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 دين ھای ريشه
 زمانی، لحاظ از که ھايی ھزينه با دينی، مناسک جھانشمول گری جلوه تکاملی، روانشناس يک ديد از

 انتخابی حاصل دين که است آن گويای بوزينه ماتحت وضوح به دارند، بر در محروميت و رنج منابع،
 .است طبيعی
 کوھن مارک

 
 

 داروينی ُحکم
 
 خود محبوب ی نظريه کسی ھر دارد، وجود انسانی ھای فرھنگ ی ھمه در چرا و آمده کجا از دين اينکه مورد در
 مان وجودی علت فھم به ما ميل. کند می تقويت را گروھی ھمبستگی حس .بخشد می آرامش و سلیت دين: دارد را
 بنيادی پرسش يک با را بحث خواھم می ابتدا اما پرداخت خواھم ھا تبيين قسم اين به زودی به . کند می ارضا را

 .دارد اولويت سشپر اين چرا که ديد خواھيم .طبيعی انتخاب ی درباره داروينی پرسشی: کنم شروع
 
 تا اند شده موجب فشارھايی يا فشار چه که بپرسيم خود از بايد ھستيم، داروينی انتخاب محصول ما اينکه فھم با

 دين،. شود می ناشی داروينی استاندارد اقتصادی مالحظات از پرسش، اين اولويت .آيد پديد ما در دينی گرايش
 .است آن حذف و اصراف با مقابله طبيعی، انتخاب ھميشگی ی رويه که حالی در است؛ کار افراط بسی و ُمصرف
 .دھد می جزا را وقت اتالف ثانيه و وھردقيقه گذرد، نمی ديناری از که است بخيلی و چشم تنگ حسابدار طبيعت

 تغييری ھر مورد در ساعت ھر و روز ھر"ناپذير خستگی و وقفه بی نحوی به طبيعی، انتخاب داروين، قول به
 انباشت و حفظ را خوب تغييرات ی ھمه و کند می طرد را بد تغييرات کند؛ می مداقه تغييرات، ترين جزئی حتی
 که کجا ھر انجامد، می ارگانيک موجود عمل بھبود به که را ھرچه خود، نامحسوس و خاموش عمل با و کند؛ می
 را رقيبانی طبيعی انتخاب دھد، انجام عادت به بنا را ای بيفايده کنش وحشی جانور يک اگر ".گزيند برمی باشد
 ھای طبعی شوخ استطاعت طبيعت .کنند خود توليدمثل و بقا صرف را انرژی و وقت آن که گزيند برمی

 .نباشد آشکار ھميشه امر اين اگر حتی است، بيرحمانه انگاری فايده با ُبرد ھمواره .ندارد را سبکسرانه
 
َمثل طاووس دم ديگر، سوی از  سود اما ندارد صاحبش بقای برای سودی شکوھمند ُدم اين .است بکسریس اعالی َ
 تبليغاتی آگھی يک دم اين .کند می متمايز شکوھمند کمتر رقبای ديگر از را ُدم صاحب که رسد می ھايی ژن به آن

 که کاری و وقت مورد در نکته ھمين .کند می حاصل مادگان جلب با را خود جايگاه طبيعت اقتصاد در که است
 ُدم جور يک پرنده اين برای ھم آالچيق :است صادق نيز کند می اش آالچيق تزئين صرف آالچيق مرغ يک
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 ّبراق ھای پرت و خرت ھا، مھره آمد، گيرش اگر و، ھا گل رنگين، ھای ميوه ھا، ترکه علف، از که است خارجی
 غريب عادت از توانيم می نباشد، تبليغات هب مربوط که بزنيم مثالی بخواھيم اگر يا . شود می ساخته بطری درب و

 تيمم" ھا مورچه ی النه در که دارند عادت کبود ھای زاغ مثل پرندگان برخی: ببريم نام "مورچه تيمم" به پرندگان
 "مورچه تيمم" ی فايده که داند نمی يقين به کس ھيچ .بمالند پرھايشان به را ھا مورچه ديگری ی شيوه به يا ،"کنند

 ھای فرضيه. براند پرنده بال و پر از را ھا انگل و باشد داشته بھداشتی خاصيتی کار اين شايد .چيست گرفتن
 عدم اما .نيست شان کدام ھيچ صحت بر قوی شواھدی اما شده، ارائه رفتار اين توضيح برای ھم ديگری گوناگون
 تيمم که کنند فرض فراوان اطمينان با ھا داروينست که شود، مانع نبايد و شود، نمی مانع جزئيات ی درباره قطعيت
 منطق در اما باشد، موافق نگرش اين با ھم متعارفی فھم است ممکن. باشد چيزی "برای" بايدً حتما مورچه

 موفقيت کردنداحتمال نمی چنين پرندگان اگر :دارد متعارفی فھم از جدای ای ويژه دليل نگرش اين ھا، داروينيست
 داروينيسم گيری نتيجه اين .چيست کاھش آن علت که ندانيمً دقيقا اکنون ما اگر حتی فت،يا می کاھش شان ژنتيک

 مشاھده ھمواره و دھد، می جزا را انرژی و وقت دادن ھدر طبيعی انتخاب :که شود می حاصل فرض دو اين از
 "گرا گزينش" اصل اين بخواھيم اگر .کنند می گرفتن مورچه تيمم صرف را شان انرژی و وقت پرندگان که شده
ِل◌وونتين، ريچارد سخن توان می - است آميز مبالغه قدری البته که – کنيم بيان جمله يک در را  برجسته شناس ژن ِ
 آن و اند موافق آن با گرايان تکامل ی ھمه که ھست نکته يک کنم می فکر" گويد می که کرد نقل را ھاروارد، ی

 کاری کند، می ارگانيسم آن آنچه از بھتر بتوان است غيرممکنً باتقري ارگانيسم، يک طبيعی محيط در اينکه
 از طبيعی انتخاب نبود، مفيد پرندگان توليدمثل و بقا برای ايجابی نحوی به مورچه تيمم اگر ʺ[ 75 ] .داد صورت
 دين وردم در را مطلب ھمين شود می وسوسه داروينيست .کردند نمی چنين که بود برگزيده را پرندگانی قبل مدتھا
 .بود الزم خاطر ھمين به بحث اين طرح و بگويد، نيز

 
ِدنت َدن قول به( دينی مناسک داروينيست، يک ديد از  .کنند می گری جلوه "زار بيشه تأللو در طاووسی مانند) " ِ

 یانرژ َبر، زمان دينی رفتارھای .ھستند پرندگان سازی آالچيق يا مورچه تيمم بشری ی نسخه دينی، رفتارھای
 ديگران جان و را، مؤمنان جان است ممکن دين .اند بھشتی مرغان زينتی پرھای برق و زرق ھمان به اغلب و َبر،
 دين به معتقد متعصبان تعقيب مورد و اند، شده شکنجه شان دينی اعتقاد خاطر به نفر ھزاران .بياندازد خطر به را،

 می را منابع دين .است تشخيص قابل زحمت به دين دو آن نميا فرق مواقع خيلی که درحالی اند، گرفته قرار ديگر
 می کار قرن -نفر صد راحتی به وسطايی قرون کاتدرال يک ساختن .کند می چنين کالن مقياسی در گاه و بلعد
 دم نوعی نيز بناھا اين آيا .نداشت ديگری مشخص ی فايده يا کرد نمی اقامت آن در کسی ھرگز که حالی در برد،

 ذوق رنسانس، و وسطا قرون در است؟ بوده کسانی چه تبليغ اين ھدف بوده، چنين اگر بودند؟ مارانهمع طاووس
 می خدايان رضای جلب برای مؤمنان .بود شده مذھبی نقاشی و روحانی موسيقی به منحصر زيادی حد تا ھنری
 رھبانيت و زھد وقف را خود زندگانی و چکيد، می خون شان خورده شالق کمرھای از شدند، می کشته و کشتند
 چيست؟ دين ی فايده بود؟ چه برای کارھا اين ی ھمه اما .بود دين خدمت در رفتارھا اين ی ھمه .کردند می
 

 در که مھمی ی نکته .است فرد ھای ژن بقای بخت افزايش کنند، می مراد فايده از ھا داروينست که معنايیً معموال
 از مقصود .نيست منفرد ی اندامه يک ھای ژن به منحصر فقط داروينی ی فايده که است اين است غايب معنا اين
 خواھم آن به که است گروھی انتخاب ی نظريه از برگفته فايده معنای يک .باشد متفاوت امر سه است ممکن فايده

 نظريه، ينا مطابق .ام کرده دفاع آن از ُممتد فنوتايپ کتاب در من که ايست نظريه از منتج دوم معنای .پرداخت
ِدنت َدن .باشد انگل، يک حتی ديگر، جاندار يک ھای ژن نفوذ تحت کنيد می بررسی که جانداری است ممکن ِ 
 نمونه .دارد برايمان سودی که گوييم نمی اما است، شايع آدميان ی ھمه ميان ھم سرماخوردگی که شود می يادآور
 در را نکته اين من .است بعدی ميزبان به انگل يک انتقال نفع به جانور يک رفتار که شناسيم می را فراوانی ھای

 ژن بقای بخت کردن بيشينه به معطوف جانور يک رفتار: " ام کرده خالصه چنين "ُممتد فنوتايپ اصلی ی قضيه"
 ".نباشند چه و باشند جانور آن خود بدن به متعلق ھا ژن اين چه است، رفتار آن 'مال' ھای

 
 .گذاشت را "167 ھا بازتوليدکننده" تر عام ،عبارت"ھا ژن" جای به توان می "اصلی ی يهقض" اين در اينکه، سوم
 آن شايد اما است، داشته چيزی برای ای فايده دين که دھد می نشانً محتمال است حاضر جا ھمه دين که واقعيت اين

 دين ی فايده گفت توان می کنند، ملع ھا ژن مانند به دينی ھای ايده که بپذيريم اگر .نباشد ھايمان ژن يا ما چيز،
 اين به ،"کنی لگد را ھايم ِمم مبادا بيا؛ آھسته و نرم" عنوان تحت ادامه، در .برسد دينی ھای ايده خود به فقط

 فايده معنای به "فايده" آنھا در که پردازم می داروينيسم تر سنتی تعبيرھای به ميان، اين در .پرداخت خواھم مطلب
 .است فرد مثل ليدتو و بقا برای

 
 استرنلی، کيم .کنند می زندگی ما دور نياکان ی شيوه به استراليا بوميان مانند کن جمع دانه-شکارچی قبايلً ظاھرا
 به سو يک از بوميان اين .کند می اشاره قبايل اين زندگی در عميق تضاد يک به استراليايی،-نيوزلندی فيلسوف
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 بشر ی گونه که چند ھر استرنلی، قول به ديگر، سوی از .اند يافته باقانط شان محيطی شرايطی با احسن نحو
 شان طبيعی دنيای از معلوماتی چنين که بوميان ھمين .است منحط ھوشمندی يک ما ھوشمندی اما است، ھوشمند
 آشکارا باورھای از ماآلمال شان ذھن برند، در به جان خود محيط سخت شرايط در چگونه دانند می و دارند،
 پژوھيده را نو ی گينه پاپوآ بوميان استرنلی خود .ايست مھربانانه لقب برايشان "بيفايده" که باورھايی. است کاذب
 "زيستی شرايط از دقيقی غايت به فھم" مدد به تنھا آن در که کنند می زندگی فرسايی طاقت شرايط در آنھا .است
 جادوگری و زنان قاعدگی بودن نجس ی درباره مخربی و يقعم وسواس با را فھم اين آنان اما .شود می يافت غذا

 با توأم خشونت از و اند، ھراس در جادو و سحر از شدت به محلی ھای فرھنگ اين از بسياری .اند کرده ترکيب
 چنين توانيم می ھمزمان ما چگونه" که کنيم تبيين تا گيرد می چالش به را ما استرنلی ."برند می رنج ھراس اين

  ."(76)باشيم احمق چنين و دھوشمن
167 .replicators 

 
 قسمی که يابيم نمی را فرھنگی ھيچ اما است، متفاوت جھان مردمان نزد دينی آداب و مناسک جزئيات چه اگر

 برخی است ممکن .نباشد نداشته غيرسازنده و واقعيت، ضد زا، خصومت تراش، ھزينه َبر، زمان شوردينی
 برای آگاھانه بوده الزم که اند آمده بار دينی فرھنگی در آنان اغلب اما باشند، کرده رھا را دين کرده تحصيل افراد
 اما ھستيد، بيخدا شما خوب،:" گويد می که شمالی ايرلند قديمی ی لطيفه اين .بگيرند تصميم اجدادی و آبا دين ترک

 که بگوييم توانيم می که طور ھمان درست .کند می بيان را تلخی حقيقت ؟" کاتوليک بيخدای يا ايد پروتستان بيخدای
 يک نيز دينی رفتار که بگوييم توانيم می است، آدمی جھانشمول رفتار يک )ھتروسکسواليته( گرايی ديگرجنس

 به استثناھا اين ی ھمه اما باشند، مستثنی افرادی است ممکن مورد درھردو .است آدميان نزد جھانشمول رفتار
 .طلبند می داروينی تبيينی گونه، يک جھانشمول رفتارھای و .اند کرده ترک را عدیقوا چه که دانند می خوبی
 حتی است، توليدمثل به معطوف رفتار اين .يافت جنسی رفتار برای داروينی تبيينی توان می سادگی بهً مسلما

 می چه دينی رفتار ی درباره اما .نمايند قاعده اين خالف گرايی ھمجنس يا جنين سقط مانند رفتارھايی که ھنگامی
 وار آونگ زنند، می زنجير خود به روند، می رکوع کنند، می سجده گيرند، می روزه ھا انسان چرا گفت؟ توان

 عمر که پردازند می ای پرھزينه فرايض به يا کنند، می جھاد دھند، می تکان ديوار يک برابر در را سرشان
 ستاند؟ می نجا حاد، موارد در يا، دھد می ھدر را گرانمايه

 
 دين مستقيم فوايد

 
 اين .کنند می محافظت استرس به مربوط ھای بيماری دربرابر را انسان دينی، باورھای که ھست اندکی شواھد
 اين که بيفزايم نبود الزم کاش .درآيند آب از درست موارد برخی اگردر نيست تعجب جای اما نيستند، قوی شواھد
 است، مردد از شادتر مؤمن " شاو، برنارد جورج قول به .نيستند دينی باورھای تصح مؤيد رو ھيچ به مفيد اثرات
 ."است ھشيار از شادتر مست که طور ھمان درست

 
 الزم اما .دھد انجام بيمارش برای تواند می پزشک يک که ھستند کارھايی ی جمله از دادن، قلب قوت و تسلی
 .کند نمی درمانی انرژیً حقيقتا کشد می من سر بر دستی پزشک وقتی .شويم منکر را تسلی اين شفابخش اثر نيست
 ايستاده، سرم باالی اش گوشی با که فرزانه ی چھره آن بخش اطمينان صدای شنيدن با که آمده پيش بسيار اما

 قرص .نيست رازآميزً اصال و است شده شناخته خوبی به دارونما اثر .است يافته "شفا" ًفورا من جزئی کسالت
 خاطر ھمين به .شوند می تندرستی بھبود موجب آشکاری طرز به ندارند، فارماکولوژيکی اثر ھيچ که کاذب، ھای
 تلقينی اثر تا داد، دارونما آنھا به و گرفت نظر در ھم را شاھد گروه يک بايد دارويی، ھای آزمون در که است

 مؤثراندً ظاھرا ھميوپاتيک ھای درمان که است خاطر ھمين به و .شود منظور آزمايش ی نتيجه در نيز دارونما
 قدر به مؤثرشان اجزای اثر که است اندک قدر آن شود می داده بيمار به ھا درمان اين در که دارويی ميزان گرچه
 که است اين پزشکان ی حيطه به وکال اندازی دست بار اسف ی نتيجه يک قضا، از .است – صفر يعنی – دارونما
 اداری ضوابط است ممکن اينکه يا .دارند ھراس عادی ھای درمان در دارونما ربردکا از پزشکان امروزه
 کنند، ذکر را بيمار آن برای دارونما تجويز دارد دسترسی ھا بدان بيمار که ھايی يادداشت در تا وادارد را پزشکان

 برخالف آنان، زيرا کنند حاصل نسبی ھايی موفقت است ممکن ھا ھميوپات .است غرض نقض البته اين که
 و گفتگو برای بيشتری وقت آنان ھمچنين .کنند تجويز دارونما ديگری، نام تحت که، مجازند ھنوز سنتی، پزشکان
 افزوده خاطر اين بهً اتفاقا آن شھرت ھميوپاتی، طوالنی تاريخ عنفوان در عالوه، به .دارند بيمار به شفقت ابراز
 بيمار به گزندی ھيچً اصال ھميوپاتی ھای درمان حجامت، مانند طب، ی گيرانه سخت ھای روش برخالف که، شد
 .زدند نمی
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 پس از بايد نظريه اين گرچه باشد، طور اين شايد افزايد؟ می را عمر استرس، کاھش با که دارونماست يک دين آيا
 باعث خود دين آنھا در که کند می ذکر را بسياری ھای موقعيت تواند می شکاک يک .برآيد ھم شکاکانه اعتراض
 ھوش و بشری جبن با عادی آدم يک اگر که کرد باور بتوان دشوارً مثال .آن ی فرونشاننده نه شود می استرس
 اش تندرستی شده، عظيم گناھی مرتکب که کند احساس ھموارهً تقريبا رومی، کاتوليک يک مانند ، متوسط از کمتر
َلدمن، کتی قول به .کنيم نما انگشت را ھا کاتوليک که نباشد انصاف شايد .يابد می بھبود  ی ھمه" آمريکايی، کمدين َ
 ی نظريه من حال، ھر در . "کند می فرق اش تعطيل روزھای فقط است، معصيتً اساسا دين :ھستند ھم مثل ھا دين

 دين که باشد بوده اين ما دينداری علت کنم نمی فکر .يابم می جھان در دين فراگستری توضيح از عاجز را دارونما
 گرچه آيد، نمی بر عظمت اين به ای پديده تبيين پس از نظريه اين .است داده می کاھش را ما نياکان استرس سطح
 .طلبد می تبيين برای سترگی ی نظريه که است سترگی ی پديده دين .کند ايفا ثانوی نقشی بتواند است ممکن

 
 دين" که است قبيل اين از ھايی پيشنھاده منظورم .دمانن می فرو داروينی تبيين از ھم ديگر ھای نظريه ھمگی

 که چنان شايد، " . است بخش تسلی دين" يا ،"کند می ارضا را جھان در مان جايگاه و جھان ی درباره ما کنجکاوی
 داروينی تبيينی خود خودی به يک ھيچ اما باشد، ھا نظريه اين در روانشناختی حقيقتی ديد، خواھيم 10 فصل در

