اخطاریه




 -1بحث های مجمل در باره ی عمیق ترین محصوالت پیچیده
ترین سیستم شناخته شده ی فیزیکی در جهان ،بخصوص
برخالف همه ی بدیهیات ،ممکن است باعث سردرگمی شوند.
اگر چنین چیزی را باعث شدم ،پوزش می طلبم و هر اندازه که
دانش محدودم اجازه بدهد ،وقت گذاشته و آنها را شرح می دهم.
 -2گفته های من نباید در حمایت از ماتریالیسم مارکسیستی
تلقی شوند ،من یک فردگرای ،لیبرال ،و سکوالر ،بدون باور
به هر نوع ایدئولوژی دگم هستم.

اکثر افراد باور دارند که:


غیر از این که جسم هایشان از ماده ساخته شده:
 الف :دارای جان مستقل از ماده ی جسمشان هستند.
 ب :بر جسمهای آنها نفسی فراطبیعی حکمفرمائی می کند.
 ج :ماهیت غیر مادی ای به نام آگاهی در وجودشان
جریان دارد.
 د :دارای روحیه یا روان مستقل از مغز و جسمشان هستند.
 ه :ذهن مستقل تصمیم گیرنده ای دارند.
 و :در وجودشان روحی متعالی جایگیری کرده است.
 ز :دارای اراده ای مستقل یا آزادی هستند.

خواهیم گفت که:


جان پدیده ی حاصل از ساختار جسم است ،و بقیه
روان ،ذهن ،و اراده ی آزاد  ) . . .نمایانگر پدیده های محصول مغز
هستند .روح هم باور بی اساسی است که هیچ زمینه ی علمی
ندارد.



توجه به تعریف دو واژه الزم هستند





(نفس ،آگاهی،

پدیده ،محصوالت نهائی یا تنها محصول بعضی از فعل و انفعاالت هر سیستمی
است که ظهور کرده و قابل دسترسی برای انسان می شود.
نمایانگر ،آن چیزی است که از این پدیده به سطح دانستن (آگاهی) انسانها می
رسد و به عنوان حقیقت مقبول می افتد .حقایق مغزی با واقعیت دنیای بیرون از
مغز متفاوت هستند.

 فلسفه و علم، در سطح تقاطع دین،بحث ماهیت وجود انسان
)(زیست شناسی و زیست شناسی عصبی
Theism >60,000 years

Religion

Rationalism
2,500 years

N
philosophy

science
biology

neurobiology

Empiricism
300-400years
<100 years

مقصود مجمل من از این سه حیطه
 دین = باور به نامعلومات غیرقابل معلوم شدن(خدایان ،شیاطین،
فرشته ها ،وحی ،نبوت ،زندگی بعد از مرگ ،معاد ،روح ،جهنم و بهشت ،و).






فلسفه = سعی در معلوم کردن نامعلومات با استفاده از توان
منطقی و استداللی و قدرت کالم ناقص مغز انسان (مکتب های
گوناگون).
علوم نظری = معلوم کردن نامعلومات با مشاهدات میدانی و
جمع آوری شواهد و مدارک (تئوری تحول داروینی ،کیهان شناسی).
علوم تجربی = معلوم کردن نامعلومات با استفاده از ابزار
آزمایشگاهی بی طرف و منطق علمی .حیطه ی صحبت امروز

جسم







در ادیان ابراهیمی انسان از خاک رس ساخته شده (کلمه ی آدم در
عبری به معنی خاک رس کوزه گری است).
در فلسفه ی یونان باستان ،جسم انسان مثل هر جسم مادی دیگری از
آب ،آتش ،باد ،خاک ساخته شده (زیربنای باور خرافاتی چهارگانه
ی طبع های صفراوی ،دموی ،بلغمی و سودائی).
فلسفه ی مدرن از عناصر فیزیکی
در زیست شناسی :همه ی وجود انسان مطلقا ً از عناصر فیزیکی
ساخته شده است .هیچ عنصری مختص وجود انسان نیست.

جان در باور دینی


یک هدیه ی غیرمادی اضافه شونده به جسم است که خالق به هر
موجود جانداری عطا کرده و هر موقع اراده کند آن را طی یک فرآیند
دردناکی توسط یکی از کارفرماهایش از تن می کند.

 Vitalityیا سرزندگی در فلسفه

خاصیت حیاتی یا سرزندگی ،یک ماهیت اضافه شونده ی
غیرفیزیکی ،وغیرقابل توصیفی است که به جسم مادی اضافه
شده و به آن تمامی ویژگی های زیست شناسی را ارائه می دهد

جان یا حیات سلولی در علم زیست شناسی
تقریبا ً حدود  100تریلیون اتم در هر سلول بدن انسان
وجود دارند ،که همه در طبیعت یافت می شوند ،و بیش از
همه کربن ،ازت ،اکسیژن ،هیدروژن هستند و مقدار کمی
فسفر ،کلسیم ،منیزیوم ،مس ،روی ،ید ،کبالت و  . . .می
باشند.

جان در زیست شناسی


این اتم ها ،بر اساس فرمول ژنتیکی (ژنوم) به صورت میلیون ها عدد از
 25000تا 100000مولکول حیاتی متنوع (بستگی به نوع سلول) – اکثراً
پروتئین – و مولکول های غیر حیاتی ،و عناصر آزاد در داخل سلول شکل می
گیرند ،که نه تنها به سلول شکل متمایزی می دهند که مربوط به موجود تک
سلولی یا بافت خاص موجود چند سلولی است ،بلکه:



این مولکول ها براساس فرامین ژنومی بطور مستمر و با استفاده ی دائمی از
انرژی گرفته شده از محیط زیست ،در مقیاس های زمانی  10-15ثانیه با
یکدیگر فعل و انفعال می کنند.



محصول نهائی این فعل و انفعاالت یک پدیده ی نو ظهوری ) (emergentدر
سلول زنده ایجاد می کند که همان حیات ) (bioسلول است.

جان انسان در زیست شناسی
بدن انسان از  1023سلول ساخته شده است.
این سلول ها در بافت ها ،اعضاء ،و دستگاه ها بر اساس
فرمول ژنومی ،نه تنها به انسان شکل جسمانی خاصش را
می دهند ،بلکه مجموعه ی فعالیت های همکاری کننده ی
آنها با هم همان جان یا  vitalityیا سرزندگی شخص را
پدید می آورند.
.

مرگ سلولی و فردی
مرگ رخداد غیرقابل برگشت ناشی از فرو ریزی معماری
سلولی ،یا غیرقابل برگشت شدن فعل و انفعاالت مولکول های
حیاتی درون سلول با یکدیگر به علل بسیار زیادی ،یا نرسیدن
انرژی و مواد الزم ،یا اختالالت شیمیائی  -فیزیکی است.
مرگ تعداد کافی از سلول های بدن موجب مرگ فرد می شود.

غیرقابل برگشت بودن مرگ جسمانی





از آن جا که هر ارگانیسمی (چه تک سلولی ،چه چند سلولی) یا
حتی هر جسم غیر حیاتی ،محصول نهائی یک زنجیره فعل و
انفعاالت جبری فیزیکی است که بطور اتفاقی از بیگ بنگ (یا
ابتدای جهان ،هر چه بوده باشد) شروع شده ،دو باره سازی آن
محتاج تکرار مو به موی همان اتفاقات تا لحظه ی مرگ ارگانیسم
است.
کاری ناشدنی

”نفس“ یا ”خود“ یا ”من“ در باور دین




نفس یا خود هستی اساسی ،فرامادی ،و خاص هر فرد
است .ماهیتی جدا از جسم مادی که بر آن حکمروائی می
کند.
نفس با هدایت روح ،و با استفاده از نیروی فرامادی دیگری
به نام اراده ی آزاد ،تصمیم گیرنده ،قضاوت کننده،
قانونگذار ،برنامه ریز فکر و عمل ،مسئول و مجری اعمال
و افکار است (سلطان مستبد وجود).

