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 یدبستان التیتحص ودر همدان متولد شده  6231 یدر روز دوم د یاسد یائیمیکتقی 

از دانشکده  6232شهر به اتمام رسانده است. او در سال  نیهمرا در  یرستانیو دب

دن دوره گذران یشده است. بدنبال آن برا لیصحدانشگاه تهران فارغ الت یپزشک ی

 کایامر یمتحده  االتیسال در ا 3و تخصص مغز و اعصاب به مدت  یطب داخل یها

مراجعه کرده  رانیبه ا یبورد تخصص لیپرداخته و بعد از تکم لیو کانادا به تحص

و  سیبه تدر یدانشگاه مل یپزشک یو دانشکده  مارستانهایاست. او پنج سال در ب

در  ینیمدت کتاب اصول بال نیضمن هم درمشغول بوده است.  مارانیدرمان ب

سال به  3مغز و اعصاب و عضالت را منتشر کرده است. بعد از  یهایماریب صیتشخ

مغز و  یمهاجرت و در شهر واشنگتن به طبابت در رشته  کایامر یمتحده  االتیا

 صیطب تشخ یدر رشته   یبورد فوق تخصص پلمیاعصاب مشغول، و در ضمن د

 یاز سالها تجربه در مطالعه  یناش  ینباج یده است. عالقه هاکر ذرا اخ یکیالکتر

و مطالعه  ،مختلفه ی مغز و اعصاب اختالالتمبتال به  بیمارانو درمان ساختار مغز 

 یمفرط یو فلسفه عالقه  نیمختلف انسانها بخصوص در د یتفکر یها میدر پارادا

و  ذهن  عرفی ازاشتهای زیربنای بردشرح علمی را به سمت  او ه وکرد جادیدر او ا

امر  مشوق نوشتن کتاب  نید. اه انذات انسان کشاند عتیطبزیر بنای فیزیکی  هیتوج

است که  به نام خلقت و تکامل مغز و روان شده مغز یساختارها یدر باره  یمفصل

های مفروض و کردار هارفتارتمامی  شیمیائی - یکیزیدر روشن کردن اساس ف یسع

ماوراء طبیعی  یانسان گاهگاه عتیاست که در طب ینهادهائشرح و  طبیعی )فیزیکی(

کتاب نسبتاً  نیاز ا یجنبه هائ شتریب هیتوج یتصور شده اند. برا (یکیزیمتاف)

بوده اند، سه  یشتریکه محتاج شرح ب رمتخصصان،یغ یبخصوص  برا ده،یچیپ

و حس  زانویاسپ یدکارت، در جستجو یخطا نیتحت عناو ویداماس ویکتاب از آنتون

 هیتوج یبرا یمتحده منتشر شده اند، ترجمه و با مقدمه هائ االتیواقعه را که در ا

 رانیچاپ به ا یشده اند، برا فرضکه در وجود انسان مستقل  ینهادهائ شتریب
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 نیکنند. کتاب حاضر بدنبال هم دایانتشار پ یکه به زود دارد دیفرستاده است، که ام

خوانده  یآن چه که در رفتار انسانها اخالق یها شهیر هیتوج یبار برا نیو ا ،یسع

تا زیربنای ریشه های آن را در طبیعت فیزیکی انسانها  شده اند نگارش شده است

 .  جستجو کند
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 زدم سر   یوان ح  به   مردم   نما وزی ُمردم و نامی شدم              جماد از

 ؟ کی ز مردن کم شدم؟چه ترسم پس    شدم  آدم  وحیوانی   از دممر

 پر و  بال   مالئک   از  آرم   بر   تا   بشر            ازی دیگر بمیرم   حمله

 شوم   آنید   نا   وهم  اندر  آنچه  و           یگر از فلک پّران شومد بار
  

 یمولو          
  

در ادامه ی کوشش برای اثبات بی چون و  :گفتاریش پ

است در اذهان  سالی هائی که هزاران چرای نیست بودن نیست

مردمان هست واقعی فرض شده اند، تا بحال یک سری نوشته 

عزیز ارائه داده ام. شاید از این گفته تعجب کنید  خوانندگانبه 

ممارستی در پوچی است، ولی  هاکه اثبات نیستی نیستی 

همین نیستی ها چنان بار سنگینی بردوش باور به برعکس، 

که ستون فقرات تفکرات آنها را  ستانباشته ا هاانسانفرهنگ 

توان ذکاوتی  حداکثرخم کرده و هزاران سال است که 

خردمندترین انسانها صرف اثبات هستی آن ها و توصیف 

و چنان مغلطه ی تفکری ایجاد کرده که  شدهاوصاف آن ها 

این نیستی ها  طرفداران را طاقت فرسا کرده اند.یافتن حقیقت 

که  اند،انسانها تنیده  فکارحول اباوری  سردرگم چنان کالف

اجازه ی رخنه ی کوششگران حقیقت یاب را بدرون آن نمی 

این کالف بدست آید و گره های کور  ازدهند تا مبادا سرنخی 

همه ی این نهادها و آن یکایک باز شده و به هسته ی حقیقی 

 قولی اکثراً نامعدست یابی شود. بارسنگین فرض ها پدیده ها
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نه تنها مانعی هنگفت برای پیش رفت کاروان تفکری بشریت 

حرکت الک پشتی  بهبلکه اجتماعات زیادی را  است،شده 

گذشته شان می کند.  اعصارو یا سعی در عقب گرد به  واداشته

مملو از اسرار که با بدایه هائی توجیه شده اند، که  اعصاری

و ثمرات تلخی  ی حقیقت انگاشته شده و چه نتایج مخوفبراحت

 .و نمی شوند اند نشدهکه از آنها نصیب بشریت 

  

یزیکی فنوشته های دیگر با سعی در توجیه طبیعت  در 

ذات انسان، به روشن سازی جوهر ادراکاتی از قبیل جان، 

آگاهی، دانستن، ذهن، تفکر،  خود ،"من"نفس یا روح، اراده، 

ی نهادهائی همگطی قرون پرداخته ام که  آنها تعقل و امثال

یعت فیزیکی انسانها انگاشته شده اند. در این کتاب طبورای 

ی ویژگی خاص شناسسعی در روشن کردن ذات زیست 

انسانها خواهم کرد که اخالقیات مصطلح شده  رفتار دیگری از

منشاء و مبدأ آنها را از آسمانها به اندرون  بتوانماند، تا شاید 

جائی که استحقاقشان را  ردنورون های مغز نقل مکان داده و 

دارند، مقامشان را روشن سازم. منحصر دانستن اخالقیات به 

و منسوب کردنشان به ماوراء الطبیعه از توهمات  انسانها،

ی شده که ما خود را غروردیگری هستند که باعث کبر و 

و تنها موجود  ، خلیفه ی خداوند در زمیناشرف مخلوقات

از بداخالق ترین  بالقوهکه اخالقی می خوانیم، در حالی 

سعی در شرح بیماری بطور جانبی موجودات زنده هستیم. 

تاریخی ای  عمیقکه گرفتاری  استخودبزرگ بینی ای 

بر پایه ی آنها ریشه ی  کهبرایمان تهیه دیده است. توهماتی  

این کره ی خاکی به اصطالح پست و  وارءذات خودمان را در 
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که  اسطوره ای مجازات گناهباری می دانیم که به نکبت 

در کاستن این  کوششنشده ایم، به آن تبعید گشته ایم.   مرتکب

غرورها و ذلتهائیست که بطور اسکیزوفرنیکی بخود نسبت 

را به همان  ذاتماناتصال هر چه بیشتر ریشه های  تامی دهیم 

بسیار ناچیز ولی پیچیده  جزءطبیعتی تقویت کنم که در حقیقت 

ی دهد، م اجازه میم. من تا حدی که توان علمن هستای از آ

طنابهائی دارم که هر آینه در توجیه  سعی در پاره کردن رشته 

ی در مورد طبیعت ذات خودمان در می مانیم آن را موضوع

می کنیم و چنان خود  متصلبه ماوراء الطبیعه  ی آنهابه وسیله 

یافته  غیرقابل انکار دست یرا گول می زنیم که گوئی به حقیقت

زیادی شده و اگر از  واقعیت هایایم. این امر مانع جستجوی 

یم، و سعی در خروج از چاه بی برنداراین طناب کاذب دست 

 خبری ها نکنیم، در عمق تاریک آن خواهیم ماند.

  

که  استین کتاب دنباله ی یک سری نوشته های قبلی ا 

تا  اندهمگی در یک پارادایم تفکری واحد به قلم کشیده شده 

توجیهی فیزیکی برای محصوالت مغزی و تمامی ادراکات و 

ی نوشته ها  همه. لذا الزم است که با باورهایمان ارائه دهم

آشنا باشید، تا شاید بکار پیچیده ترین کالن سامانه ای پی ببرید 

آن چیزی است که هستیم و همه ی آن چیزهائی است  خالقکه 

 ید دارا باشیم. باکه داریم، یا هنوز نداریم، ولی 

         

 یمیائی اسدیکی تق        
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سال پیش موجودی پا به عرصه وجود  06666 حدود        

 Homo sapiensکه بعداً مغرورانه خود را با نام علمی  گذاشت

sapiens  خردمند خردمند مزین نمود. این موجود  یا انسان

تحول، تکامل و تجمع  یمیلیارد سال 3..5ین محصول آخر

ی یک شاخه ی انتهاپردازشهای حیاتی در کره زمین و در 

که یکه تاز بی  آنجا، و از بودهتحولی از انسان نما های قبلی 

در  واست  سامانه های حیاتی کره ی زمینبزرگ در  ییبرق

قرار دارد، در چشم  یهای تحول و تکامل ژنتیکفراترین قله 

ی در همین مقام خواهد ماند. تغییرات آینده تصورانداز قابل 

 بنظر توارث باشند،  بهژنتیکی در این موجود، اگر هم قادر 

فقط افراد معدودی را   ، بلکهشدهمنتشر بتوانند د نید می رسبع

. و موقتی پیچیده تر می کنند محدوددر سطحی بسیار 

بین هم  مثلپراکندگی جمعیتی انسانها و منع ازدواج و تولید 

بستگان نزدیک که در قبائل ماقبل خردمند خردمند شدن پیش 

و باعث پایداری و توارث ژنهای موتاسیون  ،هبودانسانها رایج 

توزیع و انتشار   برابریافته می شدند، مانعی قدرتمند در 

برای انسانهای مدرن یع وسسطح  در   ییرات ژنتیکی جدیدتغ

انسان کنونی نتیجه تغییرات ژنتیکی ای  ژنوم خواهند بود.

در خود و همسر یک پیش انسان دیگری اتفاق  احتماالً است که 

شمال افریقا زندگی می  درافتاده اند که در خانواده ی خاصی 

 داده Homo sapiens idaltuیش انسان نام علمی پاین  بهکرده اند.  

سال قبل وجود  006666از  احتماالً نوع او  شده است، که

زمان حال  درزبان قبائل افریقائی که  به idaltuداشته است. لقب 

در همان مناطق زندگی می کنند به معنی پسر بزرگ خانواده 

محیط گرم شمال آفریقا موجب از هم پاشی  کهاست. از آنجا 
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 فسیلها میشود، به فرمول در سریع ساختارهای بیولوژیکی

و نمی توان دقیقاً تعیین  دسترسی نبودهژنتیکی این پیش انسان 

 –چه تغییرات ژنتیکی خاصی آخرین گامهای تحولی  کهنمود 

ین پیش انسان را به انسان کنونی اتکاملی ای بوده اند که  

 تازهییرات هر چه بوده باشند، این انسان تغ.  اندتبدیل کرده 

ین گروه پیش انسانهای هم بدوران رسیده را تبدیل به غالب تر

 کرده،  جثه بزرگ یولوژیکیبعصرش و سامانه های 

انسان خردمند خردمند نه تنها همه  کوتاهبطوریکه در زمانی 

هیچ یک از  ازپیش انسانهای دیگر را قتل عام کرده و اثری 

آنها باقی نگذاشته است، بلکه با پیشرفتهای تکنولوژیکی اش 

   رار داده است.تهدید ق موردهمه حیات را 
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ی باالئی انسان نما ها یا هاات، در شاخه : طرح شماتیکی از درخت حی6-6شکل   

که در زمان حال زندگی کرده، و در قله ی  هستند   (anthropoid) آنتروپوئید هائی

 حیات، انسان کنونی قرار دارد. درخت

  

http://library.thinkquest.org/19012/_vti_bin/shtml.dll/treeolif.htm/map
http://library.thinkquest.org/19012/_vti_bin/shtml.dll/treeolif.htm/map


14 

 

14 

 

 
: مسیر تخیلی تکاملی شاخه ای از موجودات که به انسان خردمند ختم  6.3 شکل

ی که از این شاخه ی تحولی اطفاء پیدا نکرده، همان انسان موجودشده و تنها 

 کنونی است. 

  

   

  

ییرات بیولوژیکی ذهن انسان کنونی را به پیچیده ترین تغ

در  پائین ترین انتروپی موجود هبو مغز او را  حیاتی محصول

قدرت خالق العاده ای  او، و به رساندهکالن سامانه ی حیات 

برای تولید محصوالت متنوع، و غلبه بر بعضی از نیروهای 

جان و بر بیشترین اشکال بیولوژیکی دیگر داده  یعت بیطب
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است که توان  مغزی پیدا شدناست. مهمترین این تغییرات 

  استنباط،قابل ارتباط برقرار کردنهائی با تنوعی بی انتها، 

ی انسانها مغز های وتکرار، و معنی دار بین خودش  قابل

را دارا بوده، و زمینه ای ایجاد می کند که با آن می توان  دیگر

از چند آوای خاص که سازنده ی کلمات هستند، و  استفادهبا 

یگران، ارتباطاتی بس دبرداشت از حاالت چهره و قامت 

دیگران، و دنیای خارج و داخل  مغزعمیق با دنیای پیچیده ی 

د. ارتباطاتی بس پیچیده، که بین رصاحب مغز برقرار ک جسم

یگری قابل دهیچ نوع موجود زنده ی اجتماعات اعضاء 

درک سخنان دیگران و  همانین توان ها ابرقراری نیستند.  

ینده،  گوفهم معانی آنها و برداشت از مقاصد آشکار و نهفته ی 

مرتبط با آنها، و  وگفتاری معنی دار ی ارتباطات برقرار

که بوسیله ی  است (theory of mind)برقراری نظریه ی ذهنی 

ی بردن به محتویات اذهان دیگران، حداقلهای پآن و با 

بین فردی  روابطملزومات اجتماعی شدن انسانها و برقراری 

ارضاء می شوند. ولی، این ویژگیها برای برقراری روابط 

وسیع و پیچیده ای که در آن زندگی می  حسطاجتماعی در 

ی انجام این امر، الزام مهمتر براکنیم، کفایت نمی کنند.  

توسعه ی سریع قشر مغز است که همانطور که بعداً شرح 

مهره داران  مغزتکاملی در  -خواهیم داد، در سیر تحولی 

بخوبی مشاهده می شود. تعداد نورونهای موجود در هر ستون 

همه ی مهره داران تقریباً یکسان  مغز(cortical column) قشری  

کاری مغز هستند و  هایاست. از آنجا که این ستون ها واحد

ی قشری بیشتری است، ستونهاافزایش تنوع عملی محتاج 

در تکاملی  –بنظر می رسد که هدف اصلی تغییرات تحولی 
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 یش تعداد این ستونها باشد. اگر برای مثال، سطح کلیافزامغز 

که  را (insectivore amphibian)قشر مغز دوزیستان حشره خوار 

قبل تحول پیدا کرده و پا به عرصه  سالمیلیون  366کمتر از 

یریم، بگی حیات گذاشته اند، واحد توسعه ی قشری در نظر 

 .3برابر، در شمپانزه  53ناحیه ی معادل آن در میمونها 

یدا کرده است. طی برابر بسط پ 030ی کنونبرابر، و در انسان 

یلیون سال تحول و تکامل شاخه ی انسان گونه ها م  0-7حدود 

گیجگاهی بسرعت بسیار  –پیشانی و آهیانه ای  لوبنواحی  

یادی بسط پیدا کرده اند. حداکثر توسعه طی دو میلیون سال ز

اتفاق افتاده  ها Homo sapiens     و      Homo habilisگذشته بین 

نظر می رسد که این رشد فوق العاده که در ب طوراست. این 

نداشته است ناشی از اثر تعداد  سابقهتکاملی   –سیر تحولی 

دهنده بوده که از طریق تکثیر ستونهای  توسعهکمی ژن های 

اند. هنوز  شدهقشری منجر به افزایش سریع سطح قشر مغز 

 هم همه ی ژنهای مسئول این کار مشخص نشده اند، ولی ژن

CTNNB1 نام  بهینی  پروتئرمز گزار  کهβ-catenin  درگیر  که

ی است، در این امرنقشی کلیدی نورونتشکیل اتصاالت بین 

ی تقویت مصنوعدارد. موشهائی که در آنها بیان این ژن بطور 

شوند، مغزهای بزرگتری دارند که سطح قشری وسیع تری 

ی دارد که شبیه به شکنجهای مغز شکنجهائداشته و چین و 

ی عالی مغز که هاتانداران عالی تر است. پیدا شدن استعداد پس

مختص انسانها هستند، مثل استعداد برای تشکیل و تبادل 

یانگری آگاه از کل جهان، و تفکر در باره ی صحت و سقم نما

یا شده که با اسلوبی پابرجا در مهآن، با بسته ای از ژنها 

 العاده کروموزومهای ما جایگیری کرده اند. طرح خارق
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زیبای پیدایش، تحول و توسعه ی ژنوم سازنده ی زندگی آنقدر 

ی از دینداران آگاه از علم از نظریه بعضشگفت آور است، که 

ی اثبات برا  ((intelligent  designer ی وجود طراح با ذکاوت 

کتاب حاضر . مورد استفاده قرار می دهند آنراباورهایشان، 

ده ها و آفریدگارها نیست، و محلی برای بحث و بررسی آفری

این موضوع را در سیر تفکری از متافیزیک تا علم در باره ی 

 . به زودی به خوانندگان تقدیم خواهم کردکتابی با همین عنوان 
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: شکل است: شکل شماتیک یک ستون قشری که واحد کار مغزی 6.2 شکل

ایگیری می کنند. نمایانگر انواع مختلف نورون هائیست که در یک ستون قشری ج

یا سلول های هرمی  ،(excitatory neurons)کنید که نورون های وادارنده  دقت

(pyramidal) شکل مثلثی جسم سلولیشان مشخص شده، دندریت های  با 

(dendrite)ی، و آکسون رأس (axon)که از قشر خارج می شوند  دارندی بلندی  ها

نشان داده شده اند  هم (inhibitory)ی نورون های بازدارنده ول)در طرف راست(؛ 

، که (SS, SBC, AAC, CDB, BC, ATC) که اشکال متنوع تری داشته 

یشان از قشر خارج نمی شوند. در وسط شکل آکسونی است که از سلول هاآکسون 

الیه ی قشری  1به این ستون قشری وارد شده و در هر  قشرهرمی جای دیگری از 

شونده ی دیگری که در طرف راست کج و معوج  اردوشاخه شاخه می شود. آکسون 

ی شود از هسته های رله کننده ی تاالموس مباال می رود و در الیه ی چهارم متوقف 

یلیارد ها نورون وجود دارد، م  انسانسرچشمه می گیرد. در قشر نیمکره های مغز 

شده اند،  تماسهای سیناپسی بین نورون ها که در شکل بفراوانی نشان داده تراکمو 

61یلیون در هر میلیمتر مکعب می رسد، که حدود م 111به 
63

همه ی سطح قشر  در 

آوران قشری قشری، و  راه corticocortical afferent pathwayشد.  خواهد

specific afferent pathway آوران ویژه است که در سمت راست نوع  راه

شده اند. برای شرح انواع نورون  نشان داده بازدارندهادارنده، و در سمت چپ نوع و

کتاب خلقت و تکامل مغز و روان مراجعه نمائید.  بهها و الیه های مختلف قشر مغز، 

در این شکل سیناپس های الکتریکی یا اتصال شکافی که بین جسم نورونی و یا 

داده نشده است. تعداد این نوع  نشاندندریت ها و آکسون های آنها برقرار می شوند 

یمیائی است که از طریق تبادالت شالت بین سلولی بمراتب بیش از اتصاالت اتصا

ی وسیع بهم  شبکهالکترونیکی و بدون اتالف وقت نورون ها را بصورت یک 

 مرتبط می کنند. 

 از:  اقتباس
Jean – Pierre Changeux, (2004) The Physiology of Truth, 
Neuroscience and Human Knowledge, The Belknap Press of 

Harvard University Press, Cambridge, MA (English translation)                                    
  

ی بعضی از ژنهای دیگری که در توسعه  مطالعهی برا 

خلقت و  کتابی رشد مغز تأثیرگزار هستند به فصل هشتم 

ته مراجعه تکامل مغز و روان نویسنده، و دنباله ی همین نوش

مطالعه در ژنتیک علم جدید و در حال توسعه ای است  نمائید.
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و بجاست به آن  که گامهای اولیه ی آن برداشته شده است

 .اهمیت زیادی داده شود

   

یم که داشتن ه ااشاره کرددر نوشته های قبلی بارها 

سامانه ی حافظه ای توانمند یکی از تفاوتهای اصلی انسان 

پایگان  نخستی موجودات زنده ی دیگر حتّی  خردمند با همه 

با انواع دیگر  انسانهابزرگ جثه است. با وجود این که نوع 

حیوانات در توانشان برای یادگیری تجربیاتشان، درس گیری 

و حفظ پابرجای آثاری که این تجربیات در مغزشان  آنها،از 

دارند، ولی  ای عمده تفاوتبجا می گذارند )سامانه حافظه( 

طی تاریخ تحولی تکاملی این استعدادها در انسانها طوری 

پیدا کرده اند که در تمامی حیات رقیبی ندارند.  توسعهسریع 

میلیونها میلیارد سیناپس  کهدر نوشته های دیگر گفته ایم 

یکی ای که در حین رشد و نمو هر فرد بین الکتر وشیمیائی  

د زیادی از ح تامیلیاردها نورون مغزش برقرار می شوند 

و از این نظر پردازش  ،کنترول ژنها شانه خالی می کنند

دارد که با تنوع و  وجود (epigenetic)ی اتحولی فراژنتیکی 

اولین لحظه ی تشکیل جنین  ازانتخابی مشخص می شود که 

 انسانهاشروع شده و تا لحظه ی مرگ مغزی که پایان انسانیت 

ز ابتال به بیماری های و هستی معنی دار آنهاست، و یا بعد ا

ادامه می یابد. واضح است  ،یمغزوسیع و غیرقابل برگشت 

انسان تعداد کافی ژن برای سازمان دادن دقیق این  ژنومکه در 

ی ژنتیک از طریق اپهمه اتصال بین نورونی وجود ندارد. 

دریافت اطالعات خام و یا پیچیده از  یادگیری فعال و منفعل،

ارتباطات بین فردی و  های مختلف،طریق گیرنده های حس 
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و رشد هماهنگ و سازمان یافته ی  سو،تجارب زندگی از یک 

مغز از طرفی دیگر، در شکل دادن به مغز و تعیین اسلوب 

ی و تفکری آن نقش اساسی بازی می کند. ارتباطات رفتار

نمو که ناشی از عوامل  وسیناپسی برقرار شده در حین رشد 

طریق آزمایش و خطا با عوامل گوناگونی فراژنتیکی هستند از 

ی گیرند. فعالیت های انجام شده در مدارهای نورونی مشکل 

شکل گیری نرم  باعثای که در حال انجام یک تکلیف هستند، 

می و تغییر در انجام تکالیف سخت افزار آن افزار مغزی 

سخت افزاری که بطور سرشتی توسط ژنوم فرد طرح شوند. 

این ساختار زیربنائی مغز را بنیان می نهد. ریزی می شود و 

با وجود  کهامر علت تفاوت مغز دوقلوهای همزاد است 

یکسان، ظرافت ساختار مغزی متفاوتی دارند.  نسبتاً ژنتیک 

محیط داخلی خود مغز، شدت و ی شک عوامل اجتماعی، ب

و فعالیت های شخصی ضعف بیان ژنها در حین رشد و نمو، 

ده ای در شکل دادن ساختار مغز بازی می یکی عمفراژنتنقش 

در مغز بایگانی می  راکنند و انباری از اطالعات مربوطه 

اجتماعی بوده و  شعوری، و فرد شعورکنند که زیربنای  

مثل ذکاوت انواعی از آن فعالیت های رفتارهای اخالقی، حتی 

  و سرشتمان هستند را تعدیل می کنند.  فطرترا که بر اساس 

  

رات بیولوژیکی ای که نتیجه مستقیم تحوالت ژنتیکی ییتغ

با عوامل تطابق زیاده از حدی اجتماعی شدن و قدرت  ،هستند

ند، بطوریکه به ه ادادارائه به انسان مدرن مختلف محیطی 

آدم  به اصطالح قبیله ای که اولین نفراتسرعت به شمار 

(Adam) حوا  و(Eve) زوده اف گذاشتندآن پا به عرصه وجود  در



22 

 

22 

 

ما در این جا  شد، و محیط برای تغدیه آنها به تنگی گرائید.

منظورمان از کلمه ی آدم و حوا اولین مرد و زنی هستند که 

توان ذکاوتی انسان کنونی را پیدا کردند. بدون شک این دو 

انسان شعور اجتماعی انسان کنونی را نداشتند، بلکه 

را دارا شدند.   چهارچوب ژنتیکی الزم برای پیشرفتهای بعدی

های  استفاده از این اسامی ارتباطی با قبول یا رد اسطوره

د و برای زیبائی کالم مورد مربوط به این دو انسان ندار

ی ناشاین امر و فشار ذهنی  قرار گرفته اند. علمی هم استفاده 

از رشد ذکاوتی این موجود او را مجبور به مهاجرت از 

 سرزمین قبیله ای اش کرد.

 

ی از نقشه ی زیر مسیر مهاجرت انسان را در بخش ن آ 

از مطالعه در  استفادهمقیاس هزار سال نشان می دهد که با 

یین شده است. تع Y ی کروموزومها(mutation) موتاسیون 

 که Y یون یا تغییر در فرمول ژنتیکی کروموزوم موتاس

مردان و نسبتاً بی ثبات بوده و به سرعت  مختص یکروموزوم

نوکلئوتیدی آن تغییر پیدا شده و به پسران  نجیره یزدر 

یست شناسی کارآئی زنسلهای بعدی منتقل می شوند، ابزار 

برای تعیین قرابت اجدادی پدران و پدر بزرگان اقوام مختلف 

آن برای تعیین نقشه ی ذیل و مشخص کردن اعقاب  ازاست و 

 .Y 3  کروموزوم.  استپدری هر گروه اجتماعی استفاده شده 

ژن فعال در آن قرار می  0.میلیون زوج نوکلئوتیدی دارد که 

عدد از آنها رمز گزار پروتئین خاصی هستند.    55یرند، که گ

یون بقیه موتاسبرابر  ..8موتاسیون این کروموزوم  سرعت

کروموزوم های انسانهاست. بعلت اهمیت فراوان و شانس 
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معدود فعالش  ین تک کروموزوم از چند ژناباالی موتاسیون، 

  یری کند.  جلوگدو رونوشت دارد تا از پیدایش اختالل 

        
M. J. Jobbling & C. Tyler- smith, Nature Review Genetic Vol.4, 

Aug 2003, pp 598-611                                                            
  

ایتوکوندریا ی تعیین اعقاب مادری از موتاسیون در مبرا

(mitochondria) ی کنند. در سیتوپالسم هر سلول ماستفاده  ها

 سلولزنده ی هوازی تعدادی مایتوکوندریا وجود دارند که به 

متابولیسمی می  مراتباز اکسیژن را در سلسله  استفادهقدرت  

دهند. از آنجا که این مایتوکوندریاها در سیتوپالسم وجود دارند 

گام لقاح اسپرم و تخمک فقط از مادر به سیتوپالسم در هن و

منحصراً محتوای هسته ی خود  اسپرمجنین به ارث میرسد، و 

به  مادررا وارد تخمک میکند، مایتوکوندریاها اکثراً از 

فرزندان به ارث میرسند. در انسان ژنوم مایتوکوندریاها 

تشکیل می دهند. مایتوکوندریاها در  را% کّل ژنوم سلولی 6.0

در تک  کهی تحوالت حیاتی باکتریهائی هوازی بودند ابتدا

سلولی های غیر هوازی وارد شده و در آنها ادغام و از آنجا 

اند. این یکی از پدیده های تجمعی در  شدهوارد حلقه حیات 

می  (endosymbiosis)سیر حیات است که به آن هم زیستی داخلی 

نحصر به تکاملی حیات نقش های م –یر تحولی سیند، ودر گو

است. نفع این  دادهفردی بازی کرده، و به آن پیچیدگی بیشتری 

هم زیستی در این است که موجودات هوازی مواد الزم برای 

ین، تأمی و تولید مثل مایتوکوندریاها را برای آنها  زندگادامه 

و مایتوکوندریا ها قدرت استفاده از اکسیژن را به موجودات 

وکوندریا ها بر خالف ژنهای . ژنوم مایتدهندهوازی می 
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در هر یک  ها% آن 6.55 ثبات تر بوده و فقط  با  Yکروموزوم 

موتاسیون های معدود کنند.  یون پیدا میموتاسمیلیون سال 

بیماری زائی هم در ژنوم مایتوکوندریا ها شناخته شده اند که 

 اثرات وخیم بالینی برای شخص مبتال به آنها ایجاد می کنند. 

 

 

 

                                                                             

 
  

  

  

  

: نقشه ی مهاجرت انسانها با استفاده از مطالعات 0.8 شکل

ی، و آبرنگ  به  Yیکی بر اساس موتاسیون کروموزوم ژنت

موتاسیون ژنتیک مایتوکوندریاها به رنگ نارنجی. نقشه های 

 گاه آدم و حوا زاد
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نترنت وجود دارند که برای شرح یامفصل تری در 

 بیشتر،عالقمندن می توانند به آنها مراجعه نمایند.

  

  
S. Sigurgardottir, et al Am J Hum Genet. 2000 May: 66(5): 1599-
1609               

  

ین موتاسیونها است که قرابت میلیاردی و ااستفاده از  با 

یین نموده و زمان تع یا میلیون سالی موجودات زنده را میتوان

جدائی شاخه های مختلف موجودات را طی اعصار بسیار دور 

. از آنجا که همه حیات از یک سلول شروع شده نمودتعیین 

یتوکوندریای موفق مااست، همه مایتوکوندریا ها هم از یک 

منشعب شده و در همه حیات پراکنده گشته اند، لذا شاخص 

ت و جداشدنهای شاخه های ی مطالعه ی تاریخ حیابرامفیدی 

تاریخ  براساس.  اندشجره ی حیات از هم در دسترس گذاشته 

مایتوکوندریاها و فسیلهای  ژنومگزاری ملکولی براساس 

یت به نهابدست آمده، شاخه ی شجره ی پیش انسانهائی که در 

میلیون سال قبل از بقیه ی  3ند حدود ه اانسان کنونی ختم شد

ست. تفاوتهای عمده ی ژنوم شمپانزه ا شدهموجودات متمایز 

بعد از ه و مشتق شداز پیش انسانها که از شاخه ی دیگری 

نزدیک ترین موجود زنده ی نخست پای دیگری به نام بانوبو 

 55که در انسان  ندیناند، در در قید حیات با ما انسانها هست

زوج وجود دارند، ژنهای  58زوج کروموزوم و در شمپانزه 

ج کروموزومی کوچکی که در انسانها وجود در زو واقع

یگیری کرده اند. جا 5ندارند، در کروموزومهای شماره 

انسان در  5بعضی از ژنهای متمرکز در بخشی از کروموزوم 
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پست تر مثل موش صحرائی و گربه سانان در  پستانداران

. بنظر می رسد که هستندکروموزومهای مختلفی پراکنده 

ر شونده ی کروموزوم شماره ی دو یکی سازمان بندی پیچیده ت

تفاوت عمده ی  9ی تحولی ژنتیکی در انسانها باشد. گامهااز 

وجود دارند که  شمپانزهکروموزومی بین ژنوم انسان و 

 در (segmental inversion)بصورت نظم معکوس قطعه ای 

در آمده  0، 8، 3، 9، 05، 03، 00، 07و .0کروموزومهای 

مهم و معروفی که تفاوت اصلی بین اند. یکی از ژنهای 

 FOX-P2 (forkhead-box P2 transcriptionو انسان است  شمپانزه

factor) زبان نقش عمده  ایجاد توان مغز در تولیدکه در  است

همانطور که بارها ذکر شده داشتن توان مغزی ای بعهده دارد. 

به معنی تولید محصول مربوط به این توان نیست، بلکه 

، محیط مناسب و آموزش و پرورش هستند که در این تاالزام

امر بسیار مهم هستند. این امر در مورد زبان بوضوح مشاهده 

می شود. انسانی که تنها رشد کرده و زندگی می کند محتاج 

زبان نیست و این توان در او ظاهر نمی شود. در حقیقت زبان 

ر از ممارست ارتباطات بین انسانهای اولیه ای که بطو

خانوادگی  و یا قبیله ای زندگی می کردند، بتدریج بوجود آمده 

است. هر چه ارتباطات پیچیده تر می شده، زبان نیز بهمان 

اندازه پیچیدگی پیدا می کرده است. بارها گفته ایم که یکی از 

توانهای ویژه ی مغز انسان ساختن نماد یا سمبل برای 

وان مغز برای خلق مفهومات است. انسانهای اولیه از این ت

زبان حداکثر استفاده را کرده اند. هر چه فرهنگ اجتماعات 

، احتیاج به این نمادها برای انتقال هانسانی پیچیده تر می شد

. تناوبهای ه استافکار و تکنولوژی ها هم افزون تر می شد
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پایان ناپذیر این پیچیده شدنها پویائی اجتماعات انسانها را 

 د. ننتضمین کرده و می ک

 

 انسانچندین ژن دیگر هم که در شنیدن دخیل هستند در 

بشدت متحول شده اند، که همه داّل بر تحول و تکامل در 

هستند، توانی که انسان را تنها  انسانهاتکالیف سخن گفتن 

تفاوت عمده  وموجود ناطق، به معنی واقعی کلمه در آورده، 

اد کرده، که در ای بین انسان ها و دیگر نخست پایگان را ایج

ید توسعه ی اجتماعات انسانها هستند. تفاوتهای کلنهایت شاه 

میلیون نوکلئوتید  53ییر در تغژنتیکی بین انسان و شمپانزه در 

 میلیون جایگیری / حذف  3، (single – nucleotide)منفرد 

(insertion/deletion)است.  الذکرترتیبات کروموزومی فوق  و

رین دلیل تفاوت توالی نوکلئوتیدی در مضاعف شدن ژنی بیشت

 (homologe)ین های مشابه پروتئاست.   شمپانزهژنوم انسان و 

بطور متوسط دو اسید امینه با هم تفاوت  شمپانزهو  انسان

شمپانزه دقیقاً مثل هم  و% تمامی پروتئینهای انسان 56دارند. 

میلیون سالی که شاخه ی شمپانزه ها از  8-3هستند. در عرض 

% ژنومی که 5.7ی انسان کنونی جدا شده است  شاخه

در مضاعف شدن و  استنمایانگر تفاوت بین انسان و شمپانزه 

یا حذف ژنی در انسانها اتفاق افتاده است. در حالی که تفاوت 

ژن مشخص شده  066% است. حدود 6.3یکی بین انسانها ژنت

شمپانزه  انسان، در مقایسه با دراند که انتخاب اصلح قدرتمندی 

یدا کرده پانجام داده اند، که اکثر آنها در سیستم ایمنی تحول 

یه ی پستانداران مشخص شده بقانسان و  ژنوماند. با مقایسه ی  

است که ژنهای رمز گزار برای عوامل رونویسی کننده 
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(transcription factors) مثل ،FOX-P2 سرعت بیشتری در  با

ثالً در شمپانزه. احتماالً تفاوت پیدا کرده اند تا م تحولانسان 

عمده ای در شکل گیری  تفاوتبسیار اندکی در این ژنها 

عددی از ژنهای  .58موجود ایجاد می کنند. یک رده ی 

پروتئینی برای عاملهای رونویسی کننده با متوسط  رمزگزار

ی انسانها در مقایسه با  شجره% در 36تغییر پروتئینی حدود 

 یافت شده است. شجره ی شمپانزه ها 

  

ناحیه ی کروموزومی وجود دارند که ممکن است در  0

سال گذشته تحت تأثیر توانمند انتخاب اصلح و  536666طی 

. این نواحی حاوی حداقل باشندهمآهنگی شدیدی قرار گرفته 

که بنظر می رسد  است (marker allele )یک الل عالمت گزار 

ه این ناحیه ی ی انسانها باشد، بطوری ک شجرهویژگی 

ژنی کمتری  تنوعکروموزومی بطور طبیعی بین افراد مختلف 

از بقیه ی ژنوم انسان دارد. انتخاب الل عالمت گزار پردازشی 

ی آن یک عالمت گزار )مثالً، تغییر ژنتیکی( برای طاست که 

یین کننده تعانتخاب غیر مستقیم یک تعیین کننده ی ژنتیکی یا  

زی و مورد استفاده قرار می ری طرحی یک ویژگی خاص 

ید، و یا آگیرد، تا مثالً مقاومتی در برابر یک بیماری پیش 

موجود قدرت سخن گفتن پیدا کند. یکی از ژنهائی که در این 

که بطور نادری  است FOX-P2اند همان  گرفتهناحیه قرار 

. ناحیه ی دیگری که در کندموتاسیون بیماری زا پیدا می 

 رفته حاوی عناصری است که بیان ژنقرار گ 8کروموزوم 

و توسعه ی  رشدکه در  را(  protocadherin پروتوکدهرین )

مغز و اعمال آن اهمیت زیادی دارد، تنظیم می کند. بیان ژن 
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 دراعمال نورون های مغز در انسان ها،   بهها ی مربوط 

یسه با مغز شمپانزه ها، تغییرات بمراتب بیشتری پیدا کرده مقا

ییراتی است که به روش خاصی در تغین امر اساس اند. هم

اند.   افتادهتحول و تکامل مغز انسان طی تاریخ طبیعی اتفاق 

 (protocadherin- β بتا ) –پروتوکدهرین  دو جین ژنهای تحوالت

یز یک انتخاب اصلح طبیعی نقرار دارند،  3در کروموزوم  که

سد که در در توسعه ی مغز انسانهاست. متأسفانه بنظر می ر

 05ی این تحوالت ژنتیکی شجره ی انسانها ژن شماره ی ط

ی شود، و م خوانده(    caspase کس پیز ) این گروه را که به نام

شمپانزه ها را در مقابل بیماری آلزهایمر محافظت می کند، از 

ین الذا این بیماری مخصوص انسانهاست.  باشند،دست داده 

بتا  0 –آنزیرم اینترلوکین  نام بهاست  ژن رمز گزار پروتئینی

 مانع، که (  -converting enzyme interleukin-1 beta   کان ورتین )

ی خارج از کنترول  (apoptosis)مرگ برنامه ریزی شده 

بیماری  مرگنورون ها می شود، لذا فقدان این پروتئین باعث 

مرگ نورونی یا  زای نورون ها در این بیماری می شود.

ها، بستگی به محل ضایعه، زیربنای از دست دادن بدکاری آن

توانهای متفاوت و مختلف مغزی در بیماری های گوناگون 

 است.

  

  
De Grouchy J (August 1987). "Chromosome phylogenies of Man, 

Great apes, and Old World monkeys". Genetica 73 (1-2): 37–52.              
                               

Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium (2005).                    
"Initial sequence of the chimpanzee genome and comparison with 

the human   genome" Nature 437 (7055): 69-87     

http://www.genome.gov/Pages/Research/DIR/Chimp_Analysis.pdf
http://www.genome.gov/Pages/Research/DIR/Chimp_Analysis.pdf


30 

 

30 

 

  
ژنتیکی بین انسان و شمپانزه بیشتر درگیر رشد  تفاوت

تخصصی کردن مداربندی هائی هستند که وقف تکالیفی  ومغز 

یات و رفتارهای اخالقاز قبیل زبان، ذکاوت، تعقل، بسط 

 اجتماعی پیچیده شده اند. 

    

ییرات تغسال پیش انسان مجهز به آخرین  06666 حدود 

خود را در درون قاره افریقا  سفر سرنوشت سازژنتیکی اولین 

سال پیش، از  36666 یعنی قاره،شروع و بعد از فتح این 

از افریقا بیرون و به جنوب  پااحل اقیانوس هند  وطریق س

. گروه مهاجرت کردآسیا و از آنجا به جزائر فیلیپین و آمریکا 

ساکن در فیلیپین و جزائر جنوب آسیا در اثر یک آتش فشان 

سال قبل گروهی  86666نابود گشته اند.  زائرجمهیب در این 

یره عربستان به جزنفره از این انسانها از طریق شبه  036

منطقه حاصل خیز بین النهرین وارد شده اند. این گروه اجداد 

ی قاره های آسیا، اروپا، اقیانوسیه و آمریکا  )همه فعلساکنین 

سا ل 06666غیر از افریقا( هستند. گروهی از این انسانها 

یکا شده و بنظر میرسد که گروه قبلی فوق آمرپیش وارد قاره 

به علل طبیعی از  گروهالذکر را از بین برده باشند، و یا این 

 بین رفته باشد. 

  

این مهاجرت، انسان خردمند خردمند با پیش انسانهای  در

 -کرو و  ( Homo Neanderthal)یگری مثل هومونئاندرتال ها د

در اروپا و خاور  زماندر این  که (Cro-Magnon)  مگنان ها     

میانه می زیستند مواجه شده و در یک جنگ نابرابر از نظر 
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ی، و تکنولوژیکی، اولین قتل عام و نسل کشی تاریخی را تفکر

یکه از افسانه ها و حماسه های تاریخی بر بطورمرتکب شدند. 

که ین موجودات، امی آید گوئی بشر افتخاری برای کشتن 

ماالً برای فرار از انسان ها به کوهها و غارها پناه برده تاح

برای خود ایجاد کرده و با نامیدنشان به دیو و دد آنها را  بودند،

مگنانها جثه ای  -اند. بخصوص کرو دانستهمستحق مرگ می 

یر افسانه ای تصوقوی و درشت تر از انسان کنونی داشته و 

کردند، تجسمی از روایات،  دیوهائی که در کوه ها زندگی می

 حماسه های باقی مانده در اذهان بشر می باشد.  واسطوره ها 

  

ی که انسانگذشت زمان و افزایش جمعیت، گروه های  با 

در ابتدا بطور خانواده های منفرد و یا تعداد کمی خانواده باهم 

دور هم جمع شدند و اجتماعات پیچیده تری  کردند،زندگی می 

تفاوتهای مختصر ژنتیکی و چشم گیر ادند. را تشکیل د

وابط درون فراژنتیکی موجود بین گروه های انسانی، ر

مختلف و فعل و انفعاالت با شرائط  اجتماعی و بین اجتماعی

بسیار گوناگون محیط های گوناگونی که این گروه انسانها در 

آنها زندگی می کردند، منجر به تفاوت های گویشی، فرهنگی، 

نژادهای مختلفی شد تا بهتر بتوانند در محیط های جدید  و ایجاد

 دری که انقالب کشاورزی  وقتده هزار سال قبل بقاء پیدا کنند. 

امریکای مرکزی شروع و غذای کافی تهیه  وخاورمیانه، چین 

یت انسانهائی جمعشد، تراکم جمعیت به سرعت به ده ها برابر 

 از (hunter-gatherer) شد که با شکار و جمع آوری مواد غذائی 

ی خود را می گذراندند. به علت اطبیعت وحشی امور تغذیه 

 کهوابسته شدن به زمین، در این موقع بود که خانواده ها 
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جداجدا زندگی می کردند دور هم گردآمده و دهکده های 

ی که اقلیت روزافزونی از وقتکوچک پای گرفتند. باالخره 

بزارسازی، داد و ستد، و افراد اجتماعات تخصص هائی در ا

جوئی بدست آوردند، تقسیم کار در گروه پیش آمد. بین  رزم

حال توسعه، که در ابتدا  درافراد ساکن اجتماعات کشاورزی 

کم کم طبقه بندی های  ،(egalitarian)دارای حقوق مساوی بودند 

یش آمدند. احتماالً مغز خالص، تربیت نشده، و پاجتماعی 

بدوشی و شکار  خانهش ندیده برای زندگی سرشتی انسان آموز

و جمع آوری مستقیم غذا از طبیعت کفایت می کرده، ولی 

یار پیچیده ای که در نتیجه ی کشاورزی بسبرای اجتماعات 

همین امر در  وشدن توسعه یافتند، بطور کارآئی ساخته نشده 

طی تاریخ اجتماعیش موجب کشمکشهای زیادی شده، و خواهد 

این نقص را می کنند فرهنگ، عقل  جبرانکه شد. عواملی 

که  هستندجمعی و محصوالت آن، بخصوص علوم مختلفه ای 

با بهتر کردن ابزارهائی که احتیاجات سامانه های باستانی مغز 

می کنند، از کشمکشها تا اندازه ای کاسته  برطرفرا به آرامی 

ه بشری همیش اجتماعاتاند، ولی این تنشها در زیر سطح آرام 

در جوش و خروشند و سعی دارند که سربرافرازند و امواج 

 را نشان دهند. خودخشمناک 
  

Byron, R. 1995. The Thinking Ape, Oxford, Oxford University 

Press                             

    

یشرفت کشاورزی و پیداشدن مازاد آن، که عده ای از پ با 

کرد، رئیس ساالری  آزادزی افراد را از مشقت کار کشاور

(chiefdom) یله ای و بعد از آن فرماندهی شاهان و سالطین قب
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و  طرف،یک  ازبه توسعه کرده و رهبران توارثی   شروع

کاهن ها و رهبران دینی طبقه بندی شده ای برای توجیه 

از وجود خودشان، از طرف  انسانهابرداشتهای توجیه ناپذیر 

 اغلبزمان حال ساختار اجتماعی دیگر ظاهر شدند، که تا 

گروه های انسانی را بنا نهادند. ساختار اجتماعی ای که در آن 

بدون انجام کاری مفید از حاصل دسترنج  وعده ای انگل وار 

مانع  ارعابدیگران ارتزاق مرفهانه ای کرده و با زور و 

برقراری تساوی حقوقی متناسب با استعدادهای همه ی افراد 

با تمهیدات بسیار زیادی مانع پیشرفتهای  افرادمین می شوند. ه

سعی در حفظ  گوناگوناجتماعی شده و با محافظه کاریهای 

وضعیت موجود کرده، یا با ارتجاع آن به گذشته هائی که در 

آنها را یوتوپیا می دانند، سدی بزرگ در مسیر  توهماتشان

می کنند. در این  برپاجبری تحول و تکامل اجتماعی 

ماعات دستورالعملهای کهنه ی اخالقی بصورت قواعدی اجت

آمده اند که همیشه به نفع طبقات حاکم و کسانی  دراجباری 

بر نمی دارند بلکه  اجتماعهستند که نه تنها باری از دوش 

سعی دارند که با حفظ شرائط موجود مانع تغییری شوند که 

شود. در  منافعشان بخطر افتاده و عدالت اجتماعی برقرار مبادا

ی تقویت و حفظ این ساختارها ایده براسیر تحوالت اجتماعی، 

مردم  افکارهای بسیار منجمله ایده ی خدایان قانونگزار در 

اجتماعی بصورت خدا، نیمه  –تزریق شده اند. رهبران سیاسی 

فرزند  خدا،سایه ی تجسم خدا در گوشت و پوست انسان، خدا، 

لف خدا، و...بخود تقدس داده، و خدا، آیت خدا، نماینده های مخت

ینی با به انحصار کشیدن راه ارتباطی با خداوند، درهبران 

کرده اند. همین ها  پاشأن و مقامی واال برای خود دست و 
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منسوب به این خدایان را به  دستوراتهستند که  وبودند  

ه کرددستورالعملهای اخالقی با اعتباری مغلوب کننده تبدیل 

آنها به هدف حفظ منافع طبقات حاکم، منجمله  که اکثر ند،ا

منافع طبقات سیاسی یا  که. در هر موقعیتی هستندخودشان 

 نفعدینی اقتضاء می کرد و می کند این قواعد توسط کاهنان به 

دینی اجتماع را از  -آنها تغییر داده شده و یا توانمندان سیاسی 

دند و می ین اخالقی مستثنی می کرقواناجرا و مراعات این 

 کنند. 

  

تعریف اجتماع با فرهنگ مشترک را گروه ها ئی از  اگر

دارند، انتظارات باورهائی  یبدانیم که انتظارات مشترک مردم

 تحولشده را سازمان می دهند.   تجربههستند که با آنها دنیای 

ی اصطالح (sociocultural evolution)اجتماعی فرهنگی  تکاملو 

اجتماعی  -ی تحوالت فرهنگی علمکلی برای مطالعه ی 

انسانهاست که شرح می دهد که فرهنگ و اجتماعات انسانی 

طی تاریخ چگونه تغییر پیدا کرده اند تا تدریجاً بتوانند  در

کیفی از اجتماعات اجدادشان  نظراجتماعاتی بسازند که از 

 توسعه  ناممتفاوت باشد. این رشته ی علمی با علم دیگری به 

( تفاوت    sociocultural developmentجتماعی )ی فرهنگی ا

بلکه  اجتماعاتدارد. علم اخیر نه تنها تکامل و پیشرفت 

  فاحشیا تغییر  و (degeneration) استحاله های پس رو 

(cladogenesis) می دهد. نظریه  قرارها را هم مورد مطالعه  آن

ی اجتماعی الگوهائی برا –های علمی تحول و تکامل فرهنگی 

بین تکنولوژیها، بافت اجتماعی، ارزشهای  ارتباطفهم 

ی تغییر آنها در چرائاجتماعی، باورها، مقاصد و چگونگی و 
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طی زمان را ارائه می دهد. باید دانست که همه ی اجتماعات 

ی سیر آرام پیشرو و تکاملی نداشته بلکه اغلب تمدنها در انسان

ی تر، و حتی به حالت بدو سرعتبه  اتهم ریخته و اجتماع

، و این زنگ خطری است که باید ندوحشیگری سقوط کرده ا

در گوش همه ی مردم اجتماعات بصدا در آید.   دائماً 

کنونی بشر در سطوح تحولی تکاملی مختلفی قرار  اجتماعات

بعضی از ی گاهگاهی عقیده ی رفتهادارند، ولی علیرغم پس 

اجتماعات که همه ی  بوده بر این متفکران، بخصوص مارکس

خطی بطرف تکامل و  بصورتدر اثر جبری تاریخی 

که بی شباهت به سیر تحول و تکامل  ،پیچیدگی پیش می روند

ی داروینی، با عقب نشینی های بسیار، و اطفاء شناسزیست 

ین مورد تمدنها و اانواع مختلف موجودات زنده، و در 

زده  اجتماعات مختلف نیست. شهر نشینی انسانها که ده تا دوا

یده ای پدسال سابقه دارد، مثل همه ی محصوالت حیات  هزار

است که در حال تحول و تکامل است و در گوشه و کنار جهان 

 و تکامل دیده می شود.  تحولمراحل مختلف این 

  

انسانها نه تنها ناشی  شدنی اجتماعباید تأکید شود که  

 ساختارز از اجبار الزام و احتیاج بود، بلکه بدون شک ناشی ا

زیست شناسی مغز و تمایالت طبیعی اجتماعی انسانهائی است 

ی خاص اجتماعی نشان دهند. به رفتارهاکه مجبور می شوند 

به  قادراین معنی که انسانها بعلت داشتن توان ژنتیکی 

ند اجتماعات را ه ارفتارهای اجتماعی شده، و در نتیجه توانست

که  یک بسیار باالی انسانهااحتیاجات متابول بعلتبنیان گذارند. 

 ی بیشتر از هر موجود زنده ی دیگر انبه ازاء هر گرم وزنش
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به تنهائی قادر  را، که آنها ن، و نقصانهای فیزیکی بدنشااست

به زندگی منفرد در طبیعت و بدست آوردن انرژی کافی برای 

ساز هنگفت نمی کند، ساختار زیست شناسی  واین سوخت 

یاجات و تطابق یافتن با احتمقابله با این  مغز آنهاست که توان

تغییرات محیطی ای را تهیه می بیند، که محصول فعل و 

بین افراد یک گروه و گروه های مختلف انسانی هستند.  انفعال

ی کلیدی در این موفقیت اجرا نقشتحوالت انجام شده در مغز 

 مغزد. بدون شک این توان مدیون ساختار پیچیده ی نمی کن

ن است. پویا بودن رفتارهای انسانی، افزایش جمعیت، انسا

یرمسلحانه بین اجتماعی، تغییرات بی غمبادالت مسلحانه و یا 

یط ومحوقفه ی جنبه های مختلف فرهنگی، ساختار اخالقی 

عوامل تغییر دهنده ی اجتماعات هستند. همین از زیست 

 هکهستند تفاوت در ساختار اجتماعاتی توجیه کننده ی عوامل 

تکاملی  –همزمان زندگی می کنند، ولی در سیر تحولی 

و  دوم،از تجربه ی جنگ جهانی اول و  بعدمختلفی هستند.  

ایجاد شک در این ادعا که اجتماعات اروپائی با پیشرفتهای 

دینی ای که انجام دادند، در صدر  اصالحاتعلمی، فرهنگی و 

به غرور  المبتتکامل اجتماعی بشریت قرار دارند که آنها را 

مخرب نژادپرستی کرد، شکی در وجود تکامل تک خطی 

پیدا کردند که هر اجتماعی  باوراجتماعی پیدا شد، و متفکران 

 سیر تحولی خود را طی می کند. 

باید اضافه کنم که هدف من در این کتاب تأکید بیشتر به 

شرح زیربنای زیست شناسی مغز در تولید رفتارهای اجتماعی 

ت است و این تأکید را نباید دال بر باور من به کم و اخالقیا

تأثیر بودن روابط بین انسانها در این امر دانست. روابط 
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و حتی بروز و اجتماعی محرک بکارافتادن مدارهای مربوطه 

که روابط بین فردی  هستند تعدیل فعالیت های ژنهائی در مغز

حروم از . مغز انسان مو رفتار انسانها را طرح ریزی می کنند

روابط اجتماعی سالم رفتار اخالقی ناسالم تهیه و تولید می کند. 

همانطور که محرکات بینائی سامانه ی بینائی را در مغز بکار 

گرفته و آن را رشد و توسعه می دهد، و انسان محروم از 

بینائی قادر به استفاده از توان سیستم بینائی مغزش نخواهد 

اجتماعی نیز محروم از توانهای  بود، انسان محروم از روابط

 سامانه ی اجتماعی مغزش می شود.   

  

 08ها قبل از تفکر اروپائی و در قرن  قرن  

خلدون تونسی نابغه ای که پیشگام و پدر علوم  ابنمیالدی، 

" مقدمهدر کتاب " بودجامعه شناسی، فرهنگ و اقتصاد مدرن 

متولد  را مثل موجودات زنده ای تصور کرد که اجتماعات

رشد کرده، بالغ شده، سیر قهقرائی طی کرده و باالخره  شده،

دچار می شوند. او مفهوم  اضمحاللبه عللی یونیورسال به 

ین کتاب ایا در اسلوب مدرنش ملی گرائی را در  ،قبیله گرائی

مورد بحث قرار داد. او اصطالح عصبیه )تعصب( را برای 

ت. این اصطالح در ی بکار گرفاجتماعارجاع به عامل اتحاد 

 ابنجوامع عرب قبل از اسالم بسیار مصطلح بوده، ولی 

خلدون آن را در کتاب مقدمه بعنوان حلقه ی اصلی زنجیری 

 وی شرح داده و آن را انگیزه  انسانبرای تشکیل اجتماعات 

ی تاریخ در نظر گرفت. بنظر ابن خلدون عصبیه اصلنیروی 

است تا عاملی  مدرنی چیزی شبیه به عامل ایجاد جمهوری ها

مثل آن چه که روابط قبیله ای یا چادر نشینی را برپا و حفظ 
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ین چادرنشین پیوند در تمامی اجتماعات از ا ولی. کندمی 

گرفته تا امپراتوریها صادق است. با کاهش این نیرو اجتماعات 

و برای تولد دوباره باید نوعی عامل  شده،از هم پاشیده 

ی با بافتی جدید پایه اجتماعشود تا  پیوستگی دیگری ایجاد

گزاری شود. ابن خلدون شرح داد که هر تمدنی حاوی هسته 

ی سقوط خودش هم هست. او باور داشت که در اطراف ها

می آیند که از  بوجودامپراتوریها سلطان نشین های کوچکی 

نیروهای عصبیه ی قویتری استفاده می کنند تا تغییری در 

ایجاد کنند. در ابتدا فرمانروایان بزرگ  ی اجتماع همهرهبری 

ی، دشمن، توطئه گر و وحشقدیمی سربرافراشته های جدید را 

شورشی می خوانند. به محض این که فرمانروایان جدیدی که 

اند، در مرکز امپراتوری مستقر می  برخاستهاز اطراف 

ی نزاکت، و بشوند، بطور روزافزونی بی خیال، ناهماهنگ، 

ی شوند. این امر موجب از هم پاشیدگی عصبیه بی مراقبت م

را برایشان مهیا کرده بود، و امپراتوری  قدرتای می شود که 

ابن خلدون در  بنظرفرو می ریزد و تناوب ادامه می یابد. 

قبائل همبستگی های اجتماعی خودبخود ایجاد شده، و با 

ی دینی تقویت می شوند، ایدئولوژیهائی که الیه هاایدئولوژی 

یند و آنها را از قبائل افزای دیگری به یکرنگی قبیله ای می 

اطراف متمایز تر می کنند، تا اصرار بیشتری برای حفظ یک 

ی قومی ایجاد کنند. در الگوی ابن خلدون که با تاریخ پارچگ

چادرنشین که به تمدنها  مهاجمانماقبل مدرن مطابقت دارد، 

. تنها کننداتخاذ می  غلبه پیدا می کنند، دین و آئین آنها را

استثناء این مورد اولین غلبه ی مسلمانان بدوی و چادرنشین 

کشور گشائی و رسیدن به مال و منال و غنائم  بربود که عالوه 
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دینشان به ملتهای دیگر را دست آویز  قبوالندنوافر،  

مسلحانه ی خود کرده و آن را با استراتژی های  مبارزات

. ولی همین چادرنشینان بوالندندقمختلف به مغلوبان خود 

یر مقادصحرانورد و دینی که به ارمغان آوردند به سرعت 

معتنابهی از اخالقیات، فرهنگ، آداب و رسوم، سیاست 

از این ملتها قرض گرفته و  راکشورداری، و اداره ی امور 

یله قبآنها را با برداشهای دینیشان که رنگ عمیقی از فرهنگ 

اشت، بهم آمیخته و چندی نگذشت که ای خودشان بهمراه د

ی توجیه باورها و اخالقیات ارائه برافلسفه ی یونان باستان را 

ی امپراتورشده شان اتخاذ کردند. از اطراف و اکناف این 

نوبنیاد متفکرانی پیدا شدند که با تفسیر و تأویالت خود 

در را  که ستون فقرات آن بودندیات دین تازه اخالقیکپارچگی 

آن ایجاد کردند. در نتیجه  درکسته و شعبات بسیار زیادی هم ش

ی بنیانگزار آن را تغییر دادند که مشکل اخالق دستوراتچنان  

دین یک پارچه  واقعمی توان به هسته ی اصلی آن رسید. در 

هم مثل یک امپراتوری متولد شد، رشد کرد، شاخه شاخه شد، 

، و نیروی یجه ی عواملی فرادینی قطعه قطعه شدنتو در 

ی که بهیچ عنوان بطورعصبیه ی اول خود را از دست داد، 

نمی توان آن را دوباره از نو متولد کرد و دنباله روهای او را 

یک پارچه کرد، کوشش بی حاصلی که بعضی از شاخه های 

یل امت اسالمی هستند، ولی تشکاین دین انجام داده و در پی 

 ند.چند صباحی بعد با شکست روبرو می شو

   
Flannery, 1972. The Cultural Evolution of Civilizations, Annual 

Review of Ecology and Systematics, Vol. 3, p. 401.           
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عقاید ابن خلدون با دورکهایم که به کارهایش اشاره  

خواهیم کرد، کامالً قابل مقایسه هستند. همبستگی اجتماعی 

(social solidarity)  که در نظریه ی دورکهایم مرکزیت دارد در

 واقع همان عصبیه ی ابن خلدون است. 

 

قبل از قرن هیجدهم اروپائیان فکر می کردند که  تا

انسانها رو به زوال هستند. آنها اجتماع یونان و روم  اجتماعات

اجتماعی  تکاملحداعالی بدون علم به جزئیات آنها، باستان را 

قیقاً شبیه به تفکر بعضی از اجتماعات در نظر می گرفتند. د

ین که بدنبال برپائی مدینه ی فاضله ی صدر اسالم نشمسلمان 

ی اخالق -اجتماعی  –یاسی سهستند و آن را حداعالی ساختار 

مثل  طرف دیگر تعلیمات مسیحیت ازدر نظر می گیرند.  

ادیان دیگر ابراهیمی و تا حدی تحت تإثیر افکار فیلسوفان 

ی کردند که انسانها در دنیای پستی مه اروپائیان تلقین ب یونانی

زندگی می کنند که بطور اصولی فرو تر از بهشت و یا مکانی 

است که خدا و فرشتگان و اقربایش در آن زندگی می کنند. این 

ی توهمی انسانها دارد که با مباحثات باورهابرداشت ریشه در 

و خدایان به  سانهاانفلسفی یونانیان باستان در باره ی ذات 

حقیقتی غیر قابل انکار تبدیل شده اند، و هنوز هم ذهن اکثریت 

آنها را بشدت بخود  یگانه پرستی یت و همه ی ادیانبشر

نیست.  اندازمشغول داشته و نجاتی عمومی از آن در چشم 

م اجسام خاکی انسانها پست تر و آلوده تر از اجساباوری که 

نمی دانیم از چه ساخته شده اند، و  که یا هاست،ساکنان آسمان 

آنها مثل فرشتگان و  ازیا به باورمان رسانده اند که بعضی 

ساخته شده اند. در و بدون دود شیطان و جن ها، از آتش پاک 
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ی روح نازل شده از دنیای ماوراء الطبیعه هم تفکراین پارادایم 

 حلول می کند. آنمنزه تر و برتر از جسمی است که در 

  

ی با نزج روشنفکری در اروپا که همه ی باورهای تهمن

 ورا زیر سؤال برد، احساس اطمینان به خود   اساسبی 

کرامت انسانیت در اروپائیان رشد کرد و برداشت ایده ی 

یش از بیش مقبولیت پیدا کرد. هگل بی" اجتماعیشرفت پ"

(Hagel) زنده ی پویا اظهار  موجودتشبیه کردن اجتماع به  با

که رشد اجتماعی پردازشی غیرقابل اجتناب و اجباری  داشت

شبیه به دانه ی بلوطی که چاره ای بجز رشد کردن و  است،

. متفکران مکتب ندارد  بلوطتبدیل شدن به درخت تنومند 

آدام اسمیت اظهار داشتند که اجتماعات  مثلاخالقی اسکاتلند 

آذوقه؛ آوری  گردانسانها از چهار مرحله گذشته اند: شکار و 

گله داری، همراه با چادر نشینی و ییالق قشالق های فصلی؛ 

یک مکان و کشاورزی کردن؛ و باالخره تجارت.  دراستقرار 

جامعه شناسی  علمادامه ی این مباحثات منجر به توسعه ی 

(sociology) توسط آگوست کامت  مدرن(Auguste Comte) شد .

هفدهم اجتماعات  قرن در (Thomas Hobbes)وقتی تاماس هابس 

ی مناطقی که اروپائیان سعی به استعمار کشیدن آنها را بوم

هنری، نه ادبیاتی، نه  نه" کهداشتند این طور تعریف کرد 

یر، شرور، ددمنش، و فقی، انزوائو مردمش " دارنداجتماعی" 

 غیرمتمدن سعی در توصیف اجتماع انسان های هستند،حقیر" 

ودند که به اروپائیان و حتی . این نوع برداشتها بداشترا 

تا خود، نژاد خود، تفکر  دادندژاپنی ها این حق نا مسلم را 

ی براخود، و اجتماعات خود را کامل تر تلقی کرده و مجوزی 
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و پا کنند. همین  دستدیگر   اجتماعاتتجاوز به منابع  

یه سرماداشت. انقالب صنعتی و  هم(Voltaire) برداشت را ولتر 

جاری در تنوع و تولید ابزارها ایجاد کرد، این ایده داری که انف

اجتماعات صنعتی در حال بهبود و تکاملند.  کهرا پیش کشید 

سیاسی  ساختارانقالب فرانسه و امریکا با نتیجه ی 

دموکراتیکشان باعث شدند که متفکران اروپائی در برداشتشان 

ه ی تغییر عقیده دهند. در قرن نوزدهم نظریاجتماعاز رشد 

،  (sociocultural evolutionism)های تحولی فرهنگی اجتماعی 

ماتریالیست تاریخی  و (social cycle)نظریه ی تناوب اجتماعی 

یستی ارائه شدند. همه ی این نظریه ها در این ایده مارکس

یت یک راه ثابت ویژه ای را می انسانمشترک بودند که تاریخ 

ین راه هر اعی است. در پیماید، و آن پیشرفت به جلوی اجتما

اتفاق گذشته ای به اتفاق زمان حال، و این اتفاقات به اتفاقات 

اند. ولی، تجربه ی تلخ ایده های مارکسیستی  خوردهآینده گره 

یب قرن بیستم در اروپا؛ مهمائوئیستی؛ اتفاقات  –لنینیستی  –

مقاومتهائی که بخصوص از جانب بعضی از اجتماعاتی که در 

ی که در حال باوراندین  رفتارگرائی گیر افتاده اند؛   قبیله فاز

و هوای هزاره های پیشین بافتهای اجتماعی خود را در هم 

ی ریزند، تا با سرعت به عقب برگشت کنند؛ و مریخته و 

کج  بارهبران جهان سوم و چهارمی که به خیال خودشان 

از  دهنی با اجتماعاتی مبارزه می کنند که باور دارند خودشان

ی باعث شدند که برنامه های همگ، آنها عقب افتاده اند

یبی طی قرن قبل ریخته شوند که با هیچ غراجتماعی عجیب و 

آنها با شکست  اکثرعقل سلیمی توجیه پذیر نبوده و نیستند، و 

مواجه شده و یا خواهند شد. این به عقب رفتن ها موجب به 
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ذاشتن برداشت  ن سازمان یافته و کنار گشد یدکشزیر سؤال 

و تکامل یک خطی اجتماعات، از جانب جامعه  تحولی تفکر

برداشت غلطی که  باشناسان شد. با شروع قرن بیست و یکم 

می توان اجتماعات را با سرعت متحول کرد و به اصطالح با 

ی تمدن کشاند، روش پیشبرد با سرنیزه توسط  قافلهزور به 

و قدرتمدار بی  تازبعضی از سیاستمداران کوته فکر، یکه 

رقیب غرب شروع شد، و با وجود گذشت فقط یک دهه از این 

ی آن نیز بخوبی به چشم می خورد،  مفتضحانهقرن شکست 

 تتحوال کهشکستی که ناشی از عدم درک این موضوع است 

مغز در نرم افزار اکتسابی اجتماعی که محصول تحول 

فرهنگی و در نتیجه ی تحوالت  انسانهای ساکن یک اجتماع

 محتاجژنتیکی  ت، مثل تحوالهستند آموزش و پرورش

آموزش و  ؛تجربه و درس گیری از خطاها؛ زمانهای طوالنی

تقلید و استفاده از تجربیات  ؛پرورش عمیق چند نسلی

علمی کردن تفکر  ؛از خرافات اجتناباجتماعات موفق؛ 

 ازخارج کردن محصوالت سامانه های پست مغز  ؛اجتماعی

ی به سطوح واال اجتماعباال بردن تفکرات   ؛ی اجتماعاداره 

ها،  احتراز ازعقب نگری یعنی عقالنیت؛ تر قشر مغزی

حذف باالخره و  ارتجاع؛و های متعصبانه،  محافظه کاری

رفتن و پیشرفت در اکثر مردم، بخصوص در  جلوترس از 

یله گرائی است. بدون قبرهبران اجتماعات آنها، و اجتناب از 

این برنامه ها و برنامه های زیاد دیگر، نمی توان  اجرای

لجوجی را که با سرکشی اصرار در عقب ماندن می  اجتماع

ین برداشتها هستند که هم  .راندکند با بمب و خونریزی به جلو 

ساختار زیست شناسی انسانها اساس برداشتهای  اساسبر 
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ین جا نیز علم زیست اجامعه شناسی های مدرن هستند. در 

شناسی، بخصوص زیست شناسی اعصاب جبهه ی دیگری باز 

کمکی به تحول و تکامل اجتماعی و  بتواندکرده تا شاید 

ی داروینی هم تکامل -شناخت زیربنای آن بکند. تفکر تحولی 

تدریجاً کاربردهائی توسعه یابنده در همه ی جنبه های زیست 

ا ساختار اجتماعی پیدا کرده است، ولی ب منجملهشناسی، 

یات، قواعد اخالقی و اخالقمجادالت توانمندی در باره ی شرح 

بخصوص فداکاری روبروست. از آنجا که شناخت زیست 

و یافتن ریشه های رفتاریش برای پیش برد در  انسانشناسی 

ی هستند، شکی الزامسطوح فردی، گروهی، ملی، و جهانی 

نیست که فهم رفتارهای اخالقی در سرلوحه ی این پویشها 

 قرار دارد.

  

عنوان  اصطالح (sociobiology) یست شناسی اجتماعی ز

، 0973سال  در (Edward Wilson)ویلسون  ادواردشده توسط 

تکاملی داروینی واقع در قفای  –یسم تحولی مکانوجود  

ی اجتماعی مثل فداکاری، تهاجم، و تربیت را پیشنهاد رفتارها

ناسان اجتماعی یلسون زیست شوکرد. در نتیجه ی نظریه ی 

در ساختار  را (dual inheritance)نظریه ی توارث دوگانه  

آن انسانها و  اساساجتماعات انسانی ارائه دادند که بر 

رفتارهایشان محصول تحول و تکامل داروینی و تحول و 

ی اند، که هر کدام مفعول مکانیسمهای اجتماعتکامل فرهنگ 

ی توارث واحدهاند. انتخاب اصلح و اسلوب انتقالی خود هست

زیست شناسی داروینی ژن ها هستند، و ویلسون با تقلید از آن، 

 . خواند  (  memeی تکاملی اجتماعی را تقلید ) تحولواحد های 
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Meme  مخفف کلمه ی یونانیmīmēma  .در به معنی تقلید است

که ایده ها یا  استیک واحد اطالعات اجتماعی  تقلیداین باره 

شخص می کند که از یک شخص به شخص باورهائی را م

ها  تقلیدبه گروه دیگر سرایت می کند.  گروهدیگر یا از یک 

ی فرهنگی ممارستهاواحدهائی هستند که ایده ها، سمبل ها، یا 

را از طریق نوشتن، سخن گفتن، قیافه گرفتن، آداب و رسوم 

یگر سرایت می دیک ذهن به ذهن   ازهنرها   انواعدینی، و 

تولید مثل و موتاسیون  خودبخودها هم مثل ژن ها  لیدتقدهند. 

 جوابپیدا کرده، و بطور ترجیحی به نیروهای انتخاب اصلح 

یون پیداکردن، موتاسها از طریق متنوع شدن،  تقلیدمی دهند.  

رقابت و توارث که موفقیت تولید مثل آنها را تحت تأثیر قرار 

یدا می پتحول  طبیعیاصلح  انتخابو با مکانیسم   دهند،می 

کنند. تقلیدها علیرغم مفید یا مضر بودن برای میزبانانشان، 

ی ها تقلیدید مثل و تکثیرشان ادامه می دهند.  تولمثل ژنها به 

های دور از عقالنیت  تقلیدمفید اجتماع را بهین سازی کرده و 

ی هستند، مثل ژنهای مختل به اجتماعکه عامل بیماریهای 

 ا در هم می ریزند. سرعت بافت اجتماعی ر
  

Dawkins, Richard, 1976. The Selfish Gene, Oxford 
University Press                                                                                   

                                                                  

ی زنده ای رفتار می کنند که از مثل ویروسها ها تقلید 

بعدی سرایت  اجتماعیک نفر به نفر بعدی، از یک اجتماع به 

کرده و هر کسی را که مبتال کنند تحت تأثیر قرار داده و افکار 

ها، هم بطور عمودی از  تقلیداو را تغییر می دهند.  رفتارو 

ی در یک نسل بین افراد و افقنسلی به نسل دیگر، و هم بطور 
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نهفته  حالتها می توانند به  تقلیدتماعات انتقال پیدا می کنند. اج

در آمده و در نسلهای بعد، و گاهگاهی هزاران سال بعد ظاهر 

تقلیدها ادراک حسی رفتارهائی است که در  انتقالشوند. راه 

یژگی ویجاد می کنند و آنها را بطریقی متأثر می کنند. اافراد  

ویسی کردن این رفتارها توسط ها رون تقلیدمهم در انتشار 

، مثل تقلیدیجاد شده در نتیجه ی قبول ادیگران است. رفتارهای 

یات و  یا رواها ممکن است رفتارها، نوشته ها، تقلیدخود 

می شود. قدرت تقلید  مواجههنرهائی باشند که فرد با آنها 

کردن و تعدیل رفتاری توسط آن مختص انسانها نبوده و در 

دیگر، دالفین ها و حتی حیوانات پستی دیده می پایگان  نخست

ید از والدین یا پرندگان دیگر )مثل تقلشود که مثل پرندگان با 

و یا  کنند،قناری( بدون هیچ هدفی آواز خواندن را تقلید می 

حتی مثل طوطی بدون ادراک معانی، سخن گفتن را از انسان 

ی انسانهای کنند. سطح تقلیدی اخیر شبیه به رفتار متقلید  

تعقل و تعمق تقلید ها را جذب کرده و  دونزیادی است که ب

دارند تا  می هآنها را در این سطح نگ اصرارمقلدانشان نیز با 

این تغییر  ازاقتصادی حاصل  –از مّکاره بازار اجتماعی 

رفتارها، حداکثر سوء استفاده را ببرند و انسانها را در وضع 

  ی نگهدارند. اتحمیق شده 

 

این نظریه در جامعه شناسی از زاویه ی دیگری نیز  

مورد بحث قرار می گیرد. تکرار رفتارها و آداب اجتماعی بر 

 lautirاساس باورها و عقاید است که به آن رسم و رسوم یا 

می گویند. این رسوم در متن ساختار اجتماعات قرار می 

 (fashion)گیرند. بعضی مواقع یک رفتار جدید بصورت  ُمد 
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فراگیر می شود که عموماً انعکاس تغییرات اجتماعی است. بر 

اساس این برداشت اجتماعی افراد خود را در آئینه ی جامعه 

می بینند و هویت خود را از جامعه دریافت می کنند. به این 

معنی که وقتی ارزشی در یک گروه از افراد اجتماع مثل 

.. مورد قبول واقع جوانان، گروه های دینی، یا خانواده ها و .

شد در ابتدا اعضاء گروه آن را بعنوان بخشی از هویت خود 

امتناع از قبول این ارزشها که افراد گروه می کنند.  جذب

طبیعی فرض می شوند را انحراف در نظر می گیرند. در این 

حال هویت گروهی بر هویت فردی غالب گشته و ارزش مورد 

ه او می دهد. بر اساس قبول شده توسط فرد هویت جدیدی ب

( وجود افراد از فعل و eeilrh  errrhCنظریه ی کولی )

انفعاالت بین فردی در اجتماع و برداشتشان  از برداشت 

دیگران در باره ی خودشان شکل می گیرند. در این نظریه 

گوئی که افراد دیگر مثل آئینه هائی هستند که شخص در آن 

ر این حال برداشت یکایک برداشتشان از خود را می بیند. د

افراد اجتماعی که با شخص سر و کار دارند انعکاس پیدا کرده 

و این انعکاس ها توسط فرد برداشت شده و بر اساس این 

برداشتهاست که شخص خودش را شکل داده و رشد می کند.  

 theory)در حقیقت برداشت کولی براساس ساختن نظریه ذهنی 

of mind)  است.  نظریه ی کولی را در یک پایه گزاری شده

جمله خالصه کرده اند "من آن کسی نیستم که فکر می کنم 

هستم و من آن کسی نیستم که تو فکر می کنی هستم؛ من آن 

 کسی هستم که فکر می کنم تو فکر می کنی من هستم". 

 
Cooley, Charles H. Human Nature and the Social Order. New 
York: Scribner’s, 1902. Confer pp. 183-184                        
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در نظر گرفتن این  با(Richard Dawkins) یچارد داوکینس ر 

در طی  کهو اعمالی  افکاریرقابل انکار که هرگونه  غواقعیت 

قرون از همه ی انسانها سرزده، می زنند و خواهند زد، بدون 

عوامل  مغز و نتیجه ی ژنتیک و محصولهیچ استثنائی، 

و هیچگونه محصول ناشی از  بوده و هستندفراژنتیکی آنها 

یندهای متافیزیکی در مغز و اجتماع وجود ندارد، پیشنهاد فرآ

یست شناسی ای که ادیان می توانند زکرد که علیرغم هر نفع 

ی دینی را از دید تحول ایده هائی باورها داشته باشند، باید 

خود تکثیر کرده و منتشر بخودی  که داد قرارمورد مطالعه 

کتاب ماشین  در (Susan Blackmore)بلکمور  سوزان .می شوند

ین را د  (Meme Machine, 1999, Oxford University Press) تقلید

بشدت سرسخت توصیف کرد. او گفت که بسیاری  تقلیدنوعی 

یعی که در ادیان مختلف مشترک اند اثری شااز مشخصه های 

ی فردی رفتارهاولی تکاملی اجتماعات و ساختاری در متن تح

باورمندان دارند. مثالً ادیانی که در تجربه های روزمره ی 

ی منطقی و عقالنی آنها از اطرافشان و در برداشتهامردم، و 

مواجه می شوند،  آنهاکوشش برای حل کردن مسائلی که با 

حسی )علم  ارکشواهد و مد ازبیشتری  ارزشبرای ایمان  

 درئل هستند، و این ارزش ها را موعظه می کنند، تجربی( قا

ی ابزارهاذهن مردم ایده یا تمایلی تزریق می کنند که بر علیه  

ی ارزیابی ایده برابسیار ابتدائی و سرشتی ای است که آنها 

هایشان بطور شایعی، مورد استفاده قرار می دهند. این امر 

بشدت محدود  ی و ساختاری تکامل یافته ی افراد رامنطقتوان 

استفاده از پتانسیلهای  قدرتکرده و آنها را از عقالنیت و 
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سرشتی قشرهای تحول یافته ی مغزشان محروم می کند، و 

های تقلیدی آن راه و روشی جایگزین می کند که پر ازبجا

که از هزاران سال پیش  استکورکورانه، و غیرقابل اثباتی 

بعدی به ارث در فرهنگ اجتماعات تزریق و به نسلهای 

کسی جرأت بزیر سؤال کشیدن آنها و بحث بازشان را  ورسیده 

یج وخیمی را در طول نتادر سطح اجتماع نداشته و بدون شک 

ین نمونه ی آن درخواست بهترتاریخ بار آورده و می آورند.  

های اولیاء دین است، که با  خواستهفداکاری برای پیشبرد 

با  راهای دینی  تقلید، زنجیر کردن آن به وابستگی دینی

سرعت بیشتری انتشار می دهند، و با حذف اندیشه ی تعقلی، 

 آنها  کهی به برداشت می کشند  طورمردم باورمند را 

ی هایشان انتظار فداکارپاداشهای اجتماعی و فردی که باید از 

داشته باشند را از مقامی وراء خودشان و اولیاء زنده ی دینی، 

ای بعد از مرگشان انتظار بکشند، و بار جبران احیاناً در دنی و

رهبرانشان بردارند و مجانی جان  دوشاین فداکاری ها را از 

. بدون شک کنندو مالشان را فدای خواسته های اولیاء دینیشان 

 ازرفتارها و تقلیدهای عیناً مشابهی وجود دارند که  

حفظ  مثلمحصوالت دیگر سامانه های باستانی مغز هستند، 

آب و خاک، یا ایدئولوژی های مشابه دین که اساسشان بر 

ایجاد حس اطمینان برای ارضاء  وادعای برقراری مساوات 

 خدماتخواسته های ابتدائی حیات در این دنیا )کار، مسکن، 

برتری  ،(xenophobia) اجتماعی و غیره(، ترس از بیگانگان 

اکتیکهای همگی از ت کهیا ملی گرائی،    وقبیله ای، نژادی 

رهبران ایدئولوگ غیر دینی  کهی هستند  ا(populist) پوپولیستی 
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را گله گله در راه آنها قربانی خواسته  باورآنها، مردمان زود 

 .اندو اغلب منحرف خود کرده  ، نابخردانههای خودخواهانه

  

های دینی در  تقلیدی سرسخت (Aron Lynch)لینچ  ارن 

تقلیدها  قعیت مربوط کرد که اینانسانها را به این وا فرهنگ

تقلید  خود بکار می گیرند. انتقالاسلوب های متعددی را در 

یگر بطور دهای دینی از والدین به فرزندان و از نسلی به نسل 

عمودی، و توسط تبلیغات دینی، بطور افقی در همان نسل 

مردم دین والدینشان را تقلید می کنند و  اکثرسرایت می کنند. 

مرگ و یا  مجازاتدین توارثی در ادیان ابراهیمی تغییر 

جهنمی ابدی بار می آورند. ادیان غالباً مجازات های سنگینی 

و یا شک در تقلیدهای تجویزیشان تعیین کرده اند.  ارتدادبرای 

به مرتدین از این امر ریشه  جهنمقول بهشت به دین باوران و 

مانان گرفته است. دین باوران بخصوص مسیحیان و مسل

وافری برای گرویدن معتقدان به ادیان دیگر به دین  کوشش

خودشان را دارند. از آنجا که یهودی گری هزاران سال است 

 جنونکه در قهقرائی قوم گرا، نژاد پرستانه، همراه با توهم 

از طرف مادر،  فقطتوارثی بودن  وآمیز منتخب یهوه بودن،  

ت، اولیاء آنها سعی جا زده اسدردر همان هزاره های پیشین 

ینشان نمی کنند. اکثر کسانی هم که در غرب خود به ددر تبلیغ 

منافع مالی و اجتماعی  علتیهودیگری تغییر دین می دهند، به 

 ای است که از آن بهره وری می کنند. در مسیحیت آگوستینی 

(Augustine) تئوری، تا حدی  دراسالم دوران محمد که حداقل  و

وم و نژاد گذاشته اند و موفقیت خود را مدیون پا فراتر از ق

هستند، با تبلیغات دینی، زور و ارعاب و جنگ و  نکتههمین 
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افراد معتقد به دین  تعدادخون ریزی بشدت سعی در افزایش 

خود کرده، و دیگران را به آن دعوت می کنند. باورمندن این 

مثل  یان با مخالفت از کنترول جمعیت سعی در افزایش تولیداد

و تظاهری دیگر از عمیقترین  آشکارامت خود دارند، امری 

محصوالت سامانه های باستانی مغز که حتی با اثبات 

یرعقالنی بودنش در زمان حال، که انفجار جمعیت جهان غ

یت کنونی را تهدید می کند، جمعصلح و امکان تغذیه ی کافی 

و  اشتننگهددر آن پا فشاری می شود. اولیاء دین برای زنده 

از تمهیدات متعددی استفاده می ی تولید مثل ویروس های تقلید

سمبل صلیب  وبه صلیب کشیدن عیسی   داستانکنند. تکرار 

و کلیساهای مسیحیان، و یا آویزان شده از گردن  منازلدر 

ی مسیحیان به منجی آنها بدهکارباورمندن، یادآور تکراری ِ 

یر زنجگریه و زاری،  بر باالی صلیب است. تا نه چندان دور

زدن و بر سر و سینه کوبیدن برای این مصیبت بزرگ 

یحی برای زنده ماندن آدابشان از مستقلیدهائی بود که دینداران 

و کنار  گوشهآن استفاده می کردند، و هنوز هم کم و بیشی در 

دنیای مسیحیت عقب مانده دیده می شود، گرچه مطبوعات 

 دریقاً بهمین منوال، دقکنند.   آن می نگداشتنسعی در پنهان 

طول تاریخ بارها از بزرگان دینی شیعیان هم شنیده شده و می 

را مدیون خونی هستند که از امام  دینشانشود که باورمندان 

را  اوبر اساس آن شهادت   وحسین در کربال ریخته شده  

ی، حتی زنجیر و زارنجات دهنده ی اسالم دانسته و گریه و 

خود را برای ادراک حس همدردی با او و خانواده  قمه زدن به

این واقعه و  نگهداشتن زندهیز کرده تا وسیله ای برای  تجواش 

قدردانی از او برای به شهادت کشاندن خود کرده و انجام این 
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ی تقلیدی را راهی برای رسیدن به پاداش اخروی از رفتارها

 است.   یک تر از بقیهنزدخدائی تلقی می کنند که به او 

  

معموالً  اندیانی که موفق به انتشار تقلیدهایشان شده اد 

بصورت یک فرقه و مکتب تفکری شروع، و تدریجاً توان، 

یشتری پیدا کرده و توانسته اند توسط افراد ب شمولجامعیت و 

برداشتهای  شکخارج از حلقه ی اولیه تحمل شوند. بدون 

ی برای باورمندان آن دینی در این فرق، در ابتدا نتایج محسوس

تنازع بقائشان مفید واقع شده و با عصبیه ای که  درداشته و 

بر آرزوی پاداشی ابدی در  عالوهایجاد کرده حتی توانسته اند، 

 بردهآخرت، نتایج پرباری مثل مال و منال فراوان، کنیز و 

هائی لذت بخش برای جبران دنیوی فداکاریهایشان در راه 

یرمسلحانه ی این باورها، و حکومتهای پر غانتشار مسلحانه و 

 بینند.  بهزرق و برق برای رهبرانشان تهیه  

  

 طرزی پاسخ گوئی سؤاالتی که بشر بی اطالع از برا 

خلقت جهان، خلقت خود، منشاء حیات، جوهر طبیعت ذات 

یلی بعد از آن، ادراکات و تخو زندگی  ،خودش، مسئله ی مرگ

 واز شعبده بازیهای مغزش،  توهمات ساخته شده ی ناشی 

و  داشتهامثالهم، بصورت معضلی الینحل همیشه در ذهنش 

نتوانسته جواب عقالنی و منطقی برای آنها پیدا کند، اولیاء دین 

سعی در ارائه ی توجیهاتی برای همه ی آنها  امراز ابتدای 

همه ی افراد دیگر  مثلکرده اند. از آنجا که این اولیاء هم 

ی در دست نداشته اند دست به افسانه سرائی  جوابی واقع

(confabulation) و با ساخت داستانهائی تخیلی و اسطوره  زده
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آمیز سعی در جواب دادن به آنها کرده و این  اسرارهائی 

شک کردن به آنها به  ازجواب ها را با ایجاد ترس و ارعاب 

ا دنباله روانشان سرایت داده اند. با گذشت زمان این باوره

یل به اعتقاداتی راسخ و غیرقابل انکار شده اند که حتی فکر  تبد

ی اندازد. ماز آنها ترسی ذاتی شده در وجود باورمندان  نجات

نجاتی که باور دارند که عقوبتی درد آور را، چه دراین دنیا و 

یای فرضی دیگر ممکن است بدنبال داشته باشد. از دنچه در 

شنهادات بعنوان پاسخ حقیقی یپاین گذشته قبول منفعل این 

مشقت کوشش برای یافتن جواب را از دوش باورمندان 

و انگیزه ی رسیدن به جواب این مسائل مشکل را در  برداشته

و ادراک ارضائی کاذب را در  کردهاذهان آنها سرد و خاموش 

جواب  بهآنها ایجاد می کند، ادراکی گمراه ولی آرام بخش که 

 مسئله رسیده اند. 

  

ی هر دینی اسطوره ی خلقتی وجود دارد، که  هسته در   

یان چگونه خلق شده خداممکن است شرح دهد که خود خدا یا 

ینها، آکاداند )به باور ادیان باستانی خاور میانه مثل سومریها، 

مصریها، و یا هندوها مراجعه کنید(. در ادیان پیشرفته تر از 

ل وجود ندارد، از ی توهمی برای این سؤاحتآنجا که جوابی 

 (آنتروپومرفیکانسان نما )جواب عاجز مانده و با وجود 

خداوند از همه ی جنبه های دیگر، او را ازلی و ابدی  کردن

ویژگی ای که به او نسبت  هرفرض می کنند. جوابی که مثل 

تخیلی و توهمی باقی خواهد ماند، زیرا بشر برای  داده اند،

ر ناظم به معنی کلمه داشته ، اگیشه در مورد ناظم جهانهم

آگناستیک باقی خواهد ماند. بعالوه، ابعاد زمان و مکانی  باشد،
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، ادراکاتی هستند که بخشی ندکه به خداوند نسبت می ده همرا 

و اگر در کره ی دیگری  انسانند،از شعبده بازی های مغز 

زندگی می کردیم این ادراکات ویژگیهای دیگری پیدا می 

این  ازنیم با محیط آن کره تطبیق پیدا کنیم.  تا بتوا کردند

می دادند که  شرحگذشته، همه ی ادیان باید به مردم خودشان 

، ما از کجا آمده و (cosmology) جهان چگونه شروع شده است

مطمئن هستم که حداقل با یکی از  کهبه کجا می رویم،  

هند د شرحباید  بعالوه،ای آن آشنائی دارید.   افسانهروایات 

چگونه افراد برگزیده ای که دین را به ارمغان آورده اند، 

وسیله ی ارتباطاتی دستورات اخالقی  چهبرگزیده شده و با 

اند. همه  کردهدین را از منبعی که به آن باور دارند، دریافت 

ی ادیان به کسانی که احتماالً با فداکاریهای فراوان و احتماالً 

خود در ابتدا به سامانه باوری انداختن جان و مال  بخطربا 

شده اند، ارزش فراوانی  واردصحه گذاشته و در مرکز آن 

ی براداده و آنها را بدون چون و چرا از افرادی می دانند که 

ابدیت در بهشت برین جای خواهند گرفت. دستکاریهائی که 

اند،  کردهشده توسط بانی دین  ارائهاین افراد در اخالقیات 

 قبولرجه ای خفیف تر بعنوان مقدسات مورد معموالً با د

هر چه بیشتر  گذاشتنی تحت تأثیر براباورمندان هستند.  

مردم، در همه ی باورهای دینی همیشه اسرار مرموزی وجود 

دارند، یک سری دستورالعمل های اسرار آمیز و فرمولهائی 

که به ادعای خود  هستندکه فقط در دسترس مفسران و فقهائی 

اند به حاالت روشنگری ای برسند که در دسترس  توانسته

وسطای یهودیان،  قرون (kabala) یست. کاباالی نهرکسی 

مراقبه های صوفیان و چوبهای معنوی تراشیده شده ی بومیان 
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ی از این رموز هستند. قدرت انجام اعجاز، و مثالهائاسترالیائی 

انه از با درخواست عاجز امثالهمتوان شفای بیماران العالج و 

 همراهاولیاء زنده و مرده ی دینی، که همیشه با مخارج مالی 

ادیان  قدرت.  هستنداست، از حنبه های مشترک همه ی ادیان 

از مرکز آنها تشعشع پیدا کرده، تازه باورها را جمع آوری 

روها را به گروه متصل می کند. همیشه  دنبالهکرده و 

می توان از خدا  هاآنمکانهای مقدسی تعیین می شوند که در 

مصرانه طلب خواست، مراسم و آداب را مشاهده کرد، و شاهد 

و شفا دادنها بود. مریدان دین مثل یک قبیله با  هامعجزه 

مصرانه در برابر رد  آنهامریدان دین دیگر رقابت می کنند. 

باورها یشان توسط دین های رقیب مقاومت می کنند. ریشه 

دالالت اخالقی ناشی از فعالیتهای یله گرائی دین و استقبهای 

زیادی داشته و احتماالً  شباهتسامانه های باستانی مغز بهم 

یده می دیکسانند. تشریفات دینی، مثل آن چه که در مراسم دفن 

شوند بسیار کهن هستند، و با مراسم ملی شباهتهای غیرقابل 

 انکاری دارند. 

 

اروپا و دوران حجر باستانی انسانهای ساکن  اواخردر 

عمق دفن کرده  کمخاور میانه، اجساد مردگان را در گورهای 

و برروی آنها خاک رس قرمز، که سمبل زندگی است و در 

بر این است که انسان هم از آن ساخته  فرضادیان ابراهیمی 

در همه ی  همشده، یا برگ گل می ریختند. رسومی که هنوز 

خاک رس قرمز اجتماعات بقوت خود باقی مانده است )بجای 

 معمولی ریخته می شود(.  خاککه در دسترس نیست، 
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در این نوشته خواهیم گفت که دین بر اخالقیاتی بسیار 

عمیق بنا شده که ریشه در سرشت انسان دارند، و  وبنیانی 

گرفته اند تا بتوانند  قراراحتماالً همیشه بطریقی مورد استفاده 

نفکر و مصلحانی دستورات اخالقی ای که انسانهائی روش

ی بهین سازی زندگی گروهی خودشان، و در برااجتماعی 

کرده اند، تا   کشفاعصاری که در آن زندگی می کردند،  

ی پیشرفته اجتماعدر نتیجه نظم و ی مردم تصدیق کنند،  همه

د. عضویت در یک گروه دینی که طرفداران نتری ثبات پیدا کن

ی، عقالنقی، منطقی، ی پارسامنشی اخالباورها  اساسآن بر 

علمی، دور از هر افسانه سازی تخیلی و با زدودن اسطوره 

منطقی قابل تطبیق نیستند؛ بدور از  استدالالتهائی که با 

، پیشرفت و اصالحتعصبهای گوناگون، و همیشه آماده برای 

فروشی، یا رد و بدل شدن مال  زهدریاکاری و  بدونتکامل؛  

از جانب اولیاء آن برای دست داشت فردی  چشم وو منال،  

هم متحد شده اند،  باسیاسی؛ که  –اندازی به قدرتهای اجتماعی 

یک انتخاب اصلح اجتماعی است، که از طریق توارث 

ی بعدی رسیده و رشد و نمو پیدا خواهد کرد. نسلهافرهنگی به 

پیشرفته و پیچیده شده  اجتماعاتبا این استانداردها ست که در 

ین دا سرعت به سمت علمی شدن پیش می روند، ی کنونی که ب

می تواند اثر مثبتیش را در تحول و تکامل اجتماعی حفظ کند، 

باخته و از صحنه ی فرهنگ  رنگو گرنه دیر یا زود 

 اجتماعات زدوده خواهد شد.   

  

، نهائیش تحولکه گفتیم، انسان کنونی از زمان  همانطور 

یر زیادی پیدا گی همه بعلت پراکندگی جمعیتی تغییر ژنتیک
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نکرده است. تنها تحول قابل مالحظه ای که در بشریت پیدا 

ی جنبه های مختلف فرهنگی و روابط  توسعهشده است 

یت شان بعنوان موفقاجتماعی آنها با هم است، که عامل اصلی 

محصوالت  بهترینیک پستاندار بزرگ جثه است. انتخاب 

ی دینامیزم حرکت ارتباطات اجتماعی و جمعی که زیربنا

شرط تعیین کننده  اجتماعی است شبیه به انتخاب اصلح ژنتیکی

و ارتباطات ی است که باعث تطابق انسانها با محیط طبیعی ا

انتخاب توان همیشه در حال تغییرشان می شود. بین فردی 

 گرچه ریشه در ژنتیک دارنداجتماعی رفتارهای بهین  اصلح

طبیعی است که عامل  زیررده ای از انتخاب اصلحولی 

خود طبیعت باشد،  کهبجای این ی بیان ژنی انتخاب کننده 

 گروهانسانهای ساکن اجتماعات هستند. به عبارت دیگر افراد 

که با فراهم کردن بهترین وضع ممکن جامعه امکان  هستند

بروز تظاهر ژنهائی را مهیا می کنند که قادر به ایجاد بهترین 

ی کار این ژنهای مثبت این هستند که رفتارها هستند. نتیجه 

و حداکثر اثر کرده، به یکدیگر کمک موجب می شوند افراد 

در کشمکشهای بین  تارا بر یکدیگر گذاشته  مثبت و سازنده 

بقاء ما، شایستگی   زماناجتماعی، و بین المللی در 

این مورد باعث ایجاد  دریدا کنند. عدم موفقیت پسعادتمندانه 

ی شود که در م (failed societies)سته خورده اجتماعات شک

سیاسی پرمصرفی در روابط بین المللی  اصطالحزمان حال 

اجتماعی  اصلحاست. از آنجا که رفتارهای اخالقی انتخابات 

هستند، از این نظر هرچه اجتماع اخالقی تر باشد تحول و 

موفق تر است. نکته دوم این که محیط های  وتکامل یافته تر 

فرهنگ از  همانماعی از فرهنگی تا فرهنگ دیگر، و در اجت
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زمانی تا زمانی دیگر متفاوت می باشند. این دو متغیر هستند 

که تغییرات ویژه ای در یک  داللت بر ای دارندکه با هم 

یالت افراد آن تمااجتماع می توانند منجر به تغییرات رفتاری و 

و شایستگی افراد  اجتماع شوند. تغییرات می توانند مثبت بوده

افزایش دهند، یا بالعکس سعادتمند حیات ادامه ی ی برارا 

داشته  افراد زندگیمنفی بوده و نه تنها اثر سوئی بر کیفیت 

باشند، بلکه می توانند اجتماعات را تا پرتگاه سقوط کشانده و 

 ی اخالقی بیاندازند.قهقرااز آن به 
  

Alexander, Richard D. 1979. Darwinism and Human Affairs. 

Seattle: University of Washington Press                                            
                                 

Alexander, Richard D. 1987. The Biology of Moral Systems. 
Hawthorne, N.Y.: Aldine de Gruyter                                                 

                                   
Alexander, Richard D. 1989. Evolution of Human Psyche. pp. 455-

513 in the Human Evolution, ed. P. Mellars and C. Stringer. 

Edinburgh Press                                                                                  
  

Alexander, Richard D. 1990. How Did Human Evolve?      

Reflections on the uniquely unique species. University of 
Michigan Museum of Zoology Special Publication 1:11-38              

  
Alexander, Richard D. 1992. Biological consideration in the 
analysis of morality. pp. 163-96 in Evolutionary Ethics. Ed. M. H. 

Nitecki and D. V. Nitecki. Albany, N.Y.: State University of New 

York Press                                                                                           
  

مشترک با برپایه های خودخواهی یل طبیعی بشری که تما 
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تحول ژنتیکی پیدا کرده است، در حیوانات اجتماعی شده 

و تنوع بیشتری دارند،  تحرک،اجتماعاتی که افراد آن گمنامی، 

ر دیگمی تواند منجر به مشکالتی ناشی از تهاجم و غلبه گری 

با این . که بر همین پایه ها تحول پیدا کرده اند شودانسانها 

که از محصوالت زیرسامانه های معیارهای اخالقی وجود 

 ازمی توانند با این سامانه های اجتماعی  عالی مغز هستند 

همدلی و  رقابتها،طریق استراتژیهای تطابقی مثل فرونشانی 

ی اجتماعارهای و رفتی شک روابط بهمسازی کنند.  همدردی 

زیربنای ساختار اجتماعات و توسعه ی فرهنگی بشریت 

ی مثل صله ی رحم و صداقت اخالقهستند. بعضی از قواعد 

در روابط متقابل، ده ها هزار سال است که مشخص کننده ی 

ین اروابط افراد در همه ی اجتماعات انسانی بوده است.  

می  سانهاانسنگهای زیربنای اخالقیات هنوز هم به کمک 

شتابند. ولی اگر رفتار ها بخواهند توافقی باقی بمانند، تغییر ات 

یط های اجتماعی اغلب محتاج تغییر یا تعدیل این محسریع 

 –یم از الفاظ تحولی بخواهاستراتژیهای اساسی هستند. اگر 

تکاملی داروینی استفاده کنیم می توان گفت که با افزایش 

ا یکدیگر زندگی کنند و گروه مجبور شدند ب انسانهاجمعیت 

بسازند. در این جوامع  راهای اجتماعی پیچیده تر شونده ای 

جامعه اش  استانداردبا بطور مستمری هر انسانی که 

رفتارهای خودخواهانه و غیر اخالقی نشان می داد توسط افراد 

در مقایسه با  مثلشو شانس تولید  هدیگر اجتماع مجازات شد

های اخالق جمعی پایبند بودند، کمتر می کسانی که به معیار

ه یجاً توده ی ژنومی شدیداً خودخواهش اطفاء می شدتدرشد، و 

یات در واقع یک اخالق. بنابراین بعضی باور دارند که است
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تطابق اجتماعی هستند که در نهایت هدف ِ اصلی حیات در هر 

یعنی انتشار توده ی ژنومش را تأمین و  زنده،نوع موجود 

ند ه ای متحول شداجتماعن می کند. حیواناتی که الزاماً تضمی

باید معیارهائی را برای رفتارهایشان رعایت کنند تا بتوانند در 

 بقاء پیروز شوند.   تنازع

  

ی که به هدف برقراری نظم بین فردی اخالق دستورات 

یله ای و از آن قبارائه شده اند، از روابط خانوادگی به روابط 

ون ملتی و در نهایت بین المللی توسعه یافته اند. به روابط در

اخالقیات بصورت معیارهائی برای همکاری درون  واقعدر 

شده است. این  شروعگروهی در متن رقابتهای بین گروهی 

معیارها هنوز هم با تصویب و عدم تصویب افراد اجتماع پای 

عی یطبکه انتخاب اصلح  هین اظهار داشتدارو.   اندبرجا مانده 

نه تنها خویشاوندی، بلکه همکاری دو طرفه، و مقابله به مثل 

یربنای همکاری و اخالقیات ترجیح می دهد. زرا بعنوان 

باید  انسانهاحیواناتی با درجه ی اجتماعی بودن و ذکاوت 

تشخیص دهند که همکاری اجتماعی می تواند بطور دوجانبه 

انها تشخیص د. انسنمفید واقع شو کنندگانبرای همه ی شرکت 

به مثل  مقابلهمی دهند که اگر خیراندیشی و نیکوکاری شخص 

شود، در دراز مدت به نفع خود شخص تمام می شوند. بعالوه، 

دیگران از خودشان اهمیت می دهند. در  برداشتانسانها به 

ی اجتماعاجتماعات سالم و اخالقی که حداقلی از عدالت 

گیرند، و کسانی که برقرار شده است، خوشنامان پاداش می 

تقلب دارند مجازات می شوند.  وشهرت به کاله برداری 

هیجانات اخالقی مثل سپاسگزاری، یا رنجش و تنفر  
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ی کنند. انتخاب می تقابل و معامله به مثل را تقویت استانداردها

ی احساس این هیجانات را برااصلح طبیعی تمایالت سرشتی  

بقاء و  بهتکاملی  –حولی ترجیح می دهد، چون که در تاریخ ت

موفقیت انسانها در تولید مثل کمک می کند )کتاب نزول انسان 

بعنوان یک حیوان اجتماعی باید دلواپس  انسانهاداروین(.  

هوسهای  دهندمی  اجازهدیگران باشند، و وقتی که   سعادت

خودخواهانه آنها مانع ارضاء تمایالت اخالقی اجتماعیشان  

اگر چنین معیارهای در  کنند،یمانی پیدا  پش  احساس باید شوند،

ی روش غالب اخالقاجتماع خود و افراد آن نمی یابید، انحطاط 

نهایت  در"اجتماعتان شده است. داروین نتیجه می گیرد که 

اخالقی یا وجدان تبدیل به احساس و عاطفه ی بسیار  احساسات

سرشتهای اجتماعی ما سرچشمه  از  –پیچیده ای می شود 

موافقت و پسند هم نوعانمان هدایت شده،  توسطگرفته، و اکثراً 

زمانهای بعدی با  دردر ابتدا با عقالنیت، و منافع شخصی، و 

احساسات دینی عمیق مدیریت شده، و با دستورالعملها و 

بنابراین داروین یک شرح  ید قرار می گیرند".تأئعادات مورد 

القیات در اخ گرفتنزیست شناسی برای چگونگی ریشه 

. با این امر او باور عرفی در ه استطبیعت انسان ارائه داد

الطبیعه بودن اخالقیات را که از طریق کانت و  ماوراءباره ی 

یای طبیعی را قبول دنهابس به دوگانگی هائی که خوبی 

نداشتند، رد کرد. همانطور که در طی این نوشته خواهیم گفت 

ی شناسک گرائی زیست ین ها دالئلی دیگر بر تاهمه ی  

تمامی افکار و رفتاری است که از موجودات زنده ی پیچیده 

یشه ی آنها در اعمال مغز انسان است رسر زده و گواهی بر 

یژگیهای وکه با کیفیت های خودش به این افکار و رفتار ها 
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خاص و منحصر به فرد خود را می دهد، و در این بین منابع 

مسئولیتی هم ندارند. پاداش و و  نداشتهمتافیزیکی نقشی 

و اجتماع با  مردمعقوبتها برای این رفتارها هم باید توسط خود 

در نظر گرفتن عقل جمعی تهیه شوند و از ارائه ی آنها به 

یگر و ماوراء الطبیعه حذر کرد. بنابراین، برای ددنیای 

بخصوص مغز او را  انسان،شناخت اخالقیات باید طبیعت ذات 

ارائه داده و  هاراری روابط اجتماعی را به انسانتوان برقکه 

دستورات اخالقی و خالق برای تسهیل و موفقیت در این راه 

بنظر من خوب و بدی ای که معیار ت. شناخ را است اخالقیات

اخالقیات هستند مخلوق عقل جمعی افراد اجتماع و یا رهبران 

عی به اخالقی اجتماع هستند و هدف آنها تسهیل روابط  اجتما

افراد آن اجتماع است. همه و سعادتمندترمنظور بقاء محتمل تر 

ی آنها محصوالت مغز خود افراد اجتماع هستند و از جائی 

فرای آن در اجتماع تزریق نشده اند. از این جهت است که 

دستورات اخالقی اغلب وجوه مشترکی بین اجتماعات مختلف 

نگ، میانگین داشته، در حالی که تفاوتهائی براساس فره

ذکاوت اجتماعی و ذکاوت فردی  نیز دارا می باشند. روابط 

رو به گسترده  بین اجتماعات مختلف تدریجاً سطوح مشترک 

دستورات اخالقی بین قبائل و ملل مختلف را وسعت داده و 

امید است که روزی دستوراتی مثل معیارهای اخالقی گنجانده 

یارهای اخالقی شده در اعالمیه ی حقوق بشر و یا مع

اجتماعات موفق مثل مردم ساالری، عدالت اجتماعی و امثال 

آنها مورد قبول همه ی اجتماعات قرار گرفته و بدور از 

 سیاست ورزی مورد قبول همگانی قرار بگیرند.  
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در  (emergent system)  ی نوظهورات بعنوان سامانه حیا 

میلیارد سال پیش  3..5نتیجه ی اوضاع ویژه ی کره زمین از 

تدریجاً بر اساس قوانین همین سامانه و شروع شده، خودبخود 

به پیچیده شدن خود ادامه داده تا در و اصل تحول داروینی ها 

اخته شده، شیمیائی شن –نهایت عجیب ترین ساختار فیزیکی 

 سامانه ی  یعنی مغز انسانها از آن طلوع کرده است. کالن

(macrosystem) مثل هر سامانه ی پیچیده ی  مغز  (complex 

system)  سامانه ها  کوچکیگری از د (minisystem) و 

بهم، مرتبط، و  وابسته متنوع، (microsystem)ی هایزسامانه  ر

هستند طرح های تطابق پذیری درست شده است که قادر 

یار زیادی از قبیل حس، حرکت، ادراک، هیجان، بسفعالیتی 

دانش، دانستن،  اعتقاد،احساس، ذهن، هوشیاری، توجه، باور، 

حافظه و تمامی ادراکات ومحصوالت آگاه یا ناآگاه ذهنی، یا 

دیگر هر آنچه را که برای اداره ی زندگی الزم داریم  بعبارت

، خلق کند. در حقیقت این سامانه ی یمندارو گاهگاهی هم الزم 

یک از ما بوده، هرکیلوگرمی خالق گذشته، حال و آینده ی  0.8

و کیفیت های کار اوست که به هر یک از ما ویژگی خاصی 

محصوالت دو نفر را نمی توان یافت که دقیقاً  کهداده تا حدی 

قادر  سامانهد. این کالن نمشابهی با دیگری داشته باش مغزی

رح های جالب توجه تناوب دار در سطوح فعالیتی است ط

به هدف ادامه ی زندگی نباتی  وپائین و باستانی تر 

(vegetative)یتی باالتر و از نظر فعالبی تناوب، در سطوح  و  ؛

تاریخ تحول و تکامل جوانتر، بسازد که بطور سرشتی به هر 

احاله شده است. طرح های  شیک از آنها وظیفه ی خاص خود

سامانه های کوچک و ساده  گرفتناوب دار را ژنوم با بکار تن
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در  کهتر، و به هدف به انجام رساندن تکالیفی بکار می گیرد 

اکثر موجودات زنده ی مغز دارمشترک هستند، از قبیل 

شیمیائی محیط داخلی بدن  ووظائفی که ویژگیهای فیزیکی 

ی از هم بخشموجود را حفظ می کنند. طرح های بی تناوب را 

عوامل فراژنتیکی ناشی از فعل و انفعال  که نهادهژنتیک بنیان 

محیط خارجی، و  تر،یع سبا محرکات محیط داخلی و از آن و

با استفاده از سامانه های پیچیده، و گاهگاهی همه ی کالن 

طوری که مغز بتواند بشکل داده، بیانات آنها را  مغزسامانه 

و با خلق  کردهوامل آماده واکنشی مناسب در برخورد با این ع

رفتارها، آنها را به انجام مطلوب برساند، تا زندگی را در 

از آن برتر در ارتباط با محیط اجتماعی و  وسطح فردی، 

بعبارت دیگر، از این نظر ژنهای دیگر انسانها مدیریت کند. 

انسان و یا حیوانات اجتماعی شده را می توان به دو دسته 

ها که برای حفظ وجود فرد بدون در نظر تقسیم کرد، یکی آن

گرفتن روابط بین فردی فعالیت می کنند، و دیگر آنها که 

رفتارهای بین فردی و اجتماعی شدن را سرپرستی می کنند. 

بیانات  این ژنها بشدت به شرائط اجتماعی وابسته هستند و 

برخالف گروه اول محصول ثابت و پابرجائی ایجاد نمی کنند 

اخیر را من در کتاب دیگری تحت عنوان آفریده )موضوعات 

 وظائفبهترین مثال ها و آفریدگارها در دست تدوین دارم(. 

اخیر خلق محصوالت عالی مغز هستند که هیچگونه تناوبی 

احتیاج و بطور دائمی تولید  برحسبنداشته، انواع مختلف آن 

 توانو هر لحظه ی آنها با لحظه ی دیگر متفاوت هستند. 

نه های مختلفی که سازنده ی کالن سامانه ی مغز هستند ساما

ژنتیک و عوامل فراژنتیکی مؤثر  اساسدر افراد مختلف، بر 
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در رشد و توسعه ی مغز متفاوت بوده، و گاهگاهی توانائیهائی 

حد نبوغ در عملکردهای مختلف آن به بعضی افراد اعطا  در

در تحول  تأثیرات چشمگیری کهمی کند، که با پرورش قادرند 

ین بو تکامل فرهنگی انسانها داشته باشند. همه ی تفاوتی که 

یک گله از شمپانزه های جنگلهای افریقا، با چند میلیون از 

پاریس با هم زندگی می کنند،  شهرانسانهائی که مثالً، در 

 چندانتفاوت ساختار مغز این دو عموزاده ایست که نه  دیونم

از هم جداشده اند، و هر یک دور، در تاریخ تحولی تکاملی 

جداگانه پیموده اند. اگر انسانهائی  راراه تحولی تکاملی خود 

، باید که در اجتماعی عادالنه زندگی می کنیم اخالقی هستیم

یم که در این جبر طبیعی و تا حدی فرهنگی، باشسپاسگزار  

و ملکولهای سازنده ی هر کدام از ما طوری تحول یافته  اتمها

 ایم.  نرفتهه مسیر دیگری اند که ب

  

ی سامانه های بی تناوب مغزی را می توان با تمام  

اپی ژنتیکی، خواه به سمت کمال، وخواه به سمت زوال  عوامل

ی که از نظر مغزی از سالمت انسانکم و بیشی تعدیل کرد. هر 

 بابرخوردار است، در طی زندگی فعل و انفعاالت پویائی 

ص اجتماع انسانهائی برقرار می محیط متغیر حیات و بخصو

اجتماعی که خود طی تاریخ  کند،کند که در آن زندگی می 

شده،  شناختهفرهنگی به یکی از پیچیده ترین کالن سامانه های 

خود محصول  کهاحتماالً در همه ی کائنات تبدیل شده است،  

سال گذشته است.  06666مغز مشترک انسانها در طی حداقل 

میلیارد سالی، سامانه  3..5تکامل ژنتیکی ِ در سیر تحول و 

یست شناسی و محصوالت آنها متنوع تر و پیچیده تر زهای 
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یجه ی نهائی آن در زمان ما کالن سامانه ی نتشده اند و  

همان طور که از عملکردهای یچیده ی مغز انسان است. پ

سامانه های طالع انتظار می رود، محصول فعالیت نورون 

فعالیت مولکولهای سازنده ی آن تفاوت داشته و  های مغزی با 

این محصول کار  ازمحصوالت سامانه های کوچک مغزی  

تفاوت عمده ای  هستند،نورون ها، که واحدهای ساختمانی آن 

تعداد معدودی نورون که همانطور که قبالً اشاره رفت، دارند. 

مغز جای داده شده اند،  ازبطور ژنتیکی در منطقه ی خاصی 

ر اساس این جایگیری یک ستون قشری را می سازند که این ب

واحد عملی کار مغز است. هر ستون مغزی یک میلی  ستون

قشر مغز( ارتفاع دارد.   ضخامتمیلی متر )به  5.3متر قطر و 

در یک ستون بشدت باهم همکاری کرده،  موجودی نورونها

یز ایجاد می نوظیفه ی مشترکی داشته و محصول ویژه ای 

، ولی تر متفاوتکمی نند. ستونهای نزدیک بهم وظائف ک

ستونهای دورتر دارند. ستون ها هرچه  بهمشترک تری نسبت 

عملکردی  مشترکاز هم دور تر یا بهم نزدیک تر باشند، وجه 

کمتر و یا بیشتری با هم دارند. هر یک از نورون ها و ستونها 

کت کنند و در مدارها و شبکه های بسیار زیادی شر توانندمی 

کار این مدار یا شبکه، و  خدمتمحصول پردازشی خود را در 

یتی هر فعالدر نهایت همه ی مغز قرار دهند. در سلسله مراتب 

چه تعداد بیشتری نورون و ستون در یک مدار یا شبکه درگیر 

پیچیده تر شده و محصول نهائی از  شبکهشوند کار آن 

سازنده ی مدار و  محصول نورونها و ستونها و سامانه های

شبکه متفاوت تر می شود. بطوری که پدیده های حاصل از 

ین به باال طلوع می کنند. با پیچیده تر پائفعالیت هر سامانه از 
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در طی تاریخ  همشدن سامانه ها، هم در طی زندگی فردی، و 

تکاملی، محصوالت جدید تری طلوع کرده و می  –تحولی 

ا حال ارائه داده ام اکثر این هائی که ت نوشتهکنند. من در 

سامانه  ومحصوالت عالی مخصوص انسانها را شرح داده 

های الزم برای خلق آنها را وصف کرده ام. باید گفت که هر 

در زیست شناسی بدلیل الزام و به هدف  کهتغییر ژنتیکی ای 

پدیده  برتطابق موجود زنده با عوامل داخلی و خارجی مؤثر 

به این محرکات و  واکنشدر  ود آمده،  ی کلی حیات او پدی

بقائش مفید از آب در آمده اند، و در ادامه ی نسل های 

یاری داده اند، پابرجا مانده و تا هنگامی که  زندهموجودات 

پابرجا خواهند  دارند،محرکات بوجود آورنده ی آنها وجود 

 ماند. 

  

در باره ی یکی دیگر از محصوالت عالی  حاضر کتاب 

که به هدف  استاز کالن سامانه مغز، یعنی اخالقیات بخشی 

کمک به تطابق با پدیده ی دیگر محصول مغز، یعنی اجتماعی 

پدید آمده، تا انسانها در این امر موفق شده  انسانهاشدن اجباری 

متنوع، و انسانهای متفاوت  وو با محیط اجتماعی بسیار متغیر 

یگر، تطابق پیدا دیگر، و حتی طبیعت بی جان و جانداران د

. انسانها بیشتر اوقات خود را صرف مناظره ی دیگران کنند

می کنند و چرا این کارها را  ئیکارهامی کنند تا پی ببرند چه 

ی خود، با رفتارهاانجام می دهند تا بتوانند برای نظم دادن به 

این افراد که خواه و ناخواه بصورت محرک مؤثری در 

طور موفقیت آمیزی ارتباط برقرار اند، ب آمدهزندگیشان در 

اطالعات از آن چه هم که در طبیعت بی جان و  برداشتکنند.  
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 بی شک در بقاء و ادامه ی گذرد،می  یا جاندار غیر انسانی

دخیل بوده و برقراری رفتارهای  افراد سعادت بار زندگی

با آنها را هم باید بخشی از رفتارهای اخالقی انسانها  مناسب

هیچ محرک هیجان آور  سالمت،رفت. در حاالت در نظر گ

خارجی ای قوی تر از چهره ی انسان دیگری وجود ندارد که 

در بین اثر هیجانزای توانمندتری بر مغز انسان بگذارد.  بتواند

چهره ی هیچ نوع حیوانی به تنوع حاالت موجودات زنده 

، بطوری که با نظاره بر این تنوع نیست هاانسان چهره ی

بجز  .گی مغز حیوانات را هم می توان قضاوت کردپیچید

بعضی از دو قلوهای همزاد هیچ دو انسانی را نمی توان یافت 

نه تنها ساختار متمایز چهره، بلکه تظاهرات صورت که 

در برقراری  شناخت چهره ی انسانها د.ننداشته باش متفاوتی

دارد. اعضاء گروه  غیرقابل اغماضینظم اجتماعی اهمیت 

 هاکه بعد از انسان( oraior) نخست پائی به نام بونابو های 

چهره  تا حدید نروابط اجتماعی برتری از دیگر حیوانات دار

طی تاریخ تحول و تکامل  هائی متفاوت از دیگران دارند.

میلیون سال قبل  5.3میلیون و بونابوها  8شاخه ی شمپانزه ها 

نزدیک ترین ، لذا از نظر ژنتیکی ده انداز انسانها جدا ش

نخست پای موجود به انسانها هستند و از زندگی اجتماعی 

نسبتاً پیچیده و صلح آمیزتری از بقیه ی نخست پایان 

برخوردار هستند که با زندگی انسانهای بدوی شباهتهای زیادی 

 دارد.

 

مغز در حیطه ی  عملکردهای پیچیده ی با استفاده از    

توان مشکالت ایجاد شده ی می  کهاست  فعالیتهای اجتماعی آن
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اجتماعی را جلوگیری کرده، در صورت بروز حل و فصل 

و از این روابط برای بقاء وسعادت فردی و تولید مثل  کرده،

رهبران صلح آمیز اغلب چهره به چهره شدن استفاده کرد. 

اجتماعاتی که با هم اختالفاتی پیدا کرده اند مؤثرترین راه برای 

دیپلماسی به این امر  در، لذا هاستگشایش راه حل خصومت

طبیعی و برای  بطورانسانها   .زیادی داده می شوداهمیت 

ادامه ی زندگی موفقیت آمیز و دور از دغدغه، در ارزیابی 

مستمراً قضاوت می  رارفتار یکدیگر فضولی کرده و یکدیگر 

کنند، و به قضاوت دیگران نسبت به خودشان اهمیت می دهند، 

ند طوری رفتار کنند که خوش آیند دیگرانی ی کنمو سعی 

باشند که به آنها اهمیت می دهند، و یا حتی خوش آیند ناشناسان 

باشند، کسانی که آگاهانه و یا ناآگاهانه فهمیده اند که ممکن 

بطور مستقیم یا  ،برای ادامه ی موفقیت آمیز زندگیشان است

از  ینها بخشهائیا. شوندمحتاج آنها روزی غیر مستقیم 

محصوالت سرشتی مغز انسانها در حالت سالمت هستند، که 

مدیون آنها هستند. اخالقیات کیفیت  رازندگی اجتماعیشان 

ین اذر بخش و ضامن و بیمه کننده ی موفقیت و یا شکست 

 روابط هستند.

  

یهیاتی که در ذهن اکثر قریب به اتفاق انسانها بد برخالف 

این موضوع است که  اثباتوجود دارد، دستور کار این کتاب 

اخالقیات و دستورات اخالقی که در ارتباط با روابط 

حتی رفتارهای خصوصی و فردی افرادند،  واجتماعی، 

با استفاده  نیپائ یادراکات آگاهانه ای هستند که مغز در رده ها

ساختارهای مرتبط با هیجانات و احساسات مقدماتی مربوط  از
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منطق، استدالل و عقالنیت؛  با ترباال یدر رده ها به آنها؛ و

و تحت تأثیر عوامل  صاحبش،تحت فرمان ژنوم فردگرای 

فراژنتیکی، با شعبده بازی خلق می کند، تا ذهن محصول خود 

ذهن آگاه محصول مغز دیگران را، با استفاده از نظریه ی  و

یبد که هر دو طرف باور کنند بفرذهنی سازی متقابل، طوری 

 منافعاخالقی ای که مغز خلق می کند،  که هدف رفتارهای

دیگران است، در حالی که همه ی رفتارها برای بقاء فردی 

ی ژنوم صاحب مغز،  خودخواهانهخود شخص، حفظ و انتشار 

که  همو ایجاد ادراک در کنترول بودن در او هستند. گاهگاهی 

رفتار اخالقی ظاهراً، و صرفاً به نفع دیگران تمام می شود، و 

ی برای رفتار کننده وجود ندارد، سامانه خارجمشهود و نفع 

و مواد  شدههای پاداشی واقع در مغز شخص فداکار فعال 

آزاد می کنند که حالت خوش آیندی در  شبه افیونی شیمیائی

ی به اصطالح رفتارهاپاداش  بصورتمغز ایجاد می کند که 

. و بهشت زودگذری در ذهن ایجاد می کنند اخالقی هستند

یع منتشر این مواد شیمیائی در سامانه های درگیر در زتو

یکی با طرح های خاصی الکترون، فعالیتهائی و افکار رفتارها

ایجاد می کند که سامانه ی پاداشی مغز را بطور ویژه ای 

بخش ذهنی  لذت ادراکیت وا می دارد، که نتیجه ی آن  بفعال

بالفصل که بصورت پاداش  استکه آنقدر خوش آیند  استای  

این ساختار الکتروشیمیائی یکی   این رفتار اخالقی در می آید.

تکاملی زیست شناسی است که  –از هدایای زیبای تحولی 

ی از نخست پایگان بزرگ بعضطبیعت در اختیار انسانها و 

ی با هم برقرار اجتماعجثه گذاشته تا بتوانند روابط دراز مدت  

خص فداکار بالفاصله، و ی شپاداشهاکنند. در حقیقت یکی از 
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نباید انتظار  اواز طریق ادراک لذت به او داده می شود، لذا،  

باشد، گرچه این رفتارها  داشتهبی جای بیش از حد فداکاریش 

یاری بسبا برقراری نظم در اجتماع، و در دراز مدت، فوائد 

نصیب همه می کند که در طی این نوشته جنبه های مختلف آن 

زیست شناسی پاداشی مخصوصی  سامانهداد.  را شرح خواهیم

یق به از تشوکه برای این امر در مغز تعبیه شده ما انسانها را 

خودگذشتگیهای مالی و در موارد نادر جانی می کند. برای 

یها، که زیربنای رفتارهای اخالقی هستند فداکارانجام این 

گاهانه بتوانیم ادراک آ تامکانیسمهائی به مغز ما اعطا شده اند 

ای برای شریک شدن در غم وشادی یکدیگر پیدا کنیم، و درد 

و شادی یکدیگر را احساس کرده، و با یکدیگر همدلی و  غمو 

بهم خورده شده ی در  ادراکهم زبانی بکنیم، تا در یکدیگر 

 –کنترول بودن بر محرکات تهدید کننده ی آرامش جسمی 

یگران پا هده ی دبا مشاباید م. ما نییمان رابازسازی کروان

یم که محصولش ادراک گذارب ای درون فضائی ارتباطاتی 

آگاهانه ی همدلی و همدردی با آنها است، که نه تنها شامل 

و درک مفهوم افعالی است که انجام می دهند و یا قصد  مشاهده

که  بشود احساساتیشریک شدن در  بلکهانجام آنها را دارند، 

و  نباشند،وبه قصد گول زدن ما اگر متظاهرانه و یا دروغین 

. در ندمی کن درکشان، ما از این دوروئی ها باخبر شویم

ی دیگر را مشاهده می کنیم، سلسله انسانهامواردی که مشقت 

 احساسمراتب پردازشهای عصبی حاصل در مغز ما باید 

همدردی، همدلی و آرزوئی اجباری برای برطرف شدن عامل 

ی خوشحالی و رفع این ادراکات  رهدوبااین مشقت ها، و ایجاد 

. مشاهده ی غم کنندمنفی در آنها، در ذهن آگاه و ناآگاه ما ایجاد 
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االترین سطح بو مشقت دیگران قشر مغز انسانهای سالم را در 

یتهای آن به تحریک در می آورد، و درآن احساس غم فعال

در اجتماع سالمی بارآمده  اوواندوه ایجاد می کند، بشرطی که 

زندگی کند که حساسیت به مشقات دیگران به حدی بیماری  و

کاهش پیدا نکرده باشد، و ارزشهای انسانها با خس و  زا

ین اتفاقی در ذهن مشاهده چنخاشاک مقایسه نشده باشند. اگر 

 کهکنندگان پیدا نشود، بیماری عمیقی در اجتماع برقرار است 

بسته به وسعت و شدت ابتالئش باید مورد کنکاش 

ی، انسان شناسی و... شناسروانپزشکی، روانشناسی، جامعه 

قرار گیرد، زیرا نشانی از بیماری عمیق اجتماع و فروریزی 

اجتماعی است. زیر بنای عصبی این موضوع چندین  اخالق

گرفته و در این جا  قراربار در نوشته های من مورد بررسی 

 د شد. ، بحث خواهنزوایای دیگرنیز جنبه های مختلف آن از 

   

موضوع اخالقیات، ریشه ها و اساس زیست  کتاباین  در 

و سعی می  گرفت،شناسی آنها مورد بررسی قرار خواهند 

شود تا میدان تفکری تازه ای خارج از حیطه های عرفی دین 

ی توجیه رفتارها و معیارهای اخالقی در دیدگاه براو فلسفه 

اسی کردن یست شنزخوانندگان بازشود. در واقع سعی در 

اخالقیات است تا بتوان برای آن، مثل هر حیطه ی دیگر 

توجیهی تجربی و فیزیکی بر اساس ساختار  انسانطبیعت ذات 

یات الزامات اخالقمغز ارائه داد. واقعیت امر این است که 

ی طبیعی ای هستند که با کاربردشان توده های ژنتیکی انسانها

به نسلهای بعدی منتقل می و موفقانه  ماندهسالم  ایجتماعی شده

ین کار به انجامی اشوند. بعالوه، در مرحله ی زمانی ای که 
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موفقانه می رسد، اخالقیات وسیله ای برای بدست آوردن 

ی در زندگی ای است که بطور طبیعی مملو سرخوشسعادت و 

یط زیست و دیگران محاز تهدیدات و نا بسامانی هائی است که 

ره، برای افراد ایجاد می کنند. از بطور منتظره و غیر منتظ

تکاملی حیوانی اجباراً  –انسان از نظر تحولی  کهآنجا 

یات وسائل تطابقی برای بقاء فرد و اخالقاجتماعی شده است،  

ی بعدی در زندگی اجتماعی اوست، اجتماعی که نسلهاادامه ی 

یات رشته هایش از هم گسسته اخالقآنقدر پیچیده شده که بدون 

یوانات پست حد. خواهیم دید که رفتارهای اخالقی در می شون

تر از انسانها هم که زندگی اجتماعی دارند، بعضی از 

نها بقایشان در آکه بدون  یت می کنندهدارفتارهای آنها را 

. با علمی و فیزیکی کردن اخالقیات و نشان دادن خطر می افتد

 محصوالت دیگر ذهن انسان ها هماین امر که اخالقیات 

و  کردههستند، آنها را از تسخیر ایده های متافیزیکی خارج 

الطبیعه و یا نیروئی  ماوراءیچ نیروی هنشان خواهیم داد که  

خارج از وجود خود انسان در خلق، تحول، تکامل و ادامه ی 

 کوششی که درشبیه به همان دخالتی نداشته، و ندارند،  آنها

برای اثبات این  واقع محصوالت دیگر مغز کرده ایم. در توجیه

یات به اندازه ی دست اخالقیم که بکوش (Ruse)گفته ی ریوس   

موضوع  و پا و دندان به کمک ادامه ی حیات انسان می آیند.

رفتارهای شرارت زا در کتاب دیگری از نویسنده مورد بحث 

 قرار خواهد گرفت.

  
Ruse, M. 1994 Evilutionary theory and Christian ethics: Are they 

in harmony? Zygon 29:5-14                                                               
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Ruse, M. 1986. Taking Darwin Seiously. Oxford: Basil Blackwell 
   

قبالً اشاره هائی به تحوالت اجتماعی انسانها  کتاباین  در 

ستورات اخالقی مدّون زمینه ی احتیاج به د تاارائه شده  

داده شود، بعالوه، ساختارهای مغزی مربوطه شرح  روشن

یم کرد که ارتباط خواهو در طی کتاب سعی  ند شد،خواه

برداشتهای اخالقیات را با زیست شناسی و ساختارهای مغز 

یم. بحث تجربه گرائی مورد نظر ما این است که با سازروشن 

ی اخالقیات، و اسشنتحقیق و تفحص در ریشه های زیست 

شرح منشاء فیزیکی و تبعیض و تمایالتشان قادر خواهیم شد 

پابر جا تری از اخالقیات عرضه کنیم، که بهتر از  اجماعکه 

قبالً ارائه شده و در موارد زیادی شکست  کهآن چیزهائیست 

های وخیمی  استفادهخورده و یا تحریف شده و مورد سوء 

 قرار گرفته اند.  

  

 موردیگری که باید از نظر زیست شناسی مغز د موضوع 

مطالعه قرار گیرد زیربنای مغزی برداشتهائی است که بعنوان 

گرفته شده اند. با پیشرفتهای اخیری  نظرارزشهای انسانی در 

زیست شناسی  و (cognitive science)که در علوم شعوری 

 بدستی  رفتارتوجیه مسائل ذهنی و  در(neurobiology) عصبی 

یز در این پارادایم منظور شده نآمده اند، سؤاالتی این چنینی 

 العادهاند. جواب رسمی به این سؤاالت این بوده که رشد فوق 

ی بناگزاری برا رای ذکاوت انسانها یک پردازش تاریخی  

ی ذکاوتی از نسلی ساختارهاین اارزشها میسر ساخته است.  

ین اسیده اند. هدف به نسل دیگر منتقل شده و به ما به ارث ر

است که درجه ی اختراعی یا اکتشافی بودن درگیر در این 
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. آیا این بناها از ادراک فعل و شوندبناهای ذکاوتی تعیین 

این ادراکات،  ازانفعاالت انسانها و استدالل کردنهای خالقانه 

بدون ِ، و یا با اندکی از سابقه ی انسانهائی سرچشمه گرفته اند 

قبلی زندگی می کرده وارزشهای انسانی نداشته نسلهای  درکه 

ی بیشتر شبیه به کشف سوابقی ذکاوتاند؟ یا این که بناهای 

ین سوابق مدتها قبل از این که اهستند که قبالً وجود داشته اند؟  

ی شناسساختارهای زیست  دررا اقرار کنند   آنهاانسانها وجود 

ری ذکاوتمندانه وجود داشته و انسانهای کاشفی شروع به دستکا

این ساختارها در فضای  کشفی آنها کرده اند. بدنبال 

مکتب اجتماعی به آنها شاخ و برگ و تزئینات فراوانی داده و 

 های اخالقی یا ادیان مختلف را بنا نهاده اند. های 

  

در نظر گرفتن آن چه از زیست  باخواهیم گفت که  

که الگوئی شده، عقیده بر این است  آموختهشناسی عصبی 

ی انسانی از ارزشهازیست شناسی برای بناکردن ذکاوتی 

ابتدای ظهور انسان خردمند وجود داشته؛ و پیش الگوهائی در 

و انسانهای اولیه نیز وجود داشته اند. هیجانات و  انسانهاپیش 

ی آنها در انسانها و اعقاب عصباحساسات هم، که زیر بنای 

، قبل از رسمی شدن زیست شناسی آنها وجود داشته اند

ی اخالقی چه دینی و چه فلسفی وجود داشته اند. بدون برداشتها

فعل و انفعاالت اجتماعی و تاریخ  انسانها،شک اجتماعی شدن 

ی کردن و الزامفرهنگی در بناکردن، پاالیش، قانونی کردن، 

انتقال این ارزشها به نسلهای بعدی و اجتماعات دیگر، اهمیت 

شته اند. این زیربناهای زیست شناسی هستند ای دا العادهفوق 

 خاصی جهت داده اند.  سمتکه رفتارهای اخالقی را به 
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و بعضی از مکتب های یه های عرفی روانشناسی نظر 

و شعور عالی تکیه می کنند، در حالی که  استداللاخالقیات بر 

یجانات تأکید دارند. از آنجا همطالعات و تحقیقات اخیر بر نقش 

های  سامانهنظر می رسد اخالقیات در سطوح مختلفه از که ب

که نوع پردازش کلی خاصی  طلوع می کنند یمتفاوتی از مغز

، باید انواع دستورات اخالقی را را بطور ذاتی بکار می گیرد

یک کرد. از این نظر دستورات اخالقی که بر سه تفکاز هم 

 :از عبارتندساختار زیست شناسی مغز تکیه دارند 

 

،  سامانه ی لیمبیک محصوالت پردازشهایکه  ستوراتید -0

این  .در آنها غلبه دارندبخصوص طرف راست )مغلوب( مغز 

می دستورات بطور عرفی در حیطه ی اخالقیات دینی قرار 

گیرند. نیمکره ی مغلوب مغز افرادی که این دستورات اخالقی 

را ابداع می کنند در پردازش محرکات بر نیمکره ی غالب 

رگی داشته، لذا کلی نظری را به یافتن جزئیات ترجیح می چی

 دهند.  

کسانی است قشر جلوپیشانی ت محصوالکه  دستوراتی  -5

که بطور کلی نیمکره ی مغلوب )معموالً راست( مغزشان در 

پردازش وظائف پیچیده بر نیمکره ی غالب آن چیرگی دارد. 

ذهنیشان تمایل به کلی نگری داشته و محصوالت هم این افراد 

 در حیطه ی مکتب های فلسفی قرار می گیرند.

از مناطق  یوسیع سطحعملکردهای  بهکه  دستوراتی -5

کسانی وابسته است که بطور کلی نیمکره ی  مختلف قشری

غالب مغزشان در پردازش وظائف پیچیده بر نیمکره ی 
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مغلوبشان چیرگی دارد. این افراد بطور ذاتی از روش های 

صل مطالب و در این مورد یافتن دستورات علمی برای حل و ف

 اخالقی استفاده می کنند.

  
)شرح تفاوت های کلی انسانهائی که کار نیمکره های راست یا چپ غالبتری دارند در 

 )کتاب آفریده ها و آفریدگارها آورده شده است 

 

ی در اخالقنکته ی جالب این است که برداشت توجیهات  

؛ فلسفی و )ملی گرائی( گرائی یلهقبینی و  دسه حیطه ی  

و بهمین طریق عقالنی؛ و علمی به ترتیب در همین ساختارها 

محصوالت آنها هستند. هر چه در این سه سطح  وشکل گرفته 

دستورات اخالقی و ساختار زیست شناسی باالتر رویم، 

بوده و برداشتهای بنا شده بر  جوانتردر تاریخ طبیعی  مربوطه

 طلوع کرده،لی اجتماعات انسانی هم دیرتر آنها در تاریخ تحو

این محصول  که آخرین آن سطح علمی  شرح و توصیفو 

 است.  نوشتارسیر تفکری است، منظور ما از این 

  

یجاناتی هی ترین بخشی از مغز که درگیر ایجاد باستان 

است که باالخره تبدیل به احساسات ابتدائی اخالقی نوع خودش 

 طرف. از است  (limbic system)بیکمی شود سامانه ی لیم

دیگر این بخش از مغزمجموعه ای از سامانه های عصبی 

ی دهند پردازشهای زیست ماست که به موجود زنده اجازه 

شناسی حفظ حیات را در طیف بسیار محدودی که با به انجام 

مطابقت می  مولکولهای حیاتیموفقیت آمیز تکالیف  رساندن

بدن ممیزه )جسم خارج  کهنند. از آنجا کنند، مدیریتی مطلوب ک

از دستگاه عصبی( و مغز در خدمت یکدیگر هستند تا بقاء 
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دار را تضمین کنند، فعل و انفعال بین این سامانه  مغزموجود 

و با دخالت حداقلی  خودکارها و بدن که در این سطح بطور 

آگاهی در جریان هستند، در مجموعه های عصبی خاصی 

اند. سامانه های تنظیم حیات برای رسیدن به  کردهجایگیری 

ی، جلوگیری از سالمتهدفهای خاصی تعبیه شده اند که حفظ 

شرائط مرگ آور، و حفظ شرائط درونی در سطح مطلوب آن 

. ادامه ی زندگی در حداقل ترین سطح آن به کنندفعالیت می 

گاز دی اکسید کربن  دفعترتیب بحرانی بودن محتاج اکسیژن و 

حرارت داخلی  درجهه با تنفس تهیه می شود؛ حفظ  است ک

ی که با متابولیسم تولید، حرارتدرجه ی سانتیگراد،  57حوالی 

و با دستگاه عصبی خودمختار، پوشاک و مسکن حفظ می 

و غلظت، اسیدیته و قلیائی بودن و فشار اسموزی مایع  شود؛

ی و دفع آب و امالح تنظیم م مصرفخارج سلولی بافتها که با 

 موادشود. انرژی الزم برای انجام همه ی تکالیف با مصرف 

غذائی در اختیار موجود زنده قرار می گیرد. در موارد کمتر  

که با  استی، فعالیت های مربوط به ادامه ی نسل فرد بحران

فعالیتهای جنسی به انجام می رسند. همه ی این فعالیتها در 

ند. این وظائف توسط ی توانند بحران زا شومروابط بین فردی 

یا حوالی آن  وسامانه های عصبی واقع در سامانه ی لیمبیک 

سطح، فعالیتهای فرد را برای  زیربناترینکنترول شده و در 

. قرار می دهنددر آنها تحت فشار  مناسب یتعادلبدست آوردن 

آنها  کارگزاراین احتیاجات سرشتی بوده و سامانه های عصبی 

تحول و تکامل ایجاد و در مغز  خیرامیلیون سال  366طی 

     هومئوستازنتیجه ی عملکرد این سامانه  به.  اندتعبیه شده 

(homeostasis) خوردن توازن  بهمی گویند. هیجانات ناشی از م
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و احساسات حاصل از این هیجانات در این سامانه  و تعادل 

داشتن و نداشتن خام  تبصورت دوس وبسیار قدرتمند هستند، 

یعنی  ،ر شده و کمتر تحت تأثیر سطوح عالیتر مغزظاه

و منطق قرار می گیرند. در همین منطقه است که  استدالل

خوردن حالت تعادل در  بهمترس از مرگ، که حد نهائی طیف 

این سامانه است، جای گرفته است. آرزوی زندگی ابدی برای 

و در نتیجه ادراک وجود نهادهائی متافیزیکی از قبیل  جسم،

ی آرزوی زندگی ابدی توسط ارضاان و روح، که به هدف ج

ینه بر زممغز اختراع شده و به آگاهی تزریق شده اند، از این 

و  دردمی خیزند. در هنگام بهم خوردن تعادل در این سامانه  

آن و غیاب عواملی که در چشم انداز  تعادلمشقت، و در حد  

ی خنثی ایجاد می ین تعادل را بهم بزنند، ادراک آرامشاآینده 

آن را اساسی ترین  منشود که زمینه ی ادراکی است که 

ی و سعادت زیست خوشبختزیربنای رمز و شاخص ادراک  

شناسی می خوانم. این ادراک محتاج سرخوشی و یا خوشحالی 

یست، و همان ادراک مطلق در کنترول بودنی که ایجاد می ن

ت، که می توان و موقتی اس کاذبکند، باالتر از هر سرخوشی 

ی ممارستهابا استفاده از الکل، مواد روان گرا، مدیتیشن، 

کاذب گول زننده و یا هر وسیله ی دیگری که فعالیتهای مغز 

چه مشقت و لذت  آنی دهند، بدست آورد.  مسالم را تغییر 

می شود ادراکات محصول شرائط فیزیولوژیکی  خوانده

یائی محیط یمشخاصی هستند که با پارامترهای مشخص 

داخلی، تونوس عضالت صاف احشاء، رفتارهای عضالت 

اسکلتی، و توزیع ویژه ی تعدیل کننده های عصبی 

(neuromodulator) ساختار های مغزی توصیف می شوند.  در
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بطور اساسی نشان دادن است که آنچه که  قابلاین یک حقیقت 

 یفهمردبد برداشت شده است با رده هائی از اعمال  یاخوب 

می شود که مربوط به طیف خاصی از تنظیمات هومئوستاتیک 

خوب می نامند که منجر به حاالت  رااند. انسانها چیزهائی 

ی  همهسالمت و سرخوشی در فرد فرد آنها، یک گروه و یا 

انسانها می شوند. شرارت مربوط به خمودگی، بیماری و 

هدف زیست شناسی این دسته از  مرگ در همین افراد است.

