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 گفتارپیش

توانستی هر کسی که دلت اگر می»کردم که ها زمان زیادی را صرف تعمق در این پرسش میقدیم

آرزو داشتم بتوانم هویتم را تغییر دهم، چون دوست داشتم هر « شدی؟، چه کسی میخواهد باشیمی

ی پزشکی مسیر شغلی موفقی کسی باشم جز خودم. به عنوان زیست شناس سلولی و استاد دانشکده

ام به چشمم نیاید. هر چه بیشتر شد که زندگی شخصی به هم ریختهداشتم، اما این مسئله باعث نمی

ام به خوشی و سعادت برسم، بیشتر به ناخوشی و ناراحتی دم که در زندگی شخصیکرتالش می

رسیدم. در لحظات غور و تعمق تصمیم گرفتم که در برابر این زندگی ناشاد تسلیم شوم. با خود می

 ای ندارم جز اینکه آن را بپذیرم. هر چه بادا باد!گفتم که تقدیر با من یار نیست و چاره

ی تحول آفرین دچار تغییر شد. ی من در یک لحظهنگرش افسرده و جبرگرایانه 1985در پاییز سال 

ی پزشکی دانشگاه ویسکانسین استعفا داده و در یک کالج پزشکی در کارائیب از کرسی استادی دانشکده

مشغول تدریس شدم. این دانشکده بسیار با جریان فکری اصلی حاکم بر دانشگاه فاصله داشت و لذا 

های مرسوم بیندیشم. حاکم بر دانشگاهباورهای رصت یافتم که خارج از پارامترهای سفت و سخت من ف

ای زمردین در اعماق دریای الجوردی عاج بیرون آمده بودم و در جزیره ای که از برجدر همان دوره
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یت زندگانی نسبت به ماهباورهایم علمی را تجربه کردم که  1کارائیب عزلت گزیده بودم، نوعی اپیفنی

 را فرو ریخت. 

هایی که ام را در مورد مکانیسمی من زمانی رخ داد که داشتم تحقیقات قبلیی دگرگون کنندهلحظه

کردم. ناگهان متوجه شدم که گیرد، بررسی میسلول برای کنترل فیزیولوژی و رفتار خود به کار می

های ها صرفاً نقشهشود. ژنرژیایی کنترل میها بلکه توسط محیطی فیزیکی و انزندگی سلول نه توسط ژن

روند. محیط مانند ها به کار میها و اندامها، بافتای هستند که برای ساخت و ساز سلولمولکولی

کند و در نهایت مسئولیت تعیین خواند و اجرا میهای ژنی را میاست که این نقشه« کاریپیمان»

آورد، ست. آنچه ساز و کارهای حیات را به حرکت در میی آن اهای زندگی سلول بر عهدهویژگی

 یک سلول واحد از محیط است. « هشیاری»ها نیستند، بلکه ژن

مندی برای زندگی خودم و هایم پیامدهای قدرتدانستم که ایدهمن به عنوان زیست شناس سلولی می

از ما از حدود پنجاه تریلیون سلول دانستم که هر یک ها در بر دارند. من به خوبی میزندگی تمام انسان

های واحد کرده بودم، چون هم آن م را وقف درک بهتر سلولاایایم. من زندگی حرفهواحد تشکیل شده

های واحد را بهتر درک کنیم، بهتر اجتماع دانم که هر چه سلولدانستم و هم اکنون میزمان می

های واحد توسط کرد و اگر بگوییم سلول ی بدن انسان را درک خواهیمهای تشکیل دهندهسلول

                                                           
دهند. اپیفنی زمانی اپیفنی در لغت برابر ظهور و تجلی ترجمه شده است، اما هیچ یک از این دو معنای دقیقی را انتقال نمی  1

د چیزی را کشف کرده است یا به عبارت دیگر ناگهان حقیقتی بر وی عیان گشته کناست که فرد به صورت ناگهانی احساس می

 است. )م(
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ایم. های پنجاه تریلیون سلولی نیز همین گونهشوند، آنگاه ما انسانشان از محیط کنترل میهشیاری

های هایمان، بلکه در واکنش به سیگنالهای زندگی ما درست مانند یک سلول واحد نه توسط ژنویژگی

  شود.ی زندگی تعیین میمحیطی پیش برنده

 2از یک سو درک جدید من از ماهیت زندگی شوک سنگینی بود. بیش از دو دهه بود که داشتم دگمای

را در ذهن دانشجویانم جای  –شود ها کنترل میکه حیات توسط ژنباور این  –اصلی زیست شناسی 

ردیدهایی آور نبود. من همواره در ذهن خودم تدادم. از سوی دیگر، درک جدید من کامالً هم تعجبمی

در مورد این جزم گرایی ژنی داشتم. برخی از این تردیدها ریشه در هجده سال تحقیقاتی داشت که با 

های بنیادی انجام داده بودم. گرچه برای پی بردن کامل به این سلول 3ی دولت روی کلون کردنهزینه

ت من دالیل انکار ناپذیری ارائه مسئله الزم بود موقتاً از محیط دانشگاه سنتی فاصله بگیرم، اما تحقیقا

داد ارزشمندترین مبانی زیست شناسی در رابطه با جزم گرایی ژنی از بنیاد نادرست کرد که نشان میمی

 هستند. 

است که تقدیر باور ام صرفاً نفس همین دانستم که علت گرفتاریی بصیرت شخصاً میدر آن لحظه

توانند محکم و ها خوب میه باشم. شکی نیست که انسانکند زندگی شخصی ناموفقی داشتمن حکم می

منطقی نیز از این قضیه در امان نیستند. -نادرست چنگ بزنند و دانشمندان فوق باورهایمصرانه به 

دهد که هشیاری ما بسیار مان نشان میی ما به رهبری مغزهای بزرگسیستم عصبی تکامل یافته

                                                           
توان دگما اعتقادی خشک و کورکورانه است که فرد آن را بدون تفکر و صرفاً از روی تعصب پذیرفته است و در نتیجه نمی  2

 با بحث و منطق او را از اعتقادش کوتاه آورد. )م(
3 cloning 
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تی ذهن بشری منحصر به فرد ما وارد ماجرا شد، بر خالف سلول تر از یک سلول واحد است. وقپیچیده

توانیم تصمیم بگیریم که محیط را به اش بیشتر انعکاسی و واکنشی است، ما میواحدی که هشیاری

 های مختلفی درک کنیم. شیوه

مشعوف بودم.  ام را تغییر دهم، بسیارهای زندگیویژگی باورهایمتوانم با تغییر از اینکه فهمیده بودم می

تواند من را از جایگاه دانستم مسیری علمی وجود دارد که میام مضاعف شده بود، چون اکنون میانرژی

 ی تقدیر خودم برساند. همیشگی به جایگاه جدید آفریننده« قربانی»

ها، تحقیقات زیست گذرد. در خالل این سالاز آن شب جادویی در کارائیب بیش از بیست سال می

ی سی همچنان شناختی را که من آن روز صبح کسب کردم، تأیید کرده است. امروزه دو رشتهشنا

روند و های تحقیقات زیست پزشکی به شمار میترین حوزهعلمی جدید پدید آمده است که جزو مهم

 کنند. را اثبات می زیست شناسی باورهاهای کتاب گیری نتیجه

ها ی آنبه واسطه کند که سلولبر مسیرهای بیوشیمیایی تمرکز میاست که  4انتقال سیگنال  اولی علم

ای را آغاز های محیطی فرایندهای سیتوپالسمیدهد. سیگنالهای محیطی واکنش نشان میبه نشانه

توانند بیان ژن را تغییر دهند و تقدیر سلول را کنترل کنند، حرکت سلول را تحت تأثیر کنند که میمی

گوید ی سلول را کنترل کنند و حتی سلول را محکوم به مرگ کنند. علم انتقال سیگنال میقرار دهند، بقا

                                                           
4 Signal transduction 
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های تقدیر و رفتار یک ارگانیسم ارتباط مستقیمی با درک آن از محیط دارد. به بیان ساده، ویژگی

 گیرند. زندگی ما بر مبنای درک ما از آن شکل می

ژنتیک به طور است. اپی« هاکنترل روی ژن»ظی آن ی لفاست که ترجمه ژنتیکاپیدومی علم جدید 

ژنتیک علمی است که به چگونگی کامل به درک متعارف ما از کنترل ژنی پایان بخشیده است. اپی

پردازد. این هشیاری جدید نشان های محیط میها توسط سیگنالانتخاب، اصالح و تنظیم فعالیت ژن

دهند. و این نیز تصدیق مان تغییر شکل میتجربیات زندگی های ما دائماً در پاسخ بهدهد که ژنمی

 دهد. مان، وضعیت زیستی ما را شکل میکند که ادراک ما از زندگیمی

های علمی که یکی از معتبرترین ژورنال 5ای در ژورنال نیچرچند ماه پس از چاپ اول این کتاب، مقاله

البی را در رابطه با این مسئله ارائه کرده بود که ژنتیکی جدید و جاست، به چاپ رسید که مطالب اپی

کند؛ دست بر قضا این همان موضوع و های بنیادی را کنترل میمحیط چگونه فعالیت ژنی سلول

ام. باید اعتراف کنم که برایم جالب ای است که من در فصل دوم این کتاب به آن پرداختهگیرینتیجه

« شناسی است، احمقبوم» نیچری جدید و عنوان مقاله« حمقمحیط است، ا»است که عنوان فصل من 

 مان یکی است!(. اساس حرفNNNNNN 435:268 2005بود )

« ای دارد؟خب، این کتاب چه چیز تازه»پرسیدند برخی از دانشمندان در حین بررسی این کتاب می

مشکل این است که بیش  دانشمندان پیشرو با مفاهیم این کتاب آشنایی دارند و این چیز خوبی است.

                                                           
5 Nature 
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اعتقاد دارند  ، هنوز به این باور کهنه و ناتوان کننده«مخاطبین عوام»ی مردم، یعنی درصد بقیه 99از 

 های خود هستند. که قربانی ژن

ای که در هشیاری رخ داده است، آشنا ای و تازهدانشمندان پژوهشگر ممکن است با این تغییر ریشه

ها نیز هر از گاهی با پخش خبر ا هنوز به دست عموم مردم نرسیده است. رسانههباشند، اما این بینش

کنند. در نتیجه هدف این کتاب کشف ژن مسبب فالن سرطان و بهمان مریضی  وضعیت را بدتر می

این است که این علم جدید را طوری ترجمه کند که برای مخاطب عوام قابل درک باشد. امید است 

-تان نادرست و خودی زندگیپیش برنده باورهایی ببرید که بسیاری از شما مخاطب گرامی پ

را تغییر دهید. اگر از نظر علمی درک کنید که  باورهامحدودکننده هستند و ترغیب شوید که این 

مندسازی برایتان روشن توان-دهند، مسیر خودها چگونه افکار و ادراکات شما واکنش نشان میسلول

شویم، قدرت آگاهی، ماده و ها آشنا میی این زیست شناسی جدید با آنه به واسطهشود. مطالبی کمی

 کنند.معجزات را آزاد می

مندسازی خود. اطالعات موجود در این کتاب شما را با کتابی است برای توان زیست شناسی باورها

 رل کنید. تان را کنتدهد تا زندگیکند و آشنایی با خود به شما قدرت میآشنا می خود

دانم که هستند. من با استفاده از این هشیاری برای خودم زندگی مند هستند. میاین اطالعات قدرت

توانستی هر کسی که اگر می» پرسم که ام و دیگر از خودم نمیغنی و رضایت بخشی به وجود آورده

ه فکر کردن ندارم. زیرا دیگر برای پاسخ به آن نیازی ب« شدی؟خواهد باشی، چه کسی میدلت می

 باشم! خودمخواهم می
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 مقدمه

 جادوی سلول

ای نشسته بودم و به زور چشمم را به لنز هفت سالم بود که در کالس دوم خانم نوواک روی جعبه

ای رساندم. متاسفانه چشمم را آنقدر به عدسی چشمی نزدیک کرده بودم که جز هالهمیکروسکوپ می

باالخره خودم را آرام کردم و به دستور معلم گوش دادم و چشمم را از دیدم. از نور، چیز دیگری نمی

ی زندگی من را تعیین کرد. یک پارامسی شناکنان عدسی دور کردم. سپس اتفاقی افتاد که مسیر ادامه

وارد میدان دید من شد. مسحور این صحنه شده بودم. هیاهوی کودکان دیگر در ذهنم جای خود را به 

های پالستیکی دیگر به مشامم مدادهای تازه تراشیده، مداد شمعی تازه و جامدادی سکوت داد و بوی

های ی این سلول شده بود؛ سلولی که برای من از جلوهام مبهوت دنیای بیگانهرسید. تمام هستینمی

 تر بود. های امروزی نیز جالبی کامپیوتری فیلمویژه

سم را نه به عنوان یک سلول، بلکه به عنوان شخصی ی خودم، این ارگانیدر ذهن معصوم کودکانه

دیدم. به نظر من این ارگانیسم تک سلولی میکروسکوپی میکروسکوپی و موجودی دارای فکر و شعور می

دانستم. رفت و برای خود مأموریتی داشت؛ اما چه مأموریتی، نمیهدف این طرف و آن طرف نمیبی

کردم که روی پوشش جلبکی این طرف رامسی را نگاه میداشتم در سکوت و آرامش جنب و جوش پا

رفت. همانطور روی پارامسی تمرکز کرده بودم که ناگهان یک آمیب دیالق و بدقواره و آن طرف می

 پای کاذب بزرگ خود را وارد میدان دید من کرد. 
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به کناری  سپس ناگهان گلِن، زورگوی کالس، دستم را گرفت، گفت نوبت من است و با تکانی من را

هل داد و به بازدید من از دنیای لیلیپوت پایان بخشید. سعی کردم توجه خانم نوواک را جلب کنم؛ 

ی دیگر به من اجازه بدهد از ی غلط انداز گلن باعث شود او یک دقیقهامیدوار بودم که قیافه

یگر هم با داد و بیداد نوبت های دمیکروسکوپ استفاده کنم. اما فقط چند دقیقه به ناهار مانده بود و بچه

کردند. بعد از مدرسه فوراً به سمت خانه دویدم و با شور و هیجان ماجرای میکروسکوپ خود را تقاضا می

ام از مادرم خواستم، خواهش کردم را برای مادرم تعریف کردم. سپس با قدرت استدالل کالس دومی

ها مجذوب دنیای خرد. از آن به بعد ساعتو در نهایت او را مجبور کردم که برایم میکروسکوپ ب

 توانستم به آن دسترسی پیدا کنم. ها میی عدسیشدم که به لطف معجزهای میبیگانه

بعدها در مقطع تحصیالت عالی به میکروسکوپ الکترونی رسیدم. مزیت میکروسکوپ الکترونی نسبت 

تر است. تفاوت ونی هزاران بار قویهای نوری معمولی این است که میکروسکوپ الکتربه میکروسکوپ

روند و های ارزان قیمتی که برای تماشای منظره به کار میاین دو میکروسکوپ مانند تفاوت تلسکوپ

کند. ورود به بخش میکروسکوپ الکترونی تلسکوپ هابل است که تصاویری را از عمق فضا ثبت می

شود. از یک در چرخان سیاه رنگ حسوب میای مآزمایشگاه برای زیست شناسان پیشرفت فوق العاده

ی عکاسی را از محیط کار جدا خانهشوی، درست عین آن درهایی که تاریکوارد اتاق میکروسکوپ می

 کنند. می

اولین باری که وارد آن درب چرخان شدم را خوب به یاد دارم. در تاریکی میان دو دنیا قرار داشتم، 

ام به عنوان دانشمند و محقق. وقتی چرخش در کامل شد، وارد یندهدنیای زندگی دانشجویی و زندگی آ



11 
 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

اتاق بزرگ و تاریکی شدم که چند چراغ قرمز رنگ، روشنی اندکی به آن بخشیده بودند. کم کم 

چشمانم به تاریکی عادت کردند و وقتی دیدم چه عظمتی جلوی رویم است، حیرت زده شدم. بازتاب 

ون فوالدی کرومی عظیم لنزهای الکترومغناطیسی که تا سقف مرکز نور قرمز رنگ از سطح صیقلی ست

ی این ستون یک کنسول اتاق ادامه داشت، حال و هوای عجیبی به اتاق داده بود. در هر طرف پایه

های بود؛ پر از دکمه، اهرم 747ی تجهیزات بوئینگ ها شبیه صفحهکنترل بزرگ قرار داشت. کنسول

های آب و خطوط های ضخیم برق، شلنگهای بزرگی از کابلگر چندرنگ. دستههای نشاننورانی و المپ

های های یک بلوط کهنسال از زیر میکروسکوپ خارج شده بودند. صدای کشش پمپخأل  مانند ریشه

ی پیچید. برای من مانند این بود که بر عرشههای گردش آب سرد در هوا میخأل و چرخش دستگاه

ه باشم. ظاهراً آن روز کاپیتان ِکرک به مرخصی رفته بود، چون یکی از اساتید من یک ناو جنگی ایستاد

ی بافت در اتاقک خأل وسط ستون ی جایگذاری نمونهپشت کنسول نشسته بود و داشت فرایند پیچیده

 داد. فوالدی را انجام می

ه در کالس دوم گذشت، احساسی به من دست داد که یادآور آن روزی بود کهمانطور که زمان می

ی فسفری دبستان برای بار اول یک سلول را مشاهده کردم. باالخره تصویر فلورسنت سبزرنگی بر صفحه

های پالستیکی که حدود سی برابر های رنگ آمیزی شده به سختی در آن نمونهظاهر شد. وجود سلول

برابر،  100کرد. ابتدا پیدا می نمایی قدم به قدم افزایشآمد. بزرگنمایی شده بودند، به چشم میبزرگ

ی برابر اندازه 100،000ها بیش از ی آخر سلولبرابر. در مرحله 10،000برابر و سپس  1000سپس 

های فضایی بود، با این تفاوت که ما به جای فضای نمایی شدند. درست مانند فیلمشان بزرگاصلی
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در یک لحظه داشتیم « انسانی پیشتر نرفته بود.هیچ »بیرون در فضای درون قدم نهاده بودیم، جایی که 

 ای بعد به عمق ساختار مولکولی آن رسیدیم. دیدیم و لحظهسلول کوچکی را می

ی علم بودم، کامالً مشهود بود. وقتی سِمت کمک خلبان را به حیرت من از اینکه در خط مقدم جبهه

ی سلولی بیگانه به پرواز فراز این منظره من دادند هیجانم دیدنی بود. فرمان را در دست گرفتم و بر

این میتوکندری است، آن »داد: درآمدم. استادم هم راهنمای تور شده بود و جاهای مهم را نشان می

 « بینیم، این یک مولکول کالژن است، آن ریبوزوم است.جسم گلژی است، آنجا منفذ هسته را می

دیدم که وارد قلمرویی دم را در مقام محقق پیشرویی میشد که خوبیشتر هیجانم از این مسئله ناشی می

شده بود که پیشتر هیچ انسانی هرگز آن را به چشم ندیده بود. میکروسکوپ نوری به من نشان داد که 

هایی روبرو شعوری هستند؛ اما این میکروسکوپ الکترونی بود که من را با مولکولها موجودات ذیسلول

 هایی نهفتهدانستم که جایی درون معماری سلول سرنخکیل داده بودند. میکرد که اساس حیات را تش

 است که رازهای حیات را برمال خواهند کرد. 

ی های میکروسکوپ به گویی بلورین تبدیل شدند؛ من در درخشش سبزرنگ صفحهای روزنهلحظه

یست شناس سلولی شوم دانستم که قرار است زدیدم. میی خودم را میفلورسنت میکروسکوپ آینده

و قرار است تمرکز تحقیقاتم روی موشکافی تمام جزئیات ساختار سلول و برمال کردن رازهای زندگی 

های زیستی ارگانیسم عملکردو  ساختارسلول باشد. پیشتر در مقطع تحصیالت عالی آموخته بودم که 

سلول را به رفتار آن ربط دهم، از  دانستم که اگر آناتومی میکروسکوپیپیوند نزدیکی با هم دارند. می

دکتری و تمام دوران -ماهیت طبیعت سر در خواهم آورد. در تمام مقطع تحصیالت عالی، تحقیقات پسا
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شد. ام صرف کاوش در آناتومی مولکولی سلول میی پزشکی، کل ساعات بیداریاستادی در دانشکده

 است.  نهفته چرا که راز و رمز عملکردهای سلول در درون ساختار آن

های کلون های سلولباعث شد که مسیر پژوهشی من به سمت بررسی ویژگی« اسرار زندگی»کاوش 

ام با میکروسکوپ الکترونی، من ی انسانی کشت شده در بافت برود. ده سال پس از اولین مواجههشده

های مورد سلول ی پزشکی دانشگاه معتبر ویسکانسین شدم؛ تحقیقاتم درعضو هیئت علمی دانشکده

ی تدریس تقدیرهای بنیادی کلون شده در سطح بین المللی مطرح بود و به خاطر مهارتم در زمینه

تری دسترسی پیدا کرده بودم که به های الکترونی قویآمد. به میکروسکوپزیادی از من به عمل می

هایی که بنیاد حیات را مولکولتهیه کنم و با  CATها تصاویر سه بعدی دادند از ارگانیسممن امکان می

تر شده بود، اما رویکردم تغییری نکرده بود. هنوز هم دادند، مواجه شوم. ابزارهایم پیشرفتهتشکیل می

 کند. ام هدفی را دنبال میهای مورد بررسیمانند هفت سالگی معتقد بودم که زندگی سلول

دارد. به خدا اعتقاد نداشتم، البته باید اعتراف  متأسفانه اصالً اعتقاد نداشتم که زندگی خودم هم هدفی

پروراندم که با نوعی حس شوخ طبعی لجوجانه بر دنیا حکومت کنم که گاهی مفهوم خدایی را در سر می

ی مهمی نبود: زندگی کرد. باالخره من یک زیست شناس سنتی بودم و وجود خدا برایم مسئلهمی

ی تر بگویم، پرتاب شانسی تاس ژنی. شعار حرفهه و یا دقیقی شانس کور است، نوعی پرتاب سکنتیجه

 «خدا؟ ما نیازی به خدا نداریم!»ما از زمان چارلز داروین این بوده است: 

های حیات روی زمین در گفت ویژگینه اینکه چارلز داروین وجود خدا را انکار کرده باشد. او فقط می

گوید صفات می منشأ انواعخود  1859ی الهی. او در کتاب اند نه در اثر مداخلهاثر شانس ایجاد شده
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که از والدین به فرزندان منتقل « عوامل وراثتی»گفت شوند. او میفردی از والدین به فرزندان منتقل می

. همین بینش باعث شد تا دانشمندان در کوششی کنندکنترل میهای زندگی فرد را شوند، ویژگیمی

اش از هم باز کنند، زیرا ساز و کار وراثتی کنترل های مولکولیا سرحد پیچ و مهرهوار زندگی را تدیوانه

 ی حیات قرار بود در ساختار سلول یافت شود. کننده

این جستجو زمانی پایان یافت که پنجاه سال پیش جیمز واتسون و فرانسیس کریک ساختار و عملکرد 

ها را توصیف کردند. دانشمندان باالخره ی ژنل دهندهی تشکیای یا همان مادهانی دیمارپیچ دوگانه

ها ها سخن گفته بود، پی بردند. سپس روزنامهم از آن19که داروین در قرن « عوامل وراثتی»به ماهیت 

خبر دنیای جدید مهندسی ژنتیک را پخش کردند و گفتند هدف آن طراحی کودکان پیشرفته و تولید 

 1953های آن روز خاطره انگیز را در سال ی اول روزنامهان صفحهاکسیرهای شفابخش است. خوب عنو

 «راز زندگی کشف شد.»به یاد دارم: 

های کنترل حیات زیستی توسط ی ژن شدند. مکانیسمها درگیر مسئلهزیست شناسان نیز مانند روزنامه

با مشقت فراوان ها ی محوری زیست شناسی مولکولی تبدیل شدند و این مکانیسمای به مسئلهاندی

ی سرشت به میزان ی قدیمی سرشت در برابر پرورش، وزنهها توضیح داده شدند. در مناظرهدر کتاب

کنند، های جسمی را تعیین میها فقط ویژگیتر شد. در ابتدا تصور بر این بود که ژنقابل توجهی سنگین

کنند. بنابراین رهایمان را نیز کنترل میها عواطف و رفتااما پس از مدتی ما به این باور رسیدیم که ژن

 اگر ژن شادی ما به صورت مادرزادی نقص داشته باشد، زندگی ناشادی در انتظارمان است. 
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های احساسی سنگین و ناتوان متاسفانه من خودم یکی از قربانیان فقدان یا جهش ژن شادی بودم. مشت

ای طوالنی مدت و دردناک با سرطان، باالخره مبارزهکننده دمار از روزگارم در آورده بود. پدرم پس از 

کردم و طی چهار ماه اخیر مدام هر سه یا آفرین تسلیم کرده بود. من از پدرم مراقبت میجان به جان

کردم. سعی ی پدرم در نیویورک پرواز میچهار روز یک بار از محل کارم در ویسکانسین به خانه

هایی که بر بالین پدرم بود، جای دهم و درخواستی ریسم را در بین زمانی تحقیق و تدکردم که برنامهمی

 ی ملی سالمت بنویسم. موسسه ی تحقیقاتینیز برای تمدید بودجه

کرد، این بود که در شرف طالق بودم و با آثار مخرب احساسی و آنچه استرسم را چند برابر می

ام اضافه شده بود و باید معاش نظام جدیدی به سفرهخورهای اقتصادی آن درگیر بودم. از آنجا که نان

خانمان پول و بیام به سرعت در حال تمام شدن بود. حاال که بیکردم، منابع مالیقضایی را هم تأمین می

کردم. بیشتر های فقیرنشین زندگی میشده بودم، ناگزیر داشتم در بدترین وضع ممکن در آپارتمان

ودند که سطح زندگی خود را ارتقا دهند و در جای بهتری برای خود کانکسی هایم دنبال این بهمسایه

ی اول اقامتم دزد آمد و سیستم ترسیدم. در هفتهی روبرویی خیلی میدست و پا کنند. از همسایه

اش به استریوی جدیدم را دزدید. یک هفته بعد، غولی به نام بوبا که دو متر قد داشت و عرض شانه

ام را زد. بوبا یک بطری آبجو در دست داشت و با ناخن دراز انگشت کوچک ید، در خانهرسیک متر می

 کرد؛ آمده بود تا طرز کار سیستم استریو را یادش بدهم.دست دیگرش الی دندانش را تمیز می

دکتر بروس اچ. »ای دفترم بیرون انداختم، تابلوی عمق فاجعه آن روزی بود که تلفنم را از درب شیشه

را خرد کردم و در تمام مدت داد « ی پزشکی دانشگاه ویسکانسینپتون، استادیار آناتومی، دانشکدهلی
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علت عصبانیتم تماس کارمند بانک بود که مودبانه اما مصرانه اعالم کرد «. برو بیرون از اینجا!»زدم می

که در آن دبرا افتادم 6زیدوران مهرورای از فیلم تواند درخواست وامم را تأیید کند. یاد صحنهکه نمی

حاال پول نداریم که خرج »گوید: به همسرش که امیدوار است عضو هیئت علمی شود، می 7وینگر

 « مان را بدهیم. هیئت علمی هم فقط یعنی اینکه تا ابد پول کافی نخواهیم داشت!زندگی

 

 

 8آشناپنداری –ها جادوی سلول

ی پزشکی در کارائیب فرار کنم. به یک دانشکده خوشبختانه توانستم فرصت مطالعاتی بگیرم و

دانستم که مشکالتم در آنجا ناپدید نخواهند شد، اما وقتی هواپیما ابرهای تیره رنگ باالی شیکاگو می

ام را گاز گرفتم تا لبخندم به قهقهه تبدیل نشود. را درنوردید، چنین احساسی داشتم. از داخل دهان گونه

ام و با جادوی سلول آشنا شدم، ام یعنی زمانی که برای اولین بار با عالقهی هفت سالگیبه اندازه

 خوشحال بودم. 

ای با بردند حالم از قبل هم بهتر شد. مونتسرات نقطه 9نفره من را به مونتسرات 6وقتی با هواپیمای 

عدن وجود داشته  ابعاد چهار مایل در دوازده مایل در دریای کارائیب بود. اگر زمانی چیزی به اسم باغ

                                                           
6 Terms of Endearment 
7 Debra Winger 
8 Deja Vu 
9 Montserrat 
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ای جدید من بوده است که مانند زمرد بزرگی از دریای ی جزیرهاست، به احتمال زیاد شبیه خانه

کبودرنگ کارائیب سر بر آورده بود. وقتی فرود آمدیم، نسیم مالیمی عطر یاسمن را روی آسفالت 

 پراند. کرد و عقل و هوش از سر آدم میفرودگاه پخش می

منطقه زمان غروب آفتاب به تأمل و خلوت اختصاص داشت و من از راه نرسیده از در سنت بومی آن 

بست، من این نورافشای ی آسمان رخت بر میاین سنت تبعیت کردم. هر روز زمانی که آفتاب از پهنه

متر باالتر از سطح اقیانوس قرار داشت و  15ای ی من روی صخرهکردم.  خانهآسمانی را نظاره می

ای پیچ در پیچ از زیر درختانی که قامت خم کرده و پیشانی نگریست. جاده به سمت غرب میمستقیماً

ای در دیوار رساند. در انتهای این تونل درختی، روزنهساییدند، من را به کنار آب میبه پیشانی هم می

ب را های یاسمن وجود داشت که به سمت ساحل منزوی خیره شده بود. من آیین غروب آفتابوته

شستم. پس از شنا، از تنی در آن آب گرم و زالل از تن میتر کرده بودم و گرد هر روز را با آبکامل

کردم که دادم و آفتاب را نگاه میساختم، به آن تکیه میهای ساحل برای خودم تکیه گاه راحتی میشن

 برد. های دوردست فرو میآرام آرام تن گرم خود را در آب

ی عقاید جزمی دو بزنم و مجبور نبودم دنیا را از پنجرهی دوردست دیگر الزم نبود سگدر آن جزیره

کردم. تمدن نگاه کنم. در ابتدا مدام این افتضاحی را که زندگی خودم بود، در ذهنم نقد و بررسی می

یستن ذهنم دست از نقد چهل سال زندگی من برداشتند. دوباره ز 10اما دیری نپایید که سیسکل و ابرت

                                                           
 پرداختند. )م(ی تلویزیونی مشترک راج رابرت و یوجین سیسکل که در آن به نقد تولیدات سینمایی میبرنامه  10
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در لحظه و برای لحظه را تجربه کردم. دوباره با احساساتی که آخرین بار در هیئت کودکی بیخیال 

 .احساس کردمتجربه کرده بودم، دست دوستی دادم. دوباره لذت زنده بودن را 

شدم. زیست شناس سلولی بهتری شده تر میتر و انسانیگون روز به روز انسانی بهشتدر آن جزیره 

جان صورت های بایر و بیها و آزمایشگاهها، سالن. تقریباً تمام آموزش علمی رسمی من در کالسبودم

کم دیدم نسبت به زیست شناسی پذیرفته بود. اما وقتی در زیست بوم غنی کارائیب غرق شدم، کم

ای خاک دانستم که روی تکههای انفرادی نمیای از گونهعوض شد؛ دیگر آن را مانند سابق مجموعه

کشید و زنده ای تبدیل شد که نفس میکنند؛ زیست شناسی برای من به سیستم تلفیق شدهزندگی می

 بود. 

ای به های مرجانی پنجرهمانند جزیره و شنا کردن در میان صخره-های باغخلوت کردن در آن جنگل

زیره را مشاهده کنم. های گیاهی و حیوانی جروی من گشود تا از طریق آن تلفیق شگفت انگیز گونه

کنند؛ نظمی که نه تنها سایر اشکال حیات را در بر ها در توازنی ظریف و پویا زندگی میی گونههمه

بود   -و نه کشمکش حیات  –شود. این هارمونی زندگی گیرد، بلکه محیط فیزیکی را نیز شامل میمی

شده بودم که زیست شناسی به نقش انداخت. متقاعد که در باغ عدن کارائیب در گوش من طنین می

های داروینی زیست شناسی بر ماهیت رقابتی مهم همکاری و تعاون توجه چندانی نکرده بود؛ زیرا ریشه

 کردند. حیات تأکید می

ام بود که وقتی من به ویسکانسین برگشتم، آدم تندرو و پر سر و صدایی ی اندوه همکاران آمریکاییمایه

کشید. کارم به جایی کشید که ی بنیادی و مقدس زیست شناسی را به چالش میشده بودم که باورها
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گرفتم. در نگاه ی تکامل او را به پرسش میکردم و درستی نظریهمحابا چارلز داروین را نقد میبی

 زیست شناسان دیگر، رفتار من مانند کشیشی بود که وارد واتیکان شود و بگوید پاپ آدم شیادی است. 

عضو شدم و تور موسیقی به  11ز دانشگاه استعفا دادم، دنبال رویایم رفتم، در گروه راک اند رولوقتی ا

ام. با یانی آشنا کردند سرم به سنگ خورده است و عقلم را از دست دادهراه انداختم، همکارانم فکر می

شید که برایم معلوم شدم و با هم لیزر شو هم اجرا کردیم. یانی بعدها هنرمند بزرگی شد. اما طولی نک

ام را های راک اند رول است. بحران میانسالیشد استعدادم در تدریس و تحقیق بیش از اجرای برنامه

های بعدی آن را به تفصیل برایتان توضیح خواهم داد( با کنار گذاشتن موسیقی و )که در یکی از فصل

 بازگشت به تدریس زیست شناسی سلولی در کارائیب طی کردم. 

ی پزشکی دانشگاه استنفورد بود. آن زمان دیگر از یستگاه آخرم در نظام دانشگاهی مرسوم، دانشکدها

ی تکامل داروین رحمانهی بیشده بودم. نه تنها نسخه« جدید»داران پر و پا قرص زیست شناسی طرف

گفت ایی که میکشیدم، دگمگرفتم، بلکه دگمای اصلی زیست شناسی را نیز به چالش میرا به پرسش می

توانند خود را روشن و ها نمیژن –کنند. این اصل یک ایراد عمده دارد ها زندگی را کنترل میژن

ها قائم به ذات نیستند. چیزی در محیط باید بیاید و ژن را فعال خاموش کنند. به عبارت دیگر، ژن

ها را گرایی ژنی آن سنتی که جزم کند. علم پیشرو قبالً این واقعیت را کشف کرده بود، اما دانشمندان

کور کرده بود، آن را نادیده گرفته بودند. مخالفت صریح من با دگمای اصلی زیست شناسی باعث شد 
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ی علمی طرد کنند، توانستند من را از جامعهتر شوم. حاال نه تنها میبه صدور حکم ارتداد علمی نزدیک

 صادر کنند!توانستند حکم سوزاندنم را هم بلکه حتی می

ی شغلی در دانشگاه استنفورد ارائه کردم، اعضای هیئت علمی را که در کنفرانسی که هنگام مصاحبه

ی ژنتیک بودند، متهم کردم که هیچ فرقی با بنیادگرایان ها دانشمندان سرشناس حوزهبسیاری از آن

ت شناسی پایبند مذهبی ندارند چون علیرغم وجود شواهد مخالف، همچنان به دگمای اصلی زیس

محابا، اتاق کنفرانس پر از سر و صدا شد؛ با خودم گفتم معلوم است که اند. پس از این نظرات بیمانده

های من در مورد ساز و کارهای زیست شناسی با درخواست استخدام من مخالفت خواهند کرد. اما ایده

ی دانشگاه برخی از دانشمندان برجستهجدید برای آن ها جالب بود و من را استخدام کردند. با حمایت 

هایم را ، رغبت پیدا کردم که ایده12استنفورد، خصوصاً رئیس دپارتمان پاتولوژی دکتر کالوس بنش

ی انسان به کار بگیرم. اطرافیانم شگفت های کلون شدهها را در تحقیقات مرتبط با سلولدنبال کنم و آن

طور کامل دیدگاه جدیدی را که نسبت به زیست شناسی  زده شدند وقتی دیدند که آزمایشات من به

کرد. بر اساس این تحقیقات دو مقاله منتشر کردم و سپس برای همیشه با اتخاذ کرده بودم، تأیید می

 (. Lipton, et al, 1991, 1992دانشگاه خداحافظی کردم )

کردم شد، احساس میز من میدلیل خروج من از دانشگاه این بود که علیرغم حمایتی که در استنفورد ا

زنم. از زمان خروج من، تحقیقات جدید پیوسته تردیدهای من را نسبت به دارم ندا به گوش کر می

که به بررسی ساز  ژنتیکاپیاند. در واقع، ای در کنترل زندگی تأیید کردهاندگمای اصلی نقش مهم دی
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های ترین حوزهازد، امروزه یکی از فعالپردو کارهای مولکولی کنترل فعالیت ژن توسط محیط می

کند، رود. نقش محیط در تنظیم فعالیت ژن که امروزه علم بر آن تأکید میتحقیقات علمی به شمار می

ژنتیک به ای به نام اپیکانون تحقیقات بیست و پنج سال قبل من بود، یعنی بسیار پیش از اینکه حوزه

این مسئله از نظر فکری برای من رضایت بخش است، اما  (.Lipton, 1977a, 1977bوجود بیاید )

ی پزشکی سرگرم تدریس و تحقیق بودم، همکارانم همچنان فکر دانم که اگر هنوز در دانشکدهمی

ی اخیر من بر حسب معیارهای دانشگاهی آدم ام، چون در یک دههکردند که عقلم را از دست دادهمی

ای فکری نیست. نسبت به زیست شناسی جدید دیگر فقط مسئله ام. شیفتگی منبسیار تندروتری شده

آموزند، بلکه همچنین به ما یاد ها نه تنها ساز و کارهای حیات را به ما میمن اعتقاد دارم که سلول

 دهند که چگونه زندگی غنی و کاملی داشته باشیم. می

در   -مات زیست شناسی است فکر کردن مانند سلول که البته برای من جزو مقد –این نوع تفکر 

تر بگویم، در ی انسان انگاری و یا دقیقی دکتر تنبل را در زمینهی دانشگاه بدون شک جایزهحوزه

آورد. شاید خودتان را یک فرد بدانید، اما من به عنوان زیست ی سلول انگاری برایم به ارمغان میزمینه

صل اجتماع و تعاون چیزی حدود پنجاه تریلیون گویم که شما در حقیقت حاشناس سلولی به شما می

های دهند، ارگانیسمهایی که بدن شما را تشکیل میسلولی هستید. تقریباً تمام سلول-شهروند تک

ها در اند. انسانای برای بقای متقابل ابداع کردهمانندی هستند که راهبرد همیارانه-انفرادی و آمیب

هستند. درست همانطور که یک ملت صفات شهروندان « سته جمعیآگاهی آمیبیِ د»بنیاد خود معلول 

 مان را بازتاب دهد. کند، انسانیت ما نیز باید ماهیت اساسی اجتماعات سلولیخود را منعکس می
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 های سلولعملی کردن آموزه

لکه هایمان نیستیم، بمن از این اجتماعات سلولی الگو گرفتم و به این نتیجه رسیدم که ما قربانی ژن

ای برای خود ایجاد کنیم که سرشار از آرامش، شادی و توانیم زندگیارباب تقدیر خود هستیم و می

اند خودم آدم شادتری باشم؛ هایم باعث نشدهپرسیدند که چرا ایدهعشق باشد. مخاطبینم از من می

من باید هشیاری  ها بود:ام را روی زندگی خودم امتحان کنم. حق با آنهمین تلنگر باعث شد فرضیه

ام که صبح کردم. زمانی فهمیدم موفق شدهام ادغام میزیست شناختی جدیدم را در زندگی روزمره

عزیزم، تو شادترین انسانی »، مستخدمی از من پرسید: 13ی آفتابی در کافی شاپ بیگ ایزییک یکشنبه

گیر کرد، اما او من را غافلپرسش « ام. به من بگو که چرا اینقدر شادی؟هستی که من تا کنون دیده

زد، سری تکان داد و مستخدم در حالی که زیر لب غر می« من در بهشتم!»هر طور شده جواب دادم 

 تر از همیشه. ام را گرفت. خب حقیقت داشت. من خوشحال بودم، خوشحالسپس سفارش صبحانه

بهشت است، تردید داشته  شاید برخی از شما خوانندگان ریزبین نسبت به این ادعای من که زمین

کنم که نیو باشید. زیرا بهشت بنا به تعریف جایگاه خداوند و ارواح طیبه است. آیا من واقعاً فکر می

تواند بخشی از بهشت باشد؟ در این شهرها کودکان و زنان اورلئانز یا هر شهر بزرگ دیگری، می

ها را دید؛ رودها توان ستارهاست که اصالً نمی کنند؛ هوا آنقدر آلودهها زندگی میخانمان در خیابانبی

ها توانند در آنحیات می« ترسناک»رسد تنها اشکال اند که به نظر میها آنقدر آلوده و کثیفو دریاچه

 شناسد؟کند؟ آیا او خداوند را میزندگی کنند. این زمین بهشت است؟ خداوند در اینجا زندگی می
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کنم. خب، اگر بخواهم کامالً با شما است: بله، بله من اینطور فکر میها این پاسخ تمام این پرسش

شناسم. شما بیش شناسم، چون تمام شما را نمیروراست باشم، باید اذعان کنم که من تمام خدا را نمی

میلیارد نفر هستید. و راستش را بخواهیم من واقعاً تمام اعضای این سیاره و قلمروی حیوانات را  6از 

 ها نیز بخشی از خداوند هستند.ناسم؛ اما اعتقاد دارم که آنشنمی

زحمت دوباره تکرار کنید! اون بی»گفت: می Tool Timeی تلویزیونی که در برنامه 14به قول تیم تیلور

 «خدا هستن؟ هاانسانگه که می

فر پیدایش آمده ام. در سِگویم. البته من اولین کسی نیستم که چنین حرفی زدهخب... بله همین را می

گرا دارد از عیسی مسیح، بودا ایم. درست است، این انسان عقلاست که ما بر صورت خداوند خلق شده

ام. ما بر به نگرشی معنوی رسیده 15گراآورد. من از نگرشی علمی و فروکاستو موالنا نقل قول می

ا بهبود بخشیم، باید روح را ایم و اگر بخواهیم سالمت جسمی و ذهنی خود رصورت خداوند خلق شده

 دوباره وارد معادله کنیم. 

بیوشیمیایی ناتوان نیستیم، هر گاه که دچار کسالت ذهنی یا جسمی  از آنجا که ما یک عده دستگاه

های مختلف جستجو کنیم. دارو و جراحی ابزارهای مان را در قرصتوانیم راه حل مشکلشدیم، نمی

ها بیش از حد استفاده نشود؛ اما مفهوم مداوای آسان با توسل به دارو ز آنقدرتمندی هستند، البته اگر ا

شود، به طور قطع از اساس اشتباه است. هر بار که دارویی برای اصالح عملکرد الف وارد بدن می
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های تحت رهبری های عصبی یا هورمونکند. این انتقال دهندهعملکردهای ب، ج و د را دچار مشکل می

کنند؛ این باورهای ما هستند که بدن، ذهن و زندگی ما را تند که بدن و ذهن ما را کنترل میها نیسژن

 کنند... بله درست است باورها!کنترل می

 نور بیرون جعبه

ی نئوداروینیسم تعریف کشم که در یک طرف آن دنیا به واسطهدر این کتاب من خطی برایتان می

داند. در های بیوشیمیایی جنگجو میپایان میان رباتی جنگ بیهشود؛ نئوداروینیسم زندگی را عرصمی

داند مندی میی افراد قدرتقرار دارد که زندگی را سفر همیارانه« زیست شناسی جدید»سمت دیگر 

شان پر از شادی باشد. وقتی از این خط عبور توانند خود را طوری برنامه ریزی کنند که زندگیکه می

خلقی در مورد نقش سرشت یقی زیست شناسی جدید را درک نمودیم، دیگر با کجکردیم و معنای حق

و پرورش با هم جر و بحث نخواهیم کرد، چون خواهیم فهمید که ذهنِ کامالً آگاه هم از سرشت برتر 

شود، مانند زمانی خواهد است و هم از پرورش. و به باور من تغییر پارادایمی که در این مسیر حاصل می

 ه انسان از زمین تخت و صاف به زمینی گرد و کروی رسید. بود ک

ترسند این کتاب یک سخنرانی علمی غیر قابل فهم باشد، به هیچ وجه های علوم انسانی که میرشته

نترسند. زمانی که در دانشگاه بودم، کت و شلوار رسمی، کراوات خفه کننده، کفش نوک تیز و جلسات 

کرد، اما عاشق تدریس بودم. در زندگی پس از دانشگاه نیز زیاد تدریس پایان اوقاتم را تلخ میبی

ی ام. به واسطهام؛ من اصول زیست شناسی جدید را به هزاران نفر در سراسر دنیا آموزش دادهکرده
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ی ام علم را به زبانی ساده و به کمک نمودارهای رنگی زیبا ارائه کنم که همهها، توانستههمین سخنرانی

 ام. را در این کتاب نیز آورده هاآن

ها دهم که چرا و چگونه این سلولزنم و توضیح میحرف می« هوشمند»های در مورد سلول 1در فصل 

شواهد علمی ارائه  2توانند تا این حد در مورد ذهن و بدن خودمان به ما مطلب بیاموزند. در فصل می

کنند. همچنین شما را با کشفیات جالب کنترل نمی ها زیست بدن شما رادهم که ژنکنم و نشان میمی

شود ی جدیدی از زیست شناسی است که در آن بررسی میژنتیک شاخهکنم. اپیژنتیک آشنا میاپی

گذارد. در این حوزه مطالب اثر می که محیط )طبیعت( چگونه بدون تغییر رموز ژنتیکی بر رفتار سلول

 از جمله سرطان و اسکیزوفرنی کشف شده است. هایی جدیدی در مورد ماهیت بیماری

ای سلول انسلول است. شکی ندارم که شما با هسته و دی« پوست»در مورد غشای سلول یا  3فصل 

بسیار بهتر از غشای آن آشنایی دارید. اما علم پیشرو دارد با جزئیات کامل همان چیزی را نشان 

های سلول است. در مغز حقیقی عملیات ،: که غشادهد که من بیست سال پیش به آن رسیده بودممی

در مورد کشفیات عجیب و غریب فیزیک کوانتوم حرف خواهم زد. این کشفیات اهمیت بسزایی  4فصل 

ها دارند. با این وجود، پزشکی مرسوم هنوز فیزیک کوانتوم را در تحقیقات یا در درک و درمان بیماری

 باری به دنبال داشته است. ه تبعات زیانآموزش خود جای نداده است و این مسئل

ام. افکار مثبت تأثیر نهاده شناسی باورها زیستتوضیح خواهم داد که چرا نام این کتاب را  5در فصل 

های ما دارند، اما تنها در صورتی که با برنامه ریزی ناخودآگاه ما هماهنگ باشند. ژرفی بر رفتار و ژن

مند هستند. هر گاه پی بردیم که این باورهای مثبت و منفی دازه قدرتو افکار منفی نیز به همین ان
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کنند، خواهیم توانست با استفاده از این شناخت زندگی سالم و شادی چگونه زیست ما را کنترل می

ها و افراد به رشد نیاز دارند و ترس دهد که چرا سلولنشان می 6برای خود به وجود بیاوریم. فصل 

 کند. ها را مختل میچگونه رشد آن

پردازد. ما به عنوان پدر و مادر باید بدانیم که چه نقشی در ی فرزندان میبه تربیت آگاهانه 7فصل 

گذارند. مان میکنیم و این باورها چه تأثیری بر زندگی فرزندانمان ایفا میبرنامه ریزی باورهای فرزندان

اید و درک بچه بوده« قبالً»ل مهمی است زیرا شما نیز چه پدر و مادر باشید و چه نباشید، این فصل فص

گفتار به این برنامه ریزی و تأثیر آن بر زندگی ما چیزهای زیادی را برایمان آشکار خواهد کرد. در پس

های معنویت پردازم که چگونه درک من از زیست شناسی نوین باعث شد اهمیت تلفیق حوزهمسئله می

گیری به بودم، تغییر چشم 16غییر برای من که قبالً دانشمندی الادری گراو علم را درک کنم؛ این ت

 رود. شمار می

تان و بدون نیاز به کمک مهندسان ژنتیک و بدون اینکه اید که با استفاده از ذهن خودآگاهآیا آماده

به وجود ای سرشار از سالمتی، شادی و عشق برای خود خود را به داروهای مختلف معتاد کنید، زندگی

اید که به جای واقعیت برآمده از مدل پزشکی )که بدن انسان را ماشینی بیوشیمیایی بیاورید؟ آیا آماده

داند(، به یک واقعیت جایگزین فکر کنید؟ الزم نیست چیزی بخرید یا در طرحی ثبت نام کنید. می

اید، به حالت یاد گرفته های علمیای را که از موسسات و رسانهفقط کافی است مدتی باورهای کهنه

 دهد، فکر کنید. تعلیق در بیاورید تا بتوانید به هشیاری جدید و جالبی که علم پیشرو ارائه می

                                                           
16 Agnostic 
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 1فصل 

 :17هایی از پتری دیشدرس

 های هوشمند و دانشجویان باهوشدر ستایش سلول

 

ایستادم، ناگهان در روز دوم اقامتم در کارائیب، وقتی جلوی بیش از صد دانشجوی مضطرب پزشکی 

نگران، گاهی آرام نیست. برای این دانشجویان دلها عزلتی انسانپی بردم که این جزیره برای همه

مونتسرات راه گریزی به سمت آرامش نبود، بلکه آخرین سنگری بود که برای تحقق رویای پزشک 

 شدن در اختیار داشتند. 

دانشجویانم از اهالی ساحل شرقی آمریکا بودند. اما  دست بود و بیشترکالس من از نظر جغرافیایی یک

ای ی شصت و هفت سالهشد؛ یکی از شاگردانم مرد بازنشستهمی نژادها و سنین مختلفی در کالس دیده

معلم  –ی شاگردانم نیز متنوع بود اش بیشترین بهره را ببرد. پیشینهخواست از زندگیبود که می

 چی مواد. دان، راهبه و حتی قاچاقوسیقیی ابتدایی، حسابدار، ممدرسه

ها، دانشجویان آن کالس دو ویژگی مشترک داشتند: یکی اینکه در فرایند علیرغم تمام این تفاوت

های پزشکی آمریکا موفق نشده بودند. دوم انتخاب فوق رقابتی دانشجو برای ظرفیت محدود دانشکده

                                                           
 زیست که است دردار و کم عمق با پالستیک یا شیشه جنس از مانند بشقاب ظرفی( Petri dish: انگلیسی به)دیش پتری 17

 )منبع: ویکیپدیای فارسی( .کنندمی استفاده ریز هایخزه یا سلول کشت برای آن از شناسان
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ها تصمیم آن –را جزم کرده بودند که پزشک شوند بودند و عزم خود « پرتالشی»های اینکه انسان

هایشان را بگیرد. بیشترشان برای تأمین شهریه و گرفته بودند اجازه ندهند کسی فرصت اثبات توانایی

مخارج اضافی زندگی در خارج از کشور، پس اندازهای خود را صرف کرده بودند و یا تعهد کار داده 

ها در آن بود. آن ی دوری از خانواده، دوستان و عزیزاناولین تجربه هابودند. این برای بسیاری از آن

کردند. اما علیرغم این همه سختی و مشقتی که بر سر ترین شرایط زندگی را تحمل میدانشگاه سخت

 داشتند. شان قرار داشت، هرگز از کوشش برای گرفتن مدرک پزشکی دست بر نمیراه

نکه من بیایم اینگونه بود. قبل از آمدن من، سه استاد مختلف بافت کم تا قبل از ایخب وضعیت دست

شناسی/ زیست شناسی سلولی برای این دانشجویان فرستاده شده بود. استاد اول سه هفته پس از شروع 

ترم به خاطر مشکالت شخصی از این جزیره رفته و دانشجویان را به امان خدا رها کرده بود. دانشگاه 

ن مناسبی برای استاد اول پیدا کرده بود؛ استاد دوم تالش کرده بود کار استاد اول را به سرعت جایگزی

ادامه دهد؛ متاسفانه او نیز به علت مریضی سه هفته بعد از تدریس منصرف شده بود. به مدت دو هفته 

های کتاب درسی را ی دیگری بود، فصلنیز یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه که تخصصش رشته

سر کالس برای دانشجویان روخوانی کرده بود. واضح است که این کار دانشجویان را تا سرحد مرگ  در

خسته و بیزار کرده بود، اما دانشگاه برای کامل کردن تعداد ساعات الزم برای هر واحد درسی مجبور 

ند، باید شروط بود به چنین کاری دست بزند. برای اینکه این دانشجویان بتوانند در آمریکا طبابت کن

 شد. نظام پزشکی آمریکا رعایت می
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دادند. به های استاد جدیدی گوش میاین دانشجویان خسته برای بار چهارم در طول ترم به حرف

ها در این واحد درسی داشتم، برایشان حرف زدم. اختصار در مورد سوابق خودم و انتظاراتی که از آن

ها خواهم داشت، به هیچ رجی هستیم، اما انتظاراتی که از آنها گفتم که هرچند در کشوری خابه آن

ها نیز نباید چنین چیزی وجه کمتر از انتظاراتی نیست که از دانشجویان دانشگاه ویسکانسین دارم. آن

از من بخواهند، چون تمام پزشکان برای اینکه مجوز بگیرند باید آزمون یکسانی را پشت سر بگذارند و 

هایی را از کیفم در آوردم و به دانشجویان اند. سپس برگهد که در کجا درس خواندههیچ اهمیتی ندار

ارزیابی را انجام دهند. نصف ترم گذشته بود و انتظار داشتم که با نصف مطالب -گفتم که کویز خود

ها دادم، بیست سوال داشت که همگی از واحد درسی آشنایی داشته باشند. آزمونی که آن روز به آن

 ترم بافت شناسی دانشگاه ویسکانسین انتخاب شده بودند. تحانات میانام

تر از ویروس قراری سریعباری بر کالس حاکم شده بود. بیی اول امتحان سکوت مرگدر ده دقیقه

ابوال به تک تک دانشجویان سرایت کرد. وقتی بیست دقیقه زمان کویز به پایان رسید، چشمان 

نگرانی جای و دل ، آن دلهره«وقت تمام»آمد. وقتی گفتم از حدقه در میدانشجویان از ترس داشت 

ها خواندم. از ها را برای آنخود را به صدها گفتگوی هیجان انگیز داد. کالس را ساکت کردم و جواب

ی بشاش استقبال شد. اما همین که به سوال دهم رسیدم، پنج شش جواب اول با نفس راحت و چهره

ی کالس ده بود و چند آورد. باالترین نمرهباری با خود به همراه میهای حسرتها آهبهر یک از جوا

 های شانسی یک یا دو گرفته بودند. ی دانشجویان با جوابنفر دیگر هم هفت گرفته بودند؛ بقیه
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« شپرتال»ای روبرویم بود. این دانشجویان زدههای منجمد و بهتوقتی رو به دانشجویان کردم، چهره

ها مجبور بودند درس را دوباره از با مشکل بزرگی مواجه بودند. بیش از نصف ترم گذشته بود و آن

صفر شروع کنند. اندوه و نومیدی بر دانشجویان غلبه کرد؛ دانشجویانی که همین حاال هم در میان 

نگاه کردم  زدند. در سکوتی ژرف، من به دانشجویانواحدهای فوق العاده سخت پزشکی دست و پا می

هایی بود ی بچه فوکاین کالس شبیه گله –شان سوخت ها به من نگاه کردند. دلم خیلی به حالو آن

 ها را سالخی کند. رحمی خیره شده بودند که قرار بود آنکه با مظلومیت به چشمان شکارچی بی

د بلندهمتی در وجود قلبم از احساس لبریز شد. شاید این هوای نمکین و بوهای شیرین باعث شده بو

گفتم که شخصاً تالش خواهم من جان بگیرد. به هر تقدیر، وقتی به خودم آمدم داشتم به دانشجویان می

کرد تک تک دانشجویان برای امتحان پایان ترم آماده شوند، البته به شرطی که خودشان هم به همین 

شان که قبالً از فرط هراس ، چشمانشان برایم مهم استاندازه تالش کنند. وقتی دیدند که موفقیت

 زد. نور شده بود، از شادی برق میبی

ها کنم؛ به آنکردم مربی یک تیم ورزشی هستم و دارم تیم خودم را برای قهرمانی آماده میاحساس می

های آمریکا کم ندارید. گفتم همتایان گفتم که به نظر من شما از نظر هوشی چیزی از دانشجویان دانشگاه

کنند و همین ویژگی باعث شده بود بتوانند وار مطالب بهتر عمل میشما فقط در حفظ بلبل آمریکایی

ها را متقاعد ی بهتری بگیرند. همچنین سعی کردم آنهای علوم پزشکی نمرهدر آزمون ورودی دانشگاه

یعت با تمام کنم که بافت شناسی و زیست شناسی سلولی واحدهای سختی نیستند. توضیح دادم که طب

ها قول دادم که قرار نیست ای دارد. به آنهایش، اصول عملکردی بسیار سادهکاریظرافت و ریزه



31 
 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

مطالب را حفظ کنند، بلکه قرار است درک و فهم خوبی راجع به سلول به دست بیاورند، چون من 

برایشان کالس جبرانی ها ها پیشنهاد کردم که شبها یاد دهم. به آنخواستم اصول ساده را به آنمی

فرساتر از تر و طاقتها سختفرسای آنشد روز سخت و طاقتبرگزار کنم که البته این کار باعث می

قبل شود. پس از ده دقیقه سخنرانی آتشین، دانشجوهایم سرشار از انرژی شدند. وقتی زمان کالس 

لی که عزم خودشان را جزم کرده های آتشین از کالس خارج شدند، در حاتمام شد، دانشجویان با نفس

 ها را شکست دهد. بودند که نگذراند سیستم آن

کم بر من عیان همین که دانشجویان از کالس خارج شدند، عظمت کاری که بر عهده گرفته بودم، کم

دانستم که تعداد قابل توجهی از دانشجویان واقعاً شایستگی شد. تردیدهایی در دلم به وجود آمد. می

مندی بودند اما تجربیات ها دانشجویان توانی پزشکی را ندارند. برخی دیگر از آندر رشته تحصیل

ترسیدم که خلوت و آرامش این جزیره جای ها را برای این چالش آماده نکرده بود. میشان آنگذشته

امی خودم در بر ای جز ناکامی دانشجویان و ناکبر بدهد که نتیجهوار و زمانخود را به تکاپویی دیوانه

آمد. در کردم، به نظرم آسان مینداشته باشد. حاال که به شغلم در دانشگاه ویسکانسین فکر می

ای که باید برای واحد بافت شناسی/ زیست شناسی سلول تشکیل ویسکانسین، من از حدود پنجاه جلسه

می به همراه هم این بار را کردم. پنج نفر از اعضای گروه آناتوشد، تنها هشت جلسه را تدریس میمی

کشیدند. البته من در تمام مطالب این واحد درسی دخالت داشتم، چون من جلسات عملی به دوش می

کردم. من باید همیشه در دسترس بودم و اگر دانشجویی در مورد مطالب کل آزمایشگاه را برگزار می

 مطالب و تدریس مطالب یکی نیستند!دادم. اما دانستن این واحد سوالی داشت، سوالش را پاسخ می
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سه روز وقت داشتم تا با موقعیتی که برای خودم به وجود آورده بودم، دست و پنجه نرم کنم. اگر در 

گرفت. جالب بود، چون شدم، شخصیت الف من آرام و قرار را از من میخانه با چنین بحرانی مواجه می

ام به یک ماجراجویی جذاب ردم، وحشت و نگرانیوقتی کنار آب نشستم و غروب آفتاب را تماشا ک

تبدیل شد. برایم جالب بود که برای اولین بار در طول دوران تدریسم به تنهایی مسئولیت تدریس 

های واحدی به این بزرگی را بر عهده گرفته بودم و مجبور نبودم که خود را به سبک و محدودیت

  های تدریس گروهی مقید کنم.محتوایی برنامه

 های مینیاتوریها به مثابه انسانسلول

ی تدریس من در دانشگاه تبدیل شد. حاال ترین دورهترین و ژرفهمین واحد بافت شناسی به جذاب

خواهد تدریس کنم، از روش جدیدی برای پوشش توانستم هر طور که دلم میکه آزاد بودم و می

ها را درگیر خود کرده بود. به نظر من اگر سلولها بود ذهنم مطالب استفاده کردم، رویکردی که سال

ها برای دانشجویان به مراتب در نظر بگیریم، درک فیزیولوژی و رفتار آن« های مینیاتوریانسان»را 

ی تلفیق شود. وقتی به ساختار جدید واحد درسی مربوطه فکر کردم، هیجان زده شدم. ایدهتر میراحت

انسان باعث شد رغبتی که در کودکی نسبت به علم احساس  زیست شناسی سلول و زیست شناسی

ور شود. هنوز هم وقتی در آزمایشگاه مشغول تحقیق بودم، این شور کرده بودم، دوباره در وجودم شعله

کردم، اما نه آن زمان که درگیر جزئیات اداری اخذ عضویت هیئت علمی شده و شوق را احساس می

 کردم. پایان دانشکده شرکت میت بیبودم و به ناچار باید در جلسا
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ها نشستن پشت من عادت کرده بودم که سلول را مانند انسان در نظر بگیرم، چون پس از سال

 میکروسکوپ به پیچیدگی و قدرت آن چیزی پی برده بودم که در نگاه اول ممکن است مانند حباب

با اجزای اصلی سلول آشنا شده باشید: ای در پتری دیش به نظر برسد. شاید در مدرسه متحرک و ساده

کند، غشای محافظ ی ژنتیکی را در خود جای داده است، میتوکندری که انرژی تولید میهسته که ماده

هایی که دور سلول حلقه زده است و سیتوپالسم که درون غشا جای گرفته است. اما در درون همین سلول

های های هوشمند از فناوریای وجود دارد؛ این سلولپیچیدهای دارند، دنیای که در ظاهر آناتومی ساده

 اند. ها را درک نکردهکنند که دانشمندان هنوز به طور کامل آنای استفاده میپیچیده

بیشتر زیست شناسان نگریستن به سلول به عنوان انسان مینیاتوری را کفری نابخشودنی قلمداد 

که انسان نیست، با ربط دادن آن به رفتار انسان، انسان  کردند. تالش برای توضیح ماهیت چیزیمی

دانند و اگر دانشمندی آگاهانه انسان انگاری را گناه کبیره می« حقیقی»نام دارد. دانشمندان  18انگاری

 کنند. ی علمی طرد میاز آن در کار خود استفاده کند، او را از جامعه

های پذیرفته شده دارم. زیست شناسان ای خروج از روشبا این وجود، من معتقد بودم که دلیل خوبی بر

ای برای توضیح چگونگی مسائل، به درک علمی ی فرضیهی طبیعت و ارائهکنند با مشاهدهتالش می

کنند. برای رسیدن به فرضیه و طراحی های خود آزمایشاتی طراحی میبرسند. سپس برای آزمودن ایده

زندگی  که آن سلول یا ارگانیسم زنده« فکر کنند»اچارند به این کردن آزمایشات الزم، دانشمندان ن

، یعنی استفاده از دیدگاهی انسانی برای «انسانی»گذراند. به کار بستن این راهکارهای خود را چگونه می

                                                           
18 anthropomorphism 
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کند که اندازد. فرقی نمیکشف اسرار زیست شناسی، ناخواسته دانشمندان را به دام انسان انگاری می

کنید؛ علم زیست شناسی همیشه تا حدودی موضوع مورد بررسی را انسانی کاری استفاده میاز چه راه

 کند. می

ای است که از دوران ی انسان انگاری پسماند کهنهراستش را بخواهید، به باور من ممنوعیت نانوشته

ی مستقیمی طهتاریکی )قرون وسطی( بر جای مانده است، زیرا آن زمان مقامات دینی وجود هر نوع راب

کردند. اگر انسان انگاری در رابطه با اشیایی مانند ها و سایر مخلوقات خداوند انکار میرا در بین انسان

المپ، رادیو و چاقوی جیبی به کار گرفته شود، این ممنوعیت قابل درک است؛ اما به نظر من هیچ نقد 

هایی پرسلولی ها ارگانیسموارد نیست. ما انسانهای زنده درستی به استفاده از آن در رابطه با ارگانیسم

 های خودمان داشته باشیم. لذا باید ذاتاً الگوهای رفتاری مشترکی با سلول –هستیم 

ها تغییر کند. از دانم که برای به رسمیت شناخته شدن این قیاس، باید ادراک ما انسانبه هر حال می

است که ما فکر کنیم تنها موجودات هوشمند دنیا  مسیحی باعث شده-نظر تاریخی، باورهای یهودی

ایم. این دیدگاه باعث شده هستیم و طی فرایندی جداگانه و متمایز از سایر گیاهان و حیوانات خلق شده

تر از خود بدانیم؛ ها را پاییناست ما موجودات دیگر را اشکال غیر هوشمند حیات قلمداد کنیم و آن

 تر تکامل قرار دارند. ا که در مراحل پایینهایی رخصوصاً آن ارگانیسم

دانیم و یا های دیگر را موجودات منفردی میاین مسئله به هیچ عنوان حقیقت ندارد. وقتی ما انسان

گیریم، از یک جهت، دست کم کنیم و خود را ارگانیسمی واحد در نظر میوقتی در آینه به خود نگاه می

ی یک سلول واحد برسانم با ماست. اما اگر من شما را به اندازه ی خودمان، حقاز منظر سطح مشاهده
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تان را از آن نقطه نظر مشاهده کنید، آنگاه دیدگاه کامالً متفاوتی نسبت به دنیا پیدا تا بتوانید بدن

خواهید کرد. اگر از آن نقطه نظر به خود نگاه کنید، دیگر خودتان را موجود واحدی نخواهید دید. بلکه 

 اجتماع پر جوش و خروش بیش از پنجاه تریلیون سلول واحد خواهید دید.  خود را

المعارف کردم، تصویری که در کودکی در دایرهها بازی میوقتی برای کالس بافت شناسی با این ایده

ی آمد. در بخش مربوط به انسان، تصویری قرار داشت که از هفت صفحهبودم، مدام به ذهنم می دیده

شفاف تشکیل شده بود؛ تمام این هفت صفحه طرح کلی یکسانی داشتند که شکل بدن انسان پالستیکی 

ی ی اول این طرح کلی با تصویر یک مرد عریان پر شده بود. وقتی صفحهداد. در صفحهرا نشان می

شد. ی دوم عضالت او را مشاهده میکندی؛ در صفحهزدی، گویی پوست آن مرد را میاول را ورق می

مانده شکل واضحی از تشریح بدن پوشان صفحات باقیزدم، تصاویر همی دوم را ورق میی صفحهوقت

زدم به ترتیب، اسکلت، مغز و اعصاب، عروق خونی و دادند. وقتی این صفحات را ورق میرا نشان می

 کردم. های زیستی بدن را مشاهده میدستگاه

شفاف را در ذهن خودم بروز رسانی کردم و چندین برای واحد درسی دانشگاه کارائیب، این صفحات 

داد. بیشتر ها اضافه کردم؛ صفحات جدید من ساختارهای سلولی را نشان میی دیگر به آنصفحه

-هستند که در سیتوپالسم ژله« های مینیاتوریاندام»ها خوانند؛ اندامکساختارهای سلول را اندامک می

های بدن ما هستند. ها و اندامهای عملکردی بافتها معادلکاند. انداممانندِ سلول معلق مانده

ها. ترین اندامک است، میتوکندری، جسم گلژی و واکوئلهای سلول عبارتند از هسته، که بزرگاندامک

های بدن ها و اندامپردازند و سپس به بافتدر تدریس سنتی این واحد ابتدا به ساختارهای سلول می
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پوشان انسان و ا من دو بخش این واحد درسی را در هم ادغام کردم تا ماهیت همرسند. امانسان می

 سلول را نشان دهم. 

