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مقدمه نشر اینترنتی
خواننده ی گرامی،
بـا سـپاس از تـوجـه شـما بـه داسـتان تکامـل ،نـقل شـده تـوسـط پیتر راسـل .دریافـنت این پیام و انـتقال آن
بـرای مـن یکی از ضـروری تـرین وظـایفی بـود که بـاری تکاملی و انـسانی بـه هـمراه آن احـساس می کردم.
بــه این مــنظور هــمانــطور که در مــقدمــه ی کتاب نــوشــتم بــه ایران ســفر کردم و در بــه در دنــبال نــاشــری
مـناسـب بـرای کتاب گشـتم .امـا مـتوجـه شـدم چـاپ کتاب در ایران ،بـه خـصوص کتابی در مـورد بیداری
مـا در این زمـان گـرگ و میش تکاملی کار سهـلی نیست .مـن هـنوز در پی نـاشـری هـمخوان بـا پیام این
کتاب هسـتم .امـا تـا یافـنت آن نـاشـر گـم شـده در دنیای مـن ،صـبر منی کنم تـا این کتاب را بـه دسـتان شـما
بـرسـامن .بـه این دلیل تصمیم بـه نشـر کتاب از طـریق اینترنـت و پـخش آن تـوسـط خـوانـندگـان پـردل و بیدار
سرزمینمان گرفتم.
پیتر راســل نــگاهی عمیق ،گســترده ،و در عین حــال دقیق بــه داســتان تکامــل دارد .او این ســؤال را
که ممکن اسـت بـرای خیلی از مـاهـا هـم مـطرح شـده بـاشـد ،یعنی نـقش مـا  -نـقش نـوع بشـر -در بسـتر
تکاملی را بـه میان میاورد .آیا مـا بـه جـز سـرطـانی خـامنـان سـوز بـرای این سیاره نیستیم؟ این سـؤال در دهـه
هـای اخیر و تشـدید انـواع تخـریب محیط زیستمان پـر رنـگ تـر شـده اسـت .رفـتارهـای نـامهـربـان مـا بـا
محیط زیست ،ب ــا یکدیگر ،حتی ب ــا خ ــودم ــان ممکن اس ــت م ــا را م ــتقاع ــد کرده ب ــاش ــد که ن ــوع بش ــر
مـوجـودی مـضر و نـهایتاً کشنده بـرای ادامـه ی حیات در این کره ی خـاکی اسـت .امـا پیتر راسـل نـقش
مـا را بـه نـوعی دیگر می بیند .مـا می تـوانیم ،هـر کدام مـا ،سـلولی از مـوجـودی بـزرگـتر بـاشیم که در حـال
بیداری اس ــت .این روایت ممکن اس ــت ب ــرایتان بسیار حیرت انگیز ب ــاش ــد .ب ــه این دلیل کتابی که در
پیش رو دارید ،داسـتانی شـگرف را بـرایتان بـازگـو می کند که می تـوانـد راهـنمایی بـرای بیداری ،اتـصال
دلها ،و همگاهی سرزمین ما شود.
بـه این دلیل اسـت که از شـما خـواهشی دارم .پـس از خـوانـدن این کتاب اجـازه دهید پیام کتاب بین
مـا روان شـود .کتاب را بـا دوسـتانـتان بـه اشـتراک بـگذارید و بـه زبـان خـودتـان آن را تـوصیف کنید تـا
اتصال دلها بین ما شکل بگیرد ،تا دل های ما و سرزمین ما بیدار شوند.
پیتر راسـل در این کتاب از اثـر مـاهـاریشی صـحبت می کند .یعنی اثـری که یک درصـد از جـمعیتی
که مــانــند نــور لیزر هــمسو هســتند بــر اطــراف خــود می گــذارنــد .بــا نشــر اینترنتی این کتاب ،بســتری
فـراهـم شـده اسـت که مـا بـتوانیم بـرای بیداری خـود و بیداری زمین فـعال و مـؤثـر شـویم .امید مـن این
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اســت که بــتوانیم بــا همیاری یکدیگر تــعداد خــوانــندگــان فــارسی کتاب را بــه یک درصــد از جــمعیت
فـارسی زبـانـان در دنیا ارتـقاء دهیم .شـاید این یک در صـد تـوده ی قطعی بـاشـد که تـعادل تکاملی مـا را
بــه ســوی همبســتگی و هــمدلی تغییر دهــد .خــواهــش می کنم در بــه حقیقت پیوســنت این آرزو بــا مــن
همراه شوید.
بـرای رد گیری تـعداد خـوانـندگـان کتاب در وبـسایتم ،در صـفحه ی مـربـوط بـه کتاب ،شـماره شـمار
ن ــصب کرده ام .ب ــه این دلیل ل ــطفا ن ــسخه ی پی دی اف کتاب را از این ص ــفحه دان ل ــود کنید .در
ابــتدا ممکن اســت شــماره ی خــوانــندگــان بــه آهســتگی رشــد کند .امــا اگــر بــه مــرحــله ی انــحنای منــایی
برسیم ،تعداد خوانندگان به سرعت رشد خواهد کرد.
بـرای درمیان گـذاشـنت نـظرات و جتـربـات خـوانـندگـان در هـمان صـفحه فـضایی بـرای گـفتگو وجـود
دارد .لطفاً با ذکر نظرات خود اجازه دهید جتربیات جمعی ما غنی تر و بارآور تر شوند.
بـرای مـن رسـانـدن پیام این کتاب بـه دسـت خـوانـندگـان فـارسی زبـان در ده سـال گـذشـته دغـدغـه ای
بـزرگ بـود .از سـویی بـه عـنوان مـترجـم مـن نـهایت سعی خـود را در امـانـت داری مـعانی کردم .از سـوی
دیگر بـا نـهادی مـثل ارشـاد روبـرو بـودم که بـدون تفکر و حتقیق قـصد بـر اعـمال نـوع دید خـود داشـت.
بـرای مـن خـوانـندگـان فـارسی زبـان این کتاب مـحترمـتر از این بـودنـد که مـن دسـت بـه حتـریف مـعانی بـزمن.
و این کتاب در ایران هـنوز چـاپ نشـده اسـت ،امـا امیدوارم روزی نـسخه ی چـاپ شـده اش را در دسـت
داشته باشیم.
تـا آن زمـان مـا هـمدیگر را داریم و ابـزاری که مـا را بـه هـم مـتصل می کند .از شـما خـوانـنده ی عـزیز
تــقاضــا دارم این آرزو را بــرای رســانــدن پیام کتاب و بــرای بیداری مــا نــادیده نگیرید .بــا مــعرفی کتاب
اجـازه دهید مـوانـع نشـر افکار دیگرگـون در ایران را حـل کنیم .بـا رجـوع بـه صـفحه ی وبـسایت کتاب و
مــعرفی آن بــه یکدیگر تــعداد خــوانــندگــان را رشــد دهیم .بــا صــحبت و گــفتگو بــا هــمدیگر زمینه ی
فکری و دلی بیداری خود را با بیداری زمین را پرورش دهیم.
با امید و سپاس،
پوپک حقیقی
جوالی  = ۲۰۲۰مرداد ۱۳۹۹
فیندهرن ،اسکاتلند
pupakhaghighi.net/awakening-earth

جمع بندی
برای همیاری در رشد شبکه ی خوانندگان لطفا
• کتاب را به دوستانتان معرفی کنید
• از صفحه ی وبسایت کتاب را دان لود کنید
• به کانال گفتگو در زمینه ی بیداری دل و بیداری
زمین بپیوندید
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مقدمه ی مترجم
اولین بـار کتاب بیداری زمین را در سـال  ۱۹۹۰در کتاب فـروشی در اسـترالیا یافـتم .بـا خـونـدن این کتاب
مـتوجـه شـدم پیتر راسـل مـوفـق شـده اسـت داسـتانی که می تـوانـد روی زنـدگی تک تک مـا اثـری حیاتی بـگذارد
را بــه شــفافیت و بــا حــضور دل یک دانــشمند و عــارف نــقل کند .این داســتان نــقش مــا در رونــد تکامــل و
اهمیت بیدار شـدن مـا بـرای ادامـه ی حیات در کره ی زمین اسـت .از آن زمـان تـا کنون هـر روز بـه نـوعی مـن
در گیر این داستان و بیداری دل بودم.
میدانسـتم که پیام این کتاب بـاید بـه هـموطـنان و هـم زبـان هـایم بـرسـد .مـن پیتر راسـل را بـرای اولین بـار در
کنفرانـس هشیاری دلفین و نـهنگ هـا در ژاپـن در سـال  ۱۹۹۴دیدم .در آن زمـان مـتوجـه شـدم که کسی سعی
روی تـرجـمه ی این کتاب کار نکرده اسـت .در هـمان سـال او ویرایش دوم کتابـش را که بـه نـامی دیگر چـاپ
شــده بــود ،یعنی نــسخه ای از »مــغز جــهانی بیدار می شــود« را بــرایم فــرســتاد .بــا پیشرفــت ســریع تکنولــوژی
کتاب نیاز داشـت بـه روز شـود .مـن تـرجـمه ی این کتاب را شـروع کردم امـا چـونکه فـقط تـا شـانـزده سـالگی در
ایران حتصیل کرده بـودم اصـال احـساس منیکردم زبـان فـارسی ام روان اسـت .بـه هـر حـال رسـانـدن پیام این کتاب
بـرایم محـرک پـر قـدرتی بـود و مـن بـه یاری چـندین دوسـت پـرارزش و عـزیز تـرجـمه و ویرایش کتاب را بـه پـایان
رسـانـدم .سـراجنـام در سـال  ۱۳۸۹بـرای یافـنت نـاشـر بـه ایران سـفر کردم .بـرای اشـخاصی مـثل مـن که خـاطـرات
زیبایی از ایران در زمــان کودکی داشــتیم ،درک کردن مــقدار کم یاری و دیدن فــروپــاشی محیط زیست ایران
سـخت اسـت .می دامن بـرای دوسـتامن که در ایران زنـدگی می کنند هـم زنـدگی در شـرایط کنونی طـاقـت فـرسـا
شده است .خالصه با وجود حمایت اقتصادی و معنوی  ۱۶حامی این کتاب در ایران به چاپ نرسید.
از آن زمــان تــا حــاال  ۹ســال می گــذرد .دنیای مــا بــا شــتاب بــه ســوی در هــمتافتگی و پیونــدهــای نــوین
اجـتماعی تـوسـط شـبکه هـای اجـتماعی پیش رفـته اسـت .از این جهـت می تـوانیم ببینیم که پیش بینی هـای
پیتر راســل چــه مــقدار دقیق و بــا بصیرت بــوده انــد .از طــرفی چــونکه این کتاب در ســال  ۱۹۹۴بــه روز شــده
بـود ،مـا از بـخش هـاییکه در مـورد سـال  ۲۰۰۰پیش گـویی می کرده اسـت گـذشـته ایم .بـا دید بـه گـذشـته و
مـشاهـده ی عمیق تـر شـدن بحـران هـای مـتراکم جـهانی مـا ،می تـوانیم ببینیم که پیام اصلی کتاب ،در رابـطه بـا
بیداری گـ ــایا ،و بیداری دل هـ ــر کدام از مـ ــا ،سـ ــرنشینان این سفینه ی در حـ ــال تکامـ ــل چـ ــه حیاتی اسـ ــت.
احــساس مــن این هســت که بــدون تــلف کردن وقــت بــاید مــتوجــه ی اهمیت بیداری دل در این زمــان گــرگ و
میش تکاملی سیاره مــان بــاشیم .و مــهم تــر از هــمه چیز بــه پــرورش و اتــصال دل بــپردازیم .در حقیقت کل
سیاره ی مـا در حـال گـذر از دوره ای بحـرانی اسـت و سـوالی که بـه نـظر می رسـد ادامـه ی زنـدگی نـوع بشـر بـه
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آن بســتگی دارد این اســت :آیا می تــوانیم بــه مــوقــع بیدار شــویم؟ مــنظور نــویسنده از بیداری مــا چیست؟ و
چطور می توانیم بیدار شویم؟
خـوشـبختانـه در تـاریخ مـا افـراد بیشماری بـه بیداری یا هـویت نـاب رسیدنـد .بـا اتـصال بـه مـنبع خـلقت،
شـاعـران مـا مـثل مـوالنـا ،حـافـظ ،عـطار و صـدهـا عـارف دیگر از چـشمه ی بی انـتهای الـهام می نـوشیدنـد و می
سـرودنـد .بیدار شـدن مـا هـم بـه این مـعنا اسـت که هـر کدام از مـا می تـوانیم بـا چـشمه ی بی انـتهای خـلقت ،بـا
مــنبع حقیقی ثــروت ،بــا خــورشیدی که در دل هــر کدام مــا اســت رابــطه داشــته بــاشیم .این راهی اســت هــم
آسان ،هم سخت.
راه بیداری آسـان اسـت ،چـونکه تـوجـه مـا بـه درون اسـت ،بـه آنـچه مـا را سـبکبار ،پـر نـشاط و حـاصـل خیز
می کند .مــا هــم مــثل زمین فــصل هــای درونی داریم .زمــانــش که رسید بــاید بشکوفیم ،مــثل گــل هــای بــاغ
بـدرخشیم و از وجـودمـان دنیا هـم پـربـارتـر ،سـرسـبزتـر و پـرنـشاط تـر میشود.این راهی طبیعی اسـت .نـقشه ی راه
در دل مان جا دارد و کلید راه درگفتارمان نهفته است.
امــا اگــر در عــادت هــا و حــرف هــای کلیشه ای گیر کرده بــاشیم ،راه بیداری ســخت هســت ،چــونکه بــا
حـرف هـای کلیشه ای گـل تفکر منی تـوانـد جـوانـه بـزنـد و رشـد کند .دیوارهـای وهـم و تـعصب مـا را در زنـدان
هـای فکری و احـساسی حـبس می کنند و از حـرکت ،از رشـد ،از فـرارسیدگی بـاز می دارنـد .بـرای بیداری،
به قول موالنا باید یک تیشه بگیریم پی حفره ی زندان .اینجا منظور از زندان ،نَفس ما است.
سیاره ی زمین ،در بح ــران گ ــرم ــایش ،در گ ــریبانگیری ان ــقراض ش ــشم حیات ،م ــنتظر ج ــهش م ــا ب ــرای
فـرارسیدگی بـه خـود نـاب ،بـه اتـصال دل هـای مـا اسـت .ممکن اسـت ضمیر خـودآگـاه مـا نـخواهـد بـدانـد ،امـا
قسمتی از وجـود جـهانی مـا از بحـران زمین دالگـاه اسـت .در زمـان حـال هـر کدام از مـا بـه نـوع خـودمـان در این
بیداری جهانی سهمی داریم .اما چگونه می توانیم به بیداری خود حتقق بخشیم؟
این مـوضـوعی اسـت که پیتر راسـل و لـشگری از روشـن فکران در طی سـالیان بـدان پـرداخـته انـد .در وب
ســایت او گنجینهای نــهفته اســت که مــا را بــا آرامــش و مــتانــت الزم بــرای رویارویی بــا حتــوالت پیش رو آمــاده
میکند .خواننده ی عالقه -مند میتواند از این مرجع بهره بردpeterrussell.com :
بــدون کمک بسیاری از دوســتامن این کتاب در دســترس شــما قــرار منیگرفــت .بــرای امتــام کار تــرجــمه و
مـشورت در مـورد اصـالح آن نیاز بـود بـه ایران سـفر کنم .بـرای این سـفر  ۱۶نـفر از دوسـتامن بـا سـفارش کارهـای
هنری ضامنم شدند و در عین حال محافظ سفرم بودند که از تک تک آنها سپاسگذارم.
دوسـتامن در ایران بـا سـخاومتـندی پـذیرایم شـدنـد .بـه این خـاطـر از خـامن رامـونـا صـدرایی و آقـای کامـفر ابطحی
سـپاسـگذارم .همینطور از مـعلم و دوسـت دیرینه ام خـامن هـایده حـازمی و همسـر گـرامیشان آقـای هـادی چینی
کار که بـا دل دریایی و افکار روشـنشان هـادی راهـم بـوده ا نـد سـپاسـگذارم .دوسـت عـزیزم آقـای مهـرداد مشیبی
سختی سـفر را حتـمل کردنـد و مـعنای مـتانـت را بـه مـن آمـوخـتند .دوسـت عـزیزم خـامن نیره و همسـرشـان آقـای
مصطفی جنفیان بــرایم همیشه اجــاق گــرم دوســتی و مــعنای کمال انــسانیت بــوده انــد و بــه خــاطــر وجــودشــان
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خ ــداون ــد را شکر میگذارم .خ ــامن و آق ــای پ ــاش ــایی ب ــرایم س ــتون اع ــتماد و روش ــنایی دل ب ــوده ــان ــد که ب ــدون
مـحبتهایشان هـرگـز این کار در دسـت شـما قـرار منیگرفـت .آقـای محـمد فـالح پـور بـا صـبر و دلـسوزی یک مـعلم
در بــهسازی کتاب و اصــالح واژه هــای شیمی یاری ام کردنــد .آقــای عــباس حــاکی نــه فــقط مــنت کتاب را بــا
دقـت کامـل یک ادیب فـارسی خـوانـدنـد ،بلکه بـرای ابـالغ اصـالحـات تـا دهکده ی دورافـتاده ام سـفر کردنـد تـا
حــضوراً مــنت کتاب را بــا هــم مــرور کنیم .و خــوشــحالــم که هــر دو تــوانســتیم بــر اشــتباهــات ادبی ام بــخندیم.
سـراجنـام از آن ذات جـهانی شکرگـذارم که در مـوقـع نیاز ،اتـفاقـاً دوسـتی را در راهـم قـرار داد تـا هـم در اصـالح
کردن این کتاب و هـم در غنی تـر سـاخـنت آن تـوسـط اشـعار مـوالنـا ،گنجینه ی فـرهـنگ فـارسی ،یاری ام کند.
آقـای شهـریار نفیسی بـرایم هـدیه ای خـدادادی هسـتند که بـه هـمراهی خـامن مهـربـانـشان زبـان این گـفتار را بـه
وجـد و رقـص آوردنـد .مـادر و پـدر مهـربـامن همیشه یارم بـوده انـد که بـرای تشکر از آنـها متـام سـتارگـان راه شیری
کافی نیست .از همسر و پسر عزیزم که همیشه پشتیبان و دوست راهم بوده اند ،قدر دانی می کنم.
سـراجنـام از شـما خـوانـنده ی این کتاب متشکرم که وقـت خـود را صـرف خـوانـدن و تفکر در مـورد بیداری
زمین و رابطه ی این جهش عظیم تکاملی با بیداری دل خود کرده اید.
پوپک حقیقی
اوت  ،۲۰۱۹فیندهرن ،اسکاتلند
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پیشگفتار

وقتی که کتاب پیتر راسل »مغز جهانی« برای اولین بار در سال  ۱۹۸۲چاپ و منتشر شد ،از زمان خود
بسیار جلوتر بود و آینده نگران ،از هر دستهای ــ تاجران و منتقدان اجتماعی و آنانی که در مورد روز بعد از فردا
کنجکاوی سیر نشدنی دارند ،مجذوب آن شدند.
از آن زمان تا کنون ادراکی از مغز جهانی ،حد کم در رابطه با ارتباطات مخابراتی ،مفهومی همگانی شده
است .وقایعی مانند کنسرت مددرسانی زنده و همکاریهای فوقالعادهی بیناملللی مانند جنات دادن نهنگهای
تنگهی برینگ ،قدرت شبکههای اطالعرسانی و پیوستگی متام مردمان را نشان داد.
اما ما در شناخت وسعت پیوستگی معنوی و روانیمان کمی کندتر هستیم .بسیاری از شرکتهایی که از
پیتر راسل به عنوان مشاور یا معلم بهره می برند به احتمال قوی از کارهای پیشین او بیخبرند :فن تی ام
)مراقبت متعالی( ،کتاب مغز ،و ترجمهای از اوپانیشادها .راسل به بینش خود در مورد مغزی جهانی در طی
سالیان تفکر و درونبینی رسیده است.
من او را برای اولین بار در سال ۱۹۷۸زمان کوتاهی بعد از انتشار پژوهشنامهی مغز/تفکر ،که خبرنامهای
است مستقر در لوس آجنلس ،در مورد آخرین پژوهشهای این زمینه مالقات کردم .هنگامی که در لندن بودم با
برخی از مشترکین مجله دیدار داشتم .دیدارم با پیتر در قهوهخانهی کنار خیابانی آغاز دوستی درازمدت،
آموزنده ،و گرامی بوده است.
یکی از ویژگیهای خاص او که برایم بسیار ارزشمند است ،تغییر جهت منظم او در کارهایش است که
نشاندهندهی بصیرتها و ادراک جدید اوست .او خودش را تکرار منیکند .او سعی نکرده است که از یک
اندیشه ،هر قدر هم مرغوب ،ریسمانی به منظور دوخنت جامهای برای متام حرفهاش بریسد .بلکه او با دقت
مشاهده میکند ،میاندیشد ،و یافتههای خود را به گونهای مستقیم و مفید ضبط میکند.
آیا مغز جهانی حقیقتاً وجود دارد؟
پژوهشهای اخیر نشان میدهند که انسان قادر به ایجاد ارتباط در سطحی ظریف و لطیف است .برای
مثال ،هنگامی که محققانی در مکزیک ،از دو نفر آزمایششونده که در اتاقهایی با عایق سربی قرار گرفته
بودند ،تقاضا کردند تا افکارشان را به یکدیگر معطوف کنند ،مشاهده شد که موجهای مغزیشان ناگهان با
هم مطابق گردیدند .خامنهایی که در یک ناحیه از خوابگاه زندگی میکنند در یک زمان قاعده میشوند.
سیکل حرارت بدنی مردانی که با خامنهایشان زندگی میکنند با سیکل رها کردن تخمکهای خامنهایشان
یگانه میشود.
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پیوند بین نوزادان و مادرانشان ،روابط و ارتباطات اسرارآمیز بین حیوانات و حشرات ،و حوادث فردی
دوستی و رفاقت ــ متام اینها نشانههایی از پیوستگی متام زندگی اند .بررسی آمارها نشان میدهد که اکثر
مردمان ارتباطات شرحناپذیری با دیگران از نقاط دور داشتهاند.
این ارتباطات مرموز و اسرارآمیز میمنایند ،چونکه ادراک ما از کارکرد پیچیدهی طبیعت بسیار خام و
ابتدایی است .در مراحل اولیهی علم فیزیک انتظار داشتیم که بلوکهای اولیهی سازندهی ماده را کشف
کنیم .اما ماده در اجزاء زیر امتی که بیشتر مثل افکار تا اجزاء رفتار میکردند ،ناپدید شد .در فرضیههای
طبیمان تصور میکردیم که مرزهای مشخصی بین جهان محسوس مادّی و جهان ناپیدای افکار وجود دارد.
اکنون رشتهی جدید ایمنشناسی عصبی روانی 1در حال تشخیص اثرگذاری مستقیم احساسات بر سالمتی ما
است.
همزمان محبوبیت تئوری گایا در حال رشد است و مردمان بیشتر و بیشتری با عالقه و دلبستگی جدی
جذب این نوع تفکر میشوند .این عقیده که توسط جیمز الوالک معرفی شده است  -میگوید که »زمین
خودش موجودی زنده است ،با توانایی ترمیم و نگهداری خود« هر چه بیشتر محتمل میمناید .اما الوالک
اکنون اعتراف میکند که بشر میتواند تعادل ظریف طبیعت را چنان بر هم بزند که زمین نتواند بهبود یابد ــ یا
حد کم نوع بشر مجالی برای ادامهی بقاء خود نداشته باشد .به کالمی دیگر ،ممکن است سیارهی ما از
جفتکزنیهای انسان برهد ،اما نوع بشر نابود خواهد شد.
اگر من و تو به جای این که دو ساکن جدا از هم در این سیاره و هر کدام واقعاً سلولی در مغز جهانی
باشیم ،برایمان چه فرقی خواهد کرد؟ در درجهی اول خط مجزاکنندهی »فرد« و »اجتماع« بیشتر قراردادی
خواهد بود تا واقعیت.
پیتر راسل به نیاز مبرم که مغز جهانی ما موجودی عاقل باشد تا دیوانه ،اشاره میکند .هر کدام از ما
»عصب«ها میتواند چند گامی به سوی خوشفکری اجتماعی بردارد .برای مثال ما میتوانیم در زندگی
شخصی خودمان از منابع مادی محافظت کنیم .میتوانیم راههای جدیدی برای نوسازی شخصی کشف کنیم.
میتوانیم رهبرانی را انتخاب و پشتیبانی کنیم که به همبستگی متام انسانها احترام میگذارند .ما میتوانیم
خود آن رهبران باشیم .ما میتوانیم از محدودیت های فکری و احساسی برای امرار معاش و ادامه ی بقا بگذریم
و با پرورش خالقیت مان به معنای عمیق تری از خود برسیم .ما میتوانیم خود را جزئی از کلی عظیمتر ببینیم،
انسانیتی که در نو بهار ادراکی جدید ،در حال ظهور است.
مریلین فرگوسن
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مقدمهی ویرایش دوم
نسخه اول این کتاب به نام مغز جهانی 2را در اواخر دهه  ۱۹۷۰و اوایل سالهای  ۱۹۸۰نوشتم و از آن زمان
تاکنون تغییرات بسیاری را مشاهده کردهایم .قدرت تکنولوژی با سرعتی بیسابقه به جلو جهش کرده،
خصوصاً در زمینههای اطالعرسانی و ارتباطهای عالی .اینترنت یا بزرگ راه اطالعات که امروزه مفاهیمی کامالً
جا افتادهاند در آن زمان )ده سال پیش( هنوز کلماتی بودند که به گوش کسی نرسیده بود و همینطور
دستگاههایی مانند فکس ،مودِم و یا کامپیوترهای شخصی .وقتی که به نسخهی اول این کتاب رجوع میکنم
میبینم که بسیاری از پیشگوییهایم در این زمینه به صحت پیوستهاند و از این بابت خوشحالم .اما مفروضاتی
که پیشگوییهایم بر آن بنا شده بودند از زمان خود گذشته بودند .تنها به این دلیل هم که شده به نسخهای
تازه از این کتاب نیاز بود.
این کتاب نه فقط رشد عظیم شبکههای اطالعاتی بلکه تغییرات عظیم اجتماعی و شخصی را در بر
میگیرد و در این زمینهها نیز حتوالت بسیاری به وقوع پیوستهاند .سقوط دیوار برلین و امتام حکومت کمونیستی
به سبک احتاد جماهیر شوروی باعث پیدایش نظامهای سیاسی و جتاری جدید شدند .همزمان ما متوجه خطر
بزرگی که بر محیط زیستمان اعمال میکنیم شدیم .از طرف دیگر ما بر این حقیقت که یک مردم هستیم که
در یک سیاره و با یک سرنوشت مشترک زندگی میکنیم آگاه شدیم .در این زمینهها نیز این کتاب نیاز به
روزرسانی داشت.
شبکه عصبی جهان رشد میکند
یک واقعه که برای من شخصاً نشانگر پیشرفت آگاهی جهانی بوده است کنسرت زنده کمک رسانی در سال
 ۱۹۸۵بود .دهشت از گرسنگی و فقر انسانی که باعث پدید آمدن این کنسرت شد یک میلیارد بیننده در
سراسر دنیا را به هم پیوند داد تا همزمان شاهد برگزاری این کنسرت شوند .در بین متاشای برنامه مگسی شروع
به راه رفنت بر صفحه تلویزیومن کرد .همانگونه که این مگس را مینگریستم ،به این فکر افتادم که چگونه آن
موجود فقط متوجه زمینه رنگی زیر پای خودش است .از تصاویری که توسط میلیونها نقطه بر صفحه تلویزیون
شکل گرفته بودند کامالً بیخبر بود .آن زمان بود که متوجه شدم من هم مانند این مگس بر پردهی خبررسانی
جهانی هستم .من هم فقط از خودم و تصاویر روبهرویم آگاهم .که میداند چه تصاویر و تصورهایی از جمع
شدن یک میلیارد دل که به یک نقطه معطوف شدهاند به وجود میآیند؟
تلویزیون از راههای دیگری نیز دنیا را به هم نزدیکتر کرده است .فیلمهایی که توسط دوربینهای ویدئویی
دستی در شهر کاراچی از رویدادهای آن منطقه گرفته میشوند به ماهوارههایی که در  ۲۲،۰۰۰مایل باالی خط
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استوا قرار دارند فرستاده شده و از آنجا به پایگاههای تلویزیونی در سراسر دنیا ارسال شده و بعد از تنظیم شدن
به صورت زنده در سراسر دنیا پخش میشوند .چشم دوربین ویدئو تبدیل به یکی از چشمان این »مغز جهانی«
شده است.
افزایش ظرفیت ما برای بازتاب آنی فعالیتهای اجتماعی نقش بسیار مهمی برای سرعت گرفنت تغییرات
داشته است .انقالب رومانی در ماه دسامبر  ۱۹۸۹که به نظر میرسید برای رسیدن به دههای نو میشتابد بدون
وجود تلویزیون امکانپذیر نبود .رهبران انقالب از طریق رسانههای عمومی رابطهای مستقیم با مردمان داشتند و
مردمان خود میتوانستند همانگونه که اخبار کشورشان را میساختند آن را در صفحههای تلویزیون نظاره
کنند .بدون این بازتاب آنی وقوع این انقالب به زمان بسیار بیشتری نیاز داشت یا این که هرگز به وقوع
منیپیوست.
سرعت غیرمترقبه تغییرات به وضوح در مقدار زمانی که ما به رسانههای عمومی برای پخش کردن »اخبار«
این تغییرات اختصاص میدهیم دیده میشود .بیست سال پیش اخبار در برنامههای  ۱۵دقیقهای شاید دوبار در
عصر و شب در برنامهی تلویزیونی قرار داشت .در دهه  ۱۹۸۰ما به برنامهی یک ساعتی اخبار در هر کانال
عادت کردیم و هنگام صبحانه ،ناهار و عصر به پای این برنامهها نشستیم .به گفته مدیرعامل بی بی سی،
مارمادوک هاسی» ،اخبار بزرگترین زمینه برنامهریزیهایمان است که به سرعت گسترش مییابد «.در آمریکا
کانالهای تلویزیونی که فقط منحصر به اخبار هستند به وجود آمدند .تد ترنر ،رهبر بالمنازع اینگونه
مؤسسات ایستگاه تلویزیونی  ۲۴ساعته خبری ،سی ان ان را که توسط  ۵ماهواره که کل جهان را دربر
میگیرند تأسیس کرد .هم اکنون هر کسی در هر مکان میتواند در هر زمانی که بخواهد به اخبار دسترسی
داشته باشد و سایر غولهای رسانهای با حرارت بسیار به دنبال این روند هستند.
اما فقط تلویزیون ماهوارهای نیست که عامل جهانی شدن با شتاب ما است .تلفنهای سیار ،ماشینهای
فکس ،شبکههای کامپیوتری ،که متاماً در ده سال پیش تکنولوژیهایی نو پا بودند امروزه در دسترس اکثر
خانوادهها قرار دارند و متاس گرفنت ما با همدیگر در یک آن را امکانپذیر میکنند .دسترسی آسانتر ما به ابزار
گفتوگو و مکامله اثری مستقیم بر اتفاقات دنیا داشته است .در قیام میدان تیانامن در چین در بهار سال
 ۱۹۸۹دانشجویان از دستگاههای فاکس دانشگاه برای ارسال پیام خود به یکدیگر و به سایر همدستان خود در
خارج از چین استفاده کردند و در جواب گزارشها را توسط فکس دریافت کردند .کنترل مقتدرانه اخبار کار
بسیار دشوارتری شده است.
رشته اعصاب این شبکه جهانی به سرعت گسترش مییابد .در جهان بیش از  ۹۰۰میلیون واحد تلفن
وجود دارد ،یعنی حدود  ۱۷تلفن برای هر  ۱۰۰نفر .گرچه این مقدار به صورت مساوی تقسیم نشده است،
در سوئد برای هر  ۱۰۰نفر  ۶۴تلفن وجود دارد ،در آمریکا  ۵۱دستگاه برای هر  ۱۰۰نفر ،در اروپا  ۲۲تا ،در
آمریکای جنوبی  ۶تا و در آفریقا و چین فقط یک دستگاه برای هر صد نفر وجود دارد .اما در متامی کشورها این
آمار در حال رشد است .تا زمانی که شما این نوشتهها را بخوانید این آمار از یک میلیارد نیز گذشته است.
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آگاهی جهانی
دهه  ۱۹۸۰زمانی بود که اخبار محیط زیست سرمقاله شد .بیست سال پیش از این گروهی کوچک اما در حال
رشد نگرانی خود را از بابت صدمههایی که بر محیط وارد میکنیم و مصیبتهایی که این صدمات در پیش
دارند ابراز میکردند .اما این گروه با برچسب »اعالن خطر بیمورد« نادیده گرفته میشدند و یا کالً رد
میشدند .برای رسانههای خبری ،محیط زیست مطلبی کم اهمیت و غیرقابل توجه بود.
اما درتابستان سال  ۱۹۸۸ناقوسهای خطر پرصدا و واضح به صدا در آمدند .اخبار پر شد از داستانهای
دلفینهایی که هزاران هزار در حال مرگ بودند ،مواد سمی کشنده که در ساحل دریاها یافت میشدند ،سوراخ
در الیهی اوزون ،گرم شدن دنیا ،از بین رفنت محصوالت کشاورزی ،دریاچههای مسموم شده ،درختان درحال
مرگ ،و آتش گرفنت جنگلها .فکر جهانی از بدن خود آگاه میشد.
اکنون که از دههی آخر این قرن میگذریم واضح است که منیتوانیم نیازهای میحط زیست را نادیده
بگیریم .بشر با یکی از خطرناکترین تهدیدهایی که در جتربهاش شناخته روبهرو شده است .اگر نتوانیم توجه
کاملمان را به آن جلب کنیم ممکن است هر نقشهای که برای جشن آغاز قرن نو داشتیم بر آب شود.
اما مهمتر از همه فقط اشخاص منحصر به فرد نیستند که از ضرورت نیازهای محیط زیست آگاه میشوند.
بنیادهای جتاری نیز متوجه این امر شدهاند .ما به این ادراک رسیدهایم که جتارت میباید هدفش را تنها از »سود
بردن« مالی و رشد اقتصادی به سوی قاعده کلی دیگری ،آنچه »توسعهی پایدار« نامیده شده است تغییر جهت
دهد .در چاربست دنیایی که رو به سوی »توسعهی پایدار « دارد ،سرمایههای طبیعیمان مانند خاک ،جنگل و
آبهای زیر یا روی زمینی به عنوان »سرمایههای طبیعی« شناخته شدهاند و مانند سرمایههای مالی ارزشمند
هستند .تعداد بسیاری از رهبران شرکتهای بزرگ متوجه این حقیقت شدهاند که اگر اصالً بخواهیم دنیایی
برایمان باقی مباند تا در آن به کارمان ادامه دهیم میباید مراقب اثرات کارمان بر محیط زیست و اکولوژی دنیا
باشیم .و می باید که خود و محیط زیستمان را به عنوان نظامی یگانه که در آن متامی دنیا در دایره ای بسته که
متام مواد موجود آن بازیاب می شوند ،دریابیم .از این دیدگاه اقدامات ما فقط با شرایط مالی ارزیابی منیشوند
بلکه باقی گذاردن زمین به همان نیکویی که دریافتش کردیم نیز نقطهی مهم ارزشیابی هر شخص و نهاد
است.

بحران آگاهی
گرچه الگوهای اقتصادی پایدار در کاسنت اثرات مخرب ما بر محیط زیست پرارزش هستند ،اما تنها این الگوها
برای برخورد با مسائلی که با آنها روبهرو هستیم کافی نیستند .تغییراتی که میباید به وجود آوریم بسیار
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عمیقترند .برای به دست آوردن دیدگاهی مراقب که واقعاً بتواند از دنیا نگهداری کند میباید که بتوانیم
احساس و ادراکی جدید از خود بازیابیم .باید بتوانیم از دیدگاه محدودی که رضایت و خوشبختی را فقط از
دنیای مادی دریافت میکند گذشته و به دنیای غنیتر معنوی یا درون خود برسیم .رشد معنوی یا درونی هر
شخص به همان مقدار یا حتی بیشتر از پیشرفت مادی مهم است .به بیانی دیگر ما نیاز به تغییر دردل و دیده و
ارزشهایمان داریم.
اخیراً چند تن از رهبران سیاسی در مورد نیاز به تغییر در آگاهیمان سخن گفتهاند .برای مثال
واکالو هاول ،3رئیس جمهور سابق چک در جلسهی مشترک کنگره و سنای آمریکا درفوریه ۱۹۹۰
گفته است که بیست و یک سال جتربه سرکوب از یک چیز او را مطمئن ساخته است :آگاهی قبل از
بودن است ،نه برعکس ،نه به نوعی که مارکسیستها اظهار میکنند .به همین دلیل رستگاری جهان
انسانی فقط در دل انسانها است ،در قدرت ما در اندیشیدن ،در فروتنی ما ،و در قبول کردن
مسئولیت .
و سراجنام استدالل کرده است که:
بدون حتول جهانی در زمینهی خودآگاهی ما به بهبودی در حوزهی انسانی منیرسیم و مصیبتهایی که به
سویش روان هستیم ،مصیبتهای اکولوژی ،جمعیت اجتماعی یا تخریب متدنها ــ غیرقابل اجتناب
خواهند بود.
شاید مهمترین سؤالی که بشر اکنون با آن مواجه است این است که آیا گرایش ما به سوی بیداری درونی به
سرعت کافی رخ میدهد یا نه .ارزشهای چیرهشده بر جامعهی کنونی اکثراً برای دفاع و نگهداری از هویتمان
به عنوان موجوداتی خودمحور برمیخیزند .برای مثال ما میدانیم که گازهای خروجی از اگزوز اتومبیل یکی از
عوامل عمده پدیدهی »اثر گلخانهای« در دنیا است که آیندهی متدنها را به گونهای خطیر تهدید میکند ،اما
کمتر کسانی هستند که حاضرند از داشنت اتومبیل دست بردارند .حقیقتاً فروش اتومبیل هنوز در حال رشد
است.
واضح است که تخریب الیهی اوزون خطر بسیار بزرگتری است ،نه فقط برای ما بلکه برای متام موجودات
کره زمین .گرچه ممکن است ما جلوی ساخنت و رها کردن کلوروفلوئوروکربنها  (CFCs)4را گرفته باشیم،
اما مواد مخرب دیگر هنوز در حال ساخت و استفاده هستند که خواه ناخواه وارد هوا و محیط زیست
میشوند .دلیل این رفتار »نیافنت مواد مطلوب دیگر برای جایگزین کردن آنها در بازار« توجیه شده است .در

3 Vaclav Havel
4 chlorofluorocarbons
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عین حال دولتها برای حتمیل کردن قوانین سختگیرانه بر صنایع مختلف که باعث کاهش آلودگی آب و هوا
شوند بسیار بیمیلاند زیرا که نگران از دست دادن پشتیبانی صنایع و کاهش قدرت خود هستند .بشر در این
تضاد بین خواستههای خودساختهی خود برای امنیت ،تصویب شدن ،و قدرت ،و از سوی دیگر تطبیق رفتارش
به گونهای که زندگیساز و هماهنگ با طبیعت و محیط زیست باشد درمانده است.
عشق و عالقهی ما به پول مقصر اینگونه رفتار خودخواهانهمان دانسته شده است .اما این ریشهی مسئله
نیست؛ بلکه نشانگر موضوعی عمیقتر است .خواست حقیقی ما داشنت وجودی سالم و نیکو است .دلیل متام
مشغولیتهایمان این باور است که به گونهای آنها ما را به رضایت بیشتر ،حتققی باالتر ،خوشحالی ،یا آرامش
میرسانند.
خواسنت آرامش و خوشحالی انگیزهای طبیعی است .اشتباه ما در این پندار است که شادی و آرامش ما
بستگی به رویدادهای دنیای اطرافمان دارد .و این دلیل ارزش پول برای ما است .پول به ما قدرت تغییردادن
جتربههایمان را میدهد .میتوانیم امنیت ،تشخص ،حترک یا هر چه که میانگاریم بدان نیازمندیم را خریده و
باور کنیم که با برآوردن این نیازها خودمان نیز کاملتر میشویم .اما اغلب اوقات رستگاریهایمان موقتی و
زودگذرند .ما دیگربار با نیازهای گوناگون خود روبهرو شده و وادار میشویم که دوباره برای پیگیری آرامش
درونی خود دست به استثمار کردن دنیا برآوریم.
وابستگیهای ما بدینگونه به دنیای مادیات ،به عنوان اولین منشاء شادمانیهایمان ریشهی بسیاری از
اعمال دیوانهوارمان در دنیا است .این نوع تفکر علت مصرف کردن منابعی است که بدان نیازی نداریم .یا
حساب کردن سایر مردمان به منزلهی یک شئی در یک معادله ،و یا خالی کردن زبالههای خود در مکانی خارج
از دید ،یا حتی بدرفتاری با بدن خود.
اما فرهنگ امروزی مکرراً می گوید که وابستگیهای مادی ما نه تنها معمولی بلکه صحیحاند .نظامهای
حتصیلی در شناخت دنیا میکوشند به ما بیاموزند تا از دنیا به نفع خود استفاده بریم .سیل تبلیغات روزانه از
طریق تلویزیون ،رادیو ،روزنامهها ،مجالت و صفحهی اعالنات و آگهیها به ما میگویند که خوشبختیمان از
طریق دارایی یا شغلمان حاصل میشود .به هر جا بنگریم به نظر میرسد این تفکر که موقعیت برونی
تعیینکنندهی حال درونی ما است تأیید میشود .در نتیجه ما در موقعیت هیپنوتیزمشدهای بهسر میبریم که
پذیرفتهایم موقعیت برونی متام حقیقت این معادله است .رالف والدو امرسن 5بیش از صد سال پیش در مقالهاش
به عنوان »خودکفایی« نوشته است:
جوامع مدنی در همهجا دست اندر دست بر علیه انسانیت تک تک شهروندانشان دسیسه کردهاند.
جامعه مانند یک شرکت سهامی شده است که سهامداران آن برای تضمین کردن نان و آب هر شخص از
او درخواست میکند تا آزادی و فرهنگ خود را در ازای تغذیه تسلیم کند.

