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راهنما استفاده از 
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رخشان ترجمه محمد راه

 
  

آنطور شود که آن دستگاه ديگر  استفاده غلط از هر دستگاهي باعث مي

با استفاده غلط، اغلب يک چيزهايي . است عمل نکند که برا آن ساخته شده

شوند و اگر آدم بدشانسي بياورد با يک اشتباه، کل  نيز در آن خراب مي

  .اين موضوع در مورد مغز هم همينطور است. شود دستگاه تبديل به آشغال مي

  

ود باشد و مغز خود را بين باشد، در ادراک حسي خود محد تواند کوته آدم مي

، راحت توجهي، سطحي برا بي گي و  مالحظه ، بيمايگي بيطلبي،  نگر

ها و  اما با وجود همه اين نارسايي.  مورد استفاده قرار دهدکارهايي از اين نوع

رفتار اشتباهات مادامي که توان روبرو شدن عميق با خود و شک کردن به 

 .  تغيير دهدتواند خود را  هنوز مي، را داردخود

 
بعد از خواندن اين راهنما به اين نتيجه رسيديد که در نوع استفاده از مغز اگر 

ايد و بدنبال اين نتيجه احساس  ها زياد داشته خود تا به امروز نارسايي

است، اين احساس را به فال نيک  ناامني شديد وجود شما را فرا گرفته

ها زنده هستيد بلکه همچنين مغز صورت شما نه تن بگيريد، چرا که در آن

  .انساني داريد

کنم تا دير  اما اگر چنين احساسي در خود نداريد، به شما پيشنهاد مي

 ...است به يک متخصص مراجعه کنيد، زيرا  نشده
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  توضيح مترجم

  

  

مغزشناسي به عنوان علم قرن بيست و يکم، بدون شک با دستاوردها روزافزون خود 

گذار  نام.  تا کنون اتفاق افتاده از خود متاثر خواهد کردکه آناز   را بيشچيزهمه 

ها سيل دستاورد. قرن بيست و يکم به نام مغز چيز تصادفي و يا دلبخواهي نيست

نه تنها در علوم که است  دهيروبيولوژ به چنان روند دامن زو نوجديد مغزشناسي 

ها  جنبهافکنده بلکه در بسيار جهات نيز ربر رو رازها جديد نومختلف 

با شدت بيشتر متاثر خواهد نيز شناخت ما را از خود متاثر کرده و از اين به بعد 

تواند در آينده   که مييعني روند، يان استزماني که چنين انقالبي در جر. کرد

جهان پيرامون ما دگرگون کند، از تصور ما را از وجود خود و  ديگر برا بارنزديک 

  . کند  است را ضرور مي افتادننگاه کردن به آنچه در حال اتفاق

  

دامنه دانش بشر . گذرانيم  اولين و آخرين تحولي نخواهد بود که از سر ميالبته اين

 با تلسکوپ به ما  ديگر ست که امروز اگر يک کسي از کرها وسيع شدهقدر ب

از طرفي خواهد ديد که . در شگفت خواهد ماندما ساکنين زمين نگاه کند از دو چيز 

، ايم که قادريم به درون ژن نگاه کنيم ما به چنان حد از پيشرفت دست پيدا کرده
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 و هسته اتم را ت آينده را دستکار کنيمموجوداساختارها آنرا و به پيرو آن حتي 

ايم که هر کدام تصور ما را از خود، از  بشکافيم و انقالبات عظيمي را از سر گذرانده

 که موقعيت کنوني ما با  طور؛اند  دادهبشدت گسترشدنيا و از جايگاه ما در دنيا 

 در مقايسه با  سال قبل داشتيم اساسا قابل مقايسه نيست، چه رسد١٠٠جايگاهي که در 

دستاوردها  ولي از طرف ديگر خواهد ديد که ما عليرغم همه اين . سال قبلهزار

کراني که در اختيار   دانش بيازايم و  ايستادهزده  بهت حيران و گنگ عظيم همچنان

   . استفاده ميکنيم در زندگي  فقيرانهبسيارداريم، 

 
با تبحر   علم وبه گذشته و حال نگاه  با، در اين کتاب،گرالد هوترنويسنده اين کتاب، 

دهد که وقتي  به اين سوال پاسخ مي ، به زباني سادهدر تشريح موضوعات پيچيدهبسيار 

 چه کارهايي از مغز خود استفاده  انساني به اين بستگي دارد که براساختار مغز هر

اده از مغز خود تاکنون استفا به چه نحو سوال مهم اين است که م پس ،مي کند

ها مغز بارآور   استفاده کنيم تا پتانسيلبه چه نحو بايد از مغز خودايم و  کرده

   .بشوند

گردد، وقتي که   برمي٢٠٠١آشنايي من با پروفسور هوتر و دانش راديکال او به سال 

در مورد دستاوردها هامبورگ و در سمينار در جامعه پزشکان و روانشناسان 

اين نوع نگاه به دستاوردها علمي . کرد درماني سخنراني مينامغزشناسي برا کار رو

البته در عرض ده سال گذشته جا خود را در ميان بسيار از محافل علمي به ثبت 

در مرکز سخنراني و قرار داشت استدالل اين آنزمان ا که  نکته. رسانده است

وزانه افراد بطور ها ر موضوع بود که حتي ساختارها دروني مغز نيز توسط تجربه

گير سطح تغييرات ساختار   و رواندرماني موفق از راه اندازه،دنياب پيوسته تغيير مي

همچنين ساختارها ژنتيکي انسان نيز چيزها جزم و . گير است مغز قابل اندازه

با . جفتي نيستند و تحت تاثير فاکتورها مکمل و پيچيده مدام در حال تغيير هستند

ها گذشته که سايه خود را به نحو جان سختي بر رو  کي ديگر از دگماين نکته ي
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رفته سست شده و جنبه فروش کااليي اين ادعا  ها علمي پهن کرده بود نيز رفته داده

  .است تر از قبل شده داند سست را که ساختارها ژنتيکي را تعيين کننده اصلي مي

  

  ديگر آلمانيمحقق برجسته رواندرماني يک روانپزشک و ،قبل از هوتر سال ١٠حدود 

اديکال را مطرح کرده يار راين فرضيه بس ، که زود از ميان ما رفت)گراوهپروفسور (

تمام روندها رفتار، احساس و افکار انسان ايم که  دانش به اين يافتهحاال که بود که 

  روندها در اينلياختالمرکز اعصاب دارند و هر سيستم کارکرد ها خود را در  بنيان

دارد پس بايد دانست که رواندرماني تنها از   در پيوندها عصبي مغزهاده خود رابرابرن

ها  توان توسط دستگاه  و اين را ميوفق استمها عصبي مغز  طريق تغيير در بافت

بعنوان يکي از ، فرويد  نيزدر زماني بسيار دورتر. بردار مدرن نشان داد عکس

العاده به رابطه بين  بعنوان عصب شناسي خارقو ن روانکاو بزرگترين معماران ساختما

رابطه  بيني و اين بود که روز  بود و پيشپرداختهروان و سيستم مرکز اعصاب 

به مغز ها تحقيقي  توسط دادهبا کارکردها سيستم مرکز اعصاب  اختالالت رواني

  . اثبات خواهد رسيد

 او با زباني گويا و  البته.يست در کشف اين موضوع ن اماسهم بسيار مهم گرالد هوتر

ارائه مره اوست برا در تالش روزسهم مهم تو بلکه . کند اين نکته را باز مي فهم ادهس

نظريات علمي که در برگيرنده و تشريح کننده نتايج تمام تحقيقات تاکنوني است که 

 همه کساني که به  توجهجلب و است سازان تاکنوني صورت گرفته شتوسط همه دان

 به اين زاويه خاص از دستاوردهايي که حاصل کار بسيار از هر حال مغز دارند

در همين هوتر  اجتماعي ها ارزشيکي ديگر از  .محققين در سراسر جهان است

ها زندگي  موئلفهتاثيرات ير اوست برا شاخص کردن ناپذ تالشها خستگي

  .وان و مغزراجتماعي در کارکردها 
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، در )در آلمان شرقي سابق( از دانشگاه اليپزيک ١٩٥١پروفسور گرالد هوتر، در سال 

 در همان دانشگاه دوره دکترا خود را در سپسالتحصيل شد و  رشته بيولوژ فارق

 در ١٩٨٩ الي ١٩٧٩ آلمان غربي فرار کرد و در سالها به بعد.  شناسي گذراند عصب

مغز کارکردها بيولوژيکي مرکز تحقيقاتي ماکس پالنک به تحقيق بر رو 

 از دانشگاه گوتينگن آلمان مدرک استاد خود را به همراه جايزه ١٩٨٨در . پرداخت

ژ بيولو به بعد کرسي استاد رشته ١٩٨٩بهترين محقق مغز دريافت کرد و از 

 مقاله و تعداد زياد ١٥٠بيش از . روانپزشکي را در دانشگاه گوتينگن در اختيار دارد

  . و تا به امروز هستندها کوششحاصل  تخصصي -علميکتاب 

 در عرض سالها گذشته بخصوص بر رو موضوع ترس و استرس و هوترگرالد 

کند و  ميو روشنگر اثرات ناشي از آن بر رو کارکرد و رشد مغز تحقيق 

 اصلي و توجه خاص به تکامل مغز در دوران کودکي و نقش عوامل  سوگير

از حد و تبحر خاص خود اين نتايج را به   با شور بيشاو. اجتماعي در رشد مغز است

 در مجموعه وسيعي  و نوشته و مصاحبهها بيشمار در غالب سخنراني فهم عموم يزبان

 تا  در کنار صدها مقاله و کتاب تخصصي.کند ه مي ارائها رايج از مجالت و روزنامه

 .  منتشر شده است مردمو سخنراني برا عمومکنون از و چهار کتاب و دهها مقاله 

  . که برا عموم مردم نوشته است استکتابهاييکتاب حاضر يکي از 

  

  رخشان  راه دکتر محمد

  ٢٠٠٩هامبورگ، 
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  و توجه به خطرات   الزمتوضيحات

  

استفاده از تلفن . کنيد شويي استفاده مي از ماشين لباس. رانيد   اتومبيل مي حتماشما

ي را که در هاي رويد، فيلم همراه را بلد هستيد، در اينترنت از اين سو به آن سو مي

سيقي از نيد و برا شنيدن موبي ميلويزيون کنيد، ت ميخودتان مونتاژ  ايد مسافرت گرفته

 آنها به  حتيکه(را  مصرفيدانم چه تعداد وسايل و لوازم  مين. کنيد ميسي د استفاده 

هر که  ولي مطمئن هستم. ايد  در طول زندگي دور و بر خود جمع کرده)احتياج نداريد

ه  به همان ميزان دفترچهستندتر  تر و گرانقيمت چه اين وسايل و دستگاهها پيچيده

 که چطور بايد از آن استفاده کنيد و در بدانيد تا ،ايد خواندهراهنما همراه آنرا دقيقتر 

ساليان سال  چرا که حتما مي خواهيد ،بايد به چه نکاتي بيشتر دقت کنيداستفاده از آن 

  .استفاده کنيد وسايلاز آن 

 تصورش را نيد بتوا حد که خود بسيار بيش از آنشما يک مغز هم داريد و از مغزاما 

  دفتر راهنما مغزحتي يک سطر از اما مطمئنم که تا کنون .کنيد  استفاده مي،بکنيد

  ايد؟   چرا اينکار را نکردهواقعا. ايد  نخواندهخود را

کند؟ بايد  مي عمل هست که مغز شما بخود خود و همانطور که اعتقاد داريدآيا 

کند که  مي به شکلي کارفقط  حال حاضر درمغز شما .  استغلطبدانيد که اين اعتقاد 
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سلولها اينکه چه نوع پيوندهايي بين . سازند ميآن را ممکن اش   پيوندها دروني

به امروز برا تا «شما بستگي دارد که است کامال به اين  شکل گرفته مغز شما عصبي

رها را اگر توانايي انجام بعضي از کا. »ايد  استفاده کردهچه کارهايي از مغز خود

 برا چه کارهايي و چطوراز مغزم  تا به امروز  « که کنيدسئوال  از خود بايد ،نداريد

م بعضي کارها را انجام قادرمن  است که دهم درآشکليبه  من مغز ، چراام کرده استفاده

کنيد برا چيز که برا آن قيمت  ميتصور شما شايد . »دهم و بعضي ها را نه

کار   کهالزم نيستاست  ه همينطور در اختيار شما قرار گرفتايد و هزياد نپرداخت

 وقتيهر چيز جاندار تا .  استکامال اشتباهاين تصور هم . انجام دهيدخاصي 

، حتي دداردائمي ه نگهدار و پرورش  زندگي و تکامل دارد احتياج بتواناست و  هزند

رورش رابطه با انسانها پساختن و ،  پرورش کودکمثل ،وقتي آنرا هديه گرفته باشيم

  .  و يا گياهان باغچه خانه ديگر و يا حتي نگهدار از سگ

 که يک آفريدگار بزرگ و يا ژنها توانمند مغز شما را کنيد ميشايد هم تصور 

مطلوبي  بتوانيد در تمام طول عمر به شکل کهاند   سازمان داده و به نوعي هساختطور 

از قبل  در مغز شما چيزهمه  که کنيد اطر فکر مي خايندر دنيا زندگي کنيد و به 

هر کس و هر چيز را بغير  که  البته اين تصور راحتي است.برنامه ريز شده است

مسئوليتي در  که شما فکر کنيداز خودتان مسئول شکل و ساختمان مغز خود بدانيد و 

هر رست است که د. است دانيد که اين تصور نيز اشتباه ا بايد بام. اين باره نداريد

ها  قوت و ضعف که از همان ابتدا آيد، مغز به دنيا ميخاص خود  مغزبا انساني 

، به چه شکلي در بيايددر طول عمر سازمان دروني مغز اما اينکه . را دارد خودخاص 

 ها توانايي اساسا اينکه و بگيرندشدت بيشتر ترميم شوند و يا هايش   ضعفاينکه

 به  ديگر، اينهارو کنند پس  بر عکس يا وشدن پيدا کنندکوفا  شامکانانسان  مغز

  .کند مي استفاده  خود هر فرد برا چه کارهايي از مغزد کهناين بستگي دار
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توان  نميردن  ک اما با سر در زير برف فرو. نگران کننده هستندگفته شدچيزهايي که 

 خودسر  شويد  ميماني مجبوريک ز ،در زندگيباالخره . داد ها تتغيير در اين واقعي

 و بگوييد را تبرئه کنيد خودتوانيد  ديگر نمي آن وقت .را از زير برف بيرون بياوريد

شايد بهتر باشد بجا . »داشتم  خودم راافکارداليل و  )دنينديا و (برا آنطور ديدن «

خود را از نگهدار و تاکنون همه اين داليل و تصورات در جواب به اينکه چرا 

تاکنون هيچ کسي نحوه استفاده و «: جواب بدهيد ،ايد ه مبرا دانستپرورش مغز خود

به همين دليل من اين کتابچه راهنما را » .است هگير از مغز را به من توضيح نداد بهره

  .ايد هبرا شما نوشتم و خوشحالم که شما آنرا پيدا کرد

 و مانند بسيار از کنم  مييت فعالشناسمغزيک  به عنوانسالها زياد است که من 

ام  هکردجواب اين سئوال  را وقف پيداکردن تالش خودتمام  اين عرصه ١سازان دانش

 مغز حيوانات نيز من ، ديگرسازان دانشمانند همه . کند مي مغز چطور کار باالخرهکه 

 ممکن کرده و تا حد  و ريزترريزترهر بار آنرا  و برش داده بارهاآزمايشگاهي را 

ها  ه را در لولانواع سلولها مغز. ما هدقيقتر مورد بررسي قرار دادق و دقي

قادر به انجام  سلولها عصبي مشاهده کردم که  هر بار م وا هآزمايشگاهي پرورش داد

اکثرا (آزمايشگاهي  بر رو حيوانات ،همکارانممانند بسيار از . چه کارهايي هستند

 تحقيقمغز موشها بر رو ا آزمايش کرده و يا  رمشخصي شيوه درماني تاثير) موشها

  .بسنجم  آنهام تا تاثير چيزها مختلف را بر رو مغزا  کرده

 برا من آنگير و آزمايش   کوچگ، اندازهها  تقسيم کردن مغز به تکههنوز هم

م که با اين روشها هرگز ا هرفته به اين نتيجه رسيد هاما رفت. انگيز است  بربسيار هيجان

مغز بطور خاص و  که مغز بطور کلي به اين سئوال جواب بدهيمواهيم توانست نخ

                                                 
ولي چون واژه دانشمند خيلي خصوصيات . ا است برا واژه مرسوم دانشمند در زبان فارسي  اين واژه برابرنهاده ١

ساز برا واژه برابر آن در آلماني  آورد از واژه دانش به ذهن ميرا ...) از جمله همه چيزدان وعالمه دهل و(ديگر 

(Wissenschaftler) و در انگليسي (Scientist)دانش و توليداست چراکه در هر دو زبان   استفاده شده 

  .اطالعات برجسته مد نظر است و نه انبار و ذخيره  اطالعات
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ما را مجبور ناخواسته  ، اين شيوه از کاربلکه برعکس،. کند ميچطور کار  ،انسان

 و آنرا کردهتوانيم از آن نمونه بردار  مي از مغز را که بهتر قسمتيکند تا آن  مي

 ،سازان دانش چون. ارکرد مغز معرفي کنيم کدر مهم جزيي به عنواناندازه بگيريم 

 جمعي نيز به ارتباطسازند و وسايل  ميهم کنند منتشر  مي را که مهم ارزيابي نتايجي

شوند  ميبروز بيشتر معتقد   روزعموم مردم، دهند ميعالقه بسيار نشان   نتايجيچنين 

 و سرحاليوشي، سرخيا اينکه  اندورفين است، هورمون ترشح  انسان خوشبختيمنبعکه 

را   شدن عاشقعلتشود،  ميوتونين درست زر هورمونترشح با انسان  احساس تعادل

 دکنن  ميتصوريا شوند،  مي که در مغز ساخته دهند نسبت مي پپتيدها معيني ترشحبه 

هيپوکمپوس صورت  توسط يادگيريا اينکه  ترس است، منبعآميگداال غده که 

اگر .  تفکر است فکر و مغز مسئوليغشاء سطح کنند که  باور مييا اينکهو  گيرد مي

 آنها را فراموش بدون هيچ نگراني ،ايد هتاکنون اين چيزها را شنيده و به آنها باور آورد

کنند که در مغز  ميمعرفي اتفاقاتي مسئول نيز که ژنها خاصي را خبرهايي . کنيد

گويند ژن تنبلي، ژن  مي ااين خبرهدر  . هستنداساس  بي از همين نوع،دنده ميرو 

چيز که در حاليکه  . ژن خودخواهي وجود داردگي، ژن اعتياد و  هوش، ژن افسرده

افراد ژنتيکي  تفاوت در ساختمان ،شود  ميگير  اندازه چيز که و وجود داردواقعا

شکل برا را فرد گي  هآماد و ٢ هزمين پيش  که هستنديخصوصياتاين تفاوتها  .است

 ها زمينه پيش  ايناما اينکه. آورند بوجود مي  روانياختالالت  مثالوصيات و خصگرفتن

بستگي به شرايط   تماماپيدا کنندچه سمت و سويي فرد در طول رشد نهايتا  ،تفاوتها و

  .کند ميهايي دارد که فرد تحت آنها رشد  و موقعييتزيست 

  

با  و درازمدتتحقيقات  دلکه از  بريده و غير مرتبط با هم بريدهها  شناختتنها 

کارکرد مغز چگونگي نيستند که در راه فهم اند  هتکنولوژ مدرن بدست آمدکمک 

                                                 
٢ Prädispositionen 
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که  مي قدينظرياتيبه سازان  برخي دانشسرسختانه بلکه پايبند  ،ندنک توليد مشکل مي

 و شکل گرفتند ا در يک دورهباورهايي که . اند همحدود بودن خود را بارها نشان داد

 در آميز  تعصبعقايد بشکل  تا اينکه، برا يک دوره اهميت يافتند،ل معينيبه دالي

در  يي کهها ايده. اند ه مدام بر آنها تاکيد شده و به همان صورت گسترش يافت،آمده

ولي  جا خود را باز کردند ها آن ايدهگان  زياد پردازندبسيار  بخاطر نفوذ درجه اول

  همچنان پايدار نگه،خواني آنها با دانش امروز اهمو نهنوز هم در پي گذشت چند دهه 

. فتي با آنها نبودمخالهيچ  داشتند را واقعيت توضيح اگر اين مدلها توان. شوند ميداشته  

تبديل به خود آنها  زمان طيدر  ،را ندارنداين توان  ها  اين نظريهاما چون اکثر

  .اند سد کرده را ممکنها  راهگشايياند که  هترمزهايي شد

 حرکت ها  زياد به روال همين نظريه مدت، ديگرگران تحقيق بسيار از  مثلهممن 

غيرقابل تغيير «  دگمبه  آوردن باور،بيش از هر نظريه ديگربرا من . کردم مي

. داشترا ترمز يک حکم  ،»پيوندها عصبي گرفتن شکلساختمان مغز بعد از بودن 

و در ابتدا  .Raymond Cajal بنام مغزشناسانن اين ايده متعلق است به يکي از اولي

را مطرح مهم  اين نظريه ، سلوليقرن بيستم با استفاده از تکنيک رنگ آميز جديد

است  ه سلولها عصبي تشکيل شدبيشمار خمير درهم نيست بلکه از يک که مغز کرد

و . ند هستپيونددر  با يکديگر متعدد بين سلوليپيوندها طريق هر کدام از که 

نشان دهد ها مغز  بر رو برشخود   با استفاده از تکنيک رنگ آميزموفق شد تا

 کودکگير و تکامل مغز  در طول شکلمغز سلولها عصبي  بين پيوندهاتراکم که 

 از بزرگساليبه سنين فرد با رسيدن يابد و رفته رفته   افزايش مي مختلف مغزنواحيدر 

 فکر سايه خود را برن صورت ن تصور بعدها به همياي .شود مي کاسته تراکم آن

 زيست شناسان، اکثر اساس دستگاه نظر  و تقريبا يک قرنانداخت مغزشناسان

 را شکل داد و در بين توده وسيع مردم نيز ناشناسان و روانپزشک ب شناسان، روانعص

  .پذيرفته شد باور اساسي به عنوان
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 مغز در سنين سالمند نيز از قابليت باال تار ساخ کهثابت مي کنند تحقيقات امروز

با محدود (سلولها عصبي ديگر  ،بعد از تولداگرچه . فرم پذير برخوردار است

 در تمام طول  موجود، سلولها عصبي ندارند ولي راتوليد شدنبازتوانايي  )استثنائاتي

گي به نوع کار که را در وابستنقاط پيوند بين خود  که توانايي را دارند اين  فردعمر

   . تغيير دهند،شود مياز مغز کشيده 

و  ها  شبکهاستفاده ازدر پي   که پايداراثراتتمام جزء به جزء  سنجش دقيق و

به  . نيستعملي کارهنوز  ،ديآ ميبوجود در مغز انسان عصبي سلولها پيوندها 

اينست که  بگوييم راترابطه با اين تاثيتوانيم در  ميترين چيز که  دقيق ،همين دليل

 مجموعه اطالعات و ،منظور از تجربه. شود مي »تجربه « منجر به کسباستفاده از مغز

 موفق و راهبردهاناشي از  به شکل نتايج که هر فرد در طول زندگي دانشي است

در پي هر بار که ي راهبردهاي، است خود جمع کردهدر مغز ناموفق فکر و رفتار 

 بعددفعات در مغز  ،دليلبه اين و گيرند   قرار ميتاييد مورد وباره آنها دشدنفعال 

هر بار با فعال و   کردهتثبيت  موفق و يا ناموفق راهبردبه عنوان را راهبرد  هماننيز 

  مادام.کند مي خوددار روند يا از انجام کند و  را تکرار ميروند  مغزيا آن شدن

  چيزبه عنوان را  آنفرد ،قيت کارآيي داردموف برا رسيدن به  راهبردينوعکه 

 بکار در دفعات بعد نيز همان راهبرد را و بنابراين کند ارزيابي ميمناسب و کارآمد 

  ذهنيها ارزشگذاربا   دارند ميها انسان رابطه مستقي هتجرب هميشه. برد مي

 در محيط که تغييراتي برخورد با در خود ها عکس العملو نسبت به  )سوبژکتيو(

ها و  هاندوختها متفاوت از مشاهدات،  ه تجربنوعاين اساسا . دهند ميپيرامون و رو 

 معنا  که برا زندگي فردچيزهاييمتفاوت از  يعني .هستند  فردفعالغير تواناييها 

- يروان طبيعتکند  مي کسب که انسان در طول زندگي هايي هتجربتمام . ندارند عملي

شود و در مراحل  ميشروع   انسانرشدابتدا  ها از هکسب اين تجرب .اجتماعي دارند 
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تر  هروز پيچيد  هرکه دنياييبرا جا افتادن در  انسان تالش فعال پايهبر  رشدبعد 

  .يابد مي ادامه ،شود مي

 که چيز که ما را شود و بفهمم  روشناين نکته برا من نهايتا بسيار طول کشيد تا

حتي  نه است و نه آگاهي، نه روح کند موضوع هدايت ميو آن به تصميم بر سر اين 

 در مختلف اطالعات و دانشي که از منابع به شکل و يا  تمام چيزهايي که از بحر کرده

به کنيم  کسب مي زندگيي که در طول هاي هتجرب بنابهايم، بلکه ما  هحافظه ذخيره کرد

در مغز  کند ميول زندگي کسب هايي که فرد در ط هتجرب. رسيم تصميم مياين و آن 

کنند، هوشيار و را به  ميتعيين را توقعات و ها  اين تجربه. کنند خانه ميو 

هايش را چگونه  هها و شنيد هکنند که ديد ميکنند، تعيين  ميجهت خاصي هدايت 

چگونه   محيط پيرامون خويشکنند که نسبت به تاثيرات ميارزشگذار کند و تعيين 

ترين و مهمترين  ها فرد ارزشمند هتوان گفت که تجرب مي. نشان دهدالعمل  عکس

 نه تنها خود از اين گنجينه بهره هر فرد . گنجي هستند که هر فرد در اختيار دارد

 باشد که البته اگر تجربه کرده( آنرا به ديگران هم منتقل کند کند ميبرد بلکه سعي  مي

با ست که اينجادر انتقال تجربه به ديگران ب در نکته جال. )ا دارد چه مزهدادن  ههدي

 بارآورترروز  هرانسان  بلکه شود کم نمي  انسانها هگنجينه تجربتنها از  اينکار نه

  .شود مي

 نه تنها ، در آسايشگاه رواني هم کار بکند،مغزشناس به عنوان، من مثل کسيوقتي 

نيز را  خود  تاکنونيها هتجرب تواماکند بلکه  ميکسب ها جديد  همواره تجربه

احساس بينيد که يک نوعي از  مي رواني بيماراني را ها آسايشگاهدر . کند  ميانداز ور

آنها از توان اين احساس و مديريت کنترل  دست پيش را دارد و در آنها هيجانو 

افراد مضحک بنظر ديگر  آنها برا هارفتار از بعضي از اين رو ؛است هخارج شد

اينکه احساس کنند که کسي دنبال آنها است و يا  مي احساسبعضي از آنها . رسد مي

چندين وجود  بعضي از آنها. دارد حت کنترل خود قدرتي خاص آنها را تکنند که مي
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توان در رفتار  مي را ها شخصيت آن زهر کدام اکنند و  ميشخصيت را در خود احساس 

 کنند و مي مطلقهاحساس قدرت يک نوع  ابعضي از اين انسانه. آنها از هم تشخيص داد

 پوچي و حقارت احساس و يا برخي آنقدر اند آمدهدر  خدا و يا ناپلئون به قامت

  . هستند و فکر کار،که همواره در حال کنترل کردن چيزطور  کنند مي

  ولي فکرنيستندآنجا  بيمار به عنوان که ديدنيز  افراد را توان  ميها در اين آسايشگاه

احساس  کههستند  افراد.  قرار داردي خاصاحساسو رفتار آنها نيز تحت تسلط 

 هيچ  ودانند مي جهانشمول  وين را برتر عقايد خودبرتر نسبت به ديگران دارند،

 بسيار خود راکه توان ديد  را مي افراد ديگريا . پذيرند نميبه عقايد خود انتقاد را 

کنند و  ميلب از لب باز نهيچگاه در مقابل ديگران   وکنند مي احساس  و حقيرناچيز

گويند تصديق  ميتنها آنچه را که ديگران  خود، هيجان کردن خفهبرا يا هميشه 

 و همواره در فکر بدست آوردن قدرت بيشتر هستند که  در آنجاانسانهايي .کنند مي

کساني يا  . حاضرند به هر کار دست بزنند کار و برا اينهستندنفوذ در ديگران 

خواهند در خودشان باشند و  ميفقط احساس درخود رفتگي دارند و هستند که نيز 

 هستند که افراد. هستندتفاوت  بيگذرد  ميپيرامون آنها در که  يزچ هرنسبت به 

 نيز که افراديا  و بياورندجوش بسرعت بر سر هر موضوعي و انگار بايد هميشه 

 کساني هم هستند که. تفاوت هستند افتد بي اتفاق مي  آنهااطرافبه هر چه در نسبت 

 که  ديگرکسانيکنند و  مي درون پر آشوب خود را با پرخور آرام اتهيجانجوشش 

  .مبتال هستندغير قانوني اعتيادها و  به اعتيادها قانوني

 همه جا بلکه در .کنيم پيدا نميها رواني  ايشگاهفقط در آسرا البته چنين افراد 

تفاوت،  ، خودخواه، خودشيفته، بي، وقيح»خودنابودگرند« که ديد را افرادتوان  مي

بين و بي مسئوليت هستند و خسارات بسيار بر  بزرگددرخود شکن، پرخاشگر، خو

خسران ناشي از  «صدماتگونه در اقتصاد به اين . آورند وارد مي جامعهپيکره همه 

 چيز است که ،اصطکاکشي از  جلوگير از خسارات نا.گويند مي »اصطکاک
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شرط رشد توليد  ترين پيش  اساسيبه عنوان موفقيت در اينکار از دانشمندان اقتصاد

اگر از اين افراد سئوال کنيد که چرا اينطور . برند ميناخالص ملي در جوامع صنعتي نام 

قط  ف.برا اين سئوال پاسخي ندارندآنها  اغلب ،کنند ميويرانساز و خودمحور رفتار 

اينطور رفتار کنند و رفتار و افکارشان برا بايد کند که   آنها به آنها حکم ميهيجان

 که هيجانيبينيم که آنها نيز دليلي بغير از  ميپس  .خودشان بنوعي قابل قبول است

  .دهند ميدارند ارائه ن

ه  که تا بيجاناتهاين بسيار مهم است که برا من  پاسخ به اين سئوال به همين دليل

مدت زياد از شروع . آيند ميکنترل خود دارند از کجا   را دراين حد افکار و رفتار ما

. گذرد مين» شبکه احساسات«و » هيجانيهوش « داغ و جالب حول موضوع هابحث

 گويد مياند که  هپزشکان هم از اين ايده فاصله گرفت شناسان و روان حتي روانامروز 

  آنها نيز بلکه.کنند همه چيز را تعيين مي  رشدهاوليدوران کودک در ها  هتجرب

. شوند ميمغز ثبت طول عمر در در به چه شکلي ها  ه که تجربخواهند بدانند مي

 هستند که چطور و تحت چه  موضوع اينجستجودر پزشکان  شناسان و روان روان

 احساس  کرد و ياها قبلي ه را در مغز جانشين تجربها جديد هتوان تجرب ميشرايطي 

هايي از اين نوع  سئوال. است هشکل گرفتقبال جديد را جانشين احساسي کرد که 

اند، بخصوص در زمينه  هجهش و جنبش بزرگي را در عرض سالها گذشته دامن زد

  .تحقيقات مغزشناسي

در هر ابتدا . کند مي خاصي را طي مراحل ،از علم در طول تکامل خودا  ههر شاخ

با  سپس. رسد مي مورد مطالعه و تحقيق ها هاصي در مورد پديد به شناخت خ مرحله

دانش کل  با شناخت اين و در پيوند است آمده که به دست يشناخت اتکاء به سطح

 بنابراين.  ابتدا سست استختماناين سا .سازد مي نظر نوعي ساختمان ،موجود

، ا در حد ممکند تگرد ميآغاز  تر  محکمي مصالحبرا پيدا کردنجستجو هدفمند 

ها و تصورات  ه ايداتارکننده و مقاوم در برابر تاثير از اقدامات پايدا شبکهتوسط 
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توان از بين برد،  چيز را که هرگز نمي. شودت ظمحافاز آن ساختمان  ،مزاحم

ها جديد است که در پي تحقيق و کاوش و تفکر پيرامون   دانستنياتتاثير

 بايد به اين اطالعات جديد .دنآي  ميبدست  ناخواه خواه و معادالت موجودسواالت

اطالعات جديد جاساز هنوز تا زماني که .  در ساختمان اوليه جاساز شوندنوعي

ماند و  مي پايدار رود و آن ساختمان به قوت خود مي همه چيز بخوبي پيش ممکن است

ها  ه، پنجرها ، ستونها راهروها جديد،  اتاقساختن هر نوع تعميرات الزم به شکل 

رسد  مي يک زماني فرا رفته هاما رفت. رود پيش ميبدون مشکل  ، جديدجانبي و انبارها

 محيط به ديگر  نيز ساختمانقامتشود و  ميکه ديگر ورود به اين ساختمان دشوار 

 کلي و اتتغيير، ها دست و پا گير بخاطر وجود نظريه که تا حد ،خورد نمياطراف 

 مرحله نوساز در اين زمان .شود مياجتناب ناپذير ساختمان  آن نوسازيا حتي از

 ندگفت مي که تا آن زمان به همه چيز جواب هايي هگاددي مرحله در اين .شود ميشروع 

 ممکن  جديدب که استفاده از شناخت موجود را در غالديگر گاههادديتوسط 

 ،دهد ميبه در اختيار قرار  فضا کافي نيز برا اطالعات وسيع و چندجان وکنند مي

  م يکي از عل هاشاخهيک از  هر درنوساز  از مرحلهاين . دشو ميکنار زده  هب

ولي نه برا کساني که در . دشو ميمحسوب علم  تکامل آن انگيزترين مراحل هيجان

بلکه برا . است ه بودرادشانم به هااند و چيز هخشک کرد جا ميآن ساختمان قدي

 هم ور و بسيار درهم و سستبرايشان تنگ،  ديگر  مي ساختمان قديکساني که آن

  .است هشد

  ازمراحل) ، فيزيک و شيميرياضياتشناسي،  کيهان(ت شناسي کالسيک يسعلوم ز

ها  هابتدا پديد، اند ه راه عبور کردهمينآنها نيز از . اند هنوساز را پشت سر گذارد

 ها پديدهسپس . اند هبند کرد هتشريح و طبققابل مشاهده را جمع آور کرده، آنها را 

 مورد مو به مو را ها پديده اين خصوصيات ذرات جزء تقسيم کرده و تا حد امکانرا به 

 ها  اين علوم به اندازه کافي به اين تالشسازان دانشپس از آنکه . دنا هبررسي قرار داد
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تک اجزاء آن  يقتر تککل آن پديده را از راه شناخت هرچه دقبتوانند پرداختند تا 

از ا آغاز شد که  ه مرحل،ا دست نيافتند به چنين نتيجهعليرغم تالشها  و توضيح دهند

 ا دهنده راندمان چيزها برا يافتن را آغاز کردند  يي جستجو از آنهابرخيآن ببعد 

نام . بودند کردهها قابل مشاهده پنهان  هپديدآن  شتدر پخود را تا به آنزمان  که

 بيانگرشتاين، بوهر، هايزنبرگ و پالنک انند کپرنيک، کپلر، شرودينگر، آينکساني م

 ولي . در تغيير شناخت ما از جهان در عرصه علوم طبيعي هستندعطف بزرگينقاط 

ها جديد تاثير زياد در  اين شناخت اما .از آنها فراتر رفته استامروز دانش ما 

 اکثرزندگي   درچون .است رجا نگذاردهزندگي و سيستم شناخت اکثريت مردم ب

قوانين نيوتن « که کند نقشي باز نمي چنيني ات اينموضوعبسيار دانستن انسانها 

از حد   بزرگ و يا بيش بسيارما با مقاديرسر و کار  که کاربرد دارندموارد تنها در 

 ينکهيا ا ،» وجود داردانحنا فضاچيز بنام «اين نکته که   يا،»نباشدکوچک 

از يکديگر عبور توانند  ميامواج و ذرات «اينکه يا  و » نسبي استزمانماهيت «

  .»کنند

مغزشناسي که در حال در مورد  از آن جمله، و شناسي زيستمانند   علميدر مورد ولي 

 کامال طور  اين موضوعارزش و اهميت، برد مي بسر قطه عطف مهميدر ن حاضر

موضوعات گي  هو پيچيد جوان بودن اين علم يلبدل شناسي، زيستدر . ديگر است

 بخشهابسيار از   درشناسان هنوز زيست ،)زيست و تمام اشکال آن(مطرح در آن 

، تشريح و طبق در ، اين علممختلف . برند بسر ميبند  همرحله جمع آور

 برا  ها جزء به جزء کردن پديدهشروع به تازه ها   هدر برخي از عرصشناسان  زيست

 پيش ملکوليمرحله حد  تادر اين کار آنها . اند هد کرآنها تک تک بردن به خواص پي

 و ها ندهآور ، پيامها دهنده اند و بسيار از پيام ه را باز کردد ژنتيک، کاند هرفت

کمک آنها اطالعات  هکه بچيزهايي يعني  ؛اند هها بين سلولي را کشف کرد هگيرند

 جابجا  موجود جاندارسيستم درون و نهايتا اندامهادرون سلولي، بين سلولي و بين 
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توان روند  ميبه وسيله آنها است که  ههايي دست يافت  به شناختشناسي زيست. شوند مي

اطالعات چطور د که دا توضيح  توان مي و کردتکامل برخي از جانداران را تشريح 

درست کردن توان برا  مي به چه شکل د ونياب مياز نسلي به نسل ديگر انتقال ژنتيکي 

  .از اين اطالعات استفاده کرد مي جسخصوصياتدر معيني   اتتغيير

اند تا  هکمک کرد به مابسيار هستند و  م و اساسي  مه ما البته تاکنونياه شناخت

بين سلولها  که بفهميم ،بيش از هر زمان ديگر در طول تاريخ تکامل انسانامروز 

 ارگانها انسان و ديگر پستانداران و بين رفتارها انسان  ديگر جانداران، بين وانسان

 به همين خاطر است که . وجود داردشباهتتا چه حد زياد  جانداران ديگرو 

مانند داروين با صراحت او نيز  .است هناميد»  ميمونها لخت« ما را ٣دسموند موريس

 باور آنرا نخواستيم است که ما هيچگاه ه ما قرار دادديدتمام تصوير را در جلو 

توان گفت يک  مي از طبيعت و در موارد حتي جزئيتنها  انسان به عنوانما  :کنيم

توانيم خود را  ميما اشرف مخلوقات نيستيم و ن.  بسيار کوچک از طبيعت هستيمجزء

است،  ه بلکه طبيعت از جمع ما و تمام موجودات ديگر شکل گرفت،مرکز جهان بدانيم

   .کنيم ميبيعت هستيم و در آن رشد ما وابسته به ط

شناسي و حتي  زيست دستاوردهابين موجود تفاوت  جوهر موضوع به نحو خاصياين 

 حاصل از ها شناخت .دهد نشان مي کالسيک علوم طبيعي ها شناختبا را  مغزشناسي

  شناختدر راه و کارآمد را ، عمليدانستنيها جديدنه تنها   شناسي تحقيقات زيست

 بلکه) مانند ديگر علوم طبيعي( دهند در اختيار ما قرار مي دنيا به  بهترشکل دادن و 

در باره خود ما، ي هستند هاي دانستني ،بنا به ماهيت مسالهبطور خاص و ها  اين شناخت

 را در طبيعت  و نقش خودموقعيتکنند تا خود،  ميما کمک   ههايي که ب يعني دانستني

  . بشناسيم

  

                                                 
٣ Moris, Desmond (١٩٧٠): Der nackte Affe. Neuauflage. München, ١٩٩٢.  
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 و مغزشناسان سالها زياد در ساختماني که شناسان زيستد بسيار از من نيز مانن

ئوال شد س ميدر آنجا تنها . کردمزندگي توسط علوم طبيعي کالسيک ساخته شده بود 

  ساختمان و طرز کار مغز چگونه است؟: کرد

 به اين دارد و عملکرد مغز ما بستگي تام و تمام ساختار رسيم که  به اين مياما وقتي

بجا  الزم استکنيم، پس  مين استفاده  و برا چه کارهايي از آبه چه شکله ک

 استفاده کنيم  خودبه چه شکل و برا چه کارهايي از مغزبايد  ما: سئوال فوق بپرسيم

 در ؟ا که در مغز وجود دارد پرورش دهيم رشد رپتانسيل تمام قادر باشيم کهتا 

در اين راه از . به اين سئوال پاسخ بدهمام  ه سعي کرد،ديکتابي که در دست دار

 ؛ام هايم سود جست هدستاوردها مغزشناسي که در سالها اخير به آنها دست يافت

ا روشنگر اين نکته هستند که چطور  هکه به نحو بسيار برجست دستاوردها خاصي

  .توان مغز را پرورش داد مي

 شبکه کند که بيان مي  اينطوربود حاکم سازان دانشچندين دهه ميان که  ا ايدهاساس 

 ،شوند مي درست عصبها بين پيونداز  که ٤ سيناپسهايي شبکه مغز وبهاعص بين پيوند

دانيم که  ميامروزه ولي  .مانند مي بدون تغيير عمرطول تمام در  شکل گرفتند کهوقتي 

ن  بيهاپيوند سازماندهي شبکه در و در ساختار خودفرد طول حيات تمام مغز در 

هميشه  و ثبات اين شبکه پذير دانيم که شکل مياست و بسيار انعطاف پذير  عصبي

   .کشيم مي  مغزکار است که از به نوع وابسته

در آنچه ما توانست تصور کند که  ميتا همين چند سال گذشته هيچ مغزشناسي ن

. دير ده مغز ما را تغيساختارحتي  قادر است گذرانيم از سر ميزندگي تجربه کرده و 

                                                 
آيند  پيامهايي که به شکل الکتريکي از يک عصب مي. گويند  دو عصب به يکديگر ميارتباط منطقهسيناپس به   ٤ 

دو بين  ارتباط مواد در سيناپس شده و شدن آزاد عثبا منطقهبا رسيدن به اين تا به عصب ديگر منتقل شوند 

سازند و با اين کار انتقال پيام  ممکن ميها عصب ديگر  يرندهطريق تحريک گاز ل اطالعات  را برا انتقاعصب

 . م .صورت مي گيرد عصب به عصب ديگر  يکاز
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 ها انسان در تمام طول حيات هاند که تجرب هامروز اکثريت آنها به اين باور رسيداما 

   . دهند بر ساختار مغز تاثير گذارده و آنها را تغيير مي

شده بود که انسان از مغز بزرگ خود برا  هکامال پذيرفت  تا همين اواخر اين نکته

اند که  ه نشان داداخيرقات در سالها نتايج تحقياما  .کند ميفکرکردن استفاده 

  عموماساختمان و کارکرد مغز انسان بخصوص برا کارهايي مناسب هستند که ما

بنابراين مغز پيش از . شناسيم مي» اجتماعي- يروان مراودات توانايي «به عنوانرا آنها 

  . است٥اجتماعيبرا مراودات آنکه ارگاني برا فکرکردن باشد ارگاني 

 موضوعي ،احساس و هيجان به عنوان چيز  برا مغزشناسانن چند سال قبلتا همي

 جهت  دراحساسات به نقشکنند تا نه تنها  ميتالش امروزه نيز  آنهااما . بودنامفهوم 

خواهند بدانند که  مي بلکه دست پيداکنند تفکر حسي و روند ادراکدادن به 

بستر برا  و تا چه اندازه رسند مي ثبتبه  در مغز نحواوليه به چه حسي ها  تجربه

  . شوند ميباورها آينده 

 زد که آيا  افکار، احساسات دور ميبر سر اين موضوع بحثها علمي  يک قرن حدود

هايي که  ه و يا تحت تاثير تجربقرار دارند انسان بيشتر تحت تاثير وراثت هاو رفتار

 مياندر  از يک طرف امروز،اما . دهد خود صورت ميفرد در طول زندگي 

  تعييندري اجتماع- روان و روان خصوصيات  معتقد به نقش بارزسازاني که دانش

 که احساس، فکر و رفتار گرفتن استقوت اين ايده در حال  ، هستندرفتارها انسان

عوامل که نيز  ا دستهاز طرف ديگر . دندار  يزيست -عصبا  هپايبنيان و هر سه 

بردن به اين   در حال پيرفته  رفتهستنددان وصيات رواني مقدم ميزيستي را در تعيين خص

گيها   برا تثبيت برخي از ويژهچهجتماعي ها ا هکه پردازش رواني تجرب هستند

 عصبي برخي از پيوندها گير شکل برا چه و جمعيت خاصژنتيکي در بين يک 

  .است  اهميتحائزبسيار حداقل در مورد انسان  ،و سيناپسي در مغز

                                                 
٥ Sozialorgan 
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در زمينه مغزشناسي سرازير   ميبسيار از اين دستاوردها که بشکل سيل انتشارات عل

درمانگران و   از ديده کساني که بايد از اينها مطلع باشند، نظير، پزشکان، روان،شدند

ا به اين  ه جمعي نيز هيچ توجپيوندوسايل . اند ه پنهان ماند و پرورشمربيان آموزش

 جا خود را در کتابها مدرسه ها دادند و تا زماني که اين دستاورد نشان نها دستاورد

 که توده وسيع مردم از آنچه که در تا زماني. باز کنند راه بسيار دراز در پيش است

خبرند و   بيگذرد مير فکر انسانها ديگر سرشان در جريان است و از چيزهايي که د

 به عنوان ،تي مطالعه يک چنين کتابيحيا  نوشتن و ،از آنها دارنداطالع کمي يا 

در بر را نيز  خطرها زياد چنين سخت و همکار است ،راهنما استفاده از مغز

ام که چيزها پيچيده را در ابتدا اين کتاب، در همين مقدمه،  هسعي کرد. دارد

باز  يک مانند بعد  ه بجاايد از اين اگر تا به اينجا مرا همراهي کرده. بنويسم

  . خواهد بودکننده گرمسر

تبديل جد به موضوعي سريع خيلي تواند  مي کننده  سرگرماين باز .اما مواظب باشيد

ديگر به کنند و بتغيير  چيزها در طول خواندن اين کتاب خيلي از طور که. شود

 اتاز اين تغيير هم مغز شما.  نمانند،آيند مي  به نظردر حال حاضره ک  صورتيهمين

  . د ماندبدور نخواه
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  چشم انداز

  

  .است هدش هراس دارند نوشته ناتراهنما برا کساني که از تغييراين 

  