”خود“ یا ”نفس“ در فلسفه



نفس ایده ی یک هستی واحد است که منشاء آگاهی بوده ،و
مسئول افکار و اعمال فرد است .بستگی به مکتب فلسفی ،من
یک عنصر فرامادی یا مادی است ،در نتیجه طی زمان (قبل و
بعد از مرگ) دوام پیدا می کند یا فرو می ریزد.

ساختار نفس در زیست شناسی مغز


نفس نمایانگر پدیده ی است که محصول یک ساختار چند
سطحی عصبی است ،که بر روی هم بنا می شود:


 -1پیش خود Proto-self



 -2خود هسته ای Core self
 -3خود گسترده ،یا خود اتو بیوگرافی
Extended Self, Autobiographical Self



Biology of Feeling the Self,
Magic of feeling the “I”


Biological self builds on 3 basic levels:





1- proto-self پیش خود
2-core self خود هسته ای
3- autobiographical self
خود زندگی نامه ای

Autobiographical
self

Core self

Proto-self

پیش خود






همه ی ما با نقشه ی ساده ای از جسممان در مغزهایمان متولد می
شویم که بطور دائمی بازسازی می شود.
نقشه ی هر نیمه ی بدن در شیار داخل – آهیانه ای طرف مقابل
قرار دارد ،اما نقشه ی طرف راست در ایجاد نهائی ادراک نفس بر
نقشه ی طرف چپ غلبه دارد.
نقشه احتماالً شکل جنین در داخل رحم است ،همان حالتی که ما
برای بخواب رفتن بخود می گیریم (وضعیت دیفالت).

در مراحل آخر آلزهایمر نفس های برتر فرو می ریزند
و بیمار دوباره وضع دائمی جنینی بخود می گیرد

یا وقتی در برابر خدای آسمانها

یا در برابر خدایان کوچکتر زمینی سجده می کنیم .خودهای برترمان را
به قربانگاه فرستاده و به سطح پیش خود فرو می بریزیم .فلسفه ی به
خاک اندااختن زیردست ها تا حداکثر نفس های آگاه آنها فرو ریزند.

پیش خود







پیش خود در سطح ناآگاه باقی می ماند ،لذا نه خود شخص و نه
هیچ کس دیگری به آن دسترسی ندارد.
ضایعات مغزی که محل آن را در دو نیمکره مبتال می کنند،
ادراک وجود یا هستی داشتن را فرو می ریزند.
شخص قادر به هیچ عملی نیست.
بسته به آسیب شناسی ،اختالل ممکن است قابل برگشت باشد
(آنسفالوپاتی ها ،اغماء قابل برگشت) یا نباشد (آسیب های
منتشر غیرقابل برگشت).

خود هسته ای چیست؟
هر محرکی که مغز آن را با ارزش ارزیابی کند ،نمایانگر پدیده ی ناشی از آن
نقشه ی پیش  -خود را عوض کرده و نقشه ی موقتی تازه ای می سازد .ادراک
این نقشه ی جدید همان ادراکی است که ما در هر لحظه از خودمان داریم .این
همان خود هسته ای ما است.
از آن جا که صحنه های ذهنی مملو از نمایانگران محرکات ،حداکثر هر سه
ثانیه و بال انقطاع عوض می شوند ،این ادراک نیز مطابق با آن ها تغییر کرده
ولی بدون درز و شکاف ادامه می یابد.

خود هسته ای
نمایانگر اطالعاتی است که فقط صاحب مغز به آن دسترسی
دارد:






تصورات و تخیالت ،و وضع و حال همین لحظه ی کلی بدن و جریان
نمایانگران تصورات و گفتمان درونی
اساس تشریحی آن قشر منتشر مغز درگیر در ایجاد نمایانگران است،
هر نمایانگری از طریق دریچه ی مربوط به خودش وارد جریان
آگاهی می شود (مانند پیکسل های صفحه ی تلویزیون یا یک فیلم).
یک پارچه کردن صحنه ی آگاهی در قشر لوب جلو پیشانی و تاالموس
به انجام می رسد.

بخشهای الزم برای شکل گرفتن خود هسته ای

خود هسته ای در همه ی مغز داران

 همه ی حیوانات مغز دار که صاحب آگاهی
هستند ،از خود این چنینی هم آگاهی داشته که
حداقل حاوی حس های درونی و بیرونی هستند.

ادراکات ناشی از پدیده ی خود هسته ای (انسان)




 -1حس درونی ) (interoceptionیا نقشه برداری وضع اندرونی بدن در
آگاهی ،از طریق ارتباطات شیمیائی – عصبی جسم با مغز (اطالعات مربوط به
متابولیسم ،مانند کمبود اکسیژن ،گرسنگی ،تشنگی ،پری مثانه ،و  ) . . .که
باعث می شود که رفتارهائی برای برتری دادن و ارضاء این احتیاجات اساسی
ایجاد شوند.
 -2حس بیرونی ) (exteroceptionتولید کننده ی نقشه ای از وجود شخص
نسبت به دنیای بیرون ،با استفاده از حس های عمقی ،حس حرکت ،حس های
سطحی ،بینایی ،شنوائی ،دهلیزی گوش (تعادل سر به تنه) که امکان تالش
برای بقاء در محیط زیست را مهیا کرده و ادراک کاذبی می دهد که جهان حول
شخص برپا شده است – ادراک ضمیر -مرکزی ).(ego-centric

ادراکات ناشی از پدیده ی خود هسته ای






 -3حس داشتن ذهن ) : (phrenoceptionنمایانگران
محرکات ناشی از فعالیت های خود – تولیدی خود مغز
(تفکرات ،تصورات ،تخیالت ،خالقیت ها ،ابداعات) (مستقل از
محرکات جسمی و محیطی بال فصل) در صحنه ی نفس هسته ای همان
ادراک ذهن لحظه ای است.
این همان ذهن دکارتی یا ذهن بوعلی سینائی است که بعداً به آن
ها اشاره خواهم کرد.
نمی توان پی برد که کدامیک از حیوانات غیرانسانی چنین
ذهنی دارند.

دریچه های باز شونده به آگاهی  ،تغییر دهنده ی نقشه ی پیش
خود ،و سازنده ی نقشه ی خود هسته ای

خود گسترده










ادراکات مستمر و بی درز و شکاف "خودهای هسته ای" طی عمر
شخص" ،خود اتو بیوگرافی یا خود گسترده“ ی او را بر پا می کنند.
این ادراک بر پایه ی سیستم های حافظه ی تصریحی یا رویدادی
(اتفاقاتی که فعاالنه شخص درگیر آنها شده) و تلویحی (حافظه ی
انفعالی) ساخته می شود.
از آن جا که مدارهای حافظه در همه ی قشر مغز بایگانی می شوند،
اساس تشریحی و تشکیلی خود گسترده همه ی مغز است.
اما ساختن دائمی ادراک آن محتاج توان دسترسی به انبار حافظه از
طریق هیپوکمپ است.
یک پارچه کردن نهائی آن وظیفه ی قشر جلو پیشانی است.

