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 1چگونه مغز شما را تغيير ميدهد   ”خدا“
 چشمگير يک دانشمند برجسته علوم اعصاب مشاهدات

 جمشيد جمشيدی: چکيده فارسی کتاب
. اشاره شده استبه خدا  آمريکا مردمدر فصل چهارم کتاب به يک نظرسنجی کلی در باره اعتقاد 

در فصل ششم . درصد مردم آمريکا به خدا معتقد هستند 75طبق اين نظرسنجی سه چهارم يا 
کتاب تعريف يا شخصيت خدا که بوسيله معتقدين ارايه شده است مورد تجزيه و تفسير قرار 

با کمک سازمان گالوپ انجام گرفته  2يلرلعه انواع تعاريف خدا بوسيله دانشگاه ِبمطا .گرفته است
درصد، شاخه اصلی  34اوانجليل پروتستان شرکت کنندگان در اين مطالعه شامل . تسا

 2.5درصد و يهوديان  5 ئیکليسا درصد، سياهان پروتستان 21درصد، کاتوليک  22پروتستان 
گروه های اديان مختلف از جمله بودائی، عيسوی، هندو، مسلمان،  اردرصد ديگر  5و  ،درصد

درصد باقيمانده خود را متعلق به هيچ يک از  10. تشکيل ميدهندمورمون، شاهدان يهوه و غيره 
اجتماعی و اقتصادی  هایموقعيت  ،تحصيلی سطوح ،از همه اقشار سنی. دانستندن سنتیاديان 

برخوردار  الزم  گیپراکند از اسر آمريکادر سر مکان مطالعه شرکت کنندگان  .داشتندشرکت 
 .بوده است

 ). 1شکل (در اين مطالعه چهار تعريف مشخص بيان شده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 براز شده است ا خدا برای که بوسيله باورمندانی ئتعریف ها    1شکل          
                                                  

1 HOW GOD CHANGES YOUR BRAIN- Breakthrough Findings from a Leading Neuroscientist 
By Andrew Newberg, M.D. and Mark Robert Waldman- A Ballantine Books. Com, 2010 
2 Baylor University 
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  درصد 3  32گرار اقتد اخدای 
کسانی را که به او اعتقاد نداشته باشند کيفر   .اين خدا بسيار خدای عصبانی و متعصب است

از آسيب انسان و حتا باعث زلزله ميشود و. دنيوی و اخروی نقش دارد امورميدهد، در تمام 
شايد آن ها را از خواب بيدار کند و مجبور به اطاعت از  از اين راه ،جانداران ديگر ابائی ندارد

درصد از پيروان اين خدا معتقدند بايد پيروان اديان ديگر را مجبور به تغيير دينشان  22. خودش
مومنين به اين خدا دولت را  .می نامند" جنگ آوران خدا "اغلب پيروان اين خدا خود را  .کرد

تشويق ميکنند تا هزينه های تسليحاتی را افزايش دهد، در مدارس دعاخوانی برپا کند و با نظريه 
 .مخالفت کند) تکامل(های فرگرد

 درصد 16 4 خرده گيرخدای 
ا او ّما. کسی را نه منع ميکند و نه تشويق. اين خدا به امور زمينی و اجتماعی کاری ندارد

او دفتر و کتاب دارد و منتظر روز قيامت است تا برای . حسابدار و ناظر اعمال انسان هاست
درصد از پيروان اين خدا به تغيير پيروان  4تنها . همگی دادگاه تشکيل دهد و حکم صادر کند

پيروان اين خدا خود را در امور اجتماعی بيشتر مسئول . اديان به دين اين خدا معتقد بودندديگر 
 .فرض ميکنند

درصد آن  16.4ارايه داد  2004امريکا از جرايم شهروندان در سال  5در آماری که اف بی آی
مورد  1400جرايم مذهبی بطور متوسط ساالنه  . )2شکل (مربوط به جرايم مذهبی بوده است

  .گزارش شده است

 

 

 

 

 

 

 

 2004تقسيم بندی جرایم آمریکا بوسيله اف بی آی در سال 2 شکل               

                                                  
3 Authoritarian God 
4 Critical God 
5 FBI 
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 نسبت به مذاهب ديگر از جمله دين يهودی و مسلمانان بودهتبعيض جرايم مذهبی حاصل تنفر و 
 مومنين به بهبيش از نيمی از اين جرايم   بررسی های دانشگاه بيلر آشکار کرد که  .است

                                 .خدايان اقتدارگرا وخرده گيرتعلق داشته است
 53.8 در آمريکاهزار مورد جرم  800از تعداد کل  2004در حاشيه بد نيست بدانيم در سال 

 .درصد آن مربوط به موارد تبعيض نژادی بوده است
 درصد 24) 6نشيندور(خدای بی تفاوت

اين خدا کاری به کار انسان ها ندارد و بيشتر به صورت يک نيروی کيهانی که قوانين جهان را 
 .داده نشده است شخصيت انسانی به او. ظاهر ميشودتنظيم ميکند 

