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  : خني با خوانندگان س

 Psychology: An International«  کتابِبخشِ اولِ  فارسيِاثري که پيش رو داريد ترجمه ي 

Perspective   «ِنوشته شده است ٢٠٠٤در سال  است که ١آيزنک .دبليو .ام اثر.  

  

بخش  رئيسِ ،پروفسور روانشناسي ،آيزنک .دبليو .ام

يکي از نهادهاي پيشرو  –هالووي لندن  روانشناسي  دانشگاِه

بريتانيا  معاصرِ اِنبرجسته ترين روانشناسيکي از  -در بريتانيا 

 کتاب و تعداِد ٣٠بيش از تاکنون مي رود که از او به شمار 

 تخصصِ .به زبان انگليسي منتشر شده است فراواني مقاله

آيزنک بيش از هر چيز در رويکرد شناختي است و  اصلي

او صورت  فراواني توسِط در اين زمينه تاکنون تحقيقاِت

  .گرفته است

  

 تهيه شدهرشته ي روانشناسي  دوره ي کارشناسي براي دانشجوياِن کتاب درسيِ به عنواِن ،نيز اين کتاب 

هاي  بخشاز آنجاييکه ساير با اين وجود . بخش تشکيل شده است  ٦ از اين اثر نسخه ي انگليسيِ .است

در سالهاي اخير به فارسي برگردانده  هاموضوعاتي است که نمونه هاي مشابهي از آندر مورد اين کتاب 

 هاي مختلف کتاب از لحاظ موضوعي غالباً  مستقل از يکديگرند بخشو از آنجاييکه موضوع  ،است هشد

تي مي شود را در اولويت زيس اين کتاب که مربوط به روانشناسيِ اولِ بخشتا ترجمه ي  متصميم گرفت

   . م موکول کن ي ديگرقرار داده و ترجمه ي ساير فصل ها را به زمان

                                                 
١  M.W.Eysenck 
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بر اين بود تا اين اثر به شکل کتاب و توسط يکي از  يم که ابتدا قراردر مورد اين ترجمه نيز بايد بگو

نصرف کرد و به جاي آن تصميم را از اين کار م منانتشارات داخل ايران انتشار يابد اما داليلي چند 

از جمله داليلي که در اين تغيير موضع نقش داشتند به .  ارائه کنيم  PDFم تا اين اثر را به شکل گرفت

  : به اين موارد اشاره کرد ترتيب اهميت مي توان 

تي قيم ١٣٨٨کتاب منتشر شود، در سال  م چنانچه اين اثر به شکلِپس از اندکي تامل متوجه شد 

تنها درصد بسيار کمي از افراد  به اين شکلهزار تومان خواهد داشت و   ٢٠تا  ١٥در حدود 

حرکت در از تهيه ي اين اثر که همانا  تهيه کنند که اين با هدف اصلي من قادرند اين کتاب را

از اين رو تصميم . ار  داشت جامعه بود در تضاد قر افراِد اکثريِتدر  فرهنگي تحولِ ايجاِد جهِت

 .      م ي همگان به اين اثر را فراهم سازامکان دسترس   PDFم با ارائه ي اثر به شکلگرفت

آن شاراتي اداري و انت طي نمودنِ  مراحلِ ،مکن اين اثر را به شکل کتاب ارائهم چنانچه مي خواست 

که در اين مدت اثر حاضر تازگي و اعتبار خود را در برخي چيزي حدود دو سال زمان مي برد 

 . فصل ها از دست مي داد 

د و کيفيتي م تصاوير را به شکل سياه وسفيد و در ابعاائه ي اثر به شکل کتاب مجبور بوددر ار 

 .  م کنبسيار پايين ارائه 
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  : روانشناسي در ايران  کتاب هاينگاه انتقادي به 

  

مومي به فارسي برگردانده ع که طي دهه هاي اخير در زمينه ي روانشناسيِ دانشگاهي اگر از چندکتابِ

 وجود دارنداکثر کتاب هايي که امروزه در کشور ما تحت نام روانشناسي صرف نظر کنيم ، شده است 

شايد گفته  .آميخته با خرافات و فاقد يافته هاي علم نوين ،چيزي نيستند جز دسته اي اطالعات سطحي

اما با نگاهي  .استعلمي براي عامه ي مردم  دشوارِ مطالبِ قابل فهم نمودِن ،اين کتاب هاشود که هدِف

 نه تنها حاملِ ،اجمالي به اين کتاب ها در مي يابيم که اين گفته بهانه اي بيش نيست چرا که اين کتاب ها

توليد کنندگان  .بلکه بيش از هر چيز در تضاد با روحيه ي علمي قرار دارند ،هيچ گونه بار علمي نيستند

 به معناي سطحي نمودن جرياِن ،مردم علمي در مياِن ديدگاِه از اين نکته غافلند که گسترشِ ،اين کتاب ها

ندارند و  و عيني در جامعه اي که مردمش ديدي علمي " .تخصصي دانش و به آب بستن مفاهيم نيست

 تبليغِ ،افسوني و کرامت آميز مي باشند ،هرگونه مشکل گشايي هاي فردي قبولِ مستعِد ،مقتضيات موافقِ

و ذهن را به صورت جادو خانه ي مرموزي در مي  ،ناديده مي گيرند افکاري که واقعيت هاي عيني را

چله نشيني و طلسم  ،با قلندري  ،قرون گذشته خود به برکِت ،ما مردمِ .خيانت محسوب مي شود ،آورند

بيش از اشتهاي خود از نواله ي  ،و در سال هاي اخير نيز ،به حد افراط مأنوس اند ،بندي و جن گيري

انسان هاي متعهد و  اميد است که با تالشِ ١" .له هاي ديگر انباشته شده اندروانشناسي هاي سطحي و زبا

و متناسب با  ديدگاه هايي علميبي فايده و پوسيده جاي خود را به  اين افکارِ ،هر چه سريع تر ،نوگرا

    .نوين دهند انساِن

                                                 
  صفحه ي آخر –اقتباس از مقاله ي انتقاد از فرويديسم اثر دکتر اميرحسين آريان پور   ١
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  : شيوه ي ارائه ي مطالب نکاتي درباره ي 

اين اثر براي متخصصان نوشته شده اما " در مقدمه ي بسياري از کتاب هاي علمي عنوان مي شود که 

هنگامي که چند صفحه از کتاب را  ،با اين وجود"  .افراد عالقه مند نيز خواهند توانست از آن بهره برند

در  ،متاسفانه .نبوده است توخالياز يک ادعاي  ه مي شويم که اين گفته چيزي بيشمتوج ،ورق مي زنيم

جز افراد معدودي از قبيل  ،اما در عمل ،از اين قبيل ادعاها بسيار ديده ايم ،گذشته چند دهه يطول 

.. .چند تن ديگر عبدالحسين وهاب زاده و ، مدرضا باطنيمحنورالدين فرهيخته،  ،پور اميرحسين آريان

   .عمل نپوشانده اندهيچ يک به گفته ي خود جامه ي 

  : ديده مي شود مي توان به موارد زير اشاره کرد  علمي  از جمله کاستي هايي که در اغلب متوِن

تنها اشاره اي گذرا  ،شوند و در بهترين حالت فرض مي ،دانسته شده پيشاز اطالعات پايه و اوليه  

  .مي شود آنهابه و مبهم 

 ،اين وضع.نيستند و حتي گاهي با يکديگر در تضادند اطالعات موجود در متن يکپارچه و منسجم 

با استفاده از  چندان مشکلي به بار نمي آورد زيرا خواننده ي حرفه ايخواننده ي حرفه اي براي 

اما افراد . طالب را با يکديگر هماهنگ و يکپارچه مي سازدممي تواند به راحتي  ،اطالعات قبلي

در اين ( .مطلب نااميد مي شوند ردرگم شده و در نهايت از فهمِغالباً  س )غيرحرفه اي ( عالقه مند

اين کاستي .. .گونه موارد اين وظيفه ي مترجم است که به روش هاي گوناگون از قبيل پاورقي و

  ).مخاطب جلوگيري کند سردرگم شدِن را جبران کرده و از

  

بسياري متون هستند  .بايستي براي همگان قابل فهم باشند ،که تمامي متون تخصصي البته منظور اين نيست

و سنگيني و  مي باشدموضوع مورد بحث  به علت پيچيدگي و فشردگيِ ،که پيچيدگي يا فشردگي آنها

   .دشواري متن اجتناب ناپذير است
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  :  ترجمهو اما در مورد اين 

 غيرحرفه اي افراِداکثر کتاب هاي تخصصي با هدف قابل فهم بودن براي  بر خالِف ،اين کتاب ♣

خواندن محتواي آن آنقدر دقيق و جديد هست که  ،با اين وجود ،ترجمه شده استاما عالقه مند 

 !نيز سودمند باشد  اهل فن برايآن 

کتاب و فشردگي  حتوايارائه کنيم اما مترجمه اي روان  بر اين بوده که  هر چند که تالش من ♣

شايد  .خواندن بيش از يکبار متن را ايجاب مي کند ،مطالب

کتابي که ارزش " درست باشد که  يکي از بزرگانگفته ي 

 ! "  .ارزش يکبار خواندن نيز ندارد ،دوبار خواندن نداشته باشد

سريال روزانه و  اين کتاب براي کساني نيست که مطبوعاِت ♣

بلکه  .نبلي فکري عادت داده استآنها را به ت هاي تلويزيوني

کنند و از صرف براي کساني است که بخواهند نيروي فکري 

ي که در مورد انسان بدست آمده است آگاه جديد يافته هاي

  .ندشو

اما ساده  ،ماني وزين تر و فني تر استفاده کنم از واژگمي توانست ،در بسياري از بخش هاي کتاب ♣

که مجبور به استفاده از واژه اي در بخش هايي نيز  .مترجيح داد فهم بودن متن را بر آنو قابل 

ه تا چد در تالش خود اين ک .ممعناي آن را در حد ممکن روشن سازم تا ه ام تالش کرده افني شد

 .م به عهده ي خواننده استموفق بوده ا

گاهانه آ اين امر .س توضيح داده شده استنويپابيش از يکبار در  ،برخي اصطالحات و مفاهيم ♣

 :به دو علت صورت گرفته است بوده و 

  .متفاوتي بدست داده شود از يک مفهوم تعاريِف  .١

  .خواننده عميق تر نقش بندد مفهوم مورد نظر در ذهنِ ،تکرار بر اثرِ .٢
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استفاده { }  نماِداز  ،ممطلب بيافزاي م توضيحاتي به اصلِهايي از کتاب که الزم ديد در بخش ♣

همچنين  .مترجم استتعلق به ماصلي نبوده و  مربوط به متنِ{ } دو  نوشته هاي بينِ .مکرده ا

ديده مي شود توسط مترجم به   مطالبي که در کادرهاي رنگي آمده و در ابتداي آنها عالمِت

مربوط به اصل اثر هستند فاقد اين عالمت که کادرهاي رنگي  مطالب دروِن. اثر اضافه شده است 

 .  مي باشند

مترجم از ترجمه  امانت داري حفظ شده است اما از آنجاييکه هدِف متن رسمِ با اينکه در سرتاسرِ ♣

 و به عبارت ديگر مخاطبِ ،متن اصلي تفاوت داشته است نويسنده از نگارشِ ي اين اثر با هدِف

سي بوده دانشجويان رشته ي روانشنا ،نويسنده مترجم افراد غيرحرفه اي اما عالقه مند و مخاطبِ

تصميم  و از آنجاييکه محتواي بخش هاي مختلف اثر تا حد زيادي مستقل از يکديگر بودند ،است

 تکراري بودن و همچنين دور بودن از مبحِث را اوالً  به دليلِ »انگيزش« م فصل مربوط به گرفت

مقدماتي از  دشواري و نياز به دانشِ را به دليلِ »آگاهي « مربوط به  زيستي و فصلِ روانشناسيِ

ژنتيک مي باشد ،  همچنين به مطالب فصل چهارم که مربوط به اصول و مبانيِ .ماين اثر حذف کن

از اين رو بهتر است آن .زيادي توسط مترجم افزوده شده است  فهم افراد نوآموز  مطالبِ جهِت

 .  را بخشي از اثر اصلي در نظر نگيريم 

مترجم  يادداشت هايي ازدر انتهاي هر فصل ،  ♣

هدف از ارائه ي اين .  را مشاهده خواهيد کرد

اين بوده است که خواننده را با  يادداشت ها

متن  پايه که دانستن آنها براي فهمِ مفاهيمِبرخي 

 .م نماي آشنازم به نظر مي رسد اصلي ال

به مربوط به متن اصلي نبوده و توسط مترجم ) به جز چهار يا پنج تصوير ( تمامي تصاوير کتاب  ♣

  .متن افزوده شده است 
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نتهاي م تا زمان ارائه ي اين اثر به منابع امسئولين کتابخانه ي ملي موفق نشدبه علت عدمِ همکاريِ  ♣

با اين . م که اين نقص در ويرايشِ  بعدي رفع شود کوشش مي کن. متنِ  اصلي دسترسي پيدا کنم 

 .  ه منابع دسترسي پيدا کنند وجود عالقه مندان مي توانند با مراجعه به متنِ  اصلي ب

 . تنظيم شده است  Full Screenبراي مشاهده در حالتِ   PDFاندازه ي حروف در نسخه ي  ♣

 :شيوه ي طراحي اين کتاب  ♣

نمود، نحوه ي ارائه ي مطالب در اين کتاب به اين خواهيد مشاهده  بخش هاي بعدهمانطور که در 

سپس شواهد و مدارک مربوط به آن . مي شود شکل است که ابتدا نظريه ي مورد نظر مطرح

  . مورد نظر مورد ارزيابي قرار مي گيرد موضوعِ ارائه مي شود و سرانجام نقاط ضعف و قوِت

                                   

 

   
  شناخت و فهم موضوع    ظريهن                   
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   : و سرانجام اينکه 

و بدون نقص  کاملمدعي ارائه ي اثري  کرد که من برداشتنبايد اينگونه  آنچه گفته شدهمه ي از 

با اين  ،معمل کننکاتي که در باال اشاره شد به کتاب  سراسرِ ردبر اين بوده تا  هرچند سعي من .مهست

 ،بنابر يک مثل اسپانيايي"  .واقص بسياري ستناين اثر نيز مانند ساير آثار داراي  ي نيست کهشک ،وجود

 !! ) البته نه هر حيواني (  ! ١"در خطا ماندن کار حيوان ،ان استخطا کردن کار انس

اين کتاب تا  بعديِ کمک مي کند تا در ويرايشِبه من  ،انتقادهاي غيرمغرضانه و دلسوزانه ي خوانندگان

تشکر کنم چرا که فصلِ  مربوط به  کوشا.الزم است از مهمچنين .مرا برطرف ساز نواقصحد زيادي اين 

  . عواطف و هيجانات را با همکاريِ  او ترجمه کرده ام 

طي کردن اين مسير آنها ، همه جانبه ي  از پدر و مادرم تشکر مي کنم چرا که بدون حمايِت در انتها

   .نبود ممکن 

       کوشا. ب                                                                                                                                                                

   ١٣٨٧ زمستان                                                                                                            

                        
 

  

                                                 
    ١٥صفحه ي  - اثر اميرحسين آريان پور – نقل از  آيين پژوهش ١ 
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 فصل اول 

 رويکردها و دغدغه ها : نوين روانشناسي 
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  چيست؟ ١يروانشناس 

   .٢رمطالعه ي علمي رفتارايج ترين تعريف روانشناسي يعني  طبقِ

روانشناسان عموميت  اين تعريف به اين دليل در مياِن

روانشناسان براي مشاهده و  اکثرِ يافته است که

با اين  .اهميت فراواني قائل اند ،رفتارها سنجشِ

هست  اين تعريف داراي محدوديت هايي نيز ،وجود

ً  براي روانشناسان عالوه بر بررسي  زيرا معموال

علت و  فهمِ ،رفتارهاي انسان و موجودات ديگر

و  ٣فرايندها ،ارهارفت به اين منظور بايستي عالوه بر مشاهده و سنجشِ .است مهمچرايي  بروز رفتارها نيز 

اين  با در نظر گرفتنِ. معين هستند نيز بررسي شود که به وجود آورنده ي يک رفتارِ هاي دروني٤انگيزه

   : دقيق تر و کامل تري مي رسيم  به تعريِف ،نکات

رفتاري و ديگر مدارک به کار گرفته مي شوند تا از  روانشناسي علمي است که در آن شواهِد

خاصي  هدايت مي کنند  رفتارِ ديگر را در جهِت فرايند هاي دروني که انسان ها و جانوراِن

  .فهمي به دست آيد

 

                                                       

 ١   Psychology  

 behaviour [١]به انتهاي فصل رجوع کنيد براي توضيح بيشتر   .در اينجا، منظور از رفتار، پاسخ هاي قابلِ  مشاهده است:  ٢ 

٣  process  :هماهنگي » پيش رفتن« اما تمامِ  آنها با ريشه ي التين به معنيِ   .اين اصطالح در روانشناسي معاني گوناگوني دارد

يعني تغييرِ  مرحله به مرحله به » فرايند « به طورِ  خالصه، اصطالحِ   .دارند و پيشرفتِ  گام به گام به سوي هدفي را مي رسانند

    )ي دکتر پورافکاري نقل با اندکي تغيير از فرهنگِ  روانشناسي و روانپزشک(  .سمتِ  يک هدفِ  معين

 motive دليلي که فرد  – ٢.حالتي در درون فرد که به او انرژي مي دهد و او را به سوي هدف خاصي رهبري مي کند -١ ٤

   )نقل از فرهنگ علوم رفتاري علي اکبر دکتر شعاري نژاد .  ( براي توجيه رفتارش ذکر مي کند
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 : مباحث در روانشناسي تنوعِ

بشر  رفتارِ هايي که روانشناسان  براي درِک١رويکرد مطالعه ي اين کتاب ممکن است از تنوعِ در حينِ

هر  وجود اين همه رويکرد اين است که در شکل گيريِ دليلِ. بکار گرفته اند، دچار سردرگمي شويد

به عبارت ديگر براي هر رفتار يک دليل مشخص و منفرد { . مختلفي سهيم هستند معين، عواملِ رفتارِ

يک  مختلف قادر به توضيحِ مجموعه اي از عوامل در سطوحِ ؛ بلکه تنها با در نظر گرفتنِ}وجود ندارد 

 . معين هستيم رفتارِ

  

  :انسان را مي توان با ذکر يک مثال به خوبي نشان داد پيچيدگي رفتارِ

مردي را در نظر بگيريد که با خشم و غضب بسيار به مرد ديگري حمله مي کند و مشت هاي  مکرري به 

  ملي ممکن است در اين رويداد نقش داشته باشند ؟ چه عوا. سر و صورت  او مي زند

خود به ارث برده  اين شخص به ژن هايي بستگي داشته باشد که از والدينِ ممکن است بخشي از رفتارِ

. خانواده خشونت دروِن دوران کودکي او مربوط باشد مثالً  وجوِد همچنين ممکن است به تجربياِت. است

شايد هم  . سنگين گير کردن در يک ترافيِک سترس زاي اخير برگردد مثلِا شايد بخشي از آن به حوادِث

حمله  کننده مربوط باشد مثل سابقه ي  آسيب هاي ذهني و رفتارهاي ضد  به سابقه ي پزشکي  فرِد

مثالً  . شخص در آن برهه از زمان باشد همچنين ممکن است اين رفتار ناشي از احساسات و افکارِ. اجتماعي

مثالً  . اجتماعي مربوط باشد شايد به عواملِ. نزديکش مشاجره کرده است ه پيش تر با دوسِتچند دقيق

                                                       

١  approach :  براي مثال  .دانست" ي خاصي به موضوع نگريستن  از زاويه" رويکرد را مي توان :  

چنانچه عامل فقر را به عنوان علتِ  وقوع جرم و جنايت  در نظر بگيريم، به مساله ي جرايم از رويکرد اجتماعي نگاه 

  .کرده ايم

کنيم، با رويکردِ  زيستي به اگر تفاوت هاي افراد در سطح ترشحات هورموني را علت وقوع جرم و جنايت عنوان                

  .ماجرا نظر انداخته ايم

  م –. نيز ترجمه کرده اند» گرايش « و » ديدگاه « را  approachبرخي واژه ي 
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او اين عمل را  يولوژيکيِفيز شايد هم وضعيِت .اي خانواده ي او توهين کرده استمقابل به اعض طرِف

و باالخره ممکن است . فرد در آن لحظه شديداً  نامتعادل باشد هورمونيِ مثالً  وضعيِت. کرده باشد ايجاب

 مشت و لگد زدن به هنگامِمذکور  باشند مثالً  در فرهنِگ فرهنگي در اين مساله نقش داشته عواملِ

  . عصبانيت نسبت به ديگر فرهنگ ها، امري پذيرفته و يا نسبتاً  رايج باشد

خشمناک  اين مرد يک تعبير و تفسير معين و منفرد  رفتارِنکته ي کليدي مثال باال اين بود که براي 

اين فرد را  در واقع عوامل بسياري که در باال ذکر شد به صورت مشترک و همزمان، رفتارِ .وجود ندارد

  . ١شکل مي دهند

   

                                                       

الزم به ذکر است که پيچيدگيِ  موضوع زماني به درستي درک مي شود که بدانيم هر يک از اين عوامل با تمامي عوامل ديگر   ١

مثالً  تعادلِ  هورمونيِ  فرد از گيرکردن در ترافيک نيز تاثير مي پذيرد و اين تاثير خود بر مشاجره با ! د دار) تعامل ( برهمکنش 

  .. .دوستِ  فرد تاثير مي گذارد و
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دست به  فکر مي کنيد چه عوامل دروني .اينجا يکي از پناهگاه هاي قله ي ماترهورن در سوييس است ◄

  فرد تصميم مي گيرد با اين قله ي سرسخت  دست و پنجه نرم کند ؟   دست يکديگر مي دهند تا
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 :ما را تحت تاثير قرار مي دهند عبارتند از  عواملي که رفتارِ ،در يک جمع بندي

 )   .افرادي که در محيط حضور دارند مثالً  تحريک شدن توسِط( هاي ما  ١محرک 

 )سنگين  مثالً  گير افتادن در يک ترافيِک( اخير ما  تجربياِت 

 ) تهاجمي و پرخاشگري  خصوصياِت مثالً  به ارث بردِن( ما  ويژگي هاي ژنتيکي 

 ) هورمون هاي گوناگون  مثالً  ترشحِ( ما  ٢فيزيولوژي سيستمِ 

 ) ما  افکار، خاطراِت ،ادراکات( ما  ٣يشناخت سيستمِ  

  } .اقتصادي قرار دارد جامعه در يک بحراِن مثالً {اجتماعي ما  ٤محيِط 

 ) مذکور  زد و خورد در فرهنِگ مثالً  پذيرفته بودِن( فرهنگي ما  محيِط 

 ) کودکي  دوراِن از جمله تجربياِت( گذشته ي ما  زندگيِ تجربياِت 

 ) ذهني  و سالمتِ   ١شخصيت ،هوش شاملِ( ژگي هاي فردي ما وي 

                                                       

Stimulus نقل از فرهنگ علوم (  .هر عامل دروني يا بيروني که موجود زنده را به کار و عمل وادارد و رفتار او را فعال کند:  ١

   )ري دکتر شعاري نژاد رفتا

٢  physiology  : ممکن است بپرسيد چه تفاوتي بين فيزيولوژي و زيست شناسي )biology  ( وجود دارد ؟ زيست شناسي

در حالي که فيزيولوژي  شاخه اي از  .موجودات زنده را مطالعه مي کند) چگونگي پيدايش و تکاملِ ( علمي ست که زندگي 

مطالعه ي علميِ  کارکردِ  موجودِ  زنده و هر اندام، بافت و سلولي که او را تشکيل داده است، مي زيست شناسي ست که به 

 م  – پردازد

٣  cognitive  :  به فرايندهايي نظيرِ  تفکر، تصميم گيري، ادراک و توجه و غيره در مجموع سيستمِ  شناختي فرد گفته مي

با اين وجود، اگر با توضيحِ  ساختمانِ  . بسياري از افراد از عنکبوت مي ترسند: م براي درکِ  بهترِ  موضوع مثالي مي زني ..شود

بدنِ  يک عنکبوت، باورها و افکار آنها نسبت به عنکبوت تغيير داده شود، آنگاه ترسِ  اين افراد از عنکبوت در مقايسه با قبل 

در سيستمِ  شناختيِ  اين افراد باعث شد تا ترس آنها از در چنين شرايطي اصطالحاً  گفته مي شود که تغيير  .کمتر خواهد شد

  م  - .عنکبوت کاهش يابد

٤  Environment  اين واژه اشاره دارد به عوامل و نيروهاي خارج از فرد که مي توانند در رفتار فرد موثر واقع  -١ .محيط

نقل با اندکي تغيير از ( .و خوي افراد تاثير بگذارد مثالً  گرماي هوا يک عاملِ  محيطي است که مي تواند بر رفتار و خلق .شوند

به بعد، از ) يا لقاح ( محيط اشاره به هر گونه نفوذي است که از هنگامِ  آبستني  -٢) فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد 

ماه  –نقل از انسان به روايتِ  زيست شناسي اثر آنتوني بارنت ترجمه ي دکتر باطني (  ..خارج  فرد را تحت تاثير قرار مي دهد

  ) ١٥صفحه ي  –چاپِ  سوم  –نشرِ  نو  –طلعتِ  نفرآبادي
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٢٢  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  
او درباره ي تکامل  با اين حال ديدگاِه .داروين بيش از اينکه يک روانشناس باشد يک زيست شناس بود

  :بزرگ براي روانشناسان به همراه داشت  چندين پيامِد

 .انسان و گونه هاي ديگر پي بردند زيستي در شناخِت ديدگاِه روانشناسان به اهميِت 

اين  .وراثت تاکيد کرد و نشان داد که فرزندان با والدينشان شباهت هايي دارند داروين بر اهميِت 

 .در شکل گيري رفتار پي ببرند ١نکته باعث شد تا روانشناسان به اهميت وراثت

اين به نوبه ي خود  .داروين به تنوع  و گوناگوني موجود در ميان اعضاي گونه ها توجه کرد 

) مثالً هوش و شخصيت (تفاوت هاي فردي   ژنتيکي در تبيينِ عواملِ توجه به نقشِ افزايشِ باعِث

  . گرديد

 
   

                                                       

Heredity [٤] به انتهاي فصل  رجوع کنيد براي توضيح بيشتر  .وراثت:  ١   



 

 

٢٣  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  گستره ي روانشناسي زيستي تا کجاست؟ 

 زيستي مي شود يعني مطالعه ي فرايندهاي فيزيولوژيکيِ انسان از ديدگاِه رفتارِ بررسيِ رويکرد شاملِاين 

ژنتيک  ،روانشناسي تکاملي ،روانشناسي فيزيولوژيک مباحثي نظيرِ .پيچيده ي مغز و غيره وظايِف ،بدن

که در بخش هاي  ،نددر اين رويکرد قرار مي گير.. .داروشناسي رواني و ،روانشناسي عصبي ،رفتاري

    .بعدي به طور مفصل آنها را بررسي خواهيم کرد

  

  

  

  

  

  

  چرا اين شاخه از روانشناسي داراي اهميت است؟

هاي منحصر به فرد مي باشد و اين ژن ها ١داراي ژن) به غير از دوقلوهاي همسان( هر فردي  

ژنتيکي و نحوه  مسائلِ از اين رو بررسيِ .او را تحت تاثير قرار مي دهند شخصيت و رفتارِ ،هوش

 .بااليي برخوردار است از اهميِت ،آنها بر رفتار ي تاثيرِ

گرسنگي و ميل جنسي اصوالً  بر مبناي ضرورت  سيستم هاي تحريک کننده ي ما مانند سيستمِ 

 چگونگيِ از اين رو براي شناخِت .ژنها به نسل هاي بعدي عمل مي کنند بقاء و انتقالِ هاي زيستيِ

 .زيستي اجتناب ناپذير است رويکرِد اتخاِذ ،اين سيستم ها عملکرِد

 

                                                       

١  gens  : م   –در فصلِ  مربوط به ژنتيک، اين اصطالح به طور مفصل توضيح داده شده است  
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٢٥  فصل اول: مباني شناخت انسان   

 در اين زمان چندين روانشناسِ .فوق العاده اي يافت اهميِت ١٩٥٠شناختي در  اواسط دهه ي  روانشناسيِ

 هرب سيمون ،جرومه برونر،جرج ميلر ،دونالد برودبنت  مانند(شناختي برجسته  مطالعه ي دقيق و ) ١

با اين وجود شايد حتي آنها نيز تصور نمي کردند . فرايندها و ساختارهاي شناختي را آغاز کردند مفصلِ

عميقي  روانشناسي شده و تاثيرِ غالب در کلِ ديدگاِه ،شناختي تا اين حد که در دهه هاي بعد روانشناسيِ

  . ٢بگذارد نابهنجارروانشناسي رشد و روانشناسي  ،اجتماعي بر ديگر رويکردها از جمله روانشناسيِ

مساله   حلِ ،حافظه ،٥يادگيري ،٤ادراک ،٣توجه: انشناسي شناختي عبارتند ازتحقيق در رو اصليِ مباحِث 

از فرايندهاي  روانشناسي شناختي تالش مي کند تا با استفاده از اين مباحث ،هم رفته روي .و باالخره زبان

   . سر در بياورد فرد در مغز او رخ مي دهند فرد و واکنشِ پيچيده اي که در فاصله ي بين تحريِک

  

   

                                                       

١  Jerome Bruner    , ,Donald Broadbent  George Miller ,  Herb Simon  

 [٨]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ٢

٣  attention    [٩]به انتهاي فصل  رجوع کنيد 

٤  perception  :[١٠]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   .ادراک، درک 

٥  learning  :[١١]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   يادگيري 



 

 

٢٦  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  چرا اين رويکرد از روانشناسي  داراي اهميت است ؟

  

عظيمي بر رويکرد هاي ديگر از  تاثيرِ ،انسان شناختيِ سيستمِ همانطور که پيش تر گفته شد فهمِ 

  .روانشناسي رشد و روانشناسي نابهنجار داشته است ،جمله روانشناسي اجتماعي

روزمره  قابل توجهي در زندگيِ کاربرِد ،شناختي روانشناساِن به دست آمده از تحقيقاِت دانشِ 

 کامپيوترها و ديگر سيستم ها و همچنين در سهولِت يافته هاي اين رويکرد در طراحيِ .داشته است

  .استفاده از آنها نقش به سزايي داشته است

ذهني داشته و يافته هاي آن به طور روزافزوني  بيماراِن شگرفي در درماِن رويکرد شناختي تاثيرِ 

بدست  دانشِ از طريقِ .بيماراني که دچار آسيب هاي مغزي هستند بکار گرفته مي شود در درماِن

از دست رفته  ود  تا بخشي از مهارت هاي شناختيآمده از رويکرد شناختي به افراد کمک مي ش

  .را بار ديگر به دست آورند.. ) .تصميم گيري و ،نظير حل مساله( شان 
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٢٨  فصل اول: مباني شناخت انسان   

سنين مختلف  مثالً  کودکاِن .مختلف مي پردازد دي به مقايسه ي بين افراِدتفاوت هاي فر اساساً  رويکرِد

   ....و} راست دست و چپ دست  را با يکديگر مقايسه مي کند افراِد{ ،را با يکديگر مقايسه مي کند

مباحثي بررسي تفاوت هاي فردي در اين رشته بيشتر توجه خود را به  متخصصاِن ،عمالً  ،با اين وجود

يکي از دغدغه هاي اصلي اين رويکرد از  ،ديگر به عبارِت .معطوف کرده اند هوش و شخصيت ماننِد

ست که دريابد چه عواملي باعث مي شود تا افراد در خصوصياتي مانند هوش و شخصيت ا روانشناسي اين

   .با يکديگر تفاوت داشته باشند

  

  

  چرا اين رويکرد در روانشناسي داراي  اهميت است ؟

  

تفاوتهاي افراد در هوش و شخصيت اکثر رفتارهاي آنها را تحت شعاع قرار مي دهد به طوري که  

  .برابري مي کند ،عوامل محيطيبر رفتار با آنها  و تاثيرِاين عوامل  اهميِت ميزاِن ،موارد در اغلبِ

ايي هاي تک مفيد و موثري داشته باشيم بايستي به مهارت ها و توان آموزشيِ اگر بخواهيم سيستمِ 

رويکرد تفاوت هاي فردي به ما در رسيدن به اين هدف کمک شاياني  .کودکان توجه کنيم تِک

  .مي کند

براي  .افراد داريم نياز به اطالعاتي درباره ي هوش و شخصيِت ،در بسياري از موقعيت هاي زندگي 

 بتوان از طريقِ مثال بسيار مهم است که  پرسشنامه ي استخدامي يک شرکت طوري تهيه شود که

 .مورد نظر گزينش کرد متناسب براي کارِ آن افرادي با شخصيِت

   



 

 

٢٩  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  : ١روانشناسي رشد

 هم از ،افراد کودکيِ امروزه مطالعه ي دوراِن 

بررسي اين دوره به خودي خود و هم از  جهِت

 بزرگساليِ  افکار و رفتارهاي دوراِن فهمِ جهِت

ً  پذيرفته شده استآن روانشناسي  .ها امري نسبتا

يعني زماني که فرضيه  ،بيستم قرِن رشد در اوايلِ

 ِ  - ١٩٣٩( ٢زيگموند فرويد هاي روانکاوي

کودکي  دوراِن در زمينه ي تجربياِت) ١٨٥٦

داراي اهميت  ،جدي قرار گرفت توجِه مورِد

  . ٣شد

ژان   رشد توسِط انشناسيِبعدي در رو جنبشِ

بندي تقسيم . ايجاد شد )١٨٩٦-١٩٨٠( ٤پياژه

پياژه از مراحل رشد شناختي کودکان هنوز هم تا 

   .حد زيادي معتبر است

 رشد  کودک و تاثير تجربياِت تغييرات ايجاد شده  در جرياِن رشد بررسيِ  عالقه ي اصلي روانشناساِن

  .بزرگسالي  مي باشد کودکي بر رفتارهاي دوراِن

                                                       

١  developmental  psychology  :روانشناسيِ  رشد    [١٢]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   

رفتارِ  شخص تحت تاثيرِ  حوادثي ست که فرد نسبت به بسياري از " با اين ادعا که )   Sigmund Freud( زيگموند فرويد   ٢

  . انقالبي در سيرِ  تفکر انسان ايجاد کرد" آنها آگاه نيست 

   ٣٢نشر اميرکبير صفحه ي  - ترجمه و اقتباس دکتر ساعتچي  -مان . با اندکي تغيير از اصول روانشناسي اثر نرمان ل: منبع 

 [١٣]به انتهاي فصل  رجوع کنيد     ٣

٤  Jean Piaget    
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٣١  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  : ١ماعيروانشناسي اجت

 ٢همانطوري که تامسون .جوانترين شاخه هاي روانشناسي محسوب مي شوديکي از روانشناسي اجتماعي 

که روانشناسي اجتماعي از  تنها پس از جنگ جهاني دوم بود: " در يادداشت هاي تاريخي اش مي گويد 

و به اين شکل مورد توجه جدي  قرار اي پيشرفته ي تحقيق برخوردار شد کافي و تکنيک ه انسجامِ

 "   .گرفت

اجتماعي به مطالعه ي  برخي از روانشناساِن. بر مي گيرد بسياري را در روانشناسي اجتماعي مسائلِ

 روابِط برخي ديگر به بررسيِ. پردازند مي) مانند  نگرش ها و باورهاي فرد ( فرايندهاي ذهني فرد 

مي  ،اجتماعي زندگي روزمره ي او را تشکيل مي دهند دوستي و خويشاوندي فرد که بخشي از تعامالِت

مربوط  الِتل بررسي روابط بين گروه ها و معضروانشناسان اجتماعي هم مشغوديگري از  گروِه .پردازند

مي ) فرقه اي  ،نژادي ،عقيدتي ،جنسي( تعصب ها و تبعيض ها  مهمي نظيرِ مسائلِبه اين روابط از جمله 

  .  باشند

  چرا اين رويکرد از روانشناسي  داراي اهميت است ؟

  

قرار متقابل با ديگر انسانها  اجتماعي ست و پيوسته در عملِ شکي نيست که انسان يک موجوِد 

اطرافمان تاثير گرفته  و آنها را در فعاليت هايمان منعکس مي  ما از رويدادهاي اجتماعيِ. دارد

از  .زندگي استفاده مي کنيم اجتماعي خود براي فهميدِن حتي زماني که تنها هستيم از دانشِ.کنيم

  .اجتماعي براي ما بسيار مفيد باشد بدست آمده از روانشناسيِ اين رو به نظر مي رسد دانشِ

  

                                                       

١  social psychology  : روانشناسي اجتماعي    [١٤]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد  

٢  Thomson  



 

 

٣٢  فصل اول: مباني شناخت انسان   

ما از خويشتن و ديگر مردمان همراه با سوگيري ها و  نشان داده اند که درِکروانشناسان اجتماعي  

درستي از جامعه  آن بتوانيم درِک از اين رو نياز به دانشي که از طريقِ .تحريف هاي بيشماري ست

ي اطراف بدست آورده و ضعف ها و قوت هاي نگرش خود را دريابيم به وضوح احساس مي 

 .شود

از اين رو  .اوقات بيش از آنچه انتظار داريم از ديگران تاثير مي گيرد لبِرفتارهاي ما در اغ 

ررسي بمورد فرد را  اجتماعي بر رفتارِ روابط شگرِف بتوان اثرِدسترسي به دانشي که از طريق آن 

 .بسيار مطلوب خواهد بود قرار داد

 
 
   

 جامعه و به طور کليِ  محيطِ  پيرامون ما تا چه حد مي تواند به رفتارهايمان سمت و سو دهد ؟ ◄



 

 

٣٣  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  :١نابهنجار روانشناسيِ

اي کامالً  وحشيانه و بدوي هرنج مي بردند به شيوه  ٢ذهني براي قرن ها با بيماراني که از اختالالِت

رايج  يک باورِ ،شياطين و نيروهاي متافيزيکي هستند ،ذهني اختالالِت اين  باور که علِت .برخورد مي شد

بيمار را به قدري نامناسب کنند تا  بدنيِ اين بود که  شرايِط يذهن بيماراِن درماِن شيوه ي متداولِ .بود

او را شالق مي  ،جوش غسل مي دادند از اين رو بيمار را با آبِ !بدن او گردد  طان مجبور به ترِکشي

نخستين روانشناسي يکي از  ،زيگموند فرويد .به او گرسنگي مي دادند و يا او را شکنجه مي کردند ،زدند

جامع در اين زمينه را احساس کرد و روانکاوي  بود که  نياز به شيوه هاي درماني و ارائه ي يک رويکرِد

   .را بر اين مبنا ايجاد کرد

  

   

                                                       

١  abnormal psychology  :روانشناسيِ  نابهنجار.    [١٥] به انتهاي فصل  رجوع کنيد  

٢  mental disorders  :از بين اين سه اصطالح، ترجيح داديم از  .اختاللِ  رواني و يا عقلي نيز گفته مي شود .اختاللِ  ذهني

  .اصطالحِ  اختاللِ  ذهني استفاده کنيم



 

 

٣٤  فصل اول: مباني شناخت انسان   

ي رنج مي برند ذهن موثر براي افرادي که از اختالالِت درمانيِروشهاي  ابداعِبا اين وجود بايد بدانيد که 

 عالوه بر اين  در اين رويکرد ايجاِد .استهاي مورد بررسي در روانشناسي نابهنجار تنها يکي از موضوع 

دخيل  عوامل بيشمارِ درِکذهني و همچنين  تشخيص و طبقه بندي اختالالِت نظام يافته جهِت يک سيستمِ

   .١مورد تحقيق و پژوهش قرار مي گيرد ،ذهني در يک اختاللِ

  

  چرا اين رويکرد از روانشناسي داراي اهميت است ؟

  

ديرينه ي  يکي از اهداِفذهني  يک اختاللِ موثر در ايجاِد عواملِ صحيح و کاملِ درِک 

 از وقوعِ جلوگيريواضح است که دستيابي به چنين دانشي زمينه را براي . بوده استروانشناسي 

 .اين اختالالت فراهم مي کند

 

 ذهني شده و به شکلِ بيماراِن درماِنجار منجر به پيشرفت هاي اساسي در ننابه  روانشناسيِ پيشرفِت 

 .٢کننده اي از دردهاي بشر مي کاهد اميدوار

 
 

                                                       

مثالً  معني بهنجار و نابهنجار چيست ؟  .با اين وجود هنوز براي برخي پرسش هاي مهم، پاسخِ  قانع کننده اي يافت نشده است  ١

آيا مي توان مرزي بين ِِ رفتارِ  بهنجار و نابهنجار کشيد ؟ آيا بايستي اشخاصي نظيرِ  انيشتين را يک فرد نابهنجار به حساب آورد ؟ 

  )    ٢٧کبير صفحه ي نشر امير - ترجمه و اقتباس دکتر ساعتچي  -مان  .نقل با اندکي تغيير از اصول روانشناسي اثر نرمان ل( 

نکته اي که بايستي در نظر گرفت اين است که زندگي افراد سالم نيز به دليلِ  بستگي هاي نزديک با افرادِ  دچار اختالالتِ    ٢

 –نشر رشد  –ترجمه ي دکتر نجاريان و همکاران  –اثر ساراسون  –نقل از روانشناسيِ  مرضي . ( ذهني تحت تاثير  قرار مي گيرد

   )٤٥ - ٤٤ه ي صفح



 

 

٣٥  فصل اول: مباني شناخت انسان   

 :شيوه هاي تحقيق در روانشناسي 

 .انسان از رويکردهاي گوناگوني استفاده کرده اند رفتارِ کاملِ همانطور که ديديم روانشناسان براي درِک

روانشناسان، در شيوه هاي تحقيق نيز با  ،به همين شکل ... ).شناختي و ،اجتماعي ،يزيست رويکرِد( 

ديگر علوم براي  براين عقيده اند که روانشناسي بايستي ماننِداز آنها بسياري  .يکديگر متفاوت هستند

اکثر  .آزمايشگاهي بهره بگيرد شرايِط دستيابي به يافته هاي خود از آزمون هاي دقيق و کنترل شده تحِت

تحقيق محدوديت  با اين حال، در اين روشِ .يافته هايي که در اين کتاب ارائه شده اند از اين نوع هستند

يعني کاربردي بودن  ١محيطي اعتبارِ ه دارا بودِنيکي از اين محدوديت ها مربوط ب .هايي نيز وجود دارد

محيطي بوده و تنها در  اعتبارِ آزمايشگاهي  فاقِد متاسفانه گاهي مطالعاِت .استيافته ها در زندگي روزمره 

   .آزمايشگاهي درست هستند سطحِ

  

   

                                                       

١   ecological validity    



 

 

٣٦  فصل اول: مباني شناخت انسان   

بهره گيري  ،محيطي اعتبارِ برخي روانشناسان عقيده دارند که بهترين راه براي بدست آوردِندر اين راستا 

مثالً  مي توان به  .استوسيعي از روش هاي غير آزمايشگاهي در کنار روش هاي آزمايشگاهي  از طيِف

 همچنين مي توان براي کسبِ. با آنها مصاحبه کرد ومشاهده ي زندگي روزمره ي مردم پرداخت 

روش هاي  .استفاده کرد) خاص  زندگي يک فرد بررسي دقيقِ( اطالعات جزئي تر از بررسي موردي 

گوناگوني براي روانشناسان موجود  به طور کلي روشهاي تحقيقِ .آماري نيز در بسياري مواقع مفيد هستند

گراوتر و  ،) ٢٠٠٠(آيزنک  ضعف ها و قوت هاي هريک توسِط ،تحقيق شيوه هاي مختلِف .است

  .٢به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است)  ٢٠٠٢ ( ١فورزانو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                       

١  Eysenck  

٢  Forzano & Gravetter  



 

 

٣٧  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  بهترين روش مطالعه ي انسانها چيست ؟

 
همچنين هر روشي  .هر روش ضعف ها و قوت هاي خود را دارد.قطعي براي اين سوال وجود ندارد پاسخِ

 ١آزمايشي تحقيقِ اين ميان روشِدر  ،با اين وجود .خاصي مناسب تر از بقيه ي روش ها مي باشد در مورِد

در اين  .خاصي برخوردار است از اهميِت

) متغيرهاي مستقل ( بخشي از جنبه هاي محيط 

کنترل مي شود و به اين شکل تاثير هر يک از 

متغير ( آزمايش  فرد مورِد اين عوامل بر رفتارِ

  .٢ارزيابي مي شود) وابسته 

روانشناسان اميدوارند بتوانند با ترکيب يافته 

 نظرِ مورِد اين روش ها به اهدافِ  هاي تماميِ

 همانطور که با خواندِن .روانشناسي دست يابند

 اين کتاب متوجه خواهيد شد تاکنون تا حِد

قابل توجهي به اين آرزو جامه ي عمل 

  با اين وجود هنوز راِه .پوشانده شده است

  !بسياري در پيش است 

  

                                                       

١  experimental method  : اصطالحي بسيار کلي، قابلِ  انطباق براي هر روشِ  مطالعه ي مطالبِ   .)تجربي ( روش آزمايش

(  .روانشناسيِ  ازمايشگاهي بود ولي حاال چنين نيستزماني اين اصطالح مختصِ   .رواني که از اقداماتِ  تجربي استفاده مي کند

 )نقل از فرهنگ معاصرِ  روانشناسي و رواپزشکي دکتر پورافکاري   [١٦]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد  

به انتهاي    .اصوالً  به هريک از ويژگي هاي فرد يا محيط پيرامونِ  او که قابلِ  تغيير باشد، متغير گفته مي شود: متغيرها   ٢

 [١٧]فصل  رجوع کنيد 

  



 

 

٣٨  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  آيا مي توان روانشناسي را يک علم به حساب آورد ؟

 سعي مي کنيم معيارهايدر اين قسمت با اين حال  .قطعي که مورد قبول همه باشد وجود ندارد پاسخِ

به اين شايد  .استشده را بر شماريم و ببينيم که روانشناسي تا چه حد به اين معيارها نزديک  ١علم اصليِ

  : معيار کلي براي علم برشمرد  ششمي توان  .شدسوال نزديک  تا حدي به پاسخِ طريق بتوان

  

   :مشاهده بايستي تحت شرايط کنترل شده باشد .١

تجارب معموالً  شامل يک سري دستکاري ) نجوم و يکي دوتاي ديگر به جز علمِ( علوم  در اکثرِ

مثالً  ترکيب . ( باشدناشي از اين دستکاري ها مي  هاي خاص و عمدي و سپس مشاهده ي تاثيراِت

در مورد روانشناسي  اين  .)ي شيميايي با هم و مشاهده ي نتيجه ي اين عملکردن دو ماده 

فرد  و آنگاه مشاهده ي تاثير اين تغييرات در  تغيير در محيِط دستکاري ها  به طور کلي شاملِ

  .فرد مورد آزمايش مي شود رفتارِ

  

   

                                                       

روش هاي منظمِ  پژوهش، تفکرِ  نظري، و ارزيابيِ  منطقي استدالل ها، براي توسعه ي مجموعه علم ؛ عبارت است از کاربردِ    ١

 –نشر ني  –ترجمه ي منوچهر صبوري  – اثر آنتوني گيدنز –جامعه شناسي .  ( اي از آگاهي ها درباره ي يک موضوعِ  معين

  ) ٤٤صفحه ي  –چاپِ  بيستم 



 

 

٣٩  فصل اول: مباني شناخت انسان   

 ) :بي طرفي و بي نظري (  ١عيني بودن .٢

اما کارل  .نه و عيني داردبه يکسري داده هاي کامالً  بي طرفا اغلب بيان شده است که علم نياز 

ي کامالً  بي طرفانه و عيني وجود عاصر نشان داد که داده افيلسوف م)  ١٩٧٢ ،١٩٦٩(  ٢پوپر

طبق گفته ي او مشاهدات علمي بيشتر از  .ندارد

اينکه عيني و بي طرفانه باشند ناشي از نظريه ها 

مشهوري که او در يکي از  استداللِ .هستند

سخنرانيهاي خود در اين زمينه بکار برد به اين 

نگاه :" ه حاضران کرد و گفت شکل بود که رو ب

فوري و قطعي به اين گفته اين  جوابِ" !  ٣کنيد

اين ". ؟  ٤چه چيزي را نگاه کنيم: " بود که 

استدالل بيانگر اين است که هيچکس بدون پيش 

اجع به اينکه چه چيزي را فرض و ايده ي قبلي ر

   .مشاهده کند دست به مشاهده نمي زند

چيزي که در (  بنابراين آنچه مشاهده مي کنيم وابسته به چيزي است که  انتظار ديدنش را داريم

و  بي طرفانه تا حد ممکنپس درست تر آن است که بگوييم دانشمندان بايستي   .)ماست  ذهنِ

   .٥عيني برخورد کنند

                                                       

١  Objectivity      [١٨]به انتهاي فصل  رجوع کنيد 

٢  Popper  :  يکي از فيلسوفانِ  مطرحِ  علم  

٣  Observe !                                              

٤  Observe what?  

 [١٩]به انتهاي فصل  رجوع کنيد      ٥
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فصل اول:  انسان 
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٤١  فصل اول: مباني شناخت انسان   

 

  : ١تکرار پذيري .٥

تکرار پذيري بسيار مهم  علمي، امکاِن براي يک پژوهشِ

به اين معني که همه يا قسمت اعظم يافته ها بايستي . است

. بتوانند دوباره آزمايش شده و به نتايج مشابه برسند

متفاوتي بدست آيد مي  چنانچه از هر بار آزمايش نتايجِ

 توان نتيجه گرفت که تحقيق داراي نقص بوده و امکاِن

   .پيشرفت ندارد

  

 :  ٢پارادايماستفاده از يک  .٦

  ١٩٧٧و ١٩٦٢(  ٣نووکبه عقيده ي توماس  ضروري ترين مشخصه ي علم پايبندي به يک )

 نظري يک جهت گيريِ وجوِد پارادايم به معنيِ .استپارادايم   که مورد پذيرشِ ستعمومي ٤

 مختلِف مراحلِ نووک .پژوهش قرار گرفته است شاخه هاي مختلِف وسيعي از دانشمنداِن بخشِ

 : کلي و متمايز از يکديگر تقسيم مي کند  علم را به سه قسمِت رشِد

                                                       

١  replicability  : تکرارپذيري يعني اينکه مطالعه مستقالً  توسطِ  سايرِ  دانشمندان در مکان ها و زمان هاي ديگر تکرار شود و

   .همان نتايج بدست آيد

  ) ١٢٧صفحه ي  –نشر آگه و ارجمد  –ترجمه دکتر خمسه  –اثر جانت شيبلي هايد  –نقل از روانشناسيِ  زنان ( 

٢  T.S. Kuhn   

٣   theoretical  : آنچه بيش تر در سطح نظري مطرح است تا سطع عملي: نظري، تئوريکي.    

٤  paradigm   : روش ها، و غيره که نشان دهنده  به مجموعِ  سلسله گرايش ها، معيارها، .پارادايم، الگو، مدل، نمونه ، ديدمان

مثالً  عقيده ي مرکزيتِ  زمين، در يک  .ي ديدگاهِ  کامالً  مقبولِ  يک رشته در يک مقطعِ  زماني است، پارادايم گفته مي شود

تر نقل با اندکي تغيير از فرهنگ معاصرِ  روانشناسي و روانپزشکي دک(  .مقطع از دانشِ  انساني يک پارادايم محسوب مي شد

  ) پورافکاري 



 

 

٤٢  فصل اول: مباني شناخت انسان   

 : ١مرحله ي پيش از علم 

در اين مرحله هيچ پارادايمي وجود ندارد و طيف گسترده اي از پيشنهادات و نظرات  

  .راجع به هر موضوعي وجود دارد

 

 :٢معمولي مرحله ي علمِ 

 .کلي و پذيرفته شده وجود دارد در اين مرحله يک پارادايمِ

 

  :٣انقالبي مرحله ي علمِ 

قبلي به حدي شدت مي گيرد که که سرانجام  پارادايمِِ در اين مرحله اشکاالت و مسايل

منجر به تغيير پارادايم و فضاي فکري  و جابجايي آن با پارادايم و فضاي فکري جديدتري 

  .مي شود

    ).گفته مي شود ٤اصطالحاً  به آن تغيير پارادايم (

   

                                                       

١  pre science  

٢  normal science  

٣  revolutionary science  

٤  paradigm shift  : ارائه کنيم، مي توان به دو مورد اشاره کرد» تغييرِ  پارادايم « اگر بخواهيم مثالي براي  :  

يه ي حرکتِ  زمين به دور خورشيدِ  يک تغيير پارادايم، زماني رخ داد که عقيده ي مرکزيتِ  زمين جاي خود را به نظر .١

  .کوپرنيک داد

  .يک تغييرِ  پارادايمِ  ديگر زماني رخ داد که هندسه ي اقليدسي جاي خود را به نظريه ي نسبيتِ  انيشتين داد .٢

  )    ٤٣انتشاراتِ  ويرايش صفحه ي  -ترجمه ي يحيي سيد محمدي  –اثر جان مارشال ريو » انگيزش و هيجان « نقل از کتابِ ( 



 

 

٤٣  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  حال بايد ديد روانشناسي  تا چه حد با معيارهاي علم که در باال ذکر شد همخوان است ؟

به عبارت  .باال را دارا هستند خصوصياِت)  و يا اکثرِ( برخي پژوهش هاي معاصر در روانشناسي همه 

  :همانطور که در بخش هاي مختلف اين کتاب خواهيم ديد  ،ديگر

وسيعي از مطالعات با استفاده از روش هاي  حجمِ از طريقِو کنترل شده  شرايِط افراد تحِت رفتارِ 

   مشاهده تحت شرايط کنترل شده  ←. آزمايشگاهي مشاهده و بررسي مي شود

 )کامپيوتر  واکنش هاي افراد از طريقِ ثبِت از طريقِ(  .تاً  عيني و بي طرفانه هستندداده ها نسب 

   عيني بودن   ←

پيش  بررسيِ← .نظريه هاي گذشته انجام مي شود بررسي  و محِک آزمايش هاي بسياري جهِت 

   بيني هاي نظريه هاي پيشين 

براي  .البته اين براي همه ي آنها صادق نمي باشد. اکثر نظريه ها در روانشناسي  ابطال پذيرند 

هرگونه اکتشافي بتواند نظريه است که تصور کنيم  ) شايد هم  غيرممکن  و( نمونه بسيار سخت 

را باطل )  super ego( فرامن  ،) ego( من  ،) id( ذهن به او  ي فرويد در مورد تقسيماِت

  ابطال پذيري  ← .١کند

   تکرارپذيري  ← .بسياري از يافته هاي روانشناسي تکرارپذيرند 

  

پارادايم مردود دانسته و اعتقاد دارد که  نداشتنِ به دليلِ روانشناسي را)  ١٩٦٢(  نووک ،ا همه ي اينهاب

بايد گفت که روانشناسي به  کن در حمايت از نظرِ .علم باقي مانده است روانشناسي  در مرحله ي ماقبلِ

مختلف از جمله  شکلي منحصر به فرد ماهيتي چند تکه و قطعه قطعه داشته و در ارتباط با چندين نظامِ

                                                       

در توضيح اين مطلب بايد گفت نظريه اي که . به همين دليل است که اغلب به کارهاي فرويد لقب غيرعلمي داده مي شود  ١

 [٢٢]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   .قابليت ابطال پذيري نداشته باشد، نظريه اي علمي محسوب نمي شود

  



 

 

٤٤  فصل اول: مباني شناخت انسان   

اين گوناگوني و تکه تکه  .عصب شناسي و جامعه شناسي قرار دارد ،بيوشيمي ،فيزيولوژي ،زيست شناسي

  . يک پارادايم محروم شود بودن باعث شده است که روانشناسي از داشتنِ

تا حد زيادي مالک هاي الزم  ٢نظر او رفتارگرايي به .عقيده ي ديگري دارد)  ١٩٩٢ ،١٩٨٢(  ١ولنتاين

رفتارگرايي از دو جهت  جنبشِاو  گفته يبه  .مي باشدبراي  پذيرفته شدن به عنوان يک پارادايم را دارا 

  :  داشته استعميقي بر روانشناسي  تاثيرِ

 .مطالعه ي رفتار مي باشد پافشاري بر اين که روانشناسي علمِ 

شرايط کنترل شده صورت  مشاهده و تحِت ي از طريقِپافشاري بر اين که مطالعه ي رفتار بايست 

  .بگيرد

همانطور که اين گفته ها نيز نشان مي  به هر شکل

اسي را رفتارگرايي بر روانشن بيشترين تاثيرِ  ،دهد

تکيه بر شيوه  و به دليل روش شناختي بايد در سطحِ

روشهاي آزمايشگاهي در  معطوف به هاي پژوهشِ

از  نووکرفتار بدانيم و از آنجاييکه منظور  سنجشِ

دارا بودن يک جهت گيري نظري کلي  ،پارادايم

به نظر نمي رسد رفتارگرايي بتواند جاي يک  ،بود

بهتر  ،از اين رو .پارادايم را در روانشناسي پر کند

(  نووکروانشناسي را همچون  ه جايگاِهست کا آن

  .علم بدانيم در مرحله ي ماقبلِ)  ١٩٦٢

                                                       

١  Valentine  

٢  behaviourism  :[٢٣]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   . رفتار گرايي 

  



 

 

٤٥  فصل اول: مباني شناخت انسان   

مربوط به  ،روانشناسي  در همخواني با معيارهاي علم بزرگترين مشکلِ به نظر مي رسد ،از اينها که بگذريم

در توضيح اين مطلب بايد  .) ١خصوصيت شماره ي (  .شرايط کنترل شده مي باشد مشاهده ي تحِت

اداره کنيم ولي اين به درست است که ما مي توانيم متغيرهاي معيني را تحت شرايط کنترل شده گفت  

روش هاي آزمايشگاهي مي توانند در با اينکه ديگر  به عبارِت .معناي توانايي کنترل همه ي متغيرها نيست

بيشمار ديگري نيز هست  عواملِ ما تابعِ استفاده قرار گيرند ولي رفتارِ رفتار به راحتي مورِد اجماليِ بررسيِ

مثالً  جر و بحث کردن با ( رويداد هاي اخير  اين عوامل شاملِ .ندکنترل نيست اين عوامل قابلِ که اکثرِ

  عواملِ ،)والدين  مثالً  طالقِ( کودکي  دوراِن حوادِث ،ما شخصيِت ،جسماني ما سالمِت ،)دوستمان 

همه ي عوامل را  در بسياري موارد نمي تواناين حقيقت که  .مي باشند...فرهنگي  و انتظاراِت ،ژنتيکي

کامالً  نظام مند  روانشناسي و تبديل آن به يک علمِ عامل بازدارنده اي در رشِد ،نمود به طور کامل کنترل

   .و دقيق محسوب مي شود



 

 

٤٦  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  : ١فهم متعارفروانشناسي و 

اصلي روانشناسي پيش بيني  يکي از وظايِف

ن ابا اين وجود اين تنها روانشناس .رفتارهاست

بلکه  .به پيش بيني رفتارها عالقه مندندنيستند که 

ما نيز رفتارهاي ديگران و خويش را مشاهده مي 

  مي دانيم چنانچه بتوانيم واکنش و رفتارِ وکنيم 

قادر خواهيم بود واکنش و رفتاري متناسب با موقعيت از خود  مآدم ها را  در هر موقعيتي پيش بيني کني

به عبارت ديگر يک  .داريم با يک روانشناس دغدغه ي مشترکدي تا حدوبه اين شکل ما  .بروز دهيم

   .تا حدودي يک روانشناس است است که هر کس روانشناسي اين غير عاديِ ويژگيِ

 

اين حقيقت که هر فردي تا حدودي يک روانشناس است باعث شده تا بسياري از مردم   ،با اين وجود

  :به اين صورت که  .روانشناسي را دست کم گرفته و آنها را بي اهميت بشمارند دستاورد هاي علمِ

اين را که من : " باشد گفته مي شود  متعارف فهمِ اگر يافته هاي حاصله از پژوهش هاي روانشناسي  موافقِ

گفته مي شود  نباشند غالباً  متعارف فهمِاز طرف ديگر چنانچه اين يافته ها در راستاي " از قبل مي دانستم 

بسياري از افراد عقيده دارند که روانشناسي چيزي  ،به اين ترتيب "  .٢اين برايم قابل قبول نيست ،نه: " 

                                                       

١   common sense   : عقل سليم ( فهم متعارف ، حس مشترک: (  

 .به عقايدي گفته مي شود که فرضاً  براي همه عمومي و مشترکند 

بدين سبب، روان . استعدادِ  برگزيدن نوع درست عمل بدون مراجعه و کمک گرفتن از اصول و نظريه هاي ساخته شده 

 ) نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد . ( مي گويند» فهمِ  متعارف « شناسان امروز آن را 

فرهنگ معاصرِ  روانشناسي و رواپزشکي دکتر  نقل با اندکي تغيير از(  .عقايد، باورها و برداشت هاي عمليِ  مردم 

  )  پورافکاري 

  [٢٤]به انتهاي فصل  رجوع کنيد       ٢

  



 

 

٤٧  فصل اول: مباني شناخت انسان   

ضرب المثل ها و آزمايش : به دو مساله اشاره مي کنيم  ،در مخالفت با اين نظر .نيست متعارف فهمِ بهتر از

  .ميلگرام 

  :ضرب المثل ها  .١

منسجم  و مجموعه  داراي يک ساختارِ ،رفتار در بابِ متعارف فهمِبسيار اشتباه است اگر تصور کنيم 

ضرب المثل هاي رايج به عنوان  اين نظر را مي توان با بررسيِ نادرستيِ .هماهنگ است اي از فرضياِت

 :به عنوان مثال دختري که از معشوقه اش جدا شده است .متعارف مشاهده کرد فهمِنماينده ي 

  .فکر کند و غمگين شود"    ١از دل برود هر آنکه از ديده  رود" مي تواند به ضرب المثل  

ميخواي عزيز شي يا دور شو يا گور شو " يا " دوري و دوستي " مي تواند به ضرب المثل  

  .فکر کند و اميدوار شود" ٢

 

در فرهنگ هاي مختلف به وفور به عناهاي متضادي را بيان مي کنند المثل ها که ماز اين گونه ضرب 

مي »  ٤تا تنور داغه نون رو بچسبون« در تضاد با    ،» ٣عجله کار شيطونه« براي نمونه  .چشم مي خورد

»  ٦ندارهيک دست صدا « در تضاد با  ،» ٥آشپز که دو تا بشه غذا يا شور ميشه يا بي نمک«  باشد و يا 

چنين ديدگاه هاي متناقضي درباره ي رفتار انسان  شاملِ متعارف فهمِاز آنجاييکه  ،بنابراين .قرار دارد

 .انسان استفاده کرد رفتارِ مبنا در فهمِ به عنواِن هانمي توان از آن ،هستند

 

 

                                                       

١  Out of sight, Out of mind  

٢  Absence makes the heart grow fonder  

٣  Look befor you leap  

٤  He who hesitates is lost    

٥  Too many cooks spoil thr broth  

٦  Many hands make light labour  



 

 

٤٨  فصل اول: مباني شناخت انسان   

   :ميلگرام  آزمايشِ .٢

گرفتن از  کمک قادر است بدوِن متعارف فهمِ{نيست و متعارف فهمِجز  اين نظر که روانشناسي چيزي

 بررسيِ يعني از طريقِ .ديگري نيز مي توان باطل کرد را به شکلِ} روانشناسي مسائل را حل و فصل کند 

 ١مشهور در کارهاي  استنلي ميلگراميک نمونه ي بسيار . تحقيقاتي  که يافته هاي غيرمنتظره اي داشته اند

   .ديده مي شود

شرکت کننده در اين تحقيق را به  پژوهنده افراِد

در يک صحنه ي  .دو گروه تقسيم مي کند

شاگرد و يک  پرسش و پاسخ يک گروه نقشِ

معلم به  .معلم را به عهده مي گيرند گروه نقشِ

 ،غلط هر پاسخِ شاگرد اعالم مي کند که در مقابلِ

الکتريکي جريمه خواهد کرد  شاگرد را با شوِک

قبل خواهد  اين شوک هر بار بيشتر از بارِ و شدِت

: ولتي شاگرد فرياد مي کشد  ١٨٠ در شوِک .بود

و در " من ديگر نمي توانم درد را تحمل کنم " 

شاگرد  ولتي عکس العملِ ٢٧٠شوک الکتريکي 

 پروفسورِ( اگر معلم از دادن شوک خودداري مي کرد پژوهنده  .وحشتناک است تنها يک جيغِ

شما چه فکر مي کنيد ؟ آيا تمايل داريد در چنين  .او را به ادامه ي شکنجه ترغيب مي  کرد) روانشناسي 

مردم  ولت بدهيد ؟ فکر مي کنيد چند درصِد ٤٥٠ مرگبارِ معلم به افراد شوِک آزمايشي در نقشِ

 حاضرند در اين آزمايش به ديگران چنين شوکي وارد آورند ؟

                                                       

١  Stanly Milgram    



 

 

٤٩  فصل اول: مباني شناخت انسان   

ي افراد امکان اينکه شخصاً  حاضر به انجام چنين کاري بشوند را رد  دريافت که همه)  ١٩٧٤(  ميلگرام 

نفر در  ١پيش بيني کردند که تنها نيز مشهور  پزشکيِ  يک مرکز روانپزشکاِنجالب است که  .مي کنند

شرکت کنندگان در  ٦٠%اما در حقيقت  .ولتي خواهد بود ٤٥٠ نفر حاضر به دادن شوِک ١٠٠٠هر 

برابر آن چيزي  ٦٠٠اين يعني ! ولتي وارد کنند  ٤٥٠شوک  ديگرانبه  شدند  اضرميلگرام ح آزمايشِ

  !  ١که افکار عمومي و روانپزشکان متخصص پيش بيني کرده بودند

 

تابع و  پيش بيني مي کنندروانپزشکان حدس هاي و   متعارف فهمِبنابراين آدمها خيلي بيشتر از آنچه که 

 شديدي در افراد براي پيروي از تصميماِت گرايشِمطلب بايد گفت  در توضيح اين .قدرت هستند مطيعِ

خالصه .  .وجود دارد رسندکه مقتدر و داراي صالحيت به نظر مي ) مانند پروفسور روانشناسي ( کساني 

در بسياري از  متعارف فهمِ ضرب المثل ها و آزمايش ميلگرام نشان مي دهند که مواردي نظيرِ ←کنيم 

بسياري از و همانطور که  را نداشتهرفتار انسانها  صحيحِ درک و پيش بينيِ توانايي الزم براي ،موارد

استفاده از روش هاي چيزي نيست جز مورد نظر  راه رسيدن به اهداِفنيز گفته اند روانشناسان 

مختلف  يافته هاي حاصل از اين گونه پژوهش ها در صفحاِت معتبر علميِآزمايشگاهي و ديگر روش هاي 

  .اين کتاب به تفصيل ارائه شده اند

 
   

                                                       

؟ در !ولتي جان خود را از دست مي دادند  ٤٥٠ممکن است اين سوال پيش بيايد که آيا به راستي افراد پس از دريافت شوک   ١

ليکن معلم اعتقاد راسخ دارد که قرباني در . شاگرد در واقع، اصالً  به دستگاه الکتريکي متصل نشده است. نه: پاسخ بايد بگوييم 

معلم تشخيص نمي دهد که آنچه مي شنود . ي که وي آن را به کار مي اندازد، متصل شده استاتاق ديگري به دستگاه الکتريک

حقيقي نيست و در واقع يا از يک ضبطِ  صوت پخش مي شود يا اينکه شاگرد طبق هماهنگي قبلي، به طور ساختگي فرياد مي 

  )   م  – ٦٦صفحه ي   ١٣٨٦نتشارات رشد  ترجمه ي حسين شکر کن ا. نقل از روانشناسي اجتماعي اليوت آرونسون. ( کشد



 

 

٥٠  فصل اول: مباني شناخت انسان   

 :hindsight bias  )  ( پس نگر سوگيريِ

اگر اينطور است پس  .همخوان نيستند متعارف فهمِقبل ديديم که يافته هاي روانشناسي لزوماً  با  در بحِث

جديدي به همراه ندارد و آنها را  چرا اکثر مردم ادعا مي کنند که يافته هاي روانشناسي براي آنها چيزِ

  ؟ " مي دانستم از قبل من خودم آنرا " شگفت زده نمي کند ؟ به عبارت ديگر چرا آنها مي گويند 

 ١٩٧٥ ( ١و بيتفيشوف  بخش مهمي از اين معما در تحقيقاِت  آنها از دانشجوياِن .پاسخ داده شد )

نيکسون به چين و روسيه درآن زمان مي  احتمالي گوناگوني را که سفرِ آمريکايي خواستند تا پيامدهايِ

مجدداً  به نيکسون نيز دوباره از آنها خواسته شد تا  بعد از سفرِ .توانست در بر داشته باشد ارزيابي کنند

اين  بيِارزيا بهجديدشان  داخل کردن اطالعاِت اما از آنها خواسته شد تا بدوِن .ارزيابي اين سفر بپردازند

بهره مند بودند پيامدهايي » پس نگر  سوگيريِ«  اين توصيه ها، افرادي که از حسِ عالرغمِ .بپردازندسفر 

قبل از سفر  اين افراد کساني بودند که در آزمايشِ .را پيش بيني کردند که در واقعيت هم رخ داده بود

 بينِ زماِندون آنکه خود آگاه باشند در مدت در واقع دانشجويان ب .لزوماً  همين پيش بيني را نکرده بودند

ناآگاهانه ي فرد به  گرايشِ .خود را درباره ي اين سفر افزايش داده بودند دو آزمايش اطالعاِت

  .مي گويند» پس نگر  سوگيريِ«  اصطالحاً  راآن رويداد  شدن از هر رويداد پس از رخ دادِنباخبر

 نتايجِ پيش بينيِ در مورِدآزمايش آنها  .مشابهي ترتيب دادند آزمايشِ)  ١٩٧٧(  ٢و فيشهوفاسلوويک 

 تحقيقاِت به تعدادي از شرکت کنندگان در اين آزمايش درباره ي نتايجِ. بودعلمي  يک سري تحقيقاِت

با  .علمي اطالعاتي داده شده بود و تاکيد شده بود که در هنگام پيش بيني از اين اطالعات استفاده نکنند

ي ت به گروه ديگر نزديکتر به نتيجه پيش بيني افرادي که به آنها اطالعاتي داده شده بود نسباين وجود 

  .نمونه ي ديگري در تاييد پديده ي سوگيري پس نگر بود ،اين آزمايش ! واقعي تحقيقات بود

                                                       

 ١  Fischhoff  &Beyth  

٢  Slovic &  Fischhoff  



 

 

٥١  فصل اول: مباني شناخت انسان   

در  .سوگيري پس نگر از قدرت بسيار بااليي برخوردار است و حذف آگاهانه ي آن بسيار دشوار است

به شرکت کنددگان در آزمايش درباره ي پديده ي سوگيري پس )  ١٩٧٧( فيشهوف  ،مطالعه ي ديگري