5 Ralph Waldo Emerson
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مبارزات در پیش
اگر بخواهیم که جلوی تخریب دنیا را بگیریم باید بتوانیم از وابستگیهایمان بگذریم .اما آنگونه که مردم
اغلب تلقی میکنند این به معنای »کنارهگیری« نیست که میتواند نشانهی بیعالقگی یا دملردگی باشد .یا
ممکن است برای بعضیها گذشنت از بسیاری از راها و مواهب این دنیا تعبیر شود .منظورم به سادگی
»غیروابستگی« است .مواهب و نعمتهای این دنیا ارزش خودشان را دارند .اما منشاء اولیهی رضایت درونی
ما نیستند .در حالت »غیروابستگی« ،دارایی ،مقام ،و یا کارمان ،معیار آرامش درونی که خواهانش هستیم
منیباشند .در نتیجه ما به آزادی درونی برای مراقبت بهتر از همدیگر و از متام موجودات زنده میرسیم.
مهمترین مبارزه در این مقطع وخیم در مرحلهی تکاملیمان ،مبارزه با گرسنگی ،یا تورم ،یا آلودگی
محیط ،یا حکومتهای فاسد نیست .گرچه هر کدام از این مبارزات بسیار ضروریاند و نباید که خاموش
بنشینیم .اما تا زمانی که در ستیز درونی بین خودمرکزبینی و شناخت وسیعتری از معنای زندگی که بیش از
ارضاء نیازهای خودبینانهی ما است گیر کرده باشیم ،در هیچکدام از مبارزات دنیایی منیتوانیم پیروز شویم.
بصیرت این راه مدتها در صحنهی وجود بوده است .در رسوم معنوی متام فرهنگها توسط بسیاری از
دلآگاهان و انسانهای روشن تاریخ شرح داده شدهاند؛ و در دل هر کدام از ما نهاده شده است .این حقیقتی
است که ما در عمق وجود خود میشناسیم .سؤال اصلی این است که چگونه میتوانیم به این دانش نهادی
دست یابیم و از آن استفاده کنیم .آیا میتوانیم حقیقتاً از مرحله جروبحث بگذریم و عمالً این بصیرت را وارد
زندگی خود کنیم؟ آیا میتوانیم اجازه دهیم که این دانش در فکر و دملان آنقدر نفوذ کند که ما را قادر به عمل
سازد؟ این مبارزهی اصلی ما در ابتدای قرن نو است.
نگاهی خوشبینانه؟
در طی سالها از بسیاری شنیدهام که نگاه خوشبینانهی من چهقدر برایشان قوّتبخش بوده است .این گفته
برای من حیرتانگیز است .من خودم را انسانی خوشبین به این معنی که اعتقاد داشته باشم که سراجنام همه
چیز به خوبی میگذرد حساب منیکنم .انسانی بدبین نیز نیستم .من بر این عقیدهام که بشر اکنون از یکی از
خطیرترین ،پرشورترین و حساسترین دوران تاریخ خود میگذرد .حقیقتاً برای اولینبار در تاریخ وجود سیارهی
ما تا سرحد نهایت به مبارزه طلبیده شده و نتیجهی این مبارزه اصالً معلوم نیست .اگر بشر نتواند به سرعت
بیدار شود ،سراجنامی تأسفبار حتی دردناک در انتظار متدنهای انسانی است.
بعضیها بر این عقیدهاند که برای هرگونه رستگاری بسیار دیر شده است .تخریبی که بر محیط زیست
وارد کردهایم بیش از قدرت بهبودی طبیعت است و اکنون فقط پیآمدی اسفناک در انتظار ما است .بعضیها
میگویند نارسایی سیستمهای سیاسی ما آنقدر عظیم است که حتی اگر امکان جلوگیری از مصیبتهای
طبیعی در حال حاضر وجود داشته باشند ،منیتوانیم تغییرات مناسب را در مدت زمان الزم اجنام دهیم.
17

گرچه دالیل بسیاری برای مأیوس شدن وجود دارند ،نباید فراموش کنیم که عوامل غیرقابل انتظار میتوانند
متام جدولهای پیشبینیها را کامالً تغییر دهند .تقریباً هیچکس منیتوانست که حتوالت عظیم اروپای شرقی در
ماههای آخر سال  ۱۹۸۹را پیشبینی کند .آنهایی که از امکان چنین حتوالتی آگاه بودند برچیده شدن
دستگاههای اروپای شرقی را در پنج تا پانزده سال آینده محاسبه میکردند .حتی هم اکنون نیز کسی منیداند که
سراجنام این تغییرات چه خواهد بود .دنیا ممکن است به مرحلهای از ثبات برسد و یا ممکن است به آشفتگی و
پریشانی اجتماعی افزوده شود .تنها زمان نشان خواهد داد .
ما از زمان پیشگویی گذشتهایم و به عصر غیرمنتظرهها پا گذاشتهایم .در پیش روی ما چه بسیار تغییرات
غیرمنتظره سیاسی یا اقتصادی و یا حوادث و مصیبتهای غیرمنتظره و یا تغییرات غیرمنتظره آب و هوا ،یا افکار
غیرمنتظره ،یا اکتشافات غیرمنتظره ،یا دگرگونیهای غیرمنتظره رهبران ،و یا تغییراتی چنان غیرمنتظره که حتی
تصورش را هم منیتوانیم بکنیم در انتظارمان است .هر چه سرعت تغییرات افزایش یابد حوادث غیرمنتظره
تندتر و سریعتر اتفاق میافتند.
برای مواجه شدن با حوادث غیرمنتظره منیتوانیم برنامهای بچینیم ،امّا میتوانیم خودمان را آماده کنیم.
میتوانیم که ثبات درونی خود را پرورش داده تا تغییرات غیرمنتظره ترس و وحشتمان را برنیانگیزند یا غافل
گیرمان نکنند .و انعطاف درونی خود را رشد داده تا بتوانیم در برابر تغییرات جهانی به جای این که الگوهای
نارسای قدیمی را دوباره تقلید و تکرار کنیم با حضور کامل فکری پاسخ دهیم.
شاید بتوانیم با داشنت ثبات و متانت و مالیمت بیشتر درونی در این جهان همواره متغیر ،شجاعت خود را
برای اظهار و ابراز داشنت ارزشهای عمیقترمان دریابیم و از وسایل ،منابع ،و ابتکارهایمان برای ساخنت دنیایی
که واقعاً خواستارش هستیم استفاده کنیم .شاید در آن زمان دل جهانی همگام با مغز جهانی بیدار شود.
پیترراسل
لندن ،سال ۱۹۹۴
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فراخوانی
میخواهم شما را به ماجراجویی عظیمی دعوت کنم .به سیاحتی از استعداد کامل انسانها از نگاه سیارهی ما،
سرزمین مشترکمان ،سیارهی زمین .میخواهم با شما تصوری از آیندهی مشترک و در حال تکامل مان درمیان
بگذارم .این سفر ما را به فراسوی این زمان و مکان خواهد برد و بشر را با دیدی تازه نشامنان خواهد داد .ما
خود را در رابطه با مراحل تکامل ،با نگاهی جدید خواهیم دید.
خواهیم دید که چیزی معجزهوار در این سیّاره ،بر این مروارید آبی رنگمان در فضا ،در حال وقوع است.
انسانیت بر لبهی تکامل ایستاده و آمادهی جهش است .جهشی که در یک آنِ زمانِ تکاملی رخ میدهد و مانند
آن فقط در یک میلیارد سال به وقوع میپیوندد .تغییراتی که به این جهش منجر میشوند درست روبهروی
چشمامنان ،یا بهتر بگویم در پشت چشمامنان ــ در دل و افکارمان در حال وقوع هستند.
اگر چنین رک و راست و بیپرده در مورد این فرضیه سخن بگویم ممکن است که افکارم فقط یک وهم ،و
هوسی ناباورانه به نظر رسند .اما امید دارم که بتوامن به شما امکان حقیقت داشنت آن را نشان دهم ،احتمالی که
تعداد در حال رشدی از جمعیت با جدیّت قبول کردهاند.
بذرهای سیاحتهای اکتشافی من در این زمینه بیش از سی سال پیش ،هنگامی که دانشجویی در دبیرستان
بودم کاشته شدند .به خاطر میآورم که شبی دراز کشیده و به آسمان پرستاره چشم دوخته بودم و به جمعیت
درحال افزایش زمین فکر میکردم ،و این که چگونه ما منابع کمیامبان را بیرویه مصرف میکنیم ،و محیط
زیستمان را آلوده میکنیم .پیگیری این گرایشها در آینده و به این نتیجه رسیدن که دیر یا زودتر با
موقعیتهای غیرممکنی مواجه خواهیم شد کار آسانی بود) .مثالی واضح :زمانی خواهد رسید که جمعیت
مردمان به بیش از توانایی زمین برای تهیه تغذیه آنها خواهد رسید (.اما با خودم استدالل کردم که
موقعیتهای غیرممکن هرگز به وقوع منیپیوندند .بنابراین قبل از این که به چنین نقطهای در زمان برسیم با
تغییرات عظیمی روبهرو خواهیم شد .ما منیتوانیم در مسیر رشد مداوم برای مدت زمان طویلی راهمان را ادامه
دهیم.
به گذشته که مینگرم نتیجهگیریهایم چندان عمیق نبودند ،اما برای من نقطهی بازگشت مهمی بودند.
من به وضوح میدیدم که در طی عمر خود شاهد پایان بسیاری از متایالت خواهم بود که در طی هزاران سال
گذشته رواج داشتهاند.
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این تغییرات چگونه خواهند بود؟ در آن زمان توجه من جلب سناریوهای مختلف منفی بود ،مثل جنگ
امتی ،فروپاشی کلی اکولوژی یا قحطی و خشکسالی جهانی .متام اینها راههای امکانپذیری بودند که مصرف
کردن بیرویهی انسانها را میتوانند کمتر یا به کلی متوقف سازند.
اما در طی سالها تصاویر خوشبینانهتری در فکرم نقش بستند .به جای این که نوع بشر توسط حوادث
انهدامی هالک شود میتواند از این موقعیت و نیاز شدید به تغییر ،برای بلوغ و رشد معنوی خود استفاده
کند.
در این زمان در دانشگاه کمبریج انگلستان تئوری فیزیک میخواندم .علم و دانش مرا مجذوب خود کرده
بود و من حتی بیشتر مجذوب شناخت فکر و روان بودم .فلسفه و روانشناسی غربی بصیرتهای بسیاری
عرضه میکردند ،اما مدت زمانی بود که احساس میکردم دانش و معرفت عظیمی در شرق حبس شده است،
خصوصاً در زمینهی آموزش مراقبه .سراجنام یک زمستان را در کوهپایههای هیمالیا به سر بردم و در نزد معلمم
ماهاریشی ماهش یوگی به شناخت ابعادی از آگاهی دست یافتم که تا آن هنگام تصورش را نیز منیتوانستم
بکنم .بعد از این جتربه بدون هیچگونه شکی میدانستم که اگر متام انسانها بتوانند به چنین حاالتی از آگاهی
خود دست یابند ،دنیای ما دگرگون خواهد شد .متوجه شدم به جای این که بشریت توسط حوادث مخرب
مجبور به تغییر شود ،انسان میتواند به گونهی بسیار سازنده مسیرش را تغییر دهد .به انگلستان برگشتم و
چند سال مشغول به تدریس مراقبه و تشویق دیگران برای دستیابی به حاالت دیگرگونِ درونی شدم.
تصورم از دنیایی دیگرگون به رشد و منو ادامه داد ،گرچه برای مدتی احساس میکردم که در این زمینه تنها
هستم .یک روز یکی از دوستامن نوشتههای تیلهارد دوشاردان 6را به من معرفی کرد .او را فیلسوفی یافتم که
افکاری مشابه در مورد آیندهی انسانیت داشت و در این مورد بسیار عمیقتر از من تعمق کرده بود و به متامی
نادیده گرفته نشده بود .شناخت او به من الهام و نیرو داد.
از آن زمان تا کنون پشتیبانیهای بسیاری از جهات مختلف دریافت کردهام .از پیشرفت برخی از دانشها،
از نوشتههای فیلسوفان و متفکران شرقی و غربی ،از گفتوگوهایم با دیگران و از جتربیات و کاوشهای شخصی
خودم .تکه تکه قطعات تصویر کنار هم جا میگرفتند تا آن که تصویری عظیم و کامل شروع به پیدایش کرد.
این تصویر گویای داستانی شگفتانگیز است .به نظر میرسد که ما حقیقتاً از لبهی جهشی عظیم در تاریخ
تکامل زندگی بر این سیاره گذر میکنیم .جهشی همانند ظهور زندگی در  ۳۵۰۰میلیون سال پیش در این
جهان.
طبیعتِ این تغییرات عظیم و راههایی که بدان میاجنامند کاوشی است که در این کتاب با شما در میان
میگذارم.
در این کاوش و حتقیق از بصیرتها و جتربههای بسیاری استفاده خواهم کرد ،از عارفان و معلمان روحانی
گرفته تا دانشمندان و فضانوردان .همچنین اکتشافات و پیشرفتها در رشتههای گوناگون دانش مانند
6 Teilhard de Chardin
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بیولوژی ،شیمی ،فیزیک ،جنوم ،روانشناسی ،فیزیولوژی ،طب و داروشناسی ،جامعهشناسی ،تکنولوژی
سیبرنتیک ،و تئوری سیستمها هر کدام به گونهای ما را روشن خواهند کرد.
گاهی به شباهتها بین جوانب جامعه امروزی و پدیدههای مختلف این دانشها توجه خواهیم کرد .در
اکثر موارد منظور من فقط مقایسه کردن برای توجیه یک مطلب نیست ــ بلکه میخواهم که طرحی عمیقتر و
زیربنایی را نشان دهم .این دانش به نام همولوژی 7شناخته شده است )برای مثال طرحبندی استخوان در ساعد
یک سگ ،فیل ،خوک آبی ،و خفاش در هر مورد مشابه طرحبندی استخوان در ساعد انسان است .این یک
منونه از همولوژی است که طرح مشترک و بنیادیتر را آشکار میکند( .با آشکار شدن طرحهای زیرین و ثابت
در متام مراحل تکاملی دالیل قابل اعتمادی برای باور داشنت ظهور همولوژیکی در جوامعمان در دست داریم.
هیچگونه جتسمی در مورد آینده منیتواند کامل و بدون خطا باشد و مطالب این کتاب پیشگویی یا اثبات
علمی نیستند .بلکه این نوشتهها گواه و زمینهای بر این فرضیه است »که جهشی تکاملی در جامعه ما در حال
وقوع است «.مطلبی که پژوهشهای بیشتری میطلبد.
هدف من این است که این بینش را به صورت کامل با شما در میان بگذارم .در اینجا تصویر کلی مهم
است نه جزئیات آن .ممکن است شما با بعضی نکات این کتاب موافق نباشید ،یا بعضی از مطالب آن را
نپسندید؛ حقیقتاً من انتظار ندارم که شما متام مباحث این کتاب را قبول کنید .حتی نیازی نیست که تصویری
که در ذهن شما شکل میگیرد ،همانند تصور من باشد .به احتمال قوی شما در رابطه با معلومات و جتربیات
خود شروع به ساخنت تصورات ذهنی خاص خود خواهید کرد .هدف من این است که شما را به تفکر در مورد
گزینه ای مثبت برای آینده مان وا دارم.
نگرشی که من با شما در میان میگذارم ممکن است به نظر بسیار خوشبینانه برسد .حتی ممکن است
بعضیها آن را همچون مدینه فاضله بخوانند و از این بابت عذری منیخواهم .همانگونه که بعداً روشن خواهد
شد پندار و تصوری که یک جامعه از خود دارد در شکل دادن آیندهی آن بسیار مؤثر است .اگر افکارمان را با
تصاویر دردناکی از تخریب و انهدام پر کنیم به احتمال قوی به آن سو خواهیم رفت .برعکس فکری نیکو می-
تواند جهانی بهتر خلق کند .دیدی مثبت مانند نورِ آخر تونل است که هر قدر هم کمسو باشد ما را به گام
برداشنت به سوی خود فرا میخواند.

 Homology 7ھﻤﺎﻧﻨﺪی و ﺗﺠﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮر ﯾﺎ ﮔﯿﺎه در اﺛﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪن از ﯾﮏ رﯾﺸﮫ ﯾﺎ ﻣﺒﺪأ ﻣﺘﺠﻠﯽ.
21

قدر دانی
وقتی که نوشنت این کتاب را شروع کردم ،فکر میکردم که متام افکار و ساختار کتاب را در دست دارم و در شش
ماه یا حد اکثر یک سال کتاب را به امتام خواهم رساند .سه سال و نیم بعد ،یک روز نیز بدون این که نوشنت
کتاب مرا به نوعی مشغول دارد نگذشت .مطالعامت مرتباً اطالعات بیشتری را برایم ظاهر می کرد،
گفتوگوهایم با دوستامن افکار و بینشهای جدیدی را روشن میکرد،
و در زمان خلومت ناگهان ترکیبهای جدیدی پدیدار میشدند .به
جای این که من این کتاب را از ابتدا تا انتها بنویسم ،این کتاب تکامل
یافت ،که شاید برای کتابی در مورد تکامل مناسب باشد.
دادههای جدید ،الهامات تازه ،و ترکیبات نو میتوانستند برای همیشه
ادامه یابند .اما سراجنام بعد از شش بار بازنویسی زمان آن رسید که
قلمم را پایین گذارم و اجازه دهم که شما خوانندگان با برخی از
تفکرات این کتاب بازی کنید و در چندی از هیجانامت شریک شوید.
در مورد این کتاب قدردانی کردن از متام اشخاصی که به گونهای در پرورش آن با من یاری کردند غیرممکن
است ،چه رسد به بسیار کسانی که قبل از این که حتی تصور نوشنت این کتاب به وجود آید بر افکارم اثر
گذاشتند .بهخصوص من به ماهاریشی ماهش یوگی که دانش خود را در طی سالیان با من در میان گذاشت
بسیار مدیون هستم .او عاملی حیاتی برای تفکرات من بود و بدون خرد و فرزانگیاش و جتربیامت در مراقبه در
نزد او به احتمال قوی این ماجراجویی هرگز آغاز منیشد.
دیگر نویسندگان ،هم در گذشته هم در حال بر کارم نفوذ داشتهاند ،خصوصاً به تیلهارد دو شاردان ،سری
اوروبیندو ،والتر ستیس ،النسه الت الء وایت ،آلن واتس و اوالف ستپلدون بیش از همه مدیون هستم .از
آنجایی که نخواستم رسالهای علمی بنویسم ،هر مثال یا واقعیت علمی را با میراث علمیاش نشانگذاری
نکردم .به جای این کار فهرستی از »مطالعات بیشتر« در آخر کتاب آماده کردم که در آن متام کتابهای مربوط
و تعریف مختصری از هر کدام ذکر شده است .امیدوارم این کتابها همانقدر که برای من منبعی از الهام
بودند ،برای خوانندگان مشتاق نیز چنین باشد.
و میباید که از آن اصل نظمدهندهی جهانی که خود را به صورت همگاهی منایان میکند تشکر کنم .در
بسیاری مواقع در گفتوگوها یا مطالعامت ،همان افکار و بینشهایی که در سر داشتم را در جاهای مختلف
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مییافتم که از اندیشهی دیگران سر در آورده بودند .به نظر میرسد وقتی که زمان تفکری فرا رسد ،آن اندیشه
در ضمیر ناخودآگاه جمعی میروید و همزمان به اشکال گوناگون خودمنایی میکند .در این موقعیتها منیتوان
هیچکس را به عنوان مبتکر اولیهی تفکری ارج نهاد ،بلکه هوش خالق جهانی ،آن نبض تکاملی است که باید
ارج نهاده شود.
با تشکر بسیار از جرمی تارچر ،اولین ناشر این کتاب در آمریکا ،هم برای اشتیاق او و هم برای برآوردن متام
انتظارات یک نویسنده از یک ناشر ،و دائماً مطمئن ساخنت روشنی همه چیز .او یکی از با مالحظهترین و
مراقبترین ناشرانی است که تاکنون شناختهام .سپس باید از استفانی برنستاین فقید تشکر کنم که از طرف
جرمی ،از لوس آجنلس تا انگلستان سفر کرد تا دو هفته را برای آخرین ویرایشهای کتاب نزد من صرف کند
)که شهامت حتمل کردن یک تابستان انگلیسی و نوع زندگی »ساده«ی من را داشت (.او سر اجنام هفت هفته
در انگلستان ماند و در نتیجه نسخهی نهایی دیگری پدیدار شد .گرچه طی کردن این مراحل گهگاهی دردناک
بود ،اما در به اجنام رساندن کارمان ارزش بسیار داشت .همزمان ناشر انگلیسی کتاب صبورانه منتظر ماند.
بسیاری دیگر در زمانهای مختلف در این راه با من یاری کردند .خامن ماری داگالس که یک روز وادارم
کرد از صحبت کردن در مورد کتاب دست بردارم و نوشنت را آغاز کنم ،در متام مدت کار تشویقم کرد .گای
دانی ،میکائل کَری ،نِد و تینکر بتی ،روت بِندِر ،مارک براون ،کارِن براون ،جان سنت جان ،تروِر ویلیامز،
جِین هِنری ،و نوریئه هادل ،هر کدام انتقادهای با ارزشی از نسخههای کتاب در مراحل مختلف تکاملش برایم
داشتند .خامن ماریون راسل ،عالوه بر بازتاب دائمیاش ،منبع همیشگی پشتیبانی بوده است که در زمان
»افسردگی نویسنده« با مهربانی ،صبر ،و ادراک تشویقم میکرد .از دوستان بیشمار دیگرم نیز که در طی راه
با ندای »من یک جلد از کتابت را میخوام!« مرا به ادامهی نوشنت تشویق میکردند تشکر میکنم .و سر اجنام
از خامن پَت مَسترز تشکر میکنم که وقتی باری از نوشتهها را پیش او خالی میکردم ،حاضر بود در متام ساعات
کار کند و بعد از چندین بار تایپ و دوباره تایپ کردن این کتاب ،قسمتهایی از آن را از حفظ است.
ویرایش دوم این کتاب توسط »نشر مغز جهانی« چاپ شده است .ممکن است بخواهید بدانید چگونه
چنین چیزی رخ داد؟ چند سال پیش اوریون کوپلمَن یک نسخهی پاره پارهشدهی این کتاب را در مغازهی
کهنهفروشی پیدا کرد و آنچنان حتت تأثیر آن قرار گرفت که تصمیم گرفت شرکتی را برای هم نیرو کردن
فنآوری و آگاهی تأسیس کند و بدینگونه در ساخنت مغز جهانی همیار شود .بدیهی است که نسخهی جدیدی
از این کتاب کار مناسبی برای این انتشارات بود .من این فرصت را یافتم تا در آماده کردن کتاب بیش از
انتشارات دیگر سهیم باشم .در طی سال گذشته اشتیاق و تعهد اوریون در خلق کردن این نسخهی کتاب بسیار
پرارزش بوده است .دستیار او ،خامن دانیال الپرت ،ویراستار جدید من شد .از همکاری او در مراحل مختلف
تهیهی نسخهی جدید کتاب قدردانی میکنم.
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بـخش اوّل
تـصویر بـزرگـتر
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فصل اول
مناظری جدید از زمین
هـ ــنگامی ک ه تـ ــصویر ک رهی زمی ن ،ک ه از فــضا گــرفــته شــده بــه دسـ ــتمان بــرســد  ...ان ــگاره ــای
جـ ــدید ،یکی از پ ــرق ــدرتت ــرین تـ ــصورات در تـ ــاریخ ،رهــا خــواهــد شــد.
ســرفــردهــویل ۱۹۴۸
خانه کجا است؟ برای مردی که به دیدن دوستش در آن سوی خیابان میرود خانه برای او مکان زندگیش
است با گلهای رز در باغش .برای کشاورزی که محصوالتش را به شهر میبرد دهکدهاش است .برای
مسافری به خارج ،خانه کشورش است .اینها جتربههای معمولی انسان هستند .هر کدام از ما ،در زمانی
شهر ،استان یا کشورمان را »خانه«ی خود خواندهایم .اما خانهی بزرگتری هم وجود دارد که به تازگی
از وجودش آگاه شدهایم ،گرچه این مکان در متامی مدت خانه ما بوده است :کرهی زمین.
وقتی که اولین فضانوردان وارد فضای خارجِ زمین شدند و کره زمین کمکم در صفحهی دیدشان
عقب رفت ،مرزهای بین کشورها معنی خود را از دست دادند .این پیشگامان فضا دیگر هویت خود را
محدود به یک کشور ،یک طبقه و یا یک نژاد منیدانستند ،بلکه متام سیارهی زمین ،سرزمینشان و متام
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انسانیت خانوادهشان بود .با ایستادن بر سطح ماه این فضانوردان منظرهای را مشاهده کردند که تا کنون
هیچ انسانی ندیده بود .کرهی عظیمی که آن را زمین میخوانیم ،چهار برابر بزرگتر و پنج برابر
درخشانتر از ماه در آسمان.
برای ادگار میچل ،8ششمین مردی که بر کرهی ماه ایستاد ،دیدن کرهی زمین جتربهای بود که عمیقاً
او را تکان داد .او احساس پیوستگی شدیدی با سیارهمان در خود یافت» .در روبهروی خودم زمینی زیبا،
آرام و هماهنگ دیدم .سیارهای آبیرنگ با ابرهای سپید ،مکانی که احساسی عمیق در تو میانگیزد،
احساس خانه ،وجود ،هویت؛ احساسی که من ترجیح میدهم آن را آگاهی آنی جهانی بخوامن«.
میچل مشاهده کرد که هر شخصی که به کرهی ماه سفر کرده جتربههایی مشابه داشته است .هر
فضانوردی که از این سفر باز گشته دیگر احساس منیکرد که فقط یک آمریکایی است ،بلکه خود را
شهروند زمین میشناخت.
راسل شوایکارت ، 9فضانوردی دیگر نیز حتولی ژرف در رابطهاش با سیارهی زمین احساس کرد:
متوجه میشی که در آن نقطهی کوچیک ،در آن چیز آبی و سفیدرنگ ،هر چیزی که برات تا
کنون معنایی داشته قرار داره ،متام تاریخ ،و موسیقی ،و شعر و هنر ،و مرگ و زندگی ،عشق،
اشکها و شادیها ،و بازیها ،متام اینها ،در آن نقطهی کوچیک ،در اونجا  ...و متوجه
میشی که تو هم قسمتی از کلّ زندگی در اون مکان هستی ...و وقتی که برمیگردی دنیات
عوض شده ،رابطهات با اون سیاره عوض شده ،و با متام موجودات زمین عوض شده .چون که
تو همچین جتربهای داشتی.
اما جتربهای عمیق از منظرهای نو فقط منحصر به فضانوردان نبوده است .عکسهای سیارهی ما از
فضا اثرات عمیقی بر بسیاری از زنان و مردان ساکن زمین گذاشته و احساس حتیر و احترام و پیوندی
عمیقتر در آنها برانگیخته است.
اثر ژرف منظرهی جدید از زمین باعث شد که این تصویر در هر زمینهی عملکرد انسانی مورد
استفاده قرار گیرد .بر دیوار دفترها ،یا اتاقهای نشیمن جا گرفت ،یا روی کارتهای تبریک ،یا تی-
شرتها چاپ شد ،یا بر برچسب پشت ماشینها .جنبشهای اکولوژیکی یا سازمانهای جهانی از این
تصویر به عنوان »مناد« خود استفاده کردند .مؤسسات حتصیلی و ادارات جتاری نیز از استفاده از آن غافل
مناندند .در طی زمان از این تصویر برای تبلیغ فروش هر چیزی ،از خودروها گرفته تا ماشین لباسشویی،
8Edgar Mitchell
9 Russell Schweickart
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یا کفش ،یا کانون کتاب ،یا بانکها ،یا شرکت بیمه ،استفاده شده است .اما با وجود این همه
استفادهی با ربط و بیربط از این تصویر او همچنان شکوه و جالل خود را حفظ کرده و هنوز هم در
وجودمان اثری عمیق میگذارد.
اینکه جذبهی گسترده این تصویر در زمانی پیش آمد که تعداد بسیاری از مردمان متوجهی اهمیت
رابطهی بشر و سیارهمان شدهاند و خواهان نوعی زیست توافقآمیز و هماهنگ با همدیگر و طبیعت
هستند ،اتفاقی نیست .این تصویر منای روحانی زمان ما است و گویای این آگاهی که ما و این سیاره
جزئی از یک نظام هستیم و دیگر منیتوانیم خودمان را از این کل جدا انگاریم.
پس ارزشمندترین دستآورد سفر به ماه نه در زمینههای علمی ،اقتصادی ،سیاسی ،یا نظامی بوده،
بلکه در زمینهی آگاهی بوده است .رسیدن به ماه برای اولین بار به ما اجازه داد که این مروارید آبیرنگ
را که برای چندین میلیون سال خانهمان بوده است به طور کامل مشاهده کنیم .ادگار میچل اشاره کرده
است که »بازده سفر آپولو ممکن است به مقدار غیر قابل محاسبهای غنیتر از هر آنچه باشد که انتظارش
را داشتیم«.
زمینی زنده؟
فکر دیگری که برای برخی از فضانوردان اولیه خطور کرد امکان وجود سیارهمان به عنوان موجودی
زنده بوده است .ساکنان زمین را مانند حشرههایی در نظر بگیرید که متام عمرشان را بر پشت فیلی بسر
بردهاند .آنها از محیط اطرافشان با دقت نقشهبرداری کرده و از پوست گرفته تا مو و برآمدگیهای
سطحی ناحیهی خود را ضبط و ثبت کردند .تغییر حرارت محیطشان را اندازه گرفته ،ساختار شیمیایی
آن را مطالعه کرده ،و موجودات دیگری را که در محیطشان زندگی میکنند طبقهبندی کردند و کالً به
دیدی معقول در مورد مکان زندگیشان رسیدند .سپس یک روز تعدادی از حشرات جهش بزرگی اجنام
دادند و از فاصله چند صد متری به فیل نگاه کردند .ناگهان متوجه شدند که »این چیز زنده است!« این
ادراک شگفتانگیزی بود که سفر ماه برایمان به ارمغان آورد .به نظر میرسد که نه تنها متام سیاره
مکانی است پر از حیات ،بلکه او در حق خود موجودی است زنده.
اگر پذیرفنت این تصور که متام زمین موجودی زنده است در ابتدا دشوار باشد ،شاید دلیلش تفکرات
قبلی ما از این است که چه چیزی میتواند یا منیتواند موجودی زنده باشد .ما حوزهی وسیعی از نظامها
را به عنوان موجود زنده قبول داریم ،از شبکه باکتریها گرفته تا نهنگهای آبیرنگ .اما وقتی که در
مورد یک سیاره فکر میکنیم دریافنت این مفهوم ممکن است کمی دشوار باشد .باید به خاطر داشته
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باشیم که قبل از به وجود آمدن میکروسکوپ )کمتر از چهار صد سال پیش( کمتر کسانی میدانستند
که موجودات زندهی بسیار کوچکی در داخل بدمنان یا در خارج از آن زندگی میکنند ،که به حدی ریز
و خرد هستند که با چشم عادی دیده منیشوند .امروز ما به زندگی از جهت دیگر مینگریم :از طریق
»ماکروسکوپ« با این دیدکمکم میتوانیم حدس بزنیم چیزی به عظمت سیارهی ما میتواند موجودی
زنده باشد.
برای درک بهتر این موضوع اجازه دهید که از مقیاس زمان انسانی بگذریم و با مقیاس زمان سیاره-
ای که از مقیاس ما بسیار عظیمتر است به گذشت زمان بنگریم .با این بینش ،ریتم شب و روز را مانند
ضربان قلب سیاره خواهیم شنید ،یک سیکل کامل برای هر صد هزار ضربان قلب انسان .اگر سرعت
زمان را تا این حد افزایش دهیم ،میبینیم که جریان آب اقیانوسها و امتسفر هوا که در گرداگرد زمین در
حال چرخش هستند ،دائماً مواد غذایی را حمل کرده و مواد زائد را دفع میکنند؛ درست مانند جریان
خون در بدن ما.
اگر سرعت شب و روز را صد میلیون بار افزایش دهیم میبینیم که قارههای عظیم از این سو به آن سو
میلغزند ،گاهی به هم برمیخورند ،گاهی در نقطهی تصادمشان رشته کوههای عظیم سر در میآورند.
رودخانههای ظریف ،مانند رشتههای نخ بر زمین تاب میخورند و با وفق دادن خودشان به تغییرات
جغرافیایی حلقههایی بزرگ و پیچیده که بر زمین پیچ و خم میخورند را میسازند .جنگلهای غولپیکر
و چمنزارها بر پیکر قارهها حرکت میکنند گاهی پا بر زمینهای حاصلخیز میگذارند ،گاهی با تغییر
خاک و آب و هوا پا پس میکشند.
اگر به داخل زمین بنگریم ،میبینیم سنگهای گداخته سیال یا مذاب بین مرکز زمین و قشرنازک
پوستهی آن مدام جاریاند و گاهی از روزنههای آتشفشانی سرازیر میشوند تا مواد معدنی مورد نیاز
حیات بر سطح زمین جاری شود.
اگر میتوانستیم که ذرات باردار شدهی اطراف زمین را منایان کنیم ،میدیدیم که تنها نور و گرمای
خورشید نیست که کرهی زمین را در بر گرفته است ،بلکه باد خورشیدی از یونها مانند نهری از
خورشید به سوی زمین جاری است .این باد که به دور زمین میپیچد توسط میدان مغناطیسی زمین
شکل گرفته و مانند هالهای عظیم در تپش در فضای اطراف آن برای میلیونها مایل ساطع میشود.
تغییرات در حاالت نوسانی مغناطیسی زمین به صورت موجها و رنگها در این هاله پهناور و شهابگون
دیده میشوند و خود زمین مثل گوی کوچک آبی و سبزرنگ بر سر این میدان وسیع انرژی جای دارد.
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این شباهتها فعالیتهای پیچیدهای را نشان میدهد که در موجودات زنده یافت میشوند .اما
ثبات علمی را تأسیس منیکنند .سؤال مهم این است که آیا علم میتواند که سیارهی ما را به عنوان
موجود زندهای بپذیرد ،همانگونه که باکتریها یا نهنگها را به عنوان موجود زنده قبول دارد؟
امروزه این تفکر بسیار بعید به نظر منیرسد .برعکس ،فرضیهی علمی که محبوبیت بیشتر و بیشتری
مییابد اظهار دارد که رضایتبخشترین راه ادراک شیمیایی ،اکولوژی و بیولوژیکی سیاره ما شناخت آن
به عنوان موجود واحد زندهای است.
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فصل دوم
فرضیهی گایا
ما موجوداتی طبیعی هستیم که در نظام عظیم حیات به وجود آمدهایم .در برابر هر کدام از اعماملان برضد
حیات ،مابقی نظام در خنثی کردن یا متعادل کردن آن به هر نحوی میکوشد.
الیزابت ساتوریس
یکی از طرفداران عمدهی تئوری زنده بودن سیارهی زمین ،شیمیدان و مخترع انگلیسی دکتر جیمز
الوالک 10است .افکار او بینش بسیاری را به گونهای اساسی تغییر داد و این یکی دیگر از
دستآوردهای اتفاقی سفر به فضا است.
در اوایل دهه  ۱۹۶۰الوالک به عنوان مشاور در انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا 11برای گروهی که در
مورد وجود حیات در کره مریخ حتقیق میکردند کار میکرد .یکی از مشکالتی که با آن روبهرو بودند این
بود که منیدانستند دقیقاً دنبال چه چیزی هستند .انواع دیگر حیات ممکن است که بر پایهی شیمیایی کالً
متفاوتی به وجود آمده باشند .مثالً بر پایهی سیلیسیوم به جای کربن ،و ممکن است توسط آزمایشهایی
که وابسته به حیات در زمین خود هستند را آشکار نکنند.
تئوری الوالک این بود که حیات هر قدر هم که بر پایهی شیمیایی ناآشنا بنا شده باشد دارای یک
مشخصهی عمومی است .هرگونه حیات ماده و انرژی را تغذیه کرده ،از مراحل درونی خود رد کرده و
دفع میکند ،و اثرات این فعل و انفعاالت در محیط اطراف آن قابل اندازهگیری است .در سیارهای خالی
از حیات ،ترکیبات شیمیایی هوا ،خاک ،و دریاها ،بعد از فعل و انفعاالت در طی میلیونها سال ،در
حالت تعادل باقی میماند ،و تناسب مواد موجود را تقریباً توسط قوانین فیزیک و شیمی میتوان پیشبینی
کرد .امّا اگر حیات بر هر پایهی شیمیایی هم که به وجود آمده باشد در سیارهای موجود باشد ،مطمئناً بر
محیطش اثراتی خواهد گذاشت که توسط قوانین فیزیک و شیمی پیشگوییشان ممکن نخواهد بود.
10 Dr. James Lovelock
11 California Institute of Technology
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مثال سادهای از این اصل ظرف شیشهای است که از شکر و آب پر شده است .قوانین شیمیایی
فیزیک پیشگویی میکند که تا غلظت خاصی شکر در آب حل خواهد شد .اگر مخمر به عنوان سلول
های حیاتی به آن اضافه شود و اجازه دهیم که در آن رشد کند نتیجهاش بسیار متفاوت خواهد بود.
غلظت شکر پایینتر از مقداری خواهد بود که پیشبینی میکردیم ،و سطح الکل و سایر محصوالت
ارگانیک باالتر خواهند بود .بنابراین برای معین کردن وجود زندگی در ظرف شیشهای کافیست مقدار
غلظت شکر و الکل آن را اندازه بگیریم.
زیبایی روش الوالک برای اکتشاف زندگی در دیگر سیارات بینیازی سفر به آن مکانها است.
شیمی اساسی آب و هوای سیارات دیگر را میتوانیم از زمین توسط آزمایشات اشعات مادون قرمز ،نور ،و
موجهای رادیویی که از آنها ساطع میشوند اندازهگیری کنیم .اطالعاتی که در دهه  ۱۹۶۰در مورد
امتسفر کرهی مریخ در دست داشتیم حالت شیمیایی متعادل آن سیاره را میرساند و هیچ اثری از فعل و
انفعاالت عجیب و غریب شیمیایی که گویای حضور زندگی در آن سیاره باشد به چشم منیخورد.
الوالک نتیجه گرفت که وجود حیات در کرهی مریخ بسیار ناممکن است.
با بررسی مشابهی از آب و هوا ،دریاها و خاک سیارهی خودمان ،الوالک مشاهده کرد که مواد
سازندهی زمین از حالت متعادل بسیار دور هستند .به دید شخصی بی توجه ممکن است به نظر رسد که
الوالک فقط نشان داده است که خالصه حیات در زمین وجود دارد .اما الوالک در این عدم تعادل،
اهمیت بسیار عمیقتری را میدید.
اوالً مقدار غلظت گازها در هوا بین آنچه دانش شیمی و فیزیک پیشگویی میکرد و آنچه علناً وجود
داشت ،تفاوتی در ردهی میلیونها داشت .مقدار پیشگوییشدهی اکسیژن ،برای مثال حدود صفر بود.
اما مقدار علنی اکسیژن در هوا حدود  ٪۲۱است .حقیقتی بسیار متحیرکننده چون که اکسیژن گازی
است با واکنشی باال که با سایر عناصر به سرعت ترکیب شده و به این خاطر سریعاً جذب میشود .دوماً،
چیزی که متحیرکنندهتر است نگهداری مطلوبترین ساختار هوا برای ادامه زندگی در طی قرنهای
بیشمار است.
بعد از سنجیدن بسیاری از اینگونه مشخصات غیر محتمل الوالک به »تنها توضیح عملی« رسید
که :اتسمفر زمین توسط بسیاری از فرایندهای زنده ،روزانه اداره میشود .متام موجودات زندهی زمین از
ویروسها گرفته تا نهنگها ،ازجلبکها تا درختان بلوط ،و هوا و اقیانوسها و سطح زمین ،همه قسمتی
از نظام عظیمی هستند که میتوانند درجهی حرارت ،ترکیب هوا ،و دریا ،و خاک را برای ادامهی حیات
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تنظیم کنند .این ادراک را الوالک »فرضیهی گایا «12نامید .گایا به احترام »زمینِ مادر« در یونان
باستان است .در این مفهوم گایا حاکی از متام کرهی زمین است .او شامل متام بیوسفر ــ متام موجودات
زندهی روی زمین ــ و حتی جوِ هوا ،اقیانوسها ،و خاک است.
برای نگهداری مطلوبترین موقعیت زندگی ،گایا از یک مشخصه که متام سیستمهای زنده دارا
میباشند برخوردار است :همئواِستاسیس 13یا هم ایستایی .کالد برنارد فیزیولوژیست فرانسوی در قرن
نوزدهم این لغت را از ریشهی یونانی به معنای یکسان نگه داشنت گرفته است .او اظهار داشته است که
»گرچه متام ساختمانهای حیاتی گوناگونند ،ولی یک هدف مشترک دارند و آن ثابت نگه داشنت
موقعیت حیاتپرور است«.
مثالی از همئواِستاسیس ،نگهداری حرارت بدن ما در حدود  ۳۷درجه سلسیوس است ،که درجه
حرارت دخلواهی برای اکثر نقاط بدن می باشد .نوسان حرارت خارجی میتواند چندین درجه باشد ،اما
حرارت درونی بدن بیش از یک تا دو درجه تغییر منیکند .بدن توسط عرق کردن خودش را خنک کرده و
توسط جنبش یا لرزش گرم میشود .میزان گلبول های سفید خون ،کنترل مقدار اسید ،یا منک ،و تعادل
حساس شیمیایی خون ،همه مراحل همئواِستاسیس هستند .اینها و بسیاری از مراحل دیگر بهترین
محیط داخلی را برای مراحل حیاتی بدن مهیا میکنند .این مراحل نه تنها در بدن انسان و متام موجودات
زنده دیگر یافت میشوند ،بلکه در گایا ،یا کرهی زمین هم به چشم میخورند.
به نظر میرسد با تعدیل اجزاء و ترکیبات کلیدی مانند جو ،اقیانوس ،و خاک ،گایا همئواِستاسیس
جهانی را به شیوههای گوناگونی نگهداری میکند .دادههایی که الوالک برای دفاع از این مباحثه
گردآوری کرده بسیار قابل توجه است و خواننده عالقمند میتواند به کتابهای او 14رجوع کند )گایا:
نگاهی نو به زندگی روی زمین ،و عصرهای گایا( .در اینجا مختصراً نشانههایی از ساختارهای
همئواِستاسیس گایا را ذکر میکنم:
یکنواختی حرارت سطح زمین :گرچه حیات بین منتها دمای  ۲۰تا  ۲۲۰فارنهایت یافت میشود،
مطلوبترین محدوده ی حرارت برای زندگی بین  ۶۰تا  ۱۰۰درجه فارنهایت است .میانگین حرارت
اکثر نقاط سطح زمین با وجود تغییرات عظیمی که در ترکیبات جوی وجود داشته ،و افزایش گرمایی که
از خورشید به زمین میرسد ،برای صدها میلیون سال در این حوزه ثابت مانده است .اگر در هر مقطعی
12 Gaia Hypothesis
13 homeostasis
14 Gaia: A New Look at Life on Earth
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از تاریخ زمین حرارت سراسری آن از این حدود عبور میکرد حیات بدانگونه که میشناسیم منقرض
میشد.
تعادل مقدار منک در اقیانوسها :در حال حاضر مقدار منک در اقیانوسها  ٪۳.۴است .شواهد
جغرافیایی نشان میدهند که این مقدار با وجودی که رودخانهها دائماً منک به دامن دریا میسپارند،
نسبتاً ثابت باقی مانده است .اگر غلظت منک به بیش از  ۴درصد میرسید زندگی در اقیانوس به گونهای
بسیار متفاوت تکامل مییافت .اگر به بیش از  ۶درصد میرسید حتی برای چند دقیقه ،زندگی در
اقیانوس بیدرنگ خامته مییافت ،زیرا در این سطحِ غلظت منک ،دیوارههای سلولها حل میشوند.
اقیانوسها مانند دریای مرده راکد میشدند.
ثبات  ۲۱در صد از اکسیژن در جو :این مطلوبترین تعادل مقدار اکسیژن برای نگهداری زندگی
است .با چند درصد اکسیژن کمتر حیوانات بزرگتر و حشرات پرنده انرژی کافی برای زندگی منی-
داشتند ،و با چند درصد اکسیژن بیشتر حتی گیاهان بسیار منناک به آسانی میسوختند) .حریق
جنگلی که توسط رعد و برق شروع شده ،حریصانه و بیانتها میسوخت تا سراجنام متام گیاهان سطح
زمین را میبلعید(.
حضور مقدار کمی از آمونیاک در جو :مقداری که برای خنثی کردن سولفوریک اسید و نیتریک
اسید مورد نیاز است .این اسیدها از ترکیب شدن سولفور )گوگرد( و نیتروژن با اکسیژن به وجود
میآیند) .برای مثال رعد و برق هزاران کیلوگرم نیتریک اسید تولید میکند (.حضور آمونیاک باعث
میشود که مقدار اسید در باران و خاک برای پرورش حیات به مقدار مطلوب باقی مباند.
وجود الیه اوزن در قسمت باالی جو :که زندگی روی سطح زمین را از پرتو فرا بنفش حفاظت می
کند .نور فرا بنفش به مولکولهای اساسی زندگی آسیب میرساند ،خصوصاً مولکولهای  DNAکه در
هر سلول زنده یافت میشود .بدون وجود الیهی ازون زندگی در زمین امکانپذیر نبود.
برپایهی این عوامل و سایر مشخصات همئواستاسیس ،الوالک نتیجه گرفت که آب و هوا و
خصوصیات شیمیایی زمین برای زندگی بدانگونه که ما میشناسیم مطلوبترین بوده است.
منتقدان فرضیه گایا ممکن است دلیل آورند که آغاز و رشد زندگی در زمین نتیجه یک سری اتفاقات
خوشیمن بوده ،نه حالت همئواستاسیس جهانی .برای مثال اگر مقدار آمونیاک در ابتدای آفرینش کمی
کمتر یا بیشتر میبود سیارهی ما برای زندگی بیش از حد سرد یا گرم می شد .ممکن است دلیل آورند که
ثبات حرارت سطح زمین با وجود افزایش حرارت خورشید اتفاقی بوده .نگهداری مقدار کربن دی
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اکسید ،اکسیژن ،منک ،و سایر مواد در سطحی مطلوب اتفاقی بوده ،و وجود الیهی اوزون برای
محافظت از مقدار کشنده نور ماوراء بنفش هم اتفاقی بوده است.
همینطور سلولی در بدن انسان را در نظر بگیرید که بعد از مشاهده روند بقاء بدن ،پس از گرما و
سرما و تغییرات دیگر ممکن است که زندگی خود را به حساب یکسری اتفاقات خوشیمن بگذارد.
هنگام گرما بدن انسان اتفاقاً عرق میکند ،هنگام سرما اتفاقاً میلزرد ،و اتفاقاً مقدار کافی مواد تغذیهای
مورد نیازش را جذب میکند .قند خون ،مقدار اسید و منک در بدن اتفاقاً در سطح مطلوب نگه داشته
میشوند ،و گلبول های قرمز خون اتفاقاً اکسیژن را به سلولهای دیگر میرسانند ،و مواد زاید را به همراه
میبرند .از این دیدگاه ادامهی بقاء بدن از یک حلظه تا حلظهی بعد فقط به خاطر یک سری اتفاقات
خوشیمن است.
این داستان در اصل حقیقت ندارد .بدن ما نظمی مرتب دارد و با حسی معین از هدفش عمل می-
کند .او عرق کرده ،میلرزد ،غذا میخورد ،نفس میکشد و اعمال داخلی و مواد شیمیایی خود را متعادل
نگه میدارد تا حالت همئواستاسیس خود را حفظ کرده و به بقاء خود ادامه دهد.
همانگونه که اصل »خودنظمی« فعالیتهای بدن را توجیه میکند ،فعالیتهای سیارهمان را نیز
روشن میکند .گایا به نظر نظامی »خود ـ میزان کننده« میآید که دائماً فرایندهای شیمیایی ،فیزیکی و
زیستیاش را برای نگهداری زندگی و تکامل بیوقفه تطبیق میدهد.
آیا فرضیهی گایا بدین معناست که متام کرهی زمین یک موجود واحد زنده است؟ الوالک در این
مورد محتاط است .او جوّ کرهی زمین را مانند کندوی زنبور مینگرد که ساختاری مادی است به قصد
نگهداری محیط خاصی ،گرچه خود کندو موجود زنده ای نیست .اما اگر جوّ هوا ،اقیانوسها ،و خاک
زمین را قسمت اصلی کل سیستم زیستی در نظر بگیریم ،آیا منیتوانیم بیندیشیم که متام نظام زنده
است؟ و اگر چنین باشد آیا انسانیت قسمتی جداناپذیر و پیچیده در نظام زندهی عظیمتری است؟ قبل
از این که به این پرسشها پاسخ گوییم میباید که مشخصات ویژه و جامع نظامهای زنده را از نزدیک
بنگریم و ببینیم تا چه حد در مورد گایا صحت دارند.
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فصل سوم
تئوری نظامهای زنده
اکثر مشکالت جهان در حال حاضر سیستمیک هستند و جداگانه قابل درک نیستند .راه حل
مشکالت نیز میباید سیستمیک و جامع باشد.
فریتجف کاپرا
تا اواسط این قرن هر موضوع علمی کمابیش در رشتهای جداگانه مورد بحث و مطالعه قرار میگرفت.
فیزیولوژیستها بدن انسان را مطالعه میکردند ،جامعهشناسان گروههای اجتماعی را ،و مهندسان
سیستمهای مکانیکی را .هر رشتهای تئوریهای خودش را داشت و اینها رابطه خیلی کمی با یافتههای
علوم دیگر داشتند .اما در اواخر دهه  ۱۹۴۰زیستشناسانی مانند لودویگ ون برتاالنفی 15و پال
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با مترکز بر اصول و خاصیتهای مشترکی که حوادث بسیار متنوعی را در بر میگرفت گرایش نویی را آغاز
کردند.
مفهوم همئواستاسیس برای مثال که در ابتدا فقط در مورد فرایندهای فیزیولوژیکی به کار برده شده
بود توسط ون برتاالنفی توسعه داده شد تا شامل حوادث گستردهتری گردد ،از تکسلول گرفته تا کلّ
جمعیتها .همینطور مفهوم بازخورد 17که در ابتدا از رشته مهندسی گرفته شده بود در رشتههای
فیزیولوژیکی ،روانشناسی ،و علوم اجتماعی نیز به کار گرفته شد .بصیرتهایی که با بسط دادن
طرحهای عمومی دریافت شده بود انگیزهای شد برای به وجود آوردن رشتهای به نام »تئوری نظامهای
عمومی« که رشتههای مختلف علمی را با هم مطالعه میکند.