عملکرد ها بقاء فردی و ادامه ی نسل، با در نظر گرفتن حداقل 

 روابط اجتماعی است.

  
Damasio, A, (2005) In: Changeux, JP. Et al (eds) Neurobiology of 

human Values. Heidelberg: Springer Verlag, page 48                       
  

مغز و  مختلف یجانات ناشی از فعالیت های سامانه هایه 

احساسات ِ ناشی از آنها نقش عمده ای در بقاء فرد و ادامه ی 

ی کنند. هیجانات را می توان به هیجانات ساده ی منسلش بازی 

ی، شادمثل غم و ای که احساساتی زمینه ای، هیجانات اولیه 

ترس و خشم، تعجب و تنفر، و یا هیجانات پرشاخ و برگ 

ی نمایانگر همگقسیم کرد که ت را ایجاد می کنند، اجتماعی

و روابط بین  بدنحاالت مختلف توازن و تعادل هومئوستاز  

برای  راهستند. این هیجانات محرکاتی هستند که مغز فردی او 

ایجاد برنامه های حرکتی به هدف حفظ و یا برقراری دوباره 

ی هدایت می کنند. از آنجا که هومئوستازی حالت تعادل 

ین فردی می توانند موافق و یا مخالف روابط اجتماعی و ب

برقراری توازن هومئوستازی باشند، هیجانات اجتماعی نقش 

ی اجتماعی بازی کرده، زنگ خطرها پردازشهاعمده ای در 
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یت، مشکالت هدارا به صدا در آورده، رفتارهای اجتماعی را 

را حل و راه حلهای مؤثر را تشویق می کنند. هیجانات 

هستند که  احساساتی از بزرگوه گرمنشاء اجتماعی 

 .دلسوزی و همدردی ایجاد می کنند ادراکمهمترینشان 

که مربوط به دلواپسی برای دیگرانند، معموالً منجر  ییجاناته

از  عامل احساساتی ی می شوند. هیجاناتهمدلبه احساسات 

قبیل شرمساری، ننگ و عار، و گناه بطریقی مربوط به 

ست که از او سرزده است و خود شخص از کاری ا سرزنش

است که ممکن است  گذاشتهقواعد اجتماعی را طوری زیر پا 

توسط دیگران و در نتیجه او که در دراز مدت باعث مجازات 

ادراک در کنترول بودن بر عوامل خارجی ای  دراختالل 

وقتی که در نتیجه  واقعاهمیت دارند. در  شبشوند که در زندگی

طری و یا پاداشی از افراد دیگر می ی رفتارهایمان احساس خ

احساسات اجتماعی درگیر می شوند.  از آنها یم، هیجانات وکن

ی های بین فردی و عدالتهیجاناتی از قبیل تنفر، خشم از بی 

اجتماعی در سطح کالن، شورش برای بهم زدن نظم ناعادالنه 

و سرپیچی های مدنی از قوانینی که برای برقراری  اجتماعی 

ی شوند، در ارتباط با سرزنش نمتاز افراد مفید تلقی هومئوس

 گذاشتهاجتماعی را زیرپا  –دیگرانی است که قواعد اخالقی 

اند. احساساتی از قبیل قدردانی، حیرت و تحسین، افتخار و 

مربوط به تحسین دیگرانی است که در برقراری  همهترفیع، 

 هرا  وکوشش کرده اجتماعی نظم محصول دار برای بقاء 

کرده اند، این  عرضهحلهائی برای مشکالت روابط بین فردی 

ها قهرمانان واقعی اجتماع هستند که غالباً گمنام زندگی کرده، 

برده می شود. همین افراد هستند  نامیتاریخ کمتر از آنها  درو 
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یشه در کنکاش با قدرتمندانی همکه با از خودگذشتگی ها 

 درو بداخالقی ها را  هستند که نظم اجتماعات را بهم زده

فور جان و مال و ه واجتماع توزیع می کنند. بزرگانی که ب

ی نظم سعادت بخش برقرارآرامش زندگی خود را فدای 

 اجتماعاتاجتماع انسانها کرده اند و راه حلهای ارائه شده شان 

را منسجم کرده و باعث ایجاد احترامی به سزا برای خودشان 

 می شوند.  

  
Haidt, J. (2001), The emotional dog and its rational tail: a social 

institution approach to moral judgment. Psych Rev 108: 814-834                                

                                                                   
Haidt, J. (2002), The moral emotions. In: Davodson RJ, Scherer K, 

Goldsmith HH (eds) Handbook of affective sciences. Oxford 
University Press, pp. 852-870                                                            

  

علمی اخالقیات و سعی در یافتن  منشاءی بررس 

ابتدای  دردستورالعملهای اخالقی براساس علم زیست شناسی 

سیری پرپیچ و خم است ولی این امید را ایجاد کرده که باالخره 

یاتی متناسب با طبیعت ذات انسان پایه ریزی کرد. اخالقبتوان 

وجود انسان شمیائی  –یعت فیزیکی طببرای این امر باید دقیقاً 

شناخته شده و همه ی کوشش ها را مصروف شناخت تک 

یانه آن کرده و هرگونه دوگانگی متافیزیکی را از فیزیک گرا

بلکه از ابتدای شروع حیات  حالانسان، نه تنها در زمان 

بعضی از فالسفه تقریباً همیشه برای  ویون الهخارج نمود.  

یعه متوسل الطبراء اعتبار دادن به اخالقیات به نیروهای ماو

 اصول اخالقی را هم مشابه قوانین طبیعی  دین باورانشده اند. 
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(natural law) خدا بوده  خاص  ی ارادهیگری تفهیم می کنند که د

شک و گمان و یا سازش و مصالحه  هرگونهو مصون از 

تا با  انسانهاستهستند. در این پارادایم ها این وظیفه ی 

را یافته و آنها را در تار و پود  استدالل مستمری قوانین

. فیلسوفان سکوالری که تمایالت ماوراء بتنندزندگیشان 

یون نظراتی متفاوت الهالطبیعه ای دارند ممکنست ظاهراً از 

داشته باشند، ولی در واقع از نظر اخالقیات ریشه های 

ی بسیار زیادی با آنها دارند و اصول شباهتهاباوریشان 

خالصه نظریات  بطورمنبع آبشخور دارد.  مفهوماتشان از یک

ماوراء الطبیعه ای اخالقیات، چه خدا را مستقیماً دخیل بدانند یا 

در واقع همان حرف را می زنند که ذهن انسان توان  ،دانندن

ین دستورات باید از ورای ذهن اتألیف اخالقیات را نداشته و 

ی دوگانگفیزیکی او سرچشمه بگیرند، این امر نمادی دیگر از 

های بی شماری است که بشریت را از ازل سردرگم کرده 

 همه ی آنها کرد.   کردنی  گرائاست و باید سعی در تک 
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کلمه ی التین   از religionاصطالح انگلیسی  یف دین:تعر

religio شده که به معنی احساس یا ترس در حضور  مشتق

 خود  Religio. کلمه یآنهاستخدایان و تکلیف به عبادت 

که به معنی هم بستگی، گره  است religareبه اصطالح  مربوط

خوردن، بازداری و یا اتحاد است. بنابراین در اوائل دین 

: هم بستگی با خدا، یا ه استمربوط به سه اصل اساسی بود

کالیف مقدس، یعنی آدابی که باید انجام داد؛ و امنیت، خدایان؛ ت

ی در دنیای پرتالطم بکار لنگردین بعنوان در این حیطه که 

یف جامع دین نسبتاً مشکل است؛ مفیدترین تعرمی آید. لذا،  

ی اصلی آن یعنی  جنبهراه برای توصیف دین تعریف سه 

و ممارستها و آداب دینی؛ الهیات؛ و ایمان است. آداب 

ینی را می توان رعایت و انجام اعمالی دانست دممارستهای 

..(. و. )نماز، روزه، کنندکه از یک تعهد دینی جریان پیدا می 

ی استداللی و اسلوب دار در باره ی  مباحثه (theology)الهیات 

او با  ارتباطوجود خدا، دنیای روحانی، صفات و اعمال خدا و 

یات مجموعه اله  است. (yr lrrroC)و شناخت جهان  خلقت

ی این نوع برداشت آوری دانسته های ادعائی و روش جمع 

های اشخاص مختلف در باره ی خداست. ایمان، روش رسیدن 

ی ادعائی است که افراد از طریق باور یا تعلیق هابه دانسته 

ایمان به وجود خدا که  مثلناباوری به آن دانسته ها می رسند. 

ی مشیدن از ناباوری به آن ایمان آورده با باور و یا با دست ک

ین سه مفهوم از دین از راه های متعدد و به نسبت های اشود. 

. بطور کلی دین باور داشتن به، هستندمختلفی با هم در ارتباط 

یک  بخصوصو بندگی یک نیروی فوق بشری کنترول کننده، 
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خدا یا خدایان مشترک، یا خدا و یا خدایان شخصی و 

ینی اگر وجود خدای قانون گزار د. در پارادایم خصوصی است

ی کند و متصدیق شود، منشاء اخالقیات بالفاصله استقرار پیدا 

الزامی به اثباتی فراتر نیست. ترجمه ی کلمه ی عربی دین به 

یا با سیاست اداره کردن؛ و کلمه ی تمدن  ملت،فارسی کیش، 

جهل به  و خشونتبه معنی تخلق به اخالق شهر و انتقال از 

حالت ظرافت و انس و معرفت است )لغت نامه ی دهخدا( که 

 سازگار است. بیشتر یات اخالقبا منظور ما از 

  

 کلمهاین تعریف نیز بهمین منوال مشکل است.  یف فلسفه:تعر

معنی دوست داشتن حکمت و حقیقت،  به (philosophy)ی فلسفه 

اس یت است. دانش فلسفی مطالعه ی اسعقالنو عشق به 

وقتی  بخصوصطبیعت و جوهر علم، حقیقت، و هستی است، 

که بعنوان یک بحث آکادمیک در نظر گرفته شود. فلسفه 

یار متعددی دارد که هر یک درگیر بسمکتب های تفکری 

مطالعه ی ِ نظریه ای اساس یک شاخه از دانش ها، یا 

تجربیات انسان هستند. تعریف دیگر فلسفه نظریه یا گرایشی 

 ی برای رفتار عمل می کند.راهبردبعنوان اصل  است که
(Oxford Dictionary of philosophy, 2010)                                           

  

ی ایتهای ذکاوتی و عملی فعال (science)علوم  یف علم:تعر

هستند که شامل مطالعه ی اسلوب دار ساختار و رفتار دنیای 

ق مشاهده و تجربه می شوند. یطرفیزیکی و طبیعی، از 

مجموعه ی سازمان داده شده ی دانسته ها در باره ی یک 

کردن  ردی متد علمی  هستهدانش آن موضوع است.   موضوع
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بعضی پیشنهادات غیر علمی و اکثراً تخیلی در باره ی 

پیشنهادات دیگر  اثباتی خاص و  اتجربیات شخصی یا پدیده 

عت محض از منطق علمی، و که با اطا آنهاست،برای توجیه 

فردی و بین  درونبا در نظر گرفتن اصل استاندارد ثبات 

  فردی، به واقعیت های ملموس بستگی دارد. 

  

تعاریف بسیار زیادی از اخالق، و رفتارهای  یات:اخالقیف تعر

نمی توان تعریف جامعی که  کهاخالقی ارائه شده اند، بطوری 

ران دینی، فلسفی و علمی نظرها و برداشت های همه ی متفک

 (morality)این صفات رفتاری را فراگیرد، ارائه داد. کلمه ی  از

 به moralitasسنت و یا  ومعنی عرف  به morosریشه یونانی  با

لغت  نظرمعنی نزاکت، شخصیت، و رفتار مناسب است که از 

خو دارد.  ومعنی خلق  به moodشناسی ریشه در کلمه ی  

آن هم به معنی آداب  که است  ethos از ethicsریشه ی کلمه ی 

یفات فلسفه ی اخالقی که شاخه ای توصو رسوم است، و در 

ی کند، ماز فلسفه است و مسائل مربوط به اخالقیات را بحث 

مورد استفاده قرار می گیرد. این دو کلمه گاهگاهی بجای هم ، 

گاهی بطور محدودتر به معنی اصول اخالقی یک رسم و  و

برده می شوند. در بعضی  بکارم، اجتماع و یا فرد خاص  رسو

ییز می تماز هم  را morals و ethicsاز مکتب های اخالقی 

دهند، گرچه اخالقیات مردم و رفتارهای اخالقیشان منتج به 

. بعضی استفاده از کلمه ی اخالقیات شوندهمان نتایج می 

(morality) ه، التزام، و وظیف اساسمحدود به سیستم هائی بر  را

اصول رفتاری در مکتب کانت در نظر می گیرند، در حالی 

 از ((virtue پرهیزکاری و تقوا   برداشتبرپایه ی  را ethicsکه 
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مکتب  دربه معنی لغوی مردانگی   ویعنی مرد  virریشه ی 

ی و عرب دری مورد استفاده قرار می دهند.  ارسطوئاخالقی 

شه در خلق و خو و عادات فارسی کلمه ی اخالقیات نیز ری

یفیتهای رفتاری ای می شوند که کرفتاری دارد. لذا شامل 

تا خلق و خوئی  اشخاص باید آنها را یافته و انجامشان بدهند

. یونانیان باور داشتند که چون آنچه که رسم و بهتر پیداکنند

و رسوم، حتی  رسمرسوم است باید اخالقی باشد، پس انجام 

غیر عقالنی باشند، صحیح و خوب در نظر اگر غیر منطقی و 

. ولی اخالق و اخالقی بودن در عمل در باره شدندگرفته می 

یجاد توازن و تعادل بیشتر یا انتایج خوب و بد رفتارها از نظر 

و  بد،کمتر در روابط اجتماعی انسانها، توان تشخیص خوب و 

توجیه این موضوع است که چرا این امور خوب یا بد هستند. 

یات قواعد و قوانینی هستند که تعیین می اخالقبه عبارت دیگر 

است، و چرا  کدام" بد" رفتاریست، و چ" خوبکنند رفتار "

 سلوکاین رفتارها خوب و بد هستند. اخالقیات یک حس 

رفتاری است که مقاصد، تصمیمات، و افعال را بین آنها که 

کیک می که بد و بی جا هستند، تف آنهاخوب و بجا هستند و 

که بین  کندکند. به عبارت دیگر توانی است که به ما کمک می 

که با استانداردهای  تمایالت متناوبمان یکی را اختیار کنیم

 . مورد قبولمان بیشتر سازگاری داشته باشد

  

ی، خاصوجدان نیروئی است که حالت ذهنی  یف وجدان:تعر 

ی کند که بصورت احساس گناه یا پشیمانی از اعمالی ایجاد م

بدی ایجاد کرده اند. وجدان را  (اخالقی)انجام داده و نتیجه ی 

می  اجازهمی توان توانی ذهنی در نظر گرفت که به شخص 
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دهد تا با احساس آگاهانه ی گناه یا اضطراب ادراک کند که او 

ی های دوجانبه ای را که برای برقراری خودگذشتگقانون از 

آشکار و  باالخرهیقی که نظم اجتماعی وضع شده اند، بطر

 موجب شرمساریش خواهد شد، زیر پا گذاشته است.

  
Alexander, Richard D. 1987. The Biology of Moral Systems. 

Hawthorne, N.Y.: A. de Guyter                                                          
            

می دهد  نداه انسانها واقع، وجدان نجوائی است که ب در 

که در خدمت به منافع خودشان تا چه حدی اجازه دارند پیش 

با مخاطره ای روبروشوند. پاداشی که  کهبروند، بدون این 

ی است که منافعوجدان ایجاد می کند اعتبار و آبرو و همه ی 

شهرت خوب به ارمغان می آورد. در واقع همین امر ریشه ی 

هائی که به ما حدو مرزهائی را یراهنمائاخالقیات است، 

اهداف  بهگوشزد می کنند که گذشتن از آنها برای رسیدن 

 خالص ژنتیکی مان ممکن است اثری معکوس داشته باشند. 

  

یات شامل اخالقنظر زیست شناسی عصبی و یا علمی،  از 

به آگاهی رساندن فرمان صادر شده از مغز پرورش یافته ای 

ذهن برساند که رفتاری انتخاب شده  را به ادراکاست تا این 

یمبیک همان مغز در لکه ممکن است با فرمانهای سیستم 

این نوع ویژه ی  بهتعارض باشد، سیستمی که تمایلی سرشتی  

متفاوتی را صادر کرده  دستورانتخاب کردن را نداشته و 

 متعادلاست. لذا می توان گفت که اخالقیات تمایل مثبت سطح  

را اصالح  آنت که همه ی تمایالت پست تر تری از مغز اس

می کند. بعضی اخالقیات علمی شده ی انسانها را تطابقی برای 
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مفید تر بین گروه های اجتماعی می دانند؛ در  وهمکاری بهتر 

کشمکشهائی می  برابرحالی که بعضی آنها راتطابق فردی در 

ند، دانند که در تبادالت اجتماعی در داخل گروه ها پیش می آی

ی که آنقدر بزرگ شده اند که دیگر نمی توانند گروهائ

رفتارهای معامله به مثل )قصاص یک چشم در مقابل یک 

چشم( بین فردی را دنبال کنند، و از آن بعنوان معیاری برای 

اخالقی استفاده کنند. اخالقیات را می توان رفاقت های  رفتار

ل گروهی از رقابت های داخ کهداخل گروهی در نظر گرفت 

ترفیع یافته اند. در واقع بنظر می رسد که هر فردی محتاج 

ی است که بین تمایالت و هوی و هوسهای متضاد در اصول

یگران قضاوت کند، و دوجود خودش، و در رفتار سرزده از 

این اصول تضمین کننده ی سعادت گروه می شود، که شامل 

این  ی هم خواهد شد. داروین برداشتیاخالقسعادت شخص 

یات را مشوق اخالقگونه از اخالقیات داشت. بعضی دیگر 

همکاری داخل گروهی می دانند. بهرحال، هر توجیهی که 

اخالقیات ابزاری خواهد ماند که برای بقاء  جوهرارائه دهیم، 

آمد، ابزاری  خواهدحیات فردی در گروه های اجتماعی الزم 

ی کننده که مشوق شدت بخش و توسعه بخش رفتارهای همکار

انسانها بمراتب بیش از آن چیزی است که در  درای است که 

ی شود. در برداشت منخست پایگان و یا حیوانات دیگر دیده 

دیگری اخالقیات را تطابق با گروه های بزرگی در نظر می 

ی انباشتن منابع در حساب شهرت و براگیرند که قوانینی 

 بعنوانوجدان  آبروی شخصی ارائه می دهند. در این برداشت

که هر وقت که شخص به طریقی  استخطر آبروئی"  زنگ"

ین قوانین را زیر پا می گذارد، به صدا در ارفتار می کند که 
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ین هزینه دادن ها، امی آید، تا به ذهن آگاه اطالع دهد که با 

حساب شهرت و آبروی شخص از وجه نقد خالی خواهد شد. به 

نست با کسانی همکاری های هست که انسانها ممک هماین علت 

ی به مثل را ندارند،  معاملهفداکارانه کنند که هرگز انتظار 

یند. افزاولی به تتمه ی حساب آبرو و حیثیت اجتماعی خود می 

در همین نکته است که این نظریه نه تنها استعدادهای اخالقی 

 ی را مشخص می کند. اخالقبلکه معیارهای 

  

ی کنند همکارد تا آنجا با یکدیگر طبیعی انسانها بای بطور 

که هزینه ی فداکاری کمتر از نفع برگشتی معامله به مثل 

از کسان دیگر دریافت می کنند، ضربدر  کهغیرمستقیمی باشد 

 گونهافزایش احتمالی شهرت و آبروی شخصی که این 

 فداکاری ها ایجاد می کنند. 

  

 برگشتی  نفعیش شهرت و آبرو >  افزا Xینه ی فداکاری هز 

  

نظریه ی معامله به مثل غیرمستقیم ما تا آن  براساس

فارغ از خودخواهی هستیم که نتیجه ی رفتارمان جبران  اندازه

اندازه خودخواهیم که  آنیعتاً، ما تا  طباین فداکاری را می کند؛ 

یم از زیر بار فذاکاری شانه خالی کنیم. نظریه ی اخیر توانمی 

نیکوکاری بشر بدگمان است، ولی  وتی با وجود این که به درس

ی هامعامله به مثل غیرمستقیم بنظر واقعیت داشته و جنبه 

مختلف سیستم های اخالقی انسانها را پیشگوئی می کند، و این 

رهمه ی سطوح ب کهزیست شناسی فردگرائی  اصلبرداشت با 

هر موجود زنده ای در نهایت  مستولی است و طبق آن حیات
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می و ادامه ی نسلش  رای بقاء و سعادت خودچیز را ب همه

 ینیرو بطور سرشتی توسط. این اصل خواهد، مطابقت دارد

یتهای حیاتی فعالتمامی که راننده ی ایجاد می شود  ژنتیکی ای

 تک تک موجودات زنده است.

  

رمز یا دستور  :(moral code)یف رمز یا دستور اخالقی تعر  

و  فرهنگاساس فلسفه، دین، اخالقی در سیستم های اخالقی بر

است، و در هر یک از این سیستم ها، اخالق متفاوت غیره 

(moral)  یستم اخالقی خاص خودش سیا تعالیم اخالقی در داخل

 مخالفت (immorality)تعریف شده است. بداخالقی یا فساد اخالق 

 (amorality)اخالقی بودن است، در حالی که بی اخالقی  بافعال 

ی به، یا بی اعتقادی در هر تفاوتبی اطالعی از، بی معانی  به

 عدمرده از استانداردهای اخالقی یا اصول اخالقی، و یا 

احتیاج مطلع شدن از سیستم های اخالقی است. از آنجا که 

بخصوص در رفتارهای بین  انسانهااخالقیات صفت رفتاری 

ی وهمفردی و اجتماعی آنهاست، کسانی که خود را در مقامی 

یژگیهای ناظم جهان وباره ی صفات و  دری پندارند که  م

اظهار نظر کنند، در بین ویژگیهای عجیب و غریبی که با 

را بی اخالق  اواز او می کنند،   خودساختهبرداشتهای 

 دریف می کنند، چون باور دارند که اوالً هستی اش  توص

ارتباط با کس یا کسان دیگر نبوده که احتیاج به رابطه ی 

ثانیاً هرچه از او برخیزد خیر و مثبت  باشد؛خالقی داشته ا

ثالثاً، خدا محتاج  نباشد؛است، حتی اگر بنظر ما انسانها چنین 

 هستندهیچ چیز منجمله دستورالعمل اخالقی نیست. همین افراد 

که برای توجیه نهادهائی که بنظر ما شرارتهای موجود در 
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یات و بخصوص که شامل ح جانداران،خلقت بی جانان و 

یطان شزندگی و ادراکات انسانها می شوند، دست به اختراع 

زده اند، تا مقصری برای این تقصیرها دست و پا کنند، و 

خدای منزه را  وبه گردن او انداخته   رابتوانند بد اخالقی ها 

 این شرارت ها دور نگهدارند.  خلقتاز 

  

 بطرقmoral relativism)  اخالقیات نسبی نگری ) اصطالح 

است. همه ی کاربردهای این  گرفتهچندی مورد استفاده قرار 

ی بین اخالقاصطالح در باره ی این امر هستند که قضاوتهای 

جوامع مختلف بشری و حتی افراد مختلف متفاوت می باشند. 

 موضوعات(descriptive moral relativism) یفی توصنسبی گرائی 

ح می دهد، بدون این که اخالقی را آن طوری که هستند شر

که آنها چگونه باید باشند، و استاندارد رفتار  بدهدپیشنهادی 

ین گرایش به این حقیقت اشاره ااخالقی چه باید باشد. در واقع 

دارد که غالباً، افراد مختلف در مورد کیفیت اخالقی یک فعل 

 meta-ethical)با هم موافق نیستند. نسبی نگری متااتیک 

relativism) براساس آن حقیقت و یا کذب  کهی است برداشت

. اندقضاوتهای اخالقی عینی نیستند، بلکه سوبژکتیو و شخصی 

یونیورسال نیستند، دینی و فلسفی توجیه قضاوتهای اخالقی 

بلکه نسبت به رسم و رسوم، اعتقادات، یا عرف یک فرد یا 

 اجتماع، زمانها، تحوالت و شرائط اجتماعی جدید تفاوت پیدا

سعی اخالقیات علمی بر این است که بر اساس . کنندمی 

طبیعت ذات مشترک انسانها قضاوتهای اخالقی را بنا نهد تا 

مانند دستورات بهداشتی بتواند دستوراتی اخالقی عرضه کند 

ین کار انسبی گرای متااتیکی می گوید "که جهان شمول باشند. 
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سبی نگری های دارم". ن اعتقاداخالقی است چون که من به آن 

ی هستند ایتهای تجویزی یا معیاری وضع (normative)معیاری 

که اظهار می دارند که چون استاندارد یونیورسال اخالقی 

دیگران را قضاوت کنیم، پس ما باید  آنوجود ندارد که با 

 برخالفرفتارهای دیگران را تحمل کنیم، حتی اگر 

اشند. اکثر استانداردهای رسمی شخصی و یا فرهنگی ما ب

ین برداشت متناقض بوده و نمی تواند افیلسوفان باور دارند که 

ی اخالقی گرائبه معیارهای اخالقی بیانجامد. بطور کلی نسبی 

در مورد این موضوع عملی است که هر فردی و هر فرهنگی 

ی، استانداردهای اخالقی ای برپا می اجتماعدر حالت سالمت 

یچ استاندارد ههستند، و  کنند که برای آنها قابل قبول

یونیورسال یا عینی ای وجود ندارد که برای همه ی انسانها 

یا  فردبوسیله ی آن یک فرد یا اجتماع بتواند   وصادق باشد، 

 اجتماع دیگری را قضاوت کند. 

  

عینی بودن به معنی استانداردهائی است  ینی بودن:عیف تعر

از فرد یا  خارجکه حقیقت و جوهر اصلی شان در چیزی 

مردم باور دارند که  اکثریشه دارد. رفرهنگی خاص  

استاندارد عینی اخالقیات ریشه در خدا، یا قوانین اصولی 

این قوانین ممکن است توسط  که، دارد  (natural law)یعت طب

ی اصولد، ولی، هر دو منطق و نخدا ساخته شده یا نشده باش

ل بردن ندارند. از واضح دارند، و احتیاجی به زیر سؤا –خود 

، علیرغم تن این گونه ی اخالقی ِ عینیاستانداردهااین نظر 

آنها و بدون  بهدادن اجباری اکثر افراد یا فرهنگها ی مختلف 

یح فرض صحبحث و جدل کردن در باره ی آنها،  اجازه برای 
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طبیعت یونیورسال  ازمی شوند. از منظر علمی، اخالقیات  

مشترک و با سامانه ی حیات نها بشریت که در همه ی انسا

ین معنی که عینیت آنها ریشه در ااست، طلوع می کند، به 

ی اخالقطبیعت فیزیکی انسانها دارد. تفاوت ریشه ای مکاتب 

در همین استانداردهای عینی است که مکاتب دینی، فلسفی و 

های مختلف اخالقیات از هم  جنبهیا علمی را برای توجیه 

ریشه یابی زیست شناسی همه ی آنها، یکی   متمایز می کنند و

 .استیگر از بحثهای مورد نظر این نوشته د

  

یفی تعریات دو معنی اصولی دارند. در مفاد اخالق 

(descriptive) ،اخالقیات به ارزشهای شخصی یا فرهنگی،  آن

در  که رفتاری یا رسوم اجتماعی اطالق می شوند دستورات

روش  نیز بد تمییز می دهند. در اا را  خوباجتماعات انسانی 

یات ادعائی در باره ی این که چه چیزی بطور اخالقتوجیه 

بلکه فقط ارجاعی بر این دارد  ندارد،عینی خوب و یا بد است 

 غلطکه چه چیزی توسط توده ی مردم صحیح و چه چیزی 

یماً مستقاخالقیات  ،(normative)ی هنجارتلقی می شود. در مفاد 

د که بدون در نظر گرفتن آن چه نی ارجاع می شورفتارهائبه 

آنها را ی خاصبا چه برداشت که افراد خاص یا اجتماع 

. وقتی به اخالقیات از این هستندمی کنند، خوب یا بد  قضاوت

 درین زیربنای آن صالحیت انسانها ترجنبه نگاه کنیم اساسی 

. این استارائه و قبول رهنمودها برای رفتارهای هنجار 

حیت در واقع توان پیداکردن احساسی قضاوتی در باره ی صال

شرائط مختلف چه واکنشی باید نشان  دراین است که مردم 

ی اخالقدهند. این احساس ریشه ی تشویق برای رفتارهای 
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یده آل یک شخص ااست.  یعنی اخالقیات توصیف رفتار 

 موقعیت خاصی است.  دری" اخالق"

  

 Christian)کریستین اسمیت مطالعات جامعه شناسی،  در 

Smith) گیری  جهتیات را این گونه تعریف کرده است "اخالق

چه چیزی صحیح است و چه چیزی غلط،  کهبرای فهمیدن این 

 استچه چیزی خوب است و چه چیزی بد، چه چیزی باارزش 

چه چیزی بی ارزش، چه چیزی منصفانه است چه چیزی بی 

یالت و ارجحیتهای واقعی ما تماانصافی است، تمایزاتی که با 

 آنهامحرز نمی شوند، بلکه اعتقاد بر این است که مستقل از 

وجود داشته و استانداردهائی بدست می دهند که با آنها تمایالت 

 ارجحیتهایمان را می توان قضاوت کرد".  وما، تصمیماتمان، 

  
Christian Smith, (2003),. Moral, Believing Animals. Oxford: 

Oxford University Press 
                                                                                  

  

 قضاوتو رفتار اخالقی بعنوان یک سیستم  اخالق 

 اجتماعی سه ویژگی تعریف کننده ی خاص دارند:

  

ی مشترک اجتماعاخالق و رفتار اخالقی بین اکثر افراد هر  -0

 ند.هست

 کرد،قوانین اخالقی را باید بتوان بطور یونیورسال پیاده  -5

 یعنی همه ی انسانها را بتوان با همان معیارها قضاوت کرد. 

یل به عمومیت پیدا کردن و انتزاعی تماقوانین اخالقی   – 5

 .دارندشدن 
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ی پیدا کرده پابرجائاجتماع بالغی که ساختار اخالقی  افراد 

اجتماعشان مبتال به بیماری حادی نشده، اند و اخالقیات 

 یتهای زیر را انجام می دهند.فعال

  

 در باره ی مشکالت و مسائل اخالقی فکر می کنند. -0

ی را آزادانه و از طریق رسانه های اخالقموضوعات  -5 

مورد بحث  راعمومی، و دادگاه ها در اجتماع ارائه و آنها 

 قرار می دهند. 

 آنهارا زیر نظر گرفته، و در باره ی  رفتارهای دیگران -5

شخصاً و یا توسط دستگاه های قضائی مطلقاً بی طرف،  

 اخالقی می کنند. قضاوت

نتیجه ی این قضاوتهای اخالقی را با دیگران مطرح می  -8

 .کنند

 قضاوتهای اخالقی را در سطح جامعه مطرح می کنند. -3

رس عبرت به قضاوتهای اخالقی جواب داده، از آنها د -0

و رفتارهای غیراخالقی را مجازات و رفتارهای اخالقی  گرفته

 را پاداش می دهند.

در سیستم اخالقی تربیت شده  کهتک تک افراد اجتماع   -7

که با درون نگری رفتارهای خودشان را  اندگرفته  اند، یاد

ی تصمیم اخالققضاوت کرده و در باره ی انجام رفتارهای 

 رند. منطقی و عقالنی بگی

رهبران اجتماعی استاندارد باال و مطلقی از رفتارهای  -.

ی نشان داده و برای رفتارهای غیر اخالقیشان اخالق

ی مردم را متحمل می  تودهمجازاتهائی بمراتب سنگین تر از 
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شوند. شدت مجازات ارتباط مستقیمی با درجه ی مقام اجتماعی 

قی برای اجتماع و اثر مقام او بعنوان الگوی رفتار اخال شخص

مجازات سنگین تری برای او باید  استدارد، که هرچه باالتر 

 اجرا شود. 

 قائلهیچ استثنائی برای هیچ کس، در هر مقامی که باشد  -9

نشده، و دستگاه های قضائی مستقل مسئول قضاوت در این 

ی مجازاتها را بدون هیچ اجرائموارد بوده و دستگاه های 

 ی آورند.اغماضی به اجرا در م

سیستمی برای زیرنظر گرفتن دستگاه قضائی برپا کرده  -06

از فساد در آن بشدت جلوگیری کنند، زیرا هسته ی اصلی  تا

نهفته است. عدم اجرای عدالت  دستگاهانسجام اجتماعی در این 

 دستگاهاجتماعی که محصول قضاوتهای افراد اجتماع و 

اجتماع را بهم قضائی آن است، بیش از هر چیزی شالوده ی 

 ایجاد می کند. افرادزده و ادراک مشقت در 

  

یات را از اخالقسیستم های حکومتی سکوالر، معموالً  در 

نزاکت، قانون، و دین مجزا می کنند، که همگی 

را داشته، و یا در تعیین  خوددستورالعملهای رفتاری 

می  دخالتمعیارهای رفتار اخالقی و تعیین مجازات برای آنها 

 نند. ک

  

 جزءی مواقع، بعضنزاکت و رفتار مؤدبانه   :نزاکتیف تعر

اخالقیات بحساب می آیند. نزاکت به قواعدی ارجاع می شود 

جدی هستند و در واقع ریزه  کمترکه از رفتارهای اخالقی 

ی مکاریهای منش برخورد یک نفر با افراد دیگر است، که 
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. رفتارهای توان آن را بخشی از شخصیت فرد در نظر گرفت

باشند، ولی غیر اخالقی نباشند و  ادبانهانسانها ممکن است بی 

ولی مطمئناً  باشند،در برقراری نظم اجتماع اثرزیادی نداشته 

در موفقیت های شخصی و رفتارهائی که در فردگرائی و به 

یت تجویز می شوند، نقش عمده ای بازی می کنند. موفقهدف 

یت خانوادگی، و تربز نزاکت بیش از هر چیزی ناشی ا

شخصیت فرد است. البته اگر همه ی مردم یک اجتماع نزاکت 

تنشهائی در سطح وسیع پیدا می شود که  نکنندرا رعایت 

. رفتارهای نزاکتی انجامندتدریجاً به رفتارهای غیراخالقی می 

یرپا زکه می توانند هیچ قانون مدنی و یا اخالقی تدوین شده را 

این هستند که آیا مردم نسبت به یکدیگر  نگذارند، نشانی از

رفتاری بخرج می دهند، فداکاری  نجابتاحترام قائل هستند، 

 و، و یا از هر فرصتی استفاده کرده می کنندهای کوچک 

مکرراً حقوق یکدیگر را پایمال کرده و به حریم خصوصی 

نظر روانی حریم خصوصی  از ؟یکدیگر تجاوز می کنند یا نه

اندازه ی طول دست، و فاصله ای است که  فضائی است به

بالقوه را می توان شنید و یا او را بوضوح دیده  متجاوزصدای 

فهمید. تجاوز به این  خودو مقصود رفتاریش را نسبت به 

حریم خصوصی با انجام رفتارهای بی نزاکت، به رفتار 

یراخالقی اجتماعی تبدیل می شود. بدون اجازه نباید به کمتر غ

یگری نزدیک شد و یا وسیله ای دیک دست به شخص  از طول

تهاجمی وارد آن فضا کرد؛ یا در بُعد محسوس بینائی و 

ی غیر اخالقی، رفتارها قصدی او، با نگاه و یا صدا به  شنوائ

به این حریم خصوصی تجاوز کرد. نتیجه ی بی نزاکتی در 
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همان چیزی است که در اکثر کشورها موجب  موارداین 

 یادی می شود. تنشهای ز

  

های قانونی  دستورالعملاخالقیات با قانون و یف قانون: تعر

هم تفاوتهای عمده ای دارند. در قانون باید قواعد رفتاری 

صریحی نوشته شده باشند، و برای رفتارهای غیر  بطور

ین شده، و مشخص تدواخالقی مجازات ها هم بطور صریحی 

دگان مردم هستند که باشند. در اجتماعات دموکراتیک برگزی

ی را به عهده داشته، نیروهای انتظامی قانونگزاروظیفه ی 

و دستگاه قضائی  گرفتهاجرای بی چون و چرای آن را بعهده 

ای کامالً مستقل مجازاتهای متخلفین را تعیین می کنند. در این 

یستم ها با تغییر و تحوالت غیرقابل اجتناب فرهنگی، قوانین س

. این قوانین توسط مردم، و متفکرین دشونهم تعدیل می 

 ارزشاجتماعی بطور مستمری مورد بحث قرار گرفته و 

گزاری شده و کنترولی از پائین به باال دارند. این قوانین با 

در حول حق مداری مردم استوار می شوند، ولی  کهوجود این 

دیگران را حفظ  حقوقاکثراً تکلیفی و امری هستند تا بتوان 

و تجربیات اجتماعی که بطور علمی  ق و عقالنیت کرد. منط

بعنوان اساس تعیین استاندارد در مورد مطالعه قرار گرفته اند، 

به حد ممکن رعایت می شوند. برعکس،  دستوراتاین گونه 

نظر  دریعه  الطبقانونگزار اخالقیات دینی نهادی ماوراء 

حث ی تجویز شده اش غیرقابل باخالقگرفته شده، و دستورات 

گرفته  بعهدهیا تعدیل هستند و کسانی که اجرای این قوانین را 

و در باره ی آنها قضاوت می کنند اغلب خودگماشته بوده و در 

ینی از طرف مردم انتخاب نشده، لذا کنترولی دهیچ تشکیالت 
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ی دستورات  همه.  دارندفوقانی تحتانی بر مردم و قوانین 

حقوقی برای برداشتها و یا و حق و  هستنداخالقی دینی تکلیفی 

ی شوند. حتی اگر نمعقاید و آراء مردم در آنها در نظر گرفته 

این دستورات با همه ی عقل و منطق و علم هم تضاد داشته 

یاء دینی حق ندارند آنها را تعویض یا تعدیل کنند، اولباشد، 

و تجویزاتشان به  شوندوگرنه محکوم به بدعت گزاری می 

د قبول اجتماع کشانده شده و محکوم به خارج از دین مور

ی شوند. اولیاء دینی حداکثر کوشش خود را با همه ی مارتداد 

ی گیرند تا جلوی این متمهیداتی که در دست دارند بکار 

تغییرات و تعدیالت را گرفته و مانع اتفاقی شوند که اصالح 

ینی شناخته شده است. اگر اولیاء دین نیروی سیاسی داشته د

به رفتارهای غیر اخالقی را  مربوطد، اجرای مجازاتهای باشن

را به  هاآناز طریق نیروهای انتظامی خود بعهده گرفته و گرنه 

برای  هاآخرت ارجاع می کنند. در این پارادایم، بنیادگرا 

تعدیل شاخص های رفتارهای اجتماعی و جلوگیری از 

 همان. می کنندمقاومت بسیار زیادی مجازاتهای تجویز شده 

طور که بعداً خواهیم گفت، دستورات اخالقی دینی حریم 

ی ترین رفتارهای افراد خصوصشخصی را در نظر نگرفته و 

را هم که در نظم اجتماع اثری ندارند قضاوت کرده و 

را بخود می دهند که خاطی های  حقاین قانونگزاران دینی 

ستم یساین موارد را سرزنش و یا مجازات کنند. در واقع این 

در هیچ حد و مرزی حق انتخاب برای رفتارهای شخصی و 

یف منشانه چهارچوب تنگی، تکلاجتماعی افراد قائل نشده و 

حتی برای شخصی ترین و پنهان ترین رفتار و کردار انسانها، 

ممکن است در پست ترین سطح فعالیتهای فیزیولوژیک او  که
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ه هیچ عنوان ی اولیاء دینی بولقرار گیرند، تعیین می کنند. 

 کهتوضیح نمی دهند که خود چگونه این حق را پیدا کرده اند 

چنین دستوراتی صادر کنند، گوئی مفهوم حق داشتن درون 

نشده است. با وجود  نگاشتهفردی و بین فردی در قاموس آنها 

 هرناآشنائی عمیقی که قریب به اتفاق اولیاء امور دینی، در 

، از طبیعت ذات انسان سطحی، و طی تاریخ ادیان مختلف

ر، وداشته اند، و توهمی بودن همه ی برداشتهایشان از این ام

یچ هکه از نوشته هایشان بخوبی مشاهده می شود، به هیچ کس 

 حقوقی دهند مگر نم انتخاب کردن حقی، حتی حقی بیولوژیک

تعیین کرده و پاداش و  آنهامجاز و حد و حدود آن ها را 

نهادن و یا گردن کشی هم منحصراً  گردنمجازاتها را برای 

را بخود می  حقتعیین کنند. در عمل اولیاء دینی این  همین ها

دهند که دستوراتی در ارتباط با واالترین محصوالت مغز تا 

ی دستگاه های بدن صادر کنند و خود را عملکردهاپائین ترین 

 بامی آورند.   حسابدر این موارد صاجب نظران بالمنازع 

ی برای وحی های ُمنزل دستورات ادعائگرفتن از زمان فاصله 

یالت وارد تأواخالقی، اولیاء دینی برداشتهای خود را بعنوان 

مباحثات اخالقی کرده و آنها را به سلیقه ی خود تغییر داده، 

از هزاران سالی که از شروع این مکاتب  بعدبطوری که 

د گرفته بخو متفاوتگذشته این دستورات رنگ و بوئی بسیار 

لفافی به ضخامت تاریخ  رو هسته های اصلی دستورات دینی د

اند و هرکس به سلیقه ی خود به آنها شکل داده و  شدهپنهان 

ی دینی هم دستورات  فرقهمصرفشان می کند. هیچ گروه و 

گروه یا فرقه ی دینی و یا مذهبی دیگری را قبول نکرده و همه 

می ابدی می کنند، و ی آنها بجز خودشان را محکوم به جهن
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فرقه خود می دانند و هیچ دگر  بهتنها راه نجاتشان را پیوستن 

این گذشته این دستورات اخالقی با  ازاندیشی را قبول ندارند.  

که از طرف خداوند نازل شده اند بدون هیچ  ادعاوجود این 

ی را بخود گرفته مردمشبهه ای رنگ و بوی فرهنگ زمانه ی 

رات در گام اول به آنها داده شده اند. گروه اند که این دستو

یادی از دستورات اخالقی دینی که در ارتباط انسان با خدای ز

و یا مجازات در زندگی  پاداشخودش هست، برای رسیدن به 

بعد از مرگ است و اثری در برقراری نظم اجتماعی در این 

. یا، که زیر بنای اخالقیاتی است که مورد نظرماست، ندارنددن

در این راه صرف کرده اند تا  راادیان بیشترین تالش خود 

 بهاجازه ندهند شیطان بر روح انسان مستولی شود و او را 

جهنم هدایت کند، و در صدد مبارزه با رفتارهای ضداخالقی 

ی مثال ندرتاً رهبران دینی جنگها را برااجتماعی برنیامده اند. 

ی در این حکومترت محکوم می کنند و همیشه تأئید گزار قد

باره بوده اند. حتی در جنگ جهانی دوم که از شرم آورترین 

یخ بود و انسانهای مدعی تجدد جنایاتی انجام دادند تارجنگهای 

یشانی انسانیت نشاندند، کلیسای پکه برای ابد عرق شرم بر 

روم پنهانی از اقلیت کشی ها حمایت کرده و هیچگونه 

فین نکرد. در زمان ما که ی به قتل عام های طراعتراض

جریانی ننگ آور  درکشمکش دینی بین فرق مختلف اسالم 

است، رهبران فرق مختلف بجای فرونشاندن تعصبات یا 

یزم در خرمن این آتش می افکنند و صدائی هسکوت کرده و یا 

بر نمی خیزد،  آنهادر محکوم کردن کشتن انسانهای بی گناه از 

ف خون یکدیگر را مباح کرده و به که هیچ بلکه با فتاوی مختل

و آدم کشی ها و حتی خودکشی ها در این راه دامن  اختالفات
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باره ی رفتار اخالقی بسیار  درمی زنند. اگر در متون دینی 

دستوری آورده نشده  روانگرازیان آوری، مثل اعتیاد به مواد 

این رهبران در باره ی منع استفاده از آنها ندرتاً سخنی  باشد،

 ی گرفتار این بلیه ها می شوند.گاهکاهفته و خود نیز گ

    

ی داده نمی کساجرای دستورات قانونی پاداشی به  در 

نظم اجتماعی  اطاعت از قوانین تحکیم شود. در واقع پاداش

این نظم  واست که رعایت قانون نصیب همه می کند 

همانطوری که خواهیم دید زیربنای زیست شناسی تحولی 

ی بدوی اخالقی است، که نه تنها در  رفتارهاخالق و تکاملی ا

ین اجتماعات بشری دیده شده، بلکه در حیوانات اجتماعی تر

در سایه ی تحکیم می باشد.  بقائشانشده از الزامات ادامه ی 

نظم اجتماعی است که افراد می توانند بطور موفقانه ای در 

فقط   جستجوی سعادت باشند. در اجتماعات بی نظم ممکنست

است که  پابرجا در سایه ی نظمسعادتمند شوند. اقلیتی ناچیز 

یدن به سعادت، هر آن رسافراد می توانند شکوفا شده و در راه 

 درگونه که می خواهند، با رعایت شروطی، فعالیت کنند.  

قبول عام  موردرعایت قوانین اخالقی از هر نوعی که باشند و 

ها نظم اجتماعی برقرار و و خاص قرار گرفته باشند، نه تن

ی برای افراد اجتماع حاصل می شود، بلکه سعادتمندترزندگی 

ی در هنگام انجام این اخالقپاداش بیوشیمیائی در مغز شخص 

. پرداختگونه رفتارها ایجاد می شود که به شرح آنها خواهیم 

با تقوا و پرهیزکاری  از نظر زیست شناسی مغز در واقع

خودش پاداش رفتارهای دراز مدت  تأثیرات بالفاصله و

بدنبال پاداش  آگاهانه بطوراگر کسی  ،ولی .اخالقی است
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 شک، بیشتر مردم باشد و مردم پسند خودشرفتارهای تقوائی 

که شخص تقوا نداشته و ریا کار است. به این جهت  برندمی 

ها و ریاکاران و متظاهران به  سالوساست که انسانها مراقب 

اعاده  بهند که اهداف و مقاصد ظاهراً خوبشان زهد و تقوا هست

ی شهرت بیشتری گره خورده است و معموالً از این راه دنبال 

اجتماعی باالتری هستند تا سوء  مقامثروت و مکنت بیشترو 

بی شک مردم دیر یا استفاده ی وسیع تری از اجتماع بکنند. 

 زود به اهداف آنها پی برده و شهرت منفی بیشتری خواهند

 داشت.

   

بین دستورات قانونی  هایحکومتهای دینی که مرز در 

د، دوگانگی ذهنی نتوسط دستورات اخالقی دینی محو می شو

حس اخالقی پیدا می شود که در مردم  واز ارزش اخالقی 

شدن  گذاشتهابهام ذهنی ایجاد می کند. در این حال زیرپا 

و چه  دستورات قانونی بخصوص توسط اولیاء امور چه دینی

یا بدحسابی دین ریخته شده و از اعتبار دین  حساباجتماعی به 

یامبر آن دین بشدت می پو قانونگزار اصلی آن یعنی خدا و یا 

کاهد. در این کشورها که دچار ناهنجاریهای اجتماعی زیاد 

ی، اقتصادی، و روابط بین فردی می شوند، نتیجه ی فرهنگ

ها به گردن دین و  ی بداخالقهمه ی این ناهنجاری ها و 

آن یعنی خدا، پیامبران او و انسانهائی می افتد که  قانونگزار

ریزی بیشتر  بهم. با انگاشته شده اندمسئول تأویل این قوانین 

بافت اجتماعی از ارزش هر سه و ارزش دستوراتشان کاسته 

تشکیالت  ت مفیدیجه اجتماع از مزایای محصوالنتشده و در 

مولّد برداشتهای دینی هستند و ه زیست شناسی سالمی ک
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ی روابط هنجار اجتماعی می برقرارقدیمترین سامانه برای 

ینی دد. در سیستم های حکومتی ند، محروم می شوند باشنتوان

قانون و دستورات اخالقی مربوط به دین در هم ترکیب شده و 

ی و نظم زیست شناسی تهاجم کرده و با مدندین بر مرز قانون 

سیاسی، نظامی  توانباورهای توده ی مردم و احیاناً  استفاده از

و امنیتی برداشتهای خود را بکرسی می نشاند و با محارب 

خواندن و یا مرتد اعالم کردن بقیه ی تفکرات اخالقی، دگر 

سیستم ها نظم یا بی  نوعاندیشان را خلع سالح می کند. این 

ر تفکیک نظمی ویژه ای درست می کنند که باعث ابهام مردم د

ین رفتارهای اخالقی دینی، مدنی و زیست شناسی می شوند. ب

ینی اطالعی فراتر از مطالعات درهبران  غلباز آنجا که ا

 شود،محدودشان در امور دینی که اکثراً محدود به فقه می 

نداشته و خود را در مبارزه با علم بخصوص علم زیست 

تکاملی  –ی تحولی شناسشناسی و از آنهم شدید تر زیست 

علمدار می بینند و با طرف مخاصمه شان آشنائی ندارند، 

ی خواسته و ناخواسته ای با مردم ایجاد می کنند که کشمکشها

و بهم ریزی بیشتر نظم آن  اجتماعنتیجه اش انجماد فکری در 

 انسانمی شود. بی اطالعی اولیاء دینی از زیست شناسی 

 و روانشناسی ،فیزیولوژیبه بخصوص در رفتارهای مربوط 

بصورت  اکثراو، طوری خود را عریان نشان می دهد که 

 مضحکه ی مردم در می آیند.

  

 ،(purity)خلوص   معموالً برداشتهای دینی   در 

تأکید بر  وقبول اقتدار اولیاء امور   ،(sanctity)پرهیزکاری 

مجموعه ی رفتارهای اخالقی گنجانده  در (loyalty)وفاداری 
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نگاهی مجمل به این تجویزات این شبهه را ایجاد  یولشده اند. 

یم مقام اولیاء سیاسی تحکمی کند که اکثر این دستورات برای 

و یا دینی تجویز شده اند و برقراری نظم اجتماع و سعادت 

 ثانوی به این نتایج هستند. مردم

  

یات و دستورات اخالق (anthropology)دید انسان شناسی  از 

 و (territorial)اند. اخالقیات محدوده ای گروه  دواخالقی 

ی براساس سطوح آشکار، که بطور (tribal) اخالقیات قبیله ای

مختلف فعالیتهای سامانه های مغزی بناشده اند. دستورات 

ای غالباً بازدارنده و حق مدار هستند. این  محدودهاخالقی 

که شامل دارائیها و  ،دستورالعملها محدوده های شخصی

مشخص را گان خانواده ی بالفصل هرفردی هستند وابست

می دهد که هیچ کس حق ندارد به این محدوده  دستورکرده، و 

یب رسانده و یا در آنها آسهای شخصی تجاوز کرده و به آنها 

دخالت کند. هر انسانی در تقال برای ادامه ی موفقیت آمیز 

و آالت  ابزاری ساخته و در آن خصوصیاتش محدوده ای  ح

زم برای این کار را مهیا کرده و تخطی به آن تجاوز به ال

حقوق فردی است. مملوکات شخصی و  واصولی ترین حق 

خانواده ای که هر کس، بدون تجاوز به حریم های شخصی 

یگران برای ادراک حس در کنترول بودن در زندگی شخصی د

او تعلق دارند و هیچ کس نباید به  بهاش جمع آوری کرده،  

. در مجازاتهای مدنی نیز این حریم باید محترم کندتجاوز آنها 

در عمل،  دستورات اخالقی دینی این مرز را هم  شمرده شود.

برسمیت نشناخته و خصوصی ترین رفتارهای شخصی را 

ی آنها دستورالعمل صادر و متخلفان را براقضاوت کرده و 
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 حتی افراد ومجازاتی می کنند که گاهی به قیمت جان آنها 

خانواده ی آنها تمام می شود. در مجازاتهای دینی به راحتی 

ی شکسته شده، به رسمیت شناخته نشده، و شخصحریم های 

 شخصاحترامی به مایملک شخصی، همسر و فرزندان 

یملک افراد و از مانشده و دستور مصادره ی  گذاشتهمحکوم  

این طریق مجازات همه ی افراد خانواده، همراه با مجازات 

شده و این امور نه تنها غیرقابل قبول تلقی نمی  صادراطی خ

 .  شوندشوند، بلکه تجویز هم می 

  

این گروه از دستورات اخالقی انسان شناسی، غیر از  در 

یگری که به محدوده ی دهر رفتار  بهاین ممنوعیت ها،  

دیگران تجاوز نکند، اجازه ی اخالقی داده شده است. در واقع 

اخالقی برای زندگی افرادی که قبل از زندگی ین دستورات ا

ی کرده اند. ولی بعلت این که مقبیله ای می زیستند کفایت 

هسته ی اصلی اخالقیاتی که در نظر ماست، روابط اجتماعی 

این اوامر برای زندگی اجتماعی پیچیده شده  ی انسانها  هستند،

وارد  کفایت نمی کنند. در این وضع است که اخالقیات قبیله ای

می شوند. این اخالقیات تکلیفی هستند، و رعایت  کارزار

می کنند.  اجباراصول مورد قبول قبیله را به یک یک افراد  

ی دلبخواهی بوده و به فرهنگ هر قبیله اخالقاین اصول 

اخالقیات  کهوابستگی داشته و انعطاف پذیرند. در حالی 

، دستورات قبیله محدوده ای باید یونیورسال بوده و مطلق بمانند

ای اجازه ی تعدیل داشته و با پیشرفتهای فرهنگی و مقابله با 

ی کنند. اخالقیات دینی بعلت مقبائل دیگر اجازه ی تعدیل پیدا 

تحجرشان اجازه ی تعدیل دستورات اخالقی این گونه را هم 
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و در مقابل برخوردهای فرهنگهای قبیله ای جبهه ای  نداده

 ی گیرند.مبخود  دفاعی و غیرقابل نفوذ

  
Celia Green, Letters from Exile: Observation on a culture in 

Decline, Oxford: Oxford Forum, Chapters I-XX 2004                       
  

ین و فهم قوانانسانها برای دنباله روی و اطاعت از  توان 

القی اثرات اعمالشان بر دیگران، مفهوم دیگری از رفتار اخ

ی اخالق و اخالقی بودن کیفیتی است که در آن کلاست. بطور 

ز شده یتجوشناخته و پابرجای شخص مطابق با استانداردهای 

( ، و قانونی فرهنگی  ) شخصی، خانوادگی، اجتماعی و مقبول

شامل تجویزات دینی ای هم ممکن است که رفتار کرده ، 

ای سیستم عقیدتی ای است، یا دار احیاناً به آن پایبندکه  شوندب

نیروی البته است که در طیف همین تجویزات قرار می گیرد. 

هوی و هوس  همه ی رفتارهایشی هر انسانی برای  وادارنده

که می تواند از حد و مرز قابل قبول برای  دنباشهایش می 

اخالقیات حد و  روند،برقراری روابط سالم بین فردی فراتر 

می کنند. از آنجا که انسان، خواسته مرز این رفتارها را تعیین 

یا ناخواسته بصورت موجودی اجتماعی تحول و تکامل پیدا 

ی و یا حتی گروه های کوچک فردکرده، و کم کم توان زندگی 

تا  آمدهرا از دست داده، برای بقائش تحولی دیگر در او بوجود 

بتواند نظم اجتماعات هر روز توسعه یابنده اش را مستحکم تر 

یار مؤثر اخالقیات نه تنها تمدن و شهر بسبدون نیروی  کند.

ینی های نشنشینی ممکن نمی شد، بدون آن تمدن ها و شهر 

متشکل هم در خود فرو می ریزند. اخالقیات مکانیسم های 

به انسانها اجازه داده اند تا  کهکنترول کننده ای هستند 



111 

 

111 

 

تن به  کهاجتماعاتی برقرار کنند که به نفع همه ی آنهائیست 

نیروئی  تنهاقوانین اخالقی داده و تحت کنترول در آمده اند.  

ی اخالقی است، رفتارهاکه قادر به برقراری این نظم است 

حتی اگر گاهگاهی برخالف بقاء فردی باشند. مثالً فداکاری 

است در کوتاه مدت، شانس بقاء موفقیت آمیز  ممکنگرچه 

ولی شرائط  ،دهدشخص را نسبت به فرد خودخواه کاهش 

فراوانی وجود دارند که موجوداتی که زندگی گروهی با روابط 

ی دارند و در راه استقرار آن فداکاری می کنند، اتعیین شده 

و یا که تک تک  شوندبمراتب بهتر از افرادی موفق می 

زندگی می کنند. هرچه غلظت افراد خودخواه خودخواهانه 

و حقوق دیگران پایمال یجه حق نتاجتماعی باالتر رفته و در 

همراه  اجتماعی و در نتیجه بقاءسعادتمند تر شود، شانس بقاء 

 اجتماع کمتر می شود. آنافراد  با سرخوشی

  

یواناتی که گروهی زندگی می کنند، اگر حیوان ح در  

ید نشان دهد که بادیگری قصد کند که به گروه به پیوندد 

دهد. با این عمل سعادت گروه را بر سعادت خودش ترجیح می 

قبول واقع شده شانس بقاء بیشتری داشته و  موردحیوانی که 

نسل بعدی پیدا  بهاحتمال بیشتری هم برای انتقال ژنومش 

. از نظر دیگر انتقال ژنها و تولید مثل که پایه ی کردخواهد 

فردی و اجتماعی هستند، الزام به قبول زحمات  بقاءاصلی 

خود نوعی  کهن دارد فراوانی برای پرورش فرزندا

فداکاریست. در اجتماعات باستانی و قبل از کشاورزی شدن، 

کودکان صرفاً بعنوان اطاعت از  پرورش وتولید مثل 

در این . کرددستورات ژنتیکی بود، و نفعی حاصل والدین نمی 
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زمانها تعداد فرزندان را محصوالت غذائی موجود در محیط 

برای  (infanticide)کشی تعیین می کردند، بطوری که نوزاد

کنترول جمعیت رفتار مقبولی بود )رفتاری که در قبائل ساکن 

در سرزمین بی آب و علف حجاز تا زمان محمد رایج بود(. 

که محصوالت غذائی کافی تهیه می اجتماعات کشاورزی شده 

ار کوالدین برای انجام کارهای روزانه و مشقت شوند، 

ری، محتاج کمک کودکان ی، بخصوص در سالهای پیکشاورز

کودکان را جبران  پرورشبودند و همین امر خودخواهانه رنج 

می کرد. در فرهنگهای جدید که آموزش و پرورش فرزندان 

می کشد، امر مفید بودن کودکان برای والدین به  طولسالها 

که دستور اخالقی  خانوادهسرعت رنگ باخته، لذا تشکیل 

حت فشار قرار گرفته است، ست تبرای انسانهازیست شناسی 

فداکاری های طوالنی تری از جانب  مستلزمدستوری که 

شده  کمتروالدین است که احتمال جبرانش توسط فرزندان 

است. در واقع در اکثر حیوانات، منجمله انسانها انتقال توده ی 

بعدی خود نوعی فداکاریست که نه تنها بقاء  نسلژنومی به 

و تکامل بدون این  تحولبلکه  نوعی را تضمین می کند، 

 د. وفداکاری ممکن نمی ش
  

در اخالقیات این است که آیا  اساسی دیگر من بحث 

، و یا ستتعیین کرده ا مشترک انسانها یات ما را سرشتاخالق

ارتباط با خدا، یا  بدوندر طی تاریخ برجستگان اجتماع با یا 

یده نامیات القاخ (instrumentalist)طبقه ی ممتاز که سازندگان 

و آن را  کرده تعییناختراع و می شوند، این حد و مرزها را 

مردم را مجبور به  مختلفدر اجتماعات تزریق و به حیل 
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این سازندگان در بسیاری از موارد اطاعت از آنها کرده اند. 

جمعی را در اجتماع تزریق می ی یا فردبرداشتی  اخالقیات

 توانندمی  ، یا الزم ببینندکنند کنند که هر لحظه که تمایل پیدا

آن را معموالً به نفع قدرتمندان اجتماع تغییر داده و یا تعدیل 

که خواهیم گفت اخالقیات و تمایل به رفتارهای  همانطورکنند. 

اخالقی زائیده ی مغز تحول یافته ی انسانها و حیوانات 

دیگری هستند که بدون آن نمی توانند به شده ی اجتماعی 

ادامه دهند. ولی در اجتماعات پیچیده شده ی  موفقانه زندگی

یر عوامل فراژنتیکی تأثبشری که تظاهرات سرشتها تحت 

ناشی از آموزش و پرورش و فرهنگها رنگ دیگر گرفته اند، 

ی توسط عده ای مورد سوء استفاده قرار اخالقاین تمایالت 

ده می یگر استفادگرفته و از آنها به نفع خود و یا قدرتمندان 

ی در راه سعادت دیگران فداکارشود. بعضی فکر می کنند که  

ی داخلسرشت انسانها نیست و یک ساختار اجتماعی است که 

. ولی در جواب می توان گفت که اگر است (internalized)شده 

ی از سرشت افراد اجتماع نبود هیچ کسی نمی بخشفداکاری 

ن سوء استفاده کرده از آآن را در اذهان مردم تولید و توانست 

راه  درطوری متأثر کند تا جان و مالشان را  را  مردمو 

 اهداف به اصطالح سازندگان اجتماع فدا کنند. 

  

 جداگانهنظر قضاوتی دو سامانه  از  اخالقی: قضاوتیف تعر

ی اخالقی را می توان از هم تفکیک کرد. در یک سامانه 

ت کرده و به آنها مهر یج آنها قضاونتارفتار را بدون توجه به 

و بلند مدت  کوتاهخوب و بد می زنند. در سامانه دیگر نتایج 

رفتار شخص را قضاوت کرده و آن را ارزش گزاری می 
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و بد در این دو سامانه مطلق نیستند، در  خوبکنند. از آنجا که 

ی کرد. از آنجا که نسبباره ی این کردارها می توان قضاوتی 

ممکنست مدتها بعد و حتی بعد از نتایج رفتارهای شخص 

این قضاوتها دشواری های خود را نشان  شوند،مرگ او ظاهر 

آنجا که شرائط زندگی هر فردی ویژه ی آن فرد  ازمی دهند.  

استانداردهای اخالقی هم به تعداد افراد هراجتماعی رنگ  است

در باره ی جزئیات آن  قضاوتمخصوص بخود می گیرند، و 

ی اخالقی برای رفتارهای کلی استانداردهاند.  را مشکل می کن

از افراد خانواده و  واردهقانون، و فشارهای  رادر اجتماعات 

آنجا  از. می گذارنداجتماع، ترس ها و فشارهای دینی به اجرا 

که در نظم اجتماعات رفتارهای بین فردی از اهمیت بیشتری 

 اخالق و رفتار خصوصی شخصی داشتنبرخوردار هستند، 

ی بین فردی او داشته باشد، از رفتارهابدون این که اثری بر  

اخالقی متفاوتی برخوردار هستند، تمایزی که  ارزشاهمیت و 

 . شوددر اخالقیات دینی در نظر گرفته نمی 

  

ین تعاریف کلی عرف اخالقی، مسئولیتهای اخالقی ا در  

ی اخالقی غیر دینی رفتارهاو هویت اخالقی نهفته هستند. 

توسط ساکنین یک اجتماع با در نظر گرفتن منطق و عقالنیت 

تزریق  آن دریین و مشخص شده و یا از خارج از اجتماع  تع

می شوند. در مورد اخیر دستورات و استانداردهای اخالقی 

ی که با فرهنگ و برداشت مردم منطقعلیرغم تناقضات 

اجتماع مورد هجوم دارند، فعاالنه توسط جنگ و غلبه ی 

ظامی و یا منفعل و از طریق نشت فرهنگی به آن تحمیل شده ن

داردهای اخالقی الینفک استان جزءو ناگهان یا بطور تدریجی 
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ی اخالق و رفتار اخالقی استانداردهااجتماع می شوند. 

. کیفیتهای شوندگاهگاهی توسط خود شخص تعیین و اجرا می 

اجتماع بار رفتار اخالقی نه تنها از جنبه ی نتایجی که برای 

بلکه از نظر اطاعت و یا سرپیچی از قوانین  آورند،می 

 مشخص می شوند.   بداخالقی تجویز شده با شاخص خوب و 

  

را  خودآنجا که افراد عادی بطور روزمره کمتر  از 

درگیر قضاوت رفتار خود و دیگران می کنند، اگر از آنها 

ست، اغلب یا رفتار خوب و بد چی بدبپرسید که معنی خوب و 

 اتفاقدر شرح جزئیات آن در مانده می شوند. ولی قریب به 

مردم خود را پایبند به اخالقیات و بعضی خود را بسیار 

ی از آنجا که تعریف مشخصی از ولاخالقی تصور می کنند. 

یر زاخالقی بودن در دست نیست، این قضاوتها را می توان 

یین تععنی اخالقی بودن یقضاوت های  شاخصسؤال برد.   

خوب و بد رفتارها اغلب شخصی و خصوصی است تا کلی و 

می کنید تمامی معیارها مبهم و  مالحظههمه گیر. همانطور که 

ی توانند مارزشها با شاخص خوب و بدی رنگ گرفته اند که 

در هر شرائطی متفاوت بوده و رنگ باخته و یا پررنگ تر 

بودن افکار و در باره ی اخالقی  قضاوتشوند. اکثر مردم 

 انجامرفتارهای خود را بر اساس تعاریف شخصی و داخلی 

 یشخص و افکار هر که رفتارها واضح استمی دهند. 

بر  رامغز رفتارها  بعالوه، اوست، مغز محصول فعالیتهای

و به اجرا  کردهمناسبترین اطالعاتی برنامه ریزی  پایه های

اختیار  درده  با موقعیت مواجه ش برخوردمی گذارد که برای 

هر برنامه ای و یا حتی تصمیم گیری برای  از اجراء قبل .دارد
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در موقع یج آنها نتاهمیشه در باره ی مغز ، اجرای آن در آینده

 ،بکندقضاوتی مثبت اجرا و در آینده های نزدیک و دور باید 

نظر  موردکه رفتار  می شودادراکی ایجاد ی آن در نتیجه  که

و پاداش خوب داشتن معیار رفتار اخالقی پاداش خوبی دارد، 

. هر موقع که پردازشهای مغز بتوانند استهر فرد برای مغز 

مغز برنامه ی ریخته شده را  چنین محصول ذهنی ایجاد کنند 

مقبول و نتیجه اش را برای خودش و بقاء جسمی که به آن 

تعلق دارد اخالقی تلقی می کند. مغز طوری سازمان یافته که 

به  ندکد حق می دهد که هر رفتاری را که اخالقی تعبیر به خو

قادر به تصمیم گیری  مغزغیر این صورت   دراجرا بگذارد.  

دچار شک و تردید، یا سردرگمی شده، و یا نهائی نشده، 

آن شده را بعد از سنجشهای بعدی، رد کرده و یا  گرفتهتصمیم 

ترین ی و تعویض می کند تا به خوش آیندرا دوباره بررس

ادراک ذهنی در باره ی نتایج پیاده کردن برنامه ی ریخته شده 

اگر با وجود ادارک مضر بودن ِ برنامه ی ریخته شده،  برسد. 

آن صادر کند، شخص دچار  انجاممغز فرمان حرکتی برای 

نوعی اختالل مغزی است، رفتاری که برای مثال، مشخص 

و یا  ، سیگارالکلی مغز معلول معتادان زیادی به قمار،  کننده

ی از آگاهاست که با وجود  و یا حتی پرخوری روانگرامواد 

مضر بودن رفتارها آنها را تکرار می کنند. مغز وقتی در باره 

ی که ساخته، به اجرا گذاشته و در انتظار پاداش رفتاری طرح 

محصول رفتار به انجام  کهخوبی بوده قضاوت منفی می کند 

به نتیجه ای منفی و مجازات کننده رسیده برخالف انتظارش 

شود. در واقع اخالقی بودن رفتارها برای خود شخص،  منجر

به برنامه ریزی آن  قادربر اساس الگوئی است که مغزاو 
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است، و آنها را بعد از ارزیابی های مکرر توسط سامانه های 

به اجرا می گذارد. فرشتگان متافیزیکی خاصی بر  مسئول

تا خوب و بد  اندچپمان ننشسته شانه های راست و 

رفتارهایمان را در دفاتری ثبت کنند؛ و یا من متافیزیکی ای 

سلطنت مغزمان جلوس نکرده که بتواند این کار را  تختهم بر 

 یمانکردارهاکیفیت همه ی رفتارها و قضاوت در مورد بکند. 

را مدیون مغزی هستیم که بر اساس عوامل  در سطح فردی

 وپرورش یافته در خانواده و اجتماع نتیکی ژنتیکی و فراژ

 تعیین کننده ی کیفیت رفتارهایمان است.  

 

یک از  یگر برای اخالق و رفتارهای اخالقی هردی قاض

انسانها جمعی از مردم هستند که نزدیک یکدیگر متولد شده اند 

و باالجبار با هم زندگی می کنند. معموالً خود این افراد یا 

خص های رفتارهای اخالقی و معیارهای آنها شا رهبران

را به اجرا در می  آنهاقضاوت در باره ی آنها را تعیین و 

آورند. از آنجا که اجتماعات با مسائل جدید و کنکاشهای 

مباحثات  بهای مواجه هستند، این افراد باید بتوانند   روزمره

مربوط به رفتارهای اخالقی پرداخته تا راه حل هائی برای 

ید پیدا کنند. در این موقع است که منبع اصلی با جدت مشکال

یا نهادهای تعیین کننده ی  نهادقابلیت تعدیل و انعطاف پذیر، و 

 بارهدستورات و رفتارهای اخالقی و شاخص های قضاوت در 

 ی آنها اهمیت پیدا می کند. 

  

ی هاجنبه ی غیر فردی، قضاوت در باره ی شاخص  از 

قی تا زمانهای اخیر در دو پارادایم اخالق و رفتارهای اخال
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به انجام می رسید. دینداران اخالقی  فلسفهتفکری یعنی دین، و 

ینی، و فیلسوفان آنها دبودن را بر پایه ی آموزشها و کتابهای 

ند. تا وقتی که این نرا با معیار عقالنیت و منطق مشخص می ک

ها متفاوت هستند، اجتماعات درگیر کشمکش برای  شاخص

حتی منبع اخالقیات  وی  اخالقرزیابی اخالق و رفتارهای ا

یر، در مورد منبع اخالقیات در پارادایم دینی اخهستند. مشکل 

 بیشتر از همه جلوه گری می کند. 

 

ی که پیش می آید این است که آیا انسانها در بزرگسؤال 

خلق شده اند، لذا خالق  اخالقاثر اشتباهی در خلقت بی یا بد 

یکته دتارهای اخالقی را از طریق پیامبرانش به آنها باید رف

کند. آیا خالق نمی توانست ساختار انسانها را طوری طرح 

ی اخالقی بطور خودبخود و رفتارهاریزی کند که این 

 کهاتوماتیک در وجود هر یک از ما طلوع کنند، و یا این 

بد خلقتمان آنقدر کمال داشت که توان بالقوه ی انجام رفتارهای 

دیگر این است که با این همه  سؤال ؟اخالق را نداشتیم

است،  نشدهدستورات اخالقی الهی چرا درد بی اخالقی درمان 

یا درمان های نازل شده  ویماری العالج است بآیا بیمار یا  

و آنها را درمان نکرده اگر نیستند  ؟مناسب این بیمار نیستند

پزشکی نه تنها از  اگر ادعا این است کهچرا نیستند؟ اند، 

و اختالل موجود در آن با خبر است،  اعماق طبیعت ذات بیمار

و خودش هم بیماری را به بیمار اعطا کرده، بلکه خود بیماررا 

هم او خلقت کرده، چگونه داروهای تجویزیش مؤثر نیافتاده 

بعضی اند؟ آیا به تعالی قدرت چنین پزشکی نباید شک کرد؟  

نوان نهادی مستقل که عاملیت رفتار و که به وجود اراده بع
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اراده ی مختل انسانها  وجودافکار را بعهده دارد، باور دارند 

را مسئول این کار می دانند، که نمی تواند تصمیمات مقتضی 

این بهانه همان سؤال را پیش می کشد که چرا  ،ولی. یردبگ

یمان نهاده نشده است، تا بتوانیم مغزهااراده ی مقبولی در 

اخالقی  دستوراتمحتاج این همه  تاصمیمات اخالقی بگیریم ت

 وحیانی نباشیم؟ 

 

انسانها هستند، سؤاالت دیگری  اگر اخالقیات اختراع

یش می آیند. چه کسی به مخترعین اخالقی اجازه داده تا حد و پ

یین کنند؟ آیا آنها تعرا بقیه ی انسانها مرز رفتارهای اخالقی 

نها چگونه بدون رضایت توده ی مردم آمنتخب مردم بوده اند؟ 

را به اجتماعات  یشانبرداشتهاداده اند که  و حق به خود اجازه

تجویز  کهتحمیل کنند؟ آیا آنها برای نتایج بد دستورات اخالقی 

کرده اند باید مجازات شوند؟ چه مجازاتهائی در خور آنها 

چگونه می توان را باید مجازات کند؟  آنهاهستند؟ چه کسی 

بعضی از این دستورات اخالقی را در دادگاه های عدالت 

اجتماع بررسی و قضاوت کرده و اثرات آنها را از اذهان 

آن طور که من اعتقاد علمی دارم یا این که مردم بزدائیم؟ 

هستند و اولیاء اخالقی کاشفان  انسانهااخالقیات جزء طبیعت 

بحد کمال تحول ین توانهای انسانها بوده اند؟ طبیعتی که هنوز ا

حدی که در انسانها پیش آمده پدیده  درنیافته و اجتماعی شدن 

ای جدید در طبیعت است و هنوز مورد آزمایشات نهائی 

طبیعی واقع نشده و این ما هستیم که با شناخت اصلح  انتخاب

نوعی ناشی از  اطفاءباید خود را از خطر  هرچه بیشتر آن

أ اکثر نگون بختی های که منشاء و مبداخالق های بدمان 
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ی برابرهانیم. آیا در سیر تحولی و تکاملی  اجتماعی هستند، 

لذا مثل هر  بوده،بقاء انسانها و اجتماعات اخالقیات الزامی 

ویژگی مفید دیگری تا حدی تحول یافته و چون مفید واقع شده 

ی مانده و رشد پیدا کرده اند؟ آیا ارتباطی بین تحول و باقاند، 

ی اخالقیش وجود دارد؟ رفتارهاکاوتی انسان و تکامل ذ

سؤاالتی که اگر جوابی برای آنها داشته باشم، مورد بحث قرار 

 خواهند گرفت. 

  

است که  سالها  دهبا علمی شدن بررسی اخالقیات،  

اسلوب غالب برای بررسی قضاوتهای اخالقی در حیطه ی 

 که  ،بوده (cognitive psychology) ی" شعورروانشناسی "

ین، قضاوتهای اخالقی را اصوالً یک بالغبخصوص در 

ی اخیر سالهاد. ولی، در رفتنپردازش استداللی در نظر می گ

ی چرخش" (social psychologist)اکثر روانشناسان اجتماعی 

یالت تلویحی تماو بر پردازشهای ناآگاهانه و  کردهاحساساتی" 

 اسان اخالقی . روانشنتا برداشتهای تصریحی تأکید می کنند

(moral psychologist) یجانات در تصمیم هبا تأکید بر اهمیت  هم

تغییر مسیر تفکری پیدا کرده  جهتاین  درگیریها ی اخالقی  

یز که محور اصلی ن(neurobiology) اند. زیست شناسی عصبی 

ی اخیر های من است نیز در اثبات نکته  ترجمهنوشته ها و 

طبیعت ذات  شناختدر نتیجه ی  برداشتهائی که و .کوشاست

انسان بدست آمده اند با این برداشتها که هیجانات و احساسات 

یربنای عقالنیت، استدالل، منطق و اخالقیات زناشی از آنها 

 هستند مطابقت نعل به نعل دارند.
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ذکاوت اجتماعی اصطالحی است که  یف ذکاوت اجتماعی:تعر

را این  آن  (Edward Thorndike) ین بار ادوارد تورندایک اول

فهم و اداره کردن مردان، زنان،  توانطور تعریف کرد: "

انسانی با آنها  ارتباطاتپسران، و دختران است تا بتوان در 

اسلوب کار و عاقالنه برخورد کرد". ذکاوت اجتماعی 

انسانهاست تا بتوانند  مغز فردمنحصر به  ه یویژمحصول 

خود را سرشتی و اکتسابی ی تحول و تکامل یافته محتویات 

مؤثر ارتباطات اجتماعی و  بطورمورد مصرف قرار داده و 

در  تاهائی را که با آن برخورد می کنند، مدیریت کنند،  محیط

کوتاه و بلند مدت بتوانند نتایج مطلوبی برای ادامه ی سعادتمند 

خود بدست آورند. بدون شک کیفیتهای این  بقاءزندگی و 

یت انسانها را در موفقن ویژگی هائی هستند که ذکاوت مؤثرتری

د. ناجتماع تضمین کرده و یا آنها را با شکست مواجه می کن

ی حتماً از ذکاوت کمیتی یا ضریب هوشی ای اجتماعذکاوت 

 و (IQ = Intelligence Quotient test)که در تستهای ذکاوتی 

 عاملامتحانات کالسیک آموزشی بکار گرفته می شوند، 

تری در موفقیتهای اجتماعی افراد و اجتماعات آنها است. مؤثر

ی افراد یک گروه تعیین کننده ی اجتماعمیانگین ذکاوت 

یشرفت پموفقیت آن گروه در روابط بین اجتماعات مختلف، 

اقتصادی اجتماع، و حتی کیفیت روابط بین المللی است. 

ساختار سرشتی مغز ی نهائمحصول هر فرد ذکاوت اجتماعی 

فعل و انفعاالت سامانه ی لیمبیک، قشر جلوپیشانی، و  او،

ی، توان خود سنجشی، شعور نگردانش اکتسابی، توان خود 

منظور از شخصیت فرد است. و(social cognition) اجتماعی 

شعور مجموعه ی دانستنیهای اکتسابی است که مغز با توان 
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ذکاوتیش انها را برای حل مسائل و مشکالت مورد استفاده 

قرار می دهد. کیفیت این محتویات رنگ و بوی خاصی به 

 ذکاوت افکار و رفتار شخص و تظاهر شخصیتیش می دهد.

پیچیده ترین محصوالت مغز است که سازنده  ازاجتماعی یکی 

و کیفیتهای  بودهی زیربنای همه ی اجتماعات در طی تاریخ 

آن، همراه با محصوالت عالی دیگر مغز از قبیل فرهنگ، و 

 گروه هاییین کننده ی سعادت فردی و اجتماعی تعمثالهم ا

تکاملی  –ی تحولبشری بوده اند. ذکاوت اجتماعی ابزاری 

است تا بتوان با محیط متغیر اجتماعی توافق و تطابق پیدا کرده 

هائی برای مسائلی که در روابط اجتماعی پیش می  حلو راه 

است که کیفیت ین راه حل هاآیند، پیدا کرد. کیفیت و عواقب 

 آرزوها،ذکاوت اجتماعی را تعیین می کنند. تمایالت، عالئق، 

انگیزه ها، و اصرارهای ایجاد شده در مغز افراد عوامل 

شبکه های اجتماعی کننده ی مغز  کهتحریک کننده ای هستند 

تعیین می  رارا راه اندازی کرده، و درجه و کیفیت فعالیت آنها 

سرشتی بوده و برخی را می توان کنند. بعضی از این عوامل 

تعدیل و تقویت کرد. ساختار خود اجتماع  پرورشبا آموزش و 

اجتماعی  ذکاوتکشتزار بسیار فعالی در ظهور، و پرورش 

محصول این کشتزار افراد آن، و به ثمر رساندن آنها است. 

. کیفیت و کمیت ر اجتماعی را تعیین می کندمحتوای شعو

ننده ی کیفیت و کمیت ابزاری است که شعور احتماعی تعیین ک

مغز در پردازشهای ذکاوت اجتماعی مورد استفاده قرار می 

ی اجتماع در نظر الگوهاذکاوت اجتماعی افرادی که دهد. 

آن گرفته می شوند نیز در کیفیت ذکاوت اجتماعی افراد 

گفته ایم و بازهم تکرار مؤثری هستند، زیرا  عاملاجتماع 
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که جنبه ای از دانش رفتارهای انسانها لوب اسکه  خواهیم کرد

یت سرااز طریق تقلیدها به یکدیگر اجتماعی را می سازند، 

پیدا می کنند. باز بودن دروازه های اجتماع و رقیق بودن 

می دهند راه حلهای یافته شده  اجازهتعصبات فرهنگی که 

برای مشکالت اجتماعی از مرزها بدرون کشور نفوذ کنند، 

نوع و پرورش ذکاوت اجتماعی نقش عمده ای دارند. یز در تن

فرمولی که برای  شده،اعضاء اجتماعات در قفس نگهداشته 

اداره ی امور سیاسی و اقتصادی بعضی از ملتهای عقب مانده 

در پیش گرفته طی تاریخ سیاسی کوته نظرشان  رهبرانتوسط 

، نه تنها فرصتی برای رشد ذکاوت اجتماعی و خواهد شد شده

، بلکه رشد اقتصادی و علمی پایداری هم تولید دهندنمی  دستب

در قفس فقط تا محدوده ی سقف  محبوسنخواهند کرد. پرنده ی 

و اگر تالش  و دیواره های آهنی آن قادر به پرواز خواهد بود

اجتماعی  ذکاوت. دکرخرد خواهند را بیشتری کند بال و پرش 

وقی و دلبستگی در روابط گوناگون خانوادگی، عاشق و معش

و آشتی ها، همکاری های گوناگون  صلحها، نزاع ها، 

 –ی تجارانجمنی، ورزش های تیمی، فداکاری ها، شرکتهای 

اقتصادی، امور سیاسی و کشورداری، موفقیتهای شغلی، 

خالصه در همه ی  بطورمدیریت در سطوح مختلف، و 

جوانب روابط اجتماعی شاخص و عامل تعیین کننده ی مطلق 

ی که هائوفقیت و یا شکست افراد شرکت کننده است. انسانم

یار باالئی بسممکن است ذکاوت کالسیک یا ضریب هوشی 

د، ولی برای مثال، مبتال به سندروم اسپرگر، یا نداشته باش

 بتواندکه مانع می شوند که  دنباش (Asperger / Autism)  آتیزم 

د را در ذهن نظریه ی ذهنی از آن چه در ذهن دیگران می گذر
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، دنتا از برداشتهای آنها با خبر شو دنبرپا ساز انخودش

عمیقی در ذکاوت اجتماعی پیدا کرده، و با اشکال  اختالالت

د. در نیز اجتماعی می شوآمقادر به زندگی مستقل وموفقیت 

، و زندگی شخص را در اجتماع واقع ذکاوت اجتماعی کیفیت

زندگی  حدودکیفیت آن را در فضای مذکاوت کالسیک 

موفقیت اجتماعی بیشتر در گرو لذا، می دهند.  شکلشخصی 

با ذکاوت  افرادذکاوت اجتماعی است تا ذکاوت کالسیک. 

کالسیک بسیار باالئی وجود دارند که حتی از عهده ی 

ی بر نمی آیند، و تمامی عمر دوران خانوادگبرقراری روابط 

ذکاوت اجتماعی  ازبلوغ خود را در انزوا می گذرانند. حداقلی 

در زندگی همه ی حیوانات نیز دخیل است. حیوان نری که با 

یوان ماده نزدیک شود، شانس جفت گیری کمتری حخشونت به 

 با او خواهد داشت. 

 

ی، فراخواناجتماعی توان رمزگزاری، انبارکردن،  شعور 

و پردازش فهمی اطالعاتی است که برای درک هم نوعانی 

دور و نزدیک فرد زندگی کرده و  ماعاتاجتالزم است که در 

یرند. این گبه طریقی در ارتباط اجتماعی با او قرار می 

مجموعه همان اطالعاتی است که پردازش ذکاوت اجتماعی 

ی دهد تا رفتارهای بین فردی انسانها را ممورد استفاده قرار 

پردازشهای  درکیفیت ببخشد. عقیده بر این است که اختالل 

فراخوانی و فهم اطالعات اجتماعی است که در جمع آوری، 

ی پیشانی قشرجلوآسیب دارند.   مشابهآتیزم و بیماریهای 

در این پردازشها درگیر است. خوانندگان را به مطالعه  بشدت

ترغیب می کنم. آسیبهای  موردی کتاب خطای دکارت در این 
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 یاجتماعقشر جلوپیشانی بعلت تداخل در واکنشهای هیجانی 

به محرکات محیط مانع جمع آوری اطالعات کافی،  بمناس

یتهای اجتماعی می شوند. در موقعالزم و با کیفیت مناسب از 

در لوب گیجگاهی  واقع (fusiform)آسیبهای شکنج دوکی شکل 

درک ویژگیهای چهره ی انسانها برای شناخت  مسئولکه 

هیجانی  اطالعاتآنهاست، شخص قادر به دریافت بینائی 

در چهره ی مخاطبانش نشده، و قادر به فراخوانی نام موجود 

ها هم نیست، لذا شعور اجتماعیش از این  چهرهصاحب این 

توسعه ی مغزی  ونظر مختل می شود. بیشتر بیماریهای رشد 

که توانائی یادگیری های دیگر را مختل می کنند، اختاللی هم 

 ی ایجاد می کنند. در ضربه های مغزی واجتماعدر شعور 

ی ناشی از اجتماعسندروم روان زخمی اختالل رفتارهای 

اختالل در مراحل مختلف سلسله مراتب شعور و ذکاوت 

 اجتماعی است.
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حیطه ای که اخالقیات در آنها مورد بررسی قرار می  سه

فعالیتهای  محصوالتلم، که همگی یرند یعنی دین، فلسفه و عگ

 -ی زیست شناسی، و اجتماعی  هامغز انسان هستند، تاریخچه 

که هر  رسدای دارند. بنظر می  جداگانه(sociocultural) فرهنگی 

یک از این حیطه ها خود محصول فعالیت های ساختارهای 

ی باشند، ولی این ساختارها مثل خاصمغزی نسبتاً مستقل و 

یر تأثه های مغزی با هم همکاری کرده و تحت همه ی سامان

یکدیگر فعالیت می کنند، و بسته به غلبه ی فعالیتی هر یک از 

برداشتها،  افراد،و طرح های پردازشی خاص مغز آنها 

رنگ و بوی خاص خود  آنهارفتارها، و قضاوتهای اخالقی  

دین باور، بیشتر را  شخصرا می گیرند، بحدی که می توانند 

ف و یا عالم علوم طبیعی کنند. ساختارهای مغزی سازنده فیلسو

تاریخ زیست  اعماقی هر یک از این سه حیطه، هر چه از 

شناسی به جلو بیائیم به ترتیب جوان تر شده، بیشتر قابل تعدیل 

و راحت تر می توان آنها را با آموزش و پرورش شکل  بوده

ین انسانها،  فرهنگی ا –ی تفکرداد. خواهیم دید که در تاریخ 

ین ترتیب زمانی در شکل دادن اجتماعات همسه حیطه به 

ی اخالقیات مختلفانسانی نقش خود را بازی کرده، و با درجات 

 فردی و اجتماعی گروه های مختلف انسانها را شکل داده اند.

  

ارتباط با  درو علم  دینیکی از جدی ترین مجادالت بین  

جنبه های آنها از که هر یک از برداشتهای عمیقاً متفاوتی است 

ی دارند. همانطور که خواهیم دید، بر اخالقمختلف موضوعات 

یمی، که ناشی از ابراهاساس برداشت باورمندان به ادیان 

ادعا می کنند که  دینی روایات کتب عهد عتیق است متفکران
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را از تصویر خود خلق کرده و هدفی الهی برای  انسانخدا 

انسانها بطور خاصی مجهز  لذاار داده است، زندگی انسانها قر

ی اخالقشده اند تا هدف از زندگی را دریافته و آن را در بینشی 

با از خود گذشتگی و عشق بدون شرط و شروط پرورش دهند. 

و  اخالقبرداشتهائی این گونه از   ازتکاملی  –برداشت تحولی 

عمیقی  اخالقی، از جنبه های بسیار زیادی، تفاوتهای دستورات

ی تکاملی انسان مثل بقیه ی تحولبا هم دارند. در برداشت 

موجودات، از طریق پردازشهای زیست شناسی خلق شده و 

یچگونه اثری از چهره یا روح پرودگار و یا هر گونه روح ه

مشاهدات علمی بلکه  تنهانه  .دیگری، در وجودش نیست

اقی نمی مطالعه ی رفتارانسانها در طی تاریخ هیچ شبهه ای ب

که انسانها بالفطره دارای ویژگی الوهیت و یا شیطانی  گذارد

ی دستورات اخالقی و پرورش اجرانیستند، بلکه با قبول و 

توان بالقوه ی سرافرازی و  است که فکری مناسب یا نامناسب

ی سقوط قهقرایدن به عرش ملکوت پیدا کرده  یا در رس

دون این که بتوانیم اخالقی و ویژگی اهریمنی فرو رفته اند، ب

پائی از کنترولی متافیزیکی در ارسال و یا تعبیه ی  ردهیچ 

این گونه رفتارها در وجود انسانی خاص و  انجامتوانی برای 

تاریخ پیدا کنیم. طی  ، چه در زمان حال و چهیا همه ی انسانها

بی  داشتناز این گذشته خواهیم دید که دستور اخالقی دوست 

در مسیحیت به آن می بالند، در عمل به که ن قید و شرط دیگرا

و دستورالعملی ایده آلی و شعاری  نشدههیچ وجه اجراء 

ی دارد که تکاملتوخالی بیش نیست، و آن هم ریشه در تحول و 

خود نقوص فراوان داشته و هنوز به کمال نرسیده است، و این 

ین امور همید آن را در عمل متحول کنیم.  باما هستیم که 
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تکاملی  –بین دین و علم زیست شناسی تحولی  جدال کهتند هس

و امید است که در اجتماعمان  را در غرب زنده نگهداشته اند

بتوانیم آن را برقرار کنیم تا از نتایج ان برای پیش برد 

 . اجتماعیمان بهره مند شویم

  

ید جدیکی از اهداف دیگر این کتاب ارائه ی الگوئی  

خالقیات با در نظر گرفتن اجمالی برای بررسی منشاء ا

یخ تحول و تکامل داروینی، و تارساختار زیست شناسی مغز، 

 تاتاریخ تحول اجتماعی و فرهنگی گروه های انسانی است، 

روشن کنیم که اخالقیات الزاماً به ترتیب در سطوح مختلفی از 

در آمده، تکامل پیدا کرده و می  کنترولمغز تولید شده، تحت 

این  محصوالتبرای بررسی آنها باید طرز کار و  کنند، و

سطوح را جداگانه در نظر گرفته و فعل و انفعاالت آنها و 

بر یکدیگر، در تولید نهائی رفتارهای اخالقی  راتأثیرات آنها 

اهداف این کتاب  ازو غیراخالقی انسانها مشخص کنیم. یکی 

نه  اثبات این امر است که رفتارهای اخالقی طبیعی هستند

، بطوری که نه تنها زیرمایه ی مغزی برای این ییعطبماوراء 

ی اخالقی محصول انتخاب رفتارهارفتارها وجود دارند، بلکه 

اصلح تحول و تکاملی و انتخاب اصلح اجتماعی هستند. 

یم گفت که آن دسته از دستورالعملهای اخالقی که خواه

اتی ی هستند، موضوععلممحصول باالترین این سطوح یعنی 

جدیدند و باید با استفاده از جنبه های مختلف از قبیل زیست 

ی مغز، روانشناسی، رفتارشناسی، جامعه شناسی، انسان شناس

یره تدوین شده و با در نظر غشناسی، سیاست، اقتصاد، و 

و  تحولگرفتن فرهنگ هر اجتماعی و قبول این حقیقت که  
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پویا بوده و یات، حتکامل اجتماعی مثل تحول و تکامل خود 

سیری غیر قابل اجتناب بطرف پیچیده شدن دارد، در اجتماع 

و مثل هر موضوع علمی دیگر در بوته ی  شدهتزریق 

 اتخاذه و در صورت موفقیت شدآزمایشگاه اجتماع تجربه 

شوند. مردمی که در سیر تکامل اجتماعی بر اساس ساختار 

تارهای و فرهنگ و رف ماندهعقب  غالب بر اجتماعشانمغزی 

 اخالقیشان در پائین ترین سطح مغز یعنی سامانه ی لیمبیک 

(limbic system) استفاده از  مثلجا زده اند، می توانند  در

میان بری تاریخی زده و  ،تکنولوژی دیگر –پیشرفتهای علمی 

که رفتارهای تکامل یافته تر  واز تجربیات اجتماعات موفق 

استفاده لیتر مغزی است اجتماعیشان بر اساس ساختارهای عا

کرده، و تجربه های شکست خورده را دوباره آزمون نکنند، تا 

ید فََرجی حاصلشان شود. این اجتماعات معموالً بدون هیچ شا

یک جوامع علمی را تقلید تکنولوژمانعی محصوالت علمی و 

 آنهامی کنند، ولی از قبول استانداردهای اخالق اجتماعی 

 واهمه دارند.

  

ی بودن اخالقیات، دستورات و معیارهای اخالقی تعالم رد 

زیست شناسی اجتماعی و  مباحثو  ماهسته ی اصلی بحث 

. از این نظر هر دست استتکاملی  –روانشناسی تحولی 

یزی به خداوند، یا به وحیانی بودن اصول اخالقی جدا از آو

ید رد کرد، چون که با اصول باطبیعت فیزیکی انسان را 

مغایرت  زیست شناسی فته بر همه رشته های علماستیال یا

که خواهیم دید، اخالقیات بطور مستحکمی  همانطوردارند. 

تحول و تکامل  محصولریشه در طبیعت حیاتی انسان داشته و 
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که انتظار می رود  آن طوری همژنتیکی مغز انسانها هستند.  

تازه به پارادایم استقرار یافته ی باوری  یک پارادایماز  عبور

ی قبلی را زیر سؤال می برد ا یهاای که همه ی باورهای بد

سهمگین است و بسیاری از متفکران و فیلسوفان  بستصمیمی 

ی در پیداکردن سعکمی دیندار و دینداران کمی فیلسوف 

تولید از این دو برداشت را  لفیقیتوجیهی بوده و هستند که ت

ین پل را سهل تر و عبور از ا همه خوش بیاید مزاقتا به کنند 

. در واقع این کوشش سعی ای است در آشتی دادن ادیان با کند

تکاملی داروینی تا اولیاء دین بتوانند از پائین  –ی تحولنظریه 

اخالقیات دارند، ممانعت  بری تسلطی که  کرسآوردنشان از 

. در طول کتاب آثار این نزاع و کوششهای صلح طلبانه را کنند

یم داد. رد کردن تدوین قوانین خواهرح در مواقع مقتضی ش

آورد که  یم شیاخالقی توسط خالق سؤالی را برای کسانی پ

و آن این است که اگر این  ین موضوع باور ندارند،ابه 

به او ارتباطی ندارند، پس ریشه  خدا،به  منسوباستانداردهای 

کنند؟  رفتاری این دستورات از کجاست؟ این افراد چگونه باید 

ما چگونه  نهائی اخالقیات از کجا سرچشمه خواهد گرفت؟فهم 

استانداردهای اخالقی غیر دینی بطور معنی  کهخواهیم دانست 

این سؤاالت تا  اکثردار و یونیورسالی صحیح هستند؟ جواب 

حدی که در توان نویسنده هست در طی کتاب روشن خواهند 

خالصه می توان گفت که هر شخصی  بطورشد، ولی 

و  احساساتت و انگیزه های خود را داراست، و این احساسا

انگیزه ها، بعلت مشترک بودن ساختارهای مغزی خالق آنها 

یعنی مغز، در همه ی انسانها نسبتاً مشابه هم هستند. وقتی 

سالمی دارند  مغزانسانها درون بینی می کنند، تمام کسانی که 
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د و آرزو می کنند که سعادتمند و خوشحال بوده و از در

. این آرزوها برای همه ارزشمند هستند و بمانندمشقات دور 

یگران هم احترام بگذارند. در دانسانها باید به این آرزوها در 

حالت سالمت مغزی، این اصل غیرقابل انکاری است که در 

کامالً مساوی، بهتر است که انسانها شاد و خرم باشند  شرائط

یش می آید که افرادی وقتی پ بحرانتا غمگین و مشقت زده. 

که آرزو دارند خودشان خوشحال باشند و دیگران از 

ی تلخ با آنها دوری کنند، با دیگران برعکس آن برخوردها

 قائلی مشابه در دیگران  آرزوهارفتار کرده و احترامی برای 

یات باید این باشد که این بحرانها را اخالقنیستند. هدف 

ع همه را به نف آنهاافتادن جلوگیری کرده و در صورت اتفاق 

. در نتیجه ی این اصول است یمی افراد درگیر حل و فصل کن

ی دلیل مشقت به دیگران ممنوع است. بجز در مورد بکه ایراد 

ی مثل برده داری افعالحفظ خود، آدم کشی مطلقاً ممنوع است. 

هستند، چون مانع آزادی عمل و  غیراخالقیو زنای به عنف 

این اعمال می شوند. هرکاری که مانع ی قربانسرخوشی 

غیراخالقی  شود،ارضاء احتیاجات زیست شناسی افراد دیگر 

است. زیرپا گذاشتن حریم خصوصی دیگران غیر اخالقی 

دوست نداری حریم خصوصیت شکسته  تواست، همانطور که 

یفه ی وظ، استشود. از آنجا که مغز خالق اخالقیات فرد 

این است که در حفظ سالمت و اخالقی فرد نسبت به خودش 

مغزش را در اختیار مواد  کنترولپرورش آن بکوشد و 

ی بهترشیمیائی خارج از آن نگذارد، تا مثمرالثمر رفتارهای 

وظیفه ی اخالقی هرکس پرورش شعور خودش برایش بشود. 

با حقایقی دور از تعصب و خرافات است، شاخص هائی که 
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ان اجباراً اجتماعی شده از آنجا که انسغیراخالقی هستند. 

اجتماعی انسان   نظماست، هدف نهائی اخالقیات برقراری 

که همه ی افراد آن  ساختتا بتوان اجتماعاتی  فردگراست،

بدون در نظر گرفتن جنس، رنگ، نژاد، ایل و تبار، باورهای 

... بتوانند برای رسیدن به سعادت و سرخوشی و ومختلف 

ی برامانعی  در حالی کهارضاء خواسته های طبیعیشان 

دیگران ایجاد نمی کنند، کوشا باشند. همه ی کوشش حکومت 

افراد پیشبرد اهداف جاده برای  کردنها باید منحصر به صاف 

. اهدافی که کوشش هایشان مثمرالثمر شونداجتماع باشند تا 

. حکومتها یدشان را دارند و نه حکومتهاصالحدخود مردم حق 

استفاده  اجتماعیکایک افراد  اجتماعی وتفقط حق دارند از ذکا

کرده، و با رضایت آنها، که از راه رأی گیری ها بدست می 

ی به هدف راهبردهای اجتماعی ارائه دهند، و هائآید، برنامه 

کوچکی که بهر  گروهاز تزریق ایدئولوژیهای شخصی و یا 

فته اند، در اجتماع پرهیز گر بدستسیاسی را  قدرتوسیله ای  

یفه ی دیگر حکومتها استفاده از عقل جمعی است تا وظد. کنن

شدن فرصت طلبان به  سوارراه و چاره هائی بیاندیشند تا مانع 

واگن اجتماع بشوند، کسانی که بدون کمک به جلوراندن آن از 

و اغلب هنگاهی که بر قطار اجتماع  استفاده می کنند ثمراتش

از قطار پیاده کرده سوار شده و سکاندار آن می شوند بقیه را 

بدون هیچ  . و یا آنها را به زیر ریل های آن پرتاب می کنند

شبهه ای باید قبول کرد که در همه ی موارد عقل جمعی راه 

حل بهتری برای هر مسئله و یا مشکل اجتماعی پیدا می کند تا 

از این عقل فردی یا عقل گروه کوچک و خاصی از افراد. 

ی ساخته و پرداخته ی شخص خاص نظر است که ایدئولوژیها
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و یا گروهی خاص که در هر اجتماعی پیاده شده اند دیر یا 

پویا بوده و  اجتماعاتآنجا که  اززود شکست خورده اند. 

فرهنگها در حال رشد و تکامل و پیچیده تر شدن هستند، اکثر 

ین اخالقی را نمی توان کتیبه های سنگی ای در نظر قوان

کبیره است، و برعکس باید  گناهفسیرشان گرفت که تعدیل و ت

بحث  موردمستمراً در این قوانین تجدید نظر کرده و آنها را 

در نظر گرفتن  با بخصوصاجتماعی قرار داد. این موضوع  

این که تا حال بشر نتوانسته است پروتکل اخالقی ای ارائه دهد 

یونیورسال و در همه ی زمانها و مکانها صادق  بطورکه 

ی، چه منسوب به خدا اخالق، روشن می شود. هیچ سیستم باشد

باشد یا نباشد، در دست نداریم که حاّلل همه ی مشکالتمان 

زیرا نه تنها مشکالتمان ثابت و پابرجا نیستند، خودمان  باشند،

یستیم، و اجتماعات هر آن متغیر و پیچیده ننیز ثابت و پا بر جا 

ینند. خارج آفرن می تر شونده مان مشکالت تازه ای برایما

کردن خدائی بودن دستورات اخالقی از اولین گامهائی است که 

شود، زیرا اگر به این باور اتکاء کنیم  برداشتهباید 

ی باقی خواهند ارفتارهایمان بر اساس استانداردهای اخالقی 

ماند که چندهزار سال قبل در جوامع بدوی خاور میانه و در 

ند، و از باستانی ترین ه اقبول بودی مورد افرهنگهای قبیله 

ی کمتربخشهای مغزمان برخاسته و از عقل و منطقمان نصیب 

خواهند برد. از طرف دیگر ترس نهادینه شده از خدا در باره 

 وین موضوعات مانع بزیرسؤال بردن حقیقت، تناسب، ای  

تغییر پذیری این دستورات و حق همه ی افراد در تغییر و 

 شود.تبدیل آنها می 
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برداشتها در طی تاریخ کشمکشهای فراوانی ایجاد  تفاوت 

علم زیست شناسی اعصاب  بخصوصکرده و علم، 

(neurobiology) یف تازه به دوران رسیده ی این نزاع حر

یطه های مختلف دست اندازی کرده و سنگرهای حتفکری در 

قدرت به پیش  بازیادی را در هم شکسته و با وجود جوانیش 

زد. انسانها در طی تاریخ اجتماعی خود و برای شناخت می تا

تجویز معیارهای رفتار اخالقی در ابتدا به  واخالقیات، 

و بعد از ده ها هزار  بوده،دستورات و برداشتهای دینی متکی  

یان کشیده شد، و دینداران و فالسفه مسال پای فلسفه به 

و  ند،کردمحصوالت تفکر یکدیگر را در باورهای هم ادغام 

اکثر فالسفه در سطحی مشترک با دین در این راه گام 

زمان ما، با قدرت ادامه دارد و نشانه  تابرداشتند. این امتزاج 

ی توان یافت. مهای آن را در ظاهراً سکوالرترین قانونها 

بهترین نمونه ی این برداشت مشترک در اعالمیه ی استقالل 

یسنده ی این ی خورد. تاماس جفرسون نومامریکا بچشم 

 (natural right) ، حق طبیعی که باور دینی زیادی نداشت اعالمیه

ی که فرض کرد توسط ا  (natural law) از قانون طبیعی را

یخته شده است، برداشت کرده و اظهار داشت که " رآفریدگار 

ی خود مبرهن هستند که همه بخودباور داریم که این حقایق  ما

 آنهاه اند، و خالق آنها به همه ی ی انسانها مساوی خلق شد

حقوقی غیرقابل انتقال موهبت کرده که از بین آنها حیات، 

". از همین برداشت بود که هستندآزادی، و جستجوی سعادت 

داری و  بردهآبراهام لینکلن و مارتین لوتر کینگ برای حذف 

حقوق برابر سیاهان ایاالت متحده استفاده کردند. قرار دادن 

ی این برداشتهای مترقی از قوانین طبیعی توان قفادر خداوند 
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ی بودن آنها را ورای متعالفوق العاده ای به آنها داده و فرض 

. بی شک برداشتهای بسیار می دهدهرگونه بحث و جدلی قرار 

ی از فرض متعالی تر بودن و برتری اخالقیات یک مخرب

عمار، برده داری، است بهگروه بر گروهی دیگر شده که منجر 

عقیدتی شده که  -و نسل کشی های فراوان و جنگهای دینی 

این اختالفات بخوبی روشن می سازد که این  وجودصرف 

ین انسانها هستند که در اامور ساخته ی مغز انسانها هستند و 

هر موقعیتی که الزم می دانند، آنها را از جنبه نظر خودشان 

به نفع خودشان استفاده یه کرده و تغییر می دهند تا از آنها توج

. تقریباً در تمامی جنگهای تاریخی رگه کنندیا سوء استفاده 

به خود و  طرفهائی از این برداشتها وجود دارد و یک 

دیگران القاء می کند که علتی که او را وادار به جنگ کرده 

و مقدس تر بودن اخالقیاتش از طرف دیگر  تراست، متعالی 

ی هستند که مغزه بازی های محصول است. ایده هائی که شعبد

بر اساس فرآورده های سامانه ی لیمبیک سعی در ادامه ی 

ی دارند که در آن زندگی می کنند. اگر در اجتماعبقاء فرد و 

یریم، شاید بتوانیم در بگامور اخالقی تجربه گرائی را جدی تر 

روابط انسانی کار بهتری از آنچه که در طی تاریخ خونبارمان 

داده ایم و ثابت کرده ایم که علیرغم ادعایمان به اشرف  مانجا

 ین انواع آن هستیم، انجام دهیم. بدترمخلوقات بودن، از 

  

ه آنجا که در ریشه یابی و شناخت اخالقیات تجرب از

بیش از فرضیه های وحیانی و فلسفی مدارک  بمراتبرائی گ

ر یشتر مورد قبول قرابعینی ارائه می دهد، و روز بروز 

گرفته، زیست شناسان مغزی و تمامی متخصصان رشته های 
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  دهند،یافته های آن را مورد استفاده قرار می   کهعلومی 

که در استدالالت  بقبوالنندی دارند به معماران اجتماعی سع

اخالقیشان و به هدف رسیدن به معیارهای اخالقی مناسب تر 

بیشتر تأکید  با طبیعت ذات انسان سازگارتر باشد، بر علم که

فلسفی، شیفت  –ینی یا ایدئولوژیکی دکنند، تا بر برداشتهای 

 گرفته،برداشتی ای که از زمان روشنفکری در غرب نزج 

ولی سرعت زیادی نداشته است. علت اصلی این امر نا کافی 

ی قضاوت عواقب کلی تصمیمات برابودن دانشی است که 

ارائه می شوند،  معلواخالقی جدیدی الزم هستند که بر اساس  

ی الزم دارد. محدودیت تحقیقات ترو یافتن آنها زمانی طوالنی 

و  علماکراه سیاستمداران برای ظهرنویسی  ؛در این موارد

ازدست دادن اعتبار سیاسی در نزد عوامی که ممکن است 

تمایل تعداد زیادی از  ؛رأی ندهند آنهابعلت این باورهایشان به 

تحمیق مردم و ودشان و یا سعی در بعلت جهل خقدرت طلبان 

رسوخ ناپذیر اولیاء دینی که  مقاومت آنها؛ یا ناآگاه نگهداشتن

  ؛دارند هاکنترولی عمیق بر باورهای سامانه ی لیمبیک توده 

بازیهای مغز بجای حقایق  شعبدهقبول منفعل بدایه ها و  سهولت

 ؛ همگیعلمی که فهم مشکل تر و فعاالنه تری را الزم دارند

. هنوز هم ایجاد کرده اندی در پیشرفت این ایده ها بزرگموانع 

ید ادراکاتش نداریم، تولاطالع دقیقی از ریزه کاریهای مغز در 

زیرا اکثر قریب به یقین وظائفش را در خفای آگاهی انجام می 

تا وقتی وسیله ای برای نفوذ به کنجهای تاریک ذهن  ودهد، 

. مانع بزرگ دیگر ماندهیم باز نکنیم، در تاریکی علمی خوا

آرزوی انسانها برای بی مرگی، و دوباره زنده شدن و زندگی 

بهشت است، که باورهای دینی آن را ارائه می دهند  درابدی 
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ی ریزد و انسانها را مولی علم آب سردی بر این تب داغ 

مأیوس می کند که زندگیشان محدود به همین دنیاست و باید از 

وعودشان را بسازند تا بتوانند از جهنم در یا بهشت مدنهمین 

ین چه کار مشکلی است و به اهمین زندگی نجات پیدا کنند، و 

چه کوششها که نیاز ندارد. عامل دیگر این است که حیطه ی 

ی مسئولیت تألیف قوانین اخالقی را بر دوش انسانها علم

ها می کند. این امر  مؤلفهانداخته و خود آنها را مسئول این 

شاید دین باوران را خوشحال کند که مشقت تألیف قوانین 

خدا متحمل شده، ولی، شکست عملی بعضی از  رااخالقی 

می دهند، از  نسبتقوانین اخالقی ای که اولیاء دین به خدا 

اعتبار او و این قوانین کاسته و دگراندیشان نتیجه گرفته اند که 

نمی توانند از نشانی از این است که این دستورات  شکستاین 

در همان سبعیت  اکثر انسانهانه تنها ، زیرا او صادر شده باشند

اجرای بالمنازع این  بلکهتاریخی خود غوطه ور هستند، 

دستورات کشمکشهای عمیقتری در ساختار اجتماعی پیچیده ی 

عیوب  ازی مبرا کردن خداوند براایجاد کرده است.   انسانها

دین  انها وجود دارد، بهتر استبسیار زیادی که در خلقت انس

 –که در سیر تحولی  ندبدانانسان را مخلوق طبیعت  باوران

تکاملیش به انتهای مسیرش نرسیده است وخالء زیادی در 

دارد که باید ترمیم شود. اگر بازهم بخود  وجودساختارش 

به خدای قادر  واجازه داده و در باره خدا قضاوت کرده، 

باور داشته باشیم، بعید است که چنین متعال بی عیب و نقصی 

ناقص  کار او باشد، زیرا فقط خالق محصولمخلوق پرعیبی 

در  کهمخلوق ناقص می سازد. با در نظر گرفتن رفتارهائی 
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حلقه های حیات بخصوص از انسانها سر میزند، که اشرف 

 کمال خالقشان می توان شک برد.  درمخلوقاتش خوانده اند  

  

ی رفتارهاات، منشاء آنها، و قضاوت اخالقی موضوع 

اخالقی، چه توسط مردم و چه توسط خداوند، از این روش 

باور دارند که اگر خدا را از  مردمکلی مبری نیست. اکثر 

یل می تبدصحنه ی اخالقیات خارج کنیم، آزادی به شقاوت 

شود. بعضی از دانشمندان علوم طبیعی هم تحت تأثیر باور 

ترس ذاتی شده از آنها، که همانطور که  و های متافیزیکی شان

یزد، بحث در خخواهیم دید، از سامانه ی لیمبیک مغز برمی 

مورد متافیزیک، اخالقیات، و حتی منطق و عقالنیت را کنار 

ین امر از ابتدای دوران روشنفکری اروپا مقبول اگذاشته اند. 

ز . آنها بخصوص اداردبوده، تجویز شده و تا زمان ما ادامه 

توجیه زیر بنای فیزیکی و زیست شناسی ادارکاتی مثل 

هنر، ذکاوت، و آرزوها وحشت کرده و  غرور،زیبائی، 

یجاد این اترجیح می دهند که شعبده بازی های مغز در 

ادراکات را حقیقتی ورای ذهن فیزیکی انسان قبول کنند، و به 

دهند. بعضی از متفکران از  ادامهمتافیزیکی افسانه سرائی 

با ذکاوتی پیچیده  دارای ی که تصور می کنندپائین کشیدن انسان

با کرامتی ورای موجودات زنده و غیر  ه ویعطبماوراء منشاء 

 مراتبموجودی در انتهای سلسله حد به  است زنده ی دیگر

با همان بنیانی که بقیه  حال و تحول و تکامل ژنتیکی در زمان

ساخته شده اند، دچار  آناز و حتی غیر زنده ی موجودات زنده 

کب نخوت و غرور راهمه می شوند و حاضر نیستند از مو

مخلوقات بودن پائین بیایند، حقیقتی که با همه ی  اشرفتوهمی 
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یم تا جای مناسبمان را در جهان کنتلخی هایش باید آنرا قبول 

 هستی از سطحی توهمی به سطحی واقعی جابجا کنیم.

  

یت بشره ی وجهه های ی و زیست شناسی کردن همعلم 

آنها را در مقامی قرار می دهند که به آن تعلق دارند، در حالی 

یم دینی اکثر انسانها دچار این باور شده اند که نه پاراداکه در 

عامل متافیزیکی ای که مسئول  بلکهتنها وجود فیزیکیشان، 

نیز می  آنهاایجاد رفتارها و کردارهایشان، که شامل اخالقیات 

عنی روحشان(، توسط نهادی ورای پردازشهای تحولی شود )ی

ی که رفتارهای حیوانات دیگر را شکل شناستکاملی زیست  –

ینی کردن عمی دهند، برقرار شده اند. وحیانیون برای 

اخالقیات به خدا دست آویز شده و اظهار می دارند که بنظر 

زمینه ای با ثبات و هجوم ناپذیر برای  خداوندمی رسد که 

یات انسانها مستقل تجربو  دراکاتقیات ساخته است که از ااخال

است و آنها راهی به وادی آن نداشته و باید آنها را بی چون 

قبول کرده و گردن به اطاعت آنها نهند. آنها اخالقیات را  وچرا

دانسته، و ادعا می کنند که رفتار تا  خداوندتدوین شده توسط 

باشد و  کردهیین  تعب حدی خوب است که خدواند آن را خو

به جائی ندارد. این امور خط  راهقضاوت بشر در این مورد 

ی تجرباول جبهه ی جدال فکری دین باوران و عالمان علوم 

طبیعی است. الهیون مدرن، برای توجیه عقالنی تر این 

 (natural law) طبیعی    قانونباورها، بخصوص در مسیحیت، 

ی وجود انسان،  همهی ی که بر اساس نظریه های علما

منجمله رفتارهای اخالقی آنها را توجیه می کند را نیز بیانی از 

خداوند برای خلقت و اخالقی کردن انسانها در نظر می  قصد
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یسمان ایمانی که آنها را به عرش رگیرند، و سعی می کنند 

 اعلی وصل می کند را رها نسازند.

  

ختار ی و زیست شناسی کردن اخالقیات و ساعلم 

ی جبهه ی نزاعی هم با ملی گرائی و عشق به سرزمین اجتماع

و آب و خاک باز می کند. یکسان دیدن همه ی انسانها بعنوان 

 کمتر،ر و نه چیزی تبخشی از دنیای فیزیکی و نه چیزی بیش

جائی برای قبیله گرائی نمی گذارد و مرزها معنی خود را از 

خاکی به یک است که کره  شرائط ایندست داده و در 

سرزمینی تبدیل می شود که موجودی به نام انسان خردمند 

در آن سیر تحولی خود را طی کرده و به زندگی ای با  خردمند

گرچه در زمان حال مفعول  دهد،کیفیات مختلف، ادامه می 

ی که بنظر می رسد تحولتحول و تکاملی اجتماعی است.  

ان رسیده و یعت است به پایطببخش ژنتیکی اش که محصول 

بخش فراژنتیکی اش را خودمان باید متحول کرده و کمال به 

از عقالنیت،  استفادهو توسعه ی اجتماعی با  بهبودیم.  بخش

استدالالت منطقی و با استفاده از یافته های دور از توهمی علم 

که می توانند رشد فراژنتیکی انسانها را فراهم سازند، و  هستند

و یا به دورانی باستانی برگردیم که  د،زگرنه باید یا درجا 

 سامانهروابط اجتماعی بر اساس برداشتهای تخیلی محصول 

ی لیمبیک اداره می شدند. اجتماعاتی موفق می شوند که در 

ی و معیارهای اخالقیشان مستمراً فردساختارهای روابط بین 

 اجتناببازنگری کرده و آنها را با پیچیده شدنهای غیر قابل 

عی وفق دهند، همان الگوئی که ساختار ژنتیکی مان در اجتما

داده است و هدیه هائی به این گران  انجاممیلیارد سال  5.3طی 
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رشد و توسعه  بعدقیمتی به ما عرضه داده تا بتوانیم از این به 

ی خود را خود بدست گرفته و تکامل پیدا کنیم و از نیروهای 

و این باالترین آزادی است  ای آزادی پیدا کنیم، اندازهطبیعی تا 

ی قید و بندهای جهالتی  همهکه می توانیم بدست آورده و از 

مان آزاد شویم. پرورش مغزها تنها راه بدست آوردن آزادی به 

که  است علمیی کامل کلمه است، آموزش و پرورش معن

ی مغزمان را توسعه داده، اطالعات واقعی در اختیار قشرها

غالب تر و مستقل تر از  چهاند هر مغزمان گذاشته تا بتو

سرشت حیوانی مان که از سیستم لیمبیک سرچشمه می گیرد، 

یم بگیرد و این تنها راه عرضه ی قدرت تصمیم گیری تصم

. اگر واقعاً در صدد استعقالنی و منطقی به مغزهایمان 

هستیم، باید این توان را  عمل برای مغزهایمانپیداکردن آزادی 

"ی در تخت سلطنت منهیم، وگرنه "پرورش بد آندر 

ای برای تصمیم گیری داشته  ارادهوجودمان جلوس نکرده تا 

به اخذ  قادرباشد. مغز پرورش یافته ی سالم و آزاد شده، خود 

 اخالقی است.مقتضی منجمله تصمیمات 

   

ی بنابین متعالی گرایان و تجربه گرایان زیر  انتخاب   

ار انسانها در موارد زیادی نزاع قرن حاضر برای تسخیر افک

یشه های آن است. اهمیت دید تجربی رمنجمله اخالقیات و 

تأکید آن بر دانش عینی است و نه تخیل و فرضهای یک یا چند 

نفری که خود را اولیاء دین و یا فلسفه دانسته و می دانند و 

اخالقی شده اند. دانشی که برخالف  امورانحصارگران 

یشان را بر برداشتهاو فالسفه ی عرفی که ادعاهای اولیاء دین 

دانش علمی بنا ننهاده اند، هر کسی که سعی کند می تواند به 
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ی پیدا کند. نتیجه این نزاع این خواهد بود که دسترسآنها 

اخالقیات یا همان جائی که هست، یعنی در حیطه ی دین و 

فلسفه و درمقامی که چندهزار سال است قرار گرفته در جا 

یا به سمت تجزیه و تحلیلی علمی انتقال پارادایمی  زد،د خواهن

(paradigm shift) یمی گامهای بلندی پارادایدا می کنند. انتقاالت پ

هستند که باید از قله ی یک حیطه ی تفکری به قله ی حیطه ی 

ی دیگربرداشت تا انسانیت را بجلو برد. حداقل، از آنجا تفکر

ی، علیرغم هر کسی که آن اخالقکه موفقیت یک دستورالعمل 

را صادر می کند، بستگی به این دارد که چقدر عاقالنه و 

تمایالت و احساسات اخالقی افراد را تعبیر و تفسیر  عالمانه

را صادر می کنند باید بدانند که  دستوراتکند، آنها که این 

چگونه  هستند،مغزهای انسانها که عامل افکار و اعمالشان 

 ذهان آنها چگونه رشد و توسعه پیدا می کنند. کار می کنند، و ا
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اخالق، رفتارها و قضاوتهای  مطالعاتاشاره رفت که 

 بهر انسانها طی تاریخ  یژگیهای فراوان دیگواخالقی همانند 

یب در سه پارادایم دین، فلسفه و علم مورد بررسی قرار ترت

ی در سطح مشترک این سه اخالقگرفته اند. بیشتر مسائل 

 حیطه ی تفکری قرار می گیرند. 

  

  
 : اخالقیات در سطح مشترک دین، فلسفه و زیست شناسی مغز3.6 شکل

 یاتاله

 تجربه

 یگرائ

 عقل

 یگرائ

 ین   د

 یشناس یستز فلسفه
        مغز

     

 یات    اخالق
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قدمت  بهی  ازیر بنای علم الهیات است سابقه  ین کهد 

باورهای متافیزیکی در پیش  احتماالً تاریخ تولد انسان داشته و 

یز وجود ن  هانئاندرتال ها و کرومگنان وانسانهائی از قبیل هوم

ساله دارد که به  5366ای  سابقهداشته اند. فلسفه ی رسمی 

 است،وانتر . علم که از همه جباز می گرددیونان باستان 

داشته و زیست شناسی  ساله  566-866تاریخچه ی رسمی 

ی به طریقی که موضوع مورد بحث ماست قدمتی کمتر عصب

 ،(theism)الهیات  اساساز پنجاه سال دارد. باورهای دینی 

یافته های  و  (rationalism)برداشتهای فلسفی اساس عقل گرائی 

حیطه  در (empiricism)علمی مورد نظر ما اساس تجربه گرائی 

یطه ها حهر یک از این  دریست شناسی اعصاب است.  زی 

باید پایه، منبع اطالعات، راه های جمع آوری اطالعات، 

یه، و راه های اثبات ادعا ها مورد توجمحدودیتها، طرق 

 بررسی قرار گیرند.

  

یطه ی الهیات اساس بر باور است. باور دینی یک ح در  

داده شده  اطالعدر آن به حقیقت یک حالت ذهنی است که 

اعتماد غیرقابل تردیدی پیدا، و شخص باورمند اجازه ی بحث 

علم نظری، و یا علم یا استفاده از روش های ی، عقالنمنطقی، 

تجربی را برای رسیدگی به صحت و سقم این اطالع بخود و 

اصولی  اطالعاتو منشاء حقیقت و  منبعدیگران نمی دهد.   به

ورد نظر من در این کتاب، یعنی ادیان ابراهیمی، خدا ادیان م

ی گردآوری اطالعات وحیانی و ُمنَزل بوده و اصلاست. طریق 

توسط دنباله  اکثراً واسطه های آنها پیامبران بوده اند. اطالعات 
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روانی که خود را مفسران دین قلمداد می کنند، تعبیر و تأویل 

داده به آنها ه و متضادی شاخ و برگهائی اکثراً دلخواهان وشده 

بی مناقشه ی وجود خدا  اثباتمی شوند. محدودیت الهیات عدم 

یامبران پبه نحوی که در کتب عهد عتیق آمده؛ اثبات ادعای 

برای ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با او؛ و یا فرزند او بودن؛ 

یم به منبع حقیقت یعنی خداوند برای همه؛ و مستقعدم دسترسی 

تا نه تنها هر  است،سی به خود پیامبران مرسل او یا دستر

 تاکسی که مشتاق باشد بتواند حقیت را دست اول دریافت کند، 

در هر دوره و زمانی قابل اثبات بوده و از این حد  ادعاها

ی شده مانع بزرگ دیگری در ذاتباالتر روند. ترس های دینی 

د. کوشش برای یافت راه های توجیه باورهای دینی هستن

یم دید که از نظر زیست شناسی ریشه های اکثر خواه

 limbic) اطالعات مربوط به الهیات در سامانه ی لیمبیک 

system) راست آن گنجانده شده اند. از آنجا  طرفدر  بخصوص

ی قشری ساختارهاکه اکثر پردازشهای سامانه ی لیمبیک در 

آگاهانه انجام نگرفته و در آن ها بایگانی نمی شوند، دسترسی 

یم از ریشه های فرآیند های این بخش، و محرک ایجاد مستقی 

و بسیار پیچیده است. سعی ما  مشکلکننده ی آنها برای توده ها 

ی گشائاین است تا این معضل را تا حدی که معلوم شده گره 

 کنیم. 

  

حیطه ی دینی یک سیستم اخالقی بطور ناگهانی،  در 

 برخورددار معنویذبه ی توسط مؤسس دین که از ابهت و ج

است، و خدا را با قدرت در قفای ادعاهای خود قرار می دهد، 

ی کند. اثرات این تغییرات فرهنگی گاهکاهی ماستقرار پیدا 
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رنگ تازه  موفقبسیار طوالنی می شوند، و یک رهبر دینی 

دارند که  باوری بعضای به فرهنگ اجتماعات خود می دهد. 

ط شدن با علم، و صلح با عالمان علوم برداشتهای دینی با مخلو

زیادی را نصیب اولیاء امور دینی خواهند کرد،  منافعطبیعی 

عامه ی مردم  مقبولو نظرات تعدیل شده شان را بیشتر 

خواهند کرد، و از سرعت اضمحالل اعتقادات دینی در جوامع 

ی کاهند. می توان گفت که دستورات اخالقی خالصی مپیشرفته 

 هستند،انه ی لیمبیک ریشه گرفته و خام و بدوی سام ازکه  

پردازشی برای حداکثر کردن خودخواهی های کوتاه نظرانه ی 

لوب جلوپیشانی و قشر توسعه یافته  دخالتافراد هستند، که با 

کنترول  تحتی مغز انسان تکامل و تحولی بیشتر یافته و 

مل لوب عقالنیت و علم و دانش او قرار گرفته اند. در واقع تکا

رنگی اجتماعی به خواسته های سامانه ی  کهجلوپیشانی است 

لیمبیک داده، و با تکامل و توسعه ی قشر همه ی مغز علم و 

دانش هم به کمک انسان بر آمده اند. اگر به محصوالت خام 

یمبیک نگاه کنیم هیچگونه فداکاری خارج از لسامانه ی 

یله ی کوچک قبخانواده ی بالفصل و حداکثر قوم و خویش و 

در آن نمی توان یافت، بلکه تا بخواهید خودخواهی های استتار 

پنهان شده اند. خودخواهی هائی که در موقعیتهای  آنهایافته در 

مختلف در قدرتمندان دین محور و یا ملی گرا خود را به 

منصه ظهور می رسانند. از آنجا که سامانه ی لیمبیک از همه 

ی به خودخواهی های انسان ها و های دیگر مغز دستگاهی 

ی مطلق دینی بیش باورهاهوی و هوسهایش نزدیک تر است، 

از هر چیز درگیر با این موارد هستند، تا با عقالنیت و علم. 

ی خیرخواهانه ی منشاء گرفته از سامانه ی لیمبیک همه کارها
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ی خداپرستان لیمبیکی فقط به حتریشه در خودخواهی دارند. 

 مصاحبتحوری ها و قلمان های آن است، و نه امید بهشت و 

با خداوند در بهشت، که خدا را ستایش کرده و تملق گوئی می 

یریه ای آنها هم به امید پاداشهای بزرگتر در خکنند. رفتارهای 

سودی انتظار معامله ای است با این دنیا و آن دنیاست که 

اشتیاق  ین و چند برابر شدن، و اگر ترس از مجازاتها و یاچند

نباشند، افراد لیمبیکی در سطح بسیار نازل  پاداشهااین 

ی اصرار های دیگر مغز براحتاجتماعی رفتار می کنند. آنها 

ی  سامانهرا زیرپا گذاشته و حتی از امتناع از دستورات دیگر 

لیمبیک، مثل عشق به خانواده و فرزندان، از قربانی کردن 

وانمند این سامانه ابائی اهداف بخش ت بهآنها در راه رسیدن 

سامانه ی  ازندارند. احساسات خام و کنترول نشده ی حاصل 

لیمبیک اخالقیات خالص این سامانه را هم بسیار خام و خشن 

 می کنند. 

  

ی چند قرن اخیر که علم به پیشرفتهای قابل مالحظه ای ط 

یاء دینی بعلت مقاومت در برابر آنها سنگرهای اولدست یافته 

آنها را بازپس  توانندرا از دست داده اند که نمی  زیادی

بگیرند. از این جبهه ها می توان مسئله ی خلقت جهان و 

جوانب مختلف طبیعت ذات انسان را نام برد که علم  و، حیات

پدیده ی متافیزیکی در  هرگونهتوانسته در دخالت و یا وجود 

قیات و باره ی مسئله ی اخال در  . آنها شکی عمیق ایجاد کند

زنگ  رود و به همین طریق پیش می مسئلهاهداف انسان هم 

 مقاومتخطر را برای دینداران متعصب بصدا درآورده است. 

در باره ی این امور مشابه همین مقاومت در باره  دین باوران
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خورشید بود که باعث بی  دوری مثالً گردش زمین به 

د. منتهی اعتباری برداشتهای مربوطه در کتب عهد عتیق ش

یسای رنگ باخته قدرت سوزاندن متفکرین را بر باالی کل

ی خزیده و بدنبال جمع کنجسکوهای اعدام از دست داده و به 

آوری ثروت و مکنت بوده و به شرکتهای سهامی و یا 

یاسی بیشتر شبیه شده است تا مؤسسه ای الهی و سمؤسسات 

ل ی که تکاماسالمتقوائی. وضع در کشورهای با حکومت 

تفکری و اجتماعی عقبتری از جهان اول دارند، موضوع 

یان دارد. بعضی ظاهراً تظاهر می جربهمان منوال باستانی 

ینداران با دکنند که صلحی بین دین و علم برقرار شده، ولی 

وجود استفاده های روز مره و فراوان از رهاوردهای علم 

وت و براساس باورهایشان قضا بردهاصل آن را زیر سؤال 

 سوءمی کنند تا بر اساس اصول علمی. در واقع دینداران با 

ظنی تهدید کننده به عالمان علوم طبیعی نگاه کرده و آنها را 

برای باورهایشان می دانند. در  کنندهبحق یا ناحق دشمنی نابود 

می  ارجاعپارادایم دینی جواب هر مسئله ی الینحلی به خدا 

می اگر علم نامعلوم را معلوم شود در حالی که در پارادایم عل

و همیشه پایدار  یق توجیه مکانیسم طبیعیطرکرده باشد، از 

علت و معلول فیزیکی که هرگز به بن بست متافیزیکی ختم 

جواب خواهد داد. در نتیجه جوابها ویژگیهای بسیار  نمی شود،

 هم دارند.  ازمتفاوتی 

  

انها جالبی وجود دارد که چرا انس سؤالبرای مثال،  

ی دارند. جواب الهیون این روحاناحساسات دینی و باورهای 

ی روحاناست که ما از این جهت احساسات دینی و باورهای 
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داریم که خلق شده ایم که در ارتباط با خدا باشیم. در حالی که 

ی این سؤال این است که احساسات دینی و تکاملجواب تحولی 

پیدا کرده اند که  تحولها باورهای روحانی به این دلیل در انسان

هزاران سال قبل، افراد واجتماعاتی که احساسات دینی داشتند 

قادر به رقابت بودند، و در نتیجه از آنها که چنین  بهتر

این که و یشتری به جا گذاشتند. باحساساتی نداشتند، فرزندان 

ی پیدا اجتماعصدها هزار سال قبل که انسان گونه ها زندگی 

از آنها موتاسیون های ژنتیکی ای پیدا کردند که  کردند، بعضی

احساسات دینی و باورهای روحانی می کرد.  مستعدآنها را 

بیشتر بود، فرهنگ دینی  افرادگروه هائی که در آنها تعداد این 

ی افرادپیدا کردند. گروه هائی که فرهنگ دینی پیدا کردند، و 

کرد بهتر قادر که ژنهایشان آنها را مستعد باورهای دینی می 

فرزندان بیشتری از گروه هائی به جا  لذابه رقابت بودند 

می کنند  کوششگذاشتند که این باورها را نداشتند. بعضی که 

نقش خدا را در این مورد توجیه کنند می گویند که با استفاده از 

یسم های تحولی تکاملی که در گام اول طراحش خدا بود، مکان

دارند که احساسات دینی  باوربعضی این کار انجام گرفت. 

مردم، علیرغم این که خدائی وجود دارد یا ندارد، وظائفی  

ادعای  بدونی دارند. در واقع سامانه ی لیمبیک با یا تطابق

را  سانوحیانی برای دستورات اخالقی و بطور سرشتی ان

سامانه عقالنیت و منطق رفتارهائی  کمکمجبور می کند که با 

حیات  سعادتمنده روابط اجتماعی به نفع ادامه ی انجام دهد ک

باشد. در واقع تشخیص خوب و بد رفتارها سرشت انسان 

ی اخالقی محتاج برقراری و حفظ نظم رفتارهاهاست، ولی 

 لغو نکنند.  رااجتماعی عادالنه ای است تا این تشخیصات 
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واقع چون انسانها باید روزانه غذا و آب مصرف  در 

ی بعدی را تولید مثل کنند، و در طی اکثر دوران نسلها کرده،

کنند، جای تعجب نیست که  مراقبتبلوغشان از فرزندانشان 

را مورد  اموراکثر ادیانی که موفق شده و توسعه یافته اند این 

توجه زیادی قرار داده اند. در واقع توسعه ی ادیان به موفقیت 

از این جهت است معتقدان به دینها بستگی دارد.  مثلدر تولید 

ین باور به شدت با دکه رهبران دینی و یا سیاستمداران 

کنترول جمعیت مخالفند. در واقع دستورات دینی نه تنها به 

ین کمک کرده اند، بلکه وسیله ای برای تقویت دستور دانتشار 

و کوشش در آن راه  مثلزیست شناسی برای افزایش تولید 

دینی توسط سامانه ی  هستند. در واقع اختراع باور های

خدمت وظائف همین سامانه بوده و یکی از آنها  درلیمبیک 

که دین در این امر  دارندافزایش تولید مثل است. بعضی باور 

سوار برقطار زیست شناسی شده و از نیروی تولید مثل برای 

دادن به لکوموتیو دین سوء استفاده نموده است. ولی  توان

ین نیز یکی از محصوالت مغز دت. نظریه ای قابل قبول نیس

 بقاءاست که در نهایت در موقعیتهای اجتماعی بدوی در تنازع 

کارآئی زیادی داشته است. در واقع دین یکی از زبانهای 

آن اجتماعات بشری را که رشد  باسامانه ی لیمبیک است که 

فرهنگی پیدانکرده بودند، تحت کنترول در آورده و از 

رده نه برای اجرای قوانین استفاده می کهمین ساما محصوالت

و علم در برداشتهای  منطق. محدود کردن دخالت عقل، است

دینی گواهی بر محدود کردن حداکثری این برداشتها به سامانه 

ی لیمبیک است. کوشش عقال و علمای علوم طبیعی در دخالت 
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ین باوران روبروشده و ددر دین با مقاومت صعب العبور 

   تهائی با مجازاتهای سنگین را در بر دارد.  خطر محکومی

  

می شود که صدهزار سیستم عقیدتی بر اساس  زدهین تخم 

اند، و اکثر  داشتهباورهای متافیزیکی طی تاریخ بشر وجود 

آنها جنگهای نژادی و ایل و تباری را پرورش داده اند. هریک 

ی ین دنیای غرب، یعنی یهود، مسیحیت و اسالم در طداز سه 

ی، یا اشغالگری های نظامتاریخشان، با همکاری نیروهای 

استعماری گسترش پیداکرده اند. دینداران بدنبال دستور یهوه 

این  ازکتاب تثنیه قتل عام را سرمشق کار خود کردند: " در

بعنوان ارث به شما داده، نباید  شمامردمان که صاحب خدای 

را نابود  همهبشدت  اجازه دهید هیچ نفس کشی زنده بماند، بلکه

کنید: هیتی ها، آمورایت ها، کنعانی ها، و پریزیت ها، و هی 

یت ها، همانطور که صاحب خدای شما جبسوئویت ها، و 

ی که توسط جنگهائ( در 17-20:16دستور داده" )کتاب تثنیه 

انجام گرفت بیش  هاعلیه جریکوئی  بر(Joshua) یوشع بن نون 

ه شد، و با تسلط بر اورشلیم از صد شهر آنها به آتش کشید

تکمیل شد. در قاره ی امریکای کشف شده توسط  داودتوسط 

اروپائیان صلیب بهمراه شمشیر، تفنگ، سرنیزه و نسل کشی 

سوره ی بقره مشابه  090ها به قبول بومی ها در آمد. آیه ی 

آنها را یافتید بکشیدشان و از آنجا  هرجاتثنیه است " دستورات

بیرونشان کنید...با ایشان نبرد کنید تا  کردندون که شما را بیر

بازایستادند تجاوزی  اگرفتنه ای نباشد و دین از آن خدا شود و 

 دستورسوره ی توبه چنین  3جز بر ستمکاران نیست"...آیه ی 

از آن که ماه های حرام که مدت امانست در  پسمی دهد " 
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انید و آنها را هر جا که یافتید بقتل برس راگذشت آنگاه مشرکان 

باشید چنان که  آنهادستگیر و محاصره کنید و هر سو در کمین 

هرگاه آنها  وهمین سوره " 05از شرک توبه کرده و...آیه ی 

و عهدی که بسته اند بشکنند و در دین شما تمسخر و  سوگند

یشوایان کفر و ضاللت پطعن زنند در این صورت با آن 

وگند استواری نیست". و کارزار کنید که آنها را عهد و س

بقتال و  شمادستور می دهد که " 08آن در آیه ی  بدنبال

بدست شما عذاب کند و خوار  آنانراکارزار برخیزید تا خدا 

ی ایمان دلهاگرداند و شما را بر آنها منصور و غالب نماید و 

همین  59را شفا بخشد". در باره ی غیرمسلمانان در آیه ی 

هر که از اهل کتاب  بار می شود "صاد دستورسوره چنین 

چه را خدا و رسولش  آنایمان بخدا و روز قیامت نیاورده و 

حرام کرده حرام نمی دانند و بدین حق نمی گروند قتال و 

 ید تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسالم جزیه دهند". کنکارزار 

  

ی ها با پیروزیهای نظامی گسترش پیدا امپراتوری تمام 

ی را در معنوهمه ی آنها ارزشهای دینی و تقریباً و کردند 

قفای خود یدک می کشیدند تا به آنها مشروعیت بدهند. این امر 

بیست و یکم در حمله ی ایاالت متحده ی  قرنبوضوح در 

آن را  بارهاامریکا به عراق در ایده ی رئیس جمهورش که 

زاع جنگی صلیبی خواند، هویدا بود. او تحت تأثیر برداشت ن

یع تری از قبیله گرائی است، و یهودیان قبیله وستمدنها که دید 

با یدک کشیدن  وند، بودگرا و صنایع نظامی در پشت آن 

مسیحیت بر علیه کشوری اسالمی با برداشت قبیله ای 

یش دستی گرفت و با بهانه هائی واهی پمتفاوتی، تصمیم به 
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طبیعی  منابعدست به تهاجمی غیر انسانی زد. دست اندازی به 

کشور مورد تهاجم هدف اصلی بعضی از اطرافیانش بود که 

 سیستم لیمبیک فعالیت می کردند.  ازدر جنبه ی دیگری 

  

یمی که با استفاده از ریشه های قبیله گرائی ابراهین های د 

از مضرات و آسیبهای  راتوسعه یافتند، کمتر توانستند خود 

ی محصول سامانه ی فراوانی که از تمایالت ایل و تبار

مبرا نگهدارند. البته ایدئولوژیهای ناشی از ایل  هستند،لیمبیک 

مستقیم به خدا، مثل نازیسم و  توکلو تباری حتی بدون توسل یا 

تبدیل قبیله به طبقه های اجتماعی مثل  ویا حتی با رد خدا،  

یجاد کنند. ای توانند اثرات موحشی ملنینیسم   -یسم مارکس

ه هر دینی خود را منتخب خدا، متّقی، محاصره شده باورمندن ب

بد سیرت با دین یا حتی مذهبی دیگر به خود  دشمنانتوسط 

وسیله تجاوز کنند )به  بهراجازه می دهند که به این دشمنان 

ی بین کشوری، و درون کشوری مثل اسرائیل و شهاکشمک

. سنی و شیعه، هندو و مسلمان و غیره توجه کنید( ها،فلسطینی 

گول برداشتهای مغزشان  انسانهااگر خوب دقت کنید همه ی 

را برتر توجیه کرده و تحت  خودرا می خورند، بطوری که  

ی حیوانی که در عمیق ترین الیه های خوهاتأثیر خلق و 

و تعدی می  تجاوزسامانه ی لیمبیکشان نهفته است، به یکدیگر 

ناشی از کنند. شکی نیست که تبعیضات و توهم برتری دینی 

باوری که ریشه در برتری سرشتی و  انسانهاست،قبیله گرائی 

دین  محصولمقام خاص داخل گروهی دارد. قبیله گرائی 

نیست، بلکه محصول سیستم لیمبیک است، که خود خالق 
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ین توالی علتی به ایدئولوژیهای همبرداشتهای دینی است. 

 تمامیت خواه تبدیل می شود. 
  

ی زنجیره ی علتی متعالوحیانی و  پارادایم اخالق در 

به  شدهالهی شروع  قانونید" باتحتانی است و از " –فوقانی 

فقه رسیده، فقها آنها را تأویل و تفسیر دلخواهانه کرده، وارد 

و در انتخابات فردی تزریق می کنند.  کردهآموزش اجتماعی 

ی اعالئبحث باورمندان در این خالصه می شود که اصل 

که یا الهی است و یا بطور سرشتی در نظم طبیعت وجود دارد 

شده و عاقالنه است که آنها را یافته  دادهبدست پروردگار قرار 

 و ابزارهای اطاعت از آنها را بیابیم.