با اين  .آن را تا حد ممکن در قضاوت هايشان از بين ببرند که نگر توضيح داد و آنها را ترغيب کرد

 .نگر نداشتدر ميزان سوگيري پس ) يا بسيار ناچيز ( اين توضيحات و تشويق ها هيچ اثري  ،وجود

سوگيري پس نگر  براي معلمان روانشناسي معضل بزرگي ست چرا که باعث مي شود تقريباً  هيچ  مسئله 

به اين ترتيب يکي از علت  {! اي در روانشناسي براي دانشجويان جذابيت و تاثير الزم را نداشته باشد 

سوگيري پس نگر  د مي کنند وجوِدروانشناسي با بي اعتنايي برخور به تحقيقاِت متعارف فهمِهايي که 

روانشناسي استفاده  تحقيقاِت پس نگر نا آگاهانه از نتايجِ  در واقع افراد با استفاده از سوگيريِ .است

براي ما نکته ي جديدي  اعالم مي کنند که اين تحقيقات،جديدشان با استفاده از اطالعاِتکرده و سپس 

   } ! در بر ندارد



 

 

٥٢  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  : روانشناسي در سرتاسر جهان 

 ١ي  روزنزويگ به گفته .به ويژه آمريکا انجام مي شود ،غرب روانشناسي در جهاِن تحقيقاِت اکثرِ

روانشناسان آمريکايي در کتاب  تاثيرِ .آمريکايي هستند ،روانشناسي هزار محققِ ٥٦از  ٦٤%  ،)١٩٩٢(

در زمينه   ) ١٩٩١(  ٢و بيرنهبارون  براي نمونه کتابِ .هاي روانشناسي از اين هم بيشتر گزارش شده است

مطالعات به آمريکاي شمالي نسبت داده  ٩٤%در اين کتاب  .ي روانشناسي اجتماعي را در نظر مي گيريم

 .از بقيه ي نقاط جهان خودنمايي مي کند ٣%از استراليا و  ١% ،از اروپا ٢%اين رقم در مقابل  .شده است

با در نظر گرفتن چندين کتاب در زمينه ي روانشناسي اجتماعي و سازماني  به )  ١٩٩٨(  ٣و اسميت باند

 کليه ي نتايج به دست آمده در مورِد ،روانشناسي در ميان اين متون انگليسيِ: "  اين نتيجه رسيدند 

کشور  ٢٠٠از حدود کشور  ١٢انجام شده در کمتر از  رفتارهاي اجتماعي و سازماني محدود به مطالعاِت

  ".جمعيت جهان را شامل مي شود%  ١٠که اين تنها کمي بيشتر ازجهان مي باشد ؛ 

 

   

                                                       

١  Rosenzweig    

٢  & Baron  Byrne  

٣  Bond  &Smith   



 

 

٥٣  فصل اول: مباني شناخت انسان   

پيش از خود را با  دانشمنداِن تمام ميراِث ،آمريکايي بايد بدانيد که روانشناساِن ،عالرغم آنچه که گفته شد

ِ روانشناس برجسته ي قرن بي ١٠٠ ،در يک تحقيق .خود حمل نمي کنند هاگبلوم و  ستم  توسط

مورد استفاده قرار اين رتبه بندي از جمله مالک هايي که در . رتبه بندي شدند) ٢٠٠٢( ١همکارانش

 : گرفت مي توان به موارد زير اشاره کرد 

 نقل قول هاي مجالت 

 قول هاي کتب هاي مباني روانشناسي  نقلِ 

قرن بيستم به عمل  بزرگترين روانشناسِ يِرتبه ي آنها در آمارگيري که از روانشناسان براي معرف 

 .آمده بود

 

نيز %  ٢٠برتر جهان غير آمريکايي هستند که اين  روانشناسِ ١٠٠از %  ٢٠اين تحقيق نشان داد که تنها 

زيگموند  ،ژان پياژه: اسامي روانشناسان غير آمريکايي در زير آمده است   .هستندتقريباً  همگي اروپايي 

 Ivan( ايوان پاولف ،)  Carl Jung( کارل گوستاو يونگ ،) H. J. Eysenck( آيزنک هانس،فرويد

Pavlov (، ولفانگ کهلر)Wolfgang Kohler (،جوزف ولپه )Joseph Wolpe  (، دونالد برودبنت 

)Donald Broadbent (، کنراد لورنز )Konrad Lorenz  ( آلفرد آدلر ،)Alfred Adler (،  مايکل

 Michael( راتر Rutter  (،  الکساندر لوريا)Alexander  Luria (،  لئو ويگوتسکي) Lev 

Vygotsky (آموس تورسکي ، )Amos Tversky (، ويلهلم وونت  )  (Wilhelm Wundt  و آنا

  .) Anna Freud( فرويد

اکثر اين  از تحقيقاِت.قرن بيستم آمده است نفر از برجسته ترين روانشناساِن ٥٠ زير اساميِ در جدولِ

  .اين کتاب استفاده شده استدر بخشهاي مختلفِ !! ) ولي نه همه ي آنها ( روانشناسان 

 

 
                                                       

١  Haggbloom et al      



 

 

٥٤  فصل اول: مباني شناخت انسان   
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٤٢- Gordon  
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 گوردون باور

٣٢- Ulric 
Neiser 

 اولريک نيزر

٢٢-Jerome 
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 جرومه کاگان

١٢- Eric Erikson

 اريک اريکسون

٢-Jean Piaget 

 ژان پياژه

٤٣- Harold 
Kelley 

 هارولد کلي

٣٣-Donald 
Campbell 
 دونالد کمپ بل

٢٣-Carl Jung 

 کارل گوستاو يونگ

١٣- H.J. 
Eysenck 
 هانس آيزنک

٣- Sigmund 
Freud 

 زيگموند فرويد

٤٤-Roger 
Sperry 

 راجر اسپري

٣٤- Roger 
Brown 
 راجر براون

٢٤- Ivan Pavlov 

 ايوان پاولف

١٤-William 
James 

 ويليام جيمز

٤-Albert Bandura 
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٤٥-Edward 
Tolman 
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٣٥- R.B. 
Zajonc 
 زاجونک
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 والتر ميشل

١٥-David  
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 ديويد مک کلند
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 لئون فستينگر

٤٦-Stanley 
Milgram 

 استنلي ميلگرام

٣٦- Endel 
Tulving 

 اندل تولوينگ

٢٦- Harry 
Harlow 
 هري هارلو

١٦- Raymond  
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 ريموند کاتل

٦- Carl Rogers 

 کارل راجرز

٤٧- Arthur 
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 آرتور جنسن

٣٧- Herbert 
Simon 

 هربرت سيمون

٢٧- J.P. 
Guilford 
 گيلفورد

١٧- John 
Watson 
 جان واتسون

٧-Stanley 
Schachter 
 استنلي شاختر

٤٨-Lee 
cronbach 
 لي کرون باخ

٣٨-Noam 
Chomsky 
 نوام چامسکي

٢٨- Jerome 
Bruner 

 جرومه برونر

١٨- Kurt Lewin 

 کرت لوين

٨- Neal Miller 

 نيل ميلر

٤٩- John 
Bowlby 
 جان باولبي

٣٩- Edward 
Jones 

 ادوارد جونز

٢٩- Ernest 
Hilgard 

 ارنست هيلگارد

١٩- Donald 
Hebb 

 دونالد هب

٩- Edward 
Thorndike 

 ادوارد ثورندايک

٥٠-Wolfgang  
Kohler 

 ولفانگ کهلر

٤٠-Charles 
Osgood 
 چارلز اسگود

٣٠-Lawrence 
Kohlberg 

 الرنس کوهلبرگ

٢٠- George 
Miller 

ميلرجرج   

١٠- A.H Maslow 

 آبراهام مازلو



 

 

٥٥  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  : ١فرهنگي روانشناسي ميان

  : ستا اين ،اين کتاب با آن روبرو خواهيد شد مختلِف کليدي که بارها در نقاِط پيامِ

رفتار انسان ها  در  فرهنگ ها و گوناگونيِ تنوعِ خود ملزم به در نظر گرفتنِ روانشناسي  براي پيشرفِت" 

که در اين زمينه هيچ فعاليتي  اينطور برداشت کردنبايد از اين گفته با اين حال " .جهان است مختلِف نقاِط

جهان انجام  روانشناختي نسبتاً  محدودي در بخش هاي مختلِف تحقيقاِت، براي مثال  .صورت نگرفته است

   )براي نمونه در آفريقا (  .است شده

ميان  عموماً  با نام روانشناسيِ را موضوعاين 

فرهنگي مي شناسند و مربوط است به 

هاي  فرهنگ شباهت ها و تفاوت هاي مياِن

اين موضوع  ابتدا بايد  براي درِک .جهان

بنا به گفته ي   چيست ؟ ٢ببينيم فرهنگ

فرهنگ عبارت : "  )١٩٩٨( ٣اسميت  و باند

از   نسبينظام يافته ي  يک سيستمِاست از 

  "     .مشترک معانيِ

ژاپن،  در فرهنِگ   .را در نظر بگيريد »کار«  واژه ي .ي مي زنيممثالاين موضوع  فهمِبراي چرا نسبي ؟ 

 عالوه بر ساعِت" کار" در ژاپن  .نسبتاً  متفاوتي در مقايسه با ديگر فرهنگ ها دارد معناي» کار « واژه ي 

 گروهي به همراِه کاري و شرکت در تفريحاِت نوشيدني بعد از ساعِت صرِف معموالً  شاملِ ،معمول کاريِ

   .همکاران نيز مي شود

                                                       
١  cross‐cultural psychology   
٢  Smith   &Bond  

٣  culture  : [٢٥]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    فرهنگ  



 

 

٥٦  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  گسترده اي از فرهنگ ها داراي اهميت است؟ چرا مطالعه ي طيِف

  

ً  (  اکثر نظريه هاي روانشناسي بيشتر    برمبناي  يافته هاي  بدست آمده از زندگيِ) يا منحصرا

تفاوت هاي ناشي از فرهنگ  اگر ،اين رواز  .غربي پايه ريزي شده است ساکن در جوامعِ مردمِ

اين تفاوت ها  پي بردن به حدوِد .هاي مختلف زياد باشد کارايي اين نظريه ها محدود خواهد شد

 .ميان فرهنگي ميسر خواهد بود مطالعاِت انجامِ تنها از طريقِ

ه درک تيابي باز اين رو براي دس .عميقي بر رفتار انسان ها  دارند فرهنگي تاثيرِ بي شک عواملِ 

 .ضروري ستاو حاکم بر  فرهنِگ ، بررسيِانسان عميق تري از رفتارِ

پژوهش هاي ميان فرهنگي به ما اين امکان را مي دهد که تعيين کنيم از بين نظريه هاي مختلف  

کداميک جهانشمول تر است و مي تواند از عهده ي تبيين انسان هاي متعلق به فرهنگ هاي 

  .مختلف بر آيد

پژوهش هاي ميان فرهنگي به ما نشان مي دهد که  

کداميک از جنبه هاي رفتار و عملکرد انسان بين 

المللي و کداميک از فرهنگي به فرهنگ ديگر متغير 

براي نمونه ما انتظار داريم فرايند هاي . است

 رديابيِ ،رنگها ادراِک ،مثل( روانشناختي بنيادين 

ن همه ي در بي)  توجه محدوِد ظرفيِت ،حرکت

رفتارهاي  در مقابل اکثرِ وفرهنگ ها مشابه باشد 

 ي فرهنگي کشورِتاثير زمينه  اجتماعي تحِت

  .باشندمتفاوت  ،مذکور



 

 

٥٧  فصل اول: مباني شناخت انسان   

 :١ساختارهاي جهاني و منطقه اي

پس  .مطرح شد ٢کنت پايک يک زبانشناس به نامِ اولين بار توسِطساختارهاي جهاني و منطقه اي  مفهومِ 

 : وجه بيشتري به اين موضوع نشان داد ت)  ١٩٦٩( ٣بري ،از او

از فرهنگي به  بوده وخاصي  منحصر به فرهنِگاين ساختارها  : )emic(منطقه اي  ساختار هاي 

 . ديگر متفاوت هستند فرهنِگ

مه ي فرهنگ ه عواملي را شامل مي شوند  که در مياِن ،اين ساختارها : )etic( ساختارهاي جهاني 

اي از ساختارهاي جهاني مي باشد چرا که تقريباً   نمونه» خانواده «  مفهومِ مثالً   .ها مشترک است

  .٤مي ديده مي شودهمه ي فرهنگ ها چنين مفهودر 

                                                       
١  Etic vs. Emic constructs    
٢  Kennet Pike  

٣  Berry                      

نگاه کنيد به کتابِ  مثالً   .دانست»  ويژگي هاي عامِ  فرهنگي « را مي توان معادلِ  اصطالحِ  » ساختارهاي جهاني « اصطالحِ    ٤

  ٦٥صفحه ي  –چاپِ  بيستم  –نشر ني  –ترجمه ي منوچهر صبوري  –اثر آنتوني گيدنز  –جامعه شناسي 



 

 

٥٨  فصل اول: مباني شناخت انسان   

که به اشتباه  جزو  استروانشناسي مملو از ساختارهاي به واقع منطقه اي  ، تاريخِ) ١٩٦٩( بري  از نظرِ

که در انسانها است »   ١هوش« وارد مساله ي  يکي از اين م .در نظر گرفته شده اند  ساختارهاي  جهاني

  : در زير به آن مي پردازيم 

و مانند آن را تعيين کننده ي هوش  حافظه قدرِت  ،استدالل ،مساله توانايي حلِ نظيرِ معينيمعيارهاي  غالبا ًً

به اصطالح نسبي  او طرفدارِ .شديداً  با اين عقيده مخالف است) ١٩٧٤( بري . در هر فرهنگي مي دانند

هوش از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت  مفهوم ،نسبي گرايي فرهنگي از ديدگاِه .فرهنگي ست گراييِ

 ٣بدوي و  نانويسا هنگي در جوامعِکه مهارت هاي همانشان داد ) ١٩٧٤( ٢براي مثال استرنبرگ .است

ان هوش و ميز سنجشِمعياري براي  به عنواِنو  ه شمار مي آيندبراي زندگي اين جوامع بسيار ضروري ب

آن دسته از مهارت هاي حرکتي که براي تيراندازي با تير و کمان الزم  ً مثال(  .افراد بکارمي رود ذکاوِت

جوامع با سواد و پيشرفته تر هيچ رابطه اي با هوش  با اين حال اين مهارت ها براي اکثر مردمِ .)است 

   .ندارند

هوش و ذکاوت را  اغلب  ،در فرهنگ هاي غربي

خالق مي  دشوار و تفکرِ مسائلِ فرد در حلِ تواناييِ

در حالي که در بسياري از فرهنگ هاي غير  .دانند

 شرايِط ادي تحِتغربي هوش و ذکاوت تا حد زي

در اين گونه فرهنگ ها  .اجتماعي بررسي مي شود

 بينِ همکاري با ديگران و مهارت در ايجاد روابِط ،فرد در مسئوليت هاي اجتماعي نقش پذيريِ ميزاِن

   .هوش و ذکاوت در نظر گرفته مي شوند معياري براي سنجشِ فردي به عنواِن

                                                       

Intelligence نقل (  .به استعدادِ  استفاده از تجارب و سازگاري موفقيت آميز با اوضاعِ  تازه اصطالحاً  هوش گفته مي شود : ١

 )از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد 

Sternberg ٢  

٣  preliterate : م –. به جامعه اي گفته مي شود که هنوز الفبا ندارد  



 

 

٥٩  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  :ها ١فرهنگ تفاوت هاي دروِن

در زمينه ي مقايسه  ،بين فرهنگي تحقيقات در روانشناسيِاکثر 

با اين  .هاي مختلف با يکديگر صورت مي گيردکشوري 

وجود الزم است بدانيم که همواره  فرهنگ ها با کشورها يکي 

: " نشان داده اند )  ١٩٩٨ (همانطور که باند و اسميت   .نيستند

ي از يکديگر وقتي ما کشورها را بر مبناي تفاوت هاي فرهنگ

 شماري که دروِنبي فرهنگيِ نبايد از تنوعِ ،مجدا مي کني

براي مثال  .".شورها وجود دارد غافل شويمبسياري از اين ک

و ) فرد محور به زندگي  ديدگاِه(  فرد گرايي  تفاوت بينِ

را در نظر ) جمع محور به زندگي  ديدگاِه(   جمع گرايي

ديد اکثر شواهد و مدارک نشان مي دهد که فرهنگ  اين فصل خواهيمهمانطور که در ادامه ي  .بگيريد

دريافتند که  ) ١٩٩٩(   ٢کنو با اين وجود وندلو . فردگراست ،جمع گرا باشد آمريکايي بيشتر از آنکه

 Great Plains( و گريت پلينز ) Mountain West ( اين ادعا به طور واضح در مناطق ماونتين وست

و  هشرايط عکس اين بود) Deep South  ( اما در منطقه ي ديپ ساوت .آمريکا صادق است کشورِ) 

 لذا بايستي در نظر داشته باشيم که هنگامِ .است متمايلجمع گرايي تا حد زيادي به اين منطقه فرهنگ 

   .ثابت و يکپارچه روبرو نيستيم ما با يک فرهنِگ )در اين مورد آمريکا ( يک کشور  بررسي فرهنِگ

   

                                                       

١  culture  : فرهنگ عبارت است از ارزشهايي که اعضاي يک گروه معين دارند، هنجارهايي که از آن پيروي مي کنند و

  ) ٥٧نشر ني صفحه ي . اثر آنتوني گيدنز» جامعه شناسي « نقل از . (  کاالهاي مادي که توليد مي کنند

٢   Vandello  &Cohen    

  



 

 

٦٠  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  :يکسان انگاري 

اغلب ديده مي شود که فرهنگ هاي ديگر  ،حاضر آمريکايي هستند عصرِ روانشناساِن از آنجاييکه اکثرِ

انجام شده در  حاصل از تحقيقاِت فرهنگ آمريکايي فرض کرده و انتظار دارند که نتايجِ را هماننِد

  .زير مي توان به نادرستي اين فرض پي برد از دو مثالِ .صادق باشد آمريکا در ساير فرهنگ ها نيز

 
مشهور که در زمينه ي روانشناسي اجتماعي  پس از بررسي چندين تحقيقِ ) ١٩٩٨( و باند اسميت  

مستمر و  تنها موضوعي که شواهد و مدارِک: " در آمريکا انجام شده بود،  به اين نتيجه رسيدند 

تحقيقات در زمينه ي "  .است" فرمانبري و اطاعت"  آن وجود دارد موضوعِ تکرارپذيري در تاييد

نشان مي دهد که ) ديديم  در آزمايش ميلگرامهمانطور که در ( » اطاعت و فرمانبري از قدرت « 

شوک  حاضر به وارد کردِن ،مافوق در حضور يک قدرِت ،تعجب اکثر داوطلبان در نهايِت

 ) ١٩٧٤ - ١٩٦٣  ميلگرام(  .مرگبار به ديگران هستند الکتريکيِ

  

 تحقيق که پيش تر در آمريکا انجام شده بود را بر روي دو گروِه ٦،)  ١٩٨٧(  ١و شارونامير  

يافته اي که از اين تحقيقات در  ٦٤ نتيجه اين بود که از بينِ .ساکن در اسرائيل تکرار کردند

يافته ي ديگر در  ٤٠(  .اسرائيلي ها تکرار شد مورد در تحقيقاِت ٢٤آمريکا حاصل شده بود تنها 

يافته ي جديد به دست آمد که  ٦از اين تحقيقات  ،عالوه بر اين) اين آزمايش ها بدست نيامد 

   .داشتانجام شده در آمريکا وجود ن نمونه ي آن در تحقيقاِت

 

تفاوت اجتماعي  هايرفتار مورد در ،بين فرهنگ هاي مختلفبه طور کلي اين تحقيق ها نشان مي دهد که 

   .وجود داردهاي چشمگيري 

                                                       

١  Amir &Sharon    



 

 

٦١  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  :  ناديده انگاري

غربي  نسبت  اغلب گفته مي شود که روانشناساِن

به تفاوت ها و گوناگوني هاي فرهنگي بي تفاوت 

  ( ١و اسو بمپاه براي نمونه هوويت .هستند

معتبري در ارتباط با   ِ شواهد و مدارک  )١٩٩٠

نژادي در روانشناسي ارائه  برخي تعصباِت وجوِد

مجله  مباحِث تماميِ آنها پس از بررسيِ .کردند

هاي روانشناسي اجتماعي و کلينيکي بريتانيا طي 

حيرت دريافتند  با نهايِت ١٩٨٠تا  ١٩٦٢سالهاي 

فرهنگ هاي غير  افراِد شخصيتيِ که در بررسيِ

غربي از تست هاي غربي که هيچ تناسبي با 

 .فرهنگ هاي مذکور  نداشتند استفاده شده است

( فرهنگ هاي ديگر  ساختارهاي شخصيتيِ فهمِ هيچ تالشي در جهِت: " همانطوري که آنها نشان داده اند 

همان فرهنگ ها صورت نگرفته است و ديدگاه هاي موجود در  از طريقِ) مثالً  غنايي ها و يا چيني ها 

  " .٢آنچه ارائه شده است بررسي اين فرهنگ ها با مالک هاي غربي و نامربوط بوده است

   

                                                       

١  Howitt  &Owusu _Bempah   

     [٢٦]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد     ٢

  



 

 

٦٢  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  : ١تعصبات

، ٢ونآتکينس روانشناسيِ مشهورِ نژادي در متوِن آشکاري از تبعيضِ مدارِک)  ١٩٩٤( اوسو بمپاه و هويت 

فرهنگ ها را بر  ،و ديگران آتکينسونآنها نشان دادند که  .يافتند) ١٩٩٣( اسميت و بم   ،آتکينسون

فرهنگ هاي غربي در   آنها تماميِ در تقسيم بنديِ .مبناي غربي بودن يا غربي نبودن دسته بندي کرده اند

آنها همچنين متوجه شدند که در  .يک گروه و بقيه ي فرهنگ هاي جهان در گروه ديگر قرار مي گيرند

 آفريقايي مورِد اينکه کداميک از قبايلِ مشخص نمودِن آفريقايي هيچ گونه تالشي جهِت بررسي قبايلِ

   .مطالعه هستند صورت نگرفته است

فرهنگ هاي )  ١٩٩٣(  و ديگران آتکينسون : " چنين نتيجه گرفتند )  ١٩٩٤( هوويت و اوسو بمپاه 

به گفته ي آنها  ."مريکا ارزيابي کرده اند ديگر را بر مبناي تکنولوژي و دستاورد هاي فرهنگي اروپا  و آ

«  ،»ابتدايي «  ي مستبدانه ي اروپا محور نيستند اغلب با عناوينِفرهنگ هايي که داراي استانداردها" 

نژاد  در اين دسته بنديِ .توصيف مي شوند» توسعه  در حالِ« و يا در بهترين حالت،  »  توسعه نيافته 

ين نوع نگرش نتيجه ا .ناديده انگاشته شده اند.. .و ،مذهبي -قومي  آيين هاي  ،اخالقيات تماميِ ،پرستانه

سياه پوستان  ديگر محروميِت شيوه هاي زندگي آنها و از طرِف سفيد پوستان و تاييِد اي جز برتر شمردِن

 " ٣ .ايشان به همراه نداشته است فرهنِگ و ديگر اقليت ها و تحقيرِ

کافي به تفاوت هاي بين فرهنگي  توجِه ،تاکنون ،غربي ري از روانشناساِندر مجموع بايد گفت که بسيا

با وجود اينکه اين نوع  ،ها که بگذريماز همه ي اين .نداشته و اغلب با بي اعتنايي به اين مسائل نگريسته اند

نژاد  نگرش زمينه ي بسياري از نگراني ها را فراهم مي کند بايد گفت که خوشبختانه ريشه هاي هر گونه

   .خشکيدن است آشکار و يا پنهان در حالِ پرستيِ

                                                       

١  bias  :سوگيري غالباً  به . تمايل به طرفداري از يک نظريه يا قضيه بدون بررسيِ  درستي يا نادرستي آن. سوگيري، تعصب

  )نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد . ( طور ناآگاهانه در داوري شخص اثر مي گذارد

٢  Atkinson  

  [٢٧]به انتهاي فصل  رجوع کنيد       ٣



 

 

٦٣  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  : ١تيمنشاء تفاوت هاي جنسي

هاي هم  نظريه بين فرهنگي در قضاوت بينِ همانطور که پيش تر گفته شد يکي از کاربردهاي مطالعاِت

 دو پرسشِ  )٢٠٠٢(  ٢و ايگليوود  .در اين قمست يکي از اين موارد را بررسي مي کنيم .استرديف 

  : ند ه اشاء تفاوت هاي جنسي مطرح کرداساسي را در زمينه ي من

مثل ( مردان و در مقابل برخي فعاليت ها  تقريباً  هميشه توسِط) مثالً  شکار ( چرا برخي فعاليت ها  .١

 هميشه توسط زنان انجام  مي گرفته است ؟ ) آشپزي 

 ارد  ؟باالتر غالباً  در اختيار مردان قرار د چرا قدرت و موقعيِت .٢

: ارائه کرده اند را بررسي کنيم  پاسخ هايي براي دو سوال باالکه نظري  در ادامه قصد داريم دو رويکرِد

جداگانه بررسي مي کنيم  ابتدا هر دو رويکرد را به طورِ .اجتماعي –نظريه ي تکاملي و نظريه ي زيستي 

  : به ارائه ي شواهد و مدارک براي هر دو ديدگاه مي پردازيم  سپسو 

   

                                                       

١  gender differences  :  ِيعني گاه اين . گاه به گونه اي مبهم به کار رفته است» جنس « الزم به ذکر است که اصطالح

البته معني . اصطالح به رفتارهاي جنسي نظير آميزشِ  جنسي اشاره دارد، در حالي که در مواردِ  ديگر به مردان و زنان اشاره دارد

« را در مورد رفتارهاي جنسي و اصطالحِ  )  sex( هام، اصطالحِ  جنس به منظور کاهشِ  اب. معموالً  از متن مشخص مي شود

اثر جانت شيبلي هايد ترجمه  –نقل از روانشناسي زنان .( را براي اشاره به مردان و زنان به کار مي گيريم» )  gender( جنسيت 

  )١٩ارجمند صفحه ي  –نشر آگه  –ي دکتر اکرمِ  خمسه 

٢  Wood  &Eagly    



 

 

٦٤  فصل اول: مباني شناخت انسان   

 : ١نظريه ي تکاملي: رويکرد اول 

 شايسته تر توسِط انتخاب موجوِد(  ٢طبيعي ذهني او به انتخابِ انسان و عملکرِد رفتارِ ،از اين ديدگاه

گفته ي  وود  طبقِ .)به تفصيل بررسي شده است  ٢اين ديدگاه در فصل (  .مي شود نسبت داده) طبيعت 

  :   ) ٢٠٠٢( و ايگلي 

منابع با  ايشان در بدست آوردِن رقابِت بازتابِ ،فعاليت هاي مردان در جامعه را ،تکاملي روانشناساِن" 

جفت ترجيح مي دهند  را به عنواِن کسي ،تکامل جامعه نيز در جرياِن زناِن .زنان مي دانند جذبِ هدِف

مردان تمايل دارند براي  ،از اين ديدگاه .منابع براي آنها و فرزندان شان برآيد از عهده ي تامينِ که

زنان نظارت و  بر تمايالت جنسيِ ،حقيقي منابع براي فرزنداِن شان و تامينِ ٣پدري نقشِ قطعي شدِن

  . کنترل داشته باشند

زنان توسط مردان در تمامي  تکاملي همچنين عقيده دارد که گرايش براي نظارت و کنترلِ ديدگاِه

جمع  به منظورِدر مردان تکامل  که طيِ تمايالتيِ ،از اين ديدگاه ه اين ترتيبب .فرهنگ ها مشترک است

قدرت و  ،موقعيت تقسيم بندي جنسيتيِ مسئولِ ،زنان ايجاد شده است ميل جنسيِ آوري منابع و کنترلِ

  ".مي باشدفرهنگ ها  منابع در تماميِ

 

تهيه ي منابع  فرهنگ ها مردان مسئولِ در تماميِ انتظار مي رود کهاساساً   ،اگر اين نظريه درست باشد

در ادامه شواهد و مدارک را در اين زمينه بررسي خواهيم  .بوده و  قدرت و موقعيت در اختيار آنها باشد

  .کرد

                                                       

١  evolutionary psychology  

٢        [٢٨]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   

يعني اينکه مردان مي خواهند مطمئن باشند که بچه ي متولد شده بچه ي آنهاست و نه حاصل آميزش شريک جنسي شان با   ٣

ي به دنيا آمده بچه ي  اين در حالي ست که زنان با چنين مشکلي مواجه نيستند و مي توانند مطمئن باشند که بچه. مردي ديگر

  م –.آنهاست



 

 

٦٥  فصل اول: مباني شناخت انسان   

   : ١اجتماعي –يه ي زيستي نظر: رويکرد دوم 

نشان داده )   ٢٠٠٢( همانطور که وود و ايگلي  .اين ديدگاه مساله را به گونه اي ديگر بررسي مي کند

توليد مثل در زنان و  نقشِ لگوي فعاليت هاي مردان و زنان در هر فرهنگي بازتابِا ،از اين ديدگاه: " اند 

زيستي  مردان و زنان با توجه به امکاناِت ،ديگر  به عبارِت .مذکور است مردان  در فرهنِگ جثه و قدرِت

که بتواند  تيجنسي ،از اين رو .فعاليت هاي متفاوتي تختصص يافته اند کارآمِد هر يک براي انجامِ ،شان

به موقعيت و قدرت مي انجامد را بهتر و راحت تر ايفا کند در در جامعه ي مذکور فعاليت هايي که 

  " .در جايگاه برتر قرار مي گيردجنسيتي  سلسله مراتبِ

 

 بدست آوردِن يي کهدر فرهنگ هابه اين شکل که 

و  بوده جثه و قدرت  داشتنِ مستلزمِ ،)مثالً  غذا ( منابع 

ها آن شرکِت مانعِ  ،توليد مثل در زنان عالوه بر اين نقشِ

جمع آوري  مسئوليِت ،منابع مي شود در بدست آوردِن

منابع با مردان بوده و در نتيجه قدرت و موقعيت نيز به 

جوامعي که در در مقابل  .مردان تعلق خواهد گرفت

 توليد مثل در زنان مانعِ زياد ندارد و نقشِ منابع در آنها نياز به جثه ي بزرگ و قدرِت بدست آوردِن

 نابع به عهده ي هر دو جنس بوده وم ريِجمع آو مسئوليِت ،نابع نمي شودايشان در جمع آوري م شرکِت

  .٢در نتيجه  قدرت و موقعيت نيز تقريباً  به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود

تفاوت هاي اساسي را در بين فرهنگ  ها پيش بيني مي  وجوِد ،همانطور که مالحظه مي کنيد اين نظريه

  .کند

                                                       

١  biosocial psychology   

٢         [٢٩]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    
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٦٧  فصل اول: مباني شناخت انسان   

 

تابوهاي جنسي بلندمدت تري نسبت به ساير جوامع  ،دريافتند که در اين جوامع  )١٩٨٦(  ١و باريشلگل 

ً  طوالني پس از زايمان را  مجدد تا مدِت بر مبناي اين تابوها زنان اجازه ي بارداريِ .وجود دارد نسبتا

الزم براي زنان  شمار فرزندان خانواده شده و به نوبه ي خود فراغِت اين قانون منجر به کاهشِ .ندارند

   .محصول را فراهم مي آورد هاي برداشِت شرکت در فعاليت جهِت

اين جوامع مردان بر زنان  ٦٧% جامعه ي غير صنعتي دريافت که در  ٩٣  از بررسيِ)  ١٩٧٨(   ٢ويت

 اين جوامع زنان بر شوهراِن ٣%دو جنس برقرار است و در  جوامع برابري بينِ ٣٠%در  ،تسلط دارند

آن مردان در  تکاملي که طبقِ ک  نشان مي دهد ديدگاِههمانطور که شواهد و مدار .خويش تسلط دارند

  .باالتر باشند تاييد نمي شود همه ي فرهنگ هاي جهان بايستي داراي قدرت و موقعيِت

اجتماعي تنها در جوامعي موقعيت ها و قدرت ها در اختيار مردان خواهد بود که _ زيستي  از ديدگاِه

 تحقيقاِت بر اثرِ ،اين موضوع در تاييِد. ز زنان مجهزتر باشندمردان براي ايفاي نقش هاي مهم و حياتي ا

 ٢٠٠١( ٣گلدشتاين جنگ هاي مکرر بوده اند مردان  غير صنعتي که درگيرِ در جوامعِ معلوم شد که ) 

 عاملِ .جنگ دانست حياتي مردان در زماِن اين امر را بايد در نقشِ دليلِ .ويژه اي بر زنان يافته اند تسلِط

اساسي مردان در مسائل  مردان بر زنان مي گردد نقشِ تسلِط غير صنعتي باعِث ديگري که در جوامعِ

    ) ١٩٨٦) ( شلگل و باري. ( اقتصادي مي باشد

 به ما در حل اين مسائل پيچيده کمِک ،ميان فرهنگي يافته هاي تحقيقاِت ،همانطور که مالحظه مي کنيد

   .شاياني مي نمايد

   

                                                       

١  Schlegel &Barry    

Whyte ٢    

٣ Goldstein   



 

 

٦٨  فصل اول: مباني شناخت انسان   

 : ارزيابي 

  

آنها بر رفتار  ما از منشاء تفاوت هاي جنسيتي و تاثيرِ ميان فرهنگي تا حد زيادي  بر دانشِ تحقيقاِت 

   .افزوده است

ه و  ساده ي تکاملي درباره ي منشاء تفاوت هاي جنسيتي را رد کرد ميان فرهنگي يک توضيحِ مطالعاِت 

   .تاييد مي زند در اين مورد مهراجتماعي  _ تي نظريه ي زيساز سوي ديگر بر يافته هاي 

 زناِن اساسي در موقعيِت قانع کننده اي براي تغييراِت اجتماعي مي تواند توضيحِ_نظريه ي زيستي  

  : بيان کرده اند  ) ٢٠٠٢( همانطور که وود و ايگلي  .صنعتي طي دهه هاي اخير ارائه کند جوامعِ

  ،)تسلط مردان ( مردساالري کار و  سنتيِ طبقه بنديِ تواماِن ضعيف شدِن"   

هاي جنين  روشهاي پيشگيري از بارداري و سقِط توليد مثل از طريقِ زنان بر رونِد کنترلِ افزايشِ 

 نسبتاً  بي خطر 

 مثل  توليِد آمارِ چشمگيرِ کاهشِ 

 تعيين کننده اي دارد  آنها نقشِ مردان در فعاليتهاي توليدي که جثه و قدرِت شمارِ کاهشِ 

  . "زنان در جامعه نقش داشته اند جايگاِه تغييرِ همگي در

غير صنعتي صورت گرفته و در نتيجه داراي برخي محدوديت  مطالعات و پژوهش ها غالباً  در جوامعِ 

   .ها مي باشد

تسلط  براي نمونه علِت .معلولي همواره واضح و آشکار نيست_علي  روابِط جهِت ،در اين تحقيقات 

در عين حال تسلط و  .حياتي مردان در جنگ ها باشد يک جامعه مي تواند نقشِمردان بر زنان در 

ديگر  به عبارِت. کشورها به جنگ طلبي نقش دارد حکمفرما بودن مردان نيز به نوبه ي خود در تمايلِ

مردان بر جوامع شکل  تسلِط جنگ است يا جنگ ها به دليلِ وجوِد مردان به علِت معلوم نيست که تسلِط

  .مي گيرند



 

 

٦٩  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  :  ٢و جمع گرايي١فردگرايي

تفاوت هاي اساسي فرهنگ هاي  فرد گرا و جمع گرا  بسياري از روانشناسان براين عقيده اند که بينِ

ما مي : " اين تفاوت ها را به شکل زير بيان کرده اند  ) ٢٠٠٢(  ٣و کمل مايراويزرمن ،کن .وجود دارد

ويژگي هاي  ،فردي اهداِف_ توانيم فردگرايي را جهان بيني تصور کنيم که فرد در مرکز آن قرار دارد 

 پيرامون از خصوصياِت شخصي و بي تفاوتي به مسائلِ کنترلِ ،فرمان راندن بر خويشتن ،منحصر به فرد

يک سري تعهد هاي گروهي و متقابل ميان  جمع گرايي را نيز مي توان وجوِد .اين نوع جهان بيني ست

  "  .اعضاي گروه بدانيم که افراد موظف به اجراي آنها هستند

  

اصلي فرد گرايي و جمع  خصوصياِت ،متفاوتپرسشنامه ي  ٢٧ با تنظيمِ)  ٢٠٠٢( اويزرمن و همکارانش 

ً  توانستند . گرايي را دسته بندي کردند مشخصه براي جمع  ٨مشخصه براي فرد گرايي و  ٦آنها نهايتا

  : گرايي تعيين کنند 

  

  

                                                       
١  Individualism  
٢  Collectivism  
٣  Con , Oyserman , Kemmelmeier    



 

 

٧٠  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  

 .نظري بررسي کرد اولين کسي بود که فرد گرايي و جمع گرايي را از لحاِظ) ١٩٨٣و  ١٩٨٠( ١هافستد

ي فرد گرا در فرهنگ ها .قابل يکديگر هستنداو چنين استدالل کرد که فردگرايي و جمع گرايي در م

در حاليکه در فرهنگ هاي جمع گرا عضويت در گروه ها   ،تاکيد بر استقالل و مسئوليت هاي فردي ست

  .و وابستگي ها حائز اهميت است

                                                       

١  Hofstede    

  »فردگرايي «   »جمع گرايي « 

اطرافيان به عنوان بخشي  در نظر گرفتنِ( وابستگي  -١

  )از وجود خويش 

تمايل به عضو بودن در گروه ها و ( تعلق داشتن  -٢

  ) دسته ها 

آماده ي هر نوع فداکاري و از ( وظيفه شناسي  -٣

  ) خود گذشتگي به عنوان عضوي از گروه 

توجه داشتن به هماهنگي ( توافق و سازگاري  - ٤

  ) گروهي

کمک گرفتن از نزديکان براي تصميم ( مشاوره  -٥

  )گيري ها 

شرايط،  تغيير خويشتن بر حسبِ( يتي شخص بافِت -٦

  ) همرنگ شدن با گروه 

 اهميت دادن به مقام  و موقعيِت( سلسله مراتب  -٧

  ) افراد

 ) تمايل به کار کردن در گروه ها و تشکل ها ( کار -٨

کنترل داشتن بر زندگي  –آزاد ( مستقل  -١

  ) خويشتن 

و موفقيت  تالش براي رسيدن به اهداف( اهداف  -٢

  )ي شخصي ها

رقابت با خويشتن و کسب موفقيت هاي ( رقابت  -٣

  )شخصي 

تمرکز بر ويژگي هاي ( منحصر به فرد و يگانه  - ٤

  )منحصر به فرد شخصيت

عقايد و افکار شخصي و  داشتنِ( شخصي  عقايِد -٥

  )پنهان کردن آنها از ديگران 

آشکارا مشخص ( ارتباط هاي صريح و بي واسطه  -٦

  ) کردن خواسته ها و نياز هاي فرد از يک رابطه 



 

 

٧١  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  : شواهد و مدارک 

فرهنگ ها از لحاظ فرد گرايي و  قانع کننده اي در رابطه با تفاوِت شواهد و مدارِک ) ١٩٨٠( هافس تد 

 ٤٠را در   IBM کارکنان نمايندگي هاي کمپانيِ در بينِ ١کاري روابِط او ارزشِ .جمع گرايي ارائه کرد

گسترده تري صورت گرفت و   به شکل١٩٨٣ِدر هافس تد  قاِتتحقي .مختلف بررسي کرد کشورِ

آماري بيشترين درجه ي فردگرايي در  حقيقِدر اين ت .نمايندگي هاي کشورهاي ديگر را نيز در بر گرفت

کانادا و ) رتبه ي سوم ( بريتانيا  ،)رتبه ي دوم ( استراليا  ،)رتبه ي اول ( بين کشورها متعلق به آمريکا 

کمترين رتبه ي  به کشورهايي که حائزِ ،خود با توجه به ديدگاِههافس تد  .بود) رتبه ي چهارم ( هلند 

ترين کشورها به جمع گرا ،از اين ديدگاه. بت دادفردگرايي بودند باالترين رتبه ي جمع گرايي را نس

)  ٥٠رتبه ي ( و ونزوئال ) ٥١رتبه ي ( پاناما  ،) ٥٢رتبه ي ( اکوادور  ،) ٥٣رتبه ي ( ترتيب گواتماال 

ي بسيار هاتايوان و تايلند نيز رتبه  ،ي جنوبيکره  ،آسياي شرقي مانند اندونزي چند کشورِ .شناخته شدند

فرد گرايي و جمع گرايي را  رابطه ي بينِ ،س تدهاف ،در واقع.ايي کسب کردندفردگر  پاييني در ميزاِن

  .در نظر مي گرفتطه اي متضاد و معکوس راب

   

                                                       

١  work realated value  
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فصل اول:  انسان 

نيز با وجو 
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اي خدماتي 

سال پيش است

ي نيز دست

جيده مي شو

اين امر  يلِ
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دي شده است

قادات مصو

  .هستند

بخش ها ،ي

س ٢٥کم  ِت

ليدي ديگر

ت ملي سنج

دلي .ا هستند

اقتصا مسائلِ
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ت از اين انتق
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بررسي  جهِت
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 ميزان ثروت

والً  فرد گر

يگران در م
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وع نگرش 

اه ها داشت

تد عهافس  

تخاب شده 

ري شده مرب

به ،حقيقات

از طريق(  

روتمند اصو

د  پشتيبانيِ

ملي د روِت

   

ري از اين نو

که بر ديدگا

هاي انتخابيِ

کان هاي انت

جمع آور ِت

وه بر اين تح

با مدرنيته+  

ثر شورهاي

ز حمايت و

 گرايي و ثر
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٧٣  فصل اول: مباني شناخت انسان   

اساساً  درجه ي  ،فرهنگ هاي غربي نکته ي ديگري که بايد به آن اشاره کرد اين است که در بررسيِ

عاطفي مثبت و  -دروني و موقعيت هاي هيجاني  اعضاي جامعه را وابسته به تجربياِت رضايت از زندگيِ

ديگر کساني بيشترين درجه ي رضايت  به عبارِت .منفي که فرد در آنها قرار مي گيرد در نظر مي گيرند

 آنها به طور شخصي بسيار بيشتر از تجربياِت عاطفي مثبِت -هيجاني از زندگي را دارا هستند که تجربياِت

کشور دريافتند که اين نوع نگرش   ٤٠  نيز در بررسيِ ) ١٩٩٨  ( ١سو و همکارانش .منفي ايشان باشد

 .ديده مي شودفرهنگ هاي فرد گرا بسيار بيشتر از فرهنگ هاي جمع گرا نسبت به رضايت از زندگي در 

نحوه ي هاي فرهنگي جامعه و ٢ديدگاهي که رضايت از زندگي را در رابطه با هنجار ،ديگر وياز س

   .به چشم مي خوردفرهنگ هاي جمع گرا  درفعاليت ها مي داند بيشتر قبيل اين برخورد فرد با 

ً  رضايت از زندگي در فرهنگ هاي فرد گرا : نتيجه گرفت به اين ترتيب مي توان  وابسته به غالبا

 شخصي و در فرهنگ هاي جمع گرا بسيار گسترده تر و وابسته به اوضاع و احوالِ تجربيات و احساساِت

   .است) جامعه  مثل هنجارهاي فرهنگيِ( افراد  اجتماعيِ

   

                                                       

١    Suh et al  

قواعد رفتار،  اصول و قواعد معيني )  norm( شايد اين سوال پيش بيايد که تفاوتِ  بين هنجار و ارزش در چيست ؟ هنجارها   ٢

. در زندگي اجتماعي هستند"  نبايد ها" و" بايد ها " هنجار ها نشان دهنده ي . هستند که از مردم انتظار مي رود آنها را رعايت کنند

  )م  – ٥٦نقل از جامعه شناسي اثر  آنتوني گيدنز نشر ني صفحه ي . ( آرمان هايي انتزاعي هستند)  values( اما ارزش ها 



 

 

٧٤  فصل اول: مباني شناخت انسان   

مشخصه براي جمع  ٨مشخصه براي فردگرايي و  ٦ ،) ٢٠٠٢  (اويزرمن و همکارانش  همانطور که ديديم

  : مي گويد  ) ٢٠٠٢ (فيسک   .با اين وجود اين دسته بندي بسيار کلي است .گرايي ارائه کردند

مايکل جردن  ،مهامتا گاندي ،وان گوگ ،با اين نوع دسته بندي رينهولد مسنر" در مورد فردگرايي 

 " ! هايي فردگرا در يک ستون قرار مي گيرند و آدولف هيتلر همگي به عنوان انسان

اين نوع دسته بندي تعهدات اجتماعي را با همه نوع گروه و شبکه هاي " در مورد جمع گرايي نيز  

گوناگوني از جامعه وجود دارد و دليلي ندارد که  در حالي که اشکالِ .ارتباطي ترکيب مي کند

ً  ساير  ،رابطه فرهنگي بر يک  نوعِ تاکيِد يک جامعه به دليلِ عضو پذيري و يا وظايف لزوما

 "  .اويزرمن را نيز دارا باشد دسته بنديِ خصوصياِت

  

نيز مي توان  دقيق تريفرهنگ ها را به شکل  ،جمع گرا –عالوه بر دسته بندي  فردگرا  ،ه اين ترتيبب

خويش به اين نتيجه رسيدند که  در تحقيقاِت)  ١٩٧٧ (  ١و شوارتزاسميت  ،براي مثال. دسته بندي کرد

  :کليدي با يکديگر تفاوت دارند  فرهنگ ها در دو اصلِ

بسيار (  ٢برخي فرهنگ ها با خود مختاري در دسته بندي آنها : چگونگي رابطه بين فرد و گروه 

) جمع گرايي  نزديک به(  ٣جزئي از کل بودنو برخي فرهنگ ها با  ) نزديک به فردگرايي 

  .مشخص مي شوند

برخي فرهنگ ها به برابري در تقسيم کار و :  منابع چگونگي برانگيختن رفتار مسئوالنه و تخصيصِ 

البته به شرط آنکه نگرش سلسله ( مسئوليت ها معتقدند در حاليکه برخي ديگر به سلسله مراتب 

  .اعتقاد دارند) نابرابري بدانيم مراتبي را نوعي 

                                                       

١   Smith   &Schwartz    

٢  Autonomy  

٣  embeddedness  
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٧٦  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  سال درنيز انتقاد هاي کوبنده تري  ،هافستد در باال ذکر شد عالوه بر انتقاد هايي که نسبت به تحقيقاِت

 تحقيقاِت ،١تريانديس و چان ،توسط گلفاند ١٩٩٦ سال تريانديس و در تحقيقاتيِ تيمِ توسِط  ١٩٩٣

 به مشاهده ي درجاِت  ،تريانديس  و  هکارانش .را مورد حمله قرار داد)  ١٩٨٣و  ١٩٨٠(  هافس تد 

يافته ي کليدي آنها اين بود که . فرهنگ هاي مختلف پرداختندفرد گرايي و جمع گرايي در   مختلِف

 اين يافته فرضِ !ندارند  ٢يکديگر بوده و با يکديگر همبستگيفرد گرايي و جمع گرايي اساساً  مستقل از 

  .فرد گرايي و جمع گرايي را رد مي کرد يک همبستگي کامالً  منفي بينِ وجوِد هافستد مبني بر

مثل ( آمريکايي را با معيارهاي مربوط به فرد گرايي  دانشجوياِن ،گلفند و همکارانش ،در اين راستا

 ،خانوادگي پشت گرميِ مثلِ( معيارهاي مربوط به جمع گرايي  ،)روشن فکري  ،اهداف شخصي انتخابِ

مورد ) منحرفين   مجازاِت ،٤طه پذيريسل مثلِ(  ٣و معيارهاي مربوط به اقتدارگرايي) متقابل  خدمِت

   : يافته ي کليدي دست يافتند  دوآنها در اين بررسي به  .بررسي قرار دادند

  

  .فرد گرايي و جمع گرايي ارتباطي با يکديگر ندارند .١

رابطه ي کامالً  معکوسي ميان فرد گرايي و استبداد گرايي وجود دارد که نشان مي دهد فرد  .٢

در واقع مي توان  .استگرايي بيش از آنکه با جمع گرايي در تضاد باشد با اقتدار گرايي در تضاد 

ً  کنترل کردن زندگي خويش دارد گفت شخصِ  در حاليکه فرِد ،فرد گرا تمايل به شخصا

  . زندگي ديگران را دارد کنترلِ گرا قصِداقتدار

                                                       

١  Gelfand , Triandis & Chan    

٢  correlation  :بدين معنا که اگر در يکي از آنها تغيير پيدا شود در . ميزان ارتباط يا بستگي موجود ميان دو يا چند پديده

به انتهاي   م  –ر شعاري نژاد نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکت. ديگري نيز تغييري به وجود خواهد آمد که قابل پيش بيني ست

  [٣٠]فصل  رجوع کنيد  

٣  authoritarianism  :مکتب يا نظريه ي قدرت و تسلط  

٤  submissiveness  :نگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژادنقل از فره ( .تسليم يا تن دادن به فرمانروايي ها يا رهبري ديگران(  



 

 

٧٧  فصل اول: مباني شناخت انسان   

درون آن فرهنگ نيز  افراِد اغلب پنداشته مي شود آنچه در يک فرهنگ صادق است براي تک تِک

) فرد محوري ( فرد گرا همگي فردگرا بوده  يک فرهنِگ ديگر افراد دروِن به عبارِت  .درست مي باشد

بايد گفت  .)جمع محوري ( جمع گرا زندگي مي کنند همگي جمع گرا هستند  و آنهايي که در فرهنِگ

چندين فرهنگ را مطالعه کردند و ) ٢٠٠١(تريانديس و همکارانش  .که اين ديدگاه هميشه صحيح نيست

فرد گرا زندگي مي کنند فرد محور  افرادي که در يک فرهنِگ ٦٠% سيدند که تنها  به اين نتيجه ر

 بينِمي توان نتيجه گرفت که بنابراين  .جمع محور بودند ٦٠%در فرهنگ هاي جمع گرا نيز  .هستند

   .مزبور رابطه ي کامالً  مستقيم وجود ندارد يک فرهنگ و افراد درون فرهنِگ خصوصياِت

  



 

 

٧٨  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  :ارزيابي 

   .بين فرد گرايي و جمع گرايي تفاوت هاي اساسي وجود دارد 

فرد گرايي و جمع گرايي بسيار تاثير گذار و با اهميت بوده و باعث  تفاوت هاي فرهنگ ها از لحاِظ 

   .ميان فرهنگي بيشتري صورت بگيرد تحقيقاِت ،مسائل شده که در اين زمينه نسبت به سايرِ

 عاطفي و تجربياِت –هيجاني  از زندگي بيشتر در رابطه با احساساِترضايت  ،فرد گرا در فرهنِگ 

رضايت از زندگي در افراد  ميزاِن ،فرهنگ هاي جمع گرادر حاليکه در  .د بررسي مي شوددروني افرا

 ) ١٩٩٨سو و همکارانش (  .هنجارهاي فرهنگي جامعه تعيين مي شود غالباً  تحت تاثيرِ

اشتباه صورت گرفته است  که  آنچه براي يک  فرهنگي بر پايه ي اين فرضِ ميان بسياري از تحقيقاِت 

   .آن فرهنگ نيز صادق است دروِن افراِد فرهنگ صدق مي کند براي تک تکِ 

   .مقوله هاي فردگرايي و جمع گرايي بسيار گسترده و مبهم هستند 

مي باشند رد ) همبستگي منفي ( اين فرض که فرد گرايي و جمع گرايي شديداً  در تضاد با يکديگر  

موارد فرد گرايي و جمع گرايي رابطه ي با  اخير نشان مي دهد که در اکثرِ تحقيقاِت نتايجِ .شده است

  )   ) ١٩٩٦  (و گلفاند و همکارانش  )١٩٩٣ ( تريانديس و همکارانش (  .يکديگر ندارند

گرايي تنها زماني قابل قبول است که افراد به تکيه بر پرسش نامه ها براي ارزيابي فردگرايي و جمع  

اين در حالي ست  .الزم در مورد خودشان و فرهنگ شان دسترسي آگاهانه داشته باشند تمامي اطالعاِت

ميداني تاييد مي کنند که فرهنگ ها داراي اجزاي متنوع و مملو  نظريه هاي معاصر و تحقيقاِت اکثر"  که

 )     ٢٠٠٢اويزرمن و همکارانش " (  .هستندنها تعداد کمي از آنها قابل بيان بي ربط بوده و ت از ارتباطاِت

 
 
 
 
 



 

 

٧٩  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  : خالصه ي فصل 

به چگونگي  ،علمي است که تالش مي کند با مطالعه ي رفتار و ديگر شواهد و مدارکروانشناسي  

 .رفتار پي ببرد بنياديِفرايند هاي دروني و 

  .مختلف مشترکاً  نقش دارند انسان چندين عاملِ رفتارِ در تعيينِ 

تفاوت هاي  ،شناختي ،زيستي رويکرِد: برخي از رويکردهاي اصلي در روانشناسي عبارتند از  

هرچند که هر يک از رويکردهاي روانشناسي بر موضوع  .اجتماعي و نابهنجار ،رشد ،فردي

با اين وجود همه ي اين رويکردها کارايي خود را در زندگي روزمره . خاصي تمرکز کرده اند

  .ثابت کرده اند

روانشناسان براي دستيابي به اين هدف از . بي نهايت پيچيده و دشوار است ،انسان رفتارِ فهمِ 

  .ي و غير آزمايشگاهي استفاده مي کنندآزمايشگاه روشهاي گوناگوِن

اين معيارها  .فکري براي آنکه بتواند يک علم تلقي شود بايستي داراي معيارهايي باشد يک جرياِن 

ابطال  ،نظريه هاي پيش بيني شده محِک ،عينيت و بي طرفي ،مشاهده ي کنترل شده: عبارتند از 

  .پارادايمتکرار پذيري و استفاده از يک  ،پذيري

اين ) و يا بيشتر ( روانشناسي تمامي  برخي تحقيقاِت

با اين وجود به دليل اينکه  .معيارها را دارا هستند

بسياري قرار دارد و کنترل  عواملِ انسان تحت تاثيرِ

  ،مکن استمهمه ي اين عوامل به طور کامل غير 

ديگر علوم از  روانشناسي تا امروز نتوانسته به ماننِد

  .رشد و توسعه ي کامل برخوردار شود
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٨١  فصل اول: مباني شناخت انسان   

  : يادداشت هاي مترجم 

  : رفتار وجود دارد  به طور کلي، دو برداشت مختلف از اصطالحِ [١]

يک دسته از اين فعاليت ها ظاهري  .به کليه ي فعاليت هاي انسان رفتار مي گويند: اول  برداشِت 

 motor( هستند و نمود عضالني دارند، مثل راه رفتن، خوردن و غيره که به آنها رفتار حرکتي 

behaviour  (مغز هستند  مي گويند و دسته ي ديگر نمود خارجي ندارند و بيشتر مستلزم فعاليِت

  .مي نامنداين نوع فعاليت ها را رفتار ذهني  .مانند تفکر و استدالل

مثالً  از اين ديدگاه، لگد . داد» رفتار «  تنها به پاسخ هاي قابل مشاهده بايستي لقبِ: دوم  برداشِت 

   .زدن، يک رفتار محسوب مي شود، اما تصميم گيري براي لگد زدن يک رفتار محسوب نمي شود

در  .طور دقيق تعريف شودبنابراين، بهتر است در هر مبحثي براي جلوگيري از سردرگمي، اين واژه به 

   .نگريسته شده است» رفتار « دوم به واژه ي  اين کتاب، از ديدگاِه

   ١٠٥نشر آگاه صفحه ي  –نقل با اندکي تغيير از کتاب زبان و تفکر اثر دکتر محمدرضا باطني 

  

 : ارائه مي کنيم » نظريه « مختلف از  چند تعريِف [٢]

هر نظريه  هدِف .معني بخشيدن به مجموعه اي از واقعيات استظريه ها نشان دهنده ي تالش براي ن .١

از اين رو  .زيادي از واقعيت ها را توضيح دهد ممکن تعداِد پردازي آن است که با حداقل مفاهيمِ

چند سازه ي محوري توضيح و سازمان  نظريه پردازان تالش مي کنند تا واقعيت ها را حولِ اکثرِ

خود را در  وقتي نظريه ها قدرتِ  .هاي جديدي را ارائه مي دهدپژوهش همواره واقعيت  .دهند

  .موجود از دست مي دهند، بايد اصالح شوند و شايد هم گذاشته شوند اطالعاِت توضيحِ

  ٢٧ -٢٨صفحه ي  –نشر ني  -شمس اسفند آباد و همکاران نقل از انگيزش و هيجان اثر رابرت فرانکن ترجمه ي حسنِ

ي نظريه اين است که بتوان پديده ها يا دانستني هاي گوناگون را با چندين اصل ارائه  نهاييِ هدِف .٢

 دقيق تر در نظريه، سعي بر اين است که با کمِک به عبارِت .واحد تبيين کرد و حتي يک اصلِ

واحد به دست  اندکي از قوانين يا يک قانوِن فرضيه هاي فراگيرتر از فرضيه هاي پيشين، شمارِ

 .آيد که در مورد مجموعه اي از رويدادها، امور يا پديده ها صادق باشد

 ١٣٦٦علوم اجتماعي، ترجمه ي دکتر ساروخاني  نقل از فرهنِگ



 

 

٨٢  فصل اول: مباني شناخت انسان   

داروين درباره ي نحوه ي پيدايش انسانها و حيوانات براي بسياري حتي دشوارتر از قبول  نظرِ پذيرفتنِ[٣]

يکي از بحث انگيزترين ، اما اقناع  او آغازگرِ. نيمه حيوان ، نيمه انسان بود ِتمربوط به موجودا اعتقاداِت

  . يعني نظريه ي تکامل بود –جديد  کننده ترين نظريه ها در علومِ

  ٥٧صفحه ي  –بيستم  چاپِ –نشر ني  –ترجمه ي منوچهر صبوري  –اثر آنتوني گيدنز  –جامعه شناسي  نقل از

 
جواني را که از او  آن مرِد بد نيست پاسخِ .اين واژه تا حدي گمراه کننده استتوجه کنيد که معناي  [٤]

البته ؛ از همين راه است که : " به خاطر بياوريم ؛ او جواب داد " آيا به وراثت اعتقاد داري ؟ " پرسيدند 

 حقوقي و ميراِث ميراِث همانطور که مالحظه مي کنيد بايستي بينِ .! " خودم را بدست آوردم من ثروِت

 يعني انتقالِ .زيستي است در اين متن منظور از وراثت، وراثِت .زيست شناختي کامالً  تفاوت قائل شويم

والدين وجود  مواد بخصوصي که در اسپرم و تخمِک يک سري خصوصيات  از والدين به فرزند از طريقِ

   .دارد

 –نو  نشرِ –نفرآبادي ماه طلعِت –ثر آنتوني بارنت ترجمه ي دکتر باطني زيست شناسي ا نقل با اندکي تغيير از انسان به روايِت

   ٦صفحه ي  –سوم  چاپِ

 
براي روانشناختي  .روشي کلي در روانشناسي که بر فرايند هاي دروني، ذهني تاکيد مي کند [٥]

توضيحاتي در  آن توضيح داد، بلکه مستلزمِ آشکارِ خصوصياِت شناختي، رفتار را نمي توان فقط بر اساسِ

 هرچند روشِ .رخدادهاي رواني، نمايشها ي ذهني، باورها، قصدها و از اين قبيل چيزها است سطحِ

ً  در تضاِد ً  اين طور نيست که شناخت گرايان ضد  آشکار با روشِ شناختي غالبا رفتاري است، لزوما

رويکردي ناقص مي دانند  و نه  در واقع بسياري از شناخت گرايان،  رفتار گرايي را .رفتارگرايان باشند

    .رويکردي اشتباه

  روانشناسي و رواپزشکي دکتر پورافکاري نقل با اندکي تغيير از فرهنگ معاصرِ

  

همچنين با چند واژه ي ديگر نيز .متاسفانه اين کلمه به شکل هاي گوناگوني ترجمه و تفسير شده است [٦]

باشد که همچنان   mindشايد مهمترين دليل اين آشفتگي، ابهام در معناي واژه ي . تداخل معنايي دارد

با اين حال اين واژه را مي توان ذهن، روان، روح، عقل ترجمه  .جنگ و جدل هايي بر سر آن وجود دارد



 

 

٨٣  فصل اول: مباني شناخت انسان   

که با پيشداوري کمتري همراه  چرا .استفاده نمايم» ذهن « در اين کتاب بهتر ديديم که از واژه ي  .کرد

  م  -است

  

 واتسون، وجوِد متآخر بر خالِف اسکينرِ .اسکينر باشد .اف .شايد مشهورترين رفتارگراي نوين، بي [٧]

افراد موضعي  اعمالِ عللِ مشاهده، براي يافتنِ غير قابلِ ذهن يا آگاهي را انکار نکرد، اما معتقد بود ذهنِ

 ذهن هيچ توافقي مياِن ساختار، محتوا و اصول اجراييِ از آنجا که در مورِد .ستاعتماد ا مبهم و غير قابلِ

افراد از کنترل کننده  روان شناسان وجود ندارد، پرداختن به چنين موضوعاتي باعث مي شود که توجهِ 

درون  بنابراني، اسکينر .مشاهده ي رفتار، يعني پيامدهاي پاداشي و تنبيهي منحرف شود هاي عيني و قابلِ

دانشمندي که در پي  صحيحي بدست مي دهد رد کرد و به عنواِن نگري را به منزله ي منبعي که اطالعاِت

درک و پيش  مشاهده ي رفتار و پيامدهاي آن به مثابه ي شيوه ي اصليِ عيني مي گردد، از فراينِد حقايقِ

مولفه هاي تفکر هيچ جايي ندارد، لذا در از آنجا که در انديشه ي اسکينر،  .افراد استفاده کرد اعمالِ بينيِ

    .آن است اصلي روي مولفه هاي عمل، يعني رفتارها و پيامدهاي متعاقبِ نظريه ي او تاکيِد

 چاپِ –نشر ني  –حميدرضا آقا محمديان  –برآبادي  تامس موري هانس ترجمه ي حامِد –انسان  تحولِ نقل از نظريه هاي نوينِ

   ٢٩صفحه ي  –اول 

  

در  ١٩٧٠و  ١٩٦٠شناختي ناميده مي شود، جرياني است که در دهه هاي  آنچه گاه انقالبِ [٨] 

تفکر را حذف  انسان، عنصرِ که در تبيينِ –رفتارگرايي  آمريکاي شمالي به مثابه ي واکنشي در مقابلِ

توجه خارج کرده بودند،  کلي ذهن را از کانوِن در حالي که رفتارگرايان به طورِ .ظهورکرد –کرده بود 

حياتي  انسان، نقشِ خود بازگرداندند و در تبيينِ قبليِ ديگر آن را به جايگاِه شناخت مدار بارِ روانشناساِن

واژه ي شناخت گرايي به نظريه ي خاصي اختصاص ندارد، بلکه  .و بسيار مهمي را به آن اختصاص دادند

تبييني  گيرد که ساختارها و کارکردهاي ذهني را مفاهيمِفراگيري است که نظرياتي را دربرمي  اصطالحِ

   .اصلي در نظر مي گيرند

 چاپِ –نشر ني  –حميدرضا آقا محمديان  –برآبادي  تامس موري هانس ترجمه ي حامِد –انسان  تحولِ نقل از نظريه هاي نوينِ

   ٣٦صفحه ي  –اول 

 



 

 

٨٤  فصل اول: مباني شناخت انسان   

 تحريکاِت تحت تاثير واقع شدن توسِط شخص نسبت به محرکي خاص بدوِن ذهنِ به حاضر بودِن [٩]

 بيدار ولي بي توجه، نسبت به هر صدا يا حرکِت شخصِ .جانبي و محيطي، اصطالحاً  توجه گفته مي شود

بيدار ولي با توجه مي  در حالي که شخصِ .جديد، يا اتفاقي که دور و بر او روي مي دهد جلب مي شود

 معين، مترادِف تمرکز روي يک تحريِک توانايي جهِتاين  .بي ربط  را حذف کند تواند تحريکاِت

 consciousness( فارسي واژه ي  البته، بايد بدانيد که در زباِن .است)  alertness( هوشياري  مفهومِ

تفاوت )   consciousnessو  alertness(اين دو هوشياري  اما بينِ .نيز هوشياري ترجمه شده است) 

و ديگري يعني )  alertness( گفتيم به معناي توجه است يکي همانطور که  .وجود دارد

consciousness را در ادامه به طور مفصل توضيح خواهيم داد.   