عينکها متعدد يا و  کنند زندگي مي بند چشميک  ابيا  عمرهمه  بسيار از انسانها

 بينند نميعمر  سالهادر طي  نيز خاطربه همين . اند بر چشم گذاشتهبرا ديدن دنيا 

هر که  ، چيزهايي استرو دادندر حال بر آنها  در دور و بيشمارا که چيزه

 و  عاطفيبندها چشماين چرا که . کنند مي را به آنها گوشزد تغييريک زوم لکدام 

کنار آنها را  توان مي  و تنها زمانيهستند حفاظت از خود ابزارها  ذهنياين عينکها

به اين خاطر . استفاده کند آزاد از آنهاود از مغز خ بکندقصد واقعا  که انسان گذاشت

 و بندها چشماين خوانيد  مي که حداقل در طول مدتي که اين راهنما را کنم پيشنهاد مي

 سخت بسيارتنها غير عاد بلکه   ه اينکار ناز آنجا که. به کنار بگذاريدعينکها را 

توان  مي نحوبه چه م که پرداز مينکته در بخش اول اين راهنما به توضيح اين  ،است

حداقل برا مدتي  ،برند مي که امکان شفاف ديدن را از بين فشار چيزهاييخود را از 

 که خواهيد برد پيخودتان  مطالعه بخشها ديگردر طول .  کرد رها، هم که شدهکوتاه
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 بندها چشم و يا با همان کرد به دنيا نگاه  قبلي از پشت همان عينکهاتوان مين

  .کردزندگي  تهگذشعاطفي 

ابتدا توان از مغز استفاده کرد  مي برا چه کارهايي برا پاسخ دادن به اين سئوال که

در طي که  الزم است بدانيم مغز ساختار  و برا شناخت؛شناختمغز را  ساختار بايد

استفاده از  مغز برا چه کارهايي تا به امروز   صاحب مغز مغز،تدريجيتکامل 

 بلکه  ا بايد اين موضوع را در مورد صاحب کنوني مغز بررسي کنيمنه تنه. است هکرد

  واند ه استفاده کردگونه و برا چه کارهايي از مغز خود و چاجدادالزم است بدانيم 

است به  ه بودکارآمدها ساختار مغز که برا آنها  ه نقشيک از کدامدر اين راه

ها  که نقشه آگاه بوداما بايد . اند هشدها ژنتيکي به نسلها بعد منتقل  هشکل برنام

ژنتيکي ها  هبرا اينکه نقش. مغز تصور کردخود  مغز را نبايد مساو ژنتيکي ساختار

به شکوفايي برسند بتوانند در فرد گيرنده نيز  ،که از راه وراثت انتقال مي يابندمغز 

ها ژنتيکي  ه نقشنشد فعال. دمهيا باش کامالآنها  فعال شدنبايد شرايط الزم برا 

 تنها کافي اينکاربرا . ا نيست ه پيچيدعمل مغز کرمها، حلزونها و حشرات ساختار

ها از نسلي به  ه آنها فراهم باشد تا اين نقشگذار تخمبرا است که شرايط مناسب 

  .گيرند صورت ميمابقي کارها بخود خود . پيداکنندنسل ديگر انتقال 

ساختارها يا  ( باز عصبيساختارهابا  ابتدا تولد  همان از اما،اغلب پستانداران

جاندار در طول مدت اوليه رشد  که  ساختارهايي.آيند بدنيا ميپذير  برنامهو )  بازمغز

 تغيير تا حد معيني قابل ،دکن ميکسب در محيط زندگي خود  که هايي تجربهتوسط 

شرايط  جاندار  دارد که والدين همه چيز بستگي به ايندوره اوليه رشد،در طي . هستند

آنها  نوزاد نگه دارند تابرقرار  آنرامهيا کرده و  در مراحل مختلف رشد مغزالزم را 

. ل بعد رشد به آنها احتياج دارد چيزهايي را بياموزد که در مراحهر مرحلهدر بتواند 

تغييرات دستخوش  نوزاد، ولي مادام که دنيا  نيستآساني مهيا کردن اين شرايط کار

  .آيد مي نبوجود زياد نشود مشکل شديد
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 مغز که در تمام طول مورددر حتي  ، به همين نحو استنقش ساختارها ژنتيکي

فقط انسان است که از دانيم که  مي. ريز است پذير و قابل برنامه  انعطاف کامالعمر

در . است شده به اين طرف دارا چنين مغز فرم پذيرپيش  سال ١٠٠٠٠٠حدود 

بوجود ا   تغيير اساسي، نسل پياپي٤٠٠٠قريب به  نسانساختار ژنتيکي مغز ا

تحت تاثير نوع کار را است و مغز انسان همواره همين خاصيت فرم پذير  هنيامد

بايد  ،انسانيهر نسل مي دانيم که بنابراين . است ه حفظ کردشود، مي کشيده مغزکه از 

خود است،  داده ميرا در اختيار قرار و مغز ير پذ  فرمامکانهمه چيزهايي را که 

 مهيا کرده آنرا برا نسل جديد و نسل قبل ازتحت شرايطي که  و آنهم آموخته مي

 انسان ،در طول تاريخ. اين امکانات گاهي اوقات زياد و گاهي اوقات کم بودند.  بود

تحت آن شرايط ه کاست  شرايطي را پيش رو خود يافته ،هايي دورهدر مناطقي و در 

تر را به مغز خود  هرشد پيچيده و همه جانب يافتند که آن راتوانايي پياپي  چندين نسل

 ديگر نيز وجود ها دورهاما . دنپايدار نگه دار مغز ادامه رشدرا برا داده و شرايط 

،  شرايطي را پيش رو خود يافته بود، که انسان در مناطقي ديگرهايي دوره. داشتند

 را گير از ساختارها ژنتيکي مغز ه بهرو فعال کردن  امکان تحت آن کهيطيشرا

ود دارند امروزه نيز انسانهايي وج.  همچنان نيز ادامه داردهااين تفاوت. دراختيار نداشت

اند تا در جايي از دنيا بزرگ شوند که شرايط رشد تواناييها  هکه شانس آنرا يافت

 و باشند داشتهتمام عمر را در اختيار در ر از يادگير گي هبهرتوان همچنين ژنتيکي و 

حفظ برا و فقط رشد  حداقل شرايط ممکنانسانهايي نيز وجود دارند که بدنبال يافتن 

  .کنند زندگي ميخود بقاء 

 تا چه حد متفاوت از يکديگر است، ، مغز و بخصوص مغز ما انسانهااين سئوال که

 اوليه مغز  اينکه تا چه حد پيوندها ساختارارد وچرا اين همه تفاوت وجود داينکه 

آورند، در بخش دوم مورد بررسي قرار  ميامکانات استفاده بعد از آنرا فراهم 

 يک باکه مغزهايي در آن بخش خواهيم ديد که تفاوت مغز انسان با . گيرد مي
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م ديد  خواهيدر آن بخش. در چه چيزهايي استکنند  ميکار  جزم و جفتريز  هبرنام

 شکل مغز ساختارها اوليه برپايهيي را که در طول عمر ها قابليتتوان  ميکه چگونه 

 الگوها  ونوع فکرو مطابق آنها   ساختنو  و يا آنها را ازهتغيير داد ،گيرند مي

تنها بنابراين .  تغيير داد،آيند ميناپذير بنظر  ها که خدش رباورهاييهمچنين  ورفتار 

ريز موجود در مغز جلو گشايش  ه که برنام وقتين آنرا دارد کهتوامغز انساني 

تغيير نيز  را خوددر مغز  ريز موجود ه برنام،گيرد مي و راقوا رواني و عاطفي 

  . دهد

موجوداتي که قادر به يادگير  ميمغز انسان نيز مانند مغز تما پذير ريز و فرم برنامه

با الزم است بدانيد که . گيرد صورت مي پايدارتر  و عميقتررشد در مراحل اوليه هستند

طي  ، مدتها قبل از اينکه اين راهنما را بخوانيد،گير مغز شما  دوره شکلترين اهميت

اند که پيوندها  هها مهم شما در دوران کودکي و نوجواني باعث شد هتجرب. است شده

ا که بصورت الگوها اين پيونده.  مغز شما شکل ثابت به خود بگيرنديساختار عصب

 حسي و ادراک بدنبالگي  هاند در طول دوران عمر بسرعت و بساد هخاصي در آمد

 .کنند که در درون ما چه بگذرد ميشوند و تعيين  مي فعال  در زندگيها خاصي هتجرب

 رفتار از خود در موقعيتها مشخص چه احساسي داشته باشيم، چه فکر بکنيم و چه

ا  هد و توسط برنامگير مي بيشتر مواقع بصورت ناهوشيار صورت کار اين. نشان بدهيم

  .دگرد مي هدايت است  شده درونيکه

 و به آنها هوشيار برد پيوجود آنها به بايد ابتدا  ،ها خودکار هبرنامتغيير اين برا 

اول از اين نکته  آن بخش،در . پردازيم مي موضوع به اين  کتابدر بخش سوم. شد

 ژنتيکي مغز را نهان ها قابليت که چه شرايطي برا رشد الزم است تا نيمک شروع مي

که تعداد بسيار نادر از آنجا . فعال کرد و بکار گرفتدر طول عمر  برا يادگير 

 بخش به امکانات آندر برخوردارند،   در چنين شرايطيرشداز انسانها از شانس 

  .پرداريم ي م رشد سالمزننده به ضربهنامناسب و يا حتي 
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 را قابليت  اينبه اين معنا است که، بگيرد تواند در تمام طول عمر ياد ميوقتي مغز 

 پيوندها ساختار نامناسب و بنابراين تمام.  عمر تغيير کنددارد که در تمام طول

 حتي در طول دوران اند شکل گرفته آن که در مراحل اوليه رشد  مغزيک بعد

 راهها اين ،در بخش چهارم. قابل تصحيح و تغيير هستندمعيني تا اندازه نيز بزرگسالي 

 اين است که  و تغييرهدف تمام اقدامات برا تصحيح. کنيم ميتغييرات را بررسي 

 که تعادل آيد پيش ميبسيار از مواقع . تعادل دروني از دست رفته را بازساز کنيم

در اين حال است که . است هفت از درست ر»بودن بسته« و» بازبودن رو به بيرون«بين 

.  بودن از ديگراندورشديد به آيد و يا نياز  ميوابستگي شديد به فرد خاص بوجود 

با خود احساس و فکر يگانگي بندرت در درون خود فرد  به همين خاطر است که

اين حالت . دهند مي خود را نشان سريعگي و  هبسادرفتارها فرد تناقض در و کند  مي

هر زمان  و کند پيدا مي ثبات )ا سالهو يا حتي ده(در عرض سالها ل عدم تعاد

استفاده از مغز را محدود  ، و يا دقيقتر بگويمکند مياستفاده از مغز را تعيين چگونگي 

 تغيير ،است ه محدود شد مغز تکامل و رشد،از آنجايي نيز که تحت اين شرايط. کند مي

  . استانعطاف پذيرز پيچيده تر و  از ساختن  يک مغمهمتراين وضع بمراتب 

استفاده  کارهايي انجام برامرتب  مغزاز   اينکهماند مگر ميهيچ چيز در مغز پايدار ن

تغيير هيچ بنابراين . شکل گرفته است آن کارها به آن نحوانجام  باخود مغز که کرد 

حلها جديد  ه تا زماني که تکاليف جديد برا يافتن راشود در مغز پيدا نمي و رشد

 در جهت آنها  تا زماني که و،يايدوجود نببرا رسيدن به آنها و خواستها جديد 

 ،که در بخش پنجمهستند هايي  هاين دو موضوع اساس گفت. حرکت صورت نگيرد

مغز انسان  اگر. پردازم مي آنبه » سرويسنکات الزم برا مراقبت و «تحت عنوان 

 بهترين راه نگهدار آن صورتدر ، بود آوردن طربه خاا برا تفکر و  ه وسيلفقط

 تلفن چهدفترحفظ کردن از  و معماپاسخ به  ،جدول به حل کردن خوداز آن مشغول 

 کنترل عملکردها حياتي بدن و تنظيم کننده ا برا  وسيلهفقطاگر مغز . بود
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يک و تحرآنرا بدني،  ها تمرينريز  ه برنامبا که بود، کافي بودحرکات پيچيده 

يط پيرامون و پردازش دنيا ساز مح  درون برا ا بود وسيلهمغز اگر . تقويت کنيم

را به شکل تصاوير خاص و يا بشکل رويا و دنيا بيرون  تواند که ميا  دروني، وسيله

 تک تک  کهبودکافي  يي ها قابليت چنينبرا رشد  صورت آندر احساس دربياورد، 

و پردازش اين دريافتها تر کرده  قو محيط پيرامون از را برا دريافت  حسيادراک

برا تنها  بزرگ با قابليت يادگير را  مغزما اگردر نهايت .  دادآموزشبه مغز را 

کافي ، داشتيم در مقابل ديگران يمانها هخواستنشاندن   و به کرسيها هدفرسيدن به 

ر در مقابل ديگران خود و تا بتوان بهت باشيمها بهتر راهبرد بود همواره در پي

، به آنها بزنيم از ديگران جلو روشنتر،گفته به  ياهايمان را به کرسي بنشانيم،  هخواست

رسيدن  که برا دست اين ي از و يا کارهايبگيريم به خدمت  را، ديگرانبزنيمکلک 

  .آيند مي هدف بکار به اين

ويا گاست که  هان داده شد و اينطور هم نشرسيد مي گذشته اينطور به نظر اگرچه در

بنابر اما  ،انجام دادبيشتر  که گفته شد  کارهايي رابرا استفاده بهتر از مغز بايد يکي از

استفاده  در راهتوان گفت که پرورش مغز نه  ميشناختي که امروز در دست داريم 

 ارهاکاين همه   بهجانبههمه پرداختن با  بلکه ،ها و کارها  از اين راهيکي بيشتر از

 مغز پرورش با پيوندبنابراين نکته بسيار ظريفي که در . شود ممکن ميهمسان با هم 

  هموارهتا داريم پي در پيي تالشبرا پرورش مغز احتياج به  که ما اينستوجود دارد 

  عميقا فعاليتي ازنوعيک امکان  نتنها  تحت آن شرايط کهکنيمشرايطي را فراهم 

 که ما همه دهد جلو ما قرار   نيزضرورت اينرابايد ايط اين شره کل بشود مي احساس

د، در تواند باش مياينکه اين شرايط چه . انجام دهيم باهم همسان مختلف را کارهااين 

 برا پرورش و نگهدار مغز استفاده توان از آن ميرا يافت و چگونه توان آن ميکجا 

 مورد بررسي قرار ،نيز هستکه در حکم بخش اصلي اين راهنما کرد در بخش پنجم 

  .گيرد مي
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 ساسيت زيادتر نيز حپذير و تاللخا درجه ،هر چيز که ساختار پيچيده دارد

تضمين سالمتي طور که . ترين ارگاني است که ما در اختيار داريم همغز پيچيد. دارد

در  که امکان اختالالت متعدد ، با در نظر گرفتنو موفقيت در رشد مغز انسانيمغز 

يط نامساعد تحت شراچرا که . شبيه است يک معجزه به بيشتر ،راه رشد مغز وجود دارد

  بيشتر ميتوان احتمال داد که استفاده از مغز، درشرايط نامناسبتحت رشد و برا 

در بخش ششم . دنشو از آن گرفته مغز محدود گرديده و امکانات رشد مغز تواناييها 

هميشه  که بطور معمول الالتاخت به اينگونه ،هست نيز راهنماکه بخش آخر اين 

 استفاده نامناسب از  پيدر صدمه به مغز ترين اساسي. پردازيم مي احتمال آنها هست،

 و در زماني هنگامها نامناسب بسيار زود ه استفاداوقاتاکثر . گيرد ميآن صورت 

 بيشتر از خود ، کودکمورد اعتمادد که مادر و پدر و يا ديگر افراد نگير ميصورت 

  خودبرا چه کارهايي و چگونه بايد از مغزکودک د که کننده هستن تعيين ودکک

پيوندند که در شکل و نوع  مي کسان ديگر نيز به اين جرگه سپس. کنداستفاده 

پذيرد که برا  ميکودک تصوراتي را از آنها . گذارند ميتاثير کودک استفاده از مغز 

بنابراين . رسند ميبه نظرش مناسبتر کند،  رشد ميه در آن کنار آمدن با دنيايي ک

 فقط به اين ربط ندارد که هر انساني با چه ينيم که نوع و شکل استفاده از مغزب مي

جوابهايي  بايد برا آنها که ، چيزهاييچيزهايي در محيط پيرامونش روبرو است

 را از ديگر ا  و آمادهپختهتصورات نوع   چهنيز ربط دارد کهاين  بلکه به ،داشته باشد

را بکار  هاآن  خود در راه جوابگويي به نيازها و خواستها زندگيو گيرد  ميانسانها 

  . بندد مي

آگاه و  معيارها ازشوند دنيايي است که  دنيايي که اکثر انسانها در آن بزرگ مي

يست و به اين  دنيايي انساني نلزومااين دنيا . شکل گرفته استنسلها گذشته ناآگاه 

برا نسل  انساني مغز  دنيايي نيست که در آن شرايط مناسب رشد همانلزوماجهت 

د به همان ميزان نيز کمتر مهيا باش يک نسلبرا هرچه اين شرايط . فراهم باشدآينده 
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. نسل در حال رشد مجبور است خطاها زياد را در استفاده از مغز خود مرتکب شود

در افتد که  اتفاق مياين غالبا شود و  بشدت محدود مي اين شرايط دررشد مغز انساني 

 چيز طبيعي به عنوانخود  ،استفاده غلط از مغزنوع آن مدت و يا درازمدت  هکوتا

  :ماند رسد تنها سه راه ممکن باقي مي زماني که کار به اينجا مي. شود قلمداد مي

  

  شک کردن به قدرقدرتي خالق،  )١

 بانسل آينده  آن مغز به وسيله که ژنتيکي ها پايه  دراتيتغييردرست کردن  )٢

  و ، شودمنطبق بهتر  است ي که مهيا شدهشرايط

رشد مغز برا نسل آينده امکان نحو که بتوان به شرايط موجود تغيير دادن  )٣

 . فراهم کردانساني را 

  

اما . مهستي مي دودر حال آزمايش. ايم تجربه کرده به نحو بارز امکان اول را ما

  . کار راحتي نيست اساساکاراين   چونکنيم  به بعد موکول ميمدامامکان سوم را 



٣٧ 

  

  

  

   باز کردن بسته به هنگامنکات ايمني 

  

 که معنا به اين دوگانگي. برد بسر مي دوگانگيدر يک ديگر    زنده چيزهرمغز، مثل 

بيرون جذب محيط   ازا بتواند چيزهايي رتا باز باشد  کافي به اندازهبايد  طرفاز يک 

ريز يک نظم دروني به  برا ساختار بخشيدن به خود و پيمغز  يعني کار که ،کند

 از  جلوگير، برا باشدبسته  به اندازه کافيدر عين حال نيز بايد. آن نياز دارد

کل  را به شدوگانگي اين ، مغز.ريزند مي محيط که نظم درون آنرا برهم ي ازتاثيرات

به هنگام   و در صورت لزومبه اين شکل که. است دها تحت کنترل درآور هالعاد خارق

رو به بيرون بشدت ها خود را  دريچهتواند  مي ،دنيا بيرون  طرفاز خطر احساس

 راحت ، وجود نداردبيرونا در دنيا   و زماني که چيز تهديد کنندهباز کند

آنرا از بيرون  خطر ي کهد در زمانتوان مغز مي. خود را ببنددرو به بيرون ها  دريچه

 بسرعت از آن محيط دور شود خودپاها و يا بالها صاحب از با کمک  کند تهديد مي

ها صاحب خود به مقابله با خطر برود که نظم  ها و پنجه و يا با کمک از دندان

  .است دروني آن را هدف قرار داده

حتي در همان ابتدا و  ، رايا بيروندن ات تهديدآميز در تغييرتوانند ميبعضي مغزها 

بعضي .  دريابندحواس خود  کمک بسيار دقيق و با،خطرکامل شدن از آشکار  قبل
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 و ادراک کنند استچيز را که در انتظار آنها بسيار دورانديشانه توانند  ميمغزها 

بيرون دنيا  از نظم دروني خود در مقابل خطرات ،کارآمد و به موقع بسرعت،

 وجود خطر را بسيار قبل از آنکه اتفاق توانند اين مغزها مي ،به اين شکل. کنندحفاظت 

چون ولي . حلهايي باشند توانند قبل از آنکه دير شود بدنبال راه بيافتد بفهمند و مي

کند و تا به اين   در درازمدت فشار شديد را بر مغز تحميل مياينگونه هوشيار بودن

 از درون قاطي کند و  مغزتواند کار را به جايي برساند که اندازه به جلو نگاه کردن مي

العاده خود بندرت  بينيم که مغز از اين قابليت خارق  مي،در نهايت نيز از بين برود

گدار جدولي حل و بيشتر تمايل دارد به راکد بودن، گاه يعني . کند استفاده مي

 که گرايش به اين دارد  وشود مي کند، غرق در موسيقي و تصاوير رنگ و وارنگ  مي

مدت زمان بيشتر مغز  هر چه .»همواره همه چيز خوب و ساده پيش خواهد رفت«

خود کردن و به  بيداردر زمان الزم  به همان ميزان هم زير سايه اين اعتماد بسر ببرد

  .تر خواهد شد  آن سختآوردن

جا بند آن يعني  تهبس را از مغز خودبايد  اول ،از اين راهنمااستفاده درست برا 

 راهين  بهترهوشيار کردن مغزبرا . بيدار کنيد ،است  دادهلم آن درون که ميگرم و نر

برا هميشه دور و بر  مجبور هستي اگر بيدار نشوکه  بگوييد آنبه که اين است 

 در آورده و بند بستههميشه زماني که يک مغز به اين شکل از . بکشيآرامش را خط 

ر بسيا  استکاراين . ريزند آن چيزهايي بهم ميدرون در ابتدا شود   ميتکان داده

کند به تندتر زدن، در  قلب شروع مي. پيچد  در تمام بدن مي اثرات آن و ناراحت کننده

شود و يا   جار ميبدنسطح شود، عرق در  دور و ور معده احساس دلهره ايجاد مي

بنام را افتند  مي که اين اتفاقاتي. يدپيدا کنشويي   به دستاحتياج به رفتنشايد 

 ترس ،آيد  و احساسي که با اينها بوجود ميشناسيم  مي العمل نسبت به استرس عکس

 بيدار واقعا  مغز شماداشته باشيد، حاالت را در خود  ه اينزماني کهر . نام دارد

است   کردهبازکامال ها خود را رو به بيرون   دريچههمه ، مغز در اين حالت.است شده
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از کجا آمده و   ن اختالل در سيستم تعادل داخلي است که اياينو در حال سنجيدن 

  . روبرو شدبايد با آنچگونه 

است و شما تنها در حال خواندن  به مجرد اينکه مغز دريابد که اتفاق زياد نيافتاده

به واهد خ ميآورد و دوباره  آرامش خود را بدست مي سريعا دوباره ،يک کتاب هستيد

 به مغز خود حالي الزم است ،برا جلوگير از اينکار. گردد خود باز قبلي حالت امن 

ياد کنيد که شما در حال خواندن کتابي هستيد که راه استفاده درست از مغز را به شما 

  .افتد خواهيد ديد که مغز دوباره به جنب و جوش مي. دهد مي

 دريابد که شما مشغول مغز شمامانيکه چون ز. شوند شروع ميمشکالت تازه حاال 

که دوران خوشي فهمد  ميتازه  هستيد ي انسان مغزاستفاده ازخواندن کتابي در زمينه 

همه کند و  به همين خاطر دهان باز مي. است و آسايش تاکنوني بسر رسيده  ميو خر

  .اوردبدست بياست دوباره  امنيتي را که به آن عادت کردهتالش خود را مي کند تا 

دهند   به خورد آدم ميمزخرف کتابها زياد وجود دارند که چيزها ،گويد اول مي

 و بگوييد کنيد قانع کنيد که آنرااگر سعي . و اين کتاب هم اصال ارزش خواندن ندارد

تر از   بسيار پيچيده،کند که مغز  ادعا مي آنوقت.صبر کن مي ک،استثنا هم وجود دارد

 از متخصصين مختلف  نيزبعد. د چگونه بايد از آن استفاده کردآن است که بتوان فهمي

ممکن است که بخواهيم غير مشکل و يا حتي قدرچثابت کند که آورد تا  استدالل مي

 وقتي در اين حال به مغز خود. کند گونه کار ميدريابيم که مغز چبا کمک مغز 

کند بلکه  ي مهم نيست که مغز چگونه کار مگوشزد کنيد که اصال برا شما

 چيزهايي :گويد مي بسيار زيرکانه ،ستفاده کردخواهيد بدانيد که چگونه بايد از آن ا مي

 برا شما ،اينرا گفتمغز وقتي . توانند غلط باشند اند مي شده که در اين راهنما نوشته

 کتاب  اين:و بگوييد را ترغيب کنيد  بغير از اينکه مغز خودنداردامکان ديگر وجود 

ساسيت و با عالقه اينرا به مغز خود حالي سعي کنيد با ح. بار همين طور بخوانرا يک
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شايد اگر برايش توضيح دهيد که . کنيد  ترسوتر از آن است که فکر ميمغز. کنيد

  . بشودراغباند مغز شما نيز  آدمها زياد اين کتاب را خوانده
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  آن از استفاده و امکانات  مغزساختار

  

تواند   نه ميچنين چيز.  احتياجي به مغز ندارددر هم تنيده هالول ستوده ازيک 

برا اين .  برودامنيتواند به جا  کند ميت کند و نه اگر خطر آنرا تهديد حرک

فقط . ا ندارد  استفاده اساساوکس است ويک چيز لمغز  ،توده به هم فشرده از سلول

يک مغز هرگز از اينکه لول آن يک مشت سو  ،است چيز است که به آن چسبيده

مغز آن  ،رفته بدون آنکه متوجه باشد رفتهاز اين رو و  نخواهد بوددارد آگاه 

  .رود از بين ميشده و  پالسيده

 ي متحرکپيشينيان آنها کرمها. افتاده است» باند«عين اين اتفاق برا کرمها 

بي آنها را تنظيم سيستم اعصاب آنها فعاليتها عص. سيستم اعصاب داشتند. بودند

حرکت کنند و از جايي به با استفاده از آن توانستند   بطور که کرمها مي.کرد مي

ها  توانستند سائق  آنها در موقعيتي بودند که ميها پيشين نسل .جا ديگر بروند

از جايي که خود را العمل نشان بدهند و   کنند، نسبت به آنها عکسادراکمحيط را 

وردن غذا آ توانستند برا بدست مي .برسانند کرد به جا امني هديد ميخطر آنها را ت

 يا به جايي بروند که در  ووجود داشتکه چيز برا خوردن  جايي بروند، جايي به

  .گير داشتند  امکان جفتآنجا
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با ) بودند تر و بزرگتر بوجود آمده زماني که حيوانات پيچيده(برخي از اين کرمها 

غز ابتدايي خود توانستند به جايي راه پيدا کنند که در آنجا امکان بقا استفاده از م

درون روده برا آنها .  بود، يعني به درون روده جانداران بزرگترتر آنها از هر نظر مهيا

به همين خاطر . کرد گونه خطر نيز آنها را تهديد نمي به وفور غذا وجود داشت و هيچ

شاخکهايي رفته  رفتهبر رو سر آنها . از دست دادندرفته توان حرکت خود را  رفته

 در درون روده .روده بچسباننددروني  خود را به ديواره که با کمک آنها ساخته شدند

اين کرمها بدون . کند به حرکت اجبارکه کرم را ديگر چيز وجود نداشت 

قابليت ه مغز خود را از دست دادند بلکرفته  رفتهنه تنها  هوشيار به اين موضوع

  .ساختن مغز در نسلها بعد آنها نيز از بين رفت

. ناميم افتاد  که ما آنها را پارازيت مي نيزبرا موجودات ديگرهمچنين اتفاق  اين

کردند تا به زندگي بهتر و   نيز در ابتدا زيرکانه از مغز خود استفاده ميها پارازيت

رفته کودن   رفتهپيداکنند،ي دست زماني که توانستند به آن زندگ.  برسندتر آرام

استفاده از مغز برا  ، مغزها استفاده از راهيکي از . شدند و مغز خود را از دست دادند

  .  آن ديگر احتياجي به مغز نباشددر  شرايطي است که شکل دادن به

حتي .  قسمتها مختلف آن نيز تابع همين موضوع استگير شکل مغز و ساختار

ا برعهده  وظيفه ويژههر يک تک سلولها مغز و قسمتهايي که  ساخته شدن تک

ي استفاده هاي وابسته به آن است که موجود زنده از مغز خود برا چه کار نيزدارند

خوار  اجداد اين موشها در ابتدا حشره.  برا مثال به موش خاکي توجه کنيم.کند مي

اما چون خطر .  و خوب جهش کنند خوب ببينندنياز داشتند کهبودند و برا بقاء خود 

 برايشان مناسب بود ،کرد آنها را تهديد ميمادام  حيوانات ديگر نيز از طرفشدن  بلعيده

نحو به در اينکار دانيم که آنها  ، و مي خود را در زير زمين پنهان کنندگاهي نيزکه 

 ديگر يافتند وقتي در زير زمين چيزهايي برا خوردن مي.  يافتندتواناييبارز 

در زير زمين تونلها زير زميني . ديدند که بر رو زمين زندگي کنند مين ميلزو
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درون اين تونلها چيز . بوجود آوردند و شروع به تغذيه از ريشه گياهان کردند

برا زندگي تحت آن بجا چشم، بايد  . بنابراين نياز به چشم نداشتند.شد ديد نمي

 نيازآن دسته از آنها که به ندرت . دادند پرورش مي  قوه شنوايي و بويايي قو،شرايط

 عمر ز ديگرانا بيشا که پوزه بزرگتر داشتند  به ديدن نور داشتند و آن دسته

ا خاکي کور  به موشهاينهازماني رسيد که .  توليدمثل کردنداز ديگران کردند و بيش

 به اين ديگر نتوانستند تهرف رفته دراز و پوزه بلند پيدا کردند و  تبديل شدند، بيني

 از آنجايي که ديگر برا زندگي ،قسمت بينايي مغز آنها نيز. سو و آن سو بپرند

 ،رو کرد و بجا آن رفته شروع به پس  رفته،بود خاصيت شده موش خاکي بي

  .دپيدا کرتکامل بهتر  است، و شنيدن بوکردنمسئول هايي از مغز آنها که قسمت

ابتدا از تمام قوا مغز خود برا دست . انداران يک بعد استاين سرنوشت تمام ج

به نيز  واقعازماني که . کنند گاهي برا زندگي آسوده استفاده مي پيدا کردن به تکيه

  مغز و تمام اجزاء بدن آنها در طي نسلها متماد خود را بر شرايط،يابند آن دست مي

تر باشد و هر چه تطبيق  ايط يک بعدهرچه اين شر. دهد  بدست آمده تطبيق ميجديد

که بخواهند از بعدها  نيز به همان ميزان گرفته باشدآنها بر اين شرايط بهتر صورت 

  . استتر  برايشان سخت، اينکارگاه جدا شوند اين تکيه

 شرايطي برا زندگي است که پروراندن مغز، استفاده از راههابنابراين يکي ديگر از 

شود به قيمت از   استفاده ميهاهايي از مغز که بيشتر از آن تقسم ،شرايطتحت آن 

  .رشد کنند شود، از آنها استفاده ميهايي که کمتر  دست دادن قسمت

از مغز . ترين راه است  و سختجالب ترينحال  در عيناستفاده از مغز  سومين راه

 ام مد استفاده کرد کهزيستمحيط  نوعي ازدادن و ساختن  توان برا شکل مي

 تمامي پتانسيل به اينصورت، تا دده قرار مي آن رشدسر راه را  ا نيازمنديها گسترده

به   توانستنداني  فقط جاندار،در طول دوران تکامل. دياب مغز بکار گرفته شده و پرورش 

 کمک به نبودندقادر ديگر  هر دليلکه به  پيداکنند دست زيستيچنين محيط 
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ها  با کمک از توانايي را بدست آورده و يا ا رصهع خود بعد  تکها توانايي

اين . نبودند ا که بدست آورده بودند قادر به دفاع و نگهدار عرصهبعد خود  تک

يک  به  فقطنه در آن زندگي که برا داشتند زيستيبه محيط نياز  سته از جانداراند

، خوب نخوب ديدل  مث،نياز است  با هممختلف  توانايي چندين به  بلکه ،توانايي

 و يا ن و يا خوب شنا کردن و از صخره باال رفتن،  خوب دويدن، خوب بو کردنشنيد

در هر کدام از اين  ، تدريجيکه در مسابقه تکاملجانداراني . نپرواز کردخوب 

تنها ها   توانايي تک، يعني از اينخوردندشکست بعد  تک  و تخصصيها عرصه

به اصطالح به خوبي ديگران، آر اين نه  و آنهم ودندب ا برخوردار شده تااندازه

 خودمغز تکامل  تا برا شانس آنرا آوردند ، تدريجيگان تکامل شکست خورده

نداشتند که  مغز بهنياز اين جانداران . پرورش دهند و جستجو کرده امکانات متعدد

د را با محيط  خوبسرعت، طور که قادر باشند  باشد  آن کامل شدهتولد رشددر بدو 

جانداران دسته از برا  اين  .ا هماهنگ بسازند بسيار مشخص و تخصصي شده

  راقادر به هر کار بودند ولي در حقيقت هيچ کار«که )  ناتوانتوانمندان(

يک برنامه ژنتيکي بسيار دقيق و تخصصي که وجود »  انجام دهندکامل توانستند  نمي

 ،داشته باشدنيز برعهده گان آنها را  تکامل مغز آيندهنه تنها جريان زندگي آنها بلکه 

 رسيدن بهبرا گرفتن گو سبقت در مسابقه بزرگ اينها .  نداشتکاربرد گونههيچ

 آن در ها موجود عرصه.  بودندرسيده دير »آن به  دادن يلهو بعد بهترين شرايط «

 اين دسته که دير شروع بود و مسابقه برا  اشغال شدهقابليتي تک جانداران  توسطزمان

  بنابراين.معنا بود  نيز بي ديگرجاندارانرو از  دنباله. بودند به پايان رسيده بود کرده

طور آن   فقطبودند و شروع کردهخود آنرا  بروند که راهيبه توانستند  آنها فقط مي

جانداران  تا دادند مي و اجازه دادند مي ادامه همين راهبه بايد .  بودند خودباشند که

 را ها خود  و تواناييها قابليت تک ،خود  نوعيزندگيخاص ها  راهبرد قابليتي با تک
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  در آننهايتا بر عرصه خود چيره شوند و  هر چه بيشتر  و کنند و قوداده  رشد

  .تحليل بروند ها عرصه

ا از   وجود نداشت که توسط دستها  ديگر عرصه،بر رو زميندر آنزمان در واقع 

در زير آب، بر رو زمين و در آسمان . باشد قابليتي تسخير نشده جانداران تک

 و دنيا چنان پراز انواع جانداران متعدد و متفاوت جانداران متعدد بوجود آمده بودند

 رو به ا سابقه  با سرعت بيدنيا ،در اين شرايط. بود که تا آنزمان سابقه نداشت شده

گي  هيرات به همراه هم، يعني از يک طرف پيچيدهر دو اين تغي. گذاشتتغيير 

دنيا در  تغييراتي که در اين پويشگير   ظاهر دنيا و از طرف ديگر شدتروزافزون

 عقب افتاده  اين مسابقهگردي که از جاندارانآن دسته از ، به دندگرفتن بو شرف شکل

  بدون آنکه،نندقابليتي متخصص جلو بز را داد که از جانداران تک شانس  ، اينبودند

 يعني در دنيا دائم در حال ، در اين زمان.سبقت بگيرندالزم باشد از تخصص آنها 

 که بتواند بو کند، بود هبوجود آمدمغز داشتن نياز به تازه  ،گسترشرو به تغيير و 

ببيند، بشنود، حس و لمس کند، شنا کند، بدود و صخره نورد کند و حتي بتواند 

  .ها را در خود پرورش دهد همه اين توانايي، يعني پرواز کند

هنر زندگي جانداران . رسيد ثمر مي ثمر رسيد که بايد به شد که آن چيز بهچنين 

 اين با بوجود آمدن. متوقف شدقابليتي و متخصص به ته رسيد و تکامل آنها  تک

 و تا اين  که هر کار را تا قدر و تازه نه چندان خوب بلد بودند جانبه  همهجانداران

، تي و متخصص دوام بياورنديقابل زمان با زحمت توانسته بودند در دنيا جانداران تک

 جانداران  دنيايي که تا به آنزمان توسطدر. شدا  دوران تازهوارد  حيات بر رو زمين

 بيشمارچيزها  بود يافته و سازمان شکل گرفته قابليتي و متخصص تکمختلف 

توانست آنها را کشف   ميموجودتنها  چيزهايي که. اشتندبرا کشف شدن وجود د

بيند، بو  شنود، مي  مي توسط ادراک حسي خودآنچه را توانايي آنرا يافته بود تا که کند

 هر کدام ازنتيجه ادراک   وپيوند بزندکند تا حد ممکن به هم  کشد و لمس مي مي
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 امکان ديدن ،ين قابليتارشد با .  دهدپيوند  خودديگرها  حس خود را با حواس

بود و  پذير شده امکانبطور همزمان ها متعدد   در عرصه، واقعتغييرات پيچيده جهان

 اينکار موفقيت درطبيعي است که  .بود مهياتر شدهنيز امکانات تاثيرگذار بر آنها 

 از پيش  عصبيپيوندها ، در بدو تولد، جديداين موجوداتکه در گرو اين بود تنها 

، در خود  شده اند و مسلطگرفته سامانها ژنتيکي  به شکل برنامهکه  راه کمتر آماد

  رفته جا پيوندها اوليه و از پيش آماده به اين شکل رفته. داشتند با خود ميو 

پيوندها  به ،مي گرفت ژنتيکي سامان دقيقريز  ساختار مغز که اساسا توسط برنامه

اين شکل و ساختار پيوند نهايي مغز . ه شدريز داد نامهبر پذير و قابل  انعطافآزاد و 

ي  شرايط به در وابستگيو ، خوداز مغزآنها در جريان استفاده فرد بعدها  ،موجودات

ساختارها از ابتدا  ،به دنبال آن. پيدا کرد قوام رفته ، رفتهکردند که در آن زيست مي

 و سپس به پذير بخشا انعطاف ا ساختارهبهجا خود را مغز  ريز شده پيش برنامه

تکامل  ،نهايتدر . شدند پذير انعطافتماما  مدت عمر طول  در کهندساختارهايي داد

 شکل و و با اينکار ، چگونگي استفاده از خود راشدقادر مغز  که سمتي رفتمغز به 

توانست تصميم بگيرد که  مغز به جايي رسيد که  مي. تعيين کندخود  ،ساختار خود را

بوجود آوردن پيشينيان ما با چنين مغز شروع به .  بشودمغزنوع چه تبديل به ايد ب

 بر طبق دنيا را نيز شرايط استفاده از قادر شده بودندتازه   دنياکه در آندنيايي کردند 

توان در   و چقدر در اين راه به بيراهه افتادند ميچند بار. تصور خود سامان دهند

  .کتابها تاريخ خواند
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  ها و حشرات ، حلزونمغز کرمها: شده ريز  برنامهمغزها

  

 موفق شده بودند که شکل گرفت سلولها عصبي توسط جانداراني ترين سادهاولين و 

  سلولا از شکل تودهاز رفته  رفته ،ها ژنتيکي خود  برنامه در تغييرات اتفاقياز راه

 مايه درون در در اين حال. ند توخالي درست کنگويک به  شبيه هيئتي، نواخت يک

 شد که از تاثيرات مزاحم دنيا بيرون محفوظ ساخته يک دنيا دروني »ها گو«اين 

بستگي داشت به موفقيت آنها در پايدار نگاهداشتن کوچک ها   گواينعمر . بود

توانست به  ميتنها اينکار . شرايط دروني خود در مقابل تغييرات تهديد کننده بيروني

هر توان اينرا مي يافتند که   عصبي سلولهاتک تک که شده باشد شکل عملي اين

چه آنها  در دنيا درون و همچنين از اينکه شوندمطلع اتفاقات دنيا بيرون از لحظه 

  . گذرد مي

 و اين راه نيز يک زماني توسط ،باشد توانست حل شده  ميراهاز يک اين مشکل تنها 

به اين .  شدعملي شکل  و گ از اين جاندارانيکي يک نوعتغييرات اتفاقي برنامه ژنت

 قسمتبه رفته  رفتهتکامل خود طي در اين جاندار بعضي از سلولها پوستي شکل که 

ا را بوجود  اليهدر آنجا دروني رفتند و پوسته قسمت فوقاني  پوسته خارجي و زيرين

يگر بين سلولها  اين طريق از يک طرف بين يکديگر و از طرف دبه آوردند که

 درون و بيرون به کار اين با.  خود پيوندهايي را بوجود آوردندفوقاني و زيرين

 نسبت ،عمليات منسجم خود توانست در سازمان جانداريکديگر پيوند خوردند و تمام 

بهتر  واقف شده و دز اش را برهم مي مان و نظم درونيبه تمام چيزهايي که ساز
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 تا به امروز نيز ، اوليهين اولين عملکرد سلولها عصبي ا.العمل نشان بدهد عکس

سلولها  به اين معنا ؛ دارندبر عهدها است که سلولها عصبي  ترين وظيفه اساسي

  .دارند  ميپايدار نگهرا سلول با اينکار نظم دروني عصبي 

 يسلول عصب ساختار درونيدر واقع  .نداشت زياد الزم امکانات نبود و شاقي اين کار

که رطوبت، هوا تازه و درجه حرارت  اندازد مي تهويه هوا دستگاه ما را به يادابتدايي 

بارد، يخبندان است و يا  دروني يک ساختمان را مستقل از آنکه در بيرون برف مي

 ساده و ريزبرا اينکار يک برنامه . دارد مي   ثابت نگه هموارهگرما سوزاني است

حرارت   است تا به محض سنجيدن تفاوت بين درجه کافي)حسي ( گيرندهچند 

 برا. خته شودبکار اندا کننده خاصي   مکانيسم تنظيم يک،حرارت الزم  و درجهموجود

ات شديد تغييردر آن يا  نيست و ات دائميتغييردر معرض زندگي در دنيايي که 

  .  استبگو و جوا کافينيزعصبي ساده   يک چنين سيستم ،دن خطرساز باشکه نيستند تا

العاده با اين  فوقخود را  کوچک هنوز نيز وجود دارند و ها گوبعضي از اين 

العاده  ها فوق  که در شکل٦ها ها و کوآل  اند، مانند پوليپ  وقف داده زندگيشرايط

 ،اند  اين موجودات در طي ميليونها سال منقرض شدهاما بيشتر .متنوعي وجود دارند

 مدام دنيا بيروني  تغييراتيستم اعصاب ابتدايي خود قادر نبودندچراکه با استفاده از س

اما هميشه . العمل نشان دهند را به موقع دريابند تا در مقابل آنها به نحو الزم عکس

 ،ريز ژنتيکي خود  که بر پايه تغييرات اتفاقي برنامهوجود داشتندجانداراني نيز 

 دريابند و نسبت به همنوعان خود به  موقعات مشخصي را بهتر و يا به توانستند خطر مي

 داشتن دليل به  جانداراني کهبرا مثال.  برخورد کنندخطربا نحو کارآمدتر 

اينکار کنند و با و باز خود را جمع  وانستندت  ميمنقبض شونده و يا شونده جمع سلولها

فقط در آنها .  و يا بدنبال غذا به جاها ديگر بروندکنند از موقعيت خطر دور خود را

ها خود را   حرکتشدند قادر ابزار خاص به شکل سيستم اعصابصورت داشتن 

                                                 
  .م. کنند ا کامال شفاف دارند و به شکل زيبايي در اعماق درياها حرکت مي پوليت و کوال موجودات دريايي هستند که بدنه ٦
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 سمت خاصي به به بتواند جاندار پيکر تمام تا ندنکداده و هماهنگ  طور جهت 

شکل  گو  موجودات،گرفتن بودند در حال شکلابزارها اين  زمانيکه. آيدحرکت در

توجه به  همواره و چون .ندبه شکل کرم در آمدبعد  و رفته به شکل هالل ماه رفته

 اهميت ،دافت چه در پشت اتفاق ميند نسبت به آافت چيز که در پيش رو اتفاق مي

امروز  يعني در قسمتي که مغز جانداران ،در جلونيز سلولها عصبي  ،داردبيشتر 

زيادتر از  اد تعدقدر هربرا دريافت تغييرات دنيا بيروني  .شکل گرفتندقرار دارد 

در ) بويايي، چشايي(و شيميايي )  شنوايي، بينايي، المسه(ها حسي فيزيکي  گيرنده

يي که نظم چيزها  نسبت بهدتوان  مياز يک طرف بشوند متمرکز  موجودجلوقسمت 

 از .دهدالعمل نشان  عکس  تر تر و به موقع بهتر، مطمئنکنند  را مختل ميآنرا دروني 

امکاناتي را بوجود  توانند  ميها اين گيرنده ،ته و در طول حياترف رفته طرف ديگر

شرايط بهتر را در اختيار  نيز اين جاندارانبياورند که برا پايدار نظم دنيا دروني 

ها حسي مختلف، به معني حواس حسي  گيرندهبه ميزاني که . دهد ميآنها قرار 

ات برگرفته از تغييرات محيط را به  اطالع توانايي آنرا داشتند که پي در پيمختلف،

 دنيا درونياطالعات ناشي از موقعيت  با  در آورده وشکل يکپارچه و به هم مربوط

 توسط تمام اينکارها .شد بر کارايي اين حواس افزوده مي، هر بار کنندمقايسه  جاندار

تر بود بزرگاين توده هر قدر که . بود ميسر شدهموجود زنده توده سلول عصبي در سر 

 با يکديگر  آنها حسي  مختلف ميان گيرندهها اتصالو هرچه پيوندها عصبي و 

 و به همان داشتبيشتر رشد امکان  مغز ابتدايياين  ،نيزد به همان اندازه ندوسيعتر بو

 در دنيا بيرون واقعااز تغييرات دنيا بيرون با تغييراتي که جاندار  ميزان تصور حسي

  .داشتبيشتر د نزديکي در حال وقوع بو

شکل گرفته    تدريجيتکاملدوران در طول که اين جانداران گي مغز  درجه پيچيده

) ها، چه در مورد حشرات و عنکبوتها چه در مورد کرمها، چه در مورد حلزون( بود

سط اين توخود که بود مغز وابسته به  آنها و ژنتيکي ريز تنها وابسته به برنامه
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 توسط ،تر دورالعاده فوقساختمان الزم اين کار در زمانها .  گرفته بودها شکل برنامه