 ھا نظريه اين : " کرده نشان خاطر ّحدت به 168 کند می کار چگونه ذھن کتابش در پينکر استيون که چنان .نيستند
 توان می سادگی به که بيابد تسلی باورھايی با که يافته تکامل چنان ذھن چرا که انگيزند برمی را پرسش اين تنھا
 است؛ گرمش که يابد نمی باور اين در تساليی ھيچ است زدن يخ حال در سرما از که کسی .دريافت را شان کذب
 آخر، دست".است مواجه خرگوشی با که يابد نمی عقيده اين در آرامشی ھيچ شده مواجه ژيان شير يک با که کسی
 ھای تبيين .کنيد فکر شايد که است آن از دشوارتر کار اين و برگرداند، داروينی تعبير به را تسلی ی نظريه بايد

 
168 . How the Mind Works, Steven Pinker 

 
 ھايی تبيين نامطلوب، را بعضی و يابند می مطلوب را باورھا بعضی مردم چرا اينکه ی درباره روانشناختی

 170 غائی نه ھستند 169 تقريبی

 
 در احتراق چرا اينکه تقريبی تبيين .نھند می تمايز غائی ھای تبيين و تقريبی ھای تبيين ميان اغلب ھا داروينيست

 طراحی ھدف بايد معطوف احتراق اين نھايی تبيين اما .زند می جرقه شمع که است اين دھد، می رخ موتور سيلندر
 دين تقريبی علت شايد .کند ذکر را لنگ ميل گرداندن و سيلندر، در پيستون رانش يعنی دھد، توضيح را رخداد اين
 "خدايی مرکز" يک که گيرم نمی پی را شناختی عصب ی ايده اين من .باشد مغز در خاصی ھای گره فعالی بيش
 پژوھش گرفتن کم دست معنی به اين .نيست دين تقريبی علل جستجوی مقصودم اينجا در چون ھست، مغز در

 در خدا جستجوی :آوريم می ايمان چگونه عنوان با را، شمر مايکل کتاب من زمينه، اين در .نيست شناسان عصب
 را ديگران و ِپرسينگر مايکل ی پيشنھاده کتاب اين در .کنم می توصيه باب اين در قدقي بحثی برای ،علم عصر
 .شوند می ناشی 171 موقتی ُلبی صرع از دينی ھای بينش اينکه بر مبنی يابيم می
 
 مغز در "خدايی مرکز" يک شناسان اگرعصب .است دين غائی داروينی تبيين فصل، اين در من ی مشغله اما

 چنين گزينش به منجر طبيعی انتخاب چرا که بفھميم خواھيم می ھنوز من مانند داروينيستی نداندانشم بيابند،
 داشتند مغزشان در خدايی مرکز يک داشتن برای ژنتيکی استعداد که ما نياکان از دسته آن چرا .است شده مرکزی
 بھترين نه داروينی، غائی پرسش د؟کردن توليدمثل و ماندند باقی نداشتند استعدادی چنين که شان رقيبان از بيش

 دراينجا که است پرسشی ھمان اما .است تر علمی يا تر عميق شناسان عصب تقريبی پرسش از نه و است پرسش
 .است من مقصود

 
 دست در است ابزاری دين" که قبيل اين از ھايی تبيين .شوند نمی خرسند ھم سياسی ھای تبيين با ھا داروينيست

 با آمريکا در سياھپوست بردگان که است درستً مسلما ".فرودست ی طبقه درآوردن انقياد به یبرا حاکم ی طبقه
 اين .بود شان اربابان نفع به اين و شد، می کاسته فعلی جھان از شان نارضايتی و يافتند می تسلی بھشت ی وعده
 حيطه در که است است جالبی پرسش ،نه يا اند کرده اختراع را دينً عمدا بدسگال حاکمان يا کاھنان آيا که پرسش

 می ھنوز داروينيست يک .نيست داروينی غائی پرسش خود، خودی به پرسش، اين اما .است مورخان پژوھش ی
 و سياسيون کاھنان، استثمار مورد سبب بدين و بودند دين توسط شدن افسون مستعد مردم چرا که بپرسد تواند
 .گرفتند قرار شاھان

 
 بايد ھنوز داروينيست يک اما کند، خود طلبی قدرت ابزار ھم را جنسی شھوت بتواند بدسگال يبفر عوام يک شايد
 اند شده ساخته چنان ما مغزھای :است ساده پاسخ جنسی، شھوت مورد در .است کارساز حربه اين چرا که بپرسد
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169 . proximate 
170 . ultimate 

171 . temporal lobe epilepsy 
 
 فريب عوام ّسياس يک .شود می منجر زادآوری به طبيعی، حالت در سکس، که چرا برند، می لذت سکس از که
 تأثير علت برای تبيينی بايد داروينيست ھم اينجا در .کند استفاده خود مطامع حصول برای ھم شکنجه از تواند می

 پاسخ مورد اين در .يابيم نجات يدشد درد تحمل از کنيم می کاری ھرً تقريبا ما چرا که دھد توضيح و بيابد؛ شکنجه
 ساخته چنان را ما مغز طبيعی انتخاب :کند تصريح را آن بايد ھنوز داروينيست اما نمايد، می افتاده پا پيش و ساده
 شده ريزی برنامه چنان مغز پس .کند می تھديد را جان که است آسيبی نشانگر درد که چرا باشد، حساس درد به که
 اثر در جوانی درً معموال اند، تفاوت بی درد به نسبت يا ندارند درد احساس که نادری افراد .کند اجتناب درد از که

 توسطً عمدا چه داشتن، خدا شھوت غائی تبيين اما .ميرند می کنند می اجتناب آنھا از عادی مردم که جراحاتی
 چيست؟ باشد، آمده پديدً سھوا چه و شده ايجاد بدسگال استثمارگران

 
 گروھی ابانتخ

 
 انتخاب .شوند می خوانده چنين يا – برند می راه "گروھی انتخاب" ھای نظريه به دين، غائی ھای تبيين برخی
 به دست افراد ی ھا گروه يا ھا گونه ميان از طبيعی انتخاب که است برانگيز مناقشه ی ايده اين ، 172 گروھی
 مانده باقی گروھی انتخاب قسمی مدد به مسيحيت مبريجی،ک شناس باستان ِرنفرو، کالين نظر به .زند می گزينش
 به و کند، می تقويت را گروھی درون ی برادرانه عشق و گروھی درون وفادارای ی ايده مسيحيت چون است

 مرجع آمريکايی، ويلسون .اس .دی .شوند پيروز ديندار، کمتر ھای گروه زوال بھای به تا کند می کمک مؤمنان
 تفصيل به 173 داروين کاتدرال کتاب در را آن و رسيده مشابھی ی ايده به جداگانه گروھی، تخابان ی نظريه ديگر
 .است داده شرح

 
 ای قبيله کنيد فرض :نمايد می چگونه دين گروھی انتخاب ی نظريه يک که دھيم نشان تا زنيم می مثالی اينجا در

 ًاصال يا رقيب قبايل .است جنگ در رقيب قبايل با لهقبي اين .باشد "نبردھا خدای" جنگجوی النوع ّرب به معتقد
 نبرد در اگر که باشند معتقد متعصبانه که جنگجويانی .ھستند صفا و صلح حامی شان خدايگان يا ندارند خدايی
 پس .کنند می جانفشانی مشتاقانه و جنگند، می دليرانه کند، می گسيل بھشت به را آنھاً مستقيما خدايشان شوند کشته
 شکست قبايل احشام و اموال غارت پيروزی، برای بيشتری بخت ديگر قبايل با نبرد در دين اين به مؤمن ايلقب

 و کارند می مغلوبان دل در را خود اعتقاد بذر موفق، قبايل .دارند مغلوب قبايل زنان بردن کنيزی به و خورده،
 اينکه تا کنند، می عوض را ديگران کيش سياق ھمين به ھم ديگر قبايل آن و آورند می در خويش کيش به را آنان

 زنبورھايی وضع مانند دين، گروھی انتخاب ی ايده .شوند واحدی ی قبيله خدای ی پرستنده قبايل ی ھمه سرانجام
172 . group selection 

 
 در شناس، مردم ِشانيون ناپلئون .نيست نامحتملی ی ايده اين .کارند می ديگر کندوھای در را خود تخم که است

 يانوماموھای ميان در را ھا دھکده تالشی فرآيند ھمين درست ،"شرزه مردمان" ی درباره خود مشھور پژوھش
 .است داده نشان جنوبی آمريکای ھای جنگل ساکن

 
 به من .است وارد نظريه براين سھمگينی ايرادھای .نيستم ھم من نيست؛ گروھی انتخاب ی نظريه طرفدار شانيون
 .نيفتم دور کتاب اين اصلی مسير از و نکند سرکشی خيالم توسن که باشم مراقب بايد مناقشه، اين در فیحري عنوان
 انتخاب خودشان که آنچه با دادم شرح نبردھا خدای مثال در که را حقيقی گروھی انتخاب شناسان زيست برخی
 انتخاب يا گروھی، انتخاب از آنان صودمق که ديد توان می تر دقيق نظر با اما .کنند می خلط خوانند، می گروھی

 .)ببينيد را 6 فصل 175 (دوجانبه دگردوستی يا است، 174 خويشاوندی
 است اين پرسش .است شدنیً اصوال پديده اين که پذيرند می ندارند، گروھی انتخاب به خوشی نظر که ھم کسانی

 تر پايين سطوح در را گروھی انتخاب توسط بينت اگر شايد .نه يا است تکامل در مھم نيروی يک پديده اين آيا که
 تر پذيرفتنی و استوارتر– شويم می متوسل گروھی انتخاب به فداکاری تبيين برای که وقتی مانند – کنيم بررسی
 اند اخروی ثواب کسب ی شيفته و طلب شھادت ھمگی که ما، فرضی ی قبيله آن سپاه در که کنيد تصور .نمايد

 طور به .است شيرين جان کردن فدا بھای به پيروزی مشتاق بقيه از کمتر اندکی فقط که دباش خودپسندی جنگجوی
 شھدا، آن خود از به تا رساند می فايده بيشتر خودپسند جنگجوی اين به سپاه رزمندگان از يک ھر شھادت متوسط،
 خودپسند جنگجوی توليدمثل بخت پس .شوند بھرمند خود شھادت اينجھانی مواھب از تا مانند نمی زنده آنان چون
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 .دارند بعدی نسل به انتقال برای بيشتری بخت او، شھادت از پرھيز ھای ژن و است، تر مخلص رزمندگان از بيش
 .يابد می کاھش بعدی ھای نسل در شھادت به تمايل بنابراين

 
 مورد در .دھد می اننش را گروھی انتخاب ھای نظريه ھميشگی مشکل يک اما بود، شده ساده خيلی مثال يک اين

 ھميشه افراد مرگ و توليدمثل .ھستند درون از براندازی معروض ھمواره گروھی انتخاب ھای نظريه فداکاری،
 که کرد طرح رياضی ھايی مدل توان می .دھد می رخ ھا گروه تالشی و انقراض از بيشتر بسامدی با و تندتر
 در که ويژه شرايط اين اما .است پذير امکان گروھی طبيعی بانتخا آن در که کنند سازی شبيه را ای ويژه شرايط
 می حال اين با .دارند غيرواقعگرايانه سرشتی اغلب باشد تکاملی مؤثر عامل يک تواند می گروھی انتخاب آنھا
 .د،ان غيرواقعگرايانه مواقع ديگر در که آورده فراھم را ای ويژه شرايط انسانی قبايل در دين که کرد احتجاج توان
 می بسنده نکته اين به تنھا و گيرم نمی پی بيشتر را آن اينجا در من اما است پردازی نظريه برای جالبی خط اين
 قبايل از بحث در اما بود، منفرد ھای اندامه سطح در انتخاب قدم ثابت مدافعً معموال گرچه ھم، داروين خود که کنم

 :شد نزديک یگروھ انتخاب ی ايده به ھميشه از بيشتر انسانی
173 . Darwin’s Cathedral, D.S. Wilson 

174 . keen selection 
175 . reciprocal altruism 

 رقابت به ھم با کنند می زندگی واحدی ی منطقه در که بدوی ھای انسان از قبيله دو که ھنگامی
 ھمدل شجاع، اعضای بيشتری تعداد )شرايط ساير برابری فرض به ( قبيله دو آن از يکی اگر بپردازند

 ھمديگر از دفاع و شان ھمگنان به دادن ھشدار ی آماده خطر ھنگام در ھميشه که باشد داشته معتقد و
 گر مرافعه و خودخواه مردمان ...کند می غلبه ديگران بر و رود می پيش بھتر امرش شک بی باشند

 اعال به را فوق خصال که یا قبيله .رود نمی پيش کاری ھيچ ھمبستگی، بدون و ندارند، ھمبستگی
 می تاريخ، کل به نظر با اما آيد؛ می فائق قبايل ديگر بر و رود می پيش بھتر کارش باشد، داشته درجه
 وفاداری اعضايش که شود می ديگری قبايل مغلوب خود ی نوبه به ھم قبيله اين زمان، گذر با که بينيم

  (78).دارند بيشتری گروھی
 

 انتخابً صراحتا داروين ی ايده که بيفزايم بايد خواند، می را مطلب اين که متخصصی اسشن زيست خرسندی برای
 بسامد بتوان که چنان پاشند، می مغلوب ھای گروه در را خود تخم پيروز ھای گروه که نبود معنا اين به گروھی

 ھمکاری سبب به که است قبايلی به داروين ی اشاره .کرد محاسبه ھا گروه جمعيت-فرا در را پراکنی تخم اين
 ھای سنجاب شمار افزايش مدل مانند داروين مدل .يابد می فزونی افرادشان جمعيت اعضا، ميان در دگرخواھانه
 نه است اکولوژيک جايگزينی يک او مقصود :است قرمز ھای سنجاب کاھش بھای به بريتانيا، در خاکستری
 .واقعی گروھی انتخاب

 
 ديگر یچيز فرعی محصول سان به دين

 
 داروينی ارزش ی درباره را خودم ديدگاه و بگذارم کنار را گروھی انتخاب بحث خواھم می اکنون حال، ھر در
 از 176 فرعی محصول يک را دين که ھستم شناسانی زيست ی فزاينده شمار ی جمله از من .دھم شرح دين بقای
 بايد انديشيم، می بقا داروينی ارزش ی درباره ما هک ھنگامی من اعتقاد به تر، عام حالت در .دانند ديگرمی چيزی

 الزم شايد .باشد خطا بر مان پرسش است ممکن پرسيم، می چيزی بقای ارزش مورد در وقتی ". کنيم فکر فرعی"
 نفسه فی )دين اينجا، در( ما ی عالقه مورد موضوع بسا چه .کنيم بازنويسی تری مناسب نحو به را پرسش تا باشد

 کنم می فکر .دارد بقا ارزش چيز آن که باشد ديگری چيز فرعی محصوف بلکه باشد، نداشته مستقيمی بقای ارزش
 .کنم تشريح را نکته اين جانوری، رفتارشناسی يعنی خودم، تخصصی ی حيطه از مثال يک ذکر با است خوب
 کنند می کج را شان راه آنھا .نمايد نمی تصادفی رفتارشان اين و کنند، می پرواز شمع ی شعله سمت به ھا پره شب
 تحت و بخوانيم "ويرانگر-خود رفتار" را پديده اين است ممکن .خواندشان می فرا انگار که بسوزند ای شعله در تا
 که است اين من حرف .است برگزيده را رفتاری چنين طبيعی انتخاب چراً اصال که بپرسيم شگفتی با عنوان، اين
َخردپسندی اسخپ تا بکوشيم آنکه از پيش حتی  رفتار اين .کنيم بازنويسی را مان پرسش بايد بدھيم، ھا پرسش اين به ِ
 ديگری چيز فرعی محصول يا ناخواسته، تأثيرجانبی يک از ناشی ظاھری خودکشی اين .نيست خودکشی نوع يک
 .يافت را پاسخ ديگر ای نکته به توجه با بتوان شايد خوب، چه؟ ... فرعی محصول اما .است

 
 ستارگان و ماه نور با فقط شب اواخر، ھمين تا .است نورس ی پديده يک مصنوعی نور شبانگاھی، ی منظره رد

 به موازی طور به آنھا از شده گسيل پرتوھای يعنی است، اپتيکی بينھايت در نورانی اشياء اين نور .شد می روشن
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 نور از حشرات که شده معلوم .اند مناسب يابی جھت برای نما قطب مانند نورھا اين سبب ھمين به .رسند می زمين
 از پس توانند می و کنند، می استفاده مستقيم خط در حرکت و يابی جھت برای ماه و خورشيد مانند آسمانی اجرام
 تواند می حشره عصبی ی شبکه .گردند باز خانه به نما قطب ھمين عالئم کردن عکس کمک به گذار، و گشت
 حرکت مسيری در: " که قاعده اين گيريم .کند استفاده سرانگشتی ی قاعده سری يک از رنو توسط يابی جھت برای
 مجراھای با( دارند مرکب چشمان حشرات چون ".برسد چشم به درجه 30 ی زاويه با ھمواره نور پرتو که کن

 است آسان يشانبرا عمل در)زده بيرون تيغی جوجه خارھای مانند شان چشم مرکز از که نور ھدايت برای مستقيم
 .کنند يابی جھت اوماتيديوم، يا مجرا، يک مسير در نور تعقيب با که
 
 جرم اگر اما .دارند قرار نوری بينھايت در که است آسمانی اجرام به متکیً کامال حشرات نوری نمای قطب اين

 سيستم يک .شوند می واگرا چرخ ھای پره مانند بلکه نيستند موازی ديگر پرتوھايش نباشد، دوردست در نورانی
 را شمع آن و کند، اعمال مجاور شمع مورد در را )ديگر مقدار ھر  يا( درجه 30 سرانگشتی ی قاعده که عصبی
 خودتان برای .کند می طی شعله دور به را مارپيچی مسيری پره شب مانند بپندارد، اپتيکی بينھايت در ماه مانند
 و کنيد رسم را شمع يک از واگرا پرتوھای سوی به درجه، 30 ی زاويه گيريم معين، ی زاويه با حرکت مسير
 .رسيد می شمع به فريبنده لگاريتمی مسير يک در که ببينيد

 
 ی قاعده ميانگين، طور به اما است، مرگبار پره شب برای خاص مورد اين در سرانگشتی ی قاعده اين اگرچه