های اندامکی سلول در ی سیستمبه دانشجویانم یاد دادم که ساز و کارهای بیوشیمیایی مورد استفاده

ها که گرچه ما انسانگیرند. تأکید کردم های بدن به کار میاصل همان ساز و کارهایی هستند که اندام

هم در بدن ما وجود ندارد که از قبل « جدید»ایم، اما حتی یک عملکرد ها سلول تشکیل شدهاز تریلیون

دار( به تنهایی عملکردی معادل -های واحد وجود نداشته باشد. هر سلول یوکاریوت )هستهدر سلول

های عضالنی و ریز، سیستمدرون سیستم عصبی، سیستم گوارشی، سیستم تنفسی، سیستم دفعی، سیستم

اسکلتی، سیستم گردش خون، پوست، سیستم تولید مثل و یک سیستم ایمنی ابتدایی دارد که از 

 کند. استفاده می« یوبیکویتین»مانند به نام -های پادتنای از پروتئینخانواده

تواند به تنهایی زنده همچنین برای دانشجویانم توضیح دادم که هر سلول موجود هوشمندی است که می

های واحد را از بدن خارج کنند و توانند سلولبماند؛ این مسئله از آنجا معلوم است که دانشمندان می

های هوشمند در محیط آزمایشگاه کشت دهند. همانطور که من در بچگی پی برده بودم، این سلول

گردند که بقایشان را تضمین ایی میهها فعاالنه دنبال محیطدارای هدف و مقصود مشخصی هستند؛ آن

ها ها با تحلیل این دادهکنند. سلولهای سمی و خطرناک دوری میکند و در عین حال از محیط

 کنند. های رفتاری مناسبی را انتخاب و بقای خود را تضمین میواکنش

توانند یرند و میی این تجربیات محیطی چیزهایی یاد بگتوانند به واسطههای واحد همچنین میسلول

ها را به فرزندان خود منتقل نمایند. برای مثال، وقتی ویروس خاطرات سلولی ایجاد کنند و سپس آن
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شود و پروتئینی محافظتی کند، یک سلول نابالغ سیستم ایمنی وارد عمل میسرخک کودکی را آلوده می

ول مورد نظر باید ژن جدیدی را به وجود کند. در این فرایند، سلبه نام پادتن علیه این ویروس تولید می

 ی تولید پروتئین پادتن سرخک را در آن ثبت کند. بیاورد و نقشه

دهد. در ی سلول ایمنی نابالغ رخ میقدم اول در تولید ژن پادتن مخصوص سرخک در درون هسته

فردی از پروتئین های منحصر به ای زیادی وجود دارد که تکهانها قطعات دیهای این سلولمیان ژن

ی توانند آرایهای میانهای ایمنی با گردآوری و ترکیب تصادفی این قطعات دیکنند. سلولرا رمز می

ها شکل منحصر به فردی از پادتن های مختلف را به وجود بیاورند که هر کدام از آنای از ژنگسترده

« نزدیکی»کند که از نظر فیزیکی مکمل د میرا تولید خواهد کرد. وقتی سلول نابالغ ایمنی پادتنی تولی

 شود. برای ویروس مهاجم است، این سلول فعال می

کنند که به سلول استفاده می بلوغ میل پیوندیای به نام های فعال شده از ساز و کار فوق العادهسلول

ایدئالی برای تا مکمل « اصالح کند»دهد شکل نهایی پروتئین پادتن خود را به طور کامل امکان می

های ایمنی فعال شده با استفاده (. سلولLi et al., 2003; Adams et al., 2003ویروس مهاجم باشد )

کنند. البته هر صدها کپی از ژن پادتن اصلی خود تهیه می19هایپرموتاسیون سوماتیکاز فرایندی به نام 

پروتئین پادتن رمز شده در آن  یابد تاشود، کمی جهش میی جدیدی که از ژن اصلی ایجاد مینسخه

کند که پادتن تولید شده از آن به بهترین نحو کمی متفاوت باشد. سلول از این بین ژنی را انتخاب می

شود با ویروس جفت و جور شود. سپس ژن انتخاب شده صدها بار دچار هایپرموتاسیون سوماتیک می

                                                           
19 Somatic hypermutation 



38 
 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

شکل ویروس سرخک را کامل کند « ین نحوبه بهتر»تا شکل پادتن تراشیده شود و از نظر فیزیکی 

(Wu et al., 2003; Blanden and Steele, 1998; Diaz and Casali, 2002; Gearhart, 

2002 .) 

دهد؛ کند و در مسیر نابودی قرار میوقتی پادتن تراش خورده با ویروس جفت شد، آن را غیر فعال می

ژنی این « یخاطره»ها دارد. سلولمان نگه میو به این ترتیب کودک را از آثار مخرب سرخک در ا

کنند تا اگر در آینده فرد دوباره در معرض ویروس سرخک قرار گرفت، سلول بتواند پادتن را حفظ می

فوراً واکنش ایمنی را شروع کند. ژن پادتن جدید در زمان تقسیم سلول به فرزندان آن نیز منتقل 

، بلکه همچنین «گیردیاد می»مطالبی را در مورد ویروس سرخک  شود. در این فرایند، نه تنها سلولمی

گذارد. این دستاورد های دختر به ارث میسازد؛ سپس این خاطره را برای سلولنیز می« خاطره»از آن 

ذاتی است « هوشمند»ای دارد، چون نشانگر نوعی ساز و کار عظیم مهندسی ژنتیک اهمیت فوق العاده

 (. Steele et al., 1998کنند )ی آن تکامل پیدا میها به واسطهکه سلول

 شوندهای هوشمند هوشمندتر میمنشأ حیات: سلول

های تک سلولی اولین شکلی از ها تا این حد هوشمند هستند. ارگانیسماصال جای تعجب ندارد که سلول

ن موجودات حدود دهد که ایی زمین پیدا شدند. شواهد فسیلی نشان میحیات بودند که بر روی کره

میلیارد سال  2.75اند. طی ی هستی نهادهی زمین، پا به عرصهمیلیون سال پس از تشکیل کره 600

 –های آزادزی و تک سلولی ی زمین، کل جمعیت این سیاره را تنها ارگانیسمبعدی از تاریخ کره

 تشکیل داده بودند.  –مانند -ها و آغازیان آمیبها، جلبکباکتری
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های هوشمند راهی پیدا کردند تا هوشمندتر شوند و این زمانی میلیون سال قبل این سلول 750حدود 

های پرسلولی )گیاهان و حیوانات( به وجود آمدند. اشکال پرسلولی حیات در ابتدا بود که اولین ارگانیسم

. در ابتدا سلولی تشکیل شده بودندهای تکبودند که از ارگانیسم« هاییکلنی»اجتماعات سست یا 

ها یا صدها سلول تشکیل شده بودند. اما مزیت تکاملی زندگی اجتماعی باعث اجتماعات سلولی از ده

ها سلول واحد که با هم تعامل اجتماعی داشتند، ها، میلیاردها و حتی تریلیونشد که اجتماعاتی از میلیون

ی اجتماعات پرسلولی رد، اما اندازهبه وجود بیاید. گرچه هر سلول به تنهایی ابعادی میکروسکوپی دا

تواند از بسیار کوچک تا فوق العاده عظیم متغیر باشد. زیست شناسان این اجتماعات سازمان یافته می

اند. این اجتماعات را بر اساس ساختارشان، چنانکه با چشم انسان قابل مشاهده است، تقسیم بندی کرده

ها در اما آن –موش، سگ یا انسان  –رسند ه نظر میسلولی با چشم غیر مسلح موجودات واحدی ب

 اند. ها سلول تشکیل شدهها و تریلیونای هستند که از میلیونواقع اجتماعات فوق العاده سازمان یافته

تر صرفاً بازتابی از ضرورت زیستی بقا است. هر چه ارگانیسمی حرکت تکامل به سمت اجتماعات بزرگ

ها با هم خود داشته باشد، شانس بقای آن بیشتر خواهد بود. وقتی سلولهشیاری بیشتری از محیط 

یابد. اگر مقدار هشیاری هر سلول شان به صورت تصاعدی افزایش میدهند، هشیاریگروه تشکیل می

برابر  Xکم ی هشیاری هر کلنی دستدر نظر بگیریم، آنگاه مقدار بالقوه Xرا به صورت قراردادی برابر 

 های آن کلنی خواهد بود. تعداد سلول

های ساختارمندی را به وجود آوردند. های باالیی، محیطها به منظور زنده ماندن در چنین تراکمسلول

های امروزی به تقسیم کار این اجتماعات پیچیده با دقت و کارآیی بسیار باالتری نسبت به سازمان
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بر عهده بگیرد، کارآیی باالتر خواهد رفت.  پرداختند. معلوم شد که اگر هر سلول یک کار تخصصی را

گیرند. ها در مراحل جنینی عملکردهای تخصصی خود را فرا میدر تکوین حیوانات و گیاهان، سلول

های خاصی را در بدن تشکیل ها و اندامدهد که بافتها امکان میفرایند تخصصی شدن سلولی به سلول

های تک سلولهای تکعنی تقسیم کار بین اعضای اجتماع، در ژن، یتمایزدهند. به مرور زمان این الگوی 

 اجتماع ثبت شد و کارآیی و توانایی بقای ارگانیسم را به طرز قابل توجهی افزایش داد.  

ها مسئول خواندن و پاسخ دادن به های بزرگ، تنها درصد کوچکی از سلولبرای مثال در ارگانیسم

های ها و اندامهای تخصصی است که بافتی گروهی از سلولوظیفههای محیطی هستند. این کار محرک

دهند. کار سیستم عصبی این است که محیط را درک کند و رفتار تمام سیستم عصبی را تشکیل می

 های دیگر این اجتماع سلولی گسترده را هماهنگ نماید. سلول

ها داد. افزایش کارآیی به ارگانیسمهای اجتماع سلولی مزیت رقابتی زیادی تقسیم کار در بین سلول

های بیشتر بتوانند با مواد غذایی کمتری به زندگی خود ادامه ناشی از این مسئله باعث شد که سلول

ی یا اینکه هزینه« توانند با خرج یک نفر گذران کنند.دو نفر می»گویند ها که میدهند. به قول انگلیسی

ی تک خوابه مقایسه کنید. هر سلول برای اینکه زنده بماند، هی دو خوابه را با خانساخت یک خانه

مجبور است مقدار مشخصی انرژی مصرف کند. میزان انرژی مصرفی افرادی که در یک اجتماع زندگی 

 برد. شود و هم کیفیت زندگی را باالتر میکنند، هم صرف افزایش امتیاز بقا میمی

ی تالش گروهی را کشف د مزیت تاکتیکی شکل تمایز یافتهدر سیستم سرمایه داری آمریکا، هنری فور

کرد و در احداث سیستم خط تولید خودرو از آن بهره گرفت. پیش از فورد، گروه کوچکی از کارگران 
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ماهر برای ساخت یک خودرو به یک یا دو هفته زمان نیاز داشتند. فورد کارگاه خود را طوری 

قط یک کار تخصصی بر عهده داشت. او تعداد زیادی از این دهی کرد که در آن هر کارگر فسازمان

کارگران تمایز یافته را در یک ردیف که همان خط تولید بود، مستقر کرده بود و ماشین در حال ساخت 

کرد. کارآیی تخصصی سازی شغلی باعث شد فورد بتواند را از متخصصی به متخصص دیگر جابجا می

 رفاً در نود دقیقه تولید کند. هر خودرو را به جای چند هفته ص

ی کامالً متاسفانه ما همیاری الزم برای تکامل را به باد فراموشی سپردیم، زیرا چارلز داروین نظریه

های زنده سال پیش به این نتیجه رسید که ارگانیسم 150متفاوتی در رابطه با ظهور حیات ارائه کرد. او 

از نظر داروین، تنازع و خشونت صرفًا بخشی از سرشت حیوان برند. به سر می« تنازع بقا»پیوسته در 

منشأ رفتند. داروین در فصل آخر اصلی پیشرفت تکاملی به شمار می« نیروهای»)انسان( نبودند، بلکه 

، از تنازع گریزناپذیر بقا ی انتخاب طبیعی، یا، ماندگاری نژادهای ممتاز در تنازع بقاانواع: به واسطه

اگر « جنگ طبیعت است، از قحطی گرفته تا مرگ.»ی تکامل گوید عامل پیش برندهیزند و محرف می

این مسئله را در کنار مفهوم تصادفی بودن تکامل از منظر داروین قرار دهیم، دنیایی خواهیم داشت که 

خواهد بود، یعنی یک سری جنگ « های خونینچنگ و دندان»، دنیای 20به قول شاعر بزرگ تنیسون

 معنا بر سر بقا. بی خونین و

 های خونینتکامل بدون چنگال

                                                           
20 Tennyson 
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گرایی است که دنیای علم تا کنون به خود دیده است؛ ترین دانشمند تکاملبدون شک داروین معروف

اما اولین دانشمندی که تکامل را به عنوان واقعیتی علمی مطرح کرد، زیست شناس بزرگ فرانسوی 

گذار اصلی (. حتی ارنست مایر بنیانLamarck, 1809, 1914, 1963باپتیست دِ المارک بود )-ژان

ی داروین که ژنتیک مولکولی قرن بیستم را نیز در خود )شکل مدرن نظریه« نئو داروینیسم»مکتب 

 1970جای داده است( نیز قبول داشت که المارک پیشگام این نظریه بوده است. مایر در کتاب سال 

ی آن است که به نظر من المارک بیشتر شایسته»گوید: می 21تکامل و تنوع حیاتخود به نام 

اند... دانان فرانسوی نیز این لقب را به او دادهخوانده شود و بسیاری از تاریخ« ی تکاملگذار نظریهبنیان»

ی تکامل زیستی اختصاص ی نظریهای بود که یک کتاب را به صورت کامل به ارائهاو اولین نویسنده

 ,Mayr, 1976« )ن کسی بود که سیستم کاملی از حیوانات برآمده از تکامل را ارائه کردداد. او اولی

page 227 .) 

ی خودش را پنجاه سال قبل از داروین ارائه کرد، ساز و کارهای بسیار المارک عالوه بر اینکه نظریه

تعامل همیارانه  ی المارک، تکامل برتری نیز برای تکامل در نظر گرفت. بر اساس نظریهخشونت-کم

شان استوار است و این تعامل به اشکال مختلف حیات امکان ها و محیطمیان ارگانیسم« آموزنده»و 

ها دهد که در دنیایی پویا و دینامیک زنده بمانند و تکامل پیدا کنند. نظر او این بود که ارگانیسممی

ی کنند. جالب است که فرضیهتقل میهای الزم برای بقا در محیط در حال تغییر را کسب و منسازش

                                                           
21 Evolution and the Diversity of Life 
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ی سازش پیدا المارک در مورد ساز و کارهای تکامل با درک زیست شناسی سلولی مدرن از شیوه

 کردن سیستم ایمنی با محیط )که پیشتر آن را توضیح دادم( همخوانی دارد. 

د که اعتقاد به ی المارک به سرعت از جانب کلیسا مورد هجوم قرار گرفت. کلیسا اعالم کرنظریه

تر حیات، کفر است. دانشمندان دیگر نیز که به آفرینش مفهوم تکامل یافتن انسان از اشکال پست

کردند. زیست شناسی تکوینی از آلمان ی المارک را مسخره و او را سرزنش میاعتقاد داشتند، نظریه

محوری -ها صفات بقاارگانیسمی المارک را آزمود که بر اساس آن این نظریه 22به نام آگوست وایزمان

ی گمنامی دهند. او با این کار المارک را به ورطهاند، انتقال میرا که در اثر تعامل با محیط کسب کرده

های نر و ماده را برید و گذاشت که با هم جفت فرستاد. وایزمان در یکی از آزمایشات خود دم موش

رک درست باشد، والدین باید ویژگی فقدان دم خود را ی الماگفت اگر نظریهگیری کنند. وایزمان می

نسل دیگر تکرار کرد، اما هیچ یک از  21های آینده منتقل کنند. وایزمان این آزمایش را برای به نسل

 ها بدون دم متولد نشدند؛ لذا او نتیجه گرفت که مفهوم وراثت المارک نادرست است. موش

نامه نویسی به نام ال. ی المارک نبود. زندگیی سنجش نظریهاما آزمایش وایزمان آزمون درستی برا

به « مدت بسیار زیادی»گوید به نظر المارک این نوع تغییرات تکاملی ممکن است می 23جی. جُردنووا

از این دست « هاییپیش فرض»ی المارک بر گفت نظریه  1984طول بینجامند. جردنووا در سال 

ای به اشکال های طوالنی پیچیدگی فزایندهر موجودات زنده در طی مدتقوانین حاکم ب«: »استوار است»

                                                           
22 August Wisemann 
23 L. J. Jordanova 
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ی وایزمان (. روشن است که آزمایش پنج سالهJordanova, 1984, p. 71« )حیات بخشیده است

ی او کافی نبوده است. خطای اساسی دیگری که وایزمان در طراحی آزمایشش برای امتحان نظریه

هرگز نگفته بود تمام تغییرات یک ارگانیسم ماندگار خواهند شد. مرتکب شد این بود که المارک 

ها نیاز ها صفاتی مانند دم را زمانی ماندگار خواهند کرد که برای بقا به آنگفت ارگانیسمالمارک می

ها ها به دم خود نیاز دارند، اما کسی هم از موشکرد که موشداشته باشند. با اینکه وایزمان فکر نمی

 که آیا دم برای زنده ماندنشان ضروری است یا نه!نپرسید 

رغم ایرادات واضحی که داشت، به نابودی شهرت المارک کمک کرد. های بدون دم علیبررسی موش

در واقع المارک بیچاره بیشتر اوقات یا مورد چشم پوشی قرار گرفته و یا از او بدگویی شده است. استاد 

المارک »نویسد: می 25گراتکامل یک تکاملدر کتاب  24ودینگتونگرای دانشگاه کرنل سی. اچ تکامل

ای در تاریخ زیست شناسی است که از نامش برای تمام مقاصد و اهداف سوء استفاده شده تنها چهره

ها اند نویسندگانی که آثار مکتوب آنشود، اما کماست. نظرات بیشتر دانشمندان بعد از مدتی رد می

همچنان با چنان خشم و غضبی مواجه باشد که حتی شکاکان نیز به خاطر آن  پس از گذر دو قرن نیز

« گیرند. واقعیت این است که به نظر من در حق المارک اجحاف شده استعذاب وجدان می

(Waddington, 1975, p. 38.) 

                                                           
24 C. H. Waddington 
25 The Evolution of An Evolutionist 
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ارک ودینگتون این جمالت آینده نگرانه را سی سال قبل به نگارش درآورده بود. امروزه نظریات الم

گوید این زیست شناس اند؛ جریانی که میبه لطف یک جریان علمی جدید مورد بازنگری قرار گرفته

های این گفت. یکی از نشانهبیچاره کامالً در اشتباه نبود و داروین خوش شانس نیز کاماًل درست نمی

آیا کمی »رسید: به چاپ  26در ژورنال معتبر ساینس 2000ای بود که در سال اصالحات عنوان مقاله

 (. Balter, 2000« )حق با المارک نبود؟

اندازند، این است که یکی از دالیل اینکه برخی از دانشمندان دارند دوباره نگاهی به سمت المارک می

به ما یادآوری  27کرهاند نقش ارزشمند همیاری را در حفظ حیات در زیستگرایان تصمیم گرفتهتکامل

اند. پزشک بریتانیایی فرانک زیستی در طبیعت پی بردهرباز به وجود روابط همکنند. دانشمندان از دی

تعدادی از این روابط را شرح داده است، از میگوی زرد که در  29ی کور دارویننقطهدر کتاب  28رایان

کند و یا خرچنگ گوشه حین جمع آوری غذا، شریکش ماهی گابی از او در برابر شکارچیان مراقبت می

ها دوست دارند از ماهیان و اختاپوس»کند. ی خودش شقایق صورتی حمل میروی پوسته گیر که

های خوش رنگ شوند، شقایق شاخکخرچنگ گوشه گیر تغذیه کنند، اما وقتی به این گونه نزدیک می

ها شکارچی را نیش های سمی روی آن قرار دارند و با آنای از پیکانکند که مجموعهخود را دراز می

شقایق جنگجو نیز از این رابطه « زند؛ در نتیجه شکارچی در جای دیگری دنبال غذا خواهد گشت.یم

 خورد. ی غذای خرچنگ را میبرد و باقیماندهسود می

                                                           
26 Science 
27 biosphere 
28 Frank Ryan 
29 Darwin’s Blind Spot 
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ما »ای تحت عنوان اما درک امروزی ما از تعاون بسیار فراتر از این روابط قابل مشاهده است. در مقاله

که اخیراً در ژورنال ساینس به چاپ رسید، آمده است « کنیمذران میبه کمک دوستان )کوچک(مان گ

-برند که حیوانات به همراه اجتماعات متنوعی از میکروزیست شناسان روز به روز بیشتر پی می»که 

زیستی ها هماند و همچنان با آنها ضروری هستند، تکامل یافتهها، که برای سالمتی و تکوین آنارگانیسم

پردازد، که به بررسی این روابط می« هازیست شناسی نظام»ی (. رشتهRuby, et al., 2004)« دارند

 با سرعت باالیی در حال رشد است. 

-ایم با هر چیزی که در توان داریم به جنگ میکروهای اخیر یاد گرفتهجالب است که ما در دهه

بیوتیک. اما این رویکرد ساده انگارانه -های آنتیباکتریال گرفته تا دارو-ها برویم، از صابون آنتیارگانیسم

ها برای سالمتی ما ضروری هستند. مثال بارز از این واقعیت غافل مانده بود که بسیاری از باکتری

های سیستم گوارشی هستند که برای بقای ما ها، باکتریها به ما انسانارگانیسم-کمک میکرو

کنند و امکان جذب ی ما به گوارش غذا کمک میدههای درون معده و رواند. باکتریضروری

دهد که انسان نشان می-آورند. این همیاری میکروبهای ضروری را نیز برایمان فراهم میویتامین

ها بدون تبعیض بیوتیک-کند. آنتیها بقای ما را با تهدید مواجه میبیوتیک-رویه از آنتیی بیاستفاده

 های مضر به یک اندازه است. های مفید و باکتریکشتن باکتری کشند؛ کارآیی این مواد درمی

ها وجود دهد که ساز و کار دیگری نیز برای همیاری گونههای اخیر در شناسایی ژنوم نشان میپیشرفت

شان های خود، اجتماعات سلولیهای زنده با به اشتراک گذاشتن ژندارد. معلوم شده است که ارگانیسم

ها در اثر تولید مثل تنها به فرزندان منتقل شد که ژنکنند. در گذشته تصور میادغام می را عمالً در هم
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ها نه تنها در بین اعضای یک گونه به اشتراک گذاشته اند که ژنشود. اکنون دانشمندان پی بردهمی

گذاری  شوند. به اشتراکهای مختلف نیز به اشتراک گذاشته میشوند، بلکه در بین اعضای گونهمی

ها با این روش تجربیات برد، زیرا ارگانیسمسرعت تکامل را باال می انتقال ژناطالعات ژنتیکی از طریق 

 ;Nitz et al., 2004; Pennisi, 2004آورند )های دیگر را به دست میارگانیسم« یآموخته شده»

Boucher et al., 2003; Dutta and Pan, 2002; Gogarten, 2003ه به این روند به (. با توج

ها را موجوداتی از هم گسسته در نظر گرفت؛ دیواری توان ارگانیسمها، دیگر نمیاشتراک گذاری ژن

ی ژنوم میکروبی دپارتمان انرژی در مصاحبه با مدیر برنامه 30ها وجود ندارد. دنیل درلبین گونه

« یال راحت گونه را تعریف کنیمتوانیم با خما دیگر نمی»( گفت 1634 :294 .2001) ساینسی نشریه

(Pennisi, 2001 .) 

این به اشتراک گذاری اطالعات تصادفی نیست. بلکه روشی است که طبیعت برای افزایش بقای 

ها خاطرات فیزیکی تجربیات آموخته کند. همانطور که پیشتر گفتم، ژنکره از آن استفاده میزیست

شود این خاطرات اشاعه پیدا کنند و در میان افراد باعث می های ژنها هستند. مبادلهی ارگانیسمشده

ی حیات افزایش یابد. حاال که از این ساز و کار های تشکیل دهندهبه این ترتیب بقای تمام ارگانیسم

دانیم. برای مثال، ها خبر داریم، خطرات مهندسی ژنتیک را میای ژنگونه-ای و بینگونه-انتقال درون

گوجه فرنگی را دستکاری کنیم، این دستکاری فقط به خود گوجه فرنگی محدود نخواهد  هایاگر ما ژن

کنیم، تغییر دهد. تحقیقات هایی که حتی فکرش را هم نمیکره را به شیوهتواند تمام زیستماند، بلکه می

                                                           
30 Daniel Drell 
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های ژناند، خورد که با مهندسی ژنتیک دستکاری شدهدهد که وقتی انسان غذاهایی میجدید نشان می

 ,Heritageدهند )ها را تغییر میهای آنشوند و وِیژگیهای مفید روده میمصنوعی وارد باکتری

2004N NNNNNNNNNN NN NN.. 2003 همچنین انتقال ژن در بین گیاهان طراحی شده با مهندسی .)

 ,Milius)های هرز شده است های بسیار مقاومی از علفهای بومی باعث تولید گونهژنتیک و گونه

2003N NNNNNNN NN NN.. 2003N NNNNNNNNNN NN NN.. 2002N NNNNNNN NNN NNNN. 

ای به کنند، هرگز مسئلههای دستکاری شده را وارد محیط می(. مهندسان ژنتیک وقتی ارگانیسم2001

و پنجه نرم  اکنون داریم با پیامدهای ناگوار این اشتباه دستگیرند. ما همنام انتقال ژن را در نظر نمی

ها شوند و آنهای محیط پخش میها دارند در بین ارگانیسمی آنهای مهندسی شدهکنیم، زیرا ژنمی

 (. Watrud et al., 2004دهند )را تغییر می

مان درس دهند که اگر ما نتوانیم از تقدیر ژنی مشترکپیروان مکتب تکامل گرایی ژنتیکی هشدار می

ها پی نبریم، وجود انسان را با تهدید روبرو خواهیم کرد. باید از ری تمام گونهبگیریم و به اهمیت همیا

ای برسیم که بر اهمیت اجتماع تأکید کند، گذر کنیم و به نظریهتأکید می افرادی داروین که بر نظریه

کامل شواهدی در اثبات این مسئله ارائه کرده است که ت 31بگذارد. دانشمند بریتانیایی تیموتی لنتون

ها بستگی دارد. بیش از آنکه بر تعامل میان افراد درون یک گونه استوار باشد، به تعامل میان گونه

ای در مقاله 1998هاست. لنتون در سال ترین گروهترین افراد، بلکه بقای شایستهتکامل نه بقای شایسته

ها باید کلیت ارگانیسم»تکامل،  ها درنوشت که ما به جای تمرکز بر افراد و نقش آن 32نیچردر ژورنال 

                                                           
31 Timothy Lenton 
32 Nautre 
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ها را در نظر بگیریم تا به طور کامل درک کنیم که کدام صفات باید ماندگار و غالب و محیط مادی آن

 (. Lenton, 1998« )شوند

هایش است که بر اساس آن زمین به همراه تمام گونه 34جیمز الوالک 33ی گایایلنتون از پیروان نظریه

ارگانیسم -گویند اگر تعادل ابردهد. طرفداران این فرضیه میتعاملی را تشکیل مییک ارگانیسم زنده و 

ها ی اُزون و یا با دستکاری ارگانیسمهای بارانی و خواه با از بین بردن الیهگایا را )خواه با نابودی جنگل

ید روبرو خواهد از طریق مهندسی ژنتیک( بر هم بزنیم، بقای این ارگانیسم و در نتیجه بقای ما با تهد

 شد. 

ها را ی شورای تحقیقات محیط طبیعی بریتانیا انجام شده است، این نگرانیتحقیقاتی که اخیراً با بودجه

(. تا کنون پنج انقراض دسته جمعی Thomas et al., 2004; Stevens et al., 2004کند )تأیید می

زمینی، مانند -ی رویدادهای فراه واسطهرود همگی بی زمین ثبت شده است که گمان میدر تاریخ کره

های جدید به این نتیجه رسیده است که برخورد شهاب سنگ با زمین، رخ داده باشند. یکی از پژوهش

(. اما این Lovell, 2004« )کنددنیای طبیعت دارد ششمین انقراض بزرگ تاریخ خود را تجربه می»

که یکی از نویسندگان تحقیق  35ظر جرمی توماسزمینی نیست. به ن-ای فرابار علت انقراض پدیده

 «دانیم عامل این انقراض یک ارگانیسم حیوانی به نام انسان است.تا آنجا که می»مذکور است، 

 

                                                           
33 Gaia 
34 James Lovelock 
35 Jeremy Thomas 
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 های سلولعملی کردن گفته

ی پزشکی من را به این نتیجه رسانده بود که دانشجویان پزشکی در محیط ها تدریس در دانشکدهسال

ها تنازع داروینی را به طور کامل کنند. آنتر از تمام وکالی دنیا عمل میتر و خصمانهیدانشگاه رقابت

فردی باشند که پس از چهار سال مشقت و رنج در « ترینشایسته»کنند تا در مسیر خود عملی می

یان کنند و هیچ توجهی به دانشجوها برای نمره هر کاری میشود. آنی پزشکی فارغ التحصیل میرشته

شد این بود که ی تعجب من میشان ندارند و این بدون شک مدلی داروینی است. آنچه مایهپیرامون

 ی دردهای مردم باشند. کردند که قرار بود شفا دهندهافرادی این مدل را پیاده می

اما در زمان سکونتم در آن جزیره تصورم از دانشجویان پزشکی عوض شد. پس از سخنرانی من، 

ترین را ها ذهنیت بقای شایستهکردند؛ آنی دانشجویان پزشکی عمل نمیویانم دیگر مانند بقیهدانشج

شان از آن ترم جان شد همهکنار گذاشتند و به یک نیروی واحد تبدیل شدند، گروهی که باعث می

تر کردند و به این ترتیب، قویسالم به در ببرند. دانشجویان قوی به دانشجویان ضعیف کمک می

 ها هم حیرت انگیز بود و هم زیبا. شدند. دیدن هماهنگی آنمی

ای برایشان در نظر گرفتم: پایان خوشی بر این ماجرا. من برای امتحان پایان ترم دقیقاً در پایان جایزه

ها پاسخ همان سواالتی را به این دانشجویان دادم که دانشجویان ویسکانسین در امتحانات خود به آن

در آمریکا وجود « شاننخبه»و همتایان « مردودی»مالً هیچ تفاوتی بین عملکرد این دانشجویان دهند. ع
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شان را دیدند که در ستانگفتند که وقتی به خانه رفتند و دونداشت. بسیاری از دانشجویان می

ها نیسمها و ارگاخواندند، متوجه شدند که اصول حاکم بر حیات سلولهای آمریکا پزشکی میدانشگاه

 اند. ها درک کردهرا بسیار بهتر از آن

ها گذشت کردم. اما سالبودند، افتخار می ای که این دانشجویان خلق کردهروشن است که من به معجزه

کردم که قالب واحد درسی عامل ها چطور این کار را کردند. آن زمان فکر میتا باالخره فهمیدم که آن

ی مطالب پوشانی زیست شناسی انسان و سلول بهترین راه ارائههم معتقدم هماین موفقیت است؛ و هنوز 

ام که به نظر برخی از دنیای دکتر دولیتل هم این واحد درسی است. اما حاال که وارد قلمرویی شده

کنم که بخش بزرگی از موفقیت این دانشجویان به این دلیل حاصل شد که تر است، فکر میمسخره

ی ها به جای اینکه از دانشجویان باهوش رشتهار همتایان آمریکایی خود اجتناب کردند. آنها از رفتآن

تشکیل  های هوشمند تقلید کردند، با هم گروههای آمریکا تقلید کنند، از رفتار سلولپزشکی دانشگاه

گی خود قرار ها را الگوی زندتر شدند. من به دانشجویانم نگفته بودم که زندگی سلولدادند و باهوش

کنم که دهند، زیرا بخشی از وجود من همچنان در دام آموزش سنتی و علمی گرفتار بود. اما فکر می

ی همیاری و تشکیل گروه برای ایجاد وقتی دانشجویان دیدند که من توانایی سلول را در زمینه

 گام نهادند. کنم، خود به خود در این مسیر تر ستایش میتر و موفقهای پیچیدهارگانیسم

دانستم، اما اکنون معتقدم که یکی دیگر از دالیل موفقیت دانشجویانم این بود که من فقط آن زمان نمی

به ستایش سلول بسنده نکردم. من دانشجویان را نیز ستایش کردم. اگر قرار بود این دانشجویان بتوانند 

نیدند که دانشجویان تراز اول هستند. شمانند دانشجویان تراز اول عمل کنند، باید از زبان من می
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های آینده توضیح خواهم داد، اگر بسیاری از ما زندگی محدودی داریم، دلیلش همانطور که در فصل

ای داشته مجبوریم چنین زندگی کنیمفکر میبه هیچ وجه این نیست که مجبوریم، بلکه این است که 

افی است بدانید که پس از چهار ماه زندگی در بهشت باشیم. بگذارید در بیان این مطالب عجله نکنم. ک

هایم راجع به سلول وضوح بخشید و برایم روشن ساخت که و استفاده از روش تدریسی که به اندیشه

دهند، حاال آماده بودم که به درک جدیدی از زیست شناسی ها میهایی به ما انسانها چه درسسلول

 خواند. ترین را میی داروینی بقای شایستهریزی ژنتیکی و نظریه هی برنامجدید برسم؛ درکی که فاتحه
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 2فصل 

 محیط است، احمق

 

های بنیادی را در دانشگاه آموختم، چیزی را فرا در اولین روزی که کلون کردن سلول 1967در سال 

مسئله چه تأثیر عمیقی بر ها طول کشید تا فهمیدم این گرفتم که هرگز آن را از یاد نخواهم برد. دهه

یکی از اولین زیست  36برگکار و زندگی من دارد. استاد و مربی من دانشمند نامی، ایرو کونیگس

های های بنیادی را فرا گرفت. او به من گفت که وقتی سلولشناسانی بود که هنر کلون کردن سلول

 ل نگاه کرد و نه به خود سلول. شوند، برای کشف علت باید ابتدا به محیط سلوکشت شده بیمار می

اقتصاد »را  1992مدیر تبلیغاتی بیل کلینتون که شعار تبلیغاتی انتخابات  37استاد من مانند جیمز کارویل

تعارف نبود. اما خوب بود همانطور که مسئولین ستاد پرده و بیانتخاب کرده بود، بی« است، احمق

را بر در و دیوار نصب کرده بودند، زیست شناسان سلولی « اقتصاد است، احمق»کلینتون شعار تبلیغاتی 

دانستم، اما کردند. آن زمان خوب نمیرا روی میزهای ما نصب می« محیط است، احمق»نیز شعار 

بعدها پی بردم که این توصیه در درک ماهیت حیات اهمیت بسزایی دارد. بارها و بارها به حکمت 

کردند؛ کردم، رشد و نمو میهایم فراهم مییط سالمی برای سلولام. هر گاه محی ایرو پی بردهتوصیه

                                                           
36 Irv Konigsberg 
37 James Carville 
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های کردم، سلولشدند. وقتی محیط را اصالح میای در اختیارشان نبود، ضعیف میهر گاه محیط بهینه

 گرفتند. دوباره جان می« بیمار»

. و پس از آورندهای کشت بافت سر در نمیاما بیشتر زیست شناسان سلولی چیزی از حکمت تکنیک

ای توسط واتسون و کریک دانشمندان به شدت از توجه به عوامل محیطی فاصله انکشف رمز ژنی دی

اش در حق نقش اش به این مسئله اذعان کرد که نظریهگرفتند. حتی چارلز داروین نیز در اواخر زندگی

به نظر خودم، »: نوشت 38ای به موریتس واگنردر نامه 1876محیط اجحاف کرده است. او در سال 

ام این است که به نقش مستقیم محیط، مثالً غذا، آب و هوا و غیره، ترین اشتباهی که مرتکب شدهبزرگ

ها بعد نوشتم و حتی سالرا می منشأ انواعام... زمانی که من مستقل از انتخاب طبیعی توجه کافی نکرده

« داشت؛ اما حاال شواهد زیادی وجود داردنیز شواهد چندانی در رابطه با اثر مستقیم محیط وجود ن

(Darwin, F 1888 .) 

شوند. مشکل این تأکید ناکافی بر محیط دانشمندان پیرو داروین نیز همچنان همین اشتباه را مرتکب می

یعنی این باور  –شود و رواج جزم گرایی ژنتیکی می« سرشت»این است که باعث تأکید بیش از حد بر 

های این باور عالوه بر اینکه باعث تخصیص نامناسب هزینه« کنند.کنترل می»ها زیست را که ژن

مان نیز تغییر های آینده به آن خواهم پرداخت، نگرش ما را به زندگیتحقیقاتی شده است، که در فصل

کنند و بدانید که هیچ نقشی در تعیین تان را کنترل میها زندگیاست. اگر معتقد باشید که ژن داده

به خاطر عادات »ی خوبی در اختیار دارید تا خود را قربانی وراثت بدانید. اید، بهانههایتان نداشتهنژ

                                                           
38 Moritz Wagner 
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اندازم... مسئله تقصیر من نیست که مدام کارهایم را به تأخیر می –ام من را سرزنش نکنید کاری

 «ژنتیکی است!

هایمان هستیم. دنیا پر از قدرت ژن اند که ما مطیعمان خواندهدم عصر ژنتیک مدام در گوشاز سپده

ها وارد عمل شوند. به انبوه افرادی هایشان علیه آنترسند یک روز به ناگاه ژنافرادی است که مدام می

شان منفجر شود، کنند مانند بمب ساعتی هستند؛ منتظرند که سرطان در زندگیفکر کنید که فکر می

ها انسان دیگر وجود عمه یا عمویشان منفجر شده است. میلیون چون قبالً در زندگی مادر، برادر، خواهر،

دانند، بلکه آن را به دارند که علت بیماری خود را ترکیبی از عوامل ذهنی، جسمی، عاطفی و روحی نمی

هایتان شلوغ و نافرمان هستند؟ دهند. آیا بچهنقص و ایراد ساز و کارهای بیوشیمیایی بدن نسبت می

درها به جای اینکه تالش کنند تا متوجه شوند که در بدن، ذهن و روح این کودکان چه امروزه پدر و ما

بدن این « عدم توازن شیمیایی»خواهند گیرند و میی اول در نظر میگذرد، همیشه دارو را گزینهمی

 کودکان را با دارو اصالح کنند. 

ون، تاالسمی بتا و سیستیک فیبروزیس ها مانند بیماری هانتینگتالبته شکی نیست که برخی از بیماری

ژنی تنها در دو درصد از -شوند. اما اختالالت تکها ایجاد میبه طور کامل به خاطر نقص در ژن

آیند که امکان داشتن هایی به دنیا میجمعیت جهان وجود دارد؛ اکثریت قریب به اتفاق مردم با ژن

 –دیابت، بیماری قلبی و سرطان  –های رایج امروز دهند. بیماریها میزندگی سالم و شادی را به آن

شوند، بلکه از ها از یک ژن ناشی نمیگیرند. اما این بیماریامکان زندگی سالم و شاد را از افراد می

 گیرند. ی میان چندین ژن و عوامل محیطی نشئت میتعامل پیچیده
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ها را، از افسردگی ی بیماریهمهشود که ادعای کشف ژن پس تکلیف آن همه تیترهای خبری چه می

کنند؟ اگر این مقاالت را با دقت بخوانید خواهید دید که در پس این گرفته تا اسکیزوفرنی، مطرح می

ها و صفات زیادی های زیادی را به بیماریتری نهفته است. دانشمندان ژنتیتر آتشین حقیقت سنجیده

دانشمندان یک ژن را به عنوان عامل یک صفت یا اند، اما به ندرت پیش آمده است که ربط داده

 بیماری کشف کنند. 

کنند: ارتباط و ها مدام معنای دو واژه را با هم خلط میشود که رسانهاین سردرگمی از آنجا ناشی می

ی دیگری است و علیت. ارتباط داشتن با بیماری یک مسئله است؛ اما عامل بیماری بودن مسئله

دهد. اگر کلیدهایم را به شما نشان دهم و بگویم که این کلید ماشینم ا نشان میدهی و کنترل رجهت

رسد، چون برای روشن کردن ، شاید ابتدا فکر کنید که این گفته منطقی به نظر می«کندکنترل می»را 

، کند؟ اگر اینطور بودمی« کنترل»ماشین به این کلید نیاز است. اما آیا این کلید واقعاً ماشین را 

تان را به شوخی توانستید کلید را در ماشین تنها بگذارید، چون ممکن بود در حین غفلت شما ماشیننمی

است؛ آنچه ماشین را واقعاً « در ارتباط»بردارد و ببرد. حقیقت این است که این کلید با کنترل ماشین 

های ارگانیسم در و ویژگیهای خاصی با رفتار نچرخاند. ژکند، کسی است که کلید را میکنترل می

 شوند. ها را روشن نکند، فعال نمیها تا زمانی که چیز دیگری آنارتباط هستند. اما این ژن

ها استعارهای تحت عنوان در مقاله 1990در سال  39کند؟ اچ. اف. نیجهاوتها را فعال میچه چیزی ژن

ی (. نیجهاوت با ارائهNijhout, 1990داد )پاسخ این سوال را به زیبایی توضیح  ها در تکوینو نقش ژن

                                                           
39 H. F. Nijhout 
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ها آنقدر زیاد و مستمر تکرار شده است که دهد که مفهوم کنترل زیست توسط ژنشواهدی نشان می

اند این مفهوم یک حقیقت نیست و فقط یک فرضیه است. در واقع این ایده دانشمندان فراموش کرده

فرضی که هرگز ثابت نشده است و جدیدترین کنند یک فرض است؛ ها زیست را کنترل میکه ژن

ی ما به یک استعاره گوید کنترل ژنی در جامعهکند.  نیجهاوت میتحقیقات علمی نیز آن را رد می

تبدیل شده است. ما دوست داریم باور کنیم که مهندسان ژنتیک جادوگران جدید پزشکی هستند که 

های دیگری را نیز خلق کنند. اما ها و موتسارتانیشتین ها را شفا دهند و در عین حالتوانند بیماریمی

وقتی محصول ژنی »کند: استعاره با حقیقت علمی برابر نیست. نیجهاوت حقیقت را اینگونه خالصه می

خود ژن نیست، بیان آن ژن را  40یهای برآمدهمورد نیاز باشد، سیگنالی از محیط آن، که از ویژگی

 «محیط است، احمق.»گر، وقتی صحبت از کنترل ژن باشد، به عبارت دی« کند.فعال می

 

 

 ها: مصالح زندگیپروتئین

ی زمان ما تبدیل شده است، زیرا که توان درک کرد که کنترل ژنتیکی چگونه به استعارهبه آسانی می

اند. متخصصین شیمی ای تمرکز کردهاندانشمندان با شور و شعف مضاعف روی ساز و کارهای دی

                                                           
. شودمی شناخته سیستم یک هایویژگی در رخدادها، علت شناسی،سبب مورد در ادعا یک عنوان به بیشتر برآمدگی فلسفه، در 40

 ویژگی عنوان به ولی نیست سیستم اجزای از یکهیچ به مختص که ویژگی یعنی بحث، این در سیستم، یک از برآمده ویژگیِ یک

 )منبع: ویکیپدیای فارسی( .شودمی شناخته و دیده سیستم کل
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ها )قندهای ساکاریداند: پلیها از چهار نوع درشت مولکول تشکیل شدهشف کردند که سلولآلی ک

ها به هر چهار ها. سلولای( و پروتئینای و آرانانها(، اسیدهای نوکلئیک )دیمرکب(، لیپیدها )چربی

های ما تند. سلولهای زنده هسترین جزء ارگانیسمها مهمها نیاز دارند، اما پروتئیننوع این مولکول

های توان این چند تریلیون سلول بدن را دستگاهسازی هستند. لذا میعمدتاً اجتماعی از واحدهای پروتئین

دانید ما فراتر از دستگاه و ماشین هستیم! ساده به سازی در نظر گرفت، البته همانطور که میپروتئین

نوع پروتئین مختلف نیاز  100،000به بیش از رسد، اما ساده نیست. زیرا برای فعالیت بدن نظر می

 است. 

شوند. نوع پروتئین بدن چگونه سر هم می 100،000تری به این مسئله بیندازیم که این بیایید نگاه دقیق

هایی به نام آمینو اسید است و همانطور که در شکل زیر دیده ای خطی از مولکولهر پروتئین رشته

 ح دارد. شود، ساختاری شبیه تسبیمی
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ها استفاده کند. تواند از آنی این تسبیح یکی از بیست مولکول آمینو اسیدی است که سلول میهر دانه

من قیاس تسبیح را دوست دارم، چون همه با آن آشنایی دارند؛ اما این قیاس کامالً دقیق نیست، چون 

دقیق باشیم، باید به تسبیحی فکر کنیم شکل هر آمینو اسید با بقیه اندکی تفاوت دارد. لذا اگر بخواهیم 

 اند. های آن کمی له شدهکه دانه

« ستون فقرات»تر باشیم، باید بدانید که این تسبیح آمینو اسیدی که و اگر بخواهیم از این هم دقیق

پذیر است. همانطور که در شکل زیر  تر و انعطافدهد، بسیار نرمهای سلول را تشکیل میپروتئین

دهند، ساختار و رفتار این آمینو اسیدهای متصل به هم که ستون فقرات پروتئین را تشکیل می پیداست،

ستون فقرات مار از (. ©Warren Jacobi/ Corbisبیشتر به ستون فقرات مار شباهت دارد )

دهد ها هستند، تشکیل شده است و به مار اجازه میی زیادی که همان مهرهواحدهای به هم پیوسته

 گره خورده. « توپ کاموایی»ی صاف گرفته تا های مختلفی در بیاورد، از میلهرا به شکلخود 
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پیوندهای انعطاف پذیر )پیوندهای پپتیدی( میان آمینو اسیدهای ستون فقرات پروتئین به هر پروتئین 

ف های پروتئین از نظر چرخش و انعطاهای مختلفی در بیاید. مولکولدهد که به شکلامکان می

خورند. دو پیچند و تاب میمارهایی هستند که به خود می-آمینو اسیدی خود مشابه نانو« هایمهره»

کند. یکی از این عوامل الگوی فیزیکی است عامل اصلی طرح و شکل ستون فقرات پروتئین را تعیین می

مانند را تشکیل شود که ستون فقرات تسبیح ی توالی آمینو اسیدهای مختلفی تعیین میکه به واسطه

 دهند. می

 

ی ستون فقرات پروتئین شکل های یکدست تسبیح، هر یک از بیست آمینو اسید تشکیل دهندهبرخالف دانه

های یکدست تسبیح تشکیل ای از دانهبندی( منحصر به فردی دارد. به این فکر کنید که اگر رشته)صورت

 های غیر یکدست شکل باال تشکیل شده باشد.دانه ای خواهد داشت که ازهایی با رشتهشود چه تفاوت

کنش بارهای الکترومغناطیسی آمینو اسیدهای متصل به هم است. بیشتر آمینو اسیدها عامل دوم برهم

شوند باعث میموافق کنند: بارهای دارای بار مثبت یا منفی هستند و این بارها مانند آهنربا عمل می
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ها همدیگر را جذب شوند مولکولباعث می مخالفحال آنکه بارهای  ها همدیگر را دفع کنند،مولکول

بینید، وقتی واحدهای آمینو اسیدی پروتئین پیوندهای خود را کنند. همانطور که در شکل زیر می

کنند تا نیروهای ناشی از بارهای مثبت و منفی را به توازن برسانند، ستون فقرات چرخانند و خم میمی

 کند. تئین به صورت خودانگیخته شکل خاصی پیدا میانعطاف پذیر پرو

 

های کامالً بندیهای( یکسانی دارند، اما صورتتوالی آمینو اسیدی )دانه Bو  Aهای ستون فقرات پروتئین

ی ها از چرخش تفاضلی مفصل میان دو لولهدهند. تفاوت شکل ستون فقرات پروتئینمتفاوتی را نشان می

های شکل باال، حول مفصل )پیوند پپتیدی( آمینو اسیدهای متفاوت پروتئین، مانند لوله شود.مجاور حاصل می

توانند تغییر ها میدهند که مانند مار لول بخورد. پروتئینچرخند و به ستون فقرات امکان میخود نیز می

کدام یک از  دهند. پروتئین فرضی مابندی خاص را ترجیح میشکل بدهند، اما عمدتاً دو یا سه صورت

را ترجیح خواهد داد؟ برای رسیدن به پاسخ باید به این واقعیت توجه کنیم که دو  Bیا  Aهای بندیصورت

کنند، هرچه آمینو اسید انتهایی دارای نواحی با بار منفی هستند. از آنجا که بارهای همنام همدیگر را دفع می
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ارجح  Aبندی مورد نظر پایدارتر خواهد بود. صورتبندی این دو آمینو اسید از هم دورتر باشند، صورت

 دارند. Bبندی ی بیشتری نسبت به صورتبندی بارهای منفی فاصلهخواهد بود، زیرا در این صورت

های پروتئینی آنقدر دور و دراز است که برای پیچ خوردن به یاری ستون فقرات برخی مولکول

هایی که پیچ خوردگی مناسبی نداشته باشند، دارند. پروتئین ها نیازبه نام چاپرون« کمکی»های پروتئین

ای داشته باشند. سلول این توانند عملکرد بهینهشان نقص دارد، نمیمانند افرادی که ستون فقرات

ها را از هم باز کند؛ ستون فقرات آمینو اسیدی آنگذاری و نابود میهای ناهنجار را عالمتپروتئین

 نماید. های دیگر استفاده میدر سنتز پروتئین هاکند و از آنمی

 

 آفرینندها چگونه زندگی میپروتئین

شوند؛ موجودات زنده شان از چیزهای غیر زنده تمیز داده میی حرکتهای زنده به واسطهارگانیسم

رسد به مصرف می« کارهایی»ی حرکات این موجودات برای انجام هستند. انرژی پیش برندهمتحرک 

های زنده هستند، مانند تنفس، گوارش و انقباض عضالت. برای درک ماهیت ی سیستممشخصه که

 کنند. پروتئینی چگونه حرکت می« هایدستگاه»حیات باید ابتدا این مسئله را درک کنیم که 

نهایی یک مولکول پروتئینی نشانگر توازن میان بارهای  بندیصورتشکل یا به قول زیست شناسان، 

ومغناطیسی آن است. اما اگر بارهای مثبت و منفی پروتئین تغییر پیدا کنند، ستون فقرات پروتئین الکتر

نیز به صورت پویا پیچ خورده و خود را بر اساس توزیع جدید بارها اصالح خواهد کرد. توزیع بارهای 
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تغییر داد: پیوند توان طی فرایندهای مقابل به صورت دلخواه الکترومغناطیسی درون یک پروتئین را می

های باردار به ها؛ حذف یا اضافه کردن یونهای شیمیایی دیگری مانند هورمونها یا گروهبا مولکول

های های ناشی از گوشیهای الکترومغناطیسی مانند میدانها؛ یا تداخل ناشی از میدانی آنزیمواسطه

 (. Tsong, 1989همراه )
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ی بین دو آمینو دهد. نیروهای دافعهت پروتئین فرضی ما را نشان میبندی ارجح ستون فقراصورت Aشکل 

شوند ستون فقرات طوری امتداد یابد که آمینو اسیدهای ها( که بار منفی دارند باعث میاسید انتهایی )فلش

دهد که به سمت آمینو نمای نزدیک سیگنالی را نشان می Bمنفی تا حد امکان از هم فاصله بگیرند. شکل 

ارسال شده است؛ سیگنال مورد نظر در اینجا مولکولی است که بار الکتریکی بسیار مثبتی دارد  Aید اس

کند. ی سفید( و به سمت جایگاه منفی آمینو اسید انتهایی پروتئین ما جذب شده و با آن پیوند برقرار می)کره

اسید است. پس از آنکه سیگنال با  در سناریوی ما مقدار بار مثبت سیگنال بیشتر از مقدار بار منفی آمینو

پروتئین جفت شد، حاال در این سمتِ ستون فقرات، بار الکتریکی مثبت اضافی وجود دارد. از آنجا که بارهای 

چرخند که کنند، آمینو اسیدهای ستون فقرات حول پیوند خود طوری میمثبت و منفی همدیگر را جذب می

به  Aبندی پروتئین از دهد که صورتنشان می Cقرار بگیرند. شکل  تر به همانتهاهای منفی و مثبت نزدیک

B شود و این حرکت برای انجام کار مورد استفاده بندی باعث حرکت میکند. تغییر صورتتغییر پیدا می

آورد. وقتی سیگنال از گیرد و امکان کارهایی مثل گوارش، تنفس و انقباض عضالت را فراهم میقرار می

گردد. اینگونه است که سیگنال موجب حرکت بندی ارجح خود باز میدا شد، پروتئین به صورتپروتئین ج

 شود.پروتئین و پروتئین موجب پیدایش حیات می
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تری نیز در درون خود دارند، زیرا شکل سه های تغییر شکل دهنده شاهکار مهندسی بزرگاین پروتئین

های دیگر متصل شوند. وقتی پروتئینی با مولکولی ه پروتئیندهد بها امکان میشان به آنبعدی دقیق

شود که از نظر شکل فیزیکی یا از نظر انرژیایی مکمل آن است، این دو مولکول مانند چرخ مواجه می

 شوند. های قدیمی در هم چفت میی ساعتدنده

دهد که را نشان می های منحصر به فرددو شکل زیر را نگاه کنید. شکل اول پنچ پروتئین با شکل

های های آلی  از لبههای این چرخ دندههستند. لبه مولکولی درون سلول« هایچرخ دنده»ای از نمونه

ها باعث بینید شکل سه بعدی دقیق آنتر هستند، اما همانطور که میهای ما نرمهای دستگاهچرخ دنده

 ل خود متصل شوند. های مکمشود بتوانند با امنیت باالیی به پروتئینمی
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کنید. هر پروتئین های پروتئینی را مشاهده میی مختلف از مولکولها. در باال پنج نمونهی پروتئینمجموعه

( آنزیمی Aها یکسان است. های آن در تمام سلولبندی سه بعدی دقیقی دارد که برای تمام نسخهصورت

( کانال، پروتئینی Cی پروتئین کالژن؛ های در هم تنیدهمنت( فیالBکند؛ های هیدروژن را گوارش میکه اتم

ی ( آنزیم سنتز کنندهEی ویروس؛ احاطه کننده« کپسول»( واحد پروتئینی Dغشایی با منفذی در مرکز ان؛ 

 ای متصل به آن.انمارپیچی دی ای همراه با مولکولاندی

 

ام. تصویر اول ت مچی کوکی استفاده کردهدر شکل بعدی من برای نمایش طرز کار سلول از یک ساع

شود. دهد که در آن چرخ دنده، فنر، جواهرات و قاب ساعت دیده میدستگاهی فلزی را نمایش می

 Cکند، حرکت می Bآورد. وقتی را به چرخش در می Bی چرخد، چرخ دندهمی Aی وقتی چرخ دنده

های های دست ساز، پروتئینبه جای چرخ دندهآورد و الی آخر. در تصویر بعدی، را به حرکت در می

ها ام تا بتوانید عمالً مشاهده کنید که پروتئیننمایی چند میلیون بار( قرار دادهآلی را )البته با بزرگ
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 Aها را انجام دهند. ناگفته پیداست که در این دستگاه پروتئینی پروتئین توانند کار این چرخ دندهمی

دهد. را حرکت می Cی خود پروتئین آورد، که آن نیز به نوبهرا به حرکت در می Bچرخد و پروتئین می

اند. ساز حذف شده های دستوقتی این امکان را درک کردید، به شکل سوم نگاه کنید که در آن بخش

پروتئینی است؛ یکی از هزاران اجتماع پروتئینی که به همراه هم « دستگاهی»آنچه باقی مانده است 

 آورند!را به وجود میسلول 

های سیتوپالسمی که در ایجاد عملکردهای فیزیولوژیکی خاصی دخالت دارند، در آن دسته از پروتئین

ی عملکردشان شناسایی شوند. این اجتماعات به واسطهدسته بندی می مسیرهااجتماعات خاصی به نام 

ی بدنام کرِبس باض عضالت و چرخهشوند، مثالً مسیرهای تنفسی، مسیرهای گوارشی، مسیرهای انقمی

ی های شیمیایی پیچیدهتک اجزای پروتئینی و واکنشکه کابوس دانشجویان پزشکی است و باید تک

 آن را حفظ کنند. 

های پروتئینی توانید تصور کنید که وقتی زیست شناسان سلولی برای اولین بار طرز کار دستگاهآیا می

های پروتئینی برای ها از حرکت این دستگاهشده بودند؟ سلولرا کشف کردند، چقدر هیجان زده 

ها که در اثر کنند. حرکات دائمی پروتئیناندازی عملکردهای متابولیکی و رفتاری خاصی استفاده میراه

حرکات پیش  –و ممکن است هزاران بار در یک ثانیه انجام شوند  –شوند تغییر شکل حاصل می

 ی حیات هستند. برنده
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 ایانتقدم دی

ای حرف نزدم. دلیل این امر این است انشاید توجه کرده باشید که در قسمت باال اصالً در مورد دی

ای. چگونه انهاست و نه دیها تغییر بارهای الکترومغناطیسی آنآفرین پروتئین-که عامل حرکت رفتار

گوید عوامل می منشأ انواعین در کنند؟ دارومی« کنترل»ها زیست را به این مفهوم رسیدیم که ژن

کنند. تأثیر داروین آنقدر زیاد بود که نسل به نسل منتقل شده و صفات فرزندان را کنترل می« وراثتی»

کرد، ها حیات را کنترل میی وراثتی که به زعم آنبینی تمام روی شناسایی مادهدانشمندان با نزدیک

 تمرکز کردند. 
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کوپی گسترده نشان داد که اطالعات وراثتی، که از نسلی به نسل دیگر تحلیل میکروس 1910در سال 

مانندی هستند -ها ساختارهای نخها قرار دارند. کروموزومشوند، در واقع در درون کروموزوممنتقل می

ها در شوند. کروموزومتقسیم گردد، قابل رویت می« دختر»که درست پیش از آنکه سلول به دو سلول 

گیرند. وقتی دانشمندان هسته را بررسی و های دختر، یعنی در هسته، قرار میاندامک سلولترین بزرگ

 ی وراثتی در اصل تنها از دو نوع مولکول تشکیل شدهها را تشریح کردند، پی بردند که مادهکروموزوم

های لکولای. تشکیالت پروتئینی حیات به نحوی با ساختار و عملکرد این مواناست، پروتئین و دی

 کروموزومی در هم تنیده شده بودند. 

ای قرار دارد و به این ترتیب اندانشمندان پی بردند که اطالعات وراثتی در اصل در دی 1944در سال 

ها (. آنAvery et al., 1944; Lederberg, 1994ها پیدا کردند )درک بهتری از عملکرد کروموزوم

ای از ای خالص گونهانای را جدا کردند. این دانشمندان دیاندر یک سری آزمایشات فوق العاده دی

ی ب اضافه کردند. را جدا کرده و آن را به محیط کشت باکتری گونه –ی الف گونه –باکتری 

ی ب در مدت زمان کوتاهی صفات وراثتی را از خود نشان دادند که پیشتر فقط در های گونهباکتری

ای نیاز انحال که معلوم شده بود برای انتقال صفات به چیزی جز دیشد. ی الف مشاهده میگونه

 های آسمان علم تبدیل شده بودند. ای به ستارهانهای دینیست، مولکول

ها را شرح دهند. حاال فقط این مانده بود که واتسون و کریک بیایند و ساختار و عملکرد این ستاره

دار به -ی شیمیایی نیتروژنها از چهار مادههستند. این مولکول مانند-ای دراز و نخانهای دیمولکول

اند. کشف ( تشکیل شدهGو  A ،T ،Cهای آلی )آدنین، تیمین، سیتوزین و گوانین یا به ترتیب نام باز
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، A ،Tای توسط واتسون و کریک کشف این واقعیت را به دنبال داشت که توالی بازهای انساختار دی

C  وG کند )ای، توالی آمینو اسیدهای موجود در ستون فقرات پروتئین را تعیین میاندر دیWatson 

and Crick, 1953 .) 