15 Ludwig von Bertalanffy
16 Paul Weiss
17 feedback
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با این مفهوم لغت تئوری کمی گمراهکننده است .تئوری نظامهای عمومی به جای این که تئوری
خاصی باشد نوعی نگرش به دنیا است .این نوع دید اشاره میکند که دنیای ما سلسله مراتب به هم
پیوستهای از ماده و انرژی است .بنابراین هیچ چیزی در انزوا درک نخواهد شد .همه چیز جزوی از
نظامی است )دستگاهی به هم پیوسته با واحدهایی که بر هم اثر میگذارند( .نظامها میتوانند انتزاعی
باشند ،مانند سیستمهای ریاضی یا متافیزیکی ،یا واقعی مثل سیستمهای حمل و نقل و یا تلفن.
یک شاخه از تئوری عمومی نظامها به خصوص به سیستمهای زنده میپردازد .جیمز میلر ،18یکی
از پیشگامان این دانش ،در مهمترین کتاب دوره زندگیاش به نام »سیستمهای زنده «19پیشنهاد کرده
است که متام سیستمهای زنده از زیر سیستمهایی تشکیل شدهاند که مواد ،انرژی و اطالعات ،یا
مخلوطی از آنها را جذب و هضم کرده و سپس آنها را دفع میکنند .او نوزده زیر سیستم ضروری را
شناسایی کرده که سیستمهای زنده را توصیف میکنند و شامل سیستمهای زیستی و اجتماعی
میشوند.
هشت زیر سیستم اول مربوط به فرایندهای ماده و انرژی میشوند و چگونگی بلعیدن ،هضم کردن،
استفاده و دفع کردن ماده و انرژی را در هر نظام زنده توصیف میکند .برای مثال ،هر سیستم زنده دارای
»دهانه«ای است ،یعنی راهی برای وارد کردن ماده و انرژی .این میتواند جداری در دیوار سلول ،یا
شاهرگ یک عضو ،دهان موجود ،یا بندرگاهی باشد.
نه زیر سیستم بعدی در رابطه با فرایندهای اطالعاتی هستند .متام سیستمهای زنده محیطشان را
احساس کرده ،جوهر اطالعات را جمعآوری کرده ،و به نوعی آنها را در خود ادغام میکنند .سپس آن
اطالعات را در جایی انبار کرده و موقع نیاز بازیافت میکنند .مثالی از چنین زیر سیستمها »مبدل
ورودی «20است که اطالعات را به داخل سیستم وارد میکند .این میتواند که عضو گیرنده در پوسته
سلول عصبی ،یا چشم موجودی زنده ،یا دستگاه اخبار خارجی یک ملت باشد.
دو زیر سیستم آخر با ماده ـ انرژی و فرایندهای اطالعاتی سرو کار دارند» .تولید دوباره« توسط
انتقال ماده و اطالعات از سیستم اولیه باعث به وجود آمدن سیستمهای جدیدی است که مشابه
سیستمهای اولیه است» .مرزها« با اجازه ورود یا خروج انواع گوناگون مواد ،انرژی یا اطالعات از متامی
سیستم نگهداری میکنند.
18 James Miller
19 Living Systems
20 input transducer
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اگر به زندگی روی زمین از دیدگاه تئوری عمومی نظامهای زنده بنگریم میتوانیم هر کدام از نوزده
زیر سیستم اصلی را بیابیم .برای مثال دهانههای جهانی ،هم امتسفر باالیی است که از طریق آن انرژی
خورشیدی و غبار کیهانی وارد دنیا میشوند ،هم پوستهی زمین است که از طریق آن مواد معدنی وارد
محیط میشوند» .مبدلهای ورودی« زمین ،گیاهان و حیوانات هستند که به تغییرات روزانه و فصلی،
یا زلزلهها ،و یا به فعالیتهای لکههای خورشیدی عکسالعمل نشان میدهند .جدول شماره  1نوزده
زیر سیستم در رابطه با بدن انسان و کرهی زمین را نشان میدهد .در ضمن میرساند که چگونه جامعه
انسانی نیز شامل این نوزده زیر سیستم میشود  -نکتهای که به آن بازخواهیم گشت.
اما آیا این واقعیت که کرهی زمین دارای هر نوزده زیر سیستم مشخصه حیات است ثابت میکند که
حقیقتاً سیاره ما موجودی زنده است؟ هر کدام از زیر سیستمها مشخصهای الزم برای زندگی است اما
آیا برای اثبات حیات بسنده است؟ جواب مطمئناً خیر است .یک خودرو دارای بسیاری از مشخصات
زیرسیستمی است و با خردهای پیراسنت و افزایش میتواند شامل متامی آنها شود ،اما موجودی زنده
منیباشد.
یک مشخصه دیگر که به وضوح متام سیستمهای زنده را از سیستمهای غیرزنده تشخیص میدهد
توانایی نگهداری سطح باالیی از نظم درونی ،علی رغم تغییرات هنگفت در محیط است )موضوعی که
عمیقتر در فصل پنجم مطالعه میکنیم( .ماشینها کالً این مشخصه را از خود نشان منیدهند .آنها
کهنه و فرسوده شده و از بین میروند .میتوانیم بگوییم که قابلیت خودسازماندهی را ندارند .چون که
هیچ نظام غیرزندهای دارای نوزده مشخصه زیر سیستمهای اساسی و قابلیت »خودسازماندهی« نیست
میتوانیم که ارضاء این دو معیار با هم را برای تشخیص دادن نظامهای زنده کافی بدانیم.
به نظر میرسد که گایا هر دو معیار را راضی میکند .طبیعت »خودسازماندهی« گایا توسط الوالک
در حتقیقات او در مورد همئواستاسیس جهانی به گونهای دقیق پیگیری شده است .گایا معیارهای میلر را
نیز برای زیر سیستمهای اساسی ارضاء میکند .با در نظر گرفنت این دو معیار با هم ،گایا میتواند در حقِ
خود نظامی زنده باشد.
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جدول  :۱نوزده زیر سیستم نظام عمومی زنده ،با مثالهایی در رابطه با بدن انسان ،جامعهی
انسانی ،و بیوسفر.
)این مثال ها به هیچ وجه فراگیر نیستند و منونههای بسیار دیگری را میتوان یافت(.
زیر سیستم

جامعهی انسانی

بدن انسان

دھــــﺎن ،ﺑﯿـﻨﯽ ،و ﺷﺮﮐﺖھﺎی واردﮐﻨﻨﺪه،
دھﺎﻧﮫ:
ﺧﻂھﺎی ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ
واردﮐﻨﻨﺪهی ﻣــﺎده -اﻧــﺮژی ﺷﺶھﺎ
از ﺧﺎرج ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه:
ﻣـﺎده و اﻧـﺮژی را ﺑـﮫ ﻧـﻈﺎم
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ

ﺧﻮن

ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،
ﻟﻮﻟﮫھﺎی ﻧﻔﺘﯽ

بیوسفر )گایا(

ﺟـﻮ ھـﻮا )در ﺑـﺮاﺑـﺮ ﻧـﻮر و اﺷـﻌﮫی ﻣـﺎدون ﻗـﺮﻣـﺰ
ﻧـﺎﭘﯿﺪا اﺳـﺖ ،و اﺟـﺎزه ﻣﯽدھـﺪ ﮐﮫ ﺧـﺎک ﮐﮭﮑﺸﺎﻧﯽ
ﮔﺬر ﮐﻨﺪ(.
آﺗـــﺸﻔﺸﺎنھـــﺎ )اﺟـــﺎزه ﻣﯽدھـــﺪ ﻣـــﻮاد ﻣـــﻌﺪﻧﯽ از
ﭘﻮﺳﺘﮫی زﻣﯿﻦ ﺟﺎری ﺷﻮد(.
اﺛﺮ ﺣﺮارت و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ھﻮا و اﻗﯿﺎﻧﻮسھﺎ
ﮐﻮچ ﮐﺮدن و ﮔﺸﺘﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت

دﻧــــﺪان ،ﻣــــﻌـﺪه ،ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ،
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه:
ﻣـﻮاد ﺧـﺎم را ﺑـﮫ ﻣـﻮاد ﻣﻔﯿﺪ رودهی ﮐــﻮﭼﮏ ،ﻣﺰرﻋﮫ
ﺟﮕﺮ ،ﻟﻮزﻟﻤﻌﺪه
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺧـﺰه و ﮔـﻠﺴﻨﮓھـﺎ ﮐﮫ ﻣـﻮاد ﻣـﻌﺪﻧﯽ را ﺑـﮫ ﮔﯿﺎﺧـﺎک
ﺗـﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﯿﺎھـﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧـﻮر را ﺗـﻮﺳـﻂ ﻓـﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ
ﺑﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗـــﺮﮐﯿﺐ ﭘـــﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه:
ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺳــﺎﺧــﺖ ارﺗــﺒﺎطــﺎت ﭘــﺎﯾﺪار ﺗﻮﺳﻂ RNA
ﺑﯿـﻦ درونﮔــــﺬاﺷــــﺖ و ﺗـﻮﻟﯿﺪ ﭘـﻮﺳـﺖ ﺟـﺪﯾﺪ
ﺑـــﺮونداد ،ﺑـــﺮای ﺗـــﺒﺪﯾﻞ ،ﺗـــﻮﺳـــﻂ ﭘـــﻮﺳـــﺖ
ﺑﺮوﻧﯽ
رﺷﺪ ،ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺣﺮﮐﺖ

ﺳــــﺎﺧــــﺘﺎر در ﺳــــﻄﺢ ﺳــــﻠﻮﻟﯽ ،ﺑــــﺮای ﻣــــﺜﺎل،
ﮐﻠﻮروﭘـﻼﺳـﺖ ،ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪری ،RNA ،و ﺗـﻮﻟﯿﺪ ﻣـﺜﻞ
ھﺮ ﻧﻮع ﻣﻮﺟﻮدی

ذﺧﯿﺮهی ﻣﺎده و اﻧﺮژی

ﺑـﺎﻓـﺖھـﺎی ﭼـﺮﺑﯽ ،اﻧــــﺒـــــﺎرﺧــــﺎﻧــــﮫھــــﺎ ،ﺑﺪن ﮔﯿﺎھﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺮده در ﺧﺎک،
ﮐــــﻠــــﺴﯿــــﻢ در رودﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺴﺪود ﺷﺪه آب در اﻗﯿﺎﻧﻮسھﺎ و در ﺟﻮ ھﻮا
اﺳﺘﺨﻮانھﺎ

ﻣﺠــــﺮای ﺧــــﺮوج ﺷـﺮﮐﺖھـﺎی ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪه ،رﺳــﻮب ﻣــﻮاد در اﻗﯿﺎﻧــﻮسھــﺎ ،ﺧــﺮوج ﮔــﺎزھــﺎ از
ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪه:
ﻣــﻮاد ــ اﻧــﺮژی ﻣــﺎزاد را ﻣــــﺜﺎﻧــــﮫ ،ﻣــــﻘﻌﺪ ،دودﮐﺶھـﺎ ،ﺟـﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔـﺎن ﻻﯾﮫی ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻮ
آﺷﻐﺎل
ﺷﺶھﺎ
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دھﺪ
ﻣﺤـﺮک :ﮐﻞ ﻧـﻈﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻋﻀﻠﮫھﺎ
از آن را ﺣــﺮﮐﺖ ﻣﯽدھــﺪ،
ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ را ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﺪ

ﺧـــﻮدروھـــﺎ ،ﻗـــﻄﺎرھـــﺎ ،ﺟﺰ و ﻣﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ آب و ھﻮا ،ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺎرهھﺎ
ﮐﺸﺘﯽھﺎ ،ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎ

ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎن :ﺳـﺎﺧـﺘﺎر ﻣـﻨﺎﺳـﺐ اﺳﮑــــﻠــــﺖ ﯾــــﺎ ﺧـﺎﻧـﮫھـﺎ و ﺳـﺎﺧـﺘﻤﺎنھـﺎی ﭘﻮﺳﺘﮫی زﻣﯿﻦ ،ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺷﻨﺎوری آب و ھﻮا
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻓــــﻀـﺎﯾﯽ را ﻧــــﮕـﮫداری اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪی
ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣــــﺒـــــــــــﺪل ورودی :ﭼـﺸﻢ ،ﮔـﻮش ،ﺣـﺲ ﺳﺮوﯾﺲ اﺧﺒﺎر ﺧﺎرﺟﯽ،
ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻋﻠﻤﯽ
درﯾـﺎﻓــــﺖﮐـﻨـﻨـﺪهی ﺣـﺴﯽ از ﺣﺮارﺗﯽ
اطـــﻼﻋـــﺎﺗﯽ ﮐﮫ از ﺧـــﺎرج
وارد ﻣﯽﺷﻮد
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ﺣﯿﻮاﻧـﺎت و ﮔﯿﺎھـﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑـﮫ روز و ﺷـﺐ ،ﻓـﺼﻞھـﺎ،
و زﻣﯿﻦﻟﺮزهھﺎ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ.

ﻣــــﺒــــــــــــﺪل دروﻧﯽ :ھﯿﭙﻮﺗـــﺎﻻﻣـــﻮس در ﻧــــﻈــﺮﺳــﻨــﺠﯽ اﻓﮑــﺎر ﻋﮑﺲاﻟـﻌﻤﻞ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت و ﮔﯿﺎھـﺎن در ﺑـﺮاﺑـﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ
آب و ھﻮا ،ﺳﯿﻞ ،ﺧﺸﮑﯽ ،و آﻟﻮدﮔﯽ
درﯾﺎﻓــﺖﮐﻨﻨﺪهی اطــﻼﻋــﺎت ﻣـــﻐﺰ ﮐﮫ دﯾﺪهﺑـــﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ،
ﺣــــﺮارت ﺑــــﺪن و ﺣﺰبھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
از ﺗﻐﯿﯿﺮات درون ﻧﻈﺎم
ﻣــــﻘـﺪار ﻧـﻤﮏ در
ﺧﻮن اﺳﺖ.
راهھـﺎ و ﺷـﺒﮑﮫھـﺎ :راهھـﺎﯾﯽ ﺷــــﺒﮑـﮫی اﺻـﻠﯽ و ﮐﺘﺎبھـﺎ ،ﻣﺠـﻠﮫھـﺎ ،ﺗـﻠﻔﻦ ،ﻣـﮭﺎﺟـﺮت و ﮔـﺮدش ﺣﯿﻮانھـﺎ ،ﭘـﺨﺶ ﺑـﺬر و داﻧـﮫ
ﺗــﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﭘﺴــﺘﺨﺎﻧــﮫھــﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎھﺎن ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻏﺬا
ﮐﮫ اطــﻼﻋــﺎت را ﺑــﮫ ﺗــﻤﺎم ﻓﺮﻋﯽ ﻋﺼﺒﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ
ﻧﻘﺎط ﻧﻈﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ
ﮐﺸﻒ رﻣـــﺰ :ﺗـــﺮﺟـــﻤﮫی ﺷـﺒﮑﯿﮫ ﭼـﺸﻢ ،ﻻﯾﮫی ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﻣﻔﺴﺮان،
وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ
دادهھـﺎ ﺑـﮫ ﻣـﻌﺎﻧﯽ ﭘـﺮ ﻣـﻔﮭﻮم ﺑﺼﺮی ﻣﻐﺰ
داﺧﻠﯽ

ارﺗــﺒﺎطــﺎت ﺑﯿﻦ اﻧــﻮاع ﻣــﻮﺟــﻮدات ،واﮐﻨﺶ ﺑــﮫ
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه

ﺳــــﺎﺧــــﺘﻦ اﻧﺠــــﻤﻦ :اوﻟﯿﻦ ﻟــــﻮب ﮔﯿﺠﮕﺎھﯽ و ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﻣـــﺮﺣـــﻠﮫی آﻣـــﻮزش ،در ﻟﻮب ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﻐﺰ
ﻣﯿﺎنﮔﺬاری اطﻼﻋﺎت

ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺴﮑﻦ طﺒﯿﻌﯽ و رﻓﺘﺎر

ﺧــــﺎطــــﺮه :اطــــﻼﻋــــﺎت ﺗﻤﺎم ﻣﻐﺰ
ﮔـﻮﻧـﺎﮔـﻮن را در طﯽ زﻣـﺎن
ﻧﮕﮫداری ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧــــﺪه :از ﺳــــﺎﯾﺮ
زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢھـــﺎ اطـــﻼﻋـــﺎت
درﯾﺎﻓــﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑــﮫ ﺗــﻤﺎم
ﻧـﻈﺎم ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗـﺤﺎذ ﺷـﺪه
را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ

ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﮫھﺎ،
ﺑﺎﻧﮏھﺎی اطﻼﻋﺎت

اﻧﻄﺒﺎﻗﺎت ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ،ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺗﻐﯿﯿﺮات ژنھﺎ

ﻣــــﺮاﮐﺰ ﻣــــﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺖ ،دادﮔﺎه ،رأی ﻣﺮدم ﺧﺎک ،ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدات
ﻣــــﻐـﺰ ،ﺳــــﺘـﻮن
ﻓــــﻘـﺮات ،ﻏــــﺪهی
ھﯿﭙﻮﻓﯿﺰ

رﺳــﺎﻧــﺪن ﭘﯿﺎم :اطــﻼﻋــﺎن ﻗـﺴﻤﺖ ﺳـﺨﻦﮔـﻮﯾﯽ رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
دروﻧﯽ را ﺑــــﮫ ﺻــــﻮرت ﻣﻐﺰ
ﭘﯿﺎمھﺎی ﺑﺮوﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ

ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﺟﺰاء اﺻﻠﯽ ﺟﻮ ھﻮا

ﻣـﺒﺪل ﺧـﺮوﺟﯽ :اطـﻼﻋـﺎت ﺣﻨﺠــــﺮه ،ﺣــــﺎﻻت اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن،
ﺳﺨﻨﮕﻮی رﺳﻤﯽ
را ﺑـــﮫ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ﻣـــﺎده -ﭼﮭﺮه
اﻧــﺮژی ﺗــﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﺑــﮫ
ﺧﺎرج ﺳﺎطﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺟـﻮ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ،ﺧـﺮوج ﮔـﺎزھـﺎ و اﺷـﻌﺎت ،ﺗﻐﯿﯿﺮات در
ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻮر زﻣﯿﻦ

ﺗــﻮﻟﯿﺪ ﻣــﺜﻞ :ﺑــﺎﻋــﺚ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺪامھﺎی ﺟﻨﺴﯽ
ﻧﻈﺎمھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣــﺮز ﮔــﺬاری :ﮐﻞ ﻧــﻈﺎم را ﭘﻮﺳﺖ
ﻧـﮕﮫ ﻣﯽدارد ،از ﻓـﺸﺎرھـﺎی
ﺧـﺎرﺟﯽ ﻣـﺤﺎﻓـﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﺟـﺎزهی ورود ﯾﺎ ﺧـﺮوج ﺑـﮫ
ﻣﺎده-اﻧﺮژی ﻣﯽدھﺪ

ﻣــــﮭﺎﺟــــﺮان ﺧــــﺎرج از وﯾﺮوسھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺳﻔﺮھﺎی ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎرات
ﮐﺸﻮر،
اﺻﻼحطﻠﺒﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮔﻤﺮک،
ﻣﺮزھﺎی ﮐﺸﻮر
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ﭘﻮﺳﺘﮫی زﻣﯿﻦ ،ﻻﯾﮫی ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻮ ھﻮا

انسانیت در گایا
اگر ادعای ما که متام کرهی زمین به عنوان سیستم واحد زندهای تکامل پیدا کرده است و متام
زیرسیستمهای متعدد آن نقشهای گوناگون و وابسته دارند درست باشد ،بشر را که خود زیرسیستمی
از این نظام عظیم جهانی است منیتوانیم مجزا از کل حساب کنیم .پس نقش ما در رابطه با گایا چه
میتواند باشد؟
یکی از پاسخهای ممکن ،بشر را مانند شبکه عصبی وسیعی میبیند ،مغزی جهانی که در آن هر کدام از ما
مانند یک سلول عصبی هستیم .جامعه انسانی مانند سیستم هنگفتی است که کارش جمعآوری
اطالعات ،ابالغ اطالعات ،و حفظ کردن اطالعات است .جوامع
ما به گروههای شهری و روستایی دستهبندی شدهاند مانند مراکز
گرههای عصبی 21در شبکهی عظیم عصبی .سلولهای فردی
عصبی و مرکز گرههای عصب توسط شبکه عظیم اطالعاتی
.مرتبط شدهاند
سیستمهای کمسرعتتر گفتوگوی اجتماعی مثل پستخانه،
مانند شبکههای کمسرعتتر ارتباط شیمیایی بدن هستند ،مانند
سیستمهای هورمونی .شبکههای سریعتر مخابراتیمان مثل تلفن ،رادیو ،و شبکههای کامپیوتری مانند
.میلیاردها رشتهی ریز و نازک عصب در مغزند که سلولهای عصبی را به هم میپیوندند
در هر حلظه میلیونها پیام در شبکهی جهانی رد و بدل میشوند ،درست مانند مغز انسان که پیغامهای
بیشماری در هر حلظه در آن رد و بدل میشوند .کتابخانههای متعدد ما که کتابها ،آرشیوهای
موسیقی ،و سایر مدارک را در خود جا دادهاند به حافظهی مشترک گایا میمانند .ما توسط زبان و
دانشمان توانستهایم که به حوادث و وقایع اطرافمان پی بریم و رفتار سیارهمان را بررسی کنیم ،همانگونه
که مغزمان رفتار بدن را مورد بررسی قرار میدهد .و تشنگی انسان برای اطالعات و معلومات از دنیای
.خود ممکن است راه کسب داناییِ گایا از وجود خود و جهان اطرافش باشد
بسیاری از موازاتی که در باال ذکر کردهایم در رابطه با اعمال عالیتر معنوی مانند تفکر ،ادراک،
شناخت ،و مالحظه هستند .اینها اعمالی هستند که به پوستهی خارجی مغز که الیهی نازکی از
سلولهای عصبی است وابستهاند؛ بنابراین میتوانیم دقیقتر بگوییم که انسانیت مانند قشر خارجی مغز
21 ganglia
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سیاره است .در سیر تکاملی قشر خارجی مغز پدیدهای نسبتاً دیرهنگام است که با ظهور پستاندارن
توسعه یافت .بدون این قشر حیات از بین منیرود .اگر قشر خارجی مغز یک جانور را از جا برداریم،
تنفس ،چرخش خون ،و هضم غذای او ادامه خواهد داشت .سیارهی زمین هم بدون وجود انسانها در
.طی  ۴۰۰۰میلیون سال گذشته به خوبی زنده بوده و میتواند بدون وجود ما به حیاتش ادامه دهد
اما پاسخ بسیار متفاوتی در واکنش به سؤالمان ازنقش بشر در گایا وجود دارد .نگرش دوم ،ما را به
عنوان نوعی رشد تازه از راه رسیده میبیند که ناخوشآیند و بدخیم است .بدون وجود ما سیارهی زمین
محیطی سالمتر و خوشایندتر میبود .ادگارمیچل هنگامی که روی سطح ماه ایستاده بود به این احتمال
پی برد .بالفاصله بعد از احساس یگانگی با سیارهی زمین ،احساس متقابل آن به سراغش آمد که »در زیر
آن جوّ آبی و سفید هرج و مرجی بین ساکنان زمین در حال رشد بود .جمعیت و تکنولوژی به سرعت از
».کنترل خارج شده ،و کارمندان "سفینهی زمین" با نظم کیهان در ستیز و ناسازگاری بودند
حقیقتاً به نظر میرسد که متدن امروزی دارد سطح زمین را میبلعد .ما در چند دهه منابعی که میلیاردها
سال میراث زمین بودهاند را بر باد دادهایم و بافت زیستی زمین را که در طی هزاران سال پرداخته
شدهاند ،در معرض نابودی قرار دادهایم .جنگلهای عظیم که عضو اساسی اکولوژی زمین هستند به
چشم بیدخورده میآیند؛ انواع حیوانات با شکار بیرویه از دوره هستی خارج شدهاند؛ رودخانهها و
دریاچهها به ترشی گراییدهاند ،و مساحتهای هنگفتی از سطح زمین به خاطر استخراج معدن یا
گسترش بتون عقیم و بیحاصل شدهاند .عکسهای هوایی از هر شهر بزرگ با حومههای در حال
گسترشش یادآور تصاویر غدههای سرطانی در بدن انسان است .متدن تکنولوژیکی ما به رشد بدخیمی
.میماند که کورکورانه میزبان اجدادیاش را با مصرف خودخواهانهاش میبلعد
اما شاید این دو نوع دید از نقش بشر درگایا با هم تناقضی نداشته باشند .شاید ما نوعی مغز جهانی در
حالت جنینی باشیم که در مرحلهای بحرانی از توسعهاش از کنترل خارج شده و زندگی میزبانش را به
.خطر انداخته است
اگـر بـخواهیم که نـقشمان را بـه عـنوان مـغز جـهانی ایفا کنیم میباید که بـه رفـتار خـطرنـاک و بـدخیممـان
پـایان دهیم .بـرای این کار میبـاید که رفـتارمـان را بـا خـودمـان ،بـا یکدیگر ،و بـا دنیا بـه صـورت اسـاسی
تغییر دهیم .بـرای درک کردن مـعنای چنین دگـرگـونی ،هـم بـرای انـسانهـا و هـم بـرای گـایا و دریافـنت این
که چـگونـه این تغییرات میتـوانـند پـدید آیند ،اجـازه دهید که اول بـه گـذشـتهمـان و بـه متـامی مـراحـل
تکامـل زنـدگی بـنگریم .بـا دریافـنت اصـول زیر بـنایی و پیشرفـتهـای قـابـل تـوجـه در دورهی تکامـل ممکن
.اسـت که تـصور واضـحتـری از راهی که در پیش داریم بـه دسـت آوریم
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بـخش دوّم
سیر تکاملی در گذشته حال و آینده
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فصل چهارم
سیر تکاملی تا کنون
ماده به نقطهی آغاز شناخت خود رسیده است .انسان راه ستارهایست برای شناخت ستارگان.
جورج والد
منظورمان از سیر تکاملی چیست؟ برای اکثر مردمان این کلمه به احتمال قوی به معنای پیشرفتی
تدریجی در تکامل انواع موجودات زنده است ،همانگونه که چارلز داروین در رسالهاش »مبدأ انواع «
ذکر کرده است .امّا ما در اینجا تکامل را در زمینهی گستردهتری مطالعه کرده و به زمان ماقبل از ظهور
حیات رجوع خواهیم کرد ،به زمان آشکار شدن کیهان ،تا به مبدأ و توسعهی ماده برسیم ،زیرا که بدون
این تکامل اولیه حیات هرگز منیتوانست آغاز گردد .بعداً به آینده گام خواهیم نهاد تا ببینیم چه
پیشرفتهایی در فراسوی تکامل انسانی میتوانند در انتظارمان باشند .از این دیدگاه تکامل زندگی ممکن
است فقط یک پردهی منایش در منایشنامهی عظیمتر گیتی باشد .اما اجازه دهید که از آغاز شروع کنیم،
از ابتدای گیتی.
کیهان چگونه آغاز شد؟ آیا حتی آغازی داشته است؟ در این زمینه نظریات بسیاری پیشنهاد شده-
اند ،بعضیها بر پایهی علوم فیزیکی بنا شده ،برخیها در بست روحانی ،متافیزیکی ،یا فلسفی ،ساخته
و پرورده شدهاند .در زمان حال در غرب نظریهای که بیش از همه مورد قبول است بر پایهی الگوی
علمی بنا شده که میگوید کیهان با انفجاری عظیم آغاز گردیده است.
در سال  ۱۹۲۲ریاضیدان روسی االکساندره فریدمن 22نشان داد که فرضیهی نسبی انشتین
پیشگویی میکرد که کیهان در حال انبساط است نه در حال سکون .هفت سال بعد ستارهشناس
آمریکایی ادوین هابل 23توانست صحت این پیشگویی را کشف کند .دیده میشد که متام کهکشانها
از هم دور میشوند ،گویا که توسط انفجار عظیمی در گذشته در فضا پرتاب شدهاند .در دهه ۱۹۵۰
سه اخترشناس انگلیسی به نامهای فرد هویل ،هرمان بندی ،و توماس گولد ،24نظر دادند که انبساط
22 Alexandre Friedmann
23 Edwin Hubble
24 Fred Hoyle, Hermann Bondi, Thomas Gould
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دائمی کهکشانها را میتوان توسط تولید مداوم ماده درسراسر فضا توضیح داد ،که در این صورت کیهان
به گونهای جاویدان یا برای همیشه وجود داشته است .گرچه برای بسیاری نظریهی »حالت مداوم« از
حلاظ ذهنی راضیکنندهتر بود ،این نظریه توسط حتقیقات مجدد پشتیبانی نشده است .بلکه مدارکی که
در طی سی سال گذشته جمعآوری شدهاند از این عقیده طرفداری میکند که کیهان با انفجار

عظیم25

در ده تا پانزده میلیارد سال پیش آغاز شده است .بنابراین نظریه ،متام گیتی آنگونه که ما میشناسیم از
گلولهی آتشین پرحرارتی زاده شده است که به سرعت منبسط شده ،و سپس سرد شده و در طی
میلیاردها سال به شکل کهکشانها و ستارگان بیشمار متراکم گردیده است.
دانشمندان با استفاده از اکتشافات و پیشرفتها در زمینهی ریاضیات ،فیزیک ،و جنوم ،امروزه از
آنچه به احتمال قوی در این انفجار کیهانی روی داده است تصویری دقیق ترسیم کردهاند .از آنچه قبل
از انفجار عظیم وجود داشته است علم فیزیک کمتر میتواند سخن گوید) .زمان و فضا فقط بعد از
شروع این مراحل به وجود آمدند ،هر چند درک آن دشوار است (.دانش فیزیک همچنین از تعریف
آنچه در اولین یکصدم ثانیهی آفرینش ،بعد از انفجار عظیم رخ داده است باز میماند .در این هنگام
حرارت کیهان بیش از یکتریلیون درجه فارنهایت بوده است؛ شدت حرارتی که اجازهی وجود به
الکترونها ،پروتونها ،و سایر ذرّات ابتدایی را منیداد .دانش امروزی در مورد کیهان در این زمان میتواند
بگوید که او فقط انرژی خالص و انبوهشده از پرتوهای الکترومغناطیسی بوده است .به گفتهای دیگر:
در ابتدا نور بود.
بنابراین تئوری بعد از یکصدم ثانیه اولیه ،کیهان به اندازه کافی خنک شده بود )یک صد میلیارد
درجه فارنهایت( تا ذرات ابتدایی ــ الکترونها ،پروتونها ،و نوترونها ــ بتوانند شکل گیرند .در این
مرحله کیهان به سرعت منبسط شده و خنک میگردد .اما هنوز برای تشکیل هسته ساده امتی حرارت
بسیار باال بود ،چه رسد به ساخنت امتهای کامل .متام ذرّاتی که برحسب اتفاق به هم نزدیک شده تا
هسته امتی بسازند توسط شدت حرارت از هم رانده میشدند .تنها بعد از سپری شدن سه دقیقه ،وقتی
که جهان به اندازه کافی خنک شد و حرارت به  ۱.۶میلیارد درجه فارنهایت رسید ،نوترنها و پروتونها
توانستند با هم ترکیب شده تا اولین هسته ثابت امتی به وجود آید :هستههای هیدروژن و هلیوم.
کیهان به انبساط و خنک شدن ادامه داد تا بعد از  ۷۰۰،۰۰۰سال حرارت آن به حدود ۷۰۰۰
درجه فارنهایت کاهش کرد که کمابیش حرارت خورشید ما است .در این درجه حرارت الکترونها و
هستههای امتی میتوانند در کنار هم قرار گیرند ،بنابراین شکل گرفنت کامل امتهای ساده امکانپذیر شد.
25 Big Bang
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در عین حال هنگامی که انرژی شدید حرارتی ،مواد را از همدیگر میراند نیروی ضعیفتر جاذبه
آنها را به سوی یکدیگر میخواند .وقتی حرارت به زیر  ۷۰۰۰درجه فارنهایت رسید ،فشار گرما به
حدی پابین آمد که نیروی جاذبه بین امتها توانست چیره شود .پس امتها دسته دسته شروع به تشکیل
شدن کردند .هر جا که تراکم امتها بیشتر بود میدان جاذبهی قویتری تولید شد و امتهای بیشتری گرد
هم آمدند .کم کم گرد هم آمدن بینظم مواد تشدید شد تا این که در طی هزاران میلیون سال چرخش
گرداب مانند مواد تبدیل به نخستین خوشههای کهکشانها گردید .در این ابرهای غولآسا گازهای
هیدروژن و هلیوم در تودههای پرتراکمتر جمع شدند تا سراجنام اولین ستارهها متولد شدند.
در این زمان جهان بسیار سرد شده بود ،حتی با معیار انسانی ــ فقط چند درجه باالی صفر مطلق.
گازهای سردی که به سوی ستارگان کشیده میشدند با فروریختگی جاذبه 26انرژی به دست آوردند.
این انرژی به عالوهی انرژی رادیواکتیو خود ستاره دوباره گازها را به حرارت چند میلیون درجه رساند.
بسیاری از ستارگان نخستین آنقدر گرما ایجاد کردند که سراجنام به صورت سوپرنوا ،27با شعلههای
مشعشع ،حتی به درخشش یک کهکشان محترق شدند .مقدار کالن انرژی پدید آمده باعث پیدایش
اکثر عناصر دیگر شد .تئوریهای جاری در مورد پیدایش ستارگان میگویند که این مرحله قسمتی از
عکسالعملهای زجنیرهای حرارت هستهای بود و در درون سوپرنوواها  ۱۵درصد از عناصر سنگین تر در
 ۱۰ثانیه اولیه شکل گرفتند.
نیروی عظیم انفجار باعث پرتاب عناصر سنگینتر به فضا شد .آهسته آهسته در طی میلیونها سال
عناصر مختلف دوباره دور هم متراکم شدند و ستارههای جدید با امتهای پیچیدهتری به وجود آمدند.
بعدها این ستارهها نیز منفجر شدند و مواد خود را به فضا پرتاب کردند .این مراحل تا کنون چند بار
تکرار گشته است .نظریهی فعلی بر این است که به احتمال قوی خورشید ما ستارهای از نسل چهارم
میباشد.
یک دستاورد استفادهی دوباره موادِ ستارهها ،گذر کردن هر امت موجود در این سیاره )به استثنای
چند امت هیدروژن و هلیوم که از زمان انفجار بزرگ باقی ماندهاند( از حدِ کم یک ستارهی دیگر است.
هر امت در بدن شما در یکی از کوره های عظیم ستارهای به وجود آمده است و در یکی از صحنههای
تاریخ پرقدمتش ممکن است که در آتشفشانی یا در سنگی ،در دریا ،یا در جوّ هوا ،در درخت بلوط ،یا در
یک شاهین ،و یا در انسان دیگری در زمان گذشته یا حال موجود بوده است.
26 gravitational collapse

 Supernova 27ﺳﺗﺎره دارای ﻧور ﻣﺗﻐﯾری ﮐﮫ روﺷﻧﯽاش ﺻد ﻣﯾﻠﯾون ﺑراﺑر ﺧورﺷﯾد اﺳت .اﺑر ﻧواﺧﺗر
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واحدهای سازندهی حیات
قبل از این که حیات بتواند ظهور کند ،امتها میباید با یکدیگر ترکیب شده تا مولکولهای پیچیدهتر به
وجود آیند .برای تشکیل شدن حتی سادهترین مولکولها گرمای ستارهها بیش از حد بود .نیروی داخلی
ستارهها امتهایی را که به هم نزدیک میشدند ،بیدرنگ به دور از هم پرتاب میکرد .الزمهی شکل گرفنت
انواع مختلف مولکولهای پایدار ،درجهی حرارت متعادل تری است که در نواحی اطراف ستارهها یافت
میشود .در سیارههای خنکتر ،و یا حتی در فضای اطراف آنها ،امتها میتوانستند با یکدیگر ترکیب
شده تا مولکولهای ساده ساخته شوند ،موادی مانند آب ،کربن دیاکسید ،و انواع مختلف منک.
منظومه خورشیدی ما به احتمال قوی حدود  ۴.۶میلیارد سال پیش از ابرهای بین ستارگان به وجود آمده
است .اکثر این ابرها از هیدروژن یخزده ،هلیوم ،و یخ تشکیل شده بودند .اما سیارهی زمین خوششانس
بود چونکه در بخشی از ابرهای منظومه ای که سرشار از عناصر الزم برای تکامل حیات بر پایه ی کربن
هستند قرار گرفته بود.
چگونگی آغاز حیات هنوز هم موضوع بحث برانگیزی است .پرطرفدارترین الگوی علمی به وجود
آمدن هوای ابتدایی زمین را مخلوطی از هیدروژن ،آمونیاک ،متان ،کربن دیاکسید ،هیدروژن سولفید،
بخار آب و سایر گازهای ساده در نظر دارد ،که خودشان از ترکیب شدن امتهای سبک تر به وجود
آمدند .فرضیهی عمومی بر این است که این گازها با هم ترکیب شده تا مواد مرکب اساسی حیات را به
وجود آورند .این مواد در زیر نقطهی جوش آب پایدار هستند .حدود  ۴میلیون سال پیش ،که با معیار
زمانی زمین چندی پس از تولدش بوده ،به محض اینکه حرارت سطح زمین به زیر این نقطه رسید ،مواد
مرکب سازندهی حیات توانستند شکل بگیرند.
این تئوری توسط آزمایش معروف استانلی میلر 28در سال  ،۱۹۵۳هنگامی که در دانشگاه شیکاگو
دانشجو بوده ،پشتیبانی قابل مالحظهای دریافت کرد .او در فالسکی در آزمایشگاهش »سوپ ماقبل
تاریخی« از آب ،متان ،نیتروژن ،آمونیاک ،و مقدار کمی هیدروژن درست کرد .سپس این مخلوط را در
معرض جرقه الکتریکی )مشابه رعد و برق( قرار داد .پس از چند ساعت انواع و اقسام گوناگونی از مواد
آلی مانند شکر ،آلدهید ،کربوکسیلیک اسید ،و آمینو اسید  29که اجزاء اساسی حیات در زمین هستند
به وجود آمدند.
28 Stanley Miller
29 Sugars, aldehydes, carboxylic acids, amino acids
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این آزمایش به حدی ساده است که تا کنون صدها بار حتی توسط دانشآموزان دبیرستانی با نتایجی
مشابه تکرار شده است .محققان بعدی با تغییر دادن درصد گازهای مختلف و با جایگزین کردن نور
ماوراء بنفش به جای جرقه الکتریکی ،مشاهده کردند که متام واحدهای ضروری برای ظهور حیات به
وجود میآیند .عالوه بر این ،این ترکیبات می توانند در شرایط گوناگونی ساخته شوند .آزمایشات
بعدی نشان دادند که وجود اتسمفری سرشار از متان و آمونیاک الزم نیست .همان مولکولهای اساسی
حیات در محیطی سرشار از کربن دی اکسید و حتی در سرمای یخزده اقیانوسها به وجود میآیند.
این حقیقت که ترکیبات الزمه حیات به راحتی و در شرایط بسیار متفاوتی به وجود میآیند ،حاکی
از این است که هرگاه این شرایط پدید آیند ــ و به احتمال قوی میلیاردها سیاره از مراحل مشابهی گذر
کرده اند ــ واحدهای اساسی حیات یقیناً به وجود میآیند ،و پیدایش این ترکیبات منحصر به سطح
سیارهها نیست .آزمایشهای گوناگون نشان دادهاند در فضایی نزدیک به خالء و یا سرمایی نزدیک به
صفر مطلق )شرایط فضای بین ستارگان( نیز مولکولهای اساسی حیات به وجود میآیند .اخیراً بسیاری
از این ترکیبات در فضای خارج از منظومه شمسی یافت شدهاند.
وجود هیدروژن و حتی هلیوم در فضای بین سیارات از اولین روزهای جنوم رادیویی شناخته شده بود،
اما وجود مولکولهای مرکب در فضا تا چندی پیش توسط کمتر کسانی پیشبینی میشد .اما در سال
 ،۱۹۶۵سیانید) 30ترکیب یک امت کربن و یک امت نیتروژن( و هیدروکسیل) 31یک امت هیدروژن و
یک امت اکسیژن( در ابرهای گازی اعماق فضا مشاهده شدهاند .گروهی از دانشمندان که با این نتایج
تشویق شده بودند ،به رهبری چارلز تاونز از دانشگاه کالیفرنیا ،برکلی ،در سال  ۱۹۶۸به جستوجوی
آمونیاک در فضا پرداختند .به زودی آنها ردی از آمونیاک در ابرهای رقیقی در مرکز کهکشان ما
یافتند .و غیرمنتظرانه آب را نیز در آن ناحیه یافتند که در حکم ارمغانی برای آنها بود .به زودی گروهی
دیگر از رصدخانه ملی جنوم رادیویی در ویرجینایی غربی 32وجود مولکول فرمالدهید 33را در سراسر
کهکشان ما و بعد در کهکشانهای دیگر اعالم کردند .از آن زمان تا کنون حدود صد مولکول آلی در
فضا یافت شدهاند .اخیراً در سال  ۱۹۹۴گروهی از دانشگاه ایلینوی در اوربانا ــ شامپین ،34در ابر
30 cyanide
31 hydroxyl
32 The National Radio Astronomy Observatory in West Virgina
33 formaldehyde
34 University of Illinois at Urbana-Champaign
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ضخیمی از گاز و خاکهای بین ستارهای در نزدیکی مرکز کهکشان ما ،مولکول آمینو اسیدی به نام
گلی سین و چندین مولکول سنگینتر دیگر را یافتند.
دو منجم بریتانیایی به نامهای فرد هویل و چاندرا ویکرامسینگ در کتاب خود »ابر زندگی« اظهار
داشتهاند که شرایط موجود در ذرات ریز گرد و غبار در ابرهای بین ستارگان برای پیدایش متام واحدهای
اساسی حیات میتواند مساعد باشد .اگر چنین باشد بذرهای حیات در متامی کیهان در دسترس هستند
تا توسط بادهای کهکشانی برای بارور کردن سیاراتی که آمادهی دریافت کردن زندگیاند پخش شوند.
اینگونه فرضیات بدین معنا نیستند که زندگی در سوپ ماقبل تاریخ در زمین آغاز نشده است.
بلکه اظهار میکنند که ساختارهای اولیه زندگی از راههای گوناگونی می توانسته اند به زمین برسند ــ
مانند یکگونه بیمه حیات جهانی .به عالوه این فرضیات میرسانند که ظهور حیات پدیدهای گسترده
در کیهان و نتیجه طبیعی تکامل شیمیایی است.