 در که شويم نمی ای پره شب صدھا متوجه ما .را عشم تا بيند می را ماه بيشتر پره شب چون است سودمندی
 پره شب فقط ما .کنند می پيدا شھرھا، دوردست روشنايی حتی يا درخشان، ستارگان يا ماه با را مسيرشان سکوت
 ھا پره شب ی ھمه چرا :که پرسيم می خود از خطا به و شوند، می ھايمان چراغ نور جذب که بينيم می را ھايی

 ای زاويه با را آنان که دارند ای عصبی سيستم ھا پره شب چرا که است اين درست پرسش اما ؟کنند می خودکشی
 .رود می خطا به که شويم می راھکار اين متوجه ھنگامی فقط ما .کند می ھدايت نور پرتوھای به نسبت معين

 .بخوانيم خودکشی را فتارر اين که نيست درستً اصال .بندد برمی رخت راز کنيم، بازنويسی را پرسش که ھنگامی
 .است سودمندً معموال که است نمايی قطب عملکرد فرعی محصول رفتار اين

176 . by-product 
 در – را بسياری مردمان ما .کنيم اعمال انسان دينی رفتار به را بودن فرعی محصول ی درباره درس اين حال،
 و علمی، حقايق با تام تضاد در باورھايشان است معلومً مالکا که کنيم می مشاھده – جا ھمه درً تقريبا و جاھا خيلی
 کنند می حفظ را شان دينی باورھای تمام ّحدت و شور با تنھا نه مردم .است مؤمنان ديگر باورھای با تضاد در نيز
 می شان اعتقادات برای .کنند می باورھا آن از ناشی ی پرھزينه فرايض صرف ھم را شان منابع و وقت بلکه
 "نابودگر-خود" رفتار از که طور ھمان مانيم، می دھان به انگشت رفتارھا اين از ما .شوند می کشته يا ند،کش
 مان سؤال بسا چه که است اين من حرف اما .کنند می چنين چرا پرسيم می زده شگفت .شويم می حيران پره شب
 باشد تر عميق روانی گرايش يک از مطلوبنا فرعی محصول يا کجروی، يک تنھا دينی رفتار بسا چه .باشد اشتباه
 به خاصی احوال و اوضاع در که گرايشی ديدگاه، اين با .است بوده مفيد زمانی يا است، مفيد ديگر شرايط در که

 برحسب فقط و داشته، ديگری مزايای بلکه است؛ نبوده دين نفسه فی است، شده انتخاب ما نياکان نزد طبيعی طور
 -باز را آن که بشناسيم را دينی رفتار توانيم می ھنگامی فقط ما .است کرده بروز دينی رفتار شکل به تصادف

 .باشيم کرده نامگذاری
 

 پره شب يابی جھت عادت بشری ھمتای چيست؟ ديگر چيز آن باشد، ديگر چيزی فرعی محصول دين اگر خوب،
 به را موردی فقط من است؟ کرده ايجاد ار دين و رفته کجراھه به بعدھا که بوده بدوی مفيد ويژگی کدام چيست؟
 مقصود .است نظرم مورد اموری قسم چه اينکه از ای نمونه ی ارائه برای فقط اما کنم، می بيان مثال عنوان
 در و کرد، مطرح درست نحو به بايد را دين منشاء ی درباره پرسش که است عام اصل اين بر تأکيد ام اصلی

 .کنم پافشاری مشخصی پاسخ بر اينکه نه د،کر بازنويسی را آن لزوم صورت
 

 اندوخته تجارب بر متکی ديگر ی گونه ھر از بيش ما ی گونه بقای .است کودکان ی درباره من خاص ی فرضيه
 نظری، لحاظ به .شوند منتقل او به بايد تجارب اين کودک، بھزيستی و بقا برای .است مان پيشين ھای نسل ی شده

 رنگ سرخ گياھان يا شود، نزديد پرتگاه يک ی لبه به خيلی نبايد که دريابد شخصی ی بهتجر به کودک است ممکن
 ی قاعده يک کودک مغزً مسلما اما .کند شنا ھاست کروکوديل مأوای که ای رودخانه در يا بخورد، را ناآزموده

 از .کن باور گفتند يتبزرگترھا که را ھرچه :کند می ايجاد طبيعی انتخاب در مزيتی برايش که دارد سرانگشتی
 .گويند می سخن تھديدآميز و جدی لحنی با وقتی ويژه به کن، گوش را ات قبيله پيران حرف کن؛ پيروی ات والدين
 خطا به تواند می نيز قاعده اين پره، شب ی قاعده مانند درست اما .کن اعتماد ترھا بزرگ به چرا و چون بدون
 .رود
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 حتی .کنم نمی فراموش شنيدم مان مدرسه ی نمازخانه در بودم کوچک وقتی که را ترسناکی وعظ گاه ھيچ من
 داستان برايمان او .شنيد جان گوش به را واعظ آن سخن ام کودکانه مغز موقع، آن :است ترسناک ھم اش يادآوری

 حساس ی لحظه يک در .بودند نظامی تمرين مشغول آھن خط يک روی بر که کرد، تعريف را سرباز جوخه يک
 آن سربازان .نداد را مسير تغيير دستور و شد پرت سرجوخه حواس رسيد، می جوخه به روبرو از داشت قطار که
 
 را مسيرشان خاطر ھمين به .دادند نمی جھت تغيير فرمانده دستور بدون ھرگز که بودند ديده تعليم خوب قدر

 اميدوارم و کنم نمی باور را داستان اين يگرد حاال من البته .دادند ادامه ريل روی شان حرکت به و نکردند عوض
 شنيدم می بزرگتری زبان از را آن چون کردم، باور را آن بودم ساله ُنه وقتی اما .نکند باور را آن ھم واعظ خود
 را کودکان ما خواست می نداشت، چه و داشت باور را داستان اين وعظ آن خود چه و .داشت ارشديت من بر که

 خود الگوی و کنيم تحسين اش نامعقولی رغم به را سربازان آن چرای و چون بی ّتعبد و وار برده ررفتا تا وادارد
 آن چطور کنم درک که است ناممکن برايمً تقريبا بزرگسالی، در اکنون، .کردم تحسين که يکی من و .دھيم قرار
 به و نکنم کج را راھم فرمانده ردستو بدون که داشت خواھم را شجاعت اين ھم من آيا که پرسيدم خود از موقع
 وعظ آن .دارم ياد به را داستان آن ھنوز من که اينجاست قضيه جالبی اما، .کنم وظيفه انجام رفتن قطار زير قيمت
 .کنم می نقل برايتان دارم و آورم می خاطر به را آن چون است، گذاشته من بر عميقی اثر آشکارا

 دينی از بيش او پيام شايد .بود دينی پيامی القای واعظ، آن مقصود که کنم مین فکر کنيم، قضاوت منصفانه اگر اما
 مطرح باب ھمين در توان می ھم را آن که ِتنيسون، اثر "نور ی جوخه ی وظيفه " شعر مانند .بود نظامی بودن،
 :کرد

 "!پيش به نور ی جوخه"
 ھراسيد؟ می کسی آيا
 دانستند می سربازان گرچه نه،
 :زده سر ايیخط کسی از که
 دھی پاسخ به رسد چه را آنان اما
 گری پرسش به رسد چه را آنان

 :مردن و رفتن جز نيست کارايشان
 مرگ ی دره سوی به پيش

 پيش به مايل ششصد
 
 اين ِتنيسون ُلرد خود .شده ضبط انسان از که است صداھايی ترين َخش پر و ترين قديمی از يکی که سروده اين(

 يک اعماق از صدا اين انگار که کند می احساس خوبی به متنطن ی قطعه اين شنيدن ھنگام آدم .خواند می را شعر
 منزله به ھا فرمان از تخطی برای سربازان به اجازه ارتش، ستاد ديدگاه از ).رسد می گوش به قديمی تاريک تونل
 ھا جنگ در کند، رفتار خود لمي به فرمان، از پيروی جای به شان نظام پياده که ھايی ارتش .است ديوانگی ی

 فاجعه به خاص موارد در اگر حتی است، مفيدی سرنگشتی ی قاعده اين ھا، ارتش ديدگاه از .خورد خواھند شکست
 .کنند وظيفه انجام کامپيوتر يا روبات مانند امکان سرحد تا که دھند می تعليم را سربازان پس .شود منجر

 
 که کنند می تبعيت ھايی دستورالعمل از وار برده آنھا .دھد می انجام چرا و نچو بی بخواھيد، کامپيوترھا از ھرچه
 مثل کارھايی انجام برای کامپيوترھا که است سبب ھمين به .است شده داده آنھا به نويسی برنامه ھای زبان توسط

 اين کامپيوترھا ارو برده پيروی اين ناپذير اجتناب فرعی محصول اما، .ھستند مفيد محاسبات و واژگان پردازش
 ی نتيجه آيا که بگويند توانند نمی رو ھيچ به آنھا .کنند می اجرا چرا و چون بی ھم را بد ھای دستورالعمل که است

 از که رفتاری مثل درست کنند، می اطاعت فقط آنھا .زيانبار يا است سودمند کنند می اجرا که دستورالعملی
 است رفتار ھمينً دقيقا و است، چرايشان و چون بی اطاعت ھمين در يوترھاکامپ ی فايده .رود می انتظار سربازان

 کامپيوتر به که ھم ای شرورانه ی برنامه .سازد می پذير آسيب ويروسی و ِکرمی ھای برنامه برابر در را آنھا که
 تمام هب و شود، می اجرا چرا و چون بی "بفرست سخت ديسک روی ھای آدرس تمام به و کن کپی مرا" بگويد

 عين در که کامپيوتری طراحی .شود می اجراً مجددا تصاعدی رشد با شود، فرستاده که ھم ديگری کامپيوترھای
 .است ناممکن بسا چه و دشوار بسيار باشد، امان در نيز ويروسی عفونت از ھا، دستورالعمل از مفيد تبعيت
 دين و کودکان مغز ی درباره استداللم توانيد می شما خود اکنون باشم، داده انجام خوبی به را خود چينی مقدمه اگر
 باور بگويند او به قبيله بزرگان و والدين که را چه ھر که ساخته چنان را کودک مغز طبيعی انتخاب .کنيد کامل را
 .است وار برده لوحی ساده مطيعانه، اعتماد اين ديگر روی اما .ماه نور توسط پره شب يابی جھت نظير :کند

 بقای ديدگاه از .است ذھن ويروسی عفونت مقابل در پذيری آسيب زودباوری، ناپذير اجتناب و فرعی لمحصو
 پيامد يک .ھست والدين معتمد ترھای بزرگ و والدين به اعتمادش و کودک زودباوری برای عالی داليلی داروينی،
 کودک .شود قائل تمايز بد و خوب ھای توصيه ميان تواند نمی رو ھيچ به کودک که است اين زودباوری مستقيم
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 است خوبی ی توصيه "نکن قايقرانی کنند، می زندگی ھا کروکوديل که ليمپوپو ی رودخانه در" که بداند تواند نمی
 ُبز و وقت اتالف حداکثر ،"بارد می باران گرنه و کنی، قربانی ُبزی است کامل ماه قرص که ھنگامی بايد" اما

 می محترمی منبع از توصيه دو ھر .نمايند می اعتماد قابل ميزان يک به ھشدارھا ينا دوی ھر کودک، نزد .است
 جھان، به مربوط ھای گزاره مورد در مطلب ھمين .طلبد می اطاعت و احترام که اند شده بيان جديتی با و آيند

 شد، دار بچه و شد بزرگ کودک وقتی که است محتمل بسيار و .است صادق نيز بشر سرشت و اخالقيات کيھان،
 .کند منتقل خود فرزندان به – مفيد چه و مھمل چه – را ھايش آموخته ی ھمه جديت ھمان باً طبعا

 
 ای پايه کدام ھيچ که مختلف، دلبخواه باورھای مختلف، جغرافيايی نقاط در که باشيم داشته انتظار بايد مدل، اين در
 مفيدی سنتی ھای حکمت که شوند واقع پياپی ھای نسل مقبول قوتی ھمان با و برسند، ارث به ندارند، واقعيت در

 باورھای ديگر و خرافات که باشيم داشته انتظار بايد ھمچنين .است مفيد کشت برای زمين به دادن کود اينکه مانند
 و ای ترهک طور به يا تواند می باورھا تغيير اين .کنند تغيير ھا نسل گذر با يعنی – يابند تکامل محلی طور به کاذب

 مانند درست .شوند واگرا ھمريشه باورھای ھا، نسل گذر با يعنی باشد، داروينی انتخاب نظير اينکه يا باشد تصادفی
 می دورتر و دورتر ھم از جغرافيايی، ی فاصله و زمان گذر با تدريج به و دارند، مشترکی نيای که ھايی زبان
 رسد می نظر به کودک، مغز بودن ريزی برنامه قابل به توجه اب).گشت خواھم باز نکته اين به زودی به ( شوند
 .باشد صادق نيز ھا نسل طی در دلبخواه ھای نھی و امر و پايه بی باورھای گيری شکل مورد در نکته ھمين که
 

 نمای نخ شعار .اند آگاه خردسالی ی دوره تعليمات اھميت و کودک، مغز پذيری آسيب اين از خوبی به دين زعمای
 رو ھيچ به ".دھم ات تحويل مرد تا بسپار، من به عمرش اول سال ھفت در را کودک" گويد می که ھا زوئيتژ

 شده، بدنام امروزه که ∗ "خانواده کانون" جنبش بنيانگذار دابسون، جيمز متأخرتر، ھای زمان در .نيست نادرست
 فکر ببيند، چه کودک که – کنند کنترل ار خردساالن ی تجربه و انديشه که کسانی" :که شناخت می را اصل اين
  " 79کرد خواھند تعيين را ملت ی آينده مسير – کند باور يا کند

 
 نمونه .بود نمونه يک تنھا کودک، ذھن زودباوری ی فايده ی درباره من خاص پيشنھاد که باشيد داشته خاطر به اما
 رابرت .کنند عمل ستارگان يا ماه توسط ھا پره شب يابی جھت نظير انسان در توانند می که اموری قسم آن از ای

 در بوير پاسکال يعنی شناس، مردم دو و ، 177 کنند می ايستادگی خدايان چرا کتاب در رفتارشناس-زيست ھايند
 اند نھاده پيش را ايده اين کليت جداگانه طور به ، 179 کنيم می توکل خدا به در آتران اسکات و ، 178 دين تبيين کتاب

 ھستند، فرعی محصوالتی ھا، دين که گفت بايد البته – است عادی روانشناختی گرايش يک فرعی محصول دين هک
 شناسان مردم ھای يافته .اديان مشترکات بر که دارند تأکيد جھان اديان گونی گونه بر قدر ھمان شناسان مردم زيرا
 در که کسانی نظر در دين يک باورھای ی ھمه .ھستند نامألوف که نمايند می عجيب ما برای خاطر اين به تنھا
 نويسد می کرده، تحقيق کامرون فانگ قبايل ی درباره که بوير .نمايند می غريب اند نيافته پرورش دين آن سنت
 ... که اند معتقد آنان
 بدن به و آيد می در پرواز به ھا شب که دارند خود بدن در وار حيوان ِاضافی عضو يک جادوگران ...
 گاھی جادوگران اين که گويند می ھمچنين .کند می مسموم را شان خون يا رساند می آسيب ھا انسان يگرد

 تصميم شان آتی ھای شرارت برای و بلعند می را شان قربانيان آنجا در و دھند می ترتيب ھايی ضيافت
 ديده را جادوگرانی خود چشم به شبی شان دوست دوست که گويند می مردم اين از بسياری .کنند می گيری
 می جادويی تيرھای اش قربانيان سمت به و بوده پرواز در دھکده فراز بر موز برگ يک بر سوار که

 .است انداخته
 

 :دھد می ادامه شخصی حکايتی ذکر با را اش مطلب بوير
 .بود جالب برايم ديدم، کلورادو در ماشينی پشت را "باش خودت لعنتی ی خانواده کانون مراقب" شعار که ھنگامی ∗
 اين امروزه اما

يوه ه ش ر نظرم ب ده کمت ايد .رسد می دار خن ان برخی از است الزم ش ر در کودک اليم براب دين تع  حمايت شان وال
 )ببينيد را 9 فصل(کرد

177 . Why Gods Persist, Robert Hinde 
178 . Religion Explained, Pascal Boyer 

179 . In God We Trust, Scott Atran 
 
 کردم می تعريف را مشابه غريب ماجراھای ديگر و حکايت اين داشتم کمبريج در شام مھمانی يک در
 که چيزھاست ھمين :" گفت و آمد پيش بود، کمبريج در ای برجسته االھيدان که ام، مھمانان از يکی که

 چنين به توانند می ممرد چرا که دھيد شرح بايد شما .کند می دشوار و جالب قدر اين را شناسی مردم
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 بدھم، مناسبی پاسخ بتوانم آنکه از پيش .گذاشت باقی حيران مرا نکته اين ".باشند داشته باور مھمالتی
 .شد عوض گفتگو موضوع

 
 باور زير ھای گزاره از ترکيبی بهً احتماال انديشيده، می مسيحيان غالب مانند کمبريجی االھيدان آن اينکه فرض به

 :است داشته
 .باشد داشته بيولوژيکی پدر ھيچ اينکه بدون شد، زاده باکره مادر يک از مردی ما، نياکان زمان رد •

 می ايلعاذر مرگ از قدر آن که درحالی شد؛ زنده ايلعاذر نام به ای ُمرده پدر، بی مرد ھمان دعای با •
 .بود شده متعفن جسدش که گذشت

 .شد زنده روز سه از سپ شدن، دفن و مردن از پس پدر بی مرد آن خود •

 .کرد صعود عرش به اش جسم و رفت ای تپه باالی پدر بی مرد آن بعد، روز چھل •

 می را افکارتان )است خودش که( ش"پدر" و پدر، بی مرد آن کنيد، زمزمه چيزی خود ذھن در شما اگر •
 جھان ديگر جوداتمو ی ھمه افکار ھمزمان تواند می او .دھد صورت مقتضی اقدام است ممکن و خواند
 .بخواند نيز را
 در را آن اگر حتی ماند، نمی مخفی پدر بی مرد آن نظر از بکنيد، خوبی کار يا بکنيد، بدی کار اگر •

 آن خاطر به را شما تان، مرگ از پس يا پيش او است ممکن .دھيد انجام ھمگان انظار از دور و خلوت
 .بدھد جزا يا پاداش کار
 ."کرد صعود" عرش به اش جسم بلکه نمرد، ھرگز پدر بی ردم آن ی باکره مادر •

 و گوشت به شراب و نان آن کند، تبرک را شراب و نان )باشد داشته بيضتين بايد که( تان کشيش اگر •
 .شود می "تبديل" پدر بی مرد آن خون
 بايد چه شود مواجه باورھا اين با تازه کمبريج، در ميدانی پژوھش يک طی در گرا عينيت شناس مردم يک اگر

