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در همدان متولد شده و تحصیالت دبستانی و دبیرستانی را در  6231تقی کیمیائی اسدی در روز دوم دی 

از دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده  6232او در سال . همین شهر به اتمام رسانده است

سال در ایاالت  3مدت  بدنبال آن برای گذراندن دوره های طب داخلی و تخصص مغز و اعصاب به. است

او . متحده ی امریکا و کانادا به تحصیل پرداخته و بعد از تکمیل بورد تخصصی به ایران مراجعه کرده است

در . پنج سال در بیمارستانها و دانشکده ی پزشکی دانشگاه ملی به تدریس و درمان بیماران مشغول بوده است

. اریهای مغز و اعصاب و عضالت را منتشر کرده استضمن همین مدت کتاب اصول بالینی در تشخیص بیم

سال به ایاالت متحده ی امریکا مهاجرت و در شهر واشنگتن به طبابت در رشته ی مغز و اعصاب  3بعد از 

. مشغول، و در ضمن دیپلم بورد فوق تخصصی  در رشته ی طب تشخیص الکتریکی را اخذ کرده است

و درمان بیماران مبتال به اختالالت  ،به در مطالعه ی ساختار مغزعالقه های جانبی  ناشی از سالها تجر

مختلفه ی مغز و اعصاب، و مطالعه در پارادایم های تفکری مختلف انسانها بخصوص در دین و فلسفه عالقه 

ی مفرطی در او ایجاد کرده و او را به سمت شرح علمی زیربنای برداشتهای عرفی از ذهن  و توجیه زیر 

این امر  مشوق نوشتن کتاب مفصلی در باره ی ساختارهای مغز . کی طبیعت ذات انسان کشانده اندبنای فیزی

شیمیائی تمامی  -به نام خلقت و تکامل مغز و روان شده است که سعی در روشن کردن اساس فیزیکی 

ی و شرح نهادهائی است که در طبیعت انسان گاهگاه( فیزیکی)رفتارها و کردارهای مفروض طبیعی 

کتاب مذکور توسط انتشارات نگاه معاصر در تهران منتشر شده . تصور شده اند( متافیزیکی)ماوراء طبیعی 

ً پیچیده، بخصوص  برای غیرمتخصصان، که محتاج . است برای توجیه بیشتر جنبه هائی از این کتاب نسبتا

ت، در جستجوی اسپینوزا و شرح بیشتری بوده اند، سه کتاب از آنتونیو داماسیو تحت عناوین خطای دکار

حس واقعه را که در ایاالت متحده منتشر شده اند، ترجمه و با مقدمه هائی برای توجیه بیشتر نهادهائی که در 

کتاب در جستجوی اسپینوزا منتشر . وجود انسان مستقل فرض شده اند، برای چاپ به ایران فرستاده است

کتاب دیگری تحت عنوان زیست شناسی . انتشار پیدا کنند شده، و  امید است که کتاب های دیگر به زودی

قابل چاپ و انتشار در ایران در در زمان حال واضح مغز و اخالقیات توسط نگارنده نوشته شده، ولی بعللی 

http://books.google.co.in/books?id=KZ-نظر گرفته نشده، و در گوگل با آدرس 

K7RWKbKUC این کتاب ریشه های زیست شناسی اخالقیات . ته استدر دسترس خوانندگان قرار گرف

و زیربنای ساختار مغزی آنها را شرح  ،ردهکانسان ها را در طبیعتی که از آن سرچشمه گرفته اند جستجو 

توجیه بیشتر مطالب کتاب خلقت و تکامل مغز و برای  بیشتری کوششکتاب حاضر نویسنده در . می دهد

زیربنای زیست شناسی مغز در خلق باورهای متافیزیکی و ادراکات های در ابندا تفاوت و  ن کرده،روا

 خوبی ها و شرارت هامتافیزیکی های آن چه که خالق  سیری تاریخی در باره یسپس  ؛فیزیکی را شرح داده

پرداخته تا روشن سازد که این خود انسانها و ساختار زیست  اند، فرض شدهدر فرهنگ ها و ادیان مختلف 

بخشی  .متافیزیکیآفریدگارهای غیر اخالقی است و نه اخالقی و هاست که منشاء تمامی رفتارهای شناسی آن

منظور نویسنده از  و از کتاب به یافته های علمی در باره ی پیدایش خودبخود حیات در کره ی زمین،

  .در سامانه ی حیات اختصتص داده شده است اصطالح تکاملبکارگیری 
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 : فهرست مطالب

 

 پیش گفتار
 

 کتابچه ی اول                
 باورهای متافیزیکی در باره ی آفریدگارها،  آفرینش، و آفریده ها 

 

 تعریف متافیزیک و مکاتب آن: ل اولفص

 

 اسی مغز در خلق ادراکات فیزیکیزیست شن: فصل دوم

 متافیزیکیو 

 

 حیطه های تفکر متافیزیکی: فصل سوم

 سیر تفکری در باره ی روح، و متافیزیک وجود انسان  

 

 سیر تفکری در باره ی آفرینش: فصل چهارم

 اسطوره ی خالق و خلقت در باور سومری ها  

 اسطوره ی خالق و خلقت در باور بابلیها  

 خلقت آکادینها ی ساکن شمال عراق کنونی باور  

 داستان خلقت بر اساس باور مصریها  

 افسانه ی خلقت بر اساس باور یونانیان باستان  

 خلقت بر اساس باورهای زرتشتی  

 آفرینش بر اساس باورهای مانی  

 اسطوره ی خلقت بر اساس باور هندوها  

 باور خلقت در بودائیسم  

 داستان خلقت بر اساس کتب عهد عتیق  

 

 اسطوره های خالق شرارت ها: فصل پنجم
 

 کتابچه دوم                      

 علوم و مسئله ی آفریدگارها، آفرینش، و آفریده ها             
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 سامانه های نوظهور :فصل ششم

 داستان علمی آفرینش جهان: فصل هفتم

 ی انبساطی خلقت جهانفرضیه 

 فرضیه ی ام و جهان شناسی   

 تشکیل کرات آسمانی، خورشید و زمین

 

 انرژی ها و حیات ،مواد

 

 طلوع سامانه ی حیات: فصل هشتم

  نظری اجمالی بر فیزیک ذات انسان: فصل نهم

 جسم 

 من 

 جان   

   

 انسان، آفریدگار شرارت ها: فصل دهم

 رارت بارعوامل زیست شناسی رفتارهای ش  

 های ابزاری شرارت    

 های غلبه گری شرارت    

 شرارت های انتقام جوئی    

 شرارت های سادیستیکی    

 ها شرارت های محصول ایدئولوژی    

  سامانه ی خشم مغز    

    سامانه ی جستجوگر یا ابزاری مغز    

 ژنتیک شرارت های انسانها: فصل یازدهم

 نتیجه گیری
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روال گذشته و به هدف توجیه و تشریح مفصل تر مطالب  به: پیش گفتار

شرح کتاب خلقت و تکامل مغز و روان که بعنوان زیربنای مطالبی است که سعی در 

موضوعات متنوع دیگر، منجمله بسط مقاصد آنها کرده ام، این بار نوبت به  ده ترگستر

ذکور با آنها اصطالحات خلقت و تکامل رسیده، که کتاب م نویسنده از بکارگیری

منتشر شده توسط ) کتابهای قبلی یعنی خلقت و تکامل مغز و روان. نامگزاری شده است

منتشر شده توسط همین ) ، در جستجوی اسپینوزا(انتشارات نگاه معاصر در تهران

و زیست شناسی مغز  ،(تا زمان حال منتشر نشده) ، خطای دکارت، حس واقعه(انتشارات

اغلب حول روشن نمودن زیربناهای فیزیکی بعضی  (در گوگل منتشر شده) و اخالقیات

از برداشتهائی از وجود انسان ها بوده اند که اغلبشان طی قرون متافیزیک یا ورای 

مقبول افتاده و  ،فرض شدهخالص جسم انسانها  یفیزیکپردازشهای رفتارهای محصول 

اول ابتدا شرحی خواهیم  بخشدر . تنظیم شده استجداگانه  بخش وکتاب حاضر در د. اند

 ویژگی هایبرداشتهائی که متافیزیک تلقی شده، و ضمن آن شاخص های داشت از 

که در برخورد با  را شرح خواهیم داد مغز انسانهائیپردازشهای زیست شناسی 

واکنش به این گونه پردازش اطالعات، و ارائه ی فکر و رفتار در حین محرکات پیچیده، 

ی کلی گرائی دارند که ویژه ی برداشتهای دینی و فلسفی ها مسائل تمایل به روش

د که بطور نویژگیهای مغز کسانی شرح داده می شو همین فصلطی . استمتافیزیکی 

تا راه حلی مقبول پیدا  دارند پیچیده و غامض سرشتی تمایل به توجیه علمی محرکات

در رادایم ماوراء الطبیعه پاباره ی تفکر انسانها در سپس، سیری خواهیم داشت در . کنند

در باره ی آفریدگارهای خوبی ها و زشتی ها؛  ارائه شده برداشتها و پیشنهادات باره ی

طرق و ، و چگونگی آفرینش؛ (ysogsmsoC) نقش آنها در آفرینش جهان و حیات

. شده ی ارتباط این آفریدگارها با انسانی که مهمترین مخلوق آنها معرفی شده است فرض

بچه ی دوم همین موضوعات را از جنبه ی علمی مورد بحث قرار داده، و آخرین در کتا

نظریات علمی را در باره ی ساختار زیربنائی و طرز پیدایش جهان، در نهایت سامانه 

در  متوالیهدف اصلی کتاب قرار دادن اطالعات . ی حیات و انسان را خواهیم آورد

توانند تفاوتهای برداشتهای اسطوره ای را با اختیار خوانندگان است تا در این موارد ب

و سیری در روش های تفکری بشر از دین، فلسفه های  دنبال کرده،یافته های علمی 

تا به مرحله ای برسیم که  پارادایم تفکر پُست  ردهطی ک یکدیگررا با باستانی، و مدرن 

اسطوره برای در این پارادایم تفکری جائی . لقب گرفته است( nsodgstsoo)مدرن 

بدون پشتیبانی  یپیشنهادات شخص، ها توهمات، تصورات، تخیالت، بدایه پردازیها، 
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بر و آن چه که قیاس های منطقی فالسفه، استدالالت خام تفکری و کالمی، ، عام تجربی

وجود  ،حقیقت انگاشته شدهعقالنیت نام مبهمی به مغزی نیروی از ی ئاساس برداشتها

سیدن به جواب مشکالت بطور انحصاری به تجربه های عملی چه و به هدف ر ،نداشته

پست مدرن تنها راه  پارادایم  در .تکیه می شوددر آزمایشگاه ها و چه در سطح اجتماع 

حل هائی مقبول می افتند که از محک تجربیات و از کوره های داغ آزمایشگاه هائی این 

بیرون آیند و اثباتشان محتاج   چه، و با ثبات صخره مانندی یک پارگونه پاک و منزه

 . کوشش های تبعیض آلود انسانها نباشد

بحث مورد نظر کتابچه ی اول در ابتدا سیری در تاریخچه ی تفکری انسانها 

متافیزیکی کائنات منجمله ذات  –چه دینی و چه فلسفی در باره ی دو گانگی فیزیکی 

نی و فلسفی اقوام و تمدنهای مختلف سپس برداشتها و باورهای متافیزیکی دی. انسانهاست

در مورد شرائط اولیه ی هستی را بررسی می کنیم، شرائطی که در آنها خدا یا خدایان 

عالوه بر این، سیری خواهیم . خلق شده اند، و سپس کائنات، به ویژه انسانها را آفریده اند

فرض شده اند، داشت در همین گونه باورها در باره ی خالق آنچه بدیها و شرارت ها 

از آنجا که . خوانده می شود(   (Demonologyحیطه ی تفکری ای که شیطان شناسی

بخشی از کتاب در ارتباط با زیست شناسی مغز و شرارت های رفتارهای انسانهاست، 

الزم دیده ام که به ارتباطات مفروض بین این آفریدگارهای دوگانه و یا چندگانه با 

 . شاراتی داشته باشیمیکدیگر، و با انسانها ا

شرارت این کتاب شرح زیربنای زیست شناسی رفتارهای  و نهائیبخش عمده 

ساختارهای " زیست شناسی مغز و اخالقیات"در کتاب . اجتماعی انسانها استبار 

مغزی درگیر در رفتارهای اخالقی انسانها و ریشه یابی های آن را در طبیعت شرح داده 

اجازه ی نشر پیدا نکند خوانندگان می توانند با رجوع به آدرس در صورتی که کتاب . ایم

یا تایپ  K7RWKbKUC-http://books.google.co.in/books?id=KZاینترنتی 

به این کتاب دسترسی همراه با نام نویسنده عنوان کتاب به فارسی در جستجوگر گوکل، 

تفکری در باره ی شیطان در کتاب حاضر بعد از شرح نسبتاً مفصلی از تحول . پیدا کنند

 و تفکرات فلسفی، در ادیان مختلف بعنوان خالق رفتارهای شرارت بار انسانها و طبیعت

از نظر روانشناسی  یافته های زیست شناسی رفتارهای شرارت بار انسانها در این باره،

. ، عوامل اجتماعی، و ریشه یابی آنها در طبیعت آورده شده اندو ساختار ژنتیکی 

د از این بخش از کتاب قبوالندن این امر است که این خود انسانها هستند که عامل مقصو

 .شرارت ها در اجتماعاتند و نه نیروهای متافیزیکی و شیطانی در سطح کائنات
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نکته ی دیگری که طی این کتاب سعی در روشن کردن آن دارم، توجیه 

اصطالح انگلیسی اصطالح تکامل است که در همه ی نوشته هایم در ترجمه ی 

Evolution با استفاده از ویژگی های سامانه . امروینی به کلمه ی تحول اضافه کرده دا

که  ه خواهد شدگفتکه شرحشان خواهم داد،  (Emergent Systems)های نوظهور 

تحول چگونه حیات از یک قطعه ی مولکولی نسبتاً ساده که خودبخود خلق شده، تدریجاً 

به موجودی تبدیل شده که با استفاده از پیچیده ترین دستگاه  ر کمال خودد تکامل یافته وو 

شناخته شده ی فیزیکی در کائنات، یعنی مغز، نه تنها خودآگاهی پیدا کرده، بلکه توانسته 

کرده و بدنبال کشف خالق و گیر بحث و مطالعه ی طبیعت ذات خویش است خود را در

یافته هائی است که توانسته اند تا حد زیادی هدف اصلی ارائه ی . باشد زادگاه خودش

مخلوق کائنات، و در نهایت ظهور  –بخود و خود  –مبداء حیات، طرز پیدایش خود 

 زمین شناسیو ( ysogsmsmC)جهان شناسی  انسان ها را طی تاریخ کهن 

(yssmsmC) امیدوارم که کتاب مورد استفاده قرار گرفته و تحریکی برای . آشکار کنند

 .شود در باورهایشان و بازنگری ، انتقادات سازنده،ازش های تفکری خوانندگانپرد

                                                                                       

 تقی کیمیائی اسدی       

        3162فوریه ی  – 6233بهمن        
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            بچه اولکتا        

باورهای متافیزیکی در باره ی آفریدگارها،  

 آفرینش، و آفریده ها
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 فصل اول   

 

 آن اتبتعریف متافیزیک و مک                  

 

 

بنا به تعریف کالسیک متافیزیک یا ماوراء الطبیعه شاخه ای از فلسفه است که 

از  ی وجود یا هستی، و مفهوماتی انتزاعیکالمی اصول اولیه خود را درگیر شرح 

جهان ، هویت، زمان، مکانآگاهی، دانستن، ، بودن، (وجود)  هستیخالق، خلقت،   جمله

بحث های متافیزیکی مسائلی از قبیل شرائط . امثال این ها می کندو  غیر مادی، های

عت ذات طبی؛ طریق خلقت ؛طبیعت ذات و صفات او ؛بود و نبود خالق ؛اولیه کائنات

توجیه آگاهی و ذهن انسان؛ و بطور خالصه هر آن چه که  موجودات، منجمله انسانها؛

را نیز  فرض شده توسط گیرنده های حسی او انسانهابی واسطه ی ورای محسوسات 

بحث های متافیزیکی نظریه های انتزاعی ای هستند که گرچه بعنوان . شامل می شوند

ینی یا فلسفی قرار گرفته و می گیرند، ولی بنیادی بر حقیقت مورد قبول پیروان مکاتب د

و  ؛هیچ یک قابل اثبات تجربی نبوده ؛واقعیت دنیای فیزیکی محسوس و ملموس ندارند

تفکری می توان واقعی یا حقیقی بودن آنها را مقبول نشان  –فقط با توان محض کالمی 

و  آنها را قبول کردهه تقلید، ، زور و ارعاب، و بیش از هم توان باوریایمان، و با  ؛داد

آنها را زیر سؤال  افته های علمیی کالمی، و یا یابزارها با و با ؛به دیگران قبوالند

 .ه، و کاذب بودنشان را به اثبات غیرقابل انکار رساندبرد
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 سابقه ی تفکر در امور متافیزیکی به احتمال قریب به یقین مقارن با تحول

می قبل هزار سال  611حتی به قبل از آن، یعنی به بیش از  و یا ،انسان خردمند خردمند

ِنئاندرتال ها و کروَمگنِن هومو ی بازمانده های پیش انسانهائی از قبیل  با مطالعه. رسد

 یافته یی سازمان  مطالعهولی، . ها بنظر می رسد آنها نیز تفکراتی متافیزیکی داشته اند

قبل از میالد در سال  221ارسطو در . می گرددمتافیزیکی به یونان باستان بر  فلسفه ی

به ( ssdsyhCoteo)آن را متافیزیک  ونوشت یا ماده کتابی که بدنبال کتاب فیزیک 

تمامی کوشش طبیعیون در باره ی : "نامید چنین گفتیا ماوراء الطبیعه معنی ورای ماده 

ن کوشش ای چیزهائیست که در درونشان اصل حرکت و سکون را دارا هستند، ولی

مستلزم جستجو برای اصلی اساسی تر، یعنی اصلی است که از آن همه ی تغییرات 

فلسفه ی  به باور ارسطو این (Cy 221 ,ssdsyhCoteo ,eotodsdms". )شده اندشروع 

جهانشمول بوده و انحصاراً درگیر توجیه عنصر، جوهر و یا اصل ( متافیزیک)اولیه 

متافیزیک دانشی است که جوهر وجودی، و ارسطو باور داشت که ". اولیه است

 :او نوشت که.  ویژگیهای هر نهاد هستی داری را روشن می سازد

نباید فراموش کنیم که سؤال کنیم که آیا الزم است که در پی شناسائی یک یا " 

اصل اولیه قابل حرکت دادن ... بیش از یک عنصر ازلی و الیتغیر باشیم؟ 

واحد  ی ، ولی حرکت اولیه(اتفاقی)َعَرضی طور و چه ب بطور ذاتینیست، چه 

توسط  در آمدهحرکت بچیزی که  هر( الف)حاال . و ازلی را تولید کرده است

حرکت دهنده ی اولیه خودش باید ( ب)چیز دیگر به حرکت واداشته شده است؛ 

می ( د)حرکت ازلی محتاج مسببی ازلی است؛ ( ج)قابل حرکت دادن نباشد؛ 

که ما می گوئیم توسط عنصر )بر حرکت ساده ی فضائی جهان  بینیم که عالوه

حرکات دیگر فضائی ازلی وجود ( غیرقابل حرکت در آوردن اولیه آفریده شده

بنابراین هر یک از این حرکات باید (. برای مثال حرکات سیاره ها)دارند 

توسط عنصری بوجود آمده باشند که خودش قابل حرکت دادن نبوده و ازلی 

از آن جا که طبیعت ستاره ها ازلی است، و نوعی عنصر هستند؛  .باشد

اولیه نیز ازلی بوده و پیش از بحرکت در آورده شده ها ی ده نبحرکت در آور

بنابراین، . وجود داشته؛ و فقط عنصر قبل از عنصر می تواند وجود داشته باشد

و باید ذاتاً ظاهراً، باید به تعداد حرکات ستاره ها عنصر وجود داشته باشد؛ 

 .  "...ازلی بوده، بخودی خود قابل حرکت نبوده، و 
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به دنبال این پیشنهاد حیطه ی تفکر متافیزیکی به روشی فلسفی تبدیل شد که 

و جستجوی نهاد یا عنصر اولیه، یعنی عامل و  طی قرون مشغول مطالعهدنباله روان آن 

ً و براساس وجود خودش هستی یافت ندسببی شد ده ی و مسبب و مرتبط کنن ،هکه الزاما

و به آگاهی یا ذهن ما راه ، تمامی چیزهای مادی است که محسوس حواس ما انسانها بوده

به باور ارسطو علم متافیزیک علمی است که جوهر و ویژگیهای این عامل . پیدا می کنند

، کوشش سال 3311با گذشت قریب به  .را آنطور که هست روشن خواهد ساخت

ب یافتن این مسب  گوناگون، و تأویالت دینی  فلسفیتوجیهات با ارائه ی  تلفمتفکران مخ

. ندشده ا انی و مفاهیم ضد و نقیضاز مع پرتبدیل به مشغله ای رؤیائی، دست نیافتنی، و 

سوفانه جوابی مقبول و مجادالت و مناظرات فیل ،هنوز هم از طریق استدالالت منطقی

یا عاملی وجود دارد  ،چه عنصر متافیزیکی"نشده که ارائه  برای سؤاالتی از این گونه

و مسبب و متصل کننده ی دنیای  ،به ذات خودش هستی یافتهخارج از باورهایمان که 

می توان گفت که بی حاصلی این  در واقع". فیزیکی مملو از چیزهای مختلفه است؟

ئه ی که سعی در ارا هستندی هائروش صورت مسئله، واشکال در  ناشی ازکوشش 

ی هائروش، دنمی کن ، و احتماالً فرضییک پیشنهاد واحد برایتوجیهی کلی، و تام و تمام 

برای رسیدن به جواب مسئله ی اجزاء تشکیل دهنده هستی  از مطالعهخود را فارغ  که

 .کرده، و در کلی گرائی پافشاری می کند قبول

ه ی فلسفدر باره ی  )1846Bradley ,-1924)بردلی در قرون اخیر 

متافیزیک این طور باور داشت که فهم متافیزیکی کوشش برای دانستن واقعیت هر چیز 

ی اصول اولیه یا حقیقت نهائی، یا کوشش برای  بر خالف ظاهر ِصرف آن، یا مطالعه

همه ی طرفداران . فهم جهان، نه بطور قطعه قطعه و منفصل، بلکه بطریقی کلی است

و  ،اولیه املعهای متافیزیکی منجمله یا نهاد نهاد که دارندفلسفه ی متافیزیک باور 

 ؛ی نبودهفیزیکعنصر یا نهادی ، یا او ،ارتباط دادن همه ی چیزها توسط آنطریق 

هیچ  ؛ورای محسوسات انسانها بوده ؛شدهشناختش از روش های معمول فیزیکی میسر ن

؛ هیچ نگرفتهمفعول مطالعات فیزیکی قرار و روشهای رفتاریشان  این نهادهایک از 

ئی ورای از مکان یا مکان ها صدق نکرده؛ هایک از مختصات دنیای فیزیکی در آن

ناشناخته  شان؛ صفات، و یا در آنها جای گرفتهسرچشمه گرفتهمحسوس دنیای فیزیکی 

هیچ ویژگی قابل  ساخته ی اذهان انسانها بوده؛ هامنسوب به آن مانده، همه ی ویژگیهای

و با هیچ دستگاه آزمایشگاهی هم نمی توان به  ،یافت نشدهدر آنها  اندازه گیری و محاسبه

 متافیزیکی نهادها و یا پدیده هایاین مختصات در انواع مختلف . پی برد هاوجود آن

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


  

 15 

نیز صادق  هاو امثال آن ، نفس،ذهن فرض شده در طبیعت ذات انسان از قبیل روح،

 ،، عقالنیتمحصول تفکر انسانی، منطق دالالتبه باور متافیزیسین ها تنها با است. هستند

است که به جواب این معماها خواهیم  ذاتی بشرو تا حدی با استفاده از توان بدایه سازی 

هر متفکری به سلیقه ی  یاز این جهات است که در راه حل معضالت متافیزیک. رسید

 تیجهدر ن ،و می کند ،خودش سعی در توجیه و یا ارائه راه حلی برای آنها کرده

در  .شده استایجاد در این پارادایم  سردرگمی غریبی در حیطه ی تفکرات انسانها

را نمی توان یافت که خاصی حقیقت دو باورمند به عنصر یا نهادهای متافیزیکی 

برداشتهائی مشابه داشته باشند، و یا توجیهات خود ساخته را برای اثبات باورهایشان 

 .وارد مباحث نکنند

حقیقت و یا واقعیت فرض آن چه که فیزیکی در راه رسیدن به متاروش های 

کامالً متفاوت برای یافتن اصول زیربنای دنیای فیزیکی با روش های علمی  ،می کنند

کوشش های متافیزیکی برای شرح برداشتهائی است که در آنها هیچ محرک . هستند

 پایه یبر ن ها و نتایج آمطالعات علمی فیزیکی درگیر نمی شوند، در حالی که 

که همه ی انسانها باید قادر به درک و ذهنی کردن  هستنداز دنیای فیزیکی ی محسوسات

 سازنده یاز کنار هم گذاشتن جزئیات اثبات شده ی  روشهای علمی. یکسان آنها باشند

و یا اکثر )در حالی که در متافیزیک . می کنندکل سعی در اثبات واقعیت آن  ،یک کل

قرار بی چون و چرا موضوع ارائه شده مورد قبول کلیت ( فی و دینیمکتب های فلس

شرح کالمی با شاخه و برگ دادنهای فراوان جزئیات آن و در گام هابی بعدی  ،گرفته

بعلت معموالً که  ،پیش آیدشک و تردیدی وجود در طی این طریق اگر . می شودداده 

و از آنها چشم پوشی  ،دهنها اجتناب شد، یا از آمی آینکمتر پیش ساختار مغزی باورمندان 

می  آنها شرح و تأویل قانع کننده یتوان گفتاری سعی در با استدالل و  می کنند،  یا 

روشی باعث شده است که باورهای متافیزیکی برخالف یافته های  هایهمین تفاوت. کنند

تلف و در اجتماعات مخ ،و طی زمان ،علمی ثبات درون فردی و بین فردی نداشته

منظور از . بصور مختلف ارائه، و کم و بیشی مورد قبول عام و خاص قرار گرفته شوند

ثابتی است که در ذهن هر کسی توسط  ، یا نمایانگر عصبیثبات درون فردی حالت ذهنی

نمایانگری می گربه ها همیشه به یک شکل کلی در مغز )ایجاد می شود یک محرک 

، و در همان مغز در زمانهای مختلف متفاوت بودهوح ولی نمایانگر ذهنی مفهوم ر ؛دنکن

ثبات بین فردی حاالت ذهنی، یا نمایانگران عصبی (. بطور با ثباتی شکل نگرفته است

در تمامی انسانهای با دستگاه عصبی سالم بطور یکسان ثابتی هستند که از یک محرک 
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بهمان شکل و قامت تا حدی که می توان ثابت کرد، همان گربه را همه )حاصل می شود 

 (.می بینند

مکتب های متافیزیکی گوناگونی طی تاریخ تفکری انسانها شهرت یافته اند که 

اولین مکتب به مکتب . تقسیم کردمتفاوت بطور کلی می توان آنها را به دو گروه 

فیلسوفان پیش افالطونی باور داشتند که همه ی حقایق . متافیزیک افالطونی مشهور است

بی ثباتی را در باره ی آن چه که  افالطون این .و در حال تغییر هستند ،دهثابت نبو

محسوس حواس ماست قبول کرد، ولی باور داشت که حقایق بنیادی تری وجود دارند که 

حقایقی  ؛و دانستن هستند ،نه با محسوسات، بلکه فقط با استدالل و منطق قابل دسترسی

افالطون این نوع حقایق را دنیای . ابت خواهند ماندو برای ابد ث ،که ثابت و پابرجا بوده

 وصف کردبهترین وجهی که می توان این دنیا را . نامید (somt s   sogow) فرم ها

ی مادی بر پایه ی آنها دنیا ،هستند که بصورت الگو اشکالیاین است که فرم ها ایده یا 

ی چیزهای  الگوئی برای همهمتافیزیکی فرم یا برای مثال در دنیای . شده و می شودبنا 

که این گربه بر اساس آن شکل گرفته  ،محسوس، منجمله گربه ی منزل شما وجود دارد

افالطون . این فرم یا الگو در دنیائی ورای محسوسات انسانها قرار گرفته است. است

را  شمولبرجا و جهان این گونه واقعیات پا باور داشت که فقط استدالل و منطق می توانند

البته هیچ وقت روشن نکرد که خود . و این امر از حواس انسانها بر نمی آید ،آشکار کنند

، چگونه به وجود این دنیا پی هاو که بی شک انسانی مانند همه ی انسانهای دیگر بود

 . استبرده، به آن راه پیدا کرده و این فرم ها و اطالعات را ادراک کرده 

دنیای فیزیکی که : امل دو نوع هستی استدر دو گانگی افالطونی واقعیت ش

به . بطور مستمری در حال تغییر است؛ و دنیای فرم ها یا ایده ها که پایا و الیتغیر است

دنیای محسوس قابل مطالعه و اندازه گیری است، لذا می توان آن را  فالطونباور ا

و محتویات  ،رم هایا ف ،برای درک و فهم دنیای ایده ها ولی،. مفعول تجربیات قرار داد

آن، که در واقع نمایانگر انتزاعی انواع اشیاء محسوس دنیای فیزیکی هستند، فقط می 

توان از منطق و استدالل کمک گرفت، زیرا ادراکات مربوط به این دنیا ورای تجربیات 

 .بوده و قابل آزمایش و اندازه گیری هم نیستند

: خود به دو گروه تقسیم می شودبر اساس پیشنهادات افالطون دنیای ایده ها  

یکی ایده های اعال، که در آن می توان اخالقیات را یافت؛ و دومی ایده های رده ی پائین 

باور اخیر هنوز همانطور که شرح خواهیم داد . تر، که ریاضیات در آن شکل می گیرند

نها هم بین بعضی از فالسفه مقبول است و براساس آن ریاضیات را محصول مغز انسا
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نمی دانند، بلکه آنها را الگو و یا طرحهائی باور دارند که بر اساس آنها بعضی از 

بنا بر این . خودشان از این دنیا مستقل هستند لیو ،ویژگیهای دنیای فیزیکی شکل گرفته

  .بوده و خواهد بودبرجا و ثابت  بدون وجود دنیای فیزیکی هم پا ریاضیاتباورها 

یکی : ک افالطونی دنیای محسوسات نیز دو گروهندبر اساس مکتب متافیزی

و دیگری سایه ها،  ؛که بطرق مختلفی حس می شونداند اشیاء فیزیکی معمولی 

دنیای فیزیکی آنطور که بنظر ما می در این پارادایم تفکری . انعکاسات و تصاویر هستند

ت که در ذهن رسد دنیائی واقعی نیست، بلکه تصویر و یا رونوشتی از دنیای واقعی اس

اسات و در دنیای فیزیکی اشیاء واقعیتی برتر از سایه ها و انعک. ما ظهور می کند

، انعکاسات و تصاویر هستی خود را مدیون اشیاء فیزیکی سایه ها. هستندتصاویرشان 

افالطون . در دنیای ایده ها هم طبقات پائین تر هستی خود را مدیون طبقات باال ترند. ندا

به گفته ی او دانش همیشه حقیقت دارد، . در تفاوت بین باور و دانش می کرد تأکید بجائی

ولی باور می تواند حقیقی و یا کاذب باشد، و همیشه محتاج متقاعد کردن خود و دیگران 

حاضر نشد او  خود با این وجود .به آن و استفاده از نیروی اعتقاد برای قبول آن است

 .و روش های علمی را ترویج دهد شته،بردا اش اختهخودس متافیزیکی دست از باورهای

ارسطو در بعضی از این نکات . مکتب کلی دیگر همان مکتب ارسطوئی است

و بحث می کرد که ایده یا الگوی یونیورسالی وجود ندارد که  ،با افالطون موافق نبود

ایده ها بر اساس برداشتهای ارسطو فرم ها یا . باشد( موجود)معرف یک چیز هستی دار 

اگر ویژگی  به این معنی که. ، و نه برعکسوجودشان را مدیون اشیاء محسوس هستند

نهادی )باید در گذشته، حال و یا در آینده شیئ محسوسی  ،وجود دارد یونیورسالی

وجود داشته باشد که این ویژگی آن را وصف کند، و گرنه ایده ی یونیورسال ( فیزیکی

افالطون به دنیای  در حالی که .د نداشته و نخواهد داشتمستقلی از دنیای فیزیکی وجو

ارسطو باور  ،متافیزیکی ای معتقد بود که همه ی این یونیورسال ها در آن جای دارند

 ،داشت که این یونیورسال ها در درون هر چیزی که هر صفتی آن را وصف می کند

ای فرم ها بدون و در دنی ،بنابراین شکل یک سیب جزء هستی سیب است. وجود دارد

فرم ها برداشتهای انتزاعی بر این اساس . سیب شکل سیبی تشکل ماقبلی پیدا نکرده است

 از این نظر بود که. انسانها از چیزهائی هستند که در دنیای فیزیکی شکل گرفته اند

برداشت های این گونه از جهان ارسطو را بنیان گزار علوم تجربی و تحقیقی در اثبات 

یشه بر اریکه تفکر عملی و علمی قرار مو او را برای ه ،ارائه داده شده کردایده های 

 .داد
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 شکل گرفتندبدنبال تفکر ارسطوئی مکاتب متافیزیکی مدرن تر بر این اساس 

که فقط هر آن چه که قابل تجربه و ادراک است واقعیت دارد، برداشتی که اساس مکاتب 

این مکاتب هم بر پایه ای که دانش . م شده استوعلفلسفه ی مختلفه ی فلسفه ی طبیعی یا 

رسید، به دو گروه منطق  هایا می توان به آن ،دنیای محسوس چگونه فهمیده شدههای 

. تقسیم می شوند( mgytotetog)و تجربه گراها  ،(msdtsosmtog)گراها یا استداللیون 

 ،واقعیات استدالل و یا حقایقدر مکتب استداللیون بازهم منشاء دانش و راه رسیدن به 

دکارت . منطق و عقالنیت انسانها است، که در آن به ریاضیات تأکید زیادی می شود

و آزمایش  در مکتب تجربه گرائی منشاء دانش تجربه. بنیانگزار چنین مکتبی بود

گرچه هیوم به . هاست، مکتبی که ارسطو از بنیانگزاران اولیه ی آن بود فرضیه

منطق به رسیدن به واقعیات اذعان داشت، ولی، او و الک از محدودیت توان تجربه و 

کانت در صدد ترکیب و . معروفترین فالسفه ی توسعه دهنده ی تفکرات این گونه بودند

به پی  ادغام این دو مکتب برآمد، و سعی کرد که نشان دهد چگونه منطق و تجربه با هم

افیزیک راه هائی را برای او با محدود کردن مت. بردن به واقعیات کمک می کنند

کانت با پیش کشیدن این واقعیت که توان استدالل . باز کرد ی جهانفیزیک فهم گسترش

انسانها برای رسیدن به واقعیت و یا حقیقت محدود است، بیان داشت که بعضی حقایق 

مستقل از اشیاء قابل ادراک هستند، چون که ادراک کردن با رده های تفسیری ای 

لذا، ممکن است از نظر ساختار . یابد که در این حقایق بازتاب پیدا می کنند سازمان می

کلی به حقیقت جهان پی ببریم، ولی این پی بردن محدود به ادراکاتمان می شود، به این 

معنی که دنیا آنطور حقیقت پیدا می کند که توسط انسانها درک می شود، ولی نه آنطور 

او متافیزیک و حقایق خارج از ادراکات انسانها می  کانت برای توجیه آنچه. که هست

وجود دارند که ( e notsot)پنداشت پیشنهاداتی ارائه داد، منجمله این که حقایقی پیشین 

از تجربیات مستقل بوده، همیشه وجود داشته، وجودشان الزامی بوده و احتیاجی به 

 A)ر اینها حقایقی پسین عالوه ب. بودنشان نیست آزمایش و تجربه برای اثبات حقیقی

Posteriori) ولی هگل . تجربه اثبات می شوند وجود دارند که فقط با آزمایش و

(lsmsm )و یا ادعای دانستن چیزی که قابل دانستن و ادراک نیست  می گفت که دانش

می رساند که اول ذهن " حقیقی دانستن"و استدالل فقط چیزی را به سطح  ،تناقضی است

در نتیجه مفهوم دوگانه ی ذهن . را مثل بقیه چیزها ادراک کرده باشدآن چیز مشخص 

به این . مقبول افتاد( Reality Known)و حقیقت دانسته شده  Knowing Mind)) دانا

با پیشرفت علوم تجربی که . واقعیت در فلسفه جا افتاد –طریق بود که دوگانگی ظاهر 
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ود، عصر زیر سؤال بردن همه ی آن ناشی از راه گشائی بعضی از همین فیلسوفان ب

دمند و انسان خر ،ندکه طی قرون واقعیت و یا حقیقت انگاشته شده بودفرارسید چیزهائی 

و  ،دروازه ی بهشتی را بروی خود گشود که در آن می توان حقایق را به چشم علمی دید

فه طی پیشرفتهای علوم مختل. جستدوری  انسانها ناقص از گمراهی های استداللی مغز

طی چند دهه  ،چند صده ی اخیر، بخصوص پیشرفتهای حیرت انگیز زیست شناسی مغز

 زیربنای فیزیکی محصوالت سامانه های مختلف مغزی و بخصوص بخشهائی ،ی اخیر

لذا، . بزیر یوغ علوم تجربی کشانده اندرا که طی اعصار ورای فیزیک فرض می شدند 

ف واقعیت و حقیقت در جهان مورد بحث قرار وقت آن رسیده که بازنگری کلی از تعاری

گرفته و ریشه های تفکرات انسانی در باره ی متافیزیک و راه رسیدن به واقعیات 

 . بازنگری شوند

انسانها فقط و فقط با روش های علوم تجربی و تا حدی علوم نظری توانسته اند 

قعی پی ببرند، به تعدادی از رفتارهای فیزیکی حاکم بر دنیای مادی یا هستی وا

رفتارهائی که تعریف کننده های هر عنصر ساده و یا سازمان یافته هستند، قوانینی ثابت 

 ،و سامانه های نوظهور آنها طی تاریخ طبیعت بوده و پابرجا که محصول رفتار عناصر

. و قبل از طلوع دنیای فیزیکی نه تنها وجود نداشته اند، بلکه احتیاجی به آنها نبوده است

و سعی کنیم که هر یک از این قوانین و یا حقایق را ازلی  ،ر هنوز هم سرسختی کردهاگ

بدانیم دچار مخمصه ی چندگانگی بی حد و حصری می شویم که باید بتوانیم از سحر و 

تقل و مخلوقاتی هدفمند توسط خالق یا تا ریاضیات را بعنوان نهادهای مس ،جادو گرفته

نهادهای باوری با نگاهی اجمالی به . قبول کنیمم توجیهی ،قابل اثبات خالق های

هر تا ابد سرگردان توجیه واقعیت  انسانها وآنها فراوان بوده، تعداد گوناگون  متافیزیکی

به راحتی به فرضی بودن  بازتابی عمیق،در حالی که با . ماند ندآنها خواهیک از 

و خود را از سرگردانی  ،ههمه ی این نهادها پی برد در باره ی برداشتهای متافیزیکی

تاریخی ای که به کهنگی اعصار تفکریمان است برای همیشه نجات داده و خود را به 

 .سمت توجیه علمی آنها سوق می دهیم
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 فصل دوم                         

 

   

 ادراکات  در خلق زیست شناسی مغز       

 فیزیکی متافیزیکی و                  

 

  

 

 آمدهو تجارب تاریخی بدست  ،فیزیولوژی مغز انسانمطالعات که از  دانشهائی

 برای رسیدن بهمغز انسانها که توانهای استداللی و یا بداهتی  نگذاشته اندباقی شکی ، اند

 یعلمبدون کمک روشهای حتی . بسیار محدود هستند واقعیت دنیای درون و برون آنها

یل گرسنگی، تشنگی، میل جنسی، از قب شخصی احساساتیزیربنای  به نخواهیم توانست
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 و امثال آنها، درد ،لذت، آگاهی، اراده، ادراک نفس ،اندوه، شادیعشق، نفرت، خشم، 

رونمان در یتا چه رسد به آن چه در دنیای ب ،خودمان برمی خیزند، پی ببریم وجوداز که 

با توانهائی که طبیعت در اختیار . نددر جریان ا که ، و یا فرض می کنیمهستندجریان 

می توانیم به صفات و کاربرد اشیاء خارجی ای بطور محدودی دستگاه عصبیمان گذاشته 

برای مثال بطور . و نه به واقعیت آنها ،که از نظر بقائمان اهمیت دارندپی ببریم 

، و نه نخواهیم پی برد که این زمین است که بدور خورشید می چرخد ، و بدایهیسرشتی

ا نه چندان دور بصورت حقیقتی انکار ناپذیر مقبول عام و خاص ، برداشتی که تبالعکس

هنوز . واقعیت این موضوع را مهیا کردتجسسات علمی امکان دست یابی به  فقطو بود، 

هم اکثر مردم قادر نیستند که تصور کنند که این زمین است که بدور خود و بدور 

و قوانین ساده ترین عناصر فیزیکی  بنا یا واقعیت ذاتزیرفهم . خورشید می چرخد

ی غیرمسلح دستگاه از توانهامحض با استفاده هم حکمفرما در رفتارهای اجزاء آنها 

بطوری که  .بشدت محدود است عصبی بدون استفاده از روش ها و ابزارهای علمی

اشیاء واقعی انسانها در پی بردن به ماهیت  محدود برداشت افالطون در مورد توان

، حتی با استفاده از به دانش، و انسان غیرمسلح فیزیکی هنوز هم بقوت خود صادق است

 .خواهد مانددر غار افالطونی محبوس  برای ابد حداکثر عقالنیت و استدالل خود،

دستگاه عصبی انسان نه تنها محدودیت قابل مالحظه ای در نجات انسان از این 

هم که از  منطقی و استداللیهای توان  ظر افالطون،برخالف ن محبس دارد، بلکه

 عالیترین محصوالت مغز هستند قادر به پاره کردن غل و زنجیرهائی نخواهند بود که 

به این  شده اند که در راه خروج از غار نادانی ها واالئی قالب ی بر دست و پای انسانها

 ،روشن ساخته اندتفکرات هزاران سال  همان طور که نتایج. نیروها متشبث می شوند

نشان دادن غل و زنجیرها، طرق باز کردن قادر به  فقط و استداللی هم بحث های منطقی

 هائی هستند که انسانها را درغار آنها، و در موارد خاصی نشان دادن راه خروج از

 ها نجاتنادانی  محبس را از آنهاولی به تنهائی نمی توانند  ،محبوس کرده اندنادانی ها 

د راه گشای نکه تا حد ممکن می توانهستند تنها راه خروج از این محبس  علوم  .دهند

 .دنخروج از دنیای نادانی ها باش

بدایه  ،ادراکات نسبتاً پیچیدهانسانها در توجیه  روش های مغزشایعترین یکی از 

ی ئته هااستفاده از دانس یا و ،هستند که بدون تعمق حاالت ذهنی ایبدایه ها  .سازی است

را از  ذهنتا  ،تولید می شوندکه مغز قادر به انکار آنها، و اقرار به نادرستیشان نیست، 

از  .برای رسیدن به جواب مسائل پیچیده نجات دهند وقت بگیربار سنگین پردازشهای 
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نظر فیزیولوژیکی دانسته ها مدارهای شکل گرفته از نورونهائی هستند که محصول 

دستورالعمل برای یافتن جواب مشکالت و مسائل مورد استفاده  فعال شدنشان بعنوان

و  ،آموزش ندیده هائی سرچشمه می گیرند کهاز مغز ی بدایهیبرداشتها. قرار می گیرند

همانطور که  .مسئله مواجه شده دارنددر باره ی محتوای شعوری محدودی  در نتیجه

سازی های افراطی بیشتر در  شرح خواهیم داد پردازش اطالعات در مبتالیان به بدایه

 هایگذران کار در بدایه سازی و به هدف .نیمکره ی مغلوب مغز به انجام می رسد

مغز دست به شعبده بازی زده و پاسخی قانع کننده برای قشر سینگولیت آماده  ،روزمره

این ) و اصرار این قشر را برای رساندن مغز به پاسخ مطلوب فرو می نشاند ،کرده

در این حال است که سامانه ی توجهی . (بعداً شرح بیشتری داده خواهند شدموضوعات 

ی دیگری تواند به کارهای روزمره بمغز  ، تاآزاد شده از موضوع مورد کنکاش هم

که براساس این  یو حل مسائل ،تصمیم گیری ها کثراز این جهت است که ا .توجه کند

به یقین می توان گفت که از نظر حقیقت . دبدست می آیند گمراه کننده خواهند بو ایه هابد

تقریباً تمامی نتیجه . ت هستندااز واقعی واقعیت بدایه ها دورترین ادراکات رده ی باالو یا 

و باطل  ،زیر سؤال رفته ،اند ق بدست آمدهیاز این طرطی تاریخ تفکری گیری هائی که 

این امر . (شید بدور زمینمانند درک بدیهی چرخش خور) ندبودن آنها به اثبات رسیده ا

برای مثال درد پشت جناغ سینه در کسی . در مورد برداشتهای روزمره هم صادق هستند

ندارد، ممکنست  قلبکه دانشی از ویژگیهای آنژین صدری، و ارتباطش با تنگی عروق 

 . تمام شود اوبه سوء هاضمه تعبیر شده، و به قیمت جان بطور بدایهی 

در  آنهابطور سرشتی نمایانگرانی عصبی از محرکی، هنگام برخورد با هر 

مغز ایجاد می شود که همان ادراکات رده ی اولی هستند که توسط آنها صفات و 

 به اگاهی راه پیدا کرده، وطی پردازشهای بعدی محیطی فیزیکی ی محرکات ویژگیها

ت این همان طور که خواهیم گف. می گیرند برای ادامه ی حیات مورد استفاده قرار

ادراکات باید بین انسانها مشترک و یکسان باشند تا بتوان رفتارهای قابل پیش بینی ای در 

که به آگاهی  پردازشهای رده های باالتر محرکاتمحصول نهائی . مقابلشان تولید کرد

و هر چه رده  ،در هر شخصی متفاوت بوده ،، بخصوص انواع پیچیده ی آنهامی رسند

در مواردی که از توان بدایه سازی . می شوندد، تفاوتها نیز بیشتر ی پردازشی باالتر رو

مغز برای توجیه این محرکات استفاده می شود، این تفاوتها می توانند آنقدر گسترده شوند 

زیادی پیدا کرده و ارتباطشان را با هم فاصله ی آن واقعیت  بابرداشت از محرک  که

استفاده از منطق و عقالنیتی که و با  ،ط پیچیدهدر پردازش موقعیت ها و شرائ. قطع کنند
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نزدیک تر به بمراتب ی نتایجمغز  ،بهره مند استو واقعیت ها از مشاعر مملو از حقایق 

یافته های علوم ویژگیهای هر نهادی را تا وقتی که ولی . دحقیقت امور بدست می ده

 ،ونه کمک از منطقبدون هیچگ بی طرف؛ ی آزمایشگاهیتجربی با استفاده از ابزارها

هرگونه  فقدان ؛با رعایت اصل ثبات درون فردی و بین فردی ؛، و حجت کالمیاستدالل

محصول نمی توان  ،ثابت نکردهدر اثبات خالف ناتوانی استاندارد  برقراری و ؛استثناء

. کردقبول ت اواقعینمایانگری عصبی از بعنوان توسط مغز را  محرکات نهائی پردازش

واقعیت هر نهاد و یا پدیده ای هرچه از توان منطق و استدالل بیشتر استفاده برای اثبات 

، از داشته باشیم و کمتر به تجربه تکیه کنیم، و سعی در قانع کردن کالمی دیگران ،کرده

رفته پائین تر ادعاهائی که از منطق و عقالنیت هم . واقعیت با ثبات دور تر خواهیم رفت

ت دانست، زیرا پایه و ااز واقعی برداشت هان دانسته ها و را می توان دورتریباشند 

که براحتی می توان پوچ و بی اساس  استوار هستنداساسشان بر پردازشهای مغزی ای 

مغزی واقعیتی شبیه به واقعیت خام در هیچ یک از محصوالت . بودنشان را نشان داد

الفصل مغز از دنیای هستی فیزیکی خارج از مغز نمی توان یافت، ولی برداشتهای ب

فیزیکی که در رده ی اول ادراکات قرار می گیرند و بدون شک در همه ی انسانهای با 

در نظر  (نه واقعیت) رسند را می توان بعنوان حقیقتبیکسان به آگاهی باید مغز سالم 

تکاملی برای ادامه ی زندگی  –گرفت، حقیقتی که سامانه ی حیات طی تاریخ تحولی 

 در مقابل محرکات مختلف واکنشهای همه ی انسانها گذاشته تا بتوانند اختیارروزمره در 

 و برای گذران زندگی روزمره ،در ابتدائی ترین سطح. قابل انتظار یکنواختی انجام دهند

گونه در این . فراتر از این هم نباشد ی اکثر مردم، شاید هم احتیاجی فراوان به توجیهاتی

به آگاهی رساندن،  توانکه ساختار عصبی  ساده ایت فیزیکی محرکا نمایانگران موارد،

طی تاریخ تحولی تکاملی در سامانه ی حیات را محصوالت پردازش آنها و استفاده از 

این توان . می کننداغلب برای پاسخگوئی کفایت  ،و انتخاب اصلح شده اند ،دهکرآماده 

از ابتدا در آن تعبیه  دنش،سرشتی است که طی رشد مغز، به شرط سالم بو دانشهمان 

ً با رشد و نمو و یا ،شده ولی، بحث ما در این جا در مورد  .آن پیدا می شود در تدریجا

 لذا،. هستندو ساده ی فیزیکی موضوعاتی فراتر از برداشتها از محرکات درون خطی 

 درون وپیچیده ی دنیای و به طبیعت ذات  ،رفته باالتراگر سعی کنیم که از این سطح 

مغز مدار یا شبکه ی از قبل آماده طبیعت در پی ببریم، مشکلی پیش می آید که  برونمان

علت این امر این است که حل و فصل این امور برای . تعبیه نکرده است حل آن ای برای

ادامه ی زندگی طبیعی الزم نیستند، و چه بسا کوشش ها برای قبوالندن راه حل ها در 
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به . و برخالف نظم برقرار شده در طبیعت باشند ،ضر واقع شدهبقاء و سعادت انسانها م

بطور اکتسابی یاد داد و یاد گرفت که چگونه با  بایدبرای انجام این امر  این علت است که

بنا نهاد تا بتوان از را  ی جدیدیها مدارها و شبکهاستفاده از زیربنای ساختار سرشتی 

لهای راه حلی برای مسائل پیچیده ای که به محصوالت آنها بعنوان دستورالعمل و فرمو

این مدارهای تازه تشکیل شده اگر پایه و . استفاده کرد ،فکرهایمان خطور می کنند

برای پردازش  اساسشان بر واقعیت های علمی بنیان نهاده شوند، توان های جدیدی

یر کرده، سؤاالتی که انسانها را قرن هاست درگجواب برای پیچیده و یا یافتن محرکات 

 .در اختیار مغزهایمان خواهند گذاشت

درون خطی  از محرکات فیزیکی ِ حاصل رده ی اول ادراکات که از آن جا

سامانه و  ،بودهسرشتی ایجاد آنها های برای ابتدائی ترین سطح بقاء الزامی هستند، توان 

ایجاد  و این نوع محرکاتپردازش الزم برای ساختارهای ژنتیکی مقتصدی که  ی حیاتی

 توانهای ایجاد این ادراکاتست قادر شده ا ،یافته را طی تاریخ تحولیادراکات مربوطه 

همین ساختارهای ژنتیکی را دارا موجودات زنده ای که  انواعرا بطور یکنواختی در 

از این جهت است که ما انسانها حتی با ابتدائی ترین . بگذاردبه اشتراک  ،هستند

برای مثال . د سلولی اشتراکات ژننتیکی کم و بیشی داریمموجودات تک سلولی و چن

عبور دو طرفه  یمجارکه در دیواره ی سلول های بدنمان ی ئژنهای رمز گزار پروتئینها

، و در این امر موفقیت چشم گیری نا می نهنداز این دیواره ها بمواد شیمیائی را آب و ی 

از آنجا که . محسوسی پیدا نکرده اند پیدا کرده اند، طی چند میلیارد سال گذشته تغییر

 ،است ی مغز دار ناشی از تحول ژنتیکی موجودات زنده توان ادراکات رده ی اول هم

ژنها دستگاه های فیزیکی ای  .خواهد بود زیربنای اشتراک ادراکیآنها اشتراک ژنتیکی 

ها ایجاد نشده آنتوالی نوکلئوتیدی در  دگرگونی بیماری زا و مختل کننده ایهستند که اگر 

ً  تمحصوالباید با تغییرات مختصری، باشد،  ، و گرنه هیچ اشتراک ثابتی ایجاد کنند نسبتا

از ما شکل و  نمی توانستیم پیدا کنیم، و هر یک ظاهری و باطنی بین موجودات حیاتی

قیافه ی کامالً متفاوتی از هم داشتیم و به محرکات ساده واکنشهای بسیار متفاوتی نشان 

در واقع می توان گفت که این ژن  .ادیم، و رفتارهایمان غیر قابل پیش بینی می شدمی د

برای مثال . ها هستند که دنیای فرم های افالطونی را در سامانه ی حیات شکل می دهند

ژن مشترک شکل دهنده ی همه ی سیب ها همان فرم متافیزیکی تصور شده ی افالطونی 

این امر در مورد ادراکات،  . ری شکل گرفته استکه به تصور او در جهان دیگ. است

از نظر عملکردی و بخصوص رفتارهای اجتماعی از اهمیت فراوانی برخوردار است، 
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که ساختار ژنتیکی و مغزی  موجودات زنده هر یک از اعضاء یک نوع ازاگر زیرا 

امالً کرفتاری به آن  ،نده باشاز یک محرک محیطی داشت یمتفاوت ادراک سالمی دارند

دیگر اعضاء و در نتیجه  ،می دهند که قابل پیش بینی نبودهمتفاوت از دیگران نشان 

توسعه ی این اختالل مانع برقراری . نمی توانند بطریق مناسبی به آن جواب بدهندگروه 

رج هرج و م و ادامه ی زندگی فردی شده، و ،و تشکل اجتماعات ،روابط بین فردی

که به هیچ عنوان  دوشمی  حکمفرما های موجودات زندهرفتاری بس غریبی بر کردار

   .نخواهد بودبل دوام قا

و با برداشتهای انسانهای دیگر هم مشترک  ،بسیاری از آن چه ادراک می کنیم

برای  و ،گیرندمورد استفاده قرار  (truth) حقیقتبعنوان گرچه ممکن است  هستند،

ی دنیا (reality) با واقعیت ممکنستی ، ولدهندنتایج مطلوبی هم بدست  ادامه زندگی

ن لذا، برای توجیه جهان نمی توان منحصراً به آ. خارج از اذهانمان مطابقت نداشته باشند

واقعی د که به جوابی و قانع ش ،تکیه کرده ،جلوه می کندذهنی و یا ادراکی چه حقیقت 

سط ساختار دستگاه که تو حقیقی ایادراکات . رسیده ایم ئله ی مورد نظربرای توجیه مس

محتوای اصلی جریان های  ،عصبی و طی تاریخ تحول و تکامل طرح ریزی شده اند

برای ادامه ی محدود زندگیمان  و ،دادهثانیه به ثانیه ی آگاهی هر یک از ما را شکل 

مطابقت  آنهامحرکات ذات الزاماً با واقعیت زیربنائی  ولی این ادراکات. کفایت می کنند

پیدا  یخارجاز محیط و  درون خطیمحرکات فیزیکی  یر از ادراکاتی که ازغ. نمی کنند

و یا  ، تجربه ی قبلی،که بدون تعمق بقیه ی محتویات ذهنی مان محرکات می کنیم،

حقیقتی بدیهی بنظر می آیند، می توانند برای بررسی آنها، های علمی  یافتهاستفاده ار 

که اکثر مردم  هستندرین مثال این امر برداشتهائی بهت. واقعیتی کامالً متفاوت داشته باشند

از محتویات رؤیاهای خواب هایشان داشته، و نه تنها آنها را حقیقی توجیه می کنند، بلکه 

دانسته، و بر اساس آنها تصمیم غیرقابل انکار بسیاری از آنها این رؤیاها را واقعیاتی 

 . گیری می کنند

بوده و به هیچ وجه ( سوبژکتیو)دراکات شخصی قبالً باید اذعان کنم که تمامی ا

راهی برای پی بردن دقیق و یا نسخه برداری از ادراکات دیگران در اذهان ناظران و یا 

ادراکات  همیشه این سؤال مطرح می شود که آیابا این وجود . محققان وجود ندارد

ا طیف نور مرئی ای ما انسانه برای مثال آیا انسانها از محرکات ساده یکسان است یا نه؟

که مربوط به ادراک رنگ قرمز است را یکسان ادراک می کنیم، یا هر یک از ما آن را 

در میلیون رنگ و سایه ای که مغز قادر به ایجاد ادراک آنهاست،  7 بصورت یکی از
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، دنیای خارج از وجودمان و واقعی ویژگی فیزیکی. جریان ذهنی نمایانگری می کنیم

بخشی از نانومتر که  711تا  131 های حدود طول موج ترومغناطیسی باامواج الک یعنی

فوتون ها ایجاد می شوند، و خارج از ذهن فضا توسط از ارتعاش طیف امواجی است که 

در مغزی  –( چشمی)دارند و نه نور، به وسیله ی ساختار شبکیه ای ویژگی رنگ نه ما 

. ن بطور نمادی رنگ قرمز می گوئیمتبدیل به حالت ذهنی ای می شوند که به آنهایت 

 شبکیهدوکی شکل به سلول های پروتئین ویژه ای به نام کانوپسین رمز گزار ژن 

 را( کانوپسین)پروتئین این  این توان را می دهد که حیواناتی که دارای این ژن هستند

تعداد با این پروتئین بطور ذاتی این ویژگی فیزیکی را دارد که با جذب امواج . سنتز کنند

این تغییر رفتار سلسله . ش ایجاد کنددر رفتار کوانتومی یرمختص تغییرفوق  تناوبات

بعد از پردازش های راه می اندازد، که مغز ب الکتروشیمیائی ای در دستگاه بینائی مرات

باالخره در بخش خاصی از قشر ادراکی را بسیار در ایستگاه های مختلف نورونی، 

 اضح است کهو. می کند که به آن رنگ قرمز می گوئیمهنی وارد و در جریان ذایجاد 

فضا، فوتون و یا فرکانس  ذات طبیعتواقعیت ما را قادر نخواهد کرد که به این ادراک 

 ،لذا. پی ببریم که در گام اول محرک پیدا شدن این نمایانگر در اذهانمان هستند امواجی 

برویم، و اگر وم فیزیکی درگیر علانواع نبال اگر بدنبال واقعیت رنگ قرمز هستیم باید بد

باید فیزیولوژی  ،بخواهیم به زیربنای چگونگی ایجاد ادراک رنگ قرمز پی ببریم

و یا برداشت بدایه ای  ، عقل و منطق،با هیچ حدس و گمان. اعصاب را مطالعه کنیم

، و گیرعلوم فیزیک دردر این مورد )نخواهیم توانست به هیچ یک از این واقعیت ها 

دسترسی ( ادراک آگاهانه ی رنگ قرمزدر این مورد )یا حقیقت  ،(فرکانس خاص نور

 . پیدا کنیم
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که توان دیدن رنگها را  طرح شماتیکی از یک سلول دوکی شکل شبکیه چشم: 3-6شکل 

بخش فوقانی مخروطی شکل زائده ای از غشاء سلولی است که طبقاتی . مهیا می کند

( کانوپسین در مورد رنگها، و رادوپسین در مورد نور بی رنگ)ئی پروتئین بیناحاوی 

در د که خاصی دارن (chromophore) رنگیزه ی نوریسلول های مخروطی . است

برخورد فوتون . جایگیری می کند بخوبی غشاء سلولی پروتئین حالت غیر فعال در این

می کند که عوض  طوریرا  کروموفورها به سطح سلول در این بخش ساختار فیزیکی 

یک  پروتئین غشائی بدون کروموفور .دیگر قادر به جایگیری در پروتئین غشائی نیست

سری فعالیت ها در داخل سلول راه می اندازد که در نهایت بصورت موجی الکتریکی به 

 . سیناپسی می رود که با نورون ایستگاه بعدی در ارتباط قرار می گیرد
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به پروتئین  مخصوص،با برخورد فوتونهای با طول موج . بینائیمکانیسم : 3-3شکل 

در حالت که  chromophore)کروموفور  )دید رنگ ها دید نور یا مسئول بینائی 

 در عرضشکل مولکول است  ranset-cist-11 صورتباستراحت 
63- 

تغییر  ثانیه 61

می  retinal-ranst-allدر می آید که به آن  بزرگتری به شکل و( هایزومره شد)کرده 

لذا یک سری  .نیست این ساختار قادر به جایگیری در پروتئین غشائی مربوطه. گویند

این سلسله  .راه می افتد که در شکل زیر نشان داده شده انددر سلول واکنش شیمیائی 

ئی نوع اتغییر شکل های پروتئینی در نهایت موجب بسته شدن کانال های غش مراتب ِ

و خنثی کردن زاد سدیم به داخل سلول آسته شدن این کانال مانع عبور ب. می شودسدیم 

که تمایل به منفی شدن در داخل سلول  می شودتفاوت بار الکتریکی داخل و خارج غشاء 

موجب قطبی شدن حداکثری  منفی شدن سطح داخلی غشاء .دارد

یر آکسون که در مس می شود، موجیو ایجاد موج الکتریکی  (hyperpolarization)آن

در سامانه ی بینائی منتقل، و در چندین ایستگاه  واقع به ایستگاه بعدی راه افتاده، سلول

 .پردازش شده و در نهایت در قشر مخصوص خود به آگاهی راه پیدا می کنددیگر 

 

 

 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


  

 30 

در اثر برخورد با  retinal-trans-allبه  retinal-cis-11 شکل غییرت: 3-2شکل 

پروتئین غشائی سلول ) کول در داخل رادوپسینمانع جایگیری مناسب این مولفوتون ها 

پروتئین )، یا کانوپسین (های میله ای شکل شبکیه که مسئول دید نور بی رنگ هستند

 .می شود (غشائی سلول های مخروطی شبکیه که مسئول دید رنگ ها هستند

 

 

در  سلسله مراتب منجر به ایجاد موج الکتریکی در غشاء سلول های شبکیه: 3-2شکل 

برخورد کرده و ( ost)نور به سلول میله ای : از باال به پائین. رنگ اثر برخورد نور بی

متارادوپسین . ایزومره می شود 3رادوپسین به متارادوپسین  .را ایزومره می کند تینالر

ترنسدوسین باعث فعال شدن فسفودایستریز می . ترنسدوسین را بفعالیت وا می دارد 3

در نیتجه از مقدار . هایدرولیزه می کند فسفودایستریز سایکلیک جی ام پی را. شود
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. سایلیک جی ام پی کاسته شده و این امر باعث بسته شدن کانال های یون سدیم می شود

در نتیجه غشاء سلولی بشدت قطبی شده، و موج الکتریکی ایجاد می شود که به مغز 

 . فرستاده می شود

 

ا از رنگ قرمز که آیا مغز همه همان درک ر مطرح شدهبرگردیم به سؤال 

 تکاملی ای –دانش تحولی عالوه بر دانش های فوق، محتاج سؤالی که ، ایجاد می کنند

میمون ها و رنگ قرمز در  ونگی و دلیل پیدایش توان دیدکه طی آن بتوان به چگ است

ده ی مختصری از همین با استفا. پی بردتکاملی  –طی تاریخ تحولی  نخست پایگان

همه ی انسانها از طیف  بایدکه آری و  ی به این سؤال دادمثبت وابی توان جدانسته ها م

د، و گرنه تمامی پیدا کنن یکسانیرده اول نوری که مختص رنگ قرمز است ادراک 

اگر هر یک از ما ادراک متفاوتی از طیف . زیربنای علوم زیست شناسی بهم می ریزد

پوچ  توان فیزیولوژیکیصلح این هدف از پیدا شدن و انتخاب ا نور مرئی فوق پیدا کنیم،

شکل گرفتن اتفاقی ژنی که میلیون ها سال قبل،  از نظر تحولی. و بی معنی می شد

و امریکای  ،میمونهای قاره ی افریقابه  ،فوق الذکر را رمز گزاری کندتوانست پروتئین 

ه برد تکامل یافته از آنها که همین ژن را به ارثتحول و  و تمامی نخست پایگان ،جنوبی

و مواد را که در نتیجه ی داشتن پروتئین  تا برگها و میوه هائی ند، این توان را دادبود

براحتی از برگ های با رنگ سبز تشخیص داده،  داشته باشند،رنگ قرمز بهتر  غذائی

این توان بعلت اثر مفیدش در بقاء این حیوانات انتخاب اصلح . دنبرای تغذیه انتخاب کن و

، مانند انسان تحول و تکامل پیدا کردندمانه ی ژنومی حیواناتی که بعداً در سا ، وهشد

در سلول های شبکیه ی چشم فقدان چنین پروتئینی  .ه استنماها، و انسان کنونی وارد شد

که با  گاوبازی .بجای آن سیاهی جایگزین می شودشده و مربوطه ادراک پیدایش مانع 

لوی چشمان گاو که قادر به تشخیص رنگ پارچه ی قرمز رنگی در ج آویزان کردن

قرمز نیست و آن را سیاه می بیند، حیوان را طوری گول می زند که از دست گاوباز به 

این ژن که در  اختالل در انسان. بردب پناهگاه تاریکی به اندازه ی این پارچه پناه

ک از آنجا که مردها ی. قرار گرفته موجب کوری رنگ قرمز می شود Xکروموزوم 

که دو  ،رنگ در آنها بسیار زیادتر از زنهاستاین دارند، شانس کوری  Xکروموزوم 

داشته و احتمال کمتری دارند که هر دو کروموزوم معیوب را به ارث  Xکروموزوم 

مغزی باید محصول  –ساختار یکسان ژنومی، پروتئینی، الکتریکی، و شبکیه ای . ببرند
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را نوری اگر این طیف . پیدایش این توان تأمین شودادارکی یکسانی ایجاد کنند تا هدف 

 . ارضاء نمی شودزیست شناسی هر یک از ما متفاوت به بینیم این هدف 

 

 

 

 

 

بخش ماوراء بنفش و مادون قرمز برای انسانها  .طیف نور مرئی: 3-3شکل شماره ی 

ی از حیوانات دیگر به آگاهی بعضتا حدی بخش ماوراء بنفش آن ولی  .قابل رؤیت نیستند

، که بجای سه گیرنده رنگ قرمز، سبز و آبی، پنج گیرنده ی رنگی در مانند پرندگان

وج ها عامل فیزیکی و تعیین کننده ی شروع یک طول م. ، خواهد رسیدشبکیه دارند

سلسله مراتب پردازش عصبی هستند که از شبکیه ی چشم شروع شده و در نهایت در 

پستانداران کمتر تکامل یافته از . ن آگاهی می شودوارد جریا 2ناحیه بینائی شماره ی 

 .سبز دارند، و فقط گیرنده ی رنگ آبی و دارندنمیمون ها توان دیدن رنگ قرمز را 
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 2در ناحیه ی بینائی شماره ی در نهایت رنگها  عصبی پردازش های: 1.3شکل شماره 

در این شکل ام آر آی عملی افزایش فعالیت ایجاد شده در . دنلوب پشت سری ختم می شو

بعد از مشاهده ی  ،اهی مربوط به رنگ سبز و قرمز رادریچه های باز شونده به آگ

 :شکل اقتباس از. می دهد رمز یا سیز نشانمحرک های با رنگ ق

 

Bartles, A. and Zeki, S. M., European Journal of Neuroscience, 12, 172-193, 2000       
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 سه گیرنده ی مربوط به که را و حیواناتی شکلهای دست راست دید انسان: 7.3شکل 

دست چپ دید انسان مبتال به کوری رنگ  های؛ و شکلدارند آبی، قرمز و سبزتناوبات 

 حیواناتو یا  ،(L) لنوع ا مخروطیکه ناشی از اختالل سلولهای ( nosdsosyts) قرمز

که فاقد ژنی هستند که پروتئین گیرنده ی طیف  پست تر از میمونها را نشان می دهد

نیز  (aspdsososyts)کوری رنگ سبز .مربوط به رنگ قرمز را رمز گزاری می کند

 .است( s)که ناشی از اختالل در سلول های مخروطی نوع ام  در انسان دیده می شود

ی نیز وجود دارد که ناشی از اختالل در سلول ها ( aotdsosyts) کوری رنگ آبی

بوده، و شخص میتال دچار اشکال در تشخیص رنگ آبی از سبز و ( S)دوکی نوع اس 

 .زرد از بنفش می شود

و یا با  برویم هرچه به رده های باالتر پردازشهای مغزیسلسله مراتب در 

زیرسامانه های متعدد در پردازش خود محتاج محرکات پیچیده تری مواجه شویم که 

 حالت ذهنی ،شود نمایانگر ذهنی از آن محرک خلق کندتا مغز قادر  هستند،مغزی 

مغز ساختار متفاوت  یت بیشتری ازتابع ،(ژنتیکی)با حفظ ویژگیهای سرشتی ده بدست آم

 این انباشته ها همان .ندنکمی پیدا  (مشاعر) درون آناکتسابی و انباشته های  ،افراد

ای هستند که در لویحی تصریحی و تاکتسابی  های دانش وعوامل عوامل فراژنتیکی، 

تمام عمر مغز را متأثر کرده، و مدارها و شبکه های مغز هر یک از ما را به نحو 

از این . ندارد کاملکه با هیچ کس دیگر مطابقت خاصی شکل تازه می دهند، شکلی 

با وجود  ،حسی یه یی اولهارده از ادراکات  ،جهت است که ادراکات رده های باالتر

در زیرا  .کمتری برخوردار هستند از ثبات بین فردی ،ی درون فردیداشتن ثبات نسب

 مغز هر کس خصوصیساختارهای ظریف و این ادراکات پردازشهای عصبی مولد 

در آفرینش این گونه نسبی بودن ثبات درون فردی . تأثیرات خود را خواهند گذاشت

ئی و فیزیکی مغز، بلکه محیط شیمیاو متغیر به علت حالت زمینه ای نه تنها نمایانگران 

محتویات دانسته های  بعالوه،. آنهاستاست که در حال پردازش  دیگری عالیت هایف

و بر  تغییر می کند،هم با گذشت زمان  ، و توان بازسازی و استفاده از آنهامغزاکتسابی 
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حالت در موارد افراطی، شکی نیست که  .ارندر می گذکیفیت و کمیت این پردازشها تأثی

برای مثال مغزی  .رده های پائین نیز دخیل استدر پردازش محرکات ، نه ای مغززمی

که بعلت استفاده از مواد روانگرا ساختار شیمیائیش بطور موقتی درهم ریخته ممکن 

، و یا همه ی اشیاء را با ته رنگی مثالً، آبی ادراک ک کنداست جیغ بلندی را بنفش ادرا

شود که همه  achromatopsia)) ار کوری رنگ، و یا طوری دچ(cyanopsia)کند 

از سیاه و سفید و خاکستری  تیره تریبا سایه های کم و بیش رنگ باخته و چیزها 

، بخصوص ارضه ی نادری است که در اثر ضایعات مغزیاختالل اخیر ع. دنادراک شو

هر دو لوب پیشانی در محل نهائی خلق ادراک بخشی از اقشار سکته ی مغزی، در 

 .پیش می آیدنشان داده شده،  3-2ها که در شکل  رنگ

 در مغز و احساسی زیادی ،عاطفی ،ادراکیکه بار  یاتفاقات با درگیری مغز

تعریف و . می کند خلق ادراکات متفاوتی افراد مختلفآگاهی ، در براه می اندازند

ه داشتیک صحنه ی تصادف هولناک برداشتهای مختلفی و بازماندگان توصیف شاهدان 

محیط و )از دنیای بیرون از مغز که  حرکاتیماز  حاالت آگاه ذهنی . و گزارش می دهند

می توانند نه تنها ، بر نخاسته، بلکه محصول خود مغز هستند (جسم ممیز شده از مغز

باید باز هم   .فاقد ثبات بین فردی هستند همیشه، بلکه شته باشنددا کمیثبات درون فردی 

ده برای پی بردن به آن چه که در مغز قبل از خلق آگاهی و در زیر ذکر کنم که راهی سا

ستفاده از دستگاه های تصویربرداری از مغز ارادار آن می گذرد وجود ندارد، و فقط با 

 ادراکات ناشی از ،ی خاصدر سطح. است که محل این پردازش ها روشن می شوند

سرچشمه می  ان محرکبعنو پردازشهائیمحصول مغزی از  فعالیت های بعضی از

 هیچ منشائی در دنیای فیزیکیساخته ی مناطق خاصی از خود مغز بوده، و گیرند که 

این ادراکات توجیه کوشش برای یافتن . برون و یا درونمان برای آنها نمی توانیم پیدا کنیم

، و یا بطور مصنوعی متافیزیک کشانده استبه دنیای یا را  ست که آنهاانسانها

 .غز و آن چه محصوالت روان انسانها خوانده شده را از هم جدا کرده استمحصوالت م

از طریق پیدایش این محرکات ذهنی بدست آمده، و تا زمان حال که  با اطالعات محدودی

و خواهم  شرح و تفصیل آنها پرداخته شته هایم تا حدی که توانسته ام بهمن در نو

هرم تفکری افالطون در باره بتوانیم  تا وقت آن رسیده که بنظر می رسد ولی ،پرداخت

 .واقعیت های جهان را واژگون کنیمادراکات آگاه از ی 
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  موهومات                                                    

 

                   

 دنیای طبیعی                          

 

         هستی  

  

 

 دنیای                            

     ماوراءطبیعی                         

       

 

 واقعیات                                                                                       

 هرم تفکری افالطون در باره ی واقعیات و موهومات در هستی      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصورات 

  اشیاء فیزیکی

   فرم های رده پائین

     فرم های رده باال           
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 موهومات 

        

                                                                                            

 

 

 

                                     

 

 

 

 محصوالت    

 مغز         

 انسان       

 

 

 

             

 

             

 

 دنیای فیزیکی

 

 واقعیات                                                                                                      

 واقعیات بر اساس برداشتهای زیست شناسی مغز رده بندی

اصطالح را در باورمندان انواع متافیزیک، این اشاره رفت طور که همان 

بکار می برند که در سلسله مراتب پردازشهای مغزی  اشاره به هر برداشت یا ادراکی

 ،به عبارت دیگر .قرار گرفته اندمحسوس در دور ترین فاصله از محرکات فیزیکی 

و یا بتوان  ،س انسانها بودهنباید محسوس حوابرداشتهای متافیزیکی مورد بحث  حرکم

 توهمات، خرافات

منطق و استدالالت 

   

رایضیات  –علوم نظری      

        ایفته های  اثبت شده ی علوم جتریب

    

  

  برداش هتای مغز مس تقل از هس یت فزییکی        
     

رده ی اول       ادراکات   

 ادراکات رده ی باال

       الهیات -  متافیزیک

       

بدیهیات 
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این محرکات هیچ . آن پی بردتشکیل دهنده ی با هر دستگاه فیزیکی به کل و یا اجزاء 

و  ،ی علوم تجربی نداشتههااندازه گیری برای مطالعه در حیطه اثبات و صفت قابل 

فقدان این خصوصیات  .هستندآنها وابسته  هایفبرداشتهای معر   موصوفات آنها صرفاً به

 بحث و جدلدنباله روان هر مکتب متافیزیکی خود را مشغول باعث می شود که 

استداللی و منطقی این و سعی در توجیه  ،کردهمربوطه پیشنهادات مؤسس مکتب 

 . و مقبول تر کنند قابل فهم تررا برای خود و دیگران  هاکنند تا آن پیشنهادات

 اتمحسوساز هر چه که محرک  پردازش های مغزیدر سلسله مراتب 

در مغز های  یا ادراک حاصله حاصلحالت ذهنی  ،باشد فاصله ی بیشتری داشتهفیزیکی 

تر  غیرزیکی متیفمحرکات  ناشی ازازحالت ذهنی باثبات ، گوناگون تر شده افراد مختلف

بخود  یو بی ثبات ترمتنوع تر،  ،غریب ترعجیب و رنگ و بوی  می تواند و شده،

این برداشتها، برخالف حاالت ذهنی ناشی . ا سوبژکتیو هستندشخصی یبشدت ، که گیردب

که در همه ی انسانهای با مغز طبیعی باید یکسان درون خطی از محرکات فیزیکی 

از آنجا که . مشترک کمتری با برداشتهای دیگران از این امور پیچیده دارند وجوهباشند، 

و یا در دسترس  ،بودهترس ناکثر این محرکات محصول مغز دیگرانی است که یا در دس

عده ی معدودی بوده و هستند، روایات مربوط به این محرکات مفعول تغییرات روزانه و 

این محرکات طی تاریخ مفعول تعبیرات و تأویالت . گزارشات دهن به دهن هستند

از آنجا که مسائل ارائه داده . شده است گوناگون قرار گرفته و بر پیچیدگی شان افزوده

 محصول و یا به وضوح تعریف نشده اند، حاالت ذهنیو جواب های آنها مبهم بوده، شده 

 . هم از وضوح کمتری برخوردار هستند محرک های این گونه

برای این که نهادی متافیزیک و اساسی شرط اصلی باید روشن شده باشد که  

، و گرنه آن نهاد راه باشد این است که در خارج از اذهانمان نتوانیم اثری از آن پیدا کنیم

از آنجا که تا حال . و از مقام متافیزیکی اش خارج می شود ،به دنیای فیزیکی پیدا کرده

وجود نهادهای متافیز یکی و طریق ارتباط آنها با مغز فیزیکی انسانها، از هر گونه ای 

 ،اند نرسیدهقطعی که تصورشان کنیم، به اثبات تجربی و یا حتی استداللی و منطقی 

خلق محرکهای راه اندازنده ی سلسله مراتب پردازشهای مغزی در واضح است که 

محصوالت مغز  ،مکتبهائیبنیانگزاران چنین  بخصوص در اذهان ،یمتافیزیک پیشنهادات

ژه ای، و توانهای وی ،بوده کامالً فیزیکیهائی بی شک همه ی آنها انسان .هستند خود آنها

تا بتوانند راه به دنیای فرضی  نداشته اند های بدیع ورای توانهای یک مغز خالق ایده

کرده، و یا سامانه ی خاصی در جائی  از نهادهای آن خبری اخذ تا پیدا کرده، متافیزیکی
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پدیده های ادعائی متافیزیکی بتوانند با مغز فیزیکی آنها وجود داشته باشد تا  جسمشاناز 

کی ارائه شده توسط بنیانگزاران مکاتب متافیزیپیشنهادات  تمامی. ارتباط برقرار کنند

بوده اند که به اذهان انسانهای دور از علم و دانش می رسیده، و جواب به مسائلی مختلف 

مغز بی قراری که در صدد پیداکردن جواب . نداشته استجواب قطعی برای آنها کسی 

سانه ، در غیاب دانش دست به افکه خود ساخته است مسئله ای استمشکل و به هر 

 ر چه غیرمنطقی و یا دور از ذهن و واقعیتگ، و جوابی ،زده (confabulation) سازی

ادراکات  اتبعنوان محرک ست کههمین افسانه سازی هامحصول . دست و پا می کند

 افکار و برداشتهای .می گیرندمتافیزیکی در مغز انسانهای دیگر مورد استفاده قرار 

درون خطی دنیای محسوس و یا فیزیکی  رکاتمحبا  یعد مشترکهیچ بُ که فرضی 

، محرک این گونه پردازشها در مغز می برخاسته از درون جسم ممیزه انسانها ندارند

و توسط چه  چگونهچرا، و که ما  هابه این سؤالهای ارائه شده برای مثال جواب . شوند

تب های محرکاتی برای مکو به کجا خواهیم رفت  ،از کجا آمدهو  ،خلق شده نهادی

که همانطور که خواهیم گفت به تعداد اجتماعات انسانی ، باوری بسیاری شده است

 –این جواب ها مفعول جبر تکامل تفکری . جوابهای متنوعی برای آنها ارائه شده اند

ً پیچیده تر شده شاجتماعی انسانها  -فرهنگی  ده و مانند هر سامانه ی نوظهوری تدریجا

وجود  ای پی ببرد که در اولین انسان ایده ی واقعیمحرک ه شاید کسی نتواند ب. اند

آن را  و ،هرا خلق کرد 62و یا بد یُمنی مثالً عدد  جادو ،سحر ی از قبیلنیروهای شوم

که هنوز هم  هائی، بیماری هاجتماعات مختلف پراکنده کرد مانند بیماری مسری ای در

فیزیکی هم قادر نیستند به محرک باورمندان موضوعات متا. انسانهاست اکثرگریبانگیر 

اکثر مواقع باورهای . دهند یا توجیهی مقبول برای آنها ارائهو  ،این ادراکات پی برده

مانند  گاهیو  ،و افقی در افراد اجتماع منتشر شده ،متافیزیکی بطور عمودی بین نسلها

ال افراد به محض ابت. دنبصورت پاندمی جهانگیر می شوباور به وجود روح متافیزیکی 

اصرار بیشتر برای حقیقت مغز قشر سینگولیت  ،این گونه باور ها بعنوان راه حلبه 

موضوع اصل برای اندیشیدن به صحت و سقم  و توان تفکر بیشتر ،یابی را از دست داده

و  توان زدودن زدن م زخمبه چشپیداکردن بعد از باور  برای مثال، .به سردی می گراید

جلوگیری از ، و اجتناب از آداب و رسومی که برای کل می شودمش یا عقالنی کردنش

نه تنها باورهای متافیزیکی . الزم هستند، اضطراب آور خواهد بود آثار شوم توهمیش

 در تاریخ بشر بوده اند، همه گیرو خرافات ات اضطرابترس و قویترین عوامل ایجاد 

برای توجیه ادراکات پیچیده  اهرمغز مبتالیان آنها را ساده ترین که  به این علت بلکه
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و قدرتمندترین حذف شده، ی زیر سؤال بردن و یا زدودنشان انگیزه  ،قبول کرده اند

فشارهای فرهنگی، و ترس های . می کنندموانع برای پیشرفت علم و عقالنیت ایجاد 

 هاخروی از انکار و تکذیب باورهای متافیزیکی مختلفنهادینه شده از عواقب دنیوی و یا 

واضح است که . هستند که در بقاء این باورها نقش اساسی بازی می کنند عوامل دیگری

ثبات درون فردی این . ندارندثبات بین فردی  کیفیت و کمیت باورهای متافیزیکینوع، 

به عبارت دیگر، برداشتها . حاالت ذهنی هم بسیار متغیر و تابع زمان و مکان است

درون فردی داشته باشند، ولی این ثبات هم شکننده بوده ممکن است در کوتاه مدت ثبات 

تأثیر  هابر کمیت و کیفیت آن و شرائط اجتماعی و فرهنگ غالب و موقعیتهای مختلف

  .گزار هستند

و از خرافات تا باورهای دینی و  ،برداشتهای متافیزیکی انواع و اقسام دارند

در هم ادغام می شوند و تفکراتی  این باورها اغلب به صور مختلف. فلسفی متغیر هستند

هر موقعی که خواهیم گفت در فصول آینده همانطور که . بسیار پیچیده را خلق می کنند

عالمان علوم نظری هم نمی توانند به جواب مسئله ای که با آن سروکار دارند برسند، به 

 .متوسل می شوند توجیه متافیزیکیروش های 

هیمی هستند فردی، متغیر، و تا حد زیادی ی متافیزیک فلسفی مفابرداشتها 

از جانب  ،هستند تا حدی فاقد تعصب که این برداشتها یا پیشنهادات. سازمان نیافته

این به قبول افتادن، معتقد شدن و باور دیگران به  آنهاو  ،ارائه شده ان خاصیفیلسوف

دعوت  آنها مورد درو برعکس دیگران را برای بحث و جدل  ،پافشاری نکرده توجیهات

رد و قبول پیشنهادات متافیزیکی فالسفه همراه با تهدید مجازات یا پاداش . دنمی کن

، همان حربه فیلسوفان انتظار دارند با حربه ی منطق و عقالنیت. اخروی یا دنیوی نیستند

وارد ستیز با آنها  مخالفان اند، بکار گرفتهای که خود برای ارائه ی پیشنهاداتشان 

 . یا چوبه ی دار و زنده زنده سوزاندن ،نه با زور و ارعاب ،دونتفکری ش

، همراه ازمان یافته، ثابت و پابر جابرداشتهای ماوراء الطبیعه ی دینی ساکثر 

تعصب برای حفظ تمامیت آنها، و محتاج ایمان برای قبول، و اعتقاد برای ادامه ی باور 

ز مجازاتهای دنیوی و اخروی، و و معموالً با زور و ارعاب و ترس ا ،بودهبه آنها 

شده به مردم قبوالنده دیگر و تمهیدات بسیار گوناگون  پاداش برای قبول و اطاعت از آنها

باورمندان . و یا اکثر مردم بطور منفعلی و با استفاده از روش تقلیدی آنها را می پذیرند

منطقی و  متعصب به برداشتهای متافیزیک دینی اعتقادات خود را مفعول بحث های

و  ،و کسانی را که کوشش در این امر می کنند از جرگه ی دینداران طرد ،عقالنی نکرده
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نمونه هائی از آن را در که  ،می کنند یبه مجازاتهای سنگین و یا محکوم آنها را تهدید

 . فصول بعدی خواهیم آورد

همانطور که در کتاب زیست شناسی مغز و اخالقیات شرح مفصلی رفته، 

از ساختارهای  جداکه  برمی خیزندبخشهائی از مغز  ازهای متافیزیکی دینی باور

غیردینی که با برداشتهای متافیزیکی فلسفی  گاهیلذا هستند،  منطق و عقالنیتمربوط به 

در بعضی موارد . قرار می گیرنددر تعارض  از محصوالت قشر جلوپیشانی هستند،

فی و دینی بسیار مبهم و مفاهیم دارای سطوح مرز بین برداشتهای ماوراء الطبیعه ی فلس

که با شدت و  ،قرار می گیرند دینیمشترکی می شوند که در حیطه ی کار فیلسوفان 

هیچ فیلسوفی نمی  .به توجیه نظریاتشان می پردازندروش های دینی یا فلسفی  ضعف

ً فیلسوف باشد، برداش ٌ دیندار و هیچ دینداری نمی تواند مطلقا تهای دینی و تواند مطلقا

ادغام این حیطه ها با  .می کنند و یکدیگر را خنثی ،فلسفی خالص جمع اضداد هستند

 .نیز از همین ویژگی برخورار استتجربی علوم 

فکرات متافیزیک در باره ی موضوعاتی که مد نظر این نوشته هستند دو ت

اولیه است که  انتزاعی از وجود عنصر و یا مسببی یجنبه ی عمده دارند، یکی پیشنهاد

با اهداف علمی برای یافتن عنصر واحد زیربنائی  کوششاین . جهان را بنا نهاده است

و  (ها)وجود آفریدگار  و با ایمان دین باوران در باره ی ؛هستی فیزیکی سازنده ی

در این فیلسوفان  پیشنهاداتو  ؛(یا از عدم آفریده) عنصری که جهان را با آن خلق کرده

 هاکه با آن هستند استداللی یا باوری دوم روش های علمی، جنبه ی. استمشترک مورد 

در . و ویژگیهای آن پی برد ،یا نهاد به این عنصر ،پارادایم های مختلفهدر  می توان

در حیطه ی . فلسفه به توان استداللی فیلسوف برای توجیه هر پیشنهادی اتکاء می شود

نده ی کائنات در حیطه ی رشته هائی از علم کوشش برای توجیه عنصر اولیه ی ساز

 ی علمی همانطور که خواهیم دید از آنجا که در حیطه. فیزیک قرار گرفته است

این فیزیکی  عنصرتکنولوژی در دسترس برای انجام تجربیات عملی در نشان دادن 

 بهکه جهان را ساخته  عنصر اینبرای توجیه ی فعالً ناتوان است، دانشمندان چنین بنیاد

در حالی که اذعان دارند که برداشتهایشان کامالً  این دانشمندان .ریاضیات پناه برده اند

فرمول های ریاضی را نشده اثبات تجربی  ی که یافته هایشانتا هنگامولی علمی نیستند، 

از آنجا که توجیه هر نهاد فیزیکی با استفاده از . می دانند آنهاکافی برای توجیه 

بدون تجربه ی آزمایشگاهی از تمامی استانداردهای علوم تجربی و  ،ریاضیات مطلق

واضح است . خواهند ماند اقین گونه توجیهات تا حدی متافیزیکی ببرخوردار نیست، ای
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که تا وقتی که با روش های علوم تجربی چنین فرمولهای ریاضی از کوره های داغ 

 . قابل قبول نمی افتندزمایشگاه ها سالم بیرون نیایند، بعنوان واقعیت علمی آ

 هستند، Ocam razor)) اوکام نین علمی مفعول تیغقوابرخالف دین و فلسفه، 

ساده و بدون استثناء  و واقعیت را لخت و عور و ،تیغی که حواشی و استدالالت را بریده

در نهایت بطوری که ، می سازدو از مباحث کالمی برای قبوالندنشان تهی  ارائه داده

 . توان رد کردمی ن با هیچ روشی ه شده رامحصول ارائ

مشغله های اساسی  یکی ازکه در مورد مسبب اولیه که دیگری بحث تفکری 

مثل بقیه  در متافیزیک دینی. متافیزیک دینی است بخش اعظم الهیات را تشکیل می دهد

، دور وجود مسبب اولیه با نیروی ایمان مورد قبول قرار گرفته این پارادایمی پیشنهادات 

و هیچ گونه کوششی برای  ،گرفته جای در دنیائی فرامادی بوده، از دسترس انسانها

قبوالندن در الهیون  همه ی هم و غم .و نخواهد شد ،واقع نشدهمفید رسی به آن دست

با عالم فیزیکی ( ان)و طریق ارتباطش  (ها)آفریدگار ویژگیهای باورهایشان در باره ی

با استفاده از منطق و عقالنیت این  این است کهفیلسوفان دینی وظیفه ی  .محدود می شوند

 برای دنباله روان مکتب ی دینی را با حواشی هائی که خود اضافه می کنندباور ها

که فیلسوفان متافیزیک دینی مورد انتقاد مضاعف  جنبه هاست از این .کنند مقبول شانهای

متحمل حمالت کسانی بشوند که توجیهات از یک طرف، آنها نه تنها باید . می گیرندقرار 

 ؛بخصوص متافیزیک دینی می دانند ،علمی را رقیب سرسخت برداشتهای متافیزیک

که  می شوندو یا فیلسوفان دینی ای  ،بلکه مواجه با حمالت فیلسوفان غیر دینی

، و باورمندان متعصب دینی. شان را به توجیهات متافیزیکی از دست داده اندهایباور

و عشق و عالقه ی خود  ،حمله کرده هم به عقالنی کردن باورها از عارفان هائی گونه

باورمندان به  طی اعصار مختلف .را به این باورها برتر از عقالنی کردن آنها می دانند

برای توجیه هر سؤالی که جواب منطقی برای آن  در جهانروحانی  ینظموجود و  ،دین

شده و متشبث گوناگونی متافیزیکی  نهادهایاصر و عنعنصر یا وجود به ، ه اندنداشت

  .نده امسئله را حل شده پنداشت

موضوع اصلی مورد بحث ما این است که نه تنها تشبثات متافیزیکی برای  

توجیه هستی کارآ نیافتاده اند، بلکه در زمان حال، و حتی با علم ناقصی که در این مورد 

 سائلبرای جواب بسیاری از منه توجیهات در دسترسمان هست، احتیاجی به این گو

سد بزرگ فکری در مقابل  ی وراء طبیعتها ریسمانچنگ انداختن به . وجود ندارد

، از هر گونه ای که تصور شود، در مقابل پژوهشگران ایجاد واقعیتهاکوشش برای یافتن 
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زا  باورمندان دینی طوری مشکل بعضی از مدتهاست که مسئله برای. می کندکرده، و 

و ادعا  ،شده است که آنها استقالل خود را از فیلسوفان و عالمان علوم طبیعی اعالم کرده

و محتاج  ،کرده و می کنند که باورهای متافیزیکی دینی بر پای خودشان استوار هستند

و فقط  ،و یا یافته های علوم نظری یا تجربی نیستند ،پشتیبانی استدالالت منطقی فیلسوفانه

آنها با توسل به حقوق بشر ادعا می کنند که  .ی قبول این ایده ها کفایت می کندایمان برا

حقی مسلم برای باورهایشان داشته و کسی نباید آنها را زیر سؤال برده و یا مجبور به 

که به فلسفه باور را متعصبان حتی رهبران دینی ای  بعضی از .توجیه عقایدشان بکند

ی هائ گروه( icseysmsmsd)پوزش طلبان . ین می پندارنددارند بی دین و یا خارج از د

و غور در  هستند که با استفاده از قدرت کالمیآشنا با پیشرفتهای علمی از دین باوران 

متون باستانی، سعی در یافتن جواب برای یافته های علمی ای دارند که باورهای دینی را 

به آنها به صور مختلف . ادغام کنند تا بتوانند آنها را در هم بشدت زیر سؤال می برند

و استدالل می کنند که باورهای ترجیحی آنها غیر پرداخته، دفاع از باورهای دینی 

، مکتب دینیهر  پوزش طلبان. ندانسانها نیستهمه ی و برخالف استدالالت  ،منطقی نبوده

ر هستند که عالوه بر نزاع با فیلسوفان و دانشمندان علوم طبیعی در صدد اثبات این ام

. دیگرمکاتب تا باورهای  ،باورهای آنها بیشتر با طبیعت ذات انسانها سازگاری دارد

بلکه با سکوالرها نیز طرف  ،نه تنها با ادیان دیگر دست به گریبان هستند پوزش طلبان

الهیات  برای اثبات باورهایشان از الهیات دینی، پوزش طلبان. مقابله قرار می گیرند

در بهترین مثال این امر جستجو . استفاده می کنند ، و حتی یافته های علمیهفلسف ،طبیعی

کتب دینی است که سعی دارند تطابق باورهای دین را با تحول داروینی  ازو تأویالتی 

 .  تأویل کنندعصر و دوران کیهان شناسی  1، و یا شش روز معروف خلقت را ثابت کنند

ست که پایه بر استدالل و تجربیات روزمره الهیات طبیعی شاخه ای از الهیات ا

تجربیات استفاده کرده و سعی در اثبات وجود خدا، و توصیف اوصاف  این دارد، لذا از

بخشی از این الهیات به نام الهیات فیزیکی . او بر اساس تجربیات انسانها می کند

(nhCotesdhssmsmC )د در است که از یافته های علمی در باره ی طرح های موجو

. را مستدل کندبا ذکاوتی در قفای خلقت و هستی تا وجود طراح  ،هستی استفاده می کند

بین به اصطالح روشنفکران مسیحی در ، بخصوص روش اخیر در زمان معاصر بشدت

و زمینه ی بحث بین دینداران و سکوالرها در این میدان مبارزه به نمایش  ،رایج است

ات فیزیکی با استفاده از یافته های علمی غیرقابل انکار طرفداران الهی. گذاشته می شود

و مقبول انداختن آنها برای انسانهائی را دارند که روزبروز  ،سعی در توجیه باورهایشان
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به ضعف  پوزش طلبان. بیشتر می شوندخالص شک و تردیشان به باورهای متافیزیکی 

و آن را در  ،ا متشبث شدههای علم جوان در توضیح المسائلش در توجیه همه ی چیزه

 پوزش طلبان. رد و یا اثبات برداشتهای رده ی متافیزیکی ناتوان جلوه می دهند

محسوس که پناه می برند  فرضیبخصوص به ضعف علم در رد و یا اثبات نهادهائی 

نمی توانند مفعول روش های علمی قرار نبوده، ابعادی قابل اندازه گیری نداشته، و 

کشورهای در . را عاجز از توجیه همه ی برداشتهای انسانها می پندارندم عل ،لذا .گیرند

 ،روزهای یک شنبه که به کلیسا می روند به خدا اعتقاد پیدا می کنند ی، این افرادغرب

جالب است که در عصر علوم . بند می شوند ولی در روزهای دیگر هفته به علم پای

دچار چنین تناقضاتی می ته یا ناخواسته هم خواسقریب به اتفاق دینداران  هایرفتار

برای مثال با این وجود که آنها خداوند و عوامل غیبی دیگر را پشتیبان خود در . دنشو

آخرین سعی در دست یابی به در مبارزات مسلحانه شان  ،مقابله با دشمنانشان باور دارند

شک مراجعه می ه پزآنها برای درمان دردهایشان روزها ب. می کنند سالح های مخرب

شفای و از نیروهای متافیزیکی به امامزاده ها رفته  ،و شبها دست بدعا برداشته ،کنند

می طلبند، و روش های علمی درمانهایشان را بدون کمک این نیروها بی اثر می عاجل 

آنها در حالی که با مدرن ترین وسیله مسافرت می کنند هنوز هم باورشان را به  .انگارند

پرنده ی سلیمان از دست نداده اند، و ناآگاه ذهنشان را مملو از این تناقضات  قالیچه ی

ی هائی رمشغول کاله بردا.سرکیسه کنندگان بسیاری از این امور استفاده کرده،. می کنند

بدون  اقتصاد کالن جهانی ند و بخشی ازهستند که هنوز هم به قوت خود باقی مانده ا

بعضی از کلیسا . ص داده اندرا به خود اختصا مالیاتیحساب و کتاب وبا معافیت های 

و یا  % 61های مسیحی، و کنیسه های یهودی، و خمس و زکات گیرندگان اسالمی، تا 

. کنند شانتا به بهشت راهنمائی طلب می کنند آنهاشان را ی اعضایدرآمد ساالنه بیشتر از 

ارد دالر بوده که بیش از هر میلی 681معادل  3163درآمد کل کلیسا های امریکا در سال 

 .شرکت تجارتی است

ست که تفکرات فیلسوفان متافیزیک دینی مبتال به جمع اضداد جنبه هااز این 

آنها بطور رسمی تصمیم خود را در باره ی حقیقت یا واقعیت اصل موضوع . می شوند

ی وارد و آنها را در کوره ی داغ منطق و استدالل عقالنی و یا علم ،باوریشان گرفته

می آنها به دیگران  شاخ و برگهای نمی کنند، بلکه سعی در قبوالندن بی چون و چرای

طبیعت  ؛متفکران دینی که خود را درگیر بحث هائی از قبیل توجیه باورهای دینی. کنند

تجزیه و تحلیل  ؛آداب دینی ؛شیطانو ، فرشته ها، نیروهای ماوراء طبیعت و هستی خدا،
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اتفاقات طبیعی یا تاریخی موجود در  ؛و اصطالحات کتب دینیود، خ الفاظ مورد مصرف

که برای مثال منجر به خلقت  می کنند معجزات، توانها، و پردازشهائی ؛کتب دینی

نفعال بین خدا، شیطان و ارتباط و فعل و ابدنبال توجیه  شده؛ و یا جهان، حیات و انسانها

 ،دپیدا کرده اناور غیرقابل انکار و راسخی ، از قبل به همه ی این موارد بهستندانسانها 

و نه انعطاف در ، و فقط سعیشان مقبول انداختن این موارد به شکاکان یا ناباوران است

واضح است که فیلسوفان دینی در باره ی طبیعت خود دین نیز استدالالتی . باورهایشان

و خلقت را که بحث بطور خالصه می توان گفت که متفکران دینی هستی . ارائه می دهند

یکی دنیای فیزیکی مثل اشیاء . مورد نظر این کتاب است در دو حیطه زیر نظر دارند

معمولی که اندازه ای متوسط داشته و برای انسانها قابل درک هستند؛ و دیگری دنیای 

روحانی ماوراء الطبیعه که شامل خدا یا خدایان، فرشته ها، شیطان یا شیاطین،  - معنوی

ً قابل درک نبوده و محتاج ایمان برای مقبول  ،امثالهم می شود ارواح و که مستقیما

در توجیه ویژگیهای این دنیای غیرمحسوس متخصص آنها خود را . افتادنشان هستند

منجمله  واقعیتبرای مثال با وجودی که قادر به پی بردن به هیچ گونه . ارائه می دهند

به صفتی که به آفریدگار باوریشان نسبت می دهند  از بین هزارانبود و نبود خدا نیستند، 

مخلوق بوده و  -خدا خود "آری غیر قابل حل براحتی جواب می دهند که  تاین سؤاال

 ". ازلی و ابدی است

ادیان باورهای همانطور که خواهیم گفت ادغام فلسفه های یونان باستان در 

تافیزیکی دین باوران و فیلسوفان در محتویات دنیای مسر در گم ابراهیمی پیچیدگی هائی 

در این مورد بخصوص افکار افالطون بیش از بقیه ی فیلسوفان . دینی ایجاد کرده است

هنوز  ،هستند این متفکرفیلسوفان دینی که دنباله رو برداشتهای فلسفی  لذا. نمایان است

ارند که ی انتزاعی دیگری ایمان دهابه حیطه هم، و مستقل از باورهای دین خودشان، 

این متفکران این حیطه را . شامل ریاضیات، فرم ها، رده ها و قیاسهای منطقی می شود

 ذاتی ؛و یا مخلوق خدا هستند ،مخلوق بوده -هم هستی هائی الزامی می دانند که یا خود

این نهادها . فیزیکی هستندهای ازلی و ابدی و مستقل از هستی  ؛ماوراء الطبیعه داشته

و الگوهائی زیکی وجود داشته، ، که قبل از خلقت دنیای فیهستند به خداچیزهائی شبیه 

. و یا خودشان خالق دنیای فیزیکی هستند ،می کندکرده و هستند که یا خدا از آنها استفاده 

و قیاس های منطقی بنظر می رسد ریاضیات  و در تفکرات متجددین در دوران مدرن

 . دباشنمتافیزیکی این حیطه  هایدباقی مانده ی نهافالسفه تنها بعضی از 
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ادغام کرده اند نهادهای  ه فلسفه ی افالطون را در باورهای دینی خودکسانی ک

در حالی که  .مانند نهادهای متافیزیکی دنیای روحانی مخلوق خدا می پندارند مرا ه اخیر

 ،فرض کردهمخلوق  –هم خود را در توجیهات فلسفی عاری از دین باوری این نهادها 

در صورتی که این نهادها مخلوق خدا باشند دین باوران باید . مستقل از خدا هستند که

که الزامی و انتزاعی  را توجیه کنند که چگونه و به چه دلیل و منظوری خداوند نهادهائی

اگر این نهادها خود . گوناگونی به خودش شبیه هستند آفریده است جنبه هایو از  ،بوده

مخلوق که  -ئی برای خدا در حیطه ی نهادهای مستقل و خود مخلوق هستند شرکا

 . نوعی شرک خواهد بوددر پارادایم تفکریشان وجودشان الزامی هستند پیدا می شوند که 

مطلع این فصل زیست شناسی مغز در خلق ادراکات فیزیکی و از آنجا که 

خلق . کنم یبیشتر متافیزیکی است، در این جا الزم می دانم که این مسئله را موشکافی

، بخصوص ی دیگر ادراکات مربوط به محرکات فیزیکی بخش اعظم همه ی نوشته ها

 هابطور پراکنده به آن نوشته ی حاضر، و در ندستهکتاب خلقت و تکامل مغز و روان 

 . اشاره خواهد شد

باورها و ایده هایمان محصول ادراکاتمان، منجمله، تمامی شکی نیست که 

برای هر شخصی دنیای خارج از مغزش تهی از هر گونه ادراکی . ندهست مانمغزهای

راه پیدا می کند محصول  یذهنجریان هر محرکی که به نمایانگر عصبی  .است

اولین  .می رسند پردازشهای متنوعی است که ابتدا در زیر رادار آگاهی در مغز به انجام

شایستگی این پردازش ها حرک است که آیا م توسط مغز گام در این مورد تعیین این امر

ایجاد هیجان و در نتیجه احساس، یعنی ارزش زیست شناسی دارد یا نه؟ این ارزیابی 

در صورت مثبت بودن جواب، به . بعهده ی سامانه ی لیمبیک، بخصوص آمیگدال است

همزمان با فعال شدن سامانه ی  ثانیه طول بکشد، 1.3شرطی که محرک بیش از 

احساسی، الزام پاسخگوئی  ممکنست شده، ومحرک وارد جریان ذهنی توجهی، نمایانگر 

توجه به محرکات سه مرحله دارد و مناطق وسیعی  .ایجاد شود آنبه  ، یا رفتاریتفکری

این سه مرحله عبارتند از بیداری و برانگیختگی؛ . از مغز در تهیه ی آن بکار می افتند

جه کردن هر دو نیمکره ی مغز، اجسام حین تو. موقعیت یابی؛ و برطرف کردن ابهامات

میانی  –بخش های قدامی  .مخطط،، تاالموس، ساقه ی مغز، و مخچه بفعالیت در می آیند

؛ و پایک مغزی طرف راست که به قشر جلوپیشانی رشته می فرستند؛ تاالموس دو طرفه

 هسته ی. بفعالیت در می آیندز نیمکره ی راست در برانگیختگی بخشهای مختلفی ا

، محل اتصال لویهای گیجگاهی و آهیانه ای، و بخش خلفی (pulvinar)پولوینار 
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برطرف کردن .  طرف راست در موقعیت یابی مکانی بفعالیت می افتند اینسوالی

طرف راست مربوط به ارتباط بین  قشرهای جلوپیشانی پیشانی  لوب از وظائفابهامات 

به هدف ). ر لوب پیشانی طرف چپ استقدام اینسوال؛ و بخش فوقانی قش ؛و جلوحرکتی

مطالعه ی سامانه ی توجهی به کتاب خلقت و تکامل مغز و روان نویسنده مراجعه 

  (.نمائید

محرکات برانگیزاننده ی این پردازشها را می توان بطور ساده ای به سه گروه  

خلق  هستند که توان پردازش و فیزیکی پدیده های اع محسوسنواگروه اول . تقسیم کرد

مدارهای مربوطه به . خودبخود ظاهر می شوندمغز با رشد و نمو  نمایانگر ادراکی آنها

. می شونددر مغز تعبیه خودبخود  بر اساس دستورات ژنتیکی پردازش این محرکات

و در  ،یا سرشتی را تهیه ،محصول این مدارها الگوهائی هستند که همان دانش ژنتیکی

واضح است که این نوع دانش محتاج یادگیری . ار می دهنداختیار ساز و کارهای مغز قر

شکل ی بدون این دانش زمینه . شناسی استو محصول تحول و تکامل زیست  ،نبوده

. غز ندارندهای بعدی هم قابلیت تجمع در مو دانش  ،زندگی ممکن نبودهگرفتن و ادامه ی 

بوده، و ( اتوماتیک)ودکار خمدارها استفاده می کنند نوع واکنش به محرکاتی که از این 

این  اننمایانگر. الزامی هستندزنده همه ی آنها برای ادامه ی زندگی مستقل موجودات 

گروه دوم . کنند، و یا مورد توجه طوالنی قرار گیرندن پیدا راه ذهن به ممکنستمحرکها 

ی و یا بدیعی هستند که شخص طی زندگی با آنها برخورد مپیچیده تر فیزیکی  اتمحرک

مغز از قبل  یکی این که. دو حالت پیش می آید در مواجه با این محرکات برای مغز. کند

نمایانگر این محرک و پاسخ مناسب به آن را  و ،کردهمحرکاتی شبیه به آن را پردازش 

 در این صورت. بصورت مدارهای دستورالعملی در سامانه ی حافظه بایگانی کرده است

بصورت دستورالعمل واکنشی برای  ،تکاری هائی جزئیاین مدارها با دسمحتویات 

پاسخ مناسبی به محرک ایجاد می و  گرفته،قرار استفاده  مورد (رفتار یا فکر)کردارها 

مغز نتواند در انبار و  بوده،بدیع کامالً که محرک  شق سوم، یعنی هنگامی در. شود

 ی قانع کنندهواکنش ا سرعتب اهد بودوقادرنخ ،آن بیابدمشابهی برای  حافظه اشمدارهای 

یعنی  ،های باالرده حل مشکالت از نوع مدارهای  در این وضع است که. کندتهیه 

مناسبی برای محرک  واکنشبتواند مغز تا  فتادهبکار ا( پاسخ یابی)ی تفکری هاسامانه 

را  پاسخ یابیآنقدر این که محل خلق اصرارها در مغز است، قشر سینگولیت . پیدا کند

د جواب قانع کننده ای برای آن پیدا نبتوانسامانه های مختلف مغز نگه می دارد تا  فعال

قشر سینگولیت هر فردی تعیین کننده ی شدت یا ضعف پافشاری او سرشتی توان . کند
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اکثر افراد در مواجهه با  هایمغز. ستیا پاسخ یابی او در ادامه ی پردازش های تفکری

قضیه را فیصله  ، و بدایه ایبا ایجاد راه حلی سطحی محرکات پیچیده ی بدیع باالخره

همانطور که  .دنفراموشی می سپارد، و یا بعد از کوششی مختصر آن را به بوته نمی ده

روش پاسخ یابی بستگی به غلبه ی یکی از در این موارد در ادامه ی مطلب خواهیم گفت 

این  یو بد یهستند که خوبنتایج رفتارها  باالخره،. نیمکره های مغز به دیگری دارد

ی گاهگاه بعضی از انسانها، قشر سینگولیت پرتوان. را روشن می سازندت ماتصمی

همین امر . سالها زنده نگهمیدارد راتوسط این محرکات الینحل نابسامانی های ایجاد شده 

مکتشفین، فالسفه و متفکران حیطه های  ،مخترعین یکی از ویژگی های متمایز کننده ی

نتیجه  ،هر هنگام که مغز از مشغله ی روزمره مجالی پیدا کند افراددر این . ف استمختل

شده، معطوف  هابه آن یتوجه سامانه ی کرده،به آگاهی راه پیدا  پاسخ یابیی پردازشهای 

ت ذهنی حاصل همان فکر حاال. و کوشش ها برای رسیدن به راه حل متمرکز می شود

 .کردن هستند

ع کننده برای ها طی تاریخ تفکریشان جواب هائی قانواضح است که انسان

از  ما"، "یا عناصری ساخته شده ایم؟ و جهان اطرافم از چه عنصر ما"سؤاالتی از قبیل 

چه کسی "، "چیست؟ مقصود از آمدن و رفتن ما"یم رفت؟، م و به کجا خواهیکجا آمده ا

نشان اذهاکه به  را ونهو هزاران سؤال این گ" را آفریده است؟ا و جهان محسوس ما م

سؤاالتی که هنوز هم در مغز افراد زیادی که پاسخ های ارائه  .نیافته اند، خطور کرده

زنده و تحریک  اند، شده برای سامانه های ارزیابی کننده ی مغزهایشان مقبول نیافتاده

 . کننده باقی مانده، و در صدد یافتن پاسخ های قانع کننده تری برای آنها هستند

متافیزیسین ]مان طور که اشاره رفت، بعضی از فیلسوفان متافیزیک ه

(gsdsyhCotetso ]) بخصوص فیلسوفان دینی که خدا را خالق هر چیزی غیر از

آنچه که )خودش می دانند، طیف آفریده های او را به دو حیطه ی دنیای فیزیکی 

توسعه ( و امثالهمروح، فرشته ها، شیاطین )، و دنیای روحانی (محسوس حواسمان هست

فیلسوفان متافیزیک غیردینی، بدنبال فلسفه ی افالطونی، به حیطه ی نهادهای . می دهند

آفریده های  -انتزاعی مثل اعداد، صفات، رده ها، و قیاس های منطقی بعنوان خود 

در تمامی مکتب های تفکر متافیزیکی هستی تمامی این نهادها، . متافیزیکی باور دارند

مستقل از بقیه ی هستی، بخصوص هستی انسانها و دنیای فیزیکی در نظر گرفته  الزاماً،

. با قبول این گونه ایده ها مشکالت زیادی در توجیه و تشریحشان پیش می آیند. می شوند

برای مثال یکی از سؤاالتی که پیش می آید این است که آیا این نهادها مخلوقات خدا 
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رک نهفته ای جای می گیرد که در جهان هستی هائی ؟ در شق اول ش نیستند یاهستند 

مستقل از خدا وجود دارند که به نوبه ی خودشان در خلقت دنیای فیزیکی درگیر بوده و 

در این حیطه ی تفکری است که طی تاریخ به . در آن بصور مختلفی تصرف می کنند

م نهادی از بین تعداد و انواع هستی های متافیزیکی طوری افزوده شده که گوئی خدا ه

در شق دوم فیلسوف باورمند باید شرح دهد . خلق و الزامی است –نهادهای متعدد خود 

آیا . ی دارد که خدا نهادهائی را خلق کند که هم الزامی هستند و هم انتزاعیائکه چه معن

در این برای خلق دنیای فیزیکی خدا محتاج وسائل و یا الگوهائی این گونه بوده است، 

از باورها بدور مفهومی  فرض قادر متعال بودن، که صفت منسوب به اوست،صورت 

خلقی این نهاد ها باید این ویژگی را هم  –فیلسوفان متافیزیک باورمند به خود . خواهد شد

ق؛ طرز باورمندان به هر عنصر یا نهاد متافیزیکی باید زمان خل. شرحی معقول دهند

ازنده؛ انرژی های برپا کننده ی آنها، و طرز ی؛ عنصر سخلق -خلقت، حتی توان خود 

بعالوه، باید جواب داده شود که آیا . ادامه ی هستی این نهادهای انتزاعی را شرح دهند

این نهادها ازلی و ابدی هستند یا نه؟ ارتباط هر یک از آنها با دنیای فیزیکی محسوس 

یزیکی این نهادهای چیست، و چگونه برقرار می شود؟ آیا با از بین رفتن دنیای ف

انتزاعی هم از بین می روند؟ و یا به هستی خود ادامه می دهند؟ هدف از ادامه ی هستی 

آنها بعد از ختم هستی دنیای فیزیکی چیست؟ آیا آنها برای شرح و توصیف دنیای 

فیزیکی و همراه آنها بطور دائمی خلق می شوند، و یا از قبل بعنوان الگوهای مستقلی 

خالق دنیای فیزیکی این دنیا را با در نظر گرفتن فرم آنها خلق می کند؟ آیا  خلق شده و

آنها ابزار خلقت آفریدگار هستند؟ آیا این ها الگوهائی مستقل هستند که خدا در زمانی آنها 

را ساخته و آنها سازنده ی دنیای فیزیکی هستند و خدا خود مشغول کارهای دیگری 

 s)سؤاالت مثبت باشد باید این نهادها پیش در آمد  است؟ اگر جواب هر یک از این

yotsot )از همه ی این ها گذشته، باورمندان و یا ارائه دهندگان . دنیای فیزیکی باشند

اولیه ی این پیشنهادات حداقل باید اثبات معقول کنند که چگونه خود آنها به این دنیا، و یا 

زئیات دست یافته اند؟ آیا عنصری برزخی دنیاهای متافیزیکی راه پیدا کرده و به این ج

در وجود متافیزیسین ها وجود دارد که آنها را با دنیای متافیزیک وصل می کند، که در 

وجود همه ی انسانها قرار داده نشده است؟ این عنصر از چه ساخته شده و چگونه با 

حصول تفکر و مطالعه این عنصر در وجود شخص طالع می شود؟ آیا این عنصر هم م

متافیزیک است یا فیزیک و یا محصولی برزخی است؟ و هزاران سؤال این گونه ی 

 .دیگر
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این است که هر کس زیربناترین اصل در زیست شناسی مغز بارها گفته ام که  

بی همه  ودنیای خارج از مغز تاریک، بی صدا، بی بو، بی مزه، بی وزن، بی حرارت، 

 از طرف دیگر. اولمان از این دنیا نسبت می دهیمی صفاتی است که به ادراکات رده ی 

باالتر و  یادراکات رده ها از هم یمعنی و مفهومهیچگونه  خارج از مغزهای انسانها

خالی  هایماندنیای خارج از مغز. اعال از قبیل اخالقیات و عقالنیت و منطق وجود ندارد

اگر . استزیکی و یا برداشت متافی ،صفت قابل تصور از هرگونه تفکر پیچیده،

الزامی به بحث هائی از قبیل متحول نمی شدند مغزهایمان آنطور که تحول پیدا کرده اند، 

کسی در باره ی خالق و مخلوق بحثی نمی کرد، و . آن چه که در این مقوله آمده، نبود

، به آنها کسی نبود که به وجود یا عدم وجود خالق و ارتباطاتش با مخلوقات فکر کرده

. را از هم بازکند آفریده ی مغزهای انسانها سعی کند این کالف سردر گمیا و  دادهاهمیت 

 یدر حقیقت این مغز آدمی است که خالق همه ی این سؤاالت، مفهومات، و برداشتها

که خود  بغرنجی کرده استمسائل است و همین مغز است که سعی در شکافتن  پیچیده

   .ستبوده و در آن سردرگم مانده اخالقشان 

دست به اختراع  بودهمغز افسانه سازی که قادر به حل مشکالتی این گونه ن 

و حتی  خودش ،برای جهانرا  هاره هائی زده، انواع و اقسام آفریدگارو اسطو ،افسانه ها

دست و پا کرده، و خود و دیگر مغز ها را قانع کرده که به جواب مقبولی  رفتارهایش

ر سطح حیوانات دیگر از تحول باز می ماند همه ی اگر مغزهایمان د .رسیده است

برای ارضاء احتیاجات و ادراکاتمان از دنیای درون و برونمان در رده های پائین 

و بحثی در باره ی محصوالت رده باالی مغزی ای که بعضی  محدود می ماند،نباتیمان 

اگر هم . آمدمی توان در زیر چتر بسیط متافیزیک قرار داد، پیش نمی  از آنها را

مغزهایمان بطریق دیگری تحول پیدا می کرد شاید مشغولیات ذهنی کامالً متفاوتی 

بدون این مغزی که این گونه . و در باره ی آنها به بحث و جدل می پرداختیم ،داشتیم

و  ،می یافتیم آگاهی دنیای درون و برونمان از طوری دیگریافته و تکامل تحول 

داشتیم، و یا ممکن بود بکلی توان  از همه چیز و همه کس تیبرداشتهای کامالً متفاو

دست یابی به آنچه که تا حال از واقعیت ها برایمان میسر شده را از دست می دادیم و یا 

بطور خالصه اگر با انواع دیگری از . به واقعیت های عمیقتری دسترسی پیدا می کردیم

کامالً متفاوت با ادراکات و احیاناً تحول می یافتیم زندگی هائی  مغزهائی که داریم

اشتراکات ساختاری مغزهایمان که ناشی . سردرگمی های دیگری دست به گریبان بودیم
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مسئول به اشتراک گذاشتن  ،از ژنوم مشترک و تا اندازه ای اجتماعات مشترکمان هستند

 . هستند هااین سؤاالت و جواب های آن

ز محصوالت ذهنی متفکرانی است در باره ی بخشی ا کتاببحث اصلی این  

برداشتهای جالب در کوشش برای پاسخ دادن به سؤاالتی این گونه طی تاریخ تفکری که 

توده های مردمی که درگیر گذران  واضح است که .ارائه داده اند توجه و خالقانه ای

ندرتاً خود را  ، و یا ضعفی در قشر سینگولیت دارند،زندگی روزمره بوده و هستند

می کنند، لذا قادر به رد کردن و یا بحث  کرده و یا مسائلی به این پیچیدگیتوجیه گیر در

آنها را مقبول  النهعمنف نبوده و اغلبهم و جدل در باره ی صحت و سقم این ایده ها 

از طرف دیگر این پیشنهاد . به آنها قبوالنده شده اندپاسخ ها ارعاب یافته، و یا با ترس و 

واقعیاتی که گوئی به  ندبعضی از انسانها را طوری قانع کرده ا ها ذهن جستجوگر

یا اخالقی را بر اساس  و برنامه های فرهنگی و اجتماعی ،غیرقابل انکار دست یافته اند

قبول . این باورها بنا نهاده و خود و دیگران را دچار گمراهی های زیادی کرده اند

یکی از موانع پیشرفت تفکری طی اقعیت و یا وبالمنازع این برداشتها بعنوان حقیقت 

و  ،بوده است، اعصاری که باورمندان با تمامی قوا از این برداشتها دفاع کردههم قرون 

تفکری مستحکم بنای این در ای خدشه اند فقط توجیهات پیچیده تر و مقبول تری توانسته 

 . ندنایجاد ک

تاریخی  سیر به بتوان هاتوسط آن نوشته های باقیمانده از دوران های گذشته که

بدیع در هر بحث های متافیزیکی  ارائه ی که نشان می دهندافکار انسانها پی برد 

 ؛ برقراریتوجیه مقبول تر برداشتهای رایج ؛عصری برای برطرف کردن الزامات ویژه

افزایش  ؛فرهنگی به هدف کاستن تفاوتهای درون اجتماعیباورهای نگی همگنی و همآه

. جدیدی بوده اندو یا اجتماعی و یا برقراری ساختار تفکری ؛ ین اجتماعیب های تفاوت

را خود  اعصار رنگ و بوی فرهنگاز این نظر است که برداشتهای متافیزیکی همیشه 

. اند ی متحول شدهزیاد تا حد، مباحث متافیزیکی نیز فرهنگیدر سیر و با تحول  ،داشته

جیده شدن سامانه های حیاتی منجر شده برخالف سیر تکاملی زیست شناسی که به پی

از پیچیدگی و تنوع در قرون اخیر، است، با روشن شدن واقعیت بسیاری از امور 

 دانشمندان علوم طبیعی باورها، و تعداد نهادها و عناصر متافیزیکی، حداقل در بین

. کاسته شده استبرخالف توده ی مردم بشدت ، بخصوص زیست شناسان و فیزیکدانان

 در کشورهای باورمند به ادیان ابراهیمیتوده ی مردم  هنوز هم اکثریتحالی که در 

حفظ هنوز هم محتوای اوهامی اعصار بی خبری ها را در خود اشته و چنین باوری د
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 و ساختارهای باستانی مغز ، برداشتهائی که ریشه در اعماق تاریخ بشریتکرده اند

عیت و یا حقیقت داشتن یا نداشتن موضوعات واق علتنه به  سردرگمی ایجاد شده. ارندد

مورد بحث متافیزیک و یا توجیهات ارائه شده برای آنهاست، بلکه بعلت شکست کوشش 

و یا  ،است که با منطق قوی تر مقبول تریدر ارائه ی جواب های های چندهزار ساله 

چ بودن یکی دیگر از دالئل شکست در این کوشش پو. باشنداثبات قابل روش های علمی 

و در نتیجه بی حاصل بودن تمامی راه حل هائی است که ، ها صورت مسئلهبسیاری از 

بطور مجمل می توان گفت که اکثر تفکرات . برای یک مسئله ی پوچ ارائه می شوند

ارائه ت هیچ یک نتوانسته اند جوابی تی در پوچی بوده اند، و بهمین جهمتافیزیکی ممارس

بوده، یا از سطح  غیرقابل رد کردن ،ود را حفظ کردهدهند که طی تاریخ ثبات خ

 . باورهای ساده ارتقاء یافته باشند

خود بخود در پیچیدگی سامانه های افزایش علت  به یتکامل - یطی تاریخ تحول

و عملکردهای الزم برای  وظائفدر تنوع نوظهور زیست شناسی، که منجر به افزایش 

و به هدف مقتصد کردن  ؛هشدتکامل یافته تر  تموجودا زندگیادامه ی موفقیت آمیز 

، هتر از منابع تغذیه ای را مهیا می کردین پردازشهای زیست شناسی که استفاده ی به

هماهنگی . است مدهبوجود آو زیرسامانه های متعدد آن بین اعضاء بدن  نوعی تقسیم کار

و مرکزی قرار اعضاء مختلف بعهده ی دستگاه عصبی محیطی این مدیریت اداره ی و 

مغز هم تقسیم دستگاه عصبی مرکزی، یعنی بخصوص در دستگاه عصبی،  در. ندا گرفته

پدید آمده است، تا  (نورون ها)الً تا سطح سلولی ، و احتماکاری تا حد ستون های مغزی

تنها اداره ی اندرون بدن را با موفقیت انجام دهد، بلکه قادر باشد روابط  بتواند نهمغز 

ً پیچیده شونده اجتماعی  با محیط اطراف و سایر سامانه های خود را  انصاحبی تدریجا

با نگاهی . به بهترین وجهی به انجامی مطلوب برساندو غیر حیاتی زیست شناسی 

سطحی به عملکردهای بی حد و حصری که طی عمر انسان الزم می آیند می توان به 

سامانه گوناگونی محتاج نین وظائف که انجام چ بنظر می رسد. تنوع وظائف مغز پی برد

به هدف اقتصادی کردن و استفاده ی حداکثری از فضای ولی طبیعت  باشد،ی حجیمی 

، کاهش احتیاجات مغز از حجیم و وزین شدن بیش از حدمحدود داخل جمجمه، جلوگیری 

 را تکالیف پردازشهااین ه و سرعت بخشیدن ب متابولیسمی، کاهش منابع تصمیم گیری،

. کرده استتقسیم بطور همآهنگ و همکاری کننده ای یمکره ی راست و چپ دو ن بین

حداقل وزن مغز باید  می شد،هر دو نیمکره پردازش های محتاج  تکلیفیهر انجام اگر 

پیدا حداقل به نصف تقلیل هم پردازش ها و سرعت  ،که هست شددو برابر آن چیزی می 
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واکنش به  خلق تصمیم گیری مغز برایهائی نبه تعداد منابع از طرف دیگر . کردمی 

تصمیم گیری ها و انتخابات رفتاری و تفکری و در نتیجه  ،وده شدهافزنیز محرکات 

هر عالوه بر تقسیم کار بین دو نیمکره،  .ندمی شد ، و شک و تردیدها بیشترمشکل تر

 یفه وظی با حفظ آن همای هشبکه یا و  هامدار های قشری، ، ستونیک از نورون ها

تجربیات بصور مختلف، و براساس گذاشته،  ی آنها ای که ژنتیک بعهدهسرشتی 

شبکه در هنگام انجام تکالیف جدید و متنی که شخص در آن قرار گرفته، و ، شخصی

می  جدیدی بنیانالزم و طرح های  شرکت کردهبا تنوع بی حد و حصر ی ظهورهای نو

محصول اصل از این مداربندی های نو، و طرح ح در اثر تجربیات موفقیت آمیز، .کنند

و در برخوردهای  ،بایگانی شدهیا دستورالعمل در سامانه ی حافظه بعنوان الگو  آنهاکار 

انجام به . مورد استفاده قرار می گیرندبه هدف پاسخ گوئی  مشابه موقعیت هایآینده با 

 تون قشرییک س است که در محتاج یک سری خاص نورون تکلیفی رساندن هر واحد

براساس طرح ژنتیکی، محل . در جای خاص و ثابتی در مغز جایگیری کرده اند

ی با وظیفه ی نورونها. ستونهای قشری در مغز نوع وظیفه ی آنها را تعیین می کند

 ی با وظیفه مشابهو مدارها ؛مدارهاهمکار، ستون های قشری  مشابه ستون های قشری؛

پیچیده تر  انجام تکالیفابتی در کنند که بطور ناثا پایه گزاری می شبکه های عصبی ر

از آنجا که دو لحظه ی زندگی یکسان نیستند، بخشهائی از . به اشتراک گذاشته می شوند

بفعالیت در می  ی گوناگون، و ایجاد آگاهی از آنهامغز هم که برای پردازش این لحظه ها

بخصوص آن چه که به  ،مغز تمحصوالاز این جهت است که . ، یکسان نخواهند بودآیند

غیر از  جریان ذهنی وارد شده و می توانیم بی هیچ شک و تردیدی به آن پی ببریم،

در ممکن گوناگون  تعداد ارتباطات .هیچ وقت تکرار نمی شوند ،موارد مرضی خاصی

میلیارد نورون فعال ساخته شده، که هر یک از آنها  81سامانه ای که بطور متوسط از 

دیگر مغزی رابطه برقرار کند،  های  نورونهر یک از با  واسطه 1ا حداکثر می تواند ب

منظومه که عمر میلیارد سال  61اگر انسانی بتواند تا  .در عمل قابل محاسبه نیست

تنوع فعالیت های مغزی مانع از این می در حالت سالمت ، زندگی کند است، شمسی

در موارد مرضی که اختاللی در  البته. صحنه های ذهنی اش تکرار شوند شوند که

ط دار خاصی از مغز طوری ارتبامنورونهای ساختارهای موضعی مغز پیدا  شده و 

بیماری زا پیدا کرده اند که قادرند مستقل از متن و موقعیت شخص فعالیت خودبخود 

از . ایجاد کنند، محصول فعالیت ها بطور یکسان و ثابتی در جریان آگاهی وارد می شود

ی موضعی را نام برد که معموالً بیمار قبل از از دست هاموارد می توان صرع این 
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ی  (Aura)دادن هوشیاری صحنه ی ذهنی ثابتی پیدا می کند که به آن پیش در آمد 

برای مثال بوی خاصی به مشامش رسیده و یا صدا و یا خاطره ی . صرع می گویند

صحنه های رؤیاهای خواب در  این امر ممکنست در .ثابتی به ذهنش خطور می کند

 (.به فصل خواب کتاب خلقت و تکامل مغز مراجعه کنید)موارد مرضی هم اتفاق بیافتند 

ویژگی اساسی از  چهارمغز انسان ها قابلیت پردازش  طی تحول و تکامل

همان طور که  .ندرا بدست آورده ا یو یک بعد زمان فضائی دنیای فیزیکی یعنی سه بعد

که  اگر گفت،زیربنای جهان خواهیم ( Sdotom ahssoC)نظریه ی تاری در شرح بعداً 

درک  این ابعاد اضافی قابلباشند نه تنها  2بیشتر از  فضائیفیزیکی دارای ابعاد  عناصر

مسئله ی وجود یا عدم وجود بُعد زمان  .خواهند بودن هم، بلکه قابل تصور شدن نیستند

مورد بحث فیزیکدانان است، و از موضوع بعنوان ویژگی مستقلی در دنیای فیزیکی 

عد زمان ادراک ثابت سرشتی ای بُ  فیزیولوژیاز نظر . زیست شناسی مغز خارج است

از سرعت جریان دانستنیهائی بر اساس ساختار متابولیکیش مغز گیجگاهی  بلواست که 

بطور سرشتی  (غالب) لوب گیجگاهی طرف چپ. می سازد که در ذهن آگاه سیالن دارند

ً و الینقطع ادراک جانبی و  محتویات جریان  ثابتی از تغییرات لحظه به لحظه ینسبتا

 جریان پس زمینه یدر  بطور الینقطع،  ذهنی ساخته و بصورت ادراک گذشت زمان

حتی اگر تمامی محرکات . تزریق می کندذهنی، و همراه با آگاهی ای مختصر از آن، 

خارجی دستگاه عصبی محیطی  و هیچ محرک محیطی بطور مطلقی سکون اختیار کنند،

تا سطحی زیر محل ورود  به شرط سالمت دستگاه عصبی مرکزی را تحریک نکند،

جریان آگاهی  ،شوندعصب سه قلوی جمجمه که حسهای سر و صورت به مغز وارد می 

و در  ،برقرار شده، شخص به وجود خودش و ادامه ی الینقطع آن پی برده (هوشیاری)

پس در  .دنثانیه عوض می شو 2تا  1.63هر در ی ذهنی ها صحنه یانحین این جر

ادراک گذشت زمان  است که صحنه های ذهنی بی درز و شکاف ِ این تغییرات ِ زمینه ی

مانند ) فقط اگر به عللی جریان ذهنی از کار بیافتد .دتوسط مغز تولید می شونیز 

و بیهوشی های  مانند صرع) ددر کار لوب گیجگاهی پیش آی ی، و یا اختالل(هوشبری

گذشت زمان نیز احساس ، نتواند بطور طبیعی این ادراک را خلق کند مغز که (مرضی

در موارد نادری که اختالل . پیدا می کندو کیفیت آن تغییر  و یا کمیت، رفتهاز بین 

موضعی در لوب گیجگاهی وجود دارد، ادراک گذشت زمان می تواند مستقل از جریان 

یا بطور موقتی کامالً قطع و  ،، آهسته تر یا تند تر ادراک شدهبرونی یا درونیمحرکات 

در مواردی ادارک خلق صحنه ی ذهنی به زمانی مبهم در گذشته بر می گردد و  .شود
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می  deja vuاحساسی غریب از آشنائی با همین صحنه ی ذهنی پیدا می شود که به آن 

یعی پیدا می شود، ولی می تواند بخشی اساسی این ادراک گاهکاهی در افراد طب. گویند

ادراک برعکس آن . از نوعی صرع باشد که از لوب گیجگاهی مغز سرچشمه می گیرد

که با احساس  تزریق می کندادراکاتی صحنه ی ذهنی و مجموع به  ویژگی غریبه بودن

 . می گویند jamais vuبه این حالت . آشنا بودن بشدت متفاوت است طبیعی

ادراک موقعیت فضائی آن  مغز درهر محرک فضائی  ابعادانگران ذهنی نمای 

صاحب مغز در گوش و ، چشم، پوستواقع در سطح گیرنده های حسی محرک نسبت به 

ادراک اندازه های  باشنوائی اوست، که تا حد مختصری در میدان میدان بینائی، لمسی و 

و موقعیت  و اندازه ها( دستبه اندازه ی طول )در فضای در دسترس محرک مطلق آن 

عالوه بر موقعیت فضائی . می شودهمراه  فضای دور از دسترس ی نسبی آن درها

 ؛(دید سه بعدی)، عمق طول، عرض، ارتفاع ویژگی های ؛نسبت به بدن فیزیکی محرک

شدت و تفاوتهای که از ارزیابی ) پستی و بلندی های سطحی و عمقی آن ؛(شکل) مرزها

آن نسبت به نور منعکس شده از محیط اطراف  مرزهایاز سطح و ضعف نور منعکس 

بقیه ی ویژگی با همراه ؛ (رنگ)ر منعکس شده از آن انوا اتتناوب ؛(بدست می آیندآن 

 .به مغز ارسال می شوند از طریق سامانه ی بینائی ؛ای محسوسشه

چپ در اکثر )پردازش انتزاعی بعد زمان هر محرک، در نیمکره ی غالب 

، و پردازش انتزاعی ابعاد مختلف (دست، و راست در بعضی از چپ دستان راست مردم

که اصطالحاً مغلوب خوانده می شود، به انجام می  ،فضائی در نیمکره ی دیگر -مکانی 

برای این که بتوانند ی شنیده شده آواهای ترکیب دهنده ی هر کلمه برای مثال  .رسد

که با یادگیری  را ن و تولید صدا برای بیان کلماتفهم زبای مدارهای از قبل ایجاد شده 

و حالت  ،دهبفعالیت در آور این کلماتفهم و کاربرد  دستورالعملبعنوان  شکل گرفته اند،

 در هر فرهنگی باشد،که مطابق با معنی نمادی داده شده به آن لغت ایجاد کنند ذهنی ای 

در . ی وارد دستگاه عصبی شوندباید به ترتیب زمانی خاص و ثابتی، یکی بعد از دیگر

یادگیری دستور زبان سرشتی است و حافظه ی مربوط به آن ساختار عملکردی مغز 

نمادهای شنوائی معرف هر مفهوم را  تلویحی است، به این معنی که مغز بطور خودکار

قوانین مربوط به دستور زبان مادری یا  و آنها را به حافظه سپرده، و ،رمز گشائی کرده

و آنها را مورد استفاده قرار  ،ن های بعدی را حین محاوره با دیگران استخراج کردهزبا

حین رشد ابتدا معانی کلمات یاد گرفته شده، سپس مغز قادر به گفتار کلمات . می دهد
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با دستور زبان شده، سپس جمالت بدون دستور زبان صحیح ساخته،  و در آخر جمالت 

 . صحیح بیان می شوند

 ،بر پایه ی دستور زبان، کلمات تعدادی ازنی تسلسل خاصی از ترتیب زما

و یا  ،تعیین کننده ی مفاهیم جمالتی هستند که این سری کلمات به دیگران منتقل می کنند

آوای َح باید قبل " حسن آمد"در جمله ی . برای خود شخص معنی و مفهوم پیدا می کنند

قبل از آمد آورده شود، در غیر این از آوای َس و َس قبل از آوای ن ساکن، و حسن 

صورت مفهوم کلمه ی حسن و یا جمله ی حسن آمد معنی یا ساختار دستور زبانی خود 

تأکید بر بخشی از جمله و یا استفاده  البته در هر زبانی می توان با. را از دست می دهد

 "حسن آمد؟" برای مثال . از ژستهای سر و دست و بدن معنی جمله را عوض کرد

در این حال نیز مغز باید موقعیت زمانی تأکید لفظی . روایتی است" حسن آمد"سؤالی و 

بر هر حرف، و یا اطالعات بینائی مربوط به ژستهای گوینده را از نظر تطابق زمانی با 

  .ند تا به منظور گوینده پی ببردآواهای سازنده ی کلمه پردازش ک

استفاده از آنها  اشیاء و مفاهیم، و از آنجا که توان درک کلمات بعنوان نماد

، نیمکره ی هستند انسانها منحصر به فرد برای انتقال محصوالت مغزی مهمترین ویژگی

. نیمکره ی غالب لقب داده اند را مغزی که قادر به پردازش وظائف اصلی زبان هستند

به نقش زیبا سازی و ملودی دادن  گفتاری البته نیمکره ی راست در مراحل مختلف

ساخت . و این ویژگیها را در سیالن سخن گفتن تزریق می کند ،سخنان را بازی کرده

ولی در این عملکرد  ،دستورات حرکتی برای تکلم محصول مشترک دو نیمکره است

ه توان ساخت کلمات، و ترتیب زمانی دادن به آنها ب. بازهم نیمکره ی چپ غالب است

یات ذهنی گوینده را برای هم زبانانش معنی برپائی جمالتی که بتوانند محتو منظور

یا توان برنامه ریزی حرکتی برای سخن ، (gsdso yostts)پراکسی حرکتی  ببخشند

 یمحصول پردازش محرک برای گفتار الگوی برنامه ریزی. می گویند( گفتار)گفتن 

و یا از قبل جوابی گفتاری مغز  و بر اساس آن ،پیدا کردهبه جریان آگاهی راه است که 

یا ایده ای که نقشه . می کندو برای انجام آن دستور حرکتی صادر ، تهیه دیدهبالفاصله 

( ttssgsdso yostts)حرکتی  -ایده ای  الگوی برنامه ریزی حرکتی است پراکسی

حرکتی با  این برنامه ریزی. بقت داردامطگوینده و مقصود  فکربا که خوانده می شود، 

بصورت ریخته شده، و از آنجا  بخصوص در طرف غالب،، لوب های آهیانه ای کمک

از . واقع در لوب پیشانی فرستاده می شود( بروکا)به شکنج حرکتی تکلم دستورالعمل 

برای ایجاد انقباضات عضالنی مخصوصی که این محل است که دستورات عصبی 
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بدن  بتوانند صداها و ژست های مربوط به صحبت کردن را در حلق و حنجره و بقیه ی

می  بنارا سخن گفتن بخش حرکتی با هم صادر شده، و همه ی این دستگاه ها خلق کنند، 

با . در انجام حرکات تکلمی مخچه نیز درگیر می شود تا نظم حرکات را مقبول کند .ندنک

کمک از نیمکره ی مغلوب، تمامی این اعمال که بشدت وابسته به توالی زمانی کمی 

 در حین صحبت کردن مغز ابتدا مفهومی. ب پردازش می شونددر نیمکره ی غال ،هستند

به آگاهی می  ی سخن گفتن، ایجاد ادراک اراده راهمه ،که سعی در انتقالش را دارد

بعنوان شروع کننده و ختم جمله یا  هر جمله ای اولین و آخرین کلماتبرای بیان  .رساند

تولید و  ،بدون تزریق به آگاهی جملهکلمات ده و بقیه ی به آگاهی رسی مفهوم مورد نظر

 . پیدا می کنندجریان 

 

 

 

 .را نشان می دهد تصویر ساده ای از نیمکره ی غالب که مراکز اصلی زبان: 3-2شکل 

در سطح فوقانی لوب گیجگاهی به انجام می رسد  رنیکهودر ناحیه ی  تشخیص کلمات

درک معانی کلمات با استفاده از سامانه ی حافظه توسط . (ناحیه ی با رنگ قهوه ای)

درک کلمات شنیده شده . قشر مغزی احاطه کننده ی ناحیه ی ورنیکه امکان پذیر می شود

جانبی  -در سطح قدامی ( خواندن)در سطوح جانبی لوب گیجگاهی؛ فهم کلمات دیده شده 
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ای شیار جانبی خواندن و فهم اعداد در شکنج زاویه ای واقع در انته و لوب پشت سری؛

همه ی این مناطق با رنگ آبی مشخص شده ) آهیانه ای ممکن می شود مغز در لوب

منطقه ی بروکا به  وطرح حرکتی برای سخن گفتن در لوب آهیانه ای ریخته شده . (اند

 . فرستاده می شود( منطقه ی سبز رنگ شکل)پیشانی واقع در لوب 

که با ابعاد طول، عرض و موقعیت فضائی هر محرکی گفتیم همانطور که 

 در نیمکره ی مغلوب مشخص می شوند،نسبت به سطح گیرنده های حسی بدن ارتفاع 

محرکات مثل  هر ویژگی انتزاعی دیگر مختصات زمانی و فضائی و. پردازش می شوند

. ..و هاامواج صدا، تناوب و ارتفاع تعداد، شکلمزه ها، ، هارنگضعف انوار، شدت و 

های  هسته های راه)قبل از ورود به نیمکره های مغز در ساختارهای تحت قشری 

در تاالموس هسته  ، غیر از بویائیهر حسی. پردازش می شوند( حسی، منجمله تاالموس

ازشهای تفکیک کننده ی تاالموس به محصول پرد. ی پردازش کننده ی خود را داراست

ارتباطات دوجانبه ی قشر و تاالموس . نواحی قشری خاص هر حسی فرستاده می شود

در ایجاد آگاهی و همزمان کردن و ادغام حس های مختلف ادراک شده نقش اساسی 

. ویژگیهای بویائی محرکات از تاالموس عبور نمی کنندبطور استثنائی . بازی می کنند

به انجام  خودش مخصوصاین ویژگیها هم در ستون قشری آگاهانه هر یک از ادراک 

ارد می وهمگی بطور یک پارچه به جریان ذهنی رسیده و طی پردازش خاصی نهائی 

 .شوند

در اشخاص مختلف، و بطور سرشتی، یکی از نیمکره های مغزی راست و 

. ر دیگری غلبه داردچپ در پردازش محرکات پیچیده، و خلق پاسخ به این محرکات، ب

مانند . همین امر در کیفیت رفتارها و تفکرات انسانها تأثیر قابل مالحظه ای می گذارد

زنگوله ای هر ویژگی زیست شناسی دیگر غلبه ی توانهای نیمکره ای هم مفعول منحنی 

تعداد . هستنداکثر افراد توانهای هر دو نیمکره های مغز در حد میانگین در . است شکل

از افراد که در انتهای طیف قرار می گیرند، توانهای یکی از نیمکره هایشان در  کمی

این تفاوتها در پردازش محرکات پیچیده . پردازش اطالعات بمراتب بر دیگری غلبه دارد

را  انسانها از محسوسی ایجاد می کنند، بطوری که تعداد کمیتفکری  –تفاوت رفتاری 

، و رفتاری در مقابله با برنامه ریزی های تفکریو  ،تجزیه و تحلیل ،در دریافت

نیمکره ی که هستند آنهائی  گروه یک .مشخص تقسیم کرد گروهدو به می توان محرکات 

گروه در ؛ و بعهده می گیردرا پیچیده  غالب بطور سرشتی بیشترین پردازش محرکات

 . هستندبعدی پردازش ها بیشتر محصول کار نیمکره ی مغلوب 
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سرشتی که با آموزش و پرورش فعال و یادگیری های منفعل تقلیدی  این ویژگی

روال  ،طرز برداشت، کردتقویت  تعدیل و یا در صورت لزومتا حدی می توان آن را 

. تعیین می کندتا حد زیادی  با جهان اطرافشهر فردی را و طرز برخورد تفکری 

در نظر خصیتی فرد ش اصلی می توان این ویژگی را یکی از پایه ها ی بطوری که

سرشتی های ساختار ها و عملکردم داد که محصوالت همین کتاب شرح خواهدر . گرفت

انعطاف  ،چندژنی، بخصوص آنها که در ارتباط با رفتارهای اجتماعی هستنداز نوع 

با روش های آموزشی تقویت و یا هم آنها را می توان  بطوری که، پذیری زیادی داشته

از این نظر است  .فعالیتی نیمکره ها هم از این امر مستثنا نیستغلبه ی  .تضعیف کرد

که توصیه می شود که خانواده و یا دستگاه های آموزش و پرورش کودکان را از نظر 

ضعف های از و  ،تا توانهای سرشتیشان را تقویت ،غلبه ی نیمکره ای شناسائی کرده

 .آنها تا حد ممکن بکاهند

تمایل در حالی که توانی ذاتی برای ش غلبه دارد کودکی که نیمکره ی مغلوب 

می تواند از آنجا که توان کلی نگری دارد و تعصبات دینی دارد،  ،خرافه گرائیبه 

م و ریاضیات ممکن است ور علشود، ولی دنیز بهنرمند، فیلسوف، یا شاعر شایسته ای 

ب می توان تا استفاده از روش های کار نیمکره ی غالبا . کسب نکند موفقیت زیادی

و از  ،حدی همین نیمکره را در این کودک تقویت کرد، تا کردار متعادل تری پیدا کرده

برعکس همین موضوع در کسانی که . نیمکره ی چپ استفاده ی شایانی ببرد واهبم

بطور افراطی نیمکره ی غالبشان درگیر پردازش اطالعات پیچیده می شود، می توان 

که نیمکره  شخصی. دنت کرد تا از محصوالت آن بهره ور شونیمکره ی مغلوب را تقوی

سرشتی ی غالبش در پردازش محرکات بر نیمکره ی دیگر غلبه دارد، در بین تفاوتهای 

، دارد در ریاضیات، علم، برنامه ریزی های اجتماعی دیگرزیاد دیگری که با گروه 

ی که نیمکره ی گروهدر بین  .و تفکری موفقیت بیشری کسب می کند علوم کامپیوتری

و بدیعی  توان خارق العادهکه  مغلوبشان بر دیگری غلبه دارد می توان کسانی را یافت

با آن روبرو می افراطی هر گروه مشکلی که افراد . ، و شعر سرائی دارنددین ،فلسفهدر 

که مغزهایشان اطالعات را پردازش  ی توانند از روش اصلیممشکل  شوند این است که

که از در پردازش اطالعات پیچیده برای مثال بجای کلی نگری  .دست بردارند می کنند

 به طریق علمی مسئله آنبه جزء جزء ویژگی های پردازش نیمکره ی مغلوب است، 

  .و یا برعکس د،نفکر کرده تا به راه حل مناسب برس
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که توزیع توانهای زیست شناسی مختلف را نشان  زنگوله ای شکلمنحنی : 3-3شکل 

 .یعنی انحراف استاندارد است standard deviationمخفف  SD. می دهد

که  سرشتی ایبر اساس ویژگی نیمکره ی غالب  بطور کلی می توان گفت که

اطالعات مورد استفاده قرار می دهد، و گام به گام را در پردازش توالی زمانی 

 م مواجهه با مسئلههنگا. اطالعات را بطور خطی، یعنی از جزء به کل پردازش می کند

مغز این افراد سعی در جمع آوری قطعات کوچک و سازنده ی محرک،  یا متن خاصی

 soitom )سامانه ی حافظه ی کار از جزء به کل کرده و در طریق واکنش به آن هم 

gsgsoC )از بخشهای مختلف مغز  این نیمکره اطالعات الزم را قطعه به قطعه

آنها را بطور منطقی دنبال هم  جلوپیشانی قشر ز سامانه هایو با استفاده ا ،دریافت کرده

به عبارت دیگر مغز این افراد در حل مسائل تمایل به . قرار داده، و نتیجه گیری می کند

نیمکره ی مغلوب مغز افرادی که در حالی که (. nistoReducti)توجه به جزئیات دارد 

 داشته موضوع  )olistic)Hیدارد تمایل به کل نگراطالعات برتری پردازش در 

(Maximalist)  گرفتن جزئیاتش وع را بدون در نظر و در نتیجه در گام اول کل موض

جزئیات و خود را درگیر  این افراد. دنیک پارچه مورد تفحص و تحقیق قرار می ده

و یا قبول  ،به این معنی که تصوری از کل موضوع ساخته د،نآنها نمی کن به جوابگوئی

 طرز کار،در این . دنآن هم پاسخی یک پارچه و کلی می سازبه  در واکنش و ،کرده

 ،را بطور بدایه ایناشی از محرک تصور ذهنی این افراد در حین انجام وظیفه  هایمغز

موضوع  و کاری به جزئیات سازندگان داده،و با استفاده از احساسات مورد استفاده قرار 

نیمکره ی مغلوبشان در تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده به انسانهائی که اگر . دناصلی ندار
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موضوع ارائه آن کلی از  یموضوعی پیچیده تصور قبل از شرح جزئیات ِ ،غلبه دارد

. می شونددچار اشکال  این امردر از موضوع نشده و تام قادر به ساختن مفهومی نشود، 

کلی  فهمای رسیدن به برارائه داده شده قادر به ترکیب جزئیات آنها  به عبارت دیگر

مغزهائی که نیمکره ی غالبشان غلبه دارد برای انجام کارهای . می شوندموضوع ن

که از جزئیات استفاده کرده و گام به گام برنامه  ،پیچیده برنامه ریزهای خوبی هستند

صاحبان این گونه مغزها وظائفشان را طبق برنامه و . ی ریخته شده را پیش می برندها

دانش آموزی که نیمکره ی غالبش بر نیمکره ی مغلوب . به انجام می رسانند به سهولت

غلبه دارد مرتب و منظم بوده، هرگز به کالس دیر نیامده، و حساب و دیکته ی خوبی 

در حالی که طرز برخورد با تکالیف و محرکات در کسانی که نیمکره ی . دارد

و در انجام کارهای  ،تیب نداشتهمغلوبشان در پردازش اطالعات غلبه دارد نظم و تر

از آنجا که  .می پرنداز بخشی به بخش دیگر  ،بدون رعایت ترتیب زمانی اجزاءپیچیده 

که  نیمکره ی غالب بخشهائی از قشراخیر  در سازماندهی تفکری و یا رفتاری افراد

محصول  ،گیرندقرار می استفاده کمتر مورد  هستندپردازش های منطقی مسئول 

به موضوعات مهم  پیچیده و در انجام تکالیف ،نداردهم ان سر و سامان زیادی کارهایش

 نیمکره ی غالب در پردازش نمادها. توجه می کننداندازه ی موضوعات فرعی  به

مثل حروف، کلمات، و ارتباطات اعدادی و ریاضی غلبه دارد، در حالی که  (سمبل ها)

در  است، لذا صاحبان این نوع مغزهاواقعی نیمکره ی مغلوب دنبال حس کردن اشیاء 

نیمکره ی غالب از آنجا که . مهارت دارندو هنرهای تجسمی انجام کارهای دستی 

اطالعات را خطی، دنباله هم و بطور منطقی پردازش می کند، در حل مسائل ریاضی و 

اغلب نیمکره ی راست  .یا انجام یک آزمایش علمی بر نیمکره ی دیگر برتری دارد

پیدا کردن مفهوم کلی محرک با استفاده از بدایه هاست، لذا ممکن است به جواب  بدنبال

در این . یک مسئله ی ریاضی برسد بدون این که بداند چگونه مسئله را حل کرده است

اختار نیمکره ی غالب به س. خطور می کند ه محرکات بطور بدایه ای به ذهنپاسخ ب حال

سات مربوط به همین ر حالی که نیمکره ی مغلوب احسامی پردازد، د گفته ها و نوشته ها

زیبائی های در  یژگیهای اخیرو .را خلق می کندو سلیس بودن آنها  ، نوشته هاگفته ها

عار از محصوالت نی عمیق اشا، در حالی که معدنپیدا می کنزیادی شعر گفتن اهمیت 

ای در هر دو  این گونهافراد نادری که از توانهای نبوغ آمیز . نیمکره ی غالب هستند

ند شاعرانی هستند که عالوه بر زیبائی کالمشان مفهومات واالئی را نیمکره برخوردار

کسانی که نیمکره ی غالبشان در پردازش اطالعات بر نیمکره ی دیگر . ارائه می دهند

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


  

 62 

، در حالی که در موارد و بحث می کنند ،کردهبراحتی با گفتار اظهار عقیده  ،غلبه دارد

کوس شخص می داند چه باید بگوید، ولی دچار دشواری در یافتن کلمات برای ابراز مع

آنطور که پیچیده نیمکره ی غالب در برخورد با محرکات . می شودو بحث کالمی  پاسخ

اجزاء آن یا و  مسئلههستند مقابله می کند، در حالی که نیمکره ی مغلوب سعی در تغییر 

نیمکره ی غالب بدنبال مقررات و . هوم کلی بسازدمی کند تا بتواند از آن یک مف

شته دستورالعمل هاست تا آنها را دنبال کند، و اگر مقررات و دستورالعمل هائی وجود ندا

نیمکره ی مغلوب اهمیت چندانی به مقررات . ، آنها را ابداع کرده و رعایت می کندباشند

 .و دستورالعمل ها نمی دهد

ه برای درون نگری و تقویت کارهای مغز و قدرت یکی از پیشنهادات ارائه شد

بخشیدن به ضعف های احتمالی آن تعمق بر، ذهنی کردن، توجه و ممارست به این امر 

است که در برخورد با مسائل مغز شخص چگونه مختصات آن راپردازش کرده، به راه 

رت دیگر به عبا. در نتیجه ی نهائی محصوالت غلبه دارند کدام نیمکره حل رسیده، و

حداکثری محصوالت کدام نیمکره بطور سرشتی در پاسخ به محرکات مورد استفاده 

تقویت ضعف های سرشتی مغز در پرورش آن اهمیت بسزائی داشته و . دنقرار می گیر

در واقع تنها راه باقی مانده برای انسان هائی است که در صدد پیشرفت خود هستند، 

 لقاح نیافتهختار مغز اگر هم ممکن شود، برای نسلهای زیرا تغییر ژنتیک و در نتیجه سا

مسائل و حل مشکالت یکی از ارکان  پردازشاز آن جا که طرز . د بودنقابل اجرا خواه

است، تقویت ضعف ها و تغییر منظر نگاه به این مشکالت می  هر فرد اصلی شخصیت

شده است که  طی قرون اخیر آشکار. بکنندتوانند به سعادت انسانها کمک بزرگی 

محصوالت روش های علمی که نتیجه ی پردازش های نیمکره ی غالب است بیش از 

، لذا تقویت تفکر علمی شده اندمحصوالت روش های فلسفی و دینی در حل مسائل کارآ 

با تقویت روش های کار نیمکره ی غالب در دستگاه های آموزش و پرورش بشدت 

ز تفاوت عملکردهای کلی دو نیمکره ی مغز را جدول زیر خالصه ای ا. توصیه می شود

 :در سطح کالن نشان می دهد
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 نیمکره ی مغلوب         نیمکره ی غالب       

 

 از احساسات استفاده می کند    از منطق استفاده می کند

تخیل و  محصوالتشدر غلبه دارد  خالقیت در محصوالتش           

 غلبه دارند         تصور 

 بدایه ای کار می کند     بال دلیل استدن

 با تصورات فکر می کند    با کلمات فکر می کند

 رؤیائی است      محاسبه گر است

 کلی نگری می کند     از تجزیه و تحلیل جزئیات بهره

                                         می گیرد                        

                 بر عملکردهایش احساسات،   ندیق حاکمبر عملکردهایش حقا

 تصورات و تخیالت حاکمند

 پردازشهایش بر اساس کلی  شهای تفکریش توالی و خطی پرداز   

 نگری موضوع است                    هستند              هستند                                       

و تخیالت  ،تصورات محصوالتش هستندگفتارکلمات و 

 هستند   محصوالتش 

  لفظی  ، و محتوای غیرسلیسی     تعیین می کند رامحتوای گفتار 

 کندگفتار را تعیین می 

 درگیر حال و آینده است   است در گیر حال و گذشته

محصوالتش فلسفه، دین، هنر   محصوالتش ریاضیات و علم هستند

 شعر هستند و  ها،

 ملودی موسیقی ها را می   تصنیف و آهنگ موسیقی ها را 

 سازد

      سازدمی                         

مسائل و جهان را درک می   مسائل و جهان را می فهمد

 کند

 پاسخ ها را قدردانی می کند   پاسخ ها را تصدیق می کند

 جایگاه فضائی محرکات را         و طرح را پردازش و نظم 

 ی کندپردازش و درک م      درک می کند 
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  وظیفه ی اشیاء را می داند    اسم اشیاء را می داند

    کارهایش بر قوه مخیله     دکارهایش بر واقعیت استوار هستن

خرافات ایجاد و ، هستند استوار

 دنکن  می

 داحتماالت را عرضه می کن    استراتژی می سازد

 انگیزه ای کار می کند    عملی کار می کند

 خطرات را قبول می کند    سالمت گزین است

پردازش ابعاد سه گانه ی  پردازش بعد زمان را بعهده دارد

 را بعهده دارد    فضائی 

 سوبژکتیو است      اوبژکتیو است

 

به هدف حقیقی  طوری سازمان یافته کهتکاملی  –طی تاریخ تحولی مغز انسان 

 شامل باید درون خطیفیزیکی  اتذهنی محرک اتادراک، و کارآئی برای بقاء جلوه کردن

مؤثر  موجودات زندهدر بقاء که می توانند محرکاتی . دنباشفضائی  ابعاد و زمانی عدبُ 

 ، حرکات و موقعیت فضائیظاهریوجود  این موجودات بهالزم خواهد بود که  و ،باشند

 عدبُ  2 این دارایهمگی  ،آنها واکنشی مناسب ارائه دهند در مقابلتا بتوانند  ،دهآنها پی بر

بطور  رگانه ادغام شده باشند،ادر آن این ابعاد چههر محرکی که حالت ذهنی . هستند

از آنجا که . شودیا طبیعی رده بندی می  ،محرک فیزیکیحقیقی نمایانگر سرشتی 

پاسخ به این  صاحبش موفقیت آمیزدر ادامه ی بقاء سالم وظیفه ی مغز زیربناترین 

را در طیف فیزیولوژیکی طبیعی یکسان ادراک  هاآنهمه ی انسانها باید  محرکات است

با ارزیابی . کرده و حالت ذهنی ناشی از آنها مفعول ثبات درون فردی و بین فردی باشد

تهدیدآمیز و یا خنثی،  حیات صاحب مغزاین محرکات می توانند برای های مغز 

همه ی الم سمغز بر اساس ساختار سرشتی، . باشند آن برای ادامه ی مفید ابزارهائی

را، چه به آگاهی برسند و چه نرسند، فیزیکی محرکات از این گونه  نمایانگرانانسانها 

مورد استفاده قرار می ش در پردازش هایو  ،یونیورسال ارزیابی کرده (truth) حقیقت

در موجودات زنده اگر چنین نبود . ایجاد کند هادر مقابل آن یمناسب بتواند واکنشتا  ،دهد

در . پیدا کنیم نمی توانستیمدر مقابله با محرکات خاص اک ادراکی یا رفتاری اشترهیچ 

به گونه ای مختلف در مقابل محرکی خاص پاسخ می از ما هر یک هم اگر مورد انسانها 

مقابل این محرکات پیش بینی کنیم، و از  هیچ کدام قادر نبودیم رفتار دیگری را در دادیم،
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در این . ارزیابی می شدندجنون آمیز د که بنظر دیگران سر می زدن رفتارهائی ه ماهم

نه ی حیات و بخصوص در گروه های حیوانات هرج و مرجی عظیم در ساما صورت

که اشتراک  مقتصد بودن سامانه ی حیات موجب شده است .اجتماعی شده برقرار می شد

مراتب حیات  در سلسله مشابه در مقابل محرکات ، و در نتیجه رفتارهای مشابهیژنتیکی

ز موجودات زنده اگر بنا بر این بود که هر یک ا ز طرف دیگرا .شته باشدوجود دا

باید فرمول ژنتیکی و ساختار خاص  داشته باشندخاص یک محرک  برداشت متفاوتی از

ساختار  الزامی به اشتراک ژنتیکی، داشته، و در نتیجهبا دیگران عصبی متفاوتی 

بین افراد یک نوع و یا بین رده های مختلف رفتاری و ماکروسکوپی  ،میکروسکوپی

  .شد نمیموجودات زنده پیدا 

موجودات زنده به هدف ادامه ی حیات محتاج پی بردن به ، از طرف دیگر

در . هستی محرک هائی نیستند که محسوس حواسشان قرار می گیرند( ossmtdC) واقعیت

بقاء و کیفیت  در موجود زندهبا ا آنها برخورد بو نتیجه ی واقع رفتار محرک ها و تأثیر 

اهمیتی  هیچ موجود زنده ایبرای . و نه واقعیت وجودشان دارند زندگی اهمیت حیاتی

کسیژن ساخته آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم ا د کهن واقعیت پی ببره ایندارد که ب

ماده بعنوان  آنشناخت بلکه  .ساخته شده اند ذرات تحت اتمیاز چه  و یا این اتم ها ،شده

بعنوان یک هستی فیزیکی  الزم برای رفع احتیاجات فیزیولوژیک و تشخیص آن ی

تمامی موجودات مغزدار باید شناختی . اهمیت داردو مجزا از بقیه ی چیزها حقیقی 

تا بتوانند آن را برای رفع احتیاج خاص  مشترک از این محرک داشته باشند

در پردازشهای مغزی برای به عبارت دیگر، . فیزیولوژیکی مورد مصرف قرار دهند

زیربنائی ( (reality رسیدن به آن چه که حقیقت زیست شناسی است واقعیت های

شیمیائی محرک که هستی واقعی آن را تعریف می کنند مصرفی ندارند، و  –فیزیکی 

اگر در برخورد با . استچنین توانی عطا نکرده یافته های پرورش نمغزطبیعت هم به 

به کنه ذات آن پی ببرد فرصتی برای واکنش به آن پیدا  می شد هر محرکی مغز مجبور

و مغز برای اداره ی حیات . ایش برای بقاء صاحبش وامی ماندو در کوشش ه ،می کردن

و بر  را حقیقت قبول کرده نمایانگر ساخته شده از محرک بر اساس سازماندهی خودش

این ادامه ی زندگی مستقل روزمره بدون . کندمی  رفتاریاساس آنها برنامه ریزی 

اکثر رفتارهای . بود نخواهد پذیر امکان ، و اکثراً رده ی پائینعملکردهای طبیعی

اگر مغز بعلل اختالالت گوناگونی . روزمره در همین سطح به انجام مطلوبی می رسند

ادر به قکه نصیبش می شود در پردازش مختصات فیزیکی محرک ها دچار اختالل شود 
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در محصوالت آن پیدا حاالت بیماری زائی مختلفی رسیدن به حقیقت محرکات نشده و 

ساختاری و عملکردی گوناگون که ناشی از اختالالت و شدید در موارد پایا . می شوند

شده و قادر به ادامه ی مستقل زندگی  کاوتیشخص دچار عقب ماندگی های ذ هستندمغز 

است  که در نتیجه ی اختالالت کار مغزی به علل گوناگون در حاالت موقت. نخواهد بود

و یا وهم حسی  ،(tsmpotso)، وهم فکری (tmmpotso)شخص دچار وهم ادراکی 

(hsmmpetosdtso) فیزیکیکه مغز محرکات  وهم ادراکی وقتی اتفاق می افتد. می شود 

سایه ها و سر و  برای مثال. نمی کندرا آنطور که بطور طبیعی باید ادراک شوند ادراک 

مغزی که . و به آنها پاسخ می دهد ،درک کرده معنی و مفهوم دارصداهای بی معنی را 

بدون که ممکن است می کند  خلق بی ربطیتفکری  محصوالتاست وهم فکری دچار 

وهم های حسی محصول  .بد تعبیر شده باشد و یا محرک ،محرک محسوسی باشند

بسته به نوع . دنکنود محرک ادراک حسی ایجاد می بدون وج بیماری هستند که هایمغز

مبتال شخص  ،و محل ضایعه ی ایجاد کننده ی این اختالالت آن، بیماری، شدت و ضعف

قبول کرده و یا دچار شک و تردید در حقیقت  یا حتی واقعی ممکن است آنها را حقیقی

 . آنها شود

تی که سلسله مراتب که تمامی محرکاو واضح هم هست یم ه اقبالً اشاره کرد 

با مختصات بکار می اندازند از نوع درون خطی و  در انسانها پردازشهای مغزی را

خود فرد و یا خارج از مغز انسانهای نبوده و از خارج مغز نامبرده در فوق فیزیکی 

و یا  ،خود شخص تفکراتمحصوالت دانسته ها و . سرچشمه نمی گیرنددیگر 

اشتراک گذاشته گوناگون بین انسانها به طریق ارتباطات  دیگران که ازذهنی  صوالتمح

راه اندازی  در می توانند همراه محرکات درون خطی و یا مستقل از آنها ،می شوند

طی روز بارها و بدون هیچ دلیل آگاهانه ای صحنه . بکار گرفته شوندپردازشهای مغزی 

ک می تواند بعنوان که هر ی ،هائی از زندگی گذشته به ذهن هرکسی خطور می کند

 محرکی برای راه اندازی یک سلسله از پردازشهای مغزی در آمده و افکار و اعمال و

در بعضی از افراد که باور کاذبی به حقیقت داشتن . یا رؤیاهای روزانه را باعث شود

ند نذهنی هم می توا هایمحتویات رؤیاهای خوابهایشان دارند، یادمانده های این جریان

 .مورد استفاده قرار گیرندپردازشهای مغزی برای خلق افکار و رفتار حرک بعنوان م

آنها را با ارزش قلمداد  بعد از مواجهه محرکاتی که مغزطرح های واکنشی به  

، بصورت مدارهای دستورالعملی و می دهدنشان موفقیت آمیزی کرده و به آنها واکنش 

این انبار کردن ها در . شوندانبار می ه در سامانه ی حافظ ،ر استفاده در آیندهبه منظو
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مسئول به آگاهی کشاندن آن در گام اول که  انجام می گیرد همان نقطه ای از قشر مغز

انتزاعی خاطره ی رنگ قرمز سیب در مرکز ادراک برای مثال  .بوده است ویژگی ها

لفی سطح خارجی لوب خدر بخش تحتانی  آن شکل ،در لوب پشت سری رنگ قرمز

و  ،و مزه ی آن در لوب آهیانه ای پردازش شده ،بوی آن در قشر بویائی اهی،گیجگ

در صورت لزوم و طی به انجام رساندن کار در دست و یا حل مسئله . بایگانی می شوند

سامانه ی حافظه ی بصورت دستورالعمل توسط بایگانی شده های  ای فکری این ویژگی

همه ی ویژگیها الزامی  ین امر بازخوانیدر اواضح است که . شوندبازخوانی می  کار

ویژگیها  حداقلو به منظور تسریع در پردازشها،  به اندازه ی لزوم فقط بلکه مغز ،ندارند

برای مواجه می شوید برای مثال وقتی با پرنده ای و یا تصویرش  .دکنبازسازی می  را

کافی است، و  برای شناخت دوباره اش( شکل)فقط بازسازی حدود و ثغورش شناخت آن 

 از این جهت است که .الزامی برای بخاطر آوردن رنگ و صدا و نوع پروازش نیست

بهیچ عنوان حاوی تمامی ویژگی های محرک  می رسندبه آگاهی  هائی که بازسازی

مغز تمامی  عات قشرکشوهای بایگانی اطال ،به منظور صرفه جوئی. نداولیه نیست

را در خود جای نمی  بخصوص محرکات پیچیده، فیزیکی اتجزئیات ویژگیهای محرک

. فقط مقادیری را که برای مصارف بعدی الزم می داند بایگانی می کندمغز د، بلکه نده

در اشخاص مختلف توان بایگانی کردن و بازخوانی اطالعات موجود در این مدارها هم 

ر است که از این نظ. توزیع توانهای زیست شناسی است زنگوله ای شکلمفعول منحنی 

در سلسله مراتب بایگانی و . یادگیری و استفاده از یاده ها بین انسانها متفاوت هستند

 . ممکن است مقادیر زیادی از اطالعات حذف شوند بخاطر آوردن

که به آنها اشاره ی پردازشهای مغز کننده ی راه اندازی ات غیر فیزیکیمحرک

 باورهای همه ی برای مثال .باشندن زما و مکان ویژگی دو فاقد یکی از ممکنسترفت 

مفهوم . دارای چنین ویژگی هائی هستند و ریاضی ،تفکری، دینی، فلسفی متافیزیکی

 فرمولانتزاعی 
3
e = 

3
b  +

3
s  که ارتباط نسبی اضالع آن را در مثلث قائم الزاویه

. ده استکردر آن حذف  زمان را است که بعد محصول مغز فیثاغورثینمادی می کند 

=  6فرمول در 
1
o  ،و یا زمانی قابل هیچ بعد مکانی که محصول ذهنی ریاضیدانان است

وارد کردن مفهوم صفر در ریاضیات یکی از گامهای پیشرفت . یافت نمی شوددرکی 

در دنیای فرم های . ریاضی اعشاری بوده است، مفهومی توخالی از همه ی ابعاد

به بی  ،از ازل تا ابدهم و بعد زمان  قابل درکی نمی توان یافت، افالطونی بعد مکان

برداشت ها و پیشنهادهای این . ندکشیده شده اقابل ادراک  ابعادیهائی خارج از نهایت 
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ویژگیهای محرکات فیزیکی هستند سلسله مراتب پردازشی  بعضی از گونه ای که فاقد

این . ندفاقد همین ویژگی ها هستمحصول ذهنی آنها هم در مغز ایجاد می کنند که ای 

واضح است  .محرکات هستند که ریشه ی آنچه که متافیزیک لقب گرفته را بنیان می نهند

طی با ابارت ،هستندطی تاریخ فرهنگی او مخلوق مغز انسانها که این محرکات همه ی  که

انسانها برای مغز خارق العاده ی کوشش  تمحصوالو  ،شتهدنیای واقعی فیزیکی ندا

نتیجه ی و یا  ،برای آنها جواب قانع کننده ای نداشتهی هستند که یافتن پاسخ به سؤاالت

گیهای یکی از ویژ .در یافتن نظم در دنیای محسوس فیزیکی بوده اندکوشش مغز انسانها 

سرشتی مغز انسانها در کوشش برای رده بندی ادراکات یافتن نظم در جهان است، 

 . ریاضیات یکی از ابزارهای مغز در این کوشش است

 برداشتهاهستی، واقعی، یا حقیقی بودن اکثر این بحث های اثبات طی تاریخ 

این  ارائه شده برای توجیه پاسخ های. آمده انددر بصورت معضالت و مشکالت تفکری 

محسوس حواس نبوده و نمی توان آنها برای اثبات وجود و ویژگیهای آنها گونه مباحث 

از مربوط به برداشتهای متافیزیکی،  مراتبتمامی سلسله . را در دنیای فیزیکی یافت

و  ،شدهو پرداخته انسانها ساخته  مغزگرفته تا محصوالت آن در اندرون آنها محرکات 

به عبارت  .می گیرندپردازش شده و شکل از آن  و در بخش خاصی ،هستی یافتهدر آن 

یا  نهاد در خارج از آن هیچ اثری از وجود و ،دیگر مغز انسان خالق متافیزیک است

شرط اساسی متافیزیک بودن از این جهات است که . متافیزیکی یافت نمی شود عنصری

محسوس و یا در دنیای  آناز  فیزیکی اثر هیچگونه نهادی این است کههر یک عنصر یا 

، و نمایانگر ذهنی آن هم باید فاقد یک و یا توان یافتاستفاده از وسائل آزمایشگاهی نبا 

 .کی باشدچندین بُعد فیزی

بطور  ، برخالف محرکات متافیزیکی،محرکات فیزیکی نمایانگران ذهنی

برخورد به محض  و ،محتاج یادگیری نبودهخلقشان شده،  وارد ذهنجریان سرشتی در 

محرک به گیرنده های حسی شخص قادر به جلوگیری از ایجاد محتویات ذهنی  فیزیکی

به شرط این که . یا کمیت آنها را تغییر دهد و قادر نیست که کیفیت ،مربوط به آنها نبوده

با در عوض نشده باشد، ناگهان  گربه ی خانه ی شما بدالئل فیزیکی دیگری وضعیت

شما باید همیشه آن را بهمان شکل که نظر گرفتن تغییرات جزئی ناشی از مرور زمان، 

اگر از . دیگر و شمایل شکلو یا به  اندازه ی کوچکتر و یا بزرگتر،هست ببینید، نه به 

دیگران هم بخواهید که ویژگی های همین گربه را شرح دهند معلوم خواهد شد که آنها 

نگاه به نقاشی های رآلیستی این . هم نمایانگری های ذهنی مشابهی از همین گربه دارند
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، از آنجا که باورهای متافیزیکی محرک محسوس برعکس. نکته را به اثبات می رساند

در مغز تعبیه نشده برای آنها ، توان سرشتی برای ایجاد نمایانگر ذهنی فیزیکی ندارند

محرک ایجاد همه ی آنها نمایانگران ذهنی ناشی از تفکرات انسانهائی هستند که  ، واست

در پی یافتن پاسخ به سؤاالتی انتزاعی برآمده اند، که موضوع مکتب متافیزیکی مربوطه 

شتار به دیگران ارائه شده و سلسله مراتب این تفکرات بصورت گفتار و نو. است

تفکرات  در واقع. به انجام می رسانندهر فردی خود را در مغز  ویژه یپردازش 

و  ،بنیانگزاران مکاتب متافیزیکی بوده ذهنی متافیزیکی از هر نوع آن، صرفاً نمایانگر

ً انعکاسی از حقیقت اکتسابی ساختار بر اساس  .نیستند هستیو یا واقعیت  ،الزاما

دریافت کنندگان ، ، درجه ی ذکاوت، و توانهای عالی مغز در استدالل و قضاوت(شعور)

. پیدا می کنندرا مخصوص خودشان به این برداشتها باور و ایمان پیام های متافیزیکی 

زمانهائی طوالنی را صرف توجیه مکتب های متافیزیکی بعضی از دنباله روان 

گاهگاهی دنباله روان و  ،کردهو منظور خالق آنها از مقصود  برداشت های مختلف

گاهگاهی  .قرن ها بدنبال تعبیر و تفسیر این برداشتها می روند مکتب های متافیزیکی

علیرغم ضعف های بسیار زیاد و رد غیر قابل انکار تمامی و یا بخشهائی از هم، 

و  مانده،پای برجا بعنوان مکتب خاصی سلسله مراتب تفکری ارائه شده برداشتهای اولیه 

دینی مانند ادیان  گوناگونمتافیزیک های . داز نسلی به نسل دیگر منتقل می شو

ابراهیمی، هندوئی، زرتشتی، و فرقه های متعدد آنها؛ و انواع فلسفی آن مانند بودائی، 

محصول تفکرات و .. .افالطونی، ارسطوئی، ابن سینائی، فارابی، کانتی، دکارتی و

که ایده های جدیدی برای توجیه  هستند انگزاران هر یک از آنهااستدالالت بنی

برداشتهائی ارائه داده اند که به زعم آنها برداشتهای قبلی در این موارد کفایت نداشته و 

این امر در مورد ریاضیات و یا هر شاخه ی تفکر . یا در آنها اشتباهاتی رخ داده اند

داشته  به بازنگری در این مکاتب را زنده نگه متافیزیکی دیگر نیز صادق است و احتیاج

 . است

ساختار پیش زمینه ی  فقدان بعلت، توسط مغز در پردازش محرکات متافیزیکی

درون  ،های ثبات بین فردیمعیار  که دارایبرای رسیدن به جوابی  توانی، سرشتی

ن جهت است از ای. داشتن وجود ندارد ءو استثنا پذیری، ذباثبات ک قابلیت بدون ،فردی

عنوان به را  بنیانگزاران مکاتب متافیزیکی محصوالت ذهنیکه قریب به اتفاق انسانها 

از آنها تقلید با باور و ایمان بطور منفعل و بی چون و چرائی و  ،قبول کردهجواب قاطع 

بعضی دیگر در حالی که این برداشتها را حقیقت محض قبول می کنند، در . می کنند
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این افراد معموالً . بیشترشان بر می آیند چهدادن به آنها و اثبات هرصدد شاخ و برگ 

، بلکه سعی می کنند که با استفاده از ندارندشکی در برداشت کلی ارائه داده شده 

و جنبه های خاصی از برداشت  رده،برداشتهای خودشان تغییر و تحولی در آنها ایجاد ک

دلیل این کوشش در اغلب موارد . قویت کنندقرار داده و تبیشتر اولیه را مورد کنکاش 

رشد و تحوالت فرهنگی اجتماعات است که این برداشتها را زیر سؤال برده و اولیاء این 

امور را مجبور به واکنش می کند، تا نکند شک و تردید ایجاد شده به تمامی پارادایم 

 . گسترش پیدا کند

ه آگاهی برسند و چه چه ب خود افراد محصول پردازشهای مغز بطور کلی

و پردازشهای مغز دیگران، اگر مقبول افتند بعنوان حقایق مورد استفاده قرار  ،نرسند

حتی محصوالت مغز کسانی که دچار . را تعدیل می کنند هاگرفته و افکار و رفتار 

بیماری های روانی شدیدی بوده و یا بعلت مصرف توهم زاها دچار اختالل کار وخیم، 

. بصورت حقیقتی غیرقابل انکار ادراک می شود شان، جریان ذهنیندده اولی موقتی ش

ً شنیده اید که مصرف کنندگان مواد توهم زا می توانند چنان دچاراختالل پردازش  حتما

تفکری شوند که باورشان کنند که می توانند پرواز کنند و از پنجره خود را پرتاب کرده 

در موارد زیادی باورمندان به  ،ت کهجالب این اس. و باعث مرگ خودشان شوند

 این موضوعات برداشتهای متافیزیکی تعصب بیشتری در حقیقی بودن ادراکات خود از

شخصاً با کسانی مواجه . تا ادراکاتی که از محرکات فیزیکی به آنها دست می دهد ،دارند

شده ام که در ادراک مشترک بی چون و چرای قرمزی یک سیب توسط انسانها شک 

 داشته و متعصبانه ای باور انواع هستی های متافیزیک، ولی در باره ی وجود ارندد

برداشتهای . به خطر اندازند آنها قبوالندنند جان خود و دیگران را برای حاضر

مثل دانش های دیگر در سلسله مراتب تفکری  ،متافیزیکی بعد از قبول فعاالنه و یا منفعل

ذاشت و در حل و فصل مسائلی که این باورها کارآئی پیدا باورمند تأثیر خود را خواهند گ

در صورتی که در عمل و یا در تجربیات . می کنند، مورد مصرف قرار می گیرند

تفکری دیگر از این باورها نتایج مطلوبی حاصل نشود، شخص باورمند دچار مخمصه 

از این باورها و اگر ساختار مغزیش کفایت داشته باشد دست  ،ی تفکری دوگانه ای شده

ولی اگر دچار حالت ذهنی تعصب گرایانه . برداشته و از نو بدنبال حقیقت گام برمی دارد

باشد قادر به تغییر تفکری نبوده و نتایج غیرمطلوب حاصل از رفتارهای ناشی از 

 . باورهایش را به عوامل و یا انسانهای دیگر، بخصوص غیرباورمندان منسوب می کند
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 به عاری بودن کثر برداشتهای متافیزیکی براحتی می توانا بازتاب بربا 

از آنجا که اکثر برداشتهای . ابعاد فیزیکی پی برد ک یا تمامیاز ی نهادهای این گونه

نیمکره ی مغلوب سامانه ی لیمبیک محصول  ، بخصوص در پارادایم ادیانمتافیزیکی

به عبارت . نمی توان یافت در خلق آنها را اجزاء، و ویژگی توالی ،عد زمانهستند، بُ 

هیچ یک از . دیگر این نهادها فاقد بُعد زمان بوده و مشمول مرور زمان هم نمی شوند

آفریدگارهای باوری انسانها زمان تولد مشخصی نداشته، دوران کودکی و بلوغ و پیری 

ر در موارد خاصی حتی بعد فضائی نیز د. به آنها اطالق نشده، و مطمئناً مرگ هم ندارند

. در می آیند طبیعیو بصورت انتزاعاتی فاقد ابعاد چهارگانه ی  ،آنها وجود نداشته

در باره ی آفریدگار براحتی فاقد بعد زمان شده و  ادیان ابراهیمیبرداشتهای متافیزیکی 

می این برداشتها در زمانهائی قرار داده  لذا، شروع .دخداوند ازلی و ابدی فرض می شو

در . قرار می دهندخارج از تصور انسانها آنها را و یا  ،د نداشتهشوند که انسانی وجو

همانطور  و ،استمحصوالت نیمکره ی مغلوب خارج کردن موقعیت فضائی مشکلتر 

و یا خدایان، از سیاره ی نیبریو  ،طی تاریخ ادیان همیشه جائی برای خدا که خواهیم دید

 ،ظر گرفته شده و براحتی مقبول افتادهدر ن ،گرفته تا کوه المپیا، کرات آسمانی تا بهشت

مفهومات متافیزیکی از قبیل سوی بی سوئی، جانب . و بحث آن خاتمه یافته تلقی می شود

فقط توسط مغز انسانها قابل تجسم هستند .. .بی جانبی، ابدی و ازلی، الیتغیر، و المکان و

ات، فرهنگ ها و و با وجود عدم ارتباطشان با دنیای فیزیکی زیبائی خاصی به تفکر

این برداشتها بمراتب پیچیده تر و بدیع تر از . ادبیات بی کرانه ی انسانها داده اند

برداشتهای مربوط به محرکات فیزیکی درون خطی هستند و اکثراً در مغزهای نوابغی 

خلق می شوند که تأثیرات زیادی در تحول و تکامل فرهنگ ها و حل مسائل بزرگ 

که متاعی  مؤثر تر از گروه اول لذا طی تاریخ این محصوالت .اجتماعی داشته اند

البته باید اذعان کرد که همین تفکرات و . واقع شده اند، بازاری و روزمره هستند

سانها و غریبی هم در پیشرفت تفکری واقع گرایانه ی انبرداشتها گمراهی های عجیب 

در  .ورد بررسی قرار می دهیماز آن ها را مانواعی که طی این کتاب  ،ایجاد کرده اند

فردی و اجتماعی بدون متاعهای روزمره ای که ذکرشان رفت ادامه ی زندگی  ،حالی که

، و شاید براحتی، و بدون تفکرات متافیزیکی ممکن نخواهد بودبرای یک لحظه هم 

  .بتوان زندگی آرام تری را برای بشریت مهیا کرد

حالت شود،  درگیری مغز هامکره یکی از دو نیفقط محرکی در پردازش اگر 

از حاالت فیزیولوژیک طبیعی، . آن فرافیزیکی ادراک و تعبیر می شود آگاهی از
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می تواند  حالت ذهنیروزمره و سالمی که بطور استثنائی محرک ایجاد کننده ی 

و سلسله مراتب پردازشی خود را در  ،ی مغزی شدههامنحصراً وارد یکی از دو نیمکره 

 هائیآگاهی  اغلباین رؤیاها  .رؤیاهای خواب هستند ،ه به پایان برساندهمان نیمکر

، و در آن نسبت داد فیزیک خالصایجاد کرده که نمی توان آن را به  عجیب و غریبی

طی تاریخ از این جهت است که . بطور هم زمانی ابعاد الزم محرکات طبیعی را یافت

، منجمله روح آزاد شده از جسم فیزیکیمتانهادهای توهمی انسانها این رؤیاها را به 

که با ارواح آزاد شده ی دیگر منجمله فوت شدگان در برزخ  اند دادهنسبت  هنگام خواب

در مرحله ای از خواب که به نام خواب با حرکات سریع چشم . تماس حاصل می کنند

(osytt sCs gs sgsod ) شوندمی  ایجادعجیب و غریبی  آگاهی هایمعروف است 

هیچ حقیقت و واقعیت ولی با  ،حقیقی فرض می شونددر زمان ادراکشان گرچه که 

 geniculo-ponto-(occipital ) پشت سری –زانوئی  –امواج پانسی . ندارندارتباطی 

واقع در ساقه ی مغز سرچشمه می  (gigantocellular)که از نورون های غول پیکر ( 

به آگاهی وارد می  محتوای رؤیاهادر حین خواب با حرکات سریع چشم که گیرند، 

ائی را که در حال به حافظه ، مدارهای موجود در یک نیمکره، بخصوص مدارهشوند

ی نتیجه . هستند بطور اتفاقی و بی برنامه بفعالیت وا می دارندسپردن اتفاقات جدید 

. شوند ی خواب میهاد جریان ذهنی رؤیابصورت ادراکی حقیقی وار فعالیت این مدارها

پشت سری  –زانوئی  –بسته به نیمکره ی فعال شده توسط امواج پانسی ریان ذهنی، ج

از این نظر است که رؤیاهای خواب . محرکات فیزیکی باشدمی تواند فاقد یکی از ابعاد 

با جریان ذهنی روزانه بطرز غریبی و  ،نداشتهزمان اتفاق  ممکنست  قطعه قطعه شده،

عجیب و غریب نیز و ادراکات فضائیشان  ،ت بودهمتفاوی ناشی از محرکات فیزیکی 

حتی اگر مغز به هدف انجام وظائفش در خواب، این رؤیاها را یک پارچه و . هستند

با ادراکات  یاهان آگاهی وارد کند، محتویات این رؤبصورت داستانی با قوام به جریا

ب خلقت و به فصل خواب کتا) بیداری ناشی از محرکات فیزیکی تفاوت فاحشی دارند

 . (تکامل مغز و روان مراجعه کنید
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خواب بدون حرکات سریع چشم ، (sitom )امواج مغزی در بیداری : 3.2شکل 

(Mmms) و خواب با حرکات سریع چشم ،(mms) .mmy  امواج

 -زانوئی  –پانسی  امواج nyPفعالیت های عضالنی؛ و  msy الکتروانسفالوگرافی؛

 .تولید می شوند REMهستند که در خواب پشت سری 

Andrew S. Lim, MD,
 
et al, Characterization of REM-Sleep Associated Ponto-

Geniculo-Occipital Waves in the Human Pons. Sleep. 2007 July 1; 30(7): 823–827  

اکتسابی در ساختار سرشتی و یا همان طور که اشاره رفت بعلت اختالالت 

و  ،می توانند ادراکاتی غیرطبیعیهم ئی مغز محرکات فیزیکی طبیعی فیزیکی و یا شیمیا

در نتیجه رفتارهائی بیماری زا ایجاد کنند که از طیف قابل قبول کمیت و کیفیت رفتار 

و  این بیمارانو در صورت طوالنی شدن مانع زندگی مستقل  ،افراد اجتماع خارج بوده

ین گونه افراد را مبتال به بیماریهای ا. دنبرقراری رفتار های مناسب بین فردی شو
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از این موارد می توان گروه بیماری هائی را نام برد . رده بندی می کنند عصبی - روانی

در این بیماران صدا و یا . شنوائی جنون آمیز می شوند یا که موجب توهمات بینائی

تیجه اش بسیار تصویر خنثائی می تواند پردازشهای بیماری زائی در مغز ایجاد کند که ن

بعضی از این بیماران . و نمی توان در آنها هیچ واقعیت محسوسی را یافت ،پیچیده بوده

و مشکل می توان  متافیزیکی می دانندمحرک این ادراکات را در ارتباط با نیروهائی 

در این حال گفته می شود . کاذب بودن این ادراکات را با منطق و استدالل به آنها قبوالند

ندارد، حالتی که یکی از مشخصات اصلی جنون  (insight)یمار توان دورن نگری که ب

در مشابه بطور موقتی جنونی و روانگرا هم مواد توهم زا  بعضی از مصرف. است

شخص ایجاد می کند که تمامی ویژگی های جنون های ناشی از بدکاری های طوالنی 

توهمات . یمار و اطرافیانش ایجاد کندو می تواند عواقبی وخیم برای ب ،مغزی را داراست

بینائی و شنوائی بدون وجود محرک فیزیکی خارج از جسم فرد بطور نادری در 

بیماریهای دیگر مغزی و یا مصرف بعضی از داروها مثل داروهای مؤثر بر سیستم 

استیل کولین هم بوجود می آیند، ولی در این حاالت خود بیمار به واهی بودن این 

و یا با کوشش مختصر اطرافیان و یا پزشک معالج درون نگری  بوده،واقف ادراکات 

 . و به واقعیت امر پی می برد ،پیدا کرده

و یا شاید بتوانیم بگوئیم در پرکاری های  ،بدکاری هاانواع جالبی از در 

با وجود این که ممکن است  ،کنترول نشده ی سیستم لیمبیک توسط قشر جلو پیشانی

نظر اجتماعی از طیف طبیعی خارج نباشد، و یا در طیف قابل قبول  رفتار شخص از

د، محرکات نزندگی می کنافرادی باشد که در یک فرهنگ برای باورها و ادراکات 

می توانند سلسله مراتب تفکری ای را راه اندازند که نتیجه اش دارای نامربوطی فیزیکی 

عبادت یک  ؛در مراسم دینیحالت ذهنی ناشی از شرکت . مشخصات متافیزیکی است

نمی توان هیچ محرک معنی داری یافت، بهترین مثال این  هایا یک آرامگاه که در آن ،بت

گونه پردازشهای مغزی است که مشغله ی مهم بسیاری از انسانها طی تاریخشان بوده 

بهمین منوال برداشتهای مغزی متفکران تاریخی که به عنوان محرکی حقیقی برای . است

ازشهای تفکری وارد اجتماعات شده و با تقلید بین افراد یک اجتماع بطور افقی از پرد

و بطور عمودی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند،  ،فردی به فرد دیگری

محصوالتی در مغز افراد ایجاد می کنند که حقیقت انگاشته شده و اکثراً بطور متعصبانه 

و توان درون نگری ها از طریق ایجاد ترسی  ودشای در واقعی بودن آنها پافشاری می 

 . از افراد سلب می شود ،نهادینه شده از انکار آنها

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


  

 75 

از عملکردهای مهم دیگری که توالی زمانی و یا پردازش خطی محرکات در 

سازمان  .ایجاد ادراکات و مفاهیم آنها نقش اساسی دارند می توان ریاضیات را نام برد

ی هامغزهای انسانتهای هماهنگ مدارهای قشری فعالی های انتزاعی ریاضیات از

در  زندگی کرده، یازمان ما  درو  ،ز ماو می گیرند که قبل ا ،سرچشمه گرفتهفراوانی 

به  از فعالیت های عالی مغز هستند که ابزار های ریاضی. خواهند کردآینده زندگی 

ی و کیفی ویژگیهدف  خاصی از های  یافتن نظم در دنیای محسوس، رده بندی کم 

 ناشردر اختیااز دنیای فیزیکی  برداشتهای انسانهاثابت و پابرجای توجیه محرکات، و 

 جنبه،از این مفهوماتی پایا نیستند،  ریاضیاتدر سطوح باال، از آنجا که . شده اندگذاشته 

از  تحول و تکاملای در حال  حیطه ریاضیات. با مفاهیم متافیزیکی وجه مشترک دارند

ات انسانهائی هستند که در پی یافتن نظمی در جهان فیزیکی، با استفاده از زبانی تحقیق

که  هستندحتی ریاضیات اعشاری ای که آنقدر روزمره . اند به نام ریاضی ،مشترک

. محصول هزاران سال اختراعات مختلفه است ،کسی به تاریخ ظهور آن فکر نمی کند

و امثالهم صفر  ،اعداد فرضی ،اد، لگاریتمجدول ضرب، مفهوم ریشه ها و توانهای اعد

از مختصات انتزاعی اجسام  اعداد و اندازه های اشیاء. همه اختراعات بشر هستند

ارتباط بین تعداد و اندازه ی توسط آنها هستند که مغز بطور بدایه ای محسوس فیزیکی 

اندازه ها معنی در غیاب اجسام فیزیکی اعداد و . نسبی یک رده از آنها را تعیین می کند

 . و مفهومی ندارند

 

( osodsysmso )و قطب لوب پیشانی  (Angular Gyrus)شکنج زاویه ای : 3.3شکل 

 . مکره ی غالبدر سطح خارجی نی

یات مقدماتی را پایه ریزی می کنند، ارزش ضاعداد تک رقمی که اساس ریا

که بطور  ،بدست می آورند (gsodsm opgbso mtos)خود را در توالی خط ذهنی اعداد 

این . است نیمکره ی غالب تعبیه شده( sompmso mCopo)سرشتی در شکنج زاویه ای 

 قطب لوب

  پیشانی
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طرف چپ مغز جای گرفته مسئول درک اسامی  شکنج که در انتهای شیار جانبی در

بر پایه ی مدارهای سرشتی انگشتان )انگشتان، و حساب کردن بر اساس اعداد اعشاری 

آسیب این شکنج شخص را . ، و تشخیص طرف راست از چپ بدن است(ده گانه در مغز

ان، و از تمامی مفاهیم ریاضی از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها، و نام گزاری انگشت

که معموالً  این مجموعه عالئماختالل در  . بدن محروم می کند از راستتشخیص چپ 

 سندروم گرستمن ناشی از ضایعات عروقی و سکته ی مغزی در این ناحیه است

(ysoodgso oCotosgs) اجسام درک بزرگی و کوچکی نسبی . خوانده می شود

و  ،ازشهای فضائی مربوط شدهبه پردفیزیکی، و حدس سرشتی وزن بر اساس اندازه، 

یادگیری این امر . و محتاج یادگیری نیست بوده، از اعمال نیمکره ی مغلوب و بدایه ای

که اعداد چگونه در ارتباط با هم قرار می گیرند نیز محتاج پردازش بدایه ای فضائی 

برخالف جمع و منها که عملکردهای بنیانی و سرشتی  ،ضرب و تقسیم کردن. است

بعد از یادگیری، در سامانه ی حافظه بصورت دستورالعمل هائی بایگانی می  ،هستند

 .و مورد استفاده قرار می گیرند شوند که در موقع لزوم بازخوانی شده

ات مانند تمامی محصوالت تفکری، عقالنی و علمی تحول آهسته ی ریاضی

ان داده اند که مطالعات زیادی نش .است هابودن آن یمحصول مغز نشان دهنده یبشریت 

حیواناتی که بنظر  و ،استزیست شناسی نهفته در طبیعت  و کمیتریشه ی درک اعداد، 

تشخیص تفاوت بین سری یند، مثل موش صحرائی و یا کبوتر قادر به ما بی شعور می آ

به بخشی از مغز حیوانات که آنها را قادر . دوتائی، سه تائی و یا بیشتر هستند محرکات

این بخش از مغز به . می گویند (seepgpmsdso) رده است جمع آوری کنندهبه این کار ک

 .را می دهد یا کمیت ها حیوانات مغز دار توان بدایهی فهم اعداد

Tobias Dantz, Number: The Language of Science, Penguin Group. 375 Hudson 

St., New York, NY, USA 10014, 2007 

از دو بیشتر یا بزرگتر ای شیئ از هر عدد  2 ند کهنسان بطور سرشتی می داا 

 1تقسیم بر  21، و یا 21مساوی  1ضربدر  3بگیرد که  است، ولی باید یادعدد از آن 

محل پردازش جمع کردن . ، مفهوماتی که مختص مغز انسانها هستنداست 3مساوی 

که کدام یک از به نتیجه ی دقیق با محل تخمین این  نبرای رسید 31و  78دو عدد ذهنی 

به حاصل جمع نزدیک تر است، با هم  (631یا  631برای مثال ) دو جواب ارائه شده

حالی که جمع اولیه مقدماتی تخمین اخیر پردازشی استداللی است، در . تفاوت دارند

عدد اول  27این است که بدون شک فقط مغز انسان است که قادر به ارائه و فهم . است
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و یا سعی در  ،و یا هر شکل هندسی دیگری کرده ،عیین سطح دایرهو یا سعی در ت ،است

 در فرمول هندسی (π) به عدد پی پی بردن
2

π r s=  فرمولی سطح دایره بکنددر مورد ،

سال قبل از  387که بی هیچ شکی محصول مغز ارشمیدس ریاضی دانی است که در 

انهای نبوغ آمیز مغزش بدست او این فرمول را با استفاده از تو. میالد بدنیا آمده است

  .آورد، نه از دنیای متافیزیکی افالطونی

استدالالت پیچیده تر ریاضی که بصورت مفهومات انتزاعی در ردیف منطق و 

ی در قدامی ترین بخش مغز یعنی قطب لوب پیشان ،استدالالت در می آیند

( osodsysmso )این بخش از مغز انجام این رده از ریاضیات برای. به انجام می رسند ،

. به ساختارهای پایه ای تر مثل شکنج زاویه ای و سامانه ی خاطرات اعداد وابسته است

سیبی به این سامانه های پایه ای وارد شود، توان انجام استدالالت ریاضی آبی شک اگر 

از قبل بطور سرشتی و مدارهای مربوط به خط ذهنی اعداد . فرو می ریزدپیچیده هم 

، ولی راه اندازی و پرورش مدارها و شبکه های مربوط به رده ی دوم و سوم دهبو آماده

توان این مدارها و شبکه ها هم مثل بقیه ی توانهای مغز . ریاضیات اکتسابی هستند

بعضی در انجام آنها به حد نبوغ رسیده، و بعضی بیش  ،داشته زنگوله ای شکلتوزیعی 

 . بردنخواهند  ای از مفهومات ابتدائی از ریاضیات بهره

توان صحبت پیداکردن قبل از  ،انجام شده در کودکان یآزمایشگاه مطالعاتدر 

در حین  (mmn =s sist osoysoos ysdsodtsmo)و با برداشت امواج مغزی  ،نکرد

معلوم شده است که بطور سرشتی  بیشتر و کمتر از اشکال مختلفه تعداد همزمان ارائه ی

در  ؛واکنشی در لوب آهیانه ای ایجاد می کندبعد از ارائه، ثانیه هزارم  311 تعداد بیشتر

ایجاد می کند که  واکنشی گیجگاهی –در منطقه ی پشت سری  تعداد کمترحالی که 

نوزادان قادرند بین زوج های . هزارم ثانیه بعد ایجاد می شود 211زودرس تر بوده و 

که عرضه  تعدادیر نظر گرفتن بدون د که با نسبت مساوی با هم فرق دارند، شکالیا

هر چه کودک (. 23و  61یا  ؛61و  8 تعداد برای مثال بین)می شود، تفاوت بگذارند 

نشان داده  مطالعاتاین . کند تفاوت نسبت های کوچکتری را درک می کندبیشتر رشد 

 . اند که بدایه های زیربنائی ای از این قبیل در یادگیری شمردن درگیر هستند

Hyde, DC; Spelke, ES. Neural signatures of number processing in human infants: 

Evidence for two core systems underlying numerical cognition. Developmental 

Science. 2011; 14 (2):360-371. 
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ریاضیات رده های باال هم یکی از توان های حداکثری مغز انسان در در واقع  

ضی از ویژگی هائی است که ورای تعداد و اندازه ی نسبی به دنیای فیزیکی توجیه بع

فرمول های ریاضی و حل و فصلی که برای آنها ارائه می شوند . نسبت داده می شوند

ممکنست  ،اگر با تجربیات آزمایشگاهی و مشاهدات جدل ناپذیر مطابقت داشته باشند

دنیای واقعی باشند، یا ممکمنست  روابط فیزیکی پیچیده یو منطقی گویای محسوس 

همانطور که بارها به اثبات رسیده، صرفاً محصول ممارستهای تفکری انسانها بوده و 

ریاضیات . پی برده، یا تحول و تکامل پیدا کنند بودن آنها یا ناقص اشتباه به طی زمان

ریاضیات  ،عربی –، چینی، هندی (ریاضیات فیثاغورثی)بابلی، مصری، یونانی 

، ریاضیات اروپای قرون وسطی، ریاضیات دوران (ریاضیات خوارزمی)سالمی ا

نشان  مدرن، و ریاضیات قرن بیستمرنسانس، ریاضیات دوران انقالب علمی، ریاضیات 

دهنده ی سیری تکاملی در این سامانه ی تفکری انسانهاست که انتهائی برای آن قابل 

هندسه است ساختار ذهنی سرشتی تشخیص شکل اشیاء که پایه ی علم  .تصور نیست

گی روزمره مورد احتیاج و از آنجا که برای زند ،ستو حیوانات مغز دار انسانهاهمه ی 

تمامی حیوانات مغز دار باید شکل مار . در همه یکسان ادراک می شونداحتماالً هستند 

یجاد را یکسان ادراک کنند تا بوجود آن پی برده و واکنشی مناسب در برخورد با آن ا

این  ،از آنجا که اشکال ناشی از پردازش ارتباطات فضائی مرزهای اشیاء هستند. کنند

 . نیمکره ی مغلوب به انجام می رسدلوب گیجگاهی بخش خلفی سطح تحتانی امر در 
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را در سطح ( منطقه ی قرمز رنگ)( osodsysmso )قطب لوب پیشانی :  3.1شکل 

 .را نشان می دهد  ی چپنیمکره  قدامی

درگیر تفسیر ریاضیات و هستی شناسی آن  زیادی از دوران باستانی متفکران

شده و تعبیرات بسیار متعددی ارائه داده اند که هر یک مکتب فلسفه ی ریاضیات خاص 

بر اساس برداشت او از وجود دنیای  یدنباله روان مکتب افالطون. خود را بنیان نهاده اند

فضائی و یا علتی  -ور دارند که ریاضیات انتزاعی بوده، و ویژگیهای زمانیبا فرم ها

مشکل این فلسفه ی متافیزیکی مثل تمام باورهای . نداشته، ازلی و الیتغیر هستند

متافیزیکی دیگر در این است که نمی تواند به این سؤاالت پاسخ دهد که این نهادهای 

و در کجا انبار شده اند، و ما چگونه به  ،ریاضی چگونه و توسط چه کسی ساخته شده

آنها دست یافته و به وجودشان پی می بریم؟ آیا دنیائی کامالً جداگانه و مستقل از دنیای 

مختص یکی از آنها د که ندنیاهای متعدد متافیزیکی دیگر وجود دار یا فیزیکی ما و

پی بردن انسانها به  اشغال شده است؟ آیا ریاضیات قبل ازو با این نهاد  ،ریاضیات است

چنگ آوردن ه راه رسیدن به این دنیا و ب. ؟شته انددر این دنیا وجود دا (s yotsot)آنها 

حقایق ریاضی چیست؟ چگونه با یادگیری علم ریاضی دسترسی به این دنیا میسر می 

انسانها وجود  بعضی از شود؟ بعضی فرض بر این گرفته اند که نوعی توان بدایه ای در

ً به دنیای نهادهای ریاضی دست یابی پیدا کنند، نهادهائی که دارد  که می توانند مستقیما

استداللی که به اولیاء باورهای . از قبل ساخته شده و در دنیای متافیزیکی انبار شده اند

در این حال، درست شبیه به بقیه . هم نسبت داده می شونددر انواع دیگر آن متافیزیکی 
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 ؛محل آن در بدن انسان ؛طبیعت ذات این توانطرفداران آن باید  ،کیی باورهای متافیزی

با دنیای  قراری ارتباطش با ساختارهای مغزی؛ طرز ارتباط ریاضی دانانطرز بر

 در هستیماده ای برزخی وجود و یا  ؛فیزیک –متافیزیکی و عبور از سد متافیزیک 

این امر همان مشکلی است . زدکه این امر را ممکن می ساریاضی دانان را معرفی کنند 

در های مختلف که طرفداران هر نوع نهاد متافیزیکی و وجود دوگانگی و یا چندگانگی 

باورمندان به . آن وامانده اند هایو در جواب ،با آن روبرو هستندو جهان وجود انسان 

ز انسانها فقط ا دیدن باید شرح دهند که چگونه بدون آموزش متافیزیک بودن ریاضیات

آموزش توان ارتباط با  ولی باریاضیات برخوردار هستند،  پائین یهاتوان رده 

که آموزش از  برقرار می شود؟ در حالی که واقعیت این استرده های باال متافیزیک 

ساختار تماماً فیزیکی و بر اساس پردازشهای الکتروشیمیائی مغز  هر نوع آن وابسته به

 . نداستثنائی نیست و ریاضیات هم در این مورد ،است

انکار ( mgytotetog)افالطونی تجربه گرا ها دنباله روان مکتب برخالف 

. ی از قبل موجود و هستی یافته دانستئمی کنند که می توان ریاضیات را نهادها

برعکس انسانها ریاضیات را با تحقیقات تجربی کشف می کنند، پردازشی که شبیه به 

در واقع می توان گفت که ریاضیات نوعی زبان فهم . ستا نظری دیگر یافته های علوم

لذا . هستندبر اساس عملکردهای مغز  ،موجود در طبیعتمادی روابط فیزیکی نهادهای 

ویژگی ای در برای مثال . به طریقی که مفهوم ما می شوند در این نهادها وجود ندارند

=6طبیعت نیست که فرمول 
1
o  که در آن راn ی باشد بتوان در آن می تواند هر عدد

بلکه این فرمول و یا فرمول های مشابه با آن روشهائی هستند که سامانه ی  ،مشاهده کرد

آنها را اختراع از طبیعت مادی منطقی ریاضیات مغز برای توجیه برداشتهای پیچیده اش 

از این نظر ریاضیات آنالیتیکی هستند و تمامی فرمولهای ثابت شده ی . کرده است

حقیقت های منطقی محصول مغز انسان ها هستند، نه محصول بدایه هائی که از ریاضی 

فکر ریاضی ناشی تدر واقع . شونداز قبل سازمان یافته برداشت می  دنیای متافیزیکی ِ

و در  ،استتکاملی  –طی تاریخ تحولی از رشد طبیعی ساختار شعوری مغز انسان 

دانشی است که با استفاده از اطالعات ریاضیات . خارج از آن معنی و مفهومی ندارد

پردازش های منطقی  طیو  ،از مغزتوسط سامانه های خاصی و  ،بدست آمده از حواس

از آنجا . دند، بدست می آیای که مشاهدات را تعبیر کرده، سازمان داده، و انتزاعی می کن

 ،نهاعلیرغم فیزیکی و یا متافیزیکی تصور کردن محرک آ ،که تمامی محصوالت مغز

در زمان و مکان  که هستندناشی از فعل و انفعاالت فیزیکی و شیمیائی در این دستگاه 
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یات هم از و ریاض ،، همگی محصوالتی فیزیکی بودهاتفاق می افتند آندر اندرون واقعی 

نهادهای انتزاعی مثل ریاضیات و تمامی آنچه که . نیست این قاعده ی کلی مستثنا

رداشتها و ایده هائی هستند که خودشان محصول پردازش های متافیزیک تلقی می شود ب

در واقع ریاضیات مثل همه ی برداشتهای . مغز هستند الکتروشیمیائی میلیاردها نورون

و نه اکتشاف آنها از یک حقیقت از قبل  ،مغز انسانها هستندو مخلوق اختراع  متافیزیکی

ل بقیه ی محصوالت مغز سیر از این جهت است که برداشتهای ریاضی هم مث. موجود

 ، و مکتب های ریاضی جدیدتر جایگزین مکتب های قبلی شده؛تکاملی خود را طی کرده

می . ثبات ابدی ندارند مغزمثل بقیه ی محصوالت منطقی پیچیده ی  ،و در سطوح باال

ریاضیات نوعی زبان تفکری است که ساختار جداگانه ای برای دریافت،  توان گفت که

تحلیل، انبار و پردازشهای ادغامی رده های باالی اطالعات وارده از دنیای تجزیه و 

این ساختارها با ساختارهای زبان در نیمکره ی غالب  فیزیکی دارد، از آن جا که

و از محصوالت سامانه ی زبان برای تبادالت  ،همجواری و همکاری نزدیکی دارند

تشریحی ی با این وجود زیربنا. ستندبه آن همحتاج و وابسته  ،دنخود استفاده می کن

 سازی (سمبل)ریاضیات نیز مانند زبان به توان نماد . دارند ی از سامانه ی زبانمستقل

و از این نظر بصورت زبانی مشترک بین اجتماعات مختلف  ،دنمغز وابستگی تام دار

ند ه ابرد به این امر پی فیلسوفان در گیر در امور ریاضیات در قرن بیستم. نددر آمده ا

استاندارد های . که در ریاضیات همیشه استانداردهای اطمینان و ثبات برقرار نیستند

اطمینان و ثبات مثل آن چه که در قوانین علم فیزیک برقرار هستند، به این معانیند که در 

و در حاالت  ،هیچ اشتباهی رخ نمی دهد (در این مورد ریاضیات)ارائه شده  اتپیشنهاد

 نمی کنداز حل مسائل ریاضی هیچ شک و تردید و دوگانگی راه پیدا  ذهنی ناشی

(Sdsotsot s  esodstodC sot otmspo .) از آنجا که این استانداردها همیشه در

دیگر پردازشهای منطق و استداللی ریاضیات صادق نیستند، ریاضیات این ویژگی را با 

 .انسانها در اشتراکند
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 وم فصل س

 

 یحیطه های تفکر متافیزیک         

 

 

 

 

 از نظرکه  کتاب زیست شناسی مغز و اخالقیات بطور مشروحی آمده استدر 

و  یتفکرمغز می توان روش های برخورد انسانها با مسائل و مشکالت زیست شناسی 

دینی،  پارادایمتا حدی در سه در سطح کالن از جهان و محتویات آن  آنها رابرداشتهای 

ولی  هستند،دارای جنبه های مشترکی  پارادایماین سه . لمی از هم جدا کردفلسفی و ع

یافت که اثری از آنها  یک از این حیطه هاهر  دربراحتی می توان برداشتهای خالصی 

، بخصوص پارادایم دینیاصولی اکثر برداشتهای . موجود نباشد ی دیگردر حیطه ها

. برپا شده اند ، آنطور که شرحشان دادم،متافیزیکی پایه ی محرکاتبر  بخش الهیات آن

مخلوطی از برداشتهای فیزیکی  ،برداشتهای فلسفی و توجیهات آن، بسته به مکتب فلسفی

خالی از ، در حالی که برداشتهای علمی تجربی باید منحصراً هستندو متافیزیکی 

رای عالم ب .باشندپایه گزاری شده  نظری یا تجربیبراساس علوم و  ،فرضیات متافیزیکی

و یا استفاده از آنها برای اثبات علوم طبیعی جائی برای فرض های متافیزیکی 

او باید فقط با استفاده از یافته های فیزیکی، بدون . وجود ندارداش برداشتهای ارائه شده 

و نتایج این ادعاها، برخالف  عرضه کندادعاهای خود را  ،استفاده از منطق و استدالل

یم های دینی و فلسفی باید ثبات درون فردی و بین فردی داشته باشند و ادعاهای پارادا

. برسد ایجچرا آزمایش کرده و بهمان نت هر کس که مایل باشد بتواند آنها را بدون چون و

، استثنائی پیدا شد از علوم تجربی یافته ایدر اگر با آزمایشی علمی حتی برای یک بار 
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. و نباید مورد مصرف قرار گیرد ،از دست می دهدبالفاصله ارزش خود را  یافتهآن 

ی از بین ویژگیهای فیزیکی دیگر مسی یافتید که یسیمدر جائی از جهان برای مثال اگر 

ویژگیهای تمامی  ،ناقل الکتریسیته نبود ،که به فلزات، بخصوص مس اطالق می شوند

در هم می فلز  اینو مختصات فیزیکی  ،قوانین هدایت الکتریسیتهمنسوب به فلزات، 

ی هاند، لذا گنجینه ندر برداشتهای متافیزیکی صدق نمی ک گونه استانداردهااین . دنریز

کسی جرأت دور ریختن آنها را که  هستنداز تناقضاتی  انباشتهاطالعات دینی و فلسفی 

ً به  ،و هنوز هم کسانی سعی در اثبات آنها می کنندنداشته،  حقیقت  به ایمانو یا صرفا

با اثبات غیرقابل انکاری که آب از دو اتم هیدروژن و یک  .پافشاری می کنندآنها  داشتن

در . اتم اکسیژن ساخته شده، مسئله برای همیشه حل و فصل شده و کنار گذاشته می شود

هیچ کجا نمی توان مولکول آب خالصی یافت که از دو اتم دیگر ساخته شده باشد، در 

وجود روح سؤال کنید که آن را شرح دهد، یا در جواب  حالی که اگر از هر باورمند به

وامانده و یا برداشت شخصی خود را ارائه می دهد که با برداشت تمامی افراد دیگر 

 .متفاوت خواهد بود

مغز های دنباله روان این و توانهای عالوه بر تفاوتهائی که در ساختار سرشتی 

هم تفکری  های راد متعلق به این پارادایمذهنی اف پارادایم تفکری وجود دارد، حاالت سه

باورهای دین حاالت ذهنی مربوط به در . دندار اندیگرو متفاوتی با خاص  های ویژگی

باوران گرچه تناقضات و موضوعات زیادی می توان یافت که براحتی اشتباه بودن آنها 

سختی راه پیدا می به یا راه پیدا نکرده، و یا شک و تردید در آنها قابل اثبات هستند، ولی 

شخص دین باور در صورت پیدا کردن شک و تردید استغفار طلبیده و شک و . کند

از  ملومکه  ،محتویات ذهن فیلسوفانبا  همراه در حالی که. تردیدش را کنار می گذارد

همراه می شک و تردیدهای زیادی  اغلب ،می شوندست که حقیقت انگاشته ا برداشتهائی

هان عالمان علوم تجربی تا وقتی که قضیه ی علمی به اثبات نرسیده ویژگی اذ. شوند

و  و فقط اثبات قضیه شک را از محتویات ذهنی می زداید ،مملو از شک و تردید است

 . بجای آن واقعیت جایگزین می شود

که طی تاریخ گریبانگیر تفکر انسانها شده است در  مسائلیشاید مشکلترین 

 طبیعت کلی هستی ؛(ها)خالق یا آفریدگار و طبیعت ذات  ،وجوده یافتن پاسخ بارتباط با 

بعلت . بوده است( آفرینش)خلقت انسانها و طرز پیدایش جهان، و بخصوص  ؛(آفریده ها)

که مبحث  این موضوعاتعلمی از و دینی، فلسفی، تفاوت اساسی در نوع برداشتهای 

تا  ،شده استهم تدوین مجزا از  بخشدر دو  است، این کتاب حاضر کتابعمده ی 
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هدف کتابچه ی اول مروری . رد نشان داده شوندامواین در  ی سه گانهتفاوت پارادایم ها

انسانها در باره ی خالق خوبی ها  ات فلسفیو تفکردینی ی هادر سیر باور

Theology)) ، خالق زشتی ها(asgsosmsmC) ، آنها طرز خلقت جهان توسط

reation)C(، است، که مجموعه ی تفکرات این  ه ویژه خلقت انسانها و خلقت حیات و ب

به معنی کوشش برای فهم نظم  (Cosmology)گونه را در هر فرهنگی جهان شناسی 

همان  .مصطلح کرده اندآن فرهنگ به معنی کیهان شناسی ( ysegsmsoC)یا  جهان،

پیشنهادات و  طور که خواهیم دید جهان شناسی های پارادایم های دینی و فلسفی مملو از

  .هستندمتافیزیکی  ایده های

آفریدگارها، طرز آفرینش جهان، برداشتهای تاریخی از متافیزیکی توجیه 

، چگونگی تولید رفتارهای انسانها، و عواملی که بر انسانها ذاتطبیعت  زیربنای هستی،

داشتهای و ارائه ی بر ،آنها تأثیر گزار بوده و یا آنها را کنترول می کنند از یک طرف

کرد یکی از مقاوم ترین مشکالتی است که  تی که بتوان جانشین این برداشتهاعلمی باثبا

تا قلعه ی مستحکم باورهای تاریخی و عرفی انسانها را در این  ،باید بر آن غلبه کرد

فقدان دانش . ت بجای آنها برافراشتاو بنائی بر اساس واقعی، موارد در هم فرو ریخته

 ،آنچه که پدیده ی حیات نام گرفته بخصوصی خلقت جهان بطور کلی، علمی از چگونگ

که خالق همه ی گمراهی ها و راه  آن بخشی از جسم انسانها یعنی سامانه ی عصبیو 

، ندسدی عظیم برای شناخت طبیعت ذات همه چیزها برپا کرده اطی تاریخ هاست،  یابی

آن مواجه هستیم قبوالندن این امر به  که با مشکلی. که آثار آن با قوت پایدار مانده اند

علمی متفکران است که محصوالت مغزی بدون تکیه بر تجربه های خالی از تبعیض 

ه قادر ب هرگز، ولی باشند فش کردیم،ی، آنطور که تعرممکنست قادر به رسیدن به حقیقت

نیستند، و همه ی محصوالت جهان اطرافمان از رسیدن به واقعیت غیرقابل انکاری 

 در این موارد بدون پشتیبانی علمی ،مغزی حتی محصوالت مغز برجسته ترین انسانها

این امر را براحتی می توان در سیر تفکر . دنبراحتی می تواند بدور از واقعیت باش

ی تاریخ مکتوب و بازمانده های  مطالعهبرای مثال با . تاریخی انسانها به اثبات رساند

بوضوح مشاهده می شود که انسانها نه تنها برای آنچه که  ،اعصار پیش از آن نانوشته ی

خالق خوبی ها و بدی ها در کائنات فرض می کردند، بلکه برای خالق خوبی ها و بدی 

که هیچ کدام قابل  ،ها در وجود خودشان هم دست به اختراع هستی های متعددی زده اند

روح مستقل و متمایز از  وجود انواع عناصر و موجودات متافیزیکی،. اثبات نیستند

جسم، و نظریه پردازی در باره ی جوهر هستی یکایک آنها، و ویژگیهای دیگرشان از 
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پیچیده ترین برداشتهائی هستند که طی قرون انسانها را در مورد واقعیت این امور سردر 

وقت آن رسیده که بازنگری عمیقی در باره ی باورهای  بنظر می رسد که. ندگم کرده ا

و هر آن  ،انجام گرفته ای که تحت چتر بسیار گسترده ی متافیزیک قرار گرفته اند کلی

از انبان باورهایمان دور  ،چه را که با علم و حد اقل با عقالنیت محدودمان مطابقت ندارد

تازه ای در  هزاره ی جدید شیفت پارادایم تفکریبریزیم تا شاید بتوانیم در شروع 

 . و هستی کوچک و ناچیز خودمان پیدا کنیم ،برداشتهایمان از کائنات

من طی نوشته ها و ترجمه هایم سعی در روشن کردن علمی طبیعت فیزیکی 

مغز انسان ها کرده ام، سامانه ای که خالق واحد همه ی برداشتهای درست و نادرست 

ستن از جهان درون و برونشم انسانها ر الزم دیدم تا با خوانندگانم با نوشتهدر این . ا

 / یفیزیکدو گانگی دیگر سیری عمیق تر در تاریخ تفکری انسانها در باره ی برداشت 

تا شاید اهداف کلی  ،داشته باشم آفریدگار جهان و آفریده های موجود در آنمتافیزیکی از 

بیشتر  ،از همه ی جهان است ی انسانهارف برداشتهایکه فیزیکی کردن ص ،نوشته هایم

تک گرائی  ارائه ی توجیهی علمی برای ایده یی نوشته هایم اصل هسته ی .روشن شوند

و همه ی محصوالتش  طبیعت ذات آنتا بقبوالنم که  ،زیست شناسی وجود انسان است

اثری از عنصر یا هیچ یک از آنها فیزیکی هستند و در های پردازش  اع محتلفی ازنوا

 .داردوجود ن ،نهاد متافیزیکی، از هر نوعی که به تصور آمده است

 

 و خدا و متافیزیک وجود انسان سیر تفکری در باره ی روح 

 

، چه روحانی و معنوی، چه فلسفی و یا حتی در اکثر حیطه های تفکر رسمی

 , soul)" جوهر"یا " روح"برداشتی با مفهوم  (metapsych)روانشناسی  -ورا 

spirit)  ها، و اندرون انسانغیر جسمی، غیر مادی و احیاناً بی زوال در  هسته اییعنی

، کم و بیشی مورد اشیاء بی جان و یا تمامی کائنات ، و حتیاحیاناً دیگر موجودات زنده

روح خاص و الیزال  متفکران مغروراز بعضی . قبول خاص و عام قرار گرفته است

 آنهاو موجوداتی را که بزعم  ،را فقط به انسانها منسوب می کنندمحصول تخیل خود 

بعضی دیگر حیوانات را دارای روح پست . ی شوند را فاقد آن می دانندپست انگاشته م

را نیز با آنها در  روح تری می دانند که انسانها عالوه بر داشتن روح اعال، این نوع

ریشه ی تفکر سازمان یافته و مکتوب در باره ی دوگانگی و احتماالً . اشتراک هستند

. یونانی پیش افالطونی باز می گردد چندگانگی جسم و روح انسانها به فالسفه ی
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ند بصورت مؤثرترین پیشنهادات در ه اارائه شد و ارسطو برداشتهائی که توسط افالطون

ادیان باورهای مختلف تأویالت به روز شده ی در و  ،در آمدهو جهان اسالم تمدن غربی 

یات مجموعه ی همین برداشتها و محتو. هم مورد مصرف قرار گرفته اندابراهیمی 

دنیای غرب  و فلسفه یادیان ابراهیمی مختلف  وکتب مقدس فصول موضوعات مشروح 

در یونان  متافیزیکی این گونه پیشنهاداتسازمان یافته در باره ی های بحث . هستند

 ،در اوائل صده چهارم قبل از میالد لیوشده بودند،  شروع فالطونقبل از او  ،باستان

افالطون تحت . زندگی می کرد، به اوج خود رسیدند در آن فالطونیعنی عصری که ا

ش، که احتماالً ریشه هائی در تفکرات خودتأثیر برداشت های متافیزیکی فیلسوفانه 

و فالسفه ی پیش از خودش داشتند، به علت باور  ،و بعد از بوداهندوهای باستانی قبل 

مجرد  خود امی عمرو برتری روح و پرورش آن، در تم ،شدید به پستی جسم و متعلقاتش

با . و هرگز فرزندی به بار نیاورد تا نکند لذات جنسی روح اعالی او را تقلیل دهند ،ماند

از  ،در آنچه که بعداً غرب و خاور میانه نام گرفت ،این وجود فرزندان تفکری بسیاری

افالطون در کتاب جمهوری . او بجای ماندند که از برداشتهایش سرمشق تفکری گرفتند

(msypbmte ) می او تصور . عرضه داشتبطور رسمی نظریه ی سه گانگی روح را

و روح  ؛روح منطقی ؛روح مستشهی یا هوس انگیز: کرد که روح سه بخش دارد

شخص ند و ی از این ارواح بر شخص غلبه می کیکای در هر لحظه به باور او . متعالی

مت استفهامی که در این جا آورده عال. باید توازن و تعادلی بین آنها برقرار کند( من ؟)

ی که قادر است و " من"شده به این دلیل است که افالطون نه تنها مشخص نکرد که این 

باید که این ارواح سه گانه اش را تحت کنترول در آورد چه طبیعتی دارد و کدام نیروئی 

و به آنها نیرو  ،را انتخاب کرده یپیشنهادارواح یکی از این توان را می دهد تا  "او" به 

آیا نهاد متافیزیکی قدرتمندتری از این ارواح با اراده ای او مشخص نکرد که . بدهد

را به ی ای گرفته که قادر است چنین کارج انسانها آهنین و با حق وتو در کنجی از وجود

جوهر وجودی آن چیست؟ از کجا آمده او شرح نداد که ، اگر چنین است انجام برساند

کدام گوشه ی وجودمان جای گرفته؟ به کدام سو خواهد رفت و معیارهایش  و در ،است

برای راهنمائی ها و گمراهی هایش را از کجا آورده است؟ آیا این نهاد فیزیکی است و یا 

جوهری ورای آن دارد و بر تعداد هستی های متافیزیکی اندرونمان افزوده است؟ این 

بط شده، دستورات آنها را دریافت و پیاده کرده، وجود چگونه با ارواح سه گانه مان مرت

 ،به آنها دستور داده، یکی از آنها را انتخاب کرده تا بتواند مجموعه ی کار آنها را تعدیل

این نهاد هر چه نامش را بگذاریم . یعنی کردار و رفتار شخص را به اعال درجه برساند
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تفکرات می کند؟ آیا نیروئی که چگونه جسم فیزیکی مان را مجبور به ایجاد رفتـار و 

اراده اش نام نهاده ایم نیروی مستقلی است که کم و بیشی در جائی در وجودمان قرار 

و قادرمان می کند  ،مورد استفاده قرار گرفته" من"و در موارد لزوم توسط این  ،گرفته

رو که برخالف امیالی که پست تصورشان می کنیم به یاریمان برخیزد؟ طبیعت این نی

چیست؟ چه نهادی این نیرو را در اجساممان نهاده است؟ اگر قدرت اراده مان ضعیف 

است، چه کسی مسئول آن است، خودمان یا خالقمان؟ اگر با آموزش و پرورش می توان 

این نیرو را کم و زیاد کرد، چه کسانی باید مسئول این آموزش ها باشند؟ آنها چگونه 

ئی برای تقویت اراده خوب است و چه آموزشهائی برای تعیین می کنند که چه آموزشها

آن بد است؟ چه کسی به آنها این حق تعیین را داده است؟ معیارها از کجا آورده شده اند؟ 

این نیرو  آیا قادریم این تعیین کننده ها را زیر سؤال ببریم و تجویزاتشان را انتقاد کنیم؟

نهاد مصرف کننده ی این نیرو همان است چگونه بر روح و جسممان اثر می گذارد؟ آیا 

 .ست؟ و هزاران سؤال بی جواب دیگرکه نفس یا خود لقب گرفته ا

بهر حال افالطون باور داشت که روح انگیزه ای یا مستشهی مسئول هوی و 

هوس های اساسی و پست انسانهاست که انگیزه ی دست یابی به چیزهائی را ایجاد می 

نباتی چیزی شبیه به درخواستهای سامانه ی . دارندکند که شخص را زنده نگهمی

( smsdsdt s)  مغز که زیربناترین انگیزه ها را برای ثبات هومئوستاتیک به منظور

و حفظ نوع و ادامه ی نسل ایجاد می کند،  ادامه ی حیات، حفظ سرزمین و مسکن،

ها تشنگی و  از این انگیزهافالطون . انگیزه هائی که با حیوانات در اشتراک هستیم

ارواح دیگر . و هوی و هوس های جنسی را غیرالزامی می دانست ،گرسنگی را الزامی

باید شدت اشتهاهای الزامی را کنترول کنند، ولی باید کامالً جلوی هوی و هوس های 

او بحث نکرد که در صورت پیاده شدن مطلق این دستورات تکلیف . ناالزم را بگیرند

، و اگر هوی و هوس های جنسی را زایل کنیم انسانی وجود انسانها چه می شود نوع

، و بدون لذت این موهبت طبیعی نظم نخواهد داشت تا پندها و نصایحش را بکار گیرند

افالطون معین نکرد که چه تفاوتی بین اشتهای . خانواده ی هسته ای انسانها بهم می ریزد

فرد زندگی غذائی برای ادامه ی  و اشتهای و تشکیل خانواده، جنسی برای ادامه ی نسل

روشن او هم چنین می مقبول؟ این اندازه پست و ناچیز است و دووجود دارد که اولی 

ش را بطور یونیورسال اطاعت کنیم آیا دنیای بهتری هاینکرد که اگر همین دستور

ه خواهیم داشت یا نه؟ مگر نه این که باید بدنبال ایده ای یونیورسال بگردیم که اگر هم

افالطون روح منطقی را همان ذهن  بدست خواهد آمد؟اجرایش کنند دنیای مطلوب تری 
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هر انسانی است و تعیین ( Lsmso)یا شعوری و ذکاوت می دانست که بخش تفکری 

و عاقالنه تصمیم  ،کننده ی حقیقت بوده و صحت و کذب ادراکات را قضاوت کرده

. ین زندگی برای شخص مهیا می شودبطوری که با این تصمیمات بهتر ،منطقی گرفته

روح داده، و این نوع ولی او مشخص نکرد که چه نیروئی این ویژگی ها را به 

در این پارادایم تفکری روح متعالی . معیارهای قضاوتیش را چه کسی تعیین کرده است

(ahCgso ) منشاء آرزوهائیست که فرد را عاشق افتخار و سربلندی و پیروزی می

، صفاتی که می توانند در هر زمانی معنی واالتر است ارواح که از همه یکند، روحی 

در ادامه ی کتاب، در بخشی که زیربنائی . و مفهوم متفاوت و کامالً متضادی بگیرند

روانشناسی انسانها در خلق رفتارهای شرارت بار را آورده ام، خواهم گفت که چگونه 

می تواند سرچشمه های شرارت ها و همین عشق به افتخار، سربلندی، و پیروزی 

 . برتری طلبی هائی باشند که انسانهای زیادی را قربانی خودش بکند

یکی از معروفترین شاگردان افالطون شخصی به نام پلوتینوس اهل اسکندریه  

و  ،که سیصد سال بعد از میالد زندگی می کرد (Plotinus of Alexandria) بود

افکار فلسفی او راهنمای . شد( Mssymsdsotog)ی نو بنیانگزار فلسفه ی افالطون

بسیاری از متفکران چه دینداران مسیحی و چه بی دینان و بت پرستان، و احتماالً 

و  آثار تفکر پلوتینوس به وضوح در عرفان اسالمی. عارفان ادیان ابراهیمی شد

ولدش را از پلوتینوس تاریخ ت. ، رهبانیت مسیحی و صوفیگری یافت می شوندیهودیگری

همه پنهان می داشت و همیشه این روز زندگیش را شوم ترین روزی می دانست که 

و در آن به زندان افتاده  ،روح الیزال و اعالیش در جسمی پست وخاکی هبوط کرده

او تولدش را مانند تولد همه ی انسانها یک فاجعه ی توصیف ناپذیری می دانست . است

بود که داستانهای خدایان متعدد یونانی افسانه هائی هستند  او معتقد. که قابل شرح نیست

دبستانی بیشتر مناسبت دارند تا انسانهای متفکر، و به این باور رسید  که برای کودکان

زیرا برای انجام  ،که اگر خدائی باشد که کائنات را خلق کرده باید وحدانیت داشته باشد

او . او نیست به خدای دیگری برای کمکهمه ی کارها قادر متعال است و احتیاج به 

 ی پستا مثل افالطون باور داشت که برای ما بهتر است بدون جسم هایمان که از ماده

ساخته شده باشیم، زیرا روح بی مرگ که جرقه هائی از الوهیت است در این مادیت 

را آزاد  شکسته و این روح گندابی به زندان افتاده، و آرزو داشت که این کالف را در هم

تحقیر فیلسوفانه . کرده تا به قول مولوی مثل نی به نیستانی که از آن بریده شده برگردد

، و اساس ریاضت کشی و رومی به اوج خود رسید -ی جسم که توسط متفکران یونانی 
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در  شد تا پوست را آزار دهد، (صوفیان)، و حتی لباس خشن پشمینه پوشان روزه داری

یان و سپس بر مسیحیت و در آخر بر عارفان و صوفیان اسالمی آثار ابتدا بر تفکر یهود

در آن زمانها یهودیت و مسیحیت نوپائی که بعداً مورد قبول . عمیقی برجای گذاشت

رومی قرار  –تحت لوای فرهنگ غالب هلنی  ،امپراتور روم بنام کنستانتین قرار گرفت

حیت قادر به مقاومت در برابر فرهنگهای اقلیتی از قبیل یهودیگری و مسی. داشتند

جذابیت و قبول ارزشهای اصولی فرهنگ اکثریت مردم ساکن امپراطوری وسیع و 

دشان به زبان آنها صحبت می که در آن زندگی می کردند، و خو نبودند،قدرتمندی 

ی یونانیان و رومی هائی که فرهنگ و فلسفه ی هلنی را دست  ها همزمان توده. کردند

ث برده بودند، با وجود این که ارزش فیلسوفانه ی جسم انسان را رد می نخورده به ار

 -کردند، ولی آنقدر غرق در لذات مختلف جسمانی بودند که برای آداب و رسوم یهودیان 

بیش از هر  (Eros)در آن زمان ها مجسمه های الهه ی عشق . مسیحیان غریبه می آمدند

و  ند،برپا بود فرهنگی دنیای آن دوره، ، بزرگترین مرکزخدای دیگری در اسکندریه

حیان به مردم گفته می شد که قدرت مقابله با خواسته یبرخالف نظرات یهودیان و مس

را ندارند، لذا بهتر است تسلیم آنها شوند، خود و هوی و هوس هایشان های جسمانی 

تانی، و یهودیان با فرهنگ باس. زیرا این مقابله ها در نهایت اهمیتی نخواهند داشت

مسیحیان تازه پا گرفته این دوگانگی عجیب و غریب بین الهه ی عشق و فلسفه ی 

و اکثر یهودیان و مسیحیان این دوره باور داشتند . افالطونی را مشکل هضم می کردند

سمانی نتایج که تمامی رفتارهای انسانها منجمله رفتارهای لذت بخش جهنوز هم دارند 

همزمان با این ها اکثر یهودیانی که در . وح اثر می گذارندآورده و بر راخالقی بار 

آخرین صده ی قبل از میالد زندگی می کردند به شدت مجذوب فرهنگ یونانی، 

 . شده بودند و آن را در کتب مقدسشان ادغام کردند وجود روحبخصوص ایده ی بدیع 

ان همه چیز باور داشتند که مرگ پایبدرستی قبل از این تغییر تفکری یهودیان 

می میرد، و همه چیز برای شخص تمام " من"وقتی جسم می میرد، . هر شخصی است

ولی یونانیان قدیم معتقد به دنیای شبحی تحت االرضی ای بودند که سایه . می شود

مانندهائی غیر مادی از انسانهائی که زمانی زندگی می کردند مثل دود و مه به اطراف 

یهودیان نیز . نامیدند lstsoو پادشاه آن را عالم اسفل نیا را یونانی ها این د. می خزند

 که)یا برزخ  Shssmو نام  ،کم کم این ایده را مقبول یافته و به آن باور پیدا کردند

بعداً که  .، را به این دنیای زیر زمینی دادند(مسلمانان هم به آن باور دارند مسیحیان و

این دنیای  تم این انتظار تعیین شد، بطوری کهایده ی معاد اختراع شد، زمانی برای خ
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و تا روز قیامت در آن  ،به آن وارد شده ،تاریک که همه ی مردگان، چه خوب و چه بد

می مانند، محل سکون و اطاق انتظاری است که ساکنانش نمی توانند با خدا رابطه ای 

و تحت  ،ساکن برزخ شخصیت و نیرو ندارند( osyhstg) سایه های. برقرار کنند

باوری که به احضار روح تبدیل  ،شرائطی زنده ها می توانند با آنها تماس برقرار کنند

که به این  را و مسیحیان ساحره هائی ،یهودیان و مسیحیان احضار ارواح را ممنوع. شد

و مشغله ای  ،این امر در اسالم نهی نشده. کار مشغول بودند به شدت مجازات می کردند

مسیحیان با استفاده از ترجمه های . الهبردار و ساده لوح شده استبرای یک عده ک

یا دنیای زیر زمینی را وارد انجیل کرده و در  lstso یونانی کتب عهد عتیق اصطالح

 .یا جهنم ارائه دادند ،و اقلیم او ،مواردی آنرا تجسمی از شیطان

Bernstein, Alan E. (1996) .The Formation of Hell: Death and Retribution in the 

Ancient and Early Christian Worlds, Cornell University Press. 

