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 مغز و ذهن 

 عملکرد نیمکره های مغزی 

عبارتی  گرم وزن دارد، به 1511مغز ما بطور متوسط 

آید، مغز حدود یک  پکنجو وزن به دنیا می وقتی نوزادی

و مغز انسان رشد یافته ترین مغز  او را شامل می شود

 . در بین موجودات جهان است

مسئول کنترل حرکات و حس های بطورکلی نمیکره چپ 

کره  که نمی ست، در حالی بدن ا ست  سمت را بدن در  لف  مخت

ترل ست کن هده دارد را به ع چپ را  مه  حال . نی با این

کره  مال دو نیم طور اع کدام ب هر  بوده و  شابه ن کامالً م

صص  یژه ای تخ کات و مال و ادرا برای اع یزی  شگفت انگ

یافته اند و بطور مکمّل و هماهنگ نقش خود را ایفا می 

 . کند

( Right handed)درصد افراد راسکت دسکت  81بطور مثال 

آنان مراکز مربوط به درک و فهو هستند که در اکثریت 

نان  چپ آ کره  کردن در نیم صحبت  تی  کز حرک کالم و مرا

بارزتر  طور  ست ب کره را که نیم ست در حالی شده ا قع  وا

حوه  ست و در ن شده را دارا شته  مات نو نایی درک کل توا

نین  گذارد، همچ می  تأثیر  کالم  جانی  ساس و هی براز اح ا

درک عککالی تشککخیص اشکککال هندسککی و فمککایی، موزیکک  و 

 . مفاهیو هنری توسط نیمکره راست مغز صورت می گیرد

از طرفی بررسی منطقی و ارتباط سیستماتی  مسائل و 

رویدادها و تجزیه و تحلیل آن ها در نیمکره چپ صورت 

می گیرد، در حالیکه نیمکره راست با توانایی ویژه ای 

در درک فمایی اشیاء و تصاویر و محتوای احساسی جمالت 

شککنیداری نقککش ویککژه ای در ابککراز احساسککات و حککا ت 

 .هیجانی انسان ایفا می کند
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کز  چپ را مر کره  توان نیم می  لی  ندی ک ی  جمعب در 

سو  کز تج ست را مر کره را قی و نیم سبات منط کر و محا تف

 .قلمداد کرد( pleasure)خالق و لذت 

 مغز و یادگیری 

ثرات  صور در ا جودات مح مه مو ند ه یز مان سان ن ان

های ژ خی رفتار سبب بر که م شد  می با تی  کی و وراث نتی

گردد می  سان  یزی در ان ما . غر ین ا یادگیری ا نایی  توا

می کان را  ص ام که از ح هد  پا را د موروثی  حدود  ار م

و بر توانایی های ذهنی خود بیافزاید، به فراتر نهد 

عبارتی مغز بر مبنای ژن های وراثتی ساخته شده است، 

اّما از گهواره تا گور با رویدادهای مختلف تغییر می 

ما را  بالقوه  نات  قط امکا کی ف ستعداد ژنتی ند و ا ک

مهیا می کند ولی محتوای واقعی فعالیت هایمان امری 

ست  پذیر ا موختنی و تغییر ثر آ که اک نای  ین مع به ا

حیوانات بعد از تولد و رشد دارای اعمال غریزی هستند 

یزی در  طور غر که ب ند بل ته ا یاد نگرف ها را  که آن 

طول  که در  ست  یل ا مین دل ست و به شته ا جود دا غزش و م

 . هزاران سال اعمال او هیچگونه تغییر محسوسی نمی کند

جارب  موزش و ت یادگیری و آ سان  که در ان در حالی

زندگی نقشی فعال در عملکرد مغز دارند و می توان با 

سیله  غز بو های م ندی  بر توانم ها  ندی از آن  هره م ب

کس  بر ع فزود و  ته های آن ا بین یاخ طات  فزایش ارتبا ا

شد  یادگیری مهیا نبا موزش و  برای آ طی  شرایط محی گر  ا

شکوفا نخواهد شد به عنوان  توانایی های بالقوه مغز

و  سالگی تکّل سیزده  تا  یت  کودکی از طفول گر  ثال ا م

نیاموزد، فرا گرفتن این عمل برایش غیر ممکن خواهد 

شد و اگر کودکی با مقداری اسباب بازی و اشیاء دیگر 

بازی نکرده باشد، هرگز قادر به ساختن اشیاء پیچیده 

 . تر نخواهد بود
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  حواس پنجگانه