 بکند؟
 

 دين روانی مفتون
 
 روانشناسی يعنی روانشناسی، از بالنده و مھم ی شاخه يک طبيعی پيامد است، فرعی محصول يک دين که ايده اين

 يافته، تکامل ديدن برای اندامی چون چشم که طور ھمان درست تکاملی، روانشناسان نظر از [ 80 ] .است تکاملی
 دسته يک برآوردن برای که است )"ھا ماژول" يا(ھا اندام از ای مجموعه ھم مغز پريدن، برای یاندام چون بال و

 ھست؛ خويشاوندی به پرداختن برای ماژولی مغز، در .است يافته تکامل اطالعات پردازش تخصصی نيازھای
 يا فرعی محصول توان می ھم را دين .آخر الی و ھمدلی برای ماژولی دوجانبه؛ مبادالت به پرداختن برای ماژولی
 ھای ماژول ھا، ذھن ديگر ی درباره پردازی نظريه ھای ماژولً مثال دانست، ھا ماژول اين از تا چند کجروی
 اين از يک ھر .بيگانگان عليه و خودی گروه اعضای نفع به شدن قائل تبعيض ھای ماژول و ائتالف، تشکيل
 زودباوری مورد در که طور ھمان درست .شمرد پره شب يابی جھت ی قوه انسانی معادل توان می را ھا ماژول
 دين" مدافعان از ديگر يکی روانشناس، بلوم ُپل .ھستند کجروی مستعد ھم مغزی ھای اندام دادم، توضيح کودکان

 درباره 180 انهانگار دوگانه ھای نظريه به طبيعی تمايلی کودک که کند می نشان خاطر ،"است فرعی محصول يک
 به و ھا، انسان ما او، ی گفته به .ماست ذاتی دوآليسم اين از فرعی محصول يک دين او، نظر به .دارد ذھن ی

 .ھستيم مادرزاد انگاران دوگانه کودکان، ويژه
 
 )مونيست( انگار يگانه او، مخالف .است قائل بنيادی تمايزی ذھن و ماده ميان که گويند می انگار دوگانه کسی به

ِبروز ذھن، که است معتقد رانگا يگانه .است  دوگانه اما .است – کامپيوتر درون بسا چه يا مغز درون ی ماده –ماده ُ
 در و کند ترک را بدن تواند می لذا و دارد مأوا بدن درون که است غيرمادی روح نوعی ذھن که است معتقد انگار
 و بدانند، "ّجنی" را روانی بيمار يک دتوانن می سھولت به انگاران دوگانه .دھد ادامه خود ھستی به ديگر جای
 بدن از "گيری جن" با را آنھا توان می و اند، گزيده مأوا بيمار آن بدن درً موقتا ھا جن يا خبيثه ارواح که کند فکر
 ابرھا و آبشارھا در حتی و بخشند می ّتشخص بيجان، اشيای به موقعيتی ھر در انگاران دوگانه .کرد بيرون او

 .يابند می طينشيا و ارواح
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 پذيرش قابلً کامال انگار دوگانه يک برای رمان اين . 181 برعکس نام به نوشت رمانی 1882 سال در َانستی، .اف
 به پسرش و بالتيتود آقای رمان، اين در .است فھم غيرقابلً کامال من مثل عياری تمام انگار يگانه برای اما است،
 در شده مجبور پدرش که است شادمان پسر .است شده عوض ھم با ھايشان دنب که که يابند درمی رازآميز ای گونه
 .کشاند می ورشکستگی به را پدر کاسبی کاری، ندانم سبب به پدرش، بدن در پسر خود و برود؛ مدرسه به او بدن
 و تھاورشا ِارل آن در که يابيم می ھم وودھاوس جی.پی اثر 182 خنده گاز رمان در را مشابھی داستان طرح

 آيند می ھوش به وقتی و شوند می بيھوش دندانپزشکی مطب يک در مجاور اتاق دو در ھمزمان ھنرپيشه پسرکی
 چيزی بايد .است بامعنا انگار دوگانه يک برای فقط داستان طرح ھم، اينجا در .يابند می ديگری آن بدن در را خود

 ھوش به ھنرپيشه پسرکی بدنی در تواند می چگونه او وگرنه نيست، او بدن جزء که باشد ھاورشات ُلرد با متناظر
 آيد؟

180 . dualistic 
181 .ice Versa, F. Anstey 

182 . Laughing Gas, P.G.Wodehouse 
 

 گاز و برعکس خواندن از توانم می راحتی به حال اين با اما نيستم، انگار دوگانه ھم من دانشمندان، اغلب مانند
 انگار يگانه روشنفکری که ام آموخته من گرچه که است سبب بدان اين که گفت خواھد بلوم ُپل .ببرم لذت خنده
 وانمود که ھم قدر ھر .ام يافته تکامل ذاتی انگار دوگانه يک ھمچون لذا و ھستم بشری جانور يک عاقبت اما باشم،
 در جايی که است دوانده ريشه ھا انسان ديگر و من درً عميقا ايده اين ھستيم، انگاری يگانه روشنفکران که کنيم
 تجربی شاھد .کند، ھجرت ديگری سر درون به داستان، در کم دست تواند، می که ھست خود يک من چشمان پس
 بزرگساالن از بيش حتی خردساالن، ويژه به و کودکان، که دھند می نشان که است ھايی آزمون ادعا، اين بر بلوم
 نظر به و است، ساخته پيش مغز در انگاری دوگانه به گرايش که معناست دانب اين .دارند انگاری دوگانه به تمايل
 .شود می ناشی جا ھمين از دين پذيرش برای آمادگی بلوم،

 
ِکلمن دبورا .داريم گرايی خلقت به گرايشً ذاتا ما که کند می پيشنھاد ھمچنين بلوم  آيا" عنوان با اش مقاله در ِ

 چيزی ھر به که ھستند اين مستعد ويژه به کودکان که گويد می [ 81 ] "؟ھستند ׳شھودی׳ خداباوران کودکان
 که حيواناتی که ھستند اين برای" تيز نوک ھای سنگ .ھستند "باريدن برای" ابرھا :دھند نسبت مقصودی
 .گويند می 183 انگاری غايت را دادن نسبت مقصودی چيزی ھر به ."بخارانند آنھا با را خود آيد می خارششان
 .آيند نمی در حالت اين از ھرگز شان بسياری و اند، بالفطره انگاران غايت کودکان

 
 ھمان درست دھند، می سوق دينداری به را ما ذاتی انگاری غايت و ذاتی انگاری دوگانه باشد، مھيا شرايط اگر
 آماده را ما ذاتی انگاری دوگانه .دھد می سوق ناخواسته "خودکشی" به را او پره شب نوری نمای قطب که طور
 که کرد تصور توان می راحتی به .نيست بدن از جزئی اما دارد مأوا بدن در که کند می ی"روح" وجود به باور ی
 وجود که کنيم تصور توانيم می راحتی به ھمچنين .کند مکان نقل ديگری جای به بدن مرگ پس جسم بی روح يک

 وجود ماده از مستقل بلکه نيست، ماده ی پيچيده خواص از يک ھيچ واجد که باشد محض روح يک مانند االھی
 آن دارد، مقصودی چيز ھر اگر :بيانجامد دين به تواند می اين از تر سھل حتی کودکانه انگاری غايت .دارد

 .خداست البته، چيست؟ مقصود
 
 غايت و نگاریا دوگانه طبيعی انتخاب چرا چيست؟ انسان در پره شب نوری نمای قطب سودمندی ھمتای اما

 انگاران دوگانه" ی نظريه به من رويکرد بدينجا، تا است؟ نھاده شان فرزندان و ما نياکان مغز در را انگاری
 بوده چه اينھا داروينی ّمزيت اما .ھستند انگار غايت و انگار دوگانهً ذاتا ھا انسان که گرفته فرض تنھا "بالفطره
 انتخاب که باشيم داشته انتظار توانيم می و دارد اھميت ما بقای برای ن،جھا در ھا باشنده رفتار بينی پيش است؟
 انگاری دوگانه آيا .دھد انجام مؤثر و سريع طور به را ھا بينی پيش اين که باشد داده شکل چنان را ما مغز طبيعی

183 . teleology 
 می 184 راجعی ايستار فيلسوف دنت لداني که آنچه پرتو در باشند؟ ھدف اين خدمت در توانند می انگاری غايت و

 .بفھميم را فرضيه اين توانيم می بھتر خواند
ِدنت  ھمديگر، و ھا ماشين جانوران، مانند ھا، باشنده رفتار بينی پيش ولذا فھم برای ما که يی"ايستارھا" ی درباره ِ
 فيزيکی، ايستار :داريم ايستار نوع سه ما [ 82 ] .است داده ارائه مفيدی ی گانه سه بندی طبقه گيريم، می پيش

 ھمه نھايت در زيرا کرد، گرفت پيش را فيزيکی ايستار توان می ھموارهً اصوال .راجعی ايستار و طراحی ايستار
 ی ھمه و بنشينيم باشد قرار اگر .باشد کند بسيار تواند می فيزيکی ايستار نگرش اما .است فيزيک قوانين تابع چيز

 آھسته زيادی آنھا رفتار به مان واکنش است ممکن کنيم، محاسبه را پيچيده اشيای کمتحر اجزای ھای برھمکنش
 ايستار زنبورکی، کمان يک يا لباسشويی ماشين يکً مثال ھستند، شده طراحیً حقيقتا که اشيايی مورد در .شود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

 از ھدف به جهتو و فيزيک زدن دور با توانيم می حالت اين در .است تر اقتصادی و ميانبر راه يک طراحی
 :دنت قول به .کند می رفتار چگونه شده طراحی شیء آن که بزنيم حدس شیء، طراحی

 
 ساعت آن که کند بينی پيش دار، زنگ ساعت يک بيرونی و سطحی بررسی با تواند می ھرکسیً تقريبا
 می کار یباتر با است، کوکی ساعت آن آيا که باشد نگران يا بداند نيست الزم .زند می زنگ موقع چه
 ھای تراشه از اينکه يا مرصع، ھای ياتاقان و دارد برنجی ھای دنده چرخ است، خورشيدی کند،

 .بزند زنگ وقت سر که شده طراحی چنان ساعت آن که کرد فرض بايد فقط – شده ساخته سيليکونی
 .کند می تضمين رايشانب را طراحی ايستار از روايتی داروينی طبيعی انتخاب اما نيستند، شده طراحی جانداران

 کارل .يابيم می قلب کارکرد درک برای ُميانبری راه "شده طراحی" خون کردن پمپ برای قلب که کنيم فرض اگر
 درخشان ھای رنگ کرد فرض که شد عالقمند زنبورھا بينی-رنگ ی درباره پژوھش به سبب اين به فريش فون
 که است ّکذابی گرايان خلقت تاراندن برای ھا گيومه اين نھادن .اند "شده طراحی" زنبورھا جذب برای ھا گل

 که نيست گفتن به الزم .است بوده آنان اردوی از ھم اتريشی بزرگ جانورشناس اين که شوند مدعی است ممکن
 .بازگرداند داروينی تر مناسب تعبير به را طراحی ايستار تا بود قادر خوبی به فريش فون

 
 نه راجعی ايستار در .رود می فراتر طراحی ايستار از جھت يک از که است، راجعی ارايست ديگر، ميانبر راه يک
 يک باشنده آن که کنيم می فرض بلکه شده، طراحی ھدفی برای نظر مورد ی باشنده که کنيم می فرض تنھا

 رفتار ينیب پيش در است بھتر بينيد، می را ببر يک که ھنگامی .دارد خود کنش از مقصودی که است 185 کنشگر
 عملکرد و ساختار طراحی مورد درً ابدا و نباشيد، ھايش مولکول فيزيک دلمشغولً اصال .نکنيد درنگ اش احتمالی
 فيزيولوژی و فيزيک که است اين حل راه ترين سريع ببر رفتار بينی پيش برای .نکنيد تأمل ھايش دندان و ھا پنجه

184 . intentional stance 
185 . agent 

 چيزھای برای حتی که طور ھمان درست که کنيد توجه .بزنيم ميانبر شکار برای ببر قصد به و کنيم اموشفر را
 فاقد چيزھای برای گرفت، پيش را طراحی ايستار شده طراحی چيزھای مانند توان می نيز حقيقی طراحی فاقد

 .گرفت پيش را جعیرا ايستار مقصود، دارای چيزھای مانند توان می نيز عمدی و آگاھانه مقاصد
 
 خطرناک شرايط در گيری تصميم که مغزی مکانيزم يک عنوان به راجعی ايستار که است ممکنً کامال من نظر به
 ضروری مالزم انگاری، دوگانه که است اين نمايد می آشکار کمتر آنچه .باشد بقا ارزش دارای کند می تسريع را

 که داد بسط را درونمايه اين توان می کنم می فکر اما کند، نمی دنبال را بحث اين اينجا در من .باشد راجعی ايستار
 در ويژه به – باشند راجعی ايستار ی پايه توانند می ھا ذھن ديگر ی درباره انگارانه دوگانه ھای نظريه برخی
 .آيند می ميدان به تر بلندمرتبه ھای راجعيت که ھنگامی اخص طور به و اجتماعی، ی پيچيده شرايط

 
 يا )دارد دوستش او که داند می زن آن که دارد باور که مردی ( گويد می سخن سوم ی مرتبه راجعيت از دنت
 پنجم ی مرتبه حتی و (دارد دوستش او که داند می زن آن که دارد باور مرد آن که فھمند می زن) چھارم ی مرتبه

َشمن(  دوستش او که داند می زن آن که دارد وربا مرد آن که فھمند می زن که زند می حدس قبيله جادوگر َ
 به ای کننده سرگرم رمان در فرآين ميشل .باشند ھا داستان خاص فقط راجعيت، باالی خيلی مراتبً احتماال ). دارد
 مطمئنً تقريبا او که دانست نونوپولوس ديدن با ريک" گيرد می سخره به را ھا راجعيت نوع اين قلعی مرد نام

 ھمچنين و بفھمد، چايلد فيدلينگ خود مورد در را او احساس نتوانسته چايلد فيدلينگ که است رسندخ بسی آنا که است
 پيچ اين به توانيم می ما که واقعيت اين اما "...داند می نونوپولوس ی درباره او که دانسته می نينا که فھميد )آنا( او
 به چگونه ما ذھن کارکرد اينکه :است مھمی ی تهنک گويای بخنديم، ھا ذھن ديگر تعبير در داستانی ھای تاب و

 .است شده انتخاب حقيقی جھان در طبيعی طور
 

 که را موجوداتی برابر در را ما واکنش زيرا ھستند ذھنی مفيد ھای مکانيزم ارجاعی ايستار و طراحی ايستار
 ممکن ھم ايستارھا اين اما .کنند می تسريع بالقوه، ھای جفت يا درندگانً مثال دارند، حياتی اھميت بقايمان برای
 و امواج ھوا، و آب که پندارند می بدوی مردمان و کودکان .روند خطا به مغزی سازوکارھای ديگر مانند است
 که ھنگامی ويژه به داريم، ھا ماشين قبال در گرايشی چنين ما ی ھمه .دارند مقصودی سقوط حال در ھای سنگ

 .ايم داشته کامپيوترھا با را ای تجربه چنين ای، لحظه طور به کم دست ما، از بسياری .کنند دردسر برايمان
 کرد جعل 187 فعال بيش کنشگرياب ابزار برای را  HADD186 اختصاری اصطالح باتر جاستين
 وقتی که شود می موجب اين و ھستيم، فعالی بيش ھای کنشگرياب ما ھمگی نباشد کار در کنشگری که ھنگامی حتی

 طبيعت
 به نسبت لحظه يک در گاھی که ام کرده توجه من خود .ببريم را اش نيکخواھی يا بدخواھی ّظن ما است، تفاوت بی
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 خواندم می را تلخی گزارشً اخيرا .ام شده واری ديوانه نفرت دچار ام دوچرخه زنجير مثل بيگناھی بيجان اشيای
186. hyperactive agent detection device ; HADD 

187 . hyperactive 
 گرانقيمت جام سه و افتاد ھا پله از بود نبسته را اش کفش بند چون کمبريج، فيتزويليام ی موزه در که مردی از

 مرد آن .شدند تکه ھا ميليون ھا جام و کرد سقوط ھا جام وسط او" :شکست را کينگ ی سلسله ی دوره به متعلق
 شده شوکه ھمه .بودند رفته فرو سکوت در ھم اطرافيان .دش خيره منظره آن به و نشست جايش سر زده بھت و آرام

 ٨٣".اينه تقصيرکار ايناھاش،" :گفت و کرد اشاره اش کفش بند به مرد .بودند .
 

ِشمر، ھايند، ِدنت، بلوم، آتران، بوير، ِ  فرعی محصول يک عنوان به دين از نيز ديگری ھای تبيين ديگران و ِکلمان ِ
ِدنت ی پيشنھاده ھا، تبيين اين گيراترين از يکی .اند کرده پيشنھاد َخردی بی گويد می که است ِ  محصول دين 188 ِ
 ژنتيکی مزيتیً ظاھرا که گرايشی .شدن عاشق به ما گرايش :است مغز در خردی بی خاص مکانيزم يک از فرعی
 .دارد
ِھلن  و دھد می شرح ايیزيب به را رمانتيک عشق جنون 189 ورزيم می عشق چرا کتاب در شناس مردم فيشر ِ

 برای گيريم که کنيد نگاه قضيه به طور اين .کند می مقايسه نمايد می ضروریً مطلقا که آنچه با را آن آخراألمر
 که ھمين اما .باشد برش و دور زنان ديگر از تر داشتنی دوست مرتبه صدھا او ی معشوقه که است بعيد مرد يک
 می کھمسری ت وقف متعصبانه را خود ما چه اگر .کند می وصيفت چنين را اش معشوقه شد، "عاشق" مرد اين

 معناست بدين بودن چندعشقی( .باشد تر عاقالنه ھمسری تک با قياس در 190 "چندعشقی" قسمی که بسا ای اما کنيم،
 نوع چند تواند می فرد که طور ھمان درست باشد، اش مخالف جنس اعضای از تن چند عاشق ھمزمان فرد که

 از بيش توان می که پذيريم می سھولت به ما )..باشد داشته دوست ھمزمان را ورزش يا کتاب، موسيقی، شراب،
 به طور اين که وقتی .داشت دوست را آموز دست حيوان يا دوست آموزگار، برادر، و خواھر والد، بچه، يک
 ما حال اين با نمايد؟ نمی العاده خارق کھمسرانه ت عشق بودن انحصاری ی درباره انتظارمان آيا کنيد، نگاه قضيه
  .باشد داشته علتی بايد اين .ھستيم ھمسرانه تک عشق پی در و ،داريم انتطاری چنين

 
 يک عشاق مغز در جمله از .است ھمراه ای ويژه مغزی حالت با عاشقی که اند داده نشان ديگران و فيشر ھلن
 .اند حالت اين ی مشخصه و خاصً کامال که ھست )طبيعی مخدر مواد واقع در( طبيعی شيميايی مواد دسته

 تضمين برای سازکاری تواند می شدن عاشق دل نھصد نه دل يک که اند موافق فيشر با تکاملی روانشناسان
 ديدگاه از .باشد کافی جفت کمک با بچه پروراندن برای که بياورد دوام قدر آن رابطه اين تا باشد، جفت به وفاداری
 به دست بايد – فقير فرد حتی – فرد .است اھميت دارای گوناگون داليل به مناسب جفت نتخابا شک بی داروينی
 شريک درآيد گل و آب از فرزندشان که وقتی تا کم دست که است آن مھم کرد، انتخاب که ھمين اما بزند، انتخاب

 .بماند اش زوج شادی و غم
188 . 