از گرفت، يعني در حقيقت  مي شکل جانداران »٧ا . ان. دتوالي«در تغييرات اتفاقي 

ارث به  به اين سان و گيرد مي سلولي صورت لقادر هنگام  که هميشه تغييراتي راه

  استمانند کاراين کار . شود ممکن مي  برنامه ژنتيکي از نسلي به نسل بعدبردن

. ان. د«توالي   درکه به اين سان .دهد  ميانجامبه شکل خودکار  مولد برقکه يک 

به همراه   پيدا کردهشکلرتغييها جديد، اضافي، کوتاه شده و  برشهمواره » .ا

  .ندوش  که آنها نيز به ارث داده ميمي آيند زياد بوجود يرات کم و بيشيتغ

 درهم آميختن به دفعات و هر بار در پيکه  گير نطفه جنين شکلهنگام 

 والدينساختار ژنتيکي هر بار  ،گيرد بستر صورت مي  پس از همسلولها والدين هسته

ا که برنامه ژنتيکي مناسبي  نطفه. شود مي مخلوط با همبه نوعي متفاوت از دفعه قبل 

تواند نظم دروني مناسبي را برا ادامه بقاء  ميا که  برنامهيعني ، ٨آورد را بدست مي

 دادن تبديل شده و آمادگي انتقالجنين يک به رفته  رفته سلول در اختيار آن بگذارد،

ها  هميشه آن دسته از برنامه. کند پيدا مي به نسل بعد برنامه ژنتيکي والدين را

 غالب بصورتطريق اين  قال پيدا کنند، از به نسلها بعد انتشوندژنتيکي که  موفق 

 هستندا که غالب  ها ژنتيکي برنامههميشه . کند ميادامه پيدا حيات آنها  و درآمده

مورد همه اين نکته در . شوند ميبه بقاء خود ادامه داده و تمام آنها ديگر منقرض 

                                                 
 با واحدها بافت شيمياييدو رشته طوالني از لحاظ شيميايي از   (DNA-Sequenzen). ا. ان. الي دتو  ٧

نردباني و اين دو رشته به شکل  .استها قند و فسفات  هايي از گروه ساختار تشکيل شده است که شامل ستون

 ژنتيکي هستند که وظيفه اصلي آنها دربرگيرنده دستور عملها  وقرار دارنددر درون هسته سلول مواز يکديگر 

اين اطالعات ژنتيکي در نهايت برا موارد چون ساخت . باشد ذخيره اطالعات ژنتيکي هر موجود زنده مي

هستند  اطالعات ژنتيکي  در بر دارنده کهDNAقطعاتي از . گيرد پروتوئين و سلول جديد مورد استفاده قرار مي

 و تنظيمبرا يا و  DNA که برا ساخت خود هستها ديگر نيز  الي دارا توDNAولي نام دارند » ژن«

  . م.گيرد  موجود در ژن، مورد استفاده قرار ميژنتيکي استفاده از اطالعات مديريت
گيرد تا بتواند يک نظم دروني مشخصي را  شود در موقعيتي قرار مي سلولي که برنامه ژنتيکي به آن منتقل مي   ٨

  .م.  را پايدار نگه دارد تا به زندگي ادامه داده و از طريق آن سلولها ديگر بوجود بيايندبسازد و حيات سلول
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 نيز  گذشته دوردر زمانها چرا که ، بوده و هستهمينطوردر همه زمانها جانداران 

فقط .  بودند موجودقوانين عمليمرزها  تابع کامالها ژنتيکي  برنامه  ترکيبات نحوه

 ها تغيير در برنامه. ندادامه حيات را داشتتوان   ژنتيکيترکيبات بسيار کمي از تعداد

 همخواني  نيز موجودشرايطبايد با اين تغييرات  .نيست و عميق شديد هيچگاه ژنتيکي

اين نکته بخصوص در باره . روند عملي فراتر امکانات مرز از دننتوا نمي و باشند داشته

 اين تغييرات بايد قبل از هر چيز توليد مثل. استساختار مغز صادق ها   برنامه

را   جاندار که بقاء بهترگرفتند مي صورت به نحوبايد   و کردند ميتضمين جاندار را 

توسط يک سر  مثل اين جانداران تعداد توليد ها بسيار دور گذشتهدر . دنباعث شو

اما امکان ادامه بقاء آنها فقط از يک راه ميسر  . پيدا کرد ازدياد  ژنتيکي برنامه اتتغيير

 ژنتيکي همواره تواليجوشان دائما  چشمه از. کنداه مغز که بهتر کار ز ر، يعني ابود

 که ، مغز بودند مناسبمغز  ازآن نوعشدند که برا ساختار  هايي انتخاب مي برنامه

توانست به نحو   را داشت و مييافت به موقع تغييرات دنيا درون و بيرونتوان در

  .العمل نشان بدهد کارآمدتر نسبت به آن تغييرات عکس

  به همراهمختلفموجودات  دنيا درون کهجايي آناز در پروسه تکامل تدريجي 

 توسط  و دنيا بيرون آنهابود شدهتر  پيچيدهاجبار  ه بها ژنتيکي آنها   برنامهپيشرفت

عصبي ها   و شبکه عصبيها بايد پيوند يافت، ميمدام تغيير موجودات تنوع مفعاليت 

. ندشد تر مي درحال شکلگير بودند نيز به مراتب پيچيدهتنان   در مغز اين نرمکه يفعال

مانند تبادل (بدن  فعاليتها نباتي  و روزافزون امکان کنترل بهتر،تکامل اين در مسير

مانند حمله، (رفتارها حياتي ، )جذب و دفع و غيره مواد، سيستم گردشي، تنفس، 

يابي،  مانند جفت( خاص باز توليدها  راهبردو ) دفاع، فرار، خواب و پيدا کردن غذا

، نگهدار از نوزاد نتخاب جفت، جفتا   .شد  بهتر مهيا به نحو روزافزوني )گير
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تنوع ژنتيکي امکان  وار  توليدمثل تودهاز راه نيازمند آن بودند که  هميشهتنان نرم

 از  ا آن دسته در سير انتخاب طبيعي،  تنوع ژنتيکياز بين اين. مهيا سازند را متعدد

شکل دادن به يک قابليت  ديگر توان انواع که بهتر از اند انتقال يافته ها ژنتيکي برنامه

 برخي ازتوانستند  مي يعني ؛دارا بودند موجوديط حياتي تطبيق خود با محخاص را برا 

همانطور  .انجام دهند بهتر ، الزم بودزيست شرايط خاص محيط آنکارهايي را که در 

ها جديدتر کارآمدتر بوده و  سر توان ديد که  ميآالت صنعتي  ماشينکه در توليد

مانند  اوليه وجوداتسيستم اعصاب ابتدايي م ،گيرد صورت مينيز بهتر عرضه آنها 

 جانداران مانند مغز ، پيدا کردتر  پيچيدهها تهيئ رفته رفتهنيز  ها حلزونکرمها و 

ها  عرصههمه چيز را در    خودتخصصي به کمک مغز اين دسته از جانداران .دار اندام

 مربوط به خاص پيچيده و  بسياربخشا رفتارهااز آن خود کردند و آب، هوا و زمين 

کار  ها متکي بر تقسيم حتي زندگي اجتماعي و اجتماع. ود را تکامل دادندنوع خ

در راه طوالني  .ها و ديگران ها ، مورچه  اجتماع زنبورها، موريانهمانند ،بوجود آوردند

 برا رفتار که به نحو راهبردهر نوع  ،تکامل تدريجي از کرمها تا به حشرات

و آمد  مي، به کار دفاع از خود  تامين غذابکار و يا سودمند بود حسي از محيط ادراک

 گير و توليد يابي، جفت و يا بکار جفت کرد رفتارها حرکتي جاندار را ممکن مييا 

 بقاء هر و شکل گرفتشده  ريز  به شکل پيوندها ژنتيکي برنامه،آمد مثل مي

  .يافت ادامه  داد  ميکه کارآيي خود را نشان ا  برنامه

به هر نوع آنها  که بود شدهمختلف  ٩موجودات تخصصيپر از دنيا  ،ن راهدر انتها اي

اين موجودات تخصصي هر چه . بدست آورده بود  را خودزيستي بستر شکل خاصي

                                                 
 هستند که جانداراني ،کند از آنها صحبت ميبه دفعات منظور از موجودات تخصصي که نويسنده در طول کتاب  ٤

  تنهاگان که مانند پرنده. توانايي هستندها ديگر اساسا فاقد   و در زمينهتوانايي دارندهر کدام تنها در زمينه خاصي 

توانند از کوه باال بروند و يا شير که قادر است سريع بدود و با چنگ و دندان حمله  نميقادر به پرواز هستند ولي 

  .م. کند ولي قادر به پرواز نيست
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  بهتر قادربه همان ميزان همدادند  ميخود تطبيق زندگي   خاصبستربر خود را  بيشتر

که  ماند نجا همه چيز همانطور مي فقط تا زماني که در آولي. شدند  مي ادامه حياتبه

با اتکا به مغز نيز  بقاء آنها ادامه ،شتگذا ط حيات آنها رو به تغيير ميهمينکه محي. بود 

 با به اجبارهمواره و  ،نيز  آنها پيرامونيشرايط. رسيد پايان ميشان ب تخصصي شده

 انواع ديگر تاثيراتتوسط يا ،  زياد يعني با توليدمثل،کرد تغيير مي آنهاخود فعاليتها 

 بسيار آنها زيستدر محيط  انواع ديگرتعداد  که مانند زمانييا ، شرايط آن درجانداران 

 روبرو ناگهانيو ها طبيعي   تغييرات جو و فاجعهبازماني که  و يا شد  ميزياد

و  تخصصوابسته به رشد آنها  که موجوداتي تکامل به همراه اين تغييرات، .شدند مي

 سامانها ژنتيکي   تماما توسط برنامهتکاملي کهيعني  (بودعصبي مغز آنها  پيوندها

بست سختي  به يکباره به بن ،)کرد گرفته بود و تا به آن زمان بسيار موفق عمل مي

شدند که  با تغييراتي روبرو مي وقتيهميشه موجودات تخصصي به اين معنا . رسيدند

  . رسيدند  به پايان هنر خود ميکرد، طلب مياز آنها را ديگر ها  توانايي

  

از   ورفته رفته، ي را برعهده دارندکنترل رفتارها خاصکه ژنتيکي  ها برنامه تکامل

 يرفتارها خاصتنها  راهدر اين . گيرد صورت مي  سر هم پشتو  ريز ات تغييرطريق

را بموجودات رفتارهايي که يعني  .تکامل پيدا کننددر موجود زنده توانند  مي

ژنتيکي خاصي ها  برنامهممکن نيست بتوان . اند ساز شده بهينهآنها گويي به  جواب

 بکارپاک کرد و يا طور آنها را تغيير داد که است  به اين شکل بوجود آمده که را

 باشدشده  ريز برنامه ژنتيک پيروکه دقيقا  مغز.  نيز بيايند از جانداراننوع ديگر

اند تفاوت  شده ريز  يي که برا انجام کارها خاصي برنامهاساسا با کامپيوترها

 کار که برابرا  ديگر کرد مگر استفادهشود  از کامپيوتر نمي. دزياد ندار

 شانس آناگر صاحب  ،کامپيوترمدل با قديمي شدن . ستا ريز شده  برنامهانجام آن

 جديدکامپيوتر ا آن بج و پيدا کندجايي تواند برا آن در يک موزه  بياورد مي
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آوردند شانس  ، ريز شده برنامه ازپيشها  مغزاينصاحبان  از بعضيدر گذشته، . بخرد

 با و روبرو بود  بسيار کمي تغييراتباپيدا کنند که ديگر  زيستتوانستند محيط  و 

قاء به ب  کنند ودوام بياورند و توليدمثل  با همان مغز خودتوانستند تا به امروز  اينکار

در اين بين . منقرض شدند انستند اينکار را بکنندکه نتوموجوداتي .  ادامه دهندخود

جانبه درست کنند که از ابتدا  ها جديد و چندين توانستند برنامهفقط موجوداتي 

  . کامل نداشتگي  در آنها چيره ريز ژنتيکي برنامه
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  داران  کيسهران وپرندگان، پستاندا:  ابتداييريز  قابل برنامهمغزها

  

به هستند که   از جانداراني بزرگشاخهمتعلق به همگي کرمها، حلزونها و حشرات 

 در ابتدا پايان شکمدهان . گوييم مي ]دهان آغازيان [١٠پايان شکمبه آنها اصطالح 

 تغيير کرده جنيني رشددر طول دوره  رفته رفته واست   يک تورفتگيمانندگير  شکل

 خيار دريايي، که ندار طنابشاخه  متعلق به جانداراندهان . شود  مي تبديل به دهانو

درست  ديگر تورتگي از ، هستيمدستهمتعلق به آن همه داران و ما انسانها  مهره

 از  دومدهان اين دسته. شود درست مي يجنين زايي اندامدوره طي  که در شود مي

 به جزم و جفتيشکل گرفتن آن گيرد و   مي  شکل رشد آنهاباال در مراحل جانداران

اين دسته  اندام ديگر از بدندر مورد همچنين  اين نکته.  نيستپايان شکم رشد دهان

 بوجود »جوانه زدناز نو  «با به اصطالح جنيني زايي اندام که در طي دوران از جانداران

. کند بخصوص در مورد سيستم اعصاب صدق مي موضوع اين . نيز صادق استآيند مي

ه از ک را دار جانداران متعلق به شاخه طنابجنين  اندام تک تکتوانيم  ميما را مثال ب

 به نسبت کنيمدستکار تر  بهتر و ساده از بيرون آيند،  بوجود ميييک گروه سلول

 به چه بايد که »دانند نمي« اساسا از اولسلولها ابتدايي جنين يعني  .جنين حشرات

                                                 
 که نويسنده است که به تصوير» دهان آغازيان« از زبان آلماني Urmundtiereترجمه مستقيم واژه   ١٠

 .گذار رايج  اين جانداران در زبان فارسي دهد بيشتر نزديک است تا به نام مي
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 بايد  و برا چهتکامل پيدا کنند به چه چيز بايد »نددان نمي«شوند، چيز تبديل 

 ا بعد که چه اندامي بايد ساخته شود بلکه اين چيز.اينطور و آنطور تکامل پيدا کنند

تازه  ،دآي  در داخل جنين بوجود ميسلوليتکثير مراحلکه در شرايطي   مجموعتوسط 

دهند  ختيار سلولها قرار ميدر اتنها اين امکان را ها ژنتيکي  برنامه. شود مشخص مي

تغيير يافت، چيز مشخصي معيني  به نحو  هرگاه شرايطله پيرو کنند کهتا از اين معاد

  . توليد کنندآن اين و مطابق را 

وجود  تاثير  تحت بلکه ،جنيني نه توسط ژنهارشد سلولها مختلف در دوره در حقيقت 

گير در  با شکلهمزمان  و شوند  ميريز در درون جنين برنامه به لحظه  لحظه  شرايط

 شرايط  مجموعاين . گذارند  تاثير مي نيز شرايط  مجموع در ساختار اين  لحظه،هر

از ، عصبيآورها  پياماز  از فاکتورها رشد مختلف،  استمعجونيمتشکل از 

 از ا مرحلهجنين و در هر از در هر بخش . ها عصبي دهنده انتقالاز هورمونها و 

در درون سلول  ،مرحله و شاخص آن  اين موادترکيب خاص يک نوع ،ل آنتکام

ا را   و از قبل آمادهمشخص برنامه ژنتيکي ،شود هر سلول  باعث ميکهحاکم است 

 معجون پيام دهندهاين  .را از فعاليت باز داردها  از برنامه ديگر  فعال سازد و يا دسته

 باشد و به مشخصاز پيش ده جزم و جفت و العا فوق) پايان شکمدر مورد (تواند  مي

در مورد   اين معجون. توان از بيرون بر آن تاثير گذارد مي سختي دليل به همين

اين خاطر  و به استچندمعنايي  و پذير  انعطافنطنابدار شاخه  متعلق بهدارانجان

از جنين طي که در بيرون  شرايحال اين در. را تغيير دادآنها   خارجازتوان  ميراحتي ب

با د نيز بسيار ده  که در درون جنين رو ميآن چيزهاييبرا تواند  مي دوجود دار

ا تحت تاثير چيزهايي قرار دارد  بنابراين جريان تکامل جنيني تا اندازه. د بشواهميت

اين دقيقا همان ساختار مفيد است که در اجداد . که در خارج از جنين حاکم است

 و دستکار کردن و يا تاثيرگذاربه اين معنا . ود داشت امروز وجداران مهره

ها ژنتيکي آنها از بيرون و از راه تغييرات بيروني حاکم بر  واقعيت بخشيدن به برنامه
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زياد  بر رو سيستمي توانست  ميتغييراتشدت اين . بودشده پذير   امکان،تکامل آنها

تکامل آن از سو ديگر ت و رف تکامل آن بسيار کند پيش مياز يک سو  که باشد

آورها  ترشح پيامتوليد و ناشي از ا  از هر چيز توسط تغييرات پيچيده و منطقه بيش

شاخه   بوجود آمدنبه هرحال از زمان.  مغز بود،سيستماين . شد سلولي تنظيم مي

در و ها اوليه رشد  دورهطي در آنها عصبي  شکل نهايي پيوندها  که طنابداران

راه داران مغزدار  گرفتن مهره تا شکل ،گيرد ر از تغييرات بيروني صورت ميتاثيرپذي

  .ه استا سپر شد بسيار طوالني

يعني در زماني که  دور بوجود آمدند،در زمانها بسيار  ،داران امروز اجداد مهره

. شد انواع کرمها، حلزونها و حشرات ابتدايي را از يکديگر کامال تميز داد هنوز نمي

سيستم اعصاب آنها  . ابتدايي باقي ماندند سطح تکاملهمان در مدت بسيار زياد هاآن

هنوز تکامل خاصي پيدا نکرده  آنها ها قابليت بخصوص تک .هنوز بسيار ساده بود

 زيست آنها را تنظيم و ها قابليتآن  به دادن که شکلآنها نيز ها ژنتيکي   و برنامهبود

و اساسا  نبودهدقيق  هنوز و هنوز بسيار ساده بودند ،ند داشتبرعهدهمحيط  شرايط  در

 خيارها دريايي شبيهداران  از آنجا که اجداد اين مهره. بودند  نشدهجزم و جفت

احتياج به هنوز  برا ادامه بقاء ،کردند امروز بودند و مانند اينها  نيز زندگي مي

 و  بود کندبسيارنيز ها آنسيستم اعصاب  تکامل  سرعت.سيستم اعصاب دقيق نداشتند

قرار  اين جانداران ثبات دنيا درون در جهت اين سيستم اعصابتکامل راستا 

و  دنيا بيرون در مقابل العمل جاندار را به توانايي عکس  در اين راستا کهنهداشت و 

بايد ابتدا ها بود و و يا کف دريادر آبها  آنها زندگيفضا . سازدمجهز تغيير آن دنيا 

 آنها هنوز توانايي روبرو نسلحتي چنديد نه خود آنها و نه ، چون ماندند  آنجا ميدر

ن ادار اجداد مهرهاز اين رو . پيدا نکرده بودند از آنجا را  تغييرات محيط خارجشدن با

همواره   آنشرايط بيروني که در جاييگذار   جز تخم،راه ديگر نداشتندامروز 

  .حکم يک رحم بزرگ را داشتدريا برا آنها  به اين خاطر و باشد يکسان
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  زندگي دربه، )فلوسه کوآستنبنام  ماهينوعي برا مثال (داران اوليه،  وقتي مهره

 شدند ]نوعي قورباغه ابتدايي[آمفيبيا تبديل به که  بعدها  حتيو(آوردند   روخشکي

 چرا که اين ،بودندوابسته به آبها گرم و پر نمک هنوز  )کردندجهيدن  شروع به و

 .داد در اختيار قرار مي در طي مراحل اوليه رشد آنها با ثبات رابستر امن و محيط 

اين  .جا مناسبي بودنسل آينده از  و حمايت الزم رشد گذار و يعني برا تخم

 .کردندتسخير نيز  آسمان را بعدهاخشکي و به زندگي در  نخست ابتدايي جانداران

هايي که تمام چيزها الزم  ها بزرگ بگذارند، تخم  تخمدکه قادر شدن وقتييعني 

يعني غذا، نمک و به اندازه کافي ، آينده آنها را در خود داشت  نسلبرا رشد سالم 

در جايي بايد  کرد محافظت مي از آنهاا ضخيم  پوسته را که ها خود خمتآنها  .آب

ات همچنين از خطرو  هو هم به اندازه کافي مرطوب بود که هم گرم گذاردند مي

اکثرا (که يکي از والدين  الزم بود  تخمهابارور کردن برا. دنباش در امان بيروني

 چرا ،قادر به اينکار نبودند گان هها و خزند غورباغه. نشست ها مي  رو آن تخم)مادر

 زمان هنوز آندر . آيد پايين ميسرد در شب بشدت  جانداران خون  اينحرارت بدنکه 

 آننگهداشتن دنيا درون تا به  اما قابليت ثابت. نيامده بودندوجود بگرم  ران خونجاندا

مختلف و تدريجي برخي از جانداران با تغييرات . بود  زمان هم بسيار تکامل پيدا کرده

 تکامل دهند در خوداين قابليت را موفق شدند ها ژنتيکي خود  در برنامهجزء به جزء 

. نگهدارندثابت درجه حرارت بدن خود را بتوانند ، شد ميد که حتي زماني که هوا سر

با و  ز بودند امرودارن کيسهن و اگان، پستاندار  اجداد ابتدايي پرنده، جانداران  اين

 در قلمرو دنيايي را از آن خود کردند که تا به آنزمان ،اين قابليتبدست آوردن 

تابيد   نميخورشيد اگر  کهز  جانداران آب،بودها  سرد و تخصصي جانداران خون

 زمان آنکه تا به در بزرگ کار حداقل سه با اين . بودنمقدور تحمل اين دنيا برايشان 

  .شدباز   به يکباره،بسته بود جانداران  کليهبرو
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 .شد زمين باز ميرو   و سردمرطوب سمت مناطق در بود که بهها   يکي از اين

 حکم ،که بدن آنها قادر به توليد حرارت نبودن  برا اين جانداراهنوز که ا منطقه

طوالني را به  سرما ا از  دوره،در اين دوره تغييرات جو شديد. داشترا دشمن 

ورها و سينا دکهون باعث شد چ مناسب هم بودبرا اينها  البتهکه زمين تحميل کرد 

 فضا درآنها  جايي که آنها و با انقراض شوندجانداران تخصصي ديگر منقرض 

 خالي  امروزداران کيسهگان، پستانداران و   اجداد پرندهبودند برا حيات اشغال کرده

  .شد

. شد  رو به شب باز مي در بود که،بسته مانده بودهنوز  زمان آندر دومي که تا به 

لي جانداران  و.بودسرد  جانداران خونخاص قلمرو  دنيايي که تا به آنزمان  بهدر

رفته توانايي   رفته،گرم اوليه جانداران خون .بودندبه آن خو گرفته   تا حدنيزديگر 

و با اين کار وارد فضا حياتي  که در شبها سرد آنجا زندگي کنند پيدا کردندآنرا 

برا .  اما فقط در روز،در آن حضور داشتندنيز  که در حقيقت از زمانها دور شدند

 به حواس حساستر احتياج ،ندگي ادامه دادبه زدر اين محيط بتوان هم اينکه در شب 

در اين فضا نه تنها بايد بهتر ديد بلکه بايد بهتر شنيد، بهتر حس کرد و بهتر بو . است

.  را بطور همزمان با هم انجام داداين کارهابتوان همه بايد  اينکه از همه مهمترکرد و 

و  قرار داشتند دريجي تکامل تگزينش معرضدر  ،گرم اولين جانداران خونبنابراين 

از سو ديگر  و دادند مي را تکامل خودمختلف س  حواها گيرندهسو   يکبايد از

راه  از که اطالعاتيش پردازبرا بين حواس مختلف خود را پيوندها عصبي بايد 

  که تا به آنزمان هرگزدادند مي تکامل  به نحوکردند  حواس مختلف دريافت مي

 انجام همزمان با هموقتي کسي بخواهد کارها زياد را .  وجود نداشت آنشرايط

 کند مي دريافت  خودحواس مختلفراه  اطالعات مختلفي را که از قادر باشدبايد  ،بدهد

 و آنرا با چيزها ديگر که در مغز خود ثبت  يک تصوير واحد در آوردقامتبه 

ي خاصترکيب  گيرد يشکل متصوير که از اين راه در مغز .  تداعي کند،است کرده
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 و احساس است  شدهبوئيدهاست،  است، ديده شده که شنيده شده  چيزاست از

 تصاوير اين تصوير با با تداعي ، در مرحله بعد.، ولي هنوز معنايي ندارداست شده

ممکن زماني اينکار . يابد ميآن تصوير معنا تازه  ،اند ثبت شدهکه در مغز ديگر 

 از پيش تعيين شده و ثابتي مدارها و تداعي چيزها از حسي اک ردا که روند شود مي

ها ژنتيکي فعال  بر اساس برنامه تنهاکه در مغز ساختارها عصبي . دندر مغز نگذر

کنند  هدايت ميبه مغز  مشخصي را از طريق پيوندها عصبي ي و اطالعات خاصهستند

به از مغز گرفته و العمل   بعنوان عکسي راخاص ريز شده ات از قبل برنامهدستورو 

همانطور که گفته شد . آيند  نمي پيچيدهپرداز  دادهروند اينبه کار  ،آورند اجرا در مي

در  که الزم باشد شوند فعال ميزماني ريز شده مغز  برنامه  از پيشپيوندها عصبي

م بنابراين اجداد جانداران خون گر .  دادنشان يالعمل عکس باسرعتمقابل خطر جد 

 قوا حسي خود به مغز احتياج داشتند که پيوندها کليتامروز برا بکارگير 

اما برا اينکه . باشد شدهنتعيين جزم و جفت ها ژنتيکي  دروني آن توسط برنامه

در عين  ، و به شکل کارآمد محفوظ بدارندباسرعتنيز بتوانند خود را از خطرات 

 کارآمد عمل کنند، به نحوها دروني آن  احتياج به مغز داشتند که پيوندحال

برا اين مشکل تنها . باشند تنظيم شده ها ژنتيکي  توسط برنامهتا حدود نيزيعني 

به اين شکل .  بوجود آمد طوالنيبسيار   و آن نيز در طي زمانممکن بوديک راه حل 

 ،ع خطرات و رف نظم درونننگاهداشتيي از مغز که برا پايدار قسمتها در کنار که 

قسمت جديد شکل گرفت که پيوندها رفته  رفته ،فعال بودندبه شکل برنامه ژنتيکي 

 توسط شرايط و بعد از تولد تازهاين پيوندها بلکه د  تعيين نشده بواز قبل آن بين سلولي

 پيوندهايي که يعني( گرفت مي شکل  زندگي جانداري در دوران ابتدايمغزاستفاده از 

مغز در  استفاده از باهايي است که نوزاد  تحکام آنها وابسته به تجربهشکل گرفتن و اس

برا اولين بنابراين در اين منطقه از مغز . )دهد صورت ميتولد بعد از طي دوران اوليه 
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 آرايش پيوندها عصبيبه شکل جاندار  حسي ادراکناشي از ها پيچيده و   تجربهبار

  . نما شکل گرفتند منش

شود  زماني روشن مي،  چه چيزهايي بودندابتدايي ها  اين تجربهئوال کهپاسخ به اين س

 گشوده گرم گير جانداران خون شکل که با  سومي، درباندازيمکه نگاهي به در سوم 

نگهدار  مرحله رسيدن تا خود تخم قادر شده بودند ازگرم  جانداران خون. بود شده

 داران کيسه و يا مانند کنند  خود مين النهدر دروکه اينکار را  ،مانند پرندگان (کنند

و يا مانند  کنند  خود مي و بعد درون کيسه شکميهدانزابتدا در که اينکار را 

 و حمايت او تا رسيدن به  به نوزادابتدا در رحم و بعد با شيردادنکه پستانداران 

ر محلي د زندگي به  ديگرپساز آن اين جانداران  به اين شکل .)ا از رشد مرحله

نبودند گذار  تخممعيني برا  زمان وابسته به نيزسياق به همين .  وابسته نبودندخاص

ديگر الزم نبود که مانند  .نبودند وابستهزندگي خاص برا  منطقه بهنيز و 

 محلي ،گذار بدنبال محل خاصي بگردند برا تخمهنوز هم ها امروز  پشت الک

مهمتر از همه . دهد اصي را در اختيار آنها قرار مي شرايط خ آنهابرا توليد مثلکه 

 شرايط توانستند ميبرا اولين بار در موقعيتي قرار گرفته بودند که آنها اين بود که 

برا اولين  گي  اين ويژه. تعيين کنندتوليد مثل و رشد نسل آينده خود برا را الزم 

  ازکم حد سير تکامل خود همان ر داين جانداران داد تا بتوانندرا به  اينامکان بار 

 در  هدفمندکرد، به نحو ژنتيکي را نيز که ساختار نسل آينده آنها را تعيين مي تسلط

در  که -  از محيطپذير آسان  تاثير از تکامل،در اين مرحله . خود بگيرندکنترل

به يک فاکتور خود  – آمد بحساب ميو منفي  مختل کننده فاکتور يک مراحل قبل

 تکامل مغز نسل آينده به شکل سير بخصوص در که العاده مثبت تبديل شد فوق

غز نسل آينده وابسته تکامل مدرجه به اين صورت که . ه شدهدفمند از آن بهره گرفت

 اين او ب. مهيا سازند برا نسل آينده خودآنرا  توانستند  ميوالديني شد که به شرايط

 خاصي سمت و سوبه هنگام تولد هنوز که   پيوندها عصبي مغز نسل آيندهکار
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  وقابليت از استفاده باو بعد از تولد   ها اوليه  در وابستگي به تجربه،نگرفته بودند

  .شدندريز  برنامه  در طي زندگييادگيرآمادگي 

 را  و پستاندارانداران کيسهگان،  پرندهنظير بسيار از رفتارها جانداران مختلف 

در  که رفتارهايي. دهند  توضيح ميريز ابتدايي  برنامه يکجودبر و شواهد بعنوان

  کهتوان ديد مي نگاهي دقيقتر با ولي ،آيند به نظر مي ي ارثژنتيکي و واقعا نيز نگاه اول

  .اند  شدهآموختهي زندگي يدر دوران ابتداهستند که رفتارهايي  آنها نيز

 به قدر در دوران رشد ،کند برا مثال پرنده دريايي که به شکل گروهي زندگي مي

  زندگيبهکه همواره  است اوليه خود به زندگي تحت شرايط گروهي عادت کرده

 بشود  شکل از زندگياز آن گير  يا اگر زماني مجبور به فاصله.گروهي ادامه مي دهد

 تنها قابليت ساختن  دريايي پرنده بهبرنامه ژنتيکي. باز خواهد گشتمجددا به آن 

با اين مغز که . يادگير داردتوان است که فقط برا زمان محدود  ادهمغز را د

ها اين  چيز که در دنيا همه نسلفقط برا مدت کوتاهي توان يادگير دارد 

با گروه خود ياد بگيرد تا  چيز نيست غير از اينکه ،گرفتن است قابل يادپرندگان 

از  آوردن در سررندگان را از زمان يکي از اين پما اگر . در اين منطقه زندگي کند

 به شرايط  پرندهمجدد آنن  برگرداند،بزرگ کنيمر پيش خود  د،تخم تا به هنگام بلوغ

اين چيزها را به ارث يعني پرنده .  خواهد بودنا ممکنديگر  ،آننوع  زندگي طبيعي

که کند  حکم ميا که پيش ما بزرگ شده   به پرندهبرد و به همين دليل غريزه نمي

  .است  ما دنيا او شدهدنياديگر  چرا که ،دوباره به دنيا ما برگردد

به همين نحو صادق ، اساسا  کنند ا زندگي مي  که گلهنيز يجانداران مورداين نکته در 

 که آدميکنار  مگر از رم ميکنند آدم ديدن باآنها . ها و يا بوفالوها ، مثل اسباست

خر شير خورده و پيش آن بزرگ  ه از يک گورهاسبي ک. است آنها را بزرگ کرده

برنامه . ها خرها بماند تا در گله اسب  بعدها هم راغب است در گله گوره،است شده

 اسببلکه رفتار وجود ندارد » تو يک اسب هستي«ژنتيکي که به و حکم کند 
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 در دوره اوليه رشدبعد از تولد که پيوندهايي  ،وابسته به پيوندها مغز آن است

 اين است  تنهاکند ميتنها چيز که ساختمان ژنتيکي اسب تعيين . شود ميريز  برنامه

 ولي مغز که پيوندها دروني آن به هنگام تولد هنوز ؛که يک مغز بايد ساخته شود

 به واقعااينکه آيا پيوندها عصبي مغز اسب بعداز تولد . شکل نگرفته استکامل 

 وابسته به ،گيرد يا خيربپيش  در در گله را  که اسب زندگيبگيرندنحو شکل 

  . خواهد کرداز تولد بعد  رشد،در مراحل اوليه خواهد بود که اسب هايي تجربه

تعيين ژنتيکي   از راه،مرغ سحر مانند ، خواندن پرندگان آوازخوان نحوههمچنين

 م، از تخپرندهدرآمدن از  بعد که هست پرندگان آوازخواندر مغز قسمتي . شود نمي

تعداد زياد از  در اول فقط ،سلولها عصبي در اين قسمت. کند مي رشدتازه شروع به 

  از آنها تنها آن تعدادواند   درست شدهت و اتصاالگيهايي شبيه شاخ و برگ برآمده

 در کنار پدرپرنده آواز خواندن  شنيدن مدام بامانند که   پايدار ميرشد پرندهدر جريان 

تنها صدا خروس  ،سر در آوردن از تخم اوايلدر  مرغ سحراگر . شوند النه فعال مي

 بيشتر شبيه خروس خواهد بود تا  اوآوازصدا  ،بشنود اطراف را در مزرعه همسايه

النه  بشدت از ، ماده چه نر وچهآوازخوان، پرندگان   به همين دليل.نوعان خود  همشبيه

نسل سردادن  نحوه آوازر رو  ببدنزديکي چنين محلهايي که تاثيرات کردن در 

سر  بخصوص در شبهابهترين آوازش را  نر، مرغ سحر .کنند  دور مي،داردآينده آنها 

از آنجا نيز . اند به خواب رفتهخوان ديگر  گان آواز وقتي که همه پرندهيعني  ،دده مي

 هاآنها   نسل،ا تا منطقه ديگر متفاوت است  از منطقهمرغان سحر پيچيده که آواز

  .گيرند هر کدام لهجه پدران خود را ياد مينيز 

 شوند،  ميياد گرفتهبه صورت غير فعال   کهنوعاز اين هايي   تجربهدر کنارپرندگان 

 و بسيار گيرند صورت ميآنها رفتارها فرد  وابسته به که کنند مينيز ي هاي تجربه

گير  شکلدر  ها فرد بهاين تجر  تاثير چرا که،ها غيرفعال هستند تر از تجربه مهم

   . استاساسيبسيار   آنهامغزپيوندها عصبي 



٦٤ 

هايي   تجربه،آورند  و يا پستانداران بدست ميگان هايي که پرند  تجربهماندگارترين

 هنگامهر نوزاد . ود چيره شوندکنند تا بر ترسها خ هستند که به آنها کمک مي

 جوجه اردک، بچه  ا صدا نالهشم شايد. کند  از مادر احساس ترس ميجدا شدن

  از مادربه هنگام جدا شدنرا  )گان و پستاندارانو در کل پرند(وله سگ تگربه و يا 

هورمونها و انتقال . استاسترس  فعال شدن چرخهتوام با در نوزاد ترس   اين. ايد شنيده

 سبب فعاليت ،شوند  که در جريان اين استرس در بدن توليد مي ها عصبي دهنده

، يعني شوند  ميسلولها عصبيپيوندها بين فعال شدن  و  ترسآور پيامها  عصب

 و به اجرا در آمده خودکار بطور ، برا چيره شدن بر ترسدر بدن نوزاد  که فعاليتي

 شدهبهتر نيز  کارآيي آنها  ، عصبيشدن اين پيوندها  با هربار فعال.کند پيدا ميمدار 

شبکه پيوندها در آيد  ها عصبي بوجود ميل در سلوو رد و اثر که از اين کار

 موفق به پيداکردن  ، ترس احساسبدنبالهر بار نوزاد اگر . درس يم ثبت  بهعصبي

که با  مغز نوزاد پذير فرم رود و پيوندها عصبي ترس و از بين مي ،شود مادر خود

 و بازدهي آنها ندشو  ميپايدار به نحو بهتر ،اند  احساس امنيت فعال شدهرسيدن به

کند تا از مادرش   نوزاد در آينده نيز سعي مي است کهبه همين خاطر. خواهد شدبهتر 

کنند تا راهها و   کمک ميوگرفته به  دور نشود و همين پيوندها تازه شکل

اثر که از . اش بسپارد بودند به حافظه  مادرش شدهپيداکردنرفتارهايي را که منجر به 

نجات  به عنوان ، با مادر باعث پيوند نوزادگيرد شکل ميولها عصبي اين راه در سل

شدن بو بدن، شکل ظاهر و رفتارها مادر در ذهن   و باعث ثبت شدهدهنده و

 نياز بههرگاه  و شناسد ميمادرش را بهتر نوزاد از آن ببعد به همين دليل . شود نوزاد مي

  .دگرد  مادرش ميدنبالبه ، کند پيدا ميامنيت 

در  ، تعيين کننده هستند با ترس روبرو شدنبراهايي از اين نوع که  تجربه قدرهر 

 ، مغز عصبييعني به ميزاني که پيوندها،  بگيرندصورت  کودک رشد تر مراحل اوليه

 ، باشند بيشتر داشتهپذير  شکليت قابل،گيرند ها صورت مي در زماني که اين تجربه
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ها به شکل  اين تجربه. مانند  ميتر عمر پايدارطولتمام  در ها به همان نسبت اين تجربه

 اما در ،کنند ها ذاتي هم عمل مي  مانند غريزه وآيند ها ذاتي به نظر مي غريزه

 با ترس شدنو روبرهايي هستند که به هنگام   بلکه تجربه،حقيقت غريزه ذاتي نيستند

  .اند در مغز به ثبت رسيده و صورت گرفته

 رشدهر قدر  و کامل نباشندهنوز مغز پيوندها عصبي که  ميزانيبه ولد در هنگام ت

عصبي بين سلولها پيوند  شدن ميزاني که کاملبه يعني  کندتر صورت بگيرد، نيز آنها

 امکانو ها فرد  تجربهکسب   نيز امکان به همان ميزان،دگير صورت ميکندتر 

خواهد مهياتر   منحصر به فرد نحوبه مغز  عصبيشبکه سلولها  و بکارگيراستفاده

  . بود

 ، ماکه ما انسانها و جانداران مشابه (١١سته پستانداران نخستين تمام ربرجستهصفت 

 اين خصوصيت بااز يک طرف  )سته هستيمنما،  متعلق به آن ر ها انسان نمانند ميمو

  ثابتي نداردمداربندبه مقدار زياد شود که مغز آنها به هنگام تولد هنوز  مشخص مي

  کنده بو رفته رفتههايي طوالني،  د توسط تجربهاز تول بعدمغز آنها در حقيقت و 

 تحت تاثيرو مداربند عصبي مغز آنها  گير  شکل و از طرف ديگر،گيرد شکل مي

رابطه با هر نوزاد که در . شود عملي مي ، خانواده بزرگ و زندگي ايليجمعيزندگي 

 امني که در آن گروه بسترشود از امنيت و   آمده و بزرگ مييک گروهي بدنياافراد 

حيواني که  وقتي مانند جوجه اردک،(گردد  ب ميسيرآاز آن بهره برده و وجود دارد 

نکه برا د بدون ايآور کند به آن پناه مي پيدا مي»  مادربه عنوان«يز را  و يا چديگر

، در رسته پستانداران وند کسب چيزهارچون ).  وجود داشته باشد اينکار برنامه ژنتيکي

 »١٢ با ديگرانپيونديادگير در « اکتسابي بودن از بجا ، مااستبسيار پيچيده روند 

  .کنيم استفاده مي

                                                 
١١ Primaten 

    . مناسب ديدمBindungا است که برا انتقال مفهموم    اين برابرنهاده ١٢ 
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  مغز انسان: پذير هستند انعطافطول عمر تمام  که در مغزهايي

  

به هنگام  آن عصبيساختار و پيوندها که آيد  با يک مغز به دنيا مي کسيوقتي 

در را  رفتارها و سمت و سو تا  پيدا نکردهت خود را هنوز شکل نهايي و ثابتولد

 از آن در وابستگي به نوع استفادهمغز و   بلکه بر عکس،زندگي مشخص کندطول 

چنين کسي شانس بسيار  ،دياب  ميسمت و سوشده و  تثبتگرفته،  شکلرفته  رفته

نظم يابي به  دست و  دل دروني برا نگهدار تعاان انس.است آوردهدر زندگي بزرگي 

 برنامه ژنتيکي  بکارگير بهوابسته و محدود  ،کند  ميپايدار که بقاء و را دروني

برا حفظ انسان . است  ساخته شده گذشتهها سال که در عرض ميليونا  برنامه ،نيست

 که در آن بدنيا طي و شراي و زمانمکانزندگي در دنيا واقعي و روزمره يعني در 

 با  توسط نوع بکارگير مغز خود وخود را نيازها ويژه زندگي تواند  مي،است آمده

 زند  که به آن دست ميخاص هر کار پيوندها عصبي کردنفعال  اينکار از راه

 که منحصر به فردها  تجربه. ت کنديثبت  را در مغز خودها آنتجربه  و پرورش داده

در کار د بلکه نآي  ميانسان فرد نه تنها بکار زندگي وان بدست آوردت مي  مغزاينبا 

حتي امکان انتقال . هستندموثر زيست نسلها بعد نيز توليد و ساختن شرايط 

اين خود يک مزيت . گردد با اينکار ممکن ميها يک نسل به نسلها بعد نيز  قابليت

شود، امکان  مال جديد مهيا ميراه امکان کا  چرا که از اين،العاده بزرگ است فوق
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  اين. برسنداز نسلي به نسل ديگر  تاشوند  و چيزهايي که آفريده ميها قابليتانتقال 

  . آغاز انقالب فرهنگي است نقطهقابليت

همانطور که . نيست مغز انسان در انحصار هاکار  که ايناينجا است نکته جالب

.  قادر به اينکار هستندنيز  حتي موشها،تحقيقات عملي نشان دادتوان در  گي مي بساده

است که وقتي تعداد موش را در آزمايشگاه   مشاهده شدهدر بسيار از آزمايشات

وظيفه مادر را برا بچه موشها شود که   هميشه يک موشي پيدا مي،دارند نگه مي

ندرت  ب يعني.ندصالحيت د که از اين نظر کامال بيگيرد و موشهايي هم هستن برعهده مي

کنند و يا حتي بعضي   را تنها رها مي خودنسازند، نوزادا ا برا نوزادان خود مي خانه

و » بد «نوزادان مادرجا از تولد   بعدبالفاصله اگر .خورند را ميها خود  بچهاز آنها 

ها  نيمي از بچه» خوب«عوض کنيم که به مادر با هم را به اينصورت » خوب«

» خوب«هايي که نزد مادر   تمام بچه،را بدهيم» بد«ا مادر ه خودش و نيمي از بچه

هايشان   از بچه خوب کامال،شوند  بچه ميبعدها صاحبخود  وقتي ،اند بزرگ شده

 عليرغم ،اند  بزرگ شدهبدهايي که نزد مادر   تمام بچه،بر عکس. کنند نگهدار مي

تبديل » بد «يتماما به مادران ،بودند زاده شده» خوب« از مادر  نيزاينکه تعداد از آنها

 به اين دليلدر طبيعت آزاد » بد«   موشها ماده کهبرسدشايد اينطور به نظر . شوند مي

 مادر قابليت« به ارث بردن امکاناصال   کهکنند هايشان نگهدار نمي از بچهخوب 

 چون . درستي نيستيه نظراما اين. اند نداشتهدر طول نسلها متماد  را »خوب

ساختار سالي هم  در بزرگاند بزرگ شده» بد«يي که با مادر موشهامغز  بينيم که مي

بسيار خشن و آماده به . کنند بيشتر تحت تاثير غريزه عمل ميآنها ا دارد و  ساده

. تر هستند موفقبسيار گير نسبت به ديگران   جفتجنگ هستند و بنابراين در رقابت

در شبکه سلولها کال  و استو ساده » داييابت«پيوندها عصبي مغز آنها بسيار 

 در مقابل سريعالعمل  هميشه وقتي لزوم عکس. عصبي آنها پيوند زياد وجود ندارد

 موشي که ساختار مغز )مانند زندگي در طبيعت آزاد (چيز وجود داشته باشد
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 آنها هايي دارد که ساختار مغز موشنسبت به  ترزيادکارآيي  ،ا دارد ساده

بصورتي  آزمايشگاه خارج از آزاد و طبيعتدر  شرايط زندگي موشها. تر است يدهپيچ

 نيازولي  ،دارندو کارآمد  سريعالعمل   عکسنياز بهبرا ادامه زندگي اغلب است که 

مغز که  قوا مغز خود را ندارند، چون »از قوه به فعل درآوردن« به زياد

به اين . آيد به کار آنها نمي ،اشته باشدتر باشد و پيوندها زيادتر هم د پيچيده

کنند و قادر به  که در آن زندگي ميا هستند  آنها زنداني شرايط محدودکنندهصورت 

شود اين موضوع را  حتي تحت شرايط آزمايشگاهي نيز نمي.  نيز نيستند شرايطتغيير آن

  زياد شد، دوبارهبه اندازه کافيموشها در درازمدت، وقتي تعداد .  تغيير داددائمبطور 

کنند که   و بيشتر زاد و ولد ميگيرند ميآن موشهايي در ميان آنها دست پيش را 

 ادامه شانسدر آينده  نيز» بهتر«برا اينکه موشها . تر است ساختار مغز آنها ساده

 به اين .داد تغيير روابط اين موشها رابر  بايد قواعد حاکم ،داشته باشندبهتر  بقاء

از خطرات در امان  آنها را  کافي قرار داد وغذا ا در اختيار آندستهتنها شکل که 

در رفتار با ا که  آن دسته و بخصوص يادگير را دارندنگه داشت که صالحيت 

بتوانند  بيشتر اين دسته از موشها  با اين کار تا؛دهند از خود ظرافت نشان مييکديگر 

  . را تنظيم کنند نسل آينده خودادامهگير کنند و  جفت

 آنها در شرايط زيستاز اين دست  تغييراتي موشها تا به امروزدر تمام طول تکامل 

 و  اجداد موشها نيز بسيار زود،مانند اجداد بسيار از پستانداران. است بوجود نيامده

پرورش  ، شرايط که در آن دست پيدا کردندييک نوع فضا زيستبه  بسرعت

  . بودند که ندماندهمانطور آنها از اين رو  و  نداشتيلزوم  مغزبارز ها قابليت

را  موشها موفقيت ، هرگزي فضا زيستيک چنيندست يافتن به در اجداد ما اما 

 بتوانند با تکيه بر آن تاتسخير کنند در طبيعت گاهي را  نتوانستند تکيهآنها . نداشتند

ليه آنها، جنگلها آفريقا، فضا زيست او. ا داشته باشند زندگي کمابيش آسوده
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تنها  ١٣در ميان پستانداران نخستيند که  شدن کرمحدودرفتن و  آنقدر شروع به از بين

فضا زيست خارج از جنگل، .  توانستند دوام بياورند١٤گان وزنده ترين  و قابل بهترين

عي  به تسخير انوابوجود آمدن اجداد مابسيار قبل از ، درخت و يا دشت هموار زمين بي

تقريبا تمام  ،در آنجا جانداران . بودتر مهيابسيار  آنها در آنجا ادامه بقاءکه بود  در آمده

توانستند از  تر و سريعتر بودند، بهتر مي قو که داشتندخود ر مواد غذايي را در اختيا

واردها در مقابل اين متخصصان هيچ شانسي  تازه.  و يا حمله کنند کردهخود دفاع

 در يي راها قابليت بايد ،برا اينکه بتوانند در آنجا زندگي کنند واردان زهتا. نداشتند