  

 به (philosophy)که قبالً گفتیم کلمه ی فلسفه  همانطور 

داشتن حکمت و حقیقت، و عشق به عقالنیت  دوستمعنی 

 بناشدهمنطق  بر (rationality)یا عقالنیت  است. اساس فلسفه

است. منطق یک پردازش فکری است که اطالعات را محاسبه 

ی مسئله ی رو در رو پیدا کند. در این براکرده تا به راه حلی 

یشنهادات و پحیطه منشاء و منبع حقیقت و یا اطالعات 

قیاسهای منطقی فیلسوف هستند، که حقیقت انگاشته شده و با 

شده توسط خود او و یا شاگردان مکتبش، به  ارائهالالت استد

ی در این حیطه توان اصلاثبات آن پرداخته می شود. ابزار 

ین اانسان است. محل اصلی  مغز (inference)استنتاجی 

پردازشها در قشر جلوپیشانی مغز جایگیری کرده اند. همه ی 

های ی، عیناً مثل محصوالت باورفلسفپیشنهادات و محصوالت 

کم و  مفعولدینی نتیجه ی پردازشهای مغز انسانها بوده و 
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کاست فعالیتهای مغز ناقص انسانها هستند. در واقع فلسفه 

جلوپیشانی توسط همین قشر است،  قشرتوجیه محصوالت 

 مغزقشری که از نظر رفتارهای عالی پیشرفته ترین بخش 

دا نسبی پی رشدی موجودات  همهاست، و در انسان بیش از  

کرده، بطوری که تمامی ویژگیهائی که انسان را از حیوانات 

یشرفته ترین نخست پایگان تمییز می دهد، پدیگر، حتی 

هدیه ای  مغزمحصول همین بخش از مغز است. این بخش از 

است که طبیعت به انسان خردمند خردمند ارائه داده تا با 

ع داده و ی آن خود را از سطح حیوانی ترفیتوانهااستفاده از 

و عقالنیت واالترش  منطقسامانه ی لیمبیکش را تحت کنترول 

باید دوباره تذکر بدهم که در آورد تا به وادی انسانیت پا گذارد. 

برداشتهای دینی و فلسفی از نظر زیست شناسی مغزی جنبه ی 

مشترک جالب توجهی دارند. در پردازش محرکات و روش 

ره ی مغلوب مغز دین های ایجاد رفتارها و تفکرات نیمک

باوران و فیلسوفان بطور سرشتی فعال تر از نیمکره ی غالب 

آنهاست. این امر در مغزهائی که روش های علمی را برای 

پرداش محرکات و توجیه مسائل ترجیح می دهند برعکس 

را  کل نگری هااست. علت این است که نیمکره ی مغلوب 

آن بر جزئیات   هدر صدد توجی کمترراحت تر قبول کرده و 

می آید، برعکس نیمکره ی چپ باید از بهم پیوستن توجیهات 

 اجزاء یک مسئله تدریجاً به برداشت کلی از مسئله برسد. 

  

  

ی و عملی است که شامل ذکاوتیت فعال (science) علم 

یعی طبمطالعه ی اسلوب دار ساختار و رفتار دنیای فیزیکی و 
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جوهر بوسیله ی آن تا بتوان از طریق مشاهده و تجربه است 

د. ری رسیده اند، معلوم کآگاهپدیده های نامعلومی را که به 

مجموعه ی سازمان داده شده ی دانسته های عینی در باره ی 

کردن  ردعلم  اهدافیک موضوع دانش آن موضوع است.  

در ی ه او بداهبعضی پیشنهادات غیر علمی و اکثراً تخیلی 

 اثباتو   ،ی خاصاا پدیده باره ی تجربیات شخصی ی

برای توجیه  یو با ثبات دیگر پابرجاپیشنهادات قابل اثبات و 

 نظراطاعت محض از منطق علمی، و با در ه آنهاست، که ب

بین  و  (intrapersonal)گرفتن اصل استاندارد ثبات درون فردی

و عدم توان اثبات اشتباه بودن  ،(interpersonal) فردی

(falsifiability)*به واقعیت های ملموس وابسته  ، یا استثناء داشتن

 *استاندارد پوپر برای علم()است. 

                           

اطالعات برای بررسی های علمی حس ها و  منبع 

انسان هستند که در آنها باید استاندارد ثبات برقرار  ادراکات

ای دارد که در زمانها و مکانه ارزشبماند. ادراک حسی ای 

 خودمختلف در همان شخص و بین اشخاص مختلف ویژگیهای 

را بدون کم و کاستی حفظ کند. مثالً، با در نظر گرفتن تغییرات 

ی شما باید دقیقاً همیشه همان ویژگیها را  خانهطبیعی، گربه ی 

ی که بتوانید بدون بطوردر ادراکات شما و دیگران ایجاد کند، 

دیگران در میان بگذارید و  هیچ شبهه ای این ادراکات را با

را تصدیق کنند. اگر چنین نباشد در سالمت  کاتهمین ادرا آنها

ی قدرتمند وجود دارد. اگر این شکمغزی شما و یا دیگران 

 موهوماتاستاندارد در ادراکات صادق نباشد، ادراکات یا به 

در باره ی  موهومات چونتعلق می گیرند یا به توهمات.  
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بسیار شایع بوده و دامنگیر اکثریت ذهنی  بعضی از ادراکات

ی برای آشکارو در کوتاه مدت مانع  ،افراد اجتماع هستند

زندگی نبوده و جلو تطابق با اجتماعاتی که به همان موهومات 

نمی گیرند، بطور قرار دادی آنها را بیماری زا  راباور دارند 

ری در نظر نمی گیرند. توهمات به رده ی ادراکات ذهنی بیما

زا تعلق دارند که چون افراد معدودی را خارج از حد قابل 

زندگی روزمره و در موفقیت در می کنند و با  مبتالقبول 

و محتاج  شده،کوتاه مدت سازگاری ندارند، ناسالم قراردادی 

درمان پزشکی در نظر گرفته می شوند. مرز زیست شناسی 

و می  بسیار مبهم و نامشخص است توهماتبین موهومات و 

محتاج  کهتوان موهومات را هم محصول مغز ناسالمی دانست 

درمان است، گرچه احیاناً، در این زمان درمانی در حیطه ی 

برای آنها پیشنهاد می  ی و اجتماعیعلمآموزش و پرورشی 

پزشکی. باید اذعان کنم که من در راه درمان های  نه و، شوند

به  یرازتم، صحیح درمان موهومات دچار شک و تردید هس

مشترکی در افراد اجتماع  وفور به مبتالیان به موهومات

محتاج درمان عمیق روان درمانی  رابرخورد کرده ام که آنها  

ی تشخیص داده ام، تا شاید بتوان با درمان روانپزشکو حتی 

ی آنها ایجاد و راهی برااین موهومات زندگی آرام بخش تری 

حداقلی زندگی برایشان دست  گذران وبرای توافق با اجتماع  

غیر  موهوماتو پا کرد. متأسفانه علیرغم این واقعیت که 

ولی از آنجا که  هستند،حسی، غیر عقالنی، و غیر قابل اثبات  

 مردمبعنوان حقیقت و واقعیت مورد قبول اکثریت توده های 

قرار گرفته اند، و حتی با وجود این که عامل بیماریهای 

یخی بوده و هستند، کسی جرأت تاریق و اجتماعی بسیار عم
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 رواننداشته است که آنها را هم در رده ی بیماریهای مغز و 

عوارض آنها و یا قرار داده و سعی در درمان سازمان یافته ی 

ی که بیش از هر اپیدمی مزمنناشی از آنها کند، بیماری 

 دیگری در طی تاریخ بشریت مخل، و مرگ آور بوده و هست.

  

در حیطه ی علوم مشاهده، توصیف،  اطالعات منشاء 

یده های پدتحقیقات تجربی، و شرح و توجیه نظریه ای 

ی اند که قادر ئمحسوس بوسیله ی حواس انسان، یا دستگاه ها

خواص فیزیکی یا شیمیائی ای هستند که خارج از  برداشتبه 

انسانها بوده و یا  حواسطیف برداشتی سرشتی گیرنده های 

یاجی برای به آگاهی کشاندن آنها در مغز وجود توان و احت

)مثل وجود امواج رادیواکتیو یا راداری(. اگر همه ی  ندارد

از آالت و ابزار علمی بتوانند همان  استفادهانسانها با یا بدون 

ی در هر جائی علمبرداشتهای حسی را از نتیجه ی تجربیات 

قاً همان باشد، بدست آورند و نتیجه دقیو بدون استثناء از دنیا 

به حقیقتی علمی دست یابی پیدا شده است. ابزار های بدست 

ی، ذهنآوری اطالعات علمی حواس انسانها، ادراکات آگاه 

وسائل آزمایشگاهی، و استقراء از طریق منطق علمی است. 

باره ی یک پدیده جمع آوری شده  دردر علم اطالعات زیادی 

ی رسند. این میجه ای وسیعتر و با کنار هم قرار دادن آنها به نت

برخالف استنتاج فلسفی است که موضوعی حقیقی انگاشته شده 

سپس با ارائه ی جزئیاتی سعی در قبوالندن برداشت و حقیقت 

حس های  بهجلوه دادن آن می شود. بعلت وابسته بودن 

وری از استدالل و عقالنیت، حیطه ی علم  همختلف، و بهر

برای رسیدن به حقیقت مورد  راهمه ی ساختارهای مغز 
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، ولی روشهای عملکردی نیمکره ی استفاده قرار می دهد

. بخشی از علوم در آزمایشگاه قابل غالب در آن غلبه دارند

هستند، در حالی که بعضی از پدیده ها قابل آزمایش  مطالعه

 قرار (theoretical sciences)  ی نظرنیستند و در حیطه ی علوم 

یشگاهی آزماته از علوم که قابل تحقیق می گیرند. آن دس

ی شده است که سعهستند که  ((empiricismهستند، علم تجربی 

تا حد ممکن، بخش اعظم بحث ما در همه ی نوشته ها، در 

گیرد. بحث های تحول و تکامل در ارتباط با  قرارزیر چتر آن 

یستند و با جمع آوری ناخالقیات قابل تحقیق آزمایشگاهی 

کوچکتر و کنار هم قرار دادن آنها و استفاده از اطالعات 

 ی علمی نتیجه گیری شده اند. استقرامنطق 

  

با  بطورعلم در این است که اگر پدیده ای ذهنی  مشکل 

ثبات توسط یک فرد و یا همه ی افراد ملموس نباشد، و یا با 

عصبی، با یا بدون ابزارهای  دستگاهیکی از ابزارهای 

ی نتوان پابرجائجمع آوری اطالعات بطور آزمایشگاهی و یا 

آن را به ادراک آگاهانه رساند، علم قادر به توجیه کردن، به 

و یا رد وجود و یا جوهر ذات آن نیست. این امر  اثباتهدف 

یزیکی آشکار است و متافبخوبی در توجیه هر گونه ایده ی 

باورمندان این برداشتها از همین نکته استفاده کرده و با 

سعی در اثبات کالمی باورهایشان دارند و این امر را  سطهسف

ی شخصی با دیگران برای گفتگوهاضعف علم می دانند. در 

بحث در باره ی برداشتهای علمی از جنبه های طبیعت ذات 

تقریباً همه ی دیرباوران برای رد کردن این ایده ها از  انسان

هگاهی در یداری استفاده می کنند که گاناپاوجود ادراکات 
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که راهی برای  آنجاخواب یا بیداری گریبانگیر آنها شده، و از 

شرح سببی آنها نداشته و ندارند، برای توجیه شان به 

عامل و جوهر آنها پناه برده، و از این پناه  بودنمتافیزیک 

در این موارد، بلکه  تنهابردنها برای رد برداشتهای علمی نه 

یده پدکنند، و در باور به وجود در کلیه ی موارد استفاده می 

های متافیزیک پافشاری می کنند. از آنجا که این ادراکات 

ناآگاه این  ازای یم داد بطور بداهه  خواههمانطور که شرح 

آنها، بلکه  ناآگاهکسی را راه نه تنها به  وبرمی خیزند،   افراد

به ناآگاه خودش هم نیست، توجیه علمی آنها مشکل بوده و رد 

غیر ممکن می تا حدی یت این برداشتها را واقعیا اثبات و 

این قبیل برداشتها باور به حقیقی بودن رؤیاهای  ازسازد.  

آینده های نزدیک و دور، چه در  درخواب؛ پیش بینی اتفاقات 

که در کتاب خلقت و تکامل  است،خواب و چه در بیداری  

سی آنها شنا به شرح مولدهای زیست ممکنمغز و روان تا حد 

به  کتابهستند که بعداً در این دیگری ی پرداخته؛ و بداهه ها

شرح زیست شناسی زیربنای آنها خواهیم پرداخت. باورمندان 

یزیک این ادراکات، هر آن چه که بذهنشان متافبه پدیده های 

 وی بکشند،  آگاهخطور کرده و عامل آن را نمی توانند به 

رزش تصوری آنها و بدون ا باباورهای بسیار متنوعشان را 

 بههیچ چون و چرائی حقیقی و واقعی قبول می کنند، احتیاجی 

بحث در اثبات آنها نمی بینند. زیرا روش اثباتی کردن مستلزم 

را متحمل مشقت جستجو و  انسانزحمات فراوان بوده و 

 وقتشانکنکاش حقیقت یابی می کند، که اکثراً نمی خواهند که 

ند، لذا بر باورهایشان به سهولت صحه را صرف این امور کن

مغزشان به ادراکشان برساند، حقیقت  کهگذاشته و هر توجیهی 
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مردم سهل  اکثرقبول می کنند. این همان بنیانی است که برای 

و آسان تر از روش علمی است و براحتی اکثریت را بدنبال 

. این امر بن بستی در مجادله ی بین علم از کشاندخودشان می 

طرف دیگر ایجاد  ازطرف، و دین، و تا اندازه ای فلسفه،  یک

 بهکرده است. لذا سعی بر این است که اقالً خواص را قانع 

روش توجیهات ذهنیشان کرده تا بتوانند مسائل را  کردنعلمی 

یه و تفسیر کنند، تا شاید توجاز روی حقیقت، و نه ظن و گمان 

 به راه حل منطقی تری برسند. 

  

ای باور به خداوند به گونه ای که دین باوران به بحثه در

ایمان دارند، آنها از عالم علوم طبیعی درخواست می کنند  آن

ین گونه که می گویند، وجود ندارد. اکه ثابت کنند که خدائی 

ی بررسی و براعلم قادر به اثبات منفی نیست. از آنجا که علم 

اندازه گیری  اثبات اموری که با آنها مواجه می شود محتاج

قابل اندازه گیری این گونه است، و هیچ یک از باورهای دینی 

لذا اثبات و  جست،نیستند و ابعاد فیزیکی را در آنها نمی توان 

رد آنها در حیطه ی علم تجربی نیستند. مسئله ی اثبات وجود 

هائی قرار دارد که هیچ بعد محسوس و قابل  متنخدا در 

و رد آن از همه ی  اثباتده، لذا بحث محاسبه برای آن ارائه نش

حیطه های تفکری انسان، بخصوص علم و از همه مهمتر علم 

است و هر ادعائی در باره ی آن را می توان  خارجتجربی 

کند که جهان فقط  ادعاتخیلی در نظر گرفت. حتی اگر کسی 

توسط یکی از صدها میلیون خدای هندوها اداره می شود، 

ی علمیا نظری، با ارائه ی استدالالت   تجربی علمدانشمند 

بن بستی در  امورین اقادر به رد یا اثبات این ادعا نیست.  
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مجادله ی بین علم و دین ایجاد کرده اند که انتهائی برای آن در 

قابل انتظار نیست. دینداران با ارائه ی این نظر که  اندازچشم 

کافی برای حقیقت بودن او  منشاءباور به ایده ی خداوند و 

ی علمتوجیه همه ی پدیده هاست و احتیاجی به وسائل محدود 

ندارند، به باور خود به متافیزیک ادامه می دهند و پدیده هائی 

مبهم دیگر را از مجاری روح توجیه می  ادراکاتمثل وحی و 

یچ یک از باورهایشان هکنند. ولی اثباتی منطقی و علمی برای 

ی اگر مدارک غیرقابل انکار نمی توانند ارائه دهند، حت

 .ی و یا علمی برای رد آنها ارائه شوندعقالنمنطقی، 

  

دیگری که بر ابهام موضوعات می افزاید،  شکلم

است. خود نیز مثل همه ی باورهای  "خود"برداشت از 

اسرار از  برداشتنمتافیزیکی به نهادی این گونه تبدیل شده و 

در باره  افراداورهای  طبیعت ذات آن شفائی برای بخشی از ب

یزیکی، ملموس و قابل فی وجود خودشان است، موجودی 

اندازه گیری که با روشهای علمی محتویات اندرونش را از 

باشند، می توان مورد مطالعه ی تجربی قرار داد.  کههرگونه 

است که باور شده  خوداصرار سرشتی برای حفظ ابدی این 

ال یافتن راه و چاره ای فرای جسم است و انسانها را بدنب

. این طور بکاهنداز اضطراب ترس از فروپاشی آن  تا  انداخته

فرض شده است که بسیاری از محصوالت اسرار آلود سامانه 

ی ارضاء این خواسته تعبیه شده و چون ارزشی برای لیمبیک 

اضطراب و  کاهش ،برای حفظ بقاء همراه با آرامش خیال

دن داشته اند، در سیر تحولی ایجاد ادراک در کنترول بو

پا برجا مانده و با تمهیدات بسیاری تقویت  شده،تکاملی انتخاب 
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ی که به هدف موضوعاتشده اند. جای شک ندارم که خواندن 

روشن سازی طبیعت ذات انسانهاست، در بعضی از 

یجاد خواهد کرد، ولی با روشن شدن اخوانندگان اضطراب 

 حداقلاً آرامشی حقیقی تر، ریشه ی باورها و ترسها مطمئن

نصیب خواص خواهد شد و ترس از مرگ را به حدی معقول 

 . آورددر آنها پائین می 
  
واالتر مغز یعنی عقل، منطق و علم  محصوالتیق تزر    

در بشری که  توانندکه مختصات واالی انسانیت هستند می 

اجتماعات بسیار پیچیده ای ساخته است سامانه ی لیمبیک و 

را در کنترول مطلق این بخشهای مغز در  آنصوالت مح

چه در این راه پیش تر برویم از طبیعت خشن و بی  هرآورد.  

ی انسانی که براساس واالمنطق دور تر و به عقالنیت 

ساختارهای عالی مغزش استوار هستند، نزدیک تر می شویم. 

ید همه قبول کنند که علم دشمن باورهای منطقی نیست، بلکه با

تجمعی از دانش سازمان یافته و عینی است که تبعیضی بین 

نگذاشته  و باورمندان به ادیان مختلفزن و مرد، سیاه و سفید، 

یقت اساس یک دموکراسی و فرهنگ جهانی است. در حقو در 

داستانهای اسطوره ای  ازحالی که ادیان ابراهیمی مجموعه ای 

آن را با تحریفات هستند که منشاء یک قبیله، و سرنوشت افراد 

یار نوشته و شرح می دهد که چرا آنها مجبورند به یک بس

ویژه ای گردن نهند.  مراسمسری دستورات اخالقی و آداب و 

با تعمق در این دستورات مشخص می شود که آنها از پائین به 

اختراع شده اند، یعنی از مردم )پیامبران( به فرهنگ؛ و نه  باال
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نی از خدا یا هر نیروی ماوراء الطبیعه ی از باال به پائین، یع

 . دنباشدیگر، به مردم و فرهنگشان نازل شده 

  

انسانهای کنونی که بصورت موجوداتی  شک بدون   

به  ورودشاناجتماعی تحول و تکامل یافته اند، از ابتدای 

سال پیش اتفاق افتاده،  06666صحنه ی حیات، که حدود 

اجتماعی و دستورات مربوط روابط  مسائلدرگیر مشکالت و 

ی که مشکالتبه رفتار مناسب اجتماعی بوده اند، مسائل و 

درباره ی قضاوت مناسب رفتارهای افراد و تعیین معیارهای 

ی برقراری نظم در اجتماع هستند، قضاوتها برارفتار مناسب 

روابط بین فردی آنها تأثیر می گذارند.  برو رفتارهائی که  

لین معیارهای اخالقی در حیطه ی دین و ی رسد که اومبنظر 

یزیکی از نهادهائی نهفته در وجود متافبا استفاده از برداشتهای 

بر  مؤثرخود انسان، و نیروهای فیزیکی و متافیزیکی تخیلی 

او که درخارج از وجودش قرار گرفته اند، ساخته و پرداخته 

الیتهای یم دید این برداشتها براساس فعخواهشده اند، و چنان که 

سامانه ای که درگیر زیربناترین یعنی سامانه ی لیمبیک، 

  کوششها برای بقاء فرد فرد اجتماعات هستند. 

  

 مسائلسال قبل تفکرات فلسفی برای توجیه  5366 حدود 

اخالقی و تعیین معیارهای آن وارد صحنه ی رقابت با 

ن یاء امور دینی و فیلسوفان تا ایاولبرداشتهای دینی شدند. 

یار معاواخر از جنبه نظرهای خودشان، و بدون هیچ گونه 

عینی یا علمی، این امور را مورد بررسی قرار می دادند. در 

بخصوص علم زیست شناسی و از  علم،قرون اخیر پیشرفت 
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یگری دتکاملی داروین میدان  –آن اخص تر نظریه ی تحولی 

میان برای بررسی جنبه های مختلف رفتارهای بشر، و در آن 

تا اندازه ای پایه های برداشتهای  و  کرده،اخالقیات او باز 

ینی و فلسفی را در باره ی این امور سست کرده اند. آمیزه ی د

امروزه با آنها سروکار دارد  بشراستدالالت اخالقی ای که 

ی ای واهآشفته بازاری سرگیجه آور است. اکثر آنها خیاالت 

بی بهم وصل شده اند. هستند که از بخشهای عجیب و غری

 (egalitarian) ی تساوی حقوق  دوبارهکوشش برای برقرای 

ین افراد قبیله، و سرشتهای قبیله گرائی های باجتماعی  مطلق

، و ما قبل شهرنشینی و (paleolithic) اعصار حجر باستانی

بشر زنده و پابرجا مانده اند.  اذهانکشاورزی شدن، بشدت در 

ی سرشتخشی از بنیانهای ژنتیکی و این تمایالت را که ب

انسانها هستند به سختی می توان فرونشاند. بعضی از جنبه 

خصومت به و قضاوت منفی ِ  مثلهای این تمایالت سرشتی، 

سریع و بی دلیل غریبه هائی که رنگ و سیمائی متفادت دارند، 

یا گروه های رقیب، بصورت تطابقی مضر در آمده و بطور  و

این که بیشتر سیاستها  علتانگیز شده اند.  مستمری مخاطره

مشکل شایعی برای بشریت شده اند این است که در واقع 

اخالق در اجتماع، بدون در نظر گرفتن  کاربردبصورت 

. مطالعات اخالقی اندطبیعت واقعی ذات انسان تأسیس یافته 

یاسی حاوی مطالبی نیستند که بتوان سمطالعات  وگوناگون،  

 موردریه ای موثق در علوم طبیعی بخصوص در آنها را نظ

زیست شناسی عصبی انسانها دانست. علوم سیاسی و علم 

تا حدی( در بعضی از  هماخالق، خارج از آن چه )و آن 

ی بنیانهائی نیستند که داراکشورهای جهان اول رایج است،  
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یدی بناشده باشند که بتوانند پیش بینی تأئبراساس دانش قابل 

آنها  اساسو معلولی و قضاوتهای مستحکمی بر های علت 

انجام داد. شناخت عمیق علمی اخالقیات محتاج دست آوردهای 

 زیر است: 

  

ی تجربی، روانشناستعریف احساسات اخالقی با استفاده از  -0

ی عصبی و غددی زیر بنای واکنشهایل  تحل و تجزیه و 

 آنها.

مطالعه در  ازه شناخت ژنتیک احساسات اخالقی، با استفاد -5

ی روانشناسی و فیزیولوژیک پردازشها توارث اندازه گیری 

یین ژن یا ژن های مجوز تع رفتارهای اخالقی، و باالخره، 

 ی اخالقی.رفتارهادهنده برای انجام 

ی از محصولرشد و توسعه ی احساسات اخالقی بعنوان  -5

یط زیست که آنها را عوامل  مح فعل و انفعال ژنها و   

 ی خوانیم. م (epigenetic)یکی اژنتفر

 یخ احساسات اخالقیتارمطالعه ی عمیق -4

  
Wilson, Edward. Consilience, 1998, The Unity of Knowledge, 

Alfred Knopf: New York 
                                                                      

یده ها و آفریدگارهای دنباله ی همین موضوع در کتاب آفر 

 نویسنده خواهد آمد. 

 

 تحتزمانهائی نه چندان دور بررسی همه ی این امور  تا  

، (moralist)سلطه ی مطلق الهیون، فالسفه، و اخالقیون   

 جامعه شناسان  و(social historian) تاریخدانان اجتماعی 
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(sociologist) ،علوم  دانشمندانو دانشمندان، بخصوص  بود

یعی و زیست شناسان مغزی از بررسی موضوعاتی این طب

اصلی این امر اجتناب از کشمکشی بود  علتچنینی ابا داشتند. 

ی که بدیهی و اکه ناخواسته بین دنیای ارزشهای برقرار شده 

مقدس تصور شده، و بررسی و زیر سؤال بردنشان ممنوع و 

از یک طرف؛ و از طرف دیگر،   اند،ترسناک تلقی شده 

و بی تفاوتی است که علم تجربی برای کشف  خونسردیای دن

ی بالذاته واقعیت، موضوعحقایق پا در آن گذاشته و در آن هیچ 

ی علمی ها  و حقیقت نداشته، مگر از کوره ی داغ آزمایشگاه

و معیارهای علمی را بتوان در آن پیاده کرد.  بردهجان بدر 

هیچ نهادی  علمی، اثباتبرخالف برداشتهای دینی، علیرغم 

تقدس نداشته و تقدس هم پیدا نمی کند، و در وادی علم ترس هم 

 کسی مستولی نمی شود. بر
  

تصمیم علمی برای بررسی اخالقیات و  وجود،این  با 

مثل همه ی  اند،برداشتهائی که ارزشهای انسانی فرض شده 

موارد دیگری که زیر ذره بین علم قرار داده شده اند، محتاج 

ی برای جمع آوری مدارک عینی در مورد آنهاست. ئهاابزار 

بررسی و مشاهده ی  بهبا پیشرفت علوم و تکنولوژی مربوط 

مستقیم اعمال مغز انسان زنده ی در حال فعالیت، که دروازه 

ی برای بررسی فعالیتهای ذهنی انسانها باز کرده، و بزرگی 

 و در دهه ی آخر آن سرعت شروعاز نیمه ی دوم قرن بیستم 

 موردکردارها و افکار انسانها  اکثربسیاری بخود گرفته، 

 بررسی عینی قرار گرفته اند. 

  



170 

 

170 

 

چشم گشای این امور شدند، شناخت بیشتر  کهیشرفتهائی پ 

یکی الکترمغز، و تکنیک های تصویربرداری و مطالعات 

مغز زنده و در حال فعالیت انسانها هستند که نشان می دهند 

ده ها و تمایالت اخالقی بفعالیت در می یاکجای مغز در حین 

 درآیند. موضوع دیگر تحقیقات عمیقتری است که 

رفتارشناسی حیوانات بخصوص عموزاده های تحولی تکاملی 

و حتی حیوانات پست  جثهمان، یعنی نخست پایگان بزرگ 

 براساستری که نتایج جالب توجهی بدست داده اند. نتایجی که 

تیجه رسید که تحول و تکامل ژنتیکی آنها می توان به این ن

تکامل رفتارهای اخالقی ای است که  وانسانها شامل تحول 

یده و اوج رسالزاماً در طبیعت وجود داشته، به ما به ارث 

ناکامل آنها را می توان در زمان ما، در بعضی از اجتماعات 

عقالنی به اجتماعشان ساختار  -علمی  سطوحبشری که در 

 اهده کرد. داده اند، مش

  

های علمی دیگر، بررسی علمی بعضی  رشتهاکثر  مثل 

است،  شدهاز جوانب مختلف اخالقیات، بطور تجربی ممکن 

ولی بعضی دیگر، مثل الگوهائی که در مطالعات تحول و 

شده اند، و قابل بررسی  بردهتکامل زیست شناسی بکار 

تی مشاهدا وآزمایشگاهی نیستند، محتاج بررسی نظریه ای  

نتایج قابل  بهرا   دانشمنداناست که از طریق استقراء یافته ها 

 . رساننداعتمادی می 

  

من  بحثامیدوارم که تا این جا روشن شده باشد که  

بازکردن جبهه ی سومی برای بررسی ریشه و منشاء 
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هنوز هم علم موجود  کهاخالقیات است. بعضی باور دارند 

دانشمندان علوم طبیعی جرأت  آنقدر توسعه پیدا نکرده است که

دستورات فراگیر اخالقی براساس علم زیست شناسی مغز  کنند

که این موضوع توان کافی  استو روانشناسی او بدهند. امید 

شاید  تاپیدا کند و بتواند سیر تفکری انسانها را به پیش برده 

روزی با شناخت کامل طبیعت فیزیکی ذات انسان 

 ی اوواقعیت های وجود بامتناسب دستورالعملهای اخالقی 

ارائه شوند، تا شاید راه بهتری برای رسیدن به یوتوپیای 

یش باز شود، راهی که دستورات اخالقی باستانی در آرزوئ

ی خود را برای همیشه کارآئاجتماعات پیچیده شده ی امروزی 

 از دست داده اند. 

  

یگر زیست شناسی ای که مورد بررسی قرار د سؤاالت 

ی بدست ارزشهائاهند گرفت این هستند که چگونه انسانها خو

آورده اند که اشیاء، اتفاقات و رفتارهای یکدیگر را زیبا و 

و بد تقسیم بندی کنند؟ اساس قضاوتهائی که  خوبزشت، یا 

ی رفتارهای اجتماعی هاانسانها انجام می دهند چیست؟ زمینه 

اند؟ سیر  و قضاوت در باره ی آنها در کجای مغز بنا شده

تکاملی این استعدادها چگونه بوده است؟ سؤاالتی که  –تحولی 

به آنها خواهم  نوشتهدر صورت داشتن جواب، در طی 

 پرداخت.

  

بحث در پیش بررسی اختالف بین دین و علم  عمل، در   

برداشت  طرفدارانسکوالر نیست، بلکه بررسی اختالف بین 

ت که طرفداران آن باور منشاء ماوراء الطبیعه ی اخالقیات اس
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دستورات و راهنمائیهای اخالقی ورای ذهن انسان و  کهدارند 

و دانشمندان علوم تجربی  هستند؛متعالی بوده، یا حتی وحیانی 

(empiricist) فکر می کنند، اخالقیات هم از محصوالت مغز  که

هستند و می توان آنها را مورد تجربه قرار داد. اخالق  انسانها

ی کند اخالقیات مستقل از مغز انسان معالی که فکر گرای مت

و یا  ،(atheist) هستند، ممکنست باور به وجود خدا نداشته باشد 

. (deist / theist / agnostic)شداب داشتهوجود آفریدگاری را باور 

اطمینان  با این وجود کهتجربه گرای اخالقیات  در حالی که

ا هستند می تواند کالً یات مخلوق مغز انسانهاخالقدارد که 

منکر وجود هرگونه خدائی باشد، و یا به خدائی خالق باور 

داشته باشد، ولی حتماً باور ندارد که این خدا مستقیماً و از 

یق وحی ُمنزل مؤلف قوانین اخالقی ای است که عرفاً طر

است. در واقع هدف خلق  شدهادعای تألیف الهی برای آنها 

س علم است که فیلسوفان طرفدار آن فلسفه ای اخالقی براسا

ی توانند سطح مشترکی با الهیون داشته باشند، یا نداشته م

یعی وجه مشترک بسیار عمیقی طبباشند، ولی با عالمان علوم 

 خواهند داشت. 
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 ششم فصل
 

 کلیاتی در باره ی تحول و تکامل       

 یاتاخالقمغز در گیر در            
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



174 

 

174 

 

یست شناسی می توان خالصه کرد که زنظر  از

زیربناترین سطح همه ی رفتارهای حیوانات مغز دار 

ی سرشتی آنهاست که ناشی از فعالیت های سامانه ی خودخواه

اجتماعی  انسانمغز در  تکامللیمبیک است، ولی با تحول و 

را در کنترول عقالنیت و علم و  این خودخواهیشده باید 

. در واقع انسانها بطور سرشتی طوری برنامه آوردر دانشش د

، یعنی باشنداکتسابی  شدنریزی شده اند که قابل برنامه ریزی 

می توان سرشت آنها را باالیه هائی فرهنگی و آموزشی که 

سطوح باالتر مغزشان، یعنی عقالنیت و علم  محصوالت

ز یشرفتهای فرهنگی بشر ناشی اپکرد. بیشترین  تلطیفهستند، 

 و و منفعل، همین ویژگی است که مقداری از آن بطور تلویحی

یق تقلید؛ و مقداری هم بطور فعال و تصریحی با طراز  یا

نسلی به نسلی و از  ازو  ،آموزش و پرورش، در هر نسل

اجتماعی به اجتماع دیگر، و بدون انتقال ژنتیکی سرایت می 

 . کند
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 ،(olfactory bulb)یائیبوساح(، که از پیاز مغز خرندگان  )تم ساختار: 1.6 شکل

غده ی  و(cerebellum) ، مخچه (optic lobe)لوب بینائی ،(cerebrum) مخ

 شده است. ساخته(pituitary) هیپوفیز 

  

 
  

)غاز(، به بزرگ شدن مخ دقت کنید، ولی هنوز قشر  رندگانمعز پ ساختار: 1.3 شکل

 نگرفته است شکلنو 

  

 
  
) گربه(، قشر نو و شیار ها و شکنج های مغز بخوبی  پستاندارانز : مغ1.2 شکل 

 شکل گرفته اند.
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بخش جلو حرکتی  بخصوص: مغز انسان، به رشد فوق العاده ی قشر نو، 1.4 شکل

دقت  شده،لوب پیشانی و قشر جلو پیشانی که هر دو با پنج ضلعی باز مشخص 

 .هستند Encyclopedia Britanica 2002یر اقتباس از تصاونمائید. همه ی  
  

یات و یا معنویاتی که بشر به اخالقبه سیر تحولی  راجع 

شده  انجامتقدسی بودن آنها باور پیدا کرده، مطالعات زیادی 

ی باند. سؤالی که مطرح می شود این است که با وجود این که  

ابزار  هستند،هیچ تردیدی این معنویات مخلوق مغز انسانها 

آنها را چه کسی در مغز جای داده است، خداوند و یا این ایجاد 

تکاملی زیست شناسی هستند؟ در  –تحولی  محصولابزار 

را بصورت  ابزارهاصورتی که باور کنیم که خود خداوند این 

آنتنی برای شناسائی خودش در مغز ما و یا دریافت دستوراتش 

ثی در ینش تعبیه کرده، که قضیه حل شده و بحمنتخب زدر مغ

یقی نیست، و شما خواننده تحقبین نیست و احتیاجی هم به هیچ 

 خواندنی عزیز باورمند هم می توانید همین جا از ادامه ی 

این کتاب چشم پوشی کنید. ولی اگر این پردازشها مثل همه ی 

اصلح در سیر میلیون ها  انتخابیگر آن از طریق د محصوالت

 روبرواند، ما با قضیه ای سال تحول و تکامل حیات ایجاد شده 
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هستیم که باید آنرا رمز گشائی کنیم. در حل مسائلی این گونه 

ی، و چرائی پیدایش این توانها شرح داده چگونگباید زمان، 

و در  داردهر پیدایشی علت و عاملی فیزیکی شوند. در جهان 

سامانه ی حیات هم هر پیدایشی منطقی دارد که باید و می توان 

. از آنجا که نیروی زیربنای همه ی پردازشهای بردبه آن پی 

ویژگی ای که در  هرتحولی حفظ حیات فرد و نوع اوست، 

انسان ها هم ایجاد و حفظ شده است باید بطریقی شانس بقاء او 

یش بدهد. این موضوع در هر عضو بدن انسان )بجز افزارا 

ه های کرسی آخری ک دندانزائده هائی مثل استخوان دنبالچه، 

ی هاترتیب بازمانده  هبه دندان عقل معروفند، و آپاندیس، که ب

در حال پس رفت از دم حیوانات، دندان علفخواران و اعضاء 

یان است. اگر انسانها مناطق مغزی ای نماگوارشی آنها هستند( 

باید همین  پسدارا هستند که مسئول آگاهی های معنوی هستند 

باشند. به این معنی که  اصول زیست شناسی در آنها هم صادق

یجاد، چرائی ایجاد، منافع آن در بقاء، منطقی بودن اباید طرز 

دالئلی که مغز  واین استعدادها در حیطه ی زیست شناسی، 

دست به این شعبده بازی های بزرگ زده و ادراکاتی چنین 

یجاد کرده که گمراهی های عقالنی وسیعی اعجیب و غریب 

ی اابط اجتماعی خارج قبیله از آن برخاسته که در رو

کشمکشهای زیادی ایجاد کرده اند، روشن شوند. آیا اشتباهی 

ی هستند که باعث اطفاء هائرخ داده و این محصوالت همان 

نوع انسان خواهند شد، همانطور که اشتباهات تحولی در انواع 

یار متنوعی به زوال آنها انجامیده است؟ آیا همانطور که در بس

سرشتی ابزارهائی برای حتمی  بطورحد زنده ای وجود هر وا

ین بکردن مرگشان جایگیری شده اند، ابزارهائی هم برای از 
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بردن نوع انسان خردمند خردمند در محصوالت مختلف 

اگر تحت کنترول بخش  کهسامانه ی لیمبیک مغزش تعبیه شده 

اعالی آن، یعنی قشر جلوپیشانی که محصول جدید تری است، 

و اطفاء نوعی اش حتمی خواهد بود؟  اضمحاللد، قرار نگیر

یشانی که از جلوپدر نوشته های دیگر اشاره کرده ام که قشر 

تازه ترین سامانه های متحول شده در تاریخ طبیعت است، 

تا بتواند روابط انسانها را در  استمحتاج تکامل بیشتری 

 کند،سطحی فراقبیله ای متناسب با بقاء نوع بشر متحول 

ملی که فعالً از نظر ژنتیکی ممکن نیست و فقط از نظر تکا

 ید.   رسفرهنگی می توان به آن 

  

هر ویژگی  بنا به اصول تحول داروینی طی تاریخ حیات 

موجودات زنده پیدا شده ناشی از انواع مختلف تازه ای که در 

ی محیطی به آنها بوده است. از این نظر است که هاایراد فشار 

یداشدن وظائف معنوی پیم چه فشارهائی باعث باید مشخص کن

شده انسانها و هیجانات و ادراکات مربوطه به آنها، در مغز 

در این جا الزم می دانم که اضافه کنم که اصول تحول اند. 

داروینی به تنهائی قادر به توجیه تنوع موجودات زنده نیست، 

بلکه چون حیات سامانه ی نوظهوری بوده که خودبخود 

شده، طبق اصول حاکم بر این سامانه ها تمایل به پیچیده پیدا

شدن بیشتر و ایجاد محصوالت متنوع تر دارد. در کتاب آفریده 

ها و آفریدگارها که شرح یافته های علمی طریق پدیدار شدن 

جهان و سامانه ی حیات است این موضوع بدیع شرح مفصلی 

 داده شده است. 

 



179 

 

179 

 

ردمند خردمند با با تحول یافتن و طلوع انسان خ

یزیکی ای پا فویژگیهائی که داراست، برای اولین بار موجود 

برون نگری و به عرصه ی وجود گذاشت که قادر بود با 

ی خود پی ببرد، بلکه با جسمدرون نگری، نه تنها به ظاهر 

 درتعمق به ذات آنچه خود گسترده اش را ساخته فکر کرده، و 

ر هنگام بروز این توان بود پی روشن کردن و فهم آن باشد. د

میلیارد سال، 05.7یعتی به کهنسالی  طبکه برای اولین بار در 

ی خودشان پی ببرند هست بهاز اتمها و ملکولها توانستند   مشتی

یا  ،ین موجود که من هستم چیست؟"او سؤاالتی از قبیل "

یعت ذات من چیست؟" طبی من چه معنی ای دارد؟" یا "هست"

و مشغله ای ذهنی برای خود بوجود آورند که  کنند، مطرح را

یسنده ی این سطور و شمای نوتا زمان حال ادامه یافته و من 

 بشرخواننده ی آنها، هم گرفتارشان هستیم. در این جا بود که 

اولین میوه ی درخت دانش را که به گناه چشیدن آن از بهشت 

 ی حیوانی بیرون رانده شده بودعقلبی خیالی اعصار بی 

 دغدغه،چشید، و به زمین خاکی ای تبعید شد که پر از 

اضطراب، ترس و اندوه؛ و گاهگاهی چاشنی هائی از 

ی ارتکاب به این گناهی که در براخوشحالی و سعادت بود، و 

بود،  شدهانجامش مطلقاً هیچ اراده ای نداشت، و به او تحمیل 

چه مشقاتی که نکشید و چه مجازاتهائی که نشد، و چه 

نشده، که در آینده و حتی  متصورازاتهائی هم برای خود مج

نشسته ین ساختار فیزیکی اش به انتظارش بعد از فروریختن ا

آنها را  اضطرابابدی باشند، و  ممکنستمجازاتهائی که   اند،

هم به همه ی مشقات واقعی زندگی اش افزوده است. عالوه بر 

ی نیست شدن  ها، ادراک ترس مهیبی در باره دغدغهاین همه 
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یزیکی ای که آنها را متافاین هستی فیزیکی و عناصر مختلف 

در وجود خود توهم کرده، بر او سایه ی پررنگی افکنده است، 

او را دچار عمیقترین بحران اکزیستانسیالیسم خود کرده که  که

 گذرانبرای آن تهیه ندیده است.   هماکثراً، راه حلی منطقی 

ریک مانع لذت بردن از نور حقائقی این سایه ی تا درزندگی 

می تابد. آگاهی از  برجهانمی شود که در پس این دیوارها 

خود؛ آگاهی از آینده بخصوص از مرگ؛ زندگی مملو از 

و مشقاتی که آگاه شدن از احساسات برای ما به  دردترس، 

وچرای همه  چونارمغان آورده اند؛ از دست رفتن بی 

بیماری و انواع مختلف اختالالتی چیزهائی که داریم؛ پیری، 

مغزمان پیش می آیند؛ ترس از نا معلومات  وکه در جسم 

تنهائی ای  آن،توهمی بعد از مرگ، بخصوص تنهائی خیالی 

از آن بیزار کرده است؛  راما  بشدتکه اجتماعی شدنمان،  

محیط طبیعی خشن و غیرقابل پیش بینی کره ی زمین؛ 

ص انسانهای هم قبیله ای، و ی دیگر، بخصو زندهموجودات 

ی و منابع ما زندگافراد قبائل دور و نزدیکی که در کمین 

نشسته اند؛ همگی به تلخی های زندگیمان می افزایند. با 

ی ای که محصوالت بدسرشتی هایمان، و اجتماعبیماری های 

یبانگیر خود و گربداخالقی هایمان هستند، مشقات افزون تری 

وه بر اینها، هزاران هزار عامل بالقوه ی دیگران می کنیم. عال

داده  همکه خود می سازیم، دست بدست  همدیگری   بارمشقت 

تا ادراک نامطمئنی عمیقی در وجودمان ایجاد کنند. برای ایجاد 

بودن بر این همه نیروهای شرور، مغز باید  کنترولادراک در 

گاهی ی بسازد و به آادراکاتبا شعبده بازی های استادانه اش 

ارائه دهد تا بتوانیم علیرغم این همه تهدیدات، ادراک سعادت 
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بعت یم و آرامشی هرچند کاذب پیدا کنیم. انسان ِ سالم ِ تنها کن

رشد آمیگدال مغزش که بخشی از سامانه ی لیمبیک است، 

شدن از طبیعت قدرت  دوردچار ترس می شود، زیرا با 

نسان در جمع زندگی فردی مستقل را از دست داده است. ا

ینان می کند. یکی از دالئل اجتماعی شدن اطماست که احساس 

هم جمع می  دورما نیروی گریز از این ترس است که ما را 

کند، و هرچه اجتماعاتمان پر جمعیت تر باشند، احساس 

ی کنیم که در موارد اضطراری به ماطمینان بیشتری پیدا 

 ازاز دیگران  کمک یکدیگر بر می خیزیم. اضطراب جدا شدن

احساسات سرشتی ای است که چند ماه بعد از تولد ایجاد و همه 

 از. غم جدائی ابدی ناشی از مرگ،  ماندی عمر با ما خواهد 

همه ی کسانی که دوستشان داریم و دوستمان دارند، در قفای 

یمان و اندوه افزای هاذهن همه ی ما انگیزه ی وابستگی 

ال دوستان مسّکنی موقتی اندیشه ی مرگهایمان است. وص

ها است. همین طور که درد واکنش مشقت بار  مشقتبرای این 

ی است که روانجسمی است، اضطراب هم واکنش دردآور 

انسانها را مجبور می کند از شرائط ایجاد کننده ی آن دوری 

از این همه عوامل مشقت زا و کاهش تهدیدها  فرارکنند. برای 

گسترده از آنها  وگاهی جوهری و اضطرابات است، که با آ

باخبر شده ایم، که انسان ها مبتال به این همه اختالالت روانی 

ی می شوند. انسانی که در ادراکات خودش تنها مانده،  گوناگون

 بهی است که خودکشی می کند، قطع عالقه هایش موجود

بزند، نسل  نوعشبه قتل هم  دستدیگری باعث می شود که  

ن را شکنجه دهد، حبس کند، دچار دیگران کشی کند، دیگرا

، اعتیاد، و... شود. (masochism) خودآزاری و(sadism) آزاری 
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 ازولی اصرار و عالقه ی سرشتی به زنده ماندن که 

محصوالت دیگر سامانه ی لیمبیک اوست در حالت سالمت 

همه ی این اضطرابات و بد اخالقی ها سرپوش  برمغز،  

ه این سؤال را که معنی این زندگی بی و حتی جواب ب گذاشته

دارد چیست را با وجود بی  بدنبالحاصلی که حتماً نیستی 

جواب ماندن، طوری در پس پرده ی خوش خیالی مخفی نگه 

دارد که انسان را به اندیشه ای وامی دارد که زندگی زیباست 

این زودی ها به سراغ من نمی آید.  بهو مرگ اتفاقی است که 

 محتاجسامانه ی لیمبیک برای انجام این عمل  طی زندگی،

کمکهای بیشتری است، بخصوص طی مبارزه نهائی با 

ی ریزد و انسان باید تسلیم مهیوالی مرگ که تقالی بقاء فرو 

شده و شکست را بپذیرد. در این جاست که شعبده بازی مغزی 

یگری پا به میدان می گذارد و آن باور به بی مرگی نوع د

اگر برای جسممان  مطمئناً،، بی مرگی ای که دیگری است

میسر نیست، باید روحی اختراع کنیم و به آن زندگی ابدی 

یم، و در این زندگی ابدی که با تنهائی و دور از خانواده و بده

آرام بخشهای ما هستند، نیروی الیزال  کهاجتماع دیگر انسانها 

نها از تنهائی ت نهدیگری بسازیم که باید پشت و پناهمان باشد و 

مرگ نجاتمان دهد بلکه با امید به بخشش هایش از خطاهائی 

یم گذشته و به بهشتی روانه مان کند که ویژگیهای اکه کرده 

ی لیمبیک ماست.  سامانهباوری آن هم از محصوالت همین 

ترس از  بدونبهشتی مملو از خوشیهای جسمی، جنسی و 

در این دنیا  و با آرامشی ابدی که همیشه دوبارهمرگی 

یک گروه از  کهیم. این برداشتهائیست ه اآرزویش را داشت
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انواع و اند، و پرداخته ساخته برای درمان یان مشقات انسانها 

 .شونددیده می  متنوع انسانهادر فرهنگهای  مختلفه اش

  

یجاد ایکی از عوارض جانبی دیگر رشد مغز در انسانها   

یا ویژگی ازلی و ابدی دادن ادراک انتزاعی ذهنی ازل و ابد، 

یست که محصول ذهن او هستند، تا نهادهائبه پدیده ها و 

ی ها هم در آگاهمحصول حواس بدنی اش. این نوع  

اند. درک اعداد و وجود  شدهبرداشتهای معنوی انسانها ادغام 

بزرگی  –سرشتی خط اعداد )درک سرشتی ترتیب کوچکی 

تصور نیست، توسط مغز ابتدا و انتهائی برایش م کهاعداد( 

دارند، ادراکاتی که در  نقشانسان در ایجاد ادارک ازل و ابد 

ی معنوابتدا و انتهای خط ذهنی اعداد قرار دارند. دادن ارزش 

)عدد هفت( یا برعکس بد یُمنی )عدد سیزده( و یا اسرار آمیز 

یب اعداد و باورهای ساخت سامانه ی ترک( ریشه در 05)عدد 

طبقات  هفته،که به صور فلکی، تعداد روزهای لیمبیک دارد، 

آسمانها، و ماه های سال، تعداد مقدسین )حواریون مسیح، 

یز سرایت کرده نی شیعه، صور فلکی و...(  عشرامامان اثنی 

یمکره ی راست، و ن. بارها گفته ایم که بعد مکان توسط  اند

، در نیمکره نیز صاوق است بعد زمان، که در خط ذهنی اعداد

د. همان طور که خواهیم دید نی چپ پردازش می شو

ی متافیزیکی در مورد ادراکات متعالی در سیستم برداشتها

لذا، در محتویات  شوند،لیمبیک طرف راست پردازش می 

آنها، برخالف بُعد زمان که براحتی حذف می شود، کمتر می 

مکان را حذف کرد. لذا، در هر فرهنگ دینی مکانی  بعدتوان 

فرشتگان، شیطان  جهنم،روح آدمی، خدایان، بهشت و برای 
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و... براحتی متصور می شوند ولی همیشه در مورد ازلی و 

آنها بحثهائی به عمق تاریخ برقرار بوده اند. اگر  بودنابدی 

یژگی زمان در نظر بگیریم، که وازلی و ابدی بودن را حذف 

 تصور آن مشکل نیست، می توان به دلیل اضافه کردن این

دیگر همه  طرف ازیژگیها به باورهای متافیزیک پی برد.  و

ی ادیان سمبلهائی با طرح های جغرافیائی خاص در ارتباط با 

ینی شان اختراع کرده و از آنها برای پیام رسانی دباورهای 

ی سامانه ی لیمبیک، با  گونهاستفاده می کنند. محصوالت این 

 چنانز ابدیت و ازلیت پیدایش آگاهی، و ادراکات انتزاعی ای ا

کالف سردر گم کننده ای بدور تفکر انسانها تنیده اند که خروج 

می توان تصور کرد. خروجی که برای  مشکلاز آن را بسیار 

تنها به تمام شعبده بازیهای مغزمان  نهانجام آن الزم داریم که  

یم، بلکه از اساس و واقعیت زیربنائی آنها، و دالیل ببرپی 

یم توهماتمان از آنها را کنار بتوانن آگاه شده، تا پیداشدنشا

یمان یافته و اعصارگذاشته، و راه درمانی برای این بیماری 

آنها را با حقایقی قابل تجربه جایگزین کنیم. کاری که بدون 

روان درمانی عمیقی در سطح جهانی است، زیرا  محتاجشک 

ست ی که قرن هاطلبحتی شروع بحث برای توده های راحت 

شستشوی مغزی شده اند، اضطراب زاست، تا چه رسد به پیاده 

ی، با این وجود، این کار باید روزی انجام گیرد، ولکردن آن. 

ی متحول شود، کاری قشرتا انسان از سطح لیمبیکی به سطح 

که دیگر نمی توان از تحول و تکامل داروینی ژنتیکمان 

 (Kalki)ا کالکی و حتی نمی توان منتظر مسیحا ی داشت،انتظار 

ین تنها صراط مستقیم به یوتوپیای ایگری برای انجام آن شد. د

 اگرآرزوئی و بهشت روی زمینی است که بدنبال آن هستیم. 
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هم به این باور راسخ رسیده اید که روزی ناجی ای خواهد 

ی برای نشستن بیهوده در نظر مجوزرسید، این باور را نباید 

داد،  تن  قائق در زندگی امروزهداشت و به ظلم جهالت از ح

یق و عدالت را به تن حقامطمئناً ناجی های این گونه جویندگان 

دادگان به ظلم و جور غفلت ها و نادانی ها ترجیح می دهند. 

 منفعل واقع شدن هیچگونه ارزش اخالقی ندارد. مظلوم

  

  

  

  

 



186 

 

186 

 

  

  

  
ی ای قاضکه   استنو : در تفکرات هندوئیسم، کالکی آخرین ظهور ویش1.3 شکل

 ی در آخرالزمان ظاهر خواهد شد.نهائاست که برای برقراری عدالت 

  

  

طبیعت ذات خودمان، از پدیده ای که  ازشدن  مطلع 

ین گام اولجانش می خوانیم، و آن چه روحش باور داریم، 

هائیست که باید برداریم تا بتوانیم با تفکر غیر قابل اجتنابمان 

دست و پنجه نرم کنیم. گرچه قبول نیستی مرگ  واز زندگی 

یست شناسی زابدی بسیار مشکل است، ولی چون از نظر 

واقعیتی غیرقابل انکار است، قبول بی چون و چرایش می 

ترسهای سرشتی شده از نیستی را از  ازتواند مقدار زیادی 

کنیم، و این  شروعنهادمان خالی کند. احتماالً اگر این کار را 

نسلهای بعدی یاد دهیم، در طی زمان می توانیم  روش را به 

و  ترسسامانه ی لیمبیک را از بنیانی که بر  محصوالت

اضطراب نهاده شده عوض کرده، و بر بنیان عقالنیت و علم 

یم در همین زندگی بهشت موعود را ساخته بتوانبنا کنیم تا شاید 

یزیم. با این روش فرورو عمارت جهنم ذهنی شده را در هم 

فراژنتیکی است که می توانیم محصوالت ژنتیکی مان را 

یم، منتهی محتاج کوششی همه جانبه هستیم، تا کنتعدیل 

این بین اگر مایل  دراخالقیاتی خالی از توهمات بنیان نهیم. 

بودیم می توانیم به خدائی باور داشته باشیم که اگر بر فرض 

انی از ی بعد از مرگی هم وجود داشت، مثل پدر مهربزندگ

گناهانمان خواهد گذشت، یار و یاورمان خواهد بود و گناهان 
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مان را، که ناشی از خلقت معیوب و تحول تکامل نیافته ی 

و اجتماع معیوب ترمان هستند را قضاوتی عادالنه  وجودمان،

ی ما در آمدن، ارادگ، چون اوست که از بی خواهد کرد

آگاه است و می داند از این دنیا  رفتن وایستادن، رفتار کردن  

ی زندگموجودات منفعل و اتومات هائی هستیم که برای 

محدودی آفریده شده ایم، و اذعان کنیم که او تنها کسی است که 

را درک کرده و به وجود خودش آگاه  جهانمنظور از خلقت 

برداشتهای  ازاست. در این بین می توانیم اختالفاتمان را 

م و اذعان کنیم که مغزی نداریم توهمی از او هم کنار بگذاری

، اگر جنین نهاد متافیزیکی ای و خالق جهان ناظمکه به وجود 

پی ببرد، و هر آنچه در باره ی او گفته و خواهیم  وجود دارد،

توهم فراتر نرفته و برای همیشه  وگفت از سطح تخیل 

این همه  ازآگناستیک می مانیم. شاید دینی یونیورسال و بدور 

و شعبات برای بهتر شدن روابط با خودمان، و با  اختالفات

ینی که اخالقیات استوار شده بر آن از ددیگران برپا کنیم. 

منطق و عقالنیت و علم هر روز گسترده شونده مان 

بوده، و آن هم مثل همه ی پدیده های محصول  برخوردار

سنگ خارا کنده نشده  برخلقت و حیات تحول پذیر بوده و 

ن حال است که باورمندان و بی باوران هم می باشد. در ای

در کنار هم با صلح و صفا زندگی کنند. با این کار یکی  توانند

را به وجه احسن مورد استفاده  ماندیگر از محصوالت مغزی 

 یم. کنقرار داده و آن را به بهین ترین وضع متحول می 

  

یگر این که با شناخت زیربنای زیست شناسی دی  نکته 

یم در باره ی تواناشتهای دینی مان از اخالقیات، بهتر می برد
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منحرفین اخالقی قضاوت کرده و آنها را درمان یا مجازات 

ی شناسهای زیست  سامانهید رفتار کسانی که  نباکنیم. 

اخالقیاتشان ساختار ژنتیکی و فراژنتیکی مختلی دارند و در 

نیروهای ی از آنها سر می زند را به شرورنتیجه رفتارهای 

یروهائی وجود ندارند نشیطانی متافیزیکی منسوب کنیم. چنین 

و انسانهای خوب و بد رفتارهای خود را مرهون ساختار 

تعدیل پذیر مغزشان و روابط اجتماعی تا حدی ی شناسزیست 

کنیم. مغزهای  نگاههستند، و باید از این جنبه نظر به آنها 

درمان نیستند، باید شرارت زا باید درمان شوند و اگر قابل 

بیماری که مبتال به بیماری مسری خطرناکی است، از  بهشبیه 

 د. ناجتماع کنار گذاشته شو

  

  

مغز انسان که با مغز دیگر حیوانات  بخشیزترین متما 

مغز قرار  قداممتفاوت است، قشر جلوپیشانی آن است که در 

 رزیی از اگرفته است. این بخش حاوی کلیدی ترین مجموعه 

اطالعات  نتایج نهائی پردازش سامانه های مغزی است که

در  ون مغزدرمربوط به محرکات سرچشمه گرفته از برون و 

یا مناطق ادغامی ی تقاربمناطق این به  ،لذا .هم ادغام می شوند

. در این مناطق است که اطالعات وارده ازجسم مغز می گویند

حافظه، افکار، (، هیجانات، احساسات، مغزممیزه )بدن بدون 

یل، در هم ادغام می شوند. در همین دلو بداهه های ظاهراً بی 

یوها طراحی سنارمناطق است که قضاوتها به انجام می رسند، 

می  سنجش، برنامه های آینده ریخته ، و نتایج آینده ی آنها شده

شوند. در حالی که تجربیات دینی، ادراکات و تجربیات اسرار 
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که در سطح داخلی لوب گیجگاهی راست  یمبیکلآمیز سیستم 

آداب و در زیربناترین سطح، قرار دارد را درگیر می کنند. 

 reptile) خزنده ای" مغزینی احتماالً محتاج همکاری "درسوم 

brain)  با هم هستند. مغز خزنده ای  مغز مراکز حرکتی قشر و

تشریحی مغز است که طی تاریخ تحول  ساختمانباستانی ترین 

دوست داشتن،  وکامل برپا شده است. احساس قرابت قومی و ت

 مغزمحتاج فعالیتهای مراکز هیجانی مغز، یعنی بخشهائی که  "

یده می شوند، را بسیج می نام (mammalian brain) پستانداران" 

که مملو از  فهم دکترین آن ومطالعه ی متون دینی  البته . کنند

ره ی چپ مغز هستند. وظائف نیمک از پردازشهای کالمی است

که ایده ی خدا برای فرد"  برنامه" وی" فراخوانی " هاحس 

در گیر کنند. از  راید لوب پیشانی باهای پیچیده تری هستند، 

آنجا که تمامی بخشهای مغز به یکدیگر مرتبط هستند، این 

ی توان به این دقت از هم جدا کرد. از آنجا که نماعمال را 

بعضی از جوانب آن  احتماالً وع هستند، مراسم دینی بسیار متن

می توانند همه ی مغز را در گیر کنند. با این وجود، باورها، 

ی دینی مثل هر محصول مغزی دیگری، رفتارهاتجارب، و 

شده و  ادغامدر بعضی از افراد و شخصیتها بیشتر در هم 

پیچیدگی پیدا کرده اند. به این معنی که در شخصیت بعضی از 

دیگران  و ولی مشاهدات، ارتباطات، نایب باورها، این افراد

یر ویژگیهای ساشدن، انتخابات شغلی، انتخابات اقتصادی، و 

َمنِشی مرتبط با برداشتهای دینی بیشتر تجمع پیدا کرده اند. این 

هم ممکنست، تحت شرائط اجتماعی در زمانهای  شدنهاجمع 

ای یاسی، و بهره هسمختلف، و با ارزش های اقتصادی، 

ی آورند، متفاوت باشند. مثال بسیار م باراجتماعی دیگری که  
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باورهای  بهگویای این امر تغییر در حداقل الزم در تظاهر 

دینی و پایبندی حداکثری به برپائی و اجرای مراسم مربوطه 

یا دین سیاسی شده ی حکومتهای دینی،  شده،در سیاست دینی 

ی هایشان، با طلباه طی تاریخ است، که افراد برای ارضاء ج

سرعتی باور نکردنی تغییر رویه داده و آنها را به اجرا می 

نشان دهنده ی تصنعی بودن همه ی آنها توسط  کهگذارند، 

ی، محصوالت اجتماعمغزی است که در رابطه با متغیّرهای 

نسل معاصر ایرانیان بخوبی شاهد این خود را شکل می دهد.  

داد کسانی که شغل دینی را بعد از امر هستند، که برای مثال تع

انقالب اسالمی و برپائی حکومت دینی در ایران انتخاب کردند 

و یا ظاهر دینداری بخود گرفتند، بطور تصاعدی باال رفت، و 

بطور مطمئن می توان گفت که اگر اوضاع سیاسی عوض 

 شود به همین سرعت سیر نزولی پیدا خواهد کرد.
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 ی لیمبیک و اخالقیات سامانه               
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یمبیک ساختار پیچیده ای از مغز است که در لی  سامانه

همانطور که سطح داخلی لوب های گیجگاهی جای گرفته و 

نظر تاریخ تحولی تکاملی از باستانی ترین  ازاشاره رفت، 

نات مغز دار یواحساختار های مغزی است که بین همه ی 

وظائف اساسی نسبتاً مشترکی دارد، که با تحول گروه های 

آن هم پیچیدگی بسیار زیادی پیدا کرده اند.  محصوالتحیوانی 

ی دیگر دستگاه عصبی ساختارهاسامانه ی لیمبیک با کمک 

که در مجاورت آن قرار گرفته و با آن همکاری نزدیک و 

داخلی و تطابق با ی دارند، در تنظیم محیط متغیر تنگاتنگ

یفه ای حیاتی بعهده دارد. وظمحیط تهدید کننده ی خارجی 

ی برافعالیتهای مربوط به یافتن غذا، آب و مواد معدنی الزم 

حفظ ساختار شیمیائی و تهیه ی انرژی الزم برای ادامه ی 

یات؛ کنترول و حفظ درجه ی حرارت حفعالیتهای گوناگون 

در  مسکنم تهیه ی پوشاک و داخلی بدن که در انسانها مستلز

هوای نامساعد می شوند؛ حفظ غلظت، اسیدیته و قلیائی خون و 

و رفتارهای جنسی و تولید مثل زیربنا  بدن؛مایع بین سلولی 

ی خودشان و زندگترین الزامات تقالی حیوانات برای ادامه ی 

انتقال محتویات ژنومی به نسلهای بعدی هستند. کوشش برای 

بتواند مواد فوق الذکر را بطور مطمئنی  هکحفظ سرزمینی 

فعالیتهای سامانه  ازتأمین و در اختیار ساکنین آن بگذارد، نیز 

ی لیمبیک است. این امر در انسانهای اجتماعی شده زیربنای 

ی و کوشش برای توسعه ی سرزمین و یا تسخیر گرائملی 

تاریخ انسانها  کهسرزمینهای حاصل خیزتر و جنگهائی است 

از خونبارترین تاریخ انواع دیگر موجودات زنده کرده را 

یتها و درخواستهای سامانه ی لیمبیک مسئول فعالاست. 
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برای بقائشان باید  کهخشونت نهادینه ی طبیعت حیواناتی است 

موجودات زنده ی دیگر منجمله گیاهان را از هستی ساقط کنند. 

نسانها ی حفظ حیات، ترس از مرگ و اتفاقاتی که ابراتقال 

یشان پیش می آیند، آرزوی حیات براباور دارند بعد از مرگ  

جسم و جانشان و یا دوباره زنده شدن همه از  بقاءبی مرگ با 

یده های متافیزیکی، افعالیتهای این سامانه هستند. تمامی 

رفتارها و دستورات اخالقی دینی انسانها ریشه در این ساختار 

گاه رساندن احساسات ناشی از . آمیگدال که مرکز به آدارند

همین سامانه است. لذا هر  ازهیجانات خام است، بخشی مهم 

تهدیدی که به انسانها و یا حیوانات وارد شده و در حیطه ی 

فعالیت های این سامانه قرار گیرد با هیجانات و احساسات 

می شود که حیوان برای مقابله با  همراهبسیار خام و قدرتمندی 

ی جان با این پایگران را بخطر انداخته و اغلب تا آن خود و د

تهدیدات مبارزه می کند. در انسانها هم تنها رفتارهائی که از 

ریشه می گیرند توان و استعدادی دارا هستند که  سامانهاین 

ی دفاع و حفظ آنها می کنند. فداافراد جان خود و دیگران را 

نمی کند،  کسی جان خود را فدای ارزشهای علمی و فلسفی

ی فعالیتهائی که تحت تأثیر این سامانه بدوی دستگاه عصبی ول

که می توان با آنها برای دفاع از  دارندهستند آنقدر توان خام 

در ارتباط  کهباورهای دینی، حفظ سرزمین ودفاع از مواردی 

هستند، دیگران را به راحتی به خاک گروهی با روابط جنسی 

ترس سرشتی شده از مرگ که در یات، و حو خون کشید. حفظ 

دارد، از  وجودهمه ی حیوانات سالم با یا بدون آگاهی از آن، 

نتایج فعالیتهای این سامانه است. برداشتهای توهمی از اتفاقاتی 

از مرگ بر بدن وارد می شوند، باورهای متافیزیکی  بعدکه 
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و مجازاتهای بعد از مرگ،  پاداشدرارتباط با اخالقیات دینی، 

ین ازوی حیات ابدی در انسانها نیز در حیطه ی وظائف آر

سامانه است که، مصنوعاً مرکزی جدا برای روان انسان در 

نظر گرفته می شود. نکته ی جالب این است که همه ی 

مجازاتها و پاداشهای اخروی برای اعمال خوب و بد انسانها 

های  در ادیان قول داده شده اند در ارتباط با ارضاء خواسته که

این سامانه است )زندگی ابدی، غذا و شرابی بی حد و حصر 

 همبسترانبدون ادارک سیری، روابط جنسی بی بند و بار با 

زیبا و جوان بی شمار، هوای خوش، آرامش ذهنی برای 

یت از همه ی اینها برای بدکاران، محرومنیکوکاران و...؛ و 

ی  انهسامعالوه بر مجازاتهای جسمی وحشتزا(. در واقع 

 لیمبیک تولید کننده ی برداشتهای بدوی گناه و ثواب هاست.

  

اخالقی ای که در ادیان احتراز از آنها تأکید  گناهان اکثر 

نشده سرچشمه می گیرند، و  کنترولشده از سامانه ی لیمبیک  

اجتماعی به آنها پی برده شده و بعنوان  مصلحتوسط عده ای 

رفتار شخصی  قبولدود قابل گناه، یعنی خارج شدن از حد و ح

و روابط اجتماعی تجویز شده، عرضه شده اند. حرص و آز، 

روابط جنسی خارج از عقد و عقود  بهداشت،عدم رعایت 

ی مطلقاً رفتارهاتعیین شده توسط این اولیاء، و امثالهم که 

فردی هستند را می توان بسهولت به سامانه ی لیمبیک نسبت 

ری از قبیل دروغگوئی، تهمت، و مذمات دیگ گناهانداد. 

ی، قتل، غیبت رباخوارخشم، غرور بیش از حد، دزدی، 

کردن، حسادت و... که مربوط به رفتارهای بین فردی و 

ناشی از اختالالت سامانه های سطوح باالتر  هستنداجتماعی 
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ی کنترول نشده ی هادر مدیریت صحیح انگیزه ها و اصرار 

نیت و منطق نتوانسته اند بر سامانه ی لیمبیک هستند که عقال

 شود.   حاکمآنها 

  

ی لیمبیک با استفاده ازاحساس احتیاجات  سامانهواقع  در 

با استفاده از  مثل،عمیق سرشتی برای بقاء فردی و تولید 

هیجانات خام و ترسهای سرچشمه گرفته از آمیگدال، تولید 

های ی بدوی گناه و ثواب ها و عواقب رفتاربرداشتهاکننده ی 

ی، و مربوط به فردخوب و بدی است که منحصر به بقاء 

پاداش و مکافات خود شخص بوده، و در برقراری روابط 

ی دارند. به همین جهت است که عواقب محدوداجتماعی نقش 

ینی، اگر در طی داطاعت و یا زیرپا گذاشتن دستورات اخالقی 

ا زندگی پی به آنها برده نشده و شخص به مجازاتهای زیرپ

این دنیا نرسد، به دنیای دیگری ارجاع می  درگذاشتن آنها 

از ترس  مملوشوند. دنیائی که در ارتباط با مرگ جسمی 

آمیگدالی از مرگ بوده و جائی که به باور انداخته شده ایم که 

یار و یاوری نخواهیم داشت و به الطاف و مرحمت خدا واگذار 

طه گری کرده و مسئله واس هممی شویم. اولیاء دینی در این جا 

ی شفاعت توسط بزرگان دین را در آن جهان و روز قضا پیش 

یده اند، تا احتیاج به آنها را نه تنها در این جهان، بلکه در کش

 باورمندان کنند.  گوشزدجهان دیگر مرتباً 

  

به ادیان، مثل صلیب، هالل ماه، ستاره  مربوطی نمادها 

)سمبلی که  هندوستانی ی داوود، صلیب شکسته ی آریائیها

نازی های آلمانی از آن استفاده کردند(، شمشیر، و پنجه ی باز 
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یعیان محصول توان انتزاعی ساختن لوب پیشانی از ش

ای که مفهومات  سامانهبرداشتهای سامانه ی لیمبیک است، 

مریوط به خدا، و برداشتهای متعالی متافیزیکی را پردازش 

دن انسانها در دوران توحش، و . تمایل به قربانی کرکندمی 

در راه خدا و یا  تجددمانحیوانات در دوران به اصطالح 

بعنوان بالگردان های مختلف، و یا آشامیدن شراب قرمز 

ت خون اخون عیسی در مراسم عشای ربانی، لذ نمادبعنوان 

که ناشی از موفقیت  کنندریختن یا خون آشامیدنی را زنده می 

ن مواد غذائی با کیفیت باال برای در شکار و در دست بود

ی حیاتمان در اعصار بس قدیمی است، که از اعقاب  ادامه

و تکامل به ارث برده  تحولشکارچی گوشتخوارمان، در طی 

ایم، و همگی آنها هم در این بخش از مغز پردازش می شوند. 

ی جالب این است که از آنجا که اصرار به زنده ماندن بر  نکته

یتهای سامانه ی لیمبیک غلبه فعالای حاصل از همه ی نیروه

و برای  انسانهامی کند، اولیاء دینی ای که قبل از متمدن شدن 

ارضاء این اصرار در خون ریختن سامانه ی لیمبیک قربانی 

تجویز می کردند، همیشه این دستورات را  راکردن انسانها 

ی گزارش کاهنبرای کشتن دیگران قانونی می کردند. هیچ 

شده که برای قربانی در راه خدا و یا خدایان دستور به قربانی ن

یا کاهن دیگری را داده باشد. رسم قربانی کردن  وکردن خود 

از ابراهیم هم  قبلپسر بزرگ خانواده که در اقوام سامی 

مرسوم بود، و توسط پدر خانواده اجرا می شد، دستور 

ن کسی که باید ، زیرا اولیهیان را نمی دادخداخودکشی در راه 

ین برخالف نظم ادر این راه کشته می شد قانونگزار بود و 

سامانه ی لیمبیک است که در پی حفظ خود است و نه دیگران. 



197 

 

197 

 

از قربانی کردن پسر ارشد خود، گامی بزرگ  امتناعابراهیم با 

ی لیمبیک  سامانهدر سرکوب اصرار های پست و حیوانی 

النیتی در این راه بکار برد. برداشت و خواسته یا ناخواسته عق

که سازماندهی عمیقی در برداشت هائی از وجود  بودهم او 

خدائی را ارائه داد که با  تکخدایان متعدد و متنوع داد و باور 

وجود برداشتهای گوناگون هر انسانی از آن، وجه مشترکی 

ی کاهش سردرگمی ایجاد کرد و از کشمکش بین قبائل برا

ی قبیله ی دیگر خداتری خدایشان بر یهودی ناشی از بر

کاست. برتری پنداشتنی که هنوز هم در باور فرقه های مختلف 

ی یکتا زنده مانده و یهوه ی یهودیان، خدای خداپیروان 

از ارزش های  مسلمانانعیسویان )یهوه یا عیسی( و هللا 

متفاوتی در تفکر فرقه های دیگر برخوردار هستند. در اکثر 

ه عقالنیت بر رفتارهای اجتماعیشان غلبه نداشت، بدوی ک اقوام

باکره بودند که بعد از اولین  دختراناین معموالً زیباترین 

می  فرستادهمقاربت جنسی توسط کاهن اعظم به قربانگاه 

شدند، چون این مظلومان به کسی تعلق نداشتند و والدینشان هم 

م ارزش برابر معبد را نداشتند، و دختران ه درتوان مقاومت 

داشتند، لذا بیش  پسرانکمتری برای بقاء والدین در مقایسه با 

از هرکسی فدای حماقتهای سامانه ی لیمبیک می شدند. 

قبیل ترس، خشم، و تهاجم احتماالً توانمندترین  ازهیجاناتی 

آنها برانگیزنده های  لذاهیجانات سامانه ی لیمبیک هستند، 

دستورات دینی بر  اصلی مراسم دینی نیز هستند. تمرکز

ی جنسی نیز ریشه در همین سامانه دارد. دستور روزه رفتارها

یدن و روابط جنسی باید آشامگرفتن که در آن از خوردن، 

مطلقاً دوری جست باعث می شوند با تمرکز بسیار از احتراز 
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خواسته های طبیعی، دین در ذهن زنده نگهداشته شود. نکته  از

یتهای کنترول شده توسط فعال ی دیگر این که ممارست در

سامانه ی لیمبیک اعتقاد به خدا، و ادراک حضور داشتن در 

، و مراسم دینی که بصورت گروهی و یا حتی در اوبرابر 

خوردن و  کردن،خلوت شخصی انجام می گیرند، و با قربانی 

آشامیدن نذر و نذور، اجرای موسیقی ها و نواهائی با ریتم 

 ا در اندرون ذهن تقویت می کنند. ر خداخاص ادراک وجود 
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ی کردن بالگردانها در راه قربان: خشونت خام در مراسم دینی، باقیمانده ی  7.6 شکل

مردن و سعی کودک بیچاره  ازخدایان. به فریادهای لیمبیکی و هیجان ناشی از ترس 

ی نویسنده برااز عکاسی که   سپاسبرای جلوگیری از قربانی شدنش توجه کنید. )با 

 (. استناشناس 

  



200 

 

200 

 

  
  

  
 ی لیمبیک. )اقتباس از  سامانهیک  شمات شکل  -7.3شکل

Joseph, R. (1990) Neuropsychology, Neuropsychiatry, 

Behavioral Neurology, Plenum, New York 

  

  

Cingulate gyrus قشر سینگولیت = 

Pineal gland غده ی صنوبری = 

Fornixفورنیکس = 

 Mamillary body اجسام پستانی = 

Hippocampus  =یپوکمپوسه 

Amygdalaآمیگدال = 

Hypothalamus =یپوتاالموسها 

Pituitary glandغده ی هیپوفیز = 

Thalamus  تاالموس = 

Sepatal nucleus هسته ی دیواره ای = 

 یپوکمپوس  ه

 ی پایانه ای   رشته

 یپوتاالموس  ها

 یگدال   آم

 گیجگاهی    لوب

 بویائی       راه

 یلز بئیائی    پ

 حدقه ای لوب پیشانی بخش

 اره ایی دیو هسته

 پینه ای           جسم

 سینگولیت  قشر

 یکس  فورن

 یدوزیوم گریزیوم  ا
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Temporal lobe لوب گیجگاهی = 

Olfactory tractراه بویائی = 

Olfactory bulb پیاز بویائی = 

Orbital-frontal lobe پیشانی قشر جلوپیشانی –= بخش حدقه ای 

Corpus callosumجسم پینه ای = 

  
  

  

  

  

  
شباهت و اندازه ی نسبی آنها  به پستاندار،: سامانه ی لیمبیک چهار نوع  7.2 شکل

 دقت نمائید.

  

  

  

  

  

 یمون    م     گربه موش
       انسان
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نقشه ی ساده شده ی برادمن مغز از سطح خارجی و داخلی، سطح  -4.7 شکل

 این مناطق اشاره رفته است.  بهتحتانی نشان داده نشده است. در متن کتاب 
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صوالت اشاره رفت، یکی دیگر از مح که همانطور

 کهسامانه ی لیمبیک در ارتباط با حفظ سرزمینی است 

 هاحیوانات، بخصوص حیوانات اجتماعی شکار کننده، و انسان

اساس نیروهای ناشی از فعالیت  بردر آن ها زندگی می کنند. 

یزه های ناشی از انگبا  همراه ،یمبیکلهای سامانه  

قیت ساختارهای قشر جلو پیشانی و به هدف شکل دادن موف

خانواده ها، قبیله ها، و سپس ملتها، معموالً در  آنها،آمیز به 

یستم اخالقی ) مثالً دین( سسرزمینی یک پارچه و تحت یک 

 دردور هم جمع شده، احتیاجات زندگیشان را با تقسیم کار و 

موارد ایده آل، با مصرف حداقل انرژی جسمی و روانی  

مغز،  محصوالتگر می کنند. این انگیزه، که مثل دی برطرف

در اجتماعات انسانی پیچیدگی خاصی بخود گرفته، گام بگام، 

با برداشتهای دینی رفتارهای اجتماعی انسانها  همراهو غالباً 

ی برای حفظ آن و اخالقرا شکل داده و اجتماعات معیارهای 

آب و خاکی که سرزمین مادری یا پدری خوانده می شود، 

گرفته و سازمان یافته ی این . اسلوب شکل اندارائه داده 

برتری  پندارانگیزه که ریشه در قوم گرائی، نژاد پرستی، 

فرهنگی، ترس از بیگانگان، غرور جمعی، هویت گروهی، 

توسط افراد متعلق به خود  گروهآزادی برای تعیین سرنوشت 

آنها، و حفظ سرزمینی که منابع طبیعی آن برای بقاء افرادش 

هر قیمتی حفظ شوند، ملی گرائی  هستند و باید به الزم

(nationalism) باشیم که رقیبی  داشتهگرفته است. اگر درنظر  نام

برتر از انگیزه های دینی برای جنگ و خونریزی بین قبائل 

ذکر کنیم، براحتی می توانیم ریشه ی آن را در یکی  راانسانی 

ی گرائی پیدا کنیم. برداشت ملاز موارد فوق الذکر سازنده ی 
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ملی گرائی همراه با مفهوم ملت، و یا هویت ملی است که 

مشترک؛ قوم، قبیله و نژاد؛ ارتباطات  خاستگاهبراساس 

یرد. داشتن گفرهنگی؛ و گاهگاهی زبان مشترک معنی می 

وجوه مشترکی از این قبیل انگیزه ای ذاتی برای مرزبندیها و 

ی مستقلی ایجاد می کند که حکومتهاکوشش برای تشکیل 

یختن این فرورسط افراد گروه اداره می شود. جلوگیری از تو

مرزبندیها و ممانعت از غلبه ی اقوام دیگری که وجوهی به 

آنها ندارند، انگیزه ی قدرتمندی برای  بااین شدت مشترک 

ی کسانی هستند ملدفاع و فداکاری در این راه است. قهرمانان 

رزمین که جان در این راه داده و یا در راه تسخیر س

تر و دارای قابلیت کمتری برای زندگی  پستهمسایگانی که 

در  منابعفرض شده اند، و در واقع به هدف توسعه ی 

ی از آنها را تردسترس، بخصوص برای حّکام، تعداد زیاد

را از جان و مال و همه ی  آنهابخاک و خون کشیده، و 

 اقطسابزارها و منابعی که برای ادامه ی زندگی الزم دارند، 

کرده اند. داود ها، و کوروش ها، و اسکندرها، و چنگیزها، و 

هیتلرها، و ناپلئون ها، و  یا قهرمانان  وتیمورها، و نادرها، 

ی اسطوره های ملتها از قبیل رستم ها، و افراسیاب ها ساختگ

و آشیل ها و هرکول ها و... بیش از هر کسی برای ملی 

 وارج می نهند. گورها  گراهای سرزمینشان مقدسند و برایشان

مجسمه های این افراد معبدها و بتهای پرستشی ملی گرایان 

ی ضد ارزشی که برای همسایگان قهرمانانمتعصب هستند،  

یک چیزی بیش از نکبت، فالکت، تخریب و بدبختی نزددور و 

اصطالح متجددین، قوم  بهببار نیاورده اند. با وجود ادعای 

افراد زنده بوده و رفتارها و گرائی در قفای تفکر اکثر 
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یارهای اخالقیشان را جال می بخشد. حتی رفتارهای آزادی مع

بر سرنوشت یک قوم  کنترولبخشی که برای بازپس گرفتن 

انجام می گیرند، عالوه بر این که قهرمانانه و ستایش آمیز 

ولی اغلب همراه با خشونت و آدم کشی های فراوان و  هستند،

ساکن یک  فرضی یهاد که غیرخودی گاهی کوری می شون

سرزمین را مفعول نسل کشی هائی می کنند که هر روز مثالی 

یم در تیتر اخبار جهان پیدا کنیم. همین چند تواناز آن را می 

یار ظریف چهره که بسسال پیش، ِصرف تفاوت ویژگیهای 

برای ایجاد تفرقه ی بین قومی توسط اروپائیان استعمارگر در 

صد هشت و برده شده بود، باعث شد که بیش از فر مردمذهن 

ی که عقالنی روئی میانه ها (Hutu)هوتو  و (Tutsi)هزار توتسی 

تر فکر می کردند، با کارد و چاقو به دست هوتوهای قوم گرا 

کس که می خواست  هرعام شوند، و  قتل (Rwanda) در رواندا 

گلوله  با گلوله و راحت تر کشته شود باید هزینه ی خرید یک

 . دادرا می 
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اسم علمی  با (pike blenny): جنگ سرزمینی بین دو ماهی بالدار 7.3 شکل

Chaenopsis ocellataاقتباس از کتاب . 

 Wilson, E. O., et all, 1973.  Group selection and its significance  

 for ecology. BioScience, 23(11): 631-638                                               
   

  

  

ی در باره ی ملی گراها همیشه درگیر حقوق اخالق بحث 

ینی، زبانی، فرهنگی داقلیت ها می شود، که می توانند اقلیت 

یا نژادهائی باشند که در همان سرزمین زندگی می کنند، و در 

کشمکشهای اجتماعی، به بهانه های مختلف و اغلب  مواقع

ی کردن می شوند. موضوع قرباننتخبین برای  واهی اولین م

شده  مصطلح (clash of civilization)  تمدنهاداغ امروزه که نزاع 
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مغز بیمار به اصطالح چند متفکر قوم گراست و  محصولو 

هائی آشکار و نهان و  استفادهچند دهه است که به هدف سوء 

 راناشی گرفته از محصوالت سامانه ی لیمبیک، شعله های آن 

عامل چند  سطورزمان نوشتن این  تاافراشته تر می کنند،  

براحتی می تواند  ود، نجنگ شده که هر روز وسیع تر می شو

ی ویرانگر دیگری شود. ملی گرایان شدت جهانعامل جنگ 

تجویز می  باالعالقه ی الزم برای حفظ مام وطن را بسیار 

ون هیچ کنند، و خون دادن و خون ریختن در این راه را بد

یز، بلکه وظیفه و افتخار می دانند. طی چند جاتأملی نه تنها 

گروهی در دنیای  دادنقرن قبل، با رنگ باختن دین در هویت 

غرب و در اکثر کشورهای غیرمسلمان جهان دوم و سوم، ملی 

ی آن را گرفته است. ولی جنگهای جهانی اول و جاگرائی 

از جنگهای دینی  تردوم، که خونریزیهائی بسیار وحشتناک 

بین اروپائیان راه انداخت که بمراتب خونبار تر از جنگهای 

درسی به آنها آموخت که به سرعت از ملی گرائی  شد،صلیبی 

برداشتند و  دستو برتری توهمی نژادی در سطح کالن 

دموکراسی داخلی، و اتحادیه های بین المللی را جایگزین آن 

ی اروپا پاک کردند. را در سراسر قاره  مرزهاکرده و 

که صدها سال  سوممتأسفانه بعضی از کشورهای جهان دوم و 

از قافله ی تحول و تکامل اجتماعی عقب مانده و سعی ندارند 

دیگران عبرت بیاموزند، و در صدد ایجاد امت  سرگذشتاز 

 شعله ورتر می کنند.  راهستند، بدون شک نزاع بین تمدنها 

  

ار و دارای واحد سیاسی را یان سرزمین مرزدگرای مل 

را پرورش داده  آنمتعلق به اکثریت دانسته و برتری فرهنگ 
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و در اذهان افراد قبیله تزریق می کنند. گاهگاهی که حاکمینی 

ی که هائیده اکه بر یک گروه حکومت می کنند، با تشبث به  

برای اکثریت مردم غریبه بوده و افراد اجتماع برداشت می 

تحمیلی بوده و به فرهنگ اصیلشان تعلق  هایده کنند که این ا

یدا می کنند تا پندارند، با چنگ زدن به ملی گرائی نیروئی 

بتوانند مردم را بسیج کرده و بر نظام حاکم بشورند و آن را از 

 .بردارندمیان 

  

 

  
  

  
که قهرمان  ( Zonjin Boldog)  ولدوگ: مجسمه ی چنگیز در زونجین ب7.1 شکل

 مغولستان است.تاریخی 

  

یخ کوشش برای بدست آوردن سرزمینی که تارطول  در 

یله تعلق داشته اند قبافراد چادر نشین و یا سرگردانی که به یک 
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و از آن محروم بوده اند اصرار زیادی برای جنگ و نزاع ها 

یجاد کرده که بعداً به شرح بعضی موارد ثبت شده اش که از ا

برای حفظ  کوششیم پرداخت.  اهخونیروی دینی استفاده شده 

یری سرزمین و منابع موجود در آن که همیشه گو یا بازپس 

مبارزات آزادی  اند،مورد طمع قبیله های دور و نزدیک بوده 

بخش، ضد استعماری، ضد استثماری، و یا جنگهای دفاعی را 

. فداکاری در این راه ها که ظاهراً برخالف نظم اندباعث شده 

از همان انگیزه  واقعبهر قیمتی است در  داروینی بقاء

کوشش برای رسیدن به  در شکستسرچشمه می گیرد.  

اهداف سامانه ی لیمبیک برای حفظ سرزمین و منابع موجود 

ی شود م باعثبرای بقاء سعادتمند افراد الزم است،   کهدر آن 

که افراد گروه بدنبال عامل واقعی و یا تخیلی برای آن بر آیند 

ی گروهی بزنند. انقالب برای تعویض تقالهابه و دست 

دست دادن ها  ازحاکمان ناالیقی که نتوانسته اند مانع این 

شوند، و مبارزات آزادی خواهی برای رهائی از نیروهای 

این گونه تقالها هستند. حتی در مواردی  ازغلبه گر خارجی، 

ی دینی باورهاکه محصوالت دیگر سامانه ی لیمبیک مثل 

توسط نیروئی خارجی، چه واقعی و چه تخیلی مورد مردم 

اجتماعی که بشدت در سطح لیمبیک  افرادتهدید قرار گیرند، 

خود  مالفعالیت می کنند دست به شورش زده و از جان و 

 برای دفاع از آنها سرمایه گزاری می کنند.  

  

بحث ما در باره ی اخالقیات است، در این جا  کهآنجا  از 

ی گرائی و حفظ ملی آید که در راه وظائف سؤالی پیش م

سرزمین و برقراری حاکمیت ملی براساس فرهنگ مشترک 
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سامانه ی لیمبیک پیچیده شده ی  محصوالتکه خوب یا بد، از 

و چه  هستند، چه رفتارهائی اخالقی هستندانسان اجتماعی 

رفتارهائی غیراخالقی و در چه شرائطی مردم حق دارند به 

. ملی گرایان باور راسخ دارند که در بزنند؟ست این رفتارها د

یروی مرکزی نتقال و کوشش برای بدست آوردن استقالل از 

حاکمی که وصله ی ناجوری در اجتماع شده، چه غیرخودی 

غیرخودی فرهنگی، استفاده از خشونت  چهقبیله ای باشد، و 

ی توان توجیه مرا می توان توجیه کرد. این دستور را براحتی 

ت شناسی کرد. در شرائطی که مردم استقالل کامل زیس

فکری در یک سامانه دموکراتیک ندارند، و تحت  –اقتصادی 

یبه انگاشته غرسلطه ی حاکمانی هستند که از یک یا چند جنبه 

ی توانند براحتی به اهداف می شوند، و مردم اجتماع نم

ی و یا اجتماعیشان برسند و در نتیجه شناسی زیست فردگرا

ید کننده نداشته تهدراک در کنترول بودن بر عوامل محیطی اد

و احساس بدبختی می کنند، برای برقراری نظمی جدید، حق 

ی هرگونه کوششی، چه مسلحانه و چه غیر مسلحانه براطبیعی 

یبه گریزی، و ترس از غردارند. ولی، انگیزه های قدرتمند 

نند، که تفاوت هم نقش های خود را در ملی گرائی بازی می ک

 ی قابل قبول نیستند. رفتارهائ

  

ی که وابسته به صنف متمایزی از یک اجتماع حاکمان  

و صورت ظاهر ولی متفاوت این صنف را برای تحت  هستند

خود را از بقیه برتر جلوه  تاتأثیر گذاشتن عامه حفظ می کنند 

 ودهند، برای سیستم لیمبیک توده ها غریبه، تهدید کننده 

گاشته شده و در آنها ادراک خطر و تنفر ایجاد می متفاوت ان
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 رامی توان حاکمان نظامی یا دینی   حکومتهاکنند. از این قبیل 

برد که با ملبس کردن خود به ظاهری متفاوت، خواسته  یا  نام

نشان دادن و  مجزاناخواسته، یا آگاهانه یا ناآگاهانه سعی در 

براحتی می توان در برتری طبقاتی خود می کنند. این امر را 

برخورد مردم با رهبران دینی، و یا در حکومتهای  درایران و 

دستی در قدرت سیاسی  کهنظامی با نظامی ها، حتی با آنها 

این موارد مردم ادراک جدائی از  درندارند، مشاهده کرد.  

که بر آنها  انگارندحکومت کرده و آنها را غریبه هائی می 

براندازیشان می کنند. در حکومتهای  حاکم شده اند و سعی در

یک لیبرال و سکوالر که محصول عقالنیت و منطق دموکرات

که از سطح برداشتها و  شدهو نشان داده  هستندپیشرفته تری 

انگیزه های لیمبیکی فراتر رفته اند، یک یک افراد طبقه ی 

 باو  با در نظر گرفتن توانشان برای اداره ی بهتر حاکم

ت اجتماع و از بین طبقات مختلفه آن و توسط تشخیص اکثری

شده و به قدرتی موقتی می رسند. اولیاء  انتخابتوده ی مردم 

مردم و قانون  برابراموری که بدین روش انتخاب شده و در 

جوابگو هستند، با ساکنین اجتماع بدون در نظر گرفتن نژاد، 

یت، دین، جنسیت و هر عامل ظاهری دیگری که انسانها قوم

صرف شهروند بودن بطور  بهرا از هم متمایز می کند و فقط 

یکسان برخورد می کنند. منتخب بودن توسط اکثریت فقط 

ی امور در راستای بهین کردن زندگی  ادارهمجوزی برای 

ی دهد که خود نمتوده هاست، و هیچ حق ویژه ای به این افراد 

خالقی را ورای قانون بحساب آورند و یا هرگونه رفتار غیرا

دهند. با در نظر گرفتن حقوق شخصی، مردم  انجاماجتماعی 

دخالت کنند.  آنهاهم حق ندارند در زندگی فردی و خصوصی 
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این افراد را باید برای رفتارهای اجتماعی و در راستائی که 

انتخاب کرده اند، قضاوت کرد و نه در زمینه ی  راآنها 

صمیم ی بر تاثررفتارهای خصوصیشان که ممکن است 

گیریهایشان نداشته باشند. رهبران سیاسی اگر بخواهند می 

ی خصوصی خود اخالقیات را رعایت نکنند، زندگتوانند در 

شده اند حق  استخدامولی از آنجا که برای خدمت به اجتماع 

این کار را در اجتماع ندارند. در عمل باید زندگی خصوصی 

تمایز کرد. ی یک رهبر سیاسی را از هم ماجتماعو زندگی 

و اطرافیان  خانوادهبرای مثال یک سیاستمدار ممکن است به 

ی این حق را در رابطه با اجتماع ولید، بگونزدیکش دروغ  

 نوعندارد. گرچه دروغگوئی مذموم است، ولی اثر این دو 

دروغگوئی بسیار متفاوت بوده و سطوح غیراخالقی بودنشان 

ر هیچ سطحی قابل قبول یراخالقی دغنیز متمایز هستند. رفتار 

. هستندنیست، ولی نتایج آن در سطوح مختلف، بسیار متفاوت 

از آنجا که مردم یک اجتماع برای اداره ی زندگی خود و 

ی آینده محتاج اطالعات موثق، رفتارهابرنامه ریزی برای 

کذب  اطالعاتحقیقی و واقعی هستند، گفتن دروغ، یعنی دادن 

برنامه ریزی ها و استدالالت  موجب می شود که تصمیمات و

شده و نتایج آنها حتماً نامناسب از آب در  بنابر پایه ی آنها 

ی بر زندگی خصوصی بدخواهند آمد. دروغ به اطرافیان اثر 

سیاستمدار دارد و این اطرافیانش هستند که از آن آسیب می 

ی دروغ گفتن به اجتماع همه ی مردم را متأثر می ولبینند، 

وضع شده باشد که دادن  اجتماعشک باید قانونی در  کند. بدون

توده ی مردم، از هر نوعی،  بهاطالع غلط، یا دروغگوئی  

یوی و چه در باره ی آن چه که امور دنچه در باره ی امور 
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ی شهرونداخروی خوانده می شوند، جرم حساب شده و هر 

بتواند سیاستمدار، رهبران فکری یا دینی، و یا هر مستخدمی 

دریافت می کند، و در رابطه با وظیفه  پوله از ثروت ملی ک

 می گوید را به دادگاه بکشاند. دروغاش  

  

ست که می توان بر ی سیاسی این گونه اسامانه ها در  

ی، و سایر محصوالت سامانه ی لیمبیک، گرائانگیزه ی ملی 

حداقل دردرون کشور براحتی غلبه کرده و با یکسان انگاشتن 

رابر قانون و برخورداری مساوی و عادالنه از منابع همه در ب

های رده پائین این سامانه سرپوش  اصرارکشوری، بر 

عدالت  وگذاشته، و بر قوم گرائیهای درون کشوری غلبه 

اجتماعی را برقرار کرد. باید قبول کرد که هیچ نیروئی نمی 

مردم بدون رضایت کاملشان پیروز  افکارتواند بر رفتار و 

سکوت  در. ممکن است مردم ظاهراً سربفرمان نهاده و شود

خفقان آور استبداد فرو روند، ولی این امر دوام زیادی نداشته 

ین فرصت انگیزه های فردگرائیشان که زیر اولو باالخره در 

 بامبارزه  بهبنای لیبرال دموکراسی است آنها را مجبور 

عی شکست حاکمان غیر خودی می کند. از آنجا که هیچ اجتما

یست، یکسان نپنداشتن مردم در نظریه و یا نناپذیر نبوده و 

از  اجتماعاتعمل نیروی قدرتمندی برای خردکردن بافت 

درون آن است که از خطر تهدید های خارجی بیشتر است. 

با نیروهای تهاجمی خارج از مرز و  مقابلهافراد اجتماع در 

می کنند، ولی  زهمباربوم خود به راحتی گردهم آمده و با آن 

اگر احساس تبعیض در جامعه ی خود پیدا کنند، خود را به آن 

نمی بینند، و بهر وسیله و در هر فرصتی که بدست  متعلقجمع 
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آورند، منفعالنه  یا فعاالنه به ساختار آن آسیب می رسانند، و 

مساعد باشد آن را در هم فرو می ریزند. دلیل این  شرائطاگر 

ی از نیروی اجتماع گرائی، فردگرائنیروی امر این است که 

نمی  متعلقبخصوص اجتماعی که افرادش خود را کامالً به آن 

بینند قدرتمند تر است، زیرا در نهایت انسانها هر رفتاری را 

ی بدست آوردن و حفظ منافع شخصی انجام می برافقط و فقط 

شعبده بازیهای  گولدهند، و اگر چنین باوری ندارید شما هم 

مغزتان را خورده اید و یا شستشوی مغزی شده اید. این امر 

افرادی از این اجتماعات است که امکان  مهاجرتدلیلی برای 

کشورهائی مهاجرت می کنند که ملی گرائی  بهپیدا کرده و  

و حداقل، قانوناً تبعیضی بین مردم قائل نشده،  داشتهضعیفی 

دامه داده و در فعالیت ا بهدر نتیجه با ادراک آزادی عمل 

مستحکم کردن بافت اجتماع جدید کوشا می شوند. نگاهی به 

مهاجرین ایرانی به کشوری مثل ایاالت متحده گویای  رفتار

بخرج داده و موفقیتهائی  افراداین امر است. کوششی که این 

 درکه کسب می کنند بهیچ عنوان قابل مقایسه با کوششی که 

الیتر انجام می دهند، کشور خودشان تحت حکومتهای توت

این افراد در این اجتماع  کهنیست. نکته ی جالب این است 

ظاهراً غریبه، کمتر احساس تبعیض می کنند تا در اجتماع 

که تحت حکومتی ایدئولوگ اداره می شود که آنها را  خودشان

را غریبه و ضد مردمی اش  حکومتخودی ندانسته و آنها هم 

ی فرهنگوردنی ظاهراً نامتجانس از می دانند. علیرغم پیوند خ

سنتی و شرقی به فرهنگی متجدد و غربی، این افراد به 

یتهای چشم گیر فردگرائی ای بدست موفقسرعت بارور شده و 

ی از دست گرائمی آورند که به راحتی جبران فقدان حس ملی 
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رفته شان را می کند. این افراد اغلب اظهار می دارند که فقط 

ه کشور خود برگردند که حکومتی دموکراتیک و یلند بماوقتی 

یشان نشود، برسرکار باشد. لذت فردلیبرال که مانع رفتارهای 

یگر درفتاری ای که چشیده اند بر هر محصول  -آزادی فکری 

سامانه ی لیمبیک می چربد. شخصاً این امر را در مسلمانان 

ام، زندگی می کنند مشاهده کرده  متحدهمتعصبی که در ایاالت 

می  کشورشانحتی کسانی که خود را طرفدار حکومت دینی 

دانند، حاضر نیستند خود در آن اجتماع زندگی کنند. در این 

ی فردی بر هر باور دیگرشان غلبه می کند. آزادافراد هم 

که سامانه های  هستندکشورهای مطلوب برای مهاجرت آنهائی 

مانه ی حاکمشان کمتر از دیگران رنگ و بوی محصوالت سا

قبیل ملی گرائی و یا دینی را دارند و از عقالنیت  ازلیمبیک، 

در مورد ملی گرایان  امرو منطق بیشتری برخوردارند. این 

سرشتی از  بطور انسانخود تبعیدی هم بوضوح صادق است. 

چهارچوبهای تنگ رفتاری / تفکری تنفر دارد و بهر وسیله ای 

ات داده و بیش از همه محبس آنها خود را نج ازسعی می کند 

تا تحت  کند،تحت ساختار فطری طبیعت ذات خودش رفتار 

قوانین تزریق شده و تجویز شده از طرف دیگران. این امر 

ی خصوصی اش بوضوح دیده می رفتارهابیش از همه در 

 حفظشود. با این وجود او حاضر است که بخاطر برقراری و 

را در آن برآورد کند، نظم اجتماعی که بتواند این خواسته ها 

چشم پوشی کند، بشرطی که  خوداز بعضی حق و حقوق 

برایش خفقان آور نبوده و هزینه های این از خودگذشتگیها 

 یش از منافع آنها نباشند. ب
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یگر ملی گرائی این است که ملی گرایان مثل دین د مشکل 

همه ی حقوق می  مستحقگرایان که فقط هم کیشان باورمند را 

ند، آنها هم همه ی حقوق را برای هم قبیله ای های خودشان دان

و دیگران را ذیحق ندانسته و یا آنها را شهروندان  خواهندمی 

می آورند، و از این نظر هم  بحسابدرجه ی دو و پا پائین تر 

یان هم مثل گرارفتارهای غیراخالقی از آنها سر می زند. ملی 

ن می کشند که فرهنگی دینداران کالفی موهومی بدور تفکرشا

دارند از دیگر فرهنگها برتر است و افراد  تعلقکه به آن 

ی دیگر بهتر هستند. ملتهامتعلق به ملت آنها از افراد متعلق به 

فرهنگی می  -همین امر مانع بزرگی برای پیشرفت اجتماعی 

زیرا اگر به این توهم برسیم که فرهنگ دیگران پست تر  شود،

یم بود حتی جنبه های برتری نخواهاضر از فرهنگ ماست، ح

آن  ورا که بدون شک در هر فرهنگی می توان یافت، پذیرفته 

را در فرهنگ خودمان ادغام کنیم تا هرچه فربه تر شود و از 

یم. در این صورت رکودی در پویائی ببرموهبات آن استفاده 

می  دروناجتماع پیش می آید، و هر چه رکود پیدا کند از 

رچه ملی گرا خالص گراتر باشد چهارچوبی که می پوسد. ه

و دیگران متفاوت را قبول و یا در  کردهتواند در آن فعالیت 

تر  راحتاجتماعش بتواند بگنجاند تنگ تر می شود و 

کشمکش ایجاد می کند. قوم گرائی عامل از هم پاشی 

سیاسی در  –ی اقتصادکشورهای بزرگ و کاهش توان 

که از فرو پاشی آن بوجود می  کشورهای کوچکی می شود

که در کشورهای سنتی که در آنها مشکل قبیله  آنجاآیند. از 

مرزهائی نامرئی  وگرائی و جدائی اقوام مختلف حل نشده 

گروه های اجتماعی را از هم منفصل نگهداشته است، سرزمین 
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کامل قبیله ها و قوم ها نیست، کوشش  جداکردنکافی برای 

 موجبیر یا زود شعله ور می شود،  دکه   برای استقالل قومی

ی همراه با گرائجنگ و خونریزی و نسل کشی خواهد شد. قوم 

رژیم های مستبد خودکامه معجونی قدرتمند برای از هم پاشی 

. با در نظر گرفتن تجربه های قرن بیستم و هستنداجتماع 

ی می توان نتیجه قوم –سالهای اخیر از کشمکشهای نژادی 

کشورهای با فرهنگهای متنوع که به تحت اجتماعات گرفت که 

یم شده اند و بطریقی مصنوعی و یا با زور و تقسبسته ای 

چسبانده شده  بهمارعاب و تحت حکومتهای مرکزی توتالیتر 

اند، بطور سرشتی ناپایدارند. برقراری و حفظ ثبات در این 

فرهنگهای متنوع الزامی ایجاد می کند که  باکشورهای 

پیاده کنند تا داد و  را(liberal culturalism) گ گرائی لیبرالی فرهن

ی زیادی بین این فرهنگهای داخل مرزی رد و بدل بستانها

ی تبعیض آمیز را قضاوتهاشود و جلوی بی اعتمادی ها، و 

گرفته و اساس استواری برای هم زیستی مسالمت آمیز در 

ی فرهنگی لبه ین کشورها ایجاد شود. این داد و ستد هاادرون 

و برندگی آنها را کاهش می  ُکندهای تیز تفاوتهای فرهنگی را 

ی مدهد. در کشور ایران احتیاج مبرمی به این امر احساس 

یک تر از نزدمن این تبادالت فرهنگی و شناخت  بنظرشود.  

و نشان دادن زیبائی های فرهنگ و آداب و رسوم اقوام مختلفه 

ی آنها و یا آزاد اقتصادرای رشد بمراتب بیش از کوشش بآنها 

، غیر معقول گذاشتن بی قید و بندشان برای فعالیتهای اقتصادی

کاری که در بعضی از نواحی ایران انجام  کاال،مثل قاچاق 

یرا، با قبول این زگرفته است، برای ثبات مؤثر می افتند. 

فرهنگها، افرادشان احساس مقبولیت کرده، و می توانند آزادانه 



218 

 

218 

 

تبعیض به رقابت اقتصادی پرداخته و بطور مستقلی  دونبو 

ی پابرجا نبوده، فساد مصنوعپیشرفت کنند. پیشرفتت اقتصادی 

 کند،مالی بارآورده و نه تنها جدائی فرهنگی را درمان نمی 

بلکه بعلت پاداش اقتصادی که داراست، آنرا تقویت کرده و 

یشه احساسات نمی توان برای هم بعالوهپایدار تر نگهمیدارد. 

 احساسانسانها را با پول خرید و فروش کرد، و فقط با 

گرمتر، مقبول و متقابل است که می توان آنها را آرامش 

ی ایدئولوگ که دید تنگ سیاسی و حکومتهابخشید. متأسفانه 

توجه نکرده  امرمحدود به برداشت ایده هایشان دارند، به این 

را برای  و بی شک فروپاشی سرنوشتی است که آن

عبارت دیگر می  بهآورد.   خواهندکشورهایشان به ارمغان 

یت بر همه ی این انگیزه های سامانه ی لیمبیک عقالنتوان با 

کرد، چه این  غلبهکه منشاء کشمکشهای تاریخی بوده است، 

انگیزه ها قوم گرائی باشند و چه دینی، تا بتوان پای در میدان 

یا  cosmopolitanismاجتماعی  ی گذاشت که در فلسفه یتروسیع 

شده است. نگرشی که در آن  مصطلحجهانشهر گرائی  

ی با رنگها و ساختار چهره هائی که هریک انساناجتماعات  

یبائی خود را دارند، برداشتهای تفکری که تنوعشان ویژگی ز

یحات رفتارهای خصوصی، ترجانسان خردمند خردمند است، 

اه های اعقابی، تنوعات باورهای دینی گوناگون، خاستگ

ی، و هر آن چه ما را در طی قرون از هم جداکرده و فرهنگ

ابزاری برای قتل و غارت یکیگرمان کرده را برای بهم 

یه های ساپیوستن استفاده کنیم، تا تابلوئی زیبا و پر از رنگ و 

مختلف از بشریت ارائه دهیم که مستحق آن هستیم. در این دید 

یه هر کسی به سوی همه ی انسانیت، و لاوالتزام اساسی و 
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ی، هدف فرهنگبدون در نظر گرفتن فاصله های جغرافیائی و 

گرفته شده و همه ی سازماندهی های سیاسی جهانی هم 

یبرال دموکراتیک سکوالر وسیعی در لبصورت کالن سامانه 

قرار می  آنمی آیند که همه ی انسانیت را در زیر چتر حمایت 

و فراقومی و فرادینی و فرا هر چیز دیگری دهند و فرامرزی 

 بافتاین  دررا از هم جدا کرده اند.   انسانهامی شوند که 

جهانی اصرار و انگیزه های ملی گرائیها، و دین گرائیها رنگ 

سرزمینهائی با مرزهائی نفوذپذیر  درباخته، همه ی مردم 

ی تجاربرای شهروندان یکدیگر به مبادالت فرهنگی و 

و در مواقع لزوم به یاری یکدیگر می شتابند. در این  پرداخته

ی سامانه ی لیمبیک در مورد قوم گرائی حداقلحال احتیاجات 

و دین  مستحکم،که بهانه ی ملی گرایان برای حفظ مرزهای 

برای جدائی هاست،  متعصببهانه ی دینداران  کهگرائی  

برآوره شده، ولی کامالً تحت کنترول عقل گرائی لوب 

می آیند. شرط اول این ساختار جهانی پیدایش  دروپیشانی جل

ی سالم یکایک رفتارهاحکومتهای مردمی لیبرال است که 

افراد اجتماع خود را می پذیرند، تا بتوانند تحمل رفتار 

ی دیگر را بکنند. در این ساختار بین المللی ملتها فرهنگها

و  نظم جهانی هستند متناسبواحدهای طبیعی، پایدار، و 

بقائشان برای حفظ این نظم الزامی هستند، و مانعی برای از 

ین رفتن تنوع فرهنگی می شوند که زیبائی خاصی به اجتماع ب

ین صورت، تابلوی بشریت یک ابشریت داده است. در غیر 

فرهنگی بجای تابلوی ملونش، به دیواری شبیه می شود که از 

ته شده و بجز تیره ای در جلوی چشمان انسانها برافراش سنگ
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یافت، و چه خسته کننده  توانیکنواختی در آن چیزی نمی 

 خواهیم شد. 

  

برقراری این نظم مرزها فراختر شده و  باشک  بدون 

احساس می  کمتراحتیاج برای جدائی مطلق و رقابتی حکومتها 

شود، اتفاقی که در اروپا در حال وقوع است و با مرزها ی 

را در کمال صلح و آرامش در ی متنوع فرهنگهاشده  فراخ

ی بشریت مثل  همهخود جای داده اند. در این حال است که 

مغزواحدی کار می کند که هر انسان فردگرایش مثل یک 

ی ویژه ی خودش مشغول و در سامانه های سرشتنورون بکار 

کرده و  شرکتریز و درشت و مدارها و شبکه های مختلف 

ی نهائی ای می سازند که هر یک با حفظ استقاللشان، محصول

 شد.  خواهداعجاب آور 

  

از آنجا که جنگ و خونریزی بین گروه های مختلفه  

در این  کهای  نکتهمحصول بدکاری های سیستم لیمبیک است، 

جا باید اضافه کنم، شرائط اجتماعی ای است که در آن نظامیان 

یا در پس پرده ی دین یا ملی گرائی قدرتها  آشکار،بصورتی 

 (militarism)ی گری نظامرا در قبضه ی خود در می آورند. 

یلی است که حکومت و یا مردم یک کشور باید تمایا   باور

باشند که برای دفاع  آمادهتوان نظامی قدرتمندی داشته باشند و 

 امرو یا حفظ منافع ملی آن را بکار گیرند. تا وقتی که این 

ن در کنار توده های حالت دفاعی بخود گرفته باشد، و نظامیا

مردم برای حفظ ساختار یکپارچه ی اجتماعی، جلوگیری از 

، و حفظ سوء استفاده های قدرتمندان و به هدف صلح و ثبات
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یت کنند، داشتن توان قدرتمند نظامی فعال حکومت دموکراتیک

نظر گرفت.  درایده ای مقبول بوده و می توان آن را اخالقی 

نظامی در مقابل مردم کشورشان ولی، به محضی که نیروهای 

هدف اشغال سرزمین قبائل و ملتهای دیگر  بهجبهه گرفته و یا 

ی از منابع بردارچه دور و چه نزدیک، و یا برای بهره 

انسانی و یا طبیعی آنها از خط و مرز کشور خود پا بیرون 

مرز اخالقیات را هم زیر پا می گذارند. تهدید  وگذارند، خط 

ی از منابع وراز نیروی نظامی برای بهره برای استفاده 

کشورهای دیگر بوضوح در حیطه رفتارهای غیر اخالقی 

ی که اجتماعات جهانی تکامل کافی هنگامقرار می گیرد، و تا 

یرند، این امور دالیل بگپیدا نکرده اند تا جلو این تهدیدات را 

ی تمامدیگری برای حفظ نیروهای دفاعی توانمند هستند. 

ی های تاریخ بر اساس انگیزه های سامانه ی لیمبیک ورامپرات

ی توسعه طلبانه ی آنها از رفتارهافعالیت می کردند و 

ی گری نظام. بعد از جنگ جهانی دوم نداخالقیات بدور بوده ا

نظامیان بعنوان محصولی شرارت بار از حکومت های و 

ی آسیا و افریقا مثل کشورهااستعمار اروپائیان در بعضی از 

با  مبارزهکره شمالی، برمه، اوگاندا، و نیجریه؛ و به بهانه ی 

توسعه ی کمونیسم در شیلی؛ و درواکنش به دخالتهای ایاالت 

در ونزوئال روی کار برای مثال یکای مرکزی، امرمتحده در 

آمدند. به تقلید از آنها، رهبران غیر منتخب و یا دست نشانده ی 

مصر هم برای حفظ خود و  کشورهائی مثل ایران، پاکستان، و

ی که حکومت را به آنها واگذار کرده بودند، و آنهائحفظ منافع 

ی انگیزه های  درادامهاغلب با حمایت این اجنبی ها، و 

منابع این برای سوء استفاده از استعماری و استثماری 
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اجتماع آزادی طلب  افرادکشورها، و سرکوب و کنترول 

ی جلوگیری از توسعه ی  خودشان، و گاهگاهی به بهانه

یسم، رنگ نظامی بخود گرفتند، و در کمونشرارتهای 

که همه  کردندساختاری به ظاهر مدنی، در عمل حکومتی برپا 

ی ویژگیهای نظامی گری را داشت، بجز اسم آن را. رهبران 

یشتر مراسم با لباس نظامی ظاهر می شدند، باین کشورها در 

ی شلیک کردن برافنگها همیشه تا به مردم یادآور باشند که ت

آماده هستند، و آنها با یک انسان منطقی، فیلسوف و یا متفکری 

یستند. این نوع حکومتها که بدون استثناء با شکست نروبرو 

خفقانی وصف ناپذیر کرده  دچارمواجه شده و یا مردم ِ خود را 

یادی زو می کنند، عامل کشمکشهای منطقه ای و بین المللی 

می کنند. این حکومتها کرده و صلح جهانی را تهدید بوده و 

پیاده می کنند که توان  کشورشانتنها برنامه هائی را در 

بتوانند از همه بیشتر  آننظامی را افزایش داده تا بوسیله ی  

توهمانه ی خارجی را مید های تهدتهدیدهای داخلی و یا 

 دستدر سرکوب نمایند. نظامیان قدرتهای اقتصادی و مالی را 

گرفته و مردم از ترس سرنیزه هائی که به احشائشان 

آنجا که در نظامی گری  ازفروخواهند رفت دم بر نمی آورند. 

 درهیچ انتخاباتی انجام نمی گیرد، فقط انقالب و یا شکست 

و یا فروریزی اقتصاد کشور هستند که نظامی ها را از  جنگ

ر نظامی گری، های بنا شده ب حکومتد.  نقدرت پائین می کش

و ایده هایشان را در گلوله های داغ سربی و  باورهاراه اثبات 

وآنها را با تهدید و  کردهیا سرنیزه های تیز فوالدی جستجو 

ارعاب به دیگران می قبوالنند. در سامانه های نظامی  

ی دار های مخوف، میز و صندلی های شکنجه، چوبه زندانها
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رباران ها انجام می گیرند، و دیوارهائی که در پس آنها تی

ی با دگر اندیشان هستند. نظریه ی اخالق تفکرمکتبهای تبادل 

و  استنظامی گری بر توجیه کشتن و خونریزی دیگران 

ارزش خاصی برای جان و مال دیگران، عقاید و باورها، 

منازعان خودشان قائل نمی  بخصوص  آنها،تعقالت و تفکرات 

برها بمبی فرو می ریزد، شستشوی . خلبانی که از فراز اشوند

در آتش و خون خواهند  کهمغزی شده است که به کسانی 

غلطید فکر نکند و آنها را مستحق مرگی هر چه دردناک 

های  سالحیختن فرور. در حیطه های نظامی گری،  ترانگارد

ی خوشه ای و هر آن ها بمبهسته ای، شیمیائی، بیولوژیکی،  

برای قلع و قمع دیگران براحتی  چه که به خیال آمده است،

ی شوند. مأمور حکومت نظامی که برای حفظ آن در متوجیه 

ادامه حکومت  هدفخیابانها افراد اجتماع معترضی را به 

 سطحجابرش به خاک و خون می کشد، در پائین ترین  

یرپا گذاشته زلیمبیک فعالیت کرده و همه ی عقالنیتش را 

یان، دلیلی برای ورود نظامی حکومتهای نظامی گر دراست.  

و با  نداشته،به تبادل نظر های اجتماعی، یا مجادالت تفکری  

وامی دارند. اجتماعات باید همیشه  خفقانزبان تفنگ همه را به 

ی برقراردر صدد باشند که با هر توانی که دارند مانع 

حکومتهای نظامی آشکار و نهان در سرزمینشان شوند، و 

ای خشونت ه فدای خواسته اجتماعشانقیات گرنه همه ی اخال

 بمراتببار سران رژیم غالب بر آنها شده و پائین کشیدنشان 

مشکل تر از هر رژیم دیگری است. میلیتاریسم پنهان شده در 

ین خطر مضاعفی برای سعادت اجتماعی دقفای ملی گرائی و 

است و بخصوص نوع دومش که در دوران مدرن امتحان 
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خطر را برای خیرخواهان اجتماع به صدا در  ید زنگبانشده، 

تونل تاریکی می شوند که  واردآورده و به مردم تفهیم کنند که 

انتهایش به دره ای هولناک ختم می شود. نوع امتحان شده ی 

آن را در قرون گذشته، اگر مایلید مطالعه فرمائید به حکومت 

نظامیان  ید. بهیچ عنوان نباید گول ظاهرکنتیمور لنگ مراجعه 

ی مهلک برای معجونملی گرا و یا دین باور را خورد، آنها 

 سعادت اجتماعات هستند. 

 

  

  

 آخرین شاه ایران در لباس رسمی
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رت یکی آنها که قد هستندیکتاتوری های نظامی دو گونه د

سیاسی پشت پرده به دست نظامیان است و این نظامیان از 

ی ملی گرائی یا دین برای تقویت جایگاه نسبتاً لرزان برداشتها

ین باور را دی ملی گرا و یا  رهبرخود استفاده می کنند و 

مقبول حکومت نشان می دهند، زیرا خود به  وصورت ظاهر 

که استراتوکراسی یگر دتنهائی مشروعیتی قانونی ندارند. نوع 

(stratocracy) می شود رهبران نظامی بطور عریانی  خوانده

یاسی را بدست دارند و در رأس همه ی دستگاه های  سقدرت 

ی یک نظامی گماره می شود. بطور نظری می توان دولت

نظر گرفت که قانون را  درحکومت استراتوکراسی ای را 

ولی این نوع رعایت کرده و از حمایت مردم برخوردارست، 

فقط برای مدتهای کوتاه و فقط در موارد اضطراری  حکومتها

یدهای خارجی بهم ریخته شده قابل تهدکه نظم اجتماع بعلت 

بدست  راقبول هستند تا به سرعت نظم را برقرار و حکومت 

منتخبین مردم واگذار کنند. از آن جا که تنها معیار مشروعیت 

د بدست آورد رضایت بی اخالقی ای که یک حکومت می توان

ی قدرت موقتچون و چرا و آزادانه ی اکثریت مردم در تحویل 

و به هدف اداره ی اجتماع برای سعادت همه ی ساکنین آن 

های حکومتی که بر پایه ی  سامانهاست، هیچ یک از 

گرفته  نظرایدئولوژیهای غیر آن هستند نمی توانند اخالقی در 

و برکناری حاکمان از حکومت شوند. آزادی مردم در انتخاب 

 یت هستند. مشروعضامن حفظ این 
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  هشتم فصل

 

 فیزیولوژی و آسیب شناسی           

 با اخالقیات  ارتباطسامانه ی لیمبیک در    
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، شرط اصلی اجتماعی شدن تحولی نظر روانشناسی از

 وو هوی  توان وقفه دادن انگیزه ها  حیوان مغز داریهر 

هوسهائی است که از سامانه ی لیمبیک و بخشهای پست تر از 

بر می خیزند. هیچ گروهی نمی تواند  آنهاقشر جلوپیشانی 

های نابجای  خواستهمنسجم شود مگر افراد آن بتوانند بر آتش 

سامانه ی لیمبیک خود خاکستر سرد کننده ای بپاشند و این 

توان  بامنطق   را تحت کنترول عقالنیت و هاخواسته 

از حرکات و افکار در آورند. وقتی که  یکایک  بازدارنده

و یا حتی یک گروه حیوانی، بر  هاانسان ی ازاعضاء اجتماع

ی فردیشان غذا خورده، نزاع کرده، بر هااساس خودخواهی 

جنسی  مقاربتسر قطعه ای زمین جنگیده و یا بدلخواه خود 

و بافت اجتماعی  ارتباطاتانجام دهند، رفتارها ی بین فردی،  

یتها در ممنوعاز هم فرو می پاشند. اجتماعات مدرن مملو از 

رفتارهای اجتماعی هستند، ولی ندرتاً در رفتارهای خصوصی 

یعترین پیش شانباید"  توی کنند. "مافراد دخالت 

برای  وقت،دستوراجتماعی است که در همه جا و همه 

 دوش همه باشد. نمی توانیرفتارهای بین فردی، باید آویزه ی گ

، گرچه ممکن است هوس چنین کاری را داشته دیبکشکسی را 

روابط جنسی  دکردی هوسبا هر کسی که  د؛ نمی توانیدباشی

به هر سرعتی  د؛ نمی توانیددزدی کنی د؛ نمی توانیدبرقرار کنی

و یا از چراغ قرمز راهنمائی د ان است رانندگی کنیتدلخواه که

و هزاران نه  ددیگران را پایمال کنی حقوقحق و ؛ یا دعبور کنی

. دستورات اکیدی برای برقراری نظم اجتماعی است دیگر

آن وابسته است، باید  بهبرای حفظ اجتماع که بقاء و سعادتمان 

یق داده و تطبیاد بگیریم رفتارهایمان را با عرف اجتماعی  
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اعی و با تحول اجتم کردهمستمراً این معیارها را ارزیابی 

آنهائی را که محتاج تعدیل هستند، تغییر دهیم. تا وقتی که 

د مانع رفتارهای انگیزه نانسان ها بتوان مغزساختارهای واالی 

ی توان سرپا مشوند، اجتماعات پیچیده را  او(impulsive) ای 

نگاهداشت. افرادی که بعلت آموزش و پرورش ناقص، اجتماع 

ممنوعیت را  اسی مغزشانبد اخالق، و یا اختالالت زیست شن

 مجرمیاد نگرفته اند، از نظر فرهنگی و زیست شناسی 

بحساب می آیند. در مواردی که نتیجه ی این اختالالت شدیداً 

و رفتارهای مختل فرد خاطی قابل  زده،نظم اجتماع را بهم 

ید او باکنترول یا درمان نباشند، بسته به شدت اختالل رفتاری 

رده، حذف کرده، و یا در جای محفوظی  را از اجتماع خارج ک

که هدف  اگری کرد تا نظم اجتماع را بیشتر بهم نزند. نگاهدار

این باشد که نظم اجتماع حفظ شود، آزادی عمل مطلق در 

روابط اجتماعی همه ی افراد، چه سالم و چه ناسالم باید سلب 

را  آنشود. آزادی فکری چیز دیگری است و هر کس حق 

تواند افکار خود را بیان کرده، نوشته، انتشار داده دارد، و می 

تبلیغ کند، ولی آزادی رفتارهائی که دیگران  آنو در باره ی 

یست. قدرتمندانی هم ن بولرا بطور منفی متأثر می کند قابل ق

که با رفتارهای ضد اجتماعی خواسته یا ناخواسته نظم اجتماع 

پیشرفت آن می شوند، زده، آنرا پس رفت داده و یا مانع  بهمرا 

 . هستندمستحق مجازاتهای سنگینی 

  

 وضوحنظر تفکری توان واپس زدن انگیزه ها باعث  از 

یک توان منطقی و تفکری فرد می شود. حتی در حین حل 

و یا فکر بی  خاطرههزاران  دباید بتوان ه یا مشکل مغزمسئل
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داللی است هایآنها با پردازش تداخلتا مانع  دمورد را واپس بزن

کسی که نمی تواند مسیر تفکری خود را مغز . دمسائل شو حل

توانست گفتار و کرداری  نخواهداز افکار بی ربط تخلیه کند 

مبتال به نوعی اختالل روانی می شخص را و  تهیه دیدهسالم 

 مغزمی تواند نوعی جنون باشد. یکی از ویژگیهای   که کنند

و اطالعات نامرتبط افراد با ذکاوت این است که با سرعت 

را حذف کرده و از  نظربه حل مسئله ی مورد حاشیه ای 

ورودشان به صحنه ی آگاه ذهن، که باعث اتالف وقت و 

خودداری می کند، تا بتوان بدون مداخله ی  د،نشوانرژی می 

 به راه حل مناسب رسید.سریعاً آنها 

  

درجاتی  باممانعت رفتاری در هر یک از ما، و   توان 

فقر، اجحافات،  گردان،تلف شکننده است. الکل، مواد روان مخ

محرومیتها برای ارضاء احتیاجات مقدماتی سامانه ی لیمبیک، 

یهای اجتماعی، بهم ریختن نظم اجتماعی بعلت جنگ عدالتبی 

و نظم برای مجازات  قانونو کشمکشهای سیاسی، کاهش توان 

دن اولیاء متخلفین، دستگاه های قضائی فاسد، بی اعتبار ش

قضائی اجتماع در انظار مردم، تبعیض در  -سیاسی  –ی اخالق

 -متخلفینی که قدرت سیاسی  مجازاتبرقراری عدالت و عدم 

این  کهاجتماعی دارند و شرائط نظیر این ها، عواملی هستند 

هم فرو می ریزند. در یک سطوح وسیعی در توان را در 

یماری های اجتماعی بگروه، هر چه تعداد افراد مبتال به این 

بیشتر شود، رفتارهای ضد اخالقی شایعتر و متنوع تر شده و 

را بیشتر از دست داده و تبدیل به معیار رفتاری  خودقباحت 

ی آن سقوط و انحطاط نهائقابل قبولی می شوند که نتیجه ی 
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اجتماعی و یا فرهنگی است. در مواردی که توان مانع شدن ها 

نفرت آمیز و نفرت آور، انگیزه  می شود، تصورات کاسته

کنترول خارج شده که قاعدتاً  ازبرای انتقام، و تمایالت جنسی 

 وبا تصور احتمال مجازات باید سرکوب شوند، سر برآورده 

 جنایات شایع می شوند. 

  

یت پیش ظرفیکی دیگر از استعدادهای قشر جلوپیشانی  

پیچیده تر بینی آینده، و عواقب رفتارها است. با توسعه و 

 مثلجلوپیشانی انسانها قادر شده اند تا نه تنها  قشرشدن  

حیوانات ثانیه های بعد را پیشگوئی کنند، بلکه تمامی 

یرند. این توان وقتی پیش آمد بگآینده ی خود را در نظر 

. شدکه توان ادراک آگاهانه ی زمان در مغز انسان ایجاد 

بسیار زیادی در ارزش آینده بودن انتظار در پیش بینی و 

اکثر مشغله ی ذهنی انسانها در ارتباط بقاء انسانها دارند. 

با امور آینده های دور و نزدیک است تا زمان حال و 

یربنای امید و اهداف ایده ز آینده نگری استعدادگذشته. 

آلیستی انسان ها هستند. توان پیش گوئی نتایج تجربه ها 

لوژی ها و توسعه ی تکنواختراعات،  که باعث ست

یج نتاسامانه های پیچیده ی اجتماعی شده اند. پیش بینی 

رفتار نظم دادن به منفی نیروی بازدارنده توانمندی برای 

آینده است.  درو کردار انسانها در زمان حال و یا 

اضطراب و بیم و هراس هزینه هائی هستند که انسانها در 

بودن و امیدوار پیش بینی آینده  توانمقابل دریافت 

پرداخته اند. نبود این هیجانات در اثر ضایعات قشر 

جلوپیشانی و یا آمیگدال منجر به اختالل در برنامه ریزی 
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می فرد بیمار های زندگی و اختالالت اخالق اجتماعی 

و  رفتارهامواردی که قشر جلوپیشانی نتایج  در.  شوند

برنامه های آینده را منفی ارزیابی می کند احساس فاجعه 

در این حال توان تفکری  دهد،به شخص دست می 

 ضعیف شده و ابهام روانی پیش می آید. 

  

آوری توان پیش بینی آینده، ترس همیشه موجود  بدست با  

گریبانگیر هر  بالفصلاز مرگ که در موارد تهدید جانی ِ 

حیوان دارای سامانه ی لیمبیک می شود، در انسانها به آینده 

. از آنجا که مرگ پایان وجود فرد است، یدا کرده استپبسط 

خوانده می  ما" خود" کهزمانی که در تصوراتمان نهادی 

و  فقدانشود، از هستی ساقط شده و فرو می ریزد، بزرگترین 

خالء اطالعاتی ای است که با آن مواجه می شویم. این ندانستن 

ترین تصورات و تخیالت انسانها همراه  مخوفبا وحشتی از 

 . می شود

  

یشانی برای پبا توسعه ی توانهای اقشار جلو  همزمان 

واپس زدن و مانع شدن از افکار و اعمال انگیزه ای سامانه ی 

یگری از مغز انسان، یعنی لوب گیجگاهی هم دلیمبیک، بخش 

ین بخش از مغز هم اتوسعه و تکامل پیدا کرده است. درانسان 

ز بسط پیدا به سرعت رو به رشد گذاشته و از دو طرف مغ

توان فهم و ادراک  هکه توانست استین بخش همکرده است. 

که سازنده  آواهاترکیبات خاص صداها در ابعاد زمان، یعنی 

ی کلمات هستند را به انسانها هدیه دهد. آواها کوچکترین 

ترکیب دهنده ی کلمات هستند که مغز بطور  داراجزاء صدا 
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یص داده و با تشخسرشتی قادر است آنها را در این مقام 

ترکیبات مختلفه شان کلمات را بعنوان سمبلهای معنی دار 

ذهنی بطریق گفتار به دیگران منتقل  محصوالتبرای انتقال 

 ، و یانمادینه  ،گفتن استعداد تنظیم مفهوم دار سخنکند.  

تا بتوان محتویات ذهن  استقراردادی آواها در طی زمان 

، در حالی که موسیقی تنظیم منتقل کرد شنوندهرا به  گوینده

ی خاص در قطعات زمان است تا آهنگ ساز بتواند نوتها

. استعداد ساخت دهداحساسات خود را به دیگران انتقال 

موسیقی هم مخصوص انسان است، ولی راهی نداریم که 

یوانات از شنیدن موسیقی دچار احساس می شوند حبفهمیم آیا 

یفیت هائی دارند. کچه یا نه؟ و اگر می شوند احساساتشان 

مرتبط شدن لوب های پیشانی و گیجگاهی از طریق طناب 

، و با بقیه ی مغز، توان تبدیل (arcuate fasciculus)هاللی 

مهیا کرده است. در  دارتفکرات و مفاهیم را به صداهای معنی 

و آگاهی  دانستن،که تفکر، زبان،   استها بوده  زمانهمان  

 ت طلوع کرده اند. در تاریخ حیا خود،از 

  

یگر دتکاملی دو ساختمان  –ضمن همین سیر تحولی  در 

مغز هم متحول شده اند. در حین این تحول هیپوکمپوس و 

عمق مغز کرده اند. با رشد قشر  بهآمیگدال شروع به مهاجرت 

شده و  فرستادهنو این ساختمانها تا حدی به عقب و پائین مغز 

ا پنهان مانده اند. آمیگدال ها در عمق لوب گیجگاهی از نظره

و به درون همین لوب نقل مکان پیدا کرده اند.  جانبهم به 

های گیجگاهی تحول  لوب  باارتباطات عمیق این دو ساختار 

ی داده اند، تجربه ی ذهنویژگی مهم به ادراکات  دویافته  
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پاداش، و توان سنجش و ارزیابی رفتارهائی که از شخص سر 

ین دو سامانه، تجربیات ادراکی اشد و توسعه ی می زنند. با ر

و از  کرد،را می توان پاداشی، مجازاتی، و یا خنثی ارزیابی 

همه مهمتر می توان آنها را از طریق هیپوکمپوس به حافظه 

فراخواند. برای انجام این تکلیف  ذهنسپرده و بعداً به 

یا  یک چین  لذا،تغییراتی در معماری مغز الزامی بوده اند. 

یپوکمپوس )شکنج جانب هشکنج دیگری درست مجاور 

( در قشر مغز ایجاد شده parahippocampus gyrus هیپوکمپی

 سربرافراشتهاست. از این ناحیه ی جدید است که رشته هائی 

اند که اطالعات را از همه ی مغز در یافت و بعد از پردازش 

مپوس در ی مغز می فرستند )به ساختار هیپوک همهدو باره به 

ید(. در این نمائکتاب خلقت و تکامل مغز و روان مراجعه 

هنگام بود که هیپوکمپوس دریچه ی ادراک تصوراتی شد که 

به آگاهی فراخوانده شده، و این تصورات در  حافظهاز انبار 

شدند )دریچه ورود  وارد  دارد،فیلمی که در آگاهی جریان 

ریک الکتریکی این به صحنه ی ذهن آگاه(. تح گذشتهتجربیات 

خاطرات گذشته را  ازناحیه از مغز می تواند سیالن روشنی 

در ذهن آگاه بجریان اندازد. گاهگاهی، همین تحریکات می 

یلی از خیالپردازی ها ی غنی را در ذهن براه اندازند ستوانند 

یست. یکی از این پردازشها، نکه شخص قادر به کنترول آنها 

فظه آشکار است، رؤیاهای خواب که ارتباطش با تحکیم حا

که در فصل خواب کتاب خلقت و تکامل مغز و روان  است

 شرحشان رفته است.
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ای برای  کنندهاین حال بود که آمیگدال مرکز کنترول  در 

به نمایش گذاشتن و تجربه احساسات، عواطف و خلق و خوها، 

ن ی به ذهن آگاه برای این پدیده های ذهنی شد. مایعنی دریچه 

ی کنم که محتاج مکلمه ی عواطف را به احساساتی اطالق 

یادگیری نیستند و بطور ژنتیکی طی تحول و تکامل طرح 

تعبیه شده اند )مثل لذت از بوی گلی معطر،  مغزریزی و در 

ی احساسات به معنی ولعشق به فرزندان، والدین و خانواده(، 

ندگی ادراکات اکتسابی ناشی از هیجاناتی هستند که طی ز

یطی در مغز ایجاد می کنند )مثل عشق به همسر محمحرکات 

بالقوه برای  توانو یا دوست داشتن انسانهای خاص دیگر(. 

قرار یا فرار و ادراک خشم یا ترس که عواطفی سرشتی 

با تهدیدات به آگاهی می رسند با هم تحول  مقابلههستند، و در 

لق و خو انسانها با خ احساساتپیدا کرده اند. با امتزاج این 

 .کنندقادر شدند از اوج سرخوشی تا قهقرای افسردگی را درک 

  

ی لوبهاارتباط لوبهای پیشانی و بخش فوقانی  بعلت 

گیجگاهی و آهیانه ای، احساسات با ادراک خود )من بودن( 

ی از قبیل فردیت، واقعی بودن، و ویژگی ادراکاتمخلوط شدند. 

احشائی فرد که در  ادراکات ای یگانه در کائنات داشتن، با

بخش اینسوالی لوب آهیانه ای جایگیری کرده، با هم گره 

اند. با این امتزاجات بود که نشاط در کوشش برای  خورده

ین همیستی یافتن طلوع کردند.  نحفظ وجود خود، و وحشت از 

بود که منشاء نهاد متافیزیکی دیگری در وجودمان شد  استعداد

 داده اند. بلق" نفسکه به آن "
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به  ادراکاتسطح داخلی لوب گیجگاهی راست با  ارتباط 

حین  در (Penfield)اصطالح متافیزیک را اولین بار پن فیلد 

یماران مبتال به صرع گیجگاهی که بتحریک الکتریکی مغز 

بیدار بوده و می توانستند ادراکات حاصل از تحریک 

ا کرد. از تکرار یکی مغزشان را گزارش لفظی بدهند، پیدالکتر

در این مورد خودداری می کنم  محققانمطالعات پنفیلد و دیگر 

و برای تکمیل این گفتار خوانندگان را به مطالعه ی کامل 

فصل لوب گیجگاهی و سامانه ی لیمبیک و فصل نامبرده شده 

یزیکی در کتاب خلقت و تکامل مغز و متافدر باره ی ادراکات 

آن   مختلفضوع از جنبه های روان تشویق می کنم، تا مو

یبیشتر نیز در همان  مطالعهشود. منابع متعددی برای  روشن

 فصول عرضه شده اند.

  
Penfield, W. et al, the Role of Temporal Lobe in Certain 

Psychological Phenomena, J Mental Science, 1955, 101: 451-465   

                                                       
Penfield, W. et al, The Cerebral Cortex of Man: A Clinical Study 

of Localization of Function. New York, McMillan, 1950, pp 162- 
181                                                    

                                            

  (utilitarian)شناسی، بعضی که برداشتی مصرفیروان در 

اند، این طور پیشنهاد می کنند  دادهایده ی خدا آگاهی ارائه  از

ی بوده است، الزامکه استعداد ادارک خدا برای بقاء نوع انسان 

و آن را یک دفاع روانشناسانه توجیه می کنند. بدون ادراکی 

وجود شخص،  ینی نمی توان توازنی بین وحشت نیستیچناین 

ی مخود"  وجودآن را " کهو ادراک حفظ پدیده ی عزیزی  
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کنیم. این توازن به سهولت با حقیقت دلخراشی  برقرارنامیم را 

هم فرو می پاشد. از  ازکه مرگ هر لحظه ممکنست فرا رسد، 

یش پآنجا که نمی توان ادراکات انسانهای اولیه یا حتی 

ز علم و فلسفه خبری نبود ی مدرن در زمانهائی را که اانسانها

ی بنظر می آمدند، فراخواند و از جادوئو همه چیزها مبهم و 

که به  داشتندآنها اطالع پیدا کرد تا به بینیم چه احساساتی 

نمی توان حدس زد که این موجودات در  .خداآگاهی منجر شدند

یار باستانی چگونه برداشتی از خدا داشته اند و این بسزمانهای 

سالی که نوشته ی مکتوبی  33666در طی بیش از  برداشت 

نداریم، چگونه تکامل یافته است و چه  دستاز انسانها در 

ین باورها حاصل اتحوالتی در رفتارهای انسانها در نتیجه ی 

 شده اند. 

  

ی او،  بارهشک، استعداد تجربه ی خدا و تفکر در  بدون 

ه ی لیمبیک ناشی از توسعه ی ساختاری مغز است. اگر سامان

یق دیگری تحول پیدا می کرد، هیچ آگاهی بطرلوب گیجگاهی 

به یدا نمی کردیم. پاز موضوعاتی به اصطالح الوهیتی  

ی برداشتهانبود،  هااگر مغز تحول یافته ی انسانعبارت دیگر 

گوناگونی که از خدا داریم، به هر علت متصوری که بوجود 

ری هم در نظم طبیعت ی شدند، و هیچ تغیینمآمده اند، پیدا 

یق دیگری ادامه بطرایجاد نمی شد و احتماالً زندگی انسانها 

می یافت. از آنجا که اکثر توانهای ایجاد شده در تحول و 

یدار مانده اند، به نفع بقاء است، باید ثابت شود که پاتکامل که 

یژگی برخوردار است. بعلت وتوان خدا ادراکی نیز از این 

ی مخربی که بر اساس رفتارهای رنگ بعضی از رفتارها



237 

 

237 

 

خداآگاهی در اجتماعات انسانی دیده شده است، عده  ازگرفته 

ی از اختاللی در ساختار ناشای از روانشناسان این توان را 

سامانه ی لیمبیک می دانند. بعضی از افرادی که دچار 

بالینی و بیمارگونه ی این سامانه هستند ادراکات  اختالالت

تعصبات عمیقی در این مورد  دچارویتری داشته و خداشناسی ق

 ادراکات. هستندرفتارهای مخربی  عاملمی شوند که گهگاهی 

متافیزیکی به فراوانی بخش غالب و کنترول کننده ی صحنه ی 

به جنون نوع اسکیزوفرنی شده و این افراد  مبتالذهنی بیماران 

هم کرده و یم با متافیزیک تومستقبفراوانی خود را در ارتباط 

ی  تجربهافکار و رفتار خود را به آن منسوب می کنند.  

یست، و غالباً وقتی ندائمی  افرادآگاهانه از خدا در همه ی 

تقویت می شود که دچار بحرانها و تنشهای به اصطالح روانی 

ی  سامانهاین بحرانها تحریکاتی در  ند.ی شومگوناگونی 

خارج هستند، و  افراد مللیمبیک ایجاد می کنند که از توان تح

را در  نهاد پناه دهنده ای ادراکمغز برای یاری طلبیدن 

جریان ذهنی وارد کرده و با استفاده از این ادراک تسکینی پیدا 

 آنها تلخاحساسات  ونتیجه توازنی در تنشهای ذهنی   درشده و 

. اگر باورمند عمیق به خداوند شاهد ظلم و شودایجاد می 

علیرغم باور عمیقش به خداوند  وی باشد،  دنباورنکرجوری  

ین موارد از سوی او، کسی برای رفع ظلم به ابرای یاری در 

او برای فریاد  قدرتفریادش نرسد، ادراک عدم وجود او و یا 

رسی پیدا می شود )به خاطرات یهودیان در اردوگاه های 

ی هیتلری و ادبیاتی این چنینی که این روزها هم هامرگ نازی 

کنید(. در نتیجه ی این  مراجعهفراوان به آن برخورد می کنیم، 
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ی متافیزیکی این افراد باورهااحساسات بسیار تلخ صخره ی  

 ی شود. مدچار شکاف عمیقی 

  

 peyoteبعضی از مواد مثل مسکالین که از قارچ  مصرف 

 مواد .این ادراکات را تقویت می کند شود،می  استخراج

انجام دهند  توانندکه این کار را می  شناخته شده ی دیگری

 آنهابه گروه  لذا iboga, soma, bufotenin, ayahuascaعبارتند از: 

entheogen معنی تولید کننده ی ادراک خدا در درون می  به

 ساختمانی مفصل تر  مطالعه یند )خوانندگان مشتاق را به گو

سوما  و اثر هر یک از این مواد در اینترنت ترغیب می کنم(.