ها راه یرون از  تن هان ب با ج سان  باط ان ارت

نه  حواس پنجگا یق  شنوایی، )خود از طر نایی،  بی

مس شایی و ل یایی، چ حل درک و ( بو که م شد  می با

به  مغز قرار دارد، کهتجزیه و تحلیل آن هادر 

رغو همۀ پیچیدگی هایشان، این حواس در مقایسه 

ضعف های بارزی نیز دارند و  حیواناتبا برخی 

ندهان را ج می کن ها ادراک  فاوت از آن  به مت  ،

عنوان مثال قدرت بینایی در عقاب، توانایی جهت 

صدا در  کاس  شخیص انع قدرت ت ندگان،  یابی در پر

 . ها نمونه های از این تفاوت استخفاش

در چنین شرایطی اعمال ما نتیجه اطالع رسانی 

مداوم توسط حواس پنج گانه، محفوظات قبلی که 

ی، مدرسه و جامعه جربیات کودکتوسط والدین و ت

می باشد،  ،هایی که گرفته ایو و دانش و آموزش

براین اساس نحوۀ تعلیو و تربیت و دانش ما از 

نقشکی اساسکی در  ؛ عرف و سنن درست یا نادرسکت 

فاهیو و  مام م ند و ت ما دار گرش  کرد و ن عمل

در مغز او  و انسانمعیارها در محور وجود ماّدی 

  .شکل می گیرد
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 تفاوت مغز انسان و حیوان 

یات  به تجرب یب دادن  ظو و ترت مداوم و ن یادگیری 

ندیشی و گذشته یکی از ویژگی های انسانی است که دورا

 . آینده نگری او را سبب می شود

برای کنترل اعمال و عمالت انسان تنها بخش محدودی 

می از  خش مه شود و ب می  ته  کار گرف به  سان  غز ان از م

و ما قبل پیشکانی ( frontal lobe)ه پیشانی مغز که در قطع

(prefrontal ) قرار دارند با سایر مراککز مهکو ادراککات

صیت و  ند شخ که فرآی ستند  مرتبط ه غز  تی م سی و حرک ح

ادراکات عالی ما در آنجا شکل می گیرد که ما را قادر 

می سازد آینده نگر باشیو و با توجه به پاداشی که در 

آینده خواهیو گرفت، اعمال کنونی خود را تنظیو کنیو؛ 

این همان فرآیندی است که دانشجو را به تحصیل علو، 

ه تحقیق و کشاورز را به کشت محصول راغب دانشمند را ب

 . می کند

در حالی که در حیوانات هیچ کیفیت ابتدایی دیگری 

که قابل قیاس با چنین نقشی باشد وجود ندارد، مگر در 

حیواناتی که در مدارج با ی پلکان تکامل قرار دارند 

و آسیب های قطعی پیشانی مغز سبب ( ها مانند میمون)

فتن خود بین ر سبت  از  عاطفی ن فاوتی  بی ت گی و  انگیخت

 . به خود و دیگران می شود

این فرآیند منحصر به فرد یعنی توانایی طرح نقشه 

عه  گردد و جام می  نده دور  پاداش در آی عث  که با هایی 

( postponement Grafication)شناسککان بنککام تککأخیر لککذت 

سکت ککه رفتکار مکا را از اند، ویژگی بکارزی انامیده

ریزی جدا می سازد و منشاء آینده نگری در غ واکنش های

 . انسان است

خواهیو  گر ب کامپیوتر ا با  خود را  غز  بارًا م اج

که  چرا  یو  شکاری دار فاوت آ با آن ت نیو،  سه ک مقای
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حل  ی  راه  مواره  ساله ای ه هر م حل  برای  کامپیوتر 