  روانشناسي و رواپزشکي دکتر پورافکاري  نقل با اندکي تغيير از فرهنگ معاصرِ

 

خامي که به وسيله ي گيرنده هاي حسي  آن احساساِت ساده، ادراک يعني عملي که ضمنِ ه عبارِتب [١٠]

نقل با اندکي تغيير از (  .دريافت مي شوند براي شخص معنا و مفهوم پيدا مي کنند.. ) .چشم، گوش و( 

هنگامي که به يک : براي فهم موضوع مثالي مي زنيم   )روانشناسي و روانپزشکي دکتر پورافکاري  فرهنگ معاصرِ

اما  .در هم آميخته نيست حسي چيزي جز چند خط و رنِگ ي در سطحِصندلي نگاه مي کنيد، اين صندل

همانطور که مالحظه  .ذهني آنرا به عنوان يک صندلي ادراک مي کنيد شما با توجه به داشته هاي قبليِ

  م  -و سپس ادراک مي کند)  sensation( مي کنيد اصوالً  فرد ابتدا احساس مي کند 

 
 :  مفهوم يادگيري مي توان از دو تعريف زير استفاده کرد  براي توضيحِ [١١]

يادگيري را مي توان تغيير عصبي قلمداد کرد که در نتيجه ي تجارب بدست آمده از محرک هاي  .١

 .موجود در محيط، رخ مي دهد

 –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاِه نقل از يادگيري و کنترلِ

  ٣١صفحه ي 

فرد گفته مي شود که براي تغيير يا تعديل رفتار، تجربه و آگاهي ها  يادگيري به آن نوع فعاليِت .٢

 بدني و روانيِ انجام مي گيرد تا فرد بتواند خود را با محيط سازگار کند و انگيزه ها و احتياجاِت

  .برآورده کندخود را از راه هاي درست 

 نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد 



 

 

٨٥  فصل اول: مباني شناخت انسان   

عصبي شان مرتب کنيم، درمي يابيم که هرچه در اين  سيستمِ تکاملِ زنده را بر مبناي ميزاِن اگر موجوداِت

ً  توانايي يادگيريِ دسته بندي به سمِت مذکور افزايش مي يابد،  تا آنجا که  موجوِد باال مي رويم غالبا

عصبي فوق العاده پيچيده اي هستند،  يادگيري در نخستي ها و مخصوصاً  انسان که داراي سيستمِ تواناييِ

مورد  يک موجود بيشتر باشد، رفتار و فعاليت هاي موجوِد يادگيريِ هرچه تواناييِ .خود مي رسد به اوجِ

 پايين، اکثرِ با توانايي يادگيريِ در حالي که در موجوداِت .وردار استبيشتري برخ نظر از انعطاف پذيريِ

به همين دليل است که در انسان ها، حتي  .و قابل پيش بيني هستند)  streotype( حرکات کليشه اي 

در حالي که در بسياري از  .بسياري زيادي با يکديگر تفاوت دارند يک خانواده نيز تا حِد افراد دروِن

حرکات در  ابتدايي تري را دارا هستند، اکثرِ عصبيِ آبنوس، که سيستمِ ماهيِ اي ابتدايي تر مثلِگونه ه

     .اعضاي گونه قراردادي و شبيه به هم است تماميِ

 
زندگي مطالعه مي  آن را در طولِ انسان و عواملِ رفتار و تجاربِ روانشناسي رشد، عمدتاً  تغييراِت [١٢] 

   .کند

   ١١هفدهم صفحه ي  چاپِ –نشر رشد  –اثر دکتر شعاري نژاد   -رشد  روانشناسيِنقل از 

  : رشد را به خود مشغول داشته، از اين قبيل است  روانشناساِن سواالتي که ذهنِ

او در  رشديِ زندگي والدينش را از دست بدهد، وضعِ چنانچه يک کودک در سنين ابتداييِ 

 سالهاي کودکي، نوجواني و بزرگسالي چگونه خواهد شد ؟ 

سالگي  ١٦جنسي مي رسند در حالي که برخي ديگر در  سالگي به بلوغِ ١٢چرا بعضي از افراد در  

  آن مرحله مي شوند ؟ وارِد

   ٣٤هفدهم صفحه ي  چاپِ –نشر رشد  –اثر دکتر شعاري نژاد   -رشد  نقل از روانشناسيِ

  

 پايداري بر شخصيِت کودکي اثرِ زيگموند فرويد معلوم شد که تجربه هاي دوراِن تحقيقاِت اثرِ در [١٣] 

والدين  آدمي و مخصوصاً  رابطه ي بينِ کودکيِ توجه روانکاوان به دوراِن .فرد در بزرگسالي مي گذارد

   .کودک نمود روانشناسيِ فراواني به پيشرفِت و فرزندان کمِک

   ٢٥نشر اميرکبير صفحه ي  - ترجمه و اقتباس دکتر ساعتچي  -مان  .از اصول روانشناسي اثر نرمان ل نقل با اندکي تغيير

 



 

 

٨٦  فصل اول: مباني شناخت انسان   

شاخه اي از روانشناسي است که  مي کوشد بفهمد و توضيح دهد چگونه، : روانشناسي اجتماعي [١٤]

 روانشناسيِ .ديگران تاثير مي پذيرد واقعي، خيالي يا تلويحيِ افراد از حضورِ انديشه، احساس يا رفتارِ

به  .اجتماعي دارد به طوريکه تفکيک آنها از يکديگر دشوار است تنگاتنگي با علومِ اجتماعي، ارتباِط

 عقيده ي برخي صاحب نظران، جامعه شناس از جامعه شروع کرده و به فرد مي رسد در حاليکه روانشناسِ

   .مي رسداجتماعي از فرد شروع  کرده و به جامعه 

  روانشناسي و رواپزشکي دکتر پورافکاري   نقل از فرهنگ معاصرِ

 
  : در زير به دو تعريف اشاره مي کنيم :  .مي گويند» آسيب شناسي رواني « برخي نيز به آن  [١٥]

) نوابغ، ضعيف عقل ها، ديوانگان ( نابهنجار  اشخاصِ اين شاخه از روانشناسي به مطالعه ي رفتارِ .١

  .پردازدمي 
 نقل از فرهنگ علوم رفتاري  دکتر شعاري نژاد

  شاخه اي از روانشناسي که با رفتارهاي غيرعادي سر و کار دارد .٢

  روانشناسي و رواپزشکي دکتر پورافکاري  نقل از فرهنگ معاصرِ

 
تا وقتي که تنها مشاهده مي کنيم و دخالت نمي . کاري از پيش نمي برد به تنهاييمشاهده و تفکر  [١٦]

هريک  کنيم، پيش آمدها معموالً  وابسته به چنان متغيرهاي فراواني هستند که به هيج وجه نمي توان نقشِ

اين عوامل را تا حد زيادي از يکديگر  علمي آزمايشِ. از متغيرهايِ جزئي را در نتيجه ي کلي تعيين کرد

 يک متغير را بدوِن انسان شرايطي را مي آفريند که در آن شرايط مي توان اثرِ جدا مي کند و دخالِت

رويدادهاي پيچيده  آن اخالل ايجاد کند مشاهده کرد و بدين گونه مکانيسمِ آنکه متغيرهاي ديگر در کارِ

پيچيده اي  رگ رويداِديک ب مثالً  سقوِط. انسان روي مي دهند آشکار ساخت دخالِت اي را که بدوِن

هوا عمل مي کند و در نتيجه برگ در مسيري  است که در آن نيروي گرانشي در برابر نيروي مقاومِت

برگ در فضايي خالي از هوا صورت  هرگاه وضعي به وجود آوريم که سقوِط. زيگزاگي فرود مي آيد

برگ نسبت به گرانش  که سقوِطعمل خارج سازيم، خواهيم ديد  گيرد ؛ و بدين سان هوا را از جرياِن

معين جريان  در مقابل هرگاه از يک مجراي مخصوص، هوايي بر يک سطحِ. سنگ است شبيه به سقوِط

حاصل از آزمايش هاي  رويدادهاي ساختگيِ بدين سان به کمِک. هوا آشکار مي شود جرياِن يابد، قوانينِ



 

 

٨٧  فصل اول: مباني شناخت انسان   

. يعت را تا حد زيادي به اجزاي آن تجزيه کردطب برنامه ريزي شده مي توان رويدادهاي پيچيده و مرکبِ

  . نوين در آمده است علمِ اصليِ بدين علت است که آزمايش به صورت ابرازِ

دوم  چاپِ –علمي و فرهنگي  انتشاراِت –ترجمه ي موسي اکرمي  –اثر هانس رايشنباخ  –پيدايش فلسفه ي علمي  نقل از 

  ١٢٨ -١٢٧صفحه ي  -١٣٨٤

   

همانطور که در تصوير باال مالحظه مي کنيد، مزرعه به بخش هاي کوچک تقسيم شده است تا بدين وسيله 

  . تاثير عواملِ  مختلف بر رشدِ  گياهانِ  منطقه به طور جداگانه مورد ارزيابي قرار گيرد



 

 

٨٨  فصل اول: مباني شناخت انسان   

تغيير باشد، متغير گفته  او که قابلِ اصوالً  به هريک از ويژگي هاي فرد يا محيط پيراموِن: متغيرها  [١٧]

قلب، جنسيت،  به اين ترتيب، ضرباِن .مثالً  نور يک متغير است زيرا مقدار آن قابل تغيير است .مي شود

  : به طور کلي متغيرها بر دو نوعند  .همگي متغير ناميده مي شوند.. .حرکتي، صدا و سن، رفتارِ

مثال  .آزمايش دست کاري و کم و زياد مي شوند ِنبه متغيرهايي گفته مي شود که در جريا: متغير مستقل 

  .نور اتاق مي تواند به عنوان يک متغير مستقل در نظر گرفته شود ً افزايشِ

مثالً  تنگ  .متغيرهاي مستقل تاثير مي پذيرند به متغيرهايي گفته مي شود که از تغييراِت: متغير وابسته 

نور رخ مي دهد مي تواند يک متغير وابسته در نظر گرفته  چشم که در نتيجه ي افزايشِ مردمِک شدِن

  .شود

 توجه کنيد که متغيري که در يک تحقيق متغير وابسته در نظر گرفته شده است مي تواند در تحقيقِ

آزمايش، متغير مستقل را دستکاري مي کند و  پژوهشگر هنگامِ .ديگري متغير مستقل در نظر گرفته شود

غالباً  در روانشناسي، رفتار، متغير وابسته در نظر گرفته مي  .غير  وابسته ارزيابي مي کندآن را بر مت اثراِت

   .شود

 –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاِه نقل از يادگيري و کنترلِ

   ١٣ -١٢صفحه ي 

  

  : براي درک مفهوم عينيت مي توان به سه تعريف اشاره کرد  [١٨]

  .برخورد با رويدادها به طوري که از سوگيريهاي تفسيري يا تعصب رها است روشِ .١
 روانشناسي و رواپزشکي دکتر پورافکاري نقل با اندکي تغيير از فرهنگ معاصرِ

  .تفسيرهاي ذهني يا شخصيآن نوع داوري که از احساسات متاثر نباشد ؛ آزادي از تعبير و  .٢

  رفتاري دکتر شعاري نژاد   نقل از فرهنگ علومِ

   .حقايق آنچنان که هستند نه آنچنانکه شخص آرزومند است، باشند ديدن و پذيرفتنِ تواناييِ .٣

  رفتاري دکتر شعاري نژاد   نقل از فرهنگ علومِ

 

اين ديدگاه مدعي ست که  .پوپر پيشنهاد شده است ديدگاهي فلسفي ست که توسِط: ابطال پذيري   [١٩]

آنها اقدام  استدالل به تکذيبِ نظريه هاي علمي را نمي توان ثابت کرد و فقط مي توان از راِه صحِت

آن به اثبات رسيده است، بلکه به  اينکه درست بودِن از اين ديدگاه، يک نظريه ي علمي نه بدليلِ .نمود



 

 

٨٩  فصل اول: مباني شناخت انسان   

اين ديدگاه در تضاد با نظريه ي  .آن محقق نشده است، پذيرفته مي شود اين علت که هنوز نادرستيِ

 علمي عبارت است از کوشش براي اثباِت است که مدعي است کارِ)  verificationism( اثبات گرايي 

  .منطق و تجربه يک نظريه از طريقِ درستيِ

  روانشناسي و روانپزکشي دکتر پورافکاري  نقل از فرهنگ معاصرِ

  

علمي را از ساير جريان هاي هنري، مذهبي و غيره  همانطور که مالحظه مي کنيد آنچه جرياِن [٢٠]

 .جريان ها پيش فرض دارند پيش فرض است و سايرِ علمي بدوِن متمايز مي سازد اين نيست که جرياِن

اين  ميجريان هاي عل تالشِ در واقع تمامِ .بلکه تفاوت در نحوه ي برخورد بِا اين پيش فرض ها است

  م –خود ادامه دهد  است که روز به روز با  پيش فرض هاي کمتري به حرکِت

  

معيار ابطال پذيري  نه تنها به معني بي فايده بودن و عبث بودن شناخت علمي نيست بلکه همانطور  [٢١]

نظريه هاي  ابطال پذير بودِن تنها با قابليِت علمي ست چرا که شناخِت که پيش تر گفته شد نقطه ي قوِت

  م  –. قبلي ست که پيشرفت ممکن مي گردد

   

آن پرسش هاي ويژه اي را نظريه چهارچوبي را براي محقق فراهم مي سازد تا او بتواند به راهنماييِ [٢٢]

يک نظريه هرگز مستقيماً  به  .مطرح سازد و به او کمک مي کند فرضيه هاي خاصي را صورتبندي کند

آن به آزمايش در مي  خاصِ فرضيه هايِ هر نظريه با آزمودِن که انتظاراِتآزمون کشيده نمي شود، بل

محقق و  بررسيِ پديده ي مورِد فرضيه به نوعي پرسش يا گزاره ي تحقيقي اطالق مي شود که مياِن .آيد

اگر الف رخ دهد و آنگاه ب رخ "  فرضيه غالباً  در قالبِ .پديده هاي ديگر رابطه اي برقرار مي سازد

  .بيان مي شود" خواهد داد  

ساده تر،  به بياِن .آن را اثبات کرد از اين گذشته، اين گزاره بايد به شيوه اي تنظيم شود که بتوان بطالِن

اين گزاره  .امکان پذير باشد آن نادرستيِ اثباِتپديده ها که  مياِن فرضيه گزاره اي است درباره ي روابِط

را مشخص نمي کند و » بد «  يک فرضيه به شمار نمي آيد، زيرا عملِ» سيگار کشيدن بد است «  که

سيگار کشيدن خطر " اما اين گزاره که . سيگار کشيدن و چيزهاي ديگر را معين نمي سازد رابطه ي مياِن

ريه را  ابتال به سرطاِن يک فرضيه ي علمي است، زيرا خطرِ" ريه را افزايش مي دهد دچار شدن به سرطاِن
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سرطان زاي سيگار و  عواملِ سيگاري ها و غير سيگاري ها اندازه گيري کرد و بينِ مي توان در مياِن

زيرا تا زماني که يک گزاره با توسل  .اين مساله بسيار مهم است .سيگار کشيدن رابطه ي علي برقرار کرد

بشري درباره ي  دانشِ سطحِ يست هيچ خدمتي به باالبردِنبه واقعيت ها، منطقاً  ابطال پذير نباشد، قادر ن

عملي يا مشاهدات در تعدادي از موارد با فرضيه سازگاري داشته باشد، نظريه اي  اگر نتايجِ .جهان بکند

مشاهده شده طي  اما اگر نتايجِ .که اين فرضيه از آن برخاسته است، تقويت مي شود و شايد گسترش يابد

آن تناقض داشته باشد، نظريه ي مربوط به آن فرضيه را  بارها با پيش بيني هاي نظريِ يک فرضيه، آزموِن

   .بايد جرح و تعديل کرد و يا يکسره بايد آن را کنار گذاشت

 تبيينِ يک نظريه ي علمي تا زماني دوام و بقاء دارد که بتواند درباره ي پديده هاي مورِد: خالصه کنيم 

  " .دانشمندان رهيافت هاي سودمندي ارائه دهد

    ٦٠-٥٩صفحه ي –پنجم  چاپِ –ثالثي نشر علمي  فرهنگي اثر بيتس، پالگ ترجمه ي محسنِ نقل از انسان شناسيِ

  

 قابلِ علمي، رفتارِ روانشناختيِ مناسب براي تحقيقِ آن تنها موضوعِ جنبشي در روانشناسي که طبقِ [٢٣]

نقل با اندکي تغيير از (  –. ابداع شد ١٩١٣واتسون در سال   اين اصطالح توسِط. سنجش است مشاهده و قابلِ

 رفتارگرايان، به رابطه ي محرک هاي محيطي با رفتارِ -٢) روانشناسي و رواپزشکي دکتر پورافکاري  فرهنگ معاصرِ

 را از کارِ پيچيده ي عصبيساختارهاي و همچنين  شناختي –فرايند هاي رواني انسان توجه مي کنند و 

را ) متغير هاي مستقل ( در اين ديدگاه، روانشناسان محرک هاي محيطي . خويش حذف مي کنند

باور عمومي،  برخالِف. مي پردازند) متغيرهاي وابسته ( دستکاري کرده و به مطالعه ي پاسخ هاي رفتاري 

مربوط به رويدادهايي را که گمان مي  اِت، اطالعمکانيسم هاي عصب شناختيرفتارگرايان مي پذيرند که 

متاخر  رفتارگرايان از جمله اسکينرِ سخنِ. رود در جاندار رخ مي دهد، سازماندهي و پردازش مي کنند

يادگيري رخ مي دهد مشاهده کنيم،  اين است که چون ما قادر نيستيم رويدادهايي را که در مغز به هنگامِ

 ذخيره کردن و تمرکز اطالعات باشد، بلکه بايستي تالش خود را صرِف دغدغه ي ما نبايد نحوه ي انتقال،

درون . ( درون نگري و درون گرايي بودند در يک کالم، رفتارگرايان مخالِف. رفتار نماييم بررسي دقيقِ

يک  مثالً  پس از اعمالِ. فرد رواني فرد توسط خوِد فرايند ها و تجربياِت نگري يعني تالش براي توصيِف

  )تحريک چه احساسي را تجربه مي کند ؟  معين از فرد پرسيده مي شود، هنگامِ ِکمحر

جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاِه نقل با اندکي تغيير از يادگيري و کنترلِ

  ١٠ -١٣ - ١٤صفحه ي  –نشر سنبله 
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 ناهمخواني يافته هاي علمي با عقايدشان، نسبت به يافته ها با ديِد اينکه چرا افراد در صورِت دليلِ [٢٤]

( منفي مي نگرند و قبول يافته ها برايشان دشوار است را مي توان با نظريه ي ناهماهنگي شناختي 

cognitive dissonance  (خاص است  هيجانيِ شناختي يک حالِت ناهماهنگيِ. به خوبي درک نمود

  .نگرش يا شناخت همزمان، در تناقض با يکديگر قرار مي گيرند، روي مي دهدکه در مواردي که دو 

  فصل پنجم  ١٣٨٦کن انتشارات رشد ترجمه ي حسين شکر . نگاه کنيد به روانشناسي اجتماعي اليوت آرونسونبراي توضيح بيشتر 

  

 فراورده هاي متعاليِهنگامي که واژه ي فرهنگ را در گفتگوهاي روزمره بکار مي بريم، اغلب،  [٢٥]

فرهنگ، آنگونه که فرهنگ شناسان آن  مفهومِ. را در نظر داريم –هنر، ادبيات، موسيقي و نقاشي  –ذهن 

فرهنگ به . را بکار ميبرند عالوه بر اين قبيل فعاليت ها، بسياري از موارد ديگر را نيز در بر مي گيرد

ور ها، ارزش ها، رسم ها، رفتار ها و مصنوعاتي است مشترکي از با گسترده ي آن، عبارت از نظامِ تعبيرِ

آموزش از نسلي  که اعضاي يک جامعه در تطبيق با جهانشان و در رابطه با يکديگر بکار مي برند و از راِه

 .به نسلي ديگر انتقال مي يابد

مذهبي و  خانوادگي، الگوهاي کارشان، مراسمِ آنها، رسم هاي ازدواج و زندگيِ لباس پوشيدِن چگونگيِ

فرهنگ يک جامعه . فراغت، همه جز فرهنگ يک جامعه در نظر گرفته مي شوند سرگرمي هاي اقاِت

 –توليد مي کنند و براي آنها مهم است  ي مذکور کاالهايي مي شود که اعضاي جامعه همچنين شاملِ

  . تير و کمان، خيش، کارخانه و ماشين، کامپيوتر، کتاب و مسکن ماننِد

  : نقل از 

  ٥٦صفحه ي  –بيستم  چاپِ –نشر ني  –ترجمه ي منوچهر صبوري  –اثر آنتوني گيدنز  –جامعه شناسي  

 ٢٧ صفحه ي –پنجم  چاپِ –ثالثي نشر علمي  فرهنگي اثر بيتس، پالگ ترجمه ي محسنِ نسان شناسيِا 

 

 ديگر با معيارهاي فرهنِگ فرهنگي، يعني گرايش به داوري درباره ي جوامعِ يک چنين خودمداريِ [٢٦]

انسانها در هر .غربي نيست اين پديده به هيچ روي منحصر به جوامعِ .خودي، قوم مداري ناميده مي شود

 .خودي ها و رسومشان را با بدگماني و غالباً  با طرد و نفي در نظر آورند جامعه اي گرايش دارند که غيرِ

 ٤٣ صفحه ي –پنجم  چاپِ –ثالثي نشر علمي  ترجمه ي محسنِ فرهنگي اثر بيتس، پالگ نقل از انسان شناسيِ
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نسبيت گرايي فرهنگي به هيچ وجه نبايد اينطور برداشت کرد که هرگونه  با اين وجود، از مفهومِ [٢٧]

«  بلکه مفهومِ .رفتاري تنها به اين دليل که عده اي تمايل به انجام آن دارند پذيرفته و قابل دفاع است

 اين قضيه که چرا يک رفتار رخ مي دهد و اهميِت است براي فهمِ تنها وسيله اي» نسبيت گرايي فرهنگي 

   .بحث چيست آن براي جامعه ي مورِد

   ٤٣صفحه ي  –پنجم  چاپِ –ثالثي نشر علمي  فرهنگي اثر بيتس، پالگ ترجمه ي محسنِ نقل از انسان شناسيِ

  

کانتس اولين  .دوروتي کانتس در اولين روزِ  ورود به دبيرستانِ  هاري هاردينگ در آمريکا - ١٩٥٧سال  ◄

بعد روز  ٤اين آزار و اذيت ها باعث شد تا او  .دانش آموزِ  سياه پوستي بود که در اين دبيرستان پذيرفته شد

  .اين دبيرستان را ترک کند
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 طبيعي را به زباني ساده بيان کنيم، بايد بگوييم که همه ي موجوداِت انتخابِ اگر بخواهيم مفهومِ [٢٨]

اما . اقليمي نياز دارند نامساعِد شرايِط ديگري مانند حفاظت در برابرِ زنده براي زنده ماندن به غذا و منابعِ

موجود معين وجود دارند،  حيواني که در هر مرحله ي زمانيِ همه ي انواعِ کافي براي نگهداريِ منابعِ

به . حيوانات بسيار بيشتر از مقداري ست که محيط بتواند غذاي آنها را فراهم کند زيرا زاد و ولِد. نيست

اين ترتيب، آنهايي که بهتر با محيطشان انطباق يافته اند باقي مي مانند، در حالي که ديگران، که کمتر 

نهايي که در مبارزه براي  بقاء بر ديگران آ. محيطي را دارند، نابود مي شوند توانايي مقابله با شرايِط

در اين حالت اصطالحاً  گفته مي شود . مثل مي کنند بيشتري زنده مانده و بيشتر توليِد برتري دارند مدِت

   .که انتخاب طبيعي عده اي را بر ديگران ترجيح مي دهد

  ٥٧صفحه ي  –بيستم  چاپِ –نشر ني  –ترجمه ي منوچهر صبوري  –اثر آنتوني گيدنز  – "جامعه شناسي" نقل از 

  

. تکاملي استفاده مي شود امروزي از نظرياِت انساِن گاهي براي توجيه و تداوم بخشيدن به وضعِ [٢٩]

مردان نتيجه  تکاملي، پرخاشگري و سلطه ي بيشترِ از ديدگاِه" براي مثال، اين طور استدالل مي شود که 

ژنتيکي مسلط  بنابراين، مردان به طورِ. جنسي است و به وسيله ي ژن هايشان کنترل مي شود ي انتخابِ

زنان به اين  سپس نتيجه گرفته مي شود که تابع بودِن". هستند و زنان نيز به طور ژنتيکي تابع مي باشند 

طقي چيزي نيست بايد گفت که چنين من. ژنتيکي است هميشه باقي خواهد ماند دليل که ناشي از عواملِ

   .تکاملي از يافته هاي روانشناسيِ سوء استفادهعوامل محيطي و تربيتي و  جز ناديده گرفتنِ

   ٧١ارجمند صفحه ي  –نشر آگه  –خمسه  اثر جانت شيبلي هايد ترجمه ي دکتر اکرمِ –نقل با اندکي تغيير از روانشناسي زنان

 
ارتباط بين دو پديده است، اما چگونگي و چرايي ارتباط  مطالعه ي همبستگي تنها حاکي از وجودِ  [٣٠]

با يکديگر همبستگي دارند نمي تواند نشان دهد » ب « و » الف « اينکه متغيرهاي  صرِف. نامعلوم است

» ج « حتي ممکن است متغير ديگري نظير . را» الف « ، »ب « را باعث مي شود يا » ب « ، »الف « که 

ديگري نيز وجود دارد و آن اينکه همبستگي  احتمالِ. شده باشد» ب« و » لف ا« همبستگي بين  موجبِ

   .هيچ رابطه ي علت و معلولي نباشد حاصله فقط محصول تصادف باشد و متضمنِ

   ٦٤صفحه ي   –نشر رشد  –ترجمه ي دکتر نجاريان و همکاران  –اثر ساراسون  –نقل با اندکي تغيير از روانشناسي مرضي 
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 :ي براي مطالعه ي بيشتر کتاب هاي
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UK : Psychology Press  

  .مي باشد  اين کتاب، داراي مباحثي براي آشنايي با روش هاي تحقيق در روانشناسي ٣٢تا  ٣٠فصل 
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 . ارائه شده است ٢١سودمندي در زمينه ي روانشناسي در قرن  در اين کتاب، مطالبِ
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  .در اين کتاب، يافته هايي در مورد تحقيقات ميان فرهنگي ارائه شده است
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  دوم فصل   

  

  آشنايي

  با

  روانشناسي

  زيستي

   

    Biological  Psychology  
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حال  .در فصل قبل تالش کرديم تا رويکردهاي اصلي در روانشناسي نوين را به طور خالصه معرفي کنيم

همانطور که در فصل  .بپردازيم ١نوبت آن رسيده تا به موضوع اصلي اين کتاب يعني روانشناسي زيستي

 فيزيولوژي مخصوصاً  فيزيولوژيِ ،تکامل ،ژنتيک از يافته هاي" رويکرد از روانشناسي  اين قبل ديديم 

 روانشناسيِ ،کلي به عبارِت)  ١٩٩٨ کاالت(  .رفتار و تجربيات بهره مي گيرد به منظور فهمِعصبي  سيستمِ

استفاده مي ) و حيوانات ( رفتار انسان ها  براي مطالعه ي روانشناسي و فهمِ زيستياز يک رويکرد زيستي 

 روانشناسيِ) ١٩٩٧ (ل گفته ي پين طبقِ .تقسيم مي شودخود به چند زير شاخه روانشناسي زيستي  .کند

  : اصلي تقسيم کرد  رويکرِد  ٦ را مي توان به زيستي

  

  

  

   

                                                 
١  biological psychology   ياbiopsychology    

روانشناسي زيستي 

روانشناسي

فيزيولوژيک  

داروشناسي  

رواني  

روانشناسي

عصبي   

فيزيولوژي

رواني   

روانشناسي  

مقايسه اي

روانشناسي  

تکاملي  
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 :  ١فيزيولوژيک روانشناسيِ .١

 ،دست کاري هاي عمدي ،رويکرداين  مشغله ي اصليِ

انساني به  غيرِ موجوداِت عصبيِ هدفمند و معين در سيستمِ

 عصبيِساخت و کار اين دستکاري ها در  تاثيراِت فهمِ منظورِ

اين دستکاري ها مي تواند به روش هاي  .رفتار مي باشد

استفاده از شوک هاي الکتريکي يا  ،جراحي مختلفي نظيرِ

البته بايد بدانيد که اين  .گيردشيميايي صورت  مواِد

 .نمي انجامد مفيد و آگاهي بخش دستکاري ها همواره به نتايجِ

فرض کنيد : اين موضوع مثالي مي زنيم  بهترِ براي درِک

چنانچه ما دو  .کار تلويزيون باشد هي از طرزِما آگا هدِف

با  .شاخه ي برق را خراب کنيم تلويزيون از کار خواهد افتاد

رنگي  متحرِک تصاويرِکه بر صفحه ي تلويزيون اصلي  مضحک خواهد بود اگر بگوييم دليل ،اين وجود

  !دو شاخه ي تلويزيون به برق است  مي بينيم اتصالِ

آنها نيست بسياري از آزمايش ها و  وجود ممنوعيت هاي اخالقي که نيازي به توضيحِ به دليلِعالوه بر اين 

  .را نمي توان بر روي انسان ها تکرار کرددستکاري هايي که بر روي نمونه ها انجام مي گيرد 

ير تحقيقات انجام شده بر روي گونه هاي غ نتايجِ آيا مي توان سوال ديگري که پيش مي آيد اين است که

مي توان گفت  ،کلي در حالِت .بحث و جدل هاي بسياري وجود دارد ؟  نساني را به انسان تعميم دادا

 تعميم به انسان هستند  که مدارِک قابلِتنها  زماني انساني  از آزمايش هاي غيرِ يافته هاي بدست آمده

  .انساني آنها را تائيد کند محکمي از تحقيقاِت

                                                 
physiological psychology ١  
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 :١ رواني داروشناسيِ .٢

 به بررسيِ ،خاص اين تفاوت که اين شاخه به طورِ زيستي ست با روانشناسيِ داروشناسي رواني شبيِه 

 به فناوري ساخِتکه زيادي  توجِهبه دليل  .عصبي و رفتار مي پردازد داروهاي مختلف بر فعاليِت تاثيراِت

تحقيقات  ،اندک صورت گرفته است جانبيِ وارضِمثبت و ع داروهايي با تاثيراِت  دارو و توليِد

دغدغه ي ديگر در  .شتري کرده استبي فيزيولوژيک پيشرفِت نسبت به روانشناسيِ داروشناسي رواني

 برخي ديگر از  .استقانوني بر مغز و رفتار  داروهاي غيرِ مخربِ تاثيراِت بررسيِ ،داروشناسي رواني

 آنها عقيده دارند مطالعه ي تاثيراِت .تاکيد دارند يتر بنياديبر پژوهش هاي هم  داروشناسان رواني

   .کمک کند رخ مي دهدفرايندهاي شيميايي که در مغز  جزئياِت داروها مي تواند به ما در روشن شدِن

  : ٢رواني فيزيولوژيِ .٣

 اکثرِ .فعاليت هاي فيزيولوژيک و فرايندهاي رواني مي پردازد به مطالعه ي رابطه ي بينِ  ،اين رويکرد 

فيزيولوژيست هاي رواني در اين  .رواني بر روي انسان ها انجام مي شود پژوهش هاي فيزيولوژيِ

 اتساعِ ،پوست الکتريکيِ رساناييِ ضريبِ ،قلب گوناگوني از جمله ضرباِن از شيوه هاي سنجشِ ،پژوهشها

  .بهره مي گيرند)  EEG(  ٣الکتروانسفالوگرام ،مردمک

                                                 
١  psychopharmacology 

٢  psychophysiology   

٣  electroencephalogram   :مغزي منتشر مي سازد  الکتريکي با ولتاژ بسيار کم و يا به اصطالح امواجِ مغز پيوسته نوساناِت .

اين وسيله به پژوهشگران . الکتروانسفالوگراف ناميده مي شود  ،وسيله اي که فعاليت الکتريکي مغز را تقويت و ثبت مي کند

به . کاوش قرار دهند  مغز را مورِد سر کار گذاشته مي شوند فعاليِت الکترودهايي که بر پوسِت امکان مي دهد تا از طريقِ

 EEG. اصطالحاً  الکتروانسفالوگرام گفته مي شود  ،الکتروانسفالوگراف بر روي صفحه ظاهر مي شوند موجهاي مغزي که توسِط

 ،خاصي همراه هستند الکتريکيِ ِتخواب و بيداري که با الگوهاي فعالي تومورهاي مغزي و مطالعه ي مراحلِ ،صرع در تشخيصِ 

جورج سيچ  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاِه نقل با اندکي تغيير از يادگيري و کنترلِ. ( استفاده است  قابلِ

  ) ٤٧صفحه ي  –ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله 
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 EEGکه بر مبناي تکنيک هاي )  ERP(  ١وابسته به رويداد پتانسيلِ سال گذشته استفاده از روشِ ٢٠در  

EEG مثالً  مطالعه ي ( مطالعه ي فرايند هاي شناختي  بنا شده است به يکي از روش هاي پر طرفدار جهِت

 زمانيِ قي درباره ي ترتيبِدقي ها به ما امکان مي دهند تا اطالعاِت ERP .تبديل شده است) توجه  فراينِد

   .فعاليت هاي مغز پس از ارائه ي محرک به دست آوريم

  

در سال هاي اخير تکنيک هاي  ،عالوه بر اينها

عصبي به دست  زيادي در زمينه ي تصوير نگاريِ

آمده و تکنيک هاي بيشتري نيز هنوز در مراحل 

  PETمثالً  ( اين تکنيک ها .  رشد و توسعه هستند

دقيقي  به ما اطالعاِت  ) ...و تابعي  MRI ،اسکن 

در _ مغز  بخش هاي مختلِف در رابطه با فعاليِت

_ فعاليت هاي مختلف است  زماني که فرد مشغولِ

  .ارائه مي کنند

  

  

                                                 
١  event –related potential   در اين روش :  

 .  ارائه مي شود يک محرک مشخص، چندين مرتبه  •

زماني نسبت به  که متعاقب هر تحريک توليد شده اند جمع آوري شده و به ترتيبِ  EEG پس از آن قسمت هاي  •

 .تحريک ها مرتب مي شوند  آغازِ

وابسته  منفرد بدست آيد که به آن اصطالحاً  پتانسيلِ هم قرار مي دهند تا يک موجِ رادر کنارِ  EEGسپس اجزاي   •

 .ته مي شودگف  ERPبه رويداد يا 
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 پررنگ تري دارد ؟ انسان نقشِ رفتارِ کداميک در فهمِ ،اين رويکردها در بينِ

از آنجاييکه هيچکدام از : " عنوان کرده است  ) ١٩٩٧(همانطور که پينل  .پاسخ به اين سوال ساده نيست

زيستي به ندرت  روانشناسيِ بزرِگ معضالِت ،کاستي و نقص نيست زيستي بدوِن پنج رويکرد روانشناسيِ

يک نوع آزمايش و يا حتي يک سري از آزمايش هاي موجود در يک رويکرد حل  مي تواند تنها توسِط

قابل توجه زماني حاصل خواهد شد که همه ي اين رويکردها بر يک مساله ي خاص پيشرفت . شود

ديگر ضعف ها و کاستي هاي  شاخه هاي  ،هر شاخه  قوِت تنها در اين حالت است که نقاِط .تمرکز کنند

  ."را رفع مي کند

    .اين کتاب از يافته هاي تمامي اين رويکردها بهره برده ايمدر 

  

  :خالصه مي کنيم 

  :رويکرد دارد  ٦ ،زيستي روانشناسيِ

  .انسان غيرِ موجوداِت عصبيِ دستکاري هاي عمدي و هدفمند در سيستمِ  : فيزيولوژيک روانشناسيِ .١

 .داروهاي مختلف بر فعاليت هاي عصبي و رفتار تاثيراِت بررسيِ :  رواني داروشناسيِ .٢

  .فيزيولوژيکي و روانيفعاليت هاي  رابطه ي بينِ بررسيِ : رواني فيزيولوژيِ .٣

 .انسان ها رواني و رفتاريِ آسيب هاي مغزي در عملکرِد تاثيراِت بررسيِ:  عصبي روانشناسيِ .٤

 .گونه هاي مختلف شباهت ها و تفاوت هاي رفتاريِ بررسيِ : مقايسه اي روانشناسيِ .٥

    .بررسي نيروهاي تکاملي و تاثير آنها بر رفتار انسان : روانشناسي تکاملي .٦
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فصل سوم  : مباني شناخت انسان  ١٠٦  

ً  با چارلز داروين رويکرد ً  همزم(  .شناخته مي شود)  ١٨٥٩(  ١تکاملي اساسا ان با هرچند که تقريبا

هدف داروين پيدا  .)مستقل به ايده هاي مشابهي دست يافت  نيز به طورِ ٢آلفرد راسل واالس ،داروين

 : پرسش هايي نظيرِ .کردن پاسخي براي پرسش هايش بود

 چرا برخي از گونه ها منقرض مي شوند ؟ 

 چرا برخي گونه هاي جديد ظاهر مي شوند ؟ 

اي محيطي که در آن زندگي مي کنند اصطالحاً  موجودات به بهترين شکل بر او از اينکه مي ديد اکثرِ

قادر نبودند موارد بيشماري را " به گفته ي او نظريه هاي موجود  .طراحي شده اند بسيار تعجب مي کرد

که در آنها موجودات زنده از هر نوعي به زيبايي با راه و رسم زندگي شان سازگار شده بودند توضيح 

بذر  باال رفتن از درخت و يا پخش شدِن قورباغه ي درختي حينِ مشاهده ي يک دارکوب يا يک .دهند

همواره از  .نمي توانستم نسبت به اين همه هماهنگي بي اعتنا باشم .پرها و چنگک هاي پرندگان توسِط

  )داروين  اتوبيوگرافيِ" (  .پيرامونشان در شگفت بودم ها با محيِط ٣چنين انطباق و سازگاري گونه

  

   

                                                 
١  Charles Darwin  

٢  Alfred Russell Wallace 

٣   species    [٤]به انتهاي فصل  رجوع کنيد  
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فصل سوم  : مباني شناخت انسان  ١٠٨  

  :ايده ي  اساسي بنا شده است  ٥طبيعي بر  نظريه ي انتخابِ

مثالً  ( و همچنين در رفتار ) مثالً  قد ( جسماني  يک گونه در خصوصياِت اعضاي دروِن : ١تنوع .١

 .از يکديگر متفاوت هستند) پرخاشگري  ميزاِن

 
 
 
 
 
 
 
 

٢وراثت .٢
يک خانواده  در نتيجه نوزاِد .اعضاي يک گونه ارثي ست مياِن کم بخشي از تنوعِ دسِت : 

 .خود شباهت دارد نظر باشد به والدينِ ساير اعضاي گونه ي مورِد بيشتر از اينکه شبيِه

 

٣رقابت .٣
بسيار بيشتر از تعدادي است  ،گونه ها توليد مي کنند فرزنداني که اعضاي اکثرِ تعداِد : 

 محاسبه کرد در صورتي که هيچ گونه مشکلي بقاِء)  ١٨٥٩( داروين  .که مي توانند زنده بمانند

اولين فرزندشان مي  سال پس از تولِد ٧٥٠موجودات را تهديد نمي کرد از يک جفت فيل 

حيات باقي بماند  ميليون نوه و نتيجه در قيِد ١٩توانست 

غذا و  ،جفت اين محاسبه نشان مي دهد که براي يافتنِ! 

 زنده ماندن بين اعضاي گونه چه رقابِت مکان جهِت

 .سهمگيني وجود  دارد

                                                 
١   variation  :[٦]به انتهاي فصل  رجوع کنيد     .تغيير ،تنوع  

٢  inheritance  :     [٧]به انتهاي فصل  رجوع کنيد  

٣  competition  



 
فصل سوم  : مباني شناخت انسان  ١٠٩  

١بيعيانتخاب ط .٤
اعضاي گونه ي خود داراي   سايرِاعضايي از يک گونه که نسبت به  : 

رقابت با هم نوعان  سازگاري با  محيط  هستند حينِ خصوصيات و ويژگي هاي مناسب تري جهِت

بنابراين مي توان گفت که يک  .مثل کنند زنده مانده و توليِد} ديگر تهديدهايِ محيطي { و 

 .٣تر وجود دارد ٢شايسته رتي بقاي موجوِدبه عباطبيعي يا  انتخابِ

  

  

  

  

  

  

  

  

٤سازگاري .٥
بيشتري  اطرافشان سازگاريِ نسل هاي موفق با محيِط ،طبيعي در نتيجه ي انتخابِ : 

 آنها داراي خصوصياتي خواهند بود که به آنها اجازه مي دهد تا غذا بدست آورده و توليِد .دارند

  .مثل کنند
                                                 

١  natural selection  :گونه ها، يا زير گروه هاي گونه  نظريه ي دارويني مبني بر اينکه دوام يا از بين رفتنِ .انتخاب طبيعي

  )روانشناسي و روانپزشکي دکتر پورافکاري  نقل از فرهنِگ(  .آنان براي بقاء در محيطشان است انطباقِ ميزاِن تابعِ ،ها

٢  fitness     [٨]به انتهاي فصل  رجوع کنيد  

يعني موجودات شايسته تر زنده مي مانند و بقيه از بين مي . دارد» افتراقي «  خاصيِت ،مي توان گفت، بقا ،به عبارت ديگر  ٣

در نتيجه ژن هاي مربوط به ويژگي هاي شايسته تر،  .بيشتري به دنيا مي آورند شايسته تر فرزنداِن افراِد ،به اين ترتيب .روند

  م  -کمتر مي شوند ،کمتري ايجاد مي کنند و در مقابل ژن هايي که شايستگيِ .فراوان تر مي شوند

٤  adaptation   :[٩]به انتهاي فصل  رجوع کنيد     انطباق ،سازگاري  
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فصل سوم  : مباني شناخت انسان  ١١١  

  طبيعي براي روانشناسي داراي اهميت است ؟ چرا نظريه ي  انتخابِ

بلکه به همان اندازه  .فرد نمي شود بيرونيِ انتخاب طبيعي تنها مربوط به اندامِ ،با توجه به گفته ي داروين

به اين ترتيب از  .موجودات نيز نقش دارد تاثير قرار مي دهد در رفتارِ ظاهري را تحِت که خصوصياِت

طبيعي  نظريه ي انتخابِ ،انسان و ديگر موجودات است رفتارِ فهمِ ،روانشناسي آنجاييکه دغدغه ي اصليِ

شما در مجادله ي  نظر از ديدگاِه صرِف ،عالوه بر اين .رابطه ي مستقيمي با روانشناسي پيدا مي کند

  : سرشت و تربيت 

 ،ستمحيط و در نتيجه رفتار دارا تحريکاِت از آنجاييکه مغز بيشترين نقش را در پردازشِ 

 ،انسان تاثير بسزايي دارد طبيعي بر مغزِ و از آنجاييکه امروزه ترديدي وجود ندارد که انتخابِ 

   .طبيعي ممکن نخواهد بود نظريه ي انتخابِ در نظر گرفتنِ انسان بدوِن رفتارِ فهمِ
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گفته  او کبوترها را به روشِ .محدودي انجام داد تحقيقاِت انتخابي مثلِ ر زمينه ي توليِدداروين خود نيز د

او از ايـن   .ديگر را بررسي کـرد  ايجاد شده از نسلي به نسلِ شده در باال با يکديگر جفت کرده و تغييراِت

 تغييـراتِ  انتخـابي مشـابهِ   مثـلِ  مصنوعي ايجاد شـده در توليـدِ   آزمايش ها  به اين نتيجه رسيد که تغييراِت

از . ١طبيعي استفاده کرد ماکتي براي انتخابِ طبيعي بوده و مي توان از آن به عنواِن ايجاد شده در شرايِط

انتخـابي صـورت گرفتـه     مثـلِ  در زمينه ي توليـدِ داروين تاکنون مطالعات  و پژوهش هاي بيشماري  زماِن

 ،همانطور که خواهيم ديد ايـن مطالعـات   .) ١٩٩٧ ٢دفريز و مک کليرن ،مثالً  نگاه کنيد به پالمين( .است

   .استواري براي پشتيباني از نظريه ي داروين فراهم کرده است شواهد و مدارِک

  

  

  

   

                                                 
 ،زيادي به دست مي آيد مصنوعي در دوره ي زماني نسبتاً  کوتاهي چنين تغييرِ انتخابِ داروين استدالل کرد که اگر از طريقِ  ١

 نقل از تکاملِ(  .قابل توجه در گونه ها طي صدها يا هزاران نسل باشد تغييراتِ  طبيعي قادر به ايجاِد پس منطقي است که انتخابِ

  )   ١٣صفحه ي  –سوم  چاپِ –نشر مرواريد  –دکتر علي بيک  –زنده  موجوداِت

٢  Plomin , De Fries , & McClearn  
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انتخابي موش  مثلِ کالسيکي روي توليِد مطالعاِت)  ١٩٤٠مثالً  در (  ١تريون

پيچيـده قـرار   )  ٢مـاز (  او موش ها را در يک راهروي مـارپيچِ  .ها انجام داد

راهـروي درسـت    آمـوزش در پيـدا کـردنِ    سپس موشهايي را که حـينِ  .داد

 به شـکل ِ  .ناميد  و با يکديگر جفت  کرد ٣باهوش ،کمترين اشتباه را داشتند

 ٤راهروهاي نادرست  شدند کند ذهن موشهايي را که چندين بار وارِد ،مشابه

نسل از موش هـا ادامـه داده    ٢١اين روند طي  .ناميد و با يکديگر جفت کرد

هشتم به بعـد ديگـر عمـالً      تريون متوجه شد که تقريباً  از نسلِ .اين آزمايش بسيار ارزشمند بود نتايجِ .شد

به اين معنا کـه همـه    .دو گروه موش ها وجود ندارد مارپيچ  بينِ يادگيريِ هيچ گونه اشتراکي در عملکرِد

کـودن  _ آنها نيز نسبت به باهوش ترين موشهاي مارپيچ  باهوش حتي کندذهن ترينِ –ي موشهاي مارپيچ 

   .بهتري داشتند عملکرِد

  

ژنتيکي  واملِبه ع ،به وضوح نشان داد که تنوع در برخي از خصوصيات ) ١٩٤٠(يافته هاي تريون 

بيشتر نشان داد که در واقع آنچه ارثي  تحقيقاِت .با اين وجود مساله به اين سادگي هم نيست .مربوط است

 ٣٠موش هاي باهوش و کند ذهن را در   ) ١٩٤٩( ٥سرل .موش ها نبود يادگيريِ يِبود تفاوت در تواناي

دو گروه موش ها در آزمايش هاي مربوط به انگيزه نيز به  .ديگر نيز با يکديگر مقايسه کرد آزمايشِ

                                                 
١  Tryon  

٢  maze  :از ماز معموالً   .يک سري جاده يا راهرو است که بعضي از آنها بسته و برخي به سوي هدفي باز است: دهليز  ،مارپيچ

نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري (  .توانايي انسان يا حيوان در يادگيري از راه تجربه استفاده مي شود ميزاِن براي سنجشِ

  )نژاد 

٣  maze –bright  

٤  maze-dull    

٥  Searle    
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سيرله از مجموعه يافته هاي  .همان اندازه ي آزمايش  هاي مربوط به يادگيري با يکديگر تفاوت داشتند

دليل اينکه يک سري از موش ها راهروهاي صحيح را بهتر از { اين آزمايش ها چنين نتيجه گرفت که 

باالتري از موش هاي  موش هاي باهوش انگيزه ي غذاييِ} بوده است که سايرين مي آموختند اين 

ً  تواناييِ در واقع سيرله نشان داد که توانايي يادگيري { . ١باالتر  يادگيريِ کندذهن داشتند و نه صرفا

  }  .موش ها به آن اندازه هم که تريون تاکيد مي کرد ارثي نيست

  

نمي   )١٩٤٠(از آزمايش هاي تريون  ،به اين ترتيب

محيطي بي  توان چنين نتيجه گرفت که عواملِ

در يک )  ١٩٥٨(   ٢و زوبک کوپر .اهميت هستند

موشهاي باهوش و کند ذهن را براي  ،سري آزمايش

 .فلزي پرورش دادند مدتي در قفس هاي مشبِک

 محيطيِ تعدادي از اين قفس ها داراي امکاناِت

( و دسته اي ديگر از قفس ها فاقد هر گونِه امکانات بودند ) ديداري  سکوها و امکاناِت مثلِ( مناسب 

يادگيري موش  در قفس هاي بي امکانات عملکرِد .نتيجه ي اين آزمايش بسيار جالب بود .)ساده  قفسِ

 در حاليکه در قفس هاي با امکاناِت .توجهي بهتر از موش هاي کند ذهن بود قابلِ هاي باهوش به مقدارِ

 محيِط ،در واقع .هيچ تفاوتي وجود نداشت ،يادگيري موش هاي باهوش و کندذهن عملکرِد بينِ ،مناسب

خود نسبت به موش هاي باهوش  مناسب باعث شد که موش هاي کندذهن بتوانند بر  کندذهني ژنتيکيِ

   .٣غلبه کنند

                                                 
  م  – .مقداري غذا به عنوان پاداش قرار داده شده بود ،زيرا در انتهاي راهروهاي صحيح  ١

٢  Cooper & zubek    

  [١٣] [١٢] [١١]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ٣



 
١١٧   

بي  

 

  

 

ن 

ک 
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  :يادداشت هاي مترجم 

با اين . ترجمه شده است» تطور« و همچنين » فرگشت « ، »تکامل « فارسي،  اين واژه در زباِن [١]

» تکامل « زيرا دو واژه ي . درست تر است» تطور « اين سه معادل، واژه ي  وجود بايد گفت که از مياِن

زيستي،  از نظر لفظي به معناي روز به روز کامل تر شدن مي باشد، در حالي که از ديدگاِه» فرگشت « و 

در واقع، . مطلوب نيست تکامل به هيچ وجه به معناي روز به روز کامل تر شدن و يا رسيدن به يک کمالِ

. دارويني بيشتر به معناي  تغيير و دگرگوني است و نه تکامل واژه ي تکامل در زيست شناسي و ديدگاِه

با . زنده مي باشد موجوداِت پيچيده تر شدن و کاراتر شدِن اين تغييرات و دگرگوني ها، غالباً  به سمِت

در مجموع، به نظر مي رسد واژه ي . اين وجود استثناهايي وجود دارد که اين قاعده را نيز نقض مي کند

زيستي نزديک  تکاملِ در مقايسه با دو واژه ي ديگر به مفهومِ) ديگر شدن  از طوري به طورِ( » تطور « 

  .تر باشد

يک جمعيت از يک نسل به  ژنيِ عبارت است از تغيير در بسامِدEvolution ) ( به زبان فني، تکامل " 

  "  ١.ديگر

  

  ) :  nature and nurture( سرشت و پرورش  [٢]

سرشتي  و  در مورد مساله سرشت و پرورش آنچه مساله را پيچيده تر مي کند اين است که عواملِ

دقيق  به عبارِت. ديگر با يکديگر تعامل دارند تربيتي، خود نيز بر يکديگر تاثير مي گذارند يا به عبارِت

کامل از يکديگر جدا  محيطي و ژنتيکي را به طورِ امروزه ديگر قادر نيستيم همانند گذشته عواملِ" تر، 

محيطي و  وسيعي از شواهد و مدارک حاکي از وجود تعامل و تاثير متقابل ميان عواملِ حجمِ. فرض کنيم

رفتاري بکار ميروند، خود  ق تر، بسياري از شاخص هاي محيطي که در علومِدقي به عبارِت. ژنتيکي است

                                                 
   ٣١٢صفحه ي  –نظر جهاددانشگاهي مشهد  –ترجمه ي دکتر وهاب زاده  –نقل از سوسيوبيولوژي اثر ادوارد ويلسون   ١
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 والدين يک عاملِ فرزندان توسِط براي مثال تا چندي قبل پرورشِ! ژنتيکي تاثير مي گيرند  از عواملِ

با اين حال، امروزه شواهد و مدارک نشان مي دهد که تفاوت هاي . مطلق در نظر گرفته مي شد محيطيِ

فرزندان نيز  تفاوت هاي ژنتيکي مياِن. فرزندانشان تاثير مي گذارد والدين در برابرِ ژنتيکي، بر رفتارِ

بيشتري دارند،  براي مثال والديني که در خانه کتاب هاي. ممکن است در اين زمينه نقش داشته باشد

کتاب  بهتري دارند، اما اين همبستگي لزوماً  به معناي آن نيست که داشتنِ فرزندانشان در مدرسه عملکرِد

ارثي ممکن است بر  عواملِ.کودکان در مدرسه است بهترِ محيطي براي عملکرِد هاي زياد  در خانه علِت

کتابهايي که آنان در خانه دارند و هم با  والدين موثر واقع شوند، که اين صفات هم با تعداد صفاِت

ژنتيکي در بسياري از شاخص  همچنين معلوم شده است عواملِ. آنها رابطه دارد فرزنداِن تحصيليِ پيشرفِت

 به عبارِت. نقش دارند... دوره ي کودکي، رويدادهاي زندگي و حوادِث هاي به ظاهر محيطي، نظيرِ

  . شخصي خود را مي آفرينند کي، تجربياِتژنتي ديگر، اشخاص تا حدي به داليلِ

صفحه  –سوم  چاپِ –نشر مهتاب  –ترجمه ي دکتر نيکخو و آوادي يانس  –رابرت پالمين و همکاران  رفتاري اثرِ ژنتيِک: منبع 

 ٢٠ -١٩ي 
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  : به سه تعريف اکتفا مي کنيم » محيط « براي مفهوم  [٣]

ً  محيط  .١ به عوامل و نيروهاي خارج از فرد که مي توانند در رفتار او موثر واقع شوند اصطالحا

 . گفته مي شود

اوضاع، نيروها و احوالي که از  محيط عبارت است از تماميِ: اگر بخواهيم دقيق تر سخن بگوييم  .٢

 .راه محرک ها بر فرد اثر مي گذارند

طبيعي، توليدي و  پيچيده اي از عناصرِ است از ترکيبِ باز هم دقيق تر محيط عبارت به عبارِت .٣

منظور از عناصر اجتماعي، تعدادي ارزش هاي فرهنگي، اخالقي، . اجتماعي در زندگي بشر

 .شخصي و روابط ميان مردم  مي باشد

  نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد 

  

 

  چيست ؟ » ) species ( گونه «  منظور از اصطالحِ [٤]

چنانچه .  جانداران، اين اصطالح معموالً  کوچکترين طبقه اي است که بکار برده مي شود در طبقه بنديِ

دو جاندار بتوانند با يکديگر آميزش جنسي داشته باشند و فرزند متولد شده از اين آميزش نيز خود قادر 

ري که وجود دارد اين است نکته ي ديگ. به توليد مثل باشد اين دو موجود در يک گونه قرار مي گيرند

طبيعي با يکديگر  مصنوعي، با يکديگر آميزش کنند، اما در شرايِط که برخي جانداران قادرند در شرايِط

  . در اين شرايط نيز، اين دو جاندار، از يک گونه بشمار نمي روند. آميزش نمي کنند

 –نو  نشرِ –نفرآبادي ماه طلعِت –بارنت ترجمه ي دکتر باطني زيست شناسي اثر آنتوني  با  اندکي تغيير از انسان به روايِت نقل

  سوم چاپِ
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( الورنس اسلوبودکين  يکي از بوم شناسان به نامِ. دگرگوني هستند همه ي محيط ها پيوسته در حالِ [٥]

اين چهار الگو عبارتند از . گفته است که چهار الگوي دگرگوني بر همه ي محيط ها چيرگي دارد) ١٩٦٨

. رويدادهاي محيطي انواعِ تکرار، مقدار و دوامِ تازگي، تعداد دفعاِت الگوهاي دگرگوني از نظرِ: 

مثل دارد لزوماً  آن ارگانيسمي نيست که در برهه اي از  ارگانيسمي که بهترين بخت را براي بقاء و توليِد

واکنش در  زمان به کامل ترين شکل خود را با محيطش تطبيق داده باشد، بلکه ارگانيسمي است که تواِن

در اين ميان به نظر مي رسد، . شيوه هاي انعطاف پذير براي خود حفظ کرده باشد محيط را به انواعِ برابرِ

بسيار خوبي برخوردار  يادگيري بسيار باال از موقعيِت تواناييِ جانوران به دليلِ ايسه با سايرِانسان ها در مق

  . باشند

  ١٣٧صفحه ي  –پنجم  چاپِ –ثالثي نشر علمي  فرهنگي اثر بيتس، پالگ ترجمه ي محسنِ نقل از انسان شناسيِ

  . است»  ميليون سال «  عدد هاي نوشته شده در جدول باال، در مقياسِ 

  

[٦] variation : به . اعضاي گونه ها مي باشد در زيست شناسي به معناي تفاوت بينِ. تنوع، تغيير

 .يک گونه تنوع گفته مي شود يک خانواده يا افراِد افراِد دقيق تر، به تفاوت هاي بينِ عبارِت

    ١صفحه ي  –نشرِ بنفشه  –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ. نقل از مباني ژنتيک
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[٧] Inheritance  :  هم واژه يheredity  و هم واژه يinheritance  و گاهي ( » وراثت « هر دو

 مفهومي تفاوِت اين دو واژه از لحاِظ اگر مته به خشخاش نگذاريم، بينِ. ترجمه شده اند) » توارث « 

  : به طور کلي وراثت بر دو نوع است . مالحظه اي وجود ندارد قابلِ

خود را از نسلي  صفاِت –اعم از انسان، حيوان و گياه  –زنده  موجوداِت تمامِ :وراثت بيولوژيک  .١

از اين رو، به اين نوع .ژن ها صورت مي گيرد اين انتقال از طريقِ. به نسل ديگر انتقال مي دهند

بيولوژيک به وجود آورنده ي تمامي ويژگي هاي  وراثِت. نيز گفته مي شود انتقال، انتقال ژنتيکي

 .   ارثي تاثير مي گذارد صفاِت عالوه بر اين، محيط نيز بر اکثرِ. يک فرد نيست

از لحظه ي تولد به بعد، انسان بسياري از چيزها را تجربه مي کند، ياد مي گيرد  :فرهنگي  وراثِت .٢

 فرهنگيِ عه ي اين آموخته ها و تجربه ها به وجود آورنده ي وراثِتمجمو. و به خاطر مي سپارد

 . انسان است

 روانشناسي و روانپزشکي دکتر پورافکاري نقل با اندکي تغيير از فرهنِگ -

  
 [٨] fittness : داده » شايسته«  تکاملي، به ويژگي هايي لقبِ در ديدگاِه. برازندگي، تناسب، صالحيت

مثالً  قد بلند براي زرافه، ويژگي است که براي زرافه . مي شود که به بقا و توليد مثل فرد کمک کنند

همانطور که ممکن است . زرافه کمک مي کند مثلِ شايستگي به همراه مي آورد زيرا به بقا و توليِد

به . مثل است تا شايستگي جسماني وليِدحدس زده باشيد، منظور از شايستگي، بيشتر شايستگي در بقا و ت

سانتيمتر باشد، اما  ١٢٥کيلومتر بدود و وزنه بلند کند و دور سينه اش  ١٦اين ترتيب اگر مردي روزي 

توجه کنيد که منظور از اين .  او صفر باشد، از ديدگاه تکاملي، شايستگي او صفر است اسپرمِ ميزاِن

  . قي نيستاخال اصطالح، به هيچ وجه ارزش گذاريِ

اثر جانت شيبلي هايد ترجمه ي  –نقل با اندکي تغيير از روانشناسي زنان -دکتر صاحبي  استناديِ نقل با اندکي تغيير از فرهنِگ

  ٦٦ارجمند صفحه ي  –نشر آگه  –خمسه  دکتر اکرمِ
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[٩] adaptation  :  مثل  ساختماني يا رفتاري که از نظر بقا و توليِد هر گونه تغييرِ: سازگاري، انطباق

  . اهميت باشد حائزِ

  روانشناسي و روانپزشکي دکتر پورافکاري نقل از فرهنِگ

  

  ) :  selective breeding( توليد مثل انتخابي  [١٠]

 در ادامه به توضيحِ. اشتباه نشود Cross breedingو  inbreedingدقت کنيد که اين مفهوم با مفاهيم 

  : جداگانه ي اين اصطالحات مي پردازيم 

در جفت گيري انتخابي پدر و مادر از يک گونه )  selective breeding(  :توليد مثل انتخابي  .١

 .هستند اما لزوماً  با يکديگر از نظر ژنتيکي ارتباط خويشاوندي ندارند

افرادي از يک گونه که از نظر ژنتيکي  جفت گيري مياِن ) : inbreeding( توليد مثل بين خودي .٢

 .مثال جفت گيري خواهر و برادر با يکديگر. خويشاوند هستند

دو گونه ي متفاوت با يکديگر مثال  جفت گيريِ) : Cross breeding(   توليد مثل بين گونه اي .٣

 .ً اسب با االغ
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. فرد نيز از محيط تاثير مي گيرد برخي سيستم هاي حياتيِ امروزه معلوم شده است که حتي عملکرِد [١١]

 بيناييِ سيستمِ نهاييِ تحقيقات نشان داده است که عملکرِد. بينايي را در نظر بگيريد به عنوان مثال سيستمِ

اوليه ي  دوراِن وي در خاللِ اطراِف ديداريِ محيِط زيادي به واسطه ي کيفيِت بزرگسال تا حدوِد يک فرِد

پس از  حساسِ تحولِدوره ي  کلمه بايد گفت که در طولِ به معناي واقعيِ. ز تولد تعيين مي شودپس ا

خطوط «  اين مطلب بايد بگوييم، درست است که بيشترِ در توضيحِ. ما ياد مي گيريم که ببينيمتولد، 

پيدا مي کنند،  خود را پيش از تولد مناسبِ که نورون ها را به هم وصل مي کنند، جايگاِه»  ارتباطي 

 محيِط نوزادي و تحت تاثيرِ دوراِن در طولِ) مربوط به بينايي ( پيوند هاي سيناپسي  نهاييِ ليکن پااليشِ

 دوره هاي حساسِ سيستم هاي حسي و حرکتي نيز در خاللِ سايرِ. فرد صورت مي گيرد اطراِف حسيِ

 بدين ترتيب، مغزِ. اصالح و تعديل قرار مي گيرند اطراف مورِد اوليه، به سادگي تحت تاثير محيِطکودکيِ

بائر، . ( آن رشد مي کنيم ژن ها، بلکه  متاثر از دنيايي است که دروِن ما انسان ها نه تنها محصولِ

  )  ١٩٩٦کونوروس، پاراديزو  

 چاپِ –نشر ني  –حمديان حميدرضا آقا م –برآبادي  تامس موري هانس ترجمه ي حامِد –انسان  تحولِ نقل از نظريه هاي نوينِ

   ١٢١صفحه ي  –اول 

 

 
 
 
 

 

 آکسون هاي مغزِ گسترشِ ، ميزاِنمقابل در شکل

متفاوت پرورش يافته اند  موش هايي که در دو محيِط

با  قفسِ -بي امکانات  قفسِ.  ( باهم مقايسه شده است

  ) امکانات 
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حيوانات را مي پذيريم، اما  سايرِ رفتارِ هيچ مشکلي، تبيين هاي زيست شناختيِ ما معموالً  بدوِن [١٢]

فرض کنيد يک . متفاوتي داشته باشيم خودمان احساسِ چنين تبييني از رفتارِ ممکن است در مورِد

ً  انعکاسِ روانشناسِ  الگوي فعاليت در محلِ زيستي به شما بگويد خشمي که تجربه مي کنيد منحصرا

مخالف احساس مي کنيد نتيجه ي فعاليت در  عاطفي که نسبت به جنسِ شماست و جذابيِت ز مغزِخاصي ا

اين مطلب بايد بگوييم که  آيا حاضريد اين تبيين ها را بپذيريد ؟ در توضيحِ. ديگري از مغزتان است محلِ

  :زيست شناختي وجود دارد  به طور کلي، دو نوع تبيينِ

 مغز يا بدن، موجبِ در اين گونه موارد، خصوصياِت .ر مي شوندرفتا زيستي که موجبِ عواملِ .١

 نور زياد و ترشحِ مردمک چشم در اثرِ براي مثال مي توان به منقبض شدِن. خاصي مي شوند رفتارِ

 .آب ليموي ترش اشاره کرد چشيدِن بزاق هنگامِ

زيستي مي  يک علِتدر اين گونه موارد . يک رفتار را تسهيل مي کنند زيستي که انجامِ عواملِ .٢

براي مثال، اگرچه الگوي فعاليت در . رفتاري را ايجاد کند قطعيِ وقوع، نه ضرورِت تواند امکاِن

پرخاشگرانه را افزايش مي دهد، اما بسته به اينکه فرد چه  رفتارِ ارتکابِ ناحيه اي از مغز احتمالِ

. حمله کرده يا حمله نکند ادراکي از پيامدهاي چنين رفتاري داشته باشد ممکن است به کسي

 انگيزه ي جنسيِ فرد ممکن است منجر به افزايشِ هورمون هاي جنسي در خوِن همچنين افزايشِ

ديگر  اجتماعي و عواملِ گذشته، زمينه ي رايجِ فرد وابسته به تجربياِت واقعيِ فرد شود اما رفتارِ

به . ، هنوز هم زيست شناختي استشما رفتارِ با اين وجود بايد بدانيد که تبيين کاملِ. ( است

فعلي  شما از موقعيِت ادراِک. مغز نشان مي دهند گذشته تاثيراتشان را توسِط ديگر تجاربِ عبارِت

 . )مغزي است نيز يک فعاليِت

 
پاسخ به اين سوال، جنگ و جدل هاي  مدت هاست که بر سرِ آيا انسان، داراي غريزه است ؟ [١٣]

 به نظر مي رسد بيِ. کامالً  روشني براي آن يافت نشده است با اين وجود هنوز پاسخِ. فراواني وجود دارد
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 با در نظر گرفتنِ. باشد» غريزه « واژه ي  اين سوال، بيش از هر چيز ناشي از معناي مبهمِ پاسخ ماندِن

  :دو حالت وجود دارد . مساله را روشن کردباال، مي توان تا حدي  توضيحاِت

در نظر بگيريم، تقريباً  مي » رفتار مي شوند  زيستي که موجبِ عواملِ « اگر غريزه را به مثابه ي  

 :زير توجه کنيد  به متنِ. توان گفت که انسان هيچ گونه غريزه اي ندارد

ممکن است . ا هيچ غريزه اي ندارندزيست شناسان و جامعه شناسان توافق دارند که انسان ه بيشترِ" 

غريزي انجام مي دهيم ؟ اگر کسي مشتي  سوال کنيد آيا چيزهاي بسياري وجود ندارند که ما به طورِ

غريزي چشم بر هم نمي زنيم و خود را عقب نمي کشيم ؟ در پاسخ  به سوي ما حواله کند، آيا به طورِ

. بکار برده شود، اين نمونه ي يک غريزه نيستدقيق  غريزه به طورِ بايد گفت که،  اگر اصطالحِ

علمي درک مي شود، يک الگوي زنجيره اي و پيچيده از رفتار است  غريزه آن گونه که در ديدگاِه

 عصبيِ سيستمِ" معاشقه ي بسياري از حيوانات با  در اين معنا آدابِ. مي شود تعيينژنتيکي  که به طورِ

فوق العاده پيچيده اي براي جفت گيري  آبنوس، مجموعه آدابِ مثالً  ماهيِ. غريزي است" ابتدايي تر 

چشم يا کنار  اما به هم زدِن)  ١٩٧٤تين برگن . ( آن رفتار کنند دارد که نر و ماده هر دو بايد طبقِ

اين عمل . ک غريزهانعکاسي است، نه ي يک ضربه ي پيش بيني شده، يک عملِ سر در برابرِ کشيدِن

بنابراين سخن گفتن از آن به . زنجيره اي و پيچيده ساده است، نه يک الگوي رفتارِ تنها يک واکنشِ

 .آن نادرست است دقيق و علميِ غريزي به مفهومِ عملِ عنواِن

يک رفتار را تسهيل مي  زيستي که انجامِ عواملِ«  ِاگر غريزه را به معناي دوم يعني  به  عنوان 

  .بيشماري است در نظر بگيريم، مي توان گفت که انسان داراي غرايزِ» د کنن

  :منبع 

  ١٥ -١٤نشر دانشگاه شاهد صفحه ي –کاالت  ترجمه ي دکتر بيابانگرد  روانشناسي فيزيولوژيِک .١

 ٦١ -٦٠صفحه ي  –بيستم  چاپِ –نشر ني  –ترجمه ي منوچهر صبوري  –اثر آنتوني گيدنز  –جامعه شناسي  .٢

 



 
م  ١٢٧ فصل چهارم: ان   مبمباني شناخت انسا

   

 

تيک 

 

ژنت    

   رم

        

   

چهال 

        

فصل  
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  : چهارمفهرست فصل 

 
 ١٢٧ ...................................................................................................................... کيژنت :چهارم فصل

 ١٢٨ .................................................................................................................... : چهارم فصل فهرست

 ١٢٩ .................................................................................................................................... : کيژنت

 ١٣٠ .................................................................. شود؟ يم منتقل بعد نسلِ به ينسل از ها يژگيو و اتيخصوص چگونه

 ١٣٣ ............................................................................................... ؟ شوند يم ديتول چگونه ديجد يها سلول

 ١٣٤ ...................................................................................................................................... : وزيم

 ١٣٥ ..................................................................................................................................... : توزيم

 ١٣٦ ........................................................................................... ؟ دهد يم رخ چه يجنس مثلِ ِديتول هنگامِ در

 ١٣٧ ................................................................................................... ؟ شود يم نييتع چگونه فرزند ِتيجنس

DNA : .................................................................................................................................. ١٣٨ 

 ١٤٢ ........................................................................................................................ ؟ هستند چه ها ژن

 ١٤٤ ....................................................................................................................................... : آلل

 ١٤٥ .................................................................................................................... : مغلوب و غالب حالِت

 ١٤٨ ........................................................................................................................ : پينوتف و پيژنوت

 ١٥٠ .................................................................................................................................... : جهش

 ١٥٣ .................................................................................................................. : وراثت سمِيمکان:  مندل

 ١٥٦ ................................................................................................................................... : دوقلوها

 ١٥٩ ............................................................................................................................ :يرفتار ِکيژنت

 ١٥٩ ............................................................................................................................ :يرفتار ِکيژنت

 ١٦١ ............................................................................................................................ : يريپذ توارث

 ١٦٩ .................................................................................................................... : مترجم يها ادداشتي
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  : ١ ژنتيک

يک )  ١٨٥٩( داروين  طبيعيِ نظريه ي انتخابِ

 مکانيسمِ محدوديت بزرگ داشت و آن مبهم بودِن

داروين نمي توانست به اين  ،از اينرو. وراثت بود

سوال پاسخ دهد که چگونه خصوصيات و ويژگي 

  .بعد منتقل مي شود ها از نسلي به نسلِ

داروين  علم در مورِد تاريخِ عجيبِ يکي از اتفاقاِت

به اين شکل که در مجموعه ي  .رخ داده است

دست نوشته اي وجود دارد  ،داروين شخصيِ وسائلِ

به نظر ! باال در آن نوشته شده است پرسشِ که پاسخِ

مي رسد که داروين يا آنرا نخوانده يا پس از 

اين دست  .خواندن به آن اعتنايي نکرده است

 ٢گرگور مندل گمنام به نامِ يک کشيشِ نوشته از طرِف

در اين قسمت تالش مي . براي داروين ارسال شده بود

نع پاسخي قا ،کنيم براي پرسش مورد عالقه ي داروين

   .کننده بيابيم

                                                 
١   Genetics : ِوي اين کلمه را براي توضيحِ. بکار برده شد ١٩٠٧ بيتسن در سالِ کلمه ي ژنتيک اولين بار توسِط. وراثت علم 

شاخه ي جديدي از زيست شناسي به کار برد  در اين علم بررسي مي شود که چگونه گياهان، حيوانات و انسان ها ويژگي ها و 

کارپ ترجمه ي دکتر  –جونز  اثرِ. نقل از مباني ژنتيک. ( بعد منتقل مي کنند به نسلِژن ها از نسلي  خصوصيات را از طريقِ

  ) ١صفحه ي  –بنفشه  نشرِ –فارسي و دکتر شهرياري 

٢  Gregor Mendel  
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  بعد منتقل مي شود؟  به نسلِ چگونه خصوصيات و ويژگي ها از نسلي

براي مثال مي توان به . مختلفي دارند اين سلول ها انواعِ .ساخته شده است ١انسان از تريليون ها سلول بدِن

سلول هاي چربي و سلول هاي عصبي اشاره  ،سلول هاي ماهيچه اي ،سلول هاي خوني ،سلول هاي پوستي

با اين وجود اکثر اين سلول ها  .مخصوص به خود هستند هر گروه ازاين  سلول ها داراي وظايِف .کرد

در هسته  .در ساختمان خود داراي بخشي به نام هسته مي باشند ،فارغ از اينکه چه وظيفه اي به عهده دارند

 سازيِذخيره  کروموزوم ها مسئولِ  .وجود دارد ٢کروموزوم تعدادي مولکول به نامِسلول  هري 

   .٣ژنتيکي  هستند اطالعاِت

    ) .کروموزوم را در هسته ي سلول مشاهده مي کنيدعدد  ٤در شکل مقابل  (

   

                                                 
١  cell  :استانسفيلد  نقل از ژنتيِک. ( زنده از يک يا چند سلول ساخته شده است هر موجوِد. حيات است سلول کوچکترين واحِد

  ) ١صفحه ي  –آييژ  نشرِ –ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر محمدي، دکتر معتمدي  –الرود  –

٢  Chromosome  

 [١]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ٣
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به عنوان . کروموزوم ها از گونه اي به گونه ي ديگر متفاوت است تعداِد

  )  .به نمودار مقابل نگاه کنيد(  .کروموزوم است ٤٦مثال انسان داراي 

  

  

  

  

  

  

کروموزومي که پس از آن  ،١شماره ي  کروموزومِ را به عنواِن ١ارگانيسم ً بزرگترين کروموزومِ معموال

کروموزوم را بر  ٤٦اگر بخواهيم اين  .در نظر مي گيرند.. .و ٢شماره ي  از همه بزرگتر است کروموزومِ

شکل و اندازه ي ظاهري شان دسته بندي کنيم متوجه  حسبِ

مي شويم که اين کروموزوم ها دو تا دو تا از نظر شکل و 

کروموزوم ها اين چنانچه حال  .نداندازه شبيه به يکديگر هست

منظم ) از بزرگترين به سمت کوچکترين (  اندازه را به ترتيبِ

  شکلِدر (  .دست مي يابيم  ٢کاريوتيپ کنيم به شکلي به نامِ

  )  کاريوتيپ يک انسان مذکر را مشاهده مي کنيدمقابل 

داده دو کروموزومي که در کنار هم قرار  ،در يک کاريوتيپ

شکل و اندازه همانند بوده و از الگوي مشابهي برخوردارند و به آنها کروموزوم هاي  از نظرِمي شوند 

                                                 
١  organism  :[٢]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد . زنده موجوِد  

٢  karyotype : ِتعداد، شکل و اندازه شان منظم شده اند کاريوتيپ گفته مي  به مجموعه اي از کروموزوم ها که بر اساس

  ) ١٧صفحه ي  –بنفشه  نشرِ –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ. نقل از مباني ژنتيک.( شود

کروموزوم هاي برخي  در نمودار مقابل تعداِد 

به . زنده با يکديگر مقايسه شده است موجوداِت

آفتابگردان، گربه، ُپف  ترتيب نخود فرنگي، گلِ

  .ماهي، انسان و سگ
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 ديگر مي توان گفت هر فرد داراي دو کپي از کروموزومِ به زباِن .گفته مي شود) همتا ( همولوگ 

عدد  ٤٦به اين ترتيب بهتر است بجاي  .١مي باشد.. .و ٢شماره ي  دو کپي از کروموزومِ ،١شماره ي 

 جفت  به اين نوع موجودات که کروموزوم هايشان به صورِت. جفت کروموزوم ٢٣کروموزوم بگوييم 

در سلول هاي  .ديپلويد است انسان نيز يک موجوِد .ه مي شودگفت  ٢ديپلويد اصطالحاً  موجوداِت است

سلول . بدن است هاي٣و آن سلول هاي جنسي يا گامتتنها يک استثناء وجود دارد موجودات ديپلوئيد 

تنها داراي  ،جفت کروموزوم ٢٣به جاي يک موجود ديپلوئيد  ساير سلول هاي بدِن هاي جنسي بر خالِف

   .گفته مي شود ٤ها اصطالحاً  سلول هاي هاپلويد به اين سلول .هستندعدد کروموزوم  ٢٣

از ديپلوئيد  يک سلولِچپ متعلق به  تصوير سمِت .دو کاريوتيپ را مشاهده مي کنيد زيروير  ادر تص{ 

  } .ديپلوئيد از يک فرد مونث مي باشد يک فرد مذکر و تصوير سمت راست متعلق به يک سلولِ

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .يکديگر هستندهمانطور که در ادامه ي بحث خواهيد ديد، کروموزوم هاي همولوگ، کامالً همسان نيستند بلکه تنها شبيه   ١

٢  diploid   : ) دوال  (  

٣  Gametes  : گامت ها همان سلول هاي اسپرم در مردان و سلول هاي تخمک .نيز گفته مي شود» گامت « جنسي به سلول هاي

  .در زنان مي باشند

٤  haploid  :منفرد  



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٣٣  

هنگامي که خود را با گونه هاي ديگر مقايسه  مي 

کنيم، متوجه برخي شباهت هاي ناخوشايند مي شويم 

خود با  DNA%  ٩٨به عنوان مثال انسان در ! 