Rainwater, Robert (1990). "Sheol". In Watson E. Mills (General Editor). Mercer 

Dictionary of the Bible. Mercer University Press. 

را از ( yshtoosg  /yshsoos) بعداً یونانیان و یهودی ها ایده ی جهنم 

زمینی  ساکنین قدیمی تر بین النهرین و مصر قرض گرفته و آن را به ایده ی دنیای زیر

 ،است که از محلی خارج از شهر قدیمی اورشلیم گرفته شده اسمیکلمه ی جهنم . افزودند

( smmsC s  dhs oso s  ltoosg  ) که در کتب عهد عتیق به نام دره ی پسر هینوم

بر اساس . استبوده اورشلیم باستانی  شهر و نام یکی از دو دره ی اطراف ،خوانده شده

 (ssmseh)مولوخ  یق در این دره کافران و پیروان خدائی به نامداستانهای کتب عهد عت

سوزاندن  زنده زنده کودکان خود را با (Cssm) به نام بائال و خدای بزرگ محافظ شهر

ئال که ابدر نوشته های یهودیان . تا از شهرشان حفاظت کند نده امی کرد آنها قربانی

شده و یکی از هفت شاهزاده ی ساکن آن  به جهنم رفته ه،خدای اصلی ساکنین فینیقیه بود

 اصلی ئال یکی از شیاطین اصلی و گاهی خود شیطانادر نوشته های مسیحیان ب. است

قربانی کردن اولین فرزند پسر در راه خدا در اقوام سامی قبل از ابراهیم هم رسم . است

دیل به قربانی کردن بوده و ابراهیم با تفکری واالمرتبه و با اختراع داستانی زیبا آن را تب

بعد از برزخ و  ،بنا بر باور یهودیان، و بعداً مسیحیان و مسلمانان. ه استگوسفند کرد

 71در قرآن بیش از . روز معاد جهنم ِ پر از آتش محل سکونت افراد بد سیرت می شود

آورده شده  ،آتش جهنم جهنم یا و به همین تعداد کلمه ی نار بمعنی ،بار کلمه ی جهنم

 .است
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باور به آن راه که در  سال قبل از میالد 6211تا  6311بئال مربوط به  بت:  2.6شکل 

   سوزانده شدندهزاران انسان بیگناه زنده زنده 

بر اساس باورهای مختلف دینی و فلسفی بهشت یا آسمان یا هفت آسمان 

ای آن خدا، فرشتگان، شاه و ملکه ه دراصطالح شایع دینی و متافیزیکی ای است که 

ل گرفته، در منزدیگر و همه ی مقدسان  ،آسمانی، پدر مقدس، مادر مقدس، پسر مقدس

بهشت . و یا بعد از مرگ به آن عروج می کنندو یا حین زندگی  آن جا تاجگذاری کرده،
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 ،ساکنین بهشت می توانند به زمین نازل شده. کارگاه ساخت اولین انسانها نیز بوده است

، و یا ناقل دستورات الهی و (مسیح)ست و گوشت گرفته و مثل انسانهای خاکی پو

همه ی بر باور ادیان ابراهیمی،  بنا(. جبرئیل و عزرائیل)کاربران سلطنت خدا باشند 

مطمئناً . مقدسان بالفاصله بعد از مرگ و بدون توقف در برزخ به آن صعود خواهند کرد

، و ویژگی های آن آشنا گیاولیاء دین به بهشت در حین زندبا گزارشاتی از مسافرت 

 .هستید

اردا ویراف یا پرتوهوش مقدس یکی از موبدان زرتشتی بوده که ادعای به  

. معراج رفتن کرده و کتاب او به نام ارداویر نامه یا معراج نامه شرح این مسافرت است

گفته شده که دانته کتاب کمدی الهی خود را بر اساس برداشتهای این کتاب پایه ریزی 

بنظر می رسد که این موبد مقدس تحت تأثیر داروی مخدری سه شبانه روز . ده استکر

در حالت تخدیر فرورفته و داستان برداشتهایش را بعد از طبیعی شدن اعمال مغزش ذکر 

متن کامل این کتاب به )کرده تا مردمان را از عقوبت کارهای خوب و بدشان آگاه کند 

در آن (. عنوان ارداویراف نامه در دسترس است فارسی و انگلیسی در اینترنت تحت

زمانها ماده ی مصرفی شایع در خاور میانه مخلوطی از برگها و دانه های توهم زائی 

به کتاب زیست شناسی مغز )افرا ها تعلق داشتند گیاهان خانواده ی بوده اند که بیشتر به 

 (. و اخالقیات مراجعه کنید

واالتر از زمین باالتر و یا فردوس ( nsosttos) در باورهای این گونه پردیس

بر اساس . که احیاناً در قعر زمین تصور می شده است بوده و نقطه ی مقابل جهنم است

هستند، و ویژه ای ادیان مختلف فقط زمینیانی که دارای معیارهای دین هر یک از باور 

ارائه شده  و هیچ شک و تردیدی در اصول ،دستورات آن دین را موبمو اجرا کرده

و یا منحصراً با خواست  ؛و مطیع محض هستند ،توسط اولیاء دین و یا مفسران آن نداشته

بر اساس باور . به این بهشت راه پیدا می کنند ،خدا و بعد از مرگ و گذران دوران برزخ

تأکید  هم عصرشانمصریهای باستانی که به زندگی بعد از مرگ بیشتر از یهودیان 

و خارج  ،که در محل تاریکی از فضا ،حل فیزیکی ای باالی زمین استداشتند، بهشت م

 Book) یهابر اساس کتاب مرده . ا شده استبن ،از کائنات در جائی که ستاره ای نیست

of the dead)  ،انسانها بعد از مرگ سفری واقعی به این محل می کنند و در مصری ها

در نهایت . نع رسیدنشان به بهشت شونداین سفر با خطرات زیادی مواجه می شوند تا ما

قلبهایشان با پَر حقیقت وزن می شود، و اگر گناهان وزن آن را افزوده باشند قلبهایشان 

در بودائیسم چندین بهشت . و برای همیشه از رفتن به بهشت وامی مانند شدهیکجا بلعیده 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


  

 93 

که کردار خوب  آنها. هستند (osgosos)وجود دارد که همگی بخشی از حقیقت سمسارا 

سکونت در . جمع می کنند ممکن است بعد از مرگ در یکی از این بهشت ها متولد شوند

و وقتی که افراد کردارهای خوبشان را بعنوان ارز رایج  ،این بهشت ها ابدی نیست

ی تازه تولد یپست ترمصرف کردند در حیطه ی دیگری بصورت انسان و یا موجودات 

که شخص به واالترین فرا رسد روزی  تار تسلسل ادامه می یابد ، و این دوپیدا می کنند

در مسیحیت بهشت محل زندگی . در روح متعالی برهمن حل شود ه وحد انسانیت رسید

ابدی، محل زندگی فرشته ها و محل جلوس تخت سلطنت خدا و سلطان نشینی است که 

مشقتی که عیسی در روز  به باور مسیحیان. همه ی منتخبین اجازه ی ورود پیدا می کنند

یا قربانی کردن خدا پسرش  ، به عنوان قربانی مسیحیان در راه خدا،به صلیب کشیدنش

 متحمل شد تضمین کننده ی ورود پیروان او، (مشابه باور مردم در زمانهای جاهلیت)را 

این باور ریشه در همان  !!ست، و هیچکس دیگر را به فردوس راهی نیستبه بهشت ا

البته هر کلیسائی  .ردن انسانها در راه خدا و به هدف رسیدن به رستگاری داردقربانی ک

این وعده را فقط به دنباله روان خودش می دهد، و دیگران را از این ورودها محروم می 

و ارجاعات  ،بار به جنت و دو بار به فردوس اشاره شده 81در قرآن بیش از . داند

آورده شده  23در سوره ی الرعد آیه ی . شده است نآبسیاری به زندگی بعد از مرگ در 

ثَُل اْلَجنَِّة الَّتِي ُوِعدَ اْلُمتَّقُوَن تَْجِري ِمن تَْحتَِها األَْنَهاُر أُُكلَُها دَآئٌِم ِوِظلَُّها تِْلَك ُعْقبَى"که  الَِّذیَن  مَّ

ُعْقبَى اْلَكافِِریَن النَّارُ  چنانست که نهرها بر زیر  دادیمبهشتی که متقیان را وعده " "اتَّقَواْ وَّ

درختانش جاری است و مأکوالتش همیشگی و سایه ی آن برقرار است این بهشت 

فقها و  ،به باور مفسران قرآن". سرانجام اهل تقوی و آتش دوزخ سرانجام کافران است

متکلمان مسلمان بهشت یا فردوس باالترین طبقه ی آسمان هاست که در آن پیامبران، 

بهشت مسلمین بیش از بهشت یهودیان . ایر مقدسین بعد از مرگ ساکن می شوندشهدا و س

و معنی باغ دارد، جائی که همه ی آرزوها و هوی و  ،و مسیحیان حالت فیزیکی داشته

هیچ احساس  ساکنینش دچارو  ،هوس ها بالفاصله برآورده شده، زندگی در آن ابدی است

ی فاخر پوشیده، در میهمانی های مجلل لباس هابهشت ساکنین . نمی شوندمنفی ای 

و در آن  ،شرکت کرده، بر مخدعه هائی تکیه می کنند که از رشته های طال بافته شده

سنگ های قیمتی کار برده شده، و دسترسی به روابط جنسی بسیار لذت بخشی با 

در برداشت های بعضی . حوریان و قلمانان وجود دارد که حد و حصری بر آنها نیست

جسمی مصاحبت با خدا جای این لذات و برای عقالنی تر کردن این تصورات، عرفا از 

در تأویالت مختلف طبقات مختلفی برای بهشت تصور شده که افراد بر . را گرفته است
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شان در آنها مسکن می گزینند، و احیاناً هر مسلمانی بعد از گذران ساساس درجه ی تقد

 .آن راه پیدا می کند دوره ی عقوبتش در جهنم به جائی در

نه تنها تأکیدی بر زندگی بعد از  همانطور که ذکر شد در ابتدای یهودیگری 

و یهودیان  ،، بلکه در تورات و در ده فرمان هم هیچ اشاره ای به آن نشدهبود مرگ نشده

 یکی از پادشاهان طبق شواهد تاریخی .باور نداشتندیا روحی در ابتدا به معاد جسمی 

بخشی از امپراتوری او حکومت  که بعد از مرگ اسکندر( Ptolemi)ولمی سلسله ی ت

می یهودیان  تصمیم به قتل عام، در دست داشترزمین فلسطین را شمال آفریقا و سدر 

معاد شهادت،  باوررهبران یهودی برای ترغیب مردم برای مقابله و جنگ با او  .گیرد

آنها الزم می دانستند که . کردند واردجسمی، و پاداش اخروی را در ایده هایشان 

توجیهی برای شهدائی ارائه دهند که زندگی دنیوی پر ارزششان بعلت وفاداری به خدا 

و یا در مبارزات کشته  ،اعدامو یا با امر مستبد خداناشناسی  ،بطور مصنوعی کوتاه شده

شان در شئول، آیا سکونت ابدی اشباحآنها باید به این سؤال پاسخ می دادند که . ندمی شد

، یا این که باید سفر آخرت را به ستجا افتاده بود، تنها پاداش آنها ایده ای که در آن زمان

 آنمأمنی خوش رساند؟ راه حل این مشکل اختراع ایده ی معاد جسمی بود که بر اساس 

جسمی  .دوباره جان می گیرد" در آخرین روز"و " بدستور خدا"و " با جسمش"شخص 

مشکلی که در این وحله . و قادر به درک است ،جسمی برایش میسر شده که توان لذت

بنا که  ،برای متفکران دینی پیش آمد توجیه این امر بود که چگونه هویت فردی شخص

ز مرگش، که معادل از هم از رو ،دبا جسم او معین می شبه باور رایج بین یهودیان 

شده در خاک بطور معجزه آسائی ست، تا روز قیامت که همین جسم پراکنده پاشی او

اگر هستی این شخص نتوانسته بطور مطلقی . زنده می گردد، حفظ می شود دوباره

متوقف شود، پس او کجاست؟ در این جا بود که ایده ی افالطونی وجود روح کارآمد شد، 

ارواح منصفان در دستهای "باور . روحی ورای شبح سرگردان شخص در برزخ

که توسط  (Wisdom  (عبری بود به نام پند یا عقالنیت به زبان ابینتیجه ی کت" خداست

که هم عصر عیسی زندگی می  (nhtms)متفکری یهودی ساکن اسکندریه به نام فیلو 

فیلو برای مخفی کاری و مشروعیت دادن به این کتاب آن را بی . کرد، به تحریر در آمد

به " ahs ntotsg s  Ssmsgso" "پندها یا عقالنیت سلیمان"نام و تحت عنوان 

مطالعات زیادی نشان داده اند که هر کدام . کتاب های متعدد و مقدس یهودیان اضافه کرد

از کتاب های قدیم تر عهد عتیق در زمان خاصی، و توسط چندین نفر نگاشته شده اند، و 

نه تنها وجود تاریخی شخصی به نام موسی، بلکه . اکثر آنها مؤلف مشخصی ندارند
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بعنوان مادر تمامی پندهای سلیمان کتاب  .ارتباط تورات به او هم مورد شک است صحت

فیلو یکی از مفسران بزرگ . کتاب های عرفانی در ادیان ابراهیمی در آمده است

تا بتواند آنها را از تمسخر عام و خاص یونانی ها و  ،اسطوره های کتب عهد عتیق بود

رومی با استفاده از منطق و تفکر فلسفیشان  - متفکران یونانی. رومی ها محافظت کند

ناهنجاری ها، تناقضات و موضوعات غیر عقالنی کتب مقدس یهودیان را بی محابا به 

در این حال . و از آنها داستانها و نمایشنامه های کمدی می ساختند ،رخ آنها می کشیدند

که حوا را گول زد و  و برای مثال مار سخنور بهشت ،بود که فیلو شروع به فعالیت کرد

یونانی این  (Aesop)اسوپ  داستانهای با او همخوابگی کرد را با استفاده از یکی از

او نوشت . "این مار در واقع استعاره ای از اصل شیطانی لذت است"طور تأویل کرد که 

ً آنقدر ساده هستید که این موضوع را بد فهمیدید؟"که   داستانهای اِسوپ "آیا شما واقعا

Aesop fables)(  کتابی است شبیه به کلیله و دمنه و احتماالً با منشائی از هندوستان که

با فیلو . سال قبل از میالد توسط برده ای به همین نام در یونان تدوین شده است 311

خاک تو باید در تمامی " ِسفر پیدایش 2:62در تأویل آیه ی  برداشت از فلسفه ی افالطون

چون که خدا در " 3:7و بر اساس سفر پیدایش " ردن بپردازیروزهای زندگیت بخو

غذاهای بدن لذات خاکی را به ارمغان می "نوشت که " صورت آدم نفس زندگی دمید

شکی نیست که . زیرا که ما از دو چیز ساخته شده ایم. آورند؛ و این کار صحیحی است

رد، خرده ریزه ای که از بدنمان از خاک ساخته شده، ولی روحمان به هوای باال تعلق دا

بنابراین منطقی است که بدن که از خاک آفریده شده غذائی از جنس  ،"خدا جدا شده است

خودش داشته باشد، در حالی که روح، که با خدای ازلی در اشتراک است، باید از غذای 

تغذیه کند و نه با گوشت و مایعات که  ابدی و الهی، یعنی دانش در اشکال مختلفه اش

و فیلو به آن اشاره کرده ترجمه  ،روح زنده ای که خدا در آدم دمید. حتیاجات بدن هستندا

و نه از ) است که از ترجمه های یونانی کتب عهد عتیق  ) ( Psyche oezeی تحت 

اصطالح . برداشته شده است ،که رنگ و بوی هلنی داشتند ،(متنهای عبری این کتب

است که به " ِنِفش َحیَّه"در این کتب آمده است  که در اصل مصرف شده به زبان عبری

معنی سرزندگی موجودات زنده است، یعنی کیفیتی که باعث به  ،نفس زندگی دهنده

در واقع منظور . و ارتباطی با روح به معنی مصطلح آن ندارد ،حرکت کردن می شود

ر جسم آدم که که خدا سرزندگی را داست این بوده  کتاب سفر پیدایشنامعلوم نویسنده ی 

، و گرنه در زمان نوشتن کتاب مفهومی به نام روح هدمید ،از خاک رس ساخته شده بود

یهودیان عبری زبانی که ده ها قرن قبل از فیلو زندگی می . متافیزیکی اختراع نشده بود
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و  ،، برداشتی از روح نداشتندهبود شده جمع آوریکردند و کتب عهد عتیق در زمان آنها 

تا آنجا که روشن شده، دسترسی به نوشته های عبری زمانهای دور قبل از فیلو هم 

 اویونانی این کتب به  شده یاز اصطالحات ترجمه  شلذا برداشت. نداشته استرا خودش 

کمک کرد تا ادعائی تلویحی بکند که اولین خط سفر پیدایش، یعنی اولین کتاب از 

مفهوم پر آب و رنگ تفاوت بین جسم  ،ندکتابهای پنجگانه ای که به موسی منسوب می کن

به ادعای فیلو موسی معلم . و روح را که برداشتی افالطونی بود، بیان کرده است

نوشته های فیلو چنان برداشتهای . افالطون و همه ی فیلسوفان یونان باستانی بوده است

ری بر فیلسوفانه ی یونانیان را با کتب عهد عتیق در هم آمیخت که گوئی هر یک نو

فیلو تا وقتی که می توانست از برداشتهای فیلسوفانه ی یونانی برای . دیگری می تاباند

و گرنه به  ،توجیه اسطوره های کتب عهد عتیق استفاده کند به آنها احترام می گذاشت

فیلو پیشکسوت و استاد بزرگ تأویل و تفسیر بظاهر عقالنی . آنها وقعی نمی گذاشت

که هنوز هم شاگردانش روشهایش را بی  ،ادیان ابراهیمی است کتبتمامی داستانهای 

برای مثال او دستور ختنه ی یهودیان را این طور تأویل کرد که . محابا پیش می گیرند

در حقیقت بریدن لذت و تمامی هوی و هوس ها، و کنارگذاشتن خودپسندی "این کار 

ی کند که با توان خودش آنها های ناپرهیزکارانه ای است که در لوای آنها ذهن تصور م

فیلو با استفاده از برداشت فیلسوفانه ی وحدانیت خدای فیلسوفان ". را سبب شده است

به وجود بیش از یک  که یهودیان می دانیدشاید . یونانی به تفسیر توحید نیز پرداخته است

 .نده اتخاب کردولی در برابر معاهده ی ابراهیم فقط یهوه را برای تعبد ان ،رندخدا باور دا

برای حل این معضل و پیشبرد اصل توحید فیلو نوشته است که بر اساس معرفی خود 

او که هست "خدا به موسی در کوه طور، وقتی موسی پرسید این صدا کیست و خدا گفت 

فیلو با تشبث به اسطوره های سفر . دال بر وحدانیت اوست" یا من همانم که هستم" "

بی شک قبول کرد که جهان را خدا ( Lsmso)خدا یا شعور " کالم"پیدایش در تورات و 

فیلو سطح . را خدای دوم و اولین نوزاد خدا خواند" کالم"او حتی این . ساخته است

هستند که او با آنها در دنیای مادی " نیروهائی"دیگری را در وجود خدا پیشنهاد کرد که 

بنا بر برداشتهای او (. یای فیزیکیطریق دخالت متافیزیک مطلق در دن)دخالت می کند 

و انسانهای  ،واسطه های بین خدای غیر قابل شناخت و متافیزیکی" نیروها"و " کالم"

همین سه گانگی وجود خدا ریشه ی برداشتهای مسیحیانی شد که بعداً . فیزیکی هستند

و را برای عیسائی که همیشه خود را فرزند انسان می خواند ( aototdC) اصل تثلیث

تجسم خود خدا در زمین،  ،نکرد، را به میان کشیدند و او را هم حتی ادعای پیامبری
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کالم خدا و همین نیروها دانستند که با تحوالت بعدی و برای فهم عوام به پدر، پسر و 

برداشتهای فیلو آنقدر برای اولیاء رسمی دین یهود گران . تحول پیدا کردروح القدس 

با وجود این که در هیچ . س آنها را به بوته ی فراموشی سپردندکه تا زمان رنسان ندآمد

یک از نوشته های فیلو اسمی از عیسی و یا فرقه ی تازه بنیاد یهودیگری فلسطینی توسط 

 ، و یاه نشده، مسیحیان او را پدر کلیساآورد ،دنباله روان او که بعداً به مسیحیت تبدیل شد

 . نده ای اسقف لقب دادفیلو

حدود از نظر باور به معاد، این شد که های تفکری  وششکاین گونه  نتیجه ی

به روح،  nhsotossoفرقه ی منافقین یا . یهودیان دو فرقه شدند ،صد سال بعد از میالد

 Ssttpessoفرقه ی صدوقی یا  انمعاد، قیامت و زندگی دوباره معتقد شدند، ولی یهودی

و فرقه ی قرائتی  ،ی صدوقی بعداً از بین رفتفرقه . را رد کردند این ایده ها و باورها

مسائل رجوع به کتب عهد عتیق در مانند سلفی های امروزه در اسالم، که  ssostdsoیا 

جالب توجه این است که فرقه ی . را گرفتند هاند، جای آنایمانی را بشدت تجویز می کرد

ابن داود بنیانگزاری  قرائتی در قرن هشتم میالدی توسط یک یهودی ایرانی به نام عنان

او تمامی باورهای زندگی بعد از مرگ و معاد و روز قیامت و روح و امثالهم  .است شده

  . دیده می شودامروزی هنوزهم آثار این ابهام باوری در یهودیان . را رد کرد

و توسط بازماندگان او توسعه  ،اسکندریه شهری که توسط اسکندر مقدونی بنا

ً به مهمترین شهر زمان خودش تبدیل شد، و محل رهنگی، از نظر ف ،پیداکرد تدریجا

قرن قبل از میالد و تحت سه . شداجتماع یهودیان در دنیای آن زمان  زندگی بزرگترین

که بر مصر حکومت می کردند، و آخرین آنها  میولتسله ی پادشاهان سلحکمروائی 

کتاب های عبری یهودیان را به انجمنی از محققان یهودی مأمور شدند که  کلئوپاترا بود،

کتابخانه . زبان یونانی ترجمه کنند تا به گنجینه ی کتابخانه ی شهر اسکندریه اضافه شود

تش زدن آن را داد، بزرگترین ی این شهر که تا زمان عمر خلیفه ی دوم که دستور آ

به معنی  Setuagint. در آن زمان بیش از نیم میلیون کتاب داشتو خانه ی دنیا بود، کتاب

روز ترجمه ی  73مترجمی که  71 - 73نامی است که به افتخار هفتاد یا هفتاد و دو، 

این مجموعه که در . به این مجموعه داده شده است ،رساندندانجام به کتب عهد عتیق را 

و  ،آواره ی دور از وطندنیای یونانی آن زمان پرخواننده ترین نوشته بین یهودیان 

یگانه پرستی  تنها نوشته ای بود که در مورد باورهای ،ها در آمدیونانیان و رومی 

است که در مسیحیت هم مورد استفاده  همین ترجمه .توانست در اختیار مردم قرار بگیرد

یونانیان، گرچه به علت سخت گیری های غذائی، و بخصوص دستور . قرار گرفته است
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مادر، به این دین نگرویدند،  ختنه کردن، و اصل توارث انحصاری یهودیگری از طرف

از بین همین ها بودند که بعداً اولین مسیحیان . شرکت می کردند یهودیانولی در مراسم 

کتاب عقالنیت  پا می گرفت،زمانی که مسیحیت . شدندبسیج می  (Gentile) غیر سامی

ند، اضافه شدی کتب عهد عتیق یا پندهای سلیمان و نوشته های جدیدتری نیز به مجموعه 

 Pmt"یا  "وصیت نامه ی کهن"و مسیحیان ( asosih)را یهودیان تناخ  و همه ی آنها

asodsgsod " معروفندعهد عتیق خواندند که در فارسی به کتب. 

مکتب تفکری معروف به اسکندریه که بعد از سقوط آتن میراث بر تفکر 

با . ی گرفتاز تفکرات افالطون و شاگردانش رنگ م ید، بیش از هر چیزشیونانی 

وجود این که دینداران باور به وجود روح را از فیلسوفان قرض گرفتند، ولی به آن 

و طبق  ،و در وجود آن متعصبانه پای فشاری کرده ،رنگ و بوی خاص خود را داده

فیلسوفان . ندنداده و نمی دهمعمولشان اجازه ی بحث دوباره در باره ی آن را به کسی 

می هر موقع که سعی کردند در طبیعت ذات این نهاد فرضی تعمق معتقد به ادیان ابراهی

حتی کسانی مثل بوعلی سینا که . کنند، مورد خشم و غضب اولیاء دینی قرار گرفتند

نظریات خودش را در این مورد به تحریر در آورد، مورد غضب اولیاء دین قرار گرفت 

بنیان گزاران تفکر و روش که یکی از هم دکارت شاید . و به کفر و الحاد محکوم شد

از ترس دادگاه های تفتیش عقاید کلیسای کاتولیک که بی رحمانه ، بودعلمی های 

نواندیشان را زنده زنده می سوزاند، قادر نشد بطور تصریحی وجود نهادهای متافیزیکی 

او  .در نهاد انسان را نفی کند، و مجبور به ارائه ی طرح دوگانگی ذهن و جسم شد

هرکس که بهتر پنهان شد، بهتر "د بر سنگ قبرش این جمله را حک کنند که دستور دا

تا شاید سرنخی به دنباله روانش بدهد که او مجبور به پنهان کاری عقیدتی  "زندگی کرد

در کتاب خطای  پیشنهاداتشعقاید دکارت در این مورد و نظرات علمی در رد  .شده بود

 .آورده شده است یسندهنوترجمه ی  ، ودکارت آنتونیو داماسیو

ایتالیائی که ( ahsgso esptoso) 6333-6372تا زمان تاماس آکوئیناس 

کشیشی فیلسوف مآب بود، فلسفه ی پر از راز و رمز و متافیزیکی ریشه گرفته از 

تاماس به بزرگترین عالم علم . برداشت های افالطون بر دنیای مسیحیت غرب حاکم بود

 مدرنو یکی از بنیان گزاران مسیحیت و فلسفه ی  ،داشتالهیات در زمان خود شهرت 

آنها به حکمت واقعی و مناسبی که فقط در وحی "تاماس با گفتن این جمله که . بود

با این وجود او . کافر و بت پرست خواند فیلسوفان را" مسیحیت پیدا می شود، نمی رسند

، یا او با عنوان فیلسوفاحترام زیادی برای ارسطو می گذاشت، و در نوشته هایش به 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


  

 99 

تاماس با دسترسی داشتن بر ترجمه . ارجاعات زیادی می کرد دوست دارنده ی حقیقت،

و از آن به التین ترجمه شده  ،نوشته های ارسطو که توسط مسلمانان اندلسی به عربی ی

بودند، شیفت پارادایم تفکری عظیمی را در مسیحیت، بخصوص کلیسای کاتولیک پایه 

عالوه بر آن، افکار تاماس در اخالقیات، قوانین طبیعت، متافیزیک و . دگزاری کر

و  تاماس که در مرز فلسفه. ندنظریه های سیاسی اثر عمیقی بر فرهنگ اروپائی گذاشت

انسان برای رسیدن به دانش هرگونه حقیقتی " الهیات حرکت می کرد باور داشت که 

ه اش ممکن است توسط خدا بحرکت ذکاوت برای انجام وظیف" و" محتاج کمک خداست

انسان ها توانی طبیعی دارند که بدون وحی یا الهام الهی "در عین حال می گفت ". در آید

به دانش ها و حقایق زیادی دست یابند، با این وجود الهامات الهی بخصوص در مورد 

همان نوری  این". "حقایقی که مربوط به ایمان و باور هستند گاه به گاهی اتفاق می افتند

هر ". "می شود ءاست که توسط خدا و بر اساس طبیعت ذات انسان به این افراد اعطا

خدا به مخلوقات عطا شده برای یک امر معینی نیرو دارد، که این  ویژگی ای که توسط

بجز در مواردی که : موهبت آن امر را به اجرا گذارد مخلوق می تواند متناسب با این

شود شخص در انجام امور عاجز می ماند، مثل آب که فقط وقتی  ویژگی بیشتری اضافه

به این گونه است که فهم انسانها هم ویژگی خاصی "". می جوشد که با آتش گرم شود

تاماس معتقد بود که دو . "دارد، فقط با اضافه شدن نور است که می توان اشیاء را دید

و  ،که الهامی طبیعی است راه برای رسیدن به حقیقت وجود دارد، یکی منطق است

منشاء الهامات ماوراء الطبیعه القائات یا . است ماوراء طبیعیگری ایمان که الهامی دی

ران در دسترس قرار گرفته و در که از طریق تعلیمات پیامب ،وحی روح القدس است

ی علمیه ی کاتولیک در دسترس هاو توسط استادان حوزه  ،ب مقدس جمع آوری شدهکت

در حالی که الهامات طبیعی حقایقی هستند که از طریق طبیعت . ر می گیرندمردم قرا

انسانی در دسترس همه ی انسانها بوده؛ و تمامی انسانها می توانند با استفاده از 

گام بزرگ اخیر شروع تفکر علمی برای . استدالالت صحیح به بعضی حقایق دست یابند

فیزیکی از متافیزیکی شد،  مطالعاتاکردن رسیدن به حقایق قابل دسترسی و در واقع جد

 که باالخره موجب جدائی علم از دین و توفق غیرقابل انکار یافته های علمی بر

تاماس باور داشت که با استدالل می توان به وجود خدا . شد دینی مفروضات متافیزیکی

( ، و غیرهرحیم، قادر متعال، دانا ،وحدانیت، رحمان)و صفاتی که به او نسبت می دهیم 

حقیقت رسید، ولی بعضی دیگر مثل تثلیث و یا تجسم خدا در گوشت و پوست  بعنوان
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را فقط با الهام ایمانی می توان  هاتفاق افتاداو که به باور کاتولیک ها در جسم  ،عیسی

  :تاماس با پنج استدالل وجود خدا را به اثبات می رساند. بعنوان حقیقت باور کرد

یچ شکی بعضی از چیزها با وجود این که خود نمی توانند بدون ه: تغییر -6

از آنجا که زنجیره ی عوامل تغییر . تغییر پیدا می کنند خودشان را تغییر دهند،

دهنده نمی تواند تا بی نهایت ادامه یابد، باید یک علت اولیه برای تغییرات باشد 

ی است که همه که خودش با هیچ چیز دیگر تغییر پیدا نکند، و این همان چیز

 .خدا فهم می کنند

هیچ چیز نمی تواند سبب خودش باشد، بنابراین مثل تغییر، باید یک : سببیت -3

این سبب همان . سبب اولیه ای بوده باشد که خودش سبب خودش شده است

 .خداست

ادراکات و تجربیات ما شامل چیزهائی : هستی ملزومات و غیر ملزومات -2

ارند، ولی ظاهراً الزامی به وجودشان نیست، لذا می هستند که حتماً وجود د

همه چیزها نمی  ولی. وجود نداشته اند خاص زمانیدر توان فرض گرفت که 

، هکه در آن هیچ چیزی وجود نداشت هتوانند غیرالزامی باشند، وگرنه زمانی بود

بنابراین، ما مجبوریم که . داشتمی امروز هم چیزی وجود ن اگر این طور بود

ً در یک زمانی چیزی وجود داشته، که الزام بودن را از فر ض کنیم که الزاما

خودش می گرفته، در حقیقت خودش علتی است که چیزهای دیگر هستی پیدا 

 .و این چیز همان خداست. کرده اند

در نظر بگیریم به این  نهادهااگر ما بتوانیم درجه بندی ای در : درجه بندی -2

هستند، باید افضل ترین درجه ای  ...گرم تر، بهتر و  مفهوم که بعضی از آنها

ه وجود داشته باشد که حاوی حقیقی ترین و باشکوه ترین درجه بوده، و ب

 .ما به این خدا می گوئیم. کامل وجود داشته باشد صورتی

در تمامی موجودات جهتی از فعالیت ها به سمت  :تمایالت منظم طبیعت -3

هر چیزی که آگاهی . که تابع قوانین طبیعت استیک نهایتی مشاهده می شود 

 ما .ندارد تحت هدایت یک چیزی که آگاهی دارد بطرف هدفش کشانده می شود

 . به این چیز خدا می گوئیم

تاماس . منشاء همه ی این هدایت ها به خدا می رسددر نهایت به باور تاماس 

رد که او ساده است و جسم، طبیعت خدا را بطور منفی گرایانه ای این طور تعریف می ک

روح، ماده و شکل ندارد؛ خدا کامل است و هیچ چیز نیست که نداشته باشد؛ خدا نهایت 
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ندارد، به این معنی که او مثل مخلوقات که از نظر فیزیکی، ذکاوتی، و هیجانی 

محدودیت دارند، به چیزی محدود نمی شود، این محدودیت را باید از بی نهایت بودن در 

زه و تعداد متمایز کرد؛ خدا الیتغیر است، و قادر به تغییر در جوهر و شخصیت اندا

خدائیش نیست؛ و باالخره خدا یکی است، بطوری که جوهر ذاتش با هستی اش یکی 

الزاماً صحیح است زیرا صفت و " ی داردخدا هست"به گفته ی تاماس جمله ی . است

آسمانها و زمین، همه "ور داشت که تاماس با. یکی هستند ، یعنی خدا و هستیموصوف

او مثل ارسطو اعتقاد داشت که موجودات " ی مشهودات و نامشهودات را خدا آفریده 

از آنجا  به باور او،. زنده و یا پدیده ی حیات می تواند از عناصر غیر زنده شکل بگیرد

تر ها چیز نتیجه ی تخریب چیز دیگری است، این امر که تخریب ناکامل  هرکه تولید 

. ناسازگار نیست اولیه موجب خلق کامل تر ها شده با نظریه ی تشکیل موجودات

بنابراین در آن زمانها حیوانات از فساد چیزهای بی جان و بی روح، یا از نباتات بوجود 

 mgystsemsoتاماس تحت تأثیر نظریات فیلسوف یونانی پیش افالطونی به نام . آمده اند

خلقت جهان ارائه داده بود، باور داشت که دگرگونی یا موتاسیون که نظریاتی در باره ی 

(gpdsdtso )و طبیعت در این امر  ات عامل تنوع در انواع آنها بوده،در اسپرم حیوان

یونانیان قدیم به موجوداتی که نیمی انسان و نیمی حیوان بودند باور . هدفی داشته است

جوداتی ادعا می کرد که طبیعت از خلقت داشتند، تاماس با قبول هستی داشتن چنین مو

دلیل این امر این بوده که این موجودات . ولی نتوانسته آنها را حفظ کند ،آنها هدفی داشته

براساس قوانین طبیعت بدنیا نیامده بودند، بهمان طریقی که هنوز هم نوزادانی عجیب 

ن کلیسا باور داشت که تاماس بدنبال دکتری. الخلقه بعلت فساد تخم آنها متولد می شوند

او به دنبال . روح نه تنها وجود دارد بلکه بعد از مرگ به هستی خود ادامه می دهد

متافیزیک افالطونی باور داشت که روح همان فرم یا شکل جسم است، لذا انسان ها مثل 

فرم اساسی . هستند (gsddso- sog)ماده  –همه ی موجودات مادی، آلیاژی از فرم 

و خود روح به  ،یعنی جسم مادی او را پیکربندی می کند عنصر اولیه ،دمییعنی روح آ

شکل  ،همان شکل یا فرمی است که با الگوی آن ترکیب مادی متعلق به هر نوع موجودی

حیوانی منطقی بصورت بنابراین انسان طوری سازمان بندی می شود که . می گیرد

ن این الگو یا فرم شکل نمی ماده بدو. ، چون روحش به همین شکل استشکل بگیرد

گیرد، ولی روح یا فرم می تواند بدون شکل گیری ماده هستی داشته باشد، و همین 

. ویژگی است که به آن اجازه ی ادامه ی وجود بعد از مرگ و از هم پاشی جسم می دهد

تاماس باور داشت که روح بین دنیای مادی و معنوی مشترک است، بنابراین دارای 
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ی های مادی، و بعضی از ویژگیهای غیرمادی است، برای مثال می تواند بعضی ویژگ

 معنویروح آدمی از روح سایر مواد فیزیکی و . جهان دسترسی پیدا کندهر دو به 

متفاوت است، این روح را خود خدا آفریده است، ولی در دنیای مادی پا به هستی می 

هستی روحشان بقاء پیدا می ادامه ی از طریق  آنها، با مرگ جسمی وجود انسانها .گذارد

روح انسان بر فراز دنیاهای مادی و معنوی گسترده شده، و هم هستی فرم داری . کند

از آنجا که روح مادی نیست، به ماده . داشته و هم شکلی از بدن انسان زنده را داراست

معاد الزامی  این ویژگی ها برای توجیه. و می تواند جدا از آن زندگی کند بوده،وابسته ن

آکوئیناس با وجود دانستن این حقیقت که جسم انسانی فیزیکی است، باور داشت . هستند

او معتقد . که این فیزیکی بودن روحی دارد که این روح بعد از مرگ به خدا می پیوندد

انسان . بود که پاداش ها و مکافات قیامت فقط روحی نیست، لذا معاد جسمی الزامی است

یبی از روح و جسمش کامل می شود، لذا روز معاد باید در جسمی که جان فقط با ترک

عالوه بر پاداش های روحانی، انسانها می توانند انتظار . گرفته است تجسم پیدا کند

از آنجا که روح آکوئیناسی برای انجام . پاداشهای مادی و فیزیکی را هم داشته باشند

راه جسم به عقوبت اعمال شخص می وظائفش محتاج جسم است، در قیامت روح هم

تاماس آکوئیناس مثل همه ی فیلسوفان دینی و الهیون تا وقتی که قادر بود از منطق . رسد

، بهره برد به آنها متشبث می شدو استدالل برای اثبات ایده های دینی و باورهای خودش 

ات شخصی پناه و وقتی درمانده می شد، به وحی و الهامات الهی و یا برداشتها و توجیه

 . می برد

متفکر بزرگ ( میالدی 381-6127) نوشته های فلسفی و پزشکی ابن سینا 

در اندلوس به زبان که از فیلسوفان مکتب هلنی بحساب می آید، و ایرانی  –اسالمی 

 و تفکر اروپائیان ،ت های آکوئیناس، اثر بسیار زیادی بر برداشندالتین ترجمه شده بود

ابن سینا یک فیلسوف ماوراء الطبیعه بود که کوشش می کرد که . ودندبه آن زمان گذاشت

او سعی بر این داشت که سیستم تفکری . ارتباط بین هستی انسان را با جهان توجیه کند

. جامع و قابل فهمی ارائه دهد که اجباراً با فرهنگ دنیای اسالم هم همخوانی داشته باشد

ی اصلی نظریات او در باره ی روح، ذکاوت و است هسته " هستی الزم"باوری که خدا 

 ،ابن سینا هم سعی داشت که مرز مشترک بین دین و عقالنیت را گسترده کند. کائنات شد

و تفسیر و تأویل قرآن را ارائه  ،تا بتواند مفهومات منطقی از دکترین های اساسی دین

طونی نو تعلق و از بعضی باورها به مکتب افال ،او بیشتر به مکتب ارسطوئی. دهد

 ، نظریه ایو قابلیت انتزاع دارد ،بوعلی باور داشت که روح از بدن مستقل است. داشت
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برای اثبات  دوگانگی وجود او در . فلسفه ی مدرن مطابقت دارد" من"که با نفس یا 

مثال  ،که در هنگام زندانی بودن در همدان به رشته ی تحریر در آورد" فی نفس"کتاب 

که اگر فردی در حالت کاملی خلق شده ولی کور و کر بوده و در یک حالت جالبی آورده 

تعلیقی قرار داده شود که از هیچ یک از حواسش محرکی دریافت نکند، آیا می تواند به 

و این شخص هیچگونه شکی بر  ،وجود خودش پی ببرد؟ از آنجا که جواب مثبت است

و پی به وجود  که فکر کند باشد چیزی در وجودش پس باید خواهد داشت،وجود خود ن

همین برداشت . ، این چیز همان روح است که به او خودآگاهی می دهدخودش ببرد

" من فکر می کنم پس من هستم"اساس تفکر دوگانگی دکارت با جمله ی معروفش که 

این ادراک را که از وظائف اصلی لوب آهیانه ای،  زیست شناسی زیربنایمن . شد

شرح مبسوطی طی نوشته ها و ترجمه هایم است مغز است را بخصوص در طرف ر

بن سینا بر اساس برداشتهای ا. و در همین کتاب به آن اشاره خواهم کرد داده ام

ارسطوئی و نوافالطونی ها باور داشت که نفس منطقی دارای حواس و یا وظائف 

ز گیرنده اولین حس همان حس مشترک است که اطالعات برخاسته شده ا. مختلفی است

و به صورت چیزی قابل دانستن در می  ،حس های فیزیکی را در هم ادغام کرده های

. که تصویر شیئ دانسته شده را پردازش بیشتری می کند ،دومین حس خیال است. آورد

سومین حس متخیله است که تصورات را با خاطرات ادغام کرده، آنها را از هم جدا و 

مین حس وهم است که تصور ایجاد شده را از نظر چهار. تصورات جدیدی می سازد

آخرین حس جائی است که ایده های ساخته شده انبار، تجزیه و . اهمیتش ادراک می کند

ابن سینا . تحلیل شده و بر اساس تصورات و تخمین ها به آنها معنی داده می شود

نبال فارابی و برخالف نو افالطونی ها به وجود روح ماقبل موجود باور نداشت، ولی بد

مشابه با تفکر نوافالطونی به نوع خلقتی باور داشت که همه چیزها مشتق از یک 

است که همان خدای (  notoetymsFirst) اولیه یا اصل( ytood mssmtdC) واقعیت اولیه

بعدی از خدا گامهائی  منشعبات و اشتقاقاتبر اساس این پارادایم تفکری . کامل است

و هر موجودی که در پله های پائین تر طلوع می کند ناخالص تر، و  ،بسوی پستی هستند

به این نوع باور خلقت فیضانی یا . خواهند بود و الوهیت کمتری دارا ،پست تر شده

با فلسفه ی خلقت  این نوع باور خلقتی. گفته می شود( mgsosdtsotog)  صدوری

آن همه ی کائنات توسط رسمی ادیان ابراهیمی که بر اساس ( yossdtsotog)گرائی 

که  (Materialism)خدائی خلق شده که خود جدا از آن است؛ و یا خلقت مادی گرائی 

ابن . متفاوت استتافیزیکی ای در خلقت درگیر نیست، فرض بر این دارد که هیچ نهاد م
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و  ،نداشت( st othtms) سینا برخالف الهیون عرفی اسالمی باور به خلقت جهان از عدم

بلکه یک محصول منطقی طبیعی خدای مقدس  ،کرد که کائنات شروعی نداشتهبحث می 

با نظمی که طی  ،است، خداوند قادر متعالی که واحد است نمی تواند در خلقت کائنات

دنباله اش کائنات در نظم منطقی و در هستی . شکست بخورد ،زمان او را دنبال می کند

با استفاده از ذکاوت فلسفی وجود  وعلیببود که روش های کالمی این  با. رو خداست

از آنجا که این برداشتها با برداشت فقهای دینی . دینی خدا را به اثبات منطقی می رساند

که از مسلمان بودن  منطبق نبود اور ا به کفر و الحاد متهم کردند و او بارها مجبور شد

 .خود دفاع کند

 نبودمسلمان  یک هرد همه در پس   هر چو من یکی و آن هم کافردر د

سه مدل متافیزیکی برای ارتباط سببی ت بطور کلی انسانها طی سیر تفکریشان 

 :و اعمال خدا فرض کرده اند خودشان رفتاربرای 

 ( ysooso sdtsotog)گرائی حفاظت

 (ysoepoosodtog)همزمان گرائی 

 ( Peesotsosmtog)سبب سازی 

، و معتقد به ادیان ابراهیمیتا مدتها حفاظت گرائی برداشت عامه ی مردم 

بنا بر این پارادایم باوری خداوند در ابتدا جهان را . ه استبود احتماالً ادیان بدوی دیگر

آفریده، و از آن لحظه به بعد، به استثناء مواردی که معجزات اتفاق می افتند، دنیا بر 

صولش می نیرو ها و ا ،و بر پای خود ،حفظ شده ی علت و معلولی اساس ارتباطات

با وجود مقبولیت . چرخد، بدون این که خدا احتیاج داشته باشد که دائماً در آن دخالت کند

الهیون اسالمی و مسیحی هرگز بطور جدی به این گونه توجیهات  هاعام این نوع باور

 .زیرا این باور می توانست نفوذ آنها را در توده ی مردم بشدت تقلیل دهد ،نداشتندباور 

و بدنبال  ،را کفر تلقی می کردند این نوع باور به دالئل زیادی لیسای کاتولیکاولیاء ک

بعنوان و جایگزینی آن با ایده ی دیگری بودند تا نقش مهمتری در اجتماع باورمندان 

بنیان گزار  .لذا همزمانگرائی را پیشنهاد کردند .بازی کنندنها و خداوند آبین واسطه 

بود که پدر مسیحیت  (میالدی 221-232) (epmpodtos) گرائی آگوستین زمان تفکر هم

رح و این باور بعداً توسط تاماس آکوئیناس و دنباله روان او ش. مدرن خوانده می شود

و علتهای  ،وند الیتناهی استبر اساس این پارادایم خدا. داده شد یترتفصیالت زیاد

معنی که خداوند  به این .هستند مخلوق اوکه در ایجاد معلوالت دخالت می کنند، یتناهی 

را  نجر به معلول می شود، هم رأی شده، آنکه م علتیعامل هر  با فعالیت طبیعی ِ 
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و  ،از این طریق است که او قدرت متعال. سبب شودتا علت بتواند معلول را  پذیرفته،

ید معلول ئی علت در تولأر بدون این هم. ی رساندم ظهورخود را به منصه مطلقه ی 

در نتیجه در تولید هر معلول فیزیکی همزمان نیروی  .رسمی اش ناتوان می ماند

 .متافیزیکی خداوند دخالت می کند، و بدون این دخالت معلول شکل نمی گیرد

نند که مخلوقات به خودی خود باورمندان به پارادایم سبب سازی ادعا می ک 

بطور نمی توانند  ،که آنها ظاهراً عاملش هستند ،بشدت ناتوانند، و در ایجاد هیچ معلولی

 ِِ  اسمی یا موقعیتی( اندیکاتور)فقط بعنوان شاخص های  ،بلکه .متافیزیکی دخیل شوند

را باز می برای مثال وقتی شما پنجره . واحد در کائنات، یعنی خدا هستند مسبب االسباب

کنید که به آسمان پر از ابر نگاه کنید ارتباط علت و معلولی واقعی ای بین ابرها و آسمان 

و ایده ی نمایانگری که شما از آنها در ذهن  و محرک حسی، بعنوان یک شیئ مادی

ً پیدا می کنیدخودتان  به محض این که و  ،، وجود ندارد؛ بلکه خداوند، بالفاصله و مستقیما

 ادراکیچنین مسبب ایجاد نگاه کردید  ابرهاچرخاندید و به بطرف آسمان ان را شما سرت

به همین منوال ارتباط واقعی سببی بین فعالیت های ارادی شما . می شود در ذهن شما

و فعل فیزیکی چرخش سر شما  ،برای چرخاندن سرتان به هدف نگاه کردن به آسمان

اضات فیزیکی گروه های عضالنی مخالف وجود ندارد؛ چون که سر شما بر اساس انقب

یکدیگری در گردن شما می چرخد، که مهره های گردن شما را بطرف آسمان می 

عالوه بر این، ارتباط سببی واقعی بین انقباضات این عضالت . نه اراده ی شما ،چرخانند

و چرخش گردن شما وجود ندارد؛ بلکه این خداست که بالفاصله و مستقیماً حرکات سر 

 ،به همین منوال .گردن شما ایجاد می کند را در لحظه ی انقباضات عضالتشما 

سرتان را بطرف آسمان بچرخانید، خدا هم که همزمان با لحظه ای که شما اراده می کنید 

  .این حرکات را ایجاد می کند

اگر این نوع توجیهات برای خوانندگان عزیز سرگیجه آور هستند، شما در این  

 –نیستید، ولی این پارادایم تفکری وسیله ای برای توجیه ارتباط فیزیک  مورد تنها

 اوائل فلسفه ی مدرن توسط دینداران و فیلسوفان دینیو متافیزیک در قرون وسطی 

برای توجیه  أویالتاین نوع استدالالت و ت. هستهنوز هم  تا اندازه ای و ،بود غربی

بنظر نمی رسیدند، مورد استفاده قرار  بعضی از اسطوره های کتب مقدس هم که منطقی

برای مثال در توجیه این آیه از کتب عهد عتیق راهی بجز تشبث . می گرفتند و می گیرند

، حباین چیزی است که خدای صا" به سبب سازی برای تفسیر و معنی دادن به آن نبود 

که ی صاحب منم خدا: کسی که شما را در رحم مادرانتان شکل دادحامی شما، می گوید، 
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همه چیزها را آفرید، که به تنهائی آسمان را گسترد، که خودم زمین را به تنهائی طرح 

از این آیه چنین استنباط می شود که این فقط خداست که  .(Isaiah 44:22)" ریختم

لی بجز دخالت های اعماتوجیه چنین . کاری می کند تا جنین در رحم مادر شکل بگیرد

در توجیه بعضی از آیات . جهان از طرف خدا قابل توجیه نیست در کارهایسبب سازی 

که در آن آورده شده که تمامی پدیده های طبیعت  Job 38:12-41کتاب ایوب، مثالً 

و این خداست که از طلوع فجر تا  ،و بی جانان تحت کنترول مستقیم خداست ،جانداران

 . تشبث به سبب سازی نیست ، راهی بجزغروب آفتاب تمامی فعالیت ها را نظم می دهد

Malebranche, Nicolas. Dialogues on Metaphysics. Translated by Willis Doney. 

New York, NY: Abaris Books, 1980. 

Malebranche, Nicolas. The Search after Truth. Translated by Thomas M. Lennon 

& Paul J. Olscamp. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1980. 

Malebranche, Nicolas. Treatise on Nature and Grace. Translated by Patrick Riley. 

Oxford: Clarendon Press, 1992 

در زمانی که مخالفت با باورهای این گونه ی کلیسای کاتولیک در اروپا قدرت 

در کالس های  ،بود،که معاصر دکارت  (Nicholaes Tulp)دکتر تولپ  ،می گرفت

تشریحش بدون هیچ شبهه ای ثابت کرد که انقباضات عضالت ساعد هستند که باعث 

تجربیاتی که اساس سبب . حرکات انگشتان و دست می شوند، و نه نیروئی متافیزیکی

تصویری از صحنه ی سالن تشریح این پزشک . گرائی را بشدت متزلزل می کردند

 .لوی زیر به زیبائی نقش بسته استپیشگام توسط رامبراند در تاب

 

  

 

 درس تشریح دکتر تولپ اثر رامبراندتابلوی : 2-6شکل 
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 سبب سازی را فیلسوف فرانسویبمعنی  Peesotsosmtogگرچه اصطالح 

، ولی تفکر سبب ارائه کردبرای اولین بار  (Louis de la Forge)فورج  لوئی دو لَ 

دارد که با قدرت کالمی سعی در توجیه هم ه در افکار متفکران مسلمانی سازی ریش

ی که بر تفکرات ملل هائباور .باورهای متافیزیکی و ارتباط فیزیک و متافیزیک داشتند

باور به سبب سازی نوع اسالمی آن وقتی . مانده اند باقیمسلمان تا این زمان بقوت خود 

عواقب ارزیابی روان مکتب کالمی اشعری در صدد شروع شد که بنیان گزاران و دنباله 

شروع به رشد و توسعه  فرهنگ اسالمی ؛برآمده تفسیر و تأویالت مجدد قرآن و سنت

و ارسطوئی در دنیای روشنفکران اسالمی قرون سوم  ،الطونی نوفی اهافلسفه و  ؛هکرد

1058–)لی غزا. ادغام شدند ،ندعالقمندان زیادی پیدا کرده بودکه  و چهارم هجری

بزرگترین فیلسوف و فقیه مکتب اشعری بود که مهمترین مباحث بر ( میالدی 1111

علیه استفاده از منطق فلسفی و عقالنی را در توجیه باورهای دینی و اسطوره ها ارائه 

او کوشش زیادی برای ممکن نشان دادن اتفاقاتی کرد که معجزه خوانده می شوند، . داد

بیشتر حمالت غزالی بر . آن ها را نا ممکن می دانستندغیر دینی  اتفاقاتی که فیلسوفان

 یشانو توانها ینا بخصوص در باره ی طبیعت مخلوقاتابن س علیه فلسفه ی ارسطوئی

ابن سینا باور داشت که با در نظر گرفتن جوهر ها . بود که برای غزالی گران می آمدند

هر مخلوقیتی و  زامی ای بین علتط علت و معلولی الو طبیعت مخلوقات، باید ارتبا

وجود داشته  برای هر معلولی باید علتی مخلوق بطوری که ،اثرات آن وجود داشته باشد

ً معلوال و علت ها ،باشد غزالی این برداشت را بر خالف . را ایجاد می کنند تالزاما

ی ملزم به قطع سیر طبیعی علت و معلولکه را ادعای الهیونی می دانست که معجزات 

 و مطلقه ی با اعتقاد بر قدرت متعال. ندرا ممکن می دانست ،اتفاقات توسط خداوند هستند

که غزالی و پیروان مکتب اشعری آن را الزامی می دانستند، استثناء کردن  ،خداوند

به عالوه . دان امکان می یاببوسیله ی این تو ،رابطه ی علت و معلولی، یعنی معجزات

با آن چه که  ،ه که بطور عادتی باور می شود که علت استغزالی ارتباط بین آن چ

دلیل دیگر برای تشبث  .را الزامی نمی دانست ،است بطور عادتی باور می شود معلول

اهیمی یونانی با اصول عقاید ادیان ابر به پارادایم سبب سازی برخورد منطق فلسفه

 . و معجزات بود ،بخصوص در مورد خلقت جهان از عدم

تکامل به معنی دخالت نیروهای فیزیکی یا طبیعی در خلقت است، و تحول و 

این شکاف عظیمی در نوع خلقت باورمندان متافیزیکی ایجاد می کند که از زمان ارائه 

باور رسمی . ی نظریه ی تحولی داروین بحثی عمیق در جهان ایجاد کرده است
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سام موجودات بر اساس متافیزیکی ادیان بر این است که همه ی هستی و انواع و اق

طرح؛ با یا بدون احتیاج، و یا هدف؛ توسط خالق دست ساز شده اند، و فقط وقتی 

تغییرات جزئی و یا تحول معنی پیدا می کنند که این خالق بنا به مصلحت خود آنها را 

تولد، کمیت و کیفیت زندگی ومرگ هر موجود زنده و از هم پاشی دنیای زنده . تغییر دهد

این باور در مورد انسانها . نده تحت اراده ی این خالق باقی مانده، و خواهند ماندو غیر ز

آنقدر تقویت شده است که بارها در کتب دینی می خوانیم که حتی گمراهی و ضاللت و 

. یا به صراط مستقیم رفتن و نجات پیدا کردن مردمان امری است در اختیار آفریدگارشان

جهان از ریز و درشت، از ابد تا ازل را او طرح ریزی  بر این اساس همه ی طرح های

کرده، طرحی که یا پایا و بدون تغییر پیش می رود، و یا او بنا به مصلحت، و شاید در 

نتیجه ی وقایع پیش بینی نشده این طرح کلی را که در لوحی از ازل نوشته شده، 

کلی نمی بینیم این تقصیر اگر ما نقصی و یا کمالی در این طرح . تغییرات الزم می دهد

 .  ماست که تصویر کلی را درک نکرده، و توان برداشتهایمان ناقص است

وره ها اشاره ای به علیرغم احتیاج به ارائه ی جزئیات، در هیچ یک از اسط

ح ساخت لحظه ای یا آنی مخلوقات بسیار غامض و پیچیده ای مثل کائنات، امکان، یا شر

در خلقت نوع . انه های گوناگون موجود در جهان نشده استو یا حتی انسانها، و سام

آفرینش به پیش در آمد ها، و یا کنار هم گذاشتن اجزاء گوناگون احتیاجی " کون فیکون"

همه ی جهان و اجزاء آن در همان . ندارد، و فقط خواستن خدا آنها را هستی می بخشد

در آمده و به وظائفی یک پارچه ساخته شده، بفعالیت شش گانه مفروض  هایروز

حداکثری از نظریه ی سبب سازی در این پارادایم . پرداخته که مورد نظر خالق بوده اند

در این وضع است که اگر کسی محتاج تحول و تغییر جزئی در . خلقت گنجانده شده است

زندگی بسیار کوچک و حقیر خودش باشد باید دست به دعا برداشته و با ادعیه و نذر و 

و احیاناً قربانی کردن، با واسطه، یا بی واسطه ی اولیاء دین، از خدا و یا خدایانی  نیاز،

که به آنها باور دارد بخواهد که در برنامه ای که برای او ریخته شده استثناء قائل شده، 

اتفاقات دوردستی که . مرحمت کرده و تحول و تغییری مطابق میل فرد به او عطا کند

تجربه های قبلی مشخص است که خودبخود برطرف می شوند،  غیر ملموس بوده، با

بدون این که آسیبی به کسی وارد کنند، مانند خسوف و کسوف، را می توان با اجرای 

آدابی خاص، و یا دعا و نماز به درگاه خداوند برطرف کرد؛ ولی چاره هائی برای 

برخورد سنگهای ، مثل سیل، زلزله، خشکسالی، طبیعی جلوگیری از اتفاقات ملموس

آسمانی به زمین، و امثالهم که در عمل کسی را یارای جلوگیری از آنها نیست، ارائه 
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ولی، بطور کلی و براساس باورهای قبول افتاده، بدون درخواست از خداوند، و . نشده اند

یا با ارائه ی هدیه های مالی به واسطه ها، که هرچه درخواست بزرگتر هدیه بزرگتری 

گوئی که خدا و یا . می آید، کاری از پیش نمی رود و کوشش ها بی ثمر می افتندرا الزم 

خدایان را می توان با اهداء مال و منال قانع کرد که تصمیمات خودشان را که بنظر 

، و هعوض کردانسانها غلط از آب در آمده، یا درخور آنها نبوده، و یا عقالنی نیستند، 

اگر خدا "یعنی " انشاء هللا"در کشورهای اسالمی . دنناچرخبزندگی را بر وفق مرادشان 

شایع ترین اصطالح بکار گرفته شده برای به نتیجه ی مطلوب رسیدن کار و " بخواهد

در حالی که کارهای غیرعادی و سنگین تر و با نتایج . کوشش های روز مره است

نات و خونریزی احتماالً وخیم تر مستلزم نذر و نیاز، صدقات، و قربانی کردن حیوا

بیمه کننده ی دوست داشتنیها در برابر نیروهای " ماشاء هللا "اصطالح . خواهند بود

این باورها آنقدر قوی شده اند که بدون درخواست از خالق و صانع . شرور است

ممکنست قوانین طبیعی هم معکوس شده و کار و کوشش ها نه تنها بی نتیجه بلکه مضر 

سلطان و کنیزک در کتاب مثنوی معنوی رجوع کنید، به آنجا که  به داستان. واقع شوند

و تقاضای لطف " گر خدا خواهد"درمان کنیزک توسط حاذق ترین طبیبان بدون گفتن 

 :نه تنها مؤثر نیافتاد، بلکه اثر عکس داشت( استثناء قائل شدن)

 از بطر نگفتند" خدا خواهد"گر                     پس خدا بنمودشان عجز بشر...

   نه همین گفتن که عارض حالتیست              ترک استثناء مرادم قسوتیست 

 ای بسا ناورده استثنا بگفت             جان او با جان استثناست جفت

 آن کنیزک از مرض چون موی شد          چشم شه از اشک خون چون جوی شد

 قضا سرکنگبین صفرا فزود از                      روغن بادام خشکی می نمود

 ...از هلیله قبض شد اطالق رفت           آب آتش را مدد شد همچو نفت 

 : یا این شعر حافظ که

 راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش     تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست

از قرون گذشته فیلسوفان دین باور سعی در منطقی کردن اسطوره های کتب 

این دو پارادایم را در هم ادغام کنند،  ندتا بتوان، می کردند منطق و عقالنیت مقدس با

بین مسلمین ابویوسف یعقوب ابن . کوششی که هنوز هم بی وقفه و بی حاصل ادامه دارد

که فیلسوف اعراب، و پدر فلسفه ی اسالمی ( میالدی 817-872)اسحاق الصب اح الکندی 

وافر در ادغام فلسفه ی یونانی و هلنی در دنیای  اولین کسی بود که سعی ،لقب دارد

خلفای عباسی او را مأمور ترجمه ی نوشته های فالسفه ی . اسالمی زمان خودش کرد
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الکندی تحت تأثیر این نوشته ها صدها رساله در . یونانی به زبان عربی کردند

جانور ، نور، داروشناسی، ریاضیات، نجوم ،متافیزیک، اخالقیات، روانشناسی، طب

شناسی، زمین لرزه، عطر، شمشیر، جواهرات، شیشه، رنگها، جذر و مد، و شناسائی 

موضوع اصلی فلسفه ی الکندی تطبیق دادن الهیات اسالمی با . نوشت سنگهای آسمانی

فلسفه ی هلنی تفکر غالب بر یونان باستان، از ) و هلنی بود ،فلسفه ی یونان باستانی

ساکنین مپراتوری روم بود، و محصول ادغام تفکرات زمان مرگ اسکندر تا تأسیس ا

اکثر  .بود که توسط اسکندر فتح شده بودند(  پارسی بخصوص فرهنگ)  سرزمین هائی

. این موضوعات در باره ی طبیعت ذات خداوند، روح و دانش وحیانی پیامبران بود

تفکر اعتزال  بنیانی اساس کوشش های الکندی در راه همآهنگ کردن عقالنیت و الهیات ِ 

 و ابوعلی سینا مهمترین( میالدی 873-331)، که فارابی شدیا معتزله در برابر اشعریه 

تفکر . بودبزرگترین متفکر اشعریه غزالی در مقابل آنها . شدندمتفکران این مکتب 

. پیوندی از فلسفه ی ارسطوئی و نو افالطونی بود ی داشت کهمعتزله بنیان در متافیزیک

بخصوص در باره ی ذات الهی و ارتباط او با  ،داشتهای متفکران معتزلهبربعضی از 

آنها خلقت از عدم را که یکی از اصول  .ندکائنات در تناقض با نوشته های قرآن بود

 فیزیکی با باور بر اصل غیرقابل اجتناب علت و معلول و رد کرده؛ ادیان ابراهیمی است

عتزله بر خالف اشعریه تأکید زیادی بر استفاده م. قبول نداشتندهم معجزات را  ،اتفاقات

برای مثال معجزاتی از قبیل . می کردند عقالنیت در توجیه نوشته های قرآناز منطق و 

لی نسوختن درخت در کوه طور در برابر موسی، و یا نسوختن ابراهیم در گرفتن و آتش

داشتند که با وجود اثر  در حالی که اشعریه باور ؛آتش نمرود را قابل توجیه نمی دانستند

سوزاننده ی آتش در این موارد خدا با توان ماوراء الطبیعه اش جلو سوزانندگی آتش را 

آخرین ضربه ی مهلک را بر تفکر که خوش آیند فقها بود، غزالی تفکرات . گرفته است

و از آن به بعد  ،عقل گرا و منطق جوئی معتزله و فیلسوفانی از قبیل ابن سینا وارد

بنظر . و هیچوقت رونق پیدا نکرد ،ادالت تفکری در دنیای اسالم رو به کاهش نهادمج

با که هنوز هم  ،جهان اسالم شداجتماعات همین امر موجب عقب ماندگی علمی  من

 ،بشدت ادامه دارداستیالی تفکر اشعری در بین اولیاء دینی اسالمی چه شیعه و چه سنی 

 ،ولی .اعتزال را دارند چراغکردن دوباره ی و فقط متفکرانی جدید سعی در روشن 

 .محکوم می شوندو تبعید و زندان بشدت توسط فقها منکوب و به ارتداد طبق معمول، 

او را مسئول فروریزی تمدن مدتها من در این جا الزم می دانم که از چنگیز مغولی که 

لومم شده که معچون  ،می دانستم عذرخواهی کنمو عقب افتادگی ملل مسلمان اسالمی 
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و از  ،کردهکه عقل را از تفکر دینی خارج  هستند عامل اصلی اشخاصی مانند غزالی 

که  پنجره هائی. بستند ملل مسلمانتفکر علمی عقالنیت و را بر  پنجره هااین طریق 

 .بسته مانده اندهنوز هم به قوت خود 

ابونصر . آثر کردندرا متبرداشتهای فلسفی الکندی افکار فارابی وبعداً ابن سینا  

معلم . ابن دمحم فارابی ملقب به معلم ثانی دانشمند و فیلسوف دوران طالئی اسالم بود دمحم

فارابی تحت تعلیمات معلمش . اول لقبی بود که متفکران اسالمی به ارسطو می دادند

 فارابی. با مکتب تفکری ارسطوئی اسکندریه آشنا شد ،یوحنی ابن حیالن که مسیحی بود

. و برداشتهای مستقل خودش نوشت ،فلسفه ی ارسطو اوانی در باره یشته های فرنو

کوشش اصلی او ادغام فلسفه ی نو ارسطوئی مکتب اسکندریه در تفسیر ایده های دینی 

 فارابی. هستندی فیلسوفان مش ائی یا استداللی  فارابی، ابن سینا و ابن رشد سردسته. بود

 ،معتقد بود، ولی یوتوپیائی که نه بوسیله ی فیلسوفان همثل افالطون به مدینه ای فاضل

از نظر متافیزیک فارابی . بلکه توسط دمحم که در ارتباط مستقیم با خدا بود، اداره می شد

فارابی جهان از دایره  کیهان شناسیبر پایه ی . معتقد بود که خدا اصل هستی مطلق است

که آسمان اول است ین دایره ها در خارجی تر. های متحدالمرکزی ساخته شده است

در مرکز . ، مریخ، مشتری، زحل، ناهید، خورشید و ماه جای گرفته اندستاره های ثابت

که دنیای مادی در آن قرار  استاین دایره های متحدالمرکز حیطه ی تحت القمری ای 

 ، که واسطه هایثانوی هستند یذکاوت نماینده یهر یک از این دایره ها . گرفته است

 اند، همه ی این ها از خداوند تجلی کرده. و دنیای مادی اند ،(خدا)سببی بین علت اولیه 

این برداشت با فلسفه ی . که هم علت عارضی و هم علت کافی برای خلق آنهاست

. بودتفاوت م ،ارسطوئی که خدا را منحصراً علت عارضی حرکت این کرات می دانست

بنا بر باور . تا با باور الهیون نیز تطبیق کندشت فارابی این برداشت نو را ارائه دا

فارابی پردازش تجلی بطور متافیزیکی از علت اولیه، که فعالیت اصلیش تعمق و تفکر 

همین فعالیت ذکاوتی است که زیربنای نقش خلقت در کائنات . است، شروع شده است

د مجرد و غیر مادی علت اولیه، با تفکر کردن در باره ی خودش، لبریز شده و نها. است

ذکاوت ثانوی هم مثل ذکاوت اولیه در باره ی . ذکاوت ثانوی از او تجلی کرده است

خودش فکر کرده و از آن کره ی آسمانی که حاوی ستارگان ثابت هستند، سربر آورده 

و این امر باعث تجلی  ،عالوه بر این، ذکاوت ثانوی بر ذکاوت اولیه تعمق کرده. است

، که رسیده استتا به ذکاوت دهم این آبشار تجلیات ادامه یافته، . ه استشدذکاوت بعدی 

 ،از آنجا که هر رده ی ذکاوتی باید نه تنها به خودش. در زیر آن دنیای مادی قرار دارد
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بلکه به رده های ذکاوتی باالتر از خودش تعمق کند، هستی تدریجاً پیچیدگی بیشتری پیدا 

به عبارتی . و نه اراده ،که این پردازش از الزام استفارابی باور داشت . کرده است

دیگر خدا چاره ای برای خلق کردن یا نکردن جهان نداشته، بلکه با فضیلت هستی 

در این حال جهان مثل خداوند ازلی و ابدی خواهد . خودش، موجب این کار شده است

 ،ی منطقی یا تعریفاتفارابی باور داشت که نمی توان با ابزار ذکاوتی، مثل بحث ها. بود

ر موبه علت اولیه پی برد، چون که اصطالحاتی که در این مباحث و برای اثبات این ا

. ندچیزی را توصیف می کنند که از جوهر خودشان ساخته شده ا ،بکار برده می شوند

بنابراین اگر کسی بخواهد علت اولیه را تعریف کند، هر اصطالحی را که بکار گیرد در 

د انند دلیلی بر وجود او خواهو در نتیجه م ،ی از جوهر علت اولیه خواهد بودواقع بخش

از آنجا که . سبب و دلیل وجود دارد ،او بدون علت زیرا ،شد، که چیزی غیر ممکن است

جوهر وجودی او با بقیه ی کائنات متفاوت است نمی توان او را جزء هیچ گروه و دسته 

اگر چنین می بود او نمی توانست . او را شناخت و از این طریق ،ای رده بندی کرده

علت العلل اولیه باشد، زیرا باید چیزی قبل از او وجود داشته باشد، که چنین چیزی 

در جهان شناسی فارابی سطوح مختلفی در خلقت وجود دارند که هر چه . ممکن نیست

 . همه ساده تر است علت اولیه ازاز نظر فلسفی،  لیپائین تر برویم پیچیده تر می شوند و

از نظر فارابی انسانها در جهان موقعیت خاصی دارند زیرا بین دو دنیا قرار 

و دیگری دنیای پست  ؛آسمانی –اعالی بی ماده ی ذکاوت الهی  یکی دنیای: گرفته اند

انسانها یک جسم مادی را اشغال می کنند، بنابراین متعلق به دنیای  .ی تولید و فسادماد

. که آنها را به عرش اعال متصل می کند رندمنطقی و عقالنی دا یولی توان پست هستند،

بنظر فارابی هر سطح هستی بطرف کمال می رود، تا بتواند مشابه علت العلل اولیه که 

معادل تفکر، و کمال انسان که همان سعادت و خوشی اوست . ذکاوتی کامل است در آید

فارابی معتقد . بالقوه به واقعیت گرایش پیدا می کنندانسانها با تعقل از . تعقل دائمی اوست

با جمع آوری  او می گفت .نداشتن بود ، یابه اراده داشتن انسانها برای انتخاب تقوا داشتن

و خوشحالی  ،اطالعات و دانش شخص می تواند بین این دو راه یکی را انتخاب کند

همین پردازش است  با. بی استخاب اساس اخالقیات فاراهمین انت. واقعی را بدست آورد

به . که روح انسانی ممکن است بعد از مرگ جسمی بقاء پیدا کند و به زندگی ادامه دهد

عقیده ی فارابی زندگی بعد از مرگ تجربیات شخصی ای نیست که فقیهان اسالمی و یا 

جسم هر کس و جنبه های تشخیص دهنده ی روح او با مرگ از . مسیحی شرح می دهند

در این . زنده می مانند ،ی روند، فقط اگر عقالنیت و منطقش به کمال رسیده باشندبین م
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شرائط است که این روح اعال با بقیه ی ارواح عقالنی ادغام شده و به دنیای ذکاوت و 

فارابی روح انسان را بر اساس باورهای مکتب ارسطوئی . شعور خالص وارد می شود

 : تقسیم می کند به چهار بخش با استعدادهای مختلف

 .قوه ی مستشهی که باعث رغبت و یا احتراز از چیزها می شود -6

 .قوه ی حسی که عناصر مادی را از طریق حواس ادراک می کند -3

تصوری که تصویر اشیاء محسوس را بعد از حس کردن حفظ می  قوه ی -2

 .کندکند تا آنها را با پردازش های بعدی از هم جدا کرده یا در هم ادغام 

 . قوه ی عقالنیت و منطق، که از وظائف ذکاوتی است -2

فارابی عقالنیت و منطق را مختص انسانها می دانست و همین بخش را قابل  

به باور فارابی پیامبران عالوه بر استعدادهای . زنده ماندن بعد از مرگ قبول داشت

 ادهکه به آنها اجازه می د، مالک قوه ی تخیلی بسیار قدرتمندی بوده اند، معمولیذکاوتی 

این مفاهیم با نمادها و تخیالت و . را دریافت کنند که مفاهیم لبریز شده از دهمین ذکاوت

د حقایق انتزاعی را بطریقی قابل استنباط به مردم نبتوان آنهاتصورات مرتبط شده، تا 

د محتوای از این جهت است که چیزی که دانش پیامبری را ویژه می کن. دنعادی منتقل کن

دهند، بلکه  ارائهرا  هابا نشان دادن و استدالل آنفیلسوفان نیز می توانند آن نیست، که 

  . می شوند به پیروانشان ارائهروشی است که توسط تصورات و تخیالت پیامبران 

معتزله مکتب الهیات اسالمی ای بود که در بصره و بغداد بین قرون چهارم تا 

ترین نکته ای که معتزله ادعا داشتند این بود که بعلت مهم. ششم هجری شکوفا شد

و نمی تواند همراه خدا ازلی  ،وحدانیت کامل و ازلی و ابدی هللا قرآن باید مخلوق بوده

تحقیق و استعالم  ،از همین موضوع نتیجه گرفتند که نزدیکی به خدا با فکر منطقی. باشد

مشتق می شود، و استدالل داور علت این است که دانش از استدالل . ممکن می شود

در استدالالت معتزله مقدمات و پیش در آمد های . نهائی در تشخیص خوب از بد است

که چه موضوعاتی عادالنه و نیستند  عرضه شده راه های مناسبی برای تعیین این مقدس ِ

به باور معتزله واجبات دینی فقط وقتی . صحیح هستند و چه موضوعاتی غیر منطقی

بعلت مخالفتهای همانطور که انتظار می رود، . هستند که با عقالنیت جور باشند واجب

وقتی که کتاب عبدالجبار تا تفکر اعتزال  با ادغام عقالنیت در باورهای دینی، فقها

، در یمن از زیر خاک بیرون کشیده شد الهمدانی االسدآبادی در اواخر قرن بیستم

 تفکر دنباله روانشافعی، ولی از مکتب و پیرو ن عبدالجبار اهل تسن. بخاموشی گرائید

در اسدآباد همدان  آنطور که از اسمش برمی آید، عبدالجبار از زادگاهش که. معتزلی بود
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به دعوت ابن عباد حاکم ری که از  217ولی در سال  بوده به بغداد مهاجرت کرد،

مجموع آثارش در . به ری دعوت شد و قاضی القضات منطقه شد ،طرفداران معتزله بود

افکار معتزله را تحت دو عنوان وحدانیت خدا و  ،"ُمغنی"باره ی الهیات تحت عنوان 

توسط واصل ابن عطاء بنیان " کنارگیران"معتزله یا . جمع آوری کرده استعدل الهی 

. ابن الحنفیه نوه ی علی ابن ابی طالب بود واصل در ابتدا شاگرد عبدهللا ابن دمحم. نهاده شد

مقام یک مسلمان گناهکار  ی او در محضر الحسن البصری بود و سؤال کرد کهروز

چیست، آیا او مؤمن است یا کافر؟ جواب البصری این بود که این شخص بهر حال 

و گفت که شخص  ،مسلمان است، با شنیدن این جواب واصل سر به مخالفت برداشت

. موسوم شد" نزلة بین المنزلتینالم"گناهکار نه مؤمن است و نه کافر، مسئله ای که به 

گفته ی الحسن که واصل . واصل جلسه را ترک و چند نفر دیگر نیز او را دنبال کردند

بعدها معتزلیان خود . یا اعتزال پیش گرفته، منشاء نام این گروه شد ،از ما کناره گرفته

این دو  و سعی در توجیه منطقی الهیات اسالمی بخصوص ،را اهل توحید و عدل خواندند

ی هاآنها از منطق، جنبه های مختلف فلسفه ی اولیه ی اسالمی، و فلسفه . موضوع کردند

یونانی و هلنی برای اثبات عقایدشان استفاده می کردند، ولی آنچه را که حقایق دین اسالم 

معتزله به خلقت کائنات از عدم باور . می پنداشتند نقطه ی شروع و مرجع نهائی آنها بود

که با برداشت بعضی از فیلسوفان دیگر دینی که باور داشتند بطریقی جهان ازلی  ،داشتند

در آن زمان مسائلی از قبیل ازلی بودن یا مخلوق بودن قرآن، . است، در تناقض بود

خلقت شیطان توسط خداوند، سرنوشت یا اراده ی آزاد، و این که صفاتی که در قرآن به 

بودند که مورد  موضوعاتی، از لی یا واقعی قبول کردا باید تمثیخدا نسبت داده شده ر

کوشش معتزلیان جواب دادن عقالنی و منطقی به این سؤاالت . بحث قرار می گرفتند

پیام آور اسالم و صحابه ی او به سلطه خداوند بر امور عالم، همزمان با آزادی . بود

شان هاینسانها بر اساس رفتارداشتند، لذا نتیجه می گرفتند که اباور اراده و عمل انسانها 

 . قضاوت می شوند

بعلت وقایع کربال، و فجایعی که خلفاء بنی امیه انجام دادند باور به جبر یا 

سرنوشت از قبل تعیین شده ای در بین مسلمین پیدا شد که بر اساس آن انسانها مسئول 

سته از انسانها سر و خواسته و ناخوا ،رفتارهائی نیستند که مشیت خدا از قبل تعیین کرده

که  بنیان نهاد، همین باور مکتب تفکری مجبوریون را توسط جهم بن صفوان. خواهند زد

او اولین کسی بود که قرآن را مخلوق دانسته . ن ثانی آخرین خلیفه ی اموی بودمعلم مروا

او باور داشت . و یا صحبت کردن موسی با خدا را انکار کرد ،و دوستی ابراهیم با خدا
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و ازلی نیست، چون که تمامی صفاتی که  ،یا مخلوق است ،کالم خدا یا قرآن خلق شده که

در آن به خدا نسبت داده می شود با صفات مخلوقات دیگر بخصوص انسانها در اشتراک 

مخلوق هستند، در غیر این صورت این صفات انسانها را با خدا در  و همگی هستند،

از این جهت بود که او تمامی . ر تشبیه می شویمدچادر صورت قبول اشتراک گذاشته و 

صفاتی را که در قرآن به خدا نسبت داده شده را انکار کرده تا برای خداوند جنبه ی 

تنها صفاتی را که او برای خدا قبول کرد، . قائل نشود (eodhosysgsoyhte) انسانی

که  هستندصفاتی تنها  ونبوده، بودند که در مورد انسانها صادق " قادر"و " خالق"

او تمامی توانهائی را که در مخلوقات وجود دارند، و صفاتی را . برازنده ی خدا هستند

به  .و نه بطور حقیقی ،که آنها را موصوف می کنند بطور استعاری به آنها نسبت می داد

و مجبور به انجام افعالی  ،این معنی که مخلوقات از خود توان یا صفاتی حقیقی ندارند

مکتب )همین باور اخیر بود که او را به جبر معتقد کرد . د که از آنها سر می زنندهستن

و لذا مخالفانشان به آنها  ،بعضی از برداشتهای جهم را معتزله اتخاذ کردند(. المجبوریه

را مرتد  یانحنبل، و بخاری جهم فقهای دوران بخصوص احمدبن. لقب جهمی می دادند

به معنی )ریه دَ مجبوریه توسط گروهی از متفکران به نام قَ مکتب . فر اعالم کردنداو ک

مورد انتقاد قرار گرفت، گروهی که به آزادی اراده ی بشر بر اساس این ( قضا و قدر

واصل به . ارش قضاوت می کنند، باور داشتنددکترین دینی که بشر را برای رفت

ه در واکنش به بعضی باور دارند که معتزل. برداشتهای مکتب قدریه باور داشت

المعارف بریتانیا ه بر اساس دائر. اختالفات بین خوارج و شیعیان علی نزج گرفت

Encyclopædia Britannica)( ال اولین بار برای کسانی بکار برده اصطالح اعتز

شد که بعد از جنگ صفین که فتنه ی بزرگ لقب گرفته، نه طرف علی را گرفتند و نه 

معتزله را دنباله روان سعد ابن ابی وقاص، و عبدهللا ابن  بعضی دیگر. طرف معاویه را

ولی مکتب . عمر می دانند که در اختالف بین علی و معاویه اعتزال انتخاب کردند

کالمی معتزله ای که منظور ما در این نوشته است با این کاربرد اصطالح اعتزال 

 .ارتباطی ندارد

بارزه با خلفای امویه طرفدار بنیانگزاران خالفت عباسی در ابتدا برای م 

طرفداران این مکتب بر علیه استبداد امویه در حال مبارزه  مکتب معتزله شدند، چون که

با توسعه ی . معتزله را سرکوب می کردند همولی بعد از استقرار، خلفای عباسی  .بودند

شروع به  دنیای اسالم و در واکنش به گسترش و مقبولیت افکار فالسفه ی عقل گرا، فقها

این مشکل فقها را دادگاه های تفتیش . از دست دادن قدرتهایشان در بین مردم کردند
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این دادگاه ها را . بیشتر کردتشکیل می شدند، مأمون که بدستور " محنه"عقایدی به نام 

ادامه دادند و کسانی را که به مخلوق بودن قرآن باور  المعتصم و الواثق خلفای بعدی

مأمون این طور وانمود می کرد که این . ه و به مرگ محکوم می کردندنداشتند محاکم

ولی هدف اصلی خلفاء محکوم کردن تحریک کننده  ،دادگاه ها را معتزله راه انداخته اند

این محاکمات . بودو استبداد آنها های اجتماعی و مبارزان سیاسی بر علیه حکومت 

معتصم احمد ابن حنبل بنیان . تزال شدموجب نارضایتی مردم و همدردی با مخالفان اع

گزار فقه حنبلی را محاکمه کرد ولی او حاضر نشد باورهای معتزله را قبول کرده و آنها 

معتصم او را از کار قضاوت . را منتشر کند، و گفت که قرآن خلق نشده و ازلی است

تهدید به  مردم بغداد. برکنار و زندانی کرد و آنقدر او را شالق زدند که بیهوش شد

 در واقع کوشش خلفاء عباسی مبارزه با فقهای. شورش کردند و معتصم او را آزاد کرد

لذا قدرت زیادی در بین مردم پیدا کرده  ،آن زمان بود که کار قضاوت را بعهده داشته

باالخره در قرن نهم هجری معتزله مورد حمالت شدیدی از طرف سنت گرایان، . بودند

در این دوره . قرار گرفتند گروه های دیگرمتفکران غیر مسلمان و ملحدین، فیلسوفان، 

در اواسط . سنت گرایان تا حدی بر اساس ترکیبی از استدالل و وحی عمل می کردند

و بعد از  ،معتزله بودمکتب آخرین متفکر نامدار ده ی سوم هجری عبدالجباربن احمد ص

سوفان دینی در کشورهای عربی و او این مکتب تفکری رو به زوال رفت تا جدیداً فیل

 . نده اایران سعی در بازسازی آن کرد

معتزله به وحدانیت مطلق خدا باور داشند، ولی توان بشر برای توجیه ایده ی 

و در این مورد دین اسالم  ،میدان مبارزه ای بی امان را بین مکاتب مختلف ادیان" خدا"

ی انتساب صفات مختلف انسانی به مسئله ی اصل. ، و می کندبه قوت خود حفظ کرده

. ولی برای معتزله قابل قبول نبودند ،بولخداست که سنت گرایان بر اساس قرآن آنها را ق

د وجود نآنها فقط صفاتی را به خدا نسبت می دادند که در بقیه ی مخلوقات نمی توان

قبول  ،که از جوهر الوهیت ذات خدا متمایز می شد را آنها هر صفتی. دنداشته باش

می گفتند که  ،خدا دانای همه ی دانستنیهاستدر توجیه این باور که  برای مثال. نداشتند

، او همه ی چیزها را از طریق جوهر ذات خودش می داند و نه با دانشی جدا از خودش

این باور وجود ازلی بودن هر چیز دیگر همراه خدا، منجمله . مانند داشن اکتسابی انسانها

آیات قرآن  معتزله به تأویالت متافیزیکی. یا روح او را رد می کند ،دمحم قرآن و یا خود

پناه می بردند، برای مثال توحید را هم یکی از صفات خداوند می دانستند که در هیچ 

اثبات توحید را از قول عبدالجابر بی احمد که در نوشته . موجود دیگری صادق نیست
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که خاص است، صفاتی دارد  ،می دانیم که خدا : "هایش آمده این طور تأویل می کردند

این را با این حقیقت اینطور می توان . که هیچ مخلوقی با او این صفات را شریک نیست

او از : شرح داد که می دانی که جهان صانعی دارد که آن را خلق کرده است و این که

ه هستی گرائیده ایم، ازل وجود داشته و فنائی برای او نیست، در حالی که ما از نیستی ب

و می دانی که او قادر متعال ازلی و ابدی است و برای او . و ما را فنائی حتمی است

و می دانی که او دانای همه چیزها در گذشته ها و در زمان حال . عجزی ممکن نیست

و تو می دانی که او بر همه چیزها که بوده اند، همه . است و جهل برای او امکان ندارد

که هستند، و چگونگی هستی همه ی چیزهائی که نیستند ولی اگر بودند، واقف  چیزها

خواهد بود و درد و مشقتی برای او  زندهو می دانی که او از ازل بوده و برای ابد . است

را می بیند، و درک شونده ها ( مرئیات)و می دانی که او همه ی دیدنی ها . ممکن نیستند

او از ازل تا ابد  و می دانی که. محتاج اعضاء حسی نیست را درک می کند، و این که او

و می دانی که او مثل اجسام . ست و برای او احتیاجی ممکن نمی شودا( قانی)کافی 

مادی نیست، و برای او امکان برخاستن و نشستن، حرکت به اطراف، تغییر، ترکیب 

ی حرکت، عارضه  و می دانی که او را. ، شکل، و دست و پا و اندامی نیست(مرکب)

و می دانی که او از ازل یکی بوده و دومی ای در . ها نیستاستراحت، رنگ، غذا یا بو

جوار او نیست، و هر چیزی بغیر از او محتمل الوقوع است، ساخته شده است، محتاج 

بنابراین اگر تو . چیزی اداره می شود/ توسط کسی  است، ساختار دارد، مدب ر است یعنی

 ". ا را بدانی خواهی دانست که خدا یکی استهمه ی این ه

مسئله ی دیگری که معتزله سعی در شرح و مستدل کردن آن داشتند موضوع 

معتزله با روبرو شدن با مسئله ی وجود شیطان در جهان به اراده ی . عدل الهی است

می  آزاد انسانها اشاره کرده، و شیطان را چیزی ریشه گرفته از کردار و رفتار انسانها

ی نیست، و از همه ی انسانها هم خواسته آنها باور داشتند که . دانستند خدا عامل هیچ شر 

ی انجام ندهند اگر رفتارهای شرارت بار آدمیان محصول اراده ی خدا . که هیچ عمل شر 

هستند پس مکافات معنی خود را از دست می دهد، در غیر این صورت هرچه انسانها 

معتزله باور داشتند که خدا اراده را به انسان . ا را انجام داده اندانجام دهند اراده ی خد

داده است، ولی وجود شرارتهائی را که ورای سوء استفاده ها و بدرفتاری های آدمی در 

برای توجیه این امر آنها از دکترین تکلیف استفاده کردند . جهان هستند را انکار نکردند

. ارا بودن اراده ی آزاد و داشتن توان انتخابزندگی آزمایشی است برای د یعنی –

در  آنها انسانها باید ایمان به خدا و در باره ی خدا داشته، عمل صالح انجام داده، تا ایمان
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انسانهای دیگر، و تمامی مخلوقات  با خدا، قی، رفتار و کردار و ارتباطشانانتخابات اخال

همه ی  در روز قیامت جواب. مک کنندهمه دستور دارند دیگران را ک. بازتاب پیدا کند

بدبخت تر ها باید صبورانه مشقات را تحمل . موهباتی که خدا به آنها داده را باید بدهند

 عبدالجبار برای توجیه عدل الهی. زیرا به آنها قول جبران در قیامت داده شده است ،کنند

و تمامی  ،نمی دهد شده است که خدا هیچ کار قبیحی انجام قبول": این طور نوشته است

این را با این حقیقت می شود توجیه کرد که تمامی انسانها ظلم و . اعمالش حسنه هستند

هرکس چنین صفاتی . جور می کنند، و چنین رفتارهائی را نمی توان مخلوق او دانست

و تو می دانی که خداوند . را به او منسوب کند به او بی عدالتی و گستاخی کرده است

که توان ایمان دار شدن را به آنها بدهد ایمان را در دل بی ایمانان نمی اندازد،  بدون این

بنابراین وقتی این .. .و، و او تکلیفی را که از کسی بر نمی آید از او درخواست نمی کند

 . "ها را بدانی به عدل خدا پی می بری

Martin, R. C.; M. R. Woodward, D. S. Atmaja (1997). Defenders of Reason in 

Islam: Mu'tazilism from Medieval School to Modern Symbol. Oxford, England: 

Oneworld Publications. ISBN 1-85168-147-7. 

البته در قرآن صفات زیاد دیگری به خدا نسبت داده شده اند، از قبیل صانع، 

از ازل تا ابد قادر متعال )، قادر (از ازل زنده بوده، زنده است و مرگ ندارد)حی  

، بینا (مشقت و درد ندارد)، توانا (همه ی گذشته ها و آینده ها را می داند)، دانا (است

که مورد بحث ( و همه ی حس شدنی ها را حس می کند ،همه ی دیدنی ها را می بیند)

مجادالت کالمی بین معتزله و اشعری ها بطور کاملی توسط ابو الولید . قرار می گیرند

در زمانی که عالقه به بحث های فلسفی و ( میالدی 6631-6638)دمحمابن احمد ابن رشد 

دنیای مسیحیت التینی قرار در اختیار  ،زوال گذاشته بود الهیات در دنیای اسالم رو به

ابن رشد آخرین . تفکری شروع به شکوفائی کرده بودکه بالعکس از نظر  ،گرفت

بود که فلسفه ی اسالمی را مورد  (اسپانیای کنونی)فیلسوف اسالمی مشهور ساکن اندلس 

توجیهات خاص او از فلسفه ی ارسطو باعث شدند که محققان اروپائی . کنکاش قرار داد

به سال  111به مدت اروپا تفکر در ی یونان باستان که در دوران تاریکی  به فلسفه

ابن رشد مخالفتهای سنی ها با فلسفه را که . عالقمند شوند ،فراموشی سپرده شده بود

همین انتقادها که در رساله ای به . توسط غزالی شعله ور شده بود، مورد انتقاد قرار داد

باعث شدند که متفکران مسیحی باورهای رسمی این ، آورده شده اند" فصل المقال"نام 

یا ابن  e soostodoو مکتبی به افتخار ابن رشد به نام  قرار دهند،انتقاد مورد دین را هم 

و گفت  ،ابن رشد مرتد بودن فیلسوفان اسالمی را رد کرد. رشدی ها پایه گزاری کنند
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نیت بهترین راه رسیدن به حقایق چیزی در قرآن در این باره نیامده است، و فلسفه و عقال

او به باورهای اشعریه، معتزله، ادبا و صوفی ها در باره ی مفاهیم نسبت . هستنددینی 

داده شده به خدا، و افعال او مخالفت کرده و برداشتهای فلسفی آنها در باره ی سبب 

ر داشت که ابن رشد باو. سازی، کالم الهی، و شرح شروع جهان را مورد انتقاد قرار داد

بدون مجادالت انتقادی و فیلسوفانه، معانی عمیق باورهای دینی گم می شوند، که این فهم 

وجود خدا طرح ظریف موجود در او در اثبات . باور به خدا را به گمراهی می کشاند

را مستلزم وجود طراحی  ،که به گفته ی قران در خدمت انسانها قرار داده شدهجهان، 

و محتاج  ،بنظر ابن رشد همه ی چیزها اختراع شده اند. ن خداستمی دانست که هما

اراده، دانش، حیات، قدرت، : هفت صفت داداو به خدا . مخترعی هستند که همان خداست

او باور داشت که خدا به همه . شنوائی، بینائی و کالم که از همه مهمتر دانش اوست

خالف غزالی که بشدت سبب بر. زیرا خودش علت همه ی آنهاست ،چیزها واقف است

گرا بود، و برای مثال معتقد بود که آتش بدون خواست خدا نمی سوزاند، این گونه 

می دانست و پیشنهاد می کرد که  برداشتها را ضد دانش علمی و برخالف عقل سلیم

او . برای توجیه هر پدیده ای باید به علت عنصری، رسمی، مکفی و نهائی آن پی برد

شده  جهان بر اساس ذهن انسان و یک سلسله از علت و معلول ها بنا باور داشت که

او این سؤال را ارائه می داد که آیا این ایده ی علت و معلولی در ذهن ما محصول . است

عادات خداست و یا محصول مشاهدات ماست؟ او رابطه ی علت و معلولی غیرجانداران 

را که نتیجه مشاهدات است به جانداران را نتیجه ی قوانین طبیعت، و توجیه عادتی آن 

  .نسبت می داد

او . ندشده بود بن رشد بر اساس تفکرات ارسطو بنابرداشتهای متافیزیکی ا

پست ترین موجودات عناصر تصادفی هستند . کردمی موجودات را به چند دسته تقسیم 

ذهن / روح باالتر از آنها موجوداتی هستند که دارای . ندا که همان هستی های مادی

از آنها باالتر عناصری هستند که خارج از روح قرار دارند، مثل آنها که در . هستند

از نظر او . حول ثوابت آسمانی قرار گرفته اند که ممکن است مادی یا غیرمادی باشند

فقط نتیجه ی اصلی  موجوداتخلقت باور داشت که هیچ چیزی خلق نشده است بلکه 

او خدا را به حرکت در آورنده ی . اده را بهم پیوند می دهندو م( فرم)هستند که روح 

خدائی که دنیا را خلق نکرده  .اولیه در نظر داشت که ازلی بوده و واقعیت خالصی دارد

ابن رشد جهانی دارد . که بحال خودش بگذارد، و گرنه جهان دچار هرج و مرج می شد

، در سطوح مختلف، کرات محاط بر زمین گرفته است؛که زمین در مرکز آن قرار 
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آسمانی وجود دارند که حاوی اجسام آسمانی مثل ماه، خورشید، ستارگان و سیارات 

را مربوط به ذکاوت بی  کراتحرکت این او . ، که همگی بدور زمین می چرخندهستند

هر کره ای بر . مرگی می دانست که توسط یک علت اولیه ی الیتغیری اداره می شود

شده، ولی بطریقی عقل حرکت دهنده ی اولی آن را موجب شده  پای خودش استوار

. و همین نیروست که آنها را در وضع کاملی که قرار گرفته اند، ثبات می بخشد ،است

باورهای . قرار گرفت و تبعید شدفقها ابن رشد هم مثل اکثر فیلسوفان دینی مورد خشم 

منطقی غرب شد، در حالی که ابن رشد هسته ی اصلی برای رشد و نمو فلسفه و تفکر 

و بحث و جدل  ،با غلبه ی برداشتهای نوع غزالی و قدرت فقها در سرکوب تفکرات نو

فکری در باره ی فیزیک و متافیزیک دنیای اسالم را در خواب عمیق تفکری ای فرو 

 . برده که بی شک هنوز هم ادامه دارد

نشگاه به معنی امروزی برای اولین بار در قرون دوازدهم و سیزدهم میالدی دا

در دانشگاه پاریس گروهی از فیلسوفان خود . آن، در ایتالیا، فرانسه و انگلستان برپا شد

. را دنباله روی فلسفه ی ارسطوئی ای می خواندند که توسط ابن رشد عرضه شده بود

این گروه بعداً خود اعضاء . آنها توجه بیشتری به موضوعات دینی این برداشتها کردند

 .زدندو جرقه ای در کلیسای کاتولیک برای ادغام فلسفه با الهیات  ند،ا ابن رشدی خواندر

مخالفان ابن رشدی ها آنها را متهم کردند که دکترین یک عقل اولیه را برای همه ی 

انسانها ارائه داده، و بی مرگی روح را منکر هستند، و ادعا دارند که خوشی را می توان 

حقیقت مضاعف به این . ورد؛ و ادعای حقیقت مضاعف را دارنددر این دنیا بدست آ

فلسفی حقیقت دینی و دیگری حقیقت یکی  ،دنحقیقت وجود دارنوع مختلف معنی که دو 

 . که برای اولین بار توسط این گروه ارائه شد

و متفکر بزرگی به نام ابن  ،افکار ابن رشد در بین یهودیان نیز رخنه کرد

را اخذ و برای توجیه اسطوره های کتب عهد  او ایده هایدیگر  میمون و چند متفکر

 .عتیق بکار گرفتند

Ibn Rushd, Faith and Reason in Islam [al-Kashf]. I. Najjar (Trans.). (Oxford: 

Oneworld, 2001). 

 R. Arnaldez, Ibn Rushd: A Rationalist in Islam (Notre Dame, IN: University of 

Notre Dame Press, 1998) 

را بنیان گزار فلسفه ی مدرن  اوکه می توان ( میالدی 6331 -6131)دکارت 

علیرغم کوشش برای توجیه علمی  ،نامید، و ارائه دهنده ی روش های علمی غرب

 ،خود را درگیر توجیه دنیای متافیزیکی ی علم گرائی،هاو باز کردن دریچه  نهادها،
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نشد دل از توجیه برداشتهائی بردارد که قادر به  مایلو  ،کردبخصوص در نهاد انسانها 

این امر که آیا خود دکارت سبب . نبودند ت آنها با روش های علمی پیشنهادی خودشاثبا

دکارتی زیادی سبب گرا مکتب گرا بود یا نه مورد بحث است، ولی از آنجا که فیلسوفان 

اء موج نو سبب گرائی دانست، بودند، شکی در این نمی گذارد که او را می توان منش

بر اساس . که بعد از او و در نیمه ی دوم قرن هفدهم بر سراسر اروپا سایه افکند تفکری

نوع فعل و انفعال  2 که ذهن را عنصری متافیزیک تلقی می کرد، دوگانگی دکارتی

 : علت و معلولی بین عناصر محدود برقرار می شوند

گسترده عنصر گسترده ی دیگر را جسم، که یک عنصر  –سببیت جسم  -6

  .متأثر می کند

 ذهن، که تغییرات بدن تغییراتی در ذهن ایجاد می کنند –سببیت جسم  -3

  (.اثرات فیزیک بر متافیزیک)

برعکس می  فوق الذکر و معلولی بدن، وقتی که جهت علت –سببیت ذهن  -2

اثرات ) ندشود و بعضی افکار و اراده ها در بدن تغییراتی ایجاد می کن

 .(متافیزیک بر فیزیک

سببیت های بین ذهنی، وقتی که فعالیت های مختلف ذهنی، ایده ها را خلق  -2 

 .(اثرات متافیزیک بر متافیزیک) می کنند

مواجه شد و با آن دکارت خود از ابتدای ارائه ی این نظریات مشکلی که  

فیزیکی و  بسیار مختلف نتوانست جوابی ارائه دهد، چگونگی فعل و انفعال دو عنصر

 Nicolas)نیکوالس ماله برنچ . متافیزیکی بودو ذهن  فیزیکی متافیزیکی یعنی بدن

Malebranche)، (6763-6128 میالدی ) لوئی دو َل فورج وLouis de la Forge 

از پیروان  ه کارهایشان در باره ی مباحث عمیق سبب سازیست،ک(  1632)–(66

این مشکالت  ی منطقی برایجواب به داشتند سعی ، وسرسخت مکتب دکارتی بودند

و  ،به سبب سازی نداشتند، زیرا با علم که در حال نزج بود توسلآنها راهی بجز . برسند

نمی توان این مشکالت را از جلو پا  ،دنکه نو و بدیع باش ،با منطق و استداللی فلسفی

اس چگونگی حفظ عنصر اولین کسی بود که بر اس فورجال در این دوران . برداشت

اگر خدا بخواهد " او چنین استدالل می کرد که . گسترده توسط خدا بحثی پیش کشید

چیزی را در هستی حفظ کند باید دائماً آن را تولید کند؛ اما، عالوه بر این، چون او نمی 

ید آن را در تواند در هرجائی و یا خارج از هر جای خاصی آن را خلق کند، خود او با
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زء جاست که این امر به معنی دخالت مستقیم خدا در جزء  واضح". ش قرار دهدجای

 . خلقت است، که همان معنی حفظ به معنی خلقت دائمی را دارد که اساس سبب سازیست

Nadler, Steven, (ed.), 1993a, Causation in Early Modern Philosophy (University 

Park: Penn State University Press, 1993). 

Nadler, Steven, 1993b, “The Occasionalism of Louis de la Forge” in Nadler (ed.) 

1993a. 

Nadler, Steven, 1996, “‘No Necessary Connection’: The Medieval Roots of the 

Occasionalist Roots of Hume”, the Monist, 79: 448–466. 

Nadler, Steven, 1998, “Louis de La Forge and the development of occasionalism: 

Continuous creation and the activity of the soul”, Journal of the History of 

Philosophy, 36(2): 215–231. 

Nadler, Steven, 1999, “Knowledge, Volitional Agency and Causation in 

Malebranche and Geulincx”, British Journal for the History of Philosophy, 7: 263–

274. 

Nadler, Steven (ed.), 2000, ahe Cambridge Companion to Malebranche, 

Cambridge: Cambridge University Press. 

. ندبه سبب سازی بشدت تغییر کرد بعد از دکارت انگیزه های متفکران باورمند

خداوند و مطلق هیچ کس توجه عمیقی به قدرت متعال در بین سبب گرایان دکارتی 

بلکه سبب . و سعی وافری برای تفسیر و تأویل های عقالنی کتب مقدس نمی کرد ،نداشت

متافیزیکی خود  –گرایان دکارتی بدنبال توجیه اشکاالتی افتادند که در باورهای فیزیکی 

و  tance dualism)(subsدکارت با ارائه ی دوگانگی عنصری . دکارت وجود داشت

این متفکران تنها . ایجاد کرد دنباله روانشجسم مشکل بزرگی برای  –دوگانگی ذهن 

متافیزیکی را توجیه کنند تشبث به سبب  –راهی که می توانستند این دوگانگی فیزیکی 

که توسط دکارت را بعالوه دنباله روان این مکتب باید طبیعت علت نهائی . سازی بود

دکارت باور داشت که خدا از طریق خلقت دائمی جهان را . ود، توجیه کنندتأکید شده ب

دنباله تقریباً همه ی ولی،  .بود ابن رشدباور سبب گرایان مکتب عیناً برپا نگهمیدارد، که 

برای توجیه ارتباط فیزیک و متافیزیک به استداللی شبیه آن چه که غزالی  روان دکارت

آتش، که یک چیز بی : " بنا به گفته ی غزالی. ث می شدنددر این مورد ارائه داده متشب

چگونه می توان ثابت کرد که آتش یک عامل است؟ . جانی است، عملی انجام نمی دهد

تنها دلیلی که می توان آورد مشاهده ی این حقیقت است که در زمان تماس با آتش 

یکی همراه با دیگری  ولی مشاهده به تنهائی نشان می دهد که. سوزاندن انجام می گیرد
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را  سبباو این . "دیگری در بین نیست مسب بدیگری است و  علتاست، نه این که یکی 

اگر خدا نخواهد آتش نخواهد . مشیت خدا می دانست که باعث می شود آتش بسوزاند

اگر قبول کنیم که نیروئی متافیزیکی بین علت و معلول وجود دارد، پس باید که . سوزاند

هر اتفاق جدیدی  و به خلق ،کائنات دخالت کردهتوقف ناپذیری در خلقت یعنی خدا بطور 

باور به خلقت ممتد، کائنات از خودش  دینی –بر اساس برداشت فلسفی . ادامه دهد

برنخاسته، بلکه از حفظ ارادی و ممتد خدا از طریق همان قدرتی که او جهان را در ابتدا 

باورمندان به این نظریه آیه های فراوانی را که . ودمی شبرپا نگهداشته  ،از عدم آفریده

آگوستین با . ادنددر کتب مقدس ادیان ابراهیمی آورده شده مرجع باور خود قرار می د

شد ادامه ی دخالت های  صلیب کشیدنشاستناد به گفته ی عیسی در دادگاهی که منجر به 

سی این بود که تعطیلی روز یکی از اتهامات عی. دائمی خدا در مخلوقاتش را تأکید کرد

او در دفاع از . شنبه را رعایت نکرده و لذا بر اساس فقه یهودیان مستحق مرگ است

 3:67). "پدر من همیشه مشغول به کار است، من هم همین طور"خودش گفت که 

nsho .) حتی در روز هفتم قدرت او برای اداره ": که می کردآگوستین این طور استدالل

در غیر این صورت همه  ،مین و همه ی چیزهائی که ساخته توقفی نداشتهی آسمان و ز

و  ،به این دلیل که قدرت و توان خالق، که بر همه مسلط است. ی آنها از بین می رفتند

حکمفرمائی می کند، هر مخلوقی را مجبور به اطاعت می کند، و اگر این قدرت هر 

جوهر آنها فوت کرده و تمامی طبیعت  لحظه ای که برای اداره ی مخلوقات متوقف شود،

می رود، با این وجود که او دیگر  ،وقتی معماری خانه ای را می سازد. ناپدید می شود

از ولی اگر خداوند دست اداره کننده اش را . حاضر نیست ولی کارش باقی می ماند

در همین رشته ی تفکری . "بکشد، جهان در یک چشم بهم زدن از بین می رودجهان 

اگر خدا تصمیم به نابودی جهان بگیرد، الزم به کاری "تاماس آکوئیناس بیان داشته که 

دکترین خلقت ممتد را ". نیست، بلکه از طریق قطع فعالیت هایش این کار انجام می گیرد

شماری تقسیم  زندگی را می توان به بخشهای بی: " دکارت در نوشته هایش گنجانید

نتیجه  گری است، بطوری که نمی توان از این حقیقتکرد، که هر یک مستقل از دی

گرفت که چون من لحظه ای قبل وجود داشتم پس باید همین حاال هم وجود داشته باشم، 

که گوئی هر لحظه مرا از نو خلق می به این معنی مگر این که علتی وجود داشته باشد 

      Meditation (CSM, 33).کند

. ین او را توجیه مقبولی برای سبب سازی دانستنداکثر دنباله روان دکارت دکتر

ما باید نتیجه "می گوید که  (6133-6133) (Antoine Le Grand)آنتوان ل گراند 
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بگیریم که تمامی مخلوقات قبل از دستور خداوند هیچ بودند، و در نتیجه بخودی خود 

 "الزامی برای هستی داشتن ندارند

Antione Le Grand, Philosophia veterum, I, II, 14, 72 

در این پارادایم تفکری هر حرکتی که جسم انجام می دهد ناشی از دوباره 

این باور با باور . سازی اندامش توسط توان خداوند در لحظه های متوالی یا متفاوت است

فیلسوفان سبب گرا این نوع باور را نه تنها در . متفکران اسالمی سازگاری زیادی دارد

قبول یافتند، بلکه آنرا به تمامی جهان فیزیکی بسط داده و هر جنبشی را ناشی جانداران م

به باور سبب گرایان استدالل غزالی در این . می دانستنداز دخالت متافیزیک در فیزیک 

باره که علت و معلول ارتباط الزامی با هم ندارند و نیروئی متافیزیکی عامل ارتباط 

 . وان بسط کالمی داد و محتاج تحقیق بیشتری نیستاست را به هر مشاهده ای می ت

و جسم، یعنی توجیه ( ذهن)در مکتب سبب گرائی در مورد ارتباط روح 

متافیزیک غیر قابل نفوذ بین این دو عنصر کامالً  –چگونگی بازگشائی سد فیزیک 

 ،متفاوت که مشکلترین مسئله ی حل نشده برای دین باوران و فیلسوفان متافیزیکی است

( روح)که انتقال واقعی هیچ چیزی از جسم به ذهن  گرفتندمی  بر ایندر ابتدا فرض 

برای مثال وقتی سوزنی به انگشتتان فرو می رود، هیچ اثر فیزیکی، نه . ممکن نیست

فرورفتن سوزن به انگشت و نه فعالیت های اعصاب انگشت به ذهن نمی رسند، بلکه 

فرورفتن سوزن را در ذهن  دردناک در پوست حسخدا مستقیماً هنگام فرور فتن سوزن 

بهمین منوال وقتی انگشتتان را از سوزن دور می کنید اراده ی متافیزیکی . تولید می کند

شما بهیچ عنوان قادر به انجام چنین حرکت فیزیکی نیست، به این جهت خدا دوباره 

این . تولید می کند اراده کردنادراک دخالت کرده و مستقیماً حرکت انگشتان را هنگام 

از قرون وسطا تا قرن  توجیهات زیربنای تفکر فیلسوفان دینی اسالمی و مسیحی گونه

با وجود منسوخ شدن این گونه توجیهات در بعلت پیشرفتهای علمی و . بود نوزدهم

برداشتهای فلسفی مدرن تر دست به دامن شدن به گونه ی دیگری از این توجیه کردنها 

د بدن را توجیهی منطقی کن -وقتی دکارت نتوانست ارتباط ذهن . مه دارندتا زمان ما ادا

من " :برای توجیه این امر گفت ،دکارتی بود -که اولین فیلسوف پس لوئی دو َل فورج، 

مطمئن هستم که اکثر مردم باور نخواهند کرد اگر من بگویم که هیچ چیز از این مشکلتر 

، بدون این که گستردگی داشته باشد، می تواند بدن نیست که بفهمیم که چگونه ذهن انسان

باشد بر ( متافیزیکی)را به حرکت در آورد و چگونه بدن بدون این که چیزی روحانی 
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ذهن اثر می گذارد، و یا بفهمیم که چگونه بدن توان حرکت کردن خودش را دارد و 

 ."از این ها نیستحقیقتی باالتر  ،با این وجود. حرکت را به اطالع دیگران می رساند

La Forge, Louis de. Treatise on the Human Mind. Translated by Desmond M. 

Clarke. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997   

در قرون اخیر متفکران اسالمی سعی ای دوباره در منطقی و عقالنی کردن 

. وان آن را اعتزال نو نام گذاشتمی ت بررسی باورهای دینی و تأویالت قرآن کردند که

اهل هندوستان از اولین  مدرس و سیاستمدار( 6867-6838) (جوادالدوله)سید احمد خان 

او با وجود همکاری با استعمارگران انگلیسی . بوداصالح طلبان و روشنگران اسالمی 

ها کتابی تحت عنوان علل شورش هندی 6837، بعد از قیام سال گری قاضی ا مسندهند ب

با بینشی که احمد خان . دانست آنهانوشت و در آن انگلیسی ها را مسئول کشت و کشتار 

خاورمیانه و کشورهای دیگر در عمل به اثبات رسید و نتایج آن را در زمان حال در 

 ،دنهند را تهدید می کن انباور داشت که تعصبات دینی آینده ی مسلمانمی بینیم،  اسالمی

سعی در آموزش علوم جدید در  ،علمی و چاپ مجالت به روز شدهلذا با تأسیس مدارس 

و به  ،او به طرفداری از استعمار انگلیسی ها ادامه داد با این وجود، .هندوستان کرد

تا بین آنها اتحادی در برابر  ،مسلمانان هندوستان تکلم به زبان اردو را تجویز می کرد

یر قرآن بحث کرد که احتیاج وافری است که او در کتابی به نام تفس. هندو ها ایجاد کند

او . الهیات اسالمی تجدید نظر شوند تا با استدالل منطقی و علوم جدید تطبیق پیدا کنند

. برای تفسیر آیاتی که با منطق و علم تطبیق نداشتند به تأویالت استعاری متوسل می شد

ید است، ولی ممکن او باور داشت که قرآن کاملترین کتاب خداست چون که شامل توح

. جنبه هائی که در زمان معاصر روشن و واضح هستند را در آن پیدا کرد نیست تمامی

از این نظر می توان او را یکی از اولین . ندات را زیر سؤال بردتاو ارزش حدیث، و مس

 . روشنگران دینی مدرن در نظر داشت

ز تهاجم ناپلئون به در خاورمیانه، احتماالً در واکنش به شوک فرهنگی ناشی ا

، متفکران مسلمان سعی در احیاء تفکر منطقی در کشورهای 6738مصر در سال 

بعنوان نوعی ( النهضة)این حرکت اجتماعی به نام بیداری اسالمی . اسالمی کردند

رنسانس فرهنگی در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم از مصر شروع و در 

. عثمانی بخصوص لبنان و سوریه نزج گرفت کشورهای تحت سلطه ی امپراتوری

او با تأسیس مدرسه . بنیانگزار این حرکت بود( 6816-6872)رفاعة رافع الطهطاوی 

 ی زبان از بنیانگزاران آشنائی مسلمین با دنیای غرب، تفکر علمی، قانون، و ادبیات
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اسالم با طهطاوی سعی در مدرنیزه کردن تفکر اسالمی با ادغام اصول دین . مدرن بود

در مدرسه ی زبان کتابهای بسیاری، منجمله  او. نظریه های اجتماعی اروپائی داشت

کتب نظامی، جغرافیائی، و تاریخی را از زبانهای اروپائی به عربی ترجمه و منتشر 

قبل از تقسیم به رم شرقی و غربی را الگوئی برای  ،امپراتوری رم طهطاوی. کرد

از مردم می خواست در مقابل تهاجم فرهنگی تغییرات  کشورهای اسالمی می دانست، و

که تحت  علیرغم این ،طهطاوی. ولی دست از اتحاد بین خود بر ندارند ،را قبول کرده

تأثیر تفکر مدرسه ی دینی االزهر بود، ولی برای اداره ی مملکت سیستم پارلمانی، 

روپائیان را در توسعه ربیات او استفاده از تجآموزش و پرورش برای زنها، سکوالریسم 

ولی کسی که در پارادایم دین سعی . ی اجتماعی برای کشورهای مسلمان تجویز می کرد

. بود( ق -ه  6367 -6373)در تفسیر مدرن از اسالم کرد سید جما ل الدین اسدآبادی 

. سعی فراوانی برای متحد کردن مسلمانان برای مبارزات ضد استعماری کرد سید جمال

او تعصب، . طرفدار جایگزینی سالطین مستبد با منتخبین مردم بود سیاسی از نظر او

رکود، و فساد رایج در بین مسلمین را محکوم کرده و اظهار می کرد که تقلید از اولیاء 

از . و باعث سرکوبی دینداری صحیح می شود ،دینی مانع بحث مسائل بین مسلمین شده

دمحم . شهرت بیشتری پیدا کرد( ق -ه  6337-6382) دمحم عبدواو همه ی دنباله روان 

نیز اولیاء رسمی دینی را متهم به فساد ذکاوتی و اخالقی کرد که برداشتی غلط از  عبدو

کنند او گفت که در هر کشوری فقها کوشش می . دین اسالم را به مردم تحمیل می کنند

الی که بهترین را بهمان صورتی که هست حفظ کنند، در ح با بیان رسمی مباحث دینی

و به اجتهاد که  ،را با استفاده از استدالل و منطق شرح دهند این مباحثراه این است که 

او باور داشت که هدف . است متوسل نشوندا فقهبرداشتی شخصی و زائیده ی فکر 

او سعی در . ستوحدانیت خدا مربوط به اصلی قرآن تأئید اتفاقات گذشته، و عقاید

ی فتنه ی بزرگی کرد که باعث شد فرقه های  مطالعهای اسالم و بازرسی تاریخ ابتد

عبدو سعی در تلفیق  ،بدنبال سید جمال الدین. سنی، شیعه، خوارج و مرجئون پیدا شوند

با این وجود که برداشتهای اشعری و مکتب غزالی، . برداشتهای اشعری و معتزله کرد

خالقی در نوشته های عبدو دیده می بخصوص در باره ی انکار انقیاد خدا به التزامات ا

. شوند، تأثیرات تعلیمات معتزله بخوبی از نوشته های این نوگرای دینی مشهود است

و ( ایمان بدون انتقاد)عبدو در صدد نوعی از اصالحات دین بود تا بتواند باور به تقلید 

م را از طریق او تجویز می کرد که باید اسال. از بین ببرد را( اعتقاد به سرنوشت)توکل 

. کشف دوباره ی قرآن، و حدیث های متواتر و عقالنیت و استدالل از جمود خارج کرد
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مانند دیگر معتزلیان باور داشت که طبیعت انسان استعداد فهم مناسب خدا، بی مرگی  او

شرح خوشی ها و مشقات  مشقات زندگی قبل از مرگ را دارد، ولی روح، خوشی ها و

یامت و زنده شدن انسانها را ورای استعداد فهم آنها دانسته و حقیقت بعد از مرگ، روز ق

در مسائلی که نمی "... او می گفت که . آنها را به گفته های خدا در قرآن ارجاع می داد

او باور داشت که ". توان با عقالنیت به حل آنها رسید، وحی خدا حاوی حقیقت است

ین وقتی که غیرممکِن منطقی وجود دارد تناقضی بین وحی و عقالنیت نیست، بنابرا

در این حال عقالنیت با در نظر گرفتن تعلیمات . عقالنیت نمی تواند فرمولی ارائه دهد

 . "خدا و پیامبرش بدنبال حقیقت می رود

شیخ طاهر ابن احمد الجزیره ای اهل یکی دیگر از روشنفکران جدید اسالمی  

از مهمترین روشنگران دینی  طاهر. شد معروف که به دمحم عبدو سوریه بود دمشق

سوریه بود و در آموزش و پرورش، سواد آموزی توده ی مردم و اصالح سیستم 

او باور داشت که دنیای مدرن مخالفتی با . آموزشی در این کشور کوشش وافری کرد

اصول اسالم ندارد، بلکه بعضی از ارزشهای اسالم را می توان با مواجهه ی بین این دو 

 .الجزیره ای به احتیاج به آزادی روشنفکران و رفتار اخالقی تأکید زیادی داشت. فتیا

خالئی در ساختار اجتماعی و  ق -ه  6213عثمانی در سال سقوط امپراتوری 

در این زمان بود که افکار . تحت سلطه ی عثمانی ها ایجاد کرد دینی کشورهای اسالمی ِ

با این وجود . مورد توجه قرار گرفتند دوباره بودند سید جمال که ده ها سال قبل بیان شده

با انتشار چند کتاب بخصوص . هیچ یک از این متفکران را نمی توان اهل اعتزال نامید

کتابی تحت عنوان . به زبانهای اروپائی توجهی دوباره به تفکر اعتزالی را زنده کرد

 .H) آپسالتوسط  6333 ر سالبود د معتزلهالمقاالت االسالمیه که مجموعه ای از افکار 

UpsalS. Nyberg d’) ریتر  توسط 6333-6321ر سالهای ویرایش و د(mtddso ) به

از قاضی " المغنی فی ابواب التوحید والعدل"و کتاب معروفی به نام  ؛زبان فرانسوی

را می توان ( 6312-6223)احمد امین . چاپ و منتشر شد 6313عبدالجبار در سال 

درنی دانست که بطور واضحی تجزیه و تحلیل منطقی الهیات را دوباره اولین متفکر م

او که در دانشگاه االزهر درس خوانده بود سر به مخالفت با زیاده روی . جان بخشید

و  6333او کتابی تحت عنوان فجراالسالم را در سال . های محافظه کاران دینی برداشت

و بعد کتاب ظهراالسالم را در  6322سال در  بعد کتابهائی تحت عناوین ُضَحی االسالم

احمد امین . سال های بعد نوشت که بوضوح باور او به افکار معتزله را نشان می دهند

حتی در زمان  ،معتقد بود که افکار و روش معتزله علیرغم کاستی ها و زیاده رویهایش
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و زمانه بود، مأمون که روشنفکرترین خلیفه ی عباسی با درباری مملو از متفکران پیشر

است که قادر است تنها فرصت تغییر و اصالح دین اسالم را ممتازی مکتب اسالمی 

امین به درستی باور داشت که غروب تفکر معتزله و توفق اشعریه و محافظه . مهیا کند

او روش معتزلیون را تنها . کاران دینی عاملی منفی در سیر تفکر اسالمی بوده است

ه می تواند راه رسیدن به تمدن را برای مسلمین روشن کند، زیرا می دانست ک وسیله ای

ارزیابی آنها سعی داشتند که مردم را تشویق کنند که با منطق و عقالنیت به آزادی کامل 

احمد امین در باره ی وحدانیت خدا افکار معتزله را بازگو . بازتابهای فردیشان بپردازند

اشته باشد، و دارای دست و پا و سر و چشم و گوش کرد که خدا نمی تواند تجسم انسانی د

 اننداو م. باشد و یا از مواد فیزیکی ساخته شده باشد تا بتواند چنین ویژگیهائی داشته باشد

معتزله به توان عقالنیت انسان باور داشت و می گفت که انسانها با منطق و استدالل می 

لذا قانون گزاران . هاد احتیاجی ندارندتوانند خوب و بد را از هم تشخیص دهند، و به اجت

در همین . باید از این توان در مواردی که با آن مواجه می شوند حداکثر استفاده را بکنند

پیرو مکتب  ،زمان باور بر این بود که اکثر پیروان مکتب حنفی که به رأی باور دارند

امام یا رهبر دینی ای که احمد امین با توسل به عدل الهی اظهار داشت که . اعتزال هستند

برقراری . و بجای او شخص عادلی را نشاند ،مستبد است را باید از مقامش عزل کرده

چنین عدالتی تنها راه اتحاد و اجماع امت است که وفاق و اجماع عمومی را میسر می 

 . حرکت اعتزال نو در نیمه ی اول قرن بیستم محدود به مصر ماند. سازد

ب عبدالجبار و چاپ و انتشار و بررسی آن توسط چندین نفر بعد از یافتن کتا

در دنیای عرب و در اروپا بخصوص دانشگاه سوربون فرانسه، موضوعات درج شده 

در آن قابل فهم تر شدند و مشخص گردید که پیروان مذهب شیعه و دنباله روان عقاید 

دکتر عبدالکریم . ندسیاسی خوارج بیشتر از سنی ها در شکل گیری اعتزال دخیل بوده ا

تحت تأثیر همین حرکت رسماً خود را دنباله رو تفکر ر معاصر ایرانی متفکسروش 

 را پیشنهادو استفاده از منطق و عقالنیت در بررسی علوم دینی معرفی کرده معتزله 

بعضی . ه استبرداشتهای خود را نوشتها و سخنرانی های متعددی در کتاب  او. کرد

ابتدا دکتر سروش از طریق نوشته های دمحم عبدو و دمحم اقبال با حرکت  باور دارند که در

بهر حال می توان گفت که تجربه ی او با فقیهان . روشنفکری دینی آشنا شده است

قدرت سیاسی را در دست گرفتند می ایران محافظه کاری که بعد از انقالب اسالمی 

ی سروش از قرآن مانند برداشتهای برداشتها. تواند عاملی در تجدید نظرهای او باشد

بعلت نوشتن تز )بعضی از دنباله روان اعتزال در مصر مانند دکتر دمحم احمد خلف هللا 
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خشم محافظه کاران فقیه را ( qasasi-Fann al-Alدکترائی به نام فن روایت در قرآن 

 دکتر سروش عالوه بر تجدید نظر طلبی در. برانگیخت و هر دو را مرتد خواندند

برداشتهای دینی، در تزریق جنبه های زیادی از مدرنیته، از قبیل آزادی، عدالت 

 .اجتماعی، و مردم ساالری در جامعه ی دینی ایران کوشاست

در کتابی تحت عنوان نومعتزلیان، گفتگوئی با نصر حامد ابوزید، عابد 

معاصر سال  الجابری، دمحم ارکون، حسن حنفی توسط دمحم رضا وصفی از انتشارات نگاه

نواندیشان دین ورز به دنبال آنند تا نسبت بین سنت و مدرنیته را "آورده شده که  6287

بنا به گفته ی مؤلف ". دینی را در عصر کنونی روشن نمایند یافته و کارکردهای اندیشه

نو . این امر در ایران جنبه ی فلسفی و در کشورهای دیگر رنگ کالم بخود گرفته است

گرچه متفکران ایرانی مانند سروش . ر آنند که عقل را در فقه تزریق کنندمعتزلیان ب

رسماً به حلقه ی اعتزالیون پیوسته ولی متفکران فوق الذکر از انتساب رسمی خود به این 

اکثر نواندیشان اهل تسنن هنوز هم خود را درگیر مباحثی  .حیطه ی تفکری ابا دارند

دن و یا حادث بودن قرآن، و تعبیر و تفسیرهای نوی الینحل و بی ثمر از قبیل مخلوق بو

از داستانها و مطالب این کتاب با استفاده از توان کالمی دارند تا شاید بتوانند آنها را 

 .مقبول دنیای مدرن کنند
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 چهارم فصل         

 

  آفرینش در باره ی یتفکرسیر    

 

 

 

 

پا به عرصه ی وجود گذاشت که نتیجه ی نهائی سال پیش موجودی  60000

 2.83ی حیاتی بود که اسامانه پردازشهای زیست شناسی در تکاملی  –سیر تحولی 

بهیچ  ،لذا .قیانوسهای ابتدائی سربرآورده بوداز درون آبهای گرم ا ،میلیارد سال قبل

 onfabulationcافسانه سازی یا . عنوان قادر نبود که به مبداء و منشاء خود پی ببرد

یکی از ویژگی های مغز انسانهاست که هر هنگام که جوابی قاطع برای هر سؤال یا 

برده و جوابی بدایه ای برای آن مشکلی که به آگاهیشان می رسد نداشته باشند، به آن پناه 

پناه بردن به تفسیرات متافیزیکی  .می سازند تا مغز خود را از چنگال مسئله برهانند

ه برداشتهای انسانها از وجود خودشان و یا جهان اطرافشان یکی از بهترین برای توجی

قشر ایجاد شده توسط افسانه سازی اصرار  .انسانهاست شعبده بازمثالهای مغز 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


  

 131 

رسامانه توسط زیچاره جوئی های قابل قبول  مغز را برای( Cingualate)سینگولیت 

غزی ای ایجاد می کند که با این برطرف کرده و تعادلی در مدارهای مهای دیگر مغز 

در قاره ی گرم آفریقا نه چندان دور حتی انسانهائی که . گونه سؤاالت نامتعادل شده اند

 Homo) خردمندو به حد انسان خردمند  ،کرده تکمیلتکاملی خود را  -سیر تحولی 

sapiens sapiens) به  و فقط چند هزار سال از مهاجرتشان از این قاره ،رسیده بودند

 نقاط مختلف کره ی زمین می گذشت، خاطره ی تاریخی زادگاه خود را به باد نسیان

. دیگر می گشتند سیاره ها و ستارگان ،و به دنبال زادگاه اجدادیشان در آسمان ها ،سپرده

این انسانها با مقایسه ی خودشان با بقیه ی موجودات زنده، بخصوص وحوشی که منبع 

ای آنها بودند، به برتری طبیعت ذات خودشان بر این مخلوقات تغذیه و منشاء خطرات بر

پردازش  برای توجیه باور اخیر دچار افسانه سازی دیگری شدند کهآنها . پیدا کردند باور

باوری که عمیقاً تا قرون معاصر . خلقتی مجزا از جهان زنده و غیر زنده ی دیگر دارند

انسانها . بود غرور بی موردشان کرده سایه ی تاریکی بر افکارشان انداخته و دچار

که  می کردند و می کنندفرض برای توجیه این برتری ها خودشان را حاوی عناصری 

جالب توجه این . دیگر موجودات یا از آنها محرومند و یا نوع پست تر آن را دارا هستند

اط در ارتب که برای توجیه چگونگی مالکیت این چنین عناصری خود را بصور مختلف

ی متافیزیکی خودساخته ای مزین کرده اند که بخشی از افسانه سازی های با نیروها

تا چند قرن قبل که علم . را تو در تو تر کرده اندشان تاریخی را شکل داده و کالف تفکری

 با پی بردن به ، وبطور سیستماتیک با استفاده از مشاهده، تجربه و استدالالت نظری

زیادی و علل معلوالت  ،ت شروع به معلوم کردن نامعلومات کردقوانین زیربنائی طبیع

، اکثر باور ها اثباتی بی شک و تردید کردبا هم و ارتباط ناگسستنی آنها را  ،روشنرا 

برداشتها از طرز خلقت و طبیعت  .در این موارد خودساخته، توهمی و یا بداهه ای بودند

 .نبودندذات انسانها هم از این قاعده ی کلی مستثنی 

علل این باورها عدم توانائی و جهل سرشتی انسانها در پی بردن به تاریخچه ی 

زیست شناسی خود و بقیه ی موجودات؛ پی بردن به ریشه های عمیق و مشترک هستی 

خود با بقیه ی موجودات چه جاندار و چه بی جان؛ و از همه مهمتر جهل از زیربنای 

، مغزهائی که بودده و بسیار پیچیده ی مغزهایشان ساختار ذهنی و طرز کار خارق العا

پی بردن به طرز کار . خالق همه ی برداشتهای این چنینی چه حقیقی و چه فرضی هستند

پیچیده ترین ساختار طبیعت، یعنی مغز انسان سدی بزرگ در  و طریق تولید محصوالت

ن این سد در حال این راه ایجاد کرده، که فقط چند دهه است که کوشش ها در فروریخت
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راهی طوالنی در خالق همه ی پندارهایمان ، ولی برای شناخت کامل هستندثمر دادن 

برای پی بردن به ریشه های افسانه هائی که انسانهای بی خبر از واقعیت ها . پیش داریم

و  ،برای توجیه این امور به آنها پناه برده اند راهی بجز سیر در تاریخ گذشته های دور

تنیده شده تاروپود فرهنگهایمان در در باورهای رایج بازمانده از این اعصار که غوری 

 . ، نداریماند

بطور ی آثار باقی مانده از اجتماعات انسانها می دانیم که  مطالعهبا استفاده از 

آن چه که محسوس  تمامی در توجیه سیر تفکری بشر در برداشت از خود وکلی 

و قدمتی به کهنسالی تاریخ انسان  ،نده اتخیالتشان بودحواسشان و ساخته ی تفکر و 

در ابتدا، مشابه آن چه که . به ترتیب سه مرحله ی کلی را طی کرده است ،خردمند دارد

در قبائل منزوی زمان حال دیده می شود، همه ی برداشتهای کم و بیش پیچیده که توجیه 

ماوراء طبیعه یا سحر و جادو  به نیروهای های برایشان در دسترس نبود و سرشتی ساده

، سیل، قحطی، خشکسالی، باران تا زمین لرزه، ،از رعد و برق. منسوب می شدند

 ،تولد ،تا بیماری هاکسوف و خسوف، ، ماه و ستارگان، ، خورشیدطوفان، آتشفشان

مجهول و ورای توان و همه همه ... عقیم ماندن و دنیای بعد از مرگ ،تولید مثل ،مرگ

لذا این انسانهای درمانده برای شرح محسوسات، تفکرات و . نده اانها بودتوجیه انس

به  ،ندروانشان را آزار می دادجسم و و مرهم گذاشتن بر زخم ترسهائی که  تخیالتشان

دانی رسرگ .و سرگردانی تفکری انسانها را پایه گزاری کردند ه،افسانه سرائی پناه برد

 .فروریختهم  درده که مشکل می توان آن را به بنای عظیمی تبدیل ش کم کم ای که

 ،توسط یک عده سودجوتوسل به آنها  به هدف توجیه ناشناخته ها؛ چنین باورهااعتقاد به 

و  ، یا مقامات اجتماعی،سیاسی –های مالی و رسیدن به قدرت  ،تحمیق مردمو به هدف 

ً  ؛هاحفظ آن ، بجای ء الطبیعهنیروهای ماورا متوسل شدن سهل و ساده بهو یا احیانا

 ،خواه و ناخواه برای همه پیش می آیندحل مشکالتی که  کوشش عقالنی یا علمی در

مورد استفاده  بعضی از اجتماعات کامالً متجدد نشده،که در  هستندی ئاههنوز هم حربه 

 . قرار می گیرند

با پیشرفت تفکری و توسعه ی تجربیات و تزریق عقالنیِت بعضی از انسانهای  

و با  ،برخالف رسم روزگارشانو هستند که حاضر بودند حال  تا زماننادر که ع و شجا

ن ها، ه شد، تن دادن به تبعیدات و تبعیضات، زنده زنده سوزاندشوکراننوشیدن جام های 

واقعیت  ،توجیهات نوی عرضه کنندو قبول انگ تکفیر و ارتداد پوسیدن در زندانها، 

ً آشکار  های زیربنائی بعضی از پدیده ها  و شکافی در تک پارادایم تفکر ،دندشتدریجا
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از این جا بود که باورهای متافیزیکی خالص از یک طرف، و . شدانسانها ایجاد  توهمی

در این مبارزه بود . منطق و عقالنیت، از طرف دیگر در برابر هم به مبارزه پرداختند

ت در باره ی ناشناخته های که بعضی از انسانها برای توجیه ادراکات، تفکرات و تخیال

جهان پا در پارادایم منطق و عقالنیت فلسفی گذاشتند، و متفکران با توان کالمی 

هر آن . توجیهاتی را که از پدیده های عالم بنظرشان می رسید به دیگران می قبوالندند

بخصوص  ،چه که با منطق و استدالل قابل توجیه نبود در حیطه ی باورهای متافیزیکی

سعی فیلسوفان دینی هنوز هم توجیه عقالنی همین باقی مانده هاست، . نی باقی مانددی

روبروست تا نکند عقالنیت سنگرهای  عرفی دینسعی ای که با مقاومت شدید اولیاء 

چند طی . و جبهه ی باورهای متافیزیکی خالی تر و خالی تر شود ،بیشتری را فتح کند

تحقیقات علمی راه رسیدن به واقعیت  روش هایگیری قرن اخیر و با برقراری و پای

 ،پدیده ها، بخصوص در باره ی واقعیت زیربنای هر آن چه که محسوس حواسمان هستند

که هر روز  هو یا با وسائل آزمایشگاهی پی به وجود آنها می رود، دریچه ای باز شد

و برداشتهای ه ها فراختر و روشنائی آن واقعیتهای ثابت و غیرقابل انکار بسیاری از پدید

همین نور روشنگر پوچ بودن بسیاری از . را روشن و روشن تر می کندقرنها تفکر 

را به رخ عام و خاص کشیده و ما را به برزخی رسانده که امید  مفروضات تاریخی مان

بدنبال همین . کند ت به دنیای روشن واقعیات هدایتماناست از دنیای تاریک واهیا

فان و متفکران اعصار ماقبل علم پیشگامان آن بودند، طی نیم قرن پیشرفتها که فیلسو

ذهن انسان بگذارند که بیش  یده ی نهادهائی ماننداخیر محققان توانستند پای در دنیای پیچ

ورای دنیای مادی مفروض شده بود، تا بتوانند شرح و توصیف محسوسی از هرچیز 

رداشتهای دلخواهانه و استدالالت محصوالت آن را از زیر یوغ سنگین متافیزیک و ب

در همین . و زیربنای فیزیکی آنها را به اثبات غیرقابل انکار برسانند ،کرده فلسفی خارج

شاهراه تفکر علمی بود که زادگاه انسانها از عرش اعال به خاک و گل همان زمینی 

که در هبوط کرد که هزاران سال بود آن را پست و دون تر از آن بهشتی می دانستند 

بجای  و آرزو می کردند ،خیاالت و آرزوهای واهی آن را واالتر و اعالتر می پنداشتند

آن دنیای  ، بهن زمین خاکی که از آن برخاسته اندبازگشتی غیر قابل اجتناب به همی

 . ام اول هرگز از آن تبعید نمی شدندو یا از آن بهتر، در گ ،خیالی صعودی مجدد بکنند

عالمان علوم طبیعی در کتابچه ی دوم همین نوشته اوضاع با سپاس از تالش 

روزگاری شرح داده خواهد شد که حیات از عناصر موجود در همین خاک بظاهر پست 

من و شمائی که هر کدام در . و سیری را پیموده تا به من و شما رسیده است ،طلوع کرده
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ای گرفته ایم که باید ج فیزیکی خالصی تو معلوالعلل الینقطع انتهای سلسله مراتب 

، یعنی زمانی رساند که بر اثر انبساطی میلیارد سال قبل 37.62 آن را بهبتوان رشته ی 

من و شمائی که اگر قرار بر . ه استکنونی رسید شکلبه  و ،شروعکنونی عظیم کائنات 

و بدون هیچ ذره ای  موبمومراتب آفرینش دو باره سازیمان باشد باید همین سلسله 

 .تکرار شود فانحرا

بعد از این مقدمات، در این جا سفر ما در تاریخ تفکری انسانها در باره ی 

انهای سفری که بر اساس داست. وع می شودشر و طریق آفرینشآفریده ها و  ،آفریدگارها

 ،پاپیروس ها ،پخته های گل رسو  یسنگلوح های نوشته های باقی مانده بر  لفظی،

به ما رسیده اند تا به طرز تفکر  فرهنگیبعنوان میراث  ،لیپوست حیوانات و کاغذ معمو

بی شک تاریخ تفکری انسانها به ده ها . اجداد دور و نزدیک و معاصرانمان پی ببریم

و خط میخی توسط سومری ها می  ،هزار سال قبل از اختراع الفباء توسط فینیقی ها

ن به ارمغان بگذارند تا بتوانیم ، اختراعاتی که قادر شدند آثار پا برجائی را برایمارسد

ً پی به افکار  ی طرز تفکر زمانهای دورتر از  مطالعه .دیرینه مان ببریم اعقابمستقیما

ی باقی مانده های قبور، خرابه های معابد، بت ها و نقاشی  مطالعهخط به برداشت از 

آنها  و معانی برداشت شده از غارهائی محدود می شوند که براساس محتویات

از تفکر زیربنائی صاحبان و سازندگان آنها عرضه  توجیهاتیاستانشناسان می توانند ب

همین یافته هاست که تاریخ تفکر ماوراء الطبیعه را به زمانهائی قبل از تحول . کنند

. هم به عقب می کشندها انسان خردمند و در انسان گونه هائی از قبیل هومونئاندرتال 

گور می سپردند که حالت جنینی به  درهایشان را طوری انسان گونه هائی که مرده 

و زندگی ای بعد از مرگ خواهند داشت، و جمجمه هایشان  خواهند شدگوئی دوباره زنده 

از آنجا که قدیمترین . تزئین می کردندکه نماد خون و حیات است، با خاک رس قرمز را 

سرزمین خونینی که بنظر می  نوشته ها از سومریهای ساکن عراق کنونی باقی مانده اند،

، ما هم باشد( تمدن)رسد مرکز خاورمیانه ی توهم زا و به اصطالح زادگاه شهر نشینی 

در ابتدا به . بحث خود را از باورها و عقاید آنها شروع می کنیم تا به زمان حال برسیم

 و بدی ها همزمان خالق خوبی هادر سیر تحول تفکری که  منهادهائی می پردازشرح 

م گفت که چگونه خالق خوبی ها و بدی ها کم کم از هم جدا و خواهو  فرض می شدند،

. هنوز هم ادامه دارد که، شد دوگانگی جالب توجهی در افکار انسانها پیدادر این مورد 

 . خواهیم آوردجداگانه در بخش بعدی سیر تفکری انسانها در باره ی خالق شرارتها را 
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در جهان دیگری رده ها دوباره با باور به این که م دفن به وضع جنینی زطر :62.شکل 

و تصویر پائین انسان  ،نئاندرتالهومو مربوط به قبر ئیتصویر باال ،متولد خواهند شد

  .دوران حجر را نشان می دهد

 

 : ها ر باور سومریدخالق و خلقت  اسطوره ی

قدیمی ترین نوشته ها در مورد مبداء و خلقت انسانها از کتیبه های سومریها که 

دوران های پیشین و در دسترس هستند بصور حماسه ها،  مرقومن یادگارهای قدیمی تری

رونوشتهائی از این یادگارها در کتیبه . اشعار، ضرب المثلها، و ادعیه بدست آمده اند

بدست آمده  نیز های آکادینها و بابلیها در خرابه های کاخها و معابد منطقه بین النهرین

" هنگام باال"به معنی  (Enuma Elish) لیشنوما اِ اِ  مجموعه کتیبه هائی به نام. اند

(nhso ebs s)،  که از قدیمترین نوشته اند  رسدر دستو حماسه ای به نام گیل گمش
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سال قبل زندگی می کرده و  3111تا  2111که حدود  هستندهای بازمانده از انسانهائی 

سال قبل از  3111ینی حدود داین کتیبه ها به زبان آکا. به محتوای آنها باور داشته اند

نفر از ساکنین سیاره ای به نام  211بر طبق این نوشته ها تعداد . نوشته شده اند میالد

چرخد، در حدود  سال یک بار به دور زمین می 2111که هر  (Nibiru)نیبیرو 

هدف از این امر . نده اسال قبل سوار بر بشقاب های پرنده به زمین فرود آمد 283111

گی گرفتن پبش انسانهای حیوان گونه ای بوده که در آن زمان در کره زمین به برد

بر اساس این افسانه ها هدف این خدایان که به نام آنوناکی . کرده اند زندگی می

Anunnaki) ) خوانده می شدند، استخراج طال از معادن زمین و انتقال آنها به نیبیرو

و با علمی  ،برای انجام عمل بردگی ناتوان یافته این خدایان انسانهای اولیه را. بوده است

بر اساس این باورها خدائی به . کرده اند یکه داشته اند آنها را تبدیل به انسانهای توانمند

که دانشمندی برجسته بوده است، با ترکیب بافتها و خون خدایان و  (Enki)نام انکی 

بعداً . دست ساخت کرده است انسانهای بدوی درقرع و انبیق خود اولین زن مدرن را

خودش این زن را حامله کرده و از این وصلت انسانهای متفکری ایجاد شده اند که در 

خدایان دیگر دختران زمینی را که . هنر، فرهنگ و صنعت اعجاز نیمه خدائی داشته اند

خودش بودند را مقبول  صنوعم همسربا  ،محصول ازدواج انکی یعنی خدای خرد و علم

بر اساس این باور بزرگان اقوام که وظیفه ارشاد . ه و با آنها مقاربت جنسی کردندیافت

و عوام باقی مانده انسانهائی ( نیمه خداها)بازمانده این وصلت ها بوده  عوام را دارند،

بر اساس این اسطوره ها این نوع خلقت . ندرهستند که ریشه در این وصلت ها ندا

عمر خدایان خالص قبل از وصلت با آدمیان تا . ه استسال پیش اتفاق افتاد 321111

در نتیجه ی ازدواج با انسانها، . پنجاه هزار سال می رسیده، ولی ابدی و ازلی نبوده اند

احتماالً . هر چه که از خلوص آنها کاسته می شده عمرشان نیز کاهش پیدا می کرده است

سال و یا بیشتر  311وام سامی که نوح و سایر پیشروان اقآدم، باور به عمر افسانه ای 

که برگزیدگان  روایت شده اند، بازمانده باور طویل بودن عمر این انسانهای ممتاز است

  .برای ارشاد اقوامشان به پرستش خدایان مختلف بوده اند

Heidel, H. The Babylonian Genesis, Oriental Institute of Chicago, 1988  

ر لوح های گل پخته از این زمانها بدست آمده حماسه ی که د افسانهقدیمترین  

 2/3گیل گمش که پادشاه بخشی از بین النهرین به نام اوروک بوده است . گیل گمش است

و خالق زمین و آسمانها  بعداً سومریها خدابودن،. شده است معرفیانسان  2/6خدا و 
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ی در جهان وجود دارند که بودن آنوناکیها را رد کرده و معتقد شدند که خدایان دیگر

 . خالق همه چیز بوده و کنترول همه چیزها در دست آنهاست

Z. Sitchin’s 12th Planet, 1997         

تا بیش از سه هزار سال سومریها واقوام (  Roux(رو  مطالعاتبر اساس 

 مطالعاتبر اساس . می کردند عبادتسامی نژاد ساکن خاور میانه خدایان سومری را 

سال قبل از میالد مسیح  2111 (Samuel Noah Kramer)وئل نواح کریمر مس

گروهی از متفکران سومری برای رسیدن به جوابی منطقی تر از باور منشاء سیاره ای 

ستاره شناسی، نجوم و در نتیجه پرستش کرات مختلف آسمانی را  ،خالق و مخلوقاتش

ادیان ساکنین  اساساورها تا مدتها این ب. دندشکه مقر خدایان فرض می ابداع کردند، 

ولی نه اعتقاد به وحدانیت )ابراهیم که اعتبار یگانه پرستی . خاور نزدیک بوده است

در روایات قوم یهود . شتر عمر خود ستاره پرست بوده استرا برده است، در بی( یانخدا

رائه داده ا ، از بین خدایان متعدد،را ایده ی یگانه پرستی یهوهسالگی  31او در سن 

خدابودن خورشید و فرزند خدای خورشید بودن در بیشتر فرهنگهای خاورمیانه . است

بیشتر . ریشه ای عمیق در باورهای ستاره پرستی دارد( ژاپن)و خاور دور  ،(مصر)

 . فراعین خود را فرزند دورگه خورشید با انسان می دانستند

Roux, Ancient Iraq, Penguin Publishing, 1992 

Ssgpsm Noah Kramer History Began in Sumer, University of Pennsylvania 6336

nosoo,  

اوقات و اثر صور فلکی بر  آثار این باورها هنوز هم با تعیین سعد و نحس

رفتار و سرنوشت اشخاص با قدرت بین فرهنگهای منشاء گرفته از این منطفه باقی مانده 

است که کار سرنوشت سازی بخواهد انجام دهد و  در فرهنگ ایرانی کمتر کسی. اند

برای آن ساعت خوش نکند تا مبادا قمر در صورت فلکی عقرب بوده و کار به انجام 

نکرده و تحت تأثیرشان قرار  مطالعهمقبول نرسد؛ و یا فالنامه مجالت و روزنامه ها را 

ر روز تولد هم تعیین صور فلکی د ،بنا بر این باورها و یا بهتر بگوئیم توهمات. نگیرد

کننده شخصیت و سرنوشت شخص هستند و از راه بسیار دور اثری بر جزئیات زندگی 

  .انسانها می گذارند

 

  

  :باور بابلیها درخالق و خلقت  اسطوره ی
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این اسطوره . بوده استهم ور آشوری ها ااین جهان شناسی با اختالفاتی چند ب

ها چند سال این کتیبه بعضی از  .آورده شده اند یشها در همان مجموع کتیبه های اما ال

جهان قبل از تولد خدایان بر اساس این نوشته ها . نده اورده شدپیش از زیرخاک بیرون آ

 : بصورت یک اغتشاش مایع بود

 

 وقتی که از آسمان باال ذکری نرفته بود"

 و نامی از زمین سفت زیرین به فکر کسی نرسیده بود

 وجودآورنده ی آنها فقط آپسوی پیشین،

– کسی که همه را متولد کرد  –و مومو و تیامات 

 آبهای آنها را با هم می آمیختند؛

 هنگامی که باتالقی شکل نگرفته بود و جزیره ای یافت نمی شد؛

 هنگامی که خدائی ظاهر نشده بود،

 با نام نام گزاری نشده، و حیطه اش معین نشده بود،

 "گرفتند  شکل *خدایانی در اندرونشان

 منظور در اندرون آپسو، مومو و تیامات است*

اعماق یا " (Apsu)خدایان از طریق رابطه جنسی بین آپسو  با تولد اولین

و  که نماد آبهای شیرین بوده؛ "با انرژی متفرق - و مرجمغاک اقیانوس های هرج 

 ،ریاها بودهو نماد د "آبها ی تلخی که خاک را حفاظت می کنند خود" (Tiamat) تیامات

که نقشش بخوبی معین نشده  ( Mummu)ئی به نام مومو نیرو .خلقت شروع شده است

در ابتدا . قیت و یا ترکیب این دو می شده استخال مانعو ممکنست نماد ابرها و مه باشد، 

هنگامی که مومو بخواب . این سه نوع آب در توده ای نامشخص در هم آمیخته بوده اند

دریا به هم آمیحته و خدایانی به نام تلخ با آب  شیرینیعنی آب  یامادمی رود آپسو و ت

این دو لغت به معنای الی و . دمی کننرا متولد  (Lahamuو  Lahmu)الهمو و الهامو 

بعنوان زوجی از   (Kishar و Ashnar)دو افق اشنار و کیشار . هستند( لُهم)لجن 

اسطوره ساز افق را بصورت  .افق هستندکه دو جنبه ی  می شوند الهمو و الهامو متولد

نر که محدود کننده ی آسمان، و دایره ای  زوجی نر و ماده در نظر داشته است، دایره ای

 Anu)از امتزاج اشنار و کیشنار آسمان یا آنو . ماده که محدود کننده ی زمین بوده است

نودیماند  –ا نام ای آنو آبستن شده و خدائی به  .  متولد می شود که خدای آسمان است( 
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(Nudimmund -Ea)  که نام های دیگری  می کندیا خدای آبهای زمین و خرد را متولد

 . است، و زمین بوده یا انکی است، که خدای آبهای شیرین( ms)برای ای ا 

 المو و الهامو ظاهر شده و نام گرفتند؛"

 .طی زمان بزرگ شده و قد کشیدند

 ه، و از آنها پیش افتادند؛سپس اشنار و کیشنار شکل گرفت

 .آنها روزها زندگی کردند، و سال ها بر سالها اضافه کردند

 .پسرشان آنو بود، مانندی برای پدرشان

 اشنار اولین فرزند، آنو، را شبیه خود ساخت،

 آنو هم نودیموت را شبیه خود ساخت

 از خدایان، پدرانش، سبقت گرفتنودیوت 

 نی زورمند،با گوشهائی فراخ، دانا، با توا

 زورمند تر از پدر پدرش، اشنار،

 .او بین خدایان همتائی نداشت

تیامات ایجاد می  ل نبوده و غوغائی در شکمانرژی این خدایان قابل کنترو

 . ندکرد

 هم نشینی خدایان با هم ازدحامی کردند"

 و بی قرارانه باال و پائین موج زدند، تیامات را آشفته کردند،

 فته کردند،شکم تیامات را آش

 در درون آن که آسمان پای می گرفت، می رقصیدند،

 آپسو نمی توانست آشوبشان را آرام کند،

 ...و تیامات ساکت بود 

 ولی رفتارشان برای او زجر آور بود

  "....و رفتارشان خوب نبود

شد که آپسو می  باعث می شد،که توسط خدایان تازه متولد ایجاد  این غوغا

 :برودنتواند به خواب 

 سپس آپسو آفرننده ی همه ی خدایان بزرگ"

 مومو خدمتگزارش را خواند، به او گفت

 یمومو، خدمتکارم، که قلبم را خوشحالی می ده

 بیا تا پیش نیامات برویم
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 رفتند؛ و پیش نیامات نشستند،

 .در باره ی خدایان، اولین متولدینشان مشورت کردند

 آپسو شروع به سخن کرد

 :چنین گفتبه تیامات پاک 

 رفتارشان برای من منزجر کننده شده،'

 ،به من اجازه ی استراحت در روز، و خواب در شب نمی دهند

 اهشان را معدوم می کنم،ربله، من از میان بر می دارمشان، و 

 '.شاید صلح برقرار شده، و بتوانیم دوباره استراحت کنیم

ان با شنیدن این خبر نا آرام شده و خدای. اوتصمیم به قتل عام همه ی بچه هایش می گیرد 

ای فقط یکی از آنها یعنی . هر یک بی هدفانه بطرفی گریخته و ناامیدانه ساکت می شوند

 .انکی عاقل قادر به چاره اندیشی است  -ا

 او با ذکاوت اعالیش، پرمهارت، و مبتکر

 ای ا، که بر همه چیز داناست، به توطئه پی می برد،

 بر علیه آن  آری، او شکل داد، او

 هیئت جهان را شکل داد،

 .و پر مهارت طلسم مقدس ناگسستنی برای خود ساخت

 بند کرد( -آپسو -) با آوائی طلسم را بر آب  

 .بر او خوابی سنگین فروریخت، تا به خوابی عمیق برود

تاج سلطنت را سپس  . ب عمیقی فرو می بردرا طلسم و او را بخوا آپسو ی اِ ا 

. بقتلش می رساندلباس اپسو را که پرتوهای آتشینی بوده،  بر تن کرده و  از او ربوده و

کشیده ریسمانی از بینی اش گذرانده و سر ریسمان را بر او همچنین مومو را به بند 

این بخش از اسطوره نمایانگر آرامش آبهای شیرین، زیرزمینی شدن و . دست می گیرد

آب نماد ناآرامی و طلسم نماد اقتداری  خاک مظهر آرامش و .پیروزی خاک بر آن است

بدون استفاده از نیروی فیزیکی است که خدائی واحد بدون کمک خدایان دیگر بر جهان 

در جغرافیای بین این امر ریشه . مستولی می کند و با آن ناآرامی را به آرامی می کشانند

د تا به توده ی مردم تبداد و بافت اجتماعی را در این مناطق روشن می سازاس النهرین، و

می شود و نه از طریق  تأمینیک فرد امر و قدرت  رامش فقط با تفهیم کنند که آ

 . ان و یا همه ی اجتماع با هم، حتی اگر خطری مهلک در کمین باشددیگر باهمکاری 
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ازدواج می کند،  (Qingu)با خدای دیگری به نام کینجو بیوه ی آپسو تیامات   

تیامات کینجو را . دنمی گیر ای ا و آنو خدایانی با اتحادیه به جنگ تصمیم و بهمراه هم 

سردار سپاه خود کرده و به او لوح های محفوظ که سرنوشت جهان در آنها نوشته شده 

ای اِ با دانائیش از این حمله آگاه شده، ابتدا سراسیمه شده، ولی به زودی . را می سپارد

و توطئه ی جنگ را به او خبر می  ،شار می روددست به کار می شده و به نزد پدرش ان

آنو  انشار. کوبیده و لبهایش را گاز می گیرد شانشار بشدت ناراحت شده، بر رانهای. دهد

ای ا می خواهد که دوباره از طلسم استفاده کند، ولی طلسمش  زا را به جنگ فرستاده و 

یک خدا به تنهائی از عهده ی  از آنجا که توان. کارآ نمی افتد تیامات و همسرشبر اتحاد 

این اتحاد بر نمی آید، از امر همه ی خدایان استفاده می شود، ولی آن هم تیامات را رام 

شنار برگشته، و از او می خواهد به روبروئی با تیامات نیست نزد ا آنو که قادر. نمی کند

اهد که پسر جوان شنار به فکر فرورفته و می خوا. قید این دستور او را آزاد کند که از

فرزند ای ا و (  Marduk)مردوک . ای اِ یعنی مردوک را به جنگ با تیامات بفرستد

که قهرمان داستان است در بین خدایان  او. است( Damkina)الهه ای به نام دامکینا 

رشد کرده و پدرش ای ا که از دیدنش شعف زیادی می برده، به او توانی الهی و 

همه لحاظ بر دیگر خدایان پیشی می گیرد، لذا چهار چشم و  او از. مضاعف می دهد

با مردوک .  چهار گوش داشته و از لبانش اختر های آتشین بیرون می ریخته است

در عوض از این خدایان می خواهد که او را بعنوان شجاعت دستور را قبول کرده، ولی 

و همه بی  ،ا به او سپردهی آنها پذیرفته و سرنوشت غیرقابل تغییر جهان ر پادشاه همه

او نماد توان جسمی و جوانی ولی در ابتدا،  .چون و چرا دستورات او را به اجرا گذارند

فاقد آمریت خدایان مسن تر از خودش بوده است، لذا از آنها در خواست چنین اموری را 

در ضیافتی . تشکیل می شود( Mtyypo)شورائی از تمامی خدایان در نیپور . می کند

زرگ غذائی فراوان، با شراب و نوشیدنی های مقوی همه را به شعف در می آورد، ب

آنها به او اقتداری . ده ی تصمیم گیری می شونداطوری که ترسشان فروریخته و آم

ممزوج از قدرت زورگوئی و اجبار؛ رهبری در انجمن صلح؛ رهبری سپاه در زمان 

سپس برای اطمینان از توان . هندمی د مجوز پلیسی برای مجازات بدکارانو جنگ؛ 

که  می گویندجامه ای را در جلو او گذاشته و به او . معجزه آسایش او را امتحان می کنند

مردوک چنین کرد و خدایان او را به . با سخنانش آن را ناپدید کرده و دوباره پدید آورد

و را برای جنگ سپس به او عصا، تاج و لباس سلطنتی داده و ا. پادشاهی خود برگزیدند
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رنگین کمان؛ توری که با خدای سالح های خدای طوفان و رعد و برق؛ . مسلح کردند

 . ، سالح هائی بودند که خدایان در اختیار او گذاشتند ر باد نگه داشته شده بوداچه

، کینجو سراسیمه شد، ولی تیامات نزدیک شدن مردوک و خدایان همراهشبا 

می با تور به دام تیامات را  مردوک. به نبرد تن به تن خواندو مردوک را  پابرجا ایستاد 

د تا دهان می فرستکه او را ببلعد، مردوک بادها را  می کندوقتی تیامات دهان باز . اندازد

که تا قلبش فرو  می اندازد مردوک تیری به درون دهان باز تیامات. او را باز نگهدارند

می اه تیامات با دیدن این صحنه دست به فرار سپ. رساندمی و او را به قتل  می رود،

می و سالح هایشان را نابود  هان تور همه را به دام انداختم، ولی مردوک با هزنند

مردوک بعد از .  می گیردمردوک کینجو را هم دستگیر و لوح های محفوظ را از او .کند

مر دوک . نده کندهایش را می برد تا باد خونش را پراکخرد کردن جمجمه ی تیامات، رگ

در این جا نیروهای . دو نیمه کرده و از آنها آسمان و زمین را می سازد جسد تیامات را

بهدف  مردوک .هرج و مرج یعنی آپسو، مومو، و تیامات جزئی از نظم خلقت می شوند

تا  می گیرندسیصد خدا در آسمان جای . دنیای خدایان را به نظم در می آوردام خلقت اتم

مردوک . می شوندنگهبانی داشته باشند؛ و سیصد خدای دیگر مأمور زمین  وظیفه ی

تا  می کندنظم های افالکی را برپا ه، و در آسمانی که برپا کرده تقویم زد تنظیمدست به 

او در دو طرف . و غروبشان مردم بتوانند سال، و ماه و روزها را بشناسند طلوعبا 

و بر  از حجره اش می سازد،و خروج خورشید آسمان دروازه هائی برای بیرون آمدن 

بعد از نظم افالکی مردوک تمامی خدایان را به . می کندآنها قفل های محکمی تعبیه 

. مسئول جنگ با تیامات را معرفی کنند می خواهدو در انجمنی از آنها  همشورت طلبید

اهنمائی های رگهای کینجو را بریده، و تحت رمردوک .  می کنندهمه کینجو را محکوم 

از آن به بعد مردوک . می شوندآفریده برای بندگی خدایان ای اِ، از خون او انسانها 

او معابد را بنیاد کرده و برای . آورد می خدایان را تقسیم کرده و تحت سرپرستی آنو در

همه خدایان بقدردانی از همه ی این . هر خدائی جای ثابتی در افالک تعیین می کند

 ،کمک کرده بعنوان مأمنش با او بیعت کرده و به او در ساختن  شهر بابلفعالیت ها 

نام مختلف  31مردوک . می دهدآن را تاج ساختار منظم خود قرار بطوری که مردوک 

و خودش نماد تمدن و حاصل فعالیتها  ، که هر یک گویای یکی از قدرتهای او بوده،داشته

 .و استدالل و منطق انسانها بوده است

ه ی جالب در این اسطوره این است که اساس آن بر جغرافیای بین النهرین نکت

ا خود به ب( لجن)آبهای شیرین دجله و فرات هر سال مقدار زیادی رسوبات . بنا شده است
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. افزایندوارد کرده و با رسوبشان بر زمین های دهانه ی شط می  آبهای تلخ خلیج فارس

بتواند بر آب آشفته غلبه کرده و زمین کرده تا باد  هر سال سیل بهاری آشوبی تازه بر پا

این اسطوره چگونگی شکل گیری شهر نشینی و سلطنت های مقتدری . ها را خشک کند

. به خوبی روشن می سازدردند، که صلح و آرامش را برای ساکنین به ارمغان می آو

، ه ی جمعیاندیشخدایان برای انتخاب مردوک تفکر ابتدائی برای  اجتماع و مشورت

در این اسطوره، مانند تمامی . دندموکراسی را به یاد می آورشور و مشورت بزرگان، و 

اسطوره های خلقت ویژگیهائی را که انسانها همیشه آرزوی آن را در خودشان و یا 

رهبرانشان داشتند، ولی قادر به  دسترسی به آنها نبودند را به خدایان یا خدای واحدی 

 . نسبت می دادند

 

 : خلقت آکادینها ی ساکن شمال عراق کنونی باور

سروده  قرن قبل از میالد 62 (Adapa)این اسطوره ها در داستانی به نام آداپا 

اریدو  شهر خدای عاقلای ا  بدنبال خلقتی که شرحش رفت، در این باور. شده است

(mottp( )ته می شودتل ابوشهرین در عراق کنونی که قدیمترین شهر دنیا در نظر گرف )

می به زمین انسانها  یاد دادن هنر تمدن بههفت حکیم را برای قبل از طوفان بزرگ 

. شهر بوده استمعبد این فرد روحانی . این حکیمان آداپا بوده است اولین نفر از. فرستد

. و قایقش را واژگون می کندروزی در حین ماهی گیری باد جنوب بر خالفش می وزیده 

او را به درگاه خود  ای ا. این عمل او این باد را از وزیدن محروم می کند برای انتقام از

برسد ولی از نان و  به حضور آنوبرای عذر خواهی احضار و از او می خواهد که 

آنو از عذرخواهی آداپا متأثر شده، و به او غذا . که به او تقدیم می شود نخورد شرابی

بوده است که در صورت مصرف عمر ابدی به  این نان همان نان حیات. تعارف می کند

در نتیجه این اشتباه و گمراه شدن توسط خدایان، از آن به بعد انسانها . او می داده است

این داستان را ریشه ی اسطوره ی آدم و حوا در بهشت می . محکوم به مرگ شده اند

انش خوب و دانند که برععکس، با سرپیچی از دستور خدا در نخوردن میوه ی درخت د

بد از بهشت بیرون رانده شدند، و از بی مرگی به مرگی حتمی خود و اعقابشان محکوم 

 .شدند

Stsphanie Dalley, Myths from Mesopotamia,Pt sot tot sootdC nosoo , 3118  

Jean Bottero. Religion in Ancient Mesopotamia, Universitys  yhtesms nosoo , 

2001 
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 : داستان خلقت بر اساس باور مصریها

داستان خلقت بر اساس باور مصریها با باور ساکنین باستانی بین النهرین 

. ی از تمدن بین النهرین شکوفا شده بودو منزو تمدن مصر بطور مستقل. متفاوت است

لید مثل با ساختن، با جنگ، با تو: روش انجام گرفته است 2در باور مصریها خلقت به 

ه های مشترکی با هم نوع خلقت جنب 2بطور کلی این . جنسی، و با گفتن یا دستور لفظی

مغاک، ابتدائی و بس عمیقی  این اسطوره ها قبل از خلقت یک دریای بنا بر. داشته اند

از عمق این دریا یک تپه ای از خاک سر بر آورده است که خدا از . وجود داشته است

پردازش خلقت با خلق خدایان ابتدائی توسط این خدای . کرده استآنجا خلقت را شروع 

خدای اصلی مصریها، که هشت عدد آنها زوج هستند  3. مخلوق شروع شده است -خود

نات؛ + تفنات؛ گب + شو  :عبارتند از شوند خوانده می (Ennead) اِنیادو مجموعا بنام 

Nephthys ut; Geb + Nut; Shu + Tefn)نفتیس + آیسیس؛ ست + اوسیریس 

Osiris + Isis; Seth +) در این سیستم خداها هم باید  .و یک خدائی که خالق همه است

این نظریه های . متولد می شده اند، ولی نظم تولد آنها بر اساس اهمیتشان نبوده است

خلقت در واقع مجموعه ای از باورهای مختلف خلقت در اقوام مختلف اطراف دریای 

گفتار  (Hu)هو در مصر باستانی سه نیرو برای خلقت الزم بود،. است مدیترانه بوده

بر  مصریها چهار پارادایم خلقت. دانش خدا (Sia)جادو؛ و سیا  (Heka)خدا؛ حکا 

 :اساس این باورها عبارتند از

1-Heliopolis  کلمه یونانی برایIwnw شهر آفتاب است که محل  به معنی

آفتاب محسوس ترین و حیات بخش ترین وجود . اصلی برای عبادت آتوم بوده است

محسوس برای انسانها، بصور مختلف در باورهای متافیزیکی اقوام مختلف تظاهر کرده 

بعنوان اصل هرج  (Nun)آب اقیانوسها یا نان  ،بر اساس این باور، قبل از خلقت. است

ندی ای بنام بن در اولین گام آتوم در وسط این اقیانوس بر بل. و مرج وجود داشته است

آتوم نیروی . می ایستد ،که شکل هرم داشته و از آب بیرون زده بوده (Benben)بن 

آتوم این نیرو . خالقه ای بوده که در خود جوهر زندگی همه خدایان دیگر را داشته است

در نتیجه این اعمال . را با تف کردن و یا استمناء در اطراف خودش آزاد می کرده است

یا خدای آب  ( Tefnul)و تفنال  ،یا خدای باد (Shu) لیه بنامهای شودو خدای او

خدای زمین؛ و نات  (Geb)تفنال دو فرزند زائیده بنامهای گب . خلق شده اند( رطوبت)
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(Nut) نات با ازدواج با گب چهار کودک زائیده به نامهای ست، نفتیس، . خدای آسمان

هستند که بر بشر ای سیاسی های  این فرزندان خدایان نظم. و آیسیس ،اوسیریس

 . حکمروائی می کنند

 

 از آتوم مجسمه ای: 3.2شکل 
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 از نان کتیبه ای :22.شکل 

 که کلمه ی یونانی برای (Hermopolis)در روایت خلقت هرموپولیس  -3

خدای ماه و خرد، عامل خلقت آگدوآد یا هشت شهر است، ( Thoth)شهر تات 

(Ogdoad) (هشت خدا ) آگدوآد . زوج خدایان مرد و زن هستند 2است، که گروهی از

از این چهار زوج یک تخمی بوجود . اقیانوس اولیه از ازل وجود داشته است خود در

در روایات دیگری . آمده است که حاوی خدائی بوده است که مسئول خلقت جهان ماست

از این داستان این تات بوده است که بر روی برآمدگی هرم مانند اقیانوس ابتدائی ایستاده 

 . بوده است
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 آگدواد  خدای ازکتیبه هائی :  22.شکل 

 (Khnum)خلقت انسانها بیشتر به خنوم ( Thebes)در داستان خلقت تبس 

خنوم بصورت انسانی با کله قوچ نمایانگر می شده که هنرمندی . نسبت داده شده است

در این اسطوره خنوم بطور مشخصی خالق انسانها . استبوده ردبام سازنده کشتی و ن

. ه استاو وجود داخلی و ظاهری انسان را بر روی یک گردونه سفالگری ساخت. است

در بعضی اساطیر فراعین . در نتیجه، این خدا درگیر انسان ها و سالمت آنها شده است

 .بطور انفرادی دست ساز خنوم بوده اند
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 از خنوم با کله ی قوچ مانند کتیبه ای: 32.شکل 

 هو اصلی مصر شد ، واحددر دوره فراعین جدیدتر مصر، آمون خدای غالب

آمون را نه تنها پادشاه مصریهای این دوران . ه استخالق وحیانی درآمدکه بعنوان 

آنها آتوم . خدایان می دانستند، بلکه او را بصورت جوهر مقدس همه ی آنها باور داشتند

خالق دانسته و او را بعنوان نبض انرژی خلقت می پنداشتند که آگدوآد را به کار  -را خود

 .وامی دارد
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  از آمون کتیبه ای:  12.شکل 

درگیر می  ( Ptah)تا ا استفاده از کلمه و دستور خدای پدر روایت خلقت ب -4

قدیمی فراعین مصر مورد پرستش بوده، ولی بعداً او  این خدا در زمان سلسله های. شود

تا خدای اصلی ممفیس پایتخت پ. ان هنرمندان پرستش می کرده اندرا بعنوان خدای نگهب

این خدا را اکثراً بصورت . مصر بوده و در سلسله چهارم فراعین ممتاز شده است

که  می گرفته جسمی مومیائی شده نمایانگر می کردند که عصای سلطنتی ای در دست

پتا با دستورات لفظی، القاء روح به ایده . سمبل حیات، ثبات و قدرت مطلق بوده است

این نوع خلقت . را انجام می داده استخلقت کار های مقدس، و دمیدن آنها به وجود، 

در این سیستم باوری پتا . باورهای ادیان ابراهیمی است" کن فیکون"شبیه به نوع خلقت 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


  

 151 

عمل خلقتی پتا بناسازی ساختار . و توان فراستی خلقت آنها بوده است ایانخالق همه خد

 . عضو صحبت کردن بوده است" زبان"بعنوان مرکز قوای شعوری و " قلب"و کار 

  

 خدای پتاکتیبه ای از : 72.شکل 

 

 : افسانه ی خلقت بر اساس باور یونانیان باستان

باستان برای توجیه برداشتهای متافیزیکی خود باور به خدایان بسیاری  یانیونان

خدایان . بعنوان بخشی از یک نظم اخالقی سازمان نداشتند ولی، این خدایان. نده اداشت

که بمدتهای طوالنی گرفتار سرنوشتی غم انگیز یا ی بودند انبیشتر شبیه به کسیونانیان 

کشمکش بین خدایان یونانی بین برخالف خدایان باستانی تر، . شده انددراماتیک می 

و نه  ،خوبی و بدی نبوده، بلکه یونانیان خوبی و بدی را جزء سرشت آدمیان می دانستند

ولی درگیر  ،بودندگرچه ورای صفات خوبی و بدی  در این پارادایم خدایان. خدایان
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ولی  نداشته اند،رفتارهایشان  یت در مقابلخدایان یونانی مسئول. خشونت می شده اند

 . استبوده مشقات بشر نتیجه خواست آنها 

   Cahssmso)   داستان خلقت بر اساس باور یونانیان در الهیات هسیود  

o'odlsot  )هانی و هنگامی رخ در این اسطوره خلقت بطور ناگ. به شعر در آمده است

نسل های این خدایان از . ه استکه هرج و مرج بخودی خود به خدایان تبدیل شد هداد

و  ،ظاهر( yss)در ابتدا زمین مادر . می گذارندطریق روابط جنسی رو به افزایش 

. می شونداین ها زیربنای بقیه ی خلقت . می اینددر آن بوجود  (Tartaros)سپس اعماق 

که وجودش برای بقیه خلقت و بوده خدای عشق  (moso)ق شده ِعروس سومین وجود خل

 و تاریکی( MCt) شب ندی که خلق شداتوجودمآخرین . ه استتولید مثل الزامی بود

(mosbpo )ودند که با هم ازدواج کرده و روزبHemora)  )و روشنائی(Aither)   را

زمین و آسمان مرزهای حیطه . ه استزمین مادر اورانوس یا آسمان را زائید. می زایند

که اولی دلپذیر و دومی  ه،زمین مادر کوه ها و اقیانوس ها را خلق کرد. ی خدایان هستند

و دوازده تایتان  ه،در آخر زمین مادر با پسرش اورانوس ازدواج کرد. بی حاصل است

و سه نفر ( eCemsyos)در نتیجه ی این ازدواج غول های یک چشم . ه استها را زائید

اورانوس غول ها را در . ندمی شونیز متولد ( lsesdso ehtoso)از غول های دیگر 

با توطئه ی  (Kronos)یکی از تایتان ها به نام کرونوس . می کندعمق زمین محبوس 

کرانوس دستگاه . کرده و خود پادشاه می شود مادرش اعضاء تناسلی اورانوس را قطع

ی زمین پراکنده کرده و از این پراکندگی تناسلی بریده شده ی اورانوس را بر رو

نیکس . می شوندو غول های دیگر خلق ( ypotso)و فیوریس ( eyhotttds)آفرودایت 

رارت باری هستند که موجب ذلیل آورد که حاالت ذهنی شمی یا شب فرزندانی بوجود 

. ن انسان ها و یا نیروهائی می شوند که برخالف مصالح انسانها کار می کنندشد

ه فرزند بود 63ازدواج کرده و حاصل این ازدواج  (Rhea)رونوس با خواهرش ریا ک

که یکی  ه، زیرا پیش بینی می کردهکرونوس بعد از تولد این نوزادان را می بلعید. است

ریا کودک دوازدهمی . از این فرزندان او را از سلطنت خلع کرده و به جای او می نشیند

رده و به جای او یک قطعه سنگ را به خورد شوهرش که همان زئوس است را پنهان ک

زئوس با رسیدن به سن بلوغ پدرش را از سلطنت خلع و او را به قتل می . می دهد

 وقتی زئوس به پادشاهی خدایان می رسد، نظم جهانی را برقرار کرده و با هرا. رساند

(Hera) زئوس . ه می کنندازدواج کرده و همراه با هم مشابه شاه و ملکه جهان را ادار

او برای مجازات مردها زن ها را می . نسبت به انسانها داشته است احساسی دوگانه
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را باجعبه ای پر از بیماری های مختلف  (Pandora)او اولین زن به نام پاندورا . آفریند

که یکی از تایتان هاست   (Preometheus)پرئومتیوس. برای مردها هدیه می فرستد

ان تقدیم کرده و زئوس را گول زده تا بدترین بخش قربانی ها را به خدایان آتش را به انس

و هر روز عقابی  می بندد، در نتیجه زئوس او را مجازات کرد و به سنگی. نصیب کند

دوباره کبد او روز بعد ولی، . دواز طرف زئوس برای خوردن کبدش فرستاده می ش

 .و را از این بند رها می کندا (Heracles)تا وقتی که هرکول د، رشد می کن

 

 

 (msgso)و رومی  (yossi)فهرست خدایان یونانی 
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 6713مجسمه ای از پرومتئوس توسط نیکوالس ادم در موزه ی لوور : 2.8شکل 

یونانی با استدالالت منطقی تر این طور پیشنهاد  ه یفیلسوفاندر جهان شناسی 

، حالتی تیره و پیشینی وجود داشته( totdC)کردند که  در ابتدا یک وحدانیت می 

در هم آمیخته  ،شدندو معلوم خص نامعلوم یا ممزوجی که در آن عواملی که بعداً مش

ه بعداً از این وحدانیت ، با جدائی زوج هائی از چیزها یا نیروهای متضاد برخاست. بودند

این جدا شدن ها  . ظهور کرده اند و خشکیند، ابتدا گرما و سرما، سپس رطوبت ا

که شامل نظم جهانی و ه باالخره منجر به شکل گیری توده های بزرگ عنصری شد

نیروهای متضاد در پدیده های شهابی با یکدیگر فعل . نده اگیری اجسام سماوی شد شکل

و انفعال کرده و یا با هم متحد شده و موجب آفرینش هر موجود زنده، اعم از گیاه یا 

ند، و ذاتشان ه ادر تشکیالت اصلی جهان آسمان و زمین یک شکل بود. حیوان می شوند

از این که وجودشان در مقام خودشان و جدا از هم قرار  بعد. ه استدر هم ادغام شده بود
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 ؛ هوا در حرکتی دائمیهگرفتند جهان نظمی کلی را که در آن مشاهده می کنیم بخود گرفت

به باالترین نواحی آن نقل مکان  هکه طبیعتی سبک داشتجهان بخش آتشین  در آمده، و

اوی در چرخش افالک درگیر به این دلیل است که خورشید و تمامی اجسام سم. می کند

؛ در حالی که بخش لزجی، و گل آلود، همراه رطوبت شکل گرفته بعلت می شوند

جمع شده و دریاها را دور هم بعداً رطوبت ها . می شوندوزنشان در یک محل جمع 

سپس گرمای خورشید بر . می نهند، و بزمین خشک و گل آلود را بنا می دهندشکل 

می حیات در این حباب ها شکل . می سازداهای حباب مانندی د و غشمی تابرطوبت ها 

طوبت اطراف را گرفته و در روزها دوباره جامد می رکه در شب حبابهائی ، گیرد

پرندگان، خزندگان، و : با ترکیدن این حباب ها مخلوقات مختلفی بیرون می زنند. شوند

به آفرینش مخلوقات بزرگ ، دیگر قادر می شودتر  بعداً وقتی که زمین جامد. ماهی ها

در این جا . شوندو از آن به بعد تمامی موجودات زنده با ترکیب جنسی تولید می  نبوده

در انتها دوباره همه ی این موجودات و . بوده است که انسان پا به هستی می گذارد

  . در هم آمیخته شده و به وحدانیت اولیه بر می گردند رعناص

طرفداران فرضیه ی اتمی یونان باستان باور  افالطون برخالف نظریه ی

نیست،  داشت که جهان به سادگی محصول یک الزام کورکورانه و یا تجمع اتفاقی اتم ها

بنظر او جهان مانند یک اثر هنری مملو از . بلکه مخلوق استادانه ی خالقی ماهر است

در . شده استمواد غیرمنطقی است که با نظمی هدفدار و انتخاباتی منطقی آفریده 

( شانس)، و الزام (هدف)محصول بدست آمده مدارکی دال بر مخلوطی از استدالل 

او جهان را به موجود زنده ای تشبیه می کرد که جسمش کامالً کروی . مشاهده می شوند

مقدس او کرات سماوی چندی را . هدبوده و روحش به تمامی جهان سرزندگی می د

موزون اذهان این کرات است که نظم مشهود و حرکات  به باور او کمال. تصور می کرد

کرات سماوی نسبت به استوای فلکی حول دو دایره ی ثابت . دو منظم آنها را مهیا می کن

می  یخورشید، ماه ، و پنج سیاره حول  دایره ی فلکی متغیر. و متغیر می چرخند

در حال سکون و  طرح های فلکی زمین قرار گرفته که کامالً در مرکز تمامی . چرخند

 ه،برداشت افالطون نه تنها نوعی الهیات را در بر می گرفت. بی حرکت ثابت مانده است

بلکه اجازه ی استفاده از برداشتهای عینی و پیاده کردن ریاضیات و هندسه را در جهان 

، علومی که مورد توجه متفکران زیادی در یونان باستان قرار ه استشناسی می داد

 . داشتند
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رداشتهای افالطون بخصوص تشبیه جهان به موجودی زیستی بر برداشتهای ب

بصورت " خاص مادی شیئ"او جهان را  .اشتندگذارسطو تأثیر فراوانی جهان شناسی 

او . منحصر به فرد، محدود، یتناهی، و کروی شکل است عنصر واحدی می دانست که 

برداشت او از .  ن می سازدهم به روحی در جهان باور داشت که گردش افالک را ممک

با عشق باالترین  و قابل حرکت دادن نبوده که خود، بود خدا بعنوان روحی حرکت دهنده

به . و این حرکت به الیه های زیرین منتقل می شود ،سطح افالک را به حرکت واداشته

یر از کراتی ساخته شده اند که ز( اتر مانند)باور او اجرام سماوی از ماده ای متفاوت 

ماه قرار گرفته اند  اشیائی که زیر کره ی فلکی. دایره ی فلکی کره ی ماه قرار گرفته اند

برخالف این مواد که مفعول تباهی و تغییر . آتش، و آب ساخته شده اند از خاک، هوا،

هستند، اجرام سماوی طبقات باال مفعول تباه، تغییر شکل، حرکت خشن، و تخریب 

این اجسام سماوی، چه آنها که قابل مشاهده هستند، و چه آنها که  به باور ارسطو.  نیستند

متصل به آنها بوده ولی قابل دیدن نیستند، بطور دائم و ثابتی به چرخشی دایره وار ادامه 

او . می دهند، که نشان از هستی واالی آنها در سلسله مراتب هستی مواد طبیعی دارد

عدد فرض می  33متحدالمرکز جمع شده اند تعداد کره های افالکی را که دور زمین 

 او جهان را یتناهی می دانست، و برخالف نظریات متفکر دیگری به نام  .کرد

Heracleides باور نداشت که زمین روزانه حول محورش می چرخد . 

در کتابی به نام  (Ptolemy)بعد از افالطون و ارسطو نظریات بطلمیوس 

The Almagest ا شروع رنسانس بر تفکرات جهان شناسی غرب و ارائه شدند که ت

و در باورهای جهان شناسی ادیان ابراهیمی و کتب  خاور میانه تسلط کامل پیدا کردند

بطلمیوس تمامی برداشتهای متفکران و ستاره .  ادغام شدندنیز مقدس همه ی آنها 

او . ه استدشناسان یونان باستان را در باره ی نظم جهانی در این کتاب گردآوری کر

رت با چرخششان در ابرای اولین بار، برای توجیه تغییر درخشندگی ستاره ها و سیا

 زمین  عالوه بر دیگری آسمان، ایده ی چرخش اجرام سماوی را حول مرکز

(ecccentric) به جای چرخشی با قاصله ای ثابت از زمین (centriccon  )ارائه داد .

الوه بر چرخششان در حول کره ی زمین بعنوان او پیشنهاد کرد که اجرام سماوی ع

مرکز جهان، حول مدارهای دایره شکلی که مرکز آنها در محیط مدار زمینی قرار 

 . گرفته، در چرخش هستند
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اجرام سماوی . ره ی طرح افالکنظریه ی بطلمیوس در با: 2.3شکل 

د ه بر چرخش حول زمین، حول مدارهای دایره ای دیگری می چرخنعالو

 . که مرکز آنها بر روی مدار دایره ای شکل محاط بر زمین هستند

ی بطلمیوس که زمین ساکن و بی حرکت مرکز جهان است هاایده 

که خدای ادیان  مقبول افتادچنان مورد قبول قرار گرفت که جزء نظمی 

و اولیاء این ادیان بشدت از آن دفاع  ،ابراهیمی در جهان برقرار کرده است

تمامی فالسفه ی بعد از او تا نه چندان قبل تمامی جهان شناسی  .می کردند

او باور  . خود را، با تغییراتی جزئی، بر اساس همین ایده ها برپا می کردند

داشت که دو حرکت دهنده ی پیشین در آسمانها وجود دارند، یکی آن که 

باعث حرکت همه ی چیزها از شرق به غرب، و همیشه بهمان  طریق و به 

و دیگری حرکتی که بر با گردشی موازی هم  می شود؛ و مان سرعت ه

اساس آن ستاره ها حرکتی موضعی در جهت مخالف شرق به غرب، انجام 

 .می دهند

Milton K. Mutinz (EDT): Theories of the Universe. From Babylonian Myth to 

Modern Science. Free Press, New York, NY, 1957  

 

 

 :بر اساس باورهای زرتشتیخلقت 
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بعنوان ی است که توسط زرتشت خود مخلوقاهورمزدا اسم اوستائی خدای  

. اهورمزدا اعلی ترین موجود مقدس در دین زرتشتی است. خالق جهان معرفی شده است

و اهورمزدا یعنی خدای نور ، کلمه ی اهورا به معنی نور و مزدا به معنی عقالنیت است

او دانای مطلق است ولی قادر متعال . دا خالق و نگهبان حقیقت استاهورمز. و عقالنیت

انگرا به معنی مخرب و مینو به )که موجودی به نام اهریمن یا انگرا مینو  اوست. نیست

دیوها از نسلهای عفریت دیگری . یا روح شیطانی را آفریده است (معنی ذهن و یا روح

در بعضی از فرقه . خالق مرگ نیز هستاهریمن  .هستند sisg gsosاکم مانا  به نام

باور بر این بوده که اهورمزدا  ،یا زمانیان( epo sotds)های زرتشتی مانند زوروان ها 

بوده اند، ولی این باور در " زمان" یعنی  ،و اهریمن برادران دوقلو و فرزند اصل اول

باور زرتشتیان  بر اساس .شدندمی زمان ساسانیان کفر و باورمندان به آن مرتد اعالم 

و دیگری  ،با انتخابی ارادی مظهر خوبی "وروانز"بعد از تولد از یکی از برادران 

نه این که من نمی توانم "اهریمن در یکی از آیه ها گفته است که . ه اندشد مظهر شرارت

 "مانیان ز در باور فرقه". چیز خوبی خلق کنم، بلکه من نمی خواهم این کار را بکنم

حامله است تصمیم گرفت که اولین فرزندی که متولد دو قلو قتی متوجه شد و "زوروان

و آن را به اطالع  ،آگاه شدمادرش اهورمزدا از تصمیم . شود را حاکم مخلوقات کند

. را پاره کرده و اول متولد شدمادرش  پیش دستی کرد و رحم ، ولیبرادرش رساند

پادشاهی ، اهورمزدای رفتار خدعه آمیز به تالفزوروان بر قول خودش پابرجا ماند، ولی 

 این دورانبعد از  .سال به اهریمن واگذار کرد 3111 مدتبو  ،بطور موقتیجهان را 

برای  بنا به این باور اهریمن. خواهد شداهریمن نابود شده و حکومت اهورمزدا برقرار 

 اسالمیفرهنگ کارهایش محتاج زوروا یا زمان است، لذا اصطالح آخرالزمان که در 

که از یاری زوروا هم بکار برده می شود، همان روزی است که اهورمزدا بر اهریمن 

البته باورهای پیروان . و سلطنت را بخود اختصاص می دهد ،چیره شدهوامی ماند، 

 این سعی. اند زرتشت سیر تکاملی خود را پیموده و باورها طی زمان تغییر شکل داده

تا به وحدانیت  ،انجام شد خالق های خیر و شرنگی بخصوص در تضعیف ایده ی دوگا

 . برسند

باورهای اصلی زرتشتی ها در مورد خلقت و جهان شناسی بر این اساس است 

که خداوند جهانی را که ما در آن زندگی می کنیم، با انتخابی آگاهانه طرح ریزی و شکل 

که خدا زمان محدود را قبل از خلقت جهان زمان بی نهایتی وجود داشته است . داده است

همزمان با آن زمان خطی پدید آمده که شامل گذشته و . از این زمان نامحدود ساخته است
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بعالوه، قبل از خلقت . ساله است 2111آینده و تناوبات زمانی ای شامل چهار دوره ی 

زمین و  ،خدا دنیای محدود را که از آسمان. فضای بی نهایتی هم وجود داشته است

خلقت در دو سطح انجام . میانی است، از این فضای بی نهایت خلق کرده است اتمسفر

. و بعد از آن دنیای مادی را ساخته است ،اول خدا دنیای روحانی یا معنوی. گرفته است

خلقت این دو دنیا در یک زمان انجام نگرفته، بلکه بصورت متواتر و منظم طی 

ای معنویات خدا اول آمشا سپنتا و بعد رده در دنی. زمانهائی خاص به انجام رسیده است

در دنیای مادی او اول زمان نسبی را از . های دیگر ارواح مقدس را خلق کرده است

زمان بی نهایت خلق؛ و سپس آسمان، آب، خاک، گیاهان، حیوانات، گاو نر اولیه و بعد 

انجام رسیده آفرینش در هر دو دنیا به روشی مشابه به . انسان اولیه را آفریده است

بطوری که هر چیزی که در دنیای معنویات خلق شده نهادی نظیر آن در جهان مادی 

تفاوت بین . (به شباهت این باور به دنیای فرم های افالطون توجه کنید) آفریده شده است

مخلوقات دو حیطه ترکیب، جنس و استعداد آنها به متأثر شدن از شرارتهای شیطان 

رئی یا حیطه ی معنوی را با نهادهای روحانی که از نور خودش خدا دنیای نام. است

او اهوراها، و فرشتگان مقربی به نام آمشا سپندا، فرشتگان . ساخته مملو کرده است

خدا اطمینان حاصل کرده . محافظ و شخصیتهای نورانی را در این حیطه خلق کرده است

 آنو در  ،یا مملو از میلیونها آفتاب استاین دن. که شیطان نتواند به این دنیا رخنه پیدا کند

طوری " شااَ "او این دنیا را با نظم مقدس خود یا . تاریکی جائی برای پنهان شدن ندارد

هستی های . که دارای همآهنگی کامل و تقسیم قدرتها بین اجزاء آن باشد هتطهیر کرد

 ، وراستی ،حقیقت و بعنوان ایده هائی از ،حیطه ی معنوی کیفیتهای خدا را مجسم کرده

شخصیت های تابناک این جهان از نور . درستی برای دیگران هستند تا آنها را دنبال کنند

نور  ، ودر مرحله ی دیگر اهورمزدا دنیای فیزیکی را از آتش. خود خدا ساخته شده اند

آسمان  ، واو زمین. ه استآن را با گیاهان، حیوانات و انسانها جمعیت بخشید ، وهآفرید

واین ها جنبه های مادی و یا فیزیکی  آب و هوا را اضافه کرد،به آنها  و ه، ا خلق کردر

مادی  ، ودو جهان معنوی. همان نهادهائی هستند که در جهان معنوی نیز وجود دارند

. مشابه تصاویر آئینه ای یکدیگر هستند ولی ذات طبیعت مخلوقاتشان با هم متفاوت است

تقدس دادن، و خلق نظم و هماهنگی  ،وان پاکی بخشیدنخداوند آتش مقدس را با ت

او حضور . تا بعنوان نمادی از خودش بر روی زمین خدمت کند هصورت خارجی داد

اشیاء مادی به دام  ، واو را در فلزات ، ودهرا محدود به حیطه ی مادی کر اهریمن
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هر دو جهان را بر  خدا. ، تا بتواند در زمان مقتضی او را بطور کامل نابود کندهانداخت

  . ده استپندار نیک آفری ، وگفتار نیکپایه های کردار نیک، 

عالوه . متنوع اند ، ومقدسین حیطه ی معنویات در باور زرتشتی ها بسیار زیاد

 شاملبر اهورا هائی شامل فرشتگان، خدای عدالت یا وارونا، ییما یا چوپان خوب، 

جاودانان پاک یا مقدسان بی مرگ یا نامیران . فرهوش ها یا فرشتگان نگهبان می شوند

شامل  ، وآمشا سپندان هستند پرتوهای اهورمزدا بوده فزونی بخش که معنی تحت اللفظی

یا  ، وخود اهورمزدا می شوند که مشخص نیست موجودات مستقلی هستند ، وشش ایزد

تزاعی از با تکامل تفکر زرتشتیان طی قرون از موجودات اساطیری به برداشتهائی ان

در مقابل هر یک از این ایزدها یک اهریمنی در . خود اهورمزدا تغییر مفهوم داده اند

به معنی اندیشه ی نیک که  ، ووهومن یا وهمن یا بهمن که مذکر است. حال مبارزه است

وهیشته  - اشه .اکومن است شحافظ چهارپایان سودمند است، اهریمن مبارز ، وموکل بر

 ، وحقیقت ، وپاسبان راستی است به معنی بهترین راستی ، وذکر استیا اردیبهشت که م

خشتره وییریه یا شهریور که او هم  .نگهبان آتش است، و اهریمن مبارز با او ایندرا است

رقیب اهریمنی او  ،که پشتیبان فلزات است استبه معنی شهریاری  ، ومذکر است

اخالص  ، وفروتنیبه معنی  ، وث بودهآرمیتی یا سپندارمذ که مؤن –سپنته . ساوول است

هیوروتات یا . یت ناگهیس در حال مبارزه با اوستعفر ، ونگهبان زمین بوده است،

در  ، وکه پشتیبان آب بوده است کمال ، وخرداد که او هم مؤنث است، به معنی رسائی

به  ، ونث استکه مؤ( مردادا)امرتات  .دیوی به نام تریز در حال مبارزه استبرابر 

. زریر است شرقیب ، وموکل بر گیاهان بودهاست جاودانگی  ، ومعنی بی مرگی

اهورمزدا را در روی زمین برای  ، ومخلوقند ، وی بین خالقهااسطه ، وامشاسپندان

در کتب زرتشتی . حفظ شش گروه از آفریده های خدا کمک می کنند ، وگسترش عدالت

سورا آناهیتا که ایزد  –عروفترینشان ارداوی از م. از الهه های دیگر نام برده شده است

ابر،  سوار است نمادر اسبه ابر گردونه ای چه ، وباروری است ، وباران ، وبانوی آب

می  از خدایان دیگر. آناهیتا به معنی دور از آلودگی است. تگرگ است ، وباران، برف

دا؛ آپام نپات، خدای توان میترا یا خدای مراتع وسیع؛ راما هواسترا؛ آشا، پسر اهورمز

 . رازیشا؛ آرشتات را ذکر کرد –بلند؛ فرهوش های مؤمن؛ وراتراگنا؛ سراشوا؛ راشنو 

. زرتشتیان خود خدا هستی اش را از خودش کسب کرده است رسمی در باور

با این وجود او کسی نیست که مانند . ابدی است ، وهیچکس او را نیافریده، او ازلی

درگیر اتفاقاتی نباشد که در جهان  ، وری بلند پایه جای گرفتهسلطانی خودکامه در قص
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 ،ندبه ، ومی توان با دعا. کریم ، وپویاست، که عادل است ، واو خدائی فعال. می گذرند

او به التجائات انسانها جواب می دهد، و به نجات . التماس به او نزدیک شد ، وتضرع

یا  ، ویا نجات دهنده ، وبینی آشکار می کندگاهگاهی او خودش را به منتخ. آنها می شتابد

 . پیام آوری را به زمین می فرستد تا به مردم کمک کند تا به صراط مستقیم هدایت شوند

در دین زرتشتی دلیل خلقت بخشی از نقشه ی بزرگی بوده که اهورمزدا برای 

 ، وخدا با واقف بودن بر همه چیزها جهان. حل مشکل اهریمن طرح ریخته است

مبارزه با اهریمن را به اجرا  ، وتا نقشه اش برای منزوی کردن هموجودات آن را آفرید

بر این اساس جهان در آخر سه هزاره ی . در آورد تا باالخره از شر او خالص شود

اهریمن اولیه  ، وخدا اقتدار خودش را تثبیت ، وچهارم در یک آتش مهیبی به پایان رسیده

در این پارادایم تفکری انسانها در . یای مادی نابود می کنداو را در دن ، ورا منزوی

تا اند آفریده شده  ،فرهوش ها یا فرشتگان نگهبان ، ونتیجه ی توافقی بین اهورمزدا

خواهند  نقشی مهم در نابودی او ، وبخشی از قوائی باشند که با اهریمن خواهند جنگید

 ، ودر دنیای مادی غلبه کردهانها بر کوتاهی هایشان در این پیروزی انس. داشت

موجودات کاملی خواهند شد که مناسب زندگی در دنیای کاملی هستند که با نظمی کامل، 

 . راستی مشخص خواهد شد ، وهماهنگی، حقیقت

 

 : آفرینش بر اساس باورهای مانی

بدی  و در جهان شناسی مانی رنگ گرفته از باور دوگانه ی خدای خوبی

در این . تأکید فراوان شده است اهورمزدا و اهریمننزاع بین این به  ایرانیان زرتشتی

که بر می گردد نوری مملو از ی ئبه دنیا ، ونزاع نور تدریجاً از دنیای مادی خارج شده

مانی گری دینی مخلوط ار باور ادیان مختلف قبل از . است هاز آنجا سرچشمه گرفته بود

م تا هفتم میالدی به دینی غالب در جهان که در قرون سو هاسالم منجمله مسیحیت بود

ه بخصوص بین سربازان امپراتوری روم در آمد روم، از چین تایعنی متمدن آن زمان 

ادعا کرد  ، وعیسی ناکامل هستند ، ومانی باور داشت که تعلیمات بودا، زرتشت. است

او که . دخوان "دین نور"نوشته های خود را  ، وکه وحی های او برای تمامی جهان است

مسیحیت به نام فرقه ی  ، ودر خانواده ای معتقد به دینی مخلوط از یهودیگری

mmesostds 63تحت تأثیر باورهای این دو دین، از سن  ،در بین النهرین متولد شده بود 

 ، وی عیسی معرفی می کردهااو خود را یکی از صحابه . سالگی ادعای پیامبری کرد

او را  شپیروان. شدآن زمان اورهای رقیب عیسویت رسمی دینش یکی از قدرتمندترین ب
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مانی منکر قدرت متعال خدا . عیسی می دانستند ، وبودا، کریشنا، زرتشتهمزمان تناسخ 

 ،در این باور خدای توانا، ولی نه قادر متعال. بود، لذا به دو نیروی متضاد باور داشت

بشریت، جهان، و . شیده شده استابدی است به مبارزه ک –توسط شیطان که موجود نیمه 

وجود انسان میدان مبارزه ی این . روح محصول جنگ بین طرفداران این دو خدا هستند

در این . معرف شخص است تحت تأثیر نور و تاریکی استکه روح و دو نیرو بوده، 

باورها شرارت تظاهر فیزیکی این مبارزات هستند که خدای خوبی ها نقشی در ایجاد 

 ، وبدی در دو حیطه ی کامالً جدا از هم یعنی دنیای نور ، ودر ابتدا خوبی. اردآنها ند

دارای صفات پنجگانه ی " پدر روشن"حاکم دنیای نور . دنه اقرار داشتدنیای تاریکی 

منطق، ذهن، ذکاوت، تفکر، و  ، وعقالنیتاین صفات عبارتند از . ی بوده استروشنگر

در زمانی خاص . تاریکی ها حکمروائی می کرده استدنیای تاریکی را پادشاه . فهمیدن

پدر روشن . به آن حمله می کند ، وطمع تسخیر آن را کرده ، وشیطان دنیای نور را دیده

مادر زندگی پسرش . در اولین خلقت های سه گانه اش، از مادر زندگی کمک می طلبد

وده را به جنگ ب( lsgs notgpoخوبی زرتشتیان یا  ، وخدای نور)که انسان اولیه 

این انسان اولیه یا . آز همراهشان بوده، می فرستد ، وقوای شیطان که عفریت حرص

داشته است، که در جنگ همه در برابر اهریمن نورانی دفاعی خدای نور پنج گونه سپر 

نیروهای . مه برای گول زدن نیروهای شیطان می فرستدبعنوان طعپیشاپیش ی آنها را 

وقتی انسان اولیه سر می . ولع تا می توانند این نورها را می بلعند ، وتاریکی با حرص

بعد از این واقعه . بین نیروهای تاریکی به دام می افتد بدون داشتن هیچ سپر دفاعی رسد،

، کمک می طلبد (مهر یزد)پدر روشن دومین خلقتش را انجام می دهد، و از روح زنده 

مهر یزد معادل دمیورج افالطونی )د یه بروخواهد که به کمک انسان اولمی  اواز  و

. پیغامی از انسان اولیه به دنیای نور می رسد .(ت که خالق ساختار دنیای مادی استاس

هائی که با استفاده از نعش دیو و دد( دهاآمشاسپن)پنج پسرش  ، ومادر زندگی، روح زنده

. ان را برپا می کنندبا کمک نورهائی که بلعیده بودند، جه ، ونیروهای شیطانی بودند

تناوبات ماه را این طور آنها . ستارگان از این نورها ساخته می شوند ، وخورشید، ماه

توجیه می کردند که پر از نور می شود، نور را به خورشید می دهد، و از درون 

در سومین خلقت وقتی که . دوباره به جهان نور بر می گردد ، وکهکشان شیری رد شده

بر فراز آسمانها معلق می شود، پدر روشن سومین خلقتش را انجام می شیطان بزرگ 

، زن با تحریک ، ومرد دد های ، ودیو ، ودر این وقت نور از اجساد مادی شیاطین. دهد

آنها برای مقاربت جنسی با مشاهده ی تصاویر موجودات نورانی مثل پیام آور  طمع و
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به محض این که انوار شروع . می شود بلورین استخراج ، وباکره های نورانی ، وسوم

به زمین می  بصورت فرشتگان سقوط کننده ، وندنبه خارج شدن از اجسام آنها می ک

در نتیجه او مقدار معتنابهی نور بلعیده، بعد . افتند، شیطان شروع به بلعیدن نور می کند

ردیاناگ ما و ،"موجود زنده ی مرگ دار"کیومرث به معنی  ، واز آن هم خوابی کرده

در این جاست که پدر روشن . می کند خلقهستند را  آدم و حوا که معادل همسرش را

آگاه کردنش از منشاء حقیقی نور که در  ، وعیسای نورانی را برای بیدار کردن آدم

با هم همبستر  مرث و ماردیاناگکیوباالخره . اندرون جسم مادیش به تله افتاده می فرستد

این نور را برای همیشه در درون آنها به دام می  ، وتری را تولیدانسانهای بیش ، وشده

پیغمبر مانی کوشش دیگر دنیای نور برای آشکار کردن منشاء اصلی نور  ظهور. اندازند

 . روحانی دام افتاده در اجسام مادی انسانهاست

 

  :ر اساس باور هندوهااسطوره ی خلقت ب

نکته ی خوانده می شود ( asts)ی کتاب های هندوئیسم که ودا در مجموعه 

این در . اگاه کننده ای در مورد باورهای متافیزیکی خلقت آمده است ، وبسیار عمیق

چه چیزی نهفته . و نه نیستی ،جود داشتو هنوز نه هستی"این طور آمده است که  نوشته

ن کسی قادر است آ چه کسی واقعاً می داند؟ چه.. .بود؟ و کجا؟ و تحت الحفظ چه کسی؟

را اقرار کند؟ چه وقت متولد شد؟، و خلقت چه موقع اتفاق افتاد؟ راویان بعد از خلقت 

جهان متولد شدند، پس چه کسی می داند از کجا جهان پا به هستی گذاشته؟ هیچ کس نمی 

کسی که در . ؟یا نه داند از چه جائی خلقت سربرافراشته، و یا این که آیا او آنرا آفریده

 "یا شاید او هم نمی داند –ا خلقت را مساحی می کند، فقط او می داند باالترین آسمانه

633.61mtm asts.) در باره ی طرز  ، در همین نوشتاراین اقرار به نادانی دبا وجو

طراح به نام برهمن  –چنین آمده است که یک اصل مقدس و خود  خلقت متافیزیکی،

دانیم از تخمی یا رحمی طالئی کائناتی را که می ( assiواک )بصورت کالمی مقدس 

(ltosoCsmsobhs )برهما که خالق جهان است خود . ه استکه همان برهماست آفرید

کائنات بطور دائمی و از لحظه ی خلقت در . مخلوق برهمن یعنی این خدای یگانه است

و یا بعد از  ،و بعد از میلیاردها سال، در غباری رقیق ناپدید می شود ،حال انبساط است

بعد از میلیاردها . و در اندازه ی سرسوزن ناپدید می شود ،نبساط در خود فرور یختها

به شباهت تخیالت ) و تناوب همچنان ادامه می یابد ،دیگر خلقت نوی شروع شده سال ِ

 .(دقت کنید ،نویسندگان این کتاب با یافته های علمی خلقت که در کتابچه دوم خواهد آمد
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که  ،به معنی انحالل است nosmsCsم اصطالح در واژه نامه ی هندوئیس

اسطوره ی اولین خلقت و یا شروع . و نیستی است مشخص کننده ی زمان بی فعالیتی

یعنی ماها پراالیا بعد از انحالل عظیم کائنات  یکی از تناوبات خلقت به این گونه است که

(yasshsyosms )  می روندب همه چیزها بخوا. می شودتاریکی بر همه جا مستولی .