دقیق و مشخص دارد، در حالیکه در زندگی واقعی انسانی 

فردی  به  صر  یق و منح حل دق سائل دارای راه  گز م هر

شخص،  جارب هر  نش و ت شی، دا ضریب هو ساس  ستند و برا نی

 . راه حل های گوناگون وجود دارد

ستیو  یادگیری ه شین  ی  ما ما  قت  که از در حقی

گهواره تا گور اینکار را بوسیله مناطق مشخصی از مغز 

ن هیو و در فرآی می د جام  موزش  دخود ان به آ و کسب تجر

های جدید که به افزایش ارتباطات بین سلول های مغزی 

(Synapse )می انجامد، بر توانایی مغز خود می افزاییو و

متناسب با دانش و تجارب خود دست به انتخاب می زنیو 

  .جهان بینی حود را شکل می دهیو  و
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 خواب و تعبیر رویا 

بازنگری  یدن و در  خواب د نیو  می بی شری  چه ب تاریخ

رویاهای شبانه نقشی بارز در باور انسان ها بر بقای 

هر  ست،  کرده ا فا  جان ای سو از  گان و جدایی ج روح مرد

ند  کرده ا شخص  صاب م لوم اع سی و ع ست شنا لو زی ند ع چ

خککواب دیککدن منحصککر بککه انسککان نبککوده و در همککۀ 

تکامل قرار پستاندارانی که در رده های با تر پلکان 

دارند خواب دیدن و رؤیا وجود دارد و بخشی از فرآیند 

 . افزایش مهارت های زیستی آنان است

( Biological clock)در مغز انسان یک  سکاعت بیولوژیک  

که جود دارد  تونین و هورمن مال سطه  ظیو  با وا حل تن مرا

خواب  ی   که  ست بطوری هده دار ا یداری را ع خواب و ب

به دو مرحله کلی تقسیو کرد که در طبیعی را می توان 

 . ی  خواب شبانه چندین بار بطورتناوب تکرار می شود

در مرحله اول خواب به تدریج عمالت بدن شل شده و  .1

ضربان قلب و تنفس کند می گردند و امواج مغزی 

سلول های مغز استراحت  مؤیدریتو های کندتری که 

کند است، بخود می گیرد که به نام خواب با اموج 

(slow waves sleep )اطالق می شود . 

REM (Rapid Eye Movement )در مرحله دوم ککه بنکام  .2

لی  ته و لج گرف لت ف بدن حا مالت  شود ع می  نده  خوا

حرکات سریعی در کره چشو ها ایجاد شده و ضربان 

قلب و تنفس نوساناتی مثل حا ت بیداری و هیجان 

مه  مدتًا در نی که ع خواب  له از  ین مرح ند، ا دار

از ککل خکواب را % 21دوم شب صورت می گیرد حدود 

مه آن ستکه ه هو آن ته م شود و نک می  به شامل  چه 

عنوان خواب دیدن و رؤیا می بینیو در این مرحله 

 . از خواب صورت می گیرد
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له از  ین مرح شخص را در ا گر  ستکه ا لب آن ته جا نک

خواب بیدار کنیو به سرعت وضعیت هشیاری و انطباقی را 

ثر  فی اک می آورد و از طر ست  به د یداری دارد  که در ب

رویاها و خواب هایی که به خاطر می آوریو آنهایی است 

یده  خواب د شدن در  بل از بیدار  ئل صبح و ق که در اوا

 . ایو

ل عات ع توای مطال که مح ند  شان داده ا صاب ن وم اع

ید،  خاطرات، عقا لی،  جارب قب با ت مو ً  فراد مع خواب ا

فرد  های  ها و باور ستگی  یق، دلب بان، عال نگ، ز فره

ارتباط تنگاتنگی دارند، به عنوان مثال در افراد کور 

توای هیچ  صی در مح هره مشخ یا چ صحنه ای  خاطره و 

صوات که ا ندارد در حالی جود  شان و ماس و رؤیای حس ت  ،

 . تجارب احساسی آنان در رؤیای آنان نمود می یابند

 