تکامل زندگی در زمین
اولین اقیانوسها و حوضهای سنگی زمین صحنهی بعدی تکامل را آماده کردند .در اینجا شرایط
مناسب برای گرد هم آمدن ساختارهای اولیهی زندگی ــ چه سرچشمه از زمین یا در فضا ــ و ساخنت
مولکولهای بزرگتری مانند آمینواسید ،آنزیمها ،و پروتئینها فراهم شد .در طی زمان این مولکولها به
هم پیوستند تا گروهها و زجنیرههایی از ترکیبات پیچیدهتری به وجود آوردند .مولکولهایی که پایدارتر
بودند توانستند زندگی طوالنیتری داشته ،با مولکولهای دیگر ترکیب شده و واحدهای بزرگتر ،یا
ماکرومولکولهایی از هزاران واحد اساسی و میلیونها امت به وجود آورند.
برخی از مولکولهای غولپیکر توانایی »شناخت« مولکولهای کوچک دیگر را دارا شدند .هر
مولکولی دارای شکل خاص سه بعدی است؛ وقتی که مولکول کوچکتر شکل خاصی داشته باشد که
در ساختار ماکرو مولکول بزرگتر جا گیرد ،مانند کلیدی که در قفل خود جا میگیرد ،شناخته میشود.
به خاطر این توانایی برخی از ماکرومولکول ها )خصوصا مولکول دی اوکسی ریبونوکلئیک
اسید ( DNA35توانستند که مولکولهای کوچک دیگر را مرتب کنند .ماکرومولکولها با ساخنت
ردیفهای مولکولی که دقیقاً نسخه هایی مثل خودشان بود به اصل تولید مثل دست یافتند.

35 deoxyribonucleic acid
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هنگامی که مولکولهای آلی مرکبی که قادر به تولید مثل بودند موقعیت پایداری برای خود به دست
آوردند شروع به پایهگذاری روابط آزادی با سایر ماکرومولکولهای مرکب کردند .مولکولهای بیشتر و
بیشتری به این گروهها پیوستند تا این که به مرحلهای رسیدند که گروهها تبدیل به واحدهایی مجتمع
وکامل شدند .بدینگونه سادهترین سلولها حدود  ۳.۵میلیارد سال پیش به وجود آمدند.
این سلولهای اولیه منیتوانستند برای مدت طوالنی در هرج و مرج محیط خود به زندگی ادامه
دهند .زندگی به احتمال قوی بارها پدیدار شد و هر بار در آنی بعلیده شد؛ همانند هسته امتی که
درگوی آتشین اولیه پدیدار شده و توسط حرارت بیش از حد هر بار نابود شده بود .زیستشناسانی که
روی مبدأ زندگی حتقیق میکنند باور دارند که در طی زمان پیدایش و نابودی مکرر حیات به وجود
محیط مساعدی اجنامید و سراجنام این محیط به حد مطلوبی رسید که در آن پیدایش زندگی از نابودی
افزون شد .زندگی پایگاهی ثابت یافت.
اولین سلولهای ساده جلبک و باکتری بودند .آنها به اکسیژن برای تنفس احتیاج نداشتند بلکه آن
را به عنوان مواد اضافه بعد از فتوسنتز دفع میکردند .این اکسیژن اولین ماده آلودگی عمدهی هوا در
زمین بود) .برای موجودات زنده آن زمان اکسیژن مثل کلر برای ما زهرآلود بود (.در ابتدا اکسیژن تولید
شده با مواد معدنی گوناگون مانند آهن ترکیب شده و اکسیدهای مختلفی را تولید کردند .تا هنگامی
که اکسیژن بدینگونه جذب میشد موجودات زنده در امان بودند .اما بعد از حدود یک میلیارد سال
متام آهن موجود در زمین تبدیل به زنگ آهن شد و پس از آن اکسیژن شروع به جمع شدن در اتسمفر
کرد .در عین حال نور ماوراء بنفش که تا آن زمان در ترکیب شدن آمینو اسید بسیار ارزشمند بود و
برای تکامل حیات ضرورت داشت ،تهدید به نابود کردن باکتریهای موجود کرد.
خوشبختانه این بحران جهانی توانست دفع شود .اکسیژنهای اضافه به هم پیوستند و الیهای از
اوزون را در مناطق باالیی اتسمفر به وجود آوردند .بدینوسیله سپر اوزون از ورود مقدار زیادی از اشعات
ماوراء بنفش به سطح زمین جلوگیری کرد .و نبوغ پیروز شد .آنگونه که جیمز الوالک اشاره میکند:
» ...نه مانند انسانها با بازسازی راههای گذشته بلکه با انعطافپذیری راه گایا ــ با تطبیق دادن
خود به تغییرات و تبدیل کردن متجاوز کشندهای به دوستی پرقدرت«.
با افزایش مقدار اکسیژن در اتسمفر ،باکتریهایی به وجود آمدند که قابلیت حتمل این »سم« را
داشتند .بعدها ،حدود  ۲میلیارد سال پیش ،باکتریهایی به وجود آمدند که میتوانستند از اکسیژن
استفاده کنند .این باکتریها سراجنام تبدیل به حیوانات شدند ،در حالی که باکتریهای فتوسنتزی که
مسئول بحران اکسیژن بودند به گیاهان تبدیل گشتند.
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افزایش مقدار اکسیژن تا حدود  ۱.۵میلیارد سال پیش ،هنگامی که به غلظت  ٪۲۱در جو رسید
ادامه یافت .همانگونه که در فصل دوم مشاهده کردیم این مقداری مطلوب برای تعادلی دقیق بین خطر
احتراق و نیاز سوخت و ساز متابولیکی کافی برای موجودات این سیاره است .بعد از آن افزایش اکسیژن
ناگهان قطع شد و مقدار آن تا کنون ثابت مانده است.

از سلول تا موجودات زنده
با ثبات غلظت اکسیژن در این سطح ضروری ،جهشهای مهمی در مراحل تکاملی رخ دادند .چندی از
سلولهای ساده در سلولهای سادهی دیگر ادغام شدند تا سلولهای پیچیدهتری پدید آمدند .اینها
اولین سلولهایی بودند با هستهای مشخص که متام اطالعات ژنتیکی را میتوانستند محفوظ نگه دارند.
پیدایش هسته در سلولها امکان به کنار هم آمدن دو سلول و تولید نسل یا ادغام اطالعات ژنتیکی آنها
را داد ،به عبارتی دیگر تولید مثل جنسی امکانپذیر شد .با اقتباسهای نو در جمعیت سلولها ،زمینهی
گستردهتری برای پیروزی و شکست )برای تکامل ،یک پیروزی به میلیونها شکست میارزد( در
صحنهی تکاملی به وجود آمد و سیر تکاملی سرعت گرفت.
با افزایش تنوع سلولها ،سلولهایی به وجود آمدند که میتوانستند از موجودات زندهی دیگر تغذیه
کنند) .تا این زمان غذای سلولها ،گازها ،مواد معدنی ،مولکولهای آلی ،و نور خورشید بود (.این
پیشرفت به این معنی بود که دیگر الزم نبود سلولها ماکرومولکولهای پیچیده مورد نیازشان را از ابتدا
بسازند ،بلکه میتوانستند از سلولهای شکلگرفته مانند آمینو اسیدها ،پروتئینها ،و ویتامینها استفاده
کنند .سلولها عمالً توانستند از مواد سازمانیافته مرکب تغذیه کنند.
گام بعدی و عمدهی تکامل حدود یکمیلیارد سال پیش در نتیجهی بحران غذایی واقع شد.
سلولها بعد از این که به اندازهی مشخصی رسیدند ،دیگر توانایی جذب کردن غذای کافی برای
تغذیهی خود را نداشتند) .با رشد سلول ،حجم آن از مساحت بیرونیاش سریعتر افزایش مییابد .و سطح
بیرونی است که مقدار غذایی که سلول میتواند جذب کند را محدود میکند (.راه حل تکامل محدود
کردن اندازهی سلولها ،و در عوض جمع کردن آنها در گروهها و تشکیل نظامهای بزرگتر بوده است.
بدینگونه جانداران تکسلولی در گروههای کوچک و کلنیها جمع شدند و اولین موجودات
چندسلولی یعنی اسفنجها و بعدها عروسهای دریایی به وجود آمدند.
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کارآیی موجودات چند سلولی با تقبل تخصص توسط سلولهای مختلف افزایش یافت .بنابراین
برخی از سلولها به هضم غذا پرداختند ،بعضی دیگر به پوستهی محافظ تبدیل گشته ،و بعضیها به
انتقال پیغام به نواحی مختلف بدن مشغول شدند .این تخصص به موجودات قدرت وفقپذیری و ثبات
بیشتری داد و آنها توانستند در شرایط متنوع و مغایر محیط زیستی زندگی کنند.
ویژگی بسیار مهم دیگر موجودات چند سلولی جایگزین شدن سلولهای نو به جای سلولهای
فرسوده بود .اینچنین کل موجود میتوانست که برای مدت بسیار طوالنیتری از اجزاء خود زندگی
کند.
تا  ۶۰۰میلیون سال پیش موجودات پیچیدهتر چندسلولی مانند نرمتنان یا کرمهای ساده پا به
عرصهی حیات نهادند .در طی زمان ساختار موجودات چند سلولی به صورت خیلی پیشرفتهتری نظم
گرفت .سلولهای مختلف وظایف ویژهای به عهده گرفتند و به آلتها و اعضای متخصص گروهبندی
شدند .در نتیجه موجودات پیچیدهتری به وجود آمدند که برخی از آنها به عنوان اجداد گیاهان و
جانوران امروزی قابل شناسایی هستند .حدود  ۴۵۰میلیون سال پیش گیاهان سطح زمین را تسخیر
کردند ۵۰ .میلیون سال بعد جانوران به آنها پیوستند) .اول گیاهان در خشکی پدیدار شدند چون که
میتوانستند از خورشید مستقیماً تغذیه کنند .بعد از آن که زجنیره غذایی توسط گیاهان تأسیس شد
حیوانات به دنبالشان آمدند(.
داستان تکاملی که اکثر مردمان با آن آشنا هستند از اینجا شروع میشود .داستان تکامل موجودات
اولیه و چگونگی تبدیل شدن آنها به میلیونها نوع گیاهان و حیوانات گوناگونی که اکنون در کرهی
زمین زندگی میکنند .از آنجایی که توجه ما به پرشهای اعظم تکاملی است از بازگویی جزئیات این
داستان در اینجا خودداری می کنیم.
مهمترین متایل عمومی در این بخش از تکامل ،به وجود آمدن شبکه عصبی است که اجازه ارسال
سریع پیامها بین نقاط مختلف بدن را میدهد .رشتهی اصلی عصبی در داخل مهرهها در لوله محافظ
)ستون فقرات( جا گرفته و مرکز اصلی اعصاب در باالی بدن نقش مهمتری را ایفا کرده و تبدیل به
اولین مغز ساده گشت.
در  ۵۰میلیون سال گذشته رشد مغز یکی از سریعترین و برجستهترین تغییرات در تاریخ تکامل بوده
است .اگر به نسبت وزن مغز و وزن بدن بنگریم و این درجهبندی را با کرمهای خاکی و حشرات با
شمارهی  ۱شروع کنیم ،ستنونی کُزارُس ) 36یکی از باهوشترین دایناسورها که حدود  ۷۵میلیون سال
36 stenonychosaurus
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پیش زندگی میکرد( به شماره  ۲۰میرسد در حالی که این نسبت در انسانها در شمارهی باالی ۳۵۰
قرار دارد.
ضخیمتر و پرحجمتر شدن الیه خارجی مغز 37که جایگاه فعالیتهای متعالی فکری است ،روندی پر
معنا و شایان توجه است .پیشرفته ترین الیهی خارجی مغزی در این سیاره در بین انسانها و برخی از
دلفینها و نهنگها یافت میشود) .آیا اینکه نهنگها و دلفینها از انسانها باهوشترند سؤالی سرگشاد
است؛ پژوهش در این زمینه هنوز در مرحله خردسالی به سر میبرد .حقیقتاً این سؤال غیرقابل پاسخ است
زیرا که معنایی مطلق از هوشیاری فرض شده که به صورت مشابهی در مورد انسانها و دلفینها اطالق
شده است(.
به نظر میرسد که تکامل مغز نهنگ و دلفینها حدود  ۲۰میلیون سال پیش متوقف شده ،مدتها
پیش از ظهور انسان .داستانی که گویای خو گرفنت کامل آنها به محیط آبی شان است .در مقایسه مغز
انسان که از  ۳میلیون سال پیش شروع به تکامل کرده است پدیدهای نسبتاً جدید در سیر تکاملی است.
مغز انسان مطمئناً هنوز هم در حال تکامل است ،گرچه معیار زمانی ما ممکن است ما را از شناخت
مستقیم این امر باز دارد.
آگاهی خود بازتاب
با توسعه مغز بزرگتر وپوسته مغزی انسان ،جهش عظیم دیگری در مرحله تکامل رخ داد .جهشی که به
اندازه ظهور اولین نوع حیات در زمین پر اهمیت است .این ظهور آگاهی خود بازتاب است .انسانها
فقط آگاه نیستند؛ ما از آگاهی خود آگاه هستیم.

37 cortex
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تصویر :۱سطوح عمدهی تکامل حیات
حس آگاهی 38معانی مختلفی برای مردمان گوناگون دارد .یک تعریف از لغتنامه میگوید:
»شناخت شرایط خارجی« .این تعریف میرساند که در خواب بودن حالت ناخودآگاهی است .امّا ما
مطمئناً هنگام خواب دیدن جتربیات گوناگونی کسب می کنیم .حتی اشخاصی که در حالت اغماء به
سر میبرند و یا زیر نفوذ مواد بیهوشی هستند ممکن است نسبت به محیط اطراف خود کامالً بیحس به
نظر آیند ،امّا پس از به هوش آمدن )یا بعداً ،زیر اثر هیپنوتیزم( میتوانند گفتوگوهایی که در زمان
38 consciousness
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بیهوشیشان نقل شده بود را باز گویند .استفادهی دیگر از این لغت مربوط به توجهی است که به عمل
داده میشود .برای مثال اگر هنگام غذا خوردن توجه ما بیشتر به صحبت و گفتوگو باشد تا عمل
خوردن ،میتوانیم بگوییم که بدون حواس یا هوش غذا خوردیم .یا این کلمه میتواند به معنی قصد یا
نیت و بررسی استفاده شود .مانند هنگامی که با بررسی و آگاهی کامل از پیآمد یک نیت ،تصمیم
میگیریم .ما حتی از آگاهی اجتماعی ،سیاسی ،یا اکولوژیکی یک شخص صحبت میکنیم و منظورمان
نوع دید خاص آن شخص است.
مشکالتی که معنی کلمهی آگاهی را در بر گرفتهاند از استفادهی یک لغت برای ابراز معانی بسیار
متفاوت در زبان

انگیسی39

ناشی میشوند .در زبان سانسکریت ،زبان کهن هندی ،حدود بیست لغت

مختلف برای بیان آگاهی وجود دارد .هر لغت دارای معنی معین و مشخصی است .بعضی لغات گویای
مفاهیمی هستند که در غرب آشنایی کمتری با آنها داریم .برای مثال لغت چیته 40به معنی »محتوی
دل/جان« است یا »واسطهی جتربه« شخص؛ چیت 41به معنی »آگاهی ازلی« است که چیته یکی از
منادهای آن است .توریه 42جتربه آگاهی خالص با مترکز بر تصوری است؛ پوروشه 43جوهر آگاهی است،
چیزی معادل با روح القدس.
در اینجا من از کلمه آگاهی به معنی میدانی استفاده میکنم که متام جتربیات ما را در بر میگیرد.
بدین معنی آگاهی پیش نیاز متام جتربیامتان است ،چه ما بیدار باشیم ،یا در خلسه ،یا در خواب ،یا در
کما ،و یا در هر حالت دیگری .میتوانیم آن را با فیلمی بر پرده مقایسه کنیم .ما میتوانیم فیلمهای
بسیاری بر پرده بنگریم ،اما بدون وجود پرده منیتوانیم هیچ فیلمی را ببینیم.
بدین معنی آگاهی فقط شامل انسانها منیباشد ،بلکه هر موجودی که دارای جتربه است دارای آگاهی
است .هر شخصی که با حیوانات پستاندار دیگر مثل سگها ،گربهها ،یا اسبها ،زمان صرف کرده و انس
گرفته باشد به این نتیجه رسیده است که آنها دارای آگاهی هستند ،چون که »میدانند« که در
اطرافشان چه میگذرد .آنها ماشین های خود کار نیستند .پرنده ها ،مارها ،و ماهی ها هم به نظر دارای

 39زﺑﺎن اﺻﻠﯽ اﯾن ﮐﺗﺎب اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﺳت .م
40 chitta
41 chit
42 turiya
43 purusha

55

آگاهی هستند .چنین مینماید که حشرات ،حلزونها ،و کرمها هم به نوعی از آگاهی برخوردارند .برخی
از محققان اظهار میدارند که حتی گیاهان دارای نوعی آگاهی هستند.
یک خصوصیت مهم موجودات آگاه توانایی آنها در ساخنت »تصویرهای درونی« از جهان جتربیاتشان
است .هرچه آگاهی موجود بیشتر باشد تصویرهای درونی او پیچیدهتر میشوند .به احتمال قوی یک
کرم تصویر نسبتاً سادهای از واقعیت دارد ،اما تصویر یک سگ به مقدار قابل توجهی پیچیدهتر است .در
انسانها شبکه عصبی تا نقطهای تکامل یافته است که تصویرهای درونی ما از واقعیت به حدی پیش
رفتهاند که شامل خود یا »تصویر ساز« در تصویر میشوند .این آغاز آگاهی خودبازتاب است .ما نه تنها
دنیای برونی و درونیمان را جتربه میکنیم ،بلکه از وجود خود در دنیا آگاهیم و میدانیم که میدانیم.
ظهور آگاهی خودبازتاب تا حدی به توسعه زبان وابسته بود .زبان به انسانها اجازه داد تا به گونهی
گسترده و کاملتری با هم گفتوگو کنند .ما حتی توانستیم که توجهمان را جلب کیفیتهای انتزاعی و
فرضی جتربیامتان کنیم ،بدینگونه توانستیم »جتربه شده« را از »جتربهکننده« )خویشنت( جدا سازیم.
تفکیکی که همانگونه که در فصل دوازدهم خواهیم دید دارای موانع و مزیتهایی است.
توسعه زبان به مبادله اطالعات بین افراد اجنامید .به جای آموزش همه چیز از آغاز ،یک شخص
میتوانست از شکستها یا موفقیتهای دیگران بیآموزد .با نقاشی و خط توانستیم اطالعات را فرای زمان
انتقال دهیم .پدیدهی خط و نقاشی همانند پدیدهی تولید مثل جنسی در تکامل پراهمیت بود ،چرا که
مانند نوعی تولید مثل و انتقال اطالعات در تکسلولیها بوده است .بعدها اختراع چاپ و پیشرفتهای
اخیر ماشینهای فتوکپی ،کامپیوترها ،و ارتباطات عالی ،نقشهای عمدهای در سرعت گرفنت تکامل
متدنها دارند.
مرور کوتاه مان از سیر تکامل بر این سیاره ،ما را به زمان حال میرساند .ناگهان در یک چشم بر هم
زدن از زمان تکاملی موجود جدیدی ظهور کرده است ،موجودی که از موجودیت خود آگاه است و
میتواند با استعداد هیبتانگیزی بر تکامل خود و محیطش اثر گذارد.
این فراوردهی میلیاردها سال تکامل ،چیزی است شگفتانگیز .هر کدام از ما از چندین سپتلیون امت
که در سیستمهای کاملی از صدها تریلیون سلول آراسته شدهاند به وجود آمدهایم تا دنیای اطرافمان،
افکارمان ،احساسات ،و خواستههایمان را جتربه کنیم .ما میتوانیم جتربیات خود را از طریق کالم و سایر
راهها به دیگران ابالغ کنیم .میتوانیم که آیندههای متناوبی را تصور کرده و با انتخابهای خود آنها را
میسر کنیم .حتی میتوانیم با تخیل» ،غیرممکن« را بپرورانیم .یا میتوانیم که به کل تاریخ تکامل نظر
انداخته و در شگفت مراحلی باشیم که قدم به قدم من و تو را به وجود آورده است .و در حیرت مزرعه
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ها ،اتومبیل ها ،کامپیوترها ،انسانی که بر ماه قدم می زند ،تاج محل ،کنسرت امپراطور ،و یا فرضیهی
نسبیت باشیم.
اگر کسی  ۴میلیارد سال پیش زمین را نظاره میکرد ،آیا هرگز میتوانست حدس بزند که آن منظره
آتشفشانی ،اقیانوسهای اولیه ،و مخلوط عجیب گازهای ماقبل تاریخ ،سراجنام به پیدایش چنین موجود
پیچیده و بعیدی مثل انسان میاجنامد؟ اگر به او میگفتیم آیا میتوانست باور کند؟
اکنون اگر کسی به ما بگوید که در  ۴میلیارد سال آیندهی تکامل چه پیش خواهد آمد ،آیا میتوانیم
باور کنیم؟ آیا آینده آنقدر بعید است که ما در آغاز آفرینش بودهایم؟ چه پیشرفتهای غیرقابل تصور در
انتظارمان است ،نه فقط در هزاران میلیون سال بلکه فقط در یک میلیون سال آینده؟
و چند هزار سال آینده؟ حتی چند صد سال آینده؟ در کدام مسیر محتمل روانه ایم؟ نگاهی به
روندها و طرح ها در فرایندهای تکاملی به ما کلیدهای مهمی برای شناخت سرنوشت انسانیت خواهد
داد.
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فصل پنجم
نظم پنهان در تکامل
فراخوانده شده با نیروی مهر ،ذرات دنیا همدیگر را میجویند ،تا جهان زاده شود.
تیلهارد دو شاردان
اگر چند قدم عقبتر رفته و به متام تصویر تکامل بنگریم ،چندین طرح پدیدار میشوند .یکی از
اولین چیزهایی که متوجه میشویم وجود صفاتی در دنیا است که در آغاز آفرینش هیچ ردپایی از آنها
دیده منیشد .بالفاصله بعد از انفجار عظیم فقط انرژی خالص وجود داشت .از انرژی نظام جدیدی
برخاست :ماده .برای مدتی ازلی ماده بیجان بود .اما سراجنام نظامی جدید ظهور کرد :حیات .حیات
رشد و پیشرفت کرد و شکوفا شد و از درون آن نظام جدیدی برخاست :آگاهی خودبازتاب.
هرکدام از نظامهای جدید هستی منودار گام عظیمی به جلو در فرایند تکاملی هستند که با خود
ویژگیهای نوینی را به همراه آورده که در مرحلهی ماقبل بعید یا کالً غیر قابل تصور میبود .هر هستی
نوین و کامل بیش از مجموع اجزائش بوده که وجود او را توسط اجزاء سازندهاش منیتوان پیشگویی کرد.
این روند را در پیشروی انرژی به ماده ،حیات ،و خودآگاهی میبینیم .ریاضیات ،برای مثال برای
تعریف کردن تابش الکترومغناطیسی انرژی بسنده است ،منیتواند به راحتی رفتار و حرکات مولکولها را
پیشگویی کند؛ این قلمرو دانش شیمی است .همینطور دانش شیمی منیتواند اصول حیات و موجودات
زنده را پیشگویی کند .دانش زیستشناسی منیتواند جتربهی بیداری را شرح دهد .هر کدام از این
سطوح ،پدیدهای نو در صحنهی تکاملی یا نظامی نوپدید 44در هستی میباشند.

44 emergent order
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ظﮭﻮر ﻧﻈﺎم

ﺳﻄﺢ واﺑﺴﺘﮥ ﭘﮋوھﺶ و ادراک

ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ

 .4آﮔﺎھﯽ ﺧﻮدﺑﺎزﺗﺎب

اﻧﺴﺎن )ﻧﮭﻨﮓ و دﻟﻔﯿﻦ ھﺎ؟(

 .3ﺣﯿﺎت

ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﺳﻠﻮل ﺑﺎ ھﺴﺘﮫ
ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ/ﺟﻠﺒﮏ ھﺎ

 .2ﻣﺎده

ﻣﺎﮐﺮو ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎ
ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎ
اﺗﻢ ھﺎ

 .1اﻧﺮژی

اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﯽ
)ﻧﻮر(

ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ درھﻤﺘﺎﻓﺘﮕﯽ

روان ﺷﻨﺎﺳﯽ
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ
ﺷﯿﻤﯽ

 .0ﺗﮭﯽ

ﻓﯿﺰﯾﮏ
رﯾﺎﺿﯿﺎت

ﻋﺮﻓﺎن؟

جدول  :۲نظامهای نو پدید تکامل و زمینههای وابستهی پژوهش در سطحهای متفاوت تکاملی
در عین حال قوانین سطح پایینتر هنوز معتبر هستد .عناصر اولیه در یک سلول از قوانین فیزیک
تابعیت میکنند ،امتها طبق قوانین شیمی رفتار میکنند ،و ماکرومولکولها نقش خود را بدانگونه که
زیستشناسان مولکولی انتظار دارند ایفا میکنند .هر نظم جدید شامل نظامهای ماقبل خود میشود؛
هیچ چیزی از بین منیرود .اما چیزی نو به وجود میآید ،و پدیدهی جدید بازآور رفتارهای نوینی است که
خواهان سطح جدیدی از ادراک و تعریف است.
برای علوم غربی گاهی سخن گفنت دربارهی نظام نو پدید در هستی مشکل است .دلیلش عادتی
است که دانش غرب برای شناخت جهان به کار برده است و آن شکافنت پدیدهها و فرایندها به واحدهای
کوچکتر است .راهی که رویکرد کاهشگر 45نامیده شده است .گرچه این روش در زمینههایی مانند
شیمی ،فیزیک ،مهندسی ،یا برنامهریزی کامپیوتری ،با ارزش است ،در شناخت کیفیتهای نوپدیدِ کل
سیستم بیفایده است.
روش کاهشگر استدالل میکند که میتوان پدیدهی آگاهی را توسط رویدادهای عصبی در مغز توضیح
داد ،و حیات را توسط شیمی آلی .ولی فرجام عقالنی این استدالل ،در دام خودساختهی خود گیر
میکند ،که میگوید آگاهی »چیزی نیست« به جز اثرات انبوه شبکات درهم بافته شده از ده میلیارد
سلول عصبی .سلول عصبی چیزی نیست به جز توده عظیمی از ماکرومولکولها؛ ماکرومولکول چیزی
نیست به جز چند میلیون امت صف کشیده؛ و امت چیزی نیست به جز هستهای که توسط ابری از
45 reductionist approach
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الکترونهای چرخان پوشیده شده است .که آنها هم چیزی نیستند به غیر از ارزش آیگن 46در تابع
احتمالی که معادله موجی خوانده شده است .و »ارزش آیگن در تابع احتمالی« چه هست؟ هیچ چیز به
غیر از الگویی که توسط افکار انسانی در تالشی برای فهمیدن معانی نتایج آزمایشهای خاصی از فیزیک
ساخته شده است .این استدالل دور کامل خودش را سیر کرده ،چرا که مگر افکار انسانی و قوّهی ذهنی
او که خالقیت و معناسازی را در بر میگیرد ،چیزی به غیر از کاربرد چند میلیارد سلول مغزی نیست؟
آگاهی با مجموعهای از سلولها متمایز است ،همانطور که حیات با مجموعهای از امتها .آگاهی
چیزی بیشتر از مجموعهی سلولهاست ،همانگونه که حیات چیزی بیش از مجموعهی امتها است .به
جای این استدالل که آگاهی فقط نتیجهی عملیات مغزی است میتوانیم نوع دید دیگری را در نظر
بگیریم .از آنجایی که آگاهی از حیات به میان آمده است ،میتوانیم بگوییم که آگاهی در ذات حیات
نهفته بوده است .همچنان حیات که از مواد بیجان به وجود آمده ،در ماده نهفته بوده است .شاید
وجود بالقوّهی هر نظم جدید همیشه وجود داشته و فقط منتظر موقعیتهای خاصی برای آشکار شدن
است.
این موقعیتها چه میتوانند باشند؟ به نظر میرسد که قسمتی از پاسخ افزایش پیدرپیِ
درهمتافتگی 47است.

درهمتافتگی در حال تکامل
کلمه »درهمتافته« فقط به معنی دارای اجزاء بسیار نیست .این کلمه میرساند که اجزاء مختلف به هم
وابستهاند و در هم پیچیدهاند .درنظریه سیستمهای معاصر ،درهمتافتگی گاهی به مقدار شمارههای
روابط بین اجزاء مختلف یک سیستم تعریف شده است.
به نظر میرسد که درهمتافتگی دارای سه مشخصه اساسی است:
مقدار /تنوع :نظام یا سیستم دارای مقدار هنگفتی از عناصر متنوع است.
سازمان یافتگی :اجزاء مختلف در ساختارهایی که به هم وابستهاند سازمان یافتهاند.
پیوستگی :اجزاء ساختمان توسط پیوندهای فیزیکی ،مبادالت انرژی ،یا نوعی ارتباط ،به هم متصلاند.
اینگونه پیوستگیها ،سازنده و نگهدارندهی روابطها و سازماندهندهی فعالیتها در نظام است.
46 eigen value
47 complexity
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به عبارتی دیگر برای این که چیزی درهمتافته نامیده شود باید که از عناصر مختلفی ساخته شده ،و
به گونهای مشخص سازمان یافته ،و دارای پیوستگی کافی برای فعل و انفعاالتی باشد .برای ادراک روشن
تر این مطلب اجازه دهید که نگاهی به این مشخصات در دورهی تکاملی افکنیم.
مقدار /تنوع :باکتری اشریکیا کوالی 48که در رودهی انسان زیست میکند یکی از سادهترین انواع
زندگی است .اما فقط یک دانه از این سلولها شامل  ۴مولکول  ،DNAحدود  ۴۰۰،۰۰۰مولکول
 ،RNAیک میلیون مولکول پروتئین ،و  ۵۰۰میلیون مولکولهای کوچکتر آلی است .تنوع در نظام
پیچیدهای ،مانند بدن انسان نیز آشکار است ،که دارای انواع گوناگون سلولها است )مانند سلولهای
جگر ،مغز ،پوست ،خون ،استخوان و غیره(.
ظهور سطح جدیدی در مرحله تکاملی مستلزم وجود تعداد قطعی از اجزاء اساسی آن است .اجزاء
اساسی یک سلول زنده امتهایش هستند )واحدهای ثابت ماده( .در هر سلول اِشِریکیا کوالی حدود
۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰امت وجود دارد )در خط ریاضی به صورت  ۴×۱۰۱۰نوشته میشود ،که  ۱۰۱۰به
معنی ده به توان ده یعنی شماره  ۱و ده تا صفر به دنبالش است( .سلولهای پیچیدهی دیگر مانند سلول
عضله ممکن است که دارای  ۱۰۱۲امت باشد ،و برخی از آمیبهای بزرگتر ،ممکن است تا حد  ۱۰۱۵امت
داشته باشند .از سوی دیگر سلولهای کمتری مییابیم که از  ۱۰۱۰کمتر امت داشته باشند ،و هیچ نوع
حیاتی با کمتر از ) ۱۰۸یا صد میلیون( امت یافت نشده است .به نظر میرسد که شمارهی مطلقی در
آستانهی حیات وجود دارد که زیر آن زندگی آمادهی ظهور نیست.
آستانهی مشابهی برای ظهور آگاهیخودبازتاب به چشم میخورد .به طور میانگین مغز انسان دارای
حدود  ۱۰۱۱سلول عصبی است ،که  ۱۰۱۰آن در الیه خارجی

مغز49

موجود است ،ناحیهای که با

فرایندهای فکری سروکار دارد .مغزهایی که الیهی خارجیشان دارای  ۱۰۹یا مقدار کمتری از سلولهای
عصبی باشد ،مانند مغز سگها ،پدیدهی خودآگاهی را نشان منیدهند.
به نظر میرسد که  ۱۰۱۰واحد یک نوع »شمارهی جادویی« است ،مقدار واحدهایی که برای ظهور
نظام جدیدی از هستی الزم است .اگر مقدار مجموعهی عناصر بسیار کمتر از این شماره باشد میدان
کافی برای سازمان دادن و ایجاد روابط درهمتافتهی مورد نیاز برای ظهور سطح جدیدی از نظام وجود
ندارد.

48 Escherichia coli
49 cortex
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سازمان یافتگی :یک ماکرومولکول مانند پروتئین ،مجموعهی اتفاقی از یک تودهی امت نیست.
بلکه امتها در ساختاری مشخص سازمان یافتهاند ،طوری که تغییر مکان فقط یک امت میتواند صفات و
خواص مولکول را به کلی تغییر دهد .میلیونها ماکرومولکول که یک سلول زنده را میسازند به صورت
ارگانلها )یا ارگان سلولها( سازمان یافته میشوند ،که خود جوری منظم شدهاند تا با یکدیگر در
زمانها و با هدفهای خاصی عمل کنند ،و کالً فعالیتشان را طوری هماهنگ کردهاند که
زیستشناسان فقط اخیراً به معنای آن پی میبرند.
بدن ما هم مجموعهی سازمانیافتهای از سلولها و ارگانها است .در هر کدام از ما حدود ۱۰۱۴
سلول زنده وجود دارد که شامل  ۵× ۱۰۲۵امت است .متام ذرّات جسم ما در سازمان مشخصی جا یافته-
اند تا نتیجهی آن یک انسان باشد نه یک ظرف آبگوشت.
پیوستگی :جریان بین ماده ،انرژی ،و اطالعات ،بین اجزاء و زیر نظامها برای پیدایش درهمتافتگی
چیزی حیاتی است .رد و بدل کردن اطالعات موضوعی است که در بحثهای بعدی بسیار مهم خواهد
بود ،پس اجازه دهید که ببینیم این پدیده در سطوح مختلف چگونه آشکار میشود.
در سطح امتی ،ذرّات اطالعات اساسی درباره شارژ ،چرخش ،و مکانشان ،توسط نیروهای ابتدایی
فیزیکی )مانند نیروی جاذبه ،نیروی الکترومغناطیسی ،و نیروی قوی و ضعیف هستهای( رد و بدل
میکنند .برای مثال اگر دو ذرّه حالت الکترواستاتیک دفعی را جتربه کنند میتوانیم بگوییم که اطالعات
دریافت شده داللت بر شارژ مشابه شان دارد.
چند پله باالتر در نردبان تکاملی ماکرومولکولهای پیچیده اطالعاتی در مورد شکل و ساختارشان رد
و بدل میکنند ،به گونهای که در پیچ و خم یکدیگر مانند دست و دستکش جا میگیرند.
در سلولهای سادهی زنده اطالعات از طریق تکثیر شدن بدون عمل جنسی انتقال داده میشود.
تولید مثل جنسی پیشرفت تکاملی بوده است که اجازه داد اطالعات ژنتیکی از دو سلول والدین به یک
سلول جدید انتقال داده شود ،و بدینوسیله مقدار اطالعاتی که از یک نسل به نسل دیگر منتقل میشود
افزایش یافت.
در موجودات ساده اطالعات عمدتاً توسط پیامهای شیمیایی رد و بدل میشوند ،مانند هورمونها که
پیامها را از یک ناحیه بدن به ناحیه دیگر میرسانند ،یا فِرومونها) 50مواد شیمیایی که در محیط رها
میشوند( اطالعات را به موجودات دیگر میرساند )مانند مواد جلب جنسی بیدها که در هوا رها می
شود ،یا بوی ردِ پای مورچهها( .در موجودات پیچیدهتر روشهای سریعتر و قابل انعطافتری از تبادل
50 pheromone
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اطالعات جا گرفتهاند ،مانند ارسال پیام ها توسط امواج الکتریکی در رشته اعصاب .در جوامع انسانی
انواع گفتوگو بین انسانها یافت میشود ،از سخن گفنت گرفته تا نوشنت ،هنر ،موسیقی ،و شبکههای
اخیر اینترنتی.
خالصه به نظر میرسد که یکی از گرایشهای اصلی تکامل ،افزایش پی در پی در همتافتگی است:
واحدهای تنها دور هم جمع شده و گروههای بزرگ و بزرگتری را بوجود میآورند که با رشدشان
سازماندهی و نظم ساختارشان افزایش مییابد و اجزاء مختلف سازمان ،روابط گوناگونی با هم ایجاد
میکنند.
اما درهمتافتگی نه فقط یک گرایش در تکامل بلکه پیش نیاز ظهور سطحی جدید است .تنها
هنگامی که انرژی به گونهی خاصی سازمان یافت ماده پدیدار شد ،و فقط هنگامی که واحدهای
بسیاری از ماده به هم پیوستند و نظم خاصی در آنها سازمان یافت ،حیات توانست ظهور کند ،و تنها
هنگامی که سلولهای زنده به سازمانیافتگی خاصی رسیدند آگاهی آشکار شد.
نظم و بینظمی
گرایش تکاملی به سوی افزایش درهمتافتگی و سازمانیافتگی ممکن است به نظر برخالف یکی از قوانین
جاافتادهی فیزیک یعنی قانون دوم ترمودینامیک باشد .این قانون میگوید که جهان کالً در گرایشی به
سوی بینظمی در حرکت است.
بنابر قانون دوم ترمودینامیک در هر تبدیل انرژی مقدار »انرژی آزاد« یعنی انرژی قابل استفاده برای
اجنام کار تقلیل مییابد .برای مثال با سوزاندن یک تکه چوب انرژی که بین پیوندهای مولکولهای
گوناگون وجود دارد به انرژی حرارتی تبدیل میشود .مقداری از این انرژی را برای اجنام کار ،مثالً برای
به کار انداخنت موتور بخار میتوان استفاده کرد .اما هرگز منیتوانیم آن تکه چوب را دوباره بسوزانیم؛
مقدار انرژی آزاد کاهش یافته است .با مخلوط کردن خاکستر ،دود ،و حرارت هم منیتوانیم چوب
بسازیم.
فیزیکدانان مقدار انرژی تلفشده در یک سیستم ،یعنی انرژی که دیگر برای اجنام کار موجود
نیست را انتروپی 51میخوانند .وقتی که انرژی آزاد کم میشود ،انتروپی افزایش مییابد.

