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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکو: یادونه

            
 ۸۱/۷۰/۲۷۸۲         دیپلوم انجنیر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 «روی صحنه های متعدد جریان  دارد  ،در مغز نمایش» 
 در مورد ذهن)ضمیر( انسان ، António Damásio ،یک صحبت با عالم اعصاب

 

 Lena Stallmach: مصاحبه ، ۲۰/۲۰/۰۲۰۰مؤرخ  ،چاپ زوریخ ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت

 

بصیرت را در یکی از از دهه ها به این سو اناتومی و فونکسیون مغز تحقیق می گردند. شناخت از آنها همیشه بیشتر 

 .به وجود آمدن ضمیر انسانبزرگترین معماهای بشریت راه می دهد: 

 

 

 
 

António Damásio توصیف می کندعقل را در مورد مغز و اش نظریات  در کتابهای خود 

 

روزی درک خواهیم  زما ،شما از سالها به این سو ضمیر انسان را تحقیق می کنید. گمان می کنید ، Damásioښاغلی 
 کرد که چطور به وجود می آید؟

 

 ،مثالا  ،من فکر می کنم که ما اکثر معماهای بزرگ علم اعصاب را از آغاز فهمیده می توانیم بله! چرا نه؟ )می خندد(

این  چطور از کلمات کار گرفته می شود یا چطور ضمیر)ذهن( به وجود می آید. ،د می کندچطور مغز احساسات را تولی

به دان معنی نیست که ما این پروسه ها را با تمام جزئیات درک خواهیم کرد. ولی ما از همین حاال یک تصور تخمینی 

 را نیز درک خواهیم کرد. به همان معیار بهترضمیر انسان  ،و هر قدر بیشتر از مغز بشنویم ،از آن داریم

 

 ،ماده نیست بلکه بیشتر ظرفیت فکری)هوشاکثراا مادٔه مغز تحت تحقیق قرار می گیرد. لیکن ضمیر یا ذهن انسان 
 چه واقع می گردد؟ در آن جا به فکری انتقال می کند. کمرحلهٔ بیولوژی یک ذکاوت( وغیره می باشد. در کدام جایی از

 

ی دارد. ولی هردو به هم تعلق می گیرند. ذکاوت کیفیت یا ساختار دیگر ،نسبت به بیولوژیکیطبعا ا یک پروسٔه فکری 

   چیزی دیگر نسبت به یک بازی پیچیدٔه سلول اعصاب در مغز نیست.
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را در مقدمه   Richard Feynman ،یک نقل قول از فزیکدان« انسان خود مختار است» کتاب تان  جدید ترین شما در
  بتواند که درک می کند انسان مغز را وقتی « فهمیده هم نمی توانم.  ،چیزی که من ساخته نمی توانم» جای داده اید: 

 ؟بسازدساختمان آنرا کاپی 
 

می خواهد به این وسیله تفهیم نماید که انسان چیزی را وقتی فهمیده می تواند  Feynmanنیست. الفاظ طبعا ا این به معنی 

با مغز نیز همین طور است. ضمنا ا ما می دانیم که چطور ساخته شده  که بیشتر در آن وارد شده  و آنرا ساخته بتواند.

 ز را قابل فهم می سازد.طریق عمل مغ ،و این ،است. ما می توانیم یک شبکٔه متشکل از عناصر را توصیف کنیم

 

در تمثیل نمایند. گمان می کنید که  می خواهند همرای یک سوپر کمپیوتر هستند علمای اعصاب که عمل مغز انسان را
 ذهن یا ضمیر به وجود آمده می تواند؟یک چنین ماشین 

 

توانست. لیک این ذهن برای ذهن را انکشاف داده خواهد  ،طبعا ا یک چنین کمپیوتر که به دقت کامل ساخته شده باشد

فوالد و کیبل ها ساخته شده  ،همین یگانه دستگاه خواهد بود و نه ضمیر یا ذهنی که ما داریم. یک کمپیوتر از زیلیکون

در یک کمپیوتر. هریک  (Bits)برخالف ما از گوشت و سلول که مطلق طور دیگر عمل می کند نسبت به بیتها  ،است

صحت و یا متضرر باشد و این صفات آنچه نیست مانند صفات یک  ،حجره حیات خود را دارد و می تواند مریض

 کمپیوتر. من فکر می کنم که اورگانیزاسیون بیولوژیک انسان ها یک پیش شرط است برای ضمیر انسانی.