یت زیادی برخورداراست. این ماده در اهمدر بین اینها از 

گرفته و اثر  قرارادیان باستانی هند و ایرانی مورد استفاده 

 که vedaخداآگاه کردن آن مورد ستایش قرار گرفته است. دین  

دینی  است،ریشه ی دین هندوی کالسیک زمان ما، و بودائی 

ین دین توان و حقیقت ابر اساس صداها  یا ِورد هاست. در 

صداها بسیار جدی قلمداد شده و صداها یا وردهای مقدسی که 

ی قدیمی آنها برای تکرار کردن آورده شده اند، کتابهادر 

های مربوط به این دین،  نوشتهاهمیت زیادی دارند. بر اساس 

یجه نتهمه ی این وردها در اثر توهماتی ایجاد شده اند که در 

ره و یا شیره ی گیاه سوما به بزرگان این ی استفاده از عصا

داده است. در اوستا همین گیاه به  دستدین در اعصار گذشته 

  بهیا هوم است که توصیفات مربوط  (Haoma)اسم هائوما 

(. Yašt 20 and  Yasna  9-00یش آن مفصالً آورده شده است) ستا

عصاره این گیاه خلسه آور مکرراً توصیه شده است.  مصرف

گیاه سوماست در تولید وردهائی  کهآن چه  واحتماالً این گیاه 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ya%C5%A1t
http://en.wikipedia.org/wiki/Yasna
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ی هاکه در حین عبادتها در این دو دین باستانی با ریشه 

این  دو هردخالت داشته است.   مشترک در اقوام آریائی

ی هوم  عصارهو  هستند (Ephedra)گیاهان از خانواده ی افدرا  

هنوز هم در مراسم زرتشتیان مورد استفاده قرار می گیرد، 

مدرکی بدست آورم که سوما هم هنوز در  نتوانستمولی من 

 دسترس هست. 

Boyce, Mary (1979). Zoroastrians: Their Religious Beliefs and 

Practices. London: Routledge. ISBN 0-415-23903-6. 

یقا افرهمین هدف است که بومیان قاره ی امریکا و  به 

هزاران سال است که انواع مختلف عصاره ی این گیاهان را 

می کنند. از این مواد و یا  مصرفدر مراسم دینی خود 

 ادارکاتمشابهین آن در مراسم شفا دادن، به هدف پیدا کردن 

که  متعالی، و وحی گرفتن و یا پیداکردن ادراکات برجسته ای

ی را تقویت می بخشند، نیز استفاده شاعرخالقیتهای هنری و 

دینی  مراسمشده است. مصرف تفریحی این مواد، خارج از 

موجب ادراکات معنوی در مصرف کنندگان می شود.  

 استفادهیش، بنگ و تریاک هم که در شرق بیشتر مورد حش

 مخصوصاً  .است، تا اندازه ای این ادراکات را تقویت می کنند

مورد استفاده قرار  بیشتر حشیش و بنگ  در بعضی از مراسم

ی گیرند. در غاری در الجزیره نقاشی ای از قارچی دارای م

پیش باقی مانده، و در نوشته  سال 666.یکی از این مواد، از 

های هرودت، و در تورات از مصرف مشتقات شاهدانه هم 

 ی رفته است.ذکر
  
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Boyce
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-415-23903-6
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 : فرمول شیمیائی مسکالین 8.6 شکل

  
  

Stafford, Peter (2003). Psychedelics. Ronin Publishing, Oakland, 
California  

   Roberts, Thomas B. (2006) “Chemical Input, Religious Output – 

Entheogens” Chapter 10 in Where God and Science Meet: Vol 3: 
The Psychology of Religious Experience, Westport, CT: 

Praeger/Greenwood.      
 

 

 

 

 
  
   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Mescaline_Structural_Formulae.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Mescaline_Structural_Formulae.png
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 Peyote قارچ:  8.3 شکل   

  

شک حین مراسم و آداب دینی ادراک خداآگاهی  بدون  

ای در دست نیست که  روانشناسانهتقویت می شود. مطالعات 

 ومعلوم کند که آیا تبلیغات و تذکرات مستمر، خسته کننده 

نه روزی باورهای دینی واقعاً موجب افزایش توان شبا

از دست دادن تازگی  بعلتخداآگاهی می شوند، و یا برعکس 

موضوع و یکنواختی اش، و بخصوص انجمنی شدن با مراسم 

 حاالت ذهنی منفیمذهبی و یا سوکواریها که  -یز دینی انگغم 

می شوند مغز دچار اطفاء  باعثشرطی شده ی ایجاد می کنند، 

ی هاآگاهیش کمتر و وازدگی از ایده  ادراکی شده و توان خدا

دینی پیدا شود. مغز دوستار تازگی هاست و تکرار برایش 

 ماللت انگیز است.
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 ادراک (meditation)مطالعه ی کسانی که با مدیتیشن  در 

ی توانمندی پیدا می کنند، معلوم شده است که در لحظه خداآگاه

مانندی از لوب گیجگاهیشان  صرعی ی ادراکی امواج الکتریک

دور  منطقهبر می خیزند. از آنجا که این امواج محدود به یک 

حرکتی دیگر هستند، در این  –از مراکز هوشیاری، و یا حسی 

ینی مشهود نیست، ولی شخص مورد باللحظه حمله ی صرع 

یخته است.  آممطالعه احساس می کند که با روانی عظیم در هم 

دعا و ندبه ها در مغز افراد  اوجاج صرع مانند در ینگونه اموا

می  گونهزیادی به ثبت رسیده اند. این که تمرینات مستمر این 

توانند مرکزی مشابه صرع زائی ایجاد کنند که نتیجه ی آن 

خداآگاهی و تقویت بیمارگونه ی آن  ادراکسهولت در تولید 

ای در  شدهاست، موضوع قابل تعمقی است. پدیده ی شناخته 

بیماری صرع وجود دارد که در اثر تخلیه های نورونی 

که از منطقه ی صرع زا  مغزصرعی نواحی دیگری از 

صرع زا  نوعرشته می گیرند، خود دچار تخلیه های نورونی  

 kindling) کردنمی شوند که به آن پدیده ی شعله ور 

phenomenon) ی گویند که تدریجاً مراکز صرع زا را افزایش م

. این امر دلیل توصیه ی کنترول هر چه زودتر و کامل دهدی م

 حمالت صرع در بیماران است. 

  

یان ادمطالعه ی شرح زندگی بسیاری از اولیاء  در 

مختلف رفتارهائی گزارش شده که دال بر اختالالت بالینی 

یمبیکشان است. گزارش توهمات بینائی، لدیگری در سامانه ی 

گزارش  آنهاصرع بالینی در احوال  شنوائی، بیهوشی، و حتی

یعات مدارهای مربوط به ضایا ممکن است این آشده اند.  
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خداآگاهی را در این افراد طوری تقویت کرده باشند که این 

در مغزشان به حداکثر خود رسیده و استعداد ایجاد شده  توان

کردن دیگران به محصوالت  متقاعداین افراد را قادر به 

 تواندباشد؟ می دانیم که هر سامانه مغزی می مغزیشان کرده 

بطور سرشتی و یا ناشی از اختالالت اکتسابی طوری مدار 

حد نبوغ برسند، و صاحبان همین  بهبندی شود که محصوالتش 

پیش  رامغزها هستند که انواع مختلف علوم و اجزاء فرهنگها 

ین برده اند. ادراکات رهبران دینی نابغه نیز می توانند جزء ا

 لوبحین حمالت صرعی که از  درباشند.   العادهتوانهای فوق 

گیجگاهی سرچشمه می گیرند گاهکاهی بیمار منظره هائی با 

ی زنده را آگاهانه ادراک می کند. موجوداتنور بسیار قوی و یا 

ی بصورت ولبعضی از این موجودات انسان معمولی نیستند، 

رانی روشنی آدمک ها، اشکال نورانی، یا سرچشمه ی نو

ادراکات حسی ممکن است در  مختلفتجربه می شوند. انواع 

 ادراکاین تجربه های عجیب ادغام شوند. حس پرمعنی بودن، 

بی جسمی، و یا نیستی، انشقاق جسم و ذهن، ادراک در بهشت 

ین حمله های صرع گیجگاهی حبودن و غیره، همه در 

شته ی گزارش شده اند. بدون شک آموزشها و تجربیات گذ

باور ها و اعتقادات شخصی به محتویات این  وزندگی 

ی در بیمار فکرتجربیات رنگ می دهند. گاهگاهی یک فشار 

ایجاد می شود و یا همان فکر پژواک کرده و تکرار می شود. 

 تکراریا شعاری در ذهن  وی، لغاتی بی معنی  اگاهی جمله 

ناسالم  می شود. در بیماری صرع لوب گیجگاهی که پدیده ای

است. این منطقه معموالً ناشی  ثابتاست منطقه ی صرع زا 

اکتسابی  عللاز آسیبهای مغزی در حین زایمانهای دشوار و یا 
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دیگر است که سطح داخلی لوب گیجگاهی آسیب می بیند. لذا، 

حمالت صرع آینده ی بیمار هم عیناً، تکرار  درهمین تجربیات 

میکروپسیا  و (macropsia)می شوند. پدیده های ماکروپسیا  

(micropsia)  کردن  ادراکیعنی بزرگ تر و یا کوچکتر

تجربیات ذهنی اشیاء محیط بیمار، و یا بلند و کوتاه شدن 

تند و کند شدن گذر زمان بوفور گزارش  وصداهای اطراف، 

 می شوند.
  

      de javu و  jamais vu آشنا  بودنبه ترتیب ادراک آشنا  که(

حنه ی ذهنی و یا بر عکس ادراک غریبه بودن پنداری( ص

به  یی لحظه ای است گاهگاهسردرگمصحنه ی ادراکی و 

دست می دهد، ولی این پدیده ظاهراً سالم تعداد زیادی از مردم 

ی گاهگاهصرع لوب گیجگاهی بسیار شایع هستند.   درها 

وحشت فوق العاده، و یا اضطرابی خرد کننده به بیمار  حمالت

بالقوه جهنمی درون  ادراکاتدهد، که شعله ور دست می 

سیستم لیمبیک است. درست بالعکس، گاهگاهی آرامشی عمیق 

ی توانمندی در بیماران ایجاد می شود. گاهگاهی سرخوشو 

ی و افسردگی همراه آن خودکشتحریکات ایجاد شده اصرار به 

ای  العادهایجاد می کنند. در حالی که اگر مدارها تقویت فوق 

شته و نورونهای آن به طرز خاصی با هم ارتباط پیدا کنند، دا

متعدد شگفت آوری تولید کنند که حاوی  محصوالتمی توانند 

منشاء  احتمالً چندین و چند پدیده ی تعجب آور شوند که 

 هستند.و انواعی از هنرها باورهای گوناگون متافیزیکی 
Persinger, M. 1983 Religious and mystical experiences as artefacts 
of temporal lobe function. Perceptual and Motor Skills 57:1255-

1262                 
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 Persinger, M. 1984 Striking EEG profiles from single episodes of 
glossolalia and transcndental meditation. Perceptual and Motor 

Skills 58:127-133  
                                                                                                      
Persinger, M. 1987 Neurophysiological bases of God beliefs. New 

York: Praeger 

 

ی از بعضی امتزاج بین اختالالت لوب گیجگاهی و  سابقه 

مدعیان ادراکات دینی را می توان در تاریخ باستانی یافت. 

که در اجتماعات بدوی زندگی می کردند  افرادمطمئناً اگر این 

ادعاهایشان  گرفتنداکنون زنده بودند و مورد مطالعه قرار می 

یا توسط حکام آنقدر مورد توجه مردم قرار نمی گرفت، و 

و باطل بودن ادعاهایشان  ندقرار می گرفت استنطاقوقت مورد 

به اثبات می رسید. برای مثال یکی از یهودیان تبعید شده به 

 عهدنویسنده ی یکی از کتب  که (Ezekiel) بابل به نام ذوالکفل 

عتیق است در حمالتی توهمی چهره هائی چهارگانه بصور 

کرد که با قبوالندن آن به  دارکاگاو، عقاب، شیر و انسان 

ی  برامردم زمانه، این ادراک را منشاء باور چهارگانه ای 

 سرنوشتیت انسانها کرد، که تا حال ادامه دارد. شخص

محاکمات علی محمد شیرازی معروف به باب و جریان 

از موضوعات ادعائیش  رامحاکمات او که بی اطالعی او 

ت. شخصی به نام سباتاهی روشن کرده برای خوانندگان آشناس

در قرن هفدهم با تحریک حکومت وقت  که (Sabatai Zevi)ِزوی 

سیاسی در حکومت  –ی ایجاد اغتشاش دینی براانگلیس و 

ی مشابه داشته سرنوشتوقت عثمانی، ادعای مسیح بودن کرد، 

و روشنگر این موضوع هستند. سباتاهی را که مأمور انگلیسی 
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ن اسکیزوفرنی است ولی استعداد دچار نوعی جنو دانستمی 

داشت به ادعای مسیح  مردمفوق العاده ای برای تحریک دینی 

بودن واداشت. او به سرعت تعداد بسیار زیادی را بدنبال خود 

انداخت. دولت عثمانی او را دستگیر و به او دو پیشنهاد  راه

او پرتاب می کنند و از آنجا  سمتیکی این که تیری به  ،کرد

 اوروایات هیچ تیری به مسیح نخواهد خورد، اگر  که طبق

مسیح موعود باشد که جان سالم بدر خواهد برد و دولت او را 

یشنهاد دوم این بود که اگر او از پبه رسمیت خواهد شناخت. 

بیماری  وجودآزمایش اولی امتناع کند باید مسلمان شود. با 

بی  روانی اش، عشق به زنده ماندن او را مجبور کرد که

کرده و از مسیح بودن توبه کرده و  قبولدرنگ شق دوم را 

ین های سرزممسلمان شود. این امر افتضاح دینی وسیعی در 

زیر سلطه ی عثمانی ها ایجاد و باعث شد تعداد زیادی از 

شده و پنهانی یهودی بمانند که به آنها  مسلمانیهودیان ظاهراً 

cryptic jew ود دارد که آتاتورک زیادی وج احتمالی گویند. م

اگر افراد   مطمئناً در یکی از این خانواده ها رشد کرده باشد. 

ینه های دقیق مغزی قرار می معابا این مرد مورد  مشابه

یقات تحقگرفتند اختالالت عامل ادعاهایشان روشن می شدند.  

ی مربوط به خدا باورهافراوانی نشان داده اند که ادراکات و 

ی مغز انسانهاست، و موارد غیرعادی و از ویژگیهای طبیع

ممکنست ناشی از اختالالت آن باشند. همان  آنوسواسی 

ی و تهاجمی هستند جنسساختارهائی که در ارتباط با رفتارهای 

 در ایجاد ادراکاتی از این گونه نیز درگیر می شوند. 
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ی با اجتماعقرابت  محتاجحیواناتی هستند که  انسانها 

یکی از اجزاء این پیوستگی دفع دیگرانی است یکدیگر بوده و 

 شکلتشخیص داده می شوند، چه این تفاوت در  متفاوتکه  

ظاهری باشد چه در عقاید و آراء. این طور فرض شده است 

سالمی که دچار صرع  ظاهراً که تجربیات الهی در افراد 

گیجگاهی نیستند، و در نتیجه در اکثر افراد ادارک می شوند، 

طرح های الکتریکی سازمان یافته تری از امواج  ی ازناش

یجگاهی هستند. این تخلیه گخارج از کنترول حمالت صرع 

های الکتریکی موقتی نورونها با عوامل روانی مثل تنش های 

ی، از دست دادن عزیزان، اتفاقات ناگوار و غیر شخص

نشدنی ترس از  حلمترقبه، و مشکل همیشه حاضر و هرگز 

فرد به جریان می افتند، و ادراک خداآگاهی  مرگ حتمی خود

. در این حال حمله ای تشنجی به شخص دست کنندرا فعال می 

یبی در او غرنمی دهد، ولی ممکن است رفتارهای عجیب و 

ایجاد شود که با فرهنگها رنگ می گیرند، و برای افراد ناآشنا 

ممکنست جنون آمیز جلوه کنند )مثل قمه زدن،  فرهنگبه آن 

در اوج خلسه و  صورت،نجیر زدن، و گل مالی کردن سر و ز

 دریقائی و امثالهم(.  افر قبائل  Voudou یا رقص های وودوئی

با ممارستهای زیادی تقویت شده باشند،  امواجشرائطی که این 

دوباره زنده کرد.   ممارستهامی توان آنها را براحتی با همین 

اد شده در سامانه ی هیجان آور امواج ایج محرکاتبعلت  اگر

و در مدار خاصی از  باشندلیمبیک به اندازه ی کافی توانمند 

آن تخلیه شوند می توانند موجب ترس و واهمه شده و به فرد 

ین ادراک دست دهد که بی یار و یاور مانده و کسی غیر از ا

. در این حال است که شخص آمدخداوند به کمک او نخواهد 
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یاء اوله به دین و مذهبش از مسیح، یا مبتال از خدا، و یا بست

دیگر دینی فریاد طلبی می کند. بسته به شدت تخلیه های 

ین تجربیات هم شدت و ضعف پیدا انورونی در مدار مزبور، 

 می کنند.

  

ی رسد که توان خدا ادراکی هم مثل بقیه ی م بنظر  

ی داشته و هذلولتوانهای سامانه های مختلف مغزی توزیعی 

دم در میانه ی منحنی و عده ی کمتری در انتها ها اکثر مر

یرند. بعضی تقریباً هرگز این تجربیات را پیدا نمی گقرار می 

و همیشه خداناباور  دارندکنند یا ادراکات بسیار ضعیفی 

(atheist) ی مانند. حتی اگر سعی شود که آنها را به باور م

عده ی  قادر به ایجاد چنین ادراکاتی نمی شوند. بکشانند،

یات را بقوت و تناوب تجربدیگری برعکس توان ایحاد این 

دارا هستند. اشکال بیماری زای آن می تواند با صرع  زیادی

یجگاهی همراه شود. در موارد صرع گیجگاهی ادراکات گ

و سازمان منسجمی ندارند. افراد  بودهایجاد شده قطعه قطعه  

ین مدار قرار در طیف میانگین فعالیتهای ا کهغیر مصروعی 

یدا می کنند، که پمی گیرند اشکال خفیف تر این ادراکات را 

اکثریت مردم را شامل می شوند. در موارد توانمند دانستنی 

شخص دست می دهد و او طوری ادراک می کند  بهبس عمیق 

بودا مراجعه  حالکه به حقیقت واال دست یافته است )به شرح 

یا در همه ی هستی و کائنات کنید( و یا توسط خدا لمس شده و 

و یا ادعا می کند که همه ی کائنات بخاطر او خلق  شده،غرق 

یمار مبتال به اختالالت بشده است. جالب این است که اگر 

را در ادراکات ناشی از  آشنایا اشیاء   افرادسامانه ی لیمبیک  
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بیند، براحتی قانع می شود که دچار توهم شده است و  بهصرع 

ی کنند، در حالی که اگر به نمهم ادعاهای او را باور دیگران 

توهمات متافیزیکی ای برسد که خدا و یا پدیده های جالب 

یگر را تجربه کرده، خود او آنها را بعنوان یک حقیقت د

می دهد، و دیگران  گزارشغیرقابل انکاری قبول کرده و 

را این ادعاها را بدون چون و چاغلب معتقد به همان نوع خدا 

ی کنند. تجربیاتی بصورت از دست دادن جسم، مقبول 

و یا  بهشتمسافرت های روح، و گردشی در کوچه باغهای 

 که (forced thought) در آسمانها گزارش شده اند. تفکر اجباری 

بیماریهای روانی است، در این  حاالتپدیده ای نسبتاً شایع در 

کلمات  و افکارمواقع بصورت ادراکی گزارش می شود که "

ساخته شده در مغز توسط خدا یا نیروئی ماوراء الطبیعه در 

زائیده ی افکار خود شخص نیستند.  و" اندذهن تزریق شده 

یع و یکی از شافکر اجباری در جنون اسکیزوفرنی بسیار 

عالئم این اختالل سامانه ی لیمبیک است و می تواند عامل 

لی که مبتالیان به یار مخرب و حتی قتل شود. دلیبسرفتارهای 

ی دانند ریشه در همین نمجنون را مسئول قانونی رفتارهایشان 

حقیقت بخوبی شناخته شده دارد. گاهگاهی صداهای بهشتی و 

آیند زنگ و یا نوتهای خالص موسیقی دل انگیزی  خوشیا 

این ادراکات مرموز  ازبگوش این افراد می رسند. انواعی 

برای تحمل مشقات زیادی قانع هستند که انسانهای بسیاری را 

تا با مراقبه های طوالنی هفت شهر عشق را به پیمایند  کندمی 

کنند، و در این راه دچار چه  تجربهتا بتوانند این ادراکات را 

 وحشتهائی که نمی شوند.
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 یده بینی بی جرم و بی جنایت...بر سرهاچون کمندش ای دل مپیچ کانجا       زلف در

 این بیابان وین راه بی نهایت... از زنهاررفتم جز وحشتم نیفزود      طرف که  هر از
 حافظ           

  

ناشی از فعالیتهای مغز هستند و با  ادراکاتین اهمه ی   

ادراکات فراوان  مثلمتافیزیک هیچ گونه ارتباطی ندارند، ولی 

دیگری که در مغز ایجاد می شوند، محصول شعبده بازی هائی 

در نتیجه ی اختالل درسیالن طبیعی وارده های  کههستند 

برای مثال سماع یکنواخت حسی به آن ایجاد می شوند. 

درویشان، مدیتیشن های مختلف و ممارستهای تکراری لفظی 

)ذکر کردن( از عوامل شناخته شده ی این اختالل در سیالن 

یگر این است که اختالالت دنکته ی وارده های حسی هستند. 

یجگاهی که منجر به حمله ی صرع بالینی می کار لوب گ

ی توانند طوری فعالیتهای سامانه ی لیمبیک این مشوند، 

ییر دهند که حتی در غیاب تخلیه های الکتریکی تغبیماران را  

یعنی در فواصل زمانی ای که دچار حمله ی صرع  زا،صرع 

  کهی در آنها ایجاد کند  مختلنیستند، خلق و خو و سیالن روانی 

که در اوج ناکامی، تنش، و  بشود یعی ایطب افرادیه  شب

بطور نسبتاً دائمی بحرانهای شخصی هستند. در نتیجه، 

رسند. در بیجانی و احساسی عمیقی در آنها بظهور هاختالالت 

ی است که تجربه خداآگاهی و بحرانافراد طبیعی، در موارد 

د. کرده و تقویت می شوپناه بردن به خدا در ذهن طلوع 

یکی غیرطبیعی مغز بعضی از مصروعین الکترفعالیتهای 

ی کند که با ملوب گیجگاهی طوری رفتارهای آنها را متأثر 

دینداری شدیدی مشخص می شوند. زندگی این افراد با اوج 

یز و دوباره متولد شدنهای دینی و اسرارآمهائی از تجربیات 
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بیات و تجر رفتارآئین مشخص می شود.   وحتی تغییر دین 

صرعیشان با ادراکات و  حمالتروانی این بیماران در بین 

تجربیاتی مملو از قضا و قدر و سرنوشت خاص تعیین شده از 

یزیک برای آنها همراه می شود. اختالل فعالیتهای سامانه متاف

ادراک آگاهانه ی این بیماران  ممکنستی لیمبیک این بیماران 

پیامی به  تاخاب شده اند را به این باور رسانده باشد که انت

جهان برسانند و آن را از منجالب تاریکی و جهل نجات دهند. 

ین ویژگیها شخصیت لوب گیجگاهی یا سندروم ابه مجموعه ی 

Geschwind پرگفتاری، پرنویسی،  بای گویند. سندروم گشویند م

رفتارهای جنسی غیرعرفی، پاسخهای عمیق هیجانی و 

 شود.مشخص می  محرکاتشعوری به 
 Benson DF. The Geschwind Syndrome. Advances in 

Neurology 1991; 55, 411-421                                                             
                                                                              

  

 

 دیگران ازکمتر  مطمئناً 

 دیگران  ازکمتر  احتماالً 

 دیگران        مثل

 راندیگ ازبیشتر  احتماالً 

 دیگران ازبیشتر  مطمئناً 
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ی که توزیع توانهای زیست شناسی مختلف را : منحنی هذلولی یا زنگوله ا8.2 شکل

 استاندارد است. انحرافیعنی  standard deviation مخفف SD. دهدنشان می 

  

ین بیماران ا اختالالت دیگر سیستم لیمبیک اگربعلت 

ی مانیا و یا قهقراهای افسردگی باشند، برداشتهای اوجهامستعد 

آنجا  ازا می کنند.  یدپای از این حاالت و یا شاعرانه فیلسوفانه 

ویژگیهای بُعد زمانی محرکها در  باکه پردازشهای مرتبط 

ابعاد  مغزنیمکره ی راست پردازش نمی شوند، و این نیمه از 

مکانی را در پردازشهای ذهنی ادغام می کند، به این افراد 

بدون ابتدا یا انتها، یعنی ابدی و ازلی  زمانادراکات خالی از 

ی بسیار فضائدر حالی که تجربیات  بودن دست می دهد،

عجیب و غریبی داشته و در اوج افالک به گردششان در می 

مرگ نیز به ادراک زمان در آینده پیوند  کهآورد. از آن جا 

ادراک ذهنی  کاملخورده است، ممکن است در نتیجه ی تعلیق 

زمان، بیمار به ادراک نامیرائی و زندگی ابدی باور پیدا کند. 

اختالالت شدید سامانه ی لیمبیک که منجر به جنون  دمواردر 

از ادارکات دینی و مشغله با  مملومی شوند، توهمات بیماران 

یم افکارشان مستقخدا و اولیاء دینی هستند، ومکرراً از کنترول 

توسط خداوند و یا مسیح و یا امام غایب گزارش می دهند. 

ارد کار و زار ی دینی ممکن است شیطان نیز وباورهابسته به 

که ادراکات  استجریان ذهنی آنها شود. در این حال 

وحشتناک، همراه با اضطرابات شدید و به جهنم رفتن بجای 

را مملو می کنند. اختالل همیشه موجود در  آگاهبهشت، ذهن 

منطقی و عقالنی  توانلوب جلوپیشانی بیماران مبتال به جنون 

از آنها سلب می کنند.  کردن و یا واپس زدن این ادراکات را
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در افراد طبیعی ادراکات ضعیف مشابهی ایجاد  استممکن 

واپس زدن این  درشود، ولی توان طبیعی قشر جلوپیشانی 

ادراکات مانع باور به حقیقی بودن آنها می شود. ضعف قشر 

که خواهیم دید، محتاج آموزش و  همانطورجلوپیشانی که 

با  راتواند این ادراکات پرورش اکتسابی فراوانی است و می 

عقالنیت و منطق تحت کنترول در آورد، عامل توسعه و وفور 

سعی فراوان در غلبه ی این  کهاین باورها در فرهنگهائیست 

باورها بر حقایق عقالنی و علمی می کنند. در مطالعات 

ی در مسیحیان متعصبی که به اصطالح تولد دوباره روانپزشک

به وفور در مراسم کلیسا  واند،  ای در مسیحیت پیدا کرده

شرکت کرده و براحتی حاضر و آماده بوده اند که در راه خدا 

یزی به پا کنند، اختالالت فراوانی در اعمال لوب خونر

گیجگاهی آنها یافت شده اند. مشاهده ی رفتار بعضی از 

سیاستمداران چه در غرب و چه در شرق در زمان ما، و 

جنگهائی که رنگ و بوی دینی  رهبرانمطالعه ی تاریخی 

 در آنهاست.داشته اند، یادآور چنین بیماریهائی 
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در  زا: پیداشدن فعالیتهای الکتریکی صرع 8.. شکل 

سالمی که مربی  انسان (T= temporal)ناحیه ی لوب گیجگاهی 

یدایش این امواج با مدیتیشن تجربه پمدیتیشن بود و در هنگام 

یتهای صرعی در لوب فعالیدا کرده است. پ راخدا"  ادراکی "

یده نمی د (O = occipital)پشت سری  و (F = frontal)های پیشانی 

شدن فعالیتهای  همگامشوند. این فعالیتها در واقع ناشی از 

سوزنی تعداد زیادی از نوورنهای این منطقه است که میدان 

یکی توانمندی ایجاد کرده و محصول آن می تواند الکتر

یه رشته ی عصبی دریافت ناحتهائی از مغز را که از این قسم

ی در ئیتهافعالمی کنند، متأثر کند. بعداً خواهیم گقت که چنین 

سایر بخشهای مغز می توانند منجر به قضاوت آگاه از خوبی یا  

ینگر را پرسی محرکات شوند. مشاهده ی این یافته مایکل بد

یک همین منطقه می ترغیب کرد تا تحقیق کند که آیا با تحر

 را ایجاد کند یا نه؟ ادراکتواند همین 
  

 اقتباس از کتاب: شکل
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یچیده، ولی پکردن میدانهای الکترومغناطیسی  وارد 

)تسال  (Tesla)نانو تا یک مایکرو تسال  06ضعیف با توان 

یدان مغناطیسی است(، از طریق پوست مواحد بین المللی توان 

نظر،  موردسر به نیمکره های مغز و هدایت آنها به مناطق 

می تواند ادراکات خاصی را در صحنه ی آگاهی ذهن افراد 

این تکنیک به فرد مورد آزمایش که  در.  کندطبیعی ایجاد 

سکوت مطلق نشسته  پوشیده شده، و در تاریکی و چشمانش

یوتری شده میدان مغناطیسی کامپاست، از طریق کاله خودی 

 مغزمورد نظر را به لوب گیجگاهی یک یا هر دو نیمکره ی 

او وارد می کنند. تاریکی و سکوت از این جهت انتخاب شده 

یطی است که به اکثر افرادی که محاند که در این ویژگیهای 

متعالی"  ادراکات" ولهامی" یرتهای ابصبدنبال پیداکردن  "

ی را انتخاب می کنند )شب زنده داری(. شرائطچنین  هستند،

شنوائی محیط که  ودر این موارد، بعلت نبودن محرکات بینائی 

مانع همگامی فعالیتهای الکتریکی مغزی و پردازشهای 

نظر می شوند، توان ایجاد همگاهی فعالیتهای  موردنورونی 

بسیاری از اولیاء  حالی کند. در شرح نورونی افزایش پیدا م

دین گذراندن زمانی بعنوان چوپان و به تنهائی وقت گذراندن 

و بیابان که همین وضع را به حداکثر و بمدتهای  صحرادر 
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 دعایجاد می کند، گزارش شده اند. شب زنده داری و اطوالنی  

و ندبه ی سحر خیزان ِ تنها در ایجاد ادراک خداآگاهی اثر 

 ری دارند. بیشت

  

یجگاهی گکسانی که با این وسیله سطح داخلی لوب  اکثر 

حضور" ی از  حسطرف راستشان تحریک می شود، "

گزارش می دهند. این تجربیات  را" کنندهی ادراک وجود"

مورد مطالعه  شخصذهنی که ویژگیهایشان به عوامل فرهنگی 

از  و ویژگیهای میدان الکترومغناطیسی وابسته هستند، مملو

مهم و مبهم شخصی می شوند. اگر لوب  ادراکاتهیجانات و 

یمکره ی چپ توسط این میدان معناطیسی تحریک نگیجگاهی  

حس کلی توانمندی از وجود خود شخص به او  ادراکشود 

دست می دهد.  اودست می دهد، یعنی ادراک خود فربهی به 

ت در حالت طبیعی و بیدار فعالیتهای نیمکره های چپ و راس

محصول نهائی  وی یکدیگر را متعادل کرده  اتا اندازه 

یتهای یک نیمکره، و یا ادغام شده های طبیعی محصوالت فعال

ی به آگاهی رساندن آنها، به براآنها، با انتخاب خود مغز 

در دراز مدت، هر نیمکره ی مغز از راه ادراک می رسند. 

ی دیگر را  جسم پینه ای )کورپوس کالوزوم( فعالیتهای نیمکره

برای ادراک نیمه ی مقابل بدن تخفیف داده و از غلبه ی این 

ادراک در صحنه ی ذهنی جلوگیری می کند. از این طریق 

است که هر دو نیمه ی بدن بطور مساوی در صحنه ی ذهنی 

نمایانگری می شوند. ضایعات یک طرفه ی مغز باعث غلبه 

 دچار اطفاء ی نمایانگری نیمه ی سالم شده و نیمه ی مبتال

 ادراکی می شود که در موارد شدید به آنوزوگنوزی 
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(anosgnosia)  .فقط در رؤیاهای خواب هستند که معروف است

بهم می خورد، که یمکره نهر دو تنظیم ادراکات ایجاد شده در 

مفهومی  وکه معنی  استمحصول درهم و برهمی نتیجه ی آن 

ی های تفکری و هزاران سال است که منبع گمراه ،ندارد

یشگاه و د ر بیداری، اگر هر دو آزماانسانها شده است. در 

تحریک شوند حس حاصل بصورت ادراک همزمان نیمکره 

ذهن  دریگری" د" شخصوجود ذهنی ای در می آید که گویا 

 نمایانگری شده است.

  

  

 
  

: تصویر اولین کالهی که برای تحریک الکترومغناطیسی مغز مورد 8.3 شکل

گرفته است.  لقب (God’s Helmet)به نام کاله خود خدا  واستفاده قرار گرفته 

یماران روانی و برای تخلیه های نورونی خاصی، بدستگاه های مشابهی برای درمان 
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یحات پزشکی شده اند که نواحی دیگر مغزی را به تسلدر موارد افسردگی، وارد  مثالً 

 . و یا از فعالیت می اندازند تحریک وامی دارند

  

یمبیک، لساختمانی و یا الکتریکی سامانه ی  اختالالت 

بخصوص آمیگدال قادرند انگیزه هائی برای تهاجم و آدم کشی 

دانشجوی دانشگاه تکزاک  0900. در سال کننددر بیمار ایجاد 

 در(  Charles Joseph Whitmanبه نام چارلز جوزف ویتمن ) 

و مادرش در منزل،  همسراز کشتن  بعد (Austin)شهر آستین 

دانشجویان دیگر تیراندازی، و قبل  بهاز باالی برج دانشگاه،  

نفر را در همان روز  00از این که پلیس او را به قتل برساند، 

نفر را به شدت مجروح، و یک نفر هم چند  55د و به قتل رسان

بعد فوت شد. در کالبد شکافی توده ای سرطانی از نوع  روز

 . شدمجاورت آمیگدال او پیدا  در(glioblastoma) گالیوبالستوما 

  

 مهاجمی از انسانهای به اصطالح خردمند خردمند بعض 

عرصه  ترین موجودات زنده ای بوده و هستند که تا حال پا به

جالب این است که این انسانهای با توان  وی حیات گذاشته اند، 

و می  کردهذکاوتی قدرتمند ولی شخصیتهائی معیوب، سعی 

دهند. این سعی یکی  نسبتکاذبی را بخود  کرامتکنند که  

ی گول زننده ی محصول ادراکدیگر از شعبده بازی های  

یشان رفتارهامغزهایشان است که برای توجیه وحشتناک ترین 

می  ساختهو آرام کردن وجدان نارس و تحول نیافته شان  

سرزده و سر می زنند  آنهاشود، تا بتوانند رفتارهائی را که از 

توجیه کنند، آن هم به شرطی که الزامی به چنین توجیهاتی 

کنند. این نوع از انسانها جانشین دایناسورهای  ادراک

اند. اکثر انسانها نه تنها  دهشخزندگان، در شاخه ی پستانداران 
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را تا  هاهر نوع حیوانی را که با آن مواجه شده اند، و بعضی 

حد اطفاء نوعی کشته اند، بلکه بارها قتل عامهائی از 

 اند که حد و حصری ندارند. دادهاجتماعات خودشان انجام 

اکثر کسانی که در طی تاریخ لقب کبیر به خود داده اند از 

اولین واکنش انسانها در برابر اکثر  د.همین قماش هستن

 درکشفهای علمی و یافتن تکنولوژی های جدید استفاده از آنها  

نظامی و نابودکردن انسانهای دیگر و یا محصوالت  امور

. اکثر کشتارها ریشه ای سرشتی و استدیگر طبیعت بوده  

ی ساختار مغزی انسانها دارد، ولی بیشتر  تکاملناشی از نقص 

ا را می توان مستقیماً در ارتباط با یکی از محصوالت ه آن

باورهای متافیزیکی، و یا حفظ  منجملهسامانه ی لیمبیک، 

ملتها  اکثرسرزمین یا تجاوز به سرزمین های دیگران یافت. 

در کشمکشهائی که بین هم ایجاد می کنند، خدای خود، 

ین مقدس تر خود را بعنوان ضامن سرزمباورهای دینی، و 

و از  دادن،روزی، وسیله ی قانع کردن سربازان برای جان پی

خودگذشتگی هائی می کنند که مشقات عمیقی برای آنها و 

. این امر حتی در کشمکشهای درون آورنداجتماعشان بار می 

باور  برگروهی هم دیده می شود و عده ای باور خود را 

ات دیگران برتر ارائه می دهند و سعی در قبضه کردن اعتقاد

اجتماعی کرده  –در نزاع های سیاسی  استفادهمتافیزیکی برای 

جلوه می دهند  ترو خود را بخدا و اولیاء اصلی دینی نزدیک 

که انگیزه های این جنگ و  آنجا ازتا گروه مخالف را.  

خونریزی ها از شرورترین سطح مغز طلوع می کنند، همیشه 

ن عوام به این یجی شرارت بار ببار می آورند. قانع کردنتا

انسانها را که حتی با همه ی  ازباور که خداوند کشتن بعضی 
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یزه انگمنطقی بی گناه هستند، جایز کرده،  –معیارهای عقالنی 

ای قدرتمند برای معدوم الَدم کردن آنها و صحه گذاشتن برای 

ی ادعای ارتباط بس دور و تخیلی با خدا حتاین قتلها ست. 

می دهد که  قدرتمندانرا به بعضی از داشتن، این مجوز کاذب 

بهر بهانه ای که بفکرشان می رسد، حتی در موارد خصوصی 

ی افراد که ارتباط حداقلی با نظم اجتماعی دارد، رفتارهاترین 

با باورهایشان کافی  مخالفتحکم مرگ صادر کنند. صرف 

برای صدور حکم ارتداد و جایز شمردن قتل سؤال کننده است. 

رزانتر از هر چیزی در سودای ارضاء خواسته خدا ا متاع

در داد و ستدهای اجتماعی  وهای سامانه ی لیمبیک قدرتمندان 

خداباوران رد و بدل می شود، و بعضی از این قدرتمندان 

ی خود را در مقام دفاع از خداوند توهم می کنند که با طور

ضعیف و بی دفاع را محکوم به  مخلوقاتفتوای محاربه با او، 

 مرگ می کنند.

  

ای روانشناسانه در ایاالت متحده از بین  مطالعه در  

% اظهار داشته 7ی  روانشناسدانشجویان سال اول رشته ی 

 کشوراین  اجتماعآدم کشی می کنند. در کل   خدااند که در راه 

% 53% زنان حاضر به این کار هستند، و 3% مردان و 06

سجد و یا مراکز دینی یسه، مکنمردانی که مرتب به کلیسا، 

مشابه می روند، حاضر به آدم کشی در راه خدا هستند، در 

% زنانی که مرتب به کلیسا می روند حاضر به 9ی که فقط حال

مرتب کلیسا رفته، و اظهار  که% مردانی 36این کار هستند. 

ی مغزمی دارند که دچار بینشی دینی شده اند و در معاینات 

ی لوب گیجگاهی دارند، حاضر به آدم عالئم ابتالئات مختلفه 



261 

 

261 

 

اجتماعاتی  درای این گونه   مطالعه.  هستندکشی در راه خدا 

ی فرهنگی است، در چراکه دین باور یکه تاز و بی چون و 

دست من نیست، ولی از مشاهد ی سطحی روش رفتاری توده 

کشورهائی که در زمان ما حکومت دینی دارند،  معدودها در 

ی گیرد و افراد مبتال به این مسهل تر انجام بی شک این امر 

ی ماختالالت فرصت بیشتری برای اغناء این انگیزه ها پیدا 

کنند. نگاهی به رفتار انتحاری کسانی بیاندازید که به احتمال 

یشان را یافته، باورهای آنها را تا مستعدهازیاد رهبران آنها 

 یدا دیگرانخ راهحدی تقویت می کنند که نه تنها حاضرند در 

را که حتی دین و فرهنگ مشترکی با آنها دارند، بکشند، بلکه 

نیز فدا کنند. مطالعات شخصیتی این افراد  راخودشان 

نشان نمی دهند.  آنهااختالالت آسیب شناسی بالینی ظاهری در 

نکته ی جالب این است که برخالف برداشت متعارف، این 

پردازی، و یا احترام به یری، استعداد به خیال پذافراد تلقین 

توانهای برتر سیستم  فقطنفس متفاوتی از دیگران ندارند، بلکه 

لیمبیکشان است که آنها را قانع برای انجام چنین رفتارهائی 

ید مثل تولیشترین توان سامانه ی لیمبیک زنها وقف ب.  کنندمی 

و پرستاری از فرزندان و خانواده شان می شود، و توان 

شدن در راه آب و خاک، و  کشتهی کشتن و تنومندی برا

ی انسانهاباورهای دینی برایشان باقی نمی ماند، و از این نظر 

برتری از مردها هستند. بطور طبیعی محصوالت ساختار 

یشتر بطرف پرورش دادن است تا بسیستم لیمبیک زنها 

 کمترتخریب کردن. برای مثال زنها تمایل به داشتن فرزندان 

تری هستند لذا تمایل کمتری به چند همسری دارند با کیفیت به

در حالی که مردها تمایل بیشتری به  شوند،تا مبادا حامله 
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اهمیت  فرزندانداشتن فرزندان بیشتر داشته و به کیفیت این 

زیادی نمی دهند، لذا دست به چند همسری می زنند. این امور 

و یافتن یوانات هم دیده می شود، دفاع از سرزمین، ححتی در 

یری بعهده ی حیوان نر گهر چه بیشتر حیوان ماده برای جفت 

است و اوست که در این راه می کشد و   (α male)غالب گروه

 کشته می شود. 

  

اکثر متون دینی ارجاعات مکرری برای کشتن  در 

یگران بعنوان اثبات قدرت ها و توجیه هستی خدایان دیده می د

ی تعلق ندارند بعنوان اعتقادتم شوند. کسانی که به همان سیس

 مباحکوردل کنار گذاشته شده و نامزد اطفاء شده و خونهایشان 

می شوند. هزاران سال پیش چادرنشینان آواره ای که از 

باوراندند که منتخبین خدا هستند  بخودبردگی فرار کرده بودند 

و با این  داشتو به سرزمینی گام نهادند که به دیگران تعلق 

که خدا این سرزمین را به آنها داده، قتل عامی شرم آور  بهانه

یگناهان کردند و قضیه هنوز هم ادامه دارد. نکته ی جالب باز 

همه ی ادیان قتل و کشتار را  متعصباین است که باورمندان 

مفید قلمداد می کنند. همین افراد باور عمیق  جامعهبرای حفظ  

در باره ی موضوعات  نباید فلسفهدارند که علم یا منطق و 

 موردخاص عقیدتی هیچگونه اظهار نظری بکند و یا آنها را 

مطالعه قرار دهد تا مبادا از حدت و شدت احساسات محصول 

 .شودسیستم لیمبیک کاسته 

  

یزیکی فی که به ادراک می رسند، چه عامل محسوسات 

مشخصی در خارج از وجود شخص داشته باشند، که بطور 
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ی هستند، و یا محصول رده های آگاهاندن به طبیعی قابل رس

هستند که نمی توان برای آنها  مغزی پردازشهاناآگاه  

محرکهای فیزیکی محسوسی مشخص کرد، باید در حداقل یکی 

از سامانه های مغزی که در قشر قرار گرفته پردازش شوند تا 

آگاهی کشانده شوند. بارها گفته ایم  بهدر صورت لزوم بتوانند 

می افتند  براهمحرک پردازشهائی که در سامانه ی لیمبیک که 

و به انجام می رسند، اکثراً در سطح ناآگاه باقی می مانده و از 

برمی خیزند، و باید برای پردازش و به آگاهی  شخصدرون 

یند. این ساختارها را می بکشاندن آنها ساختاری قشری تهیه به 

گرفت که بصورت سامانه  نظر در  (operator)یاتوان گرداننده  

تکالیف مورد  کهنورونهائی هستند  ازی از قبل شکل گرفته  ها

نظر در آنجا پردازش می شوند. این مدارها بصورت هسته و 

یحی خاصی نبوده و با مدارها و سامانه های تشریا مرکز 

. گرداننده ها در دارنددیگر مغزی در ارتباط تنگاتنگی قرار 

تعیین شده ی مدارهائی هستند که طی  واقع الگوهای از قبل

تکامل برنامه ریزی شده و در طی رشد و توسعه ی  وتحول 

تقویت یا تضعیف  پرورشمغز تدریجاً ظاهر و با آموزش و 

می شوند، و به صورت اداره کننده های مدیریتی برای 

 سامانهمی آیند. مثل توان  درو اطالعات   محرکاتپردازش 

این گرداننده ها هم در هر فردی بطور  های دیگر مغزی، توان

سرشتی متفاوت بوده، مفعول توزیع هذلولی بوده و بخشی از 

ی توانی بعضذکاوت و شخصیت هر انسانی را شکل می دهند. 

 در حد نبوغ در یک یا چند سامانه دارند.
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مغزی  مختلفیلی و نیوبرگ هفت گرداننده ی عملی داکوئ 

لیف ذهنی از قبل برنامه ریزی شده که احتماالً برای انجام تکا

 کرده اند.  مشخصاند، را 

  

مدار بندی  که (holistic operator)گرداننده ی کل نگر  -0 

شده و به ما  متمرکزآن در لوب آهیانه ای طرف راست 

اجازه می دهد که بدون وجود محرک واحد و مشخصی 

ما را تحریک کند، همه ی جهان را  حواسکه قادر باشد 

یت خدا و یگانگی وحدانمثالً " وپارچه ادراک کنیم   یک

فرض کرده و تصور کنیم که آن را می  راهمه ی جهان 

 فهمیم".

  

 که  (reductionist operator) گرداننده ی کاهش نگر -5 

مدارهایش در لوب آهیانه ای چپ جایگیری کرده اند، و 

 علمی، منطقی، و ریاضی با ادراکات برخوردبه ما توان 

 حسی مان از جهان می دهد.

  

مدارهایش در  که  (causal operator)  گرداننده ی علتی -5 

بخش خلفی فوقانی آهیانه ای چپ   ولوب های پیشانی 

است. بخش آهیانه ای اجازه می دهد که ذهن  گرفته قرار

 (cause)  علتاز نظر سببی خود را قانع کند که به 

محصول این  است. ظاهری، پی برده چندهر  اتفاقات،

هائی است که مغز بدون  (intuition)بداهه  توان همان 

تعمق در جهت توجیه سریع عامل ادراکات ذهنی تولید 

که پردازشی  اتفاقات (agent)تعیین عامل واقعی  می کند. 
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لوب جلو پیشانی است و  قشردر ارتباط با  وقتگیر است 

و بیش  ندیرتر تکامل پیدا می کدطی رشد و نمو مغز و 

در مواردی مغز . از همه به علم تجربی وابسته است

برای قانع کردن خودش در رسیدن به تعیین عامل و حل 

مشکل در مانده و دست بدامن خالقیت می زند که به آن 

می گویند. در این موارد برای مشکل   heuristicمکانیسم

ذهنی، حتی بعد از پردازشهای منطقی و عقالنی جواب 

ند و یا قانع کننده ای یافت نمی شود. در این موارد همه پس

مغز به خالقیت پناه برده، سؤال اصلی را کنار کذاشته و 

در عوض سؤاالت ساده تری را ارائه و به شرح و 

توصیف آنها می پردازد. این شرح و توصیفات  ساده تر 

و قابل فهم تر بوده و اغلب افراد آنها را بجای جواب 

قبول می کنند، و موضوع را فیصله می مسئله ی اصلی 

بحث در مورد اثبات  تیخالق یمثال برا نیبهتردهند. 

وجود خداوند و صفات اوست که احتماالً تا ابد ادامه 

گاهگاهی هم خالقیت های مغز کارساز خواهد داشت. 

 شده و میان بری برای رسیدن به حقیقت می شوند. 

  

مدارهایش  که (abstract operator)گرداننده ی انتزاعی  -8 

آهیانه ای نیمکره ی چپ مغز قرار  لوبدر بخش تحتانی 

 منجملهگرفته اند و مفهوماتی کلی از حقایق منفرد، 

مفاهیمی از قبیل ریاضیات، حکومت، عدالت، فرهنگ، و 

 .کندخانواده را پردازش می 
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در سطح  که(binary operator) گرداننده ی دوگانه  -3       

یانه ای قرار گرفته اند به ما اجازه آهی لوب های تحتان

می دهد تا با درخواست برای انتزاعات دو گانه )مثل 

خوب و بد، زشت و زیبا( از ادراکات کلی عصاره ی 

ین گرداننده در ساختن امعانی را از جهان بیرون بکشیم. 

ی باوری نقش کلیدی بازی می کند. ها (mythic)اسطوره 

را ایجاد می کند که مخالف آن چه  شتبردااسطوره این 

 شبهه آور است.  وکه ادراک می کنیم واقعاً وهمی  

  

مدارهایش  که (quantitative operator)گرداننده ی کمی  -0 

های آهیانه ای و نزدیک به نواحی  لوبدر بخش تحتانی 

 بخشگرداننده های مضاعف و انتزاعی قرار دارند. این 

 دهای مختلف انتزاع می کند. کمیت را از ادراک نها

  

گرداننده ی ارزش هیجانی که در سامانه ی لیمبیک  -7 

ارزش خلق و خوئی به ادراکات و  و  کردهجایگیری 

 یم می دهد. مفاه

  

مبهم  آنقدر  2و 0 ی مورد کنکاش گردانندگانپردازشها 

اطالق هستند. هیچ آزمایش  قابلی  ادراکهستند که برای هر 

واند نتیجه گیری عملکردهای این گردانندگان را ی نمی تتجرب

فراوانی هم که طی قرون متفکر  کوششتکذیب یا تأئید کند و 

صرف  آنهاترین انسانها در اثبات و یا رد بی چون و چرای 

کرده اند، نتیجه ی قانع کننده ای برای خواص نداشته، و عوام 

بدون ی که از این موضوعات ارائه شوند، برداشتهم هرگونه 
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قبول می  اجتماعچون وچرا بعنوان بخشی از فرهنگ و دین 

کنند. اکثر محصوالت این دو نوع گرداننده در بقاء فردی اثری 

ی سازندگان کیفیتهای فرهنگ اجتماعات انسانها ولندارند، 

نگریهائی است که  کلهستند. مثال خوبی برای این برداشت 

ذره  ازاشت که " اساس بعضی از فلسفه ها شده، مثل این برد

ی کائنات، ما  همهتا منظومه ی شمسی، از اتم گرفته تا   گرفته

ی بزرگی گرداننده ی همه خداو جهان، همه یکی هستیم". یا "

غیبت  خدامرده است" یا " خدایا این که " ،است" جهانی 

 امثالهم.  و" استکرده 

  

به  مربوطخاص تر بوده و بخش  5ی شماره ی  گرداننده 

نه ای آن که از پردازشهای عقالنی، منطقی و استداللی آهیا

است، به سادگی اشتباهات زیادی را  محرومقشر جلوپیشانی 

پردازش  کردنمرتکب می شود. در واقع وظیفه اش فقط قانع 

آگاهی در باره ی علت ظاهری اتفاقاتی است که می افتند، تا 

ادامه و با اقتصادی عملی به زندگی خودش  سهولتموجود به 

ی برای هر محرکی واقعدهد، بدون این که درگیر یافتن علت 

بشود. بخش آهیانه ای این گرداننده توان رسیدن به حقیقت 

و برای زندگی روزمره هم به این نوع حقایق  ندارد،را مطلق 

این  ازبدون اطالع   انسانهااحتیاجی نیست. طی اکثر تاریخ، 

چگونه کار می کنند، و خورشید و فلک  مهکه ابر و باد و 

یشان در رفتارهابدون اثری تعیین کننده بر کمیت یا کیفیت 

بدست آوردن آب و نان، و ارضاء بنیانی ترین احتیاجاتشان، 

بارشان در این موارد ادامه داده اند. زیرا  غفلتبه زندگی 

ی حیات الزامی نیست.  ادامهدانستن حقیقت مطلق اکثراً برای 
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زنده برای بقاء فردیشان هیچ احتیاجی  برای مثال، موجودات

که بدانند زمین بدور خورشید می چرخد یا خورشید به  ندارند

طبیعت ذاتمان چیست؛ و  شده؛دور زمین؛ آب از چه ساخته 

امثالهم. پی به حقیقت واقعی بردن محصول استعداد های 

ی دیگری هاقدرتمند و استثنائی دیگر در ساختار گردانندگان

 منطق،ی است که با بکارگیری  نوابغپیشانی مغز در قشر جلو

استدالالت علمی می توانند بعضی حقایق را از پس  وعقالنیت 

ی خرافاتی که در پیداکردن رابطه ی  همهپرده بیرون بکشند.  

ی اکثر ادارکات انسانها طی قرون، افکار معلولعلت و 

 کرده اند، محصول انباشتهشخصی و فرهنگ اجتماعی آنها را 

یت فعالبخش آهیانه ای این گرداننده است که در سطحی ابتدائی 

می کند. اکثر مردم اقتصادی بودن و منفعل بودن یافته های  

انرژی و  وآهیانه ای این گرداننده را ترجیح می دهند،  بخش

وقت خودشان را صرف تعمق برای پیدا کردن علت واقعی 

کنند. ذهن آگاه می رسند، نمی  آگاهشانادراکاتی که به ذهن 

یت می کند. از فعالراحت طلب انسانها در این شرائط کارآ تر 

وظائف متفکران هر فرهنگی است که با استفاده از توانهای 

و عقالنیت محدودی که طبیعت آنها را اعطاء  منطقعلم، 

یافته  رامهم   امورکرده، روابط صحیح علت و معلولی برای 

فراد اجتماع وارد کنند تا جای ا پرورشو آنها را در آموزش و 

ی هستند غلطانواع مختلف خرافاتهائی را بگیرند که اطالعات 

که ممکنست تصمیم گیری های روزانه ی پیچیده تر مان را 

بدون شک کمکی به بهبود برنامه ریزی  امرمتأثر کنند. این 

ینده همه آهای فردی و اجتماعی برای زندگی روزمره و 

 خواهند کرد.
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ی روانشناس، مطالعات 8نظر گرداننده های گروه  از 

شعوری و رشدی، و انسان شناسی نشان داده اند که بطور کلی  

باید یاد  نهادهاقبل از یادگیری حقایق خاص در مورد  انسانها

گرفته باشند که کلیاتی انتزاعی از هر نهادی استخراج کنند. 

هم حیوان باید یاد بگیرند که یک چیزی همزمان  اولمثالً، 

(، و بعدا از آن  گربهاست و هم از نوع خاصی است )مثالً 

خاص تر )گربه ی ایرانی( و یا کلی تر  راخواهند شد آن  قادر

تنازع بقاء بشدت  در)پستاندار( رده بندی کنند. این کلی کردنها 

شخص نتیجه می گیرد که همه ی در ابتدا کارآمد دارند، مثالً 

یر باغ شاین نتیجه گیری را بر  بعدهستند، و   درندهشیرها 

 وحش اطالق می کند.

  

ی شود میعات بخش تحتانی لوب آهیانه ای چپ مانع ضا 

بیمار بتواند مفهوم متضادی برای کلمه ی ارائه شده به او بیان 

روز بگوید شب(. توان فوق العاده ی این  مقابلکند )مثالً در 

از مثنوی مولوی  یرزگرداننده را به بهترین وجهی در اشعار 

 می توان برداشت کرد. 

  
 از آواز خوش کی کم کند بلبلدر رز نعره ی زاغان زند            زاغ 

 ی گل قوت دماغ سرخوش استبوخارستان غذای آتش است            نقل 

 تریاقشان بر می کنند زودها هر چند زهری می کنند         زهر 

 با ذره چو دین با کافری ذره  ین جهان جنگست کل چون بنگری   ا 

 فعلیشان ببین اندر رکون جنگای باال و آن دیگر نگون             ذره 

 ما جنگییم از ضر و سود الجرمبنای خلق بر اضداد بود              پس 

 یکی با هم مخالف در اثر هراحوالم خالف همدگر               هست 

 ها باشد اصول جنگها... صلحبی رنگی اصول رنگها           هست 

 ششم دفتر         



270 

 

270 

 

  

  

ها با  داده، در ارزیابی کمیتی 0ی شماره ی  گرداننده 

 مقایسه ی رده های انتزاعی درگیر است. 

  

به  نسبتدر گیر خلق و خوی انسان  7ی شماره  گرداننده 

نهاد های ادراک شده است. نظریه های روانشناسی از قبیل 

که سازمان بندی  کنندیان می ب (appraisal)نظریه ی سنجشی 

ساختار ارزش گزار و سنجش کننده ی محرکات، با سازمان 

یجانات دیگری که در سامانه ی لیمبیک پردازش هدرگیر با 

می شوند، تفاوت زیادی دارد. مثالً در یک موقعیت تلخ خشم و 

اندوه ممکن است ساختار ارزش گزار شعوری با قابلیت 

)خشم که ناشی از ارزیابی عامل خارجی بعنوان  دباشنتطابقی 

سنجشی است، در حالی  رسدمحرکی تهدید کننده به ادراک می 

که اندوه چنین ویژگی ای ندارد و احساسی ناشی از فقدان 

است(. همین امر در مورد ترس و امید هم که ارزشهای 

تظاهرات  خشممتفاوتی دارند صادق است، در حالی که 

ی لیمبیکی بیشتری با ترس  انهوژیکی و ساممشترک فیزیول

 یا ترس با امید.  اندوه،دارد تا با 
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 نهم فصل

 

 تحول و تکامل لوب های پیشانی        

 و قشر جلو پیشانی، در ارتباط با اخالقیات   
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 : بخش سایه دار قشرجلوپیشانی مغز شمپانزه و انسان را مشخص می کند.  9.6 شکل

 از)اقتباس 

 Zigmond et al., 1999 Fundamental Neuroscience. Academic 

Press, San Diego)                                                       
                                                                                                                               

یشانی جلوپآن جا که لوب های پیشانی، بخصوص قشر  از

رفتارهای اجتماعی انسانها، قضاوت و آن، بشدت در 

یات درگیر می شوند، برای روشن اخالقهیجانات ِ مرتبط با 

 –ی تحولشدن منشاء زیست شناسی اخالقیات باید به سیر 

تکاملی، و ساختار تشریحی و فیزیولوژی این بخش از مغز 

آشنا شویم. با مطالعه ی فسیلهای زیادی که محصول پرشدن 

ی ممختلف از رسوبات سنگی شده هستند، جمجمه ی حیوانات 

تکاملی ظاهری مغز  –توان تا اندازه ای به سیر تحولی 

 ی برد. شکل زیر قالب داخلی پحیوانات در طی تاریخ حیات 

(endocast)میلیون سال  5.0ی است که هومونئاندرتالی  جمجمه

 مترمکعبمیلی  0056قبل زندگی می کرده و حجمی برابر 

               شمپانزه مغز
   انسان مغز
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بهای داخلی بدست آمده اندازه و شکل خارجی داشته است. قال

مغز را، شبیه به یک مجسمه، بخوبی نشان میدهند. وزن کلی 

ی شاخص برامغز نسبت به وزن حیوان معیاری قابل اعتماد 

بندی پیچیدگی وظائف مغز آن حیوان است. در واقع اندازه ی 

ی سطح قشری و تعداد ستونهای قشری در  کنندهمغز که تعیین 

ی استعدادهاس مغز برای پردازشهایش هستند، ظرفیت دستر

 پردازش اطالعاتی را در پستانداران تعیین می کند. 

  

  

 
  

 هومونئاندرتالیل شده ی جمجمه ی فس:قالب داخلی  9.3 شکل

  

ین مهمتربر حجم کلی مغز، حجم لوب پیشانی  عالوه 

عامل تفاوت گزار بین رفتارهای پستانداران مختلف و نخست 

حجم لوب  بهیاگرام زیر نسبت حجم کلی مغز دپایگان است.  

سه گروه از نخست پایگان با سطح تکاملی مختلف،  درپیشانی 
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یل، شمپانزه و گور) جثهیعنی گیبون، سه نخست پایه ی بزرگ 

 اورانگ اوتان( و انسان را نشان می دهد.

  

  

 
  

  

  

  

  
 شانی در نخست پایگانلوب پی م: نسبت حجم کلی مغز به حج9.2 شکل

 = Gibbonیبونگ 

Great apes نخست پایگان بزرگ جثه = 

 = Humanانسان 

  

 از اقتباس 
 Semendeferi, K., et al., The evolution of the frontal lobs: A 
volumetric analysis based on three dimensional reconstructions of 

    حجم
  

        لوب

 یشانیپ
  

  به  

  
 یلی لیترم
  

  مکعب

 میلی لیتر مکعب        بهکلی مغز  حجم
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MRI of human and ape brains. Journal of Human Evolution, 32, 

375-388                   
  

 دری جالب این است که هر چه اندازه ی مغز  نکته 

تکاملی بزرگتر شود، نسبت حجم لوب  –سلسله مراتب تحولی 

یشتر می شود. در واقع سیر بپیشانی به همه ی مغز هم 

پیشرونده ی تحولی مغز هم در پستانداران و هم در نخست 

یگان بطور نامتناسبی بطرف رشد لوب پیشانی پیش رفته پا

% و در انسان 55یشانی پاست. در مغز گیبون حجم لوب 

% حجم کل مغزش است. نظمی که در شکل فوق برای 57

یشانی دیده می شود گویای دستورالعملی پرشد نسبی لوب 

این بخش، حداقل در  و پیشرونده ی ژنتیکی برای رشد موزون

ی رسد که م. در واقع بنظر ستا (hominid)  ها نما انسان

ای که قانونی طبیعی که جزئی از قانون تحولی تکاملی 

ی این رشد هم وجود برامنحصر به موجودات زنده است، 

داشته که مخصوص انسان نبوده بلکه در سایر نخست پایگان 

 . صدق می کندنیز  پستاندارانو همه ی 

 

، همانطور که در بحث از نظر تشریحی و فیزیولوژیکی

و قشر جلوپیشانی کتاب خلقت و تکامل مغز و روان  تاالموس

که پرتوهای نورونی را از  استآمده، این بخش از مغز قشری 

  .کندمیانی تاالموس دریافت می  –هسته ی بسیار مهم پشتی 

که تغییرات ساختاری و عملی ایجاد شده در این بنظر می رسد 

. به این از مغز باشدین بخش ااملی تک –کلید تحولی هسته 

ین نوشته هم اشاره شده است.  اجای دیگر  درموضوع  
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 درجلوپیشانی را به همه ی مغز  قشرحجم   نسبتیاگرام زیر د

 گروهی از پستانداران نشان می دهد.

  

 )اقتباس از 
 Uylings, H. B. et al (1990) Qualitative and quantitative 

comparison of the prefrontal cortex in rat and in primates, 

including humans. Progress in Brain Research, 85, 31-62                

                                                                            

 
  

 رانی مغز در پستانداکل: نسبت حجم قشر جلوپیشانی به حجم 9.4 شکل 

  

Rat  یصحرائ= موش 

Marmoset  =،امریکای جنوبی درمیمون کوچکی  مارموست 

Macaque بوزینه ی دم کوتاه = 

 حجم
  

 قشر

  
 جلو

  

 یشانیپ
  

  

          مغز  کل  حجم
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Orang  اوتان= اورنگ 

Human انسان =  

  
قشر ی رشد براکه نظم و قانونی که طبیعت  واضح است 

جلوپیشانی تعبیه کرده در واقع در باره ی رشد قشر نو 

(neocortex) تحول  زماناز الیه ی مغز است،  0ر قشکه  است

ی پستانداران ظاهر شده است. با مطالعه ی قالبهای داخل

که بخشهائی از  ،قشرنو کهفسیل شده معلوم شده  جمجمه های

می  قرار  (rhinal fissure)مغز هستند که باالی شیار بویائی

و مغز پستانداران را از حیوانات پست تر متمایز می  ،یرندگ

 است.  ظاهر شدهاین حیوانات  درمیلیون سال پیش  566کند، 

  

و  تحولنظر اهمیتی که قشر نو جلوپیشانی در مسیر  از 

تکامل مغز و در انجام تکالیف مدیریتی وظائف بقیه ی مغز 

مرتبط شود. به این دلیل است که با  آندارد، باید با اکثر نقاط 

این  نها،آبزرگ شدن بخشهای دیگر مغز و پیچیده شدن اعمال 

بخش نیز باید رشد کند تا بتواند از عهده ی وظائف پیچیده ای 

شده برآید. در نخست پایگان، بخش های  گذاشتهکه بعهده اش 

یشانی پیشرفت قدامی شکمی لوبهای پیشانی پحدقه ای لوبهای  

 بر فراز حدقه ی چشم قرار می گیرند. کههستند 

  

نخست  درپیشانی ی تاریخ طبیعی پیدایش قشر جلو  سابقه 

میلیون سال پیش  86پایگان را باید در جد مشترک آنها که 

جو کرد. خود این موجود، قبل از این  وزندگی می کرده جست 

میلیون سال  03که به نخست پایگان دیگر تحول پیدا کند،  

نخست پایگان و قشر  واقعسابقه ی حیات داشته است، یعنی در 
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حالی که آثار  دریون ساله دارند.  میل 33جلوپیشانیشان تاریخی 

یه در دوره ی زمین شناسی اولقشر نو را که در پستانداران 

 -پیدا کرده اند، در اولین پستاندار تحول (Cretaceous)کرتاسه 

می توان  (Repenomamus robustus)نام  به (reptomamal)خزنده 

ی می کرده زندگمیلیون سال قبل  056کرد، که حدود  مشاهده

یائی بوداخلی فسیل مغزاین موجود اولین آثار شیار  قالب است.

در تاریخ را نشان می دهد، که دال بر اولین طلوع قشر نو 

ی  جمجمهاست. با کشف قالب داخلی از تحول و تکامل حیات 

 566فسیلهای دیگر زیست شناسان باستانی عمر قشر نو را 

یش میمونی پ Tetonius homunculus. زنندمیلیون سال تخمین می 

 (prosimian) ی می کرده، زندگدر اوائل دوران ائوسین  که

اولین آثار ساختارهای قشری، بخصوص لوب پیشانی را در 

 نشان می دهد. اشقالب داخلی جمجمه 

  

یتر و لمیلی  0066ها حجم مغز هومونئاندرتال  متوسط 

کیلوگرم بوده، ولی نسبت لوب پیشانی اش به همه  0.3وزن آن 

ین نسبت در انسان بوده است. حجم مغز همی مغز کمتر از 

یلی لیتر تفاوت می م  966-0.66انسانها در دوران زندگی از 

میلی لیتر و وزن آن در  0866 -0366کند که میانگین آن  

گرم است. از مطالعه  0566-0866متوسط  بطورزمان بلوغ 

 86666ی که نئاندرتالی قالب های داخلی جمجمه ی فسیل 

سال پیش زندگی می کرده و تصویرش در باال نشان داده شده، 

دیده می در آن های جانبی لوب پیشانی بوضوح  شکنجو 

یشانی که مربوط پشوند، مشخص شده است که سومین شکنج 

به گفتار در انسان است، در این پیش انسان متحول شده بوده 
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ا از این امر نمی توان نتیجه گرفت که آی البته،است. 

اند یا نه.  بودهها قادر به سخن گفتن  هومونئاندرتال

مطالعه ی قاعده ی جمجمه  با (phoneologist)ن آواها یمتخصص

کردن نقش اساسی دارد )به فصل  صحبتکه در ایجاد توان 

ید( طرز کنگفتار کتاب خلقت و تکامل مغز و روان مراجعه 

زه ی صحبت کردن این موجودات را حدس زده اند. بعلت اندا

ها می توانسته اند مقدار زیادی  گونهمغزشان، این انسان 

ین او کیفیت اطالعات را پردازش کنند، ولی نمی توان به نوع 

اطالعات پی برد. بنابراین استعداد صحبت کردن، با در نظر 

سال،  566666پیشانی، می تواند  لوبگرفتن تحول این شکنج 

داشته  سابقهتال ها یعنی از اولین عصر پیدایش هومونئاندر

ی و زیربناها باشد. البته با مطالعات بیشتری پیش در آمدها

سخن گفتن را تا  اط بتبی مغزی مرساختارهاالزم برای ایجاد 

 میلیون سال قبل پیدا کرده اند. 5

  
Falk, D. Braindance, New York: Holt                                            

Holloway, R. L., et al. The human fossil record: Vol 3. Brain 
endocasts, the paleoneurological evidence. Hoboken, NJ: willey 

                                         

  

 تکاملکلی می توان گفت که در طی تحول و  بطور 

یعنی رشدی فرای  (encephalization)تمایلی به مغزی شدن 

 بخصوصی لیمبیک در حیات پیدا شده تا حیوانات،  سامانه

 مغزانسانها را هرچه بیشتر از سطح لیمبیکی باال ببرند.  

گرم وزن  536فقط  که bushbabyنخست پای کوچکی به نام  

یکای جنوبی است، به بزرگی امردارد و در زمان ما بومی 
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 Adapis یگری به نام د  (lemuroid)حیوان لمور مانند نخست پای

parisiensis ،اوائل دوران  درگرم وزن داشته و  0066که  است

ین زندگی می کرده است. بطور گروهی پیش میمونهای سائو

دنیای جدید )قاره ی امریکا( که اطفاء نشده اند، از نظر مغزی 

یمونها و نخست پایگانی مشدن مثل بقیه ی پستانداران هستند. 

 ترقید حیاتند دوبرابر مغزی دنیای قدیم )قاره ی افریقا( که در 

برابر مغزی تر از پستانداران پست تر  3شده اند، و انسان 

 است. 

  
Jerison, HJ, (2007) The Human Frontal Lobe (second edition), 
Miller, BL & Cumming JL (eds), The Guillford Press New York, 

NY, pp 107-118                                                                                    
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 قشر پیشانی و جلوپیشانی مغز           

  اخالقیات بادر ارتباط                
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شده ی  ساختهآنجا که اخالقیات عقالنی شده دستورات  از

نی مغز تحول یافته ی انسانها برای برقراری بخش جلو پیشا

ی اجباراً اجتماعی شده ی آنها هستند، زندگروابط مناسب در 

یات را در این بخش اخالقباید بتوان زیربنای معماری این نوع 

 هایاز مغز جستجو کرد. برای این امر باید بتوان ساختار

 رااخالقی، ذکاوت و شعور اجتماعی   رفتارمولد عصبی 

ی لوب پیشانی به هاکه گفتیم اعانه  همانطور کنیم.  خصمش

هیجانات بخصوص در مورد آگاه شدن از هیجاناتی که دیگران 

اهمیت مستقیمی برای شعور اجتماعی و  دهندنشان می 

جنبه های  فردرفتارهای اخالقی آدمیان دارد. شخصیت هر 

جنبه ی هیجانی اصطالح شخصیت  ازبسیار متنوعی دارد.  

توصیف ویژگیهای رفتاری همراه با ابراز هیجانات  برای

یا  ،(irritability)، تحریک پذیری (apathy)بی حالی  مثلاست، 

. شخصیت اخالقی شخص منش (impulsivity)انگیزه ای بودن 

همدردی،  ادراکرفتاری او در روابط بین فردی است، مثل 

دن دلسوزی، عدم تجاوز به حق و حقوقی که دیگران برای رسی

استفاده قرار می دهند، کوشش در برقراری  موردبه سعادت 

    عدالت اجتماعی، فداکاری و غیره.

  

 دو (intelligence)که قبالً اشاره رفت، ذکاوت  همانطور 

لغوی دارد. در معنی معمولی آن ذکاوت در  مختلفمعنی 

کردن در سطح  استداللارتباط با توان فرد برای یادگیری و 

که در بیشتر تستهای تعیین ضریب هوشی همین شخصی است 

یش می شود. در معنی کمتر مصطلح آن ذکاوت آزمامورد 

شخصی و منش  دانشعملی در ارتباط با مجموع اطالعات و 
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رفتاری اوست که با هیچ تستی، بجز زندگی کردن در اجتماع 

یش نیست. در مورد ذکاوت اجتماعی نیز هر دو آزماقابل 

 .E. L)یک تورندامی کنند. ای. ال.  معنی مصداق پیدا

Thorndike) ذکاوت اجتماعی را این طور  0956سال  در

اجتماعی توان شخص برای فهم و اداره  ذکاوت: "کردتعریف 

یر شدن در فعل و انفعاالت درگی روابط با سایر مردم، و 

ی اجتماعتوافقی اجتماعی است". در تعاریف جدیدتر ذکاوت 

مجموعه ی ذخائر دانش فرد در باره ی به طرز استفاده از 

ی شود. هرچه اطالعات کسب شده در مدنیای اجتماعی ارجاع 

ی ذکاوتاین مورد وسیع تر باشند، حربه ی در دسترس توان 

 مغز کارآئی بیشتری خواهد داشت.

  

( ذکاوت  Ross Honeywillبه تعریف راس هانی ویل )  بنا 

خاص انسانهاست که می  داداستع (social intelligence)ی اجتماع

توانند مغز توسعه یافته شان را مورد استفاده قرار دهند تا 

هدایت کرده و  رابتوانند ارتباطات و سیر پیچیده ی اجتماعی 

مسیر آن را طی کنند. در واقع این نوع ذکاوت است که افراد 

انسانیت از یکدیگر و از سایر حیوانات متمایز می  مقامرا در 

اجتماعی مجموعه ای از  ذکاوتی عقیده دارند که کند. بعض

ی  فتهیا تحولآگاهی ها از خود و اجتماع، باورها و تمایالت  

کردن تغییرات  ادارهاجتماعی، و استعداد و انگیزه برای 

پیچیده ی اجتماعی است، که تعریف عملی و کاربردی مناسبی 

ی که ذکاوت اجتماعی باالئی داراست گرایشات، کساست. 

ی داراست که در زندگرزوها، عالئق، و آمال واالتری در آ

نظم اجتماعی مفید واقع می شوند. ذکاوت اجتماعی ویژگی 
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یست بلکه سلسله مراتب پیچیده ی مهارت در نپابرجائی 

که زیر  استپردازش اطالعات در دسترس شعور اجتماعی 

بنای تطابق توازنی بین فرد و اجتماعش می باشد. با تغییر در 

در واکنش به محیط اجتماعی می توان این   رفتارهاگرایشها و 

 را پرورش داد، و یا بالعکس به تباهیش کشاند.  ذکاوت

  
                http://www.socialintelligencelab.com Ross Honeywill:   

  

یوانات مغز دار حهمه ی رفتارهای آنجا که مغز خالق  از 

است و در انسانها هم تمامی ادراکات فیزیکی و متافیزیکی که 

می رسند و یا نمی رسند، افکار و رفتارها و  آگاهبه ذهن 

یژگی مهمی که داریم،  وکمیت و کیفیت آنها، بطور خالصه هر 

کیلوگرمی است، رفتارهای  0.8ی بافتهمین توده ی  محصول

ین باید بنابرااز این قاعده ی کلی مستثنی نیستند.  اجتماعی هم

بتوان برای توجیه نورولوژیک رفتارهای اجتماعی زیرمایه 

یافت. بدون هیچ شکی مهمترین ارزش  راهای عصبی آنها 

است که  واضحانسانها در رفتارهای اجتماعیشان نهفته است. 

، مشکل می توان رفتار اجتماعی طبیعی و سالم را تعریف کرد

یین ارزش این رفتارها در سرشت انسانهائی تعولی تشخیص و 

. می توان گفت کنندنهفته است که در یک فرهنگ زندگی می 

که از نظر عرفی رفتارهای طبیعی اجتماعی رفتارهائی هستند 

میثاق های اجتماعی یک فرهنگ خاص را کرده و  مراعاتکه 

کنند. البته  رفتار می فرهنگطبق قوانین اخالقی و قوانین آن 

واضح است که این تعریف کالسیک الزاماً دال بر طبیعی و 

بودن میثاق های اجتماعی و قوانین و قواعد اخالقی هر  سالم

http://www.socialintelligencelab.com/
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یف و معیارهای بهتری ارائه شوند. تعراجتماعی نیست و باید 

قانون  وچه بسا، و چه شایع است که رفتاری در اجتماع قاعده 

ته می شوند و یا غیر اخالقی است و انجام آنها ارج گذاش

عقالنیت و  ،نظر منطق از در حالی کهبحساب نمی آید، 

نتایجی که در عواقب رفتارها بجای می گذارند بسیار مضر و 

عمل غیراخالقی هستند. از افراد اجتماعاتی که از نظم  در

یستند، و مردم ساالری و عقل نتکامل یافته ای برخوردار 

ت، و با نگاهی بیرونی براحتی می جمعی در آنها حاکم نیس

غیر اخالقی بودن بافت کلی اجتماع را نظاره کرد،  توان

و احیاناً بعضی از  عامرفتارهائی سرمی زند که از نظر 

ی با معیارهای عقالنی، منطقی، ولی هستند، اخالقخواص  

 برخالفاستداللی و یا علم زیست شناسی بشدت غیراخالقی و 

نعی بزرگ برای رسیدن به سعادت افراد نظم طبیعت بوده و ما

این دلیل است که باید تعریفی علمی از  بهآن اجتماع هستند. 

یعت ذات انسان و طباخالقیات و دستورات ارائه داشت که با 

 روانشناسی و زیست شناسیش همآهنگ باشد. 

  

 مورددیگری که باید از نظر زیست شناسی مغز  موضوع 

برداشتهائی است که بعنوان  مطالعه داد زیربنای مغزی

شده اند. با پیشرفتهای اخیری  گرفتهارزشهای انسانی در نظر 

زیست شناسی  و (cognitive science)که در علوم شعوری 

 بدستی  رفتارتوجیه مسائل ذهنی و  در(neurobiology) عصبی 

یز در این پارادایم منظور شده نآمده اند، سؤاالتی این چنینی 

 العادهسمی به این سؤاالت این بوده که رشد فوق اند. جواب ر

ی بناگزاری برا رای ذکاوت انسانها یک پردازش تاریخی  
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ی ذکاوتی از نسلی ساختارهاین اارزشها میسر ساخته است.  

ین ابه نسل دیگر منتقل شده و به ما به ارث رسیده اند. هدف 

است که درجه ی اختراعی یا اکتشافی بودن درگیر در این 

. آیا این بناها از ادراک فعل و شوندبناهای ذکاوتی تعیین 

این ادراکات،  ازانفعاالت انسانها و استدالل کردنهای خالقانه 

بدون ِ، یا با اندکی از سابقه ی انسانهائی سرچشمه گرفته اند 

ی قبلی زندگی می کرده وارزشهای انسانی نداشته نسلهاکه در 

یشتر شبیه به کشف سوابقی باند؟ یا این که بناهای ذکاوتی 

ین سوابق مدتها قبل از این که اهستند که قبالً وجود داشته اند؟  

ی شناسساختارهای زیست  دررا اقرار کنند   آنهاانسانها وجود 

وجود داشته و انسانهای کاشفی شروع به دستکاری ذکاوتمندانه 

این ساختارهاست که در فضای  کشفی آنها کرده اند. بدنبال 

و  اندتماعی به آنها شاخ و برگ و تزئینات فراوانی داده اج

مکتب های اخالقی متنوعی، چه دینی و چه سکوالر را ارائه 

 . داده اند
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رنگ نارنجی مشخص شده است، : سطح خارجی قشر جلوپیشانی با 61.6 شکل

 ی برادمن مغز هستند. نقشهشماره ها مربوط به 

  

یماً در مستقکه بارها گفته ایم بخش مهم مغز که  همانطور 

گیر پردازشهای اخالقی کردن رفتارهای انسانی است، قشر 

بخشی که در انسان رشد فوق العاده ای  است،جلوپیشانی آن 

را از همه ی  انسانیهائیست که پیدا کرده و مسئول تمامی ویژگ

حیوانات دیگر متمایز می کند. از نظر ذکاوت و شعور 

دهنده ی رفتارهای اخالقی هستند، قشر  شکلاجتماعی که 

. ساختار کردجلوپیشانی را می توان به سه بخش تقسیم 

تشریحی، فیزیولوژیکی و شیمیائی هر سه بخش بطور مفصل 

روان، و از جنبه های مغز و  وتکاملتری در کتاب خلقت 

 درمختلف دیگر در کتاب های ترجمه شده ی خطای دکارت، 

یو داماسیو و آنتونواقعه نوشته های  حسجستجوی اسپینوزا و  

ترجمه ی اینجانب آورده شده، و در اینجا بطور مجمل آنها را 

 ی کنیم. ممرور 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gray726-Brodman-prefrontal.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gray726-Brodman-prefrontal.svg
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 :(orbitofrontal cortex)پیشانی حدقه ای  قشر -الف

  

   
  

حدقه ای( قشر جلوپیشانی، در  -میانی قشر ) پیشانی  –: بخش شکمی 61.3 شکل

میانی، و در تصویر زیری سطح شکمی یا تحتانی آن با رنگ  سطحتصویر باالئی 

 قرمز مشخص شده اند.

  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ventromedial_prefrontal_cortex.png
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 های تاالموس  هسته   

 CM                                  Centromedian مرکزی یانیم  

 LD                                  Lateral dorsal ی جانبی پشت 

LP                             Lateral posterior   ی جانبیخلف 

    M                                  Medial group  میانی گروه 

   MD                                 Medial dorsal یانیی مپشت 

VA                            Ventral anterior    ی شکمیقدام 

VI                      Ventral intermedial   ای شکمی واسطه 

VL                              Ventral lateral   ی شکمیجانب 

 VP Ventral posterior (ventrodorsal) ی شکمی )پشتی شکمی(خلف 

VPL                Ventral posterolateral    ی پشتی شکمیجانب 

VPM               Ventral posteromedial   یانی خلفی شکمیم 

  

 ینار پولو

 ی   جانبزانوئی  جسم

 یانی                مزانوئی  جسم

 ی    جانبی سلولی  توده

 یانیمی سلولی  توده

 یقدام ی سلولی توده

 سوم     بطن

ی بین چسبندگ
 یتاالموس

 سوم    بطن

  صفحه

 یازیپ
 یداخل
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: ساختمان تاالموس ها، که مرکز رله ی اطالعات حسی مختلف به مغز، 61.2 شکل

ی است که به آگاهی می رسند. بخش آبی رنگ هسته ی میانی اطالعاتو هماهنگی 

پشتی میانی و بخش تحتانی آن شکمی میانی خوانده می  آن،ت که بخش فوقانی اس

 .Netter)شوند )اقتباس از 

  

 بزرگنورون های بخش   ازحدقه ای پیشانی   قشر 

 (mediodorsal)ی پشتی میانی  هسته (magnocellular)سلولی 

سطح میانی این بخش قرار گرفته اند، رشته  درکه  تاالموس،

جلوپیشانی از  قشرکند. در حالی که بخشهای دیگر  دریافت می

ین هسته رشته می ا (parvocellular)بخشهای کوچک سلولی 

ی میانی پشت  در سطح جانبی آن قرار دارند. هسته ی کهگیرند، 

از سامانه ی  راتاالموس هسته ی بزرگی است که اطالعات 

آنها لیمبیک و قشر جلوپیشانی دریافت کرده و بعد از پردازش 

انجمنی جلوپیشانی می فرستد. در نتیجه ی این  قشررا به 

عمده ای در توجه،  نقشارتباطات و وظائف است که این هسته 

انجام برنامه ریزی، سازمان دادن اطالعات، تفکر انتزاعی، 

تشکیل خانواده تک همسری،  ،(multi-tasking)کار  همزمان چند

و  تحولرسد که   و حافظه ی فعال بازی می کند. بنظر می

ی دادن به گروه انسانتکامل این هسته اولین گام برای ویژگی 

 قشرگرفته اند.   لقب (hominid)حیواناتی بوده که انسان نماها 

است.  08و 05، 05، 00پیشانی حدقه ای شامل نواحی برادمن 

هم از همین سلولها رشته می گیرد، ولی  06برادمن شماره ی 

با ناحیه ی قطبی پیشانی و مناطق  اطارتبوظیفه ی آن در 

 اطراف قشر سینگولیت است. 
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 ویفه ی اصلی بخش حدقه ای پیشانی مغز تجزیه وظ 

تحلیل پاداش ها و مکافات های احتمالی ای است که رفتارهای 

. این تجزیه و تحلیل ها همان آورداجتماعی بار خواهند 

یت کننده های وتقاستنتاجاتی هستند که مغز آنها را تبدیل به  

ی طرح ریزی شده ی رفتارهامثبت و یا منفی می کند، تا 

را براه های پاداش دهنده ناشی از محرکهای شایسته ی واکنش 

جلوگیری بعمل  واکنشهای مجازات کننده انجامانداخته و یا از 

آورد. این بخش از مغز با دریافت و پردازش همه ی اطالعات 

یافت می کند، دراز تاالموس  کهی در باره ی یک محرک  حس

و ادغام آنها با اطالعات هیجانی ناشی از این محرک، که در 

یمبیک بخصوص آمیگدال پردازش می شوند، لسیستم 

یف کننده ی تعرکه این محصول بهترین  محصولی می سازد

محرک برای مغز هر فرد، یعنی برای زندگی فردی آن ارزش 

ی بعدی، بخش  مرحلهدر ست یا نه. در ساختار اجتماعیش هاو

پیشانی حدقه ای این نتیجه را در اختیار سلسله مراتب تصمیم 

ی پاسخ به این محرک می گذارد. و یا عدم اجرا اجرا وگیری 

یادی را در زاین بخش از مغز که بشدت کیفیتهای اطالعاتی 

هم ادغام می کند، به سرعت منافع و مضرات پاسخهای 

محیط را تعیین می کند،  محرکاترفتاری احتمالی به 

 ازبخصوص در مواردی که تقویت کننده های رفتاری را باید 

اطالعات پیچیده ی در دسترس و یا از اطالعات نا کافی 

و یا تجربه ی بوده ساده  محرکاستنتاج کرد. در مواردی که 

یر درگقبلی با آن وجود داشته باشد، سیستم لیمبیک با یا بدون 

فه را انجام داده و واکنش مناسب را کردن آگاهی همین وظی
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یاجی به درگیر کردن سیستم های ارزش احتکیفیت می بخشد و 

 گزاری سطوح باال نخواهد بود.

  

است که هر  بخش  8یشانی حدقه ای مغز شامل پ قشر  

 یک وظیفه ی خاص خود را دارد. 

  

: بخشی که نمایانگر تقویت کننده های اولیه، و الف 

یادگیری نیستند و  محتاجکه سرشتی ای است 

از تکاملی  –مدارهای آن ها طی تاریخ تحولی 

یجاد شده و بطور اتوماتیکی اطریق انتخاب اصلح  

یه می شوند. از این ها می تعبدر مغز در حال رشد 

توان نمایانگرانی را نام برد که درگیر ارزیابی 

و چشائی اند، و در بخش خلفی  لمسمحرکات 

مغز پردازش می شوند. آن  شکمی این بخش از

یانگر تقویت کننده های انتزاعی تر نمابخشی که 

یادگیری بوده، و از منابع  محتاجثانوی است  

یفیتی قشر کبینائی، شنوائی، بویائی، و مناطق چند 

مغز اطالعات دریافت کرده، و در بخش قدامی 

این  پردازششکمی این بخش پردازش می شوند. 

نگری آنها در مغز به تجربیات گونه محرکات و نمایا

ی آنها بسیار انعطاف مدارهاگوناگون وابسته بوده و 

 پذیرند. 

  

: در نتیجه ی پردازش های مرحله ی الف، قشر ب 

ارزش این تقویت کننده  درپیشانی حدقه ای تغییرات 
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ها، یعنی تغییر در نمایانگری آنها را برداشت کرده، 

بخش خارجی آن یانی این قشر پاداشها و مو بخش 

 آنهامجازاتها را زیرنظر قرار داده و بوسیله ی 

 رفتارها را تعدیل می کنند. 

  

: در نتیجه ی این پردازش، قشر پیشانی حدقه ای ج 

ی دوباره در مورد ارتباط بین هابرای برنامه ریزی 

یک محرک و ارزش تقویت کننده ی آن، نقشی 

 .داردکلیدی بعهده 

  

پیشانی حدقه ای  قشرپردازشها   : در نتیجه ی ایند 

با استفاده از شرائط پاداشی یا مجازاتی، تغییر جهت 

یعی در رفتار ها ایجاد می کند، به این معنی سرهای 

یا از انجام  وکه یا مجوز اجرای آنها را صادر کرده 

 آنها ممانعت بعمل می آورد.

  

  
Kringelbach, M. L., & Rolls, E. T. (2004). The functional 

neuroanatomy of the human orbitofrontal cortex: Evidence from 
neuroimaging and neuropsychology. Progress in Neurobiology, 72 

(5), 341-372                        
  

دست هستند که نشان می دهند که قشر حدقه  دری مدارک  

مکافاتی مسئول  وشی ای پیشانی عالوه بر ارزیابی های پادا

فیلتر کردن پویای محرکات هیجانزا نیز هست. به این معنی 

ی که فعالیتهای نورونی ای که در ارتباط با حالکه، در عین 
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مربوط به  اطالعاتپردازش تکالیف در دست هستند، یعنی 

حافظه ی کار را حفظ می کند، بطور مؤثر وفّعالی اثر 

بی ربط را سرکوب می کند.  های هیجانی  واردهبرانگیزنده ی 

یه ی عالمت گزاران بدنی آنتونیو داماسیو در پردازشهای نظر

ی خطای دکارت، در جستجوی هاهیجانی که در کتاب 

با  ارتباطاسپینوزا، و حس واقعه مفصالً آورده شده است، و در 

 این وظائف است.

 .  
Rule, R. R., et al (2002). Orbitofrontal cortex and dynamic filtering 

of emotional stimuli. Cognitive, Affective and Behavioral 
Neuroscience, 2(3), 264-270 

                                                                                               

 دردر نظر گرفتن این تکالیف روشن می شود که  با 

اختالالت قشر حدقه ای پیشانی است،  انسانی که دچار

یراخالقی چگونه پدید می آیند. غرفتارهای مختل اجتماعی و 

ی  شدهدر فردی که نمی تواند ارزش پاداشی اطالعات مبادله 

بین فردی را تشخیص داده، و یا درک کند که چگونه 

ی می شوند، و در نتیجه منفرفتارهایش توسط دیگران قضاوت 

جازات اجتماعی خواهد شد، و نمی تواند به ی این رفتارها م

رفتارهای متناسبی انجام دهد تا پاداشهای بین فردی  سرعت

یز کند، رفتارهای مناسب پرهاخذ کند، و یا از مجازاتها 

اجتماعی و اخالقیش به سرعت فرو می ریزند. ذکاوت 

فرد را شدت و ضعف همین سامانه تعیین می  هراجتماعی 

 کند.  
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ی که افته و خواهیم گفت که زیربنای مغزی گ بارها 

سازنده ی رفتارهای مناسب اجتماعی است بر اساس تشخیص 

یگران استوار شده است. هیجانات دهیجانات خود شخص، و 

یائی، و رنمودهای ظاهری چهره و اندام انسانهاست که اگر 

متظاهرانه نباشند، میتوانند گویای احساسی باشند که در شخص 

ی شوند. در حالت طبیعی فرض بر این مادارک  مورد نظر

روابط بین فردی نباید  دراست که انسانهای سالم و معمولی  

خدعه و نیرنگ و گول زدن  هدفمتظاهر باشند، و به 

ی ظاهردیگران، تظاهر به داشتن احساسی کنند، که نمایانگر 

. انسانهای با تجربه ای که دست از هستند اتآن هیجان

برداشته اند و می توانند  گری دیانسانهاحی از قضاوتهای سط

ی ببرند، می پبه مقاصد عمقی دیگران از هیجانات مشهودشان 

توانند ریاکاری و تظاهر کاذب به احساس داشتن در دیگران 

یقی تمییز دهند، و این توان به تشخیص حقرا، از موارد 

در این  مردمولی توده ی  .ریاکاران کمک زیادی می کند

ف ممکن است وامانند. از این جنبه، ریاکاری در نشان تکلی

کاذب به همان اندازه ی دروغگوئی  احساساتدادن هیجانات و 

ی غلط از اطالعاتمخالف اخالقیات است، زیرا به دیگران 

واقعیت های درونی شخص ریاکار مبادله می کند، که چون در 

نتایجی  شاهدان مورد استفاده قرار می گیرند، محاسبات ذهنی ِ

نامطلوب به بار خواهند آورد. با استفاده ی مختصری از 

ارزیابی منطقی شرائط، و پیدا کردن دلیل هیجان فرد مشهود، 

او از نمایش چنین هیجانات، و با کمی  مقاصدو پی بردن به 

ی ببرند. اگر پممارست، همه می توانند به ریاکاری دیگران 

کاران در این امر بیشتر جمع بندی کلی ای کنیم، در نهایت ریا
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می زنند، تا دیگران را، زیرا دیر یا زود  گولخود را 

ی شوند و اعتبار ماهدافشان از نشان دادن این هیجانات برمال 

خود را در بین مردم از دست داده، و در موارد بعدی اگر 

نشان دهند، دیگران اعتمادی به این  همهیجان واقعی 

ی بعضسندروم چوپان دروغگو(.  هیجاناتشان نشان نمی دهند )

در بیان  مقاصدشانسیاستمداران و رهبران دینی برای پیشبرد 

ی بطور این نوع هیجانات مهارت فوق العاده ای پیدا می کنند

بشدت گول زده و سوء استفاده های اجتماعی  راکه توده ها 

 .زیادی از ایم امر می کنند

  

یعی وسارهای یربنای ادراک هیجانات دیگران به ساختز 

از مغز وابسته است که در لوب های گیجگاهی، اینسوال، و 

اند. ولی آگاه شدن از کیفیت  کردهقشر حس بدنی جایگیری 

 قشرهیجانات صورت، قامت و صوت دیگران به ساختارهای 

حدقه ای پیشانی وابسته است. ضایعات منحصر به سطح 

یگران هیجانات صورت د ادراکخارجی این قشر جلوپیشانی 

را مختل نمی کنند. بیماران مبتال به ضایعات دوطرفه  ی بخش 

و احساسات  نداده،حدقه ای پیشانی هیجانات اجتماعی نشان 

ناشی ازاین هیجانات، مثل خجالت و سرافکندگی را تجربه 

ی هیجاناتی از قبیل خشم، تنفر، شادی، غم، ولنمی کنند؛ 

احساسات  وسرپیچی، تعجب، یا سرگرمی را بروز داده، 

مربوط به آنها را در وجود خود تجربه می کنند. مدارک 

نشان می دهند طرف راست بیشتر  کهزیادی در دست هستند 

 ودرگیر برداشت معانی و منظور هیجانات مشهود در صدا 

 سیمای دیگران است.
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Hornak, J. et al, (2003). Changes in emotion after circumscribed 

surgical lesions of the orbitofrontal cortices. Brain, 126(7), 1691-

1712                         
   

حدقه ای پیشانی در  قشریکی دیگر از وظائف مهم   

تشخیص سریع اطالعات  ورفتارهای اجتماعی ارزیابی 

برگشتی ای است که در نتیجه ی رفتار انجام شده در دیگران 

جاد شده اند، یعنی اطالعات مربوط به یط اطراف او ایمحو یا 

از وجود خودش  خارجاثر یا آثاری که رفتار شخص بر 

گذاشته و اطالعات مربوط به این تأثیرات دوباره به مغز 

اند. این اطالعات در درون خود شخص  شدهشخص وارد 

یجاد می کنند، که انمایانگری شده و هیجاناتی مرتبط با خود 

یماران مبتال به بخود می شوند.  منجر به احساسات خاص 

و بعد از ایراد ضایعه ی  قبلضایعات این بخش از مغز،  

یادی در ادراک این گونه احساساتشان زیکطرفه، تفاوت 

 العادهگزارش می دهند. این بیماران مخصوصاً، کاهش فوق 

می کنند که افراد سالم بعد از گزارش ای در ادراک ترسی 

 ی نتایج آن باید ادراک کنند.  مشاهدهو انجام چنین رفتارهائی 

  

 contingency-based) یادگیری براساس شرائط  استعداد 

learning) ی درنظر گرفت که قادر است استعدادمی توان  را

رفتارهای ممکن را بر پایه ی بازخوردهای تصریحی یا 

یحی عواقب بالقوه ی افعال ارزیابی کند. این مهارت برای تلو

ی الزم می آیند که رفتارهائمناسب بودن  ارزیابی و

درموقعیتهائی خاص مناسب و پاداش برانگیز بوده اند، ولی 
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شرائطی دیگر نامناسب بوده و ممکنست عواقب خوبی  در

نداشته باشند  )مثل گفتن لطیفه ای در میهمانی دوستانه، که در 

عزا مناسبتی ندارد(. همین توان است که موجب می  مجلس

یزه و هوسهایمان انگشخیص دهیم که بعضی از شود که ت

قواعد طبیعی اجتماع را برای فرهنگی که در آن زندگی می 

ی جوئممکن است موجب عیب  وخواهند گذاشت،   پاکنیم زیر 

و یا مجازاتمان شوند. بیشتر بیماران مبتال به آسیبهای قشر 

ارزش مناسب به محرکاتی که توان  دادنحدقه ای پیشانی در 

می  اشکالقوه ای برای پاداش یا مجازات دارند، دچار بال

شوند. این امر مشکل بزرگی در رفتارهایشان ایجاد می کند. 

یشتر در ضایعات طرف راست دیده می شوند، باین اشکاالت 

یادی در این زتا در طرف چپ مغز. نتیجه ای که از مطالعات 

ات قشر موارد گرفته شده این است که بیماران مبتال به ضایع

یشانی به این علت تصمیمات بد می گیرند که به پحدقه ای 

فقط به چشم  وعواقب دوردست اعمالشان حساسیت نداشته 

انداز بالفاصله ی پاداش و مجازات جواب می دهند. این 

ی در سه وظیفه از چهاروظیفه ی اختالالتبیماران در واقع 

تن و رمز یرنظرداسز( 0اصلی قشر حدقه ای پیشانی دارند : )

( برنامه ریزی سریع دوباره ی 5گشائی ارزشهای پاداشی؛ )

( 5ی محرک بر اساس اطالعات بازخوردی؛ و )پاداشارزش 

 یابی های جدید محرک. ارزشیفت سریع رفتارها بر اساس این 
  

ای پیشانی زیرپا  حدقهآنجا که بخش داخلی قشر  از 

مال مجازات گذاشتن های بالقوه ی قواعد اجتماعی را با احت



300 

 

300 

 

یوند می دهد، و از این طریق رفتارها را بازمی دارد، پبهم 

 ی بازی می کند.اخالقنقشی اصولی در استدالل های 

  
Moll, J, et al. (2003) Morals and the human brain: A working 

model. NeuroReport, 14, 299-305                      
                                    

  
 اختاللدر کشف هیجانات دیگران، همراه با  ضعف 

باعث ی خود شخص درونی در ارزیابی خوب و بد رفتارها 

حدقه ای پیشانی  قشربیماران مبتال به اختالالت که می شوند 

پیام ها و عالئم خفیف مربوط به نارضایتی اجتماعی دیگران 

دیگران  و معنی و مقصود اخم کردن های ،یص ندادهتشخرا 

بد در باره ی  قضاوترا که عالئمی برای مجازات و یا 

توبیخ رفتارهای آنهاست، درک نکنند. این بیماران تا وقتی که 

یم و بالفاصله نشوند، درک نمی کنند که خط مستقمجازاتی و یا 

مجازاتهای تأخیری  .اندقرمز های اخالقی را زیرپا گذاشته 

و مجازات را در این بیماران  نمی توانند رابطه ی بین رفتار بد

 تأسیس کنند.

  

حدقه ای پیشانی انبار اطالعات مربوط به  قشرآنجا که  از  

تجربه شده  قبالً ارزش تقویت کننده های رفتارهائی است که 

اند، و طوری طرح ریزی شده است تا این اطالعات را به 

ی که باید تصمیمی سریع اتخاذ شود، در مواردسرعت و در 

یده اند که رفتارها رسار مغز بگذارد، محققان به این نتیجه اختی

و برداشتهای کلیشه ای تلویحی اجتماعی و گرایشهای فرهنگی 

ی را این بخش از مغز می سازد. از برداشتهای کلیشه اکتساب
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ی می توان باورهای تبعیضی، فرهنگ -ای تلویحی اجتماعی 

را نام  امثالهمو  مثل باور به برتری مرد به زن، سفید به سیاه

برد، که بدون هیچ منطق و عقالنیتی مورد قبول توده ها قرار 

و مفعوالن این رنگین پوستان  ،و طی تاریخ زنان اندگرفته 

را چنان به قبول آن مجبور کرده اند که نوع تبعیضات 

یقتی برای اکثر آنها هم در آمده است. در مواردی حقبصورت 

به اطالعاتی این  محتاجی فوری که مغز برای تصمیم گیری ها

گونه است، از این برداشتهای کلیشه ای استفاده می کند و بر 

آنها رفتار و افکار را شکل می دهد، که ممکنست  اساس

آنها اصطالحاً  بهبرداشتهای غلطی را سبب شوند، که 

قضاوتهای فوری می گوئیم. بیماران مبتال به ضایعات قشر 

ابی اطالعات اجتماعی بر اساس یشانی در ارزیپحدقه ای 

 اشکال می شوند.  دچاریادگیری های انجمنی شده ی پیچیده نیز 

  

 مطرح هستدیگری که در اخالقیات اصلی  موضوع 

رفتاری است. بخش میانی قشر حدقه ای پیشانی درگیر  کنترول

پاداشی تقویت کننده ها  ارزشرمزگشائی و زیرنظرگرفتن 

انبی تر بیشتر درگیر ارزیابی ست، در حالی که بخشهای ج

بالقوه ی بازدارنده ها برای مجازات شدن هستند، که  توان

ییر در رفتار براساس تغنتیجه ی آن سهولت بخشیدن به 

ارزیابی نتایج آنهاست. در نتیجه ی ضایعات این قشر ممکن 

رفتار اجتماعی در هر سطحی از پردازشهای آن  اختاللاست 

و بدست آوری اطالعات  کشفیتی در بوجود آید، مثل بی کفا

اجتماعی، اشتباه در ارزیابی و یا دوباره ارزیابی کردن این 

حتی در  است، ناتوانی در تغییر مسیر رفتاریو  اطالعات،
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ی به اندازه ی کافی اجتماعمواردی که مکافات و پاداشهای 

حدقه  قشردرک شده و ارزیابی شده باشند. بنظر می رسد که  

بیش از هر بخش دیگر مغز، یا حتی بخشهای دیگر ای پیشانی 

لوب پیشانی در تنظیم شخصیت اجتماعی شخص چه در طیف 

 چهیرند )مثل بی حالی، یا انگیزه ای بودن(،  بگسالمت قرار 

بیماری زا )مثل ضد اجتماعی بودن(، نقش داشته باشد. انگیزه 

که شخص به اکثر  استی رفتار نوع (impulsivity)ای بودن 

و یا ادراکاتی که در ذهنش ظاهر می شوند، خارجی حرکات م

رفتاری نشان می دهد، رفتاری  واکنش بدون تأمل، بالفاصله

 . استقبل از سنین دبستانی سالم که مشخص کودکان 

  

 ارائهیه های زیادی در باره ی ساختار شخصیتی نظر 

شده اند، ولی در روانشاسی عرفی پنج عامل تعیین کننده برای 

ی گیرند: گشاده روئی، وجدانی بودن، مخصیت فرد در نظر ش

یجانی. در هبرون گرائی، همکاری )بر عکس لجاجت( و ثبات 

، بسته به سنی که این ضایعات ضایعات قشر حدقه ای پیشانی

همه یا بعضی از این ویژگیهای شخصیتی  وارد می شوند،

 یدا نکرده و یا مختل می شوند.  پتشکل 

  

 (Dorsomedial frontal cortex)پشتی پیشانی  میانی قشر -ب
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: سطوح داخلی )تصویر باال( و جانبی قشر جلوپیشانی با رنگ قرمز 1..5 شکل

 ی قشر جلوپیشانی رنگدار مشخص شده است. همهمشخص شده اند. 

 جانبی   –ی پشت

 پیشانی   -ای  حدقه

 قشر

 جلوپیشانی 
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، و 55، 53، 58، 06، 9، .ین بخش از مغز که برادمن ا 

و بخش قدامی قشر سینگولیت را شامل می شود، نقشی  55

و خوئی و ارزیابی فرد از وجود  ُخلقکلیدی در پردازشهای 

 فردرا بعهده دارد. از نظر رفتار اجتماعی و شخصیت  ش خود

آگاهی و  -وظیفه ی اصلی آن تنظیم فعل و انفعال بین خود

حساسیت های اجتماعی را  بتوانآگاهی از دیگران است تا 

 بابهبود بخشید. بخش قدامی داخلی لوب پیشانی در ارتباط 

تکالیف اجتماعی مهمی است، که از همه مهمتر استعداد 

باره ی موضوعات  دررنظر گرفتن جنبه نظر دیگران د

که  06مختلف است. این ناحیه از مغز که بخش اعظم برادمن 

قشر پیشانی  انندیشانی است را اشغال می کند، مپقطب لوب 

ی میانی تاالموس پشتحدقه ای از بخش بزرگ سلولی هسته ی 

 رشته می گیرد، لذا می توان از نظر تشریحی و فیزیولوژیکی

ی از همین قشر در نظر گرفت، ولی تکالیفش را بخشآن را 

ی قشر پیشانی به پشتبیشتر در حیطه ی وظائف بخش میانی 

 انجام می رساند.  

  

 دریبهای این بخش از مغز باعث اختالل عمیقی آس 

قضاوت انسان در باره ی خودش می شوند. ضایعات برادمن 

تجربه و ادراک که شخص  شوندو قدام سینگولیت باعث می  9

احساسی، چه مثبت و چه منفی از خود را از دست داده و خلق 

خوئی بشدت ناپایدار و حساس پیدا کند. بیمارانی که عواطف  و

به همان شدت رفتارهای  دارند،و احساسات بشدت مختلی 
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اجتماعی نامناسبی نشان می دهند. این امر نشان گر این 

تارهای اجتماعی و است که ادارک احساسات با رف موضوع

که بخش سینگولیت قدامی  آنجااخالقی پیوند خورده اند. از 

بخصوص قسمتی از آن که زیر زانوی جسم پینه ای قرار دارد 

اینسوال و هایپوتاالموس در ارتباط تنگاتنگی است، لذا این  با

هیجانی وارده به مغز نقش  اطالعاتبخش در تعبیر و تفسیر 

 عمده ای دارد. 

  

ی رفتارهانظر گرفتن جنبه نظر دیگران که از اجزاء  در 

 اخالقی و اجتماعی است با توان ساختن نظریه ی ذهنی 

(theory of mind)،  ذهنی کردن(mentalization)،  وو همدلی 

همدردی در ارتباط است. شدیدترین اختالل این توان کور 

 ی بردنپکه شخص مبتال قادر به  است (mind blindness)ذهنی 

به محتوای ذهنی کسانی نیست که با آنها در برخورد روزانه 

 هر جنبه نظر دیگران را راجع به توانداست، لذا نمی 

مقاصد برداشتها و در ذهنش نمایانگری کرده، و از  یموضوع

یگران باخبر شده و یا به احساساتشان پی ببرد. نتیجه ی این د

بیمار ببار اجتماعی را برای  اوضاعکار یکی از وخیمترین 

یه ی ذهنی گویای این حقیقت است که انسانها نظرمی آورد.  

یجانات دیگران جواب نمی هفقط به رفتارهای آشکار و یا 

دهند، بلکه به باورهائی در ذهن خود واکنش نشان می دهند که 

ی دیگران ذهنی مرئی دارند که با مقایسه با ذهن خودشان، گوئ

عملکردهای آن پی برد. در یات و محتومی توان تا حدی به 

وظیفه  کهواقع نظریه ی ذهنی سلسله مراتب مفهومی ای است 

ی آن در درجه ی اول استنتاج آن چیزهائی است که شخص 
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دوم می کند؛ در حالی که وظیفه  شخصاول از محتویات ذهن 

نفر  کهی رده ی دوم آن که پیچیدگی بیشتری دارد، این است 

ن فرد سوم چه چیزهائی در مورد اول استنتاج کند که در ذه

واقع باور به باور دیگران در باره  درفرد دوم می گذرد، که 

در ذهن  کهی شخص دوم است )انسان نه تنها در باره ی آنچه 

زید می گذرد برداشت می کند، بلکه آنچه که در ذهن عمرو 

 نیز نتیجه گیری می کند(.  گذرد،در باره ی زید می 

  

 گرفتننایه ی دیگران محتاج درنظر یص گوشه و کتشخ 

جنبه نظر دیگران است، چون که شخص باید از قصد گوینده 

یین کند که گفته های آنها با مقاصدشان تعباخبر شود تا بتواند 

یشخند، یا شوخی رمتفاوت بوده اند. در حالی که تعیین طعنه، 

دیگران، بسته به روشی که ارائه می شود، محتاج این است که 

یص دهد که گوینده غلو کرده و یا پیامهای تشخ شخص

( او اشاره چهرهغیرلفظی غیرعادی )طرز ادای کلمات، بیان 

بر این دارند که کلمات متناقض او را باید چشم پوشی کرد. از 

که تشخیص طعنه و ریشخند کردن  یک وظیفه  استاین جهت 

 استثناءی تشخیص هیجانی است تا نظریه ی ذهنی ساختن.  

ن امر در مواردی است که طعنه و ریشخند در نوشته ها ای

ی نویسنده در هنگام قرائت متن مشاهده نمی اداهاظاهر شده و 

 شوند. 

  

ی اخالقهمدردی که زیر بنای ساختاری رفتارهای  ادراک 

است، در ارتباط با ساختن نظریه ی ذهنی است. همدردی 

یحی یا کلی با آگاهی تلو بطوراجزاء متعددی دارد، که 
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اتوماتیک از حالت هیجانی دیگران مطابقت داشته، و بخش 

و شعوری اتوماتیکی هم دارد که می تواند درگیر  کوچکتر

یگران یا احساساتشان شود. این داستنتاج از محتوای افکار 

و  نه،سؤال که آیا همدردی و دلسوزی با هم تفاوت دارند یا 

بعضی  تعریف هریک از آنها چیست، مورد بحث است.

شعوری جنبه نظر دیگران،  گرفتندلسوزی را همنام با درنظر 

یعنی بخش غیرعاطفی همدردی می دانند، در حالی که بعضی 

 ادراک براساسیگر آن را احساس پیوستگی با دیگران  د

هویت احساسی با و شبیه به آنها تعریف می کنند. در دنباله ی 

 داد.را بیشتر شرح خواهیم  موضوعاتمطالب، این 

  
Dcety, J & Chaminade, T. (2003). Neural correlates of feeling 

sympathy. Neuropsychologia, 41, 127-138 
                                        

                                                                               

می تواند بدون  نظرگرفتن جنبه نظر دیگران در 

محتوای هیجانی آنها باشد، ولی اغلب به  درنظرگرفتن

یجانی و احساسی هاستعدادی ارجاع می شود که به حالت 

دیگران پی برده می شود، و در نظر گرفتن جنبه نظر دیگران 

مجموعه ای پیچیده از اطالعات از شرائط  براساسمی تواند 

بنابراین درنظر . باشدمختلف و کیفیتهای هیجانی متعددی 

گرفتن جنبه نظر دیگران جزء اصلی و الزم استنتاجات صحیح 

نظریه ی ذهنی است، گرچه عوامل اضافی مثل برداشت 

 . هستندهیجانی برای ساختن نظریه ی ذهنی الزم 
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Struss, D., et al (2001). The frontal lobes are necessary for “theory 

of mind.” Brain, 124, 279-286                                            
                 

                                                        

جنبه نظر  گرفتنزیادی نشان داده اند که درنظر  مطالعات 

دیگران از وظائف بخش میانی پشتی قشر لوب پیشانی است. 

یا تخفیف جنبه  وقفه و این بخش از مغز با کهبنظر می رسد 

نظر دیگران  جنبهنظر زمینه ای خود شخص، بطور موقتی به 

 توجه کرده و از آنها استنتاجات الزم را برداشت می کند. 

  
Decety, J., et al (2004). The functional architecture of human 
empathy. Behavioral and Cofnitive Neuroscience Review, 3(2) 71-

100 
  

کسی درخواست شود که رفتار دیگران را  ازی وقت  

ی از ناشقضاوت خوب و بد کند، حتی با حذف فعالیتهای 

هیجانات مربوط به این قضاوت کردن، در تصویر برداریهای 

ین بخش از آن بشدت باال میرود، که اعملی مغز فعالیتهای 

 درمتصور این است که درنظر گرفتن جنبه نظر دیگران 

 وتهای اخالقی درگیر می شود. قضا
  

Moll, J., et al. (2003). Morals and human brain: A working model. 

NeuroReport, 14, 299-305                                                   
                

                                                                 

   

ی میانی جانببیماران مبتال به آسیبهای بخش  مطالعات 

لوب پیشانی نشان داده اند که کسانی که مبتال به آسیب قطب 
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هستند کمترین مقدار ادراک همدردی با  راستپیشانی طرف 

گرفتار شود، بدون  هم 06دیگران را پیدا می کنند. اگر برادمن 

جزء  تفاوت بین طرف راست و چپ، هم جزء احساسی و هم

ی مختل می شوند. بطور کلی می توان گفت که همدردشعوری 

نظر دیگران را  جنبهقطب پیشانی وظیفه ی درنظر گرفتن 

بعهده دارد، ولی مکانسیم این کار هنوز هم بخوبی روشن نشده 

ینگولیتی سهای پیشانی فوقانی و جانب  شکنجآنجا که  ازاست. 

(paracingulate gyrus) نگولیت قدامی بخش احساسی سی در

ین نواحی پشتی جانبی می توانند اوظائفی بعهده دارند، 

یگران دارزیابی های پویای پیچیده ای در باره ی حاالت ذهنی 

را بطریقی انجام دهند که به آنها اجازه دهد بطور جداگانه از، 

ذهنی خود شان، و با در نظر گرفتن  حالتو در قیاس با 

 مایانگری کنند.واقعیت امر، ذهن دیگران را ن

  
Gallagher, H. L., et al (2003). Fundamnetal importance of theory 
of mind.” Trends in Cognitive Science, 7(2), 77-83                          

                                                   
  

 (dorsolateral frontal cortex)جانبی پشتی پیشانی  قشر -ج

  

ی جانبی پشتی لوب نواحزیادی نشان می دهند که  مدارک 

ی در وظائف اجتماعی و شکل گیری اعمده  سهمهای پیشانی  

 قشرشخصیت افراد دارا می باشند، ولی بخش جانبی پشتی 

 .، و بخش جانبی برادمن 0، و 87، 80جلو پیشانی )برادمن 

و آن را سامان  و روشنی داده وضوح( به شعور اجتماعی  9و 

 درمی بخشد. قشر جانبی پشتی جلوپیشانی نقش عمده ای 
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یک دارد، که شامل کالس (executive)عملکردهای اجرائی 

ی ذهنی، توالی معنی دار آنها، هاحافظه ی کار، تغییر صحنه 

 کمکبرنامه ریزی، بازداری، و استدالل انتزاعی هستند. 

تکالیف اجتماعی  اصلی بخش قشر جانبی پشتی جلوپیشانی به

ی در متنهای اجتماعی است اجرائبکارگیری همین پردازشهای 

یم تنظکه با سهولت بخشیدن به استدالالت اجتماعی پیچیده و 

منطقی، و سنجشی رفتار اجتماعی، آنها را به انجام مطلوب 

جلوپیشانی در ایجاد و انبارکردن   قشرمی رساند. همین بخش 

ای که توسط شخص تجربه شده  های اجتماعی رفتاری طرحها

ی که در رفتارهائ  کهاند وظیفه ی کلیدی دارد. به این معنی 

تجربه شده و نتایج مفیدی داشته اند،  قبلتبادالت اجتماعی از 

 بصورت الگو در خواهند آمد.  

  

 ودر نظر گرفتن پیچیدگی های متون اجتماعی  با 

جای تعجب  بارسنگینی که بر دوش رفتارهای ما می گذارند،

ی مثل بازداری، برنامه اجرائنیست که عملکردهای بهتر 

ریزی های قبلی سنجیده شده، حافظه ی کار و امثالهم توان 

واجرای رفتارهای اجتماعی را بهبود می بخشند.  ادراک

توسط این بخش باعث  کاراختالالت در بکارگیری حافظه ی 

الت اجتماعی اختالل در تصمیم گیری می شوند. اختالل استدال

ین بیماران مربوط به اختالل در توالی بخشیدن منطقی و سایر ا

 اختاللاست. در پردازشهای استداللی عملکردهای اجرائی 

همدردی که در این بیماران دیده می شود ناشی از بی کفایتی 

صحنه های ذهنی و تولید آنها ست. بخش  دادندر قدرت تغییر 

یجانات منفی را هان پس زدن جانبی پشتی لوب جلوپیشانی تو
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داراست که در شکل دادن به شخصیت و رفتار اجتماعی نقشی 

یفاء می کند. گرچه این بخش از مغز مستقیماً در شعور امستقیم 

در اجرا عمالً منجر به  اختاللاجتماعی دخالت ندارد، ولی 

شعور اجتماعی مختلی می شود. بازهم ضایعات طرف راست 

ر تصمیم گیریهای رفتاری ایجاد می کنند. بیشتری د اختالالت

ی در حیطه ی اجتماعی می توانند واقعبه اجرا گذاشتن تکالیف 

و  آهسته،برای به انجام رساندن نوع  .بشدت پیچیده باشند

برای تولید اطالعات تلویحی، که سنجشی پردازشهای منطقی 

و گاهگاهی متعارض را  غالباً منابع مختلف کهچند کیفیتی، و 

ورد استفاده قرار می دهند تا رفتاری مطابق با آنها تولید م

 . احتیاج هستمهارتهای اجرائی به ، کنند

  
Rankin, P. R. Social Cognition in Frontal Injuries (2007) The 

Human Frontal Lobe (second edition), Miller, BL & Cumming JL 
(eds), The Guillford Press New York, NY, pp 345- 360                   
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 جلوپیشانی و اخالقیات  قشرآسیب شناسی  
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تنها حاصل  نهگفته ایم که رفتارهای اجتماعی سالم  بارها

اجتماعی است، بلکه به سالمت  –اکتساب دانش فرهنگی 

یست شناسی قشر بخصوص ز بدن،ساختار بیولوژیک 

جلوپیشانی وابسته است. بدست آوردن توان رفتار اخالقی 

ی به فعل و انفعاالتی محتاج است که بین عوامل اجتماع

می شوند. لذا  برقرارفرهنگی و زیست شناسی  –اجتماعی 

برای برقراری توان رفتار اخالقی در هرکسی باید شرائط 

سی الزم شوند. اول، ابزارهای زیست شنا برقرارخاصی 

فرد در جای خود  ژنومبرای انجام رفتار مناسب باید توسط 

گذاشته شده باشند، و این ساختارها در حدی طبیعی فعالیت 

محیطی که شخص در آن زندگی می کند باید با  دوم،کنند. 

انجام آنهاست، تطبیق  بهساختار ژنتیکی و رفتارهائی که قادر 

اید طوری باشد که داشته باشند. سوم، حالت سالمت فرد ب

ی زیست شناسی او بتوانند بفعالیت طبیعی خود ادامه ابزارها

ی شخص باید اجازه بدهد که او از اجتماعدهند. چهارم، محیط 

بین  ارتباطنظر زیست شناسی و روانی طوری رشد کند که 

رفتارها و شرائط اجتماعی بطور مناسبی تنظیم شوند. سؤالی 

این است که چه ابزارهای می شود  مطرحکه در این جا 

ی الزامزیست شناسی ای برای رفتارهای سالم اجتماعی 

هستند؟ بخشهای شکمی و میانی قشر جلو پیشانی نقش کلیدی 

ی اخالقی دارند. بطور خالصه رفتارهادر برقراری و ایجاد 

 ازمی توان گفت که مطالعه در آسیب شناسی رفتاری ناشی 

متخصصان زیست شناسی  ضایعات این منطقه است که همه ی

ی اخالقی مثل هر رفتارهااعصاب را متقاعد کرده است که 
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کردار دیگر انسانی محصول مغز اوست و قانون تک گرائی 

مطلقی در اخالقیات هم حکمفرماست. به  بطورزیست شناسی 

هستیم، چه  مواجهعبارت دیگر هر دستور اخالقی ای که با آن 

سطوح مختلف مغز است  دینی، چه فلسفی و چه علمی ساخت

تولید و ارسال آنها نقشی نداشته  درو هیچ نیروی متافیزیکی 

 است. 

  

اثبات  بهیعاتی که مطالعه ی آنها این برداشتها را ضا 

رسانده اند را می توان در چند گروه دسته بندی کرد. یک 

به مغزکسی وارد می شوند که از  کهگروه ضایعاتی هستند 

سالمی  ژنومزم برای رفتارهای طبیعی  نظر تولید ساختار ال

که از نظر اخالقی  کردهداشته، در خانواده و اجتماعی رشد 

نسبتاً سالم بوده، و قبل از ایراد ضایعه، از نظر اجتماعی 

مناسب و اخالقی داشته است. از آن جا که مغز بیمار  رفتار

هم قبل و بعد از ایراد  اجتماعقبل از ضایعه سالم بوده، و 

 مانده،دست نخورده  آنیعه و ایجاد رفتار نامناسب ناشی از ضا

ی برابررسی بالینی این ضایعات وسیله ی تحقیقاتی مؤثری  

با عوامل  راریشه یابی رفتارهائی است که نمی توان آنها 

ژنومی، رشد زیست شناسی، رشد اجتماعی، و یا فرهنگی 

ی سالمی ومعم (intellect)یماران ذکاوت بتوجیه کرد. این نوع 

ی دست نخورده  حافظهحرکتی، و  –دارند، مهارتهای حسی 

ای داشته، و اعمال مربوط به سیستم گفتاری )فهم، تولید و 

تغییر پیدا نمی کنند. با این وجود، بعد از ایراد  آنهاگفتار( 

ی آنها بشدت تغییر پیدا می اجتماعضایعه ی مغزی رفتارهای 

سرکار  موقعه عهد ندارند، به کنند. این بیماران دیگر وفای ب
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خود حاضر نمی شوند، و گامهای الزم برای تکمیل یک 

. این بیماران به راحتی حواسشان پرت دارندتکلیف را بر نمی 

ینده ی نزدیک آموضوعاتی مهمل می شود، و نمی توانند برای 

و دورشان برنامه ریزی کنند. هیجانات اولیه این بیماران 

ت اجتماعیشان مثل خجالت، ننگ و عار یجاناهسطحی شده، و 

ی شوند. مداشتن، و حس دلسوزی و همدردی بشدت مختل 

مشکل اصلی این بیماران وقتی ظاهر می شود که با محرکاتی 

یسته ی ایجاد هیجان هستند و یا مجبور باشند شامقابله کنند که 

بالفاصله و  منافعدر موارد ابهام انگیزی که کشمکشی بین 

ود دارد، تصمیم گیری کنند. واکنشهای هیجانی دور دست وج

به ضایعات بخش شکمی میانی قشر جلو پیشانی  مبتالبیماران 

یات قبلی نتیجه ی بدی به بار تجربدر تصمیماتی که براساس  

که نتیجه ای خوبی را ایجاد کرده اند، تفاوت  آنهاآورده اند با 

اجتماعی شعور  اختاللزیادی ندارند. مشکل اساسی آنها در 

آنهاست. گسستگی بین ذکاوت کالسیک نسبتاً دست نخورده ی 

یماران و تصمیم گیریهای غلطشان آنها را از دیگر باین 

هیجانی آنها ظاهراً  اختالالتبیماران مغزی متمایز می کند. 

 نیستند.    از دیگران خیلی متمایز

  

ضایعات قشر جلوپیشانی در دوران کودکی، یعنی از  اگر 

اول تولد تا سن هفت سالگی اتفاق بیافتند، رشد ذکاوتی روز 

 –ماند و دستگاه های حسی  خواهدبیمار دست نخورده 

ی محرکتی، حافظه ی معمولی، و وظائف زبانی او نیز سالم 

مانند. ولی، این کودکان از دوران کودکی در خانه و مدرسه 

د کنترولی بر رفتارهای خو داشته،ارتباطات اجتماعی مختلی 
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که  کودکاننداشته و به تنبیه حساسیتی نشان نمی دهند. این 

برای خوانندگان ناآشنا نیستند، تکالیف خود را انجام نداده، با 

ی شوند، با بقیه ی دانش آموزان و معلمان و نمکسی دوست 

و بعد از اتمام  داشته،اولیاء محل تحصیل مشکالت فراوانی 

دار و نسبتاً تحت تحصیالت دبیرستانی که محیط سازمان 

و پرورش اجباری )در اکثر کشورها( و  آموزشکنترول 

رفتاری آنها  وخانواده را ترک می کنند، مشکالت اجتماعی 

بشدت آشکار می شوند. این افراد برنامه ای برای آینده ی خود 

پیدا کردن شغل نبوده، و اگر شغلی هم پیدا کنند  بدنبالنداشته، 

ی و اعتیاد در این افراد بسیار دزدنند. نمی توانند آن را حفظ ک

با مسائل  مقابلهشایع است. این بیماران نیز مثل گروه قبلی در 

زندگی هیجانات، بخصوص هیجانات اجتماعی بسیار کمتری 

نظر شعور اجتماعی از حد کودک نه ساله  ازتولید کرده و 

جلوتر نمی روند. این بیماران قادر به یادگیری دستورالعمل 

اخالقی نبوده و مغزهایشان نیز قادر به تولید قضاوتهای  های

 ی و معیارهای آنها نیستند. اخالق

  

ی در متعددشکمی میانی قشر جلوپیشانی نقشهای  بخش 

رفتارهای اجتماعی انسانها بازی می کند. این ناحیه برای راه 

یجانات اجتماعی الزم است. در غیاب هیجانات هاندازی اکثر 

از  شخصید شده ی اجتماعی توسط مغز، خودبخود تول

برخوردهای سالم با دیگران محروم شده و در نتیجه پاسخهای 

این معنی که  بهیگران دریافت می کند.  دبالقوه غیرطبیعی از 

نیست واکنش هیجانی مناسبی در برخورد با دیگران  قادرچون 

او واکنش هیجانی ای در  بانشان دهد، دیگران هم در برخورد 
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ر هیجان و احساسش نشان می دهند، که ممکن است خو

بوده، و حلقه ی معیوبی در روابط اجتماعی  انتظارشبرخالف 

دیگران سالم در برابر  تلخبین او و دیگران ایجاد کند. واکنش 

رفتار این افراد، گرچه واکنشی مناسب است، ولی بیمار قادر 

بوده که یست ارزیابی کند که در قدم اول این رفتار خودش ن

یجاد کرده است. در نتیجه اواکنش بدی از طرف مقابل را 

رفتارهای دیگران را نسبت به خودش خشن تلقی کرده و در 

در برابر آنها خشونت بیشتری نشان می دهد. این حلقه  مقابل

ی معیوب همچنان ادامه یافته تا وقتی که شخص بطریقی 

 قادربیماران معموالً خشونت بار، از اجتماع حذف شود. این 

به اکتساب و یا ارزیابی برداشتهای طبیعی از فعل و انفعاالت 

 اجتماعی نیستند. 

  

 اطالعاتین بخش از مغز نقش عمده ای در انبار کردن ا 

یادگیری شده ای بازی می کند که درشرائطی بوجود می آیند 

یابی نتایج محتمل تصمیم گیری ارزکه از یک طرف محتاج 

ا ب در ارتباطبه آنها هستند، و از طرف دیگر  در باره ی پاسخ

حالت هیجانی ناشی از خود این موقعیت ها، و یا هیجان ناشی 

یری در باره آن ها می شوند. پرونده ی گاز عواقب تصمیم 

ی یجه نت" یا "مربوطههیجان  و  –اتفاقات بین " ارتباطسوابق  

ز این بخش از مغ در" هاو هیجان ناشی از آن –رفتارها 

یگانی می شوند. وقتی که موقعیتی همانگونه که قبالً تجربه با

ی میانی قشر جلوپیشانی همان شکمشده پیش می آید، بخش 

عواقب  وهیجانی را که قبالً در ارتباط با این رده از موقعیتها 

تصمیم گیری در باره ی آنها ایجاد کرده بود، فرا می خواند. 
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جلوپیشانی یک ناحیه ی ی میانی قشر شکمدر این نقش، بخش 

ین است که اراه اندازی کننده ی هیجانات است، تفاوت در 

برخالف آمیگدال و سامانه ی لیمبیک، این هیجانات را ژنتیک 

است، بلکه راه اندازنده ی آنها محرکاتی  نکردهطرح ریزی 

یجان راه انداخته شده ههستند که خود شخص تجربه کرده، و 

ی باشد یا نباشد. بخش هیجانی آن ممکن است هیجانی اجتماع

 ی اخالقی نقش عمده ای بازی می کند.رفتارهادر 

  

انجام رساندن  بهشکمی میانی قشر جلوپیشانی در   بخش 

ی دیگر مغز، بخشهاتکالیف خود بطور مستقیم، با همکاری 

مثل بخش جانبی پشتی قشر جلوپیشانی که درگیر استدالل و 

ر مستقیم از واسطه گریهای یا بطور غی است،تصمیم گیری 

ی کند. به مساختارهای تحت قشری مثل آمیگدال استفاده 

عبارت دیگر پیام هائی که از بخش شکمی میانی سرچشمه می 

ی تحت قشری هستند و نقش خود ساختارهاکمک  محتاجگیرند 

ی به انجام می ارا با هدایت رفتارها، و از طریق نواحی 

مال شعوری دارند، یعنی بخش رسانند که با نقشی که در اع

 . می شودجلوپیشانی، استدالل به آنها وابسته  قشرجانبی پشتی 

  

این  درین امر اختالالت هیجانی را که بطور ثابتی ا 

بیماران دیده می شوند توجیه می کند. هیجانات اجتماعی در 

ی ای هستند که از طریق کوک کردن اجتماعواقع دانشهای 

ی و کودکتارهای مغزی در دوران ظریف و تدریجی ساخ

نوجوانی جمع آوری شده و بدون آنها رفتار طبیعی را نمی 

یجانات اجتماعی ههیجانات، بخصوص  بعالوه،توان شکل داد. 
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دارند که  موضوعنقشی کلیدی در اکتساب دانش مربوط به این 

کدام فعل عاقبت خوشی داشته و کدام فعل عاقبت شومی دارد. 

به ترتیب  ین است که هیجانات مثبت و منفیا امردلیل این 

یفیت بخش افعال از نظر کعناصر پاداش و مجازات را که 

قضاوت دیگران و تجربه خود شخص هستند، در ارزیابی های 

می کنند. بعالوه در زندگی دوران بلوغ دانش  ادغامخود 

و عواقب آنها نقشی در  افعالاکتسابی در باره ی ارتباط بین 

ی ابزارارها دارند. هیجانات در انواع مختلفه شان، هدایت رفت

غیرقابل اجتناب در ساختن و بکارگیری دانش مکفی اجتماعی 

 هستند. 

  
Damasio, Hanna. Disorders of social conduct following damage to 

prefrontal cortices, In: Changeux, JP. et al (eds) Neurobiology of 

human Values. Heidelberg: Springer Verlag, pp 37-46                       
           

  
ی با آسیب شناسی روانطرف دیگرمطالعه ی بیماران  از 

های مختلف نتایج مشابهی را نشان می دهند، برای مثال، ضد 

ی هائی که ذکاوتهایشان در تستهای عرفی روانشناسی اجتماع

یف شده ای دارند که شبیه به خفطبیعی هستند، هیجانات بسیار 

بیماران بخش شکمی جانبی قشر جلوپیشانی هستند، که 

رفت. در این بیماران آستانه ی تولید هیجان در  شرحشان

از افراد سالم است. حجم  باالتربرخورد با دیگران بسیار 

یتکار  جناساختمانهای قشر جلوپیشانی در ضداجتماعی های 

به مواد مخدر، و ضد  معتادانعی، کمتر از افراد طبی بمراتب

 اجتماعی های غیرجنایتکار است. 
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Raine A, et al (2000) Reduced prefrontal gray matter volume and 

reduced autonomic activity in antisocial personality disorder. Arch 

Gen Psychiat 57:119-127                         

                                           

  

یتکاران جناآنجا که ساختارهای قشر لوب پیشانی مغز  از 

منحصر به بخش شکمی  ضد اجتماعی ضایعات قابل رؤیت

زیاد دارد که قشرهای جلوپیشانی این  احتمالداخلی ندارند، 

این دالئل می  ازبیماران به دالئل مختلف بد عمل می کنند. 

خانوادگی  -اجتماعی  فرهنگشد زیستی،  توان اختالل در ر

ی اکتساببیماری زا، عوامل تغذیه ای، ژنتیکی، و بیماریهای 

 مغز در دوران جنینی و یا بعد از تولد را نام برد. 
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 دوازدهم  فصل

 

 سیر تاریخی دین و اخالقیات آن 
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و  اطرافشانیعت ی انسانها در باره ی ذات طبباورها

هر آن چه در ذهنشان به آگاهی می عامل وجود خودشان و 

ترین شکل  بدویاست. در  داشتهگذرد، چهار مرحله ی بزرگ 

و وهم هایشان را با پیچیده همه ی محسوسات عامل انسانها 

و تماماً توسط باور بر نیروهای ماوراء الطبیعه  جادوسحر و 

بدوی هنوز هم دیده می  ائلقبتوجیه می کردند، حالتی که در 

باد، و باران، آتشفشان، زلزله، قحطی، بیماریها، تولد و شود. 

در مرحله ی مرگ و... همه عواملی ماوراء الطبیعه داشتند. 

نیروهای  معجزه،بعدی دین برای توجیه همه ی اینها از 

و توجیه علمی هر آن چه که برای  ،ماوراء الطبیعه ی فرضی

استفاده می کرد و می کند. مرحله  ،شده بود آشکارمردم زمانه 

عقالنیت و هر آن چه که علم معلوم  ازی سوم فلسفه است که  

محسوسات و محصوالت ذهنی استفاده علل یه توجکرده برای 

عامل یه کردن توجمی برد. در آخرین مرحله علم پا به میدان 

 نهادهای محسوس گذاشته است.

  

از انسان  یکه آثار یرجائهدر تاریخ طبیعی  نظر از   

هومونئاندرتال  یحت ایو در زمانهای باستانی خردمند خردمند 

آثاری دال بر وجود باورهای  شده، دایها و کرومگنان ها پ

یعه، در اندرون خود الطبدینی یا باور به پدیده های ماوراء 

 یافت ، آنها انسانها و یا در فضای نامحسوس خارج از وجود

مردگان به حالت جنینی ناشی از باور به تولدی می شوند. دفن 

و قرار دادن غذا، وسائل زندگی، زینت  مرگ،دیگر بعد از 

ین هستند که این اآالت، طال و جواهر در قبور آنها دال بر 
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موجودات باور داشتند که بعد از مرگ بار دیگر متولد می 

و ابزار را مورد استفاده قرار می دهند.  آالتشوند و این 

بر این باور  مردگانسوراخ کردن جمجمه برای خوردن مغز 

استوار بود که توانائی های مردگان و احتماالً روحشان، در 

قرار داشته و با خوردن مغز می توان این  داخل جمجمه ی آنها

روحشان را در وجود  وتوانائیها را به دیگران انتقال داد 

باستانی وابستگان شخص فوت شده ممزوج کرد. در آثار 

یاری یافت شده اند که با دقت تمام سوراخی در بسجمجمه های 

آنها را برای خارج  کهآنها تعبیه شده که باور بر این است 

کردن ارواح خبیثه و اجازه ی ورود به ارواح مقدسه به 

اند.  کردهو یا خارج کردن مغزشان ایجاد می  زنده،مغزافراد 

بدوی نیوزیلند به هدف  ائلقبرفتاری که تا چند دهه ی قبل در 

خوردن مغز مرده هایشان مرسوم بود، ولی به علت انتقال 

 Disease Kuru  یعنیمغز (spongiform) یماری اسفنجی کننده ی ب

شبیه  بیماری از خانواده ی جنون گاوی،، این شد. یرقانونیغ

کشورهائی  درکه  است  Creutzfeldt Jakobبه بیماری نادر

 .د که مغز گاو و گوسفند را می خورندشیوع بیشتری دار
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 سوراخ شده است. با دقت: تصویر جمجمه ای باستانی که  63.6 شکل

  

  

ی که هومونئاندرتال ها در آنها زندگی می غارهائ در  

جسد، چیدن  دادنکردند، و در گورهای آنها، طرز قرار 

استخوان مردگان به ترتیبی خاص، جداکردن جمجمه از بقیه 

خاک رس  یایش استخوان مردگان، ریختن گل آرای اسکلت، 

دادن جمجمه های مردگان همراه  قرارقرمز بر گور مردگان،  

با استخوانها ی خرس ها در طاقچه ها و شکاف غارها، تزئین 

یافت شده  فراوانو رنگ کردن جمجمه ها با خاکهای رنگی 

ی نوعا  اند، که همگی دال بر این هستند که این پیش انسانه

وقتی که خط و  تاانسانها هم،   درباور متافیزیکی داشته اند.  

خاک ُرس پخته شده  ازطرز ساخت کتیبه های ساخته شده 

اختراع نشده بودند، تنها نشان از تفکر آدمی محدود به مطالعه 
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لوازم آرایشی، نقاشی های باقی مانده در غارها،  ابزار،ی 

و یافته ها در قبوری  معابدخرابه های دهکده ها و شهرها، 

 حوادثهستند که بعضاً به آنها دسترسی پیدا شده و از گزند 

طبیعی و انسانی مصون مانده اند. با مطالعات باستانشناسی این 

که خط که نوعی نماد پایدار از تفکر  استطور قبول شده 

مختلف  نقاطآدمی و نوعی سمبل ارتباطاتی پابرجا است در 

ز یکدیگر اختراع شده است. ولی، از آنجا که جهان و مستقل ا

یبه های ساخته شده از گل پخته متعلق به کتقدیمترین 

احتیاج به  علتسال پیش به  3366سومریهائی هستند که حدود 

ثبت کاالهای تجارتیشان و داد و ستدهائی که انجام می دادند، 

راع ی زیادی در کتیبه ها از خود باقی گذاشته اند، اختهانوشته 

 . کنندخط را به آنها منسوب می 

  

یزیکی و باور متافاین نوشته ها مملو از باورهای  بیشتر 

به وجود انواع مختلفی از موجودات غیر زمینی است که آنها 

یقی خالق انسانها و یا درگیر در کنترول رفتار آنها بطررا 

هر فرهنگی که آثار نوشته  درتصور می کردند. از آن به بعد 

ای از آنها باقی مانده، باورهای رنگارنگی در باره ی  شده

عوامل متافیزیکی کنترول کننده و یا مؤثر بر انسانها و داستان 

یت شده اند. قدیمترین باورهای متشکل رواخلقت جهان وانسان 

کرد، از منطقه  قلمدادو سازمان یافته که می توان آنها را دین 

روزه خاور میانه نامیده می ی جغرافیائی ای برخاسته اند که ام

که از این نظر بین النهرین و مصر اهمیت زیادی دارند.  شود،

خدایان سومری بودند که  شدهقدیمترین خدایان روایت 

شرحشان خواهد رفت. با پیشرفت تفکری ایده ی وجود خدایان 



326 

 

326 

 

، و خدایان کم کم از منظر انسانها هیز تحول و تکامل پیدا کردن

المپیا(، و بعد از آن به آسمانها  کوها )مثل دور و به کوه ه

چه پیچیده تر  هرمنتقل شدند. ارتباط خدا با بندگانش نیز تحولی 

و کم کم نه تنها خدایان از روی زمین رخت بربستند،  هپیدا کرد

 ،عیسی ها ،هرکول ها ،یمه خدایانی مثل فرعون هانبلکه 

ا با ادعای و در انته شدند،کریشناها وعزراها... نایاب تر 

خاتمیت پیغمبر اسالم ارتباط گفتاری مستقیم خدا با بندگان 

یده اش هم برای همیشه قطع شد، و به باور بعضی از برگز

یجه ی این تحوالت تفکری نتفیلسوفان خدا غیبت کرد!! در 

 پردهانسانها، ارتباطات غیرمستقیم او هم برای همیشه در پس 

و تنها راه باقی  رفت، فروای پر از ابهام و غیرقابل نفوذ  

مانده برای انسانها تخیالت و توهماتشان برای رسوخ به آن 

این وجود دستورات اخالقی ای که خدا و خدایان به  بااست. 

ی انسانها فرستادند، هنوز هم برامدعیان ارتباط مستقیم با آنها 

ی بازبا قدرتی تمام نقشی تعیین کننده در ارتباطات اجتماعی 

ظاهراً بیش از هر چیزی شکل دهنده ی قوانینی  کرده، و

داشته، و باور به  انسانهاهستند که سعی در کنترول رفتارهای 

پاداش و مکافات این رفتارها را رنگ می دهند. برای روشن 

اخالقیات دینی باید دین را که عامل و خالق آنهاست  شدن

 شناخت.
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بر بشقاب پرنده، بر  سوارالهای برافراشته، ی از خدای آکادین ها با بلوح:  05.5

ابهام ایده ها می   برفراز ماه، کاهنان در حال عبادت، با نمادهای پیچیده ای که 

یشتر متأثر می کنند. به شباهت این خدا به اهورامزدای زرتشتیان بیند و مردم را افزا

 دقت نمائید.

