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دربارة نویسنده

جیمز و. کاالت در دانشگاه کارولینای شمالی استاد بازنشسته روان شناسی 
تا 2012 درس های روان شناسی  از سال 1977  این دانشگاه  است و در 
عمومی و روان شناسی زیستی را تدریس کرده است. وی در سال 1946 
به دنیا آمد، در سال 1968 مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه دیوک با 
درجة عالی اخذ کرده، و در سال 1971 مدرک Ph.D. خود را از دانشگاه 
پنسیلوانیا دریافت نمود. وی همچنین نویسندة کتاب روان شناسی عمومی 
)ویرایش نهم(، و به همراه میشل شیوتا یکی از نویسندگان کتاب هیجان 
در  علمی  مقاالتی  او  درسی،  کتب  تألیف  بر  است. عالوه  دوم(  )ویرایش 
زمینة یادگیری بیزاری از مّزه، تدریس روان شناسی، و موضوعات دیگر را 
به رشتة تحریر درآورده است. وی تاکنون دو بار مسئول همایش ساالنة 
جامعة روان شناسی آمریکا بوده است. او که پس از جدایی از همسر قبلی 
خود دوباره ازدواج کرده است، سه فرزند، دو پسر خوانده، و چهار نوه دارد. 
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سخن مترجم

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

بسیارخوشوقتمکهظرفکمترازدوسالویرایشجدیدکتابروانشناسیزیستیکاالتمنتشرمیشود.این
امرنشانۀاستقبالجامعۀعلمیروانشناسیکشوروتوفیقمترجمانوانتشاراتارجمنداستکهبایدموفقیترا
بههمۀهمکارانخوبمتبریكبگویم.مطالعۀعلمیرفتاروذهنآدمیوحتیحیواناتبدونروانشناسیزیستی
ناممکناستودرکپدیدههایپیچیدۀروانشناختیتنهادرسایۀفهممبانیزیستیذهنورفتارامکانپذیر
روانشناسی مطالعۀ نیازمند روانشناسی علم به عالقمندان و دانشجویان همۀ که است دلیل همین به است.
زیستیهستند؛شاخهایکهاعمازحوزههاییچونعلوماعصاب،روانشناسیفیزیولوژیایی،نوروسایکولوژی
وحوزههاییازاینقبیلاست؛چراکههمپایههایزیستیونورونیپدیدههایروانیرادربرمیگیردوهم
بهچگونگیتعاملمحیطووراثتدرشکلگیریاینپدیدههاونحوۀتکاملآنهامیپردازد.بدوناغراقکتاب
فناوریهای از استفاده با را روزآمد پیچیدۀ مطالب میتواند که است اینخصوص در کتاب بهترین کاالت
نوینآموزشیبهخوانندهمنتقلکندودرعینحالخوانندهاحساسخستگینکند.مطالعۀاینکتابرابههمۀ
عالقمندانبهحوزۀوسیععلومروانشناختیتوصیهمیکنموازهمۀدستاندرکاراندرآمادهسازیوچاپ

کتاببهویژهریاستمحترموکارکنانپرتالشوصدیقانتشاراتارجمنِدارجمندتقدیروتشکرمیکنم.

احمد علیپور
استادروانشناسیدانشگاهپیامنور

ورییسانجمنروانشناسیسالمتایران
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پیش گفتار

در نخستین ویرایش این کتاب در سال 1981 اشاره کردم، »تقریبًاً 
آرزو دارم که می توانستم بخش هایی از این کتاب را ... با جوهری 
به چاپ می رساندم که طوری برنامه ریزی شده بود که طی ده سال 
بعد از چاپ این کتاب محو می شد، تا به خاطر مطالبی که از دید 
آیندگان، بسیار ابتدایی به نظر خواهد آمد، خجالت زده نمی شدم.« 
جوهر  این  که  می خواهد  دلم  فقط  می گویم،  را  همین  نیز  امروز 
زودتر محو شود. روان شناسی زیستی به سرعت پیشرفت می کند، و 

بسیاری از گزاره های آن به سرعت منسوخ می شوند.
روان شناسی زیستی جالب ترین موضوع در دنیا است. شکی 
افراد در رشته های دیگر هم فکر می کنند  از  نیست که بسیاری 
موضوع خودشان جالب ترین موضوع است، اما آنها اشتباه می کنند. 
واقعاً این روان شناسی زیستی است که جالب ترین موضوع است. 
متأسفانه به راحتی آنقدر درگیر به خاطر سپردن حقایق می شوید، 
تصویر  این  اینجا،  در  می دهید.  دست  از  را  گسترده  تصویر  که 
گسترده، حیرت آور و عمیق است: فّعالیت مغزی شما، همان ذهن 
شما است. امیدوارم که خوانندگان این کتاب، حّتی پس از اینکه 
در  را  گسترده  تصویر  این  کردند،  فراموش  را  جزئیات  از  برخی 

خاطر داشته باشند.
هر فصل، از واحدهای یادگیری تشکیل شده است؛ هر واحد 
یادگیری با یک مقّدمه شروع و با یک خالصه به پایان می رسد. 
این سازماندهی به اساتید کمک می کند به جای اینکه برای هر 
هفته کّل فصل را در نظر بگیرند، بخشی از فصل را برای هر روز 
تعیین کنند. این واحدهای یادگیری را می توان با ترتیب متفاوتی 
نیز تدریس کرد. البته کل فصل های کتاب را نیز می توان با ترتیب 

متفاوتی تدریس کرد.
زمینة  در  خواننده  که  است  این  من  پیش فرض 
روان شناسی و زیست شناسی پیش زمینة اّولیه را دارد و کلماتی 
ژن،  پستاندار،  مهره دار،  تقویت،  کالسیک،  شرطی سازی  مانند 
همچنین  می کند.  درک  را  میتوکندری  و  سلول،  کروموزوم، 
در  شیمی  دورة  یک  کتاب  این  خوانندگان  می کنم  پیشنهاد 
شیمی  زمینة  در  که  افرادی  باشند.  گذرانده  را  دبیرستان  حد 
 A پیوست  از  می توانند  دارند،  ضعیفی  حافظة  یا  پیش زمینه 
نام  به  مجموعه ای  به  نویسنده  اینجا  ]در  بگیرند.  کمک 

کمک  کتاب  این  آموزش  به  که  می کند  اشاره   MindTaP
می کند. با توجه به احتمال عدم امکان استفاده از آن در ایران، 

نمی شود[ ترجمه  این قسمت 

تغییرات این ویرایش
یکی از ویژگی های این ویراست، مجموعه ای از سؤاالت مروری 
دارد.  قرار  یادگیری  واحد  هر  انتهای  در  که  است  چندگزینه ای 
سازماندهی  در  زیادی  تغییرات  حاضر  ویراست  این،  بر  عالوه 
حوزة  در  سریع  پیشرفت های  بتواند  تا  است  داشته  محتوا  و 
بیش  شامل  تغییرات  این  کند.  منعکس  را  زیستی  روان شناسی 
از 600 منبع جدید می شود که بیش از 85 درصد از آنها مربوط 
به سال 2011 به بعد است. همچنین در این ویراست بسیاری از 
از  بازنگری قرار گرفته اند. در این جا به چند مورد  تصاویر مورد 

تغییرات قابل توجه اشاره می شود:
واحد یادگیری مربوط به ژنتیک و تکامل رفتار از فصل نخست به 
فصل مربوط به نمو )فصل 4( جابجا شده است. بقیة فصل 
نخست )مقدمه ای بر این رشته، مفهوم یگانگی ذهن ـ بدن، 
عنوان  تحت  اکنون  غیره(  و  حیوانی،  پژوهش های  اخالق 
»مقدمه« قرار گرفته است. بخش مقدمه مختصر است، اما 
به اعتقاد من مهم است. به خصوص به قسمت »سه نکته از 

کتاب که باید به خاطر سپرد« توجه کنید. 
اکنون  بود،  سیناپس ها  فصل  در  قبال  که  اعتیاد  مورد  در  بحث 
)فصل  روانشناختی  اختالالت  در فصل  یادگیری  واحد  یک 
14( است. مطالب مربوط به نحوة اثرگذاری داروها در واحد 
شده  گنجانده   )2 )فصل  سیناپس ها  فصل  از  دوم  یادگیری 

است. 
اپتوژنتیک  بحث روش  پژوهش(  و روش های  )آناتومی   3 فصل 
که در علوم اعصاب   رفته رفته اهمیت بیش تری می یابد را 
شرح داده است. در این ویراست بحث fMRI با مثال های 
جدید و تأکید واضح تری در مورد این مسئله آمده است که 
در مورد نتیجه گیری های حاصل از fMRI احتیاط بیش تری 

مورد نیاز است. 
دارای  اکنون  شکل پذیری(  و  تحول،  تکامل،  )ژنتیک،   4 فصل 



22           روان شناسی زیستی

بخش کوتاهی در مورد تکامل مغز است. حال، بحث تکامل 
رفتاری با پذیرش این موضوع همراه است که گاهی انتخاب 
گروهی امکان پذیر است. در بحث نورون های جدید در مغز 
بزرگساالن، سندرم الکل جنینی، و تغییرات مغز در بزرگسالی 

بروزآوری های مهمی صورت گرفته است. 
ابتدایی تغییر سازمان داده است تا  فصل 5 )بینایی( در قسمت 
بر این نکتة اساسی که یک سوم از دانشجویان حتی گاهی 
روان شناسی  و  ادراک،  فیزیک،  دروس  گذراندن  از  پس 
باشیم:  داشته  بیش تری  تأکید  نمی شوند  متوجه اش  زیستی 
می شود،  چشمانمان  وارد  نور  که  می بینیم  دلیل  بدین  ما 
نه به خاطر این که ما پرتوهای بینایی از چشممان ساطع 
می کنیم! در این فصل همچنین توصیف مربوط به تفاوت 
میان مسیرهای شکمی و پشتی مورد بازنگری قرار گرفته 