های ی پروتئینهایی که نقشهتوان به واحدهای ژنی تقسیم کرد، بخشای را میانهای دراز دیاین رشته

 بود!مختلف را در خود دارند. رمز بازسازی دستگاه پروتئینی سلول گشوده شده 

ی ای بهترین مولکول وراثتی است. هر رشتهانواتسون و کریک همچنین توضیح دادند که چرا دی

ای در هم تنیده شده و پیکربندی سستی تحت عنوان انی دیگری از  دیای معموالً با رشتهاندی

ای در هر اندی بازهای آورد. نبوغ این سیستم در این است که توالیرا به وجود می« مارپیچ دوگانه»

شوند، هر رشته اطالعات ای از هم باز میانی دیای همدیگرند. وقتی دو رشتهدو رشته تصویر آینه

های مارپیچ دوگانه از هم باز تواند کپی دقیقی از خود تهیه کند. لذا رشتهکافی را در خود دارد و می

کنند. این گفته باعث شیوع این ا میهمانندسازی پید-ای خاصیت خودانهای دیشوند و مولکولمی

خود به شمار « رئیس»ای انکند... دیمی« کنترل»ای همانندسازی خود را انپیش فرض شد که دی

 رفت. می

های بدن را ی ساخت پروتئینکند و نقشهای همانندسازی خودش را کنترل میانکه دی« گفته»این 

ای( را اناصلی زیست شناسی )اعتقاد به حکومت دی در خود دارد باعث شد فرانسیس کریک دگمای

به وجود بیاورد. این دگما در زیست شناسی مدرن آنقدر اساسی است که گویی روی لوحی سنگی نوشته 
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شود، نیز خوانده می« ایانتقدم دی»شده و حکم ده فرمان تورات را برای علم امروز دارد. این دگما که 

 ست. پای ثابت تمام متون علمی ا

ای در صدر قرار دارد و بعد اندهد، دیای که این دگما از چم و خم زندگی به دست میوارهدر طرح

ای قالبی فیزیکی ای است که عمر کوتاهی دارد. آرانانای نوعی کپی از دیای است. آراناز آن آراِن

کند. نمودار تقدم می ی ستون فقرات پروتئین را در خود رمزاست که توالی آمینو اسیدی سازنده

های هر ارگانیسم زنده بر دهد. از آنجا که ویژگیای منطق عصر جزم گرایی ژنی را نشان میاندی

اند، آنگاه از ای رمزگذاری شدهانها نیز در دیشود و پروتئینهای آن تعیین میحسب ماهیت پروتئین

 رود. ی صفات ارگانیسم به شمار میدهیا عامل اصلی مشخص کنن« علت اولیه»ای اننظر منطقی دی

 ی ژنوم انسانپروژه

ماند و آن دسته بندی ی آسمان علم بدل شده بود، فقط یک مسئله میای به ستارهانحال که دی

ی ی ژنوم انسان کوششی علمی و جهانی بود که در اواخر دهههای ژنی آسمان انسان بود. پروژهستاره

 های موجود در بدن انسان شروع شد. ام ژنبا هدف دسته بندی تم 1980

ای شدیداً بلندپروازانه بود. آن زمان تصور بر این بود که بدن ی ژنوم انسان از همان آغاز پروژهپروژه

نیاز  دهند، به یک نقشهپروتئین مختلفی که بدن را تشکیل می 100،000برای تولید هر یک از این 

کنند. ساز را تنظیم میهای پروتئینیز وجود دارند که فعالیت ژنژن تنظیمی ن 20،000کم دارد. دست
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شود که در بیست ژن را شامل می 120،000دانشمندان به این نتیجه رسیدند که ژنوم انسان حداقل 

 اند. و سه جفت کروموزوم انسان قرار گرفته

هایی که گاه از آن دست شوخیی نوعی شوخی کیهانی پیدا شده بود، اما این تمام ماجرا نبود. سر و کله

اند. به شوند که معتقدند اسرار جهان را کشف کردهو بیگاه موجب آزرده خاطر شدن دانشمندانی می

دانان آن الهی-اعالم کرد که زمین، چنانکه دانشمندان 1543این فکر کنید که وقتی کوپرنیک در سال 

او چه تأثیری بر جای گذاشت. این واقعیت که ی کردند، مرکز جهان نیست، این گفتهروزگار گمان می

های کلیسا در تعارض گشت و خود خورشید هم مرکز جهان نبود، با آموزهزمین به دور خورشید می

فرضی کلیسا را به چالش کشید و به این ترتیب منجر « عصمت»شکن کوپرنیک -بود. کشفیات پارادایم

 به وقوع انقالب علمی مدرن شد. 

 120،000ی ژنتیک نیز وقتی فهمیدند که بر خالف انتظارشان کل ژنوم انسان به جای زهدانشمندان حو

 Pennisi, 2003a andژن تشکیل شده است، به همین اندازه شوکه شدند ) 25،000ژن از حدود 

2003NN NNNNNNN. 2003N NNNNNNN. 2003ای فرضی و مورد ان(. بیش از هشتاد درصد دی

ی شدهی گمشده برای دانشمندان بیشتر از هجده دقیقههای گمت! این ژننیاز وجود خارجی نداش

یک پروتئین یکی از اصول بنیادی جزم گرایی ژنی -دردسرساز شدند. مفهوم یک ژن 41نوارهای نیکسون

ی ژنوم انسان مفهوم یک ژن یک پروتئین را رد کرده است، نظریات کنونی ما در بود. حاال که پروژه

                                                           
های کاخ سفید میکروفون کار گذاشته بود و مکالمات را ضبط پرزیدنت نیکسون از رؤسای جمهور آمریکا بود که در اتاق 41

 دقیقه از مکالمه را از روی نوار پاک کرد. )م( 18شتباه کرد. منشی او در هنگام نوشتن محتوای یکی از نوارها، به امی
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توانیم بر این باور بمانیم که مهندسان ار حیات باید مورد بازبینی قرار گیرند. دیگر نمیمورد ساز و ک

ها برای توضیح پیچیدگی توانند به آسانی تمام مشکالت زیستی ما را حل کنند. تعداد ژنژنتیک می

 های انسان کافی نیست. زندگی و بیماری

 

ی جریان اطالعات را در شود، نحوهی نیز خوانده میااندگمای اصلی. دگمای زیست شناسی که تقدم دی

ها معلوم است، جریان اطالعات تنها در یک کند. همانطور که از جهت فلشهای زیستی تعریف میارگانیسم

ی دراز مدت سلول است که ای حافظهانای و سپس به پروتئین، برقرار است. دیای به آرانانجهت، از دی

ی فعال ای است، حافظهانای که کپی ناپایداری از مولکول دیشود. آرانر منتقل میاز نسلی به نسل دیگ

ها واحدهای گیرد. پروتئینها مورد استفاده قرار میسلول است که به عنوان قالب فیزیکی برای سنتز پروتئین

شود که در نظر گرفته میای ای مادهانآورند. دیای هستند که ساختار و رفتار سلول را به وجود میمولکولی

ای نیز همین را اندی« عامل اولیه بودن»کند و مفهوم تقدم یا های سلول را تعیین میهای پروتئینویژگی

 کند.بیان می
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آسمون ژنتیک داره زنم شاید مانند شخصیت کارتونی جوجه کوچولو به نظر برسم که دارم فریاد می

گوید. دیوید ی بزرگ هم همین را میقبول کنید. جوجه . اما الزم هم نیست حرف من راافتهمی

ی نوبل، هنگام بحث در مورد ی جایزهی ژنتیک و برندهترین دانشمندان حوزه، یکی از برجسته42بالتیمور

 (:Baltimore, 2001کند )ی پیچیدگی انسان اشاره میی ژنوم انسان، به مسئلهنتایج پروژه

ها ژنوم انسان وجود دارند که کامپیوترهای ما قادر به شناسایی آنهای زیادی در اگر نگوییم ژن»

ها و گیاهان با استفاده از بریم که پیچیدگی بسیار بیشتر ما نسبت به کرمنیستند، به روشنی پی می

 هایمان به وجود نیامده است.ژن

ماهنگی جسمی فوق ی رفتاری عظیم، توانایی انجام عمل آگاهانه، هخزانه –درک عامل این پیچیدگی 

چالشی است که باید در آینده به آن  –العاده، هماهنگی دقیق با محیط بیرونی، یادگیری، حافظه و غیره 

 «بپردازیم.

های دیگری در کند که به ایدهی ژنوم انسان ما را وادار میگوید، نتایج پروژههمانطور که بالتیمور می

عامل پیچیدگی ما... چالشی است که باید در آینده به آن درک »ی کنترل حیات فکر کنیم. مورد نحوه

 افته. می دارهآسمون « بپردازیم.

های مان با ارگانیسمی ژنوم انسان باعث شده است که ما در روابط ژنتیکیعالوه بر این، نتایج پروژه

ح دهیم که چرا در هایمان توضیتوانیم با استفاده از ژنکره نیز تجدید نظر کنیم. دیگر نمیدیگر زیست

                                                           
42 David Baltimore 
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های های انسان تفاوت چندانی با ارگانیسمباالی نردبان تکامل قرار داریم. چنانکه پیداست تعداد کل ژن

های حیوانی را بررسی کنیم که بیش از همه در تحقیقات ژنتیکی ابتدایی ندارد. بیایید سه مورد از نمونه

، مگس سرکه و کانورهابدیتیس الگانسنام علمی  ای گردی باگیرند: کرم لولهمورد استفاده قرار می

 موش آزمایشگاهی. 

ی خوبی است. این ها در تکوین و رفتار نمونهی نقش ژنبرای مطالعه کانورهابدیتیسکرم ابتدایی 

سلول تشکیل شده  969ارگانیسم رشد و تولید مثل سریعی دارد؛ بدن آن الگوی دقیقی دارد و دقیقاً از 

ی رفتاری سلول تشکیل یافته است. با این وجود، این موجود خزانه 302آن نیز از  یاست؛ مغز ساده

آنورهابدیتیس دهند. ژنوم تر، آزمایشات ژنتیک روی آن جواب میمنحصر به فردی دارد و از همه مهم

(. بدن انسان بیش از پنجاه تریلیون Blaxter, 2003ژن تشکیل شده است ) 24،000از چیزی حدود 

مهره و پست ژن از این کرم میکروسکوپی هزار سلولی بی 1،500های آن فقط ارد، اما تعداد ژنسلول د

 بیشتر است. 

 ,Blaxterژن دارد ) 15،000ی محققین است، های مورد عالقهمگس سرکه که یکی دیگر از سوژه

2003N NNNNNNNN NN NN.. 2002ژن کمتر  9،000ای مانند مگس سرکه (. این یعنی موجود پیچیده

شود، شاید مجبور باشیم آنها را دست دارد. وقتی بحث موش و انسان می کانورهابدیتیساز کرم ابتدایی 

دهد که این دو های موازی ژنوم موش و انسان نشان میباال و خود را دست کم بگیریم؛ نتایج پروژه

 موجود تقریباً تعداد یکسانی ژن دارند!
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 مقدمات زیست شناسی سلولی 

کنند. بنا به کنترل توانند زندگی ما را ها نمیبردند که ژننشمندان باید با نگاه به گذشته پی میدا

ی کنترل و هماهنگی فیزیولوژی و رفتار هر ارگانیسم را بر عهده تعریف، مغز اندامی است که وظیفه

ی ژنتیکی ماده دارد. اما آیا هسته واقعاً مغز سلول است؟ اگر پیش فرض ما درست باشد و هسته و

، خارج کردن هسته، باید فوراً منجر به مرگ 43سلول باشد، آنگاه انجام انوکلئاسیون« مغز»درون آن 

 سلول شود. 

 پردازیم به آزمایش بزرگ... )استاد، صدای ضربات پیاپی درام لطفاً(. و حاال می

بندند. سپس نند و آن را میکشای جراحی میکروسکوپ میدانشمندان سلول بیچاره را به زور به ناحیه

کنند. مانند را در باالی سلول مستقر می-یک میکروپیپت سوزن 44با استفاده از دستگاه میکرومانیپوالتور

کنند. سپس با ی دستگاه مانیپوالتور، پیپت را وارد عمق سیتوپالسم سلول میسپس با حرکت ماهرانه

کنند. حاال که هسته و پیپت را از سلول خارج می کشاننداعمال کمی مکش، هسته را به درون پیپت می

 اند. را بیرون آورده« مغزش»ماند سلول فداکاری است که با پیپت خارج شده است، تنها چیزی که می

 است! زندهکند! خدای من.. سلول هنوز هنوز حرکت میاما صبر کنید! 

شد، به کندی لنگ لنگان این طرف زخم بسته شده است و سلول مانند بیماری که تازه جراحی شده با

کشد که سلول دوباره روی پای خود )البته پای کاذب خود( بایستد رود. زیاد طول نمیو آن طرف می

                                                           
43 enucleation 
44 micromanipulator 
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و با این امید که دیگر هیچوقت راهش به مطب پزشک نخواهد افتاد، از میدان دید میکروسکوپ خارج 

 شود. می

های مانند. سلولدون ژن به مدت دو الی سه ماه زنده میها بعد از انوکلئاسیون و ببسیاری از سلول

ها غذا را شود. این سلولی زیستا مانند بیماران مرگ مغزی توسط دستگاه زنده نگه داشته نمیهستهبی

کنند )تنفس، گوارش، های فیزیولوژیکی خود را هماهنگ میکنند، عملکرد سیستمگوارش و متابولیزه می

های محیطی توانند به محرکها ارتباط برقرار کنند و میتوانند با سایر سلولمی دفع، حرکت و غیره(،

 ی رشد و محافظت پاسخ مناسبی بدهند. القا کننده

ها بدون ژن  نه جای تعجب ندارد که انوکلئاسیون چندان هم عاری از عوارض جانبی نیست. سلول

ی سیتوپالسم خود را بازسازی ینی مستهلک شدههای پروتئتوانند بخشتوانند تقسیم شوند و نه میمی

های مکانیکی شده های ناقص سیتوپالسم منجر به بروز نقصکنند. ناتوانی در جایگزین کردن پروتئین

 شود. و در نهایت باعث مرگ سلول می

سلول است. اگر سلول بعد از انوکلئاسیون « مغز»هدف از آزمایش ما آزمودن این ایده بود که هسته 

کرد. اما نتایج به دست آمده جایی برای شک و شبهه ی ما این ایده را تأیید میمرد، مشاهدهوراً میف

توانند رفتارهای پیچیده و هماهنگی را برای حفظ ها بدون هسته نیز همچنان میگذارند: سلولباقی نمی

 رآمد است. سلول هنوز هم سالم و کا« مغز»دهد که حیات خود بروز دهند؛ و این نشان می
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کنند، به ها همچنان عملکرد زیستی خود را حفظ میهای فاقد هسته در غیاب ژناین واقعیت که سلول

ی توانستند هستههیچ وجه کشف جدیدی نیست. بیش از صد سال قبل، جنین شناسان کالسیک می

تواند قد هسته میها نشان دادند که یک سلول تخم فاهای تخم در حال تقسیم را خارج کنند. آنسلول

ای جنینی که از چهل یا تعداد بیشتری سلول تشکیل شده است، پیش ، مرحله45ی بالستوالتا مرحله

شود؛ مثالً در تولید واکسن های فاقد هسته برای مقاصد صنعتی مختلفی استفاده میبرود. امروزه از سلول

های کشت شده استفاده سلول« ینندهتغذیه ک»ی ی زندهها در الیههای مختلف از این سلولویروس

 شود. می

های ای در زندگی سلولی دقیقاً چیست؟ سلولانها مغز سلول نیستند، آنگاه سهم دیاگر هسته و ژن

میرند که توانایی بازسازی خود را از دست فاقد هسته نه به خاطر فقدان مغز، بلکه به این دلیل می

های پروتئینی توانند بلوکنتوانند اجزای خود را بازسازی کنند، نه می های فاقد هسته وقتیاند. سلولداده

هسته اندام  –خراب شده را جایگزین کنند و نه توانایی تولید مثل دارند. پس هسته مغز سلول نیست 

تناسلی سلول است! اشتباه گرفتن اندام تناسلی با مغز اشتباه قابل درکی است، زیرا علم همیشه کوششی 

شود که جنس نر با اندام تناسلی خود فکر رانه بوده و هنوز هم همانگونه است. اغلب گفته میپدرساال

 کند، پس زیاد جای تعجب ندارد که علم ناخواسته هسته را با مغز سلول اشتباه گرفته است!می

 ژنتیک: علم جدید قدرت دادن به خوداپی

                                                           
45 blastula 
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ها ی سلولی هستهی تخلیهر از علم صد سالهتقدی-مثابهبه-واضح است که نظریه پردازان تئوری ژن

ها به جزم توانند چشم خود را بر تحقیقات جدیدی ببندند که اعتقاد آناند، اما نمیچشم پوشی کرده

ی ژنوم انسان، گروهی از دانشمندان داشتند زمان با خبرساز شدن پروژهکند. همگرایی ژنی را رد می

ژنتیک نام داشت. علم اپیژنتیک اپیکردند که یست شناسی احداث میی انقالبی و جدیدی را در زحوزه

ی کنترل زندگی به طرز شگرفی تغییر ، درک ما را از نحوه«هاستکنترل بر ژن»که در لغت به معنای 

ی اخیر این واقعیت را نشان ژنتیکی در دهه(. تحقیقات اپیPray, 2004; Silverman, 2004دهد )می

شوند، در هنگام تولد روی سنگ ها منتقل میی ژنای که به واسطهانهای دیشهداده است که نق

توانند بدون ها تقدیر نیستند! عوامل محیطی از جمله تغذیه، استرس و عواطف میاند. ژنحکاکی نشده

نند تواژنتیک کشف کرده است که  این تغییرات میها را تغییر دهند. اپیها، آنی اصلی ژنتغییر نقشه

ی مارپیچ دوگانه منتقل ای به واسطهانهای دیهای بعدی انتقال یابند، درست همانطور که نقشهبه نسل

 (. Reik and Walter, 2001; Surani, 2001شوند )می

ی اند. از اوائل دههژنتیک نسبت به کشفیات ژنتیک تأخیر زیادی داشتهشکی نیست که کشفیات اپی

ی سلول، ساز و ای از هستهاناند تا با جدا کردن دیان مدام تالش کردهبه بعد زیست شناس 1940

کنند، غشای در بر ها در این فرایند هسته را از سلول خارج میکارهای ژنتیکی را بررسی کنند. آن

ای و نصف انکنند که نصف آن از دیشکافند و محتوای کروموزومی را خارج میی آن را میگیرنده

های تنظیمی تشکیل شده است. بیشتر دانشمندان به خاطر اشتیاقی که به بررسی پروتئین دیگر آن از

ریختند؛ این کار مانند این است که هنگام بیرون ریختن آب وان، ها را دور میای داشتند، پروتئیناندی
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اند و ا کردهژنتیک این کودک را دوباره وارد ماجرکودک را نیز با آن بیرون بیندازیم. متخصصین اپی

ها در وراثت به هیچ کنند؛ معلوم شده است که نقش این پروتئینهای کروموزومی را بررسی میپروتئین

 ای نیست. انوجه کمتر از دی

ای را انها مانند آستین دیدهد و پروتئینای مرکز یا هسته را تشکیل میاندر درون کروموزوم، دی

نیست. بازوی لخت « خواندن»شان قابل پوشیده باشند، اطالعات درونها گیرند. تا وقتی ژندر بر می

ی چشمان آبی را در خود دارد. در ای در نظر بگیرید که ژن رمز کنندهانای از دیخودتان را قطعه

ها ژن چشم آبی های تنظیمی پوشیده شده است. پروتئینای توسط پروتئینانی دیهسته، این قطعه

 شوند امکان خواندن آن وجود نداشته باشد. پوشانند و باعث میین پیراهن میرنگ را مانند آست

این آستین را چطور در بیاوریم؟ برای اینکه شکل این آستین پروتئینی تغییر یابد و با جدا شدن آن از 

ای امکان خواندن ژن فراهم شود، به سیگنالی محیطی نیاز داریم. وقتی پوشش انی دیمارپیچ دوگانه

ی حضور ها به واسطهدارد. در نتیجه فعالیت ژنای کنار رفت، سلول از ژن عریان شده کپی بر میاندی

های محیطی ی خود توسط سیگنالها نیز به نوبهشود و آنهای پوشاننده  کنترل مییا غیاب پروتئین

 شوند. کنترل می
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ی زیست بدن ابتدا با دریافت سیگنالی از هدهد که اطالعات کنترل کنندتقدم محیط. علم جدید نشان می

کند. ای کنترل میانهای تنظیمی را به دیی خود اتصال پروتئینشود. این سیگنال به نوبهمحیط فعال می

ها همانی است ای و پروتئینانای، آرانکنند. عملکرد دیدهی میها را جهتهای تنظیمی فعالیت ژنپروتئین

ی طرفه نیست. در دهه-ای توضیح داده شد. توجه: جریان اطالعات دیگر یکاندیکه در نمودار تقدم 

ی جریان تواند خالف جهت پیش بینی شدهای میبا آزمایشاتی نشان داد که آران 46هاوارد تمین 1960

ای را بازنویسی کند و به این ترتیب دگمای اصلی زیست شناسی را به چالش اناطالعات حرکت کند و دی

چسباندند، اما پس از مدتی او به خاطر توصیف فرایند رونویسی معکوس « رویکج»ید. ابتدا به تمین انگ کش

ی نوبل شد. ی جایزهتواند رموز ژنی را بازنویسی کند( برندهای می)ساز و کاری مولکولی که طی آن آران

ایدز برای تسلط یافتن بر ای ویروس انامروزه رونویسی معکوس شهرت بدی پیدا کرده است، زیرا آر

کند. همچنین کشف شده است که تغییر دادن مولکول ای سلول آلوده شده از این مکانیسم استفاده میاندی

گذارد. به نظر های تنظیمی اثر میهای شیمیایی متیل، بر اتصال پروتئینای، مثالً افزودن یا حذف گروهاندی

ی جریان اطالعات حرکت کنند، زیرا خالف جهت پیش بینی شدهتوانند ها نیز میرسد که پروتئینمی

                                                           
46 Howard Temin 
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های ی فلششان دخالت دارند. اندازهای سلول سازندهانهای ایمنی در تغییر دیهای پروتئینی در سلولپادتن

های سفت و سختی دارد ی جریان اطالعات یکسان نیست. جریان معکوس اطالعات محدودیتنشان دهنده

 دی در ژنوم سلول پدید نیاید.تا تغییرات زیا

های محیطی است. حاال ها توسط سیگنالی کنترل فعالیت ژنژنتیکی داستان نحوهداستان کنترل اپی

ی جریان اطالعات طرح ی اصالح شدهوارهای منسوخ شده است. طرحاندانیم که نمودار تقدم دیمی

ی سیگنالی ت در زیست شناسی به واسطهی اطالعانام دارد. جریان جدید و پیچیده« تقدم محیط»

ای ای، آرانانرسد و تنها پس از آن است که به دیشود، سپس به پروتئین تنظیمی میمحیطی آغاز می

 رسیم. ی نهایی یعنی پروتئین میو نتیجه

ه ها بژنتیک برای ما روشن کرده است که انتقال اطالعات وراثتی در ارگانیسمعالوه بر این علم اپی

اند که سهم سرشت شود. این دو ساز و کار به دانشمندان امکان دادهی دو ساز و کار انجام میواسطه

ها ژنتیکی( را در رفتار انسان بررسی کنند. اگر فقط بر نقشهها( و سهم پرورش )ساز و کارهای اپی)ژن

م توانست تأثیر محیط را شدند، نخواهیها بود مرتکب میتمرکز نماییم، اشتباهی که دانشمندان دهه

 (.Dennis, 2003; Chakravarti and Little, 2003درک کنیم )

ژنتیک و ژنتیک را بهتر توضیح دهیم. آیا ی میان ساز و کارهای اپیبیایید با استفاده از یک قیاس رابطه

 شد؟ پس از تمام شدنهای تلویزیونی در نیمه شب قطع مییادتان هست که زمانی پخش برنامه

شد. این الگوهای آزمایشی مانند ی تلویزیون ظاهر میروی صفحه« الگوی آزمایشی»های عادی، برنامه

 ی بعد. ها قرار داشت، درست مثل تصویر صفحهی دارت بودند و مرکز سیبل در وسط آنصفحه
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ای. هوهی آزمایشی را الگوی رمز شده در یک ژن خاص در نظر بگیرید، مثالً ژن چشمان قالگوی صفحه

های تنظیم تلویزیون به شما اجازه می دهند که تلویزیون را خاموش و روشن کنید و ها و دکمهعقربه

برخی تنظیمات آن را )مانند رنگ، فام، کنتراست، روشنایی و پیچ تنظیم افقی و عمودی( تغییر دهید. با 

مخابره شده ایجاد کنید، الگوی توانید بدون اینکه تغییری در الگوی اصلی ها میدستکاری این عقربه

های تنظیمی دقیقاً همین است. بررسی ی تلویزیون خود را تغییر دهید. نقش پروتئینظاهر شده بر صفحه

ی یک ژن واحد بیش از توانند از نقشهژنتیکی میاپی« هایعقربه»دهد که ها نشان میسنتز پروتئین

 (.Bray, 2003; Schmuker et al., 2000پروتئین تولید کنند ) 2،000

 

دهد که یک ژنتیکی، الگوی آزمایشیِ روی صفحه الگوی ستون فقرات پروتئینی را نشان میدر این قیاس اپی

(، اما الگوی اصلی مخابره Cو  Bتواند ظاهر الگو را تغییر دهد )کند. تنظیمات تلویزیون میژن آن را رمز می

ای آن تغییر انژنتیکی خوانش ژن را بدون دستکاری رمز دیل اپیدهد. کنتر( را تغییر نمیشده )یعنی ژن

 دهد.می
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 دهدهای ژنتیکی فرزندان را شکل میتجربیات زندگی والدین ویژگی

تواند از نسلی به نسل دیگر اشاره شد، می دانیم که تغییرات ناشی از محیط که در باال به آناکنون می

زیست محققین دانشگاه دوک تحقیق مهمی را در ژورنال  2003م آگوست سال 1منتقل شود. در روز 

های ژنی تواند جهشمنتشر کرده که در آن اعالم کردند که محیط غنی می شناسی مولکولی و سلولی

های (. دانشمندان در این تحقیق تأثیر مکملWaterland and Jirtle, 2003ها را خنثی کند )موش

ها ناهنجار بود. رنگ موهای بدن آن« آگوتی»بررسی کردند که ژن های بارداری رژیمی را روی موش

شود مستعد ها فوق العاده چاق هستند؛ و همین مسئله باعث میهای آگوتی زرد است و این موشموش

 های قلبی عروقی، دیابت و سرطان باشند. ابتال به بیماری

 

ی ر ژنی یکسان هستند. مصرف مکملِ دهندهی مونث آگوتی که از نظسالههای یکخواهران آگوتی. موش

ای تغییر پیدا کند و بروز چاقی، دیابت و شود رنگ موی موش از زرد به قهوهمتیل توسط مادر باعث می

 (.Jirtle and Waterlandسرطان نیز کاهش یابد )عکس از 
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های مادر ز موشهای غنی از متیل موجود در بازار را به گروهی ادر این آزمایش دانشمندان مکمل

-های متیل، بتائین و کولین. مکمل12آگوتی که زردرنگ و چاق بودند، دادند: فولیک اسید، ویتامین ب 

دهند که گروه شیمیایی متیل در ها نشان میدار به این دلیل انتخاب شدند که تعدادی از پژوهش

های شوند، ویژگیمتصل می ای ژنانهای متیل به دیژنتیکی موثر است. وقتی گروهاصالحات اپی

ها محکم به ژن متصل شوند، دهند. اگر پروتئینهای تنظیمی کروموزومی را تغییر میپیوندی پروتئین

تواند فعالیت ژن ای میانشود. متیله کردن دیتوان آستین پروتئینی را برداشت و ژن خوانده نمینمی

 را خاموش یا اصالح کند. 

آیند. مادرانی که مکمل دقیق به حساب می« کندها را مغلوب میرژیم ژن»نند حال دیگر سرتیترهایی ما

آوردند، حال آنکه ای به دنیا میهای عادی، الغر و قهوهکردند، موشغنی از گروه متیل دریافت می

های زردرنگ کردند، موشفرزندان نیز مانند مادران ژن آگوتی داشتند. مادرانی که مکمل دریافت نمی

های خوردند. وزن موشای غذا میهای قهوهها بسیار بیشتر از موشآوردند و این موشدنیا میبه 

 رسید. ها میآن« آگوتی-شبه»زردرنگ به حدود دو برابر همتایان 

تصویری که دانشگاه از این دو موش منتشر کرده بود، خیره کننده است. این دو موش از نظر ژنی 

ای است، حال آنکه دیگری چاق و زرد مالً متفاوتی دارند: یکی الغر و قهوهیکسان هستند، اما ظاهر کا

شود این است که موش چاق دیابت دارد، حال آنکه موش دیگر است. آنچه در این تصویر مشاهده نمی

 سالم است. 
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ن، ها از جمله سرطاژنتیکی در بسیاری از بیماریاند که ساز و کارهای اپیتحقیقات دیگر نشان داده

درصد از کسانی که سرطان  5ای هستند. در واقع تنها بیماری قلبی عروقی و دیابت عامل تعیین کننده

(. Willett, 2002توانند بیماری خود را به وراثت نسبت دهند )و بیماری قلبی عروقی دارند، می

پا کردند، سر و صدای زیادی به  BRCA2و  BRCA1های سرطان سینه یا ها در مورد کشف ژنرسانه

های ارثی اما این مسئله را بیان نکردند که نود و پنج درصد موارد سرطان سینه هیچ ربطی به ژن

ندارند. تومورهای تعداد قابل توجهی از بیماران سرطانی نه به خاطر نقش ژنی، بلکه در اثر تغییرات 

 ,Kling, 2003; Jones, 2001; Seppa, 2000آیند )ژنتیکی ناشی از محیط به وجود میاپی

Baylin, 1997 .) 

ژنتیکی آنقدر متقاعد کننده هستند که برخی از دانشمندان شجاع در آثار خود به ژان شواهد اپی

ای که معتقد بود صفاتی که در اثر کنند، همان تکامل گرای تحقیر شدهباپتیست دِ المارک اشاره می

زیست  48فیلسوف و مورسیون لمب 47یابلونکای شوند، قابل انتقال هستند. ایواعوامل محیطی کسب می

در »نویسند: می 49بُعد المارکی –ژنتیکی و تکامل وراثت اپیخود یعنی  1995شناس در کتاب سال 

تر از آن چیزی است که قبالً های اخیر، زیست شناسی مولکولی نشان داده است که ژنوم سیالسال

پذیرد. ثابت شده است که اطالعات ت از محیط تأثیر میرفشد و بسیار بیشتر از آنچه گمان میتصور می

                                                           
47 Eva Jablonka 
48 Morison Lamb 
49 Epigenetic Inheritance and Evolution – The Lamarckian Dimension 



87 
 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

 ,Jablonka and Lamb« )ای به فرزندان انتقال یابدانهایی غیر از توالی بازهای دیتواند از راهمی

1995 .) 

برگشتیم به همان جایی که فصل را از آن شروع کرده بودیم، محیط. من در کارهای خودم در آزمایشگاه 

ام ام. اما تنها در اواخر مسیر تحقیقاتیهای مورد بررسی دیدهاثرات تغییر محیط را بر سلول بارها و بارها

های های اندوتلیالی، که سلولدر استنفورد بود که این پیام را به طور کامل درک کردم. دیدم که سلول

دهند. برای ر میشان ساختار و  عملکرد خود را تغییی عروق خونی هستند، بسته به محیطفرش کننده

ها به سرعت به چیزی کردم، سلولزا را به بافت کشت شده اضافه میمثال وقتی مواد شیمیایی التهاب

ی جالب این بود که حتی شدند. نکتههای مردارخوار سیستم ایمنی( تبدیل میشبیه ماکروفاژ )سلول

های داد. سلولچنان این تغییر رخ میکردم نیز همی گاما تخریب میها را با اشعهای سلولانوقتی دی

زا، درست مانند زمانی اندوتلیالی عمالً فاقد هسته بودند، اما با این وجود در واکنش به عوامل التهاب

ها حتی در غیاب دادند. روشن است که این سلولشان سالم بود، رفتار زیستی خود را تغییر میکه هسته

 (.Lipton, 1991دادند )را از خود نشان می« هوشمند»هایشان نیز نوعی کنترل ژن

گفت وقتی برگ را درک کردم که میام ایرو کونیگسی مربیبیست سال گذشت تا من باالخره توصیه

کند و خود هسته مغز ای زیست ما را کنترل نمیانشوند، ابتدا به محیط نگاه کن. دیها بیمار میسلول

پذیرند. به عبارت دیگر، شان شکل مید من و شما، از محل زندگیها نیز درست ماننسلول نیست. سلول

 محیط است، احمق.
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 3فصل 

 غشای جادویی

 

های سلولی حال که به دستگاه پروتئین سازی سلول نگاهی انداختیم، ثابت کردیم که هسته مغز عملیات

مطالبی که  –رسیم مطالب جالب میهای سلول نشان دادیم، به نیست و نقش مهم محیط را در عملیات

 دهد. تان را درک کنید و راهی نیز برای تغییر آن به شما نشان میکند زندگیبه شما کمک می

در این فصل من کاندیدای خودم را برای احراز پست مغز حقیقی سلول، که زندگی سلول را کنترل 

سلول. به باور من وقتی متوجه شدید و این کاندید چیزی نیست جز غشای  –کنم کند، معرفی میمی

صدا با من آن را غشای کند، شما نیز همکه ساختار شیمیایی و فیزیکی غشای سلول چگونه کار می

گویند؛ همانطور که متوجه شدید بخش می membraneجادویی خواهید خواند. در انگلیسی به غشا 

هایم است. به همین دلیل من در سخنرانیآوا هم brainدوم این کلمه با معادل انگلیسی مغز یعنی 

خوانم. در این فصل در کنار هم غشای جادویی را بررسی جادویی می mem-brainغشای جادویی را 

تان خواهیم کرد و در فصل بعدی به دنیای جالب فیزیک کوانتوم خواهیم پرداخت. سپس وقتی درک

چقدر  1953های سال وجه خواهید شد که روزنامهاز این دو مقوله را کنار هم قرار دادید، شما نیز مت

ی معروف نهفته نیست. راز واقعی حیات در اند. راز واقعی زندگی در آن مارپیچ دوگانهدر اشتباه بوده
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ساز و کارهایی که بدن شما  –درک ساز و کارهای زیستی ساده و باشکوه غشای جادویی نهفته است 

 کند. را به رفتار ترجمه می های محیطیها سیگنالی آنبه وسیله

گفتم غشا مغز سلول ی زیست شناسی سلولی را شروع کردم، اگر میمطالعه 1960ی زمانی که در دهه

گرفتم. البته قبول هم دارم که آن زمان غشا در حد کاندیداهای است، قطعا مورد خنده و تمسخر قرار می

رسید ای به نظر میبعدی، نیمه تراوا و ساده سهی انتخابات شورای مدرسه بود. آن زمان غشا پوسته

هایی در سطح خود داشت. مانند کیسه فریزری که سوراخکه محتوای سیتوپالسم را کنار هم نگه می

 دارد. 

یکی از دالیل قضاوت نادرست دانشمندان در مورد غشا نازک بودن بیش از حد آن است. عرض غشا 

توان آن را قدر نازک است که فقط با میکروسکوپ الکترونی میتنها هفت میلیونم متر است. غشا آن

دید و میکروسکوپ الکترونی هم تا قبل از جنگ جهانی دوم اختراع نشده بود. لذا زیست شناسان تا 

توانستند وجود غشا را هم ثابت کنند. تا آن زمان بسیاری از زیست شناسان حتی نمی 1950ی دهه

ماند. زیست مانندی که دارد، کنار هم می-م سلول به خاطر خاصیت ژلهکردند که سیتوپالستصور می

های زنده غشا دارند و تمام غشاها ساختار ها آموختند که تمام سلولشناسان به کمک این میکروسکوپ

ی آن به چشم شود عملکرد پیچیدهسه بعدی بنیادین یکسانی دارند. اما سادگی این ساختار باعث می

 نیاید.  

های پروکاریوت، ی زمین، یعنی سلولهای کرهترین ارگانیسمشناسان سلولی با بررسی ابتدایی زیست

های دیگر ها و میکروبها، که باکتریی غشای سلول را کشف کردند. پروکاریوتهای فوق العادهتوانایی
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در بر گرفته  اند که یک قطره سیتوپالسم آبکی راشوند، از یک غشای سلولی تشکیل شدهرا شامل می

ترین شکل حیات هستند، اما برای خود هدف دارند. یک باکتری مانند توپ ها ابتداییاست. پروکاریوت

تر فرایندهای های پیچیدهرود. باکتری نیز مانند سلولبال به این طرف و آن طرف نمیبازی پین

کشد، مواد زاید کند، نفس میخورد، گوارش میدهد. باکتری میفیزیولوژیکی اصلی حیات را انجام می

تواند محل غذا را حس کند و خود را به هم دارد. باکتری می« عصبی»کند و حتی پردازش را دفع می

تواند سموم و شکارچیان را نیز شناسایی کند و با گریختن از آن ناحیه آن محل برساند. همچنین می

 وشمند هستند!ها هجان خود را نجات دهد. به عبارت دیگر، پروکاریوت

های ها هیچ یک از اندامهای پروکاریوت کدام ساختار است؟ سیتوپالسم پروکاریوتسلول« هوش»منشأ 

ای که ی یوکاریوتی )مثالً هسته و میتوکندری( را ندارد. تنها ساختار سازمان یافتههای پیشرفتهسلول

 تواند کاندیدای احراز سمت مغز سلول باشد، غشای سلول است. می

 نان، کره، زیتون و فلفل

وقتی متوجه شدم که غشا ویژگی مشترک تمام اشکال زندگی هوشمند است، توجه خود را به درک 

ساختار و عملکرد آن معطوف کردم. برای توصیف ساختار اصلی غشا به نوعی دستور پخت دست پیدا 

تشکیل شده است. برای کنم(. دستور پخت من از ساندویچ نان و کره کردم )من باب مزاح عرض می

تر کنم، زیتون هم به آن اضافه کردم. ساندویچ آموزشی من دو نوع زیتون دارد، اینکه قیاسم را دقیق

زیتونی که داخلش با فلفل پر شده است و زیتون بدون فلفل. شکموهای عزیز لطفاً غر نزنید. وقتی پس 
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پرسند که کجا مخاطبین زیادی می شوم،از مطرح کردن بحث ساندویچ از سالن کنفرانس خارج می

 رفته بودم!

کند. یک خواهم به شما نشان دهم که غشای ساندویچی ما چگونه کار میبا یک آزمایش ساده می

ساندویچ نان و کره درست کنید )فعالً زیتون به آن اضافه نکنید(. این ساندویچ بخشی از غشای سلول 

 نگ روی ساندویچ بریزید. خوری ردهد. حاال یک قاشق چایرا نشان می

 

شود، اما همین که به کره رسید، متوقف همانطور که در پایین نشان داده شده است، رنگ از نان رد می

 شود. ی چرب وسط ساندویچ مانع از عبور آن میشود، چون مادهمی
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  مان را پر از زیتون شکم پر و زیتون معمولی کنیم.حاال بیایید ساندویچ نان و کره

 

ی متفاوتی را مشاهده خواهیم کرد. حاال اگر رنگ را روی نان بریزیم و ساندویچ را برش بزنیم، نتیجه

شود. اما وقتی رسد، مانند زمانی که به کره رسیده بود، متوقف میوقتی رنگ به زیتون پر از فلفل می

دهد؛ سط ساندویچ عبور میرسد، زیتون توخالی مانند کانال رنگ را از ورنگ به زیتون شکم خالی می

 رسد. در نتیجه رنگ به نان زیرین و سپس به ظرف می
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ای رد شد و به ی کرهظرف مثال ما همان سیتوپالسم سلول است. رنگ با عبور از زیتون توخالی از الیه

 سمت دیگر غشای ساندویچی ما رسید. رنگ با موفقیت از این مانع چرب و دشوار عبور کرد! 

ها اجازه دهد از این سد عبور کنند، چون در قیاس ساندویچ، ل مهم است که به برخی مولکولبرای سلو

شد ی غذایی را دارد. اگر کل غشا مانند ساندویچ نان و کره بود، مانع محکمی میاین رنگ نقش ماده

اگر غشا چنین  شمار محیط سلول را بیرون نگه دارد. اماهای مولکولی و انرژیایی بیتوانست سیگنالو می

های توخالی رفت. اگر زیتونرسید و در نتیجه سلول از بین میسد محکمی بود، مواد غذایی به سلول نمی

را به ساندویچ اضافه کنیم تا امکان عبور اطالعات و غذا به درون سلول را فراهم کنند، غشا به ساز و 

دهد مانند رنگ مثال باال وارد یی اجازه میشود  که به برخی مواد غذاکاری حیاتی و ابتکاری تبدیل می

 سلول شوند. 

دهند که یکی ای ساندویچ ما فسفولیپیدهای غشا را نشان میدر زیست شناسی سلولی واقعی، نان و کره

هستند که در « زیتونی»های از دو جزء شیمیایی اصلی غشا هستند )جزء شیمیایی اصلی دیگر پروتئین
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« اسکیزوفرنی»رداخت.( این فسفولیپیدها به نظر من مانند بیماران مبتال به ها خواهیم پپایین به آن

 های غیر قطبی. های قطبی دارند و هم مولکولهستند، چون هم مولکول

این واقعیت که فسفولیپیدها هم مولکول قطبی دارند و هم مولکول غیر قطبی، ممکن است از نظر شما 

توان بر حسب های جهان را میطمئن باشید هست. تمام مولکولچندان شبیه اسکیزوفرنی نباشد، اما م

ی قطبی و غیر قطبی تقسیم کرد. ها به دو دستههای آنی اتمنوع پیوندهای شیمیایی متصل کننده

های قطبی بار مثبت و/یا منفی دارند و لذا دارای قطبیت هستند. بارهای مثبت پیوندهای میان مولکول

 ها را جذب یا دفع نمایند. شود مانند آهنربا رفتار کنند و سایر مولکولباعث میها و منفی این مولکول

های غیر قطبی شامل شوند. مولکولهای قطبی عبارتند از آب و تمام موادی که در آب حل میمولکول

مًا ها بار مثبت یا منفی وجود ندارد. حتهای این مولکولچربی و مواد محلول در چربی هستند؛ میان اتم

های قطبی های غیر قطبی چربی و مولکولمولکول« شوند.آب و روغن قاطی نمی»گویند اید که میشنیده

های قطبی و غیر قطبی به سس ایتالیایی کنش میان مولکولاند. برای درک برهمآب نیز همین گونه

را محکم تکان  ی این سس سرکه و روغن را در یک بطری مخلوط کرده و بطریفکر کنید. برای تهیه

شوند. دلیل دهیم تا این دو با هم ترکیب شوند؛ اما همین که بطری را زمین گذاشتیم، از هم جدا میمی

دهند که برایشان ثبات به ها جاهایی را ترجیح میها نیز مانند انساناین مسئله این است که مولکول

دهند؛ را برای رسیدن به ثبات ترجیح می های قطبی آبیهای قطبی )سرکه( محیطارمغان بیاورد. مولکول

های فسفولیپیدی گردند. مولکولهای غیر قطبی میهای غیر قطبی )روغن زیتون( دنبال محیطو مولکول

ها کار هم نواحی قطبی دارند و هم نواحی غیر قطبی لیپیدی؛ به همین دلیل رسیدن به ثبات برای آن



95 
 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

گردد، حال آنکه بخش لیپیدی آن از آب دنبال آب میشاقی است. بخش فسفات مولکول فسفولیپید 

 متنفر است و برای پایدار شدن باید در چربی حل شود. 

 

ی غشای سلول به تیره-روشن-ی الکترونی غشای سلولی در سطح یک سلول انسانی. ترتیب تیرهریزنگاره

ی مرکز روشن غشا که معادل کره نمایی شده( است.های فسفولیپید )تصویر بزرگخاطر ترتیب مولکول

های ها تشکیل شده است. الیهدهد که از پاهای فسفولیپیدگریزی را نشان میی آبساندویچ ماست، ناحیه

دوست های ما هستند، سرهای فسفات آبی لیپیدی مرکزی که معادل نانی باال و پایین این ناحیهتیره

 دهند.مولکول را نشان می

هایی هستند که یک چوب اضافه نباتمان؛ فسفولیپیدهای غشا شبیه آبساندویچ برگردیم به سراغ

نبات بار مثبت دارد؛ این بخش معادل نان ساندویچ ماست. دو بخش دارند )شکل باال(. بخش گرد آب

ای ساندویچ ما هستند. چون ها معادل بخش کرهمانند این مولکول غیر قطبی هستند؛ این بخش-چوب

ی عبور های دارای بار مثبت یا منفی اجازهها یا مولکولغشای ما غیر قطبی است، به اتم ایبخش کره

ی لیپیدی عمالً نوعی عایق الکتریکی است و این ویژگی برای غشایی که قرار است سلول دهد. هستهنمی

 ای است. های محیط حفظ کند، ویژگی فوق العادهرا از گزند مولکول

 پاهای لیپیدی

 سیتوپالسم سرهای فسفات

 مایع خارج سلولی
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ماند. بیشتر مواد غذایی سلول رفا مانند ساندویچ نان و کره بود، سلول زنده نمیاما اگر غشای سلول ص

توانند از سد لیپیدی غیر قطبی عبور کنند. همچنین های قطبی بارداری هستند که نمیحاوی مولکول

 توانست مواد زاید باردار خود را نیز دفع کند. سلول نمی

 های سراسری غشاپروتئین

ها به مواد غذایی، مواد دفعی و یچ ما بخش حقیقتاً هوشمند غشا هستند. این پروتئینهای ساندوزیتون

های پروتئینی ما دهند که از عرض غشا عبور کنند. زیتونامکان می« اطالعات»نیز اشکال دیگری از 

برای  دهند کهی عبور میهایی اجازهدهند، بلکه تنها به آن مولکولی عبور نمیبه هر مولکولی اجازه

های سراسری غشا های ساندویچ ما نماد پروتئینعملکرد روان سیتوپالسم ضروری هستند. زیتون

(IMPهستند. این پروتئین )دهند، درست مانند ای غشا جای میی کرهها خود را در درون الیهها

 اند. هایی که در شکل در درون کره قرار گرفتهزیتون

IMPها ستون فقراتی دهند؟ به یاد بیاورید که این پروتئینه جای میها چگونه خود را در درون کر

خطی دارند که از آمینو اسیدهای متصل به هم ساخته شده است. از بین بیست آمینو اسید مختلفی که 

گریز و غیر های آبدوست و قطبی هستند و برخی دیگر مولکولهای آبوجود دارد، برخی مولکول

گریز متصل به هم ساخته شده باشد، فقرات پروتئین از آمینو اسیدهای آب قطبی. اگر بخشی از ستون

ی لیپیدی غشا گرایش خواهد داشت دوست مانند هستههای چربیاین بخش از پروتئین به سمت محیط

ی های سراسری خود را در الیهگریز پروتئینهای آب)به فلش پایین نگاه کنید(. اینگونه است که بخش

دهند. از آنجا که برخی نواحی ستون فقرات پروتئین از آمینو اسیدهای قطبی و جای میمیانی غشا 
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های ساندویچ ی پروتئینی مانند نخ از الیهاند، رشتهبرخی نواحی از آمینو اسیدهای غیر قطبی تشکیل شده

 کند.نان و کره عبور می

 

IMPتوان از نظر عملکرد به دو دسته تقسیم میها را ی آنها انواع و اسامی گوناگونی دارند، اما همه

های های گیرنده مانند اندامIMPهای افکتور )اثرکننده(. پروتئینو  های رسپتور )گیرنده(پروتئینکرد: 

-نانو»ها مانند های چشایی و غیره هستند. گیرنده، چشم، بینی، جوانهاند و معادل گوشحسی سلول

ها به سمت دهند. برخی گیرندههای محیطی خاصی پاسخ مییگنالمولکولی هستند که به س« هایآنتن

های دیگر به سمت بیرون کنند. گیرندهاند و محیط داخلی سلول را بررسی میدرون سلول امتداد یافته

 کنند. های بیرونی را دریافت میاند و سیگنالغشا امتداد یافته

ها حرف زدیم، شکل فعال و غیر فعال دارند و ورد آنها، که پیشتر در مها مانند سایر پروتئینگیرنده

کنند. وقتی پروتئین بندی حرکت میشان در بین این دو صورتی تغییرات بارهای الکتریکیبه واسطه

کند، تغییرات حاصله در بارهای الکتریکی پروتئین ای با یک سیگنال محیطی پیوند برقرار میگیرنده
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ها پیدا کند. سلول« فعال»بندی پروتئین تغییر یابد و پروتئین صورتشود شکل ستون فقرات باعث می

 ی منحصر به فردی دارند. های محیطی پروتئین گیرندهبرای خواندن هر یک از انواع سیگنال

ی استروژن است. ها گیرندهدهند. یکی از این گیرندههای فیزیکی پاسخ میها به سیگنالبرخی گیرنده

طراحی شده است که مکمل شکل و توزیع بار مولکول استروژن باشد. وقتی استروژن این گیرنده طوری 

شود، درست همانطور که ی استروژن در آن چفت میگیرد، گیرندهاش قرار میدر مجاورت گیرنده

خوب « قفل و کلید»ی استروژن و مولکول استروژن مانند کند. وقتی گیرندهآهنربا سنجاق را جذب می

بندی فعال کنند و شکل پروتئین به صورتشدند، بارهای الکترومغناطیسی گیرنده تغییر می در هم چفت

ی و مولکول هیستامین نیز مکمل هم هستند؛ مولکول و گیرنده کند. به همین شیوه، گیرندهتغییر پیدا می

 انسولین نیز همینطور. 

های رادیویی شی مانند نور، صدا و فرکانسهای انرژی ارتعاتوانند میدانگیرنده همچنین می« هایآنتن»

مانند دیاپازون در نوسان هستند. اگر ارتعاشی « انرژی»های های روی این گیرندهرا نیز بخوانند. آنتن

در محیط سبب تشدید ارتعاش آنتن شود، این ارتعاش بار پروتئین را تغییر داده و شکل آن را عوض 

د به تفصیل به این موضوع خواهم پرداخت، اما در همینجا (. در فصل بعTsong, 1989خواهد کرد )

توانند بر فیزیولوژی های فیزیکی میبینم به این نکته اشاره کنم که این تصور که فقط مولکولالزم می

توانند های غشای سلول میسلول تأثیر بگذارند، منسوخ شده است، زیرا همانطور که گفتم گیرنده

های فیزیکی مانند تواند به همان اندازه که از مولکولبخوانند. رفتار زیستی می های انرژی را نیزمیدان
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کند، از نیروهای نامرئی، از جمله فکر، نیز تأثیر بپذیرد. و همین واقعیت زیربنای سیلین تبعیت میپنی

 کند. علمی انرژی درمانی و عدم استفاده از داروهای شیمیایی را فراهم می

اند، اما به خودی خود تأثیری بر رفتار سلول ندارند. گیرنده سلول را از نده فوق العادههای گیرپروتئین

کند، اما همچنان الزم است سلول واکنشی مناسب و حیاتی از خود بروز های محیطی هشیار میسیگنال

در کنار افکتور -های رسپتورشوند. پروتئینهای افکتور وارد عمل میدهد؛ و در اینجاست که پروتئین

کنند که مشابه همان انعکاسی است که پزشکان در واکنش را ایجاد می-هم نوعی ساز و کار محرک

زند، کنند. وقتی پزشک با چکش مخصوص به زانوی شما ضربه میمعاینات بالینی آن را آزمایش می

کتی کند. آن عصب حسی فوراً اطالعات را به عصب حریک عصب حسی این سیگنال را دریافت می

های غشا معادل اعصاب دهد. گیرندهی خود پا را تکان میکند و عصب حرکتی نیز به نوبهمنتقل می

افکتور -ی رسپتورزا هستند. مجموعه-های افکتور معادل اعصاب حرکتی و کنشحسی هستند و پروتئین

 کند. لی ترجمه میهای محیطی را به رفتار سلوکند و سیگنالبه همراه هم مانند یک کلید برق عمل می

ها آنقدر مهم هستند اند. این پروتئینهای غشا پی بردهIMPهای اخیر به اهمیت دانشمندان تنها در سال

شود. انجام می« سیگنال 50انتقال»ی جدیدی تحت عنوان ها در رشتهی عمل آنکه بررسی نحوه

ی اطالعاتی هستند که بین دانشمندان علم انتقال سیگنال سرگرم دسته بندی صدها مسیر پیچیده

های رفتاری سلول قرار دارند. همانطور های محیطی توسط غشا و فعال سازی پروتئیندریافت سیگنال

                                                           
وجود دارد، انتقال با واسطه )ترنسداکشن( که در اینجا مد نظر نویسنده است و انتقال  در زیست شناسی دو نوع انتقال  50

 کند، صرفاً به لفظ انتقال بسنده شده است. )م(واسطه )ترنسفورمیشن(. اما چون نویسنده تأکیدی بر تمایز این دو نمیبی
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کند، علم بررسی انتقال سیگنال نیز های کروموزومی تأکید میژنتیک بر نقش پروتئینی اپیکه حوزه

 باعث شده است که غشا به کانون توجهات تبدیل شود. 

ی رفتارهستند، انواع مختلفی دارند؛ زیرا وظایف زیادی وجود دارند های افکتور که کنترل کنندهتئینپرو

ی بزرگی از های انتقالی خانوادهکه برای عملکرد روان سلول باید انجام پذیرند. برای مثال پروتئین

به طرف دیگر منتقل  ها و اطالعات را از یک طرف غشای سلولهای کانالی هستند که مولکولپروتئین

های کانالی رسیم. بسیاری از پروتئینهای ساندویچ نان، کره و زیتون میکنند. و لذا دوباره به فلفلمی

پر تصاویر ما های شکمها ایجاد شده است، مانند زیتونای هستند که انحنای شدیدی در آنشبیه ُکره

شود کند، شکل پروتئین عوض میروتئین تغییر می)بنگرید به تصاویر قبلی(. وقتی بار الکتریکی روی پ

های کانالی، بسته به شود که کانال بازی در مرکز پروتئین به وجود بیاید. پروتئینو این تغییر باعث می

ها در حالت اند. ساختار پروتئینشان، در واقع دو زیتون هستند که به هم چسبانده شدهبار الکتریکی

ها شبیه زیتون ها باز است. در حالت غیر فعال نیز شکل آنبوده و درگاه آن فعال شبیه زیتون توخالی

 ها به روی دنیای بیرون بسته است.  پر بوده و منفذ آنشکم

ی توجه ویژه است. هر شایسته 51پتاسیم-ها به نام پمپ سدیمدر این بین فعالیت نوع خاصی از کانال

ها در مجموع نصف انرژی بدن ها دارد. فعالیت این کاناللسلول در غشای خود هزاران عدد از این کانا

شوند؛ مانند درب چرخان ها بسیار زیاد باز و بسته میرساند. این کانالرا در هر روز به مصرف می

ها صورت ای که در زمان تخفیف و حراج اجناس رفت و آمد زیادی از طریق آنهای زنجیرهفروشگاه

                                                           
51 ATPase 
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زمان دو یون چرخد، سه یون مثبت سدیم را از سیتوپالسم خارج و همانال میگیرد. هر بار که این کمی

 کند. مثبت پتاسیم را از محیط به سیتوپالسم وارد می

های قلمی که انرژی کند، بلکه در عین حال مانند باتریپتاسیم فقط انرژی مصرف نمی-پمپ سدیم

زایی -کنند. در واقع، فعالیت انرژینرژی تولید میها نیز اکنند، این کانالآتاری دستی شما را تأمین می

شود سلول به نوعی باتری زیستی های قلمی است، زیرا باعث میپتاسیم بسیار بهتر از باتری-پمپ سدیم

 دائماً در حال شارژ تبدیل شود. 

پتاسیم با هر بار چرخیدن خود بارهای -کند: پمپ سدیمپتاسیم به این صورت عمل می-پمپ سدیم

کند و هر سلول هزاران عدد از این ثبت بیشتری را خارج و بارهای مثبت کمتری را وارد سلول میم

شوند بار داخل سلول منفی و خارج چرخند و باعث میها هزاران دور در ثانیه میها دارد. این کانالکانال

دهای غشا، یعنی بخش نام دارد. لیپی پتانسیل غشاسلول مثبت شود.  بار منفی جمع شده در داخل غشا 

ماند. بار دهند و در نتیجه بار درون سلول منفی میی عبور نمیهای باردار اجازهای غشا، به یونکره

شونده تبدیل -شارژ-شود سلول به نوعی باتری خودمثبت بیرون سلول و بار منفی درون سلول باعث می

 رود. شود که انرژی آن برای فرایندهای زیستی به کار می

های اسکلت سلولی، وجود دارند که شکل و های افکتور، تحت عنوان پروتئیننوع دیگری از پروتئین

ی ها هستند که در سنتز و تجزیهها آنزیمکنند. نوع سوم این پروتئینها را تنظیم میحرکت سلول

ارش به فروش ها در داروخانه برای کمک به گوها دخالت دارند؛ به همین دلیل است که آنزیممولکول

های اسکلت سلولی و ها، پروتئینهای افکتور از جمله کانالرسند. شکل فعال تمام  پروتئینمی
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ی ژن عمل کند. تواند به عنوان سیگنال فعال کنندهها میهای آنزیمی و محصوالت فرعی آنپروتئین

های تنظیمی پروتئینآورند که پیوند هایی را به وجود میها سیگنالها و محصوالت آنIMPاین 

ها فعالیت خود را کنترل کنند. بر خالف باور رایج، ژنای( را کنترل میاندور دی کروموزوم )آستین

های محیطیِ دریافت شده های افکتور غشا هستند که در واکنش به سیگنالکنند. بلکه این پروتئیننمی

های مستهلک تا پروتئین کنندکنترل میرا ها ژن« خوانش»شوند و های غشایی فعال میتوسط گیرنده

 های جدید به وجود بیایند. سلول جایگزین شوند و یا پروتئین

 کنداین مغز چگونه کار می

های سلول نه به تعیین عملیاتها را درک کردم، به این نتیجه رسیدم که IMPی کار وقتی نحوه

های شکی نیست که نقشهشود. محیط انجام می ی رموز ژنتیکی، بلکه بیشتر در اثر تعامل آن باواسطه

ای هستند که ظرف سه میلیارد سال تکامل حاصل های فوق العادهای موجود در هسته، مولکولاندی

کنند. از نظر منطقی، نمی« کنترل»های سلول را اند. اما هر قدر هم که فوق العاده باشند، عملیاتشده

ا ارگانیسم را از قبل برنامه ریزی کنند، چون بقای سلول به توانایی توانند زندگی یک سلول یها نمیژن

 آن در سازگاری با محیط، که دائم در حال تغییر است، بستگی دارد. 

شود که غشا مغز واقعی با محیط و ایجاد رفتار باعث می« هوشمندانه»ی تعامل عملکرد غشا در زمینه

روی هسته انجام دادیم، این بار بر روی غشا انجام دهیم. اگر  سلول باشد. بیایید آزمونی را که پیشتر بر

میرد، درست همانطور که اگر مغز شما از سرتان خارج شود، خواهید غشای سلول نابود شود، سلول می

های گوارشی های رسپتور آن را با استفاده از آنزیممرد. حتی اگر به خود غشا دست نزنیم و فقط پروتئین
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خواهد شد. در این حالت سلول دچار کما « مرگ مغزی»از بین ببریم، باز هم سلول دچار در آزمایشگاه 

های محیطی الزم برای عملکرد سلول را دریافت کند. خواهد شد، زیرا دیگر نخواهد توانست سیگنال

ین بار های افکتور را غیر فعال نماییم، اهای رسپتور را نیز دستکاری نکنیم و فقط پروتئیناگر پروتئین

 نیز سلول به کما خواهد رفت. 

های رسپتور )هشیاری( و افکتور )کنش( هم به غشا و هم به پروتئین« هوشمندانه»سلول برای بروز رفتار 

های پروتئینی واحدهای بنیادین هوش سلولی هستند. از نظر فنی، این خود نیاز دارد. این مجموعه

های محیط از طریق هشیاری از مولفه»امید. تعریف ادراک ن« ادراک»توان واحدهای ها را میپروتئین

های گیرنده است. بخش دوم IMPاست. بخش اول این تعریف مربوط به عملکرد « های فیزیکیحس

 های افکتور اشاره دارد. به نقش پروتئین« های فیزیکیحس»آن یعنی ایجاد 

ایم و پیچ و فروکاست گرایانه زدهما با بررسی واحدهای بنیادین ادراک دست به کاری به غایت 

ها ایم. شایان ذکر است که در هر لحظه صدها هزار عدد از این دکمههای سلول را از هم باز کردهمهره

تعیین کرد. رفتار  توان با بررسی یک دکمهدر غشای سلول وجود دارد. در نتیجه رفتار سلول را نمی

توان درک کرد. این رویکرد دیگر ها میدکمه تمامفعالیت  سلول را در هر لحظه تنها با در نظر گرفتن

 فروکاست گرایانه نیست، بلکه کل نگرانه است و در فصل بعد به آن خواهم پرداخت. 

، یعنی «هوش»ی تکامل در سطح سلولی به طور عمده به بیشینه کردن تعداد واحدهای بنیادین قضیه

تر از سطح بیرونی غشای ها با بهره برداری بهینهشود. سلولهای رسپتور/افکتور غشا، مربوط میپروتئین

دهند. های بیشتر روی آن، هوش خود را افزایش میIMPخود و گسترش مساحت غشا برای قرارگیری 
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ها تمام عملکردهای فیزیولوژیکی اصلی از جمله گوارش، IMPهای ابتدایی پریکاریوتی، در ارگانیسم

هایی از غشا که این عملکردهای فیزیولوژیکی . سپس طی تکامل، بخشدهندتنفس و دفع را انجام می

ی سیتوپالسم های غشاداری را که مشخصهرا بر عهده داشتند، به داخل سلول فرو رفته و اندامک

شود سطح بیشتری از غشا در دسترس سلول باشد یوکاریوتی هستند، تشکیل دادند. این کار باعث می

های ادراکی خود را افزایش دهد. عالوه بر این، سلول یوکاریوتی هزاران بار IMPو سلول بتواند تعداد 

تر از سلول پروکاریوتی است و در نتیجه سطح غشای آن به میزان قابل توجهی بیشتر است، یعنی بزرگ

 تواند زنده بماند. ها دارد. در نتیجه این سلول هشیارتر است و بهتر میIMPجای بیشتری برای 

امل، مساحت غشای سلول افزایش یافت، اما این افزایش با محدودیتی فیزیکی روبرو شد. از در طی تک

یک جا به بعد، دیگر غشای نازک سلول آنقدر قوی نبود که بتواند سیتوپالسم بیشتری را در خود جای 

ی پیش افتد. تا حجم مشخصی، مشکلدهد. تصور کنید که اگر بادکنکی را پر از آب کنید، چه اتفاقی می

ترکد و ماند. اما اگر بیشتر از ظرفیت بادکنک آب بریزیم، بادکنک میآید و بادکنک سالم مینمی

شود. غشا نیز اگر سیتوپالسم زیادی در آن ریخته شود، خواهد ترکید. محتویات آن به بیرون پخش می

. به همین دلیل ای خود رسید، تکامل سلول به حد غایت خود رسیدوقتی مساحت غشا به حد آستانه

ی زمین وجود داشتند. های تک سلولی در کرهاست که طی سه میلیارد سال اول تکامل، تنها ارگانیسم

ها برای ها راه دیگری برای افزایش هشیاری پیدا کردند و وضعیت دچار تغییر شد. سلولسپس سلول

در فصل یک توضیح دادم افزایش هوش کنار هم جمع شدند و اجتماعات پرسلولی را تشکیل دادند. 

 گذاشتند. ها از طریق این اجتماعات هشیاری خود را به اشتراک میکه سلول
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بگذارید مرور مختصری بر این بحث داشته باشیم. کارهایی که یک سلول واحد باید برای زنده ماندن 

گرفت. اما می داد، همان کارهایی بودند که برای زنده ماندن یک اجتماع سلولی باید صورتانجام می

های پرسلولی شروع کردند به تخصصی شدن. در اجتماعات پرسلولی ها پس از تشکیل ارگانیسمسلول

هایی که عملکردهای تخصصی ها و اندامتوان در بافتتقسیم کار وجود دارد. تقسیم کار را به وضوح می

های توکندری است. در ارگانیسمی میدارند، مشاهده کرد. برای مثال در یک سلول واحد، تنفس بر عهده

ی ریه واگذار شده است. بگذارید مثال ها سلول تخصص یافتهپرسلولی، نقش میتوکندری به میلیون

های سیتوپالسمی اکتین و میوزین به دیگری بیاورم: حرکت در یک سلول واحد در اثر تعامل پروتئین

ی عضالنی، که مقادیر باالیی های تخصص یافتهای از سلولآید. در ارگانیسم پرسلولی، مجموعهوجود می

 اند. ی تحرک را بر عهده گرفتهاکتین و میوزین دارند، وظیفه

هدفم از تکرار اطالعات فصل اول تأکید بر این مسئله بود که گرچه در یک سلول واحد، هشیار بودن 

های در بدن ما به دستهی غشاست، اما این کارها از محیط و آغاز واکنش مناسب به محیط بر عهده

 ها به نام سیستم عصبی محول شده است. ای از سلولتخصص یافته

های تک سلولی داریم، اما همانطور که قبالً گفتم، به باور من ی زیادی با ارگانیسمبا اینکه ما فاصله

ده است. های پرسلولی پیچیی ارگانیسمای برای مطالعههای واحد روش خوب و آموزندهبررسی سلول

ترین اندام اگر ما بتوانیم در مورد غشا، که معادل سلولیِ مغز است، اطالعات کسب کنیم، حتی پیچیده

 بدن انسان یعنی مغز نیز، اسرار خود را برمال خواهد کرد. 