 

 

 
سوار بر بشقاب پرنده،  باستاننیان : خدای بابلی / آکادین ها و خدای ایرا63.2 شکل

 ینزمبرای فرود از آسمانها به  
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 مستلزمی بردن به تاریخچه ی باستانی باورهای دینی پ 

داشتن اطالعات عینی است. بی چون و چرا مدارک نوشته 

یخ، هر چند ناکامل و بعلت تارشده در باره ی فرهنگ و 

ولی بهترین  ترجیحات و تبعیضات تاریخ نگار سوبژکتیوند،

عملی و ممکن در این باره هستند. لذا برای پی بردن به  گواه

ی مردم باید بدنبال نوشته هائی باورهااطالعات فرهنگی و 

 گشت که بصور مختلف در طی قرون حفظ شده اند

  

نوشته شده را سومری ها برای مطالعه ی  کتابین اول  

ار گذاشته اند. حی از گل رس پخته به یادگالوانسلهای بعدی در 

 (Epic of Gilgamesh) ح را که حماسه ی گیلگمشالواخواندن این 

دارد، و متن آن به سهولت در اینترنت در دسترس است،  نام 

شده، به خوانندگان توصیه می کنم،  ترجمهو به فارسی هم 

ارزش تاریخی دارد بعنوان اولین کتاب نوشته شده زیرا نه تنها 

ه با آن می توان به باورهای متافیزیک ی است کابلکه وسیله 

ین النهرین و احتماالً باجدادمان که در همسایگی کشورمان در 

در شوش و اطراف آن زندگی می کردند، پی ببریم. رگ و 

ی فرهنگهایاری از افسانه ها و خرافاتی که در بسی  هاریشه 

خاور میانه ریشه دارد، بخصوص داستان طوفان بزرگی که به 

را می توان در آن یافت. طوفانی که  شدهتباط داده نوح ار

جدیداً معلوم شده ناشی از ذوب شدن الیه های یخ آمریکای 

که در انتهای دوران آخرین  بوده (Laurentide ice sheet)شمالی 

متر  0.8و سطح آب دریاها و اقیانوسها را  افتادهیخبندان اتفاق 

احل نشین آن زمان ی سمسکونباال آورده و بسیاری از مناطق 

 آبسال زیر آب برده، تا الیه های  58در خاورمیانه را بمدت 
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فرصت کنند به اعماق زمین فروبروند. شرح این طوفان در 

ادبیات دینی هندوستان و ایران  درتمامی ادیان باستانی حتی 

 باستان، به روایاتی مختلف، آورده شده است.

  
Catastrophic early Holocene sea level rise, human migration 
and the Neolithic transition in Europe, Chris Turney, 
Quaternary Science Review, 26, 2036–2041, 2007  
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 .: بخشی از الواحی که حماسه ی گیلگمش در آنها نوشته شده است63.4 شکل
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بشر  کوششاین داستان می توان به ریشه ی افسانه ی  در 

برای یافتن آب حیاتی که به او عمر جاودانه می دهد و این  

ی آنرا یافته، و برای ابد در این زمین خاکی بعضکه   اعتقاد

ای که گویای آرزوهای  افسانه.  سرگردان شده اند را یافت

ی لیمبیک در همه ی تاریخ انسان متوهم  سامانهمحصول 

یف نشده و ریشه تألاست. بی شک این نوشته در خالء فکری 

در تاریخی دارد که هیچ نوشته ای از آن در دست نداریم، و 

ی دانیم از چه موقعی انسانها دچار باورهائی این گونه نمدقیقاً 

روایت سیل عظیم، اولین  ضمناین داستان،  شده اند. در

خدای قهاری بود که   Igigiمی توان  یافت.  رانام  باخدایان  
خدایان دیگر  و  Eaسیل را جاری کرد و جدال لفظی ای بین 

در باره ی توجیه عادالنه   ,Anu, Enlil, Ninurta, Ennugiیعنی  
که خدای خرد است، نقشه ی  Eaی این امر درگرفت و 

ساخت قایق و جمع آوری نمونه هائی از همه ی حیوانات را 
شبانه روز  6یاد داد. سیل  Ut-napishtimبه شخصی به نام 

طول کشید و قایق و سرنشنانش بعد از فرونشستن آب در 
 فرود آمدند.  Nimushکوهی به نام 

  
با مطالعه ی  کتیبه های فراوانی که از ساکنین بین  

و کلدانی ها باقی مانده می توان به  النهرین از سومری ها
باور این اجتماعات در باره ی خلقت و خدا و ارتباطش با 

سال  000444انسانها پی برد. بر طبق این نوشته ها حدود 
نام (Anunnaki) نفر از خدایانی که آنوناکی  044قبل تعداد 

بودند که هر  (Nibiru)ساکن سیاره ای به نام نیبیرو   داشتند و
سال یک بار به دور زمین می چرخد، سوار بر  0644
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بشقاب های پرنده برای به بردگی کشیدن انسانها و استخراج 
طال و انتقال آن به سرزمین خودشان، به زمین فرود آمدند. 

که  Enkiسال پیش یکی از این خدایان به نام  004444
دانشمند برجسته ای بود با ترکیب بافت ها و خون خدایان و 

نهای بدوی در قرع و انبیق خود اولین زن خردمند را انسا
ساخت، و بعداً او را حامله کرد و از این وصلت بود که 
انسان های خردمندی ایجاد شدند که در هنر، فرهنگ و 

 Enkiصنعت اعجاز نیمه خدائی داشتند. خدایان دیگر دختران 
 یفرزندان و شده همبستر آنها با و افتهی مقبول را زن نیا و

 قبل انیخدا عمر. شدندی انسان اقوام بزرگان که آوردند بوجود

ی ازل وی ابدی ول، بود سال 04444 انسانها با وصلت از

 عمر جاً یتدر آنها فرزندان ان،یآدم با وندیپ با و نبودند،

 افسانه به بنا که هم نوحی ادعائ عمر. کردند دایپی کوتاهتر

 از شیب به و بوده، خود قوم برجستگان ازی کی ان،یهودی یها

 .داردی باستانی باورها نیا در شهیر شده، گزارش سال 044

  
Heidel, H.The Babylonian Genesis, Oriental Institute of 
Chicago, 1988 

  

بر  وگیلگمش که یکی از این نیمه خدایان بود  خود 

 5/0خدا و  5/5اوروک در عراق کنونی حکومت می کرد، را 

فرهنگها و تکامل افکار انسانها در  تحولشتند. با انسان می پندا

خدایان را  نوعباره ی خالقشان سومری ها بعدها وجود این 

انکار کرده و باور پیدا کردند که خدایان واقعی در آسمانها 

و آنها هستند که خالق و کنترول کننده ی همه  کنندزندگی می 

 ی چیزها هستند.
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Z. Sitchin’s 10th Planet, 1997   

                                                          

ی ساکن سامخلقت و خدایان بابلی ها که اقوام  داستان 

خاورمیانه به آنها معتقد بودند، پیچیدگی تفکری بیشتری پیدا 

که به معنی "اعماق یا مغاک  Apsuین باور اکرده بود. در 

 Tiamatمتفرق" بود با اقیانوس های هرج و مرج، با انرژی 
که "خود آب های تلخی که خاک را حفاظت می کنند" با به 

که مانع بهم رسیدنشان  Mummuخواب کردن نیروهائی بنام 
 و  Lahamuبودند، با هم پیوستند و خدایانی به نام "لجن"  

Lahmu  را تولید کردند. با تولد آسمان(Anu)  دو افقAshnar  و 

Kishar نام بهی خدائ و شد آبستن آنو. ندشد جدا هم از Ea- 

Nudimmund کرد متولد را خرد و نیزمی ها آبی خدا ای .

 شکم دری غوغائ و نبود کنترول قابل انیخدا نیای انرژ

تیامات ایجاد کرد. این غوغا مانع خواب آپسو شد و او تصمیم 
آپسو را  طلسم با به قتل همه ی خدایان گرفت. ولی ای ِا 

مومو را هم به بند   بعداً به قتل رساند. ای اِ خواب کرد و 
 کشید. از طرف دیگر تیامات با خدای دیگری به نام کین گو )

Qingu ازدواج کرده و با اتحادیه ی بین ای ِا و آنو وارد  )
 (Marduk)جنگ شدند. خدایان جوان از پهلوانی به نام مردوک 

بود کمک (Damkina) که فرزند ای ا ِ و الهه ای به نام دمکینا 
طلبیدند. مردوک در ازای کمک به آنها در خواست کرد که 
بعد از پیروزی همه ی خدایان باقی مانده او را به پادشاهی 
خدایان بپذیرند. او بر تیامات غلبه کرده و او را به دو نیمه 
کرد و از آنها زمین و آسمان را ساخت. مردوک کینگو را به 
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شده ی او انسانها را برای بردگی  قتل رسانده و از خون منعقد
)بندگی( خدایان خلق کرد. در این وقت بود که نیروهای هرج 
و مرج مومو، تیامات و آپسو تحت کنترول در آمده و جزئی 
از نظم خلقت شدند. به هدف اتمام خلقت، مردوک دنیای 
خدایان را به نظم کشید و معابد را بنیان گذاشت و برای هر 

ی در افالک تعیین کرد. همه ی خدایان با او خدائی جای ثابت
بیعت کرده و او شهر بابل را به عنوان مأمن خود ساخته و 

 این شهر را تاج ساختار منظم خود قرار داد.
  

آکادین ها هم داستان خلقتی برای خود دست و پا کردند.  
هفت حکیم را برای تعلیم هنر تمدن (Ea) در این داستان ای اِ 

 نام (Adapa)ها فرستاد. یکی از این حکیمان آداپا برای انسان

 او از و شد دعوت درگاه به اِ ی ا دعوت به بنای روز که داشت

 میتقد او به کهی نان ازی ول برسد آنو حضور به تا شد خواسته

 مصرف، صورت در که بودی نان همان نیا. نخورد شود،ی م

 نیا ثرا در. دادی می ابدی عمر اوی نسلهای  همه و او به

ی حتم مرگ به محکوم انسانها که بود شدن گمراه و اشتباه

 .شدند

  
Staphanie Dalley, Myths from Mesopotamia 
  
Jean Bottero. Religion in Ancient Mesopotamia 
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 سال 0444 از شیب تا  (Reux)براساس مطالعات رو  

 انیخدا نیهم( اعراب و های هودی )یسام اقوام و های سومر

 .کردندی م پرستش را
  

Roux, Ancient Iraq, Penguin Publishing, 1992                                   
                                      

  

اصطالح  بههزار سال قبل از میالد مسیح عده ای از  سه 

فکران سومری برای توجیه بهتر باورهایشان در باره ی مت

 ، نجوم(astrology) ها ستاره شناسی انسانمنشاء سیاره ای 

(astronomy) و در نتیجه پرستش کرات آسمانی که مقر ،

آثار تفکری ابداع کردند.  راخدایانشان تصور می کردند، 

ارتباط ستارگان با سرنوشت انسان را هنوز هم بقوت در 

ورهای خرافاتی بخصوص در خاور میانه می توان یافت، و با

قمر در عقرب بودن تعیین کننده ی اجرای برنامه های زیادی 

ابراهیم که اعتبار یگانه پرستی )ولی نه باور به است. 

است، در بیشتر عمر خود ستاره پرست  بردهوحدانیت خدا( را 

خدایانی سالگی از بین  96در سن آنطور که روایت شده بود و 

یهودی به آن باور داشتند یهوه را بعنوان خدای قابل  قبائلکه 

پرستش در مقابل عهد نامه ای که سرزمین فلسطین را به 

این خدا هدیه کرد، و از آنها خواست که فرزندان  پرستندگان

 کرد.  انتخابپسر خود را ختنه کنند، 

  

در کتب عهد  کهروایت مختلف داستان خلقت   دودر  

جهان و انسان بین هنوز هم اساس باور خلقت  ویق آمده  عت

یا  Lord God“یمی است، خدای صاحب " ابراهپیروان ادیان 
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نیز آدم را برای خدمت و بندگی و بردگی خود  (YHWH)یهوه 
آفرید. یهوه خدای طوفان و کوهستان ها بود، و از این نظر او 

آن زمان با زندگی خانه بدوشی، و دور از تمدن یهودیان 
بیشتر قابل انطباق بود. دین یهودیان از نوع هنوتئیزم 

(henotheism)  یا پرستش یک خدا از بین خدایان متعدد موجود
یا تک خدائی که در عمل تنها (monotheism) است. مانوتئیزم 

با باور مسلمانان تطبیق می کند، در مسیحیت با ابهام در نقش 
ی و ارتباط او با خدا نسبت بسیار متحیر کننده ای که به عیس

می دهند ) تثلیث، یا در عین حال خود خدا، روح خدا و 
فرزند خدا بودن او( مشکوک بنظر می آید. در واقع می توان 
نتیجه گرفت که باور به خدا از چند خدائی یهودیان، با برتری 

خدائی )خدا و فرزند نیمه خدایش(  1.0یکی از آنها، به 
ه خدای یگانه در اسالم تحول و تکامل مسیحیان  و از آن ب

 پیدا کرده است. 
  

بطور خالصه داستان خلقت انسان در داستانهای ِسفِر  
پیدایش به این قرار است  : و خدا گفت که انسان را از 
تصویر خودم و شبیه به خودم بسازم، و به این ترتیب خدا 
بشر را از تصویر خود ساخت، و خدای صاحب باغی در 

بنا کرد و در آن جا انسان را که ساخته بود به کار بهشت 
گماست... خدای صاحب انسان را برداشت و او را در باغ 
بهشت گذاشت تا آن را شخم زده و به آن رسیدگی کند. بر 
اساس روایت دیگر همین کتب، انسان های اولیه و بی خردی 
در روز ششم خلقت به دست خدای دیگری )نه خدای صاحب( 

ه بودند، "و این خدا همه چیزهائی را که ساخته بود خلق شد
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نظاره کرد، و واقعاً، چه خلقت خوبی بود. و صبح روز ششم 
"و در روز هفتم خدا کار خود را به اتمام رساند؛ و در  .بود"

روز هفتم او از خلقتی که کرده بود استراحت کرد. و از هر 
ته ای در گیاهی از مزارع در زمین وجود داشت، و از هر بو

مزرعه رشد کرده بود: و انسانی نبود که زمین را شخم بزند. 
و خدای صاحب آدم را از خاک رس آفرید، و در سوراخ های 
بینی اش نفس زندگی دمید: و آدِم با " روح زنده" خلق شد. و 
خدای صاحب باغی در شرق بهشت ساخت: و در آن آدم را 

از هر درختی  که ساخته بود به کار گرفت. و خدای صاحب
که ساخته بود به کار گرفت. و خدای صاحب از زمین هر 
درختی را که زیبا بود و برای خوردن خوب بود رشد داد: و 
هم چنین در وسط باغ درخت زندگی، و درخت دانش خوب و 
بد. و خدای صاحب آدم را به خواب عمیقی فرو برد، و در 

را بیرون  حالی که آدم در خواب بود، یکی از دنده هایش
آورده، محل آن را با گوشت بست. و خدای صاحب از این 
دنده خارج شده برای آدم زنی ساخت، و او را پیش کش آدم 
کرد". خدای صاحب قبل از خلقت حوا به آدم اخطار کرده بود 
که حق خوردن از درخت دانش )برای تشخیص خوب و بد( 

عمر ابدی می را ندارد. آدم و حوا از درخت حیات که به آنها 
داد نیز بی بهره بودند. بعداً حوا گول مار بهشتی که سمبل 

است را خورد، با او هم خوابگی   (phallic)آلت تناسلی مردان 
کرد و این مار تخم عقالنیت را در رحم حوا کاشت، و بعد 
حوای عاقل شده که بدنبال تشخیص خوب و بد و انتقال 

رد تا از میوه ی درخت عقالنیتش به آدم بود او را اغوا ک
ممنوعه بخورد. با این کار، خدا بر آنها قهر گرفت و آنها را 
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به زمین پست تبعید کرد. بقیه ی داستان را خوب می دانید و 
گرفتارش شده اید. داستانی جالب و با وجود توهمی بودنش، 
عبرت آمیز. بر اساس این اسطوره، بنظر نمی رسد که یهوه 

ینی است می خواسته که انسانها از عقالنیت که باالترین مقام د
و توان تشخیص خوب و بد بهره مند باشند تا برای ابدیت در 
بردگی و بندگی بمانند، و این دقیقاً همان روشی است که 
رهبران دینی به نحو احسن از داستان تقلید کرده اند، و شاید 
هم هدف از این نوع داستان سازی ها همین امر باشد. آنها 
استفاده از عقالنیت و منطق را در توجیه باورهایشان ممنوع 
کرده و به ناباوران، این بار جهنمی در اعماق زمین وعده 
دادند، جهنمی پست تر از زمینی که به آن تبعید شده ایم. 
بخشهای دیگر کتب عهد عتیق برای محدود کردن رفتارهای 

قی ای انسانها در این چهارچوب دستورات به اصطالح اخال
را ارائه دادند که در طی کتاب به جنبه های مختلف آنها 
خواهیم پرداخت و ریشه های زیست شناسی آنها را بررسی 

 خواهیم کرد. 
  

هندوستان  بهآریائی مهاجر از شمال خاور میانه که  اقوام 

رسیدند افکار مشابهی را با خود به ارمغان بردند و در آن 

ده و برای کنترول رفتار ساکنین ابداع کر راخدایان بسیاری 

متنوع شدند  آنقدراین سرزمین در آن رها کردند. این خدایان 

میلیون نهاد مقدس  556که در زمان ما حدس زده می شود که 

در حال پرستش شدن هستند. در گوشه های  هندفقط در 

یزیکی دیگری بعنوان متافدیگری از سرزمین هندوستان افکار 

قیات شکل گرفتند که به آنها اشاره خواهیم منبع و منشاء اخال
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. مطالعه ی سرنوشت خدا و خدایان در مصر، یونان، کرد

دستورات اخالقی  ویکا،  امرروم، قبائل افریقا و بومی های 

 ذهن (confabulation)یت افسانه ساز خالقمنتسب به آنها 

انسانهائی را روشن می سازد که از طبیعت ذاتشان و 

شناسی خودشان بی اطالع بودند و بدنبال پیدا زیست  سرنوشت

ی از شعبده بازیهائی می گشتند ناشکردن جواب برای ادراکات 

 بهکه مغزشان ایجاد می کرد، و یا در صدد توان بخشیدن 

دستوراتی بودند که برای برقراری نظم اجتماعی کشف کرده 

 بودند. 

  

ساس بر این ا رومیه های دینی در یونان باستان و نظر 

بود که خدایان به نیروهای طبیعت شخصیت داده اند. مثالً 

باران، رعد و برق، زلزله، و سایر اتفاقات  آتش،خدایان 

تفهیم نموده و خشم آنها  انسانهاطبیعی را نام گزاری کرده، به 

یان ادرا فرونشانده اند. برداشتهائی که هنوز هم در سایر 

ند و از خدا درخواست مرسوم زمان ما تا حدی ادامه یافته ا

 ی دیگر می شود.  بعضیری از اتفاق  جلوگارسال بعضی و یا 

  

انسان ها القاء شده است که اخالقیات دینی  بهین طور  ا 

یا برداشتهای متافیزیکی افرادی  و" یا خدایان خدادر حول "

ید عقامثل بودا بناشده اند، تا ظاهراً، سرچشمه گرفته از 

ی مردم، یا رسم و رسوم آنها. کتب عهد رهبران، یا توده ها

و رفتارهای اخالقی الزاماتی برای  اخالقعتیق برای یافتن 

ارائه داده و  خداستانجام آنچه که ادعا کرده اند که از جانب 

رفتارهای دلخواهانه ی مردم و عادات آنها را بشدت نهی می 
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یم در پارادا آنهارفتارهای اخالقی و دستورات  اخالق،.  کنند

دینی مطلق هستند و بر اساس برداشتهای دینی و دستورات 

ی یا خوب است یا بد )یا خنثی(. براساس این رفتارالهی، هر 

ین فقط دستورهای خدا اایده فقط خداست که خوب است، لذا 

هستند که می توانند خوب، کامل و قابل قبول باشند. بیشتر 

ان تهیه دیده یان راهبردهای اخالقی مفصلی برای پیروانشاد

دانش اخالقی وحیانی است، و مورد  منشاءاند. در این پارادایم 

یچ کنکاشی هبحث فلسفی نباید قرار گرفته بلکه باید بدون 

مورد پذیرش قرار گیرد. اخالق و رفتارهای اخالقی دینی 

هستند نه اظهار نظری که می توانند  چرادستورات بی چون و 

ی حاود. این دستورات مورد بحث و مناظره قرار گیرن

هیچگونه بحث منطقی نیستند و باید حتی اگر غیر عقالنی و 

چرا قبول و اجرا شوند. پیروان  ومنطقی باشند بدون چون غیر 

و راهی  دادهادیان باوردارند که خدا دستورات اخالقی را تعلیم 

که برای زندگی تجویز کرده و دنبال کردن این قوانین، منجر 

ی خوبی شده، و صمیمیت با خدا ایجاد می ماعاجتبه ساختار 

 کند.
  

ی رفتارهارفتار اخالقی در کتب دینی تقلید  اساس 

خداست. در این پارادایم خدا همه ی خوبیها را در خودش جمع 

خوبی هاست. در نتیجه دین و اخالقیات  منشاءکرده و تنها 

از متون  استفادهخدامرکزی است و تنها راه رسیدن به خوبی 

ینی با میانجی گری و تعبیر و تفسیرات کسانی است که خود د

متخصص علوم دینی می دانند. در این  اصطالح،را به 

یلسوفانه جائی فپارادایم پیشنهادات شخصی، اجتماعی، و 
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ندارند تا چه رسد به تعبیرات علمی و زیست شناسی. در 

یات گلیم باور های دینی را از زیرپای اخالق اگراخالقیات دینی 

یزد. در این پارادایم رآن بکشید همه ی بنای آن درهم فرو می 

تفکری در واقع دین و اخالقیات پایه ی ساختمان رفتاری 

 ها هستند. انسانمناسب 

 Golden)اخالقی این گونه قانون طالئی  دستوراتی مثالها 

Rule) پنج امریه و طریقت هشتگانه ی اصیل بودائیسم ،la) ī(Ś؛ 

ده فرمان  ؛Ma’atی مصر باستان در باره ی قاخالدستورات 

یهودیان؛ کتابهای  Noahideیهودیان، مسیحیت و اسالم؛ قانون 

. برای هستند هندوها niyamas)نیاماس ) و  (yamas) مقدس یاماس

آنهائی که قبول دارند که تفاوتهای بین افراد مهمتر از 

ست،  یا خالقهای فرضی و قوانین آنها خالقدستورات اخالقی 

یک  هرگروهی دستورات اخالقی وجود دارد که سرشتی 

ازانسانها فرض شده اند. در بعضی از سامانه های مشابه دینی 

ین باور را ا (Gnosticism) ناستیسیزم و (Taoism)مثل تائویسم 

اساس همه ی ظریف طبعی ها و انتخابات اخالقی انسانها می 

اجباری و  رابلی ین گروه دستورات اخالقی گروه قا.  دانند

قهری و بخشی از سیاستهای اجتماعی می دانند که به اسم خدا 

 یل شده اند.تحمبر مردم 

 که  (reciprocity)ی یا اخالقیات معامله به مثلطالئ قانون 

ین اصول اخالقی مدرن برای حقوق بشر هستند بر تراساسی 

 دو اصل استوار است:

د که مایل است دیگران باید طوری رفتار کن باهرکس -0 

 او آن طور رفتار شود )شکل مثبت( با 
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ید با دیگران طوری رفتار کند که دوست نباشخص  -5 

 شود )قانون نقره ای( رفتاربا او آنطور  ندارد 

ی برای رفتارهای اخالقی از طالئیا قانون  دستور 

ی در باستانقدیمترین دستورات اخالقی هستند و از زمانهای 

ان، هند، یونان، فلسطین و چین مورد تأکید بابِل، مصر، ایر

 Ma’at. این دستورات در احکام حمورابی، و استقرار گرفته 

از چندین فیلسوف یونان  ماندهو نوشته های باقی  مصر،

 باستان بطور شاخصی آمده اند.

دستورات زیر است: جان  شامل la) ī(Śیه ی بودا امر پنج 

داده اند برندار؛ حقیقت را به شما ن کهکسی را مگیر؛ چیزی را 

از  کن؛واژگون نکن؛ از سوء استفاده از حس ها اجتناب 

 مسموم کردن خود با الکل و مواد مخدر اجتناب کن. 

 یقت هشتگانه ی اصیل بودائیسم بقرار زیرند:طر

 یت:عقالن 

 نیک نظر -0  

 نیک قصد  -5  

 اخالقی: رفتار

 نیک سخن -5  

 نیک عمل -8  

 اش نیکمع امرار -3  
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 ذهنی: رشد

 نیک کوشش -0  

 ی ذهنی نیک مشغله -7  

 نیک     تمرکز -.  

  

 است: کردهچهار حقیقت اصیل را این طور تعریف  بودا 

 مشقات وجود دارند -0 

 هستندمشقات ناشی از وابستگی به خواسته ها  -5 

مشقات  شود،وقتی که وابستگی به خواسته ها متوقف  -5

 از بین می روند

یسر مطریقت فوق  .آزادی از مشقت با ممارست در  -8

 می شود.

  

مالحظه می کنید همه ی اصول خام اخالقیات  که آنطور

اخالقی  دستوراتبودائی نهی از رفتارهای منکر هستند. 

سطوح باالتر شامل تکریم، خضوع، قناعت، قدردانی، صبر، 

غیره هستند. دستورات دیگر مربوط به  ودست و دلبازی 

ی این وظائف  همهر با خانواده، و اجتماع هستند. در قفای رفتا

گرایش وجود دارند که شامل دوست داشتن، مهربانی، هم  8

 هستند. انصافدردی، و 

  

یها از مصرباستانی در واقع فهم  مصر(Maat)  مائات  

 درحقیقت، توازن، نظم، قانون، اخالقیات و عدالت بود.  
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است،  ممنوعهد رفتارهای در مور که (Ani)پاپیروس آنی 

انواع  گناه،دستور اجتناب از رفتارهای زیر آمده است:  

جنس بازی، گریه  همدزدی، قتل، دروغ، فحش دادن، زنا، 

انداختن دیگران، غم بیهوده خوردن، نزاع با دیگران، خدعه، 

ی، استراق سمع، تهمت، خشم بی مورد، هرزگی خوارزمین 

یرپا گذاشتن قانون، زائی، با زن دیگری، ناپاکی، وحشت ز

سبعیت، فرار از حقیقت، کفرگوئی، خشونت، بهم زدن نظم 

سریع، فضولی، پرگوئی، رفتار پوچ و غلط،  قضاوتاجتماع، 

یان آب، سخن جرجادوگری برعلیه سلطان، جلوگیری از 

مغرورانه، سوگند دروغ خوردن به خدا، رفتارمغرورانه، 

دزدی از قبور  ی حیوانات، علوفهدزدی از خوراک و 

 مردگان، و کشتن دام متعلق به خدا.  

ی که بنا بر ادعای کتب عهد عتیق مستقیماً موسفرمان  ده 

یل عرضه کند اسرائتوسط خدا به موسی داده شده تا به بنی 

 شامل فرامین زیر است:

. تو نباید خدای دیگری شما هستم خدای صاحبمن  -0

 قبل )بجز( از من داشته باشی. 

ما نباید هیچ خدائی در حضور من داشته باشید. شما ش -5 

 ید.بسازبت   خودنباید برای 

، به این علت که خدای یهوده اسم خدا را نبریدب -5

صاحب کسی را که بیهوده نام او را ببرد بی گناه بحساب 

 نمی آورد.



345 

 

345 

 

تعطیلی روز شنبه را رعایت کنید و آن را مقدس     -8

 ید.نگاهدار

  مادرتان احترام بگذارید.پدر و  به  -3 

 ید کسی را بکشید.نباشما  -0 

 ید زنای محصنه انجام دهید.نباشما  -7 

 ید دزدی کنید.نباشما  -. 

 ید بر علیه همسایگانتان شهادت دروغ بدهید.نباشما  -9 

، خدمتکار زن همسایه خانه ی همسایه، شما نباید به  -06

همسایه، االغ  مرد همسایه، خدمتکار زن همسایه، گاو نر

 طمع کنید. همسایه، و یا هر مایملک همسایه 

ی از زیرپا گذاشتن این دستورات بسیار ناشی مجازاتها 

زیرپا گذاشتن  مجازاتشدید هستند. تقریباً با استثنائاتی معدود 

هر یک از این دستورات اخالقی مرگ است. تغییر اعتقاد به 

، بی چون و چرا مراعات نکردن روز تعطیل و قتل زنا،خدا، 

هستند. بی احترامی به والدین در هر سه دین  مرگمستحق  

یکتا پرستی این حق را به والدین می دهد که فرزند ناخلف را 

قتل برسانند. اعدام و دست بریدن  بهبدون امکان تعقیب قانونی 

یعترین شابرای دزدی و اتهام محارب با خدا بودن از 

نه های قضاوت این دین ها مجازاتهای انجام شده در ساما

و... که مربوط به روابط انسان  ارتدادهستند. شرک و کفر و 

بر  مجازاتهابا خداست نیز مجازات مرگ دارند. این 
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مجازاتهای اخروی که جهنمی ابدی را برای خطاکاران اخطار 

 ی شوند.ممی دهد، اضافه 

اشکاالت زیادی که از ده فرمان گرفته شده و شک در خدائی 

ودن آن ایجاد می کند، در یکایک فرمان ها قابل یافت هستند. ب

در فرمان اول واضح است که در فرمان خدا مضمون وجود 

ای دخخدا یا خدایان دیگری هم جایگیری کرده، لذا کلمه ی 

( در برابر خدا drG)درشت اول مربوط به یهوه با حرف 

آورده شده است که با حرف اول کوچک (  orGهای دیگر )

خص نیست در چه زمانی شمستحق پرستش نیستند. بخوبی م

ایده ی وجود خدایان دیگر از باورهای ادیان ابراهیمی بکلی 

آورده شده است که "من خدای  Exodus 25در  زدوده شده است.

مجازات ( تو خدائی حسود هستم، drGخدای ) (Lord)صاحب 

.  رانبرای گناه پد نسلهای سوم و چهارم وفرزندان  کننده ی

نسلهائی پیش دسته جمعی در این جا سؤال عدالت و مجازات 

که  ید که بعلت گناه یکی از اجدادشان مجازات می شوندآمی 

ترس از از طرف دیگر  .از منطق و عقالنیت بدور است

موجودی درک یا شناخته نشده  نمی تواند ارتباطی با اخالقیات 

. رگ شودکه شک فکری در وحدانیتش موجب م داشته باشد

نام خدا را شرائطی چه در در مورد دستور سوم کسی نمی داند 

، و چگونه می توان از بد دهنی در  موجب گناه می شودبردن 

به خدائی که برای پیش برد  باره ی او پرهیز کرد. آیا سوگند

کارهای روزانه و اغلب برای به باور رساندن دروغها و یا 

ه قبول رساندن آنها به مطالبی که قدرت استداللی برای ب

دیگران نداریم ، به آن متشبث می شویم، گناهی کبیره است. آیا 

استفاده از متاع ارزان خدا در سطوح مختلف اجتماعی که 
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 روش اجتماعات دیندار است شخص را مستحق مرگ می کند.

  surGt 00-.:56در مورد دلیل تعطیلی روز شنبه در  

شش روز آسمان و زمین، آورده شده که " خدای صاحب در 

دریا، و تمامی آنچه که در آنهاست را آفرید، و در روز هفتم 

دلیل  yhtuhlrarlC 3:03استراحت کرد". در حالی که در 

این امر این طور آورده شده "یادت باشد که تو برده ای بودی 

در سرزمین مصر، و این که صاحب خدای تو تو را از آنجا 

ا آغوشی باز خارج کرد: به این به سرزمین شکوهمندی و ب

جهت است که صاحب خدای تو امر کرده که تعطیلی روز 

 surGt  xدر شنبه را نگهداری. دلیل احترام پدر و مادر 

yhtuhlrarlC  در روی  تواین طور آمده است که "عمر

زمین ممکن است طوالنی شود و سرزمینی که صاحب خدای 

ادرت به تو به ارث " از طرف پدر و مدادهقول تو به تو 

 برسد، سرزمینی که کنعانیان در آن زمان ساکن آن بودند.

جالب این است که هیچ اشاره ای به آزار فرزندان از طرف 

  shcauayt 56:9والدین نشده است. بر اساس دستور 

نافرمانی فرزندان آنها را مستحق مرگ می کند. بی شک 

دان تأثیر می خشونت و کودک آزاری والدین بیشتر بر فرزن

والدین، و جالب است که در گذارد تا نافرمانی فرزندان بر 

کتب به اصطالح الهی هیچ دستوری برای مجازات این گونه 

در مورد فرمان ششم، در حقیقت دستور به  والدین نیامده است.

. حتی در این امر هم است خود یهودیان اجتناب از قتل جنائی

در تورات کتب عهد عتیق دس دوگانگی واضحی مشهود است.

در مورد مقابله با غیر یهودیان هیچ کدام صلح طلبانه نیستند. 

این طور آمده   surGt 55: 57-.5در خود یهودیان نیز 
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است: "لذا صاحب خدای اسرائیل دستور داد، هر مردی 

شمشیر به کمر بسته، و از دروازه ی کمپ بدرون رفته و 

نش، هر مردی از هم بیرون آید، و هر مردی از برادرا

نشینانش، و هر مردی از همسایگانش را از دم تیغ بگذراند. و 

موسی عمل کردند و در را ( طبق دستور shcaفرزندان لوی )

آن روز سه هزار مرد کشته شدند". در گوشه و کنار همین 

کتاب دستورات متعددی برای کشتن افراد برای گناهانی مثل 

ر و جادو آمده است. "تو اجازه سحعدم رعایت روز شنبه و یا 

نباید بدهی جادوگری زنده بماند". لذا مشخص نیست قتل در 

کتب عهد عتیق چه معنائی داشته است. دستورالعمل های هفتم 

، هشتم و نهم در باره ی زنا ، دزدی، و شهادت دروغ که 

برای حفظ اجتماعات و روابط بین فردی در همه ی  

قرار  تر می توان بحثی کرد ولیاجتماعات الزامی هستند کم

زنا در سطح شرک و قتل عمد و اعدام برای آن بحثی  دادن

اشکال قانون دهم در این است که حافظ اموال قابل تعمق است. 

کسانی است که خانه، زن، خدمتکار مرد و زن، االغ و گاو نر 

دارند و دستوری است که زن را مثل بقیه مایملک مرد ها 

زیرپا گذاشتن هر یک از این دستورات  قرار داده است.

 عقوبت مرگ دارد. 

( یهودیان که در فقه شان آمده  Noahideنوح )  قانون هفت 

 بقرار زیر است:

 بت پرستی ازمنع  -0 

 قتل ازمنع  -5 
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 دزدی ازمنع  -5 

 هرزگی جنسی ازمنع  -8 

 کفر ازمنع  -3 

 خوردن گوشت حیوانی که هنوز زنده است. ازمنع  -0 

 های قانونی دادگاهتأسیس  -7 

 دردستور اولیه وقتی که آدم  0بر ادعای یهودیان  بنا  

بهشت بوده به او ابالغ شده و قانون هفتمی بعد از طوفان 

از آنجا که بعد از طوفان نوح فقط  وبزرگ به نوح ابالغ شده، 

ساختند،  رافرزندان او بودند که زنده ماندند و همه ی بشریت 

 ن برای همه ی بشریت اطالق می شوند.این قوانی

  

دین  دریر بناترین مفهوم دینی در باره ی اخالقیات ز 

یهود معاهده ی ادعائی است که بین ابراهیم و یهوه برقرار شده 

و بعداً بین یهوه و موسی به روز شده است. در کتب عهد عتیق 

ا ی آوران یا به اصطالح فارسی پیام و (prophet)این پیشگویان 

که باید قوانین اخالقی را به وضوح به مردم  هستندپیامبران 

یم در دست نیست، نسخه ی ابراهبفهمانند. از آنجا که کتاب 

اهمیت  آمده  (Exodus 24)عهده نامه ی یهوه با موسی که در 

یدا کرده است. این عهد نامه که مربوط به فرار پبسیار زیادی 

است، که صحت  مصر موفقیت آمیز ادعائی اسرائیلیها از

تاریخی آن مورد شک عمیقی است، مایه ی اصلی اطاعت از 

و  همراهاین عهدنامه اسرائیلیها بعنوان  در.  باشدیهوه می 
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شریک خداوند با هم متحد شدند تا به نعماتی که علیرغم 

خداوند اعطا شده شکرگزاری  توسطمستحق نبودن به آنها 

از  نهبرای سپاسگزاری و  کنند. در این عهد نامه اسرائیلیها

ترس عقوبت به خدا دعوت شده اند. لذا چون خداوند رحمان 

یز باید رحمان باشند. در این عهد نبوده یهودیان شریک خدا 

ی بین پارچگنامه نه تنها دعوت به خدا بلکه دعوت به یک 

اعضاء قبیله ی موسی تأکید شده است. همانطور که در طول 

ای همه ی دستورات اخالقی برقراری یربنزکتاب خواهیم دید 

ین اصل کلی اروابط اجتماعی مناسب است و این قوانین از 

مبری نیستند. لذا، از آنجا که ارتباط با خدا باید عادالنه باشد 

با دیگر افراد نیز باید عادالنه باشد. در نتیجه،  ارتباطپس 

 ارتباط بین افراد با هم و قطعزیرپا گذاشتن عهدنامه موجب 

ی برقرارافراد با خدا می شود. همه ی این دستورات برای 

نظم منحصراً بین افراد قوم موسی بود و دستوری برای 

این قبیله داده نشده و همین امر  ازرعایت حقوق افراد خارج 

 شدهطی تاریخ موجب مشکالت بسیار زیادی برای یهودیان 

رده اند.  است که این دستورات رفتارهای اخالقیشان را متأثر ک

فرمان جوهر اصلی این ارتباطات است. ده فرمان یهوه را  ده

خدای واقعی و حقیقی اعالم داشته، و پرستش خدایان غیر از 

ساختن و پرستش بتها را ممنوع می کند. در این  ویهوه،  

ین مجازات برای رد کنندگان یهوه، و عشق و دوستی فرام

د بیجا به اسم یهوه و . سوگناستبرای گروندگان قول داده شده 

 مقدسحتی نام بردنش منع شده و رعایت تعطیل روز شنبه و 

نگهداشتنش، و احترام به والدین تجویز، و از قتل، زنای 
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و طمع به زن و مال همسایه  دروغ،محصنه، دزدی، شهادت 

 احتراز داده شده است.

  
(Exodus 20:2-17, Deutronomy 5:6-21)                                             

  

ی باستانی عبری و اجتماعمورد ارتباط بین محیط  در 

دستورات اخالقی آنها دو جنبه اهمیت زیادی دارند. یکی آنها 

برای اولین بار تعبد یک خدای واحد را قبول کردند، در  که

یان دیگر اقرار می کردند. به باور خداعین حالی که به وجود 

کامل  کنترولی قابل پرستش بود که در آنها یهوه تنها خدا

شروع و سرنوشت هر یک از انسانها و در واقع همه ی جهان 

ی قوانین اخالقی در نظر گرفته شده مجربود. او مؤلف و 

ی دستوراتاست. دستورات اخالقی اجتماعات یهودی محدود به 

بود که در کتب عهد عتیق آورده شده بودند و اولیاء امور دین 

هیچ منبع اخالقی دیگری را نمی دادند.  ورودزه ی یهود اجا

عبری های باستانی از نظر قومی و نژادی یک دست بودند و 

هر دوازده ایلشان خود را از فرزندان یعقوب، نوه ی ابراهیم 

 از (Jew)که به او نام اسرائیل دادند. کلمه ی جهود  دانستندمی 

ه است. ابراهیم ین گروه ریشه گرفتهمنام یکی از اقوام جنوبی 

بود،  خودشاز یکی از همسرانش به نام سارا که خواهر ناتنی 

فرزندی به نام اسحاق، و از کنیزی که مصریها به او هدیه 

بود فرزندی به نام اسماعیل داشت.   هاجردادند و نامش 

یهودیان مدعی شدند که خدا اسحاق را که جد یهودیان است بر 

از نوه های او یعقوب را بر است، و  اعراباسماعیل که جد 

، در نتیجه این احساس کاذب را پیدا هیح دادترج(   Esauعیسو )
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که بنی اسرائیل بر بنی اسماعیل بودن ترجیح دارد، و  کردند

یژه و برجسته با یهوه داشتن، لذا ویهودی بودن یعنی ارتباطی 

یم و یهوه ابراهباید دستورات اخالقی ای که با معاهده ی بین 

رار شده است را در متن خاص آن در نظر گرفت. برق

بنی ساله ی اختالف بین اعراب  چندهزارتوهماتی که ریشه ی 

 و بنی اسرائیل است. اسماعیل

  

یک  اجتماعین اخالقی کتب عهد عتیق برای حفظ قوان 

دست قوم بنی اسرائیل تدوین شده بودند، لذا شایعترین نفرین ها 

هم پاشی قومی و خانوادگی، و این کتب از  درو مجازاتها 

نیست چون  تعجبشکست در تولید مثل هستند و این امر جای 

اقوام بنی اسرائیل که اقلیتی در بین اقوام مصری، آشوری، 

رومی بودند که همگی ادیانی چند خدائی  باالخرهبابلی، و 

ی قرار داشتند. کشداشتند، همیشه در خطر انهدام و نسل 

زیاد  موانعمیت و یکتاپرستی خود  یهودیان برای حفظ قو

ی اسرائیلی ایجاد بناخالقی برای مخلوط شدن با اقوام غیر 

کردند. آنها دستور داشتند که همه ی زنهای سرزمین های 

تسخیر می کنند قتل عام کنند، ولی زنهای قبائل  کههمسایه را 

می کردند، می  رابطهدور دست را که با قبائل خود قطع 

همسری بگیرند تا جمعیت خود را افزایش دهند. توانستند به 

بنی اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین  استقراربعد از 

یا مردی حق  زنازدواج با غیر یهودیان ممنوع شد. هیچ 

نداشت که با غیر بنی اسرائیلی ازدواج کند. اعدام، طاعون، و 

که برکسانی فرو می  ندی قوم یهود نفرین هائی بودابدانقراض 

جنسی برقرار کند.  روابطکه با کسی غیر از قوم خودش  ندآمد
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در واقع سامانه اجتماعی آنها تأکید بر یکدستی قومی، درون 

)ازدواج قومی(، پدرتباری   (endogamous)ی همسر

(patrilineal) ی ساالر، پدر(patriarchal)،  پدر محلی(patrilocal) 

آورند و با آنها )پسران همسران خود را به منزل پدرشان می 

 هدف. داشت  (polygamy)(، و چند همسریکنندزندگی می 

یک خدا / اصلی یهودیان برقراری سیستم اجتماعی یک قوم 

ی تطابقی با محیط خشن اطرافشان ابزاربرای یهودیان باستانی 

  خانوادهبود. برداشت یک قوم بودن باعث می شد که ساختار 

ین شود که براساس تضمدر یافته و تولید مثلشان آنق ادامه

از  تعدادشان (Genesis. 22:17)دستور غیرممکن کتاب خلقت 

و شن های ساحل دریا بیشتر شود، که  آسمانستاره های 

به نسلهای  ژنومدستوری کامالً تحولی تکاملی برای انتقال 

بعدی و ازدیاد نسل است. می دانید که بین سیصد تا پانصد 

ابل مطالعه حدس زده شده که در در فضای ق کهکشانمیلیارد 

در هر  احتماالً هریک صدها میلیارد ستاره وجود دارد، 

منظومه ی ستاره ای چند سیاره نیز هست که بعلت نورانی 

نیستند و تا زمان نگارش این سطور  مطالعهنبودنشان قابل 

 سیاره کشف شده اند.  55حدود 

  

بنا  ین گونه دستورات اخالقی که براساس یکتاپرستیا

کمک به حفظ یکنواختی اجتماعی و حفظ منافع  اندشده 

ین الهی قوم بنی قواندوطرفه بین افراد قبیله می کند. بدون 

اسرائیل مثل اقوام کوچکتر و چند خدائی ساکن خاورمیانه با 

یدایش امپراتوریهای چند ملیتی در این کشورها حل می شد.  پ

ین غلبه فلسطبر قرن قبل از تولد عیسی فرهنگ یونانی  سه
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کرد، زمانی که یکدستی بنی اسرائیل در این منطقه از هم 

این امر توان سیاسی نظامی امپراتوری  علتپاشیده شده بود. 

کوچک تر  اقواماسکندر و بازمانده های او بود که در مقابل 

هم جوار با قوم یهود، توان برتری بر آن نداشتند، لذا از هم 

از برجستگان دینی قوم یهود فرهنگ بودند. بعضی  شدهپاشده 

ای بت پرست  فرقهقبول و حتی در زمانی  را (Helenistic)هلنی 

(pagan) معبد اورشلیم تأسیس شده بود. در این زمان فقط  در

کوچکی از سرزمین فلسطین تحت سلطه ی بنی اسرائیل  بخش

بود و تعداد معدودی از اعقاب یعقوب در این سرزمین مسکن 

 بر (Herod)ند. در زمانی که حاکم رومی به نام هرود گزیده بود

می کرد، مخلوطی از یهودیان، یونانی ها،  حکومتفلسطین 

. در نتیجه بودندسوری ها، و اعراب ساکن این سرزمین 

فرهنگ عبری هم بر اثر تأثیرات خارجی و هم فرهنگ غالب 

مهمتر کاهش ارزشهای قبیله ای و اجتماعی،  همههلنی، و از 

یق شده بود. در این زمان بود که یهودیان بفکر بهبود وضع رق

فرهنگی و برقراری اجتماع متشکل تری افتادند. به عبارت 

به تزریق عقالنیت در باورهای خشکی کردند که  شروعدیگر 

دست داده بودند.  ازدر اعصار گذشته کم کم کارآئی خود را 

تا وقت  حرکت به سمت انزواگرائی مطلق تری آغاز شد. ولی

یسی، بیشتر یهودیان فهمیده بودند که تأویالت جدیدی عظهور 

عبارت زیست شناسی  بهاز هویت ویژه شان الزامی است. 

تمایالت و رفتارهای تطابقی زمانهای قدیمی تر برای پیشبرد 

کمتر مؤثر می افتادند و در نتیجه شروع به جستجوی  اهدافشان

استراتژیها کردند. در این ییر این تغجنبه های مختلف توسعه و 

وقت بود که عیسی در نتیجه ی یک الزام اجتماعی ارشادات 
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را شروع کرد. در خطبه ی روی تپه ی عیسی که اساس  خود

اظهار نظر در باره ی  063اخالقیات یا دین مسیحیت است، 

 چهادعاهای اخالقی یافته می شوند که در باره ی این هستند که 

اصل  05وب یا بد هستند. این دستورات در رفتار یا تمایالتی خ

و درصد پاداش و عقوبتهای این  تعدادکلی تقسیم بندی شده اند. 

 اصول در این خطبه که اساس مسیحیت شد، عبارتند از:

  

------------------------------------------------- 

یادآوری    بیانات تعداد            اصل  

 پاداش یا عقوبت

 %(.8)09        86  رکز بر خدا و کمال   تم -0

 %(36) 03         56                کردنفروتنی   -5

 قوانین جدید که برتر از قوانین قدیم بوده -5

 %(58) 7       59      اند می داده توسعهیا آنها را  و 

 %(35) 05             55      عفو و جلب رضایت  -8

 %(50) 3    08ای احتیاجات  اعتماد به خدا بر -3

 %(57) 5          00   بزرگواری و بلند نظری  -0

 %(.0) 5     00گوش بزنگی از شرارت دیگران   -7

 %(07) 0     9انتشار این ایده ها و روش زندگی   -.

 %(066)7            7  بدنبال تمجید دیگران نبودن    -9
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 %(37) 8     7 احتراز از ریاکاری و سالوس -06

 %(00) 0       0مهم بودن فکر به اندازه ی رفتار   -00

 %(36) 5       0   دنبال اهداف آسمانی تا زمینی بودن -05

 %(066) 3     3  امکان مفید بودن مشقت کشیدن  -05

  

Lehti, David C. 2004, Evolution and Ethics, Chapter 6, Pp. 132-

150ed. Clayton, P. & Schloss, J. William B. Eerdmans Publishing 
Co. Grand Rapid Michigan 

                                                                                                          

 تفاوتاصلی در این موعظه ی تاریخی عیسی  موضوع 

القی ای بود اخ دستوراتی جدید و اخالقعمدی بین دستورات  

که برای یهودیان آشنا بودند. عیسی در همین خطابه ارتباط 

)انجیل  یش بین قوانین اخالقی جدید و قدیم را شرح دادقصد

. قوانین جدید ادامه و تعدیالت (Mattew 5:17-48)  (متی یا متیو

این خطبه عیسی  دررسم و رسوم مورد قبول جامعه بودند. 

 شمارا قبالً شنیده اید... ولی به  ینامرتب تکرار می کند که "

متن گفته ها، دال بر این هستند که  وتذکر می دهم که...،" 

ی از تأویالت قدیمی تورات، یا قوانین ابدعت های تازه 

تأکید می  اولی عیسی بوده اند. با این وجود صموجود هدف ا

باید مراعات شوند و نباید آنها را سست  قوانینکرده است که 

بود که نزاعی بین محافظه کاری و اصالحات  جار این کرد. د

کاران با توسل به  محافظهدینی پیش آمدند و از آنجا که معموالً 

جهل مردمی که از تغییر در هراس می افتند و با سوء استفاده 
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این امر قدرت را در دست می گیرند، عیسی را محکوم به  از

تکرارشده و یخ بارها تارمرگ کردند. جریانی که در طی 

خواهد شد و در کشورمان نمونه های زنده ی آن را می توانیم 

 ی در زمان حال و یا طی تاریخش بیابیم.براحت

  

ی که دستورات سیزده گانه ی فوق با تفاوتین بزرگتر 

که هیچ کدام از  استاخالقیات بنی اسرائیل باستانی دارند این 

می و نژادی این دستورات بر اساس نََسبیت، ارتباطات قو

ی افراد قائل نشده اند. عیسی با جهان بینی بیشتر از برامزیتی 

ی خود را فراتر برد و به خانوادگمرز اجتماعات قبیله ای و 

یده نرسیهودیان گفت که شما بیش از غیر یهودیان به حقیقت 

اید، و حق بیشتری هم ندارید. مثالً در قوانین یهودیگری قرض 

بیله تشویق می شد، ولی نه با غیر یهود، ق اهلالحسنه فقط بین 

کاری که طی تاریخ مشکل بزرگی برای یهودیان ایجاد کرد، 

ولی عیسی قرض الحسنه را بین همه بطور یکسان تشویق 

ی هم بین خود افراد قبیله حرام بود و نه با غیر خوارکرد. ربا 

ده فرمان عهد عتیق  دریهود. عیسی مفهوم همسایه را که 

یائی را تنگ می کرد، وسعت داد و گفت که فجغرا محدوده ی

یک ترین کسی نیست که با تو ارتباط دارد و یا نزدهمسایه 

یک تو قرار گرفته، بلکه همسایه کسی است نزدبطور اتفاقی  

ی خاص مشترکی با تو دارد )مفهومی از همه ی ارزشهاکه 

 بشریت(. 

ق مانده با اصرار در سامانه اخالقی عهد عتی کهیهودیانی  

ی تاریخ دچار قوم ط  کنندو بر اساس آنها با دیگران رفتار می 
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که آخرین آنها توسط آلمان نازی  اندکشی های زیادی شده 

مورد تعقیب  راانجام گرفت و هیتلر دقیقاً به همین بهانه آنها 

قرار داد و مجازاتی همگانی کرد. این امر درسی برای 

نیستند خود را در مسیر یگر است که قادر دمحافظه کاران 

را دچار  اجتماعاتشانتحول و تکامل اجتماعی قرار دهند و 

فتنه های عمیقی می کنند. این امر براحتی در کشورهائی که 

قومی و قبیله ای قرار داشته و یا دستورات اخالقی  سطحدر 

یده می شود. نگاهی به اطراف درا متحول نکرده اند، براحتی 

 روشنفریقائی بیاندازید تا مسئله براحتی خود و یا کشورهای ا

شود. دستورات مسیح در واقع یک انتخاب اصلح اجتماعی بود 

به نفع نوع بشر فرو ریخت. با  راکه مرزهای قبیله گری 

یسی عگذشت زمان، و تأویالت و تغییراتی که دنباله روهای 

در این دستورات دادند، اثرات آن را بطور کلی محو کردند، و 

یت خواه و فاسد شده ی قرون تاریکی تماماهای حریص و کلیس

طرف  از.  کردندو وسطی به از هم پاشی بیشتر آن کمک 

ی کشورهای مسیحی اجتماعدیگر تحوالت فرهنگی و رشد 

شده توسط امپراتور روم، یعنی کنستانتین، و فروپاشی این 

ی و پیداشدن دوباره ی حکومتهای قبیله ای، این امپراتور

یز اجتماعات کافی نبودند و آمت برای اداره ی موفقیت دستورا

اصالحات دینی انتخابات  بااروپائیان در طی چند قرن گذشته  

با عقالنیت و علم سازگارتر بودند،  کهاخالقی دیگری کردند 

. شدندکه موجب پیشرفت شگفت انگیزی در اجتماعاتشان 

مثل آن  ولی، برداشتهای نژادپرستانه و قوم گرائی ارتجاعی،

یتلری و ایتالیای موسولینی پیش آمد به هچه که در آلمان 

را به  اجتماعسرعت اجتماعات اروپائی را به سقوط و افراد 
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موجودات سبعی تبدیل کرد که گوئی هیچ پیشرفت فرهنگی در 

 یش نیامده است. پجامعه ی بشریت 

یحیتی که بعد از عیسی و بخصوص از برداشتهای مس در 

شکل گرفت،   است،بنیانگزار مسیحیت مدرن  آگوستین که

وحیانی و دستوری  و  خداوندیات بر اساس اراده ی اخالق

ین نظر، اخالقیات دستورات تجویزی خدا اتأویل شدند. از 

شده و انجام  اطاعتبرای رفتارهای بشر هستند، و باید  

انسانها باید دستورات اخالقی  برداشتهابگیرند. بر اساس این 

آمده، و ما  خداوندیت کنند چون این دستورات از طرف را رعا

خدا را با احساسی ارادی دوست داریم که همان احساسی است 

برای  احساسداریم. این احساس در تضاد با " عدالتکه برای 

برای سعادت و کمال شخصی،  استکه تمایلی  استنفع بردن" 

تا عدالت اجتماعی. احساس برای عدالت، بدون این که 

ی برای نفع شخصی باشد، فرد را بطرف خوبی و خدا ارجاع

یت اخالقی خداوند عوض شخصهدایت می کند. از آنجا که 

نمی شود، دستورات اخالقی ای که از آن سرچشمه می گیرند 

و غیرقابل تغییر هستند. ریشه ی هرچه را که بتوان  مطلقنیز 

 مثل تقدس، عدالت، است،به خدا مرتبط کرد اخالق مطلق 

عشق، راستگوئی، و مهربانی. بعضی دیگر از این دستورات 

این که از خدا منشاء می گیرند ولی مطلق نیستند ولی  وجودبا 

ین نوع دستورات گرچه از خدا آمده اباید آنها را اطاعت کرد. 

 مکانهااند ولی برای همه ی مردم، همه ی زمانها و همه ی 

مطلق برای همه ی مجری نیستند. در حالی که وظائف اخالقی 

همه جا حاکم هستند. در باور مسیحیان  وانسانها، در همه وقت 

ی خوب یا سرشتنه تنها رفتارها بلکه قصد و پندار نیز بطور 
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بد هستند. اخالقیات مسیحیت بطور کلی تأکید بر دوستی، 

و عفو دارد. بر اساس دکترین  بخشش،عشق، رحمت، 

یند، که آبدنیا می  مسیحیت انسانها بطور سرشتی گناهکار

برای رهائی از آن باید بطور اساسی توبه کنند. گناه در واقع 

که ناشی از انجام ندادن دستورات او ایحاد  خداستبیگانگی با 

یه عقالنی و منطقی. از توجمی شود، برداشتی مبهم و غیرقابل 

مسیحیان خواسته شده که بطور پیشرونده ای هم در افکارشان 

هایشان پرهیزکار شده و از گناهان دوری در رفتار همو 

دو بخش جسمی و  انسانجویند. در این نوع برداشتها فطرت 

معنوی دارد. سرشت جسمی انسان زیبائی و کمالی است که 

کرده است، ولی بطور سطحی با ظاهر خوب  خلقخدا آن را 

ی توان تغییر داد.  نممی توان آنرا بهبود بخشید، ولی اصلش را 

حتی دشمنانتان را هم دوست  کهروف مسیحیت مع دستور

داشته باشید، در واقع نفع فردی و گروهی را پشت سرمی 

 .گذارد

دینی بخصوص اصالحات دینی ای  اصالحات ارتباط 

ی که ااست که مسیح در یهودیگری تزریق و تحول اجتماعی 

در آنها ایجاد کرده مورد مطالعه ی زیادی قرار گرفته است. 

ی در اخالقیات فاسد شده ی ناگهانتحولی  این اصالحات

 اصالحاجتماعات کهنسال یهودیگری ایجاد کرد و به سرعت 

شده ها را به اجتماعاتی غالب تبدیل کرد، در حالی که 

اخالقیات کهنسال تری که تحول و  بهاجتماعات یهودی پایبند 

و  نکردندتکامل پیدا نکرده بودند، پیشرفت اجتماعی پیدا 

رت اقلیت در اجتماعات مسیحی و یا بعداً اسالمی همیشه بصو

در مورد محمد نیز صدق می کند که  امرحل شدند. همین 
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بدوی  اجتماعاصالحات اخالقی ای که ایجاد کرد چنان در 

عربستان مؤثر افتاد که در کشمکشهای اجتماعی آنها را بر 

یرومندشان غالب کرد. در واقع اصالحات نهمه ی همسایگان 

ی دانست که اجتماعا می توان یک تمایل تطابقی برای مسیح ر

چندهزار سال تحول اخالقی قابل مالحظه ای پیدانکرده بود و 

بعلت بُعد زمان اغلب دستورات اخالقی اصلی هم به  احتماالً 

اخالقی مسیح توسط  دستوراتباد فراموشی سپرده شده بودند. 

 آننتیجه ی  اصالح طلبان دینی چندین بار تحول پیدا کردند و

تطابق و موفقیت اجتماعاتی شد که تن به این تحوالت اخالقی 

کرد که کشورهائی که هنوز در  مشاهدهدادند. دقیقاً می توان 

مثل  اند،گیر دستورات اخالقی کلیسای کاتولیک تحول نیافته 

کشورهای امریکای مرکزی و جنوب اروپا، موفقیت اجتماعی 

رند که دستورات اخالقی دینی دا اجتماعاتکمتری از بقیه ی 

اند. دستورات  کردهرا مطابق با زمان و مکاِن متحول، اصالح 

اخالقی مثل هر پدیده ی اجتماعی دیگر نباید کتیبه های سنگی 

باید مطابق با رشد غیرقابل اجتناب اجتماعی و عقل  وباشند 

تحول پیدا کنند. در واقع خود  وجمعی انسانها با آنها رشد کرده 

 موضوعاتن موضوع یعنی اجازه دادن به بحث در باره ی ای

و دستورات اخالقی خود یک دستور اخالقی است و لذا شورا 

شده برای برقراری نظم  شناختهو مشورت از دستورات 

اجتماعی است. همین شوراها باید بر اساس عقل و منطق و 

و با در نظرگرفتن فرهنگ هر روز متحول شونده ی  علم

وگرنه دستورات  کنندستورات اخالقی را متحول اجتماعی د

اخالقی باستانی که تدریجاً رنگ می بازند و تناسب خود را 
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ی مدرن از دست می دهند، جای خود را به بی فرهنگهابرای 

 با دین می دهند.  مرتبطاخالقی ها یا بد اخالقی ها ی 

Lahti, David C. 2003. Parting with illusions in evolutionary ethics, 
ed. P. Singer. Oxford, Blackwell                                         

ی دین های قبیله ای بدوی تهیه ی وفاداری اصلیفه ی وظ 

ادیان این  تحولپر حرارت برای افراد قبیله بود. در سیر 

وظیفه فراقبیله ای شده تا با بسط اخالقیات یک دین خاص و 

به قبائل مجاور از کشمکش های بین قبیله ای که  آنهاقبوالندن 

اختالفات ظاهری ژنتیکی  بهتفاوتهای معیارهای اخالقی آنها 

شان افزوده شده بودند، بکاهد. به این جهت بود که با ظهور 

یسی برای اولین بار در قوم بنی اسرائیل دستور پراکندن دین ع

روف به  دیگر با دستوری مع اقوامو قبوالندن مسیحیت به 

ین بنابراشد " صادر (Great Commission) بزرگیسیون کم

. ظاهراً (Matt. 28:19)یروان بسازید" پبروید و از همه ی ملتها 

دستوری آگاهانه برای رستگاری در آخرت بود، ولی از نظر 

یست شناسی این امر زائیده ی تحوالت اجتماعی و افزایش ز

ا هم بود. سیری ب قبائلجمعیت و برخوردهای روزافزون 

کامالً مشابه در دستورات بنیان گزار دین اسالم هم مشاهده می 

که آنقدر پیروانش را قانع کرد که با جان و دل به این امر  شود

زندگی در امپراتوری پرقدرت روم  بعلتتن دادند. عیسی که 

ید با شمانیروی نظامی در دست نداشت با این دستور "

ته و از دشمنانتان متنفر باشید، ولی همسایگانتان را دوست داش

یم، دشمنانتان را هم دوست داشته باشید" گومن به شما می 

(Matt. 5:43) ولی محمد در دادبه انتشار پیام خود  دستور .

فرهنگ جنگجویانه ی بشدت قبیله ای عرب که اکثر 
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ی مسلحانه حل و فصل می کردند، از نزاعهااختالفاتشان را با 

ابتدا به تمامی  راتفاده کرد تا دستورات اخالقیش همین ابزار اس

قبائل شبه جریزه ی عربستان بقبوالند. با این موفقیت، دنباله 

هم همین روش را ادامه داده و بجز استثنائاتی چند،  روانش

ی پراکنده کردند. دستورات ادین اسالم را بطور مسلحانه 

اران سال اخالقی اسالم در برخورد با ایران با دینی که هز

پیدا نکرده، بلکه توسط رهبرانش به وسیله ای برای  تحول

بود، بر دستورات اخالقی  شدهرسیدن به قدرت سیاسی تبدیل 

این دین پیروز شدند. هدف واالئی که عیسی و محمد از 

ی اخالقیات یونیورسال در پیروان خود داشتند توسط برقرار

ا را دریافت نکرده یام اصلی آنهپعده ای خودخواه که احتماالً 

 -یمالبودند و یا دین را وسیله ای برای رسیدن به قدرت 

سیاسی می پنداشتند و می پندارند، تغییر کرده و مذاهب مختلفه 

خلق کردند که در نهایت اختالفات  متفاوتای با اخالقیاتی 

یل به اختالفات تبدقبیله ای از بین رفته توسط اسالم اولیه را 

بات مختلفی در این دو دین ایجاد کردند، که مذهبی کرده و شع

ی در تحول و تکامل اجتماعات هستند. در نتیجه قهقرائسیری 

صدد از بین بردنش  درغریبه ترسی ای که این دو مصلح 

بودند، تبدیل به اختالف عمیق دیگری شد که نتیجه اش را 

ی لمس می کنیم. به نظر من محمد با این پندار محسوسبطور 

ی نظمی اخالقی و برقرارکسان کردن قبائل مختلف و که با ی

بدون طبقه بندی اجتماعی در همه ی جهان شناخته شده توسط 

دین دیگری نخواهد بود، ادعای آخرین فرستاده  بهاو، احتیاج 

ی خدا بودن را کرد و انتظار داشت که یکدستی دین به ارمغان 

اله روان کوته آورده شده اش پابرجا بماند. البته شاید اگر دنب
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عیسی و محمد پیامهای آنها را بدرستی دریافت می کردند  نظر

این  درشاید این دو مصلح   داشتند،و در همین راه گام بر می 

 در مردمی شدند، ولی این طور نشد و هنوز هم  مامر موفق 

انتظار ظهور دوباره ی مسیحی و یا مهدی ای هستند که شاید 

سال را برهمه ی جهان مستولی کرده، بتوانند اخالقیات یونیور

را برطرف  گوناگونعدالت اجتماعی را برقرار و اختالفات 

کنند، آرزوهائی که انگیزه ی آنها در عمیق ترین کنجهای 

جای گرفته اند. انتظاری واهی برای کاری که  انسانهاژنتیک 

انجام آن دست بزنند و  بهباید خود انسانها و بطور جمعی 

ی متافیزیکی برای آن نباشند، زیرا بنظر منطقی منتظر نیروئ

 ی رسد کسی در راه باشد.نم

مسیحیت تأکیدات بر دستورات اخالقی  ظهوراثر  در 

ی  جامعهجدید، از آن چه که یک قرن قبل از مسیح در 

فلسطین بر آنها تأکید می شد، تفاوت های عمده ای پیدا کردند. 

ساکن فلسطین ایجاب تکامل اجتماعی جوامع  ودر واقع تحول 

شود،  حکمفرمامی کرد که دستورات اخالقی جدیدی بر جامعه 

و مسیح محصول زمانه ای بود که اجتماعات به حدی انحطاط 

که محتاج این دستورات اخالقی شده بودند، و  بودندپیدا کرده 

سال قبل از  866تا  0366ظهورش اتفاقی نبود. یهودیان بین 

اجتماعی شده بودند. این امر را می ظهور مسیح دچار انجماد 

از مطالعه ی محتویات کتب عهد عتیق، اثر این محتویات  توان

ی و یهودیان زمان حال دریافت. در ابتدائبر انجیل و مسیحیان 

 و (sermon on the mount)واقع عیسی با یک موعظه بر فراز تپه 

اند،  آمدهبا دستورات اخالقی ای که در سه فصل از انجیل 

 بافت اخالقی اجتماع را تحولی تازه بخشید. 
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شباهتهای اجتماع اعراب قبل و آغاز  جالبی  مسئله 

با  عربستانحرکت اصالح طلبانه ی محمد در شبه جزیره ی 

قبائل یهودیان قبل از مسیحیت است. سرزمینی که فاقد 

نظر سوق الجیشی و منایع طبیعی  ازحکومت مرکزی بود و 

ی  سلطهزمان آنقدر اهمیتی نداشت که تحت  شناخته شده در آن

یکی از دو امپراتوری های قدرتمند آن زمان یعنی ایران و 

ی اخالقی و روابط بین انسانی در رفتارهاروم در آید. لذا 

از قوم بنی  ترسطح ایل و تباری بسیار باستانی، بمراتب پست 

اسرائیل در زمان عیسی بود. حرکت اصالح طلبانه ی محمد 

ی تر از عیسی مرزهای برتری اندیشی های جهانبا دیدی هم 

را تقوای آنها  انسانهاقومی را فروریخت و تنها معیار برتری 

و ایمانشان به اصول اخالقی تجویز شده ی او قرار داد. محمد 

عمل با اشرافیت، طبقه بندی های اجتماعی و برتری های  در

تهای اخالقی که همین برداش رسدقومی مخالف بود. بنظر می 

باعث شدند که ساکنین کشورهائی مثل ایران که محکوم به 

بندی ها و رده بندی های اجتماعی ارثی ای بودند که  طبقه

یاسی و رهبران دین تحول نیافته ی باستانی ستوسط حاکمان  

قدرت حفظ می شدند، با مقاومت اندکی دین اسالم  بازرتشتی 

زمان بپذیرند. محمد  آن را با معیارهای اخالقی برترش برای

نیز مثل مسیح همه ی رسم و رسوم و باورهای اعراب را در 

یخت و براحتی می توان اثر فرهنگ و حتی اعتقاداتی نرهم 

بادیه نشین به آن  اعرابعجیب و غریب مثل وجود جن را که 

باور داشتند، در همه ی نوشته های منتسب به او یافت. 

اسی، ساختار جهان، روابط ی مربوط به اخترشنهابرداشت 
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ی و دفاعی، برده جنگخانوادگی، روابط زناشوئی، دستورات 

داری، مجازات ها و امثالهم از این امور هستند. نکته ی جالب 

در دستورات اخالقی اسالم که با نظریه ی تحولی  توجه

چند  وی زاد و ولد  براتکاملی تطبیق می کند دستورات 

بهانه های مختلف، حد و حدودی یباً به تقرهمسری است که 

ثروت و یا  غذا،برای آنها تعیین نشده است. از آنجا که 

وابستگی قومی عوامل محدود کننده ی کم توان تری برای 

تا ارتباطات اجتماعی، بخصوص شهرت  هستندتولید مثل 

و ارزشهای خدمات  هازن برقراری عدالت بین شخص برای 

ده و ارزش کمتری به آنها توجه کمتری ش آنهااجتماعی، به 

داده نشده و تا حدی مذموم دانسته شده اند.  اصالً داده شده و یا 

ارزش فوق العاده  موردبرقراری روابط اجتماعی که در این 

. اسالم نیز مثل تندای دارد، در صدر دستورات اخالقی هس

برهه های تاریخی یهودیگری اجازه ی ازدواج  ازبعضی 

ولی ازدواج زنان  است،یر مسلمان داده مردان را با زنان غ

مسلمان با مردان پیرو ادیان دیگر را ممنوع کرده است تا مبادا 

یت آنها بیش از امت مسلمان شود. از آنجا که مثل همه ی جمع

ی، پدرتباری، پدر ساالری، پدر همسرقبائل خاورمیانه درون 

 نشانهمحلی و چند همسری در اقوام عرب بشدت غلبه داشت، 

هائی از همه ی آنها را در دستورات اخالقی اسالم می توان 

فرهنگ کشورهای مسلمان را متأثر  حالیافت، که تا زمان 

 لمس کرد.  راکرده و براحتی در اجتماع خودمان می توان آنها 

ی تدوین اخالقیات در اسالم برداشت برااصلی  منبع 

و رسوم  رسممسلمانان از قرآن، سنت روایت شده در احادیث، 

اعراب قبل از اسالم، و اثرات تمدنهای ایرانی، رومی و فلسفه 
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که بعداً در آن ادغام شدند. در اسالم تعبیرات  هستندی یونانی 

خدا به هر انسانی عطا  کهانسانیت برداشت از فطرتی است 

کرده و باید از آن اطاعت کرد. اطاعت محض و تسلیم در 

ات اسالم است. کلمه ای هسته ی اصلی اخالقی خداوندبرابر 

یم هستند. ترس از خدا و تسلاسالم و مسلمان مشتق از کلمه ی 

روز جزاء وسیله ی اجرای دستورات اخالقی قرار گرفته اند، 

بعداً بعضی از عارفان عشق به خدا را جانشین ترس از  البته

یات در اسالم بر این مبناست اخالقاو کردند. ریشه ی اصلی 

در  انسانیک اراده ی حکیمانه است. مقام  که جهان ناشی از

خلقت در واالترین سطح در نظر گرفته شده است و علیرغم 

یکوترین قوام و بازگذاشتن دستش برای غلبه بر نآفرینش او از 

ین و گذاشتن کائنات زمطبیعت، بعنوان خلیفه ی خدا بر روی 

فر در اختیار او، او را مسئول رفتارهای خود دانسته و او به ک

ظلم و طغیان و خسران وصف شده است. علت این دوگانگی  و

ن َساَن ِمن   َولَقَد  ) گلساخت جسم انسان از پست ترین  ِ َخلَق نَا اْل 

نُون   َصل َصال   ( و دمیدن روح اعالی خدا در الحجر-ِمن  َحَمإ  َمس 

انسان فطرت خدادادی دوگانه و متناقضی دارد،  لذااوست. 

ین امر برداشتی ام ناپاک خاکی. روح پاک الهی و جس

دکترین اسالم  براساسارسطوئی از طبیعت ذات انسان است.  

 کنارانسانها با دانش سرشتی توحیدی متولد شده اند که در 

ذکاوت و احسان و ویژگیهای دیگر، انسانیت شخص را بنا می 

حالت خالص انسان است. در اسالم  وضعکنند. پایداری در این 

 سرشتشبودن و اختیار داشتن انسانی است که  فرض بر مکلف

بد آفریده شده است، لذا باید تقوا پیشه کند تا نفس الهیش تقویت 

خواسته های نفس خاکیش استقامت کند. ارکان  مقابلشود و در 
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دیگر اخالقی اسالم اعتدال است که یکی از ارکان اخالق 

د ارسطوئی است. دستورات اخالقی دیگر در اسالم شامل ر

خواری، قتل، انعقاد قراردادهای کاذب،  رباامتیازات اشراف، 

ی توان اولین مدزدی، دروغ گوئی، و غیبت هستند. محمد را 

رهبر برای اعطای حقوق نسبی به زنان در نظر گرفت که 

ی گمراهش، بخصوص عمر که هامتأسفانه دنباله رو 

 اعراب بود، سعی وافر در بی فرهنگمتعصبانه بدنبال حفظ  

یان، آزادی در باثرکردن این دستورات کردند. آزادی عقیده و 

 –انتخاب دین، و مشاوره در اموراز دستورات اخالقی 

که آنها هم بندرت اجراء می شوند و به  هستنداجتماعی اسالم 

ی جانشین مصلحتجای آنها دستورات تکلیفی و مشاوره های 

ه گناه کبیره شده در اسالم ک منعی اخالقی رفتارهاشده اند.  

 خدا،حساب می آیند عبارتند از: شرک بخدا، یأس از رحمت 

آدم کشی )یا فقط کشتن مؤمن! کشتن غیر مؤمن ممکنست 

عاق والدین، قطع رحم،  دروغ،ثواب باشد!!(، خودکشی، 

تهمت، زنا، فتنه، خوردن مال یتیم، لواط، شراب خواری، 

خیانت در شهادت دروغ، شهادت ندادن، پیمان شکنی،  قمار،

ی، فرار از جهاد خوارامانت، دزدی، کم فروشی، حرام 

جنگی، کمک به ستمگران، یاری ندادن به ستم دیدگان، 

جنگ با مسلمانان، خوردن گوشت مردار،  تکبر،جادوگری، 

زکات،  ندادنخوردن خون، خوردن گوشت خوک، ترک نماز، 

 غیبت، و غیره.

  

یه های آاولین  ی که پیش آمده این است که اگر بهمشکل 

کتاب خلقت عهد عتیق مراجعه کنیم به این جمالت بر می 
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در آخر  وخدا آسمان و زمین را آفرید"  ابتدا درخوریم: " 

همه چیزهائی که ساخته است،  کهخدا مشاهده کرد  وفصل..." 

(. 0:50؛ 0:0و نگهداشته، بسیار خوب هستند" )کتاب خلقت 

است. از این جمالت نتیجه این خوبی اولین دکترین عهد عتیق 

طبیعت و انسان مخلوق خدای خوب  چونگرفته می شود که 

یم که کنهستند پس هر دو باید خوب واخالقی باشند. اگر فرض 

یکی از این ها شرور هستند، دچار دوگانگی به گونه ی 

یم که بخشی از دنیا اخالقی و تحت شوزرتشتی و مانیائی می 

شرور و تحت سیطره ی کنترول اهورمزداست و بخشی 

یمن است. ظاهراً باور به این ایده برداشتی ارتدادی در دین اهر

این ادیان دست شیطان را در  بازهمهای وحدانی است، ولی 

گذاشته  بازگمراه کردن انسانها و ایجاد رفتارهای غیر اخالقی 

اند. این امر دوگانگی الینحلی را در این ایده ها، بخصوص در 

و شیطان بوجود آورده که تا حال جواب منظقی  خداارتباط بین 

که نتوان آن را  است،عقالنی برای توجیه آن داده نشده  –

براحتی رد کرد. استدالل نمادی جلوه دادن شیطان که معموالً 

جوابی برای این مشکل ارائه می شود، می تواند خدا  بصورت

از  قبلدر عهد عتیِق   موجودرا هم نمادی کند. دستورات 

نوح نسبت داده شده اند اکثراً دستورات  بهموسی، که مثالً 

که خون انسانی را  کس هرآناخالقی طبیعی ای هستند. مثالً "

بریزد، خون او با دست انسان باید ریخته شود: چون که 

تصویر خدا ساخته شده اند". لذا قانون اخالقی  درانسانها 

خونخواهی از برای  انسانبرعلیه قتل در تمایالت طبیعی 

مشاهده ی مجازات متخلفین باعث فعال قاتالن ریشه دارد. 

شدن نواحی ای از مغز شاهدان می شود که در ارتباط با لذت 
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متفکران یهودی این گونه دستورات را و سرخوشی هستند. 

یعی خوانده و آنها را قابل فهم توسط همه ی مردم می طب

ئط طبیعی برای شرا بعنواندانستند. بعداً قوانین موسی 

 شکوفائی زندگی انسان بر روی زمین القاء شدند. 

یگری که اخالقیات ادیان وحدانی ایجاد می کنند د مشکل 

از رفتار اخالقی  رااین است که رفتار اخالقی داخل گروه 

خارج گروه جدا می کنند. این دستورات براحتی خودی را از 

ز فعالیت و ترس از غیرخودی را که ا جداکردهغیرخودی 

ها، که در  انسانهای سامانه ی لیمبیک است، حتی بین نوع 

واقع از یک جوهر ساخته شده و ارزشی برابر دارند، تقویت 

این برداشتها دنیای اجتماعی دو قطبی ای وجود  درمی کنند. 

گروه های دیگر  ازدارد که باید طرفدار یک گروه بود و 

نی در سطح جهانی اقلیت اجتناب کرد. از آنجا که هر دین و آئی

در این پارادایم، شخص باید مراقب اکثر انسانهای  شد،خواهد 

اعتماد نکند، بخصوص آنها  آنهامعتقد به ادیان دیگر بوده و به 

 ازکه از دروازه ی بزرگ اندیشه های باز وارد می شوند تا 

(.  08 -7:05دریچه ی کوچک باورهای دینداران )انجیل متیو 

غریبه ها و ختنه نشده ها  برضدثل موسی گرچه عیسی م

گرگان با لباش میش،  اوصحبتی به میان نیاورد، ولی  

رازداران خطرناک هستند و  کهانسانهای سگ و خوک منش 

 محکومانسانها ی احمقی که بنیان اخالقی ندارند را، بشدت 

کرد. در واقع استاندارد مسیحی بودن مطلق است که انسانها را 

یر خودی تقسیم می کند. برداشتی که در غدی و به گروه خو

یرمسلمان غگفتار معروف مسلمانان که سگ و خوک و 

برابرند، بخوبی خود را نشان داده و ریشه ی مشترک 
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ی تقسیم بندیهای اجتماعی روشن برابرداشتهای این گونه را 

و  آمدمی سازد. تنها راهی که از خوکی و سگی می توان در 

ودی تبدیل شد این است که به دین مسیحیت از غیرخودی به خ

ی اجتماع را حفظ کرده و از خطری دستیا اسالم گروید و یک 

ی کند مکه تفاوت، حتی تفاوت در برداشتهای دینی ایجاد 

کاست. در تمامی گفتارهای عیسی و محمد تأکید الینقطعی بین 

ین با دستورات اخالقی آنها و ارزش بیشتر مؤمنمؤمنین و غیر 

می شود. در واقع استانداردهای  مشاهدهها در برابر خداوند  آن

یین شده توسط آنها تعیین کننده ی ارزش انسانها تعاخالقی 

نیست. اصل اساسی  قبولهستند و هیچ معیار دیگری مورد 

همین نکته است و بقیه ی دستورات در حول این اصل می 

 – یزات اخالقی عیسی و محمد جنبه های گروهتجوچرخند. 

ی موجود در محیط اخالقحساس مفهومات افکار و رفتار های 

یهود و یا اعراب بادیه نشین را  قومهای خویشاوند غالبی  

این دو  کهطوری تغییر دادند تا با اجتماعات پیچیده تر شده ای 

 نفر در صدد برپا کردنشان بودند، مطابقت کنند. 

ن بود دیگر بین اهداف عیسی و محمد ای مشترکی  نکته 

معیارهای خوبی و  وکه پیروانشان باید دستورات اخالقی آنها 

شرارت تعیین شده توسط آنها را بین اجتماعات دیگر منتشر 

یرا، بویژه محمد باور به ادعای یونیورسال بودن ایده زکنند. 

ی همه ی مردم، یهودی روزهایش داشت و آرزو می کرد که 

خره این حقایق را در و غیر یهودی، عرب و رومی و عجم باال

بگیرند. جهانی کردن برداشتهای اخالقی در کتب عهد  آغوش

یل دستوری برای انتشار اسرائعتیق وجود نداشت و قوم بنی 

اخالقیات یهوه نداشته و کسی را به گرایش به دین موسی 



372 

 

372 

 

یق نمی کردند تا قومیت خود را از این طریق حفظ کنند. تشو

یافته تری را تجربه کرده و  ولتحمحمد و عیسی که اجتماعات 

برپا  راخودشان در نظر داشتند اجتماعات فراگیر تر از آنها 

کنند، مرزهای قوم گرائی را شکستند. از آنجا که گرائیدن به 

ی رقابتی توسط مردم دیگر که نظریاتی مقاومتدین های تازه با 

علت زندگی در  بهمتفاوت دارند، برخورد می کند، عیسی که 

ز سلطان نشین های روم نمی توانست نیروی نظامی در یکی ا

باشد، و یهودیان فرصتی بیش از شش ماه به او  داشتهاختیار 

دادن مردم به مسیحیت   بشارتندادند، به حواریونش دستور به 

سرزمینی بدون حکومت مرکزی می زیست  در. محمد که داد

بر  یاندکتوانست با مدیریتی نبوغ وار و با نیروی نظامی 

نیروهای نظامی قبائل مجاور، با استراتژیهای مختلف و گاهی 

را به سرعت به دین خود وادارد.  آنهاجنگ غلبه کرده و 

او هم با همین روش به سرعت بر  بالفصلجانشینان  

عیسی و محمد از  برتراجتماعات دیگر غلبه کردند. اخالقیات 

استند، اخالقیات ریشه دار در سرزمین هائی که از آن برخ

بعنوان یک انتخاب اجتماعی اصلح به سرعت مورد قبول عام 

مثبت خود را  اثراتقرار گرفت و مثل یک ژن تحول یافته 

و در مورد اسالم تا هفتصد سال تمدن غالب  ظاهر کردند

. قبول دستورات اخالقی، هر چند ظاهری و زمانه شدند

ی پیوستن وسیله ی سهل و ساده ای بود که برا تنهاریاکارانه، 

یت می کرد. در اسالم کفابه امِت هر روز وسیع تر شونده 

گفتار لفظی خدا ئی بجز هللا نیست و محمد رسول اوست کافی 

شخص مورد قبول اجتماع قرار گیرد و از عزلت  کهبود 

کند. در غیر این  لدخارج و بتواند با بقیه آمیخته و زاد و 
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لت محض ماندن صورت هم با جزیه دادن، و در اقلیت و عز

غیر قابل لمس شدن( به کیفر این دنیائی، و  و)حتی نجس بودن 

اخالقی  دستوراتهم با جهنم رفتن به کیفر اخروی می رسید. 

عیسی و محمد سنگ زیربنای ایجاد اجتماعاتی شدند که تحولی 

ی در دنیای زمان خودشان ایجاد کردند. در جهشعمیق و 

از محمد  قبلیسی و اعراب اجتماعات بدوی یهودیان قبل از ع

روابط قوم و خویشی برای بقاء در محدوده ی کوچکی کافی 

چه در زمان عیسی در فلسطین و  اجتماعاتبود، ولی با بسط 

 بهچه در شبه جزیره ی عربستان زمان محمد اهمیت دادن 

رفتار و افکار دیگران که خارج از قبیله زندگی می کردند 

بقاء اجتماعی پیدا کرده بود.  رزشااهمیت زیادی پیدا کرده و 

به  داشتندر این پارادایم مزّوران که با تظاهر به باور 

دستورات اخالقی، باوری واقعی به آنها نداشتند مثل خائنین به 

مثل  و  شدهو موجب بهم خوردن نظم آن   بودهنظم اجتماع 

آنها که رسم  خواندنیک ژن مضر باید حذف می شدند. منافق 

ا هم هست، حذفشان را مورد تأئید قرار می داد، لذا روزگار م

ی در پنهان نگهداشتن افکار خود می کردند و این سوء سعآنها 

 ی کرد.   مظنی پابرجا در اجتماع ایجاد 

استفاده  با (Aquinas)یحی بعدی مثل اکوئیناس مس متفکران 

که دستورات  کردنداز برداشتهای ارسطوئی نتیجه گیری 

فرمان قوانینی هستند که ریشه در سرشت انسان  موجود در ده

ید توسط همه ی افراد قابل فهم باشند. این برداشت بادارند و 

یری بود که اساس ادیانی خدر مقابل ایده ی دوگانگی شر و 

مثل زرتشتی و مانیائی بود که نهادهای طبیعی را بالقوه خوب 

ز منجمله بد می پنداشتند. اکوئیناس تأکید داشت که همه چی و
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خوبند. او اصرار داشت که  ذاتاً طبیعت مخلوق خدا هستند و 

بطور  داردچیزهائی که انسان به آنها تمایل طبیعی  تمام"

طبیعی با استدالل و منطق خوب درک می شوند، و انسانها 

و متضادهای آنها شرور هستند و باید از  روند،بدنبال آنها می 

حکم قانون طبیعی براساس  نظمآنها احتراز کرد". در نتیجه "

یعی آنهائی طبنظم تمایالت طبیعی است". در واقع قوانین 

هستند که طبیعت به حیوانات یاد داده و انسانها هم در این 

یوانات مشترک هستند. از آنجا که انسان تنها حتمایالت با 

خودش را در  کهحیوان منطقی است، تمایلی طبیعی دارد 

ن داده و بدنبال علل الهی طبیعت سازمانهای اجتماعی ساما

 بگردد. 

  

ی  دوبارهیات در هندوئیسم در حول محور حلول اخالق 

گرفته، که اساس رفتارهای  قرار (incarnation)روح یا تناسخ 

به مثل است، چون که شخص  معاملهاخالقی به روش 

یگر در قالب شخص دیگر ظاهر شده و دممکنست در نسخ  

شود. قصد  اِعمالیگران کرده بر او همان رفتاری که با د

اهمیت فوق العاده ای در هندوئیسم دارد، لذا اعمال فارغ از 

هدف فائده رساندن به دیگران دستور مهمی در این  بهخود و 

ی ارزشهای اساسی نوازدین هستند. مهربانی و مهمان 

هندوئیسم هستند. در هندوئیسم تأکید بسیار زیادی بر هم دردی 

 است.  شده

  

نیاماس که ده راهنمای اخالقی یوگاسا و دو پایه از  ویاماس 

 عبارتند از: شودهشت پایه ی راه آن را شامل می 
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یاماس: اجتناب از خشونت، راستگوئی، اجتناب از 

 از زیاده روی، اجتناب از تملک گرائی اجتنابدزدی، 

یاماس: خلوص، قناعت، کنترول بر خود، درون نگری، ن

 تسلیم

  

یات گنجانده شده اند. اخالقفلسفه ی کنفوسیوس نیز  در 

هسته ی اصلی اخالقیات در این برداشت کیفیت ارتباط بین 

. اخالقی بودن مستلزم پای بند بودن به الزامات انسانهاست

یک تر باشید، نزدارتباطی است. هرچه به شخصی 

مسئولیتهایتان در مقابل او بیشتر می شود. لذا شخص بیشترین 

یتها را نسبت به اعضاء بالفصلش داشته و هرچه قرابتها لمسئو

یز کاسته می گردند، بطوری که نکمرنگ تر شوند مسئولیتها 

شخص در مقابل غریبه ها هیچگونه مسئولیتی ندارد. در 

دوست داشتن همگانی شده تا دوست  برمتضادی تأکید  برداشت

ری، ین ارج را به درستکاباالترداشتن نزدیکان. کنفوسیوس 

وفاداری و صداقت در مقابل کسانی که شخص هستی خود را 

یون آنهاست مثل والدین، یا بقائش را به آنها مدیون است، مد

یردستان داده است. به باور کنفوسیوس زمثل افراد اجتماع و 

است،  مردمانوظیفه ی رهبران اجتماعی ایجاد ثبات و هدایت 

اعث شوند که مردمان مثل که ب باشندیفیتهائی داشته کآنها باید  

ین استارگانی که بدور ستاره ی قطبی می چرخند، بدور 

رهبران بگردند. باوری که سوء استفاده از آن موجب 

که مرگ میلیونها انسان  شددیکتاتوری مائوتسونگ در چین 

بیگناه را باعث شد و او از خود بتی ساخت، بیماری تفکری 
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، در اجتماعات دور دست ی که گریبانگیر جوانان خام زیادیا

. در و بت سازی از رهبران رفتاری طبیعی شد هم شد

یوسی طبیعت انسان ذاتاً خوب تصور شده کنفوسبرداشت 

پرورش  محتاجاست، ولی از طریق آداب و سنن و فرهنگ 

 است. 

  

ینی است که دو د –و رسوم فلسفی  رسم(Taoism) یسم  تائو 

ولی است. تائو بمعنی هزار سال است که بر شرق آسیا مست

یات تائوئی بر اساس سه جواهر تائو یعنی اخالقطریقت است. 

 اند.  شدهترحم، اعتدال، و فروتنی بنیان گذاشته 

  

ی ولاخالقی ناستیسیزم بخوبی مشخص نشده،  دستورات 

ریشه در برداشتهای مسیحیان ابتدائی دارند و بی شباهت به 

وه مشترکی با مسیحیت یست، که خود وجنبرداشتهای هندو ها 

  دارد. 

  

 گفتاریات دین زرتشتی بر سه اصل پندار نیک، اخالق 

نیک و کردار نیک خالصه شده اند. از آن جا که گفتار و 

این سه اصل را می توان در یک  هستندکردار محصول پندار 

خوب  همهاصل پندار نیک خالصه تر کرد، زیرا اگر پندارها 

 از کسی سر نمی زنند.  باشند رفتار و کردار بد

  

اصول  بهین باوران ادعا می کنند که اعتقادات عمومی د 

دینی بخصوص به وجود خالق متافیزیکی وصف شده در 

عتیق برای بناگزاری  عهدروایت های مختلف کتاب تکوین 
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اساسی اخالقی و اجتماعی سالم و منسجم ابزاری کلیدی است. 

ی تحول و همگان قبولند که  ین دلیل است که آنها باور دارابه 

تکامل داروینی که داستان خلقت توراتی را بی اساس می کند، 

خالق، اگر چنین چیزی ممکن شود، مانع رسیدن  وجودو یا رد 

ی شود. این باورها بر مبه اهداف اجتماعی و یوتوپیای موعود 

پایه ی گمان، مدارک اسطوره ای، و برداشت از کیفیتهای 

تماع هستند. ارائه ی نظریه ی داروین ترسی یک اج بهمحدود 

رها شدن مردم از  واز خارج کردن خدا از خالقیت جهان 

بر همه مستولی کرد. داستایوسکی در سال را باورهای دینی 

خدا وجود نداشته باشد، پس همه چیز  اگرگفت که  6..0

ی داستانهامجوز دارد. این امر باعث حرکت وسیعی شده تا 

جود خالق را بهمان شکلی که در این نوشته ها عهد عتیق و و

. دینگرایان باور دارند که اعتقادات کنندآمده توجیه علمی 

ی رسم برقرارعمیق مردم در باره ی خالق، عبادت کردن، و 

و رسوم دینی، باعث کاهش خشونتهای مرگ آور، خودکشی، 

از تک / چند همسری مجوز دار، سقط  خارجفعالیتهای جنسی 

یم تفکری پارادابیماریهای جسمی می شود. در این  جنین و

اعتقادی وقتی بدست  وباور بر این است که فرهنگ تقوائی  

ی هدفمی آید که مردم به این اعتقاد برسند که خدا در خلقتشان 

داشته است، و رعایت دستورات دینی آنها را به صراط 

ین هدف تعیین کرده تا آنها به ا خدامستقیمی هدایت می کند که 

 رفتنبرسند. هدف بر انسانها روشن نشده است ولی بهشت 

پاداش این گونه رفتارهاست. بعضی که از دین برداشت 

کنترول  راهادعا می کنند که تنها  دارند(utilitarian) سودگرائی 

رفتاری مردم و حکومت کردن بر آنها تقویت اعتقاد مطلقشان 
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است که حکمرانان  به آنها این موضوع قبوالندنبه خالق و 

وکیل و قیم  اوسایه های خدا بر روی زمین هستند و از جانب 

و ولی مردم هستند. در این برداشت انسانها معیوب آفریده شده 

ی مرمت نواقصی که در خلقت انسانها مرتکب براو خداوند 

یده تصمیم گرفته که آفرشده و آنها را گناه کار یا جایزالخطا 

میم این نقوص بفرستد. در هر زمانی، واسطه هائی برای تر

یاء دین خود را تنها واسطه های این ارتباط و پلی به صراط اول

را از ضاللت و گمراهی نجات داده  آنهامستقیمی می دانند که 

اعتقاد  باورانو به بهشتشان هدایت می کنند. البته همین دین 

شد راسخی دارند که همه ی کوششهائی که انجام شده و خواهد 

انجامیده و همه ی طرحهای دینداری در  شکستبالخره به 

یستند، و باالخره نعمل کارآئی نداشته، و انسانها هدایت پذیر 

باید مسیحی یا مهدی ای ظهور کند تا ریشه ی این انسانهای 

که خودشان آن را اشرف مخلوقات و موجودی  رامعیوب 

ا قتل عامی و ب خشکاندهساخته شده از تصویر خدا می دانند، 

یکباره فیصله دهند. روشی لیمبیکی  رابی حد و حصر مسئله  

یست، بلکه نو بسیار بدوی برای حل مشکلی که اصالً در بین 

مشکل زا همین باورها هستند. انسانهائی که اگر باورهای 

و منطق را از اجتماعاتش خارج کنند  عقلخرافی و دور از 

و از فرشتگان  دارندافالک توان بالقوه ای برای رسیدن به اوج 

 تخیلی دین باوران هم باالتر خواهند رفت، ولی به شروطی... 

  

 انساندینی بدون مطالعه ی جامعه شناسی،  رهبران 

شناسی و یا حتی گرفتن آماری ساده، اطاعت محض از 

ی کنند تنها ثروت معنوی مدستوراتی را که آنها توصیف 
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سعادت افراد آن است. اجتماع در نظر می گیرند که ضامن 

ی رد این موضوع خالصه ی گزارشی را ذکر می کنم که برا

مجله ی دین و اجتماع  در (Gregory Paul)توسط  5663در سال 

 منتشر کرد.
  

Gregory S. Paul, Journal of Religion and Society, Baltimore, 

Maryland 7, 2005                                                                                
  

های  تجربهقرن بیستم که برای اولین بار در تاریخ  در 

تکاملی پیاده  –اجتماعی مختلفی بر اساس نظریه ی تحولی 

آمد تا در عمل اثر برداشتهای متفاوت  بدستشدند، وسیله ای 

. یکی از عواقب کنداز این نظریه را مطالعه ی جامعه شناسی 

یم آن برداشتهای نژاد پرستانه و این توهم بود که بعضی وخ

ی برای بقاء متحول تر بوده و این حق طبیعی را انساننژادهای 

یا در خدمت خود بگیرند. این  ودارند که دیگر نژادها را منهدم 

امر از یک طرف بزرگترین جنگهای تاریخ را باعث شد، و 

مار کشورهای طرف دیگر توجیهی برای استعمار و استث از

این توهم را پیدا کرده  بازهمضعیف توسط کشورهائی شد که 

یگران دبودند که بعلت تکنولوژی برتر اجتماعاتی برتر از 

انسانها )به  –هستند و این حق طبیعی آنهاست که از این تحت 

ی کنند. این امر برای توجیه برده داری و کشباور آنها( بهره 

هم مورد استفاده  متحدهدر ایاالت  تبعیض نژادی، تا این اواخر

قرار می گرفت. ولی اگر از این جنبه های بسیار قوی و منفی 

یهات شرارت بار که از یک فرضیه ی علمی برداشته توج

اعتقاد به خدای ابراهیمی  کاهششده، بگذریم، باید دید که آیا 

تکاملی داروینی و افزایش  –ناشی از قبول تئوری تحولی 
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ی از این فرضیه چه اثری بر ناش (secularism)یزم سکوالر

 ی گذاشته اند. اجتماعشاخص های اخالق 
  

یخ بشر تارجنگهای جهانی که برای اولین بار در  بعداز 

برداشت از خالق آنطور که در کتب عهد عتیق آمده در 

کم رنگ باخت، و حتی بعلت  کمکشورهای غربی و ژاپن 

بیستم، بعضی متفکران خشونت مشاهده شده در جنگهای قرن 

این باور رسیدند که خدا غیبت کرده است و یا قادر به  به

ملتهائی پیدا شدند که  ونیست،   انسانهادخالت مستقیم در کار 

سیستم های مختلف اجتماعی، دینی، ملی، و اقتصادی  آنهادر 

پرداختند، ابزاری بدست آمد  مسلحانهبا یکدیگر به رقابتی غیر 

ی مختلف هاجزیه و تحلیل بین المللی از شاخص تا بتوان یک ت

اجتماعی بین این کشورها انجام داد. در مطالعه ی مذکور 

ی درجه ی دینداری و درجه ی  بارهاطالعات زیادی در 

کشورهای ثروتمند توسعه یافته ی  درسکوالر بودن  

چیزها منجمله  همهدموکراتیکی بدست آمد که آمار دقیقی از 

 ی شده اند. آور جمعالقی،  رفتارهای غیراخ

  

و  مردمایاالت متحده ی امریکا طیف وسیعی از  در 

سیاستمداران چه لیبرال و چه محافظه کار باور دارند که دین 

مفید است. این امر بیش از اعتقاد  اجتماعبرای فرد و 

سیاستمداران سایر دموکراسی های توسعه یافته است که در 

ستمری کاسته شده اند. بین این آنها باورهای دینی بطور م

مطلق به خدا، شرکت در مراسم دینی، و  اعتقادکشورها 

بی خدائی و  برابر، 05پیروی تحت اللفظی از انجیل و تورات 
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برابر،  8برابر، درجه ی عبادت کردن  3آگناستیک بودن 

برابر متغیر می باشند. ژاپن،  5قبول فرضیه ی تحول و تکامل 

ین کشورهای سکوالرتروی، و فرانسه کشورهای اسکاندینا

غربی هستند. ایاالت متحده تنها کشور ثروتمند دنیای اول است 

ی دینداری باالئی که در حد کشورهای جهان سوم  درجهکه 

کرده است. مردم ژاپن که از همه ی کشورها  حفظاست را  

ین تر هستند بیش از همه به تئوریهای علمی منجمله دکم 

تقاد دارند. درجه ی دینداری و باور علمی تئوری تحولی اع

داشتن در این کشورها با هم نسبت معکوس دارند، در نتیجه 

توده ی مردم ایاالت متحده کمتر از بقیه ی این کشورها به علم 

 اعتقاد دارند.

  

یحی و مسصد سال پیش ضریب آدم کشی در اروپای  چند 

سال  06ود. طی مستعمرات آنها در قاره ی امریکا بسیار باال ب

ی دموکراسیهای سکوالر توسعه یافته گرایش تمامگذشته، در 

شده است.  دارابه آدم کشی کمترین ضریب تاریخی خود را 

کشور دیندار پرتقال نسبت به کشورهای دموکراتیک 

کشی بسیار باالتری دارد. کشتار  آدمسکوالرتر غربی ضریب 

ین امجموع دسته جمعی در مدارس امریکا بمراتب بیش از 

. انواع استکشی در دیگر کشورهای جهان اول  آدمنوع  

دیگر جنایات، عالوه بر جنایات همراه با قتل و خشونت، در 

یش از امریکای دیندارتر نیستند. دیندار بکشورهای سکوالر 

ی که خودکشبودن امریکائیها مانع خودکشی نشده و نرخ 

مبیک )روانی( است احتماالً ناشی از بیماریهای عمیق سیستم لی

بر زنده ماندن فرو می ریزد، در همه ی این  اصرارکه در آن 
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ین طرفداری از بکشورها یکسان است. ارتباط مستقیمی 

خداپرستی، باور مطلق به انجیل، و دعا خواندن از یک طرف 

و میر زودرس جوانان معتقد به علل مختلف  مرگو افزایش 

مطلق به انجیل و  باورو  وجود دارد. با افزایش شدت دینداری

تورات طول عمر افراد کاهش پیدا می کند. تنها استثناء این 

 کشور دانمارک است.  مورد

  

ی در مقاربتدر اواخر قرن بیستم شیوع بیماریهای  گرچه 

تمامی کشورهای دموکراتیک غنی بشدت کاهش پیدا کرده 

برابر  566تا  0ین امریکا نوبالغاست، شیوع سوزاک در 

ی تکاملتهائیست که کمتر دیندارند، و به نظریه ی تحولی مل

داروین اعتقاد بیشتری داشته و سکوالرتر هستند. سوزاک و 

سکوالر اسکاندیناوی محو شده  بشدتسیفیلیس در کشورهای 

 اند.

  

یمی با مستقیش شیوع سقط جنین در نوبالغین ارتباط افزا 

که ارتباطی منفی افزایش اعتقاد و عبادت خالق دارد؛ در حالی 

تکامل دارد. سقط  ویسم و باور به تحول سکوالربا افزایش 

یش اعتقادات دینی و افزاجنین در نوبالغین ارتباط مستقیمی با 

درجه عبادت کردن دارد، در حالی که ارتباطی منفی با 

یسم و باور به تحول و تکامل دارد. سقط جنین سکوالرافزایش 

ی سکوالرتر است. کشورهاسایر  در امریکا بمراتب بیشتر از

حاملگی در نوجوانی و زایمان خارج از قید و بند ازدواج در 

ی دموکراسیها کاهش پیدا کرده است، ولی نرخ آن در  همه

غربی است. در  سکوالربرابر سایر کشورهای  58امریکا 
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امریکا حاملگی نوجوانان و زایمان بدون ازدواج کاهش 

رها پیدا کرده است. در این مورد بقیه ی کشو بهکمتری نسبت 

هستند. تعداد هم  استثنااطریش و ایرلند هم تا اندازه ای 

بسترها، سن اولین مقاربت جنسی، و مسائل مشابه در بین 

ین در بین این کشورها تفاوت عمده ای با هم ندارند. نوبالغ

یع، در روابط جنسی محافظه شافرانسوی ها برخالف برداشت 

 ازیکائیها هستند. بطور کلی کشور امریکا که کار تر از امر

همه ی دموکراسیهای غربی دیندار تر است از نظر عملکردی 

 آشفته تر است.  همهو سالمت اخالق اجتماعی از 

  

ین یک ساکنمتعدد نشان داده اند که هر چه  مطالعات 

اجتماع بیشتر به ذات طبیعی وجودشان باور علمی داشته 

تر دارند. بطور واضحی، جمعیت  لمساباشند، جامعه ای 

 حکومتاجتماعات دموکراتیک و سکوالر بهتر قادرند بر خود 

کرده و همبستگی اجتماعی را حفظ کنند. در واقع اطالعات در 

هرچه اجتماعات دموکراتیک تر و  کهدست نشان می دهند 

  (culture of life)زندگی کردن" فرهنگسکوالرتر باشند "

ه و جنایات کمتر در اجتماع و اختالالت یه دیدتهی واالتر

یشتر جنایات در این برفتاری کمتری در نوجوانانشان دارند. 

کشورها توسط اقلیت ها انجام می گیرد که حاضر نیستند از 

ی و تفکری، خود را در اجتماع ادغام کنند. ژاپن، ذهننظر 

این نظر از همه موفقیت  ازفرانسه و کشورهای اسکاندیناوی 

 بهری داشته اند. این باور عمومی که شهروند بی اعتقاد بیشت

خدا بعنوان خالقش، دچار فاجعه می شود، براحتی مردود می 

اول ارتباطی منفی بین  جهانشود. برعکس در کشورهای 
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دارد.   وجودافزایش اعتقادات دینی و فرهنگ زندگی کردن  

درآمد  ین امر در مورد امریکا بسیار آزار دهنده است چون کها

 ویشتر از بقیه بوده، مخارج بهداشت بیکا  امرسرانه ی مردم 

 بمراتبدرمان برای هر نفر و در مقایسه با درآمد کلی ملی  

یاالت متحده ی ابیشتر از بقیه ی کشورها است. در نتیجه 

دیندار از لحاظ تبدیل ثروت به سالمت فرهنگی و جسمی از 

ا ارتباط مستقیمی بین ی دارد. در خود امریککمترهمه کفایت 

رد یا قبول نظریه  واختالالت اجتماعی و درجه ی دینداری 

 –های علمی در باره ی خلقت و محافظه کاری و یا لیبرال 

یسم وجود دارد. شرق میانه ی امریکا که از هر منطقه سکوالر

و به کمربند انجیل معروف  استی دیگر امریکا دیندار تر 

از هر جای دیکر امریکا آدم  است، نسبت به جمعیت، بیش

ی، مرگ و میر، بیماریهای مقاربتی، حاملگی نوجوانان، و کش

یسه با مثالً شمال شرقی امریکا دارد مقااختالالت زناشوئی در 

 یبرال تر است. لکه از همه ی بخشهای این کشور سکوالرتر و 

  

  

طی  کهسعی کردم که آماری از جنایات مختلفه ای  من 

سلطنت که حکومتی توتالیتر، ولی سکوالر در  سی سال آخر

سی سال حکومت اسالمی که حکومتی  باایران برقرار بود،  

امور را در دست گرفته، و در  زمامی دینی  ولتوتالیتر، 

واحدی اتفاق افتاده اند را جمع آوری کنم. هدف این  فرهنگ

و اجتماع بر شاخص های  حکومتامر ارزیابی اثر دینی شدن 

البته باید اذعان کرد که معیاری در اجتماعی است.  اخالق

دست من نیست که اعتقاد واقعی سردمداران کشور را به دین 
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بسنجم و تعیین کنم که آیا دین ابزاری برای رسیدن به قدرت 

سیاسی بود و یا واقعاً مقصود برقراری مدینه ی فاضله ی دینی 

شخصی   بود. از آنجا که در تجارب اجتماعی، مثل تجارب

نتیجه بهترین ارزیاب هر رفتاری است در این جا خالصه ای 

از مطالعات عباس  عبدی تحت عنوان مقایسه ی برخی از 

 05.5تا سال  0535شاخص های نابسامانی اجتماعی از سال 

را که دست و دلبازانه در اختیار من گذاشته اند را عرضه می 

تماعی را کنم. عبدی از جهات مختلف نابسامانی های اج

آمارگیری کرده است، که اهم نتایج مطالعات ایشان بقرر زیر 

 است:

 مقایسه ی ذهنی در باره ی قابلیت اعتماد مردم:  -0

 

آمار ارزش زیادی نمی دهند،  بهاز آن جا که در ایران  

. از آقای عباس عبدی استکلی زندانیان   تعدادیار  معبهترین 

ل که سیر شاخص های ی ذیآمارهابخاطر در اختیار گذاشتن 

سال اول حکومت دینی نشان می دهد تشکر  .اخالقی را طی 

ها را  شاخصین ادارم. جدول ها بخوبی سیر سقوطی   فراوان

 امید است که این مطالعات تکمیل شوند. آشکار می سازند.

  
 بين كشور عمومي هاي زندان به وارده متهمين و محكومين تعداد ـ1.21جدول

1533 الي 1531 هاي سال  

 15331 1531 1535 .153 1531 1531 1531 1531 سال

 91131 93531 33.11 .3111 111.5 19119 55319 91.1 محكوم
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 311... 111.3. 11.553 191111 111111 111111 1.1551 3111 متهم

 13333. 13193. 313.1. .1111. 111919 111.13 1311.3 11111 جمع

 شاخص
 رشد

 برمبناي

111=1531 

1/1 111 1/1.5 1/1.1 1/133 1/133 9/111 1/111 

  

 در) كشور عمومي هاي زندان در متهمين و محكومين موجودي ـ.1.2 جدول

(سال هر اسفندماه پايان  

 1533 1531 1535 .153 1531 1531 1531 1531 سال
 خرداد

15332 

 51913 3113. 1333. .5311 1395. 11951 1311. 119.5 11.1 محكوم

 1.51. .5.5. 1511. 1191. 11113 11515 13191 .1191 11111 متهم

 311.5 31119 3.133 33191 19111 51111 59311 153.. .1113 جمع

 شاخص

 رشد

 برحسب

111=1531 

1/35 111 3/139 1/13. 3/.11 3/.35 1/.53 3/..5 1/.35 

 درصد

 11 13 13 59 51 .1 15 .3 91 متهمين

 طي كشور سراسر هاي زندان مردان و زنان موجودي تعداد ـ1.25 جدول

(اسفندماه) 1531-1533 هاي سال  

 خرداد 1533 1531 1535 .153 1531 1531 1531 1531 سال
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1533 

 31111 13139 111.1 35111 15311 15..5 53311 .131. 15915 مرد

 .115 5111 5159 .599 5311 1111 111. 935 591 زن

 درصد

 زنان

 كل به
9/. 1/5 5/3 3/3 1/9 3/3 1/9 3/1 1/3 

 سال                

 جرم
1531 153. 1531 

 خرداد

1533 

 1533 خرداد

 درصدزنان مرد زن

 مواد
 تعداد

 درصد

1.19. 

./19 

19.31 

1/3. 

.3131 

1/31 

.1.13 

1/3. 

1113 

5/31 

.3.11 

5/3. 

  

1/9 

 و سرقت

 بري جيب

 تعداد

 درصد

333. 

./.. 

3319 

1/19 

3.51 

5/13 

1.31 

./11 

311 

5/19 

9319 

./11 

  

1/9 

 قتل
 تعداد

 درصد

1115 

1/13 

1.95 

1/15 

5151 

3/1 

.131 

3/3 

111 

1/5 

.131 

1/3 

  

1/5 

 و ضرب

 جرح

 تعداد

 درصد

5515 

./15 

1111 

./1. 

5511 

5/1 

5151 

3/9 

111 

5/5 

55.1 

1/9 

  

./5 

 اعمال

 منافي

 عفت

 تعداد

 درصد

11.1 

3/3 

1311 

1/1 

.113 

1/3 

.315 

3/3 

311 

5/19 

.1.. 

1/1 

  

5/.. 

 جمع

 موارد

 فوق

 تعداد

 درصد

.3311 

111 

5.311 

111 

113.1 

111 

13333 

111 

 فوق درصدهاي: توجه

 به نسبت تنها

 در موجود جرايم

 .است جدول
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 زندان یب شنلسی اجتماعی، تاثیرآس ،همکارانعباس و  ی،عبد

سوم  چاپتهران: موسسه تحقیقاتی انتشاراتی نور،  زندانی،بر 

05.7 

  

 افرادی دیگری که ادعا شده این است که شخصیت  نکته 

را باورهای دینی آنها شکل می دهند. شخصیت مجموعه ی 

ی است که صفات ممتاز هر فرد را مختلفویژگیها و کیفیتهای 

اصول  نکردتعیین می کنند. شخصیت اخالقی هر فرد درونی 

اخالقی یک اجتماع است که با اصولی که خود فرد انتخاب می 

باید آنقدر توان داشته باشد که رنج های  وکند تقویت شده، 

ی  سازندهمصیبت بار و تنهائیها را تحمل کند. اصول 

شخصیت باید طوری کنار هم قرار گیرند که یک پارچگی و 

ات شخصی بطوری که تصمیم بدهند،کمال به رفتارهای فرد 

خوب و واقعی ادراک شوند. در واقع شخصیت اخالقی فرد 

که منشاء پا برجای تقوای اوست. شخصیت هرکس بر  است

تحت تأثیر قرار می دهد.  راپای خودش استوار بوده و دیگران 

شخصیت اطاعت از اولیاء امور نیست، و حتی اطاعت محض 

منفی و چیزی که ارائه می شود عالمتی از اخالقیات  هراز 

 بهنمی تواند  خودعالمت ضعف شخصیتی فردی است که 

و محصول نشخوار تفکری دیگران  پرداختهجستجوی حقیقت 

. اعتراض به بی عدالتی ها، بداخالقی ها، کندرا مصرف می 
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آنها و سعی در  برابرو قوانین غیرعقالنی و ایستادگی در 

 تعویضشان، از عالئم بارز شخصیتهای اخالقی برجسته ی

. باورهای دینی بخشی از اصولی هستند که می هستنداجتماعی 

ی در برپائی و ولتوانند شخصیت فرد را رنگ بدهند، 

استواری آن نقشی بیش از عوامل دیگر بازی نمی کنند. کیفیت 

ینی می توانند اثری مثبت یا منفی بر شخصیت فرد دباورهای 

شخصیت  باشد. داشتهو اثر تطابقیش بر رفتارهای اجتماعی 

رنگ گرفته با باورهای مثبت دینی ارتباطی با تقوا، آنطور که 

 باور دارند، ندارد.  باوراندین 

  

Wilson, Edwad, O. 1998 Consilience: The Unity of Knowledge. 

New York: Vintage                                                                                                                                            

ی تکامل –یست شناسی اجتماعی و روان شناسی تحولی ز 

را عده ای مورد استفاده قرار داده اند تا بعضی از جنبه های 

ی را توجیه کنند و این ادعا را به اثبات اخالقنسبی نگری 

ت، که در بهترین ی اسفرهنگبرسانند که دین اصوالً یک توهم 

وضع، ممکن است یک فرد خاص یا گروه را کمک کند تا با 

فرد یا گروه دیگر رقابت کند. برای اثبات این ادعاها باید 

این که ما بطریق علمی بتوانیم  اولحداقل دو گام را پیمود.  

تکاملی برای وجود عواطف  –ی تحولتوجیهات صحیح 

ی بعضی ادعااین که این اخالقی و دینی را ارائه داده و دوم 
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تکاملی  –از فیلسوفان را ثابت کنیم که این عواطف تحولی 

ی اخالقی و دینی هیچ اساس عینی یا محتوای باورهاهستند، و 

 حقیقی ندارند. 

  

و  باورهایحیان باور دارند که الهیات دینشان و مس 

اخالقیات تجویز شده در آن استانداردی عینی داشته و محتوائی 

 –. همین افراد هستند که به باور تحولی دارندی و حقیقی واقع

ی کنند. صحنه ی متکاملی رفتارهای اخالقی انسانها حمله 

نزاع بر سر این مسئله است که اگر عواطف اخالقی و دینی ما 

ی هستند و ریشه در زیست شناسی دارند، پس تکامل –تحولی 

محتوائی  و بودهباورهای اخالقی و دینی نمی توانند عینی 

حقیقی داشته باشند. استاندارد عینی بودن همان ریشه داشتن در 

از فرد یا فرهنگ است که در پارادایم دینی  خارجنهادی 

 کرده است.    طلوعخداست، و در دین مسیحیت در جسم عیسی 

  

ینی و زیست دبین توجیهات اخالقی در پارادایم  مجادله 

یش می آورد که یاقتن شناسی تحولی تکاملی این مشکل را پ

ی انسانی در الفاظ پردازشهای رفتارهاشرحی علمی برای 

خدا یا  مواردتکاملی منجر به این می شود که در این  –تحولی 

اهمیت نداشته، و یا از ابتدا وجود نداشته، ویا غیبت کرده، و یا 

کرده است. برداشتهائی که ذهن فیلسوفان زیادی را  فوتحتی 
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یدی می شود که آنها در شده و باعث تعجب بخود مشغول کرد

باره ی نهادی که هیچ اطالع واثقی از طبیعت ذات آن ندارند، 

ین سخن پراکنی های عجیب و نبخود اجازه می دهند چ چگونه

 بکنند.  راغریبی  

  

شده به  متصوردوران یونان باستان توجیه پدیده های  از 

. در (Naturalistic) عیطبی و  (Homeristic) دو طریق بود، هومری

به فهم و یا  قادرپارادایم هومری انسانها هر آن چه را که 

توجیه طبیعت ذات آن نبودند به خدا یا نیروهای ماوراء 

یگر مربوط می دانستند )مثل روح و جان و دالطبیعه ی 

یل ارسطو پایه قبامثالهم(. طبیعی گراها که فیلسوفانی از 

بال توجیهی طبیعی برای پدیده ها گزاران آن هستند همیشه بدن

این دو برای توجیه یک عنصر یا پدیده ی واحد  جمعبودند. 

در آن نهاد از بین می  رایکدیگر را باطل و استاندارد عینیت 

برد. مثالً اگر ثابت کنیم که روح و جان در ارتباط با خدا 

یستند، و آن چیزهائی که روح و جان خوانده می شوند، پدیده ن

یر قابل قبول را ارائه داده ایم، که غطبیعی هستند، امری های 

ای  مسئلهبرای افراد هومری غیر قابل تصور است و این 

است که من در بحثهای مختلفه عرضه کرده ام، و در مقابله با 

ین انسانهائی که می شناسم، با اشکالی متفکرترحتی بعضی از 

ست که اکثر مردم ین برداشتی اهممواجه شده ام.   هاجدی با آن
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جهان دارند. در کتب دینی توحیدی همه ی  بااز رابطه ی خدا 

(، طبیعی معجزهاتفاقات چه معمولی و چه غیر معمولی )یعنی 

و ماوراء طبیعی به خدا نسبت داده می شوند. بعضی که سعی 

را در طبیعت حفظ کنند بر این باورند که یافتن  خدادارند نقش 

یافت طریقی است که خدا درای فقط توجیه علمی هر پدیده 

چگونه به ساخت آن دست یافته است، و اگر این امر با نوشته 

ی کتب مقدس مغایرت دارند دال بر این است که ما نوشته ها

های این کتب را نمی فهمیم، و یا مؤلف بعضی از این کتب 

یا این کتب توسط  وخدا نیست و یا تحریفی انجام شده،  

ی فکریشان منحصر به برداشتهاه شده اند که انسانهائی نوشت

 درتوان دانش زمانه ی خود بوده اند. بحث بسیار داغی هم که 

دینی  طلبان اصالحایران امروز در جریان است و بعضی از  

سعی در عقالنی تر کردن برداشتهای دینی دارند، بر این 

آنجا که فرهنگ اجتماعیمان علمی  ازاساس استوار است. 

 حتماً و ارائه ی توجیه علمی برای این موضوعات، نیست، 

کفرآمیز و بدعتی خواهد بود، تا آنجا که من خبر دارم، کسی 

 دین در ایران نکرده است.  وسعی در اختالط علم 

  

یه توجدیگر نزاع بین توجیه طبیعت الهیاتی و  مشکل 

مکانیستیکی طبیعت تحولی تکاملی است. در توجیه دینی 

منتهی می شود. مثالً چرا خرس  خداسؤالی به  جواب برای هر
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 درقطبی پشم پرپشتی دارد این است که خدا خواسته است. 

پارادایم تحولی تکاملی جواب همین سؤال این است که خرس 

در سیر انتخاب طبیعی  کهقطبی پشم پرپشتی دارد چون 

حیوانی می تواند در هوای سرد قطبی بقاء پیدا کرده و تولید 

که پشم پرپشتی داشته باشد. اگر بخواهیم جواب تحولی  کند مثل

ی توان گفت که میلیونها سال قبل متکاملی را توسعه دهیم 

آنها  ازاعقاب خرسهای قطبی پشم کم پشت تری داشتند. بعضی 

موتاسیونی ژنتیکی پیداکردند که به آنها پشم بیشتری داد. در 

پشت تری ی کردند حیواناتی که پشم پرممحیطی که زندگی 

. با گذشت داشتندداشتند زندگی طوالنی تر و نوزادان بیشتری 

زمان این موتاسیون ژنتیکی به همه ی خرسها منتشر شد. این 

یونهای بیشتری تحول یافت تا به نوع خرس قطبی موتاسامر با 

ی برای حل و فصل بعضزمان ما رسیده است. در این جا 

نه بحث کرده اند که کنکاش بین دین و فرضیه ی تحولی اینگو

یق پردازش موتاسیون و انتخاب طبیعی خرس طرخدا از 

ی با برقراری ناظمپرپشم را خلق کرده است. یا بهتر بگوئیم، 

طرق  ازنظم ژنتیکی که وسیله ای از وسائل طبیعت است، و  

ی برای قادر شدن ولطبیعی این کار ها را به انجام می رساند. 

د عنصری طبیعی باشد تا بتواند از سد به این کار خود او هم بای

متافیزیک، اگر چنین چیزی وجود  –یر قابل نفوذ فیزیک غ

یزیک طبیعت منجمله ژنتیک فداشته باشد، بگذرد و بتواند بر 

اثر بگذارد. زیرا حتی در تصوراتمان هم نمی توانیم چگونگی 
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پیداکردن عناصر فیزیکی را با عنصری متافیزیکی  ارتباط

ینابین آنها قرار دهیم. راه بم و واسطه ای برزخی مرتبط کنی

ناظمی هست، که  اگرچاره این است که قبول کنیم که  

ارائه داد، اوالً، راهی برای  توانشواهدی طبیعی برله او می 

ی توانیم به اهدافش پی ببریم، نمشناخت عینی اونداریم؛ ثانیاً،   

انسانها با مورد او معنی داشته باشد.  دراگر هدف داشتن 

کامالً  موردشآنتروپومورفیک کردن خالق و ناظمی که در 

آگناستیک هستند، سعی می کنند از طریق برداشتهای خودشان 

این رویه هیچ کارآئی نداشته و موجب  بدهند،صفاتی به او 

ی این که ادعاگمراهی فکری و توهم زائی می شود. حتی 

بیش از یک طبیعت هم وسیله ای در دست ناظم است، خود 

توهم نیست، و میتوان بحث کرد که  احتماال،حدس و گمان و یا 

یهاتیست که توجآن هم ساخته ی ذهن ناقص انسانها برای 

توجیهی منطقی برای آن ندارند. تا حقیقت در این موارد چه 

ین موضوع مصداق اشعاری از مولوی است که بیان اباشد!  

 که: کرد

  

 این نقاش جادو را نمی دانم نمی دانم من    ی دانم          نمی دانم  این ایوان نُه تو را نم من

 ی دانم نمی دانمنماین بازار و این کو را  کهی           بازاری گم شدستم من میان کوی و چوطفل

 نمی دانم دانمغمزه چشم و ابرو را نمی  کهید          گوآن صورت غیبی به ابرو نکته می  مرا
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 سیر تاریخی فلسفه و اخالقیات آن 
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یلسوفان این فی کالسیک از یونان باستان شروع و  لسفهف

یات کردند. اخالقمکتب از همان ابتدا خود را درگیر بررسی  

ای از فلسفه است که مسائل  شاخه (ethics)فلسفه ی اخالقی 

فهوماتی مربوط به اخالقیات و طبیعت تقوای اخالقی یعنی م

گناه، عدالت و بی  و تقوامثل خوب و بد، صحیح و غلط،  

عدالتی و... را مورد بررسی قرار می دهد. ابزار مورد 

فلسفه ی اخالق حربه ی عقالنیت و منطق، با دیدی  دراستفاده 

دنیوی انسانها  سعادتسکوالر است که ریشه در خوشی و 

ی اخالقیات استبدادی و تکلیف روشاین طریق از  ازدارد.  

ی و دلبخواهدینی و قانونی، از یک طرف و برداشتهای فردی، 

نامعقولی که در ارزیابی های اخالقیات در فرهنگها و 

 ی وجود دارند، احتراز می کند. شخصبرداشتهای صرفاً 

  

ی کارهایات بعنوان یک موضوع مورد بحث با اخالق 

با تقوا و  ارسطو شکل گرفتند. در ابتدا این موضوع در ارتباط

. ارسطو باور بودیتی شخص virtue)پرهیزکاری )مردانگی یا 

داشت که کسب پرهیزکاری منجر به سعادت و شکوفائی 

(eudaimonia)  ی  مطالعهمی شود. اخالقیات ارسطو  انسان

سازمان دار چگونگی زندگی انسانهاست تا سعادتمند شوند. 

شک اخالقیات  اخالقیات سیاسی که بی باارسطو اخالقیاتش را 
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زندگی  او.  استفردی را متأثر می کنند در هم آمیخته 

یز کرد، و چه تجویز جالبی، تجوفیلسوفانه را برای سعادت 

که  فلسفهزیرا می دانیم که در زمانهائی که علم توانی نداشت، 

محصول عقالنیت و استدالل منطقی تر و محصول قشر 

بیک، نسخه ی ی لیم سامانهجلوپیشانی است تا محصوالت 

پیشرفته تری از نسخه های هومری بوده است. نقطه ی شروع 

یات ارسطو این بود که هر رفتاری که از انسان ها سر اخالق

ی خوبتر از بقیه هستند. بعضمی زند به هدف خوبی است و 

باالترین خوبی ای که می تواند هدف قرار گیرد خوشحالی و 

ه توسط مردم است. ارسطو بحث کرد که آنچه ک سعادت

 سه گونه اند: شوند،زندگی سعادت بار در نظر گرفته می 

  

 ی وقف شده برای لذات بی بند و بار. زندگ -ا  

 . استزندگی ای که وقف کسب شهرت و افتخار شده  -5 

 زندگی ای که وقف تفکر و تعمق شده است.  -5 

  

از  استفادهمعتقد بود که عملکردهای انسان باید شامل توان  او 

یرا این ویژگی اساسی انسان بودن ز باشد، (logos)استدالل 

ی کند از ماست. انسانی که از منطق و استدالل عقالنی استفاده 

همه خوشحال تر است، چون که هدف و طبیعت زندگیش را 
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که در روح عقالنی او یافت می شود، برآورده است. او رمز 

عقل  واستدالل سعادت را در باالترین استفاده ی عالی از 

مستتر می دانست. او سه نوع روح یا جوهر را در حیات قبول 

داشت: روح مغّذی )گیاهان، حیوانات و انسان(؛ روح ادراک 

 کننده )حیوانات و انسان( و روح عقالنی )انسان(. 

  

باره  درارسطو تقوای رفتاری یا فضیلت شخصیتی  بنظر 

دهیم، و نه در ی آن چیزهائیست که ما با قصد انجام می 

آن کرده اند. او هر  انجام را مجبور به ماارتباط با آن چه که 

فعالیتی خوش آیند می  راتقوای اخالقی یا شخصیت مثبت  

یاده روی دردناک و کمبود دردناک زدانست که حد واسط بین 

و  تقوااست. ارسطو استعداد احساس هیجانات را چیزی ورای 

ن را هم می توان حدوسطی بین گناه در نظر می گرفت، ولی آ

گرفت که ناشی از آموزش و پرورش  نظردو انتهای طیف در 

ی و یا توان فروتنو عادتها هستند. دو مثال از این استعدادها 

ادراک خجالت و شرم؛ و خشم صالحانه است. ارتباط اخالقیات 

احساسات که ارسطو بنیان نهاد در مطالعات جدید  وبا هیجان 

و در نوشته ها و  گرفتهشدت مورد توجه قرار علم اعصاب ب

ترجمه های ارائه شده ی من از جنبه های مختلف مورد بحث 

اند، و در این کتاب هم به آنها اشاره هائی رفته  گرفتهقرار 

 است. 
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 مخلوطی مدرن فلسفه ی اخالقیات از برداشتهای جدائ 

ارسطوئی و دینی، بخصوص مسیحیت و تأویالت طبیعی بودن 

 Thomas)یناس را تاماس هابس اکوئاخالقیات انسانی توسط 

Hobbes) هفدهم شروع کرد. ارسطو و آکوئیناس باور  قرن در

ی و سیاسی اجتماعداشتند که انسانها بطور طبیعی حیواناتی 

هستند. هابس این ادعا را رد کرد و اظهار داشت که نظم 

ه یاسی بودن ساختارهائی مصنوعی هستند کساجتماعی و 

 دز حالی که از دید توسط انسانها بنا شده و طبیعی نیستند.

و اکوئیناس نظم اخالقی و سیاسی ریشه در طبیعت  ارسطو

داشت که این نوع نظم   باورهابس  ولی دارند، ها انسان 

انسان بر طبیعت خشن حیوانی خود چیره  کهاین است  محتاج

طبیعت  نونقاشده و از آن فراتر رود. برای هابس آن چه که "

بر  کهو باید رفتارهای انسانها را اداره کنند آنهائی بودند  بود" 

یه گزاری شده، که توسط آنها پاعقل و منطق"  قانوناساس "

ی منطقی بکار می گیرند تا از اختالالتی فرار مهارتانسانها 

یالت طبیعی ذاتاً خودخواهانه تماکنند که ناشی از دنبال کردن 

هابس از وجود سیستمی طبیعی یعنی قشر  مطمئناً  .ی آنهاست

جلو پیشانی در مغز انسانها که چنین وظیفه ی طبیعی کنترول 

 کننده ی سیستم لیمبیک را بعهده دارد آگاهی نداشت.

                                                                 (Leviathan, chaps. 14-15 
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یه ی برپاتماعات حیوانی که جدائی شدیدی بین اج هابس 

سرشت طبیعیشان برپا شده و اجتماعات انسانی که براساس 

بود. او اظهار داشت که  ئلشده اند، قا برپایادگیری اجتماعی 

یله ی آموزش برای بوسنه بوسیله ی طبیعت بلکه  انسان"

. هابس بحث کرد که این استاجتماع تناسب پیدا کرده " 

سانها به تصنعات و یادگیری به این ی نظم اجتماعی انوابستگ

یچ وجه شباهتی به حیواناتی مثل همعنی است که انسانها به 

. ندارندمورچه و زنبور که بطور طبیعی اجتماعی هستند، 

علیرغم تک گرائی ماتریالیستی هابس، آموزش های اخالقی و 

ای بین طبیعت حیوانی و اراده ی  دوگانهسیاسی او یک تضاد 

می شوند  باعثلق نظم سیاسی ارائه می دهند که انسانی در خ

یده و آن را فتح کند. این رسما ورای طبیعت  بهانسان  

. داددوگانگی هابسی را امانوئل کانت در قرن هیجدهم توسعه 

کانت با این ایده ی هابس که حالت طبیعی برای انسان ها 

ین اخالقی تمهیدی عقالنی در قوانجنگ همه با همه است، و 

 ارائهای طبیعت انسان هستند، تعریف جدیدی از فرهنگ را ور

یژه ی انسانی است که در آن انسانها ومصنوع   فرهنگداد.  

یعی خود فرار کرده تا بتوانند عقالنیت انسانی طباز حیوانیت 

ی دارد، نمایان اخالقخود را بعنوان تنها موجودی که قصد 

را از قوانین سازند. از طریق فرهنگ است که انسانها خود 

 می کنند.  آزادطبیعت 
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 سکوالرکه در تاریخ تفکری بزرگترین فیلسوف  کانت 

به استدالالت اخالقی مثل الهیون برخورد  شهرت یافته است،

عامل های اخالقی مستقلی هستند  انسانهاکرد. او بحث کرد که 

ین اخالقی را قوانکه اراده ای کامالً آزاد دارند که قادرند 

یروئی نانسانها  دراطاعت کرده و یا آنها را زیر پا بگذارند: "

ی از خود مختار و جود دارد، که از هر اضطرار و اجبار

است". ذهن های ما در باره  مستقلطریق انگیزه های حسی، 

  مطلق  امری این که افعال ما چه باید باشند، مفعول 

(categorical imperative)  از هر مالحظه دیگری،  مستقل .هستند

که  شناختامر مطلق نیکوست، و می توان آن را با قانونی 

فتار کن که از آن تحت نظم کلی ای ر تنهااظهار می دارد: " 

ی به قانونی یونیورسال تبدیل شود". به باور دارطریق آرزو 
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طبیعت یک سامانه  ندارد،کانت تعالی ای در طبیعت وجود 

علت و معلولی است، در حالی که انتخابات اخالقی موضوع 

اراده ی آزاد است، که برای آن هیچ علت و معلولی وجود 

ی، و صعود ورای اخالقبات ندارد. او باور داشت که با انتخا

سرشت مطلق، انسان می تواند از حالت طبیعت تعالی پیدا 

دنیای آزادی بشود که متعلق به مخلوقات عاقل و  واردکرده و 

 کههایم این است   نوشتهمنطقی است. امید من در همه ی 

مفعول سیستم علت و معلولی اند،  همروشن کنم که اخالقیات 

یزهای چفرما هستند، و مثل همه ی که بر همه ی جهان حکم

دیگر از این قانون کلی مستثنی نیستند. از این گذشته، اراده ای 

ی که بطور کاذب به ذهن همه رسیده و می آنطورآزادی هم 

یک محصول  ازرسد، وجود نداشته و ادراک جانبی ای بیش 

شعبده بازی های مغز نیست. عالوه بر اینها، مِن تصمیم 

نهاد یا عنصر مستقلی هم دراندرون ما  نوانبعگیرنده ای، 

یگری داشته باشد. دوجود ندارد که آزادی عمل و یا هر توان 

همانطور که بارها گفته ایم ادراک من هم محصول شعبده 

است که در نوشته های دیگر بخصوص در  مغزبازی های 

. لذا در استه تکتاب حس واقعه ی آنتونیو داماسیو شرحش رف

طلق بیولوژیکی و فیزیکی حاکم بر حیات و همه تک گرائی م

یچگونه استثنائی خارج از علت و معلول هی پردازشهای آن 

یده ی ذهنی افیزیکی نمی توان یافت، و اخالقیات هم مثل هر 

از محصوالت مغز فیزیکی هستند و عنصر یا عناصر ورای 
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 وجود ندارد، و نمی توانند در تألیف و آنهاطبیعت و متعالی در 

مشکلی که باعث این همه ابهامات و  دخیل باشند. خلقشانیا 

توهمات شده دسترسی نداشتن به پردازشهای  ناخود آگاهی 

هستند که منجر به آگاهی می شوند و عامل همه ی ادراکات 

واقعی و یا کاذبی هستند که صحنه ی ذهنی را از خود مملو 

ر مغز و آگاهی آنچه که ما از کا بالذا، برداشت کانت  می کنند.

 و ناآگاهی می دانیم مغایرت دارد. 

  

به عقالنیت انسان اتکا داشت. او باور داشت  بشدت کانت  

طبیعت او یا در  درکه اساس التزامات اخالقی انسان را نباید 

شرائطی در نظر گرفت که انسان در آن قرار می گیرد، بلکه 

لص جستجو یشاپیش و تنها در مفهومات عقالنیت خاپباید از 

یده باشد نه پسندمعتقد بود برای این که یک فعلی   کانتکرد.  

یروی کند بلکه بخاطر یک پتنها باید از یک قانون اخالقی 

یزی چقانون اخالقی باید به انجام برسد. او باور داشت که تنها 

که بطور ذاتی پسندیده است قصد خوب است، یعنی، قصدی 

کرده و از ادراک وظیفه مندی به  دنبالکه هدایتهای عقالنی را 

می کند  انتخابانجام برسد. قصد نیکو به این دلیل رفتاری را 

چون که بطور مطلقی رفتار خوبی است که باید انجام دهد، نه 

باید وظیفه ای را انجام بدهد، و نه به این علت  کهبه این علت 

ادعا کرد که عقالنیت  کانتکه نتیجه ی خوبی دارد. بعالوه 
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عیین می کند که اصلی را که بر اساس آن شخص قصد ت

 دارد باید بتواند یک قانون جهانی باشد.  راانجامش 

  

ی امور اساسباور داشت از آنجا که اخالقیات بطور  کانت 

عقالنی هستند، اصول اخالقی هم باید همین ویژگی را داشته 

و ریاضیات. کانت مفهوم امر مطلق را در  منطقباشند، مثل 

ی و آزادی او می دانست. انسانلفاظ جاه و جالل، و کرامت  ا

انسانی را الزمه ی همه ی ارتباطات  مقاماو احترام به این 

کنید که با  رفتاری طورانسانها با هم می دانست و می گفت "

ویژگی انسانیت وجودتان رفتار می کنید، چه در وجود خودتان 

ورت هدف، و کسان دیگر، همزمان، هم بص وجودو چه در 

ی بودن مردم اخالقهم بصورت وسیله". در نظر داشتن  

را موجودات  آنهابعنوان هدف محتاج این است که 

سرنوشت  کنترولخودمختاری در نظر بگیریم که مستحق  

زده و یا آنها را وسیله ی  گولخودشان هستند، و نباید آنها را 

 فاعلاری منافع شخصی قرار داد. اعمالی که با شأن و خودمخت

اخالقی منطبق اند، بطور ذاتی خوب هستند. استفاده از انسانها 

درست مثل این است که از آنها بدون  مطلقبعنوان وسیله ی 

ی خودتان هارضایت کامل و آزادانه، برای ارضاء خواسته 

بهره برداری سوء کنید. این گونه رفتارها بطور ذاتی شرارت 

با دیگران باید تمام حقایقی را  این در برخورد بنابربار هستند. 
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در میان بگذارید. از آنجا  آنهاکه از شما درخواست می کنند با 

 کهکه انسانهای اخالقی آزاد و خودمختارند، هر رفتاری 

برخالف اراده ی آنها چه آشکار و چه با خدعه انجام گیرد این 

 .  گذاردآزادی را زیر پا می 

 

یفه وظطلق و مکتب کانت در باره ی امر م مباحثات 

شناسی اخالقی بیان می کند که استاندارد نهائی اخالقیات این 

با این حقیقت موافقت دارد که توسط  رفتاراست که آیا یک 

عاملی آزاد و عقالنی به انجام رسیده است یا نه؟ در واقع این 

اساس حقوق بشر ست. وقتی می گوئیم ما انسانها حق داریم به 

ادعا می کنیم که ما بعلت تار و پود ی است که معناین 

ی هستیم. به این خاصوجودمان مستحق ویژگیهای رفتاری 

وجود انسانها  ازدلیل است که حقوق بشر را حقوق الیتجزائی  

یژگیها و صفات شرح دهنده ی طبیعت وین حقوق ا می دانیم. 

ی داشته ارزانما هستند. حقوق قانونی را حکومتها ساخته و 

قوق اساسی اخالقی و انسانی در سرشت ذاتی ما اند، ولی ح

حکومت ها فقط آنها را باید بروشنی  وجای گرفته اند، 

. نشوندبرسمیت شناخته و مانعی برای به اجرا گذاشتن آنها 

حقوق بشر را حکومتها اعطاء نمی کنند آنها هدیه های خالق یا 

یه هدا انسانه بهکه معتقد باشید، هستند که   کدامطبیعت، به هر 

داده شده اند تا بتوانند به زندگی سعادتمندی نائل آیند. بنابراین 
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ی در اخالقیات حق در بی طرفی، تساوی، شناسمکتب وظیفه 

را ریشه  انسانهاعدالت، درستکاری، و احترام به شأن و مقام 

دار در خصوصیات اساسی ای می داند که معرف ذات آنها 

 هستند.   

  

یخ تاراز فیلسوفان بزرگ سیاسی  هابس که یکی تاماس 

یانگزار نظریه بن Leviathanاست که با نوشته ی معروفش به نام 

 بهبر اساس آن مشروعیت بخشیدن  .ی قرارداد اجتماعی بود

اصول یا ترتیبات سیاسی با دست آویزی بدست می آید که 

ی، و برابر برقرار منطقتوافقی بین افراد آزاد، تحت لوای آن 

یکی از هفت شاهزادگان جهنم و نام  Leviathanمی شود. 

 هابساژدهائی است که نگهبان درب جهنم است. شهرت بد 

اجتماعی  قراردادمربوط به این نتیجه گیری بود که او از  

ما باید به اطاعت از یک  هاستفاده کرد و به این نتیجه رسید ک

حکمروای مطلق و نامحدودی گردن نهیم. ولی الگوهای ارائه 

ی فلسفه های بعدی شد. فلسفه ی  توسعهده اش بنیانی برای ش

نیافتاد زیرا  مؤثراخالقی هابس به اندازه ی فلسفه ی سیاسیش  

. بیشتر محققان باور دارند که بودندکه برداشتهایش بسیار مبهم 

هابس نوعی نسبی گرائی فردی و یا شخصی گرائی 

(subjectivism) ی نظریاتی از مورد تأکید قرار می داد، ول را
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یات تقوائی، فردگرائی قاعده اخالققبیل نظریه دستورات الهی، 

 هم به او نسبت می دهند.  را (rule egoism)دار 

  

طبیعی  بطورمخالفت با این ایده ی هابس که انسانها  در 

 هستند، (amoral) اخالقی  و(asocial) بدون سرشت اجتماعی  

 Adam)اسمیت  ادم، (Anthony Ashley Cooper)ی اشلی کوپرآنتون

Smith) ،یوید هیوم و روشنفکران دیگر متعلق به مکتب د

متصف به سرشت  انسانهااخالقیات اسکاتلند ادعا کردند که 

طبیعی حیوانات اجتماعی هستند و این اجتماعی بودن طبیعی 

حمایت می کند که حسی  رااخالقی طبیعی"  حسیک "

ین تحت تأثیر دارو  .استسرشتی برای تشخیص خوب از بد 

که بدنبال توصیف بیولوژیک حس  بوداین مکتب اخالقی 

 نزولاخالقی مطرح شده توسط فیلسوفان بر آمد. در کتاب 

انسان داروین اظهار می دارد که او با کانت و امثال او موافق 

یند که با همه ی تفاوتهای بین انسان و گوی ماست که " 

مهمتر است".  همهوجدان از حیوانات پست تر، حس اخالقی یا 

ولی داروین جدائی دوگانگی کانت بین علل طبیعی دنیای 

یای متعالی آزادی اخالقی را قبول نداشت. آن چه دنتجربی و 

ی توان نتیجه گرفت متکاملی داروین  –از نظریه ی تحولی 

این است که رفتارهای اخالقی منشائی طبیعی دارند و بنابراین 

م در حیوانات محصول پردازشهای انتخاب انسانها و ه درهم 



410 

 

410 

 

یان گزار بن (G. E. Moore)ی. ای. مور جاصلح طبیعی هستند.   

 Principa)فلسفه ی اخالقیات مدرن در کتاب اصول اخالقیات 

Ethica, 1903) بنظر او کردکانت بطور اصولی موافقت  با .