 محتوای رویاها 

جامع  سی  که ی  برر ست  شان داده ا سانه ن و کارشنا

خرین روز  که در آ قایعی  کار و و با اف ها  توای رویا مح

ته  ی  هف که از  جاربی  یدادها و ت تاده و رو فاق اف ات

ست و  مرتبط ا مده  پیش آ یدن  خواب د تر از  بل  ته ق نک

کلیدی در آنستکه رویدادهای ی  هفته اخیر نقشی در آن 

قه  ضبط و طب حل  ستکه مرا ید آن مر مؤ ین ا ند و ا ندار

یاز  مان ن ته ز ی  هف به  هو  جارت م خاطرات و ت ندی  ب

غز  ندگار در م ظه ما شی از حاف نوان بخ به ع تا  ند  دار

 . ضبط شوند

لذا خواب و رویا هیچ ارتباطی با عوامل فوق طبیعی 

منشاء غیبی نداشته و ناشی از عملکرد مغز می باشند و 

که با بکار انداختن شبکه های مختلف حافظه و خاطرات 

سککتگی هککا و باورهککا و ضککمیر  و بککا بکککارگیری دلب
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های وسیعی از مغز را در مرحله  هر فرد،بخشناخودآگاه 

فعال می سازد و لذا هیچ نقشی در پیش گکویی  REMخواب 

ند نده  یدادهای آی ها رو خواب  یل  یه و تحل ارد و تجز

برای  یدی  ند کل می توا ها  بره تن شکان خ سط روانپز تو

 . ناخودآگاه فرد باشد خت چالش های فکری وضمایرشنا

بر این اساس رؤیاهای انسان های اولیه از مردگان 

یات و  برای ح سان  پذیری ان شاء باور که من شان  و اجداد

ین ارواح  گذاری ا ثر  گان و ا قای ارواج رفت یات ب بر ح

کامالً منشأیی انسانی داشته و خواب و زندگان بوده است 

یکی از صدها فرآیند مغز می باشد که درون رؤیا تنها 

 . جسو ماّدی ما به وقوع می پیوندد
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 غریزه و انسان

د  بدو توّل نات در  سایر حیوا ند  یز همان سان ن ان

های  نای الگو به مع صی  یزه اختصا نه غر دارای هیچگو

یدۀ  های پیچ کاس  عه ای از انع بوده و مجمو تاری ن رف

یه  یز اول ستی و غرا های زی عدادی نیاز عالوه ت به  ساده 

ویژگی های ذاتی فرد را تشکیل می دهد و وجه تمایز وی 

برای  سان  غز ان شگرف م ستعداد  جودات ا سایر مو با 

حوزه  یق در  عات عم ست و مطال به ا سب تجر یادگیری و ک

 »ان داده اسکت عصاب نشکروانشناسی رفتارگرا و علوم ا

خوش  سات  یا احسا پاداش و  سب  با ک مراه  که ه جاربی  ت

 . « دنآیند باشد نقش مهمی در یادگیری دار

و ( Jim old)مطالعات دانشمندانی ماننکد جکیو اولکد 

شین  ئدۀ پی غز در قا شی از م شان داد در بخ کارانش ن هم

سیستمی که کالبدشناسی وجکود دارد ککه ( Limbic lobe)آن 

ی چه در تحر شابه آن لذت م ساس  جاد اح جب ای   آن مو

گردد و  می  شود،  می  یری  فت گ شامیدن و ج خوردن، آ

شویق را  لذت و ت شریحی  سیرهای ت سی م صب شنا عات ع مطال

 . در مغز نشان داده اند

مع  نی در جوا ناع روا ضایت و اق ساس ر فی اح از طر

سب  بر ح که  ست  موختنی ا سابی و آ مری اکت سانی ا ان

یج آ های را جب الگو ها مو یروی از آن  که پ عه   ن جام

می گردد،  «تنبیه»و مقابله با آنها مستوجب  «تشویق »

یرا  شد ز می با فاوت  گر مت عه دی تا جام عه ای  از جام

یدادها  قی و رو یل منط یر و تحل برای تغی غز  نایی م توا

ما  های متفاوت  شت  ست و بردا ستوار ا یات آن ا بر تجرب

مان ع یدادهای پیرامون هان و رو فردی از ج فاوت  مل ت ا

 . بین انسان هاست
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 جهان در مغز 