از اين شگفت آورتر اينکه !  ١شامپانزه سهيم است

 شيميايي شباهِت برخي از ژن هاي ما از نظر ساختارِ

کاربرد اين يافته ها در اين . دارد ٢بيش از حدي به ژن هاي نوعي کرم شب تاب به نام کائنورهاب ديتيس

ر گذشته اي بسيار دور تکامل مشترک د موجودات از يک جِد ست که نشان مي دهند انسان ها و سايرِ

   ) ١٩٩٧  ٤ويد ( ٣.يافته اند

البته (  .کروموزوم وجود دارد) جفت  ٢٣(  عدد ٤٦انسان،  بدِن تا به اينجا نشان داديم که در هر سلولِ

انسان ثابت نبوده و پيوسته  سلول هاي بدِناما همانطور که همه مي دانيم تعداِد .)به جز سلول هاي جنسي 

حال اين سوال پيش مي آيد که اين سلول  .سلول هايي مي ميرند و سلول هاي جديدي توليد مي شوند

  .هاي جديد چگونه توليد مي شوند

  سلول هاي جديد چگونه توليد مي شوند ؟  

 به اين عمل اصطالحاً  تقسيمِ. بدست مي آيند سلول هاي قديمي شدِن تقسيمِ سلول هاي جديد از طريقِ

اولي براي سلول هاي  .ميوز و ميتوز: سلولي وجود دارد  تقسيمِ دو نوع فراينِد .سلولي گفته مي شود

   .جنسي و دومي براي سلول هاي غير جنسي

                                                 
  [٣]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ١

٢ Caenorhabditis elegans   

 [٤]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد  ٣

Wade ٤  
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 :  ١ميوز

سلولي است که طي آن سلول هاي  نوعي تقسيمِ

توليد مي ) يعني اسپرم ها و تخمک ها ( جنسي 

ديپلويد به نام  ولِطي اين فرايند نوعي سل .شوند

 طي مراحلي در مردان تبديل به سلولِ ٢جرم سلولِ

 .تخمک مي شود اسپرم و در زنان تبديل به سلولِ

 ميوز يک سلولِ از آنجايي که طي فراينِد

هاپلويد تبديل مي شود به  به چند سلولِ ،ديپلويد

   .نيز گفته مي شود ٣کاهشي سيمِتق ،فرايند ميوز

  : ميوز  طي فراينِد

  .سلول اسپرم توليد مي شود ٤جرم در مردان  از هر سلولِ 

 سلول تشکيل مي شود که معموالً  تنها يکي از آنها تبديل به سلولِ ٤جرم در زنان  از هر سلولِ 

  .تخمک مي شود

                                                 
١  meiosis  :ِسلول هاي حاصل از  کروموزومِ متوالي مي باشد که طي آن تعداِد اختصاصيِ سلوليِ ميوز متشکل از دو تقسيم

ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر  –الرود  –استانسفيلد  نقل از ژنتيِک. ( کاهش مي يابد)  n( به هاپلوئيد )  n ٢( ديپلوئيد 

  ) ١٠صفحه ي  –آييژ  نشرِ –محمدي، دکتر معتمدي 

٢  germ cells  [٥]   به انتهاي فصل  رجوع کنيد  

٣  reductional division  :ِ( گامتي  حالِت به تعداد کروموزومِ) ديپلوئيدي ( زيگوتي  حالِت طي ميوز تعداد کروموزم

  . به همين دليل به ميوز تقسيم کاهشي نيز گفته مي شود. کاهش مي يابد) هيپلوئيدي 

  ٢١صفحه ي  –بنفشه  نشرِ –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ. نقل از مباني ژنتيک



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٣٥  

همچنين الزم است . ميوز يک فرايند دو مرحله اي ست مقابل مالحظه مي کنيد همانطور که در شکلِ

   .١روي مي دهد) جنسي  غدِد( اد ها ميوز تنها در گن بدانيد که فراينِد

  :  ٢ميتوز

سلول  طي آن سلولي ست که نوعي تقسيمِ

در هنگام   .٣هاي غيرجنسي توليد مي شوند

ديپلويد  دو سلولِ ديپلويد به هر سلولِ ميتوز

  )شکل مقابل (.٤ي شودتقسيم م

  

  

  

  

  

مي فهميم  ميوز و ميتوز را تنها زماني به طور کاملِ بايد بدانيد که فراينِد ،همه ي آنچه گفته شد عالرغمِ

توليدمثل مي  فراينِد از اين رو در ادامه به توضيحِ. توليد مثل بررسي کنيم که آنها را در ارتباط با فراينِد

   .پردازيم

                                                 
ميوز، بايستي بيضه ها و تخمدان هاي موجودات را مورد بررسي  فراينِد تقسيم از طريقِ سلول هاي در حالِ براي پيدا کردِن  ١

  ) ٢١صفحه ي  –بنفشه  نشرِ –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ. نقل از مباني ژنتيک.( قرار دهيم

٢  Mitosis  
به  م –. هسته ي سلول بدانيم نه خود سلولالبته اگر بخواهيم دقيق تر سخن بگوييم بايد ميوز و ميتوز را فرايند هاي تقسيم   ٣

  [٦]   انتهاي فصل  رجوع کنيد

  . نيز گفته مي شود)  somatic cells( به سلول هاي غيرجنسي اصطالحاً  سلول هاي تني   ٤



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٣٦  

  چه رخ مي دهد ؟ ١جنسي مثلِ توليِد در هنگامِ

اين سلول ها به طور  .٢بالغ داراي سلول تخمک مي باشد بالغ داراي سلول هاي اسپرم و يک زِن يک مرِد

 اسپرم و يک سلولِ صورت مي گيرد يک سلولِ ٣وقتي لقاح .ميوز بدست آمده اند جداگانه طي فراينِد

همانطور که پيش تر گفتيم  .ي دهندم ٤يک تخم يا زيگوت تخمک با يکديگر ترکيب شده و تشکيلِ

در  .عدد کروموزوم مي باشند ٢٣يعني  تنها داراي  ،هستند)  n( اسپرم و تخمک هر دو هاپلويد  سلولِ

 موجود در تخمک جفت شده و تشکيلِ کروموزومِ ٢٣موجود در اسپرم با  کروموزومِ ٢٣  ،لقاح هنگامِ

از  .اين سلول همان تخم يا زيگوت است .جفت کروموزوم مي دهند ٢٣با )  ٢n( ديپلويد  يک سلولِ

ميتوز  .را تکثير کند) زيگوت ( اينجا به بعد نوبت به فرايند ميتوز مي رسد تا سلول ديپلويد توليد شده 

مي  اصلي بسيار زيادي کپي از روي تخمِ تعداِد توليِد رشد مکرراً  رخ مي دهد و باعِث دوراِن در سراسرِ

  .٥فرد جديد مي گردند بدِن مختلِف وظايِف انجامِ اين سلول ها عهده دارِ .شود

                                                 
  [٧]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد ؟ !شايد اين سوال پيش بيايد که مگر توليد مثل غير جنسي هم وجود دارد   ١

ارتباط  اين سلول ها پلِ. ظريف باشد اين دو سلولِ آنچه که از نسلي به نسلي ديگر منتقل مي شود هر چه که باشد بايستي دروِن ٢

 ٤صفحه ي  –بنفشه  نشرِ –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ. نقل از مباني ژنتيک.( نسل ها هستند بينِ

  [٨] کنيدبه انتهاي فصل  رجوع   )

syngamy واژه ي   معادلِ. لقاح:  ٣fertilization   م -مي باشد     

Zygote توليِد گامت، سلولِ. دو گامت تشکيل مي شود به سلولي گفته مي شود که از ترکيبِ: بارور شده، زيگوت  تخمِ:  ٤ 

گامت ها در مردان اسپرم و در . زيگوت نمايد مخالف ترکيب شده و توليِد جنسِ مشابِه بالغي است که قادر است با سلولِ مثليِ

 –بنفشه  نشرِ –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ. نقل از مباني ژنتيک. ( زنان تخمک ناميده مي شوند

   ) ٤صفحه ي 

 دوباره ي خود، افراِد آميختنِبا جدا شدن و در ) پيروز ( هر بار که سلول هاي جنسي در هر نسل ساخته مي شود ژن هاي برنده  ٥

   .بيشتري از همان ژن ها را با خود دارند جديدي را مي سازند که در مجموع سهمِ

    ١١صفحه ي  –نشر جهاددانشگاهي مشهد  –ترجمه ي دکتر وهاب زاده  –نقل از سوسيوبيولوژي اثر ادوارد ويلسون 
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  فرزند چگونه تعيين مي شود ؟  جنسيِت

کروموزوم .١کروموزوم هاي جنسي هستند ،) ٢٣ جفِت( آخري  دو  کروموزومِ ،انسان در هر سلولِ 

بجز سلول ( در هر سلول خود زنان  .تقسيم کرده اند Yو  Xظاهرشان به دو نوع   هاي جنسي را به دليلِ 

يک  صاحبِ) بجز سلول هاي جنسي ( در هر سلول خود و مردان  X  داراي دو کروموزومِ) هاي جنسي 

ژنتيکي مربوط به مردانگي را حمل  اطالعاِت Y کروموزومِ .هستند Y و يک کروموزومِ X کروموزمِ

  . مي کند

  

  

  

  

  

  

از آنجاييکه اسپرم و تخمک سلول هايي هاپلويد هستند از هر  جفت  ،مثل جنسي توليِد در هنگامِ

در )  عدد  ٢٣(  .فرد تنها يک نسخه را به همراه دارند کروموزومِ

و زنان  Yو يا با کروموزوم  X نتيجه مردان يا با کروموزومِ

 .در توليد مثل شرکت مي کنند   X همواره با يک کروموزومِ

خود در توليدمثل شرکت کنند  X چنانچه مردان با کروموزومِ

خود شرکت کنند  Y و اگر با کروموزومِ)  XX(فرزند دختر 

  ) شکل مقابل (  .خواهد شد) XY( فرزند پسر

                                                 
  م  -کروموزوم ها، منهاي کروموزوم هاي جنسي اصطالحاً  اتوزوم گفته مي شود به تماميِ ١ 



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٣٨  

اما کروموزوم ها  .کروموزوم هاي هاپلوئيد و ديپلوئيد را توضيح داديم مثل و نقشِ توليِد تا به اينجا رونِد

  .پاسخ دهيم ،ه تشکيل شده اند ؟ در ادامه تالش مي کنيم تا بدين سوالخود از چ

١DNA :  

 زير همانطور که در شکلِ  .٢تشکيل شده اند DNA رشته هايي به نامِ کروموزوم ها خود از اجتماعِ

رشد  ضروري جهِت اطالعاِت تماميِ دو رشته اي است که حاويِ يک مولکولِ  DNA ،مالحظه مي کنيد

   !يعني اطالعات  DNA: ملموس مي توان گفت  در يک عبارِت .زنده مي باشد موجوِد و عملکرِد

ً  يک کروموزومِ دقت کنيد آنچه در شکلِ{  بلکه  مي تواند هر . نيست X باال مي بينيد لزوما

  } نگاه کنيد   ١٣١ي  صفحه به کاريوتيپِ. ( کروموزومي از کاريوتيپ فرد باشد

   

  

  

  

   

                                                 
  .مي باشد» دئوکسي ريبوز نوکلئک اسيد « کلمه ي  ، مخفِفاين واژه  ١

نيز وجود دارد که ما در اينجا از نام )  histone( نوعي پروتئين به نام هيستون  DNAالبته در ساختمان کروموزوم به جز   ٢

  م  –. بردن آن صرف نظر کرديم
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  : عبارتند از  DNAواحدهاي سازنده ي 

  

 مولکول قند  

 مولکول هاي فسفات  

  DNAدر رشته هاي :  ١شيميايي چهار نوع بازِ 

 –)   A( آدنين : چهارنوع باز وجود دارد 

 C( سيتوزين  –)  G( گوانين  - )  T( تيمين 

هستند که  DNAبخشي از  ،اين چهار باز .)

ويژگي هاي ساختاري اين بازها طوري است که همواره آدنين . ژنتيکي را حمل مي کند اطالعاِت

  .با تيمين و سيتوزين با گوانين جفت مي شوند

 
ردگي را باز خيالي اين پيچ خو چنانچه به طورِ .به دور يکديگر پيچيده شده اند DNAهر دورشته ي 

مولکول هاي قند و فسفات در حکم ستون ها  و  .يک نردبان روبرو خواهيم شدکنيم با شکلي شبيه به 

       .چهار باز ذکر شده در حکم پله هاي اين نردبان هستند

نوع ) نردبان  يک طرِف(  DNAبازهاي يک رشته ي 

مثالً  چنانچه باز  .ديگر را تعيين مي کند بازهاي طرِف

باشد مي توانيم مطمئن باشيم که باز رشته  Aيک طرف 

به طور  ،G مقابلِ به همين شکل بازِ .است Tي مقابل 

باز   ٤اين  تواليِ نحوه ي ،در واقع .خواهد بود Cيقين 

   .ژنتيکي فرد را مشخص مي کند است که محتواي اطالعاِت

                                                 
١  bases  : م -.موادي که از ترکيب شدن آنها با اسيد يک نمک بدست مي آيد: بازها  
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١پروتئين ها ساخِت .٢
 .رمزي هستند به صورِت DNAموجود در  همانطور که ديديم اطالعاِت : 

رمزگشايي اين اطالعات طي  .رمزگشايي شود پروتئين بايستي  اين اطالعاِت بنابراين براي ساخِت

 : مختصر عبارتند از  اين مراحل به طورِ .چند مرحله صورت مي گيرد

طي فرايندي که اصطالحاً  رونويسي ناميده مي شود بر روي  DNAاطالعات  : ٢رونويسي 

  .کپي مي شوند  RNAمولکول ديگري به نام 

اسيد آمينه {  .هاي گوناگون ترجمه مي شود به اسيدآمينه RNA سپس اطالعاِت : ٣ترجمه 

موجودات  بدِن بکاررفته در ساختماِن واحدهاي تشکيل دهنده ي هزاران نوع پروتئينِ ،ها

ً   مشخصي اسيدآمينه با يک تواليِ هر پروتئين از تعداِد ،به عبارت ديگر .زنده اند دقيقا

 )  .٤منظم تشکيل شده است

  

 :ذکر دو نکته الزم است        

     .يکساني هستند DNAفرد داراي  تمامي سلول هاي بدِن .١

٢. DNA هر فرد منحصر به فرد و يگانه است.    

                                                 
١  protein synthesize  :ِپروتئين انتخاب شده است ؟ در پاسخ بايد بگوييم  اين همه کار، ساخِت شايد سوال کنيد چرا از بين

متنوع از مولکول هاي بزرگ و پيچيده هستند که  نقش اساسي و تعيين کننده اي در تمامي جنبه هاي  که پروتئين ها يک گروِه

در واقع تنها زماني به اهميت پروتئين ها پي خواهيد برد که بدانيد پروتئين ها به وجود آورنده . دارندساختاري و کارکردي بدن 

هستند که براي رفتار  سيستم عصبيگوارش، و  ايمني، سيستمِ استخوان بندي، ماهيچه ها، سيستم غدد درون ريز، سيستمِ ي سيستمِ

  )  ٨٣نشر مهتاب ص . اري اثر پالمين و همکاراننقل از ژنتيک رفت. ( مهم تر از همه تلقي مي شود

٢  Transcription  [١٠] به انتهاي فصل  رجوع کنيد  

Translation [١٠] به انتهاي فصل  رجوع کنيد  ٣  

ترجمه ي رضا پيله چيان،  –الرود  –استانسفيلد  و  ژنتيِک ٨٣نشر مهتاب ص . نقل از ژنتيک رفتاري اثر پالمين و همکاران ٤ 

  ٩٢صفحه ي  –آييژ   نشرِ –دکتر محمدي، دکتر معتمدي 

DNA→  رونويسي  →  RNA →  ترجمه  → پروتئين 
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 .در نتيجه از هر ژن نيز غالباً  دو نسخه وجود دارد ،از آنجاييکه  کروموزوم ها به صورت جفت هستند

   .کروموزوم به ارث رسيده از مادر يک نسخه روي کروموزوم به ارث رسيده از پدر و ديگري بر روي

مثالً  ژن مربوط به رنگ  .يکساني را حمل نمي کنند با اين وجود بايد بدانيد که اين دو نسخه همواره  پيامِ

آبي و  چشمِ  مربوط به رنِگ پروتئينِ ،زنده موجوِد ممکن است يکي از دو ژِن .چشم را در نظر بگيريد

همانطور که مي بينيد در اين مورد . قهوه اي را کدگذاري کند چشمِ مربوط به رنِگ ديگري پروتئينِ

   .يک ژن آلل گفته مي شود به شکل هاي مختلِف .ختلف وجود داردم براي يک ژن مشخص دو شکلِ

ً  جايگاه . خاصي از يک کروموزم را اشغال مي کند هر ژن موقعيِت (   به اين موقعيت ها اصطالحا

يک ژن در جايگاه  همانطور که در شکل مقابل مالحظه مي کنيد آلل هاي مختلِف.گفته مي شود) لوکوس 

 –استانسفيلد  نقل از ژنتيِک. ( يافت مي شوند) همولوگ ( هاي مشابهي بر روي کروموزوم هاي مشابه 

  ) ١صفحه ي  –آييژ  نشرِ –ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر محمدي، دکتر معتمدي  –الرود 
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١آلل
  :  

قهوه  آبي و آلل چشمِ چشمِ مثالً  مي گوييم آللِ  .آلل گفته مي شود ،معين به شکل هاي مختلف يک ژِن

همتا  گُل را که در جايگاه هاي معيني از دو کروموزومِ مختلف براي رنِگ دو آللِ ،مقابل در شکلِ(  .اي

  )  .رنگ سفيد است بنفش و ديگري مخصوصِ رنِگ يک آلل مخصوصِ .قرار گرفته اند مالحظه مي کنيد

حال بايد ديد اين  .يکي از مادر و ديگري از پدر .٣داراي دو آلل است ٢هر صفتبراي غالباً  هر ارگانيسم 

دريافتي از پدر  مي خواهيم ببينيم اگر آللِ ،ديگر به عبارِت .دو آلل چگونه با يکديگر روياروي مي شوند

     .کداميک اتنخاب شده و به فرزند مي رسد ،دريافتي از مادر متفاوت بود با آللِ

                                                 
١  allele  :ويژه اي را اشغال کند آلل ناميده مي شود  کروموزميِ  يک ژن که بتواند جايگاِه  به هر يک از شکل هاي مختلِف .

قرار ) همولوگ ( همتا   وئيد، دو آلل وجود دارد که هر يک روي يکي از کروموزم هاي جفِتديپل  در انسان و ديگر موجوداِت

معين   آلل هاي مختلف براي جاي گرفتن در يک جايگاِهبينِ. آلل ها در ترتيب قرار گرفتن بازهايشان با يکديگر تفاوت دارند. دارد

  .در کروموزوم رقابت وجود دارد

  ١٣صفحه ي  –سوم   چاپِ –نشر مرواريد  –دکتر علي بيک  –زنده   موجوداِت  نقل از تکاملِ 

 –پنجم   چاپِ –مشهد   نشر جهاد دانشگاهيِ –ترجمه دکتر وهاب زاده  –کربز و ديويس   اثرِ –رفتار   نقل از اکولوژيِ 

  ٢٥صفحه ي 

٢  trait  :[١١] به انتهاي فصل  رجوع کنيد   .صفت، ويژگي، خصلت، خصيصه 

)   جايگاِه( آلل هاي موجود در لوکوس   پيشنهاد شده محدود به يک جفت آلل هستند و حداکثر تعداِد  سيستم هاي ژنتيکيِ  ٣

با همه ي اين ها، با . قرار دارند) همتا ( هر فرد دو عدد است که هر يک از آنها روي يکي از کرومزووم هاي همولوگ   ژنيِ

زيادي آلل براي   تعداِد تئوريکک ژن مي تواند فرم هاي ديگري نيز پيدا کند، به صورت جهش، ي  توجه به اينکه طي فراينِد

ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر  –الرود  –استانسفيلد  نقل از ژنتيِک. ( يک ژن در يک جمعيت ممکن است وجود داشته باشد

    ) ٤٠صفحه ي  –آييژ نشرِ –محمدي، دکتر معتمدي 
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  : غالب و مغلوب  حالِت

و به آلل هاي  ١اصطالحاً  غالب ،به اين آلل ها .برخي آلل ها بر آلل هاي ديگر برتري دارند ،کلي به طورِ

چشم را  براي نمونه مي توان آلل هاي مربوط به رنِگ. گفته مي شود ٢اصطالحاً  مغلوب ،شکست خورده

بنابراين اگر از يکي از  . مغلوب است ،آبي چشمِ غالب و آلل رنِگ ،چشم قهوه اي آلل رنِگ .مثال زد

قهوه اي ست که پيروز شده و  اين آللِ ،آبي به فرزند منتقل شود قهوه اي و از ديگري آللِ والدين آللِ

   .٣فرزند قهوه اي خواهد شد چشمِ رنِگ ،در نتيجه

و از ديگري آلل )  قهوه اي ( غالب  آللِ ،خود چنانچه فرزند از يکي از والدينِ : Aوضعيت  

اين است که  ،نتيجه ي اين حالت .خواهد شد Rrداراي آلل  ،را به ارث برد) آبي ( مغلوب 

 )  .فرد چشم قهوه اي خواهد شد(  .٤چيره مي شود  rبر ويژگي  R ويژگيِ

خواهد   RRل داراي آل ،را به ارث برد)  R( چنانچه فرزند از هر دو والد آلل غالب :  Bوضعيت  

 )  .فرد چشم قهوه اي خواهد شد( شد 

اهد بود خو rrداراي آلل  ،به ارث برد)  r( چنانچه فرزند از هر دو والد آلل مغلوب  : Cوضعيت  

  ).  فرد چشم آبي خواهد شد( 

  
                                                 

١  dominant   :عالوه بر غالب، بارز نيز ترجمه شده است  .  

٢  recessive  :ترکيب شدن با آللِ آن، به هنگامِ در ژنتيک به آللي که فنوتيپِ. عالوه بر مغلوب، نهفته نيز ترجمه شده است 

ترجمه ي دکتر  –نقل از سوسيوبيولوژي اثر ادوارد ويلسون . ( غالب، سرکوفته مي شود، اصطالحاً  آلل مغلوب گفته مي شود

  )٣٢١صفحه ي  –نظر جهاددانشگاهي مشهد  –وهاب زاده 

را به ارث ببرد اين بدان معنا نيست که لزوماً  پدر  داراي دو ) مثالً  پدر ( يکي از والدينش  غالبِ توجه کنيد اگر فرزندي، آللِ  ٣

  م  –پدر مغلوب باشد  بلکه ممکن است آلل ديگرِ. غالب است آللِ

در اين نبرد شکست مي خورد اما بايد بدانيد که ويژگي مورد نظر از بين نمي رود بلکه به صورت  rت که ويژگي درست اس  ٤

  م  –ست  rاصطالحاً  گفته مي شود که فرد حامل ويژگي . ظاهر شدن دارد نهفته باقي مانده و در نسل بعدي امکاِن
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ما نيز  ،در اين مثال .مغلوب را با حرف کوچک نمايش مي دهند بزرگ و آللِ غالباً  آلل غالب را با حرِف

از آنجاييکه هر يک از  .نشان مي دهيم  rو آلل رنگ چشم آبي را با  Rقهوه اي را با  رنگ چشمِ آللِ

والد تنها يکي به فرزند  داراي دو آلل مي باشند و از آنجاييکه از هر دو آللِ ،خود در هر ويژگي ،والدين

بسته به اين که فرزند کداميک از آلل هاي ) همانطور که در شکل مي بينيد ( به اين ترتيب  ،١مي رسد

همانطور که در شکل نيز مشاهده مي  .پدر و مادر خود را به ارث برده باشد سه وضعيت پيش مي آيد

 و به وضعيِت ،»غالب ٣ِهموزيگوت«  RR به وضعيِت ،» ٢هتروزيگوت« اصطالحاً   Rr به وضعيِت ،يدکن

rr  »گفته مي شود» مغلوب  هموزيگوِت.   

   

                                                 
    [١٢] به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ١

٢  heterozygous  :ِنقل از مباني . ( آلل هاي يک ژن مي باشند، هتروزيگوس ناميده مي شوند افرادي که داراي هر دو شکل

  ) ٥٢ صفحه ي –بنفشه  نشرِ –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ. ژنتيک

٣  homozygous  :نقل از مباني ژنتيک. ( افرادي که دو آلل مشابه از يک ژن را دارا مي باشند، هموزيگوس  ناميده مي شوند .

  ) ٥٢صفحه ي  –بنفشه  نشرِ –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ

  : به شکل مقابل توجه کنيد 

 رنِگ Bو  Aدر وضعيت 

فرزند، قهوه اي و در  چشمِ

فرزند  چشمِ رنِگ Cوضعيت 

  .آبي خواهد شد
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غالب و مغلوب که در باال توضيح داده شد چند حالت ديگر نيز  عالوه بر حالِت ،از اين ها که بگذريم

  : وجود دارد 

١ناتمام غالبيِت حالِت .١
در اين حالت هيچ يک از دو آلل بر ديگري غالب نبوده و در نتيجه  : 

براي مثال، در  .تاثيرات دو آلل با يکديگر مخلوط مي شود

غالبيت  قرمز و آلل رنگ سفيد حالِت رنِگ آللِ  ،يک گل

آنها صورتي  حاصل از آميزشِ در نتيجه گلِ .ناقص دارند

 .  خواهد شد

  

٢همزمان غالبيِت حالِت .٢
دراين حالت هر دو آلل غالب بوده و ويژگي هاي ناشي از هر دو آلل  : 

به صورت جداگانه و قابل تشخيص در فرزند ظاهر خواهد 

پدر و مادر را در دو سمت تصوير و  مقابل شکلِدر ( .شد

 )   .فرزند را در وسط مشاهده مي کنيد

  

٣آلل هاي چندگانه .٣
در اين حالت در يک جايگاه از يک ژن مشخص بيش از دو آلل وجود  : 

گروه خوني مي باشد که در آن سه آلل  آلل هاي مربوط به تعيينِ،يک مثال از اين حالت .دارد

که حالت  iکه هر دو حالت غالبيت  همزمان دارند و يک آلل  Bو  Aدو آلل .شرکت دارند

  ٤ A،B، AB ،O: امکان وجود دارد  ٤فرد   در نتيجه براي گروه خوني .مغلوب دارد

                                                 
١  incomplete dominance  :ناقص نيز ترجمه شده است غالبيِت.  

٢  co-dominance   :هم بارزي نيز ترجمه شده است.  

٣  multiple alleles   :آلل هاي متعدد نيز ترجمه شده است.  

  .  باشند  iزماني رخ خواهد داد که آلل هاي دريافتي از والدين،هر دو    O حالِت  ٤
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  : ژنوتيپ و فنوتيپ 

 از والدينِ ،يکي از اين دو نفر .دو نفر را در نظر بگيريد

  ترکيبِ) چشم  مثالً  رنِگ( معين  در يک صفِت ،خود

Rr ِو ديگري ترکيب  RR با اين  .به ارث مي برد

هر  جلوه ي ظاهريِ ،همانطور که پيش تر ديديم ،وجود

 صاحبِ ،مثالً  هر دو فرد(  .يکسان خواهد شد ،دو نفر

سوالي که پيش مي آيد اين  .)قهوه اي مي شوند  چشمِ

  ؟  ١اين دو نفر وجود دارد است که چه تفاوتي مياِن

 ٣ِاي فنوتيپمتفاوتي دارند اما دار ٢ِاين دو نفر با اينکه ژنوتيپ: در چنين مواقعي اصطالحاً  گفته مي شود 

   .ني هستنديکسا

مثالً  داشتن ( فرد  ژنتيکيِ به آرايشِ ،دقيق تر به عبارِت

ژنوتيپ و به ويژگي ها و ) يک آلل مغلوب 

. قابل مشاهده ي فرد فنوتيپ گفته مي شود خصوصياِت

   .)چشم  رنِگ قهوه اي شدِن( 

                                                 
 ديگر، دو عضو از يک گونه که شبيه هم به نظر مي رسند ممکن است داراي ساختارِ يک آلل بر آللِ غالب بودِن به دليلِ  ١

 –بنفشه  نشرِ –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ. نقل از مباني ژنتيک. ( ژنتيکي کامالً  متفاوتي باشند

  )٥٢صفحه ي 

٢  genotype  :ِترجمه ي رضا  –الرود  –استانسفيلد  نقل از ژنتيِک. (کيل مي دهنداو را تش کليه ي آلل هاي يک فرد، ژنوتيپ

  [١٣]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد )  ٢٧صفحه ي  –آييژ   نشرِ –پيله چيان، دکتر محمدي، دکتر معتمدي 

٣  phenotype  :محيطي شکل گرفته   عواملِ  فرد و اثرِ  ژنتيکيِ  زنده که تحت تاثير ساخِت  يک موجوِد  مشهوِد  خصوصياِت

  [١٤]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد . باشد
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  :  ١جهش 

است که ) تصادفي ( اتفاقي  ژنتيکيِ جهش يک تغييرِ

يک گونه را تغيير مي  زيستي بعضي از افراِد صفاِت

 جهش ها تغييراتي در تواليِ ،دقيق تر به عبارِت .دهد

DNA جهش ها مي توانند در هر ناحيه اي از  .هستند

DNA مي توان جهش ها را بسته به اين که  .رخ دهند

به  ،موجود زنده وارد مي کنند چه تاثيري بر فنوتيپِ

  : سه دسته تقسيم نمود 

فرد را  به جهش هايي گفته مي شود که شايستگيِ:  ) detrimental( جهش هاي مضر  .١

 طبيعي بر عليِه اً  از جمعيت حذف مي شوند زيرا انتخابِجهش هاي مضر غالب .کاهش مي دهند

 .اين گونه جهش ها عمل مي کند واجِد افراِد

آنها نه  فنوتيپيِک جهش هاي خنثي آنهايي هستند که تاثيراِت:  ) neutral( جهش هاي خنثي  .٢

 طبيعي تحت تاثير قرار نمي گيرند و به عنواِن انتخابِ سودمند است و نه مضر و معموالً  توسِط

 .ژنتيکي ممکن است در جمعيت باقي بمانند يا از بين بروند نتيجه ي يک شکاِف

جهش هاي سودمند آنهايي هستند که  آلل هاي حاصله به :  ) benefical( جهش هاي مفيد  .٣

ً  اين جهش ها  .مانندباقي مي  ،جهش را افزايش مي دهند حاملِ فرِد اينکه سازگاريِ دليلِ نهايتا

ديگري مي  آللِ يک آلل جايگزينِ ،طي فرايند تثبيت .تمايل دارند که در جمعيت تثبيت شوند

  .شود
                                                 

١  Mutation  : زنده جهش گفته   موجوِد  ژنتيکيِ  ناپيوسته در ساختارِ  وسيع به هر نوع تغييراِت  در مفهومِ: موتاسيون، جهش

بسيار کوچکي از   است که تغييري در بخشِ »نقطه اي   موتاسيوِن« خود معموالً  به معني   دقيق ترِ  اين  واژه در مفهومِ. مي شود

  [١٥]   به انتهاي فصل  رجوع کنيد . اسيدهاي نوکلئيک است  تواليِ
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اما برخي از اين جهش ها به جانوران در  ،١بقاء زيان آور يا بي فايده اند ارزشِ بيشتر جهش ها از نظرِ

هستند باقي  يافته افرادي که داراي ژن هاي جهش ،در اين گونه موارد. رقابت با ديگران برتري مي دهند

جزئي در  تغييراِت اين فرايند هم علِت .٢آنها هستنند از ميان خواهند رفت مي مانند و افرادي که فاقد

يک گونه  لِکام عمده اي را که منجر به از بين رفتنِ تغييراِتاري از بسييک گونه ي معين و هم  دروِن

دنيا  مختلِف عظيم الجثه در نقاِط ميليون ها سال پيش خزندگاِن ،مثال به عنواِن .٣مي شود توضيح مي دهد

جهش هايي در ساير گونه هاي کوچکتر که توانايي سازگاري بيشتر  اندازه ي آنها با وقوعِ .فراوان بودند

 ،محيطي را به آنها داد با شرايِط

مانعي براي بقاء  به صورِت

البته برخي نيز انقراض . درآمد

دايناسورها را به عوامل محيطي 

ب سنگ ها به نظير برخورد شها

   .٤زمين نسبت مي دهند 

                                                 
 . زنده است  موجوِد  کاراييِ  کاهشِ  محسوسي داشته باشند در جهِت  يعني اگر اثرِ. ژن هاي جهش يافته مضر هستند  اکثرِ  ١

   [١٦]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد

منتقل ) گامت ها ( جديدي که به سلول هاي جنسي   جهشِ. ژنتيکي را در جمعيت افزايش مي دهد  جهش، گوناگونيِ  وقوعِ  ٢

يک ) خزانه ي ژني ( آلل هاي   تغييراتي در مجموعِ  بروزِ  ديگر،  بالفاصله باعِث  آللي با آللِ  جانشين شدِن  مي گردد، به دليلِ

اصلي تفاوت هاي ژنتيکي   تکامل بسيار مهم است، زيرا جهش منبعِ  ي طوالني، جهش براي وقوعِدر يک دوره . جمعيت مي شود

نشر  –دکتر علي بيک  –زنده   موجوداِت  نقل از تکاملِ. ( طبيعي عمل مي کند  ماده ي خام براي انتخابِ  است که به عنواِن

  )   ٥٤صفحه ي  –سوم   چاپِ –مرواريد 

   ٥٨صفحه ي  –بيستم   چاپِ –نشر ني  –ترجمه ي منوچهر صبوري  –اثر آنتوني گيدنز  –نقل از جامعه شناسي   ٣

ژنتيکي را فراهم مي   جهش ها يا نوترکيبي، تنوعاِت. جهش و گزينش رخ مي دهد  مولکولي مقدمتاً  توسِط  تکامل در سطحِ  ٤

  . ژني را انتخاب کرده يا انتقال مي دهد  رترين ترکيباِتطبيعي با استفاده از آن سازگا  آورند و انتخابِ
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    :سرطان 

سلول را به  طبيعيِ اين جهش ها فعاليِت. ژنتيکي است که از جهش هاي متعدد حاصل مي گردد سرطان يک بيماريِ

  : زير را پيدا مي کند  گونه اي تغيير مي دهند  که خصوصياِت

 نامحدود را پيدا مي کند ؛ تقسيمِ سلول ناميرا مي شود ؛ به عبارتي ديگر تواناييِ .١

 . طبيعي خارج مي شود از کنترلِسلولي که رشد و تقسيم را محدود مي کند   .٢

 . بافت ها، طي فرايندي به متاستاز به يک مهاجم تبديل مي شود سلول مورد نظر با انتشار در سايرِ .٣

 : سرطان خالي از فايده نيست  ذکر چند نکته ي ديگر در مورِد

مورها لزوماً  کشنده تو. تبديل شود تومور سرطاني مي تواند به يک توده ي کلني از سلول ها به نامِ سلولِ 

 ) زگيل ها يا طاول  مثلِ. ( نيستند

ممکن است برخي از جهش هاي سرطان زا را به ارث . فرد به شکل هاي مختلف مي تواند به سرطان مبتال شود 

گاهي اوقات هم . دچار سرطان شود DNAجهش زاي آسيب رسان به  محيطي با عواملِ تماسِ ببرد و يا در اثرِ

جهش  عواملِ با يان وجود، الزم است بدانيد که تماميِ. خودبخودي رخ مي دهند جهش هاي سرطان زا به طورِ

 .زا منجر به سرطان نمي شوند

سرطاني را تسريع  جهش زا، اشعه هاي يونيزان و بعضي از ويرووس ها که حالِت شيمياييِ مواِد به موادي نظيرِ 

  . گفته مي شود) کارسينوژن ( کنند اصطالحاً  ماده ي سرطان زا  مي

  : دو مرحله ي اصلي است  عموماً  سرطان مستلزمِ

 . سرطان زا است تماس با يک عاملِ اين مرحله، حاصلِ) :  initiantion( شروع  .١

 ه يا حتي با مواِدشروع کنند يک يا چند تماس با همان عاملِ اين مرحله مستلزمِ) :  promotion( پيشرفت  .٢

تدريجي است که در جوندگان نياز به هفته هاي متعدد و  مرحله ي پيشرفت يک فراينِد. غير مرتبط مي باشد

 .در انسان به چندين سال زمان دارد

  

  ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر محمدي، –الرود  –استانسفيلد  نقل از ژنتيِک:  منبع 

  ٤١٤ -٤١٥صفحه ي  –آييژ  نشرِ –دکتر معتمدي  
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با اين وجود به ياد داشته باشيد که  .اوليه ي علم ژنتيک را توضيح دهيم تا به اين جا سعي کرديم تا اصولِ

 :  به عنوان مثال بايد بدانيد که  .١ستآنچه در انسان رخ مي دهد در اغلب موارد بسيار پيچيده تر ا

) مثالً  هوش ( ذهني انسان  -رفتاري  خصوصياِت اکثرِ 

توسط تعداد زيادي از ژن هاي مختلف کنترل مي شوند 

ي ها اصطالحاً  ويژگي به اين ويژگ .٢و نه يک ژن منفرد

 . گفته مي شود) کمي (  ٣هاي چندژني

  .٤اکثر ژن ها بيش از يک ويژگي را تحت تاثير قرار مي دهند 

نوزاد نقش ايفا مي  در شکل دهي فنوتيپِ يعني همراه با يکديگر( »  ٥جمع پذيرند« برخي ژن ها  

  .قابل دارنددر حالي که برخي ديگر از ژن ها  بر يکديگر تاثير مت ،) .کنند

به اين معنا که اين ژن ها  .هستند»   ٦تاثيرگذاري جزئي« برخي ژن ها داراي خصوصيتي به نام  

براي مثال  ژن هايي وجود دارند که     .معيني بر زندگي فرد اثر مي گذارند شرايِط تنها تحِت

با اين وجود اين ژن ها بر فردي که در فرهنگي  .مي دهند الکليسم را در افراد افزايشِ احتمالِ

   .٧زندگي مي کند که الکل در آن مصرف نمي شود هيچ تاثيري ندارند

 

                                                 
  [٢١] به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ١

  [٢٢]   به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ٢

٣  polygeny  :گي هاي چندژني تعداد زيادي از ژن ها در يک رفتار و يا ويژگي تاثير دارند اما هيچ يک از ژن ها به در ويژ

  م –مثالً  صدها ژن بر هوش يا شخصيت اثر دارند . طور منفرد داراي تاثير قابل توجهي نيست

٤  pleiotropy  

٥  additive  :جمع پذير  

٦  partial penetrance  :ِجزئي  تاثير گذاري  

  [٢٣] به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ٧
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  :١رفتاري ژنتيِک

اعضاي  شباهت هاي ژنتيکي  بينِ به ما امکان مي دهد تا ميزاِن علم ژنتيک

 دانستن اين شباهت هاي ژنتيکيشايد بپرسيد  .يک خانواده را تعيين کنيم

اين دانش به ما امکان مي   .به چه کار مي آيد ؟  پاسخ بسيار واضح است

فرض کنيد مي  .قيق کنيمسرشت و تربيت تح دهد تا در زمينه ي جدالِ

 بيشترجرات و جسارت  افراد در ميزان هاي بين خواهيم بدانيم آيا تفاوت

  است يا محيطي ؟ ژنتيکي  تاثير عواملِ تحِت

  

زيادي از  جرات و جسارت در تعداِد مي توانيم يک سري مطالعات بر روي ميزاِن ،اين موضوع براي فهمِ

  :خانواده ها انجام دهيم 

بدست آمده متفاوت  نظر نقش داشته باشند نتايجِ مورِد ژنتيکي در رفتار و ويژگيِ عواملِچنانچه  

بيه تر از دو قلوهاي دوقلوهاي همسان بسيار ش اگر ميزان جرات و جسارت در بين .خواهد بود

آنگاه مي توان نتيجه گرفت که ميزان جرات و جسارت بيشتر تحت تاثير عوامل د ناهمسان باش

  .٢ت تا محيطيژنتيکي اس

                                                 
١  Behavioral genetic    

  بررسي هاي دوقلوها نشان داده است که اگر يکي از دو قلوهاي  همسان دچارِ. آلزايمر را در نظر بگيريد  براي مثال بيماريِ  ٢

اين بيماري شود،   دوقلوهاي ناهمسان دچارِدرصد خواهد بود، اما اگر يکي از  ٦٠ديگري   آلزايمر شود، خطر دچار شدِن  بيماريِ

آلزايمر   ژنتيکي تا حدي در ابتال به بيماريِ  اين يافته ها حاکي از آن است که عواملِ. درصد است ٣٠ديگري   بيمار شدِن  خطرِ

  چاپِ –نشر مهتاب  –ترجمه ي دکتر نيکخو و آوادي يانس  –رابرت پالمين و همکاران   رفتاري اثرِ  نقل از ژنتيِک. ( نقش دارند

  ) ١٦صفحه ي  –سوم 

واقعي بر آن  چ دانشمنِدهي

انسان نيز  باور نيست که رفتارِ

حيوان و  به شيوه ي غرايزِ

فارغ از مداخله ي فرهنگ 

ادوارد (  .  کنترل مي شود

  )ويلسون 
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در مقابل اگر دوقلوهاي همسان در ميزان جرات و جسارت بيشتر از دوقلوهاي ناهمسان به  

 يکديگر شبيه نباشند آنگاه مي توان نتيجه گرفت که ميزان جرات و جسارت بيشتر تحت تاثيرِ

   .است تا ژنتيکي ١محيطي عواملِ

  

مطالعات مربوط به فرزندخواندگي  ،محيطيتشخيص سهم نسبي عومل ژنتيکي و براي يک روش ديگر 

در اين روش محققان به بررسي دوقلوهايي مي پردازند که در کودکي توسط خانواده هاي مختلف  .است

اساسي داشته  ژنتيکي نقشِ محققان اينطور نتيجه مي گيرند که اگر عواملِ .به فرزندي پذيرفته شده اند

باز هم بايستي بزرگ بشوند متضاد  از يکديگر و در دو محيِط جدازماني که دوقلوهاي همسان باشند حتي 

 در حاليکه اگر عواملِ .شبيه به يکديگر باشند) مثالً  ميزان جرات و جسارت ( مورد نظر  در ويژگيِ

متفاوت بزرگ شده اند بايستي در  اصلي را دارا باشند دو قلوهاي همساني که در دو محيِط محيطي نقشِ

   .٢نظر با يکديگر تفاوت داشته باشند مورِد يا ويژگيِ خصوصيِت

                                                 
اين نوع کاربرد واژه .شامل همه ي تاثيرات غير از عوامل ارثي است» محيط « ژنتيک، واژه ي   در مباحِث" الزم به ذکر است   ١

مورد بررسي در   بر تاثيرات محيطي سنتيِ عالوه. آن در روانشناسي است  ي محيط، بسيار گسترده تر از کاربرد معممولِ

روانشناسي، مانند فرزند پروري، محيط شامل رويدادهاي پيش از تولد و رويداد هاي زيست شناختي غيرژنتيکي پس از تولد مثل 

  ) ١٤٨صفحه ي  –نشر مهتاب . نقل از ژنتيک رفتاري اثر رابرت پالمين و همکاران. ( بيماريها و تغذيه نيز مي شود

براي مثال غالباً  اينطور فرض مي کنيم . ما درباره ي محيط شده است  تغيير شيوه ي تفکرِ  پژوهش هاي ژنتيک همچنين سببِ  ٢

اما بايد بدانيد که در بيشتر ابعاد و . پرورش يافتن در يک خانواده است  بين برادر ها و خواهر ها به دليلِ  که شباهت روانشناختيِ

  گرچه محيط نيز اهميت دارد، ولي تاثيراِت. همشيره ها مي شود، وراثت است  مياِن شباهت  آنچه موجبِاختالل هاي رفتاري، 

ژنتيکي را   بايستي غالباً   عواملِديگر   به عبارِت. آنها  يک خانواده مي شود و نه شباهِت  فرزنداِن  تفاوِت  محيطي اغلب، موجبِ

رابرت   رفتاري اثرِ  نقل از ژنتيِک(  .يک خانواده بدانيم  محيطي را مسئول تفاوت هاي فرزنداِن  شباهت ها و عواملِ  مسئولِ

  )١٩صفحه ي  –سوم   چاپِ –نشر مهتاب  –ترجمه ي دکتر نيکخو و آوادي يانس  –پالمين و همکاران 
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مثالي از  توانيم با ذکرِ اين تفاوت را مي.ژنتيکي تفاوت قائل شد توارث پذيري و تعيينِ بايستي مياِن

  :نشان دهيم )  ١٩٩٥(  ١بالک

  افراد چقدر است ؟  راسِت دسِت انگشتاِن تعداِد توارث پذيري  در مورِد

افراد  تفاوت هاي بينِاز آنجاييکه توارث پذيري تنها مربوط به  

راست نيز تقريباً  هيچ تفاوتي  دسِت مي باشد و در تعداد انگشتاِن

مي توان گفت که توارث پذيري براي  ،افراد وجود ندارد بينِ

ديگر  به عبارِت(   .راست بسيار پايين است دسِت انگشتاِن تعداِد

ً  هيچ تاثيري  اينکه پدر و مادرِ در شما چه کساني هستند تقريبا

شما ندارد و همه ي افراد فارغ از  راسِت دسِت انگشتاِن تعداِد

 انگشت در دسِت ٥ آنها چه کساني بوده اند صاحبِ اينکه والدينِ

 راسِت حتي اگر افرادي که در دسِت)  .خود مي شوند راسِت

تقريباً   انگشت ندارند و متفاوت از سايرين هستند را نيز بررسي کنيم در مي يابيم که علِت ٥خود 

  .بوده است) کار  هنگامِ تصادف يا حوادِث مثلِ( محيطي  همه ي اين موارد عواملِ

بسيار بااليي به  خود دارد تا حِد راسِت انگشتاني که هر انسان در دسِت تعداِداما از سوي ديگر  

  ) ژنتيکي باال  تعيينِ(  .ژنتيکي تعيين مي شود وسيله ي عواملِ

توارث پذيري بسيار  ،راست دسِت انگشتاِن تعداِد طور نتيجه گرفت که در مورِد بنابراين مي توان اين

   .ژنتيکي بسيار باال مي باشد پايين اما تعيينِ

    

                                                 
١  Block  
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  : محيطي  توارث پذيري و عواملِ: نکته ي دوم 

براي  .ديگر کامالً  فرق کند جمعيتي ست که مي تواند از جمعيتي به جمعيِت توارث پذيري يک ميزاِن 

  : را در نظر بگيريد » هوش «  توارث پذيريِ ميزاِن ،مثال

محيطي در  فرهنگ هايي وجود دارد که شرايِط 

 آنها به گونه اي ست که کودکان در فرهنِگ

بسيار متفاوتي با  شيوه ي زندگيِ ،مذبور

 ٢٠تا  ١٠مثالً  برخي از آنها (  .يکديگر دارند

)  .ستندسال تحصيالت داشته و برخي بيسواد ه

در مقايسه با فرهنگ  ،درچنين فرهنگ هايي

از اين  .محيطي است عواملِ زيادي به دليلِ ِدهوش تا ح افراد در ميزاِن بينِتفاوت هاي  ،هاي غربي

که ي يتفاوت ها اکثرِزيرا (  .هوش در اينگونه فرهنگ ها پايين است توارث پذيريِ ميزاِن ،رو

 )  .محيطي است تا ژنتيکي ناشي از عواملِديده مي شود افراد هوش بين  در ميزاِن

تحصيل تقريباً  براي همه ي کودکان فراهم  اينکه امکاناِت به دليلِ ،فرهنگ هاي غربي در اکثرِ 

در  .نسبتاً  يکساني بسر مي برند محيطي در وضعيِت عواملِ در نتيجه همه ي افراد  از نظرِ ،است

 .استژنتيکي  هوش ديده شود غالباً  ناشي از عواملِ فراد در ميزاِناگر تفاوتي بين اچنين مواردي 

 هوش در مقايسه با سايرِ توارث پذيريِ ميزاِن ،گفته مي شود که در فرهنگ هاي غربي ،از اين رو

  .١فرهنگ ها نسبتاً  باالست

ديگر متغير  از فرهنگي به فرهنِگ ديک خصوصيت يا ويژگي مي توانتوارث پذيري در  ميزاِنبنابراين 

   .باشد

                                                 
 ٨٠صفحه ي ( قفس هاي ساده و قفس هاي با امکانات   حال که از اين نکته مطلع شده ايد، بهتر است نگاهي دوباره به آزمايشِ  ١

  م  –بياندازيد ) 
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انسان تا حدي توارث پذيري  ممکن است تعجب کنيد وقتي دريابيد که بسياري از حالت هاي رفتاريِ

دي  ،کورلي ،پالمين(  .١قابل توجهي برخوردار است پذيريِ مثالً  تماشاي تلويزيون از توارث .دارند

پس چطور اين امر ! تماشاي تلويزيون نداريم  با اين وجود بايد بدانيد که ما ژِن .) ١٩٩٠ ٢فريس و فولر

  اتفاق مي افتد ؟

تماشاي  تلويزيون ندارند  مستقيم در مدت زماِن چيزي که بديهي ست اين است که اين ژنها تاثيرِ 

کنند ممکن است هايي که بيشتر تلويزيون تماشا مي مثالً  آن .مستقيم باشد بنابراين اين تاثير بايستي غيرِ

اين به نوبه ي (  .جسماني را دارا هستند تناسبِ چاقي و عدمِ ژنتيکي استعداِد د که از لحاِظکساني باشن

خود باعث مي شود که کمتر به فعاليت هاي بدني و تحرک پرداخته و به فعاليت هايي که با اين ويژگي 

   ) .بپردازند  }تلويزيون تماشاي طوالني مدِت مثلِ {ها متناسب هستند 

                                                 
  د، ناشي از عواملِتماشاي تلويزيون وجود دار  افراد در ميزاِن  معناي اين جمله اين است که بسياري از تفاوت هايي که بينِ  ١

  م –ژنتيکي است 

٢  Plomin , Corley , De Fries & Fuler    



 
م  ١٦٥

 يلِ

 کثرِ

ت 

 .٣د

 ي 

 ِت

در 

  ِک

   

    

  ِت

ابل 

. ت

وع 

فصل چهارم: ان 

 مدتي به دلي

PK  (در اکث

سفت و سخت

داردوجهي 

   

ي در زمينه 

م اختالالتدا

ايي دجدل ه

هد و مدارک

                  

صفا  راي اکثرِ

در مقا. است ١

صفر است  رابرِ

هاي فصل  رجو

مباني شناخت انسا

 رو پس از 

KU ( وريا

س يک رژيمِ

تاثير قابل تو

)  . مي دهد

رفتاري تيِک

تيکي در کد

که بحث و ج

شواه:  است 

 .ت

                  

مانگونه که بر

١ژگي برابر با 

مورد نظر بر  

به انته . ست

 مب

  پذيريِ

براي  .١

 ( نوريا

 تواناييِ

از اين  {.ند

فنيل کتونو 

ي  کارگيريِ

ذهني ت گيِ

ختلف نشان 

ژنت .ي گيرند

ژنت ه عواملِ

هرچند ک ،ع

چيز روشن 

 اهميت است

         

هم( يکي باشد 

ي براي آن ويژ

ويژگيِ  مورِد

اس ٠.٥رابر با 

توارث از  

١شتباه است

فنيل کتون .

مبتال به آن ت

النين را ندارن

 } .ي شوند

ن وجود به 

ز عقب ماند

مخ دو حالِت

ري قرار مي

نجار و اينکه

در مجموع .ت

رد اما يک چ

سائل داراي 

معين ژنتي  ژگيِ

توارث پذيري

ث پذيري در م

ارث پذيري بر

 

گي اي که 

اين تصور ا

.نظر بگيريد

م  که افراِد

فنيل آال  نامِ

ذهني مي يِ

با اين . است

ش گيري از

PK را در د

رفتار ژنتيِک

نابهن نشناسيِ

ت يافته است

ر وجود دار

مه ي اين مس

ي در يک ويژ

ت   آنگاه ميزاِن

توارث   ميزاِن

اشد، آنگاه تو

يت يا ويژگ

اما ا .ر است

 P (را در ن

ژنتيکي ست

آمينه اي به 

عقب ماندگي

رخوردار  ب

رساند در پيش

KUبيماري  ِ

ر رويکرد ژ

روانش  ،صيت

رزشي دست

کي در رفتار

تيکي در هم

ي يک گونه ي

، )صحيح است 

محيطي باشد، 

ژني با   اثراِت

که خصوصي

رتغيي قابلِ رِ

 PKU( ٢ريا

ژ ي با علِت

اسيد آ )ِن 

ع دچارِ ،ون

سيار بااليي

به حداقل بر

رث رسيدِن

ارائه شد د 

وش و شخص

فته هاي با ار

ژنتيک مسائلِ 

ژنت ه عواملِ

  [٢٤]  کنيد

جود بين اعضاي

خوني ص  روِه

ي يک صفت م

ي در نتيجه ي 

 مي شود ک

غير ار است

نيل کتونور

ذهني اختاللِ

بکاربرد( ن 

النين در خو

بس ث پذيريِ

 آالنين را به

نحوه ي به ار

 اين قسمت

نتيکي در هو

به يافند نيز 

 ه يِ اهميِت

 از آنست که

فصل  رجوع ک

pheny  

وت هاي موج

گر  انواعِ  مثلِ

فنوتيپي  گونيِ

فنوتيپي  گونيِ

ب پنداشته 

برخورديي 

فن ل اختاللِ

PK  (يک ا

بوليزه کردن

فنيل آال ياِد

رد از توارث

فنيل  ميزاِن

مقابل نح شکلِ

حثي که در 

ژن عواملِ شِ

ني سهم دارن

نه ي اندازه

وني حاکي 

به انتهاي فص 

ylketonuria

گر همه ي تفا

مندلي م  سيِک

 همه ي گوناگ

 نيمي از گوناگ

  [٢٥]   د

اغلب

باالي

مثال

KU

متابو

ازد

موا

که 

ش( 

مباح

نقش

ذهن

زمين

کنو

١   

٢  a

اگ  ٣

کالس

اگر 

اگر 

کنيد



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٦٦  

    

   ) : Lamarckism( المارکسيم  

 گوناگوني که در طولِ او و پس از وي، عواملِ همزماِن زيست شناساِنبسياري از )   ١٨٢٩– ١٧٤٤( المارک  بنا به نظرِ

 اين ديدگاه که امروزه تحت عنواِن.  او نيز موثر واقع مي شوند فرزنداِن فرد بر وي اثر مي گذارند، در طبيعِت حياِت

زياد  المارکيست ها عقيده داشتند در صورِت. المارکيسم شناخته مي شود، در حال حاضر به کلي منسوخ شده است

. جديدي مناسب با عادتي که کسب کرده حاصل مي کند يک اندام، آن اندام رفته رفته تقويت مي شود و شکلِ بکاربردِن

از طرفي، چنانچه از يک اندام استفاده . ن روش صورت گرفته استگردن و پاهاي زرافه به همي بنا بر اين نظر، دراز شدِن

به نظر . نشود، آن اندام رفته رفته تحليل مي رود و کوچک مي شود، تا جايي که ممکن است به کلي از ميان برود

  . بوده است دست و پا در مارها به همين سبب غارهاي تاريک و يا همچنين نبوِد ساکنِ چشم در جانداراِن المارک، نبوِد

در ) سازش ( اکتساب  تغييراتي که به دليلِ به عقيده ي او تماميِ. اکتسابي معتقد بود صفاِت المارک به موروثي بودِن

مثال . افراد ظاهر مي شوند، در طي زادآوري حفظ شده و به نسل هاي بعد منتقل مي شوند دوره ي زندگي در ساختارِ طولِ

اين اصل . قوي خواهند بود چرا که پدر آنها از بازوانش کار بسيار کشيده است ازواِنب يک آهنگر صاحبِ ً فرزنداِن

المارک و  با اين وجود، بر خالف نظرِ. المارکسيم انجاميد معروفترين اصل در نظريه ي المارک است که به رواجِ

ژن  جاندارند، نه اثراِت حيط و رشِدم اکتسابي به ارث نمي رسند، زيرا ناشي از اثراِت همفکرانش بايد بدانيد که صفاِت

وابسته به ژن ها مي توانند از نسلي به سل بعد منتقل شوند، آن هم به شرطي که ژن هاي کنترل  فقط  صفاِت. هاي جاندار

  . موجود باشند)  گامت ها ( » جنسي « کننده ي آن صفات در سلول هاي 

بدن، غير از سلول  ديگر، در سلول هاي ديگرِ اندام، و يا به هر علِت ِنهرگونه تغييري که بر اثر بکار بردن و يا به کارنبرد

. بسياري در اين زمينه صورت گرفته است آزمايشاِت. بعدي نخواهد داشت نسلِ هاي جنسي رخ دهد، تاثيري در صفاِت

نسل در تاريکي جفت  ٦٩يک اندام، آزمايشي ترتيب داده شد که در آن مگس ها تا  استعمالِ عدمِ اثرِ مثالً  براي آزمودِن

  . نور کامالً  طبيعي است آن در مقابلِ افراِد آخر آسيبي نديده و واکنشِ گيري کردند، در پايان مشاهده شد که بينايي نسلِ

 زنده را دريابد، اما از عهده ي تبيينِ ِتموجودا در مجموع با اينکه المارک، به خوبي توانست، تحول و تغيير پذيريِ

م  –) به شکل صفحه ي بعد نگاه کنيد  . ( کسي که گره از اين مساله گشود، کسي نبود جز داروين. مساله بر نيامد صحيحِ

  :منبع 

 ٢٤ -٢٣صفحه ي  –سوم  چاپِ –نشر مرواريد  –دکتر علي بيک  –زنده  موجوداِت تکاملِ 

   ١٧صفحه ي  –سوم  چاپِ –نو  نشرِ –نفرآبادي ماه طلعِت –اسي اثر آنتوني بارنت ترجمه ي دکتر باطني زيست شن انسان به روايِت 
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فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٦٨  

   

   آيا افراد از نظر ژنتيکي تکامل مي يابند ؟ 

يک  بنابراين صحبت از تکاملِ. پيش از هر چيز بايد تاکيد کرد که تکامل بر روي جمعيت ها صورت مي گيرد، نه افراد

راد اف مثل اتنخابيِ ماندگاري و توليِد طبيعي پيامِد اين مطلب بايد گفت  با اينکه انتخابِ در توضيحِ. فرد، بي معناست

ساختاري، فيزيولوژيکي، بوم  تغييراِت تکاملي که شاملِ بلکه تغييرِ. زندگي تکامل نمي يابند دوراِن است،اما افراد در طيِ

پس تکامل بر روي جمعيت ها صورت مي . ديگر به ارث مي رسد و رفتاري است، از نسلي به نسلِ) اکولوژيکي ( شناختي 

  .گيرد

  منظور از جمعيت چيست ؟  

تشکيل دهنده ي يک گونه است که در مکان هاي ويژه و در زمان هاي مشابه زندگي مي  تمامي افراِد جمعيت شاملِيک 

  . کنند

   چه زمان مي توان گفت که يک جمعيت تکامل يافته است ؟ 

يک جمعيت،  افراد دروِن) تمامي آلل هاي (  ژنتيکي  مواِد به کلِ. خزانه ي ژني آشنا شويد در ابتدا بايد با مفهومِ

ً  خزانه ي ژني گفته مي شود مختلف در هر يک از  ديپلوئيد داراي حداکثر دو آللِ از آنجاييکه موجوداِت. اصطالحا

ً  تنها جزء کوچکي از کلِ خود هستند، يک فرِد جايگاه هاي ژنيِ آلل هاي موجود در خزانه ي ژني يک  واحد نوعا

 دروِن گرفت، با اينکه افراد، جمعيت ها را ايجاد مي کنند، هيچ يک از افراِد بنابراين مي توان نتيجه. جمعيت را داراست

  .خزانه ژني را دارا نيست ژن هاي دروِن يک جمعيت، تماميِ

آلل ها در خزانه ي  اگر فراواني کلِ. اصلي پاسخ دهيم خزانه ي ژني آشنا شديد، مي توانيم به پرسشِ حال که با مفهومِ

ژنتيکي دست يافته  ديگر ثابت بماند، اصطالحاً  گفته مي شود جمعيت تکامل نيافته است و به تعادلِ ژني از نسلي به نسلِ

تغييري ايجاد شود اين به معناي آن است که آن   آلل ها در نسل هاي متوالي از سوي ديگرچنانچه در فراوانيِ. است

 ست از تغيير در فراواني آلل ها در يک جمعيِتکامل عبارت ا: " بنابراين مي توان گفت . جمعيت در حال تکامل است

آبي،  افراد، سه آللِ چشمِ فرض کنيد در خزانه ي ژني يک جمعيت براي رنِگ: يک مثال نيز بي فايده نيست  ذکرِ. معين

آبي  چشمِرنگِ  افرادي از اين جمعيت که آللِ زمان  مثالً  در تعداِد حال چنانچه با گذشِت. مشکي و قهوه اي وجود دارد

  : منبع . مذکور تکامل يافته است دارند تغييري به وجود آيد در اين حالت گفته مي شود که جمعيِت

 )با اندکي تغيير (  ٤٨ -٤٦صفحه ي  –سوم  چاپِ –نشر مرواريد  –دکتر علي بيک  –زنده  موجوداِت تکاملِ 

  ٢٥صفحه ي  –پنجم  مشهد، چاپِ د دانشگاهيِکربز و ديويس، ترجمه دکتر وهاب زاده، نشر جها اثرِ –رفتار  اکولوژيِ 

  



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٦٩  

  : يادداشت هاي مترجم 

 پروتئينِ ساخِت هر جمعيت، بسياري از ژن ها داراي دو يا چند آلل هستند که همگي دستورِ در دروِن [١]

جمعيت،  لذا در دروِن. تفاوت هايي در رشد و توسعه مي شود اين خود موجبِ. واحدي را حمل مي کنند

  .تنوع وجود خواهد داشت

صفحه ي  –پنجم  چاپِ –مشهد  نشر جهاد دانشگاهيِ –ترجمه دکتر وهاب زاده  –کربز و ديويس  اثرِ –رفتار  نقل از اکولوژيِ 

٢٥  

سلولهايش داراي  زنده در دروِن هر گونه اي از موجوداِت

ژنتيکي منحصربه فرد  مجموعه اي از دستورات يا اطالعاِت

ژنتيکي به موجود امکان مي دهد تا  اين دستوراِت. است

مجموعه ي .منحصر به فردي را دنبال نمايد مليِالگوي تکا

سلول هاي بدن يکسان  ژنتيکي موجود در تماميِ دستوراِت

سلول هاي  تفاوت مياِن دقت کنيد که آنچه باعِث. است

مختلف در نحوه ي عملکردشان مي شود و يکي را  بدنيِ

پوست مي سازد،  عصبي و ديگري را سلولِ سلولِ

بنابراين نبايد تصور کنيد که . موجود در سلول است قسمت هاي متفاوتي از برنامه ي ژنتيکيِ بکارگيريِ

 .بعضي سلول ها برنامه اي متفاوت از سلول هاي ديگر دارند

     ٥  -٦صفحه ي  –نشرِ بنفشه  –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ. نقل از مباني ژنتيک

  

  

  



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٧٠  

پويا که اجزاي  زنده داللت مي کند، يعني يک سيستمِ يا سازواره به يک واحِد» ارگانيسم « کلمه ي  [٢]

 باز و پويا انرژيِ يک ارگانيسم، يک سيستمِ. دروني با يکديگر دارند و با هم کار مي کنند آن ارتباِط

خويش است و متقابالً   محيِط باز به آن معناست که شخص دائماً  تحت تاثير و نفوِذ يک سيستمِ. است

 . خود نيز روي آن اثر مي گذارد

  ٣٤ -٣٥هفدهم صفحه ي  چاپِ –نشر رشد  –دکتر شعاري نژاد  اثر علي اکبرِ  -رشد  نقل با اندکي تغيير از روانشناسيِ

  

گفته مي شود . حيواني، شامپانزه، گوريل و اورانگوتان هستند انواعِ ما در مياِن نزديکترين خويشاونِد [٣]

 از نسلِ: " اسقف ووستر هنگامي که از نظريه ي داروين درباره ي تکامل آگاه مي شود مي گويد  همسرِ

اما اگر حقيقت داشته باشد، بايد . بايد اميدوار باشيم که اين مطلب حقيقت نداشته باشد! ميمون ؟ آه 

تکامل را به درستي  اين خانم مانند بسياري از افراد، مفهومِ! " که همه از آن آگاه نشوند اميدوار باشيم

انسان ها و ميمون ها همگي به  منشاء تکاملِ. ميمون پديد نيامده اند انسان ها از نسلِ. درک نکرده بود

. ه اند بر مي گرددپيشين که ميليون ها سال قبل زندگي مي کرد گروه هاي بسيار ابتدايي تر از انواعِ

DNA مشابهت با %  ٩٨نخستي ها به ما يعني شامپانزه   در نزديک ترين گروِهDNA  در انسان نشان مي

  . انسان شبيه است کروموزوميِ توجهي به کاريوتيپِ قابلِ شامپانزه به طورِ کروموزوميِ دهد و کاريوتيپِ

  

  

  

  

  

دم را کنترل مي کنند، شناسايي  مهره داران، رشِد دانشمندان ژن هايي را که در موش ها و سايرِ [٤] 

، شام و  ٢٠٠١، شوبرت و همکاران  ٢٠٠١، پرينوس و همکاران  ١٩٩٦گرکو و همکاران .( کرده اند 



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٧١  

انسان نيز وجود  جالب است بدانيد که همين ژن ها در ژنومِ) ١ ١٩٩٤، تاکادا و همکاران  ١٩٩٩همکاران 

روياني داراي دم است  انسان نيز در هفته هاي اولِ. ) ٢ ١٩٩٣همکاران  ، رولينک و ٢٠٠٤کاتو (  .دارد

هفته ي هشتم حذف مي  در حدوِدبه تدريج ) هفته ي چهارم و پنجم  بينِ( که اين دم پس از کامل شدن 

    )  ١٩٩٣٣، نيولستين و همکاران  ١٩٩٨، مور و پرساود  ١٩٧٨فالون و سيماندل . (  شود

 مهره ها و دم به خوبي قابلِ ستوِن. يک گربه و يک انسان نشان داده شده است نينِزير، ج در تصاويرِ 

  انسان است ؟   آيا مي توانيد بگوييد کدام تصوير متعلق به جنينِ. رويت است

  

  

  

  

   : نگاه کنيد به  !انسان نيز باقي مي ماند نوزاِد ، دم حتي پس از تولِد در برخي موارِد

 http://www.thefetus.net/images/article-images/Musculoskeletal/tail_fernando_files/Tail-
man.jpg 

 www.talkorigins.org/faqs/comdesc/images/tail.jpg 
 http://www.creation-vs-evolution.us/visual-evolution/human-tails/human_tails_١٠.jpg 

  : نقل از 

  ٣٣٨صفحه ي  –آييژ  نشرِ –ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر محمدي، دکتر معتمدي  –الرود  –استانسفيلد  ژنتيِک 

   ٥٨صفحه ي  –بيستم  چاپِ –نشر ني  –ترجمه ي منوچهر صبوري  –اثر آنتوني گيدنز  –نقل از جامعه شناسي  

سلول هاي جرم، خود در اوايل به وجود آمدن جنين طي فرايند ميتوز از زيگوت اوليه به وجود مي  [٥]

کروموزوم را از  ٢٣جفت کروموزوم هستند که  ٢٣اين سلول ها نيز به مانند ساير سلول ها داراي . آيند

                                                 
١  Greco et al.١٩٩٦ ;Prinos et al. ٢٠٠١ ; Schubert et al. ٢٠٠١ ; Shum et al. ١٩٩٩ ; Takada et al. ١٩٩٤   

٢  Katoh و   ٢٠٠٢  Roelink et al. ١٩٩٣  

٣  Fallon and Simandl  ١٩٧٨ ; Moore and Persaud   ١٩٩٨; Nievelstein et al. ١٩٩٣   

  



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٧٢  

از اوايل رشد جنين  هر چند که سلول هاي جرم تقريباً . کروموزوم را از پدر به ارث برده اند ٢٣مادر و 

وجود دارند، اما تنها پس از بلوغ جنسي ست که سلول هاي اسپرم و تخمک ) غدد جنسي ( در گناد ها 

  م   –. بالغ در فرد توليد مي شوند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اين گفته اين است که مجموعه هاي کروموزومي که  ميوز همچنين فراهم کننده ي تنوع است، دليلِ [٦]

در . مجموعه هاي کروموزومي ميتوز شبيه به هم نيستند گامت ها توزيع مي شود، ضرورتاً  مثلِ به دروِن

 ميوز و تبديلِ تنوع را فراهم مي آورد بايد بدانيد که طي فراينِد اين مطلب که چرا ميوز، امکاِن توضيحِ

مختلف مي تواند چيده  الِتح٢٣ به تواِن ٢هاپلوئيد به  هاپلوئيد، يک سلولِ ديپلوئيد به سلولِ يک سلولِ

  .  شود

    ٢٩ - ٣١صفحه ي  –نشرِ بنفشه  –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ. نقل از مباني ژنتيک
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فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٧٤  

 خويش در مقايسه با موجودي که توليد مثل غيرجنسي دارد افزايشِ گونه با محيِط سازگاريِ امکاِن

  .بيشتري مي يابد

  : نقل از 

 –سوم  چاپِ –نو  نشرِ –نفرآبادي ماه طلعِت –زيست شناسي اثر آنتوني بارنت ترجمه ي دکتر باطني  انسان به روايِت 

  ٨٣  صفحه ي

 ١٥صفحه ي  –نشر جهاددانشگاهي مشهد  –ترجمه ي دکتر وهاب زاده  – اثر ادوارد ويلسون -سوسيوبيولوژي  

 ١٤٧صفحه ي  –آييژ  نشرِ –ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر محمدي، دکتر معتمدي  –الرود  –استانسفيلد  ژنتيِک 

  

    : چرخه ي زندگي انسان  [٨]

، )گامت ها ( سلول هاي جنسي به جز در چرخه ي زندگي   ديپلوئيد، در سراسرِ موجوداِت انسان و سايرِ