است. 
فصل 6 )سیستم های حسی دیگر( در یک بخش جدید به نقش 
توجه در افت شنوایی و مطالعة جدیدی می پردازد که نشان 
می دهد برخی افراد با بازی با آهن رباهای رنگی یخچال در 

زمان کودکی دچار حس آمیزی می شوند.
فصل 7 )حرکت( در بخش مربوط به عقده های پایه مورد بازنگری 
اساسی قرار گرفته است تا بر نقش آنها در انگیزش حرکت 

تأکید شود.
این  مورد  در  جدیدی  بخش  مثلی(  تولید  )رفتارهای   10 فصل 
رفتارهای  بر  جنسی  هورمون های  چگونه  که  دارد  موضوع 
غیرجنسی تأثیر می گذارند. بخش مربوط به تأثیرات محرک 
انسان ها  و  جوندگان  بر حسب  که  این  جای  به  هورمون ها 
تقسیم بندی شود، بر اساس مردان در برابر زنان سازماندهی 

شده است.
و  شده  بازنگری  بحث  با  هیجانی(  )رفتارهای   11 فصل 
و  هیجان  میان  ارتباط  مورد  در  یافته ای  تجدیدسازمان 
با  جدیدی  بخش  می شود.  آغاز  خودمختار  برانگیختگی 
این عنوان افزوده شده است: »آیا انسان ها تعداد محدودی 
هیجان اصلی دارند؟« بحث گسترش یافته ای در مورد تثبیت 
مجدد، این موضوع را به احتمال تسکین ترس های آموخته 

شده مرتبط می سازد. 
قسمت  چند  در  حافظه(  و  یادگیری  )زیست شناسی   12 فصل 
توضیح  آن  در  و  است،  کرده  پیدا  متفاوتی  سازماندهی 
یادگیری  در   پایه  عقده های  نقش  مورد  در  کامل تری 

احتماالتی ارائه شده است. 

فصل 13 )کارکردهای شناختی( واحد یادگیری مختصر جدیدی 
دارد که به علوم اعصاب اجتماعی می پردازد. عالوه بر این، 
بحث جدیدی در مورد چیزی دارد که مایکل گازانیکا آن را 
»مفّسر« می نامد، که عبارت است از تمایل نیمکرة چپ به 
پدیدآوری تبیین و توضیحات درست یا غلط برای رفتارهای 
نیز  هشیاری  به  مربوط  بحث  سازماندهی  ناهشیار.  از  متأثر 

تغییر کرده است. 
در  جدیدی  یادگیری  واحد  روانشناختی(  )اختالالت   14 فصل 
مورد  در  جدید  کوتاه  یادگیری  واحد  یک  و  اعتیاد  مورد 
اختالالت طیف اوتیسم دارد. واحدهای یادگیری افسردگی و 

اسکیزوفرنی از جنبه های زیادی بروزآوری شده اند. 

تقدیر و تشّکر
آنها  بگویم:  چیزی  رشته  این  پژوهشگران  دربارة  دهید  اجازه 
حیرت آوری  همکاری  درسی  کتاب های  نویسندگان  با  معمواًل 
دارند. بسیاری از همکارانم نظرات و پیشنهادهای سودمندی برایم 
ایالتی  دانشگاه  و  ویزفیلد  ِگلِن  از  ویژه ای  تشّکر  من  فرستادند. 

واین دارم.
تهیة  برای  زیر  صاحب نظران  که  سودمندی  نظرات  بابت  از 
ویراست دوازدهم این کتاب ارائه کردند، سپاسگزای می کنم: جان 
آلدن از دانشگاه لیپسکام؛ جرمی کوهن از دانشگاه خاویر لوئیزیانا؛ 
آیلند  استیتن  کالج  از  نیویرث  لورنز  و  لی؛  دانشگاه  از  فیشر  رابرت 

.)CUNY(
را  کتاب  این  که  هستم  اساتیدی  مفید  نظرات  قدردان  من 
بررسی کردند؛ همچنین از همة کسانی که در زمینه یابی شرکت 
کرده بودند، سپاسگزارم. این زمینه یابی باعث شد تا ما به اطالعات 

ارزشمندی در مورد مسائل مربوط به این درس، دست یابیم.

اسامی افرادی که در تهیة متن نقش داشته و آن 
را نقد و بررسی کرده اند:

مدیر تولید آثار من، تیموتی ماتری، تا جایی که می توانست کمک 
این ویراست باب جوکا  بود. ویراستار تحولی من در  و پشتیبانم 
بود که با دقت این پروژة پیچیده را سرپرستی کرد. من برای او 
کمال احترام و قدردانی را دارم. جیل تراوت نظارت بر تولید این 
است.  مهّمی  کار  کتابی  چنین  برای  که  داشت،  عهده  به  را  اثر 
قابلیت های هنری چشمگیر ورنون بوئز به عنوان مدیر هنری این 
تولید  مدیر  اقبال،  ثامن  کرد.  جبران  مرا  مطلق  بی هنری  کتاب، 
محتوای این اثر، مرحلة تولید ویراست دوازدهم را با مهارت زیاد 
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برای  که  بود  مجّوزها  امور  مسئول  هال  بریتنی  کرد.  سرپرستی 
کتابی مثل این، کاری اساسی است. کارلی برگر مدیریت تصاویر 
تصاویر  از  من  اندازة  به  هم  شما  امیدوارم  داشت؛  عهده  به  را 
مجموعة  در  تیم  اعضای  سایر  از  ببرید.  لّذت  کتاب  این  جدید 
جمله  از  می کنم  تشکر  همکاری هایشان  برای  سنگیج  آموزشی 
مسئول  توکاتین،  یاسین  اجرایی؛  بازاریابی  مدیر  ملیساالرمون، 
تدوین رسانه ای؛ و نیکول ریچاردز، دستیار تولید. بسیار خوشبخت 
بوده ام که هیتر مک الوین نسخه ویرایی این اثر را به عهده داشته 
است. همة این افراد، همکارانی عالی و بی نظیر بودند، و از همة 

آنها بی اندازه سپاسگزارم.

من از همسرم، جو الن که روحیه ام را باال نگه داشت، و از 
دلگرمی هایش  و  حمایت ها  بابت  گیالن  داگالس  گروهم،  مدیر 
ایده های  و  بحث ها  خاطر  به  هم  سم  پسرم،  از  متشّکرم؛ 

بینش آفرین اش در مورد کارکرد مغز تشّکر ویژه ای دارم.
من پذیرای کلیه مکاتبات هم از طرف دانشجویان و هم از 

طرف اساتید هستم. نامه های تان را به این آدرس بفرستید:
James W. Kalat, Department of Psychology, 
Box 7650, North Carolina State University, 
Raleigh, NC 27695–7801, USA. E-mail: 
james_kalat@ncsu.edu
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رئوس مطالب
رویکرد زیست   شناختی به رفتار

توجیه زیست   شناختی رفتار
فرصت   های شغلی

استفاده از حیوانات در تحقیقات
در خاتمه: مغز شما و تجربة شما

اهداف یادگیری
پس از مطالعة این مقدمه، انتظار می   رود بتوانید:

مسئلة ذهن- مغز را به اختصار بیان کرده . 1
یکدیگر  با  را  دوگانه   نگری  و  یگانه گری  و 

مقایسه کنید.
سه نکتة اصلی که الزم است از این فصل . 2

به خاطر داشته باشید را فهرست کنید.
روان   شناختی، . 3 تبیین   های  از  یک  هر  برای 

رفتار  برای  کارکردی  و  تکاملی،  تکوینی، 
مثال   هایی را ارایه کنید.

با . 4 تحقیق  در  اخالقی  مسائل  مورد  در 
حیوانات آزمایشگاهی بحث کنید.

اغلب گفته می   شود که آدمی، در میان حیوانات، موجودی بی   همتا است. بهتر است قبل از 
پرداختن به بحث اصلی، نگاهی به اصطالح »بی   همتا« داشته باشیم. این کلمه در این جمله، 
دارای دو معنی با کمی تفاوت است. یک معنی ممکن است این باشد که انسان به طور قابل 
توجهی، موجودی متفاوت است- یعنی او شبیه هیچ حیوان دیگری نیست. البته این معنای 
درستی است. همچنین این مسئله در مورد همه حیوانات دیگر درست است: تمام گونه   ها و 
حتی یکایک افراد از این نقطه نظر منحصر به فرد و بی   همتا هستند. اما این کلمه اغلب در یک 
مفهوم کاماًل مطلق نیز به کار برده می   شود: انسان آنقدر متفاوت است، آنقدر تفاوت اساسی )از 
هر جهت( دارد که هیچ چیزی نمی تواند شکاف میان او و حیوانات را پر کند- او در مجموع 
موجود جدیدی است. استفاده از این مفهوم، به صورت مطلق، از نظر علمی کاماًل بی   معنا است. 
استفاده از واژه مذکور بیانگر و ترغیب   کننده حس خودپسندی آدمی است و به خودخواهی 
و مغلوب کردن حیوانات منجر می   شود، زیرا بر این فرض بنا شده است که حتی جستجوی 

ریشه   های حیوانی آدمی کاری بیهوده است، این نوعی پیش   داوری است. 
نیکو تینبرگن )1973، صفحه 161(  

حیوانات  و  انسان ها  ذهن«  درون  به  »دستیابی  مقابل:  شکل صفحة 
برای درک چگونگی تفکر و احساس آنها وسوسه انگیز است. در مقابل، 
روان شناسان زیستی تالش می کند تا رفتار را برحسب فیزیولوژی، رشد، 

تکامل و کارکرد آن تبیین کنند.