189 . Why We Love ; Helen Fisher 
190 . polyamory 

 است؟ شده نھاده مغز در که باشد ای عاشقانه خردی بی سازکار آن فرعی محصول خردانه بی دين است ممکن آيا
 اسميثی جان .دارد مشترکی وجوه )∗مخدر داروھای از حاصل ی نشئه با نيز و ( شدن عاشق با دينی ايمانً مسلما
 ھايی مشابھت حال، اين با .ھست مھمی ھای تفاوت 191 شيدايی نوع دو اين ميان که دھد می ھشدار روانشناس-دارو
  :کند می ذکر آنھا ميان ھم را
 

 مستلزم عالوه به و است معطوف خدا، يعنی فراطبيعی، شخصی به دين که است اين دين متعدد ھای ويژگی از يکی
ا ھا انسان ما زندگی .است شخص آن ھای نشانه به احترام د ت ادی ح ان خودخواه ھای ژن توسط زي دھای و م  فرآين
نً مثال .دھد می ما به بسياری ھای پاداش دين .شود می ھدايت تنبيه و پاداش رم احساسات اي ه ساز آسوده و گ  در ک
د؛ می را مرگ از مان ترس ؛ کند می حمايت ما از و ورزد می عشق ما به که ھست کسی خطرناک جھان اين  زداي
ه رمانتيک عشق ترتيب، ھمين به .غيره و ھااست، سختی در ام ياور و يار يوميه، عبادات انجام ازای در  شخص ب

 از حاصل مثبت ھای پاداش و ديگر شخص به شديد اتکای ھمين نشانگر )است ديگر جنس ازً معموال که( ھم واقعی
 تیح و عکس، نامه، مثل ھايی نشانه .شوند می برانگيخته نيز ديگر ھای نشانه توسط احساسات اين .است رابطه اين
 سان به کشيدن آهً مثال دارد، فراوانی فيزيولوژيک ھای مالزم عاشقی حالت .معشوق سر سنجاق ويکتوريا، زمان در
  84 .تنور يک

 
 که بود شده جلب نکته اين به ام توجه موقع آن .دادم انجام دينداری و عاشقی ميان ای مقايسه 1993 سال در من

 شده رمانتيک عشق دچار که باشد کسی يادآور ھشداردھنده نحوی به دتوان می" شده دين دچار که فردی نشانگان
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 ھا ويروس برخی که نيست شگفتی جای و است، مغز در توانمند غايت به نيروی يک شدن عاشق قابليت .است
 ھای ويروس" من ی مقاله نام :است دين از استعاره "ويروس" اينجا در( ".اند يافته تکامل آن از سوءاستفاده برای
ِترزای قديس ُارگاسمی ھای بصيرت )..بود "ذھن  يک .باشد ذکرمجددشان به نيازی که آنند از مشھورتر آوياليی ِ
 می شرح را نابی شعف روشنی به او .کند می ذکر فيلسوف ِکنی آنتونی را شھوانی، کمتر و حاد، کمتر ی نمونه
 خون و گوشت به ربانی عشای شراب و نان تبديل( راز و رمز پر ی استحاله به که است کسانی انتظار در که دھد

 می را کاتوليک کليسای کشيشی تعليم ی دوره که زمانی از خود تجارب ذکر از پس او .کنند می پيدا اعتقاد )عيسی
 به برايش ای نشئه و وجد چه ربانی عشای مراسم برگزاری قدرت تفويض که دھد می شرح زيبايی به گذرانده،
  :بود آورده ارمغان

 
 شور و بيداری از سرشار شدم، سحرخيز ناگھان کندم، می دل رختخواب از سختی به که بودم آدمی ھميشه که من"
 ...بود شده تفويض من به آن قدرت که بودم خطيری عمل انجام ھيجان و

9-11 ،2003 ,Free Inquiry 24 :1 ،“Gerin Oil” :Gerin Oin ∗ اه د نگ ه کني ه ب ورد در من ی مقال  مخدر م
 خطرناک

191 . mania 
 مرا چيز ھر از بيش که حسی کردم، می حس را عيسی به قربت کشيشی، ردای در .بودم عيسی تن لمس حال در من

 . شدم می خيره مقدس نان به خمار چشمان با تبرک، ذکر بيان از پس .کرد می مفتون
شی نخستين روزھای آن ... نگرد می معشوقش چشمان به که عاشقی مانند واره کشي ه ھم وان ب امی عن  از سرشار اي

ل نبود، بقاييش و دوام ھيچ که شکننده چنان نيز و گرانقدر، سعادتی ماند؛ خواھند خاطرم در رضامندی و سعادت  مث
  .پاشد می فرو نافرجام ازدواجی با زودی به که رمانيک عشقی

 
 و نفر، يک عاشق يعنی .باشد شدن قعاش مفيد اما خردانه بی عادت پره، شب نوری نمای قطب بشری معادل شايد
 ھدايت و پره شب نمای قطب انحراف معادل که – عادت اين فرعی محصول .شدن مخالف جنس از نفر، يک فقط
ُيھوه عشق به افتادن در – باشد می شمع ی شعله سوی به اش  اعمال انجام و )هللا يا مقدس، نان يا باکره، مريم يا( َ

  .شوند می ناشی عشقی ينچن از که است ای نابخردانه
 

 می که کند می مطرح پيشنھادی 192 صبحانه از پيش ناممکن کار شش اش کتاب در شناس زيست ِوولپرت لوئيس
 در قوی محافظ يک قوی، ی خردانه بی اعتقاد که است اين او مدعای .شمرد سازنده خردی بی تعميم را آن توان
 تکامل دوران طی در باورھا آن کرد، نمی حفظ را اش جان حافظ باورھای بشر اگر" :است ذھن ثباتی بی مقابل
 کند، عوض را نظرش مدام شکار ھنگام يا ابزار ساختن حين در آدمی اگرً مثال .داشتند نمی حالش به سودی بشر
 عقايد به آدم که است بھتر مواقع برخی کم دست که است اين از حاکی وولپرت استدالل ".است ّمضر بسيار
 راحتی به .دھند سوق عقيده تغيير به را او انديشه يا جديد شواھد اگر حتی کند، دل دل اينکه تا بچسبد اش نهخردا بی
 که ديد توان می راحتی به ھمچنين و است، عام ی رويه اين از خاص مورد يک "شدن عاشق" که ديد توان می

 ھای جنبه تواند می تمايالت اين .است فيدم روانشناختی تمايالت از ديگری ی نمونه باورھا ی"خردانه بی حفظ"
  .ديگر جانبی محصول يک ھم باز :دھد توضيح را دينی ی خردانه بی رفتار از مھمی

 
 .کرد تکاملی ی نظريه وارد را خودفريبی بحث 1976 سال در اجتماعی تکامل کتابش در تريورز رابرت

  :که است اين خودفريبی
 

ه در ما .است ديگران از حقيقت کردن پنھان از بھتر ردن،ک پنھان خود آگاه ذھن از را حقيقت شر ی گون يم می ب  بين
شانگر است ممکن لرزان صداھای و کرده عرق دستان زن، دودو ھای چشم که رد استرس ن  او عمدی کوشش و ف

ه اقدام ناخودآگاه طور به فريبکار يک اگر اما .باشند ما فريفتن برای د، ب ن فريفتنکن شانه اي ا ن روز را ھ د نمی ب  .دھ
 .شود مضطرب که آن بی بگويد، دروغ تواند می شخصی چنين

192 . Six Impossible Things Before Breakfast; Lewis Wolpert 
 سازنده خردی بی .گويد می مشابھی مطلب 193 اميد شناسی زيست :خوشبينی کتاب در ھم شناس مردم تايگر ليونل
 :يافت "ادراکی دفاع" ی درباره تريورز گفتار از بند اين در توان می کرديم ذکر که را ای

ه ببيند را چيزھايی تواند می سختی بهً واقعا انسان .ببيند خواھند می که ببيند را چيزی که ھست انسان در گرايشی  ک
ام سھولت به را مثبت چيزھای اما دارند، منفی مضمونی برايش د می تم ثال .بينن اً م رای م م ب ان فھ  اضطراب واژگ
  .دھيم خرج به بيشتری کوشش بايد برانگيز

 
 .ندارد بسط و شرح به نيازی دينی انديشی خام با مطلب اين ارتباط



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۵

 مورد و قبول مورد – سودمند چيزی در کجروی يا – تصادفی فرعی محصول يک سان به دين عمومی ی نظريه
 کودک" ی نظريه من مطلب، کردن ساده ایبر .اند بحث قابل و پيچيده گوناگون، نظريه اين جزئيات .است من دفاع
 به کودک، مغز گويد می که – نظريه اين .گيرم می "فرعی محصول" ھای نظريه ی ھمه نمايانگر را "لوح ساده
 شايد .آمد خواھد ناقص خوانندگان برخی نظر در – است پذير آسيب ذھنی ھای "ويروس" برابر در تکاملی، داليل
 برخی آيا ديگر؟ يکی برابر در نه و ويروس اين برابر در چرا اما باشد، پذير يبآس ذھن است ممکن که بگوييد
 دين شکل به را خود "عفونت" اين چرا دارند؟ خاصی مھارت پذير آسيب ھای ذھن کردن عفونی در ھا ويروس
 آلوده را کودک مغز مھمالتی نوع چه که نيست مھم که است اين من حرف ديگر؟ چيز يک ... نه و دھد، می نشان
 منتقل بعدی نسل به باشند، که ھرچه را، مھمالت ھمان بزرگسالی در او شد، آلوده کودک مغز که ھمين .کنند

  .کرد خواھد
 

 ی خردانه بی باورھای گونی گونه از را ما فريزر، اثر 194 طاليی ی شاخه کتاب مانند شناسانه مردم ھای پژوھش
 يادآور که يابند می تنوع و تکامل چنان دواندند، ريشه فرھنگی در ورھابا اين که ھمين .کنند می زده شگفت آدمی
 موجب به نمونه، برای .دھد می تشخيص را کلی اصل چند مورد اين در فريزر .است شناختی زيستی تکامل

 قعوا جھان بر توانند می و يابند می واقعی اشيای جھان با نمادين ای رابطه وردھا و ھجاھا "ھميوپاتيک جادوی"
 کرگدن شاخ پودر که است باور اين داشته، سوگناک پيامدی که مھمل باورھای اين از نمونه يک .بگذارند تأثير
 .دارد ذکر به ظاھری شباھتی کرگدن شاخ که شود می ناشی اينجا از احمقانه باور اين .است باء ی قوه مقوی
 کترهً کامال پذير آسيب مغزھای ی کننده لودهآ مھمالت که است آن نشانگر "ھميوپاتيک جادوی" ی گسترده شيوع
 .نيستند دلبخواھی و ای

193 . Optimism : The Biology of Hope, Lionel Tiger 
194 . Golden Bough, Frazer 

 در طبيعی انتخاب مانند ای پديده آيا بپرسد خود از و گيرد پی را شناسی زيست تمثيل اين که شود می وسوسه آدم
 ديگر با شان ھمسازی يا ذاتی، شايستگی شان، جذابيت خاطر به ھا ايده برخی آيا .است کار در ھم ھا ايده مورد
 می موجود اديان ھای ويژگی و سرشت به ما رويکرد آيا و دارند گسترش توان بقيه از بيش روانی، ھای گرايش
 اين در "شايستگی" که باشيم داشته هتوج بايد باشد؟ زنده ھای اندامه در طبيعی انتخاب به رويکردمان شبيه تواند

 – نيست بودن مثبت ارزشداوری مستحق معنای به شايستگی" اين .است گسترش و بقا توان معنای به تنھا پرسش
  .کنيم افتخار آن داشتن به بتوانيم که نيست چيزی يعنی

 
 به تواند می ژن يک که ندا معتقد شناسان زيست .نيست الزامی طبيعی انتخاب وجود ھم تکاملی مدل يک در حتی

 پيشامد پديده اين به .شود پراکنده گونه يک ميان در است، خوبی ژن اينکه سبب به نه و اش، شانسی خوش صرف
 امروزه اما .است بوده بحث محل دارد، اھميتی چه طبيعی انتخاب با قياس در پديده اين اينکه .گويند می 195 ژنتيکی

 به جھش اثر در ژنی اگر .است شده پذيرفتهً عموما 196 مولکولی ژنتيک خنثای ی نظريه عنوان تحت پديده اين
 نمی طبيعی انتخاب .است اثر بی طبيعی انتخاب لحاظ از تفاوت اين دارد، مشابھی اثرات که شود بدل ای نسخه
 را آن ماالتاحت متخصصان که ای پديده علت به حال، اين با .دھد ترجيح ديگری بر را ھا ژن اين از يکی تواند
 سلف ژن جايگزين نسل چند طی در تدريج به تواند می ژن ی يافته جھش شکل خوانند، می گيری نمونه خطای
 ھا اندامه جھان در تغييری نوع ھيچ اگر حتی( است مولکولی سطح در حقيقی تکاملی تغيير يک اين .شود خود

  .ندارد تخابیان مزيت به دخلی ھيچ خنثی تکاملی تغيير اين .)نباشد مشھود
 

 ازآن توان نمی دين تکامل ی درباره انديشيدن ھنگام که است ای فريبنده ی گزينه ژنتيکی، پيشامد فرھنگی معادل
 و نيست شده تعيين پيش از زبان تکامل سير .يابد می تکامل شناختی زيست شبه ای شيوه به زبان ًمثال، .پوشيد چشم
 ديگر نسل به نسلی از ژنتيک، مانند نيز زبان .است ای کتره ژنتيکی یپيشامدھا مانند حيث اين از زبان تکامل
 مشترک ی ريشه دارای زبانی ھای شاخه سرانجام اينکه تا يابد می تغيير آرامی به ھا قرن طی در و شود می منتقل
 ندمان زبان تکامل از بخشی است ممکن .فھمند نمی را ھمديگر حرف شان سخنوران که شوند می واگرا چنان
 ھا ايده اين از برخی به ادامه در .نمايد نمی کننده متقاعد چندان ايده اين اما باشد، شده ھدايت شناختی زيست تکامل
 برای اما .داد رخ انگليسی زبان در ھجدھم تا پانزدھم قرون طی در که زبانی بزرگ چرخشً مثال کنيم، می اشاره
 که است تر محتمل .نداريم کارکردی ھای فرضيه اين به نيازی مکني می مشاھده ھا زبان در که آنچه اغلب تبيين
 مختلف نقاط درً مثال .باشد يافته تکامل فرھنگی فرآيند يک در زبان و باشد ژنتيکی پيشامد مانند عادی زبان تکامل
 ديگر ھای انزب ھای لھجه ديگر و رمانش فرانسوی، ايتاليايی، پرتغالی، اسپانيايی، ھای زبان به التين زبان اروپا
 .باشند بوده "انتخابی فشار" يا محلی ھای مزيت از ناشی تکاملی گذارھای اين که نيست معلومً اصال .شد بدل

195 . genetic drift 
196 . neutral theory of molecular genetics 
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 – انگيز حيرت گونی گونه به تا يافته، تکامل دلبخواھی و ای کترهً کامال طور به زبان، مانند نيز دين من گمان به
 دارند، مھمی اشتراکات شان گونی گونه رغم به اديان اينکه به توجه با .است رسيده امروزی – خطرناک گاھی و
 عمل ھا انسان روان بنيادی يکنواختی با ھمنوا که بوده کار در ھم طبيعی انتخاب قسمی ھمزمان، که گفت توان می
 جذاب ذھنی نظر از اما بعيد عينی نظر از که دھند می تعليم را ای آموزه اديان از بسياری مثال، برای .است کرده
 سبب بدين ناميرايی ی ايده خود .ماند خواھد باقی مان بدن مرگ از پس ما شخصيت آموزه اين مطابق .است

 روان که است مھم دليل اين به انديشی خيال .است انسان 197 انديشی خيال با ھمنوا که يافته گسترش و شده ماندگار
 پادشاه ھشتم، ھنری ی نمايشنامه در( .آورد در خود آمال لعاب و رنگ به را باورھايش که خواھد می اغلب انسان
  )بيانديش آن به َھری، بود، ات ھوس تو پدر " گويد می پسرش به
 
 در ھا ويژگی اين اومتد و دين خود بقای به معطوفً کامال دين ھای ويژگی از بسياری که آيد نمی عجيب نظر به

 از ناشی بيشتر دين ی دھنده تداوم ھای ويژگی اين آيا که شود می مطرح پرسش اين حال .ھستند انسانی فرھنگ
 با دين زعمای ديندران، اردوی در .است گزينه دو ھرً احتماال پاسخ .طبيعی انتخاب يا اند "ھوشمندانه طراحی"

 دين يک شماره دشمن عقل که دانست می خوبی به لوتر مارتين .گيرند می کار به را دين بقای ترفندھای تمام تبحر
 کمک به ھرگز عقل است؛ بوده ايمان دشمن ترين بزرگ عقل" :کرد می گوشزد را عقل خطر ّکرات به و است،
 وترل [ 85 ]".است شمرده خوار را االھی امور و داشته، ستيز سر االھی کالم با اغلب بلکه نيامده روحانی امور

 تمام در را عقل بايد" نيز و ".بشويد دست عقل از بايد باشد مسيحی خواھد می که کس آن ھر" :گويد می ھمچنين
 طواليی يد آن بقای منظور به دين غيرعقالنی ھای جنبه ی ھوشمندانه طراحی در لوتر ".کرد نابود مسيحيان
 که است ممکنً کامال .اند کرده طراحی را دين ر،ديگ کس ھر يا او، که نيست معنا بدانً ضرورتا اين اما .داشت
 به بلکه نبود، طبيعی انتخاب اين طراح لوتر .باشد طبيعی انتخاب توسط )غيرژنتيکی( تکامل نوعی معلول دين