بايد . وجود نداشتديگر  موجودات  دردادند که  بوجود آورده و تکامل ميخود

تنها به اين شکل .  در مقابل ديگران ظاهر شوندا توانستند گروهي و به شکل قبيله مي

 برا کارهاييتک اعضاء گروه خود را   تکها  و تواناييها قابليتتا  قادر بودند

اما اين کار . اين تنها شانس آنها بود.  نبودند  قادر به آنانفراد بطور که سازمان دهند

 و پيوند داشتنداعضاء آنها بشدت به هم آمد که    برمي١٥ا رسته آن عهدههم تنها از 

 و يکديگر ها بليتقا از عهده گروهي که هر کدام ؛کردند مياحساس اتکاء به هم 

برخالف موشها و تمام انواعي که به شکل . شناخت  را دقيقا مييکديگرها  ضعف

يک  ،تحت اين شرايط توانايي يادگير ،اين دستهکردند، برا  گروهي زندگي مي

 بسيار  و بخصوص با صالحيت باشندگرفتند که بايد ياد مي. بزرگ بودنوع مزيت 

که شکل  ندداشتمغز  ها نياز به  توانايي اينساختن را ب. عمل کنندحساس و هوشيار 

  .بماند فرم پذيرآنها  شخصي ها  تجربهطريقاز در درازمدت نيز، نهايي آن 

 سيراما .  دادندرشد هدفمند نحوبه  را ها قابليت اين  خود، تکاملسيراجداد ما در 

سيرگزينش بنام  براساس آنچه که داروين از آن در اصطالح فقط ١٦انتخاب طبيعي

                                                 
١٣  Primaten 
١٤  Kletterer 
١٥  Sippe 
١٦ Auslese 
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 بلکه ،برد طي نشد   نام مي) “survival of the fittest„(روند انتخاب طبيعي و يا  ١٧انواع

 نيز  که آن، عملي شد» طبيعيانتخاب مکانيسم«قبل از هر چيز توسط دومين اين سير 

 کافي مورد نظر قرار اندازه به به امروز ولي تا ه بودتوسط داروين شناخته شد

برا . يمنام  مي١٨جفت انتخاب که به اصطالح آنرا  استروند اين آن .است نگرفته

يک انتخاب هدفمند ،  است نسبتا طوالني آنها اجتماعي که دوره تکامل اتتمام حيوان

را که بقاء خود و بقا نسل آينده  جفتي که هم جذاب باشد و هم دارا خصوصياتي

 برا انتقال  دليلهمينبه و  دارد بقاء ا برا تنازع  اهميت بسيار ويژه،کند ميتضمين 

. مهم استبسيار انتخاب جفت موضوعي  ها  از طريق ژن به نسل بعداين خصوصيات

انتخاب جفت . پيدا کردانتخاب جفت اهميت روزافزوني  ،انتخاب طبيعيدر طول دوره 

  قبل از هر چيز موجب انتخاب،»جسميخصوصيات مشخص انتخاب طبيعي « کنار در

 شد که برا توليد نسل آينده و ساختمان ژنتيکي  خصوصيات رواني از ا دسته

 در اختيار خودکاربطور  ديگر ١٩مثل توليد موفقيت در ،به اين شکل .ضرور بود

 بلکه در اختيار کساني در آمد که نسل ،کردند تر زاد و ولد مي کساني نبود که بيش

د و دن برخوردار بو به همتکاء بهترااز ، ند داشت بهترآينده آنها قابليت يادگير

در در اختيار کساني   موفقيت در توليد مثلبخصوص و ؛بهتردورانديشي از  همچنين

 رستهقادر به پرورش و تحکيم بخشيدن به روابط ضرور اجتماعي در که آمد 

قادر به مهيا کردن  ، و در درجه اول مادر،به ميزاني که والدين. انسانها نخستين بودند

 به همان ند،کميسر را  آينده  نسلعاطفي  هيجانيها قابليت که پرورش دبوشرايطي 

  . شد مي مهياترنيز  رستهميزان شانس بقاء تمام 

 هم در انسانها ،مثل  معيارها انتخاب جفت مناسب برا توليدات،در مقايسه با حيوان

حداقل در ( فرد ها  تجربهبواسطهاز هر چيز   بيشبعدها  گذشته و هم در نسل

                                                 
١٧ Selektionsprozess 
١٨ Sexuelle Selektion 
١٩ Fortpflanzungserfolg 
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 در پي انتخاب جفت است که  طبيعي. شوند تعيين مي)  فرديترشد دوران اوليه طي

که ) گي هباندها خانواد (  خانواده چندبين ابتدا در ،ناسب ساختارها ژنتيکي والدينم

راه  نهايتا ٢٠آميز جنسي درهمولي بدنبال  .به قوام رسيد يکديگر در رابطه بودندبا 

  نيزهايي که از دل آنها زاده شدند ها و خلق ها، قوم ها، ايل به قبيلهساختارها  اين رسوخ

  .کشيده شد

 و شکل گرفته »شدن اجتماعي« روزافزوني که همراه با پيوندها خويشاوندوجود 

ها آينده در  نسل استتار و محافظت باعث کارآمدتر شدن تنها ،دندکر استحکام پيدا

بلکه . نشد، کردند از بيرون بلوغ مغز را با اختالل روبرو ميبرابر تمام چيزهايي که 

 پيوندهادر بين و به روابط اجتماعي   شدهاجتماعي شرايط تکامل کننده تعيينهمچنين 

 با پيوند عاطفي نزديک والدين. ددنبووسعت بخشيده   نيزخويشاوند و خانوادگي

تک  تکپيوند عاطفي بين شرط  پيش خانواده و از اين رو رشدشرط   پيش،يکديگر

ها اجتماعي نيز در بين اقوامي که   ها و توانايي مهارت .هايشان بود  بچه باآنها

 پيوند عاطفي بود، به همراه پيوندها اجتماعي در ميان آنها بيشتر تکامل پيدا کرده 

  .ا گسترش يافت العاده ها  به نحو فوق بين والدين و بچه

  

 دندارن در هنگام تولد هنوز پيوند با يکديگر  لولها عصبيس«اين سئوال که پاسخ به 

 شروع به برقرار پيوند با يکديگر و با پيوندها ، آنها نوزاداز تولد  بعدچطورپس 

 نگاه ها خاصي تجربه به کند که ميالزم  ،»کنند ميعصبي ديگر سلولها بين موجود 

ند، ديکش  که و را به مصاف مي چيزهاييخطرات و با  روبرو شدن که نوزاد در کنيم

 ،را داشتند که توان رشد دائم يک بخش از پيوندها عصبي در مغز. داد صورت مي

 نسل بودند که والدين قادر دنشو رزرو يي برا کارهاندتوانست مي به اين شرطتنها 

در برابر   همراهي کنند و آنها راآنها مغز بلوغمختلف آينده خود را در مراحل 

                                                 
٢٠ Sexuelle Vermischung 
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آمد که   بر مي از والديناينکار تنها از عهده آن بخشي.  مصون بدارند خارجيتاختالال

 قبيله خودافراد خانواده بزرگ و در بين در  در خانواده، ،خودپيوند عاطفي کافي بين 

به اندازه ها  پيوندها عاطفي بين بزرگسال در يک قبيله  کهوقتي. کرده بودندبرقرار 

 آنها در حال رشدهايي را که نسل   خطرات و تهديدتوانستند ميآنها و کافي محکم بود 

آمد  ي فراهم مينسلگير   امکان شکل در اين حال،کرد از سر رفع کنند را تهديد مي

 انکشاف امکاناز موقعيتي برخوردار بود که   وکه مغز آماده برا يادگير داشت

 و خودخواهانهها   خواسته کهوقتياما . کندپيدا به نسل آينده خود را  ژنتيکي ساختار

از نسل آينده خود  قادر نبودند گرفت و آنها ميدست پيش والدين تمايالت شخصي 

د که  تنها در صورتي قادر به ادامه حيات بو، آنها آينده نسل ،به نحو الزم حمايت کنند

ز به نحو بارنيز  و رفتار آنها شد مي ساختار ژنتيکي تابع بيشتر  نسلآنتکامل مغز 

  .گرفت ميتحت کنترل غريزه قرار 

قادر به ا که  قبايل تازه پاگرفته. کند  را بيان ميهااين موضوع اساس و بنيان تفاوت

 توانستند شرايط نمي ،نبودندخود اعضاء در بين  پيوندها عاطفياين درست کردن 

 کرده فراهمرا   يادگير داشتراه که احتياج به بلوغ تدريجي از  را مغزگير شکل

گير  شکلامکان  بدون چنين مغز همچنين .دهند قرار  اعضاء خوددر اختيارو 

جوداتي که توان مو. ممکن نبود اعضاء قبيله ونسل آينده بين  عاطفي محکم هاپيوند

 عبور از اين مرحله و امکان ،شدند  غريزه هدايت ميبا و بيشتر کم بودآنها يادگير 

 موفق به اين جهش کهنيز  ديگرنسل . پيدا نکردند ا انسان شدن ررسيدن به مرحله

از دست   راخودزندگي جمعي استحکام  ، عوامل خارجيتحت تاثير بعدها ليد، وبو شده

بايد شرايط  يا: شددو چيز وابسته به اين آنها حيات ادامه  و يا يا منقرض شد، داد

به شکل رفتارها آنها  اي و دادند مي سرعت از نودوباره   راتکامل مغز نسلها آينده

  . گي به غريزه در آمدوابستدر ها ساده در کنترل و  العمل عکس
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خود و  بين تر  قوپيوند عاطفي  موفق به استحکام، هر بار به نوعياجداد ما بايستي

العاده پيوند عميق   به اهميت فوقبخصوص بايستي. باشند  شدهبين خود و نسل آينده 

بايد موفق آنها . برده باشند ها ديگر پي خود و خانوادهخانواده  و محکم و پايدار بين

 پيوند عاطفي بين اعضاء خانواده، خويشاوندان و قبيله و جامعه رو انداختن اهميت جابه 

به ميزاني که در تکامل دادن به . شده باشنددر مغز نسلها آينده نيز به رشد خود 

، ها قابليت همان ميزان در استفاده از ند بهتر بود  موفقيکديگراحساس تعلق به   فرد

يابي به استعدادها  تک اعضاء گروه برا دست رواني و جسمي و مهارتها تک

، اعتقادات جمعي،  مواضع پايه. جديد و مقابله با دشمنان خارجي بيشتر موفق بودند ا

ه نسل ديگر انتقال  از نسلي ب، اوليهها ها و طايفه ها رفتار اين قبيله اهداف و انگيزه

دادها و يافتند، همچنين دانش و اطالعاتي که تا آنزمان در باره چيزها و استع

 داستان به سينه  اجداد آنها از راه نقل سينه . نيز فزوني گرفتها خود داشتند توانايي

اهداف، آرزوها و  موفق به انتقال ، خودتدريجيراه تکامل از و تکامل تاريخي 

به اين  شده و از اين راه بعدها  به نسلاين قبايل اوليه انساني در موجود تصورات 

 امکاناتي را که در به اين شکل برخي از قبايل موفق شدند. ندبخشيد  شدتتکامل 

 برخوردار بودند بهتر مورد استفاده قرار دهند و از آنها ها از آن خودقلمرو قبيله

سازند، ساختماني که ريشه در گذشته نگهدار کنند و ساختمان اجتماعي مستحکمي ب

 داد را که به آنها امنيت مي تا از اين طريق اتحاد دروني ،و آداب و رسوم خود داشت

دهنده تمام تالشها مشترک آنها  شرط  و راندمان پيشباالترين اين کار . حفظ کنند

  .بود

 ي در درشت همواره تغييرات ريز و،به انسانتا در جريان طوالني تکامل از ميمون 

و مهمتر از همه توسط  و در جريان انتخاب طبيعي به وجود آمدندساختارها ژنتيکي 

از جمله تغييراتي که .  ساختارها ژنتيکي غربال شدند»انتخاب جفتهدفمند در « 

از دست دادن تدريجي توان به  در اثر تغيير در ساختارها ژنتيکي بوجود آمدند مي
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  بخصوص-تومي  مغز و همچنين تغييرات آنابلوغسرعت  کاهش تدريجيموها بدن، 

. اشاره کرد - ها بدن و در حنجره خاصره، در پستي و بلند تغيير در شکل لگن

 راه رفتن، آزاد شدن قائمامکان  امکان تولد نوزاد با سر بزرگ، ،اين تغييراتبدنبال 

وها بدن رابطه از دست دادن م. آمدبوجود  آوايي زباننوعي  گير شکلدستها و 

 ،شکل لگندر  تغيير واز دست دادن مو بدن  .را تقويت کردها   بين زوجشهواني

پذيرتر  يف و دل رابطه عاطفي، لطامکان کرد و اينها ممکن  راامکان سکس از جلو

 اين وضعيت که زن و مرد در موقع رابطه جنسي .داد  و مرد قرار ميرا در اختيار زن

 تر کردن قوامکان  ،ه کنند و يکديگر را در آن حال بشناسنددر چشمان يکديگر نگا

گي زنان به  آماده گرفتن قوت. بوجود آوردرا کودک  بالقوهوالدين پيوند عاطفي بين 

 )گي را داشتند هايي اين آماده تنها برا دورهتا آنزمان که ( تمام مدت سال درسکس 

 امکان ، آنها بدنجنسي ندهکن  و جذابتر شدن قسمتها تحريکبه بلوغ رسيدنو 

 بين زن و مرد را اروتيکرابطه  و همچنينبوجود آورد   راتر محکم  عاطفيپيوندها

  .گسترش داد

برا تضمين بقاء نسل آينده و برا پايدار روابط شرطها مهمي  پيشنه فقط  ،اينها

دن مغز با ش  ساختهشرط پيش ،مهمتر از آنبلکه بودند، اجتماعي در بين جوامع اوليه 

 اگر به .باشدکه در تمام طول عمر قادر به يادگير بودند پيوندها عصبي متعدد 

 امروز و شناسي مولکولي در باره تفاوتها ژنتيکي بين انسانها دستاوردها زيست

 بينيم که بين  مي ،ها کوتوله، توجه کنيم  شامپانزهخانواده انسان، مانند حيوانات هم

  .  تفاوت ژنتيکي وجود دارددو درصدحداکثر  ،ها کوتوله زهانسان و شامپان

 از آنزمان تا به .است  به اتمام رسيدهقبل سال ١٠٠٠٠٠تقريبا ژنتيکي تکامل روند 

 فاکتورها تمام ولي. است تغيير نکرده  امروز چيز در ساختمان ژنتيکي مغز انسان

دائم  ،فاده کنداز مغز خود استکار   انسان چطور و برا چهاينکهبرا تعيين کننده 

هايي که در غالب زبان،  ين روابط اجتماعي، دانستچيزهايي مانند .اند در حال تغيير بوده
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 تجهيزات و پيوندها وسعت . بودندقابل انتقال به نسلها بعدنوشتار و ضبط اطالعات 

رهنگها مختلف  چه در بين ف، و مهارتهاها قابليتمربوط به آن برا انتقال دانستنيها، 

  .رو به گسترش نهادنداينها ، همه چه از نسلي به نسل ديگرو 

 سينه به سينه نقل انسان که از طريق تکامل فرھنگی و  مختلفی حياتیھافضا
 آندر انسانھا .  جانبه شدندچندين بسيار پيچيده و رفته  رفته،گرفتند شکل چيزھا
آنھا ور شدند که  اناتی بھره از امک، تکامل فردی خودمسيردر بخصوص  ،ھافضا
انسانھا از اين راه . کرد خود میی بسياری از نيازمنديھاگويی به  قادر به پاسخرا 

 که به شکل کسب کنندی روزافزون و متعدد یھا تجربه ،در طول زندگیتوانستند 
 تفکر، ،به اين طريق. رسيدندبه ثبت آنھا  در مغز معينیپيوندھای عصبی 
  . پيدا کردبيشتریپذيری  انعطافقابليت ھا اساسا تا سنين باال احساس و اعمال آن
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  مغز انساني:  باز کامالمغز با ساختار

  

 شدانجام  »م دوملويله«قيصر آلمان،  بدستورکه گذشته است  آزمايش  آن سال از٨٠٠

 اه تنها به عهده ساختارانسان را رشد وقتيآيد   بر سر مغز انسان چه ميمعلوم شود تا

وراثت از نسلي به نسل بعد  اثبات اينکه زبان از طريقو برا .  بگذاريممغز ژنتيکي

بزرگ آنها را  داد تا هايي دايهبه بالفاصله بعد از تولد  دو کودک را يابد، انتقال مي

با آن  حرف زدنيک کلمه حتي حق  هيچ کس فرمان داده بود کهها  دايه به کنند و

 کامال غير مترقبه قيصر آلمانه اين آزمايش غير انساني برا نتيج. را ندارددو کودک 

  نيامدند، نه تنها به زبانحرفبه  که و انتظار داشت آن طور آن دو کودک. بود

 در طول عمر و، تين هم صحبت نکردندالبه يوناني و به  صحبت نکردند، حتي آلماني

 در  تحقيقي،در آن زمان.  مردنددر سنين پايين افتاده شدند و نهايتا هم خود عقبکوتاه 

 يک ،مغز آنهاتوانيم بگوييم که  ميولي . رشد مغز آنها صورت نگرفتچگونگي  باره

به  را آن پرورششود وقتي که  هر مغز مي که بود شدهچيز آن از  انگيز رقت نسخه

  .بگذاريم ژنتيکي هاعهده ساختار

 کهکنند   زندگي مي زمينرهبر رو کتحت شرايطي اغلب انسانها  نيز امروزحتي 

 يادگير مستعد و گستردهمغز با شبکه پيوندها عصبي ساختن  و پرورشامکان 

 غالب انسانها مجبورند در تمام  همامروزحتي . در اختيار ندارنداساسا در تمام عمر را 

 خاص استفاده يجانبه و تنها برا رسيدن به اهداف به شکلي يکاز مغز خود طول عمر 

  .کنند
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کنند و فقط  کار مي روز و شبشود که  نمي يياز انسانها  شامل آن بخشتنهاگفته اين 

بدست آوردن غذا، مقابله با ، يعني ا خود هستند  نيازها پايهپاسخ بهمشغول 

 خواب و يا پيداکردن يک جفت و ي براپيداکردن جايها خطرناک،  بيمار

زماني يک شود که   آن کساني نيز ميشامل تمامموضوع اين بلکه  .تشکيل خانواده

برا روبرو شدن با ترسها و پايدار نگاهداشتن نظم دروني خود را  مشخصي راهبردها

تمام مورد در ا  گونه نحو وسواس  را بههادهمان راهبر هميشهاز آن ببعد  و پيدا کردند

 تمام مشکالت نتوا مي اين راهبردهابا تنها  معتقدند که وگيرند  بکار مي زندگي مسائل

 ،اند در مغز آنها فعال شدهبدنبال اين اعتقاد  پيوندها عصبي که .جواب گفت را

 به اين خاطر و دنکن ميحکم به آنها  ها را راهبرداين بکارگير تنها  و همواره 

 ثبت بارز به شکل آنها  مربوط به اين راهبردها در مغزپيوندها عصبيبينيم که  مي

   .اند تهپذيرفمدار شده و 

  و ابتدا ارتباطي است شروع شدهکار يکبار انجام با  پيوندها عصبيمدارپذير

 شکلبه رفته  رفته  آن کاربا تکراربار  هربعد  و  بين عصبها معيني ابتداييناپايدار و

در  و نهايتا در آمده) مثل خيابانها يک شهر(مدارها مرتبط با هم ا از  مجموعه

 يک کشور را به هم  و خيابانها که شهرهاآيد ميها مختلفي  باناتو شکل بهادامه 

خودکار در ا   برنامهرفته فته ر،ها ابتدايي راهبردآن  از ه اين معنا،ب. دهند پيوند مي

جهت افکار، احساس و  ، برنامهبه اجرا در آمدن آنبار  هربا آيد که  بوجود ميمغز 

جبرا  ، از آن اعتقاداتپيرواين انسانها با . شود ميآن مغز تعيين صاحب اعمال نوع 

چنين ،  شرايطدارند که تحت آن مي و پايدار نگه کردهمهيا نيز همواره شرايطي را 

 اين تصديقدر آنها  که مادام. دهند راهبردهايي همواره  سودمند خود را نيز نشان مي

 کارآمد يمعين زها نياگويي به پاسخو  روبرو شدندر همواره  هستند، موفق راهبردها

 ملزوماتاما به مجرد اينکه شرايط آنها تغيير پيدا کند و در مقابل .  خواهند بود و موفق

جوابگو حل  که پيوندها عصبي موجود در مغز آنها ، ملزوماتيجديد قرار بگيرند
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جانبه و تنها برا  اين چنين مغز نيز که يک .خورند ميشديد شکست  ،آنها نيست

 ساخته مغزآور چيز است که از  است نسخه تاسف ريز شده اصي برنامهاهداف خ

  .شود مي

که از کودکي با کامپيوتر  کساني .هستنداز آدمها جزء اين گروه ها  فريکسکامپيوتر 

 تواناند  حتي زماني هم که بزرگ شدهلي شوند و و در دنيا کامپيوتر بزرگ مي

از اکثرا اين گروه و يا از آنجا که دارند نبا کسي را   مستقيمبردن يک گفتگو پيش

 با ، کامپيوترخارج از موضوعيک زن را نظر قادر نيستند ، حتي است شدهها تشکيل مرد

ا وجود دارند که حتي فرق بين  دانان نخبه رياضي.  ديگر به خود جلب کنندموضوع

د تا سه توانن هايي که حتي نمي دانند و فوتباليست خوک دريايي و اردک را نمي

 بلد سوار ه چرخدوتوانند شنا کنند و نه   که نه ميويلونگان نخبه   نوازنده،بشمارند

  .توانند آواز بخوانند و نه برقصند  که نه ميي و استادان شطرنجهستند

 توسط ، فقط آننهايي داشتن مغز که پيوندها ،دهند  که اين مثالها نشان ميهمانطور

هميشه مثبت و يک  چيز نيست که شکل بگيرد، آن  ازييک نوع استفاده اختصاص

چه چيز ساخته نهايتا  ، يادگيرمستعدپذير و  مغز انعطافاينکه از يک . باشد مزيت

الگوها پيچيده به شکل بتوانند  آن يدرونها بالقوه  آيا توانايي و اينکه شود

ان در آن بدنيا به شرايطي دارد که انسشديد  بستگي  خير،درآيند ياپيوندها عصبي 

 جايي که زندگي جايي که غذا کافي وجود ندارد،در .  سازد اش را مي آمده و زندگي

  در چنين شرايطي هر نوع مراوده ، قرار دارددر معرض خطر فرد و خانوادگي مدام

در جايي که . يابد تقليل مي  آن شرايطنيازهاحد پاسخ به  با انسانها ديگر در انسان

 دشمن ديگر محسوب حکمران است و هر کسي) شرايط ناسازگار (بخلحسادت و 

 با پيونددر چنين شرايطي هر نوع . کند  نميرشد هرگز احساس تعلق به جمع ،شود مي

  .در خواهد آمد »نماييخود« و »خودمرکزبيني« به شکلنها ديگر تنها انسا



٨٠ 

خود انتخاب  ،شود مي و بزرگآمده دنيا به تواند شرايطي را که در آن  هيچ انساني نمي

 دهد و ش را تحت آن صورت ميا ها زندگي شرايطي را که اولين تجربهيعني . کند

 که و در آينده چطور و برا چه کارهايي هستنده کنند  تعيينآن شرايط هستند که

را که خود   مغزالگوها پيوند عصبي تواند نمي کسي  هيچ.از مغز خود استفاده کند

  در حدود.بسازد جدا از آن شرايط ،يابند گيرند و قوام مي ل ميتحت آن شرايط شک

بيان برا انسانها در آنزمان . نبودان امروز ب به تکميلي ز زبان، سال پيش١٠٠٠٠٠

 بلکه در يک زبان دومخود ان مادر  نه تنها در زب،زهايي که ما امروزهبسيار از چي

امکانات آنها برا تبادل . تيار نداشتند در اخواژه حتي ، قادر به بيان آنها هستيمهم

. ها آنها بسيار محدود بود تني دانسنيز مانندها فرهنگي  ها فرد و تجربه تجربه

 و دانستنيها از نسلي به نسل ها تجربه زبان نوشتار برا انتقال دانيم که  ميهمچنين

 ساختار ژنتيکي آنزمانبا همان  اما اگر يکي از اجداد ما. بود ديگر هنوز بوجود نيامده

به همين با زندگي در دنيا ما توانست  بيايد، مطمئنا ميبدنيا دوباره  امروز توانست مي

چيزهايي را توانست  ميدر زمان خود و اگر . را بياموزد زبان مابه صحبت  ما رواني 

د با افراتوانست مانند ما   حتما مي،بخواندخوانيم   بطور متداول ميامروزه که ما 

 ما انجام دهيم مثل کارهايي را که ما انجام ميها ديگر رابطه برقرار کند و  فرهنگ

تنها شرايط .  سال پيش هم وجود داشت١٠٠٠٠٠اين کارها ساختارها ژنتيکي . بدهد

است در آنزمان هنوز بوجود  استفاده از اين ساختارها به نحو که امروزه مهيا 

  .بود نيامده

يدا کرد و  تغيير پروزافزون وتدريجي  بطور ، تکاملل بعدطي مراح که در چيز

ستعد يادگير برا تمام مو عصبي پيچيده  مغز با شبکه پيوندها گير امکان شکل

گير چنين  شرط شکل پيشبلکه د، دنساختارها ژنتيکي نبو ،را بوجود آوردعمر 

ه بطور تدريجي صورت  کبوددر شرايط متعدد  استفاده از مغزناشي از تغييرات مغز 
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 از نسلي به نسل ديگر  ورفته رفتهانسان ر طول تاريخ تکامل د ي که بايدشرايط. گرفت

 . شد  مي پايدار نگاه داشته و شکل گرفته

يک  که توسط انسانها آورد  و هر دست تازهيک قدم پيشرفت، هر کشفهر 

نسبت  ،غزاز ماستفاده آورد که شکل  فراهم آنرا  امکان رسيد، به ثمر   مشخصفرهنگ

  و به ميزاني که.يابد و بيشتر پرورش پيدا کردهگسترش  ،آنماقبل به شکل استفاده 

کردند الگوها پيوند عصبي موجود در مغز  استفاده مي اين چيزهااز  نسلها گذشته

  .شدند تر مي يافته تر و شکل پيچيدهنيز آنها 

 برعهده مغز ما را  تکامل محيطي کهساز شرايط دهي و بهينه شکل امروز نيز روند

 در شرايط محيطدهي  شکل  وساز سرعت و ابعاد بهينه. ادامه دارد همچنان ،دارد

در تاثير و تغيير . است  پيش رفتهمتفاوت از هم ، مختلففرهنگهافرهنگها و زير

 هر درموجود به نحو وافر توسط شرايط طبيعي   زيست انسانها مختلفشرايط محيط

ها فرد و جمعي اجداد  راهبرد ،جريان تکاملطي  در .است تعيين شده  فرهنگيحوزه

 و همچنين اعتقادات و  آنها و مهارتهاها قابليتشده،  آور ها جمع ما، دانستني

تقسيم .  ندکردهمواره نقش بسيار مهمي ايفاء  ، از تکاملدر هر مرحلهتصورات سنتي 

 ها ساختارها ابتدايي باالدستباعث تغيير در در جوامع ابتدايي  و تخصصي شدن کار

 قشرها به از مغز وابسته به تعلق انسانهااستفاده نوع  ، با اينکارها شد و دست و پايين

  .درآمد  خاصاجتماعي

 و  طبقاتي يک گروهکلاعضاء يک جامعه، تک  ،ا از اين روند تکاملي در هر مرحله

  نوع يک کهقرار داشتندطر نيز اين خمعرض همواره در ، حتي کل يک فرهنگ

و (  پيدا کرده بودند با نيازمنديها زندگيبرا روبرو شدنکه را  ي موفقراهبرد

 و همچنين ارزشها و دند بوپيوند در  راهبردهاها و مهارتهايي را که با آن توانايي

 ،زچي اين .قوام داده و به ثبت برساننداز ديگر راهبردها ر  بيشت) راياعتقادات مشخص

محدوديتي که با . داد مي سوق  يک مجرا خاصي بهرا ها بعد  شرايط تکامل نسل
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شد تا  سبب  ،آمد نسلها آينده بوجود برا مغز از    استفادهشرايطدر سر راه اينکار 

ا   پيوندها عصبي مدار بيابد و شرايطدر آن  برا آن نوع استفاده خاص آنهامغز

که کمتر  (شد به قيمت راکد ماندن پيوندها عصبي ديگر ميکه بيشتر از آنها استفاده 

به ميزاني . کردند را تعيين ها آينده  نسل تکامل سمت و سو )شدند بکار گرفته مي

هم  به همان ميزان نسل آينده بود  موفق نسل آينده مغزکار هدايت گذشته در نسلکه 

 حوزه، جامعه و قشر ايل، خانواده،مربوط به اهداف همان برا به اجرا در آوردن 

موضوع امروز نيز  اين بارز ها  نمونه. شد ميريز  برنامهتوسط نسل گذشته فرهنگي 

ها مختلف پاپوآ  گروهتوان به  برا مثال مي. شود ديده ميدر برخي از قبايل بدو 

 سمت و سو يابي  روند مستقل از يکديگرهر کدامکه توجه کرد در گينه جديد 

از  ،قل از يکديگرتمس  تکامليو هر کدام در طي اين رونداند  طي کرده را فرهنگي

 ، از  و  ها در کنار رودخانهزندگي از ، مرتفعها  سرزميناز زندگي در زندگي کوير

در سمت و سو دهي موقعيت خانواده  کننده تاثير تعيين.  عبور کردندزندگي در جنگل

، خاندان تجار، صنعتگران  خاندان(رز شغلي استعدادها با گير به شکلبه اين تغييرات 

ان خاند(هنرها شاخص  بقاءادامه به همچنين ، ديانجام )خاندان مستخدمين دولتي

خانواده مافيا، خانواده (برانگيز  ها سئوال فعاليت  در غالبو يا) آرتيستها، نوازندگان

  . ادامه يافت)٢١کامورا

 که شرايط به مجرد آن طي نسلها،ر  د مغز مثبت ناشي از تخصصي شدندستاوردها

را ، مهارتها و الگوها رفتار ديگر ها قابليت و نياز به نهاد بيروني رو به تغيير 

به اجبار شرايط، هميشه و . شدند مي رفته به نکاتي منفي تبديل  رفتهخود  ،آورد بوجود 

 به سطح فرددر توان  ات را ميتغييراين . بوده و هستدر حال تغيير در همه سطوح 

                                                 
 مافيا اقتصاد در نئاپل ايتاليا است که حوزه عملکرد آن بخصوص در قاره اروپا  کامورا عنوان خانواده   ٢١

، کاالها جعلي، فروش سالحها مختلف و از اين نوع کارها . قرار دارد اين خانواده در زمينه مواد مخدر، باجگير

است، اين خانواده از شهرها ) ايتاليا(ها سيسيل  بر خالف خانواده مافيا که خواستگاه آن از دهکده. دفعاليت دار

 .کند کوچک و استانها کم جمعيت ايتاليا عمل مي
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افزايش تجربيات   و از اين راه به شکلمراوده با انسانها ديگر،شکل پير شدن افراد، 

  لزوم بوجود آمدن که همگي، به اين معناکاسته شدن از تجربيات ديدو همچنين 

از خارج  تاثيرپذير توان به  ميويشاونددر سطح خ. دهند نشان ميراهها جديد را 

 تاثير بااز هر چيز  بيششرايط  که در اين موارد اشاره کرد  واجخصوصا در اثر ازدو 

 تکامل و توان به  ميقشرهادر سطح گروهها و . يابد  تغيير مي خانواده طرف مقابلاز

 استفاده از امکانات معقول که تغييرات  اشاره کرد، بهها جديد توسعه تکنولوژ

 توان به  ميتا در سطح تمام فرهنگو نهاي. ساختار را در درون جامعه بدنبال دارند

، تماسها روزافزون، مراوده و بده بستان با نژادادغام   روزافزونها واقعيت

  . اشاره کردفرهنگها ديگر

 و يا حتي فرهنگها همواره سعي کردند روند روبه  قشر، گروه،  خانواده، در طول تاريخ

اما در هيچ . ا متوقف سازند ر در خودپذيرش ديگران و  با ديگران شدنادغامرشد 

و يا برگشت به موقعيت قبل از آن ميسر ا از زمين توقف دائمي اينکار  نقطه

 که گنجينه دارد مستعد يادگير امکان اينرا جا انسان با مغز در همه. است نشده

ها  د و تجربه و مهارتها جديد بياموزها قابليت، دها خود را گسترش ده دانستني

 از  موجود و تصوراتها قابليتها،   دانستنيهمه جادر و همواره . ندککسب جديد 

شوند و بين انسانها رد  شوند، از انسانها ديگر کسب مي ديگر منتقل ميفرد به فرد 

گرفت   ناخواسته و ناهوشيار صورت مي بطور اغلب اينکار،در گذشته. شوند و بدل مي

 وجود دارد که اين روند آنه امکان امروز).  و غيرهمهاجرتتوسط تجارت، جنگ، (

، بين گروهها، بين اقشارها، بين  ها بين انسانها، بين خانواده رد و بدل و انتقال دانستني

با اين .  بگيرد ها مختلف با هوشيار و هدفمند شکل کشورها و بين فرهنگ

 که ،ا رخودتکامل زندگي و وصف برا اولين بار در موقعيتي قرار داريم که شرايط 

 هدفمند بطور دهد، بشدت تحت تاثير قرار ميرا   مامغزتکامل  سمت و سو

 يک بعد پيوندها عصبي در مغز خود يابي مانع از مدار تا با اينکار گسترش دهيم
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رفته تغيير   رفتهست،ساخته دست ماکه را ريز يک بعد   وقتي که برنامهفقط . شويم

مغز برا پرورش مغز را  ٢٢پتانسيل ژنتيکي تمام رفته  رفته قادر خواهيم بوددهيم،

پيچيده متعدد و  شبکه  از و، آزاد کنيمانساني که تمام عمر مستعد يادگير است

 ادراک حسي خود راتنها در اين صورت قادر خواهيم بود .  استفاده کنيمآنعصبي 

 با مراوده موفق ، بهباشيم تغييرات دنيا بيرون موفق پرداز بهتر هددر داو کنيم دقيق 

 درون برا تعادل دنيا  خود رفتارها کردن انسانها ديگر بپردازيم، به کارآمدتر

 برا زندگي  به کمال بخشيدن به شرايط بهتر اينکه بتوانيم و از همه مهمتربرسيم

ويي چنين مغزهايي در طول تاريخ انسان گال ها پيش نمونه. دست پيدا کنيمفرزندانمان 

هايي به يادتان   کتاب شايد مثالدر طول خواندن اين(اند   بوجود آمدهدر نابه شکل

  .اند وار نرسيده  به خط توليد تودههنوز ،الگويي ها پيش اما اين نمونه). بيايد

                                                 
کردن کل پتانسيل ژنتيکي مغز با جلوگير از نابود عصبها مغز که فرمان توليد آنها بصورت برنامه  آزاد  ٢٢

اينکار وابسته است به ايجاد شرايطي که تمام عصبهايي که قبل از تولد در رحم . شود رد ممکن ميژنتيکي وجود دا

، تحت آن روند از بين مييابند و  و در مراحل اوليه تولد توليد شده ولي بدليل بکار نيامدن آنها به يکديگر پيوند نمي

    .م. ر بيابندشرايط ديگر بتوانند  بکارگرفته شده، فعال شده، ثبت شده و مدا
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   تاکنونيريز  برنامه به آگاهي

  

 هر سال در شروع بهار به اين احتياجي نبود داشتيدرا  ماهي آبنوس مغز يکشما اگر 

حتي وقتي مشغول  .گير را انجام دهيد جفت مراسم که چطور بايدکر کنيد ف

از دوباره بايد همه مراحل را از اين که  ،شد مزاحم شما مي بوديد و چيز گير جفت

زماني . ريختيد بهم نمي ،گير را با موفقيت به پايان برسانيد  تا جفتتکرار کنيداول 

که ديديد  وقتي مي رسيد،ميا گير آنه  جفتها شما بزرگ شده و زمان که بچههم 

 ،گي از قبل، بدون تمرين و يا بدون اينکه اينکار را قبال ديده باشند آمادهبدون آنها 

کرديد و از خود  هيچ تعجبي نمي ،دهند گير شما را انجام مي ص جفتهمان رق

که ن جمع بود خاطرتا. اند ن مراسم پيچيده را بلد شدهاز کجا ايآنها که پرسيديد  نمي

 ماهي آبنوساينکار برا تضمين بقاء و توليد مثل در مغز تمام پيوندها عصبي 

 برا  ها ژنتيکي برنامه. دآي بوجود مي خودبخودمشخص هميشه به يک شکل 

، هاگير آن  و مراسم استثنايي جفتماهي آبنوس مغز گير پيوندها عصبي شکل

  . رندداباستاني و غيرقابل تغيير ا  پايه
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 ، از تخموردندرآسراز  مغز يک اردک خاکستر را داشتيد و بالفاصله بعدشما اگر 

 مراسم همانگير   شما هم زمان جفت، حتمابوديد شده بزرگ ٢٣س لورنتکنراد پيش

 کنرادبلکه با  ،ديگر اردک با يک اما نه ،داديد انجام ميگير اردکها ديگر را  جفت

  ولي ناموفق بوديدوگير با  جفت در ،م تالش خودهر قدر هم که عليرغ. سلورنت

يعني در  .کرديد ميگير   دعوت به جفتکنراد از ،مانند سال قبل دوباره ،باز سال بعد

 ، شما تصويربودند پيوندها عصبي مغز شما کامل نشدههنوز زماني که هنگام تولد و 

عمر شما در طول  عصبي الگو پيوند و اين کرده ثبت خوددر مغز اردکي را مرد پير 

  .ايد شده ريز ژنتيک برنامه شما برا اينکار  که گوياردک عمل ميطور 

ها  تجربه ،در مقايسه با مغز يک اردکتوانستيد  مي ،را داشتيدمغز يک ميمون اگر 

شايد . آنها را ثبت کنيدپيوندها عصبي خود شبکه  کرده و در  در زندگيبيشتر

عوض  جديد ها برنامهتغيير داده و با ها را بنابر لزوم  اين تجربهوانستيد بعضي از ت مي

 هايي برنامه که اين بسنجيدتوانستيد درک کنيد و يا  مين هرگز  با مغز ميموناما. کنيد

توانستيد تصميم   نمياساسا و ، يا خيرهستندبرا شما سودمند  اند به اجرا در آمدهکه 

خواهيد   مي بر سر اينکهبرا تصميم. عوض کنيد يا داريد  نگهآن برنامه رابگيريد که 

برا کنند   افکار، احساسات و رفتار شما را تعيين ميخود را کهپيوندها عصبي مغز 

 که در داريدبه مغز نياز  ،بدهيدتغيير را  نگه بداريد و يا پيوندها مشخصي هميشه

                                                 
شناس معروف که آزمايشات و برا تشخيص سهم وراثت و يادگير در رفتارها موجودات زنده  زيست  ٢٣

بسيار جالب توجه است و نتايج آزمايشات و از يک سو بحثها مفصلي را در جوامع علمي دامن زده بود و از 

. ها علمي پهن کرده بود زنده بر بسيار از شاخه در شناخت رفتار موجودات  از ابهامطرف ديگر سايه سنگيني

و در آزمايش بسيار معروف خود نشان داد که اگر جوجه اردکها بعداز سر بر آوردن از تخم بجا اردک مادر به 

دهند که بطور معمول بايد  انسان عادت کنند و با انسان بزرگ شوند، همان رفتارهايي را در مقابل آن فرد انجام مي

وقتي نيز که بزرگ شدند آن فرد را به عنوان يکي از همنوعان خود . ابل اردک مادر از خود نشان دهنددر مق

 .م. فهمند مي
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 ، شما چنين مغز نداريد کهکنيد فکر مياگر .   يادگير دارداييتوان طول عمرتمام 

  .  کنيدقطعتوانيد در اينجا خواندن اين راهنما را  مي

خود به اين سئوال فکر خلوت در   ، چند لحظه به خواندن ادامه بدهيدخواهيد اگر مي

نون در مغز شما  که تاکا برنامهبرسيد که نتيجه به اين در ادامه خواندن کنيد که اگر 

 ، اين سئوال بدنبال. چکار خواهيد کرد،نيستما  شاتمطلوب انتظار  نصب شده

 مقصر با چه برخورد سئوال اين است کهنيز بعد  و شود مطرح مي تقصيرموضوع 

بدون اينکه کار  دوران کودکي طولکه قبل از تولد، در  بفهميد وقتي .خواهيد کرد

ه  کاند آمدهپيوندها عصبي مشخصي در مغز شما بوجود از دست شما بر بيايد 

مشخص به نحو بارز چگونگي احساس، فکر کردن و رفتار شما را تا به امروز 

  . چه خواهيد کردکنند مي

 ا را خواهيد مسئول اينکار بگيريد؟ ساختار ژنتيکي چه کسي و يا چه چيز را مي

  ساختارها ژنتيکي خود ترکيب اتفاقيبه شکل که والدين شما مقصر خواهيد دانست

 بلوغ پيدا  بدنيا آمده و آندر را که ا زندگي در خانواده؟ شرايط اند  به شما داده

 را صورت داده و در مغز خود معينيها يک بعد و   که تجربه باعث شده کرديد و

ي  مذهبزمانه وشرايط ها اجتماعي، فرهنگي،  داده يا شرايط ؟، مقصر هستندکنيد ثبت

 تاکنوني نامه شرايط رشد و زندگييا د و اي که در دل آن بدنيا آمده و بزرگ شدهرا 

تاثير بارز ه کارکرد مغز شما به نحو  نحوبرامکانات بکارگير مغز شما که شما 

  د؟آن را محدود کرده باشرشد  و يا حتي ممکن است بشدت گذاشته

، در فرهنگ کامال   و از والدين ديگر بدنيا متفاوتياگر در زمان کامال ديگر

توانستيد کامال طور  داشتيد و مي مغز ديگر مي. شديد ديگر ميآمديد آدم کامال  مي

آدمي نبوديد که امروز . احساس کنيد و يا رفتار کنيدطور ديگر ديگر فکر کنيد، 

توانستيد قبول کنيد که آن   نمي حتيبه احتمال بسيار زياددر آن صورت، هستيد و 

 به د، چيزهايي کهنده ل ميتمام چيزهايي که شخصيت شما را تشکي. آدم شما هستيد



٨٨ 

آنها رنج وجود پسنديد و يا شايد از  کنيد و چيزهايي را که در خود نمي  افتخار ميآنها

  ها شما، انتظارات و آرزوها  و شناختها قابليتبريد، نکات قوت و ضعيف شما،  مي

پيوندها عصبي نصب   نوع همگي محصول اينها شما ها و ترس حتي رويا ، وشما

اتفاقات، حاصل اينها حاصل . اند ند که در حال حاضر در مغز شما شکل گرفتههست

 در سر يفاق که بطور ات هستندها شما و حاصل شرايطي اتفاقي در گنومساختارها 

تحت آن ب  نامناس چه مناسب و چه و برخي از اين ساختارها راه شما قرار گرفته

  .  که هستنداند شکوفا شدهاينطور شرايط 

رو  را که بر خاکيها  ب جار بر رو زمين تمام خصوصيات خوب و بد اليهآ«

 را که در آن متولد  خصوصيات فضايي، و انسانکند، حل مي در خود استآن جار 

، خانوادگي و اني روفضا که جستجو برا پيدا کردن مقصر. ٢٤»شود مي

. وردآ ير در ما ببار نميتغي ،است ايم شکل داده شده که در آن متولد  راا اجتماعي

 ما خود دهيمتواند به يک چيز کمک کند و آن اينکه تشخيص   مياين جستجو اما

که  کارهايي نکنيم ندانسته که  موجود را طور شکل بدهيمفضا توانيم ميچطور 

قابل چون جو زندگي نسل آينده  .شويم مقصر گرفته  ما توسط نسل آيندهبعدها خود

  .ان اندازه که نوع استفاده از مغز ما قابل تغيير استبه همتغيير است، 

  

                                                 
 ١٩٩٣زوريخ، . هاور برگردان از آرتور شوپن. دست اوراکل و هنر هوشمند دنيا): ١٦٤٧ ( بالتازار،گراسيان   ٢٤
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  نصب رضايت بخشريز و  برنامه

  

مغز انسان، ي ژنتيک امکانات موجود در ساختمان گير از تمام  و بهرهشکوفا شدنبرا 

انسان  ،بماند  مستعد يادگيردر تمام طول عمر همواره و  که مغز بهمغزتبديل  برا

نيز، مغز   و قبل از تولد مادردر رحم. برا رشد چنين مغز داردد  مساعنياز به شرايط

مواد در و تغييرات شديد و اختالل قرار گيرد شديد  تغييرات در معرضايد بنجنين 

 هستند الزم که برا رشد مغز بسيار )، فاکتورها مکمل٢٥ها مثل زيراليه( درون رحم

 بار آمدن ،ير و اختالل در اين موادهرگونه تغي  چون.برا رشد مغز جنين ناگوار است

 ، از ضريب رشد زياد برخوردار استاحل اوليهکامل شدن مغز را که در اين مرو 

  و يا اختالل جنينيغذايي جفتها  نارسايي به توجه  تنها نهبه اين معنا. ندک مختل مي

مواد نوع  بلکه همچنين ،بسيار مهم استمادر بدن  مواد در سوخت و سازدر سيستم 

مانند مواد   جنيندوران اوليه رشددر  چرا که بخصوص ؛کند مادر استفاده ميکه 

 جنين نوپا از طريق جفت به مغز ، مواد مخدر، دارو و چيزها ديگرالکل، نيکوتين

را مختل  يجنينکننده رشد   و پروسه تنطيمرحمدر  ٢٦شرايط حاکمترکيب  و دنرس مي

 رشد مانند هورمونها، خون مادردرون  م هورمونهاهمچنين تغيير در تراک. کنند مي

ترشح در جريان فشارها جسمي و رواني هورمونهايي که  و آورها عصبي  پيامو 

تحت تاثير قرار جنين را در دوران باردار توانند جريان تکامل مغز   مي،شوند مي

  .بدهند

 ا اندازه آنها به ميان و پيوند  چندگانهحواسدر مغز جنين ران باردار در اواخر دو

 حسي از محيط را ادراک اولين ،آنها استفاده ازتواند با  ميجنين  که کنند پيدا ميرشد 

                                                 
 .گيرند ستند که رو ساختمان آنها مواد ديگر شکل ميها، يعني مواد اصلي شيميايي ه به معني سوبسترات   ٢٥ 

٢٦ Bedingungsgefüge 
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، حس کنده جنين قادر است باال و پايين شدن در رحم را در اين مرحل. صورت بدهد