 سرّ حیات
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های ی شناخت پیچیدگیهای زیادی در زمینهپیشتر در این فصل آموختید که دانشمندان اخیراً پیشرفت

شناختند. راستش را اند. اما حتی بیست سال قبل نیز دانشمندان عملکردهای کلی غشا را میغشا کرده

تواند تحول آفرین بخواهید، دقیق بیست سال پیش بود که من متوجه شدم درک ساز و کار غشا می

ها ظاهری ی شیمی بود. این محلولسیرشده-های فرامن شبیه دینامیک محلول 52ی یورکایباشد. لحظه

ها آنقدر سیر شده هستند که اگر شبیه آب خالی دارند، اما سرشار از مواد محلول هستند. این محلول

آید و ی حل شونده را به محلول اضافه کنیم، واکنش قابل توجهی پدید میی دیگر از مادهیک قطره

 شود. ی حل شده فوراً به یک بلور بزرگ تبدیل میتمام ماده

جات ی ادویهی کارائیب که به جزیره53ی گرناداای در جزیرهای اجارهدر خانه 9851من در سال 

کردم. این بار به قصد تدریس در دانشگاه دیگری به آنجا رفته بودم. ساعت معروف است، زندگی می

شناسیِ  هایی را که طی چندین سال در مورد فیزیک، شیمی و زیستبامداد بود و من داشتم یادداشت 2

کردم و هدفم درک این مسئله کردم. داشتم ساز و کارهای غشا را مرور میشا نوشته بودم، مرور میغ

ها بودم که ناگهان ی یادداشتکند. سرگرم مطالعهبود که این سیستم پردازش اطالعات چگونه کار می

کند، رگون میسیرشده را دگ-ای اضافی که محلول فرابینش و بصیرتی بر من ظاهر شد و مانند قطره

محوری تبدیل شدم که -من را دگرگون کرد. اما من تبدیل به بلور نشدم، بلکه به زیست شناس غشا

 اش نداشت. ای برای خراب کردن زندگیدیگر بهانه

                                                           
52 Eureka moment 
53 Grenada 
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کردم. ابتدا از دهی ساختاری غشا تجدید نظر میصبح علی الطلوع داشتم در درک خودم از سازمان

ی های رژهها مانند صفمانند شروع کرده و دقت کردم که این مولکول-باتهای فسفولیپید آبنمولکول

های آن الگوی اند. بنا به تعریف، ساختاری که مولکولسربازان دقیق و مرتب سر جای خود ایستاده

شوند. بلورهایی آید. بلورها به دو نوع اصلی تقسیم میمنظم و تکراری داشته باشند، بلور به حساب می

های سخت و محکمی مانند الماس، یاقوت و حتی نمک ها آشنایی دارند، کانیر مردم با آنکه اکث

تری دارند. هایشان، ساختار سیالی مولکولیافته هستند. نوع دوم بلورها علیرغم الگوی سازمان

 تاپ. ی لپهای دیجیتالی و صفحهی ساعتعبارتند از صفحه بلورهای مایعهای آشنای نمونه

مان برویم. وقتی سربازها در حال رژه درک بهتر ماهیت بلور مایع، بیایید سراغ سربازهای رژه برای

ی خود را کنند، اما ساختار رژهگذارند، با اینکه به صورت انفرادی حرکت میپیچی را پشت سر می

دهی بلورین انکنند، اما در عین حالت سازمها مانند یک مایع سیال رفتار میکنند. آنهمچنان حفظ می

دهی بلورین های فسفولیپید غشا نیز رفتار مشابهی دارند. سازماندهند. مولکولخود را نیز از دست نمی

دهد که به صورت پویا شکل خود را تغییر دهد و در عین حال یکپارچگی خود ها به غشا امکان میآن

رود. لذا در بسیار حیاتی به شمار میای که برای یک سد غشایی انعطاف پذیر، را نیز حفظ کند، ویژگی

 « غشا یک بلور مایع است.»وصف این ویژگی غشا نوشتم: 

ی بدون زیتون سپس به این فکر کردم که اگر غشا فقط فسفولیپید داشت، مانند ساندویچ نان و کره

شود. این  رد کره ی لیپیدیتوانست از الیهشد. در آزمایشاتی که برایتان توضیح دادم، رنگ نمیمی

ها را به آن اضافه کنیم، خواهید دید که غشا IMPها یا رسانا است. اما اگر زیتون-ساندویچ نان و کره نا



108 
 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

ی توصیف غشا نوشتم: دهد. بنابراین در ادامهی عبور نمیبرخی چیزها را عبور داده و به برخی اجازه

 «رسانا است.-غشا نیمه»

ها را جای دهم. این دو عبارتند از IMPترین مورد از رایجخواستم در توصیف خودم دو در آخر می

شوند چون ابزار مهمی برای ورود مواد غذایی به ای از افکتورها که کانال خوانده میرسپتورها و دسته

هایی رسپتورها و کانال»خواستم بنویسم غشا روند. میسلول و خروج مواد دفعی از سلول به شمار می

ها درگاهغشا » ی درگاه مترادف خوبی برای رسپتور است. لذا نوشتم توجه شدم کلمهکه م« در خود دارد

 «در خود دارد.هایی و کانال

ها غشا بلور مایع نیمه رسانایی است که درگاه»سپس نشستم و تعریف جدیدم از غشا را مرور کردم: 

 ا به تازگی خوانده یا شنیدهدرجا به ذهنم رسید که عین همین عبارت ر« .هایی در خود داردو کانال

آمد در کجا با آن روبرو شده بودم. از یک چیز مطمئن بودم؛ این مواجهه در متون بودم، اما یادم نمی

 علمی زیست شناسی رخ نداده بود. 

ی میزم جلب شد که کامپیوتر مکینتاش ام لم داده بودم، توجهم به گوشههمانطور که در صندلی

ای ضا اولین کامپیوتر من نیز بود، روی آن قرار داده شده بود. کنار کامپیوتر نسخهای،که دست بر قتازه

قرار داشت. به تازگی این کتاب راهنمای غیر تخصصی  54درک ریزپردازندهاز کتاب قرمز رنگی به نام 

ا خریداری کرده بودم. کتاب ر Radio Shackی کار کامپیوترها بود، از فروشگاه را که در مورد نحوه

                                                           
54 Understanding Your Microprocessor 
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یک چیپ بلور نیمه »ی آن در مورد چیپ کامپیوتری نوشته شده است: برداشتم و دیدم که در مقدمه

 «هایی در خود دارد.ها و کانالرسانایی است که درگاه

ی اول من را مجذوب خود کرد. چندین شباهت تعریف فنی چیپ و غشای سلول در یک یا دو ثانیه

غشاهای زیستی و نیمه رساناهای سیلیکونی اختصاص دادم. وقتی  یی پرکار دیگر را به مقایسهثانیه

زده شدم. ساختار و عملکرد فهمیدم که یکسان بودن تعریف این دو مقوله امری تصادفی نیست، حیرت

 غشای سلول به راستی با چیپ سیلیکونی یکسان بود!

نیچر ای را در ژورنال مقاله 55دوازده سال بعد گروهی از محققین استرالیایی به رهبری بی. ای. کرنل

کرد ی من را در مورد همتا بودن غشای سلول و چیپ کامپیوتر تأیید میمنتشر کردند که فرضیه

(Cornell et al., 1997این محققین تکه .) ای ورق طالیی را به زیر غشای سلول متصل کردند. سپس

پر کردند. وقتی رسپتورهای غشا را فضای بین ورق طال و غشا را از نوعی محلول الکترولیت مخصوص 

دادند که از شدند و به محلول الکترولیت اجازه میها باز میکردند، کانالبا سیگنال مکمل تحریک می

کرد و فعالیت الکتریکی کانال را به اطالعات دیجیتالی غشا عبور کند. این ورق نقش مبدل را بازی می

برای استفاده در همان تحقیق ساخته شده بود، نشان داد که  نمود. این دستگاه کهروی صفحه تبدیل می

کند. کرنل و همکارانش با موفقیت غشای سلول فقط شبیه چیپ نیست، بلکه مانند چیپ هم عمل می

 غشای زیستی سلول را به یک چیپ دیجیتالی کامپیوتری تبدیل کرده بودند. 

                                                           
55 B. A. Cornell 
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یپ رایانه شبیه هم هستند به این معناست شاید بگویید خب که چه؟ این واقعیت که غشای سلول و چ

ی شخصی، هم مناسب است و هم آموزنده. ی آن با رایانهکه درک کارکرد سلول از طریق مقایسه

هستند. قابل برنامه ریزی ها ها و سلولآید این است که رایانهی مهمی که از دل این کار بیرون مینکته

رایانه/سلول قرار دارد. رفتار زیستی و فعالیت ژنی پیوند  ازخارج ی دوم اینکه برنامه نویس ما نکته

 شود. پویایی با اطالعات محیطی دارند؛ اطالعاتی که به درون سلول دانلود می

کردم، متوجه شدم که هسته صرفاً نوعی کارت حافظه است، ی زیستی فکر میوقتی داشتم به این رایانه

کند. بیایید هسته را ها را در خود ذخیره میی پروتئینز کنندهای رمانهای دیهارد دیسکی که برنامه

های تخصصی مانند ی حاوی برنامهتوانید کارت حافظهی مارپیچ دوگانه بنامیم. شما میکارت حافظه

ها را ی خانگی خود وصل کنید. وقتی این برنامهپردازشگر متن، گرافیک و صفحه گسترده را به رایانه

توانید بدون اینکه هیچ مشکلی در اجرای برنامه ایجاد شود، کارت عال رایانه کردید، میی فوارد حافظه

ی مارپیچ دوگانه را از سلول جدا حافظه را از رایانه جدا کنید. وقتی با برداشتن هسته، کارت حافظه

گاه پروتئینی ی دستکند، چون اطالعات ایجاد کنندهکنید، کار دستگاه پروتئینی سلول ادامه پیدا میمی

شوند که برای جایگزین کردن های فاقد هسته تنها زمانی دچار مشکل میقبالً دانلود شده است. سلول

 ی مارپیچ دوگانه نیاز پیدا کنند. های دیگر به کارت حافظههای کهنه و یا تولید پروتئینپروتئین

ش دیده بود، من نیز به عنوان محور آموز-شناسی زمین درست همانطور که کوپرنیک به عنوان ستاره

هاست، که جایگاه ژن محور آموزش دیده بودم؛ به همین دلیل وقتی فهمیدم هسته-زیست شناسی هسته

صفحه »های غشا، که نقش ها از طریق گیرندهکند، بسیار شوکه شدم. دادهسلول را برنامه ریزی نمی
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های افکتور غشا را )که نقش ها پروتئینگیرنده شوند. اینسلول را دارند، وارد سلول/رایانه می« کلید

کنند. کنند( وارد عمل میی سلول/رایانه را بازی میCPUیا همان « گر مرکزیواحد پردازش»

 کنند. اطالعات محیطی را به زبان رفتاریِ زیست شناسی تبدیل می CPUهای افکتور یا پروتئین

فکر زیست شناختی هنوز هم درگیر جزم گرایی ژنی گاهی متوجه شدم که گرچه تدر این ساعات صبح

تری پرده از اسرار غشای جادویی است، اما داستان تحقیقات سلولی پیشرو، که همچنان با جزئیات دقیق

 دارد، از این تفکر جداست. ما بر می

 ی دگرگونی کمی سرخورده شدم، چون کسی نبود که هیجانم را با او قسمت کنم. در آندر آن لحظه

کردم، مطمئن بودم ی پزشکی تدریس میام تلفن نداشت. چون در دانشکدهکشور غریب تنها بودم. خانه

که بدون شک دانشجویانی در کتابخانه سرگرم مطالعه هستند. با عجله لباس پوشیدم و به سمت 

 دانشکده دویدم تا این خبر هیجان انگیز را با کسی، هر کسی که باشد، در میان بگذارم. 

قتی دوان دوان خود را به کتابخانه رساندم، دیگر نفسی برایم باقی نمانده بود و موهایم در تمام جهات و

پرت شده بودم. یکی از دانشجویان سال اول پزشکی را  پخش شده بودند؛ کامالً شبیه استادهای حواس

ی ذهن به یاد دارم گوشهدر « باید این را بشنوی! این خیلی مهمه!»دیدم و با هیجان به سمت او دویدم 

گو که سکوت کتابخانه را بر هم زده بود، کشید، گویی از این دانشمند دیوانه و یاوهکه او خود را پس می

ی تخصصی ترسید. فوراً شروع کردم و درک جدیدم از سلول را با زبان پیچیده و کلمات قلمبه سلمبهمی

ام شد و ساکت شدم، منتظر بودم که این موفقیت زیست شناسی سلولی بیان کردم. وقتی توضیحاتم تم

ساده نثار جانم کنند، اما این اتفاق نیفتاد. حاال او نیز « آفرین»را به من تبریک بگویند و یا حداقل یک 
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دکتر لیپتون، حالتان خوب »هایش باز شده بود. تنها چیزی که توانست بگوید این بود که از تعجب چشم

 «است؟

هایم را نفهمیده بود. بیچاره حق هم داشت. او دانشجوی ترم یک پزشکی انشجو حرفنابود شدم. این د

هایم غرق شدند. های من نداشت. با این وجود، کشتیی علمی الزم را برای درک گفتهبود و پیش زمینه

فهمید! سپس این کشفیات را برای من کلید سر زندگانی را پیدا کرده بودم و هیچ کس من را نمی

رانم هم توضیح دادم )همکارانی که با واژگان تخصصی نیز آشنایی داشتند(؛ این بار هم چندان همکا

 ی خوبی نگرفتم. این بود داستان غشای جادویی. نتیجه

ی معرفی غشای جادویی را اصالح کرده و آن را به جایی رساندم که ها من به مرور نحوهدر گذر سال

توانند آن را درک کنند. همچنین مدام آن را با تحقیقات عای نیز می دانشجویان ترم اول پزشکی و افراد

های مختلف مردم مخاطبین ام. این کار باعث شده است بتوانم در میان طیفروز کردهجدید به

ی یورکای من ام که مفهوم معنوی لحظهپذیراتری برای خودم پیدا کنم. همچنین مخاطبینی پیدا کرده

محور برای من جالب بود، اما -کنند. گرایش یافتن به سمت زیست شناسی غشارا نیز بهتر درک می

ی کارائیبی نه تنها من را به زیست توانست به تنهایی من را فریادزنان به کتابخانه بکشاند. این لحظهنمی

ای آتشه-محور تبدیل کرد، بلکه همچنین من را از دانشمندی الادری گرا به عارف دو-شناسی غشا

 یل کرد که معتقد بود حیات ابدی از جسم فراتر است. تبد

های غشای جادویی کنم. فعالً اجازه بدهید درسگفتار کتاب واگذار میبخش معنوی داستان را به پس

را دوباره مرور کنم؛ غشایی که کنترل زندگی را از دست پرتاب تاس ژنتیکی در زمان لقاح خارج کرده 
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ی کنیم، درست همانطور که من این برنامه. ما زیست خود را کنترل میسپاردو به دستان خود ما می

مان را ویرایش های زیستیهای وارد شده به رایانهتوانیم دادهکنم. ما میگر متن را کنترل میپردازش

ی کنترل زیست توسط توانم کلمات را انتخاب و تایپ کنم. وقتی نحوهکنیم، درست همانطور که من می

IMP هایمان، بلکه ارباب تقدیر خودمان خواهیم بود.را درک کردیم، دیگر نه قربانی ژنها 
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 4فصل 

 فیزیک جدید: 

 چگونه محکم پا روی هوا بگذاریم

 

دانستم که اگر بخواهم دانشجوی مقطع کارشناسی زیست شناسی بودم، می 1960ی زمانی که در دهه

شگاه خوبی قبول شوم، باید واحد فیزیک را پاس کنم. در دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد در دان

شد که مبانی فیزیک مانند گرانش، نیروی ی فیزیک مقدماتی برگزار میخودمان یک دوره

شد که دانشجویان ای تدریس میدار در آن به شیوهها و سطوح شیبالکترومغناطیسی، صوت، قرقره

شد، ی دیگری به نام فیزیک کوانتوم نیز ارائه میسر در بیاورند. دورههای غیر از فیزیک نیز از آن رشته

ی کردند. فیزیک کوانتوم مقولهرفت و دانشجویان مانند طاعون از آن دوری میاما کسی سمت آن نمی

دانستیم. می« عجیبی»ی زیست شناسی آن را علم بسیار بسیار ما دانشجویان رشته –اسرار آمیزی بود 

های احمق ی فیزیک، کسانی که خودآزاری دارند و انسانکردیم که تنها دانشجویان رشتهما فکر می

اکنون »کنند که اساس بحث آن این است: پنج واحد از واحدهای کارشناسی خود را صرف درسی می

 «بینید.بینید. حاال دیگر نمیآن را می

زنی سراغ داشتم، این بود که برای مخ آن روزها تنها دلیلی که برای پاس کردن درس فیزیک کوانتوم

سالم عزیزم. من به فیزیک »گفتی خورد. آن روزها خیلی شیک و باکالس بود اگر به کسی میبه درد می
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از طرف دیگر، حتی این دلیل هم ممکن بود درست « کوانتوم عالقه دارم. صورت فلکی ماه تولدت چیه؟

ها زیاد دیدم. به نظرم آنها یا جاهای دیگر نمیدر مهمانی دانان کوانتومی راچون هرگز فیزیک –نباشد 

 آمدند. بیرون نمی

تر را بروم و فیزیک ها را بررسی کردم و تصمیم گرفتم که راه آسانلیست واحدهایم را نگاه کردم، گزینه

ای هخواست آرمانمقدماتی را پاس کنم. عزمم را جزم کرده بودم که زیست شناس شوم. هیچ دلم نمی

ها و ای در دست بگیرد و بیاید در وصف بوزونکش محاسبهدانی کنم که خطام را فدای فیزیکشغلی

ی زیست شناسی در مسیر دوام برایم آواز بخواند. من و تمام دانشجویان دیگر رشتههای بیکوارک

ن را نادیده کردیم و یا به طور کامل آی علوم حیات، یا توجه کمی به فیزیک کوانتوم میمطالعه

 گرفتیم. می

جای تعجب ندارد که ما دانشجویان زیست شناسی، با این طرز فکری که داشتیم، چیز زیادی از فیزیک، 

اجسام سنگین  –آوردیم. من با گرانش آشنایی داشتم که پر از ریاضیات و معادله بود، سر در نمی

دانستم که می –دانستم مورد نور می گرفتند. چیزهایی درتر و اجسام سبک باالتر قرار میپایین

های های بینایی حیوانات مثالً رودوسپین شبکیه برخی رنگهای گیاهان مثاًل کلروفیل و رنگیزهرنگیزه

دماهای باال  –دانستم کنند و با بقیه کاری ندارند. حتی در مورد دما هم چیزهایی مینور را جذب می

ها را منجمد و حفظ کنند، حال آنکه دماهای پایین مولکولال میو غیر فع« ذوب»های زیستی را مولکول

کنم تا این نکته را برایتان جا بیندازم که زیست شناسان سنتی کنند. روشن است که دارم مبالغه میمی

 دانند. چیز زیادی از فیزیک نمی
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رد کرده و به  محور را-به خاطر عدم آشنایی من با فیزیک کوانتوم، حتی وقتی زیست شناسی هسته

دانستم کردم. میسمت غشا گرایش پیدا کرده بودم نیز همچنان معنای کامل این تغییر را درک نمی

کنند. اما چون های محیطی را دریافت کرده و سلول را فعال میهای سراسریِ غشا سیگنالکه پروتئین

ی این فرایند را خوب کنندههای محیطی شروع دانستم، ماهیت سیگنالاز دنیای کوانتومی چیزی نمی

 کردم. درک نمی

یعنی یک دهه پس از فارغ التحصیلی متوجه نشدم که به خاطر پاس نکردن فیزیک  1982تا سال 

کنم که اگر در دانشگاه با فیزیک کوانتوم ام. فکر میکوانتوم در دانشگاه، چه چیزهایی را از دست داده

، در انباری در 1982گشتم. آن روز در سال شناسی بر میشدم، بسیار زودتر از کیش زیست آشنا می

کردم که با این مایل دور از خانه، نشسته بودم و به این فکر می 1500شهر برکلی ایالت کالیفرنیا، 

ام. من و اعضای دیگر گروه سرگردان جریان راک اند رول چقدر مسیر علمی خودم را به خطر انداخته

ام مان تمام شده بود. پول نقد نداشتم و هر جا هم کارت اعتباریاجرا، پولبعد از شش  –مانده بودیم 

داد. با قهوه و دونات دادم، دستگاه کارتخوان فروشگاه عالمت جمجمه و ضربدر نشان میرا نشان می

واری الیزابت ی سوگکردیم و در همین حین داشتیم در غم مرگ اجراهایمان، پنج مرحلهگذران می

Ross, -Kublerکردیم: انکار، خشم، چانه زنی، افسردگی و در آخر، پذیرش )را طی می 56اسکوبلر ر

خراش تلفن، سکوت سنگین و قبرمانند آن  ی پذیرش، ناگهان صدای گوش(. اما در آن لحظه1997

                                                           
56 Elizabeth Kubler Ross 
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آمد، اما من و دوستانم به آن توجه وقفه به صدا در میانباری را بر هم زد. زنگ گوش خراش تلفن بی

 دانست ما آنجا هستیم. کسی نمی –کردیم. هر کس بود با ما کار نداشت نمی

باالخره صاحب انباری گوشی را برداشت و سکوت را به فضا برگرداند. در فضای ساکت و آرام انباری، 

ام سر بلند کردم و دیدم که دستش ی زندگیترین برههاز قعر تاریک« بله، اینجاست.»شنیدم که گفت 

ی پزشکی کارائیب، که دو سال قبل در خواهد گوشی را به من بدهد. از دانشکدهز کرده و میرا درا

آنجا تدریس کرده بودم، تماس گرفته بودند. رئیس دانشکده دو روز کامل تالش کرده بود تا رد من 

 ا نه. را از ویسکانسین تا کالیفرنیا بگیرد و بپرسد که آیا قصد دارم دوباره آناتومی تدریس کنم ی

گفت « کی باید بیام سر کار؟»قصد دارم؟ مگر چیز بهتری هم بود که از خدا بخواهم؟ جواب دادم 

به او گفتم که دوست دارم برایشان کار کنم، اما باید مبلغی از حقوقم را پیشاپیش واریز کنند. « دیروز.»

دم. سپس با هواپیما به همان روز پول را برایم واریز کردند و من آن را با اعضای گروه قسمت کر

مدیسون برگشتم تا خود را برای اقامتی طوالنی در نواحی گرمسیری آماده کنم. با دخترانم خداحافظی 

رساندم  57ها و وسایلم را جمع کردم. ظرف بیست و چهار ساعت خود را به فرودگاه اوهیرکردم و لباس

 مریکن به باغ بهشت رهسپار شوم. ی رویایی شرکت پان آو در آنجا منتظر ماندم تا با سفینه

به دنیای  –ی راک اند رول چه ربطی به فیزیک کوانتوم دارد شاید با خود بگویید که شکست در زمینه

های من خوش آمدید! به خدمت آن دسته از دوستانی که ذهنیت خطی دارند، عارض عجیب سخنرانی

                                                           
57 O’Hare 
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ه همین فیزیک کوانتوم بود که به من نشان داد رویم سراغ فیزیک کوانتوم؛ و البتشوم که دوباره میمی

 توانند فقط با تفکر خطی از اسرار جهان سر در بیاورند. دانشمندان نمی

 گوش سپردن به صدای درون

ام تا در این مسیر پنج همانطور که در فرودگاه منتظر بودم، ناگهان یادم آمد که کتابی با خود نیاورده

ت چند لحظه قبل از بسته شدن گیت پرواز از صف خارج شدم و به ساعته آن را مطالعه کنم. درس

فروشی دویدم. در این لحظات دشوار دست و پایم را گم کرده بودم؛ از یک طرف صدها سمت کتاب

کردم که هر لحظه کردم؛ از طرف دیگر به این فکر میکتاب پیش رویم بود و باید یکی را انتخاب می

ببندند و من را جا بگذارند. در همان حالت آشفته و سردرگم، کتابی  ممکن است درهای هواپیما را

 59ی هاینس آر. پاگلزنوشته 58فیزیک کوانتوم به مثابه زبان طبیعت: راز کیهانتوجهم را جلب کرد، 

(Pagels, 1982 جلد کتاب را نگاه کردم و متوجه شدم که در این کتاب فیزیک کوانتوم به زبانی .)

شده است. آن ترسی که در دوران دانشگاه از فیزیک کوانتوم در وجودم رخنه کرده ساده توضیح داده 

 تری بگردم. بود، بر من غالب شد و فوراً کتاب را زمین گذاشتم و تصمیم گرفتم دنبال کتاب سبک

ی خطر شد، کتاب به اصطالح پرفروشی را برداشتم و به ی ثانیه شمار ساعتم وارد ناحیهوقتی عقربه

ی دیگری ی کتاب را برایم حساب کند، نسخهدار خواست هزینهندوق رفتم. همین که صندوقسمت ص

                                                           
58 The Cosmic Code: Quantum Physics as the Language of Nature 
59 Heinz R. Pagels 
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ی پشت سر او دیدم. باالخره تصمیم گرفتم بر ترسم از فیزیک کوانتوم غلبه از کتاب پاگلز را در قفسه

 خواهم. می راز کیهانکنم و به فروشنده گفتم یک نسخه هم از کتاب 

، کمی از شدت استرس و هیجانم کم شد، مدتی به حل جدول پرداختم و باالخره وقتی سوار هواپیما شدم

ها را دوباره شدم به عقب برگردم و بعضی بخشتصمیم گرفتم کتاب پاگلز را بخوانم. مدام مجبور می

بخوانم، اما با این وجود با ولع خاصی به مطالعه ادامه دادم. در تمام مسیر کتاب خواندم: سه ساعت 

ی بهشتی پارادایس. پاگلز من را مسحور خود کرده در میامی و پنج ساعت پرواز به سمت جزیرهتوقف 

 بود. 

دانستم که فیزیک کوانتوم به زیست شناسی، پیش از آنکه در کالیفرنیا سوار هواپیما شوم، هیچ نمی

ن دچار شوک فکری های زنده، ربط دارد. وقتی هواپیما به پارادایس رسید، میعنی علم بررسی ارگانیسم

پوشی شده بودم. من پی بردم که فیزیک کوانتوم به زیست شناسی ربط دارد و زیست شناسان با چشم

شوند. باالخره فیزیک پایه و اساس تمام از قوانین آن دارند اشتباه علمی بزرگ و وحشتناکی مرتکب می

ر نیوتن اتکا کرده بودیم. ما محکم تعلوم است، اما ما زیست شناسان به فیزیک کهنه اما شسته و رفته

گرفتیم، دنیایی که در به دنیای فیزیکی نیوتن چنگ زده و دنیای کوانتومی نامرئی انیشتین را نادیده می

آن ماده از انرژی تشکیل شده است و هیچ چیز مطلقی وجود ندارد. ماده در سطح اتمی با قطعیت وجود 

داشتن، وجود دارد. تمام اطمینانی که به زیست شناسی و  به وجودگرایش ندارد؛ بلکه تنها به شکل 

 فیزیک داشتم، از بین رفت!
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بردیم که فیزیک نیوتنی، هر قدر هم که از من و سایر زیست شناسان باید هنگام نگاه به گذشته پی می

در مورد  تواند تمام حقایق رابخش باشد، حتی نمیمند و اطمینانگرای افراطی شکوهنظر دانشمندانِ عقل

کند، اما بدن انسان نیز به ما نشان دهد، چه برسد به تمام کیهان. علم پزشکی دائم پیشرفت می

ی کنند. این همه کشفیات جدید در زمینهسازی مقاومت میهای زنده لجوجانه در برابر کمّیارگانیسم

ی سیستم ی کنترل کنندههاها )هورمونها، سایتوکاینهای شیمیایی از جمله هورمونمکانیک سیگنال

تواند آید، اما هیچ یک نمیی تومور به دست میکننده ایمنی( فاکتورهای رشد و فاکتورهای سرکوب

های فراطبیعی زیادی وجود دارند که زیست شناسی نیوتنی های فراطبیعی را توضیح دهد. پدیدهپدیده

ستیابی به قدرت و استقامت خارق العاده؛ های فراحسی؛ دکنند مانند: شفای خودجوش؛ پدیدهرا نقض می

شان بسوزد؛ توانایی طب سوزنی در کاهش درد ها روی زغال گداخته بدون اینکه پایراه رفتن مرتاض

 در سراسر بدن و غیره.  « چی»با به حرکت در آوردن 

من و همکارانم گرفتم. ها را در نظر نمیی پزشکی بودم، هیچ یک از اینالبته من زمانی که در دانشکده

دادیم که به ادعای شفا از طریق طب سوزنی، کایروپراکتیک، ماساژ درمانی، مان یاد میبه دانشجویان

خواندیم، زیرا به فیزیک قدیمی باز میهای حقهدعا و غیره توجه نکنند. ما این کارها را فوت و فون آدم

های انرژی این باور استوارند که میدان های درمانی فوق همگی برنیوتن اعتقاد راسخی داشتیم. روش

 در کنترل فیزیولوژی و سالمتی بدن موثرند. 

 توهم ماده
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های درمان وقتی باالخره با فیزیک کوانتوم گالویز شدم، برایم روشن شد که آن زمان وقتی روش

گری زوکاو  بین بودیم.کردیم، مانند مدیر گروه فیزیک دانشگاه هاروارد نزدیکمحور را رد می-انرژی

 1893کند که مدیر گروه فیزیک دانشگاه هاروارد در سال تعریف می 60رقص اساتید وو لیدر کتاب 

(. Zukav, 1979به دانشجویان هشدار داد که دیگر الزم نیست کسی مدرک دکترای فیزیک بگیرد )

کی و انفرادی های فیزیاست که از اتم« دستگاه مادی»گفت علم ثابت کرده است که جهان یک او می

دانان کند. تنها کاری که فیزیکتشکیل شده است و به طور کامل از قوانین مکانیک نیوتنی تبعیت می

 تر اندازه گیری کنند. باید انجام دهند، این است که آن را دقیق

ی جهان است، کنار گذاشته شد و کاشف به ی سازندهترین ذرهکوچک سه سال بعد، این مفهوم که اتم

تری تشکیل شده است. آنچه از کشف ذرات مل آمد که خود اتم نیز از اجزای زیراتمی کوچکع

ی ایکس و مانند اشعه« های عجیبیانرژی»ها زیراتمی تأثیرگذارتر بود، کشف این واقعیت بود که اتم

رصه دانان وارد عکنند. در آغاز قرن بیستم نسل جدیدی از فیزیکرادیواکتیویته از خود ساطع می

دانان ی میان انرژی و ساختار ماده بود. طی ده سال آینده فیزیکها بررسی رابطهشدند که مأموریت آن

از باور خود به دنیای مادی نیوتنی دست برداشتند، زیرا به این نتیجه رسیدند که جهان از ماده و فضای 

 خالی ساخته نشده است، بلکه از انرژی تشکیل شده است. 

                                                           
60 The Dancing Wu Li Masters 



122 
 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

اند که دائم انرژی تشکیل شده 61هایهای فیزیکی از گردابهکوانتومی کشف کردند که اتمدانان فیزیک

و از خود  62خوردی چوبی است که لمبر میدر حال چرخش و ارتعاش هستند؛ هر اتم مانند یک فرفره

 کند. از آنجا که هر اتم امضای انرژیایی )لمبر( خاص خود را دارد، اجتماعات اتمیانرژی ساطع می

کنند. بنابراین هر ساختار ها( در مجموع الگوهای انرژی قابل تشخیصی را از خود ساطع می)مولکول

 نماید. مادی در جهان، از جمله من و شما، امضای انرژیایی منحصر به فردی از خود ساطع می

هیم دید؟ اگر از لحاظ تئوریک بتوانیم ساختار یک اتم واقعی را با میکروسکوپ تماشا کنیم، چه خوا

شکل این  نوردد. حاال گرد و غبار را از ابر قیفیگردبادی را در نظر بگیرید که کف صحرا را در می

مانند است. ساختار اتم از یک سری ای نامرئی و طوفانماند، گردابهگردباد جدا کنید. آنچه باقی می

د و کوارک و فوتون نام نهایت کوچک تشکیل شده است که شبیه گردباد هستنی انرژی بیگردابه

ی تیره و تار به نظر خواهد رسید. هرچه ساختار ی دور به احتمال زیاد مانند یک ُکرهدارند. اتم از فاصله

تر خواهد آمد. با نزدیک شدن به سطح آن بیشتر در کانون تصور قرار گیرد، وضوح و تمایز اتم پایین

. در واقع، اگر روی تمام ساختار اتم تمرکز کنید، تنها شود. هیچ چیزی نخواهید دیداتم، اتم ناپدید می

پادشاه لباسی بر تن  –چیزی که خواهید دید نوعی خأل فیزیکی است. اتم هیچ ساختار فیزیکی ندارد 

 نکرده است!

                                                           
61 vortex 

 لمبر خوردن به معنای این طرف و آن طرف رفتن است. )م(  62
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ی شمسی بودند؟ ای که شبیه منظومههای گلوله و میلههای اتمی مدرسه را یادتان هست، مدلمدل

دانان کوانتوم کشف شده است، قرار اتم که توسط فیزیک« فیزیکی»را کنار ساختار بیایید این تصویر 

 دهیم. 

 

 

 ی ملموس!از انرژی نامرئی ساخته شده است، نه از ماده نه، اشتباه چاپی نیست؛ اتم

شود. اگر به این قضیه ی اجسام مادی )ماده( از کجا پیدا میپس در دنیای ما، معلوم نیست سر و کله

اکنون کتابی فیزیکی در دست دارید. اما اگر با فکر کنید، برایتان عجیب به نظر خواهد رسید. شما هم

ی کتاب نگاه کنید، خواهید دید که هیچ چیزی در دست ندارید. چنانکه میکروسکوپ اتمی به ماده

وانتوم واقعاً دنیای ک –پیداست، در یک مورد حق با ما دانشجویان کارشناسی زیست شناسی  بوده است 

 عجیب و غریب است. 

اکنون آن را »گوید تری به ماهیت شعار فیزیک کوانتومی بیندازیم، شعاری که میبیایید نگاه دقیق

توان هم به مثابه جسم )ذره( و هم به مثابه میدان زمان میماده را هم« بینید.بینید، حاال دیگر نمیمی

، مثالً جرم و وزن، را های فیزیکی اتمدانشمندان ویژگی نیروی غیر مادی )موج( تعریف کرد. وقتی

 اتم نیوتنی اتم کوانتومی
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را بر حسب ولتاژ و طول  ی فیزیکی است. اما اگر همین اتمکنند، ظاهر و رفتار اتم شبیه مادهبررسی می

 ,.Hackermuller et alهای انرژی )موج( را از خود نشان خواهد داد )موج توصیف کنیم، ویژگی

2003N NNNNNNN NN NN.. 1995N NNNN. 1995 انیشتین بر اساس یکسان بودن ماده و انرژی .)

( برابر Eدهد که انرژی )رسید. این معادله به زبان ساده نشان می 2E=mcبه فرمول معروف خود یعنی 

(. انیشتین نشان داد که دنیای ما دنیای اجسام فیزیکی 2c( ضربدر مربع سرعت نور )mاست با جرم )

است که در کلیت نامرئی پویایی شان فاصله افکنده باشد. کائنات فضای مرده بین ای نیست کهگسسته

 ها را از هم جدا در نظر گرفت. توان آناند که نمیآن انرژی و ماده چنان در هم تنیده شده

 اند!ها اثر جانبی نیستند... بلکه اثر اصلیاین

ی کند، باید برای حوزهو رفتار ماده را کنترل میهشیاری از این مسئله که چنین مکانیک متفاوتی ساختار 

آورد. اما حتی پس از کشفیات داروهای زیستی درک جدیدی از سالمتی و بیماری را به ارمغان می

بینند فیزیک کوانتوم نیز زیست شناسان و دانشجویان پزشکی همچنان بر اساس این دیدگاه آموزش می

ی کند. محققین برای درک نحوهس اصول نیوتنی کار میکه بدن دستگاهی فیزیکی است و بر اسا

های فیزیکی معطوف ساز و کارهای بدن توجه خود را به بررسی انواع گوناگونی از سیگنال« کنترل»

ها، ها، سایتوکاینشوند، از جمله هورمونای تقسیم میهای شیمیایی جداگانهاند که به خانوادهکرده

 ها. اما به خاطر تعصب نیوتنی و مادهها و یونی تومور، پیکسرکوب کنندهفاکتورهای رشد، فاکتورهای 

ای که دارند، این محققین چشم خود را به طور کامل بر نقش انرژی در سالمتی و بیماری گرایانه

 اند. بسته
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 های فروکاست گرایی هستند که معتقدند با باز کردن سلولعالوه بر این، زیست شناسان سنتی انسان

توان از ساز و کارهای بدن فیزیکی انسان سر در آورد. ی آن میی واحدهای شیمیایی سازندهو مطالعه

ی ی حیات در خطوط تولیدی شبیه کارخانههای بیوشیمیایی ایجاد کنندهها معتقدند که واکنشآن

یگری را شود که واکنش دشوند: یک واکنش شیمیایی باعث واکنش دیگری میهنری فورد ساخته می

ی بعد نشان داده در صفحه Eبه  Dبه  Cبه  Bبه  Aبه دنبال دارد و غیره. جریان خطی اطالعات از 

 شده است. 

گوید اگر مشکلی در سیستم ایجاد شود و در قالب بیماری یا از کار این مدل فروکاست گرایانه می

های این خط تولید یکی از گام توان به بروز اختالل درافتادگی خود را نشان دهد، عامل آن را می

ی از کار شیمیایی نسبت داد. اگر مثالً با تجویز داروهای شیمیایی بتوانیم جایگزین مناسبی برای قطعه

ی معیوب را ترمیم کنیم و سالمتی را به فرد باز گردانیم. همین توانیم این نقطهافتاده پیدا کنیم، می

 های پیشرو بگردد. ی به دنبال داروهای جادویی و ژنپیش فرض باعث شده است که صنعت داروساز

ای های انرژی به هم پیوستهدهد که کائنات تلفیقی از میدانبا این وجود، دیدگاه کوانتومی نشان می

ی اند. علی الخصوص این دانشمندان حوزهها در هم تنیده شدهکنشای از برهماست که در شبکه

بین  ارتباطاتها به پیچیدگی عظیم اند، چون آندرگمی شدهپزشکی هستند که دچار سرزیست

اند. دیدگاه فروکاست گرایانه نسبت های انرژی این کلیت کیهانی پی نبردههای فیزیکی و میدانبخش

 های جهان نیوتنی است. به جریان خطی اطالعات از ویژگی
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ای از ی پیچیدهولی در میان شبکهاست. اجزای سلنگرانه کلاما جریان اطالعات در دنیای کوانتومی 

اند )به خوراندی قرار گرفتهخوراندی و پیشهای پسو چرخه 63ی متقابلهای ارتباطی مکالمهچرخه

شکل زیر نگاه کنید(. اختالل زیستی ممکن است در اثر سوء ارتباط در هر یک از مسیرهای جریان 

توانیم فقط به اصالح یکی از املی پیچیده نمیاطالعات پدید بیاید. برای اصالح شیمیِ این سیستم تع

اجزای یک مسیر اطالعاتی با دارو اکتفا کنیم و باید به درک بسیار بیشتری برسیم. برای مثال اگر 

 Cی گذارد. تغییرات غلظت مادهاثر نمی Dرا تغییر دهید، این مسئله فقط بر عملکرد  Cی غلظت ماده

 خواهد گذاشت.  Dو نیز  A ،B ،Eعمیقی بر رفتار و عملکرد مواد  نگرانه تأثیراز طریق مسیرهای کل

 

ی میان ماده و انرژی پی بردم، دانستم که رویکرد فروکاست های پیچیدهکنشوقتی به ماهیت برهم

تواند درک دقیقی از بیماری برای ما به ارمغان بیاورد. فیزیک کوانتوم ( نمیA>B>C>D>Eگرای خطی )

جود این مسیرهای اطالعاتی به هم پیوسته اشاره کرده بود؛ اما اخیراً تحقیقات جالبی در تلویحًا به و

                                                           
63 Crosstalk 

 جریان اطالعات

 نیوتنی -خطی

 وانتومیک -کل نگرانه 
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پروتئین در سلول انجام شده است که حضور فیزیکی این مسیرهای -های پروتئینکنشی برهمزمینه

 ,.Li et al., 2004; Giot et al., 2003; Jansen et alرساند )ی پیچیده را به اثبات مینگرانهکل

دهد. خطوط کنش میان چند پروتئین را در یک سلول مگس سرکه نشان می(. شکل زیر برهم2003

 دهند. پروتئین را نشان می-های پروتئینکنشها برهمواصل میان پروتئین

ای از این مسیرهای پیچیده توانند در اثر سوء ارتباط در هر نقطهروشن است که اختالالت زیستی می

ای پارامترهای یک پروتئین را در جایی تغییر دهید، ناگزیر اگر در چنین مسیر پیچیدهایجاد شود. 

ی در هم تنیده تغییر خواهید داد. ی دیگر این شبکهشمار نقطهها را در بیپارامترهای سایر پروتئین

عملکرد ها را بر حسب ها پروتئینعالوه بر این، به هفت بیضی موجود در شکل نگاه کنید؛ این بیضی

های یک گروه عملکردی، مثالً اند. توجه کنید که پروتئینها دسته بندی کردهفیزیولوژیکی آن

هایی با عملکرد کاماًل توانند بر پروتئینای که با فلش نشان داده شده است، میهای دستهپروتئین

اثر بگذارند. محققین نیوتنی ای هلیکاز(، ای )یعنی آرانهای دخیل در سنتز آراِنمتفاوت، مثالً پروتئین

 اند. های اطالعات زیستی سلول را درک نکردهی شبکهپیوستگی گسترده همهنوز به طور کامل به 
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های سیاه رنگ( در یک سلول مگس های سلولی )دایرهی کوچکی از پروتئینهای میان دستهکنشی برهمنقشه

هایی که در داخل ای ارتباط دارند. پروتئینهای آرانمولکولها به سنتز و متابولیسم سرکه. بیشتر پروتئین

اند. خطوط واصل نشانگر تعامالت اند، بر حسب عملکرد خاص مسیرها دسته بندی شدهها قرار گرفتهبیضی

دهد که ایجاد تداخل در های مسیرهای مختلف نشان میپروتئین هستند. به هم پیوستگی پروتئین-پروتئین

زمان عمیقی بر مسیرهای مرتبط دیگر داشته باشد. اگر یک پروتئین هم« اثر جانبی»تواند ن میعمل یک پروتئی

 Rbp1شود. برای مثال، پروتئین تری ایجاد میدر چند گروه عملکردی نقش داشته باشد، اثرات جانبی گسترده

 ای و مسیرهای مرتبط با تعیین جنسیت دخیل است. )فلش( در متابولیسم آران

کند. ی این مسیرهای اطالعاتی به آشکار شدن خطرات داروهای تجویز شده کمک میی نقشهتهیه

های بلندباالیی از اثرات جانبی، از اثرات آزار دهنده دانیم که چرا در بروشور داروها فهرستاکنون می

وارد بدن شود. وقتی دارویی برای اصالح اختالل یک پروتئین بار، مشاهده میگرفته تا اثرات مرگ

 کند. کنش پیدا میدیگر برهم کم یک و چه بسا چند پروتئینشود، ناگزیر با دستمی
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های شود، این واقعیت است که سیستمی اثرات جانبی داروها میآنچه باعث پیچیدگی بیشتر مسئله

چندین زمان در هستند. یک سیگنال یا مولکول پروتئینی واحد ممکن است هم 64زیستی پر از افزونگی

اندام و بافت مختلف به کار برود و در هر کدام رفتار کامالً متفاوتی داشته باشد. برای مثال وقتی دارویی 

شود، این دارو از طریق جریان خون به دهی در قلب تجویز میبرای اصالح اختالل یک مسیر سیگنال

د نظر ما استفاده کند، این داروی دهی موررود. اگر مغز نیز از اجزای مسیر سیگنالنقاط مختلف بدن می

ی افزونگی گرچه اثرات تواند ناخواسته در عملکرد سیستم عصبی اختالل ایجاد کند. مسئلهمی« قلبی»

کند، اما یکی از نتایج بسیار کارآمد تکامل است. محصول تر میی اثرات جانبی داروها را پیچیدهمسئله

های رود و به همین دلیل است که ژنختلفی به کار مییک ژن واحد )یعنی پروتئین( برای مقاصد م

کردند. های پرسلولی بسیار کمتر از آن چیزی است که زمانی دانشمندان فکر میمورد نیاز ارگانیسم

توان ها میاین مسئله دقیقاً مشابه کاربرد بیست و شش حرف الفبای انگلیسی است که با استفاده از آن

 ساخت. تمام کلمات این زبان را 

های ناشی از مسیرهای های عروق خونی انسان، به شخصه محدودیتمن در تحقیقاتم در رابطه با سلول

های شیمیایی مهم بدن است که واکنش دهی را تجربه کردم. هیستامین یکی از سیگنالاضافی سیگنال

ها باشد، این سیگنال ی بازوها و پاکند. اگر هیستامین در خون تغذیه کنندهاسترس سلول را آغاز می

ها در عروق شود. باز شدن این سوراخی عروق خونی میاسترس باعث ایجاد منافذ بزرگی در دیواره

خونی گام اول بروز واکنش موضعی التهاب است. اما اگر هیستامین در عروق خونی مغز باشد، همین 

                                                           
64 redundancy 
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لذا بهبود رشد و عملکردهای  ها وسیگنال هیستامین باعث افزایش جریان مواد مغذی به سمت نورون

ی هیستامین در زمان استرس به مغز امکان شود. افزایش مواد مغذی به واسطهها میاختصاصی آن

دهد دهد فعالیت خود را افزایش دهد و بهتر بتواند با خطرات موجود مقابله کند. این نمونه نشان میمی

تواند اثرات کامالً متضادی ایجاد دن سیگنال میکه یک سیگنال واحد هیستامین بسته به جایگاه آزاد ش

 (. Lipton et al., 1991کند )

ی بدن، اختصاصی بودن آن است. وقتی دهی پیچیدههای سیستم سیگنالترین ویژگییکی از هوشمندانه

ی آن در اثر آزاد وقفهشود، خارش بیدست شما در اثر برخورد با پیچک سمی دچار حساسیت می

پیچک واکنش التهابی نشان دهد. در  65شود بدن به آلرژنین است، مولکولی که باعث میشدن هیستام

این حالت نیازی نیست که تمام بدن شما دچار خارش شود، بنابراین هیستامین تنها در محل حساسیت 

زایی مواجه شود، آزاد شدن هیستامین در ی استرسشود. به همین شیوه، اگر شخصی با تجربهآزاد می

های عصبی شده و پردازش عصبی مورد نیاز برای زنده غز باعث افزایش جریان خون به سمت بافتم

زا به کند. آزاد شدن هیستامین در مغز برای رفع و رجوع رفتارهای استرسماندن فرد را تقویت می

مین شود. هیستاگیرد و باعث شروع واکنش التهاب در جاهای دیگر بدن نمیمقدار محدودی صورت می

شود که به آن نیاز باشد و فقط به قدر نیاز در محل اعزام خود مانند گارد ملی تنها به جاهایی اعزام می

 ماند.  باقی می
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اما بیشتر داروهای صنعت داروسازی اینگونه اختصاصی نیستند. وقتی برای رفع خارش ناشی از 

های شود و بر گیرندهوزیع میکنید، این دارو در کل بدن تحساسیت، آنتی هیستامین مصرف می

کند های خونی محل التهاب را تنگ میگذارد. بله، آنتی هیستامین رگهیستامین تمام نقاط بدن اثر می

دهد. اما در عین حال همین آنتی هیستامین وقتی گیری کاهش میهای آلرژی را به طرز چشمو نشانه

ای کاهش داده و بر عملکرد اعصاب اثر رویهوارد مغز شد، گردش خون سیستم عصبی را به صورت بی

کنید، عالئم خرید و مصرف میگذارد. به همین دلیل است که وقتی از داروخانه آنتی هیستامین میمی

 شوید. شود، اما در عین حال دچار خواب آلودگی میتان رفع میآلرژی

نبی خطرناک استفاده از های مخرب بدن به داروها، اثرات جاهای جدید واکنشیکی از نمونه

ترین اثر استروژن اثری است که بر عملکرد سیستم ( است. معروفHRTهای درمانی جایگزین )هورمون

های استروژن در بدن گذارد. اما تحقیقاتی که اخیراً در مورد توزیع گیرندهتولید مثلی جنس مونث می

شان، یعنی استروژن، نقش مهمی های مکملها و مولکولدهد که این گیرندهانجام شده است، نشان می

هاست که برای رفع عالئم کنند. پزشکان مدتدر عملکرد عادی عروق خونی، قلب و مغز ایفا می

کنند. اما اثرات استروژن یائسگی یا غیر فعال شدن سیستم تولید مثلی زنان، استروژن مصنوعی تجویز می

های استروژن قلب، عروق خونی و این دارو بر گیرنده شود.های هدف محدود نمیدارویی فقط به بافت

های جایگزین اثرات کند. استفاده از هورمونها اختالل ایجاد میسیستم عصبی نیز اثر گذاشته و در آن

گذارد و منجر به بروز بیماری قلبی عروقی و اختالالت عصبی مانند سکته مخرب زیادی بر بدن می
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 Schumaker et al., 2003; Wassertheil-Smoller et al., 2003; Anderson etشود )می

al., 2003; Cauley et al., 2003 .) 

های ، یعنی بیماری66زادهای پزشکاست بیماری ، باعث شدهHRTداروها، مانند اثرات  اثرات جانبی

ای که ارانهک ی پزشکی، یکی از علل اصلی مرگ و میر باشند. بر اساس تخمین محافظهناشی از معالجه

زاد عامل سوم مرگ و میر در های پزشکمنتشر شده است، بیماری 67ژورنال انجمن پزشکی آمریکادر 

بار داروهای تجویز شده جان خود را نفر به خاطر اثرات زیان 120،000آمریکا هستند. ساالنه بیش از 

ی اساس آمار ده ساله(. البته سال گذشته تحقیق جدیدی بر Starfield, 2000دهند )از دست می

(. پژوهشگران Null et al., 2003تر بود )دولتی منتشر شد که در آن آمار و ارقام از این هم ترسناک

مرگ و میر در ایاالت  اصلیزاد عامل های پزشکدر این تحقیق به این نتیجه رسیدند که بیماری

بار داروهای تجویزی ثرات جانبی زیاننفر به خاطر ا 300،000ی آمریکا هستند و ساالنه بیش از متحده

 دهند. جان خود را از دست می

ای که با غرور و تکبر فراوان سه هزار سال طب سنتی اند، خصوصاً برای حرفهاین آمارها ناامید کننده

تری کند، حال آنکه در حقیقت این طب شرقی بر درک عمیقی غیر علمی بودن رد میشرقی را به بهانه

ها قبل از آنکه دانشمندان غربی استوار است. مردم آسیا از هزاران سال پیش، یعنی مدت از کائنات

اند. قوانین فیزیک کوانتوم را کشف کنند، انرژی را عامل اصلی دستیابی به سالمتی و تندرستی دانسته

                                                           
66 iatrogenic 
67 Journal of the American Medical Association 
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شوند، میخوانده  68های از مسیرهای انرژی که گذرگای پیچیدهی مجموعهدر طب شرقی بدن به واسطه

های انرژی اند، این شبکهشود. در نمودارهای فیزیولوژیکی که چینیان از بدن انسان تهیه کردهتعریف می

های رسند. اطبای چینی با استفاده از ابزارهای کمکی مانند سوزنکشی برق به نظر میی سیمشبیه نقشه

همانطور که مهندسان برق برای کنند، درست طب سوزنی مدارهای انرژی بدن بیمار را آزمایش می

 گردند. الکتریکی می« هایآسیب»مدارهای برق به دنبال « رفع ایراد»

 پزشکان: فریب خوردگان صنعت دارو

اما من هر قدر هم که دانش باستانی طب شرقی را تحسین کنم، به هیچ روی قصد ندارم بر پزشکان 

کنند. ی خود کمک میتر شدن حرفهو به کشندهکنند غربی بتازم که مقادیر هنگفتی دارو تجویز می

های دست صنعت ها مهرهاند؛ آنی فکری و یک دیوار شرکتی گیر افتادهپزشکان در میان یک صخره

ای است که کند، آموزش پزشکی کهنهها را مختل میبزرگ پزشکی هستند. آنچه توانایی شفابخشی آن

تاسفانه این فلسفه هفتاد و پنج سال پیش از مد افتاد، یعنی مادی نیوتن استوار است. م-بر دنیای صرفاً

دانان رسماً مکانیک کوانتوم را قبول کردند و پذیرفتند که کائنات از انرژی ساخته زمانی که فیزیک

 شده است. 

بینند، یعنی های دارویی آموزش میاین پزشکان در تحصیالت عالی خود زیر دست نمایندگان شرکت

ای که هدفی روند. این افراد غیر حرفهوی صاحبان صنعت مراقبت سالمت به شمار میکسانی که پاد

های دهند. شرکتجز فروش دارو ندارند، اطالعاتی در مورد کارآیی داروهای جدید به پزشکان می

                                                           
68 meridian 
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 هادهند تا بتوانند پزشکان را متقاعد کنند که محصوالت آنها را رایگان ارائه میداروسازی این آموزش

را تجویز کنند. روشن است که تجویز این مقدار دارو در کشور مخالف سوگند بقراطی پزشکان است 

اند که های دارویی ما را طوری برنامه ریزی کردهشرکت« به کسی آسیب نرسانند.»اند که قسم خورده

ر عقاید خود تجدید آورند. ما باید دداروهای بنجلی که نتایج فجیعی به بار می –محور باشیم -ملتی دارو

پزشکی بگنجانیم، تا بتوانیم سیستم پزشکی جدیدتر و نظر کنیم و کشفیات فیزیک کوانتوم را در زیست

 تری را به وجود بیاوریم که با قوانین طبیعت همخوانی داشته باشد. ایمن

 دارو بعد از مرگ سهرابفیزیک و پزشکی: نوش

اند. زنگ بیداری به نتایج شگفت انگیزی دست پیدا کرده علوم فیزیکی پس از پذیرش فیزیک کوانتومی

به صدا درآمد. بمبی که آن  1945بشر به روی واقعیت دنیای کوانتومی در روز ششم آگوست سال 

ی کوانتومی برداشت و سرآغاز روز بر سر هیروشیما فرود آمد، پرده از قدرت عظیم کاربست نظریه

تر ماجرا نگاه کنیم، فیزیک کوانتوم آن معجزات به وجه سازنده دوران اتمی را رقم زد. اگر بخواهیم

ای را ممکن کرد که پایه و اساس عصر اطالعات را تشکیل دادند. کاربست مکانیک کوانتوم الکترونی

های فضایی و تلفن همراه نقش ، لیزر، سفینهCATبه صورت مستقیم در تولید تلویزیون، رایانه، اسکن 

 داشت. 



135 
 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

توان به انقالب کوانتومی ای را میهای عظیم و خارق العادهچه پیشرفت  69پزشکیزیست اما در علم

 ها را به ترتیب اهمیت مرتب کنیم: نسبت داد؟ بیایید آن

 هیچ پیشرفتی وجود ندارد.  –این فهرست بسیار کوتاه است 

کنم، اما به هیچ د میپزشکی تأکیعلیرغم اینکه من زیاد بر کاربست اصول مکانیک کوانتوم در زیست

های ارزشمندی را که با استفاده از اصول اسحاق نیوتن یاد گویم که علم پزشکی باید درسوجه نمی

ها کند. سیارهاست، فراموش کند. قوانین جدید مکانیک کوانتوم نتایج فیزیک کالسیک را رد نمی گرفته

ریاضیات نیوتن پیش بینی شده بود. تفاوت ی کنند که به واسطههنوز هم در همان مدارهایی حرکت می

این دو فیزیک این است که فیزیک کوانتوم به طور خاص در سطح مولکولی و اتمی کاربرد دارد، حال 

ها، ها و اجتماعات انسانی کاربرد دارند. بیماریها، انسانآنکه قوانین نیوتن در سطوح باالتری مانند اندام

کالن خود را نشان دهند و فرد بتواند تومور را ببیند یا حس کند.  مثالً سرطان، ممکن است در سطح

مبتال شده  70هایشوند، در سطح مولکولی و در درون نیایاختهاما فرایندهایی که منجر به سرطان می

های ناشی از سوانح فیزیکی( در سطح شوند. در واقع بیشتر اختالالت زیستی )به جز آسیبآغاز می

شوند. لذا زیست شناسی باید مکانیک کوانتوم و مکانیک نیوتنی را های سلول آغاز میها و یونمولکول

 در هم تلفیق کنند. 

                                                           
69 biomedicine 

 (. )م(progenitorهای پروژنیتور )سلول  70
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کنند. بیش از چهل سال پیش بختانه زیست شناسان بلندنظری هستند که از این تلفیق حمایت میخوش

ی را تحت عنوان ی نوبل نیز شد، کتابی جایزهکه برنده 71گیورگی-فیزیولوژیست معروف آلبرت سنت

(. کتاب او کوشش 1960Gyorgyi, -Szentبه چاپ رساند ) 72ای بر زیست شناسی زیرمولکولیمقدمه

های زیستی به دانشمندان علوم زندگی. باشکوهی بود برای آموزش اهمیت فیزیک کوانتوم در سیستم

انی ذکاوت باالیی داشت، گویی مردی کردند که زممتاسفانه همکاران سنتی او این کتاب را حمل بر یاوه

همکار « از دست رفتن»ها پس از دیدن این کتاب به خاطر اما اکنون پیر و فرتوت شده بود؛ آن

گیورگی پی -شان ابراز ناراحتی کردند. زیست شناسان جریان اصلی هنوز به اهمیت کتاب سنتسابق

کار خواهند شد، زیرا شواهد علمی دهد که دیر یا زود مجبور به این اند، اما تحقیقات نشان مینبرده

های پروتئینی، یا مصالح زندگی، را به یاد کند. حرکات مولکولگرای قدیمی را رد میدارد پارادایم ماده

اند این حرکات را با استفاده از اصول فیزیک نیوتنی پیش بینی کنند، اما دارید؟ دانشمندان تالش کرده

 73ای از وی. پوفریستیک و ال. گودمنمقاله 2000دانید چرا: در سال یاند. به گمانم مراه به جایی نبرده

بخش را کنترل -های زندگیداد قوانین نیوتن حرکات مولکولمنتشر شد که نشان می نیچردر ژورنال 

 Pophristic andی قوانین فیزیک کوانتوم هستند )کنند و این حرکات تحت سیطرهنمی

Goodman, 2001 .) 
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کرد، در پایان بررسی می نیچرمتخصص بیوفیزیک که این تحقیق را برای ژورنال  74ولده. وایناف

های درسی شیمی دیگر مانعی بر سر راه کی زمان آن فرا خواهد رسید که کتاب»گوید: بررسی خود می

او سپس در « های مولکولی نباشند و بلکه به پیشبرد آن کمک کنند؟دندهاین نگرش کوانتومی به چرخ

کنند؟ های پیچیده را کنترل میها و ایجاد شکلکدام نیروها پیچش و تا خوردن مولکول»پرسد: دامه میا

(. شیمی آلی بنیان مکانیکی Weinhold, 2001« )تان دنبال پاسخ نگردیددر کتاب شیمی آلی

عقب مانده گوید، این شاخه از علم آنقدر هولد میرود؛ و همانطور که واینپزشکی به شمار میزیست

های آن به رسمیت شناخته نشده است. پژوهشگران سنتی است که هنوز مکانیک کوانتوم در کتاب

 ی حیات ندارند. ی پزشکی هیچ درکی از ساز و کارهای مولکولی برسازندهحوزه

طیف « نیروهای نامرئی»دهند طی پنجاه سال اخیر صدها پژوهش علمی انجام شده است که نشان می

، 75هاها عبارتند از ریزموجگذارند. این انرژیغناطیسی تأثیر ژرفی بر تمام وجوه تنظیم زیستی میالکتروم

های صوتی و نیز نیرویی های فوق العاده پایین، فرکانسهای رادیویی، طیف نور مرئی، فرکانسفرکانس

تابش  ها و الگوهای خاصی ازکه به تازگی کشف شده است. فرکانس 76به نام انرژی اسکالر

کنند؛ شکل و عملکرد پروتئین را تغییر ای و پروتئین را تنظیم میای، آراِنانالکترومغناطیسی سنتز دی

ها گرد هم )فرایندی که طی آن سلول 77زاییدهند؛ و تنظیم ژن، تقسیم سلول، تمایز سلول، ریختمی

کنند. عملکرد اعصاب را کنترل می دهند(، ترشح هورمون و رشد وها را تشکیل میها و بافتآمده و اندام
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شود که در شکوفایی حیات نقش ایفا های سلولی یک رفتار اساسی محسوب میهر یک از این فعالیت

پزشکی به های جریان اصلی زیستکند. علیرغم اینکه این تحقیقات در برخی از معتبرترین ژورنالمی

های پزشکی جای نگرفته ی آموزشی دانشکدهدر برنامهها هنوز های انقالبی آناند، اما یافتهچاپ رسیده

 ;Liboff, 2004; Goodman and Bland, 2002; Sivitz, 2000; Jin et al., 2000است )

Blackman et al., 1993; Rosen, 1992; Blank, 1992; Tsong, 1989; Yen-Patton et 

al., 1988  .) 