51 entropy
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انتروپی منودار مقدار بینظمی در یک سیستم است .وقتی که مقدار انتروپی در حداقل است ،مقدار
نظم درونی سیستم در حداکثر است .با افزایش انتروپی ،سیستم بینظمتر میشود .بنابراین قانون دوم
ترمودینامیک میرساند که بعد از تبادل انرژی ،بینظمی داخل سیستم افزایش مییابد.
برای یک مثال ساده ،یک قطره جوهر را در ظرفی از آب تصور کنید .با پخش شدن جوهر
مولکولهای آن از حالت جمعشده و سازمانیافته به حالت توزیع بیسازمان میرسند .برای ناظر غیر
فیزیکدان جوهری که به طور یکسان در آب مخلوط شده ممکن است با نظمترین حالت به نظر رسد .اما
برای یک فیزیکدان یا ریاضیدان بیشترین نظم در حالتی وجود دارد که موقعیت مولکولهای جوهر را
بتوان تشخیص داد ،یعنی هنگامی که متام مولکولهای جوهر در یک قطره جا گرفتهاند .با پخش شدن
جوهر و توزیع تصادفی مولکولها ،نظم کاهش یافته و انتروپی افزایش مییابد.
یکی از نتایج مهم قانون دوم ترمودینامیک غیرقابل بازگشت بودن فرایند است .سیستمها ناگهان
نظم منییابند .اگر مخلوط جوهر و آب را به حال خود بگذاریم ،قطرهی جوهر خود به خود جمع منیشود.
چونکه این قانون شامل متام نظامهای فیزیکی است ،در نتیجه انتروپی جهان کالً میباید در حال افزایش
باشد .به گفتهی دیگر نظم در جهان مادی دائماً در حال تقلیل است.
اما حیات روندی متقایر را نشان میدهد .نظامهای زنده نظم باالیی دارند .هر موجود زندهای از
کوچکترین باکتری گرفته تا نهنگ آبیرنگ ،اجتماع منظمی از ماده و انرژی است .در طی زمان،
سیستمهای زنده نه فقط از نظم و سازماندهی درونی سطح باالیی نگهداری میکنند ،بلکه با رشد و
توسعه خود نظمهای جدیدی میسازند .به نظر میرسد که زندگی به سوی نظم بیشتر در حرکت است
نه بینظمی .اما بنا بر قانون دوم ترمودینامیک انتروپی سیستمها ،مانند بدن ما در حال افزایش است و
سراجنام ما میباید به سوپ ماقبل تاریخ تبدیل شویم .آیا زندگی به گونهای در تناقض با قانونی پایهای و
جهانی فیزیک است؟
جواب خیر است ،چونکه قانون دوم ترمودینامیک فقط در مورد سیستمهای بسته صدق میکند.
سیستمهایی که که از محیطشان جدا شده و هیچ جریانی از ماده یا انرژی از داخل یا به خارج سیستم
وجود ندارد) .مثالی از سیستم بسته ظرفی است با پوشش خارجی وکامالً عایق شده به گونهای که
هیچگونه موج ،صدا ،نور ،میدان مغناطیسی ،اشعه  ،xیا هر نوع دیگر انرژی نتواند در آن نفوذ کند(.
اما سیستمهای زنده باز هستند و دائماً در حال رد و بدل کردن ماده و انرژی با محیط خود می
باشند .وقتی که یک موجود و محیطش را به عنوان سیستم واحدی در نظر بگیریم قانون دوم
ترمودینامیک هنوز پایدار است ،چون که عمالً ما سیستم بستهای را در نظر داریم .باکتریی که درظرف
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سربستهای زندگی میکنند کاهشی در انتروپی نشان میدهد )یعنی نظم درونیاش افزایش مییابد(،
گرچه کل انتروپی باکتری و ظرف افزایش یافته است.
اگر موجودات زنده را به تنهایی در نظر بگیریم ،آنها از نظم درونی خود به قیمت نظم محیطشان
نگهداری میکنند .به گفته ادوین شرودینگر» :آنچه موجودات تغذیه میکنند انتروپی منفی است ،چون
که زندگان مدام نظم را از محیطشان میبلعند «.به عبارتی دیگر موجودات زنده انتروپی را به
محیطشان صادر میکنند .این صادرات میتواند توسط مدفوع که مادهای با نظم کمتری است ،یا
حرارت اجنام گیرد )انرژی حرارتی از ارتعاشات تصادفی مولکولها که دارای انتروپی باالیی هستند به
وجود میآید( .اثر کلی این است که کاهش انتروپی محلی در رابطه با موجودات زنده ،توسط افزایش
انتروپی در محیط پرداخت میشود.
حتی اگر فرایندهای زنده با قانون دوم ترمودینامیک در تضاد نباشند ،این سؤال باقی میماند که چرا
موجودات زنده سطح باالیی از نظم درونی را سازمان داده و نگهداری میکنند .چرا دستهای از امتها در
تغایر با روند جهان رفتار میکنند؟ حقیقتاً اگر متام فرایندهای تکاملی رو به سوی افزایش نظم دارند ،چرا
این مراحل در جهانی واقع میشوند که کالً به سوی بینظمی روان است؟
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اﺟزاء اوﻟﯾﮫ ﺑﺎ ھم
ﻣﺧﻠوط ﺷده ﺗﺎ
اﺗمھﺎ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﻧد
اﺗمھﺎ ﺑﺎ ھم ﺗرﮐﯾب ﺷده ﺗﺎ
ﻣوﻟﮑولھﺎ ﺑﮫ وﺟود آﻣدﻧد
ﻣوﻟﮑولھﺎ ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳﺗﻧد ﺗﺎ
ﺳﻠولھﺎی ﺳﺎده ﺑﮫ وﺟود آﻣدﻧد
ﺳﻠولھﺎی ﺳﺎده ﺑﺎ ھم ﺗرﮐﯾب ﺷدﻧد ﺗﺎ
ﺳﻠولھﺎی ﭘﯾﭼﯾده ﺑﮫ وﺟود آﻣدﻧد
ﺳﻠولھﺎی ﭘﯾﭼﯾده ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳﺗﻧد ﺗﺎ
ﺑﺎﻓتھﺎ و اﻋﺿﺎء ﻣوﺟودات ﭘدﯾد
آﻣدﻧد
از ﺗرﮐﯾب اﻋﺿﺎء ﮔوﻧﺎﮔون
ﻣوﺟودات ﺧود آﮔﺎه ﺧﻠق ﺷدﻧد

تصویر  :۲تکامل ،جمع آوری مترقی واحدها در نظامهای عظیمتر
نظام خودناظم
برای درازمدت هیچ جواب راضیکنندهی علمی برای این سؤاالت وجود نداشت .اما در سال  ۱۹۷۰ایلیا
پریگوگین ،52فیزیک ـ شیمیدان بلژیکی که در بروکسل و دانشگاه تگزاس کار میکرد به موفقیت
چشمگیری در ادراک ظهور نظم از بینظمی دست یافت .موفقیتی که در سال  ۱۹۷۷جایزه نوبل شیمی
را از آن او ساخت .او متوجه شد که تعدادی از سیستم های فیزیکی و شیمیایی میتوانند سطح باالیی از
نظم را در ساختار فیزیکی خود ساخته و نگهداری کنند ،حتی هنگامی که هیچگونه نظمی از خارج به
آنها معرفی نشده بود.
52 Ilya Prigogine
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یک عکسالعمل خاص شیمیایی که عکسالعمل بلوسوو ـ ژابُتینسکی 53نامیده شده موضوع
حتقیقات بسیاری توسط پریگوگین و همکارانش بوده است .چونکه مثالی عالی از طرحهای سازمانیافته
است که از درون مخلوطی از مواد همگون برمیخیزد .در این آزمایش مقدار معینی از چهار ماده
شیمیایی )اسید مالونیک ،سریم سولفات ،پتاسیوم برمات ،و اسید سولفوریک (54با غلظت مشخصی
با هم مخلوط شده و در ظرفی کم عمق قرار داده میشوند .در مدت چند دقیقه دایرههای هم مرکز با
موجهای حلزونی پدید میآیند که در ظرف پخش شده و این طرحها برای چندین ساعت ادامه مییابند.
مراحل شیمیایی که در این عکسالعملها دیده میشوند کاتالیز متقابل نام دارد ،یعنی نتیجه یک
مرحله به عنوان کاتالیزگر مراحل بعدی عمل میکند .در نتیجه عکسالعملها مکرراً تکرار میشوند که به
پیدایش طرحهای مشخصی میاجنامد .ظهور نظم در طرحها منودار کاهش انتروپی در ظرف است ،که
توسط صدور انتروپی به محیط اطراف امکانپذیر میشود .اما مقدار کل انتروپی متام سیستم )ظرف و
محیط اطراف آن( همانگونه که توسط قانون دوم ترمودینامیک پیشگویی شده افزایش مییابد.
پریگوگین چنین فرایندهای خود ـ ناظم را ساختارهای پراکنده 55میخوانَد چرا که انتروپی حاصل
همیشه به محیط پخش میشود .از ساختارهای پراکنده همیشه انتروپی حاصل میشود ،اما توسط فعل و
انفعاالت پی در پی با محیط انتروپی از دست میرود .وقتی که ماده و انرژی وارد سیستم میشوند،
انتروپی )غالباً به صورت حرارت( و محصوالت ثانوی از سیستم دفع میشوند ،فرایندی که می توانیم
»متابولیزم« یا سوخت وساز سیستم بنامیم.
حتقیقات پریگوگین و همکارانش نشان داده است که سه موقعیت برای شکل گرفنت ساختار پراکنده
الزم است:
باز بودن :ماده و انرژی باید بتوانند بین سیستم و محیط جریان داشته باشند.
دوری از تعادل :فقط هنگامی که سیستم از حالت تعادل ترمودینامیکی دور است ،خود ـ
سازماندهی میتواند ایستادگی کند .در نزدیکی به تعادل سیستم مانند نظامهای فیزیکی دیگر رفتار
میکند ــ یعنی با افزایش انتروپی.
خودـ تقویتی :عناصر خاصی در سیستم باعث تولید عناصر جدیدی از نوع خود میشوند ،یعنی
عناصر میتوانند تولید مثل کنند.
53 Belousov-Zhabotinsky
54 Malonic acid, a sulfate of cerium, potassium bromated, sulfuric acid
55 Dissipative Structures
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اگر جریان ماده و انرژی درساختار پراکندهای نوسان داشته باشد ،تا وقتی که نوسان به حدّ خاصی
باشد نظم درونی سیستم حفظ میشود .سیستم حتی میتواند مقداری آسیب فیزیکی را حتمل کند و
توسط سرشت خود ـ سازماندهیاش مرمت شود .اما گر نوسانها از حدّی بیشتر شوند ،کل سیستم به
سوی بیثباتی رانده میشود.
یکی از مشخصات دوران انتقال ،زمان آشفتگی شایانی در سیستم است .دورانی که با حداکثر
جریان ماده و انرژی در سیستم و حداکثر پراکندگی انتروپی در محیط برابر است .یکی از نتایج این فرایند
میتواند فروپاشی سیستم باشد .اما اگر سیستم بتواند که از دورهی آشفتگی بگذرد ،سازماندهی نو و
سطح جدیدی از ثبات ظهور خواهد کرد .به گفتهی دیگر سیستم پراکنده دارای قابلیت تکامل یافنت
است.
ساختارهای پراکنده در تکامل
رفتار ساختارهای پراکنده خیلی مشابه رفتار سیستمهای زنده است .پریگوگین نشان داد که حیات نه
تنها کتمانی در جهانی که به بینظمی میگراید نیست ،بلکه حتی توسط اصول ساختارهای پراکنده قابل
پیشگویی است .و نتیجه گرفت که» :حیات دیگر به عنوان جزیرهای از مقاومت در برابر قانون دوم
ترمودینامیک دیده منیشود  ...بلکه اکنون پیآمدی عقالنی از قوانین عمومی فیزیک شمرده میشود ...
که اجازه میدهد از جریان ماده و انرژی نظامهایی سازمانیافته و کارا در سیستمهای باز ساخته شده و از
آنها نگهداری شود«.
نظامهای زیستی هماکنون مترکز اصلی حتقیقات در این زمینهاند .پدیدههایی مانند رشد گیاهان،
باززایی دوباره اعضاء بدن در موجودات ساده ،طرحهای حتریک شدن سلولهای عصبی ،و بسیاری از
فرایندهای شیمی ـ زیستی را اکنون میتوان توسط اصولهای ساختارهای پراکنده دریافت .این تئوری از
گروههای اجتماعی گرفته ،مانند کندوی زنبور ،یا کپکهای چسبناک ،تا داد و ستد اقتصادی انسانها
و جامعه مدنی ،تا نظامهای اکولوژیکی ،و حتی سیاره ما گایا ،مورد استفاده قرار گرفته است .حتی می-
توان از این تئوری در مورد تکامل نیز استفاده کرد .اریک یانش 56در کتاب خود »جهان خودسازمان
ده «57نشان داده که روند تکامل به سوی افزایش درهمتافتگی را میتوان در هر مرحله به عنوان اثری از
ساختارهای پراکنده درک کرد.
56 Eric Jantsch
57 Self-Organizing Universe
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همانگونه که ذکر شد نوسانهای مفرط در ساختارهای پراکنده میتواند به ظهور سطح جدیدی از
سازماندهی بیاجنامد .شرط تکاملی حاکی از دورهای از بیثباتی یا بحران ناشی شده از نوسانات است.
در این شرایط موجودات میباید که خود را به محیطی متفاوت تطبیق دهند ،شاید به سطحی عالیتر از
سازماندهی برسند ،یا به کلی از بین بروند.
یکی از بحرانها یا نوسانهای اولیه که در آغاز حیات رخ داد ،احتماالً هنگامی بود که مقدار
مولکولهای مرکب که سلولهای اولیه از آنها تغذیه میکردند به صورت هنگفتی تقلیل یافت .در
جهان عمالً بحران غذایی به وجود آمد .پاسخ به این بحران پیدایش فتوسنتزیز بود ،قابلیت تغذیه مستقیم
از نور خورشید.
فتوسنتز باعث تولید اکسیژن شد .بعد از  ۱.۵میلیارد سال ،با انباشته شدن اکسیژن در جوّ ،بحران
دیگری به وجود آمد :بحران سم و آلودگی .پاسخ به این بحران به وجود آمدن سلولهایی بود که اکسیژن
را تنفس میکردند.
بعدها سلولها پیچیدهتر شده و رشد جسمیشان پاسخگوی نیازشان برای جذب غذا با سرعت
کافی برای تغذیه نبود .پاسخ تکاملی در این هنگام آفرینش موجودات چندسلولی بود.
اگر اکنون به نوع بشر از دید ساختارهای پراکنده بنگریم میتوانیم دو مشخصه اصلی از نوسانهای
عمده را بازشناسیم :افزایش جریان ماده و انرژی به اضافه مقدار باالی انتروپی .مصرف ما از مواد و انرژی
به حد بیسابقهای رسیده است با پیآمدهایی مانند کمیابی یا تهیسازی منابع .در عین حال انتروپی تولید
شده توسط انسانها ناگهان از کمان رها شده و بینظمی بیسابقهای در جوامع انسانی و در محیط
زیست حاصل گردیده است.
انسان با شتاب به سوی نقطهی حتول در حرکت است .و دو پیآمد ممکن وجود دارند :فروپاشی یا
فرارسیدگی .اگر نتوانیم خود را با فشارهای وارد شده تطبیق دهیم ،جامعه انسانی میتواند از هم فرو
پاشد .اگر بتوانیم خود را سازگار کنیم ،ممکن است بتوانیم که به سطح جدیدی در جامعه فرا رسیم .اما
یک حقیقت آشکار است :سرعت حتوالت در حال افزایش است و هر کدام از این راهها را که انتخاب
کنیم دگرگونیهای عظیم در دوردست نیستند.
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فصل ششم
سرعت گیری گام تکامل
ملکه گفت» :چه کشورکُندی!«
»حاال نگاه کن ،برای این که در یک نقطه مبونی باید تا اونجا که میتونی بدوی.
اگر بخواهی که به جای دیگری برسی باید حد کم سرعتت را دو برابر کنی«.
آلیس در آئینه
لوئیس کارول
امروز صحبت از گذر سریع زندگی موضوعی همگانی شده است .بسیاری از ما با دلتنگی زندگی پدر
و مادربزرگهایمان را به یاد میآوریم که میشد زمان را به آسودگی صرف کرد .اما سرعت گرفنت زمان
پدیدهی جدیدی نیست .این داستان از  ۱۵میلیارد سال پیش یا از ابتدای آفرینش آغاز شده است.
در تکامل هر پیشرفت جدید بر پایهی دستیابیهای پیشین بنا شده است) .برای مثال تکامل
ماکرومولکولهای پیچیده از خواص و ویژگیهای مولکولهای ساده مانند آمینو اسید  ،الدهاید ،و آب
بهره برده است (.هر پدیدهی جدید بنیادی برای تکامل شد تا درهمتافتگی عظیمتری به وجود آید .هر
چه بنیاد پدیدهها گستردهتر باشد سرعت توسعه هم بیشتر میشود؛ بدینگونه طرح پرشتابی از رشد و
پیشرفت به وجود آمد.
در نتیجه پیشرفتهای تکاملی در فواصل منظم رخ ندادهاند ،بلکه فواصل بین دوران مختلف کوتاه
و کوتاهتر شدهاند .اما هنگامی که دورهی مورد نظرمان میلیاردها سال است دیدن این متایل مشکل می-
شود .برای دیدن تصویری قابل ملس اجازه دهید که  ۱۵میلیارد سال را در فیلمی که دیدنش یک سال به
طول میاجنامد متراکم کنیم :حماسهی نهایی.
فیلم با انفجار عظیم در شب اول ژانویه آغاز میشود ،امّا صحنهی اول در ظرف یک صد میلیونیم
ثانیه متام میشود .جهان به سرعت سرد شده و بعد از حدود بیست و پنج دقیقه امتهای ثابت شروع به
پیدایش میکنند .تغییر مهم دیگری در روز اول به چشم منیخورد؛ و همینطور در ماه اول .تنها چیزی
که به دید میآید ابرهای در حال بسط گازها است .در ماههای فوریه و مارس ابرهای گازی آرام آرام
متراکم شده و به صورت خوشههای ستارگان و کهکشانها شکل میگیرند .با گذشت هفتهها و ماهها
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گاهی برخی از ستارگان به صورت سوپرنووا منفجر شده و ستارههای جدید از ذرات دیگر به وجود می-
آیند .خورشید و منظومهی شمسی ما بعد از هشت ماه فیلم بر صحنه یعنی در ابتدای ماه سپتامبر به
وجود آمدند.
بعد از پیدایش زمین و به وجود آمدن مولکولهای پیچیده داستان آفرینش کمی سرعت میگیرد .در
طی دو هفته ،یا اوایل ماه اکتبر ،جلبکهای ساده و باکتریها ظهور میکنند .سپس وارد دورهای نسبتاً
آرام میشویم تا باکتریها آهسته آهسته تکامل یافته و فتوسنتز بعد از یک هفته پا به صحنه میگذارد .بعد
از پنج هفته یا اوایل ماه نوامبر امتسفر از اکسیژن اشباع میشود .در ظرف یک هفته سلولهای مرکب با
هستههایی مشخص پدیدار میگردند .تولید مثل جنسی امکانپذیر گشت .این مرحله به شتاب داستامنان
افزود .اکنون اواخر ماه نوامبر است و اکثر فیلم به امتام رسیده است .اما داستان زندگی تازه آغاز شده
است.
اولین موجودات با سلولهای مرکب در اوایل ماه دسامبر پا برصحنه میگذارند ،و اولین موجودات
مهره دار حدود یک هفته بعد از دریا به خشکی میخزند .دایناسورها در هفتهی آخر فیلم زمین را در
سلطه میگیرند ،از کریسمس تا ظهر روز  ۳۰دسامبر ــ سلطنتی طوالنی و اصیل!
اجداد میمون گونهمان در ظهر آخرین روز برای اولینبار پا به صحنه میگذارند ،امّا فقط تا ساعت ۱۱
شب است که قائم و ایستاده شروع به راه رفنت میکنند.
اکنون پس از  ۳۶۵روز و شب از فیلم به مجذوبترین صحنهها میرسیم .زبان و سخنگویی یک
دقیقه و نیم قبل از نیمه شب پدیدار میشود .در نیم دقیقهی آخر کشاورزی آغاز میگردد .بودا در پنج
ثانیه و نیم قبل از امتام فیلم بیدار میشود ،و مسیح یک ثانیه بعد پدیدار میگردد .انقالب صنعتی در نیم
ثانیهی آخر به وقوع میپیوندد ،و جنگ جهانی دوم در مدت زمانی کمتر از یکدهم ثانیه قبل از نیمه
شب اتفاق میافتد.
اکنون ما به آخرین صحنهی فیلم رسیدهایم ،بند انگشتی از  ۱۰۰،۰۰۰مایل فیلم .بقیهی تاریخ
مدرن در یک آن میگذرد ،یک آن به کوتاهی حلظهی آغازینه .امّا تکامل با شتاب هر چه بیشتر پیش
میرود و هیچ متایلی به فرونشسنت نشان منیدهد .ما به هر کجا که میرویم با شتاب روانهایم.
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جهش های تکاملی
اگر طرح حتوالت تکاملی را که چندی پیش مالحظه کردیم ترسیم کنیم ،می بینیم که در شتاب تکاملی،
دوران سریع رشد پس از دورهی آهستهتر پیشرفت از راه میرسد .شتاب تکامل به صورت آرام و
یکنواخت رخ نداده بلکه از یک سری پلههای ناگهانی تشکیل شده است.
اجازه دهید که به فرایندهای بعد از پیدایش ناگهانی امتهای ثابت هیدروژن  ۷۰،۰۰۰سال پس از
انفجار عظیم بنگریم .در طی میلیاردها سال این امتها به آهستگی به سایر عناصر ساده تبدیل شدند.
هرچه تنوع امت ها افرایش یافت ،امکان شکل گرفنت بیشتر امت ها هم ارتقاء یافت .در طی زمان
زمینهسازی برای به وجود آمدن عناصر شتاب یافت تا به نطقهای رسید که عناصر سنگینتر ناگهان در
مدت زمان پانزده دقیقه در قلب ستارههای در حال انفجار پدید آمدند.
یک سری دیگر از شتاب و جهشهای تکاملی در دورهی انتقال ماده به حیات به وقوع پیوست .قبل
از پیدایش ستارهها و منظومههای شمسی ،تنها سیستم تکاملی در سطح امتی و زیرامتی بوده است .با به
وجود آمدن موقعیت سردتر که الزمهی پیدایش مولکولهای مرکب بوده ،پایگاهی برای ساخت و توسعه
سریعتر در مراحل تکاملی فراهم شد .با افزایش مولکولهای مرکب حوزه تکاملی نیز افزایش یافت .پس
ساخت و ساز تکامل شتاب یافت تا اولین باکتریهای ساده ظهور کردند.
در تاریخ زمین این مراحل نسبتاً بهزودی رخ دادند ،یعنی حدود  ۴میلیارد سال پیش .در این وهله
تکامل به صحنهی جدیدی قدم گذاشت :صحنهی حیات .اما نوع حیات در این زمان بسیار ساده بود و
با تنوعی اندک سرعت تکامل دوباره آهسته گشت .پیدایش سلولها با هستهای ساده ،ده تا بیست
برابر پیدایش باکتریها از سوپ ماقبل حیات طول کشید .اما با ظهور سلولهای هستهدار ،زاد و ولد
امکانپذیر گشت که به تنوع و سازگاری بیشتری اجنامید .حوزهی حیات با خلق شدن بیشتر و بیشتر
انواع گوناگون موجودات گسترش یافت و به پیشرفت سریع و سریعتر تکامل اجنامید.
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تصویر  :۳تکامل ،شکل گرفته از یک سری جهشهای انتقالی
تکامل انواع گوناگون حیوانات به احتمال قوی فرایندی متناوب بوده است .نظریهی کالسیک
تکامل زیستی که بر پایه تئوری داروین استوار است ،میگوید که انواع حیات به آهستگی و از طریق
سلسلهی طوالنی از تغییرات جزئی تکامل یافتهاند که در طی میلیونها سال این فرایندها به ظهور انواع
جدید موجودات اجنامید .گرچه اکثر اصول تئوری داروین توسط تعداد بسیاری از دانشمندان قبول شده
است ،برخی از جنبههای تئوری او به تازگی زیر سؤال رفته است .به جای یافنت فسیلهایی که
نشاندهندهی پیشرفتی هموار از یک نوع موجود به نوعی دیگر باشد ،ما مقدار بسیاری فسیل از یک
نوع مییابیم ،به اضافهی مقدار بسیاری فسیل از نوع بعدی و مقدار کمی از انواع مابین .برخی از
تئوریستهای تکاملی مانند استفان جی گُلد 58عقیده دارند که انواع تک موجودات برای مدت
طوالنی از ثبات بهرهمند بودند ،سپس در مدت زمان کوتاهی به تکاملی سریع دست یافتند .این
تغییرات ناگهانی به احتمال قوی واکنشی در برابر حتوالت محیط زیستی بوده است .مدت زمان وقوع
اینگونه پرشهای تکاملی هنوز موضوع بحث و گفتوگو است .امکان دارد این پرشها در طی
 ۵۰،۰۰۰سال اتفاق افتاده باشند ،که در مقایسه با میلیونها سال ،برای تکامل مدت زمان کوتاهی
است .یا در موقعیتهای مناسب امکان دارد که فقط در طی  ۱۰۰۰سال وقوع یافته باشند .در برخی
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موارد پرشهایی در مدت زمان کوتاهتری مالحظه شدهاند؛ چند نوع از پرندگان و بیدهای معاصر در یک
نسل تغییرات عمدهای را پشت سر گذاشتهاند.
با ظهور انسان تکامل از مرحله زیستی به سطح جدیدی رسید :آگاهی خودبازتاب .ما مطمئناً به
عنوان نوع بشر هنوز در حال تکاملیم .تکامل ما گرچه از دید انداز تاریخ سیری بسیار پرشتاب است ،از
دیدگاه بشر و با معیار زمان انسانی جتربهای کند و آهسته است .تا آنجا که میتوان تشخیص داد ما از
نظر جسمی با انسانهای ده هزار سال پیش تفاوت بسیاری نداریم ،اما آنچه که در حال تکامل است و با
شتاب پیشرفت میکند ذهن و تفکر انسان و راههایی است که او از این استعداد استفاده میکند.
خودآگاهی به ما توانایی هدایت کردن سرنوشتمان را داده است .ما در بند مراحل آهسته و طوالنی
آزمایش وخطا نیستیم ،بلکه از حلاظ شخصی و اجتماعی میتوانیم نتیجهی اعمالمان را پیشبینی کرده و
چنان انتخاب کنیم که به سوی مقصد دخلواهمان راهی شویم .در نتیجه تکامل انسانها با جهش
عظیمی به دورهای از پیشرفتهایی غیرمترقبه و با شتاب رسیده است.

شتاب امروز
سرعت تغییر و حتول در بسیاری از زمینههای فعالیت ما چنان باال است که تصور آیندهی ما در پنجاه
سال دیگر را بسیار دشوار میکند ،چه رسد به صد یا هزار سال آینده .تا کنون هیچ موجودی مانند ما
فعاالنه در شتاب دادن تکامل دستکاری نکرده است .در اینجا فقط چند مثال ذکر میکنم:
علوم زیستی :تا قرن هفدهم علم زیستشناسی به آهستگی پیشرفت کرد تا اختراع میکروسکوپ
به اکتشاف سلولها منجر شد .پیشرفتهای دیگر شامل طبقهبندی انواع موجودات ،اکتشاف ویروسها،
و ادراکی از اصول ژنتیک میباشد ،که متام این فعالیتها علم زیستشناسی را به جلو سوق داد .در قرن
بیستم زیستشناسی با توسعه بیوشیمی ،ابزارهای دقیقتر ،میکروسکوپ الکترونی ،و محاسبات
کامپیوتری ،با شتاب هر چه بیشتر پیشرفت کرد .امروزه ما حتی از جزئیات ساختار مولکولی ژنها
نقشهبرداری میکنیم.
اخیراً انسانها از نقش شاهدی بیاثر در عرصه زندگی پا فراتر نهادهاند .در چند دهه اخیر
زیستشناسان تغییر و تعدیل دادن ژن در سلولها را آموختهاند و دری بر خلقت انواعی کامالً جدید از
موجودات گشودهاند .اکنون شکلهای جدید حیات را میتوان طرحریزی کرده و به سرعت خلق کرد.
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از دیدگاه تکاملی این حادثهای بینهایت مهم است .تنها نوآوری قابل مقایسه که توانایی حیات را
برای توسعه گسترش داد ،تولید مثل جنسی در  ۲میلیارد سال پیش بوده است .اما حتی حدود  ۱میلیارد
سال نیاز بود تا این قابلیت به شکوفایی برسد .علم انسان توانسته است که گامی مشابه را در عرض چند
صد سال بردارد.
فیزیک امتی :در سال  ۱۸۰۸شیمیدان بریتانیایی جان دالتون 59متوجه شد که عناصر مختلف
دارای وزن امتی گوناگونی هستند .بعد از اکتشاف الکترونها در سال  ۱۸۹۷متوجه شدیم که امتها
کوچکترین واحد خلقت نیستند و خودشان از اجزاء کوچکتری ساخته شدهاند .تا سال ۱۹۳۰
فیزیکدانان بر معیاری از مدل امتی توافق کردند :هسته امت تشکیل شده از پروتونها و نوترنها هستند ،و
الکترونها در مدارهای مجزا در اطراف هسته می گردند .فیزیک امتی بدینسان متولد شد.
با ساخنت ماشین شتابدهنده امتی دانشمندان پا را دیگر بار از تنها شاهد بینظر بودن فراتر گذاشته و
با مبباران کردن هستهی امت با اجزاء امتی و تغییر ساختار آن به تواناییهای جدیدی دست یافتند.
فیزیکدانان اکنون میتوانند برخی از عناصر را به عناصر دیگر تبدیل کنند ،یا حتی عناصری کامالً جدید
به وجود آورند.
اگر توجه کنیم آخرین باری که عناصر جدید اینگونه آمیخته شدند در انفجارات سوپرنووای قبل از
پیدایش خورشیدمان بود ،شاید اهمیت تکاملی این پدیده را بهتر دریابیم .به کالمی دیگر انسان فرایندی
را آغاز کرده است که در این ناحیه از گیتی بیش از پنج میلیارد سال رخ نداده است.
منابع انرژی :در زمین فتوسنتز نور توسط گیاهان سرچشمهی اصلی تبدیل کردن انرژی خورشیدی
است .انرژی ذخیره شده در چوب ،ذغال سنگ ،و نفت ،گرچه در برخی موارد میلیونها سال پیش ،همه
از فتوسنتز گیاهان تولید شدهاند .اما در صد سال گذشته ما راه جدیدی را برای استفاده از نور خورشید
به وجود آوردهایم :سلول خورشیدی .این ابتکار در تاریخ تکاملی هم پایهی پدیده فتوسنتز که
۳.۵میلیارد سال پیش ظهور کرد ،پرمعنی و مهم است.
حترک :در طی چند هزارهی گذشته نوع حترک انسانها از راه رفنت ،به اسبسواری ،به کشتیرانی،
و قطار و خودروها ،و جتهای ماوراء صوت ،تا موشکهای فضایی با سرعتی بیش از  ۲۵،۰۰۰مایل در
ساعت پیشرفت کرده است .در هر مرحله سرعت و فاصلهی سفر جهشی کرده و هر افزایش بیش از پیش
بوده است و مدت زمان بین هر پیشرفت جدید به سرعت کوتاهتر شده است .اکنون ما بر آستانهی

59 John Dalton
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مستعمرهسازی فضا ایستادهایم ،پیشرفتی که مانند تسخیر زمین توسط اولین ذوحیاتین در ۴،۰۰۰
میلیون سال پیش پراهمیت است.
گفتوگو :توانایی ما برای انتقال اطالعات از سخنگویی و نقاشی ،به خط ،و چاپ ،تلگراف،
تلفن ،رادیو ،تلویزیون ،به فتوکپی ،و کامپیوترها ،و شبکههای ارتباط جهانی ،پیشرفت کرده است .با
هر پیشرفت مقدار و کیفیت دسترسی ما به اطالعات افزایش یافته است .اثر مرکب این پیشرفتها
پیوستگی فزاینده انسانها بوده است ،روندی که همانگونه که خواهیم دید برای ادامهی تکاملمان
اهمیتی حیاتی دارد .پیشرفت موازی این روند در تکامل را در ظهور اولین موجودات چندسلولی در یک
میلیارد سال پیش میتوان یافت.
اگر حتی فقط یکی از این پیشرفتها در زمان حال وقوع میکرد زمان ما دارای اهمیت تکاملی
چشمگیری میبود .اما وقوع همزمان این حتوالت خطیر نشانگر دورهای است بدون هیچ سابقهی تکاملی
پیشینه.
به عالوه این پیشرفتها بر هم اثر کاتولیز متقابل دارند ،به گونهای که پیشرفت در یک زمینه به
پیشرفت در زمینهی دیگر میاجنامد .برای مثال بیولوژی مولکولی توسط میکروسکپ ،حتلیلهای
کامپیوتری ،تئوری شیمی ،کرموُتگرافی ،و میکروآنالیز ،پیشرفت بسیاری کرده است .در قبال آن
پیشرفتههای بیولوژی مولکولی تا کنون بر رشتههایی مانند طب ،کشاورزی ،شیمی ،صنعت ،و
تکنولوژی بازتاب داشته است .افزایش شتاب توسط همگرایی همزمان پیشرفتها در چندین زمینه ،که
خود پدیدهای نادر در تکامل است ،به این گستردگی ،تنوع ،و سرعت ،با پیآمدهایی خطیر برای متام
موجودات ،در تاریخ تکامل نظیری نداشته است.
بیشک به نظر میآید که ما از نقطهای بیهمتا در تاریخ تکامل گذر میکنیم .جان پلَت تئوریست
سیستمی که برای درازمدت مجذوب شتاب تکامل بوده است در مجلهی »آینده« مینویسد:
"چندین پرش به توانهای باال ،در چندین زمینه ،و همزمانی بیسابقهی پرشها ،و اختالالت
بینظیر در سیاره ما ،مطمئنا میرسانند که ما از دورهای آرام یا مراحلی پرشتاب مانند گذشته
عبور منیکنیم .هر کس که بتواند جهشهای ناگهانی و عظیم در تکامل و در تاریخ بشریت را
بپذیرد ،مانند ابتکار زراعت ،یا انقالب صنعتی ،از شواهد موجود میتواند نتیجه گیرد که ما در
حال گذر از جهش دیگری هستیم ،جهشی بسیار متمرکزتر ،قویتر ،و دارای اهمیت تکاملی
عظیمتری از متامی جتربیات پیشینمان".
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اگر واقعا چنین باشد ،اگر شتاب زندگی امروزه ما را به سوی جهشی تکاملی سوق می دهد،
فراسوی جهش چه در انتظارمان است؟ آیا ما بر آستانهی جهشی همتراز ظهور حیات از مواد بیجان
ایستاده ایم؟
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فصل هفتم
اعداد در حال رشد
امروزه متام منحنی های گرافی منایی هستند .اما فقط در ریاضیات است که انحناهای منایی به نامحدود
میرسند .در دنیای ما این انحناها یا مصیبت بار فرو میریزند یا به آرامی اشباع میشوند.
دنیس گوبار
از آغاز کیهان تاکنون سیر تکاملی بیوقفه به ساخت و بافت همتافتگی بیشتر و بیشتر ادامه داده است:
تنوع بیشتر ،سازماندهی باالتر ،و پیوندهای مرکب .افزایش همتافتگی به سطح جدیدی از ظهور نظام
خلقت اجنامید .و هیچ دلیل عقالنی که حاکی بر امتام این متایل تکاملی باشد وجود ندارد .برعکس ما
متام عالئم ادامهی این روند را در داستان تکاملی میخوانیم .سه اصل اساسی درهمتافتگی نشان میدهند
که سطح جدیدی از خلقت در حال ظهور است و عرصهی گام بعدی تکامل میتواند که خود نوع بشر
باشد.
برای تشخیص دادن سطح درهمتافتگی اجتماعات امروزه اجازه دهید که اول به تنوع نگاهی
اندازیم .در شرط تکاملی ،تنوع دارای دو جزء است .شرط اول گوناگونی است ،یعنی وجود انواع
مختلف در گروه .در اجتماع انسانی این شرط به وضوح صدق میکند .هرگونه که نوع بشر را
تقسیمبندی کنیم ــ بر اساس ملیت ،نژاد ،نوع بدن ،یا اعتقادات انسانها ،از گوناگونی کم منیآوریم.
شرط دوم تنوع ،افزایش اعداد است .جمعیت انسانها به سرعت در حال افزایش است و بسیاری این
را رویه ای منفی تلقی میکنند .اما از دیدگاه تکاملی افزایش اعداد عاملی حیاتی است زیرا که باعث
افزایش همتافتگی ،که اساس زندگی است میباشد.
اکثر جمعیتها ،از باکتریهای موجود در ظرف آزمایشگاهی گرفته ،تا سلولهای یک جنین ،تا
خرگوشها در استرالیا ،در ابتدا به سرعت افزایش مییابد .این افزایش سریع جمعیت با »انحنای منایی«60
منودار میشود .از آجنایی که طبیعت اینگونه منحنیها برای مباحث بعدی مهم است ،اجازه دهید که
برخی از خواص آن را مطالعه کنیم.
60 exponential curve
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در رشد منایی سرعت رشد رابطهای مستقیم با مقدار جاری دارد .یعنی هر چه اندازهی چیزی بیشتر
باشد سرعت رشد آن نیز بیشتر است .مثالی کالسیک ،رشد جمعیت است .سرعت رشد جمعیت
متناسب با تعداد مردمان است .چنانچه افت ناگهانی توسط مصیبتهای طبیعی ،جنگ ،یا قحطی
وجود نداشته باشد ،رشد جمعیت سریع و سریعتر میشود .مثالی دیگر از رشد منایی سرمایهگذاری پول
با بهرههای مرکب است .بهره پول توسط سرمایهی اولیه به اضافه بهرههایی که تا آن هنگام جمعآوری
شده محاسبه میشود؛ و هر سال بهره بیشتر و بیشتری اضافه میشود .این را در تصویر شمارهی  ۴می-
توانید ببینید.
هر منحنی منایی به دلیل رشد ثابت درصدیاش» ،زمان دو برابر شدن« خاص خود را دارد .این مدت
زمانی است که تعداد جمعیت )یا هر آنچه که اندازهگیری میشود( دو برابر میشود .رابطهی ساده
ریاضی بین درصد سرعت رشد و زمان دو برابر شدن وجود دارد :زمان دو برابر شدن مساوی است با ۷۰
تقسیم بر سرعت رشد )اگر دقیقتر بگوییم  ۶۹.۳۱تقسیم بر سرعت رشد( .بنابراین اگرجمعیت به
مقدار دو درصد درسال رشد کند ،زمان دو برابر شدنش  ۳۵سال خواهد بود) .این رابطه هنگامی که
سرعت رشد جوانب مختلف جامعه را مطالعه خواهیم کرد مورد استفاده قرار خواهد گرفت(.

تصویر :۴منحنی منایی ،منودار رشد جمعیت ،یا پول سرمایهگذاری شده با بهره مرکب ،یا هرگونه رشد
دیگری که سرعت افزایش آن مستقیماً متناسب با اندازه جاری است.
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به یک جنبه مهم این انحنا توجه کنید .به نظر میرسد که سراشیبی انحنا سراجنام به زاویه عمودی
میرسد .این در حقیقت هرگز ممکن نیست .اگر چنین چیزی اتفاق میافتاد بدین معنا است که در زمان
خاصی جمعیت ،یا هر آنچه گراف منودار است ،به بینهایت رسیده است.
منحنی منایی الگویی ریاضی است .رشد طبیعی به ندرت از این الگو دقیقاً متابعت میکند .برای
مثال رشد جمعیت انسانها از منحنی منایی حقیقی متابعت نکرده است .در طی سدهها زمان دو برابر
شدن جمعیت مداوماً کوتاهتر شده است .در سال  ۱۰۰۰میالدی جمعیت دنیا حدود  ۳۴۰میلیون نفر
بوده و زمان دو برابر شدن آن پانصد سال بود .در قرن هفدهم زمان دو برابر شدن جمعیت به سیصد سال
کاهش یافت؛ در سال  ۱۸۰۰این زمان به یک صد سال رسید؛ درسال  ۱۹۴۰هرپنجاه سال جمعیت
زمین دو برابر می شد؛ در سال  ۱۹۶۰هر سی و پنج سال.

تصویر  :۵جمعیت دنیا در  ۸۰۰۰سال گذشته
اینگونه رشد که حتی از منحنی منایی سبقت گرفته است انحنای فوقالعاده منایی 61نامیده شده
است .اینگونه منحنیها هنگامی پدیدار میشوند که سرعت رشد نه فقط به مقدار جاری جمعیت،
بلکه به دستآوردهای گذشته نیز بستگی داشته باشد) .برای مثال اگر یک بانک به جای پرداخت بهره
61 superexponential
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روی حساب جاری ،بهره را بر جمع حساب ساالنه آن پرداخت کند ،رشد بهره شما منایی فوقالعاده
خواهد داشت و بهزودی ثرومتند کتهکلفتی خواهید شد (.در مورد جمعیت انسان رشد فوقالعاده آن
نتیجه مستقیم توسعه زبان ،خط ،چاپ ،و سیستم رسانهای است که به ما قابلیت جمعآوری علوم و
اطالعات در طی زمان را داده است .با افزایش معرفت ما دانش طب بهبود یافت ،مقدار تولید محصوالت
افزایش یافت ،معیار زندگی باالتر رفت ،و بهرهبرداری ما از زمین مؤثرتر گردید ــ عواملی که باعث رشد
سریع وسریعتر جمعیت شده است.
در عمل هیچگونه رشدمنایی ،یا فوقالعاده منایی منیتواند برای همیشه افزایش یابد و سراجنام به
سرحدی که توسط محیط اعمال میشود خواهد رسید .باکتری که در ظرف هر چند ساعت دو برابر
میشود منیتواند بیش از ظرفیت ظرف رشد کند ،و انسانها منیتوانند که بیش از ظرفیت زمین آن را پر
کنند .در نقطهای جمعیت در حال رشد ،محدودیتهای محیط را برای نگهداری مقدار بیش از حد
احساس میکند .این مقطع غالباً در نیمه راه رسیدن به حداکثر است .سپس سرعت رشد به کندی
میگراید و انحنا به سوی دیگر خمیده میشود که نتیجه آن انحنایی به شکل  Sاست )تصویر شماره
.(۶

تصویر  :۶با رسیدن به محدودیتهایی که توسط محیط اعمال میشود ،رشدمنایی جمعیت به منحنی
 Sمنا تغییر میکند.
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در مورد باکتریهای موجود در ظرف ،محدودیت غذا و فضا عواملی هستند که به کاهش سرعت
رشدشان میاجنامد ــ عواملی که خارج از کنترلشان است .در مورد آینده انسان میتوانیم انتظار داشته
باشیم که »عوامل طبیعی« مانند بیماری ،قحطی ،حتی جنگهای ناشی شده از عواقب کمیابی غذا،
آب ،و منابع انرژی ،اثرات مشابهی بر رشد جمعیت داشته باشند .اما برخالف باکتریها انسانها هم
خودآگاهی دارند و هم کاغذ طراحی .ما میتوانیم که آینده را پیشبینی کرده و با استفاده از قدرت
تصمیمگیریمان از بسیاری از فجایع طبیعی و فروپاشی اجتماعی اجتناب کنیم.
آمار جدید نشان میدهد که رشد جمعیت آهستهتر شده است .دقیقترین ارقام که از کشورهای
توسعهیافته در دست است ،نشان میدهد که در اکثر این کشورها آمار باروری )تعریف شده :میانگین
تعداد فرزندان متولد شده از مادران( در حال کاهش است .چندین کشور اروپایی به رشد صفرِ جمعیت
رسیدهاند .ایاالت متحدهی آمریکا نیز بسیار از این رقم دور نیست و رقم باروری آن به زیر سطح اکید
جایگزینی رسیده است) .افت باروری به زیر سطح جایگزینی به این معنا نیست که رشد جمعیت
بیدرنگ متوقف میشود .غالباً رشد جمعیت حتی به مدت بیست سال هم ادامه مییابد ،زیرا که تعداد
والدین از تولدهای پیشین در حال رشد خواهد بود (.در چین که یکچهارم از جمعیت دنیا را تشکیل
میدهد ،بیش از سی سال از سیاست یک بچه در خانواده پیروی شده است .در نتیجه زاد و ولد در آنجا
نیز به زیر سطح جایگزینی رسیده و چین امیدوار است که رشد جمعیتش پس از سال  ۲۰۰۰به صفر
برسد.
آمار کلی جمعیت جهان رکود ساالنهی مشابهی را نشان میدهد .رشد جمعیت در اوایل دهه
شصت به اوج  ٪ ۲رسید که نقطه بازگشت در منحنی  Sشکل جمعیت بود .در دهه  ۱۹۷۰درصدِ
رشد به  ۱.۹درصد افت کرد ،در دهه  ۱۹۸۰به  ۱.۷درصد رسید .در دهه  ۱۹۶۰میانگین باروری
جهانی  ۶کودک برای هر زن بود .امروزه این رقم  ۳.۵است.
اگر این روال ادامه یابد چه خواهد شد؟ توافق عمومی بر این است که جمعیت دنیا به پیش از ۶
میلیارد در سال  ۲۰۰۰خواهد رسید و به احتمال قوی بین  ۱۰تا  ۱۲میلیارد نفر ،تا آخر قرن بیست و
یکم به ثبات خواهد رسید.
احتمال ثبات جمعیت در حول و حوش  ۱۰۱۰قابل توجه است .همانگونه که دیدهایم این رقم
شمارهی عناصر الزم برای ظهور سطح جدیدی از تکامل است) .تقریباً  ۱۰۱۰امت در یک سلول زنده
وجود دارد و تقریباً همین شماره از سلولها در پوستهی خارجی مغز انسان موجود است (.اگر این طرح
در سطحهای باالتر ادغام شود ،انسانیت به حدّ کافی از موجودات خودآگاه برای ظهور سطح بعدی
تکامل ،نزدیک شده است.
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تصویر  :۷پیشگویی رشد جمعیت دنیا توسط) :الف( سازمان ملل) ،ب( بانک جهانی ،که
آهستهشدن رشد جمعیت و ثابت شدن آن در حدود  ۱۰تا  ۱۲میلیارد نفر را نشان میدهد.
اما ممکن است برای شهود این پدیده نیازی به انتظار تا آخر قرن بیست و یکم نداشته باشیم۱۰۱۰ .
شمارهی الزم دقیقی نیست ،بلکه به آنچه ریاضیدانان »منظور از قدر «62میخوانند رجوع میکند
)شمارههایی که بیش از ده فاکتور تفاوت ندارند ،یعنی شماره رقمهایشان یکی است (.بنابراین منظور
قدر جمعیت امروزی )اواخر سال  ۵.۶ (۱۹۹۴میلیارد ) (۵.۶× ۱۰۹مساوی با  ۱۰میلیارد است و
ممکن است که حوزه الزم برای ظهور سطحی جدید از تکامل را تشکیل دهد.