صدا مثل (  و صداها ديگربشنودب مادر را ، ضربان قلبچشدمزه آب درون رحم را 

تواند به دنيا  که ميرا هر چيز جنين .  تشخيص دهدرا) خارج از رحم در موسيقي

 پيوند احساس اعتماد و امنيت با ، حسي آنها را داردادراکتوان رحم وارد شود و 

در طول  که چيزهايي.  وجود داردجنين که بطور معمول در دنيا  احساسي.دهد مي

 ترس و  مثل صداها شديد،،آيند ي و يا پي در پي بوجود ميکبار ، بارداردوران

 که بعضي از نوزادان با احساس امنيت منجر به اين شوندتوانند   مي،٢٧استرس مادر

برا آيند و   و با احساس ترس بدنيا مياطميناني نااين نوزادان با . ضعيفي متولد شوند

از تولد  يش پيي راها  چنين تجربهدر مقايسه با نوزاداني کهاين دسته از نوزادان مثال 

مادر برا آرام ممکن است توجهي که همه عليرغم  کنند و  زياد گريه مينداشتند

   .شوند مي آرامبه سختي  ،دهد نوزاد بخرج ميکردن 

لعمل نسبت به محيط  ا اولين عکسو  کند را تجربه ميي هر نوزاد هنگام تولد ترس

 ،دنيا درونظه تولد بر لح چشمگير تاثيراتاز  بعد. دهد  را نشان ميخارج از رحم

را دوباره تعادل از دست رفته دروني خود  تا گردد مي ترديد بدنبال راهي نوزاد با

 ها بعد که هر نوزاد در طي اولين روزها و هفتهها اين چنيني  تجربه. بدست آورد

س در مغزش به ثبت احسايک به شکل هر کدام  ،بايد بکنديا تواند و  از تولدش مي

يابد   در ميوقتي که  مثال.دنکن  و را شديدا تعيين ميرشد سمت و سو و رسند مي

برا اينکه اين احساس بتواند شکل . هايش را دارد توان از بين بردن ترس که خود

بايد اش شنيده شود،   گريهبايد. قادر به آشکار کردن ترس خود باشدنوزاد بايد  ،بگيرد

اش توجه کند، و را تر و خشک کند،  ريه باشد که به گ)بطور معمول مادر(کسي 

فقط وقتي .  کندزند، و را گرم نگه بدارد و آراماش بگيرد، با و حرف ب به زير سينه

                                                 
گيرد و تغيير در ترکيب هورمونها جار در  که جنين با تغيير که در ضربان قلب مادر صورت مي(   ٢٧

 )شود خون مادر متوجه آنها مي
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 را که احساس امنيتيقادر است مقدار زياد از آن  که  کسي در کنار نوزاد باشدکه 

به و دوباره و دوباره به و بدهد، شناخته  تا قبل از تولد در رحم مادر مينوزاد 

 نوزادبه تواند  مي ، تنها چنين کسي از دست رفته را باز گردانداعتماداحساس امنيت و 

  .دست بياوردبه دوباره را دروني  تعادل عاطفي و احساسي امکان اينرا بدهد که

موفق به دفعات بيشتر  بدست آوردن تعادل دروني خود در  نوزادچندبار کههر 

قادر «که ، تجربه اينشود  ثبت مي بيشتره اين تجربه در مغز وبه همان اندازشود  مي

در اعتماد به خود . »کنمرا با کمک مادر برطرف  مترساحساس  م،با توان خود هستم

 افزايش  به و به نسبت اعتماد و به قابليت مادر در دادن امنيت و اعتماد،نوزاد

با فرد که برا کودک اهميت و يا (کودک پيوند عاطفي و عميق با مادر . يابد مي

 همه نه تنها  بعد رشد خودمراحلکند و در  برقرار مي) داردو جايگاه مادر را 

 زندگي سواالتها و مهارتها، تصورات و مواضع مادر را که برا روبرويي با  توانايي

 بلکه پيوند عاطفي خود را به همه افراد ،کند  انتخاب مي،آيند  کارساز ميبرا و

در پيش کودک نيز با آنها پيوند عاطفي دارد و نيز  مادر  هستند و برا مادر مهمکه

ديگر آن کس بطور معمول  .دهد  گسترش مي،بيند آنها خود را در امنيت و آرامش مي

مرور تمام  ه بعدها مادربزرگ و پدربزرگ، افراد فاميل و ب.پدر استبعد از مادر، 

کودک همچنين . پيوندند  به اين گروه مي،ندکساني که با پدر و مادر نزديک هست

 بهتر با اين افراد داشته رابطهبه ميزاني که نيز، تواناييها، مواضع و تصورات آنها را 

  .کند  دروني مي،باشد

 متفاوت از چيز نيست آنقدرها هم گذراند از سر ميدر طي اين مرحله کودک آنچه 

رفته  ها رشديابنده خود، رفته تدا با ريشهتخمک نيز اب. آيد بر سر تخم يک گياه ميکه 

از  خود را ها کند و مواد الزم برا پرورش شاخ و برگ  ميمحکمخود را در زمين 

در که   خواهد بودهايي چنين ريشهبه پرورش  تنها زماني قادر کودک. گيرد زمين مي

و  اد مختلف با افرتاموقعيت داده شود به و  به اندازه کافي  اول زندگيطي دو سال
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 برقرار رابطه ،استعدادها مختلف  تصورات و،ها قابليت،  مختلفها زياد با توانايي

 به عهده ها عمق و سطح ريشهدر مورد تخمک در حال جوانه زدن، تعيين . کند

و به بستر ها  ريشهعمق و سطح  کودک،در مورد ولي . استها ژنتيکي  برنامه

رد بستگي به تعداد و تشابه افراد دا ، يعنيندک د مي که بر رو آن رشبستگي دارد

 با چندتنها و يا  تنها با يک فرد کودک وقتي .دکه کودک با آنها در رابطه قرار دار

 غير ليو عميق هايش ريشه ،درابطه دار  خصوصيات يکسان و مشابهبابزرگسال 

 قادر باشد ولي آنها هداشتبا آدمها متعدد و زياد رابطه  د و زماني کهنشو ميگسترده 

بار  سطحي شهاي ريشهدر اينصورت  ،اعتماد و اطمينان بدهنداحساس  وبه نباشند 

  .آيند مي

و شني در زمين مرطوب اگر ، د سرنگون نشوبادکه با کوچکترين  برا ايندرخت

در اگر و  کند پراکندهها خود را عميق در زمين  ريشهنياز دارد که  ،کند رشد مي

چيز که . ند کپخشوسيع خود را ها  ريشهکند، نياز دارد تا  رشد مي زمين سخت

 ،هايي است که در همه جا و با هر شرايط آب و هوايي ها به آن نياز دارند ريشه بچه

گفته با در سرزمين منشاء انسان يعني در آفريقا، . دارد مياه  را استوار نگکودک

  مختلفها تا بتواند توانايينياز دارد کودک که جوهر وجود دارد که تمام آنچه را 

، را شکوفا کند و خود ساختار ژنتيکي  يوندها پبا به مغز همواره مستعد يادگير

مثل آفريقايي لا  ضرباين .کند دست پيدا کند را، يک جا بيا ميپيچيده و وسيع 

يان مدر کودک . »احتياج به يک دهکده دارد آدم ،شايسته بچهبرا تربيت «گويد  مي

 که ، چيزهاييگيرد ا قرار مي در معرض چيزها زياد و همه جانبهيک دهکده افراد 

پيوندها کنند تا سطح وسيعي از مهارتها مختلف را کسب کند و  و را وادار مي

در يک . يابند مي مدار شده و فعال در بکارگير اين مهارتهاعصبي مغز کودک 

را در امنيت احساس  با تواما  رابطه يابنده از  رشدا مجموعهد توان  مي کودک،دهکده

  . و امنيت و اطمينان را در ميان افراد دهکده تجربه کندبسازد نها مختلف انساکنار
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اگر حتي . هستند حتي در آفريقا هم نادر باشندهايي که به اين شکل  دهکدهامروز 

 شرايط تکامل توانند به ندرت ميهايي در جايي وجود داشته باشند  چنين دهکده

اطمينان و  اندازهکه به نيز را چيز ديگر  و بتواند تا دهندرشد  به نوعي کودک را

بال برا پر دو . عني دو بال برا پرواز، يداشته باشد، در اختيار ده آن نياز داربامنيت 

  که شرايطييعني از ،آنجا از مرزها محدود کننده زندگي در گرفتن و گذر کردن

خود به خود رشد  ،ها کودک بال. است در آن بدنيا آمدهاتفاقي  بطورکودک 

 از نکنند حتما احساسکنند امنيت را  ها در جايي که زندگي مي وقتي بچه. کنند نمي

 بقدر ،کند  رشد مييقعم  ريشه  تاييتنها با چندي که کودک. هراس دارند  نيزپرواز

ها  ريشهي که در کودکد و بپرتواند  ديگر نمي که شود  خود محبوس ميروابطدر 

به اين طرف و  آنقدرد  پرواز پيدا کنقبل از آنکه پر ،کند  رشد مي سطحيلي وگسترده

  بشکلنهايتا پرواز و مسيراندازد که  به خطر مي گي بساده و خود را پرد آن طرف مي

  . خواهد بودشاخه پريدن به آن شاخهاز اين 

تکامل را در خود  ا قادر به پروازه  کافي بال به اندازهکودکيک آيا اينکه تشخيص 

بزرگ شده و شروع به استفاده از و  است که ممکن تنها زماني  يا نه،است داده

 انسان  مغزبه نسبت  مغز آنهاموشها کهموجوداتي مانند در مورد . کند ها خود  بال

 بخوبي نشان توان  مي،دارندو توانايي محدود يادگير است پذير  بشدت غير انعطاف

هايي  بالامکان ساختن  الاقلشوند که  ميتحت شرايطي بزرگ آنها داد که وقتي 

در اين  .افتد  در مغز آنها چه اتفاقي مي،شود ميبرا آنها مهيا ها موشي،  کوچک، بال

مغز آنها، موجود در بين تارها عصبي  .شود تر مي  نهايي مغز آنها زخيمغشاءصورت 

 بر تعداد سلولها  نهايي مغز آنهاغشاء در .گيرند شکل مي بيشتر يسپيوندها سيناپ

ي که به اين منطقه از مغز آنها خون هاي شود و همچنين رگ  افزوده مي٢٨گليا

                                                 
 از سلولها عصبي بوده و تعداد سلولها گليا، سلولها پشتيبان سلولها عصبي هستند که بسيار کوچکتر  ٢٨ 

  . برابر سلولها عصبي است و در تمام مغز و ستون فقرات پراکنده هستند١٠ الي ٥آنها بين 
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چندين شاخه آنها سلولها مغز  بينپيوندها عصبي   ورسانند، بهتر شکل گرفته مي

بينيم  مي ،شوندبزرگتر نها آ همانطور که ه،آزمايشگا در  موشهامقايسهبا . دشو مي

در مقايسه با خواهر و  کنند ها جمعي زندگي مي يک دسته از آنها که در قفس که

يعني ( ،بودند هبزرگ شد  تکيدر قفس که تحت شرايط به اصطالح طبيعي برادران خود

 و ندداشتبا ديگران کمي  پيوند وشدن در گروه برخوردار نبودند  از شانس بزرگ

 دنيا خاصي برا روبرو شدن با را نداشتند تاها زير زميني  النه امکان ساختن

دهند، در   تکاليف و آزمونها را با تردستي بهتر انجام مي)چيزها مختلف بسازند

 و در مقابل چيزها دهند نشان مياز خود ها بيشتر  تکاليف مهارتاين انجام 

 قابل وقتي دو سال بعد يعني ،مهمترين چيز اما. دارند ترس بسيار کمتر ،ناشناس

در . رسند اند به زمان پير مي صورت بزرگ شده   که به اينموشهاييديدن است که 

هويدا بودند تغييرات کهولت مغز  مغز موشهايي که تحت شرايط طبيعي بزرگ شده

 با ، مغزمحققين. رسد  کامال طبيعي به نظر مي،»دار بال« در حالي که مغز موشها است،

» شود  دارد بيشتر داده ميآنکهبه «گويد   که مي٢٩ومافانگلي در شاخهجمله اين ام از اله

  .نام نهادند  ٣٠»وياصل مات«به  را  پديدهاين

 

                                                 
  . ها مختلف ديگر در مسيحيت است ا از مسيحيت که خود در بر گيرنده فرقه نام شاخه   ٢٩

٣٠  Mateuنام يکي از حواريون مسيح است . 



٩٥ 

  دار  ايراد نصب و ريز برنامه

  

 از پيوندها بخش آن بلکه فقط. کامل نيست هنوز به هيچ وجه  مغز انسان، تولدهنگام

 به اندازه دارند حياتي  اهميترشددر طي دوران اوليه  نوزادعصبي که برا حفظ بقاء 

برا تنظيم کارکردها اساسي پيوندها الزم فقط ، يعني اند کرده تکامل پيدا الزم

 حسي از طريق محيط و برا هماهنگ کردن اولين ادراکبدن، برا پردازش 

ين وظيفه  مهمتر. نسبت به دنيا درون و بيرون نوزادحرکتيـ  حسيالعملها  عکس

که تعادل است العمل در برابر چيزهايي  عکس امکان مهياکردن ،پيوندها عصبي

تعادل از اينراه  تا ،کنند  ميتهديدآنرا امنيت دروني و  برهم زده را موجوددروني 

 از روز  کودکهر چه.  دوباره برقرار شود، در اثر جدايي از رحمبهم خوردهدروني 

 آن نيازهابعد از ارضاء شدن  و ،باشد تواناترخود روني ان دادن نيازها د نشدر اول

بهتر و  تعادل دروني، واقف شود نيازها خودارضاء به بتواند بهتر   هر چه،نيز

 در درجه اول نيازها دروني قادر باشد تاوقتي کودک بطور طبيعي . آيد بدست مي

 در پي و )ا وادار کند کسي را به ارضاء اين نيازهتا( نشان بدهد يک نوعيخود را به 

، در اين دهدبنشان به نوعي  اين را نيز و از اين کار برسدبه احساس رضايت آن 

شويق و  ت، نيازها بعد خودجواب گفتن بهفرد مراقب خود را در است که  صورت

  . کند  ميتقويت

از طرف . يکسان نيستبه ليت در کودکان مختلف اين دو قابوجود از يک طرف، 

از حال مادر  را برا باخبر کردنکودک  تواند پيامها مختلف نمي مادر هرديگر، 

توان شناسايي داليل ناآرامي  به يک اندازه همه مادران يعني. درستي معنا کند  به،خود

 کودک رفع نيازبرا زم را ال کارها داليلهر کدام از  برا  تا،دن ندارراکودک 

 و بدست آوردن تعادل رضايتود را در پي حتي وقتي کودک خشنود خ. انجام دهند

 تواند اينرا بدقت بشناسد و مهمتر از همه  هر مادر نمي،دهد دروني خود نشان مي
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 هر مادر قادر به جواب دادن به احساس خشنود کودک به شکلي که ،اينکه

  . نيست،کودک قادر به درک آن باشد

 درکودکاني هم هستند که  .ندآي  بدنيا ميزيادترس احساس کودکاني هستند که با 

اين . شود مينبه آنها داده  اعتماد و امنيت تجربهامکان  که آيند ميشرايطي بدنيا 

با  خود راتعادل دروني  تاختالال کهکنند  پيدا مياينرا تجربه  امکان کمتر ،کودکان

بدنبال آن هم خود رفع کنند و ) و يا فرد نزديک ديگر(کمک مادر عمل خود و به 

 از نظرمادراني هستند که .  نشان دهند به يکديگر خود راخشنوداحساس  هم مادر و

اند، مادراني که غير خوشبخت و ناراضي هستند،  پختهانهستند، مادراني که بيمار روحي 

، مادراني که ترسها زياد دارند و به اعتمادند راني که بشدت نسبت به خود بيماد

، مادراني که استوار هستند  دمدمي مزاج و ناهستند که  مادرانيخود نامطمئن هستند،

 که  وجود دارندوابسته به ديگران هستند، مادرانيکنند و يا  از حد به خود فکر مي بيش

اتکائي ندارند و احساسند، مادراني که   هستند، مادراني که خشک و بيزن نقناتوان و 

ار زياد وجود دارند که ، بطور کلي مادران بسيگردند به دنبال اتکاء ميخود 

بين اين مادران . مهيا سازندبرا تکامل مناسب مغز کودک را شرايط الزم توانند  نمي

گيرد بشدت   شکل ميپيوند ، و اطميناناعتماد توام با پيوند بجا ،و کودکانشان

 ها قابليتآورند و جلو پرورش   بشدت وابسته به خود بار مي رايا کودک. نامطمئن

کنند و برا پرورش  ا ميگيرند و يا کودک را بشدت به حال خود رها ميو ر

  .گذارند ها کمي در اختيار و مي  راندمان کودکها قابليت

برا درست کردن را  کودک امکان کمتر هر چقدر ، بعد از تولداوليه سالهادر 

ان ميزان ها ديگر بدست بياورد به همسانانمادر و با  عاطفي مناسب با پيوندها

ها مختلف  در دوره ، برا تکامل مغز کودک نامناسبيپيونداز چنين عوارض ناشي 

توان  مي هميشه مورد چنين کودکاني در .د بودتر و شديدتر خواه مخرب  کودکسني

تجربه را با انسانها ديگر  اعتماد و اطمينان  توام باپيوند در زندگي ،مادرخود که ديد 
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احساس بر  بستگان ديگر پدر بچه، با خانواده خود و با طه مادر با يعني راب.است نکرده

 نتوانسته است پيوند استوار و عاطفي با انسانها ديگر  مادرنااطميناني استوار بوده و

خود بدنبال  است و در رنج پيونداز نبود چنين به ميزاني که مادر . برقرار کند

 به گردد مي آدمها مختلف و متفاوت ديگر دهنده با دهنده و اطمينان ا امنيت رابطه

سويه و شديد تحت   که کودک به نحو يکگيرد شدت ميهمان ميزان اين خطر 

و مغز پيوندها عصبي افکار، احساسات و رفتار کودک و  و بگيردتاثير مادر قرار 

  .دنالگوها رفتار مادر قرار بگيراينگونه  بشدت تحت تاثير

در راه آنها نيز  که ،داشته باشدرابطه افراد ديگر نيز با  ،راگر کودک در کنار ماد

به کودک احساس امنيت  توانند مي و در کنار او هستند  کودککنار آمدن با ترسها

،   باورها پايه، در اينصورت کودک،بدهندو اعتماد    الگو، مهارتها وها قابليتا

اين در فقط . کند غز خود ثبت مي عاطفي اين افراد را نيز کسب کرده و در مپيوندها

تنها  کودک  تا، را گرفت کودکسويه  يکرشد گير جهتتوان جلو  صورت مي

 گير يک سويه مانع جهت با اينکار  ونگيرد قرار شفرد اول زندگيتحت تاثير 

که کودک  مهم است ،در اين راه. شد در مغز کودک ريز شده اوليه پيوندها برنامه

بهترين کس . را بگيرد مادر  ازکننده تعييناز تاثيرات متفاوت اثيراتي از افراد ديگر ت

  . برا اينکار پدر است

به  قادر نيست نيز هر پدر ،اما همانطور که هر مادر قادر نيست مادر مناسب باشد

بر جريان تکامل مغز کودک تاثير » گشا برنامه«فرد پرمهر، حساس و  عنوان

به   وباز کند کودکدر مقابل را ند دنيا متفاوت مناسبي توا هر پدر نمي. بگذارد

 و از طرف ديگر ،نباشد دنيا مادر کپي  از طرفيد کهتجربه دنيايي را بدهو امکان 

 ،دهند  کودک قرار ميمقابل پدرها در  اکثرادنيايي که.  آن نيز نباشدکامال عکس

 بجا کودکدر اين حال  . استدنيا مادرضد ، بديل و يا حتي مخالفکامال دنيايي 

بکار بيشتر  که يا احساس و يا عقل خود را استمجبور با يکديگر تلفيق آن دو دنيا 
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پيوند يابي کند، يا در وابستگي بماند و يا بدون  بگيرد، يا به درون و يا به بيرون جهت

  .خودمختار پيشه کندبه اصطالح و  با ديگران

يا به آن صورت رفتار کند، يعني تصميم به به اين صورت و در آينده اينکه کودک 

 بستگي به آن دارد که با ،رفتارهايي مطابق الگو رفتار مادر و يا پدر بگيرد

 کداميک هاراهبردکند و   مي بيشتر احساس امنيت و اعتماد نفرآن دوکداميک از 

ها  يوبرويي با ترسها و نااطمينان در زندگي، برا ر و برا موفق بودنآن دواز 

 کودک در اين مواقع .رسند ميبه نظر مناسبتر  اش و برا نگهدار تعادل درونيو 

 ،چرا که بايد در جنگلي از احساسات مختلف. افتد ميها شديد  در دوگانگي اکثرا

آيد  هيچ کار از دستش بر نمي) از نظر پدر(گرايش به طرف مادر پر محبت که در 

 به اين ،قادر به هر کار است) به ظاهر(مند که گرايش به طرف پدر قدرتدر و 

 برش فقط سرسام آور،معموال تنها راه نجات از اين جنگل .  بزندطرف و آن طرف 

  . از مادر و پدر استزودهنگام

جلو  مشابه را و مهارتهايي نوع مواضع يک تصور، يک  تنهااگر مادر و پدر هر دو

 را  اين تصورات، مواضع و مهارتهاکودک وجود دارد کهاين خطر  ،کودک قرار دهند

 حتي زماني که بعدها اين ،قبول کند  که هستندهمينطور ،بدون بديل مناسب ديگر

 کودک .دهي به راه زندگي و نامناسب و حتي ضرر زننده باشند چيزها برا شکل

  از اين و يک بعد وزودرسنوع سمت و سو پذير  از اين ممکن استتنها زماني 

آنها دور کند که بتواند در يک بعد و پردازش   حسيادراکبت الگوها ثشيوه 

آنها نيز احساس امنيت و از پيدا کند که نيز  انسانها ديگر را  خود زندگيعرصه

 طور ديگر ،کنند  طور ديگر فکر مي نسبت به مادر و پدر آنها وليگيرد مي اعتماد

ها  ها ديگر دارند، تجربه  دانستنيکنند، کنند و طور ديگر رفتار مي احساس مي

  .اند اند و مهارتها ديگر در خود تکامل داده ديگر کرده
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که  شوند  ا بزرگ   مذهبي و فرهنگيجوامع، در  ده، در دهک ها در خانواده اکثر بچه

 به همين . و مشترکي دارندهمساناعضاء آنها تصورات، مواضع و رفتارها کامال 

 و دار خواهند شد و محدود برخورهمسانها اساسا  ز دانستني ا آنها نيزدليل

کودک   نيزشرايطدر اين  .سازند مي ديگران سرمايهنيز از  خود را ها قابليتتک  تک

 بر ترسها خودد که قادر باشد خواهد کررا تجربه  امنيت و اعتماد  احساس زمانيتنها

 اعضاء احساسات و رفتارها رايج بين افکار، ازالگوبردار و اينکار را با د چيره شو

در  مغز استفاده از اين نوع از راها که  پيوندها عصبي. دهد صورت ميآن جامعه 

. شوند  ثبت مي قوام گرفته و و در مغزعميقتر هر دفعه ،دنشو کودک فعال ميمغز 

 اينگيرد به همان ميزان ب صورت تر  در سنين پايينريز  برنامهنوع اين هر چه 

 عمر بعدها  د و در دورهنشو کننده مي  تعيينزندگي کودکتمام  درها  برنامه

  .تر قابل تغيير خواهند بود سخت

که د گير فزوني ميبه ميزاني  ،بعد پيوندها عصبي مغز مدارپذير يک خطر اساسا

ها محدود  راهبرداز ترس در طول عمر خود احساس  برا مرتفع کردنانسان 

آميز ارزيابي  موفقيتهميشه راهبردهايي  به عنوان ذهن در  و آنها راکند مياستفاده 

که تا مرحله اعتياد رواني کشيده ذهني ها  راهبرد چنينها زياد برا  مثال. کند مي

نشان  به اعتياد، موفقيت به اعتيادرفت شغلي،   به پيشاعتياد ، مانند وجود دارندشوند مي

 اعتياد به تفريح، اعتياد ،گرايي  به مصرفاعتياد جنجال،  به جنگ واعتياددادن قدرت، 

اثر از اغلب اوقات نيز . باز و غيرهقمار، اعتياد به موضوع عدم تمرکز بر يکبه 

 تا به مرحله اعتيادکه  شود مي استفاده  ها برا روبرو شدن با ترس خوراکيآرامبخش 

در باره داروها و مواد مخدر همين موضوع .  اختالل در خوراکمانند د،شو کشانده مي

 بشاش دارند، با تاثير ترس  که بر احساساثر نيز با اين موادنيز صادق است و 

از آدمها بسيار  وکنند  به نوعي بر احساس ترس اثر مي ، خودخمارکنندهکننده و يا 

  .آورند  و غيره رو مي به دارو، اعتياد به مواد مخدربه اعتيادبرا مقابله با ترس 
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 که يک فرد در طول زندگي برا روبرو شدن با  ها رواني راهبرد تعدادهر چه 

 اين ناتواني محدودتر باشد به همان ميزان احتمال ،کند ترس در خود جمع مياحساس 

خواهد  اجتماعي بيشتر فزاينده زندگي با بحرانها جديد و ها در روبرو شدن راهبرد

 گويي به برا پاسخ  براستي راهگشاها هبردرا پيدا کردنافراد از  برخي از. بود

شدن بر ترسها و   و برا چيرههستندناتوان  جديد ها موقعيتناشي از نيازمنديها 

غير ها کامال  راهبردبه گرايش  ،خود  خارج از کنترلآمدها پيش  باروبروشدن

فهم  قابل غير غير عاد و ديگران نگاهدر  راهبردهايي که به. دهند نشان مي متعارف

 به دنيا گرايش  يک نوعدر روبرويي با سواالت جديد ، از انسانها ديگربرخي. هستند

 چرا که هنوز .دهند نشان مي ،داده به آنها امنيت ميقبال که دنيايي  ، قديمذهني

از که در مغز آنها مدار يافته و (ها راهگشا قديم را  راهبردنمودها مشخصي از 

. کنند حمل ميخود در  )دانند ميراهگشا  ييراهبردهارا  هاآنهم هنوز آنها اين رو 

 گذار فعلها  راهبرد بحرانها جديد گرايش به  ناشي ازها افراد در موقعيتبرخي از 

خشم به ( قدرت ابراز به شکل قديميها  راهبردبه گرايش مانند و روبه بيرون دارند، 

که ، )فخر فروشي(ها شان و اعتبار   سمبلدر آوردننمايش به و يا ) بيرون ريختن

  . دباور دارآنها به موثربودن هنوز  به لحاظ ذهني  هستند که فرد راهبردهاييهمگي

در مغز مدار به آن تمرين شده و معموال امکان کنترل راهبرد که قبال آموخته شده، 

امکان  همچنين و شود  فعال ميترس در برخورد با اتوماتيک بطورپيدا کرده و اکنون 

 . استمحدود بشدت ،انسان به هنگام ترس  دروني و بيرونيها واکنشکنترل 

ارج  آنها خنا آشنا که از کنترل مشکالت برخورد بابنابراين بسيار از انسانها در 

ها خاصي را  موقعيتکنند تا  تالش مي اول، کنند  و در آنها احساس ترس مياست

. پيدا کنندکنترل بر آنها  خود  تاکنونيها اهبردربا کمک  بتوانند کهبوجود بياورند 

 بر بتواند تا آورد مي بوجود را يموقعيتنوع چه با رفتارها خود   فردهراينکه 

کارآيي راهبرد با اينکار و هر بار ( غلبه کند آن موقعيتدريچه  از نا آشنامشکالت 
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که تا آنزمان برا دارد  بستگي هايي تجربهکامال به  )کند خود را نيز در خود تاييد مي

 در برخي انسانها.  صورت داده استها خود ها و استرس  و غلبه بر ترس شدنروبرو

. تحريک کنند حس کمک ديگران را تاسازند   را ميي موقعيتبرخورد با مسائل ناآشنا

بتوانند از مشخص خود با نشان دادن مهارتها  که سازند  را ميموقعيتيبرخي ديگر 

 که کنند وانمود مي  مدامها ساز موقعيتبرخي نيز به کمک . ديه بگيرندييتاديگران 

 کنار بيايند و اين موضوعاتنند با توا  ميبراحتيآنها   ومشکلي نيستاصال اين چيزها 

از طرف که در تجربه آنها وقتي  بخصوص . کنترل آنها قرار داردتحت همه چيز

به  و داشتندآنها را دوست که  کسانيه باشد، خورد دست رد به سينه آنها افراد 

 که مغموم کنند يا شرايط را طور وانمود مي. داشتنداحساس امنيت از طرف آنها نياز 

 رفتارهايي را برا ،فردبه ميزاني که يک به هرحال . برجسته کنندبودن خود را 

 ذهنآنها را در هر بار دهد و   مينشان به دفعات بيشتر ،شدن بر احساس ترس چيره

 اين رفتارها تا حد وابستگي و ،کند آميز ارزيابي مي موفقيتبه عنوان راهبردهايي  خود

 هر زماني که اين فرد احساس هميشه و کنند و مدار پيدا ميدر مغز اعتياد کامل 

  .دنزن  از و سر ميهاهمين رفتارا  گونه به نحو وسواسکند  تهديد و يا عدم امنيت مي
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   ناقصها  نصبتعمير

  

که در فاصله چند گفت  به شما مي کسي و مغز يک موش خاکي را داشتيد  شمااگر

ها   درخشان، چمنزارها پر از گل و پروانهخورشيدمتر باال سر شما  سانتي

سرتان .  داشته باشيدحرفها وتوانستيد تصور از  هرگز نمي ،دنوجود داررنگارنگ 

 .يدداد ادامه مي  زير زميندر تاريکي راه خودتان گردانديد و مثل هميشه به را برمي

 موش وجود دارد وليمنطقه بينايي  خاکي در مغز کوچک موش دانيم که  ميحال که

زندگي زير زمين در تاريکي  با چشمان نابينا موش خاکي.  قادر به ديدن نيستخاکي

 هيچ است،ونه  دنيا چگاوبرا فهميدن اينکه در فاصله کمي باال سر هرگز  کند و مي

   .کند تالشي نمي

اما شما مغز يک موش خاکي را نداريد و حتي اگر بخاطر يک اشکال ژنتيکي نابينا 

 در فکر خود به نحو تصور کنيد که توانيد مي باشيد در اينصورت هم  بدنيا آمده

توانستيد   نميهرچند.  دور و بر شما چه شکلي دارندرنگارنگها  چمنزارها و پروانه

به خط نابينايان توانستيد  مي رفته رفتهشنيديد و   ولي حتما از ديگران مي،ا را ببينيدآنه

بجا حبس ماندن در دنيا تاريکي که در آن بدنيا . اين چيزها بخوانيددر باره 

 چيزها  و به تصور درآوردن بهترکردن کرديد با شنيدن دقيقتر، لمس ايد سعي مي آمده

در اين  که شما هايي از مغز منطقه. ديدن کنيدرا خود قابل را ببه نحو ديگر، چيزها 

بر خالف . گرفتند  شکل ميتر دقيقتر و پيچيدهکرديد  بيشتر از آنها استفاده ميصورت 
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ا را که با آن بدنيا   ژنتيکينقص که  توان آنرا دارد مغز انسان،مغز يک موش خاکي

  . ند کجبران ديگر ها قابليت پرورش آمده به نحو با

 مغزنقص ژنتيکي  کردن برطرف  امکانزماني ،مانند تمام چيزها ديگر در زندگي

 که افراداما حتي در مغز .  به آن پرداخته شود و به موقعکه زوداست  ممکن بيشتر

 حسي ادراکنوع  در بسيارتغييرات  ، نيزشوند ا نابينا مي ي در اثر حادثه بزرگسالدر

در به پيوندها عصبي آنها داز اطالعاتي که از حواس پر دادهدر شکل و از محيط 

توان به کمک   ميبعضي از اين تغييرات را. آيد  بوجود مي،رسند بينايي ميمنطقه 

 آن مشاهده کرد، بخصوص در مغز تصويرساز ها و دستگاهها روشها و تکنيک

اين . دست استپرداز اطالعات حسي نوک انگشتان   دادهمسئولبخشي از مغز که 

پيدا خط نابينايان را به توان خواندن رفته  رفتهمنطقه پس از اينکه فرد نابينا شد و 

 بخصوص کساني که حس المسه آنها بهتر .کند  شروع به بزرگ شدن ميکرد،

اما نه . توانند خط نابينايان را ياد بگيرند  پس از نابينا شدن بهتر مي،ستا پرورش يافته

 را با د خودنتوان  مغز نيز ميحرکتيبلکه شبکه عصبها  ،حسيفقط شبکه عصبها 

، .دننگيرد منطبق ک صورت مي آنهاا که از  نوع استفاده  برا مثال بعداز قطع عضو

لمس مثال ، مثال قطع شدن انگشت اشاره، و يا بعد از سکته مغز که لمس عضو

بطور معمول از  ،دن انگشت اشارهاز از دست دا پس. وردآ  بوجود مي رادست راست

 و رشد اينکار باعث وشود  مياني بيشتر از قبل استفاده ميانگشت  و انگشت شست

 انگشتها و مسئول کنترل کهشود  مي از مغز ي قسمتعصبيبهتر شدن پيوندها 

به دليلي  فردزماني که يا . است  شست و انگشت مياني  انگشتبخصوص کنترل

 بکارگير روزافزون دست با ، نباشددخودست راست ديگر قادر به حرکت دادن 

کنترل کننده دست نيمکره هايي از پيوندها عصبي  بخشدر کارکرد  رفته رفتهچپ 

در چه بسا . قادر شود براحتي با دست چپ بنويسد فرد تا دنشو پيدا مي اتيتغييرچپ  

همه وظيفه دست چپ  تا بگيريمجلو دست چپ را به نحو  استبهتر  حالاين 
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 اينکار در  به تازگي. گيردن  برعهده رااست داده  که دست راست انجام مييکارهاي

زده  شگفت مغز را نتايج آن محققينگيرد و  بخشي صورت مي ها توان برخي از دوره

پيوندها در مغز نيز اين شرايط تحت   حتيکه چطوربينيم   وقتي مي.کرده است

دستي که لمسي پيدا  ورند کهآ  که امکان آنرا فراهم ميگيرند  مي شکلجديد

نه برا هر کار ولي برا کارها اگر  حال ،شود رفته دوباره فعال   رفتهاست کرده

  .شود  فعال ميزياد

وابسته به نوع استفاده از مغز که   مغزپذير اين پتانسيل انعطافاز قوه به فعل در آمدن 

استفاده و . افتاده است از کار  از بدن که عضو نيستزمانيمحدود به  تنها ،است

و   بزرگتر شدن،تر شدن  پيوستهبه تواند مي مغزاز خاص   بخشهر بکارگير فشرده 

 فعاليتها خاصي که مسئول کنترل بيانجامدآن بخش  ها عصبي شبکهتر شدن  پيچيده

 در يابي مکاني بخش مربوط به جهتدهند که  تحقيقات نشان ميبه همين خاطر . هستند

که ناگفته پيدا است که از اين بخش از مغز خود (ها تاکسي در لندن   رانندهمغز

  .است  بزرگتر آنها،راني سابقه تاکسيباال بودن  وابسته با) کنند بيشتر استفاده مي

 نوع با مغز  بين تغييرات پيوند گويا وجودتاوردهايي که  دسديدنبا محققين مغز 

هر که مغز دهند  مه اين دستاوردها نشان ميه. اند زده شده شگفتاستفاده از آن هستند، 

چيز آن به  تبديل ،گيرد ا که از آن صورت مي  بسته به نوع استفادهانسانفرد 

 ،شود فعال ميدر مغز  خاصي انجام کار بدنبال که ا  عصبيمدار هر. هست شود که مي

زندگي به ما در  که دآن کار کار باشکه وقتي و بخصوص ( با تکرار مکرر آن کار

 که از آنها  مدارها عصبي د و آن دستهوش  ميپايدارتر رفته رفته )دکن کمک مي

مانند و يا   مي باقيبه همان شکلي که هستند شوند فعال مي و يا بندرت شود استفاده نمي

توان يافت   را نمينفر دو هيچگاهاز آنجايي که . کنند شروع به از بين رفتن ميحتي 

 يکديگر انجام بدهند و از مغز خود به همسانهايي کامال  بهکه در طول زندگي تجر

 به همان نحو ،اه  عليرغم همه شباهتمغز هر فردا استفاده کنند،  نحو کامال مشابه
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  هرتواند مي نيز که هر فرد نجااز آ.  استاومنحصر به مغز است  که شکل گرفته

از مغز خود به نحو ديگر   بعد  به زمانتا از آن زندگي تصميم بگيرد درزماني 

اغلب اين . اصالح پذير هستند هميشه مغز  آن زمان تاها برنامهايرادها  ،استفاده کند

 ،يک زماني در طول عمر فردشايد  که اند بوجود آمده هايي راهبردايرادها از راه تکرار 

به   مدام، در شرايط مختلفها آنپااليش بدون لي و، بودند درستراهبرد نوعي خود

 حسي دنيا ادراک جهتمدام  نيز دليل به همين .بکار گرفته شدند  اوليههمان صورت

دست پيدا برا . تعيين کردندهمانطور را فرد احساس، افکار و رفتار نوع بيرون، 

در عين حال قادر باشد ببيند و احساس کند، با استفاده از آن انسان به مغز که  کردن

بنوازد، منطقي فکر کند و در عين حال شهود عمل کند،  و بشنود، برقصد و بو کند

 برخي از انسانها هزاران سال قبل نيز هي است کهاين راه را. تنها يک راه وجود دارد

نه در خود را «: گويد يک جمله حکيمانه متعلق به چين باستان مي. دانستند ميآنرا 

استاد هنوز ه در آن  بلکه در کار کبسنجا  کار که در آن به استاد رسيده

  . »نشد

  

  عدم تعادل بين عقل و احساس

برا را  که راهي کنند خود زندگي مي ات احساسچنان در اسارت که هستندانسانهايي 

با . گيرند  تصميم مي»احساساز رو «فقط آنها . گذارند استدالل منطقي باز نمي

برا آنها سخت . » قلبک کمبه« و يا گيرند  رابطه مي»قلبراه از «ديگران يا تنها 

 تجزيه و تحليل و برايک مشکل برا حل  که )و اساسا مخالف آن هستند(است 

کند مورد تنفر   که اينکار را ميهمکسي . استفاده کننداز توان عقلي خود موضوعات 

 و با احساس تصميم  هستنديکنند که انساني احساس افتخار ميآنها . آنها است
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کنند و تمايلي به آن ندارند که در   تاييد ميفهمند و ميين طور خود را هم. گيرند مي

  .فکر کنندتباره داليل اينطور بودن خود 

به احتمال قو در طي « که  بگوييدبه چنين انساني وقتي ،آورد ثمر زياد ببار نمي

ورد اغلب آدمها در م (نگاتنگ با فرد مورد اعتماد زندگيتدوران کودکي پيوند ت

اما نه به اين دليل که . است  امنيت بسيار زياد دادهتو به ، پيوند کها داشته) با مادر

با هميشه موقع روبرو شدن تو  بلکه به اين دليل که است و توانا بوده بسيار دانا مادر تو

،  قادر به حل آن بوده تومشکلي که خود  و مانند يک چتر  کمک کردهتوبه او  ا

 هستند که نيز  ييکه انسانها بگوييد اواگر به . »استوده  بتو باال سرحمايت هميشه 

از رو «آنها هم  از تنفر، خودخواهي، حسرت و حسادت است ومملو قلب آنها 

کشند  کنند و مي خرد ميآنها را دهند،  انسانها ديگر را مورد تجاوز قرار مي» احساس

برا قانع کردن آنها  ها، تمام اين حرفاحساس رضايت دارنداز خود نيز  حال  ايندرو 

  .استاثر  بي

آنها که    چرا.روبرو شد» انسانها احساسي«توان با  سختي مي با استدالل عقالني به

کنند  و فکر نمياند  در مغز خود ثبت نکردهها احساسي  ر از تجربه بغيتجربه ديگر

ها  ربهتج قادر خواهند بودزماني آنها . کردحل هم عقل با شود  ميرا  مسائل که

دوباره مثل به آنها کمک کند تا  که با کسي روبرو شوند که صورت دهند عقالني

  آنهادور و برذت و از سر کنجکاو برا فهم آنچه که در  با ل،يک بچه سه ساله

 توان آنها را به نمي نصيحتو با خطابه . کنندب  خودگذرد شروع به استفاده از عقل مي

جرات  و نه فقط  از خود،درآمدندادن به آنها برا  ا جرات بلکه ب،ار کرد وادفکر اين

امکان داده شود که اين  بايد چنين فردبه .  از نوکشف دنياجرات ديدن چيزها بلکه 

را چيزها  ظواهر پسد در نده  اجازه ميو که به کسب کندهايي را  دانستنياول 

 اين بايد. توان آنها را ديد مي نهمينطورچيزها پنهاني که به ديدن شود تا مجهز ند، ببي

تنها کسي . دپيشه کن را در زندگي ديگر و با اينکار راه ندکشف کچيزها را 
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 کمک کند که احساس و عقل را به اندازه هم تکامل داده و وتواند در اين راه به  مي

  . آنها را دارددو از هرتوان استفاده خود 

به خود ها شخصي  بر اساس تجربهکودکي از که نيز اين موضوع در باره انسانهايي 

هايي که از آن خود  دانستنيبه ، خودعقل توانند به  ميتنها اند که   رسيده باوراين

اين .  ديگر نيستطور ،اتکاء کنندخود  و مهارتها شناختي ها قابليتبه اند و  کرده

با » برخيزدقلب «گفته شود و يا از » احساساز رو «هر چيز را که اغلب انسانها 

کنند و هيچ جايي برا احساسات ديگران  به احساس خود شک مي. کنند  رد ميتاکيد

آنها . روبرو شوند» خونسرد و جديت«کنند با هر چيز با  اند و سعي مي  نگذاشتهباز

اما . دانند  مي  ويژه استعدادبالند و آنها را  روشنفکرانه خود ميها اغلب به توانايي

تمايل زياد به اين ندارند که در باره داليل آنگونه » انسانها احساسي«نند ماآنها نيز 

  .بودن خود فکر کنند

توان  مياز انسانها وابسته به احساس تر  را راحت»  عقل وابسته بهانسانها«اما اين 

 که در زمان کودکي اند رسيدهبه اين  خود آنهااغلب . کرد خود  فکر کردن بهبهوادار 

 که به ظاهر همه چيز را پدر،  که تاثير شديد بر آنها گذاشته بودد بوپدر

 خود فهم توانست به روشني تجزيه و تحليل کند و با کمک دانست، همه چيز را مي مي

اين دسته از چيز که اما . خود را پيدا کرده بودراه به ظاهر به بهترين نحو در دنيا 

موضوع کنند اين  ه آن صحبت نمي و يا در بارکنند  فکر نميبه آن هخواستخود انسانها 

 شروع  هراس دارند و از چه زماني به خاطر اين هراس احساسات خود از که چرا است

بر » احساساز «آيند و يا  مي» قلباز «اند که  به کنترل و سرکوب چيزهايي کرده

کسي  يک :بکشيمشويم چنين انساني را به اعتراف  بعضي اوقات موفق مي .خيزند مي

 وکه در ابتدا زندگي بسيار به  شخصي ،است  کردهدار جريحه را مرااحساسات 

 در ادامه اين اعتراف .گردم ميامنيت و اعتماد احساس  او در کنار و منزديک بود

» انسان احساسي«که اغلب مادر و متعلق به گروه (را  اين شخص  وخواهيم شنيد که
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 متنفر و يا از و کردهرد و را ، است کردهقير تح از يک زماني شروع به )است بوده

 با مادرند که دا داند، فقط مي رسيده را نميموضوع  اينکه چطور به اين  دليل.است شده

نيز اغلب در شغل خود  اشخاص اين .رفته مي در اعصاب و برخوردها احساسي خود

ه و بودخود  اين که دقبول کنند توا چنين شخصي بسختي مي .بسيار موفق هستند

توان  شکه مادربرده   که پيوقتي داند، نمي زياد  که مادرشهبرد پي وقتي که است

 خود را  پيوند تنگاتنگ،در دنيا خارج از خانواده موفقيت بدست آورد آنرا ندارد تا

 شکست عاطفي با احساس نبودند قادر اين افراد از جايي که. است  قطع کردهمادربا 

 عقل خود گير از بهرهاند احساس خود را با   سعي کرده،کنار بياينداين برش  ناشي از

  .سرکوب کنند

 کردن آنسرکوب به ميزاني که در باشد  انساني که متحمل اين شکست عاطفي شده

 نبش قبررا در و توان اين احساس دفن شده   ميي بيشترسختبه بعد نيز  ،باشد موفق

 کنند احساسات عاطفي خود را کشف مير دليل  که به ه زماني هم،اين انسانها. کرد

اين چيز را که .  را ندارندتوان روبرو شدن با آن ،)اغلب در يک رابطه عشقي(

  آنها بلکه، احساس وجود داردچيز به اسميک  بايد ياد بگيرند اين نيست کهانسانها 

پي در که ند بايد ياد بگير.  نشان بدهند آشکارا احساسات خود را تابايد ياد بگيرند

احتياج آنها  در اين راه. خود را دريافته و تحت کنترل قرار دهندترس احساس کار  اين

 ،بکنند  احساساز جنسهايي  تجربهتا دهد  مي به آنهارا اين دارند که امکان به کسي 

تر   غنيمرا زندگي ، حس کردن و نشان دادن احساساتتوان« که به اين برسندتا 

 يداشتن  دوستآدمي و آنها را چندجانبهزندگي را بند که اينکار تا دريا، »کند مي

کردن و احساس رآيد که قابليت فک  کسي بر مي عهدهاين کمک نيز تنها از. کند مي

  . تکامل داده باشد در خود و مناسب با هم برابرا هکردن را به انداز

 انسانها«ا چه برو »  احساس وابسته بهانسانها«بدون چنين حمايتي چه برا 

امکان اين را پيدا کنند که  وجود دارد تا ضرورتنها يک راه »  عقلوابسته به
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 عميق  به بحرانافتادن، يعني با ر دهندخود را تغييمغز پيوندها عصبي يک بعد 

زا طوالني   استرسهاالعمل  عکس که بدنبال آن اين بحراندر روبرويي با. رواني

چنين . شوند  متزلزل مي ابتداشده در مغز آنها ها ثبت ندمداربگيرند،  مدت شکل مي

مربوط به فايده  دهد که الگوها قديمي و بي يمبحراني شانس اين را در اختيار قرار 

 تمام نظم دروني ،گي تواند بساده اما اين بحران همچنين مي. فکر و احساس را تغيير داد

ه بيرون آمدن از اين بحران موفق به رااگر انسان در . انسان را با خطر روبرو کند

که افکار،  ا ، مداربند عصبي مغز خود نشود عصبي شبکه مداربند ات الزم درتغيير

با سرعت در اينکار اگر و يا  اند  و را تعيين کردهتاکنوني و رفتارها اتاحساس

  و برا زندگيجد تبديل به تهديد بحران در اينصورت اين الزم پيش نرود،

  .خواهد شد) بيمارغلتيدن به (

  

  عدم تعادل بين وابستگي و استقالل

د که احتياج به کسي دار. است محتاج کمک بزرگساالن ،دآي  بدنيا مييکودکوقتي 

 و هرگاه برا و وقت بگذارد را تميز کند و و غذا بدهد، و را گرم کند، به و

کسي باشد  ، باشدودر کنار د که  و احتياج به کسي دارندک و احساس ترس ميکه 

نياز به نيز در مراحل بعد رشد  ؛شدني استرفع  و نشان دهد که ترس وبه که 

اگر . رفع کرد را ها خودترستوان  مي نشان دهد که چطور به وکسي دارد که 

 در کنار و حضور داشته باشد کسي را داشته باشد که به مجرد احساس ترس کودک

ل شده  فعا عصبي تمام پيوندها، در اين صورتيت و اعتماد بدهدو به و احساس امن

اين راهي است که . کنند پيدا ميمدار   الگو اعتماداينبه صورت کودک در مغز 

  . شود  ميوبا فرد اول زندگي کودک پيوند گير  شکل باعث
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با   بازرداين پيوند را مداريابي دانند و   ميناخودآگاهاين موضوع را خيلي از مادرها 