پيروان اين خدا نقش مستقل انسان را در امور زمينی تاکيد ميکنند زيرا خدای آن ها تشخيص 
و روشنفکر تشکيل  ثروتمندپيروان اين خدا را اقشار . ده انسان گذاشته استهخوب و بد را بع

 .يهودی ها به اين خدا باور دارند حدود يک سوم کاتوليک ها، پروتستان ها و. دنميده
  درصد 23 7 بخشندهخدای 

اين خدا به آرزوی . اين خدا آرام، مهربان، بخشنده بوده هرگز دچار خشم و عصبانيت نمی شود
های پيروانش و عبادت های آن گوش ميدهد و هميشه بر آنست تا درخواستهای عابدين خود را 

يک چهارم . را از مکافات و رنج بی بهره نمی گذاردپيروانش   اما گاهی اوقات. حاجت بخشد
درصد  14و تنها  ،اعتقاد دارند بخشندهو اوانجليل ها به خدای  پروتستان های اصلی کاتوليک
در کل نيمی از پيروان اين خدا معتقد . پروتستان و يهودی ها به اين خدا ارادت دارند نسياها

ويت پيروی کند ولی نيمه ديگر به کثرت گرائی هستند که کشور بايد از ارزش های آئين عيس
 .دينی باور دارند

دادند که  بدستدر مطالعات جداگانه ای که مولفين کتاب انجام دادند يک تعريف ديگری از خدا 
خدا به مانند يک وجود احساسی بيان  ،در تعريف پنجم. يلر ديده نشده استدر مطالعات دانشگاه ِب

خدا در اين . رژی، تعادل، و وجد تعريف ميشودنواژگانی از جمله صلح، ااين خدا با نماد . ميشود
جهان است، به مانند يک شعاعی که در بعد زمان و فضا  نوع باور خالق جهان نيست بلکه خوِد

اين خدا نه تنبيه ميکند، نه . شعور يا خود آگاهی است خدا آزادی و برای بسياری خوِد .سير ميکند
اين خدا از جمله خدايان مکتب . او نه مذکر است و نه مونث. تفاوت و نه بیاست ترسناک 
 .در صد مردم آمريکا به اين نوع خدا معتقدند 30کلن . است 9روحانیيا  8اسرار
 مغز با نوع ایمان پویائیرابطه 

 10ليمبيک سيستميک مرکز قديمی ولی پيچيده به نام  )3شکل (در عمق و تقريبن وسط مغز
داده ها و هم . که به مثابه صندوق حفظ احساسات و هيجانات عمل ميکند) 3شکل (وجود دارد
اين  .دندر اين مرکزبايگانی می شو آور و هم احساسات شادمانی و شوق آميزخشم  تجربيات

فعاليت محض اين مرکز در . مرکز در خزندگان، دوزيستان، پرندگان و پستانداران وجود دارد

                                                  
6 Distant God 
7 Benevolent God 
8 mystic 
9 spiritual 
10 limbic system 
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بدون دخالت مراکز شعوری احساسات در . پذير ميکند را امکان" 11 مقابلهفرار يا "گزينه شخص 
 . نديم گيری ها نقش اصلی را بازی ميکتصم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جمله آميگداال، هيپوکامپس،  ليمبيک سيستم از بخش های بسياری از -برش ساجيتال مغز3 شکل 
سينگوالر نقش تعادل کننده بين ليمبيک سيستم و بخش  قشر. ستهيپوتاالموس، تاالموس وغيره تشکيل شده ا

 کارکرهای عقالنی و تعبير و تفسيرهای مسایل بغرنج در قشر قدامی مغز. دارد های فوقانی مغز را بعهده
 صورت ميگيرند

 
اين  .بر خالف ليمبيک سيستم مرکز فعاليت های شعورمندانه و منطقی است 12قشر قدامی مغز

بين مرکز ليمبيک   .مرکز احساسات را کنترل ميکند و مقيد به تعبير و تفسيرات منطقی مينمايد
وجود دارد که بين فعاليت های قشر قدامی و ليمبيک  13قشر سينکوالرسيستم و قشر قدامی مغز 

                                                  
11 Flee or Fight 
12 Frontal Cortex 
13 Singulate Cortex 
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بير تع واز نقطه نظر عواطف و هيجانات ارين مرکز انسان فعاليت ا . سيستم تعادل برقرار ميکند
آن ) 4شکل  ( 14قشرسينگوالر بخصوص ناحيه قدامی .بحال تعادل ميرساندو تفسيرهای منطقی 

کارکردهای زيادی از جمله تعيين استراتژی برای حل اختالف، کاهش پريشانی، ترس، خشم و 
 . دارد ارتکاب جرم

 
 
 
 
 

ی چشمگير تمرین های مرقبه ای به گونه ا قشر قدامی سينگوالر را نشان ميدهد که بعد از هشت هفته 4 شکل
 )جلوی مغز بخش پررنگ شده(است شدهبر فعاليتش افزوده 

 
وجود دارند که  15در بخش قدامی سينگوالر سلول های عصبی دوکی شکلی به نام فون اکونومو