 کلیات و 
مقدمهمسایل اساسی

و  کنش   ها  و  می پردازند  رفتار  حیوانی  ریشه   های  مطالعه  به  زیستی  روان شناسان 
تجارب انسان را با فیزیولوژی و ژنتیک مرتبط می   دانند. در این فصل، به بررسی 
نقش   های  مغز،  و  میان ذهن  ارتباط  می   پردازیم:  اصلی  درون   مایه  و  موضوع  سه 
طبیعت و تربیت، و اصول اخالقی پژوهش. همچنین به اجمال، فرصت   های شغلی 

در این رشته و رشته   های مرتبط را مورد مالحظه قرار خواهیم داد.
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رویکرد زیست   شناختی به رفتار
از بین همه سؤاالتی که مردم می   پرسند، دو مورد از آنها از همه 
عمیق   تر و دشوارتر است. یکی از این سؤاالت مربوط به فیزیک و 

دیگری مربوط به رابطة فیزیک و روان شناسی است.
مطرح  گونه  بدین  را  سؤال  اولین   )1784( الیبنیتز  گاتفرید 
نباشد، یک چیزهایی  اینکه هیچ چیزی  به جای  کرد که: »چرا 
هست؟«. به    نظر می   رسد حالت پیش    فرض یا اولیه، هیچ چیز 
نبودن باشد. واضح است که جهان- یا هر کس یا هر چیزی که 

جهان را آفریده است- باید خود- آفریده شده باشد.
پس ... چگونه این اتفاق افتاد و کسی خودش را آفرید؟ 

این سؤال شدیداً گیج   کننده است، اما سؤالی که زیرمجموعة 
آن است، برای بررسی مناسب   تر است: حال که جهان وجود دارد، 
اساسًا  می توانست  ما  جهان  آیا  است؟  خاص  این شکل  به  چرا 
با  الکترون   هایی  متفاوت باشد؟ جهان ما، پروتون   ها، نوترون   ها و 
چهار  دارای  جهان،  دارد.  الکتریکی  بار  و  جرم  از  خاصی  میزان 
الکترومغناطیس، نیروی هسته   ای  بنیادین است- گرانش،  نیروی 
قوی، و نیروی هسته   ای ضعیف. اگر هر کدام از این ویژگی   ها به 

شکل دیگری بود، چه اتفاقی می   افتاد؟
متخصصین از دهة 1980 و در شاخه   ای از علم فیزیک که 
این  ریاضیاتی  اثبات  به  شروع  می   شود،  نامیده  ریسمان  نظریة 
موضوع کردند که این جهان، تنها جهانی است که می توانست 
وجود داشته باشد. موفقیت در این کار، می توانست از لحاظ نظری 
رسیدند  نتیجه  این  به  آنها  که  افسوس  اما  باشد،  رضایت   بخش 
که این جهان، تنها جهانی نیست که می توانست باشد. جهان، 
بسیار  فیزیک  قوانین  و  گوناگون  بسیار  شکل   های  بود  ممکن 
می توانست  گوناگون  شکل  تعداد  چه  باشد.  داشته  گوناگونی 
داشته باشد؟ عدد 1 را تصور کنید که بعد از آن حدود 500 صفر 
بیاید که این عدد، برآورد پایینی از تعداد حاالتی است که جهان 

می توانست داشته باشد.
آنها  از  تعداد  چه  در  ممکن،  جهان   های  همة  بین  از 
می توانست حیات به وجود بیاید؟ خیلی کم. موارد زیر را در نظر 

بگیرید )دیویس، 2006(:
اگر نیروی گرانش ضعیف   تر بود، مواد به صورت ستاره   ها و  ■

سیارات، متراکم نمی   شدند. اگر این نیرو قوی   تر بود، ستاره   ها 
به صورت درخشان   تری می   سوختند و از سوختشان به قدری 
سریع استفاده می   کردند که حیات نمی توانست تکامل یابد.

درون  ■ پروتون   های  بود،  قوی   تر  الکترومغناطیسی  نیروی  اگر 
یک اتم با نیروی چنان زیادی یکدیگر را دفع می   کردند که 

شکل 1- م. مولکول آب
به دلیل زاویة بین هیدروژن، 
یک  هیدروژن،  و  اکسیژن 
مثبت   تر  آب  مولکول  سِر 
و سر دیگر، منفی   تر است. 
بار  اختالف  دقیق  میزان 
می   شود  موجب  الکتریکی 
آب  مولکول   های  که 
کنند-  جذب  را  یکدیگر 
درست با قدرتی کافی برای 

اینکه مایع باشد.

اتم   ها از هم می   پاشیدند.
در ابتدا فقط هیدروژن وجود داشت. عناصر دیگر با هم   جوشی  ■

این  شدن  خارج  راه  تنها  گرفتند.  شکل  ستارگان  درون  در 
عناصر جدید از ستاره   ها و قرار گرفتن در سیارات )مثل زمین(، 
برای یک ستاره این است که مانند یک ابرنواختر منفجر شود 
هسته   ای  نیروی  اگر  بفرستد.  کهکشان  به  را  محتوایش  و 
بود،  ذره ضعیف   تر  یک  چه  و  قوی   تر  ذره  یک  چه  ضعیف 

ستاره نمی توانست منفجر شود.
نیروی  ■ به  الکترومغناطیسی  نیروی  دقیق  نسبت  دلیل  به 

هسته   ای قوی، هلیوم )عنصر 2 در جدول تناوبی( و بریلیوم 
که  می شوند  ممزوج  یکدیگر  با  ستاره  درون  در   )4 )عنصر 
به  آسانی  به  تا  می   سازد  قادر  را  عناصر  این  موضوع  این 
برای  کربن  می دانیم،  که  طور  همان     و  شوند  تبدیل  کربن 
آن  شناخت  بدون  حیات،  از  )صحبت  است  حیات، ضروری 
نیروی  یا  الکترومغناطیسی  نیروی  اگر  است(.  دشواری  کار 
جهان  بودند،  متفاوت   )%1 از  )کمتر  اندکی  قوی  هسته   ای 

تقریبًاً هیچ کربنی نداشت.
گرانش  ■ نیروی  از  قوی   تر  برابر،   1040 الکترومغناطیس  نیروی 

است. اگر گرانش، ذره   ای نسبت به نیروی الکترومغناطیسی 
اندکی  نیرو  این  اگر  نمی   شدند.  ایجاد  سیارات  بود،  قوی   تر 

ضعیف   تر بود، سیارات تنها از گازها تشکیل می   شدند.
چرا آب )H2O(، مایع است؟ سایر مولکول   های سبک مانند  ■

گاز  همواره  متان  و  اُزُن  اکسید،  نیتریک  کربن   دی   اکسید، 
بگیرند.  قرار  پایین  شدت  به  دمای  در  اینکه  مگر  هستند، 
را به   104/5 ° زاویه  در مولکول آب، دو یون هیدروژن یک 
وجود می   آورند )شکل 1-م(. در نتیجه، یک سِر مولکول آب، 
الکتریکی  بار  آن،  دیگر  سر  و  مثبت  اندکی  الکتریکی  بار 

+ 
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شکل 2- م. دو نما از مغز انسان
مغز، بخش   ها و مناطق فرعی بسیاری دارد. منطقه   های مشخص شده روی شکل، تعداد کمی از مناطق اصلی سطح مغز را نشان می   دهند.

است  کافی  الکتریکی  بار  اختالف  این  دارد.  منفی  اندکی 
جذب  را  یکدیگر  الکتریکی  صورت  به  آب  مولکول   های  تا 
کنند. اگر آنها یکدیگر را ذره   ای کمتر جذب می   کردند، همة 
آب   ها گاز )بخار( می   شدند. اما اگر مولکول   های آب، یکدیگر 
آب همواره جامد  بیشتر جذب می   کردند،  قدرت  با  را کمی 

)یخ( می   شد.
به طور خالصه، جهان می توانست به طرق بسیار گوناگونی 
باشد، و تقریبًاً در همة این طرق، پدیدایی حیات غیرممکن بود. 
اتفاق باشد. )چه  چرا جهان این گونه است؟ شاید این تنها یک 
طریقی  به  هوشمند،  عامل  یک  شاید  یا  نه؟(  خوش   شانسیم، 
وضوح  به  فرضیه،  این  باشد.  کرده  هدایت  را  جهان  شکل   گیری 
میان  احتمال سوم، که در  از دسترس علوم تجربی است.  خارج 
از  این است که تعداد بسیار زیادی  فیزیک   دانان پرطرفدار است، 
جهان   ها )شاید بی   نهایت جهان( واقعًا وجود دارد، و ما البته، فقط 
یابیم.  دربارة جهانی اطالع داریم که در آن می توانستیم تکامل 
آن فرضیه نیز کاماًل از دسترس علوم تجربی خارج است، زیرا ما 
اطالعاتی دربارة سایر جهان   ها نمی توانیم داشته باشیم. آیا هرگز 
خواهیم دانست که چرا جهان بدین گونه است؟ شاید بله و شاید 

نه، اما این سؤالی جذاب است.
در آغاز سخن، از دو سؤال عمیق، اما دشوار یاد کردم. سؤال 
نحوة  که  می   شود  نامیده  بدن  ذهن-  یا  مغز  ذهن-  مسئلة  دوم 
به  می دهد.  قرار  پرسش  مورد  را  مغزی  فعالیت  با  ذهن  ارتباط 
عبارت دیگر: با توجه به اینکه جهان از ماده و انرژی تشکیل شده 

تصور  می توانیم  ما  دارد؟  وجود  هشیاری  مثل  چیزی  چرا  است، 
کنیم که چگونه مواد در کنار هم قرار گرفته   اند تا مولکول   ها را 
تشکیل دهند، و چگونه انواع خاصی از ترکیبات کربنی در کنار 
هم قرار گرفته   اند تا نوع ساده و اولیه   ای از حیات را به وجود آورند، 
حیواناِت  تا  است  یافته  تکامل  حیات  از  ساده  نوع  این  و سپس 
دارای مغز و رفتارهای پیچیده را پدید آورد. اما چرا برخی از انواع 