نقش هیپوکمپ در خود گسترده



از آن جا که ساختن حافظه و بازیابی خاطرات به هیپوکمپ
وابسته هستند ،خود گسترده ،در گام اول برای شکل گرفتن و
در گام بعدی برای ادامه ،محتاج این ساختار است تا مغز بتواند
به انبار حافظه ی خود های لحظه ای گذشته دست یابی پیدا
کند.

هیپوکمپ مسئول آرشیو مغز

تشریح خود گسترده




وظیفه ی هیپوکمپ بایگانی نمایانگران محرکات انتخاب شده یا
مجتمع های ساختار دار شده ی رخدادها ) (SECدر نواحی
گوناگون قشر مغز ،و در مواقع لزوم بازسازی و در اختیار قشر
جلو پیشانی گذاشتن آنها بصورت دستورالعملی قابل استفاده برای
انجام اعمال و افکار در جریان است.
اگر هیپوکمپ ها آسیب برگشت ناپذیر پیدا کنند ،ساختن حافظه ی
جدید متوقف شده ،و دسترسی به بایگانی حافظه های گذشته از
دست رفته ،در نتیجه خود گسترده برای همیشه ناپدید می شود.
در این حال بیمار در لحظه های کنونی زندگی می کند و از
نارسائی موجود هم بی خبر می ماند.

فعال شدن عملکردی خود گسترده هنگام درون نگری و

استفاده از حافظه






مربع ها = توصیف ویژگی ها ،یا عقاید خود
لوزی ها = بخاطر آوردن رخدادهای زندگی
اشکال تو پر = فعالیت بیشتر

نتیجه ی شکل گیری نفس گسترده

 ادراک یک پارچه ی سابژکتیو(محرمانه)
غیرقابل توصیف کلی ،همان موجود زنده ای
است که همیشه بوده اید ،هستید و تا وقتی
مغزتان سالم است ،خواهید بود .حتی اگر
جسمتان با گذشت زمان تغییر دائمی پیدا کرده،
پیر و فرسوده شود.

نتیجه ی دوم



احتماالً فقط انسانها و نخست پایگان بزرگ جثه ،فیل ها و
دالفین ها که می توانند خودشان را در آئینه تشخیص دهند،
دارای چنین ادراک گسترده ای هستند .اما پی بردن قطعی به
این امر هم در سایر موجودات مغز دار ممکن نیست.

سیر تکاملی






کودکان انسانها در سن  18تا  24ماهگی به اندازه ی کافی
حافظه ی بلند مدت ذخیره کرده و می توانند خودشان را در آئینه
تشخیص دهند ،در نتیجه صاحب چنین ادراکی شده ،ذهنیتی
مستقل از دیگران درک کرده و از واژه های من ،مال من و
امثالهم استفاده می کنند.
عالوه بر این انسانها قادرند بر این نمایانگر بازتاب کرده و از
آگاهی از نفسشان آگاهی پیدا کنند (فراآگاهی)
)(metaconsciousness
بدون امکان اثبات ،فکر می شود که این توان اخیر هم مخصوص
انسانها است.

چه گام های تحولی  -تکاملی در مغز باعث پیچیدگی ساختار
”من“ گسترده در انسان ها شده اند؟


گام اول  -رشد بسیار قشر مغز ،بخصوص قشر جلو پیشانی،
افزایش چین و شکنج های مغز ،انتقال فعالیت های پیچیده ی
مغز از بخشهای عقبی به جلوی آن (قشر جلوپیشانی) ،تقسیم کار
زیاد بین دو نیمکره ی مغز ،که محتاج تأخیر در بلوغ مغز در
انسان می شوند.



وزن مغز انسان نسبت به وزن بدنش از همه ی موجودات بیشتر است.
فقط تعداد نورون های مغز فیل بیشتر از تعداد نورون های مغز انسان است،
اما اکثر نورون های فیل در مخچه اش و برای کنترول  20000عضله ی
خرطوم آن اختصاص داده شده است



رشد تأخیری مغز انسانها






تشخیص خوب و بد که از وظائف قشر جلو پیشانی است ،احتماالا
در سن قانونی  18سالگی به حد عملکردی می رسد ،اما میلین دار
شدن کامل رشته های عصبی لوب جلو پیشانی در مغز انسان ها در
سن  25سالگی کامل می شود – سن کمال انسانیت.
اگر کسی تا این سن رفتار مختل انجام ندهد ،دیگر احتماالا این
کارها را شروع نخواهد کرد.
میانگین طول عمر انسانها در طبیعت و بدون کمک علم طب 35
سال است .گوئی وقتی کمال پیدا کردیم تا فقط ده سال فرصت داده
شده است.

گام دوم  -ظهور راه عصبی  VPMدر نخست پایگان و رشد بیش از حد
آن در انسان ،برای رساندن دائمی اطالعات حاالت شیمیائی – فیزیکی
درون بدن به اینسوال ،محل عمده ی نقشه ی جسم در لوب آهیانه ای

راه شکمی – خلفی – میانی
 =VPMحس داخلی


رشته های عصبی آوران اطالعات مهم در باره ی وضع بدن
را از طریق طناب نخاعی به بخش شکمی – میانی تاالموس
آورده ،از آن جا به اینسوال ،و از آن جا به بخش شکمی قشر
جلو پیشانی (محل باالترین ارزیابی ارزش محرکات یا قوه ی
قضائیه ی مغز) می برند



آگاهی وسیع و معنی دار و قضاوت شده ،از وضع حال و احوال
کل جسم در هر لحظه

گام سوم -افزایش تعداد نورون های فون اکونومو


نورون های فون اکونومو:





توان همدردی و همدلی را به مغز می دهند.
همراه با نورون های آئینه ای ،قدرت ایجاد نظریه ی ذهنی یا پی
بردن به محتوای ذهنی و پیش بینی رفتار محتمل دیگران (Theory
) of Mindرا به انسان می دهند.
بدون نظریه ی ذهنی مناسب زندگی اجتماعی و موفقیت فردی ممکن
نمی شود.

محل توزیع نورون های انسانیت ساز فون اکونومو
قدام اینسوال ،و قشر سینگولیت قدامی

نورون های فون اکونومو






تعداد این نورون ها در نیمکره ی راست که ارزیابی
رفتارهای اجتماعی (و توان عقالنیت یا استدالل) در بخش حدقه
ای پیشانی آن بیشتر از طرف چپ انجام می گیرد ،بیشتر از
طرف چپ است
هر چه حیوانات از نظر فایلوجنی از انسان ها دورتر باشند
تعداد نورون های فون اکونوموی کمتری دارند
این نورون ها احتماالً نمایانگر پیچیده تری از وجود را در
انسانها می سازند .شاید هم توان درون نگری و تعمق به خود،
و شاید توان آینده نگری (؟)

متأسفانه




تعداد این نورون ها نسبت به تعداد همه ی نورون های مغزی
ناچیز است .باید آرزو کنیم که در تکامل های بعدی تعداد این
نورون ها افزایش یابند تا شاید انسانهای بهتری پا به عرصه ی
حیات بگذارند.
 82855عدد در مقابل 10,000,000,000,000

نتیجه ی تحول های سه گانه ی فوق تفاوت بین تهران

یا پاریس

با محل زندگی نزدیک ترین عمو زاده های مان با  %96اشتراک ژنتیکی

مغز نخست پایگان

نتیجه ی ادراکی شکل گیری نمایانگر همیشه
حاضر پدیده ی پیچیده ی نفس گسترده


با وجود این که همه ی کارها را مغز انجام می دهد ،ادراک الزم و کاذبی ایجاد
می شود که :سلطان مستبدی بر تخت سلطنت وجود ما تکیه کرده ،که همه ی
امتیازها به او منسوب می شوند:
 دریافت کننده ی اطالعات است. اطالعات الزم را انتخاب کرده ،آنها را پرورانده ،و دستکاری می کند. به اطالعات معنی داده و آنها را مورد استفاده قرار می دهد. بر اساس اطالعات تصمیم گیری و بعد قصد می کند. براساس قصد برنامه ریزی می کند. براساس برنامه ریزی عمل می کند. اراده ای آزاد در انجام همه ی کارها دارد. نتایج عمل را ارزیابی می کند. -مالک و صاحب اختیار و مسئول همه ی وجود و محصوالت آن است.