تحقیق مهمی انجام  78کلیر، سی. دبلیو. اف. مکچهل سال پیش متخصص بیوفیزیک دانشگاه آکسفورد

هایی شیمیایی مقایسه کرد. تحقیق او تحت عنوان های انرژیایی را با سیگنالداد و در آن کارآیی سیگنال

داد به چاپ رسید. این تحقیق نشان می ی آکادمی علوم نیویورکنامهسالدر « 79تشدید در بیوانرژتیک»

های الکترومغناطیسی صدها بار کارآمدتر از انتقال ی انرژیایی مانند فرکانسدهکه ساز و کارهای سیگنال

های عصبی، فاکتورهای رشد و ها، انتقال دهندههای فیزیکی مانند هورموناطالعات از طریق سیگنال

 (. McClare, 1974کند )غیره عمل می

هستند. میزان اطالعاتی که توسط های انرژیایی تا این حد کارآمد اصالً جای تعجب ندارد که سیگنال

شود ارتباط مستقیمی با مقدار انرژی موجود در مولکول دارد. اما برای های فیزیکی حمل میمولکول

شود مقادیر شود و این مسئله باعث میها از جفت شدن شیمیایی استفاده میانتقال اطالعات این مولکول

های شیمیایی به گرما تبدیل شده و هدر برود. این هنگفتی از انرژی در حین تشکیل و شکستن پیوند

                                                           
78 C. W. F. McClare 
79 Bioenergetics 
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دهد و به همین دلیل انرژی شیمیایی قسمت اعظم انرژی مولکول را هدر می-فرایند جفت شدن گرمایی

مانده میزان اطالعات قابل حمل در سیگنال را محدود ماند؛ کم بودن انرژی باقیچندانی باقی نمی

 کند. می

های محیطی را دریافت و تفسیر کنند. در زنده برای زنده ماندن باید سیگنال هایدانیم که ارگانیسممی

های انرژی واقع، زنده ماندن ارتباط مستقیمی با سرعت و کارآیی انتقال سیگنال دارد. سرعت سیگنال

کیلومتر بر ثانیه است، حال آنکه سرعت مواد شیمیایی انحالل پذیر  300،000الکترومغناطیسی برابر 

نهایت بار برابر کارآمدتر و بی 100های انرژی متر بر ثانیه است. سیگنالتر از یک سانتیر کمبسیا

دهی را های شیمیایی فیزیکی هستند. بدنِ چند تریلیون سلولی شما کدام نوع سیگنالتر از سیگنالسریع

 دهد؟ خودتان حساب کنید!ترجیح می

 خرید دارو

از تحقیقات انرژیایی پول است. تولید قرص کار پردرآمدی است  پوشیبه اعتقاد من دلیل اصلی چشم

های تحقیقاتی خود را صرف کشف داروهای و به همین دلیل صنعت تریلیون دالری داروسازی هزینه

توانستند انرژی درمانی را به شکل قرص در بیاورند، قطعاً ها اگر میکند. این شرکتشیمیایی می

 شد. بیشتر می شان به انرژی درمانیعالقه

های داروسازی فاصله بگیرد، این هر گاه رفتار و فیزیولوژی بدن از هنجار فرضی مد نظر شرکت

ها آن را به عنوان یک اختالل منحصر به فرد معرفی کرده و سپس مردم را از خطرات این شرکت
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الت از عالئم بسیار ها در تبلیغات خود، برای تعریف اختالکنند. این شرکتاختالالت کشنده آگاه می

آیا از »سازند که اختالل مورد نظر در وی وجود دارد. کنند و بیننده را متقاعد میای استفاده میساده

اختالل دلهره است. دیگر نگران نباشید. به « بیماری»برید؟ نگرانی یکی از عالئم اصلی نگرانی رنج می

 «زپام را برایتان تجویز کند.بخش جدید اعتیاداتان بگویید که داروی آرامپزشک

کنند و به این ها توجه ما را به سمت خطرات داروهای غیر مجاز معطوف میدر همین حین رسانه

دهند که روی آوردن ها به ما هشدار میروند. رسانهترتیب از مسئله مرگ در اثر مصرف دارو طفره می

کالت زندگی نیست. جالب است... من هم به دارو و مواد برای فرار از مشکالت زندگی، راه حل مش

ی بیش از حد از داروهای مجاز بنویسم. آیا این داروها خواستم عین همین جمله را در مورد استفادهمی

اند؟ از کسانی بپرسید که پارسال به خاطر این داروها جان خود را از دست دادند. وقتی عالئم خطرناک

توانیم تقصیرها را از گردن خود ساقط کنیم و هان کردیم، میبدن را با داروهای تجویزی ساکت و پن

ی بیش از حد از دارو به ما امکان ایم، ببندیم. استفادهمان را بر نقشی که در بروز این عالئم داشتهچشم

 مان فرار کنیم. دهد که از زیر بار مسئولیت شخصیمی

اندازد که دانشجو بودم و در بنگاه ماشین کار عشق و دیوانگی ما نسبت به دارو من را به یاد زمانی می

گفت ی بعد از ظهر جمعه بود که خانمی با عصبانیت وارد مغازه شد. میدقیقه 4:30کردم. ساعت می

ماشینش روشن شده است، حال آنکه چندین بار ماشین را به خاطر همین مشکل به « چراغ چک»

بعد از ظهر جمعه روی چنین مشکل بزرگی  4:30 مکانیکی برده بود. چه کسی حوصله دارد که ساعت

ها اعصابی سر و کله بزند؟ همه ساکت ماندند، به جز یکی از مکانیککار کند و یا با چنان مشتری بی
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ی ماشین چراغ چک او ماشین را به کارگاه برد و از پشت سینه« کنم.من برایتان درستش می»که گفت 

ای باز کرد و سیگاری روشن کرد. مدتی خود را معطل س نوشابهرا درآورد و آن را دور انداخت. سپ

کند؛ سپس ماشین را بیرون آورد و به کرد تا مشتری خیال کند که دارد ماشین را برایش درست می

مشتری گفت که ماشین آماده است. آن خانم نیز وقتی دید چراغ چک خاموش شده است، خوشحال 

مشکل هنوز سر جایش بود، اما عالمت آن از بین رفته بود.  و خندان سوار ماشین شد و رفت. علت

کنند، اما تقریباً هیچ گاه علت اصلی مشکل را رفع داروها نیز به همین شیوه عالئم بدن را سرکوب می

 کنند. نمی

ما امروزه آگاهی بیشتری از خطرات داروها داریم و « صبر کن. زمانه عوض شده است.»شاید بگویید 

های جایگزین مساعدتر شده است. درست است، بیش از نصف آمریکاییان به ت به درماننظرمان نسب

توانند سر خود را زیر برف کنند کنند و لذا پزشکان سنتی دیگر نمیمتخصصین طب مکمل مراجعه می

دهند های بیمه امروزه خدماتی را پوشش میو امیدوار باشند که رویکردهای دیگر از بین بروند. شرکت

های بزرگ نیز تعدادی از این متخصصین را به شدند؛ و بیمارستانبازی محسوب میه زمانی حقهک

 اند. درون خود راه داده

گیرد. انستیتوی اما حتی امروزه نیز کوشش علمی چندانی برای ارزیابی کارآیی طب مکمل صورت نمی

را در خود تعریف کرده است. اما  «طب جایگزین»ای به نام ملی سالمت زیر فشار افکار عمومی، شاخه

این شاخه نیز تنها برای این تعریف شده است که فعالین و مصرف کنندگانی را منصرف کند که پول 

ای برای بررسی انرژی ی تحقیقاتی درست و حسابیکنند. هیچ بودجهزیادی را صرف طب جایگزین می
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محور -یقات، راهکارهای درمانی انرژیدرمانی صرف نشده است. مشکل این است که بدون حمایت تحق

 شوند. خوانده می« غیر علمی»رسماً 

 انرژی مثبت، انرژی منفی و زبان انرژی

های زیستی در سیستم« اطالعات»با اینکه پزشکی سنتی هنوز تمرکز خود را به نقشی که انرژی به مثابه 

را پذیرفته  ویربرداری غیر تهاجمیهای تصکند، معطوف نکرده است، اما جالب است که فناوریایفا می

هایی برای دانان کوانتومی دستگاههای انرژی استوارند. فیزیکها بر خواندن میداناست و این فناوری

های ساطع شده از مواد شیمیایی را تحلیل کنند. این توانند فرکانساند که میاسکن انرژی ساخته

دانان با ب مولکولی مواد و اشیا را شناسایی کنند. فیزیکدهند ترکیها به دانشمندان امکان میسیستم

خوانند. های بدن را نیز میها و اندامهای انرژی ساطع شده از بافتها طیفاستفاده از این دستگاه

های شوند و به همین دلیل است که این دستگاههای انرژی به آسانی از جسم فیزیکی انسان رد میمیدان

ها را به صورت توانند بیماری( میPETو توموگرافی تابش پوزیترون ) CAT ،MRIهای مدرن، مثالً اسکن

های انرژی طیفی بافت سالم و توانند با بررسی تفاوت ویژگیغیر تهاجمی شناسایی کنند. پزشکان می

 بافت بیمار در تصاویر اسکن شده، مشکالت درون بدن را تشخیص دهند. 
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دهد، بلکه تصویری الکترونیکی است که از صویر فوق عکس سینه را نشان نمیماموگرام. توجه کنید که ت

های های اندام مورد نظر به دست آمده است. افتراقها و بافتهای انرژی تابشی سلولاسکن کردن ویژگی

رکز ی سیاه مدهد که بافت سالم را از بافت بیمار )نقطهها امکان میموجود در طیف انرژی به رادیولوژیست

 تصویر( تشخیص دهند.

دهد. بافت بیمار امضای انرژیایی اسکن نشان داده شده در شکل فوق وجود سرطان سینه را نشان می

های سالم فرق دارد. کند و انرژی آن با انرژی ساطع شده از سلولمنحصر به فردی را از خود ساطع می

کنند و شبیه ای نامرئی فضا را طی میهکنند، به شکل موجامضاهای انرژیایی که از بدن عبور می

موجود در این « انرژی»های ایجاد شده در سطح آب هستند. اگر سنگی را به داخل آب بیندازید، موج
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کند(، به آب منتقل سنگ در حال سقوط )که به خاطر اثر نیروی گرانش روی جرم آن سقوط می

 نوردند. امواج انرژی هستند که آب را در می شوند، در واقعهایی که توسط سنگ ایجاد میشود. موجمی

هایی که از هر یک از این دو منبع اگر در همین حین سنگ دیگری را به درون آب بیندازیم، موج

کنند و در محل تالقی دو یا چند موج، امواج مرکب به وجود شوند، با هم تداخل پیدا میمنتشر می

 د انرژی( و یا مخرب )تضعیف انرژی(. آیند. این تداخل یا سازنده است )تشدیمی

 

دیگر هماهنگ ها با یکزمان از ارتفاع یکسانی به داخل آب بیندازیم، موجاندازه را هماگر دو سنگ هم

پوشانی پیدا کنند، قدرت ها همکنند. هرجا که موجشوند. امواج ناشی از این دو سنگ با هم تالقی میمی

ها به صورت ارد. اگر سنگپدیده تداخل سازنده یا تشدید هارمونیکی نام دشود؛ این ها دو برابر میموج

رود، موج ها هماهنگ نخواهد بود. زمانی که یک موج باال میهماهنگ پرتاب نشوند، امواج انرژی آن

کنند. به جای اینکه در دیگر را خنثی میآید. امواج ناهماهنگ در محل تالقی خود همدیگر پایین می
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ماند. خنثی شدن شود... موجی باقی نمییمحل تداخل دو موج، انرژی دو برابر شود، سطح آب صاف م

 ی تداخل سازنده نام دارد. امواج انرژی پدیده

 

اند. همانطور که در شکل باال، دو دسته موج در سطح آب به سمت هم در حرکت 1تداخل سازنده. در شکل 

اده شده در ی نشان دفاز هستند؛ در لحظهاند، همکه به سمت هم در حرکت Bو  Aهای مشخص است، موج

ها در محل تالقی ها منطبق است. موجی آنی منفی خود قرار دارند. الگوی دورهشکل هر دو موج در دامنه

اند. در ها بر روی هم رسم شدهموج 2ی این ادغام، در شکل شوند. برای نشان دادن نتیجهدر هم ادغام می

شوند، است. وقتی این دو موج به هم اضافه می 1+نیز  Bی است، دامنه 1+برابر  Aی موج جایی که دامنه

 1-برابر  Aی است. به همین ترتیب، در جایی که دامنه 2+ی موج مرکب حاصله در این نقطه برابر دامنه

تری دارد ی بزرگخواهد بود. موج مرکب حاصله دامنه 2-ی کل برابر است. دامنه 1-نیز  Bی است، دامنه

 ه است.نشان داده شد 3که در شکل 
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اند، از سمت چپ به گذاری شدهنام Aهای ناشی از سنگ اول، که موج موج 1تداخل مخرب. در شکل 

کند، توسط سنگ دوم ایجاد شده است که که از راست به چپ حرکت می Bکنند. موج راست حرکت می

سطح آب برخورد  زمان باها هممدت کوتاهی پس از سنگ اول به درون آب انداخته شده است. چون سنگ

« فازناهم»شوند هماهنگ نیستند یا به اصطالح ها هنگامی که در هم ادغام میاند، امواج ناشی از آننکرده

ی به لحظه 2ی مثبت. در شکل در دامنه Bی منفی قرار دارد و موج در دامنه Aهستند. در این شکل موج 

دیگر ای همها تصویر آینهشود که این موجاهده میها نشان داده شده است؛ در این شکل مشهم رسیدن موج

گیرد و برعکس. ( روی هم قرار می1-ی منفی دیگری )( با دامنه1+ی مثبت یکی )هستند، یعنی دامنه

ی کنند، در نتیجه دامنههای این دو موج همدیگر را حذف میکنید، دامنهمشاهده می 3همانطور که در شکل 

 ، یعنی در حقیقت موجی وجود ندارد!است  0موج مرکب برابر 
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های فیزیکی مانند پزشکی مهم است، زیرا درست همانطور که سیگنالهای انرژی برای زیسترفتار موج

های ارتعاشی های فیزیکی و شیمیایی اتم را تغییر دهند، فرکانستوانند ویژگیهیستامین و استروژن می

ها معلوم است( و به اند )این واقعیت از ارتعاش آندر حال حرکتها دائم نیز این توانایی را دارند. اتم

های در حال گسترشی هستند که در کنند که شبیه همان موجای ایجاد میهمین دلیل الگوهای موجی

شوند. هر اتم منحصر به فرد است، چون توزیع بارهای ریزه در سطح آب ایجاد میاثر پرتاب سنگ

آورد ش آن الگوی ارتعاشی یا فرکانسی خاصی را به وجود میو سرعت چرخ مثبت و منفی

(Oschman, 2000.) 

توانند اتم را در جای خود متوقف اند که در آن با استفاده از امواج انرژی میدانشمندان روشی پیدا کرده

که  کنندکنند و سپس لیزر را طوری تنظیم میها ابتدا فرکانس یک اتم خاص را شناسایی میکنند. آن

همان فرکانس را از خود ساطع کند. اتم و فرکانس فوتوالکتریک الگوی موجی یکسانی دارند، اما امواج 

کند، فاز باشند. وقتی موج نور با موج اتم تداخل پیدا میاند که با امواج اتم ناهملیزر طوری طراحی شده

از بین بروند و چرخش اتم شود ارتعاشات اتم شود؛ تداخل مخرب باعث میتداخل مخرب ایجاد می

 (.Chu, 2002; Rumbles, 2001متوقف شود )

ها را تقویت کنیم، باید ارتعاشاتی را پیدا کنیم که باعث ها، آناگر بخواهیم به جای متوقف کردن اتم

توانند منشأ الکترومغناطیسی یا صوتی داشته باشند. ایجاد تشدید هارمونیکی شوند. این ارتعاشات می

کند که به صورت پیوسته نُتی را تولید می 80ی ماهری مانند اال فیتزجرالدال وقتی خوانندهبرای مث

                                                           
80 Ella Fitzgerald 



148 
 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

های لیوان امواج صوتی نماید، اتمای را به صورت هارمونیکی تشدید میهای یک لیوان شیشهفرکانس اتم

سازنده، باعث ی ساز و کار تداخل کنند. انرژی اضافی امواج صوتی جذب شده، به واسطهاو را جذب می

کنند که ها آنقدر انرژی جذب میتر ارتعاش کنند. پس از مدتی این اتمهای لیوان سریعشود اتممی

شکند. وقتی این اتفاق افتاد، شود و پیوندهای موجود در لیوان را میشان بیش از حد سریع میارتعاش

 شکند. لیوان می

کنند و این یکی از موارد نادر سنگ کلیه استفاده می پزشکان از ساز و کار تداخل سازنده برای درمان

های کلیوی آید. سنگکاربرد قوانین فیزیک کوانتومی در ابزارهای درمانی پزشکی مدرن به شمار می

کنند. پزشکان به صورت غیر تهاجمی یک هایشان با فرکانس خاصی ارتعاش میبلورهایی هستند که اتم

های موجود در سنگ کنند. وقتی امواج انرژی با اتملیه متمرکز میفرکانس هارمونیک را روی سنگ ک

ای های لیوان شیشههای سنگ کلیه، مانند اتمشود. اتمکنند، تداخل سازنده ایجاد میکنش میکلیه برهم

مانده های کوچک باقیرود. تکهشکند و از بین میکنند که سنگ میمثال باال، آنقدر سریع ارتعاش می

 شوند. ون اینکه درد چندانی ایجاد کنند، از راه سیستم ادراری بدن دفع مینیز بد

دهد لیوان یا سنگ کلیه گوید تشدید هارمونیکی همانطور که به امواج صوتی امکان میعلم فیزیک می

ند. های انرژی نیز اجازه دهد که بر عملکرد شیمیِ بدن تأثیر بگذارتواند به هارمونیکرا از بین ببرند، می

دهند که در پیگیری اما متأسفانه زیست شناسان در بررسی این ساز و کارها آن اشتیاقی را به خرج نمی

و دنبال کردن داروهای جدید به خرج می دهند. این مسئله جای تأسف دارد، زیرا بر اساس شواهد 
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اروها دستکاری کنیم، ایم ساختارهای شیمیایی را با استفاده از دعلمی، ما درست همانطور که توانسته

 توانیم از امواج نیز به عنوان عامل درمانی بهره بگیریم. می

ی آوردند. در پایان قرن نوزدهم، توسعهای از الکتروتراپی به عمل میی گستردهزمانی پزشکان استفاده

ی نهکردند، باعث ظهور عجوالهای دیگری که میدان الکترومغناطیسی تولید میها و دستگاهباتری

ها را درمان کنند. مردم نزد متخصصین این هنر جدید شفابخشی هایی شد که قرار بود بیماریدستگاه

ها بسیار موثرند. در واقع، این رفتند. خبر پخش شد که این دستگاهنام داشت، می 81که رادیواِستازی

کردند: را تبلیغ میها ها آنقدر محبوب شدند که تمام مجالت با تیترهایی این چنینی آندستگاه

 10،000بیش از  1894تا سال « همراه با دستور العمل! –دالر  9.99متخصص رادیواستازی شوید! فقط »

ی خانگی به صورت منظم از الکتروتراپی استفاده پزشک آمریکایی و تعداد نامشخصی مصرف کننده

 کنند. می

دانست که جریان گذاری کرد. پالمر میانعلم کایروپراکتیک را بنی 82. دی. پالمر، دی1895در سال 

یافتن انرژی در سیستم عصبی برای سالمتی انسان ضروری است. او روی ساز و کارهای ستون فقرات 

کرد؛ ستون فقرات مداری است که اعصاب نخاعی از طریق آن اطالعات را در اختیار بدن قرار کار می

فشار ستون فقرات، جریان اطالعات را ارزیابی و  دهند. او یاد گرفته بود که با اصالح کشش ومی

 تصحیح کند.

                                                           
81 radioesthesia 
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، رادیواستازی و متخصصین سایر 83روی پالمر به همراه متخصصین هومئوپاتیکایروپراکتورهای دنباله

ی پزشکی تبدیل های بدون دارو، کسب و کار پزشکان را راکد کرده و به تهدیدی برای حرفهروش

خواستار این شد که تمام کار و  85با انتشار گزارش فلکسنر 1910ر سال د 84شده بودند. بنیاد کارنگی

دانان هنوز جهان کوانتومی را بار پزشکی بر شواهد علمی ثابت شده استوار باشد. از آنجا که فیزیک

کشف نکرده بودند، انرژی درمانی با علم سازگار نبود. انجمن پزشکی آمریکا کایروپراکتیک و سایر 

ی بدنامی کشاند. متخصصین رادیواستازی به طور کامل ی بر انرژی را رد کرد و به ورطههای مبتنروش

 ی روزگار ناپدید شدند. از صحنه

 1990طی چهل سال گذشته کایروپراکتیک به بخش بزرگی از هنر شفابخشی تبدیل شده است. در سال 

ایان بخشیدند و انجمن پزشکی کایروپراکتورها در یک نبرد قانونی دور و دراز به انحصار پزشکی پ

ای که در راستای نابودی این حرفه انجام داده بود، در دادگاه آمریکا به خاطر اقدامات غیر قانونی

و حتی برخی  –ی نفوذ خود را گسترش داده است محکوم شد. از آن به بعد، کایروپراکتیک حوزه

ی پرتالطم الکتروتراپی، عصب شناسان دارند رغم گذشتهاند. و علیها هم آن را قبول کردهبیمارستان

 دهند. ی درمان با انرژی ارتعاشی انجام میتحقیقات جدید و جالبی را در حوزه

 شود و به همین دلیل است که الکتروشوکهاست که به عنوان یک اندام الکتریکی شناخته میمغز مدت

اما امروزه دانشمندان سرگرم طراحی  از دیرباز برای درمان افسردگی به کار رفته است. 86درمانی

                                                           
83 homeopathy 
84 The Carnegie Foundation 
85 Flexner Report 
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ای در رابطه با اثرات مقاله ساینستری برای درمان مغز هستند. اخیراً در ژورنال ابزارهای غیر تهاجمی

های مغناطیسی، به چاپ (، یعنی تحریک مغز با میدانTMSای )مفید تحریک مغناطیسی فراجمجمه

رادیواستازی  ی همان تکنیکروز شدهی بهخهنس TMS(. Helmuth, 2001; Hallet, 2000رسید )

 TMSدهد که کرد. تحقیقات جدید نشان میاست که در قرن نوزدهم پزشکی سنتی آن را رد می

تواند افسردگی را کاهش تواند ابزار درمانی قدرتمندی باشد. اگر از این ابزار خوب استفاده شود، میمی

 ی شناخت فرد را تغییر دهد. داده و قوه

ای بیشتری در این زمینه نیاز داریم، تحقیقاتی که فیزیک کوانتوم، رشته-واضح است که به تحقیقات بین

مهندسی برق، شیمی و نیز زیست شناسی را در بر بگیرد. از این تحقیقات استقبال خوبی به عمل خواهد 

ها اثرات جانبی آنهای درمانی جدیدی خواهند شد که آمد، چون به احتمال زیاد منجر به کشف روش

تر از داروها است. اما این تحقیقات صرفاً تصدیق همان چیزی است که دانشمندان و غیر به مراتب کم

ها از جمله انسان با ارزیابی دانند: تمام ارگانیسمدانند که میاما هنوز نمی« دانندمی»دانشمندان از قبل 

ها آنقدر به زبان گفتار خوانند. ما انسانه و آن را میهای انرژی با محیط خود ارتباط برقرار کردمیدان

ایم. در این مورد نیز مانند تمام ایم که سیستم ارتباطی انرژیایی خود را از یاد بردهو نوشتار وابسته شده

شود. جالب است که بومیان عملکردهای زیستی، عدم استفاده باعث آتروفی )تحلیل رفتن( عملکرد می

کنند. آنان به هیچ وجه دچار آتروفی حسی خود در زندگی روزمره استفاده می-یت فراهنوز هم از ظرف
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 87هایتوانند آب موجود در زیر خاک را حس کنند و شمناند. برای مثال بومیان استرالیا میحسی نشده

 کنند.آمازون با انرژی گیاهان دارویی خود ارتباط برقرار می

کنید. آیا تا حاال برایتان ه از این ساز و کار حسی باستانی استفاده میگاشکی نیست که شما نیز گاه و بی

تان تمام شود؟ این تجربه زنید، فوراً انرژیها در خیابان تاریکی قدم میپیش آمده است که وقتی شب

های ناهمگامی که به درون آب انداخته شوند( یا به قول چیست؟ تداخل مخرب )درست مانند سنگ

تان آشنا شدید، آنقدر انرژی ژی منفی! یادتان هست که وقتی با آن فرد خاص زندگیخودمان، انر

 گرفتید که گویی نشئه بودید؟ در آن لحظه شما تداخل سازنده یا انرژی مثبت را تجربه کردید. 

 روح هستیم، نه تنها پی بردم کهی بیزمانی که دیدگاهم را تغییر دادم و دیگر معتقد نبودم که ما ماده

ام کهنه و تاریخ گذشته است، بلکه همچنین متوجه شدم که باید در زندگی خودم ی انتخابیدانش رشته

ی بیشتری به وجود بیاورم. من شخصاً باید با استفاده از فیزیک کوانتوم خودم را ارتقا تداخل سازنده

رکز کنم، زندگی های هارمونیک تمدادم! من به جای اینکه در زندگی خودم روی ایجاد انرژیمی

دادم. درست مانند این ای هدر میام را به طرز احمقانهای را در پیش گرفته بودم و انرژیخیاالنهبی

ها را باز بگذاری. من با دقت بررسی بود که در سرمای زمستان بخاری را روشن کنی و در و پنجره

ها را ببندم. تدریج توانستم درها و پنجرهدهم و به این ترتیب به ام را در کجاها هدر میکردم که انرژی

                                                           
 است کسی«  سرمن» و است شده می استعمال یانروحان برای از اخیر زبان در و شده مشتق سرمن سنسکریت از لغت این 87

)منبع:  .الدنیا تارک زاهدو یعنی ، سرمن دیگر بعبارت. گذراند ریاضت و عبادت به خلوت در و گوید ترک را کسان و خانه که

 ی دهخدا(نامهلغت



153 
 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

سوزی مانند جلسات دانشکده راحت های انرژیتوانستم خودم را از شر فعالیتبرای مثال، به آسانی می

بودم، برایم  سوزی که به آن عادت کردهی انرژیکنم. اما خالص شدن از چنگ تفکر شکست خورده

 کنند. افکار نیز مانند دوی ماراتون انرژی مصرف می تر بود. در فصل آینده خواهیم دید کهسخت

پزشکی نیز به چنین ارتقایی نیاز دارد. اما ام که زیستمن به ارتقایی کوانتومی نیاز داشتم. و نشان داده

ی پزشکی در حال ای هستیم که در حوزهی تغییر بسیار آهستهتر گفتم، ما در میانههمانطور که پیش

یری که مصرف کنندگان با مراجعه به متخصصین طب مکمل آن را به وجود رخ دادن است؛ تغی

شود و به ها تأخیر دارد شروع میاند. انقالب کوانتومی در زیست شناسی باالخره پس از مدتآورده

 هیچ وجه دور نیست. باالخره نهادهای پزشکی تسلیم خواهند شد و به انقالب کوانتومی خواهند پیوست.  
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 5صل ف

 زیست شناسی و باور

 

یک پزشک جوان بریتانیایی مرتکب اشتباهی شد. همین اشتباه باعث شد که دکتر  1952در سال 

برای مدت کوتاهی شهرت علمی زیادی برای خود دست و پا کند. میسون تالش کرد  88آلبرت میسون

. میسون و پزشکان دیگر قبالً با های یک پسر پانزده ساله را با استفاده از هیپنوتیزم مداوا کندکه زگیل

موفقیت از هیپنوتیزم برای درمان زگیل استفاده کرده بودند، اما این مورد فرق داشت و مورد سختی 

اش مانند این پسر بچه بیشتر شبیه پوست فیل بود تا پوست انسان، البته به جز سینه-بود. پوست چرم

 که پوستی عادی داشت. 

یپنوتیزم روی یک دست تمرکز کرد. وقتی پسر بچه وارد حالت خلسه شد، ی همیسون در اولین جلسه

میسون به او گفت که پوست یک دستش خوب شده و به پوستی سالم و صورتی تبدیل خواهد شد. 

رسد. سپس وقتی بیمار یک هفته بعد برگشت، میسون دید که یک دست او کامالً سالم به نظر می

شک جراحی برد که نتوانسته بود بیماری را با پیوند پوست مداوا کند میسون بیمار را به نزد همان پز

و به همین دلیل او را به میسون ارجاع داده بود. در آنجا بود که میسون متوجه اشتباه خود شد. جراح 

وقتی دید دست بیمار خوب شده است، از تعجب دهانش باز ماند. او به میسون گفت که بیماری آن 

                                                           
88 Albert Mason 
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مادرزادی است. میسون و آن  89ای به نام ایکتیوزست، بلکه بیماری ژنتیکی کشندهپسر بچه زگیل نی

بودند  با قدرت ذهن عالئم بیماری را از بین برده بودند و به این ترتیب کاری کرده« تنها»پسر بچه 

 شد. میسون جلسات هیپنوتیزم را ادامه داد و نتایج خوبی گرفت؛که تا آن زمان غیر ممکن قلمداد می

بیشتر پوست بیمار مانند پوست دستش سالم و صورتی شد. آن پسر بچه که به خاطر پوست زشت و 

 گرفت، از آن به بعد یک زندگی عادی را از سر گرفت. اش در مدرسه مورد تمسخر قرار میزننده

ر و ای در ژورنال پزشکی بریتانیا خبر مداوای ایکتیوز را اعالم و سدر مقاله 1952میسون در سال 

ها میسون را به شهرت رساندند و میسون به تنها (. رسانهMason, 1952صدای زیادی به پا کرد )

ای تبدیل شد که به این بیماری نادر و کشنده، که تا آن زمان کسی مداوایش امید بیماران بخت برگشته

ن را روی تعدادی از ی تمام دردها نبود. میسون آنکرده بود، مبتال شده بودند. اما هیپنوتیزم چاره

اش بیماران ایکتیوز امتحان کرد، اما نتوانست نتایج موفقیت آمیز بیمار اولش را تکرار کند. میسون ناکامی

داد. میسون هنگام تالش برای مداوای بیماران جدید، دیگر را به باور خودش در رابطه با درمان نسبت 

د کند که آن زمان به خیال اینکه بیماری پسر بچه ای را در خود ایجاتوانست آن نگرش جسورانهنمی

زگیل است، در خود ایجاد کرده بود. پس از مداوای بیمار اول، میسون دیگر کامالً آگاه بود که سعی 

غیر »ها مادرزادی و دانستند بیماری آنی پزشکی میرا درمان کند که تمام اعضای حرفه دارد بیمارانی

ی بین است، اما در مصاحبه با شبکهکرد که نسبت به آینده خوشظاهر میاست. میسون ت« قابل درمان
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 Discovery« )کردمداشتم نقش بازی می»اعتراف کرد و گفت که آن زمان  90دیسکاوری هلث

Health Channel, 2003 .) 

راجع میسون  باورچگونه ممکن است که ذهن مانند مثال باال بتواند بر برنامه ریزی ژنتیکی غلبه کند؟ 

هایی ها، جوابی آن اثر گذاشت؟ زیست شناسی جدید در پاسخ به این پرسشبه درمان چگونه بر نتیجه

ی منطقی این گفته را پیش نهاده است. در فصل قبل دیدیم که ماده و انرژی در هم تنیده هستند. نتیجه

ی صدها سال است دلیرانه این است که ذهن )انرژی( و بدن )ماده( با هم پیوند دارند، اما پزشکی غرب

 کند این دو را از هم جدا کند. تالش می

گفت های فیزیکی بدن را رد کرد. دکارت میی تأثیر ذهن بر ویژگیمسئله 91در قرن هفدهم رنه دکارت

ی غیر مادی ساخته شده است. دکارت جسم فیزیکی ما از ماده و ذهن ما از نوعی جوهر ناشناخته

را شناسایی کند و به همین دلیل یک معمای فلسفی حل نشدنی از خود بر  توانست ماهیت ذهننمی

تواند بر ماده اثر بگذارد، چگونه ممکن است که یک ذهن غیر جای گذاشت: از آنجا که فقط ماده می

، ذهن 93مفهوم ذهندر کتاب  92باشد؟ شصت سال قبل گیلبرت رایل« وصل»مادی به یک بدن مادی 

پزشکی ی زیست(. حوزهRyle, 1949نامید )« روحِ درون ماشین»کارت را غیر فیزیکی مورد نظر د

سنتی، که دانش آن بر دنیای صرفاً مادی نیوتن استوار است، جدایی ذهن و بدن دکارت را پذیرفته 

                                                           
90 Discovery Health Channel 
91 Rene Descartes 
92 Gilbert Ryle 
93 The Concept of Mind 
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فضول آن سر « روح»است. از نظر پزشکی، اگر فقط یک بدن مکانیکی را تعمیر کنیم و مجبور نباشیم با 

 تر خواهد بود. کارمان آسانو کله بزنیم، 

کند. واقعیت جهان کوانتومی آن چیزهایی را که دکارت از هم جدا کرده بود، دوباره به هم وصل می

گیرد. اما درک جدید ما کرد ذهن )انرژی( از جسم فیزیکی نشئت میبله همانطور که دکارت فکر می

اند از ذهن غیر مادی تأثیر بپذیرد. افکار تودهد که جسم فیزیکی میاز ساز و کارهای جهان نشان می

ی کنترل ی مغز که اندامی فیزیکی است، به طور مستقیم بر نحوهکه انرژی ذهن هستند، به واسطه

ی ساز و کارهای تداخل سازنده و مخرب تواند به واسطهفکر می« انرژی»گذارند. فیزیولوژی بدن اثر می

آفرین سلول را فعال یا مهار کند. به -های عملکردپروتئین ها را توضیح دادیم،که در فصل قبل آن

ام را بردارم، با دقت بررسی کردم که انرژی همین دلیل است که وقتی خواستم گام اول تغییر زندگی

ام را بررسی کنم. درست همانطور که میزان مصرف انرژی جسم فیزیکیمغزم را در کجا صرف می

 ی صرف شده در افکارم را نیز به دقت بررسی نمایم. کردم، تصمیم گرفتم که انرژمی

بدن هنوز هم در پزشکی غربی باقی مانده است. -رغم کشفیات فیزیک کوانتوم، شکاف ذهنعلی

شوند که مواردی شبیه مورد باال را )که در آن بیمار تنها با ذهن دانشمندان طوری آموزش داده می

های غیر عادی در نظر بگیرند و از د( به عنوان ناهنجاریخود یک بیماری ژنتیکی العالج را شفا دا

تری از ماهیت حیات را پیدا مندهای درک قدرتتوان ریشهها بگذرند. در این موارد استثنائی میآن

پذیرفته شده را « حقایق»از این جهت که اصول نهفته در پس این استثنائات، « ترمندقدرت» -کرد 

تواند موثرتر از داروهایی قعیت این است که بهره برداری از قدرت ذهن میسازند. وامغلوب خود می
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ها اشاره کردم ها نیاز دارید. تحقیقاتی که در فصل قبل به آناند به آنباشد که به شما تلقین کرده

 تواند بر ماده اثر بگذارد. نشان دادند که انرژی بهتر از مواد شیمیایی می

کنند. مثال مورد ها را رد میر اوقات به جای اینکه استثنائات را بپذیرند، آنمتأسفانه دانشمندان بیشت

ای است که بدن توسط علم، مربوط به مقاله-های ذهنکنشی انکار واقعیت برهمی من در زمینهعالقه

، پزشک آلمانی قرن نوزدهم، پرداخته شده بود 94منتشر شد و در آن به رابرت کخ ساینسدر ژورنال 

ها ها و ویروسگوید باکتریی میکروبی میی میکروبی را بنیان نهاد. نظریهه همراه پاستور نظریهکه ب

عامل بیماری هستند. امروزه تقریباً همه این نظریه را قبول دارند، اما در روزگار کخ بر سر آن بحث و 

ی میکروبی ایمان داشت، های زیادی وجود داشت. یکی از منتقدین کخ آنقدر به اشتباه بودن نظریهجدل

را، که به اعتقاد کخ عامل وبا بود، سر کشید. در کمال ویبریو کلرا که یک لیوان آب آلوده به باکتری 

 ساینسی ژورنال ترین اثری بر آن مرد نگذاشت. مقالهزای زهرآگین کوچکتعجب آن عامل بیماری

به دالیل نامشخصی هیچ یک از عالئم » گوید:به چاپ رسید، در مورد این واقعه می 2000که در سال 

(. آن مرد زنده DiRita, 2000« )بیماری در وی پدید نیامد، اما با این وجود او همچنان در اشتباه بود

کند بگوید که نقد ی میکروبی، جرأت میبا استناد به اجماع موجود بر سر حقانیت نظریه ساینسماند و 

ه این باکتری عامل بیماری وباست و آن مرد نشان دهد که بوده است؟ اگر ادعا شود ک اشتباهاو 

باشد؟ دانشمندان به جای « در اشتباه»گذارند... چگونه ممکن است او ها تأثیری بر وی نمیمیکروب

خیالی تمام از اینکه سعی کنند به این مسئله پی ببرند که آن مرد چگونه به بیماری مبتال نشد، با بی

                                                           
94 Robert Koch 
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را « دگما»شوند. آن ریزند، رد میشان را به هم میکه نظریات« ایآشفته»ثائات کنار این و سایر استن

 کنند؟ها زیست را کنترل میگفت ژنیادتان هست که می

، چشم خود را خودشانبگذارید مثال دیگری ذکر کنم که در آن دانشمندان با تکیه بر صحت حقایق 

استثنا داشته باشد؛ استثنا نشان  تواندنمیت که نظریه بندند. مشکل این اسبر استثنائات آزار دهنده می

 دهد که نظریه کامالً صحیح نیست. می

کشند، آیین دینی ی علم را به چالش میهایی که باورهای پذیرفته شدههای کنونی واقعیتیکی از نمونه

اه رفتن بر روی شوند و با رراه رفتن بر روی آتش است. رهپویان این آیین هر روز کنار هم جمع می

دهند. دمای زغال و مدت زمانی آورند و گسترش میزغال گداخته قلمروهای مرسوم آگاهی را کش می

های شدیدی در پوست ایجاد کند، اما تواند سوختگیگیرد، میکه پوست در معرض این دما قرار می

ند. قبل از اینکه بگویید شوکنند و هیچ یک هم دچار سوختگی نمیهزاران نفر در این مراسم شرکت می

ها آنقدر هم داغ نیستند، به این مسئله توجه کنید که افراد زیادی به خاطر ضعف باورهایشان، این زغال

 شوند. ها دچار سوختگی میدر حین راه رفتن روی همین زغال

ندارد عامل بیماری ایدز است. اما هیچ توضیحی برای این مسئله  HIVعلم تردیدی ندارد که ویروس 

تر دهند. از این عجیبکه چرا تعداد زیادی از افراد آلوده به این ویروس، تا چند دهه بیماری را بروز نمی

گردانند. این موارد در خارج ای هستند که با شفای خودجوش زندگی را به خود باز میبیماران سرطانی

ها را به طور ست که علم وقوع آنگیرند و به همین دلیل ااز مرزهای نظریات متعارف علمی قرار می
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داند و یا گیرد. علم امروزی شفای خودجوش را استثنای توجیه ناپذیر حقایق کنونی میکامل نادیده می

 کند. از آن تحت عنوان سوء تشخیص یاد می

 دهدوقتی تفکر مثبت جواب نمی

که تحقیقات من در مورد  ی ذهن سخن بگویم و توضیح دهمپیش از اینکه در مورد قدرت خارق العاده

دهد، الزم دیدم این بدن به دست می-های ذهنی کار گذرگاهها چه اطالعاتی در مورد نحوهسلول

مسئله را برایتان توضیح دهم که به باور من صرف اندیشیدن به افکار مثبت همواره باعث شفای جسم 

اکتفا « تفکر مثبت»توانید فقط به د، نمیتان را در دست بگیریشود. برای اینکه کنترل بدن و زندگینمی

مان را به سمت افکار مثبت کنید. اگر بخواهیم به سالمتی و سعادت دست پیدا کنیم، باید انرژی ذهن

سوز و همیشه حاضر را از بین ببریم.  اما کننده، انرژیبخش سوق دهیم و آن افکار منفی ناتوانو حیات

کیدی است( صرف اندیشیدن به افکار مثبت لزوماً هیچ تأثیری بر )این اما از آن اماهای بزرگ و تأ

شوند، بیش می« مردود»ی تفکر مثبت زندگی ما نخواهد گذاشت! در واقع گاهی افرادی که در زمینه

 –شان وخیم است و دیگر درست نخواهد شد کنند که اوضاعگردند، چون فکر میاز پیش ناتوان می

 اند. های ذهن و بدن را امتحان کردهه تمام چارهکنند کاین افراد تصور می

ذهن، یعنی ذهن « یجداگانه»های ظاهراً دانند که بخششوند، نمیافرادی که در تفکر مثبت رفوزه می

تواند ، الزم و ملزوم یکدیگر هستند. ذهن خودآگاه ذهنی خالق است و میناخودآگاهو ذهن  خودآگاه

واکنش -ود بیاورد. اما ذهن ناخودآگاه مخزن نوارهای محرکرا در خود به وج« افکار مثبت»

آیند. ذهن ناخودآگاه به شدت ای است که از غریزه و تجربیاتِ کسب شده، به دست میشدهضبط
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های های حیات، همان واکنشمحور است؛ این ذهن با کمال تأسف، هنگام مواجهه با سیگنال-عادت

دهد. آیا تا به حال برایتان پیش آمده که به خاطر خود نشان می سابق را دوباره و دوباره از رفتاری

تان خرد شود؟ از بچگی به شما یاد ی کوچکی مانند باز بودن درب تیوب خمیر دندان، اعصابمسئله

بینید که درب خمیر دندان باز اند که پس از استفاده با دقت درب خمیر دندان را ببندید. وقتی میداده

هایی شما روید. در چنین زمانو به صورت خودکار از کوره در می« ریزدان به هم میتاعصاب»است، 

 کنید. تان را تجربه میهای رفتاری ذخیره شده در ذهن ناخودآگاهمحرک و واکنش یکی از برنامه

تر است. اگر ها بار از ذهن خودآگاه قویذهن ناخودآگاه از نظر توانایی خالص پردازش عصبی میلیون

برنده « ذهن»خودآگاه در تعارض باشند، به نظر شما کدام ناهای ذهن امیال ذهن خودآگاه با برنامه

توانید مدام مثبت بیندیشید و به خود بگویید که دوست داشتنی هستید و یا تومور شود؟ میمی

ید، آنگاه این لیاقت و ناتوان هستشود. اما اگر در بچگی مدام شنیده باشید که بیتان کوچک میسرطانی

ای را که برای تغییر اند( هر کوشش آگاهانهتان ثبت و برنامه ریزی شدهها )که در ذهن ناخودآگاهپیام

زندگی صورت دهید، با شکست مواجه خواهند کرد. یادتان هست که تصمیم گرفته بودید در سال 

، آیا توانستید بر سر تصمیم تان رسیدتر غذا بخورید؟ وقتی بوی بوقلمون سرخ شده به مشامجدید کم

 های برنامهاست، بیشتر با ریشه« ی فرزندانتربیت آگاهانه»که عنوان آن  7خود بمانید؟ در فصل 

گر ناخودآگاه آشنا خواهیم شد و یاد خواهیم گرفت که چگونه به سرعت آن را ویران-ریزی خود

اید، اید و نتیجه نگرفتهت را امتحان کردهبازنویسی کنیم. اما فعالً همین را بدانید که اگر تفکر مثب

 همچنان جا برای امیدوار بودن هست. 
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 ذهن باالتر از بدن

های گذشته آموختیم که عملکردهای سلولی دانیم. در فصلبیایید بینیم چه چیزهایی در مورد سلول می

پروتئینی حرکاتی  شود. دستجاتها ناشی میپروتئینی آن« هایچرخ دنده»به طور مستقیم از حرکات 

کنند. ی حیات را تأمین میکنند که این حرکات عملکردهای فیزیولوژیکی ممکن کنندهایجاد می

های ی حیات هستند، اما برای اینکه به حرکت در بیایند، به سیگنالهای فیزیکی سازندهها بلوکپروتئین

ی های سیتوپالسمی تولید کنندهنهای محیطی و پروتئیمحیطی مکمل نیاز دارند. رابط میان سیگنال

رفتار، چیزی نیست جز غشای سلول. غشا محرک را دریافت کرده و سپس فرایندهای سلولی 

های شود. پروتئینسلول ظاهر می« مغز»کند. غشای سلول در نقش بخش و مناسب را آغاز میحیات

و کارهای هوشمند سلول  ها( زیرواحدهای فیزیکی بنیادین سازIMPافکتور سراسری غشا )-رسپتور

های هستند که دریافت محرک« کلیدهای ادراکی»های سلولی هستند. از نظر عملکرد، این مجموعه

 کنند. وصل می ی واکنشمحیطی را به مسیرهای پروتئینی ایجاد کننده

ش نشان بسیار ابتدایی از اتفاقات دنیای خود واکن« ادراکات»ای از ها در حالت کلی به مجموعهسلول

توان به حضور یا فقدان پتاسیم، کلسیم، اکسیژن، گلوکز، هیستامین، ی این ادراکات میدهند. از جملهمی

ها زمان دههای همکنشهای محیط اطراف سلول اشاره کرد. برهماستروژن، سموم، نور و یا سایر محرک

خوانند، در ای را میجداگانههزار کلید ادراکی انعکاسی موجود در غشا، که هر یک سیگنال محیطی 

 شود. مجموع سبب بروز رفتاری پیچیده در یک سلول زنده می
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های آزادزی سلولیکره فقط از تکی زمین، زیستدر سه میلیارد سال ابتدای پیدایش حیات بر روی کره

داتی تنها تر این اشکال حیات را موجوها و آغازیان تشکیل شده بود. ما پیشها، جلبکمانند باکتری

ها، که برای تنظیم عملکردهای های مولکولی این سلولدانیم که سیگنالکردیم، اما اکنون میقلمداد می

ها نیز شدند و بر رفتار سایر ارگانیسمکردند، در محیط آزاد میها استفاده میفیزیولوژیکی خود از آن

سلولی امکان های تکای از ارگانیسمدهدر محیط به جمعیت پراکن گذاشتند. آزادسازی سیگنالاثر می

ها امکان های مولکولی به محیط به این سلولدهد که رفتارشان را با هم هماهنگ کنند. ترشح سیگنالمی

ابتدایی زندگی کنند و به این ترتیب شانس بیشتری برای زنده ماندن « اجتماع»داد که به شکل یک می

 داشته باشند.

های مولکولی هستند. ی سیگنالای از تشکیل اجتماع به واسطهمخاطی نمونه سلولی کپکهای تکآمیب

گردند. وقتی غذای موجود در محیط کنند و به دنبال غذا میها به تنهایی در خاک زندگی میاین آمیب

( تولید و بخش زیادی cAMPحلقوی ) AMPای به نام ها مقادیر زیادی از مادهمصرف شد، این سلول

 cAMPهای دیگر نیز با کمبود غذا مواجه شدند، غلظت کنند. وقتی آمیبدر محیط آزاد می از آن را

شود، ها وصل میدر غشای این آمیب cAMPی به گیرنده cAMPرود. وقتی مولکول در محیط باال می

 دهد که به هم ملحق شوند و یک اجتماع پرسلولی بزرگ تشکیل دهند. این اجتماعها عالمت میبه آن

های پیر ، اجتماع سلول«قحطی»ی رود. در طی دورهی تولید مثلی کپک مخاطی به شمار میمرحله

های جدید به آورند. آمیبای خود را به اشتراک گذاشته و نسل جدید فرزندان را به وجود میاندی

ذا مانند های غشکل اسپورهای غیر فعال هستند. هرگاه غذای بیشتری در دسترس قرار گرفت، مولکول
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ها سلولیآورد؛ به این ترتیب جمعیت جدیدی از تکسیگنال عمل کرده و اسپورها را از حالت خفته در می

 شود. شوند و چرخه از اول شروع میوارد محیط می

های مولکولی در محیط، سلولی با آزادسازی سیگنالهای تکی مهم این است که ارگانیسمنکته

توان گفت که در کنند و لذا میگذارند و رفتارشان را هماهنگ میاک میرا به اشتر« شانهشیاری»

های تنظیمی ترشحی است که حلقوی یکی از اولین اشکال سیگنال AMPکنند. قالب اجتماع زندگی می

های مولکولی اصلی انسان )مثالً کند. زمانی تصور بر این بود که سیگنالرفتار سلول را کنترل می

کنند، ها، فاکتورهای رشد( که اجتماعات سلولی ما را تنظیم میروپپتیدها، سایتوکاینها، نوهورمون

دهد که اند. اما تحقیقات اخیر نشان میبه وجود آمده زمان با ظهور اشکال پرسلولی پیچیدههم

لی های مولکوی تکامل از سیگنالها قبل و در مراحل اولیهسلولی ابتدایی از مدتهای تکارگانیسم

 اند. کردهاستفاده می« انسان»

ها غشای خود را به حداکثر رساندند. سلول IMP« هشیاری»های ها در طی تکامل تعداد پروتئینسلول

ها ابتدا برای دستیابی به هشیاری بیشتر و افزایش شانس زنده ماندن، به هم ملحق شدند؛ این سلول

ای را به وجود آوردند. سلولی بسیار سازمان یافته ای تشکیل دادند و سپس اجتماعاتهای سادهکلنی

های تخصص های پرسلولی در میان دستهتر گفتم، عملکردهای فیزیولوژیکی ارگانیسمهمانطور که پیش

شوند. پردازش هوش، که دهند، توزیع میهای بدن را تشکیل میها و اندامها، که بافتای از سلولیافته

ی سیستم عصبی های تخصص یافتهها به سلولغشای سلول است، در پرسلولی ها از وظایفسلولیدر تک

 و ایمنی واگذار شده است. 
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ها به مزایای زندگی گروهی و تشکیل اجتماعات سلولیگذرد که تکمیلیون سال از زمانی می 700تنها 

هایی برای ان مولکولپرسلولی، در قالب حیوانات و گیاهان، پی بردند. این اجتماعات سلولی نوپا از هم

ها استفاده کرده بودند. اجتماعات سلولی های آزادزی از آنکردند که قبالً سلولدهی استفاده میسیگنال

های مولکولی را به دقت تنظیم کرده و با هماهنگ کردن فرایند آزادسازی و توزیع سیگنال

تر، های پرسلولی ابتداییدر ارگانیسم عملکردهایشان توانستند مانند یک شکل واحد از حیات ظاهر شوند.

ها در درون اجتماع، های فاقد سیستم عصبی تخصص یافته، جریان یافتن این مولکولیعنی ارگانیسم

های اجتماع ای که بین تمام سلولآورد؛ اطالعات هماهنگ کنندهابتدایی را به وجود می« ذهن»نوعی 

های هایی، هر سلول مستقیماً عالمت. در چنین ارگانیسمشد، تجلی این ذهن بودبه اشتراک گذاشته می

 کرد. خواند و شخصاً رفتار خود را بر اساس آن اصالح میمحیط را می

آمدند، باید سیاست جدیدی به کار گرفته ها در قالب اجتماع گرد هم میبا این وجود، زمانی که سلول

خواهد، انجام کند و هر کاری را که دلش می تواند مستقل عملشد. در یک اجتماع، هر سلول نمیمی

ی کاری مشترک پایبند باشند. در متضمن این است که تمام اعضا به یک نقشه« اجتماع»ی دهد. واژه

، اما به هیچ «ببیند»خودش را « پوست»حیوانات پرسلولی، ممکن است هر سلول محیط موضعی بیرون 

، خصوصاً محیط بیرون ارگانیسم، باخبر شود. آیا اگر شما های دوردستتواند از اتفاقات محیطوجه نمی

تان قرار دارد و به محیط موضعی خودش ی دزد قرار بگیرید، کبد شما که در درون شکممورد حمله

ای نسبت به این موضوع از خود نشان دهد؟ ابزارهای تواند واکنش آگاهانهدهد، میواکنش نشان می
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ای زنده ماندن موجودات پرسلولی مورد نیازند، در درون سیستم مرکزی ی کنترل رفتار، که برپیچیده

 اند. پردازش اطالعات این موجودات قرار گرفته

دهی جریان ی نظارت و سازمانای وظیفههای تخصص یافتهتر، سلولبا تکامل حیوانات پیچیده

ی عصبی توزیع ها یک شبکهلی رفتار را بر عهده گرفتند. این سلوهای مولکولی تنظیم کنندهسیگنال

گر مرکزی، یعنی مغز، را به وجود آوردند. کار مغز این است که گفتگوی یافته و یک پردازش

ها باید های مولکولی درون اجتماع را هماهنگ کند. در نتیجه در اجتماعات سلولی، تمام سلولسیگنال

جتماع، یعنی مغز، واگذار کنند. مغز رفتار ی اندام مسئول هشیاری اکنترل امور را به تصمیمات آگاهانه

کند. درک این مسئله بسیار مهم است، زیرا ما معموالً وقتی در زندگی خود های بدن را کنترل میسلول

های ها و بافتکنیم، تقصیر را به گردن اندامی سالمتی دست و پنجه نرم میبا مشکالتی در زمینه

 اندازیم. مان میبدن

 هاکردن زبان سلولاحساسات: حس 

های اجتماع امکان داد که تر شد و به تمام سلولدر اشکال باالتر و هشیارتر حیات، مغز تخصص یافته

های تنظیمی آن هماهنگ کنند. تکامل سیستم لیمبیک، ساز و کار منحصر به خود را با وضعیت سیگنال

کرد و تمام ها تبدیل میانواعی از حسهای ارتباطی شیمیایی را به فردی را به وجود آورد که سیگنال

ها را به مثابه ها را تجربه کنند. ذهن خودآگاه ما این سیگنالتوانستند این حسهای اجتماع میسلول

)که  های سلولی هماهنگ کنندهتواند جریان سیگنالذهن خودآگاه نه تنها می کند.تجربه میاحساسات 

ه همچنین توانایی ایجاد احساس را نیز دارد. احساساتی که ساخته ، بلک«بخواند»بدن هستند( را « ذهن»
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های تنظیمی از سیستم عصبی ی سیگنالی آزادسازی کنترل شدهی ذهن هستند، به واسطهو پرداخته

 کنند. بروز پیدا می

م، شدکردم و با عملکرد مغز انسان آشنا میزمانی که من داشتم ساز و کارهای مغز سلول را بررسی می

آورد. کرد و از ساز و کارهای مغز سلول سر در مینیز داشت مغز انسان را بررسی می 95کندیس پرت

ی های پردازش کنندهدهد که چگونه بررسی گیرندهتوضیح می 96های احساسمولکولپرت در کتاب 

 «عصبی»های های عصبی به او کمک کرد کشف کند که عین همین گیرندهاطالعات در غشای سلول

« ذهن»های بدن وجود دارد. آزمایشات باشکوه پرت نشان داد که ی، سلولدر بیشتر، و چه بسا همه

دهنده در تمام بدن توزیع شده است.  های سیگنالی مولکولفقط در سر انسان نیست، بلکه به واسطه

ی واسطه او همچنین نشان داد که احساسات فقط بازخورد اطالعات محیطی در بدن نیستند. ذهن به

ی و غلبه بر سیستم استفاده کند. استفاده« های احساسمولکول» تولیدتواند از مغز برای خودآگاهی می

تواند جسم بیمار را شفا دهد، اما اگر کنترل ناخودآگاه احساسات به درستی صورت صحیح از آگاهی می

این بحث را به  7و  6در فصل  شود جسم سالم در دام بیماری گرفتار شود؛نگیرد، به راحتی باعث می

کتاب بسیار پرباری است که فرایندهای اکتشاف علمی  های احساسمولکولتفصیل توضیح خواهم داد. 

جدید را « هایایده»دهد که اگر تالش کنیم دهد. پرت در این کتاب به خوبی توضیح میرا توضیح می

                                                           
95 Candace Pert 
96 Molecules of Emotion 
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ی خودم آشنایی شود؛ موضوعی که من به نوبهوارد باشگاه پیشکسوتان علم کنیم، چه مشکالتی ایجاد می

 (. Pert, 1997ام! )خوبی با آن کسب کرده

ی های تنظیم کنندهی درک و هماهنگ کردن جریان سیگنالباالیی در زمینه سیستم لیمبیک توانایی

وب ای  برای جانداران محسرفتار در درون اجتماع سلولی دارد و به همین دلیل پیشرفت تکاملی عمده

ی دهی سراسری، کارآیی باالی آن به مغز امکان داد که اندازهشود. با تکامل یافتن سیستم سیگنالمی

های های بیشتری را مسئول بروز واکنش به سیگنالهای پرسلولی سلولخود را افزایش دهد. ارگانیسم

ا را دریافت کنند. هکردند و به این ترتیب توانستند انواع بیشتری از این سیگنال بیرونیمحیط 

بو و شیرین واکنش نشان دهند، ای مانند قرمز، گرد، خوشتوانند به ادراکات حسی سادهها میسلولیتک

دهد که این احساسات ساده را در ها امکان میاما باالتر بودن قدرت مغزی حیوانات پرسلولی به آن

 را درک کنند. « سیب»تری ترکیب کرده و سطح پیچیده

شوند، در قالب غرایز ژنتیکی به فرزندان انتقال ای انعکاسی بنیادینی که در طی تکامل کسب میرفتاره

ها امکان داد که هم بر های عصبی به ارگانیسمتر و افزایش تعداد سلولیابند. تکاملِ مغزهای بزرگمی

رفتارهای انعکاسی رفتار غریزی اتکا کنند و هم از تجربیات زندگی خود چیزهایی بیاموزند. یادگیری 

ی کالسیک آزمایش پاولف را در نظر است. برای مثال، نمونه شرطی سازیجدید در اصل محصول 

ها یاد داد که با شنیدن صدای زنگ، بزاق ترشح کنند. او در ابتدای بگیرید؛ او در این آزمایش به سگ

کرد. پس از مدتی، ا، جفت میآورد و این محرک را با پاداش، یعنی غذآزمایش، زنگ را به صدا در می

ها یاد گرفته بودند که وقتی ، سگداد. طی این مدتها غذا نمیآورد، اما به سگزنگ را به صدا در می
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آمد، شنوند، انتظار دریافت غذا داشته باشند؛ به طوری که وقتی زنگ به صدا در میصدای زنگ را می

ال آنکه غذایی هم در کار نبود. روشن است که شد، حشان به صورت انعکاسی سرازیر میآب دهان

 است. « ناخودآگاه»ی این رفتار، یک رفتار انعکاسی آموخته شده

توانند توانند ساده باشند، مانند تکان خوردن پا در اثر برخورد چکش با زانو؛ و یا میرفتارهای انعکاسی می

کنید ت در یک اتوبان شلوغ  رانندگی میپیچیده باشند مانند زمانی که با سرعت صد کیلومتر بر ساع

های رفتاری شرطی تان درگیر جر و بحث با یکی از سرنشینان خودرو است. واکنشو ذهن خودآگاه

نهایت پیچیده باشند، اما نیازی به تفکر ندارند. در فرایند یادگیری شرطی، مسیرهای توانند بیشده می

کنند. و امکان بروز یک الگوی تکراری را فراهم می شوندکشی میعصبی میان محرک و واکنش سیم 

هستند. در حیوانات پست، تمام مغز طوری طراحی شده « هاعادت»کشی شده همان  مسیرهای سیم

محوری را از خود نشان دهد. ترشح بزاق های کامالً عادتها واکنشاست که هنگام مواجهه با محرک

... و ربطی به نیت و آگاهی ندارد. کارهای ذهن ناخودآگاه های پاولف یک واکنش انعکاسی استدر سگ

 تمامهای ی عقل و فکر نیستند. ذهن از نظر فیزیکی با فعالیتماهیت انعکاسی دارند و تحت سیطره

 شوند. در ارتباط است، حتی ساختارهایی که در حیوانات فاقد خودآگاهی مشاهده می ساختارهای مغزی

ی خاصی برای تفکر، برنامه ریزی و تصمیم گیری به ی دیگر از پستانداران ناحیهها و برخدر مغز انسان

پیشانی نام دارد. این بخش از مغز پیشین ظاهراً جایگاه پردازش ذهن وجود آمده است که قشر پیش

است که به تازگی « اندام حسی»کند؛ این ذهن یک است. ذهن خودآگاه در خود تأمل می« خودآگاه»

هایی که در کند. ذهن خودآگاه به بیشتر دادهفته و بر رفتارها و احساسات ما نظارت میتکامل یا
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اند، دسترسی دارد. این ویژگی فوق العاده مهم است و به ما امکان ی دراز مدت ما ذخیره شدهحافظه

 یم. خود را نیز در نظر داشته باش دهد که در حین برنامه ریزی آگاهانه برای آینده، سرگذشتمی

تواند مند است. ذهن خودآگاه میتواند در خود تأمل کند و به همین دلیل بسیار قدرتذهن خودآگاه می

ها را ارزیابی کند و آگاهانه تصمیم ی ما را تحت نظارت خود بگیرد، آنتمام رفتارهای برنامه ریزی شده

یم بگیریم که چه واکنشی نسبت به توانیم فعاالنه تصمها را تغییر دهد. ما میی آنبگیرد که برنامه

خواهیم واکنش نشان دهیم یا های محیطی از خود نشان دهیم و یا انتخاب کنیم که آیا اصال میسیگنال

ی ذهن ناخودآگاه، بنیاد و ریزی شده نه. توانایی ذهن خودآگاه در غلبه بر رفتارهای از پیش برنامه

 دهد. اساس اراده و اختیار ما را شکل می

ها را به صورت توانند محرکها میما این موهبت ویژه، یک ایراد بزرگ هم دارد. تقریباً تمام ارگانیسما

ادراکات آنقدر پیشرفته است که ما « یاد گرفتن»دست اول تجربه کنند، اما توانایی مغز انسان در 

. اگر ادراکات دیگران مان کسب کنیمتوانیم ادراکات خود را به صورت غیر مستقیم و از آموزگارانمی

ما تبدیل « حقیقت»کشی شده و به  بپذیریم، ادراکات آنان در مغزمان سیم« حقیقت»را به عنوان 

گیرد: اگر ادراکات آموزگاران درست نباشد چه؟ در این موارد، مغز شود. مشکل از اینجا نشئت میمی

واکنش است؛ در این -بازپخش محرکشود از سوء ادراک. ذهن ناخودآگاه صرفاً یک دستگاه ما پر می

های اجرا شده فکر کند. وجود ندارد که به پیامدهای دراز مدت برنامه« روحی»ما « ماشین»بخش از 

کند. در نتیجه، اگر سوء ادراکی در ذهن ناخودآگاه ما برنامه کار می« حال»ناخودآگاه تنها در زمان 



171 
 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

شود ما به رفتارهای محدود کننده و نامناسب میگیرد و باعث قرار نمی« مورد نظارت»ریزی شود، 

 عادت کنیم. 

اکنون از داخل صفحه بیرون دادم که هماگر در این فصل به عنوان جایزه یک مار لغزان قرار می

انداختید. هر کسی که تان بیرون میکردید و کتاب را از خانهخزید، بیشتر شما خوانندگان فرار میمی

، چنان سراسیمه و آشفته رفتار کرده که باعث شده این درس «آشنا کرده است»تان شما را با اولین مار

ظاهراً مهم در ذهن شما حک شود: مار دیدی... مار بد است! اگر چیزی در محیط پیدا شود که بتواند 

کند که ادراکات مربوط به آن را به ی ناخودآگاه تمایل پیدا میجان ما را تهدید کند، سیستم حافظه

رعت دانلود و برجسته کند. اگر به شما یاد داده باشند که مار خطرناک است، هر بار که ماری به س

 دهید. شود، به صورت انعکاسی )ناخودآگاه( واکنشی محافظتی از خود نشان میشما نزدیک می

نیست ی این کتاب باشد و مار از آن بیرون بیاید چه؟ شکی شناس در حال مطالعه اما اگر یک خزنده

شود. یا چسب خوشحال هم میی دلکند، بلکه حتی از این جایزهکه مار نه تنها توجه او را جلب می

شود. خزنده شناس ما سپس مار را خطر است، خوشحال میکم زمانی که بفهمد مار کتاب ما بیدست

ی شما رفتاری غیر شدهکند. از نظر او رفتار برنامه ریزی گیرد و رفتار آن را با خوشحالی بررسی میمی

منطقی است، زیرا تمام مارها خطرناک نیستند. او از این واقعیت ناراحت خواهد شد که این همه انسان 

اند. همان مار، همان محرک، اما دو واکنش کامالً از لذت بررسی این موجودات جالب محروم مانده

 متفاوت. 
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ی ادراکات آموخته شوند، اما همهن کنترل میماهای محیطی توسط ادراکاتهای ما به محرکواکنش

کنترل »ی مارها خطرناک نیستند! بله، این ادراک است که زیست را ی ما صحیح نیستند. همهشده

توانند درست یا غلط باشند. بنابراین، اگر این ادراکات ، اما همانطور که دیدیم ادراکات می«کندمی

 تر خواهد بود. ن دقیقمابنامیم، گفتهباور کنترل کننده را 

 کنند!باورها زیست ما را کنترل می

های خودمان را به اهمیت این گفته فکر کنید. ما این توانایی را داریم که به صورت آگاهانه واکنش

های قدیمی را تغییر دهیم... البته های محیطی ارزیابی کنیم و هرگاه خواستیم، واکنشنسبت به محرک

آن را بررسی خواهم کرد، رام خود کنیم.  7مان را، که در فصل مندودآگاه قدرتبه شرطی که ذهن ناخ

 گرمان نیستیم!ویران-ها و رفتارهای خودما اسیر دست ژن

 کندذهن چگونه بدن را کنترل می

ام، ریشه در تحقیقاتی ی باورها بر زیست شناسی کسب کردهی سیطرهاطالعاتی که من در مورد نحوه

ی عروق خونی( انجام های فرش کنندهی اندوتلیالی )یعنی سلولهای کلون شدهمورد سلول دارند که در

کنند و رفتار خود را بر اساس های اندوتلیالی کشت شده محیط را به دقت بررسی میام. سلولداده

اضافه ها مواد غذایی دهند. وقتی به محیط کشت آنآورند، تغییر میاطالعاتی که از محیط به دست می

کردند. وقتی ها با آغوش باز از این مواد غذایی پذیرایی کرده و به سمت آن حرکت میکردم، سلولمی

کردند که خود را از عوامل شدند و تالش میها از محرک دور میکردم، سلولها را سمی میمحیط آن
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ین تغییر رفتار را کنترل بار محافظت کنند. من در این تحقیقات روی کلیدهای ادراکی غشا، که ازیان

 کنند، تمرکز کرده بودم. می

داد. هیستامین ی پروتئینی بود که به هیستامین واکنش نشان میکلید اصلی مورد نظر من، یک گیرنده

در  H2و  H1کند. پی بردم که  دو نوع کلید در بدن نقش نوعی زنگ خطر محلی و موضعی را ایفا می

ی هیستامینی دهند. کلیدهای دارای گیرندههیستامین واکنش نشان میبدن وجود دارد که هر دو به 

H1  ،ها در محیط کنند، مانند همان رفتاری که سلولایجاد میمحافظتی  واکنشدر صورت فعال شدن

در صورت فعال شدن  H2ی هیستامینی دادند. کلیدهای حاوی گیرندهکشت سمی از خود نشان می

ها مواد غذایی هایی که در محیط کشت آنآورند، مانند رفتار سلولد میرا به وجو واکنش رشدنوعی 

 وجود دارد. 