فعالیت های مغزی هشیارانه است؟
تاکنون، هیچ کس توجیه متقاعدکننده   ای در مورد هشیاری 
مفهوم  کردند  پیشنهاد  دانشمندان  از  چندی  است.  نداده  ارایه 
دنت،  )چرچلند، 1986؛  بگذاریم  کنار  ُکل  به  را  یا ذهن  هشیاری 
دادن،  پاسخ  جای  به  پیشنهاد،  این  که  می   رسد  نظر  به      .)1991
 )1977( رنش  و   )2007( چالمرز  می کند.  پاک  را  مسئله  صورت 
به عنوان خاصیت  را  این کار، هشیاری  به جای  پیشنهاد کردند 
اساسی ماده در نظر بگیریم. خاصیت اساسی، خاصیتی است که 
به عنوان مثال، جرم  داد.  تقلیل  به چیز دیگری  را  نمی توان آن 
به  شاید هشیاری هم  اساسی هستند.  الکتریکی خاصیت  بار  و 

همین صورت باشد.
اما این پاسخ، رضایت   بخش نیست. نخست، اینکه هشیاری 
مانند خاصیت   های اساسی دیگر نیست. مواد همواره جرم دارند، 
جایی  تا  دارند.  الکتریکی  بار  همواره  الکترون   ها  و  پروتون   ها  و 
که می توان گفت، هشیاری تنها در قسمت   های معینی از انواع 
از  برخی  در  تنها  و  رخ می دهد-  از سیستم   های عصبی  خاصی 
اوقات هشیاری وجود دارد و در هنگامی که در خواب بدون رؤیا 
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هر  نامیدن  این،  از  گذشته  ندارید.  هشیاری  هستید،  کما  در  یا 
چیزی به عنوان خاصیت اساسی، راضی   کننده نیست، حتی جرم 
یا بار الکتریکی. اظهار اینکه جرم، خاصیت اساسی است، بدین 
بدین معنا  بلکه  ندارد،  برایش وجود  معنا نیست که هیچ دلیلی 
از جستجوی دلیل برایش صرف   نظر کرده   ایم. و در  است که ما 
واقع، فیزیک   دانان معاصر، از این کار صرف   نظر نکرده   اند. آنها در 
را بر حسب بوزون هیگز و سایر  الکتریکی  بار  تالش   اند جرم و 
اینکه هشیاری،  اظهاِر  کنند.  تبیین  تشکیل   دهندة جهان  عناصر 
خاصیتی اساسی است بدین معنا می تواند باشد که از شرح دادن 
آن صرف   نظر کرده   ایم. مطمئنًا هنوز برای صرف   نظر از این کار، 
بسیار زود است. شاید پس از اینکه ما تا جایی که ممکن است 
درخشان  بینش  این  به  کسی  آموختیم،  عصبی  سیستم  دربارة 
دست یافت و همه چیز را در مورد هشیاری فهمید. حتی اگر این 
اتفاق هم نیفتد، تحقیقات به ما چیزهای بسیاری خواهد آموخت 

که برایمان سودمند و جالب هستند.

رشتة روان شناسی زیستی
مکانیزم   های  مطالعه  از  است  عبارت  زیستی  روان شناسی 

شکل 3- م. نورون   ها با بزرگنمایی زیاد
مغز از سلول های اختصاصی تشکیل شده است که نورون و گلیا نامیده 

می شوند.

تقریبًاً  واژه  این  تجربه.  و  رفتار  تحولی  و  تکاملی  فیزیولوژیکی، 
روان   زیست   شناسی،  روان شناسی،  زیست-  واژه    های  با  مترادف 
واژه  است.  رفتاری  اعصاب  علوم  و  فیزیولوژیک  روان شناسی 
روان شناسی زیستی بر این هدف تأکید می کند که زیست   شناسی 
تنها  نه  اعصاب  علوم  شود.  مرتبط  روان شناسی  موضوع   های  با 
شاخه  این  بلکه  می   پردازد،  رفتار  با  مرتبط  موضوعاِت  بیشتِر  به 

جزئیات بیشتری در مورد آناتومی و شیمی دارد.
است،  مطالعاتی  رشتة  یک  تنها  نه  زیستی  روان شناسی 
است  معتقد  رویکرد  این  می   شود.  محسوب  دیدگاه  یک  بلکه 
بدین  هستیم،  معینی  مغزی  مکانیزم   های  دارای  ما  که  آنجا  از 
ترتیب فکر و عمل می   کنیم. و از آنجا که حیوانات قدیمی با این 
به حیواناتی  بهتری تسبت  تولیدمثل  و  مانده   اند  زنده  مکانیزم   ها 
داشته   اند که مکانیزم   های دیگری داشته   اند، این مکانیزم   ها در ما 

تکامل یافته اند.
بیشتر موضوع   های روان شناسی زیستی به کارکردهای مغز 
)آنچه  باال  از  را  انسان  از مغز  مربوط است. شکل 2- م نمایی 
که علم آناتومی به آن: نمای پشتی می   گوید( و از پایین )نمای 
مشخص  آنها  اسامی  که  نواحی   ای  می دهد.  نشان  شکمی( 
این  مطالعه  در  شما  قدر  هر  که  هستند  بخش   هایی  شده اند، 
کتاب پیش بروید، با آنها آشنایی بیشتری پیدا خواهید کرد. با 
نگاهی به مغز می توان مناطق فرعی را به    طور مجزا مشخص 
کرد. در سطح میکروسکوپی، ما دو نوع سلول را خواهیم یافت: 
که  هستند  سلول   هایی  نورون   ها،  گلیا.  و  م(   -3 )شکل  نورون 
پیام   های عصبی را به سایر نورون   ها یا ماهیچه   ها و غدد انتقال 
هم  با  اندازه  و  شکل  کارکردی،  نظر  از  نورون   ها  این  می   دهند. 
کاماًل متفاوت هستند. گلیاها معمواًل از نورون   ها کوچک   ترند و 
کارکردهای زیادی دارند، اما قادر نیستند اطالعات را در فواصل 
»به  گلیاها  و  نورون   ها  فعالیت  دهند.  انتقال  طوالنی  بسیار 
تجربه  و  رفتار  تولید  برای  زیادی  امکانات  ایجاد  باعث  نحوی« 
برای شرح  پژوهشگران  این کتاب در مورد تالش   های  می   شود. 

دقیق واژة »به نحوی« است.

سه نکته از کتاب که باید به خاطر سپرد
ارائه می کند. چند  را  از اطالعات واقعی  این کتاب حجم زیادی 
سال بعد، چه مقدار از آنها را به خاطر خواهید داشت؟ اگر آیندة 
شغلی شما در زمینة روان شناسی، زیست شناسی، یا پزشکی باشد، 
استفاده خواهید  این مطالب  از  زیادی  از حجم  احتماال همچنان 
کرد. در غیر این صورت، به ناچار بسیاری از این حقایق را فراموش 
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پژوهشگران به بحث در مورد اینکه خمیازه کشیدن به چه کار می آید، 
ادامه می   دهند. مکانیسم   های مغزی رفتارهای زیادی را تولید می کنند که 

بدون اینکه لزوماً علتشان را بدانیم آنها را انجام می دهیم.

)اگرچه گهگاه در مورد پژوهش های جدید مطالبی  خواهید کرد 
خواهید خواند که محفوظه هایتان را بازیابی می کنند(. فارغ از این 
که چه مقدار از جزئیات را به خاطر خواهید آورد، توصیه می شود 

حداقل سه نکتة اصلی را همواره به یادگار داشته باشید:
به . 1 چیزی  که  هنگامی  می افتد.  اتفاق  شما  مغز  در  ادراک 

دستتان برخورد می کند، دست پیامی را به مغز ارسال می کند. 
شما آن را در مغزتان حس می کنید، نه در دستتان )حتی اگر 
دستی نداشته باشید، تحریک الکتریکی مغز می تواند همین 
مغز  با  ارتباطش  که  دستی  آورد.  فراهم  را  دست  از  تجربه 
قطع باشد، هیچ تجربه ای نخواهد داشت.( به همین ترتیب، 
هنگامی که چیزی را می بینید، تجربه در سر شما قرار دارد، 
ساطع  بینایی«  »پرتوهای  چشمانتان  از  شما  »آنجا«.  در  نه 
برایتان  اگر هم ساطع می کردید، فایده ای  نمی کنید، و حتی 

نداشت. فصل بینایی، این نکته را بیش تر باز می کند. 
و . 2 ذهنی  فعالیت  بگوییم،  می توانیم  کنون  تا  که  جایی  تا 

این  هستند.  جدایی ناپذیر  مغز  فعالیت  از  مشخصی  انواع 
یعنی  یگانه گری  است.  معروف  یگانه گری  به  جهت گیری 
)نقطة  است  شده  تشکیل  موجودیت  یک  از  فقط  جهان 
دوگانه نگری  است.  دوگانه نگری  جهت گیری  این  مقابل 
دیگر  جوهره ای  از  ماده  و  خاص  جوهرة  یک  ذهن  یعنی 
فیلسوفان  و  اعصاب  علوم  دانشمندان  همة  تقریبًا  است(. 
عدم  یا  پذیرش  می کنند.  حمایت  یگانه گری  جهت گیری  از 
پذیرش یگانه گری به خودتان بستگی دارد، اما دست کم باید 
یگانه گری و شواهد پشتیبان آن را درک کنید. بخش مربوط 
به هشیاری در این کتاب به طور مستقیم این موضوع را مد 
نظر قرار می دهد، اما هر چیزی که در این کتاب بیان شده 

است به نحوی با ارتباط میان ذهن ـ مغز در ارتباط است.
آنچه . 3 تبیین محسوب می شود و  آنچه  این که  باید در مورد 

را در  به طور مثال مطالعه ای  باشیم.  نیست، محتاط  تبیین 
نظر بگیرید که نشان می دهد در افراد افسرده برخی از نواحی 
به  یافته  این  آیا  دارند.  فعالیت کم تری  از حد متوسط  مغزی 
ما می گوید چرا افراد افسرده می شوند؟ خیر، این نتیجه گیری 
در  بیش تری  بسیار  مطالب  که  این  مگر  نیست،  صحیح 
افراد  پاهای  مثال،  یک  عنوان  به  بدانیم.  موضوع  این  مورد 
اما  دارند،  کم تری  فعالیت  افراد  سایر  به  نسبت  نیز  افسرده 
مطالعة  یک  نمی شوند.  افسردگی  موجب  غیرفعال  پاهای 
به  نسبت  افسرده  افراد  در  بگوید  ما  به  است  ممکن  دیگر 
سایرین برخی از ژن ها شایع تر است. آیا این موضوع افسردگی 
را تبیین می کند؟ پیش از این که بفهمیم این ژن ها چه کاری 
و  می کنند،  برقرار  تعامل  محیط  با  چگونه  می دهند،  انجام 
غیره، حتمًا باید از اغراق در مورد نتایج مطالعات پژوهشی مان 

اجتناب کنیم.