 )سووایامبو  که استدر این وقت . خواهد داشتپویا یا پایائی وجود ن ِِ  هیچ چیز

Svayambhu  ) و غیر قابل  ،مخلوق برهمنی -تظاهر و خود  –خود ای که هستی

این . می کاردو در آن تخم خلقت را  ،فریندمی آرا و اولین آبها  هدرکی است سربرافراشت

را در خالء و تاریکی  برهمن این تخم طالئی. تخم روح جهان یا برهمای خالق است

 سپس ه واز این تخم رحم طالئی رشد کرد. می کندنیستی بمدت یک سال غوطه ور 

می به آن را  نام ویشنو این تخمهمین وارد شدن به  .است هوارد این تخم شد سووایامبو

 برهمن. بر همه ی جهان مستولی است و آن را حفظ می کندخدائی است که که  دهد

 (S soms)سووارگا یکی از این نیمه ها . می کندتقسیم  سپس این زادگاه را به دو نیمه

و بهشتی است که صالحین قبل از  ،قرار گرفته( ssop)است که برفراز کوه مقدس مرو 

است که همان زمین  (Prthvi) پرتوی نیمه ی دیگر. ندگی می کنندتناسخ بعدی در آن ز

که بصورت الهه ی زمین یا معنی و مفهومی که همه چیزها را در بر  ،و جوهر آن است

شیوا خدای تخریب و جنگ جهان را از بین می برد و برهما آن . می گیرد، در آمده است

 . را دو باره می سازد

 nosmsCs) ریتی پراالیاپراک نام های چهار نوع انحالل کوچکتر به

nossiotdt)،  نامیتیک پراالیا(Naimittik Pralaya )،  آتیانتیک پراالیا(Atyantik  

Pralaya) نی تییا پراالیا و (Nitya Pralaya  )در هر انهدام حیطه ی . اتفاق می افتند

 21تریلیون و  266که  پراکریتی پراالیاانهدام . دناول حیطه های سه گانه منهدم می شو

در . بعد از اتمام عمر هر برهمائی شروع می شود ،میلیارد سال زمینی طول می کشد

صبح روز بعد از این دوره برهما ی . ن دوره ی بی فعالیتی ویشنو بخواب می رودای

ویشنو از او می خواهد که نهادهای تازه ی جهانی را خلق . تازه ای از او متولد می شود

نامیتیک . طول عمر برهما به اندازه ی همین دوران سازندگی و هستی دار است. کند

یون سال طول می کشد، و معروف به شب برهماست، میل 231میلیارد و  2که  پراالیا

برهمای . به پایان می رسد( ssyms) یا کاپال وقتی پیش می آید که عصر دنیای جانداران

تازه متولد شده، همانگونه که کودکان طی روز وسائل بازی خود را می سازند و با آنها 

و قبل از  جانداران را خلق روزهابرهما ، در هم می ریزندبازی می کنند و شبها آنها را 
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برهما هر صبح با بیدار . دنیای زنده را منهدم می کند ،نامیتیک پراالیا ،بخواب رفتن

شدن دنیای جانداران تازه ای را می آفریند و این تناوب تا وقتی که این برهما زنده است، 

نتیک پراالیا آتیاانهدام . میلیارد سال زمینی طول می کشد 21تریلیون و  266یعنی همان 

آخرین رستگاری یا حصول رستگاری یک روح است که بعد از آن این روح از چنگال 

و فردیتش در خدای  ،از تناوب تناسخ خارج ،نجات یافته( ssogs)کردار ها یا کارما 

 . و یا در ادامه ی آن مرگ جسمی است ،همان خواب نی تییا پراالیا. ابدی حل می شود

تریلیون  631برهمای کنونی که خالق کائنات فعلی است بنا به باور هندوها 

این  بعد از مرگ. ساله است 36سال زمینی قبل متولد شده است که در تقویم برهماها 

میلیارد سال  21تریلیون و  266در سن  یعنی ،کهکشانیش سالگی 611برهما که در سن 

 این شبدر . ازی استود، که به همین درشروع می ش زمینی اتفاق می افتد، شب ویشنو

تفاسیر . دنادامه یاب اتتا برهمای دیگری زائیده شود و تناوب جهان در نیستی فرو می رود

و تعبیرات اسطوره ای با تفاوتهائی کم و بیش توسط هر فرقه ای از هندوها برای این 

و  ،با هم متناقض بودهمشابه تمامی برداشتهای متافیزیکی نوع خلقت آورده شده که 

 . وه بر خدایان و الهه های بسیار متنوع کالف سر در گمی ایجاد می کنندعال

 

 : باور خلقت در بودائیسم

و حاضر  ،بودا صراحتاً شروع و خلقت جهان را توسط خدای خالق منکر بود

ولی جهان شناسی بودائیسم بدنبال ایده . ه بگذاردنشد هیچ باور مربوط به خلقت را صح  

بی اعتقادی به برداشت خالق متعال بعنوان به حرکت در . ودهای اعقاب هندویشان ب

. تفاوت اصلی بین بودائیسم و مذاهب دیگر منجمله هندوئیسم است ،آورنده ی اولی

بودائیسم به ارتباط علت و معلولی برای خلق کائنات باور دارد، ولی جهان را از نظر 

در فراز . به دنیای ماست بیهشزمان و فضا بی نهایت فرض می کند که مملو از دنیاهای 

 ذاتو -، روپا دنیای معمولی دو حیطه برقرار است، یکی حیطه ی فرم ها و شکل ها

dhatu)-(rupa، ذاتو -، آروپا و حیطه ی باالتر بی شکلی ها dhatu)-(arupa . در

که است،  dhura) -(karma زورا -یا کارما  حیطه های تحتانی تر دنیای اشتیاقات

ه است، که در هر حیطه موجوات مخصوصی هستی یافته اند که به ترتیب حیط 1شامل 

یا  (Asuras) خدایان حسود یا آسوراها -3؛ (Devas) یا دیواها خدایان -6: تند ازرعبا

تیریاک ها حیوانات یا  -2؛ (Manusyas )مانوسیا ها  انسانها یا -2تایتان ها؛ 

(Tiryaks) پراتاها اشباح گرسنه یا -3؛ (asPret)  موجودات جهنمی یا شیاطین -1و ،
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( Samsara)سمسارا همه ی این حیطه ها در وضع ناکامل یا . (Narakas) ناراکاها

و نتایج آن  (Karma)کارما  هستند و حیطه ی انسانها تحت اداره ی کردارهای آنها یا

این  از قله یبرفر. بسط پیدا کرده است (Meru)در اطراف کوه مرو  دنیا. واقع می شود

تایتانها . منزل گزیده انددر دامنه های باالئی خدایان . های بوداستکوه بهشت یا حیطه 

. در دامنه های پست تر، و انسانها و حیوانات در دشت های اطراف زندگی می کنند

. اشباح گرسنه در سطح و یا کمی زیر زمین، و ساکنین جهنم در اعماق زمین جای دارند

بازیگران اصلی در  این باورهادر . نوسی عظیم احاطه کرده استهمه ی این ها را اقیا

و کسی است که بودا را قانع  ،است موجوداتبرهما، که باالترین : کائنات عبارتند از

اصلی، که در باور هندوها خدای آسمانی  نیروئی ،تا به تعلیم مردم بپردازد؛ ایندیرا هکرد

در بودا را تناسخ این الهه می دانند؛ مارا الهه ی دانش، که ما (Prajna) است؛ پراجنا

(Mara) ری در برابر روشن نگ در ارتباط با مرگ و بد سرشتی هاست که سدی انرژی

و از راه  ،ردهمارا معادل شیطان است که سعی می کرد که بودا را اغوا ک. است

 (Nagas)ناگاس  گانه است؛ 36که شاه جهنمهای  (Yama)؛ یاما روشنگری باز دارد

که  (Gandharvas)رواس ها زانو مخلوقی آبزی است؛ و باالخره گ که اژدهای عظیم

 . فرشتگان نغمه پرداز خدایان هستند

 

 : داستان خلقت بر اساس کتب عهد عتیق

 

 Bichop James)توسط اسقفی به نام جیمز آشر  ،طبق محاسبات دقیق

Ussher) (6131-6386 )انجیل ها، و  ،عهد عتیق با استفاده از محتویات تمامی کتب که

 سال اکتبر، 32 توسط یهوه تاریخ خلقت جهان ،هورددست آمختلف ب روایات نوشته شده

این تاریخ دقیق هنوز هم مورد . بوده است ، در تقویم جولیان،قبل از تولد مسیح 2112

، و هیچ یک از اولیاء ادیان ابراهیمی دیگر، رسماً مسیحیان واقع شدهبعضی از باور 

  .ا انکار نکرده اندآنر

Elrington, Charles Richard (1847), The Whole Works of the Most Rev. James 

Ussher, D.D. I, Dublin: Hodges and Smith, retrieved 2008-08-17  

( ysooto) پیدایشفر سِ  بر اساس داستانهای متنوع و گاهگاهی متناقض کتاب

و اساس مورد قبول معتقدان به  ،عهد عتیق استگانه ی که نخستین کتاب از کتب هفت 

جهان شناسی ادیان یکتاپرستی  ادیان ابراهیمی در باره ی نحوه خلقت جهان و انسان، لذا
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یا یهوه نیز آدم را برای خدمت  ”Lord God“" خدای صاحب" در آن آورده شده است،

مالک جسم و جان  و خدا را ،داده شده و بردگی خود آفرید، لذا به انسانها لقب بنده ی خدا

خدایان  بین یهوه دردر زمانهای کهن، . معرفی کرده اند آنها، با رابطه ی مالک و برده

از این نظر او با زندگی خانه . خدای طوفان و کوهستان ها بوده استمتعدد اقوام سامی 

. دور از شهر نشینی یهودیان آن زمان بیشتر مرتبط می شده است وچادرنشینی،  بدوشی،

و سپس  ،ابتدا بوسیله ی نوح ،ارتباط خاص این خدا با یهودیانبنا به روایات یهودیان، 

براساس . برقرار شده استبین آنها  ،و بدون شاهد ،عقد قراردادهائی لفظیبا  ،ابراهیم

یهودیان تعبد یهوه را  ،(ys sosod)با خدا  این قرار دادها، بخصوص معاهده ی ابراهیم

و  ،از بین خدایان متعددی که وجود دارند، بعنوان تنها خدای شایسته ی پرستش پذیرفته

ن دیگر گردن نهاده، مجبور به ختنه ابا یهودی ابطهربه معدودی از تعهدات اخالقی در 

داده یهوه مالکیت سرزمین فلسطین را به آنها  در عوض ،کردن فرزندان پسر خود شده

قوم یهود را منفور خدا  آنسرپیچی از مفاد بر اساس بخشهائی از این معاهده . است

ی که فقط با داشتن ، سرگردانی اکردد را برای ابد سرگردان خواهو آنها  ،ردخواهد ک

طبق اسطوره ها، یهودیان که قومی کوچ . سرزمین خاص خودشان برطرف می شود

بعد  .می شوندند، در یکی از سفرهایشان، توسط مصریان به بردگی کشیده ه اکننده بود

اگر ) و احتماالً در زمان موسی ،و تغییر شرائط اجتماعی آنها ،یهودیان از مصر فراراز 

تعصب  ، ایجاد، به هدف نیرو بخشیدن به آنها(ریخی واقعاً وجود داشتهچنین شخصیت تا

بیشتر قوم گرائی، ایجاد اتحاد و یک پارچگی بین قبائل مختلف، نیرو بخشیدن به هدف 

 برای تصرف سرزمین های فلسطینیان، و ایجاد یک ملت واحد،مبارزات مسلحانه 

و در آن  ،باز نگری و تجدید شده دوبارهموجود بین ابراهیم و یهوه، تخیلی قرارداد 

ری های بین المللی ای ایجاد کرده هنوز هم درگی هاآن باور بهکه  ،ه استتغییراتی داده شد

همزمان با باور بر وجود  ،اعتقاد یهودیان باستانی به پرستش یک خدای واحد. است

صر به می گویند، در حالی که اعتقاد به یک خدای منح hsosdhstogخدایان دیگر را 

خدا تنها خدای موجود از ازل تا اخیر براساس باور . است gsosdhstogفرد توحید یا 

، زیرا باور شته باشدابد است، و بنظر می رسد که توحید تنها با باور مسلمانان تطبیق دا

باور به تثلیث در مسیحیت و ارتباط سرگیجه آور عیسی با یهوه خدشه ای عمیق به 

زنجیره سعی متفکران مسیحی برای توجیه این اصل . آورده استتوحید مسیحیان وارد 

تفکری گیج کننده ای ایجاد کرده و تا حال هیچکس نتوانسته توجیه قابل قبول منطقی و  ی

البته باور به وجود شیطان . ارائه دهد( پدر، پسر و روح القدس) تثلیثباور  عقالنی برای
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ها در جهان است به اعتقاد وحدانیت  که نیروئی اهریمنی و خالق شرارتها و زشتی

همانطور . ادیان ابراهیمی لطمه ی شدیدی وارد کرده استهمه ی در باورهای  آفریدگار

که خواهیم دید طی تاریخ تفکری ادیان ابراهیمی سعی فراوان برای توجیه آن شده، که 

و  ه اند،رطرف کردن این تناقض کردتعداد توجیهات به تعداد متفکرانیست که سعی در ب

 . مسئله هنوز هم جوابی منطقی ارائه نداده اند برای این

در روایات کتاب سفر . در ادیان ابراهیمی یهوه خود مخلوق، ازلی و ابدی است

و خدا گفت که بگذار که انسان را از تصویر خودم، و ... "پیدایش این طور آمده است که 

به تصویر خود ساخت، و در تصویر خدا به این ترتیب خدا بشر را . شبیه به خودم بسازم

و خداِی صاحب باغی در شرق بهشت بنا کرد و در آن جا انسان را که " ."او را ساخت

خداِی صاحب انسان را برداشت و اورا در باغ بهشت گذاشت ....ساخته بود بکار گماشت

روایات برخی از بر اساس .  (2:15)سفر پیدایس" و به آن رسیدگی کند تا آنرا شخم زده

و خدا " . ندوز ششم خلقت ساخته شده ااین داستان انسانهای اولیه و بی خرد در ردیگر 

و صبح و . همه چیزهائی را که ساخته بود نظاره کرد، و واقعاً، چه خلقت خوبی بود

و در روز هفتم خدا کارخود را به اتمام رساند؛ و در روز هفتم "  ."عصر روز ششم بود

و از هر گیاهی از مزارع در زمین وجود . ه کرده بود استراحت کرداو از همه خلقتی ک

و انسانی نبود که زمین را شخم : داشت، و از هر بوته ای در مزرعه رشد کرده بود

آدم را از خاک ُرس آفرید، و در سوراخهای بینی اش نفس ( یهوه)و خداِی صاحب . بزند

و خداِی صاحب باغی در . ایحاد شد" روح زنده"و آدِم با : دمید( نفش حی ه)زندگی سر 

و خداِی صاحب از . و در آن او آدم را که ساخته بود بکار گرفت: شرق بهشت ساخت

و هم چنین در وسط  :زمین هر درختی را که زیبا بود و برای خوردن خوب بود رشد داد

آدم را به خواب عمبقی  و خداِی صاحب. باغ درخت زندگی، و درخت دانش خوب و بد

وبرد، و در حالیکه آدم در خواب بود، یکی از دنده هایش را بیرون آورده، محل آنرا فر

نی ساخت، و اورا پیش و خداِی صاحب از این دنده خارج شده از آدم ز. با گوشت بست

 ."کش آدم کرد

خلقت در کتب عهد عتیق این طور برداشت می دیگر بر روایات با نگاهی  

 و انسانهای پیش از او و نه خدای سازنده ی طبیعت ،یهوه بودهمصنوع آدم  شود که

و حوا تا زمان طوفان آدم  ه این طور برداشت می شود کهدر نتیج. (خدائی به نام الوهیم)

بعد . نده ابودجد قوم سامی نوح که تمامی آدمیان بجز خانواده ی نوح از بین رفتند، فقط 

، و انسانهائی که (ئی از هر کدامبجز زوج ها)تمامی موجودات زنده که از طوفان نوح 
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که با زاد و  نده ابود و نسلهای بعدی نوح فرزندانغیر سامی بوده اند از بین می روند، 

باید بنابراین اعقاب تمامی انسانهای کنونی . نده اولد در همه ی کره ی زمین پراکنده شد

طالعات ژنتیکی البته واضح است که م. رسیده و همه از یک نژاد باشندبه آدم و حوا 

همه ی خدای دیگری است که نام الوهیم . تمامی این نسل شناسی ها را رد کرده است

جالبی که ریشه ی  اتموضوع .و انسانهای ما قبل آدم و حوا را خلق کرده است طبیعت

و توهم منتخب خدا بودن یهودیان را بیشتر واضح می کند، و  ، برتری نژادی،قوم گرائی

قوم پراکنده ی یهود در ایجاد یک پارچگی  عهد عتیقب سعی کتمی کند که مشخص 

 . تا بتوانند در برابر خشونت غالب تاریخی بهتر مقاومت کنند ،بوده

خداِی صاحب قبل از خلقت حوا به آدم اخطار کرده بود که حق خوردن از 

رسد که میوه این درخت خوراک خداِی صاحب بوده  بنظر می. درخت دانش را ندارد

این آدم و حوائی هستند که در روز . که دچار گرسنگی برای حقیقت می شده است است

در این داستان روایتهای دیگر بر اساس . هفتم خلقت و برای بردگی خدا خلق شده اند

شرفت روز ششم بر طبق پی کتب دیگر عهد عتیق، انسانهای دیگر، غیر از آدم و حوا،

( کشاورزی)و علم شخم زدن زمین  لق شده،خو همزمان با موجودات پست تر  ،طبیعی

استراحت  "الوهیم"و وقتی که " خدای صاحب"انسان در روز هفتم توسط . را نداشته اند

این انسان نو که قادر . ساخته شده است ،روز تمام شده بود 1و کار خلقتش در  ،کرده بود

ار خردمندی را بعداً حوا گول م. بود" روح زندگی" بود زمین را شخم بزند، دارای 

خرد  ،که انسان با خوردن میوه از درخت دانش بودخورد، و از طریق حوا و این مار 

نقش شیطان بدکار در . و به همین گناه از بهشت رانده شد ،تشخیص خوب و بد را یافت

این امر بصور مختلفی در کتب ادیان ابراهیمی آمده، و از اجرا کننده ی دستور خدا تا 

، که در فصول بعدی به شرح آن و توطئه چین تأویل و تفسیر شده است سرپیچی کننده

که در تمامی  و تعبیر و تفسیرهای فراوان بعدیدر کتب عهد عتیق . خواهیم پرداخت

توطئه ی گول زدن حوا و  ،آمده یتخیل اسطوره یدر باره ی این شعبات ادیان ابراهیمی 

 کمک با یا بدون ،شیطانو یا نمادی از مظهر بعنوان توسط مار بهشتی  ،بعد از آن آدم

ی از جانب یهوه ایهوه، و یا بعنوان توطئه برای یافتن بهانه و آگاهی  ،، با یا بدون امراو

آورده شده اند، که  گوناگون، و گاهی شاعرانهبصور  برای فرستادن آدم و حوا به زمین،

اده قرار داده و هریک را قرن هاست باورمندان و فیلسوفان و عارفان مورد استف

برای توجیه تحول فکری  سیردر . تفسیرات و برداشتهای جالب توجهی به آنها داده اند

و شرح تناقض خوردن میوه ی خرد و دانش برای تشخیص خوب از  اسطوره ی خلقت،
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در آن بطور زیرکانه ای اعتبار بدست آوردن توان تشخیص خوب و بد به حوا،  بد، که

سی نامشروع با مار بهشتی، داده شده، و به منظور کاستن نقش زنان ولو با انجام عمل جن

تا از  هبه گندم یا سیب تنزل یافت( دانش)تشخیص خوب و بد درخت در این عقالنیت، 

واضح است که خوردن میوه ی خرد . حوا انجام داده کاسته شودارزش کار نیکی که 

می کند، گناهی که آدو و حوا به خردمند و توانای تشخیص دهنده خوبی و بدی انسان را 

خلقت طی تاریخ تفکری این جنبه ی داستان  متأسفانه .مجازات آن از بهشت رانده شدند

در دربار سلیمان به ( احتماالً شیبا یا صبا)که باور تاریخدانان بر این است که توسط زنی 

تمییز ، زیرا تشویق به تشخیص خوب و بد، و سرکوب شدهرشته ی تحریر در آمده، 

و  ،سازگاری زیادی نداشته استو قدرتمندان  اولیاءبسیاری از حقیقت از دروغ با منافع 

از طرف دیگر مقصر جلوه دادن حوا، و نسبت بی . آن را تشویق نمی کرده و نمی کنند

وسیله ی دیگری برای سرکوب زن ها به دست مردان  ،بند و باری دادن به او در بهشت

در همه ی فرهنگهائی که تفکر ادیان ابراهیمی غالب است و  داده است، که هنوز هم

. زمامداران و قدرتمندان اصول آن را در اجتماع پیاده می کنند، بشدت مشاهده می شود

در تمامی برداشتهائی که از این افسانه توسط مردان نوشته شده اند، گناه خطاها همیشه 

 . به گردن زنان گذاشته شده است

 عظیم باشد زنان الجرم کید              آرد در حطیم روح را از عرش 

 چونکه بودم روح و چون هستم بدن                   اول و آخر هبوط من ز زن  

 جنان آدم از چو دندمفکنکه                    ناله از اخوان کنم یا از زنان

 دفتر ششم  -مولوی         

 phallic) مردان عنوان سمبل آلت تناسلیکه در ادبیات بدر همین داستان مار 

symbol)  ،ولی حوا با . عامل اغوای حوا بوده استمورد استفاده قرار می گیرد

و گول زدن آدم و  سرپیچی از دستور یهوه، در منع از خوردن میوه ی درخت دانش

و  مسئول خردمند کردن او، ،به همسرشبوده، خوراک خدا که ی اخوراندن همین میوه 

خردمند . ، خردی که با خدا در اشتراک خواهد بودهنسلهای بعدیش شدخرد به این قال انت

به  شدن که تنها خصلت آدمیان برای بیرون آمدن از زیربار عبودیت از هر گونه است،

تا  دارنداز کسانی که سعی در نگهداشتن انسانها در تاریکی جهل و نادانی باور بعضی 

از طرف دیگر در این داستان که  .کاری بیهوده و عبث است، به استثمار آنها ادامه دهند

بطور تلویحی اشاره به این امر دارد که برده ها نه تنها نباید سعی در تشخیص خوب از 

و گرنه با اشتباهی  ،بد بکنند، بلکه باید دستورات اولیاء را بی چون و چرا اجرا کنند
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داشته که نکه یهوه قصد  ضح استوا. کوچک از بهشت به زمینی پست تبعید می شوند

شوند تا برای همیشه در بردگی و بندگی  خردمندبا خوردن میوه ی دانش آدم و اعقابش 

طی تاریخ همین . و دلخوش به این عبودیت باشند ،باغ بهشت بمانند انبا عنوان باغبان ،او

یق از تزر شدهسعی و طی آن  ،توسط اولیاء همه ی فرق دینی دنبال شده است روش

خود از تجربیاتشان  و در برداشتهای پیروانمنطق و عقالنیت در باورهای دینی 

کسی که از این امر اطاعت نکند و برداشتهای اولیاء را زیر سؤال برده . جلوگیری کنند

به بدترین مجازاتهای با انگ ارتداد و کفر  ،و یا سعی در تزریق عقالنیت در آنها بکند

این امر چنان در سرشت . میشگی به جهنم محکوم می شوددنیوی و اخروی و تبعید ه

آدمیان ریشه دوانده که در باورمندان، حتی فکر در باره ی آن منجر به ترسی عمیق می 

برعکس این باشد و مقصود نویسنده ی آن  باید تأویل و تفسیر این داستان بنظر من. شود

که تنها راهش  ،ت بوده است، حتی بردگی در بهشبردگیراه نجات از نشان دادن شاید 

ابدی  بردگیانسانهای بی خرد به وگرنه ، پیداکردن دانش تشخیص خوب از بد است

و از وضع و حال اسفبار خود نیز بی خبر  شده و فکر می کنند در بهشت هستند،کشیده 

ورود به دنیای از این داستان راهنمائی انسانها برای  نویسندهشاید منظور . می مانند

واضح است که آدم خلق . است بودهخوردن میوه ی تشخیص خوب از بد  بای و خرد دانائ

، بطور او در بینی اششده توسط یهوه، حتی با دمیدن نفس روح بخش زندگی توسط 

، و هو تن به بردگی داده بود هوان تشخیص خوب و بد را نداشتت و ،سرشتی نادان بوده

بتوان این طور تأویل کرد که از آنجا که شاید . تنها راه نجاتش پیدا کردن دانش بوده است

خدای خوب بر همه چیز ها واقف است طبق برنامه ی از قبل ریخته شده ای دست 

تا به قیمت تبعید از بهشتی که در آن به بردگی  ه،پرورده ی خود را از جهل نجات داد

حیاتی همراه با  نجات پیدا کرده و با تحمل مشقات زندگی در روی زمین ،هکشیده شده بود

تا واقیت منظور نویسنده . خرد و دانش داشته باشد تا از این ویژگی الوهیت بهره مند شود

 چه باشد؟

گفتیم که در کتب عهد عتیق غیر از خدا و خدای صاحب، یعنی یهوه موجودات  

نوشته شده  (حکمت) الهه خرد در کتب عهد عتیق به نام حکمه. الهی دیگری ذکر شده اند

است که ٌحکمه تلفظ می شود، و ترجمه آن در زبان التین  (Chokhmah) عبری آنکه 

فیلسوف به معنی دوست دارنده ی خرد از آن  و ،یعنی صوفیا، نیز همین مفهوم را دارد

به علت حرکت فمینیستی در غرب و برای جذب زنها به کلیسا، جدیداً . مشتق شده است

 ((Revelation  12:1)) الهه در کتاب وحی توصیف این. توجه زیادی به آن می شود
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با خورشید به او ارائه شده، و ماه بر زیر پاهایش، و بر سرش " این طور آمده است 

این الهه این  (Proverb 8:23-31)و در کتاب امثال " ستاره قرار داشت 63تاجی از 

ورد، خدای صاحب مرا بعنوان اولین کارش پیش آ: " طور خود را توصیف کرده است

من از ازل منصوب شدم، از ابتدا، قبل از این که جهان " " قبل از کردارهای کهنش

وقتی که دریائی نبود، من زائیده شدم، وقتی که چشمه ای نبود که مملو از " "شروع شود

قبل از " " قبل از این که کوهها پای بر جا شوند، قبل از تپه ها، من زائیده شدم" آب باشد

من در آنجا بودم " " و مزارعش را بسازد، و قبل از هر گردی از زمین این که او زمین

 .."."چهره عمیق مشخص کرد وقتی که او آسمانها را بر افراشت، وقتی که او افق را در

در آن وقت من مثل حرفه گری در کنار او بودم، من روزها بعد مملو از سرخوشی 

در اینجا این الهه " ی او، و از انسانهااز همه دنیا" " بودم، و از حضورش لذت می بردم

اکنون پسران من، به من "  .انسان را به جستجوی خودش یعنی خرد تشویق می کند

به دستورات من گوش کن و عاقل " " گوش کنید، خوشبخت کسانی که راه مرا می روند

خوشبخت مردی که به من گوش فرا دهد، هر روز بر " " باش، این را چشم پوشی نکن

برای این که هر کس مرا یافت زندگی " "من نظاره گر باشد، و بر دروازه من منتظر در

ولی هر که در یافتن من شکست خورد " " را یافت، و از خدای صاحب مرحمت گرفت

طبق این اسطوره ". خودش را آسیب رساند، و همه آنها که از من متنفرند عاشق مرگند

، قبل از ایاصوفیه در استانبولکلیسای و  ،ها صوفیا معادل همسر خدای صاحب بوده

این الهه در کلیسای اورتودوکس بیش از کلیسای . زیارتگاه او بوده استتبدیل به مسجد، 

 (Gnostic)ناستیگ القنوصیه یا د قرار می گیرد، ولی در فرقه ی قدیمی روم مورد تعب  

 Mary) یبعضی مریم مادر عیسی و مریم ُمجدل. در سطح خدائی قرار داشتها 

Magdalene) (که به روایاتی همسر عیسی بوده) را تجسم و تناسخ این الهه می دانند .

و بدنبال  ،را رها کرده خدا که بعداً  ،را همسر خدا خوانده انددر بعضی از نوشته ها او 

حوا و دخترانش بعلت این خطا  (Genesis 3)در سفر پیدایش . پسران زمینی رفته است

من بین تو و زن دشمنی خواهم گذاشت، و بین اعقاب تو و اعقاب " ه اند نفرینی ابدی شد

و به زن او گفت، من دردهای انقباضی تو را در حین زایمان از بدترین دردها .... او

 ".در درد تو بچه خواهی آورد. قرار خواهم داد

ه در داستانهای عهد عتیق نیز اشاره ای به ازدواج خدایان با دختران زمینی رفت

وقتی انسان شروع به افزایش جمعیت کرد و از آنها دختران زائیده شدند، . "است

موجودات الهی دیدند که دختران انسانها چه زیبا هستند و از آنهائی که مقبولشان بود زن 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


  

 173 

در این موقع، و بعداً هم بود که موجودات الهی همسر دختران انسانها شدند، که .. .گرفتند

 .1سفر پیدایش" اینها فهرمانان تاریخی، مشاهیر انسانها هستند. ئیدندبرایشان اعقابی زا

 .مائیدرا با باورهای سومریها مقایسه ن شباهت این نوشته

بر اساس نوشته های عهد عتیق خدای صاحب خدائی مرد، جنگحو و مخرب 

خود فعالیت جنسی  دیگر ،این خدا بعد از این که به خدائی زمین منسوب شد. می باشد

داشت، ولی بشدت خود را درگیر فعالیتهای جنسی مخلوق منحصر بفردش یعنی آدم و ن

تا تعدادتان  پرثمر باشید و تولید مثل کنید"دستور داد  خدای صاحب .و اعقابش کرد ،حوا

و نامعلوم دستور بریدن  ،این خدا به دلیلی ذکر نشده". بیشتر از ستارگان آسمان شود

 33بر اساس این داستان ابراهیم در سن . ه استرا داد پوست نوک آلت تناسلی مردان

در معاهده با مردم اسرائیل، در قبال قبول یهوه از . ه استسالگی خودش را ختنه کرد

بین خدایان متعدد برای عبادت، و ختنه همه فرزندان پسر آنها، او مردم اسرائیل را 

وست نوک آلت تناسلی دارای پ. منتخب خود کرده و سرزمین کنعان را به آنها داده است

و تو . "رشته های عصبی فراوانی بوده و با قطع آن از شدت لذت جنسی کاسته می شود

سفر " باید پوست نوک آلتت را ختنه کنی؛ و این نشانه ای است از معاهده بین من و تو

   .(67) 61-66پیدایش 

المیزان آقای  ران در تفسیرت دیگری از دلیل دستور ختنه کردن پسالبته روایا

. که آموزنده است شده اندو در بعضی از انجیل های مسیحیان آورده  ،طباطبائیعالمه 

در معابد ستاره پرستان که ابراهیم هم عضو آنها بوده، در  ی طباطبائی بر اساس نوشته

برهنه عبادت کردن در بتکده . موقع ورود، پرستش کنندگان باید برهنه وارد می شدند

در هنگام ورود بدن . اسالم در کعبه نیز رسم مورد قبولی بوده است ظهورن ها، تا زما

و اگر عیب و نقصی داشتند از ورودشان جلوگیری می  هآنها مورد نظاره قرار می گرفت

بلند  (prepuce)این طور نوشته شده است که پوست نوک آلت تناسلی ابراهیم . شده است

کرده از ورودش به معبد جلوگیری می  دانسته و لذا او را معیوب تر از حد معمول بوده

که این پوست را قطع کند و از این نقص خود را رها کند تا  شده استمجبور  او لذا، .اند

وقتی او آئین یگانه پرستی خود را اعالم کرد این امر را به همه . بتواند وارد معبد شود

برای این داستان پیدا کند، ولی  نگارنده با سعی فراوان نتوانست منبع دیگری. واجب کرد

تا معاهده با یهوه و معاوضه با  ،دلیل عقالنی تر و قابل قبول تری برای این واجب است

در روایات بعضی از انجیل . سرزمینی غصبی و بیان نژاد پرستانه دال بر برتری قومی

ود را که محتاج ها هم آمده است که بعد از تبعید آدم از بهشت از آنجا که او آلت تناسلی خ
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، سعی در دش کرده بودیکه ار بهشت تبع دانست می حوایش کرده بود، مسئول رفتاری

کوبیدن آن با سنگ داشت که فرشته ای بر او نازل شد و به او پیشنهاد کرد که بجای قطع 

 . کامل بهتر است که پوست اضافی آن را قطع کند و عمل ختنه را در خود انجام دهد

سعی در توجیه آن  متافیزیکی خلقتغیرقابل حلی که باورمندان تفکرات  یکی از مسائل

و یا از یک خمیر  ،(ex nihilo) کائنات را از عدم آفریده است دایا خآاین است که  دارند

شکی در این نیست که تمامی پیشنهادات در این . مایه ای که از قبل وجود داشته است

در آن  ر که نویسنده ی گیتای هندوها گفته شاهدیهمانطومورد تخیلی خواهند بود، زیرا 

یهودیان با برداشتی از اسطوره های بابلیها . بدست آورد خبردست اولی تا ،زمان نبوده

که قائل به خلقت از عدم نبودند، باور دارند که خدا جهان را از یک ماده ی غیر فعالی 

عبری به [  (תהום)hom te ] تهوم. کرده استمی ساخته که در برابر او مقاومتی ن

به است که  ماده یا عنصرین ، همامعنای مغاک که ریشه در کلمه ی تیامات بابلی دارد

می شود که  اتاین امر موجب این تناقض .ه کائنات را از آن خلق کرده استیهوباور آنها 

 ؟مخلوق است -این عنصر، هر چه که طبیعتش بوده، خودش مخلوق خداست و یا خود 

آیا همزمان با خدا ظاهر شده است  ؟زلی است و ابدی، یا از بین خواهد رفتعنصری ا

آیا خدا  ؟و اگر توسط خداساخته شده، خدا آن را از جه چیزی ساخته است ؟یا بعد از آن

فریده است یا نه؟ اگر خدا توان ساختن جهان را از عدم دارد چه احتیاجی آآن را از عدم 

در این صفات با  آیااست مخلوق و ابدی و ازلی  –خود به تهوم داشته است؟ اگر تهوم 

مسیحیان و اکثر مکتب های تفکری . و صدها سؤال بی جواب دیگر ؟،خدا شریک است

مسلمین قائل به خلقت از عدم هستند، به این معنی که فقط با خواست خدا و ایده ای که 

و روحانی ( فیزیکی)تحت اصطالح کن فیکون معروف است، تمامی دنیای مادی 

طبق تمامی با این حال . بدون وجود خمیرمایه ی قبلی هستی یافته اند (متافیزیکی)

 ،خدای صاحب برای ساخت آدم از خاک رس زمینروایات کتب مقدس ادیان ابراهیمی 

و جن ها را  ،و شیطان را از آتش ؛و برای ساخت حوا از دنده ی آدم استفاده کرده است

طبق باورهای پایه گزاری شده در کتب عهد عتیق شیطان  .ستاز آتش بدون دود ساخته ا

و حتی  ،طبق باور اکثر مردمان باستانیبرخالف آدم از آتش ساخته شده و از آنجا که 

و  ،آتش از خاک پاکتر است، شیطان خود را برتر از آدم تصور کردفیلسوفان یونانی 

از آنجا  .ر گناه دیگری شدحاضر نشد در مقابل او سربسجده ی فروتنی بگذارد، و دچا

که در باورهای دین اسالم احیاناً شیطان نوعی جن هست، پس جن ها هم باید همجنس 
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در تاریکی و  بنا به همین باورها، جن ها. ساخته شده باشند (بی دود)یعنی از آتش  ،او

 . جائی بین زمین و آسمان زندگی می کننددر 

ساس آن چیزی است که خدا تصمیم خلقت بر ا از کتب عهد عتیقی هائدر بخش

کتب خدا و خدای صاحب دیگر همین در حالی که در بخشهای . گذاردبپا بوجود  هگرفت

دست آنها  کرده و مخلوقات را ساخته و پرداخته را بیشتر درگیر مستقیم در کار خلقت

تعاریف عجیب و غریبی از بهشت، یعنی مأمن خدایان و موقعیت ستارگان در . ندنمی دا

افالک در این کتب آمده است که مطمئن هستم بیشتر خوانندگان به روایاتی از آنها آشنا 

 . و یا ممکن است باور داشته باشند ،هستند

یا  ،از موضوعات جالب توجه در این کتب این است که یهودیان حق پیامبری

پیامبر  ارتباط مستقیم با یهوه را به قوم خود منحصر کرده و فقط تعدادی انگشت شمار

اسماعیل و نه اسحاق از نسلهای یعنی اعراب، که  مثل دمحم که از شاخه دیگر قوم سامی

یهودیان حاضر نشدند دمحم را به ولی . بودند، توانستند ادعای پیامبری و ارتباط با خدا کنند

پیامبری قبول کنند و بشدت با او مخالفت می کردند، تا این که او با جنگ همه ی آنها را 

  .سرزمین حجاز ریشه کن کرد از

همانطور که مشاهده می کنید در این پارادایم های تفکری مباحث اکثراً منحصر 

به طرق خلقت انسانها و یا خدایان روایت شده اند، و به خلقت طبیعت بی جان و یا سایر 

 یا اشاره ای نرفته و یا طرز خلقت آنها جداگانه در نظر گرفته شده، و جوهر جانداران

ذات آنها متفاوت و مادون ذات انسانها، و انسانها مادون فرشتگان و الهه ها و آنها پست 

در همه ی این باور ها انسانها مصنوع اراده ی . تر از خدا و یا خدایان رده بندی شده اند

حول و حوش عبودیت  و گاهگاهی به اهداف این خلقت که اکثراً  ،و یا خدایان بوده ،خدا

همه ی این اسطوره ها  بر اساس. اشاره هائی رفته است ند،یان قرار می گیریا بندگی خدا

ویژگیهای انواع مخلوقات از روز اول خلقتشان کامل و پایا بوده، یعنی به همین شکل و 

قامتی که امروزه دیده می شوند به بهترین وجه ممکن خلق شده اند و قابل بهبود یا تغییر 

نها مفعول تحول و تکامل داروینی نمی توانند باشند، زیرا از لذا، هیچ یک از آ. نیستندهم 

، لذا بوده و هست روز اول بطور کاملی توسط خالق متافیزیکیشان که کامل و بی نقص

 . ل و بی نقص هستند، خلق شده اندمحصوالتش هم کام

 

 

 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


  

 176 

 

 پنجمفصل                 

 

 

 شرارت ها  خالقاسطوره های   

 

 

سال  انهزارآنها مظهر ق متافیزیکی شرارتها، یا نماد و خال شیطان بعنوان

و هر هنگام که انسانها مبتال به بلیه ای  ،است که در تفکر بشریت النه گزیده است

و مسئول بدیها و  ،یا خود ساخته می شوند، او را از این جایگاه بیرون کشیده ،طبیعی

ار از زیر بار مسئولیت قبول که اجتماعی برای فر هنگامهر . زشتی ها معرفی می کنند

شکست هایش بدنبال بال گردانها می گردد، اقلیتی را مسخ شده شیطان و روحشان را 

 ،کشت و کشتار آنها ،برای نابودی را قبض شده توسط او معرفی کرده، و همین تعریف

شیطان  بعالوه،. بکار می گیرندبرای شرارت های افرادش، مجوزی قابل قبول و اخذ 

ست که بشریت نه تنها برای توجیه برداشتهای بی اساسش ا ساختگی ای فرضیموجود 

فرار از وسیله ای برای بعنوان کرده، بلکه از او  شطبیعی اختراعمخرب از اتفاقات 

سرکوب نیش های سوزانده ی وجدانش و  ،دون ترین رفتارهایشقبول مسئولیتهای 

زشتی ها، مانند همین توان در اختراع شاید هم توان اختراع آفریدگار  .می کند استفاده

و  ،تکاملی برای تحکیم اجتماع سازی –یکی از ابزارهای تحولی  ،آفریدگار خوبی ها

در تفکرات یکنواخت کردن ایده ی توده ها برای همرنگ کردن بیشتر ظاهر و باطن آنها 

 رفتاریی ظاهری و تفکری و در اجتماع سازی هر چه تفاوتها. باشدمثبت و منفی آنها 

ها در باورها، به  ی تفاوتایجاد می شود، و این کم در جمع کمتر باشد، استحکام بیشتری

از این جهت است که از دوران . آداب و رسوم مؤثر می افتند ی تفاوتهایاندازه ی کم

باستانی در هر گروهی از انسانها که بطور متشکلی دور هم جمع شده اند، اشتراک 

، اشتراکی که با تمامی خیر و شر را می توان براحتی یافت باوری در خلقت و خالق

مردم اجتماعات را به اکثریت و از این جنبه ها و  آمده،تهمیدات به قبول توده ها در 

تا  ،در بدوی ترین قبیله های باقی مانده از دوران حجر. دناقلیت ها تقسیم می کن
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 در اکثریت افراد هر اجتماعی چنین اشتراکات باوری را متجددترین اجتماعات کنونی،

 . می شوندمجزا ، و اقلیت ناباور به آنها همیشه محکوم شده و می توان یافت

ه همان اندازه سردرگمی هست ب ،در پارادایم تفکری انسانها در باره ی شیطان

تناقضات بسیار زیادی . شده اند قضاوتآن چه خوبی ها  ی (ها)آفریدگار در باره ی که 

طیفی . که شامل طیفی بس وسیع می شود ،بدیها وجود داردفرضی این خالق  در باور به

 ،شروعدر یک سمت طیف که از شیطان بعنوان موجودی واقعی، مجسم، حقیقی و عینی 

اکثر مردم همانطور که خدا را . ختم می شود آننمادی از بدی ها در سمت دیگر  و به

شیطان را  ،تصور می کنند نی یا مخوفو احیاناً دوست داشت ،، جذبه دارموجودی مجسم

مشمئز کننده، و  ،مشخص شمایلکه شکل و می دانند  مجسم و ،هم موجودی واقعی

 . دارد ترسناکی

در پارادایم تفکری انسانهای باورمند به نیروهای متافیزیکی در جهان سه 

  .رفتارهای شرارت بار انسانها ارائه شده اندارتباطش با نظریه برای شیطان و 

یا نیروئی است که برخالف نظم اخالقی متافیزیکی، و شیطان موجود  -6 

و در صدد غلبه ی ، از خارج بر آن وارد شده و سرشتی جهان فعالیت کرده، ،نهادینه

در این حال شیطان سعی دارد که جهان خوبی را که خدای مهربان . کامل بر آن است

در این . بر روح آدمیان غلبه می کندو برای این کار  ،ساخته از خوبی ها تهی سازد

، فقط فعالیتهایش در جهت منفی و وضع شیطان نیروئی در حد خدا، یا خدایان است

انسانها را توان مقابله  در این وضع، .، تا سازندگی، صلح و آرامشهستند کننده تخریب

ها کسی است تناو  ، زیرادنبربپناه  ی خوبی هابا او نیست، و فقط باید از دست او به خدا

بر روح و جسم انسانها و احیاناً  اومقابله کرده، و مانع پیروزی  شیطانکه می تواند با 

این نوع باور بیشتر با برداشتهای مسلمانان و  همان طور که خواهیم گفت .طبیعت شود

 .تطابق دارد( کاتولیک و ارتودوکس)مسیحیت کالسیک 

که از  ،کائنات استوجود ئی از و جز ،شیطان یک انرژی منفی متافیزیکی -3 

در این حال شرارت جزئی . بیرون بر آن وارد نشده، و انسانها باید با آن تطابق پیدا کنند

. بخود گرفته استو طبیعی و شیطان صورت بشری  شده،و سرشت انسانها  ،از کائنات

ها راه در این حال تن. بطور کلی غیر قابل چیره شدن و ریشه کنی می شود ،بازهم ولی،

و  تا در سطح فردی، ،ستو تقویت توانهای اونجات کوشش در بهبود رفتارهای آدمی 

تسلیم مقاومت کرده، و موجود در کائنات  در مقابل سرشت شرارت بار توانب اجتماعی
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بیشتر به ( و تا حدی کلونیست هاها پروتستان )باورمندان به مسیحیت اصالح شده  .نشد

 .ان باور دارنداین نوع برداشتها از شیط

شیطان نوعی نیروی شرارت بار الزامی ای است که علیرغم این که باعث  -2 

و یا نظم تجویز شده از جانب  ،شورش فردی یا اجتماعی بر علیه نظم اخالقی طبیعت

خدا می شود، ولی نتایج این گونه رفتارها و درس گیری از آنها برای بلوغ اخالقی 

در این حال شرارت ها در واقع تجربیاتی . استنیت الزم انسانها و بدست آوردن عقال

. تا عقل فردی و یا جمعی را تقویت بخشید ،هستند که باید از آنها نتیجه ی اخالقی گرفت

در این نوع تفکر شیطان مانند واکسنی است که بعضی از انسانها را دچار بیماری 

انسانها در خلق رفتارهای  درس گیری و تجربه اندوزی بقیه یکه با  ،اخالقی می کند

در امان بشریت از بیماریهای شدید تر  شرارت بار مصونیت پیدا کرده، و در آینده

از در واقع این نوعی عقالنیت گرائی در توجیه شرارت های انسانی است تا  .خواهد شد

 .دان انسانها بکاهندبار سنگین شرارت ها بر دوش وج

هی برای مبارزه ی شخصی و یا گروهی با قبول هر نظریه ای مستلزم یافتن را

چه دینی و چه  که معلمان اخالق ندسته این همان راه های مختلفی. شرارتها است

 ،در حیطه های مختلف ، وطی تاریخ تفکری بشریتو یا عالمان علوم طبیعی  سکوالر،

به  فصل مربوط کتاب و دوم بخشهمانطور که در . سعی در ارائه و تجویز آنها کرده اند

خارج  که مستلزم ،شرارتها خواهم نوشت شق چهارمی بر این نظریه ها می توان افزود

کردن نیروها و باورهای متافیزیکی در ایجاد شرارت ها در رفتارهای فردی و بین 

که شرارتها محصول سرشتی یا اکتسابی خود  ه شودنشان داد تا، ستفردی انسانها

شرارتها . ی فرامادی در ایجاد شرارت انسانها نیست، و اثری از هیچ نیروانسانها هستند

تحول و تکامل هستند که هنوز  و اجتماعات معیوب محصول آنمحصول دستگاه طبیعی 

هیچ شرارتی خارج از قضاوت شرح خواهم داد که از این گذشته . کافی پیدا نکرده اند

نسبت به منافع ژگی را انسانها در طبیعت وجود ندارد، و این ما انسانها هستیم که این وی

همانطور که در کتاب  لذا،. به اتفاقات نسبت می دهیمو مضرات آنها برای خودمان، 

اخالقیات را در وجود باید ریشه های نه تنها  زیست شناسی مغز و اخالقیات آورده ام،

این امر . طبیعی خودمان جستجو کنیم، بلکه شرارتها نیز از همین ویژگی برخوردارند

ز کوشش بیشتر به هدف اثبات وحدانیت فیزیکی وجود در همه ی کائنات است، بخشی ا

بخش کوچک و ناچیزی از آن،  پیچیدگی در رأسما انسانها سامانه ی حیاتی و جائی که 

از این گذشته یافتن زیربناهای طبیعی شرارت ها در وجود خود انسانها، و . آن هستیم
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را بر می انگیزد که راه ها و چاره هائی برای عوامل سرشتی و اکتسابی آنها این امید 

این مخرب ترین و مهلک ترین بیماری انسانها، چه در سطح فردی و چه در سطح 

که طی قرون اخیر تا  ،موفقیت در علم طب یش ازموفقیت در این امر ب. اجتماعی بیابیم

است در بهبود  حد زیادی آالم جسمانی و احساسی انسانها را تسکین موقتی یا دائمی داده

  . کیفی و کمی زندگی انسانها مفید واقع خواهد شد

از هنگامی که انسان خردمند خردمند پا به عرصه ی هستی نهاده است درگیر  

حل و فصل مسائل و مشکالت تفکری در باره ی طبیعت ذات خودش و توجیه اتفاقات 

. سر می زنند د او،موجودات زنده، منجمله خواست که از  بوده طبیعی و رفتارهائی

تحول و تکامل مغز به انسانها این توان را ارائه داده تا در باره ی مسائل انتزاعی از این 

از این گذشته، موفقیت در اجتماعی شدن انسانها مستلزم . دنبه تعمق بپردازای گونه 

تجربه و  ،و ارائه ی راه حل برای آنها ،مسائل مشخص کردن و معرفی مشکالت و

  .از نتایج پیاده کردن این راه حل هاست اندوزی

 ،هستند به طبیعت نزدیک تر کهده، شبارها گفته ایم که در اجتماعات متجدد ن

به انجام می  یک اجتماع افراد ر کاهش تفاوتهای ظاهری و باوریای سرشتی دسعی 

رخوردار ات که از ثبات پابرجائی باین اجتماع. افزایدبی ساختار اجتماعیبه قوام  تا ،رسد

، بخصوص اگر گریبانگیر تعداد قابل مالحظه بین فردیها ی یستند، با تفاوت نبوده و ن

 لزاماطی تاریخ  از این جهت است که. براحتی به لرزه می افتندای از افراد شوند، 

ی که ایجاد دیگر از بین مشترکات متعدد ،کاهش تفاوت ها و یک دست کردن اجتماع

و انواع خالق ها در  ،خلقت ،ی واحد گیتی شناسیهایه ارائه ی نظرموجب کرده، 

گرد در یک سرزمین متولد شده و با اجباری اتفاقی که شده است  ی باطناً متفاوتی انسانها

توسط یا ایدئولوژی های مختلف، قبول یک دین یا مذهب بارها طی تاریخ . هم آمده اند

یا مان اجتماع به همان دین اجتماع باعث شده که به سرعت اکثریت افراد ه انرهبر

شیعه در ایران صفوی، و مسیحیت در روم بعد از ) رده و تن دهندایمان پیدا کایدئولوژی 

 (. کنتسانتین

 یکی ازیک رنگ کردن رفتار و افکار و حتی ظاهر افراد اجتماع الزام حذف 

بوده،  گامهای بلند برای فاصله گرفتن از طبیعت حیوانی و محصوالت سامانه ی لیمبیک

 شده متجددانه بارزترین شاخص های تحول و تکامل اجتماعی یکی ازدر قرون اخیر و 

 .دال دموکراسی را پایه گزاری می کنکه زیربنای حکومتهای لیبرمعیاری  ،است

به شکل  یا ایدئولوژیکی، نه تنها از نظر ظاهری، بلکه از نظر تفکری ،همرنگ شدن

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


  

 180 

نه تنها ، ولی در اجتماعات استحکام یافته ندارده گیری اجتماعات بدوی کمک می ک

الزامی نیستند، بلکه با توسعه ی ارتباطات جمعی و شک هر روز افزون شونده در 

باورهای ثبات یافته ی اجتماعی، و مقبول افتادن ویژگی های فرهنگهای دیگر سعی در 

تفاوتها بعلت ترس سرشتی از . حفظ آن استحکام اجتماعی را بیشتر در هم می ریزد

تکاملیشان در طبیعت کمتر  –اعقاب تحولی را از  آنهااز بین بردن  برای تمایلانسانها 

به ارث برده اند، و مدت زیادی نیست که بعضی از اجتماعات  و وحشی اجتماعی شده،

توانسته اند بر این اصرار سرشتی غلبه کنند، و یکرنگی تفکری را الزامی برای قوام 

 .اجتماعی ندانند

 ،در راه شناخت خدای بدیها واحد در اجتماعاتتفکر  تزریقکوشش برای  

به قدیمترین سالهای تاریخ انسان خردمند می و یا هر باور دیگر  ،مانند خدای خوبیها

از آنجا که طی تاریخ جواب قانع کننده و واحدی برای توجیه این برداشتها ارائه . رسد

برای خود ابداع کرده و به آن باور پیدا کرده  داده نشده، هر قوم و قبیله ای برداشتی

دینی در پارادایم های متافیزیکی ارائه ی توجیهات ، بخصوص تجمع این برداشتها. ستا

کالفی که نه تنها . تبدیل شده اندبه کالف سردر گمی  که دوام پیدا کرده اند، و فلسفی

جیهات و پیشنهادات ارائه از آنجا که تو. مشکل گشا نبوده، بلکه خود مشکل زا شده است

 ،بوده شده محصول اذهان انسانهای گوناگون، با زمینه های فرهنگی و اجتماعی مختلف

و از منبع واحد و موثقی سرچشمه نگرفته اند، طی تاریخ تغییر شکل داده و سیری 

مانند هر تحول و تکامل دیگری، در این مورد هم، . تکاملی طی کرده اند –تحولی 

و در آن  مانده،ستانی دوران بی خبری ها غوطه ور تماعات در تفکرات بابعضی از اج

ویات تکه مکرراً در محدست و پا می زنند، در حالی که فرهنگهای انعطاف پذیر 

های  یشنهادات جدیدتری ارائه داده و مقبول تودهفرهنگیشان تجدید نظر می کنند، یا 

و برای توجیه این  باورها برداشته اند، و یا بطور کلی دست از این کرده اند مردمشان

 . برداشتها به انواع علوم پناه برده اند

در اجتماعاتی که افکار باستانی هنوز هم غلبه داشته، و متفکران و توده های 

ارائه ی و  مردم اصرار در محافظه کاری های تفکری دارند، مشکالت عدیده ای در

در مورد . ات تر برای این برداشتها وجود دارندبا ثبعقالنی تر، و یا  قبوالندن توجیهات

د که آیا باید آن چه را که خدای ناز این جا سرچشمه می گیر سؤاالتخالق زشتی ها، 

 مقبول افتاده را برداشتیبی هیچ شک و شبهه ای  باور شده، و شرارتها، یا شیطان

ً ساختاری تشکل یافته ؛انتزاعی در نظر گرفت جسم است که و م ،و یا شیطان واقعا
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آیا شیطان که مظهر و نماد  و شکل و شمایلی خاص دارد؟ فضائی را اشغال کرده

شرارتهاست از دنیای متافیزیکی آسمانها، یا بهشت و یا دنیای فرم های افالطونی به 

یا  ؛یا نیروئی متافیزیکی و بخشی از سرشت خدا یا خدایانست ؛جهان مادی تبعید شده

تا بتواند در وجودشان رخنه کند؟ آیا او در این  ،نها شده استخاکی و از جنس خود انسا

و انسانها در حیطه ی  ،رخنه گری در برابر کوششهای خدایان خوبی ها پیروز شده

قدرت او افتاده اند؟ آیا او خالق مادیات و کائنات محسوس است و از این نظر معادلی 

و  ،شیطان موجودی متعالی است؟ اگر و روحانی برای خدایان در خلق دنیای معنوی

آیا خلقتش مثل خلقت بقیه ی نهادها برنامه ای الهی  ،یا خدایان خوب است ،مخلوق خدا

هدف از رفتارهایش، برخالف قضاوتهای ما، جزئی از برنامه های خدای  آیا ؟است

و یا خدایان خوب پیش آمده  ،خوبی هاست؟ آیا اشتباهی در کارهای خلقت توسط خدا

حوا و پسرش  ، مانندنه اشتباهاتی که در خلقت انسانها از ابتدائی ترین آنهااست، آن گو

قابیل اتفاق افتاده اند؟ آیا برخالف برداشتهای ما وجود شیطان در کائنات اثری مثبت و 

از این نوع هستند؟  ی خالق خوبی هاتکاملی داشته، همانطور که همه ی برنامه های خدا

عی بوده است که در نتیجه ی زیرپا گذاشتن دستور خدا آیا شیطان نهادی ماوراء طبی

متافیزیک  –تا بتواند از سد فیزیک  ،و پا به هستی مادی گذاشته است ،تغییر ماهیت داده

خدای خوبیها برای مقابله با آن کاری که  ؟در انسانهای خاکی نفوذ کند و ،عبور کرده

ن چه را که ما شهر نشینی، تجدد و یک بار با تجلی در جسم عیسی انجام داده است؟ آیا آ

و هر چه که بر خالف نظم آنست کار شیطان ، تمدن می خوانیم کار خدای خوبی هاست

است؟ آیا آن طور که بعضی از متعصبان دینی باور دارند شهر نشینی و ایجاد اجتماعات 

است، پیچیده که بالفعل عامل اکثر شرارتهائیست که طی تاریخ گریبانگیر انسانها شده 

او و یا نسلها و ذریه های کار شیطان و یا تظاهر وجود او هستند؟ آیا این خود شیطان 

و نکبت و بدبختی  ،که گاهگاهی بصورت رهبران بر این اجتماعات حکمفرما شده هستند

و همسایگان دور و نزدیکشان ایجاد می کنند؟ آیا بخشی از تکنولوژی  ساکنین آنهابرای 

ئی هر چه بیشتر برای تخریب و کشت و کشتارشان بکار گرفته می انسانها که با کارآ

که بر یک یا دو  بوده،شود، محصوالت شیطان هستند؟ آیا تمامی جنگها کار شیطان 

ی ؟ آیا شیطانکرده استو عقالنیت و منطق را از آنها سلب  ،طرف نزاع حکمروا شده

و از آن طریق افکار و اعمال  ،وجود دارد که بدنبال غلبه بر روان قدرتمندان است فردی

و یا شیطان نیروئی است که بر گروهی از  ؟گروه بزرگتری از انسانها را متأثر می کند

انسانها غلبه کرده و آنها را مجبور به شرارتهای دسته جمعی می کند؟ آیا همه ی این 
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ستند و برای فرار از قبول مسئولیت ها در رفتارهای مخربی نی ،سؤاالت مخلوق ذهن ما

گرفته و عبرت و هرگز نتوانسته ایم از آنها درس  ،که بطور روزمره از ما سر می زنند

و در همان سبعیتی باقی مانده ایم که از ابتدای  ،تکامل اخالقی اجتماعی مناسبی پیدا کنیم

شاید . ؟ و هزاران سؤال مشابه دیگرخاکی با آن متولد شده ایم ظهورمان در این کره ی

 ررسی سیر تاریخی در باره ی خالق زشتی ها و بررسی ساختار مغزیبرگشتن به ب

 .مربوطه جواب بعضی از این سؤاالت را روشن سازند

بی نظمی در نظم  نمادباستانی نه تنها شیطان را  ادوارانسانها از  بطور عام،

شخص او باور داشتند که ، بلکه پنداشتنداخالقی ساخته شده توسط خدای خوبی ها می 

بنظر می رسد که اکثریت اجتماعات شیطان را  .استنه درگیر ایجاد این بی نظمی فعاال

در واقع بر خالف نظم اخالقی ای که خدای خوبی ها  می دانند کهدانسته و موجودی 

سعی در برقراری آن می کند، شورش کرده و یا عامل بهم زدن نظمی است که خدا قبالً 

 . برقرار کرده است

 و هست بودهرسمی بر این  کلی وشیطان با انسانها، باور  رابطه یمورد در 

که وقتی شیطان بر روحی مستولی شده و آن را قبضه می کند شخص مبتال از شرارت 

و رفتار هایش را توجیهی  ،رفتار های خود آگاهی نداشته، درون نگری را از دست داده

اقسام جنگها، نسل کشی ها،  از این گونه رفتارها راه انداختن انواع و. اخالقی می کند

و  ایدئولوژی های مخرب، ، تجاوز،قتل عام ها، استبداد، قتل های فردی، دروغ، خشونت

نظم بین فردی و درون فردی را می توان نام برد، که  ،هرگونه رفتار مخل نظم اجتماع

به اخالقی بودن  عامالن آنها معموالً به شرارت این کارها پی نبرده و خود را

می توانند به  می شوندشرارتها  ی که قربانی اینتنها دیگران. قانع می کنندرهایشان رفتا

بعلت این . برده و آنها را شرارت بار قضاوت کننداین افراد پی رفتارهای  بودنیطانی ش

افراد تسخیر شده توسط شیطان ندرتاً قادر به ارزیابی فکر می شده که اختالالت است که 

ند، و در نتیجه شده انتایج بد رفتارهائی می شوند که گریبانگیرشان و تجربه اندوزی از 

 .به بدخیمی رفتارهایشان را ندارنداقرار  توان

همان طور که در سیر تفکری در باره ی خدایان گفتیم عالوه بر حماسه ی گیل 

مجموعه ی کتیبه های  (Enûma Eliš)گمش که بارها به آن اشاره رفته، انوما الیش 

انده از تمدن بابلی های ساکن عراق کنونی است که در آنها افسانه هائی در باره ی باقی م

مبارزات بین خوبی ها و بدیها در سطح نیروهای ماوراء طبیعت، بخصوص ورای 

در این کتیبه ها شیطان با نیروئی برتر از انسان ها معرفی . آورده شده اند طبیعت انسانها
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 (شیطان)َشطان . ذهن اکثریت انسانها جای گرفته است شده است، باوری که هنوز هم در

قدیمترین نامی است که بابلی های باستانی برای این نیرو بکار می گرفتند، نامی که با 

ولی در پارادایم تفکری بابلی های آن زمان . تغییر مختصری هنوز هم مصطلح است

ً به معنی شخصیت شروری نبوده است و در این  ،آن رقیب معنی واقعی. شیطان الزاما

ی اصلی تمامی اسطوره های هامفهوم رقابتی یکی از هسته . رقیب خدا است مورد

در این . سرچشمه گرفته از خاور میانه در باره ی نیروهای متافیزیک شر و خیر است

و جنگ و خونریزی  ،منطقه اسطوره ها همیشه زمینه و رنگ و بوی مبارزات حماسی

بوده اند که دشمن همیشه بد را هر اجتماعی جنگجویان خوبی  و قهرمانان ،داشته اند

مردمان این منطقه که اولین پایه . مغلوب می کرده، و خود خوبشان مغلوب پذیر نبوده اند

زندگی موفقیت آمیزشان وابسته به  ند،ا های شهر نشینی و فرهنگ را پایه گزاری کرده

هرچه که این نظم هر که یا لذا، ، ی شدکه با نیروی نظامی حفظ م نظم اجتماعی شده بود

نسلهای بعدی آنها که تدریجاً به بقیه نقاط زمین . را بهم می زد الزاماً شرور می دانستند

را با خود به همه جا، منجمله آسمانهای تخیلی و ساکنین  توجیهاتمهاجرت کردند، این 

ی سرشتی در تمایل جنگ همیشگی بین دوست خوب و دشمن بد که زمینه ا. آنها کشاندند

و اجتماعی دارد، به جنگی در سطح کائنات بین خدای خوب نظم دهنده، و  ،به بقاء فردی

. شیطان بدکار، که با شرارتهایش سعی در بهم زدن نظم مطلوب را دارد، تعمیم داده شد

 در اسطوره ی گیل گمش که حاوی خلقت و طرز خلقت خود خداهاست، خلقت انسانها

همانطور که در بخش اسطوره ی خلقت . عملشان شرح داده شده استبعنوان آخرین 

بابلیها گفتیم خدایان خلق شده خوب و بد داشته و همانطور که مطلوب انسانهاست، 

در این افسانه ها ولی، . نده اخدایان شرور توسط خدایان جوان و خوب مغلوب می شد

ط جنسی بی قاعده، و جنگ رفتارهای شرارت بار از قبیل قتل، حسادت، توطئه، رواب

از این جهت . طلبی بین خدایان خوب پیروز و خدایان بد مغلوب تفاوت زیادی نداشتند

بود که رفتارهای شرارت آمیز بخشی از ساختار طبیعت و اجتماعات، حتی بین خدایان، 

ولی فقط رفتارهائی مقبول می افتادند که از خدایان پیروز سر . مورد قبول واقع می شدند

 . می زدند

بابلیهای آن زمان فقط رفتارهائی را شرور می پنداشتند که برخالف نظمی بود 

که مردوک سعی در برقراری آن در جهان فیزیکی می کرد، و گرنه قضاوت در رفتار 

در اسطوره . اجتماعی خدایان در دنیای متافیزیکی را از عهده انسانها خارج می پنداشتند

نی در نتیجه ی تخریب کائنات قبلی خلق شده و آثاری از ی خلقت بابلیها جهان کنو
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شرارتی که باعث تخریب جهان قبلی شده هنوز هم در آن باقی مانده و در تار و پود آن 

 .تنیده شده است

انسان بود سلطانی خودکامه و  2/6خدا و  2/3در اسطوره ی گیل گمش، او که 

روک، و وز مظالمش در شهر ابرای جلوگیری ا (moit) ظالم بود که خدای ان کی

را که نیمی انسان و نیمی ( mo sttp)به نام ان کیدو مبارزه با او، انسانی وحشی 

ان کیدو که توسط حیوانات و انسانهای وحشی پرورش یافته . ، خلق می کندحیوان بود

و با  ،بود، بعد از جنگی تن به تن که برنده ای نداشته، با گیل گمش دوستی برقرار کرده

در این سفر آنها با هم هومباال . هم به سیر و سفر به اطراف عالم می پردازند

(lpgbsms )گیل گمش درخواست عشق بازی خدائی به . دیو جنگل سدر را می کشند

را بعد از کام گیری به قتل برساند، رد می  همخوابه هایشنام ایشنار را که عادت داشت 

را  (Gugalanna) او نر بهشت به نام گوگاالنالذا خدایان بر او خشم گرفته و گ. کند

در . گیل گمش با کمک دوستش این گاو را به قتل می رساند. برای کشتنش می فرستند

 (Shamash)را می کند، خدائی به نام شماش نتیجه ایشنار درخواست قصاص هر دو 

دو و ایشنار از خون گیل گمش می گذرد، ولی قضاوت می کند که ان کی ،واسطه شده

ایشنار ان . و در اراده ی خدایان دخالت کرده است، حقی برای جنگ با این گاو نداشته

گیل گمش در مرگ . کیدو را بیمار کرده، بطوری که او در اثر این بیماری فوت می کند

این ترس از مرگ باعث می . و از مردن بهراس می افتد ،دوستش عمیقاً سوگوار شده

لذا او در پی یافتن . حیاتی بگردد که به او عمری ابدی بدهد بدنبال آببی نتیجه شود که 

از  تر این شخص قهرمان روایت باستانی. می گردد( Utnapishtim)یوتناپیشتیم 

اوست بنا بر این اسطوره،  طوفانی است که قوم سامی آن را طوفان نوح نام نهاده اند، و

یوتناپیشتیم به گیل گمش می گوید . این سیل عظیم نجات داده است که انسانها را از انهدام

و خدایان مرگ را بخشی از طبیعت انسانها  ،که او هرگز عمر ابدی پیدا نخواهد کرد

 . و حیات ابدی را برای خودشان نگهداشته اند ،کرده

ه حاشیه ای رفته و حقیقت علمی آن چه که به در این جا بی مورد نیست ک 

شک در باره ی حقیقت داشتن داستان نوح وقتی . طوفان نوح معروف شده را بیان کنم

یهود و نوستن  از کتیبه های باستانی تر از تشکل قوم گیل گمشبرانگیخته شده که داستان 

س استرالیائی گشوده رمز این طوفان جدیداً توسط زمین شنا. کتابهای عهد عتیق یافت شد

در  آخرین دوره یخ بندان انتهایسال پیش و در  8111 بر اساس این مطالعات. شده است

 Laurentide) آمریکای شمالیقطب ها، بخصوص یخی که  یخ های اثر ذوب شدن الیه
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Ice Sheet) ،و بدنبال آن سیل عظیمی رخ داده که  های طوالنی باران را پوشانده بود

سطح آب دریا ها و  این مذاب شدن. بی سابقه بوده استاز آن ل قبل سا 611111در 

ی کره ی زمین  این واقعه زمین شناسی در همه. متر باال آورده است 6.2اقیانوسها را 

و  ،اتفاق افتاده، ولی در فرهنگ های خاورمیانه به صور مختلف وارد، و دهان به دهان

با قبول  پوزش طلبان یهودی مدرن. ی شده اندیا در نوشته های دینی و غیر دینی توجیهات

واقعیت علمی و بی ارتباط بودن این واقعه با خشم خدا بر مخلوقات بی گناهش، استفاده 

و تزریق ترس از  ،ی استعاری از این داستان ساختگی را به هدف اخالقی کردن توده ها

 علمی س مطالعاتبر اسا. عدم گردن نهادن به دستورات اولیاء دین، توجیه می کنند

دریای سیاه که دریاچه ی آب شیرین کوچکی بوده و توسط صخره هائی در مسیر تنگه 

این دریا وصل  بوسفور از مدیترانه جدا می شده است طوری مملو از آب می شود که به

و باور علمی  ،این منطقه ی زیر آب رفته از نظر تاریخی اهمیت زیادی دارد. می شود

این سیل . برخاسته استغرق شده ی ان هند و اروپائی از همین منطقه بر این است که زب

این محققان تخمین می زنند . و باال آمدن آب موجب اتصال این دو دریا به هم شده است

در اثر این آب  استکیلومتر مربع خاک در این منطقه زیر آب رفته  22111که حدود 

اند که با در نظر گرفتن جمعیت کم نفر بی خانمان شده  623111گرفتگی عظیم حدود 

بازماندگان این افراد، از سواحل . انسانها در آن زمانها، معادل میلیونها نفر بوده است

دور شده و به خشکی اروپا مهاجرت کرده و دانش کشاورزی خود را به آنجا برده و پایه 

افسانه های  این سیل عظیم در همه داستانها و. گزار دهکده نشینی اروپائی شده اند

بصور مختلف بیان شده و در میانه که آثارشان باقی مانده،  و خاور ،ساکنین آسیای غربی

این گزارش . ادیان هندوستان و ادیان ریشه گرفته از خاور میانه نیز وارد شده است

شفاهی هم مثل موارد مشابه کم کم تغییر شکل داده و عوامل مختلفی برای توجیه آن بیان 

ً انسانهای آن دوران که عوامل آسیب رسان طبیعت را قهر خدا برای  .شده اند مطمئنا

این سیل عظیم را هم بلیه ای آسمانی دانسته و  ،مجازات رفتارهای نابجایشان می دانستند

بصورت افسانه ی نوح روایت شده، و آنرا  ، وبعداً همین امر در فرهنگ قوم سامی وارد

این واقعیت . ارائه داده اند خداپرستی دعوتش به برای سرپیچی قوم او ازمجازاتی 

اتمسفر در زمان ماست که موجب ذوب یخ های  نهواشناسی زیربنای ترس از گرم شد

 .قطب شمال و جنوب خواهد شد

Chris Turney, Quarternary Science Review, 26, 2036-2041, 2007   
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دی ها نزاع بین خوب اسطوره های باقی مانده ی یونانی هم در چهارچوب تراژ

 –برای یونانیان تراژدی ها که در مراسم ساالنه ی ملی . و بد را به نمایش می گذاشتند

دینی بصورت نمایش های تئاتری برگزار می شدند بازتابی از اتفاقاتی بودند که در 

در این اسطوره ها، خدایان به دست انسانها . زندگی فردی و اجتماعی آنها جریان داشتند

سرنوشت از به باورآنها . ارت ها را آفریده، و بلیه ها را بر اجتماعات فرو می ریزندشر

قبل تعیین شده توسط خدایان و اعمال و کردار ارادی و یا اتفاقی انسانها مسئول همه ی 

شرارتها ی ایجاد شده توسط خدایان برای درس دادن به انسانهاست تا از . شرارتها هستند

و آنها را بخاطر زیرپا گذاشتن دستورات اخالقی و برپا کردن جنگ  ،غرور آنها بکاهند

در این پارادایم تفکری هر بلیه ای که بر کسی . و خونریزی های ناحق مجازات کنند

و هر شرارتی که در اجتماعات اتفاق می افتد، مبتالیان مستحق این فجایع  ،دد می شووار

حتی . کم و بیشی به آن باور دارند برداشتی که اجتماعات مختلف هنوز هم. هستند

گاهگاهی رفتارهای اتفاقی که انسانها بدون هدف زیرپا گذاشتن دستورات اخالقی انجام 

در تفکر یونان باستان از آنجا که انسانها . می دهند ممکنست منجر به شرارت شود

ه، در نتیجه مشکل می توانستند به ریشه ی شرارتها پی ببرند، آنها را به خدایان نسبت داد

فیلسوفان یونانی در برابر . به قضا و قدر و یا سرنوشت گرائی تمایل پیدا می کردند

و سعی در عقالنی کردن این باورها  ،مقاومت می کردند باورهای اسطوره ای این گونه

این متفکران عقل گرا در راه حقیقت یابی برای توجیه چنین باورهائی سعی . می نمودند

سال پیش بین این فیلسوفان و حاکمان  3311مجادله ای که بیش از . وافر می کردند

سیاسی و عوام برقرار شد اثری تاریخی در سیر تفکر دینی و غیر دینی دنیای غرب و 

خاور میانه گذاشت، و افرادی مانند سقراط با نوشیدن جام شوکران در این راه جان 

بود در نوشته هایش هم افکار خود و افالطون که شاگرد سقراط و استاد ارسطو . باختند

در ابتدا تفکر افالطون در باره ی شرارت بر این محور . هم افکار استادش را گنجانید

اگر . دنبود که این گونه رفتارها محصول جهل انسانها هستند، و ریشه در آن دار

ده، و یا انسانهای با عقل سلیم در برابر انتخابی شرارت بار قرار بگیرند از آن حذر کر

افالطون باور داشت که تقوا  .داشته باشدراه حلی را انتخاب می کنند که اثر سوء کمتری 

قابل تدریس و یادگیری هستند، و با دادن اطالعات صحیح و  (todps )و مردانگی 

عقالنی به انسانها آنها قادر خواهند بود در مقابل شرارتها عکس العمل اخالقی مناسبی 

آموزش و پرورش مناسب توسط عقال می توان ریشه های تمامی شرارتها  با. انجام دهند

افالطون باور . تا بتوانند از آنها اجتناب کنند را روشن کرده، آنها را به نوجوانان آموخته

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


  

 187 

داشت که به تعلیم ندیده ها راهی برای فرار از شرارتها یاد داده نشده، لذا به آنها مبتال 

می  را انسانهائی در نظر ورهاعدی افالطون شیطان یا شردر نوشته های ب. می شوند

گرفت که مبتال به بی عدالتی، ایجاد اختالل در نظم اجتماعی، غلبه گرائی، استبداد و بی 

این افراد ممکنست آموزش هم دیده باشند، ولی آموزشی مختل و گمراه . شده اندمنطقی 

محکوم  ظالمانهستاد بزرگوارش سقراط اند، مانند کسانی که باعث شدند که ا گرفتهکننده 

افالطون شیطان را تجسم یافته در همین نوع قدرتمندان اجتماع می . به مرگ شود

الهیاتی می دانست  -فرهنگی  –اجتماعی  -او شیطان را یک حقیقت سیاسی . دانست

شرارت نه تنها در سطح افقی و بین انسانها، بلکه در  بطوری که باعث می شود که

برای افالطون سلطان . مودی در ارتباط بین خدایان و مردم نیز اختالل ایجاد کندسطح ع

که مخلوق مردم و فرهنگ اجتماعی آنها است، و به او  مستبد تجسم شیطان بود، شیطانی

افالطون که به روح انسانها اهمیت . گردن می نهند انشهایتن در می دهند و به استبداد

سبب رفتارهای خوب می دانست، باور داشت که باالخره م زیادی داده و آنرا اعال و

او عادات خوب را منطقی و عاقالنه می دانست، و . جسم در خدمت روح در خواهد آمد

  .عادات بد را شیطانی و شرور می خواند

از نظر ارسطو انسانها بطور ذاتی طبیعت خوب و بد ندارند، بلکه آنها را می  

نبوده و انسانها فقط در ارتباط با خدایان رفتار بنظر او . ردتوان شرور و یا متقی بار آو

نیستند، و شرارتی که در رفتار انسانها مشاهده می شود  این خدایانمنفعل مفعول  آنها

انسانها به همان اندازه از جسم  او باور داشت که. ناشی از اختالل در این ارتباط نیست

 .به اندازه ی روح اهمیت دارد لذا جسم. عالخاکی و پستی ساخته شده اند که از روحی ا

باور داشت که می توان همه  وانتظارات زیادی از انسانها داشت  که افالطون برخالف

، ارسطو باور داشت که انسانها قادر ،ی انسانها را متقی و خالی از شرارت بارآورد

. سانها انتظار داشتنیستند که برخالف طبیعتشان رفتار کنند، لذا کمتر از افالطون از ان

قرار گسترده در یک طیف بطور سرشتی  از نظر اخالقی معتقد بود که انسانهاارسطو 

ً اخالقی و همآهنگ هستند و در  ،گرفته اند، در یک طرف انسانهائی هستند که مطلقا

از این . طرف دیگر کسانی هستند مثل معتادان، که مقید به هیچ قید و بند اخالقی نیستند

که نمی توان همه ی انسانها را به نیکوئی هدایت کرد، و این افراد همانهائی  جهت است

ارسطو . هستند که ارزش هدایت کردن هم ندارند، زیرا سرشتی تلخ و نامطلوب دارند

شرارت را مثل یک بیماری می دانست که مبتالبه بعضی انسانها می شود، ولی باور 

شرارت ارسطوئی بمراتب خفیف تر از . داد داشت که شاید بتوان آن را تا حدی تخفیف
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ولی هر دو باور داشتند که فقط در زمان کودکی و نوجوانی . شرارت افالطونی است

است که می توان تقوا و مردانگی را به کودکان یاد داد، انسان بالغ کمتر مستعد تربیت و 

ارت یک بطور خالصه افالطون باور داشت که شر. یا درمان قابل مالحظه ای است

طغیان متافیزیکی است لذا نظرش بر این بود که اجتناب انسانهای خوب سرشت از 

او باور داشت که با تصحیح وضع . شرارتها آنها را متعالی تر و قدسی تر می کند

در حالی که ارسطو باور داشت . اجتماعی شاید بتوان شرارت را از اجتماع خارج کرد

آدمیان شرور را صحت بخشید، زیرا این شرارت و که باید سعی کرد که طبیعت مختل 

یا تقدس آدمیان است که شرارت و یا قداست اجتماع را تعیین می کند و نه یک نیروی 

 . او شیطان را چیزی طبیعی در نظر می گرفت و نه ماوراء طبیعت. متافیزیکی

بطور خالصه می توان گفت که در تفکرات فلسفی یونان باستان، که بعلت 

ی و عقالنی تر بودنشان، و برخالف تفکرات باستانی تر که شرارت را محصول منطق

خدایان می دانستند و انسانها ناظران منفعل این نزاعات بودند، انسانها تا حدی در 

با آموزش و از زمان کودکی می توان  که، قلمداد می شدندشرارت رفتارهایشان مقصر 

برداشتی که با یافته . داده و بهبود بخشید پرورش شرارت ذاتی در وجودشان را تخفیف

در این نوع برداشت ها شرارت ناشی از نزاع . های علمی مدرن مطابقت زیادی دارند

بین خدای خوب و بد نیست بلکه برخوردی است بین انسانهای بدسرشت و یا بد تعلیم 

 .دیده و نظم جهانی

، که جایگاه بسیار در تفکر زرتشتیها  و زشتیها تفکر در آفریدگار خوبی 

در نوشته های ابتدائی زرتشتی ها، دینی که از . سیری تکاملی داشته است روشنی دارد،

ایران باستان برخاسته، اشاره ای آشکار و واضح به چگونگی و زمان خلقت اهریمن، یا 

بعداً دکترین دوگانگی روح اهریمنی و اهورمزدائی بصورت . نشده است انگره مینو

شتی و زیبائی که از زمانهائی بس دور هریک سرگرم ساختن دنیای خویش دوقلوهای ز

همانطور که قبالً گفتیم، بنا بر باور زرتشتیان روز و . گرفته است ند، قوت بیشتریه ابود

ع را به نفع خود روزگاری خواهد آمد که باالخره اهورمزدا بر اهریمن فائق آمده و نزا

در آن زمان بازسازی جهان یا . لیدی ها خواهد زدود، و جهان را از پخاتمه خواهد داد

در این دوران که شبیه . فرشگرد، به سبکی که قبل از هجوم اهریمن بوده، آغاز می شود

به آخرالزمان بعضی از ادیان ابراهیمی است، انسانها مورد قضاوت قرار گرفته و هر 

ه های بعضی از فرق در نوشت. کس به مجازات و یا پاداش اعمال بد و خوبش می رسد

و  ،زرتشتی بخصوص زروانیان، بنظر می رسد که اهریمن مانند اهورمزدا ازلی بوده
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بخودی خود در حیطه ی خودش پا به هستی گذاشته است، حیطه ای که با خالئی بس 

اهریمن که مانند اهورمزدا توسط . شگرف از حیطه ی اهورمزدا جدا شده است

دنیای تحت سلطه ی خودش نهادهای شروری از قبیل دیوپرستان پرستش می شده، در 

و دیوهای " جه"میتوخت، آکومان، اندار، سووار، نکاهد، تایرو، زریک، همسر خودش 

در حیطه ی اهریمن، مخلوقات او، مانند مخلوقات اهورمزدا . مازندران را آفریده است

که  ها یا ددها؛ (Druj)دیوهای اصلی؛ و دروج . به دو گروه اصلی رده بندی می شوند

اکثر مخلوقات اهریمن قادر به انتشار طاعون، بیماریهای مسری . همدستان دیوها هستند

دیگر، درد و مشقت بوده و هریک حامل سالح های خود بوده، تخم تاریکی کاشته و 

تعداد دیوها زیاد بوده، و بخشی از آنها . آورنده ی بوی تعفن، آلودگی، و بدسرشتی هستند

آکومن که خالق افکار پلید و : دیوها شش نوع هستند. سانها مخلوط شده اندبا بدن ان

آشوبگر است؛ ایندرا که ذهن انسانها را برای انجام کارهای خوب منجمد می کند؛ 

که رئیس دیوهاست و مجسم کننده ی توانائی اهریمن، استبداد، بی  ( raSsp)سوورا 

که ناخشنودی یا   (Naonhithya)ئونهیتیاقانونی، و تولید کننده ی هوی و هوس است؛ نا

که سم در گیاهان مخلوط می  (aspo t)افسردگی را در خالیق ایجاد می کند؛ تاروی 

. که سم ساز است و آب ها و گیاهان و حیوانات را مسموم می کند (estot)کند؛ و زیری 

اهانت و  تاروماتی که خالق: یا ددها که همکاران دیوها هستند عبارتند از دروج ها

که خالق انتقام و زخم چشم است؛ ویزارش  (stdhssihds) استهزاء است؛ میتااوختا

دیوی که با ارواح مردگان در سه روزی که روی زمین هستند ستیزه می کند، و بر آنها 

همان است  (tds) اهریمنی است؛ یوتا ترس و ذلت مستولی کرده و دروازه بان هستی

غذا خوردن بطور نامرئی به انسانها پیامی برای برطرف که موقع اجابت مزاج و یا 

 کردن این احتیاجات می رساند؛ آکاتاش مسئول ضاللت انسانها از راه راست است؛

چشما زلزله، و گردباد را می آفریند و با ابرها مخالفت می کند؛ وارون مسئول هوس 

آورد؛ آز چیزها های غیر طبیعی است؛ بوشاسب، هرزگی می کند؛ سیج خرابی بار می 

را می بلعد؛ پی نی طمع کاری است که نه از آنچه دارد لذت می برد و نه به کسی می 

 (oyspm)دهد؛ ناس موجب آلودگی است؛ فربتار موجب حواس پرتی است؛ سپازگ 

عفریت چشم زخم است که با  (emhsoh)غیبت کننده و تهمت زننده است؛ آقاش 

باد شومی است که مرگ آور  (eod thst)یهاد چشمانش انسان ها را می کشد؛ استو

در جنگ با الهه ی آورنده ی باران است و خشک سالی می  (eyspoh) است؛ آپاش

 .که توسن ساحره هاست (spots) آفریند؛ و باالخره کوندا

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


  

 190 

زرتشت باور داشت که خدائی که حقیقت است و عادل و نیکوکار نمی توانسته 

اهریمنی که از ازل در حیطه ی خودش جای گرفته . باشد آفریدگار اهریمن و دیو و ددها

ولی او از عهده ی . منتظر فرصت است تا به حیطه ی اهورمزدا حمله ور شود

احتماالً تا وقتی که او مزاحمی کامل نیست، صبر و تحمل خدا . اهورمزدا بر نمی آید

سعی کرد که به  مناهریبنا به باور زرتشتیان در ابتدای زمان . دلیل زنده ماندن اوست

در آن هنگام بود که اهورمزدا او را به . حیطه ی اهورمزدا حمله کرده و آنرا تباه سازد

وقتی که خدا جهان ها و هستی های خوب را خلق می کرد، اهریمن . مغاک پس زد

. مشغول ساختن نیروهای مقابله کننده ای بود تا خود را در حالت آماده باش نگهدارد

خدا خلقت جهان مادی را تمام کرد، اهریمن توانست بدرون آن رخنه کند و  باالخره وقتی

به عناصر آن هجوم آورده و آنها را بی ثبات، تباه پذیر، مستعد منفی گرائی و فساد و 

 .فروپاشی کند

سامی های نویسنده ی کتب عهد عتیق با برداشت همانطور که خواهیم گفت  

دید "ن می کردند که وقتی خدا خلقت را تمام کرد، بوده و بیا تفاوتبرداشتهای اخیر م

 .، لذا خدا شرارتی در آن نگنجانده است"همه چیزها خوب هستند

متافیزیکی نیروهای  مورددر ادیان ابراهیمی در یکی از باورهای عمیق 

برای اولین  کنترول کننده رفتارهای بشر راجع به فرشته مغضوبی است به نام شیطان که

بطور  .شده است یهوهدر جوار  مجسم او، اشاره ای به وجود عهد عتیق بار در کتب

در ابتدا تمامی  می توان برداشت کرده این است کهاین نوشته ها  ازکه  چه آن کلی،

نور را شکل می  من"  .نداتحت کنترول یهوه بوده یروهای شر و خیر یعنی آفریده ها، ن

را می سازم، منم خدای صاحب، که همه دهم و تاریکی را خلق می کنم، من خیر و شر 

داستانهای ضد و نقیضی در باره ی خلقت، رفتار،  .Isaiah 45:7 "این کارها را می کند

در کتب . قام اولیه و نهائی شیطان در کتب دینی آمده استمموقعیت، مسئولیت، و جاه و 

که حوا  هبود phalic symbol)(که سمبل آلت تناسلی مردان  این مارقوم یهود قدیمی تر 

شیطان به گردن را مسئولیت  در نوشته های بعدی اما، .ه استرا در بهشت اغوا کرد

که در کنار خدا و با شرط بندی  هدر داستان ایوب نیز این شیطان بود. نده اانداخت

 هکرد ئیو انسان بزرگواری را بی جهت مبتال به شرارتها ،هزیرکانه ای خدا را گول زد

 انندداستان عجیبی که در آن خدای بزرگ م. شیطانی فرض شده اند آفریده هایکه 

 به شخصیت شروری از انسانها برداشتهایشمحتاج قبوالندن با شرط بندی،  ، وانسانها

، بعنوان یک آزمایش بی را انسانبهترین  تا هداتن به توطئه ی او د و ،همثل شیطان شد
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ه شیطان به عنوان مأمور خدا ایوب را مورد در این افسان. مبتال کند فجایعبه بدترین  جا،

بلکه  ،ه، و نه تنها تمامی احشام و مال و منال را از او گرفتهامتحان و شکنجه قرار داد

، و در آخر خود او را مبتال به ههمه ی فرزندان دلبندش را به طرز فجیعی به قتل رساند

خواهی، و یا شکوه سرائی  اجازه ی عافیت ، بدون این کههبیماری پوستی تعفن زائی کرد

 .به او بدهد

در اعتقادات یهودیان که طی قرون و در نتیجه ی تأثیر فرهنگها و باورهای  

ً تغییر شکل می داد  ، قرنهاپیدا کرده اند یسرگیجه آور تحولیو سیر  ،اقوام دیگر دائما

ه دبعد از نوشته شدن کتب اولیه ی عهد عتیق، شیطان بدالئل مختلف مخالف یهوه ش

شیطان مخلوق  طی داستانهای ضد و نقیض این کتب، بخوبی مشخص نیست که آیا. است

یهوه  برخالفولی، بهر حال، شیطان . به نام الوهیم یهوه بوده، و یا مخلوق خدای دیگری

باستانی ی افسانه هادر  .و از آتش ساخته شده است مخلوق نبوده –و خدایان دیگر، خود 

، و است و در رأس آنها قرار داشته فرشته ها سلطانربار یهوه در د شیطاندر ابتدا  تر

که در صدد  ه استهمین موقعیت او بود. استپنداشته خلقتش را مدیون یهوه نمی احتماالً 

، و بفکر کودتا بر علیه سلطنت یهوه هبرآمد فرشتگان و اژدهای بهشتبعضی از تبانی با 

، فرشتگانی چون میکائیل و اسرافیل بر اوولی یهوه با همکاری . می افتدوبرکناری او 

در . می کندغلبه  ،و ثلث فرشتگانی که با او تبانی کرده بودند بر اژدها یا مار بهشتی،

 ،که شیطان با فرشتگان فتنه گرش از بهشت به شرق آن ه استاین طغیان بود ی نتیجه

و  ،زمین به دیوو دداین فرشتگان در روی . ه اندرانده شد ،که احتماالً مقصود زمین است

 . نده ااهریمنان تبدیل شد

بعد از  ،ب عهد عتیقکت ی کننده یبازنویسکه گرد آورنده و  Isaiahاشعیاء یا 

و  آزادی یهودیان از اسارت بابلی ها و از بین رفتن نسخه های قدیمی تر آن بوده است،

 ( ر باره ی عیسیمانند باور مسیحیان د)به باور یهودیان از مادری باکره متولد شده 

 Isaiah)نامید  (Lucifer آورنده ی روشنائی ستاره صبح یا) پادشاه بابل را شیطان و یا

 Luke 10:18گفته شده است که همین موضوعی بوده است که عیسی در . 14:12-(16

شیطان از جسم یک الل بود، وقتی  عیسی مشغول بیرون راندن"به آن اشاره کرده است 

. ک کرد، مرد شروع به صحبت کرد، و جمعیت دچار تعجب شدندشیطان جسم را تر

شاهزاده شیاطین، او یا  ( Beelzebub) بیلزباب ولی بعضی از آنها گفتند با کمک

من دیدم شیطان مثل صاعقه از "او جواب داد،  .Luke 11" را دور می کند طانشی

دم که مارها و عقربها را من به تو اختیار دا. (صاعقه بعنوان آورنده ی نور) آسمان افتاد
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 لگد کرده و بر همه نیروهای دشمن غلبه کنی؛ هیچ چیزی تو را آسیب نخواهد رساند

20-Luke 10:18).  بیلزباب به باور مسیحیان، و در سلسله مراتب شش گانه ی شیاطین

  .انسانها را مسخ کرده و بر وجودشان غلبه کند دشرورترین شیطانی است که می توان

 آنها از اسارتیهودیان با کوروش پادشاه ایران که نجات دهنده ارتباط 

و ( خدای خوبیها)و عقیده مذهبی ایرانیان به دوگانگی اهورمزدا  ،پادشاهان بابل بود

 در باره ی شیطان افکار بعدی آنهاتحول اهریمن بعنوان نیروی پشتیبان بدیها نقشی در 

گفته  اتتعبیر. تحول پیدا کردد خدا ض بر اساس این اعتقادات شیطان به شکل. داشت

رمول بندی دکترین شیطان در بیش از همه برای ف Ezekiel 28:12-17های ذوالکفل یا 

عالقمندان را به خواندن سوره ای به نام همین ) سویت مورد استفاده قرار گرفته اندعی

ارتباط شخص در انجیل تشویق می کنم، زیرا برداشت های متوهمانه ی انسانهای مدعی 

که  شیطان برداشتهای ذوالکفلبراساس  .( با خدا را می توان در آن به سهولت دریافت

از مقربان درگاه او و  ،سمبل او بوده است، زیباترین فرشتگان خدا (Tyre) تایر سلطان

او غرور زیادی پیدا بعد از مدتی، . نده ابود بالهایش سایه انداز تخت خدای صاحب

فرشتگان تبانی کرد تا خدا را برکنار  2/6و وقتی که با  ،دت ورزیدهو از خدا حسا ه،کرد

بنشیند، خدا بر او پیروز شد و او و فرشتگان  بر تخت سلطنت کائنات کرده و به جای او

که بر  یهودیان بعداً شیطان شناسی پیچیده ای ساختند. همراه او را به زمین تبعید کرد

بنا گذاشته شده و در آن اعقاب قابیل  (enesisG-6:1-4) سفر پیدایش اساس داستانهای

در  ها وقتی انسان" .ندشدتبدیل  ی روی زمینآدم به شیاطین و دد هاسرشت  بد پسر

، (ابن الوهیم) الوهیمو از آنها دختران متولد شدند، پسران  ندروی زمین تولید مثل کرد

 .می خواستند همسر گرفتندو از آنها آنطور که . دیدند که دختران انسانها زیبا و جذابند

الوهیم یکی از خدایان متعددی است که یهودیان به وجودشان باور دارند و احتماالً خالق )

روح من برای همیشه در انسان پایدار نمی "سپس خدای صاحب گفت  ( . شیطان بوده

سفر  1:2بر اساس آیه ی ". سال خواهد بود 631زندگیش : ماند، زیرا او گوشت است

بر اساس . و دختران بشری هستند الوهیمنسلهای پسران  (Nephilim)ش نفیلیم ها پیدای

نفیلیم ها انسانهای غول پیکری بودند که در آن زمانها در کنعان  62:22 کتاب اعداد

فلسطینیان جنگجوی جسد برای  23:37الکفل ذو همین کلمه در کتاب. زندگی می کردند

احتماالً این اصطالح را یهودیان برای . شده استکشته شده مورد استفاده قرار گرفته 

تحقیر ساکنین فلسطینی غیوری بکار می بردند که با آنها برای پس گرفتن سرزمین های 

احتماالً قبل از  در جاهای دیگر آمده است که. با شجاعت می جنگیدند ،آن زمان اشغالی
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بعد از آن، وقتی که پسران در آن زمان ها نفیلیم ها در روی زمین بودند، و "خلقت آدم 

آنها مردان بزرگ بودند که پیران، و  و فرزندانی زائیدند، خدا سراغ دختران انسان آمدند

گاهی نفیلیم ها که مکرراً در کتابهای عهد عتیق از آنها یاد رفته . "مردان مشاهیر هستند

این لغت به  احتماالً لذا،  "شوند آنهائیست که موجب از پاافتادن دیگران می"به معنی 

این طور  در بعضی از نوشته ها .معنی افراد غول آسا و با قدرت جسمانی زیادی است

که این افراد اعقاب فرشتگان مغضوبی هستند که با زنان انسان هم آغوشی  بر می آید

و بقیه انسانهای خوب  ،ند که قاتل برادرش هابیل بودهیا فرزندان قابیل هست و ،اند کرده

زائیده شده اند  (Ssdh)دیگر آدم بخصوص پسر سومش به نام ست یا شیث  از فرزندان

 621بنا به این افسانه ها شیث در سن . که خدا او را به جای هابیل به آنها عطا کرد

به باور بعضی از باورمندان ادیان ابراهیمی نوح از اعقاب . ه استسالگی آدم متولد شد

ح همه ی انسانها از اعقاب او هستند و انسانهای و در نتیجه بعد از طوفان نو ،شیث است

طوفان از بین  این درمخلوق الوهیم  ، و یا انسانهایناشی از فرزندان دیگر آدم و حوا

 اصالح نژادی عمیقی در نسلهای بعدی انسانها انجام شده است بعد از آن و ،نده ارفت

تاریخ بر می اید، اصالحی امری که در عمل هیچ وقت اتفاق نیافتاده و تا آنجا که از )

در باور مسلمین شیث پیغمبری را از آدم به . (عمیق در سرشت آدمی  اتفاق نیافتاده است

که ساعات شبانه  هاو بود. ه استو آدم قبل از مرگش او را جانشین خود کرد ه،ارث برد

ه ای مسلمین قبر او را در دهکد. ه استروز و عبادت خدا در شبها را به انسانها آموخت

 . به نام النبی شیث در دره ی بقا می دانند و بر آن مسجدی بنا نهاده اند
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 ، اثر گوستاو دوررهتبعید شیطان به زمین :61.شکل  
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 .سقوط فرشتگان شکست خورده از خدا بر روی زمین و تبدیلشان به دیو و دد: 1.6شکل 

که  کنید تا به برداشت نقاش  با دقت به شکل نگاه .نقاش برای نگارنده نامعلوم مانده است

 . از انسانهای شرور پی ببریداحتمالً تعصب دینی داشته، 

ومار باستانی که ط ( Qumran)در نوشته های یهودیان ساکن خرابه قمران 

از بازمانده های آنها بدست  6327در سال  (asst oss oeosmm)معروف به بحر المیت 

های کتب عهدعتیق مورد استفاده در زمان ما و بر اساس آن زمان نوشتن نسخه  ،آمده

فرشته تاریکی  (Belial)بلیال  واضحیبطور سال قبل از میالد مسیح مشخص شده،  71
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نتیجه . و روح حقیقت بیان شده است ،و روح دژخیمی بصورت دشمن شاهزاده روشنائی

ان شده، ی نزاع نهائی بین شاهزاده نور و بلیال است که اساس رستگاری دکترین عیسوی

. که اعتقادات اولیه خود را از نوشته های مشابهی با طومار بحر المیت برداشت کرده اند

بلیال، و فرشتگان تبانی  عقوبتپیروزی نهائی خدای خوبی ها بر خالق شرارتها موجب 

پایان یافته و شروع " نگرانیها، ناله و فریادها، و دژخیمیها" کننده با او شده و در نتیجه 

و معادل آن  ،خواهد بود، که همان حکومت مسیح بر جهان است" حقیقت" حکومت

آن باور به  ،آخر ویشنو ظهورو یا هندو ها با  ،مهدی ظهورچیزی است که شیعیان با 

 . دارند

شیطان،  ،devilدر انجیل نیروی ضد خدائی در موجود مشخصی با القاب 

می توان نتیجه گرفت که مقصود تجسمهائی بسیار مشخص دارد، ولی ن بابزلبلیال و بی

موجودات هر نویسنده و یا  ،هستندیک موجود خاص همه ی آنها  نویسندگان این کتب

ها را تعریف و نام گزاری کرده و هر کدام به سلیقه ی خود آن ،را در نظر داشته مختلفی

این طور بنظر می رسد که از نظر کاتولیک ها شش شیطان وجود دارد که هر . است

. باب باالترین آنهاستو بیزل ،بر دیگری قرار گرفته بیشتریر مقام شرارت بار یک د

بطور کلی این موجود یا موجودات هستند که بصور متهم کننده، بد سرشت، اغوا کننده، 

از تأسیس  مانع ومار پیر، اژدهای بزرگ، و حکمفرمای این جهان معرفی شده اند، 

 . هستند ناک عیسیحکومت الهی از طریق زندگی و مرگ درد
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  .علوم است، نقاش برای نویسنده نام شیطان توسط میکائیلکودتای شکست : 3.2شکل 

بودند گروهی  ،دانایانآگاهان یا  یا الغنوصیه به معنی (Gnostic)ناستیگ ها 

تحت تأثیر  ان و یهودیان باور داشته، بعالوه، بت پرستانعیسوی که به مخلوطی از عقاید

 ، فلسفه ی افالطونی نو،بخصوص گروه زمانیان فرهنگ هلنی و باورهای دین زرتشتی

آداب و رسوم وباورهای ویژه  حدود قرن دوم میالدی ،رومی –ی و ادیان رمزآلود یونان

پایتخت ساسانیان و جنوب مدائن فرقه ای از این گروه در حوالی . ای را دنبال می کردند

ناستیگ ها باور داشتند که دنیای مادی توسط هنرمندی  .نده اغربی ایران زندگی می کرد

که موجودی حد واسط  ،ر یا سازندهکابه معنی استاد ،(Demiurge) دمیورج به نام

به باور آنها خود دمیورج . طرح ریزی و بنا شده است ،دنیای متافیزیکی و فیزیکی است

ریشه ی این فلسفه ی . و ماده ای که او جهان را از آن ساخته ازلی و غیر مخلوق هستند
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فته شده گر oatgssp دینی و استفاده از این اصطالح از دیالوگی از افالطون به نام

افالطونی نودر مکتب . که در آن دمیورج بعنوان خالق کائنات معرفی شده است ،است

دنیای فرم هائی است که طراح و هم  ،است دمیورج هم طراح دنیای مادی و قابل ادراک

ناستیگ ها این ایده را تغییر داده و دنیای . افالطون آن را الگوی دنیای مادی می دانست

 ،لذا .ارائه دادندو دنیای فرم ها را اهورائی و خوب  ،اهریمنیمادی را شیطان و 

ناستیگ ها . دمیورج که خالق دنیای مادی بود بد سرشت و معادل شیطان تلقی می شد

را به زمین ( mosotoناسیس )عیسی را تجسم هستی متعالی می دانستند تا دانش حقیقی 

ت عیسی به بصورو پوست  بعضی از ناستیگ ها آمدن خدا را در گوشت و. بیاورد

تند که عیسی فقط تقدسش را از انکار کردند و گف ،حیان استکه باور اکثر مسی ،زمین

حقیقت بدست آورده، و از این جهت است که از حواریونش خواست که بدنبال  دانستن

عیسی را مسیح کاذبی می دانستند که مانع تدریس  غنوصییهودیان . حقیقت بروند

یکی از پیامبران  یحیی. داشتسعی در انتشارشان را  ،یحیای تعمید گر دانشهائی شد که

مادر  الیزابت، یعنی خواهر مریم شهمسرو  یهود، پسر خاله ی عیسی و فرزند زکریا

جرم تجاوز  همان کسی است که بنا به روایات و مطالعات جدیدتری بهزکریا . بودعیسی 

در همان محرابی که به او تجاوز کرده  محاکمه و محکوم شد وو حامله کردنش به مریم 

بعضی از متفکران مسلمان باور دارند که آیه های قرآن که باکره . بود، به قتل رسید

توسط  بودن مریم را توسط خدا شهادت داده و طرز حامله شدنش را با واسطه ی جبرئیل

بودن پاک می و عیسی را از ننگ ولد زنا  ،شرح داده، زکریا را تبرئه کرده روح خداوند

 . کند

دانستنی بداهتی یا علمی لدنی است که ناستیک ها منظور از دانش در مکتب 

در نهاد انسانها قرار داده می شود، و ارتباطی با دانش تجربی و یا عقالنیت مطلق و 

دانش در وجود خود این نوع رهبران این مکتب با استفاده از ادعای داشتن . ردمنطقی ندا

که هر روز  داشتندداستان های مربوط به کتب عهد عتیق و افسانه هائی  توجیهسعی در 

هم از  ،لذا .می شدند ضافهو ارتباطش با خدا ا ندگی عیسیبیش از پیش به تولد و ز

آنها بر . منهدم شدطرف یهودیان و هم مسیحیان مرتد اعالم شده و مکتب تفکریشان 

برتر و خدائی کوچکتر بودند که همان اساس افسانه های کتب عهد عتیق معتقد به خدای 

تغییر شکل یافته هائی از این باور دوگانه با این وجود، . خدای خالق یا دمیورج است

در نوشته های بارناباس در اوائل قرن دوم میالدی شیطان . وارد همه عیسویت شده است

ظم قف اعاس ( Athenagoras)آتناگوراس . شرح داده شده است" فرد سیاه"بصورت 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


  

 199 

در قرن دوم میالدی شیطان را مأمور دنیای مادیات و اشکال مختلف آن معرفی استانبول 

 . کرد که مشابه باور به دمیورج است

تحت تأثیر تعلیمات مانی که در اوائل مسیحیت یکی از ادیان غالب بر اروپا 

دین ، برداشتی که در داد کردندمی فعالیتهای جنسی را شیطانی قلمبود، عیسویان تما

بنیان گزار و متفکر  ( .AugustineSt) آگوستین مقدس. اسالم نیز رخنه کرده است

باورهای این دین را بعضی از و  ،عیسویت مدرن در اوان جوانی متدین به دین مانی بود

در نتیجه ی این باورها بود که فعالیتهای جنسی انسانها حیطه . وارد عیسویت کرد

شیطان زنان را آلت دست خود می  هاآن طیکه  فته شد،گرشیطان در نظر ی اغواگرانه 

در عیسویت شیطان سررشته همه گناهان و فتنه گری . خود سازدمردان را مرید  تا ،کند

خدامنشی که ناشی از عشق به این است که از و غرور تواند از این ایده  نمی او. ها است

از خاک رسی است که آدم برتر به خیال خودش که  ،چیز دیگری یعنی آتش ساخته شده

ساخته شده، دست ( یهوه الوهیم و نه)توسط خالق دیگری احتماالً از آن ساخته شده؛ و 

در نتیجه ی این خودپرستی . دست بردارد انگاشتن خود با یهوه ابربرداشته و از بر

 .ترجیح می دهد خدای صاحبهاست که عشق به خود را به عشق به 

 Encyclopedia Britannica, section on Christianity 2009      

این طور بنظر می  ادیان ابراهیمیکتب  بعضی دیگر از اسطوره هایبر اساس 

در بهشت داشته واال مکانی  ،قبل از خلقت آدم و ،دیگر فرشتگانمانند  ،آید که شیطان

دم آ بهمراه، در سجده در برابر آدم او به جرم عدم اطاعت از تک دستور خداولی، . است

ه و خاکی مملو از درد و رنج تبعید شد برای ابد از بهشت موعود به زمین پست ،و حوا

از چه منبعی اخذ کرده،  را معلوم نیست که او ناگهان این همه نیروی شرارت زا .اند

ره ی ی این کبرای گمراهی انسانها در همه جا به دلیلی غیرمنصفانه، ،ولی، بهر حال

و انجام شنیع انسانها  کردارهایبه دخالت در خصوصی ترین حاضر بوده و آماده  خاکی

رفتارهای  بابر اساس این اسطوره ها گوئی تبعید به زمین  .ترین رفتارها با آنهاست

قادر به حداقل سرپیچی از فرمان که  آدم و حواشیطان، . همراه خواهد بودشرارت بار 

این گناه، به مجازات هم  عد از آنهااند، نه تنها خودشان بلکه نسلهای بدر بهشت شده خدا 

همین . نده ابرای ابد از فرودس برین به زمین خاکی تبعید و در آن پای بند شد ناعادالنه

دست به فجیع ترین رفتارها  خاکیدر این کره ی  توانستند موجودات با تبانی با یکدیگر

ا درس عبرتی در همین جهان شوند تمجازاتی قابل رؤیت دچار بدون این که  ،بزنند

   .عینی برای همه شود
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منظور از  ،علیرغم این ادعا که همه ی مخلوقات خدای صاحب خوب هستند

روشن نشده که مملو از شیاطین و مادیات شرارت زاست،  خلقت زمین نکبت باری

ی در آن وجود دارد، مکان گناه بیشتربه مکانی که ا آیا تبعیدمشخص نشده که . است

ئی است که گناهانی قابل اغماض مرتکب شده آدم و حواشیطان و یا گناهکاری  مجازات

و برپائی  ،لزمانآخرا ؟ جالب این است که بعد از فروریزی هستی کنونی یعنیبودند

یا  ،بعنوان مدیر جهنم ،این موجود شریر شیطان، بازهم جائی برای فعالیتهای قیامت،

که خداوند رحمان و رحیمی که در حالی . شده است در نظر گرفتهدنیای تحت االرض 

یر است، می توانست با مرحمتی مختصر، از گناهان قابل اغماض شیطان، و ذاستغفار پ

آدم و حوا بگذرد، و صدها میلیارد انسان را از بهشت ابدی محروم نکرده، و در نهایت 

زمین هم احتیاجی به جهنم و مجازاتهای ابدی در آن برای انسانهائی که ناخواسته به این 

و بر جهنم دنیای  ،گناه آلود تبعید شده اند، و قرار دادن شیطان در حکمروائی بر آن

 . دیگر، پیدا نمی شد

. شته باشدعمری ابدی داباید ولی  ،شیطان ازلی نبوده همین پارادایم تفکریدر 

به این معنی که در زمان خاصی بدست یکی از خدایان از آتش ساخته شده، ولی مرگی 

کودتا، و یا )عقوبت رفتارهائی که در بهشت انجام داده او باید برای  .نیست برای او

و بعد از آن، در جهنم و به هدف  ،در زمین آخرالزمان، تا (امتناع از سجده در برابر آدم

 . اداره ی آن زندگی کند

مقبول تر توجیه و که سعی در  مدرندر بعضی از تفکرات فیلسوفانه ی دینی 

لذا  .شیطان کرده اند، او را بطریقی در وجود انسانها گنجانده اند فوق ازات کردن مفهوم

او را با خود به دنیای بعد از مرگ خواهند  که ،او جزئی از آلیاژ سرشت انسانها شده

در  ،همانطور که شرارتهای رفتاریشان در همین زندگی گریبانگیرشان می شود لذا، .برد

نظریات فراوانی از نظر استقالل رفتاری به . هد داددنیای بعد از مرگ نیز زجرشان خوا

 . نسبت داده اند که به شرح آنها خواهیم پرداخت شیطان

روایات متفاوتی از  ،نشانه شدبسته به زمان نوشت ادیان ابراهیمی،در کتب 

نقش شیطان در خلقت و ارتباطش با یهوه آورده شده که بنظر می رسد که مفعول اتفاقات 

بطور کلی شیطان بعنوان  .را طی کرده اند انخودشخاص و سیر تکاملی  ،نه بودهزما

و رقیب  ،موجودی مجسم معرفی شده که نیروهایش را بر ضد خدای یگانه بکار گرفته

اقامت و بیرون راندن  ،خلقتدر باره ی در روایات متفاوت . او به وصف در آمده است

 بهشتیخالق زشتی ها و تباهی ها در شیطان و مار بهشتی بعنوان  ،آدم و حوا از بهشت
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در آن و آدم و حوا اولین مخلوقاتی هستند که  ،وصف می شوند که بدست خدا ساخته شده

از لحظه ی خلقت آدم از خاک رس و امتناع شیطان از امر . می شوند مغلوب شرارتها

خاطر  و به ،به علت توطئه های شیطان ،خدا در سجده در برابر او، تا هبوط آدم و حوا

و امر خدا را در خوردن میوه ی درخت دانش و تمییز  ،اولین گناهی که مرتکب شدند

و مار یا اژدهای بهشتی که )شیطان  رفتارهای شرارت بارخوب و بد رعایت نکردند، 

. روایت می کنندنقش او را در کائنات و سرنوشت انسان شروع ، (در خدمت او بود

معصوم از بهشت آرزوها به زمین پست و خاکی و  با سرشتی هامسئولیت تبعید انسان

بصورت  ،ای ابدی به هستی ای مملو از گناه و فناپذیر از موجودی با زندگی انتبدیلش

انداخته شده  بعد حوا و آدمشیطان و به گردن مسئولیتی مشترک عرضه شده که گناهش 

ی درخت دانش خوردن میوه و  ،گول خوردن از شیطاندر حقیقت گناه اصلی حوا . است

که به جرم آن از  ،هبود اوبه  این میوه نگول زدن آدم و خوراند، و تمییز خوب و بد

و  ،تمییز خوب و بد کار خدا بوده ، این طور اطالق می شود کهزیرا .بهشت تبعید شدند

د، همانطور که نرقابت با خدا را نداریا اجازه ی حق  های مخلوقدر این مورد انسان

در این افسانه اول حوا میوه ی معروف را . نداردنداشته و با او را ت شیطان حق رقاب

در . ق پی بردخورد و بعد آدم به او پیوست، با خوردن میوه چشمانشان باز شد و به حقائ

پی  شانبه بردگی خودو حوا  آدم فعلاین افسانه معلوم نیست حقیقت چه بوده، آیا با این 

یعنی این امر ؟ آیا استبد  ازجهل تمییز خوب  ولمحصکه  بردگی و بندگی ایند، برد

و جرمی الیق  گناهیدر پارادایم های تفکر دینی کوشش در نجات از بردگی جهالت 

بر اساس همین الزام بندگی و بردگی، چه جسمی و چه عقالنی در برابر خدا ؟ تبعید است

ی انسانها  برازندهمی توان این اصل اساسی ادیان ابراهیمی را زیر سؤال برد و آن را 

قبول بودن جهل در تشخیص خوب و بد، و بردگی در برابر باور به آن م. ندانست

و  ،آیا پیوستن آدم به حوائی که شروع کننده ی گناه بود. قدرتمندان و اولیاء ادیان است

ه ی ردو ب ،، بدون مشیت خدا اجرا کردهمکاریشان در این گناه توطئه ای بود که شیطان

برنامه ی از قبل تعیین شده توسط  هیا آن چه که اتفاق افتاد را از او دور کرد؟خاص خدا 

و این رفتار و نتایج  ،که در لوح تقدیر همه ی اتفاقات را از قبل نوشته ه استبودخدائی 

اند، بلکه گناهی مرتکب نشده  ؟ در این صورت آنهااند بوده آدم و حواآن سرنوشت 

دیگری که طی تاریخ  توجیهو هزاران  ند؟ه ابودها  یزیبرنامه راین مفعول بی قدرت 

ئه شده و هنوز هم بی ارا که به باور صوری رسیده، این معروفترین اسطورهبرای 

   .اندجواب مانده 
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 ، نقاشی ازدر بهشت حوا در حال گول زدن آدم برای خوردن میوه ی ممنوعه: 3.2شکل 

 ( Wenzel Peter)ونزل پیتر 
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نمادی از به بزی که . از بهشت تبعید وآدم بی فایده ی عذرخواهی خشم خدا، : 3.1شکل 

، و ماری که در سمت چپ او در حال دور شدن است در کنار حوا لمیده شیطان است و

 .نقاشی از جوزف ناتوآر. توجه کنید
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احتماالً در حال  ، به ماری که در کنار پای حواتبعید شرمسارانه از بهشت: 3.7شکل 

 .نقاش نامعلوم. توجه کنید خارج شدن از بهشت است،

ً به این پارادایم تفکری افزوده شدند،بنا  ا هبوط آدم و ب بر باورهائی که تدریجا

رفتن دوباره  ،باشد که بنظر می رسد زمین خاکی در آن قرار گرفته ،حوا به شرق بهشت

آنهم بعد از مرگ  ،ممکن نبوده و با شرائط بسیار سختی ،تا زنده هستند ،ی آنها به بهشت

انجام شده ی هاشرارت رفتار این اسطورهدر ادامه ی . و سفری طوالنی شاید میسر گردد

در  ،بدی ها بودخالق شیطان یا  گول خوردن مخلوقات خوب خدا توسطاز که ناشی 

و رفتارهای شیطانی از  ،نزول انسانی، یعنی هابیل و قابیل به سطحی بین فرزندان آنها

در همین هنگام بود که هم آدم و  طبق بخشی از این داستان، .بهشت به زمین منتقل شدند

یا ممکن است شیطان قبالً ) ساکن زمین شدند و هم شیطان فریبکار ،حوای فریب خورده

  .(در تبعید بوده ولی بطریقی راه به بهشت پیدا می کرده استدر نتیجه ی کودتا 

موجب  و ،به فرزندانشان منتقل آدم و حوادر و سرشتی شده نهفته های شرارت 

که رادر اختالفی بین دو ب. شد و قابیل هابیلیعنی  پسر ارشد آنهااختالف بین دو بروز 

و در مورد هدایائی بود که به خدا عرضه  ،دینیدر برداشتهای اولین اختالف  نمادی از

به خدا خود را  غالت بسته ای ازو قابیل کشاورز  ،دام دار گوسفند ِِ  هابیل .کرده بودند

، و لذا او نزد خدا با این برداشت که هدیه ی هابیل مقبول تر و پربهاتر. هدیه کرد

با کشف جسد او توسط  .بر او رشک برد و او را به قتل رساندقابیل  بود، عزیرتر خواهد

 . گردیدو به سرگردانی ابدی بر روی زمین محکوم  ،خدا، قابیل نفرین شد
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آتش زدن گوسفند هابیل  به. هایشان به خداهدیه  ءاهدابیل و قابیل در حال ها: 1.7شکل 

 نقاش برای نویسنده) بوی کباب لذت می برند باور بر این بود که خدایان از. دقت کنید

 . (نامعلوم است
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  روبنس کشته شدن هابیل بدست برادرش قابیل، نقاشی از: 1.8شکل 

 ناشی از حسادت قابیل تنفرو رفتار شرارت بار در داستان اخیر ریشه ی گناه 

می توانند تند که شرارت بار اخالقی هس تنفر و حسادت دو خصیلت. از برادرش بود

در نتیجه از آنجا که همه ی انسانها فرزندان آدم و حوا هستند، . موجب برادر کشی شوند

 بعد از انجام قتل متواری شده و قابیل. هر گونه قتلی معادل برادرکشی خواهد بود

از این جهت است که شهر ها و ساکنین آنها  .و در آن ساکن شد ،باالخره به شهری رسید

و متعصبان  ،شدند علیه خدا و خوبی ها و مظهر شیطانئی از شورش بر بعنوان نمادها

شهر نشینی بعنوان عامل جدائی و نفاق بین گروه های . دینی با تمدن مخالفت می کردند
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و  ،دومی شو شراکت در یک زبان خاص  ،سرزمین انسانی، عامل ایجاد حس عشق به

که  شدهمشخص ن ین اسطوره هادر ا .برای جنگ و جدالهای بین اجتماعی استشروعی 

و ه که فرزندان آدم و حوا نبود، نده ازندگی می کردپستی ی در این شهر ها چه انسانها

 . دهندداده و به او همسر بحاضر شدند قابیل را پناه 

اجتماعات و گروه ها اکثر در زمان های باستانی که این کتب نوشته شده اند  

و یا خدایانی داشت که  ،و قبیله ای برای خود خدا هر شهر ،خدای خود را می پرستیدند

بعضی از این خدایان نگهبانان کلی . آنها بودطبیعی هر کدام حافظ یکی از موهبت های 

افراد هر گروهی . ...، بعضی نگهبان آب، و آتش و مزرعه وشهر و قبیله بودند

. انشان می پنداشتندگروه های دیگر و خدایز ارا برتر  شانخودشان، و خدا و خدایان خود

در تا  ،باید پست و شرارت بار معرفی می شدند دیگر قبائلساکن و معبودان  انسانها

صورت بروز نزاع دست آویزی برای استحقاق کشتن ساکنین آنها و تخریب معابد و 

 . شکستن بتهایشان بدست آید

حکومت های آن زمان محدود شکار می شود آتاریخی  مطالعاتآنطور که از 

که  واحد یک پارچه کردن آنها برای ایجاد ملتیو  ،به یک یا معدودی شهر و ده می شدند

 .ه است، کار دشواری بودو دین و آئین مشترکی باشدواحد  شاه یا سلطانتحت لوای یک 

و لقت و خالق این کار مستلزم کاستن حداکثری تفاوتها، و یکدست کردن باورهای خ

برای  ،پادشاهان موفقی مانند کوروشمپراتوری سازی ها، در ا. مخلوقات آنها بوده است

چیره می شدند، ظاهراً به دین و آئین آنها که کاستن کشمکشهای عقیدتی بر هر ملتی 

آتش تعصبات  از این طریق احترام می گذاشتند، در معابد آنها به عبادت می پرداختند، و

و مال اندوزی داف کشورگشائی ، تا بتوانند به اهدینی را خاموش می کردنداختالفات 

از این مثال ها در تاریخ معاصر به اشخاص موفقی مانند گاندی می . های خود برسند

توان اشاره کرد، که متأسفانه قربانی ترور متعصب هندوئی شد که از جهان بینی گاندی 

 استفاده از اختالفات دینی و مذهبی هنوز هم به قوت توسط نیروهای مخرب. محروم بود

در سطح درون اجتماعی و بین اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته، و ساده لوحان زیادی 

 .تش می کشانندمعرکه شده و خود و دیگران را به آآتش بیار 

ی که سرزمینشان و یهودیان ،شهر بابل که با شکوه ترین شهر آن اعصار بود

 ل کوچانده شده بودند،توسط شاهان بابلی تسخیر و همه ی آنها به هدف بردگی به باب

خاطره ی تاریخی خوبی از آن شهر و  ،بخت النصراین شاهان، بخصوص بعلت مظالم 

مظهر شیطان و شرارتهای او کردند، و کوروش شاه  این شهر را، شهر نشینی نداشتند
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کوروش با  .به حد پیامبری رساندند ،ایران را که بعد از فتح این شهر آنها را آزاد کرد

ی بابلی ها فرهنگبرتری طلبی از  موداریآن را که ن یین شهر کتاب خانه ورود به ا

و تهدید کننده را بابلی می  هر شهر بزرگیهودیان از آن به بعد، . تخریب کرد بود،

به معنی الل بازی را برای  Babbling هنوز هم مصطلحکلمه ی  یونانیان ، وخواندند

 . شتندغریبه داند که زبانی نامفهوم و دکسانی بکار می بر

، مفهوم شیطان نه تنها بعنوان موجودی عهد عتیقکتب اسطوره های دیگر در 

در . ری هم بکار گرفته شده استبلکه بعنوان مظاهر و نمادهای گوناگون دیگ ،مجسم

بر علیه یهوه و  است کهشیطان موجودی طغیانگر و شورشی  یک گروه از این روایات

گر دیگر توصیف  نماد. سعی در برقراریش کرده است که خداطغیان کرده، نظم خوبی 

به عنوان عامل خدا در  یا بطور مستقل و یا که ،مشقات آدمی استخلق نقش شیطان در 

است که نقش خدا در زندگی انسانها و نوع  مورد اخیر. نقش دارد شرارتهاایجاد این 

مانند ) را توجیه می کند وجود دارد،زندگی انسانها  درکه  ایراد مشقاتیدخالتهای او در 

که چگونگی رفتار  با در نظر گرفتن بعضی از این نقش بازیهاست. (داستان ایوب

و  ، ضعیفانسانها و وظائفش در برابر خدائی که چنین رمز آلود با انسان های بیچاره

شاید به این علت است که رفتارهائی . زیر سؤال برده می شود ،بی نوا رفتار می کند

تکریم ترس آلود در برابر خداوندی که صاحب قدرت مطلق برای ایجاد خوشی مملو از 

و  ،یخته شدهتا شاید ترحم او برانگ ،ها و مشقات از طریق شیطان است، تجویز شده است

ر اساس این ب. نکندو شرارت ها ختی ها انسان را دچار این بدباستثناء قائل شده و 

، بارها بخاک نفسی هشکست روتنی، خشوع،تجویزات باید با تضرع، ناله، حداکثر ف

را  شخصو شکست شخصیتی از او خواست که  افتادن و پیشانی بر سجده گذاشتن،

 تحمیل انسانهاکه احتماالً از طریق شیطان بر  قرار ندهد، شرارتهائی مورد غضب خود

 . کندمی 

رابطه  ، بعد از قبول معاهده معروف،بین ابراهیم و یهوه برقرار شده روابطدر 

 ، و تام االختیار بودن خدا در تعیین سرنوشت انسانهابین خدا و انسانهاسبب سازی ی 

مرتکب رفتارهای قوم لوط که  افراد ابراهیم برای نجات. ندبطور مشخصی روشن شده ا

به تضرع و التماس  ،ندمورد خشم خدا قرار گرفته بودجنسی غیر طبیعی می شدند، و 

او  خانواده ی بالفصلکند، حداقل افراد می ن رحم گناهان این قوم بیبه تا خدا اگر  ،افتاد

که محتاج زیرپا گذاشتن عاطفه ی هم  ،ی سنگینشرط و شروطبا خدا  .را نجات دهد

همسر ابراهیم که مانند . دردی و همدلی در انسانها می شد، تقاضای ابراهیم را قبول کرد
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به  رحمانه، وقتی دلشتهز مردان داقویتری ا ی دیگر عواطف دلسوزانه زنهایهمه ی 

به  و ، دچار خشم خدا شده،تا از وضع اهالی شهر با خبر شود پشت سرش نگاه کرد

خدا از ابراهیم خواست که فرزندش هم که وقتی  .تبدیل شد (مجسمه ی نمکی) سنگ

اده را قربانی کند، برای انجام این کار ابراهیم نه تنها باید از خانو( اسحاق یا اسماعیل)

باید هویت خودش را که  و با همه ی همبستگی ای که به آنها داشت، جدا شود، بلکه ،اش

در این جاست که . معدوم کند ،دن در پسر بزرگ هر مردی مجسم می شطبق سنتی دیری

و رحمان  مهربان که بطور محضی ئی شرارت بار خداهاجنبه در این حیطه ی تفکری 

ارهایش ظاهر می شوند، خدائی که انسان ها را و دوگانگی رفت و رحیم فرض شده،

و بی گناهان را قربانی  ،کردهمی در راه او  عظیمبس  خشنانجام رفتارهای مجبور به 

 . می کند

در این جا درسی به انسانها داده شده که با کمال تأسف بزرگترین گرفتاری  

را که قدرتمندان ی ئارتهاشر بایدکه  و آن این است ،شدهدر برابر قدرتمندان تاریخی آنها 

بر آنها وارد می کنند، بدون هیچگونه اعتراضی تحمل کنند، و آنها را بخشی از تقدیر 

توان مبارزه با این گونه نیروها، بخصوص نیروهای زیرا در این راه خود بدانند، 

ل اگر انسانهای ناکام. است کاری که از آنها بر می آید تحمل تنها. ندارندرا متافیزیکی 

از خدا بخواهند طرف کردن بالیائی یا دعا و ندبه برای بر تری از ایوب باشند می توانند

اگر می شود که  ن پارادایم تفکری به مؤمنین القاءدر همی. استثنائی در حق آنها قائل شود

ظلم و جورها توسط انسانها بر آنها وارد شده باید منتظر ظهور مسیح یا مهدی موعود یا 

  .ند تا آنها را نجات دهندکریشنا باش

موضوعی هیچ که به آن اشاره رفت ایوب  عجیب و غریب اسطوره یدر این 

زیادی حشم و خدم از مرگ پسرانش، از دست دادن برای جلوگیری  اوبه کوشش  مربوط

 لذا، او. عارض شده بودند، نیامده استبیماری هائی که بر او و یا درمان که داشت، 

باید سنگ صبور  که شده بودتبدیل به انسان منفعلی یزیکی اش، بعلت باورهای متاف

برطرف کردن بدبختی ها و شرارتهائی زیر سؤال بردن علل، و یا و در  ،باشد مشقات

اینها دروسی بس نادرست در . بر نیایدکه نیروهای مافوق برایش ایجاد کرده اند، 

، که باید بشدت از آنها هاستدر مقابله با شرارت  انسانهافردی و اجتماعی رفتارهای 

، ی فرضیآفریدگارهاو رفتارهای  ،و از قَدَری بودن در برابر شرارت ها ه،دوری جست

حاضر به قبول تسلی حتی در این داستان ایوب . حذر کرد از هر نوعش که باور دارید،
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تن  بطور بیماریزائی منفعالنهو  ،نبود هائی که دوستان عیادت کننده اش به او می دادند

 . به شرارتها داده بود

در نوشته های بعدی کتب عهد عتیق پیامبران یا اولیاء دینی یهود بدبختی ها و 

می دانستند که در ابتدا بین خدا و  هائیشرارت ها را ناشی از زیرپا گذاشتن معاهده 

 هاو طی آن ،ه بودندونوح، بعداً خدا و ابراهیم، و در نهایت بین خدا و موسی برقرار شد

که اگر از مفاد این قرار  ه بودو به آنها گفته شد ه،دستوراتی اخالقی به قوم یهود داده شد

 . سرپیچی کنند محکوم به سرگردانی ابدی و بدبختی در همین دنیا خواهند شد هاداد

و یا تجلی اراده ی خدا بر  ،آرمیای نبی که ایده ی تجلی خدا بر بنده هایش

رد نوشته های کتب عهد عتیق کرد، دخالت مستقیم خدا را وا( ahssyhsoC) مخلوقاتش

کارهای ضد اخالقی نهی شده دست زدن به به علت  را انسانهااین جهانی در مجازات 

علیرغم همه ی  و بعلت ادامه ی مشقات قوم یهود،. در این معاهده ها تبلیغ می کرد

ر رستگاری دنیوی، و دآنها ممانعت از ناامیدی  ه هدفب ،کوششهایشان در بهبود رفتاری

ایده  اشعیای نبی دوم، که نویسنده یکی از کتب عهد عتیق است، ،کمک های یهوه دریافت

غلبه ی ابدی بر تمامی اقوام  ،ی آمدن مسیح نجات دهنده برای رستگاری نهائی قوم یهود

انسانها با معیارهای خاص این و اخالقی کردن ابدی  دیگر، یکدست کردن تمامی باورها،

آرزوئی که شیعیان نیز بشدت بر آن پای فشاری می ) موعظه می کرداختراع و را  م قو

مسیح موعود برقرار  ظهوراو برای توجیه وضعی که از زمان خودش تا زمان . (کنند

و همه ی  ،و او را خالق روشنائی و تاریکی ،خواهد بود حاکمیت مطلقی به خدا داد

دی به آینده به قوم یهود داد و آنها را دعوت به خوبی ها و بدی ها می انگاشت، ولی امی

  . کند ظهورموعود تا وقتی که مسیح  ،تحمل مشقات کرد

که ستون بگذرم نوشته های به اصطالح مقدسی نمی توانم از من براحتی 

میلیاردها نفر به آنها طی تاریخ،  نوشته هائی که اند،فقرات ادیان ابراهیمی را بنا نهاده 

، آنها را بعنوان نمایانگران تقدس بشری حقیقت و تردیدی پیدا کرده باور بی شک و

داستانهای کتب عهد عتیق . شده اند ولی اغلب دچار تبعات شومشان واقعیت فرض کرده،

هستند که اکثراً تخیلی بوده و اغراق آمیزی ی دیان شامل افسانه ها و اسطوره هایهو

 این افسانه ها. مسیح را شامل می شوندسال قبل از میالد  3111تا  2111قدمتی بین 

سال قبل از میالد و بعد از فتح بابل توسط کوروش و آزاد شدن یهودیان به رشته ی  311

توسط حکومت نوشته های قدیمتر طی اسارت یهودیان . نده اآمددر دوباره تحریر 

ری این کتب معرف جشن گیاغلب اسطوره های . کالً نابود شده بودندسالطین بابلی 
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وقتی  ،زمانی نه چندان بعد از شروع خلقتطی این اسطوره ها، . خشونت آدمیان هستند

به قتل می  ،ش را با خیالی واهینفر بوده، برادری برادر دیگر 2انسانها فقط که تعداد 

ترین خانواده ی هسته که آمار قتل در ابتدائی حداکثری از شرارتهای قابل تصور . رساند

دمیده شده در بینی آنها الوهیت ل خدائی بوده اند که روح مقدس بالفص که مخلوق ای

بار بیشتر از  آماری که هزار. است می رسانده % 33 ی تازگی می داده، را بههنوز بو

، و احتماالً ده ها هزار برابر ِ آمار برادر کشی در اجتماعات متجدد آمار قتل غریبه ها

انسانها ( genocide)دستور نسل کشی  رینوسیع تدر همین کتب، اولین و . کنونی است

که در آن میلیاردها جاندار دیگر  ه،و با فرستادن سیل عظیمی به انجام رسید ،توسط خدا

از دست  بیگناهانه جان خود را به خاطر سرپیچی قومی متوهم که در اطراف نوح بودند،

که بطور ابالغ شد، بعد از این سیل عظیم بود که دستور اعدام خونریزان به نوح . دادند

واضحی کشتن همه ی مخلوقات توسط خدا را توجیه می کرد، ولی طبق آن باید خون 

در داستان  .را در مقابل چشم کور شده ای کور کرد یانسانها را با خون شست، و چشم

قوم لوط زنان و کودکان و بقیه ی مردان بی گناهی که همجنس بازی نمی کردند در یک 

و نشان دهنده ی شرارت  گناه،مجازاتی نامتناسب با . بقتل رسیدندآتش سوزی مهیبی 

دستور سربریدن اسحاق و یا اسماعیل توسط ابراهیم و سوزاندن . است نهفته در این کتب

به خدا اثبات می  ار لی که ارزش اخالقی اواعمااجسادشان بعنوان قربانی برای یهوه، 

رفتارهای مشابهی در  .ندنیست انبودنش محتاج تفسیر و تعبیر در شرارت آمیز ،ندکرد

گزارش می شوند که کسانی برای اثبات تبعیتشان از رهبران حکومت و  زمان خودمان

می مستبدان به امید بهره هائی که خواهند برد، فرزندان دلبند خود را به جوخه های آتش 

 . سپرند

 نشان دهنده ی که در این کتب آمده اند، یو داستانهای زیاد دیگراین داستان  

، در برابر تسلیم بی قید و شرط در ، حتی عزیزترینشانجان انسانها بی ارزش جلوه دادن

 . ایدئولوژیها و باورهائیست که منطق و عقالنیتی در آنها نمی توان یافتبرابر 

این دختر را یکی از مردان . را شاید شنیده باشید "دینا"داستان دختر یعقوب  

مثل بعضی  در آن دوره،. به او تجاوز می کند یهودی نبودند ربوده، وقبیله ی دیگری که 

از رسم ورسوم خودمان، اگر مردی به دختر باکره ای تجاوز می کرد، چه دختر می 

در این داستان هم . خواست و چه نمی خواست مرد متجاوز باید با او ازدواج می کرد

قوم ختنه نشده بودند، یعقوب  ولی چون مردان آن ،مرد متجاوز تقاضای ازدواج کرد

آنها . ن مرد در می آوردآگفت که اگر همه ی آنها ختنه شوند او دخترش را به ازدواج 
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هم قبول کردند، بالفاصله بعد از ختنه و با خون زیادی که از این مردان رفته بود، آنها 

مردان  و تمامی ،چنان ضعیف شدند که حمله پسران یعقوب براحتی آنها را شکست داده

در داستان فرعون و دستور . و زنان و کودکانشان به بردگی گرفته شدند ،به قتل رسیده

نوزاد کشی او بجای این که خدای قادر متعال قلب فرعون را رئوف کند تمامی مصریان 

و ( آبله)که خودشان مفعول ظلم و جور حاکمانشان بودند را مبتال به بیماری  ،بیچاره

تا رود نیل را  فرشته ی غضبش را بر فراز مصر به پرواز درآورد و مشقات دیگر کرده

بعد از آن . رساندبو پسر بزرگ همه ی خانواده های مصری را به قتل  پرخون کرده،

ده فرمان اجازه ی برده  دنبالبیهوه، . بود که تمامی لشکر فرعون را در دریا غرق کرد

رزمین فلسطین را سقوام ساکن کشی، تجاوز جنسی، شکنجه، قطع عضو، و نسل کشی ا

کفر، عالوه بر یهودیانی که بی صبرانه منتظر قوانین دیگری بودند که . داد هودیانیبه 

مرگ همجنس گرائی، زنا، بی احترامی به والدین، و کار روز شنبه را مستحق مجازات 

. دبه گوساله پرستی روی آوردند، کاری که همه را محکوم به مرگ کرخود ، دانستندمی 

با ادعای موسی که دستور از خدا رسیده است، او و هارون برادرش سه هزار یهودی را 

. کشتنداز گوساله پرستی قومش، شدن و با خبر  ،در شب بازگشت موسی از اعتکاف

را صرف دستورات مربوط به  Leveticusخداوند هفت فصل کتاب  ،بدنبال این داستان

وقتی که دو پسر هارون مشغول آماده کردن . دن کرآقربانی کردن حیوانات و مراسم 

چیز دیگری  (؟عود)و بجای ماده ی مرسوم  ،جایگاه قربانی کردن ها بودند، اشتباه کرده

بعد از . ندنسوزابزنده زنده را هر دو دستور داد خداوند خشم گرفت و . را سوزاندند

آنها ال دستور خداوند، استقرار اولیه و پیشرفت یهودیان در سرزمین های اشغالی، و بدنب

مردان آن را قتل عام کرده، شهر را  ،رسیدند (Midianite)می دیانایت به شهری به نام 

وقتی که به . نداندسوزانده، احشام را غنیمت برده و زنان و کودکان را به بردگی کش

و برای نجات یک بره  ،به دلرحمی معروف است عرفانیموسی، که در اسطوره های 

 ،دریافترسید و گزارش فتح و فتوحاتشان را این جنگ راه می رفته، خبر فرسنگها 

و آنها را نکشته  ،خشم گرفت که چرا به زنان و کودکان رحم کرده لشکریانشبشدت بر 

این دختران بعنوان فاحشه در . بنابراین دستور قتل عام همه، بجز زنان باکره را داد. اند

 تا هر موقع دلشان خواست به آنها تجاوز کنند ،نداختیار مردان قوم او قرار داده شد

ریشه ی باور بر این که نمی توان دختران باکره را اعدام کرد، بلکه باید ابتدا به آنها )

در کتاب . (تجاوز جنسی کرده و بعد از این عمل است که آنها قابلیت اعدام پیدا می کند

ار تام و تمام داد تا به هر شهری که خداوند مهربان به اسرائیلی ها اختی 36و  31اعداد 
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مردان را از لبه تیغ گذرانده، و احشام و " مردمش به اطاعت آنها گردن ننهند حمله کرده

م از آنجا که این زنها ممکن است در صدد انتقا". زنان و کودکان را به غنیمت آورند

کری برای این پدر، برادر، شوهر و یا پسرانشان را در سر بپرورانند، خداوند ف خون

موهای این زنها را بتراشند، ناخن هایشان رابریده و "و دستور می دهد که  هکار کرد

بعداً به آنها تجاوز . یک ماه آنها را در خانه حبس کنند تاآنجا که می خواهند گریه کنند

در برخورد با اقوام دیگر این سرزمین دستور قتل عام همه ی انسانها داده می . "کنند

بلکه باید همه را از بین : تو نباید هیچ چیزی را که نفس می کشد زنده بگذاری"شود 

(. 31:  61-67کتاب اعداد ." )آن طور که خدای صاحب به تو دستور داده است... ببری

عین همین دستور را وقتی به کنعان و شهر جریکو رسید به اجرا در  (Joshua)یوشع 

ی آن چیزی را که در شهر  ت، سربازانش همهوقتی برج و باروی شهر فروریخ. "آورد

پیران، گاوهای نر، گوسفندان، و خران، با لبه  ،زنان، جوانان ،بود خراب کردند، مردان

و او هیچ نفس کشی را زنده نگذاشت، همانطور که خداوند "  … Joshua 6)"ی شمشیر

ئل است ی قباربوط به عصر قاضی ها یا رؤساان متاریخ بعدی یهودی". دستور داده بود

سامسون وقتی شهرت پیدا کرد که در شب  .که از همه مشهورتر سامسون است

عروسیش سی مرد را به قتل رساند، چون که برای مخارج عروسیش به لباسهای آنها 

هزار فلسطینی را به قتل  سپس برای انتقام خون همسر و پدرش. احتیاج پیدا کرده بود

بعد از اسارت فراریان هزار نفر دیگر را با فک یک او  و اجساد آنها را سوزاند؛ ،رساند

بعد از این که خودش به اسارت در آمده و چشمانش را سوزاندند، . خر به قتل رساند

خداوند به او قدرت زیاد یک انتحاری را داد که با آن ساختمان بزرگی را خراب کرده، 

زیر آوار به هالکت ند را در حال عبادت بوددر آن ساختمان و سه هزار مرد و زن که 

بود که با استقرار حکومتش ادعا کرد که  (Saul)اولین سلطان اسرائیلی شائول . رساند

. ها رفت (Amalek) از طرف خدا به حکومت رسیده، به جنگ با قبیله ای به نام آمالک

ه ادعایش این بود که این قوم هنگام فرار یهودیان از مصر برای آنها مزاحمت ایجاد کرد

نها را تخریب آحاال برو و آمالک ها را از بین ببر، و با خشونت تمامی مایملک . "بودند

کن، و به هیچ چیز رحم نکن؛ بلکه هم زنانشان و هم مردانشان، هم نوزادان و 

 Samuel 1)قتل عام کن  "شیرخوراران، گاوها و گوسفندان، شترها و االغ هایشان را

متوجه شد که سلطان آمالک ها به نام آگاگ هنوز زنده ساموئل . و او چنین کرد (18:7

شائول باالخره توسط ". در برابر خداوند قطعه قطعه کرد"است، او را دستگیر و 

آورد و سلسله درداود اورشلیم را به تسلط . دامادش داود از تخت سلطنت پائین کشیده شد
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داود برخالف آن چه . دسال برآن منطقه حکمروائی می کردن 211ای را بنیان نهاد که 

لطیف الطبعی مشهور است، مردی عود که بعنوان آوازه خوان، شاعر و نوازنده ی 

جمعی از چریک ها را دور  (Goliath) او بعد از کشتن گولیات. خشن و خونخوار بود

او مدتها . شمشیر ساکنین شهر ها را اخاذی می کرده است ِِ  خود جمع کرده و با زور

موجب حسادت شائول  رفتارهااین . است می جنگیدهای فلسطینی ها بعنوان مزدور بر

شائول هزار "آهنگ را می خواندند این برای شکوهمندی قتل ها می شده؛ زنان دربارش 

 .د، شائول تصمیم به کشتن داود می گیرلذا". ده هزار هزار می کشد، ولی داود ده هزار

(1 Samuel 18:7) .برعلیه شائول موفقانه و بعد  ،هداود از معرکه بسالمت گریخت

داود بعد از به حکومت رسیدن به شهرتش بعنوان خونریز بی رحم ادامه  .کودتا می کند

کشور فرزندان آمون را " (Joab)سردار لشکرش به نام جوآب داود بدستور. می دهد

عه تمامی ساکنین آن را آورده و همه را با اره، تبر و تکه های آهن قط" "تخریب می کند

داود بعلت آمار گرفتن از ساکنین سلطان  .Chronicles 20:1)-(3" قطعه می کند

نفز از رعایای او را می  71111نشینش دچار گناهی می شود و خدا بر او خشم گرفته و 

زن عریانی به نام باتشیبا  هوقتی داود بر پشت بام کاخ سلطنتی قدم می زد .کشد

(Bathsheba)  داود شوهر این زن را . می افتداربت جنسی با او مقرا می بیند و بهوس

 بتواند و مخفیانه دستور کشتن او را می دهد تابه جنگ فرستاده پاهش بوده، سکه سردار 

یکی  ، وقتی کهبعداً . فه کندب در آورده و او را به حرمسرایش اضااین زن را به تصاح

ر سومش به قتل می توسط پس ،از پسران داود به پسر دیگرش تجاوز جنسی می کند

و برای بدنام  ،بوده لشکری گرد آورده (Absalom)انتقام جو که نامش آبسالوم . رسد

وقتی از دست لشکر داود در . ده ده نفر از کنیزانش تجاوز می کنکردن دربار داود ب

و سردار داود سه تیر در قلبش فرو می  ،دنحال فرار بوده موهایش در درختی گیر می کن

سالخورده را قانع می کند که  باتسیبا داود لیو ،باتسیبا می میرد وود اول داپسر . کند

وقتی پسر بزرگ داود به نام . سلیمان را به ولیعهدی برگزینددومش  پسر

که وارث قانونی سلطنت بوده، اعتراض می کند، داود دستور قتلش  (Adonija)آدونیجا

 . را صادر می کند

، در کمتری به سلیمان نسبت می دهند در کتب عهد عتیق خونریزی های

تاب  کتاب های امثال تدوین ساختن معبد اورشلیم، عوض Ecclesiastes   جامعه ک

(Proverb)  غزلهای سلیمان و (Song of Songs) در روایات . کارهای اوست از

 .دارای حرمی با هفتصد شاهزاده، و سیصد کنیز بوده است گفته شده که سلیمان
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اشاره خواهیم  بارهاشاهده می کنید، و طی کتاب به این موضوع مهمانطور که 

از عهد عتیق شرارت های مختلفه ای به نام دین و خدا توسط دین باوران به انجام  کرد،

بعنوان عامل و و نامی از شیطان  ،خدا توجیه گر آنها بوده تخیلیرسیده است که دستور 

ین حکمرانان شرور قهرمانان تاریخی اقوام تمامی ا. برده نشده استدستور دهنده ی آنها 

در کتب به . ندشان سرمشق شاخه های ادیان ابراهیمی دیگر شده اهایسامی بوده و رفتار

قتل عام، نسل کشی، برده داری، انواع تجاوز های جنسی، عهد عتیق اصطالح مقدس 

 دستور کتب ششصد باراین  در. غارت مایملک دیگران توجیهاتی الهی داده شده اند

ً هزار آیه آمده است که ، وشده و رفتارهای شرارت بار دادهجنگ  خود  در آنها تقریبا

که  بوده است ، و یا این خود اومعرفی شدهمجازاتها  خشونت بارمستقیم یهوه مجری 

در بیش از صد آیه این خود . ه استخاطیان را به زیر تیغ مجازات کننده ها می کشاند

  .ل و غارت را صادر می کندیهوه است که دستور قت

 Schwager, Quantifying Biblical Homicide: 2000, pp. 47, 60  

به خدا نسبت در این کتب که  شکی نیست که تمامی داستانها و دستوراتیالبته 

دست گرائی  قومبه هدف تقویت نویسندگان این کتب و  ،بوده ه ی انسانهامی دهند ساخت

زندگی  در ابتدا کهیهود را  قومرهبران افسانه سرائی زده و  به دروغ گوئی، الف زنی و

هرگز بعد از تجاوز به سرزمین فلسطین هم و  ،داشتهو خانه بدوشی قبیله ای آوارگی 

کتب عهد عتیق مملو از . نده ابزرگنمائی می کردنداشتند سلطنت های قابل مالحظه ای 

که  هستندریخی در باره ی وقایعی دروغ های تاریخی؛ غلو گوئیها و هزاران اشتباه تا

متأسفانه متون این کتابها توسط بسیاری از دین باوران حقیقت . هرگز اتفاق نیافتاده اند

و یا  نوی بنا نهند می کنند که براساس آنها اجتماعاتانگاشته شده و سعی کرده و 

ی از ، و این امر ریشه ی بسیاردستورات آنها را سرمشق رفتارهای خود قرار دهند

رفتارهای شرارت بار انسانهای باورمند است، زیرا این گونه رفتارها را خواسته ی 

برای مثال هیچ گاه امپراتوری های قابل . خدا، و تجویز شده از طرف او تلقی می کنند

تحت انقیاد سلیمان و داود وجود نداشته اند، و گرنه ملل دیگر از آنها با خبر  مالحظه ای

اگر هم چنین اوضاعی وجود داشته، بیشتر این سلطان . نده امی دادشده و گزارشاتی 

از ی ئاسطوره ها .ر کوچک و یا چند دهکده می شده اندنشین ها محدود به یکی دو شه

که بهیچ  قبیل قالیچه ی پرنده، عفریت های در خدمت او، و صحبت سلیمان با مورچه ها

تضحانه ی یهودیان است که به باور بقیه عنوان توان کالمی ندارند، از گزافه گوئیهای مف

اثبات این امر که خدا مستقیماً این همه دستور آدم کشی و جنایت  .اندشده مردم هم کشانده 
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 ،را صادر کرده موضوعی است که باورمندان به این کتب باید سعی در توجیه آنها کنند

مغلوبان را روشن  گناهان و یا حشم و خدم و این همه زشت اخالقی خدا در کشتار بی

نوشته  اکثر دستورات اخالقیکه  داده اندمطالعات جدید نشان جالب توجه این که  .سازند

کشمکشهای بین دامداران . شده اند تقلیداز اقوام دیگر خاور نزدیک هم شده در این کتب 

چ و یا ساکنین دهکده های یهودی نشین تدریجاً تبدیل به تمامی افسانه های فوق شده و هی

 . اثری از دخالت یهوه در این امور وجود ندارد

 ،رفتارهای شرارت بار همه ی انسانهانوشته ها داللت بر رسم و رسوم  این

 بخوبی وزده اند،  این کتاب ها که مؤلفان آن دست به تحریر دارند منجمله قومی

افتخارشان ر بیماری زائی به آنها می بالند و موجب که بطو را رفتارهای بدخیم انسانها

در این نوشته ها هیچ نهی ای از نسل کشی، برده داری، قتل و . دننشان می ده می دانند،

دیگر، و تمامی ایدئولوژی غارت انسانهای غیرخودی نیامده است، روشی که در ادیان 

و پیروان هم مقبول افتاده و یا ایدئولوژی های غیر دینی  های وابسته به باورهای دینی

زندگی غیر برای در این کتب نه تنها . ندو می کن هکردمی ن طرق رفتار به همی هاآن

را هم می  ان، بلکه جان و مال خانواده و ایل و تبارشقائل نیستندمؤمنین هیچ ارزشی 

. رفتارهائی که به راحتی سرمشق تاریخی قرار گرفته و می گیرند. توان به یغما برد

دستورات برای تعدیل این یت را شکل دادند، مسیح یهودیان که بعضی از آنهاگروهی از 

دست به تألیف انجیل و تلمود زدند تا دین هایشان با عقالنی تر شدن انسانها شرارت بار 

کرده است،  می عقالنیتی که حساسیت به خشونت را بیشتر. تطابق بیشتری داشته باشند

 . ولی هرگز آن را از بین نبرده است

Kevin Phillips: American Theocracy: The Peril and Politics of Radical Religion, 

Oil, and Borrowed Money in 21
st
 Century. 2006, Penguin Publishing, New York, 

NY 

ظاهری شاهزاده ی صلح مسحیان با ارائه و با قبول مسیح بعنوان فرزند یهوه، 

شما سیلی زد صورتتان را به  و اگر کسی به ،دشمنانتان را دوست بداریدکه دستور این 

طرف دیگر بچرخانید تا اگر خواست سیلی دیگری بزند، گام بزرگی در تعدیل رفتار 

مانند تمامی دستورات . ارائه دادندو دستورات خشونت بار یهوه در کتب آنها یهودیان 

 و آنها را دنبال نمی کنند، ،این گونه که موعظه گران خود تابع موعظه هایشان نیستند

. کندی دستورات خشونت باری را صادر نعیسخود این دستورات مانع از این نشد تا 

شناخته  Pax Romanaکه آرامش روم یا  تفکریزندگی در امپراتوری روم و تحت 

امپراتوری، منجمله  ساکنین، مانع از جمع آوری قوا و دستور به قتل و غارت توسط شده
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  )10:34-(37:از قول او این گونه آمده است تیودر حالی که در انجیل م. بودشده عیسی 

 اشاعه کنممن نیامده ام که صلح : فکر نکنید من برای اشاعه ی صلح در زمین آمده ام"

پدرش، دختر  برعلیهمن آمده ام تا اختالف و ناهمآهنگی بین یک مرد . بلکه شمشیر

افراد خانواده  و دشمن یک مرد. بیاندازم مادر شوهرش برعلیهمادرش، عروس  برعلیه

هر کس که پدر و یا مادرش را بیشتر از من دوست داشته باشد ارزش . اش خواهند بود

و کسی که پسر و دخترش را بیش از من دوست داشته باشد ارزش مرا : مرا ندارد

 ". ندارد

پایه ی برداشتهای  برهستند دنباله ی کتب عهد عتیق که نوشته های مسیحیان 

 ،ولی تفاوت های عمده ای در باره ی برداشت از گناهان ،اند همین کتب ساخته شده

مسیحیان بیش از ادیان دیگر در . نده اکرد ظهورشیطان و شرارتها در این نوشته ها 

آنها بشدت . باره ی شیطان و نیروهای شرارت بار تفکر کرده و در باره ی آن نوشته اند

 . ارنددر جهان باور دمتافیزیکی  بوجود شرارتهای سرشتی

. دندو برداشت کلی از شیطان و شرارت وجود دار ی مسیحیاندر نوشته ها

همانطور که قبالً اشاره رفت پیش از عیسی افکار ساکنین دنیای باستانی خاورمیانه که 

بخصوص یهودیان می شد، با تفکر یونانی نوع هلنی و  ،شامل باورهای اقوام سامی

ر نوشته های مسیحیان شرارت به دو طریق د. ممتزج شده بود ورومی بشدت مخلوط 

یکی همان تجسم شرارت در موجودی به نام شیطان است که . مورد بحث قرار می گیرد

آمده است؛ و دیگری دکترین گناه نخستین است که ( ms smsdtso)بیشتر در کتاب وحی 

قوم ی برداشت اولی دنباله ی باورهای قبل. موعظه شده است( nspm) در نوشته های پال

ولی گناه نخستین زائیده ی فکر مؤسسان دین مسیحیت است که بعداً در  ،استیهود 

  شعر .ه استبرداشتهای مسلمین نیز ادغام شد

 آبادم خراب دیر در این آدم آورد         من ملک بودم و فردوس برین جایم بود      

 .است گناه اولیه مصداق همین برداشت

مسیحیان گوشه گیری که قدرتی سیاسی در در صده های اول میالدی  

از یک  (مسیح)امپراتوری روم نداشتند از نظر تفکری خود را درگیر نزاع بین خدا 

در این زمانها بود که در اقوام ساکن . و شیطان از طرف دیگر کرده بودند ،طرف

ره دوباایده ی برگشت  ،سرزمینهای تحت اشغال امپراتوری روم و به امید روزهای بهتر

 اشندبه امید روزی بمسیحیان تا  ،بودشده مسیح و آخر الزمان مشغله ی ذهنی غالبی ی 

با قتل عام تمامی دگراندیشان و و  ،یکی از افراد گروه آنها حاکم بر همه ی جهان شدهکه 
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، خواهد گرفت با راه انداختن سیلی از خون که تمامی جهان را فراو غیرخودی ها، 

و  ،دکه بنظرشان ایده آل می آم حکومتی ،و به دیگران تحمیل کنند کرده، حکومتی را بنا

شیطان بعنوان موجودی واقعی و مجسم ، وضعدر این  .خواهد بود براساس باروهای آنها

و در حال جنگی  ،د که بر علیه خدا و نیروهای خوب اعالم جنگ کردهوروایت می ش

شیطان در قفای نیروهای شروری م پارادایدر این . دائمی برای حاکمیت بر کائنات است

به . که در این جهان بر زندگی مردم اعمال نفوذ می کنندو می شود  قرار داده می شد

شیطان همراه با تعدادی از  از وقتی شروع شده بود کهشرارت  عصر باور مسیحیان

، و بعد از شکست بوداعالم جنگ کرده برعلیه خدا در بهشت و به قصد کودتا، فرشتگان 

انسانها مناظره  موقعیتدر این . د، ولی نزاعشان هنوز هم ادامه داردد شاز بهشت تبعی

گرفتار بین دو نیروی متافیزیکی  گناه و منفعلی هستند که در این جنگ کننده هائی بی

ً و یا توسط عُ  و هر یک از این نیروها ،آمده اند سعی در غلبه بر روح الشان م  مستقیما

و دیگری برای گمراهی  ،اندنشان به بهشت موعودی رستگاری و رسبرایکی . دنآنها دار

در این پارادایم نقش رهبران . انی تحت کنترولشهاحیطه  یعنی نشان به جهنم،و کشاند

دینی کمک به مردم، نه تنها برای رفتن به بهشت، بلکه ممانعت از غلبه ی شیطان بر 

در  ز سعی شیطان در غلبه بر مسیحا در این نوشته ها روایاتی هم. بودروح و جسمشان 

 .آورده شده اند، اوائل شروع هدایت او

تحت کنترول کامل جسم و روح افراد معمولی گاهگاهی  بر اساس این باورها، 

روح  ارج کردنو خ (چیزی معادل جن گرفتگی در فرهنگ اسالمی)شیطان در می آیند 

مشغله های اولیاء دین مسیح یکی از ( exorcism، جن گیری)پلید از جسم این افراد 

البته ایده ی جن مربوط به اعراب و اسالم است و افراد این . که هنوز هم ادامه دارد ،شد

جن گرفته می گویند که  تسخیر شده توسط شیطان،گونه را در فرهنگهای اسالمی بجای 

ً برای خوانندگان این سطور اصطالح آشنا تری است با پیشرفت علم و عقب . مطمئنا

نشینی های مکرر اولیاء دین مسیحی این گونه برداشتها در قرون اخیر، در کلیساهای 

مدرن کمتر موعظه می شوند، ولی باور به غلبه ی شیطان بر روح آدمیان حتی در بین 

، سناریوئی که موضوع فیلم های متعدد متفکران و سیاستمداران بشدت باقی مانده است

و ایده ی  او،برگشت دوباره ی به باور یهودیان، و یا ظهور مسیح، . هالیوودی شده است

آخرالزمان و جنگ نهائی بین خدا و شیطان و برگشت سلطنت خدا بر روی زمین که 

شده و چهار چوب قریب به بشدت موعظه هم دنباله ی تفکر یهودیگری است، هنوز 

 .اتفاق موعظه های کشیشان هستند
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خوبی ها و شیطان شرح داده شده در کتاب وحی جنگهای زیادی بین خدای  

ماری که قبالً شیطان در اژدها و یا  ی ازتجسم خدا و نماد یا بینکه یکی جنگی است . اند

جنگی است  دیگری. است، که خدا بر او غلبه کرده برپا شده بود در بهشت جای داشته

 از. عنوان امپراتور وحوش از یک سمت و فرشتگان پاک از طرف دیگربین شیطان ب

همه نزاع ها دراماتیک تر جنگ بین فرشته ی مقرب خدا میکائیل بهمراهی فرشتگان 

بهشت در این جنگ در آسمانها یا . دیگر بر علیه اژدها و فرشتگان همراهش است

همین . و از بهشت رانده می شود ،درگیر می شود، و باالخره اژدها شکست خورده

همراه با  ،و یا خود شیطان است اژدها که تجسم ماری است که حوا را گول زده

نام این اژدهاست  Leviathan. فرشتگان تبانی کننده همراه او به زمین تبعید می شوند

بعنوان نگهبان جهنم، دهانش دروازه ی آن بوده و جهنمیان از آن وارد بعد از قیامت که 

کومتهائی که ، بعنوان نمادی از حنامی که تاماس هابس. شده و قادر به خارج شدن نیستند

بر  .با هر تمهیدی شهروندان خود را منفعل کرده و آنها را سربفرمان قانون در می آورند

 . کتاب مشهورش نهاد
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 کنده کاری هنرمندی به نام دورره. لوایاتانپیروزی بر  3.1شکل 

نزاعی نهائی بین  ،انجیل ها بخصوص انجیل پال در نوشته های بعضی از

در آن دستگیر  صلیب کشیدن،قبل از  عیسی ن باغ میوه ای کهدر هما ،مسیح و شیطان

، بطوری که شیطان به پیروزی رسیده است نزاع در این. است شد، برقرار شده

 او را انکار کرده، همان شب بارها ند، بلکهبر علیه او شهادت دادنه تنها حواریون مسیح 

کشیدن مسیح  به صلیبی، مسیحیان بطور متناقض. ندو باعث دستگیری او و اعدامش شد

نتیجه ی دخالت خدای خوبی ها برای بی اثر کردن پیروزی  را و دوباره زنده شدنش

در این پارادایم . تفسیر می کنندشکست دادن دوباره ی او به هدف و بر مسیح، شیطان 

ما انسانها هنوز هم با  ،خدا ا دخالتهای مستقیمشیطان ب این شکست ِ علیرغم تفکری،

ه های این نبرد درگیر هستیم و باید اثرات شوم شیطان که روزگاری طوالنی بر بازماند

شیطان گرچه شکست . برطرف کنیمرا روی زمین آزادانه سیر و سیاحت می کرده 

به . خورده ولی هنوز هم زنده است و می تواند ضربه هائی به نیروهای خوب وارد آورد

ی خود را تقویت کرده تا بتوانند در این نبرد همین دلیل است که مؤمنین باید از نظر معنو

به باور مسیحیان . به یاری نیروهای خوب بر آمده و مانع غلبه ی شیطان بر آنها شوند

سرنوشت عیسی و به صلیب کشیدن او نشان دهنده ی قدرت زیاد شرارت های شیطانی 

ع بزرگی که در طی تاریخ عامل فجای ،است که دشمن انسانیت است و پیروزی بر او

 . ، کار بسیار دشواری استبوده

در انجیل پال داستان گول خوردن آدم و حوا و پیروزی شیطان بر آنها شروع 

تسخیر خدا ی هستند که شیطان در خلقت هائ شرارتهاست، و این دو فرد اولین جایگاه

و آن را یک  ،پال تقصیر و گناه آدم در این افسانه را واقعی فرض کرده. کرده است

در این . که تا آخرالزمان گرفتاری انسانها خواهد بود هاجعه ی کائناتی می دانستف

پارادایم عیسی تجلی ای است از خدا بر روی زمین تا بر شیطان النه گزیده در زمین 

کوششی که تا حال بوضوح به . و برای همیشه سعادت انسانها را تضمین کند ،غلبه کرده

 ظهوربا ( مسیح)خدا در آخرالزمان انجیل پال باالخره  در انتهای. شکست انجامیده است

از آسمان به  و دربار سلطنت خدا ،خواهد شدپیروز  ینهائیش بر نیروهای شیطان

برای رسیدن به این هدف . و خوبی ها بر کره ارض حاکم می شوند شده،اورشلیم نازل 

. حضرتش آماده شود ظهورتا زمینه برای  ،باید همه ی یهودیان باقی مانده کشته شوند

این امر در کلیسای انجلیک جدید چنان به باور رسیده است که با تحمل مخارج زیاد 

یهودیان اطراف و اکناف را به مهاجرت به سرزمین فلسطین تشویق و ترغیب می کنند 
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مقادیر باورمند مسیحیان . تا همه در آنجا جمع شده و قبل از آمدن مسیح قتل عام شوند

مالی برای اسکان یهودیان در سرزمین های اشغالی می کنند تا روزی زیادی کمک 

یهودیان در یکجا جمع شده و در جنگی که برقرار می شود همگی  ه یبرسد که هم

که  مهدی موعود ظهورچیزی شبیه به باورهای بعضی از شیعیان برای . بهالکت برسند

ی آن یهودیان چنان شکست می در ابتدا مستلزم جنگی بین مسلمین و یهودیان است، که ط

بعضی از یهودیان با افتادن به این  .خورند که در پشت درختان زیتون پنهان می شوند

حل مسئله ی سرزمین های  اتاین موضوع .دزنندام دست به قطع این درختان می 

 . پیچیده کرده است بشدتاشغالی توسط حکومت اسرائیل را 

 

 نقاش نامعلوم –پیروزی نهائی مسیح بر شیطان : 61. 1شکل 

ها که گروهی از متفکران ( yosodte)ناستیگ قنوصی ها یا قبالً گفتیم که 

 ،اول و دوم میالدی و خارج از جریان رسمی آن بودندفیلسوف مآب مسیحی در قرون 

تحت تأثیر فیلسوفان باستانی یونان باور داشتند که شرارت مربوط به پلیدی ذاتی ماده 
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به . است که جسم انسان از آن ساخته شده، و روح پاک و مقدس در آن زندانی شده است

راه . و شرارتهای آن هستند موادی که در اطراف ما هستند تجسم پلیدی شیطانباور آنها 

حلی که ناستیگ ها ارائه دادند فرار از مادیگرائی و خارج شدن از این دنیای فیزیکی 

می کردند که جان بعضی از متعصبان به این باور آنقدر از خوردن و آشامیدن حذر . بود

رده همین باور در روزه داری ادیان دیگر هم تا حدی رخنه ک. خود را از دست می دادند

از آنجا که در کتاب سفر پیدایش آمده بود که همه ی خلقت خدا خوب است، . است

ناستیگ ها بحث کردند که این خدا نبوده که این حرف را زده، بلکه شیطان بوده که خود 

ناستیگ ها باور داشتند که عیسی . را به شکل خدا در آورده و چنین حرفهائی زده است

آنها معتقد بودند که کتابهای . بلکه تظاهر به مردن کرده استبر باالی صلیب جان نداده، 

واضح است که چنین . اولیه ی عهد عتیق یا تورات کالم خدا نیستند بلکه کالم شیطان اند

و ناستیگ  ،مطابقت نداشتو کنیسا ها متفکران رسمی کلیسا ها باورهای برداشتهائی با 

 .دت سرکوب و تفکراتشان اطفاء شدندها بش

دوران متفکران رسمی مسیحیت شرارت ها را به دو دسته تقسیم می  همان در 

یکی شرارتهای طبیعی مثل زلزله، طاعون، سیل و قحطی و امثالهم که جزئی از  ،کردند

نظم طبیعت هستند؛ و دیگری شرارتهائی که از رفتار انسانها ناشی می شوند، حتی اگر 

 بگیرند که نه تنها رفتار قصد دار ها باید یادانسان. باشندیا سهوی این شرارتها اتفاقی 

بلکه جلو رفتارهائی را بگیرند که ممکنست بطور اتفاقی  ،شرارت بار نکنند (عمدی)

با انسانها . (مثل نزاعی کوچک که بطور اتفاقی باعث قتل می شود)باعث شرارت شوند 

مشقات زیادی می و گرفتار انجام این شرارتها در همین جهان توسط خدا مجازات شده، 

یا از اشتباهات و از مجازاتهایشان درس می گیرند، و در نتیجه می توانند نظم  شوند،

در این مکتب تفکری راه رستگاری درس گیری از نتایج گناهان و . خوبی به جهان بدهند

رفتارهای شرارت بار است، همانطور که یونس به گناه کوتاهی در تبلیغ قومش به 

به زندان افتاد، آزادیش سلب شد، و مدتها  ،بلعیده شدن توسط نهنگی با ،یهوه پرستش

اما این متفکران . این تجربه ی تلخ باعث رستگاریش شد ،ولی .شدفراوان دچار مشقت 

و یا مغزی،  –بیماران روانی  ،در باره ی مشقات کودکان، معلولین مادر زادی بحثی

پیدا را گناهانشان انجام یادگیری از  کردند که توان و یا فرصتمی ن اجتماعی هائیضد

ولی فقط از  ،ند که خدای مهربان بخشنده استردآنها این باور را تبلیغ می ک. نمی کنند

، هکه جانش را برای نجات آنها داد، پسر و فرستاده ی خودشگناهان باورمندان به عیسی 

خودی را راه به ، و هیچ باورمند دیگر و غیرچشم پوشی می کند و به بهشتشان می برد

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


  

 223 

انسانهای  کهدر این حال مرگ پایان خوبی برای مشقت ها و شرارتهاست . بهشت نیست

و تحت  توسط خدا و در روز معاد عودت کردهرسند که بدنبال آن می دردمند به آرامشی 

 . دارا خواهند شدلوای حکومت او زندگی سعادتمندی 

در مسیحیت غز انسانها، مثل هر برداشت تفکری مخلوق مبرداشت از شیطان 

به عنوان بعد از پال یا خود عیسی، آگوستین که . سیر تکاملی خود را طی کرده است

دومین بنیانگزار ایمان مسیحیت لقب گرفته برداشتهای پیچیده ای از شرارت و شیطان 

او شرارت بدون انگیزه را به مراتب بد خیم تر از شرارتی می دانست . ارائه داده است

او باور داشت که بدترین اثر . برای رفتارهایش منطق و استدالل دارد ص شرورکه شخ

اثر افکار . راده ی شخص شرور استنه اثر آن در جهان است بلکه اثرش در ا شرارت

او که معلم کالم بود . بوده استآگوستین در دنیای مسیحیت تا قرون اخیر بسیار عمیق 

در . سالگی به دین مسیحیت گروید 21بعداً در سن ر ابتدا به دین مانی باور داشت ولی د

برداشت اولیاء دین مسیحیت بر این پایه بود اواخر قرن چهارم، یعنی پیش از آگوستین 

برای مثال سقوط آدم  ،که انسانها باید مسئولیت رفتارهای شرارت بار خود را قبول کنند

با اراده ای آزاد برای  ، و انسانها مخلوقاتی هستندهو حوا فقط تقصیر خودشان بود

در نتیجه همین . انتخاب رفتاری، لذا همه ی رفتارهایشان را خودشان تعیین می کنند

اده شده است و آن جهنم ازاتی برای انسانهای شرور وعده دمسئولیت پذیری است که مج

خواهند سوزانی است که مؤمنین در بیرون آن نظاره گر عقوبت های تلخ شیطان صفتان 

ین نظاره گری بر مشقات انسانهای شرور یکی از پاداش های لذت بخش صالحین هم. شد

مؤمنین از مشقات بدکاران در  و سادیستیکی کهبرخالف این برداشت بیمارگونه . است

بنظر او سقوط آدم . جهنم لذت می برند، آگوستین روایت دیگری از شرارت را ارائه داد

ت اعمال شرارت بار در همین دنیا بصورتی یکی از رمز های ناگشودنی است، و عقوب

باالخره لطف و مرحمت خدا در . یونیورسال در آمده، ولی بطور مبهمی توزیع می شود

خواهد کرد، ولی تا آن موقع توجیه مشقت مظلومان و توزیع  ظهوررستگاری انسانها 

مر به دین از آنجا که آگوستین در اوائل ع. مجازات شرارتها مبهم و رمزی خواهند ماند

. نده امانی پای بند بود، باورهایش در مورد خوبیها و بدیها از اثر این دین بی بهره نماند

 در دین مانی جنگ بین خدا ی خوبیها و اهریمن یا خدای بدیها، دادیمهمانطور که شرح 

 ،و روح ؛شیطانی (فیزیک) مادهباورهای دین مانی در . ه استنزاعی دائمی فرض شد

. و روح اعالست ،جهان خلق شده محصول جنگ بین ماده ی پست. است پاک و الهی

ولی آگوستین . مانی باور داشت که جهان مادی از پوست اجساد شیاطین ساخته شده است
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شرارت ندارد و خوب است، چون بالفطره  برخالف این باور بحث می کرد که ماده

از محصوالت خوب  و ماده هم جزئی ،ساخته استخوب خدای خوب همه چیزها را 

بنظر آگوستین ارزش هستی چیزها در طیفی نسبی قرار گرفته است، برای . خداست

مثال گیاهان برتر از جامدات هستند، ولی این به این معنی نیست که جامدات بد هستند، 

او دو ادعای اصلی در باره ی گناه و . هستی در سطحی پائین تر قرار گرفته اند بلکه در

از نظر او شیطان و یا شرارت انحرافی از خلقت خوبی است که این . داد شرارت ارائه

مظهر شیطان و در نهایت، در نتیجه . خلقت را از کیفیتهائی از هستیش محروم می کند

شرارت یک عمل این عمل را از بعضی جنبه . نیستی و نابودی هستی مخلوق خداست

د او کمتر به دیگران اعتماد می اگر کودکی را آزار دهی. محروم می کند ی هستیشها

خودش باعث می شود که و بعالوه  ، واین کاهش اعتماد از کمال وجود او می کاهد،کند

را  اواجتماعی یا انسانیت  طتاروپور روابدر نتیجه، همین عمل . دیگران را آزار دهد

به همین  .ندشوضعیف تر می کند، و روح این کودک و روح ضارب هم کوچکتر می 

کاهش اعتماد بین افراد، و حتی در خود شخص  ال دروغ همین اثر را دارد و باعثمنو

شرارت به صورت شیطان تجسم یافته ای  فکریدر این پارادایم ت. دروغگو می شود

با وجود اعتقاد به وجود  آگوستین. وجود ندارد که برخالف خدا در حال نزاع است

 او. آنها تحت حاکمیت مطلق خدا هستند شیطان و عفریتهای دیگر باور داشت که همه ی

اولین متفکری بود که خلقت از عدم را وارد تفکرات مسیحیان کرد تا با عقیده ی مانیائی 

بنظر آگوستین . ها در باره ی ماده ای که جهان از آن ساخته شده است مخالفت کند

توسط او  شیطان مخدوم شورشی خدا بود که بطریقی مرموز هنوز هم در قلمروی خدا و

ر ابتدا مثل بقیه ی د است،شیطان که مخلوق خدا به باور او . بخدمت گرفته می شود

، همانطور که همه ی هستی خوب است، ولی با شورشش سعی در هخلقت خوب بود

در تفکر متفاوتی آگوستین باور داشت که افراد شرور . ه استکرد هانابود کردن این خوبی

هند که آنها را به سمت پوچی که هدفی شیطانی است سوق در زندگی اعمالی انجام می د

ضعف انسانها در . این امر انحرافی از طبیعت ذاتاً خوب اولیه ی انسانهاست. می دهند

در نتیجه . این مورد ناشی از ضعف اولیه ی آدم و حوا و راندنشان از بهشت است

برای این اعمال منطق و افراد مثل بقیه ی اعمالشان هدفی دارند و  هاشرارتهای انسان

و یا عامل و  ،هیچکس خودش را شرور و بد تلقی نمی کند. استداللی عرضه می کنند

به نظرشان هر کاری که انسانها انجام می دهند . هدف رفتارهایش را شرور نمی داند

غروری که به او دست داد و خود را مهمترین موجود دلیل  شیطان به. منطقی می آید
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به طبیعت بشر مثل ارسطو، آگوستین . دچار شدی نخوت  کرد، به بلیه ضفر خدا هستی

چون گناه را فقط انحرافی از صراط مستقیمی می دانست که بشر سعی در  ،خوشبین بود

در واقع بنظر آگوستین شیطان نیروی کوچک کردن و نابودی . گام برداشتن در آن دارد

و  ،بسیار کوچک و ناچیز استان دیگر انسانهاست و خودش در مقایسه با فرشتگ

این افراد بدون هیچ  ،لذا .شرارتهای بی هدف ناشی از تسلط شیطان بر روح آدمی است

زیرا خودشان نیز قادر  ،منطق و هدفی شرارت می کنند و این ها بدترین انسانها هستند

آن به این همان شیطان درونی انسانهاست که باید با . شان نیستندهایبه منطقی کردن رفتار

که از سرشت واالتر انسانها و در همین منوال خوبی های بی هدف . مبارزه پرداخت

  . ارزش بیشتری از خوبی های هدف دار دارندبدور از خودخواهی برمی خیزند، 

این غلبه . بیش از دو هزار سال پیش رومی ها بر سرزمین فلسطین غلبه کردند

روریزی دین سازمان یافته و اجتماع ، فیهودیانموجب پراکندگی و ظهور مسیحیت 

برداشت رسمی و متفاوتی از شرارت و  آنها ،در نتیجه. شد هماهنگ آنها در اورشلیم

تفکر غالب که  می گویند Rabbinicکه به آن نظریه ی خاخامی یا  برگزیدندشیطان 

و قانون در اوائل این دوره بود که تلمود که کتاب فقه . باورمندان و متفکران این دین شد

. و ارزشی برابر تورات پیدا کرد ،یهودیان است جمع آوری و ویرایشی دوباره داده شد

در این . ی تورات و تلمود را بشدت تشویق و ترغیب می کردند مطالعهاولیاء دین یهود 

نوشته ها برداشت تازه ای از شیطان، شرارت و گناه آورده شده که بیشتر با زندگی 

تجربیات یهودیان در اسپانیا، بعد از فروریزی . یان کاربرد داشتروزمره و جدید یهود

در بازنگری توانمند حکومت اسالمی در آن، و فجایع آلمانی ها در قرن بیستم الزامی 

 3111در این نوشته را ایجاد کرد و آرزوی بازگشت به اورشلیم تسخیر شده ی تازه ای 

ت در باره ی خوبی ها و بدی ها بیشتر بر در تلمود برداش. سال قبل را دوباره زنده کرد

در این برداشت تازه این طور تفسیر و . انگیزه هائی این گونه در قلب انسانها تأکید دارد

و زیبائی ها  ،تأویل می شود که آدم و حوا میوه ی درخت خوبی ها و بدی ها را خوردند

د انسانها دو انرژی در نتیجه خدا در وجو. و زشتی ها را در وجود خود ادغام کردند

ست، و انسانها در کشمکش بین این آنهامتضاد نهاده است که منشاء دوگانگی ای در قلب 

برخالف مسیحیان مدرن که شرارت و شیطان را فاجعه ای . دو انرژی گرفتار آمده اند

غیرطبیعی می دانند، این برداشت یهودیان وجود این دو نیرو را بخشی از ساختار وجود 

انرژی خوب چیزی شبیه به وجدان است که احساسی درونی . ا در نظر می گیردانسانه

در . است که هر موقع شخص قوانین الهی را زیر پا می گذارد به او اخطاریه می دهد
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این پارادایم تفکری انگیزه ی شیطانی برخالف نیروی خوبی ها مفهوم مبهم تری است و 

ولی این نیرو انرژی خشن، و قدرتمند . شود در دوران جنینی در وجود انسان نهاده می

شیطان مجسمی نیست که خصومتی با خلقت خوب خدا در سطحی متافیزیکی داشته 

بلکه، این نیرو به شخص حالت سوء ظنی می دهد که از اوان کودکی او دنیا را  ،باشد

همین نیروست که رفتار بشر را در مقابل خطراتی که . جای خطرناکی درک می کند

می کند، و ممکنست واقعی نباشند متأثر می کند و ممکنست او را به سمت  ساساح

در واقع این نیرو تهدید های اکزیستانسیالیستی شخص را . خشونت و رذالت بکشاند

متفکران یهودی با این برداشت جدید فرض دوگانگی خالق جهان یعنی . برطرف می کند

یطانی را که در کتب عهد عتیق با خدا و ش ،حل کردندان شبنطر خودخدا و شیطان را 

این نوع  هدف دیگر. در جنگ و جدال بود از صحنه ی تفکر دینی خود خارج کردند

 ،برداشت متمایز کردن تفکر متافیزیکی یهودیان از بقیه ی ادیان ابراهیمی دیگر

 یامتضاد)بخصوص مسیحیت بود که هنوز هم بشدت به شیطان مخوفی در سطح خدا 

این نیرو ی . حال مبارزه با او است که در و دارند ندباور داشت (مطلق عیسیخوبی های 

به امور زندگی معمولی خود از قبیل خوردن،  ومنفی در انسان باعث می شود که ا

تجارت و امثالهم بپردازد، و فقط وقتی خطرناک می شود که توان  ،مسکن ،ازدواج

این نیرو  باید کنترول کردن هاسعی انسان .فراوانی پیدا کرده و بر نیروی خوب غلبه کند

در این پارادایم . کند بهره برداری باشد تا بتواند به نحو احسن از آن برای بهبود زندگی

را که در وجود خودش برقرار است  انسان قادر خواهد بود جنگ کوچکی تفکری 

شرارت ی خداکنترول کند، و از نظر تفکری خود را درگیر جنگ بین خدای خوبی ها و 

کاری از دست  نکند، جدالی که اگر هم برقرار باشد،و متافیزیکی ها در سطح کائناتی 

از نیروئی  بر انسانها تأثیرگزار در این حال شیطان. انسانها برای رفع آن بر نمی آید

، لذا می توان با کوششی در تقلیل پیدا می کند آنها متافیزیکی به نیروئی طبیعی در وجود

ا، در حالی که انسانه. در آورد و آن را تحت کنترول ،ی بر این نیرو غلبه کردسطح انسان

قادر به مبارزه  در اختیارشان گذاشته اندطی تاریخ  حتی با سالحهائی که ادیان مختلف

. کنندبر او غلبه توانسته بودند نیستند، و گرنه تا کنون متافیزیکی شیطان  و پیروزی بر با

انسانها هم سازگاری دارد، کالسیک با روانشناسی  تا حدی که در این نوع تفکر عملی

برای غلبه بر این سرشت شیطانی . هستند انمسئول رفتارهای شرارت بار خودش فرادا

متفکران . کوچک را گرفتبد حتی رفتارهای  ،باید از ابتدای کودکی جلوی رفتارهای بد

رده اند که در ابتدا اجازه ی یهودی شرارت را بطور استعاره ای به میهمانی تشبیه ک

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


  

 227 

و در آخر بر آن  ،ورود می خواهد، و اگر به قلب راه پیدا کند تبدیل به مهمانی مقیم شده

در این حال است که کنترول زندگی . غلبه کرده و به ارباب وجود شخص تبدیل می شود

 را در دست می گیرد و بر وجدان چیره شده و قدرت قضاوت خوب و بد و درون نگری

در  از این جهت است که. سلب می کنداز او در باره ی نتایج رفتارهای شخص را 

شرارت را باید تحت کنترول در آورد، و پیروزی بر آن باعث بهبود  زندگی روزمره

در این تفکر شیطان و شرارت برخالف شیطان متافیزیکی چیزی قابل . انسان می شود

نها را مسئول شرارتهای انسا متافیزیکی نیروهایدسترسی و پیروزی است و نمی توان 

  .هستندنتایج رفتارهایشان  دانست بلکه خود افراد مسئول

گناه، بخصوص  میلیون انسان بی ده هافاجعه ی هولوکاست آلمان نازی و قتل 

، و نظامی ای غیر نظامیقومی، افراد اقلیت های  ،کولی ها ،مرگ دسته جمعی یهودیان

و تمایل هیتلر و اطرافیان متوهمش برای از بین  ،می کردندکه از سرزمین خود دفاع 

اسالو و اشغال سرزمینهایشان توسط نژاد به اصطالح  های دیگر، منجمله نژادبردن نژاد

 متافیزیکی شیطانبرداشت  نظری درتجدید دوباره باعث شد که )!( رمن ج پاک آریائی

فاجعه ای به این  می توانستشرارت شخصی ن توجیه. انجام گیرد توسط متفکران یهودی

خاص با افکاری مالیخولیائی بود و میلیون ها  یرا که محصول رهبری شخص عظیمی

در این وضع بود که یهودیان . توجیه کند ،انسان بی گناه را بطور شرم آوری از بین برد

که  و خدا اجازه داده ،به این باور رسیدند که معاهده ی تاریخی آنها با خدا لغو شده است

. شیطان متافیزیکی باشد، قتل عام شوند تجسمی ازآنها بدست هیتلر که می تواند 

و یا توان او را  ،کردندشک  یا زنده بودنشدر وجود خدا، متفکران یهودی بسیاری حتی 

در گوشه و  یدر قرن بیستم، اتفاقات مشابه. در دخالت در امور انسانها زیر سؤال بردند

ی را که مفعول ظلم و جور ، بخصوص آنهائاعات دیگراجتمساکنین کنار جهان 

 –قرار گرفته اند که سران آنها دین را ابزار رسیدن به و حفظ قدرت سیاسی  حکومتهائی

 .نددچار همین شک و تردید کرده ا نظامی کرده اند، –اقتصادی 

از طبیعت گوناگون متفکران دینی برداشتهائی  عالوه برطی تاریخ تفکری 

که بعضی دست  ،او در کتب مقدس ارائه شده اند عبییر و تفسیر افسانه یشیطان و ت

دانته شاعر معروف قرون سیزده . انسانها هستند علمی اندازی به برداشتهای روانشناسی

و چهارده در کتاب کمدی الهی خود شیطان را بعنوان موجودی مجسم به شعر کشید که 

بهشت در یخی گیرافتاده و با بال  در عمق جهنم واژگونه و با کف پاهایش بطرف

و از این امید واهی که راه نجاتی  ،زدنهایش به هدف نجات یافتن، یخ را سفت تر کرده
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دانته جهنم را جائی می دانست که در آن امیدی . برایش وجود دارد، دست بر نمی دارد

ینش غالب به نجات و آزادی از آن نبوده، عدل الهی برقرار شده، و دردی ابدی بر ساکن

به باور دانته مجازات اصلی شیطان در . آمده، و نباید بر ساکنینش دلسوزی و ترحم کرد

نمی  چ عنوانآرزوی او برای فرار از خدمت خداست، چون او به هی به علت جهنم

در . از این نظر او پست ترین خائنان به خداست. خواست به خدمتگزاری او تن در دهد

اشتهای دینی خود و با استفاده از شاخصهای کلیسای کاتولیک این اشعار دانته با برد

هر کسی را  او با ذهنیتی متوهمانه. قرون وسطی خود را در جایگاه قضاوتی عظیم نشاند

که مخالف باورهای کلیسای دوران تاریک اروپا تصور می کرد، یا با شخص او دشمنی 

 .ر جهنم جای داددعلی را امام منجمله پیامبر اسالم و و خصومت داشت، 

 sootots )بعد از شیوع مرگ سیاه که به احتمال زیاد ناشی از طاعون 

ysodto )از چین شروع شده، و بعد از  6221 موتاسیون یافته ی وخیمی بود که در سال

کشتی  31با لنگر انداختن  میالدی 6228 انتشار در هند، ایران، و بقیه ی خاورمیانه، در

یلی که خدمه ی آن از دریای سیاه آمده بودند، و تعداد زیادی از در بندر مسینا در سیس

ملوانان آن یا مرده بودند، یا بشدت بیمار و پوستشان دچار تاولهای سیاه چرکی بود، این 

 میلیون اروپائی 31سال با کشتن  3در عرض   و بر قاره ی اروپا مستولی شد،بیماری 

ها تا بیش از نیمی از ساکنین آن کشته  در بعضی از شهر. را کشتجمعیت اروپا ثلث 

و تغییرات اجتماعی عمیقی ، را بشدت بهم زدساختار اجتماعی اروپا  این اپیدمی. شدند

به علت کاهش شدید جمعیت بخصوص در بخش کشاورزی، کارگران . کرددر آن ایجاد 

یدمی و زمین های مالکینی را که در اپ ،بازمانده در خواست دستمزدهای بیشتری کرده

از زمان لذا توزیع ثروتی اجباری پیش آمد که . جان باخته بودند بین خود تقسیم کردند

. بی سابقه بود، و طبقه ی متوسط پرجمعیتی در اروپا ایجاد کرد شهر نشین شدن انسانها

قسطنطنیه که مرکز امپراتوری روم شرقی یا بیزانس بود،  6232عالوه بر این، در سال 

ثمانی در آمد و در نتیجه مسیحیت کاتولیکی نوع ارتودوکسی تا حد به تصرف ترکهای ع

مسیحیت ارتودوکسی در روسیه زیر . برچیده شدی مسلمان نشین زیادی از خاور میانه 

یوغ کلیسای کاتولیک روم نبود، لذا کاتولیک گرائی رسمی محدود به قاره ی اروپا شد، 

یبی نتوانستند سرزمین های به اصطالح و اروپائیان حتی با راه انداختن چندین جنگ صل

 . کنندمسلمانان آزاد تسلط از مقدس را دوباره 

بود که اصالحات دینی توسط مارتین لوتر و کلوین  بعد از این تغییرات بزرگ

در ابتدا  ،مارتین لوتر که معروفترین و موفقترین مصلح دین مسیحیت بود. شروع شدند
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فرزند  1ر عقیده داد و با راهبه ای ازدواج و صاحب رهبانیت پیش گرفت ولی بعداً تغیی

لوتر ترس و اضطراب شدیدی از آخرالزمان . نفر از آنها به سن بلوغ رسیدند 2شد که 

است، ولی بطور  او باور داشت که خداوند حکمران مطلق کائنات و قادر متعال. داشت

یکی مسیح است که فقط از طریق جسم فیز ، ومرموزی از دید و شناخت ما پنهان است

لوتر برخالف اولیاء کلیسای کاتولیک که خود را تنها . می توان به وجود او پی برد

جه های مسیح، به واسطه ی بین انسانها و خالقشان به باور مردم رسانده بودند، شکن

و سپس عروجش به آسمان را ابزارهای ارتباط با خداوند  صلیب کشیدنش، رجعت،

در یک طرف و  (خدایا و )داشت که شیطان در فضائی بین مسیح او باور . معرفی کرد

شیطان نه بعنوان موجودی غول آسا بلکه . انسانها در طرف دیگر قرار گرفته است

در واقع شیطان . قرار می گیرد (یا خداو )بصورت نیروئی درونی بین انسان و مسیح 

ی برای شیطان قائل نبود و او وجود فیزیک. نیروئی است که ایمان را به فساد می کشاند

ها را باور داشت که او نمی تواند انسانها را لمس کند و یا در وجود آنها رخنه کرده و آن

ننده و هوس اندازنده است و باعث توهماتی می شود که او نیروئی گول ز. تسخیر کند

انسان را به خدعه کاری کشانده و موجب تصمیم گیری های مضر به حال خودش می 

منطق و استدالالت او را بهم می و شیطان باعث بروز تفکرات بد در انسانها شده، . کند

به باور لوتر شیطان به دنبال کسانی است که سعی وافر می کنند که بدون کمک از . زند

زندگی بوده و  که بدنبال لذاتندارد شیطان کاری با مردمانی . خدا مسیحی خوبی باشند

همه ی آنها دنباله روانش هستند و قبالً خود را تسلیم او کرده ، زیرا ابالی گری می کنند

او باور داشت شیطان به افراد می قبوالند که می توانند بدون کمک خداوند . اند

مثالی که او می آورد سرنوشت حوا در . و راه نجات را پیدا کنند ،رستگاری پیدا کرده

وعه ای که آن را مطلوب یافته بود وقتی حوا تصمیم گرفت که از میوه ی ممن. بهشت بود

بچشد، و بدون کمک خداوند به تشخیص خوب و بد برسد، این وسوسه های شیطانی بود 

بطور خالصه مارتین لوتر کوشش شخصی برای . که او را مجبور به این کار کرد

استحقاق نجات بدون کمک طلبیدن از مسیح را ایده ای شیطانی می دانست و می گفت که 

و به او غروری می دهد که می  ،طرز دید شخص را از جهان عوض می کندشیطان 

او باور داشت که . تواند خودش خوب را از بد تشخیص داده و راه نجات خود را پیدا کند

. برای مقابله با این نیروی قدرتمند است که جهان محتاج خدای حاکم و قادر متعال است

ولی این را به حتم می  ،بر دنیا حکومت می کنداو می گفت ما نمی دانیم که خدا چگونه 
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نیز  دانیم که او حاکم بر همه چیزهاست، حتی بر جنبه های شرارت بار وجود ما

 . نبود او قادر به حل و فصلشو  ه،د، تناقضی که مرموز ماندحکومت می کن

کلوین که حقوقدانی انسانگرا بود شیطان را محصول تفکرات انسانی می 

کلیسای کلوینیست  ویز که یکی از بنیان گزاران اصالح طلبی مسیحیت او ن. پنداشت

و از ترس  ،کلوین برخالف لوتر مقام دینی نداشت. همزمان با لوتر زندگی می کردبود، 

او طی مسافرتهایش سخنرانی های . کلیسای کاتولیک و زنده سوخته شدن به ژنو گریخت

او باور به . معروف شد "تبعیدیاصالح طلب "فراوانی برای مردم می کرد و به 

سرنوشت از قبل تعیین شده داشت و اظهار می داشت که قبل از هبوط آدم به زمین 

سرنوشت یکایک انسانها در باره ی رستگاری و به بهشت رفتن، یا ضاللت و به جهنم 

 "سرنوشت مضاعف"این توجیه به . تعیین شده است توسط خدا رفتن

(opysomsyosotso )گناه آدم و حوا  پیشین، اولین سرنوشت تعیین شده هدا کردشهرت پی

ست که یکایک افراد لهای بعدی او، و دیگری سرنوشت از قبل تعیین شده ی نسه استبود

او . شده و خواه و ناخواه به اجرا در خواهند آمد تعییناز قبل  این سرنوشتها. بشر هستند

تعیین کرده بود که چه کسی به  باور داشت که قبل از خلقت خدا می دانست و خودش

از جمله  ، زیرا خدا بر همه چیزهاماندو چه کسی ملعون خواهد  ،رستگاری رسیده

. ، و سرنوشتها را خودش تعیین کرده است(Providence)شرارتهای انسانها حاکم است 

در واقع به عقیده ی کلوین کسی بر زندگیش کنترولی ندارد و زندگی انسانها همگام با 

و ذهن انسان کارخانه  ،به زمین فاسد و منحرف شده است هبوطشعید آدم از بهشت و تب

ذهن محیط کشت خوبی برای شرارتها بوده و انسان در دام آنها . ی سازنده ی بت هاست

بلکه خودشان  ،با این وجود انسانها مجبور به این سرنوشت نشده اند. گرفتار آمده است

تنها عشق به . کب گناه شده و از چیزها بت می سازندو مرت ،می خواهند شرارت کنند

خدا و مرحمت و بخشایش اوست که اجازه ی خروج از بت درونی را داده و موجب 

 بلکه، ،ندشیطان توانمند متافیزیکی نیست محتاجانسانها در این بین . رستگاری می شود

دارند  برای خوبی ن زیادیبه باور کلوین انسانها توا. دنند شیطانی باشنمی توا آنهان اذها

و همین  ،شرارت و گناه باعث سقوط درونی شده. ولی آن را به شرارت تبدیل می کنند

ت در برابر این سقوط که باعث آزاد شدن از خودخواهی مبرای مقاو. سقوط جهنم است

، اعمال شرارت بار موجب خودپرستی. ها می شود باید تطهیر و تقدس پیشه کرد

انضباط در تمامی . و مانع تطهیر و تقدس می شوند ،نارسیسیسم شدهیا  خودشیفتگی،

اعمال و رفتار روزانه که باعث آشکار شدن گناهان می شود، بهترین راه جلوگیری از 
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دیدن گناهان باعث . و جلو خودپرستی ها را می گیرد ،شرارت و اعمال شیطانی است

نباید خود را گول . ه کرده استزمی شود که متوجه شویم خدا از چه چیزهائی ما را من

او . مرحمت خدا باعث خلق دنیای خوبیها می شود همراه لطف و ،خواندن انجیل. زد

ولی در راه معصومیت گام بر می  ،باور داشت که مسیحیان گناهکار آفریده شده اند

ها به باور او مسیحیان که تن. و در این راه است که به گناهکاری خود پی می برند ،دارند

در هنگام رستگاری گناه دیگران را می بینند و  ،کسانی هستند که رستگار می شوند

در واقع نزاع بین خالق خوبی ها و بدی ها در . شرارتهای دیگران را تشخیص می دهند

با این ایده و . اندرون روح انسانها برقرار است، جائی که تحت کنترول مطلق خداست

را تحت کنترول خداوند  شیطاندوباره  این توجیهات ن،در باره ی شیطادر سیر تفکری 

 . ددر می آور

ارائه ی باورهای دینی برای توجیه خالق شرارتها مانع از این نشد تا فیلسوفان 

فروید که از . و بعداً روانشناسان اولیه نیز وارد معرکه ی توجیه شرارتهای انسانها شوند

کشمکشها و عقده های روانی ای صحبت به معروفترین بنیانگزاران روانکاوی بود از 

جنگ جهانی اول نه . میان آورد که رفتارهائی را باعث می شوند که شرارت بار هستند

و سالحهای مخوفی که مورد استفاده قرار گرفتند، بلکه  ،تنها از نظر تعداد مرگ و میر

بین جنگ  به بزرگترین و وحشیانه ترین از نظر بی ثباتی سیاسی ای که ایجاد کرد،

این جنگ به اروپائیان قبوالند که تمدن غربی . تبدیل شدتا آن زمان اروپا تاریخ المللی 

دوم و دنباله ی  پرده یبرپایه های استواری بنا نشده است، بطوری که جنگ جهانی دوم 

فروید در همین قرن زندگی . همین جنگ و ناشی از بی ثباتی سیاسی ناشی از آن شد

او با . ه ی رفتارهای آلمان نازی با یهودیان دست به خود تبعیدی زدکرده و در نتیج

سعی در شناخت  (superego) و سوپر ایگو  (ego)، ایگو(id)استفاده از الفاظ رایج اید 

او باور داشت که با این صحبت . و درمان اختالالت روانی با صحبت با بیماران کرد

ران انباشته شده، بیرون ریخته شده و آنها کردن ها انرژی مخربی که در روان این بیما

فروید ایده ی عرفی خوبی و شرارت را رد . از چنگال این اختالالت نجات پیدا می کنند

. کرده و به این نتیجه رسید که تاریخ بشر را نزاع بین عشق و مرگ شکل داده است

ا را شکل می و گروه ه ،شدهعشق، از هر نوع آن باشد موجب بهم پیوستن انسانها بهم 

توانی در روان انسانهاست که بصورت ( tssdh tot s)برعکس نیروی مرگ . دهد

به باور فروید، کشش بین این . انگیزه ای موجب انهدام دیگران و خود شخص می شود

دو نیرو سیستم های اخالقی را بنا نهاده است تا انگیزه ی انهدامی سرشتی انسانها را 
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او بدرستی . سیستم ها همان سوپراگو یا وجدان انسانها هستند این. تحت کنترول در آورد

اصل لذت یکی از پایه های طبیعت . بیان کرد که انسانها بدنبال لذات و خوشی هستند

خوشی ورای حالت طبیعی انسانهاست، برعکس ناخرسندی و یا . روانشناسی انسانهاست

می تواند ناشی از ترسی  بلکه ،ناخوشی نه تنها بعلت محرکات و اوضاع کنونی است

فروید باور داشت که ترس از ناخرسندی . باشد که ممکن است در آینده ناخرسند شویم

ترس آینده همین حاال افراد را ناخشنود . آینده بمراتب قویتر از امید به خوشی آینده است

. می کند، در حالی که امید به خوشی های آینده باعث سرخوشی در زمان حال نمی شود

او باور داشت که اکثر شرارتها ناشی از شکست در به انجام رساندن موفقیت آمیز عشق 

او به عشق فیزیولوژیکی جنسی اهمیت زیادی می داد و آن را هسته اصلی توجیه . است

به باور فروید تمدنها ریشه در جستجوی خوشی ها و رفع . اختالالت روانی قرار داد

نیز او اصل عشق را هسته اصلی تشکیل اجتماعات . رندالزامات برای رسیدن به آنها دا

این عشق اهمیت زیادی می داد و باور داشت که اکثر شرارتها  لذا به انرژی. می دانست

تنفری است در نتیجه، و  در جهان ناشی از شکست در برقراری این رابطه های عشقی

او پیشنهاد کرد که با . ف کنندرا برطرمنفی پیدا می کنند که نتوانند تمایالت  ئیکه انسانها

تا جلو شرارتها  روانکاوی می توان ریشه های این تنفر را یافته و آنها را تسکین داده

او باور داشت که ثبات در روابط جنسی اساس خوشی است و تک همسری . گرفته شود

وی بنا به باور فروید دو نیر. هزینه ای است که انسانها برای متمدن شدن پرداخته اند

مثبت عشق ورزی، و نیروی مخرب تهاجمی و مرگ آور در سرشت انسان نهاده شده 

تمدنها به انسان ها فشار می آورند تا بر نیروی مخرب . و با هم در تعارض هستند ،اند

اگر دستورات اجتماعی مانع بروز . فائق آمده و آن را تحت کنترول خود در آورند

و ممکن است نیروی  ،افراد مستولی می شوندنیروی عشق شوند، خشم و اضطراب بر 

او باور داشت که نیروی مخرب وجود انسان در . مخرب آزاد شده و شرارت زا شود

. قرون اخیر آنقدر توان پیدا کرده است که قادر است تا آخرین انسان را نابود کند

ین ایده مطالعات روانشناسی و فیزیولوژی مغزی در اواخر قرن بیستم و در زمان حال، ا

ها، بخصوص ایده ی نیروی مخرب یا سرشت تهاجمی مرگ آور را در وجود انسان 

زیرا این ایده ها را مخلوق . زیر سؤال برده و آنها را متافیزیکی خوانده و رد کرده اند

  .دانند تا موضوعی که با علم تجربی بتوان به اثبات رساند ذهن فروید می

Charles Mathews, Why Evil Exists, Vol. 1-3, the Great Courses. Teaching 

company, yourse No. 6810, Chantilly, VA, USA, 2011            

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


  

 233 

شرارتهای جنگ جهانی دوم نه تنها متفکران و فیلسوفان، بلکه الهیون را نیز 

ً به فکر توجیه رفتارهای بی سایقه ی شرارت بار انسانهای به اصطالح متمدن و  عمیقا

مشکلی که متفکران مسیحی بعد از جنگ پیدا کردند توجیه وجود . واداشت متجدد

مشکل . مرحمتهای خدا در مواقع بحرانی بود که در انجیل به آنها تأکید زیادی شده است

در این بود که براساس انجیل خدا شیطان را در کنترول در آورده است، پس چگونه می 

ا در پارادایم متافیزیکی ارتباط بین خدا و جنگ های جهانی ر انندم شرارتهائیتوان 

و حداقل این بود  ،شیطان توجیه کرد، بخصوص که اکثر شرارتها بدست مسیحیان انجام

متفکران دینی در ابتدا چنین توجیهی را پیش . که آنها مسئول شروع این جنگها بودند

توانست بر کشیدند که اروپائیان اوضاع را طوری تغییر دادند که شیطان بد سرشت 

برای فرار از زیربار توجیه توانهای خدا در کنترول . دنیای خوب مسیحیت غلبه کند

شیطان، این متفکران خالق متافیزیکی شرارتها را نهادی برضد خدا ارائه ندادند، بلکه 

آنها . آنها را بخشی از حقیقت جهان ارائه دادند که نوعی انرژی واقعی منفی گراست

غالب بر جهان برپائی و آفرینش از یک طرف، واقعیت ند که اساس بحث کرده و می کن

در . و تخریب از طرف دیگر است، که اولی مقدس و دومی شیطانی و شرارت بار است

که  ه استکوشش برای تبرئه ی خدا در این نزاع جهانگیر، این توجیه پیش کشیده شد

د، ولی این خود شخص اغوا می کن ششیطان شخص را برای انجام کارهای شرارت بار

است که به انجام این کارها دست می زند و نه شیطان، و خدا هم در این بین به انسانها 

در نهایت خود  از این جهت است که. اراده ی انجام همه گونه رفتارها را ارائه داده است

 و خواهند انسانها هستند که عامل و مسئول خشونتها و نوع کشی های بی سابقه ای شده

با این توجیهات در دنیای غرب، حتی در تفکر باورمندان دینی دخالتهای خدا و . شد

 ً  .کم رنگ تر شده اند شیطان در رفتارهای خوب و بد آدمیان تدریجا

کلمه ی شیطان از ریشه . در دین اسالم مفهوم شیطان از قرآن برداشته می شود

است، و شیطان که اسم عامی به معنی خبیث و پست آمده " شاطن"ی شطن گرفته شده و 

زنده ای اعم از انسان و جن و یا  دلذا هر موجو. است به معنی موجودی سرکش است

ابلیس که اسم . و روح شریری داشته باشند ،جنبندگان دیگر می توانند شیطانی بوده

عهد عتیق و انجیل فرشته ی مقرب خدا کتب خاصی است همان موجودی است که در 

در قرآن آیه . عت خدا سرپیچی کرده و سر به سجده ی َآدم ننهاده استبوده که از اطا

شیطان را به  16و  11سوره ی یس آیه های  .های بسیاری به شیطان اشاره کرده اند

ای فرزندان آدم آیا از شما عهد و پیمان "د که نمی گویپرستش رسانده و قابلیت سطح 
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مرا پرستش و  ،دشمن آشکار شماست نگرفته ایم که شیطان را پرستش نکنید زیرا او

کنید که این راه مستقیم و درست است، و به تحقیق که توده های زیادی از شما را گمراه 

در قرآن برای شیطان یا ابلیس اوصاف . "ساخت، آیا هنوز تعقل و اندیشه نمی کنید

طان همانا شی: "می گوید 3برای مثال در سوره ی یوسف آیه ی . متعددی ذکر شده است

شیطان گفت که : می گوید 83در سوره ی ص آیه ی ". برای انسان دشمنی آشکار است

می  631اء آیه ی در سوره ی نس". را اغوا خواهم کردبه عزت تو قسم که همه ی آنها "

به آنها وعده می دهد و آنها را به آرزوها وادار می کند و شیطان به آنها جز "که  گوید

و شیطان اعمال آنها "آمده است که  32ه ی نمل آیه ی رسو در". غرور وعده نمی دهد

می  318بقره آیه ی ". را در نظرشان زینت داده پس آنها را از راه حق باز می دارد

سوره ی . "شیطان به شما وعده ی فقر می دهد و شما را به فحشاء امر می کند"گوید 

یطان باعث فراموشی می ش". همانا کید و حیله ی شیطان ضعیف است" 71نساء آیه ی 

". من ماهی را فراموش کردم و آن را از یاد من نبرد مگر شیطان" 12کهف آیه ی : شود

آیا شیطان و ذریه ی او "  3ملک آیه ی " لد می کند ودر گفته های قرآن شیطان زاد و 

در آیه ی دیگر . "را اولیاء خود قرار می دهند در حالی که آنها برای شما دشمن هستند

 .مده است که خدا در مبارزه اش با شیطان او را با تیرهای آسمانی هدف قرار می دهدآ

همانا آسمان نزدیک را به وسیله ی چراغها زینت دادیم و آنها را تیرهائی برای " 3ملک 

یه های دیگر بنظر می رسد که هنوز هم شیطان بعنوان عامل خدا در آ". شیاطین کردیم

بدینگونه ما برای ": 663انعام آیه ی : دستور او کار می کندمشغول به فعالیت است و ب

برای علت  در قرآن دو ".هر پیامبری دشمنی از شیطان های انسی و جنی قرار دادیم

و  ،(31کهف آیه ی )یکی فسق و فجور از امر خداوند : شده است  ذکرانحراف شیطان 

  (.73زمر آیه ی  ) قی در تکبر و جسارت در برابر خدادیگری رفتار خالف اخال

بطور پیچیده و چندجانبه ای از  در باره ی شیطان اسالمیمتفکران برداشتهای 

متفکران اسالمی با . متفکران یونانی و یهودی مایه گرفته اند ،برداشتهای مسیحیت

ترجمه و ارائه ی افکار فیلسوفان یونانی که بعداً مورد استفاده ی متفکران مسیحی قرار 

در قرآن بیش از سایر کتب مقدس به . اور شیطان مسیحیان تإثیر گذاشتندگرفتند بر ب

فرشته و یا جن بوده  ابلیس که. شورش ابلیس برعلیه خدا اشاره ی مستقیم رفته است

در ابتدا خلقت خوبی داشته ولی از مقام خود سوء استفاده کرده و از دستور خدا ت، اس

بعد از خلقت آدم . شیطانی تبدیل شده است سرپیچی و با رفتار شرارت بارش به موجودی

از همه ی فرشتگان خواست که در خدا ، بینی اوو دمیدن روح الوهیت در  هللابدست 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


  

 235 

از او پرسید چه  خدا. فقط ابلیس بود که از این کار امتناع کرد .برابر آدم سجده کنند

اد من از آدم ابلیس جواب د ی،چیزی باعث شد که نافرمانی کرده و سجده بجای نیاورد

خدا بر او خشم گرفته و به او گفت بهشت . برترم او از خاک آفریده شده و من از آتش

ابلیس در جواب گفت به من تا . و تو پست ترین مخلوقات هستی ،جای غرور تو نیست

روز قیامت فرصت ده، من از همه ی جهات درصراط مستقیم به آدمیان یورش خواهم 

و خدا سوگند یاد کرد که جهنم را از ابلیس و همه ی دنباله . کنم برد و آنها را منحرف می

. از آن به بعد ابلیس لقب شیطان یعنی امتناع کننده و شورشی را گرفت. روانش مملو کند

تفسیرات و تأویالت زیادی از این اتفاق ارائه شده، منجمله این که از آنجا که فقط سجده 

ن این بود که او فقط خدا را سجده و عبادت می برای عبودیت است بهانه ی دیگر شیطا

در واقع شیطان کار . کند و برتری معنوی آدم را قبول ندارد تا در برابر او بسجده در آید

ه امتناع کرد ه،، بلکه منفعالنه از انجام کاری که بنظرش مناسب نبودهفعالی انجام نداد

 . است

باور  ستاندر تفکر یونان باه در باره ی برتری آتش بر خاک باید اضافه کنم ک

همیشه . است که به باال سر می کشد پست تر از آتشکه فرو می آید ن بود که خاک ایبر 

 از آنجا . و بهشت است ،زمین پست تر از آسمانهااین بوده و هست که  باور انسانها بر 

در  ،باشدهمیشه به باال صعود می کند باید جایگاه اولیه اش در آسمانهای پاک تش آکه 

همین . دنداراین باال رفتن تمایل به هم ح خوبی اروا. باید از خاک برتر باشد نتیجه

برداشت بنای توجیه دیگری شد که سجده ی ابلیس در برابر آدم از مقام او که از آتش 

 در نتیجه ی این امتناع. شده استو او حاضر به چنین کاری ن ه،ساخته شده بود می کاست

او را از پائین ترین رده ی  ذاتشبرتر گرفت و علیرغم طبیعت  خدا بر او خشم

از سرپیچی  خداو خشم  ،ر شیطان در برابر غرور خداغرودر واقع . موجودات کرد

آدم و حوا را هم گرفتار کرد، باعث گرفتاری بشر در غضبش  که موجودات زیردستش

انحراف آدمیان از  دلیلی که ابلیس برای. زمین پست و تحت سلطه ی شیطان خبیث شد

و او هم  ،او را به پستی کشانده استبا این عقوبت صراط مستقیم آورد این بود که خدا 

از طرف دیگر او از خدا خواست که پاداش . همین کار را با بندگان خدا خواهد کرد

از آنجا که او رفتار شرارت . عبادتهای هزاران ساله اش را به این طریق به او بدهد

او را مقصر نهائی همه ی  ،لذا ،ناشی از دستور نابجای خدا می دانستبارش را 

در این . دبر بندگان فرو خواهد آور فعالیتهایششرارتهائی معرفی کرد که در نتیجه ی 

 رسند،انجام می به توسط خودشان  نه تنهاانسانها بار شرارت رفتارهای پارادایم تفکری 
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از این جهت است . بر آنها اِعمال می شود ،زیکیتوسط نیروهای غلبه ناپذیر متافی بلکه

مجبور به این نوع اعمال  ه طریقیاین طور استدالل می کنند که باکثر افراد شرور  که

 لذا،  .و در این راه تقصیری ندارند شیطان بر وجودشان غلبه کرده، یا ،شده اند

 کارهای شرارت آمیز نفوذ شیطان مجسم را در باورمندان به این دکترین در واقع اِعمال

در تفسیرات دیگر شیطان بعنوان نیروئی در کائنات قبول می شود که از  .قبول می کنند

باورمندان این برداشت . ضعف های انسانها استفاده کرده و آنها را گول می زند

مسئول شرارتهای ، شیطان را یطان خدا را مسئول سقوطش می داندهمانطور که ش

نوع برداشت ها شیطان در این  (.تحتانی -فوقانی رابطه ای )دانند  انسانی می یرفتارها

و هم عامل  ،هستی ای واحد و همه جا موجودی است که هم مانع برقراری خوبی هاست

 . وجود انسانها است که آنها را گمراه می کندر کننده ای بر متافیزیکی مسخ  

را این طور تفسیر  عمل ابلیس در امتناع از سجدهاز متفکران ی عده ی دیگر

 ،انجام این دستورکار فعالی انجام نداد، بلکه منفعالنه از  این امر شیطان در که می کنند

ناخواسته ، در نتیجه .امتناع کرد نمی دانست، قبولآن را م با منطق و استدالل خودشکه 

فعاالنه او هم در گمراه کردن انسانها در نتیجه،  .اجازه داد خدا او را به پستی بکشاند

و عامل  ،دخالت نمی کند، بلکه این انسانها هستند که خود را در اختیار او گذاشته

هم  و آنها ،ی شرور هم همین طور خواهد بودانسانها ی کار نتیجه. شرارتها می شوند

این نوع در . براحتی همین طور رفتار کرده و خود را به قعر پستی ها خواهند افکند

شیطان برنامه های خدا را اجرا نمی کند بلکه نشان داده شود که  تفاسیر سعی می شود که

نیروئی مستقل از اوست، و همین امر دوگانگی خالقی حل نشده ای ایجاد می کند که با 

 . تناقض داردهمه ی نهادها توسط خدای قادر متعال  تدر خلقباور وحدانیت 

ها را منحرف می روش های گوناگون انسان باشیطان  بر اساس آیه های قرآن

او گول زننده  (.36اعراف آیه ی  )او برای گمراهی حوا و آدم قسم دروغ یاد کرد : کند

شیطان به آدم و  "من از خیرخواهان شما هستم "ی انسانهاست و به آدم و حوا گفت که 

حوا وعده ی دروغ داد و گفت اگر از درخت بهشتی بخورید زندگی و حکومت ابدی پیدا 

گفت " ت خدا تهمت زدشیطان به آدم و حوا دروغ گفت و به ذا(. 631طه ) خواهید کرد

یا عمر  ،جز برای این که مبادا دو پادشاه شوید هاین درخت نهی نکرد خدا شما را از

از آنجا که در قرآن آمده است که فرشتگان بندگان گرامی . (31/اعراف) "جاودان یابید

و فرمانهای او را گرامی می دارند  ،نمی گیرندو در هیچ سخنی بر او پیشی  ،خدا هستند

لذا در آیه ای او را . تناقضی از نظر طبیعت ذات شیطان پیش می آید (37و  31/انبیاء )
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تسلط "سوره ی نحل آمده است که  611در آیه ی (. 31/کهف)از طایفه ی جن ها خواند 

آنها که او  اند، ویرفته شیطان تنها بر کسانی است که والیت و سرپرستی او را به خود پذ

 .  "را شریک خداوند در مسئله ی طاعت قرار داده اند

در برداشتهای دیگر بخصوص از نظر عارفان و صوفیان ابلیس کاملترین 

در برابر هیچ  هکه حاضر نشد هتنها فرشته ای بود او. ه استمعتقد به وحدانیت خدا بود

در این حال . مادی را عبودیت کند کس دیگری غیر از خدا سر به سجده گذارد و آدم

می کند که  وحدانیت را تبدیل به بت پرستی شیطان به متعصبی تبدیل می شود که باور به

لذا عارفان این نتیجه را . از آن باز ایستد معبودشحاضر نیست حتی در برابر دستور 

شرارت  می گرفتند که باالترین باورمندان در صورت تعصب در باورهایشان می توانند

بار و شیطانی شوند، همانطور که فقهای آزار دهنده ی عارفان و صوفیان از این گونه 

که رفتار شیطان  می گرفتنداز این گونه برداشت ها این نتیجه را  لذا،. هستندشیاطین 

 . برای رفتارهای انسانها بوده تا از او درس گرفته و به راه راست هدایت شوند الگوئی

نها ه های قرآن این طور استنباط می شود که شرارت نه تاز بعضی از آی

ی قدرتمندی در خود انسانها وجود دارند که عامل بلکه نیروها ،مخلوق خود خداست

با آنها فقط باید به  واجههو در م ،شرارت هستند و انسانها قادر به مقابله با آنها نیستند

بگو پناه می بربم به پروردگار سپیده "در سوره ی الفلق آمده است که . خداوند پناه ببرند

است، و از شر هر موجود شرور هنگامی که شبانه ( شده)دم، از شر تمامی آنچه آفریده 

از شر حسود هنگامی  وارد می شود، و از شر آنها که با افسون در گره ها می دمند، و

 آیه االعراف سوره یه های دیگر در این مورد می توان بهآاز . "که حسودی می ورزد

زیرا كه او  رب پناه اى به تو رسد به خدا و اگر از شیطان وسوسه" :اشاره کرد  200

هنگامى را كه شیطان [ یاد كن]و " :می گوید  48آیه االنفال سوره. "شنواى داناست

كس از مردم بر شما پیروز نخواهد  اعمال آنان را برایشان بیاراست و گفت امروز هیچ

به عقب [ شیطان]هنگامى كه دو گروه یكدیگر را دیدند  شما هستم پس پناه شد و من

بینید من از خدا  بینم كه شما نمى یزى را مىچ برگشت و گفت من از شما بیزارم من

خوانى از  پس چون قرآن مى" 98 :آیه النحل سوره "است كیفر  بیمناكم و خدا سخت

و بگو پروردگارا از "  97:آیه المومنون سوره".بر پناه شیطان مطرود به خدا

اى از  و اگر دمدمه"  36:آیه فصلت سوره ".برم مى پناه هاى شیطانها به تو وسوسه

و سوره ی  ."ببر كه او خود شنواى داناست پناه شیطان تو را از جاى درآورد پس به خدا

( خدا و)به  (3)به مالك و حاكم مردم،  (6)برم به پروردگار مردم،  پناه مى: بگو" :الناس
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كه در درون سینه انسانها وسوسه  (2)گر پنهانكار،  از شر وسوسه (2)معبود مردم، 

 "(1)جن باشد یا از انس  خواه از (3)كند،  مى

به شیطان را در این چند  می توان باور مسلمین بطور خالصه بر اساس قرآن

خلقت انسان را از گلی خشک، . پناه می برم به خدا از شیطان رجیم": آیه خالصه کرد

و . کردم و پیش از آن جن را از آتشی سوزان و بی دود خلق. از گلی سیاه و بدبو آفریدم

وردگار تو به فرشتگان گفت بشری را از گلی خشک، از گلی گامی را که پریاد کن هن

پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم پیش . سیاه و بدبو خواهم آفرید

جز ابلیس که خودداری . پس فرشتگان همگی یکسره سجده کردند. او به سجده در افتید

مود ای ابلیس تو را چه شده است که با سجده فر. کرد از این که با سجده کنندگان باشد

گفت من آن نیستم که برای بشری که او را از گلی خشک، از گلی سیاه و . کنان نیستی

و تا روز جزا . گفت از این مقام بیرون شو که تو رانده شده ای. بدبو آفریده ای سجده کنم

. ه خواهند شد مهلت دهگفت پرودگارا پس مرا تا روزی که برانگیخت. بر تو لعنت باشد

گفت پروردگارا به سبب آن که مرا . تا روز وقت معلوم. فرمود تو از مهلت یافتگانی

در زمین برایشان می آرایم و همه را گمراه خواهم ( هم گناهانشان را)گمراه ساختی من 

. گفت این راهی است راست به سوی من. مگر بندگان خالص تو از میان آنان را. ساخت

یروی پطی نیست مگر کسانی از گمراهان که تو راو را بر بندگان من تسلیقت تدر حق

  ."کنند

کنترول کننده  در فرهنگ عربی قبل و بعد از اسالم به موجودات متافیزیکی و

تا قبل از اسالم باور اعراب بر . دیگری بر انسانها به نام جن اشارات فراوان رفته است

نها دارای طوایف مختلف هستند، برخالف انسانها که تحت اجانین که مثل انسا این بود که

کنترول خدا و یا خدایان هستند، دارای اختیار کامل بوده و بین زمین و آسمان و نزدیک 

به . کلمه ی َجن به معنای پوشاندن و تاریک شدن است. تر به آسمان زندگی می کنند

نامرئی و هستند مکلف، باشعور،  باور مسلمین از نظر خلقتی اجانین یا ِجن ها موجوداتی

به همین دالئل است که آنها هم مثل انسانها یکی . که مورد خطاب خداوند قرار می گیرند

خداوند  26در سوره ی الرحمان آیه ی . دیگر از موجودات با ارزش کره ی زمین هستند

 کدام یک از نعمتهای: "آنها را مثل انسانها مخاطب خود قرار داده و می گوید

در قرآن سوره ی کاملی به نام جن آمده است و از ". پروردگارتان را تکذیب می کنید

گفته های آن بر می آید که برخالف انسان ها که از گل و الی پست آفریده شده اند، 

جنها هم مانند انسانها مکلف به دستورات دینی هستند و . اجانین از آتش ساخته شده اند
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پیامبرانی فرستاده است، لذا آنها هم در روز  جنس خودشانبرای آنها هم از خداوند 

ای گروه جن و انس آیا برای هدایت شما از جنش خودتان . "قیامت مالمت خواهند شد

رسوالنی نیامدند که آیات مرا برای شما بخوانند و شما را از مواجه شدن با این روز 

لف به دستورات اسالمی نیز در آیاتی دیگر آنها را مک(. 621/انعام ) سخت بترسانند

و ما : " در سوره ی جن از قول آنها آمده است که(. 33-23سوره ی احقاف )کرده اند 

چون آیات قرآن را گوش فرا دادیم، برخی هدایت یافته و ایمان آوردیم، و هر کس به 

خدای خود ایمان آورد، دیگر از نقصان خیر و ثواب و از احاطه ی رنج و عذاب برخود 

یان هم بعضی مسلمان و برخی کافر و ستمکارند و آنانکه اسالم و از ما جن  . نترسد هیچ

و اما ستمکاران هیزم بر آتش گردیدند . آورده اند براستی به راه رشد و ثواب شتافته اند

از بعضی از آیات قرآن بر می آید که طوایفی از جنها مثل بعضی از . ("62-63/ جن )

طبق گفته های قرآن اجانین انسانها را می . از بین رفته اند طوایف انسانها طی تاریخ

در قرآن آیاتی مبنی بر مسلمان (. 37/اعراف)بینند ولی انسانها قادر به دیدن آنها نیستند 

را كه ما تنى چند از جنیان را  اى رسول ما یاد آور وقتى” :شدن جن ها آورده شده

هم گفتند گوش  نزد رسول رسیدند به چون. ندتا استماع آیات قرآن كن متوجه تو گرانیدیم

و به سوى قومشان  ،چون قرائت تمام شد ایمان آوردند( تا آیات خدا را بشنوید)فرا دهید 

ما آیات كتابى را شنیدیم كه پس از ! طایفه ما اى: گفتند. براى تبلیغ و هدایت باز گردیدند

نجیل را كه در مقابل او بود، آسمانى تورات و ا در حالى كه كتب. موسى نازل شده بود

اى . حق و طریق راست هدایت مى فرمود و خلق را به سوى. براستى تصدیق مى كرد

كنید و به او ایمان آرید تا از گناهان  دعوت خدا را اجابت( مانند ما)شما هم ! طایفه ما

ات بر اساس آی(". 6-3جن .(نگاه دارد (قیامت)شما درگذرد و شما را از عذاب دردناك 

و برخى از "  :دیگر قرآن اجانین طی تاریخ در خدمت سالطین و انبیاء قوم یهود بوده اند

آن دیوان براى او هر چه ... پروردگار در حضورش به خدمت پرداخته اند اجانین به اذن

و عمارات و معابد عالى و ظروف بزرگ مانند حوضها و نقوش و  مى خواست از كاخ

! اینك اى آل داوود. كار گذاشته بودند، همه را مى ساختندبر زمین  دیگهاى عظیم كه

مسخر سلیمان  نیز برخى از دیوان را" و(. 63-62سباء " )بجاى آرید شكر و ستایش خدا

و براى او لؤ لؤ و مرجان و دیگر جواهرات بیاورند، و  ،كردیم كه به دریا غواصى كنند

ص )ن براى حفظ ملك سلیمان بودیم به كارهای دیگر او بپردازند و ما نگهبان دیوا یا

و سپاهیان سلیمان از گروه " آمده است که  23و  67 در سوره ی نمل آیات. ("28-21

از آن میان ... انس و مرغان، تحت فرمان رؤساى خود، در ركابش حاضر آمدند جن و
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اه من چنان بر آوردن تخت او قادر و امینم كه پیش از آنكه تو از جایگ: گفت  عفریت جن

در قرآن از قول اجانین آمده است که ". خود برخیزى، آن را به حضور آورم (قضاوت)

و ما در . ما آسمان را لمس كردیم، دیدیم كه با نگهبانان قوى و شهابها پر شده است"

اآلن هر كه گوش بدهد مى  .استراق سمع مى نشستیم محلهاى نشستن از آسمان، براى

دانیم آیا شرى براى اهل زمین اراده شده و یا  نمى( لذا) .بیند كه شهابى در كمین اوست

فرموده است، و این ممنوع بودن عالمت كدام  خدایشان براى آنها هدایت و كمالى اراده

بعداً اجانین از رفتن به آسمان و نزدیک شدن به بارگاه الهی (". 61-8جن )یكى است ؟ 

هیچ از وحى و سخنان فرشتگان شیاطین . "و جاسوسی و استراق سمع بازداشته شدند

هم به قهر برانندشان و هم به . شوند و از هر طرف به قهر، رانده ،عالم باال را نشنوند

 (3-8صافات  .("شوند عذاب دائم قیامت گرفتار

جنها از آتش بدون دود و نه از خاک به این که به برتری آتش بر خاک، و ر باو

" از ما بهتران"رهنگ ایرانی به آنها اصطالحاً در فباعث شده است که  شده اند، ساخته

توانند خوب و بد بوده وانواع بد آن می  ها می آن، به وجود جن ها در باور. گفته شود

در فرهنگ باستانی خاور میانه هر روح پائین تر از . توانند موجب گمراهی انسانها شوند

بل از اسالم موجودات در فرهنگ زرتشتی ایرانیان ق. فرشته ها را جن می نامیدند

ح خبیثی با جنس زنانه داشته و مسئول انتشار بیماریها اروامشابهی وجود داشته اند، که 

قبائلی جن پرست در شمال عربستان وحود داشته اند که جنهای . در بین مردم بوده اند

ازدواج ناشی از و بعضی از قبائل عرب خودشان را نسلهای  ،خوب را می پرستیده اند

انواع مختلفی از جن وجود  به باور باورمندان، .نده اجنها و انسانها فرض می کرد نبی

و از همه پرقدرت تر شیطان مارد آل، بختک د، مثل عفریت، جن، غول بیابان، ندار

 . شیطان بسیار بد مارد خوانده شده استقرآن ، آیه هفت 27سوره  در .است

این بیماران را جن زده و یا جن  کلمه جنون از کلمه جن های بد ریشه گرفته و

و  ه بودشدنمشخص هم تا نه چندان دور که اساس علمی صرع . دانسته اند گرفته می

، وددر این بیماری رد ش ها جن دخالت تا ه بودندگرفتندرمانها جلو حمالت آن را 

شخصاً بارها شاهد صحنه هائی بوده . بیماران دچار صرع را هم جن گرفته می پنداشتند

خط کشیده  مصروعاندر هنگام حمله ی صرع در کوچه و خیابان رهگذران بدور  م کها

و  رخنه کند ناظرانبه وجود از خط خارج و تا مبادا جن  ،و کسی به آنها دست نمی زد

بعد از اتمام حمله ی صرع رهگذران بر سر و روی . کندبه صرع مبتال آنها را هم 

بعضی ارتباطی . رفته، پول پرتاب می کردندمصروع بعنوان کفاره ی مشاهده ی جن گ
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برای درمان جن گرفته  ،به باور معتقدان. بین جنون و جن گرفتگی نیز برقرار کرده اند

یک در . روشهای بسیاری برای این عمل ارائه شده اند. دادانجام جن گیری باید ، ها

فید در انتهای که لکه ای از موی سرا تعدادی از موهای دم گربه سیاهی  یدرمان روش

ند تا جن ور به استنشاق بو و دود آن می کنند و بیمار را مجبمی سوزاندمش وجود دارد 

و نیروهای شرور متافیزیکی از  ارتباط گربه سیاه با اجانین. خارج شود شاز وجود

می توانید  در باره ی جن ی بیشتر مطالعهبرای  .توهمات شایع اجتماعات مختلف است

  .مراجعه کنید" Genie"رف ایرانیکا زیر تحت عنوان به دائره المعا

moeCemsystts losote,  mhsoso  soohsdso )mt.(  ِ  ysots        
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 کتابچه دوم           

 

 

 و آفریده ها ،، آفرینشم و مسئله ی آفریدگارهاوعل          
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 ششمل فص                    

 

 نوظهورسامانه های               

  

 

محصوالتی که از  ،یافتهفیزیکی برای شناخت علمی تمامی نهادهائی که هستی 

تمامی  می شوند، و رفتارهائی که ایجاد ،فعل و انفعاالت ماده و انرژی ایجاد شده

یک از ما ادراکاتی که به آگاهی هر  از مقدماتی ترین آنها تا محصوالت سامانه ی حیات،

باید ثابت کنیم که جهان مجموعه ای از سامانه های مختلفی است که همگی  می رسند،

اثری از عنصر، نیرو و یا نهاد  هیچگونه و ،محصول فعل و انفعاالت فیزیکی بوده

و یا یافت شده توسط وسائل  ،متافیزیکی در سامانه های شناخته شده ی محسوس

وعی بر آن ها حکمفرما بوده و در طلوع، ادامه ی کار که به ن وجود ندارد،آزمایشگاهی 

بهر چیزی که پی می بریم باید بتوانیم آن را بخشی از یک . و تحولشان دست داشته باشند

گیهای فیزیکی اجزاء، و روابط و ویژ ،ا بزرگ فهرست بندی کردهی ،سامانه ی کوچک

و رفتار کلی آن سامانه پی  لوعطپدیدار شده بین آنها را مطالعه کنیم تا بتوانیم به طرز 

ناشی از آن پی بردن به  تنها راه رسیدن به واقعیت ذات هر سامانه و رفتارهای. ببریم

شکل دادن  در ءکم و قوانین موجود در بین اجزاهای قوانین فیزیکی حاویژگیزیربناترین 

  . رده های پیچیده تر شده ی سامانه است

معین و مشخص از عناصری هستند  موعه ایمج بنا به تعریف سامانه یا سیستم

کرده، تا تمامیت ادغام شده سینرژیکی که بطور همآهنگ و اشتراکی با هم فعل و انفعال 

سامانه ها دارای ساختار . ویژه ای را ارائه دهندیا رفتار  ای را آفریده، و بتوانند عملکرد

در نهایت ات آنها، و هستند که با اجزاء و ترکیبفضائی مشخص با حدود و ثغور خاص 

بطور کلی هر سامانه ای دارای رفتار . توصیف می شوندمعرفی، و  رفتارهایشانبا 

 ؛پرورده یا خام اطالعات بصورت، انرژی و ماده خاص خود بوده که شامل دریافت

 در نهایت ؛ وطالعات بر پایه ی ساختار سامانهااین ادغام، ترکیب، و پردازش ویژه ی 

د، که نای ارائه می شو فیزیکی اطالع یا اطالعات محسوسبصورت  ی است کهبازده
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 (information)منظور از اطالع . هستندپیچیده تر از مجموع اطالعات دریافتی 

که صحیح و به موقع ارائه  ترکیبات ویژه ای از عناصر اولیه و میدان های انرژی است

که معنی و مفهوم ربط داری را  شده؛ ویژگی سازمان یافته ای داشته؛ در متنی ارائه شود

محصول هر سیستم . شود در سامانه ؛ و موجب کاهش عدم اطمینانگذاشتهدر دسترس 

بخشهای مختلف سامانه ها با هم  .را متأثر می کند طبیعی بطور بازخوردی رفتارهای آن

 ،در ارتباط بوده، و هریک با خودمختاری، ولی بدون داشتن استقالل از بقیه ی سامانه

طوری انجام می دهند که محصول نهائی یا رفتار سامانه در باالترین  وظائف خود را

اصطالح سامانه را برای توصیف مجموعه ی قوانینی که بر رفتار یا . سطح ظهور کند

سامانه ها به محض سازمان یابی و ثبات . برندساختار آن حاکم است، نیز بکار می 

باید . می شوندها ی دهند که معرف آن سامانه بخودی خود رفتارهائی نشان م ،یافتن

بتوان محتویات درونی سامانه ها را از آن چه که در دنیای خارج از آنها قرار دارند 

 .بطور مشخصی جدا کرد و حد و مرز سامانه را تعیین کرد

وجود  (Power law)اصلی به نام قانون نیرو  غیر مصنوع انسانی، جهاندر 

بزرگ و پیچیده  های همانحقیر و ساده فراوانند، ولی سا مانه هایسادارد که بر اساس آن 

ً اتفاق می افتند و  منظور از بزرگی و کوچکی تنوع اجزاء فیزیکی در این جا .ندرتا

که در نهایت رفتار سامانه را شکل می دهند، و  هستند یتمحصوالو تنوع پیچیدگی 

تا  6311که انسان از این نظر مغز  ،برای مثال. ندارد های فیزیکی ارتباطی با اندازه

 امر این علت این. بزرگترین سامانه ی شناخته شده در جهان است گرم وزن دارد 6211

شرائط ویژه  ظهورشانمحصوالت خاصی هستند که برای  سامانه های بزرگ است که 

ت فرصتا نهادهای کوچک و ساده تر  ،دارندتر، پیچیده تر و زمانهای طوالنی تری الزم 

، ایجاد رفتار با شرائط مساعد ، و در صورت برقراریردهد با هم فعل و انفعال کپیدا کنن

 ساختارهایاین . از آنها طلوع کنند ترنهادهای بزرگثبات تر و پیچیده تر، گام به گام 

 همان سامانه های نوظهوری هستند که موضوع بحث ما در این فصلو پیچیده بزرگ 

 . حدود به شرح سامانه ی حیات کرده امآن ها را م لذا، بوده و

سامانه ها انواع مختلفی دارند که از تمامی هستی بعنوان کالن ترین سامانه ی  

این طیف وسیع شامل . ، تا ساختارهای اتمی و حتی تحت اتمی متفاوت می باشندموجود

د که با آن نهر یک رفتار خاصی بروز می دهتمامی ساختارهای متشکلی می شود که 

از پائین به باال از نهادهای فیزیکی سامانه ی حیات  برای مثال. دنرفتار شناسائی می شو

 :مشخصی ساخته شده که به ترتیب پیچیده تر شدن عبارتند از
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این بخش همان ) ، و کوارک هاها سازنده ی الکترونهای  (string)تارها 

 (طور که خواهیم گفت در سطح تئوری است

 پروتون ها و نوترون ها کوارک های سازنده ی 

 نوترونها، و الکترونهای سازنده ی اتم ها ،پروتون ها 

 اتم های سازنده ی مولکول ها 

 سلول ها مولکول های سازنده ی 

 سلول های سازنده ی بافت ها 

 بافت های سازنده ی اعضاء 

 اعضاء سازنده ی دستگاه ها 

  و دستگاه های سازنده ی بدن 

ً در مقیاسهای   ً پیچیده تر می توان  کم یصرفا کرات آسمانی؛ و نه الزاما

ی سامانه هاکهکشانها، و در نهایت همه ی هستی را در طیف  ؛منظومه های شمسی

تقسیم دو دسته ی کلی را می توان به سامانه ها از جنبه نظر دیگر . قرار داد فیزیکی

فصل ویژگیهای  حث اینبهدف اصلی . و سامانه های مصنوع ،، سامانه های طبیعیکرد

به سامانه  رز پدید آمدن یا طلوعشان،سامانه های طبیعی هستند که با در نظر گرفتن ط

تمامی این سامانه ها طی تاریخ . معروفند )ystems)Smergent Eهای نوظهور 

یک به یک طلوع کرده، مدت زمانی پایدار مانده و باالخره و در مسیر خاصی، طبیعت 

محصوالت بی  سامانه های نوظهورهمه ی . خواهند ریخت و یا ،ریخته در هم فرو

 و همه ی قوانین زیربنائی فیزیک بر جزء جزء آنها حکمفرما ،واسطه ی طبیعت بوده

ً از رده های ساده تر  نوظهورسامانه های  طی تاریخ طبیعی این گونه. هستند تدریجا

. ای بخود گرفته اندشرفته و بعضی از آنها رده های بسیار پیچیده و پی ،شکل گرفته

سامانه های طبیعی برقرار شده اند، بین اجزاء رده های باالتر قوانین و ارتباطاتی که در 

این بی اطالعی مانع بزرگی برای پی . اند اکثراً ناشناخته ماندهو یا  ،کمتر شناخته شده

 هااین گونه، بخصوص نوع حیاتی آن سامانه هایبردن به طرز پدیدار آمدن رفتارهای 

 . هستند

بطریق  ویژه ایاجزاء فیزیکی الزم از  یتعداد در طبیعت هر هنگام که

هم با فیزیکی قابلیت فعل و انفعال ، و دهبطور اتفاقی دور هم جمع ش منحصر به فرد و

این فعل و انفعاالت را شروع و ادامه ی انرژی الزم برای  به شرطی که، داشته باشند

طراح و یا هدف خاصی ویژگیهای مشخص، تجمعی و  دریافت کنند، خودبخود و بدون
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نتایج آن را به شرط با ثبات ماندن فعل و انفعال کننده جدیدی ترتیب می دهند که 

یا سامانه  ،شده را سامانه ی نو ظهور ظاهرو مجموعه ی ساختار  ،مشخصات نوظهور

و فعل و  نهائی وابطر. می گویند( (complex adaptive system ) ی تطابقی پیچیده

تشکیل دهنده ی سامانه های نوظهور و میدان های انرژی  ایجاد شده بین اجزاءانفعاالت 

خارج از و میدان های انرژی با عناصر  موجود در آنها، با روابط و فعل و انفعالشان

آنها با عناصر و انرژی های و ارتباطات حاصل شده بین  ؛سامانه متفاوت بوده

به عبارت دیگر . هستنددیگر قابل تمییز  رژی ها و سامانه هایان ،روابطشان با عناصر

در محیطی محدود با یکدیگر فعل و  خاصی وقتی که تعدادی نهاد یا عنصر ساده تر

همراه هم رفتار پیچیده تری ایجاد می کنند که رفتار  ،کنند ت ویژه ای برقرارانفعاال

ین رفتار ارتباطات ظریف ظهور ا علل. نامیده می شودنوظهور یا ویژگی نوظهور 

اتصاالت ( )sstbsei )و ارتباطات بازخوردی  ؛و مقیاسهای مختلف ،سببی ت در سطوح

رفتارهای نوظهور بطور در سامانه های طبیعی . هستندبین این اجزاء ( داخلی

از  یجدید ، و نمایانگر سطح و رده یغیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی ظهور می کنند

این گونه رفتارهای نوظهور را نمی توان به سهولت از مطالعه ی . ندتحول سامانه هست

آن سطح از سامانه پیش بینی کرد، و یا آنها را به  ماقبل رفتارهای اجزاء تشکیل دهنده ی

یک سلول مولکول آب، برای مثال نمی توان به رفتار کلی . یک یک این اجزاء نسبت داد

پی برد، بلکه ها زای رفتار یک یک اجزاء آنبا مطالعه ی مج ،زنده و یا یک کهکشان

اجزاء سازنده ی این گونه سامانه ناشی از فعل و انفعال بین همه ی باید رفتار پیچیده ی 

، مولکول آب طلوع نکرده بود زمانی را فرض کنیم که ، اگربرای مثال. ها را معین کرد

دو اتم هیدروژن با ترکیب یک اتم اکسیژن و  از کسی نمی توانست پیش بینی کند که

مولکول آبی تولید خواهد شد که رفتارهای مشخص  ،خودشان فیزیکی ویژه یرفتارهای 

به ویژگی  الزم استلذا، برای شناخت آب نه تنها  .کننده ی خودش را دارا خواهد بود

 وانین فیزیکی برقرار شده بینهای اتم های هیدروژن و اکسیژن پی برد، بلکه باید به ق

را تولید می  آب فیزیکی و شیمیائی که ویژگیهای O2Hمولکولهای ها و بین این اتم 

 . پی بردو اتفاق خاصی که در زمان پالنکی ترکیب این اتمها پیش می آید،  ،کنند

از نظر تاریخی باور بر این است که ارسطو، اقلیدس و افالطون اولین کسانی 

، (سامانه)کردند و اصطالح سیستم بودند که به ویژگیهای سامانه های نوظهور فکر می 

مطالعه ی  ولی، طی سیر تفکری انسانها. به معنای متحد کننده را بکار برده اند

یعنی روش جزء گرائی  طبیعی رفتارهای جزء به جزء موجود در سامانه های
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(minimalism)بخصوص ساختار موجودات حیاتی که از این طریق ، و توجیه هستی ،

هنی متفکران بوده، بدالئل زیادی با مخالفتهای بعضی از فالسفه، و بیشترین مشغله ی ذ

مخالف ساده  این متفکران بدالئل مختلف .، و می شودهمه ی باورمندان دینی واقع شده

ی هستند که براحتی به اصول آنها ای انسانها از پدیده های پیچیده اتوجیه برداشته سازی

و در  ،تخیالت و تصورات انسانها هستند و یا بطور کلی محصول ود،شمی پی برده ن

به روش کلی گرائی لذا ، یافترا جهان فیزیکی نمی توان اثری از آنها 

(maximalism)  یا(holistic) همان طور که قبالً شرح . به توجیه جهان می پردازند

است که سعی روش تفکری غالب در پارادایم های تفکر فلسفی و دینی کلی گرائی دادیم، 

در  ؛داردفوقانی اصول یا اصل تحتانی برداشتها با قبول فرض کلی  –توجیه فوقانی در 

نهادهای  هورظی زیربنای سلسله مراتبی که به  و مطالعه تقلیل گرائی حالی که

داشته و سعی یا پائین به باال   جزء به کلسیری  ،مانند جهان و حیات انجامیدهمحسوسی 

این . شرح دهد این روش باریخ جهان ظاهر شده اند را دارد که ساختارهائی را که طی تا

روش توجیهی زیربنای تفکر علمی در برخورد به هر نامعلومی است، تا از طریق 

دست یابی کند،  و مقدماتی ترین آنهاعلت و معلولی به زیربناترین علتها وابط پیداکردن ر

کلی گراهای فلسفی و  در حالی که. بدون این که متوسل به توجیهات متافیزیکی بشود

، مستقل از آفرینش کلی و یک پارچه ی تمامی ساختارهای هستی دینی از اصرار به

سعی در توجیه  بعضی از آنها هنوز هم و ،جزء به جزء اعضاء آن دست برنداشته توجیه

  .دارند کائناتآفرینش آنی، و نه گام به گام تمامی 

هفدهم و هیجدهم میالدی در  با نزج و غلبه ی تدریجی تفکر علمی از قرن

علمی سامانه ها در اواخر قرن نوزدهم  -ی سازماندار و بحث های فلسفی  اروپا، مطالعه

و اغلب در باره ی پدیده های زیست شناسی شکل  ،شروع و اوائل قرن بیستم در بریتانیا

باره  جان استوارت میل و جولیان هاکسلی از اولین متفکرانی بودند که در این. گرفتند

روانشناسی به نام جرج  6873برای اولین بار در سال . نوشته هائی بجا گذاشته اند

را  (mgsomsod)هنری لوئیس در کتابی به نام مسائل حیات و ذهن کلمه ی نوظهور یا 

لوئیس سامانه ها را به همگن و . مصطلح کرده و ویژگیهای آن را مورد بحث قرار داد

و  ، از اجزاء معدودی ساخته شده،ه های همگن ساده بودهسامان. غیرهمگن تقسیم کرد

استفاده از انرژی های جوی  مانند تپه های شنی صحراها که فقط از شن ساخته شده، با

در حالی که سامانه های غیرهمگن پیچیده بوده و  .را ایجاد می کنندرفتارهای معدودی 

در باره ی نتایج و رفتارهای لوئیس . از عناصر و اجزاء متنوع زیادی شکل گرفته اند
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هر نتیجه ای بطور ساده، یا از "سامانه های نوظهور گفت که در سامانه های همگن 

مجموعِ  و یا از تفاوت ِ نیروهای همکار و هم نوع بدست می آیند؛ مجموعشان، وقتی 

بعالوه، . تفاوتشان وقتی جهت نیروهایشان مخالف است –جهت نیروهایشان یکی است 

ولی، ". جه ای را بوضوح می توان در اجزاء تشکیل دهنده ی این سامانه ها یافتهر نتی

وقتی بجای . "در مورد نتایج سامانه های نوظهور غیرهمگن این امر صدق نمی کند

اضافه کردن حرکت قابل اندازه گیری به حرکت قابل اندازه گیری از همان نوع، و یا 

نوع، چیزهائی که هم نوع نیستند را به هم  چیزهائی از یک نوع به چیزهائی از همان

محصول نوظهور شبیه به محصول تک تک اجزاء . اضافه کنیم، با هم همکاری می کنند

ویا مجموع محصوالت آنها نیست و با آنها تناسبی هم ندارد، و نمی توان آن را از جمع 

 . "یا تفریق محصوالت اجزاء بدست آورد

 George Henry Lewis (1875) Problems of Life and Mind, vol. 2 London: Kegan 

Paul, Trench, Turbner, and Co. 