روحیه (  )Spiritیا روان چیست








باور عام و فلسفی :روحیه ی انسان یک جزء شکل دهنده ی
فلسفی ،روانشناسی ،هنر ،و دانش – یعنی بخش معنوی یا متعالی
انسانیت است.
زیست شناسی مغز :روحیه ویژگی های شخصیتی و خلق و
خوئی است.
روان محصول بخشهای خاصی از مغز فیزیکی انسان ها است.
روان مستقل از مغز وجود ندارد.
( Spiritنه مشروبات تقطیر شده ی الکلی) در باور مسیحیان
واسطه ی اتصال روح فرا فیزیکی با فیزیک بدن است .چنین
ماهیتی در وجود انسان نیست.

روان مستقل از مغز وجود ندارد  .تصویر مغز سالم و
بیمار اسکیزوفرنی در حال انجام همان تکلیف

قشر سینگولیت قدامی و سطح جانبی قشر جلو پیشانی ،محل تصمیم گیری
و محل درک خلق و خوی افسرده در بیماری افسردگی

روح و ادیان ابراهیمی



در کتب اولیه ی عبری مفهوم خاصی از روح پایدار جدا از
جسم آورده نشده است .اصطالح َن َفس َح ّیه که در کتاب سفر
پیدایش آمده ،به معنی نفس زندگی بخشی است که یهوه در بینی
آدم از خاک ساخته شده ،دمیده تا به او جان بدهد.

تاریخچه ی باور به روح در ادیان ابراهیمی


در ابتدا ،یهودیان ایده های امکان معاد جسم تباه شونده ،و یا
وجود ماهیتی نامیرا (روح) در وجودشان یا حتی قیامت و اجر
اخروی (بهشت و جهنم) را نداشتند (و هنوز هم بعضی از فرقه ها ندارند).



ایده ی روح نا میرا (وام گرفته شده از افکار افالطون) ،برزخ
اساطیر یونانی و رومی) ،معاد جسمی ،و اجر اخروی در بهشت برای اولین
بار توسط رهبران یهودیانی وارد باورهای ادیان ابراهیمی شد تا از
آن برای شهید پروری در جنگ با یکی از پادشاهان سلسله ی تولمی
(  Ptolemyجانشینان اسکندر در سرزمین فلسطین و مصر) استفاده کنند ،که قصد
قتل عام یهودیان را داشت.
باورهائی مورد مصرف برای اولیاء دین که زنده نگهداشته شده اند



(وام گرفته شده از

روح در اسالم






پیامبر اسالم در جواب یهودیان مدینه
اختراع روح توسط اجداد شان اطالع داشتند) که از او در باره ی
ماهیت روح پرسیده بودند ،بعد از سه روز به آنها گفت که
این آیه آمده:
َ
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سوره ی اسراء آیه ی 85
از تو از روح می پرسند ،بگو روح از امر خدای من
است ،و به شما از علم فقط کمی داده ام.
(که احتماالا از داستان

اما


این جواب طفره گرا ،با استفاده از استدالل شایع خدای پر
کننده ی خالء های استداللی ( )God’s of Gapsهیچ کس را
قانع نکرده و همان باورهای یهودیان در مسیحیت و اسالم
پرورش پیدا کرده و تبدیل به:



روح خدا داده ای شده که یهوه بعد از ساختن آدم از گل
رس در بینی اش دمیده است و در نتیجه انسان در تصویر
خدا ساخته شده است.

بعضی از تعاریف غیر دینی و شایع از روح








اصل سرزنده کننده ،یا علت فعال کننده ی زندگی فردی.
اصل معنوی یا متعالی ای که در بدن انسان تجسم پیدا کرده است ،و همه ی
موجودات معقول و معنوی ،یا حتی غیر زنده و جهان دارای نوعی از آن هستند
(اساس دکان بازار همیشه پر مشتری عده ای شارالتان برای کمک به زود
باوران برای پیوستن به روح کائناتی) .
ماهیت اخالقی و احساساتی انسان ها.
کیفیتی که موجب احساسات (اکتسابی) و عواطف (سرشتی) می شود = روان.
نیروی معنویت یا اخالقی.

رسمی شدن باور به دوگانگی روح و جسم


ایده های رسمی اولیه از روح را فیلسوفان یونان باستان شروع کرده اند .آنها
روح را کالسکه ران جسم می پنداشتند که ماهیتش با جسم کامالً متفاوت است.
وظیفه ی اصلی آن هدایت دو نیروی بد (هوی و هوس ها) و خوب (اخالقیات یا
فضائل) در مسیر سعادت انسانها است.

تحول تعریف فلسفی روح




ایده ی فلسفی روح هم مثل هر ایده ی محصول تفکر انسانها
دچار تحول شده است.
شاید آخرین تعریف آن قبل از بوعلی و دکارت این بوده باشد:


جنبه ی غیرمادی جوهر هستی انسان ها که به آن فردیت ،و انسانیت
می دهد ،و اغلب همنام با ذهن ،آگاهی یا نفس در نظر گرفته می
شود .یا ساده تر:

عنصر فرافیزیکی ،و غیرمادی ای که با همکاری و هماهنگی با نفس زندگی
ما را کنترول کرده و ما را به انسان تبدیل می کند.

آزمایش فکری بوعلی سینا و دوگانگی وجود


اگر کسی در فضای تاریکی طوری معلق شود که هیچ محرکی
به او وارد نشود باز هم جریان ذهنی خودش را حفظ می کند.
این همان ماهیت فرا فیزیکی درون انسان یا ذهن و یا روح او و
زیربنای دوگانگی وجود او است.



اشتباه بوعلی :نمی دانست که در این حال نمایانگران حس های
وارده از درون بدن ) (interoceptionو حس ذهنی
) (phrenoceptionسازنده ی آگاهی در مغز جریان دارند،
که مستقل از دنیای بیرون از مغز هستند.

ذهن دکارتی ،احتماالا با استفاده از ایده ی بوعلی


”بنا بر این نتیجه می گیرم که وجودی هستم که همه ی
جوهرش یا طبیعتش فقط در تفکر مشمول شده است ،و از
طریقی که ،این تفکر می تواند وجود داشته باشد ،محتاج هیچ
مکانی نیست ،و به هیچ چیز مادی بستگی ندارد ،بنابراین،
”من“ یعنی که ،ذهنی که من با آن وجود دارم ،کامالا از
جسمم متمایز است “. . .

دوگانگی ذهن و جسم دکارتی






 Cogito ergo sumمن فکر می کنم پس من هستم.
انسان از جسم و ذهن ) (mindساخته شده است.
(دو گانگی دکارتی یا (Cartesian Dualism

ذهن فرافیزیکی از طریق غده ی صنوبری با مغز فیزیکی
پیوند می خورد.