درون مکا ناشکی از ( egoو بکه تعبیکر فرویکد )من 

عملکرد ذهنی است که خود مرهون مغزی ساخته و پرداخته 

هو ( انتخاب)ژن های وراثتی و محیط اطراف ماست و حس 

از کارهایی که مغز انجام می دهد الگوی  مانند بسیاری

ند  که در فرآی ست  نی ا مل ( من)ذه حیط و عوا با م

نایی را  ین توا ما ا به  یرد و  می گ گذار آن شکل  تأثیر

ترین را  سب  ندگی منا های ز نه  بین گزی که از  هد  می د

 .نیوانتخاب ک

ی است مادرزاد و از طرفی نابرابری و تفاوت استعدادهادرانسان هانه تنها ذاتی 

بلکه با تاثیر عوامل محیطی و اجتماعی مانند پیچیدگی تمدن ها وتوسعه فرهنگی 

واقتصادی در جوامع افزایش می یابدو پیچیده تر شدن وظایف ومشاغل تخصصی 

جامعه   و  که افراد در نظر گروه آشکارتر شده و سبب می شود  فاوت هات  ،این

در   استعداد های برتر جوامع  همه  در  و تقریبا گردند متفاوت  خوددارای ارزش

 اقلیت   میان این  در نیز  و ثروت تمرکز قدرت  و  جمع گشته  اقلیتی از انسان ها

 .حاصل طبیعی این تفاوت استعداد هاست

که   ست  بدان معنا ین  هان هیچ دا سانی از ج و ان

پیرامون خود برداشتی کامالً مشابه و یکنواخت ندارند و 

اساس الگوهای ذهنی مغز آنان متفاوت  تفسیر آنان بر

و ( unique)بوده و هر انسان به عنوان موجکودی یگانکه 

منحصر به فرد و متمایز از دریچه ذهن خود به جهان می 

نگرد و به عبارت دیگر به اندازه نفوس انسانی جهان 

  .اوت و نگرش های متفاوت وجود داردهای متف

 

 تفاوت شخصیتی دوقلوها 

مطالعاتی که روی دوقلوهای با جنسیت مشابه ی  در 

کی کامالً مشکابه که ازنظر خواص ژنتی( Monozygot)تخمکی 

ست ، شده ا ند  ی   یکدیگر نان در  گر آ شده ا شان داده  ن

موزش  سان آ طور هم قًا ب ند و دقی شد یاب سان ر حیط یک م
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سات و  چه احسا شند گر باس بپو سان ل تی یک ند و ح ببی

رفتاری مشابه دارند اما همین دوقلوها ی  جنس از نظر 

 (شخصیتی متفاوت بوده و معمکو ً یککی از آنهکا غالکب 

(dominant) در حالیکه دیگکری بیشکتر عکاطفی(emotional ) و

ستکه ید آن که مؤ بود  هد  پذیرتر خوا تی در دو  تأثیر ح

ها لو  مه  ق شابه و شباهت با ه صیتی م کدام شخ ها هیچ

 . از جهان ندارند تفسیری یکسان

 اخالق و جامعه 

چه  نایی آن ند توا می ک جزا  یوان م سان را از ح ان

قت  ست و در حقی به ا سب تجر موختن و ک برای آ شگرف او 

 . آدمی برآیندی از عوامل ارثی و محیطی است( من)

نه  گذارد، هیچگو می  هان  به ج پا  کودکی  که  مانی  ز

دانش ازلی در ذهن ندارد و عوامل ارثی نیازهای زیستی 

را  (temperament)و فیزیولوژیکک  و نهککاد مککادر زادیککش 

برای برنامه ریزی های آینده پایه ریزی کرده و کودک 

هان  با ج سته  عاملی پیو نه در ت حواس پنجگا یق  از طر

جامعه، )می کند و عوامل محیطی  خارج شروع به آموختن

با تأثیراتی که در یادگیری ( فرهنگ، تاریخ و سنت ها

های  سانه  سه و ر ستان، مدر لدین، دو یق وا او از طر

گروهی دارند پایه های جهان بینی و ذهن او را شکل می 

 . دهند

ری شناسی تاریخ موید آنست که نابرابنظریات زیست 

هر بر شده در  سبب  سان ها تی ان با ذا که  تاریخی  هه 

ید  شرایط جد یدایش  گی و پ صادی ،فرهن شرایط اقت یر  تغی

ید  های جد یاز  سخگوی ن عه پا لی جام های قب ساختار  که 

برای گذار از « رهبر»،یا « مرد بزگ»،« فرد خالق»نباشد

های  نو آوری  به و  به تجر یاز  که ن هش  له و ج ین مرح ا

 ساختار شکن می باشد به عنوان قدرت سازنده جای خود

را در تاریخ پیدا می کندکه خود محصول و مظهر رویداد 
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نوین  شرایط  بان  حال نماینده و ز عین  تازه و در  های 