موجود سازمانیافته
تنها تعداد شماره برای پرشی عظیم در تکامل کافی نیست .ده میلیارد امت روی نوک سوزن ،خود به
خود سلول زنده منیسازند ،یا ده میلیارد عصب در ظرف شیشهای مغز آگاهی را شکل منیدهند .عناصر
مختلف میباید که در ساختاری یکپارچه سروسامان گرفته و فعل و انفعاالتشان سازماندهی شود.

62 Order of magnitude
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قدم اول در سازماندهی معموالً انبوه شدن یا جمع شدن اجزاء ترکیبدهنده است .با در نظر گرفنت
جوامع انسانی میتوان سیر حرکت پی در پی از گروههای کوچک شکارچی عشایری ،تا جوامع
کشاورزی ،از دهکدههای قبیلهای و طوایف میراثی تا کشورها و ایاالت کوچک ،از ملیتها تا
گروههای بزرگتری مانند ایاالت متحده آمریکا ،یا کشورهای مشترکاملنافع انگلستان و جامعه اروپایی،
که فرامرز جغرافیایی و نژادی رفتهاند را پیگیری کنیم.
با رشد گروهها ،یکپارچگی و سازمانیافتگیشان افزایش یافت .همانگونه که یک سلول دارای
اندامک و بدن دارای اندامهای گوناگون است ،جامعه نیز دارای ساختار و سازمانهای خود است .به
جای این که همگان مشغول اجنام یک کار باشند ،مانند جوامع ابتدایی شکارچی ــ گردآورنده،
مشخصه جوامع امروزی داشنت تخصص باالست.
امروزه تقریبا هر کسی متخصص کار خود است ،و نتیجهی وابستگیهایمان جامعهای است پیچیده
با درهمتافتگی باال .تا جایی که اگر بخواهیم با اتومبیل برای خرید یک شیشه آب پرتقال به مغازهای
برویم ،این عمل ظاهراً ساده به شبکهی جهانی به هم پیوستهای نیاز دارد .این شبکه از مردمانی که در
اشتغالهای بسیار متنوع مانند مزرعه الستیک ،چاه نفت ،پاالیشگاه ،کارخانه ذوب آهن ،معدن مس،
کارخانه ساخت اتومبیل ،باغ پرتقال ،شرکت شیشه ،و شرکتهای وارد و صادرکننده و توزیع و پخش
مواد مشغول به کارند ،که فقط چندی از اجزاء شبکهی جهانیاند ،تشکیل شده است.
سازمانیافتگی پیشرفته در جامعه فقط در سطح مادی نیست .انسانها دارای خودآگاهی هستند؛ ما
میتوانیم در مورد جهان خود بیاندیشیم .بدینگونه تکامل در سطح روانی آغاز گردید .ما میتوانیم روند
سازمانیافتگی عالیتر را در روان خود به راههای گوناگون بیابیم.
هوش یکی از اصول سازماندهی آگاهی بشر است .هوش به معنای کلی تفسیر کردن دادههای
حسی ،یا قابلیت نظم دادن به معنا از اطالعات خام ،و شکل دادن به ادراک و احساسامتان به صورت
منادی کامل و ایجاد روابط بین آنها است )داشنت عقیده ،انتظار  ،فرضیه و غیره( .بدینگونه اعماملان با
هدف تنظیم میگردنند.
چهرههای گوناگون معرفت بشر را میتوانیم مانند راههای بسیاری بنگریم که بدان وسیله
جتربههایمان از دنیا را سازمان میدهیم .هر رشتهی علمی منایشگر راهی خاص برای جویایی و آشکار کردن
قوانین و نظام دنیایی است که به ما جان داده است .هنر نیز به نوبه خود نظامهای مخفی شده در خالقیت
را در انسان آگاه میکند .بدینسان و بسیاری از راههای دیگر بشر پیوسته روابط جدیدی را کشف کرده
و اطالعات خود از دنیا را به صورت پیشرفتهتر سازماندهی میکند.
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جامعه مدنی یک قدم پیشتر رفته است .ما نه تنها به اطالعات درونی خود نظم و سازمان میدهیم،
بلکه میتوانیم تصاویر درونی خود را با دیگران در میان بگذاریم .توسط راههای گوناگون گفتوگو و
ارتباطات ،ما آغاز به متصل شدن در سطحی از آگاهی کردهایم .عاملی که باعث تقویت جنبه سوم
همتافتگی است ــ به هم پیوسنت.
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فصل هشتم
به سوی مغز جهانی
به خاطر داشته باش که در ساعتی استثنایی و در عصری بیهمتا زیست میکنی ،که شادی عظیم و
امتیازی بینظیر نصیب تو است .چون که در تولد جهانی نو حضور داری.
مادر ــ خانقاه سری آروبیندو
برای ادراکی بهتر از مفهوم توسعهی ارتباطات نیاز داریم به گذشته رجوع کرده و تغییرات اجتماعی
دویست سال گذشته را مطالعه کنیم .در این زمان کوتاه نیروی فعالیتهای انسانی تغییرات پر مفهومی
کرده است.
پیش از قرن هجدهم اکثر جمعیت جهان )حدود  ۹۰درصد( در تولید غذا و توزیع آن ــ برای مثال
زراعت و ماهیگیری ،اشتغال داشتند .این درصد از اشتغال برای صدها سال ثابت مانده بود ،و مقدار
افزایش آن با افزایش جمعیت موازی بود .در اوایل  ۱۸۰۰زمان دو برابر شدن آن حدود  ۴۵سال بود .با
تولد انقالب صنعتی و استفاده روزافزون تکنولوژی در زمینهی کشاورزی ،به رکود استخدام در این
زمینه اجنامید و منحنی اشتغال کشاورزی به مناد مشخصهی  Sخمیده شد.
از ابتدای قرن نوزدهم در کشورهای پیشرفته تعداد کارکنان در زمینهی صنعت و تولید کاال به
تدریج افزایش یافت ــ تغییر مسیری از کشت و کار و پرورش مواد غذایی به پردازش مواد معدنی و انرژی.
آمار استخدام در آمریکا نشان میدهد که رشد اشتغال در زمینهی صنعتی به مقدار قابل توجهی سریعتر
از اشتغال کشاورزی بوده است ،به طوری که هر  ۱۶سال دو برابر می شد .در سال  ۱۹۰۰تعداد
کارکنان در هر بخش مساوی بود )حدود  ۳۸درصد( .بنابراین با رجوع به تعداد کارکنان ،این تاریخ را
میتوان آغاز عصرصنعتی در آمریکا حساب کرد.
در هفتاد سال بعد صنعت در بازار کار آمریکا چیره شد .اما در چند دهه گذشته اختراع کامپیوتر و
افزایش ظرفیت در پردازش اطالعات تغییرات دیگری را به همراه آورد .استفادهی مدام تکنولوژی در
صنعت و اتوماتیک کردن مراحل تولید ،باعث رکود استخدام در بخش صنعتی گردید و بار دیگر
منحنی  Sشکل در منای استخدام این بخش به چشم میخورد .در عین حال تعداد اشخاصی که در بخش
پردازش اطالعات به انواع گوناگون آن ،از چاپ و انتشار گرفته تا حسابداری بانک ،خبرنگاری،
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تلویزیون ،رادیو ،مخابرات و اشتغالهای کامپیوتری و کارهای فرعی آن مشغول به کار هستند با سرعتی
منایی در حال رشد است .تا حدی که زمان دو برابر شدن استخدام در این بخش تا شش سال تقلیل یافته
است.
تا اواسط دهه  ۱۹۷۰در آمریکا تعداد اشخاصی که در بخش پردازش اطالعات مشغول به کار بودند
با کارکنان بخش صنعتی برابر شد .از آن پس پردازش اطالعات فعالیت غالب ما گردید .ما به عصر
اطالعات پا گذاشتیم.
گرچه این پیشرفتها به خصوص منسوب به ایاالت متحدهی آمریکا است ،تغییرات موازی در سایر
کشورهای پیشرفته را میتوان دید .کشورهای در حال توسعه با تأخیراتی متفاوت از پی این روال رواناند.
این تأخیرات مطمئناً در طی زمان کاهش خواهند یافت.
برای رسیدن به عصر صنعتی برخی از کشورهای در حال توسعه ممکن است که  ۵۰سال از
کشورهای غربی عقب باشند ،اما برای رسیدن به عصر اطالعات ممکن است فقط  ۱۰سال کافی باشد.
ژاپن کشوری است که با وجود آغازی دیر در عصر صنعت به وضوح با غرب برابر است .کرهی جنوبی در
چهارده سال از عصر کشاورزی به عصر اطالعات رسید .بسیاری از کشورهای نفتخیز در خاورمیانه،
مثل کویت و عربستان سعودی گامهای پرشتابی به سوی عصر اطالعات برمیدارند .چین گرچه هنوز
عمدتاً کشوری کشاورزی است ممکن است که زمان کوتاهی را درعصر صنعتی صرف کند تا به جامعه
اطالعاتی تبدیل شود .و ممکن است که کشورهای دیگر کالً بدون گذر از عصر صنعتی پا بر عصر
اطالعات بگذارند  -بدین معنی که اکثر اشتغال جامعه در این بخش خواهد بود.
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تصویر  :۸تغیرات تعداد افرادی که در زمینههای گوناگون مشغول به کار بودند :تولید غذا ،صنعت ،و
پردازش اطالعات.
اتصال زبان
با پاگذاری کشورهای بیشتر و بیشتری به عصر اطالعات ،تکنولوژی ارتباطات و پردازش اطالعات بر
نسل بشر اثر هنگفتی گذاشته و ما یکپارچگی بیشتر خود را توسط شکوفایی شبکههای الکترونیکی در
حال رشد مییابیم.
با نگرشی به تاریخ انسان میبینیم که روال پیوند انسانها برای هزاران سال در حال گسترش میباشد.
موج ناگهانی تکنولوژی اطالعات امروزه را میتوانیم میوهی میلیونها سال تالش انسانی بدانیم.
اولین گام عمده به سوی پیوستگی انسانها توسط ظهور زبان شفاهی ممکن شد .زبان رهنمون
تغییری ژرف و بنیادین در نوع کسب علم و دانش ما از جهان شد .متام موجودات دیگر )با احتمال
استثنای نهنگ ها و دلفینها( اصوالً فقط از جتربیات خود در زندگی میآموزند .یک سگ فقط از آنچه
در زندگی خودش رخ داده است میآموزد و از جتربه سگهای دیگر در اقصی نقاط دنیا بهرهای منیبرد .اما
با تولد زبان منادین ،انسانها شروع به درمیان گذاشنت جتربیات خود کردند و نه فقط از زندگی خودشان
بلکه از زندگی دیگران نیز توانستند بیاموزند.
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این جهشی عمده در تکامل بود ،شاید به اهمیت پیدایش تولید مثل جنسی در دو میلیارد سال
پیش ،هنگامی که دو سلول توانستند که با آمیزش و تبادل اطالعات ژنتیکی خود خزانهی اطالعات ارثی
خود را قسمت کنند .فرایندی که دیدیم باعث پدید آمدن هزاران بار سریع تر انواع موجودات شد.
همچنان زبان باعث تبادل جتربیات و آموختههای انسانها با یکدیگر شد .نتیجهی تبادل اطالعات بین
انسانها جهشی مشابه در سرعت تکامل بود.
زبان به ما اجازه داد تا از تکامل جسمی به تکامل سریعتر فکری برسیم .یادگیری از یکدیگر نه تنها
معیار زندگی شخصی ما را باالتر برد ،بلکه ما را به عرصه تکامل گروهی رسانید .ما تبدیل به نظام
یادگیری جمعی شدیم ،و آموختهها و دانش اشتراکیمان از جتربههای انفرادی هر شخصی فراتر رفت،
گرچه هر شخص قاعدتاً میتواند به گنجینهی دانش اجتماعی دست یابد .توسط زبان ما گامی از
موجودات انفرادی به موجودات اجتماعی برداشتیم ــ همانگونه که میلیاردها سال پیش اولین موجودات
چندسلولی با جمع شدن موجودات تکسلولی به دور هم پدید آمدند.
سرعت یادگیری اجتماعی ما توسط چندین پیشرفت پیروزمندانه در شیوههای اطالعرسانی افزایش
یافت .امروزه تصور ما از شیوههای اطالعرسانی فقط کامپیوترها و رسانههای خبری از راه دور است ،اما
این فنون خود نتیجهی پیشرفتهایی در صنعت اطالعرسانیاند که به ابتدای متدن باز میگردد.
اولین پیشرفت عظیم ،اختراع خط و نگارش حدود ده هزار سال پیش بود .قبل از نوشنت ،دانش و
معرفت انسانی به طور شفاهی از نسلی به نسل دیگر انتقال داده میشد .این راهی بود که اجازهی
حتریف ،حذفیات ،و سوء تفاهم ،را به معلومات زمان میداد .نگارش به ما امکان ثبت و ضبط کردن
تاریخ شخصی و فرهنگی و انتقال معتبرتر آن به نسلهای بعدی را داد .فنِّ کاغذسازی اجازه داد تا حمل
و نقل نوشتهها و سوابق آسانتر گردد .با رد و بدل کردن معلومات و دانش با مردمان کشورهای
دوردست ،جوامع انسانی شروع به پیوند یافنت کردند.
اختراع صنعت چاپ در قرن پانزدهم توانایی انسان در پخش کردن نوشتههایش را افزایش داد .دیگر
نیازی نبود که هر نسخهی کتابی با دستخط تکثیر شود ،مرحلهای که هم زمانگیر بود و هم مستعد
خطا .توسط چاپ هزاران نسخه از نوشتهی اصلی تقریباً همزمان میتوانست تولید شود .در پنجاه سال
اول از اختراع چاپ حدود  ۸۰میلیون نسخه کتاب به چاپ رسید .فلسفههای یونانی و روم توزیع
شدند ،اجنیل به صورت همگانی در دسترس قرار گرفت ،و کتابهای گوناگون »چگونه بسازیم«
مهارت و هنر بسیاری از صنعت ها را به صورت گستردهتری در دسترس مردمان نهاد ــ که به نوبهی خود
راه را برای رنسانس اروپایی هموار کرد.
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جهش عمدهی بعدی در نیمهی قرن نوزدهم رخ داد :ایجاد ارتباطات الکترونیکی ،اول توسط
تلگراف و بعد تلفن .زمان ارسال یک پیغام از یک سوی جهان به سوی دیگر ناگهان از هفتهها و روزها
به چند دقیقه و بعد به چند دهم ثانیه رسید.
پنجاه سال بعد موجهای رادیویی جهش جدیدی در ارسال خبر به همراه آوردند .مردم از وابستگی
به داشنت کابل یا سیم تلفنی آزاد شدند و همزمان رساندن پیام به عموم مردم یا پخش اطالعات ممکن
شد .از آن زمان تا کنون رادیو و شاخهی فرعیاش ،تلویزیون که توانایی »دیدن در فاصله« را به ما داده
است ،با سرعت شگفتانگیزی گسترش یافتهاند ،تا حدی که ما شاهد حضوری حوادث در سراسر دنیا
شدیم.
همزمان با گسترش رادیو و تلویزیون در سراسر دنیا ،توسعهای هم کف و پر اهمیت دیگری در
زمینهی اطالعات در حال وقوع بود :کامپیوترهای الکترونیکی.
انقالب دیجیتالی
اولین کامپیوترها در جنگ جهانی دوم برای مدد به خدمات جاسوسی در شکسنت کدهای پیچیده ساخته
شدند .همزمان ما نیازمند اجنام دادن محاسبات سریع و پیچیدهای در رابطه با طراحیهای فنی شدیم که
از پس مداد و کاغذ و ماشین حسابها برمنیآمد .برای ارضاء این نیازها مهندسین ماشین حسابهای
الکترنیکی را طراحی کردند که اغلب به اندازه یک اتاق بودند ــ بدینسان اولین کامپیوترهای
الکترونیکی در دهه  ۱۹۵۰متولد شدند .گرچه با معیارهای امروزی این دستگاهها کند و جاگیر بودند
با این حال جهش عظیمی در پیشرفت قدرت پردازش اطالعات بودند .در دهههای  ۱۹۶۰و ۱۹۷۰
گامهای بلندی در قابلیت پردازش و سرعت کامپیوترها برداشته شد .در عین حال اندازهی کامپیوترها به
مقدار قابل مالحظهای کوچکتر شد.
ریزپردازنده یا »چیپ« ،انقالبی عظیم در تکنولوژی کامپیوتری به وجود آورد .یک ریزپردازنده
متوسط دهه  ۱۹۹۰که کوچکتر از نیم سانتیمتر است ،از کل کامپیوترهای دههی  ۱۹۵۰قدرت
محاسبه بیشتر داشته و این توانایی هر سال دو برابر میشود .عالوه بر مزایای اندازه جزئی ریزپردازنده،
مصرف انرژی آن به مقدار حیرتانگیزی پایین آمده است .یک کامپیوتر متوسط دهه  ۱۹۷۰انرژی
بیشتری از  ۵۰۰۰ماشین حساب جیبی با قابلیت محاسبه همسان ،در ده سال بعد استفاده میکرد.
نسبت اطالعات /انرژی پی در پی افزایش یافت تا حاال که سر به آسمان گذاشته است .ما میتوانیم که
با مقدار کمتر و کمتری کارهای بیشتر و بیشتری اجنام دهیم.
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در عین حال هزینه پردازش اطالعات به مقدار چشمگیری سقوط کرد .توان محاسبات کامپیوتری
اغلب توسط میلیونها دستور در ثانیه یا  MIPS 63اندازهگیری میشود .اولین کامپیوترهای ترانزیستوری
دهه  IBM 7090) ۱۹۵۰برای مثال( توانست که به یک  MIPSبرسد و هزینهاش یک میلیون دالر
 PDP Dدر اواخر دهه شصتم به
بود .وقتی که اولین کامپیوترها با مدارهای یکپارچه مانند ِ EC ۱۰
توان  MIPS ۱۰رسیدند ،هزینه هر  MIPSبه صد هزار دالر افت کرد .کامپیوترهای آپل  IIکه پیشروان
انقالب کامپیوترهای شخصی در دهه هفتاد بودند ،قیمت هر  MIPSرا به زیر ده هزار دالر رساند .تا
سال  ۱۹۹۰میانگین هزینه کامپیوترهای شخصی حدود هزار دالر برای هر  MIPSبوده است ،در حالی
که سوپر کامپیوترهای مانند  CRAY 3با قابلیتی برابر صد هزار  ،MIPSحدود  ۱۰میلیون دالر خرج بر
میداشتند ،یا هزینهای برابر صد دالر برای هر  .MIPSدر سال  ۱۹۹۴هزینه کامپیوترهای شخصی هم به
صد دالر برای هر  MIPSنزدیک شده است .و این قیمت در آینده نیز کاهش مییابد .تا سال  ۲۰۰۰به
احتمال قوی میتوانید قدرت محاسبه کامپیوترهایی مانند  IBM 7090را به قیمت  ۱۰دالر یا کمتر
خریداری کنید.
در دههی  ۱۹۷۰فقط مؤسسات بزرگ مانند دولتها و شرکتها از کامپیوتر استفاده میکردند .اکنون
ریزپردازندهی میکروچپی که خودش یک کامپیوتر است ،امکان دسترسی هر شخص را به کامپیوتر و
پردازش اطالعات ،بدون تخلیه کردن زمین از منابع حیاتیاش داده است .اگر چنین تغییراتی در صنعت
اتومبیلسازی در بیست سال گذشته رخ میدادند ،یک رولزرویس اکنون  ۵۰سِنت میبود )نیم دالر(،
اندازه آن کمتر از یکدهم اینچ بوده ،مصرف بنزین آن چهار میلیون و سیصد هزار کیلومتر برای هر لیتر،
و سرعتش صد و شصت هزار کیلومتر در ساعت میبود ،و هرگز نیازی به سرویس شدن منیداشت .این
ارابههای کوچک به مقداری پیش پا افتاده میبودند که وجودشان برایمان کامالً عادی میشد .در اواخر
 ۱۹۹۰بیش از یک صد میلیون کامپیوتر شخصی در دنیا وجود داشته ،با سرعت تولید صد هزار
کامپیوتر در روز.
اینترنت
توسعه قابل توجه دیگر اتصال مستقیم کامپیوترها بوده است .اولین کامپیوترها واحدهایی مستقل بودند
که فقط با اپراتور انسانیاش کار داشتند )در آن زمان سیستم عملی 64وجود نداشت( .اما در اواخر
63 millions of instructions per second
64 operating systems
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 ۱۹۶۰کامپیوترها توانستند که مستقیماً با همدیگر رابطه بر قرار کنند .در سال  ۱۹۶۹آژانس پروژههای
حتقیقاتی پیشرفته در آمریکا ) ARPA65یا آرپانت( شروع به آزمایشهایی کرد تا کامپیوترها را در
فاصلهی دور به هم متصل کند تا بتوانند پروندهها و برنامهها را بین هم رد و بدل کنند .این شبکه در
ابتدا به کندی اما بعد به سرعت بیشتری رشد کرد .در دههی بعد هر بیست روز یک کامپیوتر به طور
متوسط به آرپانِت اضافه میشد.
تا اواسط دهه  ۷۰شبکههای دیگری پدید آمدند و شروع به اتصال با آرپانت کردند .این شبکه
جدید از شبکهها به عنوان اینترنتورک 66شناخته شد و به زودی فقط اینترنت نامیده شد .اینترنت با
اتصال کامپیوترهای میزبان در سراسر جهان با سرعت به رشد خود ادامه داد )تصویر شماره  .(۹تا سال
 ۱۹۹۴اینترنت به شبکه عظیمی تبدیل شده با بیش از  ۲میلیون کامپیوتر میزبان و بیش از  ۴۰میلیون
استفادهکننده ،که تعداد آن هر سال دو برابر میشود.
شماره صفحههای پژوهشی» ،مکانهایی« در اینترنت که میتوان اطالعات در مورد موضوعات خاص
به دست آورد ،یا جای بحث و گفتوگو و مالقات کردن با اشخاص دیگر با عالقههای مشترک ،مانند
آتش دامنگیر شده است .در سال  ۱۹۸۷فقط  ۶هزار صفحه پژوهشی وجود داشت .تا سال  ۱۹۹۴این
شماره به  ۶۰هزار رسیده و هر هجده ماه دو برابر میشد.
در همین زمان شرکتهای بازرگانی مانند کامپیوسرو ،آمریکا اونالین ،و پُردیجی به سرعت رشد
کرده و با خود هزاران بانکهای اطالعاتی ،صفحههای خرید ،روزنامهها ،مجالت ،درسهای آموزشی ،و
برنامههای خطوط هواپیمایی را مستقیماً وارد میلیونها خانه کردهاند.
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تصویر  :۹رشد اینترنت) .این نقشه ای لگاریتمی است ــ افزایشهای مساوی در محور عمودی
منایندهی افزایش با فاکتور  ۱۰است – و در نقشههای لگاریتمی ،خطی راست ،که تقریباً در اینجا
مشاهده میکنیم ،نشاندهندهی رشدمنایی است(.
چنین سرعت رشد حیرتآوری منیتواند که تا آینده دوری ادامه پبدا کند .اگر اینترنت هر سال دو
برابر شود تا سال  ۱۹۹۹به دسترس یک میلیارد نفر خواهد رسید ،که بیش از شماره احتمالی اشخاصی
است که توانایی داشنت کامپیوتر شخصی و حساب اینترنتی هستند .پیش از آن انحنای رشد اینترنت به
شکل  Sدر خواهد آمد .پس از آن رشد اینترنت نه در شمارهی استفادهکنندگان ،بلکه در تنوع و غنای
اتصاالت آن خواهد بود.
رشد و تکامل این شبکه جهانی بدون شک با بحرانها و حتوالت بسیاری روبهرو خواهد بود .اما
همانگونه که در فصل پنجم دیدیم ،بحران در نظامی به معنای امتام آن نیست .بحرانها محرکهای مهم
تکاملی هستند که سیستم را وادار به ساخت سطح جدیدی از سازماندهی کرده و خواستار ظهور
اشکال جدید میشوند .اینترنت توانایی خود را در تکامل یافنت به ساختارهایی پیچیدهتر و متنوعتر از
آنچه سازندههای اولیهی آن در نظر داشتند ثابت کرده است .از آنجا که هیچکس منیتواند آن را فرو
نشاند ،او به تکامل خود ادامه خواهد داد .تکنولوژیهای جدید ،آداب و رسوم ارتباطی تازه ،نرمافزارهای
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نو ،و سایر پیشرفتها ،تصور آنچه اینترنت در ده سال آینده خواهد شد را دشوار میسازد ،همانگونه که
بیست سال پیش منی توانستیم تصور کنیم که روزی لپتاپهایمان با همدیگر در شبکه سراسری دنیا
گفتوگو خواهند کرد.
درهم آمیخنت تکنولوژیها
در قلب تکثیر شبکهها و خدمات کامپیوتری ،ادغام تکنولوژی و ارتباطات سیار قرار دارد .شبکه تلفن
جهانی با کابلها و اتصالهای رادیویی ،زیربنای انقالب جدیدی را ریختهاند .یک پریز تلفن در هر جای
دنیا ــ سوئد ،مکزیک ،چین ،یا قطب جنوبی ،دیگر فقط نقطهای برای وصل کردن دستگاهی برای
»شنیدن از راه دور« نیست .اکنون آن جزوی از شبکهای است که میتواند به را یک تلکس ،ماشین
فکس ،یک ترمینال کامپیوتر ،یا شبکهای از کامپیوترها ،یا ترکیبی از آنها را مورد استفاده قرار دهد.
وقتی که فرستادن تصاویر ویدئویی به آسانی ارسال منت شود ،بذر بزرگترین انقالب رسانهای در متام
تاریخ را خواهیم داشت :ترکیبی از تلویزیون ،کامپیوتر ،و تلفن ،در شبکهی اینترنتی.
در سالهای آینده تنها  MIPSپر اهمیت نخواهد بود بلکه پهنای باند ــ یا سرعت ارسال دادهها در
شبکه محک کار میشود .یک رشته فیبر نوری میتواند  ۲۵گیگاهرتس از اطالعات ارسال کند .این
حجم اطالعاتی است که در اوج ساعات روز مادر در خطهای تلفنی آمریکا گذر میکند ،یا بیش از
 ۱۰۰۰برابر کل متام فرکانسهای رادیویی است .متام این اطالعات در یک رشته شیشهای به ضخامت
یک تار موی انسان.
همانطور که قیمت  MIPSدر دهههای گذشته پایین آمده ،قیمت پهنای باند نیز افت خواهد کرد.
جورج گیلدر نویسنده »زندگی بعد از تلویزیون« و »تِلِکُزم «67اشاره کرده است که هر انقالب
بزرگی سقوط قیمت برخی از کاالها را در پس داشته است ،تا حدی که قیمتشان عمالً مفت و مجانی
میشود .با انقالب صنعتی ،نیروی فیزیکی در مقایسه با هزینه آن هنگامی که از حیوانات یا بازوی انسانی
گرفته میشد ،عمالً مجانی شد .ناگهان یک کارخانه میتوانست که  ۲۴ساعت در شبانه روز کار کرده
و محصوالتی تولید کند که پیش از آن قابل درک نبود .نیروی فیزیکی به قدری ارزان شد که به جای
صرفهجویی میتوانستیم از آن در پیادهروهای محرک ،مسواکهای الکترونیکی ،و دمندههای برگ
»وخلرجی« کنیم.

67George Gilder: Life after Television, Telecosm
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در سی سال گذشته دیدیم که قیمت ترانزیستور از یک دالر به یکچهارهزارم سِنت افت کرد .دیگر
احتیاجی به قناعت کردن در استفاده از ترانزیستورها نداریم و میتوانیم در استفاده از اصالح امالء ،بازی
کارتی ،یا ساخنت صفحههای فانتزی کامپیوتر ،با آنها وخلرجی کنیم .با جهانگیر شدن انقالب ارتباطات
افت مشابهی را در قیمت پهنای باند خواهیم دید .وقتی که دسترسی به اینترنت تقریباً رایگان شود می-
توانیم در استفادهاش »زیادهروی« کنیم و همانقدر که اطالعات را اکنون از طریق رادیو و تلویزیون پخش
میکنیم ،از طریق نِت ارسال و دریافت کنیم.
به نظر میرسد که چنین پیشرفتهایی ما را هر چه سریعتر به سوی آنچه ویلیام گیبسن 68در رمان
خود نیرومانسر ،69فضای مجازی 70نامیده است سوق میدهد:
منای گرافیک از داده هاکه از خزینه متام کامپیوترهای موجود در دنیا برگرفته شده.
پیچیدگی غیرقابل تصور .ادغام خطوط نور در مکان »غیر فضایی« فکر ،خوشهها و
صورتهای فلکی از دادهها.
در دنیای گیبسن مردم با نصب کردن تصاویر واقعیتهای مجازی مستقیماً در مغز خود وارد فضای
مجازی میشوند .داستانی تخیلی؟ بله ،اما سفر به ماه هم پنجاه سال پیش داستانی تخیلی بیش نبود.
مغز جهانی در حال ظهور
ارتباط انسانها که با ظهور زبان آغاز شد ،هم اکنون به نقطهای رسیده است که میتوان اطالعات را به
هرکس ،و در هرجا ،به سرعت نور ارسال کرد .در هر حلظه میلیاردها پیغام بیوقفه در شبکه ارتباطی رد و
بدل میشوند و میلیارد ها فکر انسانی را در یک سیستم واحد به هم اتصال میدهند .آیا گایا سیستم
عصبی برای خود رشد میدهد؟
موازات بین رشد مغز انسانی و رشد مغز جهانی قابل مقایسه است .قبالً ذکر کردهایم که تعداد ذهن
انسانهایی که در زمین وجود دارند تقریباً برابر با سلولهای عصبی موجود در مغز است .تشابهات
جالبی بین رشد مغز انسان و تکامالت اخیر بشر میتوان یافت.

68 William Gibson
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مغز جنین انسان از دو مرحله عمدهی رشد و توسعه میگذرد .اولین مرحله تکثیر سریع تعداد
سلولهای عصبی است .هشت هفته بعد از لقاح تخم و شروع رشد جنین ،تعداد یاختههای عصبی
مانند انفجار عصبی افزایش یافته به طوری که در هر ساعت میلیونها عصب بر آن افزوده میشود .اما پس
از پنج هفته تقریباً با همان سرعتی که آغاز شده بود ،این مرحله آهسته و کند میگردد .اولین مرحلهی
توسعه مغز یعنی تکثیر سلولها اکنون کامل شده است .در این مرحله جنین دارای متام سلولهای عصبی
است که برای مابقی زندگی خود خواهد داشت.
پس مرحلهی دوم توسعهی مغز آغاز میگردد .میلیاردها عصب منزوی مغز شروع به ساخنت رابطه با
یکدیگر میکنند و گاهی الیافی برای اتصال با سلولهایی که در سوی دیگر مغز وجود دارند رشد می-
دهند .تا هنگام تولد ،یک سلول عصب معمولی ممکن است با هزاران سلول دیگر رابطه مستقیم داشته
باشد .بعد از تولد ،رشد مغز متشکل از تکثیر ارتباطات بیشتر بین سلولها است .تا زمان نوجوانی
بسیاری از سلولهای عصبی تا یک چهارم میلیون ارتباط مستقیم با سلولهای دیگر برقرار کردهاند.
روندهای مشابهی در جامعه بشری دیده میشود .تا چندین قرن اخیر تعداد »سلولها«ی این مغز
جهانی درحال تکثیر بود .اما امروزه رشد جمعیت در حال تعدیل است ،در عین حال ما وارد مرحلهی
دوم توسعهی روابط شدهایم ــ اتصال میلیاردها انسان در شبکهای واحد و یکپارچهی ارتباطات .با
پیچیدگی بیشتر توانایی ارسال اطالعات در سراسر جهان ،جامعهی انسانی به شبکه عصبی شباهت
بیشتری مییابد .مغز جهانی در حال بیداری است.
این بیداری فقط بر ما آشکار نیست ،بلکه حتی از میلیون ها کیلومتر در فضای خارج از زمین نیز
منایان است .قبل از  ۱۹۰۰اگر کسی به اندازهی کافی کنجکاو میبود تا نوار مغزی از جهان )مقدار
فعالیتهای الکترومغناطیسی جهان( را اندازه گیری کند ،فقط فعالیت هایی تصادفی در طبیعت ،مانند
رعد و برق را مشاهده میکرد .اما امروزه فضای اطراف زمین پر از میلیونها سیگنال گوناگون است.
برخی از آنها پخش اخبار به اقصی نقاط دنیا ،برخی دیگر ارتباطات شخصی ،و بعضی پچ پچ کامپیوترها
است که با همدیگر اطالعات رد و بدل میکنند .وقتی که باندهای قابل استفاده رادیویی پر میشوند،
راههایی نوینی برای لبریز کردن آنها از اطالعات مییابیم ،یا طیفهای جدیدی از انرژی ،مانند نور را به کار
میبریم تا ظرفیت ارتباطامتان را گسترش دهیم.
با اتصال آنی انسانها توسط تکنولوژی و انتشار سریع و کلی اطالعات ،تصور مارشال مک

لوهان71

از دنیا به عنوان دهکدهای جهانی به سرعت به حقیقت میپیوندد .اکنون میتوامن از کلبهای دورافتاده در
71 Marshall McLuhan
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جنگلی از انگلستان به شمارهی تلفنی در جزیره فیجی زنگ بزمن .برای رسیدن صدایم به فیجی همان
مقدار زمان نیاز است تا مغزم انگشتامن را برای گرفنت شماره به حترک وادارد .برای برقراری ارتباطات،
زمین به حدی کوچک شده است ،که فاصلهی سلولهای دیگر مغز جهانی تا مغز خودمان بیش از
فاصلهی اندامهایمان نیست.
همزمان با افزایش سرعت عملکرد در جهان ،درهمتافتگی آن نیز افزایش مییابد .در سال ۱۹۹۴
شبکههای مخابراتی جهان دارای یک میلیارد تلفن بودند .اما این شبکات با وجود متام پیچیدگیهایش
در مقایسه با ترمینالهای ارتباطی در مغز و تریلیونها پیغام که بین سلولهای مغزی ردوبدل میشوند فقط
درصد کوچکی را تشکیل میدهد .به گفته جان مک نالتی -مشاور کامپیوتری بریتانیایی ،پیچیدگی
شبکه مخابرات جهانی در سال  ۱۹۷۵فقط به اندازه یک نخود در مغز بود .اما ظرفیت پردازش اطالعات
هر دو سال و نیم دو برابر میشود و اگر این سرعت افزایش حفظ شود همتافتگی شبکه مخابرات جهانی
در سال  ۲۰۰۰هم پای مغز انسان خواهد شد .اگر چنین سرعت توسعهای غیرقابل باور باشد ،شاید
دلیلش این است که کمتر کسانی کامالً در مییابند که ما دقیقاً با چه سرعتی در حال تکامل هستیم.
تغییرات تکاملی چنان عظیم خواهند بود که اثرات کامل آن میتواند بسیار دور ازتصورمان باشد .ما
خود را دیگر افرادی منزوی و جدا منیتوانیم ببینیم ،بلکه جزوی از شبکهای جهانی هستیم که به سرعت
در حال یکپارچگی است ،یا سلولی از مغز جهانی که بیدار میشود.
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فصل نهم
موجود مافوق اجتماعی در حال ظهور
ما سرنوشت خودمون رو بیش از آن که یک برگ چایی سرنوشت شرکت چایی شرق هندی رو بدونه،
منیدونیم.
راهنمایی مسافران سر راه به کهکشان
داگالس آدامز
ردپای درهمتافتگی در حال رشدی که در جامعه مشاهده کردیم ،سه ناحیهی مهم رشد از حلاظ تکاملی
را پدیدار میسازد :تنوع انسانها ،سازماندهی پیشرفته ،در موازات با متام نظامهای زندهی دیگری که
مشاهده کردیم ،و ظرفیت پردازش اطالعات و ارتباطات اجتماعی که نزدیکی قریبی به ظرفیت مغز انسان
دارد .به نظر می رسد که جامعه پیش نیازهای ظهور سطح جدیدی از تکامل را تأمین کرده است.
و این سطح جدید چهگونه خواهد بود؟
همانگونه که ماده سازمان یافت تا سلولهای زنده پدید آیند ،و از سلولهای زنده موجودات
چندسلولی به وجود آمدند ،میتوانیم انتظار داشته باشیم که در مرحلهای انسانها به یکپارچگی
موجودی مافوق اجتماعی برسند.
موجود مافوق اجتماعی چیزی بیشتر از نظامی زنده است .در فصل سوم مشاهده کردیم که جوامع
انسانی دارای متام نوزده مشخصات یک سیستم زنده هستند .همین امر در مورد بسیاری از گروههای
اجتماعی دیگر مانند کارکنان یک کشتی ،شرکتهای چندملیتی ،یا صلیب سرخ صدق میکند .اما
اینگونه گروه سازی ،موجود مافوق اجتماعی به معنی مجموعههای مستقل و جامع آن را منیسازند.
آنها بیشتر مانند عضوی اصلی مانند غده تیروئید ،بینی ،یا جگر ،می باشند ــ نظامهای زندهای که
فقط عضوی از موجود بزرگتری بوده و وظیفهی مشخصی بر عهده دارند .جامعهی راستین مافوق
اجتماعی مانند یک موجود یکپارچه زنده ،در وجود خود چیزی کامل و مستقل است.
چنین پدیدههایی در طبیعت عوامل جدیدی نیستند .در دنیای حیوانات مثالهای متعددی از
موجوداتی وجود دارند که دور همدیگر جمع شده تا واحدهای اجتماعی یکپارچهای را تشکیل دهند.
هزاران زنبور در کندویی واحد با هم کار و زندگی میکنند ،حرارت و رطوبت »بدن« جمعیشان را با
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هم تنظیم میکنند ،و کندو با وجود تولد و مرگ مداوم اعضایش زنده میماند .مورچههای جنگنده
جرگههایی تشکیل میدهند که تا  ۲۰میلیون نفر عضو دارد .آنها مانند موجودی واحد در جنگلها به
پیش میروند و با ساخنت پل زندهای از اعضای خود که به یکدیگر سرسختانه چسبیدهاند از رودخانهها
عبور میکنند .موریانهها شهرهای پیچیدهای میسازند کامل شده با دودکش تهویه هوا و حجرههای
تهیهی غذایی که تا چند میلیون نفر را جا و مکان میدهد.
متایالت مشابهی در حیوانات سطح باالتری یافت میشود .بسیاری از ماهیان به طور گروهی شنا
میکنند؛ کلّ گروه ماهی مانند واحدی یگانه بدون هیچ رهبر عمل میکند .تک ماهیهایی گاهی کار
ویژهای را به عهده میگیرند ،مثل »چشم بودن« ،تا دیگر ماهیها نیازی نداشته باشند که مدام مراقبت
دوروبر خود باشند .وقتی که خطری اعالم شود متام گروه ماهی میتواند در کمتر از یکپنجم ثانیه عمل
کند .دسته پرندگان نیز میتوانند مانند موجود واحد گروهی رفتار کنند .یکی از بزرگترین گروههایی که
تاکنون ضبط شده است گروهی از  ۱۵۰میلیون مرغ دریایی 72است که از یک سر ،تا سر دیگر آن بیش
از  ۱۶کیلومتر را دربر میگرفت .این گروه بین استرالیا و تازمانیا مشاهده شده است .فیلمهایی با حرکت
آهسته از پرندگان ،چرخش همزمان  ۵۰،۰۰۰پرنده در کمتر از یکهفتادم ثانیه را افشا کرده است.
هیچ نشانهای از پیروی کردن آنها از یک رهبر دیده نشده است .دستهی پرندگان به یکپارچگی کامل
رسیده است.
اما این منونهها گرچه شگفتانگیزاند ،فقط نگاهی اجمالی به نوع احتاد موجود مافوق اجتماعی که
انسانیت استعداد تبدیل شدن به آن را دارد را میرساند .لکن موجود مافوق اجتماعی شامل میلیونها
عضو مانند زنبورها ،مورچهها ،یا پرندگان نخواهد بود ،بلکه کل نژاد انسان را دربرخواهد داشت:
میلیاردها نفر که در سرتاسر جهان زندگی میکنند.
به عالوه در متام منونههای مافوق اجتماعی حیوانی تنوع فردی بسیار کم بوده است .در کلنیهای
زنبوران و مورچهگان فقط دو تا سه گونهی مختلف )مثل زنبور کارگر ،زنبور نر ،و ملکه( وجود دارند.
در حالی که متام اعضاء گروههای مرغ و ماهیها یکسان هستند و بعضی افراد گاهی کار ویژهای را قبول
میکنند .اما اجتماع انسانی بسیار متنوع و متخصص شده است .ما از هزاران نوع مختلف تشکیل
شدهایم و هر کدام از ما سهمی به خصوص در کلیت این تصویر داریم.
موجود مافوق اجتماعی انسانی مستلزم این نیست که ما تبدیل به سلولهایی فارق از معنی شویم ،یا
هویت شخصی خود را به خاطر بهبود دیگران از دست دهیم .ما در حال حاضر سلولهایی در ارگانهای
72 shearwaters
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مختلف جامعه هستیم و فردیت قابل مالحظهی خود را حفظ کردهایم .انتقال ما به جامعهای مافوق
اجتماعی به معنای یکپارچه شدن جامعه در نظامی زنده است .همانگونه که در فصلهای آینده خواهیم
دید این به آزادی و ابراز عقاید فردی بیشتر برای هر شخص ،و تنوعی گوناگون تر در جامعه خواهد
اجنامید.
هنگامی که حشرات و حیوانات اجتماع میکنند ،به شکل تک واحدی گرد هم میآیند .اما شکل
گرفنت موجود مافوق اجتماعی انسانی در سطح فیزیکی بسیار نا ممکن است .بنابر آنچه که در
گرایشهای تکاملی مشاهده کردهایم ،نباید انتظار داشته باشیم که انسانها در شهرهای عظیم در توده
های بزرگی دور هم جمع شوند.
همانگونه که در آغاز زندگی ،پس از آن که حیات از ماده پدید آمد ،تکامل از سطح مادی به سطح
حیاتی ارتقاء کرد ،هم اکنون نیز تکامل به سطح جدیدی صعود کرده است :سطح هشیاری .بنابراین
میتوانیم فرض کنیم که تکامل جامعه به موجودی مافوق اجتماعی به جای اینکه در سطح مادی یا
حیاتی وقوع کند ،از طریق تکامل هشیاری ما ظهور خواهد کرد .گرد هم آمدن تفکر /دلها داللتی بر
این امر است و دلیل اهمیت ارتباطات مخابراتی در تکامل امروزی است؛ زیرا آن فرایند پیوند افکار/دل
ها است .اکنون هر قدر هم که فاصله مکانی بین انسانها وجود داشته باشد ،ما در سطح ذهنی با هم در
حال رشدیم.
سطح جدیدی از تکامل
تیلهارد دو شاردان ،فیلسوف و کشیش فرانسوی ،قسمت عمدهی زندگی خود را صرف تفکر در
یگانگی انسانیت به موجودی واحد کرده بود .تیلهارد ترکیبی کمیاب از علم و مذهب بود :او هم
کشیشی از اجنمن عیسویان 73بوده ،و هم زمینشناس و دیرینهشناس .او در دههی  ۱۹۳۰در چین کار
میکرد و در اکتشاف مردِ پکینگ نقش نزدیکی داشته است .به خاطر مطالعاتش در دانش تکاملی ،او
تئوری عمومی را که شامل ذهن /دل انسان در رابطه با جتربیات مذهبی و حقایق علوم طبیعی میشد
پرورش داد.
یکی از نتیجهگیریهای عمدهی او این بوده که انسان به سوی احتاد کل نوع بشر به گروهی واحد و
یکدل در حرکت است .او لغت نوسفِر)74از ریشه یونانی »نوس« به معنای دل( را ابداع کرد که
73 Jesuit Priest
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معطوف به اثر جمع شدن تفکرات انسانی در سراسر سیاره است؛ همانگونه که بیوسفر نظامی است
شامل متام موجودات زنده ،نوسفِر شامل متام افکار /دلهای هشیار است.
تکامل که از مراحل ظهور زمین و ظهور حیات گذشته ،اکنون در مرحله ظهور ذهن اجتماعی است.
او این مرحله را مانند »یگانه شدن انسان در یک واحد متحد آلی« میدید .حتقق پیدایش ذهن اجتماعی
را تیلهارد نقطهی امگا نامید ،اوج فرایندهای تکاملی ،نقطهی نهایی که همهی ما بدان سو همگرائیم.
فیلسوف دیگری که همزمان تیلهارد بوده و نقطه نظری مشابه او داشته است ،عارف هندی سری
اوروبیندو 75است .در او نیز آمیزش جالبی از استعدادها را مییابیم .او در کینگز کالج کمبریج در
رشتهی کالسیک حتصیل کرده و هنگام بازگشتش به هندوستان عضوی فعال در انقالب سیاسی آن
کشور گردید .به همین خاطر چندین سال را در زندانهای هند سپری کرد .در این دوره بود که برخی از
مهمترین بینشهایش را در مورد تکامل انسانیت به دست آورد.
سری اروبیندو تکامل را به عنوان حقیقت الهی که همیشه خواهان اظهار خود در شکلهای عالیتر
هستی است میدید .سیر تکاملی که از انرژی به ماده ،و از حیات به هشیاری رسیده ،اکنون در سیر حتول
هشیاری به آنچه او »اَبَرذهن «76نامیده در گذر است .اَبَرذهن چیزی بسیار باالتر از هشیاری ،چیزی
ماوراء تخیلهای کنونی ما از کمال است .شاید بتوان آن را تکامل نهایی روح نامید .او این سطح جدید
را با افزایش رشد معنوی و هشیاری شخصی به سوی هشیاریی نهایی ،کامل ،و تام که در سطح شخصی
و اجتماعی واقع میشود مییافت.
از آجنایی که هنوز اصطالح مناسبی در لغت نامههایمان برای این پدیده جدید تکاملی نداریم ،من آن
را »میدان گایا «77میخوامن )همانگونه که هشیاری خودبازتاب را میتوانیم »میدان انسانی« بنامیم(.
میدان گایا تعلق انحصاری به اشخاص خاصی نخواهد داشت ،همانگونه که هشیاری تعلق به سلولهای
خاصی در بدن ندارد .میدان گایا در سطح جهانی وقوع خواهد کرد .او از اثرات متقابل متام دلها و
تفکرات بر یکدیگر در جامعهی مافوق اجتماعی پدیدار خواهد شد.
این سطح جدید دقیقاً چه و چگونه خواهد بود؟ پیشبینی کردن آن دشوار است ،چرا که هر دم که
سطح جدیدی از تکامل را در نظر گیریم ،ناگزیر در چارچوب جتربیات انسانی میاندیشیم .همانگونه که