پس از مدتی متوجه شدم که سیگنال واکنش اضطراری سراسری بدن یا همان آدرنالین نیز دو نوع 

مان های آدرنالین درست هدارد. گیرنده بتاو آلفا های ی آدرنالین به نام گیرندهکلید با دو نوع گیرنده

ی آدرنالینی آورد. اگر گیرندهها را به وجود میکنند که هیستامین آنرفتارهایی را در سلول ایجاد می

وجود داشته باشد، هنگام شناسایی آدرنالین نوعی واکنش محافظتی را به وجود  IMPآلفا در کلید 

لینی قبلی منجر به بروز ی بتا در کلید حضور داشته باشد، همان سیگنال آدرناآورد. اگر گیرندهمی

 (. Lipton et al., 1992شود )واکنش رشد می

زمان هیستامین و آدرنالین ترین کشف من زمانی بود که همها مسائل بسیار جالبی بودند؛ اما جالباین

های آدرنالین، که توسط سیستم عصبی مرکزی را وارد بافت کشت شده کردم. متوجه شدم که سیگنال
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های موضعی هیستامین غالب هستند. در اینجاست که آن سیاست اجتماعی ، بر سیگنالشوندترشح می

شود. فرض کنید شما کارمند بانک هستید. رئیس تر در موردش حرف زدم، وارد عمل میکه پیش

دهد. رسد و دستور مخالف آن را به شما میدهد. سپس مدیر کل از راه میشعبه به شما دستوری می

تان را دوست داشته باشید، دستور مدیر کل را اجرا ر پیروی خواهید کرد؟ اگر شغلاز کدام دستو

ها بر اساس آن بندی مشابهی وجود دارد که سلول خواهید کرد. در زیست شناسی بدن ما نیز اولویت

های موضعی در های آن با محرککنند، حتی اگر سیگنالاز دستورات سیستم عصبی مرکزی تبعیت می

 اشند. تضاد ب

کردم، چون معتقد بودم که این آزمایشات من راجع به این آزمایشات هیجان زیادی در خود حس می

اینکه  –های پرسلولی صادق است اند که در مورد ارگانیسمها آشکار کردهسلولیحقیقتی را در سطح تک

ی سیگنال سطهکند( بر بدن )که به واذهن )که از طریق آدرنالین سیستم عصبی مرکزی عمل می

ای به نگارش های آزمایشاتم را در مقالهخواستم داللتکند(، غالب است. میهیستامین موضعی عمل می

ای زیست شناختی سلولی بدن را در مقاله-خواهم پیوند ذهندر بیاورم، اما همکارانم وقتی فهمیدند می

وضیح رمزآلودی در مورد مفهوم و ام تمطرح کنم، نزدیک بود سکته کنند. به همین دلیل در مقاله

خواستند های آن اشاره کنم. همکارانم نمیداللت این تحقیق دادم، اما نتوانستم رک و سرراست به داللت

من این مفاهیم را در تحقیقم بگنجانم، چون ذهن مفهوم زیست شناختی قابل قبولی نیست. دانشمندان 

نوعی انرژی غیر موضعی « ذهن»باشد، قبول نیست. اگر ماده ن –زیست شناسی عقاید نیوتنی دارند 
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است که « باوری»گرایانه ندارد. متاسفانه این ادراک است و بنابراین ارتباطی به زیست شناسی ماده

 جهان کوانتومی نادرست بودن آن را با قاطعیت ثابت کرده است!

 : اثر باور97پالسیبو

آموزند که برخی ها میتواند بر بدن اثر بگذارد. آنیگیرند که ذهن متمام دانشجویان تا حدودی یاد می

شود. وقتی شان بهتر میها دارو داده شده است، حالکه به آن باور داشته باشندافراد اگر )به اشتباه( 

یا  اثر پالسیبوای مواجهیم که در علم پزشکی شود، با پدیدهبیماری با خوردن قرص شکر خوب می

)که یک سیستم درمانی  K-PSYCHگذار روش از دوستان من و بنیان 98ویلیامزدارونما نام دارد. راب 

ی بنامیم. من به نوبه اثر ادراکگوید بهتر است این پدیده را روان شناختی مبتنی بر انرژی است(  می

خوانم تا بر این نکته تأکید کنم که ادراکات، خواه صحیح باشند و خواه غیر می اثر باورخودم آن را 

 گذارند. یح، به یک اندازه بر رفتار و بدن ما تأثیر میصح

رساند. را قبول دارم و به نظرم این اثر به خوبی توانایی شفابخشی بدن/ذهن را به اثبات می باور اثرمن 

پالسیبو را در بدترین حالت به پزشکان قالبی و در بهترین حالت به « تماماً ذهنی»اما پزشکی سنتی اثر 

های پزشکی با سرعت از مبحث اثر پالسیبو رد دهد. در دانشکدهف و تلقین پذیر ربط میبیماران ضعی

 واقعی پزشکی مدرن یعنی دارو و جراحی برسند.  ابزارهایشوند تا دانشجویان بتوانند به می

                                                           
97 placebo 
98 Rob Williams 
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های پزشکی باید با اثر پالسیبو مانند یک مبحث عمده و جدی برخورد این اشتباه بزرگی است. دانشکده

نند. به باور من، در فرایند آموزش پزشکی باید به پزشکان آموزش داده شود که قدرت منابع درونی ک

تر از قدرت مواد شیمیایی و تیغ جراحی را به رسمیت بشناسند. پزشکان نباید قدرت ذهن را پایین

آن فاقد هوش  بدانند و از آن صرف نظر کنند. آنان باید از این اعتقاد دست بردارند که بدن و اجزای

 ی بیرونی نیاز داریم. مان به مداخلههستند و ما برای حفظ سالمتی

شود. اگر های تحقیقاتی برایشان صرف میای باشد که بودجهاثر پالسیبو باید یکی از موضوعات عمده

-ار انرژیی پزشکی بتوانند راهی برای استفاده از اثر پالسیبو پیدا کنند، خواهند توانست ابزمحققین حوزه

ای هم ندارد. محور موثری را برای درمان بیماری در اختیار پزشکان قرار دهند که هیچ عوارض جانبی

کنیم، اما من دانشمند گویند ما همین حاال هم از این ابزارها استفاده میمتخصصین انرژی درمانی می

، بهتر خواهیم توانست در محیط هستم و اعتقاد دارم که هر چه بیشتر از دانش پالسیبو سر در بیاوریم

 بالینی از آن استفاده کنیم. 

ی پزشکی عالوه بر تفکر جزم گرایانه به مالحظات به نظر من دلیل کنار گذاشته شدن ذهن از حیطه

گردد. اگر قدرت ذهن بتواند بدن بیمار شما را شفا بدهد، چه دلیلی دارد که بیمار نزد مالی نیز بر می

تر، چه دلیلی دارد پول خود را صرف خرید دارو کند؟ اخیراً با کمال تأسف ز آن مهمپزشک برود و یا ا

کنند دهند، بررسی میهای دارویی دارند بیمارانی را که به قرص شکر پاسخ میمتوجه شدم که شرکت

 های داروسازی از این قضیه. شرکتحذف کنندها را از آزمایشات بالینی تا بتوانند هر چه زودتر آن

ی درست به اندازه« قالبی»شان، دارونماها یا داروهای اند که در بیشتر آزمایشات بالینیبسیار ناراحت
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های (. شرکتGreenberg, 2003شوند )ها موثر واقع میی آنهای شیمیایی مهندسی شدهمعجون

تأییدیه بگیرند، اما شان از این کار این است که داروهای ناکارآمد نتوانند گویند که هدفداروسازی می

آید. به های دارونما تهدید بزرگی برای صنعت داروسازی به شمار میواضح است که اثربخشی قرص

های دارونما را شکست دهید، های داروسازی واضح است: اگر نتوانستید قرصنظر من پیغام شرکت

 ها را از رقابت حذف کنید. به همین سادگی!آن

دهند که اثر پالسیبو را در نظر بگیرند، بسیار عجیب است، زیرا برخی از نمیاینکه به پزشکان آموزش 

گویند تاریخ پزشکی به طور عمده تاریخ اثر پالسیبو است. در بخش اعظم تاریخ پزشکی، دانان میتاریخ

 های درمانی بدنامی که زمانیاند. برخی از روشکارآمدی برای مبارزه با بیماری نداشته پزشکان روش

کرد، عبارتند از: خون دادن، مداوای زخم با آرسنیک و روغن ها استفاده میجریان اصلی پزشکی از آن

مار که به اصطالح دوای تمام دردها بود. شکی نیست که آن زمان نیز برخی از بیماران، یعنی همان 

ها د، با همین درمانشود تأثیر زیادی از قدرت شفابخشی اثر پالسیبو بپذیرنیک سومی که تخمین زده می

شد. در دنیای امروز نیز وقتی پزشک با روپوش سفید و قاطعیت فراوان دارویی را شان خوب میحال

دهد، حال چه داروی و جواب هم می –دهد که این دارو جواب می کندباور میکند، بیمار تجویز می

 واقعی باشد و چه قرص شکر. 

ی کارکرد پالسیبو صرف نظر کرده است، اما اخیراً برخی از محققین هبا این که علم پزشکی عمدتاً از نحو

دهد کنند. نتایج این تحقیقات نشان میجریان اصلی پزشکی دارند توجه خود را به سمت آن معطوف می
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ی شود، بلکه حتی فناوری پیچیدههای مضحک قرن نوزدهمی ایجاد نمیکه اثر پالسیبو فقط در اثر درمان

 تواند اثر پالسیبو را ایجاد کند. ابزار پزشکی یعنی جراحی نیز می« ترینعینی»و  پزشکی مدرن

منتشر کردند  ژورنال پزشکی نیو انگلندتحقیقی را در  99ی پزشکی بیلورمحققین دانشکده 2002در سال 

ند، کردای در زانوی خود حس میکه در آن اثربخشی جراحی در بیمارانی که درد شدید و ناتوان کننده

ی اصلی این نویسنده 100(. دکتر بروس موزلی ,.2002Moseley et alمورد ارزیابی قرار گرفت )

دانند که در تمام جراحان خوب می»که جراحی زانو برای بیماران مفید است: « دانستمی»تحقیق 

اعث کرد متوجه شود که کدام بخش جراحی بموزلی داشت تالش می« جراحی اثر پالسیبو وجود ندارد.

شود. او در تحقیق خود بیماران را به سه گروه تقسیم کرد. موزلی غضروف رهایی بیماران از درد می

سازی کرد و موادی را ی زانوی گروه اول را تراشید. در گروه دوم، فقط مفصل زانو را پاکآسیب دیده

های استاندارد درمان شها، روکرد اثر التهابی دارند. هر دوی این روشاز آن خارج کرد که گمان می

حس های دیگر بیبود. بیماران این گروه مانند گروه« قالبی»آرتروز زانو هستند. گروه سوم گروه جراحی 

کرد زد و رفتار میزد و سپس طوری حرف میها میشدند؛ موزلی سه برش استاندارد روی زانوی آنمی

صدای فرایند شستشوی مفصل زانو را نیز ایجاد او حتی  –کند ها را عمل میکه گویی دارد واقعاً آن

های زد. برای هر سه گروه مراقبتها را مانند عمل واقعی بقیه میدقیقه، موزلی زخم 40کرد. پس از می

 ی ورزشی در آن وجود داشت. شد که یک برنامهبعد از عمل یکسانی تجویز می
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هایی که مورد جراحی قرار گرفته رفت، گروهینتایج تحقیق موزلی را شوکه کرد. همانطور که انتظار م

رغم این ی دو گروه دیگر بهبود پیدا کرد! علیبودند، بهبود پیدا کردند. اما گروه پالسیبو نیز به اندازه

شد، نتایج این دالر انجام می 5،000ای حدود جراحی آرتروز زانو با هزینه 650،000واقعیت که ساالنه 

ی مهارت من به عنوان جراح هیچ سودی برای بیمارانم ندارد. تمام فایده»بود:  تحقیق برای موزلی روشن

این نتایج خیره کننده در اخبار تلویزیون هم نشان « شود.جراحی آرتروز زانو از اثر پالسیبو ناشی می

زی رفتند و بسکتبال باداده شد. در این خبرها اعضای گروه پالسیبو نشان داده شد که داشتند راه می

نبودند. بیماران گروه  قادر به انجام آن« عمل جراحی»کردند که قبل از کردند؛ یعنی کارهایی میمی

ها قالبی بوده است. یکی از اعضای گروه پالسیبو به نام پالسیبو تا دو سال متوجه نشدند که جراحی آن

هایش بسکتبال بازی کند. او در توانست با نوهرفت، حاال میکه قبل از جراحی با عصا راه می 101تیم پرز

در »هایش خالصه کرد: ی دیسکاوری هلث، ناخواسته مضمون این کتاب را در گفتهمصاحبه با شبکه

تواند دانم که ذهن میاین دنیا همه چیز ممکن است، فقط باید ذهن خود را به آن معطوف کنی. من می

 «معجزه کند.

های دیگری مانند آسم و پارکینسون نیز مفید درمان بیماریدهد که اثر پالسیبو در تحقیقات نشان می

پزشک روان 102کنند. طوری که والتر برواناست. دارونماها در درمان افسردگی فوق العاده عمل می

های دارونما در درمان افسردگی مالیم یا متوسط کند قرصی پزشکی دانشگاه براون، توصیه میدانشکده

توان به بیماران گفت که داروی (. میBrown, 1998رد استفاده قرار بگیرند )به عنوان اولین درمان مو
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دهد که دهد. تحقیقات نشان میها هیچ جزء فعالی ندارد؛ این مسئله اثربخشی دارو را کاهش نمیآن

 گذارند. های دارونما همچنان اثر خود را میحتی اگر افراد بدانند که دارویی هم در کار نیست، قرص

ی از مدارک موجود در اثبات قدرت پالسیبو گزارشی است که سازمان سالمت و نیروی انسان یک 

آمریکا منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که تنها نصف بیمارانی که افسردگی شدید دارند 

ند، کنیابند، حال آنکه این مقدار برای کسانی که دارونما مصرف میکنند، بهبود میو دارو مصرف می

(. قدرت اثر پالسیبو ممکن است از این رقم هم بیشتر باشد، زیرا Horgan, 1999دو سوم است )

برند که دارند داروی واقعی مصرف بسیاری از شرکت کنندگان به خاطر عوارض جانبی داروها پی می

ان متوجه شوند. وقتی این بیمارکنند، حال آنکه مصرف کنندگان دارونما به این عوارض دچار نمیمی

ها داده به آن واقعیکه قرص  باور کردندکنند، یعنی وقتی شدند که دارند داروی واقعی مصرف می

 گیرند. شود، بیش از پیش در معرض اثر پالسیبو قرار میمی

میلیارد  8.2ی پالسیبو، اصاًل جای تعجب ندارد که منتقدین به صنعت با توجه به قدرت خارق العاده

کنند که در تبلیغات خود راجع به اثربخشی تازند و آن را متهم میضد افسردگی می دالری داروهای

در « داروهای جدید امپراطور»ای تحت عنوان مقاله 2002کند. در سال نمایی میداروهایش بزرگ

استاد  103شناسی آمریکا منتشر شد که در آن ایروینگ کرشانجمن روان پیشگیری و درمانی نشریه

بر اساس آزمایشات بالینی اعالم کرد که هشتاد درصد اثربخشی  104ی دانشگاه کنتیکتشناسروان
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(. کرش برای Kirsch et al., 2002توان به اثر پالسیبو نسبت داد )داروهای ضد افسردگی را می

مجبور شد به  2001دسترسی به اطالعات آزمایشات بالینی مرتبط با داروهای ضد افسردگی، در سال 

ها داد. دادهدی اطالعات متوسل شود: سازمان غذا و دارو این اطالعات را در اختیار او قرار نمیقانون آزا

ترین داروهای ضد افسردگی انجام دهد که در بیش از نصف آزمایشات بالینی که بر روی مهمنشان می

ی با شبکه مصاحبهاند از دارونما، یعنی قرص شکر، بهتر عمل کنند. کرش در اند، داروها نتوانستهشده

دهی دارونما در مقیاسی بالینی، که دهی دارو با میزان جوابتفاوت میزان جواب»دیسکاوری هلث گفت 

اند، به طور میانگین کمتر از دو نمره بود. یعنی تفاوت بسیار هایش از پنجاه تا شصت تعریف شدههنمر

 «ست.ناچیزی وجود دارد. این تفاوت از نظر بالینی معنادار نی

های ضد افسردگی وجود دارد، این است که عملکرد واقعیت جالب دیگری که در مورد اثربخشی قرص

دهد که اثر پالسیبوی این شود و این نشان میها در آزمایشات بالینی سال به سال بهتر میاین قرص

های ضد قرصها بیشتر اثربخشی گردد. هرچه رسانهبر می ها تا حدودی به تبلیغات گستردهقرص

اند! اکنون ما در فرهنگی زندگی شود. باورها مسریها بیشتر میافسردگی را جار بزنند، اثربخشی آن

 کنند. کنند؛ و کار هم میهای ضد افسردگی کار میکه قرص باور دارندکنیم که مردمش می

ای امتحان اثربخشی در آزمایشی بالینی بر 1997طراح داخلی اهل کالیفرنیا در سال  105یانیس شونفلد

ی قرص افکسور شرکت کرد. او وقتی فهمید که در تمام این مدت دارونما مصرف کرده بود، به اندازه

های ی او را درمان کرده بود، بلکه چنانکه در اسکنها نه تنها افسردگی سی سالهپرز شوکه شد. این قرص
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 Leuchter etد زیادی افزایش داده بود )پیشانی او را نیز تا حشد، فعالیت قشر پیشمغزی دیده می

al., 2002کند، بدون شک بر (. این فقط ذهن او نبود که بهبود پیدا کرده بود. وقتی ذهن تغییر می

کرد، که یکی از اثرات جانبی شایع افکسور گذارد. شونفلد حالت تهوع نیز پیدا میزیست شما اثر می

کنند و سپس پی که در اثر استفاده از دارونما بهبود پیدا میی بیمارانی بود است. او نیز مانند بقیه

او شک نداشت که پزشکان هنگام چسباندن  –ها داروی واقعی نبوده است برند که قرص مصرفی آنمی

کرده دارو بوده است. او اصرار ها اشتباه کرده بودند، چون مطمئن بود که آنچه مصرف میبرچسب

اره مدارک را بررسی کنند تا کامالً مطمئن شوند که او دارو مصرف نکرده کرد که محققین باید دوبمی

 است. 

 نوسیبو: قدرت باورهای منفی

بسیاری از اعضای صنف پزشکی از اثر پالسیبو خبر دارند، اما تعداد بسیار کمی مفهوم این اثر را در 

از افسردگی و درد زانو نجات تواند شما را اند. اگر تفکر مثبت میبررسی کرده 106شفایی-ی خودزمینه

ی تان بیاورد. وقتی ذهن به واسطهتواند به سر زندگیدهد، به این فکر کنید که تفکر منفی چه بالیی می

ی پالسیبو را داریم. برعکس، اگر همین ذهن با تلقین شود، پدیدهتلقین مثبت سبب افزایش سالمتی می

 شود. گفته می نوسیبورات منفی، اثر منفی به سالمتی جسم آسیب برساند، به این اث

مند باشد و شما هر بار که به ی اثر پالسیبو قدرتتواند به اندازهی پزشکی، اثر نوسیبو میدر حیطه

های توانند پیامروید باید به این مسئله توجه کنید. پزشکان با گفتار و رفتار خود میمطب پزشک می
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جا و غیر ضروری هستند. هایی که به نظر من کاماًل بیل کنند، پیامای را به بیماران منتقناامید کننده

او در تزریق امید به بیمارانش باعث شد دیگر نتواند  کند که ناتوانیبرای مثال آلبرت میسون فکر می

شما شش ماه بیشتر »ی این جمله است: بیماران ایکتیوز را شفا دهد. مثال دیگر این پدیده، قدرت بالقوه

تان را باور کنید، به احتمال زیاد حتی شش ماه اگر تصمیم بگیرید که حرف پزشک« نخواهید ماند. زنده

 هم زنده نخواهید ماند. 

ی دیسکاوری از شبکه 2003که در سال « پالسیبو: ذهن باالتر از پزشکی»ی در این فصل زیاد از برنامه

های پزشکی. ترین پروندهی خوبی بود از جالبخالصه ام، چون این برنامههلث پخش شد، استفاده کرده

پزشک اهل نشویل بود که به مدت  107های جالب این برنامه مربوط به کلیفتون میدوریکی از بخش

 108بیماری به نام سم لوند 1974ی اثر نوسیبو فکر کرده بود. میدور در سال سی سال به قدرت بالقوه

و به سرطان مری مبتال شده بود؛ آن زمان این بیماری ی کفش بود ی بازنشستهداشت که یک فروشنده

ی اعضای صنف پزشکی آمد. سرطان لوند مداوا شد، اما همهدرصد کشنده به حساب می 100

که سرطان مری عود خواهد کرد. به همین دلیل اصالً عجیب نبود که لوند چند هفته « دانستندمی»

 اش درگذشت. پس از تشخیص بیماری

بعد از مرگ لوند آشکار شد، زیرا کالبد شکافی نشان داد که او سرطان چندانی در بدن مسائل عجیب 

اش وجود داشت؛ توانست عامل مرگ او باشد. دو نقطه در کبد و یکی در ریهخود نداشت و سرطان نمی
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کردند باعث مرگ او شده است، وجود نداشت. میدور اما هیچ اثری از سرطان مری، که همه فکر می

اگر عامل مرگ « او از سرطان نمرد، بلکه همراه با سرطان مرد.»ی دیسکاوری هلث گفت: شبکهبه 

باور سرطان مری نبود، پس چه چیزی باعث مرگ لوند شده بود؟ آیا او به این دلیل مرده بود که 

من »خواهد مرد؟ این پرونده سه دهه بعد از مرگ لوند، هنوز هم میدور را رها نکرده است:  کرده بود

کردند او سرطان ی اطرافیانش فکر میکرد سرطان دارد. همهمیکردم او سرطان دارد. او فکر فکر می

دهند که پزشکان، موارد دردسرآفرین اثر نوسیبو نشان می« دارد... آیا من امید را از او سلب کرده بودم؟

توانند امید تید و به این ترتیب میتوانند شما را به این باور برسانند که ضعیف هسوالدین و معلمان می

 را از شما سلب کنند.

مان را هم تحت گذارند، تمام ابعاد زندگیمان اثر میباورهای مثبت و منفی ما عالوه بر اینکه بر سالمتی

دهند. در مورد کارآیی خطوط تولید و در مورد قدرت ذهن حق با هنری فورد بود که الشعاع قرار می

به مفهوم « توانید... حق با شماست.توانید یا اگر معتقد باشید که نمیتقد باشید که میاگر مع»گفت: می

محابا سر کشید. گفت عامل وباست، بیای را که علم پزشکی میکار آن مردی فکر کنید که جام باکتری

توانایی خود  ای بهسوزند. اگر این افراد لحظهروند و نمیبه کسانی فکر کنید روی زغال گداخته راه می

تان را نسبت شک کنند، پاهایشان خواهد سوخت. باورهای شما مانند لنزهای دوربین هستند و نگرش

کند. هر گاه حقیقتاً پی دهند. و زیست شناسی شما نیز خود را با این باورها سازگار میبه دنیا تغییر می

خواهیم آورد. شاید نتوانیم رمزهای  بردیم که باورهایمان چنین قدرتی دارند، کلید آزادی را به دست

 توانیم ذهن خود را تغییر دهیم. مان را به آسانی تغییر دهیم، اما میی ژنینقشه
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های قرمز و سبز. به دهم، عینکهایم دو دسته عینک پالستیکی به شرکت کنندگان میمن در سخنرانی

گویم که ها مینگاه کنند. سپس به آنی خالی گویم که یک رنگ را انتخاب کرده و به صفحهها میآن

وقتی تصویر بعدی را دیدند، پیغام موجود در آن را با صدای بلند بخوانند. شرکت کنندگانی که عینک 

؛ «ی عشقخانه»ای زیبا که رویش نوشته شده بینند: کلبهاند، چنین تصویری میقرمز به چشم زده« باور»

اند، کسانی هم که عینک سبز زده«. کنممن با عشق زندگی می»: گل و آسمان آفتابی به همراه این پیام

زند؛ ی تاریک و ترسناک پرسه میبینند که در بیرون یک خانهآسمانی تیره، خفاش، مار و روحی را می

تمام شرکت کنندگان تصویر یکسانی را « کنم.من با ترس زندگی می»ی دوم این است: پیغام دسته

زنند و نصف دیگر داد می« کنممن با عشق زندگی می»زنند: کت کنندگان داد میبینند، اما نصف شرمی

ی شود و من نیز به نوبههمین مسئله سبب حیرت شرکت کنندگان می«. کنممن با ترس زندگی می»

 برم. ها لذت میخودم از دیدن حیرت آن

ها نشان دهم، ت که به آنخواهم که رنگ دیگر را به چشم بزنند. هدفم این اسها میسپس از آن

توانید با باورهایی به رنگ گل سرخ به زندگی خود توانند انتخاب کنند که چه چیزی را ببینند. میمی

ای به چشم بزنید تا همه توانید عینک تیرهشوند. یا میتان مینگاه کنید، باورهایی که باعث رشد بدن

توانید از پیش در برابر بیماری آسیب پذیر گرداند. می تان را بیشچیز را برایتان سیاه کند و بدن/ذهن

توانم با عشق زندگی کنید یا تصمیم بگیرید که با ترس زندگی کنید. انتخاب با شماست! من همین را می

تان در واکنش به این به شما بگویم که اگر انتخاب کنید که در دنیایی پر از عشق زندگی کنید، بدن

شد. اگر تصمیم بگیرید که در دنیایی تاریک و پر از ترس زندگی کنید، سالمتی تر خواهد تصمیم سالم
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تان را وارد حالت واکنش دفاعی خواهید تان به خطر خواهد افتاد، زیرا از نظر فیزیولوژیکی بدنبدن

 کرد. 

ن دلیل راز زندگی این است که یاد بگیرید از ذهن خود برای افزایش رشد و تعالی استفاده کنید؛ به همی

ام. البته این راز زندگی، چندان هم راز گذاری کردهنام زیست شناسی باورهااست که این کتاب را 

شود. معلمانی مانند بودا و عیسی مسیح هزاران سال است که همین داستان را به ما محسوب نمی

کنند، ما را کنترل میها نیستند که زندگی دهد. این ژنگویند. حاال علم نیز همین راه را نشان میمی

 اید!بلکه باورهایمان هستند... ای کسانی که ایمان نیاورده

خواهم توضیح دهم که این فکر محل خوبی است برای ورود به فصل بعد؛ چرا که در فصل آینده می

گذارند. اما زیستن با عشق و زیستن با ترس چگونه اثرات مخالف هم را در بدن و ذهن بر جای می

اینکه این فصل را با هم ترک کنیم، دوست دارم دوباره تأکید کنم که اگر در تمام زندگی خود پیش از 

عینکی به رنگ گل سرخ بر چشم داشته باشید، نه تنها این کارتان هیچ ایرادی ندارد، بلکه برای تقویت 

ند که برای داشتن های زیستی هستهایتان دقیقاً به چنین عینکی نیاز دارید. افکار مثبت از ضرورتسلول

 ها توسل بجوییم. به قول مهاتما گاندی: یک زندگی شاد و سالم باید به آن

 شوندباورهای شما به افکارتان تبدیل می

 شوندافکار شما به گفتارتان تبدیل می

 شودتان تبدیل میگفتار شما به اعمال

 شوندتان تبدیل میاعمال شما به عادات
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 شوندن تبدیل میهایتاعادات شما به ارزش

 شوند.های شما به تقدیرتان تبدیل میارزش
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 6فصل 

 رشد و محافظت

 

توان از نظر تکامل ساز و کارهای زیادی برای زنده ماندن به ما داده است. این ساز و کارها را می

ارهای بنیادینی عملکردی به دو دسته تقسیم کرد: رشد و محافظت. ساز و کارهای رشد و محافظت رفت

ها نیاز دارد. شک ندارم که به اهمیت مراقبت از خود هستند که یک ارگانیسم برای زنده ماندن به آن

سال باشید و حتی اگر بزرگ –واقف هستید. اما شاید ندانید که رشد نیز برای زنده ماندن مهم است 

شوند و به جایگزین نیاز پیدا ده میدیگر قدتان رشد نکند. هر روزه میلیاردها سلول در بدن شما فرسو

شود. بدن ی شما تعویض میکنند. برای مثال، هر هفتاد و دو ساعت یک بار کل پوشش سلولی رودهمی

 ها، هر روز مجبور است انرژی زیادی را مصرف کند. برای تداوم بخشیدن به این جایگزینی مداوم سلول

این بار نیز در همان آزمایشگاه سابق به اهمیت رفتارهای اید. حاال دیگر با محل کشفیات من آشنا شده

ها را مشاهده کرده و در مورد سلولیرشد و محافظت پی بردم، همان آزمایشگاهی که در آن رفتار تک

های اندوتلیال انسان متوجه اجتماعات پرسلولی اطالعات کسب کرده بودم. در حین کلون کردن سلول

ها از شیر کوهی کنم، درست همانطور که انسانها اضافه حیط کشت آنشدم که اگر مقداری سم به م

ها درست همانطور که . این سلولگیرندفاصله می ها نیز از سمکنند، سلولو از دست زورگیرها فرار می

رفتند. این حرکات روند، به سمت مواد غذایی میها به سمت صبحانه، ناهار، شام و عشق میانسان
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دهد. های محیطی نشان میای هستند که سلول به محرکهای سادهورد از واکنشمتضاد، دو م

ی حیات، مثالً غذا، حرکت های حفظ کنندهی واکنش رشد این است که  به سمت سیگنالمشخصه

ای مانند سموم نیز ویژگی واکنش محافظت است. شایان های تهدید کنندهکند؛ دور شدن از سیگنالمی

ها نه باعث بروز واکنش رشد های محیطی خنثی هستند؛ این محرکی از محرکذکر است که برخ

 شوند و نه واکنش محافظت. می

های پرسلولی تحقیقات من در استنفورد نشان داد که این رفتارهای رشد/محافظت برای بقای ارگانیسم

دها سال تکامل حاصل مانند انسان نیز ضروری هستند. اما این ساز و کارهای مخالف هم که طی میلیار

زمان با هم عملکرد توانند هماند، ایرادی هم دارند. چنانکه پیداست ساز و کارهای رشد و بقا نمیشده

زمان هم جلو بروند و هم عقب بیایند. توانند همها نمیبهینه داشته باشند. به عبارت دیگر، سلول

کردم، برای تغذیه آناتومی بررسی می ها راهای عروق خونی انسان که من در استنفورد آنسلول

دادند و برای واکنش محافظت آناتومی میکروسکوپی کاماًل میکرسکوپی خاصی را از خود بروز می

زمان هر دو پیکربندی را در خود به وجود توانستند همها نمیدادند. این سلولمتفاوتی را نشان می

 (. Lipton et al., 1991بیاورند )

شوند، به ناچار رفتارهای رشد خود را محدود ها وقتی وارد حالت محافظت میمانند سلول ها نیزانسان

تان را کنید، اصالً فکر خوبی نیست که انرژیکنند. وقتی دارید از دست یک شیر کوهی فرار میمی

تان یبهتر است تمام انرژ –یعنی، از دست شیر فرار کنید  –صرف رشد کنید. برای اینکه زنده بمانید 
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دهید. وقتی ذخایر انرژی در اختیار واکنش محافظت قرار گرفت، را در اختیار واکنش ستیز و گریز قرار 

 شود. واکنش رشد به ناچار محدود می

شود؛ اما های مورد نیاز هدایت میها و اندامپس هنگام بروز واکنش محافظت، انرژی به سمت بافت

ست و دلیل دیگری نیز دارد. برای انجام فرایندهای رشد باید متوقف شدن رشد فقط به همین دلیل نی

ارگانیسم و محیط برقرار شود. برای مثال غذا خورده شود و مواد زاید دفع  ای بینی آزادانهمبادله

 شوند. اما برای محافظت باید سیستم بسته شود تا ارگانیسم مورد نظر از تهدیدات بیرونی حفظ شود. 

ساز است، زیرا این فرایندها عالوه بر اینکه دهای رشد از یک جهت دیگر نیز مشکلمتوقف کردن فراین

ی واکنش محافظت انرژی نیز مورد نیازند. در نتیجه بروز پیوسته تولیدکنند، برای انرژی مصرف می

هر چه بیشتر در حالت محافظت بمانید، رشدتان بیشتر  کند.بخش جلوگیری میاز ایجاد انرژی حیات

 تواند ما را تا سرحد مرگ پیش ببرد.  افتد. خاموشی فرایندهای رشد میخطر میبه 

رویم. واکنش رشد/محافظت در  جای شکر دارد که بیشتر ما تا سرحد مرگ در این راه پیش نمی

الزم نیست تمام پنجاه  –ندارد « یا این یا آن»ها حالت سلولیهای پرسلولی برخالف تکارگانیسم

هایی زمان با هم در حالت رشد یا در حالت محافظت باشند. نسبت سلولل بدن شما همتریلیون سلو

گیرند به شدت تهدیدهای درک شده بستگی دارد. استرس ناشی از این که در حالت محافظت قرار می

شود و سرزندگی و تهدیدها ممکن است شما را نکشد، اما باعث توقف مزمن ساز و کارهای رشد می

خواهید این سرزندگی را به طور کند. همچنین الزم به ذکر است که اگر میاز شما سلب میطراوت را 

زا را حذف کنید، زا اکتفا کنید. اگر عوامل استرسکامل تجربه کنید، نباید فقط به حذف عوامل استرس
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حذف  محافظت خواهید رسید. برای شکوفایی کامل باید عالوه بر-ی وسط پیوستار رشدتازه به نقطه

ی تحریک فرایند زا، فعاالنه در پی زندگی شاد، عاشقانه و رضایت بخشی باشیم که زمینهعوامل استرس

 رشد را فراهم کند.  

 زیست شناسی سیستم دفاع وطنی

ی شوند. وظیفههای پرسلولی، رفتارهای رشد/محافظت توسط سیستم عصبی کنترل میدر ارگانیسم

های رفتاری مناسب را محیطی را بررسی و تفسیر کرده و واکنش هایسیستم عصبی است که سیگنال

های دهی کند. در یک اجتماع پرسلولی، سیستم عصبی همانند دولت عمل کرده و فعالیتسازمان

ای را در محیط کند. وقتی سیستم عصبی عامل تهدید کنندهدهی میخود را سازمان شهروندان سلولی

 کند. ا از خطر موجود آگاه میها رتشخیص دهد، اجتماع سلول

اند. بدن در حقیقت دو سیستم محافظتی جداگانه دارد که هر دو برای صیانت از حیات بدن ضروری

یا محور  HPAکند. این سیستم محور محافظت می بیرونیهای سیستم اول از بدن در برابر تهدید

علیه بدن وجود نداشته باشد، محور  فوق کلیه نام دارد. تا وقتی که تهدیدی-هیپوفیز-هیپوتاالموس

HPA  غیر فعال است و فرایند رشد بدن ادامه دارد. اما وقتی هیپوتاالموِس مغز تهدیدی محیطی را

ی غده»ی هیپوفیز یا کند. غدهرا فعال می HPAی هیپوفیز، محور درک کرد، با ارسال سیگنال به غده

ل این اجتماع را برای مقابله با تهدید پیش آمده، وظیفه دارد که تمام پنجاه تریلیون سلو« ارباب

 دهی کند. سازمان
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افکتور، را به یاد خود بیاورید -های رسپتورواکنش غشای سلول، یعنی همان پروتئین-ساز و کار محرک

ها هستند. هیپوتاالموس مانند پروتئین رسپتور های رفتاری این پروتئینهیپوتاالموس و هیپوفیز معادل –

ی هیپوفیز نیز شبیه پروتئین افکتور کند؛ عملکرد غدههای محیطی را دریافت و شناسایی میلسیگنا

ی هیپوفیز در واکنش به تهدیدهای محیط بیرونی، کند. غدههای بدن را وارد عمل میاست، زیرا اندام

 بدن را آغاز کنند. « ستیز و گریز»کند که باید واکنش ها را آگاه میدهد و آنبه غدد فوق کلیه پیام می

زا به صورت یک آبشار ساده است: های استرستوسط محرک HPAساز و کار فنی فعال شدن محور 

ی کورتیکوتروپین هیپوتاالموس در واکنش به ثبت شدن ادراک استرس در مغز، عامل آزاد کننده

(CRFرا تولید به سمت غده )کند. ی هیپوفیز ارسال میCRF ی هورمون را در دههای ترشح کننسلول

( را تولید و وارد جریان ACTHهای آدرنوکورتیکوتروپیک )ها هورمونکند و این سلولهیپوفیز فعال می

رساند و در آنجا باعث آغاز ترشح خود را به غدد فوق کلیه می ACTHکنند. سپس خون می

های بدن را لکرد اندامهای استرس عمشود. این هورمونمی« ستیز و گریز»های فوق کلیوی هورمون

هماهنگ کرده و قدرت فیزیولوژیکی بیشتری را برای مقابله با خطر و یا فرار از آن، در اختیار بدن قرار 

 دهند.می

اند، عروق های استرسی که وارد جریان خون شدهوقتی زنگ هشدار فوق کلیه به صدا درآمد، هورمون

برند تا ما بتوانیم با های دست و پا میرا به سمت بافتکنند و خون ی گوارش را منقبض میخونی لوله

های احشایی بدن های حرکتی فرستاده شود، در اندامخطر مقابله کنیم. خون قبل از اینکه به سمت اندام

های حرکتی که در واکنش ستیز و گریز انجام جمع شده بود. توزیع مجدد خون احشایی در اندام
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های احشایی اگر خون کافی دریافت نکنند، گیرد؛ اندامتبط با رشد را میشود، جلوی عملکردهای مرمی

های احشایی کارهایی مانند گوارش، جذب، دفع و توانند عملکرد مناسبی از خود نشان دهند. اندامنمی

کنند. به این ترتیب ها و تولید انرژی در بدن ضروری هستند، متوقف میغیره را که برای رشد سلول

گیرد و با مختل کردن تولید انرژی حیاتی در بدن، بقای سترس جلوی فرایندهای رشد را میواکنش ا

 اندازد. آن را به خطر می

 

دومین سیستم محافظتی بدن سیستم ایمنی است که از بدن در برابر تهدیدهای ایجاد شده در زیر 

کند. اگر سیستم ایمنی فعال شود، ها، محافظت میها و ویروسپوست، مثاًل تهدیدهای ناشی از باکتری

تواند بخش زیادی از انرژی موجود در بدن را مصرف کند. برای اینکه بدانید این سیستم چقدر می

سرکوب 
 سیستم ایمنی

ستیز 
و 

 گریز

های هورمون
 استرس
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هایی مانند آنفلوانزا تان با عفونتشوید و بدنکند، به این فکر کنید که وقتی بیمار میانرژی مصرف می

واکنش ستیز و گریز بدن را  HPAشوید. وقتی محور یکند، چقدر ضعیف میا سرماخوردگی مبارزه می

کنند تا در های فوق کلیوی به طور مستقیم عملکرد سیستم ایمنی را سرکوب میفعال کرد، هورمون

ی سرکوب فعالیت سیستم های استرس آنقدر در زمینهمصرف انرژی صرفه جویی به عمل آید. هورمون

دهند تا سیستم ی پیوند میا را به بیماران دریافت کنندههکنند که پزشکان آنایمنی قوی عمل می

 شان بافت بیگانه را پس نزند. ایمنی

چرا باید سیستم فوق کلیه سیستم ایمنی را خاموش کند؟ فرض کنید که در ساواناهای آفریقا در چادر 

هم دارید. ناگهان  کنید و اسهال شدیدیاید و دارید با یک عفونت باکتریایی مبارزه میخود دراز کشیده

رسد. مغز باید تصمیم بگیرد که کدام یک از این دو، تان میاز بیرون چادر صدای غرش شیر به گوش

ها را تری است. اگر قرار باشد شیر شما را بخورد، چه فایده دارد که بدن شما باکتریتهدید بزرگ

د و انرژی را در اختیار سیستم ستیز دارها دست بر میشکست دهد؟ بنابراین بدن از مبارزه با باکتری

دهد تا شما بتوانید از مواجهه با این شیر، جان سالم به در ببرید. بنابراین یکی از و گریز قرار می

 کند. ها را مختل میاین است که مبارزه با بیماری HPAپیامدهای فرعی فعالیت محور 

کند. پردازش اطالعات در مغز پیشین که توانایی تفکر ما را نیز مختل می HPAفعال کردن محور 

های انعکاسی است که در مغز پسین تر از پردازش فعالیتجایگاه استدالل و منطق است، بسیار آهسته

تر انجام شود، احتمال زنده ماندن شود. در حالت اضطراری، هر چه پردازش اطالعات سریعانجام می

کنند و عملکرد روق خونی مغز پیشین را منقبض میهای استرس عشود. هورمونارگانیسم بیشتر می
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پیشانی مغز را نیز که های استرس فعالیت قشر پیشدهند. عالوه بر این، هورمونآن را کاهش می

ها کند. در حالت اضطراری جریان خون و هورمونجایگاه کنش ارادی و آگاهانه است، سرکوب می

های حیاتی است و رفتار ستیز و گریز جایگاه انعکاس شوند مغز پسین فعال شود. مغز پسینباعث می

کند. سرکوب فعالیت ذهن آگاه و کُند ما برای افزایش شانس بقا ضروری است، را به خوبی کنترل می

 Takamatsu et al., 2003; Arnsten andای نیز در بر دارد... کاهش آگاهی و هوش )اما هزینه

Goldman-Rakic, 1998; Goldstein et al., 1996 .) 

 ترس قاتل است

ها مانند یک شیر درنده بود( یادتان هست که وقتی دانشجویان کارائیبی در امتحان من )که برای آن

ای داشتند؟ اگر این دانشجویان همانطور در میان زدهزده و نگاه یخی بهتمردود شدند، چه قیافه

توانستند عملکرد مطلوبی ات پایان ترم نیز نمیماندند، شکی نیست که در امتحانهای خود باقی میترس

شود. معلمان همیشه با ترسد، خنگ میاز خود به نمایش بگذارند. حقیقت این است که انسان وقتی می

اند که در امتحان عملکرد خوبی ندارند. استرسِ امتحان این دانش آموزان را فلج دانش آموزانی طرف

زنند، های نادرست را عالمت میلرزند، جوابانی که از ترس میکند و این دانش آموزان با دستمی

اند، توانند به اطالعاتی که در تمام طول ترم کسب و در مغز خود ذخیره کردهاند و نمیچون ترسیده

 دسترسی پیدا کنند. 

ای است که برای استرس حاد طراحی شده است. اما این سیستم ساز و کار فوق العاده HPAسیستم 

عینی « تهدیدهای»کنیم، زایی که ما تجربه میاید همیشه فعال باشد. در دنیای امروز، عوامل استرسنب
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ها واکنش نشان دهیم و سپس برویم ها را شناسایی کنیم، به آنو حادی نیستند که به آسانی بتوانیم آن

بریم و ابل رفع به سر میهای غیر قی انبوهی از نگرانیمان. ما پیوسته در محاصرهدنبال کار و زندگی

ها تهدیدی فوری ی امروز هستیم. این نوع نگرانیهمیشه نگران زندگی شخصی، شغل و دنیای جنگ زده

شوند سطح کنند و باعث میرا فعال می HPAکنند، اما با این وجود محور برای بقای ما ایجاد نمی

 های استرس ما به صورت مزمن باال بماند. هورمون

بار باال ماندن سطح آدرنالین، اجازه بدهید از مسابقات دو برایتان مثال ن دادن اثرات زیانبرای نشا

با عالمت »گیرند. وقتی فرمان بیاورم. گروهی از ورزشکاران بسیار ورزیده و سالم در خط شروع قرار می

عالمت دهنده دهند. سپس فرد شنوند، دست و زانوی خود را در جایگاه شروع دو قرار میرا می« من

اندازند و عضالت خود ورزشکاران وزن خود را روی انگشتان دست و پا می« آماده باشید.»زند داد می

کند آدرنالین را ترشح می شان هورمونشوند، بدنمی« آماده باش»کنند. وقتی وارد حالت را سفت می

هستند « شروع»ان منتظر فرمان تا عضالت را برای کار سختی که پیش رو دارند، آماده کند. ورزشکار

ی عادی، این خستگی شود. در یک مسابقهکم در انتظار برای شروع مسابقه خسته میهایشان کمو بدن

ی خیالی ما فرمان شود. اما در مسابقهصادر می« شروع»کشد و فرمان تنها یک یا دو ثانیه طول می

رسد. ورزشکاران در جایگاه شروع منتظرند، نمی کند، هرگز فراکه ورزشکاران را وارد عمل می« شروع»

ای که هرگز شروع شان در حین آماده شدن برای مسابقهشان پر از آدرنالین شده است و بدنخون

شود. مهم نیست بدن این ورزشکاران چقدر آماده باشد؛ ظرف چند ثانیه از فرط نخواهد شد، خسته می

 خستگی بر زمین خواهند افتاد. 
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هشیار -دهد که سبک زندگی فوقکنیم و تحقیقات نشان میزندگی می« آماده باش»دنیای  ما در یک

ما را فعال کرده  HPAمدام محور  زای روزمرهمان دارد. عوامل استرسما تأثیر شگرفی بر سالمتی بدن

دن ما کنند، بکنند. بر خالف ورزشکارانی که در مسابقات شرکت میمان را برای عمل آماده میو بدن

های شود. تقریباً تمامی بیماریمان خالص نمیهای مزمنها و نگرانیهیچ گاه از دست فشار ناشی از ترس

 Segerstrom andاند )شوند، به استرس مزمن ربط داده شدهها مبتال میای که افراد به آنعمده

Miller, 2004; Kopp and Rethelyi, 2004; McEwen and Lasky, 2002; McEwen and 

Seeman, 1999.) 

چاپ شد، محققین این مسئله را بررسی کردند  ساینسدر ژورنال  2003در تحقیق مهمی که در سال 

کنند، مصرف می 110و زولوفت 109مانند پروزاک SSRIهای ضد افسردگی که چرا بیمارانی که قرص

کشد تا بیمار احساس یشود. از زمان شروع مصرف قرص حدود دو هفته طول مشان خوب نمیفوراً حال

ی شود. در این تحقیق معلوم شد که در افراد افسرده تقسیم سلولی در ناحیهکند که حالش دارد بهتر می

هیپوکامپ مغز )بخشی از سیستم عصبی که در حافظه نقش دارد( به شدت کاهش یافته است. وقتی 

اشی از این داروها را در خود حس کم تغییرات نگذشت و بیمار کم SSRIچند هفته از مصرف داروهای 

گیرند. این تحقیق و تحقیقات زمان با این تغییرات تقسیم خود را از سر میهای هیپوکامپ همکرد، سلول

و به هم « عدم توازن شیمیایی»گوید افسردگی صرفاً در اثر بروز کنند که میدیگر این نظریه را رد می

                                                           
 ی قرص فلوکستین. )م(نام تجار  109
 نام تجاری قرص سرترالین. )م(  110
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شود. اگر مسئله به های مغز، خصوصاً سروتونین، ایجاد میینی شیمیایی مونوآمخوردن تولید خانواده

 توانستند فوراً این عدم توازن شیمیایی را رفع کنند. می SSRIهمین سادگی بود، داروهای 

ها را مهار های استرس رشد نورونگویند علت افسردگی این است که هورمونبسیاری از محققین می

پیشانی، که مرکز ه افسردگی مزمن دارند، هیپوکامپ و قشر پیشکنند. در واقع در بیمارانی کمی

ای در بررسی این مقاله 2003شوند. در سال تر میاستدالل سطح باالی مغز است، از نظر اندازه کوچک

ی استرس های اخیر نظریهدر سال»به چاپ رسید که در آن آمده بود: ساینس تحقیق در ژورنال 

ی استرس، افسردگی زمانی ایجاد ها را شکست دهد. بر اساس نظریهوآمینی مونتوانسته است نظریه

-هیپوفیز-شود که دستگاه استرس مغز بیش از حد فعالیت کند. در این نظریه محور هیپوتاالموسمی

 (. Holden, 2003« )کندترین نقش را ایفا می( برجستهHPAفوق کلیه )

ارد، مشابه اثری است که استرس و فشار بر جمعیت گذبر اجتماع سلولی می HPAتأثیری که محور 

ی پر جنب و جوش زمان جنگ سرد را در نظر بگیرید. آن زمان ذهن گذارند. جامعهانسانی می

ی جنگ سرد مانند ی اتمی روسیه بود. اعضای جامعهها به شدت درگیر احتمال حملهآمریکایی

آیند. کنند و معموالً با هم کنار مید اجتماع کار میهای یک ارگانیسم پرسلولی فعاالنه در جهت رشسلول

های تازه هستند، ی ساخت و ساز سرگرم ساختن خانهها مشغول تولید هستند، کارکنان حوزهکارخانه

فروشند و کودکان در مدرسه سرگرم یادگیری دروس خود هستند. ها دارند مواد غذایی میفروشگاه

ر دارد و اعضای آن در تعاملی سازنده به سمت یک هدف مشترک جامعه در حالت سالمتی و رشد قرا

 کنند. حرکت می
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ها دارند و به پناهگاهنوردد. همه از کار دست بر میی هوایی شهر را در میناگهان صدای آژیر حمله

کند خود را به پناهگاه برساند و رود و هر کسی تالش میبرند. هماهنگی جامعه از بین میهجوم می

آید. ساکنان شهر به سر ی خودش را تضمین کند. پس از پنج دقیقه صدای عالمت رفع خطر میبقا

 گیرند. گردند و زندگی خود را در این اجتماع در حال رشد از سر میکار بر می

ها رفتند، هرگز صدای عالمت ی شهر به پناهگاهاما حاال تصور کنید که وقتی صدای آژیر آمد و سکنه

مانند. اما تا چه شود؟ افراد تا مدت نامعلومی در حالت محافظتی خود مینشود. چه می رفع خطر پخش

پاشد، زیرا منابع آب و غذای توانند در حالت محافظتی بمانند؟ جامعه پس از مدتی از هم میمدت می

مزمن دهند، زیرا استرس ترین افراد نیز یکی یکی جان خود را از دست میشود. حتی قویآن تمام می

تواند استرس کوتاه مدت، مثالً ای است. اجتماع به آسانی میی جانکاه و ناتوان کنندهبسیار پدیده

ی هوایی، را تحمل کند؛ اما اگر این استرس ادامه پیدا کند، باعث استرس ناشی از مانور آموزشی حمله

 شود. توقف رشد و فروپاشی اجتماع می

ای رس بر جامعه، حمالت تروریستی یازده سپتامبر است. تا آن لحظههای تأثیر استیکی دیگر از نمونه

ها حمله کردند، کشور در حالت رشد قرار داشت. پس از حمله بالفاصله موجی از اخبار که تروریست

به راه افتاد و باعث شد که مردم کل کشور از این فاجعه باخبر شوند؛ در این لحظه بود که مردم 

های دولتی که بر تداوم و عدم رفع خطر با تهدید مواجه شده است. تأثیر بیانیه احساس کردند بقایشان

ها اعضای اجتماع را از حالت رشد های فوق کلیوی بود. این بیانیهکردند، مانند تأثیر سیگنالتأکید می

وارد حالت محافظت کردند. چند روز پس از بروز این ترس کشنده، حیات اقتصادی کشور چنان به 
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ر افتاد که رئیس جمهور مجبور به مداخله شد. رئیس جمهور برای ترغیب رشد و شکوفایی کشور خط

مدتی طول کشید تا این ترس « درهای آمریکا به روی کسب و کار گشوده است.»با تأکید فراوان گفت 

وریستی فرو نشیند و فعالیت اقتصادی کشور دوباره از سر گرفته شود. با این وجود، تداوم تهدیدات تر

هنوز هم برای حیات و سرزندگی آمریکا دردسرساز است. ملت ما باید به دقت نگاه کند و ببیند که 

مان گذاشته است. از ترس ما از وقوع حمالت تروریستی در آینده چه تأثیر مخربی بر کیفیت زندگی

بترسانند و وارد این  اند ما رااند، زیرا موفق شدهها همین حاال هم بازی را بردهیک جهت، تروریست

 حالت محافظتی مزمن و جانکاه کنند.  

ها چه های شما و رفتارهای محافظتی ناشی از این ترسکنم بررسی کنید و ببینید که ترستوصیه می

اند؟ ها از کجا آمدهاند؟ این ترسهایی رشد شما را مختل کردهگذارند. چه ترستان میتأثیری بر زندگی

کنند؟ در فصل آینده د؟ آیا واقعی هستند؟ آیا به تحقق یک زندگی کامل کمک میآیا ضروری هستن

ها آشنا خواهیم ها و منشأ آنی فرزندان پرداختیم، بیشتر با این ترسوقتی به موضوع پرورش آگاهانه

نت مان را در دست بگیریم. پرزیدتوانیم کنترل زندگیهایمان را کنترل کنیم، میشد. اگر بتوانیم ترس

ی جنگ ی رکود بزرگ و در آستانهفرانکلین دی. روزولت با ماهیت مخرب ترس آشنا بود. او در میانه

ترسیم، مگر از خود ما از چیزی نمی»ی پرمعنا و حساب شده را به مردم خود گفت: جهانی این جمله

دهیم این است بخش، اولین کاری که باید انجام برای دستیابی به یک زندگی کامل و رضایت«. ترس

 هایمان خالص شویم. که از دست ترس
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 7فصل 

 ی فرزندان:تربیت آگاهانه

 والدین به مثابه مهندسین ژنتیک

 

هایشان را به فرزندان خود دادند، دیگر گویند وقتی پدر و مادر ژناید که میبدون شک شما نیز شنیده

ندهند، به او غذا و لباس بدهند و سپس کافی است که کودک خود را آزار  –الزم نیست کاری بکنند 

برند. این های از پیش برنامه ریزی شده کودک را به کدام سمت میمنتظر بمانند تا ببینند که ژن

والدین فرزند  –خود را ادامه دهند « دار شدنزندگی قبل از بچه»دهد که مفهوم به والدین امکان می

 گیرند. رستار کودک میگذارند یا برایش پخود را در مهد کودک می

های بسیار متفاوتی دارند، جالب است. من شان شخصیتاین کار برای افرادی مانند من که فرزندان

های متفاوتی را به ارث اند که در زمان لقاح ژنکردم که دخترانم به این دلیل با هم متفاوتتصور می

کردم در آن نداشتیم. زیرا با خودم فکر می این فرایند تصادفی بود و من و مادرشان نقشی –اند برده

هایشان باید ژنتیکی اند و بنابراین دلیل تفاوتکه فرزندانم در محیط )تربیت( یکسانی رشد کرده

 )سرشت( باشد.



202 
 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

کند ی زیادی با واقعیت دارد. علم پیشرو امروزه آن چیزی را تأیید میدانم که این تصور فاصلهالبته می

های هستند، هرچند کتاب مهماند: والدین ن فرهیخته از دیرباز به آن معتقد بودهکه پدران و مادرا

پزشکی دوران ی روانکه از پیشتازان حوزه 111پرفروش بازار نیز خالف این را بگویند. دکتر توماس ورنی

های تحقیقاتی که طی چندین دهه انجام شده است، یافته»گوید: بارداری و دوران نوزادی است، می

های ذهنی و جسمی کودکان والدین تأثیر شگرفی روی ویژگی ترین شکیبدون کوچکدهد که نشان می

 (. Verny and Kelly, 1981« )گذارندشان میتحت سرپرستی

 1981شود. زمانی که ورنی در سال به نظر ورنی این تأثیر نه بعد از تولد، بلکه قبل از تولد آغاز می

زندگی اسرارآمیز اش ثیر والدین بر کودک درون رحم را در کتاب فوق العادهبرای اولین بار مفهوم تأ

به « متخصصان»مطرح کرد، شواهد علمی چندانی وجود نداشت و  112کودکی که هنوز زاده نشده است

کند کردند که مغز انسان تا بعد از تولد شروع به کار نمیاین قضیه شک داشتند. دانشمندان تصور می

ی کنند. فروید که واژهبر این بود که جنین و نوزاد حافظه ندارند و درد را هم احساس نمی و لذا اعتقاد

گفت بیشتر افراد اتفاقات قبل از سه یا چهار سالگی خود را به یاد را ابداع کرد، می« فراموشی کودکی»

 آورند. نمی

وانند چیزی را به خاطر بسپرند تشناسان تجربی و عصب شناسان این مسئله را که نوزادان نمیاما روان

اند اند. دانشمندان با رد این ایده، بر نگرش رایج دیگری نیز خط بطالن کشیدهو یاد بگیرند، رد کرده

                                                           
111 Thomas Verny 
112 The Secrets of the Unborn Child 
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کنند. سیستم عصبی که بر اساس آن والدین در شکوفایی زندگی فرزندان خود فقط نقش ناظر را ایفا می

دگیری باالیی دارد و از نوعی حافظه برخوردار است که های حسی و توانایی یاجنین و نوزاد توانایی

شناسی دوران بارداری و نامند. یکی دیگر از پیشتازان روانمی 113ی ضمنیعصب شناسان آن را حافظه

حقیقت این »گوید: می 115ذهن نوزاد شمادر کتابی تحت عنوان  114دوران نوزادی به نام دیوید چمبرلین

راجع به کودکان نادرست هستند. کودکان ساده نیستند، بلکه موجوداتی  است که بیشتر باورهای سنتی ما

 ,Chamberlain« )جانوران کوچکی که افکار فوق العاده بزرگی دارند –پیچیده و همیشه جوان هستند 

1998 .) 

این موجودات پیچیده و کوچک قبل از آنکه به دنیا بیایند، در رحم مادر دارای زندگی هستند و این 

در کتاب  116گذارد. دکتر پیتر دبلیو. ناتانیلزها میتأثیر عمیقی بر سالمت و رفتار دراز مدت آن زندگی

ی موقتی که ما قبل کیفیت زندگی در رحم، خانه»گوید می 117زندگی در رحم: منشأ سالمتی و بیماری

ری، سکته، کنیم، میزان آسیب پذیری ما را در برابر بیماری شریان کروناز تولد در آن زندگی می

(. اخیراً معلوم شده Nathanielsz, 1999« )کندهای دیگر تعیین میدیابت، چاقی و انبوهی از بیماری

سالی از جمله پوکی استخوان، اختالل خُلقی و های مزمن بزرگاست که طیف وسیعی از بیماری
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115 The Mind of Your Newborn Baby 
116 Peter W. Nathanielsz 
117 Life in the Womb: The Origin of Health and Disease 
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ران نوزادی دارند پیوند نزدیکی با عوامل موثر بر تکوین فرد در دوران جنینی و دو 118پریشیروان

(Gluckman and Hanson, 2004 .) 

شود جزم ها دارد، باعث میبه رسمیت شناخته شدن نقشی که محیط دوران جنینی در بروز بیماری

دهند شرایط شواهد زیادی وجود دارد که نشان می»نویسد: گرایی ژنتیکی زیر سوال برود. ناتانیلز می

ی زندگی تعیین کرده و نقش مهمی در عملکرد ذهنی و جسمی دامهدرون رحم مادر، سالمتی ما را در ا

ی واژه بینی ژنینزدیککند؛ و اگر نقش آن از عوامل ژنی بیشتر نباشد، قطعاً کمتر هم نیست. ما ایفا می

خوبی برای توصیف دیدگاه رایج کنونی است که بر اساس آن سالمتی و تقدیر ما در تمام زندگی صرفاً 

بینی ژنی عبور کنیم و به درک شود. اگر از تقدیرگرایی نسبی نزدیکهایمان کنترل مینی ژبه واسطه

دهند، ساز و کارهایی بپردازیم که برنامه ریزی سالمتی و تقدیر ما را به کیفیت زندگی در رحم ربط می

 «مان رقم بزنیم.مان و فرزندان فرزندانخواهیم توانست سرآغاز بهتری برای زندگی فرزندان

تر در ژنتیکی هستند که پیشبرنامه ریزی مد نظر ناتانیلز همان ساز و کارهای اپی« ساز و کارهای»

کنند. ها را تنظیم میها فعالیت ژنی آنهای محیطی به واسطهموردشان حرف زدیم و گفتیم محرک

توانند د. والدین با این کار میتوانند محیط قبل از تولد را بهتر کننگوید، والدین میهمانطور که ناتانیلز می

توانند تغییرات ارثی مانند مهندسان ژنتیک روی فرزند خود کار کنند. البته این گفته که والدین می

ی داروین همخوانی ندارد. شان منتقل کنند، مفهومی المارکی است و با نظریهزندگی خود را به فرزندان

انتقال »کند در مورد المارک حرف بزند: جرأت می ناتانیلز یکی از معدود دانشمندانی است که

                                                           
118 psychosis 
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دهد. ای است که بدون شک رخ میی ابزارهای غیر ژنتیکی، پدیدهها به واسطهخصوصیات در بین نسل

های مختلف توسط چه ساز و کاری های اکتسابی در بین نسلگرچه هنوز معلوم نیست که انتقال ویژگی

 «با المارک است.دانم که حق شود، اما میانجام می

دهد کنند، به آنان اجازه میشان قبل از تولد درک میای که مادرانحساسیت افراد به شرایط محیطی

هایی که از محیط در اختیار که تکوین ژنی و فیزیولوژیکی خود را بهینه کرده و بر اساس پیش بینی

ای و نینی و نوزادی خود شرایط  تغذیهدارند، خود را با محیط سازگار کنند. اگر فرد در زمان تکوین ج

کند و در سنین ژنتیکی تکوین انسان به ضرر او عمل میمحیطی نامناسبی را تجربه کند، انعطاف اپی

 (. Bateson et al., 2004آورد )های مزمن را در وی به وجود میپیری انبوهی از بیماری

جود دارند، چون والدین همچنان بر محیط ژنتیکی همچنان وپس از تولد کودک نیز این عوامل اپی

گذارند. تحقیقات جدید تا حد زیادی بر اهمیت تربیت مناسب در تکوین مغز تأکید کودک اثر می

ترین دنیای اجتماعی مهم»نویسد: می 120ذهن در حال تکویندر کتاب  119کند. دکتر دنیل جی. سیجلمی

ی خود تعیین کند. بیان ژن نیز به نوبهک فراهم میها را برای رشد مغز کودتجربیات موثر بر بیان ژن

ی فعالیت ذهنی شوند و مسیرهای نورونی ایجاد کنندهها چگونه به همدیگر وصل میکند که نورونمی

هایی را فعال (. به عبارت دیگر، نوزادان برای اینکه بتوانند ژنSiegel, 1999« )آورندرا به وجود می

                                                           
119 Daniel J. Siegel 
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ها نیاز دارند، به محیط مناسب نیاز دارند. جدیدترین تحقیقات غز سالم به آنکنند که برای تکوین یک م

 دهد که والدین حتی پس از تولد کودک نیز همچنان نقش مهندسان ژنتیک را دارند. نشان می

 برنامه ریزی والدین: قدرت ذهن ناخودآگاه

چگونه  –ی پدر شدن نبودم هبه عنوان فردی که اصالً آماد –دوست دارم برایتان تعریف کنم که من 

ی فرزندداری تغییر دادم. شاید حدس زده باشید که این تغییر ام را راجع به مقولهپندارهای دیرینه

نگرش نیز مانند بقیه از کارائیب شروع شد، یعنی از همان جایی که من به زیست شناسی جدید روی 

ناگوار شروع شد، به خاطر تصادف ی آوردم. در واقع این ارزیابی مجدد به خاطر یک واقعه

موتورسیکلت. در مسیر دانشگاه بودم که ناگهان کنترل موتورسیکلت را از دست دادم. موتورم واژگون 

ی محکمی به سرم وارد شد، اما خوشبختانه کاله ایمنی به شد. وقتی موتور به زمین اصابت کرد، ضربه

ام. ن و همکارانم فکر کرده بودند که من مردههوش بودم؛ دانشجویاسر داشتم. حدود نیم ساعت بی

 اند. های بدنم شکستهکردم که تمام استخوانوقتی به هوش آمدم، احساس می

رفتم، شبیه شخصیت کازیمودوی گوژپشت توانستم راه بروم و وقتی هم راه میتا چند روز اصال نمی

سرعت مساوی »کرد که به من گوشزد میداشتم، این نکته را نتردام بودم. هر قدم دردناکی که بر می

آمدم، یکی از دانشجویانم پیشنهاد کرد که یک روز بعد از ظهر وقتی از کالس بیرون می« مرگ است.