 فراينِد هرچند طيِ. کامالً  ديپلوئيد مي باشند

ميوز، مرحله ي ديپلوئيدي چرخه ي زندگي 

ً  به مرحله ي هاپلوئيدي تغيير داده مي  موقتا

اين سلول هاي هاپلوئيد طي  شود، اما از اتحاِد

توليد ) بارور شده  تخمِ( لقاح، زيگوت  فرينِد

هاپلوئيد در  دو گامِت شده و به اين شکل

ديپلوئيدي خود را بازمي  زيگوت، حالِت

آنگاه فرايند ميتوز دست بکار شده و به . يابند

  . و چرخه تکرار مي شود. بالغ تبديل مي شود اين شکل يک زيگوت به يک فرِد

  ٣٣ -٤٢صفحه ي  –نشرِ بنفشه  –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ. نقل از مباني ژنتيک 

  

 



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٧٥  

الگو براي همانند  به عنواِن DNAدوتايي  هر رشته ي مارپيچِ) : Replication ( همانند سازي  [٩] 

ژنتيکي به نسل  اطالعاِت انتقالِ سلولي رخ داده و روشِ اين فرايند قبل از تقسيمِ. خود عمل مي کند سازيِ

  . هاي سلولي بعدي است

در . هاي بازي را به يکديگر اتصال مي دهند، پيوند هاي ضعيفي هستندپيوند هاي هيدروژني که جفت 

  . اين پيوند هاي ضعيف باز مي شوند زيپ در طولِ هماننِد DNA، دو رشته ي DNA طي همانندسازيِ

  ٩١ – ٩٨صفحه ي  –آييژ  نشرِ –ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر محمدي، دکتر معتمدي  –الرود  –استانسفيلد  نقل از ژنتيِک
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فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٧٨  

اسکيزوفرني را در نظر  مثالً  بيماريِ. رفته مي شودکمي در نظر گ ويژگي هاي رفتاري، جزء صفاِت اکثرِ

هيچ مرزي وجود ندارد که بتوانيم بگوييم تا قبل از آن مرز، فرد سالم است و پس از آن مرز : بگيريد 

 . کمي هستند مثال هاي ديگري از صفاِت  بلوغ، هوش گياهان، زماِن قِد. اسکيزوفرني است فرد دچارِ

  : کمي و کيفي در دو چيز است  صفاِت اساسي بينِ تفاوِت

 . فنوتيپي کمک مي کند تعداد ژن هايي که به تنوعِ -١

  . محيطي تغيير کند مقداري که فنوتيپ مي تواند به وسيله ي عواملِ -٢

تا  ١٠احتماال ًً ( ژن هاي زيادي  الزم است بدانيد که اين صفات معموالً  توسِط کمي صفاِت در مورِد

به عبارت . اين ژن ها، به طور جداگانه قابل اندازه گيري نيست تاثيرِ. مي شوندکنترل ) و يا بيشتر  ١٠٠٠

کمي  از اين رو، به صفاِت. ژن ها با تاثير بر ديگر ژن ها عمل مي کنند کمي، تمامِ ديگر در صفاِت

  . چند ژني نيز مي گويند صفاِت

   ٢٧٧صفحه ي  –آييژ  نشرِ –ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر محمدي، دکتر معتمدي  –الرود  –استانسفيلد  نقل از ژنتيِک

  

ديگر  به عبارِت. مغلوب بايد هر دو آلل مغلوب باشند يک صفِت به طور طبيعي، براي ظاهر شدِن [١٢]

آن  خود در برابرِ آن پي برد که ژن قرينه اي هماننِد وقتي ژني مغلوب باشد، تنها زماني مي توان به وجوِد

آن قرار گيرد و  نظيري در برابرِ نسل ها ژِن به اين ترتيب، ممکن است تنها پس از گذشِت. قرار گيرد

ناشي  صفِت صاحبِافرادي که تنها داراي يک آلل مغلوب باشند، به زبان ديگر ، . آن آشکار شود وجوِد

مغلوب را به فرزندان  ند زيرا قادرند آللِمورد نظر تلقي مي شو صفِت حاملِاز آن آلل نمي شوند اما 

  : از  نقل. انتقال دهند

 –نشر مهتاب  –ترجمه ي دکتر نيکخو و آوادي يانس  –رابرت پالمين و همکاران  رفتاري اثرِ با اندکي تغيير از ژنتيِک 

 ٢٩صفحه ي  –سوم  چاپِ

 –سوم  چاپِ –نو  نشرِ –نفرآبادي ماه طلعِت –زيست شناسي اثر آنتوني بارنت ترجمه ي دکتر باطني  انسان به روايِت 

  ٣٧صفحه ي 
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فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٨٠  

[١٤] phenotype  :ِموضوع، در اين قمست چند تعريف از اين اصطالح مي آوريم  بهترِ براي فهم :  

  

محيطي  عواملِ فرد و اثرِ ژنتيکيِ زنده که تحت تاثير ساخِت يک موجوِد مشهوِد خصوصياِت .١

 . شکل گرفته باشد

 
محيط نه . ژني مختلفي است که در يک محيط داده شده بيان شده اند فنوتيپ نتيجه ي محصوالِت .٢

 عوامل داخلي نظيرِ نور است، بلکه شاملِ حرارت و کيفيِت خارجي ماننِد عواملِ تنها شاملِ

 . هورمون ها و آنزيم ها نيز مي گردد

  ١١٩صفحه ي  –آييژ  نشرِ –ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر محمدي، دکتر معتمدي  –الرود  –استانسفيلد  يِکنقل از ژنت

  

اين صفت ممکن است . زنده يک موجوِد مشخصِ فنوتيپ عبارت است از هر ويژگي يا صفِت .٣

ژني بدست آمده از  فنوتيپ نتيجه ي محصوالِت. رويت باشدِ گل قابل چشم يا رنِگ رنِگ ماننِد

 .محيطي است آن ژن در يک شرايِط بياِن

  ٢٧صفحه ي  –آييژ  نشرِ –ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر محمدي، دکتر معتمدي  –الرود  –استانسفيلد  نقل از ژنتيِک

  

  

اين تغيير که جهش . رخ دهد DNAخود بخودي در قسمتي از  نادر ممکن است تغييرِ در موارِد [١٥]

گاهي . ناقص منجر شود يک پروتئينِ ناميده مي شود، ممکن است تغيير در رمز ايجاد نموده و به توليِد

موجود  اندازه گيريِ قابلِ فرد و يا تغييري در يک شاخصِ تغييري در ظاهرِ نتيجه ي خالص به صورتِ 

 جهش، يک ژن ممکن است به دو يا چند شکلِ فراينِدطي . ويژگي يا صفت مشاهده مي  گردد زنده، بنامِ

 . آلل تغيير يابد متفاوت به نامِ

   ١ – ٣٣٧صفحه ي  –آييژ  نشرِ –ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر محمدي، دکتر معتمدي  –الرود  –استانسفيلد  نقل از ژنتيِک
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  : دليل اين مساله در زير توضيح داده شده است  [١٧]

اين که پسر، يکي از اين دو نسخه را از پدر  پدر از هر ژن، دو نسخه دارد، احتمالِ از آنجاييکه .١

اينکه خواهر او نيز همان نسخه را از پدر دريافت کند  احتمالِ. درصد است ٥٠دريافت کند 

معين را از  بنابراين احتمال اينکه هم پسر و هم خواهرش هر دو، يک ژِن. درصد مي باشد ٥٠

 )  درصد  ٢٥= درصد  ٥٠درصد ضربدر  ٥٠. ( درصد است ٢٥ند پدر دريافت کن

اينکه  احتمالِ. درصد است ٥٠اين که همان پسر، يک ژن معين را از مادر دريافت کند  احتمالِ .٢

بنابراين احتمال اينکه هم . درصد مي باشد ٥٠خواهر او نيز همان ژن را از مادر دريافت کند 

 ٥٠. ( درصد است ٢٥ين را از مادر دريافت کنند مع پسر و هم خواهرش هر دو، يک ژِن

 )درصد  ٢٥= درصد  ٥٠درصد ضربدر 

خانواده به طور متوسط در  مي توان گفت فرزنداِن. درصد ٥٠= درصد  ٢٥+ درصد  ٢٥به اين ترتيب 

خود و  به همين شکل هر فردي با پدر بزرگ و مادر بزرِگ. درصد ژن هايشان با يکديگر شريک اند ٥٠

اين رقم براي بچه هاي عموها، عمه ها، خاله ها و . ژن ها شريک است%  ٢٥ن با نوه هاي خود در  همچني

  م  –مي باشد %   ١٢.٥دايي ها 

  

بزرگ در پژوهش  يکي از مشکالِت ←. به اين دوقلوها، دوقلوهاي تک تخمکي نيز گفته مي شود [١٨]

خاص، مثالً  قد ديده مي شود تا چه اندازه  ها اين است که مشخص کنيم تفاوتي  که در يک صفِت

انسان هاي خاصي هستند که براي پاسخ دادن به . مربوط به وراثت و تا چه اندازه مربوط به محيط است

  . همساناين ها کسي نيستند جز دو قلوهاي . ما مي گذارند خاصي در اختيارِ اين گونه پرسش ها فرصِت

 –سوم  چاپِ –نو  نشرِ –نفرآبادي ماه طلعِت –زيست شناسي اثر آنتوني بارنت ترجمه ي دکتر باطني  نقل از انسان به روايِت

   ٢٠صفحه ي 
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اندازه ي تخمک و اسپرم وجود دارد، شايد چنين  تفاوتي که بينِ از نظرِ [١٩]

ولي چنين . فرزند دارد تا پدر بيشتري در خصوصياِت تصور شود که مادر تاثيرِ

تخمک و اسپرم در وراثت برابر است، اين است که هر  اينکه نقشِ علِت. نيست

متوسط، هريک از والدين  اين مکانيسم، به طورِ از راِه. تايي کروموزوم هستند ٢٣کدام داراي يک دسته 

را بايد بکار برد، زيرا اگر تنها يک » متوسط  بطورِ«  عبارِت. کودک، سهمي متوسط دارند در ساخِت

اين از آن . بيشتري دارد مطالعه قرار دهيم، چنين به نظر مي آيد که يکي از والدين شباهِت فرد را مورِد

آن اغلب اين است  علِت. کروموزوم ها، چيزي غيرعادي وجود داشته است جهت نيست که در مکانيسمِ

ي خود را در  قرينه که برخي از ژن ها که در کروموزوم هاي يکي از والدين قرار دارند، ميتوانند اثراِت

همانطور که ديديم به اين گونه ژن ها، ژن هاي غالب و به دسته ي . ديگر، بپوشانند کروموزوم هاي والِد

  .مقابلشان ژن هاي مغلوب گفته مي شود

 –سوم  چاپِ –نو  نشرِ –نفرآبادي ماه طلعِت –زيست شناسي اثر آنتوني بارنت ترجمه ي دکتر باطني  نقل از انسان به روايِت 

   ٩ – ٧صفحه ي 

  

به استثناي . ژنتيکي ست پيام اصلي ژنتيک و ژنتيک رفتاري که در ادامه مطرح خواهد شد، فرديِت [٢٠]

. ژنتيکي يگانه هستيم که هيچ گاه دوباره تکرار نخواهيم شد دوقلوهاي همسان، هر يک از ما يک آزمايشِ

لسفه اي درباره ي شأن و اعتبار فرد طرح آن ف پايه اي ست که مي بايست بر اساسِ اين تعريف هماننِد

دقت در فرايند نيست، که اگر کامل و دقيق بود،  انسان ها فقط نوعي عدمِ گوناگونيِ! ريزي شود 

   .زندگي ست گوناگوني  ژنتيکي اساسِ. انسان هايي آرماني و همسان مي شد پديد آمدِن موجبِ

  ١٥٠مهتاب ص نقل از ژنتيک رفتاري اثر پالمين و همکاران نشر 
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 ويژگي هاي رفتاري، به معناي آن نيست که عواملِ ژنتيکي بر ويژگي هاي پيچيده نظيرِ عواملِ تاثيرِ [٢١]

، عوامل محيطي ممکن است )نظير رنگ چشم ( براي ويژگي هاي تک ژني ساده . محيط اهميتي ندارد

تاثيرات محيطي معموالً  به اندازه ي ، )کمي ( اما، براي ويژگي هاي پيچيده . تاثير اندکي داشته باشند

براي مثال، وقتي يکي از جفت هاي دوقلوهاي همسان دچار اسکيزوفرني . ژنتيکي اهميت دارند تاثيراِت

شود، تقريباً  در نيمي از موارد جفت ديگر دچار اسکيزوفرني نمي شود، هرچند مي دانيم که آنها از نظر 

عوامل  در جفت دوقلوهاي همسان، فقط با در نظر گرفتنِ چنين تفاوت هايي. ژنتيکي يکسان هستند

موجود را درباره ي اهميت محيط  در واقع، پژوهش هاي ژنتيک بهترين شواهِد. توضيح است محيطي قابلِ

  ! ارائه مي کنند 

  ١٤٩ – ١٤٨نقل از ژنتيک رفتاري اثر رابرت پالمين و همکاران نشر مهتاب صفحه ي 

  

درست است که تفاوت هاي ژنتيکي مي تواند به تفاوت هاي رفتاري منجر شود اما وقتي از ژن در  [٢٢]

مذکور به وسيله ي  بخصوصي صحبت مي کنيم منظور آن نيست که صفِت ارتباط با ساختمان يا رفتارِ

اري هماهنگ عمل مي کنند و احتمال دارد که ژن هاي بسي يک ژن کد مي شود بلکه  ژن ها به صورِت

 دو فرد تنها به علِت رفتارِ حال امکان دارد تفاوِت در عينِ. معين تاثير داشته باشند تواماً  بر يک رفتارِ

 تفاوت در يک فقره از مواِد. يک کيک تشبيه کرد و اين را مي توان به پختنِ.تفاوت در يک ژن باشد

 د، اين بدان معني نيست که تماميِبا اين وجو.تشکيل دهنده ي کيک مي تواند مزه ي کيک را تغيير دهد

 ژِن« به اين ترتيب، هر وقت صحبت از ).  ١٩٧٨ Dawkins. ( کيک به عهده ي همين يک قلم است

 مي کنيم به طور خالصه و مختصر منظور تفاوت هاي ژني است که موجبِ» معين  مربوط به يک صفِت

  . خواه يک ژن باشد يا چند ژن. اختالف در رفتارمي شوند

پنجم  چاپِ –مشهد  نشر جهاد دانشگاهيِ –ترجمه دکتر وهاب زاده  –کربز و ديويس  اثرِ –رفتار  نقل با اندکي تغيير از اکولوژيِ

  ٢٨صفحه ي  –
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ً  تحت تاثيرِ اجتماعي نظيرِ برخي از حشراِت رفتار و اعمالِ [٢٣]  رمزهاي  زنبورها و مورچه ها عمدتا

خويش نيازي  اجتماعيِ نقشِ اطر مورچه ها و زنبورها به يادگيريِوراثتي تعيين مي گردد، به همين خ

ژنتيکي شان به شدت  ساختارِ آنها در البالي تار و پوِد نقش اجتماعيِ مخصوصِ ندارند ؛ چرا که رفتارِ

آنچه بايد انجام دهند، به  نياز به تصميم گيري در مورِد تنيده شده است، بنابراين، اين حشرات غالباً  بدوِن

نسبتاً   در مقابل، آدميان، رفتارهاي خودکارِ. گونه اي خودکار وظايف و نقش هاي خود را اجرا مي کنند

به نظر مي رسد آنچه آنان به ارث مي برند قوه ي رفتاري بسيار انعطاف پذيري . کمي را به ارث مي برند

تجربه ترکيب مي شود، لذا، انسان ها به واسطه ي  قِاست که با توانايي گسترده ي يادگيري از طري

تغيير و تعديل  رفتارهاي جديد، که بسته به موقعيت هاي مختلف قابلِ توانايي گسترده ي يادگيري و خلقِ

محيطي تا اندازه ي  گوناگوِن خويش در شرايِط است، قادرند رفتارهاي خود را در راستاي بقا و حياِت

  . دزيادي جرح و تعديل کنن

 چاپِ –نشر ني  –حميدرضا آقا محمديان  –برآبادي  تامس موري هانس ترجمه ي حامِد –انسان  تحولِ نقل از نظريه هاي نوينِ

   ٧٠صفحه ي  –اول 

  

  .لت بر جبرگرايي ژنتيکي نداردتوارث پذيري دال [٢٤]

   ١٤٧صفحه ي . نشر مهتاب. پالمين اثر رابرت» ژنتيک رفتاري « نقل از 

اين که نشان داده شد ژن بر رفتار موثر است نمي توان چنين نتيجه گرفت که ژن به  صرِف فقط به" 

 به وجود آورنده ي رفتار را به سادگي به عناصرِ حتي نمي توان عاملِ. تنهايي رفتار را به وجود مي آورد

  . "ژنتيکي و محيطي دسته بندي نمود

صفحه ي  –پنجم  چاپِ –مشهد  نشر جهاد دانشگاهيِ –ترجمه دکتر وهاب زاده  –کربز و ديويس  اثرِ –رفتار  نقل از اکولوژيِ

٢٨   
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( معين ژنتيکي باشد  اگر همه ي تفاوت هاي موجود بين اعضاي يک گونه ي در يک ويژگيِ [٢٥]

 ، آنگاه ميزاِن)خوني صحيح است  گروِه انواعِمندلي مثلِ  کالسيِک صفاِت همانگونه که براي اکثرِ

فنوتيپي يک صفت  در مقابل اگر همه ي گوناگونيِ. است ١يري براي آن ويژگي برابر با توارث پذ

 اگر نيمي از گوناگونيِ. صفر است مورد نظر برابرِ ويژگيِ توارث پذيري در مورِد محيطي باشد، ميزاِن

  . است ٠.٥ژني باشد، آنگاه توارث پذيري برابر با  فنوتيپي در نتيجه ي اثراِت

 بايستي حتماً  در نظر گرفته شود اين است که اشتباه است اگر بگوييم چون توارث پذيريِنکته اي که 

دانه در  توليِد%  ٥٠است، بنابراين  ٠.٥برابر ) گياهي  دانه در يک جمعيِت توليِد مثلِ( کمي  يک صفِت

کن است يک اين مطلب بايد بگوييم که يک گياه مم در توضيحِ. ژني است هر گياه در نتيجه ي اثراِت

قرار  اثراِت مقلِ( ضعيف و فقير رشد کرده باشد  اما در محيِط. دانه داشته باشد برتر براي توليِد ژنوتيپِ

 و در نتيجه دانه هاي کمتري نسبت به تواِن) گرفتن در سايه، بيماري، زيان هاي مربوط به  حشره و غيره 

جمعيت  متوسِط همان جمعيت فقط داراي ژنوتيپِ ديگري که در اما گياِه. خود توليد کرده باشد ژنتيکيِ

و در ) حيوان تلقيح شده   مثالً  تصادفاً  با مدفوعِ( غني و قوي رشد کرده  است، ممکن است در محيِط

همانطور که مي بينيد در اين دو . خود توليد نمايد ژنتيکيِ نتيجه توانسته تعداد  دانه اي نزديک به تواِن

بنابراين نادرست . شده برابر است هرچند که وراثت پذيري ها با هم متفاوت است حالت، دانه هاي توليد

 ژنتيکي نسبت به جمعيِت باال براي يک صفت، از نظرِ است اگر بگوييم يک جمعيت با وراثت پذيريِ

پاييني برخوردار است، ) در گونه ي يکسان يا متفاوت ( ديگري که براي همان صفت از وراثت پذيري 

  . داردبرتري 

   ٢٩٠صفحه ي  –آييژ  نشرِ –ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر محمدي، دکتر معتمدي  –الرود  –استانسفيلد  نقل از ژنتيِک

  )موش ها و قفس ساده و با امکانات  نگاه کنيد به آزمايشِ( 

 



 
١٨٧   

  

 

فصل پنجم : ان 

       

مباني شناخت انسا

        

 مب

        

 

 

        

  ملي

١٨٧ 

        

ي تکا

        

شناسي

     جم

روانش 

پنجل 

        

فصل   

        

        

    

  

     



 

١٨٨ 

  فصل پنجم : مباني شناخت انسان  ١٨٨

  :  پنجمفهرست فصل 

  

 ١٨٧ .......................................................................................................... يتکامل يروانشناس :پنجم فصل

 ١٨٨ ..................................................................................................................... : پنجم فصل فهرست

 ١٩٥ .......................................................................................... : يتکامل يِروانشناس راموِنيپ غلط يها نگرش

 ٢٠٣ .......................................................................................................................... : واسون شِيآزما

 ٢٠٧ .................................................................................................... يتکامل يروانشناس:  فصل ي خالصه

 ٢٠٧ ..................................................................................................................... :مترجم يها ادداشتي

  

    



 

١٨٩ 

  فصل پنجم : مباني شناخت انسان  ١٨٩

رويکردي نسبتاً  جديد است که به  ،تکاملي روانشناسيِ

ويژگي ها و رفتارهاي آدمي از  ،افکار تجزيه تحليلِ

تکاملي اين کار  روانشناسيِ. تکامل مي پردازد ديدگاِه

ويژگي ها  ،انطباقي اين افکار ارزشِ بررسيِ را از طريقِ

   .١اي گونه ي مورد نظر انجام مي دهدبرو رفتارها 

بسياري از ايده هايي که پيش تر راجع به آنها صحبت 

 روانشناسيِ جديد به نامِ شد با يک رويکرد نظريِ

   .تنگاتنگي دارند تکاملي ارتباِط

گفته ي  تکاملي چيست ؟  طبقِ روانشناسيِ موضوعِ 

 تکاملي چهار پرسشِ روانشناسيِ) : "  ١٩٩٩(باس 

  : کليدي روبروي خود دارد 

  چرا ذهن به اين شکل طراحي شده است ؟ 

انسان چطور طراحي شده است و مکانيسم ها و بخش هاي سازنده ي آن چه ها هستند ؟  ذهنِ 

 چگونه اين قسمت ها سازمان يافته اند ؟

 دگير ذهن براي انجامِ ؟ به عبارِتو ساختار هاي نظام يافته چيستزنده اين بخش هاي سا کارکرِد 

 چه کاري طراحي شده است ؟ دادِن

آدمي  ذهنِ اجتماعي با طراحيِ بخصوص محيِط ،ما اطراِف چگونه پديده هاي وارد شده از محيِط 

 ٢" مشاهده تعامل و هماهنگي دارند ؟  رفتار هاي قابلِ توليِد جهِت

                                                 
تکاملي،  چه سودي   تاريخِ معين، در طولِ تکاملي تالش مي کنند دريابند يک ويژگي يا رفتارِ ساده تر، روانشناساِن به زباِن  ١

  م –پيرامونش داشته است  سازگاري و انطباق با محيِط براي جانور مذکور در جهِت

   [١]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ٢
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استفاده براي  تکاملي بسيار وسيع است و قابلِ باس از روانشناسيِ که تعريِف وان کرداينطور عنمي توان 

 روانشناسيِ تاريخيِ خاستگاِه) ١٩٩٧( ٣ پينکر. ) ٢ديويد کري( ١رويکردهاي روانشناسي مي باشد رِاکث

   :هم قرار داد  علمي را در کنارِ تکاملي دو انقالبِ روانشناسيِ: " تکاملي را به اين شکل توضيح مي دهد 

داده ها و  که مکانيسم هاي تفکر و هيجان را در قالبِ ١٩٦٠و  ١٩٥٠دهه ي در  ٤شناختي انقالبِ 

 .محاسبات توضيح مي دهد

زنده را به  پيچيده ي موجوداِت که طراحيِ ١٩٧٠و  ١٩٦٠دهه ي  تکامليِ زيست شناسيِ انقالبِ 

  .توضيح مي دهد ٥انگتکرار کنند انتخاب از مياِن در قالبِ ،منظور سازگاري با طبيعت

مثل  جنسي و توليِد مربوط به رفتارِ بر مسائلِ بيشترخود را  تکاملي تمرکزِ روانشناسيِ ،عمالً  ،با اين وجود

غده هاي جنسي (  ٦هاگناد راِنخدمتگزا.. .مغزها: " تکاملي  اِنگفته ي روانشناس طبقِ .معطوف کرده است

  )  ٢٠٠١  ٧کنريک" (  .هستند) 

                                                 
  : مختصر، شايد بتوان گفت  در يک عبارِت  ١

 مغز در حيوانات و انسان است، کارِ شناختي به توجيه چگونگيِ اعصابِ علومِ 

 توارث مي پردازد و ژنتيک به چگونگي عملِ  

 .مغز را هدف گرفته است کارِ تکاملي چراييِ ديدگاِه 

  ) ١١صفحه ي  –نشر جهاد دانشگاهي مشهد  –ترجمه ي دکتر وهاب زاده  –نقل از سوسيوبيولوژي اثر ادوارد ويلسون ( 

٢  David Carey  

٣  Pinker 

  [٢]به انتهاي فصل  رجوع کنيد     ٤

٥  replicator  :ِدر اصطالحِ. مثل ژن هاي خويش را تکرار مي کنند توليِد منظور از تکرار کنندگان، جانوران است که از طريق 

 زنده به طور مستقيم و يا غير مستقيم انجام مي دهند تا ژن هايشان در نسل هاي بعدي تکرار شود  تکامل به اعمالي که موجوداِت

replication   ) تکرار کردن ( و به فاعل اين عملreplicator  ) م –. گفته مي شود) تکرار کننده  

٦  gonads  :م –. منظرو از گنادها، بيضه ها در مردان و تخمدان ها در زنان مي باشند  

٧  Kenrick    
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  فصل پنجم : مباني شناخت انسان  ١٩٢

  : ) differential parental investment( والدين متفاوِت سرمايه گذاريِ .٣

غالباً  زنان در مقايسه  ،اين پيش فرض بر اساسِ

بيشتري بر  انرژي و سرمايه گذاريِ ،با مردان

 ،ديگر به سخنِ .روي فرزندان انجام مي دهند

 ،فرزند زنان در مقايسه با مردان براي داشتنِ

ً  (  .هزينه ي بيشتري پرداخت مي کنند مثال

   ١)چند ماه آبستني 

مستقيم از  مستقيم يا غيرِ آمده است به طورِ عدصفحه ي ب ديگري که در نمودارِ پيش فرض هاي نظريِ

اينطور در نظر گرفته مي شود  ،براي نمونه .پيش فرض هايي که در باال توضيح داده شده بدست مي آيند

 جنسي با شخصِ اينکه شريِک دريافتنِ(  ٢خيانت که کشِف

در مردان در مقايسه با ) ديگري رابطه ي جنسي داشته است 

مساله به اين  توضيحِ. بيشتري برمي انگيزد زنان حسادِت

نها بر از آنجاييکه براي مردان منطقي ست که ت: شکل است 

 ،مثال تامين منابع غذايي(  ٣روي کودکاني سرمايه گذاري

خود آنها توليد شده اند زيرا تنها اين فرزندان هستند که ژن  کنند که توسِط) محافظت در مقابل خطرات 

مردان  ،مردان بي وفا و خيانتکار باشد جنسيِ و از آنجاييکه چنانچه شريِک .رش مي دهندهاي آنها را گست

                                                 
  [٤]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    :  ١

٢  cuckoldry   :ِبا اين وجود ترجيح داديم از واژه ي خيانت استفاده . مي باشد» زن قحبگي « اين واژه،  ترجمه ي دقيق تر

  م -.کنيم

Parental investment فرزنداِن پرورشِ در قابليِتآنها را به هزينه ي والدين  بقايِ معطوف به فرزندان که شانسِ هر رفتارِ:  ٣ 

 –نظر جهاد دانشگاهي مشهد  –ترجمه ي دکتر وهاب زاده  –ارد ويلسون نقل از سوسيوبيولوژي اثر ادو. ( ، افزايش دهدديگر

  ) ٣١٨صفحه ي 
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  فصل پنجم : مباني شناخت انسان  ١٩٣

يري حاصل از جفت گ حقيقي آنهاست يا فرزنِد فرزنِد ،نمي توانند مطمئن باشند که بچه هاي به دنيا آمده

 ،جنسي شانبايستي براي جلوگيري از خيانت شريک  مردان؛ در نتيجه  ١شريک جنسي آنها با مردي ديگر

    .٢بيشتري از خود نشان دهند راحتيِدر اين موارد در مقايسه با زنان حسادت و نا

                                                 
نظر از اينکه  صرِف. آنهاست يا نه آنها همواره يقين دارند که هر بچه ي دلخواه آيا مالِ. زنان با چنين مشکلي روبرو نيستند  ١

  م –. شان خيانتکار باشد يا نه جنسيِ شريِک

 زندگي و رفتارهايي که از سوي آنها اتخاذ شده، سهمِ افرادي عمل مي کند که شکلِ تکامل به نفعِ طبيعي در جريانِ  انتخابِ  ٢

 –کربز و ديويس  اثرِ –رفتار  نقل با اندکي تغيير از اکولوژيِ. ( ژني نسل هاي آينده به حداکثر برساند ژن هاي آنها را در مخزِن

 ) ٣٦صفحه ي  –پنجم  چاپِ –مشهد  هاد دانشگاهيِنشر ج –ترجمه دکتر وهاب زاده 

  : والدين و فداکاري  مراقبِت

 در پستانداران، اين هزينه ها شاملِ. فرزند، براي بسياري از حيوانات، هزينه هاي سنگيني در بردارد بزرگ کردِن

 زمان و انرژي جهِت شير پس از تولد، صرِف رحم، توليِد جنين داخلِ تخم، رشِد زيستي در توليِد سرمايه گذاريِ

 النه، توليِد مشابهي از سرمايه گذاري در ساختنِ در پرندگان، مقدارِ. مي شود... خطرات و مراقبت و دفاع در مقابلِ

 اينکه هيچ گونه سوِد ه دليلِشايد بتوان اين رفتارها را  ب. صورت مي گيرد.. تخم، روي تخم نشيني، غذا دادن و

   )نگاه کنيد به صفحه ي   . ( مستقيمي براي والدين به همراه ندارد، جزو رفتارهاي فداکارانه به حساب آورد

يعني کساني که در ژن ها ( ديگر اعضاي خانواده  اين  فداکاري ها زماني بيشتر به چشم مي آيد که دريابيم از طرِف

کبود در  يک نوع زاغِ زندگيِ بررسيِ هنگامِ)  ١٩٩٢(مام  . نيز به والدين کمک مي شود) با آنها سهيم هستند

فلوريدا دريافت که در اين گونه، جوجه هاي بزرگ تر به جوجه هاي کوچک تر کمک مي کنند و با اين کار، 

  .هاي جوانتر را تا حد زيادي افزايش مي دهند بقاي جوجه احتمالِ
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  فصل پنجم : مباني شناخت انسان  ١٩٤

پيش فرض هاي  .تکاملي را مشاهده مي کنيد روانشناساِن اتخاذ شده توسِط نظريِ رويکرِد ،زير در نمودارِ

(  .استنمودار آورده شده  کلي تر در باالي نمودار و پيش فرض هاي اختصاصي تر در بخش هاي پايينِ

  )  ٢٠٠١ ،کنريک

 شايستگي فراگير 

سرمايه گذاري 

 متفاوت والدين 

 انتخابِ
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.  تالش مي کنند  

 خشونت در بينِ
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  : تکاملي  روانشناسيِ نگرش هاي غلط پيراموِن

تکاملي مي توان به اين  با تکيه بر يافته هاي روانشناساِن 

 موارد با محيِط نتيجه رسيد که انسان هاي کنوني در اکثرِ

اين تصور  .کامل پيدا کرده اند خود سازگاريِ پيراموِن

زيرا غالباً  هزاران نسل طول مي کشد تا از  .اشتباه است

قابل  ژنتيکيِ طبيعي در يک گونه تغييراِت انتخابِ طريقِ

 .سازگاري رخ دهد توجهي جهِت

: " چنين مي گويد )  ١٩٩٩(باس  ،اين موضوع در تاييِد

 دوراِن حول و حوشِ مغزِبا خود  ،مدرن ما در يک محيِط

 ميلِ ،ما تکامليِ در تاريخِ .پارينه سنگي را حمل مي کنيم

غذايي در آن به ندرت يافت  سازگاري با محيطي که منابعِ به منظورِ ،چرب غذاييِ شديد به مواِد

    " .قلبي مي شود سرخرگ هاي  قلب و حمالِت هم اکنون منجر به بسته شدِن ،مي شده است

تکاملي از مواردي بدست  ادعاهاي روانشناسيِ قانع کننده در تاييِد شواهد و مدارِک ،کلي طورِبه 

همچنان به  ،ما با اينکه مدت زيادي از شکل گيري آنها مي گذرد مي آيد که عملکرد و رفتارِ

  ) شديد به غذاهاي چرب  مثال همين ميلِ(  .آشکاري ناسازگار و انطباق نيافته است شکلِ

 
   . اين تصور اشتباه است  .١ژنتيکي تعيين مي شود عواملِ انسان به طور مستقيم از طريقِ رفتارِ 

 

 

                                                 
   [٥]به انتهاي فصل  رجوع کنيد     ١
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  :شواهد و مدارک 

  شواهد و مدارک تا چه اندازه از ايده هاي روانشناسي تکاملي پشتيباني مي کنند ؟  

 شريِک انتخابِ بدست آمده در رابطه با موضوعاتي نظيرِ شواهد و مدارِک به اين منظور به بررسيِ 

اين موضوعات  همگي در ارتباط با پيش  .رفتارهاي فداکارانه و حسادت و ترس مي پردازيم ،جنسي

  )  ١٩٣صفحه ي   نمودارِ(  .تکاملي هستند فرض هاي روانشناسيِ

ما در  ،اين موضوعات در بخش هايي از کتاب به طور مفصل توضيح داده شده اند از آنجاييکه تماميِ 

  :اينجا تنها اشاره ي گذرايي به آنها مي کنيم 

  

  :  جنسي شريِک انتخابِ -١

 :تکاملي اين طور پيش بيني مي کند که  روانشناسيِ

جنسي افراد شخصي را  شريِک انتخابِ به هنگامِ

رزند را در آنها داشتن ف شانسِانتخاب مي کنند که 

مردان تمايل به انتخاب  ،از اين رو .دبه حداکثر برسان

 و زنان تمايل به انتخابِجفت هاي جوان تر و سالم تر 

با )  ١٩٨٩( باس. جفت هاي پرسن و سال تر دارند

  : هان اين پيش بيني را تاييد کرد ج مختلِف قاِطفرهنگ از ن ٣٧ بررسيِ

جنسي انتخاب کنند  مذکور اعالم کردند که ترجيح مي دهند شريِک فرهنِگ ٣٧ مردان در تماميِ 

 .که از آنها جوان تر باشد

سني  جنسي شان از لحاِظ دادند که شريِکمي ترجيح ) اسپانيا استثناء بود ( فرهنگ  ٣٦ زنان در 

 .از آنها بزرگتر باشد
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  : اين يافته ها به اين شکل مي تواند تفسير شود که 

بچه  است که احتمالِا جوان تر باشد اين جنسي شان از آنه اينکه مردان تمايل دارند تا شريِک دليلِ 

  .زنان بيشتر است آنها در مقايسه با سايرِ دار شدِن

آنها بزرگتر باشد اين است که در سني از  لحاِظجنسي شان از  دليل اينکه زنان تمايل دارند شريِک 

 .فرزندان بيشتر است احتياجاِت تامينِ کافي جهِت منابعِ  داشتنِ احتمالِ ،پر سن وسال تر مرداِن

 شريِک در انتخابِ ،زنان در مقايسه با مردان تکاملي اين است که يکي ديگر از پيش بيني هاي روانشناساِن

بسياري اين مساله را تاييد  شواهد و مدارِک .کنندمي خود حسابگرانه تر و سخت گيرانه تر عمل  جنسيِ

 ،انجام شد)  ١٩٨٩(  ١کالرک و هاتفيلد براي نمونه در يک مطالعه که توسِط)  ١٣ فصلِ(  .مي کند

که مخالف  غريبه از جنسِفرد دانشجو با يک  دختران و پسراِن

غريبه به آنها  روبرو مي شدند و فرِدبسيار زيبا و جذاب بود 

%  ٧٥نتيجه اين بود که  .رابطه ي جنسي مي داد پيشنهاِد

پيشنهاد  را پذيرفتند در حاليکه هيچ يک از پسر اين  دانشجوياِن

  ! رابطه ي جنسي نشدند  دختران حاضر به برقراريِ

تا اعالم کنند  آنها از زنان و مردان خواستند:  ديگري ترتيب دادند نيز تحقيقِ ،) ١٩٩٣(  ٢باس و اشميت

شريک جنسي آنها چه خصوصياتي بايد داشته باشد ؟  ،مقطعي و زودگذر براي يک رابطه ي جنسيِ

همانطور که روانشناسي تکاملي پيش بيني کرده بود نتايج اين تحقيق نشان داد که مردان در مقايسه با 

 خصوصياتي نظيرِ .مقابل داشتند طرِف ناخوشاينِد خصوصياِت بسيار بيشتري براي تحملِ آمادگيِ ،زنان

  .بي سواد و نادان ،خشن ،شوخ طبعي ِدفاق ،ديگران طرد شده توسِط

  

                                                 
١  Clark & Hatfield    

٢  Buss & Schmidt  
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  :  رفتارهاي فداکارنه -٢

تکاملي  در ارتباط با روانشناسيِ يکي ديگر از مسائلِ

رفتارهاي  در مورِد .است ١رفتارهاي فداکارانه بررسيِ

اين مساله است که  اصلي توضيحِ فداکارانه مشکلِ

چرا افراد اغلب رفتارهايي فداکارنه و غير 

در حالي که اين  ،خودخواهانه از خود نشان مي دهند

 .آنها در تضاد است مثلي و يا ژنتيکيِ توليِد با عالئقِ

تکاملي اين است که با در نظر  روانشناساِن پاسخِ

افراد تنها با شخصاً   بسيار منطقي ست که ،خويشاوند شايستگي فراگير و انتخابِ مفاهيمي نظيرِ گرفتنِ

اطمينان يافتن از اينکه  کنند بلکه عالوه بر آن از طريقِژن هاي خويش را تکرار ن ،ل کردنمث توليِد

   .مثل هستند نيز از بقاي ژن هاي خويش اطمينان حاصل مي کنند آنها قادر به توليِد ٢ِخويشاوندان

  

 تکاملي درست باشد انتظار مي رود رفتارهاي نوع دوستانه بيشتر متوجِه روانشناساِن اگر تفسيرِ

برنشتاين و کراندل و در يک آزمايش  .دورتر و يا غريبه نزديک باشد تا خويشاوانداِن خويشاونداِن

سپس از . مشکل بود قرار دادند مختلفي که در آنها فردي دچارِ را در شرايِط افراد ،) ١٩٩٤(  ٣کيتاياما

پيش بيني هاي  ،اين آزمايش نتايجِ .سوال شد که آيا حاضرند به فرد مذکور کمک کنند يا نه افراد

افراد بيشتر تمايل  نزديک و سايرِ خويشاونداِن بينِ ،افراد ،در واقع. را تاييد مي کردتکاملي  روانشناساِن

                                                 
١  altruism  :نقل از . ( ديگران انجام مي دهند رفتارهاي خود ويرانگرانه يي که افراد به نفعِ. فداکاري، نوع دوستي

    م –) ٣٠٧صفحه ي  –نظر جهاد دانشگاهي مشهد  –ترجمه ي دکتر وهاب زاده  –سوسيوبيولوژي اثر ادوارد ويلسون 

  م –د سهيم هستند منظور از خويشاوندان کساني است که در بخشي از ژن ها با فر  ٢

٣  Burnstein & Crandall & Kitayama  
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وقعيت هاي فوري و اين موضوع بخصوص در م .خود کمک کنند نزديِک داشتند تا به خويشاونداِن

خانه  نفري که داخلِ ٣سوختن بود و از  مثالً  خانه به سرعت در حالِ(  .بيشتر به چشم مي خورد ،حياتي

   ).تنها يکي مي توانست نجات داده شود ،محبوس شده بودند

فرضي را  وارد بود اين بود که آنها يک موقعيِت)  ١٩٩٤(  برنشتاين و همکارانش انتقادي که به آزمايشِ

 ،ممکن است بيشتر از  آنکه رفتارهايي واقع بينانه انجام دهند ،در يک موقعيت فرضي .نده ابررسي کرد

(  ١ويتال و مک گواير -با اين وجود اسوک .از خود واکنش هاي جامعه پسند و مطلوب  نشان دهند

بر مبناي داده  از طريق مصاحبه با افراد و ،) ١٩٨٥

به نتايج مشابهي دست  نيزواقعي  هاي زندگيِ

شرکت کننده در مصاحبه موقعيت  زناِن .يافتند

هايي را توصيف کردند که در آنها يا به ديگران 

 .کمک کرده بودند و يا به آنها کمک شده بود

تعداد دفعاتي که آنها تمايل به کمک کردن به 

يا  ٥) مثالً  فرزندان ( نزديک داشتند  خويشاونداِن

ود که تمايل به کمک به دفعاتي ب برابرِ ٦

مثالً  برادر زاده ها و (  .دورتر داشتند خويشاونداِن

 سالمند تمايلِ افراِد ،عالوه بر اين .)خواهد زاده ها 

سالمند   جوانان براي کمک به افراِد در حالي که تمايلِ .بسيار زيادي داشتند تا به جوان ترها کمک کنند

اين مساله اين است که پتانسيل  تکاملي عنوان کرده اند که دليلِ روانشناساِن .بسيار کمتر از اين مقدار بود

                                                 
١  Essock-Vitale    وMcGuire 
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 ،اين تحقيقات در هر حال در تفسيرِ .١توليد مثل در آينده براي جوانان بيشتر از سالمندان است و امکاِن

رزاده ها زنان در مقايسه با برادرزاده ها و خواه مي توان گفت  اکثرِ ،براي مثال .مشکالتي وجود دارد

 در مقايسه بابيشتر به فرزند  توجِه خويش مي گذرانند و دليلِ خود را با فرزنداِن بيشتري از زندگيِ زماِن

 يِنزديک در مجموع  يک در هم آميختگي و اختالط بينِ. و نه چيزي ديگر مشترک است محيِط ،ديگران

   .وجود دارد ٢خويشاوندي و آشنايي خانوداگي

  

  :  حسادت -٣

 ،بررسي قرار گرفته است آنجاييکه مساله ي حسادت مورِدتا 

 ،جنسي شريِک خيانِت" مدارک از اين فرض که  شواهد و

" بيشتري بر مي انگيزد  درمردان در مقايسه با زنان حسادِت

  ) ١٣بيشتر نگاه کنيد به فصل  براي توضيحِ( . پشتيباني مي کند

و موقعيت هاي فرضي  مطالعات در شرايِط با اين وجود اکثرِ

خيانت هاي واقعي پرداخت و دريافت که  به بررسيِ ،) ٢٠٠٢( ٣در اين راستا،  هريس .گرفته اندصورت 

  .مردان و زنان به يک اندازه نسبت به اين موضوع آشفته و پريشان مي گردند

  

                                                 
طبيعي تکامل يافته باشد ؟ پاسخ همانا  انتخابِ فداکاري بنا به تعريف از شايستگي مي کاهد، چگونه ممکن است در طيِ  ١

فداکارانه ي يک  دو فرد مشترک باشد و اگر عملِ نياي مشترک، بينِ اگر ژن هاي مسبب فداکاري، به دليلِ: خويشاوندي است 

اين وضع رخ . ژني گسترش خواهد يافت فداکاري در مخزِن بعدي افزايش دهد، استعداِد اين ژن ها را در نسلِ اشتراکِ  نسل سهمِ

ژني بدست آورده  کمتري در مخزِن شخصيِ فداکارانه اش، سهمِ هزينه ي عملِ فداکار، به دليلِ خواهد داد، حتي اگر که فرِد

  ) ١٥صفحه ي  –نشر جهاد دانشگاهي مشهد  –ترجمه ي دکتر وهاب زاده  –نقل از سوسيوبيولوژي اثر ادوارد ويلسون . ( باشد

٢   Familiarity  

٣  Harris  
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  فصل پنجم : مباني شناخت انسان  ٢٠٧

  روانشناسي تکاملي: خالصه ي فصل 

جفت،  ما از انتخابِ تکاملي در فهمِ يافته هاي روانشناسيِ 

 حسادت و شناساييِ ،)نوع دوستي ( رفتار فداکارانه 

 با اين وجود،. فريب ها و حقه ها بسيار موثر بوده است

بر مبناي  موارديتکاملي در  روانشناسيِفرضيه هاي 

حدس و گمانه زني بوده و توجه کافي به تاثير فرهنگ 

   .در شکل گيري رفتارها ندارد

  

  

  : يادداشت هاي مترجم

تکاملي اين است که سازکارهاي رواني هم مثل ساز و کارهاي  انديشه ي کليدي در روانشناسيِ [١]

روانشناسي  به اين ترتيب فرضِ. طبيعي است انتخابِ زيستي نتيجه ي ميليون ها سال تکاملي از طريقِ

 بقاء و توليد مثلِ تکاملي بر اين است که ساز و کارهاي رواني مبنايي وراثتي دارند و درگذشته احتمالِ

اين . شيريني را در نظر بگيريد اين نکته ميل به خوردِن افزايش داده اند براي روشن تر شدِنا ما ر نياکاِن

تمايل را مي توان ساز و کاري رواني که اساسي وراثتي دارد تلقي کرد، وانگهي بشر از اين رو اين تمايل 

يوه اي که مزه ي شيرين يعني م: ما را براي بقاء بيشتر کرده است  نياکاِن مزبور بخِت را دارد که عملِ

ژن  بقاء و دوامِ آن احتمالِ تغذيه اي باالتري هم برخوردار بوده است، لذا با خوردِن تري داشته از ارزشِ

  ) ١٩٩٢سيمونز . ( هاي مربوط به اين کار نيز افزايش يافته است

  ٣٢ جلد اول صفحه ي – هيلگاردنقل از روانشناسي 
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  فصل پنجم : مباني شناخت انسان  ٢٠٨

 وجه مشخصه.  مطرح شد ١٩٢٠روانشناسي شناختي زاده ي روانشناسي ِگشتالت است که در دهه ي  [٢]

توجه . پاسخ و فعاليت هاي عصبي مي باشد–شناختي، توجه نسبتاً  اندک به رابطه ي محرک  ي ديدگاِه

در . است شهود، تصميم گيري و فهم اين رويکرد، به موضوعاتي نظير ادراک، حل مساله از طريقِ اصليِ

 کلي است که تماميِ شناخت يک مفهومِ. اين فرايند ها شناخت از اهميت مرکزي برخوردار است تماِم

. ادراک، تفکر، تصور، استدالل، و قضاوت و غيره مي باشد آگاهي را در بر مي گيرد و شاملِ اشکالِ

  . زيادي مي دهند ديدگاه هايي مي شود که به اين مباحث اهميِت تمامِ شناختي شاملِ انقالبِ

جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاِه نقل با اندکي تغيير از يادگيري و کنترلِ

   ١٤ صفحه ي –نشر سنبله 

 
[٣] assumption  : توجه کنيد که اين واژه از نظر معنايي با واژه ي فرضيه ← پيش فرض، فرض )

hypothesis  (تفاوت دارد : 

 .  يک رويکرد هستند بنياديِ اصولِ فرض يا پيش فرض در حکمِ: پيش فرض  

فرضي که به عنوان يک توضيح و تفسير آزمايشي بکار مي رود و پايه ي تحقيقات بعدي : فرضيه  

نقل  – .معموالً  تشکيل يک فرضيه، نخستين گام در حل مساله يا مشکل است. را تشکيل مي دهد

 از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد 

جرياني فاقد هرگونه پيش فرض، روانشناسي  علم به عنواِن تعريِف چرا بر خالِف" ممکن است بگوييد 

پيش  فکري نمي تواند بدوِن در پاسخ بايد بگوييم که هيچ جرياِن" تکاملي داراي پيش فرض است ؟ 

در واقع، . اين پيش فرض ها و نحوه ي برخورد با آنهاست ميِتآنچه اهميت دارد کيفيت و ک. فرض باشد

تکاملي و ساير علوم همه در تالش اند تا پيش فرض هاي خود را روز به روز تا حد ممکن  روانشناسيِ

  م –. کاهش دهند

 



 

٢٠٩ 

  فصل پنجم : مباني شناخت انسان  ٢٠٩

 شايد اين پيش فرض ها در مورِد" ممکن است، با يک نگاه به اين پيش فرض ها، عنوان کنيد که  [٤]

در . " ما نمي شود حالِ جانوران درست باشد اما مسلم است که هيچ يک از اين پيش فرض ها شاملِساير 

انسان  تکاملي به ارزيابيِ روانشناسيِ اين زمينه بايستي خاطر نشان سازيم، که اگر قصد داريد با مفاهيمِ

زيرا . دسال به عقب برگرديهزار  ٢٠خود را از انسان امروزي برداشته و حداقل بايستي نگاِهبپردازيد، 

انسان بر روي اين کره ي خاکي در چنان فضايي صورت گرفته  حياِت درصد از دوراِن ٩٩.٥بيش از 

حيات  دوراِن را به کلِآنچه از انسان امروزي سر مي زند به عبارت ديگر بسيار اشتباه است اگر . است

  م –انسان تعميم دهيم 

 
  : ه اشاره کنيم بد نيست در اينجا به دو نکت [٥]

اين عقيده که ژن ها بر رفتار تاثير مي گذارند به شدت آشفته مي شوند،  زيادي از شنيدِن افراِد 

ژن ها سرنوشت را رقم مي « زيرا آنها معتقدند که اين گفته ي نظريه پردازان بدان معناست که 

ً  به گونه اي موکد از سوي افرادي اين سوء تعبيرِ. »زنند  ابراز مي شود که از  رايج غالبا

اصلي تصور مي » عروسک گردان هاي « آنها ژن ها را . ژن ها آگاهي ندارند عملکرِد چگونگيِ

 شيميايي هستند که توليِد آنها ساختارِ. ديگري است ژن ها چيزِ واقعيِ کنند، حال آنکه نقشِ

است که ژن ها به شيوه هايي واقعيت اين . ژن ها را بر عهده دارند سايرِ فعاليِت پروتئين يا تنظيمِ

 درون دادهايي از فيزيولوژيِ کسبِ غير مستقيم و پيچيده بر رفتار تاثير مي گذارند که مستلزمِ

 )  ١٩٩٤هامر و کاپلند . ( بدن، محيط، جامعه و فرهنگ است

 –نشر ني  –حميدرضا آقا محمديان  –برآبادي  تامس موري هانس ترجمه ي حامِد –انسان  تحولِ نقل از نظريه هاي نوينِ

  ٣٤٢صفحه ي  –اول  چاپِ

ديگر تفاوت هاي ژنتيکي مي  به عبارِت. قرار مي دهند تحت تاثيرموارد رفتار را  ژن ها، در اغلبِ 

آنزيم هايي هستند، که  کد نمودِن تواند منجر به تفاوت هاي رفتاري شود، زيرا آنها مسئولِ
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خود دارند و به نوبه  حيوان را تحت تاثيرِ ي، عصبي و ماهيچه ييِسيستم هاي حس توسعه و تکوينِ

 . حيوان را تحت تاثير قرار مي دهند ي خود رفتارِ

صفحه  –پنجم  چاپِ –مشهد  نشر جهاد دانشگاهيِ –ترجمه دکتر وهاب زاده  –کربز و ديويس  اثرِ –رفتار  نقل از اکولوژيِ

   ٢٨٤ي 

  

  : انسان در طبيعت غالباً  با دو نظر عمده روبرو مي شويم  جايگاِه در مورِد 

. بي همتا را به دو گونه مي توان معني کرد اصطالحِ .حيوانات موجودي بي همتاست انسان در مياِن .١

اين معني البته . انسان موجودي متفاوت است که مشابه هيچ حيواني نيست: يک معني اش چنين است 

انسان : منسوخ نيز بکار برده مي شود و آن اينکه  اما اين اصطالح اغلب در يک معنيِ. درست است

او و حيوانات را  که هيچ چيزي نمي تواند شکاف بينِ اساسي داردآنقدر متفاوت است، آنقدر تفاوِت

اين اصطالح به دليل آنکه حتي . استفاده از اين مفهوم از نظر علمي کامالً  بي معني است. پر کند

کاذبي به انسان داده و منجر به کج  انسان را بيهوده مي داند، غرورِ پژوهش درباره ي ريشه ي حيوانيِ

کساني که از اين نوع )  ١٩٧٣نيکوتين برگن . ( ي رويه ي حيوانات مي شودب کشتارِ روي هايي نظيرِ

انسان و ساير حيوانات وجود  مياِن کيفينگرش پيروي مي کنند از اين نکته غافلند که هيچ تفاوت 

آنهم در برخي  کميندارد و آنچه انسان را از ساير موجودات جدا مي کند تنها تفاوت هايي 

رابطه ي  فهمِ خويشتن نيازمنِد ته از افراد بايستي بدانند که انسان براي فهمِاين دس. خصوصيات است

 –کاالت  ترجمه ي دکتر بيابانگرد  اقتباس از روانشناسي فيزيولوژيِک( . خويش با ساير گونه هاي حيواني است

 )  ٨نشر دانشگاه شاهد صفحه ي 

 انساِن از افراد نيز تالش مي کنند تا وضعيِتبرخي . امروزي هيچ تفاوتي با ساير حيوانات ندارد انساِن .٢

نعل به نعل به  امروزي را با ساير حيوانات کامالً  يکي گرفته و الگوهاي زندگي حيواني را به طورِ

اين دسته از افراد از اين نکته غافلند که انسان امروزي به واسطه ي . امروزي نسبت دهند انساِن
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  ششمفصل 

 ) ١( سيستم عصبي                    
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       :  ششمفهرست فصل 
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 ٢١٣ .................................................................................................. : ششم فصل فهرست

 ٢١٦ ...................................................................... يعصب ستميس ي سازنده يها واحد:  ها نورون

 ٢٢٠ .......................................................؟ شوند يم منتقل گريد نوروِن به نورون کي از ها اميپ چگونه

 ٢٢٨ ....................................................................................................... : يناپسيس انتقالِ

 ٢٣٢ ............................................................................................ : يعصب يها دهنده انتقال

 ٢٤٠ ........................................................... يعصب يها دهنده انتقال و ها ناپسيس:  فصل ي خالصه

 ٢٤١ ................................................................................................. : مترجم يها ادداشتي
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هماهنگي  عصبي را بطور کلي ايجاِد فيزيولوژيست روس، وظيفه ي اصلي سيستمِ ١پيش از ايوان پاولوف

عمل وحدت « اين عمل را  ٢چارلز شرينگتون. موجود زنده مي دانستند بدِن بخش هاي مختلِف بينِ

اما پاولوف بر نياز به بررسي  قسمتي ديگري از فيزيولوژي . مي ناميد» عصبي مرکزي  بخشنده ي سيستمِ

ً  به ايجاِد. عصبي که بسيار با اهميت بود تاکيد  مي کرددستگاه   از نظر پاولوف، سيستم عصبي اساسا

زنده که تابحال سر و کار ما عمدتاً  با آنها بوده، بلکه  موجوِد بدِن ارتباط، نه فقط بين قسمت هاي منفرِد

  . مي پردازد موجود زنده و پيرامونش ارتباط بينِ ايجاِدبه 

 
ديگر کارکرد اصلي سيستم عصبي به عبارت 

 قسمت هاي مختلِف کارِ طرزِ مرکزي، تنها تنظيمِ

زنده در رابطه با يکديگر نيست، بلکه  موجوِد بدِن

زنده به طور کلي در رابطه  طرزکار موجوِد تنظيمِ

  . با محيط نيز بر عهده ي اين سيستم مي باشد

فعاليت خود و از طريق  زنده در جرياِن موجوِد

سيستم عصبي پيچيده اش، پيچيده ترين  ِدکارکر

از طريق . خود بر قرار مي کند روابط را با محيِط

 اين روابط است که موجود زنده مي تواند در محيِط

خود زندگي کند، نيازمندي هايش را بدست آورد و 

    }. ٣معين به طريقي خاص واکنش نشان دهد نسبت به شرايِط

                                                 
١  Ivan Pavlov  )١٩٣٦ -١٨٤٩(     

سهامي کتاب  –ترجمه ي فرهاد نعماني، منوچهر سناجيان  ،)  M. K. Forth ( فورت . ک. اثر م» نظريه ي شناخت« نقل از   ٢

  ٢١صفحه ي هاي جيبي 

٣  Charles Sherrington  
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 .مختلفي دارند انواعِ ،واحد هاي سازنده ي  سيستم عصبي در نظر گرفته مي شوند نورون ها که به عنواِن

اين خصوصيات  .کليدي با يکديگر اشتراک دارند با اين حال تقريباً  همه ي آنها در برخي خصوصياِت

  : عبارتند از 

  

 اعمالِ بيشترِ وهسته ي سلول در اين قسمت قرار دارد  : ٢يا تنه ي سلولي ١سلولي يک جسمِ داشتنِ 

 .سلول نيز در اين قسمت صورت مي گيرد ٣ِمتابوليکي

دندريت ها پيام هاي عصبي را از نورون هاي ديگر دريافت کرده و آنها را به  : ٤دندريت داشتنِ 

 .٥سلولي هدايت مي کنند جسمِ سمِت

ديگر هدايت  نورون هايِ سلولي به سمِت آکسون ها پيام هاي عصبي را از جسمِ : ٦آکسون داشتنِ 

  .مي کنند

                                                 
١  cell body  

٢  soma  

٣  metabolic  :ِدفعِ ،انرژي جذبِ اعمالي نظيرِ .مربوط به سوخت و ساز در سلول مي باشد اعمالِ ،متابوليکي منظور از اعمال 

  ....زائد و مواِد

٤  dendrite  :ِنقل از ( شکل دندريت نيز مثل درخت است  .دندريت ريشه ي يوناني دارد و به معني درخت است اصطالح

  ) ٤٢ص  –روانشناسي فيزيولوژيک کاالت 

رسيده از ساير  اطالعاِت تمامِ .پذيراي نورون ها هستند دندريت ها سطحِ .نورون مي تواند يک تا هزاران دندريت داشته باشد  ٥

روانشناسي عصب  حرکتي از ديدگاِه نقل از يادگيري و کنترلِ(  .سلولي مي شوند دندريت ها وارد جسمِ از طريقِ ،نورون ها

  ) ١١١صفحه ي  –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  شناختي اثرِ

٦  axon  :تکمه هاي پاياني هدايت مي کند ک و بلندي است که پيام هاي عصبي را از تنه ي سلول به طرِفآکسون لوله ي باري. 

نقل با اندکي تغيير از روانشناسي (  .آکسون باشد تنها قادر است اطالعات را به نورون هاي مجاورش انتقال دهد نوروني که فاقِد

  )٢٧صفحه ي  –غزل  نشرِ –ترجمه ي دکتر پژهان  –کارلسون  فيزيولوژيِک
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 همچنين نورونها تا حِد .ديگر تکانه ي عصبي مي فرستد متوسط به هزار نوروِن يک نورون به طورِ

مثالً  بعضي نورونهاي بزرگ  .توجهي در اندازه و عملکردهاي اختصاصي با يکديگر متفاوت اندقابِل

 در حاليکه نورونهاي کوچک تر تنها وظيفه ي انتقالِ ،زيادي منتقل مي کنند اطالعات را تا مسافِت

  .١ه دارندرا بر عهد اطالعات در مسافت هاي کوتاه

 
  : مي توان به سه دسته تقسيم کرد  نورونها را بر مبناي وظايف

وارد مي شوند   ٣هاي معيني که به سيستم هاي حسي نورونهاي حسي به محرک : ٢نورونهاي حسي .١

  .واکنش نشان مي دهند)  لمس يا بعضي مواد شيميايي  ،امواج صوتي ،مثالً  نور( 

چه اي و يا سلول هاي ماهي نورونهاي حرکتي تکانه هاي الکتريکي را به سمِت : ٤نورونهاي حرکتي .٢

 .غده اي هدايت مي کنند

همانطور که  .نورون هاي رابط هستند انسان از نوعِ اکثر نورونهاي سيستم عصبيِ  : ٥نورونهاي رابط .٣

پيام هاي رابط اين است که وظيفه ي نورون هاي  ،اين نورون ها مي توان حدس زد از اسمِ

ديگر دريافت کرده و در مقابل تکانه هايي  را از نورونهاي حسي يا از نورون هاي رابِط ٦ورودي

 .رون هاي رابط بفرستندوبه نورونهاي حرکتي و يا ديگر ن

آن نيز  ورا به نورون رابط مي فرستد ) پيام هاي عصبي(حسي تکانه ها  نوروِن ،فرضي در ساده ترين مثالِ

  .حرکتي منتقل مي کند به نوبه ي خود تکانه ها را به نوروِن

                                                 
  [١]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    :  ١

٢  sensory neurons :[٢] به انتهاي فصل  رجوع کنيد  : .نورون هاي گيرنده نيز گفته مي شود ،به آنها  

  [٣]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    :   ٣

٤  motor neurons  

٥  interneurons neurons  

٦  input  
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 ١دارد که به آنها اصطالحاً  گلياعصبي وجود  سلول هاي ديگري نيز در سيستمِ ،از نورون ها که بگذريم

  . گفته مي شود

 .نورونها مي باشند  ١/١٠ حدوِد ٢اندازه عصبي هستند که از نظرِ ديگري از سلول هاي سيستمِ گلياها نوعِ

 اطالعاِت هر چند که .پيام هاي عصبي به ديگر سلول ها ندارند به نظر مي رسد که گلياها نقشي در هدايِت

گلياها را  تا به امروز برخي از وظايِفبررسي ها  اماما درباره ي گلياها در مقايسه با نورونها اندک است 

   : به عنوان مثال .آشکار ساخته است

 .نورونها از سلول خارج مي کنند مرِگ هنگامِ بهزائد را  برخي گلياها مواِد .١

  .نورونها آزاد مي شوند را جذب مي کنند شيميايي که توسِط برخي ديگر از گلياها مواِد .٢

بسيار با اهميت خواهيم  در اين قسمت به يک موضوعِ .نورون ها و گلياها را معرفي کرديم ،تا به اينجا

  : پرداخت 

                                                 
١  Glia  

٢  Size  

٢ Gould  Beylin Tanapat Reeves Shors  

٣  Van Praag  & Kempermann Gage   



 

 

فصل ششم : مباني شناخت انسان  ٢٢٠  

  ديگر منتقل مي شوند ؟ چگونه پيام ها از يک نورون به نوروِن

  : نورونها ابتدا بايستي با دو مفهوم در رابطه با  نورون آشنا شويد  عملکرِد چگونگيِ براي فهمِ

ذرات بارداري حضور دارند که به آنها يون گفته  ،نورون هم  در داخل و هم در خارجِ : ها ١يون 

يک )   Na( مثالً  سديم  .٢منفي هستند ت و برخي داراي بارِمثب برخي يون ها داراي بارِ .مي شود

اقع حضور يون هاست که باعث مي در و .منفي است يک يون با بارِ)  Cl( يون با بار مثبت و کلر 

  . ي ديگر منفي تر يا مثبت تر باشداناحيه  در مقايسه با بار الکتريکي د يک ناحيه از لحاِظشو

شيميايي به  مواِد غشاء براي وروِد .احاطه شده است ٤هر نورون با يک غشاء : ٣پتانسيل غشاء 

ه بعضي ديگر طور انتخابي عمل مي کند يعني به بعضي مولکول ها اجازه ي ورود مي دهد و ب

از . اجازه ي ورود نمي دهد

يون ها در داخل و خارج آنجاييکه 

سلول به طور نابرابر توزيع شده 

نرون از نظر  بين داخل و خارجِ ،اند

 .بار الکتريکي اختالف وجود دارد

به تفاوت بار الکتريکي داخل و 

پتانسيل غشاء گفته  ،غشاء خارج 

  .١مي شود

                                                 
١  Ions  

  [٤]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    :  ٢

٣  membrane potential  

٤  membrance  



 

 

فصل ششم : مباني شناخت انسان  ٢٢١  

 .گفته مي شودنيز »  ٣آرامشپتانسيل «  غشاء  به پتانسيلِ ٢آرامش قرار دارد نورون در حالِت کههنگامي 

نورون به اندازه ي  داخلِ اين به آن معناست که. است ٤ميلي ولت -٧٠حدود  غشاء پتانسيلِدر اين حالت 

   .٥نورون است لت منفي تر از بيروِنميلي و ٧٠

     

                                                                                                                                                                            
 بينِ نورون يعني در مايعِ نورون و الکترود دوم را در خارجِ غشاء بايستي يک الکترود در داخلِ براي اندازه گيري پتانسيلِ  ١

  .اندازه ي پتانسيل غشاء را نشان مي دهد ،بار الکتريکي اين دو الکترود تفاوِت .سلولي قرار دهيم

  .تحريک قرار ندارد يعني هنگامي که نورون در وضعيِت  ٢

٣  resting potential  :ِنورون را مي توان به آماده  آرامشِ پتانسيلِ .استراحت نيز گفته مي شود به آن پتانسيلِ .آرامش پتانسيل

مناسب شليک  کشيده درآورده و آماده است تا بزودي و در فرصِت شخصي که کمان را به حالِت: بودن تير و کمان تشبيه کرد

  )  ٦٠ص  ،کاالت. ( تکامل اين استراتژي را براي نورون فراهم کرده است فراينِد.کند

  يک هزارم ولت= ميلي ولت   ٤

  [٥]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    :   ٥

 

البالي اين  تشکيل شده که مولکول هاي پروتئيني نيز در) چربي ( غشاء از دو اليه از مولکول هاي ليپيدي ◄

براي يون ها  راهي به وجود  ،يک دسته از مولکول هاي پروتئيني موجود در غشاء .دواليه جاسازي شده اند

کانال هاي يوني را تشکيل  ،اين مولکول ها ،در واقع .مي آورند تا آنها بتوانند از جداره ي غشاء عبور کنند

ترجمه  –کارلسون  نقل از روانشناسي فيزيولوژيِک(  .شوند مي دهند يعني  دريچه هايي که مي توانند باز يا بسته

  ) ٤١صفحه ي  –غزل  نشرِ –ي دکتر  پژهان 



 
م  ٢٢٢

  

 را 

 به 

 چه

 يير

    

مي 

فصل ششم: سان 

  . باخبر شد

هيچ پيامي  

ني تصميم 

ست ؟ چنانچ

يا کمتر تغيي

                  

ه ي تحريک م

مباني شناخت انس

نورون ها  ِد

 قرار دارد 

زماون تنها 

ون چقدر اس

ي ولت و ي

                  

صطالحاً  آستانه

 م

ن از عملکرِد

آرامش  يلِ

ه يک نورو

حريک نورو

ميلي -٦٥ود 

   

         

اص ، الزم است

هتر مي توان

ضعيت پتانسي

بلکه، )کند 

ي تح آستانه 

به حدو لت

.سيده است

عمل   پتانسيلِ

 

حال به ،ات

 که در وض

نمي ک ١يک

  گردد ؟ 

سوال کنيد آ

ميلي ول -٧

ر ي تحريک

ه اندازي يک 

ر اين مقدما

ن تا زماني 

شلي (ي کند 

   .ه باشد

رون مي گ

داغ  مِ

ورون 

 دارد 

 براي 

 شود 

به  .د

تا اين 

گردد 

مکن است س

٠از حريک 

آستانه ي به

ي که براي راه

[٦  

پس از ذکر

يک نورون

منتقل نمي

حريک شده

ک يک نور

به يک جسم

ين لحظه نو

ست قرار

 تحريک

نورون يِک

يف تر باشد

الزم است ت

نورون گ ِک

مم .٢ي شود

نتيجه ي تح

شود نورون ب

  يه کردن

ولتاژي قل سطحِ

[٦جوع کنيد   

که تح گيرد 

عث تحريک

شما ب گشِت

در اي .کند

ر سطح پو

اين . شود

منجر به شلي

معيني ضعيف

ولتاژي که ال

ر به شليک

گفته مي يک

در ننورون 

 گفته مي ش

تخلي ،ک کردن

به حداقل: يک 

تهاي فصل  رج

پيام مي  قالِ

 چيزي باع

ض کنيد انگ

خورد مي ک

سي که در

ريک مي 

که بتواند م

د از حد م

و اقل سطحِ

منجر ،ريک

تحري تانه ي

ء نغشا سيلِ

اصطالحاً   د

firing  :شليک

آستانه ي تحري

به انت  : .يند

انتقا

 

چه

فرض

برخ

حس

تحر

اينک

نبايد

حد

تحر

آست

پتانس

کند

١  g

آ  ٢

گوين
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 يک پتانسيلِ عني رخ دادِننورون ي شليِک .رسيد شليک مي کند تحريکگامي که نورون به آستانه ي هن

پتانسيل غشاء  ،ميلي ثانيه طول مي کشد ١در مرحله ي پتانسيل عمل که حدود  .٢قله ي آکسون در ١عمل

اين پتانسيل عمل  .بر مي گردد – ٧٠ mVمي رسد و  دوباره به +  ٥٠ mVبه حدود  -٦٥ mVاز 

و اين همان پيامي ست که از يک انتهاي  .گسترش يافته و نواحي مجاور خود را تحت تاثير قرار مي دهد

  . آکسون به انتهاي ديگر آن سير مي کند

  

  

                                                 
١  action potential  :شليک است پتانسيل عمل  به پتانسيل غشاء در برهه اي از زمان که نورون در حال عملِ ،به زبان ساده

آکسون در واقع همان تکانه ي  عمل در طولِ پتانسيلِ هدايِت .پتانسيل فعاليت نيز گفته مي شود ،عمل به پتانسيلِ.گفته مي شود

جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاِه نقل از يادگيري و کنترلِ(  .عصبي است

  ) ١٥٢ صفحه ي –نشر سنبله 

٢  axon hillock  :سلولي متصل مي شود به نقطه اي گفته مي شود که آکسون به جسمِ: تکمه ي آکسون  ،قله ي آکسون.  )

 –رج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله جو روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاِه نقل از يادگيري و کنترلِ

  )  ١١١صفحه ي 

  حين پتانسيل عمل چه روي مي دهد ؟  

با  .در غشاء نورون باز مي شوندحين پتانسيل عمل، ابتدا کانالهاي سديم و اندکي پس از آن کانال هاي پتاسيم  موجود 

از  .باز شدن کانال ها، يون هاي سديم وارد نورون مي شوند و اندکي بعد يون هاي پتاسيم از نورون خارج مي شوند

وضعيت به  ،يک ميلي ثانيه پس از حدوِد  .تغيير مي کند+  ٥٠ mVبه حدود  -٦٥ mVغشاء  از  اين رو پتانسيلِ

آن کانال هاي پتاسيم نيز بسته مي  به اين صورت که کانال هاي سديم بسته شده و به دنبالِ .عادي برمي گردد شکلِ

ً  به حدود + ٥٠پتانسيل غشاء از  ،اين کانال ها با بسته شدِن .شود بر مي گردد و وضعيت  - ٧٠ميلي ولت مجددا

 .آکسون جابجا مي شود سپس اين موج در طولِ .عمل به پايان مي رسد پتانسيلِ



 

 

فصل ششم : مباني شناخت انسان  ٢٢٤  

حال وقت آن است که ببينيم . آشنا شديمنورون از در يک قسمت  عمل پتانسيلِ ايجاِد با چگونگيِتا اينجا 

   .آکسون انتشار مي يابد عمل چگونه در طولِ اين پتانسيلِ

يعني به طريقي که الکتريسيته  –آکسون به طور الکتريکي  نمي تواند در طولِعمل  پتانسيلِ انتشارِاصوالً  