75 Sri Aurobindo
76 supermind
77 Gaiafield
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مشاهده کردیم هر نظم جدیدی از هستی با شرایط ماقبل خود قابل وصف نیست .میدان گایا دارای
صفات و خواص کامالً جدیدی خارج از تصور ما خواهد بود.
تکسلول تنهایی ،در بدن آدمی از هشیاری که از کل نظام زنده برمیخیزد خبری ندارد .گرچه ممکن
است که او دارای نوعی آگاهی ابتدایی باشد ،اما منیتواند هیچ ادراکی از افکار ،احساسات ،تصورات و
الهامات شخصی داشته باشد .او منیتواند تشخیص دهد که یک شخص در چه حالی است ،یا اینکه
حتی آن شخص هشیار است یا نه .و مطمئناً تصور کردن آن چه ما هشیاری خودبازتاب میدانیم برای او
غیرممکن است .پس جای حیرت نیست که تصور کردن مراحل تکاملی فراتر از ما ،همانگونه که ما فراتر
از یک تک سلول هستیم برایمان دشوار است .به عنوان افراد منحصر به فرد ،پدیدهی جمعی برایمان
ناشناخته باقی خواهد ماند .ما تنها »تکسلولی« را میشناسیم که خود هستیم.
تصور پدیدهای جمعی که از فعالیتهای هشیاری فردی برمیخیزد به نظر کمی غریب میآید .چگونه
اجتماعی از هشیاریهای جدا از هم میتواند پدیدهای واحد و جهانی خلق کند؟ درحقیقت این سؤال
شباهت بسیاری با مسئلهای که دانشمندان و فیلسوفان در رابطه با هشیاری انسان ،دائماً مواجهاند
دارد :چگونه فعالیتهای شیمیایی و الکتریکی سلولهای مجزای عصبی ،هشیاری واحد و یگانهای را
خلق میکند؟ تنها چیزی که با اطمینان میتوان گفت وابستگی هشیاری هر انسان به فعالیتهای پیچیده و
متحد میلیونها سلول زنده در مغز است.
بدون وارد شدن به بحثهای عصبشناسی ،به احتمال قوی جتربهی ما از آگاهی به فعالیتهای گروه
کوچکی از سلولها در مغز ربطی ندارد ،بلکه بستگی به طرح فعالیت و پیوستگی ارتباطات متعدد
اطالعات که دائما در مغز رد و بدل میشوند دارد .میدان جهانی گایا به گونهای مشابه از پیوستگی
فعالیتهای میلیاردها موجود آگاه که انسانیت را میسازد پدیدار میشود .با افزایش شبکههای ارتباطی
بین انسانها سراجنام زمانی خواهد رسید که میلیاردها پیغام در هر آن در شبکههای ارتباطی ما رد و بدل
شده و طرحی از ارتباطات در مغز جهانی شکل خواهد گرفت ،چیزی مانند طرح ارتباطات در مغز
انسان .گایا بیدار خواهد شد و هشیاریِ نوع خود را خواهد شناخت.
ما تا آن زمان چقدر فاصله داریم؟ گرچه تیلهارد میگفت که تکامل با سرعت به سوی نقطهی اُمگا
در حرکت است ،مقیاس زمانی او کیهانی بود نه زمان انسانی .با سرعت منظور او هزاران سال شاید حتی
میلیونها سال بوده است .گرچه در اواخر عمرش با مشاهدهی اثرات تلفن بر توسعه اجتماعی ،اعالم کرد
که این اختراع ،نقطهی امگا را به ما بسیار نزدیکتر کرده است .اگر او میتوانست اثرات کامپیوتر را بر
اجتماع مشاهده کند به احتمال قوی نقطهی امگا را حتی نزدیک تر از پیش اعالم میکرد .سری اروبیندو
باور داشته است که این نقطه تقارب میتواند بسیار سریعتر رخ دهد ،حتی شاید در صد سال آینده.
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اما سطح جدید آگاهی گایا حتی سریعتر از آنچه تیلهارد یا سری اروبیندو در نظر داشتند میتواند فرا
رسد .حتی در طی چند دهه میتواند پدیدار شود.
ما به تغییرات اجتماعی که در طی چند قرن یا حتی هزارهها وقوع مییابند عادت کردهایم ،و ممکن
است تصور ظهور چیزی چنین پر اهمیت در کوتاه زمان برایمان مشکل باشد .اما در فصل ششم دیدیم
که تغییرات اجتماعی با چه شتابی در حال افزایش هستند .در این قرن شتابی عظیم در متام زمینههای
توسعه انسانی دیده میشود که فراخوان حتوالت عظیمی در آیندهی بسیار نزدیکند .به عالوه اکثر
مشخصات تکاملی ملزوم برای ظهور سطحی جدید ــ تنوع ،سازماندهی ،و درهمتافتگی ،به سرعت
یکپارچگی اجتماعی را میبافند .در بخش سوم دالیل دیگری خواهیم یافت که امکان شاهد بودن این
انتقال در طی عمرمان را تأیید میکنند.
چنین انتقالی مستلزم تغییرات سریعالسیری برای انسانها است .از یک سو فقط الزم است که
نگاهی به روزنامهها افکنیم تا دریابیم که از یگانگی و وحدت کامل چقدر دوریم .از سوی دیگر جوامع
ما بیش از مجموعهای از انسانهای بیربط هستند .به زبان تکاملی ما در زمان گرگ و میشی به سر
میبریم که نه اینیم و نه آن .اتفاقاً این یک مشخصهی دیگر از دورهی انتقالی تکاملی است.

زمان گرگ و میش تکاملی
مرز بین سطوح عمدهی تکاملی )انرژی ،ماده ،حیات ،و هشیاری( ضروراً صریح و روشن نیست .بین
دو سطح نواحی گرگ و میشی به چشم میخورد که در آن نظمی جدید در حال ظهور می باشد اما
کامالً حاشا نشده است.
اگر به تقاطع مابین انرژی و ماده بنگریم ،اجزاء ابتدایی مانند الکترونها و پروتونها را خواهیم یافت.
اما آیا آنها واقعاً ماده هستند؟ در برخی مواقع آنها مانند ذرّه رفتار میکنند اما در مواقع دیگر رفتارشان
مانند موج است )رفتاری که شخصیت انرژی دارد( ،پارادوکسی که بسیاری از فیزیکدانان سعی در حل
کردن آن داشته اند .اما هنگامی که تکامل را به عنوان فرآیند نوپدید بنگریم ،ذرات بنیادین را در سر مرز
بین ماده و انرژی خواهیم یافت .آن ها در نیمه راه مرحله ،مادّه ای هستند پدیدار شده از انرژی.
بین دو سطح بعدی ،بین ماده و حیات ،ویروسها و ماکرومولکولهایی مانند  DNAوجود دارند.
در اینجا سؤال این است که آیا آنها زنده هستند؟ از برخی جهات میتوان گفت که زنده هستند زیرا که
در شرایط مناسب میتوانند تولیدمثل کنند .اما آنها هم میتوانند به شکل کریستالهای منظم در آمده و
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مانند مولکولهای سادهتر رفتار کنند .به نظر میرسد که آنها در ناحیه گرگ و میشی به سر میبرند که
در آن ماده به سازمانیافتگی کافی برای پدیدار شدن حیات حقیقی نرسیده است.
به نظر میآید که ناحیه گرگ و میش مشابهی بین حیات و هشیاری خودبازتاب وجود دارد .در این
ناحیه پستانداران نُخُستی مانند میمونهای آدم منا را مییابیم .آنها مانند سایر حیوانات دارای آگاهیاند،
به این معنا که از محیط اطراف خود آگاه هستند .اما آیا از وجود خود آگاه هستند و آیا آگاهند که
آگاهند؟ جواب این سؤال روشن نیست .شامپانزهها و برخی از سایر پستانداران نُخُستی 78مانند
بوزینههای دست دراز )اورانگوتان( با سایر حیوانات تفاوت دارند زیرا که میتوانند مقداری شناخت از
خود را نشان دهند .آنها وقتی که عکسی از خود را در آئینه میبینند میدانند که به چهرهی خود می-
نگرند و نه به حیوان دیگری از نوع خود .در مطالعاتی دیگر شامپانزهها استعداد آموزش زبان عالماتی را
نشان دادهاند .برخی از آنها خودآگاهی ابتدایی نشان میدهند،
بدینگونه که میتوانند خود را به نام بخوانند و احساسات خود را
آشکار کنند .به نظر میرسد که آنها در ناحیه گرگ و میشی به
سر میبرند که پیشاهنگ ظهور خودآگاهی حقیقی است.
چنین به نظر میآید که در زمان حال تکامل به ناحیه گرگ و میش
دیگری رسیده است ،ناحیهای بین خودآگاهی انسانی و میدان
گایا .انسانیت مشخصات هر دو سطح را نشان میدهد .ما افرادی
خودمختار و خودآگاه هستیم که در زمان لزوم دور هم جمع شده تا برای هدفی مشترک یکپارچه و
یگانه عمل کنیم .در این رابطه انسان ها یاد آور موجود جالبی به نام dictyostelium79

 discoideumهستند ،موجوداتی که شبیه یک نوع قارچ خزنده اند ،اما کالً گونه ای متشخص و
مجزا اند .آنها مانند چیزی بین مجموعهای از آمیبای تکسلولی و یک موجود چندسلولی حقیقی رفتار
می کنند.
بیشتر وقتها آمیب های جداگانه که قارچ خزنده را تشکیل میدهند در اطراف چوب و برگهای
کهنه و پوسیده پرسه میزنند ،به دنبال باکتریها برای تغذیه میگردند ،و در عین حرکت تکثیر میشوند.
اگر ذخیره غذاییشان کمیاب شود آمیباهای جداگانه در گروههای کوچک چند دوجینی جمع

78 primate
79 slime mold
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میشوند .این گروهها در شکلی قطره مانند به نام گرکس 80که غالباً شامل هزاران آمیب است به
همدیگر جوش میخورند .بعد از جمع شدن به دور هم ،برخی از آمیبها شروع به باال رفنت روی دیگران می
کنند تا اینکه گنبدی ساخته شود ،و شکلی مخروط مانند پدید میآید با »نوک پستانی« در باالی آن.
سپس این ساختار به یک طرف میافتد و مانند حلزونی بیصدف شروع به خزیدن به سوی نور میکند ،در
حالی که نوک پستان راهنمای اوست.
اگر غذا یافت شود ،گرکس منحل میشود و هزاران آمیب هر یک به راه خود میروند .اگر غذا یافت
نشد آنها دوباره از روی همدیگر باال رفته تا تبدیل به ساقهی باریک و عمودی شوند ،به ارتفاع یک بند
انگشت .در انتهای ساقه آمیبهای دیگر ،گوی کوچکی را ساخته و تبدیل به تخم قارچ میگردند تا
توسط باد حمل شده و به نقاط دیگر برسند .اگر آمیبها به نقطهای با غذای فراوان برسند ،مانند قبل
شروع به تولیدمثل و گسترش میکنند تا هنگامی که مقدار غذا جوابگوی نیازشان نباشد و این داستان
دوباره تکرار میگردد.
رفتارهایی قابل مقایسه با این نوع قارچ خزنده هم در جوامع اولیه و هم جوامع پیشرفتهی انسانی دیده
میشوند .برای مثال مردمان کاچین از شمال میامنار )برمه( ،که مردمشناس بریتانیایی اِدموند لیچ
مطالعات گستردهای در باب آنها اجنام داده است ،اکثر وقت خود را در قبیلههایی مجزا به سر میبرند.
اما وقتی که مقدار آذوقه غذایشان تنگ میشود آنها زیر سلطه یک شاه دور هم جمع شده و تا هنگامی
که موقعیتشان بهبود یابد یک جامعه واحد تشکیل میدهند .در جوامع پیشرفتهتر غربی تا هنگامی که
فاجعه عظیمی وجود نداشته باشد هرکسی به دنبال عالقههای شخصی خودش میرود .اما اگر مصیبتی
مثل قحطی همهجاگیر ،سیل ،یا جنگ ،وقوع کند مردمان دسته جمعی برای منافع عمومی عمل میکنند
و جامعه ماهیت موجودی متحد را می یابد.

ظهور از راه بحران
این ادعا که بشر در ناحیه گرگ و میش تکاملی به سر میبرد به این معنا نیست که ظهور سطح دیگر
اجتنابناپذیر است .دوران انتقال همیشه پرخطرند و موقعیت جامعه امروزی به روشنی چنین است .ما
عمیقاً گرفتار گرههای پیچیدهی سیاسی ،اقتصادی ،اکولوژیکی ،و اخالقی ،در تاریخ انسان هستیم .آیا
این بحرانها میتوانند مانع ظهور سطح جدیدی از تکامل شوند؟ شاید .مطمئناً نقاالن قیامت سرا و
80 grex
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نقشه پردازان آخرزمان بسیارند .اما بررسیهای سابقمان امکان صحنهی دیگری از تکامل را آشکار کرده
است .امکان نقش بحران به عنوان کاتولیز تکاملی برای تقالء و ظهور سطح بعدی.
در ابتدا هر بحرانی دردناک و خطرناک می مناید و عکسالعمل بیدرنگمان سعی در متوقف کردن
آن و نگهداری سرسختانه از نظم قدیم خواهد بود .اما اگر نظمی جدید بتواند از بحران ظهور کند ،پا
فشاری در نگهداری حالت فعلی هیچ حاصلی نخواهد داشت ،بلکه حتی مشکالت را عمیقتر میکند.
باربارا مارکس هابارد ،آینده نگری از آمریکا چنین قیاسی کرده است» :در نظر بگیرید که شورایی از
باکتریها در مورد اثرات محیطی گروهی از باکتریها که در  ۳۵۰۰میلیون سال پیش برنامه استفاده از
فتوسنتز را برای اولین بار طرح کردند چه میگفتند :اکسیژنی که توسط این عمل تولید میشود مادهی
خطرناکی است .برای متام انواع شناختهشدهی زندگی مادهای سمی است .به اضافه اکسیژن مادهای
بسیار متحرق است و به احتمال قوی متام ما را تبدیل به خاکستر میکند .مطمئناً اکسیژن باعث انهدام
زندگی خواهد شد «.بدون شک فتوسنتز به عنوان عملی »خودخواهانه ،غیر طبیعی ،و نامعتبر« منع
میشد .خوشبختانه برای ما چنین شورایی وجود نداشت و زمان روند فتوسنتز فرا رسید .حقیقتاً بحرانی
عظیم به وجود آورد ،اما در سوی دیگر آن گیاهان ،حیوانات ،و من و تو به وجود آمدیم.
بحرانهای جهانی که امروزه با آنها روبهروییم ممکن است برای ادامهی تکاملمان به اهمیت بحران
اکسیژن باشند .در متامی تاریخ بشر ،انسان با خطراتی چنین مفرط و حاد روبهرو نبوده است .اما در نقش
کاتولیز تکاملی ممکن است که برای رسیدن به سطحی باالتر دقیقاً چیزی باشند که بدان نیاز داریم.
این تصور که بحران هم جنبه مثبت و هم منفی دارد در یک لغت چینی »وی ــ چی «81خالصه
شده است .قسمت اول این لغت به معنای »خطر ،حذر« است .قسمت دوم به معنای »فرصت حتول«
مفهومی بسیار متفاوت دارد.
مفهوم وی ــ چی به ما اجازه می دهد تا اهمیت هر دو جانب بحران را احساس کنیم .در سالهای
اخیر توجه ما کالً روی »وی« متمرکز بوده است ،روی فاجعههای ممکن جهانی و راههای اجتناب از
آنها .تا زمانی که ما با مشکالت این دنیا مواجه هستیم اینگونه توجه الزم است .در عین حال این
بحرانها میتوانند ما را به پرسش از برخی نگرشها و ارزشهای اصلیمان راهنما شوند .چرا اینجا
هستیم؟ واقعا چه میخواهیم؟ آیا زندگی دارای معنا و دستاوردهای بیش از این نیست؟ این پرسشها
وجودمان را به جنبهی دیگر بحران یا »چی« سوق می دهند :مجالی برای تغییر میسر ،برای استفاده از
امکانات شگرف و جانپرور که میتواند در پیش باشد.
81 危機
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بـخش سـوم
تکامـل درونی
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فصل دهم
همیاری82

مردمان به سیر و سیاحت میروند تا در بلندی کوهها ،در موجهای عظیم دریاها ،در مسیر طویل
رودخانهها ،در حیطه گسترده اقیانوسها ،در حرکات دورانی ستارهها ،متحیر شوند؛ و آنها بدون هیچ
حیرتی از کنار خود میگذرند.
سانت آگوستین  .سال  ۳۹۹میالدی
تاکنون ردپای درهمتافتگی درحال پیشرفت جامعه و داللتهای متعددی بر اینکه ما در حیاتیترین و
مهیجترین دوره تاریخ بشر زندگی میکنیم را مشاهده کرده ایم :زمانی که ادغامهای پیشرفته خاطرات و
افکار انسان در یک واحد زنده ــ مغزی جهانی ــ شکل میگیرند.
اما انسان امروزی در آستانه فاجعه به سر میبرد و برای دیدن این امر لزومی نیست که به دوردست
بنگریم .همان پیشرفتهای فنّی ،علمی ،و اجتماعی ،که ما را به جلو سوق دادهاند ،میتوانند بذر
انهداممان را در درون نهفته داشته باشند .ما ظاهراً در نوسانی متزلزل بین دو قطب انحصاری به سر
میبریم :رفنت به فراسوی مشکالت تا رسیدن به جامعهای مافوق اجتماعی ،یا فروریخنت اجتماعی در
اغتشاش و انقراض.
اگر اکثر مردم انتخابی داشته باشند به روشنی از روی قصد فرجام پرفاجعه را بر منیگزینند .با این حال
به نظر میرسد که ما به صورت گروهی در این مسیر رانده شدهایم .بدون توانایی درک کردن پیچیدگی
جامعهای که بدان تبدیل شدهایم ،به نظر میرسد که قدرت هدایت کردن راهمان را در مسیری که
خواهانیم از دست داده ایم .چرا؟ چرا بیشتر مانند موجودی که قدرت بالقوهاش را داریم رفتار منیکنیم؟
جواب در شاخص موفق کارکردی موجودات نهفته است .وقتی که به موجوداتی که با هماهنگی در
کنارهم کار میکنند بنگریم ،و تقریباً متام موجودات به غیر از انسانها در این طبقه قرار دارند ،یک
خصوصیت ویژه مییابیم که همه در آن سهیمند :متام موجودات قادرند با هماهنگی در کل نظام ،خود به
خود و طبیعی با هم کارکنند .این مشخصه در موجوداتی بسیار متفاوت مثل قارچ خزنده ،درخت
82 Synergy
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بلوط ،یا بدن انسان دیده میشود .اینگونه فعل و انفعاالت هماهنگ را میتوان با یک کلمه ،سینرژی
)یا همیاری( که از ریشه یونانی  syn-ergosدریافت شده به معنی »همکاری« توصیف کرد.
همیاری داللتی بر اجبار یا خودداری یا کوشش عمدی ندارد .در نظامی همیار هر عنصر فردی
مشغول هدفهای خود است با وجودیکه اهداف اعضای مختلف بسیار گوناگونند .اما متام عناصر فی
البداهه و متقابالً برای پشتیبانی یکدیگر کار میکنند .در نتیجه کشمکش باطنی بسیار کم یا کالً
ناموجود است.
کلمهی همیاری گاهی به معنای کل که بیش از جمع اعضایش است استفاده شده است .اما این معنا
از ریشه کلمه برمنیخیزد ،بلکه این تعبیری از پیآمد سینرژی در مفهوم اصلیاش است .با همکاری عناصر
مختلف در یک نظام و پشتیبانی آنها از یکدیگر ،عملکرد کل نظام تقویت میشود و کارایی آن بهبود
مییابد.
مثالی منونه از نظامی با همیاری باال ،بدن خودتان است .شما ترکیبی هستید از چندین تریلیون
سلول .هر سلول سرگرم کار خود است و در عین حال حامی کل بدن .یک سلول پوست در انگشت
دستتان وظایف سلول پوست را بر عهده دارد ،تغذیههای مختلف را دریافت میکند ،مواد مازاد را دفع
میکند و مثل یک سلول پوست زندگی میکند و میمیرد .آنچه که برسر سلول پوستی در انگشت
پایتان ،یا سلول استخوانتان ،یا سلولهای مغزتان ،یا عضلههایتان ،میآید ربط مستقیمی با او ندارد .او به
سادگی فقط مراقب مصلحتهای خودش است .اما مصلحتهای او ،مصلحتهای سلولهای دیگر
هستند و باعث سالمت کل بدن می باشند .اگر مقدار باالی همیاری در بدمنان نبود و هر سلول سرخود
عمل میکرد ،و بهبود مابقی بدن برایش مهم نبود ،ما تبدیل به تودهای از ژله میشدیم.
همیاری در موجودات ،ذات زندگی است و رابطهای صمیمی با تندرستی دارد .وقتی که به هر
دلیلی همیاری افت کند و کل نظام از حمایت کامل اجزائش محروم شود بیماری فرا میرسد .وقتی
همیاری کالً از بین رود مرگ فرا میرسد .سلولهای مفرد ممکن است که به زندگی ادامه دهند اما کل
موجود دیگر زنده نخواهد بود.
مقدار حمایت از گروه توسط فعالیتهای شخصی ،منایانگر همیاری در گروههای اجتماعی است.
انسانشناسانی که قبیلههای ابتدایی را مطالعه کردهاند پی بردهاند که سطح نزاع و جتاوز هم بین افراد و
هم بین فرد و گروه در اجتماعاتی که از همیاری باالیی برخوردارند بسیار کمتر است .این بدین معنا
نیست که اینگونه جوامع پر از »نیکوکارانی« است که با بیپروایی به کمک همدیگر میشتابند ،بلکه
اینان جوامعی هستند که فعالیتهای شخصی طبیعتاً هماهنگ با خواستهای دیگران و نیازهای گروه
در ساختار اجتماعی و روانیشان جا افتاده است.
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جامعهی انسان امروزی به عنوان یک نظام دارای همیاری نسبتاً پایینی است .همانگونه که خواهیم
دید بسیاری از بحرانهایی که با آنها روبهرو هستیم ،عالئمی از این مشکل عمیق و اساسیاند .اما
هرقدر هم که خواهان همیاری بیشتر در جامعه باشیم ،این کار فقط توسط خواسنت ،تصمیمگیری
عاقالنه ،بحث کردن ،یا اجباراً ،امکانپذیر نیست .مقدار همیاری درجامعه بازتابی از ادراک ما از خود
در رابطه با جهان اطرافمان است .برای افزایش همیاری میباید که پنداشتهایی اساسی را که در هستهی
افکار و رفتارمان جا گزیدهاند تغییر دهیم .این به معنای تکامل درونی ،همانند دستیافتههای برونی ما
است.
آگاهی خودبازتاب اکنون پیشگام تکامل است .اگر بنا باشد که تکامل حقیقتاً به سطح عالیتری از
همبستگی برسد ،حیاتیترین تغییرات در حیطهی آگاهی انسان رخ خواهند داد .فرایند تکاملی اکنون
عمالً در باطن هر کدام از ما جا گرفته است .برای دریافنت معنی و چگونگی تکامل درونی ،اجازه دهید
که ببینیم چگونه الگوهای درونیمان بر افکار ،ادراک ،و اعمالمان ،حکمرانی میکنند.
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فصل یازدهم
خودِ محفوظ شده در پوست
دو پرنده
دو همدم جدانشدنی
نشسته بر یک درخت
یکی میوه میخورد
دیگری مینگرد.
اولین پرنده خود فردی ما است
از لذتها و دردهای این دنیا
سیر میشود
دیگری خود جهانی ما است
در سکوت شاهد همه چیز است.
مونداکا او پانیشاد ،قرن پنجم قبل از میالد
برای هزاران سال مردمان اعتقاد داشتند که خورشید دور زمین میگردد .این عقیده به حدی محکم
و همهجاگیر بود که به عنوان واقعیت قبول شده بود .امّا در قرن شانزدهم کپرنیک تفکری کالً متغیر
ابراز کرد ،یعنی اینکه زمین به دور خورشید میگردد .تئوری او به آسانی مورد قبول قرار نگرفت .یک
قرن طول کشید تا واقعیتهای کهنه دور انداخته شده و حقایق جدید قبول شدند.
زیرورو شدن کامل دیدِ جهانی با اکتشاف دادههای جدید پیش نیامد ،بلکه با تعبیری نو از دادههای
موجود ممکن شد .به روشنی حرکت سیارهها تغییری نکرد ،چیزی که تغییر کرد جنبهی فکری و تصوری
بود که از طریقِ آن ،حرکت سیارهها دیده میشد.
دانشمندان از این فرایند به عنوان ساختار پارادیمی نو سخن میگویند ،اصطالحی که فیلسوف و
تاریخشناس علم ،توماس کون 83در کتابش »ساختار انقالبهای علمی« ابداع کرده است .کلمه
83 Thomas Kuhn
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پارادایم از ریشه یونانی پارادیگما) 84طرح یا نقش( گرفته شده است .این اصطالح ،عطف به چارچوب
چیرهی نظری علمی یا مجموعهی فرضیاتی دارد که زمینهساز هر علمی است .یک پارادایم مانند
»تئوری فوق العاده« است که طرح اساسی هستی را در دانشی خاص مقرر میکند .او بر نوع تفکر و
نگرش یک دانشمند حکومت کرده و نوع تعبیر آزمایشات و شواهد را امر میکند.
با پذیرش یک پارادایم اصول آن به سختی زیر سؤال قرار می گیرند و غالباً تبدیل به عقاید
تعصبآمیزی میگردند که خود به خود جاودانه میشوند .در نتیجه دانشمندان متایل دارند که پدیدههای
سازگار با الگویشان را پذیرفته و پدیدههای ناسازگار را طرد کنند .اما گاه و بیگاه زمانی فرا میرسد که
پدیدههای ناسازگار با الگوی اصلی چنان بدیهی میشوند که دیگر نادیده گرفتنشان ممکن نیست .این
منجر به آنچه توماس کون »تغییر الگو «85میخواند میشود ،حتولی در چشمانداز از جهان ــ موضوعی
که به تفصیل مطالعه خواهیم کرد.
گرچه توماس کون در ابتدا اندیشهی پارادایم را در رابطه با تفکر علمی مطرح کرده بود ،تفکرات او
در بسیاری از زمینههای دیگر به کار بسته شدهاند :در آموزش و پرورش ،اقتصاد ،جامعهشناسی ،علوم
سیاسی ،طب و علوم بهداشتی ،و کالً نوع دید ما از دنیا .اصول و قواعد این اندیشه را میتوان در
ادراکمان از حقیقت و روابطمان با خود به کار بست.
در زیربنای افکار ،احساسات ،و جتربههایمان ،فرضهایی مجازی در مورد دنیا وجود دارند .برای
مثال ،با عمل دیدن ،چشمان ما به مغز دادههای حسی در مورد دنیای »برونی« را عرضه میکند .اما
پیش از آن که این دادهها بتوانند به جتربهای با معنا منجر شوند باید توسط مغز تعبیر و تشکیل شوند و
این نیازمند الگویی از دنیا است )عقیدهای در مورد چگونگی هستی( .سر خود ،بدون چارچوبهای
ادراکی ،دادههای دیدی خام و بیمعنی باقی میمانند ،مانند تصویری که در صفحهی بعد مشاهده می-
کنید.
اگر تصویر شماره  ۱۰را قبالً ندیدهاید ،به احتمال قوی فقط لکههای سفید و سیاهی به دید میآیند
که تصادفی روی کاغذ نقش بستهاند.
در حقیقت این تصویری از چهرهی مردی ریش دار و نسبتاً قرون وسطایی است .اما بدون الگوی
دیدی از مناد چهره ،کمتر کسانی میتوانند در نگاه اول تصویر را تشخیص دهند.

84 paradigma
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به آن تصویر برای یک دقیقه بنگرید و اگر موفق به دیدن چهره نشدید )و بسیاری از مردمان
منیتوانند( به تصویر صفحه  ۱۶۶رجوع کنید .اکنون الگوی رضایتبخشی برای تعبیر دادههای دیدی
در دست دارید تا چهره تصویر شماره  ۱۰را »ببینید« .عالوه بر این تا زمانی که آن چهره را به خاطر
داشته باشید ،یا الگوی تصویری را حفظ کنید ،همیشه قادر به دیدن آن تصویر خواهید بود.
روانشناسان الگوهای فکری که مسئول ساختار زیربنای ادراک ما هستند را »آمایه ذهنی«86
نامیدهاند .آمایههای ذهنی نه تنها چگونگی اکثر جتربیاتمان را شرط میکنند ،بلکه تعیینکننده
واقعیت برای هر کدام از ما هستند .آمایهی ذهنی ما را مستعد به دیدن زوایای ویژهای بیش از دیگر زوایا
در محیط میکند .برای مثال اگر شما اتومبیل جدیدی خریده باشید به احتمال قوی متوجهی تعداد
بیشتری از اتومبیلهایی که شبیه ماشین شماست ،خصوصاً ماشینهای همرنگ در خیابان میشوید.
ممکن است فکر کنید یک دفعه بازار پر از این نوع اتومبیل شده است .اما تعداد این ماشینها در خیابان
تغییری نکرده است .آنچه تغییر کرده است ذهن شما است که از آمایهای نو آگاه شده و به راحتی
متوجه این ماشینها میشود.
آمایههای ذهنی در رفتار و کاراییمان نفوذ دارند .ورزشکاری که اعتماد دارد میتواند رکورد جدیدی
ثبت کند ،شانس بهتری برای رسیدن به هدف خود دارد تا ورزشکار دیگری با توانایی برابر امّا با آمایه
فکری که رکورد فعلی عمالً غیر قابل شکست است.
آمایهها روی واقعیتهای احساسیمان هم اثر دارند .شخص افسردهای که احساس میکند هیچکس
به او احترام منیگذارد و متام دنیا علیه او سنگر گرفته است دارای آمایه ذهنی منفی است .متام
گفتوگوها و جتربیاتش با بدبینی تعبیر میشوند .هر نظر مثبت یا حمایتگر یا نادیده گرفته میشود ،یا
بیارزش تلقی میگردد .و واقعیت شخصی ماللت و افسردگی خود به خود تقویت میشود.
آمایهها روش ارزیابی ما از دنیا را نیز زیر نفوذ میبرند .اگر آمایه عمومی ما از دنیا فروپاشی
قریبالوقوع اقتصادی ،تنش بیناملللی ،و سلطهجویی که زود یا دیرتر به جنگ جهانی سوم میاجنامد ،از
قحطی و مصبیتها در راه باشد ،هنگامی که توسط رسانههای عمومی اینگونه اخبار را دریافت میکنیم
به این عناصر توجه بیشتری خواهیم داشت و آمایهی منفی تقویت میشود .به اضافه احتمال عملکرد ما
در پشتیبانی از آمایه منفی بسیار است .مانند ورزشکاری که واقعاً باور ندارد بتواند رکورد جدیدی
بسازد ،ما در برآوردن پیشگویی خودـ ساختهی خود سهیم هستیم.
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خالصه اگر از حضور آمایههای ذهنی آگاه باشیم یا نباشیم ،آنها بسیار قدرمتندند .توسط آمایهها
دادههای احساسی را تعبیر میکنیم ،برخی از جتربیاتمان را به عنوان حقیقی پذیرفته و برخی را به عنوان
خیال خام رد میکنیم ،و واقعیت دنیا را تعیین میکنیم .مانند پارادایمها ،آمایهها به ندرت یا هرگز زیر
سؤال منیروند و مانند فرض مطلق پذیرفته میشوند.

الگوهایی از خود
در زیربنای افکارمان از چگونگی کارآیی دنیا )پارادایم( و چگونگی ساختار جتربیامتان )آمایه( الگویی
اساسیتر وجود دارد :نوع دید ما از خود و رابطهمان با دنیا .این الگوی بنیادین به متام افکار ،ادراک ،و
اعماملان شکل میدهد .آن خودش آمایه یا پارادیمی است برای متام فعالیتهای ذهنی ما .اضافه بر این از
آنجا که الگویِ خود التزاماً در بسیاری از پارادیمهای حتصیلی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و سیاسی نقشی
اساسی دارد ،حتی شرط توسعه و گسترش پارادایمها میباشد .برای مثال ،اگر فیزیکدانی آگاهی خود و
جهان مادی را به عنوان دو وجود کامالً مجزا جتربه کند ،پارادایمی بسیار متفاوت میسازد تا اینکه جتربه-
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اش از خود و جهان اطرافش جزئی از کلّی عظیمتر باشد .در این رابطه الگویی که از خود داریم از آمایه یا
پارادیم عظیمتر است .میتوانیم آن را »فراآمایه« یا »مِتا پارادایم« بخوانیم ،چیزی که در فراسوی متام
آمایهها یا پارادایمها نهفته است .یک پارادایم چارچوب تفکر است و مِتا پارادایم یا الگویِ خود،
چارچوب وجود است.
شایعترین الگویِ خود یا مِتاپارادایمی که اکثر ما توسط آن زندگی میکنیم ،تصوری از فردی
بیهمتا ،مجزا از بقیهی دنیا ،و کامالً متمایز از دیگران است .با تابعیت از این الگو ما زندگی روزمره
خود را با این تصور که »من اینجا هستم« و بقیهی دنیا »آنجا است« صرف میکنیم .آلن

واتس87

فیلسوف و الههشناس این الگو را »خودِ محفوظ شده در پوست« لقب داد :آنچه در داخل پوست است
»من« هستم ،آنچه خارج از آن است »من نیستم «.بعقیدهی واتس ما متام مشاهدات و جتربیاتمان را بر
این اساس میسازیم و واقعیت را هم بر همان قرار تفسیر میکنیم .این نوع نگرش از خود ،چنان نافذ و
فراگیر است که کمتر کسانی متوجه میشوند که این تنها یک الگو است ،یا متوجه اثرات آن بر جتربیات
و تفکراتشان میشوند.
اما این الگو از خود ،تنها الگوی موجود نیست .الگویی دیگر ،الگویی که کامالً متفاوت اما مکمل
آن است نیز وجود دارد .الگوی خودِ جهانی که توسط پوست محدود نشده یا از دیگران قابل تشخیص
نیست .خودی که عصارهی وجودش یگانگی با خلقت است نه جدایی از آن.
گرچه جتربه کردن خودِ جهانی بیش از تصور نایاب نیست ،یافنت الگویی از خود ،که خودِ جهانی در
آن مشرف باشد و دریچهی دیدِ شخص از خود باشد بسیار نایاب است .الگوی خود محفوظ شده در
پوست جهانگیر شده است .اما ممکن است که ریشهی بسیاری از مسائل امروزهی انسان در این الگو
نهفته باشد .برای دریافنت عمق این ریشه اجازه دهید نگاهی بر چگونگی توسعه این الگو بیافکنیم.
توسعه دوگانگی
یک نوزاد از محیط خود آگاه است اما به نظر منیرسد که بین خودش و محیطش فرقی قائل شود .او
آگاهی از جدایی خود و محیطش ندارد .وقتی که کودک از جدا بودن از بدن مادر آگاه میشود ،آگاهی
مجزا بودن از سایر محیط نیز در او رشد میکند .اکثر روانشناسان بر این عقیدهاند که احساس حقیقی
وجود فردی تا زمان بروز ساده زبان پیش منیآید .برخی دیگر مثل ژان پیاژه ادعا دارند که هویت کامل
شخصی تا سن هفت یا هشت سالگی بدست منیآید .احساس فردیت توسط گفتوگو تقویت میشود.
87 Alan Watts
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رابطهی فاعل ــ مفعول که در ساختار موصوف ــ فعل نهفته است ،جدایی و متایز عامل و عمل را
میرساند .این در انتقال زبانی ظریف اما مهم کودک در حال رشد ،از »جان توپ را میخواهد «88به
»من توپ را میخواهم« آشکار میشود .کودک ملتفت وجود خودِ درونی شده است.
عالوه بر یادگیری زبانی دو گانگی ،کودک در حال رشد از والدین خود طرز اندیشیدن و رفتار
کردن را میآموزد .اگر والدین این فرضیه که من »اینجا« هستم و کامال مجزا از محیط که در »آنجا«
است را برون افکنند کودک نیز می آموزد تا همان الگو را فراگرفته و افکارش را در همان مسیر توسعه
دهد .و خود محفوظ شده در پوست پرورش مییابد.
احساس مجزایی و بیهمتایی که توسط این الگو داده میشود ارزش قابل توجهی دارد .از حلاظ زیستی ما
موجوداتی هستیم که از خود نگهداری کرده ،به خود نظم داده و هدایت میکنیم .تصور ما از خودی
مجزا و مفرد ،منادی از این خودمختاری است .احساس بیهمتایی که از حس خودی مجزا به دست
میآید اجازه تشخیص خودِ ما را از دیگران میدهد .به عالوه تالش ما در حفظ هویتی بیهمتا و مفرد،
احتمال بیشتری را برای بقای بدنیمان تضمین میکند.
در سطح روانی احساس فردیت درونی ،وحدتی در افکار ،احساسات ،ادراک ،و اعماملان ،میسر
میکند .من »در اینجا« هستم که جتربه و عمل می کنم .این به ما احساس »خود بودن« می دهد.
اما وقتی که خود محفوظ شده در پوست تنها مفهوم خود بودن باشد ،ما دنیا را فقط در شرط »من«
و »غیر من« میبینیم .و این ما را به احساس متایزی مطلق بین خود و دیگران هدایت میکند .ما خودمان
را از دیگران از طریق منشهایی که به یکدیگر می مناییم تشخیص میدهیم :از قد ،وزن ،سن و سال،
جنسیت ،ملیت ،رنگ پوست ،لباس ،خانه ،اتومبیل ،مقام اجتماعی ،شغل ،دوستان ،شخصیت،
اخالق شخصی ،و افکار و آرمانها .پس احساس هویت ما از ادراک ،جتربیات ،و برخوردمان با دنیای
خارج استنتاج میشود ــ از تفاوتمان با دیگران.
اما خود در حقیقت هیچکدام از این چیزها نیست .یک شخص میتواند که قد ،وزن ،و سن
متفاوت داشته باشد اما اینها احساس »خود بودن« او را تغییر منیدهند .به نظر میرسد که ما احساس
خود بودن را از آنچه که نیستیم میگیریم.
فیلسوف آمریکایی دانیال کوآن 89تعریف کردن هویتمان بدینگونه را با تشریح کردن سوراخی در
چوب توسط رنگ ،شکل ،یا بافت چوبی که آن را احاطه کرده مقایسه کرده است )برای مثال گفنت
 : John 88اﺳم ﮐودک
89 Daniel Cowan
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اینکه آن »سوراخی گرد ،قهوایرنگ ،و هموار است«( .بدین صورت هویت سوراخ از چوبی که آن را
فرا گرفته است مشتق شده است .اکثر مردمان سوراخ را بدینگونه تشریح میکنند چونکه کیفیت
سوراخ چیزی جتریدی است .تعریفِ کیفیتهای چوب بسیار آسانتر از تعریف هوای ناپیدایی است که
سوراخ را پر کرده است .همانگونه احساس هویت شخصی غالباً از آنچه که خود را احاطه کرده گرفته
میشود )یعنی از جتربیاتمان از دنیا( .تشریح کردن آنچه در درومنان نهفته بسیار مشکلتر است.
وقتی که منبعی خارجی تنها مفهوم هویتمان است ،آن منبع ارزشمندترین داراییمان میشود .بدون
آن »من« وجودی ندارد) .این یکی از دالیل وحشت ما از مرگ است :چون که جدایی ما از هر چه که
مفهوم وجودمان به آن وابسته است را میرساند (.اما خودِ وابسته ناپایدار و زودگذر است ،درست مانند
جتاربی که مفهومِ خود از آنها مشتق شده است .او نیاز به نگهداری مداوم ،پرورش و دفاع دارد .مردمان
غالباً برای نگهداری آن ،هر چه از دستشان برمیآید اجنام میدهند .اکثر فعالیتهای انسانی صرف تصدیق
و دفاع کردن از هویتمان میشود و دلیل عمده کم یاری در جامعه نیز به این نیاز باز میگردد.
عشق ورزیدن  ،تعلق داشنت ،باور کردن
هنگامی که مفهوم هویتمان از رابطهمان با دیگران تعیین میشود ،به تصدیق شدن توسط دیگران
نیازمند میشویم و برای برآوردن آن تالش میکنیم .پس زندگی تبدیل به کاوشی برای توانافزایی شخصی
میشود )آنچه که اغلب نوازشهای مثبت روانی خوانده میشود( .این نوع کاوش لزوماً اشتباه نیست و
مطمئناً با نوازشهای مثبت احساس بهتری به دست میآوریم .اما اگر این نوع نوازشها تکیهگاه اصلی
احساس بهزیستیمان باشد ،وقت و انرژی هنگفتی در تکاپوی آن صرف خواهیم کرد .برخی از
روانشناسان تخمین زدهاند که تا  ۸۰درصد از روابطمان با دیگران به خاطر نیازمان برای توانافزایی
است.
در عین حال از حلاظ احساسی بسیار آسیبپذیر میشویم .خود مشتق خیلی شکستنی است .وقایع
به ندرت بیطرفانه دیده میشوند و چیزی که حس شخصیمان را تقویت نکند ،تهدیدی محسوب
میشود .در نتیجه زمانی که در پیگیری از نوازشهای مثبت صرف منیشود در اجتناب از نوازشهای
منفی صرف میشود.
وقتی که نوازشهای منفی را دریافت میکنیم احساسامتان جریحهدار میشوند و نتیجهاش غالباً
ناخشنودی و افسردگی است .مطالعهای در زمینهی افسردگی توسط جرالد کلرمن 90نشان داده است
90 Gerald Klerman
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که »عامل اصلی افسردگی ،تهدید و تشر به راستی روان شخص و احساس او از خود است« .در خامته
گفته است که افسردگی از شایعترین ناراحتی های روانی زمان ما است.
روش دیگری که خود مشتق نوازشهای منفی ،خصوصاً عیبجویی را دفع میکند ردیف کردن
دستگاه روانی دفاع از خود مثل عقلگرایی ،مسدود کردن ،یا تالفی کردن است ــ شیوههایی که هویت
مجروح شده برای تقویت خود استفاده میکند .اما از آنجایی که اینگونه دفاع /مدد روانی هرگز
اشتهای خود را برای توانافزایی برمنیآورد ،اکثر مردمان ناخودآگاهانه از شیوههای دیگر برای تصدیق
هویتشان استفاده میکنند .یکی از آنها جمع کردن دارایی است.