تری برمی  مقدماتیکه نهادهای نوظهور گرچه از نهادهای  اضافه کردلوئیس 

. خیزند، ولی خودشان جدید بوده و به اجزاء تشکیل دهنده قابل تجزیه و تقلیل نیستند

ولی با تجزیه ی  ،یا شخصیت محصول مغز هستندبرای مثال می توان گفت که آگاهی و 

ی آگاهی و یا شخصیت  ی اتم ها و مولکولهای آن نمی توان به مطالعه مغز و مطالعه

این اظهار نظر بحثی . قرار داد را باید یک پارچه مورد مطالعه رفتارهابلکه، این  رسید،

ی را می توان به پیش کشیده است که آیا اصول سازنده و ویژگیهای علوم زیست شناس

سطوح علوم پایه ای مثل فیزیک یا شیمی پائین کشیده و برای آنها فرمول های ریاضی 

همانطور که از سری نوشته ها و ترجمه های من هم برمی آید، طرفداران  .ابداع کرد

باور دارند که تمامی برای توجیه رفتارهای زیست شناسی  مدرن مکانیسم کاهش گرائی

را قوانین فیزیکی و شیمیائی اداره می کنند، که سامانه های  یپردازشهای حیات

در این پارادایم تفکری باور بر . ایجاد کرده و می کنند در سطوح مختلف نوظهوری را

از ساده ترین آنها گرفته تا آگاهی،  ،این است که تنها راه توجیه تمامی پدیده های حیاتی

ی است مختلف رده هایشکیل دهنده ی آنها در و شناخت قوانین مسلط بین اجزاء ت مطالعه

تدریجی به طرز ظهور  فقط از این طریق است که می توان. شکل می دهند که آنها را

 رفتارهای ، تا بتوانآنها پی بردز زیربنا ترین تا عالی ترین سطح حیاتی، ا رفتارهای

ن گام مستلزم پی این امر در اولی. موجودات زنده را توجیهی سیستماتیک کرد پیچیده تر

بردن به قوانین فیزیکی مسلط بر فعل و انفعاالت مقدماتی ترین عناصر اولیه ی سازنده 
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تا در گام های بعدی بتوان به قوانین تازه ای پی برد که طی  است،ی سامانه های حیاتی 

ً پیچیده تر شده ی آن حکمفرما شده تاریخ حیات در سامانه و رفتارهای  ،های تدریجا

این امر مستلزم پیدا کردن تمامی روابط علت و معلولی اتفاق . را پدید آورده اند جدیدی

و  بوده،افتاده طی تاریخ طبیعت است، روابطی که بی شک بر تمامی هستی حکمفرما 

یافتن رابطه ی علت و معلولی فیزیکی جائی . در خلق هر رفتار پیچیده ای دخیل هستند

نش تمامی سامانه هائی که در هستی وجود دارند، باقی ر آفریدبرای توجیهات متافیزیکی 

در توجیه همه و برای همیشه تفکرات انسانها را از چنگال تفکر متافیزیکی  ،نمی گذارد

 .می رهاندی محسوساتشان 

از مشخصات سامانه های نوظهور توسط جفری گلدشتاین در دیگری تعریف 

 :است  آورده شده mgsomsoesمجله ی 

های بنیانی ویژگی هائی هستند که قبالً در رده ی پائین تر  نوظهوری -6

 .سامانه ها مشاهده نمی شوند

وابستگی یا ارتباط بین اجزاء تشکیل دهنده ی سامانه به معنی تمامیتی است  -3

که تا حدی ثبات داشته و قادر خواهد بود خودش را طی زمان خاصی حفظ 

 .کند

نه وجود دارد که بعضی از ویژگی یا سراسری از ساما، بزرگ" سطحی" -2

 .های تمامیت را داراست

 .پیدا می کند و تحول ،پویاست سامانه محصول پردازش -2

یعنی می توان به آن پی  ،رفتار حاصل در سامانه ی نوظهور متظاهر است -3 

 .برد

رفتار حاصل غیرمترقبه است، به این معنی که نمی توان از پیش به  -1 

 .ت آن پی بردپیداشدن و خصوصیا

Goldstein, Jeffrey (1999), "Emergence as a Construct: 

History and Issues", Emergence: Complexity and 

Organization 1 (1): 49–72  

از قوانین و ویژگی های رفتارهای  دیگرینیز تعریف ( Corning)کورنینگ 

قوانین یا قواعدی که با مطالعه ی رفتارهای سامانه های : "نوظهور ارائه داده است 

نوظهور به آنها پی برده می شوند اثر سببی یا عاملیت ندارند، در واقع این قوانین چیزی 

را توصیف می کنند  انه هاسامآنها فقط نظم ها و ارتباطات با ثبات در . را تولید نمی کنند
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این طرح ها ممکن است خیلی روشنگر و . که ما با مطالعات علمی به آنها پی می بریم

که اغلب واضح نیستند باید جداگانه مشخص  ولی عوامل سببی زیربنائی را ،مهم باشند

پردازش های ساده ی خود دستوری نیستند، بلکه  های ویژگیهای نوظهور از گونه. کرد

 . "فعالیتی سازمان یافته و هدفمند دیگری هستند که باید به آنها پی برد درگیر

Corning, Peter A., (2002) "The Re-Emergence of "Emergence": A Venerable 

Concept in Search of a Theory", Complexity 7 (6): 18–30 

کوشش در یافتن قوانین فیزیکی  با در نظر گرفتن یافته های علمی قرن بیستم،

قرار بین سطوح مختلف سامانه های نوظهور از لحظه ی انبساط بزرگی که شروع بر

یعنی انسان پا به  ،یده ترین سامانه ی هستیتا هنگامی که پیچ ،استکنونی آفرینش هستی 

تا در نهایت بتوان به پیچیده  ،عرصه ی وجود گذاشته باید ستون فقرات تفکر علمی باشد

تا طلوع آگاهی در موجودات مغز دار  ،ترین سؤاالت از قبیل چگونگی ظهور جهان

طلق اصل فیزیکی بودن روابط علت و در این راه قبول م. دادارائه جوابی قابل قبول 

  . نباید لحظه ای از خاطر دور داشت معلولی در تمامی سطوح را

کوشش های علمی برای توجیه برداشتهای انسانها از کائنات و محتویات آن 

که قبالً متافیزیک  پیدا کند را زیربنا و قوانین حاکم بر رفتارهائی تا دنبر این دار سعی

قوانین  تفکری کشانده و با یافتن نزاع به میانه ی میدان ، و آنها راندمقبول افتاده بود

علت و معلولی همه ی آنها را از دنیای تاریک  وابطفیزیکی حاکم بر آنها و پیدا کردن ر

کشاند که با نور علم درخشان شده ببه دنیای روشن و قابل رؤیتی و غیرقابل دسترسی 

ز کسانی است که نیمکره ی مغلوب کلی نگری خالص برداشت شخصی مغ. است

 گرائیکلی . مغزهایشان در پردازش مفهومات پیچیده بر نیمکره ی غالب غلبه دارد

ریشه در توان بدایه سازی مغز انسانها دارد، مغزهائی که در مواردی که قادر به پی 

خود  می زنند، و با خیال بافی اقعیت نیستند، دست به افسانه سازیبردن به حقیقت و یا و

را قانع می کنند که به واقعیت دست یافته تا بتوانند از کوشش های طاقت فرسا برای 

با نگاهی به . رسیدن به کنه امور، خود را از معرکه ی منازعات تفکری برهانند

که در مورد  ماندمحصوالت تفکری انسانها طی هزاره های گذشته شکی باقی نمی 

تی که محرک فیزیکی ساده ی درون خطی ندارند، توجیه پدیده های پیچیده و یا سؤاال

هم  ند، و حتی متفکر ترین آنها هنوزانسانها دچار چه اشتباهات فاحشی شده و می شو

 . از این راه خارج کنندخود را حاضر نیستند 
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اساس علم تجربی و یا نظری جمع آوری تکه  همان طور که قبالً اشاره رفت

به طرز کار کل  نی آنها بتوا است تا از طریق مطالعهتکه هائی از اطالعات زیربنائی 

واضح است . بردآن پی  یا رفتار و طرز پدید آمدن محصوالت ،سامانه ی مورد مطالعه

فالسفه ی کهن و الهیون دنباله روان در تعارض با بحث های ها که این نوع کوشش 

ئی گیر افتاده، و کل گرا هایکه دست و پای تفکریشان در غل و زنجیر ،قرار می گیرد

و رفتارهای اجزاء فیزیکی با در نظر گرفتن روابط  ، یا سعی نمی کنندقادر نیستند

در پیدا کردن قبول این کوشش مستلزم شک . سازنده ی یک پدیده به توجیه آن بپردازند

برداشتن این گام . شده استباور به مفهوم کلی ای است که بدون تردید حقیقت انگاشته 

پارادایم تفکری مشقات بسیار بار می آورد و کمتر کسی حاضر است زحمت  یعنی شیفت

 .انجام آن را برخود هموار کند

کل نگر ها ادعاهای فراوانی کرده اند که نمی توان ویژگیهای سامانه های 

ولی، این امر . ی اجزاء به کار کلی آنها پی برد کاهش داده تا با مطالعه نوظهور را

سامانه های  کم علم مربوط به قوانینی است که گام به گام بین اجزاء ناشی از رشد بسیار

برقرار می شوند، تا رفتارهای بدیعی ایجاد کنند،  ی آنها نوظهور در رده های باالرونده

پی . علمی که محتاج پیشرفت بسیار زیادی است و باید به فهرست علوم پایه اضافه شود

اهای رفتارهای حیاتی از اهمیت عملی بسیار در زیربنشده بردن به قوانین برقرار 

زیادی برخوردار هستند، زیرا در موارد بروز اختالل در رفتار کل سامانه معموالً 

اختالل در یکی از زیربناهاست و یافتن و برطرف کردن عارضه ی زیربنائی تنها راه 

اد کننده ی برای مثال برای مطالعه ی واقعیت و درمان عامل زیربنائی ایج. چاره است

حمالت صرع اگر به برداشت کل گرائی متافیزیکی از قبیل عارضه ی جن گرفتگی و یا 

حلول شیطان در جسم بیمار، و یا سبب گرائی های متافیزیکی دیگری متوسل شویم، و یا 

حتی توجهمان را منحصراً به اختالل در سطح آگاهی، یا تشنجات بیمار و مشاهدات 

شش برای تعیین علت و پیداکردن درمان مناسب برای این اختالل بالینی محدود کنیم، کو

ساختار فیزیکی در گام اول به راه مقبول این است که . مغزی کار را به جائی نمی رساند

بدنبال اختالالت متنوعی  طرز کار نورون های مغز پی برده، و سپسشیمیائی و  –

در زیرسامانه ین نورونها، و ا و رفتارهای شیمیائی ساختارهای فیزیکی در گشت که

امواج . که عامل اصلی صرع هستند اتفاق می افتند، ساخته شده از آنها های مغزی

با گسترششان در الکتریکی بیماری زا و خارج از کنترول نورونهای مصروع هستند که 

و با از کار انداختن  ،با رسیدن به مراکز قشری حرکتی تشنجاتو سطح و عمق مغز 
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 با هیچ فرض کلی .ی حفظ هوشیاری باعث اغماء زودگذر بیمار می شوندساختارها

 .رسید گرائی نمی توان به این نتیجه ی واقعی

یکی دیگر از مثالهای معروف در این زمینه که بارها به آن اشاره کرده ام 

دکارت با کلی گرائی و قبول بی . جسم دکارتی است –ارائه ی برداشت دوگانگی ذهن 

که ی که ذهن محصولی فرافیزیکی است خود را گرفتار مخمصه ای کرد چون و چرائ

خود او با قبول این که ذهن باید در ارتباط با مغز باشد . موجب گمراهی دنباله روانش شد

سعی در یافتن محلی در مغز کرد تا بتواند ذهن و اعمال عالی مغز را در آن جایگیری 

عنی قرارگاه ارتباط متافیزیک با فیزیک مغز دکارت با اشتباهی فاحش محل ذهن، ی. کند

گذاشت که با پیشرفت های زیست شناسی مغز معلوم  )ineal)Pرا در غده ی صنوبری

شد یکی از کم فعالیت ترین بخشهای مغز است، که در سنین باال در بیشتر افراد بشدت 

نتخاب این علت ا. شده و فعالیت های کمی نشان می دهد (کلسیفیه)و یا آهکی  آتروفیه

او گفت که فعالیت های ذهن قرینه . غده توسط دکارت استدالالت پوچی بود که ارائه داد

بوده تا بتوان هستند، بنابراین باید از جائی سرچشمه بگیرند که در محل تالقی دو نیمکره 

از بین اعضاء منفرد و . به آنها دسترسی داشته و یا از عملکردهای آنها استفاده کند

بود،  ان گذشتهکه رسم روزگار همان طور او بطور دلبخواهی ،وجود در جمجمهممعدود 

وظیفه ی  نمی توانستند که در آن موقع ، ساختارینتخاب کردا اغده ی صنوبری ر

  .خاصی را به آن نسبت بدهند

ی بطور عام می توان گفت که در شناخت رفتارهای سامانه ی حیاتی تنها کمک

پدیده ای است که توجیه مقبولی برای خلق و یا طرز کار  ئه یکه کلی نگری می کند ارا

تا بتوان با استفاده از روش های علمی زیربناهای آن را در  ،آن در دسترس نیست

در این راه باورمندان برداشتهای متافیزیکی، بخصوص دین . آشکار کردمختلف  سطوح

را پیش پای انسانها نهاده؛ تفکری  شکالتباوران با برداشتهای کلی گرائیشان، اولین م

سپس فیلسوفان با حربه ی عقالنیت و منطق محدود مغز انسانها سعی در توجیه این 

با ورود به . و خود کلی نگریهای تازه ای بر بار تفکری انسانها افزوده اند ،باورها کرده

به ند که در آن ه احیطه ی علم است که باالخره انسانها پا به دنیای پربرکتی گذاشت

ند که محسوس حواسشان بوده، و ه اجزء رفتارهای نهادهائی پرداختبه مطالعه ی جزء 

ه در این حیطه ی نوگشوده است که انسانها توانست. ندایا طی قرون به فکر انسانها رسیده 

ند و خواهند توانست توجیهاتی با استاندارد ثبات درون فردی و بین فردی و غیرقابل ا

 . ایشان ارائه دهندانکار برای برداشته

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


  

 253 

طی گذشت  ،هستند( دینامیک)بشدت پویا که  حیاتیدر سامانه های نوظهور 

پیدا شدن این تغییرات که منجر به پیچیده شدن . تغییر و تحوالتی ایجاد می شوند زمان

. هستندطبیعی و غیر همگن سامانه های این ذاتی  از ویژگیهایتدریجی آنها می شوند، 

خودبخود و بر اساس فعل و انفعال بین اجزاء بسیار متنوعی بوجود  تاین تغییر و تحوال

بین طی زمان، که را برپا می کنند هنوز ناشناخته ای برقرار شده ی می آیند که قوانین 

این تغییرات اتقاقی بوده و اگر اثر مفیدی در ثبات . می شوند برقراریکایک اجزاء آنها 

. دنختار آن ادغام شده و به نسلهای بعدی منتقل می شود در سانسامانه ی حیاتی داشته باش

خوش قوانین بر این که با پی بردن علمی به هستند  ی با ذکاوت و خالقتنها انسانها

و بد رفتاری اجزاء تشکیل دهنده ی بعضی از زیر سامانه های مهم حیاتی و یا  یرفتار

وده ی بسیار باریکی آنها را تا حدی تعدیل کرده و در محدغیرحیاتی می توانند 

برای مثال با . رفتارهای آنها را به دلخواه خود و با قصد و هدف خاصی تغییر دهند

عمر متوسط طبیعی بتوانند ی و آسیب شناسی ژاستفاده از علم طب و شناخت فیزیولو

این تغییرات در رفتار کالن سامانه . برسانندسال  81سال به باالی  21-23انسانها را از 

محسوسی نخواهند داشت، ولی بطور بسیار محدودی می تواند روال زندگی  ها اثر

ی حیاتی، که در مقیاس بزرگتر هابعنوان جزء بسیار کوچکی از سامانه  ،شخص را

 . ، تعدیل کنندهستندمفعول جبر مطلقی 

باوری ی زیربنای هستی طرفداران سامانه های نوظهور به وحدانیت فیزیک

 ،ی واحداکه سامانه های نوظهور از تجمعات ماده  اد می کنندپیشنهو  شته،دامستحکم 

. ی تدریجاً پیچیده شونده تشک ل پیدا می کنندئو در سطوح یا رده ها ،در نظم های مختلف

اصول رفتاری هر یک از آنها هر رده از ترکیبی از عناصر اولیه ظهور می کند که 

بطور که  ،غیرقابل تقلیلی داراست ویژگیهای رده ی حاصل از آنها همو  ،خود را داشته

به این معنی که کلیت . از ویژگیهای رده های پائین تر طلوع می کنندغیرمترقبه ای 

ولی اکثر این اثرات را می  ،نوظهور حاصل اثرات و رفتارهای خاص خود را داشته

 توان در متن سامانه و فعل و انفعاالت بین این تمامیت و محیط یا محیط های اطرافش

ای ( سینرژی)آثار بروز کرده ناشی از هم نیروزائی یا اشتراک مساعی . تعیین کرد

شده و همین امر علت تحول پیچیدگی ( ها)ایجاد شده موجب آن ( های)هستند که تمامیت 

 .ها در طبیعت، بخصوص سامانه ی حیات است

 از جنبه نظر دیگری سامانه های نوظهور را به دو گروه قوی و ضعیف تقسیم

سامانه های نوظهور ضعیف ویژگیهای جدیدی را تعریف می کنند که در نتیجه . ه اندکرد
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در این مورد . ی فعل و انفعاالت در یک سطح بسیار ابتدائی یا زیربنائی بروز می کنند

ولی . ظهور رفتار نو بخشی از الگوئی است که برای توصیف سیستم مورد احتیاج است

ی داشته باشد که نتوان سرچشمه ی آنها را در اجزائش یافت، ئرفتارهااگر سامانه بتواند 

باشند، و بتوان قبول کرد که وابسته بلکه به چگونگی فعل و انفعاالت اجزاء گوناگون آن 

ویژگیهای طبقه ی پائین بطور غیرمترقبه ای ویژگیهای رده ی باالی سامانه را تعیین 

مانده است، سامانه ی قدرتمندی داریم  می کنند، و سلسله مراتب علت و معلولی برقرار

 .که در آن این ویژگیها را نمی توان به اجزاء سازنده ی آن تقلیل داد

Laughlin, R (2005), A Different Universe: Reinventing Physics from the Bottom 

Down, Basic Books, New York 

ر باید به آن اشاره های سامانه های نوظهوویژگینکته ی دیگری که در مورد 

این سامانه ها،  سطوح مختلف برقرار در شود این است که بعلت ناشناخته ماندن قوانین

لحظه ی بروز رفتار های طالع، یعنی مرحله ی انتقالی از رده ی پائین به رده ی در 

همانطور که قبالً گفته ایم هر وقت . دنهرج و مرجی بنظر می رسفعل و انفعاالت  ،باالتر

باشند، پدیده ن انسانها قادر به کشف نظم و ترتیب رفتارها در زبان ریاضی یا فیزیک که

در حالی که هرج و مرجی در  .را هرج و مرجی نام می گذارند ورد نظرشانی م

از نظر زیست شناسی طبیعت برقرار نیست و این ضعف مغزهای ما انسانهاست که 

و فعالً، با هیچ  بوده،ن های بسیار کوتاهربنائی این لحظه قادر به پی بردن به نظم زی

هر اگر در . پی برد اتفاقیه ی این لحظات آنیبه وقایع  نمی توان تکنولوژی در دسترسی

زیربنای هر نهادی هرج و مرج حکمفرما باشد، تمامی نهاد هرج و مرجی بخشی از 

آن فرو ، و سامانه ی محصول خواهد شد و در آن استاندارد ثبات وجود نخواهد داشت

این امر از زیربناترین ساختارها، مانند موقعیت الکترون بدور هسته، تا . د ریختهخوا

برخالف سامانه های . آب و هوا، که هرج و مرجی تصور می شوند، صدق می کند

طبیعت که در هیچ سطحی نمی توانند هرج و مرجی باشند، سامانه هائی که مصنوع 

تکنولوژی، فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی می توانند انسانها هستند، از قبیل مصنوعات 

بی ثباتی در بقاء فرهنگها و اجتماعات طی  مرجی باشند، و همین امر دلیل اصلهرج و 

البته و از آن جا که سامانه های نوظهور طبیعی مفعول عوامل محیطی . تاریخ بوده است

مامیت و ثبات خود را حفظ متنوعی هستند اگر با ایجاد رفتارهای نوظهور جدید نتوانند ت

کرده و آن ها را به نسل های بعدی منتقل کنند دچار هرج و مرجی اکتسابی شده و در هم 

 . می ریزند
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قوانین  ، مانندقوانین برقرار شده بین اجزاء سامانه های نوظهور طبیعی

ف سنتوان اساسی و با ثبات باشند؛ و باید زیربنائی فیزیک  طوح آنها را به قوانین معر 

ولی در کوشش برای شناخت آنها باید زیربنا ها و قوانین حاکم بر آنها  .پائین تر تقلیل داد

روابط برقرار شده و رفتار نوظهور نه تنها در سطح خودش تأثیر . را مشخص کرد

رفتارهای سطوح پائینی را  (فیدبک) گزار است، بلکه می تواند با مکانیسم بازخوردی

این . د پایه و اساس رفتار ها و ویژگیهای رده های باالتر شودنیز متأثر کرده، و خو

روابط و رفتارها مسب ب پیچیدگی ساختاری و عملکردی سامانه های نوظهور هستند، تا 

سلسله مراتب علت و معلولی فیزیکی خالص و بی وقفه ی موجود در جهان را در تمامی 

 . سطوح حفظ کنند

زیرسامانه های ، شکی در این نیست که زیاد و ثابت شده ای نا بر شواهدب

ی، مانند آن چه که در وجود انسانها شکل حیاتپیچیده ی ی هاتشکیل دهنده ی سامانه 

و همانطور که شرح خواهیم داد، بر  ،طی تاریخ طبیعت گام به گام ظهور کرده، گرفته

. اند کردهیا تکاملی خود را طی  سیر پیچیده شونده اساس ویژگیهای سامانه های نوظهور

هر سامانه ی ایجاد شده سعی در تطابق با  ،بر اساس نظریه ی تحول داروینی بعالوه،

تحول و . تا موجود زنده ی تحول یافته بتواند به زندگی ادامه دهد محیط متغیر خود کرده

رفتارهای سامانه  میلیارد سال گذشته باالخره منجر به ظهور 2.83تکامل بی وقفه طی 

این امر در تضاد . شده اند انسان کنونی محصوالت مغز پیچیدگی ی بهطحس دری حیاتی 

است که باور دارند که عنصر اولیه و قوام ( tdsmtod )با باور طرفداران قدرت حیاتی 

ویژه ای  (vitalityسرزندگی، روح یا جان یا )دهنده یا اصل هدایت کننده ی متافیزیکی 

ای متعدد آنها، از رشد جنین گرفته تا سرزندگی در موجودات زنده نهاده شده که ویژگیه

. و در طبیعت بی جان اثری از آن نمی توان یافت ،را شرح داده.. .و آگاهی و عقالنیت و

در حقیقت بحث در باره ی این برداشتهاست که صحنه ی نزاع و زیربنای شکاف 

وناگون دو پرنشدنی بین تفکرات تک گرایان زیست شناسی و گروندگان به مکتب های گ

به . را صف آرائی می کند ، و در جهان بی جاندر پدیده های حیاتیهستی یا چندگانگی 

عبارت دیگر جدال بر سر این موضوع است که آیا تمامی پدیده های حیاتی فیزیکی 

در زیست شناسی نهاده " حیات"هستند یا عالوه بر فیزیک عنصری متافیزیکی به نام 

 ای که متفکران اولیه. استخالص سامانه های فیزیکی شده که خارج از محصوالت 

و وجود ویژگیهائی ورای  ،سعی در حل این مشکل کردهداشته اند، گرایش نوظهوری 

ولی، چون از عهده ی توجیه پدیده های پیچیده ی . نده افیزیکی را در حیات رد کرد
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ند که نمی ه اشنهاد کردند، پیه احیاتی بخصوص آگاهی، تعقل و تفکر و امثال آنها بر نیامد

 د مطالعهی اجزاء آن مور توان کل حیات و یا ویژگیهای پیچیده ای از آن را با مطالعه

که از اولین متفکران نوظهور گرا بود این ( Mill) .S .n       ی اس میلجِ  .قرار داد

ه تمامی ساختارهای سازمان دار از اجزائی ساخته شده اند که مشاب" طور بیان کرد که 

همان هائی هستند که طبیعت غیر حیاتی را می سازند، و این اجزاء قبل از ورود به 

ساختارهای حیاتی همگی در حالت غیرحیاتی بوده اند؛ ولی پدیده ی حیات، که از 

کنارهم قرار گرفتن این اجزاء بطریق خاصی پیدا شده است، شباهتی به هیچ یک از 

کیل دهنده صرفاً بعنوان عوامل فیزیکی پدید می آثاری ندارد که با عمل این عناصر تش

فعالیتهای جداگانه ی این عناصر  با اطمینان می توان گفت که فقط جمع کردن.. ..آیند

  "هرگز به عمل یک موجود زنده منتهی نمی شود

Mill, J. S. (1843). System of Logic, London: Longmans, Green, Reader, 

and Dyer. [8th ed., 1872]., BK III, Ch. 6, 1 

مباحثی این گونه در باره ی نوظهور گرائی با نوشتن کتابی به نام ذهن و 

به اوج خود  6333در سال ( C.D. Broad)براد  .دی. جایگاهش در طبیعت توسط سی

 . رسید

Broad, C. D. (1925). The Mind and Its Place in Nature, 

London: Routledge & Kegan Paul, first edition 

براد در این کتاب سعی کرد که به این سؤال کلی پاسخ دهد که آیا انواع مختلف 

اشیاء مادی بطور غیرقابل تقلیلی متفاوت هستند؟ آیا می توان هر علم خاصی را تا حد 

او . علوم پایه و باالخره تا حد رفتارهای فیزیکی عناصر تشکیل دهنده ی آن پائین آورد

فقط و فقط یک نوع عنصر وجود دارد، که هر "سئله اظهار داشت که برای حل این م

ذره ی آن تابع یک قانون زیربنائی رفتاری است، و این ذره بدون در نظر گرفتن شدت 

فقط یک . پیچیدگی ساختاری که در آن شرکت می کند همان رفتار را انجام می دهد

فتار گروه هائی از این ذرات را قانون متحدالشکل برای ترکیب ذره ها وجود دارد، که ر

خودش را نشان می  ساختاری که در آن شرکت می کند، که بطور مجزا و در قالب کلی

از این جنبه نظر در واقع فقط یک علم وجود دارد، و انواع مختلف علوم موارد .. ..دهد

 ". خاصی از این علم هستند

به شرط  ،به محض شکل گیری خودبخود سامانه های غیرهمگن طبیعی

برقراری و حفظ ثبات، ادامه ی دریافت انرژی خاص سامانه، و پیداکردن توان تطابق با 
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. رفتارهای نوظهوری پدید می آورند ،محیط متغیر که ثبات کلی آن را تضمین می کند

 :وجوه مشترک زیادی با هم دارند که مهمترین آنها عبارتند از ها هتمامی این سامان

 

 :ات بین اجزاء گوناگون تشکیل دهنده ی سامانهپیچیدگی ارتباط -6

تمامی سامانه های نوظهور دارای ساختاری پیچیده، ظریف و طرح دار  

محتوای اطالعاتی ناشی از ارتباطات برقرار شده در این سامانه ها نیز از . هستند

واضح است که تعریف مشخصی از اصطالح . پیچیدگی خاصی برخوردار است

در پارادایم مورد بحث ما ، لذا ن ارائه داد، زیرا مفهومی نسبی استپیچیدگی نمی توا

سامانه های نوظهور . می شوند سنجشدرجه های پیچیدگی نسبت به سامانه های همگن 

آنقدر پیچیده هستند که در زمان حال نمی  جهان،سامانه ی حیات در  انندم ،بسیار نادر

دهنده ی یک سلول جاندار، یعنی  توان به قوانین برقرار شده بین اجزاء تشکیل

را پدید می آورند، پی ( حیات)آن، که رفتار سرزندگی  مولکولهای حیاتی و غیرحیاتی

 . برد، و یا برای این روابط فرمول های ریاضی ابداع کرد
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شکل شماتیکی که واکنشهای شیمیائی برقرار شده بین مولکول های نمونه ای : 7.6شکل 

از هر مولکولی . دارند، و ارتباطات بین آنها را نشان می دهد که در یک سلول وجود

به عالوه، . و به پیچیدگی مجموعه بیافزایند ،هزاران عدد وجود داشته باشندممکن است 

است که  شدتی به زمان پالنک، در حد در زمانهائی  سرعت برقراری فعل و انفعاالت

اختالل در . این همه واکنش ارائه دادفرمول بندی قابل اثباتی از بنظر نمی رسد بتوان 

یکی از این ارتباطات می توانند سامانه را از کار انداخته و یا در آن آسیب شناسی ایجاد 

 .(اندازه ی بزرگتر این شکل را می توانید در اینترنت پیدا کنید). کنند

International Union of Biochemistry & Biology          
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از انواع واکنشهای شیمیائی بین  ایشماتیک فوق که تک نمونه با نگاه به شکل 

مولکولهای حیاتی موجود در یک سلول زنده را نشان می دهد، به پیچیدگی سامانه ی 

رزندگی یا جان خوانده نوظهوری پی می برید که رفتار نهائی آن همان چیزی است که س

فیزیکی با  –محیط شیمیائی  برای طلوع پدیده ی حیات تمامی اجزاء باید در .می شود

ثبات و مشخصی فعالیت کرده، و بطور دائمی انرژی الزم برای تمامی فعل و انفعاالت 

سلولی تعداد کم و متغیر و احتیاجات  ،فعالیت های لحظه ای براساس .را دریافت کنند

و با نظمی خاص با دیگران،  ،در لحظات مختلف ها، ومولکولاین کدام از بیشی از هر 

الیتهای حیاتی، منجمله تحریک پذیری، واکنش فعهمه ی تا قابلیت  عل و انفعال می کنند،ف

خالصه همان چیزی که بطور  و کوشش برای بقاء، تولید مثل عوامل محیطی،مناسب به 

الزم به گفتن . به این سامانه بدهدخوانده شده را ( جان یا روح)سرزندگی  متافیزیکی

و  ،موجود بین این مولکول ها اکردن همه ی ارتباطاتپیدفرمول بندی و نیست که 

آن چه که در شکل مشاهده می شود فقط . ندقابل تصور نیست تمامی واکنشهامحصول 

فعالیت یک مولکول از هر نوع است و نه آن چه که بطور عملی در داخل سلول برقرار 

در بدن انسان . می شود
62
شان در حالت سلول وجود دارد که مجموع فعالیت های 61 

 بیش از از این تعداد. سالمت، ادامه ی زندگی مستقل را میسر می کنند
66

61
 
صد )

آن سلول های عصبی یا نورون ها هستند که در دستگاه عصبی محیطی و ( میلیارد

داده و عالی مغز انسان را شکل زیربنائی و و تمامی فعالیت های  ،مرکزی پراکنده بوده

نه تنها . مدیدیرت می کنند دن را بطور مستقیم و یا غیر مستقیمی بی سلولها بقیه وظائف

بین تمامی سلول های بدن، یا تمامی سلول های مغز در یافتن روابط همزمان برقرار شده 

از و  ،کوانتومی برقرار شده بین تمامی اتم ها هایرفتارمجموع زمان حال ممکن نیست، 

نای همه ی فعالیت های هستی بهایت زیرکه درن ،ذرات تحت اتمیآن هم ظریف تر، بین 

  .استتصور خارج از  ،، در یکی از ساده ترین موجودات زنده، مانند یک آمیبهستند

 

  :تراکم اجزاء تشکیل دهنده ی سامانه-3

در شکل گیری سامانه ها که باید در فضای محدودی انجام گیرد، در صورتی 

حرانی باشد، حتی اگر این اجزاء بتوانند که تراکم اجزاء در سطحی کمتر از آستانه ای ب

و رفتار  ،دهقابل مالحظه ای ایجاد نکرعملی طرح  با یکدیگر فعل و انفعال کنند،

مانع ایجاد تراکم الزم  و یا بیش از حد ِفضای نامحدود . نوظهوری طلوع نمی کند

بعد از شکل گیری سامانه نیروهائی موجب افزایش فضای هم اگر  .می شودمطلوب 
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زیر اجزاء تشکیل دهنده ی سامانه طوری که تراکم ب شوند، سامانه توسط اجزاء اشغالی

کاهش فضا کمتر از آستانه ای  .ز هم می پاشدار آن احد آستانه ای برسد، سامانه و رفت

شرح خواهیم داد، در همانطور که . بحرانی هم، همین اثر آسیب زا را خواهد داشت

افزایش فضای  جهان در اثر انرژی تاریک، که باعث باالترین مقیاس ممکن، انبساط

ند، حالتی داده اکه هستی فعلی را شکل خواهد شد و انرژی هائی  اشغالی توسط عناصر

در  نشده، و تا شروع تناوب بعدی جهاندر آن رفتار محسوسی ایجاد ایجاد می کند که 

 .حالتی مرگبار فرو خواهد رفت

 آن،اجزاء سازنده ی  ِِ  با افزایش تراکم ه،در فضای محدود و معین هر سامان 

و ثبات سامانه را تضمین می  مکن،که فعل و انفعاالت را م ،و ادامه ی تزریق انرژی

شکل عبور از آستانه ی  با و ،به حد الزم رسیدهکند، پیچیدگی فعل و انفعال بین اجزاء 

افزایش تراکم  واضح است که. رفتار سامانه در سطح مورد نظر، طلوع می کند ،گیری

بیشتر شود، نه تنها طرح مطلوب شکل  و اگر تراکم از حداکثری خاص ،هم حدی دارد

. نمی گیرد، بلکه ممکن است رفتارهای ایجاد شده در تراکم های کمتر نیز فروریزند

برای مثال در اختالل مغزی ای . افزایش تراکم ممکن است رفتاری نامطلوب ایجاد کند

 هستند، تعداد الزمکه نورون های مغز بیش از  (megalencephaly)به نام مگالنسفالی 

. اختالالت زیادی در انجام وظائفش پیش می آیندمغز با وجود بزرگتر از طبیعی بودن 

از هنگام تولد تا سن هفت سالگی نیمی از نورونهای مغز خودبخود از بین می روند، 

یا ارتباطات بین نورونی شده که  اختالل در این کاهش باعث افزایش تراکم نورونی و

 .احتماالً عامل بیماری های خاصی از دستگاه عصبی است

آگاهی انسانها میلیارد ها نورون متنوع هستند که  حداقل اجزاء الزم برای خلق

کیلوگرمی که فضای محدودی به اندازه  6.2تا  6.3هر یک در بخشهای خاصی از مغز 

این . د، جایگیری ویژه ای کرده اندناشغال می کنسانتی متر مکعب را  6311-6311ی 

طی رشد ( ژنتیکی)، و با طرحی خاص که بطور سرشتی نورون ها باید بطور دائم

کوانتومی و محصول فعل و انفعاالت  کرده،با هم فعل و انفعال  جنینی برقرار می شود،

گر ممزوج اندرون خود را که بصورت امواج الکتریکی در می آیند، با نورونهای دی

کرده تا جریان ذهنی ای که آگاهیش می نامیم، بعنوان جزئی از رفتارهای سامانه ی 

اختالالت موضعی مغز، با خارج کردن محصول نهائی منطقه ی . ظاهر کنندمغزی 

با از کار در موارد کلی، . محروم می کندآن منطقه بیمار جریان ذهنی را از محصول 

ایجاد اختالل  ؛(مانند هوشبری)یمیائی اندرون نورون ها افتادن معدودی از واکنشهای ش
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یا از بین رفتن تعداد قابل مالحظه  ؛(مانند ضربه های مغزی)ارتباطات بین نورونی در 

یا وارد کردن انرژی های  ؛(مانند بیماری آلزهایمر پیشرفته)ای از نورون ها 

آگاهی بمراتب کاهش پیدا  و یا محتوای سطح ،و یا الکترومغناطیسی از خارج ،الکتریکی

ولی نه پیچیده تر، برای ایجاد  ،در مقیاس بسیار بزرگتر. و یا از بین می رود ،کرده

، و تعداد نا معینی میلیون ستاره 611ساختار مارپیچی یک کهکشان باید حدود حداقل 

جام فیزیکی ان تبا هم فعل و انفعاالو  داشته، با یک سیاه چاله در مرکز آن وجود سیاره،

 . دهند تا بتوانند این طرح چشمگیر را بنا نهند

 

 

 تصویر یک کهکشان مارپیچی  :7.3شکل 

و تراکم رفتاری باید ارتباطی ریاضی بین پیچیدگی  در ایجاد رفتار سامانه ها

و  ،پیچیدگی صفر بوده باشد، زیرا که در تراکم های کموجود داشته در واحد فضا  اجزاء

و پیچیدگی تا حداکثری افزایش می یابد، و از آن  ،با افزایش تراکم طرح ها شکل گرفته

و متراکم ترین  سان پیچیده ترینمغز ان بارها گفته ایم که. به بعد دچار اختالل می شود

یا  ،زیر سامانه ی حیاتی است ولی نمی دانیم که آیا به حداکثر پیچیدگی خود رسیده است

و  بدون شک سامانه های محصول مغزهای سالم. تغییرات آینده آن را پیچیده تر می کنند

چیده تر شدن پیدر حال و نا سالم، انسان ها، مثل اجتماعات و فرهنگ ها ی سالم  ناسالم

ی تاریخ حیات براحتی مشاهده می شود که با گذشت زمان نه تنها  با مطالعه. هستند
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، بلکه پیچیدگی و تراکم ساختارهای آن هم تدریجاً اند طرح های نوی در آن طلوع کرده

این همان طرح تکاملی ای است که بخشی از بحث این کتاب را بخود  .افزایش یافته اند

نمی توانیم مغرورانه ادعا کنیم که این پیچیدگی در سطح مغز ما . تاختصاص داده اس

باید اذعان کنم که چگونگی این افزایش پیچیدگی در سطح سخت . انسانها ختم خواهد شد

منتظر مطالعات بعدی ژنتیکی افزار سرشتی مغز که بر پایه ی ژنتیکی برپا می شود 

مانند آموزش راژنتیکی فعال و منفعل آن که ناشی از عوامل ف های، ولی نرم افزاراست

در آینده ای نه بعید نیست که . دانبی شک در حال تحول و تکامل  و پرورش هستند،

چندان دور، با تکنولوژی مهندسی ژنتیک بتوان سخت افزار آن را هم پیچیده تر و 

 . متراکم تر کرد و انسانهای فراتر از خودمان صنع کرد

 

 

 

و تنوع که تراکم  به نام بروم موزائیک کپسول ویروسی یکریستلوگراف: 7.2شکل 

این ساختار نه تنها . سطحی یکی از ساده ترین موجودات زنده را نشان می دهدساختار 

 . ممکن می سازدبه سلول میزبان ویروس را توان اتصال  شکل، بلکه
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 :اتصاالت و ارتباطات اجزاء تشکیل دهنده ی سامانه-2

ایجاد  ه هدفانفعال بین اجزاء سازنده ی یک سامانه ب واضح است که فعل و 

 .رفتار سامانه به برقراری ارتباطات و اتصاالت دور و نزدیک اجزاء آن بستگی دارد

برای مثال هر  .ی حیاتی این ارتباطات هم شیمیائی هستند و هم فیزیکیهادر سامانه 

موجود بین  های پسسیناآزاد کردن ناقل عصبی خاص خود، در  نورون مغز از طریق

و از طریق  ؛هزاران ارتباط شیمیائی با نورونهای دور و نزدیک ،آکسون و دندریت ها

، وجود دارندکه تعداد نا معینی در هر نورون  (gap junction) سیناپس های الکتریکی

این ارتباطات آنقدر . فیزیکی برقرار می کند تصاالتابا نورون های همجوار خود 

که همه ی مغز قادر است در زمانهای بسیار کوتاهی بصورت یک توده  گسترده هستند

برای مثال در عرض نیم ثانیه از . ی الکتروشیمیائی در یک پردازش پیچیده درگیر شود

یک صحنه ی بسیار پیچیده مانند خیابانهای یک شهر شلوغ و پر ازدحام با نگاه از سقف 

 به جزء  جزء سرعت پردازشهای. ا بسازدیک ساختمان بلند نمایانگر ذهنی پر مفهومی ر

بیشتر بوده ( سرعت) معمولی این گونه ای بمراتب از توان مغز برای درک گذشت زمان

 1هر یک از میلیاردها نورون مغزی با حداکثر قبالً گفتیم که . و عمالً قابل ادراک نیستند

این ارتباطات ی  همهی  مطالعه. مرتبط می شود مغز رابط بینابینی با هر نورون دیگر

انسان و نقشه برداری از مدارها و شبکه های مغز مانده، هنوز ناشناخته در سطح سلولی 

یافتن این ارتباطات به شناخت کار این . در زمان نوشتن این سطور هنوز کامل نشده اند

 . پیچیده ترین سامانه ی شناخته شده در طبیعت کمک زیادی خواهد کرد
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ماتیکی از سیناپس های الکتریکی یا اتصال شکافی که به تعداد طرح ش:  7.2 شکل

سرعت انتقال اطالعات در این . دننامعلومی سلول های مجاور را بهم ارتباط می ده

. است( عمالً آنی)شکاف ها معادل سرعت جابجائی الکترون ها در جریان الکتریسته 

اگم دستگاه عکاسی منفذی را پروتئین های غشائی خاصی دور هم جمع شده و مانند دیافر

 . می سازند که با باز و بسته شدن جریان الکترون ها را بین دو سلول ممکن می سازند

 

 پشت سری لوب در قشر مراکز مختلف بینائیاز ارتباطات  شکل شماتیکی: 3.7شکل 

تا مراکز قشری  (RGC, LGN) میمون که سلسله مراتب پردازشی را از شبکه ی چشم

هر . نشان می دهد ویژگیهای مختلف یک محرک بینائیساده ی مربوط به ادراک 

ا هم برقرار مستطیل حاوی تعداد معتنابهی نورون است که ارتباطات بسیار پیچیده ای ب

ادراکات پیچیده ی  .باالترین سطوح محل های ورود اطالعات به آگاهی هستند. می کنند
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تمامی مغز را درگیر می کنند که از قشر لوب پشت سری تا لوب پیشانی  2/3بینائی تا 

 .کشیده می شوند

Fellman, D. J., and D. C. Van Essen, 1991. Distributed hierarchical processing in 

the primate cerebral cortex, Cerebral Cortex, 1: 1-47 

 

 

ساختار میکروسکوپی قطعه ی بسیار کوچکی از قشر مغز که ارتباطات : 7.1شکل 

دندریتها و آکسون ها با رنگ زرد  ،نورون ها. ی دهدالیه ی آن نشان م 1نورونی را در 

خرین مرحله به باالترین الیه دقت نمائید، اگر قطعه نشان داده شده در آ. مشخص شده اند

باشد، این الیه ی بدون جسم حسی واقع شده اطالعات  ادغامی ی سلسله مراتب پردازش

ست که در الیه های پائینی سلولی احتماالً محل ایجاد آگاهی از محصوالت نورون هائی

سلسله مراتب پردازشی  ایستگاهاین نورون های بسیار پیچیده در آخرین . قرار گرفته اند

محرک ها قرار گرفته و آکسون همین نورون هاست که در الیه ی سطحی ختم شده و 

موجب آگاهی  ،میدان های الکترومغناطیسی ای ایجاد می کند که بطرز هنوز نامعلومی

 . ندمی شو

ساختار نورونی زیر سامانه ی عصبی شبکیه ی چشم بعلت دسترسی سهل تر 

بافت . به آن بیش از هر بخشی از سامانه ی اعصاب مورد مطالعه قرار گرفته است

میلیون نورون جای  116به اندازه ی یک سکه ی کوچک است که در آن  عصبی شبکیه
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که اولین گام برای دیدن را میسر  تباطات پیچیده ی این نورونها هستندار. می گیرند

. ی باالتر عصبی ارسال می کنندو امواج الکتریکی خود را به ترتیب به رده ها ،کرده

برابر شبکیه ی  611111مغزی که بیش از  ،درمقایسه با سامانه ی مصنوع کامپیوتری

 هدر هر ثانی ،چشم نورون دارد
67 

 قطعه ی اطالعاتی با تنوعی بی حد و حصر را 61

تا در هر ثانیه بزرگترین کامپیوتر زمان ما . پردازش می کند
63

قطعه ی اطالعاتی  61

 . برنامه ریزی شده را پردازش می کندتوسط مغز انسانها که  از نوع محدودی

 

 :جریان انرژی در سامانه-2

خاص مورد  انرژیاگر شکل گیری سامانه  واضح است که در اولین گام ِ  

سامانه . سامانه شکل نمی گیرد آن در اختیار نباشد،ل دهنده ی بین اجزاء تشکی شلزوم

رفتارهای خاص خود را ایجاد می کنند، محتاج  بوده، وبرقرار هنگامی که تا های پویا 

ع ارتباطات و تکامل آن می اوناتحول سامانه که موجب افزایش . انرژی دائمی هستند

های نوظهور حیاتی برای حفظ سامانه . یز محتاج تزریق انرژی اضافی استشود، ن

. ساختارهایشان محتاج جذب دائمی انرژی و ادغام آن در پردازش های خود هستند

سامانه ها تحت تأثیر عوامل مخرب محیطی نیز قرار می گیرند، و برای مقابله با آنها 

برای شکل گیری هر سامانه . محتاج انرژی هستند تا بتوانند ساختار خود را حفظ کنند

نه ای بحرانی برای شدت جریان انرژی مؤثر وجود دارد که از آن حد کمتر طرح آستا

سامانه ها قادر به تحمل  از طرف دیگر. پایدار نمی مانندسامانه ها و  ،ها شکل نگرفته

و از آن حد به باال قادر به تحمل انرژی اضافی  ،از انرژی هستند شدت خاص حداکثری

در این حال انرژی . و یا عملکرد آنها متوقف شود ،دو ممکن است درهم فروریزن بوده،ن

را بطور موقت و یا دائمی در  و یا رفتار کوانتومی محصول آن اضافی تشکیالت سامانه

غلبه  بر سامانهاگر فروریزی دائمی باشد قانون دوم ترمودینامیک . هم فرو می ریزد

این امر . نه فرامی رسدو مرگ ساما ،گذاشته افزایشبه  و انتروپی به سرعت رو ،کرده

پائین افتادن و یا قطع کامل . سامانه های مصنوع هم صادق است بعضی ازدر تا حدی، 

شدت آمپر برق وارده، و یا افزایش بیش از حد آن ممکنست تلویزیون شما را بطور 

مغز انسان هم نه تنها برای شکل گرفتن محتاج مواد . از کار بیاندازد دائم،موقت و یا 

و انرژی است، بلکه برای ادامه ی فعالیت هایش باید منابع بی وقفه ی انرژی در  اولیه

تمامی انرژی  % 31برای ادامه ی فعالیت هایش محتاج  مغز. اختیار داشته باشد

قطع کامل منابع انرژی و اکسیژن الزم برای سوخت و ساز مغز . مصرفی شخص است
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برگشت بخشهای کلیدی و حساس آن می  دقیقه باعث آسیب دائمی و غیر قابل 2بعد از 

وارد کردن انرژی های فیزیکی بیش از حد، مثل ضربه، حرارت، و یا میدان های . شود

قدرتمند موجب از هم پاشی فعل و انفعاالت طبیعی مغز شده و  ومغناطیسیالکتر

دائمی همه و یا  اختالالت زیادی را ایجاد می کنند که ممکن است بطور موقتی و یا

حتی اگر . و یا محصوالت آنها را از بین ببرند ،ی از ساختار آن را در هم ریختهبخش

مغز بعلت بدکاری های خودش جریانات الکتریکی بیش از حد توانمندی ایجاد کند باعث 

 . با یا بدون از بین رفتن هوشیاری می شود اختالالتی مثل حمله ی صرع

 

 :سینرژی در سامانه ها -3

سلسله مراتب پردازشی است که در آن فعل و انفعاالت فراوانی بین  هر سامانه دارای

اجزاء ساده ای که سامانه را تشکیل می دهند موجب رفتاری می شود که پیچیده تر از 

در واقع محصول سامانه، از نظر کیفیت و . مجموع کار تمامی اجزاء متشکل آن است

در سامانه های . آن است محصوالت تمامی اجزاء جمع ساده ی پیچیدگی برتر از

در همین سامانه ها و  ،خواهد بود 2بمراتب پیچیده تر و بیشتر از  3+3نوظهور حاصل 

سامانه . افزون تر است 3+3بمراتب از هزار برابر حاصل  3111+  3111محصول 

اجزاء ها در واقع نظم های جدیدی بین عناصر فیزیکی، از اتمها تا کهکشانها هستند که 

ئی بدیع با رفتارهائی بطریقی نو کنار هم قرار می گیرند و پدیده هانده ی آنها تشکیل ده

بر اساس اصول و تمایلی یونیورسال و ناشناخته در جهان هر موقع . خلق می کنند نو

اجزاء متعددی، چه جاندار و چه بی جان بطور ویژه ای خودبخود کنار هم قرار گیرند، 

و انفعال برقرار کنند، نظم جدیدی بخود می گیرند که  بتوانند با یکدیگر فعل بشرطی که

 . طلوع می کند هاآن مجموع یکایک رفتار پیچیده تری از

رده ی اول ویژگیهای آنی ای . در طبیعت سه رده رفتار نوظهور دیده می شوند

هستند که در نتیجه ی فعل و انفعال شکلی بین اجزاء تشکیل دهنده ی یک سامانه ایجاد 

برای مثال اتصاالت اتم . ساختار پابرجائی با رفتار ثابت ایجاد می کنند ده ومی ش

رفتاری موسوم به کشش سطحی آن را خلق می بالفاصله هیدروژن بین مولکولهای آب 

در آب مایع ویژگی سیالنی را به  مولکولیکنند؛ یا جابجائی بسیار سریع اتصاالت بین 

است  درگیر فعل و انفعاالت شکلی اجزائی رفتارهای نو ظهور رده ی دوم. آن می دهد

بروز محسوس و قابل اندازه گیری  تحت تأثیر انرژی های وارده و با گذشت زمانکه 

باعث تغییر شکل از ابرها برای مثال تغییرات جوی طی زمان فرود آمدن . کنندمی 
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 مولکولهای. هستند فرود آمدنذرات آبی می شوند که بصورت دانه های برف در حال 

و در نتیجه ی فعل و  ،آب موجود در هر دانه ی برف طی زمانهای تشکیل و فرود آمدن

فشار جوی و شدت ت، ر، از قبیل درجه ی حراانفعال با عوامل فیزیکی محیط اطرافشان

جریان هوا، روابط خاصی باهم برقرار می کنند تا شکل خاصی به آن دانه ی برف بدهند 

، مانند ثابت شده که هیچ دو دانه برفی)یده نمی شود که در هیچ دانه ی برف دیگری د

کریستال شدن اتم ها و مولکول (. شبیه به هم نیستند هیچ دو سامانه ی نوظهور طبیعی،

رده ی سوم . های سازنده ی انواع خاک و سنگ ها نیز از این نوع سامانه ها هستند

که براساس  دا می شوندپیبسیار خاصی سامانه های نو ظهوری در  هائی هستند کهرفتار

که مختص سامانه ی این نوع سامانه های نوظهور . دستورات موروثی شکل می گیرند

اساس پیدایش رفتارهای موجودات زنده بر اساس دستورات ژنتیکی حیات است، 

ناسی در زمان و مکان که شرائط جانبی را برای فعل و انفعاالت زیست ش ،آنهاست

 . ددیکته می کنن

مطالعه ی سامانه های نوظهور بخصوص نوع حیاتی آن که از رده  به منظور

های متعدد ولی وابسته بهم زیادی شکل گرفته اند، و به هدف پی بردن به طرز کار و 

یکی قوانین داخل  ایجاد رفتارهایشان، باید دو نوع قانون را از سامانه ها استخراج کرد،

هر کدام از این دسته از . (عمودی) ای رده –و دیگری قوانین بین  ،(افقی) رده ای –

مشخص کننده و معرف سامانه ی نوظهوری هستند که از روابط بین رده های  قوانین

در زیربناترین رده قوانین فیزیکی اصولی، و در رده های باالتر . پائین تری برخاسته اند

قوانین بین . دحکمفرما می شون ،قوانین پیچیده تر شونده ی سامانه های نوظهورتدریجاً 

رده ای بخشی از اصول سامانه های نوظهور هستند که خودشان قوانینی اساسی و 

این قوانین ویژگی های نوظهور حاصل و ارتباط با رده های پائین . غیرقابل تقلیل اند

بی . تری که این ویژگیها بدون علت و سبب از آنها طلوع کرده اند را شرح می دهند

برنامه  و مطمئناً، ؛ت که نوظهوری آنها بر اساس برنامه و هدفعلت و سبب از این جه

سامانه  و صرف برقراری فعل و افعاالت بین اجزاء ،و هدف متافیزیکی نبوده

یکی از دالئلی که . غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی ظاهر می شوند یبطور ویژگیهایش

ست که با افزایش تعداد رفتار های نوظهور را به سختی می توان پیش بینی کرد این ا

و  ،افزایش پیدا می کندو غیرمترقبه، اجزاء تعداد فعل و افعاالت بین آنها بطور تصاعدی 

با نمی توان برای مثال . هر فعل و انفعال تازه ای می تواند منشاء رفتار نوظهوری شود

 31 ینهیچ کامپیوتر در دسترسی به تعداد نظم های ممکن برقرار شونده ای پی برد که ب
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، تعداد نظم های برقرار شده در یک برقرار می شوند ،مولکول فعل و انفعال کننده با هم

  .جای خود داردبا هزاران اتم و مولکول متفاوت سلول زنده 

موضوع مهم دیگر این است که صرف وجود تعداد زیادی فعل و انفعال بین 

شتر فعل و انفعاالت ممکن بی. اجزاء یک سامانه کافی برای ظهور رفتارهای نو نیست

حتی و یا  ،باشند ی نهائی و یا بی ارتباط با رفتار ایجاد شده ،است قابل اغماض بوده

در بعضی موارد هم تعداد بیش از لزوم فعل و انفعاالت مانع . یکدیگر را خنثی کنند

آنقدر  رفتار نوظهور باید بتواند. با ثباتی می شوندرفتار یا  ،پیدایش رفتار قابل مالحظه

ن را آتوان پیدا کند که بر نیروهای خنثی کننده درونی و نیروهای برون سامانه ای که 

لذا سازمان . متأثر می کنند، فائق آمده تا بتواند طی زمان قابل مالحظه ای با ثبات بماند

خیز بین اجزاء را میسر می کند،  بندی سامانه، که فعل و انفعاالت مثبت و حاصل

 یش رفتارهای نوظهور در سامانه های حیاتی، اهمیت کلیدی داردبخصوص در پیدا

 

  :و بی هدفی مخلوقیخود  -1

(  soosgbmst osm)مونتاژ  -ه های نوظهور طبیعی خوداز آن جا که سامان

آنها بطور اتفاقی و با قرار گرفتن  .هستند، محتاج خالقی خارج از وجود خود نیستند

خود مونتاژی کیفیت  .محدودی شکل می گیرنداجزاء تشکیل دهنده شان در فضای 

دیگری از سامانه های نوظهور است که ناشی از سازمان یابی خودبخود در آنهاست، 

و نه طرح و برنامه ای  ،رفتاری که محصول فعل و انفعاالت فیزیکی بین اجزاء آن است

هدفمند از قبل آماده، و یا با هدفی برای برطرف کردن احتیاجی خاص، و یا طراحی 

بی هدفی در سازمان بندی سامانه های طبیعی، که در تمامی سطوح . برای آفرینش آنها

آن بوضوح مشهود است، نشان دهنده ی این است که این ساختارها برای رفع هیچ 

مجموع آنها که هستی . رندمعنی و مفهومی ندااز این نظر احتیاجی برقرار نشده اند، لذا 

عدم طلوع و یا از بین رفتن تمامی . ز این واقعیت تبعیت می کندرا شکل داده است، نیز ا

سامانه های طبیعی و یا برخی از آنها نیز هیچ برنامه ی از قبل ریخته شده ای را 

تمامی هستی و . احتیاجی نخواهد بودهیچ و مانعی برای برطرف کردن  ،منقضی نکرده

، و بدون هدف خاصی هم زیرسامانه های آن اتفاقی و بدون هدف شکل گرفته اند

 . فروپاشی می کنند
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در سامانه های ( تکامل)تمایل خود بخود به پیچیده تر شدن  -7

 :حیاتی

به حال خود رهاشوند طی یاتی آنها حتی اگر نوع حاز سامانه های نوظهور  

 بدون هدف و استفاده از نظم ژنتیکی، و ویژه ی خود، ،زمان، با استفاده از انرژی الزم

و رفتارهای بدیع تری  ،پیچیده تری به خود گرفتههای سازمان بندی  خودبخود خاصی،

در کره ی زمین ساختارهای پویای حاصل از سامانه ی نوظهور . از آنها طلوع می کنند

، با اعضاء بسیار متنوع و فراوانش، منشاء عمده ای برای ظهور پیچیدگی های یحیات

که تنوع رفتاری بمراتب  وجودات زنده استکه محصول آن انواع م ،بسیار بوده است

در حالی که تحول و تکامل داروینی پردازش  .پیچیده تر از دنیای بی جان پدید آورده اند

را شرح می دهد توجیه کننده در قفای تغییر حاصل در اعضاء یک نوع موجود زنده ای 

بدیعی نشان می و در نتیجه رفتار  ،که به هدف تطابق با محیط متغیر ساختار ژنتیکی

د، ولی این نظریه برای توجیه تنوع همه ی موجودات زنده و سیر پیچیده تر شونده ی نده

طی  .را آفریده، کفایت نمی کند پیچیده تریمحصوالت  تدریجاً  آنها که طی تاریخ حیات

آخرین موجود شکل گرفته است که بیش خردمند طبیعت انسان میلیارد سالی  2.83تاریخ 

پیش شکل سال عمر ندارد، در حالی که ویروس های آر اِن اِ میلیارد ها سال  11111از 

این پیچیدگی تدریجی حاصل شده مقصود مرا از استفاده از کلمه ی تکامل می  .نده اگرفت

شکی در این نیست که هر چه از شجره ی حیات باالتر رویم رفتارها متنوع تر، . رساند

نظر می رسد طراحی تدریجاً موفق به ساخت سامانه و پیچیده تر می شوند، بطوری که ب

چنین ولی، . که در ابتدای کار قادر به خلق آنها نبوده است ،های پیچیده تری شده است

ی امانه همین سوجود نداشته، و این امر از خواص  خارج از سامانه ی حیات طراحی

ده تکامل یافته تر رفتارهای نوظهور پیچیده تری که معرف موجودات زن. حیاتی پویاست

بدیع تر و پیچیده شونده تری هستند که بین  هستند محصول فعل و انفعاالت مختلف تر،

ً پا به هستی  مولکول های حیاتی با مواد و انرژی های فیزیکی محیط اطرافشان تدریجا

سامانه های حیاتی هستند که به پیچیدگی و تکامل در  این گونه ی پویائی. گذاشته اند

از این جهت است که بنظر می رسد محصوالت سامانه ی . افزوده اند جانداراندنیای 

حیات، عالوه بر تحول داروینی، بدون طرحی خاص و یا دستکاری طراحی متافیزیکی، 

 . نیز پیموده اندو پیچیدگی بیشتر با رفتارهای متنوع تر  سیری به سمت تکامل
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وظهور اصل اساسی وحدانیت در پارادایم تفکری خلقت از طریق سامانه های ن

که همانطور که بعداً شرح خواهیم داد، هر دو تظاهراتی از  ،ماده و انرژی است

سامانه های  .هستند (، همراه با فضاالً تارهاااحتم)زیربناترین عنصر سازنده ی کائنات 

نوظهور از تجمعات این عنصر واحد در نظم های مختلف و در سطوح یا رده های 

ً پی هر رده از ترکیبی از . در فضاهای محدود شکل می گیرندچیده شونده ای تدریجا

و خودش ویژگیهای  ،عناصر اولیه ظهور می کند که اصول رفتاری خود را داشته

که از ویژگیهای رده های پائین تر بطور غیرمترقبه ای طلوع  ،غیرقابل تقلیلی داراست

 ،ت و رفتارهای خاص خود را داشتهبه این معنی که کلیت نوظهور حاصل اثرا. می کنند

ولی اکثر این اثرات را می توان در متن سامانه و فعل و انفعاالت بین این تمامیت و 

آثار بروز کرده ناشی از هم نیروزائی یا . محیط یا محیط های اطرافش تعیین کرد

و شده ( ها)ایجاد شده موجب آن ( های)ای هستند که تمامیت ( سینرژی)اشتراک مساعی 

 .همین امر علت تحول پیچیدگی ها در طبیعت، بخصوص سامانه ی حیات است

همان طور که بعداً شرح بیشتری خواهیم داد، سازماندهی های گوناگون زیر 

سامانه های حیاتی هستند که عامل ظهور متنوعترین رفتارهای ممکن در جهان شناخته 

سفر بایو)مامی کره ی حیات از سطوح تحت اتمی تا ت طیف این سامانه ها. شده اند

Ctsoyhsos )اسیدهای امینه و مولکول اتم ها با هم ترکیب شده. دگسترش پیدا می کن ،

اسیدهای امینه براساس طرح ژنتیکی زنجیروار . های حیاتی دیگر را شکل می دهند

 رویپروتئین ها را شکل می دهند؛ که زنجیره های پپتیدی  ؛را می سازند هاپپتید

که  ؛را شکل می دهندمختلف شیمیائی –اشکال فیزیکی دین بار تا خورده و چن خودشان

یاتی پیچیده تری را برپا می مولکولهای دیگر ساختارهای حبا به نوبه ی خود و همراه 

ل فضائیشان بدست می آورند، با پروتئین ها، که شکل عملی خود را از تشک  . کنند

فعل و انفعال کرده تا ( الیگند)یاتی دیگر پروتئین ها و مولکولهای حیاتی و یا غیر ح

وظائف رده های باالتر زیست شناسی از آنها ظهور کنند، که در نهایت موجب خلق 

احتماالً ژن هائی که رمز گزاری پروتئین ها را بعهده ندارند، . موجودی زنده می شوند

 شیاری،در شکل دهی کلی موجود زنده، و پیدایش رفتارهای بسیار بدیعی مانند هو

یقت یک رشته ی بسیار بلند از در حق. و یا اخالقی شدن دخیل می شوند ،اجتماعی شدن

ی بسیار پیچیده که هنوز هم تمطلقاً فیزیکی، در حلقه های فعل و انفعاال تو معلوال علل

 .ه استشدی بسیار متنوع منتج به آفرینش موجودات زنده  ،به قوانین آن پی برده نشده
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هده می شود رفتارها و قوانین تازه برقرار شده بین اجزاء همانطور که مشا

سامانه های نو ظهور که تعیین کننده ی ویژگی های غیرمترقبه ی آن ها هستند توسط 

هیچ یک از قوانین برقرار بین اجزاء رده یا رده های پائین تر، و یا اصول ترکیب کننده 

وقتی که جزئیات این . نمی شوندی اجزاء رده ی های پائین بطور فرافیزیکی برقرار 

قوانین کشف شوند می توانند مانند هر قانون اصولی فیزیکی برای تجربیات، پیش بینی 

ویژگی این قوانین در . نتایج، و کنترول عملی بر اشیاء خارجی مورد استفاده قرار گیرند

و یا به  ،آنها را پیش بینی کردهمحصول این است که تا سامانه ظهور نکرده نمی توان 

پی برد، لذا نمی توان از فعل و انفعاالت بین اجزاء رده های پائین تر  وجود و کیفیتشان

برد و یا آنها را  موجود در رده های تازه ظاهر شده، پیو یا رفتارهای به وجود قوانین 

از این نظر، موجودات زنده ای که در بین ویژگیهای متعدد، با ایجاد . انتظار داشت

پیچیده، و قابلیت واکنش نشان دادن به عوامل خارج و یا داخل وجودشان از  رفتارهای

موجودات غیر زنده متمایز می شوند، گرچه از عناصر فیزیکی ساخته شده اند که 

شیمیائی را نشان می دهند، ولی رفتارهای  –مجموعه ای از رفتارهای اساسی فیزیکی 

شناخته قوانین اساسی فیزیک یا شیمیائی  نوظهور حیاتی آنها را نمی توان فقط بر اساس

توجیه کرد، بلکه قوانین جدیدی بین اجزاء رده های باالتر برقرار می شوند که در شده 

قوانینی که متمم قوانین زیربنائی فیزیکی و یا شیمیائی . همین رده ها صادق می شوند

 . هستند

Alexander, S. (1920). Space, Time, and Deity. 2 vols. London: Macmillan 

بین اجزاء سازنده  علت و معلولی خالص در کوشش برای یافتن روابط فیزیکی

و بدون  ،بی هدف و منظور ،که موجودات زنده هم شود ثابتی سامانه های حیاتی باید 

به شروع  ماده شدن شرائط فیزیکی در کره ی زمین، و فقط با آطرح از قبل آماده ای

باید طرز پیدایش مولکول های حیاتی و  در اولین گام در این راه .شکل گرفتن کرده اند

روشن  ،شرائطی که در آنها اولین ساختارهای حیاتی از عناصر فیزیکی شکل گرفته اند

تجمع پردازشهای فیزیکی  ازکیفیت جدید حیات باید ثابت شود که  به عبارت دیگر .شوند

ی چیزی بیش از یک پیچیدگی رفتاری در کره ی زمین ظهور پیدا کرده است، لذا زندگ

شیمیائی برقرار شده در رده  –عدم شناخت قوانین فیزیکی . نیستشیمیائی  –فیزیکی 

 ً بزرگی برای توجیه  شکلمکه ظاهراً حیاتی  پیچیده شده و تکامل بافته ترهای تدریجا

ع این نتیجه ، نباید مانشده اندطی تاریخ تفکری منحصراً فیزیکی یا شیمیائی این رفتارها 

بی اساس بودن توجیهات دیگری که طی تاریخ عرضه شده اند، به سهولت  .گیری شود

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


  

 273 

 (Alexander) الکسندردر میانه ی این راه تفکری، افرادی مانند  .قابل اثبات هستند

که رفتارهای حیاتی در نهایت منحصراً فیزیکی یا شیمیائی هم نیستند، به این  ندباور داشت

 ای راین شناخته شده ی علوم پایه به تنهائی نمی توانند پیچیدگی حاصل شده که قوان دلیل

ولی این مشکل . نظم خاصی طلوع کرده اند بطور کاملی توجیه کنند باکه طی زمان 

قابل اثبات و یا  در هیچ کجای هستی اثربخصوص که . اصل ادعا را رد نمی کند

را باید  هااین اظهار نظرو امثال  غیر از قوانین فیزیکی نمی توان یافت، محسوسی،

اذعان به جهل انسانها از قوانین پیچیده ی حاکم بر سامانه های نوظهور دانست، و نه 

جدیدی توجیهی  به بن بستباز در غیر این صورت . آنها بودن شیمیائی –غیر فیزیکی 

ویم که در می رسیم که برای فرار از آن باید به نوعی نیرو یا نهاد متافیزیکی متشبث ش

 واضح است که در حالی که. و می شوند روابط موجود در سامانه های طالع دمیده شده

 جاندارتر  سادهاز کیفیت های  پیچیده تر کیفیت های حیاتتکاملی  –طی تاریخ تحولی 

فعالیتهای حیاتی طبقات باالتر از . برخاسته اند، ولی ریشه هایشان در آنها قرار دارند

شیمیائی غیر حیاتی طبقات  –اتی پائین تر و آنها از فعالیت های فیزیکی فعالیت های حی

رده های باالتر به رده هم وابسته بوده، ولی  و مقدماتی طلوع کرده، همه بهبسیار پائین 

تعلق ندارند، بلکه دارای نظم هستی جدیدی شده اند که قوانین رفتاری  های پائین تر

که رفتارهای نوظهور رده های باالتر را نمی واضح است . خاص خودشان را دارند

برای مثال، رفتارهای ذکاوتی )و یا از آنها انتظار داشت  ،توان در طبقات پائین تر یافت

رین و تکامل یافته ترین و یا توان سخن گفتن در حد انسانی را نمی توان از متحولت

. (مپانزه ها انتظار داشتیا ش ،هابانوبو گوریل ها، یعنی ،دیگرنشده ی  اطفاءی نخست پا

تنظیمی، انعطاف پذیری  -مجموعه ویژگیهای بهم مرتبطی مانند خوددر سامانه ی حیات 

حیات  ویژه یهستند که ای پاسخ های رفتاری، و تولید مثل کیفیت های تازه طلوع کرده 

در واقع کیفیتهای . یافت نمی شوندبی جان در ساختارهای فیزیکی یا شیمیائی بوده، و 

ی هستند که بطور محصوالت فیزیکی و یا ویژگیهای نونوظهور در سامانه ی حیات 

 –بر پدیده های فیزیکی  ،پیش بینی شونده ایقابل غیر مترقبه و غیر قابل انتظار و یا 

این ویژگی ها بطریقی که کامالً با اصول قوانین . شیمیائی شناخته شده سوار می شوند

 .های خاص خودشان را نشان می دهند فیزیکی مطابقت دارند، فعالیت

از پردازشهای  یدر واقع حیات و رفتارهای مشخص کننده ی آن نوع جدید

فیزیکی و شیمیائی هستند که از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و محصول رده های 

تکاملی شکل گرفته و در هر  –فعل و انفعاالتی هستند که تدریجاً طی پردازشهای تحولی 
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باز هم تکرار می کنم که مقصود از . غیرمترقبه از نو ظهور کرده اند سطحی بطور

تحول داروینی است که موجب انتخاب اصلح ژن فعال  ،(evolution) اصطالح تحولی

می شود که نتیجه ی محصوالت آن رفتار بدیعی است که  ای و یا تازه شکل گرفته شده

در حالی که، . رندگانش بر می خیزددر بقاء نوعی، و در محیط تغییر یافته، به کمک دا

است که  بدون برنامه ی هدف داریمنظور از تکامل پیچیدگی روزافزون، اتفاقی، و 

طی و  ،محصول فعل و انفعاالت پیچیده شونده اجزاء سامانه های حیاتی با هم و با محیط

در سیر تکاملی، برخالف سیر تحولی، تقالی موجودات زنده برای  .گذشت زمان است

دیگری دخیل  ادامه ی زندگی، و یا نیروهای تهدید کننده محیطی، و یا الزام مشهود

خصیصه تکامل را پویا و طبیعی  نیستند، بلکه ویژگی ذاتی سامانه های نوظهور حیاتی ِ

در این جا نیز اگر رفتار بدست آمده که بدیع و پیچیده . به سامانه ی حیات عطا می کند

مانعی برای بقاء موجود پست تر است، ثبات پیدا کرده، و  حیاتیسامانه های تر از رفتار 

 طرح ظاهر شده و رفتار حاصل از آنو یا به آن کمک کند، و ادامه ی نسل او نباشد، 

و به نسلهای بعدی منتقل می  ،و در برنامه ریزی های ژنتیکی وارد ،انتخاب اصلح شده

بر اساس طرح  ،ت های تکاملیو نه پیشرف ،واضح است که نه تغییرات تحولی. شود

و مطلقاً  ،خاصی برنامه ریزی نشدهمتافیزیکی و یا فیزیکی اح و یا اهداف طر   ،قبلی

و یا در اندرون سامانه های حیاتی  ،محصول فعل و انفعاالت علت و معلولی با محیط

 . ظاهر می شونداتفاقی بطور و یا بوده 

د تجمع و تراکم هر نوع طبق قانون دوم ترمودینامیک در یک فضای محدو

پراکندگی در همه ی فضای آن و در نتیجه، در یک نقطه از آن تمایل به و ماده انرژی 

همانطور که بارها . دنی توزیع شوتر تا بطور یکنواخت ،داشتهغلظت و کارآئی کاهش 

اشاره کرده ایم این طور بنظر می رسد که در سامانه های حیاتی رفتار های ایجاد شده 

ن دوم ترمودینامیک و اصول انتروپی موجود در جهان بی حیات را رعایت نمی قانو

کنند، زیرا این نوع سامانه ها علیرغم بی دستوری و فقدان کنترول مرکزی برای 

مانع توزیع با تکامل بیشتر، که  ،دارا هستند با کاهش انتروپیآفرینش، نظم افزون شونده 

و بر تنوع رفتاری آنها می  ،شدهموجود در آنها انرژی  توانمندتری در توزیع یکنواخت

انرژی به سمت  / توزیع ماده ،در سامانه های غیر زنده با گذشت زمان .افزاید

 .رود انتروپی میافزایش یعنی در ایجاد بازده، یکنواختی، و افزایش نامطمئنی بیشتر 

مله مختلف، منجدر سامانه های که ناشی از افزایش پیچیدگی انتروپی  کاهش

 باعث کاهشنه تنها باعث افزایش تنوع رفتارهای حاصل، بلکه ، است حیاتیسامانه های 
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در ثبات بیستر و در نهایت  ،سامانه اءدر ارتباط بین اجز (poesodstodC) نامطمئنی

ثبات بین عناصر درگیر در ارتباط با اطمینان در برقراری . می شود سامانهرفتار نهائی 

آنها بین که با طرح ژنتیکی  ها،و ایجاد رفتار مشابه در انواع آن ،ساختارهای جانداران

که آنها را از سامانه  هستندبرقرار می شود، از ویژگی های اساسی سامانه های حیاتی 

در غیر این صورت هیچ دو موجود زنده ای را . های غیرحیاتی بشدت متمایز می کند

تا بتوان آنها را رده بندی  ،دنابهی داشته باشنمی توانستیم بیابیم که ساختار و یا رفتار مش

یا قطعه  ، با ضریبی لگاریتمی،با هر کاهشی در نامطمئنی در ارتباط بین اجزاء، و. کرد

برای مثال در هر سامانه ی  .شوندجدیدی خلق می  (information) یاطالعات قطعات

را به  یطالعاتاقطعات تعداد  ،احتمال 3احتمال به  1کاهش نامطمئنی از  فیزیکی

که همگام با افزایش پیچیدگی پیش می آید،  ،افزایش اجزاء .افزایش می دهد 3/1لگاریتم 

با افزایش احتمال برقراری ارتباطات جدید، قطعات اطالعاتی و رفتارهای جدیدی را می 

اتی طی میلیاردها سال این اصل فیزیکی زیربنای تکامل در سلسله مراتب حی. آفرینند

 . است بوده تاریخ آن

سرپیچی ظاهری  (vitalism)بعضی از باورمندان به نظریه ی حیاتی گرائی 

ه دمبنی بر این کراساس استدالل خود سامانه های حیاتی را از قانون دوم ترمودینامیک 

ولی علت سرپیچی سامانه های . که حیات ورای ساختارهای فیزیکی خالص است اند

ندار بسته که است که برخالف محیطهای غیرجااین  حیاتی از قانون دوم ترمودینامیک

و قادرند  ،یک در آنها صادق است، سامانه های حیاتی باز بودهقانون دوم ترمودینام

و و نظم خود را بر اساس این اطالعات  محیط اطرافشان اخذ کرده،را از تازه اطالعات 

و پویائی سامانه های از طرف دیگر حفظ . حفظ کنندبا استفاده از ساختار ژنتیکیشان 

 محتاج ادغام بی وقفه و مصرف انرژی ، و توان فرار از قانون دوم ترمودینامیکحیاتی

و مواد الزم تازه برای ادامه ی فعالیت های زیر سامانه های تشکیل دهنده ی  های خاص

و سامانه های غیرحیاتی  (active) به عبارت دیگر سامانه های حیاتی فعال .آن هستند

به این سامانه ها  های خاص  جذب دائمی انرژی بخصوص، .هستند (passive) لمنفع

بر آنها  و قابلیت واکنشهای شیمیائی د که تا هنگامی که ساختار فیزیکیناجازه می ده

پابرجا مانده، همه ی اجزاء قادر به ادامه ی فعل و انفعال با یکدیگر اساس طرح ژنتیکی 

از  خواهد بوددریافت انرژی برقرار بمانند، سامانه قادر  بوده، و این فعل و انفعاالت با

 و ایجاد رفتار مطلوب ،به هستی خود ،اطاعت از قانون دوم ترمودینامیک سرپیچی کرده

شکست در هر مرحله از این دینامیسم موجب مرگ سامانه . ادامه دهد و قابل پیش بینی
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مانند  ،حداکثریک و انتروپی و آنرا مفعول قانون دوم ترمودینامی ،ی حیاتی می شود

 . ، پدیده ی غیر قابل برگشتی که مرگ نام داردمحیط های فیزیکی غیرجاندار می کند

زیربنای تقالی سرشتی موجودات زنده برای ادامه ی بقائشان نزاع با این قانون 

رف و به پردازشهای پر مص ،فیزیکی طبیعت است تا بتوانند یکپارچگی خود را حفظ

از لحظه ی تولد . را بیمه می کنندادامه دهند که یکپارچگی و رفتارهایشان انرژی ای 

نزاعی بین موجود زنده و این اصل یونیورسال برقرار می شود، بطوری که غلبه ی 

تدریجی انتروپی بر سامانه های حیات را به بهترین وجهی می توان در پیر شدن 

شما کهنه و فرسوده می شود،  همانطور که لباس و کفش نوی. تدریجی مشاهده کرد

پوست لطیف و زیبای دوران کودکیتان با فروریزی ساختار بافتی آن خشن و چروکیده 

می شود؛ سلولهای بدنتان بطور دائمی و یا تدریجی و آهسته می میرند، بعضی جایگزین 

 و بعضی جایگزین نمی شوند؛ که در شق دوم از انواع و اقسام توانهایتان از جسمی ،شده

؛ اختالالت ساختارهای ژنتیکی ای که در سلول تا ذهنی کم کم کاسته می شود ،گرفته

های تازه متولد پیدا می شوند شانس ابتالی به بیماری های مختلف را بیشتر می کنند 

، بر باالخره هر موجود زنده ای. که همه می توانند به مرگی ناگزیر منتهی شوند...و

این نزاع شکست خورده و تمامی انرژی و عناصر در اساس ساختار ژنتیکی اش، 

بعد از . سازنده ی جسمش بطور غیرقابل برگشتی به محیط غیر زنده برمی گردند

فروپاشی سامانه های این گونه، بعلت پیچیدگی خارق العاده ی آنها، برقراری دوباره 

 . شان امر محالی است

با سامانه های غیرحیاتی قبالً اشاره کردیم که تفاوت اصلی سامانه ی حیاتی 

واضح است که سامانه . توان برقراری مجدد مشابهان آنها بر اساس الگوی ژنومی است

بجز در موارد استثنائی کریستال شدن که می توانند کریستال های  ،غیرحیاتی های

ً تحت تأثیر فعل و انفعال با مشابهی ایجاد کنند،  دارای چنین الگوهائی نیستند، و صرفا

امواج دریا، تپه های شنی . های فیزیکی درونی و محیط اطرافشان شکل می گیرندنیرو

بیابانها، کوه ها، رودها، ستارگان، سیاره ها، منظومه های شمسی، کهکشانها، و کل 

هستی غیرحیاتی را نیروهای فیزیکی ساده ای شکل می دهند که بر همه ی آنها 

از این جهت است که هیچ دو . ها هستندحکمفرما هستند و همه مفعول منفعل این نیرو

هستی غیر حیاتی کامالً مشابهی، آنطور که در انواع مختلف موجودات حیاتی دیده می 

دو  ،سیارهدو ستاره و یا قطعه سنگ، دو دانه ی برف، دو دو . شوند، نمی توان یافت

 دو کبوتر، و یادو انسان، دو گوسفند شبیه بهم، مانند دو دوقلوی همزاد، ... کهکشان و
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ویژگی اگر به سامانه ی حیات هر نوع موجود زنده نگاهی کلی بیاندازیم . وجود ندارند

 :های زیر را در آن می توانیم مشاهده کنیم

براساس الگوی دیکته شده و اجباری  آنکلی نقشه ی ساختمانی و عملکردی -6

و یا  رمز گزار پروتئین ها بوده،یا ژنهائی که  .است ژنتیکی ریخته شده

 . ی دخیل هستنددر این ویژگ وظائفی جدا از آن دارند،

نقل و انتقاالت عناصر فیزیکی و مولکول های شیمیائی غیر حیاتی الزم  -3

موجب برپائی  برای سنتز مولکولهای آلی، و براساس همان نقشه ی ژنتیکی

، ها، انداماعضاء مختلف ،مولکول های حیاتی، سلول ها، بافت هاساختار 

، که مشابه همین ساختارها در می شوندو باالخره تمامیت ارگانیسم  ،ها گاهدست

  .خواهند بودنوع موجود زنده همان اعضاء 

 .می کندتوان برقراری فعل و انفعال با محیط پیدا  -2

تبادالت بی وقفه ی انرژی در سطح مولکولی، و انتقال فعال و کمک با  -2

. می کندیسم پایداری و پویائی خود را حفظ منفعل منابع انرژی به درون ارگان

 .منابع انرژی می توانند مستقیماً از محیط بی جان و یا بیوسفر اخذ شوند

ژنتیکی، پروتئینی، و  مولکولی،اتمی، انتقال اطالعات در سطوح با  -3

 . ارگانیسمی بطور دائمی با محیط درونی و بیرونی خودش در ارتباط است

 تمامی این رفتارها که مختص سامانه ی حیات هستند واضح است که زیربنای

و موجودات زنده را از غیر زنده متمایز می کنند، محصول فعل و انفعاالت فیزیکی ای 

قانون تکاملی، هیچ  –بجز قوانین تحولی . هستند که بر همه ی جهان مستولی هستند

 .فیزیکی خاصی برای حیات وضع نشده است

کوشش انسانها از ابتدای تاریخ تفکریشان پیدا کردن  همانطور که اشاره کردیم

تک عنصر واحدی است که با رفتارهای مختلفش زیربناترین ساختار هستی را شکل 

. اصلی ای شده که اشکال مختلف موجودات را شکل داده است بنا کننده یداده و بعنوان 

ود تک سازنده ی واحدی که باالخره ثابت ش و یا انرژی شکی نیست که کوچکترین ذره

ی حفظ کرده باشد نمی تواند سامانه تا وقتی که شکل واحد خود را  همه ی هستی است

از این جهت است که یا از ابتدا تک  .را شکل دهدقابل مالحظه با رفتار پیچیده ای 

، با ویژگی های ی مختلفعنصر خاصی وجود نداشته، و سازندگان ازلی هستی عناصر

این تک عنصر قابلیت همان طور که شرح خواهم داد، ند؛ یا ه ابودفیزیکی گوناگونی 

بخودی خود به اشکال با دریافت انرژی به مقادیر متفاوت سرشتی تحولی داشته، و 
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. توانسته اند سامانه های نوظهور ابتدائی را شکل دهندهمگی با هم مختلفی در آمده، که 

ساخته شده باشد و واحدی فرد  با رفتار منحصر به، سامانه ای که فقط از یک عنصر

بی )و انتروپی حداکثری  ،بودهمخصوص آن عنصر  یک نوع اطالعقادر به ایجاد 

 با تغییر شکلهمان طور که شرح خواهیم داد، این تک عنصر . ایجاد می کند( نهایت

هر چه تعداد  ،پیدا کردن فیزیکی و رفتاری و متنوعتازه های ویژگی  با ، یعنیگرفتن

و امکان برقراری روابط بین آنها  شده،موجود بیشتر ل و انفعال کننده ی فععناصر 

ساختاری و رفتاری های ، و پیچیدگی شده کمترانتروپی اطالعاتی  افزایش پیدا کند،

و  ،زنده لولیک سشکل شماتیک به دوباره با نگاهی . دنمی شو سامانه ی حاصل افزوده

این  همه ی و امکان برقراری ارتباط بین، فعال در آنتعداد عناصر مشاهده ی تنوع و 

اطالعاتی نمایان می  قطعاتمشکل تعیین تعداد تشکیل دهنده ی آن، عناصر اجزاء و 

  . شود

در این جا الزم است به نکته ی دیگری اشاره کنم که سامانه هائی که انسانها با 

 -نه های خود آن سر و کار روزمره دارند را می توان به دو گروه تقسیم کرد، ساما

مخلوق که مورد بحث ما در این کتاب  –سامانه های خود . مخلوق و سامانه های مخلوق

و  ،، همان سامانه های نوظهوری هستند که در شرائط خاصی، بطور طبیعیهستند

ر اتفاقی کنار هم که بطو پیدا می شوند خودبخود از فعل و انفعال بین اجزائی فیزیکی

ء این سامانه ها تمایل دارند که طی زمان متنوع تر شده، و طرح اجزا. قرار گرفته اند

به این معنی که سامانه های نوظهور طبیعی، . های گوناگون و پیچیده تری بخود بگیرند

بخصوص نوع حیاتی آن، پویا و دینامیک بوده و می توانند طی زمان رفتارهای بدیع و 

جدید، بشرط برقراری ثبات ساختاری، با طلوع طرح های . تعجب آورتری را ایجاد کنند

قطعات اطالعاتی، یا به در سامانه کفایت بیشتری پیدا کرده، و عناصر توزیع انرژی 

رفتارهای متنوع تری ظاهر شده، و در واقع انتروپی تمامی سامانه کاهش عبارت دیگر 

واسته ی برعکس، سامانه های مخلوق نتیجه ی فعالیت های خواسته و یا ناخ. پیدا می کند

سامانه های مخلوق را می توان به دو گروه . موجودات زنده، بخصوص انسانها هستند

و در نتیجه ی  ،دسته ی اول مشابه با سامانه های نوظهور خود بخود. تقسیم بندی کرد

. دنفعل و انفعاالت و رفتارهای بین افراد یک اجتماع از موجودات زنده پیدا می شو

ت زنده ای است که هریک بعنوان برقراری ارتباط بین موجوداشرط اساسی تشکیل آنها 

از این . فعاالنه و یا منفعل می کنند تیی از سامانه با بقیه ی اعضاء فعل و انفعاالجزئ

گونه سامانه ها می توان رفتارها و محصوالت تمامی موجودات زنده ی واقع در جنگلی 
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 ؛ا یا موریانه های یک النهمورچه ه ؛گرمسیری، رفتار زنبورهای عسل یک کندو

اقتصاد، زبان، فرهنگ ها و یا مجموع و محصوالت آن مانند  اجتماعات انسانی،

خودبخود پیدا هم گرچه این سامانه ها . ارتباطات انسانها از طریق اینترنت را نام برد

مخلوق هستند، ولی براحتی می توان به اهداف  –و رفتارهای نهائی آنها خود  ،شده

که اکثراً کمک به بقاء اجزاء تشکیل دهنده ی  پی برد، اهدافی ی این سامانه هابرقرار

و یا در سطح ناآگاهشان  ،این اهداف می توانند به آگاهی این اجزاء رسیده. می کنند هاآن

فقط انسانها هستند که می توانند آگاهانه به این اهداف پی ببرند، و گرنه رفتار . بمانند

البته سهم جبر . یافته سرشتی بوده و ناشی از جبر ژنتیکی است حیوانات کمتر تکامل

گونه رفتارهای  خالق این . ژنتیکی در اجتماع سازی انسانها را نمی توان نادیده گرفت

تک تک افراد اجتماع بوده، ولی شکل گیری و پیچیده شدنشان خودبخود  دسته جمعی

خلق ممکن است رفتارهائی  ی، بخصوص در اجتماعات انساندر اثر پیچیده شدن. است

. و یا در ثبات آن تأثیر منفی بگذارند ،که خارج از اهداف اعضاء اجتماع بوده شوند

و ممکن  ،مخل ثبات سامانه بوده ،روابط منفی، مانند روابط منفی سامانه های نوظهور

 این امر در فرهنگ، اقتصاد، و ساختار سیاسی سامانه های. است آن را از هم فروپاشند

 .اجتماعی به فراوانی مشاهده می شود

بر  این سامانه ها. گروه دیگر سامانه ها همان سامانه های مصنوع هستند 

مغزی و با استفاده ازقدرت  ،اساس توان خالقیت مغز یک یا گروه کوچکی از انسانها

 و ارتباطات و فعل و انفعاالت محدود، شناخته شده و ،پیش بینی نتایج دست ساخته ها

و محصول ثابتشان همان چیزی  ،بل پیش بینی اجزاء یک دستگاه طرح ریزی شدهقا

بطور نسبتاً شایعی رفتاری ظاهر  .است که مخترع و یا مخترعین از سامانه انتظار دارند

می شود که دور از انتظار بوده و ممکنست محصولی مفید یا مضر در برقراری ثبات 

این سامانه ها می توان تمامی دستگاه های  از .اجتماعی و بقاء انسانها بدست آید

سامانه های .محصول تکنولوژی انسانها از قبیل کامپیوتر، اتوموبیل، تلفن، تلویزیون،

این نوع سامانه ها با سامانه های . را نام برد. .و ، داروها، مواد سنتتیکموشکی

و  ،ایجاد نشدهنوظهور طبیعی تفاوت های زیادی دارند، برای مثال هیچ وقت خود بخود 

فعل و انفعال بین اجزاء ساختار آنها طرح ریزی شده؛ و  ؛همیشه خالق مشخصی دارند

ظاهر  هاتا رفتار مورد نظر از آن ،تشکیل دهنده ی آنها را مخترع تعیین و برقرار کرده

هدف مشخصی از برقراری روابط بین اجزاء آنها معموالً خالق های این سامانه ها . شود

اگر رفتار مورد نظر ظهور . برطرف کنند ،احتیاجاتی را که بنظرشان رسیده تا ،دارند
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و یا در طرح آن  ، استفاده های دیگری از آن شده،شدهگذاشته کنار سامانه  ،نکند

به این معنی که . از طرفی دیگر این سامانه ها پایا یا استاتیک هستند. بازنگری می شود

البته سامانه های . ل به پیچیده شدن سرشتی ندارندو تمای ،فاقد پویائی خود بخود بوده

و با طرح و مصنوع هم می توانند به منظور رسیدن به اهداف دیگر، و بطور مصنوعی 

 . دستکاری های بعدی شده و پیچیده تر شوندهدف از قبل آماده ای، 

آفریده و اهداف  آفرینش، آفریدگارکه به طرز  انسانها همیشه سعی کرده اند

و ، منظومه ی شمسی، حیات، فرضی نامحسوسیا محسوس و  از قبیل کائناتهائی 

پی ببرند، شان ی خود بخصوص وجود خودشان، و طبیعت ذات ادراکات ساده و پیچیده

با هیچ وسیله . شده اندتوهمات و سرگردانی های فراوانی و در راه این توجیهات دچار 

. یافتامانه های نوظهور طبیعی دلیل و هدفی برای س ، نمی توان هیچدسترس در ی

با طرحی خاص دست به  ، تامحتاج است که ی استهدفمندخالق  مستلزم وجود هدف

در این صورت سامانه طبیعی نبوده  .را برطرف کند شتا احتیاجات بزندی ابنای سامانه 

اگر بتوان ثابت  لذا،. و در فهرست سامانه های مخلوقی در می آید که شرحشان دادیم

و ادامه در برقراری  خاصیکه سامانه های طبیعی خودبخود شکل گرفته، و هدف کرد 

 از طرف دیگر. منتفی می شود به خالق در شکل گیری آنها، احتیاج نها وجود نداردآی 

اج به محتاج نیاز مستلزم احتیاج است، و احتی که داشتن هدف گفتمی توان  بطور کلی

یا کمبودی شده باشد که در او احساس احتیاج  دارد، و محتاج باید دچار نوعی کاستی

باید نیرو و مکانیسم ویژه نهاد محتاج برای برطرف کردن این احساس . ایجاد کرده باشد

، و احتیاج را برطرف دسترسی پیدا کردهمورد نظرش به هدف  دتا بتوان بگیردی بکار ا

بعالوه، . کی هستندفیزیمحصول فعل و انفعاالت تمامی این حاالت واضح است که . دکن

سامانه های نوظهور هیچ یک از این شرائط را نمی توان پیدایش خودبخود در نه تنها 

، بلکه در هیچ یک از پارادایم های خلقت متافیزیکی هم نمی توان این فرمول بندی یافت

قبول هر بندی از این فرمول در مشخصات خالق متافیزیکی متناقض با . را پیاده کرد

هیچ یک از سامانه های نوظهور در ورای . ال و مطلق بودنش خواهد بودقادر متع

هم نمی توان نهاد محتاجی یافت، که محصول سامانه را برای برطرف کردن  طبیعی

هستی ای که حاوی  حتی ورای، دیداز این گذشته، در وسیع ترین . احتیاجی مصرف کند

یافت، و نبودش هم نهاد شناخته نمی توان ، هیچ هدفی کائنات شناخته شده استتمامی 

 خواهدن "احساس کاستی"یا " احتیاج داشتن"در حالت ذهنی را شده و یا قابل اثباتی 

به هدف  یا ناآگاهانه، و و آگاهانهکه  هستند سالم تنها موجودات زنده مغز دار. گذاشت
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 ، بطورشان به نسلهای بعدییژنومتوده ی و انتقال  ،زندگیسرخوشانه ی ادامه ی 

به هدف برطرف کردن این احتیاجات و شده، هدفمند بوده، احساس احتیاج  دچار سرشتی

و از برطرف نشدنشان  ،شاد داشته، و از برطرف شدن احتیاجاتشان قصد داررفتارهای 

موجودات بی مغز، براساس ساختار ژنتیکی، و بدون وجود . دچار واهمه و غم می شوند

ی دهند که احتیاجات هومئوستاتیکشان را برطرف می احساس احتیاج رفتارهائی انجام م

این احتیاجات است که زیربنای همه ی  شدن آگاهانه و یا ناآگاهانه یبرطرف . کنند

و همه ی گرفتاریهائست که  ،و ناخوشی ها ها و منشاء خوشی ،تقالهای حیوانات بوده

مانه ی حیات اثری خارج از محصوالت سا .خواسته و یا ناخواسته با آنها درگیر هستیم

هم نگاه به آن حیات ورای سامانه ی اگر از منظری  باز هم،. از احتیاج نمی توان یافت

تا حدی که مطلع  .نمی توان یافت در کره ی زمین احتیاجی به ظهور آنهدف و کنیم، 

کسی نبود که  ،پیدا نمی شددر آن سامانه ی حیات اگر کره ی کوچک زمین، و  هستیم،

شاید هم . پیدا نمی شدجهان  ی هم در هستی کلیسوئ احساس کند، و هیچ اثر کم و کاستی

کسی نبود  ،تحول و تکامل پیدا نمی کرد ،اگر انسان بطریقی که تحول و تکامل پیدا کرده

 مده و بدنبالکه به این موضوعات فکر کند و بدنبال پیدا کردن هدف و توجیه خلقت بر آ

 . خالق برآید یافتن

ً با گفتن ای پیش  سؤالاین در اذهان بعضی از خوانندگان  ن موضوعات، حتما

بخصوص سامانه ی  ی طبیعی،آید که آیا خالقی قابل درک و اثبات برای سامانه هامی 

او دست غیرقابل شناخت بی چون و چرا بر وجود  یو یا باید با باور ،حیات وجود دارد

، بخصوص حیات و در ی نوظهورباور بر این که سامانه ها. کشیماز هر گونه بحثی ب

خالق، هر کس یا این که یکی  :خالق دارند سه فرض را ایجاب می کند رأس آنها انسانها،

با باور بر بی  این فرض. است بی هدف انسانها را آفریده باور پیدا شود،نهادی که به او 

جهه ای از در این حال انسانها، مثل بقیه ی کائنات و. نیازی او سازگاری بیشتری دارد

این امر . که شامل همه چیزهاست هستند نهادی غیرقابل تصور وجوه بی نهایت متنوع

ترجمه ی کتاب  یکه تا حدی در مقدمه  ،اساس عرفانی از نوع عرفان اسپینوزائی است

شق دیگر این است که او انسانها را با هدفی . در جستجوی اسپینوزا به آن پرداخته ام

یا ما آن طور که از نوشته های کتب ادیان ابراهیمی برمی آید، به ، که خاص آفریده است

اهداف او، مانند بردگی در باغ بهشت، و یا حمد و ثنای دائمی او، آشنا هستیم؛ و یا از 

موجودات فیزیکی محتاج  ین خالق، ماننددر این صورت ا. اهداف او بی خبر مانده ایم

 ،محتاج بودنی این گونه تافیزیکی ارائه شده در تمامی پارادایم های م. چیزی بوده است
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مکان می  نزولفیزیکی هستند،  طلقیکه بطور م ،موجودات مغز دار خالق را به سطح

دینی پیشرفته تر انسانها برای تعبد و  اتتفکر پیشنهاداتبعضی از اگر بر اساس . دده

کم بینی  خود که احساس می شود، او به سلطانی تبدیل شده باشند آفریده خالقتسبیح 

در این صورت . کمبودهای روانی او جبران شوند و باید با این خوش خدمتی ها ،داشته

هر هدف تخیلی دیگری را هم . او را به سطح انسانهائی با اختالل روانی پائین می کشیم

، می توان براحتی تناقض آن را با باور فرضی بر قادر متعال بودن و بی ارائه شودکه 

خالقی داریم که قادر به شناخت  باور کنیم که این است که سومفرض . د کردنیازی او ر

ناتوان در شناخت او  و برای همیشه ،و یا تعیین هدف دار بودن یا نبودن او نیستیم ،او

محصول مغزهای ناتوانمان که به او نسبت می دهیم را و صفات مختلفی خواهیم ماند، 

ه می توان اذعان کرد که راهی برای شناخت او، و با قبول این طرز تفکر است ک. هستند

و در  ،نه های طبیعی ذکر شدهاگر دلیلی در بین باشد، دلیل خلقت همه ی کائنات و ساما

در این راه هم دچار تناقض دیگری می شویم که بی . خلقت حیات و انسانها نیست نهایت

که مبحث قابل  ،کرده ایمهیچ دلیل قانع کننده ای وجود خالقی غیرقابل شناخت را فرض 

کنونی بین دین، فلسفه و علم دقیقاً  یکی از مبارزات. خواهد کردمجادله ی دیگری را باز 

در همین میدان روزآزمائی می شود، مبارزه ای تفکری که انتهائی برای آن قابل پیش 

 . بینی نیست

مطالعه  و یا قابل ،از آنجا که هیچ ویژگی قابل اندازه گیری از طرف دیگر، و

و یافتن هدف یا شان، ای از آفریدگارهای متافیزیکی در دست نداریم، اثبات یا رد وجود 

برای آفرینش کائنات، از جمله انسانها، مسئله ای نیست که با روش های علمی  آنهادلیل 

 ثابترا  لمان علوم تجربی بتوان خواست آنعا قابل اثبات و یا رد کردن باشد، و یا از

بعهده ی  ،شرح این مسائل که زائیده ی تفکر انسانها هستندهای باستانی  دوراناز . کنند

منطقیشان خود و بظاهر الهیون و فالسفه گذاشته شده تا بر پایه ی باورها و یا استدالالت 

خلقت کائنات بطور کلی، و خالق یا خالق هائی وجود داشته؛ دیگران را قانع کنند که 

انسانها، توسط او انجام گرفته؛ به شرح روش این خلقت  ، و در رأس آنهاخلقت حیات

برای آن فرض و ارائه داده؛ فی اهدهدف، یا ا و یا دالئلی برای آن آورده؛ دلیلپرداخته؛ 

این امر در مورد وجود . بپردازند هاآنو مشروح متنوع  و تأویل تفسیر ،و به شرح

 بیش از هر چیزیو اهان مخلوق در ج دخالتشو ادامه ی  ،در آفرینش نقش او ،آفریدگار

و با یا بدون  ،یستندنهادهائی که مشمول هیچگونه اندازه گیری علمی ن. صادق است

نمی توانند  ،کمک دستگاه های فیزیکی محسوس هیچ یک از حواس قرار نمی گیرند
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هرگونه توجیهی در این موارد ارائه شود . موضوعی برای بحث و اثبات علمی باشند

می ثبات درون فردی و بین فردی نبوده، و یا قابلیت امتناع از اصل اشتباه اصل عل تابع

 .خواندیا واقعی و حتی حقیقی را نخواهند داشت، لذا، نمی توان آنها را علمی  پذیری

سامانه ها، چه نوظهور و چه مصنوع را که با  هر چه جنبه های مختلف انواع

خواهیم بهتر  ،علمی تر بشناسیم ،گیر هستندو در بقائمان در ،آنها بطریقی سروکار داریم

بررسی سامانه های . آنها را در خدمت سعادت و خوشی بشر بکار گیریم توانست

فقط باعث برطرف شدن فشارهای  دوردست، و خارج از کره ی زمین و اتمسفرش،

ناشی از کنجکاوی های سرشتی ای می شود که طبیعت منحصراً در مغز انسانها جای 

بعالوه، هرچه که علم مربوط به سامانه های مخلوق مغز را با اطالعات . داده است

کنیم، در سطوح علمی تر تجربی بیشتری پایه ریزی کنیم و آنها را با دانسته های موثق 

هدف اصلی من در نوشته هایم . مختلف زندگی فردی و اجتماعی موفق تر خواهیم شد

فی است که محصول مغز هستند تا از این شرح زیربنائی سامانه های زیست شناسی مختل

بطور بداهه ای  طریق بتوانم اساسی علمی برای برداشتهائی پی ریزی کنم که اکثراً 

بخش عمده ی آموزش . باورهائی عمیق فرضی و غیرعلمی در باره ی آنها پیدا شده اند

اختالالت  توصیف و تصحیح ،و پرورش کالسیک هم باید صرف پیدا کردن، شرح

تنها از این طریق است که به . نه های مختلفی شود که جهان ملموس ما را ساخته اندساما

ه و اختالالت آنها را ساختار طبیعت جهان و طبیعت ذات خودمان بدرستی پی برد

 . برطرف می کنیم
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 جهان آفرینش علمی داستان   

 

 

هوا مستقل عنصر  2ساسی که جهان از تا نه چندان دور فرض تخیلی و بی ا

تحت الشعاع خود  رافرضیه ی اتمی یونان باستان  ،، آب، آتش و خاک ساخته شده(باد)

که بر  فرضیه ی اتمی تخیلی ای. و آن را به بوته ی فراموشی سپرده بود، قرار داده

د قابل بریدن نیستنبطور بی نهایتی اساس آن هر چیزی از ذره هائی درست شده که 

(dsgs – s  ازs  عالمت نفی وdsgso  ساخته شده استبه معنی بریدن) . در این

هر چیزی که وجود دارد از ذراتی از این طور تصور می شد که فرضیه ی ابتدائی 

برای مثال اگر قطعه پنیری را . ندهمان چیز ساخته شده که قابل کوچکتر شدن نیست

 3111. ستقابل برش بیشتری نید رسید که خواهیی ابه قطعه  در نهایت ،مکرراً ببرید

نظریه ی اثبات شده ی اتمی  پیشرفتهای غیرقابل انکار علم تجربی، سال طول کشید تا با

ه، سوزاندکوره های آزمایشگاهی آتش در فرضیه ی عناصر چهارگانه را توانست مدرن 

کتر شدنی که هر عنصری از ذرات غیرقابل کوچ دنثابت ک، و هدآن را به باد د و خاک

اگر آنها را بیشتر خرد و  ،ساخته شده که هر یک تمامی خواص آن عنصر را داشته

عنصر را آن خواص  تبدیل خواهد شد که دیگر( اتم)، به ذرات سازنده ی آن عنصر کنیم

این امر در مورد مولکول ها، یعنی موادی که از ترکیب دو یا چند  .نخواهد داشت

تمامی . طح یکی از این مولکول ها نیز صدق می کندعنصر مختلف ساخته شده، تا س

ساخته شده اند که انواع معدودی داشته که می توان همه ی آنها را  ها مواد معمولی از اتم

. شیمیائی در جدول تناوبی مندلیف مرتب کرد -فیزیکی و رفتارهای اتمی بر اساس وزن 

و ارنست راترفرود  ،الکترون 6837در سال  (J. J. Thompson)جی جی تامسون 

(moosod mpdhso sot ) از آن به بعد بود . هسته ی اتم را کشف کردند 6366در سال

شروع  جهانمطلق  سازنده ی زیربنائی یا واحد انرژیذره  تک که مسابقه برای یافتن

ذرات از و  بصور محتلف تغییر شکل، و در نتیجه تغییر رفتار داده،که جوهری شد، 

 . شکل داده استرا م هستی تا تماتحت اتمی 

غیر از اتم هیدروژن که از یک  ها،که هسته ی اتمبعدی نشان دادند  مطالعات

با برخوردهای . ترکیب شده استپروتون و نوترون تعداد معینی  از ،پروتون ساخته شده

و به  ،روتون و نوترون را هم شکافتهپرقدرت هسته ی اتم ها در آزمایشگاه ها می توان پ
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 های با تکنولوژیگرچه کوارکها . نده انام گزاری شدکوارک کوچکتری رسید که ذرات 

ه می ولی با رفتارهای فیزیکی به وجودشان پی برد ،هستندغیرقابل رؤیت  رسدر دست

، کوارک ها در مقیاس های زمانی قابل اندازه گیری بصورت تک تک باقی نمانده .شود

ت بی ثباتی به نام یا در ذرادر آمده،  ینوترونو  یبلکه یا به صورت سه قلوهائی پروتون

. شل می گیرند( sodtspsoi)ا ضد ماده ای به نام ضد کوارک ی ،(gsoso)مزون 

اسمشان بر می آید به سرعت زوال پیدا کرده و به ذرات  ی ثبات همانطور که ازذرات ب

، با پروتونون با برخورد فوق العاده سریع الکتر. و اشعه آزاد می کنند ،سبک تر تبدیل

و تائو  (muon)پروتون با پروتون ذرات تحت اتمی بی ثبات دیگری به نام موآن  یا

(dsp )و ذرات بسیار سبکی بدون بار الکتریکی به نام نوترینو ؛که مشابه الکترون هستند 

(neutrino) عبارتند بطور خالصه تا حال ذرات تحت اتمی کشف شده . کشف شده اند

 : از

 (p) py spsoi  

 (e) ehsog spsoi  

 top quark (t)  

(t )ts o spsoi 

(o )odosoms spsoi  

buttom quark (b) 

(sa) ospdotos s msedosos  

(µa) uon neutrinom  

(da) dsp ospdotos  

(s )smsedoso  

(µ) gpso  

(d )dsp  

اصطالحاً به آنها  که وجود دارند،سه نوع  ی فوقهر کدام از کوارک هااز 

کوارک ساخته شده که هر کدام  2از  هر پروتون یا نوترون. می گویند( esmso)نگ ر

می  oytoست که به آن چرخش یا ویژگی دیگری در این ذرات ه. ارندیک رنگ د

. با سرعت معینی حول یک محور می چرخند ،بعضی از ذرات مثل فرفره. گویند

 ، در حالی که نوترینو فقط یکو تائو دو نوع چرخش دارند کوارک ها، الکترون، موآن،

 .نوع چرخش تعیین کننده ی خواص فیزیکی این ذرات تحت اتمی هستند .چرخش دارد
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برای هر ذره ی کنونی هستی گرفتن جهان  ثانیه های اولدر  در زمانهای بس دور یعنی

یک ضد ذره ای وجود داشته که تقریباً تصویر آئینه ای  ،مادی از هر رنگ و چرخشی

مقدار  ، وکرده برخوردهمانطور که خواهیم گفت این ضد ذرات با ذرات  .است بودهآن 

فوتونهای پر قدرتی . اند کردهمی ایجاد  از نوع اشعه ی گاما زیادی پرتوهای کهکشانی

که قادرند امواج الکترومغناطیسی در طیف گاما ایجاد کنند، می توانند خرد شده و 

همان پردازشی است که در خورشید موجب  این. پرتوهای نورمرئی را ایجاد کنند

در ابتدا  .پیدایش نور مرئی شده و از شدت اشعه های یونیزه کننده ی گامای آن می کاهد

همه ی ضد ذرات،  این برخوردها در نتیجه ی ذارت کمی بیشتر از ضد ذرات بوده اند،

از این ذرات . دنافقط مازاد ذرات باقی مانده و  ،از بین رفته ،و به همان تعداد ذرات

انواع پرتوهای  .اند گرفتهو گرد و غبار جهان شکل کرات کهکشانی، که  هستندمازادی 

ذرات و  انواع رویهم رفته. اولیه ی جهان محصول برخورد ذرات و ضد ذرات هستند

 . عدد می رسند 31به حال زمان تا  ضد ذرات شناخته شده

گانه،  31بصورت ذرات تک عنصر سازنده ی هستی عالوه بر شکل گرفتن 

نیروهائی  که در واقعاین میدانها  .ی مختلفی نیز در آمده استژبصورت میدان های انر

میدان جاذبه، نیروی : اعمال نفوذ می کنند عبارتند ازمادی که بین ذرات هستند 

(. force  ssi)یف ، و نیروی ضع(strong force)، نیروی قوی یالکترومغناطیس

که آن ذره حامل  هستند محصول ذره ی خاصی ان های انرژی هممیدهر یک از این 

 مسئولمیدان جاذبه؛ فوتون  انرژیمسئول  (graviton)گرویتان . انرژی است

؛ و بوزون نیروی قوی مسئول( mmpso)ی؛ گلوآن میدان الکترومغناطیس تشعشعات و

بر حرکت با ایراد مقاومت در براذره هیگ . نیروی ضعیف هستند مسئول eو  nهای 

نیروی قوی کوارک های . استو شکل گیری جهان مسئول وزن دادن به ماده ذرات، 

نیروی ضعیف مسئول . را محکم بهم نگه می داردها پروتون و  ها نوترون سازنده ی

و  ،موجب فساد خاصیت رادیواکتیویته ی رادیوایزوتوپها شدهکه ی است تفعل و انفعاال

 . تمی آزاد می شودانرژی آن در موقع انفجارهای ا

نکته ی جالب توجه این است که میدان های انرژی قوی، الکترومغناطیسی، و 

و لذا  ،که در جهان سرد شده ی ما دارای نیروهائی بسیار متفاوت ،ضعیف فوق الذکر

در درجات حرارت بسیار باالی دنیای که معرفشان هستند،  ندویژگی های متفاوتی ا

در درجه حرارت بسیار باالی . مساوی داشته اند یئانرژی ها ،ماقبل بیگ بنگبالفاصله 

می آنها را از بین موجود بین تفاوتهای  ها، این تساوی انرژی جهان قبل از انبساط عظیم
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 همگیی آن در نتیجه  که ردهآنها را به عنصر واحدی تبدیل می کهمه ی و  ،برده

ادی بر اساس نیروی خاصی که از آن جا که ذرات م. شته اندخواص فیزیکی مشابهی دا

اِعمال می کنند شناخته می شوند، وقتی که در درجه ی حرارت بسیار باالی همین دنیا 

ی هائلذا در چنین زمان. می شوندواحدی را دارا رفتاری ، همگی ویژگی بگیرندقرار 

( آن طور که تعریف شد)ایجاد شده  یاطالعاتقطعات و در نتیجه تعداد نیرو ها و ذرات 

و به عنصر واحدی تبدیل شده همه و ممکنست در شرائط خاصی  ،بمراتب کمتر بوده

 یک واحد اطالعاتیبتوانند جهانی یکدست خلق کنند که انتروپی بی نهایت داشته و فقط 

  .ایجاد کند را

میدان انرژی دیگری که بعد از سرد شدن جهان همان طور که اشاره رفت، 

 (Higg’s field)میدان هیگ  جه بسیار زیادی به آن شده،ه و در سالهای اخیر توپیدا شد

پیدایش این ذره آنقدر در شکل دادن به جهان . که محصول ذراتی به همین نام هستند است

داده اند و با  (God’s particle)  "ذره ی خدا"کنونی اهمیت داشته که به آن لقب 

سرن عظیم دهنده ی  ردبرخووجود آن در تجربیات انجام شده در  % 33.33احتمال 

(ern large hadron collider C) انرژی  ِِ  در غیاب این میدان. به اثبات رسیده است

و  ،بودهو مشابه هم  میدان های الکترومغناطیسی، نیروی قوی و ضعیف همه یکنواخت

ذرات ولی، . داده و هیچ کدام وزن نخواهند داشت ذرات مادی نیز رفتار مشابهی نشان

و  ،ی تحت اتمی فعل و انفعاالت متفاوتی با این میدان انرژی انجام داده شناخته شده

ذراتی . معرف آنها هستندد که نمی ده توده ای یا وزنی همین تفاوت ها به آنها ویژگیهای

که قادر به فعل و انفعال با این میدان نیستند بی وزن مانده و قادرند با سرعت نور 

پا به بعد و یا قبل از بیگ بنگ که این میدان انرژی در زمانهای کوتاهی . حرکت کنند

از . حکمفرما بوده است هستیبر  بود حالت تقارن و یکنواختی عظیمی نگذاشته هستی

کنند که بیش از یک عنصر فعل و می فقط وقتی طلوع  ظهورکه سامانه های نو آنجا

خلق هیچ یک از این دنیای یک دست قادر به  ،انفعال کننده در جوار هم قرار گیرند

ط عظیم و سرد شدن جهان انبسابا  .سامانه هائی نبوده است که ما شاهد وجود آنها هستیم

ذرات مادی هر یک در ثانیه های اول آفرینش، پیدا شدن میدان های انرژی هیگ و 

رفتار و توان بارهای الکتریکی، و  ،بطور متفاوتی با آن فعل و انفعال کرده و توده ها

میدان های انرژی هیگ توانهای مختلفی . مختلفی بخود گرفته اند انفعالیهای فعل و 

فعل و انفعال کننده با آن به توان میدان هیگ در ذرات ی ایجاد شده تفاو ت هاداشته، لذا، 

این میدان توان بیشتری داشته باشد بین موادی که با آنها فعل و هر چه . داردبستگی 
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پیدا شدن . شوند بیشتری خلق می کنش و واکنشهایر نتیجه انفعال پیدا می کند تفاوت و د

میدان یا ذره ی هیگ مسئول شکستن تقارن و یک پارچگی پالسمائی شده که حاوی پیش 

با این  فعل و انفعاالت ذره و میدان هیگ محصوالت. استدر آمدهای ذرات ابتدائی بوده 

ذرات و ند، که نام برده شد ندهست و میدان های انرژیگانه  31تمامی ذرات  پیش ذره ها

جهان  ظهورکالن سامانه ی نو با فعل و انفعال بین خود خالقکه  میدانهای انرژی ای

. به درجه ی حرارت وابسته است توان میدان هیگدر بین عوامل دیگر، . هستندکنونی 

آن قرار گرفته باالتر باشد، انرژی  پالسمائی که میدان هیگ در هرچه درجه ی حرارت

توان میدان . یشتری به آن منتقل شده و توان فعل و انفعالش با ذرات دیگر کمتر می شودب

نمی تواند با ذرات مختلف فعل و  ر حداکثر درجه ی حرارت صفر شده، در نتیجهدهیگ 

به عبارت دیگر تمامی پیچیدگی جهان را با باال بردن درجه ی حرارت و از . انفعال کند

می توان از بین برد، و سادگی زیربنائی طبیعت و تک کار انداختن میدان هیگ 

در این وضع . عنصری را که هزاران سال است متفکران بدنبال آن هستند را آشکار کرد

پا به هستی در لوحی سفید که جهان را تصور کرد  یلحظه ی تولداست که می توان 

تا به زمانی برسیم  پیمودهرا سیر معکوسی باید برای رسیدن به این لحظه . گذاشته است

ق سامانه های پیچیده تری را قابلیت خل که دهکه هستی از تک عنصری ساخته شده بو

 کامالً از فعل و انفعال باز می دارددرجه ی حرارتی که میدان هیگ را . ه استنداشت

37
61
 

جهان در  است،ی کلوین  درجه
23-
درجه حرارتی چنین ثانیه بعد از بیگ بنگ  61 

زیرا از آن باالتر درجه ی حرارتی  فرض کرد،می توان آن را بی نهایت  که داشته است

 وجود و یا ویژگی های کوشش تفکری و علمی برای پی بردن به. وجود نخواهد داشت

فیزیک ذره ای و علوم تجربی و نظری گوناگونی، منجمله موضوع  واحد،این عنصر 

  .استمدرن کیهان شناسی 

 

 : Theory)(Stringنظریه ی تارها 

ترین ذره ای که بتواند  مقدماتی ویژگی های در کوشش برای پی بردن به

رفتارهای متعدد و مختلفش پیدایش ذرات تحت اتمی فوق الذکر و در نهایت تمامی جهان 

از آنجا که تمامی . اندرا ارائه داده ا نظریه ی تاره دانشمندان متعددی ممکن سازد،را 

و اکثراً با استفاده از فرمولهای  ،نداشتهیا تجربی زمایشگاهی وجوه این نظریه پشتیبانی آ

را در حیطه ی  تا هنگام اثبات تجربی می توان آن ،ریاضی و علوم نظری بنیاد گرفته

 . قرار دادنظریات متافیزیکی 
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 Werner)ورنر هایزنبرگ نظریه تارها در ابتدا از تحقیقات دانشمندی به نام 

Heisenberg) دهه یدر . شروع شد ،6322سال  بنیان گزار مکانیک کوانتومی در 

الکترون ها ذرات نقطه ای  ، مانندمشخص شده بود که پروتون ها و نوترون ها 6321

های  دههدر . فی ساخته شده اند، بلکه از کوارک های مختلغیرقابل کوچکتر شدن نیستند

 .ذراتی بنیانی نیستند هم کشف شدهذرات تحت اتمی  بقیه یمعلوم شد که  6311و  6331

 نیلسن هولگر بک، (Yoichiro Nambu)رو نامبویچیوی 6371در سال  ،در نتیجه

(Holger Bech Nielsen) و لئونارد ساسکیند ،(Leonard Susskind)  برای توجیه

نظریه ای ارائه دادند که بر اساس آن با همکاری هم، تر ذرات زیر اتمی  ساختار بنیانی

ای هستند که ( odotom)نیروهای فیزیکی تعریف کننده ی این ذرات تارهای تک بعدی 

بر اساس این نظریه . هستندیا ارتعاش نوسان در حال در حول فضائی به اندازه ی خود، 

از  ،ایجاد کننده ی میدان های انرژیذرات  تمامی ذرات شناخته شده ی تحت اتمی و یا

که در  ندشده ا ساخته هایعنی تار ،ز همان مصالح ساختمانیا ،فوتون گرفته تا گرویتان

بنا به این نظریه . تنیده شده و در حال ارتعاش هستند ئی خاصبدور فضاابعاد مختلف 

وانند بصورت ی تاین رشته های بسیار کوچک بصورت حلقه های بسته ای بوده ولی م

 ویژگیهای. می آیندبه ارتعاش در  یمختلف در ابعاد، که در آیندحلقه های باز هم 

البته در این نظریه کلمه ی . شکل می دهندرا ذرات مختلف  این تارهاست که اتارتعاش

عاً این تارها وگرنه واق ،تار بعنوان الگو و به هدف ساده سازی تصوری بکار گرفته شده

تارها ساختارهای انتزاعی ای هستند که بطور اتفاقی . نیستند مانندرشته های کش 

را به یاد تارهای ارتعاش کننده  دانشمندان ارائه دهنده ی این نظریهرفتارهائی دارند که 

با  ، وارتعاشات مختلفه شان امواج مختلفکه با  ،انداخته اندای مانند تارهای ویولون 

در باره ی یک  برخالف برداشت های دیگر علمی .ی تولید می کنندهای گوناگونتنین 

سعی با زبان ریاضی، نهاد یا پدیده که در ابتدا به اثبات علمی رسیده و سپس ریاضیدانان 

ً  ی تارها نظریه، کرده اندن موجود در آدر پیداکردن نظم  محصول ریاضیات صرفا

 ،با استفاده از آن ندنتا بتوا هستنداختراع تکنولوژی مناسبی دانشمندان منتظر  و ،است

از آن جا که در ابتدا این . تجربی اثبات کرده و یا آن را رد کنند با آزمایشاتنظریه را 

در سال . نظریه با بعضی از مشاهدات قبلی مطابقت نداشت توجه زیادی به آن نشد

تاری شبیه به  در تجربیات فیزیکی معلوم کردند که ویژگی های طرح ارتعاشی 6372

این یافته نظریه ی . با ذره ی گرویتان که خالق میدان جاذبه است تطبیق می کنند ،بوزون
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 معادله ی اساس این نظریه فرمول ریاضی ای است به نام. تارها را دوباره جان بخشید

 :با فرمول زیر( Polyakov action)پولیاکوف 

  

چگونه در زمان و فضا حرکت می  ی ارتعاش کنندهکه نشان می دهد که تارها

تمایل دارند  ،ی که کشیده شدهفنر ، مانندتزریق شده است انرژیبه آنها ئی که تارها. کنند

، ولی دننابه حالت اولیه برگرد رسانده وکه انرژی پتانسیلی موجود در خود را به حداقل 

تارها به حالت  نتیجهو در  ،قانون بقاء انرژی مانع ناپدید شدن انرژی پتانسیلی شده

 .ی خود را آزاد می کنندآمده و انرژدر و ارتعاش نوسان 

و  ،شتهآینشتاین فضا را ماده ای سه بعدی تصور می کرد که قابلیت انعطاف دا

ی تار ها ،مشابه با این نظریه. و یا تغییر شکل می دهد ،با نیروهای مختلف کش آمده

را می توان منحنی های هندسی مشابه یک کش بی نهایت  سازنده ی ذرات تحت اتمی

ولی می توان آنها را خم کرده و یا در تمامی  ،نازک در نظر گرفت که عرض ندارند

ستند که طول تارهای بنیادی در واقع منحنی های یک بعدی ه. جهات ممکن تاب داد

داشته، به ( elastic)این تارها بطور کاملی قابلیت ارتجاعی . داشته ولی عرض ندارند

و یا به هر طول ممکنی  ،(نقطه) این جهت از نظر طولی می توانند بشدت کوچک شده

می دانید که اگر یک رشته کش را در خط مستقیمی بکشید در موقع آزاد . کش بیایند

. بهم نزدیک می شوند ،به نام نیروی کشش تاری ا نیروی ثابتیشدن، دو طرف آزادش ب

تارها صرفاً با استفاده از ریاضیات بسیار پیچیده ای ارائه شد که مورد بعدی ی هانظریه 

توجه زیاد دست اندرکاران فیزیک ذره ای و کیهان شناسان قرار گرفت، زیرا می 

مامی ذرات مقدماتی شناخته شده توانست توجیهی مقبول برای زیربناترین طبیعت ذات ت

 .باشدو در نهایت توضیحی برای تک عنصر خالق همه ی چیزها  ،ارائه دهد

 اندازه های مختلفکه نظر بر این بود که قطعاتی از این تار ها  سالهای اولدر 

به  تر از سه بعد محسوس در ابعاد فضائی اضافی ،در حرکات کوانتومی خاصی دارند،

 ی،اتمذرات تحت کوچکتر از  بمراتب فضاهائیحول باید در  تارها. ندیآارتعاش در می 

در ابعاد اضافی ناپدید می شناخته شده ذرات این و گرنه  ،بدور خود تاب خورده باشند

هر حالت کوانتومی تازه ویژگیهای فیزیکی خاصی از قبیل وزن، بار الکتریکی، . شوند

شکل نوع تار ای است که از آن ذره  معرفچرخش مخصوصی را خلق می کند که  و

برای مثال چرخش تار در حول قطعه ی فضائی خودش، در جهت عقربه های  .می گیرد
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ً مثبت، و چرخش برخالف  ، بار حرکت عقربه های ساعتساعت بار الکتریکی فرضا

، و یا گرویتان تارهائی که الکترون ها، کوارک هاقطعات  .الکتریکی منفی ایجاد می کند

. ل می دهند آنقدر کوچک هستند که با تکنولوژی در دسترس قابل رؤیت نیستندها را شک

ابعادی که این تارها در آن به ارتعاش در می آیند باید در اندازه های بسیار کوچکی 

از تارهای شکل دهنده ی اندازه ی هر کدام طبق محاسبات ریاضی،  .خمیده شده باشند

اگر این نظریه . ن استر از قطر یک پروتویک تریلیون بار کوچکتذرات تحت اتمی 

مختلف هر یک از این قطعات تاری های ، وزن، بار الکتریکی، و چرخش صحیح باشد

. خاصی که تا حال کشف شده مطابقت داشته باشند یژگی های فیزیکی ذراتباید دقیقاً با و

عاتی از این قطثابت می کردند که با فرمول های ریاضی ارائه داده شده در همین سالها 

ولی . ند ویژگیهای تمامی ذرات شناخته شده را توجیه کنندتارها با دو انتهای آزاد می توان

می توانند  ،بعداً مشخص شد که ریاضیات مربوط به تارها عالوه بر تارهای خطی

وقتی که این حلقه ها در جهت مناسبی . ویژگی های تارهای حلقه شده را نیز توجیه کنند

. های ذراتی مثل گرویتان را دارند در آمده و تاب می خورند، همان ویژگیبه ارتعاش 

درگیر در  معاصر یکی از ریاضیدانان 6336متولد  (Edward Witten)ادوارد ویتن 

در ابتدا پیشنهاد کرد که این نظریه وقتی جواب قابل قبولی می  ،ارائه ی نظریه ی تارها

سه بعد آن . عدد باشند 3می آیند  ارتعاش در ابعاد فضائی که تارها در آن به دهد که

و یا تصور برای انسان محبوس در  ادراکبعد دیگر، گرچه قابل  1محسوس هستند و 

نیستند، ولی برای توجیه نظریه ی تارها و ( زمان و فضای سه بعدی)دنیای چهار بعدی 

این ابعاد ا به باور طرفداران نظریه ی تاره. نظریه های دیگر فیزیکی الزامی هستند

فرش  این ابعادبرای تصور . اضافی در هر نقطه ی فضای سه بعدی وجود دارند

هر پشمی بلندی بافته شده که  رشته ایهای چند  نخضخیمی را در نظر بگیرید که از 

اگر از فاصله . تابیده و هر یک بجهتی خم و راست شده اند خاصیت در جه ی آنرشته 

د سه بعدی بنظر می آید، ولی برای حشره بسیار کوچکی ی دوری به این فرش نگاه کنی

این فرش بنظرش  ،خوردحنب و جوش می در داخل آن  کوچکتر از قطر نخ هاست و که

فضائی بسیار جنگلی مملو از ساختارهای تاب خورده ای بنظر می آید که در ابعاد 

ر طول، عرض، این حشره ی کوچک در هر نقطه ای می تواند د. زیادی پراکنده شده اند

و یا بدور یکی از این حلقه های پشمی که ابعاد اضافی پیچ خورده  ،یا ارتفاع این فرش

در جهات حرکت عقربه های ساعت و یا برخالف آن، از باال به پائین، چپ به  ای دارند،

جهت حرکاتش متنوع تر از سه بعدی  در نتیجه. حرکت کند راست و برخالف آنها،
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ابعادی بیش از سه بعد متعارف را  نسبت به لحظه ی قبلی ر لحظه، و در هخواهد بود

اگر هزاران حشره در این فرش باشند هر یک ابعاد فضائی مختلفی را . اشغال می کند

در نگاه ما از راه دور این ابعاد دیده نمی . اشغال می کنند که با دیگری متفاوت است

ستند، ولی این ابعاد اضافی برای اندازه هایشان بسیار کوچک هبرای ما چون  ،شوند

ابعاد را در نظر بگیرید که در  اظاق پر از مگسییا می توانید  .حشره مورد پیدا می کنند

را  زیادیبسیار ابعادی  تنوعفضاهائی با د نمی توانمگس ها  گانه ی آنسه  فضائی

 .دناشغال کن

فضائی از آنجا که جهت تاب خوردن تارهای هر ذره ای، در حول قطعه ی 

های جهان که الکترون  تمامی لذا تارهای سازنده ی معرف بار الکتریکی آن است،

در یک جهت؛ و تارهای سازنده ی کوارک هائی که با همیشه دارای بار منفی هستند 

مخالف  را شکل می دهند، همه در جهتهای دارای بار مثبت دور هم جمع شدن پروتون 

مخلوطی که دارای بار الکتریکی نیستند،  ،ترون هاتاب خورده؛ و تارهای سازنده ی نو

 . تارها هستند مساوی از این دو نوع

هستی نظریه ی بزرگ وحدانیت مادی  ،6382ارائه ی نظریه ی ویتن در سال 

که تدریجاً و با تغییرات بعدی مورد قبول تمامی کسانی  ،را به انقالبی در علم تبدیل کرد

از آن به بعد تمامی تمرکز دانشمندان برای . قیق می کنندکه در این مورد تح هقرار گرفت

که بنظر  هسازنده ی جهان بر ویژگی های تارها متمرکز شدعنصر توجیه بنیانی ترین 

اصول ثابت شده ی فیزیک و کیهان شناسی برای توجیه تک  می رسد در راه رسیدن به

 . عنصری باشد که جهان را بنیان نهاده است

، که تمامی جنبه ندتارها ارائه شد ه ییت های مختلفی از نظریبدنبال ویتن روا

. می کردند های فیزیک ذره ای و نیروی جاذبه را در یک چهارچوب تنگ ریاضی جمع

بعدی را شرح  3باالخره پنج نظریه ی مختلف قابل قبولتر ارائه شدند که هر یک دنیائی 

 odotom)ی کشش تاری می دادند که در آن همه چیز ها به یک کمیت اصلی یعن

dsootso )ناخته شده را می توان در این دنیا هر ذره ی تحت اتمی ش. ندوابسته بود

از آنجا . توصیف کرد تاب خورنده ی تار مخصوصی مجموعه ای از قطعاتبصورت 

بدور ( عمالً بی نهایت)که تارها در شش بعد اضافی می توانند به طرق بسیار زیادی 

و ذره ای را ایجاد کند،  ،جواب دادهپیچش قطعه ی تار مطابق با آن خود پیچ بخورند، و 

ند الگوهای بسیار زیادی از دنیای سه بعدی را ستهر کدام از این نظریه ها می توان

وری کرد که آادوارد ویتن مدارک زیادی جمع  6331در اوائل دهه ی . وصف کنند
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و یک بعد زمانی در حال  ،عد فضائیبُ بلکه در ده  ،عدبُ  3نشان می دادند که تارها نه در 

مخفف کلمات  s. معروف شد (s ahssoC)م ارتعاش هستند، که به نظریه ی اِ 

gsodso  وgCodsoC رمزی  یا اصلیکه به ترتیب به معانی  ،در این نظریه است

و کیهان شناسی  ،سعی در ادغام یافته های فیزیک بنیانی اِمبا ارائه ی نظریه ی . هستند

 روشن شد که باید عالوه بر تارهای تک بعدی غشاء مطالعاتبر اساس این . یدفرا رس

 ،دو و یا چند بعدی، تا حداکثر ده بعد فضائی نیز وجود داشته باشند (membrane) های

 .شده اند با ابعاد باالتر از یکهستند که با اخذ انرژی تبدیل به غشائی  تاری کدامکه هر 

 است که برای نامگزاری این غشاء membraneفی از خفماصطالح  (bosos) ینبِر ِ 

اضافه کردن هر عددی قبل از برین . های قابل ارتجاع مورد استفاده قرار می گیرد

=  ون عرضدی با رشتهتار  ؛brane-0 = ای نقطهتار )گویای تعداد ابعاد آن است 

bosos-6صفحه ؛ =bosos – 3مکعب ؛ =brane-3 و ؛brane-p د دلخواهعبُ  به تعداد 

این غشاء های . غشاءهای دو بعدی مثل تکه ای از بادکنک پاره شده هستند. (د بودنخواه

آنها با کشیدن بیشر در ذخیره شده قابل ارتجاع کشش سطحی ثابتی دارند، که انرژی 

برین را در نظر بگیرید که  2حال اگر مکعبی ساخته شده از رزین با . افزایش می یابد

ایش کشیده شود، انرژی ذخیره شده در آن هم متناسب با حجمش از تمامی گوشه ه

و یا دو ( رشته ای)و یا یک بعدی ( نقطه ای)اگر به تارهای بی بعد . افزایش می یابد

تزریق شود ابعاد اضافی بخود گرفته و به برین های با  اضافیانرژی ( صفحه ای)بعدی 

 ها،کیهانی تجمعات فرضی رشته  در واقع برین های. ی تبدیل می شوندابعاد باالتر

میدانهای کوانتومی تولید آنها را از انرژی هستند که مملو ی هائمانندیا حجم ها، غشاء 

ی اخذ کرده و بزرگ شوند که جهان از یکی دو ژغشاء ها می توانند آنقدر انر. می کنند

یجاً به آنها کوچکتر شدن تدر ، به ترتیبکه غشاء های دیگر ،عدد از آنها ساخته شده باشد

، و در نهایت تارهای خطی به غشاء های کوچک و تارهای نقطه ای به شده متصل

ملخ هواپیمائی را در نظر بگیرید که دو برای تجسم این امر . تارهای خطی متصل شوند

بر هر تکه ی آنها ملخ های کوچکتر، و بر تکه ی این ملخ ها باز هم ملخ های کوچکتر 

همان طور . هستند، سوار شده باشد لخ ممکن که تارهای نقطه ایتا حد کوچکترین م...و

سازندگان جهان موجود که خواهیم گفت در فرضیه ی دو برینی بزرگترین دو ملخ 

 . هستند
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طرح شماتیک و تصوری از غشائی که در چند بعد بدور خودش پیچیده است : 8.3شکل 

 (.اینترنتاقتباس از )

ما را بصورت یک غشاء سه بعدی تعریف می کند که کلی نظریه ی ام جهان 

هر نقطه ی در  ،به این معنی که .در ابعاد باالتری از فضا معلق استمانند مگسی 

فضای سه بعدی ای که ما طی زندگی روزمره مان در آن سیر می کنیم، ابعاد نهفته ی 

. در حجمهای میکروسکوپی غیرقابل درکی لفاف شده اند و اضافی بطریق پیچیده ای

و در نظریه ی ام این ابعاد در  ،تصور این ابعاد اضافی برای انسانها غیرممکن است

هستند که ریاضی دانان برای شرح نظریه بر فرمول اولیه  واقع ردیف هائی از اعداد

برین دو . بر آن اضافه کنند ،و قادرند تا هر بعدی که دلخواهشان است ،اضافه کرده

کاغذ است که روی  از صفحات ای بستهبعدی مثل یک صفحه کاغذ است، سه بعدی مثل 

ده اش یک میز سه بعدی شده اند، بعد چهارم میزی است که هر قطعه ی سازن انباشتههم 

بر ابعاد دیگر عمود هستند، ولی ما در دنیای  ،2هر بعدی، حتی ابعاد بیش از . است

اگر در . نیستیمعمود بر هم اضافی فضائی  ابعاد تصورسه بعدیمان قادر به  ادراکی

بنظر می ناپدید می شود، و از نظر  ضائی بحرکت در آیدجهان ما چیزی در بعد چهارم ف

ً در همان موقعیت  از هستی خارج شده است،رسد که  بعدی ای که  سهتا وقتی که دقیقا

برای مشاهده ی این پدیده می توانید به اشکال ) برگردد ،جهان ما در آن جای گرفته

فضائی ابعاد برداشت . (نت تحت همین عناوین مراجعه کنیدمجازی منتشر شده در اینتر

به باور به وجود جهان های بی  را( pot soos)تک جهانی بی شک واقعیت اضافی 
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در نقطه  جهانیکه هر  ،توسعه داده است( multiverse) نهایت زیاد سه بعدی دیگری

 .جای گرفته اند ابعاد باالترای از 

اگر فرضیه ی . بعد گسترش داد 61در فرضیه ی ام همین تصورات را باید تا 

برای  تکنولوژی ایحال هیچ بعد فضائی اثبات تجربی شود، که در زمان  61وجود 

برداشتی مبهوت کننده از جهان خواهیم داشت که  ،اثبات آزمایشگاهی آن وجود ندارد

بر اساس نظریه . ورای هر آن چه خواهد بود که تا حال به خیاالتمان خطور کرده است

( طول، عرض، و ارتفاع)ی ام دنیای سه بعدی محسوس ما در برینی با سه بعد معمولی 

رفته است که در خارج آن برین های دیگری غوطه ور هستند، که دنیای برین ها جای گ

(braneworld )مصطلح شده اند . 

 

   

صفحات بنظر اضالع و خود با وجود این که تمامی ، تصوری از بعد چهارم: 2.8شکل 

 .است توهمی بینائیچنین جسمی عمود بر یکدیگرند، ولی اگر خوب دقت کنید 

 

 :فرضیه ی انبساطی خلقت جهان

وطه دو نظریه ی کلی در باره ی هستی یافتن جهان کنونی ارائه در علوم مرب

اولی که قدیمی تر است تحت عنوان نظریه ی انبساطی با استفاده از یافته های . شده اند

دومین نظریه بر نظریات . اثبات شده ی کهکشانی همراه با ریاضیات ارائه شده است

 . تارها و اِم بنیان شده است
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که با یافته های عینی محسوس ترو قابل درک تر است از  نظریه ی انبساطی 

ولی، با کاستی هائی که در شرح دنیای قبل از . اوائل قرن بیستم کم کم ارائه و تکمیل شد

بیگ بنگ و یا در لحظه ی این اتفاق عظیم داشت با نظریه ی تارها و غشاء ها تکمیل 

بیگ بنگ در هر دو نظریه  همانطور که خواهیم گفت سیر تحولی جهان بعد از. شد

ً مشابه بهم است، ولی شرح دنیای قبل از بیگ بنگ و مسائل توجیه ازلی بودن  تقریبا

ای نظریه فضا، انرژی و ماده با نظریه های تاری و غشائی مقبول تر افتاده، و کاستی ه

واضح است که چون جهان کنونی در لحظه ی بیگ بنگ . ی انبساطی برطرف شده اند

ازه یافته دسترسی به دنیای ماقبل آن و یا بازمانده هایش در زمان حال ممکن تولدی ت

 . نبوده و توجیهاتش بر اساس فرمول های ریاضی مقبول افتاده اند

الزم به تذکر است که کلمه ی خلق کردن و آفریدن در نوشته هایم به معنی 

هور، در نتیجه ی آن یعنی تولید از عدم نیست، بلکه ظهور ساختاری نوظمتافیزیکی 

این اصل شرط . فیزیکی است، که پیش در آمدهای آن از قبل هستی داشته اند یعلت

واضح است که . اساسی سلسله مراتب الینقطع علت و معلول فیزیکی از ازل تا ابد است

مفهوم ازل و ابد محصول ذهن انسانهاست و در دنیای فیزیکی چنین مفهوماتی بی معنی 

مواد سازنده ی جهان برای همیشه وجود داشته اند، و بدون آنها نیستی  یاانرژی . هستند

، با هیچ تصور غیر متوهمانه ای ،از نیستیواضح است که و  هبجای هستی حکمفرما بود

بنا به اصول غیرقابل انکار ترمودینامیک ماده و انرژی  .شکل نمی گیردای هستی  هیچ

مجموعاً باید ثابت مانده، ر می دهند، ولی موجود در جهان ما گرچه تغییر شکل و ساختا

در دنیای فیزیکی . از بی نهایت قبل وجود داشته و به وجودشان تا بی نهایت ادامه دهند و

هیچ عنصر یا نهادی از عدم پا به هستی نمی گذارد، و همیشه از عنصر یا نهاد پیشینش 

و منطقی جهان ازلی و از نظر علمی . سرچشمه گرفته و یا شکل تازه ای بخود می گیرد

هر . ابدی بوده، و برای آن منشاء و مبدائی، یا نقطه ی اتمامی قابل فرض، یا اثبات نیست

شود خمیرمایه ی زیربنائی هستی است از ازل وجود داشته، خود  ثابتآن چه که باالخره 

ولی، طی گذشت زمان و در نتیجه ی قوانین . خواهد داشتمخلوق بوده، و بقائی ابدی 

شکل های فیزیکی مختلفی بخود می گیرد، که ما  امانه های نوظهور در تناوبات زمانیس

در . در زمانی خاص در یکی از این تناوبات و به شکلی که هستیم، در آن قرار گرفته ایم

غیر  نهادجهان مادی نه تنها نیستی نمی تواند عامل هیچ هستی ای باشد، بلکه هیچ 
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فیزیکی  نهادهای. فیزیکی نیستنهاد ق و یا دستکاری هیچ فیزیکی فرضی هم قادر به خل

 . فیزیکی دیگر قرار می گیرند نهادهایفقط و فقط تحت تأثیر 

به همین دالئل است که در فرضیه های کیهان شناسی، این واقعیات نه تنها مانع 

آن از این نشده اند که اعصاری تصور شوند که در آنها ترکیبات انرژی و ماده شبیه به 

چیزی نباشند که ما در زمان حال با آنها درگیر هستیم، بلکه جهان های آن زمان می 

فرض تقریباً . توانسته اند ساختارهائی کامالً متفاوت داشته، و یا در آینده بخود بگیرند

اوبات هستی، و خلق جهانی عیناً وی سلسله علل و معلوالت در تنمحال تکرار مو به م

و محتویات آن از قبیل انسانهائی مشابه یکایک ما، نه تنها در جهان  مشابه با جهان فعلی

های قبلی و بعدی، بلکه در جهانهائی موازی ما از اذهان خیال پرور و احتماالً متوهم 

خواهیم گفت در نظریه ی تاری و غشائی، وجود  همان طور که. انسانها دور نمانده اند

، زیرا دنیاهای برینی تصور شده اند محتویاتش، دنیاهائی قرینه ی دنیای ما، با تمامی 

زیادی را می توان به تصور کشید که در ابعادی متفاوت در حال ارتعاش هستند، و با 

تخیالتی که مشابه . اشتراک سرنوشت، ساختاری مشابه جهان ما داشته و دارا خواهند

 .اسطوره های متافیزیکی هستند

، بخصوص در دراز مدتهای زمانهمان طور که اشاره رفت، درک مفهوم 

درک زمان در زیست شناسی مغز که به هدف . از مفهوم مکان پیچیده تر است کهکشانی

بقاء موجودات زنده برپا شده، بر اساس ساختار سرشتی و ژنتیکی ای برپا شده که بر 

ناشی از گردش زمین بدور خورشید  (circadian cycle)پایه ی تناوب شبانه روزی 

در ساختارهای شبکیه ی چشم، غده ی صنوبری، و هایپوتاالموس برپا شده  است، که

یائی این ساختار به فصل خواب کتاب رای مطالعه ی ساختار فیزیکی و شیمب)است 

ن داده اند که امطالعات جدیدی نش(. خلقت و تکامل مغز و روان نویسنده مراجعه کنید

 مان به سرعت فعالیت هایزبرای درک دارای سلسله ی اعصاب توان حیوانات 

برای مثال ادراک مگس ها از زمان آهسته . بستگی دارد، اندازه ی جثه، متابولیک آنها

این امر به مگس اجازه می دهد که . تر از آن چیزی است که ما انسانها قادر به آن هستیم

بر اساس این مطالعات حیوانات با جثه ی . سریعتر از سرعت مگس کش فرار کند

ر که سرعت متابولیسم سریعتری دارند در هر واحد زمان اطالعات بیشتری کوچکت

کرده، لذا درک زمان در آنها آهسته تر از حیوانات بزرگ جثه تر و پردازش دریافت 

در واقع زمان در آگاهی این حیوانات کش . است که سرعت متابولیسم آهسته تری دارند

دراک زمان عامل قابل مالحظه ای در تفاوت در سرعت ا. آمده و گسترده تر می شود
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هرچه حیوان چاالک تر باشد مغزش زمان را با سرعت کمتری . بقاء این حیوانات است

و قادر است اطالعات بیشتری را در واحد زمان پردازش کرده و تصمیمات  رده،درک 

ی این امر به مغز مگس اجازه می دهد که در واحد زمان فعالیت ها. سریعتری اتخاذ کند

  .بیشتری در واکنش به رفتار شما برای کشتنش نشان داده و از مگس کش طفره برود

Kevin Healy, Luke McNally, Graeme D. Ruxton, Natalie Cooper,      Andrew L.  

Jackson. Metabolic rate and body size are linked with    perception of temporal 

information.Animal Behaviour, 2013; DOI: 10.1016/j.anbehav.2013.06.018 

در مقیاس جهانی معنی از زمان در حالی که معیار ها و ادراکات این گونه ای 

بدنبال فهم جهان  مفهوم زمان فیزیکی هم مخلوق مغز انسانهائیست که. و مفهومی ندارند

همان طور که مغزهایمان از دنیای تاریک بیرون . بر اساس ساختار مغز انسانها بوده اند

را تولید نور و رنگ می سازد، بر اساس ساختار فیزیولوژیکش هم ادراک گذشت زمان 

زمان واقعی بر اساس تناوب هستی از ابتدای بیگ بنگ کنونی، تالحظه ی قبل . می کند

در . گ بعدی است، که طی آن ساختار هستی بی وقفه تغییر پیدا می کنداز بیگ بن

فیزیک واحد زمان را زمان پالنک می گویند که واحدی در سیستم واحدهای طبیعی 

است که زمانی اختیاری است که طی آن یک فوتون در خالء فاصله ی یک پالنک، 

 یعنی

( 
35-

X 10 1616331.  ) معادلمتر را طی می کند، که زمانی 
17-

1.2 X 10 
 

ثانیه 

همانطور که مشاهده می کنید در این معادله ها از متر و ثانیه استفاده شده، که از . است

یک طرف بر اساس انتخابی اختیاری از فاصله، و از طرف دیگر انتخابی اختیاری از 

. واحدی از زمان گردش زمین بدور خودش، بعنوان مقیاس کلی پایه گزاری شده است

مفهومات در زمانهائی که فوتونها وجود نداشته و یا سکون بر جهان حکمفرما بوده،  این

در . معنی و مفهوم ادراکی ما را از دست می دهندیا کره زمین پا به هستی نگذاشته 

دنیای فرضی سرد و خاموش و یا بی نهایت داغ و آتشینی که عناصر سازنده ی آن یا 

یری حاصل نمی شود، و یا تغییرات بشدت سریع هستند فعل و انفعال نکرده و در آن تغی

، این تعریف از (بخصوص در لحظه های اولیه ی انبساط بزرگ مانند انبساط فضا)

 .زمان هم معنی و مفهوم خود را از دست داده و یا مفهوم متفاوتی پیدا خواهد کرد

ن در بر اساس فرضیه ی انبساطی، نه تنها فضا در زمان بیگ بنگ و قبل از آ

هم می ریزد، بلکه شروع زمان در هستی کنونی لحظه ی بیگ بنگ است، زیرا فرمول 

های ریاضی ارائه شده تا اولین زمان پالنکی بعد از بیگ بنگ را می توانند توجیه کنند، 

یا به صفر ولی در زمانهائی قبل از آن که بر اساس این نظریه مقیاس ها به بی نهایت 
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در هم فرو ریخته و قادر به توجیه زمان و فضای جهان در  می رسند، این محاسبات

در فرضیه ی تناوبی غشائی براحتی می توان . لحظه ی بیگ بنگ و یا قبل از آن نیستند

گفت که زمان و فضا مانند تناوبات هستی ابتدا و انتهائی ندارند، و در هیچ نقطه ای در 

اس زیربنای فیزیکی هر تناوبی، تغییر بلکه، در تناوبات آن، و بر اس. هم فرونمی ریزند

در فرضیه ی تناوبی غشائی هم، به منظور مطالعه و درک سهلتر، . شکل می دهند

غشاء سازنده ی جهان با بزگترین شروع هر هستی در هر تناوبی را زمان برخورد دو 

لحظه ی برخورد زمان تولد جهان نوی است، و زمان و فضای از . هم فرض می کنند

با این وجود، مانند هر تولد تازه . جود با اشکال جدیدتری پا به هستی می گذارندقبل مو

 . ای خمیر مایه ی آنها همان عناصری هستند که در تناوب قبلی وجود داشته اند

در نظریه ی انبساطی لحظه ی بیگ بنگ باید شروع زمان و فضای جهان 

بعد از بیگ بنگ دو نیروی  بر این اساس، در زمانهای بسیار کوتاهی. کنونی باشد

 )یعنی جاذبه  (deflationary)و انقباضی  ،(inflationary energy)انبساطی 

gravity )بر اساس . با هم فعل و انفعال کرده، و جهان را بشدت منبسط کرده اند

 محاسبات انجام شده لحظه ی انفجار عظیم اولیه
21-
ثانیه طول کشیده که طی آن در  61 

هر 
23-
بعبارت دیگر در عرض این زمان . انیه اندازه ی جهان دو برابر شده استث 61 

بار دو برابر شده است، که نتیجه اش انبساطی بسیار وسیع  611111بسیار کوتاه جهان 

در نظریه ی انبساطی قطر فضای جهان کنونی که با سرعتی بمراتب بیش از . است

 32میلیارد سال زمینی گذشته به  62.7سرعت فوتونها در خالء منبسط شده است، طی 

در اثر این انبساط فوق العاده فضای مچاله شده، و به . میلیارد سال نوری رسیده است

مانند بادکنک ( در فرضیه ی انبساطی) (Singularity) حداقل رسیده ی هسته ی اولیه

خالی چروکیده ای که با سرعت سرسام آور و با شدت پرباد شود، صاف و یکنواخت 

و در  در همین زمان بسیار کوتاه. ه، و انرژی بطور یکنواختی در آن توزیع شده استشد

از غلظت ماده و تشعشعات موجود در آن بشدت کاسته شده، ولی نیروی  ،اثر این انبساط

نیروی انبساطی در ابتدا . انبساطی بصورتی رقیق نشده باقی مانده است
611
بار قوی  61 

انرژی انبساطی . است که در زمان ما در جهان وجود داردتر از انرژی تاریکی بوده 

استیالی مطلق داشته الفاصله بعد از بیگ بنگ بر جهان فقط در این زمان کوتاه و ب

ولی، از آن جا که در این زمان غلظتی بشدت بیش از انرژی تاریک داشته، برای . است

نبساطی فضای جهان را هنگامی که عمل ا. انبساط یکنواخت جهان کفایت می کرده است

یک نواخت و بی چین و چروک می کرده، نیروی انبساطی در پالسمای داغی که جهان 
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این نوع اضمحالل . را پر کرده بوده، شروع به اضمحاللی غیریکنواخت کرده است

یکی از جالب توجه ترین جنبه های نظریه ی انبساطی جهان است، زیرا با کاهش 

ختی که در پالسمای جهان پیدا شده، زمینه برای شکل گیری نیروی انبساطی غیر یکنوا

، شده استهسته های تشکیل دهنده ی کهکشانها و مناطق سرد و گرم جهان میسر 

 . تصاویری که به خوبی توسط ماهواره ها بدست آمده اند

 

خالصه ی شماتیکی از سیر تاریخی جهان بر اساس فرضیه ی انبساطی که : 8.3شکل 

بدست آمده  nsenی  با مطالعات کیهان شناسی و با استفاده از یافته های ماهواره

قبل از بیگ بنگ نوسانات کوانتومی پدیده ی فیزیکی غالب بر هسته ی ابتدائی . است

سال بعد از لحظه ی انبساط سریع اولیه تشعشعات بر جهان مستولی  211111. بوده اند

میلیون سال بعد زمان  211بعد از آن جهان در تاریکی فرورفته تا در حدود . بوده اند

در . ن ستاره ها فرارسیده، و بعد از آن کهکشانها و سیاره ها شکل گرفته اندپدیدار شد

 .ک موجب انبساط شتاب دار فضا استزمان حال انرژی تاری

اضمحالل غیریکنواخت انرژی انبساطی در فضا، و تبدیل آن به پرتوها، نتیجه 

محالل اتم این اتفاق مشابه اض. بوده است (random)ی پردازشی اتفاقی و بی قاعده 

اگر میله ی . های رادیوایزوتوپ در یک قطعه فلز رادیو اکتیو، با گذشت زمان است

ساله دارد در نظر بگیرید، طی  32111پلوتونیوم رادیوایزوتوپی را که نیمه عمری 

زمان تدریجاً تک تک اتم هایش، بطور اتفاقی و بدون نظمی قابل پیش بینی تبدیل به اتم 

اتم های میله ی پلوتونیوم به ¼ سال  63111بطوری که بعد از اورانیوم می شوند، 

در این . سال این اتفاق برای نصف اتم ها پیش می آید 32111اورانیوم تبدیل، و بعد از 
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نیمی از آن پلوتونیوم، و نیمی دیگر  غیریکنواختیزمان میله ای خواهید داشت که بطور 

دچار اضمحاللی در فضا ل، طی زمان انرژی انبساطی هم بهمین منوا. اورانیوم است

غیریکنواخت شده است، بخشی از آن در بعضی مناطق جهان زودتر، و در مناطق دیگر 

با انبساط بیشتر فضا، و به محضی که انرژی . دیرتر تبدیل به انرژی پرتوی شده است

انبساطی در بعضی از مناطق آن به انرژی پرتوی تبدیل شود، غلظت انرژی در آن 

ق سریعتر پائین افتاده، و در نتبجه این مناطق سردتر شده، و بقیه ی مناطق داغتر مناط

اضمحالل تصادفی و غیر یکنواخت توزیع انرژی . باقی می مانند( پر انرژی تر)

واقعیتی که بطوری غیرقابل . انبساطی جهان را تبدیل به حجمی غیر همگن کرده است

ر نتیجه ی اضمحالل انرژی انبساطی به این د. انکار مشاهده و به اثبات رسیده است

روش است که توزیع مواد معمولی، انرژی پرتوی، و ماده ی تاریک توزیع فضائی 

 . غیرهمگنی پیدا کرده اند

  

 

 

که  در زمان حالغیرهمگن ماده و انرژی در تمامی جهان  تصویر توزیع: 8.1شکل 

یا   beinson Microwave Anisotropy ProWilk توسط ماهواره ی معروف به

nsen جمع آوری شده است. 

21-
ثانیه بعد از بیگ بنگ، که محتویات فضا به پالسمای بسیار داغی مملو  61 

این . ان غلبه ی انرژی بوده استاز انواع ذرات مقدماتی تبدیل شده بوده، شروع دور

ً مساوی از پرتوها، ماده، و ضد ماده بوده  پالسما حاوی مخلوطی با نسبت های نسبتا

ً تصاویر آئینه ای ذرات مادی، با همان وزن، ولی با بار . است ذرات ضد ماده تقریبا

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


  

 302 

ه، در اثر برخورد ماده و ضد ماد. الکتریکی مخالف ذره ی مادی مربوط به خود هستند

در پردازشی معکوس، و با . هر دو نابود شده، و انفجاری از پرتوها ایجاد می شود

هر دو این پردازشها . تزریق انرژی به پرتوها، ماده و ضد ماده نیز ساخته می شده اند

مطالعات فیزیک معلوم کرده اند که ماده و ضد . در جهان داغ اولیه اتفاق می افتاده اند

در نتیجه ی این . ای مختلف دقیقاً تصاویر آئینه ای یکدیگر نیستندماده از نظر ویژگی ه

)تفاوت مختصر، در جهانی که یک میلیاردیوم ثانیه 
3-
عمر داشته غلظت ماده ( ثانیه 61 

بعد از این لحظه ی کوتاه، به ازاء هر برای مثال، . کمی بیشتر از ضد ماده بوده است

با . ده در پالسمای جهان تولید می شده استیک میلیارد ضد ماده یک میلیارد و یک ما

نابود می شده  ذره ای از ماده انبساط بیشتر جهان و سرد شدن آن هر ذره ی ضد ماده با

در زمانی که جهان یک ثانیه بیشتر عمر نداشته تمامی ذرات ضد ماده توسط . است

از نابودی ذره و . دذرات ماده نابود شده، و تنها ذرات اضافی ماده به هستی ادامه داده ان

در پالسمای داغ . ضد ذره های این ثانیه های اولیه مقدار معتنابهی پرتو آزاد شده است

با گذشت زمان و . این دوران ذرات باقی مانده بصورت الکترون و کوارک بوده اند

سردشدن بیشتر جهان، و ظهور ذرات گلوآن، که خالق نیروی قوی در هسته ی اتم 

در ثانیه . ا بهم متصل شده، و پروتون ها و نوترون ها شکل گرفته اندهستند، کوارک ه

بعد . ی اول پروتون ها و نوترون ها بهم متصل شده، و هسته های اتم ها را شکل داده اند

از اتمام ثانیه ی اول، که عصر غلبه ی پرتوها بوده، عصر غلبه ی ماده آغاز شده، که 

سال بعد از بیگ بنگ، با دور  311111تا  128111از . سال طول کشیده است 73111

هم جمع شدن الکترون ها و هسته های از قبل تشکیل شده، و با مصرف انرژی، درجه 

در . بوده است تا اجازه دهد اولین اتم ها شکل بگیرند یافتهی حرارت جهان آنقدر کاهش 

توهای این وقت بوده که پالسمای داغ بصورت گازی شفاف از اتم های خنثی و پر

تا آن زمان پرتوها . نورانی ای در آمده، و این پرتوها قادر به جریان پیدا کردن شده اند

با (. 8.3عصر تاریکی در شکل )در داخل پالسما محبوس و توان انتشار نداشته اند 

توقف فعل و انفعال بین پرتوها و ماده، مواد آزاد شده از قید این پرتوها شروع به تجمع 

 3بعد از حدود . و کهکشان ها، ستاره ها و سیارات را شکل داده اند دور هم کرده

میلیارد سال و در نتیجه ی انبساط الینقطع فضا، و با رقیق شدن ماده و پرتوها در آن، 

از این زمان . مقدار ناچیزی از انرژی تاریک باقی مانده بر جهان مستولی شده است

ً یکنواخت آن، باعث نیروی گریز از مرکز با اثر انبساطی این  انرژی، و غلظت تقریبا

میلیارد سال اندازه  61که فضا با شتابی افزاینده به انبساطش ادامه داده، و هر  شده اند
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در اثر این انبساط غلظت انرژی ها و پرتوها به همین نسبت کاهش . اش دو برابر شود

بی نهایت وسیع با غلظتی  این امر آنقدر ادامه می یابد که جهان به فضائی. پیدا می کنند

بعضی فکر می کنند که . شود ا و ماده، به مرگی طوالنی دچاربی نهایت کم از پرتوه

ممکن است انرژی تاریک هم تا حدی بی  وشت شوماز این سرن ی موقتیبرای احتراز

. ثبات بوده، و باالخره به نوعی تباهی گرفتار شده و از شتاب انبساط جهان کاسته شود

هست که این انرژی کامالً از بین رفته، و جهان در اثر باقی ماندن نیروی  ممکن هم

 جاذبه سیری انقباضی بخود گرفته و در هم فروریخته و تبدیل به همان هسته ی اولیه ای 

(otompmsotdC ) شود که با انفجارش بیگ بنگ شروع شده، و تناوبات آفرینش و تخریب

 .خودبخود همچنان ادامه یابد

مجمل و بر اساس الگوی رسمی انبساطی، جهان تحولی یک خطی داشته بطور 

در این نظریه به دلیلی اسرار . که از شروعی آتشین به ختمی سرد و تهی منتها می شود

آمیز و بخوبی توصیف نشده، جهان از شروعی نامعلوم به یک حالت بسیار متراکم با 

جاری عظیم با سرعتی سرسام آور بی نهایت تبدیل شده است که با انف ریاضی مختصات

انبساط یافته و بعد از اعصاری که به ترتیب در آنها تشعشعات، ماده، و انرژی تاریک 

در این نظریه جهان . غلبه داشته اند به مدتهائی طوالنی به انبساط خود ادامه می دهد

داده شروع دارد، ولی شرح مبسوطی از آخر آن که انرژی تاریک بر آن غلبه می کند، 

بسیار  یشرائطکراتی با ویژگی زمین با در این سیر امکان پیدایش حیات در . نشده است

 . بطور زودگذری حاصل شده و بعد از مدتی هم از بین می روداستثنائی ولی محدود و 

 

 جهان شناسیو  فرضیه ی ام

آینشتاین و ( osmsdt tdC msososm)با در نظر گرفتن نظریه های نسبیت کلی 

عه ی انبساط جهان در زمانهای بسیار دور این طور محاسبه شده که غلظت و درجه مطال

. می رسیده است( بی نهایت)میلیارد سال قبل به حداکثر ممکن  62حرارت جهان حدود 

کیهان شناسان به این نتیجه رسیدند که این بی نهایت ها نشان دهنده ی فروریزی 

ین فیزیکی تازه ای جانشین بعضی از انفرمولهای ریاضی مربوطه بوده و باید قو

از آنجا که الگوی انبساطی از بهم پیوستن فرضیات  بهر حال،. آینشتاین شود نظریات

کمبودهائی برای توجیه جهان  مختلف و طی قرن بیستم بطور تدریجی مقبول افتاده ولی

ارائه ی  ، بعضی از دانشمندان در قبول بی چون و چرای آن تأمل کرده و بدنبالندداشت
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همان طور که اشاره کردیم، مهمترین مشکل در این الگو . نظریات موثق تری برآمدند

فروریختن فرمول های ریاضی در مقیاس های بی نهایتی است که برای درجه حرارت 

. و تراکم در هسته ای در نظر می گیرند که انفجارش موجب بیگ بنگ شده است

همان طور که . ارها و غشاء ها ارائه داده شده اندت با استفاده از تئوری ترجدیدنظریات 

اشاره کردیم، در این نظریه انبساط عظیم شروع جهان نیست، بلکه حالت گذار انفجاری 

، یعنی همان پالسمای آنبه حالتی با غلظت باالی انرژی ای از یک حالت با غلظت کم 

ی پیچیده و اغلب نامفهوم وطبق این الگ. که بعد از بیگ بنگ تولید شده استاست  داغی 

جهانی تصور می شود که در آن خمیر  که جنبه هائی از آن بشدت نظریه ای هستند،

احتماالً  اتمایه، یا ماده و انرژی سازنده ی هستی از ازل وجود داشته، و در تناوب

محتویات آن یعنی کهکشان ها، ستاره ها، میدان های فضا و ، زمینیتریلیون ساله ی 

هر یک سیر تحولی خود را طی کرده، پیر و فرسوده شده، به مرگی  ختلفهی مژانر

و بطور متناوبی در تناوبات بعدی همین خمیر مایه است که تا ابد . دنطبیعی فرو می رو

، همان طور که در تناوبات ازلی قبلی همین سیر دیگری را برپا می کندآینده ی جهانهای 

ن نظریه شروع زمان به ازل برگشته، و عنصر یا واضح است که در ای. را طی کرده اند

فقط طی تناوبها تغییر شکل داده و  ،عناصر سازنده ی جهان برای همیشه وجود داشته

تحول جهانی یک سری از همین تغییر شکل ها از داغ به سرد، . ندنتولدی تازه پیدا می ک

تماالً تریلیون ساله از غلیظ به رقیق، از همگنی به غیرهمگنی است که طی تناوبهای اح

کهکشانها و قبل از بیگ  فروریزیبعد از یعنی در اواخر هر تناوب، . تکرار می شوند

و بدون چین و چروک  یکنواخت، صاففضا بطور طبیعی با انتشار انرزی بنگ بعدی 

مرحله دارد و از آن جا که تناوبات تکرار می شوند هر مرحله  1هر تناوبی . می شود

شروع تناوب در نظر گرفت، ولی برای تسهیل فهم موضوع مثل الگوی  ای را می توان

انبساطی تناوبات را از وقتی شروع می کنند که درجه حرارت و غلظت انرژی جهان به 

در این الگو احتیاجی نیست که درجه ی حرارت و تراکم به . باشدباالترین درجه رسیده 

انین ریاضی و فیزیک فرو می ریزند، بی نهایت برسند، بی نهایت هائی که در آنها قو

طبق این . بلکه بیگ بنگ را هم می توان با قوانین شناخته شده ی فیزیک تعریف کرد

نظریه قبل از بیگ بنگ بعدی فضای غشائی بحداکثر مسطح و صاف شده و پر از 

و تبدیل انرژی ای می شود که توزیع یکنواختی داشته، و از اضمحالل انرژی تاریک 

در لحظه ی انفجاری . حاصل شده استتناوب همان ازنده ی جهان به انرژی در مواد س

مقداری از این انرژی به ماده و پرتوهائی تبدیل می شود که توزیعی یکنواخت و درجه 
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 اجازه ی شکل گیرید، درجه حرارتی که دار کمتر از بی نهایتولی  حرارتی بسیار باال

ولی . وانسته ذرات تحت اتمی دیگر را شکل دهد، و ترا دادهکوارک ها و الکترون ها 

انرژی همیشه نهایت  مقدارقبل و بعد از بیگ بنگ بافت کلی فضا دست نخورده مانده، 

داشته، و زمان هم از بیگ بنگ شروع نشده، بلکه ازلی بوده و همچنان بطور یکنواختی 

نی با فضای مسطح و در این نظریه، از آنجا که انفجار از جها. ادامه یافته و می یابد

با اندازه ای ثابت ساخته شده که بعد از انفجار تشعشعات در آن غلبه دارند،  ، وصاف

، در درجه حرارت ولی. احتیاجی به دوران انبساطی اولیه هم نیست
37

پالسمای  61

در این الگو . لحظه ی بیگ بنگ تفاوت عمده ای بین دو الگوی انبساطی و تناوبی نیست

ختصر بین ماده و ضد ماده موجب ازبین رفتن ضد ماده و بقاء ماده شده نیز تفاوت م

دوران غلبه ی ماده . است و از آن به بعد سیر جهان در دو الگو شبیه بهم فرض می شود

در جهان را بخش مادی به دوران غلبه ی انرژی تاریک تبدیل می شود، که انبساط 

ی این انبساط تراکم کهکشانها، ستاره شتاب بخشیده، و در نتیجه فضای از قبل موجود 

یعنی )محتویات فضا ها، گرد و غبار فضائی، مولکول ها، و اتم ها کمتر و کمتر شده، و 

به حالت یکنواخت و تهی از تشعشعات و انرژی در می آید، که در اواخر آن آثار  (جهان

در این . ندجهان در حال تحول کنونیش در آن باقی می مامواد موجود در مختصری از 

برای ابد ادامه پیدا نمی کند، بلکه بعد از یک تریلیون محتویات ماده در فضا الگو انبساط 

سال انرژی تاریک نیز اضمحالل پیدا کرده، یا خواص فیزیکی اش تغییر یافته، و در 

توقف انبساط . نتیجه، از شتاب انبساط کاسته شده، و باالخره انبساط متوقف می شود

 .است در محتویات مواد ضی آرامشروع انقبا

از آنجا که جهان از تارها و غشاءهای قابل ارتجاع  بر اساس این فرضیه

ساخته شده است، با از بین رفتن نیروی کششی، و آزاد شدن تارها و غشاء ها جهان 

 .انقباض پیدا می کند ، یا بادکنکی که بادش خالی شده،که آزاد شده یمانند کش و یا فنر

وضع انقباضی انرژی تاریک به مخلوطی از انرژی جنبشی و انرژی پتانسیلی در این 

همزمان با این تغییرات اثر گریز از مرکز انرژی تاریک بر فضا . تبدیل می شود

در این وضع انرژی . باعث انقباض جهان می شوداست که ین امر امعکوس شده، و 

الئی که دارد بطور یکنواختی در تاریک ویژگیهای گازی پیدا کرده و با فشار بسیار با

در شروع انقباض غلظت انرژی تاریک بسیار کم و مساوی . فضا منتشر می شود

با ادامه ی انقباض غلظت انرژی به سرعت . غلظتی است که امروزه مشاهده می شود

افزایش یافته، و انرژی جاذبه که در میدان جاذبه ذخیره شده بوده، به نوعی انرژی 
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غلظت این نوع انرژی تاریک بمراتب سریعتر از . ار باال تبدیل می شودتاریک با فش

، و بر انواع دیگر بیشتر شدهو افزایش منحنی فضائی شده، غلظت انواع دیگر انرژی 

با غلبه ی این نوع انرژی، علیرغم انقباض فضای جهان، شکل . انرژی غلبه می کند

خره انقباض به مرحله ی باال. مسطح و صاف و بی چروکیدگی آن حفظ می شود

مقداری از شکل پر توان انرژی تاریک بطور ناگهانی تبدیل به ماده . خردشدگی می رسد

از آنجا که فضای جهان قبل از . و پرتوها شده، و جهان شروع به کش آمدن می کند

بعد . انفجار مسطح و صاف بوده، بالفاصله بعد از آن هم صاف و مسطح باقی می ماند

، نوع پر توان انرژی تاریک که بر جهان در حال انقباض مستولی شده بود از انبساط

 . مسئولیت نگهداری شکل مسطح و صاف جهان را بعهده می گیرد

اِم و دنیای برین ها، محققان  همان طور که اشاره رفت، با استفاده از نظریه ی

وبی بودن هستی دیگری راجع به تناجالب توجه و افسانه وارهای کیهان شناسی نظریات 

جهان، با قبول وجود دنیای دو برینی ارائه داده اند که با نظریه ی انبساطی با سرنوشت 

جهان مرئی و محسوس محبوس ها این نظریه یکی از در . دنیک جهتی متفاوت می باش

همین دو برین در . در دنیای چهار بعدی، بین دو برین با ابعاد بیشتری غوطه ور است

منطقه ای از این دو برین در تناوباتی . ه ی قبلی نیز وجود داشته انددنیای فرومرد

در لحظه ی جدائی در منطقه ی برخورد انفجاری . میلیارد ساله بهم برخورد می کنند

عظیم رخ می دهد که همان بیگ بنگ فرضیه های دیگر، و شروع یک تناوب جدید از 

super)-ق العاده قرینه این دو برین قبل از برخورد بحالتی فو. هستی است

symmetry) با نزدیک شدن این دو . اند از ماده در می آیند که کامالً مسطح و خالی

باعث می شوند که این دو غشاء مثل ( psodpg mtddsos)برین جهش های کوانتومی 

وقتی که چنین غشاء های چین و . پرچمهائی که در باد موج می زنند، موجدار شوند

برخورد می کنند، سطوحشان در مکان ها و زمان های مختلفی بهم چروک داری بهم 

لذا تمامی بیگ بنگ در یک آن اتفاق نیافتاده بلکه در نقاط مختلف در . تالقی می کنند

. ، و جهان های دیگری را هم می تواند خلق کندزمانهای مختلفی پیش آمده و خواهد آمد

ت، و تراکم را در بیگ بنگ حل همین ویژگی است که موضوع بی نهایت بودن حرار

کرده، و تفاوت زمان برخورد، اختالف درجه ی حرارت و غلظت پرتوها و ماده را در 

در لحظات . نقاط مختلف فضا، و تولد کهکشانها، و ستاره ها ی نو را توجیه می کند

بالفاصله بعد از . ها، مقیاس های زمانی مورد نظر بسیار کوچک بوده اندء برخورد غشا

یگ بنگ در هر نقطه ی برخوردی این دو برین غلظت انرژی ب
611
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برایر غلظت 
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انرژی تاریک زمان ما بوده است تا بتواند دورانی از انبساط سریع جهان را ممکن 

غلظت انرژی را نیروی فنر مانند بین این دو برین تعیین می کند که هنوز هم . سازد

گذشت زمان، و بعلت کاهش انرژی، جدائی با . عامل انبساط شتاب دهنده ی جهان است

وقتی جدائی در نقطه ای به . این دو برین کم کم کاهش پیدا کرده و بهم نزدیک می شوند

این تالقی انفجار بزرگی را ایجاد، . صفر برسد دو برین در آن نقطه با هم تالقی می کنند

 . و محل تالقی فنر وار از هم دور و تناوب ادامه پیدا می کند

Paul J. Steinhardt, Neil Turok. Endless Universe Ceyond 

the Big Bang. The Double Day Publishing, New York, 

NY, USA 2007 

  

 

شما این جا "برای مطالعه ی آن از نقطه ی . طرح شماتیکی از دنیای برینی: 8.7شکل 

را بر اساس  شروع کرده و در جهت حرکت عقربه های ساعت تحوالت هستی" هستید

 .نظریه ی غشاها مطالعه نمائید

شکل شماتیک فوق فرضیه ی تناوبی بودن هستی جهان بر اساس نظریه ی 

در زمان حالی که ما در آن زندگی می کنیم و حیات امکان . غشاء ها را نشان می دهد

پیدا کرده، انرژی تاریک بر جهان غلبه داشته، و باعث انبساط شتابان فضا و دور شدن 

یک تریلیون سال بعد از بیک بنگ کنونی انرژی . کهکشانها و مواد از یکدیگر می شود
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این پهن شدن ها . تاریک برین ها را در هر بعد سه گانه شان صد بار دوبرابر می کند

چین و چروک های برین ها را کم کرده، آنها را از انرژی پرتوی و ماده ی باقی مانده 

در . مسطح کرده، و آنها را صاف و موازی هم قرار می دهد از جهان قبلی تهی و کامالً 

فضای . این زمان انرژی منبسط کننده تمام شده و انبساط شتابان جهان به پایان می رسد

در این وقت نیروی . بین برین ها کاسته شده، ولی پهن شدنشان خیلی آهسته ادامه می یابد

بهم نزدیک، و چروکیدگی کوانتومی را بین برینی بُعد اضافی را کاسته و برین ها را 

تبدیل می ( کی نتیک)مقداری از انرژی ذخیره شده به انرژی حرکتی . تشدید می کند

در این حال نیروی جاذبه به کمک نیروی حرکتی برین ها در آمده و برین های . شود

که کمی  شودچروکیده شده در نقطه ی خاصی بهم برخورد کرده و پالسمائی ایجاد می 

. بالفاصله بعد از تالقی، برین ها فنر مانند از هم دور می شوند. غیر همگن است
33-

61 

یک . ثانیه بعد از بیگ بنگ برین ها بحالت سکون در جای اولشان قرار می گیرند

میلیونیوم ثانیه بعد از بیگ بنگ برین ها در حالی که مملو از انرژی پرتوی هستند، با 

با گذشت زمان انرژی پرتوی رقیق شده، و ماده . دهند سرعت به کش آمدن ادامه می

غلبه کرده و حول غیر یکنواختی ها جمع شده تا کهکشانها و ستاره ها را شکل دهد، و 

 . دوباره جهان به جائی برسد که ما در آن زندگی می کنیم

بر اساس نظریات دنیای غشائی این طور محاسبه شده است که در آینده دو 

در مقیاس میلیارد سال جوان هستند،  62.7سوار بر برین ها که فعالً  جهان سه بعدی

پیر و فرسوده شده و محتاج تولدی تازه  عمری یک تریلیون ساله را طی کرده،زمینی 

بعضی فرض می کنند که ممکنست جهان برینی ما بطور زودرسی با جهان . می شود

را می پیماید، برخورد کرده  برینی سرگردان دیگری که در فضای الیتناهی سیر خودش

برداشت هائی که بی شباهت به . کندو بیگ بنگی زودرس تر از یک تریلیون سال ایجاد 

 .قبل از عصر علم نیستند اسطوره ایتوجیهات 

 

 ، خورشید، و زمینتشکیل کرات آسمانی

  

پا به  ن طریقبه آجهان که شود  اتفاق نظر پیدادر هر الگوئی که باالخره 

اشته، نیروی جاذبه ای که باعث جذب مواد به یکدیگر می شود، مناطقی از هستی گذ
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ابرهای حاوی ماده را در خود فروکشیده، و منظومه های کهکشانی جدید را پایه گزاری 

در مرکز هر کهکشان یک سیاه چاله، و در مرکز هر منظومه ی شمسی یک . کرده است

اقمارشان، و بر اساس قوانین فیزیکی در ستاره، و در اطراف آنها سیاره ها همراه با 

در نتیجه ی نیروی جاذبه ی فوق العاده ی موجود در سیاه چال ها . حال گردش هستند

(Cmsei lsmso) الکترون های اتم ها از مدارهای چرخشی بدور هسته پائین افتاده و ،

باعث خنثی بار الکتریکی تارهای سازنده ی این الکترون ها . بدرون آن کشیده می شوند

شدن بارالکتریکی تارهای سازنده ی پروتون های سیاه چاله شده، و تمامی آن را به توده 

از بین رفتن فضای بین هسته و مدارهای الکترونی تراکم . دنای نوترونی تبدیل می کن

ً فراخ اگر . ماده را در سیاه چاله ها بشدت افزایش می دهد برای درک این فضای نسبتا

را توپ فوتبالی در نظر بگیرید که در مرکز کره ی زمان قرار گرفته، هسته ی اتم 

الکترونها در باالترین سطح اتمسفر زمین، و در حول آن با سرعتی آن چنان فوق العاده 

گوئی . در حال گردش هستند که نمی توان موقعیتشان را در هر لحظه با دقت تعیین کرد

در اطراف اتم ایجاد کرده اند که به سهولت  غبار ایجاد شده توسط این الکترونها سدی

فضای بین هسته و الکترون ها مملو از انرژی الکترومغناطیسی است . قابل نفوذ نیست

شدت انرژی این میدان کوچک . که مانع سقوط الکترورنها به اندرون هسته می شود

ب جهش الترومغناطیسی داخل اتم ها با دریافت انرژی اضافی به هر شکلی باشد موج

. می شود خارجیالکترونها از مدارهای کم انرژی تر داخلی به مدارهای پر انرژی تر 

بی ثبات بوده و تمایل به بازگشت های تازه در این موقعیت  ی انرزی گرفتهالکترون ها

از دست دادن انرژی اضافی، برگشت به حال اول، و لذا با . به موضع اولیه شان دارند

خود را بصورت میدان قبلی گرفته شده ی و انرژی  برگشتهت خود الکترون به مدار ثاب

ذره ی حامل این انرژی همان فوتون است که . الکترومغناطیسی در فضا آزاد می کند

این . ویژگی های امواج الکترومغناطیسی خود را نشان می دهدهنگام عبورش از فضا 

بسته به .  می کند نورتولید  دسوزاندن مواهمان پدیده ای است که با حرارت دادن و یا 

انرژی آزاد شده، فرکانس امواج الکترومغناطیسی پرتو حاصله بیشتر یا کمتر مقدار 

تفاوت  یبوده، و از طیف اشعه های یونیزه کننده ی گاما تا امواج رادیوئی و ماکروویو

 . می کنند

رژی و اخد انبرای  در توده ی نوترونی سیاه چاله ها آزاد نبودن الکترونها

از دست دادن انرژی عامل اصلی سیاه بودن،  هنگامتغییر مدار و ایجاد فوتون های آزاد 

از طرف دیگر نیروی جاذبه ی فوق العاده . استدر آنها  یعنی عدم قابلیت ایجاد فوتون
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زیاد این توده های کهکشانی اجازه ی انعکاس و یا خروج فوتونهای برخورد کننده با آن، 

 . خلق شده در آن را نمی دهد و یا احتماالً 

براساس مطالعات و فرضیات فیزیک کهکشانی توده ی سیاه چاله ی واقع در 

درجه . میلیون برابر توده ی خورشید منظومه ی شمسی ماست 2مرکز کهکشان شیری، 

ی حرات سیاه چاله ها با وزن آنها ارتباط معکوس دارد، چون که با افزایش وزن نیروی 

سیاه چاله . افزایش یافته، و مانع آزاد شدن انرژی حرارتی از آن می شودجاذبه ی توده 

( Ssmso totdیک واحد وزن خورشیدی)ای که وزن آن به اندازه ی وزن خورشید باشد 

در . دارد( درجه باالی صفر مطلق میلیاردیوم 11)نانو کلوین  11درجه حرارتی معادل 

تمامی توده ی منظومه ی شمسی را  % 38حالی که درجه ی حرارت مرکز خورشید که 

هرچه توده ی سیاه چاله . میلیون درجه ی سانتیگراد است 63در خود جای داده، 

ه شده، و باالخره کوچکتر باشد داغتر شده، و با از دست دادن انرژی از توده ی آن کاست

ه ی ماه اگر سیاه چاله ای به اندازه ی کر. و سیاه چاله از بین می رودمواد آن متصاعد،

البته گازهای اطراف سیاه چاله، . درجه ی کلوین می رسد 3.7باشد، درجه حرارتش به 

قبل از جذب شدن به آن بشدت داغ شده، و درجات حرارتی چندین هزار کلوینی پیدا می 

مشاهده ی تراکم تشعشعات این گاز ها در وسط کهکشان شیری یکی دیگر از دالئل . کنند

برای مجسم کردن توده ی سیاه چاله ها اگر تصور . ین محل استوجود سیاه چاله در ا

 6,281,111کنید که خورشید به یک سیاه چاله تبدیل شود قطرش که در حال حاضر 

اگر کره ی زمین به سیاه چاله تبدیل شود . کیلومتر است به سه کیلومتر تقلیل می یابد

و سرنوشت آنها از ویژگیهای سیاه چاله ها . قطرش به یک سانتیمتر می رسد

موضوعات داغ مورد بحث بین دانشمندان رشته های مختلف علمی بوده و واضح است 

که جواب ها بیشتر در فرمول های ریاضی گنجانده می شوند تا در تحقیقات آزمایشگاهی 

 . و یا مشاهدات عینی
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نظومه ی م. به تراکم تشعشعات در مرکز کهکشان دقت نمائید. تصویری از کهکشان شیری:8.7شکل 

 .حدود ساعت هفت شکل مشخص شده است( Ppo Ssmso SCodsg)شمسی ما 

تا اواسط قرن بیستم دانشمندانی که نظریه ی بیگ بنگ را ارائه داده بودند 

 بودند که محسوس حواس انسانهاای ای معمولی درگیر مطالعه ی مواد اتمی و انرژی ه

ولی، با پیشرفت در . می شدپی برده  دستگاه های آزمایشگاهی بوجودشان بوده و یا با

علوم مربوط به کیهان شناسی و فیزیک معلوم شد که دو بخش از جهان نادیده گرفته شده 

این دو بخش در پس زمینه ی کائنات اثراتی عمیق و کنترول کننده ای بر همه ی . اند

ه نور ساطع می کنند و نه آن را جذب می ن هائی که بخش. چیزهای محسوس می گذارند

این بخش ها در آزمایشگاه قابل . کنند، لذا مرئی نبوده و لقب تاریک به آنها داده شده است

از پروتون، نوترون یا الکترون هم ساخته نشده فرض بر این است که ساختن نبوده، و 

در جهان را در  تمامی انرژی ها و مواد موجود % 33در زمان ما این دو بخش . اند

خود انباشته اند، که همان انرژی و ماده ی تاریک هستند که بارها به آن اشاره رفته 

یگر نداشته، و در سیر ، هیچ وجه مشترکی با یکدنامرئی بودناین دو بخش بجز . است

این طور بنظر می رسد که ماده ی . وظائفی کامالً متفاوت بعهده دارند تحولی جهان

 . ا شکل داده، و انرژی تاریک سرنوشت ساز آینده ی کائنات استتاریک گذشته ر

ند که کهکشانهای بشقاب مانند ه امطالعات کهکشانی اوائل قرن بیستم معلوم کرد

فقط وقتی می توانند این شکل را برپا و آن را حفظ کنند که انرژی و توده ای  ،(دیسک)
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. در داخل آن ها وجود داشته باشندبمراتب بیشتر از ماده ی مرئی و انرژی های معمولی 

 .شروع شد ،لذا، کوشش برای یافتن انرژی و توده ای که بتواند این امر را توجیه کند

 

 

شکل دیسکی یک کهکشان، که برای حفظش به نیروهائی بیش از نیروی : 8.8شکل 

 .جاذبه احتیاج است

بر پرتوهائی با مشاهده ی اثر میدان جاذبه ی توده ای نامرئی  6381در سال 

، وجود چنین ماده ای به اثبات عینی رسید، اثری که عدسی شتندکه از درون آن می گذ

ماده ی تاریک موجود در فضای . نام گرفت (gravitational lensing)کردن جاذبه 

کهکشانها، گرچه قابل رؤیت نیستند، ولی نیروی جاذبه ی آنها پرتوهای عبور کننده از 

 . کرده و مانند یک عدسی آنها را در یک نقطه جمع می کند درون آنها را منکسر

طی دهه های اخیر کیهان شناسان به این نتیجه رسیده اند که ماده ی تاریک 

این طور بنظر می رسد که چند . برای شکل گیری تمامی ساختارهای جهان الزامی است

غ بوده است، صد هزار سال بعد از بیگ بنگ، وقتی که جهان مملو از پالسمائی دا

ذرات تحت اتمی سازنده ی عناصر انرژی فوق العاده ی پرتوها مانع می شده که 

و الکترون ها شکل می گیرند، بتوانند دور هم جمع شده و اتم ها را  معمولی، که از هسته
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سال بعد از بیگ بنگ که غلظت ماده بیشتر از تشعشعات شده بوده،  73111. برپا کنند

در این وضع، با تغییراتی جزئی در . یر خلقت پیدا شده استمرحله ی مهمی در س

تا . غلظت ماده، نیروی جاذبه توانسته مواد را بصورت ساختار هائی متشکل شکل دهد

وقتی که غلظت نسبی انرژی غالب بوده است، انبساط سریع جهان مانع تشکیل این 

ی ها سرعت انبساط نیز با غلبه ی ماده بر انرژ. ساختار های متشکل مادی می شده است

بعد از  .تا حدی کاهش یافته، و این امر در تشکیل ساختارهای مادی تأثیر گزار شده است

از آن جا . آن کهکشانها شکل گرفته، و در درون آنها ستاره ها و سیاره ها متولد شده اند

ز این که ماده ی تاریک تحت تأثیر انرژی پرتوها قرار نمی گیرد، این ماده خیلی قبل ا

که ماده ی معمولی بتواند دور هم جمع شود، توانسته دور هم جمع شده و بصورت 

وقتی که پالسمای داغ آنقدر سرد شده است که الکترون ها . ابرهای غلیظی تجمع پیدا کند

و هسته ها توانسته اند با هم ممزوج شده، و اتم های خنثی را بسازند، ماده ی معمولی 

درست قبل از این زمان ابرهای ماده ی تاریک . کندرتوها آزاد از پ خود را قادر شده

شکل گرفته و به اندازه ای غلیظ شده بوده اند که می توانسته اند مواد معمولی را به 

اگر . مرکز خود جذب کنند، جائی که کهکشانها، ستاره ها و سیاره ها شکل گرفته اند

ز این تعدادی که هستند نادر تر می کمک این ماده ی تاریک نبود، کهکشانها بمراتب ا

، و با افزایش انبساط فضا هبعالوه، در اکثر نقاط فضا انرژی تاریک غلبه می کرد. شدند

 دور هم جمع شده واند  هکه نمی توانست کاهش پیدا می کردهمعمولی طوری  موادغلظت 

ا و سیاره شکل گیری کهکشانها، ستاره ه این بدون. دنموجود را شکل بده اجسام سماوی

گرچه . پیدا نمی شده است، و اثری از زمین و حیات هم متشکل شوندها هم نمی توانستند 

هنوز هم به خواص ماده ی تاریک پی برده نشده است ولی بنظر می رسد که همه ی ما 

اکثر دانشمندان معتقدند که ماده ی تاریک از اقیانوسی از . وجودمان را مدیون آن هستیم

ئی ساخته شده که از نظر الکتریکی خنثی بوده، لذا با ماده ی معمولی فعل عناصری ابتدا

به این دالئل است که با وجود . و انفعال نکرده، و نور را هم نه ساطع می کند و نه جذب

این که کره زمین با گردشش بدور خورشید بطور ممتد از درون غباری از ماده ی 

 . د آن پی ببریمتاریک عبور می کند، نمی توانیم به وجو

میلیارد سال عمر اولیه ی جهان عصر غلبه ی ماده های معمولی و تاریک  3

بوده است، دوره ای که در آن اولین اتم ها، مولکول ها، ستاره ها، و کهکشانها شکل 

جهان، و ماده و پرتوهای معمولی  توده ی % 81در این دوره ماده ی تاریک . گرفته اند

میلیارد سال اخیر، انرژی تاریک بعنوان انرژی  3در . می داده اندبقیه ی آن را تشکیل 
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در زمان ما گرچه انرژی تاریک سه برابر ماده ی . غالب بر جهان مستولی شده است

تاریک غلظت دارد، ولی چون ماده ی تاریک تحت تأثیر نیروی جاذبه واقع نمی شود تا 

سازد، دشوارتر قابل بررسی دور هم جمع شده و توده های مشخص و پابرجائی را ب

احتمال دارد که تک عنصر سازنده ی آن قادر به فعل و انفعال با عناصر دیگر . است

 .دننبوده و نمی تواند سامانه ی نوظهوری را بسازد که قابل دوام و شکل گیری باش

تنها راه پی بردن به وجود انرژی تاریک اندازه گیری اثر نیروی گریز از 

مطالعات زیادی نشان داده . ر نواحی بسیار وسیع جهان اِعمال می کندمرکزی است که ب

اند که مجموع تمامی مواد متراکم شده، چه معمولی و چه تاریک، کمتر از نصف غلظت 

لذا، فرض بر این گرفته . انرژی الزم برای شرح سرعت شتاب دار انبساط جهان است

وده، یعنی با پرتوهای معمولی شده که جهان مغلوب نوعی از انرژی است که شفاف ب

این انرژی باید به . فعل و انفعال نکرده، و بطور یکنواختی در فضا توزیع شده است

از این نظر با ماده ی . دفعی داشته باشد –هدف جلوگیری از تجمع، خاصیت خود 

 . تاریک تفاوت دارد

ساده ترین و مشهورترین مثال انرژی تاریک ثابت کهکشانی 

(cal constantcosmologi )برای اولین بار  است که نظریه ی مربوط به آن را

ثابت کهکشانی مقدار انرژی باقی مانده در هر بخشی . ارائه داد 6367آینشتاین در سال 

 خالء)از جهان است که تمامی مواد معمولی و انرژی های پرتوی از آن خارج شده باشد 

ثابت کهکشانی انرژی کامالً (. شودنسبی، چون خالء مطلق در داخل فضا ممکن نمی 

خنثائی است که در هر نقطه از فضا، و در هر لحظه از زمان غلظتی ثابت داشته، و 

به این معنی که با افزایش حجم فضا و با . حتی با انبساط فضا این نیرو ثابت می ماند

ر این مصرف نیروی جاذبه، مقدار کلی آن به همان نسبت افزایش پیدا می کند، تا مقدا

 .نگهدارد پابرجا در واحد فضا ثابت را

در زمانی که کهکشانها در حال شکل گرفتن بوده اند، غلظت انرژی تاریک   

با . بمراتب کمتر از غلظت ماده ی معمولی بوده است که اثر نیروی انقباضی جاذبه دارد

تاریک انبساط جهان کهکشانها پراکنده تر و تراکمشان کمتر شده، ولی غلظت انرژی 

باالخره در نتیجه ی این انبساط . تغییر پیدا نکرده، و به انبساط جهان ادامه داده است

. تراکم ماده، و در نتیجه غلظت نیروی جاذبه کمتر از غلظت انرژی تاریک شده است

در این زمان بوده است که نیروی گریز از مرکز انرژی تاریک غلبه کرده و به انبساط 

میلیارد سال  3طبق مشاهدات کهکشانی این تغییر وضع . اده استجهان شتاب بیشتری د
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میلیارد سال دو برابر شده و  61قبل اتفاق افتاده، و از آن به بعد انداره ی جهان هر 

انرژی الزم برای این انبساط با مصرف شدن نیروی جاذبه تهیه شده، و در . خواهد شد

اگر انرژی تاریک شکل . خواهد شد نتیجه شکل کلی جهان با افزایش حجمش حفظ شده و

و عملکرد دیگری به خود بگیرد، و یا وقتی که نیروی جاذبه به حدی کاهش پیدا کند که 

قادر به ساختن انرژی تاریک بیشتری نباشد، سیر تحولی آرام و قابل پیش بینی جهان در 

شت از این جهات است که سرنو. هم فروریخته، و جهان محتاج تولد دیگری می شود

 .آینده ی جهان را مقدار و رفتار انرژی تاریک تعیین می کنند

اگر انرژی تاریک ناشی از یک ثابت کهکشانی خاصی باشد جهان با ضریبی 

توانی انبساط پیدا کرده؛ تمامی کهکشان هائی که امروزه دیده می شوند از هم دور شده؛ 

ه؛ و فضا تا حد نیستی رقیق و و با از بین رفتن نیروی جاذبه، کهکشانها در هم فروریخت

بعضی از کیهان شناسان باور دارند که انواع دیگری . بصورت خالئی کامل در می آید

دافع، یعنی نیروی گریز از مرکز  –از انرژی تاریک وجود دارند که آنها هم خود 

، و با گذشت زمان در فضای وسعت یافته رقیق شده، و اثر انبساط دهنده ی خود داشته

در این . این امر باعث کاهش شتاب افزایش حجم فضا می شود. ز دست می دهندرا ا

حال است که انرژی تاریک هم رقیق شده، ثابت کهکشانی کاهش یافته و جهان سیر 

می  sptodsoosoesبه این نوع انرژی تاریک اثیری یا . تحولی دیگری بخود می گیرد

وه بر چهار عنصر اصلی، عنصر اثیری اصطالحی است که به باور قدما عال. گویند

در هر تناوب نوع . که جهان مملو از آن است پنجم یعنی باالترین عناصر یا اتر است

خاصی از این انرژی اثیری جهان را قادر می سازد که از هر دوره ی انبساط شتابان بی 

 بهر حال این طور بنظر می. حد و حصر نجات یافته و زندگی دوباره ای را شروع کند

میلیارد سال گذشته ساختار جدید و یا پیچیده تری در سطح کالن در  3آید که در عرض 

 . جهان برپا نشده و جهان ساده تر و یک دست تر شده است

ً یک  اگر بتوان از بیرون به تمامی جهان نگاه کرد توزیع ساختارهایش نسبتا

جاذبه شان قادرند خوشه ماده ی تاریک و ماده ی معمولی که با نیروی . نواخت می نماید

انرژی جهان را  2/6های متراکمی از ماده را دور هم جمع کنند، رویهم رفته کمتر از 

دافع بوده و  –تقریباً بقیه ی انرژی همان انرژی تاریک است که خود . در بر می گیرند

بهر . در حال انبساط شتابنده ی جهان است تا آن را هر چه بیشتر به یکنواختی بکشاند

حال در زمان ما جنگ کیهانی بین انرژی تاریک و ماده ی تاریک برقرار است، و 
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. بنظر می رسد که انرژی تاریک در حال پیروزی است، مگر اتفاق غیرمترقبه ای بیافتد

 . بحث داغی که بین کیهان شناسان همچنان برقرار است

ارت چند ثانیه بعد از بیگ بنگ درجه ی حرر مجمل می توان گفت که .بط

زمان ، که صد برابر داغ تر از مرکز خورشید ه استجهان یک میلیارد درجه بود

و هسته های هلیوم  و نوترونها با هم آمیخته تون هادر این درجه ی حرارت پرو. ماست

و  لیوم ابتدائی بیشتر در هم آمیختهبعداً هسته های ه. نده ادادمی و سایر عناصر را شکل 

با سرد . ساخته اندل کربن، اکسیژن و عناصر سنگین تر را هسته های عناصری از قبی

شدن بیشتر جهان، الکترون ها در اطراف هسته ها ثبات پیدا کرده و انواع اتم ها را بنا 

و  ستاره ها، ،کهکشانها و ابرهای داغ مملو از این عناصر دور هم جمع شده. نهاده اند

ها سیر تحولی خود را پیموده و بعد از ستاره . انواع سنگهای آسمانی را شکل داده اند

اتمام سوخت اتمیشان قادر به حفظ ساختار نبوده و به حالت درون ریزی انفجاری در می 

در کهکشان شیری سوپرنوائی پنج میلیارد سال قبل . یند که به آن سوپرنوا می گویندآ

سیارات  ، خورشید و تمامیکه کره ی زمینبوده تمامی عناصری حاوی که منفجر شده 

در موجود در آن سوپرنوا مواد  با انفجار این .را تشکیل می دهند منظومه ی شمسی

هسته ی اصلی باقی مانده خورشید و مواد پراکنده از . استه پراکنده شد فضای اطراف

از آن جا که در کوره های اتمی ستاره ها . آن سیارات منظومه ی شمسی را ساخته اند

ی آهن قابل سوخت و استخراج انرژی هستند، بیشتر توده ی تمامی مواد تا حد سنگین

 . سیاره های منظومه ی شمسی از آهن تشکیل شده است

است که ( baryonic) وزن جهان ماده ی معمولیتمامی  % 3 در زمان حال،

و گازهای  ،گرد و غبار ،سنگها ،سیاره ها، و همه ی ستارگان، ساختار اتمی داشته

با داشتن الکترون . منجمله موجودات زنده از آن ساخته شده اندپراکنده در کائنات، 

ترکیباتی می دهد که از اتم به و قدرت فعل و انفعال  ویژگی پویائیخواص فیزیکی اش، 

تعداد . از اهمیت برخوردار استبیش از همه برای ما انسانها  این امر. ها ساخته شده اند

 مغناطیسی را ایجاد می کنندفوتون های جهان که انواع پرتوهای الکترو
88

 عدد 61

وزن معادل انرژی فوتون ها، چه بصورت انرژی مایکروویوی . تخمین زده می شود

زمینه ای، و چه بصورت فوتونهای آزاد شده از فعل و انفعاالت اعصار جوانی جهان، 

، مقدار مختصری از وزن کائنات را تشکیل می کیستارگان و فعل و انفعاالت الکترونی

سرد  ثلث وزن باقیمانده ی جهان از ماده ی تاریک این طور فرض شده است که. دنده

و با محاسبه ی اثر نیروی جاذبه اش به وجود  ،ساخته شده که به آهستگی حرکت کرده
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مقدار کمی از این نوع ماده ی تاریک هم بعضی فکر می کنند که . آن پی برده شده است

، توان ساطع کردن انرژیلذا  ،ولی الکترون نداشتهاز پروتون و نوترون ساخته شده، 

ماده ی تاریک داغ که . baryonic dark matter) ) داردرؤیت ن یتو قابل پویائی

است سرعت فوق العاده ای داشته، و از ذرات بدون بار الکتریکی ( ospdotos)نوترینو 

اندازه ای حجم و هر  ه، بمعمولی ساختارهای ماده یو بدون فعل و انفعال با  ،ساخته شده

اگر دستتان را در مقابل نور خورشید بگیرید در . از درون آنها عبور می کند که باشند،

بدون این که  ،دنن عبور می کنهزار نوترینو ساطع از خورشید از آهر لحظه هزاران 

درون کره ی زمین از مواد نوها بدون فعل و انفعال با ینوتر. اثری بر دست شما بگذارند

 ی است که بهو انفعال با ذره ی هیگ هم ویژگی دیگرعدم فعل . عبور می کنند هم نآ

توده ی کلی جهان را  وزن % 1.6نوترینوها فقط . وزن قابل بررسی نمی دهد نوترینوها

برخالف ماده ی تاریک که ظاهراً بطور بی نظمی در جهان پراکنده . شامل می شوند

وزن میدان های انرژی . ضا را اشغال کرده استبطور یکنواختی فی تاریک ژانراست، 

فرمول  بارا بر اساس تبدیل مقدار انرژی آنها 
2

E=MC همان طور که . محاسبه می کنند

با نیروی جاذبه که مسئول جذب مواد با توان گریز از مرکز،  ی تاریکژشرح دادیم، انر

 . معمولی وزن دار به یکدیگر است در حال تقابل است

انرژی کائنات  میدان های این عناصر و د از بیگ بنگ و با بروزبالفاصله بع

و از آن به بعد براساس  ه،شکلی ابتدائی بخود گرفت نوظهوربصورت یک سامانه ی 

به  و تمامی جهان را ،هقوانین حاکم بر این نوع سامانه ها به پیچیده تر شدن ادامه داد

در  ها انرژیانواع تا وقتی که  بر اساس همین قوانین .اند در آوردهشکل زمان ما 

این کالن ترین سامانه قرار داشته باشد به تحول و پویائیش ادامه داده و تغییر دسترس 

تغییر ساختار  ،یژبه محض قطع انر ،شکل خواهد داد و مانند هر سامانه نوظهوری

 . کرده و درهم فرو می ریزداصولی پیدا 

 

 حیات   و ،انرژی ها ،مواد

و انرژی هائی که از نظر حیاتی بطور بالفصل  موادی دانیم، تا حدی که م

 :برای انسانها مهم هستند عبارتند از
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نوترون و  ،از پروتون بوده، وسازنده ی اجسام که  (baryotic) ماده ی مرئی -6

مده و بدن موجودات الکترون ساخته شده، و بصورت اتم ها و مولکولهای متنوع در آ

 .درا شکل می دهزنده 

تغییر که باعث  میدان های الکترومغناطیسی محصول شتاب زاویه دار الکترون هائی -3

می و غیرحیاتی واقع در اندرون موجودات زنده رفتار کوانتومی مولکول های حیاتی 

زنده به اشتراک  موجوداتبین مولکول ها و اتم های درون بدن این الکترون ها . شوند

ی آنها را متأثر کرده و قطعات اطالعاتی جدیدی خلق گذاشته شده و رفتارهای کوانتوم

این تبادالت الکترونی و استعداد  .کرده که توسط آنها رفتارهای حیاتی ظهور می کنند

باشند  قابل برگشتکه باید ی کوانتومی یاتی به ایجاد چنین تغییر رفتارهامولکول های ح

و انجام وظائف را میسر را  هزندموجودات و یکپارچگی  ثبات ،پویائی، ادامه ی زندگی

چرخش زاویه دار محصول  الکترومغناطیسی تبادل انرژی میدان های. می سازندممکن 

ً تمامی فعل و  ، و محصوالت نهائی آنها مانند فوتون ها،الکترون ها مسئول تقریبا

 که تقریباً تمامی پدیده ها، بجز ،استبا موجودات زنده  مرتبطی روزمره  مهم و انفعاالت

الکترون ها را  هستند که امواج الکترومغناطیسی همین .نیروی جاذبه را شکل می دهند

ها تا اتم  ،داشته و فضای بین انها را پر کرده در مدارهای خود در اطراف هسته نگه

از با به اشتراک گذاشته شدن، و الکترون های اتم های مجاور . دنشکل بگیرد نبتوان

 ، و ثبات آنهابا هم فعل و انفعال کرده و مولکول هاکه  میدان انرژی استطریق همین 

این سلسله مراتب تبادالت الکترونی زیربنای تمامی رفتارهائی است . را شکل می دهند

 .طلوع کرده اند شتکاملی –که در سامانه ی حیات طی تاریخ تحولی 

انفعاالت  محصول فعل وآنها هم فوتون های ساطع شده از خورشید که پرتوهائی از  -2

، بسته به انرژی موجود از آن ساطع شدهالکترون ها در کوره ی بسیار داغ آن هستند، 

آنها  طیفد که نایجاد می کن با تناوبات مختلفی الکترومغناطیسی امواجدر فضا  ،آنهادر 

نه با رسیدن به زمین این تشعشعات . از اشعه ی گاما تا امواج رادیوئی متفاوت می باشند

د، نمیسر می کن دارای دستگاه بینائیان دیدن ماده ی مرئی را برای موجودات تنها تو

انرژی  .می کنندسوخت منابع انرژی برای ادامه ی حیات را تأمین ترین زیربنابلکه 

نهفته در این فوتون هاست که جذب سلولهای کلروفیل دار گیاهان شده و با استفاده از این 

 با هم ترکیب و قند، یعنی سوخت زیربنائی حیاتانرژی کربن، اکسیژن و هیدروژن 

   .مونتاژ می شود
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فوتون های با انرژی بیشتر امواج با تناوب  .طیف امواج الکترومغناطیسی: 8.8شکل 

یشتری ایجاد می کنند که قدرت ایجاد فعل و انفعاالت شیمیائی بیشتری دارند تا فوتون ب

  .های با انرژی کمتر که امواج با تناوب کمتری را ایجاد می کنند

انرژی گرمائی محیط که از خورشید در اختیار گذاشته شده، و شرائط محیطی را -2

 . آماده ی پردازشهای حیاتی می کند

ژی جاذبه که یکی از اساسی ترین نیروهائی است که در گام اول اجازه ی میدان انر-3

جو الزم برای ایجاد حیات در کره ی  ،و در گام بعدی ،شکل گرفتن خود کره ی زمین

زمین را مهیا کرده، و موجودات ساخته شده از ماده ی معمولی و خود این مواد را پای 

 .بند کره ی زمین نموده است

عناصر و انرژی های شناخته شده و شناخته نشده ای که در  بدون شک تمامی

، با هم فعل و انفعال کرده، و طبق قوانین و تمامی محتویاتش دخیلند شکل دادن جهان

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


  

 320 

پیدا  کره ی زمینسامانه های نوظهور توانسته اند تحت شرائط خاصی که طی زمان در 

 .شده زندگی را با اشکال و رفتارهای متنوع آن شکل دهند

، از (تیکباریا)، برخالف ماده ی معمولی انرژی میدان هایکه  تأکید کنمباید 

 ،گرچه حفظ ساختارهای فیزیکی. یستندنگیری شکل قادر به  ،هر نوعی که باشند

بطور ممتد محتاج نوعی انرژی است، ولی هیچ یک از  ،بخصوص ساختارهای حیاتی

در ، لذا موجوداتی که ندارند گیرییا شکل قابلیت تجسم به تنهائی میدان های انرژی 

به  .داشته باشندنمی توانند وجود  ،از آتش ساخته شده اند برخی از پارادایم های تفکری

بعلت  همشکل بگیرند، آنها ماده ی تاریک فرض محالی هم که موجوداتی بتوانند از 

الکترون  تننداشه ایم، و قابلیت فعل و انفعال با عناصری که ما از آن ساخته شد فقدان

که از ماده ی  انسانی با یکدیگر و یا ، و یا ارتباط برقرار کردنپویائیقادر به های فعال 

 . ندموجودات حیاتی نیسترفتارهای متأثر کردن  معمولی ساخته شده نداشته، و قادر به

ار الکترومغناطیسی ناشی از فعالیت های میدان های  پیچیده و فر 

هستند که  فعالیتهائیادراکات و همه ی  خالقکه هم ی مغزی نورون هاالکتروشیمیائی 

شکل داده را  ، رفتارها و افکار و کردار انسانها و حیوانات مغز دارو ناآگاه آگاهزندگی 

ار بوده،  ،و ادامه ی زندگیشان را میسر می سازند و نمی توان آنها را  گرفته،شکل نفر 

هنگام را  زمایشگاهی می توان این امواجولی، با دستگاه های آ .ملموس داد یساختار

ی بسیار ناچیز آنها برای شناخت و از انرژی ها ،هقرار داد مطالعهثبت و مورد تولید 

در زمان . و یا مورد مصرفی برای آنها پیدا کرد ،استفاده کرده ویژگی های فیزیکیشان

ور انفرادی و حال تحقیقات فراوانی در ویژگی های میدان های الکتریکی نورون ها بط

دسته جمعی در حال انجام هستند و امید است که ارتباط مستقیم ویژگیهای این امواج را با 

بعید نیست که پیمودن سیری معکوس، با . دنرسانببه اثبات تجربی  اتواع محصوالت مغز

و ساختن الکترومغناطیسی  پیچیده یاز این میدان های  نسخه برداریبا شناخت بیشتر و 

بتوان بعضی از  روزی بتوان همین میدان ها را ایجاد کرده وهای مصنوعی  دستگاه

انبوهی از الکترونها که با نظمی خارج از تصور در میلیارد ها . اعمال مغز را تقلید کرد

در میلیارد ها نورون مغز بطور ممتد میدان های  واقعمیلیارد مولکول حیاتی 

 کوانتومی این مولکول ها را متأثر می کنند،کرده و رفتارهای الکترومغناطیسی ایجاد 

با فروریزی ساختار نورونی و  .های محصول مغز هستندرفتارمولد ویژگی های خاص 

بطور  این میدان ها ،در سطحی وسیع آنها توقف فعالیت های بشدت نظم داده شده ی

 .زندهم فرومی ری در، برای همیشه بازسازی پتانسیل بدون داشتنو  ،غیرقابل برگشت
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قادر است (  ymsodtetdC) مغز با داشتن ذخیره های عملکردی و قابلیت شکل گیری تازه

اگر فروریزی جبران کند، ولی تا حدی از این نورون ها را  فروریزی بخش محدودی

قابلیت بازسازی محسوسی  محصول مغزیهیچ  ،قطعی شودتعداد کافی از این نورونها 

 ابده با مرگ مغزی تمامی هستی معنی دار فرد برای از این جهت است ک. نخواهد داشت

مغزی را و بجز در توهماتمان نمی توان آنها را بازسازی و فرد با مرگ  ،از بین رفته

 . دوباره بصورت انسانی با سرزندگی و قابلیت درک و یا دارای ذهن آگاه شکل داد

ً ناچیز و محدودی که مجموعه ی تمامی بایو سفیر در جهان مادی نسبتا

(btsoyhsos )و شامل همه ی موجودات زنده و  را شکل می دهد، یا کره ی زیستی

، نه تنها بخشی از آن و انسانها مثل بقیه موجودات زنده ،مواد آلی سازنده ی حیات است

، تبادالت فعال الکترونی بین به آن احتیاج مبرم دارندبرای ادامه ی حیات  هستند، بلکه

جودات زنده با هم و با میدان های انرژی محیط اطرافشان باید ملکولهای درون جسم مو

تمامی پدیده های زیست شناسی را توجیه  ی علت و معلولی،هااز طریق رابطه  بتوانند

های شیمیائی از و ملکول و اتم هائی مانند اکسیژن، فیزیکی مثل فوتون ها، ناصرع. کنند

انرژی های نهفته در آنها براساس تبادالت هستند که ها چربی و ، ها ، پروتئینهاقند قبیل

مولکولها و اتمها مورد مصرف پدیده های حیاتی قرار  الکترونی و رفتارهای کوانتومی ِ

. می کنند میسرادامه ی حیات موجودات زنده را یک پارچگی ساختاری و و  ،می گیرند

ر متنوع هستند و در درون موجودات زنده بسیا مواد شیمیائی فعل و انفعال کننده با هم در

دستگاه عصبی مسئول براه اندازی زنجیره های فعالیت هائی هستند که از ساده ترین تا 

تغییر موقت و بازگشت پذیر در فعالیت . پیچیده ترین محصوالت مغز را تولید می کنند

های کوانتومی پروتئین ها و ملکولهای پابرجای دیگر بدن در نتیجه ی ترکیب با مواد 

. و میدان های الکتریکی پویائی حیات و ادامه ی آن را ممکن می سازند ئیشیمیا

سرزندگی و یا آن چه که جان به موجودات جاندار می دهد همان توان اطاعت از 

موجود بدن حیاتی ژنتیکی برای تغییر رفتار کوانتومی مناسب مولکولهای  هایفرمان

و  (الیگند)دیگر حیاتی و غیرحیاتی ی در نتیجه ی تبادالت الکترونی با مولکول هازنده 

این تغییر رفتار . زیربنائی متافیزیکی نداردواضح است که ، و استعناصر فیزیکی 

بالفاصله بعد  ،کوانتومی باید قابل برگشت باشد تا این مولکولها، بخصوص پروتئین ها

سرعت . باشند بعدی آمادههای داده شده بتوانند برای واکنش  هااز انجام دستوری که به آن

در حین این واکنشها انرژی مواد سوختی . این برگشت ها بسیار کوتاه و عمالً آنی هستند

و ممکن است  ،پای برجا ماندهمصرف شده ولی مولکولهای ساختاری در زمانهای کوتاه 
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غیر از سلول های عصبی و عضالنی بقیه ی . طی عمر موجود بارها بازسازی شوند

ولی با سرعتی متغیر که تحت دستورات مکرراً  فظ ساختار بافتی،، با حسلول های بدن

سلول های عصبی و  .در هم فروریخته و نوسازی می شوندژنتیکی قرار می گیرند، 

یا  Apoptosisطبق برنامه ریزی های ژنتیکی و طی پردازشی به نام هم عضالنی 

ی روند، ولی تا آنجا که از بین م (بیماری ها) دیگری ل واضحئدال التهاب یا با مرگ بی

گرچه ) داشته باشندقابل مالحظه ای از نظر عملی مهم باشد بنظر نمی رسد که جانشین 

سلول های جنینی در البالی نورون ها و سلول های بالغ عضالنی وجود دارند که امکان 

ن رشد کردن و بالغ شدن و انجام وظائفی را دارند که نورونهای بالغ از بین رفته در هما

بخصوص در  plasticityاین امر زیر بنای شکل گیری دوباره یا . مکان بعهده داشتند

این دو نوع سلول بدن، برخالف سلول های نکته ی جالب این است که (. استمغز 

و یا اندازه ی سلولی ( مداربندی در مغز)از نظر فیزیولوژیکی دیگر، با استفاده ی بیشتر 

 . ادن ها را جبران کننداین از دست دمی توانند د زیادی تقویت شده و تا ح( در عضالت)

از بدن  مولکول حیاتیتوان اطاعت از فرمان ژنتیکی در هر به هر دلیلی اگر 

ناهنجاری ایجاد  آن و عملکرد در ساختار ، یا اکتسابییا بعلت اختالل ژنتیکیبین برود، 

شته به انجامی مطلوب نتواند وظیفه ای را که ژنتیک بعهده اش گذا شود بطوری که

های ملکول  تمامی. فرد یا مبتال به بیماری شدیدی شده و یا ممکن است فوت کندبرساند، 

ی این چنینی هائدیگر باید رفتارده ی بدن، و هزاران هزار مولکول پروتئینی شناخته ش

ه نه تنها اگر این پدیده از کار بیافتد، موجود زند. داشته باشند تا سالمت فرد را تأمین کنند

و  ،هم دوام چندانی نیافته شبلکه تمامیت ساختار فیزیکی ،جان خود را از دست می دهد

 . ریخته و به بیوسفر بر می گرددبطور غیرقابل برگشتی درهم فرو 
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 هشتمفصل                   

 

 طلوع سامانه ی حیات         

     

 

 این سؤال که سامانه ی حیات چگونه شروعبرای بررسی، و پاسخ علمی به 

و هوا، ساختار  ید بدنبال یافتن چگونگی اوضاع آب، و تحول و تکامل یافته، باشده

فیزیکی، و شیمیائی کره ی زمین در اعصار بسیار ابتدائی و دور رفت، تا بتوان از آن 

یک به شرائط  را مورد مطالعه قرار داد که در آن و مقدماتی ای طریق سامانه های ساده

اگر . نده ا، و مصالح ساختمانی حیات را تولید انبوه کردگرفته یک، و خودبخود شکل

مشابه با این اوضاع بتوان نشان داد که  بطور تجربی، و در شرائط آزمایشگاهی

مولکولهای حیاتی، و زیر سامانه های بنیانی آنها قادرند خودبخود شکل بگیرند، خواهیم 

یم به سلسله مراتبی پی ببریم که در نهایت به کالن سامانه ی حیات با توانست بطور مستق

از نظر علم تجربی، این مسیر تنها روش . تنوع رفتاری بسیار پیچیده اش منجر شده است

مقبول اثبات طلوع سامانه ی حیات بدون دخالت نیروهای متافیزیکی، و با ممکن و 

قابل اغماض علت و معلول فیزیکی در برقراری رابطه ی همیشه موجود، پایا، و غیر

در این راه باید کوشش کرد تا مشخص شود چگونه . تمامی پدیده های هستی است

فعل و انفعاالت فیزیکی بین عناصر، و انرژی های موجود  بر اثر سال قبل، هامیلیارد
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حیات در مسیری قرار گرفته که منجر به طلوع ساختارها، و  شیمی در کره ی زمین

 های انواع گوناگون سامانه های حیاتی بصورت موجودات زنده ی بسیار متنوعیرفتار

باید . شده است که بعضی اطفاء یافته، و بعضی در زمان ما به بقائشان ادامه داده اند

شیمیائی جدیدی که تدریجاً  –فعل و انفعاالت پیچیده ی فیزیکی  مشخص شود که چگونه

ق کرده، و در نهایت چگونه در سامانه ی مغزی برقرار شده اند، پدیده های نوی خل

بسیار شیمیائی با ایجاد میدانهای الکترومغناطیسی  –فعل و انفعاالت فیزیکی  همین

حرکتی در انسانها را شکل داده،  -، و همه ی رفتارهای حسی پیچیده آگاهی، تفکر، تعقل

ه برای این همه واضح است که در زمان حال جوابهائی قاطع و اثبات شد. و می دهند

سؤاالت در دست نیستند، ولی در این جا بطور خالصه یافته های اثبات شده را ذکر 

 . خواهم کرد

جدا از باورهای متافیزیکی در باره ی خلقت لحظه ای، و کن فیکون حیات، که 

به انواع آن اشاره رفت، از نظر علمی می توان تصور کرد که طلوع رفتارهای فیزیکی 

رف سامانه ی حیات در کره زمین هستند به یکی از دو روش زیر ممکن خاصی که مع

و غیرعادی روش اول سلسله مراتبی از واکنش های شیمیائی غیرمحتمل . شده است

کره زمین  منحصر به فرد و عجیب و غریبشیمیائی  –هستند که بعلت ساختار فیزیکی 

. زمین قابل رخ دادن بوده انددر اعصاری بس دور پیش آمده، و احتماالً فقط در کره ی 

از آنجا که این واکنش ها غیر محتملند، لذا شانس تکرار، و خلق حیات در کرات دیگر 

ً منتفی می شود در این حال روش های علمی، و آزمایشگاهی هم که اتفاقات . تقریبا

قرار می دهند، برای فهم منشاء حیات  را مورد مطالعهو قابل تکرار با ثبات محتمل 

ه و موضوع را مختومه جائی نخواهند رسید، و لذا باید از این کوشش ها احتراز کردب

توالی های غیرمحتمل گامهائی ناشناخته، مشابه با آنهائی هستند که در . اعالم نمود

باورهای اسطوره ای، و متافیزیکی در باره ی اتفاقات غیرعادی از قبیل معجزه، و یا 

و یا بطور  واضحی نمی توان یافت علولعلت و م اترتباطخلقت روایت شده، و در آنها ا

روشن است که این گونه پردازش ها مفعول مطالعه با روش های . کلی انکار می شوند

. علمی قرار نگرفته، و فقط با ایمان می توان آنها را قبول کرده، و به دیگران قبوالند

 . ن مکتب هاستاثبات این گونه باورها بعهده ی طرفداران، و اولیاء ای

 –روش دیگر برای پی بردن به طرز خلقت حیات این است که اوضاع فیزیکی 

میلیارد سال قبل در نتیجه ی انفجار سوپرنوائی در  3شیمیائی کره ی زمین را که 

میلیارد  2.83 حدود کهکشان شیری شکل گرفته، و تدریجاً طوری تغییر پیدا کرده که
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. روش های علمی بررسی کنیم یات مساعد شده است، باسامانه ی ح سال قبل برای طلوع

طی زمان  در این حال نظر همه ی کسانی که در این امر تحقیق می کنند این است که

شیمیائی حیات بعنوان یک نتیجه ی غیرقابل  –کافی، و تحت شرائط مناسب فیزیکی 

. کرده استخود بخود طلوع و اجتناب واکنشهای شیمیائی بصورت سامانه ای نوظهور 

شیمیائی مشابه با  –لذا، حیات ممکن است در سیاره های دیگری هم که شرائط فیزیکی 

یا ممکنست انواع دیگری از حیات، و یا ذکاوت در . زمین دارند، امکان ظهور پیدا کند

د که با سامانه ی حیاتی کره ی زمین که بر اساس طرح نشرائط دیگری شکل بگیر

با . دنوتئینی محصول آن سازماندهی پیدا کرده، متفاوت باشژنومی، و فعالیت های پر

فیزیکی پروتئین ها در دست داریم، ذکاوت نوع  -اطالعاتی که از ویژگیهای شیمیائی 

به کتاب ) انسانی فقط با ساختارهای شیمیائی مولکول هائی مانند آنها ممکن می شود

 . (خلقت و تکامل مغز و روان مراجعه نمائید

مناسب، و فیزیکی شود که حضور آب، مولکول های آلی، محیط  باید ثابت

محافظی که مملو از انرژی الینقطع خورشید، و یا چشمه های آب گرم اعماق اقیانوس 

ها بوده اند شرائطی را فراهم آورده اند که جانداران توانسته اند از کره ی زمین بی جان 

شکل گرفته اند، پس باید در قرع و اگر ملکولهای آلی در چنین محیطی . سربرافرازند

شیمیائی مشابهی با زمان های بسیار  –عنبیق های آزمایشگاهی هم که شرائط فیزیکی 

اگر بتوان چنین پردازشهائی را . دور کره زمین در آنها مهیا شده، خودبخود تولید شوند

یات، و کرد، به یقین می توان نتیجه گرفت که ظهور تک تک اجزاء سامانه ی ح مشاهده

جریان الینقطع انرژی، چه از خورشید، و چه از چشمه های آب گرم اعماق اقیانوس 

های ابتدائی، تمامی شرائطی را که برای طلوع سامانه ی نوظهور حیات الزم می آمده، 

مهیا کرده، و ترکیبات خاصی از این مولکولهای شیمیائی متنوع در کنار هم قرار گرفته، 

مرور زمان ویژگی های سامانه های نوظهور، و تمایل طبیعیشان  با. و جان گرفته اند

و اقسام موجودات  رهای متنوع تر، باعث ایجاد انواعبرای پیچیده تر شدن، و خلق رفتا

زنده ای شده اند که در صورت توان پابرجاماندن در شرائط محیطی متغیر کره ی 

جای خود را به موجودات زنده  زمین، بقاء یافته، و در غیر این صورت اطفاء یافته، و

با وجود اثبات زیربناهای این پارادایم . ی مناسب تری برای این محیط های جدید داده اند

علمی، بی شک هنوز هم باید منتظر باشیم تا محققان نکات تاریکی را که در چگونگی 

ی  طلوع پیچیدگی الینقطع در ارتباط بین مولکول های آلی ای که برای خلق سامانه

 . نوظهور حیات الزم بودند را روشن سازند
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شناخت چگونگی انتخاب مولکولهای خاص حیاتی، همانطور که قبالً هم گفتیم، 

برقراری روابط، و تعیین نوع روابط بین اجزاء الزم برای برپا کردن سامانه ی حیات 

ش می مسئله ی الزام وجود، و یا عدم وجود هدف، طرح از پیش آماده، و طراح را پی

اگر بتوان ثابت کرد که همه ی این اجزاء بطور اتفاقی، و ناشی از شرائط محیطی، . کشد

الزام وجود هدف، طرح قبلی، و  و خودبخود ایجاد شده، و کنار هم قرار گرفته اند،

فیزیکی ورا. فیزیکی باشد، منتفی می شودورای عناصر و نیروهای طراح که حتماً باید 

با  هاد باید نیروئی باشد با دانش، و توانی فراتر از طبیعت مادیبه این معنی که این ن

تا بتواند با خالقیتی غیر قابل تصور  (نسبت به جهان)گسترش نسبی فیزیکی الیتناهی 

برای ما انسانهای فیزیکی، با قصد، و اختیاری نامعلوم، چنین شرائطی را در مقیاس 

تهیه دیده، و در نهایت در  ی فیزیک آنو فرا کائناتی، و یا حداقل در منظومه ی شمسی

جائی مطلوب در کره ی زمین، و با روش، و برنامه ای که شناختش برای ما میسر 

این  بازهم اثبات، و یا رد اموری. باشدنیست، و با هدفی که خود داند، به اجرا گذاشته 

ی، و یا پوزش طلبان دیندین باوران، از عهده ی علم برنیامده، و باید توسط  چنینی

ولی اگر در . فالسفه ی آن مورد بحث قرار گرفته، و جوابی قانع کننده به آنها بدهند

شیمیائی معمولی، و با یافتن ارتباطات  –شرائط آزمایشگاهی، و در سطح فیزیکی 

، و یا فوق را خودبخود برقرار کرد وجود الینقطع علت و معلولی بتوان تمامی الزامات

 . خالق، در سامانه سازی حیات منتفی می شود دخالت مستقیم طراح یا

موضوع چگونگی طلوع سامانه ی حیات مبحث چندین علم مرتبط با هم است 

ی یافته های فسیلی،  در این علوم با مطالعه. که در دهه های اخیر رونق بسیار یافته اند

، و سعی با قدمت میلیارد سالی، به ترکیب مولکولی موجودات زنده ی ابتدائی پی برده

می کنند در آزمایشگاه شرائطی را مورد تحقیق قرار دهند که این مولکول ها خودبخود 

که انتظار می رود نامعلوم های زیادی  هستند علومی جدیداکثر این ها . شکل می گیرند

 . را معلوم دارند

میلیارد سال قبل، و  2-2م که سامانه ی حیات بین بارها طی نوشته ها آورده ا

میلیارد سال قبل بطور شگفت آوری در کره ی زمین شروع شده  2.83یق تر بگویم یا دق

هیچگونه آثاری از مواد آلی که  میلیارد سال 2از  در الیه های زمینی قدیمی تر. است

عالوه بر درجه  این زمانهاقبل از . بازمانده ی فعالیت های حیاتی باشند، یافت نشده است

برخورد های فراوان سنگهای سرگردان نسبتاً جوان، ی حرارت باالی کره ی زمین 

کیلومتر طول داشته اند، تمامی سطح کره ی زمین را به پودر  611آسمانی، که گاهی 
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تبدیل، و مکرراً محتویات دریاهای اولیه، و اتمسفر در حال تشکیل آن را به فضا پرتاب 

حرارت، و اوضاع جوی کره  به این دلیل، احتماالً در این زمانها درجه ی. می کرده اند

ی زمین، و ساختار شیمیائی آن مناسب طلوع پردازشهای ظریف شیمی آلی نبوده اند، تا 

ممکن است این سؤال پیش آید که چگونه به این تاریخ . پدیده ی حیات بتواند شکل بگیرد

حث این موضوع ب. میلیارد سال عمر کائنات رسیده اند 62.7نسبتاً دقیق، در مقایسه با 

است، و بی مورد  geology)-(bio زیستی علوم زیست شناسی باستانی، و زمین شناسی

نخواهد بود که برای اثبات این گفتارها به روش علمی مربوط به آنها اشاره ی مختصری 

 . بکنیم

خواص شیمیائی ویژه ی کربن، ازت، اکسیژن، و هیدروژن این عناصر را 

 –فیزیکی  منحصر به فرد این بین کربن خواص از. مصالح ساختمانی حیات کرده اند

دارد که آن را بهترین عنصر برای برپائی ساختمان بدن موجودات زنده، و  ایشیمیائی 

اتم کربن با تمامی عناصر شناخته شده، غیر از گازهای . ندکرده اآنها منابع انرژی 

کترون دارد که با ال 2مدار خارجی اتم کربن . ابلیت ترکیب داردقخنثای جدول مندلیف 

الکترون از اتم کربن دیگر تکمیل شده، و یکی از پرانرژی ترین، و  2اشتراک گذاشتن 

. دو اتم را در طبیعت ایجاد می کند بین (covalent)هم ظرفیتی محکم ترین اتصاالت 

ی در این ترکیب، این اتصاالت قابلیت انعطاف داشته، و به با وجود این حد از انرژ

. ساخته شده از زنجیره های کربنی قابلیت شکل گیری های مختلف می دهدمولکولهای 

مولکول های ساخته شده از زنجیره های کربنی می توانند بصور رشته ای، حلقه ای، یا 

اتم های کربن می توانند تا هر حد الزمی دنبال هم زنجیره تشکیل . کالفه ای در آیند

الماس که از اتم های کربن خالص ساخته . ددهند، که برای آن حد، و حصری وجود ندار

الیه الیه نیست، بلکه اتصاالت  از نظر اتصاالت هم ظرفیتی بین اتم های کربن شده است

کربنی بین اتم های آن نه تنها در همان سطح، بلکه بین الیه های تحتانی، و فوقانی نیز 

جه ی این طرح اتصالی، در نتی. برقرار شده، و بحالت سه بعدی در می آیندبهمان نسبت 

اتم برعکس، گرافیت هم از . است در طبیعت این ماده سخت ترین ترکیب شناخته شده

بوده و در همان سطح برقرار کربن ساخته شده، ولی اتصاالت اتمی آن الیه الیه های 

نیل مداد که کربنی الیه های . برقرار نمی شود هم ظرفیتیو بین الیه ها اتصاالت  شده،

فیت ساخته شده براحتی از آن جداشده، و روی کاغذ می نشینند، و براحتی هم از از گرا

مولکول های کربن بعضی از در اتصاالت پرانرژی کربن ها . روی کاغذ پاک می شوند

حین پردازش های متابولیسمی شکسته شده، و انرژی موجود در آنها بعنوان دار آلی، 
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انرژی فوتون ها طی پردازش . ار می گیردمورد استفاده قر سلولی منبع اصلی سوخت

در مولکول های قندی کربن  –الت کربن افوتوسنتز در گیاهان هم برای برقراری اتص

کربنی از انرژی همین اتصاالت  های بعدی استفاده. مورد مصرف قرار می گیرد

ته باشیم که شدر واقع اگر در نظر دا. سوخت زیربنائی هرم غذائی را تأمین می کند

انتخاب  یحیاتبرپا کننده ی ساختارهای اصلی  بلوکتک عنصر را بعنوان همترین م

این کربن است که حیات از آن ساخته شده، و نه خاک . کنیم، باید کربن را معرفی نمائیم

رس که اتصاالت درون الیه ای، و بین الیه ای این چنینی ندارد تا بتواند بعنوان مصالح 

 . ده قرار گیردساختمانی حیات مورد استفا

 

؛ و گرافیت (دست چپ، به رنگ قرمز)طرح شکاتیکی از ساختار الماس : 6-3 شکل

 .(دست راست به رنگ زرد)

نکته ی جالب دیگر این است که کربن ویژگی های دیگری هم دارد که برای 

اتم کربن دو ایزوتوپ . تاریخ نگاری حیات مورد استفاده ی محققان قرار می گیرند

ساله  3,721با نیمه عمر  62پ رادیواکتیو بی ثبات ، و یک ایزوتو62، و 63باثبات 

 .دنوترون اضافی در هسته ی خود دارن دو عدد 62یک عدد، و کربن  62کربن . دارد

ماوراء بنفش کیهانی، بطور دائمی مقداری از کربن موجود در جو زمین را اشعه های 

. رتو ها بستگی داردبه شدت فعالیت این پ شده مقدار تولید. دنتبدیل می کن 62به کربن 

گرچه دقیق نیست، ولی برای سهولت محاسبات فرض بر این می گیرند که میانگین تولید 

ً ثابت  62این اشعه، و مقدار کربن  در جو، خاک، و آب زمین طی گذشت زمان نسبتا

در آنها  و برف وارد الیه های زمین شده، با ریزش باران 62کربن . مانده، و خواهد ماند

می توان تا حدی تقریبی به سن  63و با اندازه گیری نسبت آن به کربن  ده،رسوب کر

ً کوتاه کربن . نسبی الیه های زمین پی برد باعث می شود که در  62نیمه عمر نسبتا
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سیل زیست شناسی باستانی که برای تعیین تاریخ شروع حیات، و سن ف مطالعات

ها سال است که در الیه های زمین، و ، و یا حتی میلیاردموجودات زنده ای که میلیونها

لذا برای . کنددر سنگ های آن مدفون شده اند، محدودیت های قابل مالحظه ای ایجاد 

بررسی فسیل های حیاتی بسیار کهن محققان وسائل و روش های دیگری را مورد 

 . استفاده قرار می دهند

ای مربوط به ی فسیل ها، و یا باقیمانده ی تجمع غیر معمول اتم ه مطالعه

حیات، و یا مولکولهای آلی موجودات تک سلولی ای که در طلوع پدیده های حیاتی پیش 

و ند، دریچه هائی برای تعیین شروع، و سیر تحول ه ادر آمد موجودات پیچیده تر بود

همین روش ها به هدف . زندگی در کره ی زمین در اختیار محققان قرار داده اندتکامل 

در سنگهای آسمانی، و نمونه هائی از خاک ماه، و کره ی مریخ نیز  یافتن آثار حیات

در این گونه مطالعات تجمع خارج از متعارف اتم کربن، نسبت . بکار گرفته می شوند

آن به یکدیگر، عناصر، و مولکولهای حیاتی دیگر را  62، و 63ایزوتوپ های با ثبات 

 و طیف سنج توده ای ،(electron microprobe)توسط کاوشگر الکترونی 

(osedosgsdssoy gsoo )قرار می دهند مورد مطالعه . 