 

 ئید؟می توانید این را دقیقتر توضیح نما
 

یر قویا ا ریشٔه خود را در احساسات اصلی لنگرانداز می باشد. این ها همرای جسم مرتبط بوده  و از حالت برای من ضم

روده یا  ،قلب ،فونکسیونهای ششدر مورد  ،حاضر آن اطالع می دهند: در مورد اجتماع کمیاوی در جریان خون ما

ِسر یا  ،خود را گرسنهانسان نظر به اینکه  ،پوست. اینها می توانند در یک موازنٔه خوب  یا خراب فیزیولوژیک

این احساس مؤثر اند در اینکه ما جسم خود را چه نوع درک می کنیم  .دنقرار داشته باش ،کندمی استراحت کرده احساس 

اینها در یک شکل نه دریک شکل مثبت یا  می باشند.( neutral)ـ یک پیش شرط مهم برای ضمیرـ و اینها ندرتا ا خنثی 

صحت یا راحت می  ،منفی حس می شوند. این ارزیابی را مثال ا یک کمپیوتر ندارد. چطور یک ماشین احساس مریضی

 ی دانم.کند؟ این را من نم

 

سلول اعصاب که در مغز در سطح همان نوعی ،و ارزیابی شده بتوانند ولی چطور خواهد بود اگر همٔه اینها تمثیل
 ؟صورت می گیرد

 

آنگاه به موضوع نزدیک می شویم. ولی فکر نمی کنم در زمینه مؤفقیت دست بدهد. این به کلی  ،اگر این ممکن باشد

سک سؤال دیگر است نسبت به آنچه در آغاز بیان داشتید. آیا ما ضمیر را گاهی هم خواهیم درک کرد؟ جواب این است: 

فکر نمی شد که گاهی هم خواهند  ،به آسمان نگاه می کردند ۰۱دانش ما. وقتیکه انسان ها در قرن سطح در چوکات  ،بله

قدم به قدم همیشه بیشتر در  ،که در آن ارتفاع می درخشند. لیکن در قرون ما بعد ،این همه چه نوع سیارات هستند ،فهمید

 مورد آن معلومات به دست آمد.

 

نیست؟ یک عالم زمانی گفت که ما  بسیار زیاد در مورد محیط زیست معلومات به دست آورده می  یآیا این چیزی دیگر
را درک کنیم که برای فهم آڼ ضرورت داریم. این همیشه یک مرحله بلندتر  یولی ما هیچگاه نمی توانیم ارگان توانیم.

 خواهد بود.
 

و ظیفه ای می باشد. ولی این آنچنان نیست. مغز از واحد فکر می کرد که مغز یک  ا آشکار ،استکسی که این را گفته 

سطوح باالئي عمل را  ،سطوح مختلف زیاد و مراحل کاری ساخته شده است. اگر ما یک عمل را برر سی می کنیم

 پایانتر مشاهده و بعضی از مناطق مغز را درک می کنیم که دیگران می کنند. از این لحاظ می توانیم بفهمیم که آنجا چه

 واقع می گردد.

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=neutral&trestr=0x8004
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 ؟به میان آمده اند اتتغییرچه منظر دید شما در ظرف سالها در شما کتابهای زیادی در مورد مغز و ذهن تألیف کرده اید. 
 

من به وجود آمدن خودی را در سطح اعصاب می فهمم. در جدیدترین کتاب خود به چطور تغییر اساسی این است که 

می نویسم. این قابلیت برای من  ،در مواقع مختلف حس می کندرا جسم ما  ی کهقابلیتروی  ،تفصیل روی احساس اصلی

و دهنٔه تشکیل خودی می باشد. دیری ما علما فرض می کردیم که ضمیر نخست در سطوح بلند طبقه آغاز احساس حیات 

در آن شریک  ساسا ا تنٔه مغزبندی )سلسلٔه مراتب(استفاده از اطالعات به وجود می آید. ولی اکنون فکر می کنم که ا

و آنها را در  مستقیما ا به آنجا می رسندنخاع احساس اصلی را مورد استفاده قرار می دهد که از طریق تنٔه مغز است. 