توجیه زیست   شناختی رفتار
توجیه   های مبتنی بر عقل سلیم از رفتار، اغلب به اهداف عمدی 
.......« یا  نظیر »او این کار را انجام داد، چون سعی می   کرد که 
...« اشاره دارند.  انجام داد، چون می   خواست که  این کار را  »او 
رفتارها  این  دانستِن  عامدانه  برای  استداللی  هیچ  ما  اغلب،  اما 
نداریم. یک پرنده چهار ماهه که برای اولین بار به جنوب مهاجرت 
در  می دهد.  انجام  را  کار  این  چرا  که  نمی   داند  قاعدتًا  می کند، 
تخم  از  و  می   نشیند  آن  روی  می کند،  تخم   گذاری  او  بعد،  بهار 
خود در برابر شکارچیان محافظت می کند و باز نمی   داند که چرا 
که  نمی   داند  همیشه  انسان  حتی  می دهد.  انجام  را  رفتارها  این 
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به چه دلیل برخی رفتارها از او سر می   زند، مثل خمیازه کشیدن 
می توانید  آیا  اما  می   کشید  خمیازه  و  می   خندید  شما  خندیدن؛  و 

بگویید که این رفتارها چه حاصلی دارند؟ 
زیست   شناختی  توجیه   های  سلیم،  عقل  توجیه   های  برخالف 
تکوینی  فیزیولوژیک،  می شوند:  تقسیم  طبقه  چهار  به  رفتار 
توجیه   .)1951 )تینبرگن،  کارکردی  و  تکاملی  آنتوژنتیک،  یا 
فیزیولوژیک، رفتار را به فعالیت مغز و سایر اندام ها مرتبط می کند. 
عنوان  به  دارد.  سروکار  بدن  ماشینی  فعالیت     با  توجیه  نوع  این 
هورمون   ها  که  بگیرید  نظر  در  شیمیایی  واکنش   های  به  مثال، 
مسیرهایی  به  و  بگذارند  اثر  مغز  فعالیت  بر  می   سازند  قادر  را 
را  عضالنی  انقباضات  مغز،  فعالیت  آنها  طریق  از  که  می   پردازد 

کنترل می کند.
واژه آنتوژنتیک ریشة یونانی دارد و به معنای منشأ )تکوین( 
یک  پیدایش  نحوة  توصیف  به  تکوینی  توجیه  است.  هستی 
ساختار یا رفتار می   پردازد. این نوع توجیه به توصیف اثرات ژن   ها، 
می   پردازد.  رفتار  شکل   گیری  در  آنها  تعامل  و  تجربیات  تغذیه، 
دوران  از  تدریج  به  تکانه   ها  بازداری  توانایی  مثال،  عنوان  به 
شیرخوارگی تا سنین نوجوانی رشد پیدا می کند و بیانگر رسش 

تدریجی قسمت   های پیشانی مغز است.
ساختار  یک  تکاملی  سابقه  بازسازی  به  تکاملی  توجیه 
همیشه  تقریبًاً  حیوان  یک  بارز  خصوصیات  می   پردازد.  رفتار  یا 
حیوان  آن  نیاکان  در  که  است  خصوصیاتی  شده  اصالح  شکل 
مثال،  عنوان  به  کارول، 2009(.  و  تابین،  )شوبین،  می   شود  یافت 
بال   های خفاش شکل اصالح شدة بازوها است، و تیغ   های جوجه 
تیغی شکل اصالح شدة موها هستند. در زمینة رفتاری، میمون   ها 
گهگاه از ابزارها استفاده می کنند، و در انسان ها تغییرات ظریفی 
در این توانایی   ها پدید آمده   اند که ما را قادر می   سازد حتی بهتر از 
میمون   ها از ابزار استفاده کنیم )پیترز و همکاران، 2009(. توجیهات 
تکاملی توجه را به شباهت   های رفتاری میان گونه   های وابسته به 

هم جلب می کند.
یا  ساختار  یک  چرا  که  است  آن  بیانگر  کارکردی  توجیه 
یافته است. در میان یک جمعیت  تکامل  این صورت  به  رفتار، 
کوچک و منزوی، یک ژن می تواند به صورت تصادفی از طریق 
مذکر  یک  مثال،  عنوان  به  یابد.  گسترش  ژنتیکی  تنوع  فرآیند 
ژن   هایی  از  اعم  ژن   های خود  زیاد، همه  فرزندان  تولید  با  غالب 
حتی  و  خنثی  ژن   های  و  کرده   اند  کمک  او  کردن  غلبه  به  که 
میان  در  که  ژنی  وجود  این  با  می کند.  پخش  را  مضر  ژن های 
در  حداقل  احتمااًل  دارد،  وجود  رایج  به    طور  بزرگ  یک جمعیت 

برای  است  ممکن  اگرچه  است،  کرده  ایجاد  مزایایی  گذشته، 
کارکردی  توجیه  یک  نباشد.  ضروری  آن  وجود  امروزی  محیط 
مزایای آن را مشخص می کند. به عنوان مثال، بسیاری از گونه   ها 
م(.   -4 )شکل  هستند  خود  محیط  با  هماهنگ  ظاهری  دارای 
می   شود  باعث  استتار  که  است  آن  مسئله  این  کارکردی  توجیه 
و جلب  سازد  پنهان  دید شکارچیان  از  را  بتواند خود  حیوان  که 
استفاده  استتار  جهت  رفتارشان  از  گونه   ها  از  برخی  نکند.  توجه 
مکزیک  در  که  دم   نواری  شاهین   های  مثال،  عنوان  به  می کنند. 
ایالت متحده زندگی می کنند، در  از جنوب غربی  و بخش   هایی 
را  خود  بال   های  پرواز  هنگام  و  می کنند  پرواز  کرکس   ها  میان 
هنگامی  می   دارند.  نگه  کرکس   ها  بال   های  وضعیت  در  درست 
فرار  ببینند،  را  شاهین  یک  پرندگان،  و  کوچک  پستانداران  که 
می کنند تا خود را پنهان کنند، اما آنها یاد گرفته   اند که کرکس   ها 
خطرناک  سالم  حیوانات  برای  کرکس   ها  چون  بگیرند،  نادیده  را 
شیوه  و  ظاهری  نظر  از  دم   نواری  شاهین   های  چون  اما  نیستند. 
پرواز با کرکس   ها شباهت دارند، طعمه به آنها توجه نمی کند و 
این امر شاهین   ها را قادر می   سازد تا به راحتی طعمه   های خود را 

شکار کنند )دبلیو، اس، کالرک، 2004(.
برای مقایسة این چهار نوع توجیه، توجه کنید چگونه همة 

آنها در مورد یک مثال یعنی آوازخوانی پرندگان کارایی دارند.

قمری   ها و کبوترها، برخالف سایر پرندگان، قادرند با پایین آوردن سرشان 
آب بنوشند )در حالی که سایر پرندگان، اول دهانشان را پر از آب می کنند 
و بعد سرشان را باال آورده و بعد آب را می   بلعند(. توجیه فیزیولوژزیک 
برای این رفتار، الگوی غیرطبیعی اعصاب و عضالت حلق این پرندگان 
است. توجیه تکاملی برای این رفتار، آن است که همه انواع کبوترها و 
قمری   ها، ظرفیت این نوع رفتار را دارند، چون ژن   های این رفتار را از اجداد 

مشترک خود به ارث برده   اند.
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 درنگ و بازبینی
توجیه تکاملی چه تفاوتی با توجیه کارکردی دارد؟. 1

پاسخ

1  . توجیه تکاملی بیان می کند که چه چیزی از چه 
چیزی تکامل یافته است. به عنوان مثال، انسان ها 
از نخستی   های ابتدایی   تر تکامل یافته اند و بنابراین 
ما ویژگی   های معینی داریم که از این نیاکان   مان به 
ارث برده   ایم، حتی اگر، ویژگی   های مذکور برای دنیای 
امروزی ما، سودی نداشته    باشند. توجیه کارکردی 
نشان می دهد که چرا چیزی سودمند بوده است و 

بنابراین از نظر تکاملی انتخاب شده است.

فرصت   های شغلی
روان شناسی  با  مرتبط  حرفه   ای  به  که  دارید  نظر  در  شما  اگر 
این  با  مرتبط  دارید. مشاغل  زیادی  گزینه   های  بپردازید،  زیستی 
حوزه به دو طبقه تقسیم می شوند: تحقیق و درمان. جدول 1- م 

به توصیف تعدادی از این زمینه   های شغلی می   پردازد.
دکترای  مدرک  به  نیاز  معمواًل  تحقیقاتی،  حوزه های 
رشته   های  سایر  یا  اعصاب  علوم  زیست   شناسی،  روان شناسی، 
ارشد  کارشناسی  یا  کارشناسی  مدارک  که  افرادی  دارند.  مرتبط 
کار  به  مشغول  تحقیقاتی  آزمایشگاه   های  در  می توانند  دارند، 
مذکور  آزمایشگاه   های  هدایت  و  سرپرستی  نمی توانند  اما  شوند، 
دکتری  مدرک  دارای  که  افرادی  از  بسیاری  بگیرند.  عهده  به  را 
)PhD( هستند، معمواًل در دانشگاه یا دانشکده مشغول به کار 
می شوند و در آنجا به تدریس و پژوهش می پردازند. سایر این افراد 
در آزمایشگاه   هایی که تحت پوشش دولت، شرکت   های دارویی یا 

سایر صنایع هستند، منحصراً به کارهای تحقیقاتی می پردازند.
روان شناسی  بالینی،  روان شناسی  شامل  درمانی،  حوزه های 
پیراپزشکی  رشته   های  و  پزشکی  مدرسه،  روان شناسی  مشاوره، 
نظیر فیزیوتراپی می شوند. این رشته   ها در گستره   ای از فعالیت های 
تخصصی عصب   شناسان )که منحصراً با اختالالت مغزی سروکار 
بالینی  روان شناسی  و  اجتماعی  مددکاری  تا تخصص   های  دارند( 
)که نیازمند شناخت نشانه   های احتمالی اختالل   های مغزی هستند 
تا بتوانند مراجع را به متخصص مناسب ارجاع دهند( قرار می   گیرند.