است و با با  گرفتن بحران ها نیاز به او افزایش می 

یابککد و او و همپیمانککانش را بککه قککدرت و عظمککت مککی 

ساند بوده.ر صرف ن لول  ما او مع که در  ا نه  مان گو وه

زخ می دهد ،با دخالت و نظرات او  پیرامون او حوادثی

کرات وی  صمیمات و تف ته و ت یدی گرف سیر جد حوادث  یز  ن

ین  بارتی ا به ع تاریخ دارد  سیر  بر م یادی  تاثیر ز

لول  مل مع خود عا که  شمارند  بی  لل  لول ع ها مع صیت  شخ

عادی  یام  که در ا ند،در حالی بوده ا عدی  سیار ب های ب

بی بهره و بالقوه باقی می ماندند و چه  ن رهبرانای

بسا اگر ناپلئون در عصر دیگری ظاهر شده بود بیش از 

 .باقی نمی ماند ی  گروهبان ساده ارتش فرانسه

مطالعات جامعه شناسی نشان داده است از سوی دیگر 

در جوامع بشری تمایل به کسب قدرت و مقام در افرادی 

در (Dominant)گر با شخصکیت هکای محاسکبه گکر و اقتکدار

مقایسه با افراد عاطفی بیشتر است و در چنین جوامعی 

با سوء استفاده از دیگران زمینه را برای  این افراد

ثروت و موقع سب  ند وک می کن فراهو  ماعی با تر   یت اجت

تدوین  غی،  سایل تبلی یری از و هره گ و قوانین با ب

قی  های اخال شند معیار می کو شار،  های ف گروه  جاد  ای

به آن مت ند و  سترش ده خود را گ غراض  منش و ا با  سب  نا

عادی  مردم  برای  تا  ند  شرعی ده قانونی و  ظاهری 

 . باورپذیر گردیده و به عرف جامعه تبدیل شود

زمانی امانوئل کانت فیلسوف شهیر آلمانی در برابر 

ستی  حت سرپر شریت ت گی از ب خش بزر چرا ب که  سؤال  ین  ا

اب ساده است، چرا که جو»: دیگران باقی می مانند، گفت

نی  کر نک خودت ف که  پذیرفتی  تی  شته … وق تابی دا و ک

تو  جای  به  که  شی  ند و کشی تو درک ک جای  به  که  شی  با

تو را  غذایی  مه  که برنا شکی  شد و پز شته با جدان دا و
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از این قبیل، دیگر نیازی به فکر کردن … تعیین کند و 

قّیو و تعقل نداری و برای دیگران آسان است که خود را 

 «.تو قرار دهند و معیارهای خود را به کرسی بنشانند

 

 

 !کشید آسمان بار امانت  نتوانست      

 قرعه فال به نام من دیوانه زدند     

 «حافظ »                  

ست ید آن ا شری مؤ تاریخ ب لی  سی تحلی تی  برر که ح

سم یان آ های اد سب معیار مؤمانی متنا سیر  نین با تف

یر و  ستخوش تغی ندد بوده ا حول  ثال ت نوان م به ع  ،

مارتین لوتر، کشیش آلمانی علیه سوء استفاده کلیسای 

اصکالح گکری »دست به اعتراض زد که به  1511کاتولی  در 

ستان فدهو « پروت شانزدهو و ه قرن  طی  که  فت  شهرت یا

ید و  پا گرد خونینی در ارو های  نگ  شاء ج میالدی من

ب خدا  نام  به  ها  ستان  ها و پروت ی   با کاتول نگ  ه ج

یکدیگر پرداختند و این سؤال برای مسیحیان از هر دو 

بران  کدامی  از ره سیر  ستی تف که برا شد  طرح  سو م

هایی از  چالش  ست؟ و  ست ا قدس در تاب م شان از ک روحانی

این دست هنوز هو در ادیان زنده جهان امروز مطرح است 
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نه  مذهبی نمو یادگرایی  کس بن بر ع یا  نی  شنگری دی و رو

 : حافظآن است و به قول  های بارز

 عذر بنه ودو ملکت همه راجنگ هفتکاد

 چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند

 

 دکتر ذبیح مدرسی

 

 