کاوشگر الکترونی یک پرتو باریک الکترونی را بر سطح صیقلی شده ی یک 

این پرتو الکترونی موجب می شود که اتم . می تاباند سنگ حاوی اتم های مورد مطالعه

طول موجهای مختلف  با (X) از اشعه های ایکس ای موجود در سنگ تشعشعاتیه

 س منعکس از هر عنصری طول موج ویژه ی آن عنصر راپرتوهای ایک. منعکس کنند

 کاوشگر الکترونی این پرتوهای اشعه های ایکس را جمع آوری، و مورد مطالعه. دارد

و غلظت آنها را با کمک  ،قرار داده، و تمامی اتمهای موجود در سنگِ مورد مطالعه

این وسیله می تواند نقشه ی ساختمانی فسیل های موجود در . کند کامپیوتر شناسائی می

نواحی ای که کربن بیش از حدی دارند را قرمز یا زرد . این سنگها را نیز ترسیم کند

اینچ  61,111/6رنگ نشان داده، و غشاء سلولی فسیل شده در این سنگها را تا عرض 

 . مشخص می کند
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ی دیگری است که ویژگی های هر  طیف سنج توده ای، وسیله ی مطالعه

 این وسیله مولکول های مورد مطالعه. قرار داد مطالعهمولکول را می توان با آن مورد 

را یونیزه می کند، تا بتوان آنها را توسط میدان های الکتریکی و مغناطیسی از بیرون 

طیف سنج توده ای معموالً . محفظه ای که در آن قرار دارند حرکت داده، و مطالعه کرد

این دستگاه ایزوتوپ . بدیل می کندیک الکترون از مولکول را گرفته، و آنرا به کاتیون ت

های مختلف اتم ها را بر پایه ی سنگینی، و بار الکتریکی آنها از هم جدا کرده، و اندازه 

نتیجه ی آزمایشات بصورت دیاگرامی ساده در می آید که جریان . گیری می کند

د می الکتریکی نسبی را که توسط یون های با نسبت توده به بار الکتریکی مختلف ایجا

 .شود، نشان می دهد
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 هسته ها و فراوانی نسبی ایزوتوپ های کربن در مواد غیر آلی: 3-2شکل 

 63از آنجا که کربن عنصر اصلی موجودات زنده است، و دو ایزوتوپ باثبات 

در . رد، مطالعات حیاتی توسط کاوشگر الکترونی بر این عنصر متمرکز شده انددا 62و 

ی مولکولهائی بکار گرفته می شود  این حیطه از علوم طیف سنج توده ای برای مطالعه

یافتن . که فقط توسط موجودات زنده ساخته می شوند، و در جهان غیر زنده وجود ندارند

 . ود حیات در نمونه ی مورد نظر استیکی از این مولکولها دلیل قطعی وج
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 طرح شماتیکی از طیف سنج توده ای: 3-2شکل 

 

 

مقدار . در طبیعت بی جان 62و  63گراف طیف سنج توده ای از کربن های : 3-3شکل 

 .آن قدر کم است که نشان داده نشده است 62کربن 
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نوترون  1پروتون با بار مثبت، و  1دارای  63کردیم که هسته ی کربن  اشاره

 .پروتون، ولی هفت نوترون است 1دارای  62هسته ی کربن . بدون بار الکتریکی است

به  62تعداد نوترونها اثری بر خواص شیمیائی این دو اتم کربن ندارد، ولی، وزن کربن 

بعلت  62اتم های کربن . است 63سنگین تر از کربن  % 8اندازه ی یک نوترون یعنی 

همه . افزایش وزنشان تنبل تر بوده، و در واکنشهای شیمیائی آهسته تر شرکت می کنند

منابع غنی از کربن را هضم، و جذب کرده، و تمایل پیدا ی موجودات زنده طی عمرشان 

اگر . شان جمع کننددر بدن 62را بیشتر از کربن  63کربن  نسبت به جامدات می کنند که

سلولی بمیرد، و محتوای آن در الیه های رسوبی مدفون شود، یافته های کاوشگر 

واد، و عناصر غیر الکترونی، از نظر غلظت این دو کربن، نتایج متفاوت تری از م

حیاتی اطراف خود بجای می گذارند، که می توان آنها را میلیاردها سال بعد مورد 

در تمامی مناطق غیر آلی کره زمین، یعنی خارج از بایوسفیر . قرار داد مطالعه

(biosphere) ،66.، و 63آن کربن  % 3.83، هر جا که تجمع اتم کربن یافت می شود 

در شاخص زمین شناسِی ایزوتوپ . است 62کربن  % 1.1116 و کمتر از 62کربن  %

 62هر کاهش یک در صدی در کربن . را صفر حساب می کنندها های کربن این نسبت 

برسد احتمال  -21یا  -31هرجا که این نسبت به . بحساب می آورند -mil -10 perرا 

که باعث افزایش  اندزیادی وجود دارد که در آن جا فعالیت های حیاتی در جریان بوده 

 . شده اند 63نسبی تجمع کربن 

تک سلولی هائی که دارای قدرت فتوسنتز هستند با همین نسبت ها ایزوتوپ 

این تک سلولی ها که به سیانوباکتری معروف بوده، و حاوی کلروفیل . های کربن دارند

عرصه ی  وقتی پا بهاند، و هر سلول گیاهی امروزی حاوی تعداد زیادی از آنهاست، 

جو و آب  با آزاد کردن آن، اکسیژن را از مواد شیمیائی دیگر جدا کرده، وهستی گذاشتند 

اکسیژن سم . ندحول و تکامل موجودات هوازی کردهای کره ی زمین را آماده برای ت

. ، لذا با افزایش اکسیژن تعداد آنها به شدت کاسته شدتک سلولی های غیرهوازی است

می  -31 به 63به کربن  62ی های هوازی اولیه نسبت کربن در بعضی از تک سلول

واضح است که ایزوتوپ های سبک کربن، و ازت هر چه که در زنجیره . رسیده است

موجودات زنده مکررتر مصرف شوند، غلظتشان باالتر می  (food chain)ی غذائی 

 .روند

دوام یل دار در درون سنگهای فسبعضی از مولکولهای حیاتی تا میلیاردها سال 

یون ها ترکیب متنوع ایجاد کند، ولی کربن می تواند با عناصر دیگر میلاتم . پیدا کرده اند
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 فقط تعداد معدود، و با ترتیب ویژه ای از این ترکیبات می توانند در ارتباط با پردازش

از این رده ( مواد نفتی) (hydrocarbon) هایدروکربن ها یا چربی ها. های حیاتی باشند

همیشه تعداد زوجی اتم در مولکول های حیاتی زنجیره های کربنی . از ترکیبات هستند

کاتالیست های پروتئینی که زنجیره های هیدروکربنی را سنتز می کنند  .کربن دارند

 fatty acidمولکولهای سه اتمی کربن را با هم زنجیر می کنند، ولی پردازشی به نام 

synthase خارج کرده، و قبل از اتصال به زنجیره، آنها را دو  یکی از این اتمها را

ی مولکولهای آلی در نتیجه، همیشه مولکولهای دو اتمی کربن به زنجیره . کربنی می کند

این طرح زنجیره سازی . اضافه شده، و در چربیهای حیاتی تعداد کربنها زوج می شوند

ه از طیف سنج توده ای در با استفادزنجیره های کربنی . مختص پردازشهای حیاتی است

قرار گرفته، و منشاء حیاتی، و یا غیر حیاتی آنها مشخص می  فسیل ها مورد مطالعه

 . شوند

گروهی دیگر از ملکولهائی که در تعیین تاریخ حیات مورد استفاده قرار می 

گیرند ترکیباتی هستند که از دو، و یا چندین حلقه ی بهم زنجیر شده ی کربن ساخته شده 

این ترکیبات در همه ی جهان، و . اتم کربن دارد 1یا  3هر حلقه ازاین مولکول ها . دان

کره زمین مملو از این ملکول . حتی در فضای بین کرات به فراوانی سنتز می شوند

 polycyclic aromatic)هاست که به آنها هایدروکربون های معطر چند حلقه ای 

hydrocarbon) ه انواع مختلفی از این هایدروکربون ها را سلول های زند. می گویند

انواع حیاتی این ملکول ها . سنتز می کنند که برای پردازش های حیاتی الزمند

حلقه ای کربن که  2ملکول . شوند ویژگیهائی دارند که در طبیعت بی جان دیده نمی

را می خواند می شود، و ملکولهای حیاتی مثل کلسترول، و ستروئیدها  (sterol)سترول 

غلظت بیش از حد این ملکول ها که بمراتب بیش از . سازند، از این نوع ملکولها هستند

غلظتی است که در طبیعت بی جان دیده می شود، شاهدی بر وجود فعالیت های حیاتی 

 دی اِن اِ ملکولهای کلیدی ژنتیک یعنی . شوندمی در هرجائیست که این مواد یافت 

(DNA) آر اِن اِ ، و (RNA)  بر پایه ی قندهای پنج کربنی ای به نام دی آکسی رایبوز

(deoxyribose) و رایبوز ،(ribose) ابل مالحظه ی این انتخاب بشدت ق. بنا شده اند

از ویژگی های پردازشهای حیاتی هستند، بطوری که هر جائی که این  گونه مولکول ها

 . مولکولها یافت شوند دلیل قطعی وجود حیات در آن جا هستند
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 فرمولهای شیمیائی رایبوز، و دی آکسی رایبوز: 1.3شکل  

از آنجا که وجود اتم ها، و مولکولهای فوق الذکر در الیه های سنگی مورد 

ممکن است ناشی از آلودگی به فعالیت های حیاتی جدیدی تر باشند، محققان  مطالعه

مولکول های بی ثبات تر  بدنبال مولکولهای باثبات تری می گردند تا اگر نسبت آنها به

گروهی . است بیشتر باشد نشان کهنسالی فعالیت های حیاتی در نمونه های مورد مطالعه

وجود دارند که شبیه سترول ( hsysos)از مواد شیمیائی چند حلقه ای آلی به نام هاپِین 

وجود خالص هاپین در یک سنگ بدون شک دال . ها هستند، ولی پنج یا شش حلقه ای اند

که بسیار باستانی ر قدمت بسیار باستانی فعالیت های حیاتی در آن است، زمانهائی ب

. مولکولهای بی ثبات تر در هم شکسته شده، و فقط هاپین ها قادر بوده اند دوام پیدا کنند

متری  111میلیارد ساله در عمق  3.7نمونه هائی از هاپین ها در الیه هائی با عمر 

 . هاپین ها دارای شکل شماتیک زیر هستند. شده انددر استرالیا یافت  زمین
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میلیارد سال  2.83با مطالعات فراوان دیگری که در این زمینه انجام گرفته، تا 

الیه های قدیمی . در الیه های زمین یافت شده اند( btsotmosdpos)قبل جای پای حیات 

 (. sbtsotmosdpos)تر فاقد چنین آثاری هستند 

حیاتی  –شاء، و محل ساخت مولکولهای آلی در زمانهای پیش در باره ی من

تحقیقات زیادی انجام شده، و روش های زیادی در این تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته 

یکی از این روش ها در آزمایشگاه، و با ایجاد محیطی شبیه به دریاهای باستانی . اند

که در آن مولکولهای حیاتی سنتز شده انجام می گیرد، که حاوی سوپ اولیه ای بوده اند 

ی سنگ های آسمانی است که به زمین برخورد می کنند، و  روش دیگر مطالعه. اند

 hydrothermal)منبع اطالعاتی دیگر چشمه های آب گرم . حاوی ملکولهای آلی هستند

vents) اعماق اقیانوس ها هستند که فشار، و درجه ی حرارات باالی آنها محیط مناسبی 

با استفاده از این روش ها محققان به این . برای تشکیل مولکولهای پیچیده مهیا می کنند

نتیجه رسیده اند که هر یک از این محیط ها می تواند منشاء برخی از مولکولهای حیاتی 

به این معنی که همه ی مولکول های الزم برای شکل دادن ساده ترین سلول جاندار . باشد

سنتز نشده اند، بلکه محیطهای گوناگونی محل مونتاژ مولکول در یک محیط خاصی 

هنوز هم در چشمه های آب گرم اعماق اقیانوس ها انواع ساده ای . های خاصی بوده اند

از تک سلولی ها زندگی می کنند که احتیاجی به نور خورشید نداشته، و از مواد معدنی، 

فعالیت های حیاتی استفاده رای و انرژی الزم بو گرمای آب به منظور سوخت و ساز 

 تشکیل نشدهشاید در زمانهائی که حیات شکل می گرفته، ولی اتمسفر زمین . می کنند

تحت تابش شدید اشعه های یونیزه کننده و مخرب طوری بوده، و محیط سطحی زمین 

زندگی نمی  کهماوراء بنفش، حمالت سنگ های آسمانی، و عوامل فیزیکی دیگر بوده، 

، حیاتشکل بگیرد، اعماق اقیانوس ها، حداقل برای تهیه ی مصالح زیربنائی  توانسته

این مصالح در اعماق ساخته شده، و بعداً، با بهتر شدن اوضاع . محیط بهتری بوده اند

فعل و  جوی به سطح آمده، و مفعول پردازشهای سامانه ساز دیگر قرار گرفته، و با

  .انفعال با هم زندگی را شکل داده اند

موضوع مورد قبول همه ی محققانی که در رشته های مختلف علمی سعی در 

یافتن مکانیسم های شروع زندگی دارند، این است که شیمی آلی ای که ما در سلول های 

ی تحول و تکاملزنده می بینیم، هر چند هم که ظریف و پیچیده باشد در یک سیر ممتد 

 (geochemistry)مراتب از شیمی زمینی  این سلسله. سنتز، و در هم ادغام شده اند

که در آن عناصر فلزی، و شبه فلزی مورد استفاده قرار گرفته  دوران کهنی شروع شده
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فعل و انفعاالت شیمیائی ای هستند  احتماالً مهمترین واکنشهای پایه ای منشاء حیات. اند

های کربن به  خوانده می شوند، که طی آنها اتم (carbon fixation)که تثبیت کربن 

در حین پردازش . زنجیره های مولکول های پیش حیاتی، و یا حیاتی اضافه می شوند

بعنوان کاتالیست به واکنش  تثبیت کربن عناصر مختلفی مثل آهن، مس، و روی های

که در پتروشیمی استفاده می   Tropsch -Fisherدر پردازشی بنام . کمک می کنند

، و هیدروژن به سطح خشک، و داغ یکی از این فلزات شود، اضافه کردن گاز کربنیک

مانند نفت، و )باعث سنتز زنجیره هائی از مولکولهای حیاتی از قبیل هایدروکربون ها 

اضافه شود، موجب ( مانواکسید کربن)اگر به این پردازش گاز ذغال . می شود( بنزین

اتم کربن مولکولی فه شدن هر در این پردازش اضا. فعل و انفعاالت می شود تسهیل

چشمه . ، با خواص شیمیائی تازه ای تولید می کند که منشاء رفتارهای نوی می شودجدید

های آب داغ اعماق اقیانوس ها محیط هائی مشابه برای ساخت این گونه مولکول ها 

در این محیط ها فلزات در آب داغ حل شده، و محیطی وسیع برای سنتز زنجیره . هستند

 . اد می کنندهای کربن ایج

برخورد سنگ های آسمانی به زمین در تولید مواد اولیه برای آفرینش  نقش

در همان طور که قبالً اشاره کردیم، . سامانه ی حیات نیز مورد تحقیق قرار گرفته است

ی است که از عناصر سنگین تر ترتیب عناصر جدول مندلیف آهن اولین عنصر

تمامی عناصر . نیستانرژی زاد کردن ادر به آق سوختنش در کوره های داغ ستارگان 

بیشترین توده ی سنگهای آسمانی از . کوچکتر از این عنصر دارای این قابلیت هستند

ثابت شده است که برخورد قدرتمند سنگهای آسمانی آهن دار با آب . آهن ساخته شده است

می توانسته ه اند بود( هیدروژن، و اکسیژن)اقیانوسهائی که مملو از کربن، ازت، و آب 

. ند که در آن اسیدهای امینه و مولکولهای حیاتی دیگر شکل بگیرندشرائطی را تهیه ک

نکته ی جالب این است که تمامی اسید امینه هائی که به این طریق سنتز می شوند، مانند 

 .تمامی اسید امینه های موجود در حلقه های حیاتی چپ گرا هستند

Yoshihiro Furukaw, sd al. Nature Geoscience 2, 62 - 66 (2009) 

Glavin DP, Elsila JE, Burton AS, Dworkin JP, Hilts RW and Herd CDK. Unusual 

non-terrestrial L-proteinogenic amino acid excesses in the Tagish Lake meteorite. 

Meteoritics & Planetary Science, 2012  

ه هایم به نقش احتمالی خاک رس در واکنشهای شیمیائی در گوشه، و کنار نوشت

ویژگی . دارد بسط بیشتری داده شوند ، که جاکرده امحیات بعنوان کاتالیزور اشاره هائی 

های فیزیکی این نوع خاک که آن را از خاک های شنی مجزا می کند خیلی زود توسط 
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از مواد اولیه آلی را در خود این خاک قادر است مقدار زیادی . انسانها شناخته شده اند

در این نوع خاک است که گیاهان، قارچها، و باکتری ها قادر به رشد، و . نگهدارد

شکل گیری ویژه ی خاک رس که با پختن ثباتی بسیار طوالنی پیدا می . توسعه هستند

تمامی اتم های . کند، اساس یکی از صنایع ابتدائی انسانها، یعنی سفال گری بوده است

الیه ی . شکل گرفته اند اد معدنی سازنده ی خاک رس الیه الیه بوده، و مثل ساندویچمو

خارجی از اتم های سیلیکونی ساخته شده که هریک را چهار اتم اکسیژن احاطه کرده 

دو الیه ی . اندویچ را بنا می کنندحلقه های شش عددی از این ترکیب دو طرف س. اند

. آلومینیم، آهن، و عناصر دیگر بهم متصل می شوند ساندویچ توسط اتم های منیزیوم،

این مجموعه ها بهم متصل شده، . اتم اکسیژن احاطه می شود 1هر اتم این عناصر توسط 

ساندویچی  ( (kaolinگروه کائولین ها. و محتوای وسطی ساندویچ را شکل می دهند

الیه از این ساندویچ ها میلیونها . ساندویچی بسته می سازند (talc) باز، و گروه تالک ها

و  یفنیروهائی ضع. روی هم انباشته شده، و ویژگی های خاک رس را به آن می دهند

لذا اتم ها، و مولکولهای خارجی  .شکننده الیه های ساندویچی را به هم نگهمیدارند

از این مواد می توان آب، و . راه پیدا می کنند( ولی نه بدرون آنها)براحتی بین الیه ها، 

سطح الیه های . مواد آلی را نام برد که می توانند به ضخامت این ناحیه بیافزایند

به علت این . ساندویچ بارالکتریکی خاصی داشته که مواد شیمیائی را بخود جلب می کنند

خواص است که بعضی فکر می کنند خاک رس محیط خوبی برای انباشته کردن مصالح 

کاتالیزور واکنش های شیمیائی بین بعنوان ی تواند ساختمانی حیات بوده، و خود خاک م

اسید امینه ها می توانند بین الیه های خاک رس تراکم پیدا . نقش بازی کنداین مولکولها 

در آزمایشگاه هم . کرده، با هم ترکیب، و مولکولهائی شبیه به پروتئین ها را بسازند

ین خواص خاک رس استفاده می ، و یا چربی ها از همآر اِن اِ برای پولیمریزه کردن 

 . کنند
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 شماتیک خاک رس تصویر: 7.3شکل

با وجودی که گرد و غبار پراکنده در اعماق فضا دارای درجه ی حرارتی 

بسیار پائینی هستند، ولی با در  درجه ی سانتیگراد، و فشار جوی 611کمتر از منهای 

از پرتوهای های ماوراء بنفش  برداشتن اتم های فلزات مختلف، و منشاء انرژی الیزالی

ابرهای فراوانی می سازند که در آنها اتمهای ازت،  ساطع از ستارگان دور و نزدیک

کربن، هیدروژن، و اکسیژن ترکیب شده، و مقادیر معتنابهی مولکولهای زنجیره دار 

 radio) از تکنیک های ستاره شناسی رادیوئی با استفاده. کربنی تولید می شوند

my)astrono  ترکیب شیمیائی در فضای بین کرات کشف شده اند، که  نوع 621بیش از

ابرهای متراکم مولکولی زایشگاه ستاره ها، و سیاره ها . اتم دارند 63بعضی از آنها تا 

با تشکیل . این ستاره ها را احاطه می کنند گرد و غبارصفحه های مسطحی از . هستند

ذرات غنی از مولکول هائی که می توانند حیاتی سیاره ها در این صفحات، بارانی از 

این سیاره ها مانند زمین اگر اوضاع جوی، و خاک، و آب . ندباشند بر آنها بارش می ک

 . مساعد باشند این ذرات می توانند مورد استفاده ی پردازش های زندگی ساز قرار گیرند

، در ات استاز آنجا که وجود آب مایع مهمترین شرط اساسی برای تشکیل حی

باید در کره ی زمین دمای خاصی برقرار شده باشد که در آن آب  شروع شکل گیری آن،

میلیارد سال قبل دریاها، و اقیانوس ها را  2.1این آبها حدود . به حالت مایع باقی بماند

هنوز اتفاق نظری در باره ی منشاء واحدی برای همه ی آبهای کره ی . شکل داده اند

 در گام اول .احتماالً آبهای کره ی زمین بصور مختلفی تشکیل شده اند. اردزمین وجود ند

به اقیانوس ها باید آب مایع دمای کره ی داغ زمین در اوائل تشکیل  شکل گیریبرای 

ار مولکول های آبی که در الیه های زمین و در  حدی پائین آمده باشد که اجزاء فر 

زاد شده، به جو خنک شده وارد، در آن بهم ، آوجود داشتندشده  سنگهای کریستالیزه

از طرف دیگر باید در جو زمین فشار . متصل، و بصورت باران به زمین فروریزند
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ریده شده در گودی ها جمع و در آنها باقی مانده، و اخاصی برقرار شده باشد تا آبهای ب

ر قابل بنظر می رسد که هنگام شکل گیری کره ی زمین مقدا. دوباره متصاعد نشوند

وقتی که . آن وجود داشته است (Mantle)مالحظه ای مولکول آب در الیه های قبای 

کره ی زمین داغ، و قبای آن نرم تر از زمان حال بوده است، این مولکول های آب 

بعالوه، این طور فکر می شود که در نتیجه . توانسته اند متصاعد شده، و وارد جو شوند

سمی سماوی که موجب جداشدن کره ی ماه از زمین شده ی برخورد کره ی زمین با ج

است، مقدار زیادی از سنگهای زمینی ذوب، و آب آنها در اتمسفر ابتدائی باقی مانده، و 

بعضی فکر می کنند که حداقل مقداری از آب . بعداً بصورت آب مایع بارش کرده اند

. د، بهمراه آورده اندهای زمین را سنگهای آسمانی ای که به آن برخورد می کرده ان

که به آنها بغلط ستاره ی دنباله دار گفته می شود، قطعات بزرگ  شهاب هابعضی از 

یخی هستند که از آب، و گازهای منجمد شده ی دیگر ساخته شده، و با گردششان در فضا 

این سنگهای آسمانی دارای . مقدار زیادی از این یخ ها را بصورت دنباله آزاد می کنند

از ذرات یخ زده ی آب، و گازهای دیگر ساخته شده؛ نباله هستند، یکی از دنباله ها ددو 

نسبت  ولی،. و دنباله ی دیگرش ذراتی هستند که توسط اشعه ی خورشید یونیزه شده اند

 (l =dotdtpg 3) تیومتریبه  2H =(deuterium)ایزوتوپ های هیدروژن یعنی دوتریوم

ها در آبهای این اجسام سماوی که این ایزوتوپ نسبت موجود در آبهای اقیانوس ها با 

این یافته ها این احتمال را کمتر می کند که مقدار . مطالعه شده اند، تا حدی متفاوت است

زیادی از آب های کره ی زمین توسط این اجسام سماوی آب دار به زمین آورده شده 

در الیه های عمقی زمین داغ  احتمال قریب به یقین این است که مقدار زیادی آب. باشند

ً آزاد شده، و با سرد شدن اتمسفر  ذوب شده یو  زمانهای اولیه وجود داشته که تدریجا

با مطالعه ی الیه های کریستالیزه شده ی زمین . بصورت باران به زمین فرود آمده اند

یو سرب، که دال بر وجود آب هستند، و با استفاده از اندازه گیری ایزوتوپ های رادیواکت

شکل گرفته بخوبی میلیارد سال قبل اقیانوس ها  2تا  2.8این طور محاسبه کرده اند که 

بنظر می رسد که . اند، تاریخی که با شروع پیدایش سامانه ی حیات همخوانی داردبوده 

در منظومه ی شمسی تنها شرائط مساعد برای وجود آب مایع سطحی در کره ی زمین 

ضی از سیاره ها و اقمار آنها که نسبت به خورشید دور تر از زمین در بع. مهیا شده باشد

وجود داشته در سنگها قرار گرفته اند ممکنست آب بصورت یخ و یا کریستالیزه شده 

شرائط مساعدی برای آب مایع از کرات منظومه ی شمسی باشد، ولی در هیچ یک 

یه های آنها وجود ممکنست آب در زیرالولی، . وجود ندارد سطحی بصورت اقیانوس
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سیاره های نزدیک تر به خورشید آن قدر داغ هستند که آب آنها قادر به مایع . داشته باشد

 .نیست ماندن

 

 

 دنباله دار با دو دنباله اش  شهابی :8.3شکل 

هم با فرمول  (purple sulfur bacteria)باکتری های گوگردی ارغوانی 

این پردازش ممکن است  .کربن آب آزاد کنندشیمیائی زیر قادرند طی پردازش تثبیت 

در ابتدای عمر در کره ی زمین سولفور هیدروژن . منشاء مقداری از آبهای زمین باشد

به وفور وجود داشته، در حالی که اکسیژن قابل مالحظه ای در جو آن وجود نداشته 

 .این امر زمینه را برای رشد چنین تک سلولی هائی مهیا می ساخته است .است

                       O + 2S20 + H2CH S 2+ 2H2 CO   

Van Niel, C. B. (1931). Photosynthesis of bacteria. Arch. Microbiol. 3 (1).  

Drake, M. J. (April 2005). “Origin of water in the terrestrial planets”. Meteoritic & 

Planetary Science. 40 (4): 519-527 

Genda, H. Origin of the Ocean on the Earth: Early evolution of Water D/H in 

Hydrogen – rich Atmosphere. http://arxiv.org/abs/0709.2025 

عالوه بر سرد شدن تدریجی، ثبات حرارتی سطح کره ی زمین در طیف 

اصله ی این امر مستلزم ف. پردازشهای حیاتی است خاصی از الزامات ظهور، وحفظ

 631فاصله ی کره ی زمین باید در حدود . خاصی بین کره ی زمین، و خورشید است

در غیر این . میلیون کیلومتری از خورشید قرار گیرد، و از آن کمتر، و بیشتر نباشد

یا بخار می شوند، که قابلیت مصرف برای منجمد شده،  صورت آبهای اقیانوس ها،
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بدور خود و گردشش بدور زمین  چرخش. ند دادپردازشهای حیاتی را از دست خواه

با زاویه خاصی که فصول مختلف، و شب و روز را ممکن می سازد مانع خورشید، و 

از سرد، و گرم شدن خارج از حد مناطق مختلف زمینی می شود که حیات در آنجا شکل 

برای فیزیکی مواد اساسی تعداد بسیار زیادی شرائط . گرفته، و بقاء پیدا کرده است

دیگر در کره ی زمین برای برپائی حیات الزم سامان گیری حیات و شرائط فیزیکی 

ویژگی های شیمیائی و فیزیکی منحصر به فرد مولکول آب از برای مثال، . بوده است

 .الزامات غیرقابل اغماض شکل گیری پردازش های حیاتی است

ها که از  ther)(eها که از ترکیب ازت، و کربن؛ و اتر  (nitril)نیتریل 

از مولکولهای  ترکیب دو هایدروکربون با واسطه ی یک اتم اکسیژن سنتز می شوند،

 مولکولهای بزرگ. فعالی هستند که در ابرهای بین اجرام فضائی بوفور سنتز می شوند

در ساختارهای حیاتی شرکتی گسترده داشته، و در ساخت  این دو نوع ماده ی شیمیائی

بون های حلقه ای، مولکول های سازنده ی اسیدهای آمینه، و مولکول الکل ها، هایدروکر

ممکن است که سنگ . های بلندی که دیواره های سلولی را بنا می کنند درگیر می شوند

را در اختیار  آنهاهای آسمانی حاوی این مواد اولیه با برخورد به سطح زمین 

واکنشهای شیمیائی را توانسته اند تمامی این . پردازشهای سازنده ی حیات گذاشته باشند

در محیط های آزمایشگاهی با ویژگیهای فیزیکی مشابهی تولید کنند، و این فرضیه ها را 

درجه سانتیگراد ناشی  6111نیروی فیزیکی، و درجه حرارات باالی . به اثبات برسانند

این از برخورد اجرام سماوی به سطح کره ی زمین ممکنست مولکول های پیش حیاتی 

 . گونه را خرد کرده، و به تنوع آنها افزوده باشند

تجربیات آزمایشگاهی فراوانی انجام گرفته که طی آنها شرائطی در آزمایشگاه 

تهیه دیده، و توانسته اند بعضی از مواد آلی را از مواد شیمیائی غیرآلی بطور خودبخود 

اک، و هیدروژن، و وارد کردن با استفاده از مخلوطی از گازهای متان، آمونی. سنتز کنند

برای اولین  (Ureyو  Miller)انرژی الکتریکی در وسائل آزمایشگاهی، میلر، و یوری 

بار موفق شدند با ایجاد شرائطی مشابه با آبهای گرم، و جو پر از رعد و برق ابتدائی 

ا عدد اسید امینه های سازنده ی پروتئین ه 31عدد از  1زمین شاهد شکل گیری حداقل 

با استفاده ی پیچیده تر از این روش تعداد زیادی از مولکولهای آلی دیگر نیز . باشند

ند که جرقه های الکتریکی، و اشعه ی ه ادر آزمایشات بعدی متوجه شد. شکل می گیرند

ماوراء بنفش گازهای فوق را تکه تکه کرده، و مواد شیمیائی ای از قبیل سیانور 

این دو مولکول فعال براحتی با مولکول های . ل می شوندهیدروژن، و فرمآلدهاید تشکی
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که از  ،ترکیب همین مواد در مایعی گرم می توانند آدنین بسازد. دیگر ترکیب می شوند

با  در آزمایشاتی از این گونه،. است( mMe) آر اِن اِ ، و (aMe) دی اِن اِ اجزاء اساسی 

لفی از قند بخصوص رایبوز را که قند استفاده از غلظتهای باالی فرمالدهاید، انواع مخت

تشکیل این مولکول ها اولین گام های الزم برای . اصلی نوکلئوتیدها ست، سنتز کرده اند

، و دی اِن اِ سنتز مولکول های حیاتی بزرگ مثل غشاء سلولی، پروتئین های گوناگون، 

  . بوده است آر اِن اِ 

ز مولکول های آلی کوچک سلول های زنده محتاج استفاده از مخلوطی خاص ا

بعنوان مصالح ساختمانی، و منابع مختلفه ای از انرژی هستند تا بتوانند مولکولهای 

راه های  ها سلول. و پیچیده تر حیاتی را سنتز کنند  (macromolecule) بزرگتر

هر ماکرومولکول حیاتی در داخل سلول، . دنمختلفی برای جذب این مواد در اختیار دار

بعضی وظیفه دارند غشائی . وظیفه ی خاصی بعهده دارد ،یه شده در جدار آنو یا تعب

محافظ برای سلول ساخته، و آن را از محیط بسیار متغیر، و اغلب تهدید کننده ی 

گروهی دیگر واکنشهای شیمیائی درون سلولی را راه انداخته، انرژی  .خارجی حفظ کنند

متنوع زیستی را به انجام مطلوبی می  مصرف، و یا ذخیره کرده، و در نهایت وظائف

بعضی از این ماکرومولکول ها بصورت روزنه هائی در جدار سلول جای می . رسانند

امالح یونی و مواد شیمیائی محتلفه،  ،آب تبادالتگیرند، و بطور انتخابی اجازه ی 

،  Aquaporine)(همان کانالهای آبی بعضی از این مجاری . ا می دهندر منجمله قندها

هستند که انواع و اقسام آنهائی را که در دستگاه  (Ion Channel) یونییا کانالهای 

. عصبی دخالت کلیدی دارند در جابجای کتاب خلقت و تکامل مغز و روان شرح داده ام

  .اختالالت این کانال ها گروه بسیار بزرگی از بیماریها را ایجاد می کنند
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، پروتئین (nosdsto ehsoosm)طرحی ساده نشان دهنده ی کانال پروتئینی : 3-3شکل 

جای گرفته ( sosysmm gsgbo)که در غشاء سلولی ( ysootso yosdstoo)های حامل 

داخل  و( mtdosesmmpmso oyses)و اجازه ی عبور مواد را بین فضای خارج سلولی 

ی مخصوص باز و بسته شدن کانال ها. تنظیم می کنند ( oyses lodosesmmpmso) سلولی

لی و خارجی غشاء سلولی با ایجاد تفاوت در بار الکتریکی سطح داخکه  عبور یون ها

پردازش های بعضی از الکتریکی در غشاء سلول های عصبی بوده اساس موج مولد 

 . هستندو انتقال اطالعات بین نورونی عصبی 

در جدار سلول ها جای ( ماکرومولکول)بزرگ عالوه بر این ها مولکولهائی 

خاصی به نام کلی  با مواد شیمیائی( osesydso)می گیرند که هر یک بعنوان گیرنده 

سرخارج . ها دارای دو سر هستند این ماکرومولکول. ترکیب می شوند( tmsotl)الیگند 

 اتتغییر. دنبا آن تبادل الکترونی انجام می دهاز سلولی آنها با الیگند ترکیب شده، 

سر داخل سلولی ، ناشی از این ترکیبات هستندکه  ها پروتئیناین کوانتومی  هایرفتار

طوری تحریک می های شیمیائی داخل سلولی هستند را در ارتباط با مولکول  کهآنها 

از این راه هاست که .  سلسله مراتب پردازشهای داخل سلولی  را شروع می کنندد که نکن

سلول ها با محیط اطراف خود تبادل اطالعاتی انجام می دهند، و محیط رفتار سلول را 

اکثر . محیط می تواند فعالیت های خاصی انجام دهدتغییر داده، و سلول برای تطابق با 

 .داروها به همین طریق اثر درمانی خود را به اجرا می گذارند

 

 

این پروتئین ها . (بخش زرد رنگ) طرح شماتیکی از گیرنده ی الیگندها: 3-61شکل 

. یکی سر خارج از غشائی است که حیطه ی اتصال کننده با الیگند است. سه بخش دارند

و سومی حیطه ی داخل سلولی است که با سیتوپالسم . دومی بخش داخل غشائی است
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الیگندهای مختلف با اتصال به این پروتئین ها الکترون های خود را . ی ارتباط داردسلول

با آنها با اشتراک گذاشته، رفتارهای کوانتومی پروتئین های گیرنده را تغییر داده، و این 

اخل سیتوپالسم انتقال یافته و توسط هدایت کننده ی پیامی تغییر رفتار کوانتومی به د

(pesoStmosm dosoot )خته و یا مانع له مراتب مختلفی را در درون سلول براه انداسلس

مکانیسمی مشابه باعث . پردازش های مختلف طبیعی و یا غیر طبیعی سلول ها می شوند

می شود که باکتری های مژکدار بطرف منابع غذائی شتافته، و یا از مواد شیمیائی تهدید 

 .خوانده می شود yhsgsdsttoسمی که کننده در محیط زندگیشان فرار کنند، مکانی

 

Macnab RM, Koshland DE   "The gradient-sensing mechanism in bacterial 

chemotaxis" Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 69 (9): 2509–12 (September 1972).  

زنده ای، حتی تک سلولی ها، بعنوان سامانه ای مستقل رفتار کرده،  هر موجود

که در سلسله مراتب واکنشهای شیمیائی اند و از میلیون ها مولکول ظریفی ساخته شده 

هسته ی . را شکل دهند حیاتیگوناگونی با هم فعل و انفعال می کنند تا بتوانند رفتارهای 

به سلول توان شکل گیری، رشد، ادامه ی اصلی حیات ساختار شیمیائی ای است که 

پیچیدگی . زندگی، تولید مثل، و واکنش به محرکات فیزیکی، و شیمیائی محیط می دهد

ای که در تشکیل سامانه ها ذکر کردیم بیش از هر چیزی در ساختار سلول های حیاتی 

ً ساده ای برپا شده اند ه های بازد. ای مشاهده می شود که از اجزاء مولکولی نسبتا

سلول ها آنقدر متنوع، و پیچیده هستند که تک سلولی مستقلی مانند آمیب را قادر  رفتاری

می سازند وظائفی از قبیل حرکت به سمت محیط مناسب، فرار از خطر، غذایابی، تولید 

شده است که رفتار یک  محاسبه. مثل، و کوشش برای بقاء را به انجامی مطلوب برساند

از  و متنوع تر بمراتب پیچیده تر شهای انجام شده در بدنش، و پردازکرم خاکی

 .یک سوپرکامپیوتر است پردازشهای
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 تصویر میکروسکوپ الکترونی یک آمیب: 3-66شکل 

بطور کلی تمامی موجودات زنده از چهار طرح مولکولی قندها، اسیدهای 

قند ها . شکل می گیرند (چربی ها)امینه، اسیدهای نوکلئیک، و هایدروکربون ها 

بنا می کنند که فراوان ترین ماکرومولکولهای  را bohydrates)(carکربوهایدریت ها 

 1-2-1 همه ی قندها نسبت کربن به هیدروژن به اکسیژن. موجود در کره ی زمین هستند

مولکول های ساده ی قند . دارد 6O12H6Cبرای مثال گلوکوز فرمول شیمیائی . دارند

ی گیرند که هر یک میلیون ها بطور معمولی در ماکرومولکولهائی مانند نشاسته جای م

بطور  (peptide bonds)که با اتصاالت پپتیدی  اسید های امینه. مولکول قند دارند

زنجیر وار بهم متصل می شوند، پروتئین هائی را می سازند که بعلت وظائف بسیار 

نوکلئوتید های . متنوع حیاتی نه تنها ساختار بلکه کارگری حیات را بعهده می گیرند

ده ی رموز ژنتیکی که کارفرمائی حیات را بعهده دارند از ترکیب سه ملکول سازن

  :که عبارتند از کوچک سنتز می شوند

 ، و نوع دی اکسی رایبوزآر اِن اِ در  (ribose)قند پنج کربنی نوع رایبوز ( 6)

(deoxyribose)  اِ  در دی آن. 

وانین، آدنین، ازت دار یعنی گ (base)یکی از مولکول های زمینه ای ( 3) 

آر و گوانین، آدنین، سایتوزین، و یوراسیل در  ؛دی اِن اِ سایتوزین، و تایمین در 

 ، و گوانین با سایتوزین جفت می شوند(یا یوراسیل)همیشه آدنین با تایمین . اِن اِ 

 . یک گروه فسفاتی( 2) 
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نوکلئوتیدها . ترکیب این سه نوع مولکول با هم یک نوکلئوتید را می سازد

آر ، و یا تک زنجیره ای دی اِن اِ بطور زنجیره وار بهم متصل، و مارپیچ دوزنجیره ای 

از بین وظائف بسیار زیاد تنظیم حیاتی که هنوز هم همگی شناخته را می سازند که  اِن اِ 

 . رمز ساختن پروتئینها را حمل، و به توارث می رسانندنشده اند، 

 

آدنین، و )بخش پایه ای دو گروه پورین . فرمول های شیمیائی نوکلئوتید ها: 63.3شکل 

( ysodsos)قند پنج کربنی  ؛(سایتوزین، یوراسیل، و تایمین)، و گروه پیریمیدین (نینگوا

ترکیب قند، و . رایبوز یا دی اکسید رایبوز؛، و گروه فسفاتی که از یک تا سه عدد هستند

خوانده می شود که با ترکیب با گروه فسفاتی به ( Mpemssotts)پایه به نام نوکلئوزاید 

فسفری  (dot) و سه (bt) ، مضاعف(ossg) های تک( Mpemssdtts) نوکلتوتاید

(yhsoyhsds )تبدیل می شود. 
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، و گروه فسفاتی (D)، قند دی اِن اِ شماتیک قطعه ای از زنجیره ی  تصویر: 26.3 شکل

(P)اسکلت زنجیره؛ و بخش پایه ای،G)-T,C-(A  اتصاالت آن را می سازند. 

هایدروکربون ها یا چربی ها، مسئول ساختن دیواره ی آب گریز سلولی، 

محققان توانسته اند پیش در آمدهای همه . ذخیره ی انرژی، و وظائف دیگر حیاتی هستند

 –آب و هوای زمانهای پیش  ی این مولکولها را در آزمایشگاه، و در شرائطی مشابه با

 .بسازند حیاتی

قبالً فکر می شد که موجودات زنده را می توان به چهار گروه متمایز و مستقل 

، ولی برداشت علمی ای که .حیوانات، گیاهان، قارچها، و تک سلولی ها رده بندی کرد

 Woesian)انقالب ووئزی  (Carl Woez) به افتخار متخصص ژنتیک کارل ووئز

lution)revo جانداران چند سلولی حیوانات،  نام گرفت، بعلت اشتراکات ژنتیکی بین

گیاهان، و قارچها، را در یک حیطه یا سلسله ی منفرد حیاتی یعنی یوکریوتیک ها 

(mpisotsdte) )  (pm  ،و به معنی واقعی و صحیحisots به معنی هسته ) قرار می

دارای هسته ( ول های قرمز خون بالغ شدهبجز گلب)دهند که همه ی سلول های بدن آنها 

 . هستندخودش ی متشکل با غشاء خاص 
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تصویری از یک سلول یوکریوتیک با هسته ی غشاء داری که حاوی دی : 3-26شکل 

 .ان ا سلولی است

ساختار ژنتیکی در  (sdyosisoC) در گروه دیگر، یعنی پیش کریوت ها

به نام  دی اِن اِ  و ساختاری از( opemsstt)پروتئین و در شبه هسته /  دی اِن اِ ترکیبی از 

پروکریوت ها که اکثراً تک سلولی هستند تنوع . قرار می گیرد( ymsogtt) پالسمید

، و آرکیا ها (Bacteria)شگفت انگیز شیمیائی ای دارند، و به دو گروه باکتریها 

(Archaea)  زندگی کرده، و یا کیاها قادرند در شرائط بسیار بد آر. می شوندتقسیم بندی

 -شدت اسیدی ) ylرتوهای یونیزه کننده ی ماوراء بنفش، و یا محیط های با در مقابل پ

بسیاری از پروکریوتیک ها به درجات حرارتی بسیار باال . زیاد مقاومت کنند( قلیائی

(extremophiles)  متمایل بوده، و می توانسته اند در درجات حرارتی باالی دوران

ارتی که برای شکل گیری، و یا ادامه ی درجات حر. های ابتدائی زمین زندگی کنند

  . حیات یوکریوتیک ها مناسب نبوده است

ولی، مثل . وجود ندارددر پروکریوت ها اثری از مایتوکوندریا، یا کلروپالست 

بنابراین در . ی هستندبه هدف پروتئین سازهای کوچکتر و کریوت ها دارای رایبوزوم 

ها باکتری ها، آرکیاها، و یوکریوت  حیطه یووئزی موجودات زنده به سه  تقسیم بندی

 .تقسیم بندی می شوند
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یک ساختار ترونی یک باکتری و طرح شماتکتصویر میکروسکوپ ال: 3-36شکل 

 .ان ا در شبه هسته ای جای گیری کرده که غشاء ندارد دی. نش را نشان می دهدبد

های نوظهور  ، بر اساس قوانین حاکم بر سامانهتحول و تکاملهمانطور که از  

سیری پیچیده تر شونده داشته اند، با گذشت زمان موجودات زنده  فعال انتظار می رود،

ها پا به عرصه  قبل از یوکریوت( کیاهاها، و آر باکتری)ها  پروکریوت بطوری که

 . هستی گذاشته اند

ویژه ی سامانه جزء پایه گزار سامانه های نوظهور حیاتی که اصل توارث 

فعل و انفعال  از طریق نوکلئوتید ها. حیاتی را ممکن می سازد، نوکلئوتیدها هستندهای 

تنظیم ساختاری ، یعنی پروتئین ها، و بعضی از محصوالتی که رمزگزاری می کنند

طی تاریخ حیات در ابتدا  .اداره می کنند را سرزندگی موجودات زندهرفتارهای حیاتی 

ساده طلوع کرده، و با گذشت زمان این ساختار بسیار تک سلولی هائی با ساختار ژنومی 

ی را و مختلط تر پیچیده تر شده، و محصوالت یعنی رفتار های زیست شناسی متنوع تر

نگاهی به درخت حیات با در نظر گرفتن تاریخ طبیعت این موضوع را . خلق کرده اند

 . بخوبی روشن می سازد
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با گذشت زمان  مانه های پیچیده تر شونده ی حیاتسلسله مراتب پیدایش سا: 16.3شکل 

 (mammals)پستانداران  که در این شکل با باکتری ها آغاز، و تا (LIFE)از شروع 

پیچیدگی . نه ای از محصول نهائی هر شاخه نشان داده شده استنمو. ختم می شود( فیل)

 . ژنومی نیز همین سیر را طی کرده است

پا به بعلت سادگی ساختار ژنومی، بعضی از تک سلولی هائی که در ابتدا 

قادر به سنتز همه ی ملکول های حیاتی نبوده، و مواد الزم  عرصه ی هستی گذاشته اند،

ً از سوپ گرم اقیانوس هایبرای شکل گرفتن، و ادا  اولیه مه ی زندگی خود را مستقیما

می  troph-heteroتغذیه ای یا  -لذا به آنها متفاوت . این دوره ها جذب می کرده اند

باور بر این است که (. به معنی تغذیه و رشد dosyhبه معنی متفاوت، و  hsdsos)گویند 

در سطح اقیانوس های اولیه افتاده، و  این نوع از تک سلولی ها در اثر اتفاقی جوی که

در این موقع . آنها را از نظر پردازش های حیاتی خنثی کرده است، منقرض شده باشند

هستند، ظهور ( به معنی خود spds) troph-autoتغذیه ای  -بوده که آرکیا ها که خود 

با  ، وودشانآرکیاها قادرند ملکولهای الزم برای تغذیه، و رشد سلولی را خ. کرده اند

لذا، برخالف تک  .سنتز کنند ،استفاده از ملکولهای ساده ی غذائی که جذب می کنند

قادر شدند از عمق اقیانوس ها  با بدست آوردن استقالل تغذیه ای، سلولی های قدیمی تر

این تحول و تکامل تغذیه ای یکی از گام های اساسی و . به سطح آن نقل مکان کنند

، و بوده در این موقع اتمسفر کره ی زمین شکل گرفته. بوده است بزرگ در سیر حیات

سطح آن را از پرتوهای یونیزه کننده ی فضائی که برای موجودات زنده مرگ آور 

  .می کرده استهستند، محافظت 
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تک سلولی ها غیرهوازی بوده اند، یعنی قابلیت استفاده از همه ی در ابتدا 

شدن سیانوباکتری ها که با  با پیدا. نداشته اند اکسیژن را در سوخت و ساز سلولی

ً مملو از اکسیژن شده است . فتوسنتز می توانند اکسیژن تولید کنند اتمسفر زمین تدریجا

این اکسیژن برای تک سلولی های غیرهوازی سمی بوده، و باعث کاهش چشمگیر تعداد 

. تحول یافته اند در همین زمان بوده است که تک سلولی های هوازی. آنها شده است

موجودات هوازی، نه تنها در مقابل اکسیژن مقاومت دارند، بلکه قادرند که با وارد کردن 

متابولیسم . مؤثرتری داشته باشند هاکسیژن اتمسفر در حلقه های متابولیسم حیاتی بازد

داشته، و انرژی آزاد می  بیشتر برابر از نوع غیرهوازی کفایت 21-21نوع هوازی 

ین جهش را می توان گام بزرگ دیگری در تحول و تکامل در سامانه ی حیات در ا. کند

کفایت متابولیسمی بهتر یکی از شاخص های تکاملی در سیر تاریخ حیات . نظر داشت

نوعی از این تک سولی های هوازی همان میتوکندریاها هستند که در درون تک . است

آنها توان استفاده از اکسیژن، و تولید  سلولی های ابتدائی غیرهوازی وارد شده، و به

. را داده اند، که منبع سوخت اساسی سلولهای هوازی است (ean) آدنوزین ترای فسفات

ی وارد شدن یک موجود زنده به اندرون سلول های موجود زنده ی دیگر به این پدیده 

ر همان طو( SCgbtsoto)همزیستی . می گویند( motsoCgbtsoto)همزیستی داخلی 

مانند )که از اسمش بر می آید زندگی همکاری کننده ی دو موجود زنده با هم است 

باکتری هائی که در دستگاه گوارش انسان زندگی کرده و با استفاده از مواد غذائی 

مصرفی آنها به زندگی ادامه داده، در هضم و جذب و تولید بعضی از مواد الزم به آنها 

 (.  خدمت می کنند
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جوان قادر به حمایت از انواع کره ی زمین : طرح تحول همزیستی داخلی: 3-76شکل 

مختلفی از باکتری ها، منجمله باکتری های هوازی و باکتری های دارای توان فتوسنتز 

هسته، اندوپالسمیک رتیکولوم غشاء بیشتر اندامک های سلولی که شامل . بوده است

(ER) هستند احتماالً از چین خوردگی های عمیق در که به غشاء متصل ، و اجسام گلژی
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محتویات نوکلئوتیدی اولیه ممکنست از طریق ویروس های  .نداء سلولی ایجاد شده اغش

ها و کلروپالست ها از باکتری هائی ریشه مایتوکوندریا .اولیه وارد سلول ها شده باشند

حیوانی ( کریوتیک ها)سلول های مدرن . داخل سلول ها راه پیدا کرده انده گرفته اند که ب

های متعددی هستند که بعنوان محفظه هائی به هدف انجام و گیاهی حاوی اندامک 

 .ولی مختلف بکار گرفته می شوندرساندن فعالیت های سل

ها که شبیه به باکتری ها ست، خارج از هسته ی سلول مایتوکوندریاژنوم 

ها که در سیتوپالسم زندگی مایتوکوندریا. قرار گرفته، و با آن مخلوط نمی شودمیزبان 

یستی مسالمت آمیزی با سلول های میزبان خود پیدا کرده اند، بطوری که می کنند همز

ها را تهیه کرده، و آنسلول میزبان موادالزم برای تولید مثل، و ادامه ی زندگی 

ها در بین وظائف مختلف دیگری که در سلول انجام می دهند، بعنوان مایتوکوندریا

به سلولهای میزبان داده، و مرکز تولید کارگاه مولد نیرو، توان استفاده از اکسیژن را 

موجودات زنده به  یبدنداخل از نظر تولید و حفظ حرارت . گرمای بدن موجودات هستند

 (endothermic)حرارتی  –و داخل  (exothermic)حرارتی  –دو دسته ی خارج 

در نوع اول که به اصطالح حیوانات خونسرد خوانده می شوند، درجه . تقسیم می شوند

حرارت داخلی تا حدی تابع درجه ی حرارت محیط بوده و این حیوانات ساختار  ی

فقط پرندگان و پستانداران . عروقی حفظ درجه ی حرارتی داخلی را ندارند –عصبی 

 .هستند عروقی تولید و حفظ درجه حرارت داخلی –تنظیم عصبی قادر به انجام 
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در باال و تصویر میکروسکوپ الکترونی  مایتوکوندریاشماتیک یک  طرح: 3-86 شکل

 ساختار ژنتیکی مایتوکوندریا ها مانند پروکریوتیک ها. آن در زیر نشان داده شده است

 .غشاء ندارد

علیرغم نادانسته های بسیاری زیادی که محققان برای پر کردن شکافهای 

موجود برای توجیه چگونگی دقیق شروع حیات با آنها دست به گریبان هستند مشخصات 

گفته های مشترکی در همه ی سلول های یوکریوتیک وجود دارند که تاحدی روشنگر 

دهنده ی منشاء مشترک همه ی موجودات از یک  این یافته ها بی شک نشان. هستند فوق

را برای انتقال اطالعات ژنتیکی  آر اِن اِ  ی یوکریوتیکتمامی سلول ها. سرچشمه هستند

به این دلیل است . و به منظور مونتاژ پروتئینی مورد استفاده قرار می دهند دی اِن اِ از 

وجود داشته است  آر اِن اِ ی دنیا که همه قبول دارند که زمانی دنیای حیاتی ای به نام
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(mMe  somt) از اولین حلقه های شکل گیری، و تحول زنجیره ی  آر اِن اِ ، زیرا

 . حیات است

 

 

 آر اِن اِ  شماتیکی از یک قطعه ی طرح:  3-86شکل

وجود دارد  (citric acid cycle)در هر سلول زنده ای تناوب اسید سیتریکی 

که زنجیره ای از واکنشهای شیمیائی ای است که برای تولید انرژی سلولهای هوازی 

ده نقش کلیدی لذا، این حلقه ی زنجیره ای متابولیسمی در بقاء سلول های زن. الزم است

 . است بوده پیداشدن، و حفظ این زنجیره گام اول در خلق سلول زنده هوازی. داراست
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 اسید سیتریک  حلقه ی :3-36شکل  

یکی دیگر از اولین گامهای الزم برای شکل گیری سلولی ساختار دیواره، و یا 

آنها را از محیط تمامی موجودات زنده باید غشائی داشته باشند تا . غشاء سلولی است

یکی از ویژگیهای موجودات زنده . خارجیشان جدا کرده، و ساختارشان را حفظ کند

اندازه ی  به وگرفته، شکل با رمزگزاری ژنتیکی داشتن پوسته یا غشائی است که 

را از عوامل موجودات زنده بدن  محتوبات درونیی فعال  این پوسته. در می آیدخاصی 

تار شیمیائی ای متفاوت با داخل سلول و محیط اطراف آن خارجی حفظ کرده و ساخ

باید مولکولهای چربی ساخته شده باشند، تا بتوانند با بنا نهادن  ساختن غشاءبرای . دارد

غشاء سلولی ساختارهای حیاتی داخل سلولی را از محیط غیرحیاتی خارج آن جدا 

 .سازند

هر مولکول آب که از دو . آب که مایع حیاتی است، حالل بسیار قدرتمندی است

هر اتم . اتم هیدروژن، و یک اتم اکسیژن ساخته شده است، مولکولی قطبی است

یک الکترون با  (polar covalent bond)نتی قطبی هیدروژن از طریق اتصال کوواال

لذا . اتم اکسیژن به اشتراک می گذارد، تا خارجی ترین مدار الکترونی آن را تکمیل کند

 ضعیفتمایل . دو قطب هیدروژنی مثبت، و یک قطب اکسیژنی منفی داردمولکول آب 

آب  های با قطب مثبت مولکولبین قطب مثبت مولکول های آب برای اشتراک الکترونی 

قدرتمند بهم پیوستگی  انعممایع می دهد، شکل که به آب  (Hydrogen bonds)مجاور 

برقرار شده بین دو صاالت اتاین نوع . می شود بهممجاور مولکولهای آب اتصال 
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     هر مولکول آب مجاور
11-

به  ها مولکولیک از این ثانیه شکسته شده، و هر   10

ب می دهند، آاین ویژگی ها نه تنها حالت میعان به . متصل می شود آب متفاوتیمولکول 

ولهای مختلف دیگر را مولک فرصت پیدا کنند تاآب  های بلکه باعث می شود که مولکول

جهشهای . دنو به اصطالح آنها را در خود حل کنبا آنها ترکیب شده، ، هم جدا کردهاز 

درجه ی  611 صفر و بخصوص باالتر از مولکول های آب در حرارت های باالی

در . و آب بخار می شود فائق آمدهاین اتصاالت هیدروژنی بر ( در سطح دریا)سانتیگراد 

جهش های مولکولی متوقف شده و  درجات حرارت زیر صفر درجه ی سانتیگراد

یکی از اهداف اصلی . و آب به حالت جامد در می آید ماندهاتصاالت هیدروژنی توانمند 

را در آب خارج  جلو حل شدن محتویات داخل سلولیاین است که سلولی پیدا شدن غشاء 

 .این امر بعهده ی چربی ها گذاشته شده است. سلولی بگیرد

 

 

 شماتیک ساختمان مولکول آب طرح: 3-31شکل 
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 شکل شماتیک روغن در آب :3-63شکل   

مولکول های چربی ای که در آب ریخته شوند خودبخود سازمانی نو می  

در ابتدا، . این مولکولها بسرعت بصورت گلوله های کوچکی در می آیند. گیرند

مولکولها روی آب پراکنده شده، ولی بخشهای آب گریزشان برای فرار از آب به یکدیگر 

ی زنده میلیونها مولکول این نوعی الیه ای دو صفحه ای در سلول ها. متصل می شوند

آب . شکل بخود می گیرند که سطح خارجی آن آب گریز، و داخلی آن آب دوست است

ترکیب فسفر با چربی . گریزی چربی ها با محتوای آب فراوان داخل سلولی تطابق ندارد

. لی را بنا می کنندها را می سازند، غشاء سلو (phospholipids)ها، که فسفولی پید 

ملکول فسفولی پید یک سر آب دوست فسفاتی، و دو پایه ی آب گریز هایدروکربونی 

واضح است که در سلول . می گویند (amphiphile)به این مولکولها دو دوستی . دارد

های حیاتی سر آب دوست فسفری باید بطرف داخل، و پایه های آب گریز لی پیدی 

. این سازمان دهی در تمامی سلول های حیاتی دیده می شود .بطرف خارج قرار گیرند

فرض بر این است که چنین واکنشهائی در زمانهای پیش حیاتی زمینه را برای ساختن 

. سلول ها بعنوان یک محفظه ی جدا از آب محیط خارج سلولی مهیا دیده اند دیواره ی

را که قادر  آر اِن اِ ته ی این محفظه ها گاهگاهی یک مولکول ژنتیکی، احتماالً یک رش

در این حال هسته، و غشائی که قادر به خود . به خود تولیدی بوده در خود بلعیده اند

تولیدی است، اولین ویژگی های حیات را دور هم جمع کرده، و پایه های اولیه ی سلسله 
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مراتب شکل گیری سامانه های نوظهوری را بنا نهاده اند که طی زمانی طوالنی به 

 . که ما با آن سر، و کار داریم ندنوع، و پیچیدگی ای در آمده ات

 

  

با انواع و اقسام مولکول های تعبیه  شماتیکی از ساختار غشاء سلولی طرح :3-33شکل 

شده در آن که هر یک وظیفه ی خاصی برای برقراری ارتباطات بین درون و برون 

 .سلول را بعهده دارند

   

وزن آن  % 31دقت کنید که . حیوانات ری از غشاء سلولیساده ت طرح: 3-23 شکل

 .سطح واسطه ای بین دوالیه محیطی آب گریز است. کلسترول است
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همه ی محققان متفق القول هستند که زندگی با واکنش های شیمیائی ای شروع  

ولی، هنوز . شده که اجزاء ترکیب دهنده ی سامانه ی حیات را خودبخود سنتز کرده اند

ورد چگونگی برقراری ارتباط بین این اجزاء، و ایجاد پیچیدگی الزم برای خلق در م

یک تک سلولی که پیچیدگی ای بمراتب بیش از آن چیزی دارد که در تمامی جهان بی 

همان مشکلی است که در  علت اصلی. جان مشاهده می کنیم، اتفاق نظر وجود ندارد

و رفتار حاکم بین اجزاء مختلف آنها، تشکیالت سامانه های نوظهور، قوانین توجیه 

 .حتی در سامانه های نوظهور بسیار ساده تر دنیای بی جان، ذکر کردیمحاصل از آن، 

سؤالی که همیشه مطرح بوده این است که آیا متابولیسم یا پروتئین اول پیداشده، 

پا به عرصه  و ژنها برای ثبات ساختمانی آنها بعداً ظهور کرده اند، یا این که اول ژنتیک

همان ) و متابولیسم را راه اندازی کرده اندساخته را ی وجود گذاشته، و بعداً پروتئین ها 

شاید یافته ی جالب توجهی بتواند (. سؤال ازلی که آیا تخم مرغ اول پیدا شده، یا مرغ

از جنبه نظر سنتز نوکلئوتیدها که مصالح ساختمانی ژنوم . جوابی برای این معضل باشد

باید . تقسیم کرد آر اِن اِ هستند تاریخ طبیعت را می توان به قبل، و بعد از بروز دنیای ها 

ناقل  آر اِن اِ مولکول ژنتیکی ای را جستجو کرد که هم مثل  آر اِن اِ بتوان در دنیای پیش 

یعنی ) اطالعات بوده، و هم بتواند مشابه پروتئین ها کاتالیست فعالیت های شیمیائی باشد

می دانیم که یکی از مهمترین کشف های زیست شناسی . (مرغباشد و هم تخم هم مرغ 

این بوده است که همه ی موجودات زنده دقیقاً همان پردازش های شیمیائی را برای تبدیل 

برای سنتز پروتئین ها مورد استفاده قرار می  آر اِن اِ یا  دی اِن اِ اطالعات ذخیره شده در 

باور به مبداء آفرینش همه ی موجودات زنده را از خلقت لحظه همین یافته است که . دهند

آفرینشی،  -جدا، و مستقل از یکدیگر، به پردازشی خود  یعنی جدا( کن فیکون)ای 

تکاملی با تک ریشه ای مشترک بین همه ی موجودات  -نوظهوری، تدریجی، و تحولی 

خوانده می  (coding) ارکه ژن رمز گز دی اِن اِ تکه هائی از . تبدیل کرده است زنده

شوند رمزی را حمل می کنند که به صورت دستورالعمل و براساس آنها پروتئین ها 

  ، گوانین(A) آدنین دی اِن اِ همانطور که ذکر کردیم، الفبای ژنتیک در . مونتاژ می شوند

(G)سایتوزین ، (C) و تایمین (T) بجای تایمین یوراسیل آر اِن اِ در . هستند (U) مورد 

مولکول در نهایت یکی از  2هر یک از ترتیبات سه گانه ی این . استفاده قرار می گیرد

اسید امینه های حیاتی را برای زنجیر شدن در مولکول پروتئینی مورد احتیاج  31

به این معنی که هر ترتیب سه گانه از این . سلولی بصورت تک رمزی، انتخاب می کند

 ،CGC؛ و (praline)، پرالین CCCبرای مثال . چهار مولکول یک رمز ژنتیکی است

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


  

 363 

هر یک از اسید های امینه با بیش از یک . را رمز گزاری می کنند( somtotos)آرجینین 

مختلف در سلول وجود  آر اِن اِ سه نوع . ترکیب از الفباء ژنتیک رمز گزاری می شوند

به ( دار باشداگر سلول هسته )دارند که درانتقال رمز ژنتیکی از هسته ی سلول 

 پیامبر آر اِن اِ . رایبوزوم ها که کارخانه ی سنتز پروتئین ها هستند، شرکت می کنند

(gsoosomso mMe ) دی ترتیب الفباء ژنتیکی را از یک سمت زنجیره ی دوگانه ی

طی  آر اِن اِ این و حاوی اطالع رمز گزار قطعه ی مهم  .رونویسی می کند اتم به اتم اِن اِ 

که  (transfer RNA) انتقال دهنده آر اِن اِ بقیه ی زنجیره بریده شده، و  پردازشی از

، و با شدهبه رایبوزوم منتقل  tRNA. تظاهر فیزیکی رمز ژنتیکی است را می سازد

رایبوزومی دستورالعمل ساخت زنجیره ی پروتئینی  آر اِن اِ فعال کردن قطعه ای از 

برنده  نوکلئوتیدی ریبوزوم های ساختار گشا رمز. مورد احتیاج سلول را به آن می رساند

( sosgsm mMeotb) موجود در رایبوزوم آر اِن اِ  . شدجایزه ی نوبل فیزیولوژی ی 

کار رایبوزوم زنجیر کردن . بعنوان الگو در ماشین آالت ساخت پروتئین شرکت می کند

بوزوم خود هر رای. تک تک اسید امینه ها برای ساخت پروتئین مورد نیاز سلولی است

ساخته شده است، که همگی  آر اِن اِ پروتئین مختلف، و چندین رشته ی  31از حدود 

خود پروتئین ها ساختار رایبوزوم ها . بصورت یک کالن مولکول در هم ادغام شده اند

با . لذا پروتئین ها، رایبوزوم ها، و ژنوم مثلثی بهم وابسته را بنا می نهند. را بنا می کنند

به این رموز آشکار شده است که سلول نمی تواند بدون رموز ژنتیکی پروتئین پی بردن 

به این دلیل است که حیات بدون وجود پروتئین، و پروتئین بدون وجود ژن . سازی کند

. ه طریقی همزمان بوجود آمده باشندرمز گزار آن نمی توانسته استقرار پیدا کند، و باید ب

که برخی از مولکولهای اسید نوکلئیک هم ناقل رموز  بعضی از محققان پیشنهاد کردند

 آر اِن اِ کشف . تکثیری را ترویج می کنند –ژنتیکی هستند، و هم مثل پروتئین ها خود 

موجود در رایبوزوم، که نه تنها ناقل رموز ژنتیکی است، بلکه کاتالیست فعل و انفعاالت 

 . کرده استشیمیائی دیگر هم هست راهی برای توجیه این امر باز 

آر می دانیم که اکثر قریب به اتفاق آنزیم ها پروتئین هستند، ولی قطعه ای از 

آنزیم ها رفتار کرده، و موجب تسریع واکنشهای شیمیائی  مانندموجود در رایبوزوم  اِن اِ 

به همین دلیل است که همین قطعه را می توان هم مرغ، و هم تخم مرغ تصور . می شود

واقع در  دی اِن اِ . درن حاوی دو نوع کلی مولکول مربوط به هم هستندسلول های م. کرد

هسته ی سلول حاوی اطالعات پروتئین سازی هستند، در حالی که پروتئین ها عالوه بر 

موجود در رایبوزوم  آر اِن اِ . دارند را نیز بعهده دی اِن اِ وظائف شیمیائی کلیدی ساخت 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


  

 364 

بعهده گیری همزمان دو وظیفه ی این گونه . بگیرند ها می توانند هر دو وظیفه را بعهده

آر اِن نظریه ی دنیای . لقب داده اند (RNA World) آر اِن اِ  را دنیای آر اِن اِ ای توسط 

را در مرکز خلقت رایبوزومی  آر اِن اِ که با کشف های اخیر مورد قبول قرار گرفته،  اِ 

است که در آن هر دو وظیفه ی قرار داده  ، هسته ی اصلی و شکل دهنده ی آنحیات

 .، و پروتئین سازی بعهده ی یک ساختار شیمیائی گذاشته شده است(رمزگزاری)ژنتیک 

 

 

 

که انتقال اطالعات را از ژنوم به هدف  آر اِن اِ شماتیکی از وظائف  طرح: 3-23 شکل

م، و در سیتوپالس آر اِن اِ ژنوم در هسته، . پروتئین سازی در رایبوزوم نشان می دهد

 . پروتئین سازی در رایبوزوم قرار می گیرند
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رایبوزومی که بنظر می رسد هسته ی اصلی  آر اِن اِ شماتیکی از  طرح: 3-33 شکل

هر بخش با رنگ متفاوتی مشخص شده . حیات را شکل داده، و شروع کننده ی آن باشد

 .است
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وزوم که کارخانه ی سنتز پروتئین ها با استفاده اشکال کریستالوگرافی رایب:: 3-33شکل 

 . خودش است آر اِن اِ از 

 

 

 philusT. thermo یبوزومی تک سلولی به نامار آر اِن اِ بخشهای مختلف : 3-13شکل 

 .که با رنگهای مختلف مشخص شده اند

Science Magazine, copyright 2001, the American Association for the Advancement 

of Sciences. 
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، کشفی که جایزه ی نوبل فیزیولوژی را بخود آر ان ا ربیوزومی : 3-73شکل 

 . اختصاص داد

rRNA Synthesis and Processing, Msbmsyotps.Pom 

بنابراین داستان علمی طلوع حیات را می توان این طور خالصه کرد که در 

ی حاوی رموز ژنتیکی بوده نوع رایبوزوم( دی اِن اِ و نه ) آر اِن اِ زمانهائی بسیار کهن 

های مدرن به انجام می  دی اِن اِ های باستانی به همان روش تکثیر  آر اِن اِ تکثیر . است

لذا، در . فقط بجای تایمین، یوراسیل مورد استفاده قرار می گرفته است. رسیده است

بعد  مدتها. با هم جفت می شده اند y - yو  ، U –A آر اِن اِ زنجیره های نوکلئوتیدی 

آر است محل انبار اطالعات ژنتیکی شده، و  آر اِن اِ که بمراتب با ثبات تر از  دی اِن اِ 

هنوز هم . ها مسئول انتقال رمز ژنتیکی به رایبوزوم ها، و پروتئین سازی شده اند اِن اِ 

 . باقی مانده اند آر اِن اِ ویروس های فراوانی هستند که در مرحله ی 

ی بیشتر این موضوعات، و روش های  مطالعه به کسانی که اشتیاق به

. ی کتاب جالب زیر را توصیه می کنم آزمایشگاهی مربوط به آنها دارند مطالعه
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ارجاعات بسیار زیادی در این کتاب آمده اند که برای شرح، و تفصیل تمامی موضوعات 

 .این فصل می توانند مورد استفاده قرار گیرند

Hazen, Robert. Genesis: The Scientific Quest for Life’s Origin. Joseph Henry 

Press, Washington, DC, 2005 

همه ی باکتری ها،  ژنوماز  ، ولی ساده ترویروس ها متنوع ترهای ژنوم 

، و نشان از بی ثباتی ساختارهای حیاتی در زمانهائی دارد که هستندگیاهان و حیوانات 

نیمه زنده از این جهت که . اندبوده حیات گذاشته  این موجودات نیمه زنده پا به عرصه ی

اسید . قادر به تولید مثل نیستند دیگربدون کمک موجودات زنده ی  ی مدرنویروسها

و یا دو ، د ممکن است تک رشته اینی که ژنوم ویروس ها را بنا می کنهائ نوکلئیک

تعداد . ع شده باشند، و با ترتیبی خطی، حلقه ای و یا قطعه ای دور هم جمبوده رشته ای

می تواند باشد،  دی اِن اِ و یا  آر اِن اِ نوکلئوتیدهای موجود در ژنوم ویروس ها که از نوع 

 هایتعداد نوکلئوتیدطیفی از شکل زیر . میلیون زوج متفاوت می باشد 6.3تا  2311از 

 .شان می دهدرا نموجودات زنده از  نمونه هائی

 

طی اندازه ی ژنوم انواع موجودات زنده که بزرگ شدن تدریجیشان را : 3-38شکل 

 –بنظر می رسد که گیاهان سیر تحولی   .نشان می دهدتکاملی حیات  –تحولی  تاریخ

      .ندتکاملی مستقلی از حیوانات داشته ا

Cann J Alan, Principle of Molecular Virology. 4
th

 edition, 2005. Elsevier 

Academic Press. 
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2sS  ژنومش بطور کامل نقشه برداری است که  آر اِن اِ ویروس نوع اولین

  به نام دی اِن اِ  ی از نوعاز نظر ژنومی ساده ترین موجود زنده ویروس. ه استشد

circovirus nsoetos  نوکلئوتید  3111تا  6811با  دی اِن اِ یک رشته فقط است که

فقط به سه  میزبانشاین ویروس برای ادامه ی حیات و تولید مثل در سلول های . دارد

المثنی ساختن برای  عددو دو  ،(capside) وتئین نیاز دارد، یکی برای پوسته اشپر

(osymtesos toyosds).  بیماری زاست ها خوکنوعی از این ویروس در.  

 

 

 

 circovirus tosensoطرح شماتیک ژنوم ویروس : 3-33شکل 

Martijn Fenaux, et al Genetic Characterization of Type 2 Porcine Circovirus 

(PCV-2),  J Clin Microbiol. 2000 July; 38(7): 2494–2503. 
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اشریشیا کولی که همزیست دستگاه گوارشی  باکتری شماتیک ژنوم طرح: 3-21شکل

 . پیچیده تر شدن ساختار ژنومی از ویروس ها به باکتری ها دقت نمائیدبه . انسان هاست

 

 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


  

 372 

    

 (Cssod)شماتیک ژنوم یک مخمر  طرح: 3-62شکل 
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 ، اقتباس از پروژه ی ژنوم انسانیژنوم انسانطرح :  3-32 شکل

با شکل مربوط به درخت حیات  ها و مقایسه ی آن ها به این شکلنگاهی با 

بخوبی روشن می شود که طی زمان پیچیدگی سامانه ی نوظهور ژنومی با پیچیدگی 

موجودات زنده مطابقت کامل و قطعات اطالعاتی تولید شده توسط ( ساختاری)رفتاری 

پویای ال بین نوکلئوتیدهای در نتیجه ی فعل و انفعبا گذشت زمان، به عبارت دیگر . دارد

، که از پیچیده تری ظهور کرده اندژنومی سامانه های ژنومی ساده تر، سامانه های 

 2.2) میلیارد در انسان 11.تا  در یکی از ویروس های زمان ما، نوکلئوتید 6811

 Protopterusماهی مرمری ریه ای به نام علمی  .ختم شده اند ،(میلیارد زوج
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aethiopicus را داردمیلیارد زوج  132.83 یعنی زرگترین توده ی ژنومی حیواناتب .

از ویژگیهای این . این ماهی از بهترین نمونه های نشان دهنده ی تحول داروینی است

ماهی این است که هم می تواند شنا کند و هم مانند خزندگان در کف رودخانه ها یا 

ده از برانش هایش تنفس کرده، و در با استفااز این گذشته در آب . دریاچه ها بخزد

 هوا  کیسکنام می تواند با استفاده از عضوی به  مواقعی که آب ها خشک می شوند

(sto bmsttso ) می کمک به شنا کردنشان با پر شدن از هوا که در ماهی های دیگر

ان با برانش های این حیو.  کند، مستقیماً از هوا نفس بکشد و ماه ها به زندگی ادامه دهد

قلب این . بالغ شدن  کوچک شده، لذا الزم دارد که از هوای خارج از آب نیز تنفس کند

در سیر .  حیوان نیز ساختار دوگانه ای برای استفاده از اکسیژن این دو عضو داراست

تاریخ حیات این ماهی در نقطه ی تکامل پیدا کردن خزندگان از ماهی ها هستند، تحولی 

داد بتوانند با به ارث بردن ژنوم های مربوط به تنفس هوای آزاد بیرون که به آنها اجازه 

 بزرگترین تعداد نوکلئوتیدهای شمرده شده در گیاه نادری به نام. از آب زندگی کنند

Paris japonica  استمیلیارد زوج نوکلئوتیدی  152.23که حاوی در ژاپن پیدا شده  

(3161  ,7 Setsoes astmC Ped  ) . ه کرد که بزرگی ژنوم، همیشه ب باید تأکیدالبته

 در مبحث نیست، بلکه همان طور که یبه معنای پیچیده تر شدن رفتار خودی خود

ارتباطات تعداد ژنهای فعال و توان برقراری ، گفته شدویژگی های سامانه های نوظهور 

 ززیربناترین معرف و ممی گوناگون، زیربنای پیچیده شدن رفتارهاست، که بی شک

ی تدریجی طی پیچیده تر شدن هااین  .است ی دیگر تمامی موجودات زنده از انسان 

بی شک . شده استنای طرح تکاملی است که بارها به آنها اشاره زیرب تاریخ حیات

رفتارهای سامانه های نوظهور ژنومی دلیل اصلی تنوع پایان ناپذیر سامانه ی حیات 

  .پی برد آنین حاکم بر یکایک اجزاء است که امید است روزی بتوان به قوان
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  Paris japonica:3-22شکل 

 

 Protopterus aethiopicusماهی مرمری ریه ای : 3-22شکل 
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ن را نشا سیر تکاملی سامانه ی حیاتدرخت حیات که بخوبی تصویری از : 3-32شکل 

 .می دهد
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این  % 3همان طور که مشاهده می کنید فقط . مختلف ژنوم انسان بخشهای :3-12شکل

بسیار پیچیده وظیفه ی  (در این شکل، 2حدود ساعت بخش سبز پر رنگ ) ساختار

 .معطوف شده اندن بخش همیتعیین وظائف بیشتر مطالعات به . پروتئین سازی دارد

با پروژه های در دسترس امید بقیه ی ژنوم موضوع علم جدیدی است که تعیین وظائف 

 . است که سؤاالت بسیاری را جوابگو باشد

و  بدون اطالع از وجود زیربنای ژنتیکی برای تحول وینیدار اصل تحول

 .بوده مشاهده بنیان گذاشته شد 2بر بطور کلی  تکامل

نواع موجودات زنده بیش از تعدادی که بتوانند به بلوغ برسند، تولید مثل می همه ی ا: 1

 .کنند

ویژگیهای فیزیکی گوناگون و مختلفی  زنده اتموجوداز  یهر نوع عضاءا: 3

 .دارند

 .ویژگی های هر فرد بیشتر شبیه ویژگی های والدینش هستند -2

و تولید مثل مفید واقع  ،بعضی از این ویژگیها بیشتر از دیگران برای بقاء -4

به نسلهای بعدی منتقل می بیشتر را  دارندگان این ویژگیها آنها ،لذا .می شوند

 .کنند

داروین از این مشاهدات نتیجه گرفت که بعد از چندین نسل، تغییرات تدریجی 

منجر به تغییرات بزرگی  ی که برای بقاء افراد هر نوعی مفیدتر واقع می شوند،کوچک

ود می شوند که آنها را برای تطابق با محیط های در حال تغییر به سالحهای در نوع موج
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اصل  همان طور که مشاهده می کنید. می کنندمجهز برای تنازع بقاء  تری مناسب

تدریجاً بیشتر شونده ی و تنوع  ،تدریجیزیربنای پیچیده شدن نمی تواند  یتحولی داروین

اگر هدف تغییرات فقط موفقیت . توجیه کندبخوبی طی تاریج حیات را  موجودات زنده

و  ، و مورچه هادر تنازع بقاء بود ویروس ها، باکتری ها، حشراتی مانند سوسک ها

اگر به  .ماهی هائی از قبیل کوسه در باالترین شاخه های درخت حیات قرار می گرفتند

ترین طیف موجودات زنده نگاه کنیم، از جنبه نظر تحول داروینی مورچه ها موفق 

آخرین مرحله ی تحولی را میلیون سال پیش  631، که حدود موجودات زنده هستند

نوع خود را در مقابل تغییرات به بهترین نحوی و از آن به بعد توانسته اند  پیموده،

میلیون تخم می  2هر مورچه ی ملکه طی دوران تخم گزاریش تا . کنندمحیطی حفظ 

، و و ملکه های بعدی بارور کردن جنسی داشتهن و بارور شدتوان گذارد، که بعضی 

و بعضی عقیم مانده، و کارگران و سربازان اجتماع  ؛را تولید می کنند مورچه های نر

و بطور  ،بجز ملکه و مورچه های نر بقیه در تولید مثل دخالت نداشته. می کنند متولدرا 

عدم شرکت  .هستندانحصاری مسئول نگهداری النه، حفاظت از آن، و پرورش نوزادان 

بقاء خانواده بزرگترین فداکاری زیست شناسی  در راهدر تولید مثل و صرف تمامی عمر 

تخمین زده می شود که تعداد  .است که بحد اعالئی در این موجود مشاهده می شود

بیش از هر نوع دیگر از موجودات زنده که دارند،  نژادی 61111با بیش از  مورچه ها

به و  ،،ین مناطق جهان پراکنده شدهدر وسیعتر ،بوده
16

تعداد انسانها . دنعدد می رس 10

در زمان حال 
9

7.5 X 10
 

وزن پروتوپالسم هر انسانی یک میلیون برابر یک . ستنفر ا

ً ، یعنی مورچه  معادل مجموعا
15

7.5 X 10  پروتوپالسم، کلی وزن  لذا،. استمورچه

. از تمامی انسانها استبیش ها  مورچه یحیاتمحصول پردازشهای یعنی خمیرمایه ی 

و  ،اجتماعی شدن هستند، یکی دو ویژگی ژنتیکیمورچه ها این موفقیت را مدیون 

که با آنها قرابت  ،فداکاری ناآگاهانه در مقابل مورچه های هم النه ای خوددیگری 

می توان مورچه ها را موفق حول داروینی از نظر تلذا،  .ژنتیکی بسیار نزدیکی دارند

، بلکه اصول داروینیسم تحولی تمامی اصولنه تنها ین موجودات زنده ای دانست که تر

وزن مورچه ها به تنهائی از تمامی . می کننداجتماعی را به حداکثر خود رعایت 

میلیون سال پیش تکامل  631با وجود این موفقیت که . حشرات دیگر هم بیشتر است

هدف خاصی  ای که ویژگیادامه داده است، خود  طلبیتنوع به  ی حیات سامانه ،هیافت

 . یافتبرای آن نمی توان 
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ین ژن چند های عالی که احتماالً محصول توسعه ی تواندر مورد انسانها 

ی متفاوت و آگاهانه ای شده که از اجتماعی شدن اجتماعی شدن همکار است، موجب

. دا کرده استحشراتی از قبیل زنبور عسل و یا مورچه ها تفاوت بسیار زیادی پی

پیشرفتی که نه تنها بقاء موفقیت آمیز انسانها را تضمین نموده، بلکه موجب خلق سامانه 

مستقل از توارث  ، بطوری فرهنگی توارثی ای شده که برای اولین بار در تاریخ حیات

ژنتیکی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و موفقیت های آن بین گروه های اجتماعی 

این امر ناشی از . شتراک گذاشته شده، و همه از مواهب آن بهره می برندگوناگون به ا

جلو پیشانی مغز انسان هاست که موجب  –لیمبیکی  –ساختار پیچیده شده ی تاالموسی 

، افزایش ذکاوت احساسی و هیجانیرفتارهای اجتماعی، ذکاوت اجتماعی، بهبود تعالی 

طوالنی و  ،، جنبه های مختلف زبان، هنرهاعقالنیت و منطق، خالقیت، استفاده از ابزار

از آنها اطفاء نشده اثری که در بقیه ی حیوانات  ،شده همراه با سرخوشی شدن عمر

 . (به کتاب زیست شناسی مغز و اخالقیات مؤلف مراجعه نمائید) نیست

Edward Wilson. The Social Conquest of Earth. Liveright Publishing Co. New 

York, NY, USA, 3013     

بعد از شکل گیری آر  سامانه ی حیاتبی شک بطور مجمل می توان گفت که 

، که به احتمال قریب به یقین نوعی از یک سلول موفق ابتدائی ان ا نوع رایبوزومی،

 ئی طلوع کرده اندتک سلولی هاآن بدنبال  .است سرچشمه گرفتهبوده،  ویروس آر اِن اِ 

. زم برای ادامه ی حیات را از محیط جمع آوری می کرده اندمولکول های حیاتی الکه 

ند با ه ادر گام بعدی تک سلولی هائی پا به عرصه ی حیات گذاشته اند که قادر بود

. مولکول های حیاتی مورد لزوم را سنتز کنند شاناولیه خود ساده ی استفاده از مواد

گام بزرگ بعدی . ر شده اندظاه بدون تقسیم بندی عضویای سلولی  موجودات چند سپس

دستگاه هائی از ظهور ؛ و در نهایت بدن توان تقسیم کار بین اعضاء مشخص پیدا شدن

موجب  ...، و عضالنی –استخوانی تناسلی،  قبیل اعصاب، گردش خون، غدد، گوارش،

 .گرفته و متابولیسم کارآتری پیدا کنندبخود  یاشکال پیچیده تر شده اند که موجودات زنده

شانس بقاء هر بیشتر شده،  پردازشهای حیاتیبلکه اقتصاد  ،وعننه تنها تسیر مر این د

و رفتارهای پیچیده تر و غامض تری ظاهر شده اند که در موجود تازه متولد شده بیشتر، 

 . سطوح پائین تر اثری از آنها نبوده است

که جدیدی رفتار زیست شناسی هر  ، مانند سیر تحولی،همدر سیر تکاملی 

موجود ، به شرطی انتخاب اصلح شده که مانعی برای بقاء موفقیت آمیز طلوع کرده
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ولی، نمی توان گفت که این پیچیده تر شدنها به برقراری هر چه بیشتر اصول . نباشد

زیرا، تعداد قابل مالحظه . داروینی در موجودات تازه طلوع کرده منجر می شده است

برای مثال از انسان . در به بقاء نشده و اطفاء پیدا کرده اندقا هستی یافتهای از انواع تازه 

 در حالی که مورچه هادهند، به زندگی ادامه قادر شده اند نما ها فقط هوموساپینس ها 

طلوع واضح است که . به بقائشان ادامه دهندمیلیون سال گذشته  631توانسته اند در طی 

 واکنشو توان  ،ی ژنومیهاسامانه  محصول مستقیم ی پیچیده ترگیهاژاین گونه وی

از طرف دیگر مقدار معتنابهی از رفتارهای . محیط هستندها با این سامانه فعاالنه ی 

ر این تالش های اساسی برای بقاء نبوده و حتی ممکنست دانسانها در ارتباط مستقیم با 

 راه مانع بزرگی ایجاد کنند

کرده که عالوه بر میلیونها نوع سامانه ی نوظهور زیستی آنقدر پیچیدگی پیدا 

نوع موجود زنده چند سلولی  6,721,221، در زمان حال موجود زنده ی اطفاء شده

نوع  6,213,331نوع حیوان مهره دار،  13,213شناخته شده زندگی می کنند، که شامل 

نوع موجودات زنده دیگر هستند که شامل  6,312نوع گیاه، و  23,636حیوان بی مهره، 

از هر نوع هم تعداد متنوعی نژاد  .ها، قارچ ها و جلبک های قهوه ای می شوند لیکن

تک سلولی ها به پنج گروه رده بندی می . وجود دارد که به پیچیدگی سامانه می افزایند

 6.3رویهم رفته آرکیا ها، قارچ ها، پروتوزوآ ها، جلبک ها، و ویروس ها که  ،شوند

 . دمیلیون نوع آنها شناخته شده ان
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 اتکه با تغییر (C)سیر تکاملی از یک تک سلولی شماتیکی از  طرح: 3-73 شکل

 گرفتهشکل  از آنتدریجاً انواع موجودات زنده میلیارد سال،  2.83 طی تحولی - تکاملی

و شکل گرفتن هسته است که  ،اولین تغییر در سلول موفق اولیه ورود مایتوکوندریا. اند

دسته ای با وارد شدن کلروپالست در . از پروکریوتی متمایز می کنندسلول کریوتی را 

ست که با پیچیده شدن دستگاه های تولید ده اسلسله ی گیاهان سربرآور ،ها این سلولاز 

از سلول های هسته دار بدون کلروپالست که . مثلشان به تدریج تکامل پیدا کرده اند

پیدا شدن اعضاء توان . ساختار عضوی ندارند می توان قارچ ها و مخمر ها را نام برد

ز طلوع دستگاه قبل ا. داده است موجودات زنده ی پیچیده ترتقسیم کار را به انواع 

ها و بعد از آن بقیه ی حیوانات به پیچیده تر شدن  ((jelly fishعصبی عروس دریائی 

دستگاه دهان و مخرج در ایجاد  زمان طرز تقسیم سلول های جنینی و. ادامه داده اند

 از .تقسیم می کند Deutrostomeو  Protostomeگوارش حیوانات را به دو گروه 

Protostome ن رشد جنینی دهان قبل از مخرج شکل می گیرد بعضی اسکلت که حی ها

خرچنگ )هزارپایان و سخت پوستان  ،پیچیده تر شده و حشرات ،هخارجی بخود گرفت

ها که در دوران جنینی منافذ ورود و خروج  Deutrostomeاز . نده اشکل دادرا ( ها

ند که قبل از پیدایش هست ستاره های دریائیشکل می گیرند،  همزمان یشاندستگاه گوارش

عدم پیدایش انگشتان ماهی ها را از بقیه . طلوع کردنددر سامانه ی حیات اسکلت و فک 
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  amniotic)پیدایش غشاء آمنیوتی. ه استمتمایز کردعالی تر ی حیوانات 

membrane) و ،که توان مقابله با نامالیمات محیط زیست را به جنین در حال رشد داده 

تخم بقیه ی حیوانات دوزیستان را از مهیا می کند،  خارج از آب را امکان تخم گزاری

در جمجمه برای سبک  (fenestra)پیداشدن دو سوراخ . جدا می کند تر باستانیگذار 

وجود پر و . استتمساح ها  و ،ها سوسمارها، ایگوانا ،از مشخصات مارها ،کردن آن

توسط پردازش های  تولید حرارت داخلی)  (Endothermic) توان خونگرمی

پرندگان را از بقیه ی ( عروقی - تگاه عصبی، و حفظ آن توسط بخشی از دسمتابولیسمی

داشتن مو و خونگرم . متمایز می کند (Exothermic)یعنی خونسرد ها  قبلی های گروه

که آنها را  هستند( کانگورو)بدون جفت جنینی مشحص کیسه داران ولی تولیدمثل  ،بودن

در این شکل نشان دهنده ی جد  A),( (C) ,(B). ستانداران مجزا می کنداز بقیه ی پ

در انتهای این سلسله تحوالت انسانی پا به عرصه ی . مشترک در این نقاط تکاملی است

که پیچیده نرین ساختار فیزیکی شناخته شده است که در صدد شناخت  هوجود گذاشت

نگ مشخص ویژگی هائیست که پیدا نقاط آبی ر. خودش و دنیای اطرافش بر آمده است

 .شده و به نسلهای بعدی به ارث رسیده اند

www.terrebonneonline.com/b2evev.htm 
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 همنفصل                    

 

 

 ذات انسان فیزیکنظری اجمالی بر 

 

 

ه موضوعاتی که در مورد طبیعت ذات انسانها در نوشته هایم در نظر گرفته شد

، بخصوص زیست م زیست شناسیواند در فصل مشترک پارادایم های دین، فلسفه و عل

طی تاریخ  این مباحث در واقع برداشتهائی هستند که انسانها. واقع شده اند شناسی مغز

تفکری بطور سرشتی، و یا بداهه ای، و بدون در نظر گرفتن استانداردهای علمی از 

افواه دیگران  تزریق برداشتهای اولیاء تفکری در. نداو یا ساخته وجود خودشان داشته 

و یا  ،دهیاین موارد مشغله ی ذهنی بسیاری از انسانها شده که آنها را با ایمان و عق در

همین موضوعات حجم بسیار زیادی از اصول . استدالل و عقالنی کردن مقبول یافته اند

 .لسفه و خرافات را اشغال کرده اندمورد بحث پارادایم های گوناگونی از دین گرفته، تا ف

فرض اکثر انسانها هنوز هم بر این است که آنها اجسامی فیزیکی هستند که در آن 

نهادهای مستقل، خودمختار و یا وابسته به همی از قبیل نفس، جان، ذهن، آگاهی، و روح 

تفکری در هر سه پارادایم . جای گرفته اند که طبیعتی ورای ساختارهای فیزیکی دارند
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به این نهادها شرح و تفصیل هائی مجزا و مشخص داده شده اند، که بی مناسبت نیست 

 . آنها را باز هم مروری کنیم

 

 :جسم

باورمندان ادیان ابراهیمی هنوز هم باور راسخی دارند که جد  بسیاری از

 ، و یای وام گرفته از کره ی زمینمشترک انسانها آدم و حوائی هستند که از خاک رس

هر یک  لیو ،در بهشت بدست آفریدگاری متافیزیکی دست ساز شده ِگلی پست تر از آن،

ساخته لخته ای خون  فریدگار ازریخته شده توسط همین آاز قبل از آنها طبق برنامه ای 

بعضی از مردم بر اساس پیشنهادات فیلسوفان یونانی باور داشتند که جسم . شده اند

فیلسوفان غیر . ، از خاک، آب، آتش و هوا ساخته شده استانسانها مانند هر چیز دیگری

دینی مدرن باور دارند که جسم انسان مثل هر توده ی فیزیکی از ترکیبات مختلفه ی اتم 

از نظر علمی جسم انسان مطلقاً . ها ساخته شده، که همان باور علم زیست شناسی است

شرحشان  که ،شدهجان یافت از همان مواد فیزیکی خاصی ساخته شده که در جهان بی 

انسان اثری از عنصری فرا مادی، که از چیزی  جسماز این نظر در هیچ کجای  .رفت

این مواد بصورت اتم . غیر از مواد فیزیکی فوق الذکر ساخته شده باشد، یافت نمی شود

ها، مولکول ها، سلول ها، بافت ها، اعضاء، و دستگاه هائی در آمده اند که همگی با هم 

بسته به پارادایم تفکری . نهاده و تمامی رفتارهای آنها را خلق می کنندسم انسان را بنا ج

که بی هیچ شک و شبهه ای از هم می پاشد، تفاوت  ،سرنوشت نهائی جسم بعد از مرگ

در پارادایم ادیان ابراهیمی، بخصوص مسیحیت و اسالم و بعضی از فرق . می کند

در این روز اجزاء . اعتقادی به روز معاد جسمی وجود دارد یهودیان که شرحشان رفت،

پراکنده ی جسم دوباره بطریق معجزه آسائی شکل می گیرند، و برای حضور در دادگاه 

طرز انجام این عمل فقط بر اساس ایمان و باور مورد قبول . الهی تجسم پیدا می کنند

، و دستگاهی به این پیچیدگیقرار می گیرد و توجیهی مقبول برای طریق دوباره سازی 

فیلسوفان بستگی . ارائه نشده است یا توجیهی برای مفید واقع شدنش در نظم این جهانی

به شدت باورهای دینی برداشت های متفاوتی از سرنوشت نهائی جسم ارائه می دهند، 

از . که ممکنست با باورهای دین داران و یا برداشت عالمان علوم طبیعی مطابقت کنند

ود زنده ی دیگر پایان همه چیز ظر زیست شناسی مرگ انسان، مثل مرگ هر موجن

نه تنها ساخت دو باره ی جسم، بلکه ساخت دوباره ی یک سلول از بدن هر . ستاو
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شدن پروتئین ها و مولکول های  (denature)موجود زنده بعد از مرگ و غیرحیاتی 

ه ی لقاح تخم جسم، و در نتیجه از آنجا که از لحظ. حیاتی دیگر آن، امکان ندارد

قرار گرفته و تغییر  فراژنتیکیرفتارهای موجودات زنده تحت تأثیر نیروهای ژنتیکی و 

د، در پارادایم های باورمند به معاد جسمی، نمی توان به یقین تصور کرد که کدام نمی کن

. گیرد دوباره جان می ،سن و وضع ذهنی و یا ساختار عصبی ، در چهفرم و شکل انسان

در  وجود اراده ی مستقل از عملکردهای مغز و نقش آنمشکل  به در این موضع گیری

نیز باید جواب  یعنی رفتار و کردار و افکارمان، دستگاه عصبیمحصوالت شکل گیری 

 .قانع کننده ای داده شود

 

 :من

 هرویژه ی هستی منحصر به فرد وجود کلی، اساسی و  ادراک ”I“یا " من" 

 ،بصورت نهاد زنده ی مستقلاو ( سالم تا حد آستانه ای)که توسط مغز سالم  خص استش

در . می شود تزریق( آگاهی)بطور الینقطع در جریان ذهنی و مجزاء از بقیه ی کائنات 

تحت عنوان نفس تقسیم بندی های تخیلی " من" ادیان بخصوص در تأویالت اسالمی 

از آن متافیزیکی و توانمند تصور شده که زیادی شده است و احتماالً بخش یا انواعی 

و یا  ،یو انتزاع ایده ی موجود واحد" من"در فلسفه . رفتارهای انسان را شکل می دهند

منشاء آگاهی، و مسئول در درون جسم جای گرفته و است که نهاد مستقل و مجسمی 

ذا فقط یک عنصر مادی است ل" من"بنظر بعضی از فیلسوفان . افکار و اعمال فرد است

مجازی و بطور انتزاعی ادراکی " من"در زیست شناسی . طی زندگی دوام پیدا می کند

 . فعالیت های مغز است و نهاد پابرجا، مستقل و مجسمی نیست تمحصوال جانبی از

یکی از زیربناترین و اصلی ترین وظیفه ی مغز سالم که برای ادامه ی زندگی 

آگاهی یا به سطح دانستن رساندن . ی استموجودات مغزدار الزامی است خلق آگاه

محتویات  و ،که از برون و یا درون جسم بر می خیزند محرکات عصبینمایانگران 

جریان ذهنی را تعیین می کنند، بی هیچ کوششی و بدون همراهی با ادراک اراده، و یا 

رؤیا، توان جلوگیری از تولید و مونتاژ آن، در تمامی عمر، مگر در خواب عمیق بدون 

مغز تولید می خود و اختالالت عمده ی کار مغز که باعث هوشبری می شوند، توسط 

خلق جریان آگاهی توسط سامانه های مسئول در مغز نمایانگران عصبی  حین. شود

، و یا از (بدن منهای مغز) محرکات درون خطی از اندرون یا بیرون از جسم ممیزه
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همراه با خلق . می کنند ی آن را تعیینمحصوالت سامانه ی حافظه ی مغز، محتوا

 ،جریان می یابد در تولیدش هاراد که بطور خودبخود، و بدون همراهی با ادراک ،آگاهی

آگاهی های لحظه ای ویژه ی دیگری می سازد که این صاحب مغز است که عامل  مغز

 همین ادراک. اوست که این محتویات را می داند. و ناظر این محتویات ذهنی است

ادراک می " من"مالکیت، و عاملیت ساخته شده در جوار جریان آگاهی است که  جانبی ِ

ثانیه طول می کشد،  2ثانیه، و حداکثر  1.3می دانیم که هر صحنه ی ذهنی حدود . شود

با وجود . و خودبخود عوض و محتویات آگاه جدیدی آن را به شکل تازه ای در می آورند

ن ذهنی بطور یک پارچه و بدون درز و شکاف ادامه پیدا این عوض شدنهای دائمی جریا

" خود هسته ای"نه ی ذهنی همان هر صح"ِ من"ادراک بدیع خلق شده برای . می کند

(esos osm ) تولید شده توسط مغز، که  " ِمن"لحظه ای  پیوند الینقطع این ادراک .است

از سامانه ی حافظه ای  در تمامی عمر با هر صحنه ی ذهنی همراه می شود، با استفاده

که مغز هر انسانی از گذشته ی صاحبش بایگانی کرده، بصورت نمایشی دائمی از این 

این ادراک باثبات همان . اوست" من"که معرف تاریخچه ی زندگی  ادراک در می آید

ی است که در صورت سالمت مغز، " من"یا (  stdsotst osm)ادراک خود گسترده 

احتماالً )از سن چند ماهگی  ،دراک ممکن از وجود هر یک از مابصورت واقعی ترین ا

آگاهی گسترده در با این ادراک . ده و در تمام عمر ادامه می یابدش کدر( ماهگی 3-8

می شود که این دانستن ها مربوط به مالک مغز و جسم ثابتی است همراه زمان و مکانی 

ه بوده، و در تمامی عمر گذشته اش که تا آنجا که بخاطر شخص می آید همان فرد است ک

در حال دانستن های لحظه ای و پیوسته بوده است؛ این دانستن ها به صاحب مغز تعلق 

دارند؛ اوست که عاملی است که می تواند این محتویات را قضاوت کرده و یا دستکاری 

ی رفتاری کند؛ آنها را مورد استفاده قرار دهد یا ندهد؛ و از آنها تفکرات و برنامه ها

که بطور اتوماتیک در هنگام سالمت مغز با " من"این ادراک پیچیده ی . بسازد یا نسازد

هر صحنه ی ذهنی همراه می شود کارگردان، سناریو ساز، صحنه پرداز، فیلم بردار، 

و تماشاگر فیلمی درک می شود که در آگاهی قهرمان داستان زندگی، هنرپیشه ی اصلی، 

مغز این ادراکات لحظه ای را با . دراکات مختلفه ساخته شده استو از ا ،جریان دارد

بکار انداختن سامانه ی حافظه، به منظور به خاطر سپردن تلویحی و یا تصریحی هر 

ی " من"، و یا بخاطر آوردن همین ادراکات از گذشته، بصورت همان اتفاقی در زندگی

هویتی منحصر به فرد و جدا  به ادراک می کشاند که هویت دهنده ی هر یک از ماست،

این جریان . یک پارچه ادراک می شودبصورتی از بقیه ی کائنات که در تمامی عمر 
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با وجود نداشتن تجسمی  ،ادراکی که ثبات صخره مانند درون فردی داردبا الینقطع 

مغز است که بصورت  کلخاصی در دستگاه عصبی، محصولی از مکانفیزیکی، یا 

جسم زنده ی هر یک از پوست ی از وجود نهادی مستقل در اندرون حقیقی ترین دانستن

با تغییرات لحظه به لحظه ی محتویات ذهن، تمامی . شودما در جریان ذهنی خلق می 

تجربیات، تلخی ها، خوشی ها و حتی با تغییرات الینقطع جسمی که طی عمر هر شخص 

نکته . می ماندثابت باقی " من" بطور طبیعی، و یا بیماری زا اتفاق می افتند، این ادراک

طبیعی، مانند خواب با امواج آهسته که محصوالت ی جالب این است که شرائطی 

ی این ادراک نشده و اپردازشی مغز به آگاهی نمی رسند، مانع از گستردگی یک پارچه 

به محض بیدار شدن و یا فرورفتن در خواب با حرکات سریع چشم که محصوالت 

های مغز بصورت رؤیا دوباره به آگاهی راه پیدا می کنند، ادراک من بعضی از پردازش

در رؤیاهای خواب باز هم همین . بهمان صورت یک پارچه دوباره به جریان می افتد

شخصی است که در حال نظاره ی صحنه های عجیب و غریب آن است و در " من"

است که خواب می  حالت سالمت هیچگاه این ادراک پیدا نمی شود که این کسی دیگر

این اتفاق بعد از هوشبری، و بیماری های قابل برگشت مغز که جریان . دیا می شنو بیند

در حین ابتال به اختالالت . آگاهی را بطور موقتی مختل می کنند، نیز اتفاق می افتد

که بیمار هوشیاری خود را از دست نداده و یا بعضی از بیماری های روانی منتشر مغز 

است محتویات ذهنی خود را به زبان آورد، ممکن است من گسترده و یا حتی  و قادر

ده و یا عاملیت و ادراک من هسته ای مختل شود، و بیمار از هویت خودش بی اطالع ش

بعضی . فاعلیت محتویات ذهنی خودش را ادراک نکند و یا آنها را به دیگران نسبت دهد

جنون کورساکوف که ناشی از ضایعات اجسام  از بیماریهای غیرقابل برگشت مغز، مانند

پستانی متعلق به سامانه ی حافظه است، و یا آسیب های وسیع لوب های گیجگاهی می 

گسترده را برای همیشه از " من"هسته ای را حفظ و قابلیت مغز در مونتاژ " من"توانند 

تادان به الکل در مع 6-جنون کورساکوف معموالً ناشی از کمبود ویتامین ب. بین ببرند

است که اکثر کالری تغذیه شان را از این ماده ی سمی دریافت می کنند، و بعلت سوء 

من هستم "بطور خالصه می توان گفت که . تغذیه کمبود این ویتامین را پیدا می کنند

این یافته ی علمی ". استادراک من که مغز من قادر به ایجاد چون 

و یا " من فکر می کنم، پس من هستم"ینا است که معکوس ادعاهای دکارت و یا ابن س

 ".ادراک ذهنی جریان دارد، پس من هستم"
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از آنجا که ادراکات الینقطع وارده از درون و برون جسم به مغز با استفاده از 

نقشه ی نمایانگری از بدن، که بطور سرشتی طرح و بصورت شبکه ای عصبی در لوب 

ادراک کننده ی این جریان " من"را میسر می سازند و آهیانه ای تعبیه شده است، آگاهی 

در جوار آنها خلق می شود، تا زمانهائی نه چندان دور و بر اساس توزیع گیرنده های 

 را بصورت آدمکی" من"تشریح محل این  ی و ظرافت رفتارهای عضالنی در کتبحس

(Homunculus) کتی رده به تصویر می کشاندند که گوئی در قشرهای حسی و یا حر

 . ی اول النه گزیده است

 

 

 

 .خیالی در مغز جلوس کرده در قشر اولیه ی حسی و حرکتی( lsgsoepmpo) آدمک :  61-6شکل

ی که لحظه به لحظه خلق شده، و در همه ی حیوانات مغز هسته ا" من"ادراک 

دار درک می شود، و من گسترده در انسانها و حیواناتی که خودآگاهی دارند، از 

طی تاریخ تحول و . محصوالت زیست شناسی هستند که برای ادامه ی حیات الزامی اند

ندازه ی کافی تکاملی به محض طلوع آگاهی در سامانه ی نوظهور حیاتی ای که به ا

پیچیدگی پیدا کرده بود، باید عامل و ناظری، حتی اگر بصورت لحظه ای، برای آن نیز 

د که جریان ذهنی بصورت فیلمی در می آی بدون آن. طلوع کند، تا معنی و مفهوم پیدا کند
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هنرپیشه ای، بیننده ای، نویسنده ای، کارگردانی، منتقدی و یا فیلم بردار آگاهی از آنچه 

ادراک فاعلیتی در " من"بدون ادراک . ارددر اطراف و درون صاحبش می گذرد، ندکه 

د که آنها هستند که زندگی می کنند، وآگاهی موجودات زنده ی مغز دار پیدا نمی ش

و ادراکی دارند که بطور  سرزندگی دارند، در تقالی زندگی گرفتار هستند، و احساس

در غیر این صورت این . کرده و خواهند کرددر گذشته، حال و آینده زندگی  الینقطع

ی " خود"ند، بدون این که بدانند رت روبات هائی بی ادراک در می آیموجودات بصو

ادراکی نبود تا ادراک " من"بدون خلق ادراک . هستند که به محرکات پاسخ می دهند

حساس اراده داشتن مصنوع مغز به آن نسبت داده شود؛ ادراکی نبود که بر اساس آن ا

بر صندلی قضاوت وجودمان نشسته و همه ی رفتارها و افکار سرزده قاضی ای کنیم که 

را قضاوت کند؛ ادراکی نبود که نتیجه ی قضاوتهای محصوالت مغزمان را به آن  مااز 

نسبت بدهیم، و در نتیجه ی همه ی این کمبود ها و کاستی ها دچار رفتارهای جنون 

تا غم و شادی ها را به خودمان نسبت دهیم؛ ادراکی نبود  آمیزی می شدیم؛ ادراکی نبود

این فکر کردن به وجود خودمان پی می بریم  باکه فکر کنیم در حال فکر کردن هستیم و 

، و باالخره ادراکی نداشتیم که می توانیم درون نگری کرده و کیفیات محتویات (دکارت)

ا بازتاب کرده، و آنها را قضاوت چند ذهنمان را از گذشته تا حال بازسازی کرده، بر آنه

اگر من گسترده ای که ویژگی تعداد کمی از موجودات زنده است وجود . باره کنیم 

، مانند انسانهائی فرضی می شدیم که بطور کلی از تاریخ گذشته شان تا لحظه ای نداشت

دراکی نبود که د؛ انادراکی نبود که به گذشته و آینده بنگر قبل بی اطالع بودند، در نتیجه

د؛ ادراکی نبود که بدنبال سعادت و احتراز از ننگران آینده های دور و نزدیک باش

د؛ و در مورد انسانها با ساختار لیمبیک پیچیده شان، نگران نشقاوتهای دور دست باش

بطور خالصه بدون خلق ادراک من هسته ای و یا . دنزمانهای بعد از مرگشان نیز بشو

در کار نبود و  آن طوری که ما از وجود خودمان برداشت می کنیم، گسترده، انسانی،

انگیزه ای برای " من"بدون ادراک این . من ِ یک پارچه ای در وجودمان ادراک نمی شد

دچار هم کسی . حفظش خلق نمی شد، و از فروریختنش ترسی بر کسی مستولی نمی شد

یای بعد از مرگ برای ادامه ی ترس از مرگ، و در نتیجه بدنبال اختراع روح و یا دن

من لحظه ای را می توان به مجموع اتفاقاتی شبیه کرد که در . این من گسترده نمی گشت

 .یک اجتماع واقع می شوند و من گسترده تاریخ این اجتماع است

واضح است که همه ی این ادراکات محصوالت شعبده بازیهای خود مونتاژی  

و یا ادراک آنها، یعنی ورودشان را به جریان آگاهی  مغز بوده و نمی توان جلوی خلق

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


  

 390 

فقط اختالالت مغزی هستند که می توانند مانع شکل گرفتن آنها شده و یا هر یک . گرفت

 . از ویژگیها را تغییر داده و این ادراکات را بیماری زا کنند

ار محصول شعبده " من"بنابراین واضح است که  فقط یک ادراک انتزاعی فر 

های مغز است، وگرنه در واقعیت هیچ گونه نهاد مستقل و جای گرفته در مرکزی بازی 

از مغز وجود ندارد که توان راه انداختن افکار و اعمال، یا عاملیت، فاعلیت، قدرت 

همه ی این توانها، یک به یک . قضاوت، تصمیم گیری و یا هر توان دیگری داشته باشد

حصول نهائی آنها با وارد شدن به آگاهی، به در مدارهای مخصوصی در مغز تهیه و م

واقعاً مجازی، که بصورت حقیقی ترین ادراک در آمده، نسبت داده می "ِ من"این ادراک 

محصوالت سیستم پاداشی مغز نیز، که از عمیقترین غم ها تا مفرح ترین شادی ها، . شود

نسبت داده می " من"ن از تلخ ترین تجربیات تا شیرین ترین آنها تغییر می کنند، به ای

نیروی وجدان مغز هم که محصول باالترین سامانه ی قضاوتی آن است همه ی . دنشو

می اندازد، " من"را بر گردن این مغز تقصیرهای ناشی از رفتار های با نتیجه ی منفی 

" نفس. "در حالی که نارسائی های خود این توده ی بافتی است که مسئول همه چیزهاست

یالی جلوس کرده بر تخت سلطنت وجودمان شبحی از امپراتوری پوشالی یا سلطان خ

است که خلعتی زرین برتن کرده، عصای بی خاصیت سلطنت بر دست، وتاجی از زر و 

او تصمیم گیرنده نیست، و . سیم تقلبی بر سر دارد، تقصیرها را بر گردن او نیاندازید

او نیست . اک مجازی دیگری نیستحتی اراده ای که به او نسبت می دهید بیش از ادر

که دستور می دهد و یا دستورات را به اجرا می گذارد، او فقط یک ادراک است، 

بافته شده از زنجیره ای از این ادراکات  ،ترده ی آندر فرم گسادراکی لحظه ای و یا 

 . لحظه ای، و دارای مقامی پوشالی
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 تصویر شماتیک مغز که قشر سینگولیت را در سطح داخلی آن نشان می دهد: 61-3شکل

دستگاه عصبی  در هر هنگام که نمایانگر اثر محرکی بر گیرنده های حسی

وی دستور انجام کاری که از ؛ یا مدارهائی از انبار حافظه بصورت الگدشکل می گیر

یک سری پردازش عصبی بصورت عدم تعادل  ،قبل برنامه ریزی شده، فعال می شوند

اگر پردازش های ارزیابی . راه می افتنددرگیر در پردازش محرک در مدارهای مغزی 

کننده ی مغز این محرکات را شایسته ی واکنش نشان دهند، با استفاده از سامانه ی 

. نمایانگر عصبی محرک تقویت شده، و به سطح آگاهی، یا دانستن می رسدتوجهی مغز، 

تا وقتی که پاسخی رفتاری یا فکری مناسب در واکنش به این محرک یافت نشود قشر 

. فعال نگه می دارد چاره جوی مغزرا در مدارهای  پاسخسینگولیت اصرار به پیداکردن 

هر . ار نورونهای درگیر در می آیداین پردازش بصورت عدم همآهنگی و همگامی در ک

وقت پردازشهای عصبی اکثریت نورونهای درگیر در ایجاد پاسخ به این محرک 

همآهنگی در مغز ادامه نوان رأی مثبت در نیامده اند، نابصورت امواج سوزنی تیز، بع

 پیدا کرده، و پردازش های متعادل کننده، تا انجام مطلوب کار به فعالیت های خود ادامه

اکثریت نورونهای درگیر در پاسخ یابی ایجاد می شود که تعادل وقتی در مغز . می دهند
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پیداشدن چنین وضع الکتریکی . بطور همگام امواج نوک تیزی با تناوبات باال ایجاد کنند

 . نشان موافقت سامانه های مختلف درگیر در پاسخ یابی است

بنیانی ترین پاسخ ها . ی شودبطور کلی، سه نوع واکنش به این محرکات داده م

که خالق دانش سرشتی ژنتیکی بصورت مدارهائی در مغز تعبیه کرده است  ساختاررا 

اغلب بی تأمل و بدون دخالت آگاهی به انجامی مطلوب می  اتبه محرک بوده و پاسخ

برای مثال کودک گرسنه گریه می کند، و یا اگر هنگام راه رفتن پای شما به سنگ . رسند

واکنشهای رفلکسی زیادی بکار می افتند تا  رد کند، و تعادلتان را از دست بدهید،برخو

از افتادن شما جلوگیری کنند؛ اگر نور شدیدی به مردمک شما تابیده شود، عضالت 

مژگانی مردمک شما را تنگ می کنند تا از شدت نور وارده به شبکیه ی چشم بکاهند تا 

فتارهائی سرشتی هستند، که خودبخود با رشد تدریجی تمامی این ها ر. به آن آسیب نرسد

سطح باالتر . ظاهر شده، و محتاج یادگیری نبوده و به تجربیات گذشته هم وابسته نیستند

پاسخ دادن در مواردی است که مغز از قبل با محرک و یا محرکاتی از همان گونه در 

ورت خاطره، یعنی الگو یا ین پاسخ بصتماس بوده، و پاسخی مناسب برای آنها یافته و ا

رفتارهای بعدی در آمده، و بصورت تجربه در انبار حافظه بایگانی شده دستورالعمل 

، و به هدف (Working memory)محتویات این مدارها توسط حافظه ی کار . است

این گونه پاسخها را عادتی می گویند، . پاسخ به محرکات مورد استفاده قرار می گیرند

ً ندازه ی کافی تکرار شده باشند بطور که اگر به ا خودکار یا اتوماتیک و بدون نسبتا

از این موارد می توان استفاده از ابزار، . به آگاهی به اجرا در می آیندزیادی دخول 

شناکردن، دوچرخه سواری، اتوموبیل صحبت کردن، حرفه ها، و فعالیتهائی از قبیل 

مورد سوم هنگامی است که محرکی بدیع و . درا نام بر... رانی، نوشتن و خواندن، و 

در این وضع دو حالت پیش می آید، یکی این که . تازه مغز را به تحریک وا می دارد

مغز بالفاصله و بدون استفاده از پردازشهای وقت بگیر واالترش قادر به پاسخ سازی 

. د می کندشده، و با این امر تعادل دوباره را در مدارهای تحریک شده ی خودش ایجا

ولی اکثراً محصول بدایه سازی  دارند،این پاسخ سازی ها گرچه از نظر مغز حقیقت 

با این وجود، تهیه ی . های مغز است و ممکنست با واقعیت فاصله ی زیادی داشته باشد

فوری و الزم های رچنین پاسخ هائی مغز را از پردازشهای محرک آزاد می کند تا بکا

ر این صورت نورونهای درگیر فعال مانده و برای پاسخ یابی به در غی. برسد یدیگرتر 

وظیفه ی قشر سینگولیت فعال نگهداشتن . کوشش های خودشان ادامه می دهند

در این حال، محصول و یا محصوالت . پردازشهای پاسخ یابی این نورون هاست
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را هم به فعالیتهای این مدارها گاهگاهی به آگاهی تزریق شده، و سامانه ی توجهی 

این به آگاهی رساندن ها بصورت ادراکاتی در می آیند که فکر . تحریک وامی دارند

بودن و یا به فکر  دربه یادآمدن ها، یعنی احساس . کردن یا چاره جوئی مصطلح شده اند

در واقع گوشزد های به آگاهی رسیده ی قشر سینگولیت به مدارهای درگیر  فکر افتادن

فعال است و مغز آن را به فراموشی نسپرده، زیرا به راه حل  هستند که قضیه هنوز

دوام این چاره جوئی هاست، که گاهی سالها آگاهی شخص را . مقبولی نرسیده است

مغز است و نمی توان لذا، فکر کردن هم یکی از ادراکات محصول . درگیر نگه می دارد

من فکر می کنم "کارت گفته ی معروف د) بردپی هستی خود واقعیت به  از ادراک آن

 (. مغز من فعال است، پس من وجود دارم"، برعکس واقعیتی است که "پس من هستم

منسوب می شود، تا عاملیت به آن داده شده و " من"ادراک فکر کردن هم به 

در این حال این طور . شخص ادراک مالکیت به این فکر کردن ها را از دست ندهد

جلوس کرده ی وجود شخص به هدف حل معضل  بنظر می آید که سلطان بر تخت

تا وقتی که نورون های درگیر بطور . در حال شور و مشورت با خودش استموجود 

همگامی محرک ایجاد فکر را پردازشی همگن نکرده اند حالت شک و تردید و یا 

 . باقی می ماند" من"سرگردانی در جریان ذهن و ادراکات 

و واکنش به محرکات اگر مغز الزم بداند،  در بعضی از موارد ِ پاسخ یابی

از نقشه ی پاسخ را،  خالصه ای درست قبل از پیاده کردن برنامه ی فکری یا حرکتی

واقع در  حرکتی  ، احتماالً از منطقه ی حرکتی ثانوی یا متممبصورت موجی الکتریکی

قبل دقیقاً ذهنی از آن جا که همیشه این حالت . به جریان آگاهی وارد می کند قشر پیشانی،

 بر اساس اصل همزمانی با ثبات از انجام کار و یا خلق فکر در ذهن ظاهر می شود، 

(Constant Contingency)  جریان آگاهی حالت ذهنی جانبی از ورود این موج به

بصورت ادارک بوده ، و همراه تزریق می کند که با توجه ادراک خاصی در این جریان 

ادراک این حالت ذهنی فاعلیت و . مصطلح شده است "اراده"ه توانمندی در می آید ک

با . ذهنی منسوب می شود" ِ من"عاملیت کردارها را در ذهن آدمی خلق می کند، که به 

وجود این که دستور نهائی اجرای فعل را عقده های قاعده ای مغز صادر می کنند، این 

حرکت یا  یخاصمتافیزیکی ی واست که با نیر" من"رسد که همین ادراک به آگاهی می 

فکر را ایجاد کرده و هر هنگام که بخواهد می تواند آن را تغییر داده و یا از انجام آن 

تغییر اراده خود پردازشی مستقل است که دقیقاً قبل از انجام فعل و یا . جلوگیری کند

ده، و قبلی را در متن های جدیدی ارزیابی کر کل فکر، مغز دوباره محصول پردازشتش
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در این هنگام فعالیت های همگام سوزنی که بصورت موجی مثبت . آن را مقبول نمی یابد

این موج منفی با . در آمده بودند ناگهان تغییر شکل داده و به موجی منفی تبدیل می شوند

ادراک اراده چه در . رسیدن به آگاهی ادراک تغییر عقیده ارادی را در آن خلق می کند

مه، و چه در تغییر عقیده در اجرای آن، در واقع محصول امواج عصبی انجام یک برنا

از آنجا که همیشه این ادراک قبل از انجام هر  .دنوارد می شو آگاهیهستند که به جریان 

فعلی در آگاهی ظهور می کند این ادراک کاذب بدست می آید که این نیروی اراده ی 

در کرده و دست به عمل زده است، سلطان وجود شخص است که فرمان حرکتی را صا

نقشه های حرکتی در لوب آهیانه ای ریخته شده و مغز . و یا فکری را خلق کرده است

آنها را برای اجرا به لوب پیشانی فرستاده و قبل از اجرا عقده های قاعده ای که در 

های سامانه . ارتباط وسیعی با بخشهای دیگر مغز هستند، مجوز اجرا را صادر می کنند

ارزیابی کننده ی مغز طی تمامی این پردازشها فعال مانده، و سامانه ی پاداشی آن بعد از 

اجرای فعل بازخوردهای نتایج آن را ارزیابی می کنند تا از نتایج آنها لذت برده، و احیاناً 

. دزجر کشیده و ممکنست از آنها تجربه بیاموزاز اشتباه بودن و مشقت ناشی از آنها 

رفتار بعنوان الگوئی در سامانه ی حافظه ی مغز بایگانی می شود تا در آینده  نتیجه ی

هر دستورالعمل ساخته شده ای، بخصوص وقتی که نورون . مورد استفاده قرار بگیرد

های درگیر همگی با امواج سوزنی به آن رأی مثبت نداده اند، و مغز تصمیم نهائی برای 

توان دستکاری، جلوگیری " من"ه خواهد شد که این اجرا نگرفته، با ادراک دیگری همرا

از ایجاد پاسخ، و یا به اجرا در نیاوردن پاسخ حاصله، و یا تغییر آن را دارد، به این 

در این هنگام است که ادراک عاملیت اوج می گیرد . معنی که هنوز تصمیم نگرفته است

ی از انجام فعل دست می و به شخص ادراک داشتن اراده ی کامل در انجام و یا جلوگیر

لذا، اراده از محصوالت نهائی پردازش های برنامه ریزی تفکری و یا رفتاری . دهد

اختالل در این پردازش ها یکی از ارکان . مغز است و نه عامل یا شروع کننده ی آنها

اصلی بیماری های جسمی و یا روانی مغز از فلج گرفته، تا هیستری و رفتارهای جنون 

 . ت که همه زیربنای فیزیکی مخصوص خود را دارندآمیز اس

عالقمندان به مطالعات الکتروفیزیولوژی مربوط به حرکاتی که ارادی ادراک 

مراجعه می دهم که اشاراتی از آنها در سه  می شوند را به مطالعات بنجامین لیبت

 .دیاگرام زیر آورده شده اند
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شروع  .امواج میانگین شده ی فراخوانده از مغز هنگام اجرای عملی که ارادی درک می شود: 61-2شکل 

 .(پیکان واژگون) هزارم ثانیه قبل از انجام فعل هستند 331اوج گیری منحنی ها 

 
موج الکتروانسفالوگرامی که پتانسیل واکنشی ساده شده ی میانگین نهائی : 61-2شکل 

(mn )شروع  .ان می دهدایجاد شده در قشر مغز را از شروع تا ختم یک عمل ارادی نش

  n .شروع به اوج گرفتن می کند (eedtso)هزارم ثانیه قبل از انجام فعل  331پتانسیل 

. (ادراک اراده)  مشخص زمانی است که شخص از قصد انجام کار آگاهی پیدا می کند

هزارم ثانیه  231یعنی  ، (در زمان صفر)قبل از انجام فعل  هزارم ثانیه 311این امر 

                          .اتفاق می افتدگیری موج   بعد از اوج
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ارادی ، و احساس (mnll)اتفاقات، پتانسیل آمادگی مغزی  فوقدیاگرام : 61-3شکل 

-oymso)را نشان می دهد که قبل از یک فعل از قبل طرح ریزی شده ( n)شخصی 

yos )که عضله  1زمان نسبت به . که شخص آن را ارادی ادراک می کند، اتفاق می افتند

 یا نشده باشد(  mnl) حرکت از قبل برنامه ریزی شده باشد بفعالیت در می آید، چه 

(mnll)فرد مورد آزمایش اولین . پتانسیل آمادگی مغزی ایجاد می شود ، در ابتدای امر

هزارم ثانیه قبل از انجام عمل  311را حدود یا اراده کردن ( n) آگاهی از حرکت دادن 

هزارم ثانیه بعد از پتانسیل آمادگی حرکات بدون  231 حتی که ،اک می کندادر))(( 

ز هزارم ثانیه قبل ا -31 (S) میانگین زمان سوبژکتیو محرک پوستی. طرح قبلی است

 .ایراد واقعی محرک پوستی است

زیر توالی اتفاقاتی را نشان می دهد که مغز یک راننده هنگام مشاهده  دیاگرام

همان طور که مشاهده  .، انجام می دهد بوسط خیابان می دودناگهان  ی پسر بچه ای که

می کنید نیم ثانیه طول می کشد تا ادراک آگاهانه از محرک خلق شود، در حالی که مغز 

 .هزارم ثانیه قبل از آن دستور ترمز کردن را به اجراء گذاشته است 231

  ننده از وجود پسر بچه آگاه راننده ترمز می کند          را پسر بچه ظاهر می شود

 می شود       

 

  هزارم ثانیه 311   هزارم ثانیه 631                          

 توسط مغز انجام می شود زمان اندازی سوبژکتیو عقب         

             

کودک  (زمان ظاهر شدن) راننده قانع شده و گزارش می دهد که در این زمان            

   .را دیده است

ثانیه بعد از ترمز  هزارم 231دقت کنید که آگاهی نیم ثانیه بعد از محرک، و 

 اندازی سوبژکتیو زمان عقب ولی مغز توان خاصی دارد که به آن. کردن ظاهر می شود

(Subjective Antedating) این محصول شعبده بازی مغز باعث می شود . می گویند

خود را به زمان وقوع محرک تصحیح کند تا دچار ابهام که فرد بطور کاذبی ادراک 

به عبارت دیگر مغز نیم ثانیه ی تأخیری را جبران کرده و این طور بنظر . روانی نشود

می اید که درست در زمان ظاهر شدن پسر بچه در میدان بینائی راننده از وجودش 

ه محض دویدن پسر بچه در این حال راننده  ادراک می کند که ب. آگاهی پیدا کرده است

 .هزارم ثانیه طول می کشد 311به خیابان او را دیده، در حالی که ایجاد چنین ادراکی 
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Benjamin Libet, The Timing of Mental Events: Libet’s Experimental Findings and 

Their Implications, Consciousness and Cognition 11, 291–299 (2002 )

doi:10.1006/ccog.2002.05

 

برای انجام کار که  (mssttosoo nsdsodtsm  =mn) پتانسیل های آمادگی : 61-1 شکل

قبل از انجام رسیدن افعال خود جوش که ارادی ادراک می شوند و در مغز بصورت 

هر ردیف افقی میانگین کامپیوتری . امواج الکتریکی در می آیند را نشان می دهد

ان می دهد که از الکترودی در روی پوست سر، یا در خط وسط پتانسیل الکتریکی را نش

دستی که کار را  (.S. S)و یا در طرف مقابل  (.G.L. & S. B)اشخاص مورد آزمایش 

مشخص شده اند وقتی  llپتانسیل های آمادگی که نوع .  انجام می دهد، گرفته شده است

و بدون تصمصم به وقت خم یافت می شوند که افراد مورد آزمایش بدون نقشه ی قبلی 

پتانسیل آمادگی  lدر حالی که نوع  . این عمل را انجام داده اند خودبخود کردن آرنج، 

مربوط به مواقعی است که شخص مورد آزمایش از قبل تصمیم به هنگام خم کردن 

یک محرک الکتریکی مصنوعی نزدیک به آستانه ی  Sدر ستون . آرنجش را گرفته باشد

 مورد آزمایش به پوست زمانهائی بی نظم و ترتیب و بدون آگاه کردن فردِ  ادراکی و در

باری که  21از افراد مورد آزمایش خواسته شده که بعد از هر . وارد آورده شده است او
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دقیقی که جلوی آنها بوده،  استفاده از زمان ساعت ثانیه شمارآزمایش تکرار شده با 

این زمان مشابه . را بخاطر آورده، و گزارش دهندزمانی را که از محرک آگاه شده اند 

وقتی که نامطمئنی . برای حرکت بوده است( اراده)" خواستن"با گزارش آگاهی از زمان 

ی با حداکثر ارتفاع در پتانسیل آمادگی بزرگ، بطور شایعی، ه باشداز محرک وجود داشت

پر در هر منحنی ای خط عمودی . هزارم ثانیه بعد از محرک مشاهده می شد 211حدود 

مشخص زمان صفر است، زمانی که فعالیت ماهیچه ها را با دستگاه الکترومیوگرافی 

این خط مشخص زمان وارد کردن محرک الکتریکی  Sدر ستون . می توان مشاهده کرد

را به مطالعه ی کارهای اراده خوانندگان مشتاق به موضوع بسیار مهم و عمیق . است

نوشته های منتقدان  بوده و همراهفراوانی در اینترنت قابل دسترسی بنجامین لیبت که به 

 .ترغیب می کنمهستند، آن 

 ,Csomsgto Ltbsd  Mind Time: The Temporal Factor in Consciousness (Perspectives 

in Cognitive Neuroscience(, Harvard Unicersity Press, Cambridge, USA, 2004 

Benjamin Libet,  Do We Have Free Will. Journal of Consciousness Studies 

www.imprint-academic.com/jcs  

Kerri Smit ,  Neuroscience vs philosophy: Taking aim at free will.  Published 

online 31 August 2011 | Nature 477, 23-25 (2011) doi: 10.1038/477023a 

 

 :جان

یا  vitalityیا همان ،نهاد مستقل دیگری که در وجودمان فرض شده، جان

مجموع پردازش های  محصول نهائی. ه استبه آن اشاره رفتبارها که  استسرزندگی 

ریان می شیمیائی بسیار پیچیده و الینقطعی که در اندرون هر موجود زنده ج –فیزیکی 

از آنجا که زیربنای این پدیده تا نه چندان دور ناشناخته . استجسم بخش  یابند، حیات

. زیادی در باره ی منشاء و ذات آن ارائه شده اند ها و باورهای بدایهیبحث مانده بود، 

که خدا  مستقل از وجود جسم خاکی انسانهااست  در پارادایم ادیان ابراهیمی جان هدیه ای

از طریق یکی  و هر موقع که اراده کند آن را ،منجمله انسانها داده ،زنده وجودهر م به

اسطوره های سفر پیدایش بعضی از تأویالت بر اساس . پس می گیرد از مأمورینش

و به او  ،آدم دمید بینی و یا صورتهمان دمی بود که یهوه در  یا سرزندگی "جان"

ی این نیروی دمیده شده در بینی آدم را معادل قبالً اشاره رفت که بعض. قابلیت حرکت داد

ی از نظر بعضی از فالسفه . روح اعال تأویل می کنند، که نهادی برتر از جان است
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یک عنصر غیر جسمی است که  جانباورمند به دوگانگی و یا چندگانگی وجود انسان، 

که  ولی مثل تمامی نهادهای متافیزیکی جسم مادی متفاوت است،جوهر با جوهرش 

زیست شناسی  از نظر. قابل شرح و توصیف نیست انسانها طی تاریخ فرض کرده اند،

مولکول است که اجزاء آن  ی پویائیسامانه رفتار های کوانتومی محصول نهائی جان 

پدیده ی منحصر  ای( هومئوستاتیک)شده در محیط کامالً کنترول هستند که  های خاصی

شرح این موضوع بخش  .به آن حیات می گوئیم د کهنایجاد می کنبه فرد با ویژگیهائی 

اعظم نوشته ها و ترجمه های من را شامل می شود، ولی بی مورد نیست که نظری 

 .اجمالی به آن بیاندازیم

دیواره پردازشهای حیاتی در و کارگران عملی ساختاری، پروتئین ها واحدهای 

شناخته  فعالژن  33111تا  11311در حدود . اندرون سلولهای موجودات زنده هستندو 

در افراد  متنوعکه با داشتن زنجیره های نوکلئوتیدی  دنشده در ژنوم انسان وجود دار

حدس زده می شود که . را شکل می دهند یمتفاوت فرمول ژنومیتا سه میلیون مختلف 

 اسید امینه حیاتی مختلف قادرند تا نوع 31با استفاده از  ژنهای رمز گزار پروتئینی

نوع پروتئین گوناگون را در بدن انسانها رمز گزاری  (311111تا  ممکنست) 611111

 –پروتئین ها عالوه بر شکل گیری توسط ژنها، در واکنش به ساختار فیزیکی  .کنند

اشکال مختلفی بخود می گیرند  تا خورده، و شیمیائی محیطی که در آن قرار می گیرند،

تفاوتهای کوچک در هر . می دهند جدیدیت شناسی که به آنها توان انجام وظائف زیس

مسئول  (Genotype) ، و تفاوت فرمول ژنتیکی بین افراد( (nsmCgsoyhtog) ژن

همان . و در نهایت انسانهای متفاوت هستند (Phenotype) خلق پروتئین های متفاوت

ی هر ول ،ستندهرمز گزار ساخت پروتئین ها  ژنوم انسان % 3طور که اشاره رفت فقط 

نوع پروتئین  (شاید هم بیشتر) 3-2ی انسان می تواند تا ژن رمز گزار پروتئین ها

شکل گیری های بعدی پروتئینها خواص فیزیکی بیشتری به  .را رمز گزاری کندمختلف 

تفاوت بین یکی از عوامل توزیع و تفاوت گوناگونی همین پروتئین ها . دنآنها می ده

مثالً تفاوت مختصر در . ستعی از موجودات زنده او همه ی افراد هر نو انسانها

. ساختار پروتئین خاصی تفاوت رنگ عنبیه ی چشمهایمان را با یکدیگر تعیین می کند

 . در تفاوت ساختاری پروتئین ها نمایان می شوندتا حد زیادی تفاوت ژنتیکی افراد 

ا در وزن خشک بدن انسان را پروتئین ها تشکیل می دهند که نه تنه % 73

بعضی از پروتئین ها . چربی دار آنها هم تعبیه شده اند غشاءداخل سلول ها بلکه در 

بصورت محلول در خون و مایع لنفاوی غوطه ور بوده و وظائف فیزیولوژیک خود را 
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تریلیون است که در هر کدام  72تعداد سلول های بدن انسان . به اجراء می گذارند

تخمین زده می . ف در حال فعالیت زیست شناسی هستندمیلیونها ملکول پروتئینی مختل

خرد شده و بجای آن در ساختار بدن ملکول پروتئینی  3111شود که در هر ثانیه 

میلیون مولکول  672ساعت به  32شود، این تعداد در می مولکول پروتئینی تازه ساخته 

ته شده که بر هر سلولی از میلیون ها ملکول ساخ. درسپروتئینی در تمامی بدن می 

اساس وظیفه ای که زیست شناسی برعهده اش گذاشته، پروتئین های خاصی در آن غلبه 

تعداد ژن های فعال و در نتیجه تنوع پروتئین ها در سلول های اصلی دستگاه . دارند

از این نظر است که نورون . عصبی یعنی نورون ها بیش از هر سلول دیگر بدن است

ناخته شده در طبیعت هستند و هر یک را می توان یک ها پیچیده ترین سلول ش

یکروکامپیوتر درنظر داشت که در مقیاسهای زمانی بسیار کوتاه وظائف خود را به ام

توان پروتئین ها در ایجاد رفتارهای کوانتومی در مقیاس های زمانی . انجام می رسانند

ها را قادر به  سلول ها، بخصوص نورون ،(Planck time)نزدیک به زمان پالنک 

انجام وظائفی می کند که تنوعی بی شمار داشته و برای به انجام رساندنشان زمانی 

، با همراهی مولکول های پروتئین های موجود در سامانه ی عصبی. استحداقل الزم 

ن کننده ی اساسی همه ی پردازشها و محصوالت تعیی حیاتی و غیرحیاتی موجود در آن،

 . ستندمنجمله آگاهی ه آن،

شیمیائی مواد سازنده ی بدن و فعل و انفعال بسیار پیچیده  –رفتارهای فیزیکی 

ویژگی های جانداران، منجمله آنهائیست که ورای فیزیک ی آنها با هم خالق تمامی 

عمده ای از قبیل کربن، ازت،  عناصر با پیشرفت علم مشخص شده که .فرض شده اند

ی کلسیم، فسفر، منیزیوم، مس، روی، ید، کوبالت، اکسیژن، هیدروژن، و مقادیر مختصر

و رفتارهای فیزیکی آنها و فعل و انفعالشان با  بوده؛ مصالح ساختمانی جسم...گوگرد و

از  عناصراین . شکل می دهندرا و رفتارهایمان و تمامی پدیده های مربوطه  ،حیاتهم 

که رموز ژنتیکی نهفته در  ،پدر اتوزویدابتدائی ترین لحظه ی لقاح تخمک مادر و اسپرم

تحت تأثیر تا حدی و  ،آنها وجودمان را طرح ریزی می کنند، کم کم تجمع پیدا کرده

تا حدی و در حالی که  ،را بنا نهاده و طی عمرمان فراژنتیکی، جسم و جانمان عوامل

ً با محیط مبادله می شوندبدن هایمان ساختار اصلی  با فرارسیدن . حفظ می شود، دائما

و اتم ها و  ،ساختار پیچیده ی بدن بطور غیرقابل برگشتی از هم پاشیده شده مرگ

یا کره ی  ، biosphere)بایوسفیر)مولکول های سازنده ی آن دوباره به کره ی حیاتی 
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ممکن است که در  برگشته و( ehCtosoyhso) و یا مایعات، (lithosphere) جامدات

 . ه قرار گیرندموجودات زنده ی دیگر دوباره مورد استفاد

از نظر عملی و بطور متعارف بدن انسان را به دو بخش مغز و جسم ممیزه 

تقسیم کرده اند، ولی این جدائی بشدت مصنوعی است و همه ی اعضاء بدن برای ادامه 

مغز بدون بدن و بدن . ی مستقل زندگی باید با یکدیگر همکاری و همآهنگی داشته باشند

دار دیگر  از نظر بقاء انسانها و یا حیوانات مغز و یا عصببدون مغز معنی و مفهومی 

و از آن جا به قشر مغز می  شدهدر مغز محروم از محرکهائی که به بدن وارد . دنندار

و مغز سالمی که در ارتباط  ،برخالف تصور بوعلی سینا .روند، ذهن شکل نمی گیرد

علق شود که هیچگونه پارچه ای است، اگر در فضائی م جسم یک همراه و متصل به

و در نتیجه آگاهی از  ،محرک خارجی به آن وارد نشود، باز هم قادر است جریان ذهنی

فقط آسیب های کامل وارده به ساقه ی مغز در سطحی باالتر از محل . خود را خلق کند

که حسهای سر و صورت را به تشکیالت شبکه ای صاعد مغز )ورود عصب سه قلو 

و یا آسیب های وسیع  ،(را قادر به ایجاد پدیده ی بیداری می کنند مغزوارد می کنند و 

ساختارهای فوقانی تر از آن هستند که انسان را از جریان ذهنی و آگاهی از خودش 

. می شوند ،چه لحظه ای و چه گسترده ،"من"محروم می کنند و مانع پیداشدن ادراک 

در تشکیل، رشد اد ادراکات فوق بلکه نه تنها در ایجمغز و جسم ممیزه بطور دوجانبه ای 

ارزش کار هر . و نمو و ادامه ی بقاء صاحبشان همکاری دوجانبه ی تنگاتنگی دارند

 . کدام نیز در کار دیگری نمایان می شود

برای روشن شدن وظائف پروتئین ها در ایجاد رفتارهای زیست شناسی، من 

در این جا بی مورد نیست که باز  .طی نوشته های مختلف، مثالهای زیادی را آورده ام

در ابتدای مسیر یک حس که که پروتئین ویژه ای  هم مثالهائی ارائه دهیم تا روشن شود

می  شیمیائی –قرار گرفته مسئول راه انداختن یک زنجیره از پردازشهای فیزیکی خاص 

 . که در نهایت ادراک مربوط به آن حس را در مغز ایجاد می کند شود
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 در مخاط بینییکی از پروتئین های گیرنده ی بو  کریستالوگرافیاز  طرحی: 61-7شکل 

ی بوهای براگیرنده پروتئین نوع  231بینی حیوانات بطور عمده مخاط در 

. دده خاصی فعل و انفعال انجام می مختلف وجود دارد که هر یک با یک گروه شیمیائی

در برگهای سوزنی کاج وجود ن نوعی از آکه  O18H10Cبرای مثال ماده ی شیمیائی 

دارد، با ترکیب با پروتئین گیرنده ی بویائی مربوط به خودش یک الکترون با آن به 

این الکترون بطور بسیار موقتی و قابل برگشتی رفتار کوانتومی  .اشتراک می گذارد

پروتئین گیرنده را تغییر داده و میدان الکتریکی خاصی ایجاد می کند که ویژه ی این 

 اعصاباین میدان الکتریکی از طریق . است توسط الکترون دریافتی شده تهییجپروتئین 

که موجب تغییر شکل و پیچیدگی بیشتر این موج  بویائی و پس از پردازش های بعدی

در باالخره در قشر بویائی مغز ادراک آگاه بوی برگهای کاج را  د،نالکتریکی می شو

به فصل بویائی کتاب خلقت و تکامل مغز و ) د می کندایجاهمه ی انسانها بطور یکسانی 

کاج توسط این موج الکتریکی ویژه برگ های ادراک بوی خلق . (روان مراجعه نمائید
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که طی وظیفه ای  است،سرشتی مغز  وظائفدر نورونهای نهائی قشر بویائی مغز از 

به ارث رسیده  ماهمه ی به و از طریق توارث ژنتیکی شده ارائه  به آنتاریخ طبیعت 

ماده ی  63حداقل معرف  O18H10Cاشکال شیمیائی مختلف همین مولکول . است

 فرمولتعدادی از این . است که هر یک بوی خاصی را به ادراک می رسانند یدیگر

 :نام آنها و بوی مربوطه بقرار زیرند ،های شیمیائی

 

  

در  ،بدست می آید از احیاء کافوریا بطور طبیعی و که ( Csoossm) بورنئول

این . می شود مصرف و طب سوزنیدر طب چینی با سوزاندن، ست، اصورت بلع سمی 

 . ماده بعلت تحریک شدید مخاط ها و بوی خاصش موجب دورشدن حشرات می شود

 

 

 .بوی لیمو می دهد( ytdososmmsm)سیترونالل 

 

 

 .که بوی برگهای اوکالیپتوس ناشی از آن است( mpesmCydsm)اوکالیپتول 
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 .است( ysoehsm)فنکول بوی برگ های ریحان مربوط به 

 

 

 .بوی برگهای شمعدانی معطر استعامل ( ysosotsm)جرانیول 

 

 

که باعث جذب است ( Pheromone)یک فرومون ( Grandisol)گرندیسول 

مغز انسانها ادراک آگاهانه ای . ودبعضی حشرات نر به ماده ها برای جفت گیری می ش

ایجاد نمی کند، ولی بعضی  ی ایجاد شده از غدد اطراف دستگاه تناسلیاز فرومون ها

ممکن است پروتئین . معتقدند بطور ناآگاهانه موجب جذب زن و مردها بهم می شود

را  ، و یا قابلیت ادراک آگاهانه ی آنگیرنده ای برای فرومون ها در بینی انسان نباشد

 .طی تاریخ تحولی از دست داده باشیم

  

 

را ایجاد کرده و  ادراک مخلوطی از بوی گل با کمی ادویه( Linalol)لینالول 

 .در بسییاری از گل ها و ادویه ها وجود دارد
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از نظر ساختمانی شبیه به ماده ای است که بوی نعناع ( Menthone)منتون 

 .را ایجاد می کند و در عطر سازی مورد استفاده قرار می گیرد

 

 .است (Humulus lupulus) مسئول بوی رازک( Myrcenol)میرسنول 

 

 

 (msgso mosoo)که در رازک و گیاهی به نام علف لیموئی ( Nerol)نرول 

 .وجود دارد

 

برگهای است که بوی شیمیائی فرمول همان ماده ی ( Terpineol)ترپینئول 

 .سوزنی کاج را در ذهن خلق می کند

به نام مرکپتان گریپفروت  S18H10C دیگری با فرمول شیمیائی ماده ی معطر

(rapefruitg ercaptanM)  وجود دارد، به همین طریق ( تو سرخی)که در گریپفروت
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با گیرنده ی پروتئینی خودش فعل و انفعال کرده و میدان الکتریکی ناشی از رفتار 

 . نتومی این پروتئین باالخره در آگاهی بوی این میوه را خلق می کندکوا

 

 فرمول شیمیائی گریپفروت مرکپتان 

به شباهت فرمولی و شکل مولکولی مرکپتان گریپفروت و نگاهی اجمالی 

که چگونه تغییر شکل  روشن می کند O18H10C، و اشکال مختلفه ی مولکول تریپنئول

ی ادراکات مختلفی در مغز ایجاد می خاصو یا تغییر مختصر در فرمول شیمیائی ماده 

رفتار کوانتومی این مولکول ها را تغییر نه تنها  شکی نیست که این تغییر شکل ها. ندنک

و  ،دهش د هر یک به گیرنده ی خاص خودشان متصلباعث می شون می دهند، بلکه

نورون های نهائی سامانه ی پردازش بویائی را  اشتراک الکترونیکی آنها در نهایت

  .برای ایجاد این ادراکات آماده کنند

Luca Turin, The Secret of Scent: Adventures in Perfume and the Science of Smell, 

Harper Perennial Edition, 2007, New York, NY    

زندگی یا سرمجموعاً ین ویژگیهای عملکردهای پروتئینی هستند که در واقع هم

هر . خلق می کنندموجودات زنده  دررا یا بهتر بگوئیم رفتارهای زیست شناسی جان 

با  و با سرعتی بسیار زیاد مولکول پروتئینی زنده باید قادر باشد که بطور بازگشت پذیر

دیگر فعل و انفعال کرده، با اصر فیزیکی و یا عنآلی و یا غیرآلی، شیمیائی  لکول هایم

سلسله مراتب شیمیائی آنها الکترون رد و بدل کرده، رفتار کوانتومی خود را تغییر داده، 

، از دست دادهو بعد از انجام وظیفه الکترون مورد نظر را  ،خاصی در سلول راه انداخته

ائی ترین معنی و مفهوم ربندر حقیقت این رفتار زی. و به حالت غیرفعال اولیه در آید

اگر بدالئلی مولکولهای مختلفه و یا . است یا جان نامگزاری شده حیاتای است که  پدیده

مثالً هموگلوبین که مسئول انتقال اکسیژن و ) کول های حیاتیمولاز حتی یک نوع خاص 

 نتوانند این وظیفه ی خود را بطور بحرانی یابه اندازه  و (گاز کربونیک در خون است
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زیکی ی، ساختار فمرگ استقرار با. قابل بازگشتی انجام دهند مرگ موجود فرا می رسد

 اخد مولکول های حیاتیشیمیائی بدن طوری تغییر می کند که همه ی این توانها را از  –

دلیل فروریزی . ساختار مولکولی و زیست شناسی موجود در هم می ریزند و در نتیجه

زیست ارچه ی موجود زنده نیز محتاج فعالیت های این است که حفظ ساختار یک پ

و همکاری با  با دریافت بی وقفه ی انرژی زیادی است که مولکول های حیاتی شناسی

و این شکل را حفظ می فعالیت های حیاتی آن را مهیا رده، داده،  را شکل هم موجود

 . کنند

ه ی حیات به کائنات، منجمله هر پدیده ای که در سامان محسوسپویائی اکثر 

آنها برخورد می کنیم، محصول تبادالت الکترونی، تغییر رفتارهای کوانتومی و ایجاد 

میدانهای الکترومغناطیسی جدید توسط همین الکترون ها ست که در چهارچوبی که 

بدون این ویژگی های . توسط نوترون ها و پروتونها ساخته می شود، بروز می کنند

در زمانهای کوتاه و ا دنیای فیزیکی پایای ساکنی می داشتیم که الکترونی بجای دنیای پوی

در حقیقت تبادالت . در آن هیچ تنوعی شکل نمی گرفتمحسوس برای ما انسانها، 

که روابط بین اجزاء سامانه های  هستندانرژی  فعل و انفعاالت میدان های الکترونی و

تنها . با آن سروکار داریمرا شکل داده و جهان را به شکلی در آورده که  نوظهور

سامانه ی حیات وجود دارد و در جهان بی جان اثری از آن ساختار که در  استثنائاتی

قوانین سامانه های نوظهور . ، و توارث ژنتیکی هستندنیست همان قانون تحول داروینی

، بعلت بین جانداران و بی جانان مشترک هستند، ولی بنظر می رسد که سامانه ی حیات

وع فوق العاده ی اجزاء تشکیل دهنده ی آن، و قابلیت استفاده ی الینقطع انرژی موجود تن

جهل ما در باره ی بعضی . دی خارق العاده ای بخود گرفته باشپیچیدگ در کره ی زمین،

از جنبه های اعمال و طرزکار مغز، مثل خلق نهائی آگاهی را نباید دال بر این تصور 

 لذا برای فرار از بن بست توجیهی ،صول زیست شناسی نیستندکنیم که این پدیده ها مح

 .متوسل شویممتافیزیکی برداشتهای  بهباید 

همه ی موجودات زنده تحت تأثیر نیروهای ژنتیکی مجبور هستند که برای 

الکترونی گوناگون تبادالت ی جسمشان که محیط درونشیمیائی  –ترکیبات فیزیکی حفظ 

ً هومئوستاز خوانده میسر می کنند و و غیر حیاتی بین مولکولهای حیاتی را  اصطالحا

همان . حفظ کنند ادامه ی حیاتشانفعالیت کرده تا بتوانند این محیط را برای  می شود،

درونی کردن منابع انرژی و طور که از تعاریف سامانه های نوظهور پویا برمی آید، 

مراحل این تقالی بزرگ شکست در هریک از . سوخت و ساز یکی از این وظائف است
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به انجام رساندن این وظیفه ی اساسی زیربناترین . مرگ آور استبرای سامانه ی حیاتی 

ایجاد کرده، و شکست در آن عمیقترین ترس و  ُمدرکرا در موجودات  آرامشپایه های 

موجودات بی مغز و یا با مغز محدود هم با وجود عدم . اضطراب ها را ایجاد می کند

برای ادامه ی حیات خود انجام ای بی وقفه  ناآگاهانه، ولی یتقال ،ایجاد آگاهی توان در

یک گوشه از ظرفی که  ، مانند داغ کردنتغییر تهدید آمیز محیط فیزیکی. می دهند

برعکس، . ، باعث فرار آنها به طرف دیگر می شودشناور هستندتعدادی آمیب در آن 

   .طرف می کشاند همانآنها را به  به یک طرف ظرف ماده ی قندیاضافه کردن 

 

 :روح

و  نفس،عالوه بر جسم،  طی تاریخ انسانها شد، قبالً شرح دادههمانطور که 

بسته به که  نده اپیدا کردجان باور به وجود پدیده ی متافیزیکی دیگری در اندرونشان 

فرستاده  از نظر دینی روح نهادی. خوانده می شود ذهن، یا آگاهی ،روحپارادایم تفکری 

 نمی توان به طبیعت ذات خالقشده از ورای طبیعت است، نهادی که قابل فهم نیست و 

مواد اولیه برای  نوع هستی، ویژگیها، عنصر یا عناصر سازنده، منشاء، طرز خلقت ،آن

، هدف ، کارگاه ساختن، کارگرهای سازنده، محل کارگاه، شکل، طرز ساختساخت آن

طریق ادغامش با ، بدنبه  ز ورودشطر انتقال به بدن، ن، زماطریق ارسال ،از ساخت

وظائف،  ،فیزیکی ، طریق ارتباطش با جسمجسم، محل جایگیریش در بدن، طرز کار

طور قبوالنده شده که جواب این سؤاالت  در واقع این. پی بردمسئولیت ها و سرنوشتش 

در این پارادایم . رندو آنها توان معرفت هیچ یک را ندا ،از عهده ی انسانها خارج است

باور به وجود روح مثل همه ی باورهای دیگر باید بی چون و چرا و با توسل به حربه 

به از هر گونه روش منطقی، استداللی، و علمی  باید ی ایمان مورد قبول واقع شود و

به باور دین باوران مسلمان علم شناختش . وجودش اجتناب کرد اثبات، و یا هدف توجیه

از نظر فیلسوفان، تا قبل از . انها ارائه نشده و روح امری الهی است و نه بشریبه انس

روح را یک عنصر ماوراء الطبیعه فرض می کردند که فیزیکی نبوده، زندگی  ،دکارت

دکارت روح را معادل ذهن در نظر گرفت . انسانها را کنترول کرده و انسان ساز است

از نظر فیلسوفان پیش . ، یعنی دوگانگی دکارتی شدکه اساس باور اکثر فیلسوفان بعد خود

دکارتی جنبه ی غیر مادی و یا جوهر وجود انسان روح است که به آن فردیت و انسانیت 

همانطور که شرح دادیم . ندستو گاهگاهی آن را با من و یا خود مترادف می دان ،می دهد
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که با خداوند مشترک فلسفی روح بخشی از فرد است  -براساس باورهای مختلط دینی 

یا روح همان جوهری است که خداوند در . است، و بعد از مرگ به نوعی پایدار می ماند

از آنجا که خداوند قابل شناخت نیست . جسم آدم دمیده تا به او فصل مشترکی با خود بدهد

پس روح هم قابل شناخت و بررسی توسط انسانهائی که توان علمی محدودی دارند، 

بر اساس باورهای این گونه روح در واقع مسئول سرزندگی جسم است و یا . ودنخواهد ب

فرد  " ِخود"بعضی آن را همه ی . استو یا رفتارهای عالی او عامل فعالیت حیاتی فرد 

بعضی آن را اصول متعالی و روحانی ای می دانند که در جسم انسان جای . می دانند

(. شق سوم روح افالطونی)انسانها است  گرفته، و مسئول همه ی عقالنیت و تعالی

می  بعضی دیگر آن را طبیعت اخالقی و هیجانی فرد در نظر می گیرند، و یا کیفیتی

بعضی هم آن را نیروئی می . که هیجانات و عواطف از آن سرچشمه می گیرند دانند

ن جا نیز در واقع انسانها در ای. و اخالقیات را به انسان عرضه می دارد معنویتدانند که 

و یا  تو با استدالال ،دهکرافسانه سازی مثل هر نهاد فرضی و خود ساخته ی دیگری 

که ادراکی چنینی که از وجودشان دارند، ادراکی  به توده ی مردم قبوالنده اند هدیدت

که با توان فیزیکیشان نمی توانند به آن پی  است واقعی از عنصر یا نهادی متافیزیکی

محصول احتیاج و یا تفکر یک گروه از در ابتدا ه گفتیم این باور که همانطور ک. ببرند

و چنان ریشه در تفکرات انسانها دوانده که بلیه ای جهانگیر شده  هانسانهای باستانی بود

 ،با وجود اذعان به عدم توان در جواب به سؤاالت فراوانی که در مورد آن وجود دارد

ارائه ی  بدون ز آن کرده و بطور بداهه ای وهر کسی از ظن خود برداشت و تعریفی ا

بسیاری راجع به ویژگی  کتبتصور کرده و واقعی متافیزیکی را  این نهاد قطعی یدلیل

 . های آن نوشته اند

از نظر زیست که  و محتاج شرح بیشتری نباشدامیدوارم که روشن کرده 

وجود نداشته  انسانها در وجود نوعی هرشناسی هیچ گونه نهاد و یا عنصر متافیزیکی از 

 خالص هم که بتواند متافیزیک فرضی را با فیزیک برزخی هیچ گونه عنصر. و ندارد

طبیعت  .یافت نمی شودو یا در خارج از آن وجودمان مرتبط کند در هیچ جای جسممان 

، و یا ذهن ارواح پیشنهادی هر متفکر دیگرو یا افالطونی  فیزیکی هر سه نوع روح

سامانه های مختلف مغز توجیهی شیمیائی  –فیزیکی توان با فیزیولوژی را می دکارتی 

از این گذشته تمامی . شوداجتناب  های سرگردان کننده از خیال پردازی تاعینی کرد 

توانهائی را که طی قرون به این نهاد متافیزیکی منسوب کرده اند را می توان توجیه 

ی فیزیکی مغز و شبکه ها مدارهاکرده و مکان های این عملکردها را در علمی 
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در نتیجه، بخصوص در تفکر علمی در باره ی طبیعت ذات انسان هیچ . شناسائی کرد

احتیاجی به قبول فرض وجود روح و یا ذهن متافیزیکی ورای محصوالت فیزیکی مغز 

با علم فیزیک به وحدانیت عنصر سازنده باالخره همانطور که در واقع . باقی نمی ماند

به وحدانیت وجودی  هم زیست شناسی مغزکامل با شناخت ، برده خواهد شدی پی ی هست

بی درز و  اتب علت و معلولیاز خودمان خواهیم رسید که در نهایت و طی سلسله مر

 در این حال است که. می رسیمکنونی  و از آنجا به شروع جهان همین فیزیکبه  شکاف

را می توان با  ، بخصوص طلوع آگاهیتمامی مفروضات در باره ی طبیعت ذات انسان

جنبه های  بوضوح معلوم شده است که. توجیه کرد عنصر سازنده ی جهانرفتارهای 

انواع نفس ها و تمامی باورهای متافیزیکی از  ،ذهن ،روح مان از قبیلفرضی وجود

، اراده ی ، آگاهی"من" و غیرسرشتی و خودساخته ی مغز بعضی انسانها؛محصوالت 

که بصور  انسان ها هستند مغزمحصوالت شعبده بازی های طبیعی امثال آنها و  مستقل

از لحظه ی خلقت کائنات از  .ادراکاتی مشترک و به هدف ادامه ی حیاتمان در می آیند

پا به هستی نهاده اند تمامی سامانه های نوظهوری که اوب بعدی، نگرفته تا تبیگ بنگ 

 . فیزیکی هستند یمحصوالتهمگی 

. گفته شده که همه ی آن چیزهائی که داریم محصول مغزهایمان هستند بارها

دنیای خارج از مغزهایمان بطور مطلقی تاریک، ساکت، بی رنگ، بی بو، بی مزه، بی 

ست؛ بعالوه، فاقد هرگونه معنی و مفهومی یا یا هر ادراک رده ی اول اگرما  ، بیسرما

خوش اخالقی، بی  شرارت،دس، تقاوصافی از قبیل خوبی، بدی، زشتی، زیبائی، 

ی  و یا هر ادراک رده ارزش، پوچیسعادت، بدبختی، خوشی، غم، اخالقی، بد اخالقی، 

اگر مغز انسان را آنطور که تحول و تکامل یافته از انسانها بگیرند، همه ی . باالتر است

 تمامی. به اشکال دیگری در می آیند و یا ادراکات و مفروضات از دست خواهند رفت

و افراد و اشیاء اطرافمان را با  می کنندن خطور انماذهاکه به هم دیگری های ویژگی 

با این مغز هر کس است که . می شوندمشمول این اصل کلی  ،آنها توصیف می کنیم

و و با استفاده از سامانه های سرشتی و اکتسابی،  محرکات درون خطی استفاده از

یژگیهای فوق را به دنیای واقعی فیزیکی منتسب می استفاده از سامانه ی حافظه تمامی و

و میدان  از ذراتبخودی خود و بدون وجود مغزی پردازش کننده  یدنیای فیزیک. کند

حتی بی معنی  ،ساخته شده و تمامی صفات منتسب به آن یبی معنی و مفهوم های انرژی

ان، حتی خالق آن که خالق دنیای ادراکیم ،زائیده ی مغز های ماست ،و مفهوم بودنشان

درختی که در جنگلی می شکند، اگر دستگاه . نهادی است که خالقش باور می کنیم
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حوالی آن نباشد، موجودی مغز دار در  جمجمه یادراک صدا در  تولید کننده یعصبی 

افتاده، و امواج ناشی از ارتعاش آن در فضا به ادراک کسی نمی بی سر و صدا بر زمین 

ینائی در سامانه ی حیات تحول پیدا نمی کرد جهان در تاریکی اگر دستگاه ب. رسد

خالق از سطحی ترین تا عمیق  ی است کهمغز سخت افزار .مطلقش قابل رؤیت نمی شد

آن چه هم که به غلط روان انسانها . ترین برداشتهایمان از جهان برون و درونمان است

فیزیکی نیست و جدا  همین عضوبخش خاصی از معرفی شده چیزی بیش از محصوالت 

کردن این رده از عملکردهای مغز از بقیه ی اعمالش اشتباهی تاریخی بوده که باید 

روانی خوانده شده،  رفتارهایبخصوص متافیزیک تلقی کردن آن چه که . تصحیح شود

و  هبیماران روانی را بدنام و نامقبول کردطی قرون  قبول این امر. از حقیقت بدور است

 . است قلمداد کردهتسخیر نیروهای بدخیم و شیطانی  آنها را در

حالت ذهنی ای که محصول  در صورت سالمت و طبیعی بودن جسم ممیزه،

سعادت،  ،تعیین کننده ی کیفیت های گوناگون زندگی نهائی پردازشهای مغزی است

ذکاوت، شخصیت و تمامی ویژگیهای خاص هر  .خوشی و غم و اندوه های انسانها است

روش زندگی  عالقه ها، کردار و رفتار و تفکر که شکل دهنده یو در نهایت  ،شخص

تمامی . به اجرا می گذاردطی عمر شخص و  ،طرح ریزی کرده هستند را مغز فردهر 

کسان دیگری است محصول مغز و یا است محصول مغزخودتان یا آن چه که باور دارید 

ن فردی در مغز شما تزریق کرده را خلق کرده و از طریق روابط بیکه این باورها 

النه با این باورها تعدیل شده و در تمامی عمدارهای مغز شما فعاالنه و یا منف. است

و یا " من اراده دار"خارج از این مغز . عمرتان رفتارها و افکارتان را شکل می دهند

ردار را وادار به رفتار و ک وجود ندارند که جسم شما "روح متافیزیکی اراده داری"

عقالنیت  تصمیم گیری ها، رفتارها، ذکاوتها، مغز تعیین کننده ی کمیت و کیفیت، کنند

و از دیگر حیوانات متمایز می  بقیه ی افرادرا از  شماکه  همه ی ویژگیهائی است.. .و

و و زندگی آشکار او را با اطرافیان زندگی محرمانه ی شخص با خودش، . کنند

بدون وجود مغزی . مغز تهیه می بیند ان ساختار فیزیولوژیکا بقیه ی جهب را ارتباطاتش

مناسب شخص قادر به برقراری روابط سالم درون فردی با خودش، و بین فردی با 

مغز است که آن  اکتسابی ساختارو تغییر  ، انعطاف پذیریتوان یادگیری. دیگران نیست

ابزارهائی  ر مجموعکه د مشاعری، می کند شعوراتواع مختلف  توسعه یرا قادر به 

 .دهندشکل می  زندگی شخص راکیفیت های هستند که 
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در نظر گرفته شده  psych)-(metaکه طی قرون روان متافیزیکی هم آنچه 

تمامی . چیزی بیش از محصوالت بخش خاصی از مغز یعنی سامانه ی لیمبیک آن نیست

یف کردارها از تفکرات کیفیت های ادراکی از قهقراترین درجه تا اوج آنها؛ و تمامی ط

مغز  ، توهمات و رفتارهای جنون آمیز همه محصولروزمره منطقی گرفته تا تفکرات

مسئولیت همه ی رفتارها و اگر بتوان به دستگاهی فیزیکی مسئولیتی نسبت داد، . هستند

مغز همه ی این وظائف را با استفاده از ساختارهای بسیار . افکار هم بعهده ی مغز است

. ی سرشتی اش که بطور اکتسابی طرحهایش تعدیل می شوند، به انجام می رساند پیچیده

 –ساختارهائی که حاوی دانش سرشتی ای هستند که بوسیله ی پردازشهای تحولی 

ومدارهای  ،و انتخاب اصلح شده اند ،میلیارد سال تاریخ حیات آماده 2.83تکاملی طی 

طریق گیرنده های داخلی و خارجی بدن آنها خود بخود و یا با کمک محرکاتی که از 

با استفاده از سامانه  همین مغز است که. الینقطع به مغز وارد می شوند، شکل می گیرند

بسیار تنومندش مدارهای مربوط به دانشهای اکتسابی  ی تصریحی و تلویحیی حافظه 

لعملهائی آنها را بصورت دستورا را ساخته و هنگام تصمیم گیری در خلق افکار و اعمال

دانشهای سرشتی مدارهائی هستند که براساس ساختار . مورد استفاده قرار می دهد

ژنتیکی طی تاریخ تحول و تکامل در مغز انسان و حیوانات مغز دار دیگر تعبیه شده و 

عضالنی، جسم ممیزه و  –در صورت سالمت ژنتیکی و ساختاری دستگاه عصبی 

دبخود و بدون احتیاج به یادگیری تصریحی ظاهر ارتباطات بین فردی سالم آثار آن خو

انسانها از دوران بسیار ابتدائی جنینی که دستگاه عصبیشان شکل می گیرد و . می شوند

بعد از تولد در تمامی ساعات بیداری و تا اندازه ای در حین خواب دریافت کننده ی فعال 

و از طریق حواس و یا منفعل اطالعات درون خطی ای هستند که از محیط زندگی 

دستگاه عصبی این اطالعات را براساس . مختلفه به دستگاه عصبی آنها آورده می شوند

 ،در زندگی گذشته اشی اکتسابی ساختار مدارها و شبکه های سرشتی، و یا تغییر یافته 

تجزیه و تحلیل کرده و این اطالعات خام را به ادراکات با پیچیدگی های مختلف تبدیل 

دت پیچیده سازی اطالعات خام و توان استفاده از آنها در پردازشهای عالی ش. می کند

ویژگیهائی از قبیل  هااین شدت و حدت توان. هر فردی خاص خود آن فرد است مغز

 .، عقالنیت، استدالل، و شخصیت افراد را پایه گزاری می کنندها ذکاوتانواع مختلف 

، مجموعه ی دانش اکتسابی هر مورد مصرف این توانهاست هایکه ابزار مشاعر

. دنشخص است که در حل و فصل مسائل روزمره و یا بدیع مورد استفاده قرار می گیر

در حقیقت مهمترین بخش تعدیل شونده و کیفیت دهنده ی ساختارهای سرشتی همین دانش 
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دانش . اکتسابی است که کیفیتش رنگ و بوی ویژه ای به رفتار و افکارمان می دهد

مغز رفتارهای . دور از واقعیت رفتار و کردارهائی همین گونه ایجاد می کنندواهی و 

نمایانگرانشان هر کس تعیین کننده ی الزام یا عدم الزام واکنش دادن به محرکاتیست که 

وارد دستگاه عصبی شده و کمیت و کیفیت این واکنش ها را در کوتاه یا دراز مدت تعیین 

 عاطفی و یا خلق و خوئی به محرکاتواکنشهای  همین مغز است که شدت. می کند

خلق و . می کند خلق ،یا بلند مدت را کوتاه اتو بدنبال آن احساس ،شایسته ی ایجاد هیجان

خو تونوس یا شدت و ضعف زیر بنائی و دراز مدت احساسی است که بدون محرک های 

مغز . می شودخارجی توسط شیمی خود مغز و بر پایه ی ساختارهای سرشتی اش ایجاد 

. مانند یک فیلتر تعیین کننده و صادر کننده ی مجوز برای ورود اطالعات به آگاهی است

بدون شک همین امر در مورد اطالعاتی که وارد دستگاه عصبی شده ولی مغز آنها را 

نیز در افراد  هااین توان. ، نیز صادق استتشخیص نمی دهدمحتاج به آگاهی رساندن 

نمایانگران . را تعدیل کرد هاتوان آنو با آموزش و پرورش می  ندهستمختلف متفاوت 

مورد  ،، مشابه اطالعاتی که به آگاهی می رسندعصبی محرکاتی که به آگاهی نمی رسند

انرژی مورد مصرف مغز  % 38. قرار می گیرنداستفاده ی پردازشهای مختلفه ی مغز 

باقیمانده برای رساندن  % 3صرف پردازش های زیر رادار آگاهی آن می شود، فقط 

که در واقع خلق آن چیزی است که ذهن دکارتی لقب گرفته، بکار  ،اطالعات به آگاهی

آگاهی و هر ادارک ذهنی دیگری  طلوعپردازش اطالعات ناآگاه پیشگام . برده می شود

بطور سرشتی . مثل ادراک اراده است، که بطور عرفی مستقل در نظر گرفته می شوند

می تواند این پیش پردازشها را به آگاهی بکشاند، و این موهبتی بس بزرگ هیچ کس ن

زیرا آگاهی غرق در سیل دانستنیهائی می شد که پیدا کردن محصول نهائی در آن  ،است

ولی همین موهبت و ناتوانی موجب گمراهی های بسیاری در توجیه . ممکن نمی شد

 مطالعاتگاهی بسیار پیچیده و فقط با وسائل آزمایش. پدیده های ذهنی شده اند

. پردازش ها پی بردنوع که می توان به این هستند فیزیولوژیکی و موارد آسیب زائی 

که از نظر رفتاری و  هستندکیفیتهای پدیده های ناآگاه تعیین کننده ی تمامی ویژگیهائی 

مغز هرکس بر اساس ساختار سرشتی و . متمایز می کنند تفکری انسانها را از هم

اکتسابی اش از انواع مدارهای موجود در خودش بهره گرفته و تفکرات مختلفه را می 

سازد و از این تفکرات است که در صورت لزوم نقشه های حرکتی بصورت رفتار و 

 . برمی خیزند( یعنی شخصیت)گفتار و یا منش رفتاری زمینه ای 
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آگاهی یا طلوع  بهبارها اشاره کرده ایم که آخرین مرحله ی پردازشی که منجر 

 و ،ذهنی دانستن می شود عمیقترین مسئله ی حل نشده ی زیست شناسی مغز و علوم

 : از نظر زیست شناسی آگاهی حالت ذهنی است که در آن. فیزیک است

یک محرک جدید درون خطی چه درونی قادر به ساختن نمایانگری از مغز : 1

از زیرسامانه ی توجهی،  با استفاده، و این پی بردن را شدهو چه برونی 

 .ذهن دانسته استجریان به  وارد کردنشایسته ی 

محتوای یک یا چند مدار مغز به دلیل احتیاج برای حل مشکلی در دست  :2

بصورت الگوی حالل مشکل، باز هم با استفاده از زیرسامانه ی حافظه ای را 

هنی شده ذ می آورد که شایسته ی ورود به جریانطوری بفعالیت در توجهی، 

 .و دوباره دانسته می شود

را بصورت فکری جدید خلق کرده که از نظر خودش  3و 6ترکیباتی از : 3

 . شایستگی رساندن به ذهن دارند

مدارهای مربوط به خاطرات  مغزیگاهگاهی، در نتیجه ی فعالیت های : 4

 در. به جریان ذهنی وارد می شوند ، بدون ایجاد آگاهی از دلیل آن،گذشته

 Dayروزانه  حقیقت این امر ورود پدیده ی ایجاد کننده ی رؤیاهای

dreaming) )   و یا بخاطر آمدن های خودبخودی است که بدون دلیل واضحی

این امکان وجود دارد که مکانیسم هنوز . بوفور به جریان ذهنی وارد می شوند

طریق ایجاد ناشناخته ای مشابه با آن چه که در مورد ایجاد رؤیاهای خواب از 

پشت سری بیان کردیم در ایجاد این بخاطر آمدن ها  –زانوئی  –امواچ پانسی 

  . نیز دخیل باشند

و دیگری  ،هسته اییکی آگاهی . دانستن یا آگاه شدن دارای دو سطح است

و آگاهی گسترده جریانی الینقطع از دانستنی لحظه ای  هسته ایآگاهی . آگاهی گسترده

. که در تمام عمر، بجز در خواب بدون رؤیا جریان دارد ه ای استاین دانستنهای لحظ

از بدنشان در مغزهایشان متولد کامل موجودات مغز دار با نقشه ای قبالً اشاره کردیم که 

یجاد می ا آگاهیر ادر آگاهی و یا زیر راد وجودشانکه تصوری دائمی از  ،می شوند

بخشی از این نقشه را بطور مغز، با ساختن نمایانگری عصبی در هر محرکی . کند

در  ناشی از فعل و انفعال نمایانگر محرک تغییراتی که. و یا دائمی تغییر می دهد ،موقتی

که به آن دانستن یا  می شودادراکی باعث خلق ، ایجاد می کند وجود شخصنقشه ی 

 :وقتی خلق می شود که هسته ایآگاهی . می گویند هسته ایآگاهی 
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این در مغز بنا می کنند، از محرک نمایانگری که  یعصبی ای پردازش ها: 1

در آورند که گویای گزارشی تصوری و غیرلفظی  بصورت را نمایانگری

 . است موجودثابت نقشه ی بدنی بر حالت  این نمایانگرچگونگی تأثیرات 

محرک را تقویت کرده، و نتیجه ی آن را در متن  فوق نمایانگرپردازش  :2

بعد از تغییر نقشه  ،به عبارت دیگر .ی برجسته و مهم جلوه دهدزمانی و مکان

مغز با به راه انداختن پردازشهای سامانه ی  ،ی بدنی توسط نمایانگر محرک

نتایج پردازش محرک را تقویت کرده تا بتواند وارد جریان آگاهی  شا یتوجه

 .شود

از مغز باید  ساختارهای بسیار وسیعی لحظه ای یا هسته ایبرای ایجاد آگاهی 

تشکیالت شبکه ای واقع در ساقه ی مغز در واقع ساختار زیربنائی بیداری . فعال باشند

  . است که برای آگاه شدن از محرکات برونی الزامی است

بهمراهی تاریخچه ی زندگی شخصی که در سامانه ی حافظه  هسته ایآگاهی 

یعنی یا دانستن گسترده اش بطور تصریحی و تلویحی جمع آوری شده است، آگاهی و 

ر آگاهی د. را خلق می کنندهمان جریان ذهنی که هوشیاری هم خوانده می شود، 

 اده تا بتوانند این نوعرا تغییر د هسته ایهستند که خود  گسترده، خاطرات محرکاتی

با تداومش است که  هسته ایهر خاطره ای یک نبض آگاهی . آگاهی را ایجاد کنند

آگاهی گسترده ی کامل محتاج تمامی سطوح . تن را ایجاد می کنددانس - احساس خود

مغزی است، و با از دست رفتن دائمی بخشهائی از قشر آگاهی مربوط به محرکهائی که 

 . بایگانی می شوند برای همیشه از بین می روند در آن بخش پردازش شده و یا در آن

آن ( دانستنی ها)ات بطور خالصه می توان گفت که برای خلق آگاهی و محتوی

که ذهن و جریان ذهنی نامیده می شود محتاج دستگاه عصبی ای هستیم که از پائین ترین 

 :سطح تا باالترین آن قادر به توانهای زیر باشد

 یجسم رون یا بروندگوناگون  محرکاتاثرات بتوانند  ی آوراندستگاه ها -1

به مغز  عصاب محیطیاز طریق او گیرنده های پراکنده ی حسی را از طریق 

 .برسانند

که مغز ساقه ی مغز  تشکیالت شبکه ای یا سامانه ی فعال کننده ی صاعد -3

 .دباش، فعال را در حالت آمادگی برای دریافت محرکات نگه می دارد

 نگاهدارنده ی مغز دست نخورده باشد  بیدارپیچیده ی سامانه ی  -2
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 و حد اقلی از پردازش توجه،ارزیابی اهمیت محرک،  قشر مغز که مسئول -2

ادراک من بودن است، و در آن جریان آگاهی شکل می گیرد، قابلیت  ایجاد

تمامی این ساختارها بطور مفصلی در کتاب ) .فعال شدن را حفظ کرده باشد

 (.خلقت و تکامل مغز و روان شرح داده شده اند

به  یجاد وا هسته ایمحرک می تواند آگاهی نمایانگر در این حال است که 

، یا از آن آگاهی پیدا کرده که محرک را می دانم" منم"ادراکی دست دهد که این  شخص

و در صورتی که مغز  ،بعد از این دانستن است که توجه بیشتری به محرک شده. ام

برای ایجاد فکر یا عملی استفاده  این محرکتصمیم بگیرد که از اطالعات مربوط به 

     working) حافظه ی کارسامانه ی توسط را  آنمدارهای مربوط به کند، 

memory)  ( فکر یا عمل)داشته و از آنها برای رسیدن به واکنش کرداری فعال نگه

با استفاده از انبار و ( هسته ای)بعد از شکل گیری آگاهی لحظه ای . استفاده می کند

ی وارد جریان این آگاهی لحظه ا ،(شرح حال شخصی) حافظه و حافظه ی اتوبیوگرافی

آگاهی ای می شود که در تمام عمر شخص سیالن داشته، و به آگاهی گسترده یا بسیط 

آگاهی اخیر دانستنی کمرنگ در پس زمینه ی جریان ذهنی از تمامی . معروف است

خود ممتد گفتیم که  .داردالینقطع در ذهن جریان بطور اتفاقاتی است که در تمامی زندگی 

و با  درک شدهمغز یک پارچه  به شرط سالمتدر تمامی عمر  ی است که" من"همان 

از کارافتادن غیرقابل بازگشت بخشی از مغز و یا همه ی آن برای همیشه از بین می 

آگاهی گسترده  ،هر اختالل مغزی که تشکیل ادراک خود گسترده را از کار بیاندازد. رود

آگاهی بسیط در لحظه ها  را نیز محو خواهد کرد و شخص مانند حیوانات بدون خود

 .زندگی می کند

که داریم محصول  ویژگیها و ادراکاتیهمه ی  بطور خالصه می توان گفت که

در با محدودیتهای قابل مالحظه ای که دارد، زی است که یشگفت انگفیزیکی بافت 

باورها،  وجودمان؛فرضی تمامی شرارت ها و تقدس های . جمجمه مان جای گرفته است

و ذهن؛  ،؛ نفسو نقص ها اعمال؛ دانش؛ شخصیت و ذکاوت؛ انواع نبوغ هاافکار و 

آگاهی و هر نهاد دیگری که در وجودمان متصور شده اند محصول و مخلوق همین 

مغز خیره کننده ترین شعبده باز در ایجاد همه ی این ادراکات و . سامانه ی پیچیده است

که هزاران سال هائی است گمراهی مسئول همه ی ها همین شعبده بازی . توانها است

تنها محصول مغز یعنی توان معلوم  .است است تفکر انسانها را در خود غوطه ور کرده

وسائل آزمایشگاهی  با استفاده از کردن نامعلومات توسط روش های علوم تجربی،
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برداشتهای بدایه ای مغزهایمان که توان رسیدن به واقعیت های فراتر از  هستندمستقل 

موهبت استفاده ای حداکثری و باید از این  ،مهیا کرده را برایمانر حل مشکالت پیچیده د

رداشتهائیست که تا حال بطور قبول این امر مستلزم بازنگری در همه ی ب. بکنیمو بهینی 

، و جهان محسوس و مفروض اطرافمان وجود خودمانچندگانگی طبیعت ی از بداهه ا

 یانهاد مستقل تصمیم گیرنده  ،اراده ی مستقلنیروی وجود منشاء و مبدأ رفتارهایمان، 

داشته و چنان که طی اعصار هستند و هزاران برداشت غلط دیگری اراده کننده، 

ارادایم علت شکست پ .مقبولمان افتاده اند که توان بازنگری در آنها را از دست داده ایم

غیر ری آنها بر زیربنای پایه گزاانسان  ذات های تفکری غیرعلمی در شناخت طبیعت

طی تاریخ انسانها فرضیه های گوناگونی در . فیزیکی روان شناسی انسانها بوده است

ی مغزیشان مطرح کرده اند بدون این که حتی بدانند وظیفه هاباره ی محصوالت سامانه 

شاید بدانید که بعضی از فیلسوفان یونان باستانی فرض بر این داشتند . ی مغزشان چیست

و این قلب است که مرکز همه ی احساسات و ، مغز خنک کردن بدن است وظیفه ی که

با این وجود کوشش می کردند محصوالتی را شرح دهند که بی هیچ . عواطف است

  .این گونه باورها هنوز هم جهانگیر هستند .شکی از مغز سرچشمه می گیرند

توان نتایج کار که مطرح می شود این است که چگونه می  دیگریمهم  سؤالی

سامانه ای را قضاوت کرد بدون این که بدانیم این سامانه واقعاً چگونه پای گرفته و 

اثرات  باید برای قضاوت در طرز ایجاد رفتارها و تفکرات،. می کند انجام وظیفهچگونه 

، اطالعات درون خطی دانش تحولی و اکتسابی، خانواده، اجتماع، فراژنتیکی -ی ژنتیک

را، که وضع شیمیائی و فیزیکی مغز در همان زمان و زمان اجرای رفتار،  وارده در

همگی به کیفیت و کمیت رفتارهایمان رنگ و بوی خاص خودشان را می دهند، در نظر 

 .تا بتوان قضاوتی عادالنه در مورد مغزی کرد که عامل رفتار انجام شده است گرفت،

و در سایه ی مان واگذار شده مغزهایبه  نماوجودبدون هیچ شبهه ای باید قبول کنیم که 

ی رذالت ها و تقدساتمان محصول این توده ی بافتی  همه. مرحمت آن زندگی می کنیم

آن که مفعول جبر مطلق علت و معلولی فیزیکی است  اساسی است که در شکل گیری

و یا  ما جوددر واز ماوراء طبیعه  لی ٌمنزَ هیچگونه تقوا به روش. نداریم نقش عمده ای

محصول هم  شرارت هاهمان طور که شرح خواهیم داد . است نهاده نشده کسی دیگر

سخت افزار مغز یا ناشی از ساختار معیوب های معیوبند که علت عیب و ایرادها مغز

مختل ؛ و یا ناشی از عوامل اکتسابی اند اکتسابی بیماری زای اختالالت ژنتیکی، یابعلل 

باورها و  ،اجتماعی –تعلیم و تربیت، اوضاع فرهنگی  قبیلکننده ی نرم افزار مغز از 
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، مانند هر سامانه بر اساس مهارت سرشتی و اکتسابیشمغز . هستند تقلید ها و امثال آنها

رتهای سرشتی و اکتسابی امهگذاشته شده، و از همان قماشی که در اختیارش  ی دیگر،

دوخت که برازنده ی خودش هم ه دارد، قبائی برای افکار و اعمالمان خواهد ک ای 

 . هست

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دهم                 

 

 شرارت ها انسان، آفریدگار        

 

انسانهای به اصطالح خردمند خردمند از ابتدای گام گذاشتن به هستی مانند بقیه 

 ،ی موجودات زنده نه تنها مفعول نیروهای مخرب طبیعت مانند سیل، زلزله، آتش فشان

توانهای سرشتی اند، بلکه بعلت  و از آنها آسیب دیده ،و امثال آنها بوده خشک سالی

که  ،مغزهایشان نایافته ی تکامل کافی  سامانه ها ی اخالق فردی و اجتماعیمعیوب و 

ژنتیک به توارث رسیده از همین طبیعت در اختیارشان گذاشته عامل شرارتهائی بوده 

 طبیعتی که در آن زندگی می کرده اند،شان و برای خود بیش از هر علت دیگری اند که

به این نوع رفتارها وخیم تر از  عواقبدر بسیاری از موارد . است بودهزا  آسیب

تعداد انسانهائی که بدست طی تاریخ بی شک . طبیعی بوده اند اصطالح بلیه های

کسانی می قوام زندگیشان از هم پاشیده شده، بیش از تمایا و  ،انسانهای دیگر کشته شده

مانند هر موجود مغز دار دیگر، انسانها  .شده اندطبیعی  اتفاقات ناگواراست که دچار 

بالفصل بقاء خود و وابستگان که در  هر عاملی ،و در مقیاس فردیبطور سرشتی 

وابستگی های ناشی از . ارزیابی می کنند خوبرا مفید واقع می شود ژنتیکیشان 
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. توسعه داده اند کشورو وت را به مرزهای قبیله، شهر، اجتماعی شدن دایره ی این قضا

این دایره را به حدی فراخ کرده اند که تمامی انسان ها و  معدودی بزرگ اندیشان

بار ها شرح داده ام که . محتویات جاندار و بی جان کره ی زمین در آن قرار می گیرند

 با آن مواجه می شوند، هر لحظهافراد در که  موقعیت های متنوعیعصبی  نمایانگران

 عواملی بر تمام این ادراک را ایجاد کنند که شخص صاحب مغز به شرطی که بتوانند

 را تهدید ، و ثبات احساسی اشواجتماعی ابقاء فردی و می توانند بالقوه که  کنترول دارد

خوشبختی  یاسعادت  که ،شودجریان ذهنی تزریق می پس زمینه ی در  دراکیا ،کنند

در راه بدست آوردن این که دارند طبیعی شکی نیست که انسانها حق . می شود خوانده

در این راه نباید به هیچ وجه  کوشش، ولی. ادراک همه ی کوششهای خود را بکارگیرند

بین اخالقی این بزرگترین معیار رفتارهای . مانع پیداشدن همین ادراک در دیگران شود

انسانهای واالتر کسانی هستند که دیگران . است ل، و مرز رفتارهای اجتماعی مقبوفردی

ت که وضعیت های زندگی متغیر بوده، لذا واضح اس. کنند می را در این راه مساعدت

ار  در )تهدید آمیزی که بطور واقعی و یا کاذب  هر عامل. استاین ادراک بشدت فر 

مانع خلق ( یلبی دل با یا نتیجه ی بدکاری های مغزی، مانند اضطراب و افسردگی های

ادراک . شده و شخص احساس بدبختی می کند قضاوتشرور  ،شود این ادراک ذهنی

ممکن است با سرخوشی و لذت های لحظه  کهحالت زمینه ای خنثائی است سعادت ذهنی 

را  مغز سامانه ی پاداشیزیر هر محرکی که در حالی که . نباشدباشد یا ای همراه 

بیش از حد  آنی پاداش دهنده در بخشهای مختلف طوری تحریک کند که ناقالن عصب

باعث افزایش تونوس این ادراک شده و حالت سرخوشی موقتی و  آزاد شوند،زمینه ای 

و سرخوشی های ناشی از  این عواملولی، . یا طوالنی مدت به شخص دست می دهد

. ر واقع شوندو یا مض ،مفیدبی فایده، دت شخص می توانند در بقاء کوتاه و یا دراز م آنها

د شخص را می توانکوشش برای دست یابی به همین لذات لحظه ای و زودگذر است که 

تجدد شده که با ذکاوت پیشرفته اش انسان م .جهنم اعتیاد هدایت کنند تابهشت عشق  به

حل و فصل کرده، بیشتر کوشش خود را در دراز مدت بقاء خود را اساسی احتیاجات 

همین امور هستند که تفاوت استاندارد زندگی را در  .ی کندصرف اموری این چنینی م

آن چه برای تهیه ی  این گونه ایادراکات موقتی ولی، . اجتماعات مختلف تعیین می کنند

 .مورد نیاز نیستندادراک می شود،  زمینه ای که سعادت

که با اجبار  ئیانسانهارفتارهای  و مقیاس های مربوط به قضاوت ها،معیار

ارزشهای فردی تا  ارزیابی و قضاوتی اجتماعی شده اند، با معیار و مقیاس ها ژنتیکی
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ولی، در نهایت در سامانه ی حیات رفتارهای اجتماعی، با . هستندمتفاوت حد زیادی 

واضح . اخالقی و غیراخالقی بودنشان، به هدف کمک به بقاء انسانها طلوع کرده اند

. نیست ی ابتدائیقادر به زندگی بیش از حد از اجتماع که انسان تنها و منزویاست 

در کتاب زیست  که، اند رفتارهای اجتماعی اخالقی عامل شکل گیری اجتماعات شده

رفتارهای مخل اجتماعی که . شناسی مغز و اخالقیات به شرح مبسوط آنها پرداخته ام

 . قلمداد می شوند، موضوع بحث این بخش استشیطانی و شرور 

تفکری بشر در توجیه همه ی چیزهائی که به ذهنش خطور  سیر می دانیم که

ها بوده، عصر رمز ها و اسرار باستانی ترین مرحله. است کرده سه مرحله داشته

وم پیچیده ای که به اذهان برای هر مفهمتافیزیکی  مملو از باورها و توجیهات عصری

عصر عقالنیت هنگ و فر ،و با پیشرفت تمدن آن،بعد از . خطور می کرده است انسانها

در  باالخره. نده ابرخی از امور با توجیهی منطقی شرح داده شدطی آن که شروع شده 

 ی مستقل ازاتتوجیه بر روی بشر باز شده تاعلم  دروازه های روشنگرقرون اخیر 

در زمینه ی که اکثراً بدون پایه و اساس هستند،  ،و تخیلیفردی بدایهی  برداشتهای

  .د نیز ارائه شونداخالقیات خوب و ب

برای سعادت  ادراک خلق در جهتشکی در این نیست که عوامل کمک کننده 

 ،در طبیعت غیر انسانی. دنآیمی ین امر برای او شر بحساب و موانع هم ،هر فرد خوب

مغز انسانها نمی توان وسیله ای برای قشر جلو پیشانی و خارج از سامانه های قضاوتی 

قاضی های نسبت داده شده به تشبث به برداشتها و ارزیابی های  .یافتخیر  ازتمییز شر 

  .متافیزیکی محصوالت باقی مانده از اعصار تفکری ماقبل عقالنیت و علم انسانها هستند

وجود دارد،  آنغذائی  هرم طبیعت، بخصوص در شرارت ظاهری ای که در

 بخشی ازاست، ولی  نخشونت و ظلم بر مظلومامملو از در نگاه اول که این با وجود 

قشرجلو پیشانی انسان اگر . که در آن مفهوم خیر و شر معنی ندارد است ینظم طبیعت

اخالقی بودن یا  نهادی وجود نداشت تاهیچ بطریقی که تحول پیدا کرده، متحول نمی شد، 

گربه ی انتساب شرارت به رفتار . کندنبودن این رفتارها و یا خشونت آنها را قضاوت 

با شیر نری که بر اساس دستورات ژنتیکی فرزندان خود را خفه می کند تا یا  خانگی،

که  دوده ی جغرافیائیاز رقابت های آینده برای غذا در محکنترول جمعیت نوع خود، 

. معنی و مفهومی نداردشیر نیست،  بیش از حد معینی گربه یاقادر به حمایت از تعداد 

که هم  و غیرهسونامی ل، خشک سالی، آتشفشان، مانند زمین لرزه، سی طبیعی اتفاقات

ی هاشرارت و یا نیروحاوی ، بالفطره فاجعه می آفرینندبرای انسانها گاه و بی گاهی 
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ی سامانه  هایطبیعت بی جان طبق روال رفتار ،بلکه .ندنیستشیطانی قابل قضاوت 

 . عامل اتفاقاتی است که گاهگاهی دامنگیر انسانها می شود فیزیکی اش

می تنها شرارت و تقدس را  عملدر گر کسی بخواهد به قضاوت بپردازد، ا

همین توده ی فیزیکی کرد، زیرا ساختار  جستجوانسانها  محصوالت مغزنتایج توان در 

و دیگران  صاحبانشانست که عامل رفتارهائیست که می توانند شر و یا خیر برای ا

خودش بر کرسی قضاوت بر ای نشاندن بجرا  انساناست که غفلت از این امر . دنبارآور

مجبور کرده تا موجودات متافیزیکی فرضی را بر این ، بطور متوهمانه ای رفتارهایش

 ، رحیمدرت متعالی، قدالتخودش از قبیل ع آرزوئی صفاتمسند نشانده و به آنها تمامی 

که در هیچ انسان  را نسبت می داد و هزاران صفت خوبیبودن، بی مرگی  رحمان و

همین انسانها بودند که .قادر به یافتنش نبودبخصوص در حاکمان و قدرتمندان زمینی 

برای منزه کردن این مقدسان متافیزیکی از شرارت ها دست به اختراع موجودات 

 .مخرب متافیزیکی دیگری کردند و تمامی رفتارهای شرارت بار را به آنها نسبت دادند

طی اعصار گذشته . ز با او مقایسه می کردندموجودی که قدرتمندان مخربشان را نی

بجای این که انسانها بر مسند قضاوت رفتارهای خودشان جلوس کنند، قاضی هائی را 

انتخاب کرده اند که دسترسی به آنها نداشته، و کسی هم قادر به دادخواهی از آنها نبوده 

قاضی های پاداش ها و مجازاتهای بعد از مرگ امید داده شده توسط این . است

متافیزیکی هم تا حال نتوانسته اثر محسوسی در پیروزی خیر بر شر در زندگی انسانها 

براستی اگر هم چنین پاداش ها و مجازات ها هم در آینده ای بس دور اعمال . داشته باشند

معموالً . انسانها نخواهند داشت ، و نظم اجتماعیشوند، هیچ تأثیری بر زندگی کنونی

حلقه های خانوادگی یا اتفاقات برای خود، ملموس تایج ا صرفاً بر اساس نقضاوت انسانه

حتی قادر به قضاوت در مورد  پایه گزاری شده است، بطوری که آنهاشان یاجتماعو یا 

شان قرار می خارج از دایره های منافع انسانهائی نیستند کهشان بر خود نتایج رفتارهای

  .گیرند

 ان به دو دسته ی کلی تقسیم کرد، دسته ی اولرفتارهای انسانها را می تو

بیشتر از هر کس بدشان  یا خوب و، خنثیهستند که عواقب  رفتارهای درون فردی

 رفتارهای بین فردی هستند که عواقبدامنگیر خود شخص می شود؛ و دسته دوم  دیگری

ختلف و با را بصور ماجتماع خانواده و یا افراد دیگر  رفتارها نه تنها خود شخص، بلکه

، خنثیو ممکن است برای بقاء خود شخص  تأثیرات گوناگون خوب و بد، متأثر کرده،

رفتارهای شرارت بار اجتماعی انواع گوناگون از آنجا که  .شوندواقع و یا مضر  مفید
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رفتارهای شخصی  .می پردازم هابه شرح آنورند بیشتر بار می آ اثرات موحش تری

که امید دارم در  د تحت عنوان سامانه ی پاداشی مغزکتاب دیگری خواهد بو موضوع

 . آینده منتشر کنم

گروه  سهمی توان به  امع انسانی را از نظر ساختارشانجو در زمان حال

اجتماعات بدوی آنهائی هستند که بطور اساسی . تقسیم کرد جددو مت ، در حال گذاربدوی

 یتوارث ارتباطاتو  ؛ازدواج ازناشی سببی ارتباطات  ؛بیسَ برپایه ی قوم و خویشی نَ

در این گونه  .باستانی برپا می شوندمشترک یا نا معلوم  و ،یه ی اجداد معلومبرپا

افراد انسجام اجتماعی و ادغام  شکل گیری و اساساین سه اصل اجتماعات و طی تاریخ 

ه ن افراد رفتارهای دسته جمعیاورها، فرهنگ و در این گونه اجتماعات ب. هست بوده و

که در باره ی رفتار مناسب و یا هستند تعیین کننده ی تمامی آداب و رسوم و قوانینی تنها 

، بلکه قضاوتها هم بر این اساس پایه گزاری نامناسب اجتماعی توصیه و تجویز می شوند

مستقلی ی و در آنها سازمانها ،خویشی داشته بدوی ساختار قوم و اجتماعات. می شوند

در این . ، مجریه، مقننه، ارتش، پلیس و امثالهم وجود ندارندئیهقوه های قضامانند 

این . می گیرند شکل یتمامی نیروها در اتحاد های قومی، ازدواجی، و توارثاجتماعات 

و نمی توان آنها را  ،مستبد نبوده ، ولی این رهبرانداشته انیرهبرمعموالً اجتماعات 

این رهبران معموالً مردانی . نظر گرفت یا سلطان در ، دیکتاتور ومعادل رئیس جمهور

آداب و دارای بدوی اجتماعات  .هستند که در اجتماع بیش از همه قوم و خویش دارند

ً ثابتی بودهرسوم  دادگاه ها، پلیس و سیستم  ، ولی قانون مدون نداشته، و در غیابنسبتا

مورد به مورد  و بصورت و یا رئیس قبیله بطور دلبخواهی های قضائی اکثراً خود مردم

بعهده وضع کرده، اجرای آن را  ی نانوشتهقانونرفتارها را قضاوت کرده، در مورد آنها 

تا  انسانهای خردمنداجتماعات بدوی از ابتدای تحول . دی را مجازات می کنگرفته و خاط

و بازمانده هائی  ،هنگام پیدایش شهر نشینی و ظهور حکومت های شهری همه گیر بوده

و نواحی ای از خاورمیانه  نیوزیلند استرالیا، افریقا، امریکای جنوبی،ز هم در از آن هنو

 این قبائل. قرار نگرفته اندکه تحت کنترول حکومت مرکزی قدرتمندی مشاهده می شوند 

حل و فصل خود مرکزی موضوعات و مشکالت اجتماعی را های مستقل از حکومت 

اختار اجتماعی هم در قفای ساختار این ساز  یی رنگ پریده ترطرح ها .می کنند

، و یا استبداد ی کشورهای جهان سومی که اجتماعاتشان بر اساس قبیله گرائیحکومت

های ساده  سازمان بندیاجتماعات بدوی . شکل گرفته اند، بوفور یافت می شوند فامیلی

نوع این ساده ترین . ی دارندترع کمتنومحدود و با ، و اقتصاد کمتر، افراد ثابت تر
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با شکار و جمع آوری مواد غذائی از محیط زندگی خود را می هم که هنوز  اجتماعات را

ابتدائی ترین  بنظر می رسد که این تشکل گروهی معرف. می توان براحتی یافت گذرانند

اجتماعات . شروع شده اندعصر حجر باستانی  درکه  باشندانسانی  اتاجتماع گونه های

این گونه که بنظر می رسد  .هستندتدریجی جوامع بشری  کاملر تبدوی پیچیده تر نمایانگ

طی زمان و بر پایه ی افزایش تعداد جمعیت که اجزاء تشکیل دهنده ی هم  از اجتماعات

سازمان بندی های  بطور خودبخود، ،تحت قوانین سامانه های طالعسامانه هستند، 

 . نده او پیچیده تری پیدا کرد ، پابرجاترمتشکل تر

تازه و یا در این جا از اصطالح تجدد به معانی نوگردیده، تجدید نظر شده،  من

داده مرتجع یعنی برگشت کلمه ی در تضاد با  استفاده می کنم، اصطالحی کهتشکیل شده 

 .استدر اعصار گذشته  نگهدارندهو یا محافظه کار، به معنی باقی  ؛شده به عقب

دست  ،رسیدهخود ازنگری در ساختار اجتماعی بزمان ما بحد اکثر  درکه  را اجتماعاتی

فرهنگی خود  هایساختارتمامی از محافظه کاری در  برنداشته،از این بازنگری ها 

 پرهیز می کنند با کوشش فراوان از ارتجاع و عقب گرد به ادوار گذشتهو ، پرهیز کرده

ی از سه عامل کمتر اثر این اجتماعاتدر بافت در سطح کالن . متجدد خواندمی توان را 

. دیده می شونداعقابی و توارث  ،قومیت نََسبی، ارتباطات اکتسابی سببی ناشی از ازدواج

؛ شدهنمنظور  این گونه اجتماعاتدر شکل گیری و تقسیم قدرت سیاسی در این عوامل 

حداکثر استقالل قوای مجریه، مقننه و  و تقسیم قوا با ضوابط بشدت بر روابط غلبه کرده؛

که احتماالً شایع ترین نوع حکومت در  اجتماعات گروه سوم. می شودمنظور قضائیه 

بر تحت عناوین مختلف  یمستبد شخصوضعی بینابینی داشته و معموالً  زمان ما هستند،

او اقوام و بستگان نََسبی و سببی خانواده،  ،حلقه به گوش مریدان و ،اجتماع تسلط یافته

رهبری و جاه و مقام های  در این حال .گیرندمی حداکثر قدرت سیاسی را در دست 

و سندروم بیماری  به ارث می رسندتقسیم شده و بین فامیل و اقوام محدودی اجتماعی 

و گاهی دراین اجتماعات قوای سه گانه  .بر اجتماع سایه می اندازد" قا زاده هاآ"زای 

امل یا کافی نداشته و باشند، ولی مطمئناً هیچ یک استقالل ک شدهممکنست تشکیل چندگانه 

فظ حبرای پیشبرد منافع شخصی و  هر کدامشانحکومتی دستگاه های مختلف و رهبری 

 آنها در عملکردهای یاجتماعی که این منافع را حفظ می کنند، بصور مختلف هایساختار

از قوای جانبی ای که در این  .دنمحو می شو قوااین  دخالت کرده و حد و مرز وظائف

 انواع و ،سازمان یافته با قدرت سیاسید می توان ادیان ات شکل می گیرننوع اجتماع

رهبران این . را نام برد از قبیل کمونیست، فاشیسم، و نازیسم ایدئولوژی های دیگر
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مختلف ای نیروهیونیفرم پوشها، لباس شخصی ها، مطلق  کشورها با آزاد گذاشتن

با  مختارانهخود ی که مختلفالعاتی اطالعاتی و ضد اط امنیتی، سازمان هایانتظامی، 

باز می  بار ه آنهادر توده ها را از دخالت در امور و اظهار نظر ایجاد ترس و ارعاب 

کارتل ها یا  در این وضع است که .دارند، اوضاع کشور را تحت کنترول در می آورند

ارتباط  بوده، و اکثراً درسوء استفاده گری که تحت هیچ نظارتی ن اقتصادی شرکت های

و معموالً توسط وابستگان  نظامی بوده، –مستقیم و یا غیر مستقیم با رهبران سیاسی 

هم پالکی منافع خود را با می شوند، بدون هیچ بازخواستی مدیریت بی کفایت حکومتی 

سازمان های مافیائی  این وضع اقتصادی موجب پیدایش .به اشتراک می گذارند هایشان

غیرقانونی از قبیل قانونی و یا درگیر توزیع کاالهای ی شود که م جنائی و یا اقتصادی

پیچیده . می شوند (انواع اعتیاد آورها) و یا مواد روانگرا کاالهای لوکس،مایحتاج مردم، 

تنوع خارج از  اقتصادی؛ –نامنظم و بی قاعده و قانون قدرت سیاسی  ساختار تر شدن

 در این اجتماعاتو افزایش جمعیت  پذیر؛نا یتغیر منتخب و مسئول کنترول قدرتمندان

بین )ارتباط بشدت قابل مالحظه ای با شیوع خشونت درون اجتماعی، و بین اجتماعی 

ایداری و ثبات کمتری بدوی پمانند اجتماعات اجتماعات  این .کنندمی برقرار ( المللی

این . می ریزدبافت سیاسی با حذف رهبر مستبد فرو و اکثراً تک گلوله ای بوده،  ،داشته

مستحکمی پیدا مردم ساالری متجددی که ساختار بیش از اجتماعات اجتماعات  گونه

و را رعایت کرده و مانند بقیه شهروندان قضاوت کرده، و قدرتمندان سیاسی خود قوانین 

 . می شوند ی این گونه ایبلیه هادچار می شوند، مجازات 

ل پیشرفت اجتماعی بوده، و یکی از مهمترین عوامنکته ی جالب توجهی که 

سقوط اجتماعات قوام یافته شده، و یا مانع  طی تاریخ تمدن چشم پوشی از آن باعث

است که از نظر بافت سیاسی می توان امر  آنها می شود این پایایگیری و قوام  پیشرفت

تقسیم  (exclusive)، و انحصاری (inclusive)اجتماعات را به دو دسته ی ادغامی 

مردم در همه ی ر نوع ادغامی حداکثر کوشش سازمان های کشوری دخالت دادن د. کرد

در حالی که در مورد  ؛است در تمامی رده ها و طبقات اداره ی کشور امور سیاسی

 بقدرت رسیدهاز رهبران بی چون و چرا که اطاعت  یئانحصاری فقط دست چین شده ها

ساختارهای . شونداداره ی کشور دخیل  همم اجازه می یابند در امور ،را به اثبات رسانده

ادغامی که اساس دموکراسی های لیبرال هستند، باعث می شوند که یک گروه با 

، زیرا ساکنین اجتماع که گیرندبایدئولوژی خاصی نتوانند قدرت مطلقه را در دست 

 سطوح پائین هرم اجتماعی را شکل داده اند اجازه ی استوار شدن آنها را در رأس هرم
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که  اجتماع حکومت های انحصاری برای یک دست کردن گردانندگان سیاسی. نمی دهند

ایندئولوژی باورمندان به آن به فقط  ،معموالً با استفاده از ایدئولوژی خاصی برپا شده

لذا هرم . می دهندآن را  و در تمامی سطوح ،کشوردر اداره ی امور  اجازه ی دخالت

ه رأسش واژگونه قرار گرفته، و سطوح اجتماعی بر رأس ناپایدار را ایجاد می کنند ک

برکناری موجب مانع استخدام، یا به افراد هر گونه شکی در این اجتماعات . سوار هستند

در همین این است که  مسئله ی مهم. خواهد شدتری  ، ویا مجازات های سنگیناز کار

شکل مشابهی بخود می  نیز  ، فرهنگی، هنری و تفکریاجتماعات فعالیت های اقتصادی

حکومت ها نه تنها مانعی برای کوشش مردم در در اجتماعات نوع ادغامی . دنگیر

ایجاد نمی کنند،  ، یا هر فعالیت دلخواه دیگریاجتماع شرکت کردنشان در گرداندن چرخ

رهبران اجتماعی نه . آنها می کنند توسعه و پیشرفت بلکه با تمامی قوا سعی در کمک به

هستند، بلکه بر عکس حکومت های انحصاری  همه ی امورق افراد اجتماع در تنها رفی

برای مخالفین سیاسی حکومت در موارد . بشدت پرهیز می کنندمردم از رقابت با 

ثبات سیاسی . ادغامی برخالف موارد انحصاری هیچ گونه مانعی برقرار نمی شود

پشتیبانی مردمی دارد، ده و برقاعده هرم استوار شموجود در ساختارهای ادغامی که 

در این حال اجتماع فراز و نشیب های . باعث ثبات دیرپای اقتصادی نیز می شود

در حکومت های . سیاسی را تاب آورده و از سقوط جلوگیری می شود –اقتصادی 

دموکراتیک هر فردی آزاد است که ابداعات خود را به بوته ی آزمایش گذاشته و بدون 

. را به بوته ی آزمایش بسپارداستمداران بازدهی و یا شکست آن ترس از سیاست سی

تعداد اختراعات و اکتشافات حکومت های ادغامی قابل مقایسه با حکومت های 

-27) 27در حالی که حکومت شوروی توانست فقط اسلحه های ا کی . انحصاری نیست

es )ات دموکراتیک و کالشنیکوف را به جهان عرضه کند، هزاران اختراع از اجتماع

در .  نده اکه در باالبردن استاندارد زندگی و سعادت تمامی انسانها مفید واقع شد هبرخاست

کشورهائی که سیاست انحصاری است اقتصاد نیز بخودی خود انحصاری شده، سیر آن 

توسط قدرتمندان سیاسی تعیین شده، و اکثر مردم منفعالنه و بدون بکارگیری ابداعات 

در این گونه اجتماعات حق اظهار نظر برای . بکار گرفته می شوندوار روبات شخصی 

در دوران استالین هر )و سرکشان بشدت مجازات می شوند  ،داده نشده هبراناشتباهات ر

به اجرا در می آمد و شکست می خورد به مرگ  کسی که ابداعی برای تولید داشت و

بدون اجازه بیست دقیقه از  محکوم می شد، و یا اگر کارگری به دلیلی شخصی و

از گونه های اقتصاد ادغامی (. تا به ده سال زندان محکوم می شد ،کارکردن می ایستاد
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مانند کره  سرمایه داری ایاالت متحده، و از نوع انحصاری اقتصاد کشورهای کمونیستی

تا  6331گرچه شوروی از دهه ی . را می توان نام برد ی شمالی و شوروی سابق

از ا استفاده ی حداکثری از تمامی نیروهای انسانی رهبری شده با زور و ارعاب ب 6371

باز اقتصادی رشد اقتصادی چشم گیری برخوردار شد، ولی به زودی نه تنها از رشد 

همین در این روزها . فروریختبه سرعت نیز  اقتصادیش -ساختار سیاسی ماند بلکه 

، مگر این حصاری اش پیش بینی می شودبرای رشد اقتصاد چین با سیاست ان سرنوشت

که رهبرانش اقتصاد نسبتاً ادغامی شده را با کمرنگ کردن سیاست انحصاریشان نیروئی 

دیگر ادغامی بودن سیاسی باعث ادغامی شدن ابداعات به عبارت . حیات بخش بدهند

جه ت آنها در سیاست، پایدار شدن ساختار سیاسی کشور،  و در نتیکمردم، اجازه ی شر

رشد اقتصادی پایا، و جذب نیروهای تفکری مختلف از اجتماعاتی می شود که در آنها 

تعداد زیادی در زمان حال ( . پدیده ی جذب و فرار مغز ها)روش انحصاری غلبه دارد 

 طرق مخلوطی از ی در حال رشد، که پا به دوران تجدد سیاسی نگذاشته اند،از کشورها

هر چه طیف برنامه ها، چه سیاسی و چه اقتصادی . اندکرده این دو راه را انتخاب 

. ثریت می شود، و برعکسکبطرف ادغامی باشد موفقیت های عملی بیشتری نصیب ا

اقتصادی انحصاری دچار شکست های بزرگی   –در عمل تمامی راهبردهای سیاسی 

رهبران به اقتصاد و سیاست های دیکته شده توسط استالین، مائو، پل پات یا )شده اند 

برای مطالعه  (.نگاه کنید ، و کشور خودمان در سی سال گذشتهکمونیست کره ی شمالی

مطالعه ی کتاب زیر را که توسط دو اقتصاد دان برجسته از ی بیشتر این موضوعات 

به عالقه مندان  انستیتو تکنولوژی ماساچوست و هاروارد در این مورد نوشته شده را 

 .توصیه می کنم

eoso eesgsmmp sot nsgso msbtooso Why Nations Fail: 

The Origins of Power, Prosperity, and Povert.  Published 

March 20th 2012 by Crown Business 

بنظر می رسد که مهمترین عامل کاهش خشونت در افراد اجتماع، و بین اجتماعات 

وجود دستگاه های قضائی مستقل از قوای مجریه و مقننه است. ترس از مجازات بی 

طرفانه و بی تبعیض و از دست دادن قدرت سیاسی که منافع سرشاری نصیب 

صاحبانشان می کند، عامل اصلی کاهش خشونت های کالن درون اجتماعی است. 