اشتباهات دکارت


 -1توان فکر کردن مستقل از مغز وجود ندارد ،و ادراک
حاصل از فکر کردن هم چیزی بیشتر از بخشی از همان حس
ذهنی (  ) Phrenoceptionنیست که بطور یک پارچه از
طریق قشر جلو پیشانی و سینگولیت قدامی وارد جریان آگاهی
می شود.

 -2غده ی ناچیز صنوبری هم سد قابل عبور فرا ماده و ماده
نیست.

غده ی صنوبری یا  Pinealناچیز مسئول ترشح مالتونین برای تنظیم
خواب و بیداری است و در سنین باال کلسیفیه شده و از کارافتادگیش یکی
از علل اختالالت خواب است .

 phrenoceptionهمان ذهن بوعلی و دکارتی است




حس داشتن ذهن ) : (phrenoceptionنمایانگران محرکات
ناشی از فعالیت های خود – تولیدی مغز (تفکرات) (مستقل از
محرکات جسمی و محیطی بال فصل) در صحنه ی نفس هسته
ای همان ادراک ذهن لحظه ای است.
این همان ذهن دکارتی یا ذهن بوعلی سینائی است که منجر شد
این متفکران به اشتباه به وجود نهاد غیر فیزیکی در وجود
خودشان باور پیدا کنند( .بعداً اشاره ای به ساختار مغزی تفکر
خواهیم داشت).

ریشه ی روانشناسی باور به نهاد فرا -مادی
در تفکرات غیر دینی انسان
یکی از ویژگی های کلی مغز پیچیده شده ی انسان ها این
است که سعی در فهم قاعده دار و نظم در همه ی
محسوساتی می کند که به آگاهیش می رسند .اما انسانها
نمی توانسته اند پیچیدگی افکار ،رفتار ،ادراکات مربوط به
زندگی و مرگ ،و  . . .را توجیه کنند ،این امور همراه با
غرور برتری انسان از بقیه ی موجودات (بخصوص
حیوانات) ،باور دوگانگی منحصر به فرد با روح برتر
انسانیش بر روح حیوانی را خلق کرده است .این توهم
ّ
حالل کاذب سهل و آسان و گمراه کننده ی بسیاری از
مشکالت تفکریش بوده است.

مغز خالق نهادهای فرافیزیکی دیگر




مغز در راه حل مشکالت ،هر آن چه را که نتوانسته توجیه کند
و یا قابل کنترول وجودش فرض بگیرد (مثالً ،نیروهای
طبیعی ،مرگ و ترس از دنیای مردگان) ،به نهادهای نیرومند
دیگری منتسب کرده که ماورای کره ی خاکی زندگی می کنند.
سیستم لیمبیک نیمکره ی طرف راست مسئول آرامش بخشی به
ادراکات ناخوش آیند ناشی از این چنین مشکالت است و همین
بخش است که طی تاریخ و در هر فرهنگی آفریننده ی خدایان
گوناگون بوده است .ایده هائی که تحول یافته و به تک خدائی
منتهی شده است.

زیست شناسی و روح



هیچ روحی وجود ندارد.
زیست شناسی تک گرا است ،و از طریق تجربی ثابت می کند که
همه ی آن چه تا حال در باره ی ماهیت های غیر فیزیکی موجود
در وجود انسانها و در خارج از آن گفته شده نمایانگران پدیده های
ساخته شده توسط خود مغز هستند.

اشاره به ساختارهای مغزی مولد فکر




 -1خالق اولیه ی فکر نوع دکارتی یا بوعلی ای خود مغز است،
اما با تعمق محرک های آغازین افکار را می توان در زندگی
روزمره یا حافظه ی اتوبیوگرافی یافت.
 -2محل شروع تولید فکر بستگی به کیفیت غالب آن دارد (فکر
نقاش از لوب پشت سری؛ فکر موسیقی نویس ،از لوب
گیجگاهی چپ؛ فکر فیلسوف ،از قشر جلو پیشانی طرف
راست؛ فکر دینی ،از سیستم لیمبیک طرف راست؛ فکر شاعر،
از لوب جلو پیشانی طرف راست؛ تفکر علمی ،از لوب جلو
پیشانی طرف چپ؛ فکر ریاضیدان ،از قطب لوب پیشانی چپ و
). . .

ذهن یا فکر





 -3قشر سینگولیت و بخش جانبی قشر جلو پیشانی خالق ادراک
مالکیت و عاملیت فکر هستند.
 -4گزارش سوبژکتیو فکر (به سطح دانستن یا آگاهی رسیدن)،
بعهده ی بخش پشتی – میانی قشر جلو پیشانی است.

محل فعالیت مغز حین تفکر ،حداکثر فعالیت به
نوع تفکر بستگی دارد




تفکر باعث افزایش فعالیت در ناحیه ی دور سینگولیت ،بخش
شکمی میانی قشر جلو پیشانی ،سینگولیت خلفی ،بخش جانبی
لوب آهیانه ای ،و هیپوکمپ می شود.
به محض توجه به محرکات محیطی فعالیت های این بخش ها
کاسته شده و رشته ی افکار گسسته می شود.

افزایش فعالیت مغز حین فکر کردن

فکر




محل تولید ادراک تعلق داشتن فکر به صاحب مغز = بخش
پشتی میانی قشر جلو پیشانی (اختالل این عملکرد ،یعنی فکر
القا شده توسط عوامل ناپیدا ،یکی از عالئم بالینی جنون
اسکیزوفرنیا ،یا اختالالت دیگر مغز ،بخصوص لوب گیجگاهی
است)
فکر همه ی ویژگی های ادراکی عمل (قصد ،برنامه ریزی،
عاملیت ،فاعلیت ،مالکیت ،قدرت دستکاری کردن محتویات،
بازداری و اجرا) را دارد ،اما همیشه به فعل منجر نمی شود.

آگاهی چیست؟



آیا آگاهی فرافیزیکی است؟



آیا آگاهی همان روح است؟

آیا آگاهی مستقل از ساختار های مغز است؟









آگاهی پیچیده ترین پدیده ی ظهوری ) (emergentاست که
طی تاریخ تحول و تکامل حیات ظاهر شده است.
ساده ترین موجودی که آگاهی نشان می دهد ،اوکتاپوس (هشت
پا) است که صد میلیون نورون در مغزش هست.
احتماالً این تعداد نورون آستانه ی ظهور آگاهی حین فایلوجنی
)(phylogeniesحیات است.
پرندگان  300میلیون نورون در مغزشان دارند.
احتماالً ،رفتارهای موجودات با تعداد نورون کمتر از 100
میلیون رفلکسی هستند.

Baby pygmy marmoset
کوچکترین و با مزه ترین نخست پا  500میلیون نورون دارد

آشنائی با مغز انسان الزمه ی شناخت آگاهی




اتصاالت شیمیائی :مغز انسان  10تریلیون نورون دارد و
بطور متوسط هر نورونی از هزار نورون قبلی اطالع دریافت
کرده ،آنها را پردازش کرده و اطالعات را به ده نورون بعدی
می فرستند .تعداد اتصاالت شیمیائی 1012 X 104 =1016
اتصاالت الکترونیکی :نورون های همجوار از طریق منافذی
در جدارشان بین هم مبادالت الکترونی انجام می دهند .تعداد
این سیناپس های الکتریکی قابل شمارش نیست.