 ،آشنا می شوند. و از لحاظ اینکه تنٔه مغز بسیار قبل در سیرتکاملی به وجود آمده است ،استفادهیک مرحلٔه پایانتر 

 د.ندارا می باش ،مشابه با مابه کلی درشکل  ،از انواع حیوانات عین ساختار را یبسیار

 

 و این دلیل آن است که چرا شما فرض می کنید حیوانات قابلیت ذهن را دارند؟
 

بل اولی چندان بی جا هم نیست. در صورتیکه ما در حیوانات طرق سلوک را که باما ق ،طبعا ا این یک تشبث است .دقیقا ا

چرا این قابلیت از حیوانات صلب پس   ،مشاهده می کنیم بدون قابلیت به ذهن ،و به مشکل توضیح می شوند مقایسه

آنها این  بسازند. ،به حیث فرد کی می باشندکه آشکارا آنها ساختار الزم مغز را ندارند تا از آن یک حافظٔه بزرگ  گردد؟

عکاس دهند. این اشکال بلند ضمیر می باشد. لیکن مشابه به اطفال حیوانات خود را از طریق خود ان ،قابلیت را نیز ندارند

 احساس حیات را دارند.

 

 به این طریق مراحل متفاوت ذهن وجود دارند؟
 

دقیقا ا. برای مرحلٔه نهائی یک حافظٔه اوتوبیوگرافیک ضرورت است. اگر فکر کنید که چطور به الس انجلس آمدید و این 

به  ،آنگاه برای آن مناطق معینی مغز را که بازهم به مناطق دیگری دخالت کرده می تواند ،ت داردبرای شما چه اهمی

در اینها همه اطالعاِت ذخیره می باشند که سرگذشت شما اند. و در صورتیکه شما بیدار باشید و فهم شما  .کار می گیرید

می توانید همه سرگذشت تان را یاد آوری نمائید )نمایش دهید(. حیوانات می توانند نیز بیدار  ،قابلیت عمل را داشته باشد

ه یک نوع معلومات از آن دارند که چه در محیط شان و با خودشان به این وسیل ،باشند و یک فهم قابل عمل داشته باشند

صورت می گیرد. لیکن اینها قابلیت آنرا ندارند تا یک حافظٔه اوتوبیوگرافیک تشکیل دهند. یک کورموش به طور مثال 

ی این مطلب از دیگر کورموشها یادگاری ندارد که اورا خوش دارند یا ندارند. این کورموش ساختار خاص مغز را برا

از بویش می شناسد و می داند که آنرا  ،ولی اگر با یک کورموش دیگر روبرو شود که آنرا خوش ندارد در ختیار ندارد.

 خوش ندارد بدون اینکه از دلیل آنرا به یاد داشته باشد.

 

این استعاره چه  ضمیرانسان اکثرا ا به حیث یک نوع صحنه توصیف می گردد که روی آن وقایع تمثیل می گردند. از
 فکر می کنید؟

 

فق نیست. زیرا در ضمن فکر می شود که در یک قسمت مغز ما این را متداوم استعمال می کنیم ولی اصال ا بسیار مؤ

جایی وجود دا رد که در آن همه با هم جمع می شوند. اما مغز چنین ترتیب نشده است. مثال ا در همین لحظه که من این 

آواز خود و بعضی می زنم بعضی از قسمت ها در مغز من با شکل خود آشنا می شود بعضی با  جا نشسته ام و حرف

دیگر با بوی قهوه. این همه تأثیرات در صحنه های مختلف زیاد نمایش داده می شود. یک تصویر آنها در مغز من توسط 

 کواورداسیون وقت این همه تأثیرات به وجود می آید.

 

 پایان

 
 

 