رهبران سیاسی ای که ترسی از قوه ی قضائی کشورشان ندارند، دست به هر کاری می 

زنند. طی قرون اخیر که مردم ساالری تا حدی در کشورهای جهان اول تعمیم یافته، 
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عامل افزایش کشمکشهای درون اجتماعی و بین اجتماعی کسانی بوده اند که با حیل 

مختلف قدرت مطلق سیاسی را بدست گرفته، و با سوار شدن بر قطار دموکراسی تمامی 

سازمانهای آن و مخالفانشان را به زیر ریل های قطار انداخته، و استبدادی راه می 

اندازند که در آن حد ومرز استقالل سه قوه در هم ریخته و در نتیجه با تمهیدات مختلف، 

و بدون ترس از عقوبت، قوانین و خواسته های توده های مردم زیرپا گذاشته می شوند. 

این گونه قدرتمندان اجتماعات را به عقب برده و به سطح اجتماعات درحال گذار و 

گاهگاهی در حد اجتماعات بدوی رجعت می دهند. در اجتماعات در حال گذاری که 

افراد اجتماع باید تصمیمات رهبرانشان را بدون چون و چرا به اجرا در آورند، این 

رهبران به مهمترین عامل افزایش شرارت های اجتماعی و بین اجتماعی از قبیل انقالب 

و جنگ های داخلی و خارجی تبدیل می شوند. تکامل رفتار کلی اجتماعات که ناشی از 

تحوالت اجتماعی از بدوی به در حال گذار، و از آن به تجدد است، با افتان و خیزانهائی 

که اجتماعات در سیر تکاملیشان انجام داده اند، مهمترین عامل در کاهش رفتارهای 

شرارت بار درون اجتماعی و بین اجتماعی گروه هائی هستند که بعنوان شهروند در یک 

محدوده ی جغرافیائی دورهم جمع شده اند. اجتماعات در حال گذار را با تعریف 

کالسیک می توان متمدن به معنی شهر نشین خواند، ولی هر گز صفت متجدد به معنی 

آن چه که اجتماعات مدرن با آن تعریف می شوند را نمی توان به آنها نسبت داد. در واقع 

تجدد گام بزرگی است که در راه تکامل تمدن برداشته شده است. تمدن گذشته انسانها 

فرهنگی را حاصل کرده است که حداقل تفاوتهای درون اجتماعی را تحمل کرده، و در 

صدد افزایش اختالف بین اجتماعی بوده تا رهبران این اجتماعات در مواقع لزوم  از این 

ویژگی در حل اختالفات و یا غلبه گری ها استفاده کنند. دین یکی از ارکان اصلی این 

فرهنگ ها بوده است. اجتماعات متجدد نه تنها در صدد زدودن اختالفات فردی ساکنین 

درون اجتماعی نیستند، بلکه در مبادالت گوناگون تفاوتهای  بین اجتماعی را کم رنگ تر 

کرده و ویژگی های فرهنگی دیگران را تحقیر نکرده و یا آنها را به منظور سوء استفاده 

 بزرگ نمائی نمی کنند. 

و بین اجتماعی انسانهای  ،درون اجتماعی بین فردی، عوامل اصلی شرارت 

که به آن خواهیم  ،ستبوده ا بدوی نه تنها ناشی از اختالالت سرشتی طبیعت ذات انسانها

فقدان یا  اجتماعات، وساختار و پیشرفته ی  ،عدم تشکل پابرجا پرداخت، بلکه ناشی از

اولیه، و یا ضعف صنایع و تکنولوژی های مختلف برای به ثمر رساندن  کمبود مواد

است که برای بقاء الزامی بوده برطرف کردن احتیاجاتی افراد در الینقطع کوشش 
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جان خود را در نزاع های بین جوان مردان  % 21در قبائل بدوی زمان ما تا  .هستند

به لوازمات  پیدا کردنرسی دستکوشش برای . از دست می دهند بطور زودرسی فردی

درگیر منازعات فراوانی را ی بدوی هاگروه های انساناولیه برطرف کردن احتیاجات 

با . اندرا در اختیارشان می گذاشته  که این لوازمات کندمی برای کنترول محیطی 

احتیاجات تازه ای برای حفظ و باال رفتن استاندارد زندگی پیشرفت اجتماعات گسترش و 

و  برده ترکه سطح مناقشات را از احتیاجات ابتدائی باال آمده اندپیش  جدید وضعیت

اگر . ، زیربنای مناقشات در عمل تفاوتی نکرده اندبا این وجود .ندنزاعها را ادامه داده ا

روزی انسانها برای به کنترول در آوردن سرزمینهای قبائل همسایه که در آن شکار و 

بعد از  ،با آنها وارد جنگ می شدند دهشتری در دست بومواد غذائی قابل برداشت بی

و با رسیدن به عصر  تر؛جنگ برای کنترول سرزمین های حاصلخیز ،کشاورزی شدن

کنترول بر سر بیشتر و در عصر حاضر  ؛جنگ برای کنترول راه های تجارتی تجارت،

فزایش بیش از حد و ا و با تغییرات جوی ،احتماالً با برگشتی به عقبو ؛ منابع زیرزمینی

گفته شده است که . خواهد بودو خاک حاصلخیز بزودی بر سر آب نزاع جمعیت جهان، 

جنگ جهانی دوم تمایل بیماریزای هیتلر در تسخیر سرزمین های  یکی از عوامل شروع

آنها می کشاورزی در حاصلخیز اروپائی بوده که نژاد آریائی خود را بیشتر مستحق 

در واقع همان دلیلی که باعث جنگهای بدوی می . های اروپائی رادانسته تا دیگر نژاد

 . ود گرفته استبخ تازه و پیچیده تریبا تحوالت فرهنگی رنگ و روئی  ،شد

 ی انحصار طلبها یایدئولوژمسلحانه ی گسترش از نزاع های جدید می توان 

ون رعایت بد و با زور سرنیزه، دموکراسیظاهری  گستراندن و ؛چه دینی و چه سیاسی

وجود شرائط الزم برای آن در اجتماع مورد هدف را نام برد، که اگر در این نزاع ها هم 

در واقع . انددرون اجتماعی و بین اجتماعی زیربنای استثمار اقتصادی حاوی دقت شود، 

کنترول منابع طبیعی اقوام و ملل دیگر  هدفبهانه هائی برای تهاجم به فقط هنوز هم 

تکاملی تنازع  –شعله های تحولی . بنای اکثر جنگ ها و خونریزی هاستکه زیر ستنده

 ها قدرتمندترین انگیزه .ر خاکستر تمدن به سوزانندگی خود ادامه می دهندیبقاء هنوز ز

م خواهی رون اجتماعی هم چیزی بیشتر از سهبرای راه اندازی انقالبات ایدئولوژیکی د

( سهل تر و روابط جنسیاندوزی ثروت )ی منابع اجتماعبیشتر و یا تمامیت خواهی 

با نگاهی به انقالبات چپ و راست قرن بیستم . نیستندتوسط رهبران این گونه انقالبات 

که وجود ایدئولوژی های معنوی در قفای حرکات  روشن می سازدبخوبی این ایده را 

رهای اجتماعی فقط وسیله ای برای رسیدن به قدرت اقتصادی و یا برطرف کردن اصرا
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نبشها مردم رهبران این ج. زیست شناسی بسیار بدوی رهبران این جنبش ها بوده است

از اهداف خودشان به میدانهای مبارزه کشانده و بعد از  ئیی زیباساده لوح را با رونما

رفتارهائی دست به ، و یا دست می زنندسرعت به انباشتن همان چیزهائی  ی بهزورپی

، و یا دست زدن به آن رده ی قبلی را به جمع آوری آنهاکه گروه شکست خو زنندمی 

بعد از مدتی فقط شعارهای توخالی و رفتارهای تهی از معنی و  .رفتارها متهم می کردند

مفهوم از ایدئولوزی ها باقی می مانند تا مردم را با آنها سرگرم کرده و تنور ایدئولوژی 

 .را گرم نگه دارند

قتل؛ اعدام های بی رویه؛ ؛ کور تروریسم و انواع آن؛ نسل کشی؛ جنگ،

زیرپا گذاشتن حقوق اجتماعی؛ ؛ همسر و کودک آزاریخشونت های خانوادگی بصورت 

خشونت های ناشی از نژاد پرستی، و ملی گرائی؛ خشونت های ناشی از اختالفات دینی؛ 

 زنای به عنف؛ کودک آزاری درنژادی، جنسی، قومیتی و اشکال دیگر آن؛  اتتبعیض

استبداد و سوء استفاده های جنسی از کودکان و بالغین؛ ؛ و دینی مؤسسات آموزشی

؛ سیستم های سیاسی خشونت و استثمارهای بین گروهی های اجتماعی؛ استعمار خفقان

شرارت بر علیه طبیعت و ؛ اعتیاد؛ مصرف تفریحی مواد روانگرا؛ و ایدئولوگ زا

ت کوتاهی از رفتارهای شرارت بار فهرس و هزاران نوع رفتار مخل دیگروحوش؛ 

انسانها هستند که بطور انحصاری از موجودی بر می خیزند که مغرورانه به خود لقب 

خلیفه ی خدا و اشرف مخلوقاتش پنداشته متوهمانه انسان خردمند خردمند داده و خود را 

  .است

زای شرارت زیربنای رفتارهای تک عامل فکر می کنند که  اشتباهبعضی به 

از طبیعت به ارث برده و تجمع تدریجی  که ای استهمه ی انسانها خوی درندگی 

این افراد برای فرار از زیر بار مسئولیت . اصرار به خشونت باعث بروز آن می شود

ها این بار سعی می کنند که طبیعت و سامانه ی حیات و یا تحول را جایگزین شیطان 

چندین سامانه ی روانشناسی  انسانها بازدهی ازهای شرارت در حالی کهمتافیزیکی کنند، 

اجتماعی، منطق درونی، اساس زیست شناسی مغزی، و  بروز در زیربنایکه  هستند

و توانهای نامتقارن سامانه ی  در حقیقت رشد .ت می باشندتوزیع اجتماعیشان متفاو

یا  ساختارها و توان ذکاوتیاز طرف دیگر و  ؛لیمبیک از یک طرفباستانی 

 هستندبین فردی انسانها معقول دادن رفتارهای  در شکل پیشانی قشر جلولکردهای عم

. ندمان را به حدی غیرقابل تحمل تقویت کرده اسرشت ه توان خشونت زائی موجود درک

 ذکاوتکیفیت های سازمان بندی ناهنجار و یا هنجار اجتماعات انسانی که محصول 
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محیط کشتی برای رشد و یا جلوگیری از  افراد آنهاست (social intellect) جمعی

 .کند می آمادهتوسعه ی این رفتار ها 

، از جانب من با دخل و تصرفاتی ،آورده شده اند موضوعاتی که در ذیلکلیات 

 Steven)زیر توسط استیون پینکرخوش بینانه ی  از فصل هشتم کتابخالصه ای 

erPink )اب با چند صد رفرانس شرح این فصل از کت. است عنوان شیاطین درونی با

مبسوط و منسجمی است که بخوبی توانسته است از عهده ی شرح ریشه های زیست 

دریغ دانستم که . شناسی و روانشناسی اجتماعی رفتارهای شرارت بار انسانها برآید

 .با تشکر از زحمات ایشان. روم کنمخوانندگان را از خواندن آن مح

The Better Angles of our Nature, Penguin Books, Why Violence Has Declined. 

2011 

من در کتاب زیست شناسی مغز و اخالقیات ریشه های طبیعت اخالقی انسانها 

. میلیارد ساله در آن داریم قدمتی به ئرا در طبیعتی جستجو کردم که بی شک ریشه ها

کرد تا عوامل و همین امر در مورد رفتارهای شرارت بار هم صادق است، و باید سعی 

شان جستجو کرده و این کاوش را نی انسانها را در وجود فیزیکیمسببات رفتارهای شیطا

  .از آسمانها به درون جمجمه ی انسان ها پائین کشید

که آن  تکاملی -تحولی  ساختار مغز انسان و زیست شناسی تربا مطالعات عمیق

نی تری است که اکثراً اطفاء از دستگاه های عصبی موجودات باستا متحولساختاری 

، مانند شمپانزه ها و چند میلیون ساله قدیمیبا اشتراکات ی ئهاعموزاده و فقط  ،یافته

زیربنای رفتارهای شرارت بار انسانها را در زمان ما زندگی می کنند، از آنها بانوبوها 

ار سرشت آنها آث بعضی از تا شاید بتوان در ،گروه تقسیم بندی کرد می توان به چند

در ساختار وجودمان نهفته شده، و  که بطورطبیعی را یافتذاتی ای ی وحشی گری ها

روشن  مبتوان ، شایداز این جنبه. می شوند شیطانیافراطی موجب رفتارهای در موارد 

آفریده ی مغز آنها  این رفتارها ویژه ی انسانها وخشن ترین و فراگیر ترین انواع که  کنم

که اخالقیات انسانها نسبت به این موجودات تکامل یافته و پیچیدگی همانطور  و بوده،

خشونت و رفتارهای شرارت بار آنها هم از این ویژگی  بسیار چشمگیری پیدا کرده؛

مطلق این گونه رفتارهای بمراتب وخیم تر نسبت دادن برخوردار شده، بطوری که 

وارد رفتارهای شرارت بار در بعضی م. دور از انصاف است انسانها به این موجودات

دستگاه عصبی دارد که در  گوناگونیزیربناهای عصبی بیش از یکی از ریشه در 

  . می توانیم آنها را جستجو کنیمبراحتی موجودات دیگر 
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ی خشونت زا در نهاد انسانهاذاتاً این نیروهای  ه بامقابل به هدفو  خوشبختانه

اهریمنی  ی از نوعدر نزاعکه ع کرده اند طلونیروهای خشونت زدائی هم  اجتماعی شده

برتری های . درگیر هستندبا هم در اندرون مغزهای اکثریت انسانها اهورائی  –

تحوالت در عملکردهای مغز های انسانها امکان  آنهابدون هستند که  خوبنیروهای 

 شد این امر میسر نمی، و به هیچ وجه ندرا ممکن نمی ساختبرپائی ساختارهای اجتماعی 

اکثر تا حدی که در زمان حال در  ،شانین میلیون انسان با سرشت خودخواهکه چند

بطور مسالمت بتوانند  شان خواند،یا متجدد اجتماعاتی برقرار شده که می توان متمدن

کنند و در ر فع احتیاجات زندگی  و یا کشور در محدوده ی یک شهربا هم آمیزی 

، و خارج از لمت آمیز اجتماعی در مقیاس وسیعمساهای زندگی . یکدیگر کوشا باشند

و یا  ها ، موریانهها از قبیل مورچه معدودی از حیواناتفقط در  اجتماعات انسانی،

که بدون آگاهی و منحصراً تحت فرامین  ، حشراتیعسل دیده می شوند هایزنبور

از  .ساختارهای اجتماعیشان را شکل می دهند ، و با حداکثر از خودگذشتگی،ژنتیکی

که در برقراری ارتباطات اجتماعی و ساختار این گونه  وظائف مغزی کمک کننده ی

 نام برد که می توان را empathy))همدردی وجود دارد، انسانها سرشت در متشکل آن 

ی هنجار بارآمده اند، بتوانند بطور اتانسانهای با مغز سالمی که در اجتماعباعث می شود 

ان قرار شرا در خط منافع خود دیگران ک کرده و منافعردمشقت دیگران را  سرشتی

احساسی و فیزیکی وضع و حال  رونوشتی از توان نورون های آئینه ای در خلق. ندده

، کنترول کننده توانهای مغزی. نیروی مثبتی است دیگران در مغز ناظران خالق چنین

که بدون توجه به ای  و انگیزه ،هوس آلودو یا بازدارنده ی رفتارهای  تعدیل کننده،

را این گونه رفتارها د که نتایج نبه مغز اجازه می ده عواقب آنها ممکن است اجرا شوند،

ذکاوت انجام آنها را تحت کنترول توانهای منطق و عقالنیت، و  ،پیش بینی کرده

 تمامی این توانها از محصوالت و. قرار دهند و ارزیابی های بلند مدتاجتماعی، 

رفتارهای انگیزه ای رفتارهائی هستند که بدون تأمل و  .جلو پیشانی هستندوظائف قشر 

بوده و پاداش هوس انگیز  ی به اجرا در می آیند کهدر مقابل محرکات ،تعمق در نتایج آنها

ین رفتارها ند امغز سالم و تعلیم مناسب دیده باید بتوا. لذت بخش بالفاصله ایجاد می کنند

دراز  رفتارهای انگیزه ای در بعداً شرح خواهیم داد که اکثر .درا تحت کنترول در آور

مطالعات ژنتیکی و زیست شناسی مغزی نشان داده  .آورندمی  مدت عواقب وخیمی بار

داشته و یا ناشی  اند که رفتارهای انگیزه ای که همراه با تهاجم هستند زمینه ی توارثی

از بحث در باره ی اختالالت من در این بخش . از آسیب های اکتسابی مغز هستند
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اکتسابی که موجب رفتارهای ناهنجار فردی و اجتماعی می شود، خودداری می کنم و 

خوانندگان را به کتاب خطای دکارت نوشته ی آنتونیو داماسیو و ترجمه ی شخصی 

بازدارنده و مثبتی که موجب خشونت زدائی در  واملعیکی دیگر از  .ارجاع می دهم

ویژگی  این حس که. است (moral sense) حس اخالقینها می شوئد رفتارهای انسا

 انجام ِانجام یا ممانعت از ، کیفیت و کمیت، استانسانها و تا حدی حیوانات اجتماعی شده 

که حاکم بر فعل و  تعیین کرده و به ادراک می رساندرفتارهای مجاز و غیرمجازی را 

نسبتاً توان در انسانها حس اخالقی تأسفانه م. انفعاالت بین افراد در هر فرهنگی هستند

اری داشته و در شرائط خانوادگی،  ؛ثبات بین فردی و بین اجتماعی نداشته ؛ضعیف و فر 

 معیارها و شاخص های توسطقبیله ای، سیاسی و فرهنگی خاصی رفتارهای مجاز شده 

عقالنیت، توان . می شوند، ولی اخالقی قضاوت می توانند شرارت بار شوندگرچه آن 

که هم جنبه ی سرشتی داشته و هم با تعلیم و تربیت منطق و استدالالت مغز انسانها 

لی همین و ،می توانند راهنمای زندگی بهتر و صلح آمیزتری باشندتعدیل پذیر هستند، 

را توجیه و  با قدرت کالمی ای که مختص انسانهاست خشونت های متنوعی همراه توانها

برای مثال به برداشتهائی  .جلوه می دهندموجه افراد یک اجتماع  توسطانجام آنها را 

نیچه برای مراجعه کنید که آلمان نازی از پیشنهادات به اصطالح فیلسوفانه و عقالنی 

عمال شیطانی خود بهره برد، فیلسوفی که مبتال به سیفیلیس مغزی بود و بطور واضحی ا

در ناشی از تکامل اجتماعات بشری بوده، و که  یپدیده های جدیداز  . شدبه جنون مبتال 

، و شانس بروز خشونت بین فردی و بین المللی را در انسجام آنها مفید واقع شدهعمل 

هائی و باور، ساختار سیاسی علوم اجتماعی متجددانهانواع توسعه ی  کاسته اند، می توان

 . شده اندرهبرانشان توسط افراد اجتماع و واقعی مردم ساالری به که منجر را نام برد 

 

 

 

 

 عوامل زیست شناسی رفتارهای شرارت بار  

 

ایجاد رفتارهای شرارت بار در  زیست شناسی بطور کلی می توان عوامل

 :انسانها را به گروه های زیر تقسیم بندی کرد
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یکی از شایع ترین زیربناهای رفتارهای شرارت بار : رفتارهای ابزاری -6

. ابزاری هستند که می توانند شرارت زا شوندانسانها همان رفتارهای 

یا و گری غارت  طعمه گری، که (instrumental)شرارتهای ابزاری 

ی عملی هستند که برای ئرفتارهانیز خوانده می شوند  (predatory) یغماگری

 ، و برطرف کردن احتیاجات زیست شناسیخاصهدف یا چند رسیدن به یک 

 .گران به انجام می رسندبا زیرپا گذاشتن حق و حقوق دی

  

لی که عامهستند  غلبه گریدسته دیگر رفتارهای : غلبه گریشرارت های  -3

برای دسترسی به  انسانهابعضی از  ناشی از اصرار مغزبوده و  برای خشونتها

شهرت، زیست شناسی،  ِِ  برای رفع احتیاجات زمثروت بیش از حد القدرت، 

موجب خشونت بین فردی، درون می توانند که  ،افتخار است شکوه و

می  المللیاجتماعی، بین اجتماعی، بین نژادی، بین قومی، بین دینی، و یا بین 

 . شود

مختص انتقام اصرار توجیه شونده ی اخالقی : انتقام جویانه شرارت های -2

شعله ور انواع  است که برای تالفی، مجازات و برقراری عدالتانسانها 

 . خشونت ها می شود

جنسی ) لذت بردن )adismS)دیگران آزاری  : سادیستیکی شرارت های -2

که بنظر می رسد مختص  از مشقات دیگران است (در مورد کالسیک آن

 .باشد هاانسان

طی تاریخ بشریت یکی  هاایدئولوژی : ناشی از ایدئولوژی ها شرارت های -3

 دئولوژیای. بوده اند ، بخصوص در اعصار جدید ،شرارتها وامل بزرگعاز 

چشم اندازی از یک مدینه ارائه ی سامانه ی باوری مشترکی است که درگیر 

خوبی و  ،آناست که خشونتهای بی حد و مرز را برای رسیدن به  ای ی فاضله

 .مشروعیت می بخشد ،قول داده شده ی آن حصرهای بی حد و 

  :های ابزاری شرارت

را خشونت عملی،  هان آنکه می توا ار رفتارها هستند گروهیاین شرارتها 

این نوع خشونت . یا یغماگری خواندطعمه گری، و انتفاعی،  ابزاری، سوء استفاده گری،

بار انسانها و  شرارترفتارهای  گونه یساده ترین زیربنای معمولی ترین، شایعترین، و 
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 زیربنای زیست شناسی مغز مربوط به آنها توانهای رفتاری ایو ، را شکل داده حیوانات

و اغلب الزامی  فی معیناهدابرای رسیدن به حیوان یا انسان را  که در اختیار می گذارند 

و فقط  بار و شرارتهای انجام شده در این گروه خشونت رفتارهایالبته، . آماده می کنند

پروازی  از قبیل حرص و آز، هوسرانی، و بلند ناالزم اهدافی رسیدن به برای در انسانها

توسط سامانه  این رفتارهاانواع هنجار و ناهنجار . می گیرندستفاده قرار مورد انیز ها 

های ذکاوت توان پردازش شده و با تمامیتخواهیم داد،  شکه شرح مغز ی جستجوگر

 فردی مدیریتتوانهای و  ؛مختلف که از بخشهای جداگانه ی مغز سرچشمه می گیرند

شانی وابسته است، هدایت می که بیش از همه به بخش پشتی شکمی قشر جلوپی ،مغز

کمیت و ذکاوتهای انسانها بر گوناگون از این جهت است که کیفیت و کمیت انواع . دنشو

الزم به تذکر است که بر خالف  .این رفتارها تأثیر قابل مالحظه ای می گذارندکیفیت 

 ذکاوتایده ی قدیمی که ذکاوت را توان واحدی می دانستند، بر اساس مطالعات جدید 

این نظریه برای اولین بار توسط هاوارد گاردنر در سال . انسانها گونه های زیادی دارند

گاردنر بر اساس مطالعات آسیب . ارائه شد yosgso s  stotدر کتابی به نام  6382

 ؛زیربنائی گرداننده ها یا عمل کننده هایوجود  ؛تاریخ تحولی ؛فیزیولوژی ؛شناسی

وجود سندرومی به  فردی؛ پیشرفت خاص طی رشد ؛نمادیرمز گزاری یا بیان  قابلیت

که در آن بیمار مبتال به ناتوانی های  ،(معنی تحت اللفظی دانا یا دانشمند) os sodنام 

عمیق ذهنی مانند آتیسم توانهای عمیق و نبوغ گونه ای دارند که به مراتب بیش از حد 

ک از روانشناسی تجربی و اندازه و کم ؛انسانهای استثنائی ؛نوابغ ؛انسانهای سالم است

به پیشنهاد او . گیری های روانی نظریه ی ذکاوتهای هشت گانه ی خود را ارائه داد

که می توان این معیارها را در آنها پیاده کرد عبارتند از ذکاوتهای هشت گانه ای 

ریاضی؛  –زبانی؛  استداللی  –فضائی؛ گفتاری  –؛ بینائی (وزن)موزونی  –موسیقی 

بعداً ذکاوتهای . و طبیعت گرائی ؛بین فردی ؛؛ درون فردی(کی نتیک)حرکتی  –دنی ب

و تعداد زیاد  روحانی –ذکاوت معنوی  و (mttodsodtsm)دیگری از قبیل هستی گرائی 

دیگری به فهرست ذکاوتها اضافه شدند، که از مبحث ما خارج هستند، ولی هر یک می 

   . ین گونه ای مورد استفاده یا سوء استفاده قرار گیرندتوانند بعنوان ابزار در رفتارهای ا

Gardner, Howard (1983), Frames of Mind: The Theory of Multiple 

Intelligences, Basic Books,  

شوند،  گرچه ممکنست شرارت زا در این است که ی ابزاریویزگی رفتارها

از ابتدا انگیزه ی تنفر و یا خشم  نباید کسانی که مرتکب این گونه رفتارها می شوند ولی
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سوار بر جاده صاف این افراد . داشته باشند رفتارهای خود یا مفعولین قربانیاننسبت به 

کوتاه قوا  با تمامبا زیرپا گذاشتن هر آن چه بر سر راهشان است، و  ،کنی شخصی شده

ی موجود زنده بطور اتفاقی اگر  .به اهدافشان انتخاب می کنند نترین راه را برای رسید

و یا از او سوأ استفاده کرده،  ،کرده حذفآن را  ،سرراهشان قرار گیرد بر هم بی گناهی

 ست که روانشناسی افراد مبتال بهی این ویژگیها در نتیجه. دارندمی  از جلو راهشان بر

در رسیدن به اهدافشان از همدردی، همدلی و یا هر  رفتارها های شرارت بار این گونه

را رفتارها شخص خاطی دیگران  در این گونه. دتهی می شوعامل بازدارنده دیگری 

دفاع در نظر گرفته و با استفاده از خودش  اهدافبعنوان وسیله برای رسیدن به 

هر گونه سرزنش وجدانی را سرکوب می  هدف وسیله را توجیه می کند،روانشناسانه ی 

از آنجا که اهداف انسانها انتهائی ندارند، این نوع خشونت ها هم بسیار متنوع . کند

برای مثال شکار . کنندخود  قربانیو ممکنست طبیعت و یا حیوانات دیگر را هم  ،هستند

لی که ، و یا ارجحیت طعم گوشت آن، در حاغذاتهیه ی به بهانه ی حیوانات کردن 

 نوعکمبودی در مواد غذائی در دسترس نیست، را می توان از احتیاج واقعی و یا 

شکار بعنوان ورزش، و لذت بردن از  .بحساب آورد ی ابزاریخشونت ها شرارت بار

 در نظر گرفتو یا لذت بردن از رقص مرگ کشتن حیوانات را می توان نوعی سادیسم 

و توسط در سطوح وسیع تر  ابزاری یخشونت ها. م پرداختخواهکه به شرحش 

تسخیر سرزمین های دیگر توسط . شوندبه جنگهای مخربی تبدیل می توانند حاکمان 

امپراتوری ها؛ با خاک یکسان کردن شهرهائی که ساکنینش در برابر تهاجمات مقاومت 

ب، نه تنها به منابع طبیعی سرزمین مغلوو قتل عام مردم آن؛ استعمارگرانی که  ،می کنند

مفعوالن خود ترحمی نمی کنند؛ مهاجمانی که ساکنین بومی و عفت مال  ،به جانبلکه 

می کنند؛ کرده و یا آنها را از سرزمین خود ریشه کن سرزمینهای اشغالی را نسل کشی 

رقیبان خود و یا معترضان اجتماعی را ترور یا به هدف حفظ قدرت حکمرانانی که 

سلب می کنند؛ ملتهای در حال جنگی که با شقاوت  اعدام کرده و یا آزادی آنها را

به خاک و خون می شهرنشینان غیرنظامی یکدیگر را با بمبهائی هر چه قدرتمندتر 

 آینده دررفتارهای شرارت بار احتمالی از  پیشگیری ؛ و خشونتهائی که به هدفکشند

(preemptive strike)  بدون شک همه . ، از این جمله رفتارها هستندانجام می گیرند

که اکثراً قابل توجیه هستند، می شوند،  ی ابزاریی انسانها بطریقی آلوده به خشونتها

 در شرائط ناهنجار اجتماعی. هتغذی ه منظوردام ها ب کشتنیا کشتن حشرات موذی، مانند 

که انسانها مثل جنگ های داخلی و خارجی، انقالبات، و بهم ریزی ساختار اجتماعی، 
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شاید کمتر کسی بتواند از انجام این  ،قرار می گیرندتنازع بقاء بدوی  یتگوئی در وضع

و در اجتماعات هنجاری  در شرائط عادی. گونه رفتارها نسبت به دیگران خودداری کند

عواطف و احساسات و توانهای ، که مخاطرات بقاء و یا سعادت افراد آن چشمگیر نیستند

مانع سوء استفاده از انسانهای دیگر می  سالمشعوری اکثر انسانهای با ساختار مغزی 

این توانها در معدودی از افراد وجود  همان طور که شرح خواهیم داد، ،ولی .دنشو

وضع قوانینی که مانع انجام چنین رفتارهائی می  .نداشته و یا به شدت ضعیف هستند

. احتیاج داردو جزئی از ساختار های اجتماعات پیشرفته شده اند، ریشه در همین شوند 

اجتماعی  که در بهترین شرائط (psychopath) روان پریشی یا سایکوپاتیمبتالیان به 

برای  مردها را تشکیل می دهند، % 1و در بعضی آمارها تا اجتماع،  افراد % 2-6

ه و هیچ ظرفیتی کرد ی، گردنکشبوده از زمان کودکی دروغگو رسیدن به اهداف خود

در . نمی دهندنشان شان و احساس پشیمانی از رفتارهای ،داشتههمدلی ن ی، وبرای همدرد

 % 31و  ،بزه کاری ها و جنایات خشونت بار % 31-21این تعداد کم اجتماعات  اکثر

همین گروه مرتکب جنایات غیر خشن مثل کاله . جنایات سنگین را انجام می دهند

 . می شوند ی، دزدی، اعتیاد و امثال آنها نیزبردار

آمیگدال و بخش پیشانی حدقه ای  مبتالیان به اختالل ضد اجتماعیمغز در 

عوامل . قشرجلوپیشانی کوچکتر بوده و یا به محرکات کمتر واکنش نشان می دهند

در  مغزیا ناشی از آسیب های وارده به ناهنجاری های این گونه می توانند ارثی بوده و 

 که جنگها فرصت غارت و تجاوزات میاز دورانهای قدی. دنباش رشد کرده حال رشد و یا

در صد باالئی از ضد اجتماعی ، افراد و می کنند ،کردهجنسی و غیرجنسی را مهیا می 

بدون تا فرصتی برای اجرای  و می دهند ،را تشکیل می داده ی تهاجمیداوطلبان جنگها

 این درصد را هتوانستسربازگیری اجباری . بدست آورند دادرسی تمایالت غارتگریشان

و حذف خدمت نظام دوباره این  ،، ولی ممکنست با حرفه ای شدن سربازیوردپائین آ

نسبت را باال برده و خشونت طلبان را به پیوستن به سازمان های رسمی جنگی کشورها 

 .متمایل کند

مطالعات زیادی نشان داده اند که اکثر انسان ها توانهای مثبت ذکاوتی و 

از و خود را  ،ارزیابی و برداشت کرده دنواقعیت داره کشعوری خود را بیش از آن چه 

با قابلیت بیشتری با ذکاوت تر، با ارزش تر، از نظر انسانیت ، توانمند ترنظر جسمی 

، بخصوص از افراد دیگر تولید مثلارزش برتری برای و  ،برای زندگی کردن

 tive illusion)(posi سی توهم مثبتاین اختالل روانشنابه . فرض می کنند رقیبانشان
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و یا احمق فرض کردن دیگران این انگاشتن حقیر ضعیف انگاشتن جسمی، . می گویند

که کمتر از او از  را ایده ی غلط را به شخص می دهد که او اجازه دارد که دیگرانی

در نزاع های  .قرار دهد های مختلف سوء استفادهمورد  ،برتر بهره ور هستندمواهب 

ن فردی این توهم می تواند موجب شکست در رقابت های زیادی فیزیکی و ذکاوتی بی

اگر این برداشت وهمی . جسمی، روانی یا مالی خواهند بود هایشده که نتایجشان آسیب

نسبت به اجتماعات دور یا نزدیکشان و یا رهبران آنها گریبانگیر اکثریت افراد اجتماع 

استعمار و استثمارهای گوناگون  ،شود، پیش در آمد جنگها و کشمکشهای بین قبیله ای

که  هاوهم های این گونه باعث می شوند که حدود نیمی از شروع کننده های جنگ. است

اعتماد بدون داشتن اطالعات کافی از توانهای طرف مقابل و ارزیابی مغرورانه خود 

زابت انیا در زمان الیجنگ بین اسپانیا و بریت) ، شکست بخورندپیدا می کنندبیش از حدی 

و  ؛شورویبخصوص با  ،با بقیه ی اروپا هیتلر با روسیه ی تزاری؛ ناپلئون اول؛ جنگ

اعتماد بیش از حد به پیروزی نهائی در . (از این قبیل هستند ایران با احتماالً جنگ عراق

مخاصمه باعث ادامه ی بیهوده ی جنگهائی می شود  ِِ  دو طرفاذهان رهبران متوهم 

حیاتی برنده ای اقتصادی و و کشتار و از بین رفتن منابع که در نهایت بجز کشت 

انجام در تستهای روانشناسی  .(مانند جنگ هشت ساله ی ایران و عراق) د داشتننخواه

می  زنهاهمه ی بر و یا  ،وهم برتری بر رقیب مردتهستند که دچار  هامردهمیشه شده 

تنها راه چاره ی این بیماری در . خانم ها در این مورد محتاطانه تر رفتار می کنند. شوند

که با  است شخصی درون نگری واقع بینانه از توانهای مختلفایجاد بین فردی رد امو

جلوگیری از جنگهائی که ناشی از توهم مثبت  .بازتابی عمیق می توان بدست آورد

است، فقط با برقراری مردمساالری و دستگاه های قضائی بی  یا اجتماعات رهبران

که می توانند این گونه رهبران را تحت کنترول در  ممکن می شود یقدرتمند طرف و

جنگها داشتن اطالعات فراوان و  بهر حال در مورد. آورده و یا آنها را محاکمه کنند

متنوع از منابع مختلف است که توان ها و ضعف های دو طرف مخاصمه را در دسترس 

ا جلوگیری کنند و یا در صورت بروز جنگ ، و می توانند یا از جنگهقرار می دهندهم 

 .زمان آن را کوتاه تر کرده و پیروزی را نصیب طرف برتر کند

Dominic D. P. Johnson. Overcomfidence and War: The havoc and Glory of 

Positive Illusion: Harvard University Press, 2004  

 

 :غلبه گریهای  شرارت
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 از، که نهفته استآنها  غلبه گریدر سرشت نسانها ریشه ی دوم خشونت در ا

که بر  پیدا می کندآن شخص تمایل برپایه ی و  سرچشمه گرفته و خودپرستی خودخواهی

وابسته به غلبه گری عصبی انگیزه ی این رفتارها به سامانه ی . رقیبانش غلبه کند

تهاجم بین جنس  به آن از این جهت است که. وابسته استتستوسترون هورمون مردانگی 

به هیچ عنوان به  این اختالل ولی .نیز گفته می شود (intermale aggression)مذکر 

اکثریت محدود نمی شود، بلکه ممکنست مبتالبه اجتماع افراد  تک تکبه مردها و یا 

که  محسوسی محصولاغلب از این خشونتها  با وجود این که. یک اجتماع شود افراد

یکی از دستگیر انسانها نمی شود، ولی این رده از خشونتها اشد ارزش حیاتی داشته ب

تعداد زیادی از جنگهای تاریخی مثل  .بین افراد است شرارتهایمرگ آورترین انواع 

غلبه بر قوم و قبیله ی اصرار و  نژادی، – برتری ملی توهمجهانی به علت  هایجنگ

اطالعات کافی از توانها ابتی رقدو طرف در مواردی که . فرضاً پست تر شروع شده اند

زوربازوی خود  نو ضعف های خود داشته و دچار وهم مثبت نشده باشند به نشان داد

ی نظامی، انفجار زیرزمینی و مانورها و در مورد ملت ها دست به رژه ها ،اکتفا کرده

را از فکر دیگر تا طرف ، بمب های اتمی، و یا شلیک موشک های سهمگین می کنند

 ی ازخاتمه می یابد که یکوقتی حالت انفجاری . (جنگ سرد) آنها برحذر دارند غلبه بر

خشونتی برقرار شود که سودی عارض هیچ یک ممکنست و گرنه  ،عقب بنشیند ینطرف

د که طرف از این جهت است که باید دو طرف مخاصمه بدانن. دکناز دو طرف نمی 

انستن به آگاهی طرف دیگر هم دار است و این ددیگر از چه توانمندی هائی برخور

بلکه چه حد است،  در به این معنی که نه تنها دو طرف باید بدانند توان خودشان. برسد

 ی یکدیگرو طرف از این توانهاد توان طرف مقابل چه اندازه است و مطمئن شوند که

کافی است که به نزاع برتری بی معنی در سطح بین فردی یک توهین  .آگاهی دارند

بدون این که بهره ای نصیب کسی  ،و خشونتی مرگ بار را ایجاد کند ،انجامیده طلبی

اغلب کسانی که . (به صفحات اخبار شهری روزنامه های شهرتان رجوع کنید) شود

به قتل می رسانند قربانی این گونه و یا  ،آسیب رساندهبدون برنامه ی قبلی یکدیگر را 

و مفهوم اغلب به آبرو داشتن افراد آن اعاتی که در اجتم. رفتارهای خشونت بار می شوند

که اغلب  لفظی توهیننگاه، اشاره و یا یک  می دهند،ارزش بسیار زیادی مبهم ناموس 

آسیب جسمی و یا مالی سخت گرفته  اندازه و یا بیشتر ازبه د، معنا و ارزش واقعی ندار

ثابت شده . دنجاد می کنایو نزاع های فیزیکی  برتری طلبی  برای هائیو انگیزه  شده،

ایجاد می  ابیشتری از توهین در انزوبمراتب خشونت  دیگراناست که توهین در حضور 
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، و ه غلبه ی یکی بر دیگری به اثبات برسددر کشمکشهای این گونه به محض این ک. کند

نزاع و برتری طرف دیگر را بپذیرد،  ین منازعه عذرخواهی کرده،طرف ی ازیا یک

بلند کردن دستها به عالمت تسلیم، . و از خشونتهای بعدی جلوگیری می شود خاتمه یافته

دست دادن ساده، روبوسی، یا در آغوش کشیدن بهترین سالح های ختم غائله است که 

، و براحتی می توانند موانع بسیار نیز کارآئی داردبین رهبران حتی در سطح بین المللی 

ن و آشتی دست های دراز شده برای دست داد کسانی که. قدرتمندی برای خشونت شوند

بخصوص اگر دچار را دستهای چدنی پنهان در دستکش مخملی فرض می کنند،  کردن

هم داشته ( پارانویا)و یا زمینه ی شخصیتی ضداجتماعی و یا سوء ظنی  ،توهم مثبت

در برقراری صلح و آرامش و جلوگیری از نزاع های برتری  مستحکمیانع ومباشند، 

بی برقرار می کنند، بخصوص وقتی که اطالعات کافی از توان یا قصد طرف مقابل طل

 اطالع کافیکه د شته، توانهای خود را بیش از حد ارزیابی کرده، و یا بغلط فرض کننندا

 . ددر همه ی موارد دارن

می شوند، این رده از خشونتها  هاخشونتانواع از آنجا که مردها بیشتر درگیر 

هم که  ها و شرائطیفعالیت لیست. قربانی خودشان می کننداز زنها  تربیش راهم مردها 

است که خانمها بطور لیستی می شوند بمراتب بیشتر از طلبی مردها در گیر برتری 

تن به تن و تا نه چندان دور اکثر رقابتهای ورزشی . می کنند هاطبیعی خود را درگیر آن

و شمشیربازی منحصر به مردها ، کاراته، تیکش ،بالفطره خشونت بار، مثل بوکس بازی

 ،با حرکات فمینیستی خانم ها .بود و خانم ها بیشتر در مسابقات زیبائی رقابت می کردند

و حتی  ،بی جهت خود را گرفتار این گونه خشونتها کرده اند ،برخالف سرشت طبیعیشان

قواعد بازی،  برخالف .می کنند سعی در وارد شدن به ارتش ها و فعالیت های رزمی

را مملو هاکی و از قبیل فوتبال،  ی تماسیبعضی از ورزشهامردها سرشت غلبه گری 

داشته،  های سرد و گرم مردها بیشتر عالقه به حمل سالح. از خشونتی بی هدف می کند

، ابه، و بیشتر دچار رؤیاهای کشتن رقلذت بیشتری برد باراز سرگرمی های خشونت 

 .یا شروع در جنگها می شوندتجاوز به عنف، شرکت و 

دستگاه عصبی تکاملی  –زیربنای تحولی عامل اساسی خشونت در مردان 

قادر به تولید طی عمرش جنس نر هر حیوانی . ستدر آنها از رفتارهااین رده  مربوط به

 تاو سهل تر، با صرف وقت بسیار کمتر، کم زحمت تر،  ، مکررتر، مثل فراوان تر

از طرف دیگر رقابت در حیوانات . جنس ماده ی همان نوع حیوان است تاسنین باالتری 

که از نظر جسمی و ژنتیکی  نر باعث انتشار بیشتر ژنوم حیوان غالب تر می شود
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مربوط به جفت گیری ی اگر هم حیوان نر در نزاع ها بعالوه،. سالمتر و توانمندتر است

 و یا هم نوعانش ،عدی خودشن نسلهای بکشته شود شانس زنده ماند یا به دالئل دیگر

مانع مرگ حیوان ماده نه تنها . ماده کشته شود یبمراتب بیشتر از آن است که حیوان

 تبلکه مراقب ،باعث مرگ جنین می شودبارداری های بعدی، و در صورت حاملگی 

می کند که اغلب موجب مرگ را به حدی مختل کودک متولد شده از او های دوران رشد 

اغلب در انسانها در جنس مؤنث بتی ارقتاکتیک های . نیز می شودادان او نوزاد یا نوز

خارج  ،قهر کردنبدنام کردن، روابطی از قبیل غیبت کردن،  گیر تهاجمات بی خشونت

، در حالی که می شود الف زدن و پز دادن ،خود ، زیباتر کردنکردن رقیب از جمع

انواع تمهیدات منجمله خشونت تا حد  مردها برای تصاحب زنها در مقابل مردان دیگر به

 . قتل و اسیدپاشی  دست می زنند

مردان و به غنیمت گرفتن زنها ریشه در همین دسته جمعی کشتن طی جنگها، 

کی از غنائم جنگها یبه زنها تجاوزهای جنسی . داردها و غلبه گری رقابت حیوانی 

و  ؛بین پیروان همان دین ،نیدیداخل که حتی در جنگهای  ،استبوده  هاآن برای برندگان

در اجتماعات . می شودشده و یا در جنگهای داخلی بین دو طرف مخاصمه بوفور دیده 

، و با زنان در اختیار گرفتهی کنیزان بیشتر دختران باکره ومردان قدرتمند تر بدوی 

و در صورت  ،برقرار کرده ی نامشروع و خارج از عرف شوهر دار بیشتری رابطه

تا نه چندان دور در بعضی از سیستم های . ی کودکان بیشتری تولید می کنندتوان جنس

که اولین  هر این بودایران رسم ببعضی از مناطق منجمله فئودالی کشورهای مختلف، 

، قدیمی تر اجتماعات اکثردر . رابطه ی جنسی هر عروسی باید با مالک آن منطقه باشد

ده ک ذهنی قدرت اجتماعی همراه می شادار با ،تعداد زنان حرمسراارتباط مستقیمی بین 

باالی  ه ها صدها، اشراف ده ها، و طبقاتاکثر امپراتورها تا هزاران زن، شاهزاد. است

اجتماع چند عدد زن در اختیار داشته اند، در حالی که طبقات محروم از داشتن یک زن 

در اواخر . ه باشیدشاید اطالعی از انقالب مزدکی ها داشت. انحصاری محروم می شدند

سلسله ی ساسانیان دربار، مغ های زرتشتی و مالکان طوری ثروت و قدرت سیاسی را 

بلکه اکثریت زنهای کشور در اختیار آنها قرار  ،در دست گرفته بودند که نه تنها مکنت

سال طول ( میالدی 331تا  231) 21خواسته های انقالب مزدکی ها که . گرفته بودند

و با کمک ارتش روم در زمان قباد، توسط خسرو پرویز  ز موفقیت اولیهکشید و بعد ا

تعداد  طبقات غالب اجتماع. سرکوب شد، تقسیم ثروت و آزاد کردن زنها بودشرقی، 

کنیز و خدمه طوری تحت کنترول داشتند که  ،زیادی از زنان کشور را بعنوان همسر
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یون عالوه بر درخواست تقسیم اراضی انقالب. طبقه ی فقیر قادر به یافتن همسر نمی شدند

و مالکین بزرگ  زنها از یوغ دربار، اولیاء دین زاد کردنآو ثروت کشور، درخواست 

در کشورهائی که دین باوران قدرت جالب توجه این است که در زمان ما  .می کردندرا 

فقط از  به شدت از چند همسری که ،لیاء دینیاو، گرفته اندمالی را در اختیار  -سیاسی 

چه بصورت دائمی و چه موقتی طرفداری می کنند، در  عهده ی متمولین برمی آید،

که طبقات  می کنند ناهنجار طوری را وضعیت اقتصادی توده های مردم  حالی که

در  .نیستند استحکام آنادامه ی و یا  تشکیل خانواده ،متوسط و پائین قادر به ازدواج

که بیشتر به فکر روابط ها برخالف مردر طبیعی و بطو زنهاشرائط سالم اجتماعی، 

ی و تولید بی رویه ی بی قید و بند، جنسی  فرزندان هستند، بیشتر دنبال امنیت و کم 

به مردها توصیه  در متون دینی مکرراً  .و کیفی خانواده و فرزندانشان هستند اقتصادی

در شرائط . د مثل بپردازیدشده که زنها مزارع شما هستند و تا می توانید در آن به تولی

یت ، موقعناهنجار اجتماعی که اکثر مردها قادر به ارائه ی امنیت اقتصادی نیستند

می  اوآمدن زنها در اطراف  برای گرد محرک بقاءمتمول اجتماعی و مالی یک مرد 

 . بر خصومت طبقات پائین تر اقتصادی نسبت به متموالن می افزاید امری که، شود
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تصویری از مغز برای نشان دادن هسته ی جلوبینائی که به رنگ آبی نشان : 61-6شکل 

  (VLPO)داده شده است 

در حالی که خشونت ابزاری بخشهای جستجوگر و محاسبه گر مغز را درگیر 

پردازش های خود می کند، غلبه گری سامانه ی دیگری از مغز را مورد استفاده قرار 

از آنجا که این رقابت . رون مردی خوانده می شودتهاجم دسامانه ی می دهد که 

 intersex) در خانم ها نیز دیده می شود آن را رقابت درون جنسیگاهگاهی 

aggression) مربوط به این گونه رفتارها بخشی از سامانه ی عصبی . نیز می خوانند

ام این هسته در قد. را در گیر می کند (preoptic nucleus) هسته ی جلو بینائی

خودبخود فعالیت . هایپوتاالموس قرار گرفته و اندازه ی آن در مردها دو برابر زنهاست

که با رؤیاها همراه می ( mms omssy) همین هسته هنگام خواب با حرکات سریع چشم 

این  دلیل این امر. لت تناسلی می شودآباعث نعوظ جنسی،  ادراکاتارتباط با  دونبشود، 

مردها تحریک جنسی نشده اند، عضالت صافی که در اطراف که  است که در حاالتی

در خواب با حرکات سریع . عروق آلت هستند به وضع انقباض دائمی باقی می مانند
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چشم ها تمامی عضالت بدن، منجمله عضالت صاف داخل آلت تناسلی شل می شوند، و 

ر کرده و آلت در نتیجه خون بداخل عروق اجسام غاری وارد شده و محفظه های آن را پ

داروهائی از . اکسید ازت ناقل عصبی بازشدن این عروق است .به حال نعوظ در می آید

تقویت کننده ی اثر این ماده می شوند، ( با نام تجارتی ویاگرا)قبیل سیترات سیلدنافید 

وجود یا عدم وجود نعوظ در  .کشفی که جایزه ی نوبل پزشکی را بخود اختصاص داد

نعوظ در بیماری های  ت جنسی ناشی از ضعفبین اختالال افتراقیص برای تشخی خواب

اگر فرد مبتال در هنگام بیداری از این . عضوی و یا روانی مورد استفاده قرار می گیرد

تناسلی سالم بوده، و اختالل  –غددی  –مرحله از خواب نعوظ داشته باشد دستگاه عصبی 

ین کشمکشها تونوس سیستم سمپاتیک ا. بالینیش مربوط به کشمکش های روانی است

را هنگام مقاربت جنسی باال برده، و عضالت صاف ( ترشح نورآدرنالین و آدرنالین)

عروق در حالت انقباض مانده و مانع پرخونی آلت تناسلی، و در نتیجه مانع نعوظ می 

   .شده، و یا مکانیسم نعوظ را بطور زودرسی از کار می اندازند

غلبه گری مملو از گیرنده های  آمیز خشونت رفتارهایر سامانه ی درگیر د

برابر همین  3 - 61بطور طبیعی غلظت تستوسترون خون مردها . تستوسترون است

تستوسترون توسط بیضه ها و غده ی فوق کلیوی ترشح، و تحت . غلظت در خانم هاست

( etososm ymsot)غده ی فوق کلیوی . هیپوفیزی است -کنترول مدار هایپوتاالموسی 

بنظر می رسد که تستوسترون به خودی خود مردها . تنها منشاء تستوسترون در زنهاست

. نگاه می داردبلکه آنها را برای مبارزات غلبه گری آماده  ،را تهاجمی نمی کند

تستوسترون خون شمپانزه های نر به محض دیدن شمپانزه ی ماده ی آماده ی مقاربت 

برای مبارزه با شمپانزه های نر دیگری که ممکنست غلبه ی  و آنها را رفته،جنسی باال 

هر چه که حیوان نر در بافت اجتماعی . آماده می کند ،آنها را در گروه زیر سؤال ببرند

تستوسترون  غددی اش قادر است –، دستگاه عصبی باشد ی داشتهغالب ترنقش گروه 

رت می ار سرشتی به او قدشاید همین ساخت. کنددر خونش آزاد سنتز کرده و بیشتری 

به بطور طبیعی در انسانها نیز . تبدیل شود male)   (αدهد که در گروه به نر غالب

برای تصاحب آن  را آن مردو  ،تستوسترون خون باال رفته جذابیمحض برخورد به زن 

مسابقات ورزشی که اغلب همراه با ایده ی . آماده ی رقابت با مردان دیگر می کند زن

خون بازیکنان در ابتدای مسابقه تستوسترون باعث می شوند که ، هستندهمراه ری غلبه گ

هر دو طرف باال رود، با ادامه ی رقابت ترشح تستوسترون باالتر رفته و بعد از اتمام 

مغلوب پائین  بازیکنانخون و در  ،پیروز باال مانده بازیکنانمسابقه تستوسترون خون 
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مام بازی همین امر، بخصوص اگر همراه مصرف الکل بالفاصله بعد از ات .می افتد

دست به تجاوزات  ، و یا حتی طرفدارانشانشود، موجب می شود که افراد تیم برنده

ی که ان، کسمسابقهحین  .بزنند جنسی غیرمتعارف، یا رفتارهای خشونت بار دیگر

ر پایان دد کمتر لبخند زده، بیشتر تهاجمی بازی کرده، و نتستوسترون باالتری دار

شاید همین امر در طرفداران تیم ها . دنقوی تر دست می دهمسابقه و هنگام دست دادن 

 .را توجیه کندبعد از مسابقات و خشونت های  ،هم اتفاق افتاده

به . تستوسترون خون در نوجوانی باال رفته و در سنین متوسط پائین می افتد

مقدار تستوسترون  ایان می یابد،که مرحله ی رقابت برای همسریابی پ ،محض ازدواج

با  بعد از تولد نوزاد و به منظور کاهش بیشتر رفتارهای خشونت بار. خون پائین می افتد

مقدار تستوسترون  و احتماالً کاهش بارور کردن دوباره ی مادر، و همسر شیرده، نوزاد

 کودکانش ر چه پدر وقت بیشتری باه .افتدمقدار زیادی پائین می خون پدر نوزاد به 

لذا . رفته و رفتارهایش آرامتر می شوندصرف کند مقدار تستوسترون خونش پائین تر 

کوششهای ای دانست که از یک طرف تنظیم کننده ی داخلی را می توان این هورمون 

یابی و کوششهای جفت از طرف دیگر که تستوسترون زیادی الزم ندارد، و  پدرانه،

 ،برای همسریابی و رقابت با دیگران است باالئین ورا که محتاج تستوستر جفت گیری

 .ی کندماداره  را

درگیر می شود که مربوط به غلبه بنابراین تستوسترون فقط در خشونتهائی 

ارتباطی با این  ی که گریبانگیر مردان می شود،، و خشونتهای زیاد دیگرگری هستند

تعداد رفتارهای خشونت بار نکته ی جالب این است که با ازدواج از . هورمون ندارند

مردان کاسته می شود، زیرا در این وضع اکثر کوشش آنها در حفظ سرمایه ای صرف 

کاهش تستوسترون . تا بتوانند نسل خود را حفظ کنند اند گذاشتهمی شود که در خانواده 

بشدت کاسته می نیز در این حال انگیزه ی غلبه گری . در این امر یاری دهنده است

 . شودگر تهدیدی در حفظ همسر احساس ، مشود

قبالً فکر می شد که احترام به نفس کسانی که خود را درگیر خشونتهای غلبه 

و این رفتارها کوشش  است،و سالم طبیعی حد می کنند کم تر از غیرقانونی گری 

مطالعات  در نتیجه ی ،ولی .روانشناسی به هدف غلبه بر خودکم بینی آنهاست

 که همشخص شدو مبتالیان به شخصیت ضد اجتماعی ی در بزهکاران روانشناسی زیاد

و  ،بسیار باالئی داشتهکاذب این افراد اعتماد به نفس  بطوری که ،استعکس این  حقیقت

اکثر کسانی که مکرراً . پندارندخود را برتر و مستحق حقوق باالتری از افراد دیگر می 
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مردان از  واالتریو  ،توانهای متعدد ت به زنای عنف می زنند خود را مردانی بادس

. لذا خود را مستحق استفاده ی جنسی از زنهای این مردان می پندارند ،کردهدیگر فرض 

راه  ی اجتماعاتح باالوسط ئی که بصور مختلف بهی هااکثر جنایتکاران و ضداجتماع

انی می و خود را مستحق مدیریت جه ،(منارسیسیس)عاشق خودشان هستند پیدا می کنند، 

است و سرشتی ای مادرزادی  ین امر در نتیجه ی ادراک استحقاق بیماری زایا. پندارند

روبرو می شوند، اخبار و یا منتقدان این افراد وقتی که با واقعیت . که در آنها وجود دارد

که شهرت را و قاصدان خبرهای بد  ،بد را بی حرمتی و حتاکی به خود بحساب آورده

 .می خوانند ، و خار و خاشاکزنندگانی بد طینت ، افترامی کنندا تهدید شکننده ی آنها ر

در  را افراد عادیاختالالت شخصیتی ای که همانطور که شرح خواهیم داد، 

عواقب  ،اگر مبتالبه رهبران سیاسی شوند ،دنمستعد خشونت می کن سطح بین فردی

چند نفر از بد شانسهائی که زیرا که رفتارهای آنها بجای  .بسیار وخیمی بار می آورند

نفعالنه می توانند میلیونها انسان را م قرار می گیرند،ی دروان پریشان عا سرراهدر 

طی تاریخ ننگ بار بشریت مشقات غیرقابل تصوری بوسیله ی . کنند گرفتار شرارت

و یا ، در آمدهقیاد آنها تحت انبدبختانه مستبدان بر مردمی اعمال شده که همین نوع از 

 . دن هایشان به تصرف آنها در آمده انسرزمی

خیلی رهبران سیاسی غیر رسمی و غیر مستقیم روانشناسی  متأسفانه مطالعات

ی تأسف بار را ارائه می ئاهکارنامه  ، بخصوص در جهان غیردموکراتیککشورها از

یماً مستقبرای جلوگیری از برمال شدن اختالالت رفتاریشان از آنجا که این افراد . دنده

و یا حتی درمانهای روانپزشکی خود برای تن به تستهای روانشناسی نمی دهند، 

تعیین روان پریشانی آنها غیر مستقیم و با در اختالالت شدید را مخفی نگه می دارند، 

این امر آنقدر اهمیت  تعیین بنظر من. حدس زده می شود نتایج رفتارهایشاننظر گرفتن 

تن  باید یکشورهر در  ید شدن برای هر شغل مهم و حساسیروط کانددارد که یکی از ش

 آسیب شناسیاز وجود همگی  تا باشد این افرادانجام تستهای روانشناسی در دادن به و 

 ،را متأثر کنند ی وسیعیتوده هابالقوه می توانند که در این افراد،  های وخیم و بیماریزا

از بین اختالالت شایعی . ه افراد شوندرسیدن این گونسیاسی آگاه شده و مانع به قدرت 

خود عاشقی )که رهبران سیاسی را گرفتار خود می کند اختالل شخصیتی نارسیسیستی 

شخص دچار خودبزرگ بینی "است که بنا به تعریف  (Narcicism) (و یا خود پرستی

 ، حمد و ثنا و مداحی طلببه تعریف و تمجید دیگران داشتهدائم شدیدی بوده، احتیاج 

مرزهای  این ویژگی ها. "ندارد با دیگران و بطور واضحی احساس همدردی کرده،
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د، شخصیتی که ند اجتماعی دارشخصیت ضبه  خصوصیات بیماران مبتالمشترکی با 

و  ،کردهبلکه آنها را پایمال  ،دنبه آن نه تنها به حقوق دیگران اهمیتی نمی دهمبتالیان 

کم افکارشان  بوده، و خوی این افراد نا پایدار خلق. این امر را حق خود می انگارند

پر هرج و مرج و  هایروابط بین فردی، تصور از خود، هویت، و رفتار ، وبوده تنوع

بیشتر مستبدان تاریخ دچار اختالل شخصیتی نارسیسیستی با مشخصات . دارندبی ثباتی 

رکت کردن و راه القابی که این مستبدان به خود می دهند، ش. هستندبوده و ذکر شده 

میلیونی، شرکت در رژه های نظامی، ملبس کردن خود به اجباری تظاهرات در اندازی 

و نامگزاری ابنیه  ،لباسهائی متفاوت از توده ی مردم، برپا کردن مجسمه های پرشکوه

 –نظامی  - نیروی سیاسی. ها به نام خود از تظاهرات این اختالل شخصیتی هستند

معجونی مرگ آور برای کسانی گیرد می قرار ار این مستبدان در اختیاقتصادی که 

در . زنندمی هر مخالفتی با آنها به شخصیت شکننده ی آنها تلنگر ابراز هستند که با 

بعنوان بیشتر این اجتماعات هر گونه نقد از این رهبران توهین به آنها بحساب آمده و 

همدلی و همدردی این  ،قدان دلسوزیف .حد اعدام خواهد داشت تا مجازاتی جرم و جنایت

افراد ترمز بریده ی وحشتناکی برای ایراد مشقت و کشت و کشتار های مردمی ایجاد می 

ویژگی نارسیسیستی این رهبران مبتال . کند که مفعول حکومتهای جبارانه ی آنها هستند

یت های موفق رسیدن به از قبیلمی کند ی نها را مبتال به توهماتآبه روان پریشانی 

، شعر، ادبیات، فلسفه، از هنرکه فوق العاده در همه ی امور  ذکاوتداشتن  ؛گوناگون

این . را شامل می شود و دیپلماسی تا سیاست ورزش، امور نظامی، و اقتصاد گرفته

اکثریت  و الیزال عشق ایده آل از رهبران به این باور کاذب بیماریزا می رسند که آنها

وقتی که توده ها بر علیه این مستبدان برمی خیزند، آنها . ستندبرخوردار ه وندانشهر

نسبت می دهند، و از قبول را به عوامل خارجی و دشمنان فرضی و یا واقعی  مخشم مرد

ذهنی  یمنجر به حالت مجموع این توهمات. امتناع می کنند خودشانتنفر مردم نسبت به 

امور کشور را به نحو احسن مدیریت همه ی ند به تنهائی قادراین رهبران می شود که 

 رویهمطی زمان  ذهنی هایشوبآ تمامی این. استاستبداد  مولداین حالت ذهنی . کنند

 فراربه هدف حفظ منافع و جاه و مقام خود بر اکثراً و یا  ،انباشته شده، اطرافیان از ترس

ی محکوم اینده ، وآرا زیادتر کرده قات مردمشبار م از درون نگری این رهبران افزوده،

اه راین ویژگیها عامل اصلی  .ع و فرد مستبد تضمین می کننداجتما را برای به شکست

و برنامه ریزی  ،ساختن یادبودهای با شکوه انقالبات از یک طرف، و انداختن جنگها،

 می شود از گونه هائی ی دست نیافتنی ی فاضلههاهای اجتماعی برای رسیدن به مدینه 
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تنها راه جلوگیری از به قدرت رسیدن این . مغشوش این رهبران است که ساخته ی ذهن

و توان مردم برای بزیر  ،کشورپایدار ساختار دموکراتیک سیاسی ها  روان پریشان

و کشور ها  ،کشیدن چنین کسانی است که با تمهیدات زیادی قدرت را در دست می گیرند

د ساختارهای قضائی و وجو. می کشند های فرهنگی و اقتصادی را به ویرانی

 .قانونگزاری های مستقل هم می توانند عوامل بازدارنده از این رفتارها باشند

انسانهای اجتماعی شده ویژگی دیگری وجود دارد که ممکنست در روانشناسی 

 social) اجتماعی شدن حاوی هویت اجتماعی. این نوع خشونت را افزایش دهد

identity)  است که شخص در آن  ویژگی های کشوریواقعیت است که نوعی تطابق با

زندگی می کند، و با باورها، تمایالت، و ویژگیهای تحسین متولد شده و اجباراً در آن 

نه تنها به  سعادت شخص. تکمیل می شودفرهنگی آن اجتماع برانگیز و یا سرزنش آور 

دارد، بلکه به  و کوشش های او بستگیساختار خانوادگی،  ،بخت و اقبالساختار مغزی، 

بطور اتفاقی در آن متولد شده،  شخصکه  وابسته است همسعادت یکایک افراد اجتماعی 

در بین این اشتراکات دفاع از . رشد کرده و اشتراکات زیادی در آن پیدا کرده است

عواطف سرشتی ای  سرزمین، ارزشهای فرهنگی و جان و مال ساکنین آن بخشی از

و موفقیت های اجتماع به  ،شده نهاده نسانهاتکاملی در ا –ی که طی تاریخ تحول هستند

بطور عرفی و به هدف جلوگیری از بهم ریختن نظم اجتماعی هر . بستگی دارد هاآن

استفاده های افراد خاطی از اجتماع شده و  انی را مأمور می کنند تا مانع سوءگروهی کس

یندگی از اجتماع خودش نسبت به هر فردی به نمادر این مسیر،  .آنها را مجازات کنند

. اعتماد، و یا سوء ظن می شود همدردی، سپاس، خشم، گناه، اجتماعات دیگر دچار

جتماعات غریبه، علیرغم استحقاق واقعی و یا شخص همین احساسات را به افراد ا

 .گسترش می دهد فرضی آنها

و  در رقابتهای درون گروهی و یا بین گروهی، مانند مسابقات ورزشی، 

دی باعث می شود مبارزات سیاسی، یا جنگ ها طرفداری بی چون وچرا از گروه خو

خلق و خوی افراد با . ظاهر شودتمام برای غلبه بر حریف بقدرت  که سرشت رقابتی

تستوسترون خون . باال و پائین می رود( هر نوع که باشد)غلبه یا شکست تیمشان 

ً د ،شده استکه تیمشان پیروز  (شاید هم زنان) مردانی مانند کشتی گیری که خودش  قیقا

که گاهگاهی است  دلیل خشونتهائیهمین امر . بشدت باال می رود ،بر حریفش غلبه کرده

بخصوص بین طرفداران  این امر. به کشت و کشتاری بی معنی و احمقانه کشیده می شود
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با فرض )ی بعد از بازی های فوتبال، یا شکست در مبارزات سیاس تیم غالب و مغلوب

 . مشاهده می شود( استشده شده و یا نکه سالم برقرار  واقعی و یا تصوری

احساسی که به فرد فرد ساکنین اجتماعات و قبائل  هر گونه علیرغمانسانها 

نسبت به همه ی از احساسات اجتماعی روانی مبتال به عارضه ای ، شته باشنددیگر دا

غیرخودی غلبه بر بیماریزای آرزوی  ر واین عارضه ی روانی اصرا. دآنها می شون

این  .زندگی می کنندبا هم آنها  سرزمینکه در دور و نزدیکی های  ایجاد می کند هائی

مخرب قوم گرائی، قبیله گرائی، و ملی گرائی است که در و اصرار امر زیربنای ادراک 

انها، مثل انس. کتاب زیست شناسی و اخالقیات شرح و تفصیل بیشتری از آن آورده ام

این . متولد می شوند گروه خودشان شمردن حیوانات اجتماعی شده با ایده ی ارجح

فرهنگی، ملی گرائی، نژادپرستی، برتری  سرشت طبیعی در انسانها منجر به

در  مانند تمامی تمایالت سرشتی، انسانها. دمی شو این هاو امثال  ،دینی ،ایدئولوژیکی

، و خالی کردن اذهانشان از این تمایالت کوشش های نداین موارد محتاج یادگیری نیست

به  و پای فشاری خشونت بار ، تشدیددر صورت تعصب. فعاالنه و مستمری الزم دارد

 – تفکری –نظامی  –توسط رهبران سیاسی آنها تقویت یا  هریک از این ذهنیت ها؛

ورش و یا عدم کوشش برای تخفیف دادن آن در سیستم های آموزش و پر دینی؛

دمی می آاین زیربنای سرشتی در قفای موجود نیروهای مخرب  ،یا رسمی ،خانوادگی

بار ند عواقب وخیمی برای خود این اجتماعات و یا همسایگان دور و نزدیکشان نتوا

 . آورند

اختالفات بین  در کشورهائی که بدون برطرف کردن، کاهش و یا تحمل

عوامل بهم ریزی بافت  یکی ازقبیله گرائی  ،گروهی، مردم ساالری را تعمیم نداده اند

 کشورهای متجدد نشدهفراوانی از آن را در ی ، که نمونه هادرون اجتماعی می شود

 ،تمایل به غلبه گرائی قومی باعث می شود که افراد گروه باورها، نظرات. شاهد هستیم

رستی، ارزش ها و ارجحیت های قدرتمندی پیدا کنند که شامل وطن پرستی، نژاد پ

نظامی گری، دفاع از نابرابری های درون  طبقه بندی های اجتماعی،طرفداری از 

 زائیبیماری که خود دچار غلبه گرائی شوند ی ایوهی و پشتیبانی از رهبران اجتماعگر

برعکس، تمایل به احتراز از . هستند و آتش بیار معرکه ی نزاع قوم گرائی می شوند

ائی در هر سطح باعث می شود که افراد به حرکات و قبیله گر غلبه گری اجتماعی

، نرم اقتصادی سوسیالیسم ،(humanism)انسانیت گرائی دموکراسی، اجتماعی از قبیل 

، حقوق بشر، تجدد خواهی سیاسی، (فمینیسم)طرفداری از حقوق برابر برای زنها 
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از ، خارج کردن هرگونه ایدئولوژی تماعیاجدر حقوق مساوات عدالت اجتماعی، 

و صلح طلبی تمایل پیدا کنند، عواملی که بدون شک باعث کاهش شرارت های  حاکمیت،

 . درون اجتماعی و بین اجتماعی می شوند

جستجو و تمایل به مانسانها بطور سرشتی عالوه بر بیماری سرشتی فوق، 

 یو متنوع تر تا بتوانند گروه های متعدد تر هستندمتفاوتی در دیگران ی یافتن ویژگیها

از هم و خودی و غیرخودی های متعددی را  ،را بر اساس تمایالت خودشان شکل داده

قد و از قبیل ماعی انسانها ویژگیهای ظریف ظاهری اجتدرون در روابط . جدا کنند

تفوتهای ظریف  طرز لباس پوشیدن؛ محل تولد؛ ؛بیانات چهره رنگ، شکل و قامت؛

برای قضاوت سرشتی  شاخص هایهمترین مرا بعنوان و زبان و لهجه  رفتار گروهی،

داده، و غیرخودی ها را تحقیر یا مورد استفاده قرار و گروه بندی ها  تفاوت ها یافتن

 انسانها مثل حیوانات .مسخره کرده، آنها را ابله تر و یا پست تر از خودشان می پندارند

، کنار گذاشتن و غلبه بر شخص متفاوت تمایل بهو  ،بطور سرشتی از تفاوتها ترس دارند

 . پیدا می کنند سرائیبصور مختلف منجمله لطیفه  یا تحقیر او

در داستانی از ، است یکی از کتب عهد عتیقکه  Judges 12:5-6در کتاب 

به هر "که  یهوه چنین دستور داده بودجنگها که شکست خوردگان فرار کرده بودند، 

دهید کلمه ی شیبولت را بگوید،  از گذرگاه اردن عبور کند دستور هدکسی که می خوا

در همین . "اگر نتوانست آن را خوب تلفظ کرده و گفت سیبولت دستگیرش کرده و بکشید

در قرآن آیه ی  .نفر به قتل رسیدند 23111 دستوراین اجرای در داستان آمده است که 

اس انا یا ایها الن: "بسیار زیبائی است که سعی بر زیرپا گذاشتن این تمایل ذاتی دارد

ای ". خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندهللا اتقاکم

مردم شما را از یک مرد و زن خلق کردم و بین شما شعبه ها و قبیله ها نهادم تا یکدیگر 

در این آیه سعی در برقراری . را بشناسید عزیزترین شما نزد خدا متقی ترین شماست

متأسفانه در این کتاب  .و خواهری بین انسانها و رفع برتری قومی شده استبرادری 

کوششی برای برابر شمردن زنها و مردها و استفاده از شاخص تقوا در برتری فردی 

 . بین آنها آورده نشده است

 "ملی گرائی معجونی است از انگیزه های عاطفی قبیله گرائی؛ مفهومی که 

زبان، محدوده ی جغرافیائی، و اعقاب مشترکی داشته؛ و  دمی هستند کهمر" یک گروه

ملی گرائی اگر . تحت لوای حکومتی زندگی می کنند که آن را خودی بحساب می آورند

در . بحساب آوردتوده ها تبدیل به نارسیسیسم شود می توان آن را یک بیماری مهلک 
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ادعائی کسب نشده از  بااین حال افراد دارای ذهنیت فربه و شکننده ای می شوند که 

در  ی این ذهنیت بیماری زا، باوری کاذبنتیجه  در. می شودهمراه بزرگی و واالئی 

که گاهی وضع اسف باری افراد گروه پیدا می شود که ملت و یا تمدن خودشان، مغزهای 

آن را به دشمنان داخلی و یا خارجی نسبت می  اسف باری علتهمیشه  و ،داشته و دارد

 ن ذهنیت عامل ایجاد احساسات تنفرای. دیگر داردملت های تاریخی برتری بر دهند، حق 

نارسیسیم گرفتار همه ی انواع از قبیل تحقیر، حسادت و خشمی می شود که مبتالیان به 

دانان زیادی علت نسل کشی ها و جنگ های تاریخ. غلبه گری را دامن می زنندآن شده و 

ن نوع احساسات در کشورهای آلمان و روسیه می را رشد همی دهه های اول قرن بیستم

مردم هر دو کشور به این باور رسیده بودند که دشمنانشان مانع دسترسی به . دانند

در زمان حال باور بسیاری بر این است . ی برتری ملت هایشان بر دیگران هستندهاادعا

گی خود می که ادامه ی همین باور در کشورهای مسلمان که غرب را عامل عقب ماند

 مردم، واین امر به وضوح در اذهان . دانند تهدیدی مهم برای صلح جهانی است

بخصوص در حاکمان بی لیاقتشان که نمی توانند نظم مقبولی در اجتماع پیاده کنند، 

کشورهائی مانند هلند، دانمارک، و سوئد که از قرن هیجدهم این  .مشاهده می شود

را کنار گذاشته اجتماعی و رقابت های غلبه گری  ،ندا هبیماری اجتماعی را درمان کرد

ه و غرور ملی خودشان را به پیشرفت اقتصادی و بهبود وضع شهروندانشان مرتبط کرد

نو مانند کانادا، سنگاپور، و زالند کشورهائی. ند، به موفق ترین اجتماعات تبدیل شده اندا

ت یابی به بزرگی در روابط بین ند، علیرغم دسه اکه از ابتدا بدنبال شکوه ملی نرفت

 . نزاع آفرین نیستند ،المللی

تعیین کننده  ی خاص و یا رهبران آنهااتاجتماع ساکنین طی تاریخ خواسته های

از ملی گرائی مدرن ی تلخ بعد از چند قرن تجربه . ی سرنوشت همسایگان نیز بوده اند

ی صلح طلب با زدودن که عواقب وخیمی بارآورد، امروزه تعداد زیادی از کشورها

در . روانشناسی قبیله گرائی در صدد تعریف مجدد ملت و یا حکومت ملی هستندتمایالت 

این کشورها دیگر حکومت معرف تبلور آرزوهای یک گروه و نژاد خاصی نیست، بلکه 

مجموعه ای است که تمامی شهروندانی را که بطور اتفاقی در یک سرزمین متولد شده و 

کشیده و همه را آن سرزمین را برای زندگی انتخاب کرده اند، در آغوش  یا بهر دلیلی

این حکومتها بشدت سعی در زدودن اثرات عوامل اختالف  .یکسان در نظر می گیرد

زای درون اجتماعی و بین اجتماعی با ملل دیگر، از قبیل نژاد، زبان، دین، محل تولد 

ستاندارد اقتصادی زندگی شهروندان و د را برای بهبود اوکرده و همه ی توان خ.. .و
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رقابت های  کرده و توسعه ی تجارت بین المللی را جانشینصرف حتی پناهندگان به آنها 

ها  حکومتاین سعی . نظامی و برتری طلبی های قومی و یا ایدئولوژیکی کرده اند

اقلیت  پیشرفت تأکیدی بر، بین حداکثر ممکن افراد اجتماع بوده در اشتراک قدرت توسعه

کرده و  هانین آبراساس روابط، ضابطه ها را جانش از بین بردن مزیت هابا و  رده،ک ها

در این گونه ملتهای متجدد . مساوات و عدالت اجتماعی را تا حد زیادی برقرار کرده اند

، و یا دریافت جوایز هنری و محدود به نمادهائی از قبیل تیم های ورزشی ملی گرائی ها

از همه  ،کشورهای دیگرشهروندان از نژادها و  افرادیاند که در آنها هم  شده یا علمی

این کشورها سعی وافر در برداشتن سدهای تجارت بین  .شرکت می کنند اقوامی 

کشورهای مختلف کرده و بازارهای تجاری مشترک متعددی برپا کرده و مرزهای 

انزوا کشیدن تجاری جالب این است که به . خاکی و آبی را کمرنگ تر می کنند

حکومتهائی که هنوز غرق در ایدئولوژیهای تفاوت گرا هستند به یکی از مؤثرترین 

تحریم های اقتصادی که به اندازه ی جنگها . حربه ها برای شکست آنها تبدیل شده است

 .  می توانند مخرب باشند، جای خود را به جنگ های خونریز داده اند

غلبه گری اجتماعی نیز بیماری بار دیگر،  مشابه اکثر رفتارهای شرارت

مردها احساسات قبیله گرائی از قبیل نژاد پرستی، جنگ گرائی، . گریبانگیر مردان است

، کمتر بدنبال برقراری عدالت اجتماعی ها داشته زنهاو بسط قدرت نظامی بیشتری از 

بیشتر نیز دها مرشکی نیست که  .اجتماعی بیشتر کنار می آیند تساویو با عدم  رفته،

. می شوندو رفتارهای ناشی از آنها احساسات نوع خشونت های ناشی از این  قربانی

مردها نسبت به زنها، حتی زنهای متعلق به گروه های  طبیعیبطور علت این است که 

و از  ،شتهدا یبا ارزش هم بسترهای جنسیو یا برادری،  ،احساس پدریتا حدی دیگر 

عالوه بر این، درگیر نشدن مستقیم زنها  .جانی کمتری می کنندجانب آنها احساس خطر 

از مردها در برخوردهای بین اجتماعی کمتر در نزاع های مسلحانه باعث می شوند که 

همیشه تعداد کشته شده های زنان در جنگها کمتر از  .شوند رفتارهای شرارت بار مفعول

ی جنگها تبلیغ می و جانباخواسته مردان است، و کشته شدن زنها و بچه ها را عوارض ن

شرارتهای بین اجتماعی با سپاس فراوان از آنها، در زمان ما که رسانه های آزاد  .کنند

عموم می رسانند، تأکید بیشتری بر بصری  –سمعی به اطالع  ر زندهو بطو را بخوبی

شته مستحق ک ان غیر نظامی، گوئی که مردشودآسیب های جانبی بر زنان و کودکان می 

. شدن در کشمکشهائی هستند که اغلب در شروع و یا ادامه ی آنها سهمی نداشته اند

مبارزه ی  بدنبال به هدف آسیب رساندن به زنها منحصراً  بطور دسته جمعی، و مردها
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یا ( Ssttog) برتری طلبی جنس مذکر بر جنس مؤنث . مسلحانه نمی روند

(ssehstog ) سرچشمه  ه ارث رسیده از حیواناتباز بهره وری ژنتیکی و سرشتی

جنسی آنها  هایزنها، بخصوص رفتار هایرفتارتمامی بر اساس آن مردها  که می گیرد

کوشش در این کنترول نه تنها در مورد زنهای نسبی و سببی مردها . را کنترول کنند

ند برقرار می شود، بلکه بر زنهائی تحمیل می شود که هیچ گونه قرابتی با مردهائی ندار

ال حکومت های اسالمی. )که در صدد این کار بر می آیند در  به رفتار حاکمان و ُعم 

ناشی ( aotbsmtog) در حالی که قبیله گرائی (. دقت نمائید ایران، افغانستان، و سومالی

از مردان است که با مردان گروه دیگر برای دست یابی  گروهیاز تمایل به بهره وری 

زنهای اجتماع دیگر، که بطور سرشتی آنها را هم ابزاری برای اناً احیطبیعی و به منابع 

به رقابت در نظر می گیرند، ( تولید مثل و لذت جنسی)برطرف کردن احتیاجات طبیعی 

از این جهت باور بر این است که اگر اجتماعات انسانی را زنها رهبری . برمی خیزند

 درون در ر بنظر می رسد کهاین طو. ی می داشتیمصلح آمیزتر یمی کردند دنیا

، و به رأی هایشان در سیستم های بیشتری پیدا کرده اندسیاسی اجتماعاتی که زنها قدرت 

در  .صلح و صفای بیشتری برقرار شده است دموکراتیک ارزش قائل می شوند،

. در مخالفت با جنگها پیشقدم بوده اندزنها همیشه  زادی بیان برقرار شده،آورهائی که کش

عالقه ی بیشتر امر نه تنها ریشه در سرشت صلح طلبانه ی آنها دارد، بلکه عشق و  این

مخالفت آنها با  که قربانیان جنگ واقع می شوند، دلیل دیگر زنها به فرزندان جوانشان

فقط ایدئولوژی های مخربی که زنان را شستشوی مغزی داده و تمایالت . نزاع ها است

منهدم کرده اند می توانند آنها را  ، منجمله اجر آخرتبا باورهای منحطسرشتیشان را 

زنها در کوشش برای . قانع کنند که فرزندان خودشان را قربانی رهبران اجتماع کنند

تهیه ی شرائطی که بتوانند فرزندان خود را با کیفیت برتری پرورش دهند تمایل به 

یل سرشتی به کمیت تما بیشتری از مردها دارند، مردانبرقراری آرامش اجتماعی 

در کوشش برای محدود کردن حق تملک سالح گرم در  .فرزندان دارند تا کیفیت آنها

گفته شده است که اگر . مردها نظر موافق داشته اند % 27زنها و  % 13ایاالت متحده 

را بدست خانم هائی بدهند که کودک  هسته ایکلید شلیک موشکهای حامل کالهک های 

در طی تاریخ، با استثنائاتی چند از . گز جنگ اتمی اتفاق نخواهد افتادشیرخوار دارند هر

این مردها بوده اند  ، و ایزابل اسپانیا،قبیل کاترین روسیه، مری و الیزابت اول انگلیس

گاهی خونخوار به )دیوانه های تسخیرکننده، مستبدان خونخوار  که در رأس فهرست

 .گرفته اندرار ، و شرورهای نسل کش ق(معنی واقعی کلمه
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از آنجا که در جنگها زنها مفعول دستگیر شدن، تجاوز جنسی، با این وجود، 

می شوند، همیشه در صدد توسط دشمنان فرزند کشی، و از دست دادن مال و منالشان 

روز قبل از این طور خوانده ام که . بوده اند که مردان گروهشان به پیروزی برسند

یروز عرب به مردانشان اخطار داده بودند که اگر پ جنگجویانجنگ قادسیه زنهای 

با این وجود طی . که ختنه نشده اندنشوند شب بعد آنها با مردانی هم بستر می شوند 

بطور عرفی جنگ بازی . بوده اندبرای خشونت مردها تاریخ زنها نیروئی آرام بخش 

تا به قبیله ی  رده اندنکزنهای هیچ قبیله ای با هم تبانی  طی تاریخ هیچ وقت. مردهاست

به اسارت در  هم بستر شدن و استفاده ی تولید مثلیدیگر حمله کنند و مردان آن را برای 

زنها برای فشار  Peloponnesianدر جنگهای داخلی یونان معروف به جنگهای . آورند

این حرکت  .اعتصاب عمومی کردند آنهابر مردان به منظور ختم جنگ در همبستری با 

نکته جالب این است که مردانی که به تساوی . تم این جنگها شدخ ی عامل اصلیعاجتما

هستند، و اجتماعاتی که به زنها  ترحقوق زن و مرد باور بیشتری دارند نیز صلح جو

پسران هم ین اجتماعات در همکمتر وارد جنگ می شوند، هستند، قائل  یبیشتراحترام 

 . جنایتکار می شوندجوان کمتری به بزهکاری دست زده و یا 

رفتارهای مربوط به  تکاملی -، و از نظر روانشناسی تحولی در حقیقت

مفید هائی با هرج و مرج  تطابقکارآئی هستند که در ابزارهای غلبه گری  هایخشونت 

 اعصار گذشته مستولی بوده یجنگل ها و دشت و صحراهای افریقا برکه واقع می شده 

در سطحی ابتدائی درگیر تنازع بقاء  مانند بقیه ی حیوانات انسانها در این اعصار. اند

، در ولی .مورد مصرف فراوانی داشته اند ها در این نزاعبوده، و این ابزارها 

جا یا احتیاجی برای که این هرج و مرج ها به حداقل رسیده اند، اجتماعات متجدد شده 

قراردادها و بستن هم که با  یملتهائ روابط بین. وجود ندارد هاظهور و استفاده از آن

ند، جائی برای مستحکم شده او اقتصادی  ،مختلف سیاسی، نظامی، فرهنگی معاهده های

به  آنهااحتیاج در اداره کشورهای متجدد،  .باقی نمی گذارندانجام رفتارهای تجاوزگرانه 

، و حفظ استاندارد برقراری و ثبات اقتصادی ه هدفب ، وکشورهای دور و نزدیک

عامل  ندگی شهروندانی که آنها را برای اداره ی امور بطور موقتی انتخاب کرده اند،ز

ایاالت متحده در زمان ما  .ستآن ها مهمی برای جلوگیری از نزاعهای غلبه گری بین 

برطرف با منابع طبیعی خودش را ساکنینش که بخوبی می تواند احتیاجات ی آمریکا 

به مهمترین  را تحت کنترول در آورده است،ود خخارجی و منابع مورد لزوم  کند،

و زیرا ترسی از منزوی شدن . تبدیل شده است های بین المللیکشور شروع کننده ی جنگ
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علیرغم زیربنای سرشتی خشونت غلبه گری در . توسط کشورهای دیگر نداردیا تحریم 

نزاع و هر عاملی که نیروی آن را بکاهد، باعث کاهش در سطوح مختلف، انسانها، 

 .می شوددر همان سطح بین فردی یا بین اجتماعی بار  خشونت هایبرخورد

و در نتیجه ی تجربیات تلخی  ،در کشورهای غربیاز اواسط قرن بیستم به بعد 

 ها و رفتارهای برداشتهم در بین افراد اجتماع که همه ی اجتماعات درگیر آن شدند، 

ناموس  ،(Machoism)ی مردبرتری ه، ت آن از قبیل غیرت، شکوغلبه گری و تظاهرا

ن ایبخشی از . ندو افتخار کم کم رنگ باخته ا آبرو، کنترول در آوردن زنها، پرستی،

با افزایش تاریخی ها  زناین . ها در زندگی حرفه ای است زنناشی از رخنه ی پدیده 

نتقاد تماس با مردانی که خارج از زندگی خصوصیشان بوده اند، و مهیا شدن جو برای ا

مردها با فهم  .حقیر می کنندت محل های کاررفتار خشن مردان را در گسترده از آنها، 

توانسته اند تا حد زیادی  ،این موضوع که رفتارهای خشنشان مورد عالقه ی زنها نیست

معکوس این امر در کشوری مانند افغانستان تحت حکومت طالبان . مانع بروز آنها شوند

  .استشده  مشاهدهبه خوبی  و فرهنگ مردگرای آن

 متجدددر کشورهای در کاهش خشونت غلبه گری  ی کهدیگراصلی عامل 

از  ، بخصوص قانونگزاران و اولیاء دستگاه های قضائیآگاهی بیشتر مردممؤثر افتاده 

و اکتسابی ای است که  طبیعت ذات انسان، تحول و تکامل داروینی، ساختار ژنتیکی

اقرار انسانها به این امر که بعضی از خشونت های . کل می دهندرا شی انسانها هارفتار

تا به  ،دارد، آنها را از انجام این امور باز می دارد طبیعت وحشیرفتاریشان ریشه در 

در فرهنگهائی که از قافله ی علم جا  .نزنند" مثل حیوان وحشی رفتار می کند"آنها انگ 

 نقش اطینور هستند هنوز هم شیطان و یا شی متافیزیکی غوطه اتمانده و در دنیای تفکر

راه فراری برای شانه خالی کردن از برای انسانها را از دست نداده و  شانخودمخرب 

   .تهیه دیده اند زیربار مسئولیت های رفتاری

 

 :شرارت های انتقام جوئی

که بنظر می رسد یکی از مختصات رفتاری ویژه ی سومین ریشه ی خشونت 

است، انگیزه ای که خون را باید با  جوئی انتقام، باشدخردمند اصطالح  بهانسانهای 

کتب عهد عتیق بطوری . خون شست و یا یک چشم را در برابر یک چشم کور کرد

هرکس که خون بریزد باید خونش . "وسواسی گرفتار ایده ی قصاص و انتقام هستند
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زیربناهای " م حق من استانتقا"و یا " یک چشم در برابر یک چشم" یا  ،"ریخته شود

این دستورات ریشه گرفته از . دستورات ادیان ابراهیمی در برقراری عدالت هستند

قوانین برقرار شده در اجتماعات باستانی تری دارند که اقوام سامی قبل از یهودی شدن 

اصرار به انتقام و لذت بردن از آن یکی از (. بخصوص در بابل)در آنها ساکن بوده اند 

فرهنگهای دنیا قصاص خون  % 33در هنوز هم . امل خشونت طی تاریخ بوده استعو

این  باشدهر چه ساختار اجتماعی بدوی تر . توده ی مردم استدر مقابل خون مقبول 

ی آدم کشی ها % 61-31عامل گرفتن انتقام بطور کلی، . انگیزه قویتر ظاهر می شود

بر علیه گروه انجام شود، عاملی برای  اگر انتقام. در سراسر دنیاست درون اجتماعی

شورش های شهری، حمالت تروریستی، مقابله به مثل با حمله به تروریست ها، و جنگ 

در جنگ جهانی دوم، انگیزه ی انتقام از حمله ی ژاپنی ها به پایگاه نیروی دریائی . است

وارد شدن این  اکه هر کس ب آنقدر قدرتمند شد این کشورامریکا در هاوائی در بین مردم 

حکومت هم همین حمله را بهانه . جنگ مخالفت می کرد متهم به خیانت می شد کشور در

به امریکا  3116حمله ی تروریستی یازدهم سپتامبر . ی ورود به جنگ جهانی دوم کرد

 نه تنها ،به آن یانهانتقام جوحمله ی نظامی و القاعده  سلفی - ارتجاعیتوسط تشکیالت 

بلکه بهانه ی مقبولی برای ورود به ها هزار نفر انسان بی گناه شد،  دهموجب مرگ 

جنگ رسمی بر علیه دو کشور عراق و افغانستان، و شعله ور کردن نزاع تمدن ها بین 

 ،تقویت کردهرا  ، حداقل در ایاالت متحدهغرب و جهان اسالم را در اذهان توده ی مردم

این . ه استدادرا موجه جلوه این کشور وقت و رفتارهای سبعانه ی انتقام جوئی حکومت 

که شعله های آن تا زمان نوشتن این شده ی تلخی در سطح بین المللی هاتجربه امر عامل 

نتایج نهائیش، قربانی های بسیار دیگری را هم ، و با نامعلوم بودن سطور خاموش نشده

معنی، اصرار و لفظی بی های در مقابله با خشونت، و یا حتی توهین  .خواهد گرفت

بطور یونیورسالی در همه ی انسانها  جوئی در ذهن خلق می شود که انگیزه ی انتقام

 . شده و رفتارهای آنها را متأثر می کندشعله ور 

این نوع خشونت شبکه ی عصبی خشم واقع در  تحریک کننده ی موتور

جستجوگر  آمیگدال است، ولی ممکن است شبکه ی عصبی -هایپوتاالموس  –مغزمیانی 

به دیگران این شبکه حیوان آزار دیده و یا کالفه شده را مستعد حمله . را نیز درگیر کند

اطالعات را از ی عصبی این شبکه  ،در انسانی که مغزش بیشتر قشری شده. می کند

آهیانه ای تعیین کننده ی  –محل اتصال لوب گیجگاهی . هر جائی از مغز دریافت می کند

در . عمدی یا سهوی بوده استبر شخص که آزار و آسیب وارده است  این برداشت

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


  

 456 

قشر اینسوال را که محل ادراک درد  مغز صورت عمدی ارزیابی شدن، شبکه ی خشم

این ادراکات  زهیچ یک ا. راک تنفر و خشم می شوداست بیشتر فعال کرده و موجب اد

این بخش از مغزشان که الکترودهائی در و حیوانات آزمایشگاهی هم  ،لذت بخش نیستند

با برقراری حاالت . از تحریک الکتریکی این شبکه احتراز می کنندنصب شده اند، 

طرز پردازش اطالعات در مغز عوض شده و شیرینی انتقام تنها آرام ذهنی این گونه، 

نوع طرح فعالیتی مغز از  نتیجه،در . آن می شود دربخش فعالیت های سربرافراشته 

ه طرح جستجوگری لذت بخش، مشابه با آن چه که شخص را در خشمی دور کننده ب

 انسانها که دردر شرائط آزمایشگاهی . دهدگرسنگی به دنبال غذا می فرستد، تغییر می 

 (functional MRI)با تصویر برداری از مغز  مطالعات، ایجاد کرده اند انتقاماحساس 

 ،ندرگیر سامانه ی جستجوگرکه د را( استریاتوم) عال شدن بیش از حد اجسام مخططف

هنگام خماری و کوشش برای دست یابی به مواد  ،همین بخش از مغز. ان می دهندنش

ی  همین انگیزه. روانگردانی از قبیل کوکائین، نیکوتین، و یا حتی شکالت فعال می شود

هر چه که اجسام مخطط بیشتر . انتقام را شیرین می کنددست یابی و پاداش است که 

هنگام . تقام جوئی بیشتر سرمایه گزاری کندنوند شخص حاضر است در راه افعال ش

انتقام گیری بخش حدقه ای پیشانی و شکمی میانی قشر جلو پیشانی که محل ارزیابی 

پاداش . دنعالیت در می آیفب ی سرزده از مغز هستند،پاداش ها و مجازات های رفتارها

مجازاتی که خطر و احیاناً ی و مالی، های جانتلخی سرمایه گزاری  ،شیرین انتقام

مورد ارزیابی قرار در این بخشهای مغز  ،خواهد گرفتبا دست زدن به انتقام شخص 

نسبت به مفعول  انتقام محتاج از کارانداختن توان همدردی و همدلی در مغز. می گیرند

 .است انتقام

راک درد در گناهان باشد محل اد کشیدن بی درداگر انسان با مغز سالم شاهد 

 زن هامغز هنگام وارد آوردن درد بعنوان انتقام، . اینسوالی مغزش بفعالیت در می آید

لذا درد ، نیست انی خودشقادر به از کارانداختن سامانه ی همدردی در لوب اینسوال

این بخش هنگام انتقام گیری  مغز مردهادر در حالی که . ندنمفعول انتقام را درک می ک

اجسام  در این هنگام و حین ایراد درد به هدف انتقام، و برعکس، ،تادهاز فعالیت اف

این . مخطط و بخشهای مربوطه ی قشر جلوپیشانی به فعالیت های خود ادامه می دهند

مغز در این  ابزاریشی نشان دهنده ی فعالیت سامانه های هدف یابی و زطرح پردا

زاری از رفتار ام هم که هیچ آاست که شاهدان انتقنکته ی جالب این . هنگام است

جمعیت . لذت می برند انجام شرارتهای انتقام جویانهخشونت بار انجام شده ندیده اند، از 
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ن دانبوهی که به تماشای سنگسارها، دست بریدن ها و یا بدارآویختن ها می روند از دی

. برند لذت می از آنها و بطور سادیستیکیناراحت نشده  این صحنه های مشمئز کننده

قرار داده و حالت  گراحتماالً فعال شدن نورونهای آئینه ای مغز آنها را در مقام انتقام 

 . مغزی ای ایجاد می کند که گویا این آنها هستند که در حال انتقام گیری هستند

 

 

 که فقط توسط مردها انجام می گیرد در سومالی صحنه ای از سنگسار: 61-3شکل 

  

دقت کنید در بین تماشاگران یک زن هم دیده نمی . صحنه ی اعدام در ایران: 61-2شکل 

 . شود
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که احتماالً از منسوبین اعدامی )تنها دو زن . تماشاگران اعدام در ایران: 61-2 شکل

یکی در حال گریه کردن است، و دیگری برای امتناع . در جمعیت دیده می شوند( هستند

 .شمان خود را بسته استاز دیدن جان دادن اعدامی چ

برحذر ایجاد ابزاری به هدف علت پیداشدن سامانه ی انتقام در سیر تحولی 

، و پایمال کردن حق و از دست زدن به اعمال شرارت بار ی اجتماعی شدهداشتن انسانها

و  ،حیوانات قادر به برنامه ریزی برای انتقام های تأخیری نیستند. است حقوق یکدیگر

در ارتباط انتقام جوئی  .خاتمه پیدا می کندبرای همیشه بین آنها زاع کشمکش بعد از ختم ن

با ساختار و عملکردهای قشر جلوپیشانی مغز است که قادر به برنامه ریزی های دراز 

قشر سینگولیت قدامی اصرار به ادامه ی . مدت و تعیین نتایج احتمالی آنها در آینده است

 . مغز را شعله ور نگاه می داردفعالیت های انتقام جویانه در 

موزد که آنها آامکان انجام رفتارهای انتقام جویانه به مهاجمین این درس را می 

که مغزهایشان هنگام انجام رفتارهای شرارت آمیز  دچار شوندممکنست به عقوبت هائی 

از ش و آموزآگاهی . ها نبوده استدغام آنها در پردازش ایجاد رفتارقادر به ارزیابی و ا

انجام مجازات های خشونت . امکان انتقام این اطالعات را وارد مشاعر انسانها می کند

بار در ملع عام ریشه در این برداشت دارد که نشان دادن این گونه رفتارهای قصاصی 

جنایاتی این چنینی را در سر انجام درس عبرتی برای دیگرانی می شود که ممکن است 

ه اشاره خواهیم کرد منافع این امر به مراتب کمتر از اثر همانطور ک. می پرورانند

نهادینه کردن رفتارهای خشونت بار در اجتماع بوده، و از قبح این رفتارها کاسته، و در 

 . نهایت اثر معکوسی در شیوع رفتارهای شرارت بار خواهند داشت
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اقعی ومطالعات آزمایشگاهی نشان داده اند که ترس از انتقام بازدارنده ی 

فرد شرور وقتی انتقام اثر بازدارندگی دارد که ولی، . رفتارهای خشونت بار است

را  یریشهرت انتقام گتوان و انتقام گیرنده شخص یا تشکیالت اطمینان پیدا کند که 

این امر در  .دنگران تمام شود، انتقام بگیر انکه حتی اگر برایشاست و مایل  ،داشته

حکومتهائی که در برابر رفتارهای خصمانه ی . هده می شودروابط بین المللی نیز مشا

و یا قادر می زنند،  الفمخالفانشان مکرراً، و بدون دست زدن به رفتاری محسوس 

اذهان ترس انتقام را در انتقال دهند،  مقابلنیستند که توان انتقام گیری را به طرف 

سنگینی را در بر خواهد  گاهی مجازاتهای گیری انتقام. از بین می برنددشمنانشان 

واقعی و یا  داشت، برای مثال کسی که همسرش را به انتقام روابط جنسی نامشروع

 انتقام به سرعت به تلخی دراز مدت مجازاتزودگذر به قتل می رساند، شیرینی  تخیلی

از کشتن کسی ایجاد می شود پشیمانی تلخی و یا  ؛تبدیل شده های اجتماعی و خانوادگی

است، عالئقی چنان  شیرین و احتماالً عاشقانه ای با او داشتهو عالئق ت که خاطرا

این حاالت . قدرتمند که مانع به اشتراک گذاشتن وجود معشوقه با دیگران می شده است

انتقام وقتی بعنوان در سطح اجتماع نیز، . ذهنی تا حدی هم در طالق ها پیش می آیند 

، بازمانده که مفعول خشونت مطمئن شودمهاجم  عامل بازدارنده مفید واقع می شود که

در . انتقام چنین رفتارهائی را از او خواهند گرفتدستگاه های قضائی و یا  های او،

زمانهائی که ساختار اجتماعی ساده تری وجود داشت، و دستگاه های انتظامی و قضائی 

ی بعنوان انتقام خداوند مجازات اخروقابل مالحظه ای برپا نشده بودند، در پارادایم دینی، 

شد که با حیله گری و ذکاوت از انتقام های شخصی و یا اجتماعی می از کسانی ارائه 

 . نددقادر به فرار می ش

انتقام باید بطور اصولی بعنوان عامل بازدارنده برای امکان علیرغم این که 

دستگاه های  فقط توسطو یا در صورت لزوم  ،به افراد اجتماع یاد داده شودخشونتها 

به خودی خود عامل بسیاری از رفتارهای انتقام جویانه ، ولی بکار گرفته شودقضائی 

برداشتهای شخصی و بدون دخالت افراد بی که بر اساس  ئیانتقام ها. ا هستندخشونته

اغلب تناوبات معیوب انتقام های بعدی را ایجاد  ،طرف بعنوان قاضی به انجام می رسند

را انتقام جو این رفتارها مغز  ست که هنگام انجام رفتارهای انتفام گریواضح ا. می کنند

مشروع ارزیابی کرده و هیچ گونه ادراک مسئولیت اخالقی در برابر نتایج آن ایجاد نمی 

را بطور عادالنه ای  ایجاد می کند که طی آن خود ذهنیتی در این وضع، مغز. کند

حالت در این . و اجرای آنها ارزیابی می کند ریزی های رفتاریاین گونه برنامه  مستحق
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مغز انتقام جو، حتی اگر از وضعیت ذهنی و دلیل طرف مقابل برای انجام رفتارهائی که 

هیچ حقی برای قربانی انتقام در  او را مستحق انتقام کرده است، اطالعی نداشته باشد،

ارزیابی خودش یانه نظر نمی گیرد و او را مستحق تمامی عواقب رفتارهای انتقام جو

نتایج رفتارهای انجام شده توسط مفعول انتقام حتی بدون مکاشفه ی کافی، مغز . می کند

و خود  ،ارزیابی می کند آنرا عمدی و به قصد آسیب رساندن و یا ایجاد غم و اندوه در 

خالء اخالقی . ارزیابی می کندکامالً بی تقصیر  ی انتقام گرایانهرا در ایجاد رفتارها

مطالعات . می گویند moralization gapایجاد شده را شکاف اخالقی کردن یا 

، چه در سطح اجتماعی و چه در روانشناسی نشان داده اند که در تناوبات انتقام جویانه

ً افزایش می یابند سیبآشدت رفتارهای  سطح بین المللی دلیل این امر این  .زا تدریجا

د بمراتب خفیف تر ا که برای دیگران ایجاد می کنی راست که مغز انسانها شدت مشقات

در روابط بین المللی  .آن چیزی ارزیابی می کند که به اجرا در می آوردواقعیت از 

تناوبات گاهی باعث می شود که برخوردی محدود به کشمکشی این شدت یافتن های 

 . و هر دو طرف آسیبهای فراوانی متحمل شوند ،دامنه دار تبدیل شود

 خلقو  شدت بخشیدنسرشتی اش برای  تبا تمایال جو و انتفام گر انتقام مغز

، خلق می کندآرام بخشی نیز  های مکانیسم ی که شرحشان رفت،بار شرارترفتار های 

به  ی مختصری ممکنستهر مقابله  درشکاف اخالقی  دست آویز خطرناکو گرنه 

تجدد شده ای که دستگاه ص در اجتماعات مانتقام، بخصو. شودنزاعی خونین تبدیل 

با کفایتی برپا کرده اند، بطوری  قضائی بی طرف، قوانین مدرن و دستگاه های انتظامی ِ

خشونت بارشان  ایکه افراد اجتماع قانع شده اند که خاطیان بی طرفانه به کیفر رفتاره

می نه تنها از کنترول خارج ن، اگر هم پیدا شوند، یانهانتقام جو اصرارهای می رسند،

ی از افراد اجتماع نداشته و چنین حقی هم چنین انتظارطبق همین قوانین شوند، بلکه 

 . برای آنها قائل نیستند

حیوانات اجتماعی شده انتخاب اصلح  مغزسرشت همکاری کننده ای که در 

موفقترین عضو تکاملی  –از نظر تحولی که  باید به آنها این توان را داده باشدشده 

بخشش و توبه ی  ،رفتار یک چشم در مقابل یک چشم را با عفوبرای  اصراراجتماع 

عضو اجتماع خودش بوده و عمل بخصوص اگر خاطی  سرکوب می کند، شخص خاطی

پند معروف عفو برتر از . انجام شده در سطح اجتماعی اختالل بزرگی ایجاد نکرده باشد

ایجاد حلقه ی  شش ها مانعاین بخ. انتقام است از همین برداشت واال سرچشمه می گیرد

می شود، حلقه های معیوبی که خشونت را در اجتماع معیوب خون را با خون شستن 
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نهادینه کرده و به مردم حق می دهند نه تنها قضاوت بلکه اجرای قانون را خود بدست 

 . کاری که براحتی نظم اجتماع را بهم می زند. گیرند

دگی می کنند، بالفاصله بعد از نزاع نخست پایگانی که در یک گروه با هم زن

برنامه های دراز مدت برای انتقام گیری در  همان طور که اشاره رفت، .آشتی می کنند

از آنجا که تعداد افراد یک . دیده نمی شودبجز انسانها و احتماالً در فیل ها هیچ حیوانی 

د، طبیعت ی دهگروه و درجه ی همکاری آنها با هم شانس بقاء را در آنها افزایش م

انسانها نیز . را در حیوانات اجتماعی شده نهاده است سرشت فراموش کردن و بخشیدن

و نه تنها باید این گونه رفتارها ترغیب شوند، بلکه باید  از این موهبت برخوردار هستند

 . از آنها به حداکثر ممکن استفاده کرد

ربانی رفتارهای طبیعی همدردی و همدلی با ق دایره یاگر شخص خاطی در 

قرار گیرد، اصرار به انتقام به سرعت  که در صدد انتقام گرفتن است، خشونت آمیزش

کسی فرزندش را بخاطر کور کردن چشمش کور نمی کند، ولی در . خاموش می شود

و یا  ،چشم پوشی کرده جوئی ها انتقاماین گونه مورد دیگران مشکل تر می تواند از 

ه دایره ی همدردی و همدلی شخص فراختر باشد، انسانهای هر چه ک. را ببخشد خاطی

داشتن ارتباطی با ارزش با خاطی نیز عاملی قدرتمند . بیشتری در آن جای می گیرند

هر کدام از ما بعلت روابط سببی و نسبی با . برای تعدیل رفتارهای انتقام جویانه است

واهی باید یاد بگیریم با آنها گروهی از انسانها بطور روزمره درگیر هستیم و خواهی نخ

حتی در جنگهای . مدارا کرده و از انتقام در برابر خطاکاریهایشان صرف نظر کنیم

و برقراری آرامش،  ائلهغداخلی که افراد یک اجتماع به جان هم می افتند، بعد از اتمام 

از زود تر و بهتر  به شرطی که سران پیروز مبتال به رفتارهای شرارت بار نباشند،

در عمل مشاهده شده است که در . دست می کشند تا در نزاع های بین ملتهاانتقام جوئی 

از هم اگر رهبران آن دست به انتقام جوئی  ی اجتماعیبعد از انقالب هاحین و یا 

بزنند مشکل تر می توانند به اهداف انقالب دست بازمانده های دستگاه حکومتی قبلی 

انقالب ) دیر یا زود به شکست می انجامند این انقالب هااکثر  یابی پیدا کنند و در نتیجه

هنوز هم دادگاه های . (فرانسه، روسیه، چین و ایران از بهترین مثال های آن هستند

 هستندانی انداختن و انتقام گیری از کسانقالب ایران بعد از سی و اندی سال درگیر بدام 

مرگ بر ضد انقالب یکی از شعارهای ، و بودهکه به زعم اولیاء امور ضد انقالب 

احتراز از انتقام از سفید پوستان در افریقای جنوبی، بخشش عوامل . روزمره است

اوروگوئه و ال سالوادور بمراتب و بعد از رستاخیزهای پینوشه توسط مردم در شیلی، 
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نشان مالعمر و خمینی بعد از روی کار آمد ،مائواستالین،  های کارآ تر از انتقام جوئی

بارها شنیده ام که از بازماندگان شاهان پهلوی به خاطر ظلم و جوری که به مردم . شد

ند تقاضای عذر خواهی از ملت ه او مانع پیداشدن نظم سیاسی پابرجائی شد رواداشته اند،

اجتماعی در کشورمان چنین کار پرمنفعتی  -ایران شده، ولی بعلت فقر رشد سیاسی 

جام نشده، و در عوض این بازماندگان در صدد توجیه رفتارهای انتوسط آنها هنوز هم 

قبول مسئولیت از طرف رهبران کشور و پوزش از مردم، . بر می آینداعقابشان مخرب 

پیش می آیند، آب سردی  در برابر اتفاقات ناگواری که ناشی از تصمیم گیریهای غلطشان

به رفتار رهبران ) ته می شوداست که بر آتش انتقام جوئی مردم برعلیه خودشان ریخ

سیاسی ژاپن در وقایع طبیعی مثل سونامی ای که راکتورهای اتمی را به حالت انفجاری 

 .(درآورد مراجعه کنید

رفتارهای انتقام جو وقتی اتفاق می افتد که  ی برایعامل تعدیل کننده ی دیگر

از بین رفته  کامالً خاطی منفعل و بی ضرر شده و شانس آسیب رساندنش به دیگران 

 ی دیگران اگر شخص خاطی هنوز هم ثابت نکرده که از جانب او خطری متوجه. باشد

 ز هم مفعول خشم و نفرتاو هنو و ، عفو و بخششی در کار نخواهد بود،نخواهد بود

 . یکی از ویژگیهای قضات مدرن داشتن توان این ارزیابی هاست. می گیردقرار 

از قویترین تعدیل کننده های رفتارهای دیگر  یکیهم اثبات سهوی بودن اتفاق 

در دستگاه های قضائی هم مجازات سهوی بودن و عمدی بودن . انتقام جویانه است

 ی و بدون برنامه ی قبلیکسی که در نزاعی اتفاق. خطاکاری ها بشدت متفاوت هستند

 طی یک دزدیبا برنامه ریزی های قبلی و با کسی که  ،شخص ناشناسی را می کشد

اگر عمل شرارت  .مسلحانه دست به قتل می زند، مجازات های متفاوتی خواهند داشت

ً اتفاقی و ناخواسته یعنی طبق برنامه های ریخته شده توسط مغز  ،بار انجام شده صرفا

برای مثال آجری از دست کارگر ساختمانی لیز خورده و باعث قتل کسی ) دننباشخاطی 

بدون برنامه ریزی های  ،اشی از اشتباه محاسبات مغزکه ن دیگری یرفتارها ؛(شده است

با رفتارهائی که  و یا ؛(مانند تصادفات اتوموبیلی که باعث قتل می شوند) باشند قبلی

مانند ) ایجاد می شوندعمدی رفتارهای  حین انجام استفاده ی حداکثری از توانهای مغزی

 در مغزباید ، (یندآش می آسیب های ناخواسته ای که حین عمل جراحی توسط جراح پی

اگر این  .کننداین رفتارها ایجاد عذر و بهانه هائی قانع کننده برای انجام ادراکات خاطی 

عذر و بهانه ها برای قربانی این رفتارها مقبول نیافتند، خطا کار باید برداشتهای قربانی 

مشقاتی که برای و اقرار کند که کار خطائی انجام داده، با  ،رفتارهایش را قبول کرده
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حداکثر  رده، صمیمانه عذرخواهی کرده، و باقربانی ایجاد کرده همدردی و همدلی ک

که دیگر دست ، واقعاً توبه کنددر موارد الزم دارد در صدد تالفی برآمده، و  هائی کهتوان

دراین حال است  .، و این توبه را به طرف مقابل بفهماندبه چنین رفتارهائی نخواهد زد

بارها نشان داده شده است که تمامی این اقدامات  .کن است مورد بخشش قرار گیردکه مم

ها و یا بازمانده  قربانی خشونت خشم، غم و اندوه و دردهای جانکاهباعث فرونشاندن 

شده و جلو انتقام گیری ها گرفته شده و تناوب یک چشم در مقابل یک چشم از  های او

 .کار می افتد

 ،ایجاد می کندانه نباشد آسیب بیشتری از عذر نخواستن اگر عذرخواهی صادق

را ایجاد می کند که خاطی فقط در صدد گول زدن  یو حالت ذهنی انتقام جوئی مضاعف

. از کاری که انجام داده پشیمان نیست در واقع لی، وقربانی است تا از انتقام فرار کند

بکار گرفته می بی آزاری برای ابراز پشیمانی و اثبات که ابزارهای زیست شناسی 

این ابزارها . آگاه شرمساری، گناه کاری، و سرافکندگی هستند –احساسات خود شوند، 

را در معرض  شانخودشخص می توانند با ایجاد هیجانات ظاهری در چهره و قامت 

وان ابراز بی غل و غش چنین مشکلی که پیش می آید ت. قضاوت دیگران قرار دهند

نخست پایگان برای احتراز از انتقام . ال آن به قربانی خطا کاری هاستو انتق ،احساساتی

به چشمان حیوان دیگر احتراز کرده، و مستقیم جثه ی خود را کوچک کرده، از نگاه 

به  اشدد تا اگر انتقام جو مایل بنرا در معرض دید قرار می ده اناعضاء حساس بدنش

جود دارند مانند چابلوسانه فروتنی کردن، در انسان وضعیتهای مشابهی و. آنها حمله کند

صحبت ن ن مِ بی اختیار گریه کردن، مِ تعظیم کردن، بخاک افتادن، دست به سینه شدن، 

کردن صورت برای سیلی خوردن، دست به محاسن یا  کج کردن، لکنت زبان پیدا کردن،

، نکه می توانند حالت ذهنی توبه کرد چهرهخودبخود و گلگون شدن  ،چانه کشیدن

توبه ای که با خونسردی، . را منتقل کنندپشیمانی از خطاکاری و پذیرش مجازات 

در واقع . خواهد بودو تجمع فکری انجام گیرد، به احتمال زیاد صمیمانه ن ، تعمقآرامش

ایجاد و احساساتی  می تواند هیجاناتصمیمانه پشیمان شده باشد خاطی شخص مغز اگر 

واقعی است و قصد  که احساسش القاء کنددر طرف مقابل کند که نظریه ی ذهنی مقبولی 

ً پشیمان باشد . گول زدن و یا فرار از مجازات را ندارد اگر مغز شخص خاطی واقعا

قانع می شود که توانسته خودش بطوری که  ،ناسب ایجاد کردهتاحساسات و هیجاناتی م

با  وه بر این،عال. احساسش ایجاد کنددر طرف مقابل نظریه ی ذهنی ای مطابق با 

با ایجاد و  ،آگاه شده او نیزاز وضع ذهنی  تظاهرات هیجانی طرف مقابل مشاهده ی
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ط این حلقه های ارتبا. هی را هم به طرف مقابل منتقل می کندین آگاهیجانات بعدی ا

باید آنقدر تجربه بی طرف قاضیان . دنانجام رسیدن غائله ادامه پیدا می کنسربه تا ذهنی 

و آن را  ،بودن پشیمانی مجرمان پی ببرند واقعیسی داشته باشند تا بتوانند به ی روانشنا

 .در اجرای عدالت مد نظر بگیرند

 سوبژکتیو بودن این حاالت هیجانیمشکل عدم اعتماد مردم به یکدیگر؛ 

برای  وانعیم کردنشان دعدم امکان استاندار؛ و صحت و سقم آنهاوقضاوت در باره ی 

که حل و فصل مشکالت بین فردی . گونه قضاوت ها ایجاد می کنند قانونی کردن این

. انجام می شونداز این طریق خارج از دستگاه های اداری به انجام مطلوب می رسند، 

قضات از  نداشته،اکثر دستگاه های قضائی توان انجام این کار را  از طرف دیگر،

در  داشته، و از طرف دیگر،واثقی ن اتروانشناسی و یا طبیعت ذات انسان ها اطالع

گریبانگیر ارگانهای حکومتی منجمله دستگاه انواع فسادها که ای کشورهای متجدد نشده 

رسیدگی به شکایات  ،مردم به بی طرفی این دستگاه ها اعتماد ندارندو ست، آنهاقضائی 

 ردمات مو اکثر اوق بودهوقت بگیر و پر هزینه و اغناء کردنشان به اجرای عدالت مردم 

اعث می شوند که این عوامل ب. قانع نمی شوند از اجرای عدالت توسط این دستگاه ها

در کشورهای متجدد، در کنار  .دارندندست از انتقام جوئی های خودسرانه بر مردم

شده به اجرا گذاشته " عدالت مسترد کننده"برنامه هائی به نام رسمی دستگاه های قضائی 

معموالً همراه خانواده و دوستانشان، او،  فعول شرارتهایمدر این وضع خاطی و . است

ای که از طرف دستگاه قضائی بعنوان  کننده شخص بی طرف و تسهیلسرپرستی ه ب

قربانی فرصت می دهند  در این جلسه به. می شونددور هم جمع  ِحَکم منسوب می شود،

از آن خطاکار با  بعد. وردآبه زبان بطور مفصلی تا خشم و مشقتی را که متحمل شده 

، قبول خطاکاری پشیمانی واقعی خود را اثبات کرده و آمادگی خود را برای جبران

جالب این است که چنین برنامه هائی بخوبی مفید . اعالم می کند مالی،جبران معموالً 

همین روش در برقراری صلح . دنمی کاه را واقع شده و بار سنگین دستگاه های قضائی

این نوع پوزش . گیری از انتقام های بین المللی نیز مفید واقع می شودو آرامش و جلو

بعد  آلمانحکومت پوزش . طلبی ها در دیپلماسی های سالهای اخیر مرسوم شده است

از یهودیان بخاطر هولوکاست؛ دولت امریکا از ژاپنی های ساکن امریکا بخاطر  هیتلری

عی زندانیان لهستانی؛ انگلیس بخاطر توقیف دسته جمعیشان؛ روسیه از کشتار دسته جم

 هتژاپنی ها از کره ای ها به ج رفتارهائی که با ایرلندی ها، و هندی ها انجام داده بود؛

واتیکان بخاطر جنگهای دینی،  ؛هنگام اشغال کره به روسپیگری کشیدن زنان آن کشور
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راه انداخته  طی تاریخکاتولیک ها آزار یهودیان، تجارت برده ها، و سرکوب زنان که 

تر ایرانیان هنوز هم منتظر عذرخواهی رسمی . از چنین عذرخواهی ها هستند ،ندبود

مردادی هستند که رهبر منتخبشان دکتر مصدق را  38حکومت ایاالت متحده از کودتای 

را قبول حکومت ترکیه تحت فشار بین المللی است تا قتل عام ارمنی ها . بر کنار کرد

زیر تعداد عذرخواهی های سیاسی و دینی را  نمودار. پوزش بطلبد هانکرده و رسماً از آ

عذر خواهی های کشورها بخصوص بعد از جنگ ها و . در هر دهه نشان می دهد

این گونه پوزش طلبی ها . خونریزی ها به سهل و آسانی عذرخواهی بین دو انسان نیست

ام می گیرد باید بدیع، که از طرف رهبر و یا رهبران یک و یا دو طرف مخاصمه انج

ً نمادی نباشند داوطلبانه، بعد از . پرمخاطره، آسیب پذیر، و غیرقابل فسخ بوده و صرفا

جنگ بی حاصل ایران و عراق که چنین کاری به انجام نرسید فقط با برکنار شدن قهر 

آمیز صدام و روی کار آمدن حکومتی مخالف او صلحی معنی دار بین دو کشور برقرار 

 . شد

 

 .3111تا  6311نمودار تعداد عذرخواهی های بین المللی بین سالهای : 61-3شکل 

حکومتهای مشروع، بی طرف و دارای ساختار قضائی سالم و بدور از فساد 

و مورد اعتماد توده  رده،که قوانین بی طرف و خالی از ایدئولوژی را در اجتماع پیاده ک

در . ای کاهش خشونت های انتقام جویانه اندی مردم قرار می گیرند، بهترین عوامل بر

 برداشتهای شخصی، و براساس شده غیر این صورت مردم به زعم خودشان قانونگزار

قضاوت کرده، و اجرای عدالت را به دست خود گرفته و هرج و مرج مخربی بر اجتماع 

هائی از خطا شرارت بار تربمراتب  ها در این حال همیشه انتقام. حکمفرما خواهد شد

برای مثال سوء ظن یک مرد برای رفتاری که از  .مرتکب شده اندخاطی که  هستند
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و زندانی شدن مرد  و فرزندانش، همسرهمسرش سر می زند، ممکن است به قیمت جان 

 ،فرشته ی زیبای عدالت چشم بسته، ترازو به یک دست (Justitia) جاستیسیا .شودتمام 

ل انسانها را در ترازوی قضاوت ای طرفانه اعمو شمشیری به دست دیگر دارد، تا ب

وجود . ال خود برساندسنجیده و با شمشیر و بدون هیچ التفاتی خاطیان را به سزای اعم

در اجتماع که حق را به حقدار  چنین دستگاه بی طرف و چشم بسته به ارتباطات افراد

، از طرف دیگر .دالزام به انتقام جوئیهای فردی را بشدت کاهش می ده خواهد رساند،

وکال و یعنی  ،نتایج ارزیابی های دیگرانمی توانند  قضاوتهای عادالنه ی این دستگاه ها

و آنها را از گرداب بد قضاوتی  ،کردهرا در مغز طرفین دعوا تزریق  بی طرف قضات

بدبخت ساکنین اجتماعاتی هستند که دستگاه های . ای که در آن افتاده اند نجات دهد

 . و مورد اعتماد مردم نباشند ،ها به فساد کشیده شدهقضاوتی آن
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 ی از فرشته ی عدالت مجسمه ا: 61-1شکل 

برای جلوگیری از زیاده روی های حکومتها در مجازات خاطیان، قوانین باید 

 ، بدون التزام های ایدئولوژیکتوسط قوه ی مقننه ای وضع شوند که منتخب واقعی مردم

نه تنها باید با علم قضا آشنا باشند، بلکه در تنظیم قوانین جزائی از  نمایندگاناین . اشندب

و طبیعت ذات  ولوژی ها حذر کرده و از علوم جدید بخصوص روانشناسی انسانهاایدئ

از شروط اساسی ی مجریه و قضائیه از قوااستقالل قوه ی مقننه . آنها آگاهی داشته باشند

جوابگوئی آنها در برابر  ؛دستگاه قضائیسطح باالی منتخب بودن اولیاء . کار آنهاست

برای تخلفاتی که انجام می دهند،  جازات سنگین؛ و عدم مصونیت و امکان مقانون
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بخصوص فساد مالی، قضاوتهای تبعیض آمیز، و اجازه ی دخالت دادن قوای دیگر در 

در این وضع است که دستگاه . سالمت این دستگاه است تصمیماتشان، از شروط اصلی

به . ندباال ببر خودشان و حکومتمی توانند حس اعتماد مردم را نسبت به  های قضائی

نظر من ضوابط انتخاب اولیاء قوه ی قضائیه و مسئول دانستن آنها در مورد قضاوتهائی 

اولیاء قوای . که انجام می دهند، باید بمراتب سخت تر از منتخبین دو قوه ی دیگر باشد

ساکنین کشورهائی که . سه گانه نباید هیچگونه نفعی از اجرای عدالت عایدشان شود

هم وانین سهل انگاری کرده و به مردم اجازه می دهند، و مردم حاکمین در اجرای ق

را زیرپا بگذارند، بیشتر دست به  (civic norm)عادت کرده اند که آداب شهرنشینی 

عدم رعایت قوانین توسط اولیاء امور حکومتی در هر . خشونتهای انتقام جویانه می زنند

این ایده  توسط شهروندان نشینیآداب شهراجرای عدم توان دولت در کنترول سطح، و 

خود دست  لذا، ،را در ذهن مردم ایجاد می کند که حکومت قادر به اجرای عدالت نبوده

از آداب شهر نشینی می توان از دادن . می زنندآن اجرای قضاوت، تعیین مجازات و به 

اد کالن در اقتص. را نام بردعادالنه تا دادن مالیات  ،بلیط اتوبوس به هنگام سوار شدن

می  محاسبهجزئی از ثروت ملی یا اجتماعی توسط شهروندان آداب شهر نشینی اجرای 

بانک جهانی معیارهائی به نام اجرای قانون دارد که نشان دهنده ی توان دستگاه . شود

که مردم با هم می  اجرای قراردادهائیطرز  ،های قضائی در اجرای عدالت در اقتصاد

این معیارها مطابقت نعل به نعل با . بازار سیاه و غیره است ،هابندند، طرز رفتار بانک 

هرچه آداب شهرنشینی . درجه ی رفتارهای انتقام جویانه ی ضد اجتماعی مردم دارند

وخیم تر می  مردم هم نسبت به یکدیگر ی رفتارهای انتقام جویانهرعایت شوند، وخیم تر 

اجرای آنها تعیین کننده ی  و طرز قوانینو نوع  در واقع رفتار حکومت ها با مردم. شوند

 . هستند یکدیگررفتار مردم با 

بلکه  ،منظور از وضع قوانین جزائی نه تنها اثر بازدارندگی مجازاتهاست

این ناتوان . ناتوان کردن خاطیان برای انجام رفتارهای این گونه در بقیه ی عمر آنهاست

که به قیمت آزادی و یا جان خاطی د نممکنست متضمن مجازاتهای سنگینی شو هاکردن

این وضع این قوانین و اجرای منظور از باید به شهروندان تفهیم شود که . تمام شود

، بلکه نخواهند برد انخطایش هاینه تنها نفعی از کار انمجازاتها این است که خطا کار

نند که هدف مردم باید بدا .خواهند شدمشقاتی را متحمل  می دهنددر قبال عملی که انجام 

دستگاه های قضائی پیاده کردن برداشتهای ایدئولوژی خاصی نیست، زیرا معموالً اکثر 

ای اعتقاد  ایدئولوژیهیچ به  ، گرچه ممکن است تظاهر کنند، ولیمردم اجتماعات
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. هستند همه ی انواع آن و در عمق وجود خود طرفدار آزادی از قید و بندهای ،ندارند

 . زا می شود گاه قضائی در بین اکثریت مردم خصومتایدئولوژیک کردن دست

 

  :شرارت های سادیستیکی

دیگران آزاری یا سادیسم لذت بردن از چهارمین ریشه ی خشونت در انسانها 

متفکر و فیلسوف فرانسوی در زمان انقالب فرانسه  نام ) eSadA. F. de( ساد. است

انجام می داد مفعوالن خود ر جسمی همراه با آزا ،بود که رفتارهای جنسی غیرمتعارفی

بطور متعارف سادیسم تمایل به لذت جنسی  .و در باره ی آنها داستان سرائی می کرد

بردن از آزار دیگران است، ولی بطور کلی می توان این اصطالح را در هر موردی که 

نجام ، و یا حتی تماشای ادیگران روانی، آزار و تحقیر –جسمی  مشقاتدرد، انسانها از 

وارد کردن عمدی درد و مشقت بی هدف . ، بکار بردلذت می برند توسط افراد دیگر هاآن

بلکه از نظر ذکاوتی هم به  ،اخالقی است غیربه افراد بی گناه و لذت بردن از آن نه تنها 

هیچ عنوان قابل توجیه نیست، زیرا در ازاء آزار و اذیتی که قربانی این گونه رفتارها 

ند شکنجه گر هیچ نفع شخصی که در بقاء و سعادتش اثری داشته باشد، متحمل می شو

 . بیرحمی و شقاوت های سادیسمی حداقل در پنج موقعیت پیش می آیند. نمی برد

. شکنجه دادن دیگران می تواند از خشونت ابزاری سر برآوردمورد اول در 

زد، حکومت های مستبد از آنجا که تهدید به شکنجه مخالفان سیاسی را به وحشت می اندا

و خودکامه برای نشان دادن خشونتی که برای ادامه ی حکومت غیرمشروعشان الزم 

می بینند، مکرراً دست به این کار زده و اجازه می دهند که این شکنجه ها رسانه ای 

از قدیم . اگر شکنجه ها پنهان بمانند اثر بازدارنده ی خودشان را از دست می دهند. شوند

های حکومتی و یا حتی قضائی از شکنجه دادن به هدف اعتراف به گناهی  دستگاه

واقعی، و یا به هدف جلوگیری از اتفاقی ناگوار، و یا جرمی ساختگی که مورد مصرف 

شکنجه دادن مخالفان سیاسی به هدف . کرده و می کنندحکومت قرار می گیرد، استفاده 

ابزاری است که مورد مصرف بعضی  گرفتن اعترافات تلویزیونی و خودشکنی عقیدتی

از حکومتهائی قرار می گیرد که از روانشناسی انسانها آگاه نبوده و از اثر معکوس این 

مشخص شده است که اطالعات بدست . برنامه ریزی ها در ثبات حکومتشان بی خبرند

و آنهم فقط در مقصران ارزش  ،تا حد مختصری های جسمی شکنجه دادنطریق آمده از 

در مواردی که شکنجه طاقت فرسا می شود، مفعول شکنجه هر چه را که شکنجه . رددا
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و یا برقراری امنیت گر می خواهد اعتراف می کند، لذا ارزشی برای اجرای عدالت 

از این نظر است که در کشورهای متجدد شکنجه بعنوان ابزار اجرای . نخواهد داشت

فقط باعث التهاب بیشتر هم سیاسی  مخالفانشکنجه ی . اعالم شده استعدالت غیرقانونی 

 .می افزاید آنو بر ضدیت مردم با  ، بر نامشروعیت حکومت افزوده،اجتماعی شده

این نوع مشقت دادن ها هم . مورد دوم شکنجه مجازاتهای جنائی و دینی هستند

و به هدف ایجاد رعب و وحشت در افراد به منظور نهائی جلوگیری از  ،ابزاری هستند

مطالعات زیادی نشان داده اند که اثر بازدارنده ی این شکنجه دادنها و یا . طاکاریهاستخ

 ،کشتن با اعمال شاقه بمراتب کمتر از مجازاتهائی است که خشونت کمتری بهمراه داشته

و یا منسوب از این گذشته دست زدن حکومت به خشونت، . ولی اثر مطمئن تری دارند

کرده و حکام نهادینه و دین خشونت را در جامعه  ،به خدا کردن مجازاتهای خشونت بار

اگر حکومتها تنها راه چاره ی مبارزه با . و خداوند را به خونخواران شبیه می کنند

خطاکاری ها را خشونت در مالء عام عرضه کنند، افراد اجتماع نیز از همین روش 

ی معیوبی ایجاد می شود تبعیت کرده و برای حل مسائلشان دست به خشونت زده و حلقه 

جان کردن ی و رسانه امشاهده . شاهد هستیمدر کشورهای مختلف که نمونه های آن را 

به جرم بزهکاری بجز نشان دادن دل سنگی، فقدان  ، ودادن مجرم جوانی بر باالی دار

و نبود برنامه ریزی های اجتماعی برای  ،دلسوزی، دل رحمی، و هم دردی مسئوالن

، و غیر منطقی و ی که پیش می آیندمسائلمنطقی و عقالنی حل مشکالت و جلوگیری از 

 .د آوردنهیچ ثمر دیگری به بار نخواه ،و انتظامیمعقول بودن دستگاه قضائی 

 جزء رسومعام در فرهنگهای بسیاری مشقت دادن انسانهای دیگر در مالء  

اتورها و یا مجبور لذت بردن از به جان هم انداختن گالدی. بوده است تفریحی آنها

، کشتی های کردنشان به جنگ با حیوانات درنده، تا لذت بردن از مسابقات مشت زنی

و درگیری های خشونت زا در مسابقات ورزشی که باعث آسیب بازیکنان می  خشن،

هر کسی که با دیدن . خواند مبتالبه انسانهانوع سادیسم های  شود، را می توان از این

تجاوزات  ،کشتن تدریجی کشتن، و یا شکل انداختن، قطع عضو،مشقت دیگران، از 

حتی در فیلم ها لذت می برد، و یا آنها را توجیه کرده و تشویق می کند، مبتال به جنسی، 

شکنجه گران دادگاه های تفتیش عقاید چه طی تاریخ و چه در . درجاتی از سادیسم است

ه ی کسانی دست می زنند که به بی شکنجه گرانی که با افتخار به شکنج ؛زمان معاصر

 ؛زندانبانانی که بی جهت به آزار زندانیان می پردازند ؛گناهی آنها اذعان دارند

گناهی را  یبایدئولوگهائی که با افتخار و جلوی دوربین های فیلم برداری گروگانهای 
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ی  رهبران سیاسی ای که این گونه دستورات را صادر کرده، و یا اجازه ؛سر می برند

 ،و همگی از این رفتارها لذت می برند و یا خود با دیدن ؛چنین رفتارهائی را می دهند

همه مبتال به نوعی سادیسم  ،شنیدن و یا ارتکاب به این اعمال دچار مشقت نمی شوند

 .هستند

به هدف لذت جنسی با دنبال کردن، به دام انداختن،  بیماران روانی ای که

زنها می زنند مرتکب وخیم ترین دست به کشتن گروهی  و تجاوز جنسی ،شکنجه دادن

در همین سطح رفتار . دنخشونتهائی می شوند که در سطح بین فردی به انجام می رس

به دلیل رفتارهای غیر متعارف و  ،از نظر خودشانرا  ی غریبهکسانی است که زنها

از آن لذت برده و  و به قتل رسانده،قضاوت کرده و جنسی و با زیربنای برداشتهای دینی 

یکی از پست ترین  شرکت در. ، دچار سادیسم وخیمی هستندبه آن افتخار می کنند

رفتارهای بشر یعنی سنگسار کردن کسانی که محکوم به رفتارهائی شده اند که مطابقت 

ً در نظم اجتماعی اشتهبا ایدئولوژی های دینی ند هیچگونه اثر محسوسی هم ، و احیانا

حاکمان دادگاه هائی رهبران ادیان باستانی و . است ز سادیسم زیربنائیا ندارند، تظاهری

می کنند بی شک باید رگه هائی توانمند از سادیسم کرده و هم که چنین احکامی را صادر 

 .دنبر وجودشان حکمفرما باش

هنگام جنگها و توسط سپاهیان غالب بوفور، جنسی رفتارهای سادیسمی   

ی رفتارهای سادیستیکاز نظر زیست شناسی، . ارش می شودبخصوص بر علیه زنان گز

بوده و بروزشان  بسیار رمزآلود ،که نفعی برای بقاء فرد و یا گروه های اجتماعی ندارند

 ست، یکی انگیزه ی لذت بردن از مشقات دیگران، و دیگریعامل بیماری زامحتاج دو 

غزهای سالم برای خلق چنین از دست دادن توانهای بازدارنده ای که مانع بزرگی در م

 . رفتارهائی هستند

انگیزه برای  چندین با کمال تأسف باید گفت که طبیعت انسان حداقل مجهز به

و آسیب پذیری مشاهده ی یکی جذبه ی بیمارگونه به . لذت بردن از مشقات دیگران است

این . معروف است( gsesbos) که به رقص مرگ ،موجودات زنده استجان دادن 

ان جذبه ای است که باعث می شود بچه ها پای ملخ ها را بکنند، مورچه ها را لگد هم

، و بدون هدف و بالغین با اشتیاق ؛مال کنند، پرنده ها را با تیر و کمان هدف قرار دهند

و مرگ آور شده  که موجب آسیب های شدیدگرد آیند ی تصادفات در اطراف کمک کردن

ی کنند که در آن انسانها و دیدن فیلم های وحشت انگیزیا پول و وقتشان را صرف  ؛اند

 و یا بدون احتیاج حیاتی به شکار حیواناتی ؛رقت باری جان می دهندیا حیوانات بطور 
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ممکن است انگیزه ی نهائی سلطه بر . پردازند که در پرورش آنها هیچ سهمی نداشته اندب

وسط بعضی از انسانهای متوهم ت چپوخودساخته و این برداشت شاید و  ؛سامانه ی حیات

را انسانها  خدای انتقام جو و خشنی که بهر بهانه ای حکم مرگ صادر می کند،باشد که 

و به آنها اجازه ی هرگونه دخل و تصرفی در  ،قرار دادهبر روی زمین  ودخلیفه ی خ

بعید نیست که همین برداشت . داده استرا موجودات زنده و غیر زنده ی کره ی زمین 

ودساخته و انتصاب دستورات خشن به خدا، ریشه در سادیسم انسانهائی داشته باشد که خ

به ممکنست  مانند ویروس وخیمی این انگیزه ی بیماری زا. مؤلف این قوانین بوده اند

و آنها را مفعول رفتارهای خشونت زای این گونه ای  بقیه ی انسانها هم بسط پیدا کرده

 .قرار دهد

رای لذت بردن از مشقات و زجر کشیدن دیگران سرشت غلبه وم بسانگیزه ی 

لذت می  ،انسانها از سقوط قدرتمندان، بخصوص اگر عامل عذاب آنها باشند. گری است

در پائین وقتی که انسان ها بجای به باالتر ها نگاه کردن و احساس ضعف . برند

کنند که ینانی پیدا و ادراک اطم کردهبه زیردستان نگاه ممکنست ، کشیدنشان می کنند

ی احساس اطمینان لذا ،هستند و حتی ایراد درد و مشقت بر آنهاقادر به زورگوئی و غلبه، 

باالترین شکل قدرتی که شخص می تواند بر دیگران اِعمال . ذهنی در آنها ایجاد می شود

، بدون این که از این ستآنهاو در حداکثر مورد کشتن  ،کند، توان ایجاد درد و مشقت

در شرائط . کار احساس تنفر کرده، و یا ترس از مجازات در مغزش ایجاد شود

 (MRI)با ام آر آی  آزمایشگاهی که در افراد چنین احساساتی ایجاد و مغزهایشان را

درگیر سامانه ی جستجوگر یعنی  ده اند، بخشهائی از مغز یعنی استریاتوم کهمطالعه کر

 . ال می شوندهستند، بشدت فع خواستن و دوست داشتن

عدالتی که دستگاه های قضائی اجرا . انگیزه ی سادیسم انتقام است چهارمین

می کنند شخص سومی و بهداشتی شده به حساب می آیند، در حالی که انتقام سادیستیکی 

نکته ی اساسی مجازاتهای اخالقی گرا این است که . مجازاتی شخص دومی است

این امر که در واقع . متحمل درد و مشقت شود خطاکار به جرم گناهی که مرتکب شده

انتقام مستلزم اطفاء واکنش . نوعی انتقام است بطور طبیعی برای انسانها لذت بخش است

همدلی و هم دردی مغز است و وقتی لذت بخش است که خطا کار بداند که بخاطر 

جو نتیجه می انتقام فرد لذا، مغز . خطائی که انجام داده متحمل درد و مشقت شده است

این او اعمال شده توسط خود می تواند بهتر از مجازات ن رفتار مشقت زائی هیچگیرد که 

 . ایده را منتقل کرده، و لذت انتقام و مشاهده ی مشقت قربانی خود را به او بدهد
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بیشتر کسانی . جنسی است لذتهایانگیزه ی برای رفتارهای سادیسمی  پنجمین

مازوخیستی می شوند، متعلق به گروه مازوخیستی  –سادیستی که دچار انحرافات جنسی 

بارها . هستند و از درد و مشقتی که خودشان متحمل می شوند دچار لذت جنسی می شوند

بخش هائی از ها شرح داده ام که مدارهای رفتارهای جنسی و تهاجمی در  در نوشته

رنگ و  ،خصوص در مردهاب ،سامانه ی لیمبیک مغز جای گرفته اند، لذا این دو رفتار

سربازان . رفتارهای تهاجمی مردها به وفور جنسی می شوند. بوی یکدیگر را می گیرند

در جبهه های جنگ هنگام کشتن سربازان طرف مقابل و غلبه بر آنها به وفور دچار 

. ستنیانزال منی هنگام مقاربت جنسی  بی شباهت به لذتحالت ذهنی ای می شوند که 

ای سازمان یافته ی حکومتی هم بوفور همراه با رفتارهای جنسی می شکنجه کردن ه

ایران در برخورد با زندانیان  مأموران حکومت های مشمئز کننده ی جنسیرفتار. شود

بطور شرم  6288بی گناه بازداشتگاه کهریزک در اعتراضات بحق سیاسی آنها در سال 

بر کشور بجای مجازات خاطیان آوری این رفتار سادیستیکی را به نمایش گذاشت و ره

گزارشات زیادی از استمناء . بازداشت شدگان را مستحق چنین رفتارهائی قلمداد کرد

. ندافسران آلمانی حین شالق زدن زندانیان اردوگاه های جنگ جهانی دوم گزارش شده ا

یا  زندانبانان، شکنجه گران، و تمامی کسانی که دستور انجام چنین رفتارهائی را داده و

بطور . دچار سادیسم جنسی هستند ،بعد از انجامشان خاطیان را مجازات نمی کنند

شده  ان سوق دادهسرشتی سامانه ی لیمبیک زنها به سمت تغذیه و پرورش دادن کوک

ی خشونت بارشان نیز در این زمینه بروز می ااست، لذا در مواقع بیماری زا رفتاره

ی به ا و یا شیئ ،داخل کردن آلت تناسلیشه با همیمردها  های رفتاریسادیسم . کنند

 ،رساندن آسیب های جسمی تا حد مرگیا ، و در بدن دیگران( چاقو یا گلوله) همان شکل

بیشتر با سادیسم زنها  دهند؛ در حالی کهمی به آنها لذت بیمارگونه قطع عضو و امثالهم 

ادیستیکی این رفتارها زنهای س. ظاهر می شودمفعوالنشان مسموم کردن، یا خفه کردن 

 .کودکان و یا کسانی انجام می دهند که به آنها اعتماد دارند ،را بیشتر با بیماران

  

در مورد تمایل به رفتارهای سادیستیکی نیز عوامل بازدارنده ای در مغز 

اگر انسانها درد یکدیگر را . قدرتمندترین این عوامل همدردی است. انسانها تعبیه شده اند

. می شود دراک و احساسند، آزار رساندن دیگران مانند آزار رساندن به خود ادرک کن

د که قربانی آنها نی اجرا می شوهنگام از این نظر است که رفتارهای سادیستیکی بیشتر

و خارج از دایره ی کسانی قرار گیرد که  ،شده ارزیابیددمنش، و یا کمتر از انسان 
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برای جلوگیری از آسیب رساندن به دیگران توان  .قرار می گیرندآنها مفعول همدردی 

خود شخص هم هست، مکانیسمی منافع همدردی محتاج هم طراز کردن منافع دیگران با 

بعالوه، برای جلوگیری از رفتارهای آزار دهنده به دیگران . که همدلی خوانده می شود

را " مقصر بودن"و  "گناهکاری"مغز باید قادر باشد ادراک باز دارنده ی دیگری به نام 

می دانیم که مغز با در نظر گرفتن شرائط، تا حد زیادی قادر به ارزیابی . خلق کند

اگر نتایج برخالف انتظار در انسانهای سالم . است هابرنامه های رفتاری بعد از اجرای آن

در  احساس گناه و تقصیر ،آسیب به بینند از رفتارهای شخص ، و دیگراناز آب در آیند

را نتیجه ی برنامه ریزی های رفتاری اگر سامانه های ارزیابی کننده  .پیدا می شود مغز

و  گرفته،جلو انگیزه ها را  و باید گناهکارانه ارزیابی کنند، مغز های سالم می توانند

مغز نتواند  مختلفه،ولی اگر بعلل اختالالت . مانع اجرای رفتارهای خشونت آمیز شوند

را انجام دهد، و یا انگیزه ها به حدی قدرتمند باشند که ادراک گناه  بخوبی این ارزیابی ها

. می زند دست به انجام رفتارهای خشونت باررا وتو کنند، شخص بدون این ادارک 

بارها در تاریخ و هم چنین در زمان معاصر افرادی سادیستیکی گزارش شده اند که 

رهای ایدئولوژیک چنان در آنها انگیزه ی دست یابی و یا حفظ قدرت سیاسی و یا باو

و یا  ،خود فرزندان غریبه ها، آسیب و حتی کشتن ،است که از شکنجه توانمند بوده

 . می بالند هاو با لذت به آن ،دوستان و افراد بی گناه نیز احساس گناه نکرده

فرهنگی  موانع می کنند،جلوگیری دیگری که از رفتارهای سادیستیکی عوامل 

 شامل حرام ها اخالق باور،  و در افراد دین باورقابل مالحظه ای از آن بخش هستند که 

حتی . است هنگی مختلففر –زدارنده های مکتب های اخالقی و با ی دینیو مکروهات 

به این که ایراد  باوربدون درگیر کردن نیروهای بازدارنده ی سرشتی مغز، هر گونه 

می  ،ندقابل قبول نیست رفتارهائیآنها، کشتن یا و  ،آزار دیگران ،عمدی درد و مشقت

بر اساس اعالمیه ی جهانی حقوق بشر . تواند و باید مانع رفتارهای سادیستیکی شود

پایمال  که موجه جلوه داده شود، ال حکومتی، به هر دلیلیشکنجه دادن افراد توسط عم  

رفته است این امر طوری مورد قبول کشورهای متجدد قرار گ. کردن حق انسانی آنهاست

که بعضی از رهبران ارتجاعی حکومتهای غرب که ساختار ذهنی قرون وسطائی و 

و احیاناً  ،حفظ کردهبرای توجیه بعضی از رفتارها خود را سیاسی  –ایدئولوژی دینی 

را به  و یا مظنونین تمایالت سادیستیکی در خود و یا مشاورانشان وجود دارند، متهمین

به عتراف گیری و یا آزار و ایجاد ارعاب در دیگران، به هدف ایا منظور شکنجه 

کشورهائی می فرستند که هنوز پا به دوران تجدد نگذاشته، در دستگاه های قضائیشان 
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مکانیسمی که . شکنجه دادن رسمی قابل قبول بوده و باور به حقوق بشر ندارند

rendition منظور قانونی جلوه همین رهبران به . یا بازگردانی و تسلیم خوانده می شود

دادن رفتارهای سادیستیکی که در کشور خود نمی توانند انجام دهند، بعضی از این 

مانند )متهمان را در اردوگاه هائی زندانی می کنند که خارج از سرزمین خود هستند 

تا ( زندان خلیج گوانتانامو که در خاک کوبا قرار دارد و در رهن ایاالت متحده است

در سرزمین  فشار افکار عمومی بعلت تابو انگاشتن شکنجه در هر شرائطیبتوانند از 

ی البته منع های فرهنگی از این قبیل هم می توانند تحت تأثیر انگیزه ها. بکاهند خود

و  ،رنگ باخته و افراد اجتماع این رفتارها را چشم پوشی کرده مختلف مانند انتقام جوئی

در کشور خودمان . را بدهند شرارتهاجام چنین بطور ضمنی به حکومت ها اجازه ی ان

با وجود توانمند بودن  ،که احتماالً اکثر افراد طالب حقوق شهروندی و حقوق بشر هستند

ً اعتراض های جمعی به اعدام های فل  باورهای دینی توده ها ه ای، دادرسی های ، ندرتا

مردم گروهی از بالعکس  د، بلکهنو یا شکنجه ی بیگناهان انجام می گیر ،چند دقیقه ای

با شوق و اشتیاق با نشان دادن انگیزه های سادیستیکی در مراسم اعدام، دست بریدن ها 

اگر شرکت کنندگان در این مراسم از . لذت هم می برند شاید و سنگسارها شرکت کرده و

ذهنیتی اول در حالت . نمی برند، باید دچار دو حالت ذهنی باشندلذت  آنهامشاهده ی 

در حالت ذهنیت خنثی . و در حالت دوم ذهنیتی مشمئز کننده به آنها دست می دهد ،نثیخ

مغز شخص باید دچار اختالل در ایجاد ادراکاتی از نوع همدردی، همدلی و دلسوزی 

. شده باشد که عالئم اختالل سرشتی و یا اکتسابی در وظائف قشر لوب جلوپیشانی هستند

کردن احساسات منفی و تنفرآمیز از این گونه رفتارها در شق دوم که شخص علیرغم پیدا

واضح است  .در آنها شرکت می کند، باید دچار اختالل روانی از نوع خودآزاری باشد

 .هستندکه لذت بردن از این رفتارها سادیستیکی 

و سرشتی ایجاد شده در  احتماالً قویترین مانع برای آزار دیگران تنفر اندرونی

از آسیب رساندن به  و ،ائی است که به درستی پرورش پیدا کردهمغز سالم انسانه

که ما  یدر طبیعت. دچار تنفر می شوندموجودات زنده، بخصوص انسانهای دیگر 

، شنیدن صدای زجه، و جیغ، یا رؤیت انگاریموحشی می آن را انسانهای خودپرست 

ه بخاطر فعال شدن این امر ن. می شودی آنها زار یک نخست پا مانع غذاخوردن بقیه آ

ی وحشتایجاد ادراک بلکه ناشی از  ،این حیوانات است سامانه ی اخالق دینی یا فلسفی

خلق این حالت یکی . ایجاد می شود شاهداندر مغز  دیگر اتاز خشمناکی حیوان است که
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که در نوشته  دیگر از محصوالت نورونهای آئینه ای در مغز حیوانات مغز دار است

 .امداده  شانرحهای گوناگون ش

از سربازان داوطلب آلمانی که به آنها دستور کشتن طی جنگ جهانی دوم، 

مورد احساسشان  رد ،داده بودند طپانچهاستفاده از با از فاصله ای نزدیک و یهودیان را 

هیچ کدام گزارشی از ادراک . سؤال شده استاین بی گناهان قتل ارتکاب در لحظه ی 

این قتل ها، و یا ترس از مجازات های بعدی نداده اند، بلکه همه گناه، غیراخالقی بودن 

در که  پیدا می کرده اندرا از انجام این عمل وحشیانه  اندرونی مشمئز کننده ای ادراک

برای این ناپایداری  فیزیکی ی شدید مانعبا ایجاد تنفرابتدای ارتکاب به چنین فجایعی، 

ند ه ااین سربازان مجبور به این کار می شددر روز های اولی که . کار می شده است

روزها طول . نده ااحساس تهوع شدیدی به آنها دست می داده و بعضی استفراغ می کرد

و احساس گناه در بعضی از آنها  دهمی کشیده تا ارزیابی های اخالقی وارد معرکه ش

کوب کرده، تا اکثر آنها به این ادراکات منفی عادت کرده، یا آنها را سر. ایجاد کنند

 . بتوانند به ادامه ی جنایاتشان دست بزنند

شرائط زیادی وجود دارند که بعلت ساختار ناهنجار مغز، چه سرشتی و چه 

چنین بازدارنده هائی توان کافی برای جلوگیری از رفتارهای سادیستیکی  ،اکتسابی

باشند، ضعف  ، حتی اگر بخوبی شکل گرفتهدر شرائط خاصی این بازدارنده ها. ندارند

و رفتارهای  ،بر آنها چیره شده پیدا کرده، یا انگیزه ها، و یا فشارهای اجتماعی

رفتارهای بهم خورده و بشدت هنگامی که نظم اجتماعی  .سادیستیکی شیوع پیدا می کنند

آید که مردم خود به می شود، فرصتی بدست می حکمفرما بر جامعه توده ای آمیز جنون 

تنفر از ِِ  اکتسابی مغزی –در این حال است که موانع سرشتی . سندتصفیه حساب ها بر

در  .آسیب رساندن به دیگران برداشته شده و عنان اختیار از دست مردم خارج می شود

ت سبعی تبدیل ی به ظاهر اخالقی، آرام، متمدن و یا متجدد به موجوداهاتوده  وضعاین 

در هیچ حیوان دیگری گزارش نشده  خود می کنند کهشده و رفتارهائی با هم نوعان 

 .است

است روان پریشانی یا ضداجتماعی بودن ساختار مغزی ای که محصول آن 

خلق برای  آنباعث از کار افتادن مادام العمر توانهای بازدارنده ی  مانع ایجاد و یا

بخش حدقه ای پیشانی و آمیگدال این افراد در مقابله با . رفتارهای سادیستیکی می شود

درد و مشقت دیگران فعالیت کمی نشان داده و ادراک همدردی و هم دلی در آنها ایجاد 

. اجتماعی هستند تمامی کسانی که مرتکب یک رشته از قتل ها می شوند ضد. نمی شود
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اکثر بازمانده های بازجوئی های همراه با شکنجه حکومتها گزارش می دهند که بعضی 

و  ،و به وضوح مبتال به روان پریشانی و سادیسم بوده ،بازجوها با دیگران متفاوت بوده

همان طور که بعداً خواهیم گفت همه ی . لذت می برده اندآنها از شکنجه دادن 

و این شرائط اجتماعی و انگیزه های اکتسابی  ،ضداجتماعی ها قاتل و سادیستیکی نیستند

هبران سادیستیکی حکومت ر. هستند که زمینه ی ایجاد چنین رفتارهائی را مهیا می کنند

ها چنین رفتارهائی را تشویق کرده و از افراد ضد اجتماعی و سادیستیکی برای خاموش 

. و یا حتی به آنها قدرت سیاسی زیادی می دهند ،کردن صدای مخالفین استفاده کرده

به سرعت مانند ویروسی بیماری زا برعکس در شرائط بیماری زای اجتماعی سادیسم 

و افراد بظاهر سالمی که در محیط های زندگی معمولی رفتارهائی  ،کردهشیوع پیدا 

و دست به رفتارهائی این  ،بردهاز درد و مشقات دیگران لذت  ادند،اخالقی نشان می د

نین رهبرانی را شناخته، آنها را از اریکه ی چاز وظائف مردم است که  .گونه می زنند

بیماری زا قی اجتماعی است که این شرائط از وظائف رهبران اخال. قدرت پائین بکشند

 روش های مناسبی ، و با ایجاد خودآگاهی در آنها،به مردم شناسانده را هارا شناخته، آن

  . و یا در هنگام بروز به درمان آن بپردازند ،برای جلوگیری از آنها ارائه

می است، تمایل به رفتارهای سادیس شده بجز در مواردی که مغز بعللی معیوب

، و از آن مهمتر خانوادگی، و طرز برخوردهای و محصول ساختار اجتماعیاکتسابی 

و یا قدرت  ،انگیزه ی دست آوردهای مالی. است اطرافیان با کودکان در حال رشد

حکومتهای مستبدی که برای حفظ قدرت دست به هر کاری می اولیاء سیاسی توسط 

دستگاه هائی و  لباس شخصی ها، امی،ی انتظهاشکنجه گران، نیرو ،زنند، بازرس ها

رواج یافته، نظامی سازمان می دهند که در آنها رفتارهای خشونت آمیز و سادیستیکی 

داده و مرتکبین نه تنها مجازات نمی شوند، بلکه قبح خود را از دست  ،مقبول افتاده

ً و یا غیر مستقیم پاداش داده می شوند اضحی قتل حتی وقتی این افراد بطور و. مستقیما

انجام داده، و یا دست به فسادهای مالی کالن می زنند، حکومت خالفهای آنها را، بعنوان 

تازه کاران این روش ها در ابتدا  . های سادیستیکیشان چشم پوشی می کنندپاداش خدمت

دچار عذاب وجدان می شوند، ولی با گذشت زمان و دریافت پاداش برای انجام 

، اگر در سرشتشان چنین چیزی خوی انسانیباقیمانده های کم کم رفتارهای غیر اخالقی، 

در آنها خاموش شده و به موجوداتی خشن تبدیل می شوند که از مشقات  باشد، باقی مانده

 آسیب رسانده و یا به قتل می رسانند، بدون این کهدیگران لذت برده و بی رحمانه آنها را 

اطالعی از روانشناسی انسانها نداشته، و خود  که ای بازجوهای نوچه. آورند خم به ابرو
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مورد شکنجه را شخص آنقدر به اندازه ی کافی تجربه اخذ نکرده، و یا آموزش ندیده اند، 

در حالی  .اخذ کرده اند آنهارا از  مورد نظر شان قانع شوند اطالعات تاآزار می دهند 

نداشته صحیح از متهم ات که با گذشت زمان شدت شکنجه و آزار ارتباطی با اخذ اطالع

 . و شکنجه گر صرفاً از انجام بدترین شکنجه های ناالزم لذت می برد

در ابتدا از  افراد این. در سادیسم جنسی کالسیک نیز چنین سیری دیده می شود

و یا مقاربتهای جنسی دردآر، ، و خراش های سطحی، و یا ایراد ضربه ،ضربات شالق

ً به خشونتهائی کشیده می  این رفتارها. برندی مفعول خود لذت م فشردن گلوی تدریجا

بتوانند و احشاء شوند تا  ،شود که ممکنست موجب خفگی و یا ضربات مرگ آور مغز

قتل به دست به دلیل سادیسم کسانی که . کنندایجاد  این افرادهمان اندازه لذت جنسی در 

های یجاً خشونت توأم با قتل، برای ایجاد همان اندازه لذت تدرمی زنندهای زنجیره ای 

دام انداختن  به هدف های متهورانه تری و یا رفتار ی انجام داده،بیشترفجیعتر 

ه عنان این حلقه ی معیوب آن چنان تقویت می شود ک. به اجرا می گذارند قربانیانشان

نمایش دست بریدن ها، سنگسار کردن . و معموالً دستگیر می شوند ،اختیار از دست داده

، در ذهن بینندگان همین اثر را داشته کردن آنهاای مالء عام و رسانه ، و اعدام ها در ها

احساس تر می و آنها را در برابر خشونتها بی  زمینه های سادیستیکی را تقویت کرده،

ً از این . کنند اگر در بین این افراد تمایالت سادیستیکی هم وجود داشته باشد تدریجا

 . برده و خود ممکنست دست به چنین کارهائی بزنند نمایش ها لذت بیشتری
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حکومتی و وجدان لباس شخصی های صحنه ای که خشونت سادیستیکی : 61-7شکل 

د اکثر کسانی که به یاری مفعول دقت کنی. .بیدار بعضی از مردم را نشان می دهد

 .خشونت ها شتافته اند خانم ها هستند

 

به آرامش سادیستیکی افسر ویتنامی و قیافه ی مشمئز آلود سرباز زیر : 61-8ل شک

 .هنگام کشتن اسیر ناتوان هم وطنش دقت کنیددر سمت چپ عکس دستش 

از نظر روانشناسی این طور فکر می شود که حالت هیجانی مغز های 

برای مثال، . بین مدارهای متضاد قرار می گیرد یتعادلم وضعدر یک  ی سالمانسانها

با . و گرسنگی با سیری تعدیل می شوند ؛سرخوشی با اندوه؛ ترس با اطمینان مجدد

ً  ثانویاتفاقات احساسات تکرار   و انگیزه ها ،شدهضعیف تر اولیه  احساساتاز  تدریجا

با گذشت زمان این انگیزه های متعادل کننده بمراتب . قویتر می شوند تعادل برای ایجاد

از هواپیما،  برای مثال اولین پرش با چتر. اولیه درک می شوند اتاسبیشتر از احس

، ولی با تر از لذتی است که ترشح ناگهانی آدرنالین از مغز ایحاد می کندبشدت ترسناک 

مغز حس اطمینان را که مخالف ترس است زودتر و قدرتمند تر ایجاد  ،تکرار پرش

سریعتر هم و لذت پرش  کمتر ترشح کرده،، آدرنالین ترس سریعتر ریخته شدهلذا، کرده، 

لذت آور  وضعیتلحظه ی تبدیل ترس به لذت قدرتمندترین . شود می خلقو کوتاه تر 

تکرار  با. چتر باز فریادی از خوشی سر می دهد لحظهپرش با چتر است که در آن 

چتر باز را مجبور  این امر. گذشت زمان واکنش ترس از پرش رنگ می بازد پرش و

به دست به مانورهای خطرناک تری بزند تا  از نوبرای خلق ادراک ترس ند تا می ک
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اگر رفتاری در لحظه ی اول . لذت ببرد آدرنالین آزاد کرده و ی دفعات اولیههمان اندازه 

لذت آور باشد و تکرار نکردنش ناخشنودی کمی ایجاد کند، مکانیسم دیگری در مغز راه 

ای اولین بار هروئین تزریق می کند سرخوشی ناشی از برای مثال کسی که بر. می افتد

این با تکرار . و خماری از آن ضعیف است، آن به سرعت و به حداکثر ایجاد می شود

از مصرف لذت بردن ها  ،معتاد شدن پیداشدن اختالل ساختاری در مغز یعنی وعمل 

و  ی ها قدرتمند ترخمارو کوتاه مدت تر شده، در حالی که ضعیف تر ماده ی معتاد کننده 

 مواد مصرفدر نهایت که  پیش می رودبحدی  این سیر مخرب. می شوندسریعتر ظاهر 

سادیسم . تا ایجاد لذت ،است و ادراک مشمئز کننده ی آن فقط برای جلوگیری از خماری

عالوه بر لذتی که از رفتارش در ابتدا مهاجم . در مغز طی می کندرا هم چنین سیری 

با تکرار . داحساس منفی توانمند و تنفر آوری از نتایج رفتارش می شو دچارمی برد، 

، و باالخره حس اطمینان نیاورده و ضعیف تر شدهعمل این احساس ناراحتی زیاد دوام 

 همین حس اطمینانبا تکرار خشونت . شودتعادلی در مغز ایجاد می خلق و نیروبخشی 

این  در نهایت. کامل تر خاموش می کندلذت بخش تقویت شده و ادراک تنفر را زودتر و 

پیروز شده و کفه ی ترازو به سمت آن سنگینی کامالً ادراک خوش آیند بر ادراک تنفر 

و نه تنها باعث سرخوشی از این رفتارهای خشونت آمیز می شود بلکه اشتهائی  ،کرده

ن در مغز سیری ناپذیر، مشابه معتادان برای بدست آوردن آن و یا جلوگیری از خماری آ

 . شخص ایجاد می شود

خوانده می ( bsotmo gsosehtog) رفتارهائی که خود آزاری خوش خیم

شخص بر احساس منفی اولیه غلبه  هاکه در آن هستندی از لذات اکتسابی هائسندروم شوند

مصرف غذاهای بسیار تند و تیز، غوطه ور شدن در داخل آب های بسیار سرد . می کند

اتوموبیل رانی، و صخره  خطرناک داغ، مسابقاتبسیار ای سونای و یا داغ، حمام ه

باید بر اولین واکنشهای  تازه کاران در این موارد. نوردی از این قبیل رفتارها هستند

خبره شدن . دنبره شود تا تدریجاً در آنها خُ ندردآور، مشمئز کننده، و یا ترس آور غلبه کن

 شدتماس با محرک تنش زا و افزایش تدریجی در تمامی این رفتارها متضمن کنترول ت

 واقعی یا توهمی انجام این رفتارها بر اساس ممزوجی از پاداش های پر ارزش. آنهاست

م شدن، سرمازدگی، مسمو)با خطرات بالقوه ی باال ( سالمتی، طبی، سرعت و غیره)

فع انم یسادیسمرفتارهای در مورد . در ارتباط هستند( ف و سقوطگرمازدگی و تصاد

انتقام توسط  شامل بالقوه هایو ضرر ،غلبه، انتقام، دسترسی جنسی و مالیشامل بالقوه 

حکومتی  انشکنجه گر. در کوتاه یا دراز مدت است و یا اجتماع طرفداران او ،قربانی
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د که مورد شکنجه نکه حکومت ساقط شده و به دست کسانی بیافتبترسند باید از روزی 

آنجا که اکثر رفتارهای خشونت آمیز سادیستیکی اکتسابی هستند  از. اندشان قرار داده 

خانواده ها، دستگاه های آموزش و پرورش و حکومتها باید مانع اولین گام گذاشتن های 

 . افراد در این راه باشند

 

  :ها  ایدئولوژیشرارت های محصول 

راوانی فبیماری زای فراد اجتماع انگیزه های ا بعضی ازهمانطور که ذکر شد 

که در سطح پائینی برای افراد  دارند یبرای دست زدن به رفتارهای شرارت بار

طی  ،ولی. م می شودبه قیمت جان معدودی از افراد تما شده و یامعدودی شرارت بار 

یک اجتماع تاریخ وقتی اجساد بر روی هم انباشته می شوند که تعداد زیادی از افراد 

هر یک از آنها  رای محصوالت مغزودارا شوند که ی مشترک بیماری زائی انگیزه 

بدخیم ترین نوع  این انگیزه ها قادرند. ایدئولوژی می گویندها به این انگیزه . باشد

معتقدان واقعی و متعصب مجموعه ای از انگیزه  هاآنطی که  ها را ایجاد کنند،خشونت 

ه ی دلپذیری به ا بصورت بست، آنربهم بافته های مختلف را بصورت کیش و آئینی

تا  ،دعوت کرده قبول و اجرای دستورات آنرا به  آنهاو  زودباوران اجتماع ارائه،

خشونت های ناشی از ایدئولوژیها، مانند . اهداف معموالً مخربشان را به اجرا بگذارند

نطوری که ، آمربوطه خشونتهای ابزاری وسائلی هستند برای رسیدن به هدف ایدئولوژی

آگاهی از این اهداف ممکن است محدود به . ولوژی هستندرهبران ایدئمطلوب و هدف 

جمع کوچکی شده، و دیگران آلت فعل پیاده کردن افکار و برداشتهای این گروه شوند، 

در اکثر موارد مردم اجتماع . بدون این که از اهداف واقعی رهبران با خبر باشند

ین ایدئولوژی ها در اجتماع پیاده بصورت خوکچه های آزمایشگاهی ای در می آیند تا ا

همانطور که در آزمایشگاه ها هم اتفاق می افتد تعداد معتنابهی خوکچه کشته می . دنشو

رهبران ایدئولوژی ها از . بودن آزمایش پی برده شودصحسح یا نا صحیح شوند تا به 

اورده و خم به ابرو نی افراد اجتماعتعداد این کشته شدن ها و یا مشقت و زجر کشیدن 

 .ی تلخشان بر نمی دارند دست از تجربه معموالً تا زنده هستند، و یاقدرت دارند

را ایده  ها آناهداف  به مفاهیم ایدئولوژی ها متعصب باورمندانرهبران و  

 – یا نباتی و هومئوستاتیکو ورای خواسته های اساسی  ،خوبی های برتر ،آلیستیکی
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ها خواسته های زیست شناسی و اساسی انسانها را آن. عرضه می کنندانسانها حیوانی 

، و بجای آن ایده های (اقتصاد مال خر است گفته ی معروف مانند)پست جلوه داده 

یوتوپیائی ای عرضه می کنند که گرچه رؤیائی، و مطلوبند، ولی در اجتماع مبتال به این 

د عدالت، مساوات، آزادی، مانن)بدست آمدنی نیستند  ،ایدئولوژی ها، و با ابزار ارائه شده

 ولی رهبران ایدئولوژی ها با مسخ کردن اجتماع(. و امثال آنهامجانی بودن خدمات 

دست یابی به این اهداف را سهل و ساده جلوه داده، و معموالً توده های مردم اجتماعات 

نابالغی هم که از ساختار سیاسی و شعور اجتماعی پائینی برخوردار هستند براحتی به 

ایدئولوژی ها انسانها را به سمت  ،طی تاریخ از این جهت است که. دام آنها می افتند

نام  از جنایاتی که بشر به. کشانده اندیکدیگر  نسبت به هارفتارنوع وخیم ترین 

 ؛و یا مذهبی در اروپا ،و مبارزات دینی جام داده و می دهد می توان جنگهاایدئولوژی ان

جنگ  ؛در قرن بیستم جنگهای داخلی روسیه و چین ؛اپلئونجنگهای ن ؛انقالب فرانسه

به نام کمونیست و حقوق  نسل کشی های استالین، مائو، پل پات ؛هولوکاست ؛ویتنام

 اوضاع. را نام برد و اخیراً جنگهای فرقه های اسالمی با هم و با غرب ؛پرولتاریا

که ایدئولوژی ها  هتریب اخروی برتر وپاداش های و یا  ،معنوی و یا اقتصادی دنیوی

که در صدد تخریبش هستند، است از وضعی ارائه می دهند و در شعارها بمراتب بهتر 

و با مخالفان کنار  ،کوتاه آمدهدر مبارزاتشان د که باورمندان به آن نمانع از این می شو

ریخ ناشی از اجرای این ایدئولوژی ها که طی تادر راه رسیدن به یوتوپیای خیالی . بیایند

اورده و در سطح آرزوهای بر ،به هیچ یک دسترسی پیدا نشدهو هزاران بار تجربه، 

از کشته پشته ساختن منعی نشده ایدئولوژی ها  هیچ یک از شدنی در آمده اند، طرفدارانن

، مخالف پیشرفت اجتماعی، برقراری را شیطانی غیرخودی هاها ، زیرا ایدئولوژی ندا

بدست که در مقابل خدای خوبی ها و  ،دنمعرفی می کن ابععدالت، مساوات و تقسیم من

و یا مانع رفتن  ،تیغ بر دست گرفته ی محرومهاتوده  آوری همه ی آرزوهای اجتماعی ِ

 .آنها به بهشت موعود و یا برقراری حکومت عدل الهی در روی زمین شده اند

حقیقی  ایدئولوژی بر خالف علم که شعور یا معرفتی"به گفته ی دکتر سروش 

و مستقل از وابستگی ها است وارونه نما و فریبنده بوده و در خدمت منافع و مشروعیت 

لذا محتوای . ستعقل زداو ، بوده بخشیدن به قدرت حاکمان، معطوف به قدرت و سیاست

دایره ی ایدئولوژی عبارت خواهد شد از اندیشه های باطل بی دلیل و یا اندیشه های دلیل 

ژی ها نقش های زیادی در اجتماع بازی می کنند، که از آن جمله ایدئولو .برندار

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


  

 483 

از خود بیگانه کردن افراد اجتماع؛ دعوت به انقالب وبهم  مشروعیت بخشیدن به قدرت؛

 ."زدن نظم برقرار؛ و کشت و کشتار و خشونت بی حد و حصر را می توان نام برد

 631تا  73یست صفحات ایدئولوژی چ فربه تر از ایدئولوژی،: عبدالکریم سروش*

  6278موسسه ی فرهنگی صراط 

 ناشی از باور بهبرای شناسائی زیربناهای روانشناسی خشونتهای اِعمال شده 

ی را بشناسیم که انسانها برای ایدئولوژی ها الزم است که زنجیره ی بلندی از استدالالت

 ین استدالالت هستندهم. بکار می گیرند "استفاده از وسیله برای رسیدن به هدف"توجیه 

ابزارهای ناخوش آیندی را برای  تامی کنند کرده و انسانها را تشویق طی تاریخ که 

واضح است که در زندگی . ف دلخواه بکار گرفته و آنها را توجیه کننداهدارسیدن به 

ه مورد استفاده قرار می ی مشقت بار برای رسیدن به اهداف موج  ئابزارهاهم روزمره 

و یا خارج کردن  ل جراحی سنگین به هدف باز کردن عروق قلباعمدادن به ا تن. گیرند

و یا استفاده از شیمی درمانی های تهوع آور به هدف جلوگیری از  ،یک توده از مغز

هر ولی،  .ی قابل توجیه هستندمبتال به سرطان از ابزارهابیماران زودرس مرگ و میر 

مستلزم و یوتوپیائی دور از دسترس  لیو ،ندشکوهمرؤیائی و هنگام که رسیدن به هدفی 

از رفتارها نسبت به مخالفان و موافقان یک ایده ی اجتماعی می شود  ی متضاد دو رده

عواقب ، خطرناک شده و انسانها را گرفتار "هدف وسیله را توجیه می کند"استدالل ِ 

مخالفین  ی وجهمت ی شرارت باراولین رده ی این رفتارها. می کند مخرب ایدئولوژی ها

موقتی فیزیکی  از قبیل حذف روشهائیاستفاده از  ابزارهااین قبیل . این ایده ها می شود

زیرپا گذاشتن حقوق  ؛ترور و اعدامیا دائمی با زندانی کردن، تبعید و یا از اجتماع، 

انسانی با  رعایت کرامتعدم  ؛و یا شغلی محرومیت از فعالیت های اجتماعی ؛انسانی

محرومیت از شغل یا ؛ روانی و یا جسمیآزار  مخالفان و خانواده های آنها؛ ردنبدنام ک

و در رسانه های عمومی وابسته به  ندامت گرفتن های اجباری در مالء عامتحصیل؛ 

روئی اکه به محکمه های کنگ ؛ محاکمه های از قبل برنامه ریزی شدهصاحبان قدرت

ی آزاد تفکرات شخصی یا ارائه و محرومیت از  ؛(Kangaroo court)*معروفند

را توجیه کرده و آنها را مقبول  ، و انواع متنوع رفتارهای شرارت بار دیگراجتماعی

 .دنجلوه می ده

 --------------------------------------------------------------------------------

ستند که تبعیض آمیز بوده و به با عجله ای ه و ،روئی دادرسی های ناعادالنهامحکمه های کنگ*

علت نامگزاری آن شباهت مراحل دادرسی به حرکات جهشی . محکومیت های سنگین منجر می شوند
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در انقالبها همین نوع محکمه ها مسئول اعدام های فله ای هستند که نمونه های آن در قرن . ستکنگارو

 .بیستم فراوان وجود دارند

 

و به هدف مورد استفاده ی ایدئولوژی ها  کهی رده ی دومعواقب وخیم وسائل 

گریبانگیر طرفدارانشان می مورد استفاده قرار می گیرند،  نقشه هایشان پیاده کردن

 بسیاری از زیربناترین ساختارهای روانشناسیزیرپا گذاشتن مستلزم این ابزارها . شوند

ود را در عمل طرفداران ایدئولوژی ها اغلب مجبور می شوند تا خ. انسانهاست سالم

و از زیربناترین احساس حفظ حیات  ،قربانی برنامه ریزی های رهبران ایدئولوژی کرده

طرفداران ایدئولوژی ها در این راه از برقراری، . چشم پوشی کنندخود و خانواده شان 

و یا حفظ انواع عالئق و وابستگی ها، روابط عاطفی و احساسی خانوادگی منع شده و یا 

خواست می شود که از این گونه وابستگی ها چشم پوشی کرده و آنها را فدای  از آنها در

دنباله روان متعصب ایدئولوژی ها از قربانی کردن خود، و . اهداف ایدئولوژی کنند

تمامی وابستگانشان در راه ایدئولوژی و یا رهبران آن ابائی نداشته، و اگر در مصدر 

اغلب از . دان خود هم خم به ابرو نمی آورندقدرت باشند، از صدور حکم اعدام فرزن

ایدئولوژی ها خواسته می شود که عالئق شخصی ای را که ممکن است در  دنباله روان

در ایدئولوژی ها تنوع تفکری، و آگاهی از آن . تضاد با ایدئولوژی باشند سرکوب کنند

باره ی  درچه که خارج از مکتب ارائه می شود، ممنوع، و هرگونه شک و تردیدی 

دنباله روان ایدئولوژی ها براحتی به . بشدت سرکوب می شودافکار رهبر یا رهبران 

اخالق شخصی خودشان بوده، و رفتارهائی دست می زنند که خارج از استاندارد مقبول 

، بر خالف زمانهائی که به این افراد .دانندممکنست آنها را غیر اخالقی بدر نهان 

که مورد قبول جامعه واقع  را و رسوم اخالقیاتید عقوا براحتی ،ایدئولوژی پایبند نبوده

مبتالیان به تعصبات ایدئولوژیکی . را زیر پا می گذارند آنها را قبول داشتند، وشده 

براحتی قتل و غارت و تجاوزات جنسی به مخالفان، و یا کشتن و آسیب رساندن به بی 

وتی که طرفداران ایدئولوژی ها را به روشهای ذکامتأسفانه . طرفان را توجیه می کنند

از این میان می توان این روش . سمت این استدالل کردن ها سوق می دهد فراوان هستند

 :ها را ذکر کرد

یا  ، واز مخالفان گرفتن و انتقامبر برای غلبه های قدرتمند انگیزه ایجاد  -6

کین به مخالف این انگیزه اغلب حتی مشکو .سردمداران قبلی و طرفداران آنها

 .بودن را قربانی می کند
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گروه متعلق به که افراد  هادادن، عادی کردن، و قبوالندن این فرضعادت  -3

هستند  ، یا یزیدیانیجانوران موذی ،خار و خاشاک ،ددمنشانغیرخودی های 

لذا، . می شوند ، و پیروزی حسینی هاکه مانع رسیدن به یوتوپیای مورد نظر

، بلکه برای منزه کردن اجتماع و یکدست نع اخالقی نداردما نه تنها حذفشان

 .کردن آن الزامی است

همدردی،  ی مغز در ایجادسرشتتوان های  دادن وسعت دایره ی کاهش -2

مخالف  و وابستگان و حتی اطرافیان ،همدلی و دلسوزی نسبت به مخالفین

قربانی  حاضر به بطوری که متعصبان ایدئولوژی ها. پیروان ایدئولوژی ها

می  برنامه های آنهاو حفظ  نانشان در راه پیاده کردکردن عزیزترین کس

 .شوند

کاهش انعطاف پذیری تفکری و توانهای همدردی که با تعصب نسبت به  -2

 .ایده ها همراه می شود

تبعیضات برقراری  در ذهن پیروان ایدئولوژی ها که ایدهاین تقویت  -3

این . مناسبت داشته و برحق هستند خودی هابین خودی ها و غیرخودخواهانه 

شعور، راه  ارزیابی های شخصی در مورد ذکاوت، عقل، بطور کاذبی امر

و مردانگی باورمندان به ایدئولوژی ها را  ، تقوا، انسانیت،، اخالقی بودنیابی

 .رده و رفتارهای آنها را مخرب تر می کندکفربه 

ً با توان تکلمی  ایدئولوژی ها به ی ظاهری و گول زننده ی ذَ جَ و احیانا

اقعی و یا فرضی، بی عدالتی ی و، کمبودها، درد هاها هرج و مرجرهبرانشان قادرند 

و  ،ادهدو تفصیل شرح  با آب و تاب و بدبختی های مشترک اجتماعی را طوری ها،

 ایده ها ، و غیر عملی بودنتوطئه ای بودن ،مبهمکه علیرغم  برای آنها درمان ارائه دهند

عقالنی، منطقی، انسانی، توانهای  و راه حل ها، بطور قانع کننده ای موجب فریب

، و پرهیزکاری پیروان آنها شده، و صالحیت و شایستگی آنها را برای تشخیص ئیتقوا

نگو انقالب برای من چکار کرد تو برای "استدالل  .رفتارهای خوب از بد خنثی کنند

و درمان های  این ایده ها حالی که در. هات استاز این نوع توجی"  انقالب چه کردی

 ر برابر استدالالت منطقی منتقدان و یا حتی بی طرفانقادر به مقاومت د ارائه شده

، رهبران برای به کرسی نشاندن آنها مجبور به توسل به زور و خشونت لیو نیستند،

ت استدالالبجای  ، و استدالالت پوچ و بی معنیترس از عقوبتهای دنیوی و اخروی

  .می شوندبا مخالفانشان مناظره یا و  منطقی، ارائه ی نتایج مثبت پیاده شدن ایدئولوژی،
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خشک  ،(ینارسیسیست)ودپرست رهبران ایدئولوژیها انسانهائی خودفریفته، خ

خود  ، و افراد خانوادهنسبت به دیگران و همدردی فاقد احساسات همدلی مغز، متعصب،

محتاج  حقارت ، یا حتی آگاهادراک ناخودآگاهبعلل و انتقام جو،  بطور بیماریزائیبوده، 

و دچار  ،ی اطرافیان بودههاثناو تعریف و تمجیدهای بی پایان، و حمد دست بوسی ها، 

و  ، قدرت، نبوغ چند جانبه در امور مختلفگوناگون توهماتی از قبیل موفقیتهای بزرگ

ست که اگر مردم آنها را باور کرده و به به این دالئل ا. خوبی های بی حد و حصر هستند

که منجر به مرگ هزاران هزار  اش پیاده شدن سیستمی باوری است نتیجهدام آنها بیفتند 

شده و در دراز مدت نه تنها هیچکس به یوتوپیائی که قول داده شده نمی انسان بیگناه 

 . ی شوندرسند، بلکه در منجالب بدبختی های ناشی از این ایده ها غوطه ور م

این است که چگونه  پیش می آیدسؤال مهمی که در مطالعه ی ایدئولوژی ها  

فته به توده های مردم سرایت تعداد کمی خودشیو دور از عقل و منطق تفکرات سمی 

و مبتالیان با ذوق و اشتیاقی وافر طرح  ،شده بیماری همه گیر مسری ای، تبدیل به کرده

اکثر ایدئولوژی . در راه آن جان و مال خود را فدا می کنندهای آن را به اجرا گذاشته و 

ها عالوه بر این که شیطانی و شرارت بار هستند، بطور واضحی مضحک و مزخرف 

تشویق پیشنهاد و یا با عقل سلیم آنها را  دنباله روئی خودشهستند، ایده هائی که هیچ نیز 

دستور نه ایده ها وجود دارد، مانند مثالهای فراوانی از این گو. نکرده و اشاعه نمی دهد

 ،کشتن تمام کسانی که عینک به چشم دارندپل پات رهبر خمرهای سرخ کامبوج برای 

 ؛ی کمونیسم نمی روندکاوتمند بوده و زیربار ایدئولوژذ عینکدارانبه این بهانه که 

 تمامی زوج های مجاهدین خلق به هدف تمرکز عواطف عاشقانهجداشدن از هم و طالق 

کشتن یهودیان به هدف  رجوی؛و مریم بدستور مسعود  ی آنها به زوج رهبریشان

سوزاندن ساحره ها به این  توسط هیتلر؛ جلوگیری از آلوده کردن خون پاک آریائی ها

بهانه که آنها موجب غرق کشتی ها می شوند و یا مردان را به گربه های سیاه تبدیل می 

و مثالهای زیادی که مطمئن هستم  و یا پروتستانها؛ توسط رهبران کلیسای کاتولیک کنند

گرفتار  از آنها آشنا هستند و سالهای زیادی تعداد زیادیکه خوانندگان این سطور با 

 .عواقب وخیم آنها شده اند
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 (Henry Ossawa Tabber)دستگیری ساحره ها  اثر  هنری اوساوا تنر : 61-3شکل 

زیادی را در  خوب و بدافکار دسته جمعی بطور گروه های انسانی قادر هستند 

شده، و اگر گروهی از انسانها با فکر نسبتاً مشابهی دور هم جمع . مغزهایشان بپرورانند

در نهایت ، شده تقویت این باورها، تشویق شوندمشترکشان  باورهایبه بحث در باره ی 

بیشتر  د جمع باورهاافرا با کاهش اختالف در عقاید قابلیت انعطاف کمتری پیدا کرده، و

در . (فرهنگی –دلیل کنفرانس های مختلف چه علمی و چه سیاسی ) دنمی شوهم شبیه 

محافظه کارتر، کمونیست ها کمونیست  اناین وضع لیبرال ها لیبرال تر، محافظه کار

های  یکی دیگر از دینامیسم. تر می شوند و دینداران دیندار، دانشمندان دانشمندتر، تر

ً افراد گروه ی افکار گروهی این است که آسیب شناس خود مستقل محتوای ذکاوتی  تدریجا

که به رهبرانشان اطالع دهند که  پیدا می کنندتمایل  گروهاعضاء . را از دست می دهند

موضوعاتی که معموالً منحصر به ایده ی  دارند،عالقه به شنیدن چه موضوعاتی 

های سیاسی و دینی که با قدرت همراه شده در موارد ایدئولوژی . خواهد بودمشترکشان 

ً تمایل به سرکوب شدیدتر مخالفین  گروه افرادو تمایل به تعصب پیدا می کنند،  تدریجا

، و مدارکی را که رکوب کردهرا سی خود شک و تردیدهای محرمانه ، پیدا کرده

ار اگر فردی از افراد گروه دچ. کنندسانسور می فکر مشترک جمعی هستند،  برخالف

ویژگی دیگری . انحرافی از این ذهنیت های مشترک شود، بشدت تهدید و تنبیه می شود

عداوت پیدا شدن گروه ها پیش می آید ایدئولوژی های اجتماعی در مشترک افکار در که 

عیان کردن و تکرار ایده ی خودی و غیرخودی یکی از . است با گروه های غیرخودی

آنها خط قرمزی آغشته به . ان ایدئولوژی هاستتاکتیک های مهم و پر مصرف رهبر

کسی که در . خون چنان بین این دوگروه می کشند که عبور از آن براحتی ممکن نیست

 . طرف غیرخودی ها قرار گیرد مستحق تمامی شرارتهائیست که قابل فرض هستند
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ی که مبتال به تعصب و یا بحث در باره ی تضاد فکری بین دو نفرمعموالً، 

و در حد بحث و جدلی متمدنانه پیش  ،ندرتاً به نزاع کشیده شده مغزی نشده باشند،خشک 

گروه با عقاید متعصب، و یا دو در حالی که اگر همین بحث بین دو . رفته و ختم می شود

متضاد در یک سالن انجام گیرد، معموالً به کشمکش، جیغ و داد و حتی گریبانگیری و 

 . زد و خورد کشیده می شود

باعث می شود ذکاوت و قضاوت برتر ای که در افراد گروه شکل کلی م

شخصی ضعیف شده یا از بین برود این است که گروه ها در ذهن اعضائشان هویت 

از آنجا که انسانهای . می کنند که با هویت فردی آنها متفاوت است مخصوصی ایجاد

که در  قرار گیرند ئیوه هاگربعضی از اجتماعی شده عالقه به این دارند که مورد قبول 

فردیت  ،کردهپیدا تمایل به ضعیف کردن هویت شخصی  ،شکل گرفته انداجتماعشان 

در مقابل اعضاء گروه  ،از برداشتهای گروه، یعنی هویت گروهی وخود را فدا کرده، 

ً به گروهحتی وقتی که انسانها . حمایت می کنند ی غیرخودیها مشخص شده ای  رسما

اعضاء آن گروه قرار برداشتها و ایده های بشدت تحت تأثیر  می توانند تعلق ندارند،

تمایل دارند  برای حفظ موقعیت فردی از طرف دیگر انسانها .شوندو هوادار آن  ،گرفته

و دستورات رسیده از رهبران گروه غالب بر  ،که تحت تأثیر جو اجتماعی قرار گرفته

به اجراء بگذارند و رفتارهائی انجام دهند که  ،اجتماع را، حتی اگر با آن موافق نیستند

ً . برخالف سرشت و افکار و عقایدشان باشند شاهد مصاحبه ی در ایران شخصا

در توصیف نماینده ی هنگام انتخابات مجلس با یک مسیحی ارمنی بودم که  تلویزیونی

دین اسالم  اصولو باید به انقالب اسالمی،  نماینده ی ارامنهاقلیت دینیشان می گفت که 

رهبران دینی در کشورهائی که  .باشد بند به اجرای دستورات آن ، و پایباور داشته

باوری به اصول و فروع تعداد کسانی که نظامی را در دست می گیرند،  –قدرت سیاسی 

به کسانی فکر کنید . می شوداز حد خارج تظاهر به دینداری می کنند دین ندارند، ولی 

اسالمی ایران محاسن خود را نتراشیدند، و یا و برخالف میل بعد از انقالب که 

کسانی که مصرف الکل  باطنیشان، برای اولین بار در عمرشان به نماز جماعت رفتند؛

در و یا  را به خلوت خانه هایشان، و اجرای مراسم دینی را به خارج از آن منتقل کرده،

ظاهرشان را طوری آرایش  تایدند در افغانستان محاسن خود را تراشروز سقوط طالبان 

 . ه باشدبیشتر تطابق داشت جدیدنیروی سیاسی دادند که با 

 انسانها تقلیدی بوده و تابع ذهنیت گله ای  و باورهای مقدار زیادی از رفتارها

(lsot ssodsmtdC )دهنیت گله ای . ستآنهابه ارث رسیده از طبیعت وحوش  سرشتی
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سعی می کنند همرنگ اجتماع شوند، و بدون استفاده از  انسانهاکه است به این معنی 

 .محتوای ذهنی خودشان سر به فرمان و اطاعت گروهی نهاده و بدنبال جمع بدوند

 

 

  . ذهنیت گله ای در گوسفدانی که به راحتی به سالخ خانه هدایت می شوند: 61-61شکل 
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 .نسانهائی که به مسلخ ایدئولوژی ها کشیده می شوندذهنیت گله ای در ا: 61-66شکل 

راری بیش از در مطالعات روانشناسی نشان داده شده است که در مواقع اضط

در . شتابند میکمک قربانیان آن  هستند به فاجعه ایشاهد  تنهائی ی که بهدو سوم افراد

برای کمک  کسی لیحالی که اگر گروهی از افراد شاهد همین وضع اضطراری باشند و

به چنین ذهنیتی زیرا ، روندبه کمک قربانیان نمی افراد دیگر هم  % 81، رودجلو ن

 آنهاتک تک  ذهننیست که به  وخیم وضع آن چنان هم سرایت می کند کهافراد اکثریت 

 . می رسد

سفانه حتی الزم نیست انسانها شاهد رفتارهای خشونت آمیز دیگران باشند متأ

زندانیان و  مطالعه. ه چنین رفتارهائی بزنندری معمولیشان دست بتا برخالف روش رفتا

رفتن که حتی قرار گ است نشان داده ،م دادشرحش خواهزندانبانان فیلیپ زیمباردو که 

، رودواقعی انتظار رفتار خشونت آمیز می  موقعیتی فرضی که در مواردمتن و یا در 

موقعیتی که به گروهی از انسانها و یا در هر . دارهائی این چنینی را ظاهر می سازنرفت

شخص خاصی قدرت اجرای قانون، دستور مطیع کردن دیگران، دستورات مقتضی 

برای اداره ی رفتار دیگران، تعیین سرنوشت کوتاه یا دراز مدت زیردستان، و قضاوت 

شرارت رفتارهای  ،دنداده شو در باره ی انسانهای دیگر، بخصوص از طرف حاکمان

 . تظاهر نمی کنند عادیکه در موقعیت های  ،آنها سر می زنندباری از 
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و نسل کشی که باعث قتل عام  ئیروانداهوتوهای ذهنیت گله ای در : 61-36شکل 

 .شدتوتسی هم میهنی شان طی چند هفته  هزار حداقل پانصد

نشان داده  ،رفتارهای نسل کشی که بارها طی تاریخ اتفاق افتاده اند مطالعات

که این می شوند  گماشتگانیاند که مردم عادی ای که شاهد اغتشاش و رفتار سبعانه ی 

، در غارت ها، می کنندپست ترین رفتار بشریت را به دستور قدرتمندن اجتماعی شروع 

 ، و قتل عام(و کودکان و گاهی به مردان)تجاوزات جنسی دسته جمعی به زنان 

بوضوح در آلمانی ها در  رفتارهای این گونه. می پیوندند این مأمورینبه  ،بیگناهان

در هیچ موردی . هوتوها و توتسی ها در رواندا گزارش شده استو جنگ دوم جهانی، 

و یا توبیخی  ،عدم اطاعت از کشتن دیگران مجازاتکه نسل کشی ظاهر شده است برای 

فراد از رفتارهای این ا برای دفاع" مأمور معذور"وجود نداشته است تا بهانه ی 

آلمانی های غیر امنیتی اجباری به برمال کردن مخفی گاه ها یا . ارائه شودددمنشانه شان 

 گماشتگان حکومتی که دست به رفتارهای شرارت بار می زنند،. معرفی یهودیان نداشتند

و حتی  ،را اخالقی می کنندشرورشان از اولیاء بطور بیماریزائی اطاعت و فرمانبری 

به  و ،را پیدا کرده " خود آمری"، یا  مأمور معذور ذهنیتجرای پست ترین رفتارها در ا

و شانه از زیر معیار اخالقی  ،کردهخودشان را توجیه شرارت بار رفتارهای  این وسیله

 . خالی می کنند" مأمور مسئول"

تقویت شده، متجدد  اجتماعاتیکی از اجزاء حس اخالقی انسانها که در اکثر 

است که آنها را تقوا و  فرهنگی ای ین به اطاعت و فرمانبری از ارزشهاداد برتری

نکته ی . ، نه اطاعت از قدرتمندان سیاسی و پیروی از افکار آنهافرض می کنند انسانیت

قدرتمندان این است که هر چه دیگری در روانشناسی اجتماعی انسانها جالب بسیار 
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و عدم  ،و مردم حق زیر سؤال بردن ،بودهبنظر مردم مشروع تر  اجتماعی -سیاسی 

اطاعت بدون ترس و واهمه از دستورات آنها را داشته باشند، کمتر ذهنیت گله ای پیدا 

با حفظ استقالل ذکاوتی، این افراد . می زنند دسته جمعیو دست به خشونتهای  ،کرده

و  ،ار ندادههنگام اجرای دستورات توان قضاوتی خود را بطور کلی در اختیار رؤسا قر

این امر یکی از مزایای . دنرفتارهایشان را تعدیل کتا اجازه می دهند  عقالنیت خودبه 

در کشورهای متجدد ندرتاً حکومتها قادرند . بزرگ مردم ساالری های واقعی است

میلیونها نفر را برای تظاهرات به خیابانها بکشانند، امری که به سهولت در اجتماعات 

 . شود دیگر مشاهده می

است که طی زندگی اجتماعی انسانها به این امر زیربنای ذهنیت گله ای این 

جمعی اطاعت برداشتی که از  است سهل و ساده تر و بی دردسر ترنتیجه رسیده اند که 

و  ،وری شدهآجمع  تدریجاً طی نسلهای زیادی و  ،افراد اجتماعشان از انبوهیکه از  کنند

را از ابتدا  مهم مسائل وکوشش کنند  انکه خودش بیافتندین فکر تا به ا ،باید عقالنی باشد

رسیده اند که هیچ کس ی غلط مردم به این نتیجه اکثر از طرف دیگر . دنحل و فصل کن

دلیل منطقی ای ندارد تا انتخاب خاصی غیر از آن چه که توده ی مردم انتخاب کرده اند 

و همآهنگی صورتی که این اتفاق بیافتد مردم فکر می کنند که در  توده ی. را برگزیند

و از قوانین اجتماعی کورکورانه اطاعت . اجتماعی بهم می خورد آداب و رسومدر وفاق 

بدون شک این ذهنیت  .هم ریشه در این برداشتها دارددستورات دین غالب اجتماعی 

اعات اجتم یکی از عوامل اصلی شکست دگراندیشان و انجماد فرهنگی و یا حتی ارتجاع

یکی از اصول شکل گیری اجتماعات بدوی  .است به دورانهای جهالت بارتر گذشته ها

همرنگ کردن اجباری ظاهر و باطن افراد اجتماع است تا از تفاوتها که ترس از آنها 

این اجتماعات که شکننده و نابالغ . بطور سرشتی از طبیعت به ارث رسیده، پرهیز شود

عده ی کمی از افراد به شدت بهراس افتاده و رهبرانشان از هستند از تفاوتها، حتی در 

 . تنوع، بخصوص نوع تفکری آن، بهر شکل و شمایلی، بشدت جلوگیری می کنند

کننده ای در دینامیسم اجتماعی وجود دارد که به آن حماقت یا  متحیرپدیده ی 

غلط یا  انسانها با فرض. می گویند (pluralistic ignorance)جهالت جمع گرائی 

و یا در واکنش به موقعیتی ، که دیگران قصد انجام رفتاری را دارندامر این  صحیحی از

می  هاهمان رفتار مرتکب خود، خواهند کردقرار گرفته اند رفتار خاصی  در آنکه 

در که حمایت کنند  ، و یا باوریعقیده ، نظریه،رفتاراز افراد اجتماع ممکنست . شوند

که و یا ذهنیتی پیدا می کنند اشتباهی  یبرداشتقبول ندارند، ولی  را ابتدا خودشان آن
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 برای مثال بر اساس این باور غلط که .دارنداعتقاد  هاباور آنبه  اجتماعافراد  اکثریت

در اکثر کشورهای اسالمی مردان خانواده دختران یا زنانی را که مرتکب رفتارهای 

، با کمترین ند، انسانهای نادان بسیاریمی کش ،می شوند زناشوئیعرف خارج از  جنسی

نین خشونتهای گروهی تا وقتی چحامیان . می زنند زنان و دخترانشاندست به قتل  شک،

دست به دیگر اجتماع هم در این موقعیت ها افراد  و یا اکثرهمه  ذهنیتی پیدا نکنند کهکه 

ای عرفی شدن این امر زیربن. می زنند، خود مرتکب آنها نمی شوند چنین رفتارها

که می تواند  رفتارهای مشابه اجتماعی در مقابل موقعیت ها و شرائط مختلفه است

 .موجب نهادینه شدن رفتارهای شرارت بار در اجتماعات شود

اند که جهالت یا حماقت جمع گرائی ات روانشناسان اجتماعی نشان داده مطالع

وت اجباری دانایان به منظور سک. هستندهم ی های افراطی ژزیربنای توسعه ی ایدئولو

خود گرفتار این و یا قدرتمندانی که  ،برحذر ماندن از خشم توده های به جهل کشیده شده

لتها برای رسیدن و یا حفظ منافع خود استفاده می کنند، مانع ااز این جهجهالتها بوده، و یا 

 یا کسانی اگر کس. می شود "حماقت حماقت بار می آورد"شکسته شدن حلقه ی معیوب 

د، انند و جهل مردم را برخشان بکشنایت این حلقه ی معیوب را بشکنند با درنبتوا

در باره ی موضوع  جمعیوفاق و اجماع حماقت بار  ،ممکنست سکوت شکسته شده

این جهالت ها، معموالً به علت ریشه  بعضی از شکی نیست که. ریزدبدر هم مورد نظر 

حماقت های جمع گرا از طرف  ، و از طرف دیگربسیار مقاوم هستنددار بودنشان 

تقویت می مصرف داشته، حفظ و اقتصادی می برند  –کسانی که از آن نفع سیاسی 

تقویت در جهالتهای جمعی کوشش های متنوع و گاهگاهی ابداعی راه تقویت  .شوند

رنگ  و هر چه پربه اجرا گذاشتن با و تحمیق عمیق تر آنها  حالت ذهنی جهالت توده ها،

 مثال آشنا برای خوانندگان. است این برداشتهاو رو کردن آداب و رسوم مربوط به 

اختراع چاه جمکران، ساختن شاهراه های مدرن برای رسیدن به آن، تبلیغ مردم به 

ورده، و تشویق مردم به ئی که ایدئولوژی حاکم به ارمغان آتأثیرات آن در درمان دردها

تا زمان نوشتن این  دینی  –هیچ یک از اولیاء سیاسی  توسط  است که آنریختن نامه در 

نشده، بلکه به عنوان منبع درآمدی کالن بعنوان مالیات بر جهالت از منعی سطور 

. ، مورد سوء استفاده قرار می گیردش از همه به منابع مالی محتاجنددرماندگانی که بی

وز بر تعدادشان افزوده می این امر در ظهور هزاران به اصطالح امامزاده که روزیر

 . شود، نیز خود را نشان می دهد
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را قبول می کنند که ای احمقانه  هایباورهم که شده انسانها نه تنها با کراهت 

فکر می کنند دیگران باور دارند، بلکه ممکنست کسانی را که به این گونه باورها معتقد 

نند، زیرا فکر می کنند که مجازات کبعنوان غیرخودی، کافر، و ضد انقالب نشوند 

اطاعت حماقت گروهی، با . را مجازات کنند که هر ناباوریدیگران هم در صددند 

دست بدست داده و همه با هم اجرای کورکورانه و کاذب  با ،کورکورانه و یا کاذب

که ممکن است  هستندی معیوبی هایکدیگر را تقویت می کنند، که نتیجه ی آن حلقه 

منفردی را به دام می انسانهای نه تنها ها حلقه این . دنبه دام بیانداز جمعیت زیادی را

یقت این اطاعت قدر ح .، بلکه گریبانگیر تعداد زیادی از افراد اجتماع می شونداندازند

و فرهنگ اجتماع  هستند که عقل جمعی را برباد می دهند دسته جمعیی ی جاهالنه ها

 . را به رذالت و شرارت می کشانند
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ایران، و به یهوه در چاه جمکران در فرستادن عریضه به امام غایب در : 61-26شکل 

 .شکاف های دیوار ندبه در اورشلیم

ندگان باور های عمومی باوران، شکاکین و یا زیر سؤال برکشتن ناطی تاریخ 

 به دگراندیشان زیادی جام شوکران هائی خورانده اند که جهل. رفتار مقبولی بوده است

بهانه ی این کشتن ها اثبات اخالص باورمندان به . عمومی را زیر سؤال برده اند

است تا به دیگران بقبوالنند که آنها دستورات مربوطه را نه بر اجتماع ایدئولوژی غالب 

و در راه آن حاضرند دست بهر کاری،  ،بلکه با صمیم قلب باور دارند ،متظاهرانه

 ، حتی متفکرترین و دلسوزترین آنهاتن انسانهای بیگناهمنجمله شنیع ترین کار یعنی کش

نه تنها برای اثبات بدست بعضی از گماشتگان  های شرارت باراین رفتارانجام . بزنند

در باور های  بودنانگ منافق مورد استفاده قرار می گیرد، بلکه مانع از زدن  آنهااعتقاد 

 . اجتماعی به آنها می شود
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 ( yosets ssos )ین کِ   اثر گری سی ،مرگ سقراط: 61-62شکل 

صحنه ای را در مسکو گزارش داده که  روسی، سولژنیتسین فعال حقوق بشر

و بعد از ختم سخنرانی و خروج استالین از سالن، طی آن حضار در حالت ایستاده 

و کسی  ه،کف زدن ها یازده دقیقه طول کشید. نده بودکرد اوشروع به کف زدن برای 

مدیر کارخانه ای کف باالخره تا این که . نداشتا ر هاجرأت نشستن و یا توقف کف زدن

ین مرد بیچاره عصر همان ا. گران از او تقلید کردندو نشست، و دی ،زدنش را قطع کرد

اکثریت انسانها به این نتیجه رسیده  .روز دستگیر و به مدت ده سال به سیبری تبعید شد

سیر تفکری باید ه می شوند کشورهائی که با سران مستبد همه خواه ادار ینساکن اند که

، و گرنه ممکنست دنباشپرورش دهند که مطابق خواسته های رهبرانشان طوری خود را 

شان به آنها خیانت کرده و به قیمت جان و مال و شغلشان تمام تاحساسات واقعی و عقالنی

شخصاً وقتی در  .این امر زیربنای سکوت جمعی و پیروزی مستبدان بر آنها است .شود

با  از پزشکان که بعضیکار بودم شاهد بودم که ی از بیمارستانهای تهران مشغول یک

تکبیرگویان  ،باوری به اعتقادات دینی نداشتندهیچ  مطمئن بودم شناخت شخصی از آنها،

زیر تابوت بیمارانی می رفتند که شب قبل در بیمارستان فوت کرده بودند تا متظاهرانه 

 . و از دانشکده اخراج نشوند وری غالب نشان دهندوابستگی خود را به سیستم با

روانشناسان باور دارند که حماقت های جمع گرا وقتی جا بیافتند، تعادل و 

جرأت نمی که در همان اجتماع زندگی می کند، توازن با ثباتی پیدا می کنند، زیرا کسی 

این حماقتها را به کند در بین جمعیتی اجرا کننده به تنهائی سر ناسازگاری بر داشته و 

 . و یا با آنها به مبارزه بر خیزدرخ مردم کشیده 
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. وندمی ش تقسیم در ابتدای ارائه ی یک ایدئولوژی نامعقول مردم به چند دسته

ً باید تعدادی افراد در ابتدا، و به دالئل مختلف،  به  یا رهبران آن بعنوان صحابهحتما

سیاسی، فلسفی، )محصول ذهن رهبر فکری آن که معموالً بدیع و مفاهیم این ایدئولوژی 

بوده، و یا شکل تازه ای از ایدئولوژی از قبل امتحان شده ( اقتصادی، اجتماعی، یا دینی

رهبر از این افراد بدون چون و چرا گردن به اطاعت . اعتقاد راسخ پیدا کنندای است، 

 به ،به منظور فشار ،و اگر تعدادشان زیاد شده و قدرت پیدا کنند ،نهندایدئولوژی می 

همیشه تعدادی شکاک کم جرأت و بزدل . اتهامات مختلف می زنندهمسایگان ناباورشان 

وجود دارند که اگر تعداد همسایگان اجرا کننده ی ایدئولوژی زیاد شوند، در اجتماعات 

. و استدالالت عقالنیشان را کنار می گذارند ،شدهبه اجراء کننده تبدیل براحتی خودشان 

پر  کان، ممکنست به شکاکردبه اجرا کننده تبدیل نتوان گر این شکاکان را با ارعاب ا

در ابتدای و ایدئولوژی  همسایگان تقویت کردهجرأت تر پیوسته و شک و تردید را در 

اندکی نست در کمم، می افتندآداب و باور هائی که زیاد مقبول مردم ن. خاموش شودکار 

 ند، ولی هیچ وقت بعنوان رشته ی متصل کننده ی اجتماعیریشه بگیراجتماع افراد  از

از طرف . (مثل کمونیسم در کشورهای اسالمی) همه گیر نمی شوند در بین اکثریت

فعل و انفعال  با اکثریت افرادو  دهباورمندان در همه ی اجتماع پراکنده شکه اگر دیگر، 

ایده  ، باز همنها با خبر شوندآو پشت پرده ی و مردم از اهداف و باورهای واقعی  ،کنند

اجتماع را به محله های ولی اگر باورمندان . ی نامقبول در اجتماع ریشه نمی گیرد

قادر  ،محله ها کمیته وار دور هم جمع شونداین در  دنباله روان و ،مختلف تقسیم کرده

ه تزریق ایده ی تازه را در افراد محلی متشکل و قدرتمند هابعنوان هسته خواهند بود که 

و دچار این فکر کاذب  وضع است که شکاکاندر این . و آنها را به اطاعت بکشانند ،کنند

، ممکنست آنها در می شوند که تعداد باورمندان به ایدئولوژی در محله زیاد شدهتردید 

دستورات صادر شده از غ و مجری خودشان تبدیل به مبل   در این صورت. اقلیت بیافتند

 تا مبادا مستحق تحریم ها و مجازاتهای احتمالی ،می شوند کمیته ی مرکزیکمیته ها و یا 

این . که رهبران ایدئولوژی قدرت های سیاسی را در دست می گیرند شوند در آینده ای

اجتماع را به سرعت  ی کاذبی ایجاد می کند کههاو اجرا هاامر آبشاری از اطاعت 

هر چه زمینه ی معلومات سیاسی . ر می کندکرده و باور به ایدئولوژی را همه گیاشباع 

اجتماعی توده ها ضعیف تر باشد، راحت تر در این حلقه های معیوب گیرافتاده و در  –

 . دام رهبران ایدئولوژی می افتند
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در  ک شدهایدئولوژی دین و ؛فاشیسم در آلمان، ایتالیا، و ژاپنناپایدار توفق 

 به قدرت رسیدنو ن مثالهای این رفتار اجتماعی بهتری انقالب اسالمی ایرانافغنستان، و 

در ابتدا تعداد کمی افراد . در آمدندکه در قرن بیستم به اجرا  ،هستندرهبران آنها 

بی تکلف و قدرتمندی را که تکالیف افراطی، منجمله  ،متعصب ایده ی ارائه شده ی خام

این افراد عده ای از  بعد از آن،. قبول کردند ندرا مشروعیت می بخشیدو ترور خشونت 

این . الت و لوتهائی را که مایل بودند خشونتها را اجرا کنند در استخدام خود در آوردند

ی ارائه شده ژافراد خشن با زور و ارعاب افراد اجتماع را به سکوت و یا قبول ایدئولو

 .مجبور کردند

غلط باور مردم اگر به  مطالعات روانشناسی اجتماعی دیگری نشان داده اند که

کنند که همه ی افراد دیگر اجتماعشان به ایده ی خاصی باور دارند، اگر هم خودشان به 

را که این ایده را تأئید  یدیگر انآن باور نداشته باشند، آن را تأئید کرده، و به غلط کس

روانشناسی منافقین، متظاهرین، و خوشه چینان حرکات ) محکوم می کنند ،نمی کند

 داده اند که مردم باور دارند که به اجرا در آوردن ین مطالعات نشانهم. (اجتماعی

این امر به نوبه ی . ستآنهاایده ی ارائه شده عالمت خلوص نیت مربوط به رفتارهای 

ایده هائی را که خود به آن اجتماعات افراد اکثر را حمایت می کند که  برداشتخود این 

به ایدئولوژی خلوص خودشان را منافقانه تا  ،باور ندارند به دیگران تحمیل می کنند

های غیر دموکراتیک زیربنای جهل جامعه محصول این رشته رفتارها . نشان دهندغالب 

معموالً  از ترس و یا به در نتیجه ی آن اجتماعات  است کهمتجدد نشده و غیر لیبرال 

اصول فرادش به د که تک تک انتحت تأثیر ایدئولوژی ای قرار می گیردلیل حفظ منافع 

 . آن اعتقاد ندارندو فروع 

بی ید توجیه رفتارهای ددمنشانه ای است که آپیش می در این جا مشکلی که 

د که زیر سایه ی شوم نبه اجرا گذاشته می شو گماشتگان حکومتهائیتوسط دلیل 

و اکثریت افرادش منفعالنه گردن به  ،برده شدهایدئولوژی وخیمی در خواب جهالت فرو 

بعد . ..وچین، شوروی، کامبوج، آلمان، های چگونه مأموران حکومت . اعت نهاده انداط

دچار چنان رفتار شرارت باری شدند که  از پیروزی بر حکومتهای قبلی و بر ناراضیان

نهاده و هزاران .. .گردن به اطاعت دیوانگانی مانند هیتلر، مائو، استالین، پل پات، و

ایدئولوژی ارائه شده  فرض بر این بود که اگر .عام کردندهزار انسان بیگناه را قتل 

است، توسط آنها نجات دهنده ی بشریت بوده و یا از طرف خود خداوند فرستاده شده 

رهبران این ایدئولوژی ها این رفتارهای شیطانی و ددمنشانه را چگونه توجیه کرده و 
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 "شکاف اخالقی کردن"لق توان مغز این رهبران برای خدر این سؤال جواب  می کنند؟

(ssosmtpsdtso ysy) عامالن چنین جنایتهائی همیشه یک سری از مغز . نهفته است

تا  برائتی در اختیار دارند که می توانند مورد استفاده قرار دهند -حیله های خود 

و آنها را تحریک شده، مشروع، غیرارادی، و یا  ،داده تازه ایرفتارهای خود را شکل 

. مقبول بیابند شانو ایدئولوژیو یا آنها را به نفع خودشان  ،توجیه کردهبد قب بدون عوا

خداوند شایع ترین بهانه ی رهبر یا راضی کردن ایده ی مبهم و موهومی تشبت به 

، بدون این که حتی با توان کالمی ایدئولوژی های دینی طی تاریخ بوده است باورمندان

به  به چه وسیله ای بلکه نها پی به وجود خدا می برند،، نه تبتوانند ثابت کنند که چگونه

برده و می برند، اگر چنین فعلی را بتوانند به پی رضایت خداوند بدست آوردن  ابزار

 . بدهندنسبت خدای مفعول باورهایشان 

بعضی دیگر خود را قانع می کنند که این خدمات شرارت بار را به خاطر 

و  ، َجذَبهکه به او عالقه داشته، مسحور وجهه دهند انگیزه های شخص دیگری انجام می

را طوری ویرایش می دهند  یشانمغز بیمار شده ی این افراد باورها. باورهای او شده اند

 یناموزونکاهش " دفاع روانی بیماری زابه این . دنآیبیرفتارهایشان مشروع بنظر  تا

ه تاکتیک عمده ی خود گول می گویند ک( mstpedtso atoososoes ysmodtdt s)"شعوری

در روانشناسی هنگامی که دو یا چند ایده، باور، ارزش، و یا واکنش های  .زنی است

بطور همزمان در آگاهی جریان داشته باشند، ادراکی  متضاد( مشاعرانواع ) احساسی ِ

ناراحت کننده بصورت بی تعادلی، بی حوصلگی، ترس، گناه، خشم، شرم، اضطراب و 

به هدف کاهش . در ذهن ایجاد می شود که ناموزونی شعوری  خوانده می شود امثال آنها

را با تغییر ها این ناموزونی  که ددر انسانها وجود داراین ناموزونی نیروئی انگیزه ای 

باوری  و به هدف ایحاداضافه کردن ایده های نو با ، (مشاعر)محتویات ذهنی در 

در مغز انسانهای سالم باید . می دهداهش کآنها مستحکم تر در باره ی هر یک از 

و معیارهای اخالقی  ی که ممکن است از آنها سر بزند،رفتارهای ناهنجارتوازنی بین 

در غیر  . برقرار باشد تا توان اخالقیات مغز مانع بروز رفتارهای شرارت بار شودآنها 

ان در تضاد ن صورت ااین افراد دست به کارهائی می زنند که با نظرات معمولیشای

رفتارهای ایجاد شده کفه ی ترازو به سمت و شرائط بعلل محتویات شعوری اگر . هستند

 .ید که باید کاسته شودآناموزونی ای در ذهن شخص پیش می  شوندشرارت ها سنگین 

تقریباً مغز همه ی افراد ظاهراً سالم، تمامی رفتارهای خلق شده را طوری توجیه می 

القی بودن، مشروع بودن و موجه بودن در پس زمینه ی جریان ی اخهاد که ایده نکن
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بیماری روانی  مبتال به در غیر این صورت شخص بطور بالینی. دنذهنی تولید می شو

های زیادی برای کاهش ناموزونی  و چاره انسانها راه هایمغز. رده بندی می شود

قی از خود بعنوان انسانی اخال ایده آل وبین رفتارهای ناهنجار و پشیمانی آور،  شعوری

خوانده می ( mpyhsgtog) تعبیریکی از این تاکتیک ها حسن . پیش می گیرند ،اخالقی

در کلماتی شکل داده می شوند که بطریقی کمتر  از نوشود که طی آن شرارت انجام شده 

 خیزدبر می به دفاع از رفتارهائی فعاالنه در حقیقت مغز  .تعبیر می شوندغیراخالقی 

این امر  .غیرقابل دفاع هستند گاهی در معیارهای اخالقی خودش از نظر اجتماعی و که

که سیاستمداران در کشورهای غیر  شباهت به اکثر رفتارهای شرارت باری دارد

تقریباً شروع و ادامه . ال غیر خودی انجام می دهنددموکراتیک و تحت عنوان حذف عم  

که ی اجتماعی و رفتارهای خشونت بار ی همه ی جنگها و انقالب ها، شورش های

. ، به همین طریق برای مردم تعبیر حسنه می شوندمرتکب می شوند طرفین مخاصمه

کلماتی که از نظر ادبی هم معنی . دالئل زیادی موفقیت آمیز واقع می شود هحسن تعبیر ب

 ؛تمرگ هو ب ، بنشین،ی داشته باشند، مانند بفرمارنگ هیجانی مختلفمی توانند هستند 

اکثر کلماتی که به در حکومتهای ایدئولوژیک . و امثال آنها ؛چاق و خپله ؛الغر و مردنی

در اذهان شنوندگان می کنند و  عملمنظور حسن تعبیر بکار برده می شوند موذیانه 

بلکه تعبیرات  ،کلمه نمی شوندمفهوم اصلی و منظور بکارگیری موجب واکنش به 

برای مثال کوشش در تعبیر حسنه با . د ارائه می دهندمتفاوت دیگری از وضع موجو

اکثر . به مردم عرضه کنندرا غی با قابلیت انکار روارائه ی کلمات دو پهلو می توانند د

اصطالحاتی که سیاستمداران متخلف برای پنهان کاری ها و به هدف گول زدن مستمعین 

که در آلمان  "نتقال جمعیتا" اصطالحبرای مثال . بکار می گیرند از این نوع هستند

ممکنست نازی به هدف فرستادن یهودی ها به اردوگاه های کار یا مرگ استفاده می شد 

و در صورت برمال  ،دهبه مسافرت با قطار یا اتوبوس تعبیر شاز طرف توده ی ناآگاه 

که برای حسن  "آسیب های جانبی" بسیار مرسوم اصطالح. شدن قابل دفاع هم باشد

این ایده را ایجاد  ،موذیانه بکار برده می شودته شدگان غیرنظامی در جنگها تعبیر کش

و بمباران کننده رفتاری اخالقی  بوده،می کند که مقصود بمباران کشته شدن این افراد ن

اصطالح  آسیب های جانبی. شده اند، گرچه تعداد زیادی از افراد بی گناه کشته ادهانجام د

سن تعبیر رفتارهای تروریستی سازمان یافته ی نظامی که روزمره ای است که برای ح

شده و اثر آرام بخش عجیبی در د بکار برده نانجام می گیرطی جنگها توسط حکومتها 

را موجه و قابل قبول جلوه می شنوندگان ایجاد می کند، بطوری که این کشت و کشتارها 
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ی که طی عملیات ایدئولوگ هائ بعضی از نکته ی جالب این است که مغز. دهد

، هرگز دست به حسن تعبیر خونبارشان تعداد زیادی انسان بی گناه کشته می شوند

باورهای خود را ورای ارزش  ها علت این است که ایدئولوگ. رفتارهایشان نمی زنند

انواع مختلف ی رهبران عقیدتی تروریستاز  .جان انسانها، حتی طرفداران خود می دانند

، شوندتعداد زیادی انسان بی طرف تلف می  مآمورانشان انتحاری که طی انفجاراتهم 

عذرخواهی کرده و این نتایج را حسن تعبیر کرده و  هرگز شنیده نشده که از بازماندگان

ه به زعم آنها هر چه تعداد کشته ها، ک. جیه کنندبعنوان تلفات ناخواسته ی جانبی تو

 . خار بیشتری به رفتار خود می کنندافت بیشتر باشد، گناهکار یا بی گناه باشند،

Festinger, L. (1985. (first published 1957)), A theory of cognitive 

dissonance, Stanford, CA: Stanford University Press, ISBN 0-8047-

0131-8, retrieved 6 March 2013  Reissued by Stanford University 

Press 1962.  