  .دريافت را آن کارآمدی زيرکی
 

 در اروينید عادی طبيعی انتخاب حاصل بوده شان جانبی محصول دين که روانی تمايالت آن است ممکن اگرچه
 اشاره تر پيش .باشد بوده دخيل ھم اديان جزئيات دھی شکل در ھا ژن که است بعيد اما باشند، بوده ھا ژن سطح
 فرھنگی معادلی بايد بلکه برويم، ھا ژن سراغ نبايد ھستيم، اديان جزئيات تبيين برای ی نظريه دنبال به اگر که کردم
 ھستند؟ 198 ھا ِمم مثل چيزھايی ی برساخته اديان آيا .بجوييم ھا ژن برای

197 . wishful thinking 
198 . memes 

 
  کنی لگد را ھايم ِمم مبادا بيا، آھسته و نرم

 
 .است شده ماندگار که است باوری ھمان حقيقت دين، مورد در

  وايلد اسکار
  
 
 ھای ويژگی تمام ست،ا بيزار اسراف از داروينی طبيعی انتخاب چون که کردم شروع مطلب اين با را فصل اين
 ھمچنين اما .شدند نمی ماندگار وگرنه باشد، بوده مزيت نوعی دارای بايد –دينً مثال – جانوری ی گونه يک عام

 آه ی فايده ديديم، که چنان .باشد توليدمثل يا بقا در افراد موفقيت جھت درً حتما مزيت اين نيست الزم که کردم اشاره
 الزم حتی و .کنند می سرماخوردگی ويروس مستعد را ما که رسد می ھايی ژن به سرماخوردگی از ما فغان و

 بارزترين فقط ھا ژن .باشد بر فايده تواند می ای بازتوليدکننده ھر .ببرند فايده پديده يک از ھا ژن فقط که نيست
 يعنی – ھستند ھا مِم و کامپيوتری ھای ويروس بری، فايده ھای نمونه ديگر .ھستند ھا بازتوليدکننده ی نمونه

 بايد بياوريم، در سر ھا ِمم کار از بخواھيم اگر .پردازيم می آنھا به بخش اين در که فرھنگی وراثت واحدھای
  .کند می عمل چگونه طبيعی انتخاب که ببينيم تر دقيق اندکی نخست

 
 اطالعات تکه يک ازتوليدکنندهب .است رقيب ھای بازتوليدکننده ميان از انتخاب بيان، ترين عام در طبيعی، انتخاب

 ای "يافته جھش" يا دقيق غير ھای نسخه ھم گاھی و کند می بازتوليد را خود از دقيقی ی نسخه که است شده کد
 موفق خود تکثير درً اتفاقا که ای کننده بازتوليد ھای نسخه تعداد که است اين قضيه داروينی ی نکته .کند می توليد
 ابتدايی اين .يابند می فزونی دارند خود تکثير در کمتری موفقيت که رقيب ھای توليدکنندهباز به نسبت کند عمل تر

 ھميشهً تقريبا که است آ ان دی ی رشته يک ھاست، بازتوليدکننده نمای سنخ که ژن، .است طبيعی انتخاب بيان ترين
 اين ِممتيک ی نظريه کانونی پرسش .نيست ھميشگی و مطلق دقت اين گرچه کند، می تکثير را خود تمام دقت با
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 عمل ھا، ژن يعنی حقيقی، ھای بازتوليدکننده مانند درست که دارند وجود ھم فرھنگی ھای بازتوليدکننده آيا که است
 ھا ژن شبيه بيشتر ھا ِمم ھرچه گويم می فقط .ھستند ھا ژن معادلً ضرورتا ھا ِمم که نيست اين من حرف .کنند

 تواند می ِممی ی نظريه آيا که است پرسش اين طرح بخش، اين ھدف و کند؛ می عمل بھتر ِممی ی نظريه باشند،
 .باشد کارآمد دين خاص مورد در
 رقيبی ھای نسخه حاوی 199 ژنی انبان که شوند می سبب بازتوليد در )جھش(گاھگاھی خطاھای ھا، ژن جھان در
 در .کنند می رقابت ھم با ھا ِآلل که کرد تصور توان می .شوند می خوانده 200 ِآلل که – باشد معين ژن ھر از

 ِآلل دسته آن به متعلق که ھايی "__________جايگاه" يا کروموزومی، ھای شکاف برسر چه؟ سر بر رقابت
 ھای ژن .ھاست

199 . gene pool 
200 . alleles 

 
 .است نيابت به نبرد بلکه تنيس مولکول با مولکول مستقيم نبرد رقابت، اين کنند؟ می رقابت ھم با چگونه رقيب
 حاصل که – پوست رنگ يا پا درازای مثل چيزھايی يعنی – ھستند شان "فنوتيپيک ھای ويژگی" ھا ژن ھای نايب
 سرنوشت باً معموال ژن يک سرنوشت .ھستند رفتار يا بيوشيمی فيزيولوژی، آناتومی، دھی شکل در ھا ژن اثر
 تأثير ميزان به بستگی ژنی انبان در ژن يک بقای بخت .است تنيده ھم در کند می منزل آنھا درً متواليا که ھايی بدن
 آن حضور بسامد ژن، يک فنوتيپيک ھای نايب عملکرد به بسته ھا، نسل گذر در .دارد اش ميزبان ھای بدن بر آن
  .شود می کاسته يا افزوده ژنی انبان در ژن

 
 در که است اين ژن و ِمم افتراق وجوه از يکی باشد؟ دقصا ھم ھا ِمم مورد در مطلب ھمين که است ممکن آيا

 از کمتر ِممی انبان .ندارد وجود جنسی ھای ترکيب-باز يا ِآلل يا جايگاه يا کروموزوم برای معادلی ھيچ ھا ِمم مورد
 اثر در انندتو می ھا ِمم آن در که ِممی، انبان از گفتن سخن حال اين با .است نيافته سازما و يافته ساخت ژنی انبان

  .نيست مھمل باشند، داشته متغير ی"بسامد" رقيب ھای ِمم ميان رقابتی ھای برھمکنش
 

 ھا ِمم که شوند می ناشی حقيقت اين از اغلب اما اند گوناگون ايرادھا اين .اند گرفته ايراد ِممی ھای تبيين به برخی
 آ ان دی ی رشته يک که(است شده شناخته ژن دقيق فيزيکی ساختمان امروزه .نيستند ھا ژن شبيه جھات جميع از

 مختلف فيزيکی ھای 201 واسط طرح باً مرتبا مختلف شناسان مم و .نيست چنين ھا ِمم مورد در که درحالی )است
 از گيريم الکترونيکی، يا کاغذی ی نسخه ھر اينکه يا دارند؟ وجود مغز در فقط ھا ِمم آيا .کنند می گيج را ھمديگر

 اما کنند، می بازتوليد را خود بااليی دقت با ھا ژن که دانيم می ھمچنين، خواند؟ ِمم توان می نيز ار تصنيف، يک
  نيست؟ پايين بازتوليد دقت آيا گفت، سخن بازتوليد از بتوانً اصال اگر ھا، ِمم مورد در
 

 بازتوليد دقت که است ناي نظريه اين به وارد ايراد ترين مھم .است شده اغراق ِممی ی نظريه مشکالت ی درباره
 که است اين بر گمان .کنيم محسوب داروينی ھای بازتوليدکننده نوع از را ھا مم بتوانيم که است آن از کمتر ھا ِمم
 در ِمم يک حضور بسامد بر تأثيری بتواند داروينی انتخاب آنکه از پيش باشد، باال نسل ھر در "جھش نرخ" اگر
 يا نجار استاد يک .است کننده گمراه تصوری اين اما .شود می زايل خود به خود مِم آن باشد، داشته ِممی انبان
 تمام شاگرد ھر اگر .آموزاند می جوانش شاگرد به را خاص ّفن يک که کنيد تصور را حجر عصر تراش سنگ

 چند تا فن نآ ِمم شاگردی، و استاد ی شيوه اين با که گفت توان می کند، تقليد وفادارانه را استاد دست حرکات
 نمی تقليدً دقيقا را استاد دست حرکات تک تک شاگردان که است آشکار اما .شود می منتقل جھش بدون "نسل"

 می تقليد را آن و يابد، درمی فن آن اجرای از را استاد ھدف شاگرد عوض در .است مضحک کاری چنين .کنند
 چکش ضربات تعداد شايد .بزن باشد الزم که چکش ضربه چند ھر رود؛ فرو ته تا که بکوب قدر آن را ميخ :کند

 شود؛ منتقل جھش بدون "نسل" چند تا تواند می ای قاعده چنين اما نباشد يکی زد می استاد که ضرباتی با شاگرد
 ھای زدن رج .کند فرق ديگر موقعيت به موقعيتی از و ديگر فرد به فردی از آن انجام جزئيات اينکه از فارغ

201 . medium 
 ،[کاغذ با سازی مجسمه ھنر] اوريگامی در کردن تا الگوھای ماھيگيری، تور يا طناب ھای زدن گره بافندگی،

 طی تا يابند می مجالً حقيقتا که فروکاست مجزايی ھای مؤلفه به توان می را ھمگی سفالگری، يا نجاری مفيد فنون
 قاعده اساس اما کند، فرق مختلف احوال و ضاعاو در کار جزئيات است ممکن .شوند منتقل تغيير بدون نسل چند
  .نداريم نياز اين از بيش به ھا ژن به ھا ِمم عمل تشبيه برای و ماند، می باقی نخورده دست

 
 برای نياز مورد اوريگامی مھارت نوشتم، 202 ِممی ماشين نام به کمور بل سوزان کتاب بر که پيشگفتاری در من
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 مدل اين ساختن دستورالعمل .زدم مثال را )چين کالسيک بادبانی کشتی( چينی جانک کاغذی مدل يک ساختن
 زيبايی شیء )کاغذی چينی جانک(کار نھايی محصول .شود می زدن تا بار دو و سی شامل و است پيچيدهً کامال
 دو با ای جعبه" ،"کاتاماران" شکل به "جنينی ی دوره" در که آن گيری شکل ميانی مراحل طور ھمين است،

 جنين غشای گيری شکل ھای شکن و چين ياد به مرا فرآيند اين کل واقع در .آيد می در "عکس قاب" و "ستگيرهد
 چينی جانک ساختن کودکی زمان در من .اندازد می نيوتروال تا گاستروال تا بالستوا از گيری شکل مراحل طی در
 گرفته ياد روزی شبانه ی مدرسه در را آن بود من سال و ھمسنً تقريبا که زمانی ھم او خود .گرفتم ياد پدرم از را
 در سرخک اپيدمی مثل شوق اين و انداخت، راه پدرم ی مدرسه ی مديره را سازی چينی جانک شوق و شور .بود

 رفتن از پس سالھا بعد، سال شش و بيست .رفت ميان از سرخک، اپيدمی مثل ھم باز بعد، و يافت، شيوع مدرسه
 سرخک اپيدمی يک مثل دوباره، و افکندم در را شوق آن دوباره من .فرستادند مدرسه مانھ به مرا مديره، آن

 يابند گسترش اپيدمی يک مانند توانند می آموختنی قابل مھارت چنين اينکه .نشست فرو باز و شد، گير ھمه ديگر،
 که ھايی جانک که گفت نتوا می يقين و قطع به .است ممتيک انتقال باالی دقت ی درباره مھمی ی نکته گويای
 ساختيم می 1950 ی دھه در من نسل که ھايی جانک با چندانی تفاوت ساختند می 1920 ی دھه در من پدر نسل

  .نداشت
 
 ی زمزمه که کودکانه بازی يک از ديگر روايتی :کنيم بررسی تر مند نظام را پديده اين توانيم می زير آزمون با

 ھرگزً قبال که را نفر دويست کنيد فرض .(نامند می تلفن را بازی اين مريکايیآ ھای بچه) شود می ناميده چينی
 دور را ھا گروه اين ارشدھای بعد .کنيم تقسيم نفره ده گروه بيست به را آنھا و آوريم گرد اند نساخته چينی جانک
 ھايشان گروه به را ارشد بيست اين حال .دھيم ياد آنھا به را چينی جانک ساختن روش و کنيم جمع ميز يک

 به ھم دوم نفر آن و دھند، ياد شان گروه دوم "نسل" نفر به فقط و فقط را چينی جانک ساختن روش تا بازگردانيم
 .بسازد چينی جانک يک خودش و بياموزد نھم نفر از را روش اين گروه ھر دھم نفر آنکه تا طور ھمين و سوم نفر
 بنويسيم را سازنده "نسل" و گروه ی شماره کدام ھر روی و کنيم صف به را شده ساخته ھای جانک ی ھمه حال
 .کنيم بررسی را نتيجه بتوانيم تا

202. The Meme Machine, Susan Blackmore 
 خواھد چه حاصل که کنم پيشبينی توانم می قوت به ولی ،)دھم انجام دارم دوست و( ام نداده انجام را آزمون اين من
 نمی منتقل دھم نفر به نقص و عيب بی سازی جانک مھارت گروه بيست اين ی ھمه در که کنم می پيشبينی .شد

 برخی در ضعيفی ی حلقه بسا چه :کنند می اشتباه ھم ھا گروه برخی .شود می چنين ھا گروه از خيلی در اما شود،
 مرتکب ھم او از پس افراد ی ھمه و کند، فراموش را جانک ساختن روند اصلی مراحل از يکی که باشد ھا گروه
 13 گروه ھشتم نفر شايد .کند اشتباه آن از پس اما برسد "کاتاماران" ی مرحله تا 4 گروه شايد .شوند اشتباه ھمان
 و نھم نفر و آيد در آب از "عکس قاب" و "دسته دو با ای جعبه" ميان چيزی که بسازد "يافته جھش" ی نمونه يک
  .کنند تقليد ار يافته جھش ی نسخه آن ھم اش گروه دھم

 
 بسازند، درست را جانک دھم نسل تا شوند موفق که ھايی گروه آن ميان در که است اين من ديگر پيشبينی حال،
 آزمون اگر ديگر، سوی از .يابد می کاھش منظمی طور به ھا،"نسل" طی در شده ساخته ھای جانک کيفيت
 جانک کاردستی ساختن جای به که بخواھيد کنندگان شرکت از جانک ساختن جای به آن در که دھيد انجام مشابھی

 الگوی که طوری به بود، خواھيم ھا نسل طی در طراحی دقت تدريجی نزول شاھد بازً مسلما کنند، طراحی را آن
  .شود می منتقل 10 نسل به "بقايافته" صورت به 1 نسل

 
 و .داشت خواھند اول نسل طراحی با دکیان شباھت ام 10 نسل ھای طراحی تمام آزمون، اين از نقاشی ی نسخه در
 ی نسخه در برعکس، .شود می کمتر شباھت اين کنيد، حرکت تر پايين ھای نسل سمت به چه ھر تيم، ھر در

 ھيچ يا گروه يک .است "ديجيتال" ھايشان جھش :ھستند ھيچ-يا-ھمه نوع از خطاھا آزمون، اين از سازی کاردستی
 از جايی در اينکه يا بود؛ خواھد 1 نسل يا 5 نسل جانک ھمانند کاست و کم بی 10 نسل جانک و کند نمی اشتباھی

 دست پايين تا بقيهً محتمال و انجامد می کاردستی ساخت در کامل خطای به که جھشی .دھد می رخ "جھش" ھا نسل
  .کرد خواھند تکرار وفادارانه را جھش آن
 

 رشته يک شامل سازی اوريگامی مھارت که است اين رد تفاوت چيست؟ در مھارت دو اين ميان اساسی تفاوت
 دستورالعمل شامل عمليات اين اغلب .نيست دشوار شان کدام ھر ی جداگانه دادن انجام که است، مجزا ھای کنش
 نفر برای اما دھد، انجام بد را گام اين نفر يک است ممکن ."کن تا وسط به را لبه دو ھر" اينکه مثل است ھايی
 .اند "کننده نرمال-خود" اوريگامی گامھای .کند کار چه کوشد می اش باالدستی که است معلوم اش هھمگرو بعدی
 چگونه اينکه از فارغ که ماند می نجار استاد مثال به وضع اين .کنيم می محسوب "ديجيتال" را آنھا سبب ھمين به

 دستورالعمل ھر شما ھم، اوريگامی وردم در .يابد درمی تخته بر ميخ کوبيدن از را او قصد شاگردش بزند، چکش
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 .است آنالوگ مھارت يک طراحی اوريگامی، برخالف .نه يا شود انجام درست اينکه از فارغ فھميد، می درست را
 .نيست مطلق ھم کس ھيچ دقت و کنند، می طراحی بقيه از تر دقيق برخی اما آيند، می بر نقاشی پس از ھمه

 ھا کميت اين و شود، می طراحی صرف که دارد ای حوصله و زمان ميزان به بستگی برداری نسخه دقت ھمچنين
 می تزئيين را شان طرح صرف، کردن کپی جای به ھا، گروه اعضای برخی عالوه، به .کنند می تغيير مرتب ھم
  ."بخشند می بھبود" قبلی نفر طراحی به نسبت و کنند

 
 اصلی روايت در .اند کننده نرمال-خود اوريگامی عمليات مانند – شوند فھميده که زمانی کم دست – ھم واژھا
 برای را آن که خواھند می او از و گويند، می ای جمله يا داستان کودک اولين به )تلفن يا( چينی ی زمزمه بازی
 ھم کودکان مادری زبان به و باشد، واژه ھفت حدود از کمتر جمله اگر .آخر الی طور ھمين و کند، بازگو بعدی نفر

 که باشد، بيگانه زبانی به جمله اگر .است بسيار بماند نيافته جھش و ثابت دھم نسل تا جمله آن اينکه بخت باشد،
 نمی منتقل دقت به پيام کنند تقليد واژه، به واژه نه آوايی، صورت به را آن مجبورباشند و ندانند را آن کودکان
 خود زبان به پيام که ھنگامی .است ھا نسل طی در نقاشی الزو الگوی ھمان مانند اصوات تقليد زوال الگوی .شود

 اين در .ماند می باقی تغيير بی نباشد، ھم "ِآلل" يا "فنوتيپ" مثل ناآشنايی ی واژه ھيچ حاوی و باشد، کودک
 و دھند می تشخيص خود محدود لغات فرھنگ در را واژه ھر شوند، می که آواھايی تقليد جای به کودکان حالت،
 .کند می فرق ديگری با شان کدام ھر بيان ی نحوهً محتمال که ھرچند کنند، می بازگو شان بعدی نفر برای را ھمان
 که ھم قدر ھر کاغذ، روی نويس دست ھای خط جزئيات که چرا است، کننده نرمال-خود ھم نوشتاری زبان