به شکل عمل  پتانسيلِ انتقالِ .زيرا آکسون رساناي ضعيفي ست ،جريان يابد –در سيم جريان مي يابد 

ً  پتانسيلِ ،هر نقطه از غشابه اين منظور  .صورت مي گيردديگري  همان پتانسيل که  عملي مشابِه مجددا

هنگامي که در قله ي آکسون کانال هاي يوني  ،به عبارت  دقيق تر .١توليد مي کند ،ابتدا ايجاد شده

جرياني  ،عبور يون ها از غشاء ،گشوده مي شوند

 پتانسيلِ ،الکتريکي به وجود مي آورد که اين جريان

در نتيجه کانال  ،غشاي نواحي مجاور را نيز به هم زده

 تبادلِهاي يوني غشاي مجاور نيز گشوده شده و 

؛ بدين  )مقابل  شکلِ(  ٢يوني صورت مي گيرد

يک موج در طول آکسون  پتانسيل عمل مثلِ ،ترتيب

انتشار «  فرايند  ،به اين فرايند .حرکت مي کند

عمل  پتانسيلِ ،شبا اين رو. مي گويند» پتانسيل عمل 

مي تواند در انتهاي آکسون همان قدر نيرومند باشد 

   .٣ه استکه در آغاز بود

 
                                                 

  ٦٩و  ٦٧ص  –نقل از روانشناسي فيزيولوژيک کاالت   ١

    ٤٢کارلسون ص  –نقل از روانشناسي فيزيولوژيک   ٢

حالتي است که فتيله ي ماده ي منفجره از جايي که کبريت آن را مشتعل مي سازد تا انتهاي آن شعله ور مي  اين فرايند شبيِه  ٣

جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاِه نقل از يادگيري و کنترلِ(  .شود

  ) ١٥٢صفحه ي  –سنبله 
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عمل بسيار  جالب است بدانيد که انتقال پتانسيلِ

آهسته تر از انتقال الکتريکي است زيرا در چنين 

انتقالي بايد يون هاي سديم در نقاط  پي در پي 

براي رفع اين  .منتشر شوند ،اکسون در امتداِد

آکسون هاي بسياري از  ،)پايين  سرعِت( کاستي 

) غالفي ( پوششي  عصبي توسِط نورونهاي سيستمِ

 .ن پوشانده شده انديک چربي به نام ميلي از جنسِ

ديگر از نورونها اين چنين آکسون هاي برخي 

 ١کاف هايي هستند که گره ي رانويهخود داراي ش ميلينِ آکسون هاي ميلين دار در غالِف .ندارندپوششي 

آکسون از يک گره به گره ي ديگر  عمل امکان مي دهند تا در طولِ اين گره ها به پتانسيلِ .نام دارد

آکسون هاي ميلين دار بسيار سريع تر از آکسون هاي  عمل در طولِ پتانسيلِ از اين رو حرکِت .جهش کند

متر در ثانيه و براي آکسون  ١٠٠تا  ٨٠اين رقم براي آکسون هاي ميلين دار برابر  با  .ميلين است بدوِن

  . متر در ثانيه است ٣تا   ٢ميلين تنها  هاي بدوِن

                                                 
١  nodes of ranvier     

  : دوره ي بي پاسخي مطلق 

در واقع بايستي دوره ي بسيار کوتاهي از  .يک نورون نمي تواند در يک زمان معين به تعداد نامحدود شليک کند

ً  تحريک شده و شليک کند پتانسيلِ شروعِ در اين دوره نورون در برابر  .عمل بگذرد تا نورون بتواند مجددا

مي { .مي گويند» دوره ي بي پاسخي مطلق « کوتاه اصطالحاً   به اين دوره ي زمانيِ .مجدد مقاوم است تحريِک

ار فوت کردن بايستي نفس را به به اين شکل که براي هر ب .فوت کردن تشبيه کنيم توانيم اين فرايند را به عملِ

هر دو فوت يک وقفه ي تنفسي الزم است و ما نمي توانيم پيوسته  در واقع بينِ .داخل بکشيم و دوباره فوت کنيم

  }.فوت کنيم



 

 

فصل ششم : مباني شناخت انسان  ٢٢٦  

حال  .آکسون حرکت مي کند نه يک پتانسيل عمل ايجاد مي شود و در طولِتا اينجا نشان داديم که چگو

  بايد ديد وقتي پتانسيل عمل به انتهاي آکسون مي رسد چه اتفاقي مي افتد ؟ 

گفته مي  ١آنها اصطالحاً  تکمه هاي پاياني در انتهاي اکسون برجستگي هاي کوچکي وجود دارد که به

به تکمه هاي پاياني ) عمل  پتانسيلِ( عصبي  هنگامي که پيامِ)  يد صفحه ي قبل نگاه کن به شکلِ( .شود

 آزاد ٢م انتقال دهنده هاي عصبيشيميايي به نا تکمه هاي پاياني از خود مواِد باعث مي شوند تا،مي رسد

   .اين مواد در فضايي معروف به فضاي سيناپسي آزاد مي شوند .کنند 

  

  ت ؟  يسفضاي سيناپسي چمنظور از 

فضاي بسيار کوچکي  شمجاور نوروِن يک نورون وبلکه بين  ،نورون ها کامالً  به يکديگر متصل نيستند

 ) شکل مقابل(  .گفته مي شود ٣که به آن فضاي سيناپسي يا سيناپسوجود دارد 

 
 
  

  

  

  

  

                                                 
١  terminal buttons  

٢  neurotransmitter : شيميايي با يکديگر ارتباط برقرار مي  سلول هاي عصبي به وسيله ي مواِد .انتقال دهنده ي عصبي

 –.رسانه نيز ترجمه کرده اند–اين اصطالح را عصب  .شيميايي اصطالحاً  انتقال دهنده ي عصبي  گفته مي شود به اين مواِد .کنند

  م  

٣  synaps  :٤٣نقل از روانشناسي فيزيولوژيک کاالت ص ( مجاور  پيوندگاه بين يک نورون با نوروِن   (  
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فصل ششم : مباني شناخت انسان  ٢٢٨  

  :سيناپسي  انتقالِ

  :مجاور را تحريک کند  به دو شکل مي تواند نوروِن ،سيناپس انتقال مي يابد پيامي که از طريقِ

  .مجاور شود نوروِن) فعال سازي ( برانگيختگي  مي تواند موجبِ .١

  .مجاور شود نوروِن) مهارِ( بازداري  موجبِ دمي توان .٢

 
 نوع و تعداِد از طريقِ ،آن مجاورش شود و يا بازداريِ نوروِن برانگيختگيِ موجبِ ،اينکه يک نورون

انتقال  ،ممکن است سوال کنيد .آزاد شده در فضاي سيناپسي مشخص مي شود انتقال دهنده هاي عصبيِ

مجاور را برانگيخته و يا بازداري کنند ؟ در پاسخ بايد گفت که  دهنده هاي عصبي چگونه قادرند نوروِن

سلول هاي مجاور انجام مي  غشاييِ پتانسيلِ افزايش يا کاهشِ انتقال دهنده هاي عصبي اين کار را از طريقِ

  : ديگر به عبارِت .دهند

درون  يلِپتانس يعني اختالِف( غشاء  را کاهش دهند   اگر انتقال دهنده هاي عصبي پتانسيلِ 

افزايش ) پس سناپسي  نوروِن( مجاور  شليک نوروِن احتمالِ ،) و بيرون نورون بيشتر شود 

   .مجاور برانگيخته شده است ِنودر اين حالت اصطالحاً  گفته مي شود که نور .مي يابد

 پتانسيلِ يعني اختالِف( غشاء  را افزايش دهند  چنانچه انتقال دهنده هاي عصبي پتانسيلِ 

 ندر اي .مجاور کاهش مي يابد شليِک نوروِن ، احتمالِ)درون و بيرون نورون کمتر شود 

    )بازدارنده(   .١شده است )مهار(  مجاور بازداري حالت اصطالحاً  گفته مي شود که نوروِن

   

                                                 
  ٤٤ -٢٦- ٢٥ -٣٢صفحه ي  –غزل  نشرِ –ترجمه ي دکتر پژهان  –کارلسون  نقل از روانشناسي فيزيولوژيِک  ١



 

 

فصل ششم : مباني شناخت انسان  ٢٢٩  

پيام هاي برانگيزاننده و بازدارنده اي دارد که نورون از  بستگي به برآينِد ،يک پيام انتقالِ بنابراين ميزاِن

د که وباعث ش ،اين پيام ها تماميِ اگر برآينِد ،ديگر به عبارِت. تکمه هاي پاياني دريافت مي کند طريقِ

اين صورت شليکي صورت نمي در غير  ،طبيعتاً  نورون شليک مي کند ،برسد تحريکنورون به آستانه ي 

  . ١گيرد

 
ديگر، تکمه  به عبارِت .تنها در يک جهت امکان پذير است ،سيناپسي الزم است بدانيد که انتقالِ همچنين

  .پيامي دريافت نمي کندمتقابالً  اما  ،گيرنده ارسال داشته خود را به سلولِ ي پاياني اطالعاِت

هر گيرنده ي نورون تنها يک سيناپس وجود دارد  يم که گويي  در اطراِفه اتا اينجا طوري صحبت کرد 

معمول هزاران سيناپس وجود  بايد بدانيد که در منطقه ي گيرنده هاي هر نورون، به طورِ اما در واقع

 انتقال دهنده هاي عصبيِ آزاد شدِن محلِ يعني .اکثراً سيناپس هاي مستقيم هستند  ،اين سيناپس ها .دارد

  . استنورون ديگر  گيرنده هايِ محلِ بسيار نزديک به يک نورون

 
تنها يک نوع  اين است که نبايد تصور کنيد هر نورون ،به آن اشاره شود تنکته ي ديگري که بد نيس

بسياري از  نورونها دو يا چند انتقال دهنده ي عصبي آزاد  ،در واقع .انتقال دهنده ي عصبي آزاد مي کند

  .مي کنند

سيناپسي آزاد مي  فضاي پيش سيناپسي به دروِن نده هاي عصبي از نوروِنهمانطور که گفتيم انتقال ده

 .٢واکنش مي شوند ي منجر به شروعِپس سيناپس سپس اين مواد با اتصال به گيرنده هاي نوروِن .شوند

                                                 
=  Ipsp( و به پيام هاي بازدارنده )  Epsp =Excitatory post synaptic potential( به پيام هاي برانگيزاننده اصطالحاً    ١

Inhibitory post synaptic potential   ([٧]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   :.  گفته مي شود   

سيناپس اساساً   تکانه هاي عصبي در مياِن در حالي که هدايِت ،نورون اساساً  الکتريکي است تکانه هاي عصبي در طولِ هدايِت  ٢

جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاِه نقل از يادگيري و کنترلِ(  .شيميايي است

  ) ١٧٢صفحه ي  –نشر سنبله 



 
م  ٢٣٠

ين 

 به 

 وعِ

   

    

فصل ششم: سان 

مثالً  دوپامي

يز از نوعي 

ده هاي  نو

)١٩٩٧ينل 

                  

مباني شناخت انس

م(  .ا دارند

گيرنده ها نيز

گيرند صياِت

پين( .ر است

                  

 م

گيرنده ها را

گ ي واکنشِ

از خصوص .

اگوني بيشتر

         

ختلفي از گ

نحوه ي .)د 

فاوت است

يشتر و گونا

 

مخ  به انواعِ

گيرنده دارد

وضوع مي 

رنده ها را 

راي اينکه 

 ،قفل باشد

 عصبي و 

ن گيرنده 

مقابل  ويرِ

 ي انتقال 

Gاين  :  ٢

ً   راِه نسبتا

دوم   نوعِ

 اندکي متف

بي ماندگاريِ

ايي اتصال 

نوع گ ١٠ل 

بهتر مو ِک

 کليد و گير

ک کليد بر

متناسب با ق

ل دهنده ي

کلي مي توا

 :  

تصو(  ١وني

ً  به وسيله

   .شوند

G ئين هاي

قيم و از ر

گيرنده هاي

اول ي نوعِ

 ، آهسته تر

 

توانا ،عصبي

ونين حداقل

براي درک .

عصبي را به 

طور که يک

ود بايستي م

انتقال ي بينِ

به طور ک .د

تقسيم نمود 

يو ل به کانالِ

 ها مستقيما

 فعال مي ش

ل به پروتئ

غير مستق رِ

 .ي شوند

عصبي بر گ

 گيرنده هاي

ا با سرعتي 

Ion –cha    

G – pro  

هنده هاي ع

وع و سروتو

.فاوت است

هنده هاي ع

همانط . کنيم

ک قفل شو

يستي تناسبي

 داشته باشد

ته ي کلي ت

 هاي متصل

ين گيرنده 

هاي عصبي

 هاي متصل

 ها به طو

 اي فعال مي

هنده هاي ع

تاثيرشان بر

سترده تر اما

annel linked

otein linked

انتقال ده رِ

نوع ٥کم  ِت

ديگر متف عِ

نيم انتقال ده

قفل تشبيه 

يک اند داخلِ

 اينجا نيز باي

رنده وجود 

را به دو دست

يرندهگ .١

اين )  :

دهنده ه

گيرنده .٢

گيرنده

پيچيده 

ير انتقال ده

 مقايسه با ت

گس انتشارِ ،م

d receptors

d receptors

اکثر

دست

نوعِ

توان

به ق

بتوا

در 

گير

ها ر

تاثير

در 

دوم

١  s

٢  s



 

 

فصل ششم : مباني شناخت انسان  ٢٣١  

؟ سيناپسي را متوقف مي کند ممکن است بپرسيد چه چيزي آزاد شدن انتقال دهنده هاي عصبي در فضاي

 مختلف از تاثيرِ انتقال دهنده هاي عصبي تا چه مدت ادامه دارد ؟  دو مکانيسمِ آزاد شدِن ،ديگر به عبارِت

  : انتقال دهنده هاي عصبي بر نورونهاي پس سيناپسي  جلوگيري مي کند  طوالني  مدِت

در اين عمل انتقال دهنده هاي عصبي از فضاي سيناپسي جمع آوري شده و   : ١مجدد جمع آوريِ .١

 .نورون پيش سيناپسي برگردانده مي شوند به داخلِ

موجود در فضاي سيناپسي  انتقال دهنده هاي عصبيِ ،اين مکانيسم از طريقِ : ٢زيه ي آنزيميتج .٢

   .آنزيم ها تکه تکه شده و تجزيه مي گردند عملِ توسِط

   

                                                 
١  re –uptake   :باز جذب  

 ،نهايي شوند يعني بي آنکه جزئي از محصولِ ،مولکول هاي پروتئيني هستند که به عنوان کاتاليزور عمل مي کنند ،آنزيم ها  ٢

عالوه بر اين آنزيم هايي نيز وجود دارند که به همان ترتيب که مولکول ها را به  .واکنش هاي شيميايي را تسهيل مي کنند انجامِ

ترجمه  –کارلسون  نقل از روانشناسي فيزيولوژيِک) ( تجزيه مي کنند ( .آنها را شکسته و از هم جدا مي سازند ،هم مي چسبانند

  ) ٢٦-٢٥صفحه ي  –غزل  نشرِ –ي دکتر پژهان 



 

 

فصل ششم : مباني شناخت انسان  ٢٣٢  

  :  ١انتقال دهنده هاي عصبي

  : دسته تقسيم کرد  ٦انتقال دهنده هاي عصبي را مي توان به 

اين انتقال دهنده ها مولکول هاي بزرگي هستند که خود به دو دسته تقسيم مي  : ٢نوروپپتيد ها .١

  :شوند

نورونها بر روي پيام  حساسيِت اين مولکول ها بر ميزاِن :  ٣تنظيم کننده هاي عصبي 

اين مولکول ها هيچ گونه پيامي به نورونهاي ديگر نمي  اما خوِد .اثر مي گذارند ٤ها

 .فرستند

اساسي  اين مولکول ها نقشِ .يکي از مهمترين نوروپپتيد ها هستند : ٥اندورفين ها 

 نظيرِ موادي .درد ايفا مي کنند سيستم هاي دخيل در لذت و سرکوبِ در فعاليِت

  .مي گذارندگيرنده هايي نظير اندورفين تاثير بر مورفين و ترياک  ،هروئين

  :پستانداران عبارتند از  مرکزيِ عصبيِ رايج ترين اسيد آمينه ها در سيستمِ : اسيد آمينه ها .٢

در  ٧اصلي ترين بازدارنده GABA ،انتقال دهنده هاي  عصبي از بينِ : ) ٦ GABA( گابا  

CNS  محصوب مي شود.  

 .گلوتامات اصلي ترين برانگيزاننده محسوب مي شود : ٨گلوتامات 

                                                 
١  neurotransmitters  

٢  neuropeptides  

٣  neuromodulators  

٤  signals  

٥  endorphins  

٦  gamma – aminobutyric acid 

٧  inhibitor  :بازدارنده ،مهار کننده  

٨  glutamate  
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فصل ششم : مباني شناخت انسان  ٢٣٤  

 .عصبي وجود دارد سيستمِنورون هاي بسياري از اين ماده در سيناپس هاي  : ١استيل کولين .٤

  : ملهاز ج 

تهييج ماهيچه هاي  ولين درسيستم عصبي مرکزي وظيفه ياستيل ک:  در سيستم عصبي مرکزي 

عالوه بر اين استيل کولين در يادگيري و حافظه  .ماهيچه هاي قلبي را بر عهده دارد اسکلتي و مهارِ

 .نيز نقش دارد

نورونهاي  شيمياييِ استيل کولين مهمترين پيام رساِن  : پيراموني عصبيِ در بخش خودکار سيستمِ 

 . استپيراموني  عصبيِ سيستمِ خودکارِ بخشِ حرکتيِ

  

 :دو تا از مهمترين پورين ها عبارتند از  : ٢پورين ها .٥

چندين انتقال دهنده ي عصبي از  جلوگيري از آزاد شدِن آدنوزين در جهِت فعاليِت : ٣آدنوزين 

 .جمله استيل کولين و سروتونين است

 که وظيفه ي رساندِن استانتقال دهنده ي عصبي نوعي   ATP( : ATP(  ٤آدنوزين تري فسفات 

 .انرژي به بخش هاي گوناگون بدن را دارد

 

آنها مي  از بينِ .اين دسته از انتقال دهنده هاي عصبي از همه ديرتر کشف شده اند : ٥گازهاي محلول  .٦

چرا که ،بسيار کمي باقي مي مانند اين گازها مدِت .نيتريک اشاره کرد کربن و اکسيِد توان به مونوکسيِد

   .ديگر و يا پيام رسان هاي ثانويه مي شوند شيمياييِ به سرعت تجزيه شده و تبديل به مواِد

                                                 
١  acetylcholine  

٢  purines  

٣  adenosine  

٤  adenosine triphosphate  

٥  soluble gases  
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فصل ششم : مباني شناخت انسان  ٢٣٦  

  يافته هاي مربوط به انتقال دهنده هاي عصبي چه کابردي دارد ؟

 با تاثيراِت ١داروهايي اروسازي و ساخته شدِند فايده ي اين يافته ها رشد و توسعه ي علمِشايد مهمترين 

سيناپسي تاثير مي  بر انتقالِ ،داروها به شکل هاي مختلفي .سيناپسي باشد دقيق تر و مشخص تر بر انتقالِ

به عبارت  .نجام مي دهندانتقال دهنده هاي عصبي ا تغيير در اثراِت داروها اين کار را با ايجاِد. گذارند

  :  دقيق تر 

 ،به اين داروها .دهنددلخواه را افزايش مي  يک انتقال دهنده ي عصبيِ برخي داروها اثراِت 

  .گفته مي شود ٢آگونيست

 ٣آنتاگونيست ،به اين داروها .ديک انتقال دهنده ي عصبي را کاهش مي دهن اثراِت برخي داروها 

  .گفته مي شود

   

                                                 
١  drugs  :واژه ي  با اين وجود هم .مواد گفته مي شود ،در فرهنگ ما به برخي از داروها که اکثراً  غيرقانوني نيز مي باشند »

متن بهره  بهتر ديديم از هر دو معادل در بخش هاي مختلِف .است»  drug« معادلي براي واژه ي » دارو «  و هم  واژه ي » مواد 

  .بگيريم

٢  agonists    

٣  antagonists  :م – .به آنها مسدود کننده نيز گفته مي شود  



 

 

فصل ششم : مباني شناخت انسان  ٢٣٧  

  : داروهاي آگونيست و آنتاگونيست را مي توان به دو دسته تقسيم نمود  ديگر خوِد بنديِ در يک تقسيم

اين  داروها عموماً  از نظر  :مستقيم عمل مي کنند  داروهاي آگونيست و آنتاگونيستي که به طورِ .١

انتقال دهنده ي عصبي بر گيرنده  شيميايي بسيار شبيه انتقال دهنده ي عصبي بوده و هماننِد ساختارِ

آگونيست هايي که به اين شکل عمل مي کنند  گيرنده هاي  .هاي سيناپسي اثر مي گذارند

در حالي که داروهاي )  .مثالً  هروئين اين گونه عمل مي کند(  .سيناپسي را تحريک مي کنند

انتقال دهنده  پسي توسِطگيرنده هاي سينا آنتاگونيستي که به اين شکل عمل مي کنند از تحريِک

 ) کلروپرومازين  مثالً  داروي کندسازِ(  .هاي عصبي جلوگيري مي کنند

 
 اين داروها نيز به ماننِد  :مستقيم عمل مي کنند  غيرِ داروهاي آگونيست و آنتاگونيستي که به طورِ .٢

به روشي غير ار را اما آنها اين ک .انتقال دهنده هاي عصبي را تغيير مي دهند اثراِت ،دسته ي ديگر

آمفتامين يک نمونه از داروهاي  داروي محرِک .تاثير بر گيرنده هاي سيناپسي انجام مي دهنداز 

ماده ي انتقال دهنده ي عصبي از  غير مستقيم است که باعث افزايش آزاد شدِن آگونيست با تاثيرِ

غير  نيز يک نمونه از داروهاي آنتاگونيست با تاثيرِ ١ PCPA .پايانه هاي پيش سيناپسي مي شود

  PCPA .انتقال دهنده ي عصبي سروتونين را شديدا ًً کاهش مي دهد اين ماده توليِد .استمستقيم 

سروتونين الزم است انجام مي  ٢ِکي از آنزيم هايي که براي ساختي بازداريِ اين کار را از طريقِ

 .دهد

 

 انتقالِ انتقال دهنده هاي عصبي و داروها بر فراينِد بايد بدانيد که تاثيراِت ،ماز همه ي اينها که بگذري

  .سيناپسي بسيار پيچيده تر از آنست که تا اينجا به آن اشاره شد

                                                 
١  Para-Chlorophenylalanine   

٢  synthesize  :سنتز  



 

 

فصل ششم : مباني شناخت انسان  ٢٣٨  

 .استمتمايز  مرحله يا فراينِد ٧ انتقال دهنده هاي عصبي  غالباً  شاملِ فعاليِت)  ١٩٩٧(پينل  طبق گفته ي

  . ) :برخي از اين مراحل پيش تر توضيح داده شده است( 

 .آنزيمي ساخته مي شوند کنترلِ مولکول هاي انتقال دهنده ي عصبي تحِت .١

 .ذخيره مي شوند) حفره ها (  ها ١تقال دهنده ي عصبي در وزيکولمولکول هاي ان .٢

 ها ٢آنزيم توسِط ،ترشح مي شوندمولکول هايي که از وزيکول ها  .٣

عمل موجب مي شود تا وزيکول ها مولکول هاي انتقال دهنده ي عصبي را در فضاي سيناپسي  پتانسيلِ .٤

 .آزاد کنند

 مولکول هاي انتقال دهنده هاي عصبي با گيرنده هاي پيش سيناپسي جفت شده و با اين کار آزادسازيِ .٥

 .اضافي را بازداري مي کنند انتقال دهنده هاي عصبيِ

 .عصبي به گيرنده هاي پس سيناپسي متصل مي شوندمولکول هاي انتقال دهنده ي  .٦

مجدد و يا  جمع آوريِ مولکول هاي انتقال دهنده ي عصبي بر گيرنده هاي پس سيناپسي از طريقِ اثرِ .٧

 .به پايان مي رسد آنزيمي تخريبِ

  

 انتقال دهنده ي عصبي طي مراحلِ اين واقعيت که فعاليِت ،همانطور که ممکن است حدس زده باشيد

انتقال  لفي صورت مي گيرد به اين معني است که داروها و مواد مي توانند از راه هاي مختلفي فعاليِتمخت

عمل براي مواد و  مکانيسمِ ٦ ،)١٩٩٧(پينل  ،در اين راستا .دهنده ي عصبي را تحت تاثير قرار  دهند

برخي از آنها در  .کردآنتاگونيست را شناسايي و داروهاي مواد  عملِ مکانيسمِ ٥آگونيست و ي اروهاد

  :جدول زير آمده است 

                                                 
Vesicles ١  

  .فعل و انفعاالت شيميايي را کنترل مي کنند پروتئين هايي که ميزاِن: آنزيم ها   ٢

  



 

 

فصل ششم : مباني شناخت انسان  ٢٣٩  

 

  »آنتاگونيست و مواِد چند مکانيسم عمل داروها«   »آگونيست  چند مکانيسم عمل داروها و مواِد« 

مولکول هاي  برخي آگونيست ها ساخِت .١

انتقال دهنده ي عصبي را افزايش مي 

از مراحل هفتگانه ي  ١شماره ي . ( دهند

 ) باال 

 
ها آنزيم هاي تجزيه برخي آگونيست  .٢

 ) ٣مرحله . ( کننده را نابود مي کنند

 
برخي آگونيست ها  باعث مسدود شدن  .٣

 مکانيسمي مي شوند که خود از آزادشدِن

جلوگيري مي انتقال دهنده ي عصبي، 

 ) ٥مرحله ي . ( کند

 
برخي آگونيست ها فرايند هاي جمع  .٤

مجدد و يا تجزيه يِ آنزيمي را  آوريِ

  ) ٧مرحله ي (  .مسدود مي کنند

آنزيم  برخي آنتاگونيست ها  ساخته شدِن -١

 ) ١مرحله ي . ( ها را مانع مي شوند

  

مولکول هاي  برخي آنتاگونيست ها ترشحِ -٢

( انتقال دهنده ي عصبي را از وزيکول ها 

 ) ٣مرحله . ( افزايش مي دهند) حفره ها 

 
برخي آنتاگونيست ها فرايندهايي را که  -٣

ي عصبي را  آزادشدن انتقال دهنده

 . بازداري مي کند افزايش مي دهند

 ) ٥مرحله (           

 
برخي آنتاگونيست ها متصل شدن مولکول  - ٤

هاي انتقال دهنده هاي عصبي به گيرنده 

 .هاي پس سيناپسي را مانع مي شوند

  )٦مرحله ي (             



 

 

فصل ششم : مباني شناخت انسان  ٢٤٠  

  سيناپس ها و انتقال دهنده هاي عصبي  :خالصه ي فصل 

انتقال دهنده هاي عصبي آزاد مي  شيمايي به نامِ از خود مواِد ،نورونها شليک مي کنندوقتي  

اين مواد از فضاي سيناپسي عبور کرده و گيرنده هاي نورونهاي مجاور را تحت تاثير قرار . کنند

 . مي دهند

) تعداد و ( غشاي نورون هاي مجاور را تغيير داده و احتمال  انتقال دهنده هاي عصبي پتانسيلِ 

  .عمل را توسط نورون هاي گيرنده کاهش يا افزايش مي دهند پتانسيلِ شليک و توليِد

آن يون هاي پتاسيم از سلول  سلول شده و متعاقبِ يون هاي سديم وارِد ،عمل پتانسيلِ در آغازِ 

 اين مکانيسم باعث انتقال پتانسيل عمل در طول آکسون شده و به اين شکل پيام .خارج مي شوند

  .عصبي منتقل مي شود

دسته  ٦انتقال دهنده هاي عصبي به  

انتقال دهنده  تاثيراِت .تقسيم مي شوند

مکانيسم  وجوِد هاي عصبي به دليلِ

مجدد و تجزيه ي  هاي جمع آوريِ

  .آنزيمي کوتاه مدت است

دانش بدست آمده از سيناپس ها و  

 فهمِ انتقال دهنده هاي عصبي جهِت

 .داروها اهميت دارد تاثيراِت

   



 

 

فصل ششم : مباني شناخت انسان  ٢٤١  

  :يادداشت هاي مترجم 

اين طور فرض مي شد . قبالً  عقيده بر اين بود که انسان بالغ نمي تواند نورون هاي جديد توليد کنند  [١]

نورون ها در اوايل رشد جنيني در رحم رخ مي دهد و در بقيه ي  تکثيرِ که در پستانداران، عمده ي فراينِد

اين ديدگاه، ساختار مغز تنها به دو شکل مي  طبقِ. عمر، نورون هاي جديدي توليد نخواهد شد مراحلِ

  : توانست تغيير کند 

 سلول هاي گليايي جديد  توليِد .١

 دندريتي نورون ها  انشعاباِت رشِد .٢

 اين پژوهش ها نشان مي. اما اين ديدگاه قديمي با پژوهش هاي جديد، تا حدودي زير سوال رفته است 

بزرگسال نيز تحت تاثير تجربه، سن و مواد شيميايي قادر است نورون هاي جديد توليد کند  دهد مغز فرِد

و   ١٩٩٩(   وان پراگ، کمپرمان و  گيج  ) ٢٠٠١و ١٩٩٥( گولد، بلين، تاناپات، ريوز و شورز! ( 

٢٠٠٢  (  

   ٦٢نقل از زمينه ي روانشناسي آتکينسون و هيلگارد انتشارات ارجمند صفحه ي  -

  

 ميمون ها به طورِ پرينستون گزارش داده اند که مغزِ دانشگاِه زيست شناساِن

پديدآيي نوروني . ( جديد مشغول است نوروِن هزاراِن مداوم به توليِد

neurogenesis  (ِداده است هرگاه جانوران  جانوران نيز نشان مطالعه ي ساير

در محيط هاي تحريک زا قرار گيرند و مهارت هاي جديدي بياموزند، نورون 

آدمي نيز به  به نظر مي رسد که همين فرايندها در مغزِ. ها افزايش مي يابند

ليکن هنوز هم اين مطلب صحيح به ).  ١٩٩٩هالس و هالس . ( وقوع مي پيوندد

  . نوزاد توليد مي شوند رون ها پيش از تولِدنو اعظمِ نظر مي رسد که بخشِ



 

 

فصل ششم : مباني شناخت انسان  ٢٤٢  

شبکه هاي عصبي  کثيري از نورون ها و سيناپس هاي نابالغ، براي تشکيلِ کودکي، حجمِ دوراِن در طولِ

با اين . فرد را تشکيل مي دهند، امکان يا زمينه اي فراهم مي آورند ذهنِ زيستيِ اي که در حقيقت ساختارِ

زيادي  کودک است که تا حِد ، اين تجاربِ)دوره ي کودکي ( سال هاي پس از تولد  وجود، در خاللِ

  .تعيين مي کند کدامين پيوند هاي سيناپسي تحکيم  شوند و کداميک از بين بروند

 پِچا –نشر ني  –حميدرضا آقا محمديان  –برآبادي  تامس موري هانس ترجمه ي حامِد –انسان  تحولِ نقل از نظريه هاي نوينِ

   ١٢١ – ١٢٠صفحه ي –اول 

 
ً  به نوعِ) گيرنده هاي حسي ( نورون هاي حسي  [٢]  نور، دما، تحريِک خاصي از محرک نظيرِ عموما

انرژي نيز  گوناگوِن آنها را مي توان به اشکالِبا اين وجود اکثرِ. مکانيکي يا صوتي پاسخ مي دهند

به طور مثال گيرنده هاي . تحريک نمود

 معموالً  به انرژيِ) ميله و مخروطي ( بصري 

نوري پاسخ مي دهند اما مي توان آنها را با 

فشار بر کره ي  محرک هاي مکانيکي ماننِد

محرکي که  نوعِ. چشم نيز تحريک نمود

گيرنده ي معيني نسبت به آن بيشترين 

بسنده ناميده مي  حساسيت را دارد، محرِک

بسنده شکلي از تحريک است  که گيرنده اي معين نسبت به آن پايين ترين حد آستانه را  محرِک. شود

   . داراست

 –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاِه نقل از يادگيري و کنترلِ 

   ١٩٢صفحه ي 
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بارهاي مثبت، بارهاي . منفي الکتريکيِ مثبت و بارِ بار الکتريِ. دو نوع بار الکتريکي وجود دارد [٤]

مثبت را دفع مي کنند و بارهاي منفي نيز بارهاي منفي را، اما بارهاي مثبت و منفي همديگر را جذب مي 

از اين رو هنگامي که بارهاي مثبت و منفي از هم جدا باشند، نيروي الکتري بارهاي ناهمنام را به  .کنند

 جرياِن توليِد همانطور که مي بينيد نخستين شرِط. ماده است بنياديِ اين خاصيِت. سوي هم مي راند

غشاء نورون باعث . وداين عمل در نورون انجام مي ش. بارهاي مثبت و منفي است الکتريسيته، مجزا بودِن

 غشاء منفي باشد و بدين شکل اختالِف الکتريکي در مقايسه با بيروِن غشاء از لحاِظ مي شود تا دروِن

   .پتانسيلي پديد آيد

 –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاِه نقل از يادگيري و کنترلِ 

   ١٤٩حه ي صف

  

 
اين که چرا بايد اينطور  ميلي ولت است ؟ دليلِ -٧٠نورون  آرامشِ شايد سوال کنيد، چرا پتانسيلِ [٥]

. مربوط مي شود» پتاسيم  –سديم  پمپِ« بخش مهمي از پاسخ اين پرسش به . باشد، بسيار پيچيده است

نورون انتقال مي دهد و در مقابل به طور همزمان يون هاي  اين پمپ، پيوسته يون هاي سديم را به بيروِن

پتاسيم را وارد  يوِن ٢سديم را خارج و  يوِن ٣به طور دقيق تر اين پمپ، .". پتاسيم را وارد نورون مي کند

از آنجاييکه هم يون هاي سديم و هم پتاسيم يک بار الکتريکي مثبت دارند در نتيجه اين پمپ . مي کند

نورون منفي تر از خارج   تا يون هاي مثبت فقط به خارج از نورون حرکت کنند  و دروِن موجب مي شود

  .  ء نيز در اين ماجرا نقش داردغشا انتخابيِ پتاسيم، نفوذپذيريِ –سديم  عالوه بر پمپِ. نورون گردد

  م   - ٥٨انتشارات دانشگاه شاهد صفحه ي  –نقل از روانشناسي فيزيولوژيک کاالت 

  

 



 

 

فصل ششم : مباني شناخت انسان  ٢٤٥  

عمل الزم است،  ولتاژي که براي راه اندازي يک پتانسيلِ به حداقل سطحِ:  ستانه ي تحريکآ [٦]

بايد توجه کرد که آستانه ي تحريک براي همه ي نورون ها، . اصطالحاً  آستانه ي تحريک مي گويند

برخي از نورون ها، آستانه ي پايين تري دارند و در نتيجه در مقايسه با نورون هاي ديگر به . يکسان نيست

ضي از نورون ها فوق آستانه اي همچنين، محرکي که براي بع. محرک هاي ضعيف تري پاسخ مي دهند

   .آستانه باشد است، ممکن است براي ديگران زيرِ

 –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاِه نقل از يادگيري و کنترلِ

   ١٥٧صفحه ي  

 
و به پيام )  Epsp =Excitatory post synaptic potential( به پيام هاي برانگيزاننده اصطالحاً   [٧]

همانطور که . گفته مي شود)   Ipsp  =Inhibitory post synaptic potential( هاي بازدارنده 

شليک نورون را  ها احتمالِ  Ipspنورون را افزايش مي دهند در حالي که شليِک ها احتمالِ Epspديديم 

همه  نورون با روشِ عمل در سراسرِ ها  به حد آستانه برسد، پتانسيلِ Epsp اگر مجموعِ. کاهش مي دهند

 ها خنثي مي شود، حالِت Ipsp ها توسِط Epsp با اين حال، از آنجاييکه اثراِت. يا هيچ انتشار مي يابد

   .هايي که به آن مي رسد، بستگي دارد Epspها و  Ipsp تماميِ  نورون در هر لحظه به برآينِد

 –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاِه گيري و کنترلِنقل از ياد

   ١٧٢ -١٦٦صفحه ي 
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  : هفتمفهرست  فصل 

  

 ٢٤٦ ...................................................................................... ) ٢(  يعصب ستمِيس :هفتم فصل

 ٢٤٧ ................................................................................................. : هفتم فصل  فهرست

 ٢٤٨ ........................................................................................................ : يعصب ستميس

 ٢٤٩ ................................................................................... ) : CNS(  يمرکز يعصب ستميس

 ٢٤٩ .................................................................................................................... : مغز

 ٢٥٩ ......................................................................................................... : مغز يها لوب

 ٢٦٥ .......................................................................................................... : يشوک نخاعِ

 ٢٦٨ .................................................................................. ) : PNS(  يرامونيپ يِعصب ستمِيس

 ٢٧٣ ..................................................................................... يعصب ستمِيس : فصل ي خالصه

 ٢٧٤ ................................................................................................. : مترجم يها ادداشتي
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با اين حال بايد بدانيد که تنها زماني مي توانيم درک  .نورون پرداختيم مکانيسمِ در فصل قبل به بررسيِ

از اين رو در اين  .عصبي بررسي کنيم سيستمِ کاملي از نورون بدست آوريم که آنرا در ارتباط با کلِ

   :را مورد بررسي قرار مي دهيم عصبي  قسمت سيستمِ

  : سيستم عصبي 

  :کلي تقسيم کرد  سيستم عصبي را مي توان به دو بخشِ

مغز و  اين سيستم شاملِ  : ) CNS١( مرکزي  سيستم عصبيِ 

 ) مقابل  قرمز رنگ در شکلِ بخشِ(  .مي شود ٢شوکي نخاعِ

اين سيستم بقيه ي سلول  : ) PNS٣( سيستم عصبي پيراموني  

پيراموني خود به  سيستم عصبيِ .هاي عصبي را شامل مي شود

 :دو قسمت تقسيم مي شود 

يعني ماهيچه هايي ( ماهيچه هاي اسکلتي  اراديِ اين سيستم با حرکاِت : ٤تني عصبيِ سيستمِ .١

  .سر و کار دارد) که به استخوان ها متصل شده اند 

مثالً  ( غيرارادي ماهيچه هاي غير اسکلتي  اين سيستم با حرکاِت : ١خودکار عصبيِ سيستمِ .٢

   .سر و کار دارد) ماهيچه هاي قلب 

                                                 
١  Central nerveus system  :ِمرکز قرار گرفته  عصبي که فشرده و در محورِ آن بخش از سيستمِ: مرکزي  عصبيِ سيستم

نشر جهاد  –ترجمه ي دکتر وهاب زاده  –نقل از سوسيوبيولوژي اثر ادوارد ويلسون . ( مثالً  مغز و نخاع در مهره داران. است

  ) ٣٠٩صفحه ي  –دانشگاهي مشهد 

٢  spinal cord   :ِنقل از روانشناسي فيزيولوژيک .  ( فقرات قرار دارد ستوِن آن قسمت از سيستم عصبي مرکزي که در داخل

  م    - در زبان عاميانه به آن نخاع گفته مي شود).   ٧٨٥ص  –کاالت 

٣  peripheral nervous system  :ِمحيطي ( عصبي پيراموني  سيستم (PNS  

٤  somatic :م –ي، جسماني و بدني نيز ترجمه شده است پيکر  



 
٧ ٢٤٩ 

 .ت

ان 

 همِ

 وِد
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حفاظتي به اين اندام  ويژه ي مغز شايد خيلي عجيب نباشد که باالترين امکاناِت ِتبا توجه به اهمي

  : به اين صورت که  .اختصاص يافته است

   .استخوان احاطه شده است مغز از همه ي جوانب توسِط .١

پوشانده شده  ١مننژ مغز با يک غشاي حفاظتي سه اليه به نامِ .٢

پس از آن اليه  .داردنام  ٢سخت شامهبيروني ترين اليه  .است

فضاي   .قرار دارد ٤و سرانجام اليه ي نرم شامه ٣يهي عنکبوت

پر  ٥) CSF( نخاعي  - بين عنکبوتيه و نرم شامه را مايع مغزي

  .کرده است

حفاظتي است  مغزي يک مکانيسمِ –سد خوني  .نيز وجود دارد ٦مغزي –سد خوني  هاعالوه براين .٣

 داخلِ اينکه اکثر مواِد که به خون اجازه مي دهد تا به راحتي در مغز جريان داشته باشد بدوِن

  .مغز راه پيدا کنند خون بتوانند به بافِت جرياِن

 
اين نام گذاري بر (  .پيشين مياني  و مغزِ مغزِ ،پسين مغزِ: مغز را مي توان به سه بخش کلي تقسيم کرد 

اين بخش ها  کامل با محلِ بوده و به همين دليل به طورِ ١رويان عصبيِ بخش ها در سيستمِاين  مبناي محلِ

   :هر يک از اين بخش ها مي پردازيم  به بررسيِ ادامهدر )  .بالغ مطابقت ندارند يک فرِد در مغزِ

                                                 
١  meninges  

٢  dura matter  

٣  arachnoid membrance  

٤  pia  mater  

٥  cerebrospinal fluid  :ِهمانطور . مکانيمي هنگام حرکت سر، محافظت مي کند نخاعي، مغز را در برابر شوِک –مغزي  مايع

مغز را  آسيب ديدِن مغز، احتمالِ نخاعي با شناور کردِن –که وزن يک فرد در آب کمتر مي شود تا در خشکي، مايع مغزي 

  ) ١٤٠صفحه ي  –کاالت  نقل از روانشناسي فيزيولوژيِک(  –کاهش مي دهد 

٦  blood- brain barrier  [١]  فصل  رجوع کنيد به انتهاي 
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  : )   hindbrain ( ٢پسين مغزِ

 پسين همانطور که از اسمش پيداست در قسمِت مغزِ

مهم تشکيل  پسين از سه بخشِ مغزِ .مغز قرار دارد پشتيِ

 :شده است 

  

شوکي قرار  باريکي ست که درست باالي نخاعِ بصل النخاع ساختارِ :٣)بصل النخاع ( مغز پيازِ 

 {،بزاق ترشحِ ،استفراغ ،تنفس مختلفي از جمله حياتيِ اعمالِ کنترلِ ،وظيفه  ي بصل النخاع .دارد

بصل النخاع منطقه اي ست که  .قلبي عروقي مي باشد سيستمِ و تنظيمِ ٤}کردنطسه ع ،سرفه کردن

مغز و برعکس عبور مي  راسِت بدن به سمِت چپِ بسياري از رشته هاي عصبي از بخشِ ،آن دروِن

 . کنند

٥پل مغزي 
در باالي بصل النخاع قرار دارد و به اين دليل به آن پل مغزي گفته مي شود که دو  : 

ً مخچه از دو نيمکره ي (  .١مخچه را به يکديگر ربط  مي دهد نيمکره ي به هم پيچيده  شديدا

  . )  تشکيل شده است

                                                                                                                                                                            
١  embryo  : جنين « واژه ي رويان با واژه ي )fetus ( «انسان در  واژه ي رويان به شکل گيريِ . از نظر معنايي تفاوت دارد

بعد از مرحله ي . انسان اشاره دارد دقيق تر، واژه رويان به هفته ي دوم تا هشتم رشِد به عبارِت. مراحل اوليه ي رشد اشاره دارد

مور ترجمه ي دکتر عليرضا فاضل . نقل از تکامل جنيني انسان اثر کيت ال. ( رشد، جنين گفته مي شود در حالِ روياني، به انساِن

  ) ١٦انتشارات اسفند  صفحه ي 

  پسين، پس مغز مغزِ  ٢

٣  medulla  : گاهي به آنMedulla oblongata ره نيز گفته مي شوديا پياز مغز تي  

  ١٣٢نقل از روانشناسي فيزيولوژيک کاالت ص   ٤

٥  pons   : منطقه ي پل مغزي « توجه کنيد که پل مغزي با )pontine region  (تفاوت دارد ) . نقل از روانشناسي

  ) ١٠١ص  –انتشارات آستان قدس رضوي  –فيزيولوژيک رابرت بي گراهام ترجمه ي دکتر رجايي و اکبر صارمي 
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وظيفه ي مخچه هماهنگي و کنترل حرکات  .اندازه نسبتاً  بزرگ است اين بخش از نظرِ : ٢مخچه 

واقعي  با اين وجود به نظر مي رسد مخچه بيشتر از آنکه به کنترلِ .)پايين  تصويرِ( بدن است 

اين  در تاييِد .حرکات نقش دارد حسي به منظور هدايِت اطالعاِت در بکارگيريِ ،حرکات بپردازد

يب وارد مي آيد دريافتند افرادي که به مخچه ي آنها آس)  ١٩٩٤  ( ٣کاناوان و همکارانش ،مساله

  .مشکل مي شوند محرک هاي ديداري به شنيداري و بر عکس دچارِ از ٤توجه در انتقالِ

  

پل مغزي و بصل النخاع بر روي هم بخشي به نام 

 .را تشکيل مي دهند ٥ايشبکه  تشکيالِت

تشکيالت شبکه اي بخشي از مغز است که در 

 کنترلِ ،خواب تنظيمِ ،سطح برانگيختگي کنترلِ

 .عروقي نقش دارد - سيستم قلبي تنفس و تنظيمِ

نيز تاثير گذار  ٦عالوه بر اين بر روند هوشياري

   .است

                                                                                                                                                                            
    ١٠٣نقل از روانشناسي فيزيولوژيک رابرت بي گراهام  صفحه ي   ١

٢  cerebellum  

٣  Canavan et al  

٤  Attention  : [٢]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد  

٥  reticular formation   :اين کارکردها به . انسان دارد رفتارِ مهمِ شبکه اي نقشي تعيين کننده در سه کارکرِد تشکيالِت

روانشناسي عصب شناختي  حرکتي از ديدگاِه نقل از يادگيري و کنترلِ. ( انگيختگي، توجه، ادراک: اهميت عبارتند از  ترتيبِ

  ) ٢١٨صفحه ي  –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  اثرِ

٦  consciousness  : [٣]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد . هوشياري ، آگاهي   
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  )  :  midbrain(مياني  مغزِ

دو  ،خزندگان ،نسبت به ديگر مهره داران يعني پرندگان) از جمله انسان ( اين بخش از مغز  در پستانداران 

 : مياني از دو قسمت تشکيل شده است  مغزِ .زيستان و ماهي ها تا اندازه ي کوچکتر است

  

و  ١فوقاني از دو برجستگي  به نام هاي برجستگيِمياني  اين قمست از مغزِ:  ) tectum( بام  

 کانال هايي براي عبورِ هر دوي اين قسمت ها به عنواِن .تشکيل شده است ٢تحتاني برجستگيِ

 .وظيفه مي کنند حسي انجامِ اطالعاِت

 
 .شبکه اي قرار گرفته است در اين قسمت بخش هايي از تشکيالِت : ) tegmentum(  کالهک  

در  .)پسين قرار  دارند  شبکه اي در مغزِ تشکيالِت همانطور که پيش تر ديديم بخش هاي ديگرِ(

سليس  ،بدن نرم نيز قرار دارد که باعث مي شود حرکاِت ٣سياه جسمِ ديگري به نامِ کالهک قسمِت

سلول هاي ) زوال ( مي تواند منجر به تحليل  ،سياه آسيب به جسمِ .و بي تکان صورت گيرد

  .گردد ٤پارکينسون بيماريِ يک و شروعِدوپامينرژ

  

  

 
 
 

                                                 
١  colliculus  superior  : م –به آن کولي کولي فوقاني نيز گفته مي شود  

٢  inferior colliculus  : م –به آن کولي کولي تحتاني نيز گفته مي شود  

٣  substantia nigra  

٤  parkinson  :ِحرکاِت جسم سياه در مغز ايجاد شده و به از دست دادن توانايي کنترلِ تدريجيِ يک بيماري که با تخريب 

  م –نقل از روانشناسي فيزيولوژيک کاالت   -ارادي منجر مي شود 
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همراه بصل النخاع و پل مغزي به مغز مياني رمي رسد اين است که آن الزم به نظ ي ديگري که ذکرِ نکته

 ،تنفس ساقه ي مغز اعمالي نظيرِ .)مقابل  شکلِ( در نظر گرفته مي شوند»  ١ساقه ي مغز«  عنواِناغلب به 

   .را کنترل مي کند قلب و گفتارِ ضرباِن

  

  

   

                                                 
١  brainstem    
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  ) :  forebrain(  ١پيشين مغزِ

اين قسمت بزرگترين و پراهميت ترين 

 سطح بيرونيِ. مغز محسوب مي شود خشِب

 ٢قشر مخغز پيشين را پوششي به نام م

اين  ه بررسيِابتدا ب .احاطه کرده است

  :قسمت مي پردازيم

قشر مخ ناميده  ،انسان مغزِ اليه ي بيرونيِ

مخ  خواهد بود  تا خود  آنچه خواهيد ديد بيشتر قشرِ ،چنانچه از بيرون به مغز بنگريد ،در واقع .مي شود

از   .قشر مخ خاکستري ست رنِگ .خامت داردميليمتر ض ٢با اين وجود بايد بدانيد که اين اليه تنها  .مغز

   .٣خاکستري نيز گفته مي شود اين رو به آن قشرِ

آن را تا  در واقع همين  چين خوردگي هاست که حجمِ. قشر مخ ظاهري ناهموار و پرچين و چروک دارد

صاف  مخ را باز کرده و آنرا روي يک سطحِ چنانچه چين خوردگي هاي قشرِ .بدين حد افزايش داده است

مخ در  قشرِ .سانتيمتر را به طور کامل بپوشاند ٥٠سانتيمتر در  ٥٠ با آن مي توانيد يک مربعِ ،پهن کنيد

همچنين  .زبان و ساير توانايي هاي شناختي نقش اساسي دارد تفکر، بکارگيريِ ،٤ما براي  ادراک تواناييِ

 .فرد نيز تاثير دارد هوشِ اين قسمت بر ميزاِن
                                                 

  .به آن پيش مغز نيز گفته مي شود  ١

٢  cerebral cortex  : [٤] به انتهاي فصل  رجوع کنيد 

آکسون و در نتيجه فاقد ميلين هستند  اين است که اکثر نورون هاي موجود در اين قسمت فاقِدمخ  قشرِ خاکستري بودِن علِت  ٣

  م –ميلين است که رنگي سفيد دارد  و اين غالِف

موجود را با حافظه هاي ذخيره شده در مغز يکپارچه  فرايندي است که درونداِد -معناي داده هاي حسي  ادراک يعني دريافِت ٤ 

جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاِه نقل از يادگيري و کنترلِ. ( مي کند

   ) ٢١١صفحه ي   –سنبله 
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تصوير برداري مغزي  تکنيک هاي گوناگوِن لوب ها به مدِد ما درباره ي نحوه ي عملکرِد دانشِ بيشترِ

آناتوميست ها تعريف شده اند و  داشته باشيد که لوب ها توسِط در هر حال به خاطرِ .بدست آمده است

 پردازشِ« ي لوب ها در  مقاصد همه براي اکثرِ .احتماالً  در واقعيت ساختارهايي جدا از يکديگر نيستند

در اين قسمت هر يک از اين . متحد با يکديگر عمل مي کنند به طورِ ،و توليد رفتار مناسب»  ١اطالعات

   :جداگانه بررسي مي کنيم  لوب را به طورِ ٤

   

                                                 
١  information processing  :نور ( فيزيکي  انرژيِ موجود در محيط به شکلِ منظور از پردازش اطالعات چيست ؟ اطالعاِت

اين اطالعات در گيرنده . به افراد رسيده و همچون محرکي براي اندام هاي حسي عمل مي کند) يا صدا، مکانيکي يا شيميايي 

مرکزي  عصبيِ حسي به سيستمِ سلول هاي عصبيِ قِکدهاي انرژي الکتريکي در مي آيد و سپس از طري هاي حسي به قالبِ

به اين مراحل اصطالحا . يکپارچه مي شود) حافظه ( ذخيره شده  شوکي با اطالعاِت اين اطالعات در مغز و نخاعِ. فرستاده مي شود

، به موقعيت پردازش باعث مي شود تا اطالعات به عضالت و غدد فرستاده شده و به اين شکل فرد. ً پردازش گفته مي شود

جورج سيچ ترجمه ي حسن  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاِه نقل از يادگيري و کنترلِ. ( واکنش نشان دهد

 ) ٨٨صفحه ي  –مرتضوي نشر سنبله 

  : مخ  قشرِ

پست تر متمايز مي کند  جانوراِن سايرِ پستانداران را از مغزِ در واقع آنچه که مغزِ

اگر قشر مخ را به چند بخش تقسيم کنيم، به آن بخش از قشر . همين قشر مخ است

بخش نارنجي ( مخ که تقريباً  در جلوي سر قرار دارد قشر پيشاني گفته مي شود 

قشر پيشاني مسئول عالي ترين فعاليت هاي ارگانيسم از جمله ). رنگ شکل مقابل

 انسان نسبت به  سايرِ مغزِ. الل و برنامه ريزي مي باشدحل مساله، توجه، استد

مخ  قشرِ%   ٩٠ حدوِد.  پيشاني  بسيار بزرگتري ست قشرِ پستانداران صاحبِ

 neocortex ( نو  شش اليه تشکيل شده است که به آن قشرِ انسان، از ساختماني

از نظر مخ  اين نامگذاري اين است که اين بخش از قشرِ علِت. گفته مي شود) 

  .تکاملي ديرتر به وجود آمده است
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  : لوب هاي مغز 

  ):  frontal lobe( پيشاني  لوبِ

شکاف هاي  ،باال نيز مي بينيد جلويي هر نيمکره قرار دارد و همانطور که در شکلِ اين لوب در بخشِ

 ،پيشاني لوبِ مِيکي از بخش هاي مه .اين لوب  و ديگر لوب ها فاصله انداخته است مرکزي و جانبي بينِ

   .فرد مي پردازد حرکاِت بخشي از قشر مخ است که به کنترلِ ،حرکتي قشرِ .نام دارد ١حرکتي قشرِ

درباره ي . قرار دارد » ٢پيش پيشاني قشرِ« نسبتاً  بزرگي به نام  ساختارِ ،پيشاني لوبِ در انتهاي جلوييِ

اين بخش بحث و جدل هايي وجود دارد اما تا آنجا که مشخص شده است اين بخش در  کارکرد دقيقِ

توانايي ذخيره سازي و ( ريزي و همچنين حافظه ي کوتاه مدت فعاليت هاي برنامه  ،توجه کنترلِ

  .نقش ايفا مي کند) اطالعات به طور همزمان پردازشِ

                                                 
١  motor cortex  

٢  prefrontal cortex  
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   ) : parietal lobe( آهيانه  لوبِ

«  ،آهيانه لوبِ يکي از قسمت هاي مهمِ .آهيانه قرار دارد لوبِ ،پيشاني در باالي هر نيمکره لوبِ پشِت

   .) صفحه ي بعد شکلِ( است»   ) somatosensory cortex(   ١تني_ حسي  قشرِ

چشم و بدن نظارت مي کند و سپس اين  ،سر مربوط به موقعيِت آهيانه بر اطالعاِت به نظر مي رسد لوبِ

 ٢گراس و گرازينو(  .عبور مي دهد ،حرکات نقش دارند مغز که در کنترلِ اطالعات را به ديگر نواحيِ

١٩٩٥ (.  

  

  

  

  

 
                                                 

١  somatosensory cortex  :ِروانشناسي فيزيولوژيک کاالت ( ست تني ا -حسي  بخشي از قشر مخ که مربوط به حواس (

براي طبقه . بدن دريافت مي شوند تني، احساس هايي است که توسط گيرنده هاي حسي از نواحي مختلِف-حسي منظور از حواسِ

  : اعصاب، آنها را به دو مقوله ي کلي تقسيم نموده اند  تني، کالبد شناساِن -بندي گيرنده هاي حسي 

نوع ادراک را به وجود مي  ٤آنها،  پوست يافت مي شوند و تحريِک اين گيرنده ها در نزديکيِ :  گيرنده هاي پوستي 

 . فشار، گرما، سرما، درد –بساوايي : آورد 

دهليزي، اصطالحاً  گيرنده  گيرنده هاي موجود در عضالت، زردپي ها، مفاصل و سيستمِ به مجموعِ : گيرنده هاي عمقي 

 . هاي عمقي گفته مي شود

بدست آمده از هر دو گروه  گيرنده، مسيرهاي يکساني را در نخاع و ساقه ي مغز طي مي کنند و به نورون هاي   العاِتاط

صفحه ي   در تصويرِ ( .قشر مخ مي رسانندحرکتيِ  -حسيزير قشري مي روند و باالخره داده هاي خود را به منطقه ي  گوناگوِن

روانشناسي  حرکتي از ديدگاِه نقل از يادگيري و کنترلِ. )   ( را از نمايي نزديک تر مشاهده مي کنيد تني -حسي ، قشر  بعد

  ) ٣٣٣صفحه ي  –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  عصب شناختي اثرِ

٢  Gross   &Graziano  
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  ): Occipital lobe( گيجگاهي  لوبِ

يکي از  .به شکل زير نگاه کنيد .آهيانه قرار گرفته است لوبِ لوب پيشاني و زيرِ پشِت اين لوب در

در  .است ») Primary Auditory Cortex(  شنوايي اوليه  قشرِ«  ،گيجگاهي لوبِ قسمت هاي مهمِ

 لوبِ ،عالوه بر اين .اساسي ايفا مي کند زبان نقشِ چپ در پردازشِ گيجگاهيِ لوبِ ،بسياري از انسان ها

 آسيب به لوبِ .رفتار نيز نقش دارد هيجاني و همچنين انگيزشيِ- گيجگاهي در برخي صورت هاي عاطفي

جانور  ،در اين سندروم .مي شود » ١کلوور بوسي«  سندرومي به نامِ ايجاِد گيجگاهي برخي اوقات باعِث

  .خطرناک روبرو مي شود بدون هيچگونه ترس و دلهره با اشياء و يا جانوراِن

   

                                                 
١  Kluver _ Bucy     
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  : ) Temporal lobe( پس سري  لوبِ

 بيناييِ قشرِ« پس سري  لوبِ ت هاي مهمِمسيکي از ق .آهيانه قرار دارد لوبِ در عقبِ ،سري پس لوبِ

نابينايي جزئي و يا کامل  است که آسيب به آن مي تواند باعِث» )  Primary Visual Cortex(اوليه 

    .دارنداساسي  بينايي نقشِ اطالعاِت پس سري در پردازشِ لوبِ طور کلي بخش هاي مختلِف به .گردد

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مي  پيشين  حال به بررسي بخش هايي از مغزِ .مغز پيشين صحبت کرديم درباره ي سطحِتنها تا به اينجا 

  :   مخ قرار گرفته اند قشرِ که در زيرِپردازيم 

سيستم عقده هاي حرکتي پايه، تاالموس و  ،سيستم ليمبيک: برخي از بخش هاي مهم مغز پيشين عبارتند از 

 : در اين قسمت به بررسي اين ساختارها مي پردازيم  .هيپوتاالموس
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، ٤هيپوکامپ ،٣ديواره ،٢آميگدال اختارهاي مختلفي نظيرِليمبيک از س سيستمِ : ١سيستم ليمبيک .١

 وظيفه ي اصليِ .تشکيل شده است ٧پستانکي و جسمِ  ٦فورنيکس ،٥قشر کمربندي ،هيپوتاالموس

رفتارهاي  ،پرخاشگري ،نچندين نوع از رفتارهاي انگيزشي از جمله خورد تنظيمِ ،ليمبيک سيستمِ

خشم و اضطراب  همچنين اين سيستم در عواطف وهيجاناتي نظيرِ .جنسي مي باشد و رفتارِ ٨اجتنابي

  .نيز دخالت دارد

  

  

  

  

  

                                                 
١  limbic system  :م –ود به آن دستگاه کناري نيز گفته مي ش  

٢  amygdala  :م –. به آن بادامه نيز گفته مي شود  

٣  septum    

٤  hippocampus  :م –. به آن اسب آبي نيز گفته مي شود  

٥  cingulate cortex  

٦  fornix  :م –. به آن طاق نيز گفته مي شود  

٧  mammillary body  

٨  avoidance behaviour  : از يک شئ يا هدف صورت گيرد اصطالحاً  رفتارِ) دوري ( به هر گونه رفتاري که براي اجتناب 

اين  مفهومِ. فيزيکي و يا رويگرداني از افکار، عقايد و باورها باشد اين حرکت ممکن است به صورِت. اجتنابي گفته مي شود

روانشناسي و رواپزشکي  نقل با اندکي تغيير از فرهنگ معاصرِ . (نامطلوب و آزارنده داشته است رفتار اين است که شئ خواصِ

  م –آتش، يک رفتار اجتنابي محسوب مي شود  دست از مقابلِ براي مثال، کشيدِن) دکتر پورافکاري 
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گلوبوس  ،٢جسم مخطط از بخش هايي نظيرِيه عقده هاي پا : ١پايه عقده هاي حرکتيِ سيستمِ .٢

اين ساختار گاهي عضو عقده هاي پايه و گاهي جزو سيستم ليمبيک در ( و آميگدال  ٣پاليدوس

ارادي  عقده هاي پايه به ايجاد واکنش هاي حرکتيِ .تشکيل شده است)  .نظر گرفته مي شود

 .کمک مي کنند

  

مغز عبور  باالترِ تقويت کننده که پيام ها را به مراکزِ يک ايستگاِه اين قسمت به عنواِن : تاالموس .٣

 ،براي مثال .مخالف نيز صورت مي گيرد عملياتي در جهِت ،عالوه بر اين .مي دهد عمل مي کند

 .اطالعات از قشر بينايي اوليه به تاالموس انتقالِ

 

 

٤هيپوتاالموس .٤
هيپوتاالموس بسيار کوچکتر از تاالموس است و همانطور که از اسمش پيداست  : 

   :برخي از وظايف هيپوتاالموس عبارت است از . تاالموس قرار دارد در زيرِ

 گرسنگي و تشنگي  ،از جمله دماي بدن حياتي اعمالِبرخي  کنترلِ 

 جنسي  رفتارِ کنترلِ 

براي مثال هيپوتاالموس  .)هورمون ها ( يز در کنترل سيستم غدد درون ر ايفاي نقش مهم 

 .مستقيماً  با غده ي هيپوفيز پيشين در ارتباط است

                                                 
١  basal ganglia motor system  

٢  striatum  

٣  globus pallidus  

٤  hypothalamus  
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  :  ١شوکي نخاعِ

نخاع شوکي  ،که هنوز درباره ي آن چيزي نگفته ايم)  CNS( مرکزي  عصبيِ تنها قسمتي از سيستمِ

کشيده کمر  در پايينِ ٢دنبالچه تا استخواِنتهاي مغز باريک است که از ان يک ساختارِ ،شوکي نخاعِ .است

هر مهره داراي  .جفت مهره يا قطعه ي استخواني محافظت مي شود ٢٤ شوکي توسِط نخاعِ. شده است

   .آن عبور مي کند شوکي از داخلِ سوراخي ست که نخاعِ

                                                 
١  spinal cord  :م –. به طورعاميانه به آن نخاع نيز گفته مي شود  

٢  coccyx  
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   .پيراموني مي رسد عصبيِ حال نوبت به سيستمِ .مرکزي پرداختيم عصبيِ تا اينجا به بررسي سيستمِ

  

  ) :  PNS(  ١پيراموني عصبيِ سيستمِ

 بخشي از سيستم عصبي که جزو سيستمِبه 

 سيستمِ ،مرکزي محسوب نمي شود عصبيِ

در واقع { .پيراموني گفته مي شود عصبيِ

مرکزي  عصبيِ پيراموني سيستمِ عصبيِ سيستمِ

} .قسمت هاي بدن مرتبط مي سازد رِرا به ساي

پيراموني را به دو  عصبيِ مي توان سيستمِ

ي و سيستم عصبي تن:  بخش تقسيم نمود 

  سيستم عصبي خودکار 

  

  

  

  

  

  

                                                 
جمجمه اي تشکيل شده  جفت عصبِ ١٢نخاعي  و  جفت عصبِ ٣١پيراموني از  عصبيِ از ديد عصب شناختي، سيستمِ  ١

  [٥] کنيد به انتهاي فصل  رجوع براي توضيح بيشتر .است
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خارجي مي  بدن و محيِط بينِ متقابلِ تني مربوط به تاثيراِت عصبيِ سيستمِ : ١تني عصبيِ سيستمِ 

  :تني از دو دسته اعصاب تشکيل شده است   عصبيِ سيستمِ .شود

گوش  ،چشم ها( اين اعصاب پيام هاي عصبي را از اندام هاي خارجي :   ٢آوران اعصابِ .١

 .مرکزي مي برند عصبيِ به سيستمِ) ها و ماهيچه هاي اسکلتي و پوست 

مرکزي به اندام  عصبيِ اين دسته از اعصاب پيام هاي عصبي را از سيستمِ:  ٣وابران اعصابِ .٢

 .مي برند) گوش ها و ماهيچه هاي اسکلتي و پوست ،چشم ها(هاي خارجي 

 
داخلي بدن مي  محيِط متقابلِ خودکار مربوط به تاثيراِت عصبيِ سيستمِ : خودکار عصبيِ سيستمِ 

 بدن مثلِ درونيِ کارکردهاي محيِط خودکار مربوط به تنظيمِ اعصابِ دقيق تر سيستمِ به طورِ .شود

 دليلِ .مي باشد) مياني  و آدرنالِ....  .غدِد ،پانکراس مثلِ( مختلف  غدِد ،کليه ها ،معده ،قلب

 خودکار مي نامند  اين است که بسياري از فعاليت هايي که زيرِ عصبيِ ستمِاينکه اين سيستم را، سي

اين فعاليت ها  .)هضم  عملِ مثلِ( اين سيستم کنترل مي شوند غيرارادي و خودتنظيم هستند  نظرِ

 سيستمِ .خود ادامه مي دهند خواب نيز به فعاليِت آگاهانه ي ما نداشته و حتي هنگامِ نيازي به تالشِ

 : تني داراي دو دسته اعصاب است  عصبيِ سيستمِ خودکار نيز به ماننِد عصبيِ

 پيام هاي حسي را از اندام هاي داخلي به سيستمِ  ،اين دسته از اعصاب : آوران اعصابِ .١

 .مرکزي مي برند عصبيِ

مرکزي به اندام  عصبيِ پيام هاي حرکتي را از سيستمِ ،اين دسته از اعصاب : وابران اعصابِ .٢

 .اخلي مي برندهاي د

                                                 
١  somatic nervous system   : م –به آن سيستم عصبي پيکري يا بدني نيز گفته مي شود  

٢  Afferent  : م – ٤٥روانشناسي فيزيولوژيک کاالت ص  –به نوروني گفته مي شود که اطالعات را به ساختار مي آورد  

٣  Efferent   :روانشناسي فيزيولوژيک کاالت ص . به نوروني گفته مي شود که اطالعات را به خارج از ساختار منتقل مي کند

    م  – ٤٥
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ً  همه ي اندام هاي داخليِ پاراسمپاتيک  سمپاتيک و هم اعصابِ بدن پيام هايي را هم از اعصابِ تقريبا

د يک کل عمل مي کن سمپاتيک به عنواِن عصبيِ سيستمِ ،همچنين الزم است بدانيد که  .دريافت مي کنند

پاراسمپاتيک اغلب در هر زمان تنها يکي از اندام هاي بدن را  عصبيِ در حالي که سيستمِ) بدن  تماميِ( 

   .تحت تاثير قرار مي دهد

سمپاتيک و  عصبيِ سيستمِ فعاليِت بدن بستگي به ميزاِن هر کدام از اندام هاي داخليِ فعاليِت ميزاِن

پارا  عصبيِ سمپاتيک بيشتر از سيستمِ عصبيِ سيستمِ هنگامي که فعاليِت ،براي مثال .پاراسمپاتيک دارد

پاراسمپاتيک بيشتر گردد  سيستمِ قلب باال مي رود و در مقابل هنگامي که فعاليِت سمپاتيک باشد ضرباِن

سمپاتيک و  عصبيِ همانطور که ممکن است حدس زده باشيد، سيستمِ. قلب پايين مي آيد ضرباِن

 ،همانطور که آتکينسون ،با اين وجود .يکديگر عمل مي کنند جهِت اغلب در خالِف پاراسمپاتيک

   :از جمله  .نشان داده اند برخي استثناها نيز وجود دارد)  ١٩٩٣( اسميت و بم  ،آتکينسون

  

سمپاتيک در موقعيت هاي ترس و يا هيجاني  عصبيِ سيستمِبا اينکه  : موقعيت هاي ترسناک 

مي تواند باعث شود تا افرادي که ترسيده نيز پاراسمپاتيک  سيستمِ بااليي دارد اما فعاليِت فعاليِت

 .اند و يا هيجاني شده اند يک تخليه ي غيرارادي  در مثانه يا روده شان داشته باشند

پاراسمپاتيک الزم است در حالي که  عصبيِ سيستمِ فعاليِت ،ظبراي نعو : رابطه ي جنسي در مردان 

 .سمپاتيک نياز است عصبيِ فعاليِت ،ي انزالبرا

  

بدن را  ،سمپاتيک عصبيِ در مجموع مي توان نتيجه گرفت که سيستمِ ،از اين استثناها که بگذريم

 معمولي و سطحِ بدن به حالِت آرامش و برگرداندِن پاراسمپاتيک جهِت عصبيِ برانگيخته مي کند و سيستمِ

   .عمل مي کند انگيختگي از  نرمالِ
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  ٧فصل : مباني شناخت انسان  ٢٧٣

  عصبي  سيستمِ:خالصه ي فصل 

مغز و ( مرکزي  عصبيِ سيستمِ عصبي از نورونها و گلياها تشکيل شده است و به دو بخشِ سيستمِ 

  .پيراموني تقسيم مي شود عصبيِ و سيستمِ) شوکي  نخاعِ

  .مغز و نخاع مي شود مرکزي شاملِ عصبيِ سيستمِ 

 . مياني و پيشين ،پسين مغزِ .مغز به سه ناحيه ي اصلي تقسيم مي شود 

 ،تنفس در کنترلِ(  و  بصل النخاع ) تعادل و حرکت نقش دارد  در کنترلِ( مخچه  پسين شاملِ مغزِ 

 .مي باشد) قلبي عروقي نقش دارد  ترشح بزاق و سيستمِ

مياني وجود  ريشه هايي براي داده هاي حسي در مغزِ. مياني شامل بام و کالهک مي باشد مغزِ 

 ،مياني مغزِ ،عالوه بر اين .شبکه اي نيز در آن قرار دارد همچنين بخش هايي از تشکيالِت .دارد

  .پارکينسون شود سياه نيز هست که آسيب به آن مي تواند منجر به بيماريِ جسمِ شاملِ

 .انسان از قشر نو تشکيل شده است بيشتر قشر مخ در .مخ نام دارد قشرِ ،پيشين مغزِ ناحيه ي بيرونيِ 

توجه  شامل بخش هاي مربوط به کنترلِ( پيشاني  لوبِ: لوب تقسيم کرد  ٤مخ را به  مي توان قشرِ 

 ،)حس هاي تني و داده هاي المسه  بخش مربوط به پردازشِ شاملِ( آهيانه  لوبِ ،و حافظه ي فعال

جان انگيزش و عواطف و هي زبان و برخي جوانبِ بخش مربوط به پردازشِ شاملِ( گيجگاهي  لوبِ

 ) .بينايي تخصص يافته براي پردازشِ( پس سري  و لوبِ) 

  

  

  

  

  

 



 

 

  ٧فصل : مباني شناخت انسان  ٢٧٤

هيپوتاالموس در کنترل دماي بدن، . هيپوتاالموس و تاالموس است پيشين همچنين شاملِ مغزِ 

 .موقتي براي پيام هاي حسي مي باشد گرسنگي و تشنگي نقش دارد و تاالموس يک ايستگاِه

  .خودکار تشکيل شده است عصبيِ تني  و سيستمِ عصبيِ پيراموني از دو بخش سيستمِ عصبيِ سيستمِ 

   .خارجي مي باشد متقابل با محيِط تني  در ارتباط با تاثيراِت عصبيِ سيستمِ 

 عصبيِ سيستمِ بدن بوده و خود به دو قسمِت درونيِ خودکار در ارتباط با محيِط عصبيِ سيستمِ 

اولي هنگامي درگير مي شود که انرژي و برانگيختگي  .سمپاتيک و پاراسمپاتيک تقسيم مي شود

در حاليکه دومي هنگامي درگير مي شود که بدن ) مثالً  موقعيت هاي استرس زا (  .نياز باشد مورِد

  .نياز به ذخيره ي انرژي داشته باشد

   



 

 

  ٧فصل : مباني شناخت انسان  ٢٧٥

  : يادداشت هاي مترجم 

 انتخابي دارد، يعني برخي مواد مي توانند از آن عبور کنند و مواِد مغزي نفوذپذيريِ –سد خوني  [١] 

يکي از اين . بيشتري دارد مغز است که اين سد نفوذپذيريِ تنها در برخي از نواحيِ. ديگر، نمي توانند

مغزي  –خوني  سِد. عمل استفراغ را بر عهده دارد نواحي، در زير مخچه قرار دارد يعني جايي که کنترلِ

خون  گردشِ چنانچه يک ماده ي سمي  از معده وارد سيستمِ. در اين ناحيه تا حدودي ضعيف تر است

اگر جاندار خوش شانس باشد، ماده ي . شود، مي تواند اين ناحيه را تحريک نموده، باعث استفراغ شود

  .خارج مي شودفراواني وارد آورد، بدين طريق از معده  سمي پيش از آنکه بتواند آسيبِ

  ٣٢صفحه ي  –غزل  نشرِ –ترجمه ي دکتر پژهان  –کارلسون  نقل از روانشناسي فيزيولوژيِک 

يکي از . هر لحظه همه ي محرک هاي موجود در محيط را آگاهانه پردازش کند فرد نمي تواند [٢]

انتخاب و توجه به محرک هاي مربوط در محيط و  حرکتي، قابليِت بسيار تعيين کننده در رفتارِ عواملِ

اين امکان وجود دارد که شخص توجه خود را به يک محرک . محرک هاي نامربوط است ناديده گرفتنِ

گسترده اي ناديده  مختلف، به نحوِ معطوف نمايد در حالي که انبوه محرک هاي دريافت شده از حواسِ

محدودي  حسي ما را بمباران مي کنند، صرفاً   تعداِد يستمِاز محرک هاي بسياري که س. گرفته مي شود

  . براي توجه اتنخاب مي شوند

 –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاِه نقل از يادگيري و کنترلِ

   ٩٤صفحه ي 

يک  وقتي شخص مشغولِ. ديگر متغير است هوشياري از ساعتي به  ساعِت سالم، ميزاِن در يک شخصِ [٣]

اما وقتي . او نيز باال مي رود هوشياريِ ، سطحِ)يک ضربه ي پنالتي  مثالً  گرفتنِ( تجربه ي دشوار است 

. او بسيار کمتر خواهد بود هوشياريِ گذشته اش مي انديشد، شدِت در يک صندلي لم داده و به خاطراِت

مقابل متغير  شديد در سمِت شي در يک سمت تا توجه و برانگيختگيِهوشياري از بيهو در مجموع، سطوحِ

  م -است



 

 

  ٧فصل : مباني شناخت انسان  ٢٧٦

نيز » کرتکس مخ « و » قشر مغز «   ، از واژه هايي نظيرِ»قشر مخ «  در برخي متون به جاي اصطالحِ [٤]

ممکن است  سوال کنيد چه تفاوتي بين مخ و مغز وجود دارد ؟ شايد بتوان گفت که .استفاده شده است

در حالي . بکار مي رود)  cerebellum( » مخچه « در مقابل واژه ي )   cerebrum( » مخ « ي واژه 

مخ يعني تمامي قسمت : بنابر تعريف رابرت گراهام  . که مغز هر دوي اين ساختارها را شامل مي شود

صفحه ي  -روانشناسي فيزيولوژيک بي گراهام .( هاي مغز که باالي سطح ساقه ي مغز را فرا گرفته است

منظور ماده ي خاکستري است که سطح مخ » قشر مخ « به اين ترتيب هنگامي که گفته مي شود  ).  ١١٩

قشر « تا حدي درست تر از » قشر مخ « از اين همه مي توان نتيجه گرفت که عبارت . را پوشانده است

  م –. است» مغز 

 
 جفت عصبِ ١٢نخاعي  و  جفت عصبِ ٣١پيراموني از  عصبيِ از ديد عصب شناختي، سيستمِ [٥]  

اين رشته هاي عصبي همانطور که در  سلوليِ جسمِ براي توضيح بيشتر.جمجمه اي تشکيل شده است

  : قبل ديديم در سيستم عصبي مرکزي قرار دارد صفحاِت

 جفت عصبِ ٣١از . نخاعي به بخش هاي خاصي از بدن، رشته هاي عصبي مي رساند هر عصبِ 

عدد مربوط به ناحيه ي کمر،  ٥عدد مربوط به قفسه ي سينه،  ١٢عدد مربوط به گردن،  ٨نخاعي، 

 . خاجي و يکي مربوط به دنباليچه است عدد مربوط به استخواِن  ٥

 آنها اطالعاِت. مغز بويژه ساقه ي مغز نشات مي گيرند پايينِ جمجمه اي از مراکزِ جفت عصبِ ١٢ 

 . چشم ها، گوش ها، بيني و دهان به مغز انتقال مي دهند يرِحسي را از انام هايي نظ

 
 –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاِه نقل از يادگيري و کنترلِ

   ١١٨ -١٢٠ -١٢١ صفحه ي
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فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٢٨٠  

ما را  رفتارِ ،تاثير گذاري بر انتقال دهنده هاي عصبي همانطور که پيش تر گفتيم داروها  و مواد از طريقِ

  :از اين ديدگاه داروها و مواد را مي توان به دو دسته ي کلي تقسيم کرد  .تاثير قرار مي دهند تحِت

يک يا چند انتقال دهنده ي عصبي را  اين داروها و مواد  تاثيراِت : داروها و مواد آگونيست .١

 .افزايش مي دهند

يک يا چند انتقال دهنده ي عصبي را  اين داروها و مواد تاثيراِت : واد  آنتاگونيستداروها و م .٢

  .کاهش مي دهند

  

 اين مساله را مي تـوان بـه وضـوح در مـوردِ     .مغز دارند متعددي بر کارکرِد تاثيراِت ،داروها و مواد اکثرِ

داروهـاي ضـد    ،نظيـر داروهـاي ضـد اضـطراب    ( ذهنـي   اختالالِت درماِن داروها و مواد توليد شده جهِت

وسـيعي از   داراي طيـفِ  ،دقيق تر تقريباً  همه ي اين داروهـا و مـواد   به عبارِت .مشاهده کرد) افسردگي 

 و موادي بسازيم که داراي عملکـردِ در واقع ما هنوز نتوانسته ايم داروها . ناخواسته هستند جانبيِ عوارضِ

  .اشندکامالً  دقيق و معين ب

 ١روان گـردان  روانشناسـان توجـِه ويـژه اي بـه مـوادِ      ،قانوني و غير قانوني داروها و مواِد تماميِ در مياِن

بـه شـکل هـاي     .را تغيير مي دهنـد  ٢موادي است که فرايندهاي ذهني ،روان گردان منظور از مواِد .دارند

اما به هر شکل که اين مواد را طبقه بندي کنيم باز  .روان گردان را طبقه بندي کرد مختلفي مي توان مواِد

   .کامل به يکديگر ندارند موجود در يک طبقه شباهِت هم تمامي مواِد

                                                 
١  psychoactive drugs  

٢  mental  : دکتر شعاري نژاد .( به طور کلي آنچه به ذهن و روان منسوب است: عقلي، ذهني، رواني، روحي (    



 
م  ٢٨١

ـي      

 سِ 

 ،ن   

ـد     

ره  

    

 اِظ

 ) .