ساختار سیناپس های شیمیائی
ارتباطات نسبتا ا آهسته و وقت گیر

سیناپس های اتصال شکافی یا الکتریکی
ارتباطات سریع و نسبتا ا آنی

نتیجه ی اتصاالت







همه ی  10تریلیون نورون های مغز با واسطه گری  6نورون
با هم مرتبط می شوند.
مغز یک دستگاه خالص الکتروشیمیائی است که بصورت
مدارها و شبکه هائی انجام وظیفه می کند که از اتصاالت
نورون ها با هم بر پا می شوند.
هر نورونی می تواند در چندین مدار یا شبکه شرکت کند.
شرکت نورون ها در شبکه ها می تواند موقتی یا دائمی یا
بینابینی باشد .لذا ساختار نورونی شبکه ها و مدارها ثابت
نیستند

شبکه ی بینائی در مغز میمون – ایجاد پیکسل های روشن
کننده و شکل دهنده ی صحنه ی آگاهی

آکاهی






هر نورونی یک مایکروکامپیوتر است که مولکول های موجود
در آن در مقیاس های  10-15ثانیه فعل و انفعال می کنند.
پیچیدگی فوق العاده ی محصول بخشی از  10تریلیون
مایکروکامپیوتر سازنده ی این کالن سامانه ی الکتروشیمیائی
سد بزرگی برای فرمول بندی و فهم علمی ماهیت آگاهی است.
طرز تبدیل میدان های الکتریکی محصول نهائی نورون ها به
آگاهی ،گرچه شکی در مادی بودن آنها نیست ،اما توجیه آن
مسئله ی الینحلی باقی مانده است.

تعریف آگاهی




حالت به سطح دانستن رسیدن هر سه احساس (داخلی ،خارجی،
و ذهنی) ،همراه با واکنش پذیری به محرکات سازنده ی هر سه
حس.
آگاهی محتاج عملکرد سالم چندین ساختار دستگاه عصبی برای
ادغام و وابسته کردن وارده های متعدد حسی ،حرکتی ،تفکری،
تصوری ،تخیلی ،احساساتی ،و  . . .در یک ادراک یک
پارچه و منفرد است (یک دست کردن همه ی پیکسل های
سازنده ی صحنه ی ذهنی در هر لحظه ،و بطور مستمری،
طی زمان)

الزامات تشریحی شکل گیری آگاهی
 -1مغز سالمی در زیر محل ورود عصب پنجم

 -2خاکستری دور قناتی = تشکیالت فعال کننده ی صاعد

 -3تاالموس دروازه ی ورود حس ها به مغز
هر بخش آن اطالعات را به بخش خاصی از مغز می فرستد

 -4تمامی قشر مغز






 -1اختالالت منتشر مغزی به سادگی آگاهی را مختل کرده یا
آن را بطور موقتی یا دائمی از بین می برند (اغماء).
 -2مواد بیهوش کننده (هوشبر) با ترکیب با پروتئین های مغز
مانع موقتی کار آنها شده و آگاهی را از بین می برند.
 -3ضایعات موضعی قشر مغز آگاهی (پیکسل های) محصول
این قطعات را از صحنه ی آگاهی حذف می کنند.

ضایعه ی قشری مربوط به آگاهی از رنگ ها

موجب بی رنگ بینی achromatopsia ،می
شود

 -5قشر جلو پیشانی



انتخاب کننده و سازنده و منسجم کننده ی نهائی صحنه ی
آگاهی ،برای انجام کار در دست )(Working memory
و شکل دادن به فکری که در سر جریان دارد ،یعنی همان
چیزی که در هر لحظه در بیداری در ذهن شما جریان دارد.

آگاهی و ذهن در خواب


آگاهی حین رؤیاهای خواب به سطح دانستن رساندن (نمایانگر)
پدیده هائی است که مغز از محرکاتی می سازد که از پردازش
به حافظه سپردن و به خاطر آوردن بفعالیت در آورده ،و به
منظور تشکیل ،توسعه ،حفظ و تقویت مدارها و شبکه های تازه
یا قدیمی بکار می گیرد ،و باید برای آینده حفظ شوند.

شرح بیشتری از آگاهی

 آگاهی:
 آگاهی هسته ای
 آگاهی گسترده

آگاهی هسته ای


همان به سطح دانستن رساندن نمایانگر پدیده ی حاصل از
محرک توسط مغز ،در سطح خود هسته ای است

آگاهی هسته ای (دانستن)



آگاهی هسته ای وقتی اتفاق می افتد که ساختارهای نمایانگر ساز مغز گزارشی
تصوری ،و غیر لفظی از چگونگی تأثیرات وارده (مسبب) بر حالت مغزی
موجودی می سازند که در حال پردازش یک اتفاق است .



وقتی که این پردازش ،تصور ذهنی شیئ مسبب را با تخصیص توجه
بیشتر به آن تقویت می کند ،نمایانگر مسبب در متن زمانی و مکانی
برجسته و مهم جلوه داده می شود.

ملزومات تشریحی آگاهی هسته ای






ساختارهای مغزی مربوط به بیداری
همه ی مکانیسم های پیش – خود
ساقه ی مغز ،حداقل در زیر محل ورود عصب پنجم ،برای ورود
حس های بدنی به خاکستری دور قناتی
تاالموس و قشر سینگولیت.

مناطق الزم برای بیدار ماندن
(ضایعات باعث خواب ابدی بدون رؤیا می شود)

آگاهی گسترده








آگاهی هسته ای  +تاریخچه ی زندگی = آگاهی گسترده
در آگاهی گسترده ،خاطرات محرکاتی هستند که آگاهی
هسته ای را تغییر می دهند تا آگاهی گسترده را تولید کنند.
هر خاطره ای یک نبض آگاهی هسته ای ایجاد می کند ،که
موجب اطالع از خود می شود.
آگاهی گسترده همه ی مغز را الزم دارد تا دست نخورده
بماند.

ستون های قشری سطح ادغامی ،که سازنده ی پیکسل های آگاهی اند،
واحدهای کار مغز هستند ،هر کدام یک میلیمتر مکعب حجم و میلیون ها
نورون دارند

الیه ی اول ستون های قشری ،محل ختم آکسون ها ،بدون نورون ،ایستگاه
نهائی پردازش های مغزی ،دریچه ی ورود پیکسل ها به جریان آگاهی

میدان الکتریکی حاصل از فعالیت یکی از نورون های قشر
آهیانه ای میمون مکک در حین انجام یک تکلیف

ستون های قشری









مغز قادر به فرآیند همزمان  300000طرح در هر نیم ثانیه
است.
هر ستون قشری وظیفه ی پردازش یک طرح خاصی را دارد.
ویژگی های مجزای محرک های وارده به مغز در یک سلسله
مراتب پیچیده شونده ای در هم ادغام می شوند.
ستون های قشری در پائین ترین سطح تک کیفیتی بوده و در
سطوح باالتر چند کیفیتی می شوند.
هر چه از عقب مغز به جلو برویم ،کار ستون های قشری
پیچیده تر شده و طرح های بیشتری را در هم ادغام می کنند.

ستون های قشری









پیچیده ترین ستون های قشری چند کیفیتی (ادغامی) در قشر
جلو پیشانی قرار گرفته اند.
ستون های قشری چند الیه بوده و فقط الیه ی شماره ی  ،1یا
الیه ی خارجی آن ها نورون ندارد.
الیه ی خارجی از تمامی الیه های زیرین رشته ی عصبی می
گیرد.
محصول نهائی هر ستون قشری میدان الکتریکی خاصی است
محصول نهائی ستون های قشری انتخاب شده به آگاهی می
رسند .هر کدام یک دریچه به جریان آگاهی باز می کنند.