کنند و بعد دقيقا به   ميقايم را  اول خودکهبه اين شکل   مثال.کنند تقويت ميکودک 

 خودشان را به و ، دوبارهکند نمايان ميخود را محض اينکه کودک احساس ترس 

 مادر را که هستي قادر  تو داده شود کهاين احساساگر به کودک . دهند نشان مي

 به کودک اعتماد ،دهي دوباره پيدا کني شان ميي که نالعمل  شده با عکسگم

. شود  زياد ميه در زندگي،ها تهديد کنند  خود برا فائق شدن بر موقعيتها قابليت

احساس اعتماد به خود و . شوند شده با اينکار نيز مداربند مي پيوندها عصبي فعال

 مراحلدر . شود ساخته ميصورت همين  به ،اعتماد به مهارتها خود در حل مشکالت

گيرند و   به همراه بيشتر شدن تعداد  افراد که با کودک در رابطه قرار مي،بعد رشد

 گاهها تکيهآن دسته از مهارتها، نيز ، کودک کنند را در و تقويت مي امنيت احساس

 و پايدار ها و رفتارهايي را که اين افراد دارند و کودک برا روبرو شدن با ترس

از آن خود توسط الگو بردار  بيند، کارآمد ميظم دروني خود آنها را داشتن ن نکه

 کودک که بدنبال و مهارتها ها قابليت دانستنيها، کنار بيشتر شدندر . کند مي

 معنا اوليه خود را از ، امنيت پيوندها اوليه،دنگير  ميشکلو ا خاص ه تجربه

 يعني زماني ،يابد وره بلوغ تکامل مي به نحو بسيار شديد در دکاراين . دهند دست مي

در تغيير و همچنين تن  اندام  درتغييرات عميقموجب  ،که توليد هورمونها جنسي

 کودکي ،در انتها اين راه. شوند مي نوجوان تا آنزمان ها، و رفتاراتافکار، احساس

 خودشود که  تبديل  به انساني تواند ، ميکامال وابسته بودانساني که در ابتدا 

جا ا پيچيده از روابط اجتماعي   که در شبکه است و مستقل، انساني گيرنده تصميم

  .است افتاده

کم نيستند انسانها . رود  پيش نميخواهب دلمتاسفانه اين روند هميشه به اين صورت

 که در دوره کودکي و اند داشتهاند و يا کمتر امکان اينرا  بزرگسالي که نتوانسته

ها متعدد بکنند و  دازه کافي مهارتها خود را پرورش دهند، تجربهنوجواني به ان
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در .  کسب کنند، را که الزمه يک زندگي با استقالل استچيز به نام اعتماد به خود 

مانند و يا جفتي  يا در يک رابطه وابسته با افراد مورد اعتماد اوليه خود مياين صورت 

وقتي نيز که .  رابطه وابستگي را ادامه دهندهمانکنند که به همراه و بتوانند  پيدا مي

کنند و آنها را  ا وابسته پيدا مي  نيز رابطهها خود بچهشوند با  دار مي بچهخود آنها 

دارند که به کسي به اين انسانها احتياج . چسبانند  به خود مي بار آورده و به خود وابسته

 را زندگي خودبعد به مسير دادن  شکل مهارتها شخصي خود و جرات کشفآنها 

  .بياموزد

توان  مي، زند که تعادل بين وابستگي و استقالل را بهم ميرا،  ديگر مورد بسيار مهم

 مراحل که در طي اند داشتهاند و يا کمتر امکان اينرا  که موفق نشدهدر افراد ديد 

 مورد اعتماد خود  با افرادتوام با امنيت راو  عاطفي پايدار  پيوندها،رشد خوداوليه 

دليل ديگر که بسيار است و » سوء استفاده«موارد يکي از داليل اين . تجربه کنند

  .»توجهي کم«آيد  پيش مي

با تمام  جنس آنکه کند  ا مي و تجربهگيرد   در موقعيتي قرار ميکودکوقتي 

 آنزمان  که تاها و راهبرد و گيرد ميقرار در تضاد آشکار  و تا آنزمان ها تجربه

تحت  روان کودک حالاين در  ،مانند  ناکام مياند به يکباره کرده بطور موفق عمل مي

فشار رواني  ، کودکاين موقعيتدر . کند پيدا ميجراحت تاثير اين ضربه شديد رواني 

اغلب اوقات دخترها در چنين موقعيتي .  تجربه کندبسيار شديد و غيرقابل کنترلي را

  و تحمل مادراطالعبا حتي  توسط پدر و يا فرد نزديک ديگر هچرا کگيرند  قرار مي

  . اند قرار گرفتهجنسي مورد سوء استفاده 

  شديد شديد رواني نتواند بر عوارض اين استرس ضربه ايناز تجربه   بعدکودکاگر 

 پاشيدنديگر از دست رفته است، چرا که روند از هم ) حال به هر نحو(مسلط شود 

 برا تهديدها بسيار جدد توان  مي،شود شروع ميضربه اين خاطر ه که برواني و 

اين باشد   روبرو شده روانيجراحت که با کودکيهر .  بياوردبه همراه کودکزندگي 
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کند و بنابراين با تمام امکاناتي که در اختيار   ميتا عمق جان حس جراحت رازخم و 

بدنبال آن  و خاطراتي را که ديد روانيضربه شناشي از اين کند تا تجربه  دارد سعي مي

 هايي راهبرددر اين حال .  تحت کنترل خود در آورد،آورند مدام به ذهنش هجوم مي

  و بهيش ارزش خود را در روبرو شدن با ترسهاکه تا به آنزمان آموخته است و

رو حمايت والدين تواند  ديگر نمي  يعني.شوند مياثر   بي، همگيثابت کرده بودند

 اعتماد به خود و همچنين را  خودحاميدر اين حال و اعتقاد به قدرت . حساب کند

 کردن جدا از درد و کم کندتواند قدر   که ميراهبردتنها . دهد مياز دست را 

هايش در گنجينه حافظه است و احاطه کردن آن  از مابقي تجربهتجربه خاطره آن 

يک نوع  به کمک ، حسي خود از آن تجربهادراکدر با تغيير  ،در حافظهخاص تجربه 

با که   ديگر در دنيا بيرونچيز تداعي آن خاطره با از راه ،ذهنيپرداز تصوير 

 سوء استفاده جنسيناشي از   دهشتناک خاطرهپرداز  و داده تغييردادن ناهوشيارهدف

 را عليهخود  دروني دفاعي مکانيسمها ، مدامکودک مجبور است. گيرد صورت مي

 در اين راه بهاگر . بياندازدبکار  جراحت روانيمربوط به آن پي خاطرات  در هجوم پي

 زا تنشها  العمل  و عکسجراحت روانيخاطره کنترل   دست پيدا کند کهراهبرد

 تمام  روانيپاشي ازهمتجزيه و روند اين  ،سازد مي ممکننحو برا و ه بآنرا 

کنند  ثبت شده و مدار پيدا ميدر مغز و  عصبي  از پيوندهاا  دستهسپسشود و  مي

 ،اند  بوجود آمدهجراحت روانياين  در اثرهايي که  ترسبا » موفق«که برا روبرويي 

به شکل باريکي  پيوندهاابتدا   در بافت عصبي مغز وشکلي که به .مانند ميفعال 

تر و   پهن از آن»فقمو «هر بار استفادهرفته با  رفتهکه شود  ساخته مي» راه باريکه«

  سپسو» ها ممنوعه منطقه«، »خيابانها فرعي«به  بعدشوند و  تر مي قابل استفاده

گيرند  ميه مورد سوء استفاده قرار هايي ک بعضي از بچه. شوند ختم مي» استراحتگاه«

 را برا هميشه از هوشيار خود دور  روانيشوند تا خاطره اين جراحت موفق مي
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 مورد سوء ها که يکي از آن، دو نفرشوند  ميشخصيت شقه به دو ،يگربعضي د. ٣١کنند

گيرند تا  ياد مي آنهابعضي از . است  ماندهدر امانر گرفته و آن ديگر استفاده قرا

 و تمام ندانندبخشهايي از بدن خود را که مورد سوء استفاده قرار گرفته متعلق به خود 

و وسواسي  يکنواخت تکرارها به   بعضي.دهند حس خود را در آن بخشها از دست مي

 خود زخم وارد  بدن خود بهتاکنند  سعي مي مدامشوند و يا   مبتال ميخاصرفتار 

  .کنند

 عصبي  اما تا زماني که پيوندها،آورند سربرمي شهود اغلب بسرعت و راهبردهااين 

. کشد طول ميا و يا سالها  پيدا کنند ماهه کامل مدارمطابق اين راهبردهامغز کودک 

 مکرر آنها کاربست با که مداريابي اين راهبردها در پيوندها عصبي مغز کودک

د که کودک در سنين باال نيز خاطره چنان عميق و وسيع بشود توان  ميگيرد، شکل مي

 از  کنندهحفاظت ها راهبردتمام . نياورد ياد ه به هيچ وجه ب راجراحت رواني آن

بوضوح  که ، راهبردهاييراه حلها فرد هستند يابند، ميمدار در مغز و که کودک 

قابل تميز دادن ) که به آنها تجاوز نشده(ها ديگر  بچه» طبيعي«ها  راهبرداز 

» نابهنجار اجتماعي«به ورطه بوفور  ،اند جراحت رواني خورده ي کههاي بچه. هستند

ديده ضد اجتماعي خصيت ش و   شخصيتت افراد با اختالالبه عنوانافتند و اغلب  مي

 حتي زماني ،گيرد که کودک به اين صورت دايره شيطاني مخربي شکل مي. شوند مي

  . خارج شود از آن خودتوانبا تواند تنها  نمي ،است  شده بالغکه فرد

  

                                                 
ها مربوط به جراحت رواني شديد نيستند که به فراموشي در   تنها خاطره صحنهاکثرا در اين موارد   ٣١

آيند بلکه بسيار از چيزها ديگر که با آن خاطره به لحاظ زماني، مکاني و يا بار عاطفي  مي

تواند بخشي و يا سالهايي از  اند، و برا مثال فرد نمي  و يا تداعي داشته داشتهاحساسي به نوعي همزماني

 .م. است بياد بياورد، طور که انگار اصال در آن سالها زندگي نکردهکامل زندگي خود را 
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 ، نوزاد ابتدايي عاطفيپيونددر علت دوم و بسيار شايع در بوجود آمدن اختالل 

اد هستند که بشدت با خود مشغول والدين زي.  استتوجه فقدانو محروميت عاطفي 

، در حال پيداکردن خود هستند، ، پيشرفت شغلي برا آنها بشدت مهمتر استهستند

آنها بسيار مشغول به . در پي ماجراجويي و لذت بردن از زندگي شخصي خود هستند

ولها ظاهر خود، به سرگرميها خود، فراهم کردن اثاث خانه و فراهم آوردن سمب

برا . گران هستنددر معرض ديد ديقراردادن آنها نشاندهنده پايگاه اجتماعي برتر و 

مزاحم چيز سد و يا يک   بچه ،اين والدين خودمحور، در راه رسيدن به اهداف فرد

مخل چيز است  ،گي دامن امن و رسيدهنياز به ، و توجه حمايت به کودکنياز . است

کارهايي را که خود يعني دهند،  دين وظيفه خود را انجام مياغلب اين وال. آسايش آنها

تغذيه درست، تميز و . دهند کنند به نحو خوب انجام مي  وظيفه تعريف ميبه عنوان

پندارند برا   ظاهر را که ميبهداشت، لباسها زيبا و مد روز و تمام چيزها

 در ناز و نعمت غرق آنها در حد توان خود بچه را. کنند  مهم است فراهم ميکودک

 به واقعا کودکاما آنچه که . کنند خود را آرام مي) آزرده(کنند و با اينکار وجدان  مي

، يعني اينکه برا و حضور داشته باشند، دهند  را در اختيار و قرار نميآن نياز دارد

توجه کامل به و  ترس دارد ، هنگامي کهکند هنگامي که احساس ناامني مي

 و يا حداقل زماني نياز دارد؛ فيزيکي آنهاحضور  عاطفي و توجهبه  ، آنهايروان روحي

به همين . به و توجه کنندنيستند تا   آنهاآنها نياز مبرم داردوجود به کودک که 

  .مجبور هستند که به خود اتکاء کنندپايين بسيار در سنين ها اغلب  خاطر اين بچه

ها  اين بچه. گيرد شکل ميبسيار ناقص و ناکافي پيوند عاطفي آنها با افراد مهم زندگي 

خودمحور نوعي  را با  با والدينپيوندنبود مجبورند که فقدان امنيت عاطفي ناشي از 

و تنها شخصي و کامال  زندگي يي برا دنيا، يکدر اين راه.  جبران کنندلجام گسيخته

ني که با  زما، ديگرانپند و اندرزها و از تاثيرپذير و سازند متاثر از خود را مي

در اين دنيا چيزهايي که آنها را به . کنند  پرهيز مي، بشدتدتصورات آنها منطبق نباش
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توانند   نميکودکاننا گفته پيداست که اين . مصاف واقعي بکشد وجود ندارد

. دهند جا خوددر حال رشد   در مغز راها آن تجربه وبکنند ها متعدد و متنوع  تجربه

 بشدتگيرند و يا  رشد در مغز کودک يا صورت نميمهم روندها ل در اين حا

 انگيزه، رشد نکردن شکليادگير کودک به توان  برموضوع اين اثر . هستندمحدود 

محدوديت ، )آوردنخاطر  و به کردن ذخيره(  حافظه درضعففهم و درک،   درضعف

 در  محدوديتزها وچيبا  پيوند درها محدود  داشتن قابليت، يشناختتوانها در 

اين شاخص رفتار اجتماعي . دهد  زندگي خود را نشان ميشناخت و حل بحرانها

 و ديگرانرد تصورات  ط، خود رفت مدام به دنيا خود ساخته پسبه شکل  کودکان

  . استخود گاهها تکيه و در برابر باورهاپرخاشگرانه دفاع 

، جزم و زمخت يهاي راهبرداغلب  ، با ترسروبرو شدناين کودکان برا  راهبردها

در سنين  هر چه چنين راهبردهايي نيزپيوندها عصبي  .مستقل هستند  شبهيک بعد و

 و به دفعات بيشتر بکار گرفته شوند به همان ميزان مداربند  شکل گرفتهتر پايين

 توانند نهايتا تمام افکار، احساسات و  مياين راهبردها. کنند تر پيدا مي بادوام

 به نحو روزافزوني از کودکانصورت اين اين در . رفتارها کودک را تعيين کنند

فقدان حس . گيرند تصورات ديگران و بخصوص از تصورات بزرگساالن فاصله مي

  آنهابا اين وضع. گيرد  را ميآنهاآنها جلو کسب مهارتها اجتماعي در همدرد 

 قابل راهبردهاييه آدمها مختلف  به همراآورند تا بستر برا زندگي بدست نمي

بيابند و برا زندگي خود و ديگران قبول مسئوليت  زندگي موضوعات برا  اتکاء

  .کنند

 کودک شخصيتگير   شکلمغز و رشدروند بر  ٣٢گاه تکيه فقدانناشي از تاثيرات 

 انسانهايي که در دوران .رندپذي ترميمسختي ه  بسنين باالدر  چيزهايي هستند که

اند از نزديکي عاطفي و جسمي  توجهي قرار گرفته کي مورد سوءاستفاده و يا کمکود

                                                 
٣٢ Bindungsstörung 
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 در تمام طول عمر در انزوا بسر نتوانند اين ترس را از خود دور کننداگر . ترس دارند

بدست  را  با ديگران برقرار کردنپيوندتوانايي خواهند برد، خودمحور خواهند شد و 

کنند که آنها را  آورند و يکي را پيدا مي  شانس ميانها از اين انس بعضي. نخواهند آورد

رفته با ديگران رابطه برقرار کنند، تا دوباره به  کند تا رفته فهمد و به آنها کمک مي مي

راهبردها مناسب در  برا پيداکردن تاارزش پيوند با انسانها ديگر اعتماد بياورند، 

 يک زماني نهايتا ، اين انسانهاخش ديگرولي ب.  به همراه ديگران قدم بردارندزندگي

 شوند و يا بيمار مي. شوند نابود مي خودگردانها  راهبردناشي از آمدها  زير بار پي

تحت شرايطي البته  که ، بحرانهاييگيرند بحرانها عظيم روحي قرار ميمدام در 

 نيز  جديدبازآموزاما اين . گذارند در اختيار مي را بازآموز جديدامکان ، مناسب

تنها زماني ممکن است که کسي به آنها کمک کند، کسي که خود يک تعادلي بين 

  . باشد استقالل فرد و وابستگي به ديگران پيدا کرده

  

  )گي درخودبوده و  رو به بيرونهوشيار( عدم تعادل بين باز بودن و بسته بودن

  

از ها بعد  و بعضي هستندهوشيار و بازالعاده  فوق تولد  از همان ابتداکودکانبعضي از 

 از همان ابتدا  دسته اولها  بچه.آورند بدست مي اين خصوصيت را رفته رفته تولد

خوابند  کنند، کم مي به هر چيز جديد توجه مي. بشدت بيدار و آماده يادگير هستند

 و جوش   به حرکت و جنبزيادنياز . دهند که از هيچ چيز ترس ندارند و نشان مي

ها  اين بچه. کنند نحو آشکار مييک گذرد را به  ارند و هر چه در درونشان ميد

 پرداز آنها توان داده  کهآن حد از تربيش شديد به جذب چيزها دارند حتيگرايش 

را به شکل تصاوير  اطراف دنيا توان ادغام کردن  بيش از آنکه، يعنيرا داشته باشند

اين هميشه به همين دليل . کنند جذب ميخود را   اطراف،باشند  دروني داشتهپايدار
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 ون جريان شديد اطالعات دنيا بيروندردر سادگي به  که کند آنها را تهديد ميخطر 

اگر . دانند  بخصوص زماني که هنوز بار و معنا دروني آن اطالعات را نمي؛غرق شوند

 ، و ساختار بدهندداده محيط اطراف را به اندازه کافي نظمکه  والدين آنها موفق نشوند

به اين شکل که . پهن خواهد شد در سر راه آنها  به شکل يک داماين استعداد خاص

 رشددر خود هايي را  راهبرد اطالعات دنيا بيرون سيل برا روبرويي بااين کودکان 

گيرد، از اختالل تمرکز  را در بر مي متعارفنااز رفتارها طيف وسيعي که دهند  مي

  ).»پرجنب و جوشي«(فعالي  گير سندروم بيش شکلگرفته تا 

سمت و توان   مي شبانه روز کودک سازمان دادن زندگيبابازبودن بيش از حد را 

 دادن شبانه روز سازمان ؛ برخورد با چيزها کودک در محدود کردنبانه ولي  داد، سو

ه مغزش  که کودک بتواند تمام چيزهايي را که همزمان بشرايطيبرا مهيا کردن 

  . آنها را به کنترل خود درآورد بند کند و با اينکار آورند نظم بدهد، طبقه هجوم مي

دوران نوزاد و  که اغلب از همان دهند تشکيل مي انسانهايي  راديگر افراطي طيف

 بسيار کم دهد زهايي که در اطراف آنها رو مي نسبت به چي،کودکي نيزدر بعد 

جا حضور  کنند که گويي در اين لحظه در اين رفتار ميطور . هندد توجه نشان مي

اند، جستجوگر نيستند و چيز عالقه آنها را تحريک  ندارند، به نوعي در خود رفته

 زياد گذرد چيزهايي که در درونشان مي  وها قابليتنشان دادن نيازها و توان . کند نمي

 و در گيرند پيش ميا ها خود هميشه يک نوع باز مشخصي ر در باز. بارز نيست

  .رفتارها حرکتي آنها از جنب و جوش و باال و پايين پريدن خبر زياد نيست

در  و  چنان در خود عميق شدهآنها   بلکه. ترسو بودن آنها نيست به علتاين حاالت

استعداد خود اين نيز . کردتشبيه    فلز گداخته بهتوان آنها را مياند که  فرو رفتهخود 

تواند در جريان تکامل   اين استعداد نيز مي،بازبودن زياداستعداد  ولي مانند .خاصي است

هايي که زياد بسته هستند در معرض اين  بچه. کودک تاثيرات نامناسبي بجا بگذارد

برا از جايي نيز که .  چيز زياد بدست نياورند بيرونخطر قرار دارند که از دنيا
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کسب مهارتها آنها اهميت  ،افتد د اتفاق نمي آنها چيز زيافضا زندگيدر آنها 

در راه را لزوم حمايت از طرف ديگران  کمتر .کنند ميتجربه بندرت شخصي را 

 ديگران آدم کنند که برا  و کمتر تجربه ميکنند تجربه ميبرآوردن نيازها خود 

و نه کنند   ميبرقراربه اين صورت نه پيوند مناسب و قو با ديگران . هستندمهمي 

  چيزکند به آنها کمک ميآنچه . پرورانند مهارتها شخصي زياد را در خود مي

 کسانيآنها به .  به آن احتياج دارندبلعنده که آدمها باز و آنچهکامال خالف است 

کنند، انسانهايي که قدر هرج و  ها زياد روبرو  ا را با سائقهاحتياج دارند که آنه

 را سازمان برنامه و بدون  چيزها بيقدر زها غير مترقبه، ، قدر چينظمي مرج و بي

  به دفعاتنياز دارند که به همراه آنهاانسانهايي به رابطه با آنها  .آورند به دنيا آنها مي

کارهايي که آورد،   را تجربه کنند که آنها را از الک خود بيرون ميچيزها و کارهايي

 جديد حلها و آنها را وادار به پيدا کردن راهزند   آنها را برهم مياحساسيتعادل 

  .دکن مي
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   سرويس و نگهدارنکات الزم برا 

  

به از مغز خود در طول زندگي توانستيد   مي،مغز يک موش خاکي را داشتيدشما اگر 

را  آن  مغز موش خاکي پيوندها عصبي درونساختار استفاده کنيد که همان نحو

برا زندگي به آنها  موش خاکي که همه کارهاييا انجام بر، يعني سازد ممکن مي

و  برا مراقبت ندارد که کار خاصي نياز کردن موش خاکي برا زندگي. نياز دارد

 فقط کافي است که همانطور به زندگي موش خاکي .انجام بدهداز مغز خود استفاده 

  .دنرو پيش ميز شده ري و از پيش برنامهادامه دهد، همه کارها به همان صورت الزم 

و شما  ندارد مشخصاز پيش  و جزممداربند  نوعي  مغز موش خاکيمثلاما مغز شما 

اگر بخواهيد . توانيد از آن برا انجام بسيار از کارها متفاوت استفاده کنيد مي

 به جايي برسانيد که »في پارسيصو« پيش يک  توانيد مغز خود را با سالها تمرين مي

ررو زغال گداخته راه برويد و يا به اعضا حساس بدن خود سيخ فرو بدون ترس ب

به زندگي کنيد و  » هنداستاد يوگا«  يکپيش امروز  همينازتوانيد   مييا. کنيد

 تا تنفس، ضربان قلب و يک سر کارها ديگر را که آموزش دهيدمغز خود 

اراده  کنترل به کنند عمل ميبطور معمول توسط مراکز کنترل خودکار و عمقي مغز 

 و ،دهيد کارها را در پيش پزشک خود انجام مي  طور که وقتي اين.آوريد خود در
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در تا آنزمان در باره کارکرد سيستم خودکار مغز و اعصاب يزهايي که به تمام چ

با زندگي توانيد  شما مييا .  شک کنداست ياد گرفته  غربکتابها آموزش پزشکي

 بيست نوع مختلف برف را از ز خود آموزش دهيد تا مانند آنهابه مغ هاپيش اسکيمو

ياد بگيريد زندگي کرده و  »بوميان آمازون« پيشتوانيد   و يا ميددهيکديگر تميز 

آنرا جداگانه   برا هر کدام نامو وجود داردرنگ سبز مختلف که صد نوع مشتقات 

 تا و به مغز خود آموزش دهيد  بشويد»شعبده باز«توانيد  اگر بخواهيد مي.  ياد بگيريد

 کاريا اگر . دبگردش در آوردر هوا همزمان با هم بتوانيد با دو دست هفت توپ را 

 ديدن برا مدام امکان اينرا نيز داريد که از مغز خود ،آيد ديگر به يادتان نمي

، يا برا باز با کنيد رنگارنگ تلويزيون استفاده کنيد، يا جدول حل ها فيلم

مطمئنا .   از مغز خود استفاده کنيددفترها تلفنها  شمارهيوتر و يا برا حفظ کامپ

کنيد فعال   کار که مي هري براخاص پيوندها عصبي نيزدر تمام اين موارد 

   .شوند ثبت ميدر مغز و شوند در ادامه الگويي شکل داده  مي

 بگيرد که برا چه تواند تصميم  برخالف موش خاکي، انسان نه تنها مي،بنابراين

مغز چه نوع تواند تصميم بگيرد که  خواهد از مغز خود استفاده کند بلکه مي کار مي

 گيرد و با جديت  مي خاصيرفتاربه وقتي انسان تصميم هميشه . خواهد بسازد ميرا 

ديگر احتياجي به نگهدار و رفته  رفته در حقيقت ،کند در آن راه حرکت مي تمام

 از راهي که در  که مراقب باشد کهالزم استفقط .  مغز خود نداردزمراقبت خاصي ا

به  آن نوع استفاده خاصي که باانسان سازمان دروني مغز . پيش گرفته منحرف نشود

 همواره خود را برا برآوردن نيازها  وشود هماهنگ مياست،   در آمدهمند هدفشکل

 باشد راهي نيز  وجود داشتها استه خوهر وقت. کند مهيا ميبهتر  ،رفتاررسيدن به آن 

انسان را وادار به رفتن به مدام وجود دارد و اگر خواست به اندازه کافي قو باشد و 

ا  شبکهرفته  آيد، بعد رفته ود مي بوج باريکاول خيابانيحتي در مغز نيز  ،آن راه بکند

رويد سخت   که ميکنار کشيدن از راهياز آنجا که هميشه . شود ها ساخته مي از اتوبان
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 با ،گيريد  خود مينوع استفاده از مغزآن  برا  شماي کهتصميمپس بايد خواهد بود 

  .فکر و بررسي الزم صورت بگيرد

 کنيم که شرايطي مثال عاقالنه نخواهد بود که اين تصميم را وابسته به امکانات و برا

اين چرا که . ايم ردهشرايط سپر ک را تحت آنخود تا به امروز رشد   اتفاقبر حسب

 قابل متغيرهاازمدت نيز قابل قبول باشد و حداقل بايد تمام  درتصميم بايد در

 باشد که به نوعيبايد  اين تصميم. در نظر گرفتتصميم  آينده را در آن بيني پيش

 قابل قبول ، هنوزکنند  تغيير مي وشود و نيازها شخصي زماني هم که انسان پير مي

لزوم مناسبات آينده در تغيير  وقتيکه   باشداز نوعي تصميم نبايداين  همچنين. باشد

 جواب گفتن بهمزاحم شرايط ، کنند الزم ميرا تغيير در احساس، افکار و رفتار 

  . باشد  آنزمانتغييرات الزمناشي از نيازمنديها 

نها  را تاستفاده از مغزچگونگي و نوع  تصميم در باره اگرنگر خواهد بود  کوتاه

، يعني کنيمکنيم ب نيازمنديها جايي که در آن زندگي مي به شرايط، امکانات و محدود

مان در خانواده مشخص، در دهکده و يا جامعه مشخص، در فرهنگ مشخص و در ز

احتمال اينرا در نظر  توان  نمي تصميم گيرايندر . ايم آن بدنيا آمدهدر که مشخصي 

 برويم به جا ديگر کنيم  آنجايي که زندگي مي آينده ازدرممکن است  که نگرفت

 آن زندگي در که زمانه و مطابق آن شرايطي که احتمال اينرا در نظر نگرفتو يا 

  . گذاشتتغيير خواهند رو به  کنيم مي

حال  (بيافتدتواند برا ديگران هم   براحتي مي،همان اتفاقي که برا موش خاکي افتاد

 بو و زير چمنزار در زير گلها خوشردن به زندگي رو آو، يعني )به هر دليلي

 که چون با و ، لورنتسکنراد ها يا مانند اردک. تابد که هرگز خورشيد بر آن نمي

 دنيا واقعي ، که دنيا مرد پيرندکرد  برا تمام عمر فکر ميندبزرگ شده بود

  .نددانست  را اردکي مانند خود ميدکها است و کسي مثل لورنتسار
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تصميم گير حسرت در ما آزاد اختيار و توان ما نه اردک و نه موش خاکي به ا

ا بدهند که  توانند اختيار خود را بدست برنامه ميخوب و راحت آنها . نخواهند خورد

اما ما انسانها مغز داريم که بسته به نوع استفاده از آن . است در مغز آنها ريخته شده

 که چطور و برا چه بنابراين ما بايد تصميم بگيريم. کند ريز مي برنامه را خودش

، نگيردرا اصال چنين تصميمي اگر کسي بخواهد . کنيم  استفاده ميکار از مغز خود

در اين صورت پيوندها عصبي  ولي بايد توجه کرد که .در اين کار آزاد است البته

فقط و گيرند   ميشکل  وها ژنتيکي گي آماده در مغز و نهايتا تحت تاثير پيش

 اسير ساختمان ي انسان چنيناين. کند شرايطي که در آن زندگي و رشد ميتحت 

 همينطور. کند ژنتيکي و شرايطي خواهد بود که بصورت غيرفعال در آن زندگي مي

زماني که انسان تصميم بگيرد از مغز خود به شکل خاصي و برا منظور خاصي 

کامال ر وجود دارد که سازمان دروني مغز و  اين خط هماستفاده کند در اينصورت

ي در قفس ، فقطو در اين صورت. تطبيق بدهد  خاصاستفادهخود را بر اين شکل 

  .است گرفته  خودبرا مغز خود  تصميم ساختن آنرايک روز که کردخواهد زندگي 

 با ممکن زود و در حد ممکنتوانيم آزاد باشيم که بتوانيم در حد  مي در صورتي تنها

خواهيم از مغز  چطور و برا چه کار مي، تصميم به اينکه  تصميم بگيريمديد وسيع

 الزم زياد و چيزها بسيار پيچيدگي زياد دارد  اين تصميم، البته.خود استفاده کنيم

  .ممکن نيستنيز دارد که فکر به تمام آنها 

تصميم ز مغز خود تواند در باره نحوه و نوع استفاده ا  نمييبرا مثال هيچ کس

برد و  ا ندارد، در فقر ماد بسر مي  مادامي که گرسنه است، آشيانه،بگيردا  آزادانه

 موضوع در مورد کساني نيز اينعين .  در رنج استرواني اختالالتاز در حالي که يا 

تمام چيزهايي که دارند، روز برند که  صادق است که مدام در هراس از اين بسر مي

در هراس از اين بسر از دست خواهند داد و يا  منيت خود رارت، نفوذ و اثروت، قد

.  از دستشان در خواهند آورد راثروت آنهاروز   ندارندچيز که کسانيبرند که  مي
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کساني که  همانند احساسات آنهاست، تسلط درانسانهايي که فکر و رفتار آنها نهايتا 

 هرگز ،کنند ات خود را سرکوب ميکنند و تمام احساس فقط با عقل زندگي مي

خواهند از مغز خود برا چه کار استفاده  توانند آزادانه تصميم بگيرند که مي نمي

تواند آزادانه تصميم بگيرد که چگونه و برا چه   باالخره هيچ کس نمي.کنند

مغز به هنگام استفاده از داند   مادام که نمي، از مغز خود استفاده کندخواهد کارهايي مي

 استفاده کرده و آنرا مغزتوان از  چه راهها مختلفي ميافتد و از  در مغز چه اتفاقي مي

 داشتن ي صادق است که تاکنون امکان هم در مورد کسانندانستن، اين. سازمان داد

 در نداشتند و هم در مورد کساني که مدتها با سيلي از اطالعاترا هايي  چنين دانستني

 از ها خود دانستنيرفته نه تنها قائم بودن خود را بر   رفتهواند  ه مواجه بوداين باره

از نيز اند بلکه قابليت تشخيص چيزها مهم از غير مهم و درست از غلط  دست داه

  .است آنها در رفتهدست 

در ، دورانديشي  داردژرفي انديشي احتياج به دور   در باره نوع استفاده از مغزتصميم

 مهمي تمام چيزهاگير نياز است که  در اين تصميم .تفاده از مغز اس فرم نهاييهبار

اين . گرفته شودکه تاکنون بوده و تمام چيزهايي که در آينده خواهد بود در نظر 

 و بديعي است ، و يا تنها از رو عقل گرفتاحساسشود تنها از رو  نميتصميم را 

تواند  نميچنين فرد  دارند، در فرد دست پيش را  موضوعمادام که يکي از اين دو

  . بگيردتصميم درستي

در طول تاريخ حوزه فرهنگي يک  متعلق به ها انسانکل بلکه ،تک افراد فقط تکنه 

بعنوان موتور حرکت و احساس  ابتدا  کهاند شروع کردها   مرحلهازهميشه  تکامل 

که از  نيازهايي جواب گفتن بهبرا . است کردهعمل  از عقل تر قوبعنوان راندماني 

و آن  وجود داشتدرازمدت تنها يک راه طي راه و  در ،گيرند ميشکل  احساسرو 

  راه کاردر اينوقتي انسانها وقتي هميشه . است آن و تکامل بيشتر استفاده از عقلنيز 

آيند   مياحساس تا  نيازهايي را که از در پيش گرفتندرا استفاده روزافزون از عقل 
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 که اينکار آوردندبدست نيز را مدت و يا درازمدت اين شناخت  در کوتاه ،ارضاء کنند

آنها بايد  ، کاربرا اين. داد انجام توان  بهتر ميبصورت جمعيدر  بلکه به تنهاييرا نه 

ارزش  که کدام يک از احساسات آنها رسيدند ميبه اين توافق با يکديگر  اول

 کارآمدترمناسب و  ضاء آن احساسهايي را برا ار راهبرد و چه بخصوصي دارد

 به همان ميزان بيشتر وجود داشتتوافق در اينکار بين آنها هر چه . بينند مي

 ، جمعيهاتالشاين  تا نياز داشتزمان به  تنها  بود وگيرتر همهها جمعي آنها  تالش

 اگر. شدند سير بودند،کافي غذا  يابي به  دستدر پي اگر. شان برساند آنها را به اهداف

 کشيدند يا ديوارها حفاظت دور خود ،ديدند خود را از طرف ديگران مورد تهديد مي

و بدون  بدنبال يک زندگي راحت اگر. کردند برطرف خطرات تهديد کننده راو يا 

آنها  ولي هدف مشترکي که م پر شد،شک. دست يافتند راحت ا  خانهبه ،ندبود دغدغه

ديگر وجود  کنند از مغز خود استفاده  به آن شيوهبه آندن تا برا رسيرا واداشته بود 

 حلها مشترک به انتها رسيد ه برا رسيدن به را نيز تالش جمعي آنها با اينکار.نداشت

  . راه خود رفتبههر کسي و 

شکل   تالش مشترکشروعقبل از بسيار از چيزهايي که تا  به اين مرحله که رسيد

ها  تجربه. ندفتن کرده و به دست فراموشي سپرده شدر  شروع به از بينند بودگرفته

 بودند و آمدهمهمي که در راه رسيدن به هدفها مشترک در طي نسلها بدست 

 و تمام نيامده ديگر بکار ،ند بودشدهمغز و نسلها آينده گير  ساز شکل زمينه

 مقصد شدت  سردرگمي و بي سپس.ندي را که زماني داشتند از دست دادهايارزش

 باالخره ،شود کرد  کار زياد نمي قديم آنجايي که در شرايط جديد با فکراز. گرفت

پاشي جامعه تا به آنجا پيش   که ازهمهر وقت. گيرد ميشدت دوباره احساس نارضايتي 

دوباره احساس تهديد از يعني ، شوداحساس ا   که دوباره فقدان چيزها پايهرود

 ي، باز قديمبرودگي گذشته از بين   بي دقدقهو و راحتي آيدطرف دشمنان بوجود 

 هدفي مشترک را ، احساس مشترک يکيعني دوباره. شود ميدوباره از نو شروع 



١٢٧ 

ديگر دوره فروپاشي دوباره  ،دست يافته شود و وقتي نيز که به آن کند ميتعيين 

  .شود ميشروع 

 چرا که ،رود نمي از بين  همه چيز اما،ها معنا اين دوره  تکرار به ظاهر بيسيردر اين 

 چيزهايي مثل قدر دانستني و اطالعات، چندتايي ،دنمان  ميبجايک چيزهايي  هر بار

 ي ازهاي  و دانستني قابليت چندتايي همشايد  ،تجربه جديدقابليت خاص و چندتايي 

ا از اين  مرحله غريبه بودند و در  يفرهنگي که روزگار هاي فرهنگاز  ييانسانها

ها و  تجربه، ها قابليتتمام اين دانستنيها و  که مادام.  بود برقرار شدهپيوندبا آنها  راه

خلسه يک در يک بار ديگر ها  راه تکرار اين دورهها بدست آمده از  شناخت

 ،شوندنابود و يا غيرقابل استفاده  و اين چيزها گيرندقرار ) هدفي تحمل بي(سردرگمي 

 در طي نسلها متماد ها مختلف ا فرهنگهايي که انسانه گنجينه تجربه

 شکل روند بهاين . شوند ميه و در يکديگر ادغام تر شد  همواره غنيبودند اندوخته

  شناختمرحله شروع شده به  دريافت حسيمرحلهاز ، گيرد ميمرحله به مرحله صورت 

 و بيشترات ها امکان  از اين مرحلههر کدام. رسد مي به انتها آگاهي مرحلهدر  و رسيده

تر  شرايط مناسب پيشهر مرحله  و ندنک  مهيا ميتر را در راه استفاده از مغز پيچيده

  .آورد ميبوجود را  دهي به مغز انساني شکل توان شکفتنرا برا 

 شدندموفق  خاصيحوزه فرهنگي انسانها مناسبي بسيار تحت شرايط بخصوص و 

در کنار اين .  صورت دهند مرحله ديگرا به ز مرحله ا سابقه بي و بلندپرش يک 

پس باعث که وجود دارند همواره شرايطي نيز  ، استفاده از مغز رتبهدر ها نادر جهش

ثبات قبال که  تر  پايين  که هنوز ثبات نيافته به مرحله باالتر مرحله از رو

  بعنوانتندافراد هس  تکترين شرايط نيز ابتدا حتي در مناسب. شوند مي ،پيداکرده بود

از . کنند ميکه موفق به پرش به مرحله باالتر شده و راه را برا ديگران باز پيشرو 

 هستند که حاضر افراد پيشروفقط تحت شرايط بسيار نامناسب نيز هميشه طرف ديگر 
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 حسي، شناخت و پلکان ادراک ي به مراحل پايينرفت پس در راهرو از ديگران ي پبه

  . آگاهي نيستند

 شکل ،کند از ديگران متمايز مي را پر جراتکه اين انسانها دورانديش و چيز 

 که  خوداز مغز  جانبه ه نوع و شکل استفاده همه بلک،ظاهر، قدرت و نفوذ آنها نيست

در جستجو آن هستند آنها زيرا آنچه که . نيستزمان و مقتضيات محصور در شرايط 

به بسيار از چيزها توام يدن  نيست بلکه رسمعينخاص و رسيدن به يک چيز 

توان به همه چيزها  از آنجا نيز که هرگز نمي. هستندموجود  فراتر از زمان که ممکن

تبديل  خودزندگي به هدف قرار داشتن بر رو اين راه را افراد پيشرو  ،رسيدممکن 

  .اند کرده

  

   ادراک پله 

  

هر کدام از  .عدد است انسان ششتعداد حواس اند که  در کتابها آموزشي نوشته

 شنيدن، ما را توانا ،شود خارج ميخود  که از حالت تعادل وقتي ، ما بيرونيحواس

 اين  راهما با کمک اطالعاتي که از .کند ميو غيره ، لمس کردن، چشيدن ئيدنبو

 ،ي از آن تجربه خاصالگويپيوندها عصبي خاصي را به شکل  ،رسند حواس به ما مي

معني و ما  با اينکار. کنيمپيدا رابطه  دنيا بيرون با ازيم تا بتوانيمس در مغز خود مي

، تصور خود را از اينکه دنيا بيرون دهيم شکل مي تصور خود را از جهان بيرون

 دامنه اين تغييرات به چه حد برسد برا مااگر کند و  چگونه است، چگونه تغيير مي

شکل  دنيا بيروناز در مغز ما لحظه هر که اما تصوير . خواهد بودکننده تهديد 

صوير بلکه ت  ،نيستما  موجود در بيرون واقعابه هيچ رو همان دنيا گيرد  مي

ذاتي حواس خود، از راه اطالعات به هم پيوسته اين  ها است که ما با تمام محدوديت
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، منور هستي مشخصي از طيفما فقط قادر به ديدن .  آن هستيمساختن قادر به ،حواس

توانيم همه آن چيز   نمي و مشخصي از صوت را بشنويمها طول موجتوانيم  فقط مي

تنها آن ما  بلکه ، کنيم حواس خود دريافتبا استفاده ازرا که در دنيا بيرون است 

در  ،امکان دريافت آن که کنيم  موجود در بيرون را دريافت ميواقعادنيا از بخشي 

 و عملي پيدا کرده ضرورت ،ا بقاء و توليد مثل نوع ماروند تکامل طبيعي انواع بر

 آنچه ما با کمک حواس خود از دنيا خارج ،ها عليرغم اين محدوديت. است  شده

 ، خوشنود بودن از دنياقدرکنيم بطور طبيعي برا زندگي در اين دنيا و  برداشت مي

  . کافي است

عالوه ما مغز که  توانايي، به اين ممغز خود واقف هستيديگر  تواناييبندرت به ما ما ا

 را هايي سائقه ،رسند  به ما ميبيروندنيا   حسي ما ازهايي که از طريق حواس  سائقهبر

 مديريتبرا آنها نيز اطالعات از کند و  ميآيند دريافت  از دنيا درون ميکه نيز 

رکز اکسيژن و تغييرات سطح قند خون، تماطالعاتي نظير . کند ميدنيا درون استفاده 

 انقباض و انبساط، درجه حرارت بدن، حرکت و حالت  در خوناکسيد کربن د

 که هايي سائقه ارگانها داخلي و ا  لحظه، فعاليت در بدنجريان خونشدت عضالت، 

اطالعات  تمامها هورموني،  واسطهآورها و  پياماطالعات شوند،  از طرف آنها توليد مي

 بدون ،کند دريافت مي ما تن ازمغز ما  که  ديگرالعاتاط  بسيار و اطالعاتينا

  دنيا دروندرکه  چيز در پيهميشه . گيرد صورت مي آنهاما به هوشيار وجود 

 را به اجرا مقابلشالعمل   مغز عکس،کند مي خارج تعادلاز  نظم آنراکند و  ما تغيير مي

  .تعادل از دست رفته را دوباره برقرار کند تا گذارد مي

 ها مغز برا برقرار کردن تعادل دنيا درون العمل عکس بطور معمول متوجه مااما 

 ما بخصوص شديد دروندنيا نظم در اختالل که فقط بعضي اوقات . شويم نميخود 

، به وجود اين گيرد به همان نسبت شديدتر صورت مينيز العمل مغز ما  است و عکس

ور که ط شويم که يک چيز آن  متوجه ميبه اين شکل که. شويم روندها هوشيار مي
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چرا که اکسيژن کمک (کشيم   نفس مي  عميقآنوقت. رود  نمي برود،بايد پيش

 و شويم مي، گرسنه )ايم چون چيز نامناسبي خورده (ريزد  و روده بهم ميدل ،)کند مي

بشدت   ماچون سطح قند خون(رود  کنيم و يا سرمان گيج مي حالت ضعف پيدا مي

چون درجه (کنيم   و يا عرق ميلرزيم ميشود و   سيخ مي ما ، مو تن)است آمدهپايين 

زياد چون تراکم نمک در خون ما (شويم   مي ، تشنه)است تغيير کردهحرارت بدن 

، تمايل به سکس پيدا )چون ديگر رمق نداريم(افتيم  مي تختخواب در، )است شده

و يا عالقه به سکس را از )  استچون سطح هورمون تستوسترون باال رفته(کنيم  مي

هورمونها استرس ترشح از حد  بيشچون احساس ترس داريم و (دهيم  دست مي

، يا تمايل غير قابل کنترلي به )گيرند اند و جلو ترشح هورمون تستوسترون را مي شده

د که نتيجه نده  را در مغز ما صورت مييتغييراتاين مواد چون (شيريني و چربي داريم 

  ).  دارندش کنندهبشا

دهند و  رخ ميما تغييراتي را که در دنيا بيرون تمام تواند   نه تنها مي،بنابراين مغز ما

ه در ککند  ميادراک نيز  را چيزهايي کند بلکه ادراک ندک ما را با خطر روبرو مي

يعني هميشه . زند درون ما را بهم ميموجود در افتد و نظم طبيعي  درون ما اتفاق مي

به هايي را  لعمل  مغز عکس،شود دچار عدم تعادل ميانسان اني که دنيا درون زم

 اين کار.  که برا برگرداندن نظم و تعادل دنيا درون مناسب هستنداندازد جريان مي

 جزء اين قابليت. دهد کار را انجام مي  مغز همه حيوانات اين.ا نيست العاده وقفتوان 

  . حسي استادراکحل توان ترين مرا ترين و سطحي پايين

چيزهايي  کردن  ارزيابيتوان ،که حيوانات به خوبي ما قادر به آن نيستندآن کار 

 معناو   ذارگ ارزشهنر توان و  يعني .کنيم خود دريافت مي از راه حواسما است که 

 در  و حتيندنيا بيرو را که در  خاصي تغييراتتوانيم ميما . دريافتها حسي  بهدادن

معنا و از آن تغييرات به هر کدام گذار کنيم و  ارزش افتند، يا درون ما اتفاق ميدن

در مغز خود قادر هستيم که ما   اين تواناييبا استفاده از .ا از اهميت را بدهيم درجه
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پرداز و ذخيره  دادهجذب،  مربوط بهکه  را از پيوندها عصبي بخشيهمواره آن 