نوع توجیه         مثال آوازخوانی پرندگان

آوازخوان پرندگان در مغز از خاصی ناحیۀ
این لذا میکند. رشد تستوسترون تأثیر تحت
تولیدمثل، توانایی دارای نِر پرندگان در ناحیه
نسبتبهپرندگاننابالغوپرندگانمادهبزرگتر
قادر را بالغ نر پرندۀ مغزی، ناحیۀ این است.

میسازدکهآوازبخواند.

فیزیولوژیك

دربسیاریازگونهها،پرندۀنرجوانازطریقگوش
دادنبهآوازپرندگاننربزرگسال،آوازخواندنرایاد
میگیرد.ارائۀاینآواز،نیازبهمجموعۀمعینیاز
ژنهاوفرصتشنیدنآوازهایمناسبدرطول

دورهحیاتیاولیۀزندگیپرندهدارد.

تکوینی

مختلف، گونههای از خاصی جفتهای آواز
شباهتزیادیبهیکدیگردارد.بهعنوانمثال،
دوگونهازپرندگانساحلی-آبچلیكهایبیرد
وتلیلههایشکمسیاه،برخالفسایرپرندگان
ساحلیدرپالسهایمجزاآوازمیخوانند.این
دارای گونه دو هر که میدهد نشان شباهت

اجدادمشترکیبودهاند.

تکاملی

نر جنس تنها، پرندگان، گونههای اکثر در
فصل در تنها هم نر پرنده و میخواند آواز
آواز خودش قلمرو در فقط و تولیدمثل
از:جلب آوازعبارتاند میخواند.کارکردهای
شدن دور برای اخطار و ماده پرندگان توجه

سایرپرندگاننر.

کارکردی

شکل 4- م. اژدهای دریایی نوعی ماهی استرالیایی از گونه اسب 
و شبیه  میان گیاهان جلبکی زندگی می کند  دریایی است که در 
جلبک   ها است و معموالً مانند جلبک بدون هدف و به آرامی حرکت 

می کند. 
توجیه کارکردی این موضوع، آن است که شکارچیان احتمالی به ماهی   هایی 
که شبیه گیاهان غیرخوردنی هستند، توجّه نمی کنند توجیه تکاملی این 
است که اصالحات ژنتیکی در این ماهی   ها موجب گسترش یافتن زائده   های 

کوچک   تری شده است که در نیاکان این ماهی   ها وجود داشته   اند.
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جدول 1- م. | رشته   های تخصصی
شرحتخصص

مشاغلتحقیقاتی،بهطورمعمولنیازبهاخذمدرکدکترادارد.پژوهشگرانبهاستخدامدانشگاهها،بیمارستانها،شرکتهایحوزههایتحقیقاتی
داروسازیومؤسساتتحقیقاتیدرمیآیند.

بهمطالعهآناتومی،بیوشیمییافیزیولوژیدستگاهعصبیمیپردازد)ایناصطالِحگستردهشاملهریكاز5تخصِصمتخصصعلوماعصاب
بعدیمیشودوهمچنینتخصصهایدیگریهمدراینحوزهمطالعاتیقرارمیگیرند،کهدرفهرستزیرنیامدهاند(.

متخصصعلوماعصابرفتاری
)تقریباًًمعادلروان-زیستشناس،
زیستروانشناس،یاروانشناِس

فیزیولوژیكاست(

بهجستجووبررسیاینمسئلهمیپردازدکهچگونهکارکردمغزوسایراندامها،رفتارراتحتتأثیرخودقرارمیدهند؟

ازپژوهشهایمغزینظیرتهیهاسکنازفعالیتیاساختمانمغزبرایتحلیلوبررسیدانش،تفکروحلمسئلهدرمتخصصعلوماعصابشناختی
افراداستفادهمیکند.

ازآزمونهایرفتاریبرایتعیینتواناییهاوناتوانیهایافراددچارانواعمختلفآسیبمغزیاستفادهمیکندوتغییرعصبروانشناس
وضعیتاینافراددرطولزمانراموردبررسیقرارمیدهد.اکثرعصبروانشناسانترکیبیازدورههایآموزشیو

روانشناختیراگذراندهاند.آنهادربیمارستانهاودرمانگاههامشغولبهکارمیشوند.
تعدادضربانقلب،تعدادتنفس،امواجمغزیوسایرفرآیندهایبدنرااندازهگیریمیکندوبهبررسیچگونگیتغییراینمتخصصروان-فیزیولوژی

فرآیندهادریكفردنسبتبهفرددیگرویادریكفرددرموقعیتهایمختلفمیپردازد.
بهبررسیواکنشهایشیمیاییمغزمیپردازد.متخصصشیمیاعصاب
روانشناستطبیقی)تقریبًاً

معادلکردارشناس،یامتخصص
رفتارگراییحیوانیاست(

بهمقایسهرفتارگونههایمختلفمیپردازدوتالشمیکندتااینرفتارهارابهزیستگاهوشیوههایزندگیآنهامرتبط
سازد.

روانشناستکاملی)تقریباًًمعادل
زیستشناساجتماعیاست(

رفتارها،بهخصوصرفتارهایاجتماعینظیررفتارهایانسانرابهکارکردهایشانوهمچنینتنگناهایانتخابطبیعیکه
باعثتکاملآنهاشدهاندمربوطمیسازد.

دراکثرموارد،کارآنهاارتباطمستقیمیباعلوماعصابندارد.بااینحال،متخصصانبالینیاغلبنیازمنددرکیمکفیازحوزههایبالینیروانشناسی
علوماعصابهستندتابتوانندباپزشكمراجع،ارتباطبرقرارکنند.

نیازبهاخذمدرکدکترایادکتریروانشناسیدارد.روانشناسبالینیبهاستخدامبیمارستان،درمانگاه،مطبهایخصوصیروانشناسبالینی
یادانشکدههادرمیآیدوبهافرادمبتالبهمشکالتهیجانیکمكمیکند.

نیازبهاخذمدرکدکترایادکتریروانشناسیدارد.روانشناسمشاورهبهاستخدامبیمارستان،درمانگاه،مطبهایخصوصیروانشناسمشاوره
یادانشکدهدرمیآید.اوبهافراددرتصمیمگیریهایتحصیلی،شغلیوسایرمواردکمكمیکند.

نیازبهاخذمدرککارشناسیارشدیادکترادارد.اکثراینروانشناسانجذبسیستمآموزشمیشوند.روانشناسمدرسهروانشناسمدرسه
نیازهایآموزشیدانشآموزانرامشخصمیکند،برنامههاییبرایرفعنیازهایمذکورطراحیمیکندوبعدبهمعلمها

برایاجرایآنکمكمیکند.
کارطبابتمستلزماخذمدرکدکترایپزشکیبهعالوهچهارسالمطالعهوطبابتدردورۀتخصصیاست.پزشکان،حوزههایپزشکی

جذببیمارستانها،درمانگاهها،دانشکدههایپزشکیویامطبهایخصوصیمیشوند.برخیازاینافراد،عالوهبر
طبابتودرمانبیماران،بهکارهایتحقیقاتینیزمیپردازند.

بهمداوایافرادمبتالبهآسیبمغزییابیماریهایمغزیمیپردازد.عصبشناس
بهجراحیمغزمیپردازد.جراحاعصاب

بهافراددچارناراحتیهایهیجانییارفتارهایمشکلآفرینکمكمیکند.اوگاهیبهتجویزداروهاپرداختهویاازسایرروانپزشك
روشهایپزشکیاستفادهمیکند.

اینرشتهها،بهطورمعمول،مستلزممدرککارشناسیارشدیادرجاتتحصیلیباالترهستند.اینافراد،جذببیمارستانها،حوزههایپیراپزشکی
درمانگاهها،مطبهایخصوصیویادانشکدههایپزشکیمیشوند.

بهتدارکبرنامههایورزشیوسایردرمانهابرایکمكبهافرادمبتالبهمشکالتاعصابیاعضالت،دردیاهرمسئلهفیزیوتراپ
دیگریکهمنجربهاختاللحرکتیشدهباشد،میپردازد.

بهافرادکمكمیکندتاتواناییهایخودبرایانجامکارکردهایزندگیروزانهرامثالًپسازسکتهمغزیبهبودبخشند.کاردرمانگر
بهافرادکمكمیکندتابرمسائلخانوادگیوشخصیخودفائقآیند.فعالیتهاییكمددکاراجتماعیبافعالیتهایمددکاراجتماعی

روانشناسبالینی،همپوشانیدارد.
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از حیوانات در بسیاری از انواع مطالعات پژوهشی استفاده می   شود که برخی 
از آنها با رفتار و برخی دیگر با کارکردهای دستگاه عصبی سروکار دارند.