پردازش همزمان و موازی محرکات توسط مغز









محرکات در:
 -1در اولین گام ،در سیستم پاداشی یا ارزیابی کننده ی مغز ارزیابی
می شوند تا تعیین شود که آیا محرک ارزش به آگاهی رسیدن دارد یا
نه.
 -2اجزاء تک کیفیتی هر محرکی در قشر مربوطه فرآیند می شود.
 -3نورون های چند کیفیتی محصوالت نورون های تک کیفیتی را در
هم ادغام می کنند.
 -3قشر جلو پیشانی که باالترین مقام قضاوت کننده ی ارزش های
محرکات است ،تعیین کننده ی این وظیفه ی مهم است که پدیده ی
نهائی فرآیند کدام ستون قشری به آگاهی راه پیدا کند.

طرز تولید آگاهی


 -4قشر جلو پیشانی این کار را با فعال کردن سیستم توجهی انجام
می دهد ،که باعث تقویت میدان الکتریکی محصول ستون های
قشری چند کیفیتی می شود که همان نمایانگر بخشی از ویژگی های
محرک است که به سطح دانستن می رسد.



 -5مجموع نمایانگران پدیده های به سطح دانستن رسیده همان
جریان آگاهی ،یا حافظه ی کار) (working memoryاست که
برای انجام کارها الزم می آید .این همان چیزهائی است که در هر
لحظه به سطح دانستن ما می رسند و شما اکنون از آن با خبرید.

فیلم به نمایش در آمده در تئاتر ذهن






 -6صحنه های ذهنی هر نیم تا سه ثانیه عوض می شوند .در تمام
عمر در مغز سالم هیچ دو صحنه ی ذهنی مشابهی ایجاد نمی شوند.
 -7محصول نهائی ،جریان مستمر و بی درز و شکافی است که تا
وقتی مغز سالم است ،در بیداری و خواب با حرکات سریع چشم که
محتوای رؤیاها به آگاهی می رسند ،داستان سرای زندگی ما خواهد
بود.
 -8مغز در پس زمینه ی این صحنه ادراک نفس را بعنوان سناریو
نویس ،کارگردان ،فیلم بردار ،عکاس ،تک هنرپیشه ی داستان،
تماشاگر ،منتقد ،و برخوردار از منافع و مضرات این نمایش دائمی،
در تئاتر ذهن (دکارتی) خلق می کند .ادراک این نفس گاهی برجسته
است و اکثراً سرپوشیده و پنهان.

یک اصل زیست شناسی عصبی


دنیای خارج از مغز مطلقا ً تاریک ،بی صدا ،بی رنگ ،بی بو،
بی مزه ،بی درد ،بی غم ،بی شادی ،بی سردی و گرمی ،بی
نرمی و خشنی ،بی عشق و محبت ،بی عاطفه ،بی ترس ،بی
هیجان ،بی ارزش ،بی اخالق ،بی پاداش ،بی مجازات ،بی
هدف ،بی هدفمند ،بی آگاهی ،بی دین ،بی ایمان ،بی خدا ،بی
زیبائی و زشتی ،بی معنی ،بی معنویت ،بی هر قید و بندی ،و
بی  . . .است .همه ی این ویژگی ها محصول مغز با استفاده
از محرکات جسمی و محیط زندگی هستند.

مغز و آگاهی و ذهن





مغز همه ی ابزار الزم برای خلق آگاهی یا محتوای آنچه که جریان
ذهنی خوانده می شود را در اختیار دارد.
مغز و بقیه ی جسم ،یک دستگاه الکتروشیمیائی هستند که مطلقا ً
تحت قوانین فیزیکی دنیای طبیعی کار می کنند.
بدون برقراری ارتباط حسی هیچ ارتباطی بین دو موجود زنده قابل
برقراری نیست.
هیچ گیرنده یا آنتنی برای ارتباط دو جانبه با ماوراء الطبیعه در
وجود انسان وجود ندارد.

آگاهی و ذهن در زیست شناسی






همه ی ویژگی هائی که به نهادهای ماوراء طبیعی در وجود
انسان نسبت داده شده اند ،محصول خود مغز هستند.
طی نیم قرن اخیر مناطق تولید تقریبا ً همه ی این ادراکات
مشخص شده اند.
باور به وجود نهادهای وراء فیزیکی در جهان نیز محصول
ساختار خاصی از مغز است (سیستم لیمبیک و قشر جلو پیشانی
نیمکره ی راست)

سیستم توجهی




محرک برای رسیدن به سطح دانسته شدن ( آگاهی) باید سیستم توجهی را بسیج
کند.
سیستم توجهی دو بخش کلی دارد:
 خلفی (سطح داخلی لوب آهیانه ای) موجب توجه مختصر و غیر متمرکز به
محرک می شود.
 سیستم توجه خلفی موجب تقویت نمایانگر ضعیف مقدماتی محرک می شود.
 سیستم توجهی قدامی (قشر سینگولیت) در لوب جلو پیشانی نمایانگر تقویت
شده ی خلفی را مورد استفاده قرار می دهد.
 این نمایانگر در حافظه ی کار باقی می ماند تا واکنش مناسب به محرک داده
شود.

سیستم توجه خلفی = گوش بزنگ شدن

نتیجه ی سیستم توجه قدامی = اقدام به عمل

وظیفه ی سیستم پاداشی یا ارزیابی کننده ی مغز


تعیین ارزش محرک:






 -1محرک بی ارزش است ،لذا سیستم آن را انتخاب نکرده و فرایندهای
دیگر محرک خاموش می شوند ،یا در ناآگاه مغز می مانند.
 -2محرک خطرناک است ،هیجان مخصوص خود را ایجاد کرده ،هیجان
احساسات ناخوش آیند مخصوص خودش را ایجاد می کند (نمایانگر به
آگاهی می رسد) .لوب پیشانی همراه با نتایج فرآیندهای بقیه ی محرک در
بقیه ی مغز رفتار های احتراز آمیز را ایجاد می کند.
 -3محرک مفید است ،هیجان مخصوص خودش را ایجاد کرده ،این
هیجانات احساسات خوش آیند ایجاد کرده (نمایانگر وارد آگاهی می شود)،
همراه با فرایندهای بقیه ی محرک رفتارهای هدفمند برای بدست آوردن را
ایجاد می کنند.

نکته ی جانبی – خارج از بحث امروز ما




مسئله ی همیشگی فلسفی کوال یا کوالیا ) (qualiaاین سؤال
است که نمایانگر پدیده ی ظاهر شونده چه کیفیتی دارد که به
آگاهی تبدیل می شود؟ چه اتفاقی باعث می شود میدان های
الکتریکی ماهیت عوض کرده و به آگاهی تبدیل شوند.
این بی جواب ترین مسئله در فیزیک و علم اعصاب است ،اما
هیچ شکی نیست که فرآیندی فیزیکی است که محتاج حداقل صد
میلیون مایکروکامپیوتر نورونی است.

دلیل مشکل بودن توجیه


فرمول بندی و توجیه میدان های الکتریکی در هم ادغام شده ی
متفاوت صد ها هزار نورون با فرکانس های  900تا هزار
هرتز هر لحظه تغییر یابنده ی مثبت و منفی ،در هر ستوان
قشری ،در مغزی که می تواند محصول تا  300000طرح (یا
حداقل  100میلیون نورون ) را با هم یک پارچه کند.