فصل هشتم: سان 

سـته ي کلـ

حسـاسه  و ا

ـه آمفتـامين

 و مـي توانـ

 PCP اشـار

                  

دو واژه از لحا

يرامونش است

مباني شناخت انسا

را بـه سـه د

ش داده شد

 مي تـوان بـ

هنـي شـده 

و  LSDـه    

                  

اما اين د. ست

پير ء و حوادِث

 م

ن گـردان ر

را افزايش ٥ي

محرک  واِد

ذ توهمـاتِ 

مـي تـوان بـ

         

ا» هوشياري  

نسبت به اشياء

روا مـوادِ ن 

گوش بزنگي

مو از بينِ .د

و ت  ٢ِريفات 

م ،توهم زا ِد

cons « نيز »

زنده ن موجوِد 

 

مي توان)  ١

ـث    

گي   

مـي   

 ٣ش 

 بـه   

هشياري و گ 

يش مي دهد

تحر يجاِده ا

مواِد از بينِ 

 sciousness

 ي دقيق شدِن

١٩٩٥(  ١نز

ن مـواد باعـ

واب آلـودگ

حاً  گفتـه م

آرام بخـش ِت

ز مي تـوان 

  .ه کرد

 مواد حالِت

فرد را افزاي

  .رد

واد منجر به

 .ايجاد کند

« واژه ي  انيِ

شياري به معناي

  )  د 

تون و تيمو

ايـن صـرفِ 

رامش و خـو

ن رو اصطالح

اتمـواد اثـر    

کند ساز واِد

ات ها اشاره

ماين  صرِف

ف ٦د به نفس

ين اشاره کر

اين مو صرِف

ا ٤ن پريشانه

T          

که يکي از معا

در اينجا هوش. 

کتر شعاري نژاد

هاميلت  بنديِ

  

مص  : ٢سازها

آر حالِتد  

از اين .دشو

 کـه ايـن م

مو از بينِ .د

ل و باربيتورا

مص : ٤ک ها

نان و اعتماد

ين و نيکوتي

مص : ١م زاها

روان ٣ه هاي

.  

  &Timmons

D  

   

توجه کنيد ک 

 تفاوت دارند

وم رفتاري دک

  

طبقه  ساسِ

  : سيم نمود 

کندس .١

ايجاد

مي ش

شود

دارند

الکل

محرک .٢

اطمين

کافئي

توهم .٣

نشانه

کرد

 Hamilton&

Depressants

stimulants  

sedative  

alertness  :

يي با يکديگر

 از فرهنگ علو

confidence

بر ا

تقس

١  n

٢  s

٣  s

٤  e

٥  s

معناي

نقل 

٦  e



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٢٨٢  

براي نمونـه در ايـن ليسـت از داروهـا و      .باال به هيچ وجه دقيق و کامل نيست ليسِتالزم به ذکر است که 

در  .نامي برده نشده است) مرفين  ،مثالً  هروئين(  ٥ترياک ماري جوانا و يا مشتقاِت مواد  خطرناکي نظيرِ

 .مواد را نيز بررسي خواهيم کرد بخش هاي بعدي اين

   

                                                                                                                                                                            
١  hallucinogens  

٢  distortions  :آن  طبيعيِ  به طور کلي هر گونه پيچش و کشش که چيزي را از شکلِ. تحريف، مسخ شدگي، دگرگون سازي

دکتر  نقل از فرهنگ ي ورانشناسي و روانپزشکيِ. ( آن شئ نباشد جديد نمايش دهنده ي دقيقِ خارج سازد به طوري که شکلِ

  )پورافکاري 

٣  symptoms  :نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري . ( هرگونه واقعه يا نشاني که وجود بيماري يا اخاللي را نشان دهد

  )نژاد 

٤  psychotic   : روانپريشي  همچنين به فردي گفته مي شود که گرفتارِ: روان پريشانه، روان پريش )psychosis  ( است )

  )نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد 

٥  opiates  : به مواد و داروهايي گفته مي شود که از ترياک )opium  ( بدست آمده باشند )در بخش هاي . ) مشتق شده باشند

  .  مفصلي در اين زمينه ارائه خواهد شد بعدي، توضيحاِت
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   : ١سازداروها و مواد کند

 .و باربيتورات ها اشاره کـرد  ٢در اين بين مي توان به الکل. رندگوناگوني دا کندساز انواعِ داروها و مواِد

ميليون هـا نفـر در    خود را بر الکل معطوف مي کنيم چرا که روزانه توسِط در اين قسمت ما بيشتر تمرکزِ

 الکل به اين دليل يک داروي کندساز در نظر گرفته مي شود کـه در دوزِ  .جهان مصرف مي شود سرتاسرِ

   .نوروني را کاهش مي دهد شليِک ،متوسط به باال

  :عصبي اثر مي گذارد  الکل به شکل هاي گوناگوني بر سيستمِ)  ١٩٩٧( گفته ي پينل  طبقِ

سلول هاي عصـبي را کـاهش    ورود کلسيم به داخلِ ،عمل بر روي کانال هاي کلسيم الکل از طريقِ .١

 .مي دهد

را با عمل بر روي )  GABA( گابا  فعاليِت ،الکل .بازدارنده است گابا يک انتقال دهنده ي عصبيِ .٢

افـزايش  ) بر نورون هـاي معينـي   ( در نتيجه بازداري {  .گيرنده هاي گابا افزايش مي دهد مجموعِ

 }  .ي يابدم

محل هاي متصـل شـونده بـه     الکل تعداِد .تهييج کننده است گلوتامات يک انتقال دهنده ي عصبيِ .٣

 }  .در نتيجه تهييج در نورون هاي معيني افزايش مي يابد{  .گلوتامات را افزايش مي دهد

                                                 
  م –. رفتار و فرايند هاي شناختي مي گردند ً به مواد شيميايي گفته مي شوند که باعث کند شدِن اصطالحا  ١

گوارش  دستگاِه احتياج به هضم ندارد و در طولِ. کوچک، خنثي و محلول در آب است اتانول يک مولکولِ) : اتانول ( الکل   ٢

ً  از طريقِ مقدارِ درصِد ٨٠ معده حدوِد بعد از ترِک. انتشار جذب مي شود از طريقِ روده ي کوچک جذب مي  مصرفي فورا

ً  در سراسر مايعاِت الکلِ. گردد آن در هر  از آنجاييکه الکل محلول در آب است، غلظِت. منتشر مي شود بدِن جذب شده فورا

کمي در بافت هاي  جذب شده در خون و مقدارِ زيادي از الکلِ به همين دليل مقدارِ. آب در آن بافت دارد بافتي بستگي به غلظِت

 در صورِت. کليه و ريه ها دفع مي شود از آن از طريقِ%  ٥ الکل ناچيز است و تنها حدوِد دفعِ. چرب و استخوان يافت مي  شود

از اين رو، الکل بالفاصله به . اسيدهاي چرب و گلوکز متابوليزه کند وجود الکل در بدن، بدن ترجيح مي دهد الکل را به عوضِ

 – ١٣٨٠چاپ ششم  –نشر چهر  –مينو فروزاني  -گتري . آ . ه   –نقل از مباني تغذيه  –. انرژي تبديل مي شودو  CO٢آب، 

  ٤٤ - ٤٣صفحه ي  
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گلوتامات را بر برخي از گيرنده  الکل اثرِ .٤

گلوتامـات کـاهش    ١يهاي زير مجموعه 

  .مي دهد

 داخـلِ  ثانويه ي پيام رسانيِ سيستمِالکل با  .٥

 .نورونها تداخل ايجاد مي کند

 

 

 

  الکل چه اثراتي بر فرد دارد ؟  مصرِف

  

بيشـتر و خويشـتن داري    آرامـشِ  ،اضـطراب  معموالً  منجر به کاهشِ ،کم الکل در مقاديرِ مصرِف 

گابـا را   اين تغييرات تا حدي به اين دليل است که الکـل انتقـالِ   .) ١٩٨٢ ٢گري ( .کمتر مي شود

 الکل در مقاديرِ مصرِف ،عالوه بر اين .٣هدافزايش مي د

از اين رو به  .مسيرهاي دوپامين را تحريک مي کند ،کم

 الکل بـه دليـلِ   لذت بخشِ نظر مي رسد بخشي از تاثيراِت

دالو و بريـ  ،روزنزويـگ  (  .دوپامين باشـد  سطحِ افزايشِ

  ) ٢٠٠٢  ٤ليمن

 

                                                 
١  subtype    

٢  Gray  

فرد  آزاد سازي گابا باعث مي شود تا بسياري از افکار دورانديشانه و احتياط آميز بازداري شده و از خويشتن داريِ افزايشِ  ٣

    .کاسته شود

Rosenzweig , Breedlove , Leiman ٤  
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با اين حال برخـي ديگـر    .آرام بخش دارد اثراِت ،باال در بسياري از افراد الکل در مقاديرِ مصرِف 

  .را به افرادي پرخاشگر و جنگجو تبديل مي کند

رفتارهـاي ضـد    ،تعادل و همـاهنگي  از دست رفتنِ الکل مي تواند باعِث بسيار زياِد مقدارِ مصرِف  

 مقـدارِ  ،کوتاه افرادي که در يک دوره ي زمانيِ.  هشياري مي شود اجتماع و حتي از دست رفتنِ

اين سندروم  .مي شوند»  ٢الکل ترِک ١ِسندروم«  آن دچارِ د متعاقبِزيادي الکل مصرف مي کنن

  :سه مرحله دارد 

سـاعت   ٥ شکمي در حـدودِ  عضالِت) گرفتگي ( تعريق و انقباض  ،تهوع ،تجربه ي سردرد .١

 .الکل پس از قطع نوشيدِن

الکـل بـراي چنـدين     نوشـيدنِ  روز پس از قطعِ ١ تشنج که مي تواند حدوِد تجربه ي حالِت .٢

 .ساعت در فرد ظاهر شود

هـذيان و   ،، بيقـراري ٣ توهمـات  مـواردي نظيـرِ   ناشـي از الکـل کـه شـاملِ     آشفتگي ذهنيِ  .٣

 .دماي بدن مي شود افزايشِ

  

 ،براي نمونه .الکل در مقادير باال مي تواند افراد را پرخاشگر و متجاوز گرداند که گفتيم مصرِفهمانطور 

 .) ٤١٩٩٠ بوشـمن و کـوپر  . ( افرادي کشته مي شوند که الکـل مصـرف کـرده انـد     مقتولين توسِط اکثرِ

جه و تمرکز بر روي قيد آنها را براي تو احتماالً  الکل به اين دليل افراد را پرخاشگر مي گرداند که تمايلِ

                                                 
١ syndrome  :  نقل از فرهنگ علـوم رفتـاري دکتـر شـعاري     ( مجموعه اي از عالئم مرتبط  : سندروم، نشانگان، مجموعه عالئم

  )  نژاد 

٢  alcohol withdrawal syndrome  

٣  Hallucination  :مانند .ي که انگيزه ي مناسب خارجي ندارد توهم گفته مي شودصفت يا چيز حسيِ اصطالحاً  به ادراِک

  )نقل از  فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد  . ( فرد وجود خارجي ندارد صدا يا ديدن شکلي که در اطراِف شنيدِن

٤  , Cooper  Bushman  
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 رفتارهـاي  بـروزِ  ديگـر مـانعِ   و بندها و محدوديت هاي اجتماعي و ديگـر قيـد و بنـدهايي کـه در مواقـعِ     

   .١پرخاشگرانه مي گردد کاهش مي دهد

  

رانندگي نيز در جامعه  الکل بر عملکرِد مصرِف تاثيراِت

کلکوهـون  و   ،درو .ويژه اي برخوردار است از اهميِت

 تعجب دريافتند حتي مصرِف با نهايِت)  ١٩٥٨(  ٢النگ

ــدارِ ــقِ  مق ــي الکــل از طري ــيار کم ــاهشِ بس ــرعِت ک  س

اتومبيـل و   مـوثرِ  هدايت و کنترلِ پايين آمدِن ،واکنش

نوشته هاي کيلـومتر   خواندِن توجه هنگامِ ميزاِن کاهشِ

 تصويبِ نتايجِدر مورد )  ١٩٧٥(  ٣سابي و کدلينگ .ل ايجاد مي کندرانندگي فرد اختال شمار در عملکرِد

موجود در خـون دسـت بـه تحقيقـي      الکلِ مجاز براي سطحِ يک حِد جديد در بريتانيا مبني بر تعيينِ قانوِن

 جـاده اي در سـاعاتِ   حـوادثِ  قربانيـانِ  تعـدادِ  ،اين قـانون  آنها دريافتند که در سال بعد از تصويبِ. زدند

جاده  حوادِث قربانياِن در حالي که تعداِد .کاهش يافت%  ٣٦ صبح ٤شب تا  ١٠الکل يعني  مصرِف اصليِ

    .کاهش يافته بود%  ٧شب تنها  ١٠صبح تا  ٤ ساعِت اي بينِ

 ،هوشياري سطحِ کاهشِ: الکل بر عملکرد را چنين جمع بندي مي کند  منفيِ اثراِت)  ١٩٨٣ ( ٤هاکي 

در نتيجه مي توان  .حافظه ي کوتاه مدت ظرفيِت کاهشِ ،عملکرد دقِت کاهشِ ،عملکرد سرعِت کاهشِ

  .٥باً  در همه ي کارها مختل مي کندفرد را تقري نتيجه گرفت که الکل عملکرِد

                                                 
  [١] به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ١

٢  Drew , Colquhoun & Long        

٣  Sabey  &   Codling              

٤  Hockey  

  [٢] به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ٥
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  :محرک  مواد

توليد حالت هايي  سمپاتيک را تحريک کرده و باعِث عصبيِ محرک عبارتند از موادي که سيستمِ مواِد

اين اثرات به نوبه  .نظير خوش بيني و انرژي بي حد و حصر مي شود

توجهي از آنها را  قابلِ مقدارِ الزم  براي مصرِف ي خود پتانسيلِ

 ،نيکوتين ،محرک مي توان به کافئين مواِد از مياِن .فراهم مي آورد

در ادامه نگاهي مختصر  .آمفتامين و کوکائين اشاره کرد ،اکستاسي

  : به اين داروها و مواد مي اندازيم 

  

اين ماده غالباً  به عنوان  .چاي و کاکائو موجود است ،کافئين به صورت طبيعي در قهوه : کافئين 

مصرف دوزهاي باالي آن مي  ،با اين وجود .يک ماده ي ماليم و بي خطر در نظر گرفته مي شود

   .و ساير شرايط ناخوشايند گردد ،بي خوابي ،اضطراب تواند منجر به 

گرچه نيکوتين يک محرک  .نيکوتين به صورت طبيعي تنها در تنباکو يافت مي شود : نيکوتين 

شود به مانند يک ماده ي کندساز عمل مي  با اين وجود هنگامي که در دوز باال مصرف ،است

   .١کند

  

بيشتري  محرک از اهميِت مواِد دو ماده ي محرک که در مقايسه با سايرِ به بررسيِدر اين قسمت 

  کوکائين و آمفتامين: مي پردازيم  ،برخوردارند

  

  

                                                 
  [٣]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ١
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  :  ١کوکائين

کوکائين از برگ هاي درختچه ي کوکا که در چند کشور 

 .کلمبيا و بوليوي رشد مي کند به دست مي آيد ،پرو نظيرِ

  : از جمله  .اين ماده  به شکل هاي مختلفي مصرف مي شود

گـرد   کوکائين مي توانـد بـه صـورتِ    : کوکائين گرِد 

 ) چپ  سمِت شکلِ(  .خون مي شود جرياِن مصرف شود که در اين حالت به سرعت وارِد

سيگار کشيده شود و از اين طريـق بـه سـرعت     کرک مي تواند مثلِ کوکائينِ : ٢کرک کوکائينِ  

  )راست  سمِت شکلِ(  .خون و همچنين مغز شود وارد جرياِن

کوکـائين   کرک از گرِد از اين رو کوکائينِ .کوکائين است کرک بسيار سريع تر از گرِد کوکائينِ تاثيرِ

بسـيار  »  ٣کننـدگي  تقويـت «  کوکائين ماده ي مخدري ست که داراي خصوصيِت   .اعتياد آورتر است

 ١٩٨٥(  ٤ائين به وسيله ي بوزارت و  وايزکوک بخشي از شواهد و مدارک در رابطه با قدرِت .بااليي ست

موش هـا مـي توانسـتند بـا فشـار دادن يـک        ،آنها آزمايشي ترتيب دادند که در آن .بدست آمده است ) 

نامحـدود بـه کوکـائين     روز کـه مـوش هـا بـه طـورِ      ٢٥بعـد از   .خود کوکائين تزريق کنند به بدِن ،پدال

.  خود را از دست دادند استفاده ي زياد از اين ماده  جاِن موش ها به دليلِ%  ٩٠بيشتر از  ،دسترسي داشتند

  .٥موش ها از بين رفتند%  ٤٠مشابه تنها  مشابه با هروئين در مدت زماِن در مقابل در يک آزمايشِ

                                                 
١  Cocaine  : [٤]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد م  –به آن کرک نيز گفته مي شود  

٢  Crack   

٣  reinforcement  :با اين وجود، همه ي  آنها در معنيِ. اين اصطالح وجود دارد توجهي در کاربرِد قابلِ گوناگونيِ. تقويت 

    .  پديده اي که پس از رفتار رخ مي دهد و باعث مي شود رفتار در آينده بيشتر به وقوع بپيوندد:  ساده اي مشترک هستند 

٤  Bozarth & Wise  

  [٥] به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ٥
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فصل هشتم: سان 
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فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٢٩٠  

  : ١آمفتامين

آمفتـامين   .کوکائين دارد تاثيراِت است که تاثيراتي مشابِه) طبيعي  غير( آمفتامين يک ماده ي مصنوعي 

آمفتامين و کوکائين اين اسـت کـه    يک تفاوِت .برانگيخته و پرانرژي مي گرداند ،افراد را بسيار هوشيار

) دقيقه  ٣٠ در حدوِد(  کوکائين کوتاه تر  آمفتامين براي چندين ساعت باقي مانده ولي تاثيراِت تاثيراِت

 در هـم «  حـالتي  معـروف بـه     فـرد دچـارِ   ،آمفتامين از بـين مـي رود   وقتي تاثيرِ ،با اين وجود  .مي باشد

اسـتفاده ي مـداوم از    .کوکـائين نيـز ايجـاد مـي شـود      بر اثـر مصـرفِ   ،اين حالت .مي شود»  ٢شکستگي

بـااليي از عصـبانيت و پرخاشـگري     نشانه هـايِ روان پريشـانه و درجـه ي    ايجادِ  آمفتامين مي تواند باعِث

  .گردد 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
١  Amphetamine   [٦]به انتهاي فصل  رجوع کنيد  

٢  crash  :ِاين حالت فقط پس از مصرِف. پس از نشئه ي آمفتامين و کوکائين» در هم شکستگي «  عاميانه براي حالِت اصطالح 

روانشناسي  نقل از فرهنِگ. ( اين مواد مشاهده مي شود و با اضطراب، لرزش، تحريک پذيري و افسردگي مشخص است طوالنيِ

  ) دکتر پورافکاري  و روانپزشکيِ



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٢٩١  

  مغز تاثير مي گذارد ؟  آمفتامين چگونه بر عملکرِد

 ،انتقـال دهنـده هـاي عصـبي نظيـر نورآدرنـالين       سـاختارِ  يکي از مولکول هاي آمفتامين سـاختاري مشـابهِ  

سـه انتقـال دهنـده    اين آزادسازي  افزايشِ باعِثمي تواند آمفتامين به اين شکل  .آدرنالين و دوپامين دارد

هـاي   همچنين باعـث مـي شـود انتقـال دهنـده      آمفتامين. هاي عصبي از پايانه هاي پيش سيناپسي مي شود

خـود   مانـده و بـه اثرگـذاريِ   مدت زمان نسبتاً  طوالني در فضاي سيناپسي بـاقي    ١کاته کوالميني  عصبيِ

ايـن انتقـال دهنـده    ) جمع آوري مجدد ( جلوگيري از بازجذب  آمفتامين اين کار را از طريقِ. ادامه دهند

  .پايانه هاي پيش سيناپسي انجام مي دهد هاي عصبي به دروِن

  

  : جمع بندي شده اند ) ١٩٨٣( هاکي   آمفتامين بر رفتار توسِط تاثيراِت

ن امـر  بـا ايـن وجـود ايـ     .عملکرد را افزايش مي دهـد  سرعِت ،متوسط) مقدار (  آمفتامين در دوزِ .١

 .متعدد به دست مي آيد جانبيِ ابتال به اختالالِت بعضي وقت ها به قيمِت

محرک هاي محيطي اي که نسبتاً  کم اهميـت هسـتند    يافته وتخابي افزايش نتوجه ا همچنين ميزاِن .٢

 .ناديده گرفته مي شوند

  .را کاهش مي دهد ٢حافظه ي کوتاه مدت تامين ظرفيِتآمف  .٣

  

   

                                                 
از موادي که در اين دسته قرار مي گيرند مي توان به نوراپي نفرين، اپي نفرين و . دسته اي از انتقال دهنده هاي عصبي  ١

  .دوپامين اشاره کرد

٢  working memory  :به آن حافظه ي کوتاه مدت . حافظه ي کاري )short term memory  (براي . گفته مي شود نيز

 [٧]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد توضيح بيشتر 



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٢٩٢  

  :  ١توهم زا داروها و مواِد

 توهم زا موادي هستند که مصرف آنها منجر بـه  ايجـادِ   مواِد

 و ديگر تحريف ها در رونـدِ  ٢خطاهاي ادراک ،ديداري توهمِ

طبيعـي   تـوهم زا بـه صـورتِ    برخـي از مـوادِ   .تفکر مي شود

 موجـــود هســـتند در حاليکـــه برخـــي ديگـــر بـــه صـــورتِ 

 مواِد .آيندو يا صنعتي به دست مي ) ترکيبي ( آزمايشگاهي 

  :طبيعي وجود دارند عبارتند از  توهم زايي که به صورِت

 .در قارچ هاي جادويي يافت مي شوند : ٣سيلوسيبين 

 .مسکال به دست مي آيد از کاکتوسِ : ٤مسکالين 

  

فنسـي    ،٦ DMT  ،٥ LSD مي تـوان بـه مـوادي نظيـرِ    نيز  ) صنعتي ( توهم زاي کارخانه اي  مواِد از بينِ

   .اشاره کرد  PCP٨  و ٧سليدين

                                                 
١  Hallucinogens  

٢  illusions :حالتي که  -٢ –نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد  –تعبير و تفسير اشتباهي ادراکات حسي   -١

 –بروس گلدشتاين . اثر اي» احساس و ادراک « نقل از  –ادراک فرد از يک محرک با خواص فيزيکي آن محرک منطبق نباشد 

  م - انتشارات دانشگاه تبريز  –ترجمه ي همايون مهين 

٣  Psilocybin  

٤  mescaline  

٥  lysergic acid diethylamide  بهLSDاسيد نيز گفته مي شود ،.  

٦  dimethyltryptamine :دي متيل تريپتامين  

٧  phencyclidine  

٨  phenylcyclohexylpiperidine  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٢٩٣  

ايـن   اثـراتِ ) ١٩٩٧(  ١هالجين و ويـت بـورن   .کننده دارندمصرف  بيشماري بر فرِد اثراِت ،توهم زا مواِد

  :زير بيان کرده اند  داروها را به شکلِ

از دست  ترسِ ،شخصي از آنها  افتاده و برداشِتپيش و پا  اظهاراِت بدفهميدِن،افسردگي ،٢اضطراب ايجاِد

همچنـين از ديگـر    .همـراه بـا اخـتالل    و بـه طـور کلـي عملکـردِ      ٣پارانويـايي  افکـارِ  ،عقل و شـعور  دادِن

  .هذيان اشاره کرد ،توهم ، ٤شخصيت مسخِ ،کيادرا تغييراِت اين مواد مي توان به چشمگيرِ خصوصياِت

اين اختالل غالباً  زماني  .مي شود»   ٥توهمي پايدار ِکادرا«  توهم زا منجر به اختاللِ مکرر مواِد مصرِف

 اين اختالل شاملِ .نمي کندظاهر مي شود که فرد براي چند هفته از هيچ گونه ماده ي توهم زايي استفاده 

بسـياري از ايـن افـراد       .خلق و خو مـي باشـد   و تغييراِت ٧هذيان ،توهم انواعِ ،٦پس نمايينشانه هاي نظير 

جمله واکنش هاي فيزيولوژيکي مي از  .را تجربه مي کنند »  ٨همنشئه ي همراه با تو «شبيه به حالت هاي 

                                                 
١  Halgin , Whitbourne    

٢  anxiety  

٣  paranoid thinking  :ِآسيب و آزار ديدن  شخصي که دچار بيماري پارانويا است، دچار حمالت موقت توهم از جمله توهم

بدگماني شديد، حسادت شديد، لجاجت، و غبطه خوردن اشاره  از ويژگي هاي افراد پارانويايي مي توان به مواردي نظيرِ. مي شود

  م –نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد  –کرد

٤  depersonalisation  : يک نوع حالت مرضي ست که شخص مبتال از : فقدان شخصيت،شخصيت زدايي، دگرسان بيني

 –نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد  –. مي پندارداحساس واقعيت وجودش عاجز مي شود يا بدن خود را غير واقعي 

  م

٥  hallucinogen persisting perception disorder  

٦  flashbacks  :بازگشت به گذشته  

٧  delusion  : اعتقاد غلط و نادرست که هيچ گونه دليل و گواه منطقي براي درستي آن وجود ندارد و از خصايص : هذيان

  م –نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد  –هاست جنون  اغلبِ

٨  hallucinogenic intoxication  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٢٩٤  

ناهمـاهنگي و عـدم    ،لرزش ،تار ديِد ،قلب تپشِ ،تعريق ،ضربان قلب افزايشِ ،مردمک توان به گشاد شدِن

  .تعادل

آلبرت  دانشمندي به نامِ توسِط ١٩٤٣ اين ماده در سالِ .بيشتري دارد شهرِت  LSD ،توهم زا مواِد در بينِ

  :او به اين شکل بود  کشِف .کشف شد ١هافمن

او يک ماده ي بدست آمده از يک قارچ 

مبتال  به افراِدمي تواند که گمان مي کرد 

تنفسي کمک کند را قـورت   به مشکالِت

خانـه   بدبختانه اين مـاده او را در راهِ  .داد

بــه گفتــه ي  .شــديدي کـرد  تــوهمِ دچـارِ 

ــرِ : " او  خــوِد ــه قــدري ايــن حالــت غي  ب

معمولي بود که ترسيدم مبادا ديوانه شده 

 نقـشِ  LSD  ١٩٦٠در دهـه ي  ! "  باشم 

اين  مريکا در معرفيِآ هاروارِد استاد دانشگاِه ٢تيموتي ليري .مخدر پيدا کرد مواِد بسيار مهمي در فرهنِگ

  ! اساسي داشت ماده نقشي 

 ١٢تـا   ٤ معموالً  بينِاين ماده  ناشي از مصرِف»  ٣پرواز«  حالِت ،مصرف مي کند  Lsdهنگامي که فرد 

مي تواند افـراد را   LSD به هم ريخته و تحريف شده ي ناشي از مصرِف روند تفکرِ .ساعت باقي مي ماند

 .اينکه آسيب ببينند و از اين قبيل کارها هدايت کنـد  پرواز يا پريدن از ارتفاع بدوِن فريب داده و به فکرِ

                                                 
١  Albert Hoffmann     

٢  Timothy Leary  

٣  psychological dependence  :ِنقل از  -شديد به ادامه ي مصرف دارو  روانيِ نيازِ: رواني  وابستگي ذهني، وابستگي

  فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد 



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٢٩٥  

بـه نظـر    .فرد گـردد  توهم گونه اي اگر به مرحله ي عمل برسد مي تواند حتي منجر به مرِگ چنين افکارِ

آن را  همچنـين زمـاني کـه افـراد اسـتعمالِ      .فيزيکي ايجاد نکنـد  وابستگيِ  LSD مکررِ مي رسد استعمالِ

حال واضح نيسـت کـه    با اين .محدودي را تجربه کنند تنها ممکن است نشانه هاي ترِک ،متوقف مي کنند

   .گردد يا نه ١ذهني وابستگيِ مي تواند باعِث LSDآيا 

  

 اثراِت مشابِه» شيطان  گرِد«  يا    PCP برخي از تاثيراِت .نام دارد PCPتوهم زا  يکي ديگر از مواِد

LSD  با اين وجود  .هستند PCP  از LSD برخي از تاثيرات  .نيز خطرناک تر استPCP  در زير

  : آمده است 

 PCP بي قرار و متجاوز  ،مي تواند فرد را پرخاشگر

 .اسکيزوفرني  را در وي ايجاد کند گردانده و برخي عالئمِ

گمي و رفتارهاي سردر  باعِث  PCP گاهي اوقات مصرِف  

  .مي شود  ٢کليشه اي

   PCP ِتشنج و  ،خون فشارِ مي تواند منجر به باال رفتن

  ) PCPخطرناک ترين اثر . ( فرد گردد حتي به کما رفتنِ

   

                                                 
١  trip   :اين اصطالح به دوره ي زماني که . تخصصي باز مي کند اصطالحي عاميانه که تدريجاً  جاي خود را در مقاالِت. پرواز

 نقل از فرهنِگ. ( قرار دارد گفته مي شود LSD روان پريشي مثلِ يک داروي توهم زا يا مقلِد آن تحت تاثيرِ فرد ضمنِ

  )  دکتر پورافکاري  روانشناسي و روانپزشکيِ

٢  behaviour   stereotyped : يا قالبي ) ثابت ( رفتار کليشه اي :  

 ) نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد . ( رفتار يا پاسخ انعطاف ناپذير و يکنواخت .١

  )دکتر پورافکاري  روانشناسي و روانپزشکيِ نقل از فرهنِگ. ( کالمي  حرکات يا اصواِت بيمار گونه و طوالنيِ تکرارِ .٢



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٢٩٦  

  توهم زا بر مغز چيست ؟ مواِد تاثيراِت

 به طورِ .سروتونين تاثير مي گذارد در نتيجه بر روي سيستمِ ،سروتونين است ساختارِ مشابِه  LSD ساختارِ

  : دقيق تر 

• LSD  سروتونين است و گيرنده هاي سروتونين را تحريک مي کند آگونيسِت . 

   )  ١٩٩٤ ١کارلسون( .رويا نيز نقش دارد همچنين معلوم شده است که سروتونين در کنترلِ •

فعاليـت هـاي رويـا     ايجـادِ  چگونه باعـثِ   LSDهم بگذاريم مشخص مي شود که اگر اين يافته ها را کنارِ

  .بيداري مي گردد حتي در زماِن ،مانند

PCP   ِگرليک و ( .دوپامين مي گردد عصبي ديگري به نامِآزادسازي انتقال دهنده ي و تحريک  موجب

قـرار   PCPتـاثير   مدارهاي مغزي که تحـتِ  در هر حال تحقيقات در تالش براي يافتنِ . ) ١٩٩٥  ٢بالستر

  . ) ١٩٩٩ ليمن و بريدالو ،روزنزويگ(  .مي گيرند همچنان ادامه دارد

  

  

    

                                                 
١  Carlson  

٢  Gorelick , Balster   



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٢٩٧  

  : ١ترياک مشتقاِت

 ،ايـن دسـته از مـواد    در ميـانِ  .تريـاک دارنـد   تـاثيراتِ  موادي هستند که تاثيراتي مشابِه ،ترياک مشتقاِت

تريـاک   همگي بر اسـاسِ  ،ترياک مشتقاِت .برخي از خطرناک ترين و اعتياد آورترين مواد حضور دارند

 برخي از معروف ترين مشـتقاتِ  .توليد مي شوند ،خشخاش به دست مي آيد که خود از شيره ي چسبناِک

هـروئين   .ترياک محسوب مي شود اصليِ مورفين عنصرِ .هروئين و کودئين ،مورفين: ترياک عبارتند از 

  .و کودئين نيز هر دو مي توانند از مورفين به دست بيايند

  

  جوامع شد ؟  چگونه وارِد ٢هروئين

 ،درد به سربازان براي کاهشِ ،در زماني نه چندان دور

اما اين سربازان پـس از مـدتي    .مورفين تزريق مي شد

 نوزدهم براي رفـعِ  قرِن در پاياِن .به آن معتاد مي شدند

، هـروئين  ) bayer( بـاير   داروييِ اين مشکل کمپانيِ 

اعتيـاد آور نـدارد    نوعي مـورفين کـه اثـرِ    را به عنواِن

هروئين پس از مدتي داراي  ،با اين وجود .عرضه کرد

مـورفين بـا خـود بـه     همان ميزان اعتياد آوري شد کـه  

  ! ٣همراه داشت

                                                 
١  Opiates  

٢  Heroin  :ِآن   نام علميdiacetylmorphine مي باشد.  

 ٣١٤صـفحه ي   –نشر ني  –نقل از انگيزش و هيجان اثر رابرت فرانکن . ( هروئين در بدن به سرعت به مورفين تبديل مي شود  ٣

 (  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٢٩٨  

   

Opiates  :  

  :تفاوت قائل شد   opioids و  opium ،opiatesبايستي بين سه واژه ي  

 Opium    : خشخاش به دسـت مـي آيـد،     گياِه به ماده اي که از شيره ي چسبناِک ) :افيون ( ترياک

 . ترياک گفته مي شود

 Opiates   :( چـه طبيعـي    از ترياک گرفته شودهرگونه ماده اي که   ) : مواد افيوني( ترياک مشتقاِت

و قـادر بـه اتصـال بـه گيرنـده هـاي       ) مثالً  هـروئين  ( مصنوعي  –و چه نيمه ) مورفين، کودئين  مثلِ

 . ترياک محسوب مي شود ترياک باشد، جزو مشتقاِت

 Opioids   : يرنده هـاي تريـاک در مغـز    به هرگونه ماده اي که قادر به اتصال به گ :مواد شبه افيوني

ترياک نيز جـزو مـواد شـبه     بديهي است که تمامي مشتقاِت. باشد، ماده ي شبه افيوني گفته مي شود

، Tramadolاز جمله مـواد شـبه افيـوني ديگـر مـي تـوان بـه ترامـادول         . افيوني به حساب مي آيند

 . اشاره کرد Loperamide و لوپراميد Methadoneمتادون 

  . هر سه دسته ي  مذکور، بسيار شبيه يکديگر است است که تاثيراِتالزم به ذکر 

  /www.drugs-forum.co.uk: منبع   
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فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٠٠  

تسـکين و   ،تقويـت  ،درد حـسِ  فقداِن: اساسي براي فرد به همراه دارد  چهار پيامِد ،هروئين مکررِ مصرِف

 متمـايزي  تريـاکِ  گيرنـده هـاي مشـتقاتِ    ،مـوارد اين به نظر مي رسد براي هر يک از  .دماي بدن کاهشِ

  :وجود داشته باشد 

  

در يک بخش از  موجودتاثير هروئين بر گيرنده هاي  به دليلِ : )بي دردي (  ١حس درد فقداِن -١

   .مغزمياني 

 مشـتقاتِ .  پيشـين  در  بخشـي از مغـزِ   موجـود هروئين بر گيرنده هاي  تاثيرِ به دليلِ : ٢تقويت -٢

  .٣دوپامين را افزايش مي دهند ازيِغير مستقيم آزادس به شکلِ،ترياک

  .مزانسفاليک ٥ِشبکه اي شکيالِتدر ت موجودهروئين بر گيرنده هاي  تاثيرِ به دليلِ : ٤تسکين -٣

در ناحيـه ي   موجـود هروئين بر گيرنده هـاي   تاثيرِ به دليلِ : ) ٦هيپوترميا( دماي بدن  کاهشِ - ٤

  . مغز پيش بيناييِ

   

                                                 
١  Analgesia   [٨]به انتهاي فصل  رجوع کنيد  

٢  reinforcement  : م  –! توجه کنيد در اينجا منظور از تقويت، يک صفت مثبت به معناي بهبود فرد مصرف کننده نيست  

  [٩]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ٣

٤  sedation  

٥  reticulat formation  :ساقه ي  به مجموعه ي نورون ها و هسته ها يي که در سرتاسرِ: مشبک  شبکه اي، تشکيالِت ساخِت

ً  تشکيالِت روانشناسي  حرکتي از ديدگاِه نقل از يادگيري و کنترلِ. ( شبکه اي گفته مي شود مغز گسترده شده اند اصطالحا

  ) ١٣٢صفحه ي  –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  عصب شناختي اثرِ

٦  hypothermia  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٠١  

 :  انسان ذهنيِ حالِت  ترياک بر مشتقاِت تاثيراِت

 حالـتِ  به وجود آمدِن هروئين باعِث مصرِف .هروئين است ،ترياک رايج ترين و معروفترين نوعِ کي ازي

 مشـابهِ  مـورفين نيـز تـاثيراتِ   . آن رخوت و خرسـندي مـي گـردد    تقريباً  آني و به دنبالِ »  ١ِخوشيسر« 

   .دردها دارد توجهي در از بين بردِن قابلِ اثرِ ،هروئين داشته و عالوه بر آن

  

 کـاهشِ  ،پرخاشگري افزايشِ وخيمي نظيرِ با اين وجود استفاده ي مکرر از اين داروها پيامدهاي اجتماعيِ

منظم اندازه ي معينـي هـروئين مصـرف     آنهايي که به طورِ .توانايي معاشرت با مردم را نيز به همراه دارد

 پيشـين تـاثيرِ   معـينِ  مقـدارِ  يعنـي مصـرفِ   .پيدا مي کنند ٢از مدتي نسبت به اين ماده تحمل مي کنند پس

 جاي تعجب ندارد که اکثرِ .ناشي از آن کاهش مي يابد هميشگي را نداشته و روز به روز تاثير آن و لذِت

 ار هـروئينِ شـوند روز بـه روز مقـد    مي مجبور ،پيشين سرخوشيِ مصرف کنندگان براي دستيابي به حالِت

 .بيشتري مصرف کنند

با خبر  نظر ماده ي مورِد مصرِف از پيامدهاي خطرناِکفرد هروئين حتي هنگامي که  ترِک ،در اين حالت

  چرا ؟ . نيز بسيار دشوار است است

   .آن نشانه هاي ترک وابستگي و متعاقبِ:  به دو دليل 

  

   

                                                 
١  euphoria  :نيز تعريف کرده " جسمي و رواني  سرحال بودن از نظرِ"  مثبِت اين حالت را احساسِ. نشئه، کيفوري، شنگولي

دکتر  روانشناسي و روانپزشکيِ نقل از فرهنگِ . ( در حالت نشئه همه چيز خوشايند و هر اتفاقي مسرت بخش است. اند

  )پورافکاري 

٢  tolerance  :ِبه اينکه آيا فرد به يک نوع ماده ي خاص وابستگي  يکي از مشخصه هاي اصلي براي پي بردِن: ويي دار تحمل

در اين حالت فرد مجبور است روز به روز مقدار بيشتري از ماده ي مورد . دارويي است تحملِ پيدا کرده است يا نه، ظاهر شدِن

  .نظر مصرف کند تا به لذت سابق دست يابد



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٠٢  

  : رواني و يا هر دو باشد  ،وابستگي به يک ماده ممکن است جسمي : وابستگي ◄

  

 شـديدِ  بـا ميـلِ   ،اين نوع وابستگي که عادت نيز ناميده مـي شـود   : رواني وابستگيِ 

خمـاري يـا نـاراحتي اطـالق مـي       دارو براي گريز ار آثارِ مستمر يا متناوب براي مصرِف

 رواني اين است که افراد در  اين نـوع وابسـتگي بـه هنگـامِ     از نشانه هاي وابستگيِ .گردد

 از جمله مـوادي کـه باعـثِ    .بدني شديد نمي شوند اختالالِت دچارِ ،ماده ي مصرفي ترِک

  .اشاره کرد» حشيش « مي شوند مي توان به » رواني  وابستگيِ« ايجاد 

 
فيزيولوژيـک   تغييـر در حـاالتِ   اين نوع وابستگي به علِت : فيزيولوژيک وابستگيِ 

خصوصـيتي کـه ايـن نـوع وابسـتگي را از       .پديد مي آيد مواد مکررِ در نتيجه ي مصرِف

 در پـي قطـعِ   فيزيولوژيک شديِد اختالالِت بروزِ ،روانشناختي مشخص مي سازد وابستگيِ

ــانيِ ــا تجــويزِ  ناگه ــاده ي ــاي آن اســت  م ــار .آنتاگونيســت ه ــه عب ــتگيِ ،ديگــر ِتب  وابس

ي نشانه هاي ترک مشخص مـ  ماده براي پيشگيري از وقوعِ با نياز به مصرِف فيزيولوژيک

از جمله مـوادي کـه    .جسمي نيز گفته مي شود وابستگيِ ،فيزيولوژيک به وابستگيِ .شود

تريــاک و  مــي شــوند مــي تــوان بــه مشــتقاِت»  فيزيولوژيــک وابســتگيِ«  ايجــاِد باعــِث

 .باربيتورات ها اشاره کرد

  

 

 مصـرفِ  توقـفِ  ناخوشايندي سـت کـه متعاقـبِ    فيزيکي يا روانشناختيِ اثراِت : شانه هاي ترکن◄

  .  به وجود مي آيدماده ي مذکور 
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فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٠٥  

 THC  چگونه بر مغز تاثير مي گذارد ؟  

THC   ِو  ١هسـته ي دمـي   ،مخچـه  ،ه هيپوکامـپ از جملـ  ،مغـز  مختلـفِ  به گيرنده هاي موجـود در منـاطق

  . )  ١٩٩٠ ٢يانگ و بونر ،براون اشتاين ،لوليت ،ماتسودا( .نئوکرتکس متصل مي شود

چن  .دوپامين است آزادسازيِ THC يکي از اثراِت

بـه   THC دريافتند تزريـقِ )  ١٩٩٠(  ٣و همکارانش

دوپامين در منجـر بـه آزادشـدنِ    ٤موش هاي صحرايي

آنهـا   ميانيِ_ پيشاني  و قشرِ دمي بخش هاي هسته ي

   .مي گردد

سـيگاري کشـيده مـي     ماري جوانا معموالً  بـه شـکلِ  

عالوه بر اين هم مي توان آنرا خورد و هم مي  .شود

 ٢ ايـن مـاده تـا حـدودِ     تـاثيراتِ  .توان تزريق کـرد 

   .تا چندين روز در بدن باقي مي ماند THCآن يعني  اصليِ عنصرِ ،با اين وجود .ساعت باقي مي ماند

خـانواده ي   عنـوانِ  حشيش و برخي مواد در ارتباط با آنها همگي تحـتِ  ،ماري جوانا ،THCبه طور کلي 

دريافتنـد کـه در شـکالت نيـز       ) ١٩٩٦(  ٦دي توماسو، بلترتامو و پالملي .قرار مي گيرند  ها٥نابينويدکا

اينکه مردم اينقـدر شـکالت دوسـت دارنـد نيـز       شايد دليلِ .مقدار بسيار کمي از کانابينويدها  وجود دارد

    !همين باشد 

                                                 
١  caudate nucleus  

٢  ,Lolait , Brownstein , Young , Bonner  Matsuda  

٣   Chen et al  

٤   rats  

٥  Cannabinoids  

٦  Di Tomaso , Beltramo & Plomelli  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٠٦  

  ماري جوانا يا کانابيس بر فرايند هاي ذهني و رفتار چيست ؟  تاثيراِت

فـردي   ديگر متفاوت بوده و تا اندازه اي بـه انتظـاراتِ   عجيبي از فردي به فرِد ذهني آن به شکلِ تاثيراِت

 .بسيار ظريف و پيچيده است) کم  مقاديرِ( اثرات دوزهاي پايين . که آن را مصرف مي کند بستگي دارد

کمـي مـاري جوانـا     فردي که مقدار)  ١٩٧٢( ي دارويي ناظر بر سوء استفاده ها مليِ کمسيوِن از ديدگاِه

  :زير را تجربه کند  مصرف مي کند ممکن است حاالِت

 خوشيسر افزايش حالِت 

 بي خيالي و رويامانند از آرامش بي تابي و شنگولي اوليه و متعاقب آن يک وضعيِت 

 فضا و زمان  گسترشِ تغيير در ادراک هاي حسي شاملِ 

 بينايي  ،چشايي ،شنوايي ،بويايي ،)المسه ( بساوايي  حواسِ بيش از حِد قوي شدِن 

 شديد و پايدار به شيريني ها   به ويژه ميلِ ،گرسنگي احساسِ  

  افکار  شکل گيري و بياِننحوه ي  بسيار ظريف در تغييراِت 

 
  : منفي آن را تشديد مي کند  اثيراِتماري جوانا ت) زياِد مقاديرِ( دوزهاي باال  مصرِف

 ضعيف  تعادل وهماهنگيِ 

 ناتواني در تمرکز   

 کناره گيري از جامعه   

 حافظه ي کوتاه تحريِف  

 حواس  تحريف و کژانگاريِ   

 اشک آلود و مرطوب  چشماِن  

 جويده جويده سخن گفتن   

  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٠٧  

  .افراد در رانندگي تاثير مي گذارد کانابيس بر تواناييِ مصرِف بخشي از تاثيراِت

ماري جوانا  ،رانندگان%  ١٧رانندگي در آالباما مشخص شد که  تصادفاِت در يک تحقيق بر روي قربانياِن

ماري جوانا باعث مي   مصرِف .) ١٩٨٦  ١براون و شولين ،فورتن بري(  .مصرف کرده بودند) کانابيس ( 

 جالب اينجاسـت کـه مـاري جوانـا در سـرعتِ      .که بايستي توقف کنندشود رانندگان نسبتاً  ديرتر دريابند 

هميشه اسـت   آنها مثلِ واکنشِ سرعِت( آنها هنگامي که تصميم به توقف مي گيرند تاثيري ندارد  واکنشِ

  ٢هالبرت و مـک گلـوتين   ،موسکوويتز! ( ديرتر تصميم مي گيرند که توقف کنند فقط در واقع آنها  .)

١٩٧٦ ( .   

   

                                                 
١  causal  :رابطه ي علي، سببي، رابطه ي علت و معلول 

٢  lethargy 



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٠٨  

) خـواب   اخـتاللِ  ،تهوع از جمله( آن  طور کلي ماري جوانا خيلي اعتياد آور نيست و نشانه هاي ترِکبه 

منظم و براي دوره  با اين وجود بسياري از افراد به صورِت .ماليم و کوتاه مدت هستند عموماً  به صورِت

از  .گوناگوني دچـار مـي شـوند    وشاينِدناخ هاي نسبتاً  طوالني ماري جوانا مصرف مي کنند و به مشکالِت

  : جمله 

  

تنفسـي   سيسـتمِ  آسـم و برونشـيت در عملکـردِ    ،سـرماخوردگي  ايجـادِ  اين ماده مي تواند از طريقِ -١

  .اختالل ايجاد کند

افراد  در نتيجه از کار کردِن ،گفته شده است که اين ماده درجه ي انگيزش را در فرد کاهش داده -٢

نسبتاً  کمـي بـراي ايـن     تا به حال شواهد و مدارِک ا اين وجودب .موثر جلوگيري مي کند به شکلِ

دانشـجوياني کـه    تحصـيليِ  دريافتنـد عملکـردِ  ) ١٩٧٤ ( ١بريل و کريسـتي   .ارائه شده است گفته

 ممکن است مصـرفِ  ،با اين وجود .ماري جوانا مصرف مي کنند با بقيه ي دانشجويان يکسان است

  .گردد ٢کانابيس منجر به رخوت و کندي ِددرازمدت و زيا

 هورمـونِ  کانـابيس در مـردان ميـزانِ    دراز مـدت و زيـادِ   برخي يافته ها حاکي از آنند که مصرِف -٣

افراد اختالل ايجاد مـي   جنسيِ تستسترون را کاهش داده و به اين طريق در عملکرِد ،مردانه جنسيِ

 )  ١٩٩٧پينل (  .رد حمايت نمي کنندشواهد و مدارک از اين مو با اين وجود اکثرِ .کند

چـرا کـه ايـن مـاده در      .جسـمي مـي گـردد    کانابيس منجر به ناخوشيِ گفته شده است که مصرِف - ٤

در ايـن   .قلب را افزايش مي دهد بدن اختالل ايجاد کرده و در نتيجه ضرباِن ايمنيِ سيستمِ عملکرِد

    .کافي وجود ندارد مورد نيز هنوز شواهد و مدارِک

   

                                                 
Brill ١   Christie &  

٢  Rey  & Tennan  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٠٩  

  

  :کانابيس و روان پريشي 

در بسياري از کشورها گزارش شده » ) کانابيس ( ماري جوانا  ناشي از مصرِف روان پريشيِ«  در سالهاي اخير، حالِت

خشم،  آن فوران هاي غير عاديِ در اين نوع روان پريشي،  دوره هايي از سستي و خواب آلودگي  و در بينِ. است

اين مساله شايد  علِت. )  ٢٠٠٢ ري و تنانت.  ( فرني و يا  افسردگي ديده مي شوددرست مانند نشانه هاي اسکيزو

 در بدن و شايد هم يک آسيب پذيريِ THCشديد  دقيق تر تراکمِ به عبارِت. کانابيس باشد بيش از حِد قوي بودِن

  .  ژنتيکي به اين ماده

کانابيس و روان پريشي  مصرِف علي بينِ يک ارتباِط طولي در سوئد، هلند، نيوزلند و آمريکا همگي وجوِد مطالعاِت

 مصرِف فرد متناسب با افزايشِ روان پريشيِ در همه ي اين تحقيقات معلوم شده است که ميزاِن. را تاييد مي کنند

فعال  اين مساله هستند که آيا مصرف کانابيس باعِث بررسيِ حاضر محققان مشغولِ در حالِ. کانابيس افزايش مي يابد

مستقيم فرد را به روان پريشي دچار مي  زمينه ي نهفته ي فرد براي ابتال به روان پريشي مي شود يا واقعاً  به طورِ شدِن

  .کند

  

 



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣١٠  

  :  ١الکل و الکليسم

  :الکل بر رفتار را مي توان به دو قسمت تقسيم کرد  تاثيراِت

  .عصبي اعمال مي کند تاثيراتي که الکل مستقيماً  بر سيستمِ : مستقيم تاثيراِت -١

 .الکل در ما ايجاد شود آن دسته از تاثيراتي که انتظار داريم از نوشيدِن : غير مستقيم تاثيراِت -٢

  

 ،الکل بر رفتارشان دارنـد  انتظاراتي که از تاثيرِ دوم مي توان گفت که افراد بسته به نوعِ مورِد در توضيحِ

ايـن   .عصـبي نيسـت   الکل بـر سيسـتمِ   مستقيمِ اين رفتارها ناشي از تاثيرِ. از خود رفتارهايي بروز مي دهند

مورد را مي توان در مورد کساني که به آنهـا  

نوشيدني غيرالکلي داده مي شود اما بـه دروغ  

به آنها گفته مي شود که نوشيدني مورد نظـر  

عـالوه بـر    .الکلي ست به خوبي مشاهده کـرد 

 هـر فرهنـگ نيـز تـاثيرِ     دروِن انتظـاراتِ  ،اين

 نتـايجِ   ،براي نمونه .فرد دارد عظيمي بر رفتارِ

، نشـان داد  ) ١٩٨٦(  ٢بانـد و هـال   تحقيقـاتِ 

مرداني که به دروغ بـه آنهـا گفتـه شـده بـود       

از خـود  جنسي تحريک مي شـدند   الکلي ست، هنگامي که به وسيله ي محرِک آنچه مي خورند نوشيدنيِ

نظر از اين بود که به راستي  اين رفتار صرِف .کمتر بروز مي دادند گناِه باالتر و احساسِ جنسيِ انگيختگيِ

  .الکل مصرف کرده بودند يا نه

                                                 
١  alcoholism  :ِرواني، بين فردي، و پزشکي  الکل که مسائلِ مزمن و مفرِط ناشي از مصرِف الکليسم را مي توان نوعي بيماري

  .به وجود مي آورد، تعريف نمود

٢  Bond & Hull    



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣١١  

  :  ١الکليسم

( تنهـا بـه برخـي افـراد      ،دقيق تر به عبارِت .هر کسي که الکل مصرف مي کند الکلي محسوب نمي شود

الکلي ها را بـه دو   ،) ١٩٨٧) (  ٢کالنيگر(  .الکلي مي گويند ،ندبه الکل هست معتادکه ) بخصوص مردان 

  :دسته ي کلي تقسيم مي کند 

کسـاني هسـتند    : ٣الکلي هاي دائمي -١

که اصوالً  هر روز الکل مصرف مي 

کنند و برايشان بسيار دشـوار اسـت   

آنهـا   .که از نوشـيدن دسـت بکشـند   

ناشــتا نيــز  گــاهي حتــي بــه صــورِت

   .الکل مصرف مي کنند

کساني هستند  : ٤الکلي هاي پر خور -٢

که تنها بعضي اوقات الکل مصرف 

مي کنند ولي هنگامي که شروع به 

مصرف مي کنند ديگر نمي توانند 

   .جلوي خود را بگيرند

                                                 
  [١٠]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ١

٢  cloniger    

٣  steady drinkers  

٤  binge drinkers  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣١٢  

  چرا آدم ها الکلي مي شوند ؟

. فرد بستگي داشـته باشـد   ژنتيکيِ اينک يک فرد الکلي مي شود مي تواند به محيط و يا خصوصياِت علِت

 جهـتِ  ٢يـک مطالعـه ي فرزنـد خوانـدگي      ) ١٩٨٥(  ١زيگواردسـون و وان نورينـگ   ،بوهمن  ،کالنيگر

  : افراد انجام دادند  محيطي و ژنتيکي در الکلي شدِن عواملِ اهميِت ميزاِن ارزيابيِ

دارد ) الکلـي هـاي دائمـي    ( اول  بسزايي در الکلي شدن  از نـوعِ  نقشِ ،ژنتيکي عواملِ ،داندر مر 

 الکلي از نوعِ ،٣زيستي شان دقيق تر مرداني که  پدرِ به عبارِت .زنان اين طور نيست ولي در مورِد

اعضـاي خـانواده ي غيـر     امـا الکلـي بـودنِ    ،اول هسـتند  الکلي شدن از نوعِ مستعِد ،اول  مي باشد

 .زيستي تاثيري در الکلي شدن فرد ندارد

الکلـي  ( دوم   الکلي هاي از نـوعِ  در مورِد 

وضـع بـه گونـه ي ديگـري     ) هاي پرخور 

دوم چـه بـراي    الکلـي شـدن از نـوعِ    .ست

 مــردان و چــه بــراي زنــان هــم بــه عوامــلِ 

ژنتيکـي بسـتگي    محيطي و هـم بـه عوامـلِ   

 کثـراً  والـدينِ  الکلي هـاي پرخـور ا   .دارد

ــوعِ  ــتي از ن ــيِ زيس ــد و   الکل ــور دارن پرخ

شـديد   يک يا چنـد الکلـيِ   معموالً  صاحبِ

 .در خانواده ي غير زيستي خويش هستند

                                                 
١  , Bohman , Sigvardsson , Von Knorring   Cloniger  

٢  adoption study  :    نقـل از فرهنـگ علـوم    .( مطالعه بر روي خانواده هايي که داوطلبانه يک نفر را بـه فرزنـدي مـي گيرنـد

  )م  –رفتاري دکتر شعاري نژاد 

  م -پدر واقعي  –ژن ها با او مشترک هستند %  ٥٠پدري که در   ٣



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣١٣  

( اسـميت و همکـارانش    ژنتيکي در ابـتال بـه الکليسـم توسـطِ     عواملِ دقيق تر در اهميِت شواهد و مدارِک

مشـهود در يکـي از    خـود را بـر روي يـک ژن بـا نشـانِ       ايـن پژوهشـگران  تحقيقـاتِ    .ارائه شد ) ١٩٩٢

در  .الکلـي هـا وجـود دارد   %  ٦٩مخصـوص در   آنها دريافتند کـه ايـن ژنِ   .کروموزوم ها متمرکز کردند

  .ژن هاي ديگري نيز در اين مساله نقش دارند .غير الکلي داراي اين ژن هستند افراِد%  ٢٠حالي که تنها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

کـه يـک مـاده ي     ١آن را به استالدهيدآنزيم هاي موجود در پس از اينکه فرد الکل مصرف مي کند کبد 

استالدهيد را به اسيد استيک کـه   ، ٢استالدهيد دهيدروژنز ي به نامِديگر آنزيمِ .سمي ست تجزيه مي کنند

نسـبتاً  کمـي اسـتالدهيد دهيـدروژنز      آسيايي ها مقـدارِ %  ٥٠تقريباً   .انرژي ست تبديل مي کند يک منبعِ

ناخوشي مي کنند و چهره شان سـرخ   احساسِ ،الکل از اين رو بسياري از آسيايي ها پس از مصرِف .دارند

                                                 
١  acetaldehyde    

٢  acetaldehyde dehydrogenase    



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣١٤  

اين موضوع تا حدي روشن مي کند که چرا چيني ها و ژاپني ها نسبت به غربي ها کمتـر الکـل   .مي شوند

   .مصرف مي کنند

اين داروهاي  .الکليسم نيز استفاده مي شود اي بازدارنده براي درماِناز اين نکته در تهيه ي داروه

الکل به  روز پس از مصرِف ٢استالدهيد دهيدروژنز را کاهش داده و در نتيجه فرد طي  مقدارِ ،بازدارنده

  .شدت بيمار و ناخوش مي گردد

  

  الکلي شدن چه پيامدهايي دارد ؟

همچنين مي توانـد بـا    .گرددکبد ١ِسيروز الکليسم مي تواند باعِث

 ،کبـد  توسـطِ  )   ١ B( تيـامين   جلوگيري از تجزيـه ي ويتـامينِ  

تيامين منجـر بـه از بـين     کمبوِد .منجر به آسيب هاي جدي گردد

 ٢فراموشـي  انجام ابتال به بيماريِمغز و سر سلول هاي عصبيِ رفتنِ

 .گـردد  ٣کروساکوف سندرومِ حافظه به شکلِ و يا از دست دادِن

 آگـاهيِ  بيماراني که به اين سـندروم مبـتال مـي شـوند در کسـبِ     

جـدي   خويش و تجربياتشان بـا مشـکالتِ   پيراموِن جديد از جهاِن

 .٤ضــعيفي برخوردارنــد آنهــا از حافظــه ي دراز مــدِت .مواجهنــد

      

                                                 
١  cirrhosis  :فرهنگ پزشکي دورلند - .، التهاب بينابيني بافتهاي يک عضو بخصوص کبدتشمع، سيروز  

٢  Amnesia  

٣  Korsakoff `s syndrome    

  [١١]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ٤



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣١٥  

  :  ١اعتياد

ا اين وجود ب.  اعتياد رنج مي برند جهان مي گويند که از شکل هاي مختلِف سرتاسرِ ميليون ها نفر از مردمِ

راهنمـاي تشخيصـي و    کتـابِ  .دقيق و قانع کننده اي از واژه ي اعتياد چندان ساده نيسـت  ارائه ي تعريِف

 اخـتالالتِ  اعتيـاد را در بخـشِ   )انجمن روانپزشکان آمريکا  ١٩٩٤  DSM –IV(ذهني  اختالالِت آماريِ

رنج مي ) اعتياد ( تعريف اين انجمن کساني که از اين اختالل  قِطب .مربوط به داروها و مواد قرار مي دهد

وقتي مي گوييم فرد نسبت به يـک مـاده    .پيدا مي کنند ٢نظر وابستگي بت به ماده ي مورِداغلب نس ،برند

او را مجبور کـرده   ،لوژيکي فرديورفتاري و فيز ،شناختي وابستگي پيدا کرده است يعني مجموعه عواملِ

  .زيان هايش همچنان ادامه دهد نظر را عالرغمِ ماده ي مورِد است تا مصرِف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
١  Addiction  [١٢]فصل  رجوع کنيد  به انتهاي  

٢  dependence  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣١٦  

  

  :عبارت است از ،وابستگي در نظر گرفته مي شود براي تشخيصِ DSM _ IVبرخي  معيارهايي که  

نظر بايستي مصرف شـود   مقدار بيشتري از ماده ي مورِد روز به روز( ١تحمل به وجود آمدِن  

 ) .پيشين در فرد ايجاد شود تا تاثيرِ

 .ماده ي مصرفي با شکست روبرو مي شود تالش ها براي کاهش و يا کنترلِ 

نظر اغلب به مقدار بيشتر و طي دوره هاي طوالني تـر از حـدي کـه فـرد بـراي       ماده ي مورِد 

 .خود مقرر کرده است مصرف مي شود

   .نظر دسترسي دارد ه ي مورِدزيادي را صرف مي کند تا مطمئن شود که به ماد زماِن ،فرد 

مواد کاهش مـي يابـد و    فرد در نتيجه ي مصرِف شغلي يا تفريحيِ ،اجتماعي فعاليت هاي مهمِ  

 .کلي تعطيل مي شود يا به طورِ

نظر پـس از   مقدار مشخصي از ماده ي مورِد دارويي ايجاد مي کنند به اين معني که اثرِ تحملِ ،مواد اکثرِ

کمـي الکـل    مقـدارِ  مـثالً  نوشـيدنِ   .مکرر کاهش مي يابد مصرِف

کسي که هرگز پيش از آن الکل مصرف نکـرده اسـت مـي     توسِط

مست کننده بر فرد داشته باشد در حاليکـه همـين مقـدار     تواند اثرِ

در ايـن   .حرفه اي نخواهـد داشـت   الکل هيچ تاثيري بر يک الکليِ

تحمل  ،حرفه اي نسبت به الکل حالت گفته مي شود که يک الکليِ

  .پيدا کرده است

 اغلب باعث مي شود تا فـرد مجبـور شـود بـراي رسـيدن بـه لـذتِ       » تحمل « همانطور که انتظار مي رود  

شايد سوال کنيد که چرا فـرد نسـبت    .بيشتري از ماده ي مورد نظر مصرف کند روز به روز مقدارِ ،پيشين

   .تالش مي کنيم تا به اين سوال پاسخ دهيم ،بعد در بخشِ .١ندبه يک ماده يا دارو تحمل پيدا مي ک