 استدالالتبرای موضع گزاری اصول اخالقی نمی توان  

ی غوطه ور کرد، چون انسانا در روانشناسی و علوم اخالقی ر

که این علوم فقط تصویری سببی ارائه داده و در توجیه اساس 

ی اخالقی شکست می خورند و دچار خطائی می قضاوتها

 . خواند (natural fallacy)شوند که او آن را سفسطه ی طبیعی 

  

های  فلسفهاجمالی می توان گفت که دو مکتب در  بطور 

خالقی غرب وجود دارند. در یک مکتب بحث در این است ا

سرشتی ویژگی اخالقی ندارند و  بطورکه رفتارهای انسانها 

یافت می درمقام اخالقی یا غیراخالقی خود را از عواقبشان 

ی گویند. در م (teleological)کنند. به این مکتب حکمت غائی 

ی یا خوب مکتب دیگر باور بر این است که رفتارها بطور ذات

یا بد، مثالً دروغ گوئی، تقلب و دزدی، علیرغم  هستند

یر را وظیفه شناسی اخنتایجشان همیشه بد هستند. مکتب 

(deontology)  ی گویند. م 

  

 سلیم  عقلمکتب اخالقیات حکمت غائی اخالقیات با  در 

(common sense) یجه ی ساده ی آنها نتو از نظر   شدهیده سنج
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د. رفتارهائی اخالقی هستند که باعث آزار ی شونمارزیابی 

کنند. این برداشت  آنهاکمتر مردم شده و نفع بیشتری عاید 

 (Jeromy Bentham)جرومی بنتم  توسط (Utilitarinism)سودگرائی 

 پرورش  (John Stewart Mill)توسط جان استوارت میل  و ارائه

ربه که بشدت تحت تأثیر تج بنتمو پاالیش داده شد. جرومی 

صدد بر  در بود (David Hume)یوید هیوم د (empiricism)گرائی 

آمد تا علم اخالقی بنیان گزاری کند که در مقایسه با مکتبهای 

یشتر عقالنی، بدون نظر خصوصی، بی باخالقی دیگر 

و  زاهدانه،طرفانه، و کّمی باشد. بنتم بخصوص بر علیه رسوم 

موجب مشقت و  رهبانیت مسیحیت رایج در قرن هیجدهم که

ی انسانها بعنوان مدلهای تقوائی بود، هاقربانی کردن خواسته 

 مشاهداتمجادله می کرد. بنتم بحث خود را بر اصول و 

واضحی بنا نهاد که لذات و مشقات زندگی ما را اداره می 

ی را بهتر و مشقات آن را بدتر می زندگکنند، و لذات کیفیت 

سلطه  تحتبیعت انسان را کنند. او بدرستی باور داشت که ط

ین اداده است. فقط  قرار" لذت" و" دردی دو حکمران مقتدر "

دو حکمران هستند که باید به ما نشان دهند که چه چیزی 

رفتاری باید انجام دهیم یا  چهصحیح است و چه چیزی غلط و 

ی و بدی از یک طرف و زنجیر علت و خوب استانداردندهیم.  

اند. از  شدهه تاج این حکمرانان وصل معلولی از طرف دیگر ب

این بداهه در باره ی لذت و درد بود که سنگ زیر بنای فلسفه 

 ازنهاد.   بنا را (Utilitarian)ی یا سودگرائی کاربردی اخالقی 
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ی بیش از هر برداشت اخالقی شناسآنجا که این امر با زیست 

  دیگری منطبق تر است، به شرح بیشتری از آن می پردازیم.

  

تمایل  کهسودمند ویژگی موجود در هر نهاد است  کاربرد 

دارد که مزیت، سود، لذت، خوبی و یا خوشی ایجاد کرده، و 

در فردی خاص یا همه ی اجتماعی که  اندوهاز شرارت، درد، 

یجه سودگرائی نتمنافعش در نظر گرفته شده، ممانعت کند. در 

ن هر چیزی ادعا می کند که از نظر اخالقی شدت خوب بود

چیز لذت را بیش از درد و مشقت و  آندرجه ای است که 

 ادراکمردم حاصل می کند. در معیار بنتم  حداکثربرای 

سعادت و سرخوشی باالترین استاندارد اخالقیات است. کاری 

کسانی را حاصل کند که  اکثراخالقی است که سعادت 

ی  ی و سعادت تنها نتیجهخوشحالمنافعشان در نظر است.  

صحیح و مناسب یونیورسال و معیار مورد نظر کردارهای 

یجه ی یک نتبشری است. بنتم هفت شاخص اندازه گیری برای 

رفتار ارائه کرد که می توان آنها را برای مقایسه ی نتایج 

 استفاده قرار داد: مورداعمال مختلف 

  

 ذاتی احساس لذت و اندوهی که می آفریند. شدت -0  
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حساسات، یعنی لذات حاصله تا چند وقت . دوام این ا5

 یدا می کنند. پادامه 

. درجه ی اطمینان یا عدم اطمینان ایجاد این احساسات 5

 یک رفتار خاص. توسط

. شیوع احساسات، یعنی احتمال این که رفتار منجر به  8

 ی از همانگونه شوند..احساسات

. خلوص، احتمال این که این احساسات به احساسات 3

 شوند و یا خالص بمانند. منجر دیگری

 افرادی که توسط این رفتار متأثر می شوند.  تعداد. 0  

 نزدیکی یا دوری زمانی پیدایش احساس -7 

  

مجموعه ی این ها ماشین حساب لذت جوئی  به 

(hedonistic calculus) ی در روشی گویند. این ماشین حساب م

توان بطور باز، می  آن بااخالقیات در دسترس می گذارد که  

عمومی، عینی و منصفانه نتیجه و کاربرد رفتارها را قضاوت 

از آنجا که در این پارادایم سعادت عمومی در نظر  بعالوهکرد. 

بیش از سعادت دیگران  نفرگرفته می شود، به سعادت یک 

ارج نمی نهند. در نتیجه ی این ارزیابیهاست که کاربرد 

و برای قضاوت در باره ی ی، بسیار دموکراتیک است، گرائ
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یاجی به راهنمائیهای احتخوبی و بدی یک رفتار شخصی 

دینی، قانونی و یا توجیهات فلسفی پیچیده نیست و معیار شدت 

 حاصل از رفتار برای هرچه بیشتر افراد اجتماع است.  سعادت

  

. او این بوداستوارت میل وارث کاربرد گرائی بنتم  جان 

و ایده ای را بر آن اضافه کرد که  برداشت را پرورش داده

ید بر اساس کیفیت و کمیت ارزیابی کرد. او بالذت و درد را 

یشتری کرد. او نظر بنتم ببر اثرات دراز مدت اعمال بد تأکید 

در مورد یکسان بودن همه ی لذات را رد کرد. چون که 

از آزار دیگران بخصوص دشمنانشان لذت می  افرادبعضی 

و اضافه کرد که  دادای متفاوتی به لذات برند، او ارزشه

بعضی لذات بیشتر استحقاق اخالقی بودن داشته و ارزش 

. او لذات و درد های با کیفیت باال را از آنها که دارندبیشتری 

. جان استوارت میل لذات با کردکیفیت پائینی دارند تفکیک 

کیفیت واال را همراه با ذکاوت و هوش، تحصیل دانش، 

به عواطف دیگران، و احساس سالمت اخالقی و یت حساس

با زیاده روی در  ارتباطجسمی در نظر گرفت. لذات پست در 

لذات حسی، راحت طلبی و بیکاری، خودخواهی، حماقت و 

است یک  بهتر. او جمله ی معروفی دارد که "هستندجهالت 

ی؛ بهتر است که سقراط راضانسان ناراضی بود تا یک خوک 

احمقی راضی. و اگر احمق، یا خوک، باور  ناراضی بود تا
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 نظریگری دارند، به این علت است که آنها فقط جنبه  د

خودشان را از مسئله می دانند، طرف مقابل برای مقایسه از 

ی مسئله آگاه است". او باور داشت که  دوطرفهجنبه نظرهای 

یجاد کند ولی آسیب ادروغگوئی گرچه ممکن است لذت پستی 

بمراتب بیشتر از خوبی ای است که دروغگو از آن اجتماعیش 

 . بردنفع می 

  

تا  کهمرکزی برداشت میل از اخالقیات این بود  ضعف 

وقتی که هر رفتار و یا سیاستی لذت وافر با کیفیت باال ایجاد 

کمی  اداست. بعضی رفتارها که بالقوه تعد دفاعمی کند، قابل 

می توانند لذات دراز  که از افراد را برای اهداف واالی اجتماع

مدتی ایجاد کنند، قربانی می کنند ممکنست در این سامانه 

ی حساب شوند. مشکل دیگر محدودیت در توان ارزیابی اخالق

یمی است که این رفتارها می مستقدراز مدت مستقیم و یا غیر 

 . کنندتوانند در همه ی کسانی که درگیر آن می شوند، ایجاد 

  

را درگیر بحث این  خود (consequentialist)گرایان  عاقبت 

اگر  کهموضوع کرده اند. بعضی از عاقبت گرایان باور دارند 

همه ی مردم آنها را عمل کنند یا آنها را قبول کنند، رفتارهای 

کردن قانونی است که منجر به بهترین  دنبالاخالقی محتاج 

ی شود پیدا م گراعاقبت کلی می شود. درنتیجه دو نوع عاقبت 
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دیگری آنها  و (act consequentialist)یکی آنها که به عواقب عمل 

کرده اند.  تمرکز (rule consequentialist) قاعدهکه به عواقب 

عاقبت گرایان ادعا دارند که رفتار مناسب رفتاری است که 

به بهترین نتیجه می شود، بدون در نظر گرفتن این که  منجر

چه رفتاری می تواند باشد.  خوب کسی می داند که این رفتار

ی کنند نمعاقبت گرایان در واقع معیار اخالقی بودن را پیشنهاد 

بلکه خوبی و بدی رفتارها را از نظر نتیجه ی آنها قضاوت 

در عاقبت گرائی این است که ارزیابی  مهممی کنند. مسئله ی 

در دراز مدت  ترنتیجه ی رفتارها در کوتاه مدت، و از آن مهم 

دودیت قابل مالحظه ای دارد. بعضی از طرفداران عاقبت مح

ی کنند که جواب صحیحی برای این سؤال که چه مگرائی ادعا 

ی ممکن ولعاقبتی خیر است و چه عاقبتی شر وجود دارد، 

است به این حقیقت مهم پی نبرده باشند که تا وقتی که جواب 

فراد صحیح بطور یونیورسال مورد قبول قرار نگرفته اکثر ا

چه رفتاری  است،اخالقی نمی دانند که چه رفتاری ممنوع 

الزامی است، و چه رفتاری تشویق می شود و مجوز دارد. 

می کنند که انسانها در ارزیابی عاقبت  اذعانعاقبت گرایان 

ی انجام هرکاری را  اجازهافعالشان محدودیت دارند لذا به آنها 

 دهند. که بنظرخودشان عاقبت خوشی دارد را نمی
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اساس این  بر (deontological)اخالقی وظیفه شناسی  مکتب 

ایده بنا شده است که مکتب کاربردگرائی این حقیقت را قبول 

که افعال بطور سرشتی ارزش اخالقی دارند. در حالی  ندارد

هستند، مثل راست گوئی،  خوبکه بعضی از رفتارها ذاتاً 

گران؛ در حالی که وفاداری به عهد، و احترام به حقوق دی

ی، خیانت دروغگوئ مثلی دیگر بطور ذاتی شرورند  رفتارها

در امانت، دزدی، و خدعه. در این مکتب عقیده بر این است 

نیست از دروغگوئی چقدر خوبی حاصل شود،  مهمکه مثالً 

که  همانطوردروغگوئی همیشه رفتاری شرارت آمیز است. 

می توان فیلسوف  را (Emanuel Kant)اشاره رفت، امانوئل کانت 

یه پامعروف این مکتب اخالقی دانست. او معتقد بود که قانون 

ای را کشف کرده است که می تواند کیفیت اخالقی یک فعل را 

آن تعیین کند. او این قانون را امر  عواقببدون درنظر گرفتن 

. او استدستوری که در هر شرائطی صادق  خواند، مطلق 

را عقالنیت و طبیعت انسان می دانست ریشه ی این برداشت 

ی و بطور سرشتی منطقآزاد،   کهکه عاملی اخالقی است 

 ارزشمند است.

 

 دارددید دیگری، فلسفه ی اخالق شاخه های متعددی  در 

که مثل هر برداشت فلسفی دیگر خود به شعبه های زیادی 
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یلسوف مشهور آن مکتب را بخود فتقسیم شده و رنگ و بوی 

 شاخه های اصلی فلسفه ی اخالق عبارتند از: می گیرد.

  

 0- Meta-ethics یژگیها، ودر جستجوی فهم جوهر  که

اظهارنظرها، گرایشها، و قضاوتهای اخالقی است. این 

ی نظری و ارزش یابی معانکوشش ها درگیر تعیین 

پیشنهادات اخالقی، اگر ارزشی داشته باشند، بوده و 

سی می کنند. سؤاالتی یین ارزش ها را بررتعچگونگی 

: معنی اندکه در متااتیک مطرح می شود از این قبیل 

عبارت اخالقی یا قضاوت اخالقی چیست؟ طبیعت 

هر قضاوت  توانقضاوت اخالقی چیست؟ چگونه می 

اخالقی را حمایت کرده یا از آن دفاع کرد؟ در این حال 

ی برای کلماتی مثل خوب، بد، معناست که جستجوی 

یا آط پیش می آید. سؤاالتی از قبیل این که صحیح، و غل

قضاوت های اخالقی یونیورسال هستند یا نسبی اند، یک 

و این سؤال که ما چگونه  دارند؛نوعند و یا انواع مختلف 

 می دانیم که رفتاری غلط است یا صحیح. 

( در باره ی وسائل عملی Normativeهنجار ) اخالق -5 

ار است. در واقع تهیه ی برای تعیین سیراخالقی یک رفت

یک نظریه ی کلی است که ما چگونه باید زندگی کنیم. 

ی های هنجاری اخالقیات سؤاالتی از قبیل این بررسدر 
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مطرح می  ندهدکه شخص چه کار باید انجام دهد، یا 

شوند. برای هر رفتاری در واقع عواقب کار بررسی می 

 شوند.
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 چهاردهم فصل   

 

 سیر تاریخی          

 زیست شناسی مغز و اخالقیات
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فرانسوی که  متفکر (1917-1858)ین بار امیله دورکهایم اول

 معماران (Max Weber)همراه با کارل مارکس و مکس وبر 

برداشت زیست  شوند،مدرن علوم اجتماعی در نظر گرفته می 

تقسیم کار در  شناسی از اخالقیات را در کتاب معروفش به نام

کرد. مشغله  عنوان (The Division of Labor in Society)   جامعه

یم بیش از همه این بود که اجتماعات چگونه دورکهای فکری 

می کنند. از این نظر  حفظبر پا مانده، و یک پارچگی خود را 

بود که نوشته های فراوانش اثرات قوانین، ادیان، آموزش و 

ابه در ساختار اجتماعی را در بر می و نیروهای مش پرورش،

نه تنها شیوه های عرفی فالسفه که بر نهادهای  اوگیرند.  

، بودند استوار (Virtue)یلت فض و (Truth)ی مثل حقیقت انتزاع

بلکه شیوه های دینی که منبع نهائی اخالقیات را صرفاً به خدا 

گی کنار گذاشت. او باور داشت که با پیچید رانسبت می دهند، 

ینه های قومی برای زماجتماعات کنونی، دیگر دین مشترک و 

اجتماع کفایت نمی کنند. او یک حفظ یک پارچگی و هماهنگی 

علمی آن چه که مردم وقتی که تصمیمات  بطورسعی کرد 

می کنند، و این  عملاخالقی می گیرند، و واقعاً بر اساس آنها 

ام می رسانند تا رفتارها را تحت عنوان گروه های محلی به انج

جلو رفتارهای مختل برای نظم اجتماعی را بگیرند،  بتوانند

 یات رابجای فیلسوفان و یا خدا،اخالقشرح دهد. دورکهایم منبع 
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ی اجتماعی دانسته و هسته ی مرکزی آن را وجدان ها گروه

ید. وجدان جمعی احساس یک نام (collective conscience)جمعی 

ره ی این که در روابط انسانها چه اجتماع محلی است در با

یزی ناپسند. او اجتماعاتی را که چچیزی پسندیده است و چه 

 moral)      چنین حس هائی را تائید می کنند اجتماعات اخالقی 

communities) تأکید کرد که بعضی افراد بطور ذاتی  او ید.نام

جامعیت کلی این قدرت را دارد که  فقطضداجتماعی هستند و 

یشان زندگی خونحرفین و متخلفین را که رفتارهای درنده م

گروهی را مختل می کند، مجازات کنند. با این مفهومات بود 

 کرد،اجتماعی را بنیان گزاری  کنترول  برداشتکه دورکهایم 

و این امر را اساس محکومیت ها و توان گروه های انسانی 

گفت  وادر نظر گرفت.   منحرفانبرای مجازات و کنترول 

این اتحاد اتحادی باشد که  فاقدین دلیل، اگر اجتماع ا"...به 

 :ت است کهااین واقعیمحصول 

بدقت نظم  ی این اجتماعبین اجزاء مختلفه  ارتباطات -0

 باشند شدهداده 

این اتحاد ناشی از بیان همآهنگ عملکردهای   -.

مؤثر تضمین شده  انضباطمختلفه ای باشد که توسط 

 باشد

قصدی افراد برای یک  تعهداساس  اتحاد براین  -5

 هدف مشترک باشد
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چیزی بیش از یک تل شن نخواهد بود  تار و پود این اجتماع

ی مختصر و وزش نسیمی از هم پراکنده می تکانکه با 

      ی زندگی دینی"ابتدائ اشکالشود". دورکهایم در کتاب "

 (The Elementary Forms of the Religious Life)  به مشخص

و باور  پرداختدن منشاء و وظائف اجتماعی ادیان کر

انسجام و اتحاد  وداشت که دین منبعی برای وفاداری به،  

گذاشتن مفهومات معنوی  کناراجتماعی تبدیل می شود. او با 

 سامانهو خدا از دین، آنرا چنین تعریف کرد: "یک دین یک 

ی متحدی از باورها و ممارستها نسبت به چیزهای مقدس 

شده اند و دست زدن به آنها  مجزات، یعنی، چیزهائی که اس

 راباورها و ممارستهائی که همه ی مردمی  –ممنوع است 

که به آن وفادار می مانند، در یک اجتماع اخالقی که کلیسا 

می کنند". او برداشت ماوراء  متحدخوانده می شود با هم 

می  ای تازهالطبیعه را طی سیر تفکری بشر مفهوم نسبتاً 

دانست و اظهار کرد که مجزا کردن مفهومات ماوراء 

های انسانها ناشی از پیشرفت علم  دانستهالطبیعه از بقیه ی 

علم  بابود. زیرا که هر چیزی را که بشر نمی توانست 

محدودش توجیه کند، به متافیزیک نسبت می داد. از این 

با  ماوراء الطبیعه بودند، و برداشتهانظر در ابتدا همه ی 

را جداکرده  هاتفکر علمی که تدریجاً پیش آمد توجیه ناشدنی 

و متافیزیکشان خواندند. او بیان کرد که ادیانی که اهمیت 

خدا نمی دهند، مثل بودائیسم، حقایق واالی  مفهومزیادی به 
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الوهیت منفردی اهمیت  هرچهارگانه ای که ارائه داده اند از 

د که با خارج کردن خدا کر اضافهیم دورکهابیشتری دارد.  

 از دین سه مفهوم باقی می مانند: 

  

ایده هائی که نمی توان آنها را بطور : یعنی  مقدسات -0 

و آنها را  شدهمناسبی شرح داده، باعث شگفتی انسانها 

 برای احترام گذاشتن و یا پرستش با ارزش می دانند.

  

ایجاد که حالت هیجانی توانمندی : ممارستهاو  باورها  -5

 collective )می کنند، که به آن طرب اشتراکی 

effervescence )  می گویند و به نمودها اهمیت تقدسی می

 دهند.

  

یعنی گروهی از افراد که یک فلسفه : اخالقی  اجتماع  -5

 گذارند. ی اخالقی را به اشتراک می 

  

یم باور داشت که دین در ماقبل تاریخ، و در دورکها

با جمع آوری مواد غذائی و شکار زندگی خود  کهاجتماعاتی 

ناشی ابتدا هیجانات  دررا می گذراندند، نیز وجود داشته است. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Collective_effervescence
http://en.wikipedia.org/wiki/Collective_effervescence
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طرب اشتراکی در گروه های در حال رشد بشدت قدرتمند از 

روشی جدید رفتار کنند، مجبور می کرده که به  رابوده، و آنها 

که نیروئی ماوراء الطبیعه  هدادو به آنها این ادراک را می  

می راند. با گذشت زمان، وقتی که  بجلواست که آنها را 

بصورت  انفعاالتهیجانات در این باره، سمبلیک شدند، فعل و 

آداب و رسوم در آمدند، و دین سازمان بیشتری یافت، و تقدس 

شدند. با پیشرفت بیشتر، دین اهمیت خود را جدا  همو کفر از 

 ی جانشین شده است.فردگرائاز دست داده و با علم و مکتب 

  

Durkheim, Ĕmile. 1933. The Division of Labor in Society. New 

York, Free Press.                                                                                 

                                                               

ی اخالقیات علمی بر اساس انواع مختلف علوم بررس   

 و، آن بخشی که مورد نظر ما است علم زیست شناسی است

علوم  درتکاملی داروینی و تجربه گرائی   –اصل تحولی 

  (logical empiricism)   اعصاب است. در تجربه گرائی منطقی 

جمع آوری و دریافت  -0: ابزارهای تفکری شامل مدرن

ای طبیعی یا مصنوعی  حافظهسیستم  -5؛ اطالعات از محیط

برای بایگانی این )حافظه ی مغزی و کامپیوتر و...( 

برقراری ارتباطات و انجمنی کردن این  -5؛ اطالعات

تمییز دادن طرح های موجود بین این  -8؛ هماطالعات با 
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)شامل  علمی استدالل -0؛ تشخیص نوآوری ها -3؛ عاتاطال

 -7؛ یالکتیک و ساختن پیش فرضها، و مثالهای مخالف(د

یداری نتایج هستند. پاآزمایش برای اثبات  -. و ؛ اختراع

و مزه  بوبرداشتهائی از قبیل آن چه که می بینیم، می شنویم،  

اساسی  یم، وارده هایکنمی کنیم، یا با حواس پوستی درک می 

جدیدی برای تفکر ما تهیه می بینند. این اطالعات ممکن است 

اول باشند و خود شخص آنها را بدست آورده باشد، یا  دست

قرارداده شده باشند.  دسترسدست دوم و از منابع مختلف در 

توسط آزمایشات، و یا با  نهااثبات آ به  برداشتهاین ااعتبار  

ردی و بین فردی، و در برقراری استاندارد ثبات درون ف

است. سیستم حافظه نه تنها  وابستهزمانها و مکانهای مختلف 

ی ارتباطاطالعات را در خود بایگانی می کند، بلکه قادر است 

بین یافته های جدید با آن چه که قبالً جمع آوری کرده ایم را 

یفه ی انجمنی کردن ها مرتبط کردن ادراکات وظمهیا سازد. 

ییز طرح تم.  استطالعات بخاطر آورده شده درون خطی با ا

می سازد تا خوشه های  قادرها و تشخیص آنها ما را 

 استداللاطالعاتی و رده های آنها را قابل استفاده کنیم.  

از نهادهائی که  تاابزاری است که انسانها استفاده می کنند 

ادراک کرده، بخاطر آورده، و یا انجمنی کرده و خودساخته اند 

ی برای حل مسائلی بگیرند که با آن مواجه شده اند. ایجه نت

ی بخود می مختلفنتیجه گیری ها، مثل استدالالت اشکال 

ی کردن عموم ،(deduction)گیرند، مثل قیاس کسری 
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(generalization)، برون یابی (extrapolation) و ساخت پیش ،

 یر و تعبیرات، الگوها، وتفسفرض. اختراعات پیش فرض ها، 

 ونظریه هائی در باره ی آن چه مشاهده می کنیم تهیه دیده 

 چگونگی استفاده ی مفید از آنها را در اختیار می گذارند. 

چه در طبیعت، و چه در  مغزمان،آزمایش کردن چه در 

پیش فرض ها، تفسیر و این آزمایشگاه ابزاری است که 

ه یرات، الگوها، و نظریه ها را بررسی می کند تا نتیجتعب

 کارچگونه  روش ها برای رسیدن به هدفشود که این  گیری

می کنند و آیا محتاج بازنگری و یا جانشینی هستند تا بهتر کارآ 

یا درک مستقیم برداشتی   بداهه،بارها گفته ایم که شوند یا نه. 

 ظاهراً برای توجیه یک موضوع،  و یا حل مسئله ای است که 

ان به ذهن خطور می کند. بدون پیش در آمدی آگاهانه، ناگه

پردازشهای مغزی ای هستند که زیر  محصولبداهه ها حتماً 

در ارتباط  معموالً رادار آگاهی آن در حال پردازش بوده اند، و 

با جریان تفکری غالب شخص، حرفه، مشغولیات، و اشتیاقات 

وقتی که مغز  را  ناآگانهیجه ی این پردازشهای نت.  هستنداو 

اصطالحی  اشراقآگاه وارد می کند.   ذهنبه  مقتضی می بیند

موضوعات متافیزیکی های  ههمعموالً برای بدا کهاست 

مغز . گیردمورد استفاده قرار می  بخصوص در مورد خداوند

معموالً بداهه هائی هم برای توجیه اتفاقاتی که باید سریعاً به 

و آنها پاسخ بدهد به ذهن آگاه می فرستد، که اکثراً با تفکر 

تعمق بیشتر به اشتباه بودن این توجیهات می توان پی برد، ولی 
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واکنش به این بداهه ها از نظر بقاء حیوانات از اهمیت زیادی 

برخوردار است. مثالً حیوانی که در یک علفزار مشغول 

چراست و ناگهان حرکتی را در نزدیکی های خود احساس می 

امل این حرکت کند، اگر وقت صرف کرده و بخواهد واقعیت ع

را دریابد ممکنست به قیمت جانش تمام شود. پیداشدن این 

علمی  –بداهه ها در ذهن انسان هم بار سنگین توجیه عقالنی 

عامل ادراکات ذهنی را از دوش ذهن برداشته و مغز با شعبده 

بازی ذهن آگاه را گول می زند که عامل واقعی را به آن 

ی خود را عوض کرده و عرضه داشته تا ذهن بتواند صحنه 

به امور درون خطی دیگر توجه نماید. البته اگر مغز اطالع 

کافی برای حل مسئله داشته باشد قادر است که پس از 

پردازشهای ناآگاهانه اش جواب آن را بطور ناگهانی به آگاهی 

برساند. این امر معموالً وقتی اتفاق می افتد که وارده های 

رسیده و پردازشهای ناآگاه بدون حسی درون خطی به حداقل 

این که اغتشاش ذهنی ایجاد کنند می توانند راه حل مسئله را به 

 ذهن آگاه برسانند. 

  

ی بخوبی پیش می روند که همه ی ابزارهای وقت  کارها 

قرار گیرند تا بتوان به فهم  استفادهاستدالالت علمی با هم مورد 

و  کردن،نجمنی احتمالی حقیقت رسید. برداشت، حافظه، ا

تمییز طرح ها و تشخیص پدیده ها با هم کار کرده، مواد خام 
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شرح و توصیفات در اختیار مغز می  ورا برای استنتاجات 

همه ی فرم هایش، همراه با اختراع  باگذارند. توان استداللی،  

ها مواد خام فوق الذکر را مورد استفاده قرار  کردنو آزمایش 

ی ممکن از آن را ارائه داده گزارشاده، و داده، به آن سازمان د

یار بسو این گزارش را مورد آزمایش قرار می دهد. احتمال 

ناچیزی وجود دارد که روزی برسد که انسانها بتوانند ادعا 

و تام و تمام رسیده و دیگر محتاج  مطلقکنند که به حقیقت 

 یستند. زیرا هرنفکر کردن و تحقیق برای یافتن حقایق بیشتری 

چه بیشتر فکر کنیم موضوعات بیشتری بفکرمان می رسند که 

فکر کنیم. مهم این است که تفکرمان را تحت  آنهاباید به 

را امتحان می  خودشانضباط در آورده، چون که فکر منضبط 

کند، و هیچوقت فراموش نکنیم که ما فقط به حقیقت نزدیک 

رزو داریم مقامی که هستیم همانجائی نیست که آ درمی شویم و 

یک شدن به حقیقت این نزدباشیم، و باید باالتر رویم. شرط 

است که هیچ چیزی را با تقلید و بطور توارثی قبول نکنیم، 

یزها همیشه زیر سؤال هستند، بخصوص آنها که چهمه 

بی چون و چرا  رامحسوس حواسمان نیستند و نمی توانیم آنها 

ریم. ذهن کنجکاو از با همه ی انسانهای دیگر به اشتراک بگذا

 و باید آن را به حد اعال پرورش داد. استهدایای طبیعت 
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رفتارهای اخالقی در حیطه ی تحولی تکاملی  شرحی برا     

 اساس بر (natural selection) توجیهی فراتر از انتخاب طبیعی 

سازگاری و تطابق الزم است که بین افراد داخل گروهی 

 (group selection)گروهی  انتخابه اِعمال نفوذ می کند، و ب

است. در این پارادایم سعی در این است که  شده مصطلح

که ای یست شناسی زرفتارهای اخالقی تا حد الزامات اساسی 

مطابق با اصول طبیعی اند، کاهش داده شوند. بطور خالصه، 

در نتیجه ی تحول و تکامل نوع داروینی بصورت انسانی که 

برای موفقیت در طبیعت  تحول شده استماجتماعی حیوانی 

ی قراردادها . در این حال است کهمحتاج تکامل اجتماعی است

رفتارهای اخالقی برای برقراری روابط اجتماعی مربوط به 

بطور سرشتی طوری  راهانسانها در این  .او الزامی هستند

ساخته شده اند که برای ادامه ی حیات فردیشان محتاج 

ند تا روابط اجتماعیشان را برقرار نگهدارند. یهائی هستفداکار

سرشتی انسانها که زیربنای ی فردگرائدر واقع خودخواهی و 

عامل اصلی فداکاری و رفتارهای همه ی رفتارهای آنهاست 

ید پاداش دهستند. حتی همانطور که خواهیم شان دیگر اخالقی 

بیوشیمیائی ای که لذت بخش رفتارهای نوع دوستانه است، به 

ی دهد و می توان و باید آن را در مبالفصل همین خویش لذت 

 افراد تقویت کرد. 
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 ستیدر تجسسات ز یمختصر شرفتیپبعلل زیادی  

 . یکی و قبول آن حاصل شده است ،یاحساسات اخالق یشناس

یده های پدتجربی عینی و مشکالت تکنیکی در تجزیه و تحلیل 

وجیهات زیست است. دیگری مشکل جانشین کردن ت اخالقی

تا حد  ودر اذهان توده های مردم، اعمال عالی مغز  شناسی 

 قرونکه طی است زیادی در اذهان خواص، بجای بدایه هائی 

که آشنائی با ساختار و طرز کار  ارائه شده اندتوسط انسانهائی 

مغز نداشته اند. این بداهه ها برای شرح این اعمال به راحتی 

. از طرف دیگر باید اذعان کرد واقعیت محض فرض شده اند

، مثل اکثر کشفهای علمی یشناسفهم شرح های زیست  که

برای مثال هنوز هم برای غیر متخصصان مشکل هم هستند. 

تعدادی معدود از افراد می توانند ثابت کنند که این زمین است 

که بدور خورشید می چرخد و نه برعکس آن چه که بدیهی 

یات علمی اخالقکه مطالعه ی  هستند لبه این علبنظر می آید. 

از قرن نوزدهم تا این اواخر پیشرفت چندانی پیدا نکرده است. 

در نتیجه ی این تعلل ها و مشکالت، مشخص کننده ترین و 

از بقیه ی حیوانات  انسانهاحیاتی ترین ویژگی تمییز دهنده ی 

 به. نددر فضائی نانوشته در دائره المعارف علم باقی مانده ا

در اجتماعی و تحول و تکامل فراژنتیکی مقصود پیش رفت 

هیچ جای دیگری از انسانیت اتحاد با علوم طبیعی به این 

لزوم نیست. از آنجا که هر روزه اساس ژنتیکی  مورداندازه 

احاطه کرده اند روشن  رارفتارهای موجودات زنده ای که ما 
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خالقی رفتارهای ازیر بنای جای شکی نیست که و می شوند، 

ی ژنتیکی و زیست شناسی دارند، کارهای اهانسانها هم ریشه 

 زیادی در این زمینه باید انجام گیرد.  

  

یو آنتونکه در کتاب خطای دکارت، نوشته ی  همانطور 

داماسیو آورده شده است، اولین مدارک نورولوژیک در باره 

با رفتارهای اخالقی و عقالنی از  مغزی ارتباط ساختارهای 

ی دچار اطالعه ی بیماری بدست آمد که در نتیجه ی حادثه م

میانی بخش  –ی شکم سطح  یشانی بخصوصپآسیب لوب  

باعث ایجاد رفتارهای  واردهیب آسجلوپیشانی آن شده بود.  

ضداجتماعی و اختالل در احساس اخالقی در بیمار شده بود. 

گاه یداً، نتایج تصویر برداری از مغز کسانی که در آزمایشجد

گرایشهای اخالقی آنها مورد  کهبه سؤاالتی جواب می دهند 

بررسی اند، آخرین ابزار علمی برای بررسی اخالقیات در 

قرار گرفته است که دریچه ی برای نگاه به اندرون  دسترس

که تا حال امکان نداشت،  بازکرده،مغز در حال فعالیت انسانها 

 درند که شکی و نتایجشان آنقدر عینی و قابل تجربه هست

 واقعیت یافته ها باقی نمی گذارند.
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Greene, J. et. Al. (2001) An fMRI investigation of emotional 

engagement in moral judgement. Science 293:2105-2108.               

                                        

  

Greene, J. (2005) Emotion and cognition in moral judgment: 

evidence from neuroimaging. In: Changeux, JP. Et al (eds) 

Neurobiology of human Values. Heidelberg: Springer Verlag, pp 

57-66                                                              

                                                                                                                                                                                       

هایم  نوشتهکشف نورون های آئینه ای که در جابجای  با 

به شرح آنها پرداخته ام، و اولین بار با تحقیقات ریزوالتی 

(Rizzolati) وجود و وظائف آن پی برده شده، و ارتباطشان  هب

 (theory of mind)یه ی ذهنی نظربا حس همدردی و ساخت 

قرار گرفته و در روانشاسی انسانها در حال بسط   قبول مورد

گامی بزرگ در شناخت علمی زیربنای رفتارهای  است،

 ی برداشته شده است.اخالق

  

Rizzolati, G. (2005) Mirror neurons: A neurological approach to 

empathy. In Changeux, JP. Et al (eds) Neurobiology of human 

Values. Heidelberg: Springer Verlag, pp 91-106                                                                              
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یو آنتونیه ی عالمت گزاران بدنی ارائه شده توسط نظر 

داماسیو که نمایانگران مغزی حاالت بدنی را با هیجانات و 

در نتیجه رفتارهای مناسب اجتماعی  وپردازشهای شعوری، 

ین زمینه ادر دیگر پیشرفتهای ارائه شده  پزنجیر می کند، از 

است. این موضوع بطور مشروحی در کتاب خطای دکارت 

 یاریبه  نهیزم نیکه در ا یگریارائه شده است. از موارد د

می توان تحقیقات  ندیآ یم یاخالق یشناسان تجربه گرا ستیز

نخست پایگان بزرگ جثه ای از  ی مطالعه زیر را نام برد:

بروسنان  توسط (capuchin)قبیل شمپانزه و میمون کاپوچین 

Brosnan) وال(، و دو  (de Wall )باره ی احساس انصاف  در

وحش؛ مطالعه ی میمونها و  داشتن این حیوانات در اسیری باغ

ی بررسطبیعت آزاد؛  درپایگان توسط دو وال   نخست

روانشناسان در سامانه های شعوری ای که در قضاوت کردن 

یل می شوند؛ و مطالعات کهنمان دخها و تصمیم گیری ها 

(Kahneman)،  و گرین (Greene) ی واکنشهای مغز به  باره در

که زیر بنای اهمیت  نسانهاچهره ی ات اخالقی اکتسابی حاال

 هستند.ی در زندگی اجتماعی اخالقموضوعات 

  

Brosnan, SF & de Wall, FBM (2003) Monkeys reject  unequal pay. 

Nature 425:297-299 
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Kahneman D, Sustein , CR (2005) Cognitive psychology of neural 

intuitions. In Changeux, JP. Et al (eds) Neurobiology of human 

Values. Heidelberg: Springer Verlag, pp 91-106 

                                                        

انسان نمای  انسان یا  Homo homini lupusین الت اصطالح

است، توسط نمایشنامه نویس رم  ذیلگرگ که عنوان مأخذ 

شده، و به این معنی است که انسان برای  ضرب Plautusباستان 

گرگ درنده ای باشد که آنها  مثابهانسانهای دیگر می تواند به 

 درندهرا طعمه ی خود می کند، که گویای طبیعت خشن و 

انند در موارد بهم ریختن نظم خوئی است که انسانها می تو

ی خودشان نشان دهند، و روزی نیست اخالقاجتماع و ساختار 

در شهر و  وکه مثال زنده ی آن را در گوشه و کنار جهان، 

 دیاری گزارش نکنند.

 de Waal, FBM (2005): Homo homini lupus? Morality, the social 

instincts, and our fellow primates, in Changeux, JP. Et al (eds) 

Neurobiology of human Values. Heidelberg: Springer Verlag, pp 

57-66                                               

                                                   

Greene J (2005) Emotion and cognition in moral judgment: 

evidence from neuroimaging. Changeux, JP. Et al (eds) 

Neurobiology of human Values. Heidelberg: Springer Verlag, pp 

57-66                                                              
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ی تکاملی داروین تقریباً هیچ تحولی تئوردنباله روان  

 نگذاشتهست نخورده موضوعی را در باره ی زیست شناسی د

رفتارهای طبیعی و غیر طبیعی انسانها از این مطالعه ی   ند.ا

یستند. نبوغ گرایش داروینی در این نقاعده ی کلی مستثنی 

که  دهداست که شرح و توصیفاتی برای متن هائی ارائه می 

قبل از آن شرح و توصیفاتی بدون دلیل منطقی، بر اساس 

داده شده و بدون چون و  آنهای راب  (teleological)حکمت غائی

چرا مورد قبول عام و خاص بوده اند. شرح های داروینی 

پوچی و غلط از آب در آمدن بیشتر برداشتهای این  موجب

سعی وافری در جریان  گرچهگونه ای از این پدیده ها شد. 

است که از ناسازگاری های این دو نوع برداشت کاسته و 

ته کنند تا گذار از عصر تخیالت و آنها را برجس مشترکوجوه 

ی خاص و عام آرام تر براتوهمات، به عصر توضیحات عینی 

و با ترس، هیجان و دلهره های کمتری شود، ولی مقاومتهای 

یادی در برابر این کوشش در جریان هستند. در شرح های ز

ی بطور تنگاتنگ برای چندحکمت غائی معموالً مفاهیم 

" )اراده ی قصدی الزامی هستند: "توصیف خلقت هر پدیده ا

)منظور، یا نتیجه ی خلق  هدفخالق پدیده برای خلق آن(،  "

یل خلقت پدیده. دلو  ،یگر )طراح یا خود خالق("باز" ،پدیده("

 بوده، (consciousness)لذا طراح هر چیز باید دارای آگاهی 

یده قصد کرده و پدباورهائی داشته که بر اساس آنها برای خلق 

این قصد هدفی داشته و ابزارهائی برای خلق پدیده در  از
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است. بنابراین هر اتفاقی که می افتد ناشی از  داشتهاختیار 

ی انجام آن داشته است. براطراح و بازیگری است که دلیلی 

در توصیفات داروینی اتفاقات زیست شناسی قصدی نیستند، به 

 ،"طراح" ،"منظور" ،"هدفین معنی که مفهوماتی از قبیل "ا

الزامی هستند و نه ارائه می شوند. اتفاقات یا پدیده  نهیل" دلیا "

     ،یکی"مکانیزهائی هستند که ناشی از عوامل "چها 

یجاد می شوند. هر اتفاقی که می ایطی" مح" ویسمی" ارگان"

را ایجاد کرده اند که این  آنافتد نشان از این است که عواملی 

ین داروندارند.  نداشته و منظوری عوامل هوشیاری، قصد، و 

انتخاب  توسطتکاملی  –باور داشت که نظریه ی تحولی 

پایه ی توانش در محاسبات  بر (sexual)طبیعی و انتخاب جنسی 

ی ریزد. چیزهائی مرفتارهای انسانی یا استوار می ماند یا فرو 

 خواند (moral faculties)ی اخالقی" استعدادهارا که داروین "

یف او از بشریت بود. داروین توصعظمی از شرح و بخش ا

 – خارجگروهی )خودی( /  -ادعا داشت که تقسیم بندی داخل 

گروهی )غیر خودی( زمینه ی اجتماعی را برای تحول و 

 بدوی آنها مهیا کرده است.   حالتتکامل اخالقی انسانها از 

   

ی زندگیکی از وجهه های برجسته ی رفتارهای آدمی  

پیچیده ی اجتماعی اوست که درگیر همکاری با تعداد بسیار 

 (Descent of Man). کتاب نزول انسان استزیادی انسان دیگر 
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یق بسیار پیچیده ای است که هنوز هم بخصوص تحقین دارو

یق دارد. داروین دقدر مورد تحول اخالقیات ارزش مطالعه ی 

هم بحث اصلی ای در باره ی اخالقیات انسان پیش کشید که ا

 از: عبارتندآن 

  

 اخالقیات محصول انتخاب گروهی هستند. -0 

تفاوتهای عظیمی بین سامانه های اخالقی انسانها با  -5

 یگر حیوانات وجود دارند.د

 هستند. کهنسرشتهای اخالقی انسانها ازلی و بسیار  -5 

پیشرفت اخالقی از طریق استفاده از سرشت های -8

پایه  بعنوان   (empathy)یهمدرد و  (symapthy)دلسوزی 

یل به توزیع و انتشار سازمانهای تما وهای اختراع 

 یر می شود. پذاجتماعی امکان  

  

در باره ی تحوالت فرهنگی باورهای  مدرن مطالعات 

برداشت  ازداروین را تأئید کرده اند. برداشتهای داروین 

تحولی با اکثر متفکران دینی معاصرش در تعارض بودند. او 

طبیعی کاهشی است تا خالقیتی، و این  انتخابعتقد بود که م

است. در  تکاملویژگی نیروئی نامحتمل برای پیشرفت و 

زمان داروین متفکران زیادی نسبت به باورهای رسمی کلیسا 
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نتیجه عالقه ی وافری داشتند تا جانشینی برای  دربدبین بودند، 

ا معتقد بودند که . آنهکنندباورهای اخالقی برپایه ی دین پیدا 

اخالقیات انسان محتاج حمایت قوانین طبیعی هستند. اگر 

ینی که به خدا نسبت داده می شوند را نتوان با ذهن علمی قوان

یار مهم است که جانشینی در قوانین بساثبات کرد، در نتیجه 

یات داروینی، اخالقطبیعی برای آن پیدا کنیم. ولی نظریه ی 

ای  جنبهاز پیشرفت تحولی خالص،  علیرغم سوء ظن کلی او 

که  استی  دالئلترقی خواهانه را شامل می شود که یکی از 

یسی را در همه ی نوشته هایم، تحول انگل evolutionمن کلمه ی 

تغییری ورای تحول در  کهو تکامل ترجمه کرده ام و هر جا 

حیات دریافته ام و آن را تکامل به جهتی پیچیده تر شونده و 

بقاء خالص یافته ام،  تنازعهگاهی برخالف کوشش در ی گاحت

یشرفت و ترقی اخالقیات انسان ها را پبه آنها اشاره کرده ام. 

ین بحثی دارونمی توان منحصراً با قوانین طبیعی بیمه کرد. 

 چهارگانه در باره ی ریشه ی اخالقیات انسانها ارائه داد:  

  

طبیعی  انتخابه انتخاب گروهی: داروین پیشنهاد کرده ک -0

در زمانهائی بسیار باستانی بر گروه های اجتماعی انسانها 

تا استعدادهای اخالقی آنها را توسعه دهد. او  کردهاِعمال نفوذ 

 نوشت که: 

  



440 

 

440 

 

کرد که گرچه داشتن استانداردهای  فراموشید نبا" 

از  فرزندانش،واالتر اخالقی برای یک فرد مشخص و 

یا فائده ی نداشته و یا فائده ی افراد دیگر قبیله ی او، 

ین وجود افزایش تعداد انسانهای نیک اکمی دارد، با 

سرشت، و پیشرفت استعدادهای اخالقی در هر 

ی مطمئناً فوائد گزافی برای یک قبیله، در برابر اجتماع

. قبیله ای که اعضاء کنندقبیله های دیگر ایجاد می 

روحیه ی  زیادی داشته که، بعلت داشتن درجات باالی

ی، صداقت، وفاداری، فرمانبرداری، دوستمیهن 

شجاعت، و همدردی همیشه حاضرند یکدیگر را کمک 

و در راه سعادت گروهی فداکاری کنند، بر قبائل  کنند،

دیگر پیروز خواهند شد؛ و این یک انتخاب طبیعی 

  است".

شکاف عظیم. داروین در کتاب نزول انسان و در فصول  -5

یسه ی توانهای ذهنی انسان و حیوانات پست تر به مقا مربوط

 :نوشت

 دردر دو فصل قبل مشاهده کردیم که انسان  ما"  

ساختار بدنیش آثاری واضح از نزولش از سایر اشکال 

از  چونکه،  گفتپست تر را داراست؛ ولی می توان 

جنبه ی توانهای ذهنیش انسان این قدر از حیوانات دیگر 

ئی در این نتیجه گیری انجام باید خطا است،متفاوت 
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بسیار زیاد  نظرگرفته باشد. شکی نیست که تفاوت از این 

است... بدون شک اگر یکی از نخست پایگان به اندازه ی 

گرگها یا شغالهاست، پیشرفت  اعقابسگ خانگی که از 

ین بکرده و متمدن می شد، بازهم تفاوت بسیار بزرگی 

. احتماالً حس اخالقی انسان و این موجود باقی می ماند..

ین تفکیک بین انسان و بهتراستطاعت واالترین و 

  حیوانات پست تر را داراست." 

ین، اطالعی از اجتماعات و رفتارهای ذکاوتی و دارو البته 

اعقاب بالفصل  کهاخالقی پیش انسانهای اطفاء شده ای 

انسان کنونی هستند نداشت، و مقایسه ی انسان با عموزاده 

ی پابرجائی که ریشه های مشترک بسیار دور پاست های نخ

یسه ی استواری مقامیلیون سالی با هم دارند، در این مورد 

 نیست که بتوان از آن نتیجه گیری قطعی کرد. 

ی و غیر بحرانی، هیچ اجتماع انسانی را معمولشرائط  در 

یا تفکر فلسفی  ودین  شتننمی توان یافت که با یا بدون دا

یا حتی خط، قواعد اخالقی نداشته باشند، قوانینی که پابرجا، و 

تعامل بین افراد غیر خویشاوند ساکن آن اجتماع را  آنهاتوسط 

یژگی با کمک تکنولوژی، گروه وصلح آمیز می کنند. همین 

 گروههای انسانی، حتی بدوی ترین آنها را موفق تر از هر 

ی نخست پای دیگری کرده که به جنگلهای مناطق حاره ا
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اجداد دورما هم ده ها میلیون  کهمحدود مانده اند، جنگلهائی 

 سال قبل هم در آنها زندگی می کردند. 

  

سرشتهای اجتماعی بدوی: داروین به اجتماعات بدوی  -5

ی از قبیل وفاداری به قبیله داد که تا حدی توان دارند اعتبارات

د این قبائل ی منافع آن کنند. بعالوه، افراقربانکه افراد خود را 

که ثابت می کند که  دهندحس همدردی ای به یکدیگر نشان می 

این احساسات اخالقی بسیار باستانی هستند، و بین قبائل بدوی 

اجتماعات متجدد مشترک هستند. داروین فکر نمی کرد که  و

ذهنی و از نظر سرشتهای  نظرانسانها با متجددتر شدن، از 

تر هستند، یافته ای که با  اخالقی از قبائل بدوی پیشرفته

بعدی، در نیمه ی دوم قرن بیستم حمایت شد. او  مطالعات

نتیجه ی خشونت طبیعت  رارفتار خشونت بار قبائل بدوی 

محل زیست آنها می دانست تا خشونت سرشتی شان. او 

یجه ی شرائط مقتضی در نظر می گرفت و نتپیشرفت را 

بگیرد به  قراربدی اضافه کرد که هر انسانی اگر در شرائط 

همان طریقی رفتار می کند که افراد قبائل وحشی در آن 

و اضافه کرد که همه ی اجتماعاِت به  کنند،شرائط رفتار می 

ی بوده اند. وحشاصطالح متمدن یک روزی به همان اندازه 

برداشتی که بوضوح در مواردی که اجتماعات از کنترول 

شن زندگی می کنند، تحت لوای حکومتهای خخارج می شوند، 
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و یا در جبهه های جنگ و یا جنگهای داخلی بوضوح مشاهده 

 می شوند.

  

پیشرفت اخالقی از طریق همدردی و سایر تمایالت پیش  -8

ی داد که از رسومین اهمیت زیادی به آداب و داروی.  اجتماع

طریق تقلید از دیگران بدست می آیند و ویژگی انسانها هستند. 

که بعداً شرح بیشتریشان خواهیم داد، انتخاب  ید هاتقلاین 

یف می کنند. او در کتاب ضعطبیعی را در رفتارهای انسانها 

 نزول انسان گفت که:

ملتهای بشدت متمدن شده، پیشرفتهای مستمر به  در"     

طبیعی وابستگی  انتخابدرجات ضعیف تری از 

دارند.... بنظر می رسد که مؤثرترین علل پیشرفت 

خوب در دوران جوانی باشد،  پرورشآموزش و شامل 

یارهای معزمانی که مغز تأثیر پذیری فراوانی دارد، و 

عالی فضیلتی ای که توسط قادرترین و بهترین انسانها 

قانون، آداب و رسوم، و  دردر اجتماع تزریق شده، 

عرف ملتها گنجانده شده، و با عقاید عمومی تأکید و 

 ی شوند".ماجرا 
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با هم  بشدتنجا که آداب و رسوم اجتماعات مختلفه آ از   

متفاوت هستند، داروین بدنبال توجیهی برای این امر بود. او 

زمان خود همه ی انسانها را دارای  روشنفکرانمثل اکثر 

و همه ی نژادها، و  پنداشتی م (psychic unity)روانی واحد 

رابر در ی بمقامساکنین قبائل بدوی و اجتماعات متجدد را در 

نظر گرفته و ارباب و برده را از نظر انسانیت برابر می 

 همدگراندیشان دیگر زمان خود باور داشت که   مثلدانست. او 

ممکن است و هم مطلوب که اجتماعات انسانها را با طبیعتی 

یریم که در درجات مختلفی از پیشرفت تمدن بگهمگن درنظر 

ین مورد کرد این بود ا قرارگرفته اند. اشتباهی که داروین در

در نظر گرفت و نه نوع ژنتیکی که عادات و رسوم را ارثی 

پیشرفت اخالقی را خودکار در نظر نمی  اواکتسابی و تقلیدی. 

پیشرفته که  اصطالحگرفت و کامالً از فقر اخالقی تمدنهای به 

بیش از همه در جنگها خود را ظاهر می سازند با خبر بود. او 

ان غلبه گر بر قاره ی امریکا با سرخ پوستان و یاروپائرفتار 

. محکومیتی که دینداران کردبرده داری را بشدت محکوم می 

این  بهو فالسفه تا مدتها از زیرآن شانه خالی کرده و هنوز هم 

دلیل که در کتب به اصطالح مقدس آن را تجویز کرده اند، 

ی کنند. او می گیرند و از آن دفاع م نظربعضاً آنرا اخالقی در 

مستعمرات  تمامآزادی برده ها و منع برده داری را که در 

اجباری شد بعنوان پرداخت کفاره ی  .0.5انگلیس در سال 
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ی دانست که به این انسانهای مظلوم ظلمگناهان و جبران 

  رواداشته شده است.  

ی اساسسایه ی پیشرفتهای علمی اخیر دو ضعف  در 

یات روشن شده اند. داروین از برداشتهای داروین از اخالق

ین امر که آداب و رسوم و اطبیعت توارث ژنتیکی و 

ی واثقویژگیهای اکتسابی موجودات زنده توارثی نیستند اطالع 

نداشت. خطای دوم تأکید زیاد به انتخاب گروهی بود. از آن جا 

که فردگرائی پایه ی بالمنازع زیست شناسی است و بر اساس 

ی می گزاررفتارهای موجودات زنده پایه آن است که همه ی 

تکاملی عقیده دارند که  –شوند، اکثر زیست شناسان تحولی 

ی داشته و هزینه ی فردی باالئی دارند گروهرفتارهائی که نفع 

ی و برازندگفقط بعنوان عارضه ی جانبی حداکثر سازی 

هستند. عده ای انتخاب گروهی را  اوصالحیت فرد برای بقاء 

 که در مورد خاص فوق اجتماعی شدن  دانندی نیروئی م

(super-sociality) نفوذ می کند. در این برداشت  اِعمال انسانها

بطور  آنهاآداب و رسوم که از همه ی افراد اجتماع و اعقاب 

اکتسابی بصورت فرهنگ به هر نفری به ارث می رسد به 

 یکی در رفتارهای اخالقی او تأثیر میژنتاندازه ی ساختار 

اصل بی  کهتکاملی  –گذارند. در نتیجه پردازشهای تحولی 

و در همه ی سطوح آن کاربرد  ،چون و چرای حیات است

نفوذ می کنند، و در نهایت به نفع  اِعمالدارد، بر افراد اجتماع 

اخالقی  کمتربعضی فرهنگها، و به ضرر بعضی دیگر که 
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ی آداب و تمام می شوند. با تغییرات ناگهانی یا تدریج هستند

یات اجتماع و با گذشت نسلهای متعدد، تغییرات اخالقرسوم و 

اجتماع به سمت خاصی  واساسی در بافت اجتماعی پیدا شده 

تحول یا تنزل پیدا می کند. معیار اخالقی شدن تعیین کننده ی 

و یا انحطاط بافت اجتماعی است. بارها گفته ایم که  تکامل

ه آخرین تحول ژنتیکی ی کسال 06666ژنتیک انسانها طی 

اند، به  داده انجام   Homo sapiens idaltuشان را از پیش انسان 

استثناء موارد معدودی که در کتاب خلقت و تکامل مغز و 

ییر کلی و همه تغرا شرح داده ام،   آنهاروان )فصل هشتم( 

یری پیدا نکرده است. تنها چیزی که تحول و تکامل پیدا کرده گ

بقاء یا سقوط آنها شده  شاخصت است که فرهنگ اجتماعا

 دراست و تنها تفاوت مهمی که در گروه های اجتماعی مختلف 

کره ی زمین دیده می شود تفاوت فرهنگی با جنبه های مختلف 

واقع این نوع تحول و تکامل در  درو تنوع و کیفیت آن است. 

 اجتماعات انسانی پا به پای ژنتیک تحول و تکامل یافته ی آنها

در بقاء و سعادت یکایک افراد دخالت مستقیم دارند. انتخاب 

ی همان طور که در انتخاب ژنتیکی مکانیسم اساسی گروه

اخالقی و  انتخاباتتحول و تکامل ژنتیکی بوده است، 

 هستندرفتارهای اجتماعی اساس و پایه ی تحوالت اجتماعی 

می  تکامل و یا فساد تدریجی و یا ناگهانی بطرفکه آنها را 

برای ی ایکی زمینه ژنتکشاند. ولی شکی نیست که تحوالت 

تحوالت اجتماعی بناکرده اند و این ساختار پیچیده ی مغز 
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که توانسته است به او توان فرهنگ سازی بدهد.  استانسان 

ی سیستم جلوپیشانی، و  غلبهگذار از غلبه ی سیستم لیمبیک به 

انسان هستند  توسعه ی قشر مغز محصوالت ژنتیک پیچیده ی

این توان را به مغز انسانها بدهند تا اجتماعات  نده اتوانستکه 

. نهند آنها قواعد اخالقی را بنا حفظگسترده تری ساخته و برای 

در واقع ساختار ژنتیکی تعیین کننده ی اسلوب تمامی 

ی موجودات زنده منجمله انسانها ست. بارها گفته ایم رفتارها

 آنهاه های ژنومشان هستند که به زنده برد موجوداتکه  

دستوراتی تلویحی می دهد که سعی کنند بهر قیمتی شده زنده 

تا توده ی ژنومشان منتشر شود. مغز  کنندبمانند، و تولید مثل 

ی ادامه ی براوسیله ی اصلی در اجرای برنامه های موجود 

حیات موجودات مغز دار است و برنامه ریزی رفتارهای 

یفیت دادن به آنها، به مغزشان محول کار و موجودات مغز د

 قشرشده است. بدنبال خوشی و سعادت رفتن از محصوالت 

پیچیده شده ی مغز است و احتماالً بجز مختصری در نخست 

یه ی حیات وجود ندارد. هیچ حیوانی بقپایگان اثری از آنها در 

تنها انسان بجز انسان و نخست پایگان بزرگ جثه نمی خندد، 

تنها حیوانی  انسانو پانزه را با غلغلک می توان خنداند، و شم

 است که در غم هایش اشک می ریزد. 
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هدف  به  استپیچیده   اجتماعاتمغز انسان که سازنده ی 

، ءبقا تنازعدر به دلیل کارآئی بقاء محصوالتی می سازد که 

ین ا (Dawkins)ینز داوکبقاء و انتشار دارند. اتمایل به  ،مثل ژنها

ی کرد که واحدهائی از نامگزار   (meme)را تقلید محصوالت

ی هستند که از یک شخص یا گروهی از اعتقاداتایده ها و 

. داوکینز این کنندمردم به شخص یا گروهی دیگر سرایت می 

ی فرهنگی را  دهندهواحدهای ایده ای توسعه یافته ی و توسعه 

ها می بطور استعاره ای مشابه پروتئین های محصول ژن 

اجتماعی به کار بقاء می آیند و تا حدی به  سطحدانست که در 

برابر استبداد  درانسانها کمک می کنند که در صورت لزوم 

یژگیهائی وژنتیکی برپا خیزند. باورهائی مثل روح و جان؛  

ی ها و زشتاز  برداشتها که به خدا نسبت می دهیم؛ بعضی

ا که محصول مغز انسان زیبائی ها همه تقلیدهستند. این تقلیده

به مغز دیگر سرایت کرده و بقائشان به این  مغزهستند از یک 

ی بطور مؤثری نقش فرهنگبستگی دارد که بتوانند از طریق 

 پاداشمربوط به تهدید به جهنم رفتن و یا  بازی کنند. مثالً تقلید

بهشت رفتن می تواند ابزاری باشد که بوسیله ی آن بتوان مردم 

. مطمئناً مطلع هستید که ایده ی پاداش واداشتاعت را به اط

ی اجتماعی،  فداکاراخروی در ادیان ابراهیمی، در مقابل 

ین بار در گروهی از یهودیان تزریق شد که رهبرانشان اول

برای مبارزه با یکی از سرداران مقدونیه ای جانشین اسکندر، 

عام  بر بخشی از فلسطین حکمروائی داشت و تصمیم به قتل که
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یب مردم به جان فشانی و دفاع از ترغگرفته بود، به هدف  آنها

از  وگروه اختراع شد، و موفقیت بسیار چشم گیری داشت، 

یت موفقآنجا به فرهنگهای دیگر سرایت کرد و همه گیر شد.  

بود، مثل یک ژن  مؤثرآمیزی این تقلید، از آنجا که ایده ای 

.  تقلیدها در موارد لزوم تسخوب و تحول یافته بقا پیدا کرده ا

یروهای ژنتیک هستند، مثالً ایده ی نابزاری قدرتمند در برابر 

فشار  وکم فرزندی و یا بی فرزندی که برخالف نظم طبیعت 

ژنتیکی است، ولی چون ایده ای کارآ برای جلوگیری از 

بهم خوردن نظم اجتماعی در  ازافزایش جمعیت و جلوگیری 

برای زندگی سعادت آمیزاست، در نتیجه ی کمبود منابع 

با فرهنگ پیشرفته تزریق، و در حال رشد و توسعه  اجتماعات

یر شود و هر زنی بیش از دو جهانگاست، و امید است که 

 کودک تولید نکند. 
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توجهی در ارتباط بین نسبت قشر نو مغز  جالبی  نکته

(neocortex ratio)  نخست  رداندازه ی گروه های اجتماعی  و

پایگان )و انسان( وجود دارد. در بین هر یک از گروه ها هم 

و درجه ی خدعه گری های تاکتیکی   نسبتارتباطی بین همین 
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ی زیرکانه ی آنها دیده می شود. همانطور که رفتارها و

ین انسانها و دیگر بی  ذکاوتداروین در مورد تفاوت رفتارهای 

میق اخالقی بین انسان یشرفته مشاهده کرد، شکاف عپحیوانات 

یگر این است که دو حیوانات دیگر وجود دارد. نکته ی 

استعدادهای اخالقی در اعقاب مشترک انسانها تحول پیدا کرده 

ی پیشرفت اخالقی وقتی پیش می آید که ملتها ولاند، 

که همدردی و  کنندسازمانهای اجتماعی ای را پایه گزاری 

ه و خود پرستی و قبیله همدلی بین افراد را توسعه بخشید

و  آورند،در  کنترولپرستی )میهن پرستی( را در آنها تحت  

از تقدس و باور به برتری هر دو و همه ی باورهای دیگرشان 

  بکاهند. 

ی ترین زیرمایه ی رفتارهای اخالقی اساسی که فداکار 

ی ساختار ولاست در حیواناتی که گروهی زندگی می کنند، 

تدائی است و از آنها انتظار رفتارهای مغزیشان بسیار اب

داشت، به قرابت ژنتیکی آنها وابسته  تواناخالقی را نمی 

ی عسل زنبورهااست. مثل رفتارهای اجتماعی ای که در 

کارگر و سربازی مشاهده می شوند که همگی از یک مادر 

یکی یکسان دارند. در حالی که در انسانها ژنتمتولد شده و 

کامالً مطابقت  توانندادگی با این سامانه می فداکاری های خانو

داشته باشند، ولی، دراجتماعات انسانی که ساختارهای 

ی دارند، این مکانیسم کارآئی کافی ندارد. فراخانوادگ

یچیده ی سرشتی و تمایالت پاجتماعات انسانی را زمینه های 
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فرهنگی مسری و تقلیدها هدایت می کنند، تا این که سیستم 

ب و رسومی حاوی قوانین ضمنی و رسمی ای بشوند ی آداها

ی بزرگتری جایگیری اجتماعکه واحد خانوادگی را در سامانه 

 کنند.  

گفته ایم ادراک همدردی یکی از  بارهاکه  همانطور 

که بر  استاصولی ترین ابزارهای تولید رفتارهای اخالقی 

اساس نورونهای آئینه ای در مغز برقرار می شود. همین 

تقلید از رفتار حرکتی و برداشتهای  دررونهای آئینه ای نو

انسان  کودکانهیجانی از چهره و قامت دیگران دخالت دارند. 

در سنین سه سالگی بهتر از شمپانزه های بالغ قدرت تقلید 

ید که یکی از زیرمایه های یادگیری های تقلدارند. قدرت 

ا به دیگران ه دانستهمختلف است، و تفاوت در توان یاد دادن 

از ویژگیهای ممیزه ی اصلی بین انسان و شمپانزه است. شاخه 

یلیون سال قبل از بقیه ی نخست م پنج (hominid)   انسانهای 

 جداشدهسال قبل از هومونئاندرتال ها  066666پایگان و 

تحول  قبلسال  066666به گفتار  مربوط FOXP2است. ژن 

ه از آثار انسانها بر می نهائیش را پیدا کرده است. تا حدی ک

ی و اخالققبل شاهد بسط دستورات   سال 3666آید، طی 

حداقل در درون اجتماعات مستقل بوده، ولی  اخالق،پیشرفت 

قراردادهای  کهی  اجتماعتوسعه ی رفتارهای اخالقی بین 

ی کنند، گرچه در حال توسعه هستند، ماخالقی را فرامرزی 

صلح درون  بتوانیمایند تا شاید ولی راهی طوالنی را باید به پ
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ی سالم باید و مغزخانوادگی، و درون اجتماعی را که افراد با  

بین المللی توسعه دهند.  روابطمی توانند برقرار کنند، به 

توسعه ی این امر مانع برخوردهای فرهنگی ای می شود که 

ی کاهش پیدا کردن، متأسفانه، در حال توسعه هستند. بنظر بجا

پذیر خواهد شد که برداشتهای  امکانامر فقط وقتی  من این

کنترول  تحتافراد از فعالیتهای سامانه ی لیمبیکشان کامالً 

عقل و علومشان در آیند، و انسانها اختالفات ملی و مذهبی را 

دیدی جهانی از بشریت پیدا کنند، دیدی که  وکنار گذاشته 

نسان و ا ذاتواقعی و ناشی از شناخت زیست شناسی جوهر 

اشتراکاتی هستند که همه ی ما عمیقاً با هم داریم، که تفاوتهای 

یمان در مقابل این اشتراکات بسیار ناچیز هستند. این امر ظاهر

ی بزرگتر و بزرگتری با هم هاباعث می شود که گروه 

 درازهمکاری کنند و مسائل کالن بین المللی که حیاتمان را در 

. از این مسائل می توان ندل کنمدت تهدید می کنند، حل و فص

سالح های کشتار جمعی و  بخصوصخلع سالح عمومی، 

و  غذامسئله ی گرم شدن اتمسفر، و دسترسی به منابع انرژی، 

 و (pandemic)آب سالم، بهداشت عمومی و بیماریهای جهانگیر 

افزایش جمعیت انسانها را نام برد. جنایاتی که در قرن بیستم به 

متمدنین انجام گرفت، و حالت ماقبل  اصطالحدست به 

یم، بهترین گواه کنانفجاری که در دوران کنونی احساس می 

 برای این الزام هستند.  
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ی اداره ی حیات شعبده بازی که مغز برا امنوشته  بارها 

ی ها را هم می بازهای جالبی انجام می دهد. آثار این شعبده 

توان در احساسات اخالقی انسانها یافت. واضح است که انسان 

یعی از وجود ژنوم خود و طرز کار آن اطالع طببطور 

هم بی اطالع می  آنمستقیمی ندارد، و بدون علم، از طرز کار 

شناسی همه ی اخالقیات که در نهایت ماند. اساس زیست 

ی هستند که تحول و تکامل ژنتیکی پیدا مغزهائمحصوالت 

یستند. برای مثال،  نکرده اند، از این قاعده ی کلی مستثنی 

از این که فداکاریهایشان در  آگاهانهبدون اطالع  اشخاص

ی شوند، به منهایت به نفع خودشان و تولید مثل نوعیشان تمام 

دست می زنند. احساس لذتی که از این کار عایدشان این کار 

ی طبیعی برای تشویق به انجام این کارهاست. امی شود وسیله 

. انسانها توسط استمسئله ی معامله ی به مثل هم همین طور 

که هدف بی غرضانه ی  کنندژنومشان گول خورده و فکرمی  

کنند.  عتاطااخالقی ای بر آنها مستولی شده که همه باید از آن 



454 

 

454 

 

 مارا این طور خالصه کرده است "  امرین ا (Ruse)ریوس 

دیگران کار  بهتوسط مغزمان آگاهانه قانع شده ایم که کمک 

خوبی است و قانع شده ایم که آنها بطور درونی مجبورند که 

کنند. چیزی که نظریه ی داروینی نشان داده  مثلمعامله ی به 

را ورای منافع  آنهاا این است که احساس خوبی و بدی که م

شخصی در نظر می گیریم و آنها را بطریقی به خارج از 

یست زمی دهیم، در واقع محصوالت   نسبتزیست شناسی 
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ی آلحقیقت این ادراک که شخص نیکوکار با ایده  در 

ورای نفع شخصی دیگران را کمک می کند، یک توهم بیش 

مغزش به آگاهیش برساند  استنیست. هدف پنهانش که ممکن 

برای بقاء  یا نرساند، شهرت طلبی و در نهایت منافع شخصی

یزه های آگاهانه فوق ساختاری و پدیده های انگاست.  برتر

جانبی هستند و نه زیربنائی؛ تعیین کننده های عمیق ژنتیکی 

که در ی نیستند و الزامی هم نیست آگاهآنها در دسترس 

یدی به شددسترس باشند، وگرنه ادراک دوروئی و ریاکاری 
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نیکوکاران دست داده و این فضیلت اخالقی الزم برای 

بخش نخواهد بود، و تشویقی  لذتبرقراری نظم اجتماعی 

 ذکروجود نخواهد داشت. باید هم برای انجام، و یا تکرار آنها 

طبیعت ذات کنم که در تمامی نوشته هایم که برای روشن شدن 

بارها تأکید کرده ام که پی بردن به  نکتهانسان هستند، به این 

ی نباید به انسانزیربنای زیست شناسی و فیزیکی فضیلت های 

همانطور که دانستن فرمول  .معنی کاهش ارزش آنها تلقی شود

( Geraniolمعطر فّراری که در گل سرخ است ) روغنشیمیائی 

کردی سامانه بویائی انسان که پی مکانیسم عمل پی بردن بهو  ،

از آن می شوند )به فصل بویائی بردن   لذتبه معطر بودن و 

ما از  لذتکتاب خلقت و تکامل مغز رجوع کنید(، نباید مانع 

استعداد  کهفرح بخشی بوئیدن گل سرخ شوند. این حقیقت هم  

ارث برده ایم که   بهلذت بردن از همین بوها را از حشراتی 

ین بوها، گولشان زده تا برای گرده هما استفاده از یعت بطب

کشانده  گلهاافشانی، و استفاده ی تغذیه ای از شهد، بطرف 

شوند، باید احتراممان را برای حشرات بیشتر کند، و از ریشه 

یقی که در طبیعت داریم، سرافراز تر شویم و عمهای 

تا قرن  .شده اندچنین ارثهائی به ما داده  کهسپاسگزار باشیم  

بیش از حیوانات دیگر، از وجود ژنها و طرز کار  بشربیستم، 

هزاران سال است که می  انسانهاآنها با خبر نبود، در حالی که 

 اخالقدانند که معنی نفع شخصی چیست، و مغز باید یک توهم 

 فداکارانه ای تعبیه کند تا معامله به مثل کار کند. 
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Alexander, Richard D. 1987. The Biology of Moral Systems, New 

York: Aldine de Gruyter                                                                   

ین امور توسط بعضی از فیلسوفان و همه ااین که   علت 

مطلق بشدت رد می شوند این است که آنها هم  باورانی دین 

ن برداشتهای آگاهانه ی یهممثل بقیه ی انسانها خود مفعول 

توهمی محصول مغزهایشان هستند، و فقط بینش علمی است 

زیر بنای رفتارهای اخالقی و منشاء آنها را  تواندکه می 

یش کم کم در حال هاروشن کند، دنیای جدیدی که دروازه 

گشایش هستند و رازهای درونمان را یکایک پرده براندازی 

ین دنیای واقعیتها هراسی بدل ید از پاگذاشتن به انبامی کند. 

حقیقت آرام بخش و  بجزراه دهیم، زیرا هیچ چیز دیگری 

 بنظربرای سعادتمان مفید نیست. الکساندر اظهار داشته که " 

ی رسد که انتخاب اصلح طبیعی... انگیزه های انسانی در م

یزی کرده است که رموضوعات اجتماعی را طوری طرح 

ی آنها ایجاد شود". به این دلیل مقاومت شدیدی در فهم ریشه 

تکاملی که کوشش می کنند  –یست شناسان تحولی زکه " است

مورد توجه قرار نگرفته و  سازندرفتارهای انسانی را روشن 

 مورد بدخواهی قرار می گیرند".

  

Alexander, Richard D. 1993, Biological consideration in the 

analysis of morality. pp163-96 in Evolutionary Ethics, eds. 
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Matthew H. Nitecki and Doris V. Nitecki. Albany: State University 

of New York Press                                                                             

  

عقالنیِ   وانسانها خود را از این توجیهات منطقی  اگر         

کرده تا بتوانند ادعاهای  رهااندازه ی کافی  بهدخواهانه  خو

علمی را مورد بررسی قرار دهند، تضاد پیچیده ای پیش می 

ید که باید حل و فصل شود. یک ادعا این است که انسانهای آ

خودخواهی موفق بوده و تولید  بدونخودخواه بیشتر از افراد 

یق تحقید مورد مثل می کنند. ولی ادعای متضاد دیگری که با

قرار بگیرد این است که در رقابت های اجتماعی انسانی که 

و حاضر به فداکاری است، از  داردحس همکاری با دیگران 

ین چنافراد سرسخت، لجوج و اهل مجادله موفق تر است. اگر 

است باید ثابت شود که اجتماعات انسانی که افرادشان با 

ازع بقاء موفقتر از در تن دارند،یکدیگر همکاری بیشتری 

ی رفاقت بجاگروه های اجتماعی ای هستند که افرادشان دائماً 

یش برد منافع شخصی خود پفکر  بهباهم رقابت کرده و فقط  

هستند. فکر نمی کنم که این امر محتاج هیچ مطالعه ی علمی 

با نگاهی مجمل به وضع اجتماعی بعضی کشورها  باشد،ای 

شد. نمی توان  خواهدما روشن جواب این سؤال برای خود ش

شک داشت که در تنازع بقاء، قبیله ای که افرادش از یکدیگر 

ی دزدیده، حیله گری کرده، کم فروشی )در هر نحوبهر 

شغلی( می کنند، دروغ گفته، بحق یکدیگر تجاوز کرده، 
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به انواع جنایات دست می  وعدالت اجتماعی را باور ندارند،  

جامعه ی نیکوکاران که همه این  بازنند، نخواهند توانست 

دراز  درویژگیها را زدالت می دانند، چه در کوتاه مدت و چه 

مدت رقابت کند. هرکس که کاری را که به او محول شده است 

توانش انجام ندهد، کم فروشی می کند،  تمامبه نحو احسن و با 

یدن از دیگران، چه دزد.  استو اثرش دقیقاً به اندازه ی دزدی 

یشان و چه از منابع حقوقی و معنویشان، در همه مالاز منابع 

اجتماعی همین  طبقاتی سطوح، از رهبران تا پائین ترین 

اثرات را دارد، هر چه مقام اجتماعی باالتر باشد، رفتارهای 

یراخالقیش اثر بیشتری در سطح اجتماع خواهد داشت، و غ

ر ی مخرب تری دسونامفروریزی صخره ی اخالقی شان 

دریاچه ی اجتماع ایجاد می کند. در اینجاست که اصل 

ی در همه ی سطوح پیش می آید که طی رفتارمسئولیت های 

سر می زند،  اوآن هر کسی نه تنها مسئول رفتاری است که از 

بلکه مسئول عدم انجام وظیفه ای هم هست که بعهده گرفته، با 

کند،  کرده، و در برابرش مزد دریافت می قبولطیب خاطر 

که به توده ی  شودبخصوص اگر این مزد از منابعی پرداخت 

مردم تعلق دارند. بدون شک باید در قانون اساسی هر 

شود که مردم یک اجتماع حق برای  گذاشتهاجتماعی اصلی 

یتهایشان مسئولزیر سؤال کشیدن قانونی یکدیگر را در باره ی 

به دادگاه  توانند در این موردب، و هر کسی را شته باشنددا

 . شته باشداین باره مصونیت ندا دربکشند، و کسی 
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یارها برای تعیین اخالقی بودن اجتماع معین بهتر         

زندگی در آن اجتماع  بهادراک سعادت افراد آن و تمایل مردم 

هستند. براحتی می توان دید که در اجتماعاتی که انواع 

ادینه می شود، ی غیراخالقی و در همه ی سطوح نهرفتارها

ید مثل در افراد آن اجتماع تولتمایل به تشکیل خانواده و 

ی جنسبمراتب کاسته شده، و بجای آن رفتارهای بی بند و بار 

فراوان تر؛ شرکتهای تجارتی موفق نادرتر؛ تیمهای ورزشی 

؛ و همه ی شده یشرفتهای علمی ناچیز ترپپیروز کمیاب تر؛ 

ی کنند. می قهقرائی پیدا سطوح دیگر اجتماعی هر روز سیر

رهبران غیر اخالقی و مسئولیت ناپذیر این اجتماعات غیر 

دست به خلق کشمکشهای  خودشاناخالقی، برای بقاء 

مصنوعی، انواع و اقسام ظلم وجور و حتی جنگهای ناالزم 

و بدون هیچ استثنائی حکومت و اجتماعشان محکوم به فنا  زده

ی حکومتی عمداً و به هدف  سامانههستند. در این اجتماعات 

ی، بدنبال نادانمشغول نگهداشتن مردم، و یا سهواً، و از روی 

پیداکردن راه هائی است که هرچه بیشتر مانع سرخوشی و 

شده و بحد اکثر ممکن در راه پیشرفت  مردمسالمت روانی 

ین دست و پاگیر قوانو با وضع  اندازی کردهفردی آنها سنگ 

دست مردم بیرون می آورند، و این امر کنترول زندگی را از 

 ین عامل ادراک نگون بختی در اجتماع می شودمهمتر

   



460 

 

460 

 

تحولی تکاملی از ابتدا با دستورالعمل هائی برای  تفکر  

ی در هم تنیده شده بود. سوء استفاده از برداشت اخالقرفتار 

یاسی ای مثل نازیسم، و ستکاملی توسط سازمانهای  –تحولی 

اد پرستی های گوناگون و یا سرمایه داریهای فاشیسم، نژ

چند ملیتی که در سطح لیمبیک فعالیت می کنند،  استثمارگر

تحول و تکامل انداخته و  ازسایه ای تاریک بر این جنبه 

 بعضی ازداروینیسم اجتماعی را بشدت بد نام کردند. رفتار 

دهنده ی جنبه ی دیگری از اخالقیات زیست  نشاناجتماعات 

برای رفتارهای  رای است که استانداردهای دوگانه ای شناس

اخالقیشان دنبال می کنند، یکی برای ارتباطات داخل گروهی 

ی ارتباطات بین گروهی. انسانها مثل حیوانات براو یکی 

. احتماالً انتخاب هستند(xenophobic) بطور ژنتیکی غریبه گریز 

ژن  است، ، مثل آنچه که در زنبور و مورچه ها صادقطبیعی

 حیوانات عالیتر همهائی را ترجیح می دهد که باعث شده 

نسبت به خویشاوندانشان فداکاری بیشتری کرده و دیگران 

. انسان زمان ما هم همین تمایالت کنندغریبه را کمتر تحمل 

ی نیز باستانسرشتی را در عمق وجودش داراست. دین های 

لت شیعه ی غریبه گریز هستند. در جنگ ایران و عراق دو

ی کرد که از شیعه بودن اکثریت سربازان سعایران ناموفقانه 

ولی غریبه  بکشاند،عراقی استفاده کرده و آنها را بطرف خود 

گریزی که ریشه ی عمیق تری از باورهای مذهبی دارد، مانع 

ین کوشش شد. در حالی که جوانان ایرانی زیادی اموفقیت 
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یاق با جسم و جان اشتبا  برای مبارزه با غریبه های عراقی،

خود از سرزمینشان دفاع کردند. در واقع ترجیح دادن گروهی 

یائی اخالقی و درون گروهی ایجاد کند، ولی دنیای بین دنباید 

باقی می گذارد. با  نخوردهگروهی را تا حد زیادی دست 

نگاهی عمیق بر این موضوع استاندارد قابل لمسی برای 

تماعی بدست می آید. اجتماعاتی بد اخالقی اج عمقتشخیص 

را می توان تا اندازه  هستندکه با همسایگانشان دست به گریبان 

ای توجیه زیست شناسی کرد. ولی، دست به گریبانی داخل 

ی، و از آن بدتر داخل خانوادگی معیارهای سقوط شدید اجتماع

ی که افرادش در همه ی اجتماعاتاخالقیات اجتماعات هستند. 

همکاری سرگرم کاله برداری و دزدی از  سطوح بجای

یکدیگر هستند، و حق و حقوق یکدیگر را پایمال می کنند، به 

اگر این بداخالقی ها به  بخصوصیکدیگر دروغ می گویند، 

 سقوطسطح عمیق داخل خانوادگی نیز کشیده شده باشد، دچار 

اخالقی ای شده اند که بی شک تار و پود بافت اجتماعی آنها 

زعماء قوم اگر خود عامل این  مگرهم می شکافد، را از 

ی اجتماعبیماری نبوده و به اندازه ی کافی از روان شناسی 

مطلع باشند، برای این بیماری راه و چاره ای فوری بیاندیشند. 

بهم ریختگی روابط خانوادگی، و در درجه  اول،در درجه ی 

ی مشخص برای دوم روابط درون گروهی بهترین معیارها 

. نتیجه هستند (failed society) کردن اجتماعات شکست خورده  

ی بهم خوردن روابط بین فردی و بین گروهی در داخل یک 
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ی مرزی، گاهی آنقدر عمیق می شود که اجتماع قادر  محدوده

ی اداره ی امور گروه دست و برانخواهد بود حکومتی پابرجا 

 پا کند )مثل کشور سومالی در زمان ما(.

  

ین نظریه، ازیر سایه ی شاخه های گسترده ی  در 

رفتارهای انسانها از نظر منشاء و مبدأ، اثرات آن در بقاء، 

ی به آنها و زیربنای ساختار مغزی برای شناساحتیاج زیست 

بررسی قرار  موردقضاوتهای اخالقی و رفتار اخالقی کردن، 

گرفته اند. این برداشتها جبهه ی نزاع بزرگی در دنیای 

و اولیاء امور دینی هربرداشتی از این نظریه  اندیحیت شده مس

و مبحث  نظرگرفتهرا خصومتی با باورهای دینی شان در 

جدالی تازه ای را باز می کنند. این جبهه ی نزاع تفکری باید 

ی اسالمی نیز باز شود تا از منافع آن بتوان در کشورهادر 

بهه ها در مورد پیشبرد اجتماعی بهره مند شد. یکی از همین ج

تکاملی  –برداشتهای زیست شناسی براساس نظریه ی تحولی 

یات است. در بحث زیست شناسی اخالقیات در سایه ی اخالق

با برداشتهای دینی در این  تنهانظریه ی تحولی تکاملی، نه 

های  جنبهموارد، بلکه با برداشتهای گوناگون فلسفی، در مورد 

القی مجادله هائی پیش می مختلف اخالقیات و دستورات اخ

که آیا طبیعت گرائی با ایده های متا اتیک  مسئلهآیند. مثالً این 

(meta-ethics) گرایان تطبیق می کند و یا دستورات  واقع
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می توان در این پارادایم توجیه  را (normative) هنجاراخالقیات 

یر کرد. سؤاالتی هم توسط الهیون در این باره از طبیعت پذ

نقش خدا را در اخالقیات  چگونهان می شود. یکی این که گرای

 اجراوحیانِی ُمنزلش، در محکوم کردن اخالقیات بد، و به 

گذاشتن تغییرات الزم می توان تعیین کرد؟  یا بطور کلی، در 

متن تاریخ بی درز و شکاف جهان در برداشت طبیعت گرائی  

 انسانت ین چه معنائی دارد که بگوئیم طبیعت و یا طبیعا

ی است؟ این تبّری چگونه  سقوط کرده است، و یا محتاج تبرِّ

مسئله ی جبر و اختیار، ساختار  شکانجام می گیرد؟ بی 

ین اطبیعی یا تربیتی رفتارها که مسئله ای عمیق است در 

پارادایم ها مورد بحث قرار می گیرند )به مبحث اراده ی کتاب 

ن امر توجه کنید که نمائید تا به ای مراجعهخلقت و تکامل 

ی کالسیک  فالسفهانسانها برخالف برداشتهای الهیون و 

دارای اراده ی عرفی نیستند و رفتارهایشان جواب های 

سطح باالئیست به محرکاتی که از محتوای  ورفلکسی پیچیده 

یزند. خدرونشان و محرکات روی خطی بیرونشان برمی 

ژنتیکی و  کیفیت و کمیت این رفتارها بسته به ساختار

انسانها دارد. بطوری که  مغزفراژنتیکی، یعنی اکتسابی 

انسانها را در سطح وسیع می توان اتومات هائی دانست که 

جواب گوی مسائلی است که با آن مواجه می شوند(.  مغزشان

ی بر اثر طرح های تکاملمثالً گرچه نظریه های تحولی 

ولی مدلهای  ژنتیکی و رفتارهائی خاص تأکید زیادی ندارند،
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یکی جمعیتی بطور یکسانی ارتباطی جبری بین ژنها و ژنت

 دری نشان می دهند. همکاررفتارهائی از قبیل فداکاری یا 

این موضع زیربنائی  حولاخالقیات تحولی تکاملی در  واقع

می چرخند که اخالقیات هم مثل توانهای دیگر انسانها تکنیک 

نسان به انجامی موفقانه ی هستند که توسط آن اهداف ژنوم اهائ

و موفقانه به  ،یک دست خواهد ماند، رسیده، یکدست مانده

 نسلهای بعدی انتقال می یابد. 
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Edward Wilson, 1975. Sociobiology, Cambridge, MA: Harverd 

University Press.                                                                                

  

Edward Wilson, 1978. On Human Nature, Cambridge, MA: 

Harverd University Press.                                                                

  

ی و  بدوی که انسانها در گروه هائی کوچک، حتی هرجائ 

یک ذهن اجتماعی  کنندی سواد، رو در روی هم زندگی می ب

 به (psychic unity)  بین آنها برقرار می شود که روان واحدی 

و از  شناسنداجتماعشان می دهد. این افراد یکدیگر را می 

شهرتهای هم آگاه بوده و قراردادهای اخالقی بین خود برقرار 
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رعایت می کنند. این افراد منحرفان گروه را  راکرده و آنها 

ین مختلف مجازات عناوتحت فشار زیادی گذاشته و آنها را به 

می کنند. از این اجتماعات می توان دهکده ها، قبیله ها، 

تیم های ورزشی و یا  محله های شهرها، و حتی ها،شهرک 

ین اجتماعات انحرافات شدید اشرکتهای بزرگ را نام برد. در 

 ی رسند.مبه اطالع همه ی افراد گروه  

  

ی انسانهائیالت و مختصات جامعه ی اخالقی برای تشک 

، جهان شمول هستند. ندکه در صدد دست یابی به سعادت افراد

هم  ی دستورات اخالقی خاص خود رااجتماعهر گروه 

داراست، و ابزارهائی برای ایراد فشار بر و یا خارج کردن 

ی این اجتماعات  همهمنحرفان از اجتماع در اختیار دارد.  

یک رده ارزش ها و یا ضد ارزشهائی را تعیین کرده اند که 

شایسته ی انسانها هستند یا یا ی را تعریف می کنند که مشخصات

و مجازاتهائی را برای  نهی ها ونیستند. عالوه بر این، امر 

رفتارهای بد تعیین می کنند. یکی دیگر از مشخصات 

یونیورسال این اجتماعات این است که مردم دهن به دهن، و یا 

چشم و گوش مردم باید باشند و  کهاز طریق رسانه های جمعی 

 بگذارند،این گونه اطالعات را آزادانه در دسترس همگی 

ده و شهرت یکدیگر را غربال بدنبال یکدیگر سخن پراکنی کر

با دقت بررسی می کنند. همه  راکرده و کردارهای خطاکاران 
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ی مردم اجتماع در مجازات خطاکاران شریک می شوند، این 

کردن ها از برخوردهای سرد، انتقاد مستقیم، یا تمسخر  شرکت

ی، دفع و خارج کردن از اجتماعگرفته، تا تحریم از حقوق 

  سنگسارهابریدن ها، اعدامها، و گروه، شرکت در دست 

. اهمیت رسانه ها در شوندافراد اجتماع متفاوت می  توسط

شکل دادن به اخالقیات اجتماعی ریشه در همین اطالع رسانی 

را به گروه معرفی  اخالقاندارد، تا خوش اخالقان وبد  آنها

و یا مجازات مناسب آنها  پاداشکنند، و گروه تصمیم به 

ارهای اخالقی تعیین شده در سطح و عمق بگیرد، تا معی

یاده شوند. از این جهت است که کار رسانه ای باید به پاجتماع 

ی معتمد مردم، از گوشهاشدت تشویق شده و بعنوان چشم و 

این اطالع رسانی ها مصونیت کامل داشته باشند، و برعکس 

ی نامعتمد که اطالعات وارونه به مردم ارائه می هارسانه 

یب قانونی شوند. تعقبعنوان مجرم اجتماعی و اخالقی دهند، 

رسانه ها هم همانطور که از چشمها و گوشهایمان انتظار داریم 

را بدون هیچ خدشه ای، به مردمی که مثل مغز  خاماطالعات 

خود قادر به پردازش  کهطوری پرورش یافته اند  ،عاقل و بالغ

جازه دهند و ا ،منطقی و عقالنی آنها هستند، عرضه دارند

باره ی آنها قضاوت کرده و تصمیم بگیرند، مگر  درخودشان 

ی یا سیاسی در اجتماع تفکررسماً و آشکارا ارگان یک سیستم 

باشند که باید موقعیت خود را برای توده ها بطور واضحی 

 کنند.  مشخص
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Boehm, C. 1993. Egalitarian Society and reverse dominance   

hierarchy. Current Anthropology 34:227-54                                       

 دستوراتمقیاس های بزرگتر دستگاه های قضائی  در 

اخالقی را تدوین کرده، ابزارهای تخصصی برای ردیابی 

ی برای مجازات ها و تعدیل رسمتخلفها، و سیستم های 

 قانونن رفتارها را اضافه کرده اند. این امر از زمان تدوی

بین النهرین باستانی رسم اجتماعات  در ( (Hammurabiحمورابی 

ینی هستند که  قوانبزرگ بوده است. دستورات حمورابی  

 قانونسال قبل از تولد عیسی تدوین شده اند. 0.66 حدود

بند دارد که شامل قانون معروف قصاص یک  5.5حمورابی 

است، که ی یک دندان براچشم برای یک چشم و یک دندان 

هنوز هم در قوانین دین های سرچشمه گرفته از همین منطقه 

. قبل از آن هم قوانین مشابهی در خاور میانه برای استجاری 

که یکی از آنها هم  بود،اجتماعات کوچک تر آن ریخته شده 

می دهند که  نسبت (Mosaic Law)قوانینی است که به موسی 

 البتهتاپرستی شده است. اساس قوانین اخالقی و فقهی ادیان یک

بوضوح مشخص شده است که اکثر قوانین مدنی یهودیان مدتها 

ین دیگر نوشته شده و همه سرچشمه مؤلفبعد از موسی، توسط 

بعد از  سالگرفته از قوانینی هستند که صدها بلکه هزاران 

موسی تدوین شده و بین اجتماعات منطقه ی خاور میانه شایع 

سوی در دسترس ما را بی شک مشتق از ین موقوان. ندبوده ا

زمانها، زیرلوای  آنقوانین حمورابی می دانند که قبائل سامی 
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آن زندگی می کرده اند. حتی برداشتی که از خداوند، دربار 

شده،  ارائهکتب عهد عتیق  درارتباط بین خدا و مردم   والهی، 

شباهت به دربار حکمروایان همه خواه و یکه تاز همین 

ین آنها با مردم دارد، که جان و مالشان سالط، و ارتباط مناطق

و مطیع بی چون و  بردهو همه باید  هدر گروی الطاف آنها بود

. از و دائماً به حمد و ثنای آنها مشغول باشند چرای آنها باشند

-Ur-Nammu, Eshnunna, Lipitاین دستورات می توان قوانین 

Ishtar, Hittie که خوانندگان  برد،ا نام قوانین آشوری ها ر و

مشتاق را که مطمئناً بعد از هزاران سال گرفتار تبعات آنها 

مطالعه ی آنها در اینترنت تشویق می کنم. در قوانین  بههستند 

شالق زدن، دست بریدن  قصاص،بدوی مثل قوانین حمورابی 

 و مجازات اعدام شایعترین مجازاتها بوده اند.

    

می  اشارهد تحولی تکاملی بعضی ی توجیه دین از دیبرا 

 کنند که زندگی اخالقی و دینی انسانها شامل دوچیز است. 

  

شخصی تعیین  منافعتوجیه منطقی قوانین مربوط به  -0

 شده توسط ژنتیک.

بطور  کهگول زدن و اغفال ساختارهای ذهنی  -5

ظاهری با این قوانین تضاد دارند، ولی در حقیقت در 
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یله ی آن مغز ذهن خود شخص و بوس خدمت آنها هستند تا

که ما  شودرا گول زده تا باور همگی   دیگراناذهان 

مربوط به از  شهرتازخودگذشتگی می کنیم تا بتوانیم از 

 خودگذشتگی منافع ژنتیکی بدست آوریم. 

یستند، ولی اگر نباورهای دینی منحصر به اخالقیات  البته 

زیک خیالی آن تهی کرد بتوان اخالقیات را به این حد از متافی

ی قرار داد که مستحق آن است، بقیه ی محتویات محلو در 

می گیرند. برعکس  قرارباورهای دینی هم بشدت تحت فشار 

اگر دین بخواهد ثابت کند که در خدمت شکوفائی و بقاء انسانها 

یست بلکه آن طور که کلیسای مسیحیت هدف دارد، روح آنها ن

ید هم منافع این کار، وجود باند، را از تسخیر شیطان برها

روح و شیطان را اثباتی بدون شک بکند. اگر هدفش راهنمائی 

بهشت و احتراز از رفتن به دوزخ است، باید اثبات کند که  به

و اجرای این امور چه تأثیراتی  دارند،چنین مکانهائی وجود 

یکوکاران به نبر زندگی کنونی ما دارند، و رفتن بعد از مرگ 

ت و بدکاران به جهنم چه مشکلی را در زمان حیات برای بهش

کرد. اگر دین باوران قصد دارند که  خواهندما حل و فصل 

که بُعدی دیگر  دارندثابت کنند حقایقی ورای این امور دردست 

در زندگی انسانها و اخالقیات آنها باز کرده است که تا حد 

اجاتی دیگر را ژنتیک آنها قابل تقلیل نیستند، و احتی منافع

یفه ای را به انجام می رسانند که نمی وظبرآورده می کنند و یا 

مطلوب رساند،  انجامتوان آنها را بدون پیچیدگی ذاتی دین به 
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باید همه ی آنها را روشن کنند، و نشان دهند که در عمل 

ی اجتماعات را باال برده و انسانها را در این دنیا اخالقکیفیت 

سعادتی که از طرق دیگر نمی  کنند،ده و می سعادتمند تر کر

ین دنیا اتوان به آن رسید. در غیر این صورت، انسانی که در 

سعادتمند نیست، و برای گذران زندگی حداقلی اخالقیات و 

ید با حق زیست شناسی و شامعیار های تعیین شده ی آنها را،  

فردی، که توان بیشتری از توان برقراری  بقاءبه منظور 

بداخالق  باالجباروابط اجتماعیش دارد، زیر پا می گذارد، ر

شده و دنیای دیگرش را هم، اگر چنین چیزی وجود داشته 

 دهد.  خواهدباشد، برباد 

  

Heim, Mark, S. 2004, A Cross – Section of Sin: The Mimetic 

Character of Human Nature in Biological and Theological 

Perspective, Pp. 255- 272, Evolution and Ethics                                                                  

و  انسانهاهدف ادیان برقراری صلح و آشتی بین  اگر 

ین انسانهاست، اولیاء بخداوند، انسانها و بقیه ی مخلوقات، و  

و ثابت  دهند، آنها نه تنها باید موفقیتشان را در این امور نشان

کنند که دستی در جنگها، بی نظمی ها، و اختالف اندازیهای 

ی نداشته و ندارند، بلکه باید هدفی ورای اجتماعتاریخی و 

برای این  است،سعادت زیست شناسی که اجبار ژنتیکی 

کوششهایشان ارائه دهند. مدعیان رهبری دین باید احتیاج به 

تخاب کرده اند، برای را، از نوعی که ان خداوندباور به 
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و اگر همانطور  سازند،برقراری مصالحه بین انسانها آشکار 

که مدعی هستند که خداوند محتاج چیزی نیست، پس توجیهی 

ین همه در خواست از تعبد باید ارائه دهند، و شرح دهند ابرای 

برای برقراری صلح و  صرفاً که چرا نباید کوشش انسانها 

حتاج آن هستند، صرف نشود، و آرامش بین مخلوقات که م

را بجای خدمت به خالق که محتاج هیچ خدمتی  خلقخدمت 

یهی برای رفتارهای توجنیست، ترغیب نکنند. دین باوران باید 

روابط انسانی ارائه  درمخاصمه برانگیز و تفرقه اندازشان  

کرده و اجازه دهند بقیه در راه  اقراردهند و یا شکست خود را 

نشوند و یا  آنهاها گام بردارند، و حد اقل مانع کار سعادت انسان

 با آنها همکاری کنند. 

نظر زیست شناسی بعضی دین را کوششی برای  از 

فردی و بعضی برای تطابق اجتماعی می دانند. دیوید  تطابق

ین داروینی ماشین را د(Davis Sloan Wilson) اسلون ویلسون 

تم ایمنی بدن برای برای اجتماع توصیف کرده، که مثل سیس

پردازشی تطابقی که دائماً با محیط اجتماعی،  کند،فرد کار می 

. این کندگروهی و هم بین گروهی فعل و انفعال می  داخلهم  

به این معنی است که دین دارای اجزائی متعدد، سطوحی 

نظریه های تحولی و تکاملی می  کهمختلف، و ابعادی است 

یم تحولی تکاملی، ویلسون پارادا در توانند آنها را شرح دهند.

در باره ی اوان مسیحیت اظهار می دارد که مسیحیان 

یجانات، مفاهیم، و قصدمندی های خانوادگی را به کلیسا بسط ه
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صالحیت های اجتماعی گروه های  آنهادادند. به این وسیله 

تا حدی  دادندداخل کلیسا را نسبت به افراد خارج آن افزایش 

واقعاً فداکارانه درون گروهی آنقدر صالحیت  که رفتارهای

بطور ژنتیکی ثبات پیدا کنند. بعضی از  بتوانندپیدا کردند تا 

ی تغییر دادند که طورتطابقات خاص دینی محیط اجتماعی را 

رفتارهای تولید مثلی و بقائشان را تحت تأثیر قرار دادند. ژن 

مورد  نیلی در امثل همیشه، باید با محیط تطابق پیدا کنند، و ها

محیطی که باید با آن تطابق کنند، محیط اجتماعی ای بود که تا 

 . شدندحد زیادی با سامانه های دینی تعریف می 

Wilson, David Sloan. 2002. Darwin’s Cathedral: Evolution, 

Religion, and the Nature of Society. Chicago: University of 

Chicago Press.                                                                                   

ی منشاء تحولی تکاملی دین و اجتماع انسانها  باره در  

   (Rene Girard)یرارد جنظریات مختلفی بیان شده اند. رنه 

زمینه ی تفکراتش در این  بعنوان را (mimetic)یه ی تقلیدی نظر

 منشاءاست. بطور خالصه نظریه ی تقلیدی با  مورد ارائه داده

امیال انسانها ارتباط دارد. در مقایسه با نخست پایگان بزرگ 

کوتاهی از رفتارهای سرشتی متولد  فهرستجثه، انسانها با 

ی برای رشد و طوالنمی شوند، در نتیجه محتاج دوران نسبتاً 

طول زندگی ما به  در. هستندتحول و آموزش و پرورش  

لهای ثابت خاصی در محیط اطرافمان چشم دوخته با تقلید از مد

و با ساختن زندگی ای درونی که استنتاجی از آن چیزی  آنها،
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ین افراد خاص برداشت می ااست که ما از زندگی درونی 

روز می کنیم. همه ی ما ها  بهکنیم، نرم افزارهای مغزمان را  

یاد گیری  ی ای داریم که احتیاج بهشناسسرشتهای زیست 

تشنگی،  رفعنیستند، مثل ادراکات و رفتارهائی که برای 

ولی برطرف کردن همین ها  داریم،گرسنگی و تمایالت جنسی 

پردازش تقلید از دیگران شکل می گیرد )به  باهم بشدت 

ی جنسی نگاه رفتارهاعادات اجتماعی نوشیدن، خوردن، و 

رتمندی داشته که تمایالت خاص و قد استممکن  کامالً کنید(.  

باشند.  شدهباشیم که در مفهومات زیست شناسی بشدت تعیین 

تمایالت جنسی ممکن است داده ی مسلمی باشند، ولی اشتیاق و 

عاشق بی قرار معشوق خاصی شدن، که  وعالقه ی شدید 

ی می جانفشانگاهگاهی غیرقابل دسترسی بوده و در راهش 

تمایالت فراوان شود را نمی توان بهمین صورت توجیه کرد. 

میزان کردن تمایالت زیست شناسی  وگروهی، و حتی کوک 

هر یک از ما با اسلوبی مسری و تقلیدی مشخص می شوند. 

ین تمایالت از افرادی سرایت می کنند که با تمایالتشان معین ا

چه چیزی باید متمایل شد. این یکی از  بهکرده و یا می کنند که 

 خودهای خودمختار  ویژگیهای انسانهاست. ما نه

(individual)تنها با اجتماع یا  کهتو خالی ای   ظروفیم و نه هست

 (intervidual)ین فردی ب مایمان با تمایالتی پر شده باشیم.  ژنها

یم که می توانیم تمایالت خودمان را فقط از طریق هستی هائ

های چنین تمایالتی  واسطهمدل ها و الگوهائی شکل دهیم که 
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ندرتاً کسانی پیدا می شوند که خود الگوی دیگران می هستند. 

و رفتارهائی انجام می دهند که با عرف اجتماعی تفاوت  شوند

ی را پیدا می کنند که مسیر کردارهائداشته و جرأت ارائه ی 

 ممکنتفکری یا رفتاری دیگران را متأثر می کنند. این افراد 

گرفتن انجام  است این اعمال را بدون داشتن قصد الگو قرار

هستند مردم اجتماع ی نباشند و این مرشددهند و بدنبال راشد و 

که افکار و رفتار این افراد را مقبول یافته و برای افزایش 

مناسب می یابند و آنها را تقلید می کنند. رهبران  سعادتشان

به حق اطمینان دارند که   خودشانبعضی از اجتماعات، که 

ی برای اجتماعشان نیستند، سعی در شدن اخالق الگویت قابل

ی عمیق  سردشدهزنده کردن کسانی می کنند که در خاک 

ی، روایتهای رفتاری ولتاریخ به خوابی ابدی فرورفته اند.  

 هستند،باورنکردنی ای که به آنها منسوب می کنند، گرچه زیبا 

ولی چون ملموس نیستند، و اکثراً بطور غیر عقالنی و غیر 

به الگو شدن اخالقی نیستند، و این  قادری شوند، منطقی غلو م

ید حّی و باکوشش بجائی نرسیده و نخواهد رسید. مقلدان 

حاضر و در همان فرهنگ زندگی کنند و رفتارهایشان مورد 

مؤثر افتند، و عمالً نشان دهند که اخالقی  تاکنکاش قرار گیرند 

پیش  هزاران سال رهبرهستند. برای کسی مهم نیست که فالن 

در قبیله ای بدوی با خود، خانواده و یا مردم دیگر چگونه 

یتی رواید اجبار شده ی رفتار های تقلی کرده است،  مرفتار 
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این افراد در زمان حال هیچگونه کارآئی برای شکل دادن 

  اخالقیات ندارد.

های ساده ای هستند که پیچیدگی های  برنامهیدها تقل  

ی که مستقیماً وقتکنند، بخصوص  خارق العاده ای را خلق می

و یا بطور ثانوی بر اعمال ما تأثیر نگذارند، بلکه تمایالتمان 

کنند. تقلیدها ویژگیهای مثبت و خالق  متأثر در دراز مدت را

بحران زا شده و  توانندطبیعت انسانها هستند، ولی براحتی می 

یا رقابت زا شوند. این حقیقت که شخصی با تمایالتش چیزی 

کرده باعث می شود که دیگران هم  برجسته و مشخص ار

یجاد کند. ارا آرزو کنند، و همین امر ممکنست کشمکشی  همان

 می دهندرا الگوی خود قرار  شخص خاصی همگی که فرادیا

و بدنبال همان نتیجه ها  کردهپیدا  مشترکی با اوتمایالت 

ی سجن. دینامیک تقلیدی در مثلثهای رومانتیک و خواهند رفت

 وجه مشترک بسیاری از ادبیات بشریت است. 

 شدنی تقلیدی مصالح ساختمانی اجتماعی پردازشها 

انسانها هستند، ولی به دلیل عکس العملهایشان ممکن است 

ی برای اجتماعات شوند. خالقیت های انفجارتبدیل به تهدیداتی 

یت آنها را با ظرفتقلیدی مهارتهای پیچیده ی انسانها بوده و 

اره سازیشان در اجتماع و طی نسلهای متوالی تکثیر می دوب

ین حال می توانند از طریق تجلیل و بزرگ نمائی اکنند. با 

ی شوند. بعضی مواقع ترمزبیش از حد تبدیل به قطارهای بی 
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از خط در آمدن قطار محلی و در سطح فردی است و مثالً 

بین معدودی افراد برای یک آرزوست )مثل  رقابتموجب 

آوردن یک  بدستثلثهای رومانتیک که دو عاشق بدنبال م

معشوق هستند(. کوشش یکی از رقبا مانعی برای رقیب می 

هدف مشترک برسد، و این امر کشمکش  بهشود تا بتواند 

طرفین  اززیادی ایجاد می کند که گاهی به حذف فیزیکی یکی 

تمام می شود. گاهگاهی این قطار از خط خارج شده در سطح 

یادی از افراد را درگیر می کند. به این زماع است و تعداد اجت

یت و عقالنتمایالت، بخصوص وقتی که تخریبی شده و بدون 

ی گویند که م (herd mentality)منطق برقرار شود ذهنیت گله ای 

عامل اصلی تخریبهای بافتهای اجتماعی بدست خود افراد 

دهائی می کشاند و مردم را کورکورانه بدنبال تقلی استاجتماع 

یج آن ندارند )به رقتار نو نتاکه هیچ خبری از دلیل و یا 

یالت تشکجوانانی فکر کنید که ناآگاهانه بدنبال نظریه ها و 

سیاسی ای کشانده می شوند که صرفاً از ماهیت آنها اطالع نا 

یسم، و یا دین ایدئولوژیک(. این نوع کمونچیزی دارند، مثل 

یاسی بخوبی س –ی انقالبات اجتماعی رفتارها در راه انداز

قابل بررسی هستند، و گاهی سالها طول می کشد که افراد 

عواقب رفتارهای تقلیدیشان را ارزیابی  بتوانندشرکت کننده 

کنند. برنامه ریزی های تقلیدی ای که یادگیری های انسان ها 

را بشدت تهییج و آنها را تنگاتنگ به یکدیگر مرتبط کرده و 

قدرتمندی می سازند، توان بالقوه ی خاصی برای  ی توده
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ین رشد و نمو فردی، عبور حبحران زائی و تخریب دارند. در 

از برنامه ریزی های عادتی که بطورسرشتی توسط تحول و 

در مغز طرح ریزی شده و ظاهر می شوند و همگی  تکامل

و وارد شدن به  شوند،برای ادامه ی حیات مفید واقع می 

اهنمائیها توسط رفتارهای انعطاف پذیر تری که مرحله ی ر

یجانات اکتسابی برنامه ریزی می شوند، اگر بدرستی هتوسط 

ی مخربی شود که رفتارهامدیریت نشوند، ممکنست منجر به 

هیچ موجودی که فقط در سطح سرشتش رفتار می کند، آنها را 

 نمی دهد. یکی از این رفتارها انتقام است. حیوانات یک انجام

یاجات سرشتیشان را برطرف می احتگله برای منابعی که 

. ولی کشندکنند، با هم نزاع می کنند، ولی ندرتاً یکدیگر را می 

آنها هرگزدر حلقه های معیوب خشونت بر اساس خشونتی که 

یعنی شستن خون با خون، نمی افتند. ولی این  افتاده،قبالً اتفاق 

سانهاست که یکی از ی انرفتارهاامر یک احتمال واقعی در 

بحرانزاهای اصلی اجتماعات انسانهای اولیه بوده و در 

ی که بلوغ پیدا نکرده و سیستم های قضائیشان اجتماعات

. گاهگاهی این نوع پابرجاستپاسخگو نیستند، هنوز هم 

 برحکومتها که سامانه ی قضاوتیشان تحول و تکامل نیافته و 

ی است، انتقام ها را اساس برداشتهای عدالتی اجتماعات بدو

سیستم قضائیشان را بر یک  اساستشویق و رسمی می کنند و 

چشم برای یک چشم می گذارند. اگر سیستم های حکومتی از 

ی این کار بر نیایند، خود مردم پیش دستی کرده و انتقام  عهده



478 

 

478 

 

تسهیالت تقلیدی انسانها که طرز  همانها را خود می گیرند. 

نسبت  راگ، و همدردی های انسانها زندگی، یادگیری، فرهن

به یکدیگر شکوفا کرده اند، تهدیدی برای راندن انسانها به 

یوب انتقام، و قصاص "یک چشم برای یک معدرون حلقه های 

اجتماع را به شهر کوران  کهکه توان این را دارد  هستندچشم" 

 کهتبدیل کند. یک دشمن می تواند الگوی توانمند رفتاری باشد 

مایالت خودش مدل خصمانه برای فرد بشود، و با تنفر با ت

یجاد کند. عداوتهای انتقام جویانه اذهنی خودش، در فرد تنفر 

یقاً توان دقدر بین افراد اجتماع مثالی از این رفتارهاست. 

انسان در ساختن نظریه ی ذهنی یا خواندن یا بدخواندن ذهن 

وقتی یک نفر یا ین مشکل را ایجاد می کند. ا  کهدیگران است 

یک گروه فرد دیگری را آسیب می رساند، پاسخ به آن ممکن 

نباشد، بلکه متناسب با قصدی  خاصاست متناسب با آن آسیب 

ی مباشد که افراد اجتماع از رفتار آن فرد یا گروه برداشت 

کنند. بدون یافتن راهی برای غلبه بر حلقه های انتقام، 

شروع شدن بوده اند، و تقویت  قابلاجتماعات انسانی به سختی 

بی حد و حصر این حلقه های معیوب از علل فروریزی 

که  دارد باور (Girard)است. جیرارد  اجتماعاتبافتهای 

ابزارهای شکستن این حلقه های معیوب گوئی بطور معجزه 

یک مرحله که ستیزه ها تهدیدی برای  درآسائی ظاهر شده اند. 

یر غخشونتی خودبخود و یک پارچگی اجتماع می شدند، 

منطقی بوسیله ی اوباش بر علیه فرد یا اقلیتی از گروه به 
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و یا اقلیت مربوطه را متهم به  فرد.  آمدحالت انفجاری در می 

ین جنایت ممکن می کردند، جنایتی که به دلیل فجیع بدتر

عامل بدبختی وحشتناک اجتماعی فرض  ممکنستبودنش  

می رسیدند  قتلبدون محاکمه به  و یا افراد مذکور فرد.  شود

)به تاریخ قرون وسطای اروپا و مسئول انگاشتن یهودیان 

و قتل گروه هائی از آنها مراجعه کنید(.  طاعونبرای انتشار 

ین بوده که ظاهراً کارآ امتأسفانه، نتیجه ی دردناک این داستان 

می افتاد. در نتیجه ی این کشتار اجتماع در می یافت که این 

همه برعلیه یک نفر مانع جنگ همه ی افراد بر علیه  جنگ

. در این اجتماعات بدوی، شودهمه ی افراد دیگر اجتماع می 

 اجتماعقربانی کردن یک یا چند نفر معدود، بعنوان بالگردان 

فضای اجتماع را صاف می کرد. صلح مجازی ایجاد شده 

مسئول که مقتول را از ابتدا  بودتأئیدی بر اتهام ناچاره ای 

 قتلبحرانی کرده بود که ایجاد شده بود، چون که، اگر 

بالگردان راه حل می شد، پس بالگردان مسئول اغتشاش در 

بالگردان چنان اثر آشتی زائی  مرگگروه بود. در این حال، 

یعه الطبای داشت که بنظر می رسید که مقتول نیروئی ماوراء 

رفتارها را  داشته است. در نتیجه، بعدها که اجتماع این

به بیگناهی بالگردان پی می برد، او  وارزیابی دوباره کرده 

ی پر از اجتماعمی توانست به اسطوره تبدیل شود. تاریخ هر 

 این اسطوره هاست. 
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ی است، باستانقربانی کردن انسانها، که رسمی  مراسم 

بهمین طریق ایجاد شده است، یعنی ابزاری توهمی برای دفاع 

ی اجتماعی و یا جلوگیری از آنها. این قربانی رانهابحدر مقابل 

ما هستند. نسخه ای که  باکردن ها به اشکال مختلف هنوز 

اغلب تجویز می شد و می شود این است که دسته بندی های 

ی باید در هم ادغام شده و به یک دسته تبدیل شوند، تا اجتماع

ک اقلیت یه یک قربانی مشترک و یا یبرعلبتوانند دسته ی همه 

ضعفا  معموالً اجتماعی در آیند. نامزد اصلی برای قربانی شدن 

و حاشیه نشینهای اجتماع، یا برعکس، آنهائی هستند که صرفاً 

یشان، هایازات و برجستگیها و یا دگراندیشی امت  علتبه 

مسئول بحرانها شناخته شده، و آنها را از بقیه ی اجتماع جدا 

این پردازش منحصراً قربانی های کرده اند.  ممتازشانکرده و 

را ترجیح می دهد، مثل  آنهابیگناه را قبول نمی کند، بلکه 

ی و یا وابستگی که به قدرتمندان اجتماع هائیرخودی" غ"

دلبستگی ندارند. بعقیده ی قدرتمندان قربانی کردن بالگردانها 

ی ها )اکثریت( و بدی )اقلیت( است، یعنی خوبمذاب کردن 

ی کردن، قربانون بی گناهان. برای توجیه اثر مصالحه در خ

بالگردان ها، اگر کارآ شود، حلقه ی بازخوردی مورد نظری 

را برعلیه یکدیگر برانگیخته بود، حاال  اجتماعکه افراد یک 

بطور مثبتی دگرگون می شود. طرد کردن بالگردان یا قربانی 

کردن آن توسط اکثریت افراد اجتماع، بصورت موضوع 

موجب تقویت ارتباط  کهمی آید   درو متحد کننده ای  مشترک
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یشتری بین آنها می شود. اگر رهبران بافراد و همآهنگی 

بکشند،  خودنتوانند اکثریت را برای حذف این قربانیان بدنبال 

بحران عمیق تر شده و بافت اجتماعی منفصل تر می شود، که 

 ی کردن خود رهبران بیانجامد. قربانممکن است به 

  

بین  شناسانیرارد به تناقضی اشاره می کند که انسان ج 

رسوم اجتماعات عرفی  وآداب  وتحریمات ) ممنوعیت ها (  

پیدا کرده اند. همان چیزهائی که توسط قوانین پیچیده ی 

ی ممنوع شده بودند، در متون تشریفات دینی، اجتماع

. هم تحریمات و شوندبخصوص قربانی کردن ها مشاهده می 

م تشریفات آداب دینی برای احتراز یا غلبه بر بحرانهای ه

ید تشدیا  و. تحریمات برای جلوگیری از  هستندتقلیدی 

بحرانهای تقلیدی است )مثل دستور زنا نکنید، دزدی نکنید 

یرغم تحریمات، بحرانهای تقلیدی علو...(. از طرف دیگر، 

و قربانی  شوند،باال گرفته می شوند و بحرانها تهدید کننده می 

کردن های تشریفاتی پادزهری برای آنها هستند. بجای این که 

کنند، اجتماع تاکتیکها را معکوس کرده و  سرکوببحران را 

یه کننده و رستگاری تخلبحران را به اوج می رساند، اوجی که 

بخش است چون که در اتفاق آرا برعلیه یک نفر )یا یک 

اجتماعی می شود. راه برقراری آرامش در گروه  باعثگروه( 

ی فوق العاده تقلیدی، که بحرانحلی فوق العاده تقلیدی برای 
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خشونت را با خشونت، گرچه خشونتی بشدت تعدیل شده، 

ی کند. بهترین نمونه ی این رفتار اعدام قاچاقچیان مواد محذف 

کنترول مرزهایش نیست،  بهمخدر است. حکومتی که قادر 

از مصرف مواد مخدر دوری جوانانش را آموزش نداده تا 

خشم توده ی مردم نسبت به قاچاقچیان و گاهگاهی  ازکنند، 

و آنها را محکوم به  کردهمصرف کنندگان این مواد استفاده 

اعدام می کند. اعدامهائی که هیچگونه اثری در کاهش مصرف 

ین مواد ندارند، ولی این افراد فقط بطور کاذبی قربانی می ا

ایجاد شود که حاکمان در صدد  مردمکی در شوند تا شاید ادرا

برقراری نظم اجتماعی هستند. برخورد خشونت بار با به 

اوباش یا ضداجتماعی ها که من آن را سندروم  اصطالح

این خارج شدن قطار از  ازکهریزک نام نهاده ام، مثال دیگری 

خط است. جالب این است که در این بین حتی مخالفان اعدام و 

اعتراضی نمی کنند، و خشونت با خشونتگران را هم  خشونت

. من در این موضوع از دانندحق اجتماع یا اولیاء آن می 

اخالقی یا غیراخالقی بودن این اعدام ها و مجازاتها صحبت 

ی کنم، بحثی که باید در سطح هر اجتماعی توسط متفکران نم

گیرد، بلکه مکانیسم  قرارآن بطور مبسوطی مورد بحث 

. کنمی آن را با استفاده از برداشتهای جیرارد توجیه می زیربنائ

ولی، در هر حال اِعمال خشونت خشونت زاست و آن را رفتار 

مردم هر روز شاهد اعدامهای بی  اگرعرفی اجتماع می کند. 

ی گروهبند و بار بخصوص در مالء عام باشند و رسانه های 
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برقراری آنها را پرارزش جلوه دهند، مردم عادی نیز برای 

از همین نوع پاسخها تقلید می کنند و  خودشان،عدالت، به زعم 

خود برای حل  دارنداگر قانع شوند که این روش ها کارآئی 

مسائل به کشت و کشتار یکدیگر می پردازند. موضوع مشابه 

دیگری در مراسم سنگسار کسانی دیده می شود  توجهو قابل 

جنسی برقرار می  بطرواکه خارج از عرف دیکته شده با هم 

کنند، و چه بسا شرکت کننده ها هم از این گناهان مرتکب شده 

مراسمی که شرکت کنندگان بدون ادراکی که در قتل  باشند،

سنگ پرتاب می  بالگردانشرکت می کنند، دسته دسته به 

کنند، و چون کشتن متخلفان روابط جنسی توسط اولیاء اجتماع 

ا خود افرادی که به درستی و یا ین تجویز شده است، چه بسدو 

همسرانشان خودشان را  بهبا کوچکترین سوء ظنی نسبت 

قربانی این رفتارها به پندارند، و دست به قتل آنها بزنند. 

یدها می تقلدختران هستند که قربانی این  وین زنها  امعموالً 

شوند. همین امر در مراسم تعزیه های مذهبی که بطور متناوب 

یزی به مردم خورانده می شوند، آمشات خشونت و با نمای

بوضوح دیده می شوند، مراسمی که بعنوان پاک کننده یا مسهل 

قرار می  استفاده مورد (emotional catharsis)های هیجانی 

گیرند، و گاهی به قیمت جان نمایشگری تمام می شود که نقش 

 ی می کند. بازبزهکار را 
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 انسانشک همه ی ثابت های اجتماعی از طبیعت  بدون 

ریشه گرفته اند تا منشاء در ماوراء الطبیعه داشته باشند. در 

یعی بسیار زیاد، انسانها دارای سه ویژگی طببین ویژگیهای 

ی ساکن قاره ی  جثهرفتاری هستند که با نخست پایگان بزرگ 

ویژگی توان برقراری ارتباطات  آفریقا مشترک هستند. این سه

 کهینی" منحرفی؛ برقراری اتحادهای دفاعی در مقابل "اجتماع

ی بقیه ی افراد اجتماع غیرقابل تحمل می برارفتارهایشان 

هر اجتماعی  افرادشوند؛ و ترس که در دو سطح کار می کند. 

خشن بین  واز حضور هم نوعان و هم گروهان مهاجم  

می شود که  موجبتند، و این امر خودشان به ترس می اف

دورهم جمع شده تا مهاجم یا منحرف را طرد کرده و یا حذف 
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جمعی، خود دچار  واکنشمهاجم نیز در نتیجه ی  موجود  کنند.

ترس می شود و معموالً به نیروی جمعی گروه احترام گذاشته 

ی خود را تعدیل می کند. این امر موضوع جالب و رفتارهاو 

ی رهبرانشان گاهگاهاجتماعاتی است که   دره ای  قابل استفاد

و سعادت توده های مردم را  منافعتبدیل به مهاجمین شده و 

که  دارندتهدید می کنند. در مواقع لزوم مردم باید، و حق 

نیروی جمعی خودشان را با خشم و یا هر وسیله ای که در 

ن و نه منفعل، به رخ این رهبرا فعال،اختیار دارند، بطور 

حتی  مهاجم،بکشند، زیرا نیروی جمعی ترس در دل هر نوع 

در خشن ترینشان می اندازد، و این یک حق طبیعی و سرشتی 

یوانات دیگر است. خشم یکی از هدیه های حبرای انسانها و 

بالفصل است،  خطربسیار ارزنده، و ابتدائی طبیعت برای دفع 

از آن بسیار  و استفاده ی بجا و تحت کنترول منطق و عقالنیت

می شود. باید بین خشم و خشونت تفاوت گذاشت،  واقعمفید 

است، در حالی که  خشونتخشم تهدید به خشونت در برابر 

خشونت می تواند در انواع روابط بین فردی تظاهر کند، و 

 و اکثراً نابجاست.  بجاگاهی 

 ویژگیهای مشترک دیگری بین رفتارهای انسانها و 

عی شده وجود دارند. این ویژگیها موجب پستانداران اجتما

براحتی توسط دیگران  کهرفتارهای منحرفی می شوند 

می شوند، و  پراکندهیادگرفته شده و در همه ی اجتماع  

می ریزند. کنترول های  فروساختار اخالق اجتماعی را 
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اجتماعی به هدف جلوگیری از فروریزی بافت اجتماعی بعلت 

ع شده اند، و دائماً و مجدداً کشف می ین نوع رفتار ها اختراا

اجتماع مستعد نشان دادن  افرادشوند، چون که بعضی از 

 آدمرفتارهای تهاجمی ای هستند که منجر به قلدری کردن و 

کشی، و حرص و آز زیادی می شوند، که به دزدی، اختالس، 

یا هوس بازی هائی که منجر به  وو کالهبرداری کشیده شده، 

و زنای با محارم و سوء استفاده های مختلف زنای به عنف 

یگر می شوند. این رفتارهای بشدت ضداجتماعی که بعضی د

منافع دیگران  به  هستنداز گناهان کبیره ی زیست شناسی 

و یا تنفر در روابط بین فردی می  ترسآسیب رسانده، باعث 

ین رفتارها اشوند. دستورات اخالقی انسانها بطور یونیورسال 

کرده و گروه های انسانی بطور ثابتی بین خود  کوممحرا 

تا جلو این رفتارها را گرفته و متخلفین  کنندپیمان برقرار می 

که در بین  استرا مجازات کنند. نکته ی جالب توجه این 

نخست پایگان نیز روابط جنسی بین نزدیکان فقط در مواردی 

ند که ی وجود دارگزارشهات  ی دیده می شود.استثنائبسیار 

ی گلوبولها ی آنتی ژنهایبوهاانسان بطور ناآگاه از 

که از پوست  خودش HLAیا    leukocyte antigen)  (humanیدسف

ی همان  دارامتصاعد می شوند، گریزان است، و با کسانی که  

ی دهند تمایل به نزدیکی مهستند و همان بوها را  ها HLA نوع

از بعضی از  مشابهو ژن د اشتندجنسی و یا تولید مثل ندارد.  

HLA بیماریها بخصوص  ازانسان را مبتال به بعضی  ها
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ی کند )به فصل بویائی م (autoimmune)بیماری های اتو ایمیون 

یکی بین ژنتکتاب خلقت و تکامل مراجعه نمائید(. اختالط 

های مغلوب  ژننزدیکان باعث آشکار شدن آثار بیماری زای  

یگان غیر انسانی قانونی پاخست می شود. از آنجا که این ن

برای رفتارهای اخالقی ندارند، بنظر می رسد که دستور 

تکاملی این حیوانات بوجود آمده  –ی ای در سیر تحولی رفتار

شهوات جنسی و رسم و  موردباشد. دستورات اخالقی در 

رسوم ازدواج و همسرداری و جلوگیری از زنای با محارم که 

رسال هستند، ریشه در همین قوانین انسانی یونیو جوامعدر 

 اخالقی طبیعی دارند. 
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183                                                                                                     

ی بران را تطابق اولیه یرارد شروع و استقرار دیج 

روبروشدن با تقلیدهای غیرتطابقی و مخربی می داند که می 

گیر منشر شوند. انسانها رفتارهائی  همهتوانند مثل یک بیماری 

گناه کردن  بهانجام می دهند که در طبیعت وجود ندارند، و 

معنی اجتماعی مشخصی می دهند. نکته ی جالب این است که 
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تولید افکار سمبلیکی که می توانند این ی براهمان استعداد 

ی و نمایانگری از آگاهابعاد تازه ی گناه را ممکن سازند، 

می سازند که خودش دارای  ممکنی را اخدای شخصی  

قصدی اخالقی است تا بتوان او را شاخص اخالق خوب قرار 

و بدرفتاری ها را با رفتارهای او مقایسه کرده و به  داده

ی که انسانها نسبت به آن خدائپی برد،  گناهان و تخلفات

ی هائاحساس مسئولیت می کنند. لذا برای کنترول رفتار توده 

که قشر جلوپیشانیشان آنقدر تکامل پیدا نکرده که مغزهایشان 

ی مناسبی انجام دهند، منزه نگهداشتن اجتماعبتوانند رفتارهای 

های باور نگهداشتنایده های این گونه از خدا از طریق پاک 

دینی و اولیاء آن از بدیها و بداخالقی ها الزامی طبیعی و 

 ی برای پیش برد تحوالت اجتماعی است.  شناسزیست 

  

است  ممکنیکی از اولین الیه های اخالقیات انسانی  

باشد که این افراد  بارهاین  دراخطاری به اعضاء یک گروه  

ای می  در راه ارضاء خواسته های ژنتیکیشان تا چه اندازه

آزادانه پیش بروند، قبل از این که دیگران آنها را  توانند

آسیب برسانند. بعالوه،  رامجازات کرده و صالحیتشان 

اخالقیات، از انواعی که در ادیان به آنها می پردازند رده ی 

باالتری را نیز شامل می شود، و آن تحت کنترول در آوردن 

یدی انسانها یش از حد تقلبمحصوالت خطرناک حساسیت 
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نسبت به یکدیگر است، مثل همدردی و سرایت تمایالتی که 

یه فرد و یا حتی برعلدر گرد باد مخربی  راانسانها   توانندمی 

 یک گروه به طغیان وادارند.

  

ین متن، سه بُعد گناه در ادیان وجود دارند. در سطح ا در  

نی و نا متناسب، یع نامناسبفردی گناهان ناشی از تمایالت 

یزه انگتمایالت شهوانی هستند. کیفیت تقلیدی انسانها می تواند 

ها و امیالی خلق کنند که در تناسب با منافع واقعی ژنتیکی 

با آن مغایرت داشته باشند. احتماالً، این  توانندنبوده و حتی می 

از ظهور فرهنگ جائی  قبلبُعد از گناهان در تمایالت ژنتیکی 

التهاب تمایالت تقلیدی اجتماعی ای  نداشتند، بلکه ناشی از

که ابعادی مخرب بخود گرفته اند. زندگی ای که با  هستند

ی زنگار آفت بخود گرفته، با شخصتمایالت شدید برای انتقام 

یری گخشونت بالعوضی برای حسادت تیره شده، و یا با پی 

سرسختانه برای موفقیت و شهرتی که شخص برای آن 

ی شده، بازتابهائی اجتماعکشمکش صالحیت ندارد و موجب 

 خوداز این ابعاد از گناهان هستند. در این موارد آسیبی که به 

شخص و دیگران وارد می شود، از نظر زیست شناسی 

کرد که چرا این  مشاهدهموردی ندارند. براحتی می توان 

آسیبهای وارده تخلف دستورات اخالقی ای هستند که برای آنها 

مسئول دانست. رفتارهای ما بدون شک  ی توان اشخاص رام
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یگرات تغییر پیدا می کنیم، و دتحول پیدا می کنند و ما توسط 

در هر دو مورد مسئولیت داریم. تمایالت ما برای منافع 

یکی ساده، مثالً عشق و عالقه ی ترجیحی برای فرزندانمان ژنت

یراخالقی نیستند، ولی در موارد شدید آن غبخودی خود گناه یا 

ید و در آن مصالح نام" هاآقا زاده  سندرومه می توان آن را "ک

 واجتماعی فدای روابط خانوادگی شده و افرادی بی صالحیت 

بی کفایت با داشتن روابط ژنتیکی مقاماتی می گیرند که به 

ی توان آن را گناه زیست مضرر اجتماع تمام می شوند، 

 شناسی و بداخالقی اجتماعی نامید. 

  

ید از تقله ی تقلیدی جیرارد آماده بودن برای نظری در 

ی ژنتیکی و دستورالعملهای از آزادیکدیگر موجباتی برای  

تنوع رفتاری را تهیه می بینند، و در این حیطه است که گناه 

معیاری برای ارزیابی آنها وارد معرکه می شود. همین  بعنوان

ه جدیدی می دهد تا با خدا رابط مااستعداد است که فرصتی به 

را ایجاد  ارادهباز کنیم. آگاهی و نظریه ی ذهنی ادارک قصد و 

می کنند. در این زمینه است که ما خدا را بعنوان یک الگو 

یم که از آن عالئق و زندگی هایمان را شکل می کنانتخاب می 

یز گناه ادراک می ندهیم. شکست در برقراری رابطه با خدا 

کنند، احساس مسئولیتها نیز  شود. هرچه استعدادها بسط پیدا

 ی شوند. مبیشتر 



491 

 

491 

 

  

درون روان شخص درک می شود،  دراول گناهان   بُعد 

یگران شکل می گیرد. بُعد دوم منحصراً دگرچه در روابط با 

یجاد می شوند ابین فردی است. رسوائی های تقلیدی بین افراد 

ثل و خود اجتماع انسانها را به مخاطره می اندازد. کارهائی م

ریا و طمعکاری نه تنها قانون شکنی هستند،  دروغ،شهادت 

. اعمالی از این قبیل جنبه دهندبلکه قانون شکنی را انتشار می 

. بُعد کنندی مثبت تقلید را به بیماری مسری منفی ای تبدیل می 

سوم گناهان در خود ادیان یافت می شود. راه حل اساسی ادیان  

 توسطرج شده ی تقلیدی که ی بحرانهای از کنترول خابرا

ملتهب کردن آرزوهای تقلیدی ایجاد می شوند، خودشان بدعتی 

مثل اعدام یا سنگسار بالگردانها. این  هستند،بوده و نوعی گناه 

حکمفرما می کنند  راامور با کشتن بیگناهان آرامشی ظاهری 

و سنگ زیربنای ساختارهای اجتماع می شوند، ولی خود 

ناسی و ضداجتماعی هستند. اگر سطوح یست شزنوعی گناه 

ی از پاسبانپایه ای اخالقیات تحولی تکاملی در باره ی 

پارامترهای منافع شخصی در گروه هستند، پس احتماالً 

ی تحریمات برعلیه کسانی هستند که اجرا  شاملارزشهای آن 

ین قوانین را زیرپا می گذارند. این افراد انتخاب نمی شوند ا

چون مرگشان بطور کاذبی می  بلکهر هستند، چون که گناهکا

 .شوندتواند گروه را با هم متحد کند، به مرگ محکوم می 
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را در نظر می  گناهانیّه یا کفّاره دادن، هر سه بُعد این د 

گیرد. زخمهای درون روان ما؛ سرایت بین فردی الگوهای 

 دهبه بحرانهای اجتماعی از کنترول خارج ش منجرشخصی که 

دینی گناهان، تبدیل به  فرموند؛ و بخصوص  می ش

ی شوند، که خودشان راهی برای می" ا کفارهبالگردانهای "

یه ایجاد شده اولرهائی از بحرانهائی است که توسط گناهان 

یک از ما توسط دیگران شکل هری درونی ویژه ی زندگاند.  

می گیرد، و نتیجه اش منحصر به فرد است. اگر دیگران 

پس بعلت طبیعت تقلیدگرای انسان، همه ی ما هم  گناهکارند

ین که انسان در تصویر امملو از گناه می شویم. معنی 

خداساخته شده و چون خدا گناهکار نمی تواند باشد پس باید از 

تقلید کرد، سعی ای برای جایگزین کردن خدا بجای  او

ی است که مقلد واقع گناهکارانسانهای دیگر، با توان بالقوه ی 

ی الگوهامی شوند. معصوم انگاشتن اولیاء دین و مذهب هم که 

رفتاری دین داران قرار می گیرند، ریشه در همین ویژگی 

مقلدانی بسازند که از گناهان بری  تاسرشتی انسانها دارد، 

ی و انتقاد گناهکارهستند. لذا اثبات استعداد بالقوه ی آنها برای 

زرگی ایجاد می کنند. از رفتارهای اخالقیشان، اثرات بس ب

در اجتماعات دین زده بوضوح مشاهده می  کهموضوعی 

ینی در قید حیات، دشود، و مردم اخالقی بودن نه تنها رهبران 

بلکه رهبران اصیل دینشان را هم زیر سؤال می برند و 
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ی آنها قائل می شوند. رفتاری که بعضی از براحرمتی کمتر 

گناهان اجتماعی  بهد را رهبران دینی انجام می دهند، و خو

آلوده می کنند، آنها را از مقام مقلدان اخالقی معصوم بشدت 

ی کشد، و متأسفانه تعداد معدودی از آنها از این امر مپائین 

ی برای ترمیم این اشتباه جمعآگاه هستند و سعی ای دسته 

تاریخی انجام نمی دهند )به روابط جنسی کشیشان کاتولیک با 

ید که در سالهای اخیر افتضاحات زیادی در فکر کن کودکان

و پاپ ها از موضع گیری  اند،کشورهای مختلف بار آورده 

 قاطع سرباز می زنند(. 

  

ی از محققین دستورات اخالقی دین در مورد بعض 

ی فوق الذکر را با جامعه شناسی بیولوژیکی داروینی رفتارها

هدف  سهاج یناس باور داشت که ازدواکوئ  .هماهنگ می دانند

دارد: تولید مثل، پرورش کودکان، و مصاحبت. به این دلیل 

ی جنسی زنان بیشتر ممنوع شده زیرا باراست که بی بند و 

شود که  ثابتتعیین پدر بودن فرزند را مشکل می کند و اگر 

فرزند به شوهر تعلق ندارد مردان که در زمانهای گذشته تنها 

پرورش اطفال مرد دیگری بودند، حاضر به  خانوادهنان آور 

دو باعث بهم ریزی  هرنبودند. از طرف دیگر بی بند و باری 

وابستگیهایشان بهم می شود. چند زنی باعث تضعیف دلبستگی 

و زن بهم، و اغتشاش در روابط انسانی و  مردعاطفی 
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خود او می  بامصاحبت دلپذیر بین زنهای یک مرد با هم و 

تقالل مالی پیدا کرده و قادر به شود. در اجتماعاتی که زنها اس

خود هستند، اگر بتوان چند زنی را توجیه  فرزندانپرورش 

هم پذیرفت. تمامی  راکرد، باید بهمان دالئل چند شوهری 

قواعد اخالقی رفتارهای جنسی در باره ی جلوگیری از بی بند 

ی و تشویق به پاکدامنی هستند تا خانواده ی هسته ای بارو 

که اتم تشکیل  فرزندانشان،زن و یک مرد و متشکل از یک 

 ودهنده ی ساختار اجتماعات پابرجا و اخالقی هستند، مستحکم 

پابرجا بماند. لذا نباید به مردان اجازه ی اخالقی هرزگی 

زیرا رابطه ی زن و شوهری دو  داد،جنسی بیشتری از زنان 

طرفه است و گسستن آن از یک طرف، بی شک رشته های 

م پاره می کند. به همان اندازه ای که یک زن باید از یگر را هد

یک مرد هم باید به همین امر  کند،یک مرد اغناء جنسی پیدا 

رضایت بدهد، و بر خواسته های غیر عقالنی سیستم لیمبیکش 

بزند. خواندن چند جمله و یا نوشتن قراردادی خاص،  مهار

ه ی نمی کند و صحاخالقمورد چند زنی را بهیچ عنوان 

گزاری بر بی بند و باری انگیزه های سیستم لیمبیک است.   

آنها  اکثرچون قواعد دینی توسط مردها نوشته شده  البته

طوری تنظیم شده اند، که مجازات بیشتری برای بدرفتاری 

 اظهار (Arbhart)می شود. آرنهارت  اِعمالزنها در این زمینه 

سانها ساختاری ین ازدواج به تمایالت طبیعی انقوان" داشته

یت ریشه در طبیعت حیوانی انسان نهارسمی می دهند، که در 
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باالتر رفتن  محتاجی برقراری روابط اجتماعی سالم ولدارد" 

مطالعات جامعه شناسیش،  در  از این طبیعت حیوانی است.

جنسی یا ازدواج با منسوبان  روابطآرنهارت در یافته که 

( در شوندارم خوانده می نزدیک )آن چه که در فقه اسالم مح

 تقریباً همه ی جوامع، چه دیندار و چه بی دین منع شده است. 

  

Arnhart, Larry. 1998. Darwinism Natural Law: The Biological 

Ethics of Human Nature, N.Y.: State University of New York 

Press                                                                                                    

Arnhart, Larry, 2001. Thomistic natural law as Darwinian natural 

right. Social Philosophy and Policy 18 (winter):1-33                         

  

ین است که ورای دستورات دینی، اگر ای جالب  نکته 

یل تماابط جنسی با محارم، که برخالف خوب دقت شود، رو

تکاملی برای برازندگی و صالحیت زندگی است،  –تحولی 

دچار اختالالت روانی و  معموالً فرزندانی تولید می کند که 

ی ساختارجسمی می شوند، که می تواند ناشی از اختالالت 

بدن بوده و یا ناشی از بافت بیمار خانواده ای باشد که  

رشد  درری زا در آنها شیوع داشته و بی شک ی بیمارفتارها

 و نمو کودک محصول این روابط تأثیر خواهند گذاشت.
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Wilson, E. O. 1998 Consilience: The Unity of Knowledge. New 

York: Vintage                                                                                     

  

 توارثا که شانس ظهور بیماریهای ژنتیک با آنج از 

مغلوب، و ضعفهای دیگر ژنتیکی در ازدواجهای با نزدیکان 

با غریبه هاست ویلسون معتقد است  ازدواجبمراتب بیشتر از 

دارد و   وجودیک احتراز طبیعی از روابط جنسی با نزدیکان 

ی این نوع روابط در اخالقین احتراز طبیعی منجر به منع ا

ی فرهنگها شده است. حتی کودکانی که باهم روابط  همه

و در فرهنگهائی مثل چین از کودکی با هم  ندارندقرابتی 

روابط  ازکنند،   ازدواجپرورش داده می شوند تا بعداً با هم 

از دیگرانی که با هم بزرگ نشده اند،  کمترزناشوئی یکدیگر 

مو و عرفی ای که عقد دختر ع باور برخالف لذت می برند.

 شانسپسر عمو در آسمانها بسته شده، ازدواج با اقربا 

بیماریهای ژنتیکی را بمراتب بیشتر می کند و شانس لذت 

ی کند. در خانواده های سلطنتی مبردنهای جنسی را هم کمتر 

می شد،  انجاماروپائی که طی نسلها، ازدواجها در درون فامیل 

یع شد، تا این ضعفهای جسمی، روانی و بیماریهای زیادی شا

کشیدند و در زمان حال، اکثراً، با کسانی  کارکه دست از این 

 .کنندخارج از خانواده های اشراف ازدواج می 
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Arthur Wolf, 1970. Childhood association and sexual attraction: A 

further test of the Westermarck hypothesis. American        

Anthropologist 72:503-15                                                                   
                                        

Westermarck, E. A. 1891. The History of Human Marriage. New 

York: Macmillan                                                                                

  

ید اخالقیات قانون طبیعی منع زنای با محارم را می د از  

یری از شهوات تحریک جلوگتوان سرشتی دانست که توسط 

ین اشده تولید شده اند و دو هدف دارد. اول، به همه ی انسانها 

تمایل را می دهد که از آسیبهای ژنتیکی احتراز کرده، و دوم 

را طوری تنظیم می کند که جلو ی خانوادگاین که زندگی 

 اکثریرد.  گبحرانها و کشمکشهای درون خانوادگی را می 

ی افتد، یا بیماری روانی در ممواردی که زنای با محارم اتفاق 

یر تأثفرد غالب، و یا طرفین در بین است، و یا خاطی تحت 

 الکل کنترول قشر جلوپیشانیش برداشته شده است.

  

یات اخالقاخالقی که ریشه در  یکی دیگر از منع های 

طبیعی دارد، قتل است. همه ی فرهنگها قتل را ممنوع کرده 

انسانی نمی تواند تشکیل شود که در  اجتماعاند. در واقع هیچ 

نشده باشد.  انگاشتهآن قتل انسانهای بی گناه غیر اخالقی 

زندگی صلح آمیز با یکدیگر اساس تشکیل اجتماعات سعادت 
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نظر زیست شناسی می توان تصور کرد که منع  ازآمیز است. 

آدمکشی از دو طریق تحول پیدا کرده است. یکی از طریق 

نظریه ی انتخاب یا ترجیح خویشاوند، و دیگری بوسیله ی 

یه ی انتخاب خویشاوند بیان می نظرمثل.   بهفداکاری معامله 

که موجودات بیولوژیکی که با هم قرابت ژنتیکی دارند  کند

و رفتاری خصمانه تر نسبت به  بهمخیراندیشانه نسبت رفتاری 

یزی ربیگانگان دارند. حتی بعضی از حیوانات طوری طرح 

شده اند که از تولید مثل خود چشم پوشی کرده و فرزندان 

. این همان رفتاری است که دهندخویشان خود را پرورش می 

در زنبورها و مورچه های کارگر و نگهبان دیده می شود. 