اش برویم که هم دانشجو بود و هم کایروپراکتور. همانطور که در فصل قبل توضیح دادم، اتاقیپیش هم

ی علمی آلوپاتیک آن زمان آموخته بودم که بلکه از جامعه نه تنها هرگز نزد کایروپراکتور نرفته بودم،
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کایروپراکتورها پزشکان قالبی هستند. اما وقتی اینقدر درد داشته باشید و در محیطی ناآشنا زندگی 

 کردید. تر حتی فکرشان را هم نمیکنید، چیزهایی را امتحان خواهید کرد که پیش

یا آزمایش عضله آشنا شدم.  121ین بار با کینزیولوژیدر مطب خوابگاهی کایروپراکتور برای اول

کایروپراکتور به من گفت که دستم را دراز کنم و وقتی او دستم را به پایین فشار داد، نگذارم دستم 

پایین برود. بدون هیچ مشکلی در برابر نیروی وارده مقاومت کردم. سپس از من خواست که در حین 

کم داشتم به این دوباره بدون مشکل دستم را نگه داشتم؛ کم« اسم من بروس است.»مقاومت بگویم 

سپس « این کار چقدر مسخره است!» –ام درست است های همکاران دانشگاهیکردم که حرففکر می

« اسم من ماری است.»کایروپراکتور به من گفت که در حین مقاومت به صورت کامالً جدی بگویم 

ام. باید صبر کن. حتماً خوب مقاومت نکرده»تم افتاد. با خود گفتم علیرغم مقاومت زیادی که کردم، دس

دوباره امتحان کردیم و این بار با نیروی بیشتری روی مقاومت تمرکز کردم. با « دوباره امتحان کنم.

، دستم مانند یک تکه سنگ روی زمین افتاد. این دانشجو «اسم من ماری است»این وجود وقتی گفتم 

من شده بود، توضیح داد که اگر ذهن خودآگاه فکری در خود داشته باشد و این فکر با که حاال استاد 

اند و در ذهن ناخودآگاه قرار دارند، در تضاد باشد، این تضاد که قبالً آموخته شده« حقایق و باورهایی»

 دهد. فکری در قالب ضعیف شدن عضالت بدن خود را نشان می

های آکادمیک با اطمینان زیادی از آن ذهن خودآگاهم، که در محیطبا کمال تعجب دیدم که اگر نظر 

ی کردم، با حقایق ذخیره شده در ذهن ناخودآگاهم در تعارض باشد، ذهن خودآگاه ادارهاستفاده می
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کردم که اسمم ماری است، ذهن ناخودآگاه به ذهن خودآگاه دهد. وقتی ادعا میامور را از دست می

ت من را باال نگه دارد. متوجه شدم که ذهن دیگری هم در من وجود دارد، نیروی داد که دساجازه نمی

تر این بود که این ذهن مخفی که )به جز چند ی عجیبام است. نکتهخلبان زندگی-دیگری که کمک

دانستم، درست همانطور که فروید ادعا شناسی( چیز چندانی هم در موردش نمیی رواندر حوزه نظریه

مندتر بود. خالصه اینکه اولین دیدار من با یک کایروپراکتور برایم از ذهن خودآگاه قدرت کرد،می

توانند با استفاده از کینزیولوژی و هدف ای شد. یاد گرفتم که کایروپراکتورها میی دگرگون کنندهتجربه

پزشک »قرار دادن مشکالت ستون فقرات، به قدرت شفابخش درون بدن دسترسی پیدا کنند. آن 

چند حرکت اصالحی ساده روی ستون فقراتم انجام داد. هیچ دارویی در کار نبود. وقتی از خوابگاه « قالبی

« ی ذهنمدستان پشت پرده»تر اینکه با ام. و از همه مهمکردم تازه به دنیا آمدهبیرون آمدم احساس می

 یعنی ذهن ناخودآگاه آشنا شدم!

شدم، ذهن خودآگاهم به شدت درگیر مفهوم قدرت برتر ذهن ی دانشگاه خارج میوقتی از محوطه

هایی که از فیزیک کوانتوم داشتم، ترکیب کردم. فیزیک کوانتوم ناخودآگاه بود. تأمالتم را با دانسته

که اسم « دانستمی»توانند رفتار ایجاد کنند. ناخودآگاهم های فیزیکی میگفت افکار بهتر از مولکولمی

کرد. ذهن ناخودآگاهِ من دیگر چه کردم که هست، مقاومت میوقتی من اصرار می من ماری نیست و

 دانست؟ و از کجا می« دانستمی»

برای اینکه اتفاقات دفتر کایروپراکتور را بهتر درک کنم، ابتدا به نوروآناتومی تطبیقی روی آوردم که 

تر است و سیستم عصبی آن ابتدایی تر قرار بگیرد،گفت هر چه ارگانیسمی در درخت تکامل، پایینمی
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کنند، ها به سمت نور حرکت میبیشتر بر رفتارهای از پیش برنامه ریزی شده )سرشت( متکی است. پشه

کنند گذاری میروند و در زمان مناسب در سواحل آنجا تخمهای دریایی به جزایر خاصی میپشتالک

دانیم، گردند، حال آنکه تا جایی که ما میلیفرنیا بر میو پرستوها در تاریخ خاصی به شهر کاپیسترانوی کا

ها هیچ شناختی از دلیل انجام این رفتارها ندارد. این رفتارها ذاتی هستند؛ این هیچ یک از این ارگانیسم

 شوند. اند و غریزی در نظر گرفته میهای ارگانیسم ثبت شدهرفتارها در ژن

تر و مغزهای های عصبی پیچیدهر درخت تکامل قرار دارند، سیستمهای باالتهایی که در قسمتارگانیسم

ی یادگیری ای را به واسطهدهند الگوهای رفتاری پیچیدهها امکان میتری دارند که به آنبهتر و بزرگ

رسد تجربی کسب کنند )تربیت(. پیچیدگی ساز و کارهای یادگیری محیطی در انسان به اوج خود می

های کم در نواحی باالیی درخت قرار دارد. دو انسان شناس به نامدرخت یا دست و انسان در باالی

ها ها برای زنده ماندن بیش از سایر گونهانسان»گویند: می 123و رابرت اچ. الوندا 122امیلی ای. شولتس

 ای نداریم که به صورت خودکار از ما محافظت کندبه یادگیری متکی هستند. برای مثال ما هیچ غریزه

 (. Schultz and Lavenda, 1987« )و برایمان غذا و سرپناه تأمین کند

مکد، دستش را ی نوزاد را در نظر بگیرید که شیر را میمثالً غریزه –البته ما غرایز رفتاری ذاتی داریم 

کند. غرایز رفتارهایی کند و اگر در آب قرار گیرد به صورت خودکار شنا میبه سرعت از آتش دور می

ای از تاریخ شان چیست و در چه برههها، فارغ از اینکه فرهنگتی هستند که برای بقای تمام انسانذا

                                                           
122 Emily A. Schultz 
123 Robert H. Lavenda 
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آییم، توانایی شنا کردن داریم؛ آیند. ما وقتی به دنیا میاند، ضروری به حساب میبشر به دنیا آمده

سرعت ترس از آب را به  تواند مانند ماهی در آب شنا کند. اما والدین بهنوزاد انسان پس از تولد می

شود، واکنش والدین را نگاه وقتی کودکی به استخر یا دریا نزدیک می –کنند فرزندان خود تزریق می

آموزند که آب خطرناک است. والدین بعدها باید با مشقت فراوان کنید. فرزندان از والدین خود می

ی آموزش شنا زایل کردن همان ترسی است شنا را به فرزند خود بیاموزند. اولین کارشان هم در راستا

 اند. ی اول خودشان آن را در وجود کودک نهادینه کردهکه در وهله

توانند بر غرایز ژنی غلبه کنند. اند و اکنون میتر شدهی ما قویاما در طی تکامل، ادراکات آموخته شده

ریزی، دمای های جریان خون/خونساز و کارهای فیزیولوژیک بدن )مثالً ضربان قلب، فشار خون، الگو

توانند با استفاده از بدن( ذاتاً جزو غرایز برنامه ریزی شده هستند. اما یوگا کاران و نیز افراد عادی می

 را آگاهانه تنظیم کنند. « ذاتی»خوراند زیستی یاد بگیرند که این عملکردهای تکنیک پس

ین رفتارهای پیچیده، روی بزرگ بودن مغز انسان دانشمندان برای کشف علت توانایی ما در یادگیری ا

ی مغز بزرگ کاهش دهیم، زیرا مساحت اند. اما باید شور و شوق خود را نسبت به نظریهتمرکز کرده

 ها بیشتر است. سطح مغزی پستانداران ساکن دریا )گرازماهی و دلفین( از ما انسان

 ساینسی در نشریه 1980ای که در سال مقالهدر  124عصب شناسی بریتانیایی به نام دکتر جان لوربر

منتشر شد، این مفهوم را به پرسش گرفته بود که « آیا مغز شما واقعاً ضروری است؟»تحت عنوان 

(. لوربر Lewin, 1980ترین علت هوش باالتر انسان نسبت به سایر موجودات است )ی مغز مهماندازه

                                                           
124 John Lorber 
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را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که حتی «( ی مغزآب رو)»موارد زیادی از بیماری هیدروسفالی 

تواند زندگی عادی ی خارجی مغز( نیز از بین برود، بیمار همچنان میاگر بیشتر قشر مخ )یعنی الیه

 گوید:اش از قول لوربر میدر مقاله ساینساز نویسندگان ژورنال  125داشته باشد. راجر لوین

است؛  126اش برابر ی هوشیشجوی جوانی هست که بهرهدر این دانشگاه )دانشگاه شفیلد( دان

اش نیز کامالً ی ریاضیات افتخارات مهمی را کسب کرده است و زندگی اجتماعیاو در زمینه

عادی است. اما این پسر عمال مغز ندارد... وقتی مغز او را اسکن کردیم، متوجه شدیم که به 

های مغزی و سطح قشری مغز، فقط یک نمتری بافت مغزی بین بطسانتی 4.5جای ضخامت 

ی او را متر در مغز او وجود دارد. بیشتر حجم جمجمهی نازک به ضخامت حدود یک میلیالیه

 مایع مغزی نخاعی پر کرده است.

ی کارکرد مغز ای که راجع به نحوهدهد که ما باید در باورهای دیرینههای جالب لوربر نشان مییافته

گفتار این کتاب توضیح خواهم داد که انسان داریم، تجدید نظر کنیم. در پسو اساس جسمی هوش 

ای است یا همان مقوله«( انرژی)»برای درک کامل هوش انسان تنها یک راه داریم و آن بررسی روح 

خواهم به خوانند. اما فعالً میمی« 126ابرآگاه»را ذهن  شناسانِ عالقمند به فیزیک کوانتوم آنکه روان

هاست پزشکان مدتشناسان و روانخودآگاه و ناخودآگاه بپردازم، یعنی به همان مفاهیمی که روان ذهن

                                                           
125 Roger Lewin 
126 superconscious 
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شوم تا پایه و اساسی زیست کنند. در اینجا من نیز با آن گالویز میها دست و پنجه نرم میبا آن

 اهم کنم.های درمانی مبتنی بر انرژی فرشناختی برای تربیت آگاهانه فرزندان و نیز برای روش

 شوندبرنامه ریزی انسان: وقتی ساز و کارهای خوب بد می

های تکاملی انسان بزنیم. انسان برای اینکه زنده بماند و به بخشی از بیایید دوباره گریزی به چالش

اجتماع بشری تبدیل شود، مجبور است چیزهای زیادی را با سرعت باالیی یاد بگیرد. تکامل به مغز ما 

ی شماری از رفتارها و باورها را با سرعت باالیی دانلود و در حافظهرا داده است که تعداد بی این توانایی

ی کارکرد این دانلود سریع اطالعات در دهد که کلید درک نحوهخود ذخیره کند. تحقیقات نشان می

ت. معنای تحت اندازه گیری فعالیت الکتریکی مغز با استفاده از دستگاه الکتروانسفالوگرام نهفته اس

ای که از سر تهیه است. این تصاویر پیچیده« تصویر الکتریکی سر( »EEGاللفظی الکتروانسفالوگرام )

ساالن و کودکان در بندی مشخصی دارد. بزرگ دهند که فعالیت مغزی انسان ردهشوند، نشان میمی

EEG و به بتای فرکانس باال ختم فرکانس پایین شروع شده  دهند که از دلتایخود طیفی را نشان می

اند که در هر یک در کودکان به این نتیجه رسیده EEGشود. با این وجود محققین با بررسی فعالیت می

 از مراحل تکوین یکی از امواج مغزی غالب است. 

سیر مراحل تکوین فعالیت مغز را  128خوراند عصبیکمّی و پس EEGدر کتاب  127دکتر ریما الیبو

ترین در پایین بیشتر(. از بدو تولد تا دو سالگی مغز انسان Laibow, 1999 and 2002) دهدتوضیح می

                                                           
127 Rima Laibow 
128 Quantitative EEG and Neurofeedback 
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کند. البته سیکل بر ثانیه )هرتز(، که امواج دلتا نام دارند، فعالیت می 4تا  0.5یعنی بین  EEGفرکانس 

ر را نیز از خود های کوتاهی از فعالیت باالتتواند دورهرغم غالب بودن موج دلتا، مغز کودکان میعلی

نشان دهد. کودک در بین سنین دو سالگی تا شش سالگی بیشتر وقت خود را در فرکانس باالتری به 

کند. در هیپنوتیزم درمانی، فعالیت مغزی بیماران را تا سطح دلتا و تتا هرتز( سپری می 8تا  4نام تتا )

توان او را بهتر پذیری بیشتری دارد و میهای پایین تلقین آورند، زیرا بیمار در این فرکانسپایین می

 برنامه ریزی کرد. 

کند که کودکان )که مغزشان از بدو تولد تا شش این توضیحات در درک این مسئله به ما کمک می

توانند این حجم خارق العاده از اطالعات را کند( چگونه میهای پایین عمل میسالگی در این فرکانس

های عصبی مهمی است که ردازش این مقادیر هنگفت اطالعات یکی از سازگاریدانلود کنند. توانایی پ

کنند های بشری و رسوم اجتماعی آنقدر سریع تغییر میکند. محیطآموزی کودک کمک میبه فرهنگ

که انتقال رفتارهای فرهنگی از طریق غرایز ژنی اصالً مقرون به صرفه نیست. کودکان با دقت محیط 

شان ثبت ی ناخودآگاهکنند و شناخت دریافتی از والدین را نیز مستقیماً در حافظهیخود را بررسی م

 شود. کنند. در نتیجه رفتارها و باورهای والدین به رفتارها و باورهای کودک تبدیل میمی

ی ها نیز از مشاهدهاند که بچه شامپانزهمحققین انستیتوی تحقیقات نخستیان دانشگاه کیوتو کشف کرده

ی مادر یاد دادند که ها در یک سری آزمایشات به یک شامپانزهگیرند. آنشان یاد میرفتار مادران

ها را تشخیص دهد. این شامپانزه یاد گرفته بود که وقتی حرف ژاپنی حروف ژاپنی مربوط به انواع رنگ

آن را انتخاب  ی رنگی مربوط بهبیند، پارچهی کامپیوتر میمربوط به یک رنگ خاص را روی صفحه
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توانست آن را در دستگاه دادند که میای به او میکرد، سکهکند. هر بار که رنگ درست را انتخاب می

اش را به همراه داشت. روزی بیندازد و میوه دریافت کند. او در طی فرایند آموزش همیشه بچه

کرد، بچه دستگاه دریافت میی خود را از پژوهشگران با کمال تعجب دیدند که وقتی مادر داشت میوه

شامپانزه سراغ کامپیوتر رفت و با آن کار کرد. وقتی حرف ژاپنی روی صفحه به نمایش در آمد، بچه 

شامپانزه رنگ صحیح را انتخاب کرد، سکه را گرفت و سپس به سراغ دستگاه رفت. این محققین 

های پیچیده را یاد بگیرند وانند مهارتتمی زده به این نتیجه رسیدند که نوزادان فقط با مشاهدهحیرت

 (. Science, 2001ها را آموزش دهند )و برای یادگیری الزم نیست که والدین فعاالنه آن

بینیم، در های بنیادینی که ما از والدین خود میها نیز اینگونه است و رفتارها، باورها و نگرشدر انسان

شوند. وقتی این الگوها در ذهن ناخودآگاه به می« کشیسیم»مان مسیرهای سیناپسی ذهن ناخودآگاه

ها را کنند... مگر اینکه راهی پیدا کنیم و آنثبت رسیدند، تا آخر عمر، زیست شناسی ما را کنترل می

از نو برنامه ریزی کنیم. اگر به پیچیدگی این فرایند دانلود شک دارید، به اولین باری فکر کنید که 

به او یاد بدهید، فحشی را بر زبان آورد که آن را از شما شنیده بود. شک ندارم  فرزندتان بدون اینکه

که وقتی این فحش را از زبان کودک شنیدید، به پیچیدگی، تلفظ صحیح، سبک دقیق و بافتار آن دقت 

 کرده و امضای خود را در آن مشاهده کردید. 

ی بچه»تان به شما بگویند ید که اگر والدینخوانی، تصور کن-با توجه به دقت باالی این سیستم رفتار 

آدم سست عنصر »یا « اومدیکاش به دنیا نمی»، «هیچی نمیشی»، «لیاقت این چیزها رو نداری»، «احمق

مالحظه چنین فکر و بیها چه عواقبی را به دنبال خواهد داشت. وقتی والدین بی، این گفته«و ضعیف
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کنند، بدون شک خبر ندارند که این نظرات درست همانطور که یهایی را به فرزند خود منتقل مپیام

ی ناخودآگاه مطلق در حافظه« حقایق»شود، به مثابه اطالعات در هارد دیسک کامپیوتر ثبت می

رسد. در ابتدای تکامل، آگاهی کودک هنوز به حدی نرسیده است که بداند این فرزندشان به ثبت می

کنند. کودک را بیان نمی« خود»های یخ شفاهی هستند و لزوماً ویژگیهای والدین فقط نوعی توبحرف

شوند و به تعریف می« حقیقت»های زشت اگر در ذهن ناخودآگاه ثبت شوند، به عنوان اما همین حرف

 دهند. های کودک را در تمام عمرش شکل میصورت ناخودآگاه رفتار و قابلیت

شود هرتز(، در مغز ما بیشتر می 12الی  8کانس باالتری دارند )با افزایش سن مقدار امواج آلفا، که فر

معادل حالت آرام آگاهی  آلفاو در نتیجه ما کمتر در معرض برنامه ریزی بیرونی قرار داریم. فعالیت 

ی دنیای بیرون معطوف ، گوش و بینی( به مشاهدهاست. در این حالت بیشتر حواس ما )مثالً چشم

کند و کارهای اجتماع سلولی است که مانند آینه عمل می« اندام حسی»یه یک ما شب است؛ و آگاهی

 شود.تبدیل می« خود»دهد؛ آگاهی به نوعی هشیاری از بدن را به سمت خود بدن بازتاب می

 35تا  12) بتاهای باالتری تحت عنوان امواج ای از فرکانسهای پیوستهدر حوالی دوازده سالگی، دوره

است و برای « آگاهی فعال یا متمرکز»آید. حالت مغزی بتا برابر کودک پدید می EEG هرتز( در طیف

شناسایی شده است.  EEGشود. اخیراً حالت باالتری از فعالیت مثال در حین خواندن کتاب مشاهده می

خود را نشان « اوج عملکرد»های هرتز(، در دوره 35نام دارد )بیش از  گاماکه  EEGاین فرکانس 

ای با خواهد هواپیما را فرود بیاورد و یا زمانی که یک تنیس باز حرفهدهد، مثالً زمانی که خلبان میمی

 کند. حریف خود ضربات والی رد و بدل می
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ی رسد، ذهن ناخودآگاهش پر است از انواع اطالعات مختلف؛ از دانش نحوهوقتی کودک به نوجوانی می

هرگز به جایی نخواهد رسید؛ و یا اگر پدر و مادر خوبی داشته باشد،  به اینکه« علم»راه رفتن گرفته تا 

علم به اینکه هر کاری را شروع کند در آن موفق خواهد شد. ذهن ناخودآگاه از مجموع غرایز ژنی و 

آموزیم. و همین ذهن ناخودآگاه است ها را از پدر و مادر خود میشود که ما آنباورهایی تشکیل می

دهد بر سر قول و مان را در مطب کایروپراکتور باال نگه داریم؛ و اجازه نمیما دست گذاردکه نمی

 قرارمان بمانیم و در سال نو دارو و غذای مضر مصرف نکنیم. 

دهند. بارها ها چیزهای زیادی در مورد خودمان به ما یاد میها، چون این سلولدوباره برویم سراغ سلول

شوند و ها به هم ملحق میشمند هستند. اما یادتان باشد که وقتی سلولها هوسلولیام که تکگفته

کنند، حتی اگر این صدا ارگانیسم تبعیت می« صدای جمعی»دهند، از اجتماعات پرسلولی را تشکیل می

« حقایق»گر ببرد. فیزیولوژی و الگوهای رفتاری ما خود را با ویران-ارگانیسم را به سمت رفتارهای خود

 گر. دهند، خواه این حقایق سازنده باشند و خواه ویرانای مرکزی مطابقت میاین صد

خواهم بر این نکته تأکید کنم که تر در مورد قدرت ذهن ناخودآگاه برایتان حرف زدم؛ حاال میپیش

های مخرب، ترسناک، فوق قوی و فرویدی در نظر ای از شناختالزم نیست ناخودآگاه را مجموعه

اند و کار آن هایی در آن ذخیره شدهاحساسی است که برنامهودآگاه در حقیقت دیتابیس بیبگیریم. ناخ

کشی شده است، بدون اینکه سوالی های رفتاری سیمهای محیطی و اجرای برنامهصرفاً خواندن سیگنال

 قابل برنامه ریزی است که« هارد دیسک»بپرسد و در مورد چیزی قضاوت کند. ذهن ناخودآگاه یک 

واکنشی هستند که در -های آن اساساً رفتارهای محرکشود. برنامهتجربیات زندگی ما در آن ثبت می



217 
 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

هایی باشند که سیستم عصبی ی رفتار ممکن سیگنالهای فعال کنندهاند. محرککشی شدهمغز سیم

ی باشند هایها سیگنالها را در دنیای بیرون شناسایی کرده است؛ همچنین ممکن است این محرکآن

اند، مانند احساسات، لذت و درد. وقتی محرکی درک شد، به صورت که از درون بدن نشئت گرفته

ی اول با آن سیگنال، آن را یاد گرفته است. کند که ذهن در مواجههخودکار آن واکنشی را فعال می

خودکار این ، در واقع دارد به ماهیت «دست خودم نبود»گوید وقتی شخصی پس از انجام کاری می

 کند. سیستم واکنشی اشاره می

شد که ما پیش از تکامل ذهن خودآگاه، عملکردهای مغز حیوانات تنها آن عملکردهایی را شامل می

واکنش -ی محرکهای سادههای ابتدایی دستگاهدهیم. این ذهنها را به ذهن ناخودآگاه ربط میآن

ی ساده به محرک های محیطی یا رفتارهای آموخته شدهبودند که با اجرای رفتارهای ژنتیکی )غرایز( 

ها خبر دهند و حتی ممکن است از آناین رفتارها را بروز نمی« آگاهانه»دادند. این حیوانات پاسخ می

هستند، مانند بسته شدن چشم در واکنش  های برنامه ریزی شدههم نداشته باشند. این رفتارها انعکاس

 ن و یا تکان خوردن پا در اثر وارد شدن ضربه به مفصل زانو. به نزدیک شدن اشیا به آ

 ی درونذهن خودآگاه: آفریننده

ها باعث پیدایش سطح ها، پستانداران دریازی و انسانتکامل پستانداران رده باالیی مانند شامپانزه

پیشرفت  یا همان ذهن خودآگاه شد. ذهن خودآگاهِ جدید« خودآگاهی»جدیدی از هشیاری تحت عنوان 

ماست؛ ذهن خودآگاه مانند « خلبان خودکار» شود. ذهن ناخودآگاهِ قدیمیتکاملی مهمی محسوب می

کنترل دستی است. برای مثال اگر توپی به چشم شما نزدیک شود، ذهن خودآگاه به دلیل کند بودن 
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حرک محیطی م 20،000،000ممکن است از نزدیک شدن آن باخبر نشود. ذهن ناخودآگاه در هر ثانیه 

کند. در نتیجه محرک را در هر ثانیه تفسیر می 40کند، حال آنکه ذهن خودآگاه تنها را پردازش می

ترین (. ذهن ناخودآگاه که یکی از قویNorretranders, 1998بندد )ذهن ناخودآگاه چشم را می

بر هشیاری درونی بدن  کند و همشناسیم، هم دنیای اطراف را مشاهده میهایی است که ما میپردازنده

ها را آموخته خواند و فوراً رفتارهایی را که قبالً آنهای محیط را میکند؛ این ذهن عالمتنظارت می

و تمام این کارها را بدون کمک، نظارت و حتی هشیاری ذهن خودآگاه انجام  –کند است، اجرا می

 دهد. می

 

ودآگاه و ذهن ناخودآگاه. فرض کنید تصویر باال تصویرسازی برای نشان دادن قدرت پردازشی ذهن خ

نقطه تشکیل شده است و معادل یک بیت از اطالعاتی است که سیستم عصبی در هر  20،000،000از 

ی موجود در تصویر شود؟ نقطهکند. چه مقدار از این اطالعات وارد ذهن خودآگاه میثانیه دریافت می
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برابر  10تواند پردازش کند. )این نقطه در واقع خودآگاه میپایین، معادل کل اطالعاتی است که ذهن 

شد.( ام چون اصالً دیده نمینمایی کردهتواند وارد خودآگاهی شود؛ آن را بزرگاطالعاتی است که می

ی سیاه رنگ( را در همان یک ثانیه پردازش مانده )ناحیهاما ذهن ناخودآگاه تمام اطالعات ورودی باقی

 کند.می

 

کنند، ذهن دهند. وقتی این دو در کنار هم عمل میی پویا را تشکیل میین دو ذهن یک گروه دونفرها

ی خاص استفاده کند، مثالً روی مهمانی تواند از منابع خود برای تمرکز روی یک نقطهخودآگاه می

ین طرف و آن زن را اتواند با ایمنی کامل دستگاه چمنشب. در همین حین ذهن ناخودآگاه می جمعه

با اینکه شما آگاهانه به فعالیت  –تان را زخمی کند طرف ببرد و نگذارد دستگاه پای شما و یا گربه

 کنید. زنی توجه نمیچمن

ای را کسب کرده و پس توانند با هم همکاری کنند و رفتارهای بسیار پیچیدهاین دو ذهن همچنین می

اه مدیریت کنند. اولین باری که پشت فرمان ماشین نشستید از مدتی این رفتارها را به صورت ناخودآگ

 ذهن خودآگاه

 ذهن ناخودآگاه
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زد، فوق العاده زیاد ها سر و کله میتان باید با آنرا یادتان هست؟ تعداد چیزهایی که ذهن خودآگاه

بود؛ ی جلو و بغل ماشین هم میتان به آینهکردید، باید حواسزمان با اینکه جاده را نگاه میبود. هم

کردید؛ کردید؛ باید با دو پا سه پدال را مدیریت میها هم توجه میسنج و سایر عقربهباید به سرعت

شدید. مدت زیادی طول کشید تا تمام این تان رد میسردی از کنار دوستاننباید با آرامش و خو

 شدند. « برنامه ریزی»رفتارها در ذهن شما 

کنید، ذهن ر حالی که لیست خریدتان را نگاه میزنید و دشوید، استارت میاما اکنون سوار ماشین می

و الزم نیست حتی یک بار هم  –کند ی رانندگی را برایتان اجرا میهای پیچیدهناخودآگاه تمام مهارت

ام. وقتی دارید رانندگی دانم که فقط من این را تجربه نکردهتان فکر کنید. میی رانندگی کردنبه نحوه

شود که تان آنقدر در این گفتگو غرق میاندازید. آگاهیتان به راه میغل دستیکنید، بحث داغی با بمی

تان به جاده نیست. یک لحظه شوید که پنج دقیقه است حواسهای مسیر ناگهان متوجه میدر میانه

ید. روها پیش میبینید که هنوز در الین خودتان هستید و به آرامی همراه با سایر ماشینترسید، اما میمی

اید و نه شود که نه تابلوهای ایست را زیر گرفتهاندازید و خیالتان راحت میی جلو مینگاهی به آینه

کردید، پس چه کسی اید. اگر شما در این مدت آگاهانه رانندگی نمیهای پستی را از جا کندهصندوق

تار ذهن ناخودآگاه را کرد. شما رفکرد؟ ذهن ناخودآگاه! و چقدر هم خوب رانندگی میرانندگی می

 کردید، اما ظاهراً به خوبی از پس این کار بر آمده است. مشاهده نمی

تواند در هنگام کند، میمحور و ناخودآگاه را تسهیل می-های عادتذهن خودآگاه عالوه بر اینکه برنامه

تواند در نشان دادن واکنش به محرک محیطی، از خود خالقیت نیز به خرج دهد. ذهن خودآگاه می
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خود تأمل کند و رفتارها را در حین انجام شدن، تحت نظر بگیرد. وقتی رفتار از پیش برنامه ریزی 

تواند پا پیش بگذارد، جلوی آن رفتار را بگیرد و واکنش ای در حال اجرا باشد، ذهن خودآگاه میشده

مان نیستیم. البته نی برنامه ریزیدهد و ما قرباجدیدی را ایجاد کند. لذا ذهن خودآگاه به ما اختیار می

های ثبت شده در مغزتان اختیار امور را از برای این منظور باید کامالً آگاه باشید و نگذارید برنامه

داند که این کار سختی است. کافی اش را محک زده باشد، میتان بگیرند؛ و هر کسی که ارادهدست

 مه ریزی ناخودآگاه وارد عمل شود. است ذهن خودآگاه یک لحظه غفلت کند تا برنا

ی حال عمل تواند در زمان جلو و عقب برود، اما ذهن ناخودآگاه همیشه در لحظهذهن خودآگاه می

کند. وقتی ذهن خودآگاه سرگرم رویاپردازی، برنامه ریزی برای آینده و یا مرور تجربیات گذشته می

ی حال مورد نیاز باشد، و اگر رفتاری در لحظهاست، ذهن خودآگاه همیشه در حال انجام وظیفه است 

 آید. بدون نظارت ذهن خودآگاه، به خوبی از پس آن بر می

تواند دردسر ساز شود. ذهن خودآگاه ای است، اما گاهی هم میداشتن دو ذهن واقعاً چیز فوق العاده

ای داشته باشد و برای ادههای فوق العتواند ویژناست، یعنی صدای افکار ما. این ذهن می« خود»همان 

مان ای مملو از عشق، سالمتی، سعادت و کامیابی برنامه ریزی کند. اما در همین حین که ما آگاهیآینده

ی امور را در دست گرفته است؟ ذهن ناخودآگاه. ایم، چه کسی ادارهرا روی افکار خوب متمرکز کرده

اً همانگونه که برنامه ریزی شده است. رفتارهایی کند؟ دقیقذهن ناخودآگاه امور را چطور مدیریت می

ی خودمان نباشند، زیرا دهد، ممکن است ساختهکه ذهن ناخودآگاه در زمان عدم توجه ما بروز می

اند. از آنجا که رفتارهای ناخودآگاه ی دیگران به دست آمدهبیشتر رفتارهای اساسی ما در اثر مشاهده
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شنوند که عین پدر یا آگاه نیستند، بسیاری از افراد وقتی میدر حالت کلی تحت نظارت ذهن خود

 شوند. اند( هستند، شوکه میشان را برنامه ریزی کردهمادرشان )کسانی که ذهن ناخودآگاه

گیریم ممکن است در رفتارها و باورهایی که ما از دیگران، مثالً والدین، همراهان و معلمان، یاد می

ترین مانعی که بر سر راه تحقق رویاهای ما قرار دارد، ه نباشند. بزرگراستای اهداف ذهن خودآگا

ها نه تنها بر رفتار ما اند. این محدودیتهایی است که در ذهن ناخودآگاه برنامه ریزی شدهمحدودیت

ای ایفا کنند. توانند در تعیین فیزیولوژی و سالمتی ما نیز نقش عمدهگذارند، بلکه همچنین میتأثیر می

ای دارد که ما را زنده های زیست شناختیمندی در کنترل سیستمهمانطور که دیدیم، ذهن نقش قدرت

 دارند. نگه می

های دوگانه را به ما نداده است که برایمان تبدیل به پاشنه آشیل شوند. در واقع این طبیعت این ذهن

ضیه نگاه کنید: اگر والدین و معلمیِن دهد. اینطور به قای به ما میدوگانگی مزیت بسیار خارق العاده

کردند و الگوی خوبی برد برقرار می-آگاهی داشتیم که همیشه با تمام اعضای جامعه روابط انسانی و برد

شد، شد؟ اگر ذهن ناخودآگاه ما با این رفتارهای سالم برنامه ریزی میبرای ما بودند، وضعیت چگونه می

 مان به موفقیت کامل برسیم!خودآگاه توانستیم بدون استفاده از ذهنمی

 دهد زنم، اما کسی جواب نمیذهن ناخودآگاه: خیلی وقت است زنگ می
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کند، اما در ذهن را در ذهن تداعی می« روح موجود در ماشین»ذهن خودآگاه تصویر « متفکر»ماهیت 

 129ی موسیقیبهای وجود ندارد. ذهن ناخودآگاه بیشتر شبیه یک جعهشیاری-ناخودآگاه چنین خود

های محیطی ظاهر است؛ کافی است سیگنال های رفتاری مختلفی روی آن نصب شدهاست که برنامه

مان نیاید، ها را فشار دهند تا دستگاه شروع به پخش آهنگ کند. اگر از آهنگی خوششوند و دکمه

ش را تغییر دهد؟ در هایچقدر باید بر سر دستگاه داد بزنیم و با آن جر و بحث کنیم تا لیست آهنگ

زدند و زیر بار فحش و های موسیقی را میدیدم که دانشجویان سرخوش جعبهدوران دانشگاه زیاد می

کرد. ما نیز باید درک کنیم که داد و بیداد ها اعتنایی نمیی آنگرفتند، اما دستگاه به خواستهلگد می

ریزی شده در ذهن ناخودآگاه را تغییر دهد. رفتاری برنامه « نوارهای»تواند کردن ذهن خودآگاه نمی

توانیم از جنگ با ذهن ناخودآگاه دست برداریم و با وقتی به ناکارآمدی این روش پی بردیم، می

ی تر آن را از نو برنامه ریزی کنیم. جنگیدن با ناخودآگاه مانند این است که جعبهرویکردی بالینی

 هایش را به خاطر ما تغییر دهد. ست آهنگموسیقی را بزنیم و امیدوار باشیم که لی

هایی ای است، زیرا یکی از برنامهفایدهپذیریم که جنگ با ناخودآگاه کار بیبسیاری از ما این قضیه را نمی

به همین دلیل ما دوباره « قدرت اراده قابل تحسین است.»ایم این است که که ما در کودکی دانلود کرده

ها معموالً با درجات مختلفی های ناخودآگاه غلبه کنیم. این نوع تالشتا بر برنامهکنیم و دوباره تالش می

 ی ناخودآگاه پیش بروند. ها مجبورند که بر طبق برنامهشوند، زیرا سلولاز مقاومت روبرو می

                                                           
129 jukebox 
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 تواند منجر به اختالالت روانی جدی شود. اگرهای ناخودآگاه میی خودآگاه و برنامهتنش بین اراده

گویم نباید ذهن ناخودآگاه را به چالش بکشید. در دانید که چرا میرا دیده باشید، می 130درخششفیلم 

ی استرالیایی پیانو به نام دیوید این فیلم که بر اساس داستانی واقعی ساخته شده است، یک نوازنده

ی موسیقی تحصیل هرود تا در آنجا در رشتایستد و به لندن میدر برابر خواست پدرش می 131هلفگات

کند. پدر هلفگات که از بازماندگان هولوکاست است، ذهن ناخودآگاه پسرش را با این باور برنامه ریزی 

اش به خطر خواهد افتاد. پدرش زندگی« به چشم بیاید»کرده بود که دنیا جای امنی نیست و اگر او 

خانواده بماند. علیرغم برنامه اصرار داشت که او تنها در صورتی امنیت خواهد داشت که نزدیک 

ای پیانو است و برای تحقق رویاهایش ی حرفهدانست که یک نوازندههای پدرش، هلفگات میریزی

 باید از چنگال پدرش رها شود. 

ی راخمانینوف را که به سخت بودن معروف ی سوم پیانوقطعهای هلفگات به لندن رفت و در مسابقه

ضاد بین ذهن خودآگاه، که به دنبال موفقیت است، و ذهن ناخودآگاه را نشان است، اجرا کرد. این فیلم ت

تواند خطرناک ترسد و معتقد است مطرح شدن در سطح بین المللی میدهد که از دیده شدن میمی

جنگد تا ریزد؛ ذهن خودآگاهش میباشد. در حین نواختن این قطعه، عرق از ابروهای هلفگات پایین می

ترسد، را در دست داشته باشد؛ در عین حال ذهن ناخودآگاهش نیز، که از برنده شدن می اختیار امور

کند که در حین کند کنترل بدن را در دست بگیرد. هلفگات آگاهانه خودش را مجبور میتالش می

رسد. او تا رسیدن به نت اجرای قطعه کنترل امور را در دست داشته باشد، تا اینکه به نُت آخر می

                                                           
130 Shine 
131 David Helfgott 
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کند که درست پس از ریزی ناخودآگاه ذهنش آنقدر انرژی مصرف می ر، برای مبارزه با برنامهآخ

پردازد: وقتی به بر ذهن ناخودآگاه، بهای سنگینی می« پیروز شدن»رود. او برای پایان اجرا از هوش می

 آید، دیوانه شده است. هوش می

هایی ماتیک نیست. دقت کنید که ما مدام دنبال شغلتا این حد درا های بیشتر ما با ذهن ناخودآگاهجنگ

« لیاقت»ها متنفریم، چون دهیم که از آنهایی را ادامه میشویم و یا شغلها موفق نمیهستیم که در آن

 یک زندگی بهتر را نداریم. 

ارو و گیرند، استفاده از دگر مورد استفاده قرار میهای مرسومی که برای سرکوب رفتارهای ویرانروش

مان را تغییر دهند که برنامه ریزیگفتار درمانی هستند. رویکردهای جدیدتر به ما این وعده را می

های ها از یافتهای ندارد. این روشبا ذهن ناخودآگاه فایده« بحث کردن»اند که خواهند داد، زیرا پی برده

های کمکی کنند. در واقع این روشه میدهند، استفادفیزیک کوانتومی، که انرژی و فکر را به هم ربط می

شناسی انرژی روند، در مجموع ذیل روانکه برای برنامه ریزی مجدد رفتارهای آموخته شده به کار می

شناسی انرژی که بر زیست شناسی جدید استوار است، به سرعت در حال ترقی و گیرند. روانقرار می

 شکوفایی است. 

ی خود های ژنتیکی و خالقانهزندگی طوری تربیت شویم که بتوانیم قابلیت اما آیا بهتر نیست از ابتدای

مان مان و فرزندان فرزندانرا شکوفا کنیم؟ آیا بهتر نیست که پدر و مادر آگاهی باشیم تا فرزندان

بتوانند پدر و مادرهای آگاهی باشند و دیگر نیازی به برنامه ریزی مجدد نباشد و صلح و صفای بیشتری 

 مان حاکم شود؟ سیارهبر 
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 برقی در چشمان والدین: لقاح آگاهانه و بارداری آگاهانه

تو زمانی فقط برقی بودی در چشمان پدر و »در زبان انگلیسی اصطالحی وجود دارد با این مضمون که 

دار شوند. حاال منظور از این جمله نهایت خوشحالی پدر و مادری است که قصد دارند بچه« مادرت.

های قبل ی ژنتیک است و والدین باید در ماهی جدیدترین تحقیقات حوزهشده این جمله خالصه معلوم

از لقاح این برق را در چشمان خود بیشتر کنند. این هشیاری و نیت نیک منجر به رشد بهتر شده و 

 تر و شادتری را به دنیا بیاورد. تر، سالمتواند کودک باهوشمی

ها قبل از لقاح، مانند مهندسان ژنتیک روی فرزند خود کار والدین از ماه دهد کهتحقیقات نشان می

وجود دارد که  132نقش پذیری ژنومیکنند. در مراحل آخر بلوغ تخمک و اسپرم، فرایندی به نام می

شود کنند، اصالح میهای کودک آینده را تعیین میهای ژنی خاصی که ویژگیطی آن فعالیت گروه

(Surani, 2001; Reik and Walter, 2001 بر اساس تحقیقات اتفاقاتی که در حین فرایند نقش .)

گذارند؛ این مسئله دهند، تأثیر عمیقی بر ذهن و بدن کودک میپذیری ژنومی در زندگی والدین رخ می

 رسد.دار شدن آمادگی چندانی ندارند، بسیار ترسناک به نظر میبا توجه به اینکه بیشتر افراد برای بچه

بسیار مهم است که آیا نطفه »گوید: می 133تربیت زودهنگام: پرورش فرزند از زمان لقاحورنی در کتاب 

خواسته باردار شود یا نه... یابد و یا همراه با عجله و نفرت و آیا اصالً مادر میهمراه با عشق لقاح می

یت خانواده و دوستان زندگی های پایدار و آرام و به دور از اعتیاد و تحت حماوالدین اگر در محیط

                                                           
132 Genomic imprinting 
133 Pre-parenting: Nurturing Your Child from Conception 
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های بومی (. جالب است که فرهنگVerny and Weintraub, 2002« )کنند، بهتر عمل خواهند کرد

ها زوجین پیش از لقاح نطفه در اند. در این فرهنگاز هزاران سال پیش به تأثیر محیط لقاح واقف بوده

 کنند. مراسمی ذهن و بدن خود را تطهیر می

های والدین در دهد که پس از لقاح نطفه، نگرشی از تحقیقات انجام شده نشان میحجم قابل توجه

در واقع، حجم باالی شواهد علمی به دست »نویسد: تکوین جنین نقش فوق العاده مهمی دارند. ورنی می

 های ذهنی و عاطفی کودکانمان نسبت به تواناییکند که ما در دیدگاهی اخیر ایجاب میآمده در دهه

ها )کودکان متولد نشده( چه خواب دهد که آنبه دنیا نیامده تجدید نظر کنیم. این تحقیقات نشان می

ی لقاح به تک افعال، افکار و احساسات مادر هست. از لحظهشان به تکباشند و چه بیدار، مدام حواس

مزاج عاطفی و قدرت های شخصیتی، ی کودک در رحم مادر، مغز او را شکل داده و زمینهبعد، تجربه

 «کند.ی سطح باال را فراهم میاندیشه

خواهم بر این نکته تأکید کنم که زیست شناسی جدید به معنای برگشتن به روزگار قدیم اکنون می

آورد )از اسکیزوفرنی ها سر در نمیهایی را که پزشکی از آننبوده و اینگونه نیست که تقصیر تمام بیماری

(، به گردن مادران بیندازد. گرچه این مادر است که کودک را در رحم خود 134دگیگرفته تا درخودمان

اند. کارهای پدر اثر کند، اما واقعیت این است که مادر و پدر با هم در لقاح و بارداری شریکحمل می

 دهد. برای مثال،ی خود کودکش را تحت تأثیر قرار میگذارند و مادر نیز به نوبهعمیقی بر مادر می

های خودش ایمان نداشته باشد، این کار پدر اگر پدر برود و مادر را تنها بگذارد و مادر نیز به توانایی

                                                           
134 autism 



228 
 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

کند. به همین منوال، تغییر عمیقی در تعامل میان مادر و کودکی که هنوز به دنیا نیامده است، ایجاد می

پایانی که پدران را های بینگعوامل اجتماعی از جمله فقدان شغل، مسکن و امکانات بهداشتی و یا ج

توانند بر والدین اثر گذاشته و از این طریق بر کودک در حال تکوین کشانند، میهای خود میبه جبهه

 نیز اثر بگذارند. 

های مهمی در قبال ی فرزندان این است که هم پدران و هم مادران مسئولیتی تربیت آگاهانهجوهره

های خود و توانیم ناکامیپرکار و شاد دارند. شکی نیست که ما نمیتربیت فرزندان سالم، باهوش، 

مان بیندازیم. علم تا به امروز توجه ما را فقط به مفهوم جزم مان را به گردن خود و والدینفرزندان

گرایی ژنتیکی معطوف کرده و اجازه نداده است به تأثیر باورها در زندگی خود بپردازیم و پی ببریم که 

 کنند. مان را برنامه ریزی میهای ما چگونه زندگی فرزندانا و نگرشرفتاره

والدین در تکوین کودک ندارند.  بسیاری از متخصصان زنان نیز هنوز آگاهی چندانی از اهمیت نگرش 

شوند، بر اساس مفهوم جزم گرایی ژنتیکی که این متخصصان در زمان تحصیل پزشکی در آن غرق می

شود و مادر نقش چندانی در آن ندارد. در نتیجه ها کنترل میرت مکانیکی توسط ژنتکوین جنین به صو

دهند: آیا خوب غذا متخصصان زنان و زایمان در زمان بارداری تنها به برخی از مسائل مادر اهمیت می

کند؟ این پرسش از نظر این پزشکان نقش اصلی کند؟ مرتب ورزش میخورد؟ ویتامین مصرف میمی

گیرند که تأمین مواد غذایی برای جنینی است که برنامه ریزی ژنی خاص خود را را هدف میمادر 

 دارد. 
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گیرد. جنین عالوه بر غذا مواد دیگری نیز اما کودک در حال تکوین از خون مادرش فقط غذا نمی

گر مادر کند؛ مثالً اگر مادر دیابتی باشد جنین گلوکز اضافی دریافت خواهد کرد و یا ادریافت می

های ستیز و گریز را دریافت استرس مزمن داشته باشد، جنین نیز کورتیزول اضافی و سایر هورمون

اند. اگر مادر تحت استرس باشد، محور ی کارکرد این سیستم را نشان دادهکند. تحقیقات جدید نحوهمی

HPA ستیز و گریز را در محیط  ی خود امکان بروز واکنشکند و این محور نیز به نوبهخود را فعال می

 کند. خطرناک فراهم می

های مادری کنند. وقتی این سیگنالهای استرس بدن را برای بروز واکنش محافظت آماده میهورمون

گذارند که در هایی اثر میها و انداموارد جریان خون جنینی شدند، در بدن جنین نیز بر همان بافت

های استرس زا به طور عمده به دهند. خون جنین در محیطار میها را تحت تأثیر قربدن مادر آن

ی مربوط به رفتارهای ها و پاها و ناحیهکند و ملزومات غذایی دستعضالت و مغز پسین جریان پیدا می

های های احشایی برای حمایت از عملکرد سیستمکند. جریان خون اندامانعکاسی و حیاتی را تأمین می

کنند. تکوین های استرس فعالیت مغز پیشین را سرکوب میشود و هورمون، قطع میمرتبط با محافظت

های جنین هم در نسبت با میزان جریان خون دریافتی و هم در نسبت با کاری که انجام ها و اندامبافت

های مادری که دچار استرس مزمن شده است، پس از عبور از جفت، شود. هورموندهند، تعیین میمی

های فیزیولوژیکی کودک در حال تکوین را عوض خواهند یع خون جنین را شدیداً تغییر داده ویژگیتوز

 ;Lasage et al., 2004; Christensen, 2000; Arnsten, 1998; Leutwyler, 1998کرد )

Sapolsky, 1997; Sandman et al., 1994.) 
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سفندان باردار، که از نظر فیزیولوژیکی از دانشگاه ملبورن بر روی گو 135تحقیقات ای. مرلین وینتور

دهد که اگر گوسفند در زمان جنینی در معرض کورتیزول قرار شباهت زیادی به انسان دارند، نشان می

(. سطح کورتیزول جنینی Dodic et al., 2002بگیرد، در آینده به فشار خون باال مبتال خواهد شد )

های کند. سلولها ایفا میای کلیه یعنی نفرونصفیهنقش تنظیمی بسیار مهمی در تکوین واحدهای ت

های کلیوی دخالت زیادی در تنظیم تعادل نمک بدن دارند و در نتیجه نقش مهمی در کنترل نفرون

کنند. اگر کورتیزول اضافی از مادری که تحت استرس است به جنین برسد، در فشار خون ایفا می

زمان شود. یکی دیگر از اثرات کورتیزول اضافه این است که همهای جنین اختالل ایجاد میتشکیل نفرون

ی کورتیزول بر کند. اثر بازدارندههای مادر و جنین را از حالت رشد وارد حالت محافظت میسیستم

 تری به دنیا بیایند. شود که کودکان کوچکجنین باعث می

مساعد درون جنین عالوه بر اینکه دهد که شرایط ناتوضیح می 136رحمزندگی در ناتانیلز در کتاب 

سالی نیز منجر به تری داشته باشند، در بزرگشود کودکان در هنگام تولد وزن پایینباعث می

(. برای مثال دکتر دیوید Nathanielsz, 1999شود )هایی مانند دیابت، بیماری قلبی و چاقی میبیماری

 2.5ر نوزاد پسری در هنگام تولد کمتر از از دانشگاه ساوثهمپتون کشف کرده است که اگ 137بارکر

درصد از نوزادانی که وزن باالتری  50کیلوگرم وزن داشته باشد، احتمال مرگ او در اثر بیماری قلبی 

اند که اگر نوزاد دختری در هنگام تولد کمتر دارند، بیشتر خواهد بود. محققین دانشگاه هاروارد پی برده
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درصد بیشتر از  23های قلبی و عروقی د، احتمال ابتالی او به بیماریکیلوگرم وزن داشته باش 2.5از 

ی بهداشت و از دانشکده 138نوزادان دختری است که در هنگام تولد وزن باالتری دارند. و دیوید لئون

ای که ساله 60ای لندن کشف کرده است که میزان شیوع دیابت در میان مردان پزشکی مناطق حارّه

 اند، سه برابر سایرین است. غر و کوچک بودهدر هنگام تولد ال

ی هوشی تمرکز تحقیقات بر تأثیرات محیط پیش از تولد باعث شده است دانشمندان در رابطه با بهره

ی هوشی را صرفا نیز تجدید نظر کنند. نژادپرستان و پیروان مسلک جزم گرایی ژنی بهره IQیا همان 

ی پزشکی دانشگاه پزشکی دانشکدهاستاد روان 139برنی دولین 9971دانند. اما در سال ها میمحصول ژن

ی هوشی دوقلوها، خواهران و برادران و والدین ها بهرهتحقیق را بررسی کرد که در آن 212پیتسبوگ 

ی درصد عوامل تعیین کننده 48ها تنها و فرزندان با هم مقایسه شده بود. او به این نتیجه رسید که ژن

های مادر و پدر را نیز مخلوط شدن ژن 140یافزایانهکنند. و اگر اثر هما مشخص میی هوشی ربهره

 Devlinی هوش حقیقتاً ارثی است )لحاظ کنیم، مشاهده خواهیم کرد که تنها سی و چهار درصد از مقوله

et al., 1997; McGue, 1997 .) 

ی هوشی فرد شگرفی بر بهرهاز سوی دیگر دولین پی برد که شرایط حاکم بر تکوین جنین تأثیر 

ی کودک تحت کنترل ی هوشی بالقوهدهد که حدود پنجاه و یک درصد از بهرهگذارد. او نشان میمی

عوامل محیطی است. تحقیقات قبلی نشان داده بودند که نوشیدن مشروبات الکلی و استعمال دخانیات 
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ی هوشی کودک را کاهش دهد. بهرهتواند در زمان بارداری و قرار گرفتن جنین در معرض سرب می

خواهند پدر یا مادر شوند این است که این افراد فقط به خاطر معنای این تحقیقات برای کسانی که می

شان ایجاد کنند. این توانند کاهش چشمگیری در هوش کودکرویکردی که به زندگی دارند، می

 زده دارند. جریان خون در مغز استرس تغییرات تصادفی نیستند؛ بلکه پیوند مستقیمی با تغییرات

دهم، عالوه بر استناد به تحقیقات، ی فرزندان انجام میهایی که در مورد تربیت آگاهانهمن در سخنرانی

ی متقابل کنم که رابطههای پیش از تولد ایتالیا را نیز پخش مییکی از ویدیوهای انجمن ملی آموزش

بینیم دهد. در این ویدیو مادر بارداری را میورت گرافیکی نشان میوالدین و کودک متولد نشده را به ص

کند. در که در حال انجام سونوگرافی است؛ در همین حین همسرش با صدای بلند با او جر و بحث می

پرد. سپس صدای شکستن شود که در آغاز بحث، جنین از ترس از جا میاین ویدیو به وضوح دیده می

د و کودک بیچاره که گویی روی ترامپولین  قرار دارد، بدنش را کش و قوس رسلیوان به گوش می

کند این افسانه را در هم بشکنیم پرد. قدرت فناوری مدرن سونوگرافی به ما کمک میدهد و باال میمی

 گوید کودک در رحم مادر آنقدر پیچید نیست که به چیزی جز تغذیه واکنش نشان دهد. که می

 طبیعت ی آوانسبرنامه

شاید با خود بگوید که چرا تکامل باید چنین سیستمی را برای تکوین جنین پدید بیاورد؟ سیستمی که 

مملو از خطرات گوناگون بوده و به محیط والدین وابستگی باالیی دارد. کودک پس از مدتی وارد همان 

لدین از محیط به دست محیطی خواهد شد که والدین در آن حضور دارند. اطالعاتی که از ادراکات وا

کند که بتواند برخورد موثری با کند و فیزیولوژی جنین را طوری آماده میآید، از جفت عبور میمی
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خواهد کودک را طوری آماده کند که به پیشامدهای بعد از تولد داشته باشد. طبیعت با این کار می

داده است که والدین امکان انتخاب دارند. بهترین نحو در آن محیط زنده بماند. اما تحقیقات اخیر نشان 

ی خود را قبل از اینکه کودک به دنیا بیاید، با دقت در او برنامه توانند باورهای محدود کنندهها میآن

 ریزی کنند. 

گوید صفات ما، چه مثبت و چه گیرد که میمفهوم برنامه ریزی جنینی در تقابل با این دیدگاه قرار می

ها خود بر اساس تجربیات شوند. همانطور که دیدیم، ژنها تعیین میامل توسط ژنمنفی، به طور ک

های هنری، اند که مهارتی ما قبوالندهشوند. به همهگیرند و ساخته مییادگیری محیطی شکل می

های شوند. اما مهم نیست که ژنها منتقل میی ژنورزشی و فکری صفاتی هستند که صرفا به واسطه

باشند؛ اگر تجربیات پرورشی فرد مملو از آزار، اهمال و سوء ادراک باشد، امکان « خوب»چقدر  یک فرد

های مادر بازیگرش جودی ژن 141های فرد فراهم نخواهد آمد. لیزا مینلیهای ژنشکوفایی قابلیت

دوران های را به ارث برد. مسیر شغلی لیزا، فراز و نشیب 143سازش وینسنت مینلیو پدر فیلم 142گارلند

ها را طراحی هایی هستند که پدر و مادرش آناش همگی داستانستارگی او و فرودهای زندگی شخصی

ی هلندی األصل در ها، در یک خانوادهو در ذهن ناخودآگاه او ثبت کرده بودند. اگر لیزا با همین ژن

ی ژنتیکی مجموعهاپی آمد و پدر و مادرش کشاورز بودند، این محیط به صورتپنسیلوانیا به دنیا می
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ای هایی که به او اجازه دادند مسیر حرفهشد، ژنکرد. اگر چنین میها را در او فعال میدیگری از ژن

 ماندند. ی روستایی او خاموش میموفقی را طی کند، به احتمال زیاد به خاطر ملزومات فرهنگی جامعه

 144باز معروف تایگر وودزی والدین، گلفآگاهانهی تأثیر برنامه ریزی های فوق العادهیکی از نمونه

باز موفقی نبود، اما تمام تالشش را کرد تا محیطی مملو از فرصت را برای فرزندش است. پدر تایگر گلف

، دیدگاه و تمرکز یک استاد تمام عیار را به دست فراهم کند؛ و به او کمک کرد که ذهنیت، مهارت

ها واقعًا تأثیر نبوده است. ژنودایی مادر تایگر نیز در موفقیت او بیی ببیاورد. شکی نیست که فلسفه

 شود. های کافی محقق میی تربیت آگاهانه و وجود فرصتها تنها به واسطهاما اهمیت آن –اند مهم

 

 مادری کردن و پدری کردن آگاهانه

 مسئول تمام اتفاقات کردم که ما شخصاًهایم تأکید میها پیش، معمواًل در پایان سخنرانیمدت

آمد. این مسئولیت برای بسیاری از افراد مان هستیم. چنین پایانی به مذاق مخاطبینم خوش نمیزندگی

خواستند چنین مسئولیتی را قبول کنند. یک بار بعد از سخنرانی، خانم مسنی ها نمیخیلی سنگین بود؛ آن

همراه با همسرش به پشت صحنه آمد؛ گریه آنقدر از موضوع پایانی سخنرانی ناراحت شده بود که 

گفت هیچ یک داد. میهای پایانی من نشان میکرد و با حرارت تمام، اعتراض خود را نسبت به گفتهمی

است. این خانم من را متقاعد کرد  هایی که بر سرش آمده است، به خواست خودش نبودهاز مصیبت
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خواهم باعث سرزنش و احساس گناه کسی رسیدم که نمی که بخش پایانی را ویرایش کنم. به این نتیجه

مان را به گردن ور شویم و یا تقصیر مشکالتشوم. ما تمایل زیادی داریم که در احساس گناه غوطه

مان توانیم مسئولیت زندگیگیریم و بهتر میدیگران بیندازیم. ما با گذر عمر چیزهای بیشتری یاد می

 را بر عهده بگیریم. 

کمی تأمل، این خانم با خوشحالی این راهکار را پذیرفت: شما شخصاً مسئول تمام اتفاقات پس از 

تان هستید. که شخصاً مسئول تمام اتفاقات زندگیالبته فقط در صورتی که آگاه باشید تان هستید، زندگی

ا بداند و عمدًا توان کسی را متهم کرد که پدر یا مادر خوبی نبوده است، مگر اینکه اطالعات باال رنمی

توانید با استفاده از آن رفتارهای خود را از نو ها توجه نکند. اگر از این اطالعات آگاه شوید، میبه آن

 برنامه ریزی کنید. 

بینم تأکید کنم که این به هیچ وجه های مرتبط با تربیت فرزندان شد، الزم میحاال که بحث افسانه

تان تفاوتی قائل نیستید. فرزند دوم شما عین فرزند اول نیست. حقیقت ندارد که شما بین فرزندان

افتد، همان اتفاقاتی نیست که در زمان تربیت فرزند اول اتفاقاتی که در زمان تربیت فرزند دوم می

کردم که میان فرزند دوم و فرزند اولم که تفاوت افتاد. همانطور که باالتر گفتم، من زمانی فکر میمی

با هم داشتند، تفاوتی قائل نیستم. اما وقتی رفتارم را تحلیل کردم، متوجه شدم که این  بسیار زیادی

گفته صحیح نیست. زمانی که فرزند اولم به دنیا آمد، تازه وارد مقطع تحصیالت عالی شده بودم؛ این 

زمانی مرحله برای من بسیار سخت بود، زیرا فشار کاری زیادی رویم بود و امنیت شغلی هم نداشتم. 

که دختر دومم به دنیا آمد، من دانشمند موفقی بودم، اعتماد به نفس باالیی داشتم و در شرف آغاز 
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توانستم برای او ام بودم. وقت و انرژی روانی بیشتری برای فرزند دومم داشتم و میمسیر دانشگاهی

 پدر بهتری باشم. 

ها و والدین باید با استفاده از فلش کارتخواهم به آن بپردازم این است که ی دیگری که میافسانه

ی اش بیشتر شود. کتاب فوق العادهی هوشیسایر ابزارهای آموزشی کودک خود را درگیر کنند تا بهره

ثابت  147فرزند جادویی –پدر و مادر جادویی تحت عنوان  146و جوزف چیلتون پیرس 145مایکل مندیزا

نوزادان و کودکان بازی کردن است و نه برنامه ریزی کند که راه بهینه سازی یادگیری و عملکرد می

(. فرزندان به والدینی نیاز دارند که بتوانند با بازیگوشی به Mendizza and Pearce, 2001کردن )

 آورند. تکوین کنجکاوی، شگفتی و خالقیتی کمک کنند که کودکان با خود به دنیا می

تر را در های مسنر نیاز به عشق، باید بتواند انسانروشن است که انسان برای پرورش یافتن عالوه ب

نگهداری  شان مشاهده کند. برای مثال نوزادان پرورشگاهی در گهوارهحال سپری کردن زندگی روزمره

ها را بغل کند و شان لبخند بزند و آنکنند، اما کسی نیست که به رویشوند و غذا هم دریافت میمی

ی عصب شناس دانشکده 148شوند. ماری کارلسونتکوینی مادام العمر می به همین دلیل دچار مشکالت

پزشکی هاروارد در یکی از تحقیقات خود به بررسی کودکان پرورشگاهی رومانیایی پرداخت و به این 

های سطح پایین رومانی باعث مختل ها و مهد کودکنتیجه رسید که فقدان لمس و توجه در پرورشگاه

گذارد. کارلسون در این تحقیق شصت ها میباری بر رفتار آناثرات زیان شدن رشد کودک شده و
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ها میزان های بزاق آنکودک رومانیایی چند ماهه تا سه ساله را بررسی کرده و با تحلیل نمونه

کرد. هرچه کودک استرس بیشتری داشت )یعنی کورتیزول خونش شان را اندازه گیری میکورتیزول

 (. Holden, 1996دی بود(، نتایج بدتری در انتظارش بود )باالتر از مقدار عا

دهند ارتباط اند که نشان میها نیز تحقیقاتی انجام دادهها و موشکارلسون و دیگران بر روی میمون

زیادی بین لمس، ترشح هورمون کورتیزول و تکوین اجتماعی وجود دارد. تحقیقات جیمز دبلیو. 