  .دارد فحر شش و بيست گيريم، که، اند شده تشکيل محدودی الفبای از باشد، متفاوت
 

 به پاسخگويی برای دھند، می نشان بسياری ثبات کننده نرمال-خود فرآيندھای مدد به ھا مم گاھی که واقعيت ھمين
 اين در ِممی ی نظريه اصلی ھدف حال، ھر در .است کافی ژن،/ِمم تمثيل بر وارد ايرادھای ترين رايج از برخی
 ژنتيک ی نظريه با قياس قابل که فرھنگ درباب جامع ی نظريه يک ی ارائه اش بالندگی ابتدايی ی مرحله
 تنھا ھا ژن که بود تصور اين با مخالفت ھا ِمم از دفاع در من اصلی ھدف حقيقت، در .نيست باشد کريک-واتسون

 خودخواه ژن کتاب از مطلب اين که بود ممکن ِمم، مفھوم طرح بدون– ھستند داروينی تکامل ميدان بازيگران
 ژن با تنھا نه نام به برانگيزشان انديشه و ارزشمند کتاب عنوان در بويد رابرت و ريچردسون پيتر .شود استنباط

 استفاده "ِمم" ی واژه خود از دھند می ترجيح چرا که اند آورده داليلی گرچه اند، کرده اشاره نکته اين به 203 ھا
 تاريخ و ھا ِمم ھا، ژن نام به ِشنان استفن کتاب .اند داده ترجيح را "فرھنگی ھای نسخه" آن جای به و نکنند
 کتاب ديگر از .است 205 تکاملی فرآيند و فرھنگ نام به ريچرسون قبلی عالی کتاب از متأثر حدی تا 204 بشر
 کيت اثر 207 خودخواه ِمم آونگر، پيتر اثر 206 الکتريکی ژن به توان می پردازند، می ھا ِمم بحث به که ھايی

  .کرد اشاره برودی ريچارد ی نوشته 208 شناسی ِمم جديد علم :ذھن ويروس و ديستين،
 

203 . Not by Genes Alone, Peter Richerson and Robert Boyd 
204 . Genes, Memes and Human History, Stephen Shenan 

205 . Culture and Evolutionary Process, Peter Richerson 
206 . Electric Meme, Robert Aunger 
207 . The Selfish Meme, Kate Distin 

208 . Virus of the Mind : The New Science of the Meme, Richard Brodie  
 
 او .بود بلکمور سوزان ی نوشته 209 ِممی ماشين کتاب راند، پيش به را ممتيک ی نظريه ھمه از بيش که اثری اما
 يا مغزھا مانند ديگر، مجراھای يا ھا جعبه يا( مغزھا از انباشته که کشد می تصوير به را جھانی کتاب اين در

 ژن مانند .کنند می خيز و جست ھا جعبه آن در گزيدن النه برای که است ھايی مم و )راديويی فرکانس باندھای
 برتری اين .کنند عمل بھتر خود تکثير برای که يابند می برتری آنھايی نيز ھا مم ميان در ژنی، انبان درون ھای
 عالوه به .دارد برخی برای ناميرايی ِمم که جذابيتی مثل باشد، مم مستقيم جذابيت از ناشی تواند می تکثير در

 ھای ِمم برخی پرشمار حضور شرط به ِمم يک يعنی .باشد غيرمستقيم تواند می خود تکثير در ِمم يک برتری
 طبق .انجامد می 210 "ھا تافت ِمم" يا ِممی ھای وعهمجم ظھور به ويژگی اين .شود شکوفا ِممی انبان در ديگری
  .شود می روشن تمثيل اين ژنتيکی منشاء به رجوع با نيز نکته اين ھا، ِمم مورد در مان معمول ی رويه

 
 ژنً مسلما اما .کنند می عمل ھم از مستقل که ھستند، منفردی واحدھای ھا ژن که کردم فرض مطلب، سھولت برای
 در خطی صورت به ھا ژن اينکه نخست .شود می يابد می بروز طريق دو به نکته اين .نيستند ھم از مستقل ھا

 خود ی ھمسايه ھای ژن اتفاق به ھا نسل گذر در که دارند تمايل سبب ھمين به و اند، شده رشته ھا کرومزوم امتداد
 چون گويم، نمی باره اين در شتریبي چيز من و ناميم، می 211 ھموندی را ھموندی نوع اين پزشکان ما .کنند سفر
 ژنتيک ھموندی با بسيار ھا ژن استقالل عدم دوم ی جنبه .ھستند ھای آميزی باز يا ِآلل کروموزوم، فاقد ھا ِمم
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 ًکامال که شود می مربوط شناسی رويان به جنبه اين .دارد وجود خوبی ممتيک تمثيل مورد اين در و است، متفاوت
 ھای قطعه از موزائيکی مانند ھا بدن .پندارند می مرتبط را رشته دو اين خطا به اغلب اام – است ژنتيک از جدای

 به يک تناظر ھيچ رفتار يا آناتومی اجزای و ھا ژن ميان .باشد خاصی ژن حاصل يک ھريک که نيستند فنوتيک
 می بدن گيری کلش به که را يیفرآيندھا رشد تا کنند می "ھمکاری" ھمديگر با ژن صدھا .ندارد وجود يکی

 فرآيند طی از پس تا کنند می ھمکاری ھم با آشپزی دستور يک ھای واژه که طور ھمان کنند، ريزی برنامه انجامد
  .نيستند غذا بشقاب درون مختلف اجزای با متناظر مختلف واژگان .شود فراھم غذا بشقاب سرانجام پخت

 
 شناسی رويان مھم اصول از يکی اين و انجامد، می بدن ساخت به که کنند می مشارکت ھايی کارتل در ھا ژن پس
 بر را ژنی ھای کارتل برخی گروھی، انتخاب نوعی توسط طبيعی انتخاب که بگويد شود می وسوسه آدم .است
 ھای ژن باقی که است اين دھد می رخ واقع در آنچه .آيد می پيش اشتباه جا ھمين و .دھد می ترجيح رقبا ديگر
 از .شود می پيروز ھايش ِآلل با رقابت در ژن يک آن در که دھند می تشکيل را محيطی ی عمده بخش ژنی انبان
 کارتل – شوند می انتخاب شيوه ھمين به ھم آنھا که – شود می انتخاب ديگر ھای ژن حضور در ژنی ھر که آنجا
 دارد شباھت بازار اقتصاد به شتربي که ايم مواجه ای پديده با اينجا در .شوند می ادغام ھم با ھمکار ھای ژن ھای
 اين در که بسا ای اما نانوا، يک و داريم قصاب يک فقط بازار، يک در که کنيد فرض .شده ريزی برنامه اقتصاد تا

  فرق وضع، اين .کند می پر را خالء اين طبيعی انتخاب نامرئی دست .باشد خالی ساز شمعدان يک جای بازار
 

209 . The Meme Machine, Susan Blackmore 
210 . memeplexes 

211 . linkage 
 فھم .دھد ترجيح را ساز شمعدان + نانوا + قصاب ی گانه سه که باشد مرکزی ريز برنامه يک که حالتی با دارد
 اھميت دين، ھای ِمم عملکرد چگونگی فھم برای شوند می تجميع نامرئی دست توسط که ھمکار ھای کارتل ی ايده

  .دارد اساسی
 
 ژن حاوی گوشتخوارانه ژنی ھای انبان .شوند می ادغام متفاوت ژنی ھای انبان در ژنی ھای کارتل مختلف قساما

 و گوشت ھضم ھای آنزيم نيش، ھای دندان شکارگير، ھای آرواره شکارياب، حسی ھای اندام که ھستند ھايی
 به .اند شده تنظيم ھم با ھمکاری ایبر ظرافت به ھا ژن اين ھمگی و گيرند می بر در را ديگر ھای ژن بسياری
 برای که ھستند ھم با ھمساز ژنھای از متفاوتی ھای مجموعه حاوی گياھخوارانه ژنی ھای انبان ترتيب، ھمين

 فنوتيپ ھمسازی سبب به ژن يک که آشناست ما برای ايده اين .اند شده انتخاب ديگری اھداف جھت در ھمکاری
 اکنون که ای نکته .است شده انتخاب ھرچه، يا جنگل يا صحرا گيريم، نوری،جا ی گونه آن خارجی محيط با اش
 انتخاب ژنی انبان خاص ھای ژن ديگر با اش ھمسازی سبب به ھمچنين ژن يک که است اين بيفزايم خواھم می
 يک درازمدت انداز چشم از .برعکس و آورد، نمی دوام گياھخوارن ژنی انبان در گوشتخوار يک ژن .شود می
 می ُبر کرات به گونه آن در جنسی توليدمثل توسط که ھايی ژن ی مجموعه يعنی – گونه يک ِژنی انبان ژن،

 برای اش توانايی سبب به ژن ھر آن در که دھند می تشکيل را ژنی محيط يک – شوند می جابجا و خورند
 ژنی ھای انبان يافتگی اختس و صالبت به ِممی ھای انبان اگرچه .است شده انتخاب ھا ژن باقی با ھمکاری
  .دارد تافت ِمم در ِمم ھر که بدانيم ی"محيط"از مھمی بخش را ِممی انبان توانيم می ھنوز اما نيستند،

 
 ديگر حضور در اما نباشند، ماندگار منفرد طور به است ممکن گرچه که ھاست مم دسته يک شامل تافت ِمم

 گونه ھر از ناشی زبان تکامل جزئيات دارم شک که گفتم قبل بخش در .شوند می ماندگار خوبی به تافت ِمم اعضای
 خوبی به البته .است بوده ای کتره پيشامدھای حاصلً احتماال زبان تکامل که گفتم آنجا در .باشد بوده طبيعی انتخاب

 ريم،گي و اند بوده کارآمدتر کوھستانی ھای محيط در صامت، و ّمصوت حروف از برخی که کرد تصور توان می
 جنگل ميان در نجوا برای ديگر اصوات که حالی در اند، شده آندی و تبتی سوئيسی، ھای لھجه ی مشخصه جزء
 انتخاب مورد در که مثالی اما .اند شده آمازونی و پيگمی ھای زبان ی مشخصه لذا و اند بوده تر مناسب انبوه ھای

 در ھا واکه بزرگ چرخش ی پديده برای کارکردی نیتبيي توان می که نظريه اين يعنی – کردم ذکر زبان طبيعی
 نخست .است ھمساز دوبدو ھای تافت ِمم در ھا مم تناسب به مربوط بلکه .نيست نوع اين از – يافت انگليسی زبان
 يا مشھور فرد يک بيان ی نحوه از روز ُمد تقليد سبب به شايد که – است کرده تغيير نامعلوم، عللی به واکه، يک

 که نباشيد نگران .گويند می ھا اسپانيايی زدن حرف زبانی ُتک منشاء مورد در که طور ھمان باشد، بوده قدرتمند
 واکه ديگر کرد، تغيير واکه نخستين که ھمين نظريه، اين مطابق :است شده آغاز چگونه ھا واکه بزرگ چرخش

 رخ آبشاری صورت به فرآيند اين ترتيب اين به و شود، کاسته ابھام تا کنند، تغيير خود ی نوبه به شدند مجبور ھا
 و گرفت، صورت ِممی انبان موجود پييشتر ی سزمينه پ با تقابل در ھا مم انتخاب فرآيند، دوم ی مرحله در .داد
 .شد برساخته ھمساز دوبدو ھای مم از جديدی تافت ِمم

 ژن برخی مانند دينی، ھای ايده از رخیب .رسيديم دين ممتيک ی نظريه به پرداختن برای مناسبی مبنای به سرانجام



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢١

 چه ھايی مم چه مجاورت در اينکه از فارغ ، ھا مم اين .بمانند باقی خود ذاتی شايستگی خاطر به توانند می ھا،
 اينجا در که کنم تکرار را مھم بسيار ی نکته يک بايد اينجا در( آورند می دوام ممی انبان ھر در باشند،

 برخی ).نيست ارزشداوری ھيچ حاوی معنا، اين ورای و .است "انبان در بقا توانايی" ایمعن به تنھا "شايستگی"
 از بخشی– ِممی انبان در موجود قبلی پرشمار ھای ِمم ديگر با که شوند می ماندگار خاطر اين به دينی ھای ايده
 ارزش توانند میً محتمال که آورم می را دينی ھای ِمم برخی از مختصری فھرست زير در .سازگارند – تافت ِمم

 متافت ِم يک با شان ھمسازی سبب به يا و شان ذاتی "شايستگی" سبب به يا باشند، داشته ِممی انبان در بقايی
 :موجود

 .مانيد می باقی تان جسم مرگ از پس شما •

 اکرهب 72 از توانيد می آن در که شويد می فرستاده بھشت در اختصاصی جايگاھی به شويد، شھيد اگر •
 .)کنيد بيچاره باکرگان آن حال به ھم فکری( شويد بھرمند

 .)کرد شان بلد نفیً مثال داد، جزا را آنان ديگری نحو به يا(کشت را ملحدان و کفرگويان مرتدان، بايد •

 به خدا از و بکوشيد، آن تحکيم برای است، متزلزل باورتان بينيد می اگر .عظماست فضيلتی خدا به باور •
 خدا به داشتن باور انگار که گفتم پاسکال قمارباز بحث در) کنيد مغفرت طلب باوری بی اين خاطر
 (.يابيم می برايش تبيينی اينجا در اما کردم محسوب غريب را نکته اين آنجا .خداست نزد فضيلت بھترين

 مندتر فضيلت ،باشد تر متعارض شواھد با باورھايتان ھرچه .است فضيلت يک )شواھد فاقد باور( ايمان •
 ملکوتيان از کنند، باور را ناموجه و پايه بی غريب،ً حقيقتا چيزھای توانند می که فاضلی مؤمنان .ھستيد
 .اند
 از بيش احترامی .بگذارند احترام باورھا اين به بايد باشند، دينی باورھای فاقد که کسانی حتی ھمه، •

 مطلب اين به 1 فصل در ( شويم می قائل پشتوانه یب باورھای ی ھمه برای که خودکاری و عادی احترام
 .)پرداختم

 در سر ازشان ما نيست قرار که )مسيح ّتجسد خون، به شراب تبديل تثليث، مانند( ھستند رازآميزی امور •
 بياموزيد .باشد مخرب تواند می تالش اين زيرا بفھميد، را امور اين راز و رمز نکنيد تالش حتی .بياوريم

 .شويد خرسند آنھا دانستن زرا با تا
  ♦ ھستند دينی ھای ايده از ھايی نشانه خود خودی به سازی، مجسمه و ھنر موسيقی، ھای زيبايی •

 
وان می را مختلف ھنری ژانرھای و مکاتب♦ ه ت وان ب م عن ل مختلف ھای تافت ِم رد، تحلي ه ک ا در ک دان آنھ ده ھنرمن ا اي  ھای موتيف و ھ

ع، در .شوند ترکيب سابق ھای موتيف با که مانند می باقی ھنگامی فقط جديد ھای موتيف و کنند، می تقليد را پيشين ھنرمندان  نظام کل واق
ادگرايی، و پيکرنگاری مورد در اش پيشرفته ھای ردگيری ی ھمه با ھنر تاريخ آکادميک وان می را نم ژوھش ت اره تفصيلی ھای پ  ی درب

م شامل اغلب انبان اين و است، ِممی انبان در موجود اعضای حضور از ناشی ھنری تافت مم ھر جزئيات .کرد تلقی تافتگی مم دسته يک  م
  .ھست نيز دينی ھای

 
 مم برخی اما .شوند شکوفا تافتی مم ھر در و باشند مطلق بقای ارزش داری باال فھرست ھای مم از برخی بسا چه
 می رقيب ھای متافت م ايجاد به منجر اين که بمانند، قیبا توانند می مساعد ِممی ی زمينه در فقط ھا، ژن مانند ھا،
 ھای ژن از انبانی به را اسالم بتوان شايد .کرد تلقی رقيب تافت ِمم دو توان می را متفاوت دين دو .شود

 ايده از "بھتر" ًاصال دينی ھيچ ھای ايده .کرد تشبيه گياھخوارانه ھای ژن از انبانی به را بوديسم و گوشتخوارانه،
 اين .نيستند گياھخوارانه ھای ژن از "بھتر" گوشتخوارانه ھای ژن که طور ھمان درست نيست، ھا دين باقی ھای
 ِمم حضور در که است اين شان مزيت حال، اين با ندارند؛ بقا برای مطلقی استعداد ھيچً لزوما دينی ھای ِمم قبيل
 فرد ی برساختهً لزوما اسالم و رومی کاتوليک مسيحيت دين گيريم، مدل، اين در .آورند می دوام ديگر ھای

 ھمان اعضای ديگر حضور در که اند يافته تکامل ھا ِمم از رقيبی ھای مجموعه از جداگانه بلکه نيستند، خاصی
 .شوند می شکوفا تافت ِمم

 اما .ھا هللا آيت و ھا امام ھا، خاخام ھا، اسقف مثل ھايی انسان :اند داده سازمان ھا انسان را يافته سازمان اديان
 حتی .باشند خاصی افراد ی پرداخته و ساخته اديان اين که نيست معنا بدان اين گفتم، لوتر مارتين مورد در که چنان
 است باقی ھمچنان قوی احتمال اين اند، آمده در قدرتمندان حاکميت و استثمارگری خدمت به ھا دين که ھم موقعی

 از کندتر ژنتيکی انتخاب .ژنتيکی طبيعی انتخاب توسط نه يابند تکامل ناخودآگاه طور بهً عمدتا دين ھر جزئيات که
 فراھم داستان، اين در ژنتيکی طبيعی انتخاب نقش .کند ايجاد را اديان واگرايی و سريع تکامل بتواند که است آن

 که پايين سطح افزار نرم و افزارری سخت پلتفرم ھمان يعنی – است مغزی تمايالت و استعدادھا و مغز، کردن
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 انتخاب رويکرد نوعی من نظر به سزمينه، پ اين به توجه با .دھند می تشکيل را ممتيک انتخاب ی زمينه پس
 دين، تکامل ی اوليه مراحل در .باشد خاص دين ھر تکامل جزئيات به مناسبی رويکرد تواند می ممتيک طبيعی
 در .اند شده ماندگار بشر روان نزد شان جھانشمول جذابيت مدد به ساده ھای ِمم يابد، سازمان دين که آن از پيش