هر فردی که مشغول فعالیت در بخش تحقیقات است، باید 
معلومات خود را با توجه به تحوالت جدید به روز نگه دارد که این 
کار با شرکت در کنگره   ها، مشاوره با همکاران و مطالعه نشریه   های 
نشریه  عصب   شناسی،  نشریه  اعصاب،  علوم  نشریه  نظیر  علمی 
علوم اعصاب رفتاری، نشریه پژوهش های مغز، نشریه نیچر علوم 
اما  است.  میسر  عمومی  روان   پزشکی  بایگانی  نشریه  و  اعصاب 
اگر شما وارد رشته   های پیرامونی علوم اعصاب مانند روان شناسی 
فیزیوتراپی  یا  اجتماعی  مددکاری  مدرسه،  روان شناسی  بالینی، 
به  عمیقًا  نمی   خواهید  احتمااًل  صورت،  این  در  چطور؟  شوید 
مطالعة مقاالت نشریات تخصصی بپردازید، اما حتمًا می   خواهید 
در مورد تحوالت عمده به روز بمانید- حداقل تا اندازه   ای بتوانید 
شما  برآیید.  خود  پزشک  همکاران  با  مذاکره  پس  از  خوبی  به 
می توانید اطالعات زیادی را در مجله آمریکایی و علمی ذهن یا در 
http://www. وبگاه   هایی نظیر بنیاد دانا با آدرس الکترونیکی

dana.org پیدا کنید.

استفاده از حیوانات در پژوهش
برخی از مناقشه   های اخالقی غیرقابل توافق هستند. یکی از این 

شکل 5- م. مغز تعدادی از گونه   ها
و  متفاوت است، طرح کلی  تا گونه دیگر  از گونه   ای  اندازه مغز  اگرچه 

سازماندهی مغز در همه پستانداران یکسان است.

موارد سقط جنین است؛ مورد دیگر استفاده از حیوانات در تحقیق 
خیرخواهی  افراد  مناقشه،  طرف  هر  در  مورد،  دو  هر  در  است. 
هستند که اصرار دارند موضع آنها درست و اخالقی است. مجادله 
بر سر این نیست که افراد بد در برابر افراد خوب قرار گرفته   اند، 

بلکه مجادله بر سر این است که چه چیزی خوب است.

~ r ~L 
-=--- ~.\9 

" 
J,y, 

~ 

~ 
;;,.ol.9L 

'½} 

~ 



34           روان شناسی زیستی

دانشمندان  و  زیستی  روان شناسان  بیشتر  اینکه  به  توجه  با 
علوم اعصاب عمدتًا به مطالعه مغز انسان و رفتار آدمی عالقه   مند 
اینجا چهار  به مطالعه حیوانات می پردازند؟ در  آنها  هستند، چرا 

دلیل ارایه شده است:
هستند . 1 مشابه  گونه   ها  میان  در  رفتار،  زیربنایی  مکانیزم   های 

و گاه مطالعه آنها در گونه   های غیرانسانی آسان   تر است. اگر 
بخواهید دریابید که یک ماشین پیچیده چگونه کار می کند، 
می توانید این کار را با بررسی یک ماشین ساده   تر شروع کنید. 
موارد ساده   تر  از  رفتار  مغز-  ارتباط   های  یادگیری  برای  نیز  ما 
نظر  از  غیرانسانی،  مهره   داران  رفتار  و  مغز  می   کنیم.  شروع 
آناتومی و اصول شیمی شبیه به انسان هستند )شکل 5-م(. 
حتی نورون   های غیرمهره   داران و ارتباطات آنها مشابه نورون   ها 
اعصاب  روی  زیادی  تحقیقات  هستند.  ما  عصبی  ارتباط  و 
ماهی مرکب انجام شده است، چون اعصاب آنها ار اعصاب 
انسان ضخیم   تر هستند، وبنابراین مطالعه آنها آسان   تر است.

ما به مطالعه حیوانات به خاطر خود آنها عالقه   مندیم. انسان ها . 2
به    طور طبیعی، کنجکاو هستند. ما عاشق کسب دانش درباره 
اگر زندگی در هر  )البته  از دنیا هستیم  زندگی در هر جایی 
جای دنیا وجود داشته باشد(. به همین ترتیب، ما می   خواهیم 
تعقیب  را  حشرات  تاریکی  در  چگونه  خفاش   ها  که  بفهمیم 
می کنند، پرندگان مهاجر چگونه راهشان را از میان قلمروهای 
ناآشنا پیدا می کنند و ماهی   ها چگونه با هماهنگی کامل به 

   طور گروهی شنا می کنند.
را . 3 انسان  تکامل  نحوه  می   گیریم،  یاد  حیوانات  درباره  آنچه 

روشن   تر می کند. چگونه ما به مسیری که در حال حاضر در 
آن هستیم، رسیده   ایم؟چه چیزی ما را متفاوت از شامپانزه   ها و 
سایر نخستی   ها می کند؟ مغز نخستی   ها چرا و چگونه بزرگ   تر 
از سایر گونه   ها شده است؟ پژوهشگران با مقایسة گونه   های 

مختلف، به این سؤاالت پاسخ می   دهند.
اخالقی . 4 محدودیت   های  علت  به  خاصی،  آزمایش   های  در 

مثال:  برای  کرد.  استفاده  انسان ها  از  نمی توان  قانونی  یا 
موش   ها  مغز  سلول   های  درون  را  الکترودهایی  پژوهشگران 
ارتباط میان فعالیت مغزی  تا  و سایر حیوانات قرار می   دهند 
مواد  پژوهشگران  این  بر  عالوه  کنند.  مشخص  را  رفتار  و 
می   کشند،  بیرون  آن  از  یا  کرده  تزریق  مغز  به  را  شیمیایی 
این  می   دهند.  قرار  مطالعه  مورد  را  مغزی  آسیب  اثرات  و 
با  پژوهشگران  که  می   دهند  پاسخ  سؤاالتی  به  آزمایش   ها 
که  یابند  دست  آنها  پاسخ  به  نمی توانند  دیگری  روش  هیچ 

پزشکی  علم  پیشرفت  برای  که  می   شود  مواردی  شامل  این 
بسیار ضروری است. این موارد، مسئله اخالقی دیگری را نیز 
غیرقابل  انسان ها،  روی  تحقیقی  انجام  اگر  می کند:  ایجاد 
قبول است، آیا انجام همین آزمایش روی حیوانات را می توان 

پذیرفت؟ اگر چنین است، تحت چه شرایطی؟

 درنگ و بازبینی
از . 2 بسیاری  انجام  برای  زیستی  روان شناسان  دالیل 

پژوهش ها روی حیوانات را توضیح دهید.

پاسخ

2  . گاهی اوقات، مطالعه مکانیزم   های رفتاری در گونه   های 
غیرانسانی آسان   تر است. ما درباره حیوانات به خاطر 
خودشان کنجکاو هستیم. ما به مطالعه حیوانات 
می   پردازیم تا به تکامل انسان پی ببریم. کاربرد 
روش های خاصی روی انسان ها با اینکه امکان دارد 
به دانش مهمی منتهی شود، غیرقانونی یا غیراخالقی 

است.

در برخی موارد پژوهشگران فقط به مشاهده جانوران در طبیعت 
در زمان   های مختلف روز، فصول مختلف سال، تغییرات رژیم غذایی 
و غیره می پردازند. این روش ها مسائل اخالقی ایجاد نمی کنند. با 
این حال، در سایر آزمایش   ها از جمله بسیاری از مواردی که در این 
کتاب مورد بحث واقع شده اند، حیوانات در معرض آسیب مغزی، کار 
گذاشتن الکترودها، تزریق   های دارویی یا هورمونی و موارد دیگری 
قرار می   گیرند که مسلماً به نفعشان نیست. این واقعیت، هر فرد با 
وجدانی )از جمله دانشمندان( را آزار می دهد. با این وجود، آزمایش   های 
حیوانی برای تحقیقات پزشکی که به روش های پیشگیری یا درمان 
بیماری  شدید،  سوختگی   های  آبله،  سرخک،  دیابت،  فلج    اطفال، 
قلبی و سایر بیماری   های جدی، منتهی شده اند، ضروری هستند. 
انجام  تحقیقات  به  پزشکی  یا  فیزیولوژی  در  نوبل  جوایز  بیشتر 
شده روی حیوانات آزمایشگاهی اهدا شده است. امید به پیدا کردن 
روش هایی برای درمان یا پیشگیری از ایدز، بیماری آلزایمر، سکته 
مغزی و بسیاری از بیماری   های دیگر، به میزان زیادی به تحقیقات 
پزشکی  از حوزه های  بسیاری  در  تحقیقات  دارد.  بستگی  حیوانی 
پیشرفت  اصاًل  حیوانات،  از  استفاده  بدون  زیستی  روان شناسی  و 

نمی کنند یا با روندی بسیار ُکند پیشرفت می کنند.