دهد که انسان و تکوین کودک انستیتوی ملی سالمت نشان می رئیس سابق بخش سالمت 149پرسکات

اگر نوزاد میمون از تماس فیزیکی با مادر و تماس اجتماعی با دیگران محروم شود، پروفایل استرس او 

 (. Prescott, 1996 and 1990غیر عادی شده و در آینده جامعه ستیز و خشن خواهد شد )

های بشری پرداخت. او پی برد که اگر یابی تربیت فرزند در فرهنگی این تحقیقات به ارزاو در ادامه

ای لمس فیزیکی و عشق به فرزند وجود داشته باشد و مسائل جنسی سرکوب نشود، آن فرهنگ جامعه

ای با فرزندان خود دارند، های صلح آمیز والدین تماس فیزیکی گستردهصلح آمیز است. در فرهنگ

کنند. اما جوامعی که نوزادان، کودکان و ز روی سینه و پشت خود حمل میها را در طول رومثالً آن

های میان کنند، ماهیت خشونت آمیزی دارند. یکی از تفاوتنوجوانان خود را از لمس کافی محروم می

ها این است که بسیاری از کودکانی که از نعمت لمس برخوردار نیستند، دچار اختالالت این جمعیت
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تواند از نظر های این اختالل این است که فرد نمیشوند. یکی از نشانهمی  150یتنعاطفی حسی

 ی خشونت است. فیزیولوژیکی سطوح باالی هورمون استرس را سرکوب کند و این مقدمه

کند. نگرش پزشکی و ی آمریکا کمک میها به درک خشونت حاکم بر ایاالت متحدهاین یافته

حاضر به جای ترغیب صمیمیت فیزیکی، اغلب آن را امری مذموم  شناختی کنونی ما در حالروان

کنند، نوزاد را به های غیر طبیعی میشمارد. برای مثال پزشکان در فرایند طبیعی زایمان مداخلهمی

کنند که کنند و به پدر و مادر توصیه میمدت طوالنی در شیرخوارگاه نگهداری و از مادرش دور می

های شان لوس بار نیاید. این اقدامات که مثاًل بر یافتهنش نشان ندهند تا بچهی نوزاد واکبه گریه

کنند. تحقیقات مرتبط با لمس و استوارند، بدون شک به رواج خشونت در تمدن ما کمک می« علمی»

 ارتباط آن با خشونت به طور کامل در وبسایت زیر توضیح داده شده است:

www.violence.de 

های آکنده از محرومیت بیرون آمدند و به قول یکی از اما برخی از کودکان رومانیایی از همین محیط

تبدیل شدند. تکلیف این عده چیست؟ چرا برخی از کودکان « های سرسختیاعجوبه»محققین به 

های یا دلیلش این است که ژنگذارند؟ آای که دارند، در مسیر ترقی قدم میرغم پیش زمینهعلی

اید که من چنین اعتقادی ندارم. به احتمال زیاد والدین این دارند؟ قطعاً تا اینجا متوجه شده« بهتری»

ی نوزادی محیط خوبی برای ی سرسختی هستند، در زمان بارداری و ابتدای دورهکودکانی که اعجوبه

 اند. ی خوبی برای او فراهم آوردهتغذیه فرزند خود مهیا کرده و در نقاط مهم تکوین کودک،

                                                           
150 Somatosensory affective disorder 

http://www.violence.de/
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گیرند باید از این نکته درس بگیرند و تظاهر کسانی که سرپرستی کودکان پرورشگاهی را بر عهده می

نکنند که زندگی فرزندشان از زمان ورود او به محیط جدید آغاز شده است. والدین واقعی این کودکان 

اند که فرزندانی ناخواسته و دوست نداشتنی هستند. اگر ریزی کردهها را با این باور برنامه از قبل آن

های مثبت و شان پیامبخت با این کودکان یار بوده باشد، ممکن است در نقاط حساسی از تکوین

بخشی از پرستاران خود دریافت کرده باشند. اگر پدرخوانده و مادرخوانده از برنامه ریزی زمان زندگی

توانند با مسائلی که پس از قبول سرپرستی با آن مواجه آگاهی نداشته باشند، نمیبارداری و نوزادی 

ها ها ممکن است به این نکته پی نبرند که نه فرزند آنای داشته باشند. آنشوند، برخورد واقع بینانهمی

ادر قطعا بر ماه زندگی در رحم م 9ی آیند و تجربهبه دنیا نمی« لوحی خالی»و نه هیچ نوزاد دیگری با 

ها تأثیر گذاشته است. بهتر است این برنامه ریزی را شناسایی کنند و اگر الزم بود برای تغییر آن آن

 اقدام کنند. 

های ها و بالقوگیهای فرزند شما تنها قابلیتها برای تمام والدین واضح و روشن است: ژنپیام این یافته

ی شماست که محیطی را برای فرزندتان فراهم کنید این وظیفهدهند، نه تقدیرشان را. ها را نشان میآن

 هایش در آن شکوفا شود. که بهترین قابلیت

های زیادی در مورد تربیت فرزندان ی والدین این است که کتابتوجه کنید که من نگفتم وظیفه

شوند. اما ذب میهای این کتاب جام که از نظر فکری به سمت ایدهبخوانند. من افراد زیادی را دیده

ام. قبل از اینکه برای تغییر کردن تالش کنم، ی فکری کافی نیست. من خودم این مسیر را رفتهعالقه

ام نداشت. اگر صرفاً این کتاب دانستم، اما تأثیری بر زندگیاز نظر فکری تمام محتوای این کتاب را می
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تان تغییر خواهد کرد، کارتان دقیقاً مانند انرا بخوانید و تصور کنید که زندگی خودتان و زندگی فرزند

این است که جدیدترین قرص صنعت داروسازی را مصرف کنید و با خود بگویید که همه چیز را 

 شود، مگر اینکه تالش کند و خودش را تغییر دهد. خواهد کرد. هیچ کس درست نمی« درست»

های ان را رها کنید و مراقب باشید که ترستاساسهای بیبگذارید شما را به چالشی دعوت کنم. ترس

تر اینکه تان ثبت نکنید. از همه مهمغیر ضروری و باورهای محدود کننده را در ذهن ناخودآگاه فرزندان

های تان کمک کنید تواناییتوانید به فرزندانی جزم گرایی ژنتیکی را قبول نکنید. شما میپیام جبرگرایانه

هایتان دست ژن« اسیر»توانید زندگی شخصی خودتان را هم تغییر دهید. شما یخود را شکوفا کنند و م

 نیستید. 

تان را ها آموختیم، باشد و هرگاه توانستید زندگیهای رشد و محافظتی که از سلولتان به درسحواس

، چنانیبه سمت حالت رشد ببرید. و یادتان باشد که بهترین عامل رشد انسان، رفتن به مدارس آن

ها پیش از آنکه زیست های پردرآمد نیست. مدتهای بزرگ و یا احراز شغلداشتن اسباب بازی

ی هستی بگذارد و دانشمندان به تحقیق و پژوهش در مورد وضعیت شناسی سلول پا به عرصه

دانستند که بهترین عامل رشد کودکان و ها بپردازند، والدین آگاهی مانند موالنا میپرورشگاه

 ساالن عشق است. بزرگ

 عشق رفت هیچ حسابش مگیرعمر که بی

 آب حیاتست عشق در دل و جانش پذیر
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 گفتارپس

 روح و علم

 

توان تجربه کرد، حس و حال عرفان است. این احساس قدرتِ ترین احساسی که میزیباترین و ژرف

 تمام علوم راستین را در خود دارد.

 آلبرت انیشتین-

 

زده و روی آوردنم به زیست شناسی جدید من با دانشجویان پزشکی وحشتی از فصل یک و مواجهه

ایم. اما من در هیچ جای این کتاب از مضمونی که در فصل تا پایان این کتاب، راه زیادی را با هم آمده

ی زندگی کردن را به ما توانند نحوههای هوشمند میاینکه سلول –ام یک مطرح کردم، فاصله نگرفته

ایم، دوست دارم این مسئله را با شما در میان بگذارم که د. حاال که به پایان کتاب نزدیک شدهبیاموزن

خواهم برایتان توضیح دهم ی سلول چگونه من را به دنیای معنویات وارد ساخت. همچنین میمطالعه

بین بودن ، خوشبین هستم؛ البته قبول دارم که اگر روزنامه بخوانیدمان خوشی سیارهکه چرا به آینده

 برایتان قدری دشوار خواهد بود. 

گفتار و نام پس های قبلی کتاب جدا کردهاین بخش از کتاب را که روح و علم نام دارد، عمداً از فصل

گیرد و سرنوشت ی کوتاهی است که در پایان کتاب قرار میگفتار معموالً نوشتهام. پسرا بر آن نهاده
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شود... که البته شخصیت اصلی این کتاب، خودم هستم. بیست آشکار میشخصیت اصلی کتاب در آن 

سال قبل، هنگامی که از این مطالب آگاهی پیدا کردم و این آگاهی من را وادار به نگارش کتاب حاضر 

درنگ متحول شد. در آن لحظه وقتی با ام بیی عمیقی در آن پیدا کردم که زندگیکرد، چنان مسئله

، مغزم از زیبایی وافر ساز و کار جدیدی که برای غشا پیدا کرده بودم، «که اینطور!پس »خودم گفتم 

ام چنان عمیق سرمست شد. قلبم چند بار دیگر تپید و ناگهان شادی تمام وجودم را فرا گرفت؛ شادی

و گسترده بود که قلبم به درد آمد و اشک از چشمانم جاری شد. ساز و کارهای علم جدید پرده از 

ها از نظر من آنقدر واضح و عاری از دارد. این نتیجه گیریها بر میروحانی و جاودانگی ما انسان ذات

 ایمانی دست برداشتم و ایمان آوردم. ابهام بود که فوراً از بی

های این بخش از کتاب ممکن است بیش از حد انتزاعی گیریدانم که برای برخی از شما نتیجهمی

های ی ربع قرن تحقیق و پژوهش پیرامون سلولهای قبلی این کتاب بر پایههای فصلباشند. نتیجه گیری

کلون شده استوار بودند و ریشه در کشفیات جدیدی داشتند که درک ما را از اسرار حیات دگرگون 

ها از این نتیجه گیری –های علمی من استوارند گفتار نیز بر آموزشهای پسکنند. نتیجه گیریمی

ها دانم که دانشمندان سنتی ممکن است از این نتیجه گیریاند. میای ایمانی به دست نیامدههجهش

ها را ارائه ی روح هستند، اما به دو دلیل اطمینان دارم که باید آندوری گزینند، چون مربوط به مقوله

 کنم. 



243 
 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

ی تیغ اکام، اگر چندین عدهاست. بر اساس قا 151ای فلسفی و علمی به نام تیغ اُکامیکی از دالیلم قاعده

ای که بیشترین مشاهدات را توضیح ترین فرضیهفرضیه برای توضیح یک پدیده وجود داشته باشد، ساده

دهد، احتمال درستی بیشتری دارد و باید قبل از بقیه در نظر گرفته شود. علم جدید غشای جادویی در 

کی آلوپاتیک، فلسفه و کاربست طب مکمل و تواند عالوه بر پزشترکیب با اصول فیزیک کوانتوم می

هاست این شفای معنوی را نیز به بهترین نحو توضیح دهد. همچنین، من شخصاً به عنوان کسی که سال

 توانم بر قدرت آن در تغییر دادن زندگی مردم شهادت بدهم. بندم، میعلم را به کار می

ها تنها به لطف علم محقق شد، اما من آن ینشی سرورآمیز دستیابی من به این بقبول دارم که لحظه

ای به او اید که صاعقههای آنی عرفا تجربه کردم. حتماً داستان طالوت را شنیدهرا مانند دگرگونی

ای در کار اندازد. در داستان من، آسمان کارائیب صاف بود و صاعقهخورد و او را از اسب پایین میمی

ی دانشگاه دویدم که گویی صاعقه من را زده بود؛ زیرا ه سمت کتابخانهزده بنبود. اما من چنان حیرت

شده و من را متقاعد کرده بود « دانلود»ام دم در آگاهیی صبحماهیت غشای سلول در ساعات اولیه

هایمان وجود داریم. من از درون ها موجوداتی روحانی و جاویدان هستیم و جدای از بدنکه ما انسان

ام بر دو اصل اشتباه بنیاد نهاده گفت زندگینکار ناپذیری را شنیده بودم که به من میخودم صدای ا

میرد، کنند و دیگری اینکه وقتی جسم میها زیست شناسیِ بدن را کنترل میشده است، یکی اینکه ژن

 های زیادی از عمرم را صرف بررسی ساز و کارهای کنترل مولکولی بدنکار ما تمام است. من سال

                                                           
151 Occam’s razor 
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ی حیات پروتئینی کنترل کننده« کلیدهای»ی خارق العاده متوجه شدم که کرده بودم و در آن لحظه

 های کائنات.شوند ... توسط سیگنالهای محیط روشن و خاموش میبه طور عمده توسط سیگنال

بالی های روحانی دست پیدا کنم، تعجب کنید. استقشاید از اینکه علم و دانش باعث شده من به بینش

شود مشابه همان استقبالی است که بنیادگرایان دینی از می« روح»ی های علمی از واژهکه در حلقه

 کنند. می« تکامل»ی واژه

های بسیار متفاوتی به زندگی دارند. اهل دانید، اصحاب علم و اهل معنویت رویکردهمانطور که می

برند تا گره خداوند یا نیروهای نامرئی دیگر پناه میشوند، به درگاه معنویت هر گاه با مشکلی روبرو می

برند و شوند، به کشوی داروها پناه میاز کارشان گشوده شود. اما هر گاه اهل علم با مشکلی روبرو می

 گشاید. گردند. تنها کلسیم کربنات است که گره از کار این دسته میدنبال مواد شیمیایی می

ی بجایی است، زیرا ی من را به دنیای معنویت باز کرد، بسیار مسئلهاین واقعیت که علم و دانش پا

ی فیزیک و سلول سبب شده پیوندهای جدیدی میان دنیای علم و عالم روح برقرار کشفیات جدید حوزه

شود. این قلمروها چند قرن پیش در روزگار دکارت از هم جدا شدند. اما به باور من، ما تنها زمانی 

 ی بهتری خلق کنیم که روح و علم را دوباره با هم به وحدت برسانیم. توانیم دنیامی

 زمان انتخاب

های اولیه شباهت به جهان بینی تمدندهد که بیآخرین کشفیات علم ما را به سمت دیدگاهی سوق می

کردند که تمام اشیای مادی موجود در طبیعت دارای روح هستند. های اولیه تصور مینیست؛ تمدن
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دانند. های بومی که تعدادشان بسیار کم است، هنوز هم کائنات را یکی میندگان فرهنگبازما

ها روح یا انرژی نامرئی ی اینهای بومی میان صخره، هوا و انسان تمایزی قائل نیستند؛ همهفرهنگ

و انرژی دارند. آیا این گفته برایتان آشنا نیست؟ این همان دنیای فیزیک کوانتوم است که در آن ماده 

در موردش حرف زدم،  1به طور کامل در هم تنیده هستند. این همان دنیای گایا است که در فصل 

شود و باید در برابر حرص، دنیایی که در آن کل سیاره یک ارگانیسم زنده و حی در نظر گرفته می

 های ضعیف انسان از آن محافظت به عمل آید. جهل و برنامه ریزی

ایم. وقتی علم از روح فاصله گرفت، ای نبودهبینیهای چنین جهاناین حد نیازمند بینشتا کنون هرگز تا 

را درک « نظم طبیعی»مأموریت آن تغییر قابل توجهی پیدا کرد. علم جدید به جای اینکه تالش کند 

هدف خود  روایی بر طبیعت راها بتوانند در هماهنگی با آن نظم زندگی کنند، غلبه و فرمانکند تا انسان

و تمدن  ی طبیعت را از هم گسیختههایی که از دل این فلسفه بیرون آمدند، شبکهقرار داد. فناوری

در تکامل « انقراض دسته جمعی»اند. تا کنون پنج ی احتراق و انفجار رساندهبشری را به آستانه

سورها شد. هر یک از این ها منجر به مرگ داینااند، که یکی از آنی ما وقفه ایجاد کردهکرهزیست

اشاره کردم،  1ها تقریباً تمام سطح سیاره را از موجودات پاک کرده است. همانطور که در فصل انقراض

 برخی محققین بر این باورند که چیزی به انقراض ششم نمانده است. اما این انقراض بر خالف

وسط نیرویی ایجاد خواهد شد که بسیار اند، تهای قبلی که توسط نیروهای کهکشانی ایجاد شدهانقراض

اید و به زیبایی غروب موجودی به نام انسان. همانطور که روی نیمکت نشسته –است  به زمین نزدیک

دهد. حاال که ی آن دقت کنید. زیباییِ آسمان آلودگی هوا را نشان میفوق العاده نگرید، به رنگمی
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تری نیز برای ما تدارک خواهد های بزرگویم، زمین نورپردازیشرفته رفته به پایان این دنیا نزدیک می

 دید. 

های معنوی دور شده ای ندارد. دنیای مدرن از آرمانی اخالقیدر حال حاضر زندگی ما هیچ زمینه

ها را داشته باشد، است و به جنگ بر سر مادیات روی آورده است. هر کسی که بیشترین اسباب بازی

ست. اگر انیمیشن فانتازیا را دیده باشید، تصور خوبی از دانشمندان و مخترعینی ی این جنگ ابرنده

مند اند. در این فیلم میکی موس شاگرد یک جادوگر قدرتروح رساندهدارید که ما را به این دنیای بی

دهد که وقتی او در آزمایشگاه نیست، کارهای آزمایشگاه را انجام است. جادوگر به میکی دستور می

دهد. یکی از این کارها این است که از چشمه آب بیاورد و مخزن آب آزمایشگاه را پر کند. میکی که 

مدتی است جادوی جادوگر را تحت نظر گرفته است، با استفاده از وردهایی که از جادوگر شنیده است، 

 ند. کجاروی آزمایشگاه را به نوکر تبدیل کرده و از او برای پر کردن مخزن استفاده می

ی دهد تا اینکه همهبرد و جاروی جادویی همچنان به پر کردن مخزن ادامه میسپس میکی خوابش می

کند جلوی جارو را بگیرد، اما دانش شود، تالش میدارد. میکی وقتی بیدار میآزمایشگاه را آب بر می

گردد و اینکه جادوگر بر میگیرد تا تواند این کار را بکند. آب همه جا را فرا میاو محدود است و نمی

کند. خود فیلم در مورد مشکل میکی موس چنین با استفاده از علمی که دارد، توازن را دوباره برقرار می

ی جادوگری است که شاگردی داشت. شاگرد او پسرک جوان و این قسمت در مورد افسانه»گوید: می

. او کمی بیش از حد باهوش بود، زیرا قبل خواست جادوگری را بیاموزدباهوشی بود که خیلی دلش می

دانشمندان « از اینکه یاد بگیرد جادوها را کنترل کند، شروع کرده بود به استفاده از جادوهای استاد.
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باهوش امروزی نیز بدون اینکه بدانند تمام چیزهای این سیاره با هم ارتباط متقابل دارند، مانند میکی 

 ها نتایج فاجعه باری به همراه دارد. و این کار آن –کنند اری میها و محیط ما را دستکموس، ژن

کم مسیر گرفتند و یا دستما چگونه به اینجا رسیدیم؟ زمانی بود که دانشمندان باید از روح فاصله می

مند هر گاه کردند. این نهاد قدرتی روح ایجاد کرده بود، جدا میخود را از فسادی که کلیسا در مقوله

مدار پرداخت. سیاستها میهایش تضاد داشتند، به سرکوب و مخالفت با آنات علمی با آموزهکشفی

 153انقالب کُرات آسمانیبا انتشار کتاب  152زیرک و منجم با استعدادی به نام نیکوالس کوپرنیک

منتشر شد، با شجاعت تمام اعالم کرد  1543شکاف روح/علم را به وجود آورد. این کتاب که در سال 

آید، اما خورشید است و نه زمین. این واقعیت امروزه بدیهی به حساب می« کرات آسمانی»که مرکز 

گفت ، که می«معصوم»شد، زیرا کیهان شناسی نوین با کلیسای در زمان کوپرنیک کفر محسوب می

باورهایش دانست که اگر دادگاه تفتیش عقاید از زمین مرکزِ آسمانِ خداست، در تضاد بود. کوپرنیک می

کند؛ به همین دلیل احتیاط به خرج داد و تنها زمانی خبردار شود، هم او و هم باورهایش را نابود می

کتابش را منتشر کرد که در بستر مرگ بود. ترس او کامالً بجا بود. پنجاه و هفت سال بعد، راهبی 

هان شناسی کوپرنیک دفاع ای زد و از کیدست به اقدام شجاعانه 154دومینیکی به نام جوردانو برونو

شکنجه کردن  –تر بود کرد؛ کلیسا او را به جرم کفرگویی در آتش سوزاند. کوپرنیک از کلیسا باهوش

                                                           
152 Nicolas Copernicus 
153 On the Revolution of the Heavenly Spheres 
154 Giordano Bruno 
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آور را بکشد، کسی که دار فانی را وداع گفته است، کار آسانی نیست. کلیسا حال که نتوانسته بود پیام

 مجبور بود با پیام کوپرنیک مقابله کند. 

گفت پیدا شد که می 155دان و فیلسوفی فرانسوی به نام رنه دکارتی ریاضی، سر و کلهیک قرن بعد

گیری از روشی علمی مورد بررسی قرار گیرد. ی پیشین باید با بهرهپذیرفته شده« حقایق»صحت تمام 

دهند. پس از اصالحات روشن است که نیروهای نامرئی دنیای معنویات تن به چنین تحلیلی نمی

معنوی را به « حقایق»ی عالم طبیعت بپردازند و انی، به دانشمندان گفته شد که به مطالعهپروتست

خوانده شدند، « غیر علمی»ی دین و متافیزیک واگذار کنند. روح و سایر مفاهیم متافیزیکی مقوالتی حوزه

و کائنات در مهم زندگی « مسائل»ها نبودند. های تحلیلی علم قادر به ارزیابی حقیقت آنزیرا روش

 گرا قرار گرفت. ی کاری دانشمندان عقلحوزه

ی داروین ی تکامل داروین مطرح شد و شکاف روح/علم را کامل کرد. نظریهنظریه 1859در سال 

های اینترنتی امروزی، در سراسر جهان پخش شد. این نظریه به سرعت مورد قبول واقع مانند شایعه

ی جفت گیری و پرورش حیوانات خانگی، حیوانات ه مردم در زمینهای کشد، زیرا اصول آن با تجربه

های ارثی آمد. داروینیسم خاستگاه انسان را گوناگونیاهلی و گیاهان داشتند، به خوبی جور در می

دانست، یعنی دیگر نیازی نبود که در علم و زندگی خودمان دست به دامان مداخالت الهی شویم. می

ها رن از کائنات دارند به هیچ وجه از ترس روحانی/دانشمندانِ پیش از آنترسی که دانشمندان مد

دیدند که به نقش خداوند، یعنی ی داروین را داشتند، دیگر نیازی نمیکمتر نبود؛ اما حاال که نظریه

                                                           
155 Rene Descartes 
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نویسند: ی طبیعت، اشاره و استناد کنند. داروینیست برجسته، ارنست مایر میطراح عظیم نظم پیچیده

رسد که تنها به خودسرانگی، پرسیم که این کمال چگونه حاصل شده است، به نظر میی میوقت»

 (. Mayr, 1976« )رسیم...برنامگی و تصادف و شانس میبی

گوید هدف از تنازع در این زندگی بقا و زنده ماندن است، اما ابزاری را برای رسیدن ی داروین مینظریه

، زیرا هدف «هر کاری جایز باشد»رسد که در این مبارزه نظر میکند. به به این هدف مشخص نمی

داروینیستیِ مایر به جای اینکه ویژگی های زندگی ما را -ی نئوبه هر بهایی که باشد. اندیشه –بقاست 

ی نهایی گوید ما باید بر اساس قانون جنگل زندگی کنیم. نتیجهبر اساس قوانین اخالق تعریف کند، می

ها تسلیم تمدنی های بیشتری دارد، الیق آن است. ما غربیسم این است که اگر کسی داراییداروینی-نئو

خواهیم به این واقعیت فکر کنیم شود. ما نمیتعریف می« هانداشته»و « هاداشته»ایم که بر اساس شده

ی رو به زوال رهای دارد. متأسفانه بخشی از این واقعیت، گذشته از سیاکه هر چیزی در این دنیا هزینه

ی ها بازندهدوزند... آندار ما را میخانمان، همان کودکان کاری هستند که شلوارهای مارکما و افراد بی

 این مبارزه هستند. 

 ایمآیا ما بر صورت کائنات ساخته شده

یرا ما هم بازنده هستند، ز« برندگان»آن روز صبح در کارائیب، پی بردم که در دنیای داروینی ما حتی 

دهد که مغز آن، یعنی غشا، به با کائنات/خدا یکی هستیم. سلول زمانی از خود رفتار نشان می

« شکل»های عملکردی بدن ما به های محیطی واکنش نشان دهد. در واقع، هر یک از پروتئینسیگنال

ل نخواهد شود. اگر یک پروتئین سیگنال مکمل نداشته باشد، عممکمل یک سیگنال محیطی ساخته می
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خودم به آن پی بردم، این است « پس که اینطور!»ی کرد. معنای این گفته، همانطور که من در لحظه

های بدن ما مکمل فیزیکی/الکترومغناطیسی چیزی است که در محیط وجود دارد. که هر یک از پروتئین

ایم، محیط ساخته شده هایی پروتئینی هستیم، پس بنا به تعریف، ما بر صورتاز آنجا که ما دستگاه

 گویند. محیطی که برخی به آن کائنات و برخی دیگر به آن خداوند می

شان تکامل ها به شکل مکمل محیط پیرامونبرگردیم سراغ برندگان و بازندگان. از آنجا که انسان

جور نخواهیم  اند، اگر محیط را خیلی تغییر دهیم، دیگر مکمل آن نخواهیم بود... دیگر با آن جفت ویافته

دهیم که عالوه بر بقای خودمان، بقای ی زمین را چنان تغییر میها داریم سیارهاکنون ما انسانشد. هم

مندان دیگر که جزو اندازیم. این خطر عالوه بر رانندگان هامر و ثروتها را نیز به خطر میسایر گونه

کند. روند، تهدید میی بقا به شمار میمسابقه« یبازنده»را نیز که  هستند، کارگران فقرزده« برندگان»

برای برون رفت از این بحران دو راه داریم: یا بمیریم یا جهش پیدا کنیم. به نظر من باید با جدیت 

های بارانی را های بیشتر، جنگلدونالد برای فروش ساندویچتمام به این مسئله فکر کنیم؛ زیرا ولع مک

ی تعداد خودروهای بنزینی هوا را آلوده کرده رویهه است؛ زیرا افزایش بیی نابودی کشاندبه ورطه

شود. طبیعت ما را طوری طراحی است؛ و زیرا صنعت پتروشیمی باعث فرسایش زمین و آلودگی آب می

 سازیم. کرده است که با محیط جفت و جور باشیم، اما نه با محیطی که خودمان داریم می

کنیم و این که ما بخشی از یک کل هستیم؛ ما این واقعیت را فراموش میها آموختم من از سلول

فراموشی ممکن است برای ما گران تمام شود. همچنین پی بردم که هر یک از ما هویت زیستی منحصر 



251 
 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

همتا باشد؟ در سطح شود اجتماع سلولی هر یک از افراد بیبه فردی دارد. چرا؟ چه چیزی باعث می

 کند. های هویتی وجود دارند که هر شخص را از دیگران متمایز میای از گیرندهها خانوادهسلول

( نام HLAهای لکوسیتی انسان )ژنیا آنتی 156های خودها وجود دارند که گیرندهای از این گیرندهدسته

های خود شما از بین بروند، دارند و با عملکردهای سیستم ایمنی در ارتباط هستند. اگر گیرنده

ی خود نیز نداشته باشند، ها اگر گیرندههایتان دیگر هویت شما را بازتاب نخواهند داد. سلولولسل

ی روند. اگر مجموعههای عام به شمار میهمچنان سلول انسانی هستند، اما چون هویت ندارند، سلول

بازتاب خواهند  های شما دوباره سر جای خود قرار گیرند، دوباره هویت شما راهای خود سلولگیرنده

 داد. 

ی های شخص گیرندههای خود شما با گیرندهکنید، هر چه گیرندهتان را اهدا میوقتی عضوی از بدن

عضو همخوانی بیشتری داشته باشد، سیستم ایمنی فرد گیرنده عضوِ پیوند شده را کمتر پس خواهد زد. 

ی خود روی هر سلول قرار گیرنده 100ای از برای مثال، فرض کنید برای شناسایی هر فرد مجموعه

های خود من و شما با بگیرد. حاال فرض کنید برای زنده ماندن نیاز به پیوند عضو داشته باشید. گیرنده

ی ی مشابه داریم. من برای شما اهدا کنندهگیرنده 10شود که تنها شوند و معلوم میهم مقایسه می

های ما دو نفر تفاوت دهد که هویتهای خود نشان میرندهخوبی نخواهم بود. ماهیت بسیار متفاوت گی

شود؛ وقتی سیستم های غشایی باعث تحریک سیستم ایمنی میزیادی با هم دارد. تفاوت زیاد گیرنده

برد. اگر بتوانید های غیر خودی و پیوند شده( را از بین میهای بیگانه )یعنی سلولایمنی فعال شد، سلول

                                                           
156 Self-receptor 
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های شما داشته هایش شباهت بیشتری به سلولهای خود سلولپیدا کنید که گیرنده ای رااهدا کننده

 باشند، احتمال موفق بودن پیوند بیشتر خواهد بود. 

های شما درصد با گیرنده 100هایش البته هر قدر هم که بگردید، کسی را پیدا نخواهید کرد که گیرنده

ند دو نفر را پیدا کنند که از نظر زیستی یکسان باشند. البته ایکسان باشند. دانشمندان تا کنون نتوانسته

هایی را به وجود بیاوریم توانیم بافتها را حذف کنیم، میهای خود سلولبه لحاظ تئوریک، اگر گیرنده

اند. در چنین که در هر بدنی قابل پیوند باشند؛ اما دانشمندان هنوز چنین آزمایشاتی را انجام نداده

ی خود، پس زده های فاقد گیرندهها هویت خود را از دست خواهند داد. این سلولسلولآزمایشی، 

اند؛ اما های مرتبط با ایمنی معطوف کردهنخواهند شد. دانشمندان توجه خود را به ماهیت این گیرنده

هویت بخشند؛ آنچه به فرد های پروتئینی نیستند که به فرد هویت میشایان ذکر است که این گیرنده

های هویتی ی منحصر به فرد گیرندهکنند. مجموعهها را فعال میدهد، عواملی هستند که این گیرندهمی

های محیطی مکمل خود سیگنال« آنتن»اند و مانند هر سلول روی سطح بیرونی غشای آن قرار گرفته

در درون سلول وجود ندارد، خوانند که را می« خودی»های هویتی سیگنال کنند. این گیرندهرا دانلود می

 آید. بلکه از محیط بیرون می

بدن انسان را مانند یک دستگاه تلویزیون در نظر بگیرید. شما تصویر روی صفحه هستید. اما تصویر 

تان کند و شما با آنتنآید. هویت شما چیزی است که محیط آن را مخابره میشما از درون تلویزیون نمی

بینید المپ تصویر سوخته است. اولین کنید و می. روزی تلویزیون را روشن میکنیدآن را دریافت می

اما آیا تصویر نیز به همراه دستگاه تلویزیون « لعنتی! تلویزیون از کار افتاده است.»واکنش شما این است 
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برق از کار افتاده است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، کافی است تلویزیون دیگری بخرید؛ آن را به 

وصل کرده و سپس روشن کنید؛ حاال تلویزیون جدید را روی همان کانالی تنظیم کنید که قبل از سوختن 

شوید که گرچه تان، در حال تماشای آن بودید. اگر چنین کنید متوجه میالمپ تصویر تلویزیون قبلی

از کار افتادن تلویزیون که  ی تصویر هنوز هم برقرار است.، اما مخابره«از کار افتاد»تلویزیون اول شما 

آید، از کار ی هویتی که از جانب محیط میفقط یک گیرنده است، به هیچ وجه باعث نشد که مخابره

 بیفتد. 

کند، در این قیاس، تلویزیون معادل سلول است. آنتن تلویزیون که تصاویر مخابره شده را دانلود می

است و تصویر مخابره شده همان سیگنال محیط است.  ههای متمایز کنندی کامل گیرندهمعادل مجموعه

از آنجا که این دنیای مادی و نیوتنی به تمام فکر و ذکر ما تبدیل شده است، ممکن است در ابتدا تصور 

های پروتئینی سلول. این تصور مانند این است که فکر چیزی نیست جز همین گیرنده« خود»کنیم که 

ای هستند های سلول منبع هویت آن نیستند، بلکه وسیلهابره است. گیرندهکنیم آنتن تلویزیون منبع مخ

 شود. ی آن از محیط دانلود میبه واسطه« خود»که 

من، در محیط وجود « خود»وقتی به طور کامل این رابطه را درک کردم، متوجه شدم که هویت من، 

تلویزیون، اگر بدن من بمیرد و در آینده دارد، حال چه بدنم اینجا باشد و چه نباشد. درست مانند قیاس 

های هویتی من به دنیا بیاید، این فرد جدید زیستی( دقیقاً با همین گیرنده« تلویزیون»فرد جدیدی )یک 

را دانلود خواهد کرد. من بار دیگر در دنیا حضور خواهم یافت. وقتی جسم فیزیکی من بمیرد، « من»
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ای ای است که در درون اطالعات گستردهیت من امضای پیچیدهمخابره همچنان ادامه خواهد یافت. هو

 دهند، جای گرفته است. که در مجموع محیط را تشکیل می

یابد. شواهد ی هر فرد پس از مرگ نیز همچنان ادامه میکند که مخابرهشواهد علمی نیز تأیید می

کنند، دچار تغییرات رفتاری فت میی پیوند وقتی اعضای جدید را دریادهد که بیماران گیرندهنشان می

اش پایبند بود و به که به اصول دینی 157شوند. خانمی از اهالی نیو انگلند به نام کلر سیلویاو روانی می

ریه متوجه شد که به آبجو، ناگت مرغ و -داد، پس از پیوند قلباش هم زیاد اهمیت میسالمتی

ی اهدا کننده حرف زد و متوجه شد که قلب اهدایی دهموتورسیکلت عالقمند شده است. سیلویا با خانوا

ی زیادی به موتورسیکلت داشته و عاشق ناگت مرغ و آبجو ای بوده که عالقهمتعلق به پسر هجده ساله

خودش را در کنار تجربیات مشابه بیماران دیگری که عضو  ی دگرگونی شخصیبوده است. او تجربه

 Sylviaروایت کرده است ) 158تغییر قلبدند، در کتابی تحت عنوان گروه حمایت از بیماران پیوندی بو

1997and Novak, مندی از حکمت و رمز قلب: بهرهنیز در کتاب خودش  159(. ُپل پی. پیرسال

(. دقت خاطراتی  ,1998Pearsalها را بازگو کرده است )تعدادی از این داستان 160قدرت انرژی قلب

کند. دختر جوانی ها را منتفی می، احتمال شانسی یا تصادفی بودن آنآیندکه به همراه این پیوندها می

های او آنقدر واضح بودند که منجر به دستگیری دید. خوابها کابوس قتل میپس از پیوند قلب، شب

 قاتلی شد که اهدا کننده را به قتل رسانده بود. 

                                                           
157 Claire Sylvia 
158 A Change of Heart 
159 Paul P. Pearsal 
160 The Heart’s Code: Tapping the Wisdom and Power of Our Heart Energy 
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نام « ی سلولیحافظه»ی ه عضو اهدایی، نظریهی انتقال رفتارها به همراها در رابطه با نحوهیکی از نظریه

دانید که من احترام زیادی شوند. میها ثبت میدارد که بر اساس آن خاطرات به نحوی در درون سلول

به خاطر »توانند ها میای را متذکر شوم. بله، سلولها قائلم، اما در اینجا باید نکتهسلولیبرای هوش تک

ها ها حد و حدودی دارد. به باور من سلولهستند یا سلول کبد؛ اما هوش آنکه سلول ماهیچه « بسپرند

 ی ناگت مرغ ندارند!ساز و کاری فیزیکی برای تشخیص و به خاطر سپردن مزه

های ی روانی و رفتاری باید به این نکته توجه کنید که اعضای پیوندی هنوز هم گیرندهبرای درک حافظه

ر روی خود دارند و ظاهراً هنوز هم همان اطالعات محیطی سابق را دانلود هویتی فرد اهدا کننده را ب

ی او هنوز ادامه دارد. همانطور کنند. با اینکه بدن شخص اهدا کننده از کار افتاده است، اما مخابرهمی

های دیگر، که من هنگام تأمل در ساز و کارهای غشای سلولی پی بردم، این فرد نیز مانند تمام انسان

 جاودانه است. 

دهد. کند، بلکه اصل تناسخ را نیز توضیح میپیوند سلول و عضو نه تنها جاودانه بودن انسان را توجیه می

های من اش با گیرندههای هویتیبه این احتمال فکر کنید که جنینی در آینده به دنیا بیاید و گیرنده

هد شد. هویت من باز خواهد گشت، البته این من تنظیم خوا« خودِ»دقیقاً یکسان باشد. این جنین روی 

های شما ممکن است در آینده از بدن یک بار در قالب بدنی دیگر. اگر به این فکر کنید که گیرنده

سفید پوست، سیاه پوست، آسیایی، مرد یا زن سر در بیاورد، تبعیض جنسیتی و نژادی موضوعیت خود 

ی خود ما های گیرنده)خداوند( و آنتن« ت که هستتمام آن چیزی اس»دهند. محیط را از دست می
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کنند؛ در نتیجه هر یک از ما بخش کوچکی از کل است... تنها نوار باریکی از کل طیف را دانلود می

 بخش کوچکی از خداوند. 

 نوردهازمین

ت. قیاس تلویزیون مفید است، اما به هیچ وجه کامل نیست؛ زیرا تلویزیون صرفاً یک دستگاه پخش اس

شود. ما به مجرد اینکه مان میدهیم، سبب تغییر محیطکارهایی که ما در طول عمر خود انجام می

ی ی ما با روح بهتر است از مقایسهدهیم. بنابراین برای درک رابطهمان را تغییر میاینجاییم، محیط

ناسا به ماه یا مریخ ارسال و یا سایر کاوشگرهایی که « آپورچونیتی»و « اسپیریت»نوردهای انسان با مریخ

ایم به مریخ برویم، اما خیلی دوست داریم بدانیم که ها هنوز نتوانستهکرده است، بهره بگیریم. ما انسان

فرستیم که مانند هایی را به مریخ میفرود آمدن بر سطح مریخ چگونه است. به همین دلیل وسیله

هری شبیه انسان نیستند، اما عملکردشان مشابه نوردها از نظر ظاکاوشگرهای انسانی هستند. مریخ

بینند. سنسور ها دوربین دارند که معادل چشم است و با آن سیاره را میانسان است. این دستگاه

شنوند. حسگرهای شیمیایی است و با آن صداهای سیاره را می« گوش»سنج دارند که معادل ارتعاش

و غیره. بنابراین در این کاوشگرها حسگرهایی تعبیه « چشندمی»ها سیاره را دارند که با استفاده از آن

 اند تا بتواند مریخ را مانند یک انسان تجربه کند. کرده

دارند و «( گیرنده)» نوردها بیندازیم. این کاوشگرها آنتنتری به طرز کار مریخاما بگذارید نگاه دقیق

ه از مرکز کنترل ناسا را دریافت کند. مسئول شان طوری تنظیم شده است که اطالعات مخابره شدآنتن

آورد. کنترل که در زمین مستقر است، اطالعاتی را به سمت کاوشگر فرستاده و آن را به حرکت در می
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نورد گیرد، زیرا مریخنورد یاد میطرفه نیستند. مسئول کنترل نیز چیزهایی از مریخاما این اطالعات یک

کند. اطالعات کند، به سمت زمین مخابره میی که از مریخ کسب میااطالعاتی را در مورد تجربه

شوند؛ سپس مسئول کنترل از این آگاهی نورد در مرکز کنترل ناسا تفسیر میمربوط به تجربیات مریخ

 کند تا بهتر در سطح مریخ به کاوش بپردازد. جدید استفاده می

ا از یک مرکز کنترل/روح محیطی دریافت هستیم که اطالعات ر« نوردانیزمین»من و شما مانند 

کنیم. وقتی ما در حال سپری کردن زندگی خود هستیم، تجربیات دنیای ما به مسئول کنترل یعنی می

گذارد. این شما اثر می« خود»های ی زندگی شما بر ویژگیشود. بنابراین نحوهروح ما ارسال می

مان بر روی این مفهوم را درک کنیم، مراقب زندگیدهد. اگر کنش بر اساس مفهوم کارما رخ میبرهم

هایمان دوام خواهند آورد. کارهایی ی خاکی خواهیم بود، زیرا پیامدهای زندگی ما بیش از بدناین کره

 مان شوند. ی آیندهگیر ما یا نسخهتوانند گریباندهیم، میکه ما در طول عمرمان انجام می

گذارند که آموزگاران روحانی در طول اعصار همان حکمتی تأکید می های سلولی در نهایت براین بینش

های اند. هر یک از ما روحی است که در قالبی مادی ریخته شده است. یکی از صورتبه بشریت آموخته

 ی تعامل نور با منشور است. مند این حقیقت معنوی، نحوهقدرت

ای مانند کند و منظرهین منشور نور را پخش میکند، ساختار بلوروقتی پرتو نور از منشور عبور می

ها، با اینکه جزئی از همین نور سفید است، اما به خاطر آورد. هر یک از رنگرنگین کمان را به وجود می

شود. اگر این فرایند را برعکس کرده و طیف رنگین می فرکانس منحصر به فردی که دارد، جدا دیده

شوند و پرتو سفیدی ی این طیف دوباره ترکیب میهای جداگانهید، فرکانسکمان را به درون بلور بتابان
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ای در این طیف در نظر گرفت. اگر توان فرکانس نوری جداگانهکنند. هویت هر انسان را میایجاد می

و تصمیم بگیریم که به صورت دلبخواهی فرکانس مربوط به « مان نیایدخوش»ها ما از یکی از این رنگ

ها را از منشور عبور دهیم، دیگر آن نور ذف کنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر دوباره فرکانسآن را ح

 ها تشکیل شده است. فرکانس تمامسفید قبلی را به دست نخواهیم آورد. نور سفید بنا به تعریف از 

 

ها تصور گردد. آنمان باز های اهل معنویت منتظرند که نور سفید دوباره به سیارهبسیاری از انسان 

خواهد آمد. اما با توجه به معنویتی همتایی مانند بودا، عیسی کنند که این نور در شکل اشخاص بیمی

مان باز خواهد گشت رسد که نور سفید تنها زمانی به سیارهام، به نظر میکه من به تازگی به آن رسیده

ی نور سفید قبول داشته باشد. تا های جداگانهه فرکانسهای دیگر را به مثابکه هر انسانی تمام انسان

ها را نابود آید، آنمان نمیها خوشها ارزش قائل نباشیم و چون از آنزمانی که ما برای سایر انسان

ایم و نخواهیم توانست که نور سفید را تجربه کنیم. های طیف نور را نابود کردهکنیم، در واقع فرکانس
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های انسانی محافظت کرده و آن را تقویت کنیم تا نور سفید است که از یکایک فرکانس ی ما اینوظیفه

 مان باز گردد. دوباره به سیاره

 توان با آن زندگی کردای که مینظریه –تکامل فراکتالی 

بین خواهم توضیح دهم که چرا خوشام. حاال میگرا شدهتر توضیح دادم که چرا دانشمندی معنویتپیش

مان ی بحران هستیم، اما سیارهتم. داستان تکامل به باور من داستان تکرار الگوهاست. ما در نقطههس

ای بوده است. تکامل تحوالت زیادی را به خود دیده است و هر یک از این قبالً هم در چنین نقطه

ایناسورها هستند. ترین قربانیان این ماجرا نیز دهای موجود را از بین برده است؛ معروفتحوالت گونه

های محیطی دارند و بحران امروز نیز همینطور است. با افزایش این تحوالت ارتباط مستقیمی با فاجعه

ایم. اما خبر خوب ی خاکی بر سر جا وارد رقابت شدههای دیگر این کرهها، ما با ارگانیسمجمعیت انسان

ث شده است سبک زندگی جدیدی به وجود اینکه در گذشته نیز فشارهای مشابهی وجود داشته و باع

شویم که ی تکاملی هستیم و داریم آماده میبیاید؛ و باز هم چنین خواهد شد. ما در پایان یک چرخه

های ها بیش از پیش نسبت به ناکامیی بعدی را شروع کنیم. با پایان یافتن این چرخه، انسانچرخه

سئله کامالً قابل درک است. اما به اعتقاد من، دایناسورهایی کنند این مساختارهای تمدن ابراز نگرانی می

کنند، منقرض خواهند شد. تنها کسانی نجات خواهند یافت که اکنون دارند طبیعت را نابود میکه هم

 کند. مان آسیب وارد میی ما به سیارهفکرانههای بیپی ببرند روش

ام. ی فراکتالی داشتهعاتی دارد که در رابطه با هندسهاز کجا اینقدر مطمئنم؟ اطمینان من ریشه در مطال

ی ساختار بگذارید تعریفی از هندسه برایتان بیاورم و به شما نشان دهم که چرا هندسه برای مطالعه
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های ی جفت و جور شدن بخشنحوه»کره اهمیت دارد. هندسه عبارت است از ارزیابی ریاضیاتی زیست

تنها یک شکل از هندسه وجود داشت و آن  1975تا سال « دیگر.مختلف یک چیز در نسبت با هم

خالصه شده است.  161ی اقلیدساصول هندسهی اقلیدسی بود که در کتابی سیزده جلدی به نام هندسه

ی اقلیدسی برای سال پیش از میالد مسیح نوشته شده است. فهم هندسه 300این کتاب حدود 

، آسان است، زیرا این هندسه با ساختارهایی مانند مکعب، کره دانشجویانی که درک فضایی خوبی دارند

 و مخروط سر و کار دارد که روی کاغذ گراف قابل رسم هستند. 

توانید یک درخت، ابر یا کوه کند. برای مثال شما نمیی اقلیدسی در مورد طبیعت صدق نمیاما هندسه

نید. در طبیعت، بیشتر ساختارهای آلی و غیر های ریاضیاتی این هندسه رسم کرا با استفاده از فرمول

توان با دهند. این تصاویر طبیعی را تنها میای را از خود نشان میآلی الگوهای نامنظم و ظاهراً آشفته

دانی فرانسوی به نام بنوا ی فراکتالی ایجاد کرد. ریاضیی جدیدی به نام هندسهگیری از حوزهبهره

ی فراکتالی مانند ی فراکتالی را بنیاد نهاد. هندسهی ریاضیات و هندسهحوزه 1975در سال  162ماندلبرو

کند که این الگوهای نامنظم را بررسی کنیم، دنیای عجیبی که از فیزیک کوانتومی ما را مجبور می

 های منحنی و اشیایی با بیش از سه بعد تشکیل شده است. شکل

ه است، زیرا تنها به یک معادله نیاز دارد و آن هم فقط ای سادها به طرز خیره کنندهریاضیات فراکتال

شود. برای نهایت تکرار میاز ضرب و جمع تشکیل شده است. در این ریاضیات همین معادله تا بی

                                                           
161 The Elements of Euclid 
162 Benoit Mandelbrot 
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بر این فرمول ساده استوار است: عددی را بگیرید، آن را در خودش ضرب « ی ماندلبرومجموعه»مثال، 

ی صل ضرب اضافه کنید. خروجی این معادله به عنوان ورودی معادلهکنید و سپس عدد اصلی را به حا

ی بعدی به کار ی دوم به عنوان ورودی معادلهگیرد؛ سپس خروجی معادلهبعدی مورد استفاده قرار می

رود و الی آخر. هر چند تمام این معادالت فرمول یکسانی دارند، اما سختی کار در این است که می

ها بار تکرار شوند. محاسبات دستی و ک الگوی فراکتالی باید این معادالت  میلیونبرای نشان دادن ی

دانان بری که برای کامل کردن این چند میلیون معادله مورد نیاز بود، مانع از این شد که ریاضیزمان

داد  مند به ماندلبرو امکانی فراکتالی پی ببرند. ظهور کامپیوترهای قدرتآن زمان به ارزش هندسه

 که این ریاضیات جدید را تعریف کند. 

شوند. ماتریوشکا نوعی عروسک پیچند و تا ابد تکرار میی فراکتالی الگوهای مشابهی در هم میدر هندسه

ها نگاه کنید تا حدودی منظور کشند؛ اگر به این عروسکروسی است که با دست روی آن نقاشی می

د. هر یک از ساختارهای کوچک، طرحی مینیاتوری از شکل ها درک خواهید کرمن را از تکرار شکل

ی میان الگوهای یک کلیت و ی فراکتالی بر رابطهتر است، اما دقیقاً عین آن نیست. هندسهبزرگ

های روی یک شاخه کند. برای مثال الگوی ترکهالگوهای مشاهده شده در اجزای یک ساختار تأکید می

ی بزرگ شبیه اند. الگوی یک رودخانهی درخت جدا شدهکه از تنه های بزرگی استشبیه الگوی شاخه

های جدا شده ی انسان، الگوی فراکتالی شاخهریزند. در ریههایی است که به درون آن میالگوی ریزابه

شود. در عروق خونی شریانی و وریدی و سیستم عصبی تر نیز تکرار میهای کوچکاز نای در نایژک

 شود. ای تکراری مشابهی دیده میمحیطی نیز الگوه
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اند؟ به باور شوند، بر حسب تصادف به وجود آمدهآیا این تصاویر تکراری که در طبیعت مشاهده می

ی فراکتالی ساختار گویم هندسهمن پاسخ این سوال قطعا منفی است. برای اینکه متوجه شوید چرا من می

 هم مرور کنیم. کند، بیایید دو نکته را با حیات را تعریف می

ام، داستان تکامل داستان صعود به سمت هشیاری باالتر اوالً همانطور که بارها در این کتاب تأکید کرده

ها( را به عنوان واحدهای IMPافکتور )-های پروتئینی رسپتوراست. ثانیاً ما هنگام بررسی غشا، مجموعه

های افکتور )زیتون-های رسپتورد پروتئینبنیادین هشیاری/هوش تعریف کردیم. در نتیجه هر چه تعدا

مدل ساندویچ نان و کره( در ارگانیسمی بیشتر باشد، هشیاری آن بیشتر بوده و در مراتب تکامل جایگاه 

 باالتری خواهد داشت. 

رسپتور در غشای سلول محدودیت فیزیکی دارد. -های افکتوربا این وجود، افزایش تعداد پروتئین

ی فسفولیپیدی، بین هفت تا هشت نانومتر است. ضخامت میانگین امت دو الیهضخامت غشا یعنی ضخ

ها افکتور حدوداً با فسفولیپیدهایی که این پروتئین-های رسپتورهای هشیاری یا همان پروتئینپروتئین

های روی هم IMPدهد که اند، برابر است. ضخامت کم غشای سلول اجازه نمیشان قرار گرفتهدر میان

تواند در غشا وجود داشته باشد. لذا تنها راه افزایش شوند. در نتیجه تنها یک الیه پروتئین می سوار

 های هشیاری این است که مساحت غشا را افزایش دهیم. تعداد پروتئین

غشا بیندازیم. هر چه زیتون بیشتر باشد، هشیاری بیشتر است « ساندویچی»بیایید دوباره نگاهی به مدل 

شود. کدام تر میهای بیشتری در ساندویچ وجود داشته باشد، ساندویچ ما باهوشچه زیتونیعنی هر  –

ظرفیت بیشتری برای هوشمندی دارد؟ نان باگت یا نان بربری؟ پاسخ ساده است: هر چه مساحت نان 
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شود. حال اگر بخواهیم این قیاس را به هشیاری های بیشتری در ساندویچ جا میبیشتر باشد، زیتون

توانند های بیشتری میتوان گفت هر چه مساحت غشای سلول بیشتر باشد، زیتونزیستی ربط دهیم، می

توان تکامل یا افزایش هوش را بر حسب افزایش مساحت غشا در آن قرار بگیرند. در نتیجه حاال می

ی به بیشترین ی فراکتالی بهترین راه دستیابدهد که هندسههای ریاضیاتی نشان میتعریف کرد. بررسی

ای فراکتالی تبدیل مساحت )غشا( در یک فضای سه بعدی )سلول( است. بنابراین تکامل به مقوله

 است. « فراکتالی»شود. تکرار الگوها در طبیعت تصادفی نیست، بلکه ضرورت تکامل می

اکتالی خواهم وارد جزئیات ریاضیاتی این مدل شوم. هم در طبیعت و هم در تکامل، الگوهای فرنمی

ی تصاویر کامپیوتری الگوهای فراکتالی این نکته را به ما شود. زیبایی خیره کنندهتکراری مشاهده می

رغم نگرانی و وحشت دوران ما و آشفتگی ظاهری حاکم بر جهان، طبیعت کند که علییادآوری می

ی فراکتالیِ تکرارِی دارای نظم است و هیچ چیز واقعاً جدیدی در جهان به وجود نیامده است. الگوها

ها راهی برای گسترش آگاهی خود پیدا خواهند دهند پیش بینی کنیم که انسانتکامل به ما اجازه می

ی ی هندسهی دیگری از نردبان تکامل باال بروند. دنیای جالب و پیچیدهکرد و خواهند توانست پله

برنامگی خودسرانگی، بی»ن نشان داد آن توادهد که بر اساس آن میفراکتالی مدلی ریاضیاتی به ما می

زند، مفهومی کهنه و منسوخ است. در واقع به باور که مایر در موردش حرف می« و تصادف و شانسی

محور -من این مفهوم به هیچ وجه به نفع بشریت نیست و باید هر چه زودتر به سرنوشت جهان زمین

 پیش از کوپرنیک دچار شود. 
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ها که ر طبیعت و تکامل، الگوهای منظم و تکراری وجود دارند، زندگی سلولوقتی متوجه شدیم که د

های شود. سیستمتر میی نگارش این کتاب و تمام تغییرات زندگی من بود، برای ما آموزندهانگیزه

دهد ها امکان میکنند که به آنی صلح کارآمدی را پیاده میی سلولی میلیاردها سال است نقشهزنده

کره را افزایش دهند. جمعیتی چند تریلیون نفری را های زیستقای خود و بقای سایر ارگانیسمشانس ب

و نام  –تصور کنید که به خوبی و خوشی زیر یک سقف با هم زندگی کنند. چنین اجتماعی وجود دارد 

 –ند کنآن بدن سالم انسان است. روشن است که اجتماعات سلولی بهتر از اجتماعات انسانی کار می

خانمان وجود ندارد. البته مگر اینکه اجتماعات سلولی ما دچار عدم حداقل در بدن ما سلول محروم و بی

های ی بارز سلولها همکاری خود را با اجتماع قطع کنند. سرطان نمونههماهنگی شوند و برخی از سلول

 شوند. های اجتماع میکاری است که سربار سایر سلولخانمان و بیبی

آمیزتر ی ما صلحگرفتند، جوامع و سیارهها از سبک زندگی اجتماعات سالم سلولی سرمشق میاگر انسان

آمیزی چالش بزرگی است، زیرا هر انسانی دنیا را شدند. ایجاد چنین اجتماع صلحتر میو سرزنده

واقعیت بر روی این  ی انسانی ازتوان گفت که شش میلیارد نسخهبیند. بنابراین میمتفاوت از بقیه می

ها با هم تصادم دانند. با افزایش جمعیت، این نگرششان هم خود را بر حق میسیاره وجود دارد که همه

 کنند. پیدا می

ها نیز در ابتدای تکامل با چالش مشابهی مواجه بودند، اما شایسته توضیح دادم که سلول 1در فصل 

سلولی به های تکدت کوتاهی پس از تشکیل زمین، ارگانیسماست که دوباره این نکته را تکرار کنم. م

سرعت تکامل پیدا کردند. ظرف سه و نیم میلیارد سال آینده هزاران نوع باکتری، جلبک، مخمر و 
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مند بودند. این احتمال وجود دارد آغازی ظهور پیدا کردند که هر یک از سطح متفاوتی از هشیاری بهره

و محیط را بیش از حد انباشته کرده  رویه تکثیر شدهانند ما به صورت بیها نیز مسلولیکه این تک

برای من غذای کافی وجود خواهد باشند. سپس با هم وارد تصادم شده و به این فکر افتادند که آیا 

ها هم ترسناک بوده است. این نزدیکی اجباری و تغییراتی که در محیط پدید حتماً برای آن داشت؟

ها به دنبال واکنش کارآمدی به این فشارها بگردند. این فشارها باعث سلولید که تکآمد، باعث ش

دوستانه در اجتماعات ها با نیات نوعسلولیمندی از تکامل شد که در آن تکی جدید و شکوهظهور دوره

 ار دارد. ی نهایی این فرایند انسان بود که در باالی نردبان تکامل قرپرسلولی گرد هم آمدند. نتیجه

ی انسان ما را مجبور خواهند کرد که یک به همین نسق، من باور دارم که فشارهای جمعیت فزاینده

ی دیگر از نردبان تکامل باال برویم. من اعتقاد دارم که ما در یک اجتماع جهانی گرد هم جمع پله

ایم، یعنی ان ساخته شدهمخواهیم شد. اعضای این اجتماعِ آگاه خواهند دانست که ما بر تصویر محیط

ترین عمل کنیم، بلکه باید طوری ما موجوداتی قدسی هستیم و الزم نیست بر اساس اصل بقای شایسته

 رفتار کنیم که همه کس و همه چیز را در این سیاره تحت حمایت خود قرار دهیم. 

 ترینبقای عاشق

عشق، اصیل و باشکوه هستند، اما ممکن  های موالنا در مورد قدرتشاید شما نیز موافق باشید که گفته

ترین برای این زمانه خورد و همان بقای شایستهی ما نمیها به درد زمانهاست بگویید که این گفته

و محور حیات است؟ آیا خشونت راه  گفت خشونت هستهمناسب است. آیا حق با داروین نبود که می

دهند حیوانات برای هم د وجود دارد که نشان میو رسم عالم طبیعت نیست؟ پس چرا این همه مستن
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ها ذاتاً به خشونت گرایش کشند؟ آیا انساندیگر را میاندازند و یکدیگر را به دام میکنند، همکمین می

 اند. ها خشناند، پس انسانها حیواناند، انسانگوید: حیوانات خشنندارند؟ منطق می

آفرین خود نیستند، بدون زا و خشونتهای بیماریها اسیر دست ژننه! همانطور که نشان دادیم انسان

ترین گونه ها که از نظر ژنتیکی نزدیکها اسیر سرشت پلید رقابتی خود نیز نیستند. شامپانزهشک انسان

دهد خشونت بخشی ضروری از زیست ما اند که نشان میها هستند، شواهدی به ما دادهبه ما انسان

کنند که در آن آمیزی زندگی میها که بونوبو نام دارد، در اجتماعات صلحاز شامپانزهای نیست. گونه

ها بر اساس ها با هم ریاست را بر عهده دارند. اجتماعات بونوبوها بر خالف سایر شامپانزهنرها و ماده

گونه خالصه توان آن را اینکنند که میکنند، بلکه از اخالقی تبعیت میمحور عمل نمی-اخالق خشونت

جنگند؛ ها عصبانی شوند، با هم نمیدر این اجتماعات اگر شامپانزه« جنگ نکنید، بلکه معاشقه کنید.»کرد 

 کنند. بلکه انرژی خود را از طریق نزدیکی جنسی تخلیه می

کشف  164و لیسا جی. شیر 163های رابرت ام. ساپولسکیاخیراً زیست شناسانی از دانشگاه استنفورد به نام

ی زمین هستند( از نظر ترین حیوانات روی کرههای وحشی نیز )که جزو خشناند که حتی بابونهکرد

ها، نرهای (. در گروهی از بابونSapolsky and Share, 2004ژنتیکی محکوم به خشونت نیستند )

ای که آن را در سطل آشغال گردشگران پیدا کرده بودند، مسموم خشن در اثر خوردن گوشت آلوده

ها، ساختار اجتماعی گروه از نو شکل گرفت. بر اساس ی مرگ این بابونشده و مردند. در بحبوحه

                                                           
163 Robert M. Sapolsky 
164 Lisa J. Share 
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دادند( به مانده )که خشونت کمتری از خود نشان میها کاری کردند که نرهای باقیتحقیقات، ماده

باشند. فرانس نظیری داشته آمیز بیرفتارهای همیارانه تن بدهند و همین امر باعث شد که اجتماع صلح

که  166شناسی ی عمومی علم زیستکتابخانهی ژورنال از دانشگاه اِموری در سرمقاله 165بی. ام. دِوال

ترین نخستیان نیز الزم حتی خشن»تحقیق دانشگاه استنفورد در آن به چاپ رسید بود، نوشته بود که: 

 (. de Waal, 2004« )نیست تا ابد چنین بمانند

اید؛ لزومی ندارد یست که چقدر مستندهای کانال نشنال جئوگرافیک را تماشا کردهعالوه بر این، مهم ن

ی غذاییِ شکار/شکارچی زنجیره باالیی بخور تا خورده نشوی، پیروی کنند. ما در ها از قاعدهکه انسان

کان های پایین دستِ این سلسله مراتب وابسته است، اما امقرار داریم. بقای ما به خوردن ارگانیسم

ی های باالتر زنجیره خورده شویم. سوای شکارچیان طبیعی، انسان طعمهندارد که ما توسط ارگانیسم

 شود از تمام خشونت نهفته در این واژه معاف است. هیچ چیزی نمی

ها خارج از قانون طبیعت قرار دارند، زیرا باالخره ما هم خورده معنای این گفته این نیست که انسان

مان وقتی در انتظار یک زندگی آرام و عاری از ما موجوداتی فانی هستیم و پس از مرگشویم. می

کند. مانند ماری که دم شود و طبیعت آن را بازیافت میخشونت هستیم، جسم دنیوی ما خورده می

های ی غذایی قرار دارند، در آخر توسط ارگانیسمهایی که در باالی زنجیرهخورد، انسانخود را می

 شوند. ها، خورده میترین بخش زنجیره، یعنی باکتریایینپ

                                                           
165 Frans B. M. de Waal 
166 Public Library of Science Biology 
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توانیم یک زندگی عاری از خشونت داشته باشیم. اما پیش از اینکه این مار دم خود را بخورد، ما نمی

ها بیش ی غذایی داریم، ما بدترین دشمن خودمان هستیم. ما انسانرغم جایگاه باالیی که در زنجیرهعلی

کنند، تر نیز گاهی با خود دشمنی میکنیم. حیوانات رده پایینری با خودمان دشمنی میاز هر حیوان دیگ

ها، صداها و بوهای تهدیدآمیز آمیزترین مواجهاتی که اعضای یک گونه با هم دارند به ژستاما خشونت

علت های اجتماعی دیگر، ها در تمام جمعیترسد. و به جز انسانشود و کار به مرگ نمیمحدود می

اصلی بروز خشونت میان اعضای یک گونه یا تصاحب آب، هوا یا غذا برای زنده ماندن و یا انتخاب 

 جفت برای تولید مثل است.  

گیری باشد. آید که خشونت مستقیماً به خاطر بقا و یا جفتها به ندرت پیش میاما در میان انسان

راتر از نیاز، توزیع و مصرف مواد مخدر برای های مادی فخشونت انسان اغلب اوقات به تصاحب دارایی

ایم و یا به آزار کودکان یا همسران ارتباط دارد واری که خودمان آن را ساختهفرار از این دنیای کابوس

ترین شکل خشونت انسانی، کنترل ترین و موذیانهشود. شاید بتوان گفت شایعکه نسل به نسل منتقل می

 ایدئولوژیکی است. 

مرتبط « حیوانی»های ذاتی، ژنتیکی و بخش زیادی از خشونت انسان نه ضرورت دارد و نه جزو مهارت

توانیم دست از خشونت برداریم. باور من ما می با زنده ماندن است. اگر تکامل ما را مجبور کند، به

همانطور که در فصل آخر این کتاب گفتم، بهترین راه توقف خشونت این است که پی ببریم ما موجوداتی 

توانیم فقط روحانی هستیم و همانقدر که به غذا نیاز داریم، به عشق نیز نیازمندیم. اما همانطور که نمی

توانیم فقط با فکر مان را متحول کنیم، این گام تکاملی را نیز نمیو فرزندان با خواندن کتاب زندگی خود
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ها افرادی با طرز فکر مشابه در راستای اعتالی کردن برداریم. باید به اجتماعاتی بپیوندیم که در آن

تواند یترین تنها اصلی است که مدهند که بقای عاشقکنند و این اعتقاد را اشاعه میتمدن بشری کار می

 ی سالمی را نیز برای ما به ارمغان بیاورد. عالوه بر زندگی شخصی سالم، سیاره

گرفتند؛ وقتی این ها را دست کم میی کارائیبی را به یاد بیاورید که همه آنآن دانشجویان بیچاره

ست به کنند( دشناسی در موردشان مطالعه می هایی که در درس بافتدانشجویان )مانند همان سلول

ها را سرمشق خود قرار دست هم دادند، توانستند اجتماعی از دانشجویان موفق را به وجود بیاورند. آن

اند، و هم برای گر شدهویران-دهید تا بتوانید پایان خوشی هم برای تمام افرادی که درگیر باورهای خود

ی دیگر از نردبان تکامل باال پله ها بهره بگیرید و بشریت را یکمان رقم بزنید. از هوش سلولسیاره

مانند، بلکه در مسیر ترقی و ها نه تنها زنده میترینببرید؛ بشریت را به جایی برسانید که در آن عاشق

 گیرند. شکوفایی نیز قرار می

 

 

 

 

 

 

 