                                                 
١  tolerance  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣١٧  

   پيدا کند ؟  تحملِ مي شود تا فرد به يک مادهچه چيزي باعِث

  : چندين عامل در اين مسئله نقش دارند 

. تجزيه و متابوليزه شدن ماده ي مورد نظر در بدن افـزايش يابـد   ممکن است به تدريج سرعِت -١

کبد افزايش يافتـه   آنزيم هاي مختلف توسِط توليِد ،پياپي مصرِف در اثرِ ،الکل مثالً  در مورِد

 .تجزيه ي الکل را افزايش مي دهد و اين به نوبه ي خود سرعِت

  

نظـر پـايين    ماده ي مـوردِ  نورون ها به تاثيراِت حساسيِت ،ممکن است در اثر استفاده ي مکرر -٢

مقـدار بيشـتري از مـاده ي مـورد      ،سابق در نتيجه فرد مجبور شود براي تجربه ي حالِت .بيايد

پيشـين مقـدار بيشـتري     در نتيجه فرد مجبور مي شود براي رسيدن بـه لـذتِ   .نظر مصرف کند

  .الکل مصرف کند

  
) ١٩٧٩  ( ٢لـي و همکـارانش   ،بـراي نمونـه   .شگفت آوري مهم هسـتند  عوامل محيطي به طرزِ -٣

 .مقدار معيني الکل انجام دادند موش هاي صحرايي پس از نوشيدِن بر روي دماي بدِن تحقيقي

بـا ايـن    .الکل کاهش مي يابد آنها متوجه شدند دماي بدن موش هاي صحرايي پس از مصرِف

وجود هنگامي که اين آزمايش براي چندين روز در همان اتاق تکرار شد موش هـا نسـبت بـه    

 به اين معني که روز به روز دمـاي بـدن مـوش هـا پـس از نوشـيدنِ       ( .الکل تحمل پيدا کردند

 اما نکته ي جالب اين بود که وقتي همين آزمايش را در محيِط) .کمتر کاهش مي يافت ،الکل

مـوش هـا همـان مقـدار      دارويي رخ نداد و دماي بـدنِ  جديدي تکرار کردند هيچ گونه تحملِ

 ! اول ثبت شده بود آزمايشِ شروعِپيدا کرد که در  ي راکاهش

                                                                                                                                                                            
  [١٣]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ١

٢  Le et al  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣١٨  

گاهي در برخي کتاب هاي مربوط به اعتياد 

گفته مي شود که هر فردي به يک ماده ي 

در  .اعتياد و يا وابستگي پيدا مي کند ،خاص

 .حالي که بايد گفت اين عقيده اشتباه است

افرادي که به سوء استفاده هاي دارويي  اکثرِ

مصرف کننده ي حرفه اي  ،دچارند) مواد ( 

  ) ١٩٩٥ ١گوسوپ(  .و يا چند  ماده ي مختلف هستندد

 
 

  چرا افراد معتاد مي شوند ؟ 

  :وجود دارد ) به مواد  وابستگيِ( به اعتياد ابتال  علِت اصلي در مورِد دو نظريه ي

افراد به مصرف مـواد ادامـه مـي دهنـد تـا از اثـرات        ،طبق اين نظريه:  ٢بدني نظريه ي وابستگيِ  .١

  .در امان بمانند ،)نشانه هاي ترک (  ترک مواد به وجود مي آيد ناخوشايندي که متعاقبِ

 ،مواد مواد ادامه مي دهند زيرا مصرِف افراد به مصرِف ،نظريهطبق اين  : ٣مثبت نظريه ي پاداشِ .٢

  .مربوط به پاداش اثر مي گذارند بر مسيرهاي مغزيِ

  

  :اين دو نظريه و شواهد و مدارک در ارتباط با آنها مي پردازيم  دقيق ترِ به بررسيِ ادامهدر 

                                                 
١  Gossop  

٢  physical dependence theory    

٣  positive reward theory  
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فصل هشتم: سان 

ي آن مصـرف
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فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٢٠  

بـدني حمايـت نمـي     وابسـتگيِ  از نظريه ي» سم زدايي « شواهد و مدارک بدست آمده از روش  •

دارو يا ماده اي که فرد به آن معتاد است به تـدريج کنـار گذاشـته مـي      ،در روش سم زدايي .کند

به اين شکل فرد به هيچ گونه نشانه  .او خارج شود کامل از بدِن شود تا زماني که اين ماده به طورِ

 اگر نظريه هاي وابستگيِ .)باطل مي گريزد  از دورِ ،ديگر به عبارِت(  .هاي ترک دچار نمي شود

چرا کـه ظـاهر شـدن نشـانه هـاي      { .اعتياد شود توقِف بايستي سم زدايي باعِث ،شدبدني درست با

د از طريـق سـم زدايـي حـذف مـي      ومواد ذکر مي ش ناتواني فرد در کنارگذاشتنِ ترک که علِت

ي از معتـادان يـک   بسـيار  ،در حقيقت .ديگري را نشان مي دهد واقعيت چيزِ ،با اين وجود} شود 

 کمي مجدداً  شروع بـه مصـرفِ   پس از مدِتسر مي گذارند  موفقيت پشِترا با  ١رونِد سم زدايي

  .مي کنندمواد 

 
اين طور فرض مي کنند که اگر فرد پس از وابسته شدن به يک مـاده   ،بدني نظريه هايي وابستگيِ •

 .نشانه هاي ترک مي گردد حتماً   دچارِ ،ماده يا داروي مورد نظر را متوقف کند مصرِف ،يا دارو

امـا   .کلي درست اسـت  اين مساله به طورِ

اســتثناهاي بســياري نيــز وجــود دارد کــه 

بـراي   .اين امر را ثابـت مـي کنـد    خالِف

کوکـائين و آمفتـامين    موادي نظيرِ ،مثال

جـدي   به ندرت همراه با نشانه هاي ترِک

 ) ٢٠٠٠  ٢کاالت(  .هستند

                                                 
١  detoxification  

٢  Kalat  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٢١  

اينکه چرا معتادان حتي پس از اينکـه همـه ي    بدني توضيحِ همانطور که مي بينيم، براي نظريه ي وابستگيِ

 .دشوار اسـت  ،مجدداً  به مصرف مواد روي مي آورند ،ماده ي مورد نظر از بدنشان خارج مي شود ذراِت

شـرطي   ايـن مسـاله فراينـدِ    عنوان کردند ممکن است دليـلِ )  ١٩٩٣  ( ١کوب و همکارانش ،در اين راستا

تـوجهي   گذشته ي قابـلِ  معتاد به موقعيت و محيطي بر مي گردد که تجربياِتفرض کنيد يک  .شدن باشد

 ٢شـرطي  اثراِت ،تن در اين موقعيتقرار گرف .مواد در آن محيط  يا موقعيت داشته است مصرِف در مورِد

معتـادان   ،در واقـع  .مـواد رو آورد  ايجاد مي کند و ممکن است معتاد در واکنش به آن مجدداً  به مصرِف

بيشتر از اينکه  ،کرده اند برگردانده مي شوندمي در آن مواد مصرف سابقاً  هنگامي که به يک محيط که 

ناشـي از   منفـيِ  تمايل به تجربه ي اثـراتِ 

 ترک داشته باشند مايل به تجربه ي مجدِد

مـواد   ناشي  از مصرِف خوشاينِد تاثيراِت

« هروئين به  مثالً  برخي معتاداِن .٣هستند

معروف هستند زيـرا  » هيوالهاي سوزني 

 به نظر مي رسد کـه آنهـا از فـرو کـردنِ    

خود لـذت مـي    سوزن هاي خالي در بدِن

   .برند

                                                 
١  Koob et al     

conditioned effects بهترِ براي فهمِ. شرطي سازي ايجاد شده است هر گونه اثري که در نتيجه ي فراينِد. شرطي اثراِت:  ٢ 

 شرطي سازي اولين بار توسط  فيزيولوژيسِت مکانيسمِ. شرطي سازي کالسيک و ابزاري باخبر باشيد اين مفهوم بايستي از قوانينِ

بي اف اسکينر  ابزاري نيز دستاورِد شرطي  سازيِ. روس، ايوان پاولوف کشف شد و به شرطي سازي کالسيک معروف است

  .  آمريکايي است روانشناسِ

  [١٤]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ٣
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فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٢٣  

  :  ١مثبت نظريه ي پاداشِ

اين نظريه  طبقِ: بيان شده است )  ١٩٩٦(وايز  نظريه ي پاداش مثبت به طور مختصر توسِط کليديِ فرضِ

زيـرا  . گردنـد فرد مي  معتاد شدِن مواد و داروها هستند که باعِث مصرِفناشي از  اين پاداش هاي مغزيِ" 

مثـل  ( اهميـت  پاداش هاي طبيعي و از لحـاظ زيسـت شـناختي بـا      اين مواد بر مدارهايي از مغز که مسئولِ

  : دقيق تر  به عبارِت" .٢مي گذارندهستند تاثير ) رابطه ي جنسي  ،خوردن

  

مغـز کـه مربـوط بـه      اصليِ به نظر مي رسد برخي از نواحيِ •

ه مجموعـ «  بخش هايي از مغز نظيـرِ پاداش هستند در  سيستمِ

ــابِ ــزِ  اعص ــاني مغ ــش مي ــين بخ ــه  ،»)  MFB(  ٣پيش ناحي

و پـل   ٥هسـته ي آکـوم بنـز    ،) VTA(  ٤شکمي -کالهکي 

 .جاي دارند ٦مغز

به نظر مي رسد که  بسياري از مواد شـديداً    از طرف ديگر  •

ن را در همـين نـواحي بـاال مـي     دوپامي اعتياد آور نيز تراکمِ

  .) ١٩٩٦ وايز ( .برند

 

                                                 
١  positive reward theory   
پاداش را را به حدي باال ببرند که  سيستمِ فعاليِت از آنجاييکه مواد مستقيماً  بر نورون هاي مغز اثر مي گذرند، مي توانند سطحِ  ٢

  .ايجاد مي شود... ) غذا، محرک جنسي و( فعاليتي باشد که با مشوق هاي طبيعي  بسيار بيشتر از سطحِ

٣  medial forebrain bundle  

٤  ventral tegmental area  

٥  nucleus accumbens  

٦  pons  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٢٤  

از  .اين تحمل روز به روز افزايش مـي يابـد   بت به مواد تحمل پيدا مي کنند وافراد غالباً  پس از مدتي نس

بسـياري از   ،بـا ايـن وجـود   . مواد به خودي خود لذت نمي برند اين رو آنها پس از مدتي ديگر از مصرِف

 بـراي فهـمِ   ،) ١٩٩٣(  ١گفته ي رابينسون و بـريج  طبقِ  چرا ؟! داروها ادامه مي دهند  معتادان به مصرِف

 ،در ابتدا.  آنها تفاوت قائل شد از مصرِف مورد انتظار مواد و لذِت بخشِلذت  اثراِت موضوع بايستي بينِ

آنهـا از   .لذت بخششان مصرف مي شوند اما در معتادان وضع به گونه ي ديگري سـت  اثراِت مواد به دليلِ

آنها اکثـراً  بـه ايـن دليـل      .مصرف دارو لذت نمي برند بلکه تنها تالش مي کنند تا به يک نياز پاسخ دهند

بـه   اين نـوع لـذت نيـز بـه دليـلِ      { .مواد مصرف مي کنند تا به لذتي که مورد انتظار آنهاست دست يابند

   }.روز به روز دورتر و غير قابل دسترس تر مي شود» تحمل «  وجود آمدِن

  

  

                                                 
١  Robinson  &Berridge  
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فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٢٧  

 تحقيقـاتِ پـاداش اعمـال مـي کننـد ؟      سيسـتمِ  تاثيراتشـان را از طريـقِ  اعتياد آور آيا اکثر داروها و مواد 

  : گوناگون به اين پرسش پاسخ مثبت مي دهد 

که با الکتريسيته انجـام مـي شـد    خود انگيزي مربوط به  آزمايشِ مواد و داروها نيز هماننِد مصرِف .١

 ،اين پيش بيني با بسياري از داروها و مواد از جملـه آمفتـامين  .اهرم را افزايش دهند ميزان فشردِن

اين مسـاله     ١٩٩٦وايز (  .تاييد شده است) ماري جوانا ( نيکوتين و کانابيس  ،کوکائين ،مورفين

  ).پاداش عمل مي کنند سيستمِ نشان مي دهد که مواد نيز غاباً  از طريقِ

بسـياري   ،همانطوري که ديـديم  .مغز ايفا مي کند پاداشِ اساسي و مرکزي در سيستمِ دوپامين نقشِ .٢

دوپامين را خـواه بـه شـکل مسـتقيم و خـواه بـه شـکل غيـر          آزادسازيِ ميزاِناز داروها و مواد نيز 

 ،) مثـل هـروئين و مـورفين    ( تريـاک   از بين آنها مي توان به مشـتقاتِ  .مستقيم افزايش مي دهند

هنوز واضـح نيسـت کـه     .اشاره کرد PCPماري جوانا و  ،)مثل کوکائين و آمفتامين ( محرک ها 

 ،بـا ايـن وجـود    .دوپامين را افزايش مي دهند يا نـه  ديگر نيز فعاليِت آيا داروها و مواد اعتياد آورِ

اعتياد اور الکـل نيـز تـا حـدي بسـتگي بـه        شواهد و مدارکي وجود دارد که نشان مي دهد اثراِت

  .)  ١٩٩٣ ١سامسون و همکاران ( .دوپامين دارد سيستمِ

گـزارش  )  ١٩٩١( ٢کيوهر و همکـارانش  دوپامين توسطِ  بيشتر در مورد اهميِت شواهد و مدارِک .٣

داروهايي که به طور انتخابي گيرنده  آنها طي تحقيقي بر روي حيوانات به مشاهده ي تاثيراِت. شد

همانطور که نظريـه ي پـاداش مثبـت پـيش بينـي       .مي کرد پرداختند مسدودهاي دوپامينرژيک را 

   .کوکائين را از بين مي بردند پاداش بخشِ اين داروهاي مسدود کننده خصوصياِت ،کرده بود

 

                                                 
١  Samson et al  

٢   Kuhar et al 



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٢٨  

سيستم پاداش و دوپـامين درمسـاله    در هر حال بايستي در مورد اهميِت

ــه کارلســون و وايــز .اغــراق نکنــيمي اعتيــاد  ) ١٩٩٦  ( ١بــراي نمون

 ،سيناپس هـاي دوپـامين   دريافتند که هروئين حتي پس از مسدود شدِن

بيشتر از  LSDهمچنين  .پاداش بخش است همچنان داراي برخي اثراِت

بـا   ،اينکه به گيرنده هاي دوپامين متصل شود و آنهـا را تحريـک کنـد   

 کم باعـث آزاد شـدنِ   نمونه ي ديگر اکستازي است که در مقاديرِ .گيرنده هاي سروتونين سر و کار دارد

تصاعدي اثراِت قويتري بر روي  سيناپس هاي سروتونين مـي  اما در مقادير باال به طور  ،دوپامين مي شود

  . گذارد

  

  از تمامي يافته هاي باال چه نتيجه اي مي توان گرفت ؟

پس از مرور تمامي داده ها موضوع را ايـن چنـين جمـع    )  ١٩٩٦( وايز  

  : بندي مي کند 

 ،حرکتي –مثالً  محرک هاي رواني ( بسيار اعتياد آور  تعدادي از مواِد" 

«  بــا تحريــِک) فنســي ليــدين و کانــابيس  ،نيکــوتين ،تريــاک مشــتقاِت

 .سـر و کـار دارنـد   )  MFB(» بخش مياني مغز پيشـين   مجموعه اعصابِ

دوپـامين را در هسـته ي آکـوم بنـز و      تجمـعِ  ،اين داروها و مـواد  تماميِ

    " .دوپامين باال مي برند ديگر رشته هاي پايانيِ

  

  

  

                                                 
١  Carlezon & Wise  

 
      

قرص های اکستاسی                 



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٢٩  

  : ارزيابي 

وابستگي به داروهـا و مـواد بيشـماري از جملـه      چگونگيِتا  امکان مي دهدنظريه ي پاداش مثبت به ما  

    .دريابيمرا  PCPماري جوانا و  ،محرک ها ،مشتقات ترياک

کليـدي دوپـامين    همچنين نقشِ .اندپاداش هستند شناسايي شده  سيستمِنواحي اصلي مغز که مربوط به  

   .ا و مواد مشخص شده استبراي بسياري از داروه

خـارج سـلولي    در آستانه ي پاداش و يا باال بردن سطحِ قابل توجه کاهشِ همه ي مواد اعتيادآور باعِث"  

 ،داروهايي که از ايـن مـدل پيـروي نمـي کننـد عبارتنـد از الکـل       )   ١٩٩٦وايز " (  .دوپامين نمي گردند

    .باربيتورات ها و بنزوديازپاين ها ،کافئين

ازاين رو معلوم نيست که آيا يک  .نواحي بيشماري از مغز، پاداش بخش يا تقويت کننده است تحريِک 

     .سيستم پاداش وجود دارد يا مجموعه اي از سيستم هاي در ارتباط با يکديگر
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فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٣٢  

خلق و خو و به  الکل نشان مي دهد که مردم الکل را براي تعديلِ  مطالعه ي يکي از الگوهاي مصرِف [١]

( خلق و خوهاي منفي  کاهشِ -٢هيجاني مثبت  افزايش تجاربِ -١:مختلف مصرف مي کنند  دو علِت

  .منفي بيشتري مواجه مي شوند دوم با عوارضِ اين الگو، افراد مدلِ بر طبقِ). مثالً  اضطراب 

    ٣٠٩صفحه ي  –نشر ني  –از انگيزش و هيجان اثر رابرت فرانکن  نقلِ

 
  : سوء تغذيه شود  مي توان سببِ الکل از چند طريقِ مصرِف [٢]

 .غذا شود مصرِف اشتها و بالنتيجه کاهشِ کم شدِن ممکن است باعِث 

 .مغذي مي گردد مواِد مصرِف غذا شود که منجر به کاهشِ ممکن است جايگزينِ 

 .اختالل در هضم و جذب گردد گوارش اثر گذارد و به اين شکل سببِ ممکن است بر دستگاِه  

 . الکل بر کبد، ممکن است تغييرتي در انتقال، استفاده و ذخيره ي مواد مغذي گردد اثرِ از طريقِ 

 کمتري پول جهِتالکل مي شود، سبب مي شود که مقدارِ  خريِد عالوه بر اين ها پولي که صرِف 

 .غذا باقي بماند و اين بخصوص در خانواده هاي غيرمرفه مورد توجه مي باشد خريِد

  ٤٤صفحه ي  –ششم  چاپِ –نشر چهر . ترجمه ي دکتر فروزاني –گتري .ا.ه اثرِ نقل از  مباني تغذيه،

 
به عبارت . موجود در ادرار فرد رابطه اي وجود دارد نيکوتين و مقدار اسيِد جالب است بدانيد بينِ [٣]

بيشتري از بدن خارج مي شود و بنابراين سيگار کشيدن  اسيد ادرار باال باشد، نيکوتينِ دقيق تر، وقتي سطحِ

 تمايلِ ادرار را افزايش مي دهد، ممکن است افزايشِ اسيِد از آنجاييکه استرس نيز سطحِ. افزايش مي يابد

  .استرس به همين دليل باشد افراد به سيگار کشيدن به هنگامِ

  م  -  ٣٣٧حه ي صف –نشر ني  –نقل از انگيزش و هيجان اثر رابرت فرانکن 

 

 



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٣٣  

  .کوکائين تدريجاً  دماي مغز را کاهش مي دهد مصرِف [٤]

مقابل مشاهده مي کنيد  همانطور که در تصويرِ

PET ِفعاليِت اسکن ها نشان مي دهند که سطح 

 ِ در ) چپ  سمِت تصويرِ( عادي  يک فرِد مغز

مقايسه با فردي که کوکائين مصرف مي کند 

الزم به ذکر است که معياري که . بسيار بيشتر است

مغز استفاده مي شود،  فعاليِت ميزاِن براي سنجشِ

آبي نشان دهنده  باال و بخش هايِ گلوکزِ بخش هاي قرمز حاکي از مصرِف. گلوکز است مصرِف ميزاِن

  .  گلوکز مي باشد مصرِف ي پايين ترين سطحِ

 Onken LS, Blaine JD, Boren JJ. Integrating behavioral therapies with medications in the: منبع 

treatment of drug dependence. Rockville, MD: National Institutes of Health, National Institute on 
Drug Abuse. ١٩٩٥ 

 
  : دو نوع کم و بيش متفاوت از افراد مواد مصرف مي کنند [٥]

 . مواد به مصرف آن مي پردازند اين افراد براي تجربه ي اثر لذت بخشِ : لذت گرا افراِد 

 . مواد مي زنند اين افراد براي خالصي از اضطراب دست به مصرِف : روان رنجور افراِد 

موقعيت هاي اضطراب انگيز يا اجتنابي به مواد روي مي آورند، به نظر مي رسد افرادي که براي فرار از 

قرار ) وابستگي ( اد شدن معت تفريح مصرف مي کنند، بيشتر در خطرِ نسبت به افرادي که مواد را به دليلِ

 .دارند

  ٣١٣ – ٣٠٨صفحه ي  –نشر ني  –نقل از انگيزش و هيجان اثر رابرت فرانکن 

 

 



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٣٤  

 
  ) کريستال (   متاآمفتامين از مصرِف ماه خودداريِ ١٤نقل و انتقال دوپامين پس از   وضعيِت بهبوِد [٦]

 
 

 
 
 

  

  

  

 يک فرد سالم  مغزِ:  چپ تصوير سمِت •

 ماه  ١ آمفتامين به مدِت مصرِف فرد پس از کنار گذاشتنِ مغزِ: تصوير وسط  •

 ماه پس از ترک   ١٤مغز فرد، : راست  تصوير سمِت •

•   

 باالي انتقالِ نشانه ي سطوحِ در تصوير باال قرمز رنِگ

نقل  آبي و سبز نشان دهنده ي ميزاِن دوپامين و رنِگ

  . بسيار پايين مي باشد دوپامين در حِد و انتقالِ

 Onken LS, Blaine JD, Boren JJ. Integrating: منبع 

behavioral therapies with medications in the 
treatment of drug dependence. Rockville, MD: 
National Institutes of Health, National Institute on 

Drug Abuse. ١٩٩٥  

  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٣٥  

[٧] working memory  :به آن حافظه ي کوتاه مدت . حافظه ي کاري )short term memory  (

رمز شده و محتواي حافظه  براي توضيح بيشتر اين نوع از حافظه، بين داده هاي حسيِ. نيز گفته مي شود

ي بلندمدت مقايسه ي سريعي انجام مي دهد و بدين وسيله معناي داده هاي حسي رمزشده را با توجه به 

منظور از رمز شده، داده هاي حسي تبديل شده به رمزهاي . ( گذشته تعيين مي کند تجربياِت

بسيار  ارد که در اينجا اطالعات به مدِتکوتاه مدت اشاره به اين واقعيت د اصطالحِ) الکتروشيميايي است 

 دقيق تر، براي اکثر بزرگساالن، ميزاِن به عبارِت. بسيار ناچيز نگهداري مي شوند کوتاه و در مقاديرِ

براي مثال، آنها .اطالعاتي که مي توان در لحظه به ذهن سپرد، از هفت قطعه ي اطالعاتي تجاوز نمي کند

به اين نوع حافظه، حافظه ي کاري نيز . هفت رقمي را به ذهن بسپارند تنها مي توانند يک شماره تلفنِ

دريافتي از گيرنده هاي حسي و اطالعاتي که از حافظه ي  دستکاري اطالعاِت گفته مي شود زيرا فراينِد

  .دراز مدت فراخواني مي شوند، در اين مکان انجام مي گيرد

 چاپِ –نشر ني  –حميدرضا آقا محمديان  –برآبادي  وري هانس ترجمه ي حامِدتامس م –انسان  تحولِ نقل از نظريه هاي نوينِ 

  ٣٩ - ٨٤صفحه ي  –اول 

 
هروئين و مورفين، از طريق چندين انتقال دهنده ي عصبي، از جمله نوراپي  مشتقات ترياک، مثلِ [٨]

ماده )  ١٩٩٢، دايکسترا ١٩٩٠جاف و مارتين . ( بر فرد تاثير مي گذارند pنفرين، سروتونين و ماده ي 

خلق و خو دخيل  در انتقال درد نقش دارد، در حالي که نوراپي نفرين و سروتونين در افزايشِ Pي 

  .هستند

 ٣١٥صفحه ي  –نشر ني  –نقل از انگيزش و هيجان اثر رابرت فرانکن 

  

  

 



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٣٦  

چه ارتباطي با دوپامين دارد ؟ در پاسخ بايد گفت که مساله ي ممکن است سوال کنيد تقويت  [٩]

پاداش نيز همانطور که در بخش هاي بعدي  مغز دارد و سيستمِ پاداشِ مستقيمي با سيستمِ تقويت، ارتباِط

 خصوصيِت دليلِ. ديگري با دوپامين سر و کار دارد خواهيم ديد، بيش از هر انتقال دهنده ي عصبيِ

 غيرِ ترياک، سيناپس هاي دوپامين را به صورِت ترياک نيز همين است چرا که مشتقاِت مشتقاِت تقويتيِ

را بازداري  GABAترياک، نورونهاي آزادکننده ي  چرا غيرمستقيم ؟ مشتقاِت. فعال مي کنند مستقيم

در نتيجه، مي . نيز همانطور که پيش تر گفتيم، آزادسازي دوپامين را بازداري مي کند GABA. مي کنند

منفي در منفي . ( غيرمستقيم افزايش مي دهند دوپامين را به شکلِ ترياک، آزادسازيِ توان گفت مشتقاِت

  )مثبت = 

   



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٣٧  

  

  : به الکل با يکي از سه مشخصه ي زير همراه است  ، وابستگيDSM-III- Rِ دسته بنديِ طبقِ [١٠] 

 روزانه  با کفايِت الکل براي عملکرِد زياِد مقاديرِ نياز به مصرِف .١

 هفته  آخرِ محدود به تعطيالِت افراطيِ باده نوشيِ .٢

الکل که  آنها دوره هاي افراط در مصرِف پرهيز که در فاصله ي بينِ دوره هاي طوالنيِ .٣

 . طول مي کشد، وجود داردهفته ها يا ماه ها 

  :  زير اشاره کرد  از ديگر ويژگي هاي افراد الکلي مي توان به موارِد

 باده خواري  مصرف يا قطعِ ناتواني در کاهشِ 

 الکل با پرهيزهاي موقتي يا محدود ساختنِ افراط در مصرِف مکرر براي کنترل يا کاهشِ کوششِ 

 معيني از روز  الکل به ساعاِت مصرِف

 . پياپي طول بکشد ممتد که حداقل دو روزِ هاي مستيِ دوره 

 ) آن آبجو يا شراب  يا معادلِ( تقطيري  مشروبِ بطريِ يک پنجمِ گاه به گاِه مصرِف 

 . مستي روي مي دهد دوره هاي فراموشي نسبت به اتفاقاتي که در جرياِن 

الکل وخيمتر مي  جدي که شخص مي داند با مصرِف جسميِ مسائلِ الکل عالرغمِ ادامه ي مصرِف 

 . گردند

 ). سوخت  الکل، يا الکلِ حاويِ صنعتيِ مثالً  محصوالِت( شرب  غيرقابلِ الکلِ مصرِف 

امروزه در بسياري از کشورها، الکليسم غالباً  به عنوان يک بيماري در نظر گرفته مي شود تا به عنوان 

  . جرم

  :نقل از 

   ٤٦صفحه ي  –نشر رشد  –ترجمه ي دکتر نجاريان و همکاران  –اثر ساراسون  –روانشناسي مرضي  .١

  دکتر پورافکاري ِ روانشناسي و روانپزشکي فرهنِگ .٢



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٣٨  

  :  ) FAS (جنين الکلِ سندرومِ [١١]

جنين  الکلِ سندرومِ«  در سالهاي اخير، اختاللي به نامِ

اين سندروم  در نتيجه ي . شناخته شده است» 

الکلي حتي به مقدار کم مثال مشروباتِ  مرتبِ مصرِف

حاملگي پيش مي  ميلي ليتر در روز، در دوراِن ٩٠ً 

مشخص کننده ي اين حالت عبارت است  عالئمِ. آيد

نامرتب و  کوچک، صورِت رشد، سرِ از کنديِ

برآورد شده . ککود ذهنيِ  باالخره عقب افتادگيِ

کودک با يکي و يا  ٥٠٠٠است که ساليانه حداقل 

  .  فوق متولد مي شوند بيشتر از عالئمِ

  

نشر . ترجمه ي دکتر فروزاني –گتري .ا.ه مباني تغذيه، اثرِ نقل از

  ٤٦صفحه ي  –ششم  چاپِ –چهر 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٣٩  

را » اعتياد « و » مواد  سوء مصرِف« ، »مواد  مصرِف«  سه اصطالحِ مياِن الزم است تفاوِت  [١٢]

  :  »  NIDAملي سوء مصرف مواد  سازماِن«  تعريِف طبقِ: متذکر شويم 

که ) از جمله مخدر و يا توهم زا ( هر نوع ماده ي شيميايي " عبارت است از  ) : Drug( ماده  

ر شده و غالبا ً  پس از چندي تغيير در رفتا مرکزي را تحت تاثير قرار داده، باعِث عصبيِ سيستمِ

 )وبستر  فرهنِگ." ( منجر به اعتياد شود

 به هنگامِ» نشانه هاي ترک « و يا » تحمل «  آشکار شدِن اتفاقي بدوِن مصرِف ) : Use( مصرف  

 . نظر ماده ي مورِد کنارگذاشتنِ

 ".قانوني مواِد نامناسبِ مصرِفغيرقانوني و يا  مواِد مصرِف" ) :  Drug Abuse( سوء مصرف  

پيچيده ي مغزي است که با ظاهر  اعتياد يک بيماريِ"  ) : Drug Addiction( اعتياد به ماده  

 از مشخصه هاي آن ميلِ. آن پي برد مي توان به شروعِ» نشانه هاي ترک « و » تحمل «  شدِن

بسيار  مصرف حتي پس از مشاهده ي عواقبِ مواد، جستجو و تداومِ شديد به سوء مصرِف

 يک رفتارِ مواد ممکن است براي فرد تا حد زيادي به صورِت جستجويِ. ناخوشايند مي باشد

نظر  ماده ي مورِد مصرِف دراز مدِت اجباري مي تواند  ناشي از اثراِت اين رفتارِ. اجباري در آيد

عتاد بوده اند، براي بسياري از افراد که زماني م. مغز و در نتيجه بر رفتار صورت گيرد بر عملکرِد

بازگشت به سوء مصرف دور از انتظار نيست حتي اگر اين بازگشت پس از دوره هاي طوالني از 

   .خود داري رخ دهد

عادت « و » اعتياد «  اصطالحاتي نظيرِ جايگزينِ» وابستگي «  در سال هاي اخير در متون علمي، اصطالحِ

اعتياد ديگر  هاني به اين نتيجه رسيد که اصطالحِج بهداشِت ، سازماِن١٩٦٤ در سالِ. گرديده است» 

با اين وجود، کلمه ي اعتياد . را به جاي آن توصيه نمود» دارويي  وابستگيِ« اصطالحي علمي نيست و 

 )  gov.nih.nida.www://http: منبع (  .عوام رايج است پزشکي و بينِ هنوز هم در منابعِ



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٤٠  

انطباق با  انگيزشي معاصر، عقيده دارند که همه ي رفتار ها کوششي در جهِت بسياري از نظرياِت[١٣] 

ممکن است اين سوال پيش بيايد که اگر همه ي رفتارها کوششي براي انطباق با محيط است، . محيط است

مي رسد انطباقي باشد، مي توان توضيح داد ؟ نظريه مواد را که به نظر ن مصرِف چگونه رفتارهايي نظيرِ

بعضي  مواد، مستلزمِ مصرِف انگيزش در جواب به اين سوال عنوان مي کنند که رفتارهايي مثلِ پردازاِن

 برخي از مواِد آزاد شدِن مواد، موجبِ فرد با مصرِف. رفتارهاي ديگر است از سازو کارهاي انطباقيِ

مثالً  غذا ( انطباقي  طبيعي فقط هنگامي آزاد مي شوند که وي رفتارِ شيميايي مي شود که به طور

به .انطباق مي باشد معموليِ مواد راهي ميان بر، در مسيرِ مصرِف. بروز دهد) خوردن، رابطه ي جنسي 

مواد  پاداشي براي مصرِف انطباقي، به عنواِن يک پاسخِ طوري که، ماده ي شيميايي به جاي پاداش دادِن

معيني،  مواد، حداقل تحت شرايِط چنين ديدگاهي مي فهميم که مصرِف با در نظر گرفتنِ. عمل مي کند

 .تالشي که غالباً  به نتيجه ي معکوس مي انجامد. فرد براي انطباق بازتابي ست از تالشِ

  ٣١صفحه ي  –نشر ني  -شمس اسفند آباد و همکاران نقل از انگيزش و هيجان اثر رابرت فرانکن ترجمه ي حسنِ 

 
هنگامي که معلوم شد : محيط  در گرايش به مواد، ذکر نکته ي زير بي فايده نيست  اهميِت در بابِ [١٤]

آزمايش قرار   ويتنام، هروئين مصرف مي کنند، ارتش تصميم گرفت سربازان را تحِت سربازان در جنِگ

يک  پس از انجامِ. مصرف کننده ها بسيار زياد است در نتيجه ي اين آزمايش ها معلوم شد تعداِد. دهد

حتي پس از جنگ و بازگشت به %  ٩٠معتاد  سربازاِن سري تحقيقات،  ارتش پيش بيني کرد که از بينِ

 با اين وجود پس از بازگشت اين افراد به خانه و زندگيِ. مواد ادامه خواهند داد خانه نيز به مصرِف

 مصرف کنندگاِن درصِد ١٥شگفتي دريافتند که تنها  رتش در کمالِا خويش، پژوهشگران و مقاماِت

درصد اکثراً  کساني هستند که قبل   ١٥نتايج نشان داد که اين  دقيقِ تحليلِ. هروئين دوباره معتاد شده اند

ويتنام نشان مي دهد که وقتي  در واقع، تجربه ي جنِگ. از رفتن به ويتنام نيز مواد مصرف مي کردند

  . براي هميشه معتاد باقي بماند ماده اي مخدر معتاد مي شود، مجبور نيست فرد به

   ٣٢٢ -٣٢٠صفحه ي  –نشر ني  –نقل از انگيزش و هيجان اثر رابرت فرانکن 
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  :  نهمفهرست فصل 

 
  ٣٤١  ..........................................................................................................  هورمونها و زير درون غدد ستميس : نهم فصل

  ٣٤٢  ....................................................................................................................................................  : نهم فصل فهرست

  ٣٤٣  ...............................................................................................................................................  : زير درون غدد ستمِيس

  ٣٤٤  ................................................................................................................................................................  : ها هورمون

  ٣٤٥  ..  ……………………………………………………… : يعصب و يهورمون انتقالِ و نقل

  ٣٦٠  ...........................................................................................................................  ؟ است حد چه تا ها هورمون تياهم

  ٣٦٢  .............................................................................................  ها هورمون و زير درون غدِد ستمِيس:  فصل ي خالصه
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  :  ١غدد درون ريز سيستمِ

درون ريز گفتـه   غدِد که به آن سيستمِارتباطي ديگري در بدن وجود دارد  سيستمِ ،عصبي عالوه بر سيستمِ

بيشـماري   فعـل و انفعـاالتِ  اما  ،نيستعصبي  بخشي از سيستمِ ،درون ريز غدِد سيستمِهرچند که  .مي شود

 .وجود داردسيستم ن دو بين اي

اين غدد عبارتند  .ل شده استيدرون ريز تشک از غدِدهمانطور که از نامش پيداست درون ريز  غدِد سيستمِ

 غده ي پانکراس و گنادها يا غدِد ،غدد آدرنال ،غده ي پارا تيروئيد ،غده ي تيروئيد ،غده ي هيپوفيز: از 

  .غده ي صنوبري ،جنسي

آزاد  خـون  ها موادي هستند کـه در جريـانِ  هورمون  .هاست ٢توليد و ترشح هورموندرون ريز  غدِدکار 

 يجنسـي را هـدايت و کنتـرل مـ     رشد و رشِد ،زسوخت و سا نظيرِ حياتيي فرايند ها و از اين طريقِشده 

    .دارندهيجاني نيز نقش  -عاطفي حالت هاي  در تنظيمِ ها هورمون  .کنند

  

را بـه  ) هورمـون هـا   ( خـود   محصـوالتِ گفته مي شود ؟ زيرا اين غـدد   درون ريز غدِد ،چرا به اين غدد

درون  در واقـع غـددِ  .بدن منتقل مـي شـوند   مختلفِ  ِطخون ريخته و ازاين طريق هورمون ها به نقا داخلِ

 غـددِ  داراي مجـرا نظيـرِ   اين موضوع را مي توان با مقايسه ي آنها با غدِد .هستند  ٣مجرا غددي بدوِن ،ريز

 .بدن مي رسانند مقايسه کرد مجراهايي به سطحِ خود را ازطريقِ اشک يا عرق که محصوالِت

                                                 
١ Endocrine gland  : فوق کليوي يا هيپوفيز در مهره داران که هورمون هاي ترشحي  هر غده يي نظيرِ: غده ي درون ريز

نظر  –ترجمه ي دکتر وهاب زاده  –نقل از سوسيوبيولوژي اثر ادوارد ويلسون . ( خون يا لنف آزاد کند اش را از طريقِ

  ) ٣١٢صفحه ي  –جهاددانشگاهي مشهد 

٢  Hormone : يک غده ي درون ريز در خون يا لنف ترشح شود و فعاليت هاي فيزيولوژيکي  هر ماده اي که توسِط: هورمون

. ( آن بر رفتار نيز تاثير داشته باشد عصبي و از طريقِ هورمون ممکن است بر سيستمِ. تحت تاثير قرار دهداندام هاي بدن را  سايرِ

  ) ٣١٥صفحه ي  –نظر جهاددانشگاهي مشهد  –ترجمه ي دکتر وهاب زاده  –نقل از سوسيوبيولوژي اثر ادوارد ويلسون 

٣  ductless  
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  : هورمون ها 

ه بـا ايـن وجـود از آنجاييکـ     .ما دارنـد  و رفتارِ خلق و خوشگرفي بر  تاثيراِتدر برخي موارد هورمون ها 

مدتي طول مي کشد تـا ايـن    ،خون و به آرامي صورت مي گيرد جرياِن هورمون ها از طريقِ انتقالِ غالباً 

 کلـي در مـوردِ   اصـلِ  ١٠ ،)١٩٩٩( روزنزويگ و همکارانش   با توجه به تحقيقاِت .تاثيرات آشکار شود

  :هورمون ها وجود دارد 

 .نسبتاً  تدريجي و آهسته عمل مي کنند هورمون ها به طورِ اکثرِ .١

قادرند در شدت و  موارد تنها آنها در اغلبِ. نمي کنند تعيينهورمون ها رفتار را  ،باور عمومي بر خالِف .٢

  .رخ دادن برخي رفتارها تغيير ايجاد کنند احتمالِ

 .هورمون ها شوند ترشحِ بيروني مي توانند باعِث دروني و هم عواملِ هم عواملِ .٣

بافـت   ،اثرگذاري بر روي اندام ها اين تاثيرات شاملِ .متععد و متفاوتي دارند تاثيراِت ،هورمون ها اکثرِ .٤

 .ها و رفتار مي باشد

  .کم توليد شده و اغلب به طور ناگهاني ترشح و آزاد مي شوند هورمون ها به طور کلي در مقاديرِ .٥

هورمـون هـاي    ته بـوده و در نتيجـه سـطحِ   سـاع  ٢٤تـاثير چرخـه ي    سيستم هاي هورموني به شدت تحِت .٦

  .شبانه روز متغير است مختلف در طولِ

 .هورمون ها اکثراً  بر يکديگر نيز تاثير مي گذارند .٧

و به اين شکل مي توانند  ،گوناگوني ايجاد مي کنند) سوخت و سازي  ( متابوليکي  رمون ها تغييراِتوه .٨

 .چربي ها و کربوهيدرات ها نقش ايفا کنند ،در تجزيه ي پروتئين ها

  .ديگر است هر هورمون در هر جانوري تا حدي متفاوت با جانورِ عملکرِد .٩

تنها بر سـلول  هورمون هر  ،به عبارت دقيق تر .دا بر سلول هاي معيني اثر مي گذارهورمون تنهيک  .١٠

   .درا باشن هورمون را داآ الزم براي تشخيصِ د که پروتئينِهايي اثر مي گذار
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عالوه بر اين هورمون هاي ديگري نيز در مراحلِ شناسايي  .تاکنون تعدادي از هورمون ها شناخته شده اند

  :دسته تقسيم کرد سه هورمون ها را مي توان به به طور کلي  .و کشف قرار دارند

 )مثالً  هورمون انسولين (  ١هورمون هاي پروتئيني -١

 )فوليکول  محرِک مثالً  هورموِن(  ٢هورمون هاي پپتيدي -٢

حلقـه ي کـربن    ٤ايـن دسـته از    همـه ي هورمـون هـاي درونِ   :  ٣هورمون هاي استروئيدي -٣

 ،تستسـترون  ،٤مهم مي تـوان بـه پروژسـترون    ئيديِاز هورمون هاي استرو .تشکيل شده اند

 .اشاره کرد ٧و کورتيزول ٦کورتيکوسترون ،٥يولااسترد

 
) مثالً  انسولين ( هورمون هاي پروتئيني  ،به طور کلي

چند ثانيه (  نسبتاً  کم خود را در مدت زماِن تاثيراِت

 در حاليکه تاثيراِت ،اعمال مي کنند) يا دقيقه 

معموالً  ) مثالً  تستسترون ( هورمون هاي استروئيدي 

  .تا چند ساعت بعد از ترشح آشکار نمي شود

                                                 
١  protein hormones  

٢  peptide hormones  

٣  estroid hormones  

٤  progesterone  

٥  estradiol  

٦  corticosterone  

٧  cortisol 
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دهنده هاي 

ن ها معموال

انتقال دهن ِت

نند براي مد

ين حال تفاو

پيام هاي .١

پيام هاي
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فصل نهم : مباني شناخت انسان  ٣٤٨  

: " زير جمع بنـدي مـي کنـد     درون ريز را به شکلِ عصبي و غدِد سيستمِ تفاوت هاي بينِ ) ١٩٩٦( وستن 

 مخاطبِ. ( دهان و رسانه هاي پرمخاطب  است بينِ تفاوِت مثلِدرون ريز  سيستم عصبي و غدِد تفاوت بينِ

مـي تواننـد در يـک لحظـه     که رسانه هـاي پرمخاطـب    يک نفر و يا حداکثر چند نفر است در حالي دهاِن

  " ) .صدها ميليون نفر منتقل کنند بهاطالعات را 

  

: اصـلي و هورمـون هـاي در ارتبـاط بـا آنهـا بيانـدازيم         در اين قسمت قصد داريم نگاهي اجمالي بر غـددِ 

 درون ريـز در قسـمت هـاي مختلـفِ     غدِد سيستمِ بخش هاي مختلِف ،روبرو مي بينيد همانطور که در شکلِ

امـا   .ممکن است تصور کنيد که اين قسمت ها مستقل از يکـديگر عمـل مـي کننـد     .بدن پراکنده شده اند

درون ريز همبستگي  غدِد سيستمِ بخش هاي مختلِف در حقيقت بينِ .بايد بگوييم که هميشه اين طور نيست

يـز  درون ريـز را ن  غدِد سيستمِ عالوه بر اين بايستي کلِ .وجود داردتوجهي  قابلِ) وابستگي هاي متقابل ( 

 .بدن تلقي کرد عموميِ بخشي از سيستمِ 

  

  »هورمون ها «   »انتقال دهنده هاي عصبي « 

 .به سرعت عمل مي کنند .١

مستقيم فعاليت ها را کنترل مـي   به طورِ .٢

 .کنند

تاثيرات مشخص و موضعي ايجـاد مـي    .٣

 .کند

  .تاثيرات کوتاه مدت و مقطعي ست .٤

 .آهسته و به تدريج عمل مي کنند .١

مستقيم فعاليت ها را کنترل مي  غيرِ به صورِت .٢

  .کند

 .بدن پخش مي گردند در سرتاسرِ .٣

خون باقي  طوالني در جرياِنبراي مدت نسبتاً   .٤

  .مي مانند



 

  
 

فصل نهم : مباني شناخت انسان  ٣٤٩  

  

  هيپوتاالموس : بايستي به يک بخش بسيار مهم از مغز اشاره کنيم  ،اما پيش از  معرفي غدد درون ريز

ــاالموس ســاختارِ  توســِطدرون ريــز  غــدِد سيســتمِ اعظــمِ قســمِت .مغــز اســت کــوچکي در داخــلِ هيپوت

بـه ايـن    .به طور غير مستقيم صـورت مـي گيـرد    ،اين کنترل با اين وجود .هيپوتاالموس  کنترل مي شود

 پيشين نيز به نوبه ي خود سـايرِ  پيشين اثر مي گذارد و هيپوفيزِ شکل که هيپوتاالموس بر غده ي هيپوفيزِ

 مـثالً  عامـلِ  ( ورمـون هـاي هيپوتـاالموس    ه ،اگر بخواهيم دقيق تر سخن بگوييم .١غدد را کنترل مي کند

هورمـون هـا از آن    پيشين و آزاد شـدنِ  غده ي هيپوفيزِ تحريِک باعِث)  ٢تيکوتروپينآزاد کننده ي کور

                                                 
مويرگ هاي ريزي که آن را به غده ي هيپوفيز متصل مي کند، اين غده را  هورمون هايي به داخلِ هيپوتاالموس با ترشحِ  ١

چاپ دهم صفحه ي  –شال ريو ترجمه ي يحيي سيد محمدي نشر ويرايش نقل از انگيزش و هيجان اثر جان مار. ( تنظيم مي نمايد

٥٤ (  

٢  corticotropin    



 

  
 

فصل نهم : مباني شناخت انسان  ٣٥٠  

 غـددِ  سيسـتمِ  قسـمت هـاي ديگـرِ    پيشين عملکرِد هيپوفيزِ هورمون هاي آزاد شده توسِط ،سپس .مي شوند

به ايـن معنـي کـه     .با اين حال بايد بدانيد که رابطه به اين سادگي هم نيست .درون ريز را کنترل مي کنند

تاثير قرار  پيشين را تحِت درون ريز نيز اغلب هيپوتاالموس و هيپوفيزِ غدِد هورمون هاي آزاد شده توسِط

منفي ايـن   منظور از فيدبِک .)  ٢٠٠٠ ويکنز( وجود دارد منفي  ١سيستم فيدبکيک  ،در واقع .مي دهند

از ايـن طريـق   و  مي شود دريافتغده ي هيپوفيز  توسِط ،هورموني سطحِ افزايشِمربوط به  پيامِ است که

 . ٢خود را کاهش مي دهد کنترلِ هورمون هاي تحِت آزاد سازيِغده ي هيپوفيز روند 

  

  

  

                                                 
١  feedback   : يک سيستم براي تنظيم و تعديلِ اساساً  به معناي اطالعات و عالئمي است که توسِط :بازخورد، پس خوراند 

 حرارتي است، براي روشن يا خاموش کردن سيستمِ يک سيستمِ مثالً  ترموستاِت. اعمال خود آن سيستم بکار گرفته مي شود

اين که  مخاطبان براي سنجشِ ديگر  يک سخنران است که از رفتارِ يک مثالِ. اتاق فيدبک دريافت مي کند حرارتي از حرارِت

کاربردهاي متفاوتي  فيدبک در رشته هاي مختلف، اصطالحِ. آيا سخنانش خسته کننده بوده است يا نه، فيدبک دريافت مي کند

  .دارد

 [١]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ٢



 

  
 

فصل نهم : مباني شناخت انسان  ٣٥١  

  :غده ي هيپوفيز 

غـده ي  بـاالي   اهميـتِ  .گفته مي شود"  غده ها  پادشاِه" اغلب به آن  ،اين غده بيش از حِد اهميِت به دليلِ

   .است پيشين هيپوفيزِفعاليت هاي حياتي  دليلِبه بيشتر  ،هيپوفيز

  : پيشين   هيپوفيزِ

  .هيپوتاالموس کنترل مي شود توسِط هيپوفيز پيشينهورمون ها از  آزاد سازيِ فراينِد ديديمهمانطور که 

  :اين هورمون ها عبارتند از . پيشين هورمون هاي مختلفي توليد مي کند غده ي هيپوفيزِ

 رشـدِ  اين هورمون موجـب  :) ١سوماتوتروپين(   رشد هورموِن .١

 .مي شودبدن  قسمت هاي مختلِف

پسـتاني را   غـددِ  ترشـحاتِ اين هورمـون   : ٢پروالکتين هورموِن .٢

 .کنترل مي کند

آدرنـال را   قشـرِ  ترشـحاتِ اين هورمـون   : ٣ ACTH هورموِن .٣

 .کنترل مي کند

 شـي از کنتـرلِ  بخايـن هورمـون    : ٤فوليکـول  محـرکِ  هورموِن .٤

 .را بر عهده دارد) جنسي  غدِد( گنادها  ترشحاِت

 .گنادها نقش دارد ترشحاِت اين هورمون نيز در کنترلِ : ٥زرد جسمِ هورموِن .٥

  .غده ي تيروئيد را کنترل مي کند اين هورمون ترشحاِت : تيروييد محرِک هورموِن .٦

                                                 
١   somatotropin    

٢  prolactin     

٣  adrenocorticotrophic     

٤   follicle –stimulating  

٥  luteinising  
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فصل نهم : مباني شناخت انسان  ٣٥٣  

   :گناد ها 

 بيضـه . هستند ٢تخمدان ها هزنانگنادهاي و  ١بيضه ها  همرداني هاگناد. بدن هستند  گنادها غده هاي جنسيِ

يکـي از هورمـون هـاي     گناد هـا توسـطِ   فعاليِت .٤توليد مي کنند ٣ها اسپرم و تخمدان ها  تخمک يا اووم

همانند ساير غـدد بـدن از خـود هورمـون هـايي      ها گناد .تحريک مي شودزرد  جسمِ پيشين به نامِ هيپوفيزِ

   : از جمله  .ترشح مي کنند

و انگيزنـده ي    ٦سـائق  تستسترون است که تا حدودي نقـشِ  ،اصلي ترين آندروژن : ٥آندروژن ها .١

 .جنسي را ايفا مي کند

در تخمـدان هـا توليـد مـي     تنهـا  هستند که ابتدا   ٨دسته اي  از هورمون هاي جنسي : ٧استروژن ها .٢

 اندام هاي تناسـليِ  تکاملِ ،پستان ها استروژن ها در رشِد .است ٩آنها استراديول اصلي ترينِ .ندشو

 .جنسي نقش دارند انگيزشِزنانه و 

 اين هورمون ها .تخمدان ها توليد مي شوند از هورمون ها هستند که توسِط دسته اي : ١ژستاژن ها .٣

کمـک مـي   و همچنين حفـظ  حـاملگي   حاملگي  است،  به تسهيلِآنها پروژسترون  که اصلي ترينِ

    .کنند

                                                 
١  testes  

٢  ovaries  

٣  ovum  

 [٢]به انتهاي فصل  رجوع کنيد     ٤

٥  androgens    

٦  drive  :اضطراب و  – ٢. زنده را به انجام دادن عمل خاصي بر مي انگيزد عضوي دروني است که موجوِد هر نوع حالِت -١

آن به  آشفتگي يا عدم تعادل فيزيولوزيک است مانند گرسنگي، تشنگي، و ميل جنسي که موجود زنده را براي برطرف ساختن

  م –نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد  –. کارها و فعاليت هاي مخصوصي وادار و رهبري مي کند

٧  oestrogens    

  [٣]به انتهاي فصل  رجوع کنيد      ٨

٩  oestradiol    



 

  
 

فصل نهم : مباني شناخت انسان  ٣٥٤  

  

                                                                                                                                                                            
١  gestagens    



 

  
 

فصل نهم : مباني شناخت انسان  ٣٥٥  

  :آدرنال  غدد

غـدد فـوق    ،آدرنـال  غدِداز اين رو به  .يک غده ي آدرنال قرار گرفته است ،در باالي هر يک از دو کليه

 .غدد را کنترل مـي کنـد  سايرِ غده ي هيپوفيز پيشين فعاليِت ديديمهمانطور که  .کليوي نيز گفته مي شود

غـده  توسـط   ACTH هورموِنترشح به اين شکل است که نيز آدرنال  غده ي هيپوفيز پيشين بر غدِدتاثيرِ

هورمون در نتيجه ي اين تحريک غدد آدرنال از خود  .را تحريک مي کندغدد آدرنال  ،پيشين هيپوفيزِي 

   .ترشح مي کنند هاي گوناگوني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
 

فصل نهم : مباني شناخت انسان  ٣٥٦  

و يـک اليـه ي بيرونـي     ١آدرنال ميانيِ بخشِ به نامِ مرکزي هر غده ي آدرنال يا فوق کليوي از يک بخشِ

  : تشکيل شده اند  ٢آدرنال قشرِ به نامِ

ــ (اپــي نفــرين  آدرنــال هورمــون هــايي نظيــرِ غــدِد ميــانيِ بخــشِ   ( نــوراپي نفــرين و )  الينآدرن

  .٣ندمي کآزاد  ) نورآدرنالين

ــرِ  ــز   قش ــال ني ــحِ آدرن ــه ي ترش ــانواده ي وظيف ــا  خ ــد ه ــاملِ ٤گلوکوکورتيکوي ــورتيزون ش  ،٥ک

  .عهده داردرا به  و کورتيزول  ٧و کورتيکوسترون ٦هيدروکورتيزون

  : برخي از وظايف گلوکوکورتيکويد ها عبارت است از 

اي بـدن  بـر تر استفاده  به شکل هاي قابلِوتئين و چربي پر گلوکوکورتيکويد ها در تبديلِ .١

  .کمک مي کنند

  .٨سيستم ايمني بدن نيز نقش دارند در سرکوبِگلوکوکورتيکويدها  .٢

 غـددِ  ت توسـطِ اداشته و در واکـنش بـه جراحـ     ١ضد التهاب بسيار قويِ کورتيزول اثراِت .٣

 .آدرنال ترشح مي شود

                                                 
١  medulla  adrenal   :ِکليوي همانطور که از اسمشان پيداست، در باالترين  فوقِ غدِد. کليوي است فوقِ غدِد درونيِ بخش

  .کليه قرار دارند سطحِ

٢  cortex adrenal  

سمپاتيک  عصبيِ و تاثير بر سيستمِ) خون  قلب و فشارِ ضرباِن مثالً  افزايشِ( هم اپي نفرين و هم نوراپي نفرين در برانگيختگي   ٣

  ) ٥فصل . ( ميزان استرس استفاده مي شود باالي آدرنالين و نورآدرنالين گاهي اوقات براي سنجشِ از اين رو از سطحِ. نقش دارند

٤  glucocorticoids   

Cortisone ٥   

٦    hydrocortisone    

Corticosterone ٧  

به بيماريها و  در نتيجه فرد نسبت. ايمني بدن سرکوب مي شود گلوکوکورتيکويدها سيستمِ درازمدِت در نتيجه ي ترشحِ  ٨

گلوکورتيکويدها مي شود مي توان به استرس اشاره  درازمدِت از جمله عواملي که باعث ترشحِ. عفونت ها  آسيب پذير مي شود

  )   ٣٠٧نقل از روانشناسي فيزيولوژيک کارلسون ص .( از اينجا مي توان به  نقش منفي و زيان آور استرس پي برد. کرد



 

  
 

فصل نهم : مباني شناخت انسان  ٣٥٧  

  :غدد تيروئيد و پارا تيروئيد 

از خـود  غـده  ايـن   .گرفتـه اسـت  قرار  حنجره  درست زيرِغده ي تيروئيد  : ده ي تيروئيدغ 

بـدن را   فعاليـت هـاي متـابوليکيِ    ايـن هورمـون مقـدارِ    .مي کند ترشح ٢تيروکسين هورموِن

د ارافـ اين  .تيروکسين بيش از حد توليد مي شود هورموِن ،افرادبرخي در  .افزايش مي دهد

فعاليت هاي سـوخت و   ،اين بيماريدر نتيجه ي  .هستند» پرکاري تيروئيد «  دچارِاصطالحاً  

  .هسـتند  بـي خـوابي   ووزن  کمبوِد اين افراد دچارِ اکثرِاز اين رو  .بدن  افزايش مي يابد سازِ

عمـومي مـي    چـاقي و کنـديِ   اين هورمون به اندازه ي کـافي  باعـثِ   توليد نشدِن ،در مقابل

 )کم کاري تيروئيد (  .گردد

 
فعاليـت   .ندغده ي تيروئيد قرار دار نزديِکتا هستند و  ٤پاراتيروئيد  غدِد : غدد پاراتيروئيد 

آزاد مـي   ٣کالسـيتونين  هورمـونِ ايـن غـدد    .تيروئيد محدود تر اسـت  نسبت به هاي اين غدد

 کلسيم  از استخوان را کاهش داده و بدين شـکل از بـاال رفـتنِ    اين هورمون آزاد شدِن .دنکن

  .خون جلوگيري مي کند کلسيمِ ميزاِن بيش از حِد

                                                                                                                                                                            
١  anti- inflammatory effects  

٢  thyroxin  

Calcitonin ٣ 



 

  
 

فصل نهم : مباني شناخت انسان  ٣٥٨  

  ) :لوزالمعده ( پانکراس ي غده 

انسـولين و  : ترشح مي کنـد   مهمبسيار  آدرنال و معده قرار داشته و دو هورموِن غدِد نزديکياين غده در 

  .١گلوکاگون

  

 .خون جلوگيري مي کند  گلوکزِ از بال رفتنِانسولين   : انسولين 

بدن فرد قادر نيست به مقدار کافي انسـولين   ،٢ديابتي در بيماراِن

سـالمتي  و  بـاال رفتـه    ٣خـون  گلوکزِ ميزاِن در نتيجه ،توليد کند

بالقوه مرگبار است امـا   اين عارضه به طورِ .فرد به خطر مي افتد

 از بروزِ) انسولين  مداومِ تزريقِ از طريقِ( آن  مي توان با کنترلِ

منجر بـه پـايين    ،الزم توليد شود از سوي ديگر چنانچه انسولين بيش از حِد .خطر  جلوگيري کرد

همانطور کـه ممکـن    .خستگي و سرگيجه ي شديد مي گردد خون و عالئمي نظيرِ قنِد سطحِ آمدِن

 ) ١٠فصل (  .انسولين رفتار خوردن را نيز تحت تاثير قرار مي دهد سطحِ ،است حدس زده باشد

 
در واقـع مـي   {  .جريان خون مي شـود  گلوکز به داخلِ اين هورمون باعث آزادشدِن :گلوکاگون 

  )  ١٠ فصل (} .توان گفت انسولين و گلوکاگون عکس هم عمل مي کنند

 
   

                                                 
١  glucagons  

diabetes mellitus ٢  

٣  blood – suger    



 

  
 

فصل نهم : مباني شناخت انسان  ٣٥٩  

  : ١غده ي صنوبري

در بـاالي سـاقه ي   اين غـده  ! تقريباً  به اندازه ي يک نخود  .است ينسبتاً  کوچکغده ي غده ي صنوبري 

غـده ي صـنوبري    .سمپاتيک دريافت مي کنـد  عصبيِ سيستمِ هاي عصبي را از٢دادگرفته و درونمغز قرار 

از  .آزاد مي شود )در تاريکي (  اين هورمون معموالً  فقط شب ها .مالتونين آزاد مي کند هورموني به نامِ

 که دراي اساسي  نقشِ به دليلِ اين هورمون .گفته مي شودنيز » دراکوال «  هورموِنبه آن  گاهي  اين رو

   .بااليي برخوردار است خواب به عهده دارد از اهميِت ايجاد

   

                                                 
١  Pineal gland  

٢  input  :ِدر . ناميده مي شود» درونداد« فرد دريافت مي شود،  معين توسِط که در يک زماِن) اطالعاتي ( محرک هايي  تمام

 عضالني يا فعاليِت عملِ است که در قالبِ) يا رفتاري ( قرار دارد که به معناي پاسخ » برونداد «  outputاين واژه، واژه ي  مقابلِ

جورج سيچ ترجمه ي حسن  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاِه نقل از يادگيري و کنترلِ. ( غده اي بروز مي کند

  ) ٨٩صفحه ي  –مرتضوي نشر سنبله 



 

  
 

فصل نهم : مباني شناخت انسان  ٣٦٠  

   اهميت هورمون ها تا چه حد است ؟

  

ــاثيراِت ،همــانطور کــه ديــديم  هورمــون هــا ت

عواطف و هيجانـات و  بيشماري بر گوناگون و 

 رفتارِ کاملِ فهمِ بنابراين  جهِت .ما دارندرفتار 

ــان ــونگيِ   ،انس ــا و چگ ــون ه ــه ي هورم  مطالع

  .آنها ضروري ست عملکرِد

  

نمايـان مـي   هورمون ها هنگامي  حياتيِ اهميِت

که در نظـر بگيـريم چـه اتفـاقي خواهـد       شود

لـف کـم يـا    هورمون هـاي مخت  افتاد اگر سطحِ

ــاد شــود ــال .زي ــراي مث ــرادي را  ،ب در نظــر اف

بگيريد که غده ي تيروئيد آنهـا بـه طـور غيـر     

  :  عادي کار مي کند 

  

معموالً  بسيار مضـطرب و آشـفته    ،داراي غده ي تيروئيدي با فعاليت بيش از حد هستندآنهايي که  

 .هستند

غلـب افسـرده   ا ،پايين تـر از معمـول هسـتند   ي تيروئيد با فعاليت  داراي غدهدر مقابل افرادي که   

  .شناختي در آنها ديده مي شود بوده و شواهدي مبني بر اختالالِت

 
 



 

  
 

فصل نهم : مباني شناخت انسان  ٣٦١  

  : ديگر نيز اشاره کنيم  ه دو مورِدبد نيست ب

ايـن   .وکورتيکويـد ترشـح مـي کنـد    گلوک قشر آدرنال بيش از حد معمـولِ برخي افراد در  .١

 ،٢افسـردگي اين سندروم با نشانه هايي نظيـر   .مي برند رنج ١کوشين مِواز سندر افراد غالباً 

 .مشخص مي شودمو در بدن  غيرعاديِ خستگي و توزيعِ

 تـدريجيِ  افـزايشِ  مـي توانـد باعـثِ   به طور غير عـادي کـار کنـد    پاراتيروئيد  اگر غده ي .٢

 شـابهِ تيجـه منجـر بـه طيفـي از نشـانه هـاي م      شده که در ن ٣کلسيم در عقده هاي پايه رسوبِ

  .اسکيزوفرني مي شود بيماريِ

ــ ،رفتــاري هورمــون هــا مــي توانــد اخــتالالِت ناکــافي يــا بــيش از حــِد ســطحِ ،در مجمــوع اتوميکي و آن

   .٤ايجاد کند گوناگون فيزيولوژيکيِ

                                                 
١  Cushings syndrome 

٢  depression       [٤]به انتهاي فصل  رجوع کنيد  

٣  basal ganglia  

 هورمون هاي بدن و کم و زياد شدِن متقابل  مياِن کنشِ به هم خوردِن چرخه ي قاعدگي در زنان نيز به علِت نظمِ به هم خوردِن ٤ 

ترجمه دکتر  –اثر جانت شيبلي هايد  –زنان  اسيِنقل  با اندکي تغيير از روانشن. ( هر يک از اين هورمون ها رخ مي دهد ميزاِن

  ) ٣٤٥صفحه ي  –نشر آگه و ارجمند  –خمسه 



 

  
 

فصل نهم : مباني شناخت انسان  ٣٦٢  

   درون ريز و هورمون ها  غدِد سيستمِ :خالصه ي فصل 

تيروئيـد   ،هيپـوفيز غـده ي  از جملـه   .تشکيل شـده اسـت  گوناگوني  درون ريز از غدِد غدِد سيستمِ •

  .)جنسي  غدِد( و گناد ها ) لوزالمعده ( پانکراس  ،)صنوبري ( پينه آل  آدرنال، ،پاراتيروئيد

  .هورمون هاست درون ريز ترشح يا آزادسازيِ غدِد کارِ •

بـه شـکل هـاي    را وسـيعي از بـدن   غالباً  بخـش هـاي   تدريجي عمل کرده و  هورمون ها به صورِت •

   .تحت تاثير قرار مي دهندگوناگون 

 .هيپوتاالموس کنترل مي شود درون ريز توسِط غدِد مِبخش عظيمي از سيست •

  .پيشـين اسـت   هيپوتاالموس در ارتباط با غـده ي هيپـوفيزِ   •

عروف است و م» غدد   پادشاِه« پيشين به  غده ي هيپوفيِط

 .ترشح مي کند هورمون هاي بيشماري

 مسـئوليت ترشـح   .بـدن مـي باشـند    جنسـيِ  گناد هـا غـددِ    •

بـر عهـده ي گنـاد    استروژن ها و ژستاژن هـا   ،آندروژن ها

  .هاست

از ( .دنـ آدرنال هورمون هاي گوناگوني ترشح مي کن غدِد •

  .)نورآدرنالين و کورتيزول  ،جمله  آدرنالين

 سوخت و سازِهورمون تيروکسين ميزان  .استتيروکسين  هورموِنمسئول ترشح  ،غده ي تيروئيد •

  .بدن را افزايش مي دهد

خـون را کنتـرل    گلـوکزِ  انسولين سطحِ .را ترشح مي کند و گلوکاگونانسولين  پانکراس هورموِن •

  .گلوکز در خون مي شود آزاد شدِن تحريِک گلوکاگون باعِث .مي کند

 
 



 

  
 

فصل نهم : مباني شناخت انسان  ٣٦٣  

  : يادداشت هاي مترجم 

از آنجاييکه هورمون هاي غده ي هيپوفيز روي تخمدان ها اثر مي گذارند، شايد غيرعادي جلوه کند  [١]

اما اين در واقع نمونه اي است عادي . که تخمدان ها نيز به نوبه ي خود روي غده ي هيپوفيز اثر بگذارند

يک : را به دنبال دارد  هر کنشي معموالً  واکنشي. از اين که فرايندهاي جسماني چگونه تنظيم مي شوند

  .   منفي عمل مي کند فيدبِک خود فرمان که از طريقِ نظامِ

 –سوم  چاپِ –نو  نشرِ –نفرآبادي ماه طلعِت –زيست شناسي اثر آنتوني بارنت ترجمه ي دکتر باطني  نقل از انسان به روايِت

  ٦٠صفحه ي

  

 
اسپرم نيز فقط . تخمک فقط داراي يک کروموزم از هر جفت مجموعه کروزوموهاي مادر است [٢]

اسپرم  هنگامي که تخمک توسِط. يک کروموزوم از هر جفت مجموعه کروموزوم هاي پدر را داراست

( کروموزومي به يکديگر پيوسته و يک سلول کامل ) هاپلوئيد ( بارور شد، اين دو مجموعه ي ناقص 

زيگوت  سلولي است . گفته مي شود) تخم ( کامل، زيگوت  به اين سلولِ. را تشکيل مي دهند) ئيد ديپلو

ابتدايي . جنسي حاصل مي شود و در آن هسته هاي دو سلول با هم يکي مي شوند دو سلولِ که از وحدِت

  .ديپلوئيد ترين مرحله ي نسلِ

  : نقل از 

 –سوم  چاپِ –نشر مهتاب  –ترجمه ي دکتر نيکخو و آوادي يانس  – رابرت پالمين و همکاران رفتاري اثرِ ژنتيِک 

  ٣٦صفحه ي

  ٣٢٥صفحه ي  –نظر جهاددانشگاهي مشهد  –ترجمه ي دکتر وهاب زاده  –نقل از سوسيوبيولوژي اثر ادوارد ويلسون  

  

  

  

 



 

  
 

فصل نهم : مباني شناخت انسان  ٣٦٤  

  : فرد رخ مي دهد  تاثيرات هورمون هاي جنسي بر رفتار در دو مرحله ي اساسي از رشد و تحولِ [٣]

 )لقاح و تولد  زماني بينِ( پيش از تولد  زماِن .١

 ). بزرگسالي ( بلوغ و پس از آن  در طي دوراِن .٢

سازمان دهنده  اثراِت« درون ريز به اثراتي که در دوره ي جنيني رخ مي دهد، اصطالحاً   غدِد متخصصاِن

 « )organizing effects  (ِدائمي در سازمان بنديِ مي گويند، چرا که آنها يک اثر  ً برخي  نسبتا

هورمون ها را در  در مقابل، اثراِت. مثل مي گذارند توليِد عصبي و هم در سيستمِ ساختارها، هم در سيستمِ

ناميده اند، چرا که آنها رفتارهاي خاصي را فعال )  activation effects( فعال کننده  بزرگسالي، اثراِت

  . يا خنثي مي کنند

   ٣٢٣صفحه ي  –نشر آگه و ارجمند  –ترجمه دکتر خمسه  –اثر جانت شيبلي هايد  –زنان  روانشناسيِنقل از 

    

 
  :نشانه هاي افسردگي عبارت است از)  ١٩٧٤( طبق دسته بندي  بک و گرين برگ  [٤]

 بي ارزش بودن  غمگين، احساسِ يک خلقِ : جنبه هاي عاطفي .١

 منفي درباره ي آينده  کاهش يافته و انتظاراِت احترام به خويشتنِ  : جنبه هاي شناختي .٢

 فعاليت  خويش براي انجام دادِن پايين و ناتواني در حرکت دادِن انگيزشِ : جنبه هاي انگيزشي .٣

ضعيف و  خواب، بي عالقگي به رابطه ي جنسي، تمرکزِ اشتها، اختاللِ کاهشِ : جنبه هاي رفتاري .٤

 خستگي  احساسِ

  ٤٤٩صفحه ي  –نشر آگه و ارجمند  –ترجمه دکتر خمسه  –اثر جانت شيبلي هايد  –زنان  نقل از روانشناسيِ

  

  

  



 

  
 

فصل نهم : مباني شناخت انسان  ٣٦٥  

 : منابعي براي مطالعه ي بيشتر 

 Buss,D.M.( ١٩٩٩ ). Evolutionary psychology : The new science of the 

mind. Boston : Allyn & Bacon.  
است و به خوبي ضعف ها و قوت هاي اين  اولين کتاب درسي در زمينه روانشناسي تکاملي ،اين کتاب 

  .رويکرد را بيان کرده است

  Kalat , J.W. ( ٢٠٠٠ ). Biological psychology ( ٧th ed. ) Belmont , CA : 

Wadsworth.  
  .اين کتاب شامل توضيحات قابل دسترس در زمينه ي سيستم عصبي و تاثير آن بر رفتار مي باشد 

 Rosensweig , M. R. , Breedlove , S.M. , % Leiman , A. L. ( ٢٠٠٢ ). 

Biological psychology : An introduction to behavioural , cognitive , and 
clinical neuroscience ( ٣rd ed. ) Sunderland, MA: Sinauer Associates.  

  .اساس زيستي رفتار با تمام جزئيات در اين کتاب بررسي شده است 
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