مورد  اخالقی و وجدان شدن از فشار نیروهایآزاد دفاع دیگری که به هدف 

جتماع می مردم یک ا. است (Gradualism)تدریجی گرائی استفاده قرار می گیرد 

توانند با گام های کوچکی تدریجاً به نوعی وحشی گری بیافتند که با هیچ تک گام بلندی 

این راه شوم احساس نمی کنند که رفتار زیاد ی زیرا، در هیچ نقطه . ممکن نمی شود

زد و در جنگها . داده اندانجام معمول در گام قبلی متفاوتی از رسم و آداب اجتماعی 

ً بمباران جبهه ها وچک و خوردهای مرزی ک به بمباران پادگان ها، بمباران تدریجا

، بمباران محله ها، هاکارخانه های خارج از شهرها، بمباران کارخانه های داخل شهر

کشیده خانه و کاشانه های مردم و  ، تأسیسات آب و فاضالب،ن زیربناهای شهریابمبار

فاده از سالح های کشتار جمعی شیمیائی شده؛ و از تیراندازی های ساده در مرزها به است

 .کسی طریق معکوس قابل قبول نیستهیچ برای . و هسته ای کشیده می شود

جابجائی یا دفاع روانشناسی در برابر رفتارهای شرارت بار سومین تاکتیک 

بهترین معرف این حالت ذهنی است که  "ممأمورم و معذور". انتقال مسئولیت هاست

که اگر  اندمطالعات زیادی نشان داده . ر را توجیه شخصی می کندرفتارهای شرارت با

مأموری مسئول است،  وبه شخص تفهیم کنند که مسئولیت رفتارها با خودش است و ا

 رده های پائینِِ  تمامی جنایتکاران جنگی .بشدت از شرارت رفتارها کاسته می شود

بعضی از کش و جنایتکار  رهبران آدم. این امر را دست آویز دفاعیات خود می کنند

و  ، لباس شخصی ها،های اطالعاتی دستگاهارتش ها، گروه های ترور، اجتماعات 
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کند که رفتارش می فرد خاصی احساس نرا طوری سازمان می دهند که هیچ  اتادار

در  لذا، .باشد و یا رفتارهای شیطانی مورد نظر رهبران ،و یا کافی برای کشتن ها ،الزم

خود به انجام  سهمبه  که دننه مطلع باشهابدون این که آگا افراد ین حکومتها،دستگاه های ا

نکرده، ولی در چرخش  ، ناراحتی وجدان پیداهستندرفتارهای شرارت باری مشغول 

  .چرخهای شرارت بار سران حکومت سهیم هستند

ی که مغز بکار می گیرد تا شانه از زیربار مسئولیت رفتارهای رمروش چها

نتایج از خالقی مکانیسم های قضاوت ا کردنآزاد  ی کند،لباری که خلق کرده خاشرارت 

در  .می گویند( atodsoetom) فاصله گرفتن که به آن  ،است رفتارهای شرارت بار

و دست به  ،مواردی که گروهی در اجتماع شورش کرده یا دچار سادیسم اجتماعی شده

ها می پیوندند در شرائط عادی اجتماعی کسانی که به آن بیشترمی زنند،  قتل و غارت

توده ی هوتوهائی که مدتهای . قادر نیستند خود به تنهائی مرتکب چنین رفتارهائی شوند

کرده و بین هم ازدواج می طوالنی با صلح و صفا در کنار توتسی های رواندا زندگی 

 ،ست گرفته، به محض این که چند نفر از رهبران سادیستیکی زمام امور را در دکردند

و نسل کشی توتسی ها را توصیه کردند، ناگهان چنان رفتارهای شرارت باری انجام 

و یا با دادن  ،نفر در عرض چند هفته با چاقو و قمه مثله شده 311111دادند که بیش از 

رفتاری که در مواقع عادی از هیچ کدام از آنها . به قتل رسیدند تفنگبا  ،پول گلوله

هوتوها نه تنها با توتسی ها فاصله ای ذهنی در این وضع . ظار نمی رفتسرنزده و یا انت

برقرار کرده، آنها را غریبه و متفاوت انگاشته و لذا احساس گناه و مشقت کمتری از 

کشتار دسته جمعی آنها پیدا می کردند، بلکه از استاندارهای اخالقی برقرار شده ی قبل 

گفته ی استالین که قتل یک انسان تراژدی . جستنداز فاجعه در اجتماعشان نیز دوری می 

 رواننشان دهنده ی این امر است که  است ولی قتل میلیونها انسان فقط یک آمار است

گری که دچار مشقت زیادی از انسانهای دی خیلی د خود را بدور تعدادانسانها نمی توان

 ی نجات فردی با نام و، ولی براحتی برا، لذا از آنها دوری می جویددهستند به پیچان

در  .دبسیج می شو ، و یا حتی حیوانی خانگی که آسیب دیده،نشان و چهره ای مرئی

را کنار  ناهنجار اجتماعی مغز انسانها به راحتی استانداردهای اخالقی خود شرائط

، تا به قول معروف رسوا گذاشته و از آنها فاصله گرفته و به رنگ اجتماع در می آید

 .ع خود را حفظ، و یا به منافع تازه ای دست یابده، منافنشد

بدنام کردن کسانی که مرتکب شرارت می شوند راه پنجم برای آرامش ذهنی 

دشمن  ؛خار و خاشاک شمردن ؛ ددمنش نشان دادن؛طی تاریخ انسان زدائی .قربانی است
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رذل خواندن؛ نظم اجتماعی شمردن؛ مأمور خارجی معرفی کردن؛ جاسوسی کردن؛ 

راه را برای  مخالف یک گروهفرد و یا  جلوه دادنیزیدی  یا و ؛شیطانی ؛کافر ؛تدمر

متدین، اهورائی توسط کسانی که خود را اخالقی، انسانی، پاک و منزه، آزار اعضاء آن 

که دست  به انواع ایدئولوژی ها اکثر باورمندان .هموار می کندو یا حسینی می پندارند، 

پست تر، تنبل  قربانیانشان انسانهائیخود را قانع می کنند که ن می زنند به آزار دیگرا

عدالت، )ظم اجتماعی حرف ناشنوتر هستند و نمی خواهند جنبه های گوناگون نتر، و 

، به بهشت رفتن دسته دین یا ،دستورات ایدئولوژیمساوات، تقسیم ثروت، اجرای 

قول آن  توسط سرانشان تزریق شدهکه ایدئولوژی ..( .ورستگاری، نجات روح،  جمعی،

دنیوی برای رسیدن به یوتوپیای آرزوئی  موانعیقربانیان . دنبه اجرا در آیها را داده اند، 

مدینه ی که باید از سر راه برداشته شوند تا باورمندان به  معرفی می شوندیا اخروی 

ی هامجازات شرارت رفتار ها و دادن  هخفیف جلو. برسندخود  آرزوئی  فاضله ی

شکنجه ها آنقدر " ؛"الفان در آن هستند مثل هتل استزندانی که مخ" مال شده، از قبیلاع

زندانی کردنشان برای حفظ جان آنها از دست " ؛"که گزارش می شوند درد آور نیستند

اعدام آنها را از زندگی " ؛"شکنجه روح را پاالیش می دهد"؛ "مردم خشمگین است

شان توسط خداوند شده و به انباعث بخشش گناهار سنگس" ؛"نکبت بارشان نجات می دهد

از روش های توجیهی اختراع شده توسط  ...هزاران بهانه ی دیگر و "بهشت می روند

همه هر روز مشقت "، مانند وارده به قربانیاننسبی کردن آسیب . مغز مبتالیان هستند

آویزهای گول از دست  ،"مردن شتری است که در هر خانه ای می خوابد" ؛ و"می کشند

کار من اعتراف گرفتن "از قبیل  ت شغلیبه الزاما ءاتکا .زننده ی مغز این افراد است

یا طناب دار را به گردن انداختن کشتن " ؛"کار من هدایت این افراد است" ؛"است

من این کارها را برای حفظ نظام و صالح مردم انجام می " ؛"تعریف شغلی من است

ستم و خود خداوند مرا مسئول انجام این کار کرده است و آن را من رهبر دینی ه" ؛"دهم

وظیفه ی باکره تجاوز می کنم تا  دخترمن به این "؛ "برای رضایت او انجام می دهم

دیگر ؛ از روش های دفاعی "کنمقابل اعدام کردن شرعی خود را انجام داده و او را 

 . هستند روان پریشان

اگر دیگران به جای من که دل رحمم، "، ستائی مقایسه ی نفع گرا روش دیگر

رهبران دیگر میلیون ها نفر را کشته اند، من که فقط "؛ "من بودند بدتر هم می کردند

روش های فرار از مسئولیت  ، از دیگر"دستور قتل هزاران نفر را صادر کرده ام

 .هاست
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خاصی بخش  بدکاری های محصول ایدئولوژیها را نمی تواننتایج پیاده کردن 

یک نفر نسبت داد، بلکه متأسفانه محصول مغز تعداد زیادی مختل از مغز و یا حتی مغز 

ف باور راسخی پیدا اهداین ابه مشروعیت  پیدا کرده،ف مشترکی اهداست که ئیاز انسانها

از آنجا که . می افتندو معلول های زیادی گیر  لو در حلقه ی معیوب عل ،کرده

 ختلف درایدئولوژی ها محصول عملکردهای ذکاوتی ماز  رفتارهای شرارت بار ناشی

درمان بیماری اجتماعی ای که یافتن، بعد از استقرار  ،هستند های انسانهای زیادیمغز

، مگر این که ایدئولوژی ها زیر بار سنگین شکست بسیار مشکل استایجاد می کنند، 

 اقتصادی –فرهنگی  –ی در این حال اجتماعات بهای سنگین اخالق. بریزند هایشان فرو

کاهش بعلت کاهش امید به آینده و سرخوردگی از زندگی فردی، و حتی  ؛را متحمل شده

در این اجتماعات دیده می شود که تهدید کننده ی ثبات تمدن و و جمعیت  تولید مثل

 . اقتصاد دراز مدت آنهاست

ز بیماری مانند جلوگیری ا مورد پیش گیری از ایدئولوژی زدگی اجتماعات،در 

اجتماعی  های این بیماریستعد کننده برای ابتال به مهای مسری در طب باید زمینه ی 

از آنجا که طی تاریخ ایدئولوژیهای بدخیم فقط در اجتماعاتی استقرار  .از بین برد را

چند  یآزادی فعالیت های سیاسی سازمان یافته تفکر علمی، یافته اند که آزادی تفکری، 

بهم با تمهیداتی شرورانه و یا  ؛و واقعی استقرار نیافتهساالری آگاهانه  حزبی، و مردم

راه پیش گیری از این بیماری مهلک برپائی ساختار اجتماعی اشباع تنها  ؛اند شده ریخته

شده از این خصوصیات، و حفظ آنها با تدوین و اجرای قوانین اساسی و قضائی مناسب 

مردم . ولوژی ها در خالء های اجتماعی باز نشودتا جائی برای النه گزینی ایدئ است

آنها را سازمان  و به هر قیمتی ،اجتماعات باید حفظ این ساختارها را حق خود دانسته

به هر و  ،از آنها پشتیبانی کرده ؛ در راه اکتساب آنها کوشش کرده؛ بعد از استقرارداده

این حتی یکی از این است  که ممکن شوندمانع برقراری سیستم های حکومتی ای بقیمتی 

 .، و یا ایدئولوژی های فردی را جانشین آنها کننداصول را زیر پا بگذارند

David P. Goldman, How Civilization Die, Regency Publishing,  

Washington, DC 2011 

از ویژگیهای ذاتی انسانها که باعث استقرار ایدئولوژی های تمامیت تعدادی 

  :از دعبارتنخواه می شوند 

تکاملی ساختارهای اجتماعی کننده ی مغز در همه ی  –ضعف تحولی -6

و کاستی های تربیت خانوادگی و  ؛(اختالل ناشی از سخت افزار مغز)انسانها 
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که ( نرم افزار مغزمشاعر یا اختالل ناشی از )آموزش و پرورش رسمی 

بعضی باور  .کنند می ابتال به بیماری های اجتماعی مسری انسانها را مستعد

دارند که موتاسیونی ژنتیکی در ساکنین کشورهائی که قرن هاست به استقرار 

نوعی مردم ساالری تمایل داشته اند پیدا شده که در ساکنین کشورهائی که 

همان طور که )هزاران سال است تن به استبداد داده اند، به وقوع نپیوسته است 

 (.  ه اثبات علمی آن بسیار مشکل استخواهیم دید، این امر موضوعی است ک

، و تقلید استعداد و تمایل به کسب منفعل و بدون کوشش اطالعات -3

، که ضعفی حقایقبه جای کوشش فعاالنه برای بدست آوردن  کورکورانه،

واضح . رسمی استخانوادگی یا فرهنگی و ناشی از آموزش و پرورش غلط 

رژی ذکاوتی و شعوری کمتری است که کسب تلویحی و منفعل اطالعات ان

 .الزم داشته، و کمتر وقت بگیر است تا کسب تصریحی و فعاالنه ی آنها

که مستلزم صرف  تنبلی تفکری برای بازتاب در باره ی این اطالعات -2

 .وقت زیادی هستندصرف انرژی های شعوری و ذکاوتی و 

 2، و 3 ،6که از محصوالت عوامل  تقلید کورکورانه ی رفتاری و فکری -2

 . شوندناشی می 

هماهنگ کردن رفتارها با دیگران از طریق دنبال کردن آداب و رسوم  -3

در اغلب انسانها . که زیربنای حماقت جمعی می تواند باشد غالب بر اجتماع

آداب و رسومی که افراد اجتماع  باور کنند که تمایلی ذاتی پیدا می شود که

و  ،، و در موفقیت اجتماعی کمک کنندشندبا انجام می دهند باید خوب و اخالقی

ارزیابی اخالقی بودن رسم و رسوم . گرنه انتخاب اصلح نشده و حفظ نمی شدند

 توسط دگر اندیشان است که مستلزم اجتماعی هم محتاج انرژی و وقت زیاد

کمتر کسی متأسفانه که  ،جرأت برای به زیرکشیدن باورهای توده هاست

 . شودمی حاضر به انجام آن 

یکی تمایل به همکاری تیمی هستند و هنجار در مواردی که اجتماعات سالم  -1

از شاخص های موفقیت اجتماعی است، که باعث دست آوردهائی می شود که 

ولی، از آنجا که محصوالت اجتماعات  .به تنهائی از یک نفر برنمی آیند

در انجام رفتارهای  بیماریزا هستند، همین تمایل باعث می شود عده ای ناهنجار

در  .شرارت بار بصورت تیمی شرکت کنند تا از محصوالت آن استفاده ببرند

اجتماعات  اخیر ندرتاً همکاری های دسته جمعی در امور اقتصادی، ورزشی، 
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تعلیم و تربیتی و امثال آنها دیده شده، و افراد حداکثر کوشش خود را برای 

 .اشتن حق و حقوق دیگران می کنندرسیدن به اهداف شخصی و با زیر پا گذ

مساوات، بدون  و ، آزادیاز قبیل عدالتتمایل به قبول مفاهیم انتزاعی  -7

آنها، و شرائط الزم برای کوشش به تعمق بر جزئیات، معنی و مفهوم 

 این مفاهیمسطحی عواقب قبول  . و یک یک افراد آن در اجتماع برقراریشان

های ایدئولوژیکی، و دست زدن به شرارت  نیز از عوامل تن دادن به سیستم

انسانها عامل اصلی انحراف تفکری ارائه ی مفاهیم این چنینی طی تاریخ  .است

. زیربنای قبول برداشتهای متافیزیکی توسط اکثر افراد بوده و هستبوده و 

ارائه ی برداشتهای انتزاعی بعنوان حقیقت و یا واقعیت از طرف اولیاء 

و یا حتی سیاسی، با یا بدون هدف خاصی، و بدون ارائه  فی، فلستفکری، دینی

شکل بزرگی برای بشریت ایجاد کرده می دالئل مکفی برای واقعی بودنشان 

از آنجا که مغز توده ها قادر به حل و فصل این گونه برداشتها نیست، اکثر . ندا

گنجینه ی  و آنها را به ،کرده شانبطور منفعل قبول ه با آنهاافراد هنگام مواجه

ی مو در حل و فصل مشکالت و مسائلی که برایشان پیش  ، شعوریشان اضافه

این  .و دچار چه انحرافاتی که نمی شوند بعنوان ابزار بکار گرفته،آنها را د نآی

که انسانها در راه آنها جان داده و جانهای  هستندمفاهیم زیربنای اکثر باورهائی 

 .گرفته اندبسیاری را 

رسیدن به امکان در  ، بخصوص محرومان اجتماعتوده هاری زودباو -8

تعریف مشخصی رهبران ایدئولوژی ها بدون این که  ،یوتوپیا یا مدینه ی فاضله

و یا اسباب آن را مهیا  ،، یا لیاقت رسیدن به آن را پیدا کردهارائه دادهاز آن 

استقرار هر  در ابتدای. است مردم، بزرگترین وسیله ی دام انداختن کرده باشند

قول داده می در آخرت و یا هر دو  ،ایدئولوژی مدینه ی فاضله ای در این دنیا

شود، مدینه ای که هنوز هم بصورت رؤیائی بدست نیامدنی باقی مانده و بنظر 

داده امکان رسیدن به آن  انسانهانمی رسد که با ساختار مغزی ای که طبیعت به 

البته نباید ناامید بود و از . باشد یسرم اعاتدر اکثر اجتمو در آینده ای نزدیک 

سر سختی در این راه دست برداشت، زیرا بنظر می رسد که توسعه ی ذکاوت 

در آموزش و  و شعور اجتماعی با تزریق واقعیات دور از بدیهیات و خرافات

و  اتاز تعصب ن، و دست برداشتپرورش، تجدد طلبی آن طور که شرحش دادم

 . می توانند راه گشای رسیدن به آن باشند التهارجعت به اعصار جه
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که یکی از نیروهای جلوراننده ی  تمایل سرشتی برای بقاء و حفظ ذات -3

. تمامی کوشش های انسانهاست در این جا نیز نقش خود را بازی می کند

برنامه  طور سرشتیبواضح است که انسانهای سالم، مثل تمامی جانداران، 

درجه ی اول کوشش برای بقائشان را در صدر  شده اند تا درریزی 

این تمایل در اجتماعات ناهنجار باعث می شود که . رفتارهایشان قرار دهند

و یا در رفتارهائی که رهبران  ،سکوت کردهدر برابر ظلم و جور مردم 

تا نکند جان و یا ابزار معیشت  ایدئولوگشان درخواست می کنند، شرکت کنند

 .دندر خطر افت شانخود و خانواده های

با زیرپا گذاشتن تمامی معیارها و  و فرصت طلبی ، خوشه چینیمیان بری -61

رسیدن به مال و منال  ه هدفب شاخص های اخالقی شخصی و اجتماعی

آشکار چنان آن امری توسط عده ای منفعت جو که  و مقامات اجتماعیفراوان، 

 .که گمان نمی کنم محتاج شرح بیشتری باشداست، 

عوامل زیاد دیگری طی استقرار ایدئولوژی ها، بخصوص نوع شکی نیست که 

که تنوع آنها به تنوع  ،وخیم آنها، در فرهنگ ها و اجتماعات مختلف ظهور می کنند

بدون شک طی تاریخ ایدئولوژیهای  .ساختار فکری و فرهنگی اجتماعات وابسته هستند

، آرامش روابط انسانی، و ماعیاجت های ارائه شده اند که به پیشرفتخوش خیمی 

ولی هیچ  کمک زیادی کرده اند، افراد اجتماع یسرپوش گذاشتن به تمایالت شیطان صفت

ا نبوده و با زور شمشیر و یا ترس و کدام محتاج استفاده از این نقاط ضعف مغز انسانه

ای برایدئولوژیهائی که  .ارعاب از مجازات های دنیوی و اخروی مقبول نیافتاده اند

هستند بدون مغز انسانها ویژگیهای ناهنجار فوق الذکر استقرارشان محتاج استفاده از 

شک منجر به شیوع رفتارهای شرارت بار شده و دیر یا زود به شکست و فروریزی 

تجربه ی دوباره ی ایدئولوژی هائی یا بازسازی و  کوشش در .اجتماعی منجر می شوند

بعلت تحول و تکامل اجتماعی تاریخ ند، و یا بوضوح شکست خورده اطی تاریخ که 

بدون شک به مصرف خود را از دست داده اند، محتاج استفاده از روشهای فوق بوده و 

 . سرنوشت وخیمی منجر می شوند

تمایالت فوق برای استقرار یک ایدئولوژی که  از نظر پیش آگهی، هر هنگام

و یا به آنها  ،ورد مصرف قرار گرفتهمالذکر انسانها به حد افراطی و مسموم کننده ای 

از آب در ایدئولوژیها مخرب و خطرناک نتیجه ی استقرار این گونه  احتیاج پیدا شود،

 ؛جنگ داخلی ؛که با ارائه ی راه حل های مخرب از قبیل شورش گروهیهر . می آیند
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 ؛تحقیر باورهای دیگران ؛ انتقام؛نسل کشی ؛اعدام ؛جنگ های خارجیتروریسم؛ 

ی؛ غریبه گریزی؛ عدم توجه به آراء و قضاوت اطرافیان، زواجوئی در روابط بین المللان

و رسانه  ارتباطات جمعیکنترول  شهروندان؛ سانسور تفکریتوده ی مردم و ملل دیگر؛ 

، قبیله ای، الفان؛ پررنگ کردن تفاوتهای قومیغیرانسانی یا پست نشان دادن مخ ؛ها

ی  قول پیشرفت سهل و ساده ؛نظامی گری ؛ردازیدروغ پ ؛و مذهبی دینی ،نژادی

داد،  یااز ایدئولوژی تازه  پیرویبا را  کار مناسب بدونمال و منال مجانی و  اجتماعی؛

با . بی شک راه مخربی پیش گرفته و نباید اجازه داد ایده هایش در اجتماع ریشه بگیرند

ز استقرار دموکراسی های هیچ تضمینی بج ، و بعلل نقوص ذاتی مغز انسانها،این وجود

 ایدئولوژی های متعصبانه؛ تشویق به فردگرائیلیبرال و تهی از هر گونه 

(lott ttpsmtog ) یا انسان گرائی( هومنیسمlpgsotog )؛ یک یک افراد اجتماع

اجتناب از به آنها؛ ( hpgso otmhd)آموزش حق و حقوق طبیعی و اجتماعی انسانها 

اجتناب از ارائه  ؛نژادپرستی، برتری انگاری دین و یا مذهبملی گرائی، قبیله گرائی، 

قانونی و امکان بزیر کشیدن  ؛ایده های دور از ذهن برای رسیدن به یوتوپیای آرزوئیی 

جلوگیری از استقرار پیش می گیرند، برای در قدرتمندان سیاسی ای که راهی مخرب 

استقرار  ماعی محصولتجربه های اجتتنها . وجود ندارد ابدئولوژی های مخرب

از راه یابی برای جلوگیری  در دنیای متجدد عالئمیدموکراسی های سکوالر و لیبرال 

 . در اختیار گذاشته انداجتماعی سهمگین  هایبیماریگونه این استقرار از 

 که رفتارهای تهاجمی( Evolutionary Psychologists) روانشناسان تحولی

در اجتماعات باور دارند که  می دهند،بررسی قرار  موردرا در انسانها و حیوانات 

است که موجب بدست آوردن بوده تحولی ک پاسخ تطابقی ی ی خشونت زارفتارهابدوی 

از این امتیازات . دنارتباطات جمعی می شودر برای برقراری ثبات مختلفی  امتیازات

سرزمین در  منابعدفاع از  ؛همکاری کردنمجبور کردن افراد دیگر اجتماع به  می توان

شانس بیشتر برای  ؛ ایجادهای تمامیت خواهو یا خودی  ،مقابل گروه های غیر خودی

، باور بر این لذا. را نام بردو بهتر کردن موقعیت اجتماعی فرد  ؛و تولید مثل جفت گیری

 به متون اجتماعی این گونهرفتاری  شرارت های طی تحول و تکامل اجتماعی است که

با پیشرفت های اجتماعی . می شده اندخاصی مفید واقع  زمینه هایدر  و، اند بودهوابسته 

، بخصوص دستگاه های انتظامی و قضائی، بشرط و برقراری قوای سه گانه ی حکومتی

می توان براحتی را متمدن  در اجتماعاتها اخالقی بودن این رفتاراستقالل و بی طرفی، 

یک  همدر مغز را توان کنترول انگیزه ها  یهمین روانشناسان تحول. زیر سؤال برد
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برای شخص و اجتماع مفید واقع بی شک می دانند که  یواکنش تطابقی و انتخاب اصلح

برای شرح بیشتر این )شده و در برقراری و حفظ ساختار اجتماعی الزامی بوده است 

ن توان در واقع بدون ای. (موضوع به کتاب زیست شناسی مغز و اخالقیات مراجعه کنید

. رفتندی هسته ای هم شکل نمی گهابلکه خانواده  ،ات شهر نشینبازدارنده نه تنها اجتماع

، و بدون درنظر گرفتن عواقب اگر فردی بدنبال هر هوسی که به ذهنش خطور می کند

شکل نگرفته، قوام پیدا اجتماعی  ساختار برای خود و دیگران رفتاری انجام دهد، آن

از افراد  قابل مالحظه ای دتعدامغزی در  اختاللوع این و در صورت شی نکرده،

و  ،ابزاری رفتارهایدر ایجاد  مغز سرشت. شالوده های آن بهم می ریزند ،اجتماع

به لذا  ،به متن اجتماعی وابسته بوده آنها در ارتباط باغلبه گری  کنترول انگیزه های

سامانه های ا استفاده از را ب این گونه محرکاتمغز . طی جواب می دهندمحرکات محی

ارزیابی کرده خودش شعوری اکتسابی محتویات ارزیابی کننده ی ذاتی، و با استفاده از 

را در برابر  ویژه ی شخص واکنش های مخلوق خودش،و بر اساس روش شخصیتی 

بارها گفته ایم که  .به اجرا می گذاردرفتارهای مقتضی را  ،ایجاد و در صورت لزومآنها 

شعوری که اطالعات در دسترس مغز برای به انجام رساندن رفتارهایش  محتویات

وزش و پرورش تصریحی و تلویحی و هستند، تا حد زیادی اکتسابی بوده و تابع آم

شاید توان ها و طرز تجمع و استفاده از این  .وامل فرهنگی و خانوادگی هستندع

یش از ویژگیهای دیگری از محتویات تا اندازه ای سرشتی باشد، ولی شعور انسانها ب

از آن جا که  .قبیل ذکاوت، شخصیت، قدرت یادگیری و به یادآوردن تعدیل پذیر هستند

افراد اجتماع بطور دائمی با اطالعات مشابه فرهنگی و آموزش و پرورشی مواجه می 

تا حدی در افراد اجتماع به اشتراک گذاشته شده و یکی از شعوری محتویات  شوند،

تشابهات نزدیک و دور ساختار . بهم افراد هر اجتماعی است شبیهارهای عوامل رفت

که در ساختار سخت افزار مغزهایشان دخالت  ژنتیکی افراد یک خانواده یا اجتماع با هم

انسانهائی است  اجتماعی و بافت فرهنگی عامل دیگری در تشابه رفتارهایمستقیم دارد، 

 ، یعنی ژنتیکی مشترکبا اعقابی مشترک و نکه نزدیک و دور تر از هم در یک سرزمی

 . زندگی می کنند

از ی تهاجم رفتارهای کننده ی سامانه های تولیداز نظر زیست شناسی مغز زیر

انگیزه تهاجمی به ترتیب در سامانه ی لیمبیک و قشر کننده های و کنترول  نوع ابزاری

اکثر انی رشد نکرده و در دنیای وحوش که قشرجلوپیش. جایگیری کرده اندجلوپیشانی 

محرومند،  پیچیده ای در سطح انسانها زندگی اجتماعیو مضرات حیوانات از مواهب 
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و بین گروهی در رفتار درون  یتطابقی مفید انتخاب اصلحمتعادل  یتهاجمرفتارهای 

شانس زنده ماندن بیشتر نه تنها  خشن ترو تر گروهی است، بطوری که حیوان مهاجم 

شانس و  ،شانس موفقیت در شکار بیشتری داشتهبلکه ، رددیگر دا انهاجمدر مقابل م

در  ، واضح است کهبا این وجود. نیز پیدا می کندجفت گیری و تولید مثل بیشتری 

بیش  و ابزاری تهاجمیرفتارهای  اند اجتماعی شده ی مانند انسان ها، که بشدتحیوانات

اثراتی منفی در توسعه و تکامل  نوع ی همو یا بین گروه ها ،در دورن گروهلزوم  از حد

علیه  ردست به تهاجم بمکرراً که  اکثر قبائلیدر دراز مدت  ،برای مثال. اجتماعی دارند

به ) ندموفقیتی در تکامل اجتماعی پیدا نکرده ا اند، زده انهمسایگان دور و نزدیکش

، وم شرقی، جنگ های طوالنی ایران و رسرنوشت مغول ها یا ترک های آسیای میانه 

در واقع رفتارهای . (نگاه کنیدو امثال آنها  تعداد زیادی از کشورهای افریقائی نونی،

منفی  در سطح اجتماعات انسانی محصوالتی شرارت آمیز بار آورده و اثراتیتهاجمی 

و  تهاجمییا انسانی هم که در سطح فردی رفتار  حیوان. ی دارنددر موفقیت گروه

خود را  ،در گروه نشان می دهد یش ار حد متعارف و متعادلیب ابزاری خودخواهانه ی

بطور اجتماعات  .بقاء و تولید مثلش را کمتر می کند انداخته و شانسبیشتر در مخاطره 

به این معنی که در هر زمان خاصی . اجازه می دهندتعیین و سطح متعارف را منفعل 

الب، ساختار و نوع حکومت، اوضاع کلی اجتماع، از قبیل نوع تفکر یا ایدئولوژی غ

رفتار اولیاء امور، کیفیت های فرهنگی و آموزش و پرورشی، وضع اقتصادی توده ها، 

امنیت اجتماعی، درجه ی قانون گرائی در سطوح مختلف اجتماع، سطح متعارف و قابل 

تعیین کرده و حکومت و افراد اجتماع خودبخود قبول رفتارهای تهاجمی و یا ابزاری را 

به تفاوت رفتاری ایرانیان قبل وبعد از انقالب اسالمی، و یا افغانی ) ا تحمل می کنندآن ر

 . (ها قبل و بعد از استقرار حکومت طالبان نگاه کنید

کاهش  انسانهااجتماعی شدن شکی نیست که یکی از عوامل اصلی برای 

رهای کسانی که رفتا .استبین افراد گروه  و ابزاری تهاجمیو رفتارهای خشونت 

 ، بصور مختلف از مسیر کلی حرکت اجتماعیمی دهند انجامغیرمتعارفی  شرارت بار

تشکیل خانواده و  و احتمالاز دست داده، دیگران را کنار گذاشته شده، شانس همکاری 

برای مقبول تهاجمی  هایتعیین حد و اندازه ی رفتار. پیدا می کنندبقاء نسل کمتری 

نه تنها باید سخت افزار که  ،استای الزامی  توان مغزی سالم برقراری روابط اجتماعی

از طریق آموزش فراژنتیکی در مغز شکل بگیرند، بلکه باید  -آن تحت فرامین ژنتیکی 

م که بارها گفته ا .تعلیم داده شوندنرم افزارهای آن و پرورش های خانوادگی و اجتماعی 
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ده و انسانها بطور منفعلی آنها را باورها و رفتارهای اجتماعی بشدت تقلیدی و مسری بو

این امر محدودیت قابل مالحظه ای در تأثیر تعلیم و تربیت . یادگرفته و بکار می گیرند

برای مثال، دراجتماعی . خواهد داشتو فعال خانوادگی و یا آموزش و پرورش رسمی 

ت بار که به علت ساختار حکومتی و یا تفکر ایدئولوژیک غالب بر آن، رفتارهای خشون

خنثی می تا حد زیادی مقبول و نهادینه شده اند، اثرات تعلیم و تربیت های آرامش دهنده 

در شرائطی که در اجتماع خشونتهای غیرمتعارفی نهادینه نشده، اولیاء امور به  .شوند

و خود دست به انجام چنین رفتارهای مخربی  ،وسائل مختلف اجازه ی انجام آنها را نداده

توان است که  شعور اجتماعی مناسبتقویت نتیجه ی کسب دانش و ر د نمی زنند،

 executive) از عملکردهای مدیریتی بخش عمده ای. تقویت می شودکنترول انگیزه ها 

functioning)  بخش های که بعهده ی  ،استدر ارتباط با همین توانهای شعوری مغز

ساختاری و اختالالت تردیدی، بدون هیچ شک و . قشر جلوپیشانی گذاشته شده اندمختلف 

، مانند اختالالت در عملکردهای مدیریتی هر اجتماع و یا این بخش از مغزیا عملکردی 

. ندبه اثبات رسیده او مخرب  در ایجاد رفتارهای ضداجتماعی  حتی یک شرکت تجارتی

کسانی که شخصیت ضداجتماعی مغز قشر خاکستری بخش جلو پیشانی حجم برای مثال 

این  .کمتر از افراد طبیعی است % 66 و رفتارهای شرارت بار نشان می دهند،شته دا

ای یافته ه. امر حتی در کسانی هم که سابقه ی ضربه ی مغزی ندارند صادق است

هاجمی در مقایسه با افراد طبیعی در قشر جلوپیشانی، مشابهی در افراد با رفتارهای ت

بطوری که فکر می شود که سازمانی  ،دمشاهده شده انآنها آمیگدال، و هیپوکمپوس 

برای کنترول انگیزه ها در لوب جلوپیشانی وجود دارد که شیوع واکنشهای مستقل 

محرکات دو پهلو آنهائی هستند که مغز می  .کم می کندرا تهاجمی به محرکات دو پهلو 

والنه تر و و یا رفتارهای معق ،تواند در برخورد با آنها یا رفتارهای خشونت زا ایجاد کند

هم، مغزهای راننده ها می  صادف دو اتوموبیل بابرای مثال هنگام ت. خالی از شرارت

و احوال پرسی از یکدیگر در  ،هاتوانند بین رد و بدل کردن اطالعات بیمه ی اتوموبیل

کمک های پزشکی، که درخواست و احتیاج به  ،آسیب جسمی احتمالی وارد شدن مورد

در  سالح گرم و سردمشت و لگد و یا و یا استفاده از  ددانه است؛از آداب شهرنشینی متج

یکی را انتخاب  ،که بوفور در اجتماعات ناهنجار مشاهده می شود برخورد با یکدیگر

 . بستگی دارد ،که نام بردیم وامل ساختاری و اجتماعی ایعانتخاب فوق کامالً به . کنند

Reine, A. et al. Reduced prefrontal gray matter volume and reduced autonomic 

activity in antisocial personality disorder. Arch Gen Psychiatry 2000; 57:119-127 
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رهبران و یا در  و تهاجمیدر نتیجه ی رفتارهای طعمه گرانه اجتماعاتی که  

ی کنند، زیر سایه ی آرام بخش امنیت جانی و مالی زندگی نم انافرادشصد باالئی از 

 . حساب می آیندبشکست خورده  اجتماعات معنی و مفهوم خود را از دست داده و

استانی و تاریخ مکتوب بر می آید زندگی ثار بآتا آنجا که از باقی مانده های 

رفتارهای ابزاری کنترول  از های ناشیخشونت و شرارت  انسانها همیشه آغشته به

شاید از این . بوده استکمتری خود افراد اجتماع  و تا حد ،نشده ی رهبران اجتماعاتشان

و هم  انبرای خودشانسانها که برای فرار از قبول مسئولیت تراژدی هائی که  جهت بوده

یعنوان خدایان دست به دامان اختراع نیروهای متافیزیکی مختلفی  اند نوعانش برپا کرده

در تضاد  سر می زند، هاانسان قبول این امر که این همه رذالت از خود. زده اندشرارت 

توهمانه از اخالقی بودن و ارزشهای انسانی مارزیابی مثبت تری است که آنها بطور با 

این ایده ی مغرورانه  بااز طرف دیگر همین رفتارهای شرارت بار . داشته اندخود 

 ، یا اعالو در وجودشان روحی خدائی ،بودهاشرف مخلوقات  انسانهاکه  سازگار نیست

، روحی که باید منحصراً خالق خوبی که بقیه موجودات زنده از آن محرومند اشته شدهگذ

ور این است که مطالعه ی بسیاری از اسکلت های باقی مانده از آنکته ی شرم . ها باشد

طی تاریخ . خشونت را در زندگی انسانها بوضوح نشان می دهد شیوعاعصار گدشته 

ان یافت که دچار شرارتهای رهبرانشان، از طریق ظلم و ندرتاً نسلی از انسانها را می تو

شاید هیچ در طول تاریخ،  .و یا برپائی جنگهای ناخواسته نشده باشند ،جور و بی عدالتی

هم نمی توان یافت که در جائی از این کره ی خاکی انسانها بجان مدت زمانی، ولو کوتاه 

 های زندگیتانداردسده و در ارتقاء ادست بدست هم داهمه و در عوض  ،باشند هم نیافتاده

و  ،داخل قبورباستانی یافت شده در اسکلت های  تعداد زیادی از .اجتماعیشان کوشا باشند

، و برفراز کوه های های شمال اروپاچالنادری که از اعصار گذشته در یخ اجساد

ً دست نخورده باقی مانده ، و یا بصورت مومیائیامریکای جنوبی ار ، آثاند نسبتا

یا  ،شکستهی ئجمجمه ها. بین فردی را بخوبی آشکار می کنند بارشرارت رفتارهای 

نوک تیرهائی که و  ؛استخوانهای خرد شده ؛از بدن جدا شده و بریده شده با جسمی تیز،

. ی از خشونت و شرارت انسانهای اعصار گذشته هستنده هائ، نشاندر بدنها فرورفته

که با مطالعات ژنتیکی قرابتشان عضو یک خانواده  ندپدر، مادر و دو فرزگوری حاوی 

این  داده شده کهسال پیش است و نشان  2111اثبات شده در آلمان یافت شده که متعلق به 

شرم آور این است که اغلب آثار  .خانواده ی هسته ای در یک زمان با هم کشته شده اند

اجساد کسانی که در . میان هستندرفتار شرارت بار آد نشان دهنده یباستانی باقی مانده 
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ارتفاعات کوه های آند در امریکای جنوبی یافت شده، متعلق به دختران نوجوانی بوده اند 

قربانی خدایان شده اند، خدایانی که از آنها  ،کاهن اعظم توسطکه بعد از تجاوز جنسی 

 .در خواست ابزار بقاء سهل تری می شده است

Murdered Family: C. Holden, “A Family Affair,” Science, 322, Nov. 21, 2008, 

p.1169.  

آثار باستانی که با مطالعات علمی نشان دهنده ی خشونت بعنوان عامل مرگ 

تاریخی از خشونت انسانها برعلیه یکدیگر  های باقیمانده است، تنها نشانهایاسکلت 

ره رفت نمایانگر بی چون و به آنها اشاهمین کتاب اول  بخشنوشته هائی که در . ندنیست

مطالعه ی اسطوره . با دیگران است ،بخصوص صاحبان قدرت ،چرای رفتار انسانها

 ،و اودیسه ی هومر افسانه پرداز یونان باستان ،تا داستان ایلیاد ،هائی از گیل گمش گرفته

کتب تاریخی، مملو از شرارتهای انسانها نسبت به و همه ی شاهنامه ی فردوسی، 

انسانهای شیطان  بطوری که به یقین می توان گفت که تاریخ بشر را. هستند یکدیگر

با سرداران و سربازان خون آشامی نوشته اند که  با کمک، انگار خدا -خود صفت 

با  هواپیماهای رادار گریز گرفته تا اسب سوار براز و خونریزی،  دستور به جنگ

بمب های اتمی  تا ،کمان وتیر  ر،شمشی گرز،استفاده از با  ، وسرنشین و بدون آن

 خالقیسرگذشتی شرم آور که از نظر ا. سرگذشت تاریخی انسانیت را رقم زده اند

 . سامانه ی حیات قرار داده استاخالقی انسانها را در قعر زنجیره ی 

B. G. Walker, The Other Easter, “Freethought Today, April 2008, pp. 6-7; Smith, 

1952.   

که ریشه در سرشت آداب و رسوم مختلفی وه بر تمامی عوامل فوق الذکر، عال

از آن چه که . نیز بوده اند آنهامسئول رفتارهای خشونت زای نها دارند، ابیماریزای انس

های سادیستیکی از آداب و رسوم به اصطالح تمدن رومی ها پیداست، خشونت و شرارت

ورزشی های زنان برهنه ای که در میدان . اندی مقبولی بوده ئرفتارهادر آن  و بی هدف

و یا توسط حیوانات درنده قطعه  ،قرار می گرفتندجنسی روم در مالء عام مورد تجاوز 

به بدترین وجهی کشته می  تن به تناسیران جنگی ای که در نبردهای  ؛قطعه می شدند

به رده هائی که برای تبدیل می شدند؛ ب نبه قهرمانابا شکوه فراوان آنها و قاتالن  ،شدند

گالدیاتورهائی که تا و  می شدند؛ زنده قطعه قطعهاسطوره های قدیمی  گذاشتن نمایش

به  ،گناه پای مرگ با یکدیگر نزاع می کردند، موجب مرگ حداقل نیم میلیون انسان بی

این طور آورده . تفریح رومی ها را فراهم آورند اتتا موجب وخیم ترین وضع شده اند،

اسکندر آن رابه و  ،کرده اختراعصلیب کشیدن را ایرانیان دوران هخامنشی  شده که
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دراین نوع . باشنده یونان برده و رومی ها آن را وسیله ی اصلی اعدام محکومین کرد

چرم بهم رشته های با ضربات شالقی که از آنقدر مجازات اعدامی را برهنه کرده و 

تا از  می زدند ،می دادندسنگهای تیز قرار  قطعاتو در بین الیاف آن  بافته درست شده

بعد از آن دستهایش را به . جاری شودفراوانی خون  اش گوشت و پوست شکافته شده

که اعدام و مجبورش می کردند تا محل  وزن داشته، کیلو 31ی می بستند که حدود صلیب

شت خونیش سپس او را به پ. را حمل کند این صلیب ،در آن از قبل تیر بلندی نصب شده

در این حال وزن بدن . خوابانده و از مچ دست و کف پاهایش به صلیب میخ می کردند

زندانی قفسه ی صدری اش را طوری به پائین می کشد که قدرت بازدم را از او صلب 

ر ساعت مشقت غیرقابل تصور مرگ ناشی از خفگی و ابعد از سه تا چه. می کند

 .خونریزی فرا می رسد

 

 مراسم دینی صلیب کشیدن در فیلیپین:  61-36شکل 

این عده ی . در دربار پادشاهان صفوی جالدانی وجود داشته اند به نام چگین ها

م شاهان صفوی در زنده زنده خوردن محکومین و کانفره مسئول اجرای اح 21معموالً 

این افراد به فرمان شاه مثل . ند که به چنگال پادشاه اسیر می شدنده انانی بوددشم

به قربانی حمله کرده و با چنگ و دندان بدن او را قطعه قطعه کرده و می  ،درندگان

گفته شده است که ". نده اند و از جمجمه اش برای نوشیدن شراب استفاده می کرده اخورد

را از بین مؤمن ترین، معتقدترین و پایبند ترین افراد  پادشاهان صفوی این آدمخوارها

نویسنده ی به روایت (. سیرجانی، مقدمه ی کتاب وقایع االتفاقیه) "انتخاب می کردند

این افراد آلت سیاست و غضب  ،روضه الصفویه، مورخ رسمی دربار صفوی کتاب

و بینی و گوش آنها یر را از یکدیگر ربوده ران واجب التغذند که گناهکاه احکومت بود
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را به دندان  آنهارا به دندان قطع نموده و بلع می کردند و همچنین بقیه ی اعضاء بدن 

زندگانی شاه عباس اول تالیف نصرهللا فلسفی، جلد دوم، صفحه .. )کنده و می خوردند

ک خان ازبک غلبه کرد و او را کشت، شاه اسماعیل اول پس از آنکه بر شیب". (۵۲۱

هر که سر "آنها می گوید و به  ه،را به میان مومنین و متدینین صوفی انداختجنازه اش 

خواجه محمود ساغرچی که در آن معرکه . "مرا دوست دارد از گوشت این دشمن بخورد

حاضر بوده، گفته است که پس از فرمان شاه ازدحام صوفیان برای خوردن جسد شیبک 

به جان یکدیگر ( رای خوردن آن جسدب)خان به جایی رسید که جمعی تیغ کشیدند و 

خواران از دست یکدیگر می به خاک و خون آغشته را مانند الشافتادند و آن مرده ی 

پدر شاه عباس هم جمعی از ریش . "(نقل از روضه الصفویه)ربودند و می خوردند 

سفیدان و صوفیان طوایف را در مجلسی جمع نموده بعد از ذکر و ذاکری که در میانه ی 

هر کس خالف اراده و سخن مرشد عمل :  هوفیان معمول است، به ایشان خطاب کردص

و . گوشت بدن او را خام خام خواهیم خورد: نماید تنبیه او چیست؟ آن جماعت گفتند که 

 .(نقل از خالصه التواریخ)بر این نیت هللا هللا کشیدند 

  

وسیله ی خرد کننده ی جمجمه که در قرون وسطا مورد استفاده ی :  61-16شکل 

 . قرار می گرفت کاتولیککلیسای 
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 مغزهایاز اختراعات که ، های دیگرواع و اقسام وسائل شکنجه و اعدام ان

اعضاء بصور سنگسار کردن، قطع . تنوع شگفت انگیزی دارند ،شرور انسانها هستند

، به گور کردنزنده ، دارکشیدن، تیرباران، غرق کردن، زنده زنده سوزاندن، مختلف

مال کردن، انداختن در روغن داغ، شقه  ، نمداز بلندی نکرد پرتابگیوتین، استفاده از 

، و یا وسیله های آشنائی هستند که برای اجرای به اصطالح عدالت.. .و ، اره کردنکردن

، بلکه بکار گرفته شده اند بزه کاران به هدف مجازاتنه تنها  ،منزه کردن روح و روان

گرفته  را ، و بیگناهان زیادییاسی یا تفکریس دگراندیشان ازجان بسیاری طی تاریخ 

میالدی مجازاتهای زیر را تا فرارسیدن مرگ برای  331پاپ گرگوری اول در سال . اند

برای خرد شدن در چرخ؛ : غرور برای. توصیه می کردرفتارهائی که مذموم می شمرد 

برای خوراندن موش، وزغ و مار؛ : حرص و آزبرای انداختن در آب یخ؛ : حسادت

انداختن در : تنبلیبرای  زنده تکه تکه شدن؛: خشمبرای انداختن در آتش؛  :هوس بازی

 تنوع وسائل شکنجه ی کلیساهای قرون وسطی شاهدی بر سرشت ددمنش .النه ی ماران

انسانهائیست که خود را مقدس انگاشته و واسطه های خدا و مردم می  بعضی از

 ؛دان به ادیان دیگرباورمن ؛دیشاندادگاه های تفتیش عقائد با کشتن دگر ان. ندنگاشتا

دانشمندانی که پی به قوانین طبیعی ای برده بودند که  ؛و جادو مشکوکان به سحر

صرفاً بعلت داشتن مال  متموالنی که ؛برخالف متن صریح کتب به اصطالح مقدس بودند

ننگی  ، همگیو منال و هوس کلیسا به دست اندازی به آنها مشکوک معرفی می شدند

. بر پیشانی کلیسای کاتولیک نهاده که با وجود گذشت قرن ها کم رنگ نشده است ابدی

که زمین به دور  باور به این واقعیتبه علت )مایکل سروانتوس، جیوردانو برونو 

از بین انگلیسی زبان ، ویلیام تندال به جرم ترجمه ی انجیل به (خورشید می چرخد

آور دادگاهی داستان شرم . نده اسوزانده شدزنده زنده ی هستند که متفکر هزاران نفر

شناترین این رفتارهای آاز  ،خودمان شاهد هستیم کشورکه مشابهانش را در گالیله کردن 

به گالیله دستگاه های شکنجه را نشان دادند چنان دچار واهمه شد وقتی  .ددمنشانه است

 !!دست از یافته های علمیش کشید و توبه کردظاهراً، که 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


  

 518 

 

 نیگوالس  –اثر جوزف  .ه در برابر کلیسای کاتولیکدادگاه گالیلنقاشی از : 61-76شکل 

 رابرت فلوری

  Maurice A. Finocchiaro, (Editor), The Galileo Affair: A Documentary History 

(California Studies in the History of Science)tost sootdC s  ysmt soots  , 6383 .

yoso 

ند که مسیحی ه بودطی دادگاه های تفتیش عقاید اسپانیا اولیاء کلیسا نتیجه گرفت

مع به مال و منال آنها که چشم ط. اتفاق نیافتاده است بطور واقعی شدن هزاران یهودی

قیف وو ت اندنبه دادگاه کشبرای ی ا یهودیان داشتند همین برداشت خودسرانه را بهانه

می این یهودیان تحت مخوفترین شکنجه ها قرار . کردندمی اموال آنها به نفع کلیسا 

می تا اقرار کنند که هنوز یهودی باقی مانده اند، و بسیاری از آنها را زنده زنده  گرفتند

 .کشتندمی یا تحت شکنجه  وزاندند وس

گاه قربانی همین داددر ابتدای جنبش دینیشان ز پروتستانها هم گرچه بسیاری ا

همین رفتارها را با  قدرت گرفتند آنها در اروپا خودشدند، ولی به محض این که ها 

بیش از  در اروپا، 68تا  63که بین قرون  تخمین زده می شود. دیگران انجام دادند

 . نده اتش کشیده شدآان ها زنده زنده به توسط پروتستزن بعنوان ساحره  111116

، مانند آن چه که در بعضی از دادگاه های کشور شکنجه و اعدام در مسیحیت

، بلکه ه و نیستیک عادت تفکر نشده نبود خودمان در طی حکومت دینی مشاهده شده،

اگر کسی باور بر این بود که سیحیت در م. دواستداللی اخالقی آورده می ش هابرای آن

 ً سوزان داشت که عدم قبول عیسی بعنوان ناجی شخص را روانه ی جهنمی ایمان واقعا

باالترین  ،تا وقتی که به این حقیقت اعتراف کنند ،می کند، پس شکنجه ی اشخاص
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مشقت جان فرسا بهتر روز چندین  ،زیرا .می شود ابدی آنهاخدمتی است که به زندگی 

خاموش کردن افراد با این طور استدالل می شد که از این گذشته . جهنمی ابدی است از

گیرانه  شیک موضوع پی ،سوزاندنشان قبل از این که دیگران را منحرف کنند یا اعدام و

محاربه و غیرممکن جرم ابداعی . عمومی استاخالق به هدف حفظ و گسترش بهداشت 

و برقراری  هانه ای برای حذف دگراندیشان است،ب مانبا خدا که این روزها در کشور

زیرا، . دنرسم شده ریشه در همین نوع استدالالت دارای که شرعی خشن مجازاتهای 

و آنها  ،زدوده یروح این افراد را از پلیدم بعنوان مجازات، باور بر این است که اعدا

 . بعد از مرگ به بهشت می روند

ر را چنین توجیه می کرد که یک پدر خوب آگوستین این ام ،در دنیای مسیحیت

و یک کشاورز شاخه ی آلوده ای  ؛مانع برداشتن یک مار سمی توسط فرزندش می شود

این دستوری است که خود . را برای جلوگیری از آلوده کردن بقیه ی درخت می برد

من  بااگر شما . من درخت تاک هستم، شما ها شاخه های آن هستید" مسیح داده است

؛ اگر از من دور شوید کاری بار خواهید آوردی فراوانی هاشما، شما میوه  باانید و من بم

خواهید شد که بریده شده اگر با من نمانید، مانند شاخه ی درختی . نمی توانید انجام دهید

سوخته می و خشک می شود؛ این شاخه ها جمع آوری شده، و در آتش انداخته شده و 

 . "شوند

  (John 15, 16 New International Versions) 

زیربنای علمی شرارتهای انسانی بعد از جنگ های یا شرح کوشش برای یافتن 

از آنجا که توجیهات متافیزیکی . ، بخصوص جنگ جهانی دوم باال گرفتمختلف اروپا

متمدن ترین اجتماعات را ساکنین نمی توانستند رفتارهای انجام شده توسط به اصطالح 

توجیه کنند، علم پا به معرکه گذاشت بودند را  عیسای به اصطالح صلح طلب که پیروان

در این . و اولین بار روانشناسان سعی در توجیه علمی زیربنای شرارتهای انسانها کردند

و بیرون از برداشتهای رایج و  مورد متفکران به این نتیجه رسیدند که باید توجیهات نو

این روانشناسان . انسانها ارائه شودددمنشانه ی فتارهای از این گونه ر عرفی متافیزیکی

دست به تعبیه ی تجربیات آزمایشگاهی زدند تا شاید بتوانند جوابی برای این معمای 

برای اطاعت کورکورانه از را ین تجربیات استعداد انسانها ولا. الینحل تاریخی پیدا کنند

این . مورد مطالعه قرار دادند و ایراد خشونت و مشقت بر دیگران ،اوامر دریافتی

ویژگی رفتاری انسانهائی که از نظر روانشناسی نشان داده اند که بطورکلی مطالعات 

که در آن قرار گرفته اند، اجتماعی و مقام موقعیت یا  زمینه،به سالم هستند  ظاهراً 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


  

 520 

 بشدت به متن اجتماعیافراد بروز ویژگیهای شخصیتی به این معنی که . بستگی دارد

انسان خوبی باشد، تا د نترغیب کن را شخصاگر شرائط طوری باشد که . هستندوابسته 

شاخه ای از روانشناسی مدرن به نام . و برعکس ،دآن شخص رفتار خوبی انجام می ده

است که  یافتن شرائط اجتماعیدر صدد ( nsodt s noCehsmsmC)  روانشناسی مثبت

 . کند انسانها را ترغیب به رفتارهای خوب می

از  (Milgram)اطاعت کورکورانه ی میل گرام تست تجربیات این گونه از 

 nhtmty)تجربه ی زندان فیلیپ زیمباردو  ؛6316سال  در (Yale) دانشگاه ییل

etgbsots )سامریتجربه ی به نام  ه استنفورد؛ و یک سری تجربیاتاز دانشگا 

        .نداه شهرتی بسزا پیدا کرد( Good Samaritan) نیکوکار

شرائط آزمایشگاهی و روش آزمایش آن در  تفصیل کهدر تجربه ی میل گرام   

اولیاء امور مورد مطالعه توان اطاعت پذیری کورکورانه از  ،اینترنت در دسترس است

راد مورد مطالعه را بدون اطالع از هدف آزمایش و اف تجربهدر این . ه استقرار گرفت

برای اطاعت بی  افرادمیل و رغبت  تا ه،انتخاب کرد ،کرد نقشی که در آن بازی خواهند

به طی این آزمایش . دهندمورد مطالعه قرار را از دستورات و کورکورانه چون و چرا 

و در انتها  ،دستور دادند تا یک سری شوک الکتریکی که تدریجاً قویتر شده این افراد

ه در اطاق دیگر و خارج از ی کبه دیگران ،بطور واضحی به ولتاژی کشنده می رسیده

شخص مورد آزمایش صدای . وارد کنند دید آنها به صندلی ای طناب پیچ شده بودند،

در . زجه کشیدن و درد مفعول شکنجه اش را می شنیده، ولی نمی توانسته او را به بیند

که در حال وارد کردن شوک الکتریکی به  قانع می شدهحالی که شخص مورد آزمایش 

هنرپیشه ای را که ظاهراً  صوتی صدای بلند آه و ناله و مشقتضبط  ،ل استطرف مقاب

باالخره  .را پخش می کرده استبه دیوار می کوبیده و  ،بخود می پیچیدهاز شدت درد 

می شده  بر اطاق مجاور حکمفرماسکوت مرگباری  ،سنگین افتادن جسدیبعد از صدای 

صدای زجه و ناله ی قربانی احساس با شنیدن بعضی از افراد مورد آزمایش . است

آنها دستور ادامه ی کار  بهولی وقتی . نده او هیجانات منفی نشان می داد ،دهناراحتی کر

 فرد ناشناس در اطاق مجاوراطاعت کرده و به شکنجه دادن ی آنها ، همه هداده می شد

و  ،قابلطرف م ن جسداین افراد حتی بعد از شنیدن صدای افتاد. نده اادامه می داد

دستور ادامه ی شکنجه با ولتاژهای به اطاعت از باز هم  ،مرگباربرقراری سکوت 

که آمر چنین  هقطع می شدفقط وقتی شکنجه . نده اادامه می دادالکتریسیته باالتر 

افراد مورد آزمایش باوجود  % 13در اولین تجربه ی میل گرام . ه استدستوری می داد
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از زجه ای ی فقط وقتی که صدا. دادند می ا آخر ادامهاحساس ناراحتی آزمایش را ت

چه خواستند بدانند که طرف مقابل می افراد مورد آزمایش  برنمی خاست،طرف مقابل 

از باخبرکردن آنها از وضع قربانی شکنجه، با وجود امتناع آزمایش کننده  .وضعی دارد

سه بار افزایش ولتاژ  اب این افراد ،زمایش ادامه دهندآکه باید به  یدستور براساسو 

صدائی و  ،هظاهراً مرده بودبه قربانی ای که ولت  231تا حد شوکهای الکتریکی دیگر 

واضح است که در این آزمایش هیچ شوک . کردندمی ، وارد هاز او بر نمی خواست

و هنرپیشه ها و ضبط صوتها نقش افراد مورد  ،همی شدالکتریکی واقعی به کسی وارد ن

ند، ولی افراد مورد آزمایش از این امور آگاه نبوده و آزمایش ه ابازی می کردشکنجه را 

نفری که مورد آزمایش قرار گرفتند  21فقط یک نفر از . نده ارا واقعی تصور می کرد

این آزمایش چندین . استفاده کندولت  231باالتر از  که از ولتاژ های مرگبار هحاضر نشد

کلی ای که گرفته شد دال بر این است که در  نتایجو  هدبار در مؤسسات مختلف تکرار ش

همان  ،یگران آسیب برسانندبه دتا حد مرگ  ،صدی از افراد که حاضرند تحت دستور

از آنجا که افراد مورد آزمایش در تمامی تجربیات دانشجویان بهترین . است % 13

 هر نظر از که از ادیافر 2/3 که حتی هند، معلوم شده ادانشگاه های ایاالت متحده بود

بوده و هیچ روان پریشانی باال  یو ذکاوتهوشی های طبقات باالی اجتماع و با ضریب 

وارد کردن به  ، و حتی باالتر از آن،تا حد مرگبار حاضر می شوند ندارند،هم خاصی 

کسانی بپردازند که آنها را نشناخته و نمی دانند که تقصیری مرتکب تریکی به کشوک ال

درصد شرم آوری که نشان دهنده ی گرایش ذاتی انسانها برای انجام . د یا نهشده ان

، و احتیاج به وجود است خاصیو متون اجتماعی تحت شرائط  ،رفتارهای شرارت بار

. شیطان متافیزیکی را در خلق رفتارهای شرارت بار انسانها براحتی منتفی می کند

هم  ، غیر از دانشجویاناعیگر اجتمهمین آزمایشات در طبقات دیجالب این است که 

 .داده اندرا بدست  2/3همین نتیجه ی 

وف تجربه ی معریکی از همکالسی های میل گرام  ،زیمباردو 6376در سال 

در این  او .نتایج مشابهی با آزمایش میل گرام بدست آوردزندان استنفورد را انجام داد، و 

انتخاب کرد و همه ی آنها را داوطلب  73از بین دانشجوی کالج استنفورد را  36 تجربه

و از این نظر  ،تستهای روانشناسی کرد تا مطمئن شود هیچگونه اختالل روانی نداشته

بعضی از دانشجویان به . ختزیرزمین دانشگاه زندانی سا سپس در. کامالً سالم هستند

 رسمیباس زندانبانان را ملبس به ل .داد زندانبان نقشبعضی دیگر به زندانی و  نقش

و یا ایراد هر گونه دستوری برای استفاده از باطوم  ولی هیچ. داد مبه آنها باطو و ه،کرد
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مشخص کردنشان به دست آنها فقط به هدف  باطومدادن  .نداد آنهابه ونت دیگر را خش

. به زندانیان لباس و کالهی دادند که دائماً آنها را ناراحت می کرد. بود بعنوان زندانبان

 همه ی آنهاپای به . ندانی با شماره ای که برلباسش دوخته شده بود مشخص می شدهر ز

که این یک تجربه ی  اطالع دادندهمه ی افراد مورد آزمایش به  بسته وزنجیری غل و 

که باید را  افرادیپلیس محلی ، با شروع آزمایش. روانشناسی است و واقعیت ندارد

و برای آنها در ایستگاه پلیس به جرم  ،کردهگیر زندانی می شدند در خانه هایشان دست

به  از صورتشان برداریعکسو بعد از انگشت نگاری و  ،دادندمی دزدی پرونده تشکیل 

به با دادن شماره،  ،بدنیعریان  جستجویبعد از . شدندمی زندان واقع در دانشگاه منتقل 

ن فراموش کردند که این فقط زندانبانا روز اولهمان از . داده می شدآنها هویت تازه ای 

با دانشجویان و شروع به رفتارهای مشمئز کننده ای  ،یک تجربه ی روانشناسی است

واضح بود که زندانبانان . قابل پیش بینی نبودند زندانی کردند، رفتارهائی که به هیچ وجه

 خودبخود و بدونزندانیان  ،روز دوم تجربه در. نداز این آزار دادن ها لذت می بر

و زندانبانان با استفاده از وسائل آتش نشانی سعی شورش کردند، دستور آزمایش کننده 

نگهبانان رفتارهای سادیستیک بیشتری  ،با گذشت روز. در فرونشاندن شورش کردند

بطور واضحی نگهبانان  2/6. و تا حد ممکن زندانیان را تحقیر می کردند نشان داده،

از وارد کردن درد و مشقات به  به این معنی که ،ندنشان می داد این گونهرفتارهای 

. هیچگونه نفع دیگری برایشان نداشت هاند، در حالی که این رفتاردلذت می بر زندانیان

در شرائط ویژه هستند از نظر روانشناسی سالم که ی ئانسانها 2/6 این تحقیق نشان داد که

زندانیان و زندانبانان چنان سوم  در روز. دارند یرفتارهای سادیستیک انجامای استعداد 

و زندانبانان برای  ،شدند که قانع شده بودند که وضعیت واقعیت دارد آزمایشغرق 

عد از یکی دو روز دیگر، ب. کردند می جابجامکرراً جلوگیری از شورش زندانیان را 

ه که مسئول مطالع روانشناسیکه در روز ششم خشونت بار شد به حدی  رفتار زندانبانان

این تجربه مطالعه ی دقیق . تجربه را داد ختمدستور بود،  ی رفتار زندانیان و زندانبانان

حداقل در سطح  بوده، واز نظر روانی سالم  که ،انسانهای معمولی 2/3نشان داد که 

در موقعیت های خاصی  ،و در جهان مدرن صنعتی شده زندگی می کنند ،متوسط اجتماع

می شوند که هیچ سودی برایشان بار نمی ر غیرقابل تحملی مرتکب رفتارهای شرارت با

این یافته ها دقیقاً با نتایج تجربیات میل گرام مطابقت داشته و گواهی خجالت . آورند

. استخاص اجتماعی  متوندر طبیعت ذات انسانها زیربنای شرارت زای از  یآور

ه اندازه انعطاف پذیر و تابع زیمباردو با این تجربه نشان داد که رفتارهای انسانها تا چ
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زندانبانان با پوشیدن یونیفرم، گذاشتن عینک . هستند آنها محیط و موقعیت های اجتماعی

و زندانیان با پوشیدن لباس خاص و تغییر هویت به سرعت  ؛باطومفتابی و بدست گرفتن آ

به آنها ند که شومی تغییر رفتاری داده و به انسانهای دیگری تبدیل شده و غرق نقشی 

نتیجه گرفت که انسانها برده ی متنی هستند که در آن زندگی می کنند  او. استداده شده 

حتی یک متن تخیلی و ساختگی می . و این متن الزم نیست طوالنی و یا با ثبات باشد

با . شان کندیالشعاع خود قرار داده و سادیستیک تواند رفتارهای انسانها را به سهولت تحت

مطالعات دیگر زیمباردو نشان دادند که برعکس سهولت در شرور شدن،  کمال تأسف،

 . است ترمشکل شدتو همدرد و همدل شدن به کردن مهربان 

 ysst) نیکوکار یسامربه نام  مطالعه ی سومی که به آن اشاره رفت

Ssgsotdso )گفته شود که . معروف است ً عبرت ی بر اساس یکی از داستانهامقدمتا

آمده  (Luke) و در انجیل لوک کرده،سی برای موعظه ی مردم استفاده که عیآمیزی 

مسافری مجهول الهویه که ممکن است یهودی بوده یا این طور روایت شده که است، 

نیمه  راهمورد حمله قرار گرفته، اموالش به سرقت برده شده و در کنار در راهی نبوده، 

وی، بعد یهودی دیگری اهل قبیله ی لِ  ،اول یک کاهن یهودی. مرده رها شده بوده است

باالخره شخصی از اهالی . از کنار او می گذرندبدون این که به او توجهی کنند، 

این مرد . ، به او می رسدینش با یهودیان دشمنی شدید داشتهسامریه، شهری که ساکن

. ابدبه کمک مرد مجروح می شتکه به نظر یهودیان از بدترین نوع انسانها بوده، سامری 

عیسی این داستان را برای شرح دستوری آورده بوده که باید همسایه ات را دوست داشته 

، لذا انتظارات هترسیم مردی خوب و اهل سامریه برای یهودیان تعجب آور بود. باشی

که به همین نام شهرت دارد را ای روانشناسان تجربه . نده امعکوسی از این داستان داشت

ن انجام دادند تا تعیین کنند در چه مواقعی انسانها به یاری یکدیگر در دانشگاه پرینستو

که برای کشیش شدن در این تجربه دانشجویان دانشکده ی الهیات را آنها . می شتابند

کسانی که به این که هدف  استاین  در هر دینی انتظار. انتخاب کردندتعلیم می دیدند، 

ی افراد این گروه داستان سامر یمی ازبه ن .باشد مدارس می روند کمک به دیگراننوع 

در ساختمان را از مستمعین گروهی  آنو بر اساس  ،دادند تا مطالعه کنندرا نیکوکار 

در برای گروهی از مستمعین گفتند که  آنهانیمی دیگر از به . موعظه کنندمجاور 

 نیمیبه . سخنرانی ای در باره ی موقعیت های شغلی در دانشکده بکنند دیگرساختمان 

از افراد هر گروه گفتند که باید برای سخنرانیشان عجله کنند و به بقیه چنین دستوری 

گروه در راه رسیدن به محل  2افراد هر . لذا گروه مورد مطالعه چهار دسته شدند. ندادند
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سخنرانیشان از کنار کسی می گذشتند که در کوچه ای روی زمین افتاده بود، و بطور 

. می رسید که قربانی حمله ای واقع شده و محتاج کمک فوری استواضحی بنظر 

به  طالب علوم دینیسؤالی که روانشناسان در صدد جوابش بودند این بود که آیا این 

بود که  کمک این مرد می روند یا نه؟ همانطور که حدس می زنید نتیجه ی تأسف بار این

بودند بیشتر از گروه دیگر به کمک را مطالعه کرده  نیکوکاری کسانی که داستان سامر

تأثیر داشت شدت عجله ای بود که این همه ی آنها عاملی که در رفتار . این مرد نرفتند

قصد موعظه ی  داستان رامطالعه کرده و که عجله کنندگانی % 61فقط . افراد داشتند

این بود که که گرفته شد دیگری ی نتیجه  .شتافتندبه کمک این مرد نیکوکاری را داشتند، 

، درسی انتظار می رود رفتار می کند شندرتاً کسی بر اساس ساختار خوبی که از ظاهر

از این تجربیات می دهند اصطالحاً  که روانشناسان نتیجه ای. که باید همه بیآموزند

خوانده می شود، که (  situational attribution theory) انتساب موقعیتی نظریه ی

و موقعیت شرائط و زمینه ی ا بیش از هر چیزی مفعول متن بر اساس آن انسانه

ننده ی تعیین کمحیطی به این معنی که شرائط . تا شخصیت درونیشان ،هستنداطرافشان 

به عبارت  .نه برعکسمی توانند ویژگی های شخصیتی را وتو کنند، و  ،رفتارها هستند

تند که کیفیت رفتارها را ، بلکه شرائط هسرفتارها شرائط را تعیین نمی کنند دیگر،

از این نظر است که بعضی از روانشناسان به ثبات شخصیتی شک . مشخص می کنند

فرصت در شرائط خوب اگر  ،از طرف دیگر .نده اکرده و یا واقعیت آن را نفی کرد

اگر یعنی، . نیکوکاری به افراد داده شود رفتارهائی بهتر از حد انتظار نشان می دهند

انسانها در ضمیر خود ویژگیهائی  ،مناسبی برای افراد ایجاد شوند لیهای عمموقعیت

کوشش روانشناسی مدرن همان طور که اشاره رفت . خواهند یافت تا اخالقی رفتار کنند

از این داستان در کشور دینی شده ی ما  .استاجتماعی افتن و تجویز همین شرائط ی

رسانه های عمومی که تقریباً همگی  اگر به. نتیجه ی جالب دیگری نیز می توان گرفت

در اختیار قدرتمندان دین باور و رهبران دینی افتاده است دقت کنید، مشاهده می کنید که 

از دورانهای باستانی برای تذهیب اخالق فردی و این رهبران از داستانهای روایت شده 

رائه ی داستانها نصیحت کردن از طریق ا که واقعیت این است .اجتماعی استفاده می کنند

نیستند، هیچ  ملموس محسوس وو روایات مربوط به رفتار اولیاء فوت شده ی دین، که 

ی حی و حاضردینی اثر مفیدی در تغییر رفتارهای مستمعین ندارد، بلکه رفتار رهبران 

مردم قضاوت خرد و کالن  مورد ای هستند که خود ساخته اند،متن اجتماعی  مفعول که

ایجاد  همین رهبران هستند که مردم اجتماع آنها را مسئول. ی گیرندمقرار  اجتماع
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رفتارهای . می دانند که در آن زندگی می کنندو یا ناهنجاری های اجتماعی ها هنجاری 

روحانیونی که مصدر امور،  ، و صدور احکام اعدام های بی رویه یخشونت بار

ت نصیحت ها و ز هر چیزی اثرابخصوص قضاوت و دادگستری هستند بیش ا

ترسیم مدینه ی . انهائی را که شب و روز بخورد مردم می دهند را خنثی می کنندداست

 –فاضله ی دوران اولیه ی اسالم قابل تصور برای مردمی نیست که دچار فقر اقتصادی 

علمی شده و در خرافات غوطه ورشان کرده اند، و در بر طرف کردن  -فرهنگی 

بر واضح است که  .هر کار شایسته و ناشایسته ای می زننداحتیاجات روزمره دست به 

کوچک و بزرگی، بخصوص  رفتار غالب بر هر اجتماعپائینی  –باال  اثر رسوخ

رنگ و بوی رفتار رهبران آن را می گیرد، و این رنگ همان  ،ایدئولوژیکی اجتماعات

 یا از آن مشمئز و بوست که به منظر و مشام مردم رسیده و یا از آن لذت می برند، و 

  .می کنندو بر اساس آن رفتار  شده 

. و محیط تأکید زیادی کرد( ژنتیک)باید به فعل و انفعال بین ساختار سرشتی  

حتی کسانی که ناقل ژنهائی هستند که به آنها شخصیت همان طور که خواهم گفت، 

تی نشان نمی ثابو  رفتارهای قابل انتظاردر محیط های مختلف، د، نضداجتماعی می ده

ایجاد می کند که به شخص اجازه می  ها رارفتاراز  یفرمول ژنتیکی طیف ،بلکه .دهند

فرمول های ژنتیکی مختلف . حیط تطابق پیدا کندمو متغیر دهد با تهدیدات مختلف 

رفتارهای گوناگونی ایجاد می کنند، ولی اکثر این رفتارها در طیف تطابقی با محیط 

فقط اگر فرمول ژنتیکی بشدت مختل باشد، در موارد خاصی . قرار می گیرندهنجار 

و یا کشمکشهای  که خطرات تهدید کننده در محیط هائی. رفتارهای مخل تولید خواهند شد

د که بطور ندارند رفتارهای ضد اجتماعی فقط از افرادی بروز می کنوجود کمتری 

ه خوب و چه بد، مانند تمامی هر ویژگی رفتاری انسانها، چ .وخیمی دچار این بلیه هستند

اجتماعات . ویژگی های زیست شناسی دیگر، تابع منحنی زنگوله ای توزیع توانهاست

و اجتماعات آرام آن را به سمت  ،را بطرف خشونت خشن منحنی رفتارهای شرارت بار

برطرف کردن عوامل تهدید در بسیاری از افراد . دنبیشتر جابجا می کن اخالقی بودن

حل مسائل و مشکالت، راه در و  ،شده مخلباعث پیش گیری رفتارهای محیطی کننده ی 

ژنهای مختل رفتاری . تهاجمی جایگزین این گونه رفتارها می شوند رفتارهای غیر

را کمتر می کنند، ولی غیر از موارد خیلی مبتالیان رفتاری شانس انعطاف پذیری 

  .را از بین نمی برند این انعطاف پذیریوخیم، 
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مغز  به اکتسابی یآسیب از آن، در دوران جنینی و یا بعد ی کهموارد یر ازغ

از زیربنای  (% 83)، تنوع ساختار ژنتیکی در صد قابل مالحظه ای باشد وارد شده

در موارد شخصیت های ضد اجتماعی  .ندنرا بنا می کانسانها تفاوتهای شخصیتی 

در ایجاد رفتارهای شرارت بار علولی د رابطه ی علت و ماین تفاوتها می توانمطالعه ی 

اگر بتوانیم اختالالت اکتسابی ناشی از آسیبهای . دمبتالیان را تا حد زیادی آشکار کن

بطور کلی اثر عوامل  ،حذف کنیم طی رشد و نمو آن وارده به مغز راجزئی و کلی 

 66شخصیت ضداجتماعی حدود  توسعه و رشددر بین افراد یک گروه مشترک  اجتماعی

باید تذکر بدهم که این مطالعات در اجتماعات با ثبات اقتصادی  .تخمین زده می شود %

و نسبتاً آرام کشورهای غربی، در زمان صلح، بخصوص در کشورهای اروپای شمالی 

که از نظر تکامل اجتماعی در صدر کشورهای جهان قرار گرفته  مللی ،انجام گرفته اند

ون اجتماعی وخیم تر که اثرات قدرتمندتری دارند، بدون شک این در صد در مت . اند

ولی  با وجودی که این درصدی نسبتاً پائین بنظر می رسد،. بمراتب باالتر خواهد بود

عوامل  ،استغیرقابل اصالح در زمان ما و  ،که توارثیبرخالف ساختار ژنتیکی 

در  علل مختلفب مغز در مواردی که. پذیرندو درمان  ، اصالحقابل پیش گیری اجتماعی

می توانند تا ثلث  اختالالت کاری ناشی از این آسیب ها ،دوران رشد آسیب دیده باشد

عوامل این اختالالت شایعترین . شخصیت های ضداجتماعی را توجیه کنند عوامل ایجاد

عفونتها و بیماری های سموم، ، (ولو کوچک و اغماض شده) ضربه های مغزی اکتسابی

از عوامل اکتسابی دیگری که . سیب می رسانندآرا بطور کلی  که مغز هستنددیگری 

گاهگاهی مغز کودکان در حال رشد را بطور بیماریزائی متأثر می کند می توان 

که با فرزندان دیگر خانواده و  را نام برد،خانوادگی  پردازشهای اجتماعی کننده ی غیر

کودکانی که بعللی از . به اشتراک گذاشته نمی شوند دو قلوهای تک تخمکیحتی یا 

و در  ،جداشدهبا اثرات مثبت در رشد اخالق اجتماعی  ،خانواده و اجتماع باثبات

. رهای شرارت بار شوند، می توانند مبتال به رفتامحیطهای ضداجتماعی بار می آیند

نیز می تواند عاملی در زمان رشد کودکان تغییر ناگهانی در ساختار فرهنگی اجتماع 

تارهای ضد و یا باعث رف ،توسعه و رشد ساختارهای مغزی ای شود که مانع اثرگزار بر

مقایسه ی رفتارهای دسته جمعی نوجوانان و جوانانی . شوندمی  اجتماعی و شرارت بار

که در کشورهائی رشد می کنند که ناگهان بافت ثابت و مثبت اجتماعیشان بعلت جنگ، 

فروریخته شده است، با نسل های قبلی آنها انقالب و یا چیره شدن ایدئولوژی های خشن 

. سازد، این امر را بوضوح آشکار می رشد کرده اند قبل از استقرار چنین شرائطی که
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این گونه عوامل غیرمشترک محیطی در ایجاد  اتاندازه گیری اثرواضح است که 

  .کار دشواری استو یا رفتارهای شرارت بار شخصیت های ضداجتماعی 

Ferguson, C. Genetic Contribution to Antisocial Personality and Behavior: A 

meta-Analytic Review from an Evolutionary Perspective. The Journal of Social 

Psychology, 2010, 150(2), 160-180  

و یا بطریقی  ،تاریخی که اکثر ماها شاهد عینی برخی از بخشهای آن بوده 

در قرن بیستم بیش . شده ایم، از این امر مستثنا نیست آنهای شرارت بار قربانی رفتار

ند که توسط اجتماعاتی ه امیلیون انسان قربانی آمار گرفته شده ی جنگهائی بود 631از 

تعداد واقعی  .ندفرض می کردبرپا شدند که متوهمانه خود را اقوام برجسته ی نوع بشر 

به یقین نمی توان در نسل های مختلف ارت را قربانیان، و اثرات شوم این همه شر

و طی همین  ،ومس، بخصوص در جهان تعداد انسانهائی که بی نام و نشان .تخمین زد

ند ه اگناهانه از دست داد جان خود را بی جنگها از قحطی و عوارض جانبی جنگها،

در ( یتجمع % 21)شده است که تعداد قربانیان ایرانی  ادعا. هرگز معلوم نخواهد شد

و تسلط بر ارزاق  انگلیسیجنگ جهانی اول به علت قحطی ناشی از چیرگی قوای 

کشتار این جنگ  ارقامروزمره ی مردم، نسبت به جمعیت کشور یکی از باالترین 

منبع موثق دیگری برای این ) بوده استحتی در کشورهای درگیر در جنگ مفتضحانه 

ارشات دست اول لفظی فراوانی شنیده ام آمار وحشتناک در دست نیست، ولی شخصاً گز

. (می شدندکه در این جنگ در زادگاه خودم تعداد زیادی از مردم از گرسنگی فوت 

و امثالهم به  هیتلر، استالین، مائو، پل پات انندشروری م رهبرانرقم قربانیان ارقام 

 . میلیونها می رسد

Amir Ali Delshad, Exploring Great Britain’s role in Great Famine in Iran during 

World War part 1, the memento of Great Famine and death of millions of Iranians. 

Islamic Revolution Document Center.3166    

دانش خود را بیش  ،، بخصوص ذات انسانتاقان شناسائی طبیعت حیاتشاید مش

از بهشت  اریه های او نه تنها زادگاه انسان رنظ. باشنداز هر کسی به داروین مدیون 

ً به آن تعلق داتخیلی   اکثر، بلکه ریشه ی پائین کشید، ردبه زمین خاکی، جائی که واقعا

حیوانات و انسان را به نقطه های مشترکی گوناگون منجمله رفتارهای  ،ویژگیهای حیاتی

برای نیروهای  او با نشان دادن ریشه شرارت ها در طبیعت جائی. معطوف کرد

از این نظر است که دین باوران و . نگذاشت قیباانسانها شرارت در خلق متافیزیکی 

یافته . متافیزیسین ها بیش از هر کس دیگری سعی در بدنام کردن او کرده و می کنند
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های غیرقابل انکار او ساختار چندهزار ساله ی بسیاری از باورهای دینی و عقاید فلسفی 

 بسیاری زیست شناسیو بنیانی نهاد که استواریش زیربنای مستحکم علوم را فروریخت 

را شرح غیرقابل انکاری  ، و جامعه شناسیشده که از رفتارها تا ژنتیک موجودات زنده

و یا  ،انسانها را نه در آسمانهابار شرارت رفتارهای اخالقی و یا او ریشه ی . دنمی ده

لکه در طبیعتی جستجو می کرد که انسانها ریشه ب ،عناصر و نهادهای تخیلی متافیزیکی

ریشه های تمایالت رفتاری را در جائی  ، و قادر شدهائی چند میلیارد ساله در آن دارند

نظریه های او در باره ی منشاء انواع . ندکه در واقع از آن سرچشمه گرفته بود بیابد

بات رسیده که شکی در سال گذشته به اث 631زمایشات تجربی آموجودات زنده چنان با 

، حتی پوزش طلبان دینی سعی در انطباق اسطوره های داشتنمی توان  هابودن آنواقعی 

آن در امان نگه فروریزنده ی باد  تا خود را از گرد دارندعلمی خلقت با این نظریه ی 

سابقه نداشت، برداشتی  زمان اوفهمی از حیات شد که تا  نظریات داروین موجب. دارند

 . دنا علم ژنتیک و روانشناسی های مدرن تطابق مطلقی دارکه ب

عامل مشترکی  seeking)-(goalیابی  - بخوبی روشن شده است که هدف

یابی  –ف ده .انواع گوناگون رفتارهای حیوانات سالم را شکل می دهدزیربنای است که 

وی ها با کیفیت سعادت و سرخوشی رنگ و بدر انسان کهبرای بقاء،  کوششی است

راه با سرخوشی فعالیت مسعادت هکوشش در راه کسب  .است بخود گرفتهپیچیده تری 

ی  تمامی موجودات زندهدر واقع  .را از سطح حیوانی باالتر برده استانسانها  های

ماشین هائی هستند که تمامی کوشش  خواه و ناخواه، آگاهانه و یا ناآگاهانه، ،سالم

بقاء واضح است که . می کنند مه ی حیاتشانو ادا معطوف حفظ وجودخودشان را 

 ،را حفظ کرده آنهامستلزم برطرف کردن الزاماتی است که ساختار بدن موجودات زنده 

گذاشته، و آنها را به را در اختیارشان  حیاتی و انرژی الزم برای ادامه ی فعالیتهای

حفظ . کند ، ترغیب میبه نسلهای بعدی ادامه ی نسل یا انتقال توده ی ژنومیشان

و انتقال ساختار  (شیمیائی اندرونی موجود زنده –ساختار با ثبات فیزیکی ) هومئوستاز

. ژنومی زیربناترین عامل ایجاد رفتار موجودات زنده ی آگاه و یا ناآگاه هستند

در  ِِ  حالت ذهنی زننده یبهم  واملهومئوستاز قدرتمندترین ع ثبات کنندگانتهدید

برطرف کردن . هستندت مغز دار، بخصوص خودآگاه در موجوداکنترول بودن 

حالت تعادلی در  ،در زمان کوتاهالزم برای اخذ و حفظ این حالت ذهنی احتیاجات 

سرخوشانه ممکنست که گرچه  ،هیجانات و احساسات حیوانات مغزدار ایجاد می کند

این ء برای ارضا. دنرا بشدت تحت کنترول در می آور آنها، ولی رفتارهای باشندن
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، ، موجودات زندهساختار ژنومی، و در نتیجه ی دستورات دیکته شده توسط خواسته ها

عامل از ویروس . به هیچ قیدی پای بند نیستند بخصوص آنها که اجتماعی نشده اند،

یا ( eesptost lggpos as tetsoeC SCotosgs) سندروم فقر ایمنی اکتسابی

ه کشتن می دهد، تا شیری که بدنبال شکار است گرفته که بیمار مبتال را ببیماری ایدز 

غذائی موجودات زنده ی دارای آگاهی، منابع جاندار . هستند همین هدفهمه بدنبال 

دیگر، بجز افراد خانواده و تا حدی نوع خود را چیزی بیش از منبعی برای انرژی در 

فشارهای اجتناب از مصرف افراد خانواده و یا هم نوع ریشه در  .نظر نمی گیرند

در حقیقت . داردژنومی مشترک ژنتیکی برای حفظ و پراکندگی هر چه بیشتر توده ی 

انواع موجودات زنده  زیربنائی بین توده های ژنوم بطور غیرقابل قضاوت،جنگی 

 در کالن سامانه ی حیات برقراربا ثبات با حفظ و حذف یکدیگر تعادلی تا  ،برقرار است

 .کنند

Richard Dawkins ,Selfish Gene ,To a Survival Machine, 1989. p.66 

، ناعادالنه مان شخصیدر طبیعت آن چیزی که ما انسانها با شاخص های 

که بهیچ  هستندقضاوت می کنیم بخشی از نظمی الزامی شرارت بار و یا غیر اخالقی 

ضاوتی سامانه ی ق. نمی توانند مفعول سامانه ی قضاوتی مغز انسانها قرار گیرندعنوان 

 رفتارهائی ،انتخاب اصلح شده است اجتماعی آنها مغز انسانها برای ارزیابی رفتارهای

می مؤثر واقع بطور مستقیمی  ی اجباراً اجتماعی شده،انسانهاکه در بقاء و سعادت 

به هر گرم وزن در انسانها بیش از هر موجود زنده ی نسبت احتیاجات کالری . شوند

بیش از هر نوع حیوان انسانها  ، یا وزن پروتوپالسمتعداداز طرف دیگر . دیگری است

به محیط از این جهت است که وابستگی بیش از حد آنها . استی دیگر بزرگ جثه 

که نه را طوری گسترده کرده  ی جهان بینزیست، دایره ی قضاوت رفتارهای انسانها

جودات زنده و تمامی دورن فردی، و بین فردی، بلکه رفتار با بقیه ی موی تنها رفتارها

رفتاری شرارت بار در انسانها در واقع می توان گفت که . کره ی زمین را محاط می کند

که نه تنها سعادت فردی، بلکه  داشته باشد یاست که توان بالقوه ای برای بهم زدن نظم

به مخاطره سعادت اجتماعی نوع بشر، و نظم موجود در طبیعت زنده و غیرزنده را 

معیار عملی اخالقی یا غیر اخالقی بودن در سطح وسیع می توان گفت که . اندازد

رفتارهای اجتماعی انسانها این است که اگر همه ی افراد اجتماع در تمامی و یا اکثر 

دارا خواهیم بود که به بقاء اوقات به آن رفتار دست بزنند آیا اجتماع هنجار تری 

. در این کوشش بی پایان اثرات متضادی دارددهد، یا رخوشانه ی همه ی انسانها یاری س
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، و این اصل کلی را براحتی می توان در تمامی رفتارهای انسانها از دروغگوئی

 . تا آدم کشی و جنگ پیاده کرد رفتارهای جنسی،

انسانها در  ی کهبی سابقه و منحصر به فرد یو تکامل یتحولگام بسیار بلند با 

در  و تعادل طبیعی برقراری نظمرفتارهائی که برای  نده ابرداشتسلسله مراتب حیاتی 

گاهی محتاج نوزادکشی، تجاوزات و ما دنیای وحوش در نظر می گیریم، که آن چه 

های کشنده برای برقراری  نزاعو اعضاء خانواده، خوردن اجساد هم نوعان،  به جنسی

ی فردی و یا زندگکه در نیستند  انواعی، می شوندافراد یک گروه در  حق جفت گیری

مکتب که ما انسانها در هم  معیارهائی، برعکس .قرار گیرندقابل قبول  اجتماعی انسانها

می کنیم در بقیه ی کرده و فرض یا غیر اخالقی اخالقی برای خودمان مختلف  های

از پالنکتون های درون  که ، هرم غذائیتمامی سطوح  در. اطالق نیستندقابل طبیعت 

و به انسانها ختم می شود، بجز اشتثنائاتی که به آن  ،شروع یل دارو گیاهان کلروف آب

براحتی می توان رفتارهائی را یافت که بنظر ما انسانها شرارت بار اشاره خواهیم کرد، 

معموالً عمودی بوده و سطوح هرم غذائی، روابط موجود بین سطوح مختلف  .هستند

تا بقاء آنها را  قرار می گیرندتر قانی سطوح فورفتارهای جان دهنده های  تحتانی مفعول

در تمامی مواد غذائی ای که انسانها مصرف می کنند فقط شیر و عسل . تضمین کنند

شاید از این جهت باشد که . نیستند یهستند که محتاج از بین بردن ساختار حیاتی دیگر

هر چه در . گفته شده که در بهشت موعود این دو ماده غذای بهشتیان را تأمین می کنند

. محتاج خشونت بیشتری خواهد شدتغذیه ای باالتر برویم، برقراری روابط غذائی هرم 

ی سطوح مفعول رفتارهای طعمه گرها ،طعمه های فاقد آگاهی بی تقالدر سطوح پائین 

طعمه هائی که دارای دستگاه عصبی و ، سطوح باالتردر در حالی که  ؛می شوندباالتر 

 جانتقالئی می کنند که ممکن است به قیمت  ع از خود برخاسته وبه دفا ،آگاهی هستند

اعضاء که  ، و تکامل یافتهانتخاب اصلح شدههرم غذائی طوری . تمام شود شانطعمه گر

کار موفقیت برای شکارآتری رده های فوقانی توان های مختلف زیست شناسی متعلق به 

عضالت ا از داشتن سم های مهلک، این توان ه. آمیز رده های پائین تر پیدا کرده اند

تر ظریف ، مهارتهای عمل بیشتر، سرعت تر برندهنیش دندانهای  ماضغه ی قوی تر،

همه در سامانه ی حیات . تفاوت می کنند در انسانها، و استفاده از ابزار کردن شکاردر 

دارای  ، بخصوص آنها کهتک سلولی هابعضی از و  ،(بجز چند استثناء)ی گیاهان 

. محتاج هستندیا غیر زنده به مواد غیرآلی فقط برای ادامه ی زندگی  ،وپالست هستندکلر

 ،گری و استفاده ی خشونت بار ابزاری برای ادامه ی حیات بین افراد یک نوعطعمه 
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می تواند کمک کند، تهدیدی برای آن هم می تواند  شرور بهمان اندازه که در بقاء فرد

ً غز دار موجودات م سرشتلذا در . باشد ی تحول یافته که در نزاع ها ویژگیهائی تدریجا

جالب این است که در سطح باکتری های  .دننفع و ضرر را ارزیابی کن بین افراد هم نوع

ترشح سموم خاصی ساختار سلول های میزبان را بهم می  از طریق کههم بیماری زا 

هم  ای، این سموم برکنندمصرف مواد آن را برای بقاء و تولید مثل توانند ب تاریزند 

می کند تا از رقابت بقیه ی باکتریها را هم مسموم  نوعان آنها کشنده نیست، در حالی که

در اکثر بیماری  از این حهت است که .کاسته شودبرای بدست آوردن این مواد غذائی 

مواد ترشح شده توسط . یک باکتری است که بر بدن غلبه می کندمعموالً های عفونی 

تری ها و قارچ های موجود در سطح پوست سالم هم که با سطح بدن انسان زندگی باک

از کانال زایمانی  پیدا می کنند، و از لحظه ی تولدیا همزیستی مسالمت آمیز ساپروفیتی 

روی آن منتقل می شوند، مانع بزرگی برای رشد باکتری ها و قارچ  و پوست مادر به

   .های بیماری زا می شوند

که  زده یا فرار می کنندوقتی دست به خشونت سالم  ت مغز دارحیوانا

نفع بقائشان ارزیابی کرده  را به ی متضادرفتارهاهر یک از این مغزهایشان نتیجه ی 

برای مثال،  در موارد بیماری زا، . اصلی که به فرار یا قرار معروف شده است باشند،

امانه ی لیمبیک مغز است، حیوان سخاص هاری که بیماری بعلت ابتالء مغز به ویروس 

که در مواقع سالمت  انجام می دهدتهاجمی بی هیچ دلیل خاصی رفتار خشونت بار مبتال 

اگر مغز موجود طوری ارزیابی کند که می تواند در حالت سالمت، . از او سر نمی زند

 دفاع کند، سامانه های مربوط بهش و از وجود صاحب مقاومت کرده مهاجمیدر مقابل 

حیوان می تمامی اعضاء درگیر بکار افتاده و حداکثر توان فیزیولوژیکی را به  قرار

فرار را بر قرار ترجیح داده و حیوان در غیر این صورت  .تا از خود دفاع کند ،دهد

 . دوری از موجود مهاجم می کندتمامی نیرویش را صرف 

در تکاملی  - تحولیطرح که محصوالت الینقطع  ،انسانهارفتارهای گوناگون 

ریشه یابی رفتارهای . سرچشمه گرفته انداز طبیعت وحوش هستند، سامانه ی حیات 

یر همین منوال، شکی . اخالقی را در کتاب زیست شناسی مغز و اخالقیات شرح داده ام

رفتارهای زیربنای عصبی ایجاد اگر اثر محیط را بتوانیم حذف کنیم، انسانها که  نیست

و جنگلهای افریقا برای  هاکه در صحرا اند بردهز اجدادی به ارث هم ارا شرارت بار 

طی تاریخ حیات تسلسل رفتارهای . اند می زدهدست بهر خشونتی  انادامه ی حیاتش

 .درگیر شده ایمشرارت بار به هیچ عنوان قطع نشده و ما انسانها هم در تار و پود آن 
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ند هستند اطفاء پیدا کرده گرچه پیش انسانهائی که اعقاب مستقیم انسان خردم

اند، ولی مطالعه ی رفتار های نزدیک ترین عموزاده های نحست پایمان می توانند 

زمانهائی باز کنند که انسان کنونی پا به رفتار انسان نماها در برای مطالعه ی  دریچه ای

 .عرصه ی هستی نگذاشته بود

 یحدودمسرزمین و  ،ه زندگی کردهنفر 631حداکثر شمپانزه ها در گله های 

اگر شمپانزه ها در مرزهای سرزمینشان به شمپانزه های دیگر . را اشغال می کنند

نزاع و رفتارهای خشونت بار ظاهر بین آنها  ،کوشش جستجوی غذادر برخورد کنند، 

که مانع خونریزی و قتل می شود عقب نشینی  چاره ایتنها در این مواقع . می شوند

غیر این صورت نزاعی در می گیرد که در آن به هیچ یک از  در .گروه ضعیف تر است

اگر . می شوندو کودکان خورده  ،بالغین کشته شده ،اعضاء گروه مغلوب رحمی نشده

مواد غذائی و یا آب در سرزمین گله ای از شمپانزه ها کمیاب شود، آنها هم مثل انسان ها 

ه و اگر موفق شوند به نسل لشکر کشی کرده و به سرزمین گله ی همسایه تجاوز کرد

به شمپانزه ها  ای از گله نرهایاگر موارد زیادی مشاهده شده که . کشی دست می زنند

برخورد کنند، سعی در تیمار او  شدهخودش جدا از گروه که شمپانزه ی ماده ی تنهائی 

ی به او تجاوزی دسته جمعی م ،بیابندآماده جفت گیری و تولید مثل او را و اگر  ،کرده

اگر شمپانزه ی منفرد . اگر نوزادی همراه این حیوان باشد او را کشته و می خورند. کنند

بعضی موارد . نر باشد گروه او را دستگیر و به بدترین وضعی به قتل می رسانند

شمپانزه ها به گله ی ضعیف تر همسایه حمله کرده، همه ی نرها را کشته و ماده ها و 

رند، عملی شبیه به نسل کشی انسانها که روایات زیادی از کودکان را به غنیمت می گی

 31نزاع هائی بین گله های شمپانزه گزارش شده که طی آن تا . آنها آورده شده است

هم که بعلل مختلف در نزاع های درون گله ای . شمپانزه از گله ی دیگر کشته شده اند

کشته گزارش شده  33تا  ،دشونمی شبیه به جنگهای داخلی انسانها  ممکنست پیش آیند، و

شانس بقاء فرد را افزایش  کاستن رقبا. توجیه داروینی این نزاع ها روشن است. است

از با افزایش جمعیت و  ،گله ی مغلوب در گله ی غالبماده های و یا ادغام  ،می دهد

 ، توان غلبه بر گروهان و شکارچی هاسرباز دتعدا طریق تولید مثل و در نهایت افزایش

 ها توسط انسانها،امپراتوری ساختن ریشه ی  رفتارهااین  .های دیگر را بیشتر می کند

ترغیب به تولید مثل بیشتر افراد اجتماع توسط اولیاء امور برای  کشورکشائی ها، 

را  و تنفر از جدائی طلبی اقلیت های اجتماعی از اکثریت غالبجنگیدن های بعدی، 

نومی نهای گروه شانس تولید مثل و بقاء توده ی ژافزایش تعداد ز. روشن می سازد
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و ممنوع  ،ریشه ی قبول ازدواج مردها با زنان ادیان دیگر. اقرباء را نیز بیشتر می کند

ی هم در این ویژگی رفتاری حیوانات مرا  بودن ازدواج زنان مؤمن با مردان ادیان دیگر

آنقدر ذکاوت مانند انسانها زه ها آیا شمپان ید این است کهآسؤالی که پیش می  .توان یافت

یا  ،جام دهندان بر اساس برنامه ریزی و مقاصد آگاهانهدارند که این رفتارها را 

 آنها را مجبور به این خشونتهاو بر اساس فشارهای ژنومی  نیروهائی زیر رادار آگاهی

جواب  که حتی آن را در مورد رفتارهای انسانها هم براحتی نمی توانسؤالی  ؟دنمی کن

 .داد

میلیون سال قبل از حیوان  2-1حدود  می دانیم که انسانها و شمپانزه ها

تکاملی مستقلی را در پیش  –و سیر تحولی  ، سپس از هم جدا،ریشه گرفته مشترکی

بو انوند که به این موجود تحول پیدا کردهمدیگری از نخست پاها از  هاینسل. گرفته اند

(Bonobo) طوری تحول پیدا کرده که بسیار جالب توجه ن حیوان ای. خوانده می شوند

عشق بازی و روابط جنسی را جایگزین خشونت کرده است، طوری که به او لقب 

ً گیاه خوار بودهبانوبو. انزه ی هیپی داده اندشمپ بعضی آنها را از این نظر و  ،ها مطلقا

ی از خشونت بین فردی البته درجات خفیف .ی می کنندفالگوهای اخالقی برای انسانها معر

د، ولی خشونت بین گروهی، نسل کشی، نزاع برای جفت گیری، و ندر آنها دیده می شو

در جنگل های مشاهده ی فیلم های رفتار بانوبوها را  .دننها اتفاق نمی افتآامثالهم بین 

شاید اگر ما . که در اینترنت فراوان یافت می شوند به خوانندگان توصیه می کنمافریقا 

ها تحول پیدا می بانوبو بیشتر شبیهانسانها طی تاریخ زیست شناسی روش رفتاریمان 

 - انسانها آلیاژی تحولی ولی بنظر می رسد که. پیدا می کردیمکرد دنیای بسیار بهتری 

از گروهی  بی شک. باشندو شمپانزه ها  ،یعنی بانوبو هااز این دو نخست پا  تکاملی

، و شان کردهخشن و شرارت بار رده اند که مانند شمپانزه هارث بژنهائی را به اانسانها 

 شدهشان انها صلح طلب و مملو از عشق و عالقه به هم نوع مانند بانوبودیگر  یگروه

شاید زنها . بی شک امثال هر دو را می توانید در اطرافتان و در اجتماعتان پیدا کنید. اند

اگر به فرض . انزه ها سیر کرده اندبه سمت شمپ و مردها ،بیشتر به سمت بانوبوها

رفتار انسانها خارج کنیم و  زا محال، تأثیرات عوامل اجتماعی، و فرهنگی را بتوانیم

ً به ساختار ژنتیکی آنها بعنوان تنها عامل خالق رفتارهایشان بنگریم، بنظر نمی  صرفا

ها را به ونوبرسد که انسانها بطور مطلقی خوی رفتاری شمپانزه ها و یا خوی رفتاری با

در سامانه ی خشن  ها بعلت همین رفتار صلح آمیزشانبانوبومتأسفانه . ارث برده باشند
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 ، و تخریب محیط زیستشانبه آنها ، و دسترسی انسانهاجنگل های آفریقا زیست شناسی

 . تهدید به اطفاء نوعی هستند

گرائی ها پدیده ی عجیبی به نام نوزادبانوبومطالعات تشریحی و فیزیولوژی 

(neoteny) از دوران همه ی حیوانات، از جمله نخست پایگان  .را نشان می دهد

نوزادی تا بلوغ تغییر شکل قابل مالحظه ای پیدا می کنند که بیشتر در مغز و جمجمه ی 

چهره های همه ی نخست پایگان، . اتفاق می افتد ، و نسبت سر و دست و پاها با تنهآنها

اران دیگر نیز ویژگی های آرام و دوست داشتنی دوران کودکی مانند پرندگان و پستاند

ً از دست می دهند و نکرده، از این نظر تغییر عمده ای پیدا ها بانوبوولی، . را تدریجا

بعضی از این امر در . دوران شیرخوارگی خود را حفظ می کنند چهره یویژگی های 

ه طی زمان خشونت خود را ک ،خانگیدست آموز و پرورش یافته ی حیوانات نژادهای 

این . نیز مشاهده می شود( ی خانگیسگ ها بعضی از نژادهای مانند)از دست داده اند 

ها بر این اساس بوده است که خشونت  بانوبودر  اصلحطور فرض شده است که انتخاب 

و در گروه هائی زندگی پر محصول، در حیوان نر کاهش پیدا کند، زیرا آنها در نواحی 

امری که با . ندا داشتهناحتیاج به خشونت د که برای رفع نیازهای روزمره شان می کنن

ست پایگان نشان مطالعات ساختاری نخ. کمال تأسف در تحول انسانها اتفاق نیافتاده است

بیشتر باشد خشونت  جنس ماده نسبت به جنس نربدن داده است که هر چه اندازه ی 

در  ،در گروه نخست پایگاناین تفاوت  .شودمی  مشاهدهدر حیوان رفتاری بیشتری 

-73در انسان ها قدرت عضالنی زنها نسبت به مردها . رسیده استبه حداقل  هابانوبو

کمتر است و همین امر در ساماندهی ساختار اجتماعی انسانها نقش عمده ای  % 23

 .بازی کرده است

 

 نسبت اندام ها در سنین مختلف انسانها: 61-86شکل 
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 نوزادگرائی در شمپانزه  عدم :61-36شکل 

 

  

 

سمت تصویر )جمجمه نسبت به بدن در بالغین بانوباها  نسبی بزرگیحفظ : 61-31شکل 

 .(غ حیوان را نشان می دهدلراست کودک، و سمت چپ با

پیدا نهائیشان را سال قبل تحول  311111 از نظر اسکلتی هوموساپینس ها

منحصر به فرد و مدرنش  ذکاوتهایبا  انسان کنونیبنظر می رسد که ند، ولی ه اکرد

. پیدا کرده استرا و تکاملش تحول آخرین سال قبل در افریقا  11111 تا 611111 حدود

انسانهای اولیه در گروه های کوچک دور هم جمع شده و با شکار و جمع آوری مواد 

 سال قبل زمانی که به انقالب 61111. غذائی از محیط اطراف ارتزاق می کرده اند

زمان اختراع کشاورزی و  ،موسوم شده (Neolytic Revolution)عصر حجر جدید 

در بین النهرین، چین، هندوستان، آفریقای غربی، آمریکای  پای بند شدن به زمین

مرز بین تمدن به معنی قبل سال  61111. است بودهمرکزی، و اطراف کوه های آند 

البته بعضی از اجتماعات . ان استشهر نشینی، و توحش، به معنی خانه بدوشی آدمی

انسانی دیرتر کشاورزی شده و یا هنوز هم از این انقالب بهره نبرده و در دوران شکار 

تفاوت عمده ی این دو ولی، . باقی مانده اند مستقیم مواد غذانی از طبیعتو جمع آوری 

 اجتماعیق حقو. آنهاست درو تقسیم کار اجتماعی  طبقه بندی در ساختارهایگروه وجود 
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بین افراد اغلب  ، و یا در سطح مطلق کشاورزی باقی مانده،کشاورزی نشده گروه های

، بطوری که هرکس کار بیشتری انجام می بین آنها برقرار است عدالتبوده و  مساوی

داده و از ذکاوت بیشتری برخوردار بوده، شانس بقاء و تولید مثل بیشتری داشته و احیاناً 

در حالی که در اجتماعات به اصطالح . نی تر زندگی می کرده استراحت تر، و طوال

زیادی طرح  هایبه هدف تحت کنترول در آوردن رفتارهای جمعیت تقسیم کارو تمدن م

شته از آنجا که کارهای انجام شده در این اجتماعات ارزش های مختلفی دا .ندریزی شده ا

بیشتری در کیفیت زندگی افراد پیدا ی مختلفه ی خوب و بد اثر و شخصیتها و ذکاوت ها

در و عدالت اجتماعی مساوات  کاهش تحول اجتماعی، یکی از عوارض جانبی کرده اند

تا کشورها،  سال طول کشید 3111از زمان اختراع کشاورزی . بین افراد جامعه است

رؤسای بعضی قبائل قبائل دیگر را تحت . شکل بگیرند ،آنطور که امروزه متداول هستند

خود در آوردند، کاری که  در اشغالکنترول در آورده و سرزمین های نسبتاً وسیعی را 

که تقسیم کار و طبقه بندی در اجتماعات  هدر این جا بود. نشده اندشمپانزه ها قادر به آن 

محتاج خط و و کنترول ساکنین آن حفظ این کشورها . ه استتری بخود گرفت نسجمشکل م

هنوز هم در گوشه و کنار دنیای . وان به حساب باج و خراجها رسیدتا بت هدفتر داری بود

کنونی سرزمین هائی یافت می شوند که بطور دائمی تحت کنترول یک حکومت مرکزی 

و کشمکشهای بین قبیله ای جنگهای و خط و نوشته نداشته، متشکل قرار نگرفته 

رتمند مرکزی، بطور حکومتهای قد .در این سرزمین ها برقرار می کنندخونباری را 

بدون تر و  مدرنحکومتی یا با روش های  ؛استبدادو  ، ارعابزور توسل به باو موقتی 

عامل کاهش  ،مردم ساالری پایا از طریق، دست زدن به این رفتارهای ذاتاً شرارت بار

 بخصوص بر سر منابع آب و زمین ین قبیله ایبو بین فردی، قابل مالحظه ی نزاع های 

، که در نتیجه ی سیر استبداد توسل بهبا در زمان حال، شکی نیست که  .شوند شده و می

تکاملی اجتماعات بشری و بسط ارتباطات توانهای خود را تا حد زیادی از دست داده و 

و جلو درگیری های  ،می توان اجتماعات را سرکوب کرد بطور موقتی یا می دهد،

به محض کاهش فشار مستبدان آرامش ی، ول .(نظریه ی هابس) درون اجتماعی را گرفت

. و نزاع های بین قبیله ای سربر می آورند ریختهفرو  ،برقرار شدهای که ظاهری 

کمرنگ کردن تفاوتها با ادغام فرهنگی و حتی جغرافیائی قبائل و به اشتراک گذاشتن 

قدرتهای سیاسی و منابع ثروت از طریق مردم ساالری هائی که حداقل رنگ و بوی 

که بهر گروهی از انسانها ر ، در هدر آنها ادغام شدهقبیله گرائی و عقیدتی دئولوژیکی ای
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بین بردن نزاع های داخلی  ور را داده اند، پایاترین طریق ازکشملت و علت تشکیل یک 

 . است

القاء  سر می زنند، انسانهای شرورصفت دادن به رفتارهائی که از در راه 

این افراد د که باشممکن است دال بر این و غیره  صفتی، گرگ ،یصفاتی از قبیل حیوان

 این صفت دادن ها. تبدیل شده اند یپست تر موجوداتبلکه به  ،ستندیانسان واقعی ن

د که این رفتارها نرا از زیر بار مسئولیت رفتارهایشان نجات می ده انسانهابهمان اندازه 

 .بت بدهیمانواع و اقسام دیو و دد ها نس یا و یاطینشبه را 

توجه کنید  دین باوراناگر به تجسم شیطان توسط  نکته ی جالب این است که

های به  شاخبا  یهم در قامت حیوانات، و به دلیلی نامعلوم بیشتر شبیه به بزاو را اغلب 

ً از آن جا که . ندتصور می کنعقب چرخیده  محصول  متافیزیکیهمه ی تفکرات تقریبا

تا زنها را به طریقی  از هر فرصتی استفاده شده یتفکر طی تاریخ و ،ذهن مردهاست

 . آورده انددر  هزنان هیکل و اندامقلمداد کنند، شیطان را هم به  عامل شرارت انسانها

 

 نقاش ناشناس. تخیلی از شیطان نقاشی ای: 61-36شکل 
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پلنگ،  ،طعمه گر مانند شیر، عقاب، ببرتصاویر حیوانات قدرتمندان طی تاریخ 

و مجسمه های آنها را به منظور  ،را زینت بخش کاخهای خود کرده هاگرگ و امثال آن

 نصبی کاخها، و پرچم کشورهایشان بر دروازه ها رعایایشانایجاد رعب و ترس در 

تا به آنها تفهیم کنند که در صورت سرکشی با رفتارهائی روبرو می شوند که  می کردند

شاید افسانه ی حلول روح گرگی در وجود چنگیز را شنیده . از این حیوانات سر می زنند

 نانش،، و ایجاد ترس و وحشت در دل دشمباشید، که احتماالً برای توجیه خونخواریش

 .مورد استفاده قرار می گرفت
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 فصل یازدهم              

 

 های رفتاری زیست شناسی مغز و شرارت      

 

برای انجام رفتارهای انسانها شیمیائی سامانه های عصبی  –ساختار فیزیکی 

است، در حالی که  تا حد زیادی با بقیه ی حیوانات مشترک ،و به هدف بقاء ،فردی

گرچه ریشه در  ،در باره ی آنهاو قضاوت رفتارهای اجتماعی پیچیده، سامانه ی ایجاد 

توان ایجاد این گونه . از محصوالت جدیدتر سامانه ی حیات هستند طبیعت دارد، ولی

همان طور که اشاره . تکاملی بشدت پیچیده تری پیدا کرده است رفتارها در انسانها جهش

مربوط به رفتارهای اجتماعی انسانها  هایی از محققان فکر می کنند که ژنعضشده، ب

است، ولی از آن جا که رفتارهای پیچیده زمینه ی تک  و تکامل در حال تحولهنوز هم 

شکل گیری آنها دخیل هستند، و احتماالً این  اشته، بلکه مجموع کار چندین ژن درژنی ند

در پروتئین سازی دخیل باشند، اثبات این امر مستلزم  ژنها از انواعی نیستند که مستقیماً 

هم  ، یا اجتماعیدر مطالعات ژنتیک رفتاری. پیشرفتهای بیشتری در علم ژنتیک است

 ، یعنی از زمان جداشدن اجداد شمپانزه ها از پیش انسانهای دیگر،میلیون سالچندین 

تفکرات و ذکاوت انسان خالء اطالعاتی در باره ی رفتارهای عالی، توانهای قضاوتی، 
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مانع  این امر نیز. نده اکه در نهایت به انسان فعلی تحول پیدا کردوجود دارد نماهائی 

 . ه ی حیاتی استعالی رتبه در سامانبزرگی در ریشه یابی این ویژگیهای نوظهور 

قشر و ضعف بالقوه ی توانهای نوظهور  ،اختالالت سرشتی، یا اکتسابی

کنترول کامل ساختارهای باستانی تر مغز  ی برایمانعی حیاتی که  در سامانهجلوپیشانی 

در حقیقت . ایجاد رفتارهای اجتماعی و فردی شرارت بار هستند اصلی ، از عواملهستند

شیطان وجود نقص زیربنائی محصوالت سامانه های حیاتی در این سطح می تواند 

از . توجیه کند ن خود انسانهاکه در آسمانها در جستجویش بوده ایم در اندرو فرضی را

بدنبالش می  را هم که در متافیزیک افالکینزاع اهورمزدا و اهریمنی طرف دیگر 

بین سامانه های باستانی از یک طرف، و  و هایماندر اندرون مغزمی توانیم  ،گشتیم

از که درگیر اخالقیات اجتماعیمان هستند،  مانقشر جلوپیشانیبخشهائی از عقالنیت و 

قدرت و ضعف سرشتی و یا اکتسابی این دو نیروی . مناظره گر باشیمدیگر، طرف 

مخاصم، بخصوص توان کنترول کننده ی سرشتی یا اکتسابی قشر جلوپیشانی که معرف 

سرنوشت انسانها در سطح فردی و  کننده ی تعیینانسانیت هر یک از ماست، و  عقالنیت

 . یا اجتماعی است

 

 :سامانه ی خشم مغز

 

 تظاهر خشم و رفتار خشونت زا در انسان: 66-6شکل

بقیه ی ات در اشتراک هستیم، مانند نبا حیواآن را که سامانه ی خشم مغز 

شبکه ی عصبی ای که بخش . سامانه های آن بطور سلسله مراتبی سازمان یافته است
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خشم را در خود جای می دهد ساختاری از مغز است که سه بخش  های مختلف سامانه ی

ساقه ی مغز، عمق نیمکره ها، این شبکه ی نورونی در . را بهم مرتبط می کند آنی اصل

از سه بخش ساخته شده، یکی  سامانه ی خشم مغز .است جایگیری کردهو در قشر آن 

بخش حرکتی را ساختاری در . بخش حرکتی، دوم بخش هیجانی و سوم بخش احساسی

خشم، و ابراز رفتارهای خشونت بار را  مغز کنترول می کند که اندام های ابراز هیجان

به  ینبخش هیجانی وضعیت ظاهری را طوری تغییر می دهد که ناظر. اداره می کنند

ممکنست این شخص دچار خشم است، ولی  فرد مورد نظرراحتی تشخیص می دهند که 

هنرپیشه ی سینمائی که بخوبی هیجان خشم را به  .و یا داشته باشد ،احساس خشم نداشته

ً ابزارهای اجرای ،جرا می گذارد، احساس خشم نکردها را  رفتارهای خشم آلود و واقعا

نمی توان به وجود هم با مشاهده ی ظاهر شخص . مورد استفاده قرار نمی دهدهم 

 گوناگونیاجتماعی شده، در شرائط  هایانسانبسیاری از . احساس خشم در او پی برد

رفتارهای هیجانی  م خود را فرو خورده، وخش د، ولینممکنست دچار احساس خشم بشو

ی شبکه ی فوقانی ترین بخشها .آن را کامالً تحت کنترول در می آورندو حرکتی اجرای 

. دفرد ایجاد می کناحساس آگاهانه ی خشم را در  ،دخشم که در قشر مغز جای می گیر

بخش  اداره کننده ی (periacqueductal gray)بافت خاکستری دور قنات سیلویوس 

این بخش از مغز محل دریافت انواع حس  .خشم است رفتاری حرکتی واکنش –حسی 

فرمان های حرکتی صادره از قشر حرکتی بوده، و عامل اصلی نسخه ای از ها، و 

 . توجه در مغز است خلق ادراک بهوش نگهداشتن، بیداری، و

ر د ای افزایش قابل مالحظهعث آگاهی باجریان احساس خشم در تزریق 

 یا مفعولایجاد کننده ی خشم، و  ، تا محرکمی شودفعالیت های سامانه ی توجهی مغز 

هرگونه عدم توجه به . در مرکز فعالیت های مغز قرار گیردرفتارهای غضب آلود 

پردازش  خشماحساس . فرد شودخود محرک خشم آور ممکنست موجب آسیب رسیدن به 

را در پی خواهد  ی تهاجمی و یا دفاعیرفتارها طرح ریزی و اجرایانگیزه ی  ها و

ظاهری خشمناک در ساقه ی مغز تحریک تجربی بخشهای هیجانزای این سامانه . داشت

 sham) یا کاذب آن خشم متظاهرانه ، که بهمورد مطالعه ایجاد می کند اتدر حیوان

rage) در و  ،خشم نداشته حساسا با ظاهری خشمگین در این حال حیوان. می گویند

هنرپیشگان تئاتر و سینما، اکثر عالوه بر  .انجام نخواهد دادهم رفتار تهاجمی جه نتی

بدون احساس واقعی خشم  ،یاد می گیرند که چگونه این هیجان را ، و معلمان هموالدین

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


  

 542 

به شبکه ی خشم احساس واقعی آن را تحریک بخشهای فوقانی تر . از خود نشان دهند

 . را بدنبال خواهد آوردرفتارهای تهاجمی مغز  د ِدر صورت صوابدیو  ،آگاهی رسانده

چنگ و حاالت چهره، ، از قبیل از آنجا که حیوانات مختلف اندام های مختلفی

را برای نشان دادن خشم و یا ایراد رفتارهای تهاجمی بکار می  دندان، یا مشت و لگد

در و شده گیرند، بخشهای حرکتی این سامانه بیشتر از بقیه دچار تحول و تکامل 

 تکاملی -در حالی که در سیر تحولی . در مغز دارند متفاوتی یهامکان حیوانات مختلف

ادراک خشم را ایجاد می کنند در همان  وهیجانی و احساسی که ظاهر خشمناک  بخشهای

بافت خاکستری دور )ه ی صاعد ، یعنی تشکیالت فعال کننددستگاه عصبی مرکزینقاط 

هنگامی که شخص خشم خود را فرو می . باقی مانده اند زو قشر مغ( قنات سیلویوس

بخشهای فوقانی تر سامانه ی خشم در قشر مغز بخشهای پائین تر را تحت  خورد،

 .می آورندکنترول کامل در 

و برطرف  ،دفاع خشم و خشونت حیوانات مغز دار به هدفهای  سامانهزیر 

از آنجا که . و انتخاب اصلح شده اند ،تحول پیدا کرده کردن احتیاجات هومئوستاتیک آنها

 –انسانها وارث اکثر زیرسامانه های زیست شناسی ای هستند که طی تاریخ تحولی 

ایجاد رفتارهای  تکاملی موفقیت آمیز بودن خود را نشان داده اند، توارث زیرسامانه ی

ن عصبی ساختارهای فیزیکی و ناقال .ندخشم و خشونت از این امر مستثنا نیست مربوط به

درگیر در این ساختارها در نوشته های دیگرم به تفصیل آورده شده، و از تکرار آنها 

در این جا شرح مختصری از سامانه ی ایجاد کننده خشم و خشونت . خودداری می کنم

 . آورده می شودحیوانات بعنوان متممی بر این نوشته ها 

 

       

 :بخشهای مختلف مغز موش صحرائی: - 3:66شکل

 Olfacroty nerve layer الیه ی عصب بویائی 

Olfactory bulb پیاز بویائی 

(lisocortex)Cerebral cortex  قشر مغز 
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Subicular cortex قشر سوبیکوالر 

Hippocampus هیپوکمپوس 

Corpus Callosum جسم پینه ای 

Lateral ventricle بطن جانبی 

Caudate putamen جسم دم دار پوتامن 

Anterior commisure رابط قدامی 

Globus pallidus گلوبوس پالیدوس 

Fornix فورنیکس 

Stria terminalis استریا ترمینالیس 

Thalamus تاالموس 

 Internal capsule کپسول داخلی 

Basal forebrain جلومغزی قاعده ای 

Ventral striatum مخطط شکمی 

Cerebellum مخچه 

Midbrain مغز میانی 

Substantia nigra ماده ی سیاه 

Pons پانس 

Superior cerebellar peduncle پایک فوقانی مخچه 

niscusLateral lem لمنیسکوس جانبی 

Cerebral peduncle پایک مغزی 

Hippocampus هیپوکمپوس 

Optic tract راه بینائی 

Piriform cortex قشر دوکی 

اگر به ساختار کلی مغز موش و سامانه های درگیر در رفتارهای خشونت 

اش  حرکات اتوماتیک شدهمراکز کنترول کننده ی که  مشاهده می کنید د،زایش نگاه کنی

ولی . ندقرار گرفته ا و در مخچه در بخش فوقانی نخاعمغز یعنی تحتانی در قسمت های 

بخشهای هیجانی که این رفتارهای اتوماتیک شده ی حیوان را تحت کنترول در می 

را ایجاد کنند، در بخشهای فوقانی تر، یعنی در مغز  خشونت بارآورند تا واکنشهائی 

&  ysptsds= اجسام مخطط )موس، استریاتوم پوتاالهای ،(sttbosto) میانی

npdsgso)، آمیگدال (egCmtsms ) و بخش حدقه ای قشر جلوپیشانی جایگیری کرده

ویوس که کانالی برای ارتباط بطن سوم و ساقه ی مغز و در اطراف قنات سیل در .اند

بافت خاکستری عصبی ای وجود دارد که به خاکستری دور قناتی  ،چهارم است

queductal gray)(peria  معروف استفعال کننده ی صاعد شبکه ای یا تشکیالت .
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که  دریافت می کند این سازمان پیچیده ی نورونی اطالعات زیادی از ساختارهای مغزی

، گرسنگی، فشار خون، سرعت ضربانات قلب، هومئوستاتیک درد، تعادلدر ارتباط با 

 .هستندبه هیجانات درجه ی حرارت بدن، اصوات، بخصوص اصوات مربوط 

 

 nsotsspstpedsm)تصویر ساقه ی مغز که محل خاکستری دور قناتی : 66-2شکل 

yosC ) بی مشخص آبا رنگ  ر محدوده ایدکه را یا تشکیالت فعال کننده ی صاعد مغز

 . نشان می دهدشده، 

در عدم تعادل یا از اختالل و  انیمایانگربه این بافت اگر ن واردهاطالعات 

. می شوندبی حوصلگی و یا خشم  ،هیجان زدگیموجب  باشند،درون و یا برون موجود 

که در ارتباط با  را اداره می کنند ایسامانه برنامه های حرکتی  بازده های عصبی این

 . هیجان و خشم هستند

بی  تظاهر بهو  ،در تمامی موجودات مغز دار ارتباطی بین ادراک درد

اگر حیوانی با شوک الکتریکی تحریک . حوصلگی و رفتارهای تهاجمی دیده می شود

 ،ه نزدیکترین کسی که دسترسی پیدا کندو یا مدتی طوالنی گرسنه نگهداشته شود ب ،شود

را اطرافش اگر به موجود زنده ای دسترسی پیدا نکند، اشیاء  این حیوان. می کندحمله 

شاید شنیده باشید که قبل از دسترسی به داروهای هوشبری و یا بی حس . گاز می گیرد

بیمار می  های فکبین کننده های موضعی، هنگام اعمال جراحی تکه ای پارچه، یا چرم 

در موارد مشابه در جنگها بیمار خشاب . و از خشمش کاسته شود ،گذاشتند که گاز بگیرد

 btds dhsو یا پوکه ی گلوله ای را گاز می گرفت که منشاء اصطالح شایع  ،خالی

bpmmsd و در مواقعی که شخص باید خشمش را فرونشاند، شده در زبان انگلیسی ،

. اتی تا حدی در کنترول هایپوتاالموس استخاکستری دورقن. مصرف می شود
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هایپوتاالموس مجموعه ای از هسته های نورونی است که هیجانات، انگیزه های 

زیربنائی برای کنترول هومئوستاز، و حاالت فیزیولوژیکی از قبیل گرسنگی، تشنگی و 

 فشار خون، و هایپوتاالموس درجه ی حرارت بدن،. تمایالت جنسی را اداره می کند

غده . شیمی خون را زیرنظر گرفته و در سطح فوقانی غده ی هیپوفیز قرار گرفته است

بدن را ( اندوکرین)ی هیپوفیز بهمراهی هایپوتاالموس کنترول سامانه ی هورومونی 

 تستوسترونو هورمون  ؛از غده ی فوق کلیهو تستوسترون آدرنالین  ترشح .بعهده دارد

تحت  ،تخمداناز  و استروژن انم ها به نام استروما؛از بیضه ها، و بخشی از تخمدان خ

یعنی هسته ی میانی  ،یپوتاالموسادو عدد از هسته های ه. کنترول غده ی هیپوفیز هستند

خود هایپوتاالموس تحت . م هستندبخشی از سامانه ی خشم و تهاج ،آنشکمی  -و جانبی 

از چند بخش ساخته شده و  شکلی است که یآمیگدال ساختار بادام. نترول آمیگدال استک

آمیگدال به افکار و . مرکز اصلی کنترول هیجانات و ادراک احساسات خام است

آمیگدال حیوانات به . ، بخصوص ترس می دهداحساساتی خامخاطرات رنگ و بوی 

و یا قیافه ی تهدید کننده ی هم نوعش بشدت  ،محض دیدن حیوان مهاجم و شکار کننده

در . وامی دارد فعالیتبه  هم راانسانها میگدال آره ای خشمناک دیدن چه. فعال می شود

خشم قشر مغز قرار گرفته است که در آن ادراکات، تفکرات،  شبکه ی عصبیقله ی 

از آنجا که قشر  .یندآبرنامه ریزی ها، و تصمیم گیری ها شکل گرفته و به اجرا در می 

رفتارهای  ی این بخشلکردهاعممغز در انسان رشد و توسعه ی بیشتری پیدا کرده، 

لوب پیشانی مغز مرکز تصمیم گیری کیفیت . را بیش از حیوانات متأثر می کنند انسانها

بخش پیشانی حدقه ای قشر جلوپیشانی که در باالی حدقه ی چشم  .ستی انسانهارفتارها

این . قرار گرفته بشدت با آمیگدال و بخشهای دیگر سامانه ی هیجانی در ارتباط است

در ادغام خاطرات در هیجانات درگیر  ،در سلسله مراتب تصمیم گیریخش از مغز ب

وقتی که مغز . است، لذا در رفتارهای بین فردی و اجتماعی نقش اساسی بازی می کند

ی حالت هیجانی و تجربیات گذشته از موقعیت هاو ، می آیدر دآماده باش بحالت حیوان 

 ،دست به حمله بزندحیوان  می آیدالزم  که نندکمی را طوری تعدیل  یشمشابه رفتارها

لذا کنترول . بخش پیشانی حدقه ای فعال شده و اداره ی امور را بدست می گیرد

تحتانی داشته، از بخش  –سلسله مراتبی فوقانی  ی ناشی از خشمرفتارهای خشونت زا

و  قناتی،ی شروع، و به ترتیب به آمیگدال،هایپوتاالموس، خاکستری دورحدقه ای پیشان

. دناجرای برنامه ی رفتاری ختم می شو و به منظور از آنجا به ساختارهای حرکتی
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تمامی این ارتباطات دوطرفه هستند و نتایج رفتاری به منظور ارزیابی لحظه به لحظه 

 .وارد همین سامانه شده و رفتارهای بعدی را تعدیل می کنند

 

 

 سامانه ی جستجوگر یا ابزاری مغز

 

  

 سامانه ی جستجوگر مغز -66-2شکل 

 معانی اصطالحات تازه ی این شکل

Medial forebrain bundle طناب جلومغزی میانی 

Anterior pituitaryهیپوفیز قدامی 

Posterior pituitary هیپوفیز خلفی 

Parahippocampal gyrus شکنج جانب هیپوکامپی 

Basal ganglia عقده های قاعده ای 

Cingulated gyrus کنج سینگولیتش 

Pituitary gland غده ی هیپوفیز 

Amygdala آمیگدال 

مربوط به شکار کردن و یا طعمه گری ابزاری که سامانه ی مغزی رفتارهای 

ساختارهای مغزی . شم آنها تفاوت دارددر حیوانات مغز دار با سامانه ی خهستند 

. می گویند (Seeking system)مربوطه به این رفتارها را سامانه ی جستجوگر 

 medial)زنجیره ی عصبی مربوط به این سامانه از طناب جلومغزی میانی 

forebrain bundle)  در ساقه ی مغز شروع شده، به ترتیب به بخش جانبی

و از آنجا به قشر لوب های پیشانی مغز ختم  جسام مخطط،هایپوتاالموس، بخش شکمی ا

 ،محققان الکترودی در طناب جلومغزی میانی موش ها گذاشته و با تحریک آن. می شود

ند که خود موش آنقدر این بخش را به تحریک در ه امشاهده کرد ،حیوان گرفتن یادبا و 
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ابتدا . دهدبد را از دست هوشیاری خواز غذا خوردن وامانده، و ممکنست می آورد که 

، ولی بعداً مشخص شد باشدمغز یا مرکز پاداش لذت آور مرکز فکر می شد که این بخش 

. خواستن و طلب کردن است، بدون این که لذتی ایجاد کند ایجاد ادراک دارکه این بخش م

یه ی بلکه با دوپامین با بق ،نورونی اتاین بخش از سامانه ی جستجوگر نه تنها با ارتباط

دوپامین را در مغز  بطور ناگهانی مواد شیمیائی که. بخشهای این سامانه مرتبط می شود

و در جستجوگر و آمفتامین باعث تحریک همه ی سیستم  ،باال می برند، مانند کوکائین

مانند  ،در حالی که داروهای بازدارنده ی دوپامین .نتیجه تحریک مغز می شوند

تحتانی اجسام مخطط حاوی  بخش. به رخوت می کشانندداروهای ضد جنون حیوان را 

عصبی دیگری از خانواده ی اندورفین ها و مخدرهای درون زا هستند که باعث  ناقالن

 . می شود( طعمه)بعد از بدست آوردن پاداش  ،ک لذت و سرخوشیادراایجاد 

برای برطرف کردن احتیاجاتش، مانند سامانه ی جستجوگر اهداف حیوان را 

کرده و رفتارهای مربوطه را برنامه ریزی و به عیین و یا جستجوی آب تکردن شکار

 ی در حیوانرفتار خشم آلود ،آندر حین شکار و به محض موفقیت در . اجرا می گذارد

 آمیزموفقیت انجام  هنگامو  ،در حین شکار مانند انسانها اتایجاد نمی شود، بلکه حیوان

خشونت نده ای نزدیک کرده و رفتارهای در آیآن احساس دریافت پاداشی لذت بخش 

 از این جهت است که. هایشان احساس لذت ایجاد می کندبارشان نسبت به طعمه در مغز

رفتاری آرام نشان می همیشه  شکاربدست آوردن و کنترول  عد ازبحیوانات شکارچی 

ن صورت که در ای بکند، آنهاربودن طعمه ی د، مگر این که حیوانی دیگر سعی در نده

  .می انگیزد را بر آنهاخشم 

کالفگی . حمله می کننددچار خشم شده و حیوانات هم در دفاع و هم در تهاجم 

محرک سامانه ی است، مورد نیاز  هدفکه ناشی از شکست در بدست آوردن هم 

اگر . در حالی که درد سامانه ی خشم را به تحریک وامی دارد. در انسانهاست جستجوگر

دچار  محکم نگاهدارید،ی را بطور ناگهانی و محکم در دوطرف بدنش دستان کودک

اگر ناگهان با چکش شست خودتان را آسیب برسانید دچار خشم . کالفگی و خشم می شود

اگر در . کنست چکش را پرتاب کرده و به اشیاء دیگر آسیب وارد کنیدممی شوید و م

دچار کالفگی شده و  ،ست نیاوریدحین کار با کامپیوترتان آن چه که انتظار دارید بد

همین گونه  انواع مختلفی از. کامپیوتر ضربه وارد می کنیدصفحه کلید پیاپی و بیهوده به 

 .در انسانها دیده می شود تر در سطح وسیعو رفتارها 
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سامانه ی ترس . هستندرفتارهای دفاعی بیشتر تحت کنترول سامانه ی ترس 

از هایپوتاالموس به  و دور قناتی شروع شده، هم مثل سامانه ی خشم از خاکستری

رفتارهای دفاعی و خشم هسته ها و مراکز مختلفی از این سامانه . آمیگدال وارد می شود

 حیوانات باعث درجا خشک زدنبعضی از ترس خفیف در . را به تحریک وامی دارند

فاعی می شود، در حالی که ترس شدید باعث حمله ی دمی ، یا فرارشان (موش مردگی)

 . شود

سامانه ی انگیزه ای  (Panksepp)پنکسپ همان طور که قبالً اشاره رفت 

ه به آن تهاجم یا غلبه ی بین نری ک در مغز پستانداران پیدا کرده استچهارمی 

(Intermale Aggression) از خاکستری دورقناتی  کهاین سامانه . گفته می شود

هسته های مخصوص  وآمیگدال می رود،  از طریق هایپوتاالموس به می شود،شروع 

ی درگیر تمامی هسته ها. بکار می گیرد مناطق جایگیری کرده اند،در این که خودش را 

از این جهت است که در تمامی پستانداران، . گیرنده ی تستوسترون دارند این سامانه

رهای رفتا بطور طبیعی. هستندهمراه رفتارهای جنسی حیوان نر با تمایالت تهاجمی 

بنظر می رسد که . خشونت و تهاجم با هم همراه می شوند ،جنسی مرداننترول نشده ی 

مداربندی این سیستم با سامانه ی تهاجمی و جستجوگر همکاری و همراهی قابل مالحظه 

در موارد بیماری زا رفتارهای جنسی تهاجمی بشدت با خشونت نسبت . دنای داشته باش

 .همراه می شوند به مفعولین

Panskepp, Jaak; 1998. Affective Neuroscience: The foundation of 

human and animal emotions. New York, Oxford Press . 

سامانه ، برای مقاربت جنسی پیدا می شوددر مواردی که احتیاج فیزیولوژیک 

، و در جستجوی کرده نزدیکی جنسین نر هوس ی جستجوگر باعث می شود که حیوا

اگر نزاع شروع . را تحت کنترول داردکه حیوان ماده ای  ی برآیددله با حیوان نرمجا

 حساسانزاع به احساس د، ا در خطر شکست و یا مرگ قرار گیرو یکی از آنه ود،ش

  .تبدیل می شود در حیوان مغلوب خشم

با مغز  های فوق الذکر در مغز انسانبخشهای مختلف درگیر در رفتار 

در مغز انسان تمامی بخشهای مغز . نشان می دهدرا خاصی اوتهای دیگر تف حیوانات

از قبیل  هستند، غلبهو موش، منجمله اعضائی که درگیر سامانه های خشم، ترس، 

که این این  با وجود ولی،. آمیگدال، هایپوتاالموس، و خاکستری دورقناتی حفظ شده اند

د، در مغز انسان همه ی آنها را بخشها بیشترین فضا را در مغز موش ها اشغال کرده ان
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 .ندپیدا کرده ا یشکارآی و از نظر حجمی بر آنها غلبه  ،ردهنیمکره های مغز احاطه ک

در انسان آن انی، بخصوص قشر جلوپیشانی شلوب پی در مقایسه با حیوانات دیگر

قشر کلی چین و چروک های  ،بمراتب گسترده تر شده و به هدف افزایش سطح قشری

رشد بیش از حد این مناطق در مغز انسانها به این . از مغز دیگر حیوانات استبیش  مغز

معنی و هدف است که انگیزه های خشم، ترس و هوسها باید با توانهای قضاوتی، اخالقی 

از بین بخشهای مختلف قشرجلوپیشانی قشر حدقه . مقابله شوندکردن، و کنترول شخصی 

میگدال، آاین بخش بشدت با . ر این عملکردهاستای پیشانی بیش از بخشهای دیگر درگی

هایپوتاالموس، و بخشهای دیگر مغز که با عواطف و احساسات درگیر هستند، در 

نورونهای حاوی گیرنده های دوپامین در بخش حدقه ای پیشانی بوفور . ارتباط است

ط ، در ارتبااجسام مخطط واقع در سامانه ی جستجوگراین بخش با . یافت می شوند

 تنگاتنگی همین بخش با جزیره ی رایل یا اینسوالی مغز نیز در ارتباط. نزدیکی است

بخشی از . کات احشائی و نقشه ی کلی بدن استاینسوال مرکز ادرا. قرار دارد

قرار  مغز (ventromedial) (تحتانی)شکمی  – قشرجلوپیشانی که در سطح داخلی

قشر حدقه ای . حدقه ای پیشانی استگرفته در ارتباط تشریحی و عملکردی با قشر 

خوش آیند  یک ادراک یا تجربه ی بدست آمده برای مغزآیا نی تعیین می کند که پیشا

 این که یا و ؛چیزی که بدست آمده همان است که مغز طلب می کردهیا  ؛است یا نه

رفتارها از چیزی که مغز نمی خواسته احتراز کرده اند یا نه؟ همین عملکردهاست که 

بازتاب  براساس قضاوت وکه ی هائواکنش را از آسیب زا های هیجانی به محرکاتواکنش

 . دنمتمایز می کنایجاد می شوند، 

احساسات )محرکاتی که به قشر حدقه ای پیشانی وارد می شوند از اینسوال 

چیزهائی که آرزوی داشتنشان را همه ی آن  ؛ از سامانه ی حافظه در باره ی(احشائی

سرچشمه گرفته،  انگیزه های عاطفی و احساسیو  ؛به حافظه سپرده ایمآنها را  و ،هداشت

از این . می خیزند که از بقیه ی قشر مغز بر می شوندو خاطراتی  همراه با حس ها و

ه ی زندگی احساسی هر یک از ما دارنظر است که این بخش از مغز وظیفه ی تنظیم و ا

. ساسات و عواطف را در احشاء درک می کنندبطور کلی انسانها اح .را بعهده دارد

خشم، از قبیل  ناشی از پردازشهای سامانه های مغزی ذکر شده، احساسات احشائی

دل  ، دلهره،دل ریختگی، دل گرفتگی که با اصطالحاتهستند ترس، و احساساتی 

 احساس) بُغضیا  ... ودل ربا دل انگیز، ، دلشوره، دل بهم خوردگی زدگی، دل خواستن،

 ،محاسبه شدها اهداف شخص در هم آمیخته، و پیام های تعدیل شونده ب ،(گرفتگی در گلو
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. که محرکات از آنجا منشاء گرفته بودند فرستاده می شوند یتر و به ساختارهای پائین

که مسئول تبادل نظرهای فارغ  ،به بخشهای عالیتر مغزهم همین پیامهای ارزیابی شده 

از نظر . مراکز اجرائی فرستاده می شوندهم به ند، و از عواطف و احساسات هست

و متمایز  شته،قشر جلوپیشانی در زندگی اجتماعی انسانها دارشد و توسعه ی اهمیتی که 

یم به طرز کار و و ترجمه ها ، من در نوشته هاکننده ی انسانها از بقیه ی حیوانات است

از تکرار آنها جلوگیری این جا در وظائف آن بیش از هر بخش دیگر مغز پرداخته ام و 

ولی بطور خالصه می توان گفت که ضایعات بخش حدقه ای پیشانی موجب . می کنم

استعداد به بد تعبیر  ؛رفتارهای اجتماعی ناهنجار و نامناسب ؛هاعدم بازدارندگی رفتار

بی تفاوتی در  رفتارها؛ انگیزه ای بودن ؛و هیجانات دیگران ، خلق و خوکردن احساسات

فقدان درون نگری بر وخامت  ؛بی مسئولیتی در زندگی روزمره ؛مقابل عواقب رفتارها

این افراد مجادله گر . و ضعف در ابتکارات می شوند ؛شخصیهای و موقعیت  اوضاع

بوده، اهمیتی به عواقب رفتارهایشان با دیگران نداده، مهربانی و همدلی و همدردی 

پرتی شده، سطحی، نامتعادل و خشونت بار  اجتماعی را از دست داده، دچار حواس

 .هستند

 شخصیت ضداجتماعیرفتارهای ناشی از  یاالت متحدهانجمن روان پزشکان ا

social personality)-(anti  بی  رفتاری مملو ازطرح " :دکناین طور تعریف می را

نگ، قانون شکنی، خدعه و نیر"، که شامل " حقوق دیگرانو زیرپا گذاشتن  ،بهاعتنائی 

افراد مبتال به شخصیت ضد . دنمی شو "تهاجم، بی مباالتی، و فقدان احساس پشیمانی

مبتالیان به شخصیت زیر رده ای از  .را شامل می شوند اجتماعی اکثر بزهکاران خشن

خودبزرگ  خودخواهان؛ ؛خودپرستان ؛شامل فریبکاران چرب زبان های ضد اجتماعی

اجتماع  ها یا (psychopath) انروان پریش آنها که بههستند  یکاران و فریب ؛بینان

مطالعات فراوانی نشان داده اند که اندازه ی بخش . ندگویمی  sociopath))پریشان 

بخصوص آمیگدال  ،هیجانی –پیشانی قشرجلو پیشانی، و سامانه ی احساسی  -حدقه ای 

جالب این است که نکته ی . این افراد کوچکتر بوده و متابولیسمی کم توان تر داردمغز 

یا  طبق برنامه و با هدف خاصی مرتکب قتلو  ،انگیزه ای نبودهکسانی که  هایمغزدر 

یا بدون قصد و برنامه ی ، برعکس کسانی که بطور انگیزه ای می شوندجنایات دیگر 

یافته این . اند، این بخش ها سالم و دست نخورده ندشومی  این گونه رفتارها مرتکب قبلی

که این بخش از مغز وظیفه ی عمده ای در ممانعت از خشونت هستند این  ها دال بر

 .بعهده دارد

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


  

 551 

میمونهائی که همین بخش از مغزشان آسیب دارد مشکل می توانند سلسله 

شان رعایت اترا در اجتماع male)-(α، و احترام به نر غالب مراتب غالب و مغلوبی

ی مبتال به ضایعات این بخش از مغز نیز به انسانها. کنند، لذا بیشتر به نزاع می پردازند

بوده و بی تفاوت پیش می آیند، هر کسی رفتارهای اجتماعی  که در اشتباهات سهوی

که بی شک اختالالت رفتاری اجتماعی  ص ضداشخااگر از . کمتر عذرخواهی می کنند

، می زند سر آنهابمراتب بیشتری از افراد عادی داشته و رفتارهای شرمگین کننده ای از 

سخن  انزندگیشخطاها، و گناهان مرتکب شده ی  ،بخواهید که در باره ی اشتباهات

ند، می شوناه دچار شرم، و احساس گاز این کار  راد طبیعی که، برخالف افدنبگوی

بی گناه و  منزه از اشتباه، نشان نداده و خود رااین گونه واکنشی  دستگاه عصبیشان

 . ندنتقصیر می دا

میانی در عملکردهای  –، قشر حدقه ای پیشانی، همراه با بخش تحتانی بنابراین

شخصی، همدردی با دیگران، رفتار رام کننده ی مغز انسانها، از قبیل کنترول آمنفعل و 

با این وجود این بخش از . و قوانین اجتماعی درگیر است ،و حساسیت به رسم و رسوم

ی است که طی تاریخ تحولی از بخش هائمغز در حیوانات پست تر نیز وجود داشته و 

در مغز انسانها . ، ولی در انسان تکامل بسیار زیادی پیدا کرده استپیدا شده است زود

ارهای خشونت زا را بخشهای رفتبرای کنترول تعدیل کننده های مشاوره ای و ذکاوتی 

باید در ما شطی آن  برای مثال پردازشی را در نظر بگیرید که. بعهده دارندآن  عالیتر

عادالنه قضاوت  پردازش. است کشتهرا  بیگناهیتصمیم بگیرید که  قاتلی مورد مجازات

شده  رفتاری کرد که منجر به قتل را نمی توان محدود بهبه ما می گوید که مسئولیت قاتل 

هنگام  مجرمکه  پی برد ناشی از متنی به حالت ذهنیدر این قضاوت باید ، بلکه است

به داستان محاکمه ی قهرمان داستان جنایت و مکافات ) شته استارتکاب جرم دا

عمل خالفی انجام شده که محتاج مجازاتی بی "واکنش خام  .(داستایوفسکی مراجعه کنید

گرفتن  فاقد در نظر ی را ایجاد کند کهممکنست اصرار به قصاص" چون و چراست

ن به محتوای ذهنی قاتل، که پی برد در حالی. قاتل هنگام قتل است( قصد)الت ذهنی ح

هنگام انجام قتل است که قضاوت اخالقی را ممکن  بودن رفتارش عمدی یا سهوییعنی 

همین امر تعیین کننده ی عمدی یا سهوی بودن رفتارهای خالف قانون و . می سازد

، مبرا هنگام قضاوت .را تعیین می کندعادالنه  اجرای قضاوت ها و مجازات هایامکان 

ن طی قضاوتهای اخالقی منجر به فعالیت بخشی از مغز می شود که در کردن مجرمی

این . محل اتصال لوب های آهیانه ای و گیجگاهی در طرف راست مغز قرار گرفته است
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منطقه ی رده باالی مغز محل ادغام اطالعات بسیار زیادی است که شامل ادراکات 

وقعیت و رفتارهای دیگران مربوط به موقعیت یدن خود شخص، و ادراکات مربوط به م

همین منطقه  .(در آن انعکاس پیدا می کندمنطقه ای آئینه ای که رفتار دیگران )است 

  ، روانشناسی بدایه ای(Mentalization) است که عملکردهائی به نام های ذهنی کردن

(Intuition psychology) و نظریه ی ذهنی ،(Theory of Mind)،  یعنی فهم

روانشناسی بدایهی توان بدست . های دیگر افراد را پردازش می کندباورها و آرزو

و یا ، بدون مناظرهاست که آوردن یا داشتن اطالعی مستقیم و یا بازتابی بالفاصله 

متأسفانه افراد ارزش بسیار . به ذهن راه پیدا می کند ت استنتاجی یا استقرائیاستدالال

هند، حتی اگر مدارک زیادی برعلیه آن مغزهایشان می د زیادی به محصوالت بدایهی 

، که بنظر می رسد کم زحمت ترین است" گواهی دادن دل"بدایه همان . وجود داشته باشد

تعمق و تحقیق در اکثر . و کم وقت بگیرترین پردازش تصمیم گیری برای مغز باشد

 .بدیهیات بزرگ تاریخی کاذب بودن آنها را به اثبات رسانده اند

فراد در انجام این گونه قضاوتها تفاوتهای زیادی می توانند داشته توانهای مغز ا

 بجای اجازه دادن به یک قاضیبرای قضاوت، در دستگاه های قضائی مدرن  لذا،. باشند

که خود ممکنست دچار اختالالت مغزی بوده، و یا روانشناسی و یا ایدئولوژی خاصی 

 ر مختلف مردم اجتماع انتخاب شده اند،که از اقشا یبی طرف به هیئت منصفهداشته باشد، 

میانگین ظرفیت های مغزی هیئت منصفه ضعف ها و توانهای خارج از . پناه می برند

یکایک آنها را تعدیل کرده، مانع انحراف به طرف خاصی شده، و قضاوتی  طیف طبیعی

در بعضی از کشورهای متجدد مجرم حق دارد برای کوچکترین . بهتر انجام می گیرد

، حتی هیچ جرم سنگینی. ، تقاضای هیئت منصفه کندمی شودکه به دادگاه کشیده  لیلید

اجازه دادن انحصاری به یک . بدون این هیئت قضاوت نمی شود در دادگاه های نظامی 

، ممکن است تبعیضاتی و مجازات قاضی برای قضاوت و تعیین جرمو یا حتی معدودی 

 ، و یا سیاست دیکته شده به آنهاآنهاازشی مغز خواسته و نخواسته و بر اساس روش پرد

وکال بخوبی با این نوع قاضی ها آشنا هستند و می توانند نوع قضاوت آنها را . ایجاد کند

این امر از قضاوت قضات در کشورهائی که دستگاه قضائی مستقلی  .پیشگوئی کنند

وت بسیار زیادی ، تفانداشته و یا قضاوت بر اساس ایدئولوژی خاصی انجام می گیرد

از تمامی دستگاه های قضائی بی کفایت تر آنهائی هستند که حتی اجازه ی استخدام . دارد

در این مورد . وکیل به مشکوک به جرم نداده و از او می خواهند از خودش دفاع کند

استدالل می کنند که از آنجا که هنگام جرم مجرم وکیلی با خود نداشته بنابراین هنگام 
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اشکال دیگری که در برخی از دستگاه . هم نباید از کمک چنین کسی استفاده کند محاکمه

وجود دارد این است که حکم قاضی اولیه اجازه بخصوص نوع شرعی آن های قضائی 

در این گونه دستگاه های قضائی شانس . و حکم حاکم قطعی باشد ی استیناف نداشته باشد

بدالئل سیاسی  ها هم، و حکومتوجود نداردبرقراری عدالت بسیار پائین بوده و یا 

م احکامحاکمات مخالفان را بعهده ی قاضی هائی می گذارد که معروف به ارائه ی 

 .شرارت بار هستند

یکی دیگر از سنجشها و عملکردهای تعمقی که در مغز انسانها انجام شده و از 

مختلف رفتاری سطح احساسات بدایه ای فراتر می رود ارزیابی عواقب برنامه های 

همانطور که در کتاب زیست شناسی مغز و اخالقیات این موضوع مفصل تر . است

یکی آنها که : می شوندنسانها در مورد قضاوتها دو گروه مورد بحث قرار گرفته ا

دلم گواه می دهد ) براساس واکنش های عاطفی و احساس های احشائی تصمیم می گیرند

در گروه . بیشتر محاسبه گرند بوده و (utilitarian) هندانکه سودمآنها و دیگری  ؛...(که

 های دیگرانرفتار برای انجام رفتارها و یا قضاوت در باره یتصمیم گیری اول هنگام 

هیجانات  ،لذا .درگیر می شوندبیشتر و سینگولیت قدامی  ،قشر حدقه ای پیشانی، آمیگدال

به خشونت احتماالً  در کوتاه مدت یهاو تصمیم گیر ،همراه شدهتصمیم گیری ها با زیادی 

 در حالی که در گروه دوم بخش پشتی شکمی قشر جلوپیشانی .کشیده می شوند یکمتر

یا رفتارهای  خشونت رفتاریمغز این افراد و ممکنست که  فعالیت بیشتری نشان می دهد

اد هر واضح است که در اکثر افر. دنرا توجیه کنو مجازاتهای این گونه ای  خشونت بار

دو این بخش ها درگیر تعیین نوع رفتارها و قضاوتها می شوند، و در تعداد کمی از 

 شکمی -پشتی بخش . افراد یکی از این دو طریق پردازش مغزی بر دیگری غلبه دارد

در واقع این دوبخش . استمغز بیشتر درگیر پردازشهای ذکاوتی، و حل انتزاعی مسائل 

عوری را در اختیار سامانه ی تصمیم گیری مغز قرار می از مغز هستند که ابزارهای ش

مجموع این . و یا خشونت را به آنها می افزایند ،مرحمت بویدهند و رنگ و 

اختالل و یا . عملکردهاست که قاضی بر کرسی نشسته ی اذهانمان را شکل می دهد

. دارندنقش اساسی هم توانهای متفاوت این دو سیستم در شکل گیری شخصیت هر فردی 

توزیع کیفیت این گونه پردازشها در مغز افراد اجتماع بر اساس منحنی زنگوله ای بوده، 

ت بار نوخش رفتارهای که در اجتماعات خشن. ولی با عوامل اجتماعی تعدیل می شوند

و در نتیجه مجازات های اعمال شده قضاوت در باره ی جرم ها  ،می شوند تر فراوان

، قطع عضو، سنگسار و زندانهای وری که دست زدن به اعدامهم خشن تر می شوند، بط
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که تناسبی  ی می شودهائاز روشهای عادی برای جرم ...طوالنی همراه با اعمال شاقه، و

در زدودن خشونت توسط دستگاه سعی که متجدد  در اجتماعات پیشرفته. ندارند آنهابا 

که هم  که از اعدام کسانی بطوری .دیده می شودبرعکس این موضوع دادگستری دارند، 

پرهیز از خشونت توسط دستگاه . با هر معیاری مستحق مرگ هستند، پرهیز می کنند

رام آهای قضائی به مردم این درس را می دهد که خشونت درمان خشونت نیست، بلکه 

اجتماعی محیطی را آماده می کند که در آن حداقل خشونت اجازه داده احساسات کردن 

 . می شود

ل اتصال لوب گیجگاهی و آهیانه ای و بخش پشتی شکمی قشر جلوپیشانی مح

به انسانها این  ،رده اندتکاملی در انسان رشد بسیار زیادی پیدا ک –که طی تاریخ تحولی 

توان را داده اند که با خونسردی اوضاع را بررسی کرده و در صورت لزوم خشونتی 

 .دنبه اجرا گذارافعی در این امر ندارند، توسط مجریان بی طرف قانون که منمشروع را 

واضح است که نتیجه ی کار و فعال شدن مغز و ایجاد رفتارها همیشه در متن های 

 . اجتماعی پیاده می شوند و کیفیت رفتارها را تعیین می کنند

اجتماعات جنبه های مختلف فرهنگی رشد و توسعه ی و تحول و تکامل مغز 

هستند، احتیاجات  انو اعقابش فراد این اجتماعاتدهای مغز امحصول عملکر، که انسانها

را از سطوح هومئوستاتیک ارتقاء داده و شاخص هائی آفریده که برای ارضائشان  آنها

داده ارائه  نسبت به غیرخودی ها آمیز ارتدالئل زیادی برای موجه کردن رفتارهای شر

 کهدیگر  فرهنگهایمیز به نگرشی تحقیرآ ؛حفظ استاندارد باالی زندگی. می شوند

 در رنگ پوست و ساختار چهره ی مختصرتفاوتها دارند؛ متفاوت ویژگیهای

ایدئولوژی های  ؛قبیله گرائی ؛و مذهبی باورهای دینیاختالف در  ؛(نژادپرستی)

هائی هستند که شرارت های دست آویزاستبداد و امثال آنها  ؛و دینی ، اقتصادیسیاسی

مقام  فردیروابط بین سطح در . ن آن را موجه جلوه می دهندبین اجتماعی و یا درو

ادراک بیماری زای مستحق بهترین ها بودن؛  ؛برتری طلبی ؛غرور ؛جاه طلبی ؛پرستی

رفتاری یا تفکری تمایل به تحت کنترول در آوردن  ؛شکوه طلبی ؛رقابت ؛حرص و آز

تملک انحصاری ذهن  ؛برداشت می شود ننگ و عار و زدودن آنچهاز  اجتناب ؛دیگران

نام  (Hobsian trap)ایده ای که دام هابسی و  ؛دفاع برای حفظ امنیت ؛و جسم همسر

را موجه جلوه  یحاالت ذهنی ای هستند که ممکن است شرارتهای شخصهمگی  ،گرفته

یا درست، به غلط  یک طرف منازعه،دام هابسی حالت ذهنی ای است که در آن  .دهند

و به این فکر می افتد که پیش  ،کرده احساس خطر( تماع دیگرییا اج) از شخص دیگری
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مشغله ی ذهنی افراد گرفتار در دام هابسی . سرراه خود بردارددستی کرده و او را از 

که ممکن ، و دشمن پنداری ای است ،دشمنی است که نتیجه اش دشمن تراشیادراک 

ی جنگهای هابهانه  یکی از یدام هابس. پیش برود (پارانویا)سوء ظنی است تا حد جنون 

 security) و کشمکشهای بین المللی زمان ماست و به دوراهی امنیتی ،مدرن

dilemma) شلیک ماشه های روی بسیاری از  انگشتان انسانهای. منجر می شود

تا مبادا طرف مقابل چند ثانیه  ،برداشته نمی شوند اتمیموشکهای مخوف با کالهک های 

توسط  ی مختلفثروتهای ملتهااکثر . دنشلیک کنبه سمتشان را  هااین موشک ای زودتر 

در اعماق این و  ،تقریباً همه مبتال به این بیماری روانی بودهکه د نبهدر می رورهبرانی 

برای رهائی بی ریای بین المللی و  ، بی طرفانه،هیچ کوشش عقالنی. اند دام گرفتار آمده

قدرتمندانی که کارتلهای اسلحه سازی، ملت ها و  .مشاهده نمی شود این دامانسانیت از 

روانی رهبران،  –بیماری های مغزی جایگاه های خود را مدیون این سالحها هستند، 

و تجربه که جامعه ی کلی بشریت به خود گرفته،  تأسف بار روابط بین المللی ساختار

شرفت هائی که در با پی. هستند از این دام انع بزرگی برای رهائیومهای تلخ تاریخی 

گرفتار  ،هسته ای، شیمیائی و بیولوژیکی شده ساخت سالحهای کشتار جمعی از قبیل

ممکن است باعث را آنقدر حاد کرده که کوچکترین محاسبه ی غلطی  شدن در دام هابسی

 . اطفاء نهائی نسل انسانها و یا حتی حیات در کره ی زمین شود
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  دهمفصل یاز

 

 

 روانشناسی شرارت های انسانها

 

طی تاریخ برای توجیه خشونتهائی که نسبت به یکدیگر روا داشته اند انسانها 

خشونتهای رواج برای مثال، . که تفاوتهای زیادی پیدا کرده اند یده اندشدالئل زیادی ترا

خود شکل های متنوع به  دیافته درون اجتماعی که نتیجه ی باورهای متافیزیکی هستن

این گونه قربانی کردن انسانها در راه خدایان  هایوحشی ترین خشونت. می گیرندگرفته و 

یا  آدمیخون )آشامی تشنگی خدایان را برای خون برداشت توهمی از بوده است تا 

تا هزاره ی قبل از میالد قربانی کردن انسانها در راه . دننبرطرف ک( حیوانات دیگر

تمهید ابراهیم برای قربانی کردن گوسفند . ه استم شایعی بوددر خاور میانه رس یانخدا

دوران بهانه ای داد تا خدای  آنبه یهودیان  یهوه،در راه  پسر ارشدشبجای فرزند 

رضایت  در عوض خون پسر بزرگ خانواده به ریختن خون گوسفندکه خودشان را 

تمایل بعد از ابراهیم که ولی بنظر می رسید . عرضه کنندبرتر از خدای قبائل دیگر  ه،داد

 Leveticusبطوری که در  باقی مانده باشد،قربانی کردن ها در همین قوم نوع به این 
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شما نباید هیچ کدام از فرزندانتان را برای سوزاندن در راه مولخ "آمده است  18:21

(Molech)هفت قرن قبل از . "عرضه کنید، و از این طریق خدای خود را بدنام سازید

خدای دستور قانونی منع سوزاندن فرزندان برای (  (King Josiahد جوسیا شاه میال

بعنوان پسر خدا، که به معنی قربانی  ،کشته شدن عیسی. صادر کرده استرا  مولخ

باقی مانده ی همین تفکرات  ،ارائه می شود در راه سعادت بقیه ی پیروانکردن فرزندش 

 .استدر افکار مسیحیان 

 آگاممنان. یوانانیان نیز قربانی کردن فرزندان آمده استدر اسطوره های 

(Agamemnon)  دختر خود به نام ایفی جنیا(Iphigenia)  را در جبهه ی جنگ

در تاریخ روم هم . باد موافقی برای لشکرش بفرستد اوتا  ،کردخدای معبودش قربانی 

محافظ ی در راه خدا برده را 2 بیهوده ء شهربال اولیایناآمده است که هنگام حمله ی ه

گزارشات . هنیبال را از شهر دور نگهدارداین خدا م زنده به گور کردند تا شهر ر

قاضی  –برای کالکی )تاریخی از قربانی کردن انسانها در راه خدایان بین هندوها 

 دار ازتک های امریکای مرکزی به نام کوئت زال کوتل بالخدای  ؛(نهائی

(Quetzalcoatl)؛ساکنین هاوائی ؛(تونس کنونی)تاژ رساکنین کا ؛منقبائل ژر ؛ 

طبق . بعضی قبائل جنوب هندوستان و قاره ی افریقا بوفور آورده شده اند ؛اسکاندیناوی

ازتک های جنوب مکزیک بطور متوسط  6332تا  6221مطالعات تاریخی بین سالهای 

. میلیون نفر می شود 3.6ند که جمعاً ه انفر را قربانی خدایشان می کرد 21حدود روزانه 

 ،و فرزندان قبائل دیگر را به اسارت گرفته ،ازتک ها برای این کار به جنگ می رفتند

را زنده در آتش  آنها قربانی مورد نظر. و آنها را برای قربانی کردن پرورش می دادند

 ،و قلبش را در حالی که می طپید بیرون آورده،فرو می بردند، قبل از مردن او را 

بعضی اجتماعات مانند آلمان، انگلستان، چین و در . دادندج کرده و به خدا هدیه می خار

بد انسانی را زنده زنده در کنار ا، یا معها ، پادگانها هندوستان هنگام برپاکردن قلعه

تا محوطه ی ساختمان را تبدیل به حیطه ی خدایان کنند تا  ،دکردنمی  خاکدیوار آن 

تمامی  در مصر، سومریه، چین و ژاپن وقتی شاه می مرده. شوند دشمنان نتوانند وارد آن

دوستان به محض مردن مرد ندر ه .خدمتکاران، و اهالی حرم را با او گور می کردند

فرماندار انگلیسی  6833سال این که در تا  همسرش را همراه او می سوزاندند،

این زنده زنده سوزاندن  مرتکبین به این جنایت مانعبرای اعدام  هندوستان با تهدیدِ 

هنوز هم هندی ها به زنان بیوه به نظر حقارت و بدشگونی نگاه کرده و . بیگناهان شد

مانند بعضی ذشته بنظر می رسد که مردمان اعصار گ .آنها را از خانواده طرد می کنند
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ارزش زیادی برای  ،لت خشونت رایجبعاز اجتماعات عقب مانده و یا بعقب رانده شده، 

ثار از این اعصار هنوز هم آ و در ایدئولوژی های باقی مانده ،نده ادیگران قائل نبود جان

خشونت بیان شده در متون تمامی ادیان این ایده را  .آن را می توان براحتی مشاهده کرد

که  ،در انسانها ایجاد می کرده که گوئی خدا یا خدایان از مشقات و مرگ و میر مردم

، لذا .لذت می برند ،فرض می شدند فرستاده شده از طرف آنهای ناشی از بالیای طبیع

خود  به خونخواری، برای برطرف کردن تشنگی خدایانکه تصمیم می گرفتند  مردم

تا شاید  ،و یا بیگناهان دیگر را در این راه بریزندخود پیش قدم شده و خون فرزندان 

در فرهنگ  مراسم مختلف قربانی کردن حیوانات در. مانع بلیه های بزرگتری شوند

و خونریزی از حیوانی خدا  این کار،تا با  خودمان کامالً روشنگر همین نوع باورهاست

گاهی این امر بعنوان پاداش به . رحیم و رحمان تر شده و از وقوع بلیه ها جلوگیری کند

ده مرحمتهای او بکار گرفته می شود، پاداش در برابر تصمیمات او که مانع اتفاق بدی ش

قربانی کردن انسانها هم در  باشدتا وقتی که ایده ی خدایان تشنه ی خون برقرار  .است

با پیشرفت عقالنیت و در جوامع متجدد، و  .داشتخواهد ادامه به انحاء مختلف راه آنها 

سال قبل از مسیح  111تا . رنگ باخته اندمنطق رسم و رسومی این گونه کم کم 

لی و ،در قوم یهود وجود دارندفرزندان در راه خدا کردن گزارشات مربوط به قربانی 

کم کم در بین انسانها ایده ی تشنگی خدایان برای خون  بنظر می رسد که از آن به بعد

که با  ،احتماالً بعضی از انسانهای تجربه گرا. باشدرنگ باخته خاور میانه اقوام مختلف 

بیهودگی قربانی کردن و  گرفته اند، به استفاده از عقالنیتشان از این تجربه ها درس می

نمی م واین رسعنوان،  هیچواضح است که ب ،زیرا .پی برده اندخدایان  خونریزی در راه

انسانها را از مخمصه ای که گرفتارش هستند نجات  ؛گرفتهجلوی بلیه ای را  توانسته اند

در واقع بازتاب  .شود و یا باعث شوند کمکی از ماوراء الطبیعه برای آنها فرستاده ؛داده

که این رسم و رسوم در هر دینی توهین به خداوند است،  ساخته استبر این امر روشن 

 .خدائی که با رانت خواری ویا با خونریزی قانع می شود که مرحمتی استثنائی قائل شود

در فرهنگ کشور خودمان نیز باید این گام برداشته شود تا گوسفندان در عروسی ها و 

 .ا با این ایده ها جان نبازندعزاه

دو سال قبل از تا  در ژاپن هم زنده به دخمه سپردن اهل دربار با مرگ شاه

رد تمامی اهل ی میوقتی پادشاه ژاپن مدر این تاریخ، . مرسوم بوده استمیالد مسیح 

و صدای  ،ندی میر، ولی این افراد تا چند روز نممی فرستندبه دخمه را با او  حرمسرا

می چند سال بعد که همسر خودش . ه استشدمی و زاریشان مانع آرامش شاه جدید گریه 
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به دخمه همراه ملکه نها را آکه بجای ندیمه های او مجسمه های  می دهددستور او  ،میرد

 . ثار این مجسمه ها بفراوانی باقی مانده اندآکاری که چینی ها هم تقلید کردند و . بفرستند 

خدا و )نمی توانستند با نیروهای متافیزیکی خوب و بد  که جوامعدر بعضی از 

که آنها را عامل شرارتها می پنداشتند، مبارزه کرده و یا با دادن فرضیشان، ( شیطان

در . و می گردند گشتندمی بدنبال بالگردانها مردم قربانی مانع این بلیه ها شوند، 

هر  پی ببرند،ولی برای مرگ به رابطه ی علت و معلنمی توانستند اجتماعات بدوی که 

به عامل نامرئی یا متافیزیکی محصول  ،شتمرگ و بلیه ای را که علت آشکاری ندا

یکی از این عوامل جادوگری و سحر است که هنوز هم به . فرهنگشان نسبت می دادند

افریقائی، و امریکای جنوبی بدوی ، قبائل فرهنگهای متجدد نشدهقوت خودش در بعضی 

و گاهگاهی افراد به جرم ساحری به  ،ی را تحت الشعاع خود قرار می دهدافکار عموم

کردن قتل محکوم به  یا وباور به نیروی آن،  ،حرام دانستن جادوگری. نداقتل می رس

توسط سازمان های قضائی دلیل بر این است که اولیاء این  جادوگر ها و ساحره ها،

که  باور دارندساخت ذهن بیمار انسانها توهمی و  به چنین نیروهای اجتماعات هنوز هم

همین . یا دست زدن به ساحرگی و جادوگری را جرم می داننددانسته، آنها را حرام 

را مستحق مرگ انواع سحر و جادو  که مرتکبین به دنموجب می شو ات است کهاعتقاد

این باور بیانات کتب مقدس ادیان ابراهیمی در مورد سحر و جادو به واقعی بودن . دانندب

تو نباید مشقت زنده ماندن ساحره ای را "دستور یهوه با این عنوان که . دامن می زند

و بی کس و کار  ،پایه گزار سوزاندن هزاران انسان بی گناه  Exodus 22:18"بکشی

در قرن پانزدهم دو راهب مسیحی کتابی بر اساس . طی تاریخ ننگین انسانها بوده است

، آنها زنان % 33انسان که  هزار 611تا هزار  11آن بین در پی و  ،این دستور نوشتند

سه به جرم جادوگری و ساحره در آلمان و فرانفقط  ،بودند بخصوص زنان مسن و بیوه

در ابتدا . زنده زنده سوزاندن بوداین بیگناهان روش معمول اعدام . بودن به قتل رسیدند

اقاتی که اولیاء امور آنها را به سحر و جادو ا آنقدر شکنجه می دادند تا به اتفراین افراد 

غرق کردن کشتی  ؛خوردن بچه ها این اتهامات می تواناز . نسبت می دادند، اقرار کنند

 ؛در روز یکشنبه دسته ی جارو سوار برکردن پرواز  ؛از بین بردن کشت و زرع ؛ها

بین بردن میل  از و ؛به سگ و گربهتبدیل معشوق ها  ؛جنسی با شیطان روابطبرقراری 

، را جنسی در مردان با قانع کردنشان به این امر که آلت تناسلیشان را از دست داده اند

سالی بود که در اروپا آخرین ساحره زنده زنده به آتش کشیده  6723. می توان نام برد

، غیرقانونی اعالم شد، ولی هنوز از گوشه و کنار جهان سوماین امر شد و از آن به بعد 
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گزارشاتی مبنی بر  و افریقائی( از همه عربستان بیش)وص کشورهای اسالمی بخص

 . ساحره ها منتشر می شوندجادوگران و کشتن 

 

 

 گردن زدن مردی از اهالی سومالی در عربستان به جرم جادوگری: 66-2شکل 

ی که مسیحیان شرارت بار فتارهایاروپا هم از ر های ساکن اقلیت یهودی

یهودیان . بی بهره نماندند ی مسیح را داشتند،صلح و صفای عیساز  دنباله روی ادعای

کشتن بچه  ه مسموم کردن چاه های آب،بعنوان بالگردانها هنگام شیوع بیماری ها متهم ب

طی  .و بهانه های دیگر می شدندبا خون آنها،  Passoverها و پختن نان فطیر عید 

 . ل کشته شدندهزاران یهودی به همین دالئدر اکثر کشورهای اروپائی تاریخ 

ند تا یکدیگر را قلع و قمع ه اانسانها همیشه در پی یافتن بهانه هائی بودگوئی 

، و این دنیا در مشقاتتحمل باور به این که . خرافات یکی دیگر از این بهانه هاست .کنند

در آخرت اجر و پاداش  ،ایدئولوژی شده دین جانفشانی و ایراد ضرب و جرح به مخالفان

 رفتارها عملیاتباالترین حد این . ریشه ی دیگری برای این اعمال است ،داشتخواهند 

برای هم  یوتوپیای دنیویبه امید و  ،مختلفراه باورهای ی هستند که در ئانتحاری ها

برای رسیدن مخفیانه اندیشان خود؛ یا کورکورانه بنا به دستور رهبرانی که برنامه هائی 

ا همه ی قول و قرارهائی که ب اخرویبهشت به امید و یا  مالی دارند؛ –به قدرت سیاسی 

را در این  ی مشابه آنداقلی مواهبهمراهش شده؛ در حالی که امید برای دست یابی  ح
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یکی از . و بیگناهان دیگر را به خاک و خون می کشندخود  دنیا را از دست داده اند، 

به زیر سؤال یردن و یا ، گوناگونقویترین نیروها برای به خشم در آوردن متعصبان 

راحتی این خشم می تواند آنقدر تقویت شود که ب. آنهاست سعی در منطقی کردن باورهای

تعصبات این گونه معموالً دینی قویترین . و دیگران تمام شود ،به مرگ سؤال کننده

اورهای ریشه دار در ملی گرائی هم و یا ب ،یک سیاسیژهستند، ولی تعصبات ایدئولو

هیچ کس نمی تواند حدس بزند که طی تاریخ چه . پیدا می کنندبراحتی همین قدر توان 

رم ارتداد جان در تغییر باورهای دینی، دگراندیشی، یا به ج مقاومتتعداد انسانها بعلت 

که جمعیت جهان حدود  سال 626، یعنی میالدی 6318تا  6133بین سالهای . نده اداد

 در اروپائی از اهالی خاورمیانه و لشکریان مهاجمنفر ، یک میلیون هبودنفر میلیون  211

میالدی  62در قرن . شته شدندکدو طرف  خداجویانبه اصطالح جنگهای صلیبی بدست 

را که به دوگانگی  این کشورنفر ساکن جنوب  311111فرانسه  سلطانپاپ با همکاری 

شتار بود که بعد از همین ک. قتل عام کرد ،خالق خوبی ها و شرارتها باور پیدا کرده بودند

 . ادر کردصگاه های تفتیش عقاید را پاپ دستور تشکیل داد

دالئل مختلف و گاهی بیهوده ای برای اعدام شهروندان  همتها طی تاریخ حکوم

نس از عهد عتیق تا اوائل دوران مدرن بهانه هائی از قبیل هم ج. داده اندخودشان ارائه 

 ؛تولد نوزادان کردنپنهان  ؛ساحرگی ؛خرابکاری ؛زنا ؛دزدی ؛بدگوئی ؛بازی بین مردان

زبان  ؛عصا در روز شنبهبرداشتن چوب و  ؛دزدی اسب ؛جعل پول ؛شورش برده ها

یا بریدن درخت  ؛شکار بدون مجوز ؛و انتقاد از باغ سلطنتی ؛درازی در مقابل والدین

در حدس زده می شود که از زمان عیسی تا اول قرن بیستم . اعدام می شدند مستوجب

برای آنها ند که اکثر بهانه ها ه باشمیلیون نفر به اعدام محکوم شد 63کشورهای اروپائی 

دارزدن در مالء عام در انگلستان  6782در سال . ستده ابو دستورات دین مسیحرای اج

در انگلستان  6813در سال . داردرواج  هنوز همممنوع شد، کاری که در جهان سوم 

در . ده شدادجرم کاهش  2به جرم  333تعداد جرم هائی که حکم اعدام داشتند از 

نکته ی جالب توجه این است که . است شدهنکسی اعدام تا حال  6811دانمارک از سال 

تعداد جنایاتی که قبالً مستحق  ، ازدر تمامی کشورهائی که حکم اعدام بطور کلی لغو شده

هنوز هم در بعضی از ایاالت امریکا که اعدام . کاسته شده استبشدت  ،اعدام بوده اند

در پشت همیشه و رت به ند ، آنهماین حکم ،های فجیع برچیده نشده، فقط در موارد قتل

کشور مانند مصالح جنایت برعلیه  در سطح حکومت فدرال. اجرا می شوددرهای بسته 

در . می توانند حکم اعدام داشته باشند، که بسیار نادر است جاسوسی، خیانت و تروریسم
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و اعدام  مانده،ایاالتی از امریکا که حکم اعدام هنوز هم اجرا می شود، آمار جنایات باال 

 .نبوده استچ عامل بازدارنده ای برای این جنایات هی

یکی دیگر از جنایات شایع انسانها طی تاریخ شرم آورشان برده گیری و برده 

اولیاء ادیان، و حتی  توحش انسانها توسط نباز مانده از دورااین رسم . داری بوده است

سازمان برده والً معم .است و توجیه شده ،توصیه متفکرانی از قبیل افالطون و ارسطو

می دانستند که برای برپائی اجتماعات متمدن اجتماع طبیعی  ختاررا بخشی از سا داری

جمعیت شهرهای  % 23گاهگاهی تا در دوران باستان . استمتصور می شده الزامی 

یکی از غنائم پرارزش جنگها طی تاریخ . تشکیل می داده اندبردگان را یونان و روم 

ساکنین کشورهائی هم که حکومت پابرجائی نداشته اند همیشه در خطر . برده ها بوده اند

در دوران به اصطالح مدرن  .قرار می گرفته اندتوسط مهاجمین کشیده شدن بردگی به 

که با تاجران برده همکاری های فاسدی داشته حکومت یا ساکنین کشورهای افریقائی که 

نبوده  شهروندانشانکه قادر به دفاع از  اند و یا حکومت های ناثابتی داشتهمی کرده اند، 

کشورهای  ،شمال آفریقا ،مفعول برده کشی توسط کشورهای مسلمان خاورمیانه اند،

و موریتانی در  ،6313عربستان و یمن در سال . و امریکائی قرار می گرفتند ،اروپائی

 .کردند غیرقانونی اعالم برده داری را 6381سال 

و بی مزدی که انجام می دادند مفعول تنبیه های بدنی،  برده ها عالوه بر کار

چنین آمده  Exodus 21:20-21در کتاب . سوء استفاده های جنسی قرار می گرفتند

طوری می زند که بالفاصله  وقتی برده داری برده ی زن یا مردی را با میله ای": است

اند، مجازاتی الزم ولی اگر برده یکی دو روز زنده بم. می میرد، باید مجازات شود

در واقع برده ها مالکیتی بر جسم و ". نیست؛ زیرا که برده جزء مایملک صاحبش است

به کنیزها نه تنها مورد سوء استفاده ی جنسی قرار می گرفتند بلکه . جانشان نداشتند

برده های مردی را که در . شان می شدندانمجبور به تن فروشی به نفع صاحبوفور 

با ساکنین تا به فکر روابط جنسی  ،می کردندمی گماشتند اغلب اخته  حرمسراها بکار

آنها  خارجی و در مورد برده های سیاه پوست تمامی دستگاه تناسلی نیافتند،حرمسراها 

 .را می بریدند

میلیون جوان افریقائی در راه انتقال از  6.3فقط  میالدی 63تا  61بین قرن 

میلیون ها نفر . جان باختند ،به هدف بردگیی امریکا و رسیدن به کشورهای قاره افریقا 

هم هنگام راه پیمائی از طریق جنگل ها و بیابانها و در راه رسیدن به بازار های دیگر 

کشته  و قبل از انتقال با کشتی به محل برده داریبرده فروشی در سواحل خاور میانه 
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ئی در تجارت برده داری جان میلیون افریقا 13تا  67حدس زده می شود که بین . شدند

در بازار عرضه و تقاضای برده داری اغلب از آنجا که . باشنده خود را از دست داد

با که صاحبانشان  همی افتادقیمت برده ها طوری پائین  ه،عرضه بیش از تقاضا بود

در تمامی اجتماعاتی که برده داری . از آن ها تا حد مرگ کار می کشیدندگرسنگی دادن 

که بر برده ها  دیگری مشقتو یا هر  ،کشتن، تجاوز جنسی، قطع عضو هونی بودقان

و فرزندانی که در اثر تجاوزات  ،زنهای برده .ه استمنع قانونی نداشت وارد می شده،

از آنها زائیده می شدند، هیچ  قانونی -اجتماعی  – جنسی و خارج از قید و بند عقود دینی

در  .، و خود به بردگی کشیده می شدندنداشتند حق و حقوق خانوادگی و اجتماعی

باورهای دینی هم مقاربت جنسی با بردگان مرد و کنیزان زن توسط صاحبانشان، چه 

 . مرد باشند و چه زن منعی نشده است

 68با شروع روشنفکری در قرن  آناحتراز از  شرور نشان دادن برده داری و

در متأسفانه . تا قرن بیستم هم ادامه یافت ولی در بقیه ی کشورها ،در اروپا نزج گرفت

بر بلکه دالئل اخالقی و انسان دوستانه ارائه نمی شد، منع برده داری  در توجیهاوائل، 

برده "نوشت که  6771در سال آدام اسمیت . آن را منع می کردنددالئل اقتصادی اساس 

آن باید که  ، کاریدهندکار انجام می ممکن و حداقل  فقط به اندازه ی غذای روزانه، ها

در امریکا . "زیرا آنها عالقه ای برای این گونه کارها ندارند ،با خشونت از آنها کشیدرا 

کلبه " رومانو تحت تأثیر  ،لینکلنآبراهام رهبری ه و ب ،فقط به قیمت یک جنگ داخلی

یستوفر با نام مستعار کر ،استاوهریت بیچر خانم نوشته ی  "، زندگی بین فقرای عمو تام

در داستان اخیر عمو تام مهربان  .شد برچیده 6813در سال برده داری  کهبود کرافیلد 

کرد آنقدر کتک خورد تا جان خود را از می که از شکنجه دادن برده های دیگر امتناع 

این رومان چنان افکار عمومی ساکنین نیمه ی شمالی ایاالت متحده را آزرده  .دست داد

آبراهام لینکلن در مالقات با خانم استاو به  .نگ در براندازی آن شدندکرد که حاضر به ج

در  ."است؟ راه انداختهه این جنگ بزرگ را تو همان زن کوچکی هستی ک"او گفت که 

نه بهانه  ،بین مردم شدو زور تفنگ باعث ختم برده داری  ،اکثر کشورهای دنیا قانون

تحت تأثیر افکار فالسفه ی روشنگری از  ،در حال تجددانگلستان . های انسان دوستانه

که بر اساس  کلیسا،قبیل الک، که خود برده داری می کرد، و علیرغم مخالفت اولیاء 

و سیاستمدارانی که نژادهای  ؛را مقبول می دانستندداری کتب به اصطالح مقدس برده 

ت برده تجار 6817دانستند، در سال و مستحق برده شدن می غیراروپائی را پست تر 

. در تمامی امپراتوری خود غیرقانونی اعالم کردرا برده داری  6822و در سال  ؛داری
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بریتانیا با تهدید نظامی و تحریم اقتصادی کشورهای دیگر را مجبور به تحریم برده 

  .داری و تجارت آن کرد

یکی دیگر از رفتارهای شرارت بار انسانها مجازات ورشکستگان بالتقصیر 

و در یونان باستان نیز  ،هم آورده شدهکتب عهد عتیق  درقانونی باستانی که طبق . است

به ، کسانی که نتوانند قرض خود را به موقع ادا کنند محکوم هبه اجرا گذاشته می شد

در  این گونه افراد اعدام یا بردگی 61در قرن . ندبردگی، زندان و یا اعدام می شد

در این زمان زندانی . شد آنهالی زندانها مملو از کنار گذاشته شد، و کشورهای اروپائی

، و گرنه حکومت وظیفه علیرغم ورشکستگی باید بهای غذای خود را می پرداختند ها

این زندانیان در مرحمت رهگذرانی بودند که از اغلب . ای برای تغذیه ی آنها نداشت

در ایران اسالمی هم  .کنار پنجره های زندان می گذشتند و به تکدی آنها ترحم می کردند

انبوه بسیاری از زندانیان از مقروضینی هستند که بعلت فالکت باری اداره ی اقتصاد 

 .کشور قادر به ادای قروض خود نیستند

شایعترین عوامل شرارت باری  سیاسیهای و خشونت  ، بهانه هااستبدادشاید 

می گردید جای سترده در سطحی گبزرگ و اگر بدنبال شیطان . رفتارهای انسانها باشند

بنا به تعریف مارکس وبر حکومت تنها  .می توانید پیدا کنید سیاسی دالئلیپاهایش را در 

حکومت ها  اساسلذا . مؤسسه ای است که حق استفاده از خشونت مشروع را دارد

، بدون این که رعایا زا بزنند ند دست به رفتارهای خشونتنکه بتوااند  شدهطوری ریخته 

اجرا شده ایده آل خشونت های  شرائطدر . اض یا اظهار نظر مؤثر داشته باشندحق اعتر

مانع شرارت های استفاده از آنها که  باشند ابزارهائیال حکومتی می توانند توسط عم  

هزاران سال است که  ،ولی .شود اجتماعی توسط همه ی افراد، منجمله خود حاکمان

 ،خشونت را در انحصار خود در آورده اشته وحکومتها چنین موانعی را زیرپا گذسران 

، و همسایگان دور و غیرمشروع برعلیه شهروندان خودهای دست به خشونت  و

دالئل مختلف، و گاهگاهی طی تاریخ رهبران حکومتها به . زده و می زنند نزدیکشان

دست به قتل نه توسط دستگاه های دادخواهی، بازخواست امکان بدون  کامالً احمقانه،

و  ،زده خود هایاجتماعی کشور - و بزرگان سیاسیخود تنها رعایا، بلکه فرزندان 

. (هیچ کس ناصرالدین شاه را برای قتل امیر کبیر دادخواهی نکرد) ندهنوز هم می زن

ا مستبدان این گونه اغلب ب. نین جنایاتی استچاز دوران باستان مملو از تاریخ کشورها 

و با حیله و  ،و یا از طریق توارث شابه با خودشان،رهبری م یا برکنار کردن کشتن

، قبل از تقسیم به روم رهایامپراتو 23از نفز  22. به قدرت می رسندهای بسیار خدعه 
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سیاسی و به هدف امپراتور  توسط قدرت طلبان ،(رم) و غربی( بیزانس)روم شرقی 

 ،قبل از قرن بیستم حدس زده می شود که طی تاریخ مکتوب و تا. به قتل رسیده اندشدن 

قتل عام، . باشندمیلیون انسان بدست حکومتهای خودشان جان باخته  133تا  622

روش های معمولی حاکمانی .. .کورکردن های دسته جمعی، زندانی کردن، نسل کشی و

اوائل قرن نوزدهم کشورهای . نده اکه دست به مجازاتهای دسته جمعی می زد ه اندبود

از اعمال با وضع قوانین و  ،قدرت سران حکومتی کردند غربی سعی در کنترول

ولی با کمال تأسف این امر در کشورهای توسعه . خشونت توسط آنها جلوگیری کردند

در ساختاری پیشرفت این علت . نیافته ی جهان دوم و سوم همچنان ادامه یافته است

تورها، سالطین و برخالف آن چه که امپراغرب این بود که به این نتیجه رسیدند که 

شاهان سعی در قبوالندنش به توده های جاهل می کنند، حاکمان سایه های خدا بر روی 

بلکه  ،حکومت حاکمان ادامه ی حکومت خدا بر روی زمین نیستزمین نیستند، و 

ت گروهی خود را بهتر عاداند تا س حکومت وسیله ای است که انسانها اختراع کرده

این  از سفه ی قرون هیجدهم و نوزدهم در شکل گرفتن ایده هائیفال اتتفکر. تأمین کنند

حکومت ها برای پیشبرد اهداف خودشان بر اساس آنها نقشی اساسی داشتند که گونه 

مجوز کشتن یا سوء استفاده از شهرواندن را ندارند، بلکه از طرف مردم دستوری 

به بهترین وجهی به اجراء  دریافت کرده اند که قرارداد اجتماعی بین آنها و حکومت را

اصولی که هنوز هم در تمامی اجتماعات به . در آورند تا سعادت همگانی تضمین شود

 .اجرا گذاشته نشده اند

ا را در گیر آن می کنند ش هائی که مستبدان حکومتی انسانهیکی دیگر از رو

های دیگر  طی تاریخ اکثر قریب به اتفاق حکومتهای قدرتمند به سرزمین. جنگها هستند

تجاوز کرده، آنها را فتح کرده، امپراتوری های بزرگ و کوچک را بنیان نهاده، سقوط 

به  انسانهای بی گناه بسیاری جان باخته یا عبور از این پستی و بلندی ها کرده و طی

تاریخ متفکران، مخترعین، هنرمندان، ادیبان، یا  انکبیر. بردگی کشانده شده اند

، بلکه که زندگی خود را صرف بسط سعادت انسانها کرده باشند ندنبوده ا دانشمندان

انی بوده اند که توانسته اند سرزمین های دیگر را با نیروی نظامی و کشت و کشتار سک

 . نده اکه گاهگاهی در مقابل آنها به دفاع از سرزمین خود می پرداخت فتح کنند شهروندانی

ه قرن بیستم خونین ترین قرن د کآیدر نگاهی سطحی این طور به نظر می 

تاریخ  یکه از ابتدا می کندآمار جمعیتی ثابت  ولی بازتابی در باشد،تاریخ بشر بوده 

 6331جمعیت جهان در سال . بشریت به همین وضع اسفناک بوده استرفتارهای جمعی 
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برابر  3.3میلیارد می رسیده است، که  3.3به یعنی چند سال بعد از جنگ جهانی دوم 

 برابر سال اول میالدی 63، و 6211برابر سال  7، 6111برابر سال  2.3، 6811ل سا

جنگهای بزرگ تاریخی و رتبه ی قربانیان کشته شدگان آمار فهرست زیر  .بوده است

 :را نشان می دهددر زمان این جنگها نسبت به جمعیت جهان 

  

رتبه           عیتبا جمتلفات در معادله        تلفات     قرن      علت  رتبه

 ی واقعی

 نیمه ی دوم قرن بیستم                                                                                     

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 3  میلیون 33  میلیون 33   مبیست    جنگ جهانی دوم 6

 

 66  میلیون 21    میلیون 21  بیستم     بیشتر ناشی )انقالب مائو 3

  اد شده توسطجقحطی ایاز                 

 (برنامه های حکومت 

 

 3  میلیون 378    میلیون 21 سیزدهم فتوحات مغول ها 2

 

 6  میلیون 233  میلیون 21 هشتم شورش آن لوشان 2

 

 2  میلیون 631  میلیون 33 هفدهم وط سلسله ی مینگسق 3

 

 61  میلیون 21                 میلیون 31 نوزدهم شورش تی پینیگ 1

 

 7  میلیون 33 میلیون 13پانزدهم تا نوزدهم  نابودی سرخپوستان  7

 قاره ی امریکا 

 

 63  میلیون 1 3 میلیون 31 بیستم جوزف استالین 8

 

 2  میلیون 623 میلیون 63فتم تا نوزدهم ه  تجارت برده داری 3

 خاور میانه  

 

 8  میلیون 82 میلیون 68پانزدهم تا نوزدهم  تجارت برده داری 61

 آتالنتیک 

  

 1  میلیون 611               میلیون 67       چهاردهم تا پانزدهم    تیمور لنگ 66
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 63  میلیون 23  میلیون 76 نوزدهم استعمار انگلیس در هند 63

 

 61  میلیون 63  میلیون 63 بیستم جنگ جهانی اول 62

 

 31  میلیون  3 میلیون      3 بیستم جنگ داخلی روسیه 62

 

 3  میلیون 613  میلیون 8 سوم تا پنجم  سقوط رم 63

 

 68  میلیون 63 میلیون 8نوزدهم و بیستم  حکومت آزاد کنگو 61

 

 62  یونمیل 23  میلیون 7 هفدهم جنگهای سی ساله 67

 

  62  میلیون 32 میلیون 3شانزدهم تا هفدهم  اغتشاشات روسیهزمان  68

 

 63  میلیون 66  میلیون 2 جنگهای ناپلئون        نوزدهم 63

 

 36  میلیون 2  میلیون 2 بیستم جنگهای داخلی چین 31

 

 67  میلیون 62  میلیون 2 شانزدهم جنگهای دینی فرانسه          36

 

شورش ان تاریخ که فجیع ترین کشتار  سازدروشن می  جدولین ا بر نگاهی 

حکام سلسله ی تانگ در ظلم و جور برعلیه  733دسامبر سال  61لوشان است که از 

میلیون شهروند چینی که معادل  21 ،که شورش سرکوب شد 712و تا سال  ،چین شروع

. تی به قتل رسیدندکومبه دست عمال ح ،اسط قرن بیستم می شودومیلیون نفر در ا 233

میلیون  63ه داری با میلیون نفر رتبه ی دوم، و تجارت برد 21با کشتن  چنگیز مغولی

رویهم به  اتفاقاتمجموع کشته ها در این . ی نسبی بعدی را احراز می کنندکشته رتبه 

به یک میلیارد و  6331میلیون نفر می رسد که در مقایسه با جمعیت جهان در سال  283

آسیای میانی و  زشرارت های سرچشمه گرفته ا. رسندمیلیون نفر می  81 ششصد و

شرق آسیا که شامل جنگهای داخلی چینی ها، کشتار مائو، مغول ها، و تیمور لنگ می 

در قرن بیستم ایدئولوژیهای مخربی از . رویهم رفته باالتر از بقیه ی جهان است ،شود

 . کشتارها بوده اند قبیل مارکسیسم، و نازیسم دلیل اکثر کشت و
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 فصل یازدهم 

 

 ژنتیک شرارت های انسانها

 

م که ریشه ی ه امن در کتاب زیست شناسی مغز و اخالقیات کوشش کرد

همان طور که . اخالقیات را در طبیعتی جستجو کنم که بخشی از سامانه ی حیات است

رت ها را هم از ی شرا سعی بر این دارم که ریشهحاضر قبالً اشاره رفت، در کتاب 

عی آنها را در نورونهای مغز و ژنوم انسان معرفی قآسمانها به زمین آورده و جایگاه وا

که قبالً به آن (  Ssm toh ysos)در کتاب ژن خودخواه ریچارد داوکینس  گفته یبه . کنم

و  ،ماشین بقائی است که بجز خودشهر موجود زنده ای  (طبیعت ذات")ارجاع شد 

ت، مانند یک بخشی از طبیعرا بقیه ی ماشین های بقاء  ،تیکی بالفصلشوابستگان ژن

های  ماشیناز نظر فرد . در نظر می گیرد قطعه سنگ، یک رودخانه، و یا تکه ی غذا

برای ادامه ی را  هاکه می توان آنهستند  چیزهائییا  برای بقاء هستند ویا مانعی  دیگر

با یک تکه سنگ یا رودخانه  جاندار شینتفاوت این ما. قرار داد مصرفمورد زندگی 

 .آسیب برساند مهاجم ز خودش دفاع کرده و به ماشین بقاءدر این است که می تواند ا

در ، و کردهاست که برای بقاء کوشش ست که این ماشین هم دارای ژن هائی علت این ا

که ح اصل انتخابوظیفه گرای پردازش . نمی کند ابا رفتاریهیچ ایجاد از  این راه

را  ژنیزیربنای موفقیت شکل گیری و ادامه ی سامانه ی نوظهور حیات بوده است 

 توسط این سامانه راکه ماشین بقاء طرح ریزی شده  دوست داشته و انتخاب می کند

طوری تحت کنترول در آورد که بدون در نظر گرفتن تمایل به بقاء انواع دیگر 

استفاده از  سوءاین استفاده ها شامل . را بکندموجودات زنده، از محیط بهترین استفاده 

معموالً از انواع دیگر، و گاهی از نوع خودش خواهد ، دیگر بقاءماشین های ساختار 

  ".شد

باقی نمی استفاده ها و سوء استفاده ها با نگاهی به طبیعت حیات شکی در این 

دارد به مهاجم طعمه  تعلقموجودات زنده به انواع دیگر این نزاع وقتی قربانی . گذارد
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اصطالحاتی از قبیل  انسان باشدوقتی قربانی از نوع . گفته می شودگر یا انگل 

آدم خواری، تجاوز به عنف، و نزاع و جنگ بکار نسل کشی، نوزادکشی، برادرکشی، 

دیده نسبت به هم نوعانشان که در تمامی انواع حیوانات  ، شرارت هائیگرفته می شوند

در درجه ی اول ور کلی تمایل ژنتیکی در طبیعت به این است که ولی بط. می شوند

، و در درجه ی دوم ژنوم هم نوعان و وابستگان درجه ی اول خود فردساختار ژنتیکی 

هم نوع معادل از بین بردن افراد خانواده و یا از بین بردن  .را تا حد ممکن حفظ کندخود 

ان اندازه و یا بیشتر هم نوع به هم ،گذشته ایناز . استخود فرد ژنوم  شبیه بهنسخه ای 

البته همانطور که بارها گفته شد رشد بخشهای  .توان تهاجمی داردو هم  توان دفاعیهم 

و  ،را مجبور کرده که پا از این حلقه ی تنگ بیرون نهاده اآنهاجتماعی کننده مغز انسانها 

م میهنان، ملل همسایه، و در بقائشان را بشدت به بقاء افراد خانواده، افراد قبیله، ه

زیستی طی تحول و تکامل  انسان ها .کنندروابطی پیچ در پیچ، به تمامی بشریت وابسته 

 آنهاروابط و کیفیت رفتارهای بین فردی به  انکه بقائشاجتماعی شده اند  حدیتا 

 در توان اجتماعی شدن و تکاملشکی نیست که این تحول . ندوابستگی کامل پیدا کرده ا

، ولی نه در باالترین سطح تکامل نتیکی در باالترین سطح پیچیدگی ژناشی از تغییرات 

ولی، تظاهر این  .میسر شده استدر خلق رفتارهای مناسب اجتمای سامانه ی حیات 

لذا، اختالل در  .ساختار ژنتیکی بطور دو جانبه ای با ساختار اجتماعی در گیر شده است

چه اجتماعی می توانند در ایجاد رفتارهای ناهنجار نقشی  این ساختار ها، چه ژنتیکی و

 . اساسی بازی کنند

که  ه شودآوردمختصر از اختالالتی  بی مورد نیست که شرحیجا در این 

در گام که  هستند، یهائ رمزگزار پروتئین یتغییر فرمول نوکلئوتیدی در ژنها ناشی از

شکی نست که . سانها را بهبود ببخشندانتخاب اصلح شده اند تا روابط اجتماعی اناول، 

 ، و ساختار ژنتیکیهستندچندعاملی  هاکیفیت رفتارهای انسانتعیین کننده های 

که از طریق تولید مثل جنسی به  ،یکی از عوامل مهم آن است رمزگزارهای پروتئینی

 است )seneticGehavioral B( ده و موضوع مطالعات علم ژنتیک رفتاریسیارث ر

عوامل محیطی و . ی مستقیم ژن ها با رفتار را مورد مطالعه قرار می دهد که رابطه

که موضوع علم  فراژنتیکی عناصر مهم دیگر در شکل دادن به رفتارهای انسانها هستند

که علل نهائی  )sychology)Pvolutionary E است تکاملی –روانشناسی تحولی 

مورد بحث علم موضوع اجتماعی  مطالعه ی ساختار خالص .رفتارها را جستجو می کند

بنظر من مطالعه ی فصول مشترک این رشته های علمی روشهائی . جامعه شناسی است
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ارائه خواهند داد تا در پیش گیری و درمان رفتارهای ناهنجار فردی، بین فردی و بین 

این  مصنوعی جدائی. اجتماعی نتایج مطلوبتری از آن چه تا حال داشته ایم، ارائه دهند

تحقیقات . هداف می شوندرشته های علمی بطور محدود کننده ای مانع رسیدن به این ا

زیربناهای توارثی اشتراکات و تفاوتهای موجود بین رفتارهای ژنتیک رفتاری می توانند 

تکاملی  –فردی، خانوادگی و حتی اجتماعی و طرز انتخاب اصلح آنها در سیر تحولی 

 . را روشن سازند

متعدد و رمزگزار و طریق تأثیرات هر یک از ژنهای  ،وم انسانفهم فرمول ژن

، و بخشهای دیگر ژنوم که خارج شکل های مختلفی که در هر شخص به خود می گیرند

علم تازه ای است که باالخره به کنه ذات انسان راه پیدا  از این ژنها جایگیری کرده اند،

که از لحظه ی را ای  مل فراژنتیکیتمامی عوا بتوانبه فرض محال، اگر  ولی،. می کند

کنار بگذاریم،  ،لقاح تخم تا لحظه ی مرگ رفتارهای همه ی انسانها را متأثر می کنند

بجز دوقلوهای تک  که تفاوتهائی خواهند شد، همه ی نتیکی زیربنایتفاوت فرمول ژ

 حیاتپا به عرصه  سال گذشته 611111میلیارد انسانی را که در عرض  611 تخمکی،

را  ، یا موجود زنده ی دیگریهر انسانسامانه ژنتیکی . ذاشته اند از هم متمایز می کنندگ

این سامانه که . فرض کرد مستقلی از بقیه ی سامانه ی حیات می توان سامانه ی نوظهور

کامالً نقشه  ،ساخته شدهمیلیارد زوج نوکلئوتیدی  2.2 یامیلیارد نوکلئوتید،  1.1 از

را تشکیل می  رمزگزار پروتئین هاژن  31111 ژنوم انسان % 3.6. برداری شده است

از این بخشها می . استبقیه ی توده ی ژنومی از بخشهای دیگری تشکیل شده . دهند

هائی که وظیفه ی  دی اِن اِ توالی های  ؛هائی که رمز گزار پروتئینی نیستند اِن اِ  دیتوان 

های درون ژنی هستند که طی پروتئین که توالی  (intron)اینترون ها  ؛تنظیمی دارند

که  از توالی های نوکلئوتیدی را نام برد و بخش اعظمی ؛سازی نسخه برداری می شوند

ممکنست طی تاریخ حیات به ویروس هائی  این قطعات. اندشناخته نشده  وظائفشانهنوز 

و  ،نبودهتزریق کرده، بیماریزا  ژنوم موجودات دیگرند که ژنومشان را در ا تعلق داشته

 شاید هم فعل و انفعاالت بین این قطعات ِ . دنبقیه ی انسانها به ارث رسیده ا همچنان به

هنوز ناشناخته باشد که تحول و تکامل آینده را میسر کرده، و یا هنگام برخورد با 

و یا موجود  محرکی تهدید کننده به ژن فعال تبدیل شده و به دفاع از کل ژنوم برخیزند

 .رپا کندجدیدی را ب

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


  

 571 

 

  بخشهای مختلف ژنوم انسان:  62-6شکل 

 

 

 

و در صد ژنهای  ،انواع مختلف پروتئین های بدن انسان از نظر وظیفه ای: 26-3شکل 

 .رمز گزار آنها

 اشفیزیکی کامالً ژنومی با ساختار توده ی خارق العاده ی ترکیبات مختلف 

با ویژگیهای و  را در خود جای داده،آن مرگ ، و حیاتشکل دادن تمامی رموز 

منحصر به فرد و هر یک از آنها که  دنبار می آوری تمحصوال حیرت آورشعملکردی 
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محصوالت این سامانه از نابغه ترین تا ناتوان ترین انسانها را شامل می  .هستند همتا بی

گاهگاهی ترکیبات ویژه ای از این نوکلئوتیدها طوری کنار هم قرار می گیرند و . شوند

سامانه رابطه برقرار می کنند که بهترین متفکران، نویسندگان، مخترعین،  با بقیه ی

را  انسانهائیو خالصه  ، سازندگان اجتماع، عالمان، دانشمندان، نقاشان، موسیقی دانان

از طرف دیگر همین ترکیبات می توانند خشن . که افتخار آفرین هستند ساختار می دهند

لید کنند که برخالف همه ی نظم طبیعت رفتار ترین، و شرورترین موجوداتی را تو

انبوهی از انسانهائی خودشان، بلکه دامنگیر  ، نه تنهاو رفتارهای شرارت بارشان ،کرده

این واضح است که . زندگی می کنند آنهادور و نزدیک د که بدبختانه در نشومی 

و  ،نادر بودهم بدبختانه در مورد اول، و خوشبختانه در مورد دو ،ترکیبات غیر متعارف

توالی های  این ،زیرا .تا حد زیادی از دست می دهنددر نسلهای بعدی توان خود را 

خاص و غیر معمول و ارتباطات برقرار شده در این سامانه ی بسیار پیچیده ی 

 (فینوتایپ)ویژگی این  آنهاو  ،در نسل های بعدی بهم خورده( جینوتایپ)نوکلئوتیدی 

می توانند آثاری کم و شکی نیست که نسلهای بعدی  .شان می دهندافراطی را کمتر ن های

حامل بوده، و یا تحت تأثیر محیطی قرار بگیرند که نیکی را ناز این فرمول های ژ بیش

این امر تراکم بعضی . در اختیار آنها قرار می دهندوالد حامی این فرمول های ژنتیکی 

با گذشت زمان، و طبیعت  .جیه می کنداز این ویژگی ها را در خانواده های خاصی تو

توانهای غیر  تا این گونه شتهتمایل به رقیق کردن افراط و تفریط ها دا در نسلهای بعدی

 623برای مثال زن و شوهری که ضریب هوشی  .را به میانگین نزدیک کندمعمول 

وز باشد، هن 631داشته و نابغه هستند، ممکنست فرزندی تولید کنند که ضریب هوشیش 

تنها انسانها هستند که توانسته اند طی تاریخ در  .هم خوب ولی نه به اعالئی والدینش

کشاورزی و دامداری افراط های مفید ژنوم حیوانات و گیاهان مورد استفاده ی خود را 

بدالئل مختلف، که بعضی قابل قبول . و آنها را به نسلهای بعدی منتقل کنند ،تقویت کرده

کوشش در بهبود توده ، بوده، و سوء استفاده هائی که از آن شدهردن و بعضی قابل رد ک

زیادی روبرو شده، و فقط گاهگاهی با انتخاب تخمک تهای مبا مقاو های ژنومی در انسان

 ،(مموالً ) و یا اسپرم زنان و مردانی که از ویژگیهای برجسته ای مانند زیبائی فوق العاده

ً )و یا هوش سرشار  تا آنجا . انجام می گیردمصنوعی تولید مثل هستند،  برخوردار( ندرتا

 . که من خبر دارم نتیجه ی این نوع انتخابات منتشر نشده اند

شدت  بیان، و یا درفراژنتیکی از اولین روز شکل گرفتن جنین عوامل اثرات 

دوقلوهای تک تخمکی دو  از تأثیر گزار هستند، بطوری که حتی بیان بعضی ژنها
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د که گرچه در ظاهر ممکن است قابل تشخیص نباشند، ولی از نظر انسانی می ساز

پیداکردن با تکنولوژی در دست . دو انسان مستقل و متمایز هستند ی ظریفشانعملکردها

 زنجیره هایی با این تعداد سامانه ی ژنوماندرون  شده دربرقرار  همه ی روابط

عیین روابط عملی و وظیفه ت واضح است که. ممکن نیست نوکلئوتیدی و بخشهای مختلف

یافت می شوند،  یانسانهر نوع پروتئین مختلفی که در بدن   611111 احتماالً  ای بین

 .کار غیرممکنی بنظر می رسد

از ژنها را  کتاببرای سهولت کار بخصوص در باره ی موضوع در دست این 

جسم ممیزه  ی که اختالالتشانبه دو دسته تقسیم کرد، یکی ژنهائ می تواننظر عملی 

تولید کمیت که درگیر  ،دستگاه عصبی وظائف لیو ،را مختل می کنند (بدن بدون مغز)

از این . دنمتأثر نمی کن مستقیماً را رفتارهای فرد با خودش و دیگران هستند و کیفیت 

را نام غیر عصبی ژنتیکی  هزاران بیماریو  تاالسمیگروه می توان ژن هموفیلی، ژن 

بحث این اختالالت موضوع این . افزوده می شودنیز تعدادشان  برد که هر روز بر

و رمز گزار  ،معموالً در نورونها بیان شدهگروه دیگر ژنهائی هستند که . نوشته نیستند

مولکولهای حیاتی ای هستند که وظائف اصلیشان را در مغز و اعصاب به انجام می 

ً درگرسانند، و در نتیجه  که تعداد نیز این ژنها . یر هستنددر عملکردهای مغز مستقیما

اختالالتشان بسیار زیاد هستند را می توان از نظر عملی به دو گروه تقسیم کرد، یکی 

حرکتی و ذکاوتی را بصور مختلف  –آنهائی هستند که بشدت رشد ساختارهای حسی 

عقب و یا  (mental retardation) مختل می کنند و موجب عقب ماندگی های ذکاوتی

ناشی یا بیان و ظهور اختالل  فینوتایپدر این گروه . می شوندحرکتی  –حسی گی ماند

بشدت مختل شده بطوری  انآنقدر واضح هستند که رفتارهای بیمارمختل ی هاژناز این 

اختالل  ژنهائی هستند که گروه دیگر. امکان ندارد آنهاکه ادامه ی زندگی مستقل برای 

بلکه کیفیت  ،ی گذارندنم آشکاریتأثیر  ، و ذکاوتیحرکتی –آنها در دستگاه های حسی 

این افراد با . را از طیف طبیعی قابل انتظار و مقبول خارج می کنند رفتارهای مبتالیان

هستند،  ، یا بیشتر و کمترکه در حدود طبیعی ای داشتن ظاهری سالم، و توانهای ذکاوتی

موجب اختالل در روابط سالم  رفتارهائی هستند که عامل لیزندگی کرده و بطور مستقل

این گونه بحث این فصل در باره ی . دناجتماعی با افراد دیگر و یا با خودشان می شو

فرمول های ی در ش در این زمینه یافتن تغییرات جزئدر واقع کوش .است اختالالت

اجتماعی انجام داده بطوری که روابط آنها با  ناهنجارژنتیک کسانی است که رفتارهای 
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تماع اطرافشان طوری بهم می خورد که مانع زندگی سعادت بار خودشان و قربانیان اج