 آنھا در که را بعدی مراحل .دارند ھمپوشانی دين بودن فرعی محصول ی نظريه و دين ِممی ی نظريه که اينجاست
 – ھا تافت ِمم ی نظريه توسط توان می خوبی به شود، می متمايز اديان ديگر از و يابد می تفصيل و سازمان دين
 و کشيشان عمدی و متأخرتر نقش نافی رويکرد اين .کرد تبيين – ھا مم ھمساز دوبدو ھای کارتل بررسی با يعنی

 شده طراحی ھشيارانه حدودی، تا کم دست ھنرھا، و ُمدھا مانند ھم اديانً محتمال .نيست دين دھی شکل در ديگران
  .اند
 

 ، است[ScientologyI]شناسی ِعلم شده، احیطر آگاھانه کامل طور بهً تقريبا که اديانی از يکی
تثنايی فرقه اين کهاما من شک درام  امزد يک .باشد اس ن از ديگر ن امال ھای دي ده طراحیً ک سم ش  .است مورموني

 مورمون کتاب .بست کمر جديدً کامال مقدس کتاب يک نگاشتن به فرقه، اين متھور و ّکذاب اسميت،بنيانگزار ژوزف
 ابتدا از که

 اما .است شده نوشته ھفدھم قرن قالبی انگليسی زبان به کند، می آمريکا قالبی تاريخ يک ی ارائه به شروع
 باب اديان ترين محترم از يکی امروزه و است يافته بسيار تکامل نوزدھم قرن در اختراعش زمان از مورمونيسم

 
 اکنون و است، داشته رشد اديان ی ھمه از تر سريع که اند مدعی ھا مورمونيست حقيقت، در – آمريکاست در روز

  .است مورمون جمھوری رياست نامزد يک پيشنھاد از صحبت
 

 شرايط ی مالحظه با بتواند بايد کنيم، اختيار اديان تکامل ی درباره که ای نظريه ھر .اند يافته تکامل ھا دين اغلب
 می مطرح موردی ی مطالعه يک دامها در .دھد توضيح را دين تکامل فرآيند آور حيرت سرعت دين، آن معين
 .شود
  

َبارپرستی َ  
 

 رشد فراوان سرعت ، کند می کشف 212 برايان زندگی کمدی فيلم در پيتون مونتی گروه که بسياری نکات از يکی
 و درآيند، فرھنگ از جزئی صورت به و شوند ظاھر شبه يکً تقريبا توانند می ھا آئين اين .است جديد ھای آئين
 213 "بارپرستی" جديد، ھای آئين ايجاد واقعی ھای نمونه مشھورترين از يکی .کنند ايفا ای کننده نگران و چيره نقش

 از بارپرست، ھای فرقه اين از برخی تاريخ کل .آمد پديد نو ی گينه و آرام اقيانوس مالنزی جزاير در که است
 موثق طور به ھايش ريشه که عيسی، آئين برخالف .است مانده زنده بعضی ی خاطره در ھنوز انقراض، تا آغاز
 در حتی که ديد خواھيم چند ھر( ماست چشمان پيش ماجرا کل بارپرست ھای فرقه مورد در نيست، رديابی قابل
 مسيحيت آئين که زد حدس توان می يقين بهً تقريبا که اينجاست جالب .)اند شده مفقود جزئيات برخی ھم مورد اين
  .است يافته گسترش سرعت به و شده روعش مشابه ای شيوه به ھم
 

 بسيار مھر با او که است 214 بھشت در کنکاش عنوان با ِاتنبورو ديويد کتاب بارپرستی، مورد در من اصلی منبع
 روايت تا گرفت شکل نوزدھم قرن در که شان نخستين از بارپرست، ھای فرقه اين ی ھمه .است کرده اھدا من به

 ھمه در که نمايد می چنين .اند آمده پديد يکسانی الگوی با شد، ايجاد جھانی دوم جنگ زا پس درست که مشھورتری
 و سربازان اداری، کارمندان مانند سفيدپوست مھاجران انگيز شگفت آالت و ابزار مسحور جزاير اين ساکنان شان

 ھر " :کردم ذکر 2 فصل در که باشند شده کالرک سی آرتور دوم قانون قربانی آنان بسا چه .شدند ميسيونرھا
  ".نيست تميزدادنی معجزه از پيشرفته کافی قدر به فنآوری

 
 نمی مھاجر سفيدپوستان خود را غريب و عجيب آالت و اسباب اين از يک ھيچ که شدند متوجه نشينان جزيره
 صورت به را جديد دستگاه و فرستادند می بندر طريق از را آن کرد، می پيدا تعمير به نياز دستگاھی وقتی .سازند

 سفيدپوستی که بودند نديده گاه ھيچ بوميان .رسيد می جزيره به ھواپيما، بعدھا يا کشتی، توسط )کارگو( "بار"
 کردن کاغذبازی و نشتن ميز پشت( دھد انجام مفيدی کار پوستی سفيد که بودند نديده ھم ھرگز کند، تعمير را چيزی

 فراطبيعی منشائی بايد "بار" که انديشيدند پس .)کار نه شد، می محسوب سفيدپوستان مذھبی مناسک آنان نظر از
212 . The Life of Brian 

213 . cargo cults 
 می جا به مذھبی فرايضی دارند که بود آن مؤيد انگار ھم سفيدپوستان حرکات بعضی عالوه، به .باشد داشته
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  .آورند
 

 ھای جعبه صدای به و نشستند می کردند؛ می وصل آن به ھايی سيم و ساختند می ھايی برج آنان
 داشتند وامی را بومی مردم آمد؛ می در آن از عجيبی صداھای و بود نورانی که دادند می گوش کوچکی

 پيدا اين از تر بيفايده کاری بتوان مشکل و – بزنند قدم مرتبی جور يک و بپوشند، ھمسان ھای لباس که
 که بود مناسکی سفيدپوستان، فھم غيرقابل کارھای اين .آمدند نائل راز اين کشف به بوميان بعد و .کرد
 خواستند، می بار ھم بوميان اگر .دادند می انجام فرستادند می بار برايشان که خدايانی رضای برای آنان
  .کردند می را کارھا ھمان بايد پس

 
 لحاظ از ھم و جغرافيايی لحاظ از ھم که شد ايجاد جزايری در جداگانه طور به بارپرستی ھای آئين اينکه جالب

ِاتنبورو ديويد قول به .بودند ھم از دور بسيار فرھنگی َ:  
 

 تا چھار سليمان، جزاير در تا چھار نو، کالدونيای در بارپرستی آئين دو که شدند متوجه شناسان مردم
 ھا آئين اين اغلب .تاس آمده پديده نو ی گينه در تا پنجاه از بيش و نو، ھبريدس در تا ھفت فيجی، در

 بار مسيحايی قيامت، روز در که بودند مدعی اديان اين اغلب .اند بوده ھم با غيرمرتبط و مستقلً کامال
  .آورد خواھد را نھايی

 
 .است آدمی روانشناختی کليت در يکنواختی ويژگی نشانگر مشابه، اما مستقل آئين ھمه اين مستقل رشد
 وانواتو 1980 سال از و( گرفته شکل نو ھبريدس در واقع تانا ی جزيره رد که بارپرست مشھور ی فرقه يک
 اسناد .است گرفته شکل فروم جان نام به مسيحايی شخصيت يک حول فرقه اين .است باقی ھنوز )شود می ناميده
 دمور در حتی اما است، شده برده نام فروم جان از 1940 سال حوالی در بار اولين که دھد می نشان دولتی

 روايات، از يکی مطابق .است داشته وجودً واقعا کسی چنين که نيست معلوم يقين به ھم تازگی اين به ای اسطوره
 او .است پوشيده می درخشان ھای دکمه با کتی و داشته، زال موھای و رسا صدای که بوده قامتی کوتاه مرد او

 جان عاقبت .بشوراند ميسيونرھا عليه را مردم تا هگذاشت مايه بسيار خود از و کرده غريبی و عجيب ھای غيبگويی
 بارھای و کرد خواھد مراجعت پيروزمندانه دوباره که داده وعده عزيمت از پيش اما بازگشته، اش نياکان نزد فروم
  و يکسان خاک با ھا کوه آن از پس" :که بوده مھيبی طوفان انذار او، ھای غيبگويی ی جمله از .آورد خواھد زيبا

 
214 . Quest in Paradise ; David Attenborough  

 
 ؛ از سفيدپوستان شد؛ خواھد ناپديد بيماری و گرفت خواھند سر از جوانی شد پيران، خواھند الی از انباشته ھا دره ♣

 از بخواھد قدر ھر کس ھر که رسيد خواھد بزرگ چنان باری و گشت؛ نخواھند باز ھرگز و شوند می رانده جزيره
  .برد یم سھم آن
 

 جديد کنياک نوع يک خود، مجدد ظھور ھنگام که بود اين فروم جان پيشگويی ترين کننده نگران دولت، برای
 رايج پول شر از بايد مردم پس .است بسته نقش نارگيل تصوير آن، بطری برچسب روی که آورد خواھد ھمراه

 ھايشان پول ی ھمه و کشيدند کار از دست مردم 1941 سال در تا شد موجب عقيده اين .شوند خالص سفيدپوستان
 کرد دستگير را فرقه اين زعمای مستعمرات ی اداره .ديد آسيبً جدا جزيره اقتصاد کردند؛ گساری باده صرف را
  .شدند متروک ميسيونری مدارس و کليساھا و شود، فرقه زوال باعث نتوانست چيز ھيچ اما
 

 به اوقات ھمان در ھم آمريکايی سربازان قضا، از .آمريکاست پادشاه مفرو جان که يافت رواج آموزه اين بعد، کمی
 که ھستند ھم سياھپوستانی سربازان اين ميان در که ديدند تمام شگفتی با جزيره اھالی و رسيدند نو ھبريدنس حوالی
 کل ھيجان و حيرت .تندھس پولدار بار، ِھمراه ِسفيدپوست سربازان قدر به بلکه .نيستند فقير نشينان جزيره خود مانند

  .درنورديد را تانا ی جزيره
 

 از يکی .بودند کرده فروم جان ظھور ی آماده را خود ھمگان .بود شده قيامت روز روز، ھر انگار
 پاکسازی مشغول نفر صدھا .رسد می سر آمريکا از ھواپيما با فروم جان زودی به که گفت قوم زعمای
  .کنند فراھم او ھواپيمای فرود برای باندی تا شدند جزيره وسط زار بيشه

 
 برای .گماردند "مراقبت برج متصديان" عنوان به را کسانی و ساختند بامبو نی از ھم را فرودگاه اين مراقبت برج
 گيری پرنده ی تله مثل تا گذاشتند قالبی ھواپيماھايی "باند" روی بر و ساختند قالبی چوبی ھايی ھدفون مراقبان اين
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  .بنشانند را فروم جان ھواپيمای و کنند عمل
 

ِاتنبرو ديويد  در تا شد جزيره اين راھی قايق با مالينگان جفری نام به فيلمبرداری با ھمراه 1950 ی دھه در جوان َ
 اين بزرگ کاھن با سرانجام و کردند آوری جمع دين اين مورد در فراوانی شواھد آنان .کند تحقيق بارپرستی مورد
 بود مدعی و زد، می صدا جان ِکوچک اسم به را موعود مسيح نامباس .شدند آشنا بود نامباس نام به مردی که قوم،
 دور برق سيم يک که بود پيرزن يک )"جان مال راديوی"( اين .است تماس در او با "راديو" توسط مرتب، که

 جان سخنان عنوان به را ھاآن نامباس که کرد، می زمزمه نامفھومی سخنان نشئه حالت در و بودند پيچيده کمرش
ِاتنبورو که دانسته می پيش از که بود مدعی نامباس .کرد می تفسير و تعبير فروم  جان چون آمد، خواھد ديدارش به َ

ن ".گشت خواھند پست ھا کوه و برفراز، ھا دره" : 40:4 )عتيق عھد(اشعياء ِسفر با کنيد مقايسه♣ باھت اي ا ش ً لزوم
 بوده ميسيونرھا مرکوب جزاير اين .نيست يونگی "جمعی ناخودآگاه " يا آدمی، روان در بنيادی ويژگی يک نشانگر

  .اند

 
ِاتنبورو .است داده اطالع او به را موضوع اين "راديو" طريق از فروم  نشان او به را "راديو" تا کرد درخواست َ
 جان او آيا پرسيد نامباس از و کرد عوض را حرف او .نشد واقع قبول مورد خواسته اين )که است معلوم(اما دھند
 :نه يا است ديده را فروم

 ".ديدن رو خودش خيلی من" .داد تکان سر قوت با نامباس
 "شکليه؟ چه"

 جنوب اون .قده بلنده او .سفيده صورتش اون .شما مثل اون" :گفت و زد من به انگشت با نامباس
 ".کرد زندگی دور آمريکای

 ھا اسطوره .دارد تناقض قد، کوتاه است آدمی که کردم، ذکر فروم جان مورد در شترپي که ای اسطوره با شرح اين
  .يابند می تکامل چنين اين

 
 15 روز ساله ھر .نبود معلوم ظھورش سال اما کند، می ظھور فوريه 15 روز يک فروم جان بوميان، اعتقاد به

 تاکنون او .گويند خوشامد را او ظھور تا آيند می ھم گرد مذھبی مراسم انجام برای فروم جان به مؤمنان فوريه
ِاتنبرو ديويد .اند نشده نااميد مؤمنان اما است، نکرده ظھور  :گفت سام نام به مؤمنان اين از يکی به َ

 .آيد نمی اما دھد، می قول مرتب او .گذشته گردد برمی گفته جان که زمانی از سال نود اآلن سام، اما"
 "نيست؟ درازی زمان انتظار سال نود آيا
 مسيح عيسی منتظر سال ھزار دو تونيد می شما اگر" .کرد نگاه من به و برداشت زمين از چشم سام

 ".باشم جان منتظر سال نود از بيشتر تونم می ھم من نياد، اون و باشيد،
 از ديگر يکی قول از را ستودنی پاسخ ھمين 215 ؟باشيم نيک خدا بدون توانيم می آيا کتاب در باکمن رابرت
ِاتنبورو مالقات از پس سال چھل که کند، می نقل فروم جان مؤمنان  گفته کانادايی نگار روزنامه يک جواب در َ

  .بود
 
 وارد ھم پرنس ديدار، اين پی در و رفتند، منطقه اين ديدن به فيليپ پرنس و انگلستان ی ملکه 1974 سال در

 به توانند می اديان اساطير جزئيات چگونه که بينيد می باز ( شد فروم جان ھای فرقه از ديگر يکی ھای اسطوره
 کالھخود با و دريايی نيروی يونيفورم در که است سيمايی خوش مرد ای، اسطوره پرنس .)کنند تغيير سرعت
 که نباشد شگفتی جای شايد تابد، برنمی را مؤنث خدايان که جزيره فرھنگ به توجه با و شود، می تصوير ّمرصع
 .ملکه نه و يافته دست عظما مقام اين به پرنس

215 . Can We Be Good without God? , Robert Buckman  
 
 يک بارپرستی که گفت بايد اما .دھم جلوه بزرگ زيادی را آرام اقيانوس جنوب در بارپرستی آئين خواھم نمی من

 درس چھار گويای ويژه به آئين ينا .دھد می نشان را ھيچ از اديان سربرآوردن که است جالب معاصر ی نمونه
 کننده خيره سرعت نخست، .کنم می اشاره آنھا به اختصار به اينجا در که است، کلی طور به اديان منشاء ی درباره

 وجودً واقعا فروم جان اگر :است دين گيری شکل منشاء ی خاطره زوال سرعت دوم .ھاست آئين گيری شکل ی
 شخصی چنين آيا که نيست معلوم ای، تازه ی پديده چنين مورد در حتی اما .ماند می زندگان خاطر در بايد داشت،
 بررسی .ھاست جزيره در ھم از مستقل ِبارپرستی ھای آئين ايجاد از برگفته سوم، درس .نه يا داشته وجودً حقيقتا
  .باشد بشر دينداری اداستعد و انسان روان ی درباره حقايقی گويای تواند می ھا، آئين اين ھای شباھت مند نظام

 
 ديگر و مسيحيت .ھستند نيز تر قديمی ھای دين شبيه بلکه دارند، شباھت ھم به تنھا نه بارپرستی ھای آئين چھارم،
 گفته به واقع، در .اند بوده فروم جان ی فرقه مانند محلی ھايی آئين ابتدا اند شده جھانگستر امروزه که باستانی اديان
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ِورمس، گزا مانند محققانی ی  ی چھره چندين از يکی تنھا عيسی آکسفورد، دانشگاه در يھودی مطالعات استاد ِ
 آئين آن اما .است شده پردازی اسطوره موردشان در و اند زيسته می فلسطين در دوران آن در که بوده فرھمندی

 گذر با و .مواجھيم آن با امروزه که است ھمانی شد، ماندگار که آئينی نگرش، اين با .رفتند ميان از ديگر ھای
 ھم ھای نظام از واگرايی ی مجموعه يا – پيچيده نظام يک شکل به تا خورد صيقل بيشتر چه ھر اعصار، و قرون
 را فرآيند اين توانيد می داريد دوست اگر( است يافته غلبه دنيا از بزرگی ھای بخش بر امروزه که درآمد – ريشه
 الويس سالسی، ھايله مانند مدرن فرھمند ھای چھره مرگ .)ھيچ که نداريد تدوس اگر و بخوانيد؛ ممتيک انتخاب
 می فرآھم آنھا پيامد ممتيک تکامل و ھا آئين سريع خيزش ی مطالعه برای ديگری مجال دايانا پرنسس و پريستلی

  .کند
 

 "نياز" بحث در 10 فصل در که کودکی دوران "مجازی دوست" ی پديده ی درباره مختصری مطلب از جدای
 خواستم می دين ھای ريشه مورد در که بود مطلبی کل اين گفت، خواھم کند می ارضا دين که روانشناختی ھای
  .بگويم

 
 ديدگاه اين ی درباره پرسش طرح به خواھم می بعد فصل در .دارند دين در ريشه اخالقيات که گويند میً غالبا

 که طور ھمان .باشد داروينی پرسش موضوع تواند می زني اخالقيات منشاء که کرد خواھم احتجاج .بپردازم
 در .کنيم مطرح را پرسش ھمين نيز اخالقيات ی درباره توانيم می چيست؟، دين داروينی بقای ارزش :پرسيديم
 را آن و گرفتيم فاصله پرسش از دين مورد در که طور ھمان .است بوده دين بر مقدمً احتماال اخالقيات واقع،

  .کنيم بررسی ديگر چيزی فرعی محصول عنوان به نيز را اخالقيات است بھتر يم،کرد بازنويسی
  
  

 ا دامه دارد
 