ی مثال رفتار یک زنبور کارگر طوری طرح ریزی شده برا

همه ی فعالیتهایش  بلکهکه به ضرر تولید مثل خودش است، 

صرف خدمت به تولید مثل خویشاوند نزدیکش یعنی مادر 

ی شود، که تمامی ژنتیکش را با او شریک است. مملکه اش 

دو کپی از  لذازنبور ماده هم پدر دارد و هم مادر، 

کروموزوم را در ژنومش حمل می  55یعنی کروموزومها 

تخم های لقاح نشده ی ملکه ایجاد می  ازکند. زنبور نر که 

 کروموزوم 00شود، فقط یک کپی از کروموزومها، یعنی 

میلیون سلول  06دارد. وظیفه ی زیست شناسی زنبور نر تولید 

کروموزوم را دارند.   00یک عیناً همان  هراسپرمی است که 

ین اسپرم ها را برای لقاح با ملکه ی جدید، و برای ا زنبورنر

تخم لقاح یافته ی ملکه  ازباروری تخمهای او بکار می گیرد. 
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 55زنبوران ماده ی کارگر بوجود می آیند که هر کدام 

دارند. از آنجا که همه ی اسپرمهای یک زنبور نر  کروموزوم

 ی خواهر از خواهرانزنبورهاترکیب ژنی مثل هم دارند، 

حیوانات دیگر، که از اسپرمهای متفاوت یک پدر تولید شده 

قرابت ژنتیکی بیشتری دارند. زنبورهای نر که با دیگر  اند،

همکاری زیادی نداشته و  دارند،% 36زنبورها قرابت ژنتیکی 

در  وغیر از شرکت در تولید اسپرم و لقاح، عسل تولید نکرده 

ه هائی که تولید مثل نگهبانی از کندو هم کمکی نمی کنند. ماد

یکی با خواهرانشان دارند )نصف ژنت% قرابت 73می کنند 

(، پدرنامشابه کروموزومها از مادر و نصف همیشه مشابه از 

% قرابت ژنتیکی 36در حالی که با دختران خودشان فقط 

و نصف از پدر(. همیلتون  مادردارند )نصف کروموزومها از 

یشتری بقه ی تحولی تکاملی ادعا می کند که این خواهران عال

برای همکاری با یکدیگر دارند تا با دخترانشان و این همکاری 

رسانده است. این دختران، اگر به  اثباترا بطور تجربی به 

. شوندملکه تبدیل شوند، به محض بلوغ باید از کندو خارج 

دختران دیگر که همان زنبورهای کارگر و نگهبان هستند، 

ی ملکه می کنند که تخمهاصرف پرورش  تمامی عمر خود را

% قرابت ژنتیکی داشته و از تولید مثل خودشان 73با آنها 

ی می کنند. واضح است که در انجام این امور پوشچشم 

رفتارهایشان  وزنبورها هیچ آگاهی از دستورات ژنتیکی 

ندارند، و طبق برنامه ی ریخته شده ای که برای بقاء نوعیشان 
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یت می کنند. لذا، می توان مشاهده کرد که فعال است،الزم 

یکی می تواند منافع ژنتچگونه یک عامل مشترک خویشاوندی 

بالقوه برای یک موجود را نسبت به ضررهای آن پیش بینی 

 کند. 

Hamilton, William. 1964. The Genetic Evolution of Social 

Behavior, I & II. Journal of Theoretical Biology 7:1-52                             

یشاوندی تنها شرح برای رفتارهای خویح ترج  

یوانات نسبت به حخیراندیشانه نسبت به یکدیگر نیست. نه تنها 

خویشاوندان ژنتیکی خود رفتار فداکارانه دارند، بلکه 

ی نسبت به هم نوعان دیگر نیز نشان می دهند. جبرانرفتارهای 

ی که باید برای زنده خونخوارکه خفاشان ویلکینسون نشان داد 

ماندن حداقل هر سه روز یک بار خون آشامی کرده و یا غذا 

غذای خورده شده را با محرومان شریک می شوند.  بخورند،

ین یک اجتماع از خفاشان، بالغ%  7هر شب ثلث جوانان و 

 خفاشانقادر به پیدا کردن منبع غذائی نمی شوند. در عوض 

آنها به اشتراک  باونی خود را استفراغ کرده و  موفق غذای خ

می گذارند. این امر نه تنها بین خویشاوندهای نزدیک، بلکه 

ین افراد یک اجتماع خفاشها، که قرابت ژنتیکی زیاد نزدیکی ب

ی شود. اگر خفاشی شبی که غذا مبا هم ندارند، نیز دیده 

ا خورده حاضر به همکاری نباشد و غذای خورده شده اش ر

ی مصرف گرسنه ها باال نیاورد، شبی که خودش گرسنه برا

ممکن است از گرسنگی  ومانده، دیگران تغذیه اش نکرده 
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هالک شود. دزدی غذا از سیران در بین بعضی از گروه های 

یوانات دیده می شود، که آثارش بخوبی در انسانها دیده شده ح

کنند، غیر اخالقیشان می  اعمالو توجیهی که دزدها برای 

غالباً حول همین تمایل زیست شناسی دور می زند )رفتار 

 ین هودی(.راب

  

Wilkinson, G. S. 1984. Reciprocal food sharing in vampire bats. 

Nature 308:181-84                                                                             

Wilkinson, G. S. 1998. Food Sharing in vampire bats. Scientific 

American 262:72-82                                                                                                             

ی باغ وحش اگر یکی دیگری را بمدت دو هاشمپانزه  در 

با تیمار کننده  ارساعت تیمار کند، حیوان تیمار شده غذای خود 

به اشتراک می گذارد. این رفتار مقابله به مثل همکاری 

یت کرده تا حدی که می توان گفت این حیوانات تقوگروهی را 

هم ریشه در  انسانهابا هم دوستی برقرار می کنند. دوستی 

تکاملی آنها دارد، ولی قوانین حاکم بر این  –تاریخ تحولی 

تند که ترکیبی از طبیعت و محصوالت فرهنگی هس هادوستی 

زیست شناسی  عواملیادگیری اند. در انسانها تقاربی از 

)ارجحیت خویشاوندی و فداکاری های مقابله به مثل( و اثرات 

فرهنگی )تحریمات اخالقی( در تحوالت همکاری های 

 اجتماعی، مثل برقراری رفاقتها وجود دارد.
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De Waal, F. B. M. 1997. The chimpanzee’s service economy: 

Food for grooming. Evolution and Human Behavior 18:375-86 

  

ی ها و تحت کنترول در آوردن آنها توسط رفتاریم بد ترس 

فرد گرائی  منافعاجتماعات را می توان کوشش برای حفظ 

افراد اجتماع برای ادامه ی سعادتمند زندگیشان در مقابل افراد 

 ست که در صدد آزار رساندن به آنها هستند.تری دان خودخواه

  

 Trivers, Robert L. 1971, The evolution of reciprocal altruism. 

Quarterly Review of Biology 46:35-57                                        

  

از این ریشه های طبیعی است که  گرفته سرچشمه 

و بهتر  هستند،تر و موفق تر اجتماعاتی که در این امور کوشا

می توانند منافع خود را با همکاری با یکدیگر پاسداری کنند، 

دیگری که در این کوشش موفق نمی شوند، جلو  اجتماعاتاز 

ی شود. این همان انتخاب ممی افتند و بقائشان بیشتر تضمین 

بعضی از اجتماعات،  در .اصلح طبیعی در سطح گروهی است

تر کوشش خود را مصروف مجازات خاطی اولیاء امور بیش

ی اجتماعی می کنند، و کمتر به فکر پرورش استعدادهای ها

یق رفتارهای خوب اجتماعی تشوهمکاری افراد با هم، و یا 

خطاکاران رفتن، و آن را به هدف  بدنبال منحصراً هستند.  
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یگران کشاندن، دایجاد رعب و وحشت، تبلیغ کردن و به رخ 

گرفته می شود که در رشد  درنظرماعی منفی اجت انتخابیک  

 واقعاخالقیات اجتماع نه تنها اثر محسوسی ندارد، بلکه مضر 

می شود. تبلیغ بدرفتاری ها قبح آنها را از بین می برد. در 

بعضی از اجتماعات، ندرتاً پروژه  پرورشسیستم آموزش و 

اخالق  تاهائی گروهی بین دانش آموزان تشویق می شوند 

اعی را پرورش دهند، بلکه برقراری رقابت فردی برای اجتم

رتبه گیری و یادگیری موضوعاتی که اغلب کمکی به یافتن 

یت داده می ارجحراه حل برای مشکالت عملی اجتماع ندارند، 

شوند. بارها گفته ایم که فردگرا فقط در اجتماع اخالقی قابلیت 

ماع آشفته ی دارد و گرنه همه ی استعدادهایش در اجتشکوفائ

 ای که مردمانش در کمین یکدیگرند بهدر می رود.

  

ی جنبه ی مثبت دیگری نیز دارند که اخالق اجتماعات  

و حذف  مجازاتدرگیر پاداش دادن به یکدیگر هستند، تا 

افراد، در حالی که اجتماعاتی که رفتارهای اخالقیشان ناقص 

تفاوتها هستند  یخته هستند، مستمراً بدنبال یافتنفروربوده و یا 

و مرز خودی ها و ناخودی ها  کنند،تا افراد را از گروه خارج 

یز نرا با رنگ قرمز پر رنگ تری که اغلب آغشته به خون 

می شود، مشخص می نمایند. این جنبه های  یونیورسال برله و 

یا برعلیه اجتماعی شدن بکار می آیند. همه ی اجتماعات 
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حظه ای در باره ی طرز رفتار ی ایده آل های قابل مالانسان

ی انتزاعی مشترکی در باره ی آلهاافراد خوب اجتماع، و ایده 

ی اجتماعی همآهنگمثل همکاری، و  مثبتی اجتماعی" نهادها"

دارند. جالب توجه است که بر این جنبه از اخالقیات کمتر از 

ی آن در اجتماعات مختلف، بخصوص اجتماعات منفجنبه ی 

ین باشد که رفتارهای اتأکید شده اند. علت شاید  تکامل نیافته تر

منفی هستند که تهدیدی واضح تر برای نظم اجتماعات 

می شوند، و بیشتر وقت اولیاء امور برای  تصورناپایدارتر 

سخن پراکنی  اکثرجلوگیری از اثر آنها صرف می شود، و 

های اجتماعی در باره ی رفتار تبه کاران است تا خوش 

ی که سخن پراکنی های مثبت در باره ی حالر رفتارها. د

واقعاً، و  رادیگرانی که رفتارهای اخالقیشان وضع اجتماع 

  شوند،بطور محسوسی که توسط افراد اجتماع قضاوت می  

ی دهند، باعث شهرت و اعتبار و باالرفتن مقام م ارتقاء

ی دیگران را جلب همکاراجتماعی این افراد شده و راحت تر 

افراد اجتماع سعی می کنند که این افراد را الگوی  می کنند.

ی خود قرار دهند. در اجتماعاتی که سعی در تو سعه رفتار

ی دهند تا زیر سایه ی بالهای مدارند به این افراد بال و پر 

 درافراشته ی آنها، مردم رفتارهای اخالقی را یادبگیرند. 

پیداکرده و  اجتماعات سالم، فرزندان این افراد همسران بهتری

یت بیشتری پیدا می کنند. در نتیجه موفقاز نظر زاد و ولد 

 ی کند. مخوب بودن از نظر تولید مثلی هم جبران رفتاری 



505 

 

505 

 

  

ی از منع های رفتاری هستند که بین همه ی گروه 

اجتماعات سالم مشترک هستند. مثالً همه ی اجتماعات در 

محکوم می  تقلب را دارند،مواردی که به همکاری احتیاج 

کنند، و مخالف اولیاء اموری هستند که حد و مرز مشروعیت 

را زیرپا گذاشته و به تقلبهای مختلف دست می زنند. اگر  خود

ین رفتارها چنین احساس گروهی پیش ادر افراد اجتماع مفعول 

مشروعیت  آننیاید، اجتماع بیمار اخالقی است و اولیاء امور 

ین نوع حکومتها هستند که برای خود را از دست داده اند. هم

یه بر آراء عمومی به سرنیزه تکیه می کنند، تکپایداری بجای 

 که تکیه بر سرنیزه مثابه خودکشی است. 

  

Boehm, Christopher, 1999. Hierarchy in the Forest: The evolution 

of Egalitarian Behavior. Cambridge, Harvard University Press        

      

و  نداشتهاجتماع بدوی که خط و نوشته  53ی  مطالعه 

و دین مدونی هم ندارند، نشان داده است  بودندهمگی بی سواد 

 common sense)یفه گرایانی با عقل سلیم وظکه همه ی آنها 

functionalism)  ی با هم مثبتکه قواعد اخالقی مشترک  هستند

، خوش مشربی، اشتراک دارند. این قواعد عبارتند از وفاداری

مساعی با همه ی افراد اجتماع، پرورش مناسب کودکان، 
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ی عملکردهاسازش و گذشت در حل اختالفات و غیره که 

یات طرفدار اجتماع اخالقین اگروهی را سهولت می بخشند.  

به گروه های انسانی کمک می کنند تا بصورت مجتمع های 

که بطور مطلوبی در آمده، و واحدهائی باشند  مثبتکارآی 

می آورند. در عمل  دری  گروهخود را مفعول انتخاب درون 

ین گروهی هم هست، زیرا گروه هائی موفق باین امر انتخاب 

کنند. سوبر  اتخاذمی شوند که روش های اخالقی قوی تری را 

های اجتماعی انسانی  گروهو ویلسون پیشنهاد کرده اند که "

ی طرح ریزی شده اند که  آنقدر بخوبی در سطح گروه موفق

یدا کرده پید از طریق انتخاب اصلح گروهی تحول و تکامل با

 باشند."

  

Sober, E., and Wilson, S. D., 1998. Unto Others: The Evolution 

and Psychology of Unselfish Behavior. Cambridge, Mass.: 

Harvard University Press                                                                  

  

ی که دال بر این هستند که انتخاب مدارکیکی دیگر از  

کرده  اثراصلح طبیعی بر تحول اجتماعات انسانی اِعمال 

 استرفتار یونیورسال فعاالنه ی مداخله گری در منازعاتی  

یش می آید. در پکه هرجائی که انسانها با هم زندگی می کنند 

می اجتماعات بدوی افراد عقیده ای رسمی دارند که ستیزه، تما

های اجتماعی برای گروه مضر واقع می  کشمکشتعارض و 
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یش کرده، و ستاشوند. همه ی گروه ها همآهنگی اجتماعی را 

بطور فعاالنه ای برای حل مناقشات گروهی دخالت می کنند تا 

ش ها ها را تحت کنترول در آورند. این کوش آناثرات مضر 

الزاماً بد سیرتی یا  هامعموالً مجازاتی نیستند زیرا سوء تفاهم 

فساد اخالقی نیستند. اجتماعات بدوی با کوشش سوء تفاهم ها 

برطرف کرده و گاهگاهی با برقراری دوئل های غیر  را

می کاهند. در این  رامهلک انرژی های منفی بین دو نفر 

فه ی رهبر گروه اجتماعات که ساختار حکومتی ندارند وظی

یدن در برطرف کردن مناقشه است که معموالً بعد بخشسهولت 

وقار و بی طرفی،  بااز این که اتفاق آرائی بدست آمد، 

تصمیمات گروه را به طرفین مناقشه بطورخالصه، ابالغ می 

ی که الزام پیش می آید، و او می تواند این فرض گاهگاهکند. 

یت می کند، مستقیماً در ماحرا داشته باشد که گروه از او 

 دخالتمناقشه که ممکن است به نزاع فیزیکی تبدیل شده باشد، 

کرده و طرفین دعوا را از هم جدا می کند. گاهگاهی این 

او تمام می شود، ولی این نوع  جاندخالت مستقیم به قیمت 

انسان  وفداکاری ها برای برقراری نظم گروهی الزامی هستند 

که تن به این فداکاری ها بدهد. این رفتار طوری تحول یافته 

ی از قدرتمندان تمامیت طلبی باشد که بعضبدوی باید سرمشق 

از خود  رابا طرفداری از یک گروه اجتماعی بقیه ی گروه 

می رانند و بجای ترمیم زخمهای اجتماعی آنها را عمیق تر هم 

 می کنند.
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Knauft, Bruce, M. 1991. Violence and sociability in human 

evolution. Current Anthropology 32:391-428                                     

  

 برطرف" بهی در این نیست که این تمایل توانمند که شک 

وظیفه گرائی اجتماعی کمک می کند،  وکردن منازعات" 

ویژگی یونیورسال برای همه ی اجتماعات انسانی است، مگر 

بدوی که هنوز هم با  اجتماعاتبیمار. وقتی که در اجتماعات 

ی می کنند، زندگی وحششکار و جمع آوری میوه جات 

آدم کشی قریب  کهمناقشات بین دو نفر، به حدی باال می کشد 

رهبر گروه قدرت جلوگیری  کهی شود، ممکن است مالوقوع  

یک  کاهشاز آن را نداشته و قتل اتفاق افتد. این امر منجر به 

فر، معموالً مردی می شود که قادر به شکار است. در این ن

موقع افراد خانواده ی مقتول بدنبال تالفی قتل بر آمده و در 

کشته می شود و  اوصدد کشتن قاتل بر می آیند. در این حال یا 

یا فرار می کند و این امر یک نفر دیگر را از گروه کم کرده و 

ر می کند. این از دست یدا کردن شکار را بازهم کمتپشانس 

و از کیفیت زندگیشان  کردهدادنها شانس بقاء گروه را کمتر 

می کاهند )مشابه آن چه در زمان ما فرار مغز ها لقب گرفته 

(. رهبر مؤثر کسی است که افراد اجتماع را طوری است

و برای برقراری  شدهراهبری کند که جلو مناقشات گرفته 
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عظه کند. جالب توجه است که همآهنگی بین همه ی افراد مو

ی مناقشات اجتماعی در سطوح مختلفی در  هستههمین امر 

یاسی پیشرفت ساجتماعات بزرگتری است که از نظر بافت 

نکرده و بدوی مانده اند. رهبراِن معموالً خودخواه و تمامی 

که با طرفه های مختلفی زمام امور را در  اجتماعاتطلب این 

خود هستند، منافع  منافعر صدد حفظ دست می گیرند و فقط د

گروهی را فدای منافع شخصی خود کرده و بجای برطرف 

بین گروه های مختلف طرف کسانی را می  منازعاتکردن 

و طرف های  دارندگیرند که فکر می کنند با آنها همسوئی 

دیگر را محکوم می کنند. نتیجه اش حذف نیروی بزرگی برای 

ست که منجر به خود تبعیدی، اجتماعی ا مصالحپیش برد 

ی منفگوشه گیری و عزلت گرائی، فرار مغزها، مبارزات 

برای صدمه زدن به حکومت، یا عدم همکاری برای پیشبرد و 

می شود. در این حال رهبران  اجتماعحفظ سیستم، و در نهایت 

 خودشانحکومتها به جای این که داور و حاّلل مشکالت باشند 

و مشکل زا می شوند و اغلب راهی  به طرف منازعه تبدیل

ریزی کامل نظم اجتماعی برای  بهمبجز شورش و انقالب و 

 . گذارندحل مشکالت و برکناری آنها از قدرت، باقی نمی 

  

Lee, Richard B. 1979 The !kung San: Men, Women, and Work in a 

Foraging Society. Cambridge: Cambridge University Press.             
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 انسانها،اجتماعات بسیار باستانی و حتی در پیش  در 

اجتماعات اکثراً از خویشاوندان ساخته شده بودند. در این 

ی کامل به سعادت گروهی داشت. وابستگوضع سعادت افراد 

طبیعی  بطوردر نتیجه منع قتل دلبخواهانه یک عضو از جمع 

در شهر دیترویت  تحول یافت. در مطالعه ی وسیعی از قتلها

 روابطبا مقتول  قاتلکه به احتمال زیاد   شدهامریکا معلوم 

 توسطخویشاوندی نداشته است. مثالً احتمال قتل فرزند ناتنی  

فرزند تنی  قتلبرابربیشتر از احتمال  066یکی از والدین 

است. بنابراین احتمال زیادی هست که تمایلی طبیعی برای 

شخص وجود دارد که حتی در  فرزندان پرورشمحافظت و 

نیز  شوندضداجتماعی ترین انسانهائی که مرتکب قتل می 

 صادق است. 

  

Daly, M, & Wilson, M, Homicide, New York: Aldine de Gruyter.   

  

 حفظطرف دیگر منع اخالقی قتل وسیله ای برای  از 

کسانی است که رفتارها را تجویز کرده و در صدد برقراری 

در آن افرادش امنیت جانی  کهجتماعی هستند. اجتماعی نظم ا

یگر دندارند، آنقدر بی ثبات است که در آن هیچ رفتار اخالقی 

برپا نمی شود و جائی برای همکاری، فداکاری و پیشرفت 

ی قتل خویشاوندان باستان  اجتماعاتوجود ندارد. در همه ی 
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راد در حالی که منع اخالقی برای کشتن اف بوده،ممنوع 

یکی با هم نداشتند، کمتر نزداجتماعات دیگر که قرابت ژنتیکی 

 زمانتأکید می شد. این امر در زندگی بشر به اصطالح متجدد 

سعی وافری دارند با عقل سلیم ما هم مشاهده می شود. مردم 

کشی در داخل اجتماع  آدمکه از برقراری جنگهای داخلی، و 

بین افراد اجتماع افزایش خودشان جلوگیری کنند و مهربانی را 

ولی براحتی احمقانه ای با اجتماعات دیگر وارد جنگ  دهند،

خم به ابرو نمی آورند، بلکه به  آنهاشده و نه تنها از کشته های 

ملی هر  قهرمانانتعداد هر چه بیشتر آنها افتخار می کنند. 

کشوری کسانی هستند که تعداد بیشتری از افراد اجتماع 

کشته اند. حتی در دستورات دینی ای که  جنگها همسایه را در

از واجبات است  متفاوتادعای جهان بینی دارند، قتل دیگران 

و نه تنها اجر دنیوی بلکه اخروی دارد. قهرمانان دینی اغلب 

ی هستند که در یک روز صدها نفر را فقط به گناه کسان

الگو و خون کشانده اند.  خاکمقاومت در برابر ایده ی تازه به 

 قرار دادن این افراد خشونت را توجیه می کند.

  

یش می آید که پاین جا مسئله ی حرکات انتخاری   در 

. در این حال هستندظاهراً برخالف نظم و اخالق طبیعی 

می کند و ظاهراً این  شخص جان خود را برای یک ایده فدا

انتخاب اصلح برای بقاء شخص و تولید مثلش  برخالفرفتار 
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یه کرد. یکی این توجاین امر را می توان بطرق زیادی  است.

که در  کرده اندقانع  را که در اکثر موارد شخص فداکار

پاداشهائی نصیبش می شود که بهیچ وجه  مرگزندگی پس از 

ین که او قانع ادر زمان حیاتش به آنها دسترسی ندارد. دوم 

ت شده است که در شرائطی که زندگی می کند نخواهد توانس

ی داشته و بر عوامل داخل گروهی و خارج سعادتمندزندگی 

در کنترول بودن  ادراکگروهی تهدید کننده برای برقراری 

غلبه کند و بطور منفعلی تمایل به مردن پیدا می کند. سوم 

ی انتقام بعنوان یک تقلید مخرب است، که این افراد  مسئله

کسانی که ی آسیب رساندن به برابرای معامله ی به مثل و 

، فرض شده اند آنهایا فرهنگ و باورهای  اجتماع  مخّل نظم

می زنند. دلیل دیگر پدیده ای است  رفتارهادست به این گونه 

می توان  واقعکه به شستشوی مغزی معروف شده است. در 

افراد خیلی زیادی را با تکنیک های مختلف مجبور به کاری 

بیت و فرهنگ که برخالف طبیعت، تر کردظاهراً قصدی 

یم گیری تصمغالب اجتماعیشان است. در این افراد سامانه 

مغز و اطالعاتی که بر اساس آن مغز برنامه ریزی می کند 

خواسته و ناخواسته به عهده ی شستشوگر  رامختل شده و آنها 

ی مختلی دارند و مغزمی گذارند و در نتیجه این افراد محتوای 

ئناً قبل از شستشوی مغزی کارهائی انجام می دهند که مطم

رهبران بعصی از فرقه به انجام آن نبودند.  قادربهیچ عنوان 

های سیاسی و دینی مهارت خاق العاده ای برای این امر در 
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توده ها دارند و آنها را داوطلبانه به سالخ خانه های مختلفی 

غیرطبیعی بودن اوضاع مغزی این افراد غیر روانه می کنند. 

توجیه کرده و در نتیجه مسئولیتی  رارفتارهایشان طبیعی بودن 

یوی و دندر حد محتویات مغزیشان داشته و اجر و مجازات 

احتماالً اخروی آنها هم باید در این متن ارزیابی شوند. اگر 

به آنها تعلق نمی گیرد زیرا  باشدپاداش اخروی هم 

دست  ورفتارهایشان تحت تأثیر عقالنیت و منطق و مغز سالم 

خورده نیستند و هر سه سامانه مغزیشان متأثر از عوامل ن

 خارجی هستند. 

  

ها  انسانی که مطرح می شود این است که چگونه سؤال 

قادر به تصمیم گیری، قضاوت و فیصله دادن بین انگیزه 

را تا حال باید هستند؟ جواب  کنندههای طبیعی رقابت 

یت بر که تصمیم گیریهای مغز در نها روشن کرده باشم

برتر محتوای یکی از سامانه  تواناساس محتویات آن و 

های سه گانه ی هدایت کننده ی رفتارهایش است. برای 

از سامانه ی لیمبیک که مسئول حفظ  مدارهائیاگر  مثال

تقویت  بطور سرشتی و یا اکتسابی بشدتسرزمین است 

ید قرار گیرد، هدت مورد سرزمین این فرد و باشد شده

بر تمایل  ازش این بخش از سیستم لیمبیکنتایج پرد

که محصول بخشی دیگر از آن  طبیعی برای زنده ماندن 
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خود را در راه  جانشخص براحتی و ، هدرغلبه کاست 

 دیگر آب و خاکش فدا می کند. این امر در باره ی وظائف

یمبیک صادق است، ولی در مورد محتویات لسامانه ی 

یست. نه ی مغز صادق سامانه جلوپیشانی و قشر گسترد

جنسی و  ارتباطاتروابط خانوادگی، ، باورهای دینی

ی لیمبیک  سامانهتولید مثلی که همگی از محصوالت 

رفتاری  روشمشمول این براحتی می توانند هستند، 

جنسی  روابطشوند. در رهبانیت مسیحیان که تولید مثل و 

ین باید فدای باورهای دینی شوند، یکی از مثالهای خوب ا

یل به بهشت رفتن و سعادت تماگونه رفتارهاست. 

روحانی بر لذات جنسی و تولید مثل می تواند غلبه کند. 

قابل مالحظه ای از این افراد در این راه  تعدادالبته 

بار آورده  بهشکست خورده و افتضاحات اخالقی زیادی 

 و خواهند آورد. 

  

Boyd, Craig, 2004. Thomistic Natural Law and the Limits of 

Evolutionary Psychology, Chapter 10, pp. 221- 237, Evolution and 

Ethics. Ed. Clayton, P., & Schloss, J, William B. Eerdmans 

Publishing Company, Grand Rapid, Michigan / Cambridge, U. K.  
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در سیر تحول و  انسان کنونی که پنج میلیون سال قبل 

سه نخست پای بزرگ جثه ی دیگر )گوریل،  از تکامل

با این ، ستا شدهآفریقا جدا ساکن شمپانزه، اورنگ اوتان( 

دارای ویژگی های مشابهی در زمینه ی رفتار های  حیوانات

این ویژگی ها را همه ی آنها ی رسد که م. به نظر استاخالقی 

الت از پیش نخست پای مشترک دیگری به ارث برده باشند. دخ

یده می دنوع این حیوانات  8هر  درگروهی در منازعات  فعال

شود. این وظیفه در نخست پایگان به عهده ی حیوان نر غالب 

(α male)  آن را در اجتماعات کمتر تکامل یافته ی  آثارکه  است

یتشان از حقوق محرومانسانی با زیرپا گذاشتن حقوق زنان و 

مات قضائی و رهبری برابر، بخصوص در بعهده گرفتن مقا

یفه ی برطرف کردن مناقشات را دارد، وظحکومتی که 

ی این رفتارهامشاهده می کنیم. این امر نزدیک تر بودن 

اجتماعات را به دنیای وحوش آشکار می کند. در بعضی از 

ی شهادت زنها را که در موارد برقراری حتاین اجتماعات 

ی شهادت  اندازه  بهعدالت و رفع منازعات الزامی می شود، 

ی در این نیست که برطرف کردن شکمردها ارزش نمی نهند. 

منازعات اجتماعی انتخاب گروهی است و برای موفقیت 

کارآئی زیادی دارد، و به کمک همه ی افراد اجتماع  اجتماع

و یا آنها  خارجی تناسلی دستگاهبدون در نظر گرفتن ساختار 

 بستگی دارد. توزیع مو در بدنشان 
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ی و تکامل –ی جالب این است که با پیشرفت تحولی  نکته 

رشد قشر جلوپیشانی رفتارهای تهاجمی فردی و اکثر 

بیشتر در آمده اند. در  کنترولمحصوالت سیستم لیمبیک تحت 

حیواناتی که گروهی زندگی می کنند خوی تهاجمی موجب 

زودرس فرد خشن می شود. افراد ساکن اجتماعات  مرگ

های امنیتی  دستگاهنسانی با فداکاری مخارج پیشرفته ی ا

اجتماع را که از محصوالت عقالنیت آنهاست، بعهده می گیرند 

این رفتارهای تهاجمی بطور مؤثری گرفته شود، و در  جلوتا 

برسد. مردم این  مناسبصورت خشونت خاطی به مجازاتی 

اجتماعات هم سعی دارند خود از خشونت در برابر خاطیان 

کنند. به این نو مجازاتها را خود تعیین و اجرا  کننداجتناب 

ندرتاً مجازاتهائی از قبیل  اجتماعاتدلیل است که در این نوع 

و  کردناعدام، قطع عضو، سنگسار، سقوط از پرتگاه، غرق 

امثالهم را به اجرا می گذارند تا از عادی شدن خشونت بعنوان 

دام های نادری ی خطاها جلوگیری کنند. اعبراراه حل مقبول 

انجام می  اولهم که در بعضی از سیستم های قضائی جهان 

د و نگیرند هیچوقت در مالء عام نبوده و در خفا انجام می گیر

دسته جمعی عده ی زیادی همراه می  اعتراضاتهمیشه با 

 را خنثی کنند. هاشود تا اثر خشونت زائی آن

  



517 

 

517 

 

هر چهار عضو نخست پای بزرگ جثه دالئل  در 

ای وجود دارند که مناقشات بین فرزندان را  دخواهانهخو

یبی به هیچ یک نرسیده و آسبزرگ خانواده حل و فصل کند تا 

شانس توزیع محتوای ژنتیکی کم نشود. با تکامل بیشتر مغز 

ین تمایل در انسانها به سایر افراد اجتماع، حتی آنها که قرابت ا

 ست.  بسط پیدا کرده ا ندارند،ژنتیکی خانوادگی 

  

یادی زبحث تحول و تکامل اخالقیات موضوعات  در 

مورد بحث قرار می گیرند. یکی بحث نظریه ای در باره ی 

عملکردی ظرفیتهای اخالقی یا  حفظمنشاء زیست شناسی و یا 

ی رفتارهامعیارهای اخالقی است. موضوع دیگر توجیه کردن 

ولی اخالقی و استنتاج اصول اخالقی هنجار از نظریه ی تح

تکاملی"  –یات تحولی اخالقیگر خود "دتکاملی است. سؤال 

که درگیر با سؤاالتی در باره ی طبیعت اخالقی کائنات  هستند

ی حیات با نزاع دائمیش برای بقاء که تحولی برداشتهااست.  

به هزینه ی حیات موجودات زنده ی دیگر تمام بجز در گیاهان 

یات ححلقه ی  ی شود، غلبه  ی شرارت را حد اقل درم

حیوانات بیش از حد روشن کرده و وجود عدالت در خلقت 

. مشکل پیش راه پیداکردن استحیات را زیر سؤال برده 

 هدفتوجیه برای این بی عدالتی و یافتن جوابی است که بتواند 
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اخالقی کائنات، اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، یا خوبی 

 د، را به اثبات برساند. ی به او داصفتخالق، اگر بتوان چنین 

  

یات در اخالقکوشش برای شرح منشاء تحولی تکاملی  در 

یش می آید. سؤال اول، مشابه به پسؤال بهم مربوط  دوانسانها  

ی هامتااتیک فلسفی درگیر بحث در باره ی منشاء سامانه 

یل تمایعنی ظرفیت انسان، در واقع   –اخالقی بطور کلی است 

 وجود"  آنجا در" عاملی یا چیزیباور که یونیورسال به این 

دارد که از ما می خواهد که بطور هنجار رفتار کنیم. سؤال 

ی اخالقیات هنجاری است، که درگیر فلسفمسئله ی   مشابهدوم 

تکاملی برای محتویات  –سؤالی است که آیا اساسی تحولی 

یک سیستم اخالقی یعنی برای یک باور اخالقی یا اخالق 

یات اخالقتکاملی  –ود دارد. نظریه های تحولی هنجار وج

توصیفی هستند نه تکلیفی؛ این نظریه ها علل طبیعی 

اخالقی خاص را شرح داده،  باوراستعدادهای اخالقی یا یک 

واقع  در ولی بخودی خود در صدد توجیه این رفتارها نیستند.

یات اخالقتکاملی  –دو موضوع اساسی را باید از دید تحولی 

داد. اول این که تقاضاهای اخالقیات هنجار اموری شرح 

اخالقی است، علیرغم  کههر آن چه یعنی مطلق هستند: 

تمایالت سیستم لیمبیک انسانها اخالقی است، و امر اخالقی 

یکی از استراتژیهای مختلف و انتخابی نیست که بتواند  بعنوان
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ر نه تجربه ی زندگی اخالقی درگی دوم،زندگی را بهبود بخشد. 

ی گاهگاهتنها ارزیابی و انتخاب رفتارهائی مستقل، و حتی 

متعارض با تمایالت شخصی است، بلکه شامل نوع خاصی از 

های ثانوی می گویند که  خواستهخواسته هاست که به آن 

 . استیل به انگیزه های صحیح " ممتضمن "

  

قبیل  ازتحولی تکاملی استعدادهای اخالقی مسائلی  شرح 

 –یعنی چه نقش توافقی  ،استعدادها وجود دارند چرا این

 ،نده اتطابقی بازی می کنند؛ چگونه این استعدادها بوجود آمد

ی ای تحول انتخاباخالقیاتی، و در چه محیط  –یعنی چه پیش 

ند که بتوان منشاء تکامل نوعی و شعوری آن ها را ه ایافت

 توجیه کرد؟

  

 احساساتانات و ی ایراد می گیرند که با وجود هیجبعض 

که ارزیابی رفتارها را بعهده دارند چه احتیاجی به اخالقیات و 

ی است. ولی هیجانات، و احساسات آگاهانه اخالققضاوت های 

زندگی فردی  بهی ناشی از آنها استعدادهائی هستند که 

اشخاص، علیرغم اجتماعی بودنشان کمک می کنند، در حالی 

جتماعی انسانها هستند، و هر یر رفتارهای ادرگکه اخالقیات 

بازی می کنند. از  رادو در سعادتمند شدن و بقاء او نقش خود 

طرف دیگر زندگی اجتماعی و خویشاوندی بشدت با هیجانات 
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اند )به کتابهای خطای دکارت، در جستجوی  شدهزنجیر 

یو مراجعه کنید(، داماساسپینوزا و حس واقعه نوشته ی آنتونیو 

ات تحت مدیریت یک زیربنای تشریحی ای و هریک از هیجان

را می توان با تصویر برداری های مغز نشان  آنهااست که 

یجانات هی اخالقیات را مکانیسم پشتیبان کننده ی بعضداد.  

می دانند تا در صورت شکست آنها در ارزیابی شرائط به 

مطالعه در مواردی از بد رفتاری با  مثالً،کمک فرد برخیزند. 

ه است کرد آشکارو احساسات درونی اکثر والدین،  کودکان،

که برای پرورش کودکان احساسات والدین احتیاج به متممی 

ی دارند که غلط است که با کودکان شعوربه این باور 

باور شعوری ای که کمبود آن را می توان به بدرفتاری شود. 

آسانی در بسیاری از خانواده ها یافت. خانواده هائی که 

نش بدرفتاری با فرزندان را بعنوان مسهل تخلیه ی خشم و بالغی

تزریق این گونه اضطراب  خود مورد استفاده قرار می دهند. 

اجتماعات بداخالق از وظائف مصلحان  درباورهای شعوری 

ی و یا جسماجتماع است که باید هر گونه حق سوء استفاده ی 

پدر  و بخصوص هروانی فرزندان را از والدینشان اخذ کرد

والدین تکالیف زیادی نسبت به  .بسپرندساالری را به تاریخ 

فرزندان دارند، ولی در این مورد حقوق معدودی را می توان 

  به آنها  داد.
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تکاملی اخالقیات  –ی که نظریه های منشاء تحولی حال در  

سؤاالتی را بر می  وجودشانمطلقاً توصیفی هستند تا تکلیفی، 

ی این که آیا تحول و تکامل می توانند انگیزند در باره 

ی اخالقی را توجیه کرده و یا معیارهای رفتارهای درخواستها

آیا کوشش در این راه یک  برسانند،اخالقی را به اطالع 

 واقعاً یا این که  ،سفسطه ی موافق با اصول طبیعی است

گزارشی تحولی تکاملی کامالً طبیعی شده از اخالقیات باعث 

بیشتر  ی دینی و فلسفی می شود.اخالقجیهات واژگونی تو

مطالعه ی زیست شناسی اخالقیات به  محققان باور دارند که

می دهد که چرا اخالقیات این طوری هستند  جواباین سؤال 

ولی کوشش های  .باشندکه هستند، و نه این که چگونه باید 

زیادی شده است تا به این انتقاد جواب داده شود. به این معنی 

در حیطه ی زیست شناسی تحولی تکاملی کوشش می شود  که

ی تکاملی بیرون تحولکه اصول خاص اخالقی از نظریه ی 

کشیده شوند. در واقع بحث در این زمینه است که ما کی هستیم 

کسی باید باشیم تا بتوانیم در بقائمان سعادتمند باشیم؟.  چهو ما 

براساس ساختار  ی مضرو مفیدمان رارفتارهادر این راه باید 

کرده و  درمانبیولوژیکمان مشخص کرده، رفتارهای منفی را 

در راه پرورش رفتارهای مفیدمان کوشا شویم. برای مثال از 

ی هم جنس بازی از آنجا که مانع تکالیف رفتارها جنبهاین 

ی شوند را می توان متولید مثل و تأسیس خانواده ی هسته ای 

زیرا از دستگاه تناسلی که  مضر و غیر اخالقی تلقی کرد،
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یعی برای تولید مثل ساخته شده و لذت جنسی جایزه طببطور 

یل خانواده، و ادامه ی تشکی دشواریهای احتمالی تولید مثل، 

زندگی مشترک همسران با هم است، فقط بعنوان وسیله ی لذت 

می شود و هدف زیست شناسی را زیرپا می گذارد. از  استفاده

یقی از زیربنای ژنتیکی رفتارها در عمشناخت  آن جا که فعالً 

 افزاردست نداریم، و ابزاری برای تغییر دادن سخت 

ساختاری مغز در جهت بهبود آن در دست نیست، باید عوامل 

در کار مغزهایمان  کهی و اجتماعی  فرهنگفیزیکی، شیمیائی، 

هستند را شناخته و از طریق تعدیل آنها نرم افزار مغز  مؤثر

با روابط اجتماعی مثبت  منطبقر جهت رفتارهای را د

ی فرهنگپرورش دهیم. در این راه است که می توانیم پیروزی 

بر پردازشهای خالص زیست شناسی پیدا کرده و از سبعیت و 

وجودمان و در ساختارهای  عمقوحشی گری ای که در 

سامانه ی لیمبیکمان به ارث برده ایم، فاصله ای مقتضی 

د قبول کنیم که سبعیت طبیعی مثل آتشی زیر یریم. بایبگ

نهفته است و فقط با تقویت  ماخاکستر مهار کننده ی فرهنگی 

جنبه های مختلف فرهنگی است که  منطقی -عقالنی  – علمی

قابل پرورش یه داده شده به انسانها  هد توانهای مغزیبا 

ی کرد شرائطی سعمی توان آنها را خفته نگهداشت، و  هستند،

نیاورد که این مهار برداشته شود، و گرنه همانطور که  پیش

انسانهای لیمبیکی ای که محروم از عقالنیت  استتاریخ شاهد 

های پست  رفتار، رفتارهائی می کنند که از می شوندقشری 
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ترین حیوانات غیراخالقی تر هستند. با شناخت بیولوژیکی 

از ی از شعبده بازی های مغزمان ناشزیربنای ادراکات 

ثابت های  بهرفتارهائی که اخالقیشان می نامیم، و تبدیل آنها 

رفتاری آگاهانه و برنامه ریزی شده، شاید بتوان ژنتیکمان را 

سمت واالئی ای که سعادت همگانی را به  بهطی نسلهای آینده 

ید هرگونه بابار خواهد آورد، متحول کنیم. در این راه 

دارمان را کنار گذاشته و دوگانگی ریشه ای در هر رفتار و کر

یشه ی همه ی جنبه های وجودمان را در رسعی کنیم که 

فیزیکی پیدا کنیم که از آن ساخته شده و از رابطه ی اعقابیمان 

از جانداران دیگر شرم نداشته باشیم، زیرا از همان قماشی 

آنها ساخته شده اند و تحفه ی جدا بافته ای  کهساخته شده ایم 

الطبیعه  ماوراءنه جنگ و نزاعی بین نیروهای نیستیم. هیچگو

ی خوب و بد، نه در طبیعت، و نه در هیچ نقطه ای از حیات 

ین مغز ما انسانهاست که خالق خیر و شر اهم وجود ندارد، 

ای هم  دهندهاست، لذا نباید به انتظار نیروی متافیزیکی نجات 

فقط در  باشیم. ما در چهارچوبی بسیار محدود آفریده شده ایم و

یتی با ادراک کاذب آزادی اراده داشته باشیم، فعالآن می توانیم 

همگانی و از طریق  کوششباید سعی کنیم این چهارچوب را با 

آموزش و پرورش و توسعه ی فرهنگی پیشرونده و هر آن 

آن چه که در پشت سرمان اتفاق افتاده، فراخ  ازفاصله گیرنده 

محصولی  همخشیم. اخالقیات تر کرده و کیفیت آن را بهبود ب

طبیعی هستند که برای بهبود روابط اجتماعی ما توسط طبیعت 
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ی از آنجا که رفتارهای عالی انسانها نسبت به ولخلق شده اند، 

و هنوز  است،میلیاردی طبیعت محصولی جوان  5.3تاریخ 

بلوغ پیدا نکرده اند، راهی بجز پرورش آن با استفاده از 

که ابزارهای واالی مغزهایمان هستند،  ،خودعقالنیت و علم 

یم تا بتوانیم هرچه باشنداریم. در وقع ما باید عاقالنه خوب 

و  ، ایدئولوژیکبیشتر از اصرارهای خودخواهانه، قبیله گرا

یمبیک فاصله بگیریم، زیرا بدون آن امیدی لتوهمی سامانه ی 

ه ید قبول کنیم کبابه بقاء مملو از سعادتمان وجود ندارد. 

انسانها توان بالقوه ی اخالقی شدن را دارند، ولی در عمق 

ی اخالقی، به معنی فداکار مطلق به منظور افرادوجودشان 

باید به هدف  بالقوهبهبود وضع دیگران نیستند. این توان 

پیشبرد منافع فردگرائی پرورش داده شود. با بهبود بخشیدن به 

جتماعی را هم ی اجتماعی یک یکمان، سیاست های ارفتارها

میانگین رفتارهای بین  واقعکه محصول مجموعه ی آنها و در 

فردی هستند بهبود به بخشیم. زمامداران هر اجتماعی محصول 

اجتماع و نتیجه ی عقل کلی اجتماع هستند، و اگر این  همان

ی لیمبیک شود، امیدی برای  سامانهعقل مغلوب فرآورده های 

 تعصباتیزی؛ ملی گرائی؛ بهبود اجتماع نیست. غریبه گر

برتری نژادی، قومی، فرهنگی، وعقیدتی؛ خرافه و باورهای 

ی لیمبیک هستند و باید تحت  سامانهاساطیری همه محصوالت 

ید از باکنترول عقالنیت و علم و منطق در آیند و بخصوص 

دخالت آنها در تصمیم گیریهای سیاسی که کوچکترین آنها 
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نسلهای متعدد دارند، جلوگیری ی برااثری هنگفت و پایدار 

ی واگذار انسانهائکرد. برای اداره ی امور باید کارهای مهم به 

شود که رفتار و کردارشان در واالترین سطوح مغزی فعالیت 

چه بیشتر از سطح باستانی مغز فاصله گرفته  هرمی کنند و 

یشتر به دنیای باند. در غیر این صورت اجتماع را هر چه 

ده و آن را از رسیدن به یوتوپیای آرزوئی افراد وحوش فرو بر

 عقب می برند.  آن

  

آنها را اخالقی می  کهی یافتن ریشه های رفتارهائی برا 

نامیم، و برای برقراری نظم اجتماعی الزم هستند، مطالعات 

یادی در نخست پایگان انجام گرفته اند. مثالً شمپانزه های ز

می کنند، گاهگاهی با یا ی زندگنری که در یک گروه با هم 

یقه دقبدون دلیل مشخصی با هم نزاع می کنند. بعد از چند 

نزاع حیوان مغلوب به درختی پناه می برد، حیوان غالب از 

باال رفته و دستش را بعنوان صلح و  اودرخت دیگری در کنار 

و صرفاً  دستهاآشتی بطرف او دراز می کند. با یا بدون تماس 

دو حیوان باهم آشتی کرده، از درخت پائین با این ژست، این 

یستند انسانها و نبه تیمار یکدیگر می کنند. نادر  شروع  وآمده 

رهبرانی که در روابط بین فردی و بین المللی در سطحی 

ها رفتار می کنند و دست آشتی دشمنان  شمپانزهمادون این 

د و ای رد می کنن کنندهتخیلی یا واقعی شان را با تلخی مشمئز 
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آرزوی از هم دریدن آنها را می کنند، و چه بسا همین کار را 

کرده و خواهند کرد و بجای روبوسی خون یکدیگر را می  هم

هم شایعترین راه آشتی  باریزند. بوسیدن و تماس دستها 

ی کردن آشتشمپانزه ها با یکدیگر است، رفتارهائی که در  

نمادی از رفتاری  نهاانسا. دست دادن اندانسانها هم بسیار شایع 

 است که در برخورد با یکدیگر اسلحه در دست ندارند!!. 

 

  

و صدا بین دو  سراز نزاعی پر  بعد: آشتی کنان  08.0 شکل

به  هشمپانزه ی نر در باغ وحش. حیوانی که مفعول نزاع بود

، و بعد از ده دقیقه طرف منازعه اش دستش برده پناهدرختی 

چند ثانیه هر دو حیوان بهم  ازده، و بعد را برای آشتی دراز کر

 ارزشهارسیده و آشتی می کنند. اقتباس از کتاب نوروبیولوژی 

 (Neurobiology of Values) به آن استناد شده است. که 
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ی آشتی جویانه ی متنوعی بعد از نزاع در رفتارها  

مشاهده می  یاری از حیواناتی که با هم زندگی می کنندبس

نوع از نخست پایگان،  56ی مثال این رفتار ها در برا شوند.

یل دل.  دیده می شونددالفین ها، و گله های بز اهلی  کفتارها،

ی  دوبارهشیوع این رفتارها این است که باعث برقراری 

روابطی می شوند که با رفتارهای تهاجمی به مخاطره افتاده، 

جالب این  یوانات اجتماعی شده الزامی هستند.حولی برای بقاء 

بمراتب  منازعهجاست که بعد از نزاع شیوع تماس دوطرف 

یوانات حبیش از شیوع تماس با بقیه ی افراد گروه است. بیشتر 

روابط همکاری اجتماعی شده که گروهی زندگی می کنند 

گاهگاهی دارند. با این وجود،  بین افراد گروه خود کننده ای

رای رفع و رجوع این . بی ظاهر می شوندبرخوردهائبین آنها 

و  ،ای احتیاج هستبه رفتارهای ترمیم کننده  برخوردها

را برایشان تهیه دیده  وسائلی طبیعت با دست و دلبازی چنین

 کودکستانهااست. رفتارهائی این گونه بین کودکان انسانها در 

بطور واضحی مشاهده می شود، که در آن بچه ها بعد از دعوا 

و تماسی بیشتر از حد معمول با هم  شده ترکردن بهم نزدیک 

یده می شود. اگر دمی گیرند. در بالغین نیز چنین رفتارهائی 

بین دونفری که به هر دلیلی به هم محتاج هستند نزاعی درگیر 

تماسها بمراتب بیشتر می  ،از آشتی کردن بعدشود، تا مدتی 

 Valuable Relationship) ارزشمندشود. به این نظریه ی ارتباط 
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Hypothesis) و آشتی  صلحی گویند. براساس این نظریه "م

محتاجند و از فروریزی  بهممخصوصاً بین افرادی که 

 احساسروابطشان ضرر می بینند، برقرار می شود". در واقع 

احتیاج چه آگاهانه و چه ناآگاهانه موجب پیدایش این رفتار 

ی دیده بین المللی هم چنین رفتارهائ سطحاخالقی می شود. در 

بعد از دو  اروپامی شود. بهترین مثال آن پیدایش اتحادیه ی 

جنگ مخوف بین المللی اول و دوم، و روابط ایاالت متحده با 

بعد از جنگ دوم جهانی است. در حالی که این  آلمانژاپن و 

ی، حتی بعد از سقوط شورونوع رفتار بین ایاالت متحده و 

ر این بود که شوروی یا بعداً دلیل این ام .نشد مشاهدهکمونیسم  

روسیه نتوانست به غرب نشان دهد که احتیاجی متقابل بین 

غرب و آنها وجود دارد.  روابط محتاجانه ی چین با بقیه مثال 

مثبت این ارتباط متقابل است. به همین دلیل است که در روابط 

خصمانه ای که ممکن است در نهایت به جنگ کشیده شود، 

صادی و قطع روابط و تبادالت فرهنگی از تحریم های اقت

در واقع  اولین گامهای کاهش احتیاج به کشور مخاصم است. 

صلح بخاطر صلح برقرار نمی شود، بلکه برای برقراری و 

و اگر چنین برداشتی وجود نداشته  است،حفظ منافع دوطرفه 

یند، و طرفین گوباشد، به آن ترک مخاصمه و یا آتش بس می 

مناسبی هستند تا دوباره نزاع را از سر بگیرند.  منتظر فرصت

ملتها به یکدیگر تا حدی که سعادتشان مدیون  کردنمحتاج 

منطقی بین المللی  روابطیکدیگر بشود، بهترین راه برقراری 
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است.) فرنسیس دو وال، در کتاب نوروبیولوژی ارزشهای 

ای (. این امر بر07-53قبالً اتخاذ سند شد، صفحات  کهانسانی 

ین زن ها و مردها هم ببرقراری روابط خانوادگی بخصوص 

صدق می کند. در زمان ما احتیاجات مالی کمتر زنها به 

توان دوطرف برای برقراری روابط عاطفی  نقصانمردها، و 

اجتماعات  درواقعی بین هم که ناشی از کشمکشهای روانی 

بیمار است، و ازدواجهای مصلحتی رنگ و بو دار بدون 

ستگی های واقعی و یا صرفاً به هدف سوء استفاده ی مالی، دلب

و شانس  کاستهاحساس احتیاج واقعی بین زنها و مردها را 

طالق را بیشتر و احتمال برقراری خانواده ی هسته ای پابر 

ین باست. در فرهنگهای کشاورزی روابط  داده  کاهشجا را 

ن( والدین )بخصوص پدران( و فرزندانشان )بخصوص پسرا

در زمان ناتوانی و  بخصوصهم تا حدی بر اساس احتیاج، 

کهولت برقرار شده و از این جهت به پسران که بهتر می 

احتیاجاتشان را برطرف کنند، بیشتر ارزش می دادند.  توانستند

پیشرفتهای مددکاری اجتماعی و  وبا صنعتی و تجاری شدن، 

 فرزنداناحساس اطمینان در سنین کهولت، عشق و عالقه به 

پسر و دختر بیشتر بهم نزدیک شده اند و عاطفه ی عمیق تری 

به والدینشان نشان دهند، احساس  نسبتکه دخترها قادرند 

. ولی، استاحتیاج احتمالی به پسران را تا حدی جبران کرده 

رویهم رفته درهر زمانی روابط والدین و فرزندان در سطح 
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ی انتقال توده ی ژنومی ماند و نیرو خواهدمفید لیمبیکی باقی 

 در قفای آن، آنرا به جلو می راند. 
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: شمپانزه ها در حال بوسیدن و آشتی کردن، به صورت 08.5

ی مشاهده نمی شود. این تهاجمآنها دقت کنید، هیچگونه 

 بوسیدن ها ارتباطی با روابط جنسی بین این حیوانات ندارد.

  

ام که یکی از  کردهدر نوشته های مختلف گوشزد  بارها 

انسانی و  اجتماعاتنیروهای اصولی و بنیانی شکل دهنده ی  

وکسلر  –. زان است  (empathy) حیوانات عالی ادراک همدردی

منتشر کرد، گزارشی از یک 09.8در سال  کهدر مطالعه ای 

ی  مشاهدهتجربه در خانواده ی خود را شرح داد. او برای 

یکی دیگر از افراد خانواده که رفتار کودکانش در برخورد با 

دادن مشقتی که می کشید در حال گریه  نشانمتظاهرانه برای 

 کردنکردن )افسردگی(، ناله کردن )درد(، و هق هق 

)پریشانی( بود، متوجه شد که کودکان کمی بیش از یک سال 

ین امر یکی از مراحل برجسته ی ااو را تسکین می دهند. 

ی فردهیجان مشمئز کننده در  رشد کودکان است: اظهار یک

دیگر واکنشی عالقمندانه و مضطرب کننده در کودکان ایجاد 

وکسلر مشاهده کرد رفتار  خانممی کند. نکته ی جالبی که 

و  آمدهحیوانات خانگی او بود. این حیوانات هم بنظر نگران 

دور و بر کودکان جمع شده و سرهایشان را در آغوش آنها می 

این گونه از طرف حیوانات خانگی و  عواطفگذاشتند. ابراز 



532 

 

532 

 

نگهداری  تحملمی برند پاداش  این رفتارهالذتی که انسانها از 

 این حیوانات است.پرورش و

  

Zan-Waxler, C, et al (1992) Development of concern for others 

Dev Psychol 28:126-138                                                                     

             

نظریه ی ذهنی، یا ذهنیت بین فردی، غیر از  ساختن           

 داراست،  یدیگر ، جنبه های زیادبا بقیه ی افراد پیوند هیجانی

حین برقراری روابط  شخصخود  شرائطمثل ارزیابی 

ی هاپیشگوئی رفتارهای دیگران بر اساس تجربه  اجتماعی؛

کسانی که برای شخص  ازکشیدن اطالعات  و بیرون ؛شخصی

فهم دانسته های دیگران و  که همگی به ؛مفید واقع شده

د. وقتی که حالت هیجانی یک فرد نی داربستگمقاصدشان 

ی کند به آن محالت مشابه یا مرتبطی در ذهن دیگری ایجاد 

 سرایت هیجانی می گویند.

  

 Hatfield, E. et al (1993) Emotional contagjon, Curr Directions 

Psych Sci 2:96-99                                                                              

  

رشد و توسعه ی مغز هم در سیر تحول و تکامل  با 

یز تماافزایش داروینی، هم رشد سنی، و هم تربیت اجتماعی 
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که زیر مایه بین خود و دیگران، و درک روزافزون شرائطی 

یگران است، سرایت هیجانی تبدیل به هم دی حاالت هیجانی 

یت هیجانی را در خود ادغام سرای همدرد .دردی می شود

ی وراکرده و بدون آن نمی تواند هستی پیدا کند، ولی همدردی 

سرایت هیجانی پیش می رود، بطوری که فیلتری بین حالت 

ر داده و یک خودش قرا صاحبذهنی دیگران و حالت ذهنی 

الیه ی شعوری به آن اضافه می کند. در همدردی شخص 

ی خود را با حالت درونی دیگران اشتباه نمی کند. درونحالت 

یت تطابقی بسیار باالئی اهمهمدردی یک پدیده ی اجتماعی با 

برای حیواناتی است که گروهی زندگی می کنند. به همان 

گی رفتاری، همکاری که بقاء حیوانات مختلف به هماهن اندازه

ی بستگی دارد، انتخاب اصلح باید اطالعاتدوطرفه، و انتقال 

یجانی دیگران را همکانیسم های پیوسته برای ارزیابی حاالت 

 بعالوه، ارجحیت داده و به روشی تطابقی به آنها جواب بدهد.

ید طوری از نظر زیست شناسی مجهز باشند تا بدون باانسانها 

 اکتسابی - به پردازشهای شعوریتکیه ی غیر ضروری 

 متنوع و گاهگاهی تجربه نشده، در شرائط اجتماعی بتوانند

 وظائفی را بطور مؤثر انجام دهند.

  

Hoffman, ML (1981) Perspective on the difference between 

understanding People and understanding Things: The role of 
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affect. In: Flavell JH, Ross L (eds) Social Cognitive Development. 

Cambridge: Cambridge University Press: pp 67-81 

                                                                                           

ی به ما اجازه می دهد که با حاالت هیجانی همدرد ادراک 

برای اداره ی  توانرقرار کنیم. این بمستقیم دیگران ارتباط 

ارتباطات اجتماعی، مثل فعالیت های همآهنگ، همکاری برای 

رسیدن به یک هدف مشترک، وابستگی های اجتماعی، و 

بود اگر  خواهداست. خیلی عجیب  حیاتیمراقبت از دیگران 

مکانیسم های بقائی ای که به این قدیمی در زندگی انسانها 

 دلی در حیوانات دیگر نداشته باشند. معا اند،شروع شده 

  

موشهای صحرائی  اگر غذا دادن بهمطالعه ای  در 

غذا دریافت کنند، که یادگرفته اند با فشار دادن  آزمایشگاهی

در همان همراه با شوک الکتریکی به موش دیگری  فشاراین 

یافت غذا درشود، حیوان اولی از فشار دادن اهرم برای قفس 

 و گرسنگی می کشد.  خودداری کرده

  

Church RM (1959) Emotional reaction of rats to the pain of others. 

J Comp Physiol Psychol, 52:132-1324                                          
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یوانات حمطالعه ی دیگری در میمونهای رزوس، این  در 

ترسناکی  به تصاویر میمونهای همنوع خودشان که وضعیت

 ی نشان می دادند. اجتناببخود گرفته بودند واکنش 

Miller RE, et al (1959) Relevance of facial expression and posture 

as cues to communication of affect between monkeys. AMA Arch 

Gen Psychiat 1:480-488                                                                      

                      

فشار دادن اهرمی برای دریافت  اگردر تجربیات فراوانی  

آمدن شوک الکتریکی به میمون همنوعی  واردغذا موجب 

یده و از فشار کشروز گرسنگی  05شود، میمون اولی حتی تا 

دادن اهرم خود داری کرده است. این میمونها بمراتب طوالنی 

ی صحرائی فوق الذکر این رفتار را نشان داده موشهاتر از 

 اند.

Wetchkin S, et al (1964) Shock to a conspecific as an aversive 

stimulus, Psychonimic Science 1:47-48                                    

  

ی در همدردزیادی نشان داده اند که ادراک  مطالعات 

 ل و تکامل بیشتری پیدا کرده اند، که تحو نخست پایگان

 بمراتب بیشتر از میمونهاست.  

O’Connell SM (1995) Empathy in chimpanzees: Evidence for 

theory of mind? Primates 36:397-410                                           
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ه ها: حیوان جوانی دست ی دادن بین شمپانزدلدار: 08.5 شکل

در نزاعی با  کهخود را دور کمر شمپانزه ی نر خشمگینی 

رقبیبش شکست خورده، و در حال فریاد کشیدن است انداخته 

ی دهد. اقتباس از کتاب نوروبیولوژی حقیقت که دلدارتا او را 

 قبالً استناد شده است.
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یوانی حی دادن که لمس دوستانه، و اطمینان بخش دلدار 

است که در نزاعی شکست خورده و توسط ناظری بی طرف 

یگان بیشتر از میمونها دیده می پابه انجام می رسد، در نخست 

 خودخواهانهشود. دلداری دادن را نباید با آشتی کردن که 

است، اشتباه کرد. فائده ی دلداری دادن به دلداری دهنده 

 یشه حیوان مغلوب است که دلداریهممشخص نیست، ولی 

ی دلدارداده می شود و هرچه شدت تهاجم به او بیشتر باشد، 

بیشتری دریافت می کند. دلداری فقط در نخست پایگان مشاهده 

یمونها که در سیر تحولی پست ترند، این گونه ممی شود، ولی 

این است که کمک  امررفتار ها را نشان نمی دهند. علت این 

است محتاج  هدف دار در پاسخ به موقعیتهای خاص ممکن

و دیگران باشد، که اجازه می دهد که موقعیت  خودتمایز بین 

در حالی که  کند،دیگران را از موقعیت خود شخص جدا 

که انگیزه ی رفتاری است حفظ کند. بعبارت  را ارتباط هیجانی

ین رفتار محتاج دو فهم است، یکی این که منشاء حالت ادیگر، 

مشاهده عامل آن نیست بلکه  دفرایجاد شده خود  ذهنی نیابتی ِ

ی دهنده دلداری حالت هیجانی دیگران است؛ و دیگر این که  

دیگران پی ببرد. این دو  درباید به چرائی ایجاد حاالت ذهنی 

فهمیدن ها محتاج تمییز بین ذهن خود و دیگران هستند، 

ی که در میمونها وجود ندارد، ولی در نخست پایگان توانهائ

ین ها بود که اولین بار گالوپ در ااند. براساس  تحول پیدا کرده
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یص تشخارتباطی احتمالی بین همدردی شعوری و  09.5سال 

ین ا .داد ارائه  را(mirror self – recognition) خود در آئینه  

موضوع در کودکان انسانها و همه ی نخست پایگانی که قدرت 

. حیواناتی در آئینه دارند، نشان داده شده است راتشخیص خود 

خود آگاهی داشته و  هستند،که قادر به تشخیص خود در آئینه 

 می توانند ذهن خود را از دیگران تمییز دهند.

  

Gallup GG (1982) Self awareness and the emergence of mind in 

primates. Am J Primatol 2:237-248                                                 

  

بر دلداری دادن، همکاری های هدف دار  عالوه 

یزمحتاج همدردی شعوری هستند. همکاری هدف دار ن

کردن  برطرفرفتارهای فداکارانه ای هستند که برای 

احتیاجات خاص دیگران حتی در شرائط تازه و بدون تمرین 

. دالفین ها هم که قدرت تشخیص رسندقبلی، به انجام می 

دیگران  بارند، توان همکاری هدف دار خودشان را در آئینه دا

که در نمایشات آکروباتی  آنهاستو از همین ویژگی  دارند،را  

 در آب از آنها استفاده می شود. 

  

یژگیهای رفتاری که به اخالقیات منتسب ویکی دیگر از  

یگان و پاشده است، تالفی به مثل است. بعضی از نخست 
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ای بدست آوردن غذا از میمونها بخصوص شمپانزه ها وقتی بر

می گیرند، غذای بدست آمده را با  کمکشمپانزه های دیگر 

یک  کوششآنها به مشارکت می گذارند. در حیوانات پست تر 

حیوان برای تغذیه از شکاری که در آن شرکت کرده است، 

. رفتارهای مختل اخیر شودممکن است منجر به نزاع 

ه همه ی نتایج کوشش دیده می شوند، ک انسانها درگاهگاهی  

چین  خوشهجمعی برای رسیدن به هدفی خاص را عده ای 

فرصت طلب استفاده کرده و یارانی که آنها را در رسیدن به 

کنار می گذارند و یا حذف می کنند.  راهدف کمک کرده اند 

 .کنداین امر خصومتی عمیق بین این افراد ایجاد می 

  

 کهف و عدالت مورد ریشه های زیست شناسی انصا در 

یکی از ستونهای برقراری نظم اجتماعی بین گروه های 

یوانات انجام گرفته است. برای حانسانهاست، مطالعاتی هم در 

این امر از توزیع پاداش بین حیواناتی که در انجام یک کار 

همکاری می کنند، استفاده می شود. سؤالی که مورد بررسی 

ه بی عدالتی کردن در چه انداز کهقرار می گیرد این است 

تقسیم پاداش موجب می شود که حیوان از همکاری کردن 

زند. سؤالی که بشدت در برقراری نظم اجتماعی برای  سرباز

برای پیشبرد اهداف  بخصوصرفتار های همکاری کننده، 

گروهی در اجتماعات انسانی مطرح است. این امر حتی در 
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ی های تیمی کوچکتر، برای مثال در باز بمراتبسطوحی 

نیز صادق  شود،حرفه ای که منافع مالی در آن مطرح می 

است. بنظر می رسد که رفتار حیوانات یا انسانهائی را که با 

ی می کنند انتظاراتی هدایت می کنند که ناشی همکاریکدیگر 

یشان انتظار رفتاراز توزیع پاداشی است که برای خوش 

 sense)نظم اجتماعی" حسیه ی "نظر(de Vaal) وال  دو .دارند،

of social regularity) در این مورد ارائه داده، که با یک سری  را

 رفتارباید طبق آنها   شخص  کهانتظارات تعریف می شود 

توزیع منابع بدست آمده بین همه،  ازکند، تا حق داشته باشد  

ی داشته باشد. هر وقت که واقعیت امر در مورد بجائانتظار 

انحراف پیدا می یگران دبرعلیه خود شخص یا  این انتظارات

، واکنشی منفی در حیوان و یا فرد همکاری کننده ایجاد می کند

اغلب بصورت اعتراض زیردستان ظاهر و به  کهشود، 

. تکرار این امر شودمجازات آنها توسط افراد غالب منتهی می 

و معمول شدن آن باعث می شود که افراد اجتماع از رفتارهای 

ای هبرنامه  ندی کننده با یکدیگر سرباز زده و نتوانکارهم

. نبودن مراجع قانونی دننکدر هر سطحی پیاده را اجتماعی 

عدالت خواه که بی طرف بوده و قصد عدالت گستری داشته، و 

، و به هدف برقراری عدالت نبوده در خدمت زبردستانفقط 

گسترش  و ادامهد بر مشکل می افزایند. فعالیت کنناجتماعی 

این رویه یکی از دالئل بهم ریختگی نظم کلی اجتماع توسط 

به امید تأسیس اجتماعی با نظم جدید همه چیز  تاافراد آن است 
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یاسی از منابع مالی سرا فرو ریزند. سوء استفاده ی اولیاء 

اجتماع، بدون سهیم کردن توده ی مردم در آن، یکی از علل 

ی این گونه، حتی اگر واقیت ایجاد ادراکاتیتی آنهاست. نارضا

بسیار  و هیجانات احساساتنداشته و تخیلی باشند عامل 

لذا اولیاء امور سیاسی ای که واقعاً سوء  .هستند یتوانمند

ید وضع رفتاری خود را به بااستفاده ی مالی نمی کنند، 

 "از کجا آورده ای"وضوح به اطالع عموم برسانند و قانون 

این امر باید اصلی در شان بکنند. رفتارهای خود سرمشقرا 

قانون اساسی هر کشوری باشد و مردم اجتماع حق داشته باشند 

مایملک تحصیلی هر قدرتمند سیاسی را قبل، حین و بعد از 

مردم اکثراً حاضرند فقر را به احراز پست زیر سؤال ببرند. 

فقری که سیاستمداران با اجحافات  نهاشتراک بگذارند، ولی 

با آنها  نامتناسبو خود در رفاهی  می کنندآنها تحمیل مالی بر 

زندگی می کنند. برداشت بعضی از رهبران از این که در این 

و می توان آنها را مدتهای  جاهل هستند و بی خبر مردمموارد 

، هیچ گونه اساس منطقی و استداللی ندارد، مدیدی تحمیق کرد

ت به توده ی بلکه عقل جمعی وسیله ی قدرتمندی برای قضاو

 استفادهمردم ارائه می دهد. شاید با حیل مختلف بتوان سوء 

های کوچک را سرپوش گذاشت، ولی هیچ سرپوشی نمی تواند 

 استفاده های کالن شوند. سوءمانع دید توده ی مردم از 
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Fehr E, Scmidt KM (1999) A theory of fairness, competition, and 

cooperation. Quart J Econ 114:817-868                                             

de Waal, FBM (1996) Good natured: The origins of right and 

wrong in humans and other animals, p 95. Cambridge, MA: 

Harvard University Press                                                                   

یست که انتظارات به نوع حیوان، و در نی در این شک 

سیاسی،  بافتمورد انسانها به فرهنگ، سطح تکامل اجتماعی، 

و درجه ای بستگی دارد که دولتها و یا نهادهای تصمیم گیرنده 

در تصمیم گیری ها و به  اندازهی دیگر توده ی مردم را چه 

ا تا چه اندازه توتالیتر شرکت داده و ی اجتماعجلوراندن چرخ 

به معیّن کار  یک بههستند. اگر در گروه برای پاداش دادن 

یکی از افراد پاداش بزرگتری داده شود، افراد دیگر که ناظر 

ند و یا از نیا از گرفتن پاداش کمتر سرباز می ز هستنداین امر 

به وضوح در حیوانات  امورهمکاری کردن وامی ایستند. این 

به حیوان دیگری بدون  اگره قرار گرفته اند.  مورد مطالع

حیوان ناظر کامالً از همکاری  بدهندانجام کاری پاداش 

 ازکردنهای بعدی سرباز می زند. با نگاهی به بعضی 

اجتماعات عقب مانده ی انسانها و آن چه در دور و بر ما می 

ی که عدالت معنی پیدا نکرده و اجتماعاتگذرد، بخصوص در 

پیدا نکرده و  استقرارح شعار و نظریه فراتر نرفته و یا از سط

کسانی بدون کار کردن، یا انجام کاری مفید و یا از طریق 

ی پاداشهایا تعلق به طبقه ی خاصی از اجتماع،   روابطداشتن 
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بسیار باالئی دریافت می کنند و دیگران بی هیچ شکی، 

ای بسیار این امور می شوند، رفتاره شاهدخواسته یا ناخواسته 

و ریشه  بوده. این واکنشها سرشتی مشاهده می شوندمشابهی 

در طبیعت دارند و جلوگیری از برقراری عدالت اجتماعی و یا 

ی مردم در این موارد کار و برداشتها رفتارهامحکوم کردن 

ی و اجتماععبثی است و تنها راه تشویق مردم برای همکاری 

لت اجتماعی و پاداش بجلو راندن چرخ اجتماع برقراری عدا

است. تاریخ ثابت کرده است که بدون  برابربرابر برای کار 

نمی  موفقکمک و همکاری صمیمانه ی مردم هیچ سیاستی 

شود. برداشتهای سیاسی که خوی و سرشت ذاتی طبیعت 

ی هاپیاده کردن ایدئولوژی   درانسانها را نشناخته و سعی 

ستند. برقراری بی شک محکوم به شکست ه کنند،خاصی می 

ی است که اجتماععدالت اجتماعی بزرگترین شاخص اخالق 

بدون آن نمی توان هیچگونه پیشرفتی را انتظار داشت. بطور 

ی پاداش برتری در مقابل کار برتری که انجام فردطبیعی اگر 

یخته نکرده و همه او انگداده، دریافت کند، خشم دیگران را بر 

دانند. ممکن است به موقعیت  را مستحق این پاداش بزرگ می

غبطه بخورند، ولی حسادت و خصومت به او  شرائطشو 

 ی معیوبی دارند.اجتماعنشان نمی دهند، و اگر بدهند قضاوت 
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Brosnan SF, de Waal FBM (2003) Monkeys reject unequal pay. 

Nature 425: 297-2099                                                                         
                                                    

 خارجاخالق سیاسی از موضوع اصلی این کتاب  بحث 

، است و مستحق بحثی همه گیر توسط مصلحان اجتماع است

از آنجا که در سیستم  ولی گذاری به آن بیجا بنظر نمی رسد. 

ل همه ی مردم در تصمیم لیبرا -یک سکوالر دموکراتهای 

یژگیهای اخالقی رهبران سیاسی وگیری ها دخالت دارند   

تصمیم گیری ها اثر زیادی داشته باشند، و  درشان قادر نیستند 

توسط عقل  بالفاصلهدر صورت بد اخالقی رفتارهای آنها 

جمعی محکوم شده و سیاستمدار از مسئولیت اجتماعی که 

 –تارهای برپا شده ی سیاسی و یا ساخ مردمدارد، با رأی 

ی براقضائی ساقط می شود. دستورات اخالقی ای که 

سیاستمداران، معموالً سیاستمداران سیستم های حکومتی غیر 

را می توان به سه دسته تقسیم  انددموکراتیک، توصیه شده 

 سروکرد. یکی از این سه دسته اخالقیات منتسب به سی 

(Cisero) وف روم باستانی است که خطیب معر ویاستمدار س

مثل  استانداردپیشنهاد کرده که رهبران سیاسی باید تقواهای 

درستکاری، صداقت، بزرگمنشی و رادمردی را رعایت 

که مردم از جان و دل دوستشان  کنندکرده، و طوری رفتار 

 ،ی کندنمداشته باشند، زیرا ترس برای اداره ی اجتماع کفایت 

دوستی و اعتماد برقرار می شوند. که اجتماعات بر پایه ی بل
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یه گزار تمدن روم بود که یکی از پایدارترین پادستورات او 

تمدنها شد. دستورات اخالق سیاسی دسته ی دوم مربوط به 

ارسطوست.ارسطو مطالعه ی سیاست را یک علم تجربی می 

ید بدنبال جستجوی رفتارهائی باشد که بادانست، علمی که 

یاولی باور ماک، برعکس این دو متفکر، مناسب هستند. ظاهراً 

یزی چنه آن " وچیزیست که هست"  آنداشت که سیاست علم "

باید باشد". برخالف سی سرو ماکیاولی توصیه می  کهاست 

تا بطور فاسد و بدسیرتی  باشندکرد که سالطین باید آماده 

ی کاررفتار کنند، دروغ گفته، دیگران را گول زده، خدعه 

بخرج دهند. او به ترس از رعایا از سلطان  کرده و خشونت

باور داشت که حفظ سلطان نشین در  اوارزش زیادی قائل بود. 

باید  سلطاندرجه ی اول اهمیت قرار دارد، و در این راه 

انعطاف پذیر بوده، و برای این هدف در استفاده از ابزارها از 

ا یراخالقی چشم پوشی نکند، زیرا هدف وسیله رغهیچ رفتار 

خوب نباشد.  چطورتوجیه می کند. سلطان باید یاد بگیرد 

سلطان باید برای بداخالقیهایش بخوبی شناخته شده باشد، زیرا 

هستند که کشورش را حفظ می کنند. تقواهای  رفتارهاهمین 

باعث پایداری کشور  اخالقواقعی منجر به خرابی، و فساد 

 راترسند تا او می شود. او ترجیح می داد که مردم از سلطان ب

کسی که از او می ترسند  بهدوست داشته باشند، زیرا مردم 

هم همان گونه که من قبالً ذکر کردم،   اوحمله نمی کنند.  

یاسی سییزی بین رفتار شخصی و رفتار اجتماعی رهبران تم
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برقرار کرد. ولی کامالً متضاد با برداشت من اظهار داشت که 

در و یا شوهر خوبی می کند، مقدس، پ راآن چه که یک مرد 

اگر در موضوعات سیاسی اطالق شوند، اغلب برای اجتماع 

یج وخیمی به بار می آورند. در ادبیات سیاسی ارسطو و نتا

یار رفته است. ماکیاولی بسسی سرو از تقوا و مردانگی سخن 

تقوا را راهی می دانست که سلطان را در اداره و کنترول 

ند. او خشونت، و تهاجمی بودن را موفقیت می رسا بهکشور 

بتوانند به هر  تابرای سالطین تقوا و مردانگی می دانست 

قیمتی شده سلطه ی خود را بر مردم حفظ کنند. او استفاده از 

به هر صورتی و در هر برخورد اجتماعی  رانیروی فیزیکی 

که  مسلحتوصیه می کرد، و استدالل می کرد که حتی پیامبران 

د کار و زار می شدند از پیامبران غیر مسلح براحتی وار

ی سلطان اعتماد به هیچ کسی را توصیه براموفقتر بودند. او 

اعتماد کند، و  خودشنمی کرد، بلکه سلطان فقط و فقط باید به 

همه را بالقوه دشمن پندارد. ماکیاولی برای اداره ی امور به 

ارد تا توصیه می کرد خشن ترین افراد را به کار گم سلطان

به اجرا در آورده و مانع  اونظم و قانون را مطابق میل 

یاولی به ماک هرگونه ابراز عقیده ی معاند و مخالفی شوند.

خودش  بدورسلطان توصیه می کرد که بهتر است عوام را 

خود را با او برابر می  خواصرا، زیرا  خواصجمع کند تا 

ا دندان مسلح شدن از او اطاعت می کنند. او ت اشکالدانند و با 

ین تنها راهی بود که ارا به سلطان توصیه می کرد، زیرا 
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سلطان می تواند تخت سلطنتش را حفظ کند. او سه نوع ارتش 

ی سلطان توصیه می کرد، ارتش منظم، مزدوران، و برارا 

ارتش خوبی باشد  هرجانیروهای فرعی، و اضافه کرد که 

ن می گفت که به قانون خوبی هم وجود دارد. او به سلطا

ی نکند چون به وفور این مزدوران تاج و اعتمادمزدوران 

ین ترس سلطان را بزرگترتخت را از او می گیرند. ماکیاولی 

توطئه احتمالی بر علیه او می دانست. نکته ی جالبی که 

یاولی در نصیحتهایش به سلطان می گوید این است که ماک

ج دربار را به باد می خرا کاردست و دلبازی نکند، زیرا این 

 مالیات گرفتندهد و در نتیجه باید از مردم مالیات بگیرد، و 

پراکندگی مردم از اطراف او می شود، لذا سلطان باید  باعث

اضافه کرد که زیرپا گذاشتن  اودر ریخت و پاش امساک کند. 

یت تمامیکی از دستورالعملهای او باعث سقوط دربار سلطان 

هادات ماکیاولی در کتاب شاهزاده یا خواه می شود. پیشن

ی سرمشق رهبران حکومتهای کتابسلطان، بیش از هر 

باید  وغیردموکراتیک بوده و او پیامبر و پیشوای آنها می باشد 

همه ی دستورات او را طاق نعل به نعل اجرا کنند، و گرنه 

ی که به اجتماعاتیاولی باور داشت که  ماکسقوط خواهند کرد. 

ی باور دارند بهتر تحت کنترول در می آیند. او که تانباسادیان 

ی کرد، نقش عمده ای مدر زمان قدرتمداری مسیحیت زندگی 

برای کلیسا و دین در سیاست ایتالیا را تشخیص می داد، در 

خود او عالقه ای به الهیات نداشت و وارد بحثهای  کهحالی 
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اما دینی در مورد قدرت سیاسی و اداره ی امور نمی شد. 

اضافه کرد که اگر اولیاء دین، مثل پاپ، رفتار غیراخالقی 

ی آنها به حساب دین تمام شده و دین است رفتارهانشان دهند، 

این بود که در این  اوکه منزلت خود را از دست می دهد. دلیل 

وضع اگر رهبران دینی مراعات دستورات اخالقی دینی را 

ا جدی بگیرند. حتی اگر آنها و این قوانین ر مردمنکنند، چرا 

یاء دین به اولاین قوانین خوب باشند، ولی رفتار غیراخالقی 

حساب دین و در نهایت مؤلف این دستورات یعنی خداوند 

 نوشته می شود.

  

یاسی و سی، نکته ی مهمی که در باره ی دستورات ول 

اخالق سیاسی ماکیاولی بد تعبیر شده، و اکثر رهبرانی که در 

و چه بعد از او به سیاست بازی دست  قبل، چه چنین مکتبی

ین دستورات را ازده اند، بد فهمی کرده اند این است که او 

برای مواردی پیشنهاد کرده که کشوری، مثل ایتالیای از هم 

از امپراتوری روم غربی، محتاج رهبری است  بعدپاشیده ی 

د و قدرتمن بزرگتر،تا سلطان نشینان مختلف آن را در کشوری 

تر، زیر لوای یک پرچم و در مرزهائی مشخص دور هم جمع 

ی و بی قانونی جلوگیری کند. هدف اصلی او ناامنکرده و از 

یدگی به رفتارهای رسبرقراری جمهوری ای بود که در آن 

برقراری تعادل و  وهمه ی مردم، منجمله رهبران سیاسی  
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ن . در جمهوری قرار بر ایباشدتوازن اجتماعی هدف اصلی 

 حکومتاست که نظم سیاسی ای برقرار شود که باالترین مقام 

ئی آزاد و برای مدت معین و محدودی تعیین ارا اکثریت با ر

العمر نبوده و به ارث هم نمی  مادامکنند، و برخالف سلطنتها 

 سومرسد. جمهوری های مادام العمری که در کشورهای جهان 

ی نیستند، و سلطان فراوان هستند، با هیچ استانداردی جمهور

ی از جمهوری را یدک می کشند. اسمنشینهائی هستند که فقط 

 شدهدر جمهوری ها اکثر تصمیمات در ارجاء به قوانین تثبیت 

گرفته می شوند، تا با هدایت و دستورات رئیس حکومت. در 

رأی اکثریت توده ها به  وجمهوری های مدرن قانون اساسی 

ی بخشند. در حالی که میت وعمشرمجریه  های مقننه و قوه 

دموکراسی نوعی حکومت است که قدرت اصلی در دست 

مستقیم و از طریق شوراها در سطوح  بطورمردم است و 

یا غیر مستقیم از طریق  و ،(popular democracy)مختلف 

بطور متناوب با  که (representative democracy)نمایندگان مردم 

 گذاشته می شود. اجرارت به رأی آنها انتخاب می شوند، قد

  

موارد اضطراری به الزام به وجود فردی  دریاولی ماک  

یکتاتور می گفتند، داشاره کرد که در تاریخ روم باستان به آن 

که از سوی حکومت بمدتی معلوم و موقتی، برای َحکمیّت در 

می  انتصابنمی توانستند تصمیم بگیرند،  حاکمان  کهمواردی 
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این دیکتاتورها همان جولیوس سزار بود که بعد  شدند. یکی از

مانورهای سیاسی زمان دیکتاتوری خود  بااز این که توانست 

قتل رسید تا  بهرا مادام العمر کند، بدست یکی از سناتورها 

مانع برقراری نوع حکومتهائی شود که اکثر کشورها هزاران 

 یر آن هستند. جای تأسف در این است که دردرگسال است 

متفکران در  وکشور خودمان، بعد از انقالب مردمی زعما 

سال کوشش برای  066قانون اساسی ای که بعد از حدود 

ی نوشتند، این نوع حکمرانی را قانونی ساالربرقراری مردم 

و خدا و تمامی محصوالت سیستم  کرده و رسمیت بخشیدند

 . لیمبیک مربوط به او را در قفای آن قرار دادند

  

فقط  هستند،ت مدارانی که شاگردان مکتب ماکیاولی یاسس 

می کنند و از  مطالعه( او را Princeکتاب شاهزاده )سلطان 

حاضر شدن در کالس های درس دیگرش که برای برقراری 

بر قرار کرده، غیبت می کنند. او  ساالرجمهوری مردم 

آنها که  کرده،حکومتها ی گذشته، تا زمان خودش را سه دسته 

 آنها ؛(monarchyسلطان / شاه / امپراتور اداره می شود )توسط 

که توسط تعداد معدودی از اشراف اداره می شوند 

(aristocrasy)و آنها که توسط همه ی مردم اداره می شوند  ؛

(democracy .)ین نوع حکومت وقتی است که سلطان بدتر

ی  اندازهناالیق و مستبدی حکومت را در دست بگیرد، که به 
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خواهد بود. درجه ی با  اجتماع مخل (anarchy)حکومتی  بی

وخامت کمتر وقتی است که عده ای ناالیق حکومت را در 

می گیرند. این نوع حکومتها دوام زیادی نیاورده و انواع  دست

. بدتر از همه وقتی است که بارندوخیمشان شیطانی و شرارت 

 مخلوطی از این دو زمام امور را در دست می گیرند.

ی مورد نظر ماکیاولی، که الگویش روم باستان بود، جمهور

سه عنصر سلطانی،  ازنوع مخلوطی از حکومت است که 

اریستوکراسی، و دموکراسی نهادهائی در آن دخیل هستند. 

نوعی جمهوری باور داشت که کارها به دست  بهماکیاولی 

اختیار داشته  درمنتخبین اداره شده و مردم راه های زیادی 

اشند تا به آرزوهای خود برسند، زیرا برآورده شدن آرزوهای ب

ی اجتماعی آسیبی وارد نمی آورد. ماکیاولی از آزادمردم به 

ی داد که آنها غریبه ماین جهت به جمهوری های روم ارزش 

گریز نبوده، و غیر رومی ها را هم در حکومت دخالت می 

دند که مسلح ی حفظ سرزمین به مردم اجازه می دابرادادند، و 

ما که براحتی  زمانمدل حکومت ایاالت متحده در . باشند

به مردم  رنگین پوستان و غریبه ها را در خود جذب کرده، و

ی داشتن اسلحه، حداقل برای حفظ مایملک، خانه و  اجازه

اساسی شان اجازه دارند  قانونمزرعه ی خود را داده، و طبق 

کتاتوری بر علیه چریک تربیت کرده و در صورت بروز دی

به نوشته  . )به جنگ بپردازند و آن را بزیر آورند حکومت

 قانونیلسوفی که افکارش ینبان ف (John Locke ) های الک
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ی روم آنقدر مورد جمهور .(اساسی امریکا شد مراجعه کنید

 مردمعالقه ی مردمش بود که ساکنینش، و بدور از نگاه 

آن را در صندوق  حساب مالیات خودشان را رسیده و پول

تعبیه شده بودند، بدون حساب و  خفا،هائی که بدین منظور در 

این امر  مردمکتاب پس دادن به حکومت، در آنها می ریختند. 

را تقوائی اجتماعی در نظر می گرفتند. ماکیاولی معتقد بود که 

برای امرار معاششان کار نمی کنند، لذا نباید  قومنجبای 

ید مصونیت خاصی در نباباشند. آنها سرمشق توده ی مردم 

برابر حکومت داشته باشند. او معتقد بود که از بین بردن این 

برای برقراری جمهوری الزامی است. ماکیاولی باور  طبقه

کنترول نشده باشند، و  قانونداشت که اگر مردم تحت لوای 

نظم و ترتیبی در اجتماع برقرار نباشد، اجتماعات قابلیت 

ین وجود اضافه اثبات خود را از دست می دهند. با  و  اعتماد

کرد که مردم سپاسگزار تر، با ثبات تر، محتاط تر، و قاضیان 

به اصطالح نجبای قوم و سالطین هستند. مردم در  ازعاقلتری 

سلطانها تصمیم می  ازانتخاب رؤسای قوه ی قضائیه بهتر 

ین گیرند، لذا حکومتهای مردمی بهتر از حکومتهای سالط

ین وجود نجبا برای برقراری جامعه ی مدنی، قانون اهستند. با 

. ولی، بعد از استقرار هستندو سازمانهای آن بهتر از مردم 

یک کشور این مردم هستند که بهتر از هرکسی می توانند آن 

بیشتری  ثباتزیرا در مواقع اضطراری مردم  کنند،حفظ   را

با وجود بدنامی  از سالطین دارند. به این دلیل است که



553 

 

553 

 

ی خودکامه ی سالطین، ماکیاولی در رفتارهاظاهریش برای 

اجتماع  نظمباطن یک متفکر جمهوری خواه بود که برقراری 

 را برای سعادت توده های مردم می طلبید. 

  

Machiavelli, Niccolό. The Prince, Translated by Christopher 

Lynch, Chicago: University of Chicago Press, 2003.                                                           

Machavelli, Niccolό , Discourse on Livy. Translated by Julia 

Bondanella and  Peter Bondanell. Oxford: Oxford University 

Press. 1997.                         

الر غربی در باره ی ترین ادراک افکار سکو خالص 

ارتباط مردم با حکومتهایشان نظریه ی قرارداد اجتماعی 

(social contract) هابستوسط   که  است ( Thomas Hobbes)، الک 

( John Locke)،  روسو( Jean-Jacques Rousseau)، و امنوئل کانت 

(Emanuel Kant)  قرارداد رفتشده، و قبالً به آن اشاره  متبلور .

ی ابزار ذکاوتی ای است که قصد دارد ارتباط مناسب اجتماع

یشان را شرح دهد. برداشتهای قرارداد حکومتهابین افراد و 

و  مردماجتماعی بر اصولی قرار دارند که توده ی 

متحد  دوطرفهاجتماعات سیاسی با رضایت  درحکومتهایشان  

شده، و توافق می کنند که قواعد مشترکی را رعایت کرده و 

کنند تا هم خودشان و هم دیگران را  قبولمربوطه را  وظائف

داد  قراراز خشونت ها و انواع آزارهای دیگر حفظ کنند. 

اجتماعی نقشی تاریخی در طلوع ایده ای بازی کرد که بر 
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می  بریاء سیاسی از رضایت مردم  اولاساس آن مشروعیت 

ی پوشیعی خود چشم طبی که از بعضی از حقوق  مردمخیزد. 

کنند، در عوض امنیتی بدست می آورند که درسایه ی آن می 

می روند و نه به هدف پیش  خودبدنبال سعادت طلبی فردی 

 بودبرد ایدئولوژی های رهبران سیاسیشان. برداشتهای الک 

که منجر به حرکت استقالل طلبانه ی ایاالت متحده و اعالمیه 

 John) طبیعی انسانها شد. جان رال حقوقی استقالل براساس 

Rawl) قرارداد اجتماعی را بصورت یک  0970سال  در

ی کرد. اتکاء جان رال بر سازسیستم فلسفی مستحکمی دوباره 

ی حکومتاین بود که عدالت را فقط نمی توان محدود به سیستم 

در نظر گرفت، بلکه موضوع مورد بحث اولین قرارداد 

الت در کتاب نظریه ی عد رالاجتماعی بین انسانها است. 

(Theory of Justice) که افراد منطقی در شرائط  داشت اظهار

فرضی اولیه ترجیحات و استعدادهای شخصی خود را زیر 

نادانستنی ها قرار داده و به اصول خاصی از عدالت و  حجاب

. اصولی که رال آنها را اندسازمان دهی قانونی تن داده 

همانهائی  خواند(justice as fairness) به مثابه انصاف" عدالت"

ی آزاده ی منطقی و عقالنی در صدد انسانهاهستند که اگر 

داشته  آرزوتأسیس انجمنی از موضع تساوی حقوق باشند و 

باشند که قواعد اساسی این انجمن را مشخص کنند، آنها را 

بودن قوانین و  مناسب در باره ی ی قضاوتبرااتخاذ می کنند. 

ه اطاعت و یا انحراف از ی، الزم می آید کبعدرفتارهای 
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. گرچه دهندمواضع نقطه ی شروع را مورد آزمایش قرار 

کسی با مفهوم عدالت به مثابه انصاف و مساوات مخالفتی 

با طبیعت انسان و طبیعتی که در آن  برداشتندارد، ولی این 

انسانها و سیستم  ژنومزندگی می کند، هم خوانی زیادی ندارد. 

ل و تکامل پیدا کرده است بر اساس محیطی ای که در آن تحو

نشده بلکه بر اساس بی انصافی مطلقی طرح ریزی  بناعدالت 

ی برای سیستم های نهائشده است. لذا برای رسیدن به جواب 

اخالقی، چه بین فردی و چه بین مردم و حکومتهایشان، باید 

ین آالت عصبی قضاوت اخالقی را مورد تحقیق و تجسس ماش

 قرار داد. 
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 پانزدهم  فصل   

 

 زیر بناهای 

 یاجتماعفعالیتهای مغز و رفتارهای     
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یجانات برنامه های کار هیجانات اجتماعی هم مثل سایر ه

مغز هستند، یعنی بسته های رفتاری با طرحهای تعیین شده ی 

ی هستند که در تعدیل حالت موجود هیجان زده مؤثر خاص

رفتارها و تعدیل آنها، محیط  گذاشتنق به اجرا افتاده و از طری

را تغییر می دهند. هیجانات اجتماعی، مانند بقیه ی هیجانات، 

موجب خلق احساسات اجتماعی می شوند، و مثل همه ی 

اکتساب یک گروه از ایده  موجبهیجانات و احساسات دیگر 

" نسخههای مربوطه به خودشان می شوند، که اغلب بعنوان "

رای طرز تفکر یا رفتار به آنها ارجاع می شود، ایده ی بهائ

ی بطور همزمانی در ذهن اجتماعهائی که با بسیج هیجانات 

 اتفاق می افتند.

 روشننگاهی عمیق به طرح های هیجانات اجتماعی  با 

می شود که این طرح ها بازتابی از ارزشهای عمیق انسانی 

اشناسی بیان می ی اخالقی و زیببرداشتهابوده که غالباً در 

 بهشوند. برای مثال، هیجان و احساس دلسوزی نسبت 

دیگران، با رفتارهای مهربان، عفو، سخاوت، و تمایل به 

تنفر، خشم، و تمایل به  احساس؛ ندسلوکی آرام بخش همراه ا

سرپیچی کردن از دستورات، که ناشی از تشخیص 

مایل به یرپاگذاشتن قواعد اجتماعی توسط دیگران هستند، از تز

تفکیک نیستند.  قابلین  متخلفمجازات سنگین برای 

گناه از تشخیص تخلفات شخصی و  احساسسرافکندگی و 

ییز تمتمایل به مجازات پیش دستی کننده ی خود شخص قابل 
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نیستند. احساساتی از قبیل امتنان، تحسین، و شکوه با درجات 

و با و یا شیئ را مشحص می کنند،  عملمختلفی، نیکوئی یک 

. شوندتمایل به پاداش دادن به شخص نیکوکار همراه می 

اصول اخالقی، که شامل جوانه های سیستم عدالتی، و 

در این واکنشهای طبیعی  هستندعدالتخواهی سرشتی انسانها 

ی اخالقنهفته هستند. این امر در مورد اصول اساسی دستورات 

وهی هم صادق است. هیجانات اجتماعی در حیواناتی که گر

خفاشان، بعضی از پرندگان،  گرگها،زندگی می کنند مثل 

ی پی برامیمونها و نخست پایگان دیده شده اند، ولی راهی 

بردن به احساسات این مخلوقات نداریم. شکی در این نیست که 

یجانات و احساسات در حیوانات وجود دارند و هپیشگامان این 

 در انسانها پیچیدگی پیدا کرده اند. 

 گی کنار هم قرار داده شدنچگون یشناس ستینظر زاز  

به سخت افزاری پابرجا در مغز این تبدیل هیجانات اجتماعی و 

همه حیوان )شامل انسان( به خوبی روشن نیست. فرض بر 

یربناهائی زنه تنها به مقدمات و  اجتماعی این است که هیجانات

سامانه  وابسته هستند که اداره کننده های هومئوستاز واقع در

را در اختیار سطوح باالتر مغز می گذارند،  آنهای لیمبیک 

هستند که توسط  محتاجبلکه، به یک رده از مقدمات دیگری 

انگیزه ی همکاری کردن با دیگران، و انگیزه ی مجازات 

شده، و از ساختارهای عالی  آمادهصورت تخلف  درکردن آنها 

ی کردن در همکارتر مغز سرچشمه می گیرند. انگیزه ی 
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یکو برای خود و نارتباط با رفتارهائی است که نتایجی  

برای پاداش دادنها که ی ابزارهائاجتماع بار می آورند، یعنی 

. قرار می گیرند مورد مصرف و دیگران به خود موجود

به مشقت در خود و دیگران می انجامد،  کردنانگیزه مجازات 

ثبات طیف  درالل که عاقبت رفتارهائی است که منجر به اخت

در همه ی اختالل  ،آن گسترشهومئوستاز در دیگران، و با 

ی و مجازات کردن برای همکاراجتماع می شود. انگیزه ی 

هستند که در نهایت در ای شکل دادن به هیجانات اجتماعی 

 شاخ و برگ فراوانی پیدا کرده اند. انسانها

ده اتفاق افتا مغزو تکامل مهم دیگری که در  تحول  

نورونهای آئینه ای است، که در ایجاد و توسعه ی ظهور 

همدردی و همدلی با دیدن یا شنیدن دیگران نقشی اساسی دارند 

که در  و بخشی از عالیترین ساختارهای قشری مغز هستند

 .جابجای نوشته ها به شرح و توصیف آنها پرداخته ایم

  

  

Fuster J (1989) The prefrontal cortex: anatomy, physiology, and  

neuropsychology of the frontal lobe. 2
nd

 edition. New York:Raven 

Press              
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Dehaene S (2005) How a primate brain comes to know 

mathematical truth. In In: Changeux, JP. Et al (eds) Neurobiology 

of human Values. Heidelberg: Springer Verlag                                                                                                

یات اخالقبا پیروی از افالطون، در مورد ریشه ی  کانت 

باور داشت که وقتی ما با موقعیتی تازه مواجه می شویم اول 

فات از قواعد را بکار می گیریم تا انحرا استداللمانعقل و 

یدا کنیم، قواعدی که خود آنها پاخالقی و یا عدم رعایت آنها را 

با استدالالتی بیشتر شدت و  سپس،را اخالقی فرض کرده ایم.  

و مراعات کردن ها را سنجیده و طبقه بندی  انحرافاتنوع این 

یشتر در باره ی آنها قضاوت بمی کنیم. بازهم با استدالالت 

در باره  ی این موقعیت ها اظهار نظری  کرده، و در نهایت

ین هم هم (Piaget)ی مثل پیاژه روانشناسانلفظی می کنیم. 

برداشت را از ریشه های اخالقیات داشته اند. در حالی که 

یت پیشنهاد کردند که ما بطور هیجانی و اسمدیوید هیوم و ادم 

یم. ما در دهاتوماتیک به شرائط اجتماعی واکنش نشان می 

رد با یک موقعیت بالفاصله احساسات اخالقی و بداهه برخو

ما را به سمت واکنشمان به این موقعیت ها  کهای پیدا می کنیم 

ی بعد از این که  اخالقهدایت می کنند. اکثر استدالل های 

 موضوع مورد نظری اولین واکنش به اخالقی هیجانی  بداهه

  ازبعد  نی کهبه این مع رساندند، اتفاق می افتند. ذهنرا به 

، و به ضوعیداشدن بداهه، جریان استداللی در باره ی موپ

هدف انطباق با اصول عقالنی براه می افتد. در واقع استدالل 
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برای حل و فصل قضیه ی  تری ی دیررسپردازشعقالنی 

  است. درآمدهخاصی است که در ابتدا بصورت ادراکی بداهتی 

نمی  بدستروش استنتاجی  از ابتدا، از این نوع استدالالت یول

، و در مرحله ی بعدی است که پردازش به سمت استدالل آیند

ی توان گفت که م  (Heidt)گفته ی هایت  بههدایت می شود. 

که با مطالعه ی  هستندبداهه های اخالقی شبیه به قضاتی 

پرونده ی متهم خودشان ایده ای از مورد اتهام و نقش متهم در 

، ولی این قضات مخالف این نیستند که را پیدا می کنند آن

ی اولیه آنها را توجیه عقالنی کنند. در برداشتهاوکالی مدافع  

ی که در نظریه ی کانت و افالطون، استدالالت اخالقی حال

می  بعهدهشرع،   قضاتهمه ی پردازش قضائی را مثل 

با برداشتها و استدالالت خودشان  فقطی که  قضاتگیرند،  

ی گیرند و به دفاعیات وکیل مدافع وقعی می را  تصمیم قضاوت

که بداهه های  مهربان و آرامی . رفتار های اخالقی نهندنمی 

یشه در رواقع هیجانات فراهم می آورند،   دراخالقی، یعنی 

 ی ارسطو، اسپینوزا، داروین و فروید دارند. برداشتها

  

Heidt J (2002) The moral emotion. In: Davidson K., Goldsmith 

HH, (eds) Handbook of affective sciences: Oxford University 

Press, pp. 852-870                                                                              
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 مطالعاتکه بارها شرح داده وخواهیم داد،  همانطور 

ر مطابقت دارند، زیست شناسی مغزی با برداشت اخیر بیشت

یات کیفیت رفتارهای اخالقیه ی بداهتی  نظرولی باید گفت که 

را بطور جامعی شرح نمی دهد. بسته به  انسانهای اجتماع

است که روش هائی  واضحشرائط و طبیعت دستور اخالقی، 

می توان اتخاذ کرد که با هر کدام از این برداشتها مطابقت 

ارد که در اکثر موقعیتها باشند. بعالوه، احتمال د داشته

منطبق باشند بسیج شده و  برداشتمکانیسمهائی که با هر دو 

 کهاین مکانیسمها با هم فعل و انفعال کنند. این حقیقت 

احساسات اجتماعی شامل فراخواندن تجویزات سرشتی و 

یجانات خاص اجتماعی هستند، هاکتسابی اند که نمونه بارز آن 

بسیج  بات که بداهه های اخالقی همراه احتماالً به این معنی اس

دانشی هستند که استدالالت را سهولت بخشیده و همزمان با 

می افتند. آنتونیو داماسیو این  اتفاقپیدایش اولین بداهه 

 موضوع را این طور خالصه کرده است:
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 شایسته ی هیجان محرک

  

  

 حرک شایسته ی هیجان[ی ]برنامه های رفتاری شامل توجه به ماجتماعیجان ه

  

  

یزات سرشتی و تجو]بناشده بر ادراک حالت در جریان و مرتبط با محرک شایسته ی هیجان و فراخواندن  احساس

 یادگیری شده[

  

  

  

 بداهه   

  

 استدالل                   

  

                         

 ی   رفتاریالت تما   

 شده ی محرک شایسته ی هیجانیادگیری تسهیل      

 ی آن که باعث تسهیل استفاده ی پیوند در آینده می شود جهینتیوند هیجان و پ          

  

 همانطورحالی که هیجانات، احساسات، و بداهه ها،  در 

که قبالً اشاره رفت نقشی کلیدی در استفاده ی ما از ارزشهای 

هیچ عنوان نباید در ی استدالل و عقالنیت را بولانسانی دارند، 

که گفته شود توازن  استاخالقیات حذف کرد. احتماالً صحیح 
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از  باهم،بین بداهه ها و استدالالت عقالنی، و فعل و انفعال آنها 

د. به احتمال زیاد نقش نتفاوت می کن دیگریک مورد تا مورد 

و بداهه ها مقدماتی و ابتدائی هستند، اول  احساساتهیجانات، 

یه عقالنی آن، به سرعت توجیر شده و استدالل برای بداهه درگ

به دنبالش می آید. ولی، باید از این برداشت که هیجان و 

هستند،  تضاد درعقالنی، یا هیجان و شعور با هم   استدالل

اجتناب کرد. هیجانات اطالعات شعوری بسیار زیادی را از 

 یار ذهن می گذارند. اختطریق احساسات در 

 

 علممی توان گفت که براساس اطالعات کلی  بطور 

اعصاب بنظر می رسد که سیستم های عصبی الزم برای تکفل 

یج این دانشها در شرائط مناسب بسدانش ارزشهای انسانی و 

 به این قرار است:

ی هیجانات اندازسامانه های مغزی الزم برای راه  (0

مدارک زیادی در دسترس هستند که نشان می دهند اجتماعی: 

اندازنده ی هیجانات اجتماعی در بخش شکمی  راهدارهای که م

. این مناطق برای اندمیانی قشرهای جلوپیشانی جای گرفته 

یادگیری و یادآوردن دانش مربوط به روابط اجتماعی نیز 

. احتماالً قطعه های قدامی، وسطی، و خلفی این هستندالزامی 

رف راست هم از ط طرفبخش وظائف مختلفی داشته، و نقش 

چپ متفاوت است. بنظر می رسد که قشرهای واقع در قدام 
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های تحت قشری واقع در آمیگدال و جلومغزی  هستهاینسوال، 

ی هیجانات اجتماعی اندازقدامی نیز نواحی کلیدی برای راه 

باشند. پیاده کردن هیجانات اجتماعی احتماالً موجب بسیج 

و با طرح ین آالت تحت قشری برای هیجانات اولیه شده ماش

ی در جسم ممیزه و دستگاه اهای مختلفی، اثر قابل مقایسه 

 عصبی مرکزی می گذارند.

سامانه های مغزی درگیر ادارک و تجربه ی احساساتی  (5

شامل  این سامانه ها :که از هیجانات اجتماعی بر می خیزند

ی برای ارزشهای انسانی، مثل عصببخشی کلیدی از زیر بنای 

 تکفلاست. مناطقی که این حاالت را  اناحساس هیجانات دیگر

می کنند مجموعه ی نواحی حس کننده ی بدن هستند، که شامل 

ی جانب بازوئی  هستههسته های تحت قشری مثل 

(parabrachial nucleus)،  بدنی،  حسو قشرهای

 ی شوند. منحصرنمبخصوص اینسوال می شوند، ولی به آنها  

ی تجویزات وانفراخسامانه های مغزی ای که مسئول  (5

این  :سرشتی و اکتسابی مربوط به هیجانات اجتماعی هستند

چنین آگاهانه کردن ی احساس  عمدهشامل بخش سامانه ها 

هیجاناتی هستند. این ساختارها در اقشار رده باالی جلوپیشانی، 

جانبی و قطبی آن جایگیری  –در بخشهای پشتی  بخصوص

فه و اقشار حرکتی ی حسی کیفیتهای مختلقشرهاکرده اند.  

 در این امور دخالت می کنند.  مربوطه
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Singer T, et al (2004) Empathy for pain involves the affective        

but not the sensory components of pain. Science: 303:1157-1162                          

  

یا مرکزی خاص که ین می توان نتیجه گرفت بنابرا 

سامانه ای که وقف یک ارزش انسانی یا اخالقی باشد، وجود 

ی یک کوشش همآهنگی است که انسانندارد، و بسیج ارزشهای 

یر درگساختارهای مختلفه ی مغزی در سامانه های متنوع را 

کرده، و با اسلوبی موازی و بازخوردی به پیش می رود. 

این تکلیف  و مهارتهای پیچیده، دانشهادرست مثل سایر انواع 

می گیرند. با  بعهدهرا بخشهای متعددی که با هم کار می کنند، 

این وجود، با در نظر گرفتن این که ساختارهای متعدد مغزی 

که در این کوشش نقش کمی دارند، و یا نقشی  دارندوجود 

ی پیوند خورده عصبندارند، تخصیصی بودن نسبی نهادهای 

و رفتار اجتماعی کامالً  با ارزشهای انسانی، شعور اجتماعی،

  .هستندآشکار 

Damasio A , The neurobiological grounding of human values,. In: 

Changeux, JP. Et al (eds.) Neurobiology of human Values, 

Heidelberg: Springer Verlag, pp. 47-56 

از  استفادهی سالهای اخیر تصویربرداریهای عملی با ط

یار مهم بسی ابزار (functional MRI)آر آی عملکردی  دستگاه ام

در اختیار محققان گذاشته تا اساس عصبی رفتارهای انسانها، 
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ی اجتماعی را که اخالقیات کیفیت آنها را رفتارهامنجمله  

یین می کنند، در انسان فعال نشان دهند. این تصویر تع

شان یه پردازی دارند ننظربرداریها که ارزشی بیش از هر 

داده اند که قضاوتهای اخالقی محصول فعل و انفعال بین 

و پردازشهای کنترول )عواطف( ی هیجانی سرشتی پردازشها

ی زیادی با استفاده از اخالق. مسائل هستندی" شعورشده ی "

مطالعه قرار گرفته اند، و بخشهای فعال  موردیک تکناین  

اند. مثالً، کرده  مشاهدهرا عیناً  آنهامغز در حال پردازش 

موارد تصمیم گیریها و قضاوتهای اخالقی ای که فرد را بی 

در گیر آسیب رساندن به دیگران می کند موجب  واسطه

ی، قشر میانی خلفافزایش فعالیت در نواحی سینگولیت 

یعنی نواحی ای که مربوط به  کنند،ی مجلوپیشانی و آمیگدال  

ی برای  اجتماعر هیجانات ابتدائی هستند. در مواردی که مشاع

ی است، شیار شخصقضاوت درگیر می شوند و مسئله 

گیجگاهی فوقانی و قطب گیجگاهی بفعالیت در می آیند. در 

یم گیری ها از نظر اخالقی بطور غیر مستقیم تصممواردی که 

ی قشر جلوپیشانی جانبشخص را درگیر می کنند، بخش پشتی 

 ریکه درگ یقمناط یعنی و سطح تحتانی لوب آهیانه ای مغز

به فعالیت در می آیند. البته در هر  اند،  یشعور یپردازشها

تصمیم نهائی در  ویک از این موارد، فعال شدن این بخشها 

افراد مختلف تا اندازه ای متفاوت هستند. کیفیت های هیجانی 

پردازشهائی ناآگاه هستند، در تصمیم گیری  کهشخصیت فرد 
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تعیین کننده ی  کهنگولیت قدامی نهائی دخالت می کنند. قشر سی

کشمکش های اخالقی است، و بخش جانبی پشتی قشر 

ی لوب های آهیانه ای که در تحتانجلوپیشانی، و بخشهای 

 و تعارض  پردازشهای شعوری نقش دارند، در موارد وجود

کشمکش در تصمیم گیری برای حل مسئله ی اخالقی ای که 

این موارد است  در   .شوندجواب آن آشکار نیست، فعال می 

یداکردن جواب مقتضی زمان بیشتری الزم پکه مغز برای 

یجاد کند. دلیلش ادارد و نمی تواند با سرعت واکنش الزم را 

نداشتن اطالعات الزم، نو بودن مسئله، بار شدید هیجانی ای 

با  تعارضی تواند ایجاد کند، و میجه ی تصمیم گیری  نتکه 

که شخص با آنها رشد کرده و یا ارزشهای اخالقی ای است 

قرار داده شده اند. نواحی مغزی  اوبطور سرشتی در نهاد 

ینگولیت، سمرتبط با کنترول های شعوری ) بخش قدامی قشر 

مواردی که فرد  درجلوپیشانی(  قشرو بخش پشتی شکمی  

که  می شوددچار دودلی و دوگانگی در مسائل اخالقی مشکلی 

ایانه محتاج زیرپا گذاشتن ی سودگرارزشهادر آنها 

یت در می بفعالاخالقیات شخصی می شوند،  استانداردهای 

ی شخصی موجب فعال شدن اخالقآیند. انحرافات از ارزشهای 

نواحی ای از مغز می شوند که درگیر هیجانات و شعور 

ی هستند. این نواحی عبارتند از بخش میانی )وسطی(  اجتماع

ینگولیت سی فوقانی، قشر جلوپیشانی، شیار گیجگاه قشر

خلفی، قطبهای گیجگاهی، و آمیگدال ها. اختالل در قشر 
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ی شدیدی در مسائل اخالقی بوجود تفاوتسینگولیت حالت بی 

تمایل  بهمی آورد که شخص در مقابل مسائل اخالقی متشبث 

ی م ،چه شد شد" هریا " وپیش آمد خوش آمد"  هرچهذهنی "

قعیت هائی که شرائط اجتماعی این حالت می تواند در مو. شود

توسط پردازشهای شعوری و سیستم کنترول کننده ی آن در 

مغز سالم قابل توجیه نیستند نیز پیش آید که دال بر نومیدی، 

یعنی فروریزی توان سیستم حل مسائل مغز می شود.  

مغز مسئول پیش بینی تفاوتهای بین سبک پردازشهای شعوری 

ای قضاوت رفتار های اخالقی و سنگین کردن های ذهنی بر

نشان می  یشتریب یتهایقضاوتهای سودگرایانه فعال درو  هستند

 دهند.  

ی بوده و اخالقبسیار جالبی که مورد بحث فیلسوفان  مورد 

با تصویر برداری های مغز مورد مطالعه قرار گرفته است، 

یت فرضی ای است که دهکده ای مورد حمله موقعدر باره ی 

یرزمینی مخفی شده اند. زر گرفته و افراد آن در ی دشمن قرا

شیرخواری شروع به گریه کردن می کند وترس از این است 

به مخفیگاه پی ببرند، نه تنها شیرخوار، بلکه  دشمنانکه اگر 

ی در آرام کردن کودک سعهمه ی افراد دهکده را می کشند، 

و بی فائده بوده و پیشگیری از گریه اش منجر به خفه شدن ا

. مادر این کودک چکار باید بکند؟ سودمند گرایان شودمی 

داشتند که در هر شرائطی  باوراخالقی مثل جان استوارت میل 

نفع بیشتر ارجحیت اخالقی دارد، لذا خفه شدن کودک برای 
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یفه گرایان وظ برعکس،بقیه ی افراد غیراخالقی نیست.   حفظ

کاری کنید که  اشتباه است که اغلبمثل کانت باور دارند که 

ین نتیجه ی ممکن را می دهد، به عبارتی هدف بهترظاهراً 

یه ی سودمندی به برپاوسیله را توجیه نمی کند. وقتی افراد 

مسائلی این چنینی جواب می دهند دلیلش این است که تجزیه و 

بر واکنش هیجانی  گیری نفع و ضرر تصمیم یل شعوری ِتحل

راد را مجبور می کند به این ی که افقدرتمنداز قبل آماده ی 

بگویند، غلبه  نهگونه تصمیمات، یعنی به نوع وظیفه گرائی، 

کرده باشد. در مطالعات تصویر برداری در اینگونه موقعیت 

مورد آزمایش جواب آری داده و تصمیم به  شخصها، وقتی 

مغز که  از، فعالیت بخشهائی می گیردخفه کردن کودک 

ستند، یعنی بخش جانبی پشتی درگیر پردازشهای شعوری ه

یانه ای تحتانی فعال می شوند. به آهقشر جلوپیشانی و قشر 

یات اخالقعبارت دیگر افراد وقتی که جواب براساس فلسفه ی 

یشتری را بسیج می کنند. بی دهند فعالیت شعوری مسودمندی  

در این حال مناطقی از مغز که درگیر هیجانات هستند فعالیتی 

 دهند.  نشان می کمتر

  

یری زمان گمطالعات تصویربرداری از مغز و اندازه  از 

که مستلزم تصمیم گیری های  ئیواکنش افراد به موقعیت ها

ین اطالعات نشان ای بدست آمده اند.  چنداخالقی اند، نتایج 
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اند که واکنشهای هیجانی منفی از قبل آماده ی توانمندی  داده

ی انجام دهند افراد اعمال ندشووجود دارند که مانع می در مغز 

. بعالوه، این تحقیقات نشان بار می آورندزیان شخصی  که 

پردازشهای شعوری می توانند با پردازشهای  کهداده اند 

و افراد را مجبور کنند تا  کرده،هیجانی فوق الذکر رقابت 

را زیر پا گذارند، بخصوص در خودشان دستورات اخالقی 

ی برای سودمند بودن این رفتارها منطق قدرتمند کهمواردی 

هنگام تصمیمات  کهوجود داشته باشد. بخشهائی از مغز 

سودمندی فعالیت می کنند آنهائی هستند که با اعمال شعوری، 

مدیریتی، برنامه ریزی های پیچیده، و استدالل  کنترولمثل 

ین همتنگاتنگی دارند.   ارتباطکردنهای استنتاجی و استقرائی 

در انسان بیش از همه ی حیوانات رشد و  کهد بخشها هستن

را با  انساناصلی بین  های توسعه پیدا کرده اند و تفاوت

 د. نپیشرفته ترین نخست پای موجود ایجاد می کن

  

ی انسانها رفتارشناساین یافته ها نتایج بسیار مهمی در  از 

بدست آمده اند. رفتارهای اخالقی انسانها نتیجه ی فعل و انفعال 

ین دو جریان پردازشی است که بطور موازی با هم کار می ب

ی است که واکنشهای کلیشه ای کارآئکنند: یکی جریان سریع و 

 هابرپایه ی اطالعات محدود خلق می کند که همان بداهه 

هستند، که به آنها اشاره کردیم، و دیگری جریان پردازشی 
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وسیع تری  که اطالعات بالقوه استآهسته تر همراه با تعمقی 

ی ایجاد تررا مورد استفاده قرار داده و پاسخهای انعطاف پذیر 

می کنند. این دوگانگی مسیر تصمیم گیری در مسائل اخالقی 

و جوابگوی مشکل بین  داده شده اند نشانگوناگون دیگری هم 

 .مکتبهای اخالقی را حل و فصل می کند

  

Chaiken, S & Trope, Y (eds.) (1999) Dual process theories in 

social psychology. New York: Guilford Press                                                                  

Kahneman, D (2003) A perspective on judgment and choice : 

mapping bounded rationality. Am Psychol. 58:697-720                                               

Sanfey, AG, et al (2003) The neuronal basis of economical 

decision- making in the ultimatum game. Science 300:1755-1758                                                                                         

McClure SM, et al. (2004) Separate neural systems value 

immediate and delayed monetary rewards. Science 306:503-507                                              

  

ی قضاوتهاهیجانات تا این اندازه در شکل دادن به  اگر 

اخالقی مؤثرند، چرا انسانها در این امر تا این حد از هم 

ی توان به آنها واکنشهای هیجانی مناسب مند و آیا متفاوت هست

یوه ی هیجانی به شرا یاد داد تا قضاوتهایشان اخالقی تر شود؟ 

واکشنهای هیجانی بستگی دارد.  دری شخص تفاوتهای پابرجای

هیجانات و شیوه های هیجانی شبکه ای عصبی در مغز می 

 از نواحی زیر تشکیل شده است:  خالصه بطور  که سازند
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قشر حدقه ای  و پشتی خلفی، شکمی میانی، های بخش

و  ؛قشر سینگولیت قدامی ؛هیپوکمپوس ؛آمیگدال ؛جلوپیشانی

 اینسوال.  قشر

 

پردازشهای متعددی به  تحتدر هر یک از این نواحی 

طبیعی همه ی این نواحی با یکدیگر  حالتدر  می رسند.انجام 

پردازش  رافعالیت کرده تا اطالعات و رفتارهای هیجانی 

کنند. بارها گفته ایم که سه بخش قشرجلوپیشانی نخست پایگان 

 وهم متفاوت بوده و وظائف طرف راست  بای  عملاز نظر 

چپ نیز باهم متفاوت هستند. مثالً فیلم های سینمائی با اثرات 

یش فعالیت قشر جلوپیشانی و افزاعاطفی منفی موجب 

ی هائالی که فیلم گیجگاهی قدامی طرف راست می شوند، در ح

که احساسات مثبت ایجاد می کنند، موجب افزایش فعالیت همین 

. در مواردی که شخص انتظار شوندمناطق در طرف چپ می 

پاداش برای تصمیماتش دارد، فعالیت های الکتریکی مغز 

)الکتروانسفالوگرافی( در قشر پیشانی طرف چپ در مقایسه با 

 د، بیشتر می شوند.دار رامواردی که انتظار مجازات 

  

ی جالب توجه تفاوت فعالیتهای  نکته   

یجانات هالکتروانسفالوگرافی همین مناطق در ارتباط با نوع 

زمینه ای یا اسلوب هیجانی افراد است. در مواردی که خلق و 
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ی ناهنجار بمدت طوالنی منفی باقی محرکخوی شخص بعلت 

یش افزا (PET scan)می ماند، مطالعه با اسکن پرتو پازیترونی 

تحتانی لوب  سطحمتابولیسم بیشتری در قدام بخش حدقه ای، 

پیشانی، و شکنج میانی و فوقانی لوب پیشانی طرف راست 

. این امر احتماالً مسئول افسردگی ها و دهدنشان می 

ی کشمکشهااضطرابات پابرجای شایعی است که در اثر 

د، و طوالنی شخصی و اجتماعی در افراد ایجاد می شو

ی است که بطور مزمن اجتماعاتبیماری همه گیری در بعضی 

 بی ثبات و افراد آن مفعول تنشهای روانی طوالنی هستند. 

خلق و خوی مثبت باعث افزایش فعالیت در شکنجهای جلو و 

چپ می شوند. وقتی در آزمایشگاه  طرفعقب شیار مرکزی 

 که کنند عرضهی را ئبه افراد مضطرب محرک اضطراب زا

 سطحیت قشرجلوپیشانی، بخصوص فعال،  به آن حساس هستند

تحتانی و حدقه ای میانی در طرف راست بشدت افزایش پیدا 

افعال خود  عاطفی مثبت و منفیِ  عواقبمی کنند. در انتظار 

یادی زبودن بخش شکمی میانی قشر جلوپیشانی را بفعالیت 

ات وامی دارد. به این جهت است که افراد مبتال به ضایع

به ارزیابی و پی بردن به عواقب  قادردوطرفه ی این مناطق 

ی مجازاتهادوررس رفتارهایشان نیستند، در حالی که پاداش و 

بالفاصله رفتارهایشان را متأثر می کنند. از آنجا که واکنشهای 

بقاء موجودات اهمیت بیشتری دارند، اثر  نظرمنفی از 

محرکات هیجان  اثرمحرکات هیجانزای منفی همیشه بیشتر از 
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انسانها سهل تر افسرده می شوند بطور کلی زای مثبت است. 

برای خوشحال نگاهداشتنشان باید  لذاتا سرحال و خوشحال، 

 ارتباطاتکوشش بیشتری انجام داد. بخش های شکمی میانی 

تشریحی دو طرفه ی قدرتمندی با آمیگدال دارند، لذا در تعدیل 

ای را بازی می کنند. بخش حدقه یجانی نقش عمده هواکنشهای 

 محرکیع ِ ارتباط بین "سرای پیشانی که با یادگیری و یادرفتن 

نیز یر است، در معکوس کردن یادگرفته ها درگبا مشوق" 

درگیر است. از این جهت است که این بخش از مغز در  بشدت

شرطی به  طوربی محرکتنظیم هیجانات نقشی دارد. اگر 

اشد که هیجان منفی ای ایجاد کند، برای یادگرفته شده ب نحوی

این بخش از مغز به فعالیت در  شدن،از بین بردن این شرطی 

 کهمی آید. بخش پشتی شکمی درگیر نمایانگری هدفی است 

حاالت ذهنی مثبت و منفی مقدماتی بطرف آن هدایت می 

 شوند. 

  

ی  سامانهآنجا که آمیگدال یکی از بخشهای اصلی  از 

که درگیر هیجانات خام، مقدماتی و مشترک با  لیمبیک است

دار است، خوانندگان را به مطالعه ی  مغزبقیه ی حیوانات 

کتاب خلقت و  دری  مشروحتشریح و فیزیولوژی آن که بطور 

شده ترغیب می کنم. بدون شک  آوردهتکامل مغز و روان 

ی براآشنائی با سامانه ی لیمبیک و بخصوص این بخش از آن 
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بنای کیفیت رفتارهای انسانی که هیجانها به آن آب و فهم زیر

هستند،  آنهای  یب کننده یا بازدارندهترغرنگ می دهند و 

الزامی است. بدون شناخت کارهای این سامانه و قشر 

ی که در باره ی اخالقیات و رفتارهای اجلوپیشانی هر نظریه 

ت . اهمیمانداخالقی داده شود، غیرعلمی و فرضیه ای خواهد 

آمیگدال در پردازشهای هیجانی مدتهاست که به اثبات رسیده 

حیوانات برای برقراری ترسهای شرطی  دراست. آمیگدال 

یان این ترسها، بشده الزامی است. این امر که آیا آمیگدال برای 

بعد از یادگیری الزامی است و یا این که آمیگدال محل ذخیره 

است، هنوز مورد یادگیری شده در این موارد  اطالعاتی 

دریچه ی  وظائف،بحث است. بنظر من آمیگدال عالوه براین 

بازشونده ای است که از آن طریق فعالیتهای الکتریکی مغزی 

به ذهن آگاه باز شده و در آن خام و سرشتی یجانات هناشی از 

یبهای آسبصورت احساس ادراک می شوند. بیماران مبتال به 

ترس در تصاویر چهره ی  آمیگدال قادر به تشخیص هیجان

یص اعتماد و یا عدم اعتماد تشخافراد نیستند. در این بیماران 

ی بطوربه غریبه ها با نگاه به چهره ی آنها بشدت مختل شده، 

که قادر نیستند با شنیدن صدای کسانی که دچار ترس یا خشم 

ی ببرند. واکنشهای دستگاه خودمختار پهستند به احساس آنها 

غیرطبیعی  ترسناکنیز در مقابله با موقعیتهای  این بیماران

هستند. بطور کلی این بیماران دچار اختالل در پردازش جنبه 

یجانات هستند. کسانی که بدون ادراک ترس ههای منفی 
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ی ادراکی از این ولرفتارهائی می کنند که مخاطره انگیز است 

مخاطرات ندارند، احتماالً دچار بدکاری های آمیگدال، چه 

اکتسابی هستند )به رفتار زنان روسپی توجه  چهسرشتی و 

با محرک اضطراب آور در بیمار مضطرب  مواجههکنید(.  

یش فعالیت آمیگدال می شود. دیدن صورت ترسناک افزاباعث 

سالم می شود. حتی اگر  افرادباعث افزایش فعالیت آمیگدال در 

 چهره ی ترسناکی را طوری به شخص نشان دهند که زمان

ی به آگاهی کشاندن آن نباشد، آمیگدال فعالیت بیشتری براکافی 

 یبرای فعالیتها زمان کاف . در این شرائطرا نشان می دهد

وجود ندارد که بتوانند وارد صحنه ی ذهن آگاه شوند. آمیگدال 

استقرار تنفر و بیزاریهای شرطی شده نیز به فعالیت در  هنگام

ه غیرقابل حل شدن و فهم با مغلطه هائی ک مواجههمی آید. 

ی دهد، یا اشاره به مهستند و به شخص احساس ناامیدی دست 

از آنجا  کنند. فعال می را بوها و مزه های تنفر آمیز آمیگدال 

سامانه ی لیمبیک درگیر حفظ بقیه ی ارتباط با  درکه آمیگدال 

بقاء دارند به  دربقاء است، بیشتر با محرکهائی که اثر منفی 

می افتد تا آنها که اثر مثبتی دارند. این وظیفه ی فعالیت 

در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است. آمیگدال  نامتقارن

راست در هنگام باخت آن  طرفطرف چپ هنگام برد پول و 

 وفعالیت بیشتری نشان می دهند. آمیگدال در تشخیص ابهامات 

صدور حکم برای پردازش بیشتر اطالعات مبهم در اختیار 

 گذاشته شده، درگیر می شود. 
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تا دیگر  انسانآنجا که فعالیت های مغز هر انسانی با  از 

متفاوت بوده و توان هر یک از سامانه های آن با اندازه ای 

باید تعیین شود که چه اندازه از  کند،مغزهای دیگر تفاوت می 

یعی باقی طبفعالیت هر سامانه ای الزم است تا فرد در طیف 

کمی و زیادی فعالیت سامانه بیماری زا نشود.  مانده و

اند که فعالیت های کم آمیگدال که  دادهمطالعات زیادی نشان 

هستند،  آمدهپیش  شرائطهمراه با پاسخهای مناسب مغز برای 

تحتانی ای در سلسله  –یعنی وضعیتی که تنظیم مؤثر فوقانی 

 ی عصبی طوری برقرار شده است که مراکزپردازشهامراتب 

یت های سطوح پائین فعالپیچیده تر فوقانی می توانند براحتی 

تر را همآهنگ کرده و آنها را تحت کنترول در آورند، و همه 

ی سطوح تمامیتهای الکتریکی حاصل از محرک در فعالی 

در زیادی مغز همگام شده اند، ادارک سعادت و خوشبختی 

ریفی . این اساس فیزیولوژیکی همان تعشودیجاد می ا شخص

ارائه داده ام، که  بارهااست که من از خوشبختی و سعادت 

ادراک در کنترول بودن بر همه ی عواملی پیدا می کند  مغز

ی توانند با بفعالیت زیاد در آوردن آمیگدال ادراک خطر مکه 

ایجاد کنند. هر وقت  هومئوستازدر بقاء و توازن و تعادل در 

یت را فعالمیگدال حداقل همه چیز بر وفق مراد پیش می رود، آ

دارد، و برعکس. نکته ی جالب این است که اگر خوب دقت 

ی بزرگ اجتماعی هم، اگر دقیقاً بتوان هانمائید، در مقیاس 
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ی اجتماعی هاچنین توازن و همگامی ای بین همه ی سیستم 

برقرار کرد، و اولیاء امور و عقال بتوانند تنظیم مؤثر فوقانی 

ی ی با همکاری صمیمانه ی همه ی مردما عاقالنهتحتانی  –

برقرار کنند بطوری که  که حداقل هیجان منفی دارند،

اجتماع برقرار نباشد، و فرد فرد  مختلفکشمکشی بین سطوح 

ی می کنند. خوشبختاجتماع آرامش داشته باشند، همه احساس 

بنظر من این را می توان تعریف اجتماع یوتوپیائی دانست که 

 ت.آرزوی همگی اس

  

کردن  یا بدبختی خوشبختی ادارکبر این ها،   عالوه 

ساختار مدارهای مغز هم دارد،  بهزمینه ای ژنتیکی و وابسته 

 استکه در موارد خوشبختانه ی آن مغز طوری سازمان یافته 

که فعالیت کمتری در آمیگدال ایجاد می کند. این را هم می 

ید. بعضی از ی بخت و اقبال بدانشناستوانید تعریف زیست 

ی که ناالزممردم هیچوقت نمی توانند احتیاجات الزم و یا 

مغزشان تولید می کند را طوری ارضاء کنند که آمیگدالشان را 

یت در آورند، و این ها همان بدبختان هستند، ولو فعالبه حداقل 

ی از غوغائی که جهنم ساخته ولظاهراً همه چیز داشته باشند، 

ذهن آگاهشان برقرار کرده نجاتی شده توسط آمیگدال در 

. برعکس همین موضوع هم صدق می کند، کسانی که ندارند

رسانده و به راحتی  بحداقلمغزشان خواسته های ناالزم را 
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یت فعالارضاء می شوند و آمیگدالشان که احتماالً از اول هم کم 

بوده، کم فعالیت تر می شود، همان خوشبختان هستند، ولو 

یادی هم برخوردار نباشند. از آنجا که زمالی هب ظاهراً از موا

ادراکات و  درفعالیتهای بخشهای مختلف قشر جلوپیشانی نیز 

و درنتیجه کیفیت رفتارهای افراد منجمله اخالقی  ،احساسات

اسلوب رفتاری آنها بر اساس غلبه ی فعالیتی  وبودن و نبودن، 

الیت ی شدت فع مطالعهیکی از سامانه ها تعیین می شود، 

زمینه ای این بخشهای مغز بسیار جالب توجه هستند. هم در 

که تفاوت  استداده شده  نشانیرخوارگان و هم در بالغین  ش

عمده ای در شاخصهای الکتروفیزیولوژی زمینه ای در فعالیت 

یشانی وجود دارند. شیرخوارگانی که در سن جلوپهای قشر 

ی کنند، در یه مگرمادرانشان  زماهگی با دور شدن ا 06

طرف راست قشر جلوپیشانی فعالیت بیشتری نسبت به طرف 

 چپ دارند. 

  

Davidson, RJ et al (1989) Frontal brain asymmetry predicts 

infants’ response to maternal separation. J Abnormal Psych 98: 

127-131                                                             

Davidson, R. J. 1991 Laterality and emotions: An 

electrophysiologic  approach. In: Boller F, Grafman J (eds.) 

Handbook of neuropsychology. Vol.3. Amsterdam: Elsevier, pp. 

419-441                                                                                                                



581 

 

581 

 

ینه ای قشرهای جلوپیشانی و تفاوت بین زمیت فعال  

ی زمانهاراست و چپ در هر فردی در حالت معمولی، و در 

کوتاه چند هفته ای که قابل مطالعه هستند، ثابت باقی می ماند. 

زیادی نشان داده شده است که افراد با  مطالعاتبراساس 

و  خلقو چپ، به ترتیب   راست طرف  ای بیشترفعالیت ه

قویتری دارند. کسانی که فعالیت غالبی در  مثبتخوی منفی و 

احساسات  وضعیت هیجانزاطرف چپ دارند، در مقابله با یک 

و عواطف بمراتب مثبت تری از کسانی گزارش می دهند که 

 درراست آنها فعالیت بیشتری دارد.   طرفقشر جلوپیشانی 

سالگی بودند  36ی افراد دیگری که در اواخر سن  مطالعه

یتهای زمینه ای بیشتر قشر جلوپیشانی فعالنشان داده شده که 

می  همراهطرف چپ با ادراک خوشبختی و سعادت بیشتری 

شوند. این هم معیار دیگری از خوش اقبالی و بد اقبالی است، 

ینه ای طرف چپ بیشتر باشند، بطور زماگر فعالیتهای 

تی خلق و خوی مثبت تری به ما عطا شده است، و سرش

 .برعکس

زا هم  مشقتی شیمیائی بدن در ارتباط با اتفاقات واکنشها 

در افرادی که فعالیتهای قشر جلوپیشانی کمتر و یا بیشتری در 

دارند، متفاوت می باشند. در این افراد  چپطرف راست و 

زی سا آزادبعضی از واکنشهای سیستم ایمنی بدن مثل 

می  خوانده (natural killer)لنفوسیتهائی که کشنده های طبیعی 

شوند، آزاد شدن هورمونهای کورتیزول و آزاد کننده ی 
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 مورد  (corticotrophin releasing hormone= CRH) یکوتروپینکورت

هورمون اخیر ملکولهای کلیدی در  دومطالعه قرار گرفته اند. 

 کشندهاسترس زا هستند.  فعال سازی پاسخ هماهنگ به شرایط

های طبیعی لنفوسیتهای دانه داری هستند که وظیفه ی آنها 

و طرز عملکردهایشان محتاج  شدهبطور ژنتیکی تعیین 

ین سلول ها حاوی ابرخورد با آنتی ژن و یادگیری نیست.  

با آزاد شدنشان  که هستند granzyme  و perforin موادی به نام 

و ویروسهای نهفته در آنها، ی حاوی ویروسها، هاسلول

ی و سلولهای بافت های پیوند شده به بدن سرطانسلولهای 

یعنی کشتن  ،(apoptosis)میزبان را با پدیده ی آپوپتوزیس 

سلولهای بیمار و یا غیر خودی، بدون ایجاد التهاب، از بین می 

زا مانع آزاد شدن این سلولها می شوند،  استرسبرند. شرائط 

به عفونتها و  ابتالمزمن اضطراب زا شانس  لذا در موارد

احتماالً انواع سرطانها بیشتر می شوند. در مواجهه با 

آور، تعداد سلولهای کشنده ی آزاد شده  اضطرابموقعیتهای 

بیشتری دارند،  چپدر کسانی که فعالیت قشرجلوپیشانی طرف 

زیاد تر از کسانی است که فعالیت این بخش از مغزشان کمتر 

ین افراد در مقابله با موقعیتهای مثبت هم فعالیت ااست. 

پیدا می کنند. در  مخالفسلولهای کشنده ی بیشتری از نوع 

برخورد با موقعیتهای استرس زا، که باعث کاهش آزاد شدن 

ی کشنده می شوند، در افراد با فعالیت زمینه ای بیشتر سلولها

ست از آنهائیست که طرف را کمتردر طرف چپ، این کاهش 
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آنتی  انفلوآنزافعالتری دارند. این افراد بعد از تزریق واکسن 

بادی بیشتری از گروهی می سازند که قشر جلوپیشانی طرف 

است. اینها هم از همان بخت و اقبال سرچشمه  فعالترراستشان 

 می گیرند. 

 هورمونزیادی نشان داده اند که کورتیزول  مطالعات 

در مقابله با موارد تنش زا  استرس است، به این معنی که در

که  است CRHآن تحت کنترول  ترشحبیشتر آزاد می شود. مغز 

شده و می توان مقدار آن را در مایع  آزاداز هایپوتاالموس 

یت قشر فعالمغزی نخاعی اندازه گیری کرد. کسانی که 

جلوپیشانی طرف چپشان بیشتر است ترشح زمینه ای 

 طرف راستدارند که  کسانیی از کمتر CRHکورتیزول و 

موارد تنش زا و  پاسخ بهدارند. این عوامل در  فعالتری

 یماریهای روانی نقش بازی می کنند. ب

  

یگدال و آمی هم در باره ی فعالیتهای زمینه ای مطالعات 

گرفته است.  انجام PET scanخلق و خوی افراد با استفاده از 

ی خوند خلق و کسانی که فعالیت کمتری در آمیگدال راست دار

آمیگدال منفی کمتری دارند. در بیماران افسرده، هرچه فعالیت 

است. کسانی که در  تربیشتر باشد، افسردگی عمیق راست 

مقابله با موقعیتهای آزاردهنده فعالیت کمتری در آمیگدال 

موقعیت این یدا می کنند، واکنش منفی خفیف تری به پراست 
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 فعالیتهای زمینه ای  درنه تنها نشان می دهند. این تفاوتها ها 

(tonic activity) برخورد با موقعیتها ی  هنگامدر  بلکه(phasic 

activity) می شوند. کسانی که فعالیت طرف  مشاهدهیجانزا ه

شده از  حاصلچپ جلوپیشانی بیشتری دارند، واکنشهای منفی 

یجاد کرده و ابرخورد با موقعیتهای استرس زا را سریعتر  

از این موقعیتها را  شدهقادرند خلق و خوی منفی حاصل  بیشتر

بطور داوطلبانه واپس بزنند. وقتی از افراد خواسته می شود 

بطور داوطلبانه واکشنهای منفی خود را به شرائط استرس  که

ی میانی قشر جلوپیشانی شکمزا کاهش بدهند، فعالیت بخش 

ها و سامانه ها، مدار شبکهافزایش پیدا می کند. از آنجا که  

یرند، و با عقالنیت و تصحیح روش پذهای مغزی انعطاف 

همانطور  کرد،زندگی می توان توانهای آنها را تا حدی تعدیل 

که با آموزش و پرورش مناسب می توان فعالیتهای سطوح 

از این جهات   .و یا ضعیف تر کرد تر توانمندباالی مغز را 

تا حدی را هم  گونههای این  می توان بخت و اقبال است که

شدت مشقتهائی که آمیگدال و قشر جلوپیشانی  ازتعدیل کرد و 

. به کاستد، نطرف راست می توانند برای انسان ایجاد کن

احتمال زیاد این دیگران هستند که می توانند راه اندازنده ی 

زیرا ممکن است که مغز شخص آن  باشند،بهبود این حاالت 

ی عاطفباشد که به کیفیت حاالت اندازه درون نگری نداشته 

این یکی از زمینه ای خودش پی ببرد، و آنها را قضاوت کند. 

دلداری دادنها، افراد خانواده ای اصول روان درمانی هاست. 



585 

 

585 

 

با عشق و عالقه یکدیگر را حمایت می کنند، دوستان عاقل  که

را قضاوت کرده و به هدف  انسانو بالغی که بی غرضانه 

نعماتی  ازرهای شخص او را انتقاد می کنند،  سازندگی رفتا

کرد تا  استفادهبدست آورد و  و باید هستند که می توان

 خوشبخت شد.

یم تنظی عصبی ای که درگیر اداره کردن و ها شبکه 

هیجانات و در نهایت کنترول درجه ی اخالقی بودن افراد 

 هنگام دری و بختانه ی آنها،  سرشت، عالوه بر ساختار هستند

و در اثر تجربه های زندگی  ،انعطاف پذیر بوده نمورشد و 

 یدر تمام تغییرات حاصل . شکل خاص خود را می گیرند

به تنش ها را و واکنشهای زیست شناسی شخص  رفتارهاعمر 

در هنگام شیرخوارگی مراقبت و  کهشکل می دهند. حیواناتی 

های  یرندهگتیمارهای مادری بیشتری دریافت کرده اند، غلظت 

هسته های مختلف  تحت در (benzodiazepine)بنزودیازپاین 

گیرنده های  و ،(locus ceruleus)آمیگدال و ناحیه ی الجوردی 

 CRHیشتری داشته، و گیرنده های ب α 5آدرنرژیک نوع  

همین هسته ها دارند. این حیوانات گیرنده های  دری کمتر

س و قشر یپوکمپوهبیشتری برای گلوکوکورتیکوئیدها در 

جلوپیشانی دارند که در تمامی عمر حیوان پابرجا می مانند. 

با افزایش مراقبتهای مادری در اوان  کههمه ی تغییراتی 

یجاد ازندگی ایجاد می شوند تغییراتی در مداربندی هیجانات 
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می کنند که موجب کاهش واکنش فرد به موقعیتهای تنش زا در 

 تمامی عمر می شوند.

توجه تغییر در فعالیتهای الکتریکی مغز  ی جالب نکته  

بخش یاد داده  آرامدر مواردی است که به شخص ممارستهای 

و  مغزاند. این ممارستها تغییرات قابل پیش بینی ای در  

 –مغزی  سالمتدستگاه ایمنی ایجاد می کنند. در حالت 

الزم داشته باشد که   با عقل سلیم اجتماعی، فکر نمی کنم کسی

این  دری یاد بگیرد که استرس زا باشند، ولی شکی یناتتمر

نیست که استرس های طوالنی اجتماعی در خلق و خوی 

ای داشته و بدون شک در  العادهپابرجای افراد تأثیر فوق 

و تولید شیوع بیماریهای افسردگی و اضطراب های پابرجا، 

ای بازی می کنند.  عمدهنقش رفتارهای ناهنجار و غیراخالقی 

ارها در نوشته هایم به اولیاء اجتماع در باره ی خوشحال من ب

حتی خوشحالی سطحی توده های مردم، دوری از  کردن،

مملو از آنها هستند، اجتناب  ماکه فرهنگ  ئیمراسم افسرده زا

یش افزااز نمایش فیلم ها و موسیقی های غم انگیز، و خطر 

دراز مدت اضطراب با ایجاد کشمکشهای سیاسی، جنگ و 

و امیدوارم گوشی شنوا  ،ام کردهناآرامی های اجتماعی اشاره 

برای آنها پیدا شود. بدون شک انسان خوشحال ادراک 

ی و دلسوزی بیشتر و رفتار اجتماعی مناسب تری همدرد

بوته های آزمایش  کهداشته، و حتی در شرائط اضطراری 

هستند، راحت تر می تواند او اجتماع  اخالق اخالق فرد و
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حق و حقوق دیگران را رعایت کند.  وقی رفتار کند، اخال

 . داشتشکی نیست که بازده کاری افسرده ها کفایتی نخواهد 

  

Davidson, RJ, (2004) Neural substrate of affective style and value 

In: Changeux, JP. Et al (eds) Neurobiology of human Values. 