= 
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درجات مخالفت
است.  متفاوت  بسیار  حیوانی،  پژوهش های  با  مخالفت  میزان 
اما  می   پذیرند،  را  پژوهش ها  انواع  از  برخی  »کمینه   گرایان« 
خواهان جلوگیری از سایر پژوهش ها بسته به ارزش احتمال آنها، 
افراد  )مثاًل  هستند.  حیوان  نوع  و  حیوان  بر  وارد  ناراحتی  میزان 
به    طور جدی نگران  به یک حشره  کمی نسبت به صدمه زدن 
می شوند.( آنها خواهان وضع قوانین محکمی برای تحقیق هستند. 
این  با  هستند،  موافق  موضوع  این  با  کلی  به    طور  پژوهشگران 
وجود، آنها ممکن است در مورد اینکه مرز بین تحقیق قابل قبول 

و غیرقابل قبول در کجا قرار دارد، متفاوت باشند.
استانداردهای قانونی روی »سه ت« تأکید دارند: تقلیل تعداد 
امکان،  )در صورت  تعویض  از حیوانات کمتر(،  )استفاده  حیوانات 
استفاده از مدل   های رایانه   ای یا سایر جایگزین   ها به جای حیوانات( 
و تصحیح )اصالح روش ها برای کاهش درد و ناراحتی(. در ایاالت 
دولتی  بودجه  که  مؤسسه   ای  یا  دانشگاه  هر  آمریکا،  متحده 
پژوهش دریافت می کند، ملزم به داشتن کمیته استفاده و مراقبت 
از حیوانات مؤسسه   ای متشکل از دامپزشکان، نمایندگان محلی، 
شده  پیشنهاد  آزمایش   های  ارزشیابی  به  که  است  دانشمندان  و 
می   پردازد و تصمیم می   گیرد که آزمایش   های مذکور قابل قبول 
هستند یا خیر؛ و ضمنًا روش هایی را برای به حداقل رساندن درد 
ناراحتی مشخص می کند. کمیته   ها و قوانین مشابه، پژوهش  و 
روی آزمودنی   های انسانی را نیز تحت نظارت دارند. عالوه بر این، 
رعایت  لزوم  در  ملی  قوانین  باید  پژوهشی  آزمایشگاه   های  همه 
کنند.  رعایت  را  حیوانات  از  مراقبت  و  پاکیزگی  استانداردهای 
قوانین مشابهی در سایر کشورها به کار برده می   شود و مجالت 
علمی تنها زمانی مقاالت را می   پذیرند که پژوهشگران، ذکر کرده 
سازمان   های  کرده   اند.  تبعیت  اصول  و  قوانین  همه  از  که  باشند 
تخصصی نظیر انجمن علوم اعصاب، دستورالعمل   هایی را برای 
را   B )پیوست  می کنند  منتشر  پژوهش  در  حیوانات  از  استفاده 

ببینید(.
برای  جایی  هیچ  »الغاگرایان«  »کمینه   گرایان«،  برخالف 
مصالحه باقی نمی   گذارند. الغاگرایان اصرار دارند که همه حیوانات 
دارای حقوق برابر با انسان ها هستند. آنها کشتن یک حیوان را به 
منزله قتل عمد در نظر می   گیرند، بدون توجه به اینکه آیا کشتن 
حیوان، به نیت خوردن آن، یا استفاده از پوست آن، یا به دست 
آوردن دانش علمی است. نگهداری از یک حیوان در قفس )احتمااًل 
حتی یک حیوان خانگی(، از نظر آنها، برده   داری تلقی می   شود. از 
آنجا که حیوانات قادر نیستند، رضایت خود را برای انجام تحقیق 

اعالم کنند، الغاگرایان اصرار دارند که استفاده از حیوانات به هر 
شیوه   ای و صرف    نظر از شرایط حاکم، نادرست است. براساس نظر 
یکی از مخالفان پژوهش حیوانی، »ما هیچ گزینه اخالقی نداریم 
به غیر از اینکه انجام این تحقیقات را متوقف کنیم، به    طور کامل 
........ تا زمانی که همه قفس   ها خالی نشوند، رضایت نخواهیم 
داد« )رگان، 1986، صفحات 40-39(. مدافعان این موضع، گاهی 
اوقات مدعی هستند که اکثر پژوهش های حیوانی دردناک هستند 
و هرگز به نتایج مهمی منجر نمی شوند. با این حال، برای یک 
الغاگری واقعی، هیچ یک از نکات مذکور، واقعًا اهمیت ندارد. الزام 
حیوانات  از  ندارند  افراد حق  اینکه  از  است  عبارت  آنها،  اخالقی 
استفاده کنند، حتی اگر تحقیقی مفید باشد و حتی اگر آن تحقیق 

کاماًل بی   درد باشد.
مجادله  حیوانی،  پژوهشگران  و  الغاگرایان  میان  عدم توافق 
آگاهانه  بی   گناه  یک  به  »هرگز  است:  اخالقی  موضع  دو  میان 
اندکی آسیب به  اوقات وارد کردن  آسیبی وارد مکن« و »گاهی 
چیزی بهتر منتهی می   شود«. از یک طرف اجازه برای تحقیقات 
دارای پیامدهای غیرقابل انکار برای تحمیل درد و ناراحتی است. 
مقاصد  برای  حیوانات  از  استفاده  کردن  ممنوع  دیگر،  طرف  از 
انسانی به معنای عقب   نشینی بزرگی در پژوهش های پزشکی و 
پایان بخشیدن به پیوند اعضای حیوان به انسان )به عنوان مثال 
استفاده از دریچه   های قلب خوک برای کمک به انسان های مبتال 

به بیماری   های قلبی( منتهی می   شود.
شیوه   ای  به  همواره  اخالقی  مجادله  این  اگر  بود  خوب 
روشنفکرانه و با احترام متقابل دنبال می   شد. متأسفانه این اتفاق 
نیافتاده است. در طول این سال   ها، الغاگرایان، گاهی از راه ارعاب 
ایجاد  باعث  آزمایشگاه   ها )که  به مقصود خود رسیده   اند. تخریب 
میلیون   ها دالر خسارت شده است(، بمب   گذاری زیر خودروی یک 
استاد دانشگاه، بمب   گذاری در ایوان یک خانه )به قصد ترور یک 
شد(،  گذاشته  کار  همسایه  ایوان  روی  اشتباه  به  که  پژوهشگر، 
پرتاب ترقه به پنجره اتاق فرزندان یک پژوهشگر در هنگام شب، 
ایجاد  برای  خانه  داخل  به  پنجره  داخل  از  آب  دادن شلنگ  قرار 
هستند  دست  این  از  مثال   هایی  پژوهشگر  یک  خانه  در  سیل 
پارکر )2008، ص 186(  )جی. میلر، 2007(. میچل کون و جیمز 
نقل می کنند که یک سخنران در مجمع دفاع از حیوانات گفت: 
»من فکر نمی   کنم شما مجبور به کشتن- ترور- تعداد زیادی ]از 
دکترهایی که با حیوانات سروکار دارند[ باشید ... من به پایان دادن 
بتوانیم  تا  انسان فکر می   کنم  نفر  نفر، 15  نفر، 10  به زندگی 5 
نجات  را  غیرانسان  میلیون  ده  میلیون،   2 میلیون،  یک  زندگی 
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حتی  هستند.  حیوان   ها  از  مراقبت  فکر  به  واقعًا  پژوهش،  برای 
)ماریس،  هستند  گیاه   خوار  اعصاب  علوم  متخصصان  از  برخی 
2006(. اما روا داشتن این شک   ها، تقریبًاً شبیه به تسلیم در برابر 
تردیدها، دوگانگی شدیدی  این  نتیجه  به نظر می   رسد.  ارعاب   ها 
موضوعات  مورد  در  تعصب  بدون  ژرف   اندیشی  از  مانع  که  است 

دشوار می   شود.
ما این فصل را با نقل قولی از نیکو تینبرگن زیست   شناس 
برنده جایزه نوبل شروع کردیم که معتقد بود هیچ شکاف بنیادینی 
از  کند.  متمایز  حیوانی  گونه   های  سایر  از  را  انسان ها  نمی تواند 
با  به سایر گونه   ها شباهت داریم،  از بسیاری جهات  ما  آنجا که 
یاد  زیادی  چیزهای  خودمان،  درباره  می توانیم  حیوانات  مطالعه 
حیوانات  با  ما  مشابهت   ها،  همین  علت  به  همچنین  بگیریم. 
آنها آسیبی  به  همانندسازی می   کنیم و خواهان آن هستیم که 
انجام  به  تصمیم  که  اعصاب  علوم  پژوهشگران  نکنیم.  وارد 
پژوهش های حیوانی می   گیرند، به عنوان یک قاعده، این تصمیم 
تحت  ناراحتی   ها  اگر  معتقدند  آنها  نمی کنند.  اتخاذ  آسانی  به  را 
شرایط کنترل شده   ای وارد شوند، از این بهتر است که بی   اطالعی 
این حال، در برخی  با  ایجاد کنند.  ناراحتی بیشتری  بیماری ها  و 

موارد، تصمیم   گیری دشوار است.

 درنگ و بازبینی
در استانداردهای قانونی پژوهش های حیوانی منظور از . 3

»سه ت« چیست؟
موضع . 4 و  »کمینه   گرایان«  موضع  میان  تفاوتی  چه 

»الغاگرایان« وجود دارد؟
پاسخ

3  . تقلیل، تعویض، و تصحیح
4  . یک »کمینه   گرا« خواهان محدود کردن پژوهش های 

حیوانی به مطالعاتی است که ناراحتی کمتری ایجاد 
می کنند و ارزش بالقوه بیشتری دارند. یک »الغاگرا« 
خواهان لغو کلیة پژوهش های حیوانی فارغ از چگونگی 
رفتار با حیوانات یا میزان ارزشی است که پژوهش به 

بار خواهد آورد.

پژوهش  سرانجام  رینگاچ،  داریو  نام  به  پژوهشگر  یک  دهیم.« 
خود روی میمون   ها را متوقف کرد، تا افراط   گرایان طرفدار حقوق 
حیوانات دست از آزار و تهدید کودکانش بردارند. وی به آنان ایمیل 
زد که »شما برنده شدید«. عالوه بر پژوهشگرانی که در مواجهه 
با حمالت، پژوهش خود را رها می کنند، بسیاری از دانشکده   ها و 
آزمایشگاه   های  افتتاح  از  از خشونت   ها،  به خاطر ترس  مؤسسات 
ایجاد  با  پژوهشگران  ورزیده   اند.  امتناع  حیوانات  روی  تحقیقات 
کمپین   هایی مانند کمپین نشان داده شده در شکل 6-م به این 

حمالت پاسخ داده   اند.
می   شود  باعث  مذکور  بحث  پرشور  و  مطلق  ماهیت  اغلب 
بیان دیدگاه   های بینابینی یا متنوع برای پژوهشگران دشوار باشد. 
حیوانات  از  استفاده  علیرغم  دارند  تأکید  پژوهشگران  از  بسیاری 

شکل 6- م. در دفاع از پژوهش های حیوانی
سال   هاست که مخالفان پژوهش حیوانی با آزمایش روی حیوانات مخالفت 

می کنند. این آگهی پاسخی از جانب حامیان این پژوهش ها است.