اين   .محصول دوره طوالنی تکامل اند و فقط در نوعی نهنگ، ميمون و انسان مشاهده شده است
نوع نرون ها عامل ارتباط و برقراری تعادل و نظم بين مراکز مختص تفکر، احساسات و 

 .رفتارهای موجودات است
تمرکز و حافظه نقش  قشر قدامی سينگوالر دروغ را فاش ميکند ودر فعاليت های آموزشی،

از راه مراقبه، ميتوان اين نسج را تقويت کرد و از اين طريق به روح همکاری . چشمگيری دارد
 .اجتماعی و شفقت نسبت به ديگران افزود

قادرند  و از راه تهيه اسکن های اليه مغز 16پژوهشگران با استفاده از دستگاه ام آر آی پويا
تشديد يا کاهش متابوليسم مواد دراين نقاط  از راه مشاهده   فعاليت قسمت های مختلف مغز را

مومنين به خدای مطالعات مولفين و ديگر پژوهشگران روی فعاليت مغز در  .ارزيابی کنند
بسيار فعال از بخش های ديگر مغزنشان داده است که ليمبيک سيستم در اين اشخاص  اقتدارگرا

اين قياس را که  خدای اقتدارگرايستم مومنين به فعاليت چشمگير متابوليسم در ليمبيک س. است
                                                  
14 Anterior Cingulate Gyrus 
15 von Economo neurons 
16 functional Magnetic Resonance Image(fMRI) 
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  .است تقويت ميکندمغز خزندگان و يا پرندگان کارکرد مغز اين اشخاص در سطح 
 .حساسيتی نشان نميدهد ليمبيک سيستم مغز آن ها 17در اشخاصی که معتقد به وجود خدا نيستند

فاقد حساسيت اند و نشانی از وقتی قشر قدامی مغز فعال تشخيص داده ميشود و قسمت های ديگر 
ناخوشنودی وجود ندارد اين مغز متعلق   خوشنودیفعاليت بخش های مربوط به ارزش ها، معنا، 

مغز اين باورمندان تقريبن به مغز بی کارکرد . ميباشد خدای بی تفاوت یا دور نشينمومنين به  به
  .دينان شباهت دارد

فعاليت قشر قدامی سينگوالر از فعاليت چشمگير برخوردار بوده  بخشندهمومنين به خدای  در
 .است

 .حقيقی روح انسان می دانند" قلب"مولفين قشر قدامی سينگوالر را 
پژوهش های بسيار حاکی از آنست که رشد کارکرد مغز با مترقی شدن تصوير خدا در ذهن 

ز دورنشينی و آن دنيائی به درون خدايان هرچه به انسان نزديکتر ميشوند و ا. همراه بوده است
بين رشد فرهنگ، توسعه کارکرد   .مومنين نقل مکان می يابند خصلت مترقی و پويا پيدا ميکنند

نوع خدايانی که پژوهشگران در اين کتاب . مغز و باالخره تعبير خدا ارتباط پويائی وجود دارد
خرده و  خدایان اقتدارگرااز  نشين خدای دور. ترسيم کردند به ترتيب سير ترقی را طی کرده اند

. مدرن تر و نزديکتر به انسان تعبير ميشود خدای دور نشيناز  بخشندهخدای مترقی تر و  گير
مفهوم خدا در مکاتب اسرا و عرفان و روحانيت مدرن نوع پيشرفته ترين آن ها نشخيص داده 

. ميشود از رشدوارد فاز جديدی به همراه پويا شدن مفهوم خدا فعاليت و کارکرد مغز نيز. ميشود
به عبارتی روابط اجتماعی و فرهنگی تنگاتنگ روی مغز تاثير ميگذارد و اين بار مغز رشد 

 .يافته جديد خود موسس روابط اجتماعی و فرهنگی نوظهوری ميشود
 راه های تقویت مغز

آلوده به ترس آن به   مولفين کتاب علی رغم پذيرش اين واقعيت که باورهای مذهبی غير از نوع
مانند دينی که خدای اقتدارگرا در مرکز آن قرار دارد همگی تاثير مثبتی روی کارکرد مغز دارند 
ولی بر آنند تا دور از تعصبات مذهبی راه های ساده ولی موثر را معرفی کنند که هم به سالمت 

ا نقش سازندگی خود بافت مغز کمک کنند و هم به ارتقاع شخصيت و شعور فرد ياری رسانند ت
 .را در اجتماع ايفا نمايند

در اينجا . در فصل هشتم کتاب به هشت روش اشاره شده است که مولفين آن ها راتوصيه ميکنند
 .به گونه گذرا به اين هشت روش اشاره ميشود

 )با قهقهه فرق دارد(لبخند زدن 1
 ادامه فعاليت های روشنفکری 2
 هر چه بيشتر خميازه کشيدن 3
 آرامش ارادی 4
 مراقبه 5
 ورزش ايروبيک 6
 گفتمان با ديگران 7
   باورمندی 8

                                                  
17 atheists 
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