با هر بار فعال  و سازيمفعال  ،کنيم تلقي مي با اهميت  را هستند که ما آنهاياطالعات

  دليلهمينبه . بخشيمبيشتر ب استحکام کردن آنها به اين بخش از پيوندها عصبي

بخاطر اين گيرند و   فرم ميبه نحو خاصيرفته  رفته اين پيوندها عصبي است که

 ما همين دليلبه . شوند ميفعال گي  بساد هميشه، اند ي که پيدا کردهخاص الگو

 سريعتر و  ديگرچيزها و کارها خاصي را نسبت به چيزها و کارها توانيم مي

 حسي خاصي حساس ادراک برا  ماتوان گفت که ميدر اين حال .  کنيمادراکبهتر 

  .ايم  تيز کردهچيزها خاصينسبت به ايم و يا حواسمان را  شده

حواس درجه حساسيت   حتي،الزم بشودني که زمااين توانايي را نيز داريم که اما ما 

 ادراکاز  به اين شکل که قادريم .نيز استاد هستيمخود را پايين بياوريم و در اينکار 

 عملتکرار و بعد از پرهيز کنيم   و خود خواسته هوشياراول بطور، حسي مشخصي

ال شدند  فعشکل گرفته وبه  اينکار پيوندها عصبي  و زماني که به دفعاتپرهيزکردن

سرکوب  ادراکآن  خودکار بطورديگر  در مغز مدار پيدا کردند،به اندازه کافي و 

به هر حال . شود  هوشيار ما هميشه از آن چيزها پرهيز ميشوند بدون نياز به دخالت مي

 مديون ، از طرفي راهوشيار استعداد  ما.نتايج ناگوار بدنبال دارداينکار  اوقات کثرا

بعضي از رفتارها واهي  مديون و از طرف ديگرهستيم بشريت گ  بزردستاوردها

 حواس پرورش که در  داشته و دارندانسانهايي وجودهميشه . انسانهايي در طول تاريخ

حتي تصور ديگران  که  کنندادراکتوانند  چيزهايي را مي اند و خود چنان پيش رفته

 قو  حسيادراکي که توان مبرانو پياگان  نخبههميشه در کنار اين . از آنها ندارند

سعي يا  و» شنوند را مي سبزه روئيدنصدا «کنند  ادعا مي کساني هم هستند که ،دارند

  .کنند و استخوانها سوخته بزغاله آينده را پيش بيني جمجمه از رو کنند مي

که اين نکته است در  کند  متمايز ميمتقلباناز را گان و پيامبران واقعي  نخبهچيز که 

، چه خود را  حواستک تکاند   شدهموفق تکامل خود دوران رشد وطول آنها در 
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 خود را بيرونيچه حواس  و دنيا درون خود را برا دريافت تغييرات دروني حواس

 همزمان و بطور  راآنها و بدهند هم پرورش ها بيروني همراه با برا دريافت سائقه

پيدا ترين مرتبه تکامل مغز انساني دست باالبه آنها با اينکار . بکار بگيرند همسان

دست پيدا کند که در طول زندگي از تکامل تواند به اين مرحله  کسي مي. اند کرده

 و بين »وابستگي و استقالل«، بين »احساس و عقل« بين  دائمي تعادليهمواره بتواند

 ،ود به اين شکلبرا تيز کردن حواس خانسان . ندبرقرار ک»  بودنبستهبودن و  باز«

بايد .  آنها باشد خود ازبه رها کردنهم به چيزها بچسبد و هم قادر که  بياموزدبايد 

يک چيز کند،  حسي درک دهد که خود را کامال وقف رشداين قابليت را در خود 

که اين  دريابد در اين حال احساس کند و  با تمام وجودرا در خود جذب وچيز آن 

 را که از آن چيز بايد قادر باشد تصويرو . گذارد بجا مي در و اثر  نوعکار چه

يک شکل  به ،با تمام تصاوير که در درونش وجود دارند کند در ذهن درست مي

آن چيز بشود که   تبديل به تصويراين تا درآورد و به هم مربوط پارچه يکتصوير 

 »ذوب «رون اين چيزچنان به وجد بيايد که در د نبايد حالدر اين . کند ادراک مي

 شرطفقط به اين  .  و نه خود را در آن گم کنددارد  را در خود نگه  بلکه بايد آنشود

دنيا درون از   را حسي ديگر ادراک،همان شدتبه در آينده نيز  تاقادر خواهد بود 

در آنچه را که نيز هر بار  دهد و صورت ميحواس حسي خود و بيرون به کمک ديگر 

با خود را هر بار » ٣٣يادراک تصويرها« و  عميقا حس کندگيرد مينقش درونش 

 رفته  رفتهگير از اينکار با بهرهدر مغزش پيوند داده و  موجود تصويرهاديگر 

  . بسازدخود را  يرون و بدنيا درونواقعيت تصوير کاملتر از 

بسيار . ايم ر بوده قادر به اين کاا تا اندازه الاقل ،دوران کودکيطي دام از ما در هرک

 زماني که تغيير در دنيا بيرون و .اند دادهاين قابليت را از دست رفته  رفتهاز انسانها 

                                                 
٣٣     Empfindungsbilder ديدن، (تصويرها ذهني که در اثر درک حسي يک چيز  در دنيا بيرون

  گيرند در ذهن شکل مي) درد، سرما، گرما، فشار عضالني و غيره(و دنيا درون ) شنيدن، بوييدن و غيره
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اگر حتي . شود در آنها برانگيخته مي ياحساس بندرت افتد، آنها اتفاق ميدرون دنيا يا 

. است پريده رنگ تصويرهائيتک به شکل اين احساس ، شود آنها زنده  در احساسي

،  توان به درون  خاصاحساسات بهها   وييدنيبها و  ها، شنيدني  ديدنيدادن پيوندتوان 

 با آنها دادن پيوندتوان افتند و  راه دادن تمام چيزهايي که در بيرون اتفاق مي

 دنيا را فقط و ماا هستند  از دست رفته ها ، توانتصاوير که در مغز موجودند

ها  قابليت اين. کنيم مي نگاه شت يک عينک خاص به آن مدام از پکنيم و يا مياسکن 

توان  مي ولي .اند  که از دست رفتهچيزهايي، انساني هستند شاخص مغز ،و توانها

احتياج به  دارد،  انسان احتياج به جهد،اينکاراما برا . بدست آورداينها را دوباره 

کسي .  محکمخواستي و به به يک محيط عار از اختاللتعادل دروني پايدار و احتياج 

 ادراک توانهمواره  مجبور است ،تواند نمي را نيز جهد ندارد و ي محکمخواستکه 

 تا کند کهاستفاده شکلي همان به کند که از حواس خود  طور محدود  را حسي خود

 انجام بدون نياز به انسان حسي ادراکقابليت در اين صورت . است کرده کنون مي

 ، رو  پس. خواهد شدمنطبق شکل و نوع استفاده از حواسش همان با  خود بخودکار

رو به مرحله بعد  ؛ اما پيشگيرد صورت ميبه مرحله دريافت حسي به خود خود 

جهد برا  انسان  است رسيدن به آن وجود داشته باشد وتنها زماني ممکن است که خو

  .احتياج به دليل داردرسيدن به اين خواست کردن و 

  

  احساس پله

  

 که دنآي بوجود ميتغييراتي   حسي دنيا درونادراک در يا و بيرون در دنيا وقتي

 بررو اطالعات  مغزپرداز داده جرياندر  و ريزد انسان بهم ميدر  موجودتعادل 

چيز گيرد که به آن  ميچيز شکل يک هميشه  ،شود  اختالل درست ميجار در آن
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 که يک چيز در بيرون، در پيرامون و يا در کند ياعالم ماحساس . گوييم مياحساس 

 ادراکاين احساس را داريم که چيز را زماني  ااکثر. کند  يا درست کار نمدرون م

زماني که برا مثال  .آيد ما انتظار داريم جور در نميکه کنيم که با آنچه  مي

 حرفهايشه کسي با توانيم آنرا برآورده کنيم، زماني ک  که نميشود درخواستي از ما مي

ما برا . کند ما را از خود مايوس ميزند، از ما سوء استفاده کرده و يا  زخم ميبه ما 

 همه اين   پايهگي و ناامني، ترديد، ناتواني، درمانده: ها زياد داريم اين احساسات نام

اين احساس ولي نام باشيم  خوش نداشتهحتي اگر  ( است احساس ترساحساسات که

  ). است که هستن همي

به شکلي که را نظم دروني مغز خود که شويم  وقتي به يک نحو موفق ميسپس 

 دوباره ) راو با اينکار نظم دروني موجود در بدن خود(تاکنون وجود داشته است 

برا اين نوع  .کنيم احساس تجربه مييک به شکل هميشه  اينکار را نيز ،برقرار کنيم

، اعتماد،:  داريمها مختلفي  نيز ناماحساس .  و بعضي اوقات رغبت و تمايلاميد، آزاد

ا ديگر که زماني در ما شکل  ها مختلفي هستند برا احساس پايه اما اينها نيز نام

  .ه کنيم، يعني احساس شادگيرد که موفق شويم بر احساس ترس غلب مي

 کنيم حس ميدر خود  نيز وجود دارد که هميشه زماني ا ديگر يک احساس پايه

 کنيم  ميادراکچيز را که آن توانيم دقيق حدس بزنيم که  نميمطمئن نيستيم و که 

نظم برقرار مجدد برا تاييد و است و يا امکاني است  نظم دروني ما  براتهديد

  .  استتعجب نام اين احساس . دروني

ا را  احساس پايهديگر اين سه مغزدار تصور کنيم جانداران که هيچ دليلي وجود ندارد 

توانايي نشان دادن اين  ،مانند ما ،کنند حيواناتي که جمعي زندگي ميتمام . ندارند

  عطرها خاصي توليد کرده و از حيوانات بعضي.  دارندبه همنوعان خوداحساسات را 

 حرکات بدني خاص و يا نشان دادن شکل خاصي از ها با کنند، بعضي از خود ساطع مي

 به موقع خطر .کنند توليد مياز خود ها صداهايي   بعضيدهند و ا نشان مي اين رايستادن
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 و هوم «، کنند  مي»ر خ ورخ«  هستندشادوقتي يا و ، زنند مي و يا داد گشند فرياد مي

 اعضا  دادنا که توانايي حرکت آن دسته. شندک  ميرناسهخ و يا کنند مي» هوم

 ها  و اشارهءايمابر اينها احساسات خود را با عالوه توانند  مي ،صورت خود را دارند

  .شاخص خود به يکديگر نشان بدهند

 ،اعضاء يک گروه و يا خانوادهو بخصوص از جانداران ام اعضاء يک نوع مشخص تم

 پيوند ايجادمهمترين ابزار در  زبان .فهمند ميبخوبي را يکديگر  زبان احساساتعموما 

 به ،دارند تکامل يافته ي زبان کهجانداراني بقاء  خاطربه اين .بين انواع جانداران است

 خطر به کمک  به موقع خطر و دفع آنتشخيصا به استعداد آنها برا   ويژهنحو

که صادق است  يجانداراندر مورد انواع چيز اين .  استوابسته  »عمل مشترک«

برا آنها را و چيزها تازه و امکانات جمعي بدست آمده را در اختيار جمع قرار داده 

اند، همچنين برا انواعي که وابسته به پيوند عاطفي بين   يکديگر قابل استفاده کرده

را همواره بين خود  پيوند ،راه اعضاء خانواده، قبيله و يا گروه خود بوده و از اين

  .اند محکمتر کرده و قوام بخشيده

 انسان نقش زياد باز  بايد در راه انسان شدن،از راه زبان احساسات پيوندتوان 

 پيوندايجاد   توان بلکه، کمتر مورد توجه استزبان ماهيت آوايي در اينجا. باشد کرده

نيز به همين خاطر .  کردن»داد و هوار«از راه  به نحو بارزتر،از طريق ايماء و اشاره و 

 ريز به شکل پيوندها عصبي برنامهنشان دادن احساسات مختلف توان امروز به تا 

. آوريم به همراه خود ميتولد را ما با وجود دارد و اين توان شده ژنتيکي در مغز ما 

 ،، چندشرغبت، ، شادترسمانند ديگر  شناخت احساسات خاص توانهمچنين 

  . ژنتيکي در ما وجود داردآمادگي پيش به شکل نيز  ديگرفرددر  درد و غمتوان فهم 

 ها گي آماد و اينکه بر سر با هم نيسترابر بمختلف نوزادان اندازه اين توان در 

 ،چه چيز درست شوددر طول عمر  چه بيايد و از آن اين توان  مربوط بهژنتيکي

تواند ياد بگيرد  کودک مي. شود  آن بزرگ ميدر که کودک دارد به شرايطي بستگي
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کمتر ياد بگيرد که حتي  بدهد و يا تميزرا از يکديگر بهتر که احساسات خود 

 نشان تر ضعيف و يا تر قو احساسات خود را تواند  مي.حساسات را از هم تميز بدهدا

 ياد در سنين پايين ،آيند بار مي نامطمئن کودکاني که در پيوندها عاطفي. بدهد

تظاهر به گيرند که احساسات خود را نشان ندهند، آنها را مخفي کنند و يا حتي  مي

 موقعيتآن در ديگران دانند که  ميدر عين حال ولي  ؛اصال ندارنداحساساتي بکنند که 

 اين راه دربعضي از انسانها . اين نوع احساسات را دارندنشان دادن انتظار  از آنها ،خاص

کنند   عمل ميزيرکانه بسيار. هستند ديگراناحساسات استاد باز با احساسات خود و 

خود اما استعداد آنرا ندارند که . ديگران را بدقت نظاره کنندکه رفتار  اند گرفتهو ياد 

به در  آنها. کنندو لمس  را درک ديگراحساسات   ورا در ديگر احساس کرده

 رشد دادن توان ولي خاصي دارندزبردستي   يک نوعا  احساسات پايهگذاشتننمايش 

  .ندارند نهان در احساسات ها معنابينطريق تميز دادن   ازرانها آ

. اند درجا زده دريافت حسي اوليه تکامل مراحلدر  انسانهايي  چنينتوان گفت که  مي

 اصل رجوع به خودبيش از هر چيز بر  ، افکار و رفتار آنهابه نوبه آنهااحساسات و 

و محدود تنگ  توسط خود آنها  آنهااحساسيتوان دامنه به اين صورت . استاستوار 

پيدا  راامکان   اينبايدابتدا  ،ها برا برطرف کردن اين محدوديتاين انسانها، . شود مي

 از اين راهفقط . عاطفي با انسانها ديگر قرار بگيرند ا رابطه دوباره در  کهکنند

 دنيا احساسات خود توان مي ها عاطفي  رابطه که فقط از طريقتوانند تجربه کنند مي

 گذاشتنند که  از نو بياموزنياز دارند تاآنها . اد جوش دانديگر  دنيا احساساترا به

نه تنها خطر کند   حس ميديگر چيزهايي که حس کردنخود بجا ديگر و 

  .از حد کمک کننده است رد بلکه بيشندا

پرداز   حسي و دادهادراکتوانايي   دارد کههمدليهمدرد و  توانهر انساني زماني 

رکالمي  به شکل رفتارها غيطرف مقابل که را داشته باشدي  احساساتظريف و دقيق

گي  اده هستند که هم آمهمدلي و همدردبه فقط انسانهايي قادر . دهد نشان ميبه و 
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بدست  خود در دنيا احساسي ديگر قرار دادنبرا را و هم حساسيت الزم 

،  استجانداران ديگر تمام مقايسه با انساني در  شاخص مغز،اين قابليت. ندا آورده

بهتر رشد  يک انسانقوه درک هر قدر . دارنداعصاب   که سيستم نيز ا  دستهآن حتي

 نه فقط در دنيا دروني يک د تا بتوانکند از آن استفاده بيشترباشد و هر قدر  کرده

 به همان قرار گيرد) و جانداران ديگر(تلفي  بلکه در دنيا احساسي انسانها مخفرد

  . باال برود ادراک حسي انساني ها از پلهتواند  ميزان مي

  

   شناختپله

  

 است بيرون دنيا ي در در برابر تغييراتالعمل عکس ،سيستم اعصابوظيفه  ترين اصلي

روند بسيار طوالني  .کنند موجود زنده را مختل ميدنيا درون که نظم و تعادل 

ساز ساختمان و کارکرد سيستم اعصاب برا کارآمد بهتر در انجام اين  بهينه

به  حسي ادراکامکان  که انجاميد مغز گير به شکلايتا نهو وظيفه اصلي، به اجبار 

حفاظت و برقرار تعادل دروني برا بيروني را   ناشي از تغييراتخطراتموقع 

 ندرفته بهتر توانست رفتهجانداران اين از اين رو  و داشته باشد جاندار موجودات

در   بهتر توانستندرفته فتهرد و نتغييرات معيني را در دنيا بيرون بسنجناشي از  اتتاثير

  .دندهالعمل نشان  عکسبيروني کننده  تهديدعوامل مقابل 

  شکل گرفتند کها ساختارها عصبيابتدا  ،گير مغز در ابتدا شکل شکل،به اين 

رفته جا خود را به  رفته  وها جزم و جفت ژنتيکي بودند برنامهبشدت تحت تاثير 

اين . را شکل دادند رفته ساختارها ديگر نيز رفته  که آنهاديگر دادندساختارها 

شکل  تغيير زنده در طول عمر  موجودها به همراه تجربه قادر بودند ساختارها جديد

گي و وسعت  پيچيدهبر ميزان مدام  ،در طول تاريخ تکامل انساناگرچه . پيدا کنند
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 مغز تغيير اصليمده و  ولي در کارکرد عاست شدهافزوده پيوندها ساخته شده در مغز 

 که خود توسط سلولزماني تنها  ، هر سلول عصبيهمانطور که. زياد صورت نگرفت

رسيده را به سلول  اطالعات و شود تحريک ميباشد  به اندازه کافي برانگيخته شدهقبلي 

قادر   دروني موجود زنده تعادلبرگرداندنتنها زماني برا نيز  مغز ،دهد بعد انتقال مي

   اندازهبهدرون يا يا بيرون و  حسي تغييرات دنادراک  کهشود ميالعمل  عکسبه 

ما هر نوع . شوندتحريک نيز که سلولها عصبي تحتاني مغز نحو   به ، باشدقو کافي

ادراک  را به شکل اختالل در تعادل عاطفي هيجاني ٣٤ در مراکز ليمبيک مغزتحريکي

چه چيزهايي ما را به هيجان کنيم،  مي توجه  خاصيهابه چه چيز مااينکه . کنيم مي

يابي   چگونه ارزشکنيم جذب مي حسي ادراکاز راه آورند، چيزهايي را که  مي

 بستگي به ، همگيدهيم مي نشان يالعمل کنيم و اينکه نهايتا چه نوع عکس مي

و يا اختالالت   اختالل اين باروبروشدند که ما در طي زندگي در نهايي دار تجربه

 در و دارند  عمومي يها طبيعت  از اين تجربهيک بخش. ايم بدست آوردهابه ديگر مش

دهي به  فرموظيفه  که ا ها ژنتيکي  به شکل برنامه،طول تکامل تدريجي انواع

بخش . اند  در ما به ثبت رسيده،بر عهده دارندالکوها پيوند عصبي معيني را در مغز ما 

 در مغز ما کنيم جمع مييي که ما در طول زندگي ها  تجربهدرپيالعملها  عکسديگر 

 ما در طي ، آنها را بخش و مهمترين شخصيها  اين نوع  تجربهاکثر. شوند ثبت مي

بتوانيم اساسا  و يا آنها را بخاطر بياوريم بدون اينکه ،دهيم دوران اوليه کودکي انجام مي

 هوشيارناول عمر برا ما ها در تمام ط از همين رو اين تجربه. آنها را بيان کنيم

  . خواهند ماند

                                                 
اين مرکز که از تعداد بسيار . مرکز ليمبيک در مغز بين دو نيمکره مغز و در دو طرف تاالموس قرار دارد  ٣٤

زياد از تارها عصبي به هم متصل شکل گرفته است مسئوليت اصلي هيجانها و احساسات را بعهده دارد و در 

 .م. ها سهيم است ير خاطرهفعاليتها ديگر مغز نظير يادگير و شکلگ
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به  ،ضرورت بوجود آمدن چنين مغز که در تمام طول عمر قادر به يادگير باشد

 شد مي  چنين مغزهايي باتنها که  و به اين خاطر شکل گرفتآمدوجود اين دليل ب

 و حفاظت از خودبرا الزم ها  تجربهبه کسب بصورت موقت و يا برا تمام عمر 

چيزهايي که در درون از  شناختکسب برا  استفاده از مغز .پرداختتوليد مثل  برا

بسيار  ،ها قابليتنسبت ديگر   بهبه لحاظ زماني است که چيز ،گذرد و بيرون ما مي

تا حد و اين قابليت را تنها بعضي از حيوانات هم خانواده ما . پيدا کرد تکامل تردير

 تنها تا مراحل معيني از اين  تا به امروزما نيز. ندا هآنهم بصورت نا کامل بدست آورد

  .ايم تکامل پيش رفته

 کردامکان اينرا فراهم  ، انسانها برابرا بعضي از ميمونها و ،مغزاين قابليت خاص 

 به شکل را استنتاج کنندشناختي اند،  ناهوشيار که کسب کردهها   از تمام تجربهکه

هر . ترين و نخستين شناخت است ن شناخت ابتدايياي. »اگر اين، پس آن« شناخت

برا تاثيرات مشخص داليل «که آورد  بدست ميا را  کودکي اين شناخت پايه

 حسي آنرا ادراکبه اين نحو از آن ببعد در دنيايي که از راه   و»مشخصي وجود دارد

ين  چنکودک هر گاه. گردد  ميهمواره بدنبال رابطه علت و معلولکند  تجربه مي

 انسانهايي است که در اين جستجو به  باپيوند بخاطر ،کند ا را بين چيزها پيدا مي رابطه

د که تا چه حد نکن  ميتعيينبرا کودک  افراداين بنابراين، . اند کردهو کمک 

کودک که به و  اعتماد  موردبسيار از افراد. ميتواند از نردبان شناخت باال برود

توجه کودک را تا کنند  تالش مي  از ابتدا زندگي کودکدهند  مي امنيتاحساس 

به نحو آنهم  بين چيزها علت و معلوليها  بخصوص و يا تنها به شناخت از رابطه

اگر اين «دهند که  يعني به و ياد مي.  آنها وجود دارد هدايت کنند خودکه در دنيا

 نيروگاه برق خته باشد يااگر فيوز سو«و يا » شود کليد را فشار بدهي چراغ روشن مي

و نهايتا » شود المپ روشن نمياين  ،باشد نتواند برق توليد کند و يا اگر سيم قطع شده

 امروزه به اين ،هر کودکي. »...که مگر اينانرژ الکتريکي هميشه وجود دارد «اينکه 
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قابل مشاهده در دنيا بيرون را به و ها مشخص  پديدهتا وجود گيرد  شکل ياد مي

 دنيا ازرا رابطه بين علت و معلول  در دخو تمام شناخت ما. داليل مشخصي ربط بدهد

  .ايم کسب کرده خود پيراموني

 دهي جهت و گيرد مينيز جلو وسعت ديد آدم را  يک کار هميشه در موفقيتاما 

ي بهاي ،زندگي ها علل و معلولساده  بي چون و چرا وبه شکل پذيرش  ، به فکرشديد

انسانهايي که در اين رتبه از شناخت . پردازد مي اين موفقيت برا انسان است که

 جوابهاييد و تمام رسن از دنيا ميخود  روز به انتها شناخت باالخرهشوند  متوقف مي

موضوع در اين  .کنند تلقي مي واقعي اند، پذيرفتهها ساده   و معلولترا که بصورت عل

وجدان و قهار،   کاسبان بيق است که در بارهمورد جانيان زور به همان قدر صاد

   .نيزمداران و دانشمندان  سياست

 چيزها قابل مشاهده بسيار ازبرا رسند که  به اين مي ها انساناکثر زماني باالخره

ها مختلف بر   به شکلو آن چيزها  وجود داردا چندين جانبهداليل در دنيا بيرون 

اغلب (روز به اين شناخت باالخره  هر انساني معناين به ا. گذارند مييکديگر تاثير 

يجه رسيدن به يک نتعمل مشخص که برا کند که يک  دست پيدا مي) دردآور

که قبال  آورد ببار مي را مسائلي   به هم پيوسته يره است زنجي صورت گرفته مشخص

  .است بيني آنها نبوده ادر به پيشق

ها قابل مشاهده در دنيا بيرون  يرد که پديدهگ اين شناخت شکل مي ،اين کاردر پي 

بيني  پيچيده، به سختي قابل تشخيص و اغلب غيرقابل پيش و ها متقابل کنشنتيجه 

ها   و پديده رابطه کنش متقابل بين چيزهادرک ،در اين رتبه از شناخت پيچيده. هستند

 خود خواه نا خواهد هر انساني که به اين رتبه از شناخت دست يافته باش. شود شروع مي

ها غيرقابل  نتيجه قادر استکه کسي . يابد را در آزاد عمل خود محدود مي

 بايد همواره در هر کار که انجام ،را بهتر بسنجدرفتارها خود  ناشي از بيني  پيش

 ي کهانسانهاي.  دست به کار بزند و با عاقبت انديشي بيشتر بودهتر دهد محتاط مي
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 عمل را ندارند و دريت محدوداين  قبولتوان هستند، » ه عمل بهميشه حاضر«

دهند  ترجيح مي »محدوديت در عمل« تمکين به انسانهايي نيز هستند که اتفاقا به دليل

جويانه   يک بعد و نتيجهاعمالبا انسانهايي که (در رتبه ابتدايي شناخت درجا بزنند 

  .)آورند  صدمات و خسارات زياد را بوجود مي،خود

اعمال خود را ناشي از  بيني غيرقابل پيش نتايجزماني که  ،انسانها ديگر مابقي

عمل گذشته خواهند به همان صورت   ميهنوزبايد از خود سئوال کنند که آيا  ،بينند مي

رار دارند، يعني رتبه  راه رسيدن به رتبه سوم نردبان شناخت ق  دراين دسته. کنند

  .خودآگاهي

 اند ه در سنين پايين امکان آنرا يافترسند که مير و بهتر به اين رتبه کساني آسانتتنها 

.  و در مغز خود بسنجندتن خود، در درون  اعمال رو به بيرون خود را دراثر  بتوانندتا

اند که تمام کارهايي که   فهميده در دورانها اوليه زندگي،بسيار زوداغلب اين انسانها 

 رد و اثرهايي گذارد،  از خود بجا ميانسان که هايي دهد رد و اثر انسان انجام مي

اين شناختي دردآور و در عين حال  .گذارند  تاثير مي درون خود انسانکه برهستند 

  .آيد شفابخش است که رسيدن به آن تنها از عهده مغز انساني بر مي

  

   خودآگاهيپله

  

تر را ارائه  کننده انعهر روز نتايج قدر عرض سالها گذشته شناس مغز سازان  دانش

باالترين عملکردها  رفتارها ما،تک  تککه گويا اين هستند اند که همگي  کرده

 عصبي ها پرداز  داده جريانبر   ماهيجاني  ها عاطفي العمل  عکسو تمام عقالني

 حسي دنيا ادراکمانند  ،مغزها بسيار پيچيده  توانايي. استوار هستندمغز  خاصي در

، برنامهتوان و بيرون، درون  ، تصميم ياد آور ،  ريز حتي گذار و  ارزشگير
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البته و ( ماد ها زمينه بر بسترتوان  را مي شهود مبني بر درک و يا انتقال احساس

 خودآگاهي  حتي در مورد پديده. توضيح داد مغز  وسيعبند شبکهدر  )بسيار پيچيده

 اين موضوع کامال ،ن از حيوانات ديگر است متمايز کننده انساشود نيز که ادعا مي

  .کند صدق مي

  بهشدنواقف  و،  حسي خودادراک و اتاحساس  برشدنهي، واقف منظور از آگا

 ابتدايي پرداز داده، فرآيندها  واقف شدنطي رونددر . است» دنيااين بودن در «

تبديل  اخت شنروندبه موضوع خود  ،)هستندمغز ا  پايه ها توانايييکي از  که(

]  مغزغشاءسطح [ فوقاني  را در سطح نهاييتجزيه و تحليل  اينفرايندمغز و  دنشو مي

 مغز به نوعي بتواند خود را  اين است که آگاهيالزمهدر اين حال  .دهد ميبازتاب 

و تحليل  طرح، که  مغزفوقاني سطوح بهفرايند اين روند ارجاع با . مشاهده کند

 آگاه خود نيت حسي و ادراکمغز به  ،گيرد  صورت مياآنجدر فرآيندها دروني 

اينطور بودن « به ، نسبت به چيز که هست،حالتاين  به و با هوشيار شدنشود،  مي

به  انسانيهر اين قابليت در . برد پي ميموقعيت خود در دنيا نقش و به و ، »خود

 آگاهي ا از  چه رتبهاينکه يک انسان به. است  تکامل يافته متفاوت از ديگرا اندازه

در طول   وکهاست سئوال اين  جواب  وابسته بهکامال تواند دست پيدا کند، مي

از نردبان احساس و تا چه  تا چه حد ادراک حسي،چه حد از نردبان تا  ،زندگي خود

  .حد از نردبان شناخت باال رفته است

 انسان و چه وعنجريان تاريخ تکاملي طول  چه در ، خودآگاهيتکاملبطور مشخص 

ابتدا اين خودآگاهي  .شود شروع مي  شکليکبه  ، رشد فرد هر فرد انسانيرونددر 

مدام در حال وضوح پيداکردن است، که هسته کوچکي از تجربه دروني  دلاز 

 ابتدايي هويتي گونهءرويا موقعيت شود و از  شروع مي،شونده يابنده است و مستقل رشد

  امکان ترکذرهبه ذره  ،و در تماس با جهان پيراموندر تماس با زندگي جسماني 

 از طريق جدايي تدريجي از طبيعت و بعد آورد بوجود ميرا  آگاهي عرفانيمرحله 
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امکان و ) خانواده پدرمحيط طبيعي، (پيوند تنگاتنگ با آن از فاصله گرفتن اوليه و 

 اين فتنشکل گر. وردآ  بوجود مي راخودفرديت ضرورت تفکر کردن در باره 

اين با شروع .  استگونه با دنيا بهشتاتحاد  احساس از جدايي به معني ،آگاهي فرد

گيرنده و خود  عنوان خود مستقل، آزاد، خود تصميمه برا  انسان خود ،مرحله

  . کند کشف ميگذار  ارزش

ه هنوز ب،  فرآيند سختي است که در بعضي از فرهنگها، از تکاملرسيدن به اين مرحله

مرحله   ازندقادرافراد هستند که اول تک هميشه . است صورت نگرفتهت کامل صور

آگاهي متمايل به خود )خود(جمعي و عرفاني به سمت آگاهي ابتدايي و سپس آگاهي 

 گواهي بر اين هستند که اين تغيير ،ها تاريخ فرهنگ و روح دستاورده. عبور کنند

 سال پيش شروع ٦٠٠٠ در خترباها به اصطالح  ها فرهنگ آگاهي در حوزه

  قابل ديدن است، در٣٥»گامش گيل« آثار اين موضوع در ترين نمود مشخص. است شده

قبل  سال ٣٠٠٠از   که در بيش» پادشاهاوروک« و زندگي شخصي ها توصيف قهرماني

 از بيشتربا اين وجود تا شروع عصر روشنگر طول کشيد تا تعداد . است نوشته شده

 اين نوع آگاهي بتواند به تا ،نند به اين آگاهي متکي برخود دست پيدا کنندانسانها بتوا

  .در بين فرهنگها غربي تبديل شود) حد متوسط(پايه آگاهي حاکم 

  

گسترش اجتماع افراد بخشها مختلف به  ، به خودقائمآگاهي )خود( که اين به ميزاني

 تر  عرفاني کوتاهگاهي در مرحله آکودکالزم برا به بلوغ رسيدن  زمان يافت،

فرآيند آهسته طي کردن بجا  ،ها  يک بخش بزرگي از بچه،در دنيا امروز. است دهش

 در بردن به نقش و جايگاه خود پيتدريجي يند آفريعني ،  آگاهيخودرفته   به و رفته

در حال  که گذرانند را از سر مي محورقائم به خودهه استقالل  يک نوع شب،جهان

                                                 
ترين آثار شعرگونه جهان  گردد و از قديمي ا ادبي است که مربوط به زمان بابليان مي گيل گامش مجموعه  ٣٥

   .م. در باره انسان است
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 ي غربجوامعطر بزرگ برا ثبات  به يک خکال متعدد رشد کرده وبه اشحاضر 

  .است  درآمده

به تدريج و از بايد آگاهي خود است که نشاندهنده اهميت اين موضوع رو پساين 

 ،کند در آن رشد ميکه انسان شرايطي وقتي .  رشد کرده و به بلوغ برسدانساندرون 

فقط  ،کندتحميل و تزريق به و نسان از انسان و از جايگاه ارا  ي خاصيک تصور

نسبت انسان  اما نه خودآگاهي ،يابند مي پرورش در انسان مواضع و اعتقادات مشخصي

تواند زندگي  ميانسان  ،آگاهينوع خودبا اين . جايگاه خود در دنيانسبت به   وبه خود

يدن به رس مغز انساني و شدن اما امکان شکوفا برود، را راهييک کرده و در دنيا 

  . دروني به اين صورت ممکن نيستآگاهيخود

بريده بريده و سطحي از به اين شکل از اين بدتر، انساني که مرحله آگاهي عرفاني را 

 يک خودآگاهي خود استقالل يافته را از درون خود هيچگاه قادر نيست ،گذراند سر مي

 انسان .باشدبيرون رو به اش   پژواک انديشهتواند مي که ا ، خودآگاهيپرورش دهد

به تصوراتي خواهد ماند که از   )وابسته(آگاهي به اجبار اسير و اين خودبدون 

قبول  راآن ،خودو بدون پژواک انديشه ناهوشيار  و برد، به ارث ميانسانها ديگر 

نردبان پله رو  از چنين انساني همين تصوير ادامه دهيم، بهاگر . است کرده

ريز   توسط ديگران برنامه موجود است که شده وآگاهي به پايين پرتخود

  .است  و با اين کار توسط ديگران دستکار شده–است  شده

بزرگ خاصي  که در يک حوزه فرهنگي و فکر کسانيتمام در مورد اين موضوع 

در بعضي از . طور ديگر نيستاست، مانع کشف خويشتن خويش آنها  شوند که مي

بسيار ا برا آنچه که ما  ال در زبان چيني، اساسا کلمهها زباني، برا مث حوزه

اش با   رابطهبيانکس تنها از راه   هردر آنجا.  وجود ندارد،ناميم مي» خود «طبيعي آنرا

سادگي  ه باين حالچيز که در ). و بفهمد(تواند خود را تعريف کند  ديگران مي

گير   جلو شکلهم يک آگاهي غيربازتابي و جمعي است که ،گيرد شکل مي
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گير خودآگاهي قائم به خود محور را سد  خودآگاهي فرد و هم جلو شکل

  . کند مي

 آنيا به  و  طرفبه اين شدت باقدرتهايي که تفکر افراد يک جامعه را  وجودعليرغم 

توانايي آنرا در خود هستند که   نيز هميشه تک افراد،دهند مي سمت و سو طرف

ود را از زير فشار شرايط مشخصي که توسط عقايد و مواضع ختا  اند پرورش داده

 از تر جانبه  همهاند تصوير توانسته و کنند رها ،گيرند  در آن جامعه شکل ميحاکم

، مي. پرورش بدهندجوهر و جايگاه انسان در دنيا  توان توانايي متعالي  به چنين چيز

آگاهي توان پله خود مي را ندايست اين افراد بر رو آن ميگاهي که پله خودآ و گفت

توان  سختي مي در حال حاضر به.  نام نهاد)، تعالي کيهانيپيوندو يا تعالي (تعالي يافته 

توجه اما .  به اين رتبه باال آگاهي دست بيابند کرد که يک زماني تمام انسانهاتصور

به  ،اند ت يافتهآگاهي دسخوداين واقعيت که همواره برخي از انسانها به اين رتبه از به 

  .است  کارقادر و مستعد اين)  انسانيو تنها مغز (دهد که  مغز انسان ما نشان مي

  

   عمليها توصيه

  

 رو نردبان برآن مسير را تواند  ميمغز انساني روشن کردن مسير که تنها از  بعد

و سئوال دبايد به  ،آگاهي بپيمايدخودنردبان شناخت و نردبان ، احساس  نردبان،ادراک

  . عملي پاسخ گفت

 به خود هموار کند و به اين اينکار رااين است که چرا انسان بايد زحمت اول سئوال 

راه سخت تن بدهد؟ چرا بايد حواس خود را حساس کند و تغييرات دنيا بيرون و 

  دنياانسان بخواهد کهچه نياز است  ؟ادراک کنددرون خود را چنين دقيق 

 چرا ؟درک و حس کند از طريق قراردادن خود در دنيا ديگر  ديگران رااحساسي
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آگاهي برسد که در درونش چه خبر است، چه اين بايد خود را بشناسد و در نهايت به 

  است که هست؟ کسي تبديل شدهآن کسي است و چطور به 

 تن ميدهد شروع به ي سختچنين راهکسي که به .  ساده استجواب به اين سئوال

نسبت به کسي که  (کند تر از مغز خود مي  و همه جانبهتر، متمرکزتر چيدهاستفاده پي

ايستد و يا نسبت به کسي که بطور اتفاقي به آن راه  آسوده در جايي که هست مي تن

افتاده و يا نسبت به کسي که با فشار و يا جاذبه شرايط به اين راه پرت شده و در آنجا 

، خود از مغز استفادهنوع هر فرد با از آنجا که . )درو زند و نهايتا از بين مي درجا مي

 بوجود بيايد،  مغز وکند که چه تعداد پيوند بين ميلياردها سلول عصبي تعيين مي خود

 ثبت بشوند و مغز وعصبي در ها  پيوندي از الگوهايچه نوعکند که  خود تعيين مي

 تصميم اين که  استتاييد بر اين د،ن باشگي برخوردار  از پيچيدهاز چه حد

 و به کار برا چهخواهد  ميانسان بر اينکه تصميم مسلما   .تصميمي بسيار مهم است

مغز نوع چه  کهکند  است که تعيين مي تصميمي ،چه نوعي از مغز خود استفاده کند

 دلچسب زند و به هيچ وجه  آرامش انسان را بر هم مياين شناخت. خواهد گرفتشکل 

مغز به اين خاطر ما .  شود اينطور تعيين ميمغز شکل و نوع  هر حالبه   اما ،نيست

به ر عکس، بلکه ب،  در طول عمر آسوده باشيمکه يادگير در تمام عمر نداريم مستعد

  بلکه در تمام،، نه فقط در ابتدا زندگي مغز زندگي کنيماستفاده از با اين خاطر که

 ا پله بر رو  که بخواهيم هر زمانيوانيمت و مي آزاديمطبيعي است که ما .  عمرطول

 که دوست داريم متوقف بايستيم و از آن ببعد فقط آن دسته از تکاملنردبان از 

پيوندها عصبي را مورد استفاده قرار دهيم که تا به آن زمان در مغز ما شکل 

و معيني  به ميزاني که ما از آنها به نح عصبي مغزاما از آنجا که پيوندها. اند گرفته

 يکدر تصميم به ايستادن شوند،   بهتر و کارآمدتر مداربند مي،کنيم استفاده مي

وقتي . ايم  باشد که در زندگي گرفتهتواند آخرين تصميم آزاد ، مي از تکاملمرحله

 آميز  موفقيتبرا استفادهخود را در جا بايستيم و مغز  ،مغزاز تکامل ا  در مرحلهکه 
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د رفت، مگر ن مابقي کارها به خود خود پيش خواه،کنيمريز  ه برنامفعاليتي خاص

ادامه همين طور توان  مي عمرتا انتها .  بيافتدخاصي اتفاق رويم راهي که مياينکه در 

مغز انساني با ساختار باز از لحاظ پرورش  امکان در اين صورتولي . داد

آنرا بايد چيز است که  ،نسانيجانبه و پيچيده از مغز ا استفاده همهو  ريز برنامه

  .و فراموش شده ديداز دست رفته ديگر 

ت در جا و شناخادراک، احساس   ها هپلي از يک رو تمام عمرکسي که نخواهد 

 بايد اين راه سخت را انتخاب کند و سعي ، را از دست بدهد خود بزند و نخواهد آزاد

 .اخت و بعد خودآگاهي باال برود، شناحساس، ادراککند تا قدم به قدم از نردبان 

به اين معنا است اين راه  رفتن به. يعني رفتن به راهي که شاخص مغز انساني است

  .بکشد همواره خود را به زير سئوال که و بايد

توان به اين قابليت رسيد و آنرا  چطور مي. رسيم با اين نکته به سئوال عملي دوم مي

 آن راهي نخواهد بود که در برخي از وسايل ،اه اين راول بگويم کهپرورش داد؟ 

يعني . دهند  مغز نشان ميتحقيقات جوهره اصلي شناخت به عنوان آنرا جمعي پيوند

لذت بو کردن گاهي  بايد بعضي اوقات با چشمان بسته از پله پايين آمد، :گويند مي

و يا  ن دادنشاهمکاران رفتار جديد مقابل در  هرازگاهي و يا کردتجربه يک گل را 

به   گدار گاه وقتي که انساناوال، . انداختبا آرايش جديد مو به شگفتي ديگران را 

 عصبي هيچ پيوند ،دهد  را انجام نميآن کارکه بطور معمول پردازد  ميانجام کارهايي 

 که نه فراهم کردنيز  بايد شرايطي را بلکه بسيار فراتر از اين،. گيرد شکل نميدر مغز 

  بايد طورشرايطآن   بلکه،سازد  را مهيا مي متفاوتدست زدن به رفتاران تنها امک

 حواس خود را برا ادراک کردن عموما هميشه و تاکند   انسان را مجبور ميباشد که

 حساس نگه دارد تا بتواند  در جريان استوبسيار از چيزهايي که در پيرامون 

 مورد سنجش تر عميق، آنها را  ببخشد کرده و شدتعميقتردرک خود را از آن چيزها 

دقيقتر امکان تعمق قبل از تصميم به انجام کار خاص، بايد   مهمتر اينکهو  دهدقرار 
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کار را  اين باشيم که هوشيار بههميشه ، تا آورد فراهم  آن کاردر باره را و بيشتر 

 .که درست است انجام دهيم و کار را که نادرست است رها کنيم

  است يکي راهي. تنها دو راه وجود دارد استفاده از مغز دادن به شرايطلشکبرا 

شناسيم و در راه   مي همان راهي است که ماممکن،راه . سخت و ديگر راهي ممکن

يعني . ايم فق بودهمو کسب تجربه در اين راه درتکامل تاکنوني خود به اندازه کافي 

ولي . دادگي ادامه  به ساده آنها  ارساييبا تمام اشتباهات و ن  همين راه راتوان مي

آورتر   همواره دردبر رو آن قدم زدن متاسفانه اين راهي است که در طي زمان

که ، راهي ساخته است ها خود  نارساييآنرا بر اساس که انسان   راهي است.است شده

 تا سر فرو عميق مشکالت باتالقيک زماني در  هباالخر  کهاين استانتها آن 

 دتواننهيچ چيز  که ديگر ادامه دادتوان به آن  مي آنجا تاراهي است که يعني . رويم مي

در اين برسد که به اين   ي که اين راه را انتخاب کردهکس و يا مانند گذشته پيش برود

به زير سئوال خود را به اين شکل . است از مغز خود کامال شکست خوردهنوع استفاده 

بخصوص .  نه تنها بسيار دردآور است بلکه خطرناک نيز هستدن و به انتها رسيبردن

 و زمانها طوالني اينطور برد مي به دنبال خود را در اين راه ديگرانوقتي که انسان 

 هاموفقيتزرق و برق هميشه . رسد به رستگار مي اين راه در که گويا کند ميفرض 

 کساني را نيز که در حتيک گيرد و موفقيت مشتر ها آدم را مي  جلو چشماوليه

چنين کساني را که . کند کور ميرا  عمل کنندبهتر  و ببينندبازتر بتوانند بايد حقيقت 

پذير و آماده   بسيار انعطاف مغزها بچه. نسل بعد است برد  ميدنبالبه آدمي 

 و ، مهارتها، تصوراتها قابليت قرار دارند که تمام ي اساسا در موقعيتدارند ويادگير 

 بخصوص. کنند شوند در خود جمع   آنها بزرگ ميدامناعتقادات انسانهايي را که در 

به نظر کنند که برا روبرويي با موضوعات زندگي  تمام چيزهايي را در خود جمع مي

ها مشخصي در  راهبردبنابراين به ميزاني که هر نسل از والدين از . رسند  ميآنها مهم

ها  اند به همان ميزان هم احتمال اين زياد است که بچه  مشخص استفاده کردهيراه



١٤٩ 

بر اين  آدمها بزرگسال به عنواننيز  بلکه بعدها ادامه بدهندآنها نه تنها راه آنها را 

  .ارزش بگذارند اين راه به تريش و با جديت براه بيشتر صحه بگذارند

 ،افتد راه ميکارش يک هدف مشخص بهتر تمرکز بر  با  هميشهاز آنجا که انسان

مشخص  هدف يکخود را بر   نيزنسل آينده احتمال اين خطر هميشه وجود دارد که

تمام چيزهايي را شدت بيشتر   حتي با والدين خود نسبت بهو ،متمرکز کندبيشتر 

از ، بگذاردد به کنار نآي ارزش و مزاحم مي  بير راه رسيدن به اين هدف به نظرشکه د

    .بزنندپس  آنها را و يا حتي  کندديدن چيزها ديگر پرهيز

 خواه رسيدن به عاليق شخصي، رسيدن به .خواهد باشد  هرچه مي مشخصهدفاين 

 طايفه خود، رهبر خلق قدرت و نفوذ، به ثروت و تاييد شدن و يا رسيدن به رهبر

و يا رسيدن ديگران  سياسي اقناع مشخص، مبارزه برا  اعتقاداشاعه خواه و يا ملت،

فقط . نتيجه هر کدام از اين تالشها برابر هم استدر هر حال  . از مغز تهيا  ايدهبه 

 با  مشخصيک هدف ر چهه. دنفرق دارراهها رسيدن به هر کدام از اينها با هم 

، شود غرق مي الق مسائلات بدرسماجت خاصي دنبال شود به همان سرعت نيز انسان 

چيز اگر اين . است ر و بوجود آمدهني و ناهوشيابي  که بخاطر کوتهباتالقي

روز در مقابل   يکوگان  پسران و نوادهباالخره ، نشده  وگريبانگير پدران

 از خود سئوال کنند که بايدآنها  ايستند و است مي ا که از اينراه درست شده مخروبه

 بر نيز اين کار بابه هر حال . اند  خطايي را رفتههادر استفاده از مغز خود چه راه

 به طرف ديگر، به  قدمي، و بدون آنکه خواسته باشندشدها آنها افزوده خواهد  تجربه

 راهييعني شود که راه اول،  ر آنجايي شروع مي که د، راهياند برداشتهطرف راه دوم 

انتها راه اول و . رسد  با زجر به انتها مي،رسيد  به نظر ميممکنکه در ابتدا چنان 

 نوع تاکنوني استفاده از زير سئوال بردنير سئوال بردن خود و  زتوان شروع راه دوم با

  .شود  شروع ميمغز
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 آزادانه ، توان فرسا است، که راهيراه دوم راکسي که خود را زياد مسئول نداند هيچ 