Heidelberg: SpringeVerlag                                                                                                

 مثلنورونهای آئینه ای در اعمال عالی مغز  دخالت 

یادگیری، همدردی و هیجانات در جابجای کتاب خلقت و 

ی کنند، شرح داده شده متکامل مغز هر جائی که نقشی بازی 

ا شرح بیشتری در باره ی نقش این نورونهای است. در این ج

یار جالب توجه در رفتارهای اخالقی و ایجاد همدردی که بس

آورده می شود. این نورونها  رفتارهاست،زیربنای این گونه 

یزوالتی راول بار توسط محقق ایتالیائی به نام جیاکومو 

(Giacomo Rizzolati) میمونهائی مشخص شدند که  مغز در

ی کوهگاه کردن به میمونهای دیگری بودند که بادام مشغول ن

می شکستند و می خوردند. ثبت فعالیتهای تک نورونی در 

ی خاصی از قشر مغز که قرینه نواحمغز میمونهای شاهد، در 

 مغزی همان مناطقی هستند که برای شکستن بادام کوهی در 

 میمون مشهود بفعالیت در می آیند، افزایش فعالیت الکتریکی

بدون این که فعالیت عضالنی ای  نورونهانشان می دادند. این 

یت های این فعالایجاد کنند، بشدت بفعالیت در می آیند. گوئی 

نورونها تصویری آئینه ای از رفتار میمون مشهود در مغز 
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یجاد می کنند. در این حال میمون شاهد هیچ امیمون شاهد 

ی که گروهی حال رفتار یا هیجان مشهودی نشان نمی دهد، در

 از نورونهای مغزش بشدت فعال شده اند. 

اجتماعی  بشدتگفته ایم که انسان حیوانی اجباراً و  بارها 

است و بقائش بطور کلیدی به این بستگی دارد که بتواند  دهش

ی پیچیده رشد و توسعه پیدا کند. در روابط اجتماعدر شرائط 

ل دیگران را فهمیده و اعما وبین فردی انسانها باید معنی رفتار 

از مقاصد، و هیجانات یکدیگر از طریق فعال کردن 

یانگران درونی ای که رفتارها و هیجانات مشهود دیگران نما

ی پیدا کنند، تا بتوانند با آنها فعل آگاهرا رمز گزاری می کنند، 

واکنش نشان  آنهاو انفعال کنند، و بطور مناسبی به رفتارهای 

مغز بیش از هر چیز دیگری به نورونهای  دهند. این وظیفه ی

شده است. این نورونها دو دسته هستند. دسته ی  محولآئینه ای 

ی حرکات سرد یا بی  مشاهدهاول آنهائی هستند که در هنگام 

پیشانی قرار  –هیجان دیگران فعال شده و در قشر آهیانه ای 

جام اند و مدارهای ساخته شده از آنها، هم در هنگام ان گرفته

ی انجام آن توسط دیگران  مشاهدهیک عمل، و هم در هنگام 

 شاهدبفعالیت در می آیند. فعالیت این نورونها در مغز فرد 

باعث می شود که او به معنی رفتار شخص مشهود پی ببرد. 

ی با نورونهای فعال مغز متقارنمثل این است که نورونهای 

 اوکتی افعال شخص مشهود بفعالیت در می آیند تا نقشه ی حر

و مقصودش را در ذهن شاهد مثل آئینه، پیاده کرده و به آگاهی 
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یره ای از زنجبر مکانیسم آئینه ای،  عالوه.  برسانندو فهم او 

، به شاهد فاعل یک امررفتارهای عملی سازمان یافته توسط 

قصد موجود در قفای عمل مشهود  کهیک عمل اجازه می دهد 

عمل حرکتی یک رفتار مهای انجام گارا با مشاهده ی اولین 

 یچرائمسئولیت این وظیفه ی مغز پی بردن به حدس بزند. 

برای مثال، بدون فعالیت این  توسط دیگران است. انجام عمل

یابانهای شلوغ شهر راه خنورونها هرگز قادر نخواهید بود در 

بروید و از مقصود پیاده های دیگر مطلع شوید تا با آنها 

. از آنجاکه ابزارها ادامه ی اندام های انسان ها نکنید برخورد

برنامه های ذهنی آنها می گذرد پیاده  درهستند، و آن چه را که 

هم در همین خیابانها می کنند، این امر را می توان به رانندگی 

 .داد بسط

نورونهای آئینه ای که در سطح تحتانی  اکثروظیفه ی  

بردن به مقاصد  جلوحرکتی جایگیری کرده اند، پی بخش

و یا شنیدن صداهائی است که این  آنهااعمال دیگران با دیدن 

یش از نخست باعمال ایجاد می کنند. این نورونها در انسان 

پایگان دیگری که مالک چنین نورونهائی هستند، رشد و 

. تقلید رفتارهای دیگران با مشاهده ی آنها اندتکامل پیدا کرده 

ی جلوحرکتی و قشرهانها هستند. وظیفه ی ثانوی این نورو

آهیانه ای نخست پایگان حاوی مکانیسم هائی هستند که با 

د نهای حرکتی دیگران به آنها اجازه می ده طرحمشاهده ی 

 که مقصود اعمال آنها را بفهمند. 
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دیگران  افعالزندگی اجتماعی نه تنها باید به اهداف  در 

ات دیگران را نیز دارا پی برد بلکه باید توان رمزگشائی هیجان

یسم اساسی برای این امر پیشنهاد شده اند. یکی مکانبود. دو 

یجانی دیگران است؛ ه تظاهراتبسط شعوری جنبه های حسی 

مستقیم جنبه های حسی رفتار هیجانی  گذاریو دیگری نقشه 

ساختارهای حرکتی ای است که در شاهد تجربه ی  برمشهود 

مکانیسم اولی شاهد  درد. نمی کن هیجان مشاهده شده را تعیین

هیجان بیان شده توسط دیگران را می فهمد، ولی آنها را 

نمی کند، یعنی وجود آنها را استنتاج می کند. در این  احساس

یگران معنی ترس، خشم، و شادی دوضع، حالتی از چهره ی 

 ادراکرا در ذهن بیننده زنده می کند، ولی درگیری هیجانی و 

می آیند. در مکانیسم نقشه برداری های حسی آنها بوجود ن

. در این مکانیسم هیجان مشهود استحرکتی مسئله متفاوت 

احساسی مشابه با همان هیجان در شخص شاهد براه می 

در جریان در  . به عبارت دیگر احساس ناشی از هیجان ِاندازد

 احساسی ِ شخص ناظر نفوذ می  ِآگاهذهن فرد دیگر به ذهن ِ 

ی هیجانی ظرافتهادر او نه تنها هیجان مشهود، بلکه کند، و 

 مربوط به آن را نیز فرا می خواند. 
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ی از مغز از درون لوب گیجگاهی که برش: 03.0 شکل

یانه ای و آهاینسوال، تاالموس، هیپوکمپوس، لوبهای آمیگدال، 

 گیجگاهی را نشان می دهد.

  

 یگدال    آم      

 یپوکمپوس      ه         

 اینسوال  قشر 

     لوب  

 یجگاهیگ

      لوب     

 یانه ای  آه  

   جسم   

 ینه ایپ  

    تاالموس 
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: شکل شماتیکی از بخشهای مختلف هسته ی 03.5 شکل   

پوکمپوس بخشی از آمیگدال نیست، ولی مجاورت یگدال. هیآم

  .استتشریحی اش نشان داده شده 

  

یر هیجانات بنیانی است، ساختمان پیچیده درگیگدال که آم 

در ارتباط با  آن (corticomedial)ای است که بخش قشری میانی 

 یمرکز
 یانیم

 ی   قشر

 قاعده ای   –یانی م

 قاعده ای  –ی جانب

 ی   جانب

 یپوکمپوس    ه
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هیجانات و احساساتی است که از محرکات بویائی ایجاد می 

محرک تنفر آوری موجب فعال شدن  . مشمئز شدن از هرشوند

یت این بخش را می توان فعالاین بخش از آمیگدال می شود. 

چند ساعت بعد از تولد با نزدیک کردن یک تخم مرغ گندیده 

ینسوال ابینی نوزاد و مشاهده ی اخم کردن او امتحان کرد.   به

ایجاد هیجان،  باهم ساختمان پیچیده ای دارد و ارتباطش 

راک خود، از جنبه های مختلف، در نوشته ها و احساس و اد

در این سری از مباحث مورد بحث قرار  منترجمه های 

های بویائی و  راهگرفته اند. بخش قدامی یا احشائی اینسوال از 

چشائی اطالعات زیادی دریافت می کند. بخش خلفی آن 

بخش تحتانی لوب گیجگاهی )شکنج دوکی  ازاطالعات زیادی 

ینسوال ال تشخیص صورتهاست، رشته می گیرد. شکل( که مح

. در است (interoceptive)محل اصلی دریافت حسهای درونی 

نتیجه اینسوال تنها ناحیه ی قشری است که محرکات شیمائی 

بویائی و چشائی، محرکات ناشی  مثل (exteroception)خارجی 

در هم ادغام می  رااز حاالت درونی بدن، و اطالعات بینائی 

د. مشاهده ی چهره های بیانگر حاالت تنفر در دیگران کن

یش فعالیت های بخش قدامی اینسوال می شود. افزاموجب 

یتهای آمیگدال و فعالبوهای مشمئز کننده باعث افزایش شدید 

د که در طرف راست قویتر هستند. مشاهده ی ناینسوال می شو

 که هیجانی اجتماعی است، را،ی که بیان تنفرافرادصورت 

یت مناطق مختلف قشری و فعالنشان می دهند باعث افزایش  
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ی اثری بر آمیگدال ندارد. نکته ی ولتحت قشری می شود، 

یقاً همان دقجالب توجه در همه ی این مطالعات این است که 

مناطقی از آمیگدال و اینسوال که در اثر تماس با بوهای مشمئز 

ی که احساس می شوند با مشاهده ی چهره ی کس فعالکننده 

 ی شوند. متنفر از بوی بدی کرده است نیز فعال 

  

قویاً  تواندر نظرگرفتن همه ی مطالعات انجام شده می  با 

گفت که انسانها از طریق نقشه برداری های مستقیم به ادارک 

یجانات در دیگران پی می برند. مشاهده ی افعال مملو از ه

ل می کند که تجربه ی را فعاساختمانهائهیجانات در دیگران، 

. بوسیله کنندی شخص مورد نظر را از همان افعال ایجاد می 

این است که"  مثلی این فعال شدنها و از طریق حلقه ی "

ی به شخص دست می دهد که احساس بدست آمده ا تجربه

این معنی است که  بهاین است که "  مثلواقعی است. حلقه ی "

 محرکدرگیری مستقیمی با با وجود این که در این مورد، بدن 

ندارد، ولی در مغز این تصور ایجاد می شود که هیجان زا 

یر شده است. این ادراکات و گمثل این است که بدن واقعاً در 

و  کننداحساسات پلهائی هستند که ما انسانها را بهم مرتبط می 

 بدون آن ها رشته های اجتماع از هم گسسته می شوند. 
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 نورونهارد که مکانیسم آئینه ای این زیادی دا احتمال 

نقشی اساسی در رفتارهای فداکارانه ی انسانها داشته باشند. 

احساس مشقت در  باید ی مشقت بار دیگرانرفتارهامشاهده ی 

ممکنست ظاهراً  که تولید کندشخص ایجاد کرده و رفتارهائی 

برخالف مصالح شخصی بنظر آیند. در واقع از بین رفتن 

ی دیگران باید ادراک خوشحالی را در  چهرهر خوشحالی د

های خوشحال  چهرهوجود انسان تکامل یافته محو کند؛ و دیدن 

ادراک خوشی در شخص ایجاد کند. در نتیجه اعمالی که انسان 

کردن دیگران انجام می دهد در واقع برای  خوشحالبرای 

 انسانی است که "معروفخوشحال کردن خودش است. گفته ی 

ی را خراش دهید، می بینید که انسان خودخواهی خون فداکار

خودخواهی جالبی که به نفع همه تمام می  ،ریخت" خواهد

ی برای پرورش اخالقی شدن مطلقشود. اگر من بخواهم امر 

ی اپیشنهاد کنم، ریشه اش را باید در همین نورونهای آئینه 

جستجو کنم، و آن ممارست در ایجاد این حالت ذهنی است که 

یگران، بخصوص در رابطه ی غالب دشخص در برخورد با 

کند.  درکو مغلوبی، بتواند کامالً خود را در موقعیتهای آنها 

را پرورش دهیم که و فرزندانمان در واقع باید طوری خود 

یجانات، بلکه احساسات افرادی هاذهانمان نه تنها آئینه های 

یم بتواند. اگر باشند که مخصوصاً مفعول افعال ما واقع می شون

از رفتارهای ما متأثر  کهدهیم  قرارخود را در جای دیگرانی  

می شوند، به شرطی که مغز سالمی داشته باشیم، می توانیم نه 
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از همه ی رفتارهای خالف اخالق دوری جوئیم، بلکه  تنها

ی اخالقی با استاندارد رفتارهاخواهیم توانست خود را با 

زشک هستیم، خود را بجای بیماری واالئی مزیّن کنیم. اگر پ

دهیم که به ما مراجعه کرده و از ما درخواست کمک می  قرار

ی و رفتار مناسبی برای کافکند، لذا سعی می کنیم اطالعات 

درمان او تهیه کنیم؛ اگر آموزگار هستیم خود را بجای دانش 

ی قرار دهیم که استعداد کمتری برای یادگیری دارد، لذا آموز

بیشتری به او بکنیم؛ اگر  کمکحقیر نکرده، بلکه او را ت

یم، خود را بجای زیردستان قرار داده، و هستیاسی سقدرتمند  

ی بیماری زای  خودخواهانهحقوق آنها را پایمال خواسته های 

خود نکنیم؛ اگر فروشنده هستیم، خود را بجای خریدار قرار 

ز یک از کم فروشی و تقلب دوری جوئیم؛ اگر پیرو وداده 

داده و  قرارمبارزه هستیم، خود را بجای شکست خوردگان 

اگر هائی که همه ی ما در  وجان و مال آنها را به یغما نبریم؛  

ید در باره باهر لحظه از زندگیمان با آنها مواجه می شویم و 

ی کیفیت رفتارهایمان در این لحظه ها فکر کنیم. باید 

یم، زیرا مغزهای ین امر آموزش بدهاکودکانمان را در 

 دارند،رد اشکال عمده ای اسرشتیمان، بدون آموزش در این مو

و توان مختصری هم که طبیعت به این سیستم تازه بدوران 

و ظریف است و با هر تلنگری در  شکنندهرسیده داده بسیار 

نظم  خوردنهم می شکند. اولین توانی که در موارد بهم 

، فروکش می کندتماع اجتماعی و فروریزی عقالنیت در اج
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ی با دیگران است، و همین مواقع همدلاحساس همدردی و 

انسانها  مغز دراست که خوی سبعیت حیوانی سیستم لیمبیک 

که در در نتیجه رفتارهائی از آنها سر می زند غلبه می کند، و 

ی آن ها را نمی توان یافت.   نمونههیچ کجای طبیعت وحوش 

یم احترام متقابل برای هم داشته است که می توان امراین  با

اجحافی بهم نکنیم، حق  وباشیم، به یکدیگر کمک کنیم، زور 

وحقوق ها را پایمال نکنیم، عدالت اجتماعی در فرد فرد افراد 

یجاد کنیم، تا شاید برازنده ی نام پر طمطراق انسان خردمند ا

از آنجا که خوشبختی حالت ذهنی کنترول داشتن خردمند شویم. 

تمامی عوامل واقعی و فرضی است که بقاء سرخوشانه ی  بر

شخص و دلبستگانش )خانواده، اجتماع، بشریت و ... بسته به 

وسعت نظر( را در کوتاه و یا دراز مدت تهدید می کنند، هر رفتاری 

که توسط خود شخص یا دیگران به انجام برسد و توان بالقوه ای 

از مدت و یا کوتاه مدت داشته برای بهم زدن این ادراک کنترول در در

باشد برای آن شخص نسبت به خودش، و برای دیگران نسبت به 

 آن شخص ،غیراخالقی است

  

ی استعدادهای مورد بحث دیگر این است که  مسئله 

شعوری الزم برای قضاوت کردنهای اخالقی چگونه تحول و 

و تا چه اندازه معیارهای قضاوت های  اند،تکامل پیدا کرده 

یق یادگیری های طرخالقی سرشتی هستند و تا چه اندازه از ا

اجتماعی در طی عمر فرد اکتسابی می شوند. در واقع سعی 

ین دو گروه معیارهای اخالقی است. گروه اول بدر تمییز 
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یری از خطاهای گآنهائی هستند که توسط آزمایش ها و درس 

سال تکاملی نوع داروینی طی میلیونها  -پردازشهای تحولی 

و از طریق انتخاب اصلح پابرجا مانده اند،  شده،گذشته متحول 

را تغییر داده،  انسانهاگروهی که بطور طبیعی ایجاد، و ژنوم 

و از طریق معماری طرح ریزی شده ی عملکردی مغز توسط 

یان می شوند. گروه دوم معیارهائی هستند که از بژنتیک 

ی ایجاد شده، و اعاجتمطریق یادگیری های تربیت خانوادگی و 

می ای این تجربیات سازمان عملکردی مغز را شکل تازه 

مناطق مغز منطقه یا مورد باید بدانیم که کدام  دودهند. در هر 

ین معیارها کجا ادرگیر قضاوتهای اخالقی هستند، هر یک از 

و چگونه ذخیره شده اند، و چگونه این اطالعات به هدف آماده 

بیشتر این سؤاالت را تا  .ه می شوندیمات بازخواندتصمسازی 

 بحث قرار داده ایم.  مورد سایر نوشته هاحال در 

  

" روح" یا "من"نهادهائی از قبیل آنجا که بی شک  از 

در مغز هیچ انسانی مستقلی یم گیرنده و قضاوت کننده ی تصم

یگری که مطرح می شود این دوجود ندارد، سؤال جالب توجه 

داند که چه وقت پردازش های  است که مغز چگونه می

ای که باید قبل از تصمیم گیری و قضاوت در  کنندهارزیابی 

یک راه حل مناسب  جهتباره ی یک موقعیت بکار گیرد، در 

متمرکز شده اند، و این توده ی بافت زیست شناسی و فیزیکی 
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بودن یک راه حل را تعیین می کند. با کمی  ارزشمندچگونه 

ین احساس دست می اای به همه ی ما درون نگری، بگونه 

دهد که از جنبه نظر شخصی ِ خودمان، چه وقت تبادل نظرات 

یک نتیجه سوق داده شده اند؛ این نتیجه چه  بطرفذهنی مان 

دارد، یعنی چه اندازه  مطابقتاندازه با احساسات و عواطف ما 

 اعتمادبجا و صحیح است؛ و این نتیجه گیری چه اندازه قابل 

ما بطور ذاتی می دانیم که چه وقت کشمکشی بین است. 

یمان از یک طرف، و احساسات و عقالناستنتاجات منطقی و 

یک اتوماتعواطفمان، از طرف دیگر، برقرار است؛ و بطور 

به درجه ی نامطمئنی قضاوتهایمان پی می بریم. بنابراین مغز 

ی که پیشگام بوده و به نتیجه منجر می پردازشمی تواند بین 

یانگر نتیجه هستند، نماشود، و طرح های فعالیتی ای که واقعاً 

 هستندتمایز قائل شود. عالوه بر این، حاالتی که نمایانگر نتایج 

براساس شدت قابل اعتماد بودنشان درجه بندی می شوند. از 

یتهای مغز ناشی از طرح های الکتریکی  فعالآنجا که همه ی 

ستند که از فعالیت های لحظه متفاوت شونده ای ه به لحظه

متغیری از نورونهائی  والکتروشیمیائی متنوع تعداد معتنابه 

حاصل می شوند که بطور پراکنده در مداربندی سامانه های 

مغز فعالیت می کنند، پردازشهای محاسبه گر مغز بسیار پویا 

نورونهائی که در این امر شرکت می  تعدادبوده و بسته به 

یدا می کنند. پآنها پیچیدگی کم و بیشی  کنند، و طرز فعالیت

فعالیت های هر یک از نورونهای شرکت کننده هم، به نوبه ی 
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ی ا (action potential) ی های فعالیتهای جنبشی  توالخود شامل 

نظر تناوب )فرکانس( در هر تخلیه ی نورونی  ازاست که 

ین، هر حالت ذهنی خاصی با بنابراممکنست متفاوت باشند.  

یکی بسیار پیچیده ای مشخص می الکترونح های مرتبط طر

 شرکتشود که ویژگی های آن با محل هر یک از نورونهای 

کننده و ارتباط زمانی بین تخلیه های الکتریکی آنها مشخص 

حاالت ذهنی و توان مغز را برای  تنوعمی شوند. این امر 

و  کند،ایجاد صحنه های ذهنی گوناگون براحتی توجیه می 

س زده می شود که اگر انسانی در تمامی عمر منظومه ی حد

طول می کشد، زنده بماند، صحنه  سالمیلیارد  06شمسی که 

 کشند،ثانیه طول می  5تا  6.03های ذهنی اش که هر یک 

تکرار نمی شوند. هیچ دو انسانی را نمی توان یافت که در 

نند. یناً مشابهی پیدا کعی ذهنی   صحنهمقابله با یک موقعیت 

نه تنها مشکل پیدا کردن فرمول های ریاضی برای  امرهمین 

بلکه مشکل  سازد،شرح فعالیت های مغزی را روشن می 

یکسان و یکدست کردن برداشتهای افراد را، حتی از ساده 

می سازد، تا چه رسد به درخواست مثالً،  روشنترین محرک 

ه  یکسان اید قبولبعضی از ایدئولوگ ها برای برداشت و 

 هایشان توسط همه ی مردم. 
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ین است که آیا طرح فعالیتی خاصی که نمایانگر ا مسئله  

و آنرا  استکرده   تمرکزراه حلی نهائی است که مغز بر آن 

صحه گزاری خاصی دارد که  کرده،مناسب ترین انتخاب 

اجازه می دهد که مغز این حالت را از طرح های فعالیتی 

رد که در حین محاسبه هائی اتفاق دیگری تفاوت بگذا متنوع

نتیجه گیری نهائی می شوند. اگر  بهمی افتند که باالخره منجر 

 داشتهی وجود دارند، باید طبیعتی کلی ا چنین صحه گزاری

باشند، چون که باید برای همه ی پردازشهای محاسبه ای، 

در آن اتفاق می افتند، قابل  کهبدون در نظر گرفتن نوعی 

ی ادراک. هر وقت که در نظر داریم که یک ابهام اطالق باشند

را روشن کنیم، یا یک مسئله ی منطقی، و یا یک بحران 

ی متوجه می شویم که چه سرشتاخالقی را حل کنیم، بطور 

 قابلوقت به راه حل نهائی رسیده ایم، و این راه حل چه اندازه 

اعتماد است. آیا نباید این احتمال را در نظر بگیریم که 

می کنند حاالت ذهنی  قادرمانظاهراً داراکات شخصی که ا

یم، یک بگذارجستجو و حالت ذهنی رسیدن براه حل را تمییز 

؟ درست مثل باشدتوهم ناشی از شعبده بازی های دیگر مغز ن

یهای مغز که مثالً توهمی را ایجاد می کند که بازبقیه ی شعبده 

ب را ایجاد می کاذ ادراکآزادی اراده اش می خوانیم، و این 

می دهد که بر  انجامی" منرا آن " انتخاباتین اکند که همه ی  

یم گیرنده و عاقل و تصمتخت سلطنت وجودمان جلوس کرده و 

بصیر و راه حل یابنده و... هست. در حالی که اگر خوب غور 
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یم همه محصول پردازشهای جبری علت و معلولی فیزیکی کن

یم گیری های یکایک تصمی ای هستند که زیربنای پردازشها

کیلوگرمی ای است که از  0.8نورونهای مربوطه ی مغز 

چیزی بجز یک مشت اتم و ملکول ساخته نشده است که بطور 

سامانه ای خود کار  کالنخارق العاده ای در هم تنیده شده اند، 

و خودمختار به پیچیدگی ای بیش از حد تصوری که خودش 

 آن است.  ساختقادر به 

   

ین امر که این صحه گزار عصبی ای که نتیجه ی ا 

محاسبه گریهاست و این ادراک را ایجاد می کند که شخص به 

یعتی دارد، به این وابسته است که طبتصمیم رسیده است چه 

ی هاند و برنامه باشچگونه محرکات به حد آگاهی رسیده 

حرکتی در مغز چگونه نمایانگر شوند. برای توجیه این امر دو 

حال در نظر گرفته می شوند. یکی  زمانستراتژی مکمل در ا

ی زنجیره روشبر اساس این برداشت است که پیامهای حسی با 

ای پردازش می شوند. در این روش عصاره ها و ترکیب شده 

در نورونهای مغزی  تسلسلیبطور  محرکهای مکرر صفات 

ه ی زنجیر قلهپردازش می شوند، تا وقتی که نورونی واقع در 

همه ی  محصول نهائیی پردازشی بطرز خاصی فعال شود. 

ی این نورون پیام آور است که اتنخابپردازشها واکنش بسیار 

مشخص کننده ی وجود یک محرک حسی خاصی است. این 
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در واقع همان نورونی است که فعالیت هایش می توانند  نورون

 باشند، و وجود کیفیتی از آگاهدریچه ی بازشونده به ذهن 

محرک را به آگاهی برسانند )مثالً نورونی که قرمزی، 

ی که شکل خاص، نورونی که بو، و نورونی که مزه ی نورون

(. البته در همه ی رسانندرا به آگاهی می  و... یک سیب

 بهپردازشها نتیجه ی فعالیت این نورون ها الزامی به بازشدن 

فعالیتهای ذهن اگاه ندارند و می توانند زیر رادار آگاهی به 

این خود مغز است که بر اساس احتیاج  بازهمخود ادامه دهند. 

زیست شناسی تعیین می کند که محتوای کدام یک از این 

نورونها به صحنه ی ذهن آگاه باز شوند، و در این امر، حتی 

بعنوان نهادی مستقل باور داشته باشیم،  ارادهاگر به وجود 

ی که نمی توانیم معناین  هیچگونه اختیاری در بین نیست. به

تعیین کنیم که چه چیزی بطور کلی، و یا چه کیفیتی از یک 

اگر من تصمیم گیرنده ی ی مان خطور کند )مثالً آگاهشیئ به 

قرمزی را نبینید و یا آن سیب قرمزی اراده کنید مستقلی دارید 

(. این خود ادراک کنیدبه شکل گالبی را سبز درک کرده و یا 

 این تصمیمات را می گیرد و به اجرا می گذارد.مغز است که 

  

ین نورون های هوشمند که محصول سلسله این قر   

حس ها نمایانگری می  سمتمراتب پردازشی فراوانی را در  

ی اسمت اجرائی مغز، همان نورونهای دستور دهنده  درکنند،  
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هستند که تخلیه های الکتریکی آنها طرح های فعالیتی پیچیده 

این  درما را شکل می دهند.   افعالیجاد می کنند که ای ا

 فعالیج فعال شدن نورون حکم دهنده، نتاچهارچوب، یکی از  

شدن نورون هوشمند دیگری است. به دلیل انتخابی بودن شدید 

بیشتر مواقع ساکت و غیر  هوشمندوظائفشان، نورونهای 

ی ردموافعالند، و فقط در موارد نادری فعال می شوند. این 

هستند که فعالیت های آوران موفق می شوند از سد های 

آستانه گزاری ها ئی که زنجیره ی  وفراوانی که فیلتر کردنها 

همین  به.  کنندمراحل پردازشی قبلی ایجاد کرده اند، عبور 

ین پیام را به ذهن آگاه می اشکل، فعالیت یک نورون حاکم 

 رفتارت آمده که فرستد که آمادگی برای یک سری افعالی بدس

نتیجه ای واقعی سوق خواهند داد، و حاال  متشخص را به س

. فعالیت به آگاهی رسیده ی این هستندمحتاج به اجرا گذاشتن 

ایجاد  خاصنورونها است که ادراک اراده را برای آن عمل 

می کند. تخلیه های نادر نورونهای هوشمند فعال شده توسط 

همه  کهم را به ذهن می فرستند این پیا دهنده  حکمنورونهای 

ی ابهامات برطرف شده، تصمیمی گرفته شده و ارزشیابی ها 

 حل نهائی تقارب پیدا کرده اند.  راهو محاسبات بطرف یک 

  

یدا می کنیم و پنمایانگران اشیائی که به آنها شعور  اگر 

فعالیتهای حرکتی برای واکنش به آنها، شامل فعال شدن تعداد 
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که ممکن است در نواحی  باشندی از نورونهائی یادزبسیار 

ی کامالً متفاوتی برای گزارمختلف قشر پراکنده باشند، صحه 

یه تخلنتایج محاسبه ای هر تجربه ای الزم می آید. همزمانی 

های الکتریکی نورونهای موجود در نقاط مختلف مغز دلیل بر 

در شبکه ی خاصی است که  نورونهامنسوب بودن این 

ی، خاصش ویژه ای را بعهده دارد. در اثر هر محرک پرداز

به سرعت ایجاد شده و متناسب با مشخصات آن، این شبکه ها 

شبکه ها  شبکه،با شرکت کردن و یا خارج شدن نورونها از 

مرتب شکل تازه ای بخود می گیرند. اگر باید که تجمعات 

د پود همان شبکه ها ایجاد شود، همگامی شدی ومتعددی در تار 

. بنابراین تفاوت نتیجه سازدفعالیتهای آنها این امر را میسر می 

یابی قبلی در این است که مجموعه ی ارز ازی یک ارزیابی  

و همزمان، و بمدت کوتاهی تخلیه  همگامنورونهای تازه ای  

دهند. نتیجه ی ارزیابی شامل تخلیه می یکی انجام الکتری 

که در نهایت بطور  دهستنهای نورونی تعداد زیادی نورون 

همزمان فعال شده اند. این نوع تخلیه شدن های الکتریکی 

و  ؛به علت نادر بودنشان نسبت به فعالیتهای ناهمآهنگ همگام

ی تخلیه های الکتریکی  مجموعهبعلت اثر توانمندی که 

د، اتفاقات نمورد هدفشان ایجاد می کن مانه یهمزمان در سا

بر این هستند  دالجود دارند که زیادی و مدارکی هستند.  مهم

 با(spike) که همگامی دقیق تخلیه های الکتریکی سوزنی شکل 

ی فعالیتهای نورونی همراه است، بخصوص نوسانتعدیالت 



606 

 

606 

 

فاصله های زیاد و در نواحی مختلف  دروقتی که همگامی  

ناشی از تخلیه که قشری اتفاق افتند. این طرح های نوسانی 

فعالیتهای بشدت همگام نهای همراه هستند نوروهای الکتریکی 

یت همگام فعالنورونها میّسر می کنند. این ین بیقی را  دقو 

نورونهای بازدارنده که در همه ی مغز وجود داشته و 

طوالنی کار می اندازند، مانع ادامه ی  ازفعالیتهای سوزنی را 

این فعالیتهای همگام شده و باعث تناوبی شدن این و ناالزم 

یتها می شوند. فعالیتهای همگام نوسان دار پدیده ای شایع عالف

. ساختارهای مختلف قشری تناوبات هستنددر فعالیتهای مغز 

ی قادر قشرنوسانی ترجیحی خود را دارند، ولی اکثر نواحی 

به درگیری در تناوبات متعددی هستند، در حالی که طیفهای 

و توجه ی مثل خواب، بیداری، اساسترجیحی به حاالت 

متمرکز مربوط می شوند )به فصل های هوشیاری، و خواب 

 خلقت و تکامل مغز مراجعه کنید(.   کتاب

Traub, R. D., Whittington, M. A., Cortical Oscillations in Health 

and Disease (2010) Oxford University Press                                      

  

یدا کند که پرکی می تواند راه به آگاهی خالصه مح بطور 

و در  ،قادر باشد فعالیت های الکتریکی سوزنی همگام بیشتر

در را ی از محرک رقیب خود بزرگترنتیجه تشکیالت 

. تولید کندست، این محرک های که مسئول پردازش هائساختار
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یتهای هماهنگ و همگام کوتاه هستند، و طول فعالزمان های 

فرد از نتایج  کهور تنگاتنگی با زمانی این زمانها بط

کارکردهای محاسبه ای مربوطه آگاهی پیدا می کند، مطابقت 

 5تا  6.03گفته ایم که صحنه های ذهنی معموالً  بارهادارند. 

می شوند. مقدار  عوضثانیه طول کشیده، و به سرعت 

در این زمانهای ذهنی که در مقایسه اطالعات به آگاهی رسیده 

ارتباط با عمل نورونهای مغز بسیار طوالنی هستند،  با سرعت

د. این نبفعالیت در می آی کهی نورونی ای دارد هاوسعت شبکه 

حاالت هماهنگ فعالیت های الکتریکی نتیجه ی تقلیل ناپذیر 

ها و زیرمایه ی آگاهی هستند. اگر فعالیتهای همگام  محاسبه

بازدارنده  ی فعالیت نورونهایکمسوزنی، بعلت بیماری و یا 

یا  وثانیه طول بکشند، و قدرت فراوان داشته  3-06بیش از 

سیستم های مرکزی مربوط به بیداری و هوشیاری را متأثر 

ی صرع می شوند. اگر  حملهکنند، باعث بیهوشی و یا 

فعالیتهای نورونهای بازدارنده این همگامی ها را متوقف 

صحنه ی و صحنه ها به همین سرعت عوض نشوند،  نکنند،

از یک صحنه به صحنه  راذهنی منجمد شده و نمی توان توجه 

 ی بعدی معطوف کرد. 

  

نتیجه یتهای نوورنهای سامانه های مغزی ای که فعال اگر  

به سامانه ی فعالیت های همآهنگ تخلیه های نورونی خود را 
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یستم پاداشی به صفحات سی پاداشی مغز )برای شرح بیشتر 

و تکامل مغز و روان مراجعه کنید(  خلقت کتاب 875-876

نورونهای  ازمی فرستند، طوری کوک شوند که بتوانند 

تخصیص یافته ای که در قشر مغز پراکنده هستند، نمونه 

این نورونها به همگامی حساس باشند، و  خودبرداری کنند، و 

ی محیطشان در سلولهافقط وقتی فعال شوند که تعداد کافی از 

پاداشی می  سامانهنگ درگیر شده باشند،  فعالیتها ی هماه

ی کرده و بعنوان راه روخوانتواند مجموعه ی این حاالت را 

حل پاداش دهنده به پردازش تصمیم گیری مغز ارائه دهد. 

یت اعتماد یک راه حل را متغیرانی تعیین می کنند که قابل

ی هستند، مثل دقت و طول همگامشاخص تنومندی این حاالت 

 درمی، و تعداد نورونها و تحت سامانه هائی که زمان همگا

ی تحریک پذیری  آستانهتعیین  بااین حاالت شرکت کرده اند.  

مناسب، نورونهای ارزیاب داخلی یا سامانه های پاداشی می 

قابل اعتماد بودن نتیجه ی محاسبات را با تعیین حدت  توانند

کنند،  ی که به آن پرتوافکنی مینورونهائانرژی تخلیه های 

ها می تواند  سامانهتعیین کنند. نتیجه ی ثانوی فعال سازی این 

. باشدیت اعتماد یک نتیجه ی محاسبه ای قابل" احساسهمان "

مهیا کردن یک واکنش حرکتی، که به دنبال این حاالت پر 

ی می رسند، چه مخفیانه مانده و یا آگاهقالب وار به  توان،

ذهن را از این  کهفاقاتی هستند واقعاً به اجرا گذاشته شوند، ات

راه حلی رسیده و می تواند در  به مغزحقیقت آگاه می کنند که  
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ین ها با اموقعیت مقتضی آن را به اجرا در آورد. البته همه ی 

 به" منشعبده بازی های مغز طوری به ادراک می رسد که "

 را که "من" که فالن واکنش کرده" ارادهمن " ونتیجه رسیده 

د. نکته ی جالب دیگر این است کن ایجادمحرک  به داده حترجی

مواردی که ناگهان بداهتی در باره ی یک موضوع در  درکه 

حل مسائل  در مثالً    ،(eureka phenomenon)ذهن پیدا می شود 

لفظی ناگهان جواب به آگاهی می رسد، ادراک این بداهت با 

ی همگام با  ی در ام آر ای عملی و تخلیهقشرافزایش فعالیت 

ی( در بخش مغزهرتز )امواج گامای نوار  86تناوب باالی 

قدامی شکنج گیجگاهی فوقانی نیمکره ی راست همراه می 

 شود.

  

Jung-Beeman M, et al (2004), Neural activity when people solve 

verbal problems with insight. Pub Lib Sci (PLOS) Biol 2:0500-

0510       

  .9.-963هوشیاری، صفحات  86مغز و روان فصل  تکاملخلقت و  کتاب          
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گیر در  درینی دوپام: شکل شماتیکی از نورون های  03.5 شکل

 پردازش پاداش در مغز، اقتباس از :

Changeux, Jean-Pierre, 2004, The Physiology of Truth, Neuroscience 

and Human Knowledge, The Belknap Press of Harvard Press, 

Cambridge, MA, Translated by M.B. DeBevoise                            

  

  

  

 پینه ای جسم

 وس   یپوکمپه

          قشر  

ینگولیت س

 قدامی  

      قشر

 یشانیپ جلو

     قشر
 ینال   ری پر

ی     هسته

 ی  دکمه اکومبنس
 قشر یائیبو

 یگدالآم شکلی دوک
     قشر
 ینال  انتور

  ی هسته

   جانب

ی      بازوئ

 ی   جانب

ی  منطقه

 الجوردی

 هبنوال

 یاتوماستر

ی  هسته

تختی استریا 

 ترمینالیس

 یواره ی جانبی     د
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ساده تری از سیستم پاداشی که پرتوهای  شکل: 03.8 شکل 

شبه افیونی  داشتنعصبی منتهی به هسته ی اکومبنس را که با 

ها )اندورفین و انکفالین و...( ادراک سرخوشی در آگاهی 

 .کنندایجاد می 

  

صحیح  تصمیممی توان گفت که رسیدن به  خالصهبطور  پس 

 بامغز باشد که  ی از آنمکن است مرتبط با حالتماز نظر هر مغزی 

در گیر در پردازش همگامی فوق العاده ی فعالیتهای نورونی 

 میانی پشتی تاالموس     بخش     
 یپوکمپوس    ه   

 لوب پیشانی     قشر

 ی اکومبنس   هسته

 یگدال  آم   

 یپوتاالموس جانبی  ها

 یه ی پوسته ای شکمی  ناح

 ی سیاه       ماده          
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همراه باشد. در موارد تصمیمات اخالقی هم موقعیت مواجه شده 

را ی که بین رأی های مراکز مختلفی که جنبه های مختلف مسئله وقت

 یوع صدق مموض نیهمتوافق برقرار شود،  ،پردازش می کنند

های سرشتی، عقائد تحکیم یافته  مشوقاز این جنبه ها می توان کند. 

را نام برد.  بلوغعمر، و بحثهای منطقی اکتسابی دوران اوان ی 

بطور استعاره ای می توان گفت که برای هر تصمیم گیری نوعی 

برقرار یا موقعیت محرک  پردازشی بین نورونهای درگیر پرس  همه

های موافق همه با هم بصورت همآهنگ و همگام با می شود. نورون

یتهای الکتریکی سوزنی که طریق رأی مثبت دادن آنهاست، فعال

 سامانهاکثریت رأی می دهند که   توانبشدت فعال شده و طوری با 

قانع می سازند که تصمیمی که گرفته شده، بهترین و  راپاداشی 

 سامانهرک است.  با این مح برخوردمناسب ترین راه چاره برای 

به ضعف و قوت این حکم بر آن کم و بیشی صحه می  بستهپاداشی 

ی نورون را برای رسیدن به یک کافگذارد. اگر محرک نتواند تعداد 

ی نورونها بعضراه حل بسیج کرده و از آنها رأی مثبت بگیرد، و 

با ساکت ماندن و یا همگام نشدن رأی منفی بدهند، مغز قادر به 

ی شوند که می گرفته متعددیم قطعی نشده، یا تصمیمات  متصگرفتن 

باعث احساس آگاه شک و تردید در راه حلهای ارائه داده می شوند، 

یم گیری ممکن است در هم فرو ریخته و برای تصمو پردازش 

ی و تصمیم گیری، به استداللبررسی های دوباره به پردازش های 

 . صحنه ی مجلس شورای مغزی برگردانده شود
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Singer, wolf (2004) How does the brain know when it is right. In: 

Changeux, JP. Et al (eds) Neurobiology of human Values. 

Heidelberg: Springer Verlag, pp:125-135                                                                                                         

           

Barlow HB (1990) The mechanical mind. Ann Rev Neurosci 13: 

15-24         Striade M, et al (1990) basic mechanisms of cerebral 

rhythmic activities, Electroenceph Clin Neurophysiol 76: 481-508                                                 
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 شانزدهم فصل

 

  یزیولوژی قضاوت های اخالقیف           
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نسلی به  ازبرای بقاء و اجبار برای انتقال ژنوم  کوشش

نسل دیگر، قوانینی طبیعی هستند که هسته ی اصلی حیات همه 

خواه مدرک و خواه غیر مدرک را بنا می  زنده،ی موجودات 

در ژنوم انسانها  کهاقع خودخواهی طبیعی و سالمی کنند. در و

طرح ریزی و گنجانده شده، یکی از اصول اساسی اداره کننده 

ی حیات بخش آنها است. همین اصل است که زیر پردازشهای 

یات در حیوانات اخالقمایه ی اصلی قضاوتها و تجویزات 

عالی اجتماعی است، که در عصر حاضر، انسان سرآمد همه 

ی یک تحول و تکامل ژنتیکی اخالق قضاوت  است. شدها ی آنه

 انسانهااست که در اعصار مختلفه به هدف تنازع بقاء به یاری 

شتافته است، ولی بعضی از دستورات آن قدیمی شده وبا وجود 

یچیدگی پاجتماعات بدوی مناسبت داشته اند، ولی با  دراین که  

قضاوتهای اخالقی، اجتماعات تناسب خود را از دست داده اند. 

در حال جوانه زدن  ی که برای جوامعدستوراتو قواعد و 

و بهمین  نبوده،ی  کشاورزمناسبت داشتند، مناسب اجتماعات 

کشاورزی تناسبی با قواعدی که باید  اجتماعاتطریق قواعد 

. توان مغز ندارندبر یک کشور وسیع اطالق شوند، تناسب 

ده، و تطابق سریع با این برای برپائی اجتماعات پیچیده شون

یش همراه با رمز و رموزی بوده که به این هاساخته 

ی توانهای خودش  همهاجتماعات نظمی دهد تا بتواند در آنها 

را به منصه ظهور برساند و سعادت و بقاء صاحب خودش را 

 و. مغز در حال رشد، بر اساس ژنوم شکل دهنده  کندتضمین 
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ا را شکل می دهد و قضاوتهای در مقابله با دیگران رفتاره

درجه ی رشدش شکل می دهد. لذا،  اساساخالقی فرد را بر 

از  تواندر سنین مختلف اخالقیات شخص و انتظاراتی که می 

 او داشت رشد و نمو پیدا کرده و متحول می شوند. 

  

ی قضاوتها (Kohlberg)اساس برداشتهای کوهلبرگ  بر 

رشد و نمو فرد به ترتیب  اخالقی چند سطح دارند که در حین

 ی شوند:مظاهر 
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 ی رشد مرحلهقضاوت اخالقی                    اساس      سطح 

  

 اطاعت از دستورات و اولیاء تا از  -0اخالقی با مجازات و      ارزش            

     I      حذر شود مجازاتتعریف می شود                پاداش 

 یروی کردن، تا جایزه گرفته و خوبیها پ -5                                                   

 شوند مبادله                                                       

  

     II      خوبی بودن: بچه یجهت گیری در  -5ی اخالقی در انجام    ارزشها 

 شود طردیروی کردن تا مانع تنفر دیگران و پصحیح، حفظ                وظائف             

 و برآوردن انتظارات          نظم             

 جهت گیری به سمت وظیفه : پیروی  -8یگران مستقر هستند            د                

 تا مانع تحریم اولیاء، بهم  دنکر                                                        

 نظم، و احساس گناه شود خوردن                                                        

  

    III     جهت گیری قانونی: تشخیص ارزش  -3ی اخالقی در اطاعت   ارزشها 

 واهی بودن در مقداری دلبخ قراردادها،استانداردهای مشترک،            از             

 دستورات تا بتوان سعادت  ساختن            و حقوق، و وظائفِ  حق             

 را حفظ کرد مشترکهستند                           مستقر             

 جهت گیری وجدانی یا اصولی: تابعیت -0                                                     

  که می تواند در              انتخاب،یه از اصول اول                                                              

   ی که قانونی را که قضاوت می موارد                    

 مضر تمام می شود، کنار بگذارد کند،                  
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Kohlberg, L. Stage and Sequence: the cognitive – developmental 

approach to socialization. In D. A. Goslin, ed., Handbook of 

socialization theory and research, pp. 347-480. Rand McNally Co., 

Chicago. Xiii + 1182 pp.                                                                     

قضاوتهای اخالقی نوعی بداهه، و ر اکثی هایشه ر  

سرشتی هستند و ممکن است اشخاص دلیل واضحی برای 

ی از آنها نداشته باشند، و اگر از آنها در باره ی دلیل بعض

یا نهاد بپرسید، ممکنست  موضوعقضاوتشان در باره ی یک 

یدیم که دجواب قانع کننده ای حتی برای خودشان نداشته باشند. 

ای این حاالت ذهنی، که همه ی آنها را  گروه نوع بداهه

یم، بدون کوشش به ذهن آگاه خطور نامقضاوتهای اخالقی می 

ی می استداللمی کنند، ولی گروه دیگر درگیر پردازشهای 

شوند که محتاج وقت است. همه ی ادراکات اخالقی هم، مثل 

ی که درنهایت به آگاهی خطور می مغزمحصوالت دیگر 

یر رادار زازشهای ناآگاهی هستند که در کنند، محصوالت پرد

آگاهی به انجام می رسند. بارها گفته ایم که فعالیتهای عالی 

سامانه استداللیش بطور سرشتی دچار  منجملهمغز انسان 

یافته اند تا نکاستی های زیادی است، و اکثر مردم پرورش 

اصول عقالنی و منطقی قشرجلوپیشانی را که توانهائی 

ی دهند، و محصوالتشان سرشتی نبوده، و مانسان اکتسابی به 

ی و منطقباید با آموزش و پرورش در خانواده و اجتماعی 

عقالنی رشد و نمو کنند، به این توانهای سرشتی ناکافی اضافه 

توان مضاعف شده ی آنها را بطور مؤثری در  بتوانندکنند، تا 
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اگر  بکار گیرند. شوند،پردازش مسائلی که با آن مواجه می 

قشر جلو پیشانی بطور عقالنی و منطقی پرورش پیدا نکرده 

هم از این موهبتها محروم می مانند، و این  محصوالتشباشد، 

ی رود. در نتیجه ی این مقشر در مرحمت سیستم لیمبیک فرو 

نقصانها، که بر کاستی های سرشتی مغز اضافه می شوند،  

ی  منحرفیهای کردنهای بعضی از انسانها با استراتژ قضاوت

یحات غیرمستدل و غیر عقالنی سوق داده می ترجسمت   به

. از آنجا که مغز تمامی پردازشهایش، منجمله قضاوتهای شوند

می دهد که یا ژنتیکش در  انجاماخالقی را بر اساس دانشی 

ی که فرهنگاختیار او گذاشته، و یا طی زندگی اجتماعیش از 

تلویحی، جذب نموده  در آن رشد کرده بطور تصریحی و یا

اصلی این انحرافات، خارج از  علتاست، بنظر می رسد که 

ساختار معیوب مغز، همین دانش معیوب یا ناقص و یا 

ی ای باشد که خواسته یا ناخواسته، ذخیره کرده و بر خرافات

یرغم کاستی های ساختاری و علاساس آن قضاوت می کند. 

 حالهستیم و در زمان کمبودهای ژنتیکی که همه با آن مواجه 

ابزاری برای تصحیح آنها در دست نداریم، و از آنجا که روش 

مثل آن چه که در کشاورزی و دامداری  هابهبود ژنتیکی توده 

بعلت سوء استفاده ی افراد لیمبیکی از آن ) مثل  ،انجام شده

eugenesis  ژنی آلمان هیتلری(، با مقاومت بسیار زیادی  خوبیا

راه پرورش موفقیت آمیز این سامانه  تنهات،  روبرو شده اس

و تسهیل در اکتساب اطالعاتی است که در مغز  کردنبهین 
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هیچ شکی، دانش و  بدونانباشته می کنیم. از آنجا که،  

ی وجود دارند که استاندارهائبا  (objective)ینی ع  اطالعات

تصمیماتی که بر اساس آنها گرفته شوند،  ویم، دادشرحشان  

تصمیماتی  تاراتب نتایج مطلوب تری در برخواهند داشت، بم

که بر اساس قضاوتهای غیر مستدل و میان بر رفتنهای 

می شوند، آموزش و  گرفته  (subjective) غیرمنطقی شخصی

یه گزاری پاپرورش باید منحصراً بر اساس این نوع اطالعات 

ز هم شوند. با در اختیار قرار دادن اطالعات عینی به مغز، مغ

ی عینی انجام دهد. مغز از همان قماشی که در قضاوتمی تواند 

یمان می پوشاند. یکی رفتارهااختیارش گذاشته شده، خلعتی بر 

از وظائف هر انسانی بخصوص اولیاء آموزش و پرورش و 

تفکری اجتماع این است که مکانیسمهای مغزی ای که  رهبران

ستداللی به سمت تفکر اشتباهات ا ازانسانها را قادر می سازند 

پیاده  اجتماعمنطقی سوق داده شوند را شناخته و آنها را در 

 کنند. 

دو  عمرشانمی رسد که همه ی افراد در تمامی  بنظر 

استراتژی استداللی مختلف و رقابتی ذهنی برای حل مسائل را 

بکار می گیرند، یکی منطقی و عقالنی؛ و دیگری ادراکی و 

ی و ادراکطور اتوماتیک استراتژی برداشتی. کسانی که ب

برداشتی خودشان را، بدون در نظر گرفتن، و یا کوشش برای 

باره ی مسائلی که با آن مواجه می  دریافتن حقیقت عینی 

ی وقفه دادن این استراتژی بهدف براشوند، بکار می گیرند،  
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با استدالل منطقی دچار اشکال فراوان می  آنجایگزین کردن 

ی برداشتی و استداللهاهان انسانها باید آموخت تا شوند. به اذ

آنها را کنکاش کرده، و هیچ باوری  زده،واپس  رابدیهی خود  

در سرزمین  بتوانندرا بدون منطق و عقالنیت قبول نکنند، تا 

عقالنیت راه یافته و در آن تصمیم گیری کنند. مطالعات 

ر این داده اند که مشکل اصلی انسانها د نشانروانشناسی 

یشان است، و بداهتزمینه ضعفشان در واپس زدن استداللهای 

اگر به آنها کمک شود تا در این واپس زدنها قدرت پیدا کنند، 

ی منطقیشان توان ابراز وجود پیدا می کنند. جالب استداللها

یفت پارادایم تفکری، فعالیتهای مغز شتوجه این است که با این 

از  هستند،ل فعالیتش مشهود در تصویر برداریهای در حا که

ی م خوانده (perceptual brain)بخش خلفی آن که مغز ادراکی 

شود، به قشر جلوپیشانی، بخصوص بخش شکمی میانی طرف 

یت در پردازشهای عقالنراست، که مرکز استفاده از 

 لذاتغییر مکان پیدا می کند.  است،  (rational brain)استداللی

در استدالل عقالنی باعث غلبه بر بنظر می رسد که ممارست 

یضی ای می شود که از بخش خلفی تبعو یا بازداشتن اثرات 

ی مقشر مغز سرچشمه می گیرند، و به بخش قدامی اجازه 

این ها دهند تا کنترول مؤثر تکالیف عقالنی را اِعمال کند. 

همان ممارستهائی هستند که موجب تقویت بازوی عقالنی مغز 

ع وظیفه ی این مناطق که جانب لیمبیکی واق در می شوند.

(paralimbic) می شوند این است که بداهه های ضاله ی  خوانده
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یم عقالنیت هدایت کنند، مستقبداهتی ذهن را به صراط 

هیجانات سالم جای مناسب خود را در این پردازشها حفظ می 

. بخش شکمی میانی قشر جلوپیشانی طرف راست می کنند

ی / درون نگری( داخلیجانی )زنگ خطر تواند مؤلفه ی ه

ابزار تصحیح کننده ی اشتباهات مغز باشد. این بخش از مغز 

قشر سینگولیت قدامی، نواحی ای از مغز هستند که  باهمراه 

اشتباهات استداللی اتفاق  آنهاموقعیتهائی را که ممکن است در 

ع ی که نفاقتصادبیافتند، برداشت می کنند. در حین استدالالت  

یانی قشر جلوپیشانی فعال مو ضرر پولی در میان است، بخش 

در شعور اخالقی نیز درگیر بوده و  بخشین هممی شود.  

رفتارها  درآسیب به آن در دوران شیرخوارگی موجب اختالل 

 ی کودک می شود.  اجتماعین رشد حو دانش اخالقی   

Changeux, J-P (2004) The physiology of truth. Cambridge, MA: 

Harvard University Press                                                                   

                           

Houdé O (2000) Inhibition and cognitive development: object, 

number, categorization, and reasoning. Cogn Dev 15:63-73                                            

          

Houdé O, et al (2001) Access to deductive logic depends on a right 

ventromedial prefrontal area devoted to emotion and feeling: 

Evidence from a training paradigm. NeuroImage 14:1486-1492                                            
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Fuster J (2003) Cortex and mind. New York: Oxford University 

Press                                                                                                    

ی دوگانگتصور فالسفه ی مکتب دکارت که  برخالف       

یجان را باور دارند، هن استدالل و یبهای متنوعی، منجمله  

کاربرد مناسب عقالنیت محتاج هیجانات طبیعی چه سرشتی و 

ی است. ضایعات بخش شکمی میانی قشر جلوپیشانی اکتسابچه 

 -یت، هیجانات، و خودعقالنمنجر به اختالل در استدالل، 

نگری، یا درون بینی می شوند. لذا بنظر می رسد که ارتباطی 

نگری، و جلوگیری از اشتباه  –هیجانات، خود بین  تنگاتنگ

از مغز انسان پردازش می  بخشکردن در استدالل در همین 

 شود.  

 محصوالتطور که اشاره رفت، تا دهه های اخیر  همان 

پردازشهای ذهنی را که به آگاهی رخنه پیدا می کنند، به دو 

یکی بداهه )که در مورد بداهه های  کردند،دسته تقسیم می 

خوانده می شود، که ادبیات عرفانی مملو از  اشراقتافیزیکی  م

هستند( و دیگری استداللی. بداهه ها بدون کوشش ذهنی،  آنها

خلق آنها، و بدون آگاهی از  دربدون همراهی ادارک اراده 

دلیل ظاهر شدنشان در آگاهی، ظاهراً ناگهانی، در صحنه ی 

ی شوند. در حالی فیلمی که در ذهن آگاه جریان دارد، ظاهر م

زمان بوده، دلیل روشنی برای  محتاجکه پردازشهای استداللی 

اراده  وبرقراری آنها وجود داشته و همراه آنها ادراک قصد 
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نیز توسط مغز ساخته شده و به صحنه ی آگاه ذهن فرستاده می 

 شوند. 

 پردازشی  هایداً پردازشهای ذهنی را براساس نظریه جد 

ی پردازشهایف می کنند. یکی تعر (dual process)دوگانه  –

ذهنی سریع، انجمنی شده و غیرقابل کنترولی که بدوی ترند، 

" عشقی که در ذهن شما با شنیدن کلمه ی "امثل حالت ذهنی 

ی، قابل کنترول و بازتابیجاد می شود؛ و دیگری آهسته، ا

محاسبه ای، و از نظر تاریخ طبیعی جوانتر، مثل جریان ذهنی 

ی شود. این دو میجاد ا ?=12X16برای حل مسئله ی ی که ا

سامانه در مناطق مختلف مغز پردازش شده، ولی از هم مستقل 

کمتریا بیشتری از یکدیگر ندارند. با تمرینات  تواننیستند، و 

مستمر و ماهر شدن، اعمال پیچیده ی شعوری گروه دوم به 

کلی  . بطورو اتوماتیک می شوند گروه اول مهاجرت می کنند

انجمنی شده، سریع،  کوشش،گروه اول اتوماتیک، بی 

غیرشفّاف، و مهارتی هستند؛ در حالی که گروه دوم کنترول 

آگاه، و دنباله رو  -ی، استنتاجی، آهسته، خودکوشششده، 

قوانینی هستند که غالباً باید یادشان گرفت. در مواجهه با مسائل 

 جوابت یک اخالقی که محتاج قضاوتند گروه اول به سرع

بدیهی ایجاد می کند، در حالی که گروه دوم کیفیت این 

و ممکن است آنها را ظهر  کردهپیشنهادات را دیده بانی 

یان بنویسی، تصحیح، و یا رد کند. اگر قضاوتی که باالخره 

می شود بدون دستکاری پردازشهای گروه دوم باقی بمانند، به 
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نه در تعیین قضاوت بیان یند. نقش این دو ساماگوآنها بداهه می 

مغزی فرد،  ساختارقضاوت،  وردشده به ویژگیهای تکلیف م

خلق و خوی او، و زمان در دسترس برای تبادل نظر مغزی 

زمان کافی در دست نباشد معموالً قضاوتها  اگربستگی دارد. 

ی بازتاب مسئله براتندتر هستند، در حالی که اگر وقت کافی 

اولیه رنگ می بازند. در مواقعی در دست باشد، قضاوتهای 

گروه اول ضعیف و شخص از نظر اخالقی  قضاوتهم که 

قضاوتهای  بهکرخ است، پردازشهای گروه دوم می توانند 

اخالقی توان بیشتری بدهند. گروه اول از نظر تاریخ طبیعی 

ینابین اعمال خودکار ادراکی و اعمال سنجیده ی بدر جائی 

حسی، اعمال مربوط  ادراک. برخالف استداللی قرار گرفته اند

به گروه اول منحصر به پردازش محرکات درون خطی نیست. 

دوم، اعمال گروه اول با مفاهیم ذخیره شده و  گروهمثل 

فراخوانده شوند.  توانندادراکات درگیر بوده و با زبان می 

ها مثل ادراکات، خودبخود به ذهن خطور می کنند. ه بداه

ی سهولتی که با آن محتویات مغز یا یکی براتکناصطالح 

خطور داد توان  آگاهدانش نهفته در آن را می توان به ذهن 

یند. برای فهم عمیق ریشه ی دو گوی م (accessibility)دسترسی 

 .شودید توان دسترسی به دانش فهمیده بارده ی اخالقیات 

Higgins ET (1996) Knowledge activation: accessibility, and 

salience. In: Higgins,  ET, Kruglanski A (eds) Social psychology: 

Handbook of basic principles, New York: Guillford Press, pp. 133-

168                                       
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یژگیهای ودر ادراک و هم در قضاوت، بعضی از  هم 

یژگیهائی که بطور محرک سهل تر قابل دسترسی هستند. و

ادراکی یا گروه اول، بدون  سامانهروزمره و خودکار توسط 

 natural) ین های طبیعی تخمکوشش و قصد تولید می شوند، 

assessment) صفات  توانی ماین ویژگیها   از می شوند. خوانده

فیزیکی مثل اندازه، فاصله، رسائی صدا؛ و ویژگیهای انتزاعی 

، شگفت انگیزی، ظرفیت عاطفی، و یش علتیگرامثل تشابه، 

 خلق و خوئی را ذکر کرد. 

  

Tversky A, Kahneman D (1981), The framing of decisions and 

psychology of choice. Science 211: 453-458 

  

 محرکیکی از تخمین های طبیعی مهم مغز ارزیابی  

ن بعنوان خوب و بد است. مدارک زیادی موجود هستند که نشا

لذا نزدیک شدن به یک نهاد؛  بودن،می دهند که تخمین خوب 

یت و کفاو یا بد بودن، و دوری جستن از آن، به سرعت و 

مدار بندی های تخصصی یافته ی  توسط  بدون دخالت آگاهی

 ی رسند.  ممغزی به انجام 
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Bargh A (1997) The automaticity of everyday life. In: Wyer Jr, RS 

(ed), Advances in social cognition. Vol. 10. Mahwah, pp. 1-16                                                                                                         

LeDoux JE (2000) Emotion circuits in the brain. Ann Rev 

Neurosci 23:155-184 

                                                                               

یار بسزیادی در باره ی اثر این سامانه  روانشناسان 

اساسی و خاستگاهی بر گرایشات و ارجحیتهائی که افراد 

می کنند، اظهار نظر کرده اند.  اتخاذبطور آگاهانه و تعمقی 

این  خص،شگاهگاهی حتی برخالف میل ظاهری و آگاهانه ی 

ترجیحات قضاوتهائی در باره ی افراد متعلق به نژادهای 

 ترها و غریبه ها انجام می دهند.  مسندیگر، جنس مخالف، 

  

Zajonc R.B (1998) Emotions. In: Gilbert DT, Fiske ST, Lindzey G 

(eds) Handbook of social psychology. 4
th
 Ed., Vol. 1. New York: 

Oxford University Press, pp 591-632                                                

                                     

  

می  عملهای اخالقی شبیه به بداهه های دیگر  بداهه 

کنند، چیزی که نقش آنها را در حیطه ی اخالقی متمایز می 

ادات، و در هیجانات، باورها، اعتق هاکند بنیان این بداهه 

. گروه باشندتمایالت واکنشی ای هستند که ممکنست خشم آور 
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اول پردازشهای ذهنی که شرحشان رفت، معرف خشم هستند. 

ی گروه اول را لغو کنند یا برداشتهاگروه دوم ممکن است 

 محصوالتنکنند. بالجواب ماندن و بی تفاوتی اخالقی اغلب 

به توجیه آنها  بداهه های اخالقی ای هستند که افراد قادر

ین گونه در قضاوتها در خانواده، محل انیستند. بداهه های 

یاسی سکار، مسابقات ورزشی، سازمانهای دینی، قضائی و 

نقش عمده ای بازی می کنند. وقتی از کسی دلیل رأی دادنش 

ی خاصی را بپرسید، معموالً به بدیهیاتی انتخاباتبه کاندیدای 

غالباً هیچ اطالع  ور کرده، پناه می برد که به ذهنش خطو

عینی ای از برداشتها و رفتار سیاسی کسی که به او رأی می 

و ندرتاً منطق و استدالل را در این تصمیم گیری  نداشتهدهد، 

یاستمداران برای کسب آراء، و یا حتی سبکار می گیرد. بیشتر 

دار و  رساندنبه قیمت بهم زدن کامل نظم اجتماع و به قدرت 

ی مردم کشور خود استفاده مغزهمین ضعف  ازخود،  دسته ی 

کرده و در مجادله های سیاسی موضوعاتی را مطرح می کنند 

هیچ اثری از عقالنیت و منطق در آن نبوده، و یا با  که

آن مواجه می شوند، ارتباطی  بامشکالت و مسائلی که توده ها 

 تارساخندارند. فکر نکنید که این امر منحصر به کشورهای با 

سیاسی عقب مانده است، این امر در انتخابات کشورهای به 

رفتار سیاستمدارانش بوضوح  دراصطالح دموکراتیک نیز 

ی برادیده شده، و آنها از محصوالت بداهه ای اذهان مردم 

بدست آوردن آراء استفاده می کنند. این امر یکی از ضعف 
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توده یک است و تا وقتی که دموکراتهای اصلی سیستم های 

یماتشان، تصمی مردم از پردازش عقالنی و منطقی برای ها

بخصوص در موارد انتخاب رهبران سیاسیشان استفاده نکنند، 

ی واقعاً نمی کسی نخواهیم داشت.  محسوسپیشرفت اجتماعی 

دهد که چرا او طرفدار تیم ورزش الف، در مقابل  جوابداند 

مال خود و  جانب است، ولی حاضر است در این طرفداری 

را بخطر اندازد!! حتی در سازمانهای اجتماعی ای که اشتیاق 

و باید استدالل و منطق وقت بگیری در  باشند،دارند شورائی 

ی اعضاء شورا هاتصمیم گیری ها بکار گرفته شوند، بداهه 

می توانند درخواستهای اجبارکننده ای در آنها ایجاد کنند، و 

رنگ باخته کنند. انتخاب را در این مشورتها  منطقعقل و 

ینی در تفکر عنامزدهای منطق دار و عاقلی که از محصوالت 

و تصمیمات سیاسیشان استفاده کرده و از کنترول سیستم 

اند، از الزامات ایجاد دموکراسی های  کردهلیمبیک نجات پیدا 

یت و عقالنپیشرو است. اگر رأی دهنده و رأی گیرنده بدون 

اسی هیچ برتری بر حکومتهای منطق کار کنند، دموکر

و انتخابات  دیگر نخواهد داشت نوعسلطانی مستبد و توتالیتر 

 . ممارستی در پوچی است
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یات تحقیق و اخالقتجربه گرائی که در زمینه ی  دانشمند

تجربه می کند در جستجوی منشاء دستورات اخالقی ای است 

را بطور عینی مورد مطالعه قرار داد. او در  آنهاه بتوان ک

ی پیماید. او مواقع سیر زنجیره ی علت ها را معکوس 

انسانها را طوری در نظر می گیرد که از نظر زیست مغزهای 

کردارهای خاصی هستند. با  کردنشناسی مستعد انتخاب 

تحوالت فرهنگی بعضی از این کردارهای انتخاب شده 

کم اخالقی در آمده، و سپس بصورت قانون تصلب ح بصورت

برای اجرای این کردارهای  اجباراگر زمینه و یا  .پیدا می کنند

اولیائی که در د، نبه اندازه ی کافی توان نداشته باش انتخاب شده

آنها ی متافیزیک، هابا استفاده از نیروصدد اجرای آنها هستند 

ده کرنظم طبیعی جهان  الهی یا برداشتی از دستورتبدیل به را 

 در.  ندکنی میق  تزربه باور توده ها   تمهیدات مختلفه ای و با

در می آید: احساس  شکلواقع اصل کلی تجربه گرائی به این 

قدرتمند سرشتی و تجربیات تاریخی باعث می شوند که بعضی 

ترجیح داده شوند؛ انسانها این امور را تجربه می کنند  هارفتار 

در صورت داشتن نتایج مثبت  وها را می سنجند، و عواقب آن

هائی  دستورالعملدر بقائشان، موافقت می کنند که آنها باید از 

که مطابق با این رفتارها هستند اطاعت کنند. گوئی که چنین 

دهید با این دستورالعمل ها پیمان  اجازهکه " کنندبیان می 

ای زیرپا بگذاریم، و بر هاببندیم، شرفمان را در گرو آن 

ی گراگذاشتن آنها مجازات شویم و مجازات کنیم". تجربه 
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اخالقی اقرار دارد که دستورالعمل های اخالقی طوری طرح 

ی از انگیزه های طبیعت انسانها بعضریزی شده اند که از 

 اطاعت کرده و بعضی دیگر را سرکوب می کنند. دستور ِ 

ت اجتماع طبیعت انسانها نیست، بلکه خواس ترجمانید" با"

را بصورت پیشرفت کننده ای با فهم  آناست که می توان 

مستحکم  واحتیاجات و نقاط ضعف طبیعت انسانها عاقالنه تر 

تر کرد. تجربه گرا تشخیص می دهد که قدرت تعهدات اخالقی 

می تواند در نتیجه ی دانش ها، اطالعات و تجارب جدید 

افتاده  تقدسن از ضعف پیدا کند، که در نتیجه، بعضی از قوانی

و یا بعضی از دستورات اخالقی قدیمی دوباره زنده و فعال و 

شده بودند، دوباره آزاد می شوند. تجربه  ممنوعرفتارهائی که 

دستورالعمل  دالئلگرای اخالقی مشخص می کند که به همین 

های اخالقی جدید را نیز باید دوباره نگری کرده، و در 

 ید " ِ باقویتشان کرد. در واقع "وسیله ای ت بهرصورت لزوم 

یزی است که اجتماع در گام چدستورات اخالقی به معنی آن 

اول انتخاب کرده و یا ناگزیر شده است که قبول کند، و سپس 

قانون تدوین کرده است. این باید ها محصوالت  بصورت

. این امور راه هستند افراد اجتماعپردازش های فیزیکی مغز 

 د. ندن منشاء اخالقیات باز می کنرا برای عینی کر

 دستورالعملاین زمینه بیشتر محققان موافقت دارند که  در 

در نتیجه ی فعل و انفعال  وو تکاملی بوده  تحولهای اخالقی  

بین زیست شناسی و فرهنگ حاصل شده اند. در واقع بجای 
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( ای که دیوید   moral sentiments    (احساسات اخالقی  اصطالح

قرن هیجدهم بکار  در، فرنسیس هاچیسون و ادم اسمیت هیوم

 بکار (moral instincts)بردند، اصطالح سرشت های اخالقی 

برده می شود که براساس نتیجه شان در سعادت و بقاء انسانها 

قرار می گیرند. بنابراین سرشتهای اخالقی  قضاوتمورد 

ی در رشد توارثمحصول قوانین فرا ژنتیکی، و ترجیحات 

مغزی هستند، که معموالً با هیجاناتی شرطی می شوند که این 

یم و تصمیماتی را که با استفاده از آنها اتخاذ می مفاههیجانات 

که سرشتهای اخالقی برای نظم  آنجاشوند، متأثر می کنند. از 

ی  سرچشمهدادن به روابط اجتماعی تحول پیدا کرده اند، 

 وردن فرد در اجتماع  اصلی آنها ارتباط پویا بین همکاری ک

الزم برای  شرطشانه خالی کردن او از مسئولیت ها است.  

تکامل داشتن آن  وشکل گیری سرشتهای اخالقی در تحول 

اندازه ذکاوت است که قادر باشد تنشهای ناشی از پویائی های 

قضاوت کرده و نتیجه ی این قضاوتها را مورد  رااجتماع 

که اجازه می دهد  استذکاوتی استفاده قرار دهد. همین سطح 

سناریوهای ذهنی پیچیده برای آینده ساخته شوند. این حد 

نزدیک ترین در   یدر انسانها و احتماالً تا اندازه ا فقطذکاوت 

 یده می شود. دح باال، وسط ش دروابستگان نخست پای
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ی برااین فرض را قبول کنیم که گرایشات انسان  اگر 

کردن تا حدی ارثی هستند، بعضی از همکاری یا شانه خالی 

یشتری داشته، و بعضی دیگر بمردم بطور سرشتی همکاری 

کمتر از این خصیصه بهره برده اند. از این نظر توزیع 

ی اخالقی هم مثل اکثر استعدادهای طبیعی دیگری استعدادها

گرفته اند و توزیعی  قرارمی شوند که تا حال مورد مطالعه 

. در بین گرایشاتی که ارثی بودنشان هذلولی خواهند داشت

شده، و نزدیک به استعدادهای اخالقی هستند همدردی با  مستند

ی دلبستگی بین نوزاد و پردازشهامشقات دیگران و بعضی 

پرستارش است. مدارک زیادی در دست هستند که نشان می 

که افرادی که توان همکاری بیشتری با دیگران دارند  دهند

بیشتری بجا می گذارند. ضد  اعقابی کرده و طوالنی تر زندگ

 موفقاجتماعی ها کمتر فرصت تشکیل خانواده و تولید مثل 

پیدا کرده و در نتیجه ی رفتارهای نامعقولشان عمر کوتاهی 

را خارج از اجتماع رسمی به سر  خودداشته و یا بیشتر عمر 

 تکاملی –ی تحولمی برند. باید انتظار داشت که در سیر تاریخ 

ژنهائی که افراد را مستعد رفتارهای تعاونی بیشتری کرده اند، 

 تکرارانسانی بطور کلی، غالب تر شده باشند.   جوامعدر 

چنین پردازشی طی صدها نسل احساسات اخالقی را تولید 

ضداجتماعی های مطلق، اگر چنین  استثناءکرده است. به 

شتهای ادراکی سر محصوالتموجوداتی وجود داشته باشند،   

احترام به خود، پشیمانی، هم  وجدان،اخالقی ای از قبیل 
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ی همه روشندردی، خجالت، فروتنی، و خشم اخالقی را بطور 

تجربه می کنند. همین سرشتها موجب تحول اجتماع به سمت 

که دستورالعملهای یونیورسال اخالقی  شونداتخاذ قواعدی می 

دلسوزی،  لت،عدااز قبیل افتخار، میهن دوستی، فداکاری، 

بخشش، و امثالهم را مشخص می کنند. در برداشتی مشابه از 

تئوری  کتاب در (John Rawl)یات جان رال اخالقسرشتی بودن 

یک اجتماع عادالنه آزادی های  درعدالت اظهار می دارد که "

ی که با هم برابرند، امری ثابت و معین شده اند؛ شهروندان

مفعول چک و چانه زدن های  شدهحقوقی که با عدالت استوار 

 واقعسیاسی و یا محاسبات منافع اجتماعی نیست". او در 

آزادی را که یکی از معیارهای اجتماعات اخالقی و عادالنه 

جزئی از ساختار ژنتیکی و ذاتی  و است حق مسلم انسانها

 طبیعت به همه عطا کرده است. کهطبیعت آنها در نظر گرفت 

  

   Rawl, J A Theory of Justice, 1977, The Belknap Press of 

Harvard University Press, Cambridge, MA                                   

در  شده،طبیعت، و در گروه های حیوانات اجتماعی  در 

حین مقابله با گروهی رقیب، که معموالً به هدف استیالی بر 

ع برقرار می ی از سرزمینشان نزابردارآنها برای محصول 

در  دسترسشود، برخوردها معموالً نتیجه ی کاهش منابع در 

سرزمین خودی است؛ و یا به هدف کاستن تعداد مصرف 
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ترس های سرشتی شده از  وکنندگان منابع در دسترس؛ 

دیگران ِ متفاوت؛ که همگی در نتیجه ی اصرارهای سامانه ی 

بتدا باید از یمبیک هستند، افراد متعلق به گروه مهاجم در ال

و اضطرابات ناشی از عوامل  دهند،خودگذشتگی زیادی انجام 

زیادی را متحمل شوند. مثل اضطراب ناشی از فروریزی 

و آرامش در افراد گروه، نگرانی از دور شدن از  صلح

ی که در نبرد شرکت نمی اسرزمین مسکونی و افراد خانواده 

احتمال کشته یا  کنند، نگرانی از ورود به سرزمینهای ناآشنا،

ی شدن، و... در اجتماعات انسانی که انتظار می رود، زخم

جلوپیشانی بر انگیزه های  قشرعقالنیت و استدالالت منطقی 

سامانه ی لیمبیک اثری کنترول کننده داشته باشند، این 

جائی ندارند، ولی اگر رهبران لیمبیکی تصمیم به  تهاجمات

بل از تصمیم گیری به این یرند، قبگچنین رفتارهای تهاجمی 

محتمل با پاداشهای در انتظار سنجیده شده،  خطراتید باتهاجم  

یت برنده یا بازنده ای که موقعو موقعیت گروه را در آینده، در 

ی اجتماعقرار خواهند گرفت، در نظر بگیرند. در نزاع های 

انسانها، چه درون قومی و چه بین قومی معموالً افراد 

کار مفیدی از منافع زیادی  انجامبدون خودخواهی که 

ی یا نظامبرخوردارند و متعلق به قبیله ای هستند که از نظر 

ایدئولوژیکی بازنده می شوند، توسط محرومین از خودگذشته 

یدئولوژیک برنده جانشین می شوند. برای ترغیب ای نظامی و 

یمت جانشان تمام قمردم برای این نزاع که ممکن است به 
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ندگی بهتر در آینده ای نه چندان دور در این دنیا؛ و در شود، ز

های ایدئولوژیکی، بهشتی زمینی، یا زنده شدن دوباره  نزاع

یائی ابدی، پاداشهای قول داده شده ای مزادر بهشتی آسمانی با 

از  مطلقهستند که فرهنگها اختراع می کنند تا فرمانبری 

ر موارد ی که اولیاء امور را در زندگی اجتماعی بخصوص د

ی آید، برای افراد توجیه کنند. در منزاع بین گروهی پیش 

ی، آزادی اجتماعمبارزات اجتماعی برای بدست آوردن عدالت 

گاهگاهی  واجتماعی، مبارزات ایدئولوژیکی،   –های سیاسی 

ی دقیقاً همین ملبه هدف ظاهری توزیع برابر ثروت های 

تفاده قرار می گیرند.  روشها، با آب و رنگی متفاوت مورد اس

به  نهادنتکرار این امر طی نسلهای متوالی، گردن  با

دستورات گروه، و امور اخالقی در دکترین رسمی و باورهای 

می شوند. ولی این دستورات  متبلورشخصی افراد اجتماع 

برای زنده  الزمتوسط خدا تألیف نشده اند، بلکه بعنوان ابزاری 

م های اجتماعی در می آیند. لذا باید ماندن و بقاء در ارگانیس

ی آخرتی را از این معادالت بیرون کشید. ادوارد پاداشها

ترس و امید  اگری دارد که " جالبویلسون در این باره جمله ی 

باشی، داشته  داشتهو استدالل به تو دیکته می کنند که ایمان 

 باش، ولی چنان با این دنیا برخورد کن که دنیای دیگری وجود

". من این گفته را می توانم توسعه داده و بگویم که اگر ندارد

برنامه هایشان مطلقاً سکوالر بوده و  بردحکومتها برای پیش 

ی اداره ی اجتماع برامختلف علوم   انواعاز عقل و منطق و  
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پشتیبانی قاطبه ی مردم  ازو دریک سیستم لیبرالی که 

 بهی به پناه بردن برخوردار است، فعالیت کنند، هیچ احتیاج

عوامل متافیزیکی برای ترغیب، تحمیق و یا ترساندن توده ها 

یوی را با همین معیارها و دنندارند. مردم هم باید امور 

یزیک های متافشاخص ها اداره کنند، و اگر قانع شده اند که به 

مختلف و یا دنیای بعد از مرگ باور داشته باشند، از یک 

ای به بهشت رفتن و یا احتراز از به ی برمعقولسیستم دینی 

سعادت و لذت  مانعجهنم رفتن استفاده کنند، بطوری که 

بردنشان از همین دنیا نشود، هر سیستمی که انتخاب کنند، اگر 

و منطقی باشد و مانع سعادت این دنیای آنها نشود،  عاقالنه

ی تاریخ دین باوران به دیگران ط. کردتفاوت عمده ای نخواهد 

و می کنند که فقط اخالقیات دینی توصیه شده توسط  کردهء القا

و ناباوران مشکل زا و  شدهآنها باعث برقراری نظم اجتماع 

 نشدهخائن به نظم اجتماع هستند، ولی این امر بهیچ وجه ثابت 

است. لیبرال ها و سکوالرهای مدرنی که توانسته اند تا حدی 

ه کنند و با منطق و ی لیمبیکشان غلب سامانهبر تمایالت خام 

یشتر با جنگ و نزاع باستدالل بیشتری به امور نگاه می کنند، 

ها مخالفت می کنند، و ضامن صلح و آرامش اجتماعی 

دینداران متعصب و ایدئولوگهائی که بر  تابیشتری هستند 

ی، و یا نژاد –قبیله ای  -اساس ملی گرائی، برتری قومی 

یشان رفتارهاکمونیسم،   برداشتهای دور از فطرت بشر، مثل

 را توجیه اخالقی می کنند.
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Wilson, Edward, 1998 Consilience, The Unity of Knowledge, 

Alfred A. Knopf, New York                                                               
   

مختل و بیماری زای فعالیتهای سامانه ی  موارد در

ارزشی برای جان  تنهان داران یا ملی گرایان نه لیمبیک، دی

جان  رایخود، و طرفدارانشان در این راه قائل نیستند، بلکه ب

یگرانی هم که تهدیدی برای ارضاء خواسته های نابجای این د

نیستند، و خود و دیگران  قائلسامانه فرض می شوند، ارزشی 

ن جان ما" یاراه تو کی ارزشی دارد  دررا قربانی می کنند. "

یجه ی نهائی شستشوهای مغزی ای است که ارزش انسانها نت

ی تواند باشد، پائین کشیده م" توآن چه که این " هررا کمتر از 

ید وسیله ای به هدف ارزش دادن با" تواست. در حالی که این "

. سامانه ی لیمبیک که بیش بالعکسو نه  باشد،" منبه جان "

خام و بدوی، بخصوص ترس از هر بخشی از مغز احساسات 

خشم و وحشت ایجاد می کند، در حیواناتی پست تر از  و

را کنترول کرده و در  آنهانخست پایگان همه ی رفتارهای 

ید بانخست پایگان که قشر جلوپیشانی وسیع تری پیدا کرده اند، 

تا حدی تحت کنترول این قشر در آمده باشد. شدت این در 

یار تکامل اجتماعی افراد، و در معکنترول در آمدن شاخص و 

 شود،نهایت کل جامعه است. همانطور که بوضوح مشاهده می 

در انسان این بخش کامالً تحت کنترول در نیامده و از آنجا که 
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ی جوان در تاریخ حیات است، توان محصولقشر جلوپیشانی 

ی انسانی رفتارهاحکمروائی مطلقی بدست نیاورده تا همه ی 

یت و منطق و استدالل تعمقی در آیند. اگر بنا تحت نظر عقالن

و خواسته هایمان برآورده شدنی باشند، درخواست  باشدبه این 

هست، داشته باشیم  کهاصلی ای که باید از خالقمان، هر 

اعطای ژن و یا گروهی از ژنهائیست که بتوانند توان اخالقی 

اری تا مانع برقر ،ی را در سرشتمان تقویت کننداجتماعبودن 

به دالئلی نظم اجتماعی  اگربی نظمی های اجتماعی شده، و 

بهم خورد رفتار هایمان به سرعت به حالت خام حیوانی نزول 

و قشرهای جلوپیشانی مان توان خود را برای نرم  نکرده،

یمبیکمان نشان داده و با غالب کردن لکردن هیجانات سامانه ی 

عقل  محصوالتمه ی مفاهیمی که این سامانه ایجاد می کند، ه

و علم را برای برقراری دوباره ی نظم اجتماعی بکار گیریم. 

اوضاع اجتماعی پیش آمده در طی تاریخ  صورتدر غیر این 

سطح لیمبیکی  درتکرار شده، و قدرتمندان مستبد اجتماعی که 

تصمیم می گیرند، عاقالن و عالمان را با تطمیع یا تهدید در 

لفینی را که تفکرشان در سطح گرفته و مخا خوداختیار 

مشاوره های  مبادالتباالتری عمل می کنند، از صحنه ی 

اجتماعی حذف کرده، و از تکنولوژیهای محصول علم سوء 

و رفتارهائی بس مخرب انجام می دهند که نتایج  کردهاستفاده 

شد. محصوالت علم  خواهدآن دامنگیر نسلهای بسیار زیادی 

امانه ی لیمبیک برای پیروزی بر توسط متعصبان باورهای س
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یشانی که ممکن است در همین سطح و یا سطوح عالی انددگر 

گیرند. دانشمندان باید  قرارتر فعالیت کنند مورد سوء استفاده 

بشدت مراقب این امر باشند تا دچار خطای بزرگی نشوند که 

ند و کل ه اساختن سالح های کشتار جمعی مرتکب شد در

ند و ه ای قرار دادنابودمیشه در لبه ی پرتگاه حیات را برای ه

محصوالت علمی را در اختیار ملی گرایان، و نژادپرستان 

دادند، و دین باوران هم در صدد دسترسی به  قرارسلطه طلب 

و ملی  نژادپرستانهآن هستند. وسیله ای که در کشمکشهای 

و متأسفانه ممکن است در  هگرائیهای کور بکار برده شد

ی دینی نیز بکار گرفته شوند. در طول باورهاهای کشمکش

برداشتهای  قبوالندنتاریخ هیچ نوع جنگ و خونریزی برای 

عقالنی و یا علمی بین عقال و علما بدون دخالت برداشتهای 

سامانه ی لیمبیک مشاهده نشده است. برعکس عقال و علمای 

یشان مغلوب سطح مغزبسیاری توسط کسانی که فعالیتهای 

نه ی لیمبیکی آنهاست محکوم به مرگ و محرومیت از ساما

ی شده اند، ولی برعکس این قضیه مشاهده نشده اجتماعحقوق 

ها در سطح  برداشتاست. به این جهت است که هر چه 

باالتری از مغز تولید شوند کمتر کشمکش زا هستند و انسانها 

یش و آزادی خواه تر می شوند. در واقع این آخرین اندآزاد 

ی است که مغزی سامانه کالن حول و بنظر من تکامل در ت

متأسفانه از جوانترین و نابالغ ترین تظاهرات آن است و همین 

هر نابالغی دیگری تهدیدی جدی برای بقاء و  مثلنابالغی 
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فراوان انسانها  کوششموفقیت نهائی نوع بشر است، مگر با 

لیون ساله ی خود را از قید و بند ها و زنجیره های چند صد می

ی لیمبیک که بر دست و پای کارآئی عقالنیت و  سامانه

نجات دهند و اجازه دهند که  راعلمشان قفل و بند زده اند، خود 

با  تنهاسامانه های اخیر تعیین کننده ی روابط اجتماعیشان، نه 

نوع خودشان، بلکه با انواع موجودات زنده ی دیگر و با 

 طبیعت بی جان بشوند. 

  

یمبیک در شکل لی  امانهی دیگر از اثرات فعالیتهای سیک 

دادن سامانه های اخالقی ناشی از جنگ و غلبه ی قهرآمیز 

ی بر سیستم اجتماعی دیگر است که با زور اجتماعیک سیستم 

غالبین می دهند. در  فرهنگسرنیزه مغلوبین تن به اخالقیات و 

کرده و در موارد نادری، دو سامانه ی اجتماعی با هم دوستی 

ادغام می شوند. گاهگاهی فرهنگها و سامانه های اخالقی  هم

دیگر از آنها تقلید کنند و بدون  اجتماعاتموفق باعث می شوند 

ی شدن به اروپائکشمکش رنگ عوض کنند. مثالً در زمان ما 

برداشت داوطلبانه و نه جنگی از آزادی خواهی، سکوالر 

مان، تشویق به یستم های حزبی، پارلسکردن حکومت، 

تحصیالت عالی، انواع انجمنهای کارگری و کارمندی، حقوق 

برابر قومی و جنسی و نژادی، و... وابسته است که مورد 

 اقبال توده هاست. 
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 ازیکی دیگر از محصوالت مخرب سیستم لیمبیک ترس  

تفاوت است. سامانه ی لیمبیک حیوانات طوری ساخته شده 

واکنش خشمگین و تهدید آمیز  خود است که فقط در برابر نوع

یعت طبنداشته باشد، ولی از هر تفاوتی بهراس می افتد. در 

کمتر دو یا چند گونه حیوان را می توان مشاهده کرد که با هم 

آمیزی داشته باشند. انسانها هم با  مسالمتزندگی اجتماعی 

یادشان بوده و نه انقحیواناتی زندگی می کنند که کامالً تحت 

ا خطری از آنها متوجه بقائشان نیست بلکه در خدمت این تنه

 نژادتفاوت ظاهری ریشه ی  از. ترس سرشتی  هستندامر 

است که  انسانها در (xenophobia)پرستی و ترس از بیگانگان 

بخصوص اگر بیگانه رنگ پوست و یا چهره ی متفاوتی از 

ت و یت افراد اجتماع داشته باشد، متفاواکثرپوست یا چهره ی 

ی حتی در به براحتدر نتیجه تهدید بحساب می آید. این امر 

اصطالح متجددترین اجتماعات بشری دیده می شود و براحتی 

. انسانها در برخورد با دگر رنگان و بدون هیچ استقابل لمس 

مملو از تهدیدی  اساسکوشش ذهنی بالفاصله قضاوتی بی 

الً پست تر حتی ناآگاه از طرف مخالف کرده و ارزشی معمو

یگانه ی ناآشنا می دهند. هیچ گروه اجتماعی را نمی ببه این 

پیاده نکرده باشد و خود را  رابینید که این فرمول ارزش بندی 

پست تر از گروه دیگر بداند، مگر دچار بیماری اجتماعی 

ی شده و توان درون بینی را هنوز حفظ کرده باشد. واضح
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یمبیک متمرکز شده لهیچکسی که فعالیت مغزیش در سطح 

است وجود ندارد که نه تنها تفاوت ظاهری، بلکه تفاوتهای 

ی و ذاتی ای که همه ی انسانها با هم دارند را تفکرباوری، 

دچار هیجان خام نشده  آنهابخوبی تحمل کند، و در برخورد با 

و آنها را پست تر از خودش یا گمراه نپندارد. هر چه جهت 

شخص لیمبیک تر باشد متعصب تر، یابی فعالیت های مغزی 

بوده، و برای حیات  ترکم تحمل تر، دارای احساسات خام 

دیگرانی که متفاوت ارزیابی می شوند، ارزش کمتری قائل 

ی کسلیمبیکی دچار سوء ظن به همه چیز و همه  انساناست.  

است که در آن ها تفاوتی احساس می کند. غلبه ی این برداشتها 

ی است که همه ی بشریت را کشمکشهائل در اجتماعات عام

 تهدید می کند.

ی رفتارهااز بیگانگان روی منفی سکه ی تمایل به  ترس 

اخالقی ذاتی بشر است. از آنجا که آشنائی شخصی و منافع 

ی حیاتی هستند، احساسات اخالقی اجتماعمشترک در معامالت 

حتاج یبه ها مغربطور انتخابی تحول پیدا کرده اند. اعتماد به 

کوشش زیادی است، و همدردی واقعی بین غریبه ها بسیار 

یله ها فقط از طریق معاهدات بسیار دقیقی که قبناچیز است. 

. افراد قبیله ها به کنندطرح می کنند با هم رابطه برقرار می 

سرعت تصور می کنند که قربانی توطئه های قبائل رقیب شده 

این قبیله ها را در حین و استعداد زیادی دارند که افراد  اند

کرده و آنها را به قتل برسانند.  ساقطکشمکشها از انسانیت 
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افراد یک قبیله وفاداری های یکدیگر را بوسیله ی سمبل های 

مقدس و آداب و رسوم و مراسم خاص تقویت می کنند. اساطیر 

یروزی های حماسی بر دشمنان تهدید کننده پقبائل پر از 

 آنهاست. 

 براست که در سیستم های حکومتی که  توجه جالب 

اساس اخالقیات لیمبیکی بنا شده، مردم برای مبارزه با آن از 

می کنند. یکی از این راه ها  استفادهمحصوالت همین سامانه 

دینی با  قدرتمندانبدعت کاری و ارتداد است. در طی تاریخ 

این اصول، نیروهای  هاستفاده از نیروهای توده ی باورمند ب

 بانیروهای کنیسه، کلیسا و مسجد و  وی،  حکومتلیس پ

قدرتمندترین تهدیدات نتوانسته اند مانع رفتارهائی شوند که در 

بدعت و ارتداد قرار داده می شوند.  عنوانپارادایم دینی تحت 

دینی و  خفقانگاهگاهی تشبث به ملی گرائی برای مبارزه با 

رائی مورد استفاده تشبث به دین برای مبارزه با خفقان ملی گ

یرد. در این موارد ندرتاً عقل گرائی توانی آن چنان گقرار می 

اجتماعی سربلند کند،  انحرافاتدارد که بتواند در مقابل این 

ی برداشتهاعلم که جای خود دارد. این امر زیربنای پیداشدن 

متعصبانه ی دین گرائی و ملی گرائی است که در زمان ما در 

تهاجم نیرو های خفقان آور داخلی و  وردمجهان سومی که 

 وضوحاستعمارگر فکری و اقتصادی خارجی هستند، به 

 مشاهده می شوند. 
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ی رنسانس علمی هر کشف علمی ای که  لحظهاولین  از 

نعل به نعل  مطابقتانجام شد که با محتویات تورات و انجیل 

مقابله  نداشت، کلیسای قدرتمند مسیحی میدان مبازه ای برای

کرد، و دانشمند مربوطه را لعن و تکفیر کرده و یا  بازبا آن 

زنده سوزاند. توان  اعداممرتد اعالم و گاهگاهی بر سکوی 

بالمنازع علم در اثبات بی چون وچرای برداشتهای علمی 

نها پرچم تسلیم بلند آشد که اولیاء کلیسا در مقابل  باعثتجربی 

یدان های مبارزه که جنگ در م ازکرده و عقب بنشینند. یکی 

ین داروآن هنوز هم به داغی در جریان است نظریه ی تحولی 

است که در پارادایم علم زیست شناسی طوری بسط پیدا کرده 

ی را دست نخورده نگذاشته است. از آن اکه تقریباً هیچ حیطه 

نبوده و  منطبقجا که همه ی جنبه های آن با برداشتهای دینی 

دینی را جداً زیر سؤال می برند، کلیسای  اساس باورهای

اش ادامه داده و با تشبث به حیل  مبارزهثروتمند غرب به 

های  جنبهمختلف در صدد ضربه زدن و رد همه یا برخی از 

این نظریه برآید. بعضی از سیاستمداران فرصت طلب هم از 

کرده و از باورهای مردم برای پیش  استفادهاین اختالف سوء 

می کنند.  استفادهداف سیاسی و چنگ انداختن به قدرت برد اه

در کشورهای جهان اول، این امر بیش از همه در ایاالت 

یکا در جریان است. موضع گیری مدافعانه توسط امرمتحده ی 

ی که تمامی جبهه های علمرهبران مسیحی در روبروئی با فهم 
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حات باور به ماوراء الطبیعه را با قدرت ِ پیروزگر ِ توضی

یعی فتح کرده است، آخرین جبهه ی نزاع بین این دو طب

زمان حال برقرار است  درکه  بحثیبرقرار است. داغترین 

یافته های علمی در مقابل باور های اسطوره ای در باره ی 

و بخصوص طریق خلقت جهان، خالق خوبی ها و بدی ها، 

   است که کتابی در باره ی آنها در دست نگارش دارم.حیات 

در این جا الزم می دانم که از آقای دکتر احمد خلیلی  

پنسیلوانیا اسلیپری راک ایالت جامعه شناسی دانشگاه  دانشیار

که در پیرایش فصول مربوط به جامعه شناسی این کتاب مرا 

یاری داده تشکر کنم. عالوه بر این، بخشی را به نوشته ی 

جالب ایشان که در باره ی روابط دوجانبه ی عوامل زیست 

نهاست را بعنوان مکمل امغز و جامعه در پرورش انسشناسی 

به نیز و مؤخره ی کتاب اضافه کنم تا از دید یک جامعه شناس 

  مطلب نگاهی انداخته شده باشد.
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 فصل هیجدهم

 وراثت و طیمحی شناس جامعه باره دری گفتار
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 و شناخت رشد، در وراثت و طيمح ريتاث باره در بحث

 دری ديکل گفتمان کي  انسانی اجتماع" خود" گرفتن شکل

. است نينو یشناس جامعه در نيهمچن و کيکالس یشناس جامعه

 و هاساختار جهينت ها انسانکلی  رفتار ايآ که ستا نيا سوال

 که ست ی ااجتماع روابط محصول اي استی کيولوژيب تکامل

 وراثت بر طيمح تفوق صولمح انسان ايآ. کند یم رشد آن در

 شکل در کننده نييتع گاهيجای کيولوژيبی ها نهيزم اي است

 عامل دو نيا از کي هر. نديآ یم بشمار یانسان رفتاری ريگ

 تا و کنند یم انيب رای رفتاری ها تفاوتی نحو بچه و چگونه

 سواالت نيا ؟ هستند کننده نييتع تفاوتها نيا در حد چه

` شدنی اجتماع"  یشناس جامعه رد راای  عمده هایبحث

(noicazclaicos )دندار ادامه هم هنوز که ندا کرده مطرح. 

 در وراثت گفتمان به دينبا" طيمح اي وراثت" عبارت   

 در کهی اريبس مطالعات. شود یتلق طيمحو يا بر عليه  مقابل

 و وراثت عامل دو هر نقش از گرفته صورت نهيزم نيا

 کهيحال در. دندار تيحکا فرد ررفتای ريگ شکل در طيمح

و عوامل  صراعن ستهايژووليب و روانپزشکان شناسان، روان

 کننده نييتعی فردی ها تفاوت در را وراثت و زيست شناسی

 یاجتماع علوم هشگرانوپژ ريسا و شناسان جامعه دانند، یم

 و شدنی اجتماع ردازشهایپ ،یاجتماع روابط تياهم بر
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)من در کتاب آفريده   کنند یم دياکتی  کودک دوران اتيتجرب

 . ها و آفريدگارها به اين موضوع بيشتر خواهم پرداخت(

 انسان که دارند نظر اتفاق نکته نيا بر ناشناس جامعه تياکثر

 در رياس نه و استی اجتماعی ساختارها محصول کامال نه

 روابط و فرهنگ جامعه، یول است،ی کيژنت جبر زندان

 یم ليتشک را انسانی اجتماع طيمح مجموعا   کهی اجتماع

 تها،يشخص رفتارها،ی ريگ شکل در کننده نييتع  ینقش دنده

 دگاهيد است مسلم آنچه. دارند هاانسان اتياخالق و  باورها،

در رشد  طيمح وی ولوژيب بحث به بيست و يکم قرن های

  گذشته دهه چندی ها هينظر بااخالقی و اجتماعی شدن انسانها 

  ميقی پيدا کرده اند.های عتفاوت

 شکل دری نحو بچهی ولوژيب و طيمح که نيادر باره ی  

 شده ارائهی متفاوت اتينظر هستند موثر هاانسان رفتاری ريگ

 snipcs asd a oienosr, )   تامپسن و نيارنست. ندا

 کدام که کرد نييتع توانينم یدرست بهکه  نديگو یم(  1111

 اي مشابهی رفتارها بروز دری تربارز تياهم دو نيا از کي

 از که رايی صدا گفت توان ینم که همانگونه. دارند متفاوت

 صوت ضبطی تکنولوژ محصول ميشنو یم صوت ضبط کي

ی گريد بدون کدام يچهواضح است که  کاست، نوار اي است

 مادری زبان آموختناين امر واضح که  ا. يندستين استفاده قابل

 آن تحققی برا یول است، طيحمی محرکهای  جهينت مسلم بطور
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 نيهم به. است ازمندينی کيژول ويب ساختار کي بهکودک 

 وجود کي امانه ی زيست شناسیس که گفت توان یم علت

بخشيده و می  تيفعل را انسان شدنی اجتماع که است بالقوه

 .بخشد

)  وراثت و طيمح گفتمان یشناس جامعه یکل بطور

/ait,pN/t,it,p   )از یک: يکند  یم نگاه هيزاو دو از را 

ی ها تفاوتی مقطع نگاه . یخيتار عدب   ازی گريد وی مقطع عدب  

 ات ريتاث ازی ا دهيچيپی  مجموعه در مرگ تا تولد از رای فرد

شکی نيست . دهد یم قرار بحث مورد وراثت و طيمح متقابل

 بدو همان ازکودک  (noicazclaicos) شدنی اجتماعکه 

به  بلکه ،شود  ینم متولد انسان سان،ان. شود یم آغاز تولد

 ، ها ذائقه رفتارها، تها،يشخص .گردد یمانسان تبديل 

 ،ها دنيورز مهر باورها، سالئق، ،ياتاخالق ها، ارزش

ی اجتماع دهيچيپ روابط در همه... و، ،ها یگرائ خصومت

 تواند  ینمی اجتماعءخال دری نوزاد چيه. هستندی بررس  قابل

 نيتر مناسب دری هم وانيح چيه و باشد هداشت  یانسان رشد

و انسان شدن  یانسانی ها تيفيک جذب به قادری اجتماع روابط

 .ستين 

. است گرفته صورتی معتبر یعلم مطالعات مورد نيا در

 مورد در رای مطالعات( scsnzpy lancn) سيويدی نسليک

 feral)شده کودکان وحشی آنها به اصطالحا   کهی کودکان



652 

 

652 

 

children) ی واناتيح بهاصطالح فرال . داد انجام ،شود یم گفته

 وحش به باره دو شدنی اهل از بعد که شود یم اطالق

 ۶ ازبيش  یمختلف نيسن دروحشی  کودکان. گردند یبرم

ه شد" کشفی "متفاوت طيشرا درو  زمان مرور به وی سالگ

 با  یزندگ هياولی سالها دراين کودکان  بدالئل گوناگونی .ندا

 کي اي مادر توسط منحصرا   و هنبود تماس دری ردف چيه

، بدون اين که تماس نده اشد  یم هيتغذديگر  سرپرست

 و اشخاص با ارتباط فقدان. اجتماعی ديگری داشته باشند

 جبران صدماتی آموز تجربه وی ريگ ادي طيمح ازی دور

 کودکان نيای اجتماع و  یروان ،یکيزيف رشد بری ريناپذ

(  assa)  آنا بنامی دختر کودکان نيا از یک.  يبود گذاشته

مادر اين کودک که بدون . شد دايپ ۸۳۹۱ هيفور ۶ در که بود

ازدواج حامله شده بود برای فرار از سرزنش ساکنين 

که در آن زندگی می  ايلوانيپنسروستای کوچکی در ايالت 

 ريز اتاق کي در سال شش بمدترا  کودک نياکرد، 

کرده بود.  محبوس خارجی ايدن با اطارتب بدونو ی روانيش

 و بود واناتيح رفتار شبيه به او رفتاربعد از کشف کودک 

 خود از باشد  یانسان نوزاد رفتار دهنده نشان که  یحرکت چيه

و با (  lancn) سيويد قاتيتحق اساس بر. داد ینم بروز

 عمده راتييتغ کسالي از کمتر  یمدت درکوشش های درمانی 

 غذاخودش  ، نديبنش توانست او. شد مشاهده آنا رفتار دری ا

 را خود پرستار و کند قرار بر ارتباط انياطراف با بخورد،
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 هرگز یول نمودی ا مالحظه قابلی شرفتهايپ آنا. کنديی شناسا

 .پيدا نکرد را خود سن   هم وطبيعی  کودک کي رشد

 طيمح و وراثت بحث دری ديجد روزنه فرال کودکان کشف

 شواهد  یولمعدود هستند،  چه اگر کودکان نيا. ه استگشود

و آن چه که عوامل ی اجتماع اتيتجرب تياهم ديتأئ دری مهم

خوانده نهفته در مغز  پيدايش و نمو استعدادهای درفراژنتيکی 

 در فرال کودکان. گذاشته اندمحققان در اختيار می شوند، 

 وی ابيارز مورد استنفورد وی برکل کاگو،يشی دانشگاهها

 کودکان نيب در که آنچه. نده اگرفت قرار تيترب و ميتعل

 چيه که بود آنان ناهنجار رفتار بود مشترک شده" کشف"

 چهار بااين کودکان . نداشت های سالمانسان رفتاره ب  یشباهت

 در و بلعيده واناتيح مانند را غذا ،هرفت  یم راه پا و دست

 یم فرار آنها از اي و هشد ور حمله انياطراف بهی موارد

 .کردند

 نوزادان که نستيا گرفت توان یم بحث نيا از که یمهم جهينت 

 تيهو خودبخود و بدون تماس با افراد طبيعی ديگر بطور

 کي ابيغ در. کنند ینم کسبسالم ی اجتماع رفتار و  یانسان

ی عاطف کينزد رابطه وجود عدم و   مناسبی اجتماع بستر

 اختالل دچارشکوفا نشده و يا  آنهای ولوژيب ساختار مناسب،

ی کيولوژيب موجودی ها تيظرف از استفاده به قادر و شود یم

 .نخواهند شد
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 ميتسلاجتماعی نشده بيشتر از انسانها  واناتيح که یحال در

مانده  زندهی برا و هستند خود طرح های زيست شناسی

 جامعه ديبا اتيح تداومی برا انسان کنند، یم تالش فرديشان

 در و بسازد ابزار و کندی نگر ندهيآ ند،يافريب فرهنگ د،بساز

 ختار شگفت انگيز وسا. کند خلق را خودانسانيت  ريمس نيا

 ساخته سري  م هاانسانی برا رای امکان نيچن مغزی  دهيچيپ

ی اديز انعطاف و فکر عنصر به معاصر شناسان جامعه. است

ی اديز توجه دارد نمادی ت ارتباطای ريفراگ در ذهن که

، بخصوص یشناس ستيز موعل دانشمندان اتيکشف و اند نموده

 یم انسان شناخت در مهمی دستاورد را زيست شناسی مغز 

 شناس جامعه(  eoas rp,,asip)  نتافر نا   جو. دانند

 نيارنست و(  a oienos) تامپسن از نقل به معاصر

( ,snipcs  )نيبزرگتر از یکي ديشا"  گفته است که  

 تنوع ومختلف ی هاريادگي توان بالقوه ی مغزی  اه کردعمل

 دانشمندان نيا دهيعق به. است کودک رشد آغاز در آنی ريپذ

و ی ريگ اديرمزگشائی معانی، ی برا انسان مغز توان

بکارگيری نمادهای موجود در همه ی زبانها ی شناخته شده 

می رسد را داراست.   ۳۶۶۶ - ۶۶۶۶دنيا، که تعداد آنها به 

های زندگی شيرخوار شروع به فهم کلمات و  ماه نيولا در

ساختن آنها کرده و با گذشت ی برا الزم آواهای ديتولسپس 

 اديزمان دستور زبان مادری را رمز گشائی کرده و بدون 

تصريحی، و بطور تلويحی تمامی زير و بم زبان را ی ريگ
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بکار می گيرد. اگر مدارها و شبکه های سرشتی موجود در 

که مربوط به زبان هستند در اوان کودکی بکار گرفته مغز 

نشوند، مانند تمامی توانهای ديگرش )ديدن، شنيدن و امثال 

آنها( توان يادگيری زبان بطور تدريجی کاسته می شود. جالب 

توجه اين که مغز نونهاالن همزمان قادر به رمز گشائی 

ن ست که با گذت زماچندين زبان و طريق تلفظ حروف آنها 

اين توان کمتر می شود. بعد از بلوغ قدرت يادگيری زبان 

های جديد بشدت محدود شده و بطور نادری می توان لهجه ی 

 محلی زبانهای دوم يا سوم را بکار گرفت. 

 طرف کي ازی اجتماعهای  طيمح گر،يد عبارت به

 دنده یم گسترش را هاانسان ه اندوزیتجربتوان  و ها تيظرف

ن توان يادگيری های خاصی مثل رفتارهای لی با گذشت زماو

 مورد کهی کودکان مثال. ندشو  یمتر  محدود اجتماعی و زبان 

 رفتاری سالگ ۷و ۶ نيسن در بودند سيويدی نسليک مطالعه

 مورد در جينتا نيا. دادند یم بروز خود از را ماهه ۶ کودک

ی نگهدار ی با استاندارد ضعيفها پرورشگاه در کهی کودکان

 کودکان مشاهده. هستند مشاهده قابل زين وندش یم

 وکمونيستی  ميرژ سقوط از بعدی کاچکسلو در ها پرورشگاه

 ندبود آمده بوجود کودکان نيا در کهی مغز و  یروانی بهايآس

در اين به اصطالح پرورشگاه ها . بشدت تأسف بار بودند

کودکان بی سرپرست ساعتها بدون تماس با  انسان ديگری در 
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نفره در داخل تخت های قفس مانند، حتی  11-13های اطاق

بدون توان ديدن کودکان ديگر نگهداری می شدند. در مطالعه 

ای مقايسه ای کودکانی که در زندانهای زنان متولد می شوند 

پرورشگاههای زير استاندارد بمراتب طبيعی تر از کودکان 

ک که بار می آيند، زيرا در اين زندانها نه تنها مادر کود

ممکنست حتی ضد اجتماعی باشد، بلکه زنان ديگر توجه 

  می کنند. زيادی به اين کودکان 

 مردم ،یاجتماع روانشناسان توسط که ديگری مشاهدات

 ،(  assa r,ptd)  ديفرو انا رينظ یشناس جامعه و  یشناس

 scsnzpy) سيويدی نسليک ،(   zpsp  ecil) تزياسپ رنه

lancn   )، ديم جورج  (dpo, p rpad  )ی اريبس و

 وی اجتماعی ها کنش بين اتارتباط ندگرفت صورت گريد

 انيبن ديم جورج. ندنمود تر روشن رای ولوژيبی ساختارها

 است ممکن ريغ"  ديگو یم کيسمبل ارتباطات مکتب گذار

ی ها کنش و اتيتجرب از خارج در انسان که ميکن تصور که

 بخصوص وی ولوژيب ساختار." بشودی اجتماع ،یاجتماع

ی کيلکتايد رابطه کي در که استی ريپذ انعطاف ظرف مغز

 . بخشد یم تيموجودی اجتماع" خود" بهی اجتماع طيمح با

 رفتار بر  یطيمح وی کيژووليب عوامل ريتاث در امروزه

 هر در کاليرادی دگاهايد که چند هر است نظر اتفاق  یانسان

. دندار ودوجی اجتماع طيمح وی ولوژيب فيطی سو دو
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 و ۸۳۹۶ی ها دهه در افت کي از بعد کهی کيژنت مطالعات

 اريبس ه اندگرفتی شتريب شتاب ۸۳۶۶ از بعد مجددا ۸۳۹۶

 در رای شتريبی ها پنجره ديجد اتيکشف. هستند کننده دواريام

 ابعاد در چه وی کيژول ويزيف بعد در چه  یشناس انسان علم

 . ه اندگشود  یطيمح

مرفت  همانطور که اشاره  نگاه ،به اين مسائل دگاهيد نيدو 

 جامعه که است وراثت و طيمح موضوع بهی تکامل و  یخيتار

ی اجتماع علوم شمندانياند ريسا و شناسان مردم شناسان،

 شناسان جامعه از یبرخ.  داده اند ارائه رای متفاوت اتينظر

ی رس بری اجتماع تکامل چوب چهار در را سمينيدارو دگاهيد

 تکامل واژه( ۸۳۶۹-۸۱۸۶)  اسپنسر هربرت. دکنن یم

 نيا بر که کرد مطرح رای اجتماع سمينيدارو ای ياجتماع

 حرکتی دارای اجتماعی ها ستميس و ها فرهنگ جوامع، اساس

 مورد کمتری اجتماع سمينيدارو. هستند  شرفتيپ ای يتکامل

 نيا که معتقدند یبرخ یحت و گرفت قرار ناشناس جامعه توجه

ی پردازان هينظر. است شده سپرده خيتار قبرستان بهی تئور

 ۸۳۷۶ و ۸۳۶۶ی  ها دهه تا(   sa,nosn) پارسونز چون

ی اريبس که ستا نيا امر نيا علت. ندبود دگاهيد نيا رويپ

اجتماع  تينها دری اجتماع  یفرهنگ تکامل دگاهيد که معتقدند

 نيا و کند  یمی بند طبقه های آنهاشرفتيپ اساس بر را ها انسان

 ثيح از را ها انسان که دارد پرستانه نژاد ديعقا در شهير خود
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 بشماری کيژول ويب دهيپد که) هوش درجه وی" تکامل مرحله"

. اين نوع تقسيم کند یم ميتقس نيپائ و باال طبقات به( ديآ یم

 .   شته استدازيادی ی اسيس وی اجتماعی ها امديپ بندی

 کهنام ببريم  بهم مرتبط نايجر دو از جا نيا در است الزم

 ه اند.افتاد اتفاق ستميب قرن اواخر دری گريد و اوائل در  یکي

 مندل قانون به که  مندل معروف مطالعات و نطريات بدنبال

(rpsdpz naM) ی برای آغاز قتيحق در و شد معروف

 t psci ) کيژن ووي جنبش بود، کيژنت قاتيتحق

ronpipsi در و آمد وجودب" نژاد حيتصح" جنبش ا( ي 

 یکيژنت قاتيتحق ازی ا شاخه. ديرس خود اوج به ۸۳۸۹ سال

 در و گرفت ی را بخوداجتماع موضوعاتی سو و سمت

 طرفداران. کرد دايپی اديز طرفداران  یعلم قاتيتحق حوزه

 که شدند آن بر مندل قانون از استفاده با کيژن ووي جنبش

 و کنند  ینيب شيپ را انسانهای کردار وی رفتار مشخصات

 و"( sp,opii eo,zd" )" کامليی "ايدن آوردن بوجودی برا

 نيا در و داده قرار کنترل تحت را نسل ديتول آل دهيا جامعه

 نژاد"  آوردن بوجودی برا" مناسبی "ها ژنيی شناسا با راه

ی نژاد نيبی ازدواجها از مثال،. شوند عمل وارد" اصلح

 کنترل را" تر نيپائی ها نژاد" ولد و داز اي و کنندی ريجلوگ

 ريز را کيژن ووي جنبش ديعقا دانشمندان ازی اريبس. کنند

. دنديد نامتجانس و ناموزون آنرا جينتا و بردند سوال
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 داونپرت چارلز همچونی افراد مکتب نيا شرونيپ یول

(t a,zpn lanpseo,i  )به جنبش از قايعم که بودند 

 نيمنتقد. کردند یمی طرفدار انسان" نژاد اصالح" اصطالح

 ختهيآم که  داونپرت قاتيتحق که باورند نيا بر هينظر نيا به

" نژاد اصالح" موضوع به نسبت او قيعم عالقه و احساس به

 رای اجتماعی فاکتورها ريتاث و استی خط  ی تئور کي است

 شعله در رای مساعدی ها نهيزم هينظر نيا. رديگ  یم دهيدان

 کايآمر در اهانيس. کرد راهمف یپرست نژاد آتش کردن ور

 پری ا خانواده مقابل، در و شدند یم ختهيآو بدار جهت بدون

ی معرف جامعه به بودند پوست ديسف نسل اندر نسل کهی تيجمع

. کردند یم افتيدر زهيجا"  نژاد اصالح" انجمن طرف از و

 اريبس پرست نژادی ها گروه اروپا و کايآمر در هم هنوز

ی حت و خشونت به دست مناسبی اه فرصت در و هستند

 .زنند یم تيجنا

 در که بود يا هذلولی نرمالی منحن کتاب انتشار دوم اتفاق

 zci a,d)  نيهررنست چاردير توسط   ۸۳۳۱ سال

np,,snipcs   )چارلز و هاروارد دانشگاه یروانشناس استاد 

 چاپی اسيس علوم استاد(   t a,zpn rt,,yی  ) مورر

 . کرد بپا رای دايز مجادالت و شد

 a p lpzz tt,np gsipzzc psip asd tzann 

 i,tiit,p        aip,cia cs 
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 در را طيمح فاکتور نکهيا بدون کتاب نيا نويسندگان

ی تفاوتها اريمع را هوش شاخص دنکن وارد باتشانمحاس

 را ذکاوت که باورند نيا بر آنها .کردند عرفیمی طبقات

 گاهيجای ابيارز در و اصلی معتبر شاخص بعنوان توان یم

 مد،آدر جمله از اوی ها تيفعالی ها آمد یپ و فرد یاجتماع

 نظر به. آورد بحساب رهيغ وی بزهکار جرم، ارتکاب شغل،

 گاهيجا شاخص ازی حت هوش اريمع پژوهشگران نيا

 نييتع در (مادر و پدر و خانواده ) ی اقتصاد-یاجتماع

نتيجه گيری  نيرنشته وی مور. است تر معتبر فرد تيموفق

 ،دو هر طيمح و نژ اديز  احتماله ب و ما نظر به" کردند که

 آنها چه اگر ،(۸۹ فصل")هستند مرتبطی نژادی ها تفاوت با

 مطالعات از یول کنند، ینم کتمان فرد ذکاوت بر را طيمح اثر

 ديبا را ذکاوتیی تفاوتها منشأ که رسيده اند جهينت نيا به خود

 ذکاوت ن،اپژوهشگر نيا بنظر. دانست  یکيژنتی تفاوتها در

 توانديم و است کايآمری طبقات جامعه دری  کننده نييتع عامل

 کتاب نيا. باشد فرد شرفتيپ سنجشی برای قبول قابل شاخص

 در ولد و زاد بودن نيپائ علت به که می رود شيپ آنجا تا

 نقصان به رو جامعه در ذکاوت با افراد تعداد  مرفه اتطبق

 مکتب و ها کيوژني موضع ادامه دری ريگ جهينت نيا. است

 شد بحث قبال که طور همان که است و نژاد نسل" اصالح"

 مطالعات نيا از. داشتی اديز طرفداران ستميب قرن اوائل در

ی طبقات نظام در که ديرس کننده گمراه جهينت نيا به توان یم
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 وی نژاد یها تياقل از  یتوجه قابل نسبت که آنجا از کايآمر

 وی ماندگ عقب ،باقی مانده اند اجتماع نيپائی ها رده دری تيمل

 ساختار به مربوطآنها   یترق نردبان مودنيپ در تيموفق عدم

  دگاهيد نيا که است واضح پر. است آنها یکيژنت وی کيولوژيب

به تنهائی و در افراد خاصی می تواند صحيح باشد، ولی 

 عدم اي رشد در را  یرهنگف و ،یاجتماع ،یاقتصاد عوامل

 بخش کا،يآمر در مثال،ی برا. رديگ  یم دهيدان افراد تيموفق

 اتيمال ازی دولت مدارس پرورش و آموزش بودجه ازی ا عمده

 ريفق و مدآدر کم مناطق نيا بنابر. شود یم نيتام مسکن بر

 در و خوردارند بری نازل اريبس یآموزش امکانات از نينش

. هستند محروم یآموزش شرفتهيپ امکانات هبی دسترس از جهينت

 امکانات همه از مرفه مناطق دری دولت مدارس عکس، بر

 رهيوغ مشاور آموزش،ی برا شرفتهيپی تکنولوژ ،یآموزش

 که استاندارد یتست ،یتضاد نيچن رغميعل. هستند برخوردار

 ، ازاست  یعال التيتحصورود به دوران  شايستگی شاخص

 ،شد گفته کهی طيشرا از نظر صرف ،آموزان دانش تمام

ی نابرابر بهی اقتصادی هاينابرابر سان، نيبد گيرد. یم انجام

 چه که کند یم نييتع و انجامد یم پرورش و  آموزش در

 قاتيتحق. آمد خواهند رونيب تيموفق امتحان نيا ازی افراد

ت اليتحص نيب  یميمستق رابطه که دهديم نشان رياخ ده چند

 محل و مادر، و پدری اقتصاد -یاجتماع هگايجا   ،عالی

)  جنکس ستوفريکر. دارد وجود اشخاص سکونت
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t ,cnioe p, epshn )شود؟ یم موفق یکس چه" کتاب در 

 ۸۳۷۳ سال در که" کايآمر دری اقتصاد تيموفقی شاخصها

 سال ۸۶ جهينت است معتبر همچنان آن جينتا و شد نوشته

 که ديرس جهينت نيا به عهمطال نيا. کرد منتشر را خود مطالعه

 تيوضع و"  یليتحص تيفيک" ريمتغ ،عوامل  تمام نيب در

 تر ثرؤم همه از شخص شرفتيپ در مادر و پدری اقتصاد

 در که یکسان که گفت توان یم ايآ فيتوص نيا با. باشد یم

 وی نژادی تهاياقل بخصوص هستند، جامعه نيپائی ها هيال

 هوش در تفاوت ايآ تند؟هس برخورداری کمتر هوش از ،یقوم

ی اجتماعی هاينابرابر محصول اي ستينژادی تفاوتها انعکاس

 طبقه دربيشتر  کايآمر اهانيس که آنجا از  ست؟ياقتصاد و

منحنی   کتابنويسندگان  نيا بنابر دارند قراری منحن نيا نيپائ

 یم نسبت آنهای هوش کم به را اهانيسی ماندگ عقبطبيعی 

. دنشمار یم تياهم کم را  یخيتار وی اعاجتم  عوامل و دنده

 که رايز ستين خوردار بری اديز اعتبار از امروز هينظر نيا

 عوامل نقش رياخی ها دهه در  یعلم مطالعات مطابق

 شده تر رنگ پر انسان تکامل و رفتاری ريگ شکل در یطيمح

 .است

 وی اجتماع علوم پژوهشگران نيب در کهی اتينظر از یکي

 در کيلکت ايد    رابطه ه  ينظر داردی اديز ارانطرفد  یفلسف

 سميمکان. است او  یکيزيف طيمح و اجتماع انسان، رابطه نييتب
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 -ابزار-انسان متقابل راتيتاث اساس بری کيالکتيد راتييتغ

 هبهری برا ابزار ساختنيی توانا هاانسان. است اجتماع

 خلق اب آنها . ا هستنددار را  اتيح تداوم  و دفاع ،یبردار

 طيمح رييتغ وی بردار هبهری برای شتريب قدرت به ابزار

 را هاانسانتوسط تکنولوژی   افتهي رييتغ طيمح. دنابي یم دست

ی ها چالش در را آنهايی توانا ديجد اتيتجرب و تغيير می دهد،

 حال نيع در و دهد یم شيافزای اجتماع وی کيزيف طيمح

 آنها حلی برا که دورآ یم بوجود رای ديجد موانع و مشکالت

 به اي و، دنشو یمی گروه وی طبقاتهای  نزاع وارد هاانسان

 برای مثال،. ندنز یم دست و برتری ديجدی تکنولوژ اختراع

در نتيجه ی (  sa,z eciioo pz)  گلوتفيو  هينظر مطابق

 رکن که ،آب ميتقس و کنترل و عيوسی دشتهای اريآببه  ازين

 آمدند بوجود" کيبوروکرات" ینظامها ،بودی کشاورز یاساس

 تينها در و ندشد ليتبدی تره ديچيپ هاینظام به  جيبتدر که

 متقابل راتيتاث نکهيا جهينت. شتندگها  دولت ظهور به منجر

 سري  م جامعه بستر در را حرکت ابزار - جامعه - انسان

 .سازد یم

 عواملی فرانسو شناس جامعه(  lt,h pci) ميهادورک  

 و تداوم از  یاساس بخش را کار ميتقس وی اعاجتم  یهمبستگ

 جامعه ميهادورک بنظر که آنجا از. شمارد یم جامعه ثبات

 رود، یم بشمارزندگی انسانها  تداومی برای" اتيح انيشر"
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 پرستش او ی بگفته. مقد سی حت وی اتيح ستيامر جامعه حفظ

 به جامعه رايز است جامعه پرستش قتيحق در لهيقبی ها سمبل

 رای جمع روح  یمذهب مناسک و آداب. دهد یم اتيح انانس

ی فرد تيامن جهينت در وی اجتماع تيامن و دنکن یم تيتقو

 قتيحق کي ميهادورک نظر به که ،اخالق.  دنورآ یم بوجود

ی داريپا و ثبات باعث است( oicaz raii ی ) اجتماع

 با ارتباط در بد و خوب اخالق نيا بنابر. گردد یم جامعه

اعمال اثر می  جامعه بيتخر اي ميتحک جهت در ها رفتار نقش

 استوار جامعه آن درون در جامعه هر  یاخالقی نظامها  کنند.

 آنی عني اتياخالق بر ديتاک شرفتهيپ جوامع در. دنگرديم

 یم وقع( انسان به فقط نه)  تيانسانی اعتال به کهی ائارزشه

 مشارکت ض،يتبع عدم فرد، حقوق به احترام مانند ،دننه

 عکس، بر  دارند. شمول جهانارزشهائی  رهيغ و   ،یاجتماع

 یاجتماع ای يا لهيقب روابط در اخالق منشأ یسنت جوامع در

 مختلف هبمذ هزار به کينزد هندوستان در. است یخاص

 گروه اي لهيقب به محدود فقط آنها از یبرخ  که دارد وجود

 را خود خاصی ها اريمع مذاهب نيا از کدام هر. است  یخاص

 مورد لزوما   که دارند" بد" و" خوبی "های گذار ارزش در

 اخالق که گفت توان یم نيا بر بنا.  ستين ها گروه گريد قبول

ی ساختارها با ميمستق رابطه که استی اجتماعی  دهيپد کي

 در کهی مهم شرفتيپ. داردی اسيسی حت و  یفرهنگ ،یاجتماع

ی برا تالش است فتهگر صورت نهيزم نيا در حاضر عصر
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 از یکي که است شمول جهان اخالق کي کردن نهينهاد

 به احترام بر ديتاک و بشر حقوق هياعالم آنی دستاوردها

. استی قوم وی جنس ،ینژاد ضيتبع رفع ملتها، و فرد حقوق

 جهت در ستيبزرگ گامی شمول جهان اخالق نيچن گسترش

ی دوم راه ، و در اين طريقجهان در تيامن و صلح ثبات،

 .رسد ینم بنظر

 جامعه وی ولوژيب

(  r,asicn dazios)  گالتن سيفرانس قبل سال ۸۹۶ حدود

 قاتيتحق حوزه وارد را" وراثت مقابل در طيمح" موضوع

. کرد شروع را همسانی ها قلو دوی رو مطالعه و نمود  یعلم

 انجام باره نيا دری اديزی پژوهشها کنون تا زمان آن از

  یشناس جامعه و زيست شناسی محققان ازی اريسب. ندا گرفته

 دو هر طيمح و وراثتی اجتماع رشد در که باورند نيا بر

 ستين مشخصی بدرست هنوز یول هستند، دارای ه اعمد نقش

 در.  کنند یم نييتب رای رفتاری تفاوتها حد تاچه کدام هر که

. است تر نيسنگی ولوژيب وزنه ،ذکاوت و شخصيت  مورد

 مانند وعالقه ها  ،یمهربان خشم، مثل رفتارها رياس در یول

 وی اجتماع علوم حوزه در. است طيمح بطرف ليتما ها نيا

 روابط و طيمحمطالعه ی آثار  ، یشناس جامعه بخصوص

 جينتا ارائه با شناسان جامعه. دنداری محور نقشی اجتماع
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  یفرهنگ وی اجتماع طيمح نقش مختلفی گروهها ازی آمار

 . دانند  یم کننده نييتع اريبس  یانسان رفتاری ريگ لشک در را

 و طيمح ريتاث باره در زيست شناسی پژوهشگران که یجينتا

.  ستا  قلوها دو مشاهده از تا   عمد اند آورده بدست وراثت

ی معتبر متد دوقلوها مطالعه که اند دهيعق نيا بر پژوهشگران

.  است نسانا رفتار بری ولوژيب و طيمح ريتاثی بررسی برا

 "              سوتا نويم پروژه" به موسوم مطالعات در

(rcsspnoia  itdy )۸۹۷ نيمحقق شيآزما مورد  قلو دو 

. کنندی بررس را طيمح و ژن ريتاث تا گرفتند قرار   یپزشک

بود که از  زادهمی دوقلوهای رو نيمحقق نيا مطالعه شتريب

 اب سهيمقا در ار آنها رفتار و ندبوديک تخمک رشد کرده 

 قاتيتحق. مورد تحقيق قرار دادند ی غيرهمزاددوقلوها

 جهينت دو به شود،يم بحث نيا به مربوط که آنجا تا نسوتا،يم

 ساختار به مربوط ذکاوتیی تفاوتها ۷۹۷ نکهيا اول: ديرس

 مورد شيب و کم دستاورد نيا. است يکژن و زيست شناسی

م. قرار گرفته است پژوهشگران قبول  پروژه کهی ا جهينت نيدو 

 وجود بدون: که بود نيا داد ارائه نهيزم نيا در سوتا نويم

 فرد آن در که عالقه و عشق ،یعاطفی روابط با توام  یطيمح

 را خودی هاتوان و تيظرف تواند ینمی کودک چيه کند، یم رشد

 معنا نيبد نيا(.  rczzp,r MliM) بخشد تيفعل کامل بطور
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 وجود به ازين است کیيولوژيب دهيپد کي که ذکاوت که ست 

 .دارد استعدادها بروز و رشدی برای اجتماع مناسب روابط

   حدود که است زده دامن را  یبحث وراثت و طيمح موضوع

 از  یکي که گفت بتوان ديشا.   دارد سابقه قرن مين و کي

 مورد سوال اصل در رييتغ گفتمان نيا مهمی ها دستاورد

ی بجا" طيمح همراه وراثت" عبارت نکرد نيگزيجا و بحث

 اتفاق آن بر پژوهشگران تياکثر که است" طيمح اي وراثت"

 نيا در نيمحقق جامعه که است یمعن نيبد نيا. دارند نظر

 نوع نظر از ها انسان که هستند القول متفق شيب و کم نهيزم

بطور  شناخت و ،يیتوانا ،یرفتار نظر از و ،بطور عام

 نيا. هستندی ولوژيب و طيمح از  مرکبی محصول خاص،

. است نهيزم نيا در  یعلمی ها پژوهش  یاصل محور هيفرض

 : بعضی از سؤاالت مورد بحث عبارتند از

 و رفتار در حد چه تا کيژنت و طيمح عوامل از کي هر

  هستند؟ کننده نييتع فرد کردار

 ويژگی های و  یکيژنتی تفاوتها نيب ميمستق رابطه توان یم ايآ

  کرد؟ مشاهدهی فتارر

ی تفاوتها بری گذار ريتاث به قادر  یطيمح عوامل ايآ

 هستند؟رفتارهای ژنتيکی و ی کيولوژيب
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 و کنش به توجه بدون را دافرا رفتاری ها تفاوت توان  یم ايآ 

  داد؟ قراری ابيارز مورد یطيمحی ها واکنش

  یول است نشده داده روشنی پاسخ سواالت نيا به که چند هر

 جامعه حوزه دو هر دری عيوس قاتيتحق ساز نهيزم ها نيا

 .هستندی کيولوژيب و  یروانشناس ، یشناس

 به" کیيولوژيب - یطيمح" قاتيتحق کهی گريد مهم دستاورد

 مورد موضوع که دهد یم نشان است داده ارائه  یعلم عرصه

 نيمحقق. شد یم تصور ابتدا در که است آن از تر دهيچيپ بحث

 که نديگشا یم رای ديجدی ها پنجره روند یم شيپ چه هر

 جينتا و دنده یم شيافزا موضوع  یدگيچيپ در را ما شناخت

 کيژنت و(  pt,onicpsip/)  اعصاب علوم قاتيتحق

 کهی پرسش. همه گذاشته اندی پا شيپ در رای شتريب سواالت

 نسبتا فيتعر ارائه  کرد روشن بحثی ابتدا از ديبا قتيحق در

يی ها نهيزم چه به طيمح. است تيکژن و طيمح ازی روشن

 طيمح از یوقت ،یولوژيب و طيمح بحث در شود؟ یم اطالق

 آموزش خانواده، طيمح بسمت شتريب توجهات شوديم صحبت

. گردد یم بر دوستان گروه اي وی اجتماع روابط پرورش، و

 طيمح شاملی عيوس فيط تواند یم طيمح که یحال در

ی ها مراقبت ،يیايجغراف تيوضع ست،يز طيمح ،یاجتماع

 مواد به کودک و مادری دسترس ،یباردار دوران

 فيتعر. رديبگ بر در را رهيغ و ن،يپروتئ مثل ئیغذا یاساس
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 و کنش نوع از متاثر و   رود یم فراتر هم نيا ازی حت طيمح

 ممکن افراد. می شود  خاص تيموق کي در افراد نيب واکنش

 داشتهی واحد طيمح ازی تفاوتمی ها برداشت و ريتفاس است

 ريتاث آنها تيفعال وی ريگ جهينت رابطه، نوع در  که باشند

ی ورا وراثت و طيمح بحث چوب چهار نيا بنابر. شود گذار

 طيشرا که بسا چه و است مشاهده قابل و لمس قابل طيمح

)  ناگی ک. رديبگ بر در را  یکيژنت عوامل واکنش و کنش

sa as  )  مغزی ريگ شکل در کهی  ژنها که کند یم مطرح 

 که تفاوت نيا با هستند همسان دارند دخالت شمپانزه و انسان

 و  مانند یم فعالی تری طوالن بمدت ژنها نيا انسان در

 ادراک بر که   شوند یم مغزقشر ی ها هيال مجدد رشد موجب

 دنتوان یم جينتا ايآتأثير می گذارند.  انسانيی شناسا قوه و

ی ها تيفعال و مغزی کيولوژيب راتييتغ نيب رابطه وجود ديؤم

 جمع مستلزم سواالت نيا به پاسخ شک بدون د؟نباش یطيمح

 انتظار و  است آنها ليتحل و هيتجز و  یعلم اطالعاتی آور

 بلکه ،شود گرفته هاآن ازی فور جهينت که ستين نيا سندهينو

ی کيولوژيب -یاجتماع انسان شناخت جهت در استی کوشش

. است دارا را  یمهم نقش کلمه عيوسی بمعنا طيمح آن در که

 گفت توان یم ميکن نگاه موضوع بهی عتريوسی محتوا در اگر

 را انسان نوع تکامل و تداوم کهی عامل نيمهمتر که

 دری امکان نيچن. است بوده فرهنگ و جامعه دهيبخش تحقق

 ،است سريم انسانی کيولوژيبهای  ليپتانس با متقابل ارتباط
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زيرا اگر مغز انسان آنطور که تحول پيدا کرده، تحول پيدا 

نمی کرد قادر به خلق اجتماعات چنين پيچيده ای نمی شد و 

 . در تنازع بقاء چنين موفقيتی پيدا نمی کرد که کرده است

 روانشناسان ازی اريبس و شناسان جامعه متعددی ها پژوهش

 آش انسولم ،( rpad)  ديم جرج مانند معاصری اجتماع

( ozoios ani  )، لگرميمی استنل ( iaszpy 

rcz ,ai )، مباردويز پيليف  (s czzce  cila,do )که 

 هستند کيآکادم حوزه دری معتبر و مهم مآخذ آنها قاتيتحق

 رای اجتماع ارتباطات آموزش، ،یاجتماع گاهيجا ط،يمح نقش

ی اجتماع کرد عمل ، یکل بطور و قضاوت نش،يب اخالق، در

ی شناس جامعهی ها نظريه  اساس بر. دانند یم کننده نييتع  فرد

 و همدلی ،یمهربان خشم، ،ياتاخالقی اجتماع  یروانشناس و

 دهييزا و دارندی اجتماع روابط در شهيرا  صرف قضاوت

 نيا بر قايعم شناسان جامعه. هستند طيمح و فرد دهيچيپ روابط

 حصولم دو هر مهربان فرد و گر شکنجه فرد که باورند

 متفاوت طيمح و تجربه، سرگذشت، دوی دارا یول اجتماع

 در معاصر روانشناس مباردويز معروف قاتيتحق. هستند

 ابو زندان انيجر به آنرا جينتا راياخ که استنفورد دانشگاه

 اعالن قتيحق در او قاتيتحق و هداد ميتعمدر عراق  بيقر

 را شناسان جامعه گفته نيا ،امروز جامعه به بودی خطر

ی عاد انسان کي چگونه که نجاستيا سوال. کند یم تر روشن
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 مبدلی ا دهنده آزار و القلبی قص فرد کي به است ممکن

 کي به دست مباردويز سوال نيا به دادن پاسخی برا شود؟

 بطور را گروه دو دانشجو افراد نيب از او. زد یتجرب قيتحق

ی ها نهيزم ريتاث امکانی تصادف انتخاب. کرد انتخابی تصادف

 نيا در را خاصی" خو و خلق"  اي وراثت وی کيولوژيب

 گروه بدو قرعه، بحکم گره، دو نيا. کردی خنث بايتقر شيآزما

 طبقهدر اين آزمايش  .شدند ميتقسی زندان گروه و بان زندان

 شد زندان کي به ليتبد دانشگاهی ساختمانها از یکي نيزم ريز

 شباهت بان زندان وی انزند نيب روابط و ظاهر نظر از که

 یمدت از بعد.  داشتی عاد زندان کي به کينزد اريبس

و در حالی که واقف بودند  خود ديجد" مقام" در انزندانبان

 و آزار به مبادرت  زندانيان دانشجويان مورد مطالعه هستند،

 کاربرد واقع در مباردويز قاتيتحقکردند.  ی آنان شکنجه

  یروانشناس و  یشناس امعهج کيکالسی  هايتئور  یعمل

 گاهيجا نيب رابطه وجود انگريب که را نشان می دهدی اجتماع

 یم معاصر سندگانينو از یک. ياوست نشيب و رفتار و فرد

 موضع از که یفرد عطوفت وی مهربان که بسا چه ديگو

ی گريد انسان قدرت، گاهيجا در ،رفتار می کند ضعف

 وی اسيسی ها عرصه دری ا هينظر نيچن کاربرد. شد خواهند

 یم دهيد بوضوح انتقال حال در جوامع ازی اريبسی اجتماع

 یم دهيشن ابانيخ و کوچه مردم از بکرات سوال نيا. شود

ی روز که یکسان که ميرد کينم تصور گز هر ما" که شود
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 بخشش، تواضع،  به را مردم و داشتندی ا ساده  یزندگ

ی ايدن ترک و گذشت مستمندان، ازی ريدستگ و عطوفت،

 جامعه دينو  آنهای اسيس رهبران و  کردند یم دعوتی ماد  

ی اسيس وی اقتصاد فساد از دور وی عموم رفاه بر  یمبتن آزاد

 گر شکنجه و فاسد، رحم،يب مستبد، عامالن به چگونه دادند  یم

 کمکی تراژد نيا شناخت در را ما مباردويز ؟شدند ليتبد

. ديآ ینم ايبدن گر شکنجه و د،فاس مستبد،ی فرد چيه. کند یم

 ، یخيتار ،یساختار روابط ازی ا مجموعه محصول آنها

 نشيب و رفتار. هستندی شخص اتيتجرب و  یاخالق ، یفرهنگ

 نيا. است نييتب قابلی ا مجموعه نيچن در تنها فردی فکر

 جامعهساختار  رييتغی برا  یعمل کاربرد تواند یمی تئور

 نيا رييتغ قيطر از تنها سالم امعهج کي ساختن.  باشد داشته

ی ها آموزش بر هيتک با وی طوالن پروسه کي در ساختارها

 است الزم نجايا در. است سريم  یاخالق و  یفرهنگ یعلم

. بشود جامعه سميناميد روند در اخالق گاهيجا بهی ا اشاره

ی اريمع وی اجتماعی ها واکنش و ها کنش محصول اخالق

 .  است اجتماع و فرد رشد سنجشی برا

 رشد مراحل اخالق  یروانشناس شرويپ کلبرگ الرنس

 خارج جهان با فرد ارتباطی محتوا و شکل در رای اجتماع

 تکامل در را فرد شدنی اجتماع او کند یمی ابيارز

 مرحله.  کند یمی بند طبقه مرحله سه در آنرا و داند یم یاخالق
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 در فرد کهی ا مرحله یعني است،ی محور خود مرحله نخست

 ه،يتنب ازی دور و ، یشخص منافع ، یآن لذات کسبی برا تالش

 به محدود سطح نيا در فرد تيفعال.  است رنج و درد

 و لذت کسبی برا جستجو ،یکيولوژيبی ازهاين برآوردن

" بد" و" خوب" اريمع نيا بر بنا. است رنج و درد از اجتناب

 باالتر همرحل .است فيتعر قابل چوب چهار نيهم در زين

 قلمرو بهی فرد منافع حوزه از فرد که ستيا مرحله رشد،

 قهيسل رشد،ی  مرحله نيا در. شود یم واردی گروه تعلقات

 در شيخو تيموقع ميتحک حوش و حول فرد ديعقا و ها

 اتياخالق به تعهد و  یزندگ محل کار، طيمح خانواده،ی فضا

 دودهمح در اخالق و ،دنشو یم زهيتئور و ميتنظی گروه

 یمذهب ،یگ خانوادی ها ارزش حفظ جهت در و موجود عرف

 شکلی اجداد اي وی محل ،یقومی ها شهير به افتخار اي،  یمل و 

ل. رديگ یم -نيد ، یپرست نژاد ،یگرائ گروه ،یگرائ تيم 

 در. دنشو فيتعر حوزه نيا در تواند یم رهيغ و ،یمحور

 شمول جهانی اه اريمع با  افرادی اجتماع رشد باالتر، مرحله

. خواند نيز محور -جهان آنرا توان یم که  شود یمی  ابيارز

ی ها مرز از فردی ها اريمع وی نيب جهان مرحله نيا در

 ازی بخش که را جامعه کل   و کند یم عبوری قوم وی خصوص

ی سطح نيچن در. رديگ  یم بر در است یجهانی  جامعه

 ضيتبع عرف جامعه، در فرد حقوق ارتباط در ياتاخالق

و  شوند یم فيتعر شهياندی آزاد و  یجنس ،یقوم ،ینژاد
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.   شوند یم جامعه ريفراگی  ها ارزش شمول جهانی ها ارزش

 ، یفرهنگی ساختارها در شهيری مدنی ها نهاد کهی جوامع در

 کنترلی سازمانها به دارندی اسيس وی اقتصاد ،یاجتماع

 به شيب و کم کهی ا جامعه.  شوديم دهيد یکمترنياز ی اجتماع

 دارد یم بر گام جهت نيا در اي و است دهيرس مرحله نيا

 به دنيبخش تيفعلی برای مناسب طيشرا و ميعظی فرصتها

 و آورند یم فراهم اجتماع افرادی هايی توانا و ها دااستعد

 یم وسعت را اجتماع افراد ذهن خالقه قدرت و تيظرف

ی آل دهيا تصور کی يا جامعه نيچن وجود تصور ديشا.  دنخشب

 ها استعداد رشد وی ائشکوف که ستينی شک نيا در یول. است

 و ايپو آزاد، طيمح در انسانی کيولوژيب توان گسترش و

 که همانطور. است ريپذ امکانی اجتماع روابطی گستردگ

ی اجتماع ظرف وجود بدونی کيولوژيب توان چيه شد گفته
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