آیا ادراکات انسان ها به هم شبیه است یا نه؟







این هم سؤال نسبتا ً بی جوابی است .اما:
 -1با استفاده از پتانسیل های فراخوانده ی مغزی توسط محرکات ساده می توان
نشان داد که همه ی مغزهای سالم در یک طیف بسیار محدودی میدان های
اکتریکی مشابهی از این محرکات ایجاد می کنند.
 -2براساس اصل اقتصاد در تحول و تکامل ،طبیعت هر پدیده ی مفیدی را که
یافته ،انتخاب اصلح کرده و عین آن را از طریق ژنتیکی نه تنها به نسل های
بعدی ،بلکه به گونه های تحول یافته ی بعدی هم به همان گونه منتقل می کند.

 -3اگر بنیادها خیلی با هم متفاوت باشند ،ساختارهای کالن تر
هم بسیار متفاوت می شوند (ولی در عمل این طور نیست).

کوالیا




هر چه محرکات پیچیده تر شوند ،ادراکات آنها هم پیچیده تر
شده ،و آگاهی از آنها بین انسان ها متفاوت تر می شود.
اما احتماالً احساسات خامی از قبیل ترس ،اضطراب ،درد ،و
امثالهم که سرشتی هستند باید در همه شباهت زیادی با هم داشته
باشند.

رد استدالل مغز بعنوان ابزار کار روح یا نفس فرافیزیکی


در این استدالل باور بر این است که روح یا نفس اول آگاهی
پیدا کرده ،تصمیم به فکر و عمل گرفته ،و از مغز بعنوان
ابزار کار استفاده می کنند.



طی آزمایشات بسیار دقیق و فراوانی معلوم شده است که امواج
مغزی قبل از آگاهی از قصد (ادراک اراده) شروع می شوند.

آزمایش مشهور لیبت برای ادراک اراده در مقایسه با
زمان ایجاد موج آمادگی در مغز برای انجام عمل

اگر ذهن یا روح یا نفس ادراک کننده تصمیم گیرنده و عامل باشند باید
ادراک اراده قبل از فعال شدن مغز ایجاد شود ،نه حدود  3دهم تا  8دهم
ثانیه بعد از شروع فعالیت مغز

ادراک اراده برای انجام کار بعد از استقرار
موج آمادگی برای انجام عمل ظاهر می شود

امواج پانسی – زانوئی – پشت سری عامل
راه اندازی رؤیاهای خواب هستند







در ناحیه ی شبکه ای پانس سلول های غول پیکری )(gigantocellularis
وجود دارند که  5بار در حواب شب به فعالیت در آمده ،امواج قدرتمندی به
جسم زانوئی جانبی در تاالموس (محل ورود رشته های بینائی به مغز) و از آن
جا به قشر لوب پشت سری (مرکز فرآیند بینائی) می فرستند.
در نتیجه مغز توان تولید آگاهی پیدا می کند.
نمایانگران حاصل از فعالیت های مغزی که در حال تشکیل حافظه است
بصورت رؤیا در می آیند.
 65تا  70در صد محتوای رؤیاهای خواب به طریق درهم و برهمی مربوط به
اتفاقات دو سه روز گذشته هستند .بقیه به هدف فعال نگهداشتن مدارها و شبکه
های قبلی و سرشتی هستند.

رؤیاهای خواب محصول مغز هستند ،نه روح
سرگردان در شب

علت هرج و مرج رؤیاهای خواب
بی فعالیتی عالیترین بخش های مغز ،منجمله قشر های جلو پیشانی است.







به همین دلیل تعبیر خواب هیچ ارزشی ندارد.
رؤیاهای خواب به حافظه سپرده نمی شوند.
آن چه که افراد به خاطر می آورند آخرین صحنه ی ذهنی (نیم
تا سه ثانیه ی) رؤیاها است .در صورت باور ،مغز از همین
محتواها داستانی می سازد.
ادراک گذشت زمان حین رؤیاها با بیداری بسیار متفاوت است.
یک داستان ظاهراً طوالنی در رؤیا می تواند در عرض چند
ثانیه تولید شده باشد.

حداکثر فعالیت در مغز در حال خواب دیدن
لوب پشت سری و مرکز ادراک نفس

مغز در حال رؤیای خواب  -افزایش فعالیت در مناطق زرد،
کاهش فعالیت در مناطق آبی (منطق و عقالنیت فروخفته)

عدم آگاهی در خواب عمیق یا با خواب با امواج آهسته



در خواب با امواج آهسته ،مغز هیچ نمایانگری از پدیده هائی
نمی سازد که در حال اجرا در مغز هستند.

ریاضی محصول مغز است نه نهادی متافیزیکی واقع در دنیای فرم های افالطونی
ریاضی مقدماتی در شکنج زاویه ای لوب آهیانه ای و منطق ریاضی در قطب لوب پیشانی طرف
چپ

نتایج عملی





انرژی درمانی ،طب سوزنی ،چشم زخم ،جادو و جمبل ،طلسم ،دعا،
نفرین ،نذر و نیاز ،تله پاتی ،دخیل بندی ،طالع بینی ،آینده نگری ،اثر
سیارات و ستاره ها ،فال قهوه و امثالهم فقط به شرطی که شخص به
آنها باور داشته باشد ،اثر موقتی ،بی حاصل و گمراه کننده ای در حد
تلقین خواهند داشت.
هیچ نوع انرژی قابل انتقال از یک فرد به دیگری وجود ندارد.
اگر به فرض محال نهادی ماوراء طبیعی هم در جهان وجود داشته
باشد ،هیچ راه قابل تصوری برای ارتباط بین ماوراء طبیعت با
طبیعت و متأثر کردن آنها توسط یکدیگر وجود ندارد.

نتیجه گیری


در زیست شناسی ،منجمله وجود انسان (مغز) هیچ استثنائی در
قوانین فیزیکی وجود ندارد.
هیچ نیروی غیر فیزیکی در حیات ،منجمله در انسان ها یافت
نشده است.



ویژگی منحصر به فرد در زیست شناسی تحول داروینی همه ی
موجودات زنده است که در دنیای خارج از حیات اطالق نمی شود.

عبور از دنیای سابژکتیو باورها به دنیای اوبژکتیو علم تجربی

سیستم لیمبیک و لوب گیجگاهی طرف راست
مرکز خلق ادراکات دینی

از فعال افتادن مغز حین مدیتیشن

فعال شدن مغز هنگام ادراک خارج از بدن
Out of Body Experience

محل استدالل یا عقالنیت


سطح تحتانی قشر جلو پیشانی(با غلبه در طرف راست) ،در ارتباط بسیار
نزدیک با سیستم پاداشی مغز ،و آمیگدال (مرکز احساسات خام)

نواحی درگیر در اخالقیات

بخشهائی از مغز که با یادگیری موسیقی فعال می شوند

مناطق فعال شده ی مغز هنگام خوشحالی

افزایش فعالیت مغز هنگام دروغ گفتن

مناطق فعال شونده در عاشق بی قرار

فعال شدن نواحی مغز هنگام رؤیای روزانه

بدبینی و مغز

فعالیت مغز هنگام مشاهده ی صحنه هائی با پیچیدگی
متفاوت

بخشهای مغز درگیر با شعر گفتن

فعال شدن مغز هنگام در آغوش کشیدن در فرد سالم و
در فرد مبتال به آتیزم

کم شدن فعالیت مغز بعد از مصرف کوکائین

فعالیت مغز در حال استراحت سالم و افسردگی شدید

افزایش فعالیت مغز در فعالیت های گوناگون

مغز شکست خورده در عشق و مغز عاشق

کاهش فعالیت های مغز در الکلیسم