در باره که انسان مواضع خود را در باره خود و ، راهي است اين راه. کند اختيار نمي

 همواره دارند گه مي پيرامون و هستند و چيزهايي را که و را نتمام چيزهايي که در

 که شود ممکن مي  بهتربه نحوزماني اينکار . دهد ميبازبيني قرار سئوال و مورد 

دارا  واقعا دهد اينقدر به آن اهميت مي آيا چيز که  کهانسان از خود سئوال کند

  .است اهميتاز  اين حد

ناهوشيار  آنها همانقدر نسبت به وجود ،کل گرفتندش ما گرايشاتمواضع و وقتي 

الگو مطابق  مدام ديگراز آن  بعد. دنکن  اعمال مي به ماقدرتي کهنسبت به   کههستيم

 است که گرايشييک  ٣٦»ناهوشيارذهن «برا مثال . کنيم ميتفاده اسخود  از مغز آنها

ذهن «تا حدود بتواند که کسي اما . احتياج نيستمغز زياد برا آنطور بودن به 

تمام  براکند،   ميادراک تمام چيزهايي که براخودکار بطور  داشته باشد» هوشيار

 ها گير تمام چيزهايي که در تصميم براسازد و  فعال ميخود چيزهايي که در مغز 

 با ناهوشياربا ذهن کسي که همانطور سطحي و  نسبت به ،کند  به آنها توجه ميخود

، بيشتر از مغز خود استفاده کند اند مدارا مي طه کردهچيزهايي که و را احا  و باخود

مناسبي برا و شيوه بسيار اساسي تدبير  ،هوشيارذهن داشتن بنابراين . کند مي

 .استپرورش و نگهدار مغز انساني 

و کار کنند بهتر   حسي انسان تا ادراک، به آن رسيدهوشيار ذهن باتوان  چيز که مي

استفاده بهتر از و امکان بهتر صورت بگيرد مغز دروني و بيروني دازش اطالعات پر

ها ما و  گير که مسئول تصميممغز در سطح پيوندها عصبي ، بوجود بيايدمغز 

کننده رفتار ما تحت پيرو از باورها ما هستند، از عهده گرايش ديگر بر  تعيين

                                                 
 در زبان Mindfulnessدر زبان آلماني  و برا  Achtsamkeitبرابر نهاده فارسي برا » ذهن هوشيار«  ٣٦

عنا آن داشتن توان تمرکز بر موقعيت زمان حال است و توجه به تمام چيزهايي که در زمان حال م. انگليسي است

 .شوند، چه در دنيا درون و چه در دنيا بيرون ادراک مي
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يعني (شايد بتوان بدون ظرافت و دقت  .گوييم مي» ظرافت و دقت«آيد که به آن  مي

 که لزومي دارد نه کار اينبا اما . رسيد به يک هدف مشخص تر سريع )مالحظگي با بي

شود و نه   ميا  استفادهپيوندها موجود نه از ،بگيرندشکل پيوندها پيچيده عصبي 

  .شوند ت مييثبچنين پيوندهايي در مغز ت

ا را بايد در  کدام مواضع پايه و بخواهيم بدانيم که يمکن فکرشروع به باره اين در اگر 

 و تر تر، پيچيده جانبه  از مغز خود به نحو همه بتوانيم تا از اين ببعد،بدهيمپرورش خود 

 که همگي رسند هايي به ذهن مي ا از مقوله  مجموعه،کنيمتر استفاده  شده شبکه بند

، معناجويي نظير مقوالتي، اند سته کنوني ما رخت بر بکمابيش از مراودات زبان

 هر کدام اين مقوالت،.  و غيرهاعتماد، صداقت، حقيقت منشي، احتياط، تواضع، خلوص

 که هنوز هيچ دورانيدر  ، برا انسانها مهم بودندزمانييک  که ا هستند  پايهيضعمو

ل وساي چه رسد به  تا تاثير اينها را بررسي کند؛ وجود نداشتشناسيمحقق مغز

 که با کمک »توموگرافي کامپيوتر-اميسيون-پوزيترون«صويرساز مغز مانند ت

ذهن به  گرايش يا عدم و هوشيارگرايش به ذهن الگو  مغز  درونآن قادر هستيم در

را از مغز خود  گان اين دو مغز دارندهو نوع استفاده متفاوت را باچشم ببينيم  ناهوشيار

  .نشان بدهيمبوضوح 

، در  با ديگرانپيوند کار نيست که کسي بتواند آن را بدون ،يارهوشپرورش ذهن 

بدون ديگران قادر به  انسان  همانطور که. از درون خود به جوشش بياوردتنهايي خود

 با انسانها پيوند فقط در راينکا.  بخواند و بنويسدتواند نمي نيست و ي زبانبه هيچتکلم 

توانند  ميکساني که ندن و نوشتن دارند و  که توان خواديگر ممکن است، انسانهايي

داشتن در يک   قرار،چيز بسيار مهمتر. اين گرايش را جلو چشم ديگران قرار دهند

، اند مهم ، که هستند همين صورتيبه پيوند با آدمهايي که. پيوند عاطفي با انسانها است

توانند و  يي که نمي با تمام کارها ودانند  که قادر به آن هستند و ميکارهاييبا تمام 

، نه به اين خاطر که توان آنها را دوست داشت  باشند که ميطورفقط بايد . دانند نمي



١٥٢ 

العاده ثروتمند هستند بلکه چون  العاده باهوش و يا فوق العاده خوشگل، فوق آنها فوق

انساني ديگر را ها قادرند  بچه. قابل دوست داشتن هستند هستند  کهطورآنها همين

به همين خاطر . داشته باشندذهن و فقط بخاطر خودش دوست   باز، بدون پيشچنان

بعضي اوقات هم . گيرند تر ياد مي  ساده، و زبان انسانهايي را که دوست دارندمواضع

 با داشت بدون چشمذهن و   چنان بدون پيشدهند و نشان ميبزرگساالن اين توان را 

بودن به  عشق يک احساس پيوسته. ند هستکودک گويا که ،کنند ميديگر برخورد 

رود که انسان عاشق آنها   که فراتر از کساني مي است، چيزدهد  مينشانديگر را 

 کس تا نهايتا همه چيزها و همه کند پهن مي  راکه همواره خوداحساسي است . است

انهايي انس، شود ورزيده مي که به آنها عشق يي تا انسانها،گيرد، از خود گرفته را در بر 

شائبه  کسي که اينطور بي. دنکن در دنيا نگهدار مي واز  را بدنيا آورده و که او

 برايش خود را دارد و همه چيز دور و بر همه چيزهابا  پيوندحس  ،ورزد عشق مي

 .برد رنگ بودن دنيا لذت مي  عاشق زندگي است و از تنوع و رنگاچرا که. استمهم 

برد که از يک شعر  ت مي چمنزار به همان ميزان لذ از زيبايي شبنم روصبحگاه

ها  پديده و يا در آواز که ،آيند  در آن به تصوير در مييها صبحگاه پديدهکه 

 به تمام چيزهايي وافراحساس احترام چنين انساني . شوند در آن خوانده مي يصبحگاه

کنجکاو . برد رنج ميآنها ند و از نابود نک  و زندگي توليد ميهستنددارد که زنده 

دنيا به خود  کنجکاوارضاء هيچگاه بخاطر  ولي دارد،تمام دنيا کشف برا خاصي 

اين از . است ه دادهبه و هديکه طبيعت سپاسگزار چيزهايي است . زند صدمه نمي

تنها چيز که احتياج . آورد  در نمي خودتصاحببه آنها را کند ولي  چيزها استفاده مي

ها خود را  ها و دانستني  تجربهاحساس،، ادراک با آنها که هستند ييدارد انسانها

عشق را خواهد از مغز خود به اين نحو استفاده کند بايد  کسي که مي. تقسيم کند

 .بياموزد
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  يابي  عيب

  

 مربوط استوقتي يک موش خاکي در انجام کارهايي که به زندگي موش خاکي 

است و قادر به ادامه زندگي  دچار يک اختالل شدهتوان فهميد که   مي،ناتوان بشود

وقتي که نداند کجا بايد خانه کند، وقتي که در مثال . نخواهد بودخاص موش خاکي 

 گياهان  يا وقتي که کرمها خاکي را با ريشه زير زميني راهش را گم کند و تونلها

 در اين صورت.  و کسي هم نباشد که به و کمک کند و آنها را بخورداشتباه بگيرد

 .است اين موش خاکي ديگر از دست رفته بايد قبول کرد که 

 اغلب اوقات ،آيد وقتي که در مغز آنها اختاللي بوجود مي. انسانها موش خاکي نيستند

زندگي  و شديد است اختالل  يکزماني که. کسي هست که بتواند به آنها کمک کند

. کار است ممکناند به و کمک کند بتو پيداکردن کسي که ،کند فرد را تهديد مي

مشکل کمي پيداکردن کمک   اما،باشد اختالالت جزيي روبرو  که فرد تنها با  وقتي

 يشآدم هنوز قادر به انجام کارها ، آنهابا وجود هستند که  زيادتاختالال. شود مي

 تالاختالاين   مغز با وجوديعني. تواند انجام بدهد ا خاصي را نميولي کاره ،هست

که به  پيدا کردتوان کسي را  ميباز  هم موارددر اين . کند هنوز کامال طبيعي عمل مي

 يو ب طبيعي خوداساس  در  برا کساني که مغز آنهاامکان کمکاما . آدم کمک کند
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 که کال با زندگي انساني مشغول هستندزندگي از عي انوا به کند ولي اختالل کار مي

فروشان رومي در مصر،   بردهبارهدر موضوع اين . ، بشدت سخت استفرق دارد

 صادق ،آمريکا شماليتان پوس  سرخانچيرشکاو يا  در پرو گران اسپانيايي غارت

شويتز،   ها آدم سوز آوس  ناز در خانه آلمان جالدان در بارههمينطور هم ،است

بازاني که سردر مورد  و يا  آلمانورکوزن ولتوليدکنندگان گازها سمي در در مورد 

 از مغز خود برا کشتنها ويتنام بودند و  در جنگلدر همين گذشته نه چندان دور 

 نيز که از افراد ي است و طبيعاستزياد بسيار  در اين زمينه هامثال .کردند استفاده مي

کردن محيط  ، اغفال کودکان، آلوده جنگيسالحساختن مغز خود حتي امروز هم برا 

 اين به ،کنند  استفاده مياختالسزدن و  گويي، کلک د، دروغزيست، سوداگر سو

هدايت  را به راهي و که همواره استمغز صاحب که هر کسي . تعلق دارندگروه 

يش ببرد و در اين  تا نيازها و عاليق خود را با صدمه زدن به حقوق ديگران پکند مي

د نتوان  بسختي مياينها، يستندهيچکدام انساني ن وراه نه احساس، نه رفتار و نه افکار 

در . دن زندگي انساني را در پيش بگير تا يک کمک کندآنها که به پيدا کنند را کسي

  . دندار موش خاکيشده  مغز مختل تفاوت زياد بااين افراد حقيقت مغز 

 از بيش بعضي اوقاتحتي ، دنده به بقاء خود ادامه ميهنوز  اين افراد ،عليرغم همه اينها

 به اينها بايديا .  فهميدن استبه سختي قابلنکته اين . ي که مغز انساني دارندکسان

وقتي بايد بپذيريم  و يا دهند غيرانسان به بقاء خود ادامه به عنوان تا حتي کردکمک 

ي را در بر شخصنامگذار يک نوع مکنيم منظور ما از اين  از انسان صحبت مي

 رسيده  به موقعيت متمايز و پايدارتکامل خود در گيرد که به لحاظ بيولوژيکي نمي

آشکار  است و فرآيند انسان شدن به انتها نرسيده.  هر دو اينها درست است.است

به انتها است که ما هنوز امکانات شکوفايي و استفاده از مغز خود را به هيچ رو 

وان، هنوز در  راه هستيم، نيمه انسان و نيمه حي يکجايي درما هنوز در. ايم نرسانده

 حاضريم هر کسي هنوزبه همين خاطر . ايم جستجو هستيم و هدف نهايي خود را نيافته
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يادگير دارد در اين راه به همراه خود با پتانسيل شکل ما است و مغز  را که هم

  .بدانيم همنوع خود  راآنببريم و 

در اين خواهيم  مي را انيکسچه  تصميم بگيريم که توانيم  مي زمانيما نيز در حقيقت 

فقط  . چه راهي استبرويمخواهيم  انيم راهي که مي بدابتداکه  به همراه خود ببريمراه 

توانيم در راستا  وقتي که ما تصميم به رفتن راهي به سمت انسانيت بيشتر بگيريم، مي

ي که تنها در صورت.  به يکديگر نزديک شويم خوداين هدف با تالشها مشترک

 را که در حقيقت مغز طبيعي است به شکل مغز انساني استفاده بخواهيم مغز

ين  تنها در ا.ا بکنيم چاره مغز خود ت اختالالتک تکبرا  خواهيم توانستکنيم، 

 اولين نشانگاهها رويتو با  نطفهدر   اين چنينيتاختالالشناخت و رفع صورت 

 ا است  بسيار پيچيده فرآيند،فرآيند انسان شدن. ممکن و معنا پذير خواهد بوداختالل 

  هميشه اين خطر وجود دارد کهدر اين روند. پذير است و از همين رو بسيار آسيب

 صورت ديگر اين آندر ). شود تعريفو (چيز طبيعي به نظر بيايد ،  اختالليک

  .رويم سئوال مطرح نخواهد بود که به کجا مي
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  اشتباهاستفاده 

  

  ؛نيستش باز  چشمان،دبين مي را چيز که هر کسي«

  ،تواند مين ، نيزکند که به دور و بر خود نگاه ميهر کسي و 

  . ببيندگذار استحال  در آنجا  دررا چه هر

  .وجود ندارد  که ديگر چيز برا ديدنکنند  شروع به ديدن ميزماني ها بعضي

  ،اند کرده ويران يش را بر سر خو زماني که خانه و کاشانه

  . بشوندمحتاطکنند انسانهايي  ع ميشروآنزمان 

  ،نيستکمکي رسيدن در پس چيزها  چيزها ديدنبه   هنگامدير

  ».رنجراهي است به  فقطچه اين 

  گراسيان

  

 
 نوشته.  نيستيمشنانسان مديون تحقيقات جديد مغزاز مغز رااشتباه  استفاده  نوع بهتوجه

 .است آمده» ها اوراکولو دستنوشته« ميالد است و در کتاب ١٧ متعلق به قرن فوق

 خودشناختي  آنرا در باب) ١٦٥٨-١٦٠١(اسپانيايي گراسيان  کشيش نويسنده آن، و

ا از  ، مجموعهه بيني و کوردر کنار کوت  ، گراسيان در اين کتاب. استنگاشته

اند که  همگي منجر به آن شدهکند که  مطرح مينيز  را ديگرگرايشي اشتباهات 

 به چيزهاييو .  برسدظهور به فاده از مغز انساني نتوانده در استجانب امکانات همه
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 و خور  و پختهيطلب راحت، طلبي غرور و جاه و بلهوسي نظير کند اشاره مي

  ازبه کرات و – توجهي مقدار و بي بي، مايگي بي و نگر بعد تک، نگر سطحي

  .برد نام ميناهوشيار  ذهن

 ي از اين دستتوان ديد که اين اشارات مي، اه کنيم امروز به پيرامون خود  نگاگر

 هر کدام به فراخور حال خودها ديگر نيز که  پندنامه. اند کمک زياد به ما نکرده

 ما ان سعي به بازکردن چشمدار  گاهي نيش و حتيآميز طعنهتصويرها پرمحتوا، با  

 سرنوشت ديگر ،ندا  تفکر انسان کردهقدرت حسي و ادراک ها  واقعيت نارساييبر

عقلي انسانها ديگر در  بيني و بي کند، به کوته  آدم به اين چيزها نگاه مي.پيدا نکردند

اما به . شود بودن ديگران مي بردن به احمق خندد و مسرور از پي استفاده از مغزشان مي

 ها مجرد اينکه با ديدن اين تصاوير خود را  وادار به ديدن وسعت و ابعاد محدوديت

هايي   آيينهقدر چنينهر . رسد  به پايان مي، ديگر خنده و سرور وبيند شخص خود مي

ا که  باشند و به اندازه پيدا کردهبهتر  صيقل ، از خود بهتربرا رسيدن به شناخت

دهد  بتوانند اشتباهاتي را که انسان در راه استفاده از مغز خود صورت ميها  اين آيينه

 به همان اندازه نيز آدم با سرعت ، چشم در بياورندهشي به ديدپو روشن و بدون پرده

  .دهد بيشتر حوصله نگاه کردن بخود را در آن آيينه از دست مي

در باره  بخصوص ،اين نکته. چيز که آشکار است هميشه براحتي قابل فهميدن نيست

 مهم عاواقزماني برا انسان چيز . و صادق است مهم  زندگي مطرح واقعاچيزها 

بزرگترين .  و و را مورد نظر قرار دهدباشدشود که آن چيز به شخص و مربوط  مي

به  وشود  روبرو مي  اشتباهات خودباي است که انسان  زمان،خود با  شدن روبرو شکل

 عميقااحساس  ، توام با به اشتباهاتاعتراف و ،روبروشدن با خود.  کند مي اعترافآنها 

هستند که به  افکار، احساسات و رفتار ما در اين حال اين ا که چر، استناخوشايند

م  بلکه حک،کند به شناخت از خود وادار نميفقط  ما را کاراين . روند زير سئوال مي

چنين تغيير الزم و کامل برا گي  ما آمادهحال اگر .  خود را تغيير دهيمکهکند  مي
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ستفاده از مغز خود يدن اشتباهاتي که در ا فهمتوان به همان اندازه هم ،نداشته باشيمرا 

به . باشند، حتي زماني که اين اشتباهات بسيار آشکار  کمتر خواهد بودايم صورت داده

، کوته ها يک راهبرد  اوقات اکثر است کههمين دليل ، سطحي و انه، خودبينانهبين بعد

 د بيايند و اشتباهاتي را بتوانند به خو آنها تاشود مي شکست روبرو انسانها بامالحظه  بي

ويران کردند بر سر خود  را  زماني که خانه و کاشانه«. اند بفهمند که صورت داده

دانست که  را  نيز مي  گراسيان اين.»بشوند محتاطنند انسانهايي ک شروع ميآنزمان 

سازند و چون به راهي خطا  ا مي  وظيفهروند در راهي که مي از شکست ها بعضي«

  . » است آنها شخصيت قودهنده ادامه اين راه نشانقبوالنند که به خود مياند  رفته

در آن . اند  تغيير کرده بسيار زيادها چيز،اما از دوران گراسيان به اين طرف

گي خود خانه و کاشانه،   که با محدودبودهد در درجه اول فقط تک افراد بودن،دوران

امروزه جا اين تک افراد را توده . ردندک  را ويران ميقلمرو شاهي و حکومت ايلي

و اند   که تشکيل يک توده را داده هستندافراددر حقيقت  . گرفته استنام و نشان بي

آنها هوا را مسموم .  در حال ويران کردن تمام دنيا هستند،ا کور به شکل توده

ياها را آلوده ها و در ها، درياچه دهند، رودخانه کنند، جو آب و هوايي را تغيير مي مي

. برند کنند و منابع طبيعي را به تاراج مي کنند، فضا طبيعي حيات را نابود مي مي

شان را از  کنند که چطور هر روز انسانها بيشتر امکانات زندگي نگاه ميايستاده و 

که د، نشو ع و فرهنگها انساني نابود ميدهند، که چطور تنوع طبيعي انوا دست مي

جانداران دريايي ديگر خالي از شوند، درياها خالي از ماهي و  نابود ميها  چطور جنگل

اين توده تمام اينها را . شوند ها حاصلخيز به صحرا تبديل مي سرزمينشوند و  مي

 تلويزيون اينها در اوير متحرک جمعي و در تصارتباطببينند و هر روز در وسايل  مي

 تا زماني .دگذار ي در اين توده بجا نمي اما اينها اثر واقع.جلو چشمان و هستند

 کارها بودن خود را در اين مقصر حس  کردنتوان سرکوبهنوز که انسانها زياد 

، اين توده به همين کنند مي تبرئه  به نوعيرا خود روشنچيزها اين دارند و در مقابل 
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اکنون کند که ت ميد داد و از مغز خود به همين نحو استفاده راه ادامه خواه

  .است کرده

اما از نگاه کردن به .  اشتباه کندپي در پيحتي بايد . تواند اشتباه کند هر انساني مي

کسي که در . توان ديد که راه درست کدام است تباه صورت گرفته ميآنچه که به اش

. استفاده از مغز خود هيچ اشتباهي نکرده باشد توان تغيير خود را نيز نخواهد داشت

 ؛باشد ريز شده وظيفه خاصي برنامهمانند دستگاهي است که برا انجام چنين کسي 

وفق اما کسي نيز که م.  را نخواهد داشتيکه در اين صورت استعداد هيچ نوع تکامل

 با اشتباهات خود دور نگه دارد و به افکار و رو شدن در شود خود را از رو مي

خود را از حق ، و داند رفتارها تاکنوني خود کوچکترين شکي را مجاز نمي

توان تغيير و تصحيح و تکامل دادن . کند  ميمحرومنيز  از اشتباهات خود گرفتن درس

 خواهد شد آدم مصنوعي  يکشبيه و گيرد بدست نميکشف نکرده و نيز خود را 

که صفت اند  همان چيز را از دست داده اين افراد. احساس بدون روح و  بدون 

 زند  که بر رو آن قدم مي راا يعني قابليت ترک جاده. ستمشخصه مغز انساني ا

در  به اين شکل موجودبخاطر قدم زدن در آن راه   را کها  تغيير برنامهتوان  و ندارد

  .است را ندارد شکل گرفتهمغزش 

 تنها اشتباه ، روبرو نشدن با خودسعي و کوشش برا  چه بسا و نکردنتالشبنابراين 

  .  صورت بدهدخودتواند در استفاده از مغز   ميواقعي است که آدم

 برا محدود باشد و مغز خود رااش   حسيادراک دامنهبين باشد،  تواند کوته آدم مي

از اين نوع کارها  و گي مالحظه ، بيمايگي بي، يطلب ، راحتنگر ، سطحيتوجهي بي

توان   که مادام،اتها و اشتباه اما با وجود همه اين نارسايي. مورد استفاده قرار دهد

تواند خود را  ميهنوز خود را دارد کارها روبرو شدن عميق با خود و شک کردن به 

 در آن صورت ، روبروشدن با خود موفق استپرهيز از در کهوقتي تا اما . تغيير دهد
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 تا ،است از مغز خود به همان صورتي استفاده خواهد کرد که تا کنون استفاده کرده

  .و کاشانه بر سرش خراب شود که خانه جايي

هيچکس . روبرويي و شک نسبت به خود بسيار عذاب دهنده استروبروشدن با خود، 

بلکه از هر موقعيتي که . کشد خواسته خود را به زير سئوال نمي از سر لذت و خود

 مقابله ،اوستخورنده روح و روان چنين کار که کند تا با  بدست دهد استفاده مي

نام و نشان  ده بيشود که در دل تو کار مي بخصوص زماني موفق به اين ،هر فرد. کند

از زمانها . شودبتوده   نکند و همرنگ خواستها، آرزوها و ترسها آ خود را پنهان 

 تک افراد  اينطور بوده که خواستها، آرزوها و ترسها تک تا به امروز هميشهدور

ق برد عالئ برا پيشوء استفاده هميشه مورد سدهند  ميتشکيل يک توده را که 

 و اند فهميده را بوضوح نکتهاند که اين  هميشه کساني بوده.  است قرار گرفته شخصي

زيرکانه از اين امکان بهره گرفتند تا خود به امنيت، قدرت و نفوذ، ثروت و تاييدشدن 

ه  اصال دليلي برا شک کردن ب،هستند موفق کار فريب تودهکساني که در . برسند

برا رودررويي با خود پيدا نکردند، حتي آن زماني که  رفتار خود و دليلي افکار و

  . کرد  ميوبرو بايد آنها را با خود رواقعااند  نوع و شکل موفقيتي که بدست آورده

در هر فرد  که شود  ميپنهان بهتر داليل اين با خطاها در سهم داشتنهميشه احساس 

تر بداند،  اهداف خود را، تصورات خود را بسيار باارزشخود را،  ،مقايسه با ديگر

 و اعتقادات ديگر مواضع اهداف، کساني داراخود را مهمتر، بهتر و نهايتا باالتر از 

تر ممکن  ر و ساده بهت،هان زيادتر داشته باشدهمرا فرد که  نيزار زمانياينک. بسنجد

انسانها  رکت و برا اينکهسرعت ح ،د باشترهانش زيادراهمتعداد هرچه . شود مي

، دده مورد تعقيب و کشتار قرار  وندتعبير ک دشمن خلق و» کم ارزش«را ديگر 

 و خود  دانستنسهيمگيرد، بدون  ا اعتقاد کامل صورت ميبکار  اين. بيشتر خواهد بود

 خود در داشتن سهم زماني يک انسان قادر به درکفقط  .بدون شک به اعمال خود

در آنرا  و يا شده خراب است بوده مهم وکه کار را که برا بود خواهد  چيزها
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تنها آن کار و چيز برا و مهم است که   نيزدر اين راه .بيندبحال خراب شدن 

اين معنا  برايش کارهر و  چيز هرگرنهوبيند،  ميمستقيم خود را با آن در يک پيوند 

  .را ندارد

 که گذاشت تاثير بر آنطور  و استفاده کرد از مغز طور الزم نيست تاهنر خاصي 

در . از دست بدهدبکلي را  در چيزها سهيم بودندرک احساس  روز قابليت باالخره

ا در طول تاريخ انسان به اين هنر تسلط  سابقه نحو بي بهتوانستيم  ،نيمه دوم قرن گذشته

فقط . ار ساده استاساس اينکار بسي. آموزش دهيمپيدا کنيم و آنرا به نسلها آينده 

تک انسانها بغير از زندگي راحت و  بايد اسباب آنرا فراهم آورد که برا تک

برا موفقيت در .  مهم نباشدواقعا چيز ديگر ،هستندا که به آن مشغول  آسوده

با ، با طبيعت و ، با وطنيکديگر  باهاانسان عميق بين تا پيونداينکار بايد مانع آن شد 

به او بايد يعني . رشد پيدا کند و دبگير شکل ، که دور و بر و هستندتمام چيزهايي

 بالها ناتوان خود  با نبايد متوجه شود که و اودداها محکم را ن اجازه پرورش ريشه

 دائم جتهييمعني در موقعيت   بيچيزهادر معرض بايد را و . قادر به پريدن نيست

 عقايد متفاوت مدام و کردنا و بي ارزش بمباران مع با اطالعات بياو را بايد ، قرار داد

توان تشخيص مهم از ديگر  زماني برسد که باالخره تا ،را جلو او گذاشتمتخصصين 

 کافيد افرا کردن تفکر از جلوگيربرا  . غير مهم و درست از غلط را نداشته باشد

 تا ديگر ،دنگير قرار  بيقرار دائمبه مسابقه با يکديگر واداشت تا در  را آنهااست که 

 د ون هيچ نگويد، برا پنج دقيقهنو قرار بگيرحتي نتواند برا پنج دقيقه يک جا آرام 

 را با تصاوير افرادتوان مغز  مي. دنند که بايد در قدم بعد چه کننفکر نکهي مدام  يا

 کننده، با صداها پر پژواک و بلند، با بوها شديد و خبرها ناب و جذاب و تهيج

فرو  کامال به حالت خلسه آنها حسي ادراک دائم تحريک کرد تا توان ،بدون وقفه

ها شنيع  ، با صحنهندگرفتها مختلف قرار  در معرض خبر فاجعهکه وقتي  و برود

 ،ندگرفتقرار غير انساني در موقعيت طغيان دائم دروني خشونت و کشتار و جنايات 
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کشته کامال  آنها در چيزهاآن تن خود در  دانسسهيم  يک زماني اين احساسباالخره

  .شود مي

، يعني زماني که  قرار داده شودشرايطيچنين   درخردساليدر سنين يک انسان هر چه 

 سوق داد اينکارطرف  و هر چه زودتر و را به ،  بيشتر داردپذير  انعطاف ومغز

توان با اطمينان   نيز مي به همان اندازه،استفاده کندکنوني  همين نحوکه از مغز خود به 

آن چيز غير محتمل رو  وقتيو . شود  که از اينکار دنبال ميرسيدا  بيشتر به نتيجه

د به نافت  که چيزهايي که در پيرامون آنها اتفاق ميبرسند و انسانهايي به اين دهد

سهيم  نوع حس يک اين کارهامربوط است، وقتي که عليرغم همه نيز شخص آنها 

 تاکنوني خود باورها و مواضعبه شروع به شک کردن  و آنها  بگيردشکل بودن

، ما بر است در گوش آنها خواند که همه چيز تحت کنترل کافي است، فقط کردند

 قابل جبران و هر چيزهمه چيز تسلط داريم، هر چيز عملي است و به همين خاطر 

 برگها قديمي چنگ خواهند شاخ وآنها با قدرداني دوباره به همان . پذير است اصالح

خواستند   ميسهيم بودن ها اوليه حس سائقهانداخت، شاخ و برگهايي که با باال آمدن 

  .کردند نجات دهند خود را از جريان آبي که از سر عادت در آن شنا مي

خرند و يا   بليط مسافرتي کوتاه به هونولولو را مي،با فارغ شدن از اين احساسآنوقت 

  و يايجنايجديدترين فيلم . روند به لندن، پاريس و يا نيويورک ميبرا خريد 

کنند و يا اخبار دهشتناک جديد را که از تلويزيون پخش  وحشتناک را تهيه مي

روند، بدون اينکه بدانند  ساعتها در اينترنت از اين جا به آنجا مي. کنند شود نگاه مي مي

 يا در چت با کساني که نه .خواهند جا چه ميدر آن واقعاو يا به رو خود بياورند که 

اهميت و  چيزها بي   بر سر،شناسند و هرگز تمايلي به شناختن آنها دارند مي

 آنقدرخوانند که   ميکساني  در بارهها روزنامهتيتر  سردر. کنند چت ميپاافتاده  پيش

نه و واژگواند که ديگر صورتشان به شکل ماسکي   زيبايي رفته جراحيتيغ زير 

ا در معده آنها  خواهند حلقه خوانند که مي  در آمده و يا در باره کساني ميمضحک
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د ان توانند اشتها خود را کنترل کنند و بقدر چاق شده  نمي خودکار بگذارند چرا که

 هستند  هم که پزشکاني،کنند  اصال از اين تعجب نمي.توانند قدمي راه بروند که نمي

 خبرنگاراني هستند که از راه انتشار اين اخبار پول ،دهند انجام ميها را  که اين جراحي

 ،خرند  ميکنند، تبليغ ميآنها هر نوع قرص و مواد را که در گوش آنها . آورند در مي

 يا وقتي که ياس بر د و يا لذت خود را افزايش دهند،تا مشکالت را از سر راه بردارن

مخالف تردد زياد وسايل نقليه در خيابانها . ندبر شود به مشروب پناه مي آنها چيره مي

 .اند  کردهوارد برايشان ها بسيار زياد خرند که از فاصله هستند اما محصوالتي را مي

است،  ميگوهايي را که در دريا شمال گرفته شده و در مراکش پوست آنها کنده شده

آنها وقت خود را . تاس ببار آمده ايتالياشده ولي در  هويجي را که در آلمان کاشته

ها  در برگهخود را غرق گذرانند و يا  جلو تلويزيون و با عوض کردن کانال مي

  .کنند شکايت ميخود  از وقت کم  هميشهکنند و مي مجالت مصور

 هستيگويند همانطور که   هستند که به آنها مي کسانيدائم در پي شنيدن عقايد

 که با ديد علمي شودپيدا نيز  ک متخصصيدرست است و سپاسگزار خواهند بود اگر 

يک هم  شايد .  برا هميشه تصديق کند،طرفانه آنها را در اعتقاداتي که دارند و بي

 برا را دستورالعمليخوانند که ا بخرند و با اين انتظار آنرا براهنما استفاده از مغز ر

، ر آن پيدا کنندمحافظت از اين به اصطالح مهمترين ارگاني که در اختيار دارند د

  . کنند استفاده شکل کنونيبدون اينکه الزم باشد از مغز به نحو ديگر و متفاوت از 
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  صدماتدامنه  کم کردنعالئم اختالل و 

  

برا آن  ديگر آنطور که ،دستگاهآن  که شود باعث ميي  دستگاههراستفاده غلط از 

يک چيزهايي در آن  هر دستگاهي از نيز با استفاده غلطاغلب . کندنعمل  ،ساخته شده

 دستگاه تبديل به آشغال کل ،شوند و اگر آدم بدشانسي بياورد با يک اشتباه خراب مي

توان جلو رسيدن خون را به  مي. در مورد مغز هم همينطور استاين موضوع . شود مي

بس حبا (گرفت، جلو رسيدن اکسيژن را به آن گرفت ) با فشردن شاهرگها(مغز 

با مثال (يا عملکرد آنرا بقدر به هم ريخت که نتواند دوباره به خود بيايد و ) نفس

قبل از اينکه همه صاحبش تا کند  مياعالم خطر در اين مواقع يعي بطور طبمغز ). سم

 اعالم  اين نوعتواند  ميتنها کسي. دهد به اين اقدامات خطرناک پايان  چيز از بين برود

و  کارآيي مغز به الزم بودن و خود را باورکه  مغز را ناديده بگيرد هاخطر

  .باشدها مغز برا هميشه از دست داده  توانايي ارزشمند

کننده کار   مکانيسم حفاظتيکحداقل  )مانند کامپيوتر(   دستگاهها پيچيدهدر تمام 

. کند حفاظت مياوپراتور ها بسيار نامناسب   استفادهکه از دستگاه در مقابلاند  گذاشته

 ،ها غلط ولي اين استفادهاستفاده غلط بکند، از دستگاه سرهم  پشتتواند   مياوپراتور

 بدهد  کار را که بايد انجامفقطدستگاه  بلکه ،شوند  نميدستگاهمنجر به خراب شدن 

 به پايان تواند نميخواسته انجام بدهد  مياوپراتور  کار را که  و يادهد نميانجام ديگر 
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 کامپيوتر برا و ، از کامپيوتر خود نباشدجانبه همه قادر به استفاده کسي که. رساندب 

  .بيشترجعبه باز با قابليت  خواهد بود و يا تبديل به يک مدرنيا ماشين تايپ 

تنها فرق بين کامپيوتر و مغز . در مورد مغز هم اين موضوع دقيقا به همين شکل است

در گيرد  ا که از آن صورت مي فاده نوع است وابستگي بهدر اين است  که مغز در

 در آن کاررفته به شکل   اول بوده بلکه رفته روزهمان مغز نيست کهادامه ديگر 

شود و يا يک   يا يک ماشين تايپ مي مغزيعني. از آناستفاده مطابق نوع  ،آيد مي

 نوع با آن اين نيست کههوشيار کردن ما به نيز مانند کامپيوتر قادر به مغز . بو گيم

، حال چه اينکار را از سر عدم هستيم  آنها قابليت استفاده از آن در حال تقليل دادن

. بنا به عادتيا  و شقي  علم به امکانات موجود دروني آن انجام بدهيم و يا از رو کله

مغز تا زماني که .  وجود نداردرابطه فرقي در اين ، هيچ مثل کامپيوتر،برا مغز

 و برا آنها عمل الزم ادراک کندا دنيا درون و بيرون را به موقع تواند تهديده مي

 که از  يک بعد  به نوع استفادهصاحبش اصال تالشي برا متوجه کردن ،را انجام دهد

 راهبردهابا کند که نتواند  زماني اعالم خطر ميفقط . کند دهد نمي آن صورت مي

در آن صورت تنها  چرا که ،کند متعادل دوبارهرا  خود نظم بهم خورده کنوني

تعادل  زماني که هر. شوند ميتعادل خارج حالت پرداز درون آن از  فرآيندها داده

 دهد العمل نشان مي  با ترس و استرس شديد عکس، مغزبهم مي ريزدمغز ما نظم دروني 

م بعضي از انسانها بدنبال اين نوع اعال. است تغيير کردهفهميم که يک چيز   ما ميو

دهند و دوباره دقيقا همان  العمل نشان مي شانه باال انداختن عکسخطر نيز تنها با يک 

که . تا زماني که جسم و يا روان آنها بيمار شود. دکردن که ميبرند  مي پيشکار را 

مغز  ه در اين زمانآخرين ترمز اضطرار است کاعالم خطر اين در اين صورت 

شانس برا تغيير نوع استفاده از يک  نشانهبه را ارها طاخکسي که نتواند اين . کشد مي

 و يک زماني هم به مغز رسيده است به انتها اقدامات ممکن ديگر ،بفهمدخود مغز 

  . رسد  متخصص ميکمکي افرادانتها اقدامات 
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  استانسان برا بيرون رفتن از يک چنين جاده تنگي که بر رو آن قرار گرفته

 بخصوص احتياج به حمايت انسانهايي .ايت انسانها ديگر دارداحتياج به کمک و حم

 هر چه مغز يک .کنند که به نحو متفاوتي نسبت به و فکر، احساس و رفتار ميدارد 

 به همان نسبت خطر توجه نکردن ،داشته باشدتر  انسان با انسانها ديگر پيوند پيچيده

توان   بهتر مينيز و به همان ميزان ،دشو به اشتباهات فرد در استفاده از مغز کمتر مي

  . شکوفا کردواقعاا که در مغز وجود دارد را  جانبه امکانات استفاده چندين

شود و هر کسي که کامپيوتر خود را به يک شبکه   شامل کامپيوتر هم ميموضوعاين 

 و ا را که از اين راه در اختيار جانبه  قدر امکانات چندين،کند  وصل ميکامپيوتر

ا هم  ريز و شکل دادن به چنين شبکه اما حتي در پي. گيرد خواهد دانست ميقرار 

 ،افتد که يکي و يا تمام افراد يک گروه گي اتفاق مي بساده. به راه اشتباه رفتتوان  مي

 کامال خاص شخصي و ها انگيزها بسيار مناسب برا رسيدن به  اين شبکه را وسيله

با  کسي وقتي. استفاده قرار دهند ات خاص خود مورد سوءبرا گسترش دادن تصور

اهداف خود همواره بيشتر تمام شبکه را برا رسيدن به که د اين روش موفق شو

 نهايتا برا ،دهد ا که شبکه در اختيار قرار مي جانبه بجا امکانات چندين ،دتجهيز کن

کردن افکار، احساسات برا دستکار ند، مثال ک مياز آن استفاده خاص يک موضوع 

  .و اعمال تمام کساني که در آن شبکه بهم مرتبط هستند

که تمام کامپيوترها  برخورد کرد اين صورتبه  با اين خطر  تاکرد سعي توان مي

 خواهد از ميخود  که به شکلي  که هر کسي بتواندداد طور سازمان راشبکه يک 

چيز اما . سراغ گرفت بايد در آينده را  اين کارنتيجه.  استفاده کندامکانات آن شبکه

 را شکوفاييچيز است که مغز انساني ب همان ،بدست نخواهد آمد از اينکار که

يعني رشد و شکوفايي مغز انساني .  چندين جانبه خود به آن احتياج داردها قابليت

هر ست که انسانها متعدد و متفاوت ني  چندين جانبه باپيوندوابسته به به اين خاطر 

 را با يکديگر تعويض  خودها و کاالها متعدد و متفاوت بتوانند  نظرات، ايدهکس 
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يکايک انسانها با و خالصانه ا عميق  رابطهبه احتياج  انسان برا اينکار بلکه .ندک

هر کدام ها متعدد را که   تجربه، حتي اگر تعداد آنها کم باشد، تادارديک گروه 

 گنجينه راه و از اينقرار داده يکديگر  در اختيار اند آور کرده در طول زندگي جمع

 گسترش ، با يکديگرافراد آن گروهآميز روزافزون   از راه درهم،ها گروه تجربه

  .پيدا کند

کنند و مغز   ميمعاملهبا يکديگر فقط شوند و  فقط از کنار يکديگر رد ميوقتي انسانها 

ها جمعي   حتي اگر گنجينه تجربه،است  منطبق کردههخود را با اين شيوه استفادآنها 

 چيز ، آن را تهديد کندپاشي تر شود و خطر از هم نده شکننيز روزبروز تمام جامعه 

 خود يت؛ حداقل مادامي که اين جامعه در کل که جلو اينکار را بگيردافتد اتفاق نمي

  . فعال استبه نحو 

 که در طول عمر هميشه در برابر مسائل بيايدي بر سر انسانتواند  ميهمان باليي که 

در نيز  يک جامعهبر سر تواند  ، ميبرد  ميمختلف فقط يک راهبرد مشخصي را بکار

پذير و خالقيت  رفته انعطاف رفتهدر اين صورت جامعه نيز يعني . بيايد کليت خود

ايي که نسبت به همه چيزهحساسيت خود را رفته  ، رفتهخود را از دست خواهد داد

اهميت تلقي   را بيتغييرات و  از دست دادهکنند لزوم تغيير راهبردها را گوشزد مي

 وقتي که قادر ،شود  زير بار خشکي خود خرد مي يک روزنهايتا نيز. خواهد کرد

 ها نو و مناسبتر حل  و بدنبال راهبکشد است کنار راهي که در پيش گرفتهنباشد از 

يک  وقتي .است خود برا خود بوجود آوردهآنها را ه برا حل مشکالتي بگردد ک

دوباره از نوع ديگر پيوندها عصبي مغز خود را نياز دارد که در اين مواقع  فرد

 ساختارها دروني خوددهي نوع ديگر از  در سازمانجامعه نياز يک سازمان بدهد، 

   .کنند تعيين مي  را جامعهآنکه افکار، احساسات و اعمال اعضاء ، ساختارهايي است

 اين ساختمان  که رايزمين . نيستيسختکار   درونيساختارهااين در حقيقت ديدن 

سازند که به دوران کودکي  مي گرايشاتي و باورها بر رو آن بنا شده است
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  تاثيراتي رازميناين  بر رو .اند گردند و قبل از تولد کودک نيز وجود داشته برمي

 همينطور ،توان ديد  مي راگذارند مي فکر و احساس بجا درکه خانواده و مدرسه 

 ارتباط وسايل  ازبزرگساالن واز ها،  از همسن و سالفرد که را  گرايشاتي و باورها

سازند تا و   مي فرد رامعيار قضاوتهابه همراه هم، همه اينها  .کند ميجمعي کسب 

در طي  شخصي فرد ها مام تجربهت.  کند بر اساس آنها دنيا را تجربهبتواند در زندگي 

 ها تجربهيعني تمام ، شوند  بنا ميزميناين رو دوره آموزشي و زندگي شغلي، بر 

ا بر رو زميني   آنها خانهبا هايي که ، تجربهيک انسان در حال رشدممکن برا 

ساختارها،  اين با زندگي در درون .است  که قبل از تولد او نيز وجود داشتهسازد مي

در اين دنيا چيزهايي که به و  يعني دارند، هستند و کارآيي سودمنديزهايي که چ

  .شوند  ساخته مي،دهند  امنيت و ثبات دروني ميکنند و کمک مي

ترين و کارآمدترين  مناسب به عنوانکنند و  مي بوق و کرنا در که امروزه آن چيز

 زندگي  وان مهمترين تجربهو به عن  به ثبات دروني و امنيتدست پيداکردنراه برا 

 از راه ، به استقالل ماد و رواني استپيداکردندست شود،  اکثريت مردم تبليغ مي

آور به   از راه رو- ممکن نشد ها  اگر اين-بدست آوردن قدرت و ثروت يا 

  . سمبولها اجتماعي قدرت و ثروت

 و کسب احساس  که به همان اندازه برا روبرو شدن با ترسها فرددومي،راه 

جذابيت خود را از ديگر در عرض سالها گذشته راهي است که  ،امنيت مهم است

 هر فرد ها دانستني وقتي که. يعني راه دست يافتن به دانش و مهارت. است دست داده

 شود  فرد ميها قابليتمهارتها و کامپيوتر جانشين  و شود ميدر سيل اطالعات خفه 

خانه و بيکار  و مهارت،   تجربهدارا  تعداد بيشتر از انسانهاهر روزاز اين راه و 

  .دهد  از دست مي ، دانش و مهارت به اجبار ارزش خود را در جامعهشوند مينشين 
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 امنيت و حمايت در زندگي دست پيداکردن بهبرا تواند  ميانسان سومين راهي که 

. ٣٧ اجتماعيگروهدر  خود راي بيجاپيدا کردن راه  ، راه پيوند اجتماعي است،برود

 به عنوان را  خود، که در طول زندگيرا در پيش بگيرنداين راه توانند  تنها کساني مي

زماني که فقط  ،اند آموخته  کساني که.اند تجربه کرده تريک عضو از يک کليت بزرگ

قش نگروه اجتماعي خود افراد  بين پيوند بر انسجام ندقادرکنند  را ايفاء ميسهم خود 

ن راه را نيز امروزه اي. رسند بگذارند و از اين راه به احساس امنيت و حمايت مي

 اينجاست که اين اندک  درکنند و نکته بسيار بغرنج  انتخاب ميانسانها کمتر

  . هستندپر نفوذها  انسانها نيز اغلب در پست

 با پيوند در ها متعدد و زياد  تجربه بهنياز برا استقالل ماد و روانيانسان 

 بکارگيربا و اضافه کند  خودها   دانستنيبرمدام قادر باشد  تا داردانسانها ديگر 

آنرا فقط در اين صورت امکان .  کسب کندا جانبه  مهارتها چندينها خود دانستني

کار که چطور و برا چه  انتخاب کند  وبگيردتصميم خواهد يافت که آزادانه 

  شکل تغيير درقادر به تغيير خود وفرد زماني . ود استفاده کندخواهد از مغز خ مي

غلط بودن رود و  راهي که ميابتدا به غلط بودن خواهد بود که  استفاده از مغز خود

. به خود آمده باشدتکان خورده و بشدت از اين اشتباه  و برسدانتخاب تاکنوني خود 

از است که بسيار از انسانها، عميقا به ، نيبرا اينکه تمام يک جامعه بتواند تغيير کند

 رفتن به امکانزماني . گذر روزگار دخيل هستندچگونگي اين درک برسند که در 

در آينده به چه چيزهايي بايد  هر انساني بداند که ابتداوجود دارد   ديگريک راه

يد بسيار  با، اولکه تمام جامعه راه ديگر را برودبرا اين. توجه کندبيشتر از امروز 

                                                 
 با جامعه که در زبان آلماني به آن  Gemeinschaftا است برا کلمه آلماني  گروه اجتماعي که گزينه  ٣٧

Gesellschaftا تعريف کرد که  توان در اين تفاوت پايه اساس اين تفاوتها را مي.  تفاوتهايي داردگويند  مي

تک اعضاء گروه بر اساس عالئق متعدد و مشخص جمعي يک گروه انساني  گروه اجتماعي بر اساس مشارکت تک

 قوانين مدني و جامعه بر اساس) مانند گروهها مذهبي، گروهها سياسي، گروهها علمي و غيره(گيرد  شکل مي

 .م. و در غالب يک کشور



١٧١ 

آنها اين هدف هدف مشترک آنها چيست و  به توافق برسند که اين بارهاز انسانها در 

  .برد ميبه کجا را 

کنراد «اين شناخت را ساليان پيش . »ما حلقه واسط بين ميمون و انسان هستيم«

 تا تصميم ، داريمآنراهنوز امکان . رويم به ما داد ميهم اکنون  در راهي که »لورنتز

  .ها خود نمونه باشيم برا بچهما  تا ، کجا برويمبهخواهيم  ميواقعا که  يريمبگ
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١٧٣ 

  

  

  

  گارانتي 

  

تا به  نوع استفاده از مغز خودکه در  يد اين راهنما به اين نتيجه رسيداز خواندن اگر بعد

را  شديد وجود شما اامني احساس نبه اين خاطرو  ايد  زياد داشتهها ارسايينامروز 

نه تنها شما در اينصورت  چرا که ،به فال نيک بگيريداست، اين احساس را  فرا گرفته

  .داريد ي انسانمغزهمچنين زنده هستيد بلکه 

پيشنهاد  ، به شمادر خود نداريدچنين احساسي پايان رسانده و ه اما اگر کتاب را ب

  ...زيرا  ، مراجعه کنيديک متخصص به است دير نشده تا کنم مي

  

  ، ) حس نکندهيچيا بفهمد و و ( نفهمد سي که هيچ ک«

                       .» نيستا بيش مرده

  

  گراسيان
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