 . دنرفتارهایشان می شو

می توان به دوگروه  فرمول ژنتیک انسانها را از نظر تظاهراز جنبه ی دیگر 

یک گروه ژنهائی هستند که اختالل در ساختارشان بطور مستقیم اختاللی در . تقسیم کرد

طبق فرمول مصطلح شده اند تک ژنی  این اختالالت که .ایجاد می کند عملکردهای بدن

 غالب نوع  یاختالالت ژنتیک در .یک بیماری اِعمال اثر می کنند< == مختل یک ژن

(asgtosod )ژن  از که یک کپی(لیال allele ) معموالً بیماری ، استمختل مورد نظر

که هر دو ( msesoot s)  غلوبدر حالی که در نوع م، دمی شو ظاهر در دوران بلوغ

 در این نوع. در اوان عمر خود را ظاهر می سازد نسخه ی ژن مختل هستند،اختالل

برای بروز بیماری الزامی ژن هر دو کپی اختالل در  بیماری ها بر عکس نوع غالب،

بیماری شناسی های  موضوع تخصص ژنتیکی مطالعه ی این گونه اختالالت. است

واضح است که بعضی . بیماری واحد می گویند –نها گروه ژن واحد و به آ ژنتیک است

هم از این اختالالت ژنتیکی می توانند با ایجاد اختالل در عملکردهای مغزی رفتارها را 

برای مثال موتاسیون مغلوب در ژن رمز گزار فنیل آالنین  .بشدت کم و بیشی متأثر کنند

 تونوریباعث بیماری فنیل ک e)(phenylalanine hydroxylasهایدروکسیلیز 

(yhsoCisdsopots)  به می شود که اختالل کار شدیدی در دستگاه عصبی گذاشته و

در . استسایشگاه ها آذکاوتی بستری شده در عقب ماندگی های  % 6عامل تنهائی 

یکی دیگر از این گروه . کودک یکی مبتال به این بیماری است 3211ترکیه از هر 

کروموزوم است که اختالل ساختاری   X) –(fragile شکننده – X مکروموزو سندروم

X  سایتوزین گوانین سایتوزین آن تکرار های نوکلئوتیدی  دراست که(CGG)  بیش از

یکی را دختر  3311پسر و هر  6331این اختالل در هر . دنمی شو تولید مجاز حد

این اختالل بعد . می شودو باعث عقب ماندگی ذهنی و رفتارهای مختلی  ،گرفتار کرده

شایعترین علت  (Down syndrome = mongolism)از سندروم داون یا منگولیسم 

عدد ژن دیگر مشخص  611تا حال بیش از . استدر دنیا ژنتیکی عقب ماندگی ذکاوتی 

شده اند که موتاسیون های آنها عالوه بر اختالل رفتاری موجب عقب ماندگی ذهنی می 

ناشی از موتاسیون ژن پیشتاز  ،هایمر خانوادگی که توارثی غالب داردبیماری آلز. دنشو

جایگیری کرده در  (amyloid precursor protein gene)پروتئین آمیلوئید 

 62اختالل در کروموزوم . استاین بیماری  موارد % 6است که عامل  36کروموزوم 
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نها اختالل خاطره می دهد این بیماری نه ت. نیز در نوع ارثی آلزهایمر مشاهده می شود

 . بلکه رفتارها و ذکاوت بیمار را مختل کرده و عملکردهای کلی مغز را متأثر می کند

 

 شکننده  Xروم کودک مبتال به سندمشخص چهره ی : 62-2 شکل

پیچیده ای که طرح ساده ی توارث  های فینوتایپدر مطالعه ی ویژگیها یا 

جواب ژنتیکی ساده ای را  را نشان نمی دهند، مشکل می توانغالب و مغلوب ژنتیکی 

 استمعموالً فرض بر این  در این موارد. پیدا کردیا تظاهر ژنتیکی برای خلق فینوتایپ 

است که هر ژنتیکی  ناهنجاریپیچیده ناشی از جمع چندین  ییپفینوتا اختالالتاین  که

 quantitative)مطالعات این گونه را ژنتیک کمیتی  .یک را یک ژن ایجاد می کند

genetic) این است که تأثیرات ژنتیکی بر اختالالت  بر فرض در این وضع. گویند می

وتی در ایجاد رفتار متفا راثهر یک  شایع و پیچیده نتیجه ی اثرات چندین ژن هستند که

 لیو هر یک از این ژنهای مختل بعنوان یک عامل خطر کار می کنند، .دمختل می گذار

و  ،ژن مختل نه کافی یکوجود در این گروه  ،لذا به تنهائی نمی توانند بیماری زا باشند،

ative (quantitبه این نوع ژن ها . مختل است فینوتایپیا  نه الزامی برای ایجاد رفتار

trait loci)  بیماری به نوعاز این گروه می توان  .ی می گویندویژگی کم   منطقه هاییا 

اختالل در در آن می توان  و آلزهایمری اشاره کرد که در سنین باالتر ظاهر می شود

برخالف . اندازه گیری کردرا  E4) -(apolipoprotein 2 ای–آپولیپوپروتئین 

 6سالگی  13در سن  آن اشاره رفت شیوع این نوع آلزهایمر آلزهایمر ارثی غالبی که به
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شیوع  .می رسد % 63سالگی به  31است و با افزایش سن باالتر رفته و در سن  %

برابر افرادی است که به این  3.7وجود این نوع لیپوپروتئین در بیماران آلزهایمری 

این نوع لیپوپیروتئین شانس داشتن یک یا هر دو ژن برای تولید . بیماری مبتال نمی شوند

با این حال وجود این . می کندزیادتر برابر  1.2آلزهایمر را بیماری ابتال به 

ارتباط  .ی است و نه کفایت می کندبتال به بیماری آلزهایمر نه الزامآپولیپوپروتئین برای ا

ای آنتی ژن گلبول ه A9 الیلبا  ضعیف این گونه هم بین اسکیزوفرنی نوع پارانوئید

گزارش شده که خطر ابتال را  (HLA= human leukocyte antigen)سفید انسان 

در این موارد گاهی یک ژن مختل . خطر ابتالست % 6که حدود  ،برابر می کند 6.1

برعکس . دخالت را در بروز اختالل بازی کرده و بقیه اثرات کمتری دارندحداکثر 

ً رفتارهای اجتماعی را مختل نواشان می تتوجود دارند که اختالالهم ژنهائی  ند مستقیما

 .ندنک

تند، و مجموعه یچیده ی انسانی محصول ژن خاصی نیساز آنجا که رفتارهای پ

هائی از ژنها در ایجاد یک رفتار بطور مستقیم و یا غیرمستقیم دخالت می کنند، تعیین 

گروه قبلی در این گروه مشکلتر از  ویزگیهای رفتاری و فرمول ژنتیکیارتباط بین 

 بااز آنجا که ژن های رمزگزار رفتارهای اجتماعی برای اداره کردن روابط فرد . است

بشدت مفعول اوضاع و احوال یا ظهور اثراتشان  فینوتایپگروهش تحول یافته اند، 

و شرائط اجتماعی و موقعیتهائی که این افراد در آن  عواملبطوری که . هستنداجتماعی 

این امر . رفتارها هستند و ضعف ظهور، و شدت ین کننده های اصلیقرار می گیرند، تعی

د، مانند دیابت قندی و یا ندر بعضی از بیماریهای جسمی که زمینه ی ارثی چند ژنی دار

نکته ی جالب توجه این است که بیماریهای . بیماری فشار خون نیر مشاهده می شود

و صرع های بدون دلیل واضح  جسمی متعددی مانند آرتریت روماتوئید، زخم معده،

تأثیرات ژنتیکی قابل مالحظه ای را نشان می دهند، در حالی که بیماری ( ایدیوپاتیک)

بجز در . تمایل توارثی متوسطی دارند ،ای شرائین قلبیافزایش فشارخون، و بیماریه

وجود دارد، ژنی که  13q12.3ژن واقع در آدرس ژنتیکی در  یمواردی که اختالل

باعث که پروتئین محافظ تغییرات سرطان زاست، و  BRCA2ر پروتئین رمز گزا

شیوع بیش از حد سرطان سینه در خانواده های نادری می شود، شیوع این نوع سرطان 

در حالی که همانطور که خواهیم دید اختالالت رفتاری تمایل . تمایل ژنتیکی کمی دارد

های رفتاری در طیف طبیعی هم تمایل حتی تفاوت. ژنتیکی توارثی باالئی نشان می دهند

 . دنژنتیکی نشان می ده
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جدول زیر پیوستگی ها، و زنجیره ای بودن بیماری ها و ژنها و جایگاه های 

 .پیچیده را نشان می دهد کروموزومی رفتارهای

 ژن، کروموزوم         رفتار

 ----------------------------------------------------------

 اندگی ذکاوتیعقب م

  nel, 63   فنیل کتونوری   

 X              X ,6- ysm-6شکنندگی 

 m-X             X ,m-ymeXشکنندگی 

 بیماری آلزهایمر 

 , ? 62و  enn,  36  استقرار زودرس 

 m-eys,  63  استقرار دیررس 

 X ,A-MAO    خشونت

  ahCostt osesyds -  ,  2      بی قراری

 e-lLe,  1  ارانوئیدیاسکیزوفرنی پ

 a- asysgtos osesydso 3,  66  الکلیسم، اعتیاد به مواد

 ,? X  جهت گیری تمایالت جنسی

 , ? 63   ناتوانی در خواندن

Robert Plomin, Michael J. Owen, Peter McGuffi. The Genetic Basis of Complex 

Human Behaviors. Science Vol. 264 June 17, 1994 

 طبیعت نقش هائی کهدر باره ی انجام شده دهه های اخیر العات علمی مط 

 ی انسانهاهارفتار کیفیت دهنده بهبعنوان زیربناهای اصلی ( اجتماع)و تربیت  (ژنتیک)

اکثر در اواسط قرن بیستم . را در اختیار گذاشته اند ارزشی پراطالعات  ،به عهده دارند

انسانها  هایرفتار کیفیت در صلینقش ا حیطیعوامل م داشتند کهاتفاق نظر  محققین

زیست و  ،پیشرفت در علوم ژنتیکی علتبدر اواخر همان قرن،  ، ولیبازی می کنند

تأثیر دوجانبه محیط و ژنتیک در تعدیل رفتار انسانها  اکثر محققین معتقد بهشناسی مغز 

انسانها رمزگشائی نوکلئوتیدی ژنوم  توالی هایچندسالی بیش نیست که  که از آنجا. شدند

، محققان در ابتدای راه رمز گشائی ارتباط رفتارهای پیچیده ی انسانها با فرمول ندشده ا

 311تخمین زده می شود که احتماالً با تکنولوژی در دسترس، . هستند های ژنتیکی آنها

، مگر کشف یا سال طول خواهد کشید که بتوان این ارتباطات پیچیده را رمز گشائی کرد
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از مهمترین  هااز آنجا که رفتار. تراع جدیدی در این کنکاش به کمک محققین در آیداخ

هستند، و کمیت و کیفیت آنها تأثیر مستقیمی در محصوالت نهائی پردازشهای مغزی 

پردازشی مغز انسانها برای شناخت ساختاری و شناخت زیربنای تفاوتهای  زندگی دارند،

بدون شک این امر محتاج یافتن قوانین حاکم بر سامانه . تفاوت رفتارهایشان الزامی است

یکی از محصوالتشان، یعنی را با  ژنوم انسانهای نوظهور است تا بتواند اثرات 

در زمان حال بیشتر بر رفتارهای واضح ضد اجتماعی . رفتارهای پیچیده روشن نمایند

بلکه در  ،در پزشکی عملکردهای ژنتیکی انقالبی نه تنهاهای رمزگشائی . تأکید می شود

همانطور که شناخت زیربنای شیمیائی  .علوم رفتاری و جامعه شناسی ایجاد خواهند کرد

ه را بشدت تغییر دادو علوم مغز و اعصاب فیزیکی مغز برداشتهای روان پزشکی  –

این رمز گشائی ها الزامی . هم پیش خواهد آمد فتارشناسیند، همین اتفاق در مورد را

 قضاوت ها و سرزنش ها ،اجتماعی، مجازاتهااخالق ی در قوانین قضائی، برای بازنگر

 . را پیش خواهند کشید

به هدف مشخص کردن وجود و  ،رفتارهای انسانهامربوط به ژنتیکی  مطالعات

توانهای شعوری، ذکاوتی،  های موجود بین در تفاوتژنتیکی  طرز اثر ساختارهای

مورد مطالعه ی فراوانی افراد محتلف انی شخصیتی، عالئق، و آسیب شناسی های رو

رشد کرده، یا  شانئی که در خانواده ی بیولوژیکی خودمطالعات دوقلوها. قرار گرفته اند

یا تک و  و یا جدا از هم بعهده گرفته، ،خانواده ی دیگری سرپرستی هر دو آنها را با هم

تا حد  ،ار گرفته اندقر انکودکانی که از خانواده های خود جدا و تحت سرپرستی دیگر

با این وجود کوشش . زیادی مشخص کرده اند که ویژگیهای رفتاری زیادی ارثی هستند

. گزارند ارتباطات کمی را به اثبات رسانده اند برای یافتن ژنهائی که بر رفتارها تأثیر

و شرائطی کرده اند که این کودکان در  این مطالعات خود را درگیر اثرات محیط اکثر

فرمول ای یافتن اثرات دوجانبه ی نوع در حقیقت تمامی تحقیقات بر. اند رشد کرده آنها

رفتار های  متمرکز شده اند، تا اثرات هر یک از آنها را در ایجاد و محیط ژنتیکی

روشن ( رفتاری فینوتایپ)بزهکارانه ی دوران نوجوانی و رفتارهای جنائی دوران بلوغ 

 . نمایند

صصان ژنتیک، زیست شناسان عصبی، روانشناسان، یکی از مسائلی که متخ

و می  ،با آن درگیر هستند ، و غیرهجامعه شناسان، سیستم های قضائی، فیلسوفان اخالق

 ی متافیزیکی رفتارهای شرارت آمیز، وهامورد منشاء باوردر را دینی  متفکرانتواند 

 ، اثراتدرگیر کندنیز مجازاتها و پاداش ها تعیین مسئولیت های اخالقی رفتارها و 
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که در شکل گیری  هستندای عوامل ژنتیکی، فراژنتیکی، ساختاری، و محیطی 

ی  تعیین این عوامل مسئله و مشکل قرون را در باره. رفتارهای انسانها دخالت می کنند

 آنطور که بنظر می رسداگر . جبر و اختیار در این گونه رفتارها نیز روشن خواهد کرد

که تمامی ثابت شود بطور قطع به همه روزی ، علمی عمیق دارمو من به آن باور 

از قبیل  و عوامل فراژنتیکی ؛(طبیعت) رفتارهای انسانها محصول ساختار ژنتیکی

بطور تلویحی آموزش و پرورش و تمامی دانش و اطالعاتی است که انسان طی زندگی 

ی مستقلی، آن طور که و اراده ، (تربیت) اخذ می کند اجتماعخانواده و از و تصریحی 

مجازاتهای دنیوی و اخروی بدایهی بنظر می رسد در هیچ جای مغزمان یافت نمی شود، 

ً دوباره نها در برابر این رفتارها باید عمو تعیین درجه ی مسئولیت انسا ،تجویز شده یقا

، و ساختارهای اجتماعی، بخصوص در اصول تربیتی و آموزش پرورش ،دهنگری ش

 .تغییر اساسی پیدا کنند جدددنیای غیر مت

اجتماعی در ایجاد رفتارهای شرارت بار تا  ناهنجار عواملتر مفصل شرح 

موجودات زنده در فعل و  ،ولی .خارج است فصل بحث مورد نظر من در اینحدی از 

توان آنها در واکنش  حیاتو یکی از اصول تعریف کننده ی انفعال دائمی با محیط هستند 

عامل راه اندازنده ی محیطی  محرکهای اضح است کهو. ط استدوجانبه با محی

رفتارهای بالفصل، و یا رفتارهای قصدی و برنامه یا  پردازشهای مغزی ای هستند که

شکی نیست که کمیت و کیفیت . و به اجرا می گذارند، طرح ریزی کرده را ریزی شده

یین می کنند که رفتارهای الزم برای زندگی را محرکهای درونی و برونی ای تع

از طرف دیگر، عوامل محیطی . می شوند نمایانگری مغز دربر بدن،  اثراتشان

بخصوص در حین رشد جنینی و تا اندازه ای در تمامی عمر در فعال شدن، تعیین توان، 

باور اکثر . و یا بیان ژنهای سالم و ناسالم بعنوان عوامل فراژنتیکی، دخالت می کنند

 یاعوامل ژنتیکی هستند این است که  و فصل مسائل این چنینیحل کسانی که درگیر 

حتی ممکن است از اولین )در فعل و انفعال با محیط زندگی از اولین روز تولد توارثی 

. ارندکیفیت رفتارهای خوب و بد تأثیر گذدر ( لحظه ی لقاح تخم در دستگاه تناسلی زنها

و هدف دانشمندان علوم  ،ست شناسیهدف دانشمندان علوم طبیعی یافتن زیربناهای زی

 .هستند برقرار کننده ی این گونه رفتارهااجتماعی جستجو در عوامل اجتماعی 

 لیلدانیم که از هر ژنی دورونوشت در ژنوم وجود دارد که به آنها ا می

(s(allel پروتئینی عملکرد آن، یا و یافتن ژن فعال دو رونوشت یک کشف . می گویند

نمی توانند در نورون های مغز  یا حتی طرز کار این پروتئین، و کند می که رمز گزاری
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می  ،ولی .رفتارهای پیچیده ی انسانی را در سطح نوکلئوتیدی توجیه کنندبه تنهائی 

در واقع، در زمان حال، و . شرح دهندتا حدی را انسانها توانند منشاء اختالفات رفتاری 

ی توده ی ژنومی و اثرات محیط بر آن، بعلت محدودیت اطالعات از طرز کار تمام

تعیین ارتباط تفاوتهای فرمولی ژن مطالعات ژنتیکی مربوط به رفتارهای انسانها بر 

از آنجا که رفتارهای انسانها بسیار . متمرکز شده اندخاصی در ایجاد تفاوت رفتاری 

توارثی  در یافتن زیربنایعلمی ، کوشش هستندپیچیده بوده و تابع ویژگی های زیادی 

ی متمرکز شده که ویژگی هاخاصی ی نهاژی ساختار مطالعه ی تفاوتها در ،رفتارها

ویژگیهای مطالعه ی مستقیم ژن هائی که ممکن است در . را تعدیل می کنند رفتارها

 ایجاد رفتارهای ؛و هوی و هوس ها کنترول انگیزه هااختالل در مانند  شخصیتی

از این نوع  ،دخالت مستقیم داشته باشندالکلیسم یا و  ؛اعتیاد ؛شرارت بار ضداجتماعی

 ، تمایل بهافزایش شیوع رفتارهای مختل مشترک بین والدین و فرزندان. کوشش هاست

. ارثی بودن بعضی رفتارها را تعیین می کند، ولی مشکل گشای یافتن ژن مسئول نیست

 .ناکاملی دارند ance)(penetr یا نفوذی ژنها در نسلهای مختلف توان بیان می دانیم که

خودش را  فینوتایپبه این معنی که همان ژن می تواند در یک نسل بصورت قدرتمندی 

علت این امر . شودیا افزوده کاسته  این کاردر نسل بعدی از توانش در  لی،ظاهر کند، و

 هاثر تعدیل کننده ی ژنهای تنظیم کننده و یا ژنهای متعدد دیگر در سامانه ی بسیار پیچید

فعالیت های یکدیگر را  است که در آن فعل و انفعال اجزاء بسیار متنوعش ی ژنومی

از طرف دیگر عوامل مختلف ژنتیکی و غیرژنتیکی می توانند محصول . متأثر می کنند

 (phenocopy)پدیده ای که به آن نسخه برداری تظاهری  ،را تقلید کنند( فینوتایپ)ژن 

 . دکنگری در این گونه مطالعات ایجاد مشکل دی و می تواند ،می گویند

مطالعات ژنتیکی رفتارها دو حیطه ی جداگانه دارند، یکی از جنبه ی دیگر، 

و ؛ مورد مطالعه است روان شناسی است که در سطح جامعه –مطالعات جامعه شناسی 

مطالعات . قرار می گیردبررسی دیگری منحصراً در آزمایشگاه های مختلف مورد 

اوت در یک ویژگی، در این ین می زنند که تغییرات ژنتیکی تا چه حد تفتوارثی تخم

که اسی نروانش –مطالعات جامعه شناسی  .گی رفتاری را تعیین می کنندمورد ویژ

را درگیر می کنند، سعی در متفکران و مصلحان اجتماعی  ،قانون گزاران ،حقوقدانان

که در نتیجه ی  دارندتارهائی ، منجمله رفیافتن راه و چاره برای رفتارهای مختل

تن عامل این مطالعات آزمایشگاهی بدنبال یاف ولی، .ایجاد می شوندتوارثی  اختالالت

می هرفتارهای مختل  باعثکه ای را پیدا کنند گونه رفتارها هستند تا عوامل ژنتیکی 
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انسانها در صدد شناخت و مشخص کردن  علم ژنتیک رفتاری ِبه عبارت دیگر، . شوند

 انسانها (یفینوتایپتنوع )در ایجاد تفاوتهای رفتاری  است که نتیکی و محیطیژ واملع

 .دخیل هستند

ی هنگام رشد کودکان بر رفتارها را گیخانواد عواملاثر  در تحقیقاتی که 

گرفته می متعددی در نظر  یشاخص هامورد مطالعه قرار می دهند، دراز مدت آنها 

ً بطور اول آنها شاخص های گروه. شوند ئی هستند که بین کودکان یک خانواده تقریبا

 آنو بالقوه می توانند باعث اشتراک رفتاری در کودکان  ،یکسانی به اشتراک گذاشته شده

طبقه ی اجتماعی، سطح تحصیل  درآمد خانواده،از این گروه می توان . خانواده شوند

و رفتار والدین، باورهای  روانشناسی ،در تربیت کودکان والدیناستراتژی های  والدین،

ای را نام برد که توسط والدین حین رشد و و محرکات ذکاوتی نوع تفکری،  دینی آنها،

دوم  گروه. شده و در اختیار همه ی کودکان قرار می گیرندنمو کودکان بکار گرفته 

فرمول ژنتیکی مانند هستند  بین کودکان یک خانوادهاجتماعی عوامل غیر اشتراکی 

تصادفات، یک از کودکان، عوامل فراژنتیکی بخصوص حین رشد جنینی،  خاص هر

ها و برخورد ، وخانواده بین کودکانهای گوناگون بیماریهای طوالنی، همبستگی 

، که هر یک تأثیرات برقرار می کنندخود  تبعیضات متفاوتی که والدین بین کودکان

بین کودکان یک های رفتاری تفاوتبدون شک عوامل اخیر . می گذارند آنهامختلفی بر 

از این نظر است که در بررسی ارتباطات ژنتیکی و . کنندمی را تا حدی توجیه خانواده 

 :استفاده قرار می گیرند دمحیطی با رفتار کودکان سه نوع مطالعه ی مختلف مور

 .مطالعه ی دوقلوها که در خانواده ی خودشان و با هم رشد کرده اند -6 

برای سرپرستی با هم و یا جداگانه به خانواده های  قلوهائی کهمطالعه ی دو -3 

از اوان زندگی که  یا برادر و خواهران غیردوقلوئیو  دیگر سپرده شده اند

 .دیگران در آمده اندتحت سرپرستی  بعللی

  .نتیکیژروش های خالص جستجوی  -2 

= همزاد) دو قلوهای تک تخمکیرفتارهای  در مطالعات دوقلوها

zygoteMono )دو تخمکی و (غیرهمزادDizgotes =  )که با هم بزرگ شده اند، 

از نظر معنی اصطالحات غلطی هستند، لذا بجای  غیرهمزادهمزاد و ) مقایسه می شوند

ژنتیکی ویژگی رفتاری  اگر عوامل. (آنها تک تخمکی، و دو تخمکی استفاده می شود

نتیکی تشابه ژ % 611که  تک تخمکی دو قلوهای دنمورد مطالعه را تحت تأثیر قرار ده

 31 در هر موردی که مانند بقیه ی کودکان خانواده دو تخمکیدارند باید از دوقلوهای 
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با وجود محدودیت . ، از نظر این ویژگی بهم شبیه تر باشندژنتیکی دارند کامل تشابه %

ه، این های موجود در محاسبات آماری و اختالفات فرهنگی و عمر افراد مورد مطالع

تفاوتهای ویژگیهای  منشاء گونه تحقیقات اطالعات ذیقیمتی برای مشخص کردن

مطالعات فراوان دوقلوها در کشورهای غربی . روانشناسی افراد در اختیار گذاشته اند

 . ارزش فراوان این نوع مطالعات را به اثبات رسانده اند

قرار گرفته  انه ایجداگکودکانی که تحت سرپرستی خانواده های  در مطالعه ی

و اثر ژنتیک بر اشتراک  ،دهحذف شتا حد زیادی اثر محیط مشترک خانوادگی  ،اند

اکثر مطالعات این گونه در کشورهای . شوندویژگیهای روانشناسی بهتر نمایان می 

و جنائی  ،بزهکاری ،ثبت احوالی ی انجام گرفته اند که اطالعات آماری،اسکاندیناو

 . ددارنافراد اجتماع در دست  گسترده ای از همه ی

ها نشان داده اند که آنسرپرستی قرار گرفتن تحت اثرات مطالعات دوقلوها و 

از جنبه نظر . انسانها توارثی هستندرفتارهای سی وانشنارتعداد زیادی از ویژگیهای 

تخمین زده  (IQ)که معموالً با تستهای ضریب هوشی  ،ی ذکاوتیژنتیک رفتاری توانها

 تخمین اثر توارث. قرار گرفته اندمطالعه  دمغزی موردیگر  توانبیش از هر  ،دمی شون

البته . شده است محاسبه .31 بر آن محیطیعوامل اثر ، و  .31حدود بر ضریب هوشی 

برای مثال توانهای . توانهای ذکاوتی در سنین مختلف تغییر می کند در توارثاثر 

نشان ین دوقلوهای تک تخمکی و دو تخمکی ماه اول زندگی تفاوتی ب 2-1در ذکاوتی 

ضریب و در این سن  ظاهر،سالگی بیشتر و بیشتر  63، ولی تفاوتها تا سن نمی دهند

 دو تخمکی و بین دوقلوهای .18 تک تخمکیبین دوقلوهای  ذکاوتی هایتوان همخوانی

 ند شدخواه .23و  .82در دوران بلوغ ضریب همین همخوانی ها به ترتیب . است .32

بعد از این سن ضریب همخوانی ها کمتر می . تغییر پیدا نمی کنندسالگی  88که تا سن 

تفاوت و یا اشتراک محیطی که دوقلوها در آن بزرگ می شوند اثر قابل مالحظه . شود

 . ای بر این ضریب های همخوانی ندارد

همه ی کاوتی ذ ضریببرای تعیین قابلیت خدمت سربازی در کشور دانمارک 

بهترین وسیله برای تعیین  بدست آمدهاطالعات مطالعات دقیق . کنندتعیین می را ن مردا

مخوانی در ضریب ه. را در اختیار گذاشته اندو رفتارهای مختل توارثی بودن ذکاوت 

کلی که با تستهای ضریب هوشی استاندارد اندازه گیری می  مورد توارث توان ذکاوت

 و در ،.33 ا هم و در یک خانواده بزرگ شده انددوقلوئی که ب در برادران غیرشوند 

همین ضریب برای برادران . است. 27برادرانی که در دو محیط مختلف رشد کرده اند 
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و برای پسرانی که قرابت ژنتیکی نداشته . 33ناتنی ای که از هم جدا زندگی کرده اند 

 oysetsm)ص ذهنی توانهای خا ،ولی. بوده است. 13ولی در یک خانواده رشد کرده اند 

gsodsm sbtmtdtso)  سه  توانهائی از قبیل آزمایشات تعیین کننده ی. هستندکمتر توارثی

و پنج نوع حافظه  ،نوع ادراک حسیدو  رعت کالمی، سه نوع ادراک فضائی،نوع س

اثرات محیط بر این توانهای . را نشان داده اند. 22و . 38، .21 ،.38میانگین توارثی 

ً به همین .بوده است. 11، و .11، .17، .13ه خاص چهارگان مطالعات فراوانی تقریبا

در باره ی ارتباط ژنتیک و محیط با شخصیت افراد  هم مطالعات زیادی .نتایج رسیده اند

 . انجام گرفته اند

آن مورد بحث شکل دهنده ی تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده و اجزاء 

مورد استفاده برای مشخص کردن ویژگیهای شخصیتی معمولترین طرح . قرار گرفته اند

 .بزرگ استمعیار  3معروف به 

:   introversion) -(extraversionدرون گرائی  - برون گرائیمعیار  –6

مثبت و منفی  و غلبه گرائی،عالقه به ، معاشرتی بودن که ویژگی هائی از قبیل

تشدید  باعثا در موارد مثبت این ویژگیه .را می سنجد بودن احساسات

دیگران، و لذت در  کردنقانع توان معاشرتی بودن، قدرت تصمیم گیری، 

 از قبیل موجب ویژگیهائیدر موارد منفی  ،برعکس. دنرهبری نمایان می شو

و عدم لذت از مورد ضعف در تصمیم گیری، گوشه گیری، تمایل به عزلت و 

ه بطور منفعالنه ای ترجیح می دهند کاخیر افراد  .دنتوجه قرارگرفتن می شو

  .دنباله رو و تقلید کننده باشند

که در  : (neuroticism) (نژندی) شدت و ضعف عصبی بودنمعیار  -3

احساسات بطور کلی شده،  موارد مثبت شخص به سهولت دچار اضطراب

، و تحریک بات، عصبیاز نظر هیجانی بی ث لیو داشته،و خوش آیند  مثبت

به شخص در موارد منفی . لشوره می شودد پذیر بوده، و بی جهت دچار

. دچار احساسات منفی می شوداغلب  لیو ،دادهناسترس ها واکنش زیاد نشان 

دچار نگرانی و ترس براحتی و  ،به سرعت از عصبانیت افتادهاخیر  اشخاص

برخالف آن چه که بدایهی بنظر می رسد، مغز افراد خونسردی  .نمی شوندهم 

 های کمی نشان می دهند، از این جنبه توانهایاکنش که در مقابل محرکات و

وامانده و مسائل مناسب و بیشتر در حل و فصل  ،شخصیتی کمتری داشته
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شان هیجانات و در نتیجه های، تا آنها که مغزتصمیمات مخل تری می گیرند

 .ندنخلق می کدر مقابله با محرکات احساسات پررنگ تری 

در موارد مثبت شخص : snesness)(consciou وجدانی بودنمعیار  -2

زندگی این افراد . ستقابل اعتماد او ، کردهرسم و رسوم را رعایت  ، وقوانین

در موارد . هستندو عملی منظم، مسئول،  در کارهایشان مملو از برنامه بوده،

 و ،داشته انگیزه ای بوده، رفتارهای و تحمیل کننده ، زورگومستبد شخصمنفی 

در انجام مسئولیت  اوکه نمی توان به است  بی مسئولیتو بی مراقبت، طوری 

 . اعتماد کرد ها

شدت  این معیار: (agreeableness) گرائی تشدت و ضعف موافقمعیار  -2

دوست شدن، در  سهولتدوست داشتنی بودن، و ضعف ویژگیهائی از قبیل 

با  در موارد مثبت این افراد .دبودن را می سنج تهاجمی توانخوش خلقی، و 

خوش خلق و ، گرم، مهربان، دیگراندلسوز ه، داشتو همدردی  همدلیدیگران 

در . به رفتارهای تهاجمی ندارندنکرده و تمایل و از دیگران سوء استفاده  ،بوده

سرد و کینه دشمن تراش، نزاع گر، تهاجمی، غیردوستانه، فرد موارد منفی 

 .استتوز 

این معیار در ارتباط با :  ss(openne) فراخ نظریشدت و ضعف معیار  -3

، (شخصیت پیچیدگی) ی، تشخص  ی، ذکاوتیفرهنگ ارزیابی ویژگی های

درون فرد در موارد مثبت . است افراد( کریزما)ی اه بذَ و جَ تخیلی  ،تصوری

بوده و با روی گشاده به تجربه ها و خیال پرداز عمقی، کنجکاو، اصیل،  ،نگر

تنگ نظر بوده، شخص  موارد منفیدر . و محرکات بدیع برخورد می کند

نداشته، بر خودش عالقه های محدودی داشته، بی ذکاوت بوده، بازتاب زیادی 

 . می کند دبرخور سطحی مسائل باو 

 تحمیلییکی از وخیم ترین ویژگیهای شخصیتی جذبه ی  در این موارد

(forced charisma) با رد، ولی در این حال رهبر یا مدیری که بالذاته جذبه ندا. است

مقام اجتماعی قدرتمندی پیدا کرده، توسط اطرافیان  تمهیدات و فرصت طلبی هائی

از نظر مردم  او چاپلوسی که اهداف شخصی دارند، به این باور کاذب کشیده می شود که

تناقض حاصل که ناشی از ادراک دورنی بی کفایتی و . جذبه ی خارق العاده ای دارد

موجب کشمکشی ذهنی می شود که برای خاموش کردنش این  القاء کاذب کریزما است،

رهبران محتاج تعریف و تمجیدهای الینقطع هر روز افزون تری می شوند و به 
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این رهبران . تمجیدکنندگان کیسه های زر و سیم و مقام های باال هدیه می کنند

جازات می را تحمل نکرده و آن را بشدت م کوچکترین تلنگری به این آرامش نا پایدار

  .کنند

سؤالی که شاید پیش آید این است که چه شخصیتی بهتر باعث موفقیت های 

افراطی بودن چه در جهت توان و چه در جهت ضعف هر . شخصی و اجتماعی می شود

ویژگی شخصیتی، حتی آنها که مثبت قلمداد می شوند، ممکنست اثر منفی در نتایج 

نکته ی  .رمز موفقیت استژگی های شخصیتی ویدر واقع اعتدال  .رفتاری ایجاد کند

 محتوا و کیفیتخانوادگی، و بخت و اقبال،  –عالوه بر شرائط اجتماعی دوم این است که 

های  برای برنامه ریزیابزار اصلی در خدمت مغز و ، بودهشعوری که اکتسابی  های

خصیت ش .یت و یا شکست اجتماعی و فردی استتعیین کننده ی موفق، هستندرفتاری 

دیگر  بسیار مهم نکته ی. می دهد خصوصیبه این برنامه ریزی ها رنگ و بوی فقط 

هستند، شرارت بار ی هاکه کشتزار رفتاردر اجتماعات ناهنجار  .اثر متن اجتماعی است

رفتارهای هم شخصیت های منفی و  ،کارآئی نداشته ی مثبتهیچ یک از انواع شخصیتها

و ی این ها گذشته می توان گفت که در شرائط عادی  از همه. ی ایجاد می کنندترمضر

توان توافق و ا مسائل و مشکالت؛ وجدانی بودن؛ ب فعال اجتماعی طرز برخوردهنجار 

 ذکاوتافراد دیگر؛ توانهای ذکاوتی؛ برقراری ارتباطات مثبت با ؛  تطابق با شرائط

با  ت و عواطفاحساساتوان ادغام کردن که  (emotional intelligence)احساساتی

و مهارتهای و ارزیابی شخصی؛  ، بازتابتوان دورن نگری؛ است منطق و استدالل

، بخصوص در یتمفیدترین معیارهای موفق (، یا تکنوکراتیدانش علمی)تکنیکی 

 . رهبران و مدیران اجتماعی هستند

موضوع دیگری که به آن در ویژگی های شخصیتی، بخصوص در رهبران و 

دنباله  هایجذبه حالت آگاه ذهنی در مغز. می شود جذبه یا کریزماستمدیران تأکید 

از رفتار و روانی است که محصول ارزیابی های اغلب بدایهی صحیح و یا ناصحیح 

در راه اهدافی مشترک، موفقشان آنها را به باوری رسانده که گفتار رهبری است که 

شهامت، از  ن ویژگی هایدر اذهان پیروانشا رهبران با جذبه اغلب. خواهد کرد

، اعتماد، فهبرنامه ریزی، احساس و عاط خودگذشتگی، استقامت، دوراندیشی،

رهبران جذبه . تلقین می کنندموفقانه را  برتر از رقیبانخیراندیشی، و داشتن نیروهای 

سطح و نوع جهان بینی، شعور احساسی، بستگی به نوع شخصیت، ذکاوت، شعور، دار 

ازه که می توانند برای پیشبردهای شخصی و اجتماعی مفید واقع شوند، به همان انددانش 
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اهداف و داشتن . باعث بهم ریختن نظم اجتماعی و توسعه ی شرارت شوندمی توانند 

شعور  –ه های شخصی، و ضعف ذکاوتی برنامه های پنهانی، کوشش برای پیشرفت اید

نظم  حفظ یا برقراری دوباره ی معجونی خطرناک برای خود یا دنباله روان این رهبران

این رهبران اجتماع را تبدیل به فرقه ای می کنند که حول . دناجتماعی ایجاد می کن

شخصیت ناهنجار این افراد است که عامل شرارتهای مخوفی . شخصیت آنها می چرخد

در قرن را  …، و ن رفتارهای مائو، استالین، هیتلرطی تاریخ شده که از آنها می توا

خود را  برعکس رهبران با جذبه ای که بطور آشکار اهداف و برنامه های. نام بردم بیست

ً به هدف پیشرفت اجتماعی ارائه می دهند می  ، مانند مهاتما گاندی و نلسون مندالصرفا

شرط اساسی مفید بودن این رهبران . توانند نیروی مؤثری در پیشرفت اجتماعی باشند

است، و گرنه در اداره ی  و اهداف انسان دوستانه یتیداشتن توانهای مدیر جذبه دار

و در زیر سایه ی تاریک شخصیت جذبه ای آنها افراد کاردان  ،عملی امور در مانده

دیگر می توان گفت که مانند هر برداشت بدایهی بطور کلی . رشد و نمو پیدا نمی کنند

در باره ی تفکر و تعقل منفعالنه و بدون  حاصل در اذهان مردمی کهو اعتماد اطمینان 

، بخصوص در مواقعی که رهبران تمایل به بدایه گرائی دارند جذبه ی رهبرانشان

  .ب در می آیدآاز  و مخل نظم اجتماعی تقریباً همیشه مضرپس نداده اند،  آزمایش

نشان داده اند که تطابق ویژگیهای پنجگانه ی شخصیتی در متعدد مطالعات 

توارثی بودن این ، که نشان از وقلوهای تک تخمکی استدوقلوهای دوتخمکی نصف د

شخصیت افراد طبیعی  نبرخالف مطالعات فراوانی که در مورد توارثی بود. توانهاست

که با روان انجام گرفته ی هائانجام شده، مطالعات کمی در مورد توارث انواع شخصیت

الت شخصیتی غیر میانگین ضریب اشتراک توارثی اختال. می شوندپریشانی ها همراه 

هستند  ئیاختالالت شخصیتی غیربالینی آنها. تخمین زده می شود. 22بالینی در دوقلوها 

نمی کشاند، و یا روانشناس را به پزشک  مبتال که شدت ناهنجاری های رفتاری شخص

ولی، . نمی توان رفتارهای او را به بیماری های رده بندی شده ارتباط داداگر بکشاند، یا 

ی تک تخمکی و دو تخمکی نشان داده اند که عوامل محیطی اثر ات دوقلوهامطالع

بیماریهای مهم روانی  مورداین امر در . ویژگیهای شخصیتی دارند ظهور مختصری بر

تک در دوقلوهای ابتال به اسکیزوفرنی ضریب تطابقی برای مثال  .نیز صادق است

به این معنی  .اشند، چه جدا از هماست، چه این دوقلوها با هم بزرگ شده ب .23 تخمکی

شانس وجود دارد که دیگری  % 23که اگر یکی از دوقلوها به اسکیزوفرنی مبتال شود 
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ضریب تطابق در در حالی که . به این بیماری مبتال شود نیز، علیرغم عوامل محیطی،

 . است .63برای ابتال به اسکیزوفرنی  دو تخمکی دوقلوهای

 

و دو به رنگ سیاه،   (MZ)ه های مختلف شخصیتی بین دوقلوهای یک تخمکیتطابق جنب: 26-2 شکل

توانهای ضریب توارثی بودن به ترتیب از چپ به راست . نشان داده شده اند حاشیه دار (DZ)تخمکی

عالقه های جانبی در دوران نوجوانی، برون گرائی، استدالل کردن های  ،حافظه، درجه ی عصبی بودن

آموزشی در دوران نوجوانی، سرعت پردازش های مغزی، استدالل کردن های  موفقیت هایفضائی، 

ضریب  .ندتعداد زوج های مورد مطالعه در زیر شکل آورده شده ا .ذکاوت کلی نوشته شده استو لفظی، 

اطالعات . تعیین شده برای هر ویژگی در باالی آن آورده شده اند (heritability)های توارثی بودن 

 .ن شکل از رفرانس زیر اخذ شده استمربوط به ای

T. J. Bouchard, Gened, Environment, and Personality Science.  Volume 264, June 

17, 1994, 1700-1701     

لوهای تک شکل فوق که از مطالعات دوقاطالات موجود در همانطور که از 

وارثی قابل مالحظه ای پیداست، اثرات ژنتیکی و ت ،تخمکی و دو تخمکی بدست آمده اند

که باید دیگری را ی نکته  .دنطیف طبیعی افراد وجود داردر بین ویژگیهای شخصیتی 

بر اساس  تا حد زیادی در نظر داشت این است که مغز هر شخصی طی زندگی اش

، قادر به یا انتخاب کرده به محرکات توجه کرده، آنها را برداشت ساختار سرشتی اش

از  ی خاص یک رده شده و در نهایت توانسته است صوص خودشمخساختن نمایانگر 

البته . و بر اساس آنها زندگی منحصر به فرد خودش را شکل دهد کرده،تجربیات را اخذ 

باید تأکید کنیم که نوع، کمیت و کیفیت این محرکات را خانواده، اجتماع، و موقعیت های 

لذا، واضح است که کیفیت . هندآموزش و پرورشی در اختیار این مغز ها قرار می د
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اجتماعی اثر مستقیمی بر محتویات شعوری شخص می  –جنبه های مختلف فرهنگی 

استفاده ی پردازش های شخصیتی قرار می  دگذارند، محتویاتی که بعنوان ابزار مور

ابزارهای  .منتهی، طرز استفاده از این ابزارها به نوع شخصیت فرد بستگی دارد. گیرند

ه اجتماعات در اختیار با ذکاوتهایشان می گذارند، بمراتب تأثیرات منفی مخربی ک

اجتماعات ناهنجار  .بیشتری از همین ابزارها در دست عقب ماندگان ذهنی خواهند داشت

با در اختیار گذاشتن ابزار شرارت، از ذکاوتمندانشان جنایت کار های متعدد تر و مهیب 

  .تگزارتری می سازند، تا ذکاوتمندانی خدم

بر ویژگی های تخمین تقریبی اثرات ژنتیکی  دربرای اندازه گیری های آماری 

های تک تخمکی و دوتخمکی را دو قلوباید تفاوت بین ضریب های تطبیقی دوشخصیتی 

توصیف است که  (heritability)ضریب توارثی بودن  هماناین تخمین . برابر کرد

می توان آنها را به تأثیرات  ، واد اجتماع استی در افرفینوتایپکننده ی نسبت تنوعات 

توارثی بودن برای شخصیت، عالئق شغلی، موفقیت های . ژنتیکی منسوب کرد

برای توانهای شعوری خاص نیز توارثی . است .21 - .31 آکادمیک، و ذکاوت عمومی

 در حالی که برای حافظه و سرعت پردازشهای ذکاوتی از این. بودن به همین حدود است

شباهت نوار مغزی و پتانسیل های فراخوانده توان پردازش اطالعات، . حدود کمتر است

 . دنو مصرف قند توسط مغز توارثی بودن کمتری دار

با در اختیار محیط زندگی و بارها تأکید کرده ایم،  فته ایم،از آن چه تا حال گ

یار زیادی ثر بسا در توانهای شعوریگذاشتن اطالعات با کمیت و کیفیت های مختلف 

 % 31-21 ندنمی توا محیطاثرات در تستهای استاندارد گوناگونی دارد، به طوری که 

این اثر بعد از زمان بلوغ از بین . دنضریب هوشی را در دوقلوهای مطالعه شده تغییر ده

 . می رود

اگر کودکان با هم در یک محیط رشد کنند، ضریب تطابق رفتاری در مورد 

که  ،است .72و در دوقلوهای دو تخمکی  .36دوقلوهای تک تخمکی  بزه کاریها در

این اثر نیز در دوران بلوغ کمتر . نشانگر اثر مخرب محیط بر این گونه رفتارهاست

رفتارهای ضد این اثرات در در همین افراد، در حالی که . از بین می رودتدریجاً و  ،شده

 .پیدا می کندبا رسیدن به سن بلوغ افزایش  ،اجتماعی مشترک

با ناحیه ی تنظیم ( نژندی)ویژگی عصبی بودن شخصیت بنظر می رسد که 

و تمایل به  ؛(serotonin transpoting gene) کننده ی ژن مربوط به حامل سروتونین
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dopamine D)4  دوپامین 4Dتغییر در ناحیه ی مربوط به ژن گیرنده ی  تنوع طلبی به

receptor gene)،  باشنددر ارتباط . 

 واقع گرا: نندرا به شش گروه تقسیم می ک افراداز نظر عالئق به شغل ها 

(realistic)تحقیقاتی  ؛(investigative)هنری ؛ (artistic)اجتماعی ؛ (social)؛ 

مطالعات در این . (conventional) و کارهای معمولی ؛(enterprising) یتجارت

ات محیطی در کمتر از اثرع شغلهای فوق تمایل ژنتیکی برای انتخاب انوامعلوم شده که 

به این معنی که نیروهای اجتماعی بیشتر در انتخاب شغل و تمایل به  .این انتخابات است

البته انسانهائی نابغه وجود دارند که براساس  .آن درگیر می شوند تا تمایالت ژنتیکی

مع کرده و آنها ساختار سرشتیشان طی زندگی عالئق متنوعی داشته و اطالعات زیادی ج

 می گویند Polymathبه این افراد اصطالحاً . می برندرا در حل مسائل گوناگون بکار 

 gpmdtdsoitomجدیداً اصطالح . که اکثر پیشرفت بشریت مدیون ساختار مغزی آنهاست

 .را برای کسانی مشابه بکار می برند

ترتیب به  ات گوناگونتمایل به افراطی گری در امور اجتماعی و تعصب

مستبد بودن که با توانهای تکلمی و نوع . دارند. 32و . 13ضریب های باالی توارثی 

شدت و ضعف محافظه کاری نیز . شخصیتی مرتبط است، با ضریب باالئی توارثی است

 دو قلوهای دو تخمکی در. 22و  تک تخمکیبین دوقلوهای . 12ضریب توارثی باالی 

دینی؛ سوابق  - عقیدتی –ساختار فرهنگی  ختلف از قبیلاجتماعاتی که بعلل مافراد . دارد

؛ ذکاوت (social development) رشد اجتماعی تاریخی؛ آب و خاک؛ منابع طبیعی؛

 (social intelligence)و شعور اجتماعی ؛  intelligence) (collectiveجمعی

د داشته و خاصشان، طی تاریخ تمایل به برقراری، قبول و تن دادن به حکومتهای مستب

دارند، باید به این آمارها دقت کنند تا در دام سلسله های توارثی رهبرانی نیافتند که 

خواهند  مستبدهمیشه هم نسلهای آینده آنها بوده، و استبداد در ساختار ژنتیکی آنها نهفته 

 . ماند

که اثرات ژنتیک بر شدت و ضعف دینداری، عالئق دینی، و ارزشهای آن نیز 

نمند در پیروزی یا شکست اجتماعات، پیشرفت یا پسرفت آنها بازی می کنند، نقشی توا

برای انتخاب . 26برای عالئق دینی و . 33ضریب توارثی . مورد مطالعه قرار گرفته اند

یافت شده در افراد خانواده دین بعنوان شغل 

.است
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تالالت ژنتیکی برای بیماریهای روانی و اخ تطابقضرائب جدول فوق : 26-13شکل

اختالالت به دو دسته . را در دوقلوهای تک تخمکی و دو تخمکی نشان می دهد رفتاری

در بالغین به ترتیب اسکیزوفرنی، بیماریهای خلق و . ی بالغین و کودکان تقسیم شده اند

الکلیسم در مردها، الکلیسم در زنها، محکومیت های جنائی، اختالل اضطرابی خوئی، 

اختاللی که در آن بیماران بعلت اختالل تصوری که از )صبی دهشت زا، و بولیمی ع

. ذکر شده اند( وزن خود دارند، بعد از غذا خوردن محتویات معده را استفراغ می کنند

مبتال به تیک  انبیمار)، سندروم تورت بی قراری/ از بیماری های کودکان کم توجهی 

، بزه کاری های دوران ، آتیزم(هستندیا حرکات غیر ارادی گوناگون و شدیدی 

 . نوجوانی، و اختالل در خواندن آورده شده اند

McGue, M. and Boucharrd, T. Genetic and Environmental Influences on Human 

Behvioral Differences. Annu. Rev. Neurosci. 1998. 21:1-24  

یگزینی جاندین محل کروموزومی را بعنوان کاندیداهای چمطالعات ژنتیکی 

. به اسکیزوفرنی نشان داده اندژنهای مستعد کننده  (linkage)دادن برای ارتباط 

یعنی ) 6p22-24ی با آدرس امنطقه توالی نوکلئوتیدی خاصی در ترین ارتباط با بیش

در صد خانواده  21تا  63است که بین ( 33-32باند شماره ی  1شاخ بلند کروموزوم 

مناطق دیگر . رندخاص را دانوکلئوتیدی وفرنی این فرمول مبتال به اسکیزبا افراد های 

 63است، بخصوص در جایگاه شماره ی  (22q) 33شاخ کوتاه کروموزوم  گزارش شده
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(22q12) 8؛ وp, 3p  تا حال ولی، . هستند 2و  8که شاخهای بلند کروموزوم های

ای ثابت بررسی ه .نشده است یافتبیماری این  بعنوان عاملژن مشخصی  بطور قطع

در این نشده ای هم در ارتباط با پولی مرفیسم ژن رمز گزار گیرنده ی سروتونین 

این احتمال وجود دارد که اسکیزوفرنی بیماری واحدی نبوده، و  .گزارش شده اندبیماری 

انواع آن که تظاهرات بالینی مشخصی دارند، ژنتیک مختلفی داشته و یا حتی چند ژنی 

 .باشند

هم بطور قطعی اثبات  bipolar))ک مربوط به بیماری دوقطبی اختالالت ژنتی

با تناوبات افسردگی و  (affective disorder) این بیماری خلق و خوئی. ندنشده ا

بیش از  68ارتباط با اختالل در کروموزوم  .سرخوشی های بیماری زا مشخص می شود

 خاص نوکلئوتیدی درتوالی های  ارتباط با. نتیکی ای گزارش شده استژهر اختالل 

4p, 6p, 13q, 15q ندهنوز قطعی نشده ا . 

مطالعات اختالالت ژنتیکی ایجاد کننده ی اعتیاد به الکل بیشتر نشان دهنده ی 

یعنی  ،رمز گزار آنزیم های کبدی درگیر در متابولیسم الکل هایپولی مرفیسم در ژن

و الکوهول دی  ALDH(aldehyde dehydrogenase =(یزنِ آلدهاید دی هایدروجِ 

الکل در کبد توسط آنزیم . هستند ADH (alcohol dehydrogenase =(یزنِ هایدروجِ 

ADH آنزیم. به پاراآلدهاید که سمی تر است متابولیزه می شود DHLA  مسئول

توازن بین آنزیم های فوق تعیین . متابولیزه کردن پاراآلدهاید به مواد غیر سمی است

کسانی که بعلت . الکل و شانس ابتال به آن را تعیین می کنندکننده توان تحمل در مصرف 

نمی توانند  در مایتوکوندریاهای سلول های کبدشان ADHآنزیم  یا کاهش توان اختالل

شده و با  بیشتر حساس خود الکلبه اثرات سمی ، متابولیزه کنندبه سرعت الکل را 

 سدی چنین اختالل آنزیمیدر نتیجه، داشتن  .مصرف بیش از حد آن بد حال می شوند

ن یپروتئ رمزگزارژن  1از . ایجاد می کندالکلیسم ابتال به بیماری دفاعی در مقابل 

ژن با فرمول نوکلئوتیدی )پولی مرفیک دو عددشان انسانها  در الکوهول دی هایدروجنیز

رد اگر نوع ژن باعث فعالیت بیش از حد این آنزیم امواین در هر دو  .هستند( مختلف

. شودبیشتر می  در اود شخص الکل را به سرعت متابولیزه کرده و شانس الکلیسم شو

طوالنی این افراد به هدف پیدا کردن حالت مستی محتاج مقدار بیشتری الکل، و مصرف 

فعالیت کمی نشان دهند، پاراآلدهاید در داخل  ALDHآنزیم  63اگر یکی از . هستند تری

این کم کاری ها . ایجاد می کند ، و بدحالیمسمومیت سلول ها و خون باال رفته و حالت

ً باال . هم مقاومت در برابر اعتیاد را باال می برند البته شکی نیست که مصرف تدریجا
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می رونده ی الکل باعث افزایش مقاومت در برابر اثرات سمی خود الکل و پاراآلدهاید 

اگر الکل در دسترس نباشد، و  ه،معتاد کنند ه یدمانند هر ما الزم به تذکر نیست که. شود

یا نوجوانان را به عواقب مصرف آن بطریق علمی آشنا کنند، بهترین عوامل بازدارنده 

ی ابتال به الکلیسم و یا دست زدن به رفتارهای شرارت باری است که در نتیجه ی 

 .می شوند، و یا افراد ظاهراً طبیعی پیدا مصرف آن در افراد مستعد به خشونت

ً شایع و اط ارتب  توجه زمان کوتاه بودن  اختالل آوراختالل رفتاری نسبتا

(short attention span)  به ، کودکان و ادامه ی آن در بزرگساالن دریا حواس پرتی

 حامل دوپامین؛ از آن جمله، اختالل در ژن. های متعددی نسبت داده شده اندژن 

رمون تیروئید ایجاد می کند؛ و موتاسیون ژنتیکی ای که مقاومتی کلی در مقابل هو

 = monoamine oxydase)موتاسیونی در ژن مربوط به مانوآمین اکسیدیز 

MOAO)  در کروموزومx را می توان نام برد.  

 عوامل ،که تا حد ممکن ،سوئدیعنی  کنونی کشورهای متجددترینیکی از در 

بطور ذف کرده اند، ح باشندرفتارهای جنایت کارانه  عاملکه ممکن است را  اجتماعی

 % 3.3 و در زنها % 63.8 در مردها ی ضداجتماعی و شرارت بارشیوع رفتارهاکلی 

 % 1.7به  % 3.3از  در زنان راعوامل محیطی به تنهائی شانس بزهکاری ها  .است

می  % 63.6به  % 3.3امل ژنتیکی همین آمار را از د، در حالی که عونافزایش می ده

باال  % 21نتیکی با عوامل محیطی اختالل زا این آمار را به ژ ترکیب عوامل. دنرسان

که سابقه ی  یدیگر حتی اگر توسط کسان ،جنایتکار پدرانپسران  % 8.7 .می برند

 % 2.6 ، در حالی که فقطدست به جنایت می زنندشده باشند  تربیت ،جنائی ندارند

همانطور که . دچار می شوندمردانی که چنین سابقه ی خانوادگی ندارند به این سرنوشت 

 . انتظار می رود این آمارها در مورد زنها متفاوت می باشند

که یکی  زنانی % 2.3 زنهای بدون سابقه ی خانوادگی، % 6.2در مقایسه با 

 .دست به چنین رفتارهائی می زننداز والدینشان رفتارهای جنایت آمیز مرتکب شده اند 

و با مصرف الکل همراه  ،کمتری داشته خشونتوالً جنایات مرتکب شده توسط زنها معم

غیر خانوادگی  در مؤسسات رشد کردن. مالی هستنددر ارتباط با مسائل اغلب  و ،نبوده

تا در  ،آینده استدختران در عامل مؤثر تری برای رفتارهای جنائی ( پرورشگاه ها)

ده های با پسران در خانوا در حالی که سرپرستی های موقتی و تکراری. پسران

 ، این امر اثرپائین شانس جنائی شدن آنها را افزایش می دهدرفتاری و اخالقی استاندارد 

دخترانی که تحت سرپرستی دائم خانواده های مناسب  % 6.8. در دختران ندارد کمتری
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دست به بزهکاری می زنند، که  ،پسران در همین شرائط % 2.3 و ،قرار گرفته اند

. اوت آستانه ی رفتارهای شرارت بار در پسران و دختران استشاخص خوبی برای تف

. ، بدون ارتباط با الکلیسم داشته اندجنایتکارپدر و یا مادر  جنایتکاراین پسران  % 36

تعداد . دختران جنایتکار سابقه ی جنائی دارند % 31 در حالی که یکی از والدین

همین تعداد برای این گونه پسران و  2.1محکومیتهای جنائی والدین دختران جنایتکار 

دخترانی که دست به جنایت می زنند پدری داشته اند که مکرراً  % 26. بوده است 6.2

وجود جنون . است % 31محکومیت جنائی داشته، در حالی که این آمار برای پسران 

اسکیزوفرنی در یکی از والدین، حتی اگر سرپرستی فرزندان به دیگرانی که از نظر 

نی سالم هستند واگذار شود، اثر سوء قابل مالحظه ای بر این آمار ها، شدت جنایت و روا

که شانس ابتال به جنون اسکیزوفرنی دختر و پسر پدری . تعداد محکومیتها می گذارد

بار بیشتر از فرزندان مردانی است که رفتار خشونت زا  3.3رفتار خشونت بار داشته 

ماری روانی این گونه بوده و پدر هم رفتار خشونت زا داشته اگر مادر مبتال به بی. ندارند

برابر می شود، در حالی که اگر مادر سالم و  3باشد شانس ابتال به جنون اسکیزوفرنی 

ارتباط مستقیمی بین تعداد . برابر می شود 3.3پدر خشونت بخرج دهد شانس ابتال 

به چنین رفتارهائی می زنند محکومیت های جنائی والدین با در صد فرزندانی که دست 

عدد برسد شانس ابتال فرزند به  2وجود دارد، بطوری که اگر تعداد این محکومیت ها به 

  .می رسد % 21
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 انددر صد پسرانی که تحت سرپرستی دیگران بوده و محکومیت پیدا کرده : 62-1شکل 

ان در محور افقی آورده شده و تعداد محکومیتهای پدران بیولوژیکش ،در محور عمودی

 .اند
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درجه ی شیوع جنون اسکیزوفرنی در فرزندان در محور عمودی آورده : 26-7شکل 

شده است، ستونهای سیاه مربوط به فرزندانی است که پدر بیولوژیک آنها دچار 

رفتارهای خشونت بار بوده، و ستونهای حاشیه دار مربوط به فرزندانی است که پدرشان 

ستونهای دست راست مربوط به پسران و ستون های دست . فتارهائی نداشته اندچنین ر

 .چپ مربوط به دختران این مردها هستند

Michael Bohman, Predisposition to Criminality: Swedich adoption studies in 

retrospect. 1996 Genetic of criminal and antisocial behavior. Wiley, Chichester 

(Ciba Foundation Symposium 194) pp. 99-114   

برای رفتارهای  شده ای تعیینواحد ژن هنوز هم  که تأکید شود باید باز هم 

رفتارهای انسانها، . یافت نشده استقتل و امثال آنها  ،از قبیل دزدی خاص شرارت بار

ابی قرار می حتی ساده ترینشان، تحت تأثیر چندین ژن و عوامل فراژنتیکی و اکتس

منجمله  ،رفتارهای گوناگونمستقیم علت و معلولی ژنها بطور ثابت و ارتباط . گیرند

احتمال انجام رفتارهای  ی مختلژنهابلکه، . رفتارهای جنایتکارانه را متأثر نمی کنند

جنایتکارانه در کسانی را زیاد می کنند که خلق و خو و مزاجی دارند که آنها را مستعد 

هم واضح است که خلق و خو . می کننددر متن خاص اجتماعی  رفتارها این گونه 

، که بر پیچیدگی است محصول ساختار ژنتیکی و عوامل گوناگون اکتسابی دیگری

اثرات ژنتیکی بر ویژگیهای شخصیتی از قبیل خطرپذیری، باعث می  .دنمطلب می افزای

 .شوند شوند که ارتباط محکم تری بین ژن و رفتارهای خاصی ظاهر

بعد از انجام  افراد در دستگیریضریب ذکاوت سرشتی واضح است که 

را پیچیده تر می  ، و این آمارگیری ها و مطالعاتاشتهگذتأثیر  و جنایات بزهکاری ها

. ذکاوتمندان جنایتکار بطریقی جنایت می کنند که کمتر گرفتار قانون می شوند. کنند

 همین ذکاوتاعی ای که شخص با استفاده از اجتم –در ساختار اقتصادی  سطح ذکاوتی

. و در آنها دست به رفتارهای خشونت بار می زند، تأثیر به سزائی دارد ،کردهبرپا 

جلوگیری رفتارهای خوب، می تواند عاملی برای انجام ذکاوت انسانها ابزاری است که 

ر تعداد زیادی از شود که گریبانگیو یا انجام رفتارهائی  ،از انجام رفتارهای شرارت بار

اکثر رهبران . انسانها شده، و جنایتکار با مهارت از محکومیتهای قانونی برحذر بماند

بسیار باالئی  جنایتکار تاریخی، رؤسای کارتل های مافیائی و امثال آنها، از ذکاوت

اقتصادی ای برای  -اجتماعی  -و توانسته اند ساختارهای امنیتی  ،برخوردار بوده اند

 . ودشان راه اندازی کنند که آنها را از مجازات مصون نگهدارندحفظ خ
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در تطابق موفقیت داشته باشند تا ویژگیهای خاصی باید رفتارهای اجتماعی 

مؤثر آمیز موجودات مغز دار با محیط زندگی و طبیعت جاندار و بیجان اطرافشان 

در )ی خارج از وجودشان را با دنیا موجوداتاین رفتارها فضای موجود بین این . بیافتند

تطابقی سریع، انتخابی و بدیع در صورت تناسب می توانند پر کرده و ( این مورد اجتماع

ویژگیهای  برتریناز  ین گونهاز این جهات است که رفتارهای ا. مهیا سازندبرای آنها را 

با  این رفتارها. نداسطوح پیچیده ای اجتماعی شده  ی است که درمغز دار موجودات

وجانبه ی محیط و محصول فعل و انفعاالت دو بشدت  ،شکل گرفته این موجودات ژنتیک

 –محصول تأثیرات متقابل ژنتیکی که رفتارهای اجتماعی . ساختار مغز آنها هستند

، قابلیت انعطاف داشته، براحتی از محیط کسب شده، و شدت پویا بودهمحیطی هستند ب

به شرارت می به سهولت آنها را  ت ناهنجارو یا اجتماعا ساختارهای ژنتیکی مختل

 . کشانند

ی که در اجتماعات ساده و خشنی در حیواناتهمانطور که قبالً اشاره کردیم، 

نقش زندگی می کنند که جنگ زیربنائی بقاء طراح اصلی آن است، رفتارهای تهاجمی 

. بازی می کنندبقاء و ادامه ی حیاتشان  تنازعپیروزی در یگانه ای در تطابق با محیط، 

 ،دوانات مغز دار خیلی زود ظهور کرده انتکاملی حی –این رفتارها که طی تاریخ تحولی 

محیط های فیزیکی و اجتماعی انواع در سازماندهی زیست شناسی و شکل گیری 

وظیفه . و گیاهان را نیز بطور منفعلی درگیر کرده اندنقشی کلیدی بازی کرده حیوانات 

ای تطابقی رفتارهای و انفعاالت اجتماعی حیوانات آماده کردن  فعلی اصلی مغز در 

، بخصوص مواردی که فرصت برطرف کردن احتیاجات است که در موقعیت های بدیع

، محاسبه شده، سریعباید فیزیولوژیکی، و یا دفاع از خود و وابستگان پیش می آیند، 

به سرعت  ی باشند کهشرائطبا  پذیری انعطافهمراه با و  ،مؤثر، متناسب، قابل برگشت

خود موجود را  آینده های دور و نزدیکماعی در از آنجا که رفتارهای اجت. ندمتغیر

. نیز باشدبر صاحبش این تأثیرات  دراز مدت ، مغز باید قادر به ارزیابیمتأثر می کنند

و در زمانهای آینده نگری در حیوانات بسیار کوتاه، ولی در انسانها به تمامی عمر آنها، 

کمیت و کیفیت در نتیجه . بعضی موارد به دنیای فرضی بعد از مرگ نیز کشیده می شود

 تربیت –طبیعت  روابط دوجانبه ی محصولبخصوص در انسانها،  ی اجتماعیرفتارها

. هستند، که شرائط همیشه متغیر محیط زیست هم به آنها رنگ و بوی خود را می دهند

 و بوده،ی فراژنتیکو عوامل ژنتیک که محصول  غزم ساختار سرشتی به این معنی که

خلق  برای و آن را به ابزار منحصر به فرد ،مغز در حال رشد را شکل داده سخت افزار
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تا هنگامی که مغز قابلیت فعل و انفعال با  د،در می آور ییژه ی هر کسی ورفتارها

 نهادهای ه بادر مقابلو منفعل  بطور فعالنرم افزارهایش محیط را حفظ می کند، 

لذا، . دنتعدیل می شو ،قادر به ایجاد نمایانگران عصبی هستنداجتماعی که  گوناگون

ارتباط طبیعت و تربیت در موجودات مغز دار دو طرفه بوده و هریک قادرند دیگری را 

ی هر رفتارهاو تعدیالت کیفیت از این نظر است که سازماندهی . بشدت متأثر کنند

از ، یا لحظه ی مرگ طی زندگی دائمی بوده و تا ت سرشتی اش،، با حفظ داربسشخصی

که ساختار اجتماعی، و در انسانها  .ادامه می یابد ،کار افتادن دستگاه عصبی مرکزی

بشدت  که می توانند دربرخورد با شخص قرار گرفته و او را متأثر کنند، تعداد نهادهائی

بر رفتارهای  این عناصرء جزء مطالعه ی اثرات جز هستند، توسعه یافته و متغیر

  .اجتماعی نیز کار مشکلی است
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شماتیک از عناصری که در رفتار اجتماعی دو موش نر مؤثر می  طرحی: 26-8شکل 

 موش مغلوب βموش نر غالب گروه،  α: معانی لغات استفاده شده عبارتند از. افتند

Indivuduals =افراد؛ ysos sedtso  = اثر ژن؛ysmm sedt tdC  = فعالیت سلولی؛

MsposbtsmsmC  = زیست شناسی مغز؛motseotos  = غدد داخلی؛ssoyhsmsmC 

حس /ادراک=  Ssoosdtso/nsoesydtsoهیجانات؛ =  mgsdtsoo ؛هیکل بندی= 

مهاجم بتا یا ضعیفتر؛  smmosoot s-βمهاجم آلفا یا قویتر؛  smmosoot s-α؛ کردن

lggsttsds ysodstd  =ل؛ زمینه ی بالفصSsetsm Msd soi  = شبکه ی
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بوم =  nhCotesm mesmsmCبوم شناسی اجتماعی؛ =  Ssetsm mesmsmCاجتماعی؛ 

 mo tosogsodoفرهنگ؛ =  ypmdposزیرگروهی؛ =  Spbmospyشناسی فیزیکی؛ 

 .محیط ها= 

عوامل مؤثر و ثابت شده ی تجربی در ایجاد  فوقخطوط پر در شکل شماتیک 

نیمه . نددو موش نر را در اولین برخورد با یکدیگر نشان می دهرفتارهای تهاجمی بین 

در اولین برخورد این ؛ و نیمه زیرین عوامل محیطی مؤثر باالئی شکل عوامل سرشتی

خطوط . رفتار اجتماعی این دو موش نشان داده شده استشکل در وسط . دو موش هستند

دهند که در بعضی از  ممتد روابط ثابت شده و خطوط منقطع روابطی را نشان می

بین دو طبقه نشان دهنده ی روابط دو پیکانه ی خطوط . تحقیقات مشاهده شده اند

پیکان های شکل . ای است که بین موجود و محیط برقرار می شوند( فیدبک)بازخوردی 

در حین برخوردهای اجتماعی . نشان دهنده ی توالی زمانی و جهت رفتارها هستند

ت داخلی که از طریق پیام های شیمیائی و ارتباطات حسی تغییرات حاصل از حاال

در یک حیوان ایجاد می شوند از همین طرق ( بینائی، شنوائی، لمسی، درد و غیره)

در این شکل باالخره حیوان نر . تغییراتی در حاالت داخلی حیوان دیگر ایجاد می کنند

 .غلبه می کند βآلفا بر حیوان نر بتا 

Robert B. Cairns, Aggression from a developmental perspective: genes, 

environments and interactions, 1996 Genetics of criminals and antisocial behavior. 

Wiley, Chchester (Ciba Foundation Symposium 194, pp. 45-60           

این . ری نیستندواضح است که رفتارهای سرشتی موجودات زنده محتاج یادگی

در سامانه ی پویای حیاتی  بعنوان محصوالتتکاملی  –رفتارها طی تاریخ تحولی 

انتخاب لذا،  ؛مفید واقع شده ؛شده خودبخود ظاهرسطوح مخلف و در زمانهای خاصی 

. و در سامانه ی حیات پایدار مانده اند ؛الزامی شده زندگی؛ برای ادامه ی اصلح شده

ولی، این امر . هم از این قاعده مستثنا نیستندحیوانات مغز دار  رفتارهای اجتماعی در

دال بر این نیست که فعل و انفعاالت محیطی نمی توانند بروز، کمیت و یا کیفیت این 

تطابق با محیط طلوع  ه هدفین رفتارها بااز آنجا که برعکس  .رفتارها را تعدیل کنند

هر چه حیوان  .با یادگیری را حفظ کنند، باید ویژگی انعطاف پذیری همراه کرده اند

برای مثال اگر . می شوندو متنوع تر اجتماعی تر شده باشد این تعدیالت الزامی تر 

برخوردهای تهاجمی بین آنها و  ،موشهای نر زیادی را از زمان تولد با هم بزرگ کنند

. بین می روند و یا از ،یافتهبشدت کاهش وارد به گروه، در برخورد با حیوانات نر تازه 

 ه هدفو ب کوشش سرشتی برای غلبه بر نرهای دیگر در موش نری که تنها رشد کرده
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موجب می شود ، تا از آن تجربه بیاموزد پیدا نکردهموردی برای نزاع اثبات برتریش 

که ممکنست به قیمت  دکن ایجادشدیدی چنان در اولین برخورد رفتارهای تهاجمی که 

بعدی همین موش با موشهای نر دیگر رفتارهای تهاجمیش  دهایبرخور .تمام شود جانش

ایده ی بسیاری از محققین بر این است که رفتارهای . می کنندو مناسب تر را متعادل تر 

تغییرات زیست شناسی  پیشگام ،می شوندهم اجتماعی، که شامل فعل و انفعاالت تهاجمی 

واقع شوند، چهارچوبی برای تغییرات به محض این که این فعل و انفعاالت مفید . هستند

همین فعل و انفعاالت می . در زیست شناسی، فیزیولوژی و رشد مغز ایجاد می کنند

و آنها را به نسلهای  توانند شرائطی را آماده سازند که تغییرات ژنتیکی را باعث شده

در گروه رفتارهای اجتماعی، لذا، این طور بنظر می رسد که . بعدی منتقل کنند

 .گرفته اندهستند که تحت تأثیر انتخاب اصلح قرار رهای تهاجمی از اولین نوعی رفتا

Bateson, PPG, The development and integration of behavior: Essays in Honour of 

Robert Hinde. 1991. Cambridge University Press, Cambridge UK     

موضوع  انهارفتارهای پیچیده ی انس نقش ژنها دربا وجود این که مطالعه ی 

مدارک تجربی زیادی جمع آوری شده اند که دال بر ولی، ، علمی بسیار دشواری است

ضد افراطی بخصوص در موارد این هستند که عوامل ژنتیکی در تفاوت رفتارهای 

برای ورود به این مبحث محتاج  انزیست شناس. افراد نقش بازی می کنند اجتماعی

ایه ی صی از رفتارهای شرارت بار و یا ضد اجتماعی هستند تا بتوانند برپتعریف مشخ

، و زیرپا گذاشتن قوانینرفتارهائی که مستلزم . پی ببرندآن به عوامل ایجاد کننده شان 

و که با خرافات ممزوج شده  ی می شونداجتماع غیر عقالنی –آداب و رسوم غیر علمی 

وشش به هدف ساختن اجتماع هنجار تر که محتاج و یا ک ؛مانع پیشرفت اجتماعی هستند

می شود که سعادت افرادش را تهدید می کند؛ و  قبلی ای بهم ریختن بافت اجتماع ناهنجار

را نمی  ، و امثال این هایا خشونتهائی که برای دفاع در برابر مهاجمان الزم می شوند

 موجبکه  رفتارهائی برعکس، در این نوع اجتماعات. توان رفتار ضد اجتماعی خواند

نه تنها  حکومتهائی می شوند که مانع بقاء سعادتمند افراد آن هستند،بهم ریزی ساختار 

بهم زدن آرامش کاذبی که اژدهای . و مقبولند ، اخالقی،مذموم نیستند، بلکه سازنده

(Ls tsdso هابسی ) برپا کرده است که در آن حقوق انسانها با  یحکومتهر جهنمی

. و ارعاب زیرپا گذاشته شده اند، را نمی توان رفتار شرارت بار خواند ایجاد ترس

، در شرائط خود ربناترین احتیاجات هومئوستاتیکانسانها برای برطرف کردن زی

خاصی دست به رفتارهائی می زنند که گرچه ظاهراً شرارت بار هستند، ولی تابع 
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بطور کلی  .آنها را قضاوت کردبوده و مورد به مورد باید  موقعیت ها و شرائط محیطی

 تنمیک در  ، یا اکثریت آنهاکه اگر همه ی مردمشاید بتوان این فرمول را پیاده کرد 

بقاء نظم اجتماعی که  دردر کوتاه یا دراز مدت  دست بزنند که یبه رفتار ،اجتماعی

ن را ایجاد کند، می توان آرا تضمین می کند، اختالل  آنهااجتماعی فردی یا  مندسعادت

به شرط سالمت ساختار مغزی، بخصوص . رفتار اجتماعی شرارت بار توصیف کرد

براحتی این هر کسی می تواند  ،سامانه ی قضاوتی آن، و هنجار بودن ساختار اجتماعی

یا ناهنجاری هنجاری  تعریفدر این واضح است که  .پیاده کندمعیار را در هر رفتاری 

حتی سالم ترین مغز که ، بطوری است ترین شرط  متغیرترین و بی ثبات اجتماعی تنم

ها هم می توانند بعضی از شرورترین رفتارها را در شرائط اجتماعی خاصی توجیه 

 .اخالقی کرده، و آن را برای بقاء فردی ویا هنجار کردن دوباره ی اجتماع الزم بداند

در  ،قانونی مطالعات زیادی نشان داده اند که تقریباً همه ی پسرها قبل از بلوغ

انجام می دهند که اگر برمال شده و به قضاوت کشیده ناهنجاری ی یک زمانی رفتارها

مستحق و  شده محکوم خانواده و یا اجتماعشان ی، درقانونعرفی و یا شوند، از نظر 

ولی گروه کوچکی از نوجوانان هستند که در سنین کمتری شروع به  .مجازات می شوند

مسئول تکرار بیش از حد متعارف در سنین باالتر کرده، و  یانجام رفتارهای تهاجم

طوری پیشرفت می گاهی  تاری این نوجواناناختالل رف. می شوند وخیمکارهای جنائی 

شخصیت ضد بالینی ابتالء به به تشخیص در صورت ارزیابی متخصصانه کند که 

در  اجتماعی مشخص کننده ی شخصیت ضداختالالت رفتاری . می انجامدآنها اجتماعی 

 توجهزمان کاهش  ،(hCysosedt tdC)  بی قراری کودکان کم سن و سال که با

(etdsddsodtso ts t) ، مشخص می اضطراب کاهش و  ی،تهاجمرفتارهای خشن و

جدا خشونت بار   (behavioral disorder) خالصرا باید از اختالل رفتاری  شوند

با هم این دو اختالل ر علتی و پیش آگهی این طور بنظر می رسد که از نظ ،زیرا .کرد

ده همراه شی فوق ناهنجاری هااختالل رفتاری اگر با یکی دیگر از این . متفاوت هستند

سنین در شخصیتی این اختالالت و کودک به سمت شخصیت ضداجتماعی کشیده شود، 

امه ی شانس اد این اختالالت در کودک بیشتر باشند هرچه تعداد. دنبروز می کنکمتری 

ئی تنهاکودکان به اختالل رفتاری . یابدرفتارهای مختل در زمان بلوغ بشدت افزایش می 

 همراه شود موجببی قراری با  ولی اگر. را باال می بردبزهکاری در نوجوانی  ضریب

شانس  آنها که خود، خواهد شد آموزش رسمیدر  عقب افتادگی، و اختالل در یادگیری

هم اغلب دچار کاهش زمان توجه  بی قرارکودکان . دی دهنبزهکاری ها را افزایش م
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اعتیاد در . ز این اختالالت هستنداو افراد دیگر خانواده ی آنها هم دچار نوعی بوده، 

بی اثری بر  لیخانواده باعث اختالل رفتاری خالص در کودکان می شود، وبالغین 

 دمی تواندر این کودکان اری لذا، اختالل رفت. نداردآنها و یا کاهش زمان توجه  قراری

( حواس پرتی)و اختالل در تمرکز توجه  بی قراریبیشتر اکتسابی باشد، در حالی که 

 .ناشی از اختالالت سرشتی مغز هستند

  

 

 

شاخص )، و شاخص جنایات (محور افقی)شماتیکی از توزیع سنی  طرح: 62-3 شکل

در سال ( محور عمودی( )yClیا  افدرال امریک آگاهیاداره ی های بکار گرفته شده در 

، در کسب غیرقانونی اموال) ، دزدیجنسی شامل آدم کشی، تجاوز عنفجرم ها . 6381

، نزاع (می شوداز این اموال که موجب محرومیت دائمی صاحب آنها  غیاب صاحبانش،

دزدی )دستبرد یا جرم،  ،به قصد دزدی و ساختمانیهر ورود بی مجوز به خشونت بار، 

همانطور که مشاهده می کنید حداکثر جنایات . ، و ماشین دزدی(ور صاحب مالدر حض

 .سالگی اتفاق افتاده و از آن به بعد سیر نزولی طی می کند 31در امریکا در حدود سن 

اختالل رفتاری دیگری در کودکان دیده می شود که به آن اختالل سرپیچی 

همانطور که از . می گویند order)(oppositional defiant dis مبارزه طلبانه کردن

نام این اختالل بر می آید کودکان مبتال به این اختالل بدون دلیل خاصی با دستورات 

و با والدین و  ،کردهسرپیچی  هم و از اکثر قوانین تربیتی ،منطقی والدین مخالفت کرده

، که دال ارندد اختاللنیز  با خودشان این کودکان در رفتار. برمی خیزندمعلمان به نزاع 

 نبه ای .استدر آینده از قبیل اعتیاد  ،یرفتاری عمیقتر ناهنجاری هایبر احتمال ایجاد 
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انواعی که  ازکه در مطالعه اختالالت رفتاری کودکان باید انواع خالص را  دالئل است

هر . است از هم تفکیک کرد ناهنجارکودک مبتال به مجموعه ای از این گونه رفتارهای 

تر، کم توجه  بی قرارک دکو مثالً،اشد، بو یا شدید تر وع اختالل رفتاری بیشتر چه تن

اجتماعی  وابطتر، سرپیچی کننده تر، مهاجم تر، با ذکاوت کالمی کمتر، و بطور کلی ر

 رفتارهای جنایتکارانهپیدایش و  ،باشد، شانس ادامه ی اختالل به دوران بلوغ مختل تری

 . بیشتر می شوددر او 

عوامل محیطی بر جوانب مختلف ویژگیهای تا این جا روشن شده باشد که  باید

در انی که برای مثال کس. ثی تأثیرگزار هستندانسانها، حتی ویژگیهای ثابت شده ی توار

در خانواده هائی رشد کرده اند که  ، معموالً ضریب هوشی باالئی دارندتستهای کالسیک 

به این معنی که حتی اگر کودک بطور سرشتی  .از نظر ذکاوتی تحریک کننده بوده اند

استعدادهای ذکاوتی باالئی داشته باشد، این استعدادها فقط در محیط هائی شکوفا می 

، مجسمه برای مثال، کودکی که استعداد نقاشی. شوند که ابزارشان دردسترس باشند

 رفته،نگ و یا موسیقی دارد در محیطی که ابزارهای آن در اختیارش قرار ، رقصسازی

تانداردهای فرهنگی آنها را بی ارزش تلقی شده، و یا در اس یا بدالئلی ممنوع یا حرام

افراد با رفتارهای از طرف دیگر، . شکوفا نمی شونددهند، این استعدادها می جلوه 

خشونت در خانواده بوفور یافت می  هایابزارکه  می کنند تربیتتهاجمی را بالغینی 

برای  و بدون دلیل مشخص و آگاه کننده ای براحتیده ها بالغین در این خانوا .دنشو

مشکالت خانوادگی معموالً با های ، و راه حل کرده بدنی یا روانی را تنبیه کودکان، آنها

 در این خانواده ها تنبیه فیزیکی و یا روانی راه حلهای معمولی .دنخشونت همراه می شو

. که در هر خانواده ای ممکن است پیش آیدل برای حل مسائل و مشکالتی است و مقبو

کودکان اغلب قربانیان مفعول و بی گناه والدینی می شوند که توان حل مسالمت امیز 

 sgsdtsosm)با فقر ذکاوت نوع احساسی   .مسائلی را ندارند که ممکن است پیش آیند

todsmmtmsoes ) آرام ان کالمی استفاده از تودر مواجهه با مسائل در این والدین، موجود

ً همین ویژگی ها در . دق کمتر مورد استفاده قرار می گیرهمراه با عقالنیت و منط دقیقا

پرورش رفتارهای شرارت بار اجتماعی در تعداد  ی مساعد برایکشتزار هم اجتماعات

نی بزرگ کرده اند که مسائل الکلیک ها را والدی .زیادی از مستعدان به آنها می شود

را  غیر از داروهای مجازی ئیا مواد روانگرا، الکل زناشوئی داشتهو یا روانی شخصی، 

بکار برده، مشروبات الکلی براحتی در  نوان آرامش بخش مشکالت و کشمکشهابع
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یرند، که نه تنها اثر روش هائی برای تربیت کودکان بکار می گوالدین و دسترس بوده، 

 . بلکه مخل هستند ،نداشته مثبتی

تیم که ناهنجاری های ژنتیکی و محیطی گوناگونی پیش در آمد تا این جا گف

ایجاد رفتارهای جنایتکارانه هستند، ولی عوامل زیادی استعداد بروز این رفتارها را در 

اختالالت شیمیائی و فیزیولوژیکی مغز که بطور حاد یا . مبتالیان افزایش می دهند

اشخاصی که زمینه ی ایجاد مزمن، از مصرف بی رویه ی الکل ناشی می شود، در 

رفتارهای مختل را، چه بطور ژنتیکی و چه اکتسابی پیدا کرده اند، شانس رفتارهای 

مغزهای جنایتکاران مرد مبتال به ساختارهای . دنجنایتکارانه را بمراتب افزایش می ده

سرشتی و یا اکتسابی مستعد کننده برای رفتارهای شرارت بار که تحت تأثیر الکل قرار 

در حالی که . می گیرند، عامل ایجاد رفتارهای جنایت کارانه تر و تکراری تری هستند

اگر مغز همین مبتال یان بطور حاد در معرض الکل قرار نگرفته، و یا به آن اعتیاد پیدا 

. نکرده باشند، معموالً دست به شرارت های کوچک تر مالی می زنند، تا جانی

رم های کوچک می زنند معموالً پدری دارند که الکلی جنایتکارانی که دست به انجام ج

ولی، برعکس، هر چه که شدت . نبوده و دست به همین درجه جرم ها می زده است

شدت جنایتکاری . اعتیاد به مصرف الکل بیشتر باشد، وخامت جنایت هم باالتر می رود

. بوده، بستگی نداردالکلیسم ها به شدت جنایتکاری والدین، و یا سرپرست آنها که الکلی ن

ولی، ارتباط زیادی بین الکلیسم والدین با الکلیسم فرزندان وجود دارد، چه این فرزندان 

این . با آنها رشد کرده باشند، و یا خانواده های دیگری تکل ف آنها را بعهده گرفته باشند

 . یافته نشان دهنده ی تمایل ژنتیکی به الکلیسم است

milieu-در نوع اول که به . ی به الکلیسم وجود دارددو نوع تمایل کلی ژنتیک

limited  یا محدود به محیط معروف است، در زمان بلوغ زنان و مردان را به یک

در این . این افراد خودبخود، تمایل به رفتارهای جنایتکارانه ندارند. نسبت مبتال می کند

 و تولد، در دسترس بودن نوع اعتیاد به الکل تمایل سرشتی مادرزادی، محرکات بعد از

آن برای بروز این نوع بیماری الزامی  مصرف مقبول بودن مصرف الکل، و یا تشویق

شدت مصرف الکل و نوع الکل مصرفی، به اوضاع مختلف خانوادگی، از قبیل . هستند

نوع دوم الکلیسم محدود به . طبقه ی اجتماعی و وضع اقتصادی شخص بستگی دارد

در این بیماری معموالً نوجوانان پسر مکرراً الکل . است( dmale limite)مردان 

. زیادی مصرف کرده، و حین مستی دست به رفتارهای جنایتکارانه ی متعدی می زنند

علیرغم وضع . سن شروع الکلیسم در این گروه بمراتب کمتر از گروه اول است
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د که سرپرستی خانوادگی و نوع سرپرستی، شیوع الکلیسم در فرزندان پسر این افرا

برابر  3هایشان به عهده ی خانواده های بدون سابقه ی الکلیسم قرار داده شده اند، 

ً مبتال به الکلیسم یا رفتارهای . دیگران است برعکس زنان این خانواده ها ندرتا

ولی، این زنها مبتال به گروهی از اختالالت روانی می شوند که . جنایتکارانه می شوند

این زنها بدون داشتن عارضه ی . معروف هستند somatizationیا به جسمی کردن 

گروهی از . عضوی مشهود، و قابل اثبات بالینی، شکایات زیاد، و متنوع جسمی دارند

این زنها هستند که علیرغم شیوع کمتر ابتال به الکلیسم، مانند مردان با قانون درگیر شده، 

اختالل شخصیتی ضداجتماعی در این شیوع . آنها به جنایت دست می زنند%  21و 

 . خانواده ها بسیار باالست

تمایل به الکلیسم نوع دوم بشدت از پدر به پسرانش به ارث رسیده، سن شروع 

ابتال به اعتیاد پائین تر بوده، و همراه با رفتارهای ضداجتماعی، و خشن و تهاجمی می 

کمتری در مایع ( HIAA-5)هیدروکسی ایندول استیک اسید  -3این افراد غلظت . شود

از این نظر است که بسیاری از محققان معتقدند که الکلیسم نوع دوم، و . نخاع دارند

مبتالیان به شخصیت ضداجتماعی، که اختالل شیمیائی مشابهی دارند، دارای اختالل 

می ( مستی)این افراد فقط وقتی که دچار مسمومیت با الکل . ژنتیکی مشترکی هستند

کسانی که مکرراً مرتکب آدم کشی %  83در فنالند . ت به خشونت می زنندشوند، دس

شده، و به زندان می افتند الکلیک هائی هستند که اختالل شخصیت ضد اجتماعی هم 

در مبتالیان به الکلیسم نوع مردانه احتالالت شخصیتی از نوع انگیزه ای . دارند

(impulsivity) مبتالیان به این اختالل از سنین قبل  .و لذت گرائی بوفور دیده می شود

از ده سالگی، بدون اثر الکل شروع به رفتارهای مختل کرده، و بعد از بلوغ که به 

الکلیسم نیز مبتال می شوند، به این گونه رفتارها و با شدت و وخامت بیشتری ادامه می 

اختالل شخصیتی  لذا، بعضی باور دارند که ابتال به الکل در این افراد ثانوی به. دهند

اگر سابقه ی الکلیسم در پدر این نوجوانان وجود نداشته باشد، یکی از اقربای . آنهاست

. مبتال به الکلیسم است نی دائی و یا پدربزرگ مادری آنهامرد درجه ی اول مادرشان، یع

ویژگیهای رفتاری این گروه با الکلیسم نوع دو معمولی تفاوت داشته و توارثی وابسته به 

مقدار آنزیم مانوآمین آکسیداز در پالکتهای این الکلیک ها بمراتب . دارند Xکروموزوم 

کمتر از الکلیسم نوع اول، یعنی گروهی است که مبتال به اختالالت شخصیتی این گونه 

 . نیستند
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خانوادگی، شیوع  -علیرغم درگیری برابر با شرائط جنایت زای اجتماعی 

بمراتب کمتر از جنایتکاران مبتال به  یکاران غیر الکلمحکومیت های جنائی در جنایت

لذا . محکومیت های جنائی رابطه ی مستقیمی با شدت الکلیسم دارند. این بیماری است

شاخص اندازه گیری مناسبی برای شدت  (recidivism)تمایل به عود اعتیاد و جنایت 

یتکارانه در کسی است که این نوع عود تکرار رفتار جنا. دو اختالل مستقل ژنتیکی است

بعد از مجازات، و یا درمان، و تعلیم برای جلوگیری از تمایل به این گونه رفتارها، 

ولی، عوامل محیطی بیشتر از عوامل ژنتیکی در تعیین . دوباره به آنها دست می زند

اختالل شخصیتی از انواعی که . شدت الکلیسم و در نتیجه شدت جنایت مؤثر هستند

ال به شدت تنوع پذیر شده، و از رفتارهای مخاطره انگیز ابائی ندارد، زمینه کودک مبت

وجود همین دو عامل شخصیتی در . ی شخصیتی برای ابتال به الکلیسم نوع مردانه است

 . می رساند%  73به %  2کودک، شانس ابتال به الکلیسم را از 

Michael Bohman, Predisposition to Criminality: Swedich adoption studies in 

retrospect.که قبالً به آن ارجاع شده است . 

تا حد ، و محصوالت آن که والدین تربیتی -ساختارهای طبیعتی شکی نیست که 

 ویژگیهایعامل اصلی ایجاد خارج از خانواده هم هستند،  اجتماع شرائط زیادی مفعول

افراد یک  بین فردیی هاتاررف. است ی هسته ای هر خانوادهساختار  منحصر به فرد

، با ایجاد رفتار و افکار و ساختارهای سرشتی و اکتسابی مغزهایشان خانواده را هم

در حقیقت می توان یک خانواده را هم یک سامانه ی نوظهور  .شکل می دهند برنامه ها

در نظر گرفت که اجزاء آن را افراد خانواده تشکیل داده، و رفتار این اجزاء و رفتار 

. کلی خانواده را فعل و انفعاالت بین آنها با خودشان و با محیط اطرافشان تعیین می کنند

و مفعول اتفاقاتی است که روابط بین اجزاء این سامانه را  ،رفتار خانواده ها پویا بوده

اکتسابی، کمیت و کیفیت همین فعل  –با در نظر گرفتن توانهای سرشتی . تغییر می دهند

ذکاوتی خانواده را شکل می  –اوضاع اقتصادی  نه تنهااست که  ن فردیبی و انفعاالت

همین خصوصیات را می  .، بلکه ویژگیهای آینده ی فرزندان را نیز تعیین می کننددهند

شکی نیست که نیروهای . توان به یک ده، شهر، کشور و تمامی بشریت توسعه داد

هستند و با سهولت  خانوادگی و یا اجتماعی بمراتب قدرتمند تر از نیروهای شخصی

 همه یبطور خالصه، . مثبت و یا منفی دهند رنگبیشتری می توانند زندگی افراد را 

ژن و  اتنشان دهنده ی این هستند که ارتباط مطالعات زیست شناسی و جامعه شناسی
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مول ژنتیکی رفتارها فر فینوتایپی برقرار می کنند که در ظهور هائ مکانیسم محیط

 .ارنددخالت د

تشخیص خوب از بد رفتارهای اجتماعی در انسانها محتاج رشد زیر سامانه  

در سالگی  68است که در سن  های درگیر در رفتارهای اجتماعی قشر جلوپیشانی مغز

الگی را س 68های قضائی  دستگاه لذا در بیشتر. توان کافی پیدا می کندمردان و زنان 

در  ، منجمله ازدواج و طالققرارداد های گوناگونبرقراری  .سن بلوغ قانونی می دانند

، زیرا مغز جوانتر ها قادر به داشته باشندارزش قانونی سالگی نباید  68از سنین کمتر 

توانند می همه ی جوانب امر نبوده و خوب و بدهای اجتماعی را نحداقلی ارزیابی 

با سن بلوغ جنسی  این سن برای دخترها و پسرها یکسان است، و. کنندقضاوت  درستیب

بلوغ جنسی . ، ارتباطی نداردمی دانندآن را معیار بلوغ مغزی که در فرهنگهای باستانی 

مغز انسان هستند، و نمی  عالیغددی مستقل از ساختارهای  –مربوط به ساختار مغزی 

، منجمله تشخیص مصالح و منافع توانند معیاری برای تعیین توان های عالی مغز

رعکس رشد زودرس سامانه ی تناسلی نسبت به سامانه ی اجتماعی ب .باشند شخصی

یکی از  ، و وظائف بازدارنده ی قشر جلوپیشانی از رفتارهای انگیزه ای کننده ی انسان

عوامل اصلی ناهنجاری های رفتاری نوجوانانی است که قادر به کنترول فشارهای لذت 

در کشورهای متجدد به . ندنیست این بخش های مغزشانبخش رفتارهای جنسی توسط 

در همین . سال ارزش قانونی نمی دهند 68قراردادهای ازدواج در سنین کمتر از 

سال با افراد کمتر  68کشورها برقراری روابط جنسی، بهر طریقی بین بالغین بیش از 

 های عالی مغز انسان سامانه رشد باید متذکر شوم که. سال جرم محسوب می شود 68از 

( عمر متوسط انسانها بدون کمک علم طب)میانگین طول عمر طبیعی ، که گیسال 23تا 

نکته ی جالب این است که اگر انسانها تا این سن دست از رفتارهای . ادامه می یابد ،است

و تا  ضداجتماعی برندارند، اختالل عمیقی در ساختار عملکردی مغز آنها وجود دارد

ندرتاً کسی که تا این سن . ت بار خواهند زددست به رفتارهای شرار فرصت پیدا کنند

دست به رفتارهای ضداجتماعی می زند، مگر رفتارهای سالم اجتماعی داشته، بعد از آن 

اکثر معتادان در این سن . ده و یا گرفتار اجتماع مختلی شوددچار اختالل اکتسابی مغز ش

ز آنها را تغییر اساسی دست از اعتیاد می کشند، مگر این که اعتیاد ساختار نورونی مغ

که آنها را به سمت اعتیاد  داده باشد، و یا از ابتدا دجار اختالالت مغزی عمیقی بوده باشند

شیوع رفتارهای ناهنجار حتی در افراد مبتال به اختالالت مختلفه ی مغزی . کشانده باشد

اکتسابی  ضایعاتدچار مغز اگر از این سن به بعد، . کاهش پیدا می کنددر این سنین 
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بدون هیچ . ندرتاً شروع به نشان دادن رفتارهای ضداجتماعی می کنند شخاصانشود 

اگر اجتماع دچار ناهنجاری شود . شکی همه ی این شرائط تابع سالمت اجتماعی هستند

همه ی این معیارها بهم خورده و نمی توان از هیچ کس و در هیچ سنی انتظار داشت که 

به . دماعی پرهیز کرده و یا جلو انگیزه های خود را بگیری از رفتارهای ضداجتبخوب

مانع  در تمامی سطوح، اگر با تمهیدات گوناگون بتوان سالمت اجتماعیحفظ شرط 

، بعد از این سن این گونه رفتارها ندرتاً دش ینرفتارهای ضداجتماعی افراد تا این سن

شرور می تواند در هر سنی عاملی اجتماع  ولی، باز هم باید تأکید کرد که .اتفاق می افتند

 . برای بروز رفتارهای شرارت بار افراد باشد

می  ی ضداجتماعی شایعی که اکثر نوجوانان پسر مرتکب می شونداز رفتارها

و ، قمار، و مواد روانگرا تخریب، مصرف الکل نزاع، ،های کوچک توان دزدی

. را نام برد (عیبراساس ضوابط اجتما)ممنوعه برای سنشان رفتارهای جنسی 

 –ساختار اجتماعی عواملی از قبیل رفتارهای اجتماعی انسانها بشدت تقلیدی هستند، لذا 

اخالقی بودن این ضعف و نوع  ،شدت و قوانین و آداب و رسوم رایج هستند که فرهنگی

برای مثال در اجتماعاتی که مصرف مواد روانگردان . گونه رفتارها را تعیین می کنند

در اجتماعاتی که سران . ی نیست، قضاوت در باره ی آن هم متفاوت خواهد بودغیرقانون

و  و یا بوضوح از مواد روانگرا استفاده می کنند، ،حکومت به دزدی و چپاول مشغولند

نمی توان حتی با وضع مجازاتهای سنگین  است در آنها یا دروغگوئی بیماری شایعی

معیار و شاخص های . ع شرارتها دست نزنندافراد اجتماع به این نوانتظار داشت که 

نی و مفهومات بسیار متفاوتی پیدا امع هم رفتارهای شرارت بار در زمان صلح و جنگ

ارتکاب به چنین رفتارهای ضداجتماعی در دوران جوانی توسط کسانی که  .می کنند

سرزده از رفتارهای شخصیت ضد اجتماعی ندارند، و شدت و ضعف این رفتارها، با 

ی دیرپا در امل اصلی شرارتهاوعیکی از که  شخصیت ضداجتماعیبیماری  مبتالیان به

از  بسادگی شته و نمی توان مرتکبین را از این نظرحد و مرز مشخصی ندا انسانهاست،

 .هم تفکیک کرد

در مورد باید بتوان تعریف اختالل را مانند تمامی محصوالت زیست شناسی، 

حالت : زیادی دارد در پارادایم های مختلف معانیاختالل . مشخص کردهم رفتار انسانها 

 خوردگی؛ بهم در یک سامانه ی فیزیکی بعنوان یک صفت ؛خارج از انتظار بی نظمی

ایجاد کننده ی یکی از  بعنوان فعل ؛عملکرد سیستماتیک و یا نظم ظریف یک سامانه

ه هدفی مورد نظر بوده طبیعی که برای رسیدن ب؛ فقدان نظم و یا ترتیب ویژگیهای فوق
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که رفتارهای قابل انتظار  سالمت جسمی و یا روانی خوردگیبهم  ؛و یا الزم آمده است

مردم یک اجتماع ؛ انحراف از آن چه که اکثریت در سامانه ی حیاتی خلق نمی شوند

طبیعی و سالم قبول  ،بطور دلخواهانه، و یا بر اساس عرف، عادت، و یا رسم و رسوم

، باز هم براساس آن چه رفتار اجتماعی قانونمدار و صلح آمیز خوردگی بهمو کرده اند؛ 

در مورد رفتارهای تعریفی ابهام . تمامی معنی اختالل می دهند ،که اجتماع انتظار دارد

و چهارچوبی که  ،هاتعیین شدت وضعف رفتار. وجود داردضداجتماعی شرارت بار نیز 

رفتارهای ضد اجتماعی به ابهام کلی کردن تعریف  گیرند،این رفتارها در آن انجام می 

ی منفعل تمامی ها که تعیین کننده ،طبیعت وانینطبق قام که بارها نوشته من . می افزایند

طبیعی حق این  هستند، سامانه ی حیاتبخشی از آن یعنی و  ،حاکم بر جهان معیارهای

، ی که الزام داردتا حدهر کس است که برای ارضاء احتیاجات هومئوستاتیک خودش 

کوشش کند تا بتواند ادراک در کنترول بودن بر عواملی را پیدا کند که بقائش را تهدید 

در مورد رفتارهای  خارج از اجتماعات انسانی، بخصوصدر هرم غذائی . می کنند

ولی در مورد انسانها که . هیچ گونه منع طبیعی یافت ها نمی توانو طعمه گر ها طعمه

شدن و حفظ روابط اجتماعی محتاج شده اجتماعی  به حول و تکامل بشدتدر نتیجه ی ت

حق همین انجام دهد که  یحق ندارد که رفتارارضاء این احتیاجات در راه هیچ کس ، اند

انجام چنین . ایجاد کند وانعیم رده و یا در این راه برای آنهارا از دیگران سلب کطبیعی 

، و دوامدر صورت شدت  که یهائرفتار ستند،ی شرارت بار و ضداجتماعی هائرفتاره

 د توانستننخواه افراد اجتماعشده، بطوری که مناسب  برقراری روابط اجتماعیمانع 

و دوام معیار شدت . در راه بقاء سعادتمند و همراه با سرخوشی خود کوشا باشند

ی ئهاشاخصنه تنها  ،در سطوح فردی، خانوادگی و یا اجتماعیرفتارهای ضداجتماعی 

خاصی و متن در هر زمان اجتماعی را  کیفیت زندگی فردی، خانوادگی وکه  هستند

که  د هستندافراایجاد رفتارهای دراز مدت در اصلی  عوامل، بلکه تعیین می کنند

 . بصورت بازخوردی همین رفتارها را در آینده شکل می دهند

در دوران  ی سرشتی در کودکانی هستند کهروانشناسان در جستجوی ویژگیها

نوجوانی و بلوغ رفتارهای شرارت بار و ضد اجتماعی انجام داده و یا مبتال به شخصیت 

ضد اجتماعی بودن دو جنبه دارد، یکی مطالعات مربوط به  .ضداجتماعی می شوند

این بخش شامل . مطالعه در باره ی علت شناسی این رفتارها، یعنی اتیولوژی آنهاست

که فرد مبتال را به  می شود بیماریهای بالینییا و  ی،سرشتتعیین ساختار ژنتیکی یا 

از این گروه می توان شخصیت ضد  .انجام رفتارهای ضد اجتماعی سوق می دهند سمت
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خود رفتار های ضد مطالعه ی جنبه ی دوم . اجتماعی و بیماری های روانی را نام برد

نت، دروغگوئی، دزدی و هستند که شامل تهاجم، خشوو تعیین و تعریف آنها اجتماعی 

 . امثالهم می شوند

 تمامی مطالعه یدر ، و تعیین درجات آنهاسوبژکتیو شدت و دوام هایشاخص

در مطالعه ی . ندو از نظر عملی از اهمیت زیادی برخودار بوده، صادق هارفتار

کودکان در تعیین نوع رفتاری آنها و تعیین پیش آگهی از نظر شخصیت ضد اجتماعی 

رفتار های سرپیچی کننده و مخالفت با : ام رفتارهای زیر ارزیابی می شوندشدت و دو

اضطراب کم یا به  ؛بی قراریکم توجهی و والدین در کودکان قبل از سن دبستان؛ 

؛ وابستگی و یا تنبیه در برابر رفتارهای ناشایستیا نگرانی کم  اصطالح خونسردی

؛ و خطرناک از رفتارهای آسیب زا اباجتن کاهش ؛و یا مجازات از حد به پاداش کمتر

ی که در ارزیابی معیارهای دیگر. یرفتارهای تهاجمو  تنوع خواهی زیاده از حد؛

نوع  رفتارهای کودکان مورد استفاده قرار می گیرند وجود شدت و دوام اختالل در

غیراجتماعی شده؛ وجود یا  –غیر تهاجمی؛ اجتماعی شده  –تهاجمی  :رفتارها هستند

 .واکنشهای هیجانی در انجام رفتارها غیاب

مسئله ی بسیار جالب توجهی در کودکان سن استقرار رفتارهای خشونت آمیز 

؛ ظهور این گونه رفتارها در کودکان کم سن و سال دال بر اختالالت مغزی. است

نسبت به یکدیگر و  خواهران و افراد دیگر خانواده ،برادران ،والدین یتهاجم رفتارهای

بین و روابط آسیب شناسی های روانی افراد خانواده، فعل و انفعاالت  به کودک؛نسبت 

افراد ارتباطات ضعیف  ؛اغتشاشات خانوادگی ؛جنایتکار بودن والدین در آن؛ فردی

کودک با که مانع تطابق سالم  هستند،تربیت و سرپرستی نامؤثر و باالخره  خانواده با هم؛

از قبیل افسردگی های وخیم،  ان،در مادر ت روانیاختالال. می شوندمتون اجتماعی 

، اضطرابدر این اختالل ) (general anxiety disorder) عمومی یاضطراباختالل 

و دلشوره ی شدید، غیرقابل کنترول و اغلب غیر منطقی در باره ی مسائل  نگرانی،

و ضد الکل،  ، اعتیاد به(دنکه تناسبی با منشاء واقعی اضطراب نداروجود دارد روزمره 

د، تا همین نمختل در کودکان داراثر بیشتری بر شیوع رفتارهای اجتماعی بودن 

و ضد اجتماعی بودن  ،و مواد مخدر به الکل اعتیاددر حالی که . اختالالت در پدران

ً اثرات  انپدر آسیب شناسی . مشابهی بر رفتارهای دراز مدت کودکان می گذارندتقریبا

بیشتر باعث ایجاد اختالالت روانی دراز مدت در پسرانشان می  مادراندر های روانی 

اضطراب و ترسهای بیماری زای مادران موجب اختالل رفتاری . شوند تا در دخترانشان
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همه ی این عوامل می توانند تا حدی دال بر . خالص در دوران نوجوانی پسران می شوند

ن می توانند ن اختالالت در والدی، ولی وجود ایاختالالت ژنتیکی در یک خانواده باشند

طوری ساختار خانوادگی را بهم بزنند که محیط کشت مناسبی برای رفتارهای مختل 

عوامل اجتماعی  شکی نیست که .شوندو هم در سنین باالتر  ،هم در سنین کودکیکودکان 

  .دخیل هستند این گونه رفتارها و تداوم بشدت در بروزهم 

. ماعی با ضریب هوشی مسئله ی جالب توجهی استاجت ارتباط رفتارهای ضد

این ارتباط هم در ضریب های هوشی کم و هم در ضریب های هوشی بسیار باال دیده 

شکی نیست . ضریب هوشی توان مستقلی از کیفیت رفتارهای اجتماعی است. می شود

که اختالالت مغزی که باعث کاهش ضریب هوشی شدیدی می شوند می توانند 

کسانی که ضریب هوشی باالئی دارند اگر دچار . شخص را هم مختل کنند رفتارهای

این . اختالالت رفتاری بوده و یا ضد اجتماعی باشند، معجونی وحشتناک ایجاد می کنند

های قدرت  سطوح مختلف اجتماعی درمی توانند با استفاده از هوش سرشارشان  افراد

سرشت ضداجتماعیشان آنها را به ولی،  کنند، اقتصادی، سیاسی، یا نظامی پیدا

ل سرشتی در خواندن و کودکانی که بعل. تبدیل می کند افراد اجتماعاتخطرناکترین 

 .هستندرفتارهای ضداجتماعی  می شوند در خطر ابتال بهاشکال نوشتن دچار 

که چه رفتارهای مختلی در  شود این است که باید مشخصمسئله ی مهمی 

چه رفتارهائی را روابط اجتماعی تعیین می  ،هستند ژنتیکیکودکان ناشی از اختالالت 

برای . چگونه این رفتارها را متأثر می کنند طبیعت و تربیت انسانهاد، و ارتباط بین نکن

که مبتال به شخصیت ضداجتماعی هستند  فرزندان پدر و مادریشده است که  لوممثال مع

ام می دهند، لذا باید تعیین شود که باالئی رفتارهای بزهکاری انج یآمارضریب های با 

آیا این کودکان شخصیت ضداجتماعی را از طریق ژنتیک به ارث برده اند، یا این که 

رفتارهای والدین مبتال به این گونه رفتارهای ضداجتماعی باعث بزهکاری و یا 

 از این گذشته رفتارهای شرارت بار شامل طیف وسیعی هستند. جنایتکاری آنها شده اند

، که که در یک طرف طیف تک رفتار غیرقانونی و یا غیر اخالقی ای قرار می گیرد

یا پایائی در زندگی شخصی و یا نظم و موجب اختالل قابل مالحظه  تکرار نشده

قرار می در طرف دیگر طیف رفتارهای تعداد معدودی از انسانها  .نمی شوداجتماعی 

و مانع تطابق ، بوده ت زیادی برخورداراز وخام، گیرند که بطور روزمره تکرار شده

 همیندر . می شوند بهم خوردن نظم اجتماع به درجات مختلفی ا، ویمبتالیان با اجتماع

چه معیارهائی مفعول در تعیین اختالل در رفتار خاصی،  که رابطه باید تعیین شود

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


  

 612 

در معموالً برای تعیین اختالل رفتاری . م تجربی قرار می گیرندوشاخص های عل

می کنند که  ءکودکان به گزارش مادرها، معلمین، روانشناسان و روانپزشکانی اتکا

 تشخیص هامعیارهای و تعاریف،  .هستند آنهاارزیابی  رفتارهای این کودکان و یا درگیر

 Diagnostic and) است که در کتاب رفرانس روانپزشکی به نام ویژگیهائیبر اساس 

l Disorder)Menta Statistical manual of  یاDSM این کتاب هر . آورده شده اند

  .تا با آخرین پیشرفتهای علوم مربوطه به روز شود می شودچند سال یک بار بازنویسی 

 ی که از اوان عمر از کودکانی سر می زنند کهرفتارهای شرارت باراکثر 

ادامه می  اهستند، در دوران بلوغ آنهرفتاری و یا شخصیتی اختالالت انواع  به مبتال

در فقط که  و بزهکاری هائی رفتارهای شرارت بارمحققان زیادی در حالی که  .یابند

ناشی را رفتارهای طبیعی ای می دانند که دوران بلوغ ظاهر می شوند اوان نوجوانی و 

و  ،کوشش برای بدست آوردن حق و حقوق بالغیناجتماعی،  واکنش به اختالالت از

بنظر من مهمترین عامل رفتارهای بزهکاری در . هستندتماع طغیان برعلیه اولیاء اج

نوجوانانی که در اجتماعات هنجار زندگی می کنند فقدان تناسب در توان ساختارهای 

بخصوص )غدد جنسی  وفعالیتهای حرکتی، زیاد برای مثال توان . مختلف مغز است

ساختارهای ن در تناسب با توادر نوجوانان که ( سطح باالی تستوسترون در بدن

، و مراکز اخالق اجتماعی و مدیریتی قشر قشرجلوپیشانیرفتاری بازدارنده ی 

، می تواند عامل مهمی در ه هنوز رشد کافی پیدا نکرده استک ،نیستندای  جلوپیشانی

 شورش، ولو نوع نرم آن برعلیهبه تمایل . دنطلوع رفتارهای بزهکاری در نوجوانان باش

آنها را ، اشغال کرده اندکه  نمی دانند ان آنان را مناسب مناصبیاولیائی که این نوجوان

. این افراد را مستحکم کرده استکه جایگاه  می کنند ی در اجتماعبه بهم زدن نظم تشویق

ً رفتارهای اخیر  ناشی از آسیب شناسی های مغز و روان هستند و پیش آگهی های  ندرتا

گاهگاهی برای برقراری نظم های ره رفت، همان طور که قبالً هم اشا، و بهتری دارند

 .جدید در اجتماعات بی عدالت مفید واقع می شوند

در همیشه رفتارهای ضداجتماعی بعلل فیزیولوژیک و ساختارهای فرهنگی 

، ولی این امر هم بشدت به اوضاع اجتماعی وابسته بوده و هستمردان شایع تر از زنان 

حداقلی که همیشه در اجتماعات وجود داشته و  برای مثال شیوع فحشاء، بیش از. است

همیشه مربوط به عقب ماندگی های ذهنی و ساختارهای ناهنجار دستگاه عصبی، 

 است هر اجتماعی از زناننسبتاً ثابتی  در تعداد و آمیگدال بخصوص سامانه ی لیمبیک

جتماعی بهم خوردن نظم ا ؛(زدود بکلی نمی توان روسپیگری را از هیچ اجتماعی لذا،)
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 و ؛بهم ریزی ساختار هنجار خانوادگی ؛های اخالقیو معیارسقوط شاخص  ؛اقتصادی –

شیوع اعتیاد در خود زنان و یا والدینی که آنها را وسیله ی دسترسی به مواد  بخصوص

توسط افراد یا و سوء استفاده های جنسی از دختران در سنین پائین و  ؛روانگرا می کنند

 . روسپیگری می شوندافزایش   باعث بشدتخانواده، 

رفتارهای ضد اجتماعی که باعث درگیری با قانون می شوند از سنین گفتیم که 

سالگی به حداکثر رسیده و از آن به بعد به سرعت  31سالگی شروع و در سن  62-63

شیوع این گونه رفتارها حدود سن . دنسالگی به حداقل می رس 31کاهش یافته و در سن 

ادامه ی رفتار های شرارت بار . سالگی می رسد 63-62سن  ه همان شیوعبسالگی  23

در سامانه ی اجتماعی  ثابت فیزیولوژیکی تاختالالوجود دال بر بعد از دوران نوجوانی 

 این اختالالت. است مغز یعنی بخش جلوپیشانی آن، در هماهنگی با سامانه ی لیمبیک

، که یادگیری اخالق اجتماعی می شوند ، ومانع برقراری روابط سالم اجتماعیطوری 

از طرف دیگر اختالالت رفتاری . هستندتا سنین بسیار باال ادامه ی جنایتکاری  باعث

می بین آنها، افراد خانواده و محیط های آموزشی دوران کودکی عامل ایجاد کشش هائی 

ا در ربار می توانند رفتارهای شرارت باعث تقویت آسیب شناسی شده، و شوند که 

رفتارها، خلق و خو، و زمینه ی روانی شخص واضح است که . دوران بلوغ ادامه دهند

بطور دوجانبه ای خانوادگی اوست، بلکه  - ساختار اجتماعی محصول سرشت ونه تنها 

 حلقه یگی و اجتماع خود او تأثیر گذاشته، و در موارد ناهنجار بر ساختار خانواد

. بیشتری را باعث می شودجاد رفتارهای ضد اجتماعی معیوب تقویت کننده ای برای ای

مانند  ،چند عاملی از طرف دیگر ظهور رفتارهای مختل ناشی از ساختار ژنتیکی

بیماری دیابت، افزایش فشار خون، سرطان، )ژنتیکی چند عاملی دیگر بیماریهای 

ج موفق برای مثال یک ازدوا. به محیط بسیار وابسته است ،..(.بیماری های عروقی و

رام بخش در خانواده آو بتوانند روابطی  ،بین زوجی که از نظر سرشتی سالم بوده

انگیزه های خوبی برای تحمل شرائطی ایجاد می کند که کودکان خانواده برقرار کنند 

زه هائی که به آنها ، انگیپیدا می کنندغیرقابل احتراز در زندگی نابسامانی های موقتی 

وجود شغلی . دنتارهای بزه کاری در شرائط بد اجتماعی را می دهتوان پیش گیری از رف

و  اجتماع آرام ؛را می کندخانواده با ثبات که کفایت برطرف کردن احتیاجات  با در آمدی

ی برای بهم زدن تهدیددر آن اولیاء امور و  ،در آن خشونت نهادینه نشدهکه  با ثباتی

ساکنینش در چشم انداز قابل رؤیتی زندگی جنبه های مختلف ودن بر ادراک در کنترول ب

حتی  می توانند موانع بسیار قدرتمندی برای بروز رفتارهای شرارت بار ،ایجاد نمی کنند
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. باشند در کودکانی باشند که ممکنست تمایلی سرشتی برای رفتارهای شرارت بار داشته

که  والدین جنسیبی بند و باری های  ؛قمار ؛مواد روانگرا ؛الکل اعتیاد بهبرعکس، 

 –ساختار مختل سیاسی  ؛نابسامانی های اجتماعی ؛ساختار خانواده را تهدید می کنند

نهادینه کردن خشونت به هدف  ؛اجتماعی -رفتار شرارت بار رهبران سیاسی  ؛قضائی

های که بی ثباتی  کالن اجتماع بی ثباتی های اقتصاد ؛برقراری ثبات ظاهری در اجتماع

و امثال این  ؛نبود الگوهای اخالقی مناسب در اجتماع ؛ه ها ایجاد می کنندمالی در خانواد

نه تنها بروز و شیوع زنجیره های علت و معلولی متنوعی ایجاد می کنند که  ها،

رفتارهای ضد اجتماعی را در سنین نوجوانی افزایش می دهند، بلکه صحنه ی نزاعی 

که حق که با برقراری قانون جنگل د، کنن ایجاد میزیست شناسی افراد اجتماع برای بقاء 

. می شوند سنین باالتریتا ادامه ی رفتارهای شرارت بار  با زورمندان است، باعث

های داخلی و  برقراری ناگهانی بی نظمی های این گونه در اجتماعات در نتیجه ی جنگ

 توسط رهبران اجتماعی –تغییر ناگهانی بافت سیاسی  ؛انقالب ؛یا بین کشوری

که موانعی برای را  سدهائیمی توانند .. .فساد حکومتی و ؛سقوط فرهنگی ؛ایدئولوگ

را هم که محتاج دست زدن به این گونه  برداشته و بالغین سالمی هستند،ار بروز این رفت

رفتارها نبوده اند، به هدف برطرف کردن احتیاجات روزانه، به انواع رفتارهای 

رانت  کم فروشی، اختالس، دزدی، دستبرد، ،ی، دروغشرارت بار از قبیل کاله بردار

بارها گفته . و رفتارهای خشونت بار دیگر مجبور کنندفحشاء،  ،انواع تجاوزات خواری،

. که در رفتارهای انسانها تک رابطه ی علت و معلولی نمی توان جست و تأکید می کنم

آنها اثر کیفیت وانند بر محصول عوامل زیادی هستند که می ت ی اجتماعی انسانهارفتارها

شیوع رفتارهای شرارت بار در هر اجتماعی بشدت متغیر است، . خوب و یا بد بگذارند

 سال قبل 11111انسانها در عرض ساختار ژنتیکی به احتمال زیادی و از آن جا که 

تفاوت رفتارهای درون اجتماعی و بین اجتماعی طی تاریخ ، مانده استنسبتاً ثابت باقی 

. استآنها گوناگون و متون محصول تغییر در عوامل اجتماعی  هر زمان خاصی،و در 

شخصیت ضداجتماعی بین سیاه پوستان و سرشتی شیوع اختالل در امریکا برای مثال 

 -تاریخی ولی سیاهان بعلت عوامل  ،یکسان است ، مانند هر نژاد دیگری،سفید پوستان

انواع به اعتیاد  و ،رفتارهای جنسی – اقتصادی –اجتماعی  –خانوادگی  –فرهنگی 

رفتارهای دست به بمراتب بیشتر  که گرفتارش می شوند،روانگرا مواد خاصی از 

پوستان شاید تفاوت ضریب هوشی سیاه . و با قانون درگیر می شوند زدهشرارت بار 

. در درگیری آنها با قانون، و گرفتار شدنشان باشد امریکائی با دیگران، عامل دیگری
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ی، این تفاوت ضریب هوشی نیز می تواند محصول محیط ناهنجاری باشد که بعضی ول

در اثر کثرت همین رفتارهاست که اجتماع . از کودکان سیاه پوست در آن رشد می کنند

از آنها داشته، با آنها با شدت بیشتری برخورد قضائی  تبعیض آمیزی منفی برداشتهم 

بزرگی برای خارج شدنشان از این  شده که مانع اپیدحلقه ی معیوبی در نتیجه و  ،کرده

  .ایجاد کرده استگرداب 

اجتماعات که محیط های کشت رفتار های افراد آن هستند کیفیت رفتاری همه 

ی افراد را متأثر می کنند و حتی در ظهور رفتارهای ناهنجار ناشی از اختالالت 

ی بروز رفتارهای خوب و بد را کیفیت اجتماعات آستانه . ژنتیکی هم تأثیرگزار هستند

در اجتماعات پیشرفته و صلح آمیزی که در آنها عدالت اجتماعی . برند میو باال پائین 

 پیاده شدهسیستم های قضائی بی طرف، اقتصاد سالم، و قوانین دموکراتیکی  ،برقرار شده

 منظور رفعکه بر همه ی افراد آنها حکمفرما هستند، ساکنین با ساختار ژنتیکی سالم به 

و  ،احتیاجات زیست شناسی خود کمتر دست به انجام رفتارهای شرارت بار می زنند

برعکس در اجتماعاتی که . حاضرند ثروت و یا فقر عمومی را به اشتراک بگذارند

، تا حد خانوادگی به تمامی سطوح فرهنگیشان -اجتماعی  –سیاسی  ساختارهای معیوب

بمراتب باالتر می  آمار رفتارهای شرارت آمیز ه کرده،رخن و رفتار بین اقرباء ژنتیکی

رود و کسانی را درگیر می کند که در اجتماعات سالم هرگز دست به چنین رفتارهائی 

در حقیقت اکثر جنایتکاریها محصوالت اجتماعی هستند تا محصوالت ژنتیک . نمی زنند

ساختار  افراد % 2 - 1 بیندر همه ی گروه های انسانی . مختل تعداد کمی از انسانها

و یا ضد اجتماعی می کند، و  ،ژنتیکی ای دارند که آنها را مستعد رفتارهای جنایتکارانه

از نظر رفتار اجتماعی  کرد،از اجتماع حذف  افراد را بطریقیهمه ی این بتوان اگر 

یکسان رفتار کنند، امری که در عمل  ی انسانیتمامی گروه ها انتظاری پیش می آید که

تغییرات سریع اجتماعی مانند انقالب، جنگ های داخلی و خارجی، . تفاق نمی افتدا

استقرار ایدئولوژی های منحط بر اجتماعات، آموزش و پرورش خشونت بار، شیوع و 

عادی شدن حقیقی و یا فرضی شرارت در اجتماع، باشکوه جلوه دادن رفتارهای خشن، 

ستم های قضائی، بی قانونی، حکومت های اقتصادهای غیرعلمی و فاسد، بهم ریختن سی

آستانه ی رفتارهای شرارت بار را در کل اجتماع و در .. .و ، رسانه های ناسالمناهنجار

از طرف دیگر با استقرار ناهنجاریهائی از انواع فوق . تمامی سنین پائین می آورند

ارت بار استانداردهای اخالقی جامعه نیز تدریجاً عوض می شوند، و رفتارهای شر

تعیین این که چه رفتاری شرارت بار است را نیز ممکنست قابل قبول شوند، زیرا 
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نمی توان بجز  ، مانند هر سامانه ی ناهنجاراز اجتماع بیمار .اجتماعات تعیین می کنند

 .ظار داشتتان ناهنجاررفتار 

است که مطالعات مربوط به ارتباط مستقیم ساختار ژنتیکی در  به این دالئل

ارتباطی قابل  انجام شده مطالعات تمامی. یجاد انواع رفتارها دچار مشکل می شوندا

افراد در  تفاوت هایایجاد بین اثرات ساختار ژنتیکی در ( ولی نه خیلی شدید)مالحظه 

اثراتی که با سن . و انگیزه برای رفتارهای ضداجتماعی را نشان می دهند شیوع گرایش

در  توارثی -برای مثال اثرات ژنتیکی . ارها تفاوت می کنندو مقیاسهای اندازه گیری رفت

تا در  ،نشان می دهندبیشتر ایجاد رفتارهای شرارت بار و جنائی در بالغین خود را 

 ی استاختالالت در حقیقت ساختار مختل ژنتیکی عامل ایجاد. نوجوانان بزهکاری های

ل تمایل ژنتیکی برای اعتیاد به برای مثا. دآماده می کن کردن زمینه را برای جنایتکه 

 از کاراندازنده یباعث می شود که افراد تحت تأثیر الکل که عامل  ،الکل که ارثی است

می در دسترس نبودن الکل . انجام دهند رفتارهای جنائیبیشتر  ،قشر جلوپیشانی است

این امر . شوددراین افراد تواند مانع بزرگی برای برقراری این رابطه ی علت و معلولی 

چگونگی واکنشهای فیزیولوژیکی در مقابل . صادق است هم های دیگردر مورد اعتیاد

 tgypmot s)ایجاد رفتارهای انگیزه ای  هایطرح ، وتوجه کاهش توانمحرکها، 

bshs tso )مغز در تعیین عواقب دیررس رفتارها ناتوانی سرشتی  هاکه بر اساس آن

توان های ویژگی های بی شک . دنرت بار شود موجب رفتارهای شراندارد، می توان

غلبه نوع ، ظرفیت های سامانه ی حافظه، ذکاوت ،مختلف مغزی مانند شخصیتسرشتی 

که شعور شخص را شکل می  ،آن اکتسابی کمیت و کیفیت محتویات وی نیمکره ای؛ 

که همانطور . تعدیل می کنندتمامی ویژگی های رفتارها را در کوتاه و بلند مدت  دهند،

رح مفصلی داده شده، در این میان نیروی شدر فصل اراده ی کتاب خلقت و تکامل مغز 

اختالل سرشتی و یا اکتسابی در هر . فرضی ای که اراده خوانده می شود، نقشی ندارد

 . ایجاد کنند ناهنجاریمی توانند رفتارهای از انسانها یک 

 ،دو تخمکی ،تخمکی تکدوقلوهای بین ی ها و شباهتهای رفتارتفاوت تعیین

و یا بعلل مختلف از هم جدا  ،فرزندان یک خانواده که در خانواده ی خودشان بزرگ شده

ها، یتیم خانه ها و یا تحت سرپرستی خانواده های مختلف در آمده  پرورشگاهشده و در 

رفتارها مورد  مطالعات علل ایجادتجربی هستند که روانشناسان در ی ئمعیارها ،اند

  .می دهندقرار  استفاده
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نشان داده است که بزهکاری  در دنباله ی مطلب مطالعه ی ارجاع شده

ً م دو تخمکی و دو قلوهای تک تخمکیدر نوجوانان  ناشی از عوامل  بوده وشابه نسبتا

دو قلوهای در شیوعشان اجتماعی است، در حالی که رفتارهای جنایتکارانه که ناهنجار 

 .بیشتر تحت تأثیر عوامل ژنتیکی هستند ،داساسی دارتفاوت  دو تخمکی و تک تخمکی

را در محور  (tsoesnsto tos ysoeso) زوجی وافقشکل زیر درصد ت

و جنایت  (np sotms asmtospsoeC) نبزه کاری ها ی نوجواناضریب ی و دعمو

( ستون حاشیه دار) (se) لوهای تک تخمکیرا بین دوق (etpmd yotgs) های بالغین

رفتاری  وافقتدر صد دقت کنید که . نشان می دهد (ستون نقطه دار) (ae)و دو تخمکی 

بهم نزدیک بوده، ولی  و دو تخمکی در مورد بزهکاری ها برای دوقلوهای تک تخمکی

زوجی به معنی در صد  وافقت. در مورد جنایتکاری ها تفاوت قابل مالحظه ای دارند

رفتار بزهکارانه  وهای تک تخمکیدو قلاگر یکی از . رفتار مشابه بین دو قلوهاست

، و این خواهد داددیگری هم همین رفتار را نشان  % 31انجام دهد به احتمال بیش از 

اگر یکی از دو قلوهای . است % 81شاخص در مورد دوقلوهای دو تخمکی نزدیک به 

همین رفتارها در فرد دیگر  توافق رفتارهای جنایتکارانه انجام دهند شانس تک تخمکی

 31در دوقلوهای دو تخمکی به حدود رفتاری  توافقاست، در حالی که این  % 31دود ح

در دوقلوهائی  این مطالعات .دارندکه از نظر آماری ارزش  درصدهائی .می رسد %

انجام گرفته که هر دو تحت سرپرستی خانواده ی دیگری غیر از والدین ژنتیکیشان رشد 

 . کرده اند

 

 

 دوقلوها برای بزهکاری های نوجوانان و جنایات بالغین اطالعات : 62-61 شکل
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Goldsmith HH, Gottesman II, Heritable variability and variability in 

developmental psychopathology. In: Lezenweger MF, Haugaard JJ (Eds) Frontiers 

of developmental psychopathology. Oxford University Press, New York ,1995       

اطالعات زیاد دیگری در این مطالعات بدست آمده اند که در بعضی موارد  

 رفتاری وافقیکی این که چرا ت. نتیجه گیری ها را مشکل کرده اندمبهم بوده و 

د؟ ا فرزندان دیگر همان خانواده باشبرفتاری  وافقباید بیشتر از ت دو تخمکی هایقلودو

است، در حالی که اگر  .32ق وافیکی پسر و دیگری دختر باشد شدت تچرا اگر دوقلوها 

این ناهمخوانی ها . خواهد بود 1.27و اگر هر دو پسر باشند  1.21هر دو دختر باشند 

احتماالً نشان از اهمیت تقلید رفتاری، تبانی بین دو کودک یا بالغ هم سن و سال، و اثر 

 .ندجتماعی در هر سنی بشدت مؤثرهم نشینی است که در ایجاد رفتارهای ضدا

مقایسه ی بین خانواده های سوئدی و دانمارکی است که دیگر نکته ی جالب 

ی را بعهده گرفته اند که والدین بیولوژیکی آنها به دالئل مختلف، و به سرپرستی کودکان

در سوئد فقط به خانواده هائی  .تشخیص سازمانهای رسمی، قادر به این کار نبوده اند

جنایتکاری در آنها صفر سابقه ی جرم و ازه ی سرپرستی کودکان را می دهند که اج

باشد، در حالی که میانگین جنایتکاری در همین خانواده ها در دانمارک مانند بقیه ی 

و یا بزهکاری کودکان  نایتجشیوع مطالعات اثر توارث بر . است خانواده های اجتماع

و با در نظر گرفتن همین متغیر واحد  ،و کشوردر این دتحت سرپرستی قرار گرفته 

سوئد نصف همین  ی ناهنجار اجتماعی درهاایجاد رفتاردرتوارث نشان داده اند که اثر 

خانوادگی ای که های که محیط نتیجه گرفته اند  از این مطالعات .اثر در دانمارک است

ع بروز این گونه بیش از میانگین اجتماع خالی از رفتارهای شرارت آمیز باشند مان

 . رفتارها در زمینه های ژنتیکی می شوند

 Carey, G. 1994, Genetic and Violence. In: Reiss AJ, Miczek KA, Roth JA (Eds) 

Undestanding and Preventing Violance: Ciobehavioral influences, vol. 2. National 

Academy, Washington, DC, pp. 21-58   

در سربازانی  دو تخمکی و دو قلوهای تک تخمکیه ی دیگری که در مطالع 

که عوامل ژنتیکی  استنشان داده  بودنده که از جنگ ویتنام سالم به ایاالت متحده برگشت

سالگی، و بازداشتهای  63نقش اساسی در شیوع اولین بازداشت قانونی بعد از سن 

عوامل  ردامواین در . این سن دارندو ادامه ی رفتارهای جنایتکارانه بعد از  ،متعدد

برعکس، عوامل اجتماعی در ایجاد  .بازی نکرده انداجتماعی نقش قابل مالحظه ای 

و  ،قش اساسی داشتهنسال  63رفتارهای بزهکارانه یا جنایت آمیز در سنین کمتر از 
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در این مطالعه مشخص . کمتر مقصر بوده انددر این سنین  معیوب ژنتیکی هایساختار

زائی اجتماع بر افراد که در سنین نوجوانی ظاهر که اثر جنایت زائی و یا بزهکار هدش

دو اگر یکی از . می شوند، با خارج کردنشان از اجتماع بیماری زا از بین می رود

و دیگری از آن خارج شود،  ،در اجتماع شرارت بار باقی مانده قلوهای تک تخمکی

بشدت کاهش پیدا می کند؛ ها قلودر این دونوجوانی تشابه رفتارهای بزهکارانه ی دوران 

نشان  هدر این مطالع. دوران بلوغشان دارد های ولی این امر اثر کمتری در جنایتکاری

کیفیت های د شامل ناجتماعی که افراد را تحت تأثیر قرار می دهعوامل که  هداده شد

مناطق ی، کشور، خانواده، قوم و خویش، افراد محله، شهر، مؤسسات آموزشمختلف 

از طرف دیگر تفاوت ساختاری هر یک از این ها نقش . هستندا جغرافیائی و امثال آنه

یکی؛ تعداد  تبدر یک خانواده وجود والدین یا غی. عمده ای در این امر بازی می کنند

والدین؛ طرز رفتار با ، ذکاوت و شعور کودکان خانواده؛ وضع اقتصادی؛ شخصیت

که والدین با کودکان  زمان مفیدیمقدار ؛ ها و مجازاتها پاداش  ،یش تربیتکودکان؛ رو

مصرف ی والدین؛ هانوع باورسطح آموزشی والدین؛ و ؛ نوع شغلصرف می کنند

ن یا اطرافیان بالفصل؛ بیماری های انگراهای دیگر در والدیالکل، مواد مخدر و یارو

با هم رفتارهای جنسی والدین اده؛ روانی در والدین؛ رفتارهای جنایتکارانه در افراد خانو

جنسی جسمی و های سوء استفاده احتماالً از همه مهمتر و و یا خارج از آن؛  در خانواده،

بازی  در ایجاد رفتارهای شرارت بار نقشهای عمده ایاز عواملی هستند که  ،از کودکان

 . می کنند

انگیز محیطی  که مکانیسم های مخاطره معلوم شده استچنین  مطالعاتاز این 

چه در افراد با ژنتیک مختل و چه با  ،نقش عمده ای در بروز رفتارهای شرارت بار

ساختارهای ژنتیکی می توانند استعداد شخص برای تحت . افراد با ژنتیک طبیعی دارند

 ، مانند استفاده از آموزش و پرورش رسمیتأثیر قرار گرفتن توسط عوامل مفید اجتماعی

  .را هم شکل دهند

از اختالالتی که توارثی بودنشان در اکثر مطالعات مشاهده شده است می توان 

رفتارهای انگیزه ای همراه با تهاجم؛ رفتارهای تهاجمی : به این رفتارها اشاره کرد

خالص؛ رفتارهای ناشی از شخصیت های ضداجتماعی؛ بیماریهای روانی گوناگون 

 Agitated) راه با آشفتگیافسردگی های هم مانند جنون اسکیزوفرنی، و

Depression )انواعی از الکلیسم که . که بر کیفیت تهاجمی رفتارها تأثیر گذارند
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شخص را مستعد به رفتارهای انگیزه ای، تهاجمی، ضداجتماعی و رفتارهای 

 .خودتخریبی می کنند، نیز تمایل ژنتیکی دارند

. ل جواب داده شوندی باید سه سؤارفتاربرای هر ویژگی  تیکیژندر مطالعات 

ژنتیکی است یا نه؛ دوم ژن مربوطه را نقشه یابی  یرفتارویژگی اول این که آیا این 

روشن است که . کرد جستجوکرده؛ و سوم مکانیسم اثر این ژن را در ایجاد این رفتار 

. کم استی که چند ژنی است در انسانها فینوتایپ توجیهیافتن یک ژن خاص برای شانس 

و با دستکاری های ژنی  ،انع از این نشده است که در حیوانات آزمایشگاهیاین امر م

آنجا که از . دهندمورد مطالعه قرار  آنهای اثرات ژنهای معیوب را در رفتارهای تهاجم

شابهی جایگیری یادی دارند که در کروموزوم های مشابه زموشها و انسانها ژنهای م

نی در موشها اختالل رفتاری ایجاد کند، ژتغییر کرده اند، می توان نتیجه گرفت که اگر 

 . همین امر هم در انسانها اتفاق می افتد

سالهاست که محققین با مطالعات بالینی متوجه شده اند که تفاوت در یک و یا 

مطالعات بعدی ژنهای درگیر در این تفاوتهای . چند رفتار تهاجمی در موشها ارثی هستند

ژنهای درگیر در رفتارهای پیچیده دو دسته اند، یکی  .رفتاری را مشخص کرده اند

. (gsosgsoyhte)پیکری و دیگری ژنهای تک  (polymorphic) پبکرینهای چند ژ

کروموزوم است توالی ژن ها در ، یا دی اِن اِ تغییر در توالی نوکلئوتیدی پولی مرفیسم 

نوع موجود زنده ای  ثلث ژنهای هر. ندارند زنده موجود واضحی در که معموالً اثر سوء

مربوط به ویژگی پیچیده ای را می توان با  ژنهای پولی مرفیک ِ. پولی مرفیک هستند

ژنهای  .و مورد مطالعه قرار داد ،یافتهنقشه برداری از محل خاصی از یک کروموزوم 

درگیر در یک ویژگی پیچیده را با مطالعه ی اثر موتاسیون و یا از کار  تک پیکری

ژنهای مونومرفیک و پولی  تفاوت در ساختار. مورد مطالعه قرار می دهندآن  انداختن

نوع موجود زنده  متعلق به هربین افراد گوناگون اختالفات  عوامل وجود یکی ازمرفیک 

 اثرمطالعه ی روش دیگر مطالعه که ژنتیک معکوس خوانده می شود، . است( فینوتایپ)

. بر رفتارهاست( osposdosoogtddsoo) ناقالن عصبی محصوالت ژنها، در این مورد،

ای مغزی هستند که در انتهای ناقالن عصبی مواد شیمیائی ساخته شده در داخل نورون ه

( گیرنده)مخصوص آزاد شده و با پروتئین جداری در فضای سیناپس ها و  آکسون

ترکیب شده و فعالیت های  ،عصبی نورون بعدی در سلسله مراتب پردازشی اطالعات

به . توانند تقویتی یا تضعیفی باشند این تعدیالت می. دنرا تعدیل می کنها نوروناین 

مربوط به ژن رمزگزار چندین گیرنده ی ناقالن  دی اِن اِ  منظور انجام این گونه مطالعات
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 ی حیوان آزمایشگاهیآنها را در تخمک لقاح یافته  کرده، (clone)عصبی را همسازی 

ی که با این تعدیالت ژنتیکی ن عصبی را در رفتار حیواناتو اثرات ناقال ،تزریق کرده

نژادهائی از موش ها که . بطور مفصلی مورد مطالعه قرار می دهند ،متولد می شوند

ارزش زیادی برای مطالعه ی اثر  هستند،موتاسیون  درگیر در رفتارهایشان دچارژنهای 

با هم این ژنها را ثابت نگاه می ین موشها مبا زاد و ولد ه. دارا هستند هاژنها بر رفتار

سروتونین ناقل عصبی نشان داده اند که این گونه ای مطالعات  برای مثال .دارند

(sotoSsosd ) یا(3-hCtostCdoCydsgtos =la3 )هایمسئول رفتار تهاجمی موش 

 . النه اش استبه  ردنر نسبت به موش نر تازه وا

کی ژنهای مسئول انواع رفتارهای امید بر این است که باالخره مطالعات ژنتی

موجودات مغز دار، و نقش آنها را در توسعه و بیان رفتارهای اجتماعی از توالی 

نوکلئوتیدهای دی اِن اِ، تا ساختار پروتئینی که رمز گزاری می کنند، تا بیان سلولی و 

. زندتوالی زمانی، تا وظیفه ی فیزیولوژیکی و باالخره عواقب رفتاریشان را روشن سا

ژن  3برای مثال . این یافته ها برای مطالعات رفتارهای انسانها بسیار مفید خواهند بود

است که در  Pbیکی از آنها به نام ژن . برای پرخوری در موش ها یافت شده اند

این ژن رمز گزار پروتئین یا عاملی است که از . جایگیری کرده است 1کروموزوم 

بنظر می رسد که وظیفه ی این . خون ریخته می شود سلول های بافت چربی به جریان

اگر این ژن . بر هایپوتاالموس باشد" از خوردن دست بکش"پروتئین ایجاد دستورالعمل 

موتاسیون پیدا کرده یا بطور آزمایشی از کار انداخته شود، موش مبتال این اخطاریه را 

ژن مشابه با آن . ه می دهدتولید نکرده، در نتیجه احساس سیری نکرده، و بخوردن ادام

   . جایگیری کرده که در تنظیم اشتها درگیر است 7در انسان در کروموزوم 

، و ناقالن شیمیائی عصبی در سطح فیزیولوژیکی پردازش های عصبی

برای مثال سامانه . رفتارهای مشابهی را در همه ی حیوانات به نظم می کشند گوناگونی

ندگان و گوشتخواران رفتارهای طعمه گری آنها را ی ناقالن عصبی متفاوتی در جو

به این علت مشکل بتوان یافته های آزمایشگاهی در حیوانات را موبمو . تنظیم می کنند

، رفتارهای انسان ها را در و به هدف یافتن تفاوت ها از این جنبه. در انسان پیاده کرد

این مطالعات نشان . ه کرده اندموارد دفاع و یا حمله با همین رفتارها در موش ها مطالع

شیمیائی رفتارهای دفاعی و رفتارهای تهاجمی در همه  -داده اند که زیربناهای عصبی 

احتمال آسیب رسانی رفتارهای دفاعی بیش از و  ؛متفاوت هستنداندازه ای  تا ی حیوانات

له ات منجمحیوانهمه ی به این معنی که مغز . احتمال آن در رفتارهای تهاجمی است
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و از همه ی توانهای خود برای آسیب  ،در دفاع بیشتر سرمایه گزاری کرده انسانها

شاید به این دلیل است که در اکثر جنگها، اگر مدافعین . رساندن به مهاجم استفاده می کند

از حداکثر توانها و نیروی قهریه ی خود استفاده کنند، باالخره مهاجم اولیه شکست می 

در هرم . ارزش های متفاوتی دارند برای حیوانات دفاع و تهاجم از طرف دیگر. خورد

( رفع گرسنگی)غذائی در طبیعت، مهاجم برای رفع احتیاجات بالفصل هومئوستاتیکش 

 . کرده یا فرار می کندحمله می کند، در حالی که مدافع برای حفظ جانش دفاع 

 .وجود دارند برای هر نوع ناقل عصبی گیرنده های متنوع با اثرات متفاوت

یافت  آننوع  هیجده 3166زیاد بوده و تا سال  ( HT-5 )سروتونین  تعداد گیرنده های

نقشی که هریک در رفتارها و خلق و خوی انسانها بازی می کنند تحت بررسی . اندشده 

عصبی زیادی بر اساس همین مطالعات  –، و داروهای روانی های دقیق قرار دارند

 کردهاند که انقالبی در روان درمانی ایجاد  هگرفترف قرار شده و مورد مص ساخته

. درگیر هستند C/e6la3گیرنده های نوع فوق الذکر در مورد رفتارهای تهاجمی . است

بتال در مقابل در هر دو کروموزوم باعث می شود که موش م Cla3از کار انداختن ژن 

یرنده ی سروتونین بوط به گژن مر. نشان دهد موشهای نر دیگر تهاجمی مضاعف

Cla3  در حالی که ژن متناسب با آن در  ،قرار گرفته 1در موش ها در کروموزوم

 . جایگیری می کند 3است در کروموزوم  a6la3 انسان که مربوط به گیرنده ی

حمله، دفاع، نوزاد کشی و : نوع رفتار تهاجمی مشاهده می شود 2در جوندگان 

حتی طول زمان . ندهبری می کنتیک خاصی رهر یک از این رفتارها را ژ. شکار

در این موارد انجام می دهند را  و تعداد حمالتی که موش های مورد مطالعه ،حمله

  کروموزوم  یا پولی مرفیسمویژه ساختار . تعدیل می کنند متفاوتیساختارهای ژنتیکی 

ین در ححیوان را  تعداد حمالت ،جنس نر است شخص کننده ی ژنومکه کروموزوم م

کیفیت . می گذاردنبر زمان تأخیری شروع حمله یک نزاع تعیین می کند، ولی اثری 

 را یژنتیکهمین فرمول های رفتارهای تهاجمی این موش ها در مقابله با موش هائی که 

متفاوت انواع دیگر ژنتیکی فرمول دارند، با کیفیت همین گونه رفتارها با موش های با 

موش هائی که با  ،یرات ژنتیکشان آنها را مهاجم تر کردهموشهائی که تغی. دنمی باش

. معمولیتا با موشهای  کنند،طوالنی تر و خشن تر رفتار می  را دارند، تغییراتن همی

موشهای ماده ای است که  و نزاع بین موشهای نر معموالً بر سر منابعی ار قبیل غذا،

شروع، که این طور فکر می شود . را زیاد می کنند انشانس ادامه ی بقاء و جفت گیریش

و همه ی  و احتماالً بین انسانها ،نزاع بین موشهای آزمایشگاهیو ادامه ی باالگرفتن 
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 osospoes hsmttom) مربوط به ارزیابی توان وسائل و منابع در دسترس ،حیوانات

ys so) اگر ارزش این  .باشد نزاع برای طرفینمنابع  و ارزش این ،مقابل هایطرف

می و شدید نزاع بسیار طوالنی  ،و یکسان بماند ،دو طرف نزاع یکسان بوده برای عنابم

شانس موفقیت  ،اگر طی زمان ارزش این معیار برای یکی از طرفین باالتر رود. شود

یک طرف و یا  اگر ارزش منبع منازعه برای برعکس،. نهائیش در نزاع بیشتر می شود

یک جانبه و یا دوجانبه ، عامل برقراری صلح روددوطرف کاهش پیدا کرده و یا از بین ب

به واقعیت این موضوع در ادامه و اتمام جنگ اخیر بین ایران و عراق، و یا ) خواهد شد

 . (ادامه ی نزاع بین فلسطینی ها و یهودیان توجه کنید

که  هامایتوکوندریا، آنزیم موجود در )A-MAO( فقر آنزیم مانوآمین آکسیدیز اِ 

برای اولین بار در  متابولیزه کرده و از فعالیت می اندازد،نوراپی نفرین را  سروتونین و

ژن رمز . شده استند، گزارش دانمارکی که رفتار تهاجمی داشتمردان یک خانواده ی 

گروهی از موشها بطور آزمایشی حذف کرده اند تا اثر آن را در  گزار این آنزیم را در

در  ، وبرابر 3سروتونین تا مغز نوزادان مبتال غلظت  در. کنندمشاهده رفتار این حیوان 

 یو اختالل ،افزایش پیدا کردهدو برابر غلظت نوراپی نفرین مغز نوزادان و بالغین مبتال 

 مربوطهموشهای نر . در معماری سلولی در قشر حس بدنی این موشها مشاهده شده است

 . داده اند رفتارهای تهاجمی بیشتری نسبت به موشهای نر دیگر نشان

Brunner, H. G., et al. Abnormal Behavior Associated with a point Mutation in the 

Structural Gene for Monoamine Oxidase A. Science, Volume 262(5133) 22 Oct. 

1993. Pp578-580  

Cases, O. et al. Aggressive behavior and Altered Amounts of Brain Serotonin and 

Norepinephrine in Mice Lacking MAO-A. Science Volume 268(5218) 23 June 

1995, pp 1763-1766 

عالوه بر عوامل محیطی، رفتارهای تهاجمی در انسانها تحت تأثیر تنوع ژن  

های درگیر در مدار ها و شبکه های نورونی ای است که سروتونین بعنوان ناقل عصبی 

در مطالعه ای در آلمان اثرات محیط و اختالالت  .اسی بازی می کنددر آنها نقش اس

ژن رمز گزار  یعنیاز ژنهای درگیر در تولید و متابولیسم سروتونین  ژنتیکی در دو عدد

hydroxytryptamine transporter gene= 5-(5-سروتونین ی  کننده حملپروتئین 

HTT)،  مانوآمین آکسیدیز ِا و)A-MAO( در این . العه قرار داده اندرا مورد مط

را با توان پیش  A-MAO مربوط به جینوتایپمطالعه اثرات مستقل عوامل محیطی و 

عوامل محیطی در این مطالعه  .نده ادر ایجاد رفتارهای مختل مشاهده کرد .72بینی 
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دخیل بوده اند، در مبتالیان به این اختالل ژنتیکی بشدت در ایجاد رفتارهای خشونت بار 

کسانی که  % 21کسانی که رفتارهای خشونت بار می کرده اند، و  % 23ر حالی که د

. با فعالیت کمی نشان می داده اند A-MAOژن  ،به این گونه رفتارها مبتال نبوده اند

 HTT-5 جینوتایپنکته ی جالب توجه اثر دوجانبه ی بین محیط رشد دوران کودکی و 

محیط نامساعد  ،اگر این ژن کم فعالیت باشدبر رفتارهای خشونت زاست، بطوری که 

این یافته ها پیچیدگی . دوران کودکی رفتارهای خشن دوران بلوغ را پیش بینی می کند

روابط بین ژنتیک، محیط زندگی و رفتارهای خشونت زای دوران نوجوانی و بلوغ را 

 . می کنندتر روشن 

Andreas Reif, et al. Nature and Nurture Predispose to Violent Behvior: 

Serotonergic genes and Adverse Childhood Environment. Neuropharmscology 

(2007) 32, 2375-2383   

  

. شکل شماتیکی از سامانه ی منتشر و وسیع سروتونین در مغز انسان:  62-66شکل 

عقده های ، لوب گیجگاهی، هایپوتاالموس، قشر نو مغز،  (Raphe) هسته های رافه

قاعده ای، تاالموس، مخچه و طناب نخاعی در شکل و به ترتیب حرکت عقربه های 

سامانه ی سروتونین شامل آکسون های باالرونده از جسم  .ساعت، نام گزاری شده اند

آکسونهای . ، و پائین رونده بطرف طناب نخاعی هستندنورونهای واقع در هسته ی رافه

در مخچه، هایپوتاالموس، عقده های قاعده ای، حاوی سروتونین بطور منتشری 
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و تمامی قشر مغز، بخصوص قشر لوب پیشانی ختم شده، و این ناقل  ،تاالموس، آمیگدال

 .را در فضاهای بین سیناپسی در این محل ها آزاد می کنند عصبی

 

 

به . در مغز  (B) نوراپی نفرین و (A) مقایسه ی توزیع سروتونین: 62-63 شکل

از جسم به نیمکره ها آکسون های حامل نوراپی نفرین . وزیعی دقت کنیدشباهت ت

 .سرچشمه می گیرند (Locus ceroleous)نورونهای واقع در منطقه ی الجوردی 

 

 

. شیمیائی را نشان می دهد  (synapse)شکل شماتیک فوق یک سیناپس: 62-62شکل 

ربه های ساعت عبارتند ترجمه ی جمالت از سمت چپ و پائین، و به ترتیب حرکت عق

غشاء پِس سیناپسی برای ناقالن عصبی گیرنده دارد؛ ناقالن عصبی توسط غشاء : از

آزاد می شوند؛ پایانه ی آکسونی؛ ( بیرون افکنی)مکانیسم اکسوسایتوز پیش سیناپسی و با 
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تولید می کنند؛ کیسک های  ATP (adenosine triphosphate)مایتوکوندریا ها 

 .ناقالن عصبی هستند؛ دندریت نورون دومی سیناپسی حاوی

  RNکه در شکل واقع در ساقه ی مغز که  (msyhs)ی رافه در هسته 

اکسیده حاوی سروتونین هستند، ( آنها همه ینه )تعداد زیادی از نورونها مشخص شده، 

را آنزیمی به  HIAA)-(5 استیک اسید هایدروکسی ایندول-3به  این ناقل عصبیشدن 

هسته های رافه گروهی از هسته های با اندازه ی . به عهده دارد کسیدیزآآمین نام مانو

 ،آکسون هاطریق از ، انتقال وظیفه ی اصلی آنها سنتز که متوسط در ساقه ی مغز هستند

داروهای ضدافسردگی . هستندمغز  مناطق متعدد و مختلفه ی درو آزاد کردن سروتونین 

دوباره ی سروتونین به داخل نورونهای ترشح کننده  که بطور انتخابی بازدارنده ی جذب

این  در محل آزاد شدن سروتونین در سیناپسهای آکسون های نورونهایهستند،  نی آ

این مواد مانع جذب دوباره ی سروتونین آزاد شده در سیناپس  .کنندمی عمال اثر هسته اِ 

آن طوالنی تر و  اتو اثر ،، در نتیجه سروتونین طوالنی تر در سیناپس باقی ماندهها شده

بخشهای مختلف این هسته با تمامی مناطق مهم مغز ارتباط برقرار . شوندمی  قوی تر

، هسته (gsmopo)که شامل هسته ی رافه ی بزرگ ( دُمی)هسته های تحتانی . دنمی کن

بطرف  ،هستند( sboepopo) و هسته ی رافه ی مبهم ،(ysmmttpo)ی رافه ی بی رنگ 

زاد شدن سروتونین آو  ،ها به شاخ خلفی نخاع ختم شده این رشته. می فرستندنخاع رشته 

یکی از مخدرهای را تنظیم می کند، که  (moisyhsmto) در این بخش ترشح انکفالین

، و نقش این گروه از داروها اثر ضد دردی این توزیع. ستی ضد درد ادرون زا

با یا بدون  بعضی از بیماران. می کند توجیه در سامانه ی حس درد را سروتونین

، و نقاط پراکنده ی دردناکی ردهای مزمن، حساسیت پوست و عضالتدچار دافسردگی 

این . می گویند (fibromyalgia) ادر تمامی بدن خود می شوند، که به آن فایبرومایالژی

 . بیماران بخوبی به داروهای مؤثر بر این سامانه جواب می دهند

و پشتی رشته های  ،(میانی)، هسته ی فوقانی مرکزی هسته ی رافه ی پانسی

فرستاده و در کیفیت های بسیاری از  مغزنیمکره های را به طرف  اکسون های خود

این اثرات توجیه کننده ی خاصیت ضدافسردگی این . عملکردهای مغز تأثیر می گذارند

 opyosehtsogsdte) ارتباط دو جانبه با هسته های فوق کیاسمائی. داروها هستند

opemst ) خواب و کیفیت های  ،است مغز عملکردهای تناوبات شبانه روزیکه در گیر

در این کار اختالل . و آماده باشی را تنظیم می کند حواس جمعیشدت و ضعف  ،بیداری

ی، بی حالی و بی خوابشکایت از بی عامل ، با نواحی پراکنده در مغز ارتباطات دوجانبه

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


  

 627 

 ، اختالل در( Pseudodementia یا نسیان کاذب)اختالل حافظه توجهی، حواس پرتی، 

کاهش و  حواس پرتی. بیماران مبتال به افسردگی است در تمایالت جنسی، و بی اشتهائی

، اختالل ت می کندتوجه مانع به یاد سپردن اتفاقات شده، و بیمار از کمی حافظه شکای

استحاله باال ممکن است با نسیان های شده و در سنین گفته که به آن نسیان کاذب  شایعی

 .مانند بیماری آلزهایمر اشتباه شود ای مغز

 در متابولیسم سروتونینگوناگونی مختل کننده ی ژنتیکی های یون موتاس

بیماران مبتال که اغلب مردها د که نباعث می شو ها این موتاسیون. ندگزارش شده ا

های اربا کوچکترین تحریکی رفت بوده و گریز بشدت خجل، منزوی، دوست هستند

وپامین، نورآدرنالین و دفع ادراری محصوالت متابولیسم د. نشان دهندشدیدی تهاجمی 

سم تکرار های مرفیاز پولی  این بیماری ناشی. هش می یابدبیماران کااین در  سروتونین

اختالل حاصل  .است Xp11-21 در آدرس کروموزومی (y –e) سایتوزین –آدنوزین 

 . از کار می اندازد ار Aیز ین آکسیدمانوآمآنزیم ژن رمز گزار 

Brunner HG, Nelen MR, van Zandvoort P, et al 1993 X-linked borderline mental 

retardation with prominent behavioural disturbance: phenotype, genetic 

localization, and evidence for disturbed monoamine metabolism. Am. J Hum 

Genet 52:1032-1039       

شده اند که ممکن است موجب اختالل  یافتمانوآمین آکسیدیز  انواع متفاوت ژن

و ساختار پروتئین  ،در توالی اسید های امینه تیاختالال. شوند بی قراری / کاهش توجه

یافت شده اند که  سروتونینگیرنده ی دوپامین، و چهار گیرنده ی  از ها در سه نوع

و ( lgypmot tdC)ممکن است در ایجاد اختالالت رفتاری از قبیل انگیزه ای بودن 

 .تهاجمی بودن دخیل باشند

گیرنده های سروتونین متنوع بوده و بشدت در تنظیم وظائف گوناگون مغز درگیر 

ی ژن های رمزگزار پروتئین، (la-3)جدول زیر انواع گیرنده های سروتونین . هستند

سازنده ی این گیرنده ها، دستگاه های درگیر آنها در بدن، وظائف، و دخیل بودنشان را 

 بیماریها نشان می دهددر 

 

 

 اثرات بالینی  دستگاه درگیر              ژنگیرنده         

 

1BHT-5    HTR1B      اضطراب، یادگیری،   اعتیاد، تهاجم، مرکزی      عروق خونی، عصبی 
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حرکات، حافظه، خلق     

نعوظ، رفتار ، و خو

ض عروقیجنسی، انقبا

حرکات، حافظه، خلق و 

تار جنسی، خو، نعوظ، رف

 انقباض عروق

______________________________________________________________ 

 

1DHT-5    HTR1B        عروق  عروق خونی، عصبی مرکزی    اضطراب، حرکات، انقابض 

   

1E    HT-5   HTR1E           عروق خونی، عصبی مرکزی  

1FHT-HTR1F    5            میگرن    عصبی مرکزی 

A2HT-HTR2A    5            اعتیاد، اضطراب، اشتها، شعور،                  عروق خونی، عصبی مرکزی 

    تصورات، یادگیری، حافظه،      گوارش، عصبی محیطی،                                                

 و خو، ادراک، رفتار خلق صاف               کتها، عضالتپال                                        

جنسی، خواب، تنظیم حرارت،                                            

 انقباض عروق                           

2BHT-HTR2B  5  اضطراب، اشتها، قلب             عروق خونی، عصبی مرکزی

عصبی محیطی،               گوارش،و

رکات دستگاه گوارش، عروق، ح

        پالکتها، عضالت صاف عروق

تنظیم  خواب، انقباض عروق

درجه ی حرارت، انقباض عروق 

 نعوظ، گیرنده ی نوراپی نفرین

 

C2HT-HTR2C    5    ،اضطراب، اشتها، قلب و                 عصبی مرکزی عروق خونی         

            گوارش، عصبی محیطی،

     دستگاه ،  عروق، حرکات

پالکتها، عضالت ،  گوارش

کننده  تعدیلخواب،         صاف

  رفتارهای و خلقی اعتیاد، 

 جنسی
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3HT-5               HTR3       گوارش    انقباض عروقی، اعتیاد، عصبی مرکزی و محیطی                              

اضطراب،استفراغ،حرکات                  

 رش، یادگیری، دستگاه گوا

 حافظه، تهوع، اشتها      

4HT-5               HTR4       دستگاه گوارش، یادگیری، عصبی مرکزی و محیطی 

 تنفسحافظه، خلق و خو،     گوارش     

5AHT-5          HTR5A       خواب، حرکات   عصبی مرکزی 

5BHT-5       HTR5BP       ان ژن کاذب استدر جوندگان عمل می کند، در انس 

 

6HT-5       HTR6                  ب، شعور، یادگیری،اضطرا  عصبی مرکزی 

 حافظه، خلق و خو        

7HT-5    HTR7     اضطراب، حافظه، خلق و   عروق خونی  

 خو، تنفس، خواب، تنظیم   عصبی مرکزی       

 درجه حرارت، انقباض               گوارش                                                

  عروقی                                                                         

 

نیز رفتارها  کنترولدر  HT)-(5هایدروکسی تریپتامین -3 سروتونین یا نقش

ر ب در مغز سالم اثر بازدارندهبطور طبیعی باید مجازاتها  .بخوبی شناخته شده است

از بین رفتن باعث  سروتونینکاهش فعالیت های  .شته باشندرفتارهای مشابه در آینده دا

علیرغم و  تجربه اندوزی نکرده،از رفتارهای مختلش ، و بیمار مبتال این اثر مفید شده

همین کاهش باعث اختالل در توان . کنندمی این رفتارها دو باره ظهور  ،مجازات

رفتارهای تهاجمی ای می شود که بر علیه تولید وگیری از بازدارنده ای مغز برای جل

که نوعی خود آزاری منفعل است که ممکنست به  عتیاداو مانند خودکشی، ) خود شخص

در مایع نخاعشان تمام فنالندی هائی که . و دیگران به اجرا در می آیند ،(مرگ بیانجامد

یافت ( HIAA-5)یک اسید است هایدروکسی ایندول-3در غلظت  قابل مالحظه ایکاهش 

-3 .می زنندی و بیش از نصف آنها باالخره دست بخودکش بوده،مبتال به الکلیسم شده 

 .هایدروکسی ایندول استیک اسید محصول متابولیسم سروتونین در مغز است

Linnoila VM, et al 1983 low cerebrospinal fluid 5-hydroxyindolacetic acid 

concentration differentiates impulsive from non-impulsive violant behavior. Life 

sci 33:2609-2614  

Linnoila VM, et al 1992 Biological correlates of suicidal risk and aggressive 

behavioral traits. J Clin Psychiatry 12:S19-S20       
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اند، گرچه  قرار گرفتهمطالعه مورد به اختالل رفتاری انگیزه ای که  مبتالیان

مجموعه ی الکلیسم، رفتارهای . اکثراً مبتال به الکلیسم شده بودند ولی جوان بوده اند،

و از والدین به فرزندان منتقل می  ،انگیزه ای و تمایل به خودکشی در این افراد دیده شده

ر مایع د HIAA-5کاهش . که نشان دهنده ی مکانیسم مشترک سروتونینی است ،شوند

 .یافت شده است ،میمونهائی هم که دچار اختالل کنترول رفتاری بوده اند نخاع

و  ،انگیزه ای داشته که رفتارهای 3در فنالند و در مبتالیان به الکلیسم نوع 

 DNA) دی اِن اِ بین عالمت گزار  مستقیمی ارتباط ،تمایل به خودکشی نشان داده اند

marker)  رمز گزار تریپتوفان هایدروکسی لیز ژن  7در اینترون شماره

hydroxylase) (tryptophane،  غلظت باHIAA-5  یافت شده در مایع نخاعشان

 . اند داشتهانگیزه ای رفتارهای که  دیده می شود این ارتباط فقط در جنایتکارانی. است

یز مورد مطالعه قرار گرفته در بالغین ن بی قراری/ ژنتیک اختالل فقر توجه 

مطالعات توارثی نشان . هستندمبتال بالغین به این اختالل رفتاری  % 3بطور کلی . است

مانند نوع دوران کودکی آن حدود  ،ابتال به نوع بالغین این اختاللارثی داده اند که تمایل 

ابتالء ژنتیکی مشابهی بین نوع بالغین و نوع دوران  یمطالعات وسیع. است % 21-21

شده  اختالالت در ژن های دیگر هم یافتدر بعضی موارد  ،عالوهب .اند کودکی نشان داده

 62 کدهرین و ] 3 Latrophillin(LPHN3) ] 2لتروفیلین اختالالت خاص دو ژن. اند

](CDH13) Cadherine 13[  در در تمامی عمر باعث کاهش توجه و بی قراری

کی از اعضاء ن رمز گزار یکی از لتروفیلین هاست که یژ LPHN3. می شودمبتالیان 

. است coupled receptors)-(G protein گروه گیرنده های زوج شده با پروتئین جی

و هم در انتقال پیام های بین سلولی نقش بازی  ،هم در چسبندگی سلول ها بهم لتروفیلین

. یکی از اعضاء کدهرین هاست ژن رمز گزار (CDH13 ) 62-کدهرین . می کند

هستند که با استفاده از کلسیم سلول های ن های غشائی از پروتئی گروهی کدهرین ها

تنظیم منفی  62-وظیفه ی کدهرین . بافتها را بهم متصل کرده و به آنها شکل می دهند

 و ،جنینی رشد آکسونی است، یعنی جلوی رشد بیش از حد آکسونها را حین رشد مغز

ز این پروتئین مانع انواعی ا. می گیردکه سلول ها از هم متمایز می شوند،  هنگامی

ناشی از اثر مواد اکسید کننده که  ،می شودمرگ غیرالتهابی سلول های اندوتلیال عروق 

با خارج  و ،بوده (LDL) این پروتئین گیرنده ی لیپوپروتئین های با تراکم کم. است

در انواع مختلفی این پروتئین . مانع تصلب شرائین هم می شود کردن آن از گردش خون،

 .می شود (hypermethylated)طانها بیش از طبیعی متیله از سر
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ی از پلهای اتصالی است که از کدهرین یک. در بافتهاساختار اتصاالت سلول های مجاور  :62-26 شکل

 .کلسیم استفاده می کند

Franke, B. et al. The genetics of attention deficit/hyperactivity disorder in adults, a 

review. Mol. Psychiatry. 2012 Oct; 17(10):960-87 

بی قراری را تا دوران بلوغ ادامه / کسانی که اختالل کم توجهی  % 31تقریباً 

تمایل به . می دهند مبتال به اعتیاد به مواد روانگرای مختلف، بخصوص الکل می شوند

ن است که ژنتیک و ممک شته،و این اختالل هر دو عامل توارثی قابل توجهی دا اعتیاد

 -3اختالل در نواحی کروموزومی حاوی ژن حامل . هم داشته باشندبا مشترکی 

( 2cHT 5(سی  - 2 روکسی تریپتامیندهای - 3 و 5)-5TH( 3 - هایدروکسی تریپتامین

 .گزارش شده و ممکن است ژنتیک مشترکی داشته باشند
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Johann M, et al. Comorbidity of alcohol dependence with attention deficit / 

hyperactivity disorder. Alcohol Clin Exp Res. 2003 Oct; 27(10):1527-34  

ارتباطی بین ژن داشته اند، مکرر مرد که با قانون درگیری  632در مطالعات 

بخصوص پولی . ستشده ا تارهای انگیزه ای خشونت بار یافتحامل سروتونین و رف

در این ژن بخوبی پیشگوی رفتارهای این گونه در این افراد  جایگزینی/مرفیسم حذف

نقش عمده ای در بیان این اختالل  هم البته در همین مطالعه عوامل محیطی .بوده است

 . ژنتیکی بازی کرده اند

Retz, W. et al. Association of serotonin transporter promoter gene polymorphism 

with violence: relation with personality disorder, impulsivity, and childhood 

ADHD psychpathology.Behavioral Science & the Law. Volume22, issue 3, 

pp.415-425, 2004 

در موش های صحرائی باعث آرام شدن آنها شده و  1AHT-5تقویت کننده های 

موشهائی که . دفاعی می شود در شرائط اضطراب آور مانع بروز رفتارهای تهاجمی و

را از کار انداخته  ،در انسانهاست 1DβHT-5 که معادل ،1BHT-5 گیرنده هایدر آنها 

، داده اندنشان  دبر علیه موشهای تازه وار ی شدیدی رفتارهای تهاجمی مقابله کننده ،اند

5- اختالل کار گیرنده ی .داشته باشند یاختالل رشدی یا رفتاری دیگراین که بدون 

1DβHT باعث کاهش چرخش متابولیکی HT-5  شده و در نتیجه غلظتHIAA-5  در

و  1DαHT-5. مایع نخاع پائین می افتد، وضعیتی که در افراد انگیزه ای مشاهده می شود

1DβHT-5  انسان ها وجود  (اجسام مخطط)و استریاتوم  یاد در سامانه ی لیمبیکزبمقدار

انسان در  1DαHT-5  ژن گیرنده ی. دگان استجون 1BHTمعادل  1DβHT -5 .دنردا

سایتوزین اسید اینه ی جایگزینی یک  .است شماره ی یک جایگیری کرده کروموزوم

در ساختمان پروتئین رمز اثری ظاهراً  6231بجای تایروزین در نوکلئوتید شماره ی 

 % 61.7 در حالی که .بنظر خاموش می آیدو  ،گذاشتهن ی این ژن هگزاری شد

 22 و اند؛ دهدچار شخصیت ضداجتماعی بوکه  آنها یقبل اعقاب بالفصلو یا  ،ومینمحک

 % 2.3فقط . دچار چنین پولی مرفیسم ژنی هستند رفتاری تافراد مبتال به اختالال %

در . دهند پروتئینی نشان می –چنین پولی مرفیسم ژنی  بدون این اختالالت رفتاریافراد 

 نه تنها، هستندماعی که دارای پولی مرفیسمی این گونه افراد مبتال به شخصیت ضد اجت

این بلکه افراد دیگر مشاهده می شود،  ر علیهمی انگیزه ای، و عادتی برفتارهای تهاج

مقدار زیادی مواد  بلعکوشش های انگیزه ای برای خودکشی، مانند بریدن رگ، مبتالیان 

 . هندنشان می د را حلق آویزکردن خودشانداروئی یا سمی، و 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


  

 633 

انسان جایگیری کرده  1در کروموزوم  1DβHT-5ژن رمز گزار گیرنده ی 

همین ژن هم  816اره ی زین بجای گالیسین در نوکلئوتید شمجایگزینی سایتو. است

 .شدن شخصیت ضداجتماعی می شود باعث پیدا

Lappalainen J, et al 1995 mapping of the serotonin 5-HT1Dβ autoreceptor gene on 

chromosome 6 using a coding region polymorphism. Am. J Med Genet 60:157-

161  

Lappalainen J, et al 1995 Identification, expression, and pharmacology of a Cys 
23

 

 Ser 
23 

substitution in the human 5-HT2C receptor gene (HTR2C) Genomics 

27:274-279  

سامانه در تنظیم واکنشهای  ،که در تمامی مغز پراکنده است 2cHT-5 گیرنده ی

غدد داخلی در مواجهه با . نقش اساسی دارد به محرکاتی غدد داخلی یا اندوکرین 

ها تروپین ، منجمله آدرنوکورتیکومحرکات درونی و بیرونی هورمون های زیادی

(adrenocorticotopines) ،آکسی توسین (oxytocin) کتینو پروال (prolactin) 

مواد شیمیائی آزاد شده از غدد . آزاد می کنند که در کمیت و کیفیت رفتارها مؤثرند

ژنهای این نوع گیرنده ی . و بر همه ی بدن اثر می گذارند ،داخلی در خون ریخته شده

و  ،های آن عملکردهای گیرندهبه و  ،شده( کلون)و همسازی  ،سروتونینی شناخته

توسط مواد  این گیرنده هاو یا تحریک  از کار انداختن،نی و روانی به واکشنهای هورمو

 مرکلروفنیل پیپرازین تجویز ماده ی شیمیائی ای به نام. ستشیمیائی پی برده شده ا

merachlorophenylpiperazine)=(mCPP   که بازدارنده ی گیرنده های گوناگون

HT-5  2منجملهcHT-5  هوسشان به مصرف  افزایش باعثبه معتادان به الکل است

هورمون های فوق ترشح در غیرمعتادان باعث افزایش  mCPPمصرف . می شود الکل

اختالل در واکنش به این ماده  .اثر در الکلیک ها دیده نمی شود الذکر می شود، ولی این

در مبتالیان به شخصیت . شخصیت ضد اجتماعی نیز مشاهده می شود مبتالیان بهدر 

اختالل در بدنبال تجویز همین ماده، یا معتادان به مواد روانگرای دیگر  ضداجتماعی و

این بیماران  2cHT-5در ژن . آزاد شدن پروالکتین و کورتیزول مشاهده می شود

 گزارش شده است 32جایگزینی اسیدامینه ی سرین بجای سیستئین در جایگاه شماره ی 

( 
23

Ser  
23

(Cys . این جابجائی در ترمینالc خش خارج سلولی گیرنده اتفاق می ب

  mCPPبه تفاوت واکنش  (oocyte) مطالعات انجام شده در سلولهای پیش تخمکی. افتد

دقت کنید که چگونه جابجائی یک . با سلول های سالم نشان داده استرا سلول های مبتال 
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تخمک اسید امینه در یک ژن سرنوشت انسانها را حتی قبل از تبدیل پیش تخمک مادر به 

 . کندتعیین می 

Lappalainen et al 1995, Identification, and pharmacology of a Cys
23

  Ser
23 

sunbstitution in the human 5-HT2c receptor genes. Genomics 27:274-279    

گزارش  7HT-5 و 2AHT-5  دیگر هم در گیرنده ایهجابجائی های اسید امینه 

شده و گیرنده ی بعضی از  پراکندهدر تمامی مغز  2AHT-5 گیرنده های .شده اند

جنون مورد استفاده قرار می که در ، هستند( clozapine) مانند کلوزاپین داروهائی

و بخصوص در هسته ی  ،توزیعی موضعی داشته 7HT-5در حالی که گیرنده ی . گیرد

نقش اساسی  ،استتناوب فعالیت های شبانه روزی مغز  تنظیم فوق کیاسمائی که درگیر

 .بازی می کند

D. Goldman, J. Appalainen, N. Ozaki, 1996 Genetics of criminal and antisocial 

behaviour. Wiley, Chichester (Ciba Foundation Symposium 194) p 139-154   

مبتال که مقدار سروتونین تولید و متابولیزه شده در مغز الکلیک های نوع دوم 

گزارش شده  نپائی ،بطور عادتی دست به تهاجم می زنند بوده، و تارهای انگیزه ایبه رف

این افراد دچار اختالل در  وافتاده، مایع نخاع این بیماران پائین  HIAA-5  .است

تاری شبانه ف، دست به خودکشی زده، در نظم تناوب رشدهکنترول رفتارهای انگیزه ای 

سطح تستوسترون مایع نخاعی این . هستند قرار بیو  ،دچار اختالل بوده شانروزی

رفتارهای تعیین کننده ی  یکی از معیارهایکه  ،بیماران باالتر از طبیعی است

در این گروه از بیماران که در . استبه این گونه اختالالت مبتالیان در ضداجتماعی 

تریپتوفان  پولی مرفیسم در ژن رمز گزار ،فنالند مورد مطالعه وسیع قرار گرفته اند

 .بوفور یافت شده اند 2cHT-5هایدروکسی لیز و ژن رمز گزار گیرنده ی 

5-پولی مرفیسم در ژن رمز گزار تریپتوفان هایدروکسی لیز با کاهش شدید 

HIAA  طی عمر مبتالیانی که الکلیک در مایع نخاع همراه بوده و شانس خودکشی را

همین بیماران تمایل . مراتب باال می برندب ،دنو رفتارهای انگیزه ای نشان می ده ،بوده

اختالل خلق و  داشته،به رفتارهائی دارند که بخودشان آسیب رسانده، تمایالت انگیزه ای 

 . نیز دارا هستندخو و شخصیتی 

در مایع نخاع مبتالیان به موجود  سروتونیندر مطالعات زیادی مقدار 

5-داروهائی که گیرنده ی . ده استرفتارهای انگیزه ای مهاجم کمتر از حد طبیعی بو

1BHT را تحریک می کنند باعث کاهش رفتارهای تهاجمی در حیوانات می شوند. 

موشهائی که دارای ژن موتاسیون یافته این گیرنده هستند، رفتارهای تهاجمی بیشتری 
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افزایش مقدار سروتونین طی زمانهای طوالنی در بیماران مبتال به . نشان می دهند

 ی می شود، که نتیجه سروتونینباعث تغییر در تراکم گیرنده های  A-MAO اختالل

کار می  سروتونینکه با واسطه گری گیرنده های  استنهائیش کاهش فعالیت نورونهائی 

انجام می  MAOIکه با استفاده از داروهای موسوم به  A-MAOبازداری کار . کنند

 این افزایش. ین در مغز می شودباعث افزایش قابل مالحظه ی غلظت سروتونگیرد، 

 .می شود وضعتطابق ثانوی به این ایجاد حالت باعث 

در مغز مکانیسمی  ،ایجاد تعادل عملکردی، و براساس طرح ژنتیکیبه هدف 

وجود دارد که تعداد گیرنده ها و مقدار ناقل عصبی مربوطه را طی گذشت زمان تعدیل 

دل عملکردی نتیجه ی معنی که برای ایجاد تعا به این. کرده و نسبتاً ثابت نگه می دارند

اگر بعلتی . دمانموعه ی ناقل و گیرنده ی آن باید در هر مغزی با ثبات بفعالیت های مج

م باشد تعداد مقدار ناقل، بطور طبیعی و یا با مصرف مواد خارجی بیش از حد لزو

می گویند،  ationregul-downبه این مکانیسم تنظیم کاهشی یا . دگیرنده ها کم می شو

مسئله ساز مغزی  –روانی که هم در اعتیادها و هم در درمان های دراز مدت بیماریهای 

، که در درمان seP برای مثال مصرف طوالنی داروهای بازدارنده ی آنزیم. می شود

این امر یکی از . افسردگی بکار گرفته می شوند، باعث تنظیم کاهشی گیرنده ها می شود

 عوارض ناشی از قطع ناگهانی این گروه از داروها، و یا بی اثر شدن آنها عوامل ایجاد

می که تعداد گیرنده ها کمتر از حد طبیعی مصرف طوالنی،  با. ستبا گذشت زمان ا

و کاهش گیرنده ها  به محض قطع دارو، بعلت کاهش ناقل عصبی در دسترس، شود

 .برای بیمار پیش می آیدبالینی مضاعفی دشواری 

م ها بیشتر از مغز خاندر  سروتونینافراد طبیعی مقدار سوخت و ساز در 

و تمایلشان  ،ین امر باعث کاهش گیرنده های آن در مغز خانم ها شدهشاید هم. آقایان است

را بیشتر  خانوادگی  –، بخصوص در شرائط بد اجتماعی به ابتال به بیماری افسردگی

 .کند

ثر درجه ی آن خودکشی است، نیز مورد تمایل توارثی به خود آزاری که حداک

تمایلی توارثی به خودکشی در بعضی از . مطالعات ژنتیکی و توارثی قرار گرفته اند

معروفترین آنها در خانواده ی نویسنده ی مشهور از یکی خانواده ها وجود دارد، که 

وه پدر، خود او، سه نفر از خواهر و برادرانش، ن. شده است گزارشارنست همینگوی 

و احتماالً جوانترین پسرش دست به خودکشی  ،او که هنر پیشه ی سینما بود ی دختری

نقش اختالل در متابولیسم . ه استخود او مبتال به الکلیسم شدیدی هم بود. زده اند
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سروتونین بیش از هر چیزی در رفتارهای خود آزاری و خودکشی مورد مطالعه قرار 

tryptophane) ار تریپتوفان هایروکسیلیز اختالل در ژن رمز گز. گرفته اند

hydroxylase = TPH)  بیش از هر پولی مرفیسم ژنی دیگری در سیستم سروتونین با

 .تمایل به خودکشی همراه می شود

Pooley EC, et al. deliberate self-harm is associated with allelic variation in the 

tryptophane hydroxylase gene (TPHA779C), but not polymorphisms in five other 

serotonergic genes. Psychol Med. 2003 Jul; 33(5):775-83 

-3های مدارک تجربی دیگری در دست هستند که نشان می دهند تراکم گیرنده 

در مغز و پالکت های خون بیماران افسرده ای  (2A5HT) ا 3 -هایدروکسی تریپتوفان

 .افزایش یافته است ،ده اندکه دست بخودکشی ز

Du L, et al. Association of polymorphism of serotonin 2A receptor gene with 

suicidal ideation in major depressive disorder. Am J Genet. 2000 Feb 7; 96(1):56-

60  

Du L, et al. Serotonergic genes and suicidality. Crisis. 2001; 22(2):54-60 

که اختالالتش قادر به ایجاد رفتارهای بیماریزا می شود  آنزیم مهم دیگری هم

یک آنزیم  MAO. است (monoamine oxidase = MAO)مانوآمین اکسیداز 

از این . ناقالن عصبی زیادی نقش دارد متابولیزه کردنئی است که در مایتوکوندریا

 MAOدو نوع آنزیم . ونین را نام بردناقالن می توان دوپامین، نورآدرنالین، و سروت

دخیل بوده، و توزیع متفاوتی  یمختلف ناقالن عصبیکه در متابولیسم   B و A وجود دارد

هر دو این آنزیم ها ژن های جداگانه ای دارند که در نزدیکی هم و در . در مغز دارند

 . جایگیری کرده اند Xکروموزوم 

افسردگیهای  و قدیمی ثریکی از درمانهای مؤ A-MAOوقفه ی کار 

تغییر در . درونزاست، که نشانگر اثرات عمیق این آنزیم در فعالیتهای مغزی است

شانگر درگیری این مواد در نغلظت ناقالن عصبی در مایع نخاع بیماران روانی مختلف 

 آزادشدن ناقالن عصبی؛ این تغییرات می توانند ناشی از تغییر در تولید. این بیماریهاست

توسط انتهای آکسون آزاد فضا ی آنها از این  برداشت دوباره ا در فضای سیناپسی؛آنه

 ؛می دانیم که ناقالن عصبی توسط نورون ها سنتز شده. باشندآنها  کننده؛ و یا متابولیسم

 عصبیمحوطه ی سیناپس  در ،و یا اثر مواد شیمیائی ،در نتیجه ی ورود موج الکتریکی

و یا  ،دندریت های نورونهای بعدیمربوطه واقع در غشاء ی و به گیرنده ها ؛آزاد شده

. و یا از فعالیتشان می کاهد ،و آنها را بفعالیت انداخته سلول های دیگر متصل شده؛
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توسط غشاء نورونی  شده و مقداری از آنها هم متابولیزهمها زاد شده توسط آنزیآناقالن 

 . جذب دوباره می شود ،که آن را آزاد کرده بود

واقع  Xکه ژن مربوطه اش در کروموزوم جنسی  A-MAOقدان فعالیت ف

خانم ها دو )ظهور می کند  هادر مرداغلب ل این ژن یدر اثر اختالل در تنها ال است،

از این ژن را دارا هستند و شانس اختالل در هر دو  الیلو در نتیجه دو  xکروموزوم 

می شود که در آن مبتالیان عقب  باعث بروز سندرومیاین اختالل . (ژن نادرتر است

بصورت  های انگیزه ای خشونت آمیز فراوانرفتارو  خفیفی داشته، یذکاوتافتادگی 

در یک علت این اختالل . تهدید های لفظی و ژست های تهدید آمیز نشان می دهند

بجای در نتیجه ی آن جانشینی یک نوکلئوتید بوده که به این بیماری خانواده ی مبتال 

 Termination)ختم کننده رمز گزار یک در پروتئین مربوطه زاری گالیسین رمزگ

codon) آنزیمی این جایگزینی، در نتیجه  .می شده است تولید A-MAO  بی اثر می

 .شود

Brunner HG, et al 1993 X-linked borderline mental retardation with prominent 

behavioral disturbance: phenotype, genetic localozarion, and evidence for 

disturbed monoamine metabolism. Am j Human Genet 52:1032-1039  

مطالعات زیادی انجام گرفته تا ویژگیهای رفتاری را به تنوع در فعالیت 

MAO مرتبط کنند. 

Hsu Y-PP, et al 1989 Molecular genetics of the monoamine oxidases. J. 

Neurochem 53:12-18  

اثر قابل مالحظه ی  (linkage)پیوستگی ژنتیکی  با روش یم  مطالعات کَ 

 .نشان داده اند های ضداجتماعی را با شدت الکلیسم و رفتار A-MAO ارتباط اختالل

Hill Em, et al. Antisocial alcoholism and serotonin – related polymophisms; 

association tests. Psychiatr Genet. 2002 Sep; 12(3):143-53 

مطالعه ی ارجاع شده ی زیر بیوشیمی منطقه ی الجوردی که منشاء اصلی 

نوراپی نفرین مغز است را در کسانی که دست بخودکشی زده اند با افراد هم سن و 

سطح تایروزین . است کردهسالشان که بطور تصادفی کشته شده اند مقایسه 

گیرنده های نوراپی نفرین در منطقه ی الجوردی کسانی که  و مقدار هایدروکسیلیز

در مغز موش هائی که با تمهیدات مختلف از نوراپی . خودکشی کرده اند بیشتر بوده است

نفرین تخلیه شده، و یا مکرراً تحت استرس قرار داده شده اند، همین تغییرات نیز مشاهده 

ی الجوردی مغز کسانی که دست  این طور نتیجه گیری شده است که منطقه. می شود
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بخودکشی می زنند مکرراً و بطور مزمنی تحریک شده، و در نتیجه سیناپس های 

مربوطه از اپی نفرین تخلیه شده، و تغییرات جبرانی فوق الذکر در پروتئین های درگیر 

که را این امر می تواند شیوع خودکشی در اجتماعاتی . با اپی نفرین پدیدار شده اند

، و یا در سربازانی که بمدت ببش از حد ادش تحت کشش های مزمن و شدید هستندافر

مغز این افراد با . توجیه کند در جبه های جنگ نگهداشته شده اند راتحمل مغزیشان 

از توان وجود کوشش حداکثری برای جبران نامالیماتی که محتاج نوراپی نفرین هستند 

که از زیربناترین انگیزه های ادامه ی زندگی  را دنو کمبود آن عشق به زنده مان افتاده،

  .خاموش می کند ،است

Ordway GA. Pathophysiology of the locus coeruleus in suicide. Ann N Y Acad 

Sci. 1997 Dec 29; 836:233-52. 

عالوه بر سروتونین، مطالعات زیادی درگیری دوپامین را هم در رفتارهای 

مغز دارد که هریک درگیر نوع گیرنده در  3این ناقل عصبی  .تهاجمی نشان داده اند

. دنویژه ای را ایجاد می کن های آسیب شناسی انعملکرد خاصی بوده و اختالالتش

؛ مصرف تفریحی و یا اعتیاد به بعضی از مواد بی قراری –بیماری فقر توجهی 

جنون نوع اسکیزوفرنی از بیماریهائی هستند که با و روانگرا، بخصوص توهم زاها؛ 

این ناقل عصبی . ن گیرنده ها تظاهر می کننداز درگیری با ای اشیاختالل رفتاری ن

و الکلیسم دخالت  ،مانیا –از قبیل افسردگی  ئیدر اختالالت خلق و خو عالوه بر این ها

ژنهای . با رفتارهای انگیزه ای و تهاجمی همراه می شوندمی توانند که همگی آنها  ،دارد

رمز  ؛(ahCosotoshCtostCmsos)ِلیز  تایروزین هایدروکسی متعددی که رمز گزار

ناقل پروتئین رمزگزار  ؛D5)-(D1 گیرنده های شماره ی یک تا پنج دوپامین هایگزار

 hCtostCms taysgtos(ds se) لیز دوپامین بتا هایدروکسیرمز گزار آنزیم  ؛دوپامین

bsdo )و مانوآمین آکسیدیز ؛ A, B   ،نددر عملکردهای دوپامین درگیر می شوهستند .

را نشان  در این مواردتا زمان نوشتن این سطور،  شناخته شدهجدول زیر تمامی ژنهای 

 . می دهد
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نورونهای ناحیه ی تگمنتال . شماتیکی از سامانه ی دوپامین در مغز طرح: 62-36 شکل

محل سنتز  (substantia nigra)و ماده ی سیاه ( ddsmgsodsm tral so)شکمی 

به بخصوص  این ناقل عصبی راو آکسون های نورونهای این دو بخش دوپامین بوده 

 .  می فرستنداجسام مخطط و لوب پیشانی، 

Goldman, D., et al, Direct analysis of candidate genes in impulsive behaviours. 

Laboratory of Neurogenetics, NHAAA, NIH, 12501 Washington Ave. Rockville, 

MD 20852, USA       

 و شدت بیان آن در نتیجه ی بد A-MAO رمزگزار آنزیم فعل و انفعاالت ژن

نتایج این مطالعات . رفتاری های خانواده با کودکان را نیز مورد مطالعه قرار داده اند

در نتیجه  و ،بودهژن  این کم کاری دچارنشان می دهند که پسرانی که بطور سرشتی 
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قرار و مفعول بد رفتاری اگر در دوران رشد و نم، رندکمتری دا A-MAOفعالیت آنزیم 

. بیشتر مبتال به بزهکاری و رفتارهای ضداجتماعی، و جنایتکاری می شوند ،بگیرند

ن اندازه مفعول کودک بهمااگر ، کودکانی که دارای فعالیت طبیعی همین ژن هستند ولی،

از آنجا که . نشان می دهندکمتر را  ی شرارت بار، این گونه رفتارهابگیرندآزاری قرار 

که  درسیکودکان عملی نیست، ولی  همه ی ندازه گیری این آنزیم و یا فرمول ژنتیکیا

به تنهائی، و  A-MAOاین است که فعالیت کم ژن طالعات می توان گرفت از این م

بدون سابقه ی کودک آزاری، شانس ابتال به شخصیت ضداجتماعی و یا رفتارهای 

لدین و دستگاه های است برای وا این زنگ خطری. شرارت بار را افزایش نمی دهد

در کشورهای هنوز متجدد نشده، که تنبیه فیزیکی و یا روانی کودکان  آموزش و پرورش

بخش قابل قبول روانی با شماتت ها، زخم زبانها، سرکوفت ها، و تحقیرات گوناگون را 

در تربیت کودکان، بخصوص کودکانی می دانند که بطور سرشتی  شده ای و تجویز

شرارت بار دوران کودکی  ی این گونه نه تنها مانع رفتارهایتنبیه ها. تاری می کنندبدرف

و  ،ی بار آوردهتر بی شک در دراز مدت نتایج وخیم د، بلکه،ندر این بیماران نمی شو

 .می دهند سوق تولید رفتارهای شرارت بارخمیر مایه ی شخصیتی کودک را به سمت 

شیوع برای  ی دیگرا توجیه کننده X جایگیری این ژن بر روی کروموزوم

همان طور . زنان است شیوع آنها در بیشتر رفتارهای خشونت بار در مردان نسبت به

شانس کمتری از  Xزنان باداشتن دو کروموزوم که در باره ی نوراپی نفرین گفتیم، 

بعالوه، این اختالل ژنتیکی نوع . دارندبا فعالیت کم  A-MAO ژن الیلداشتن دو 

اگر . برای تولید طبیعی آنزیم کفایت می کند الیللوب است، به این معنی که وجود یک مغ

او هم دختری معیوب باشند،  Xاین ژن بطور اتفاقی در هر دو کروموزوم  الیلهر دو 

 .دچار اختالل رفتاری می شود

Caspi, A. et al. Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children. 

Science 2002 Aug 2; 297(5282)851-4 

هر چه رفتارهای ضداجتماعی در سنین پائین تری در کودکان ظاهر شوند، در 

کودک کم سن و سال که مبتال به  321مطالعه ی . دارند بدتریدراز مدت پیش آگهی 

ول بی قراری بوده اند، نشان داده است که پولی مرفیسم ژن رمزگزار کتک/ کاهش توجه 

که در رشد  methyltransferase = COMT) -(catechol Oمتیل ترنسفریز  -او 

ختالل شدن این ا دخالت دارد، نقشی در پیداهنگام تولد قشر جلوپیشانی و وزن نوزادان 

پیشانی  می کنم که تکامل و تحول قشر جلو م، و باز هم تأکیدبارها گفته ا. بازی می کند
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اختالل در این . می کندارهای اجتماعی نقش اساسی بازی در انسانها در توسعه ی رفت

قشر اثر بازدارنده ی آن را بر انگیزه های تهاجمی برمی دارد، انگیزه ها و هوسهائی که 

متیل  -آنزیم کتکول او . از سامانه های خشونت زای باستانی تر مغز بر می خیزند

ولیسم دوپامین و بی اثر کردن ترنسفریز در قشر جلوپیشانی بسیار فعال است و در متاب

انداختن تجربی  از کار. هر آنزیم دیگری درگیر استآن در این بخش از مغز بیش از 

دو . این ژن در حیوانات باعث افزایش بیش از حد دوپامین در قشر جلوپیشانی می شود

و محلول در آب، و دیگری بلند تر و ر تکوتاه ی وجود دارد، یک COMTنوع آنزیم 

نوع کوتاه این آنزیم پولی . بیشتر وجود دارد دومنوع در مغز . به غشاء سلولیمتصل 

والین جایگیری می ، 618مرفیسمی دارد که در آن بجای اسید امینه ی متیونین شماره ی 

در نوع . برابر بیشتر می کند 2-2 را COMT توان آنزیماسید امینه ای این تغییر . کند

همین تغییر ظاهراً . اتفاق می افتد 638در والین شماره ی  رییاین جایگ این آنزیم، بلند

ناچیز در رمز گزاری پروتئین های مذکور، موجب اختالل در ساختار و عملکرد لوب 

این پولی مرفیسم حداکثری مطالعات نقش . جلوپیشانی و توان شعوری مبتالیان می شود

والین  /دکان مبتال به نوع والینکو. ژنی را در ایجاد رفتارهای ضداجتماعی نشان داده اند

بی / همراه با کم توجهی  ،اجتماعی وخیمتر رفتارهای ضد تریپائین این ژن در سنین 

از کسانی دارند که دارای این تغییر  که پیش آگهی بسیار بدتری ،قراری نشان می دهند

ر ابتال به نوزادی که این تغییر ژنتیکی را داشته باشد بیشتر در خط. نوکلئوتیدی نیستند

ممکن است رشد قشر  این تغییر ظاهراً کوچک نوکلئوتیدی. است یشخصیت ضد اجتماع

جلوپیشانی را طوری تحت تأثیر بگذارد که فرد مبتال نتواند بر انگیزه های تهاجمی 

در همین جایگاه  متیونین / متیونین یا متیونین / حامالن والین. خودش کنترول داشته باشد

 .ی عملکرد بهتری نشان می دهنددر تستهای شعور

ی درگیر در رفتارها در اوان عمر با عوامل محیطی بارها گفته ایم که ژنها

 موضوع این. فعل و انفعال انجام می دهند، این امر در مورد این ژن نیز صادق است

بخصوص در دوران جنینی که مغز در حال تکوین است از اهمیت بیشتری برخوردار 

تولد نوزاد، می تواند گواهی بر کیفیت سرشتی کودک، محیط رحم و  وزن هنگام. است

اگر دالئل بطوری که . یا دخالت های خواسته یا ناخواسته ی مادر در رشد جنینی باشد

رابطه ی مستقیمی بین وزن کم طبی واضح دیگری در این مورد وجود نداشته باشند، 

واضح است که ساختار . وجود داردو افزایش رفتارهای مخرب در سنین باالتر  ،کودکان

شکی . ژنتیکی هر کسی استعداد متأثر شدن به عوامل محیطی را نیز تعدیل می کند
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مطالعه ی کمی و کیفی عوامل محیطی مؤثر بر جنین، قبل از در موارد طبیعی نیست که 

 . تولد در انسان کار بسیار مشکلی است

Thaper, A, et al catechol O- methyltransferase gene variant and birth weight 

predict early onset antisocial behavior in children with attention – deficit / 

hyperactivity disorder. Arch Gen Psychiatry. 2005 Nov.62 (11):1275-8 

تعدادی از تنوعات ساختاری در محصول ژنهائی که در متابولیسم دوپامین 

دوپامین  2اسید امینه ای در گیرنده ی شماره ی  61تکرار  :عبارتند از رنددخالت دا

(D4) دوپامین  3سه اسید امینه ی جانشین شده در گیرنده ی شماره ؛(D2) جانشین ؛

(. D3)دوپامین  2در گیرنده ی شماره ی  ،3در جایگاه شماره ی  به گالیسین سرین شدن

نرسیده ای در ارتباط بین الکلیسم، اعتیاد به مواد ولی هنوز به اثبات  ،ارتباطات احتمالی

 . وجود دارند که هنوز رد نشده اند (D2)روانگرا و گیرنده ی شماره ی دو دوپامین 

 

 

 کودک مبتال به لش نایهن: 62-16شکل 

خیمی ایجاد می کنند که معموالً با های زیاد دیگری اختالالت رفتاری وبیماری 

مبتال کودک فوق مربوط به تصویر . حرکتی همراه هستند –عقب ماندگی های ذکاوتی 

در  HPRTناشی از موتاسیون ژن این بیماری . است (Nyhan-Lesch) نهبه لش نای

guanine -Hypoxanthine) رمز گزار آنزیمی به نام است، ژنی که X کروموزوم

phosphoribosyl transferase =HGPRT) که سندروم این بیماران مبتال به . است

همگی پسر هستند دچار عقب ماندگی شدید ذکاوتی، و حرکتی بوده و بشدت خودآزار 

پوست و گوشت خودآزاری با جویدن یعنی مشخص کننده ی رفتار این بیماران . هستند
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اختالل متابولیک  (homocystinuria) هوموسیستین اوریا .خودشان مشخص می شود

 cystathinine betaناشی از فقر دیگری است که با ژن مغلوب اتوزومی ارثی 

synthase  کودکان . می کنداختالل پیدا  تدر این بیماری متابولیسم متیونین بشد. است

و به هورمون  بوده، بی قراریمبتال دجار اختالالت رفتاری بصورت کاهش توجه و 

 اختالالت متابولیسم ناشی از ژنهای دیگری که در متابولیسم. تیروئید مقاوم هستند

متیونین درگیر هستند متنوع بوده و از قلب و عروق تا دستگاه های حرکتی و تاندون ها 

 پورفیری حاد متناوبحمالت با دیگر جنون و اختالالت رفتاری . را گرفتار می کنند

همه ی این . است porphobilinogen deaminaseناشی از فقر  همراه می شوند که

در نتیجه متابولیسم سلول های مغزی شده وموجب اختالالت کلی در  بیماری ها

 .یک آن را بهم می ریزندعملکردهای فیزیولوژ

تشخیص داده شده ضداجتماعی شایعترین اختالل شخصیتی  اختالل شخصیت

 % 21تخمین زده شده است که . کشورهای صنعتی شده ی غربی است در بین زندانیان

کسانی  % 81-83در فنالند . تاللی هستندوارد به زندانها دچار چنین اخ هزندانی های تاز

 مجرمانگروه بزرگی از . که مکرراً به زندان می افتند دچار چنین اختاللی هستند

 stymsot s bshs tsosm)انگیزه ای دچار اختالل رفتاری انفجاری نوع تهاجمی 

ttosotso ) به نزاع دست ،این افراد با کوچکترین تحریکی از جا در رفته. هستندهم 

افراد الکل مصرف کنند رفتارهای  اگر این. و رفتارهای تهاجمی نشان می دهند ،زده

اجتناب . دبا شدت و وخامت بیشتری آشکار می شوا آنهشخصیت ضداجتماعی ناشی از 

 . رفتاری را می گیرد اتاز مصرف الکل جلو این گونه تغییر

ر مایع د HIAA-5را که در آنها غلظت  یگروهی از افرادحرکات بدنی 

و مشاهده کرده اند که  مورد مطالعه قرار داده،پائین است بمدت دو روز نخاعشان 

یک های خشنی که مبتال الکل از. استبیش از حد طبیعی این افراد  حرکتیفعالیت های 

می اختالل رفتاری انفجاری  بطور متناوبی دچار و اجتماعی هستند به شخصیت ضد

تی یدچار اختالل شخص ،مایع نخاعشان پائین است HIAA-5که غلظت  ئی، آنهاشوند

 داشته،و هوس ها ای هستند که طی آن تحریک پذیر بوده، اختالل در کنترول انگیزه ها 

ضعف روانی  .دارند (psychasthenia)رفته، و ضعف روانی مختلف بدنبال محرکات 

بی  اصطالحی قدیمی است برای اختالل روانی ای که با ترس های( ضعف اعصاب)

و یا اضطراب  ؛وسواس های رفتاری و فکری ؛شک و تردید زیاد ؛و بیماری زا ،جا

تر باال آزاد در مایع نخاع این افراد اگر تستوسترونسطح . بیش از حد مشخص می شود
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ایجاد رفتارهای تهاجمی بین فردی و خشونت  مضاعفی برای عامل ،از حد طبیعی باشد

ختالل شخصیتی ضد مبتال به ا ی کهمردان جوان عد در مایع نخاتستوسترون آزا. است

 . می زنند باالتر از حد طبیعی استرفتارهای خشن  بوده و دست به اجتماعی و الکلیسم

 

 

 :نتیجه گیری

با وجود تمامی در این جا می توانم از این بخش این طور نتیجه گیری کنم که 

ت بار انسانها وجود دارد، کاستی هائی که در یافتن زیربنای فیزیکی رفتارهای شرار

ایجاد نقشی در این  متافیزیکیهیچ نیروی  کهامیدوارم تا حدی روشن ساخته باشم 

قضاوت کرد  وب و بدتمامی رفتارهائی که می توان آنها را خ. ندارد شرارت ها

 جنبه های مختلف اجتماعشانبا محصول مغز انسانهائی هستند که در حال فعل و انفعال 

و انسانهائی هستند که های مختلف اجتماعی نیز محصول مغزهای اعقابمان  جنبه. هستند

مغز هر یک از ما را متأثر  ندگی کرده و به طریقی رفتارهای آنهادر دور و نزدیکمان ز

هستند که با ساختن فرهنگ و نظم اجتماعی خاص خودشان هریک این انسانها . می کنند

و نه تنها رفتارهای ما را  ،انب مختلف آن کردهاز ما را خواسته یا ناخواسته درگیر جو

شکل می دهند، بلکه ممکن است فعال شدن و یا شدت و ضعف بیان ژنهائی که متعادل 

اگر روزی فرارسد که بتوانیم به . کننده های رفتارهایمان هستند را تغییر دهند

فتارها ردر تولید عملکردهای تمامی ژنهائی که در شکل گیری ساختار مغز، بخصوص 

 و اجتماع هاپی برده، و به طرز کار مغز و اثرات دو جانبه ی بین آن نقش بازی می کنند،

ً پی ببریم، خواهیم توانست از ارتباط کامل سببی  علت و معلول فیزیکی خالص عمیقا

از آنجا که در سامانه ی مغز تعداد . پیدا کنیمکاملی رفتارهای انسانها آگاهی علمی 

ی فعلی ژعل و انفعال بین آنها از حد و حساب خارج است، با تکنولوعوامل درگیر و ف

انی که این امر میسر شود می توان پیش بینی کرد که مز. این کار امکان پذیر نیست

این امر . شخص خاصی در یک موقعیت اجتماعی چه رفتاری را پیش خواهد گرفت

ها را به وضوح ثابت مطلق رفتارهای انسانشیمیائی بودن  –فیزیکی برداشت جبری 

 .خواهد کرد

شخصی مرتکب  هنگامی کهاختیار نیروی مستقل  باور به وجود در پارادایم

بطور او را متهم می کنند که بجای انجام کار خوب  ،شرارت بار می شود هایرفتار
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را انجام یا مناسب خوب  رفتار بودهو یا قادر ن ؛فعلی شرارت بار را انتخاب کردهارادی 

می توان همین افراد . شده و مستحق مجازات استمرتکب کار ناشایست  نتیجه در ،دهد

 وجودشان با استفاده از نیروی" من"خاص،  موقعیتهایدر برخورد با  را متهم کرد که

 می توان شخص شروردر موارد دیگر . کرده استبدترین راه حل ها را انتخاب  هاراد

قادر به وجود او را " من"ضعیفی دارد که  نیروی اراده ی مختل و یاکه  کردرا متهم 

 در حقیقت وقتی افراد را. (ضعف یا اختالل اراده)می کند ناشایستش ن هایکنترول رفتار

ساختار فیزیکی بدون شناخت  ، این قضاوت ها راسرزنش می کنیم به علت رفتارهایشان

در مورد عدم  آنها را ،ولی .انجام می دهیمیشان هامغز شیمیائی سرشتی و اکتسابی –

و یا  ؛این رفتارهاایجاد در پیش گیری از  ؛توان مغزهایشان در ایجاد رفتارهای مناسب

مغز هر . قضاوت کنیمتوانیم  مشکل میعدم توانشان در پیش بینی عواقب کارهایشان 

کمیت و کیفیت . کس در ایجاد واکنش به محرکات راه های بی نهایتی در اختیار ندارد

 ،تحول و تکامل. محتویات آن هستندساختار و هر مغزی محدود به  روش های واکنشی

واضح است که انگیزه های . و عوامل اکتسابی تعیین کننده های این ویژگیها هستند

مغزهای معیوب انگیزه . رفتاری، و توان کنترول بر آنها را مغز هر فرد تعیین می کند

. خواهد بودانگیزه ها هم معیوب  وانشان در کنترول این، و تهای معیوب ایجاد کرده

د کرد، نکنترولی رفتار معیوب ایجاد خواه انگیزه های معیوب، همراه با توان معیوب ِ

در حقیقت وقتی از نظر اخالقی کسی . انتظاری که از هر ماشین فیزیکی می توان داشت

خارج از ی ئکه هیچ نیرو مغزیاو را سرزنش می کنیم،  مغزرا سرزنش می کنیم 

 . دش برای تعیین کمیت و کیفیت محصوالت رفتاریش وجود نداردخو

تمایل رفتارهای شرارت بار با  در ایجاد یتمایل ژنتیکقضاوت در باره ی 

بی شک هر رفتاری که از . ندارند اکتسابی برای انجام همین رفتارها تفاوت چندانی

مغز با استفاده از موجودات زنده، منجمله انسانها سر می زند علت و سببی دارد، که 

. ویژگیهای سرشتی و اکتسابیش با کمیت و کیفیتی مخصوص خود آنها را تولید می کند

هیچ کس . در اکثر موارد فرد در ایجاد این عوامل دخیل نبوده و بر آنها کنترولی ندارد

کنترولی بر عوامل زیر داشته باشد، عواملی که تعیین کننده های مطلق طرز  دنمی توان

 : غزهایمان بعنوان مولد کردارهایمان هستندکار م

 قاحلجهان قبل از در  تمامی علل و معلوالت فیزیکی که از لحظه ی بیگ بنگ -6

ید و تخمکی که او را و در شکل گیری نهائی اسپرماتوزو شخص اتفاق افتاده،

 .طرح ریزی می کنند، دخیل شده اند
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 .از طریق این دو سلول، ارث رسیده از والدین فرمول های ژنومی به -3

، شدت و (پولی مرفیسم) خاص این ژنها پیکربندی های ،موتاسیون ها -2

 .ضعف بیان ژنهای به ارث رسیده شده، و فعل و انفعال آنها با هم

 شرائط داخل رحم مادر -2

 هنگام بارداری مادرشرائط جسمی و مغزی  -3

 تولدشرائط  -1

و فرزندان اقوام و خویشان،  ر،ماد، پدرویژگیهای گوناگون کرداری  -7

 .متولد شده و یا بعداً متولد می شوند شخصدیگری که قبل از 

با آنها مواجه می خارج از خانواده وضع رفتاری تمامی کسانی که شخص  -8

 .شود

 .و اجتماع خانوادهمتغیر  ذکاوتی - فرهنگی -وضع اقتصادی -3

بطور اجباری شخص که  یکشورو محله، شهر،  سامان داشتن یا نداشتن -61

 .و رشد می کند در آن متولد شده

در مدارس و  که و رسانه های عمومی و پرورش محتویات آموزش -66

 .عرضه می شوندبدون دخالت شخص به او  خانواده

 .ی که با آن مواجه می شودفرهنگویژگی های  -63

 .را متأثر کنندشده و می توانند ساختار مغزیش  به آنها مبتالبیماریهائی که  -62

 .را متأثر می کنند ششده و مغزکه طی زندگی با آنها مواجه  اتفاقاتی -62

که کیفیت و حتی .. .توانهای ذکاوتی، احساسی، حافظه ای، شخصیتی و -63

 .را شکل می دهندشخص کمیت زندگی خ

از بین رفتن غیرقابل کنترول توانهای مغزی ناشی از ساختار کاهش و یا  -61

که مانند بمب ساعتی کوک شده مرگ برنامه ریزی شده و غیر التهابی ژنتیکی 

(sysydsoo )اجرا می گذارند هسلولهای مختلف آن را ب. 

 .مرگ سلولی را سرعت می بخشند گذشت زمان که با عوامل محیطی -67

که به مرگ هر کسی منتهی می  و در نهایت پردازش غیر قابل اجتنابی -86

 . شود

جبری ودمان، مانند جبر برقرار شده بر بقیه ی طبیعت، غالب بر وججبر 

در  ی هستی را که سرنوشت همه ،نیستورای تصوراتمان  توسط جب اریمتافیزیکی 

ناشی از زنجیره ی بلندی از ست ، بلکه سرنوشتی اباشدلوح محفوظی از ازل نوشته 
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اگر  .دنکه از ازل تا لحظه ی مرگ بر شخص دیکته می شو علل و معلوالت فیزیکی

که این مغز در آن رشد کرده چه  یسرزنشی هست باید تعیین شود سهم مغز و سهم محیط

با شکی نیست که مغز در تمامی اوقات موقعیت ها را ارزیابی کرده و . اندازه هستند

شرائط محیطی . را مطابق با آنها شکل می دهد استفاده از ساختار خودش، کردارهایش

تابع متن هائی هستند که بت و پابرجا نیستند و محتویات هر دو مانند جریان ذهنی ثاهم 

 . بطور اجباری در آن قرار می گیردباز هم شخص 

آشنائی هر چه بیشتر به زنجیره های علت و معلول فیزیکی مؤثر بر رفتارهای 

انسانی و زیربنای زیست شناسی دستگاه عصبی که خالق همه ی کردارها و اعمال و 

تمایل به وجود جبر مطلقی را تقویت می کنند که مشکل می توان بر علیه افکار هستند، 

جبر و اختیار دو انتهای طیف باوری کنترول داشتن بر کردار . آن اثباتی مقبول یافت

و روحی متافیزیکی،  ، جان،با نفس ی قرار گرفتهانسان طرف طیفدر یک . انسانهاست

اری ذاتی قادر به ایجاد رفتار و کرداری بر اساس اختی ، وو مستقل از مغز فیزیکی اش

باور بر این است که  انتهای دیگر طیف در. است که تمامی مسئولیتهایشان با خود اوست

رفتار انسانها معلول سلسله مراتب علت و معلولی فیزیکی بسیار زیادی است که ریشه 

. جستجو کرد ،، و اگر ممکن شود از ازلهای آن را باید در اولین ثانیه های بیگ بنگ

شاخه ی کوچکی از درخت حیات هستیم و منحصر به فرد نهائی  میوه یهر یک از ما 

تکاملی برپا شده و اوضاع خانوادگی و  –که سرشتمان بر پایه ی اصول تحولی 

که نرم افزار  ، هنگامی اجتماعی خارج از کنترول ما، بخصوص در دوران کودکی

از طرف دیگر هیچ نهاد مستقلی از . کل می دهند، آن را ششوندمی  تعدیلمغزهایمان 

نجی از وجودمان النه نگزیده تا بتوانند براه یل نفس و روحی متعالی هم در هیچ کقب

اگر انسانهای خوش خلق و خوبی بار آمده و توان رفتارهای . راست هدایتمان کنند

ی بدانیم که تربیتمان شرارت بار را نداریم، آنها را باید مدیون ژنتیک، خانواده و اجتماع

اگر برعکس . ، و بخت و اقبالی که مانع آسیب رسیدن به مغزهایمان شده اندکرده اند

شرور و بدخلق بار آمده ایم باید آن را ناشی از بخت بدمان بدانیم که از یک طرف 

ده، و از طرف دیگر همین ناهنجاری ها در خانواده شسرشتی ناهنجار در وجودمان برپا 

ناهنجاری را هم که خودمان و  اتاجتماع از بخت بد. اند شده مانتربیت صحیح مانع از

یا انسانهای شرور دیگر برپا کرده اند، نه تنها نتوانسته اند مانع بروز رفتارهای 

 . مان شوند، بلکه زمینه ی مناسبی برای بروز آنها مهیا کرده اندناهنجار
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رند، یکی جبر مطلق یا سخت که می دانیم که متفکران به دو نوع جبر باور دا

راه و چاره ی بهتری برای رفتاری که توان و یا ما انسانها هر یک از بر اساس آن مغز 

اگر ما در این پارادایم تفکری . ه استتهیه دیده نداشته، و گرنه آن را اختیار می کرد

جریان  اصاشخکه در مغزهای  پی ببریم یبتوانیم به تمامی ارتباطات و فعل و انفعاالت

دقیقاً چه این شخص پیش بینی کنیم که در مواجهه با هر موقعیتی می توانیم ، پیدا می کنند

او چاره . واکنشی به این موقعیت نشان می دهد، و یا چه فکری در ذهنش تولید می شود

به چه اسباب  اگر شما بدانید که کودکی. ی دیگری برای تولید این کردار و رفتار ندارد

ً می توانید بازی عال قه ی منحصر به فردی دارد اگر پول در اختیارش بگذارید مطمئنا

همه چیزها گوئی از قبل آماده . پیش بینی کنید که آن را صرف چه چیزی خواهد کرد

در این حال قضاوت عرفی خوب و بد انسانها دچار . و به اجرا در خواهند آمد ،شده

معنی و مفهوم خود را از دست می  مشکل شده و سرزنش و عقوبت دنیوی و اخروی

ی پاداش خوب و بد می دهند که در کنترول هائانسانها را برای رفتاردر این حال . دهند

که در کیلوگرمی  6.2تا  6.2توده ی بافتی  که از یک دستگاه فیزیکی خالصی است

فیزیکی معیوب است، هنگامی که این ماشین  .، حاصل می شودجای گرفته استجمجمه 

در این پارادایم به همان . در تولید رفتار ناهنجار از آن وجود ندارد اه و ناخواهیخو

مشکل اخالقی نیز های مسئولیت  اختیار رنگ می بازد، قضاوت در باره یاندازه که 

در واقع اگر بتوان فرض کرد که دو نفری وجود داشته باشند که ژنتیکی و  .خواهند شد

و موبمو در همان شرائط رشد کرده، و مغزهایشان یکسان  مغزی کامالً شبیه بهم داشته،

متأثر شده باشند، در مواجهه با یک موقعیت معین دقیقاً همان جریان ذهنی را پیدا کرده، 

 .فکر یکسانی تولید کرده و بر اساس آن رفتار مشابهی نشان می دهند

یم در هر رفتاری که انجام می دهاگر در جبر نرم این طور بحث می شود که 

گرایشهای عرفی اخالقی را حفظ کرده اصل قابل پیش بینی است، ولی می توانیم تمامی 

رد بر این نوع باور می توان وارد ک اشکالی که. و آنها را در رفتارهایمان تزریق کنیم

و  ،این است که تزریق استانداردهای اخالقی عرفی باعث تغییر عملکردهای مغز شده

در . غییر یافته است که بازهم بر اساس جبر مطلق رفتار می کنددر این حال این مغز ت

و پاداش خوب و بد را مغز کس یا کسانی می برند که این گرایشهای  این حال اعتبار،

را در اجتماع تزریق کرده و مغز محصول مغزهایشان بوده و آنها عرفی اخالقی 

 . دیگران را متأثر کرده اند
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مطلق مسئله ی سرزنش و مجازاتهای قانونی و خواسته و یا ناخواسته جبر 

اعمال مجازاتهای اخروی بعد از مرگ از حیطه ی علم خارج . دینی را پیش می کشد

بخصوص با در نظر گرفتن زیست شناسی است و باید آن را بعهده ی الهیون گذاشت تا 

متهمین  تا زمان حال استفاده از عامل توارثی به منظور دفاع از. حل و فصل کنندمغز 

بطور کلی . نتوانسته موفقیتی کسب کند متجددرفتارهای جنائی در محاکم کشورهای 

های  هکه در تضاد با یافت ،قوانین جزائی رفتارها را ناشی از اراده ی آزاد می دانند

جنائی  انونگزاراندر نتیجه ی این کشمکش است که ق. علمی زیست شناسی مغز است

رفتارها خود مختار و ارادی هستند، " :یجه رسیده اند کهدر ایاالت متحده به این نت

 یدلیل که می خواهیم طورند، بلکه به این هستدلیل که این طورنه به این 

  ."هستند( ارادی)که رفتار ها این طور  ،کار ها را پیش ببریم

Packer, H. 1968. The limits of criminal sanction 74-75. Stanford University Press, 

Stabford, CA      

در این مورد و با در نظر گرفتن زیست شناسی مغز باور من بر این است که 

ماشینی صاحب مغز معیوبی که رفتارهای ناهنجاری ایجاد می کند، مانند صاحب به باید 

هیچ انسانی مسئول ساخت سخت افزار  .را قضاوت کرد اوو  ،که معیوب است نگاه کرد

نیست، و اگر این دستگاه عیب و ایرادی دارد مسئول مستقیمی برای  و نرم افزار مغزش

اگر این  .مسئول بارآوردن این میوه ی تلخ است تمامی طبیعت. آن نمی توان معرفی کرد

ی مطابق با استانداردهای هائآن رفتار بوسیله یماشین طوری قابل تعمیر است که بتوان 

، باید این تعمیرات انجام گرفته و ایجاد کردک ینده های دور و نزدیآدر  ی،اجتماعل مقبو

به شخص اجازه ی زندگی آزادانه داد؛ در غیر این صورت و بخصوص در مورد 

باید از اجتماع به هدف حفظ دیگران رفتارهای شرارت بار تکراری شخص خاطی 

اتی دن و طول آن بعهده ی سامانه ی های قضائی با قض  کرتعیین نوع خارج . خارج شود

 . نا به زیست شناسی مغز و رفتارهای انسانی استآش

برای  بیش از هر چیز دیگریشاید در تاریخ تفکری بحث بر سر این موضوع 

ماشین های اتوماتی هستیم که  آیا ما انسانها. بوده استنگران کننده  ی متفکرانسانها

وه ای را بار همان می ،قابل مالحظه تعدیل پتانسیلو بدون  ،مان آنرا هدایت می کندمغز

آیا آنطور که بنظر می رسد، می توان محصوالت  .می آورد که سرشتش اجازه می دهد

روزی فرا می رسد آیا  این بافت نرم را با ایجاد محیط های کشت مناسب بهبود بخشید؟

و با چه  ،باید مهندسی این تعدیالت راتعدیل کرد؟ چه کسی هم را مغز سرشت  که بتوان
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آنها چه کسی مسئول هائی بعهده بگیرد؟ اگر تعدیالت مخل بار آمدند، شاخص ها و معیار

آیا انسان های شرور درختان تلخ سرشتی هستند که  این است که ابدی سؤال خواهد بود؟

اگر آنها را در باغ بهشت هم پرورش دهند گوهر بار نیاورده وسرانجام میوه ی تلخ بار 

وجود بی حاصل بعضی انسانهای  خ بید ِیا نمی توان به کوشش از شاآ. می آورند؟

، یا می توان شود فقط خس پرورده میذهن ل رویاند؟ آیا در زمین شوره زار گُ  ،بدشانس

؟ آیا گفتن وعظ در سیه گیاه مفید تبدیل کرد ورا به کشتزاری برای پرورش گل  این ذهن

چنین است اگر  همان گونه که میخ آهنین بر سنگ فرو نخواهد رفت؟ ،دل بی اثراست

مقبول افتاده و  ،چرا این همه مکتب های اخالقی و دینی برای هدایت انسانها کشف شده

که در خردیش  ی راآیا نمی توان با تربیت از ناکس کس ساخت؟ یا این که هرکس ؟اند

 یا تنها راه راست کردن چوب کج ِ آادب کنند در بزرگی از او فالح برخواهد خاست؟ 

یا می توان ِگل بی خاصیت بعضی انسانها را با همنشینی با آ ؟سوزاندن آن است ،خشک

 ،یا تربیت فقط بر کسانی که گوهری قابل دارند میسر می شودآکرد؟ معطر خوشبو  یُگل

و یا می شود از آهنی بدگهر آئینه ساخت؟ آیا بنیاد بعضی انسانها آنقدر وخیم است که 

و به سگی مهربان  ،ده را تربیت کردیا نمی شود گرگ زاآد گرفت؟ نپرتو نیکان نخواه

ت و ریو؟ آیا این نیا اگر فرشته با دیوی همنشین شود وحشت آموزد و خیاآتبدیل کرد؟ 

 اشعار ابوشکور بلخی را می توان زیر سؤال برد؟ 

 اگر بیضه ی زاغ ظلمت سرشت

 نهی زیر طاووس باغ بهشت

 به هنگام آن بیضه پروردنش

 ز انجیر جنت دهی ارزنش

 بش از چشمه ی سلسبیلدهی آ

 در آن بیضه دم در دهد جبرئیل

 شود عاقبت بیضه ی زاغ زاغ

 برد رنج بیهوده طاووس باغ 

قاطع آری یا نه، به رنگهای  هائیجوابدر مورد انسانها که  اذعان کنمباید 

، بلکه جوابها سایه روشنهائی به رنگ خالص سفید و سیاه به این سؤاالت نمی توان داد

، و ارتباطات و گیاهان بی شک اشعار فوق در مورد حیوانات. د بودناهخاکستری خو

یک ژن یک رفتار ممکنست صادق باشد، ولی در مورد رفتارهای انسانها، بخصوص 
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رفتارهای اجتماعی آنها که محصول چندین ژن، و عوامل اکتسابی زیادی است، نمی 

 . .توان به این صراحتی اظهار نظر کرد

دیگر گواه بهتری از تأثیر پذیری سرشت انسان در طقی شاید نصیحتهای من

  :رفتارهای اجتماعیش باشد

 دال نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد

 به زیرآر آن درختی را که او گل های تر دارد

 در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران

 به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد

 زند هر کس ا رهترازو گر نداری پس تو ر

 یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد

 میاور کاسه و منشین به هر دیگی که می جوشد

 که هر دیگی که می جوشد درون چیز دگر دارد

 را ناله ی مستانیبنال ای بلبل دستان از

 میان صخره و خارا اثر دارد اثر دارد

 چراغست این دل بیدار به زیر دامنش می دار

 د و هوا بگذر هوایش شور و شر دارداز این با

 چو تو از باد بگذشتی مقیم چشمه ای گشتی

 بی بر جگر داردآحریف همدمی گشتی که 

 چو آبی بر جگر باشد درخت سبز را مانی

  ن دل سفر داردمیوه نو دهد دائم دروکه 

 

 مولوی     

 

   به امید بهره وری

 

 تقی کیمیائی اسدی 
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