تصویر  :۱۱وقتی که میخواهیم سوراخی در چوب را توصیف کنیم اغلب از خاصیتهای چوب استفاده
میکنیم .همانگونه در مورد خود ،هنگامی که خود در حق خود شناخته نشده ،با آنچه در اطراف
خود است تعریف میشود.
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ما برای نشان دادن هستی خود ،یا برای مقامگیری دارایی میاندوزیم .هویت شخصیمان با معیار
اندوختههایمان اندازهگیری میشود ،چه آنها خانه ،اتومبیل ،تلویزیون ،کامپیوترهای لپتاپ ،کارهای
هنری ،کتابخانه ،اثاث خانه ،و غیره باشند .وقتی که ارزش دارایی خاصی پایین بیفتد و حیثیتمان را
تهدید کند ،یا آن را دور میاندازیم یا با چیز دیگری که اعتبارمان را باال برد عوض میکنیم .نیازمان برای
مبادله ماشین سال گذشته با مدلی نو برای ارضاء احساس خود بودن است ،نه به خاطر راه بهتری برای
حمل و نقل .در همین راستا بسیاری از تبلیغات ،نیاز ما را برای ارضاء مفهومی از خود ،طعمه کردهاند.
)اگر این مدل اتومبیل را بخرید میتوانید مانند این راننده خوشچهره و خوشپوش مورد حتسین همگی
قرار گیرید .البته ممکن است که آن تصور کامالً به شما نخورد ،اما قصد این است که احساس اون تیپی
بودن یا داشنت آن نوع شمایل در شما برانگیخته شود(.
خودِ مشتق که دائماً برای تأیید شدن در حال تالش و کوشش است غالباً امنیت خود را در شناسایی
با چیزی بزرگتر مانند گروهی یا نظام اعتقادی مییابد .تعلق داشنت به گروه خاصی ،چه گروه اجتماعی،
سیاسی ،مذهبی ،یا گروهی خصوصی ،برای خودِ مشتق احساس »امنیت در گروه« را میسر میکند.
همینطور مردمان در ناحیه »درست« شهر زندگی میکنند ،و عضو کالبهای »درست« هستند ،و با
مردمان »درستی« معاشرت دارند ،و ماشینهای »درست« را میرانند ،و به مکانهای »درست« برای
تعطیالتشان میروند ،پوشاکهای »درست« میپوشند ،به موزیکهای »درست« گوش میدهند ،و
حتی سیگارهای »درست« استعمال میکنند .و این لزوماً به این خاطر نیست که هیچ کدام از این
انتخابها بهتر از دیگری است ،بلکه به این خاطر است که هویت شخص را از طریق تعلق داشنت به
گروهی خاص میرساند.
مد روز هم وابسته به نیازمان به اثبات مفهومی از خود است .حدود بیست سال پیش کفش
پاشنهبلند مد شده بود و حتی گاهی تا  ۱۰سانت پاشنه بین پا و زمین وجود داشت .این نوع کفش بازار
را به خاطر اینکه همه دنبال چنین پوششی برای پا بودند نگرفت ،بلکه به خاطر اینکه به عنوان مد
عرضه شده بود و شیکپوشی تعلق داشنت به گروه »درست« بود بازارش داغ شد) .و امتیاز اضافهای که
داشت این بود که شخص را چند سانت قدبلندتر نشان میداد و نفس شخصی یا منیّت او را باالتر
میبرد (.حتی هنگامی که تعداد بیشماری از مچهای پا پیچ خوردند و پشتها آسیب دیدند میلیونها
نفر تسلیم کفشهای پاشنهبلند شدند .بدیهی است برای خود مشتق اینگونه معلولیتها مبادلهای
منصفانه برای اثبات تعلق داشنت بود.
اینگونه رفتارها ممکن است برای جامعه نسبتاً بیآزار باشد ،اما نیاز به تعلق داشنت به گروه میتواند به
مشکالت وخیمی بیاجنامد .به محض اینکه گروهی حس تعلق داشنت گروه دیگری را به خطر اندازد
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مردمان به صورت چشمگیری تغییر میکنند .برای مثال ،وقتی که گروهی با رنگ پوست متفاوتی به یک
شهر مهاجرت کنند ،ساکنان اولیهی شهر که تا آن هنگام مردمان صلح دوستی بودند ناگهان متخاصم و
پرخاشگر شده و حتی خشونت جسمی به کار میبرند .آدام کرل ،استاد مطالعات صلح در دانشگاه
برادفورد 91اشاره میکند که » نیاز به تعلق داشنت نیروی انگیزه برای بیگانه ترسی ،و میهنپرستی
بیفکر ،که میگوید "چه درست ،چه غلط ،کشورمن!" و برای اشتیاق کاذب عرفانی برای خون و
خاک ،و احساس برتری و متکبرانه شخص محلی بر بیگانه است .این جنبهای از انسانیت است که همه
ما نهایتاً در آن سهیمیم و شریک در خطرناکترین مسئلهی دوراههی نوع بشر«.
منبع نیرومند دیگری از هویت ،عقاید ما است که برای دفاع از آنها دست به آب و آتش میزنیم.
هنگامی که عقایدمان زیر سؤال میروند ،خودِ مشتق ممکن است احساس تهدید کند و در کشمکش
دفاع از مقام و دیدگاه خود ،یا حمله بر دیدگاه مخالف ،احساسات داغ فوران میکنند .حتی وقتی که
میانگاریم عاقالنه مباحثه میکنیم ،شیوههای زیرکانهای مانند ادراک انتخابی ،انحراف بحث ،توسل به
اقتدار ،ارائه کاذب ،افترا و تهمت ،استفاده از زبان گُنگ حرفهای ،یا استفاده از واقعیتها برای کور
کردن بحث را به مدد میگیریم تا صحّت عقیدهی خود را ثابت کنیم.
اما چسبیدن به عقایدی که سازندهی هویتمان میانگاریم ،انعکاس خوفناکی تا دوردستان در بر
دارد .حتی هنگامی که بسیاری از حکومت ها میدانند که خطمشیشان قابل دوام نیست ،به جای
اینکه خطاهای خود را بپذیرند ،سرسختانه به سیاست خود میچسبند .برخی از تلخترین و خونینترین
جنگهای تاریخ در دفاع از عقاید به میدان کشیده شده اند.
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فصل دوازدهم
جوامع کم یار
بسیاری از مردمان میاندیشند که در اندیشهاند در حالی که فقط تعصباتشان را پس و پیش میکنند.
ویلیام جیمز
نیازمان برای نگهداری و تصدیق حسِ هویتی که از جتربه برمیخیزد ــ چه از طریق نوازشهای مثبت،
وظایفی که ایفاء میکنیم ،گروههایی که بدان میپیوندیم ،عقیدههایی که برمیگزینیم ،و یا فرایندهای
دیگر ،میتوانند ما را به استثمار دنیا رهنمون شوند .ما استثمارگران محیط ،دیگر مردمان ،و حتی بدن
خودمان میشویم .این نوع هشیاری در هستهی جامعهی کمیار نهفته است.
ذات همیاری در پشتیبانی اهداف شخص از اهداف گروه است .اما نگهداری از هویتِ مشتق اغلب
با مصلحت دیگران و گروه در تضاد است .خودِ مشتق مانند یک بچه نیاز به ارضاء شدن آنی دارد .در
نتیجه اهداف درازمدت قربانی منفعتهای کوتاهمدت میشوند و این باعث نقض رفتار همیارانه است.
یک مثال از کمیاری رفتار اشخاصی است که در اولین پچپچ خبر کمبود نفت و بنزین مخازن خود را
پر میکنند .فرد میخواهد از کم آوردن سوخت اجتناب کند ،بنابراین هر کس چند لیتر اضافه برمیدارد.
نااعتدالی بوجود آمده باعث میشود که ایستگاههای پمپ بنزین از نفت خالی شده و یک بحران و
کمبود حقیقی به وجود آید .در این مورد رفتار و اعمال شخصی به وضوح به صالح گروه نیست.
مسئله منابع مشترک
تضاد بین احتیاجات کوتاه مدت فرد و منافع درازمدت گروه به مشکلی که بومشناسان مسئلهی منابع
مشترک نامیدهاند میاجنامد .منابع مشترک در ابتدا مراتع مشترکی بودند که برای چرای گله استفاده
میشد .اما امروزه اصطالحی است که در مورد منابع همگانی مانند اقیانوسها یا امتسفر هوا استفاده
میشود .مسئله منابع مشترک هنگامی رخ میدهد که مردمان سریعتر از زمانی که برای بازسازی منابع
نیاز است از آنها بهرهبرداری میکنند .مثل شکار نهنگ ــ که سریعتر از زمان زادوولدشان اجنام میگیرد.
ممکن است در کوتاهمدت افراد یا گروههایی با سرعت هر چه بیشتر هر آنچه میتوانند به چنگ آورده و
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از این راه بهرهای برند ،اما آشکارا این کار در درازمدت به نفع هیچکس نخواهد بود .اینگونه رفتار
سراجنام به اضمحالل منابع میاجنامد .هیچ چیز برای هیچ کس ازجمله استفاده کننده اولیه باقی نخواهد
ماند.
برای یافنت راهحلی برای مسئلهی منابع عمومی روانشناسان با نرمافزارهای شبیهسازی گوناگونی
آزمایشاتی اجنام دادند .جولیان ادنی ،روانشناس محیطزیستی که در دانشگاه یِل روی این مسئله کار
میکرد تشخیص داد که بعد از اینکه مردمان انحطاط منابع مشترک را در بازیهای شبیهسازی
چندینبار جتربه کردند ،یاد میگیرند )اما فقط به تدریج( که نیازهای فردی خود را به خاطر بقای
درازمدت خود محدود کنند .اما در این جهان ،ما منیتوانیم اجازه دهیم که منابع غذایی یا منابع سوخت
فسیلی و سایر منابع حتی یکبار فرو ریزند ،چه رسد به صدها بار .ما منیتوانیم بهای یادگیری از جتربه را
بپردازیم.
متام نشانهها داللت بر این دارند که در آیندهای نه چندان دور کشورهای پیشرفته میباید مصرفشان را
از نفت و سایر مواد خام کاهش دهند .اما تا زمانی که هویت شخص توسط کاالهای مصرفی تقویت
شود ،کسی منی خواهد که زندگی کممصرفتری را پیش گیرد .اکثر ما میدانیم که میباید در زندگیمان
مصرف نفت را کم کنیم .اما بدون سهمیهبندی سختگیرانه یا باال رفنت مفرط قیمت آن کمتر کسی
داوطلبانه استفاده از نفت را کم میکند ،در حالی که مفهوم هویتِ خود را از پشت فرمان نشسنت ماشین
خاصی به دست میآورند .به نظر میرسد که نیازمان برای نگهداری از نفس ،باعث خودداری از حتوالتی
است که بیش از همه بدان نیازمندیم.
این دوراهی به آنچه جامعهشناسان »مسئله سوارِ خودسر «92خواندهاند ربط دارد .این مسئله وقتی
رخ میدهد که شخص خود را به عنوان فردی جدا و مستقل میانگارد .رفتار او این نگرش را که »آنچه
من اجنام میدهم هیچ اثری روی اجتماع ندارد« میرساند .برای مثال ممکن است یک شخص تصمیم
بگیرد که مقداری از مالیات خود را نپردازد .ضرری که به بودجه دولت میرسد ممکن است کمتر از
یکمیلیونیم یک درصد باشد و نه دولت و نه هیچکس دیگر در کشور متوجه این تفاوت منیشود.
شخصی که از پرداخت مالیات طفره رفته نه تنها از حلاظ مالی سود برده ،بلکه از متام خدمات عمومی که
با پول مالیات دیگران پرداخت شده نیز بهره میبرد.
فقدان راه حلی آشکار برای این مسئله استداللی برای اجباری کردن قانون بوده است تا مردم مجبور
شوند اهداف انفرادی خود را پشت سر بگذارند .اما این راه حل فقط وصلهدوزی روی تضاد اصلی
92 free-rider problem
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است .تا زمانی که نیاز غالب شخص مراقبت از منافع شخصی است ،او خود را با اهداف عمومی همراه
میکند زیرا در بیم رفاه خود بوده یا اینکه نگران اعتبارش در دید اطرافیانش است.
به نوعی سوار خودسر حق دارد چون که او شخصاً استفاده میبرد و هیچکس به خاطر اعمال او
متحمل سختی منیشود .اما اگر همه تابع این نوع استدالل شوند نتیجه مصبیتبار خواهد بود .متایز بین
خود و جهان به نوع دید »من در برابر تو« هم در سطح شخصی و هم در سطح قومی یا ملی میاجنامد.
مردم برای رسیدن به باالی اهرام اجتماعی با هم رقابت کرده ،دانشمندان کارشان را مخفی نگه داشته تا
در انتشار آن اولین شخص باشند ،ساختمانهای باالنشین شهر خالی مانده در حالی که دیگران از بی-
خانگی در رجنند چون که موقعیت به سود مالک امالک است ،کاتولیکها و پرتستانها همدیگر را
منفجر کرده چون که منیتوانند همزیستی با هم را حتمل کنند ،ملتها بر سر منابع با هم در ستیز بوده
چونکه منیتوانند آنچه دارند را با هم قسمت کنند ،کشورهای ثرومتند غالت خود را احتکار کرده در
حالی که مردمان فقیرتر از گرسنگی میمیرند چونکه اینکار به نفع اقتصادی و سیاسی آنها است.
برخیها میگویند که مشکالت رقابتها یا رفتار خود ـ محور افراد یا ملتها تقصیر »نظام« است.
اما هنگامی که بحران امروزی را از دید خودِ مشتق بنگریم میبینیم که نکات ضعف جامعه بازتابی از
حال و سطح آگاهی مردمان اجتماع است .همانقدر که نظام سازنده شخص است ،شخص نیز سازندهی
نظام است.
دست ناپیدای منافع شخصی
دویست سال پیش آدام اسمیت 93فیلسوف و اقتصاددان سیاسی متوجه شد که نیروی اصلی و پشتیبان
کاپیتالیزم )سرمایهداری( حفاظت از منافع شخصی است .استدالل او این بود که یک فرد با دنبال کردن
منافع شخصی توسط »دستی ناپیدا راهنما شده و خود به خود برای پیشرفت منافع جامعه سودمند
میشود «.نظریههای او جامعهای که طبیعتاً دارای سطح باالیی از همیاری است را نقش میکرد.
متأسفانه جوامع کاپیتالیست کامالً آنگونه که اسمیت فرض کرده بود از کار در نیامدند .او
میپنداشت که افراد برای مصلحت درازمدت خود عمل میکنند .اما حساب نکرده بود که انسانها برای
منفعت کوتاهمدت یا حتی آنی بدون در نظر گرفنت مصلحتهای درازمدت عمل میکنند .در نتیجه
انسانها میتوانند برعلیه مصلحت اصلی خود و جامعه عمل کنند.

93 Adam Smith
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درکتاب »اشتباه آدام اسمیت« کِنِت الکس 94نشان میدهد که آنچه اسمیت در پیاش بوده
ارزشمندی نسبی منافع شخصی و سخاومتندی بوده است .او استدالل کرده بود که دست ناپیدای منافع
شخصی برای رفاه عمومی )و رفاه فردی( به طور کلی مؤثرتر از نیکوکاریهای فداکارانه و بشردوستانه
است .الکس به روشنی نشان میدهد که اشتباه او در دفاع مطلق از منافع شخصی و نادیده گرفنت
نیکخواهی بوده است .اگر همهی ما انسانهایی روشن بودیم ،استدالل او میتوانست کارآیی داشته
باشد .اما حقیقت اینگونه نیست .برای مثال همهی ما انسانهایی صادق نیستیم .اگر تاجری بتواند سر
مشتری کاله بگذارد )مثالً با کم کردن وزن وزنه( و مچش گرفته نشود ،پس این کار به نفع شخصی
اوست .منافع شخصی مانع تقلب منیشود ،فقط حکم میکند که کسی مچش گرفته نشود.
این شامل دزدی ،شیادی ،و سایر اعمال عوام فریب میشود .جوامع گوناگون در سراسر دنیا پر از
انسانهایی هستند که به خاطر منافع شخصی با رفتارهای خود منافع عمومی را به خطر میاندازند.
فساد نه تنها باعث تضعیف جامعهمان است ،بلکه کوششهایمان در مراقبت از محیط زیست را از
زیربنا خراب میکند .کدام پروژه عظیم توسعهی صنعتی در سی سال پیش در آفریقا ،آمریکای جنوبی ،یا
آسیا بدون بازپرداخت هنگفتی به سیاستمداران اجازه کار گرفته است؟ کشورهای در حال توسعه از
بدهی طاقتفرسای خود شکایت میکنند .برای مثال برزیل باید بهره بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر قرض
کشور را پرداخت کند .اما هر ساله بیش از  ۵۰میلیارد دالر بیصدا از کشور خارج شده و در
حسابهای بانکی مختلف خارجی وارد میشود .مقدار پولی که میتوانست در چند سال اکثر بدهی
کشور را پرداخت کند.
کاپیتالیزم تنها سیستم اقتصادی نیست که متحمل نارسایی مفهوم خودِ مشتق است؛ این کمبود
مشمول سیستم کمونیستی نیز میشود .در حالی که سیستم کاپیتالیسمی تسلیم خواستههای نفس
میشود ،سیستم کمونیستی )و منظورم آن نوع از کمونیسم است که در احتاد جماهیر شوری و
کشورهای اروپایی شرقی استفاده میشد( مرتکب اشتباه معکوس آن شد ،زیرا نتوانست نیازهای
شخصی را به حساب آورد .این یکی از دالیل فروپاشی آن بود.
تئوری مارکسیستی بر آن بود که هر شخص مطابق با نیازهایش پشتیبانی شود .اما ضروریترین نیاز،
یعنی نیاز هویت یا نادیده گرفته میشد یا مورد متسخر قرار میگرفت .سیستم کمونیستی تنها با
سرکوب کردن خودِ فردی میتوانست وجود داشته باشد .اعمال دستهجمعی و پشتیبانی ملّی میباید
توسط تبلیغات حکومتی حفاظت میشدند که مانند تبلیغات کاپیتالیسم ،نیاز به تأیید هویت را طعمه
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کرده تا نیاز روانی برای تعلق داشنت ــ در این مورد تعلق داشنت به نوع درست دولت برآورده شود .اما
نیازهای خودِ مشتق را منیتوان برای همیشه سرکوب کرد .وقتی که نظام کمونیستی از هم پاشید آنها با
نیرویی انتقامجویانه بازگشتند .اخاذی ،تقلب ،فساد ،و جنایات سازمانیافته ،خیابانگیر شدند و نظام
نوزاد کسب وکار آزاد را در نفس اولش تهدید به خاموشی کردند.
گرچه آرمانهای نظام کمونیستی قابل ستایش است ،امّا آن نظام از همیاری بیشتری از سیستم
کاپیتالیستی برخوردار نیست .در هیچکدام از این نظامها نیازهای شخصی هم سوق نیازهای اجتماعی
نیستند .در کشور کاپیتالیستی نیازهای شخصی بر جامعه چیره شدهاند و جامعه است که زیان میکند
)و نهایتاً شخص هم( .در کشورهای کمونیستی نیازهای اجتماعی بر نیازهای شخصی چیره شدهاند و
در این میان شخص هست که از دست میرود )و نهایتاً جامعه نیز( .بدون در نظر گرفنت سیستمها،
حقیقت شخصی هنوز بر پایهی من »در اینجا« وسایر دنیا »در آنجا« بنا شده است .هنوز در موقعیت
من در برابر تو قرار گرفتهایم.
انسان در برابر طبیعت
تفکیک خطرناک خودمان از دیگران که حاکی از جامعهای کمیار است ،ما را به جدایی عمیقتر
رهنمون شده است :خطمشی »من در برابر دنیا« که در جوامع غربی با تفکر »انسان در برابر طبیعت«
مشخص شده است .این خط مشی توسط الگوهای علمی و فنآوریهایی که انسان را عالیترین نوع
حیات میدانند ،بدانگونه که قادر است با حتمیل کنترل بر دنیا آن را به خواست خود مهار کند تقویت
شده است .اما منیتوانیم که دانش و تکنولوژی را به خاطر بحران کنونیمان سرزنش کنیم ،بلکه مقصر
عمده روش استفاده از آنها است .در اکثر موارد به جای خدمت به انسانیت یا به زمین ،آنها در خدمت
نفس افراد ،شرکتها ،و ملتها هستند .همیاری بین ملتها منیتواند بیش از همیاری شهروندان آن
ملت باشد ،پس ملتها هم قربانی اهداف کوتهنظر و مشروط میشوند.
گوگرددیاکسید که در آسمانهای ایاالت متحده رها میشود تبدیل به باران اسیدی شده و برخاک
کانادا فرو میبارد .مواد سمی که در رودخانهها خالی میکنیم ،وارد دریا شده و به همراه ماهی به میز
غذای ما بر میگردند .ما پی در پی جنگلهای بکر غول پیکر را از هم میدریم و منبع اصلی اکسیژن
زمین و محیط زیست میلیونها نوع حیات را نابود میکنیم .اینگونه رفتار ممکن است که نیازهای کوتاه
مدمتان را برآورند ،اما اصال حساب منیکنیم که وقتی که دیگر درختی نباشد یا متام ماهیها مبیرند چه
پیش خواهد آمد .و آیا به فکر تخریب درازمدتی که بر سر این سیاره میآوریم هستیم؟ کشورها به برنامه
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های خود در ساخنت رآکتورهای امتی ادامه میدهند ،حتی وقتی که هیچکس منیتواند تضمین کند که
حادثهی عمدهای متام کرهی زمین را آلوده نخواهد کرد .ما میراثی از مصیبتهای آشکار و پنهان از خود
باقی میگذاریم چونکه فقط در پی ارضاء هدفهای آنی خود هستیم.
وقتی که وضعیت کال ًخراب شده و طبیعت کمر به برنامههای ما منیبندد ،ما تدبیری میجوئیم تا
اشتباهامتان را پوشانده و به پیشرفت ادامه دهیم .با استفاده از کشاورزی جتاری 95در اروپا که میانگارد
بهتر از طبیعت است ،بیکفایتی نظام چرخش محصوالت قدیمی را با کشت و کار فشرده و شکافنت
حصارهای گیاهی تعمیر کردند .سپس نظام طبیعی را که خراب کرده بودند توسط کودهای شیمیایی
تعمیر کردند .گیاهان آزمایشگاهی را برای افزایش بازده محصوالت پرورش دادند ،اما این گیاهان شدیداً
وابسته به نفت برای کودهای شیمیایی و آفتکش بودند .اکنون برای تولید محصوالت غذایی پنجاه برابر
بیشتر انرژی سوخت میشود )اکثراً نفت( تا ما از تغذیه آن دریافت میکنیم .هنگامی که چاههای نفت
خشک شوند چه خواهیم کرد؟ آیا تکنوفیکس )تعمیر تکنولوژیکی( دیگری در انتظارمان است؟ اما
نباید روی آن حساب کنیم.
بینشی نو
برای هر مشکلی که با آن مواجهایم ،معلومات الزم برای تغییر مسیر و اجتناب از مصیبت را نیز در اختیار
داریم ،یا اگر اطالعات دقیقی نداشته باشیم میدانیم که برای دستیابی آن به کجا رجوع کنیم .برای مثال
ما دانش و تکنولوژی الزم برای انتقال انرژی در مدت ده سال از سوخت فسیلی به منابع جتدیدپذیر انرژی
مانند نیروی برق آبی ،انرژی جزر و مدی ،نیروی باد ،انرژی زمین گرمایی ،و انرژی خورشیدی ،برای
ارضاء نیازهای عمده انرژی دنیا را در دست داریم .اما بودجهی انرژی کشورهای پیشرفته برای حتقیق و
توسعه منابع جتدیدپذیر انرژی کمتر از یک درصد مقداری که صرف ادامهی وابستگی مان به منابع در
حال امتام نفتی است میشود.
مسئله اصلی محدودیتهای مادّی حتمیلشده توسط جهان نیست ،بلکه محدودیتهای فکری
خودمان است .نگرش غالب کنونی از جهان ،انسان را حکمفرما و مدیر طبیعت میبیند ،که ذاتاً خشن
و ملتگراست و اهداف اصلیاش تولید ،پیشرفت مادی ،سودمندی و رشد اقتصادی است .علم منبع
نهایی معرفت ،و تکنولوژی راه به دست آوردن هر چیزی است.
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این نوع نگرش که در کشورهای پیشرفته به شکل گستردهای پذیرفته شده ،فقط در چند قرن اخیر با
ما بوده است .این بینش با انقالب صنعتی به صحنه آمد و انتقال مسیری از جهت روشهای کلیسای
قرون وسطی به همراه آورد .پیش از آن آموزههای مذهبی منبع شناخت و خداوند داور عالی بود .قالب
کنونی بینش ما گرچه در زمان خود ارزشمند بوده ،امّا در حال حاضر کارآیی ندارد .با از دست دادن
کارآییاش ،قالب دید قدیمی ادامهی بقا را در زمین تهدید میکند .هرچه بیشتر به قالب فکری قدیمی
بچسبیم ،در نهایت سر از مقصد این راه در خواهیم آورد.
اگر بتوانیم با دگرگونی نوع بینش ما مصیبتهای اجتماعی را دفع کنیم ،تغییراتی عمده و اساسی
الزم است :تغییراتی در نوع روابط ما با خودمان ،با بدمنان ،با محیط اطرافمان؛ تغییرات در نیازهایمان،
در خواستههایمان از دیگران و از دنیا؛ و تغییراتی در آگاهی و قدردانی ما از دنیا .همانگونه که تعداد
بیشماری بدان اشاره کردهاند ،ما به بینش جدیدی نیاز داریم ،بینشی که جامع ،غیر استثمارگر،
اکولوژیک ،درازمدت ،جهانی ،صلحآمیز ،با مروت ،و همیار باشد .این به معنی انتقال فکری به جنبهای
حقیقتاً جهانی است ،نوع نگرشی که وجود شخص ،جامعه ،و سیارهی زمین را کامالً به رسمیت
بشناسد .به کالمی دیگر انتقال از نگرش کمیار به بینش همیار.
پیش از این اظهار داشتیم که ریشه بسیاری از کمیاریها در جامعه امروزی استفاده از قالب فکری
خودِ محفوظ شده در پوست ،به عنوان تکیهگاه اصلی هویتمان است .تا همین اواخر دلیلی برای تردید
در تفکر دوگانهی جهان وجود نداشت؛ این الگو به نظر نسبتاً رضایتمندانه پاسخگوی نیازهایمان بوده
و اکثر زبانها و سنتهای فرهنگی دنیا از آن پشتیبانی میکردند .اما شدت بحرانهای روزافزون جهانی
ما را به دیدن نقصهای اساسی آن واداشتهاند.
برای حتول وضع جهان بیش ازیک سلسله انتقال در پارادایمهای اجتماعی ،علمی ،و فنی ،مورد نیاز
است .برای حتول جامعهای کمیار به جامعهای همیار حتولی در متاپارادایم ،حتولی ژرف در الگوی اساسی
ما از خود الزم است .این دگرگونی در آگاهی ما اکنون امری تکاملی است.
اما این بدان معنا نیست که ما میباید خود را از الگوی خودِ محفوظ شده در پوست خالص کنیم.
هر کدام از ما موجودات بینظیری هستیم که با ادراک و اعماملان بر محیط زیست اثر کرده و با انگیزهای
قوی از فردیت خود حفاظت کرده و آن را پرورش میدهیم.
اما این فقط یک جنبه از خود است .آموزگاران معنوی ،عارفان ،و روشنبینان ،در هر زمان و
فرهنگی ،بارها و بارها تصدیق کردهاند که ما بیش از موجوداتی محدود شده در پوست هستیم .ما در
عین حال موجوداتی نامحدود ،قسمتی از خلقت عظیمتر ،و متحد با متام جهان هستیم .این جنبهی
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دیگر هویت ما است .جنبهای که تعادل احساس فردیت و انزوا را باز میگرداند .اکنون به طبیعت و
راههای آشکاری این هویت عمیقتر است که رو میکنیم.
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فصل سیزدهم
در جستوجوی وحدت
آری آنی هست که پایان فهم است
آری ،آنی هست که فقط تو آن را میفهمی
در هنگام شکوفایی جان
او برگ و غنچه خواهد آورد
به صورت کاملترین خوشهی گلهای زیبایش خواهد شکفت
اما اگر تو بکوشی که جان را بازداری
و ببندیش ،در بندش کنی ،تالش کنی که او را به درونسو برگردانی
نخواهی فهمید.
زیرا که نیروی عنفوان جان است
که بر میآید مانند خورشید با متامی جاللش
بر میدرخشد با پرتوهای اندیشه در آن با احساس
بینش روانت را در پاکی ،آرام نگه دار
آزاد از همه چیز
بگذار اما جان کوچک تو از هر چیز دیگر خالی باشد
از همه چیز مگر از مقصدت
که به پایان فهم برسی
چرا که آن در فراسوی جان هستی دارد.
کالم غیبی کلدان ،راوی

ناشناخته96.

استنتاج مفهومی از خود توسط جتربیاتمان ،همانگونه که مشاهده کردیم مانند تشریح کردن سوراخی
در تکهچوبی با صفات چوب است ،به جای اینکه از خود سوراخ سخن بگوییم .طبیعت خودِ حقیقی
96

ﺗرﺟﻣﮫی ع .ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ
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ما ،مانند هوایی که سوراخ را پر میکند ،از خودِ مشتق قابل ملس نیست ،اما عنصر یگانه و مشترکی
است که در متام جتربیات ما میباشد.
جستوجو از پی خود بنیادی ،یا آنچه میتوان جوهر حقیقیمان بخوانیم ،توجه مردمان را در سراسر
دنیا برای هزاران سال اشغال کرده است 97.برای مثال فیلسوف اسکاتلندی قرن هجدهم دیوید

هیوم98

مکرراً به درون خود برای اکتشاف چیزی که بتواند خودِ حقیقیاش بخواند نگریسته است .اما به گفتهی
خود او» :وقتی که محرمانه وارد آنچه که میتوامن خودم بخوامن میشوم ،همیشه بر احساس یا ادراکی پا
میگذارم ،سرما یا گرما ،نور یا تاریکی ،محبت یا نفرت ،درد یا لذت .هرگز نتوانستهام که خودم را در
هیچ حلظهای بدون ادراکی پیدا کنم ،و هرگز نتوانستم که به غیر از ادراکی چیزی را مشاهده کنم«.
مشکالت هیوم بسیار غریب نیستند .ما منیتوانیم که خود را مانند چیزهای دیگر جتربه کنیم .برای
هرگونه جتربه دو جزء ترکیبدهنده الزم هستند .موضوع جتربه یا مفعول الزمالوجود است .آنچه جتربه
میشود ،چیزی در دنیای برونی یا حسی در بدن یا تصویری در ذهن یا یک احساس است .جرء دیگر
جتربه ،جتربهکننده یا فاعل جتربیات است .آنچه هیوم در جستوجوهایش از پی خود به دنبالش بود فاعل
جتربیات بود.
اما برای جتربهی خود ،همانگونه که هر چیز دیگری جتربه میشود ،نیازمند آن است که خود تبدیل به
مفعول جتربه شود .این دلیل اساسی عدم موفقیت یافنت چیزی از این روش است .این روش مانند شخصی
است با چراغ قوهای بر سر ،که تنها منشاء نور است ،وارد اتاق تاریکی شده تا مبدأ نور را بیابد .تنها
چیزی که او مییابد متام اشیاء درون اتاق است که نور را باز میتابانند.
این بدین معنا نیست که فاعل متام جتربیات کامالً غیر قابل شناخت است ،فقط این خود ) که تیرهتر
نوشته شده تا از خودِ مشتق فصل یازدهم تشخیص داده شود( بدانگونه که چیزهای دیگر را جتربه
میکنیم قابل جتربه نیست .چرا که او خود ،جتربهکننده است .او جتربهی »من که این یا آمن« نیست ،بلکه
»من که این یا آن را جتربه میکنم« میباشد.
پس هر آنچه از خود میاندیشیم یا درک میکنیم ،خودِ خالص نیست ،آنی که همه چیز را جتربه
میکند ،خودی که فکر میکند و درک میکند ،بلکه جنبهای از جتربهی ماست .در نتیجه به جای
تشخیص دادن خود خالصمان ،ما خود را با محتویات آگاهیمان یا جتربیاتمان یگانه میانگاریم.
 97وه ﭼﮫ ﺑﯽ رﻧﮓ و ﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﮐﮫ ﻣﻨﻢ ﮐﯽ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﺮا ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﻣﻨﻢ
ﮐﻮ ﻣﯿﺎﻧﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﮫ ﻣﻨﻢ
ﮔﻔﺘﯽ اﺳﺮار در ﻣﯿﺎن آور
ﻣﻮﻻﻧﺎ
98 David Hume
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تشخیص هویت یعنی »یکی شدن «.آنچه با آن تشخیص هویت میدهیم ،همان چیزی است که
خود را با آن یگانه میانگاریم .اما این واقعیت که آن چیزها را می باید با خود یگانه سازیم ،میرساند که
آنها واقعاً در ابتدا »من« نبودند .میتوانید این واقعیت را با در نظر گرفنت جنبهای از خود که احساس
میکنید ذات باطنی شما است و با سؤال کردن در مورد این منود از خود مشاهده کنید .آیا احساس
»خود بودن« شما با تغییر این منود تغییر میکند؟ میتوانید بپرسید آیا احساس »خود من« با قد بلندتر،
یا از نژادی دیگر بودن ،و یا با جنس مخالف بودن ،و یا تغییر شکل بدنتان ،تغییر میکند؟ مطمئناً
ظاهرتان تغییر میکند ،اما این حقیقت که خودِ شما میتواند مشخصات گوناگون جسمی داشته باشد
میرساند که خود تغییری نکرده است .شما دارای بدنی هستید و در این جسم زندگی میکنید ،بله .اما
خودِ حقیقیتان ،آنچه با شناختتان »من« مینامید بیش از جسم است.
همین مورد در مورد احساساتتان صدق میکند .یک روز یک احساس دارید ،در روز دیگر احساس
دیگری .اما همچنان احساس باطنی من بودنتان تغییری نکرده است .فقط احساساتی که جتربه کردهاید
تغییر کردهاند .شما دارای احساسات هستید ،اما خود شما احساساتتان نیست.
این درمورد افکار و خواستههایتان نیز صدق میکند .شما دارای افکار هستید اما خود شما
افکارتان نیست .دارای خواستههایی هستید ،اما خود شما خواستههایتان نیست.
پس طبیعت خود ناب چیست؟ و جوهر خویشنت چه میباشد؟
خود ناب
دیدیم که برای جتربه کردن خود از خود ،جتربهکننده میباید که مفعول جتربه شود .در این حالت فرقی بین
فاعل و مفعول منیماند و هیچ فضایی برای تعامل بین این دو باقی نخواهد بود .جتربه ،بدانگونه که با آن
آشناییم متوقف میشود .و وارد حالتی از آگاهی خالص میشویم ،عاری از هرگونه محتوایی.
چگونه میتوانیم حالتی را که هیچچیز برای آگاه بودن از آن وجود نداشته ،اما فقط آگاهی باقی مانده
است را دریابیم؟ قیاسی شایسته ممکن است که متایز بین گوش دادن و شنیدن باشد .هر جایی که هستید
اگر گوش فرا دهید غالباً صداهایی مختلف در اطرافتان میشنوید .اما تصور کنید که در اتاقی کامالً
خاموش هستید .هنوز میتوانید که گوش فرا دهید اما چیزی برای شنیدن وجود ندارد .همچنین در
حالت خاموشی کامل ذهن ،شما ،جتربهکننده ،آگاه هستید ،اما هیچچیز برای آگاه بودن از آن وجود
ندارد .شما هستید ــ اما هیچچیز خاصی نیستید.
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چون که در این حال محتوایی از آگاهی وجود ندارد ،راهی نیز برای تشخیص مأنوسترین فهم از خود
بودنِ من از دیگران وجود ندارد .در این حالت شخص عمالً با خود جهانی درمتاس است .اگر در این
حالت هویتی وجود داشته باشد ،آن یگانگی با انسانیت و متامی خلقت است.
برای اکثر مردمان این حال از آگاهی بسیار نادر یا اصالً نایاب است .توجه ما کالً به خارج از خود ،به
دنیای جتربیات حسی و دور از خود ناب معطوف است .حتی هنگامی که توجهمان به درون معطوف
باشد ،غالباً با افکار گوناگون گرفتار هستیم .نداشنت هیچ فکری در سر ،حتی این اندیشه که »من هیچ
فکری در سر ندارم« جتربهای بسیار نادر است.
گرچه این نوع از خودآگاهی جزوی از جتربیات عادی اکثر مردمان نیست ،شواهد فراوانی مبنی بر
وجود آن را میتوان یافت .توصیفهای این حاالت در نوشتههای سالکان و معلمان مذهب در سراسر دنیا
و در متام دوران تاریخ به چشم میخورند .اما چونکه خود ناب هیچ کدام از ویژگیهای معمول
جتربیاتمان را ندارد تشریح کردن آن با کالم بسیار دشوار میشود .در واقع عمل تشریح کردن ،خود ناب
را تبدیل به مفعول جتربه میکند ،نه فاعل .بسیاری از عارفان این حال را ناگفتنی یا غیرقابل وصف می-
خوانند .چون که آن در خارج از توصیف هر تصوری که میتوانیم داشته باشیم واقع است و هر کوششی
در توصیف ،به ناچار آن را تبدیل به تصوری میکند.
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مونداکا اوپانیشاد ،نوشتارهای معنوی دیرینهی هندوستان ،که در باب طبیعت خود ناب می نویسد
این مشکل را بدین وجه خالصه میکند:
آن هشیاری خارجی نیست
آن هشیاری داخلی نیست
و تعلیقی از هشیاری نیست.
آن دانستگی نیست
آن ندانستگی نیست
و خودِ دانسنت هم نیست.
نه میتوان آن را دید و فهمید
نه میتوان سرحدی بران نهاد.
آن ناگفتنی و خارج از تفکر است.
آن تعریفنشدنی است.
ﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﮫ آن ﻧﻮر ﺑﺪان ﻧﻮر ﺗﻮان دﯾﺪ

ھﺮ ﮐﺲ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ دان ﮐﮫ ﭼﻨﺎن دﯾﺪ
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تنها با تبدیل شدن به آن شناختهشدنی است.
منت کهن چینی ،تائو ته چینگ با گفتار مشابهی از طبیعت خالص همه چیز )تائو( سرسخن را
میگشاید» :تائویی که گفتنی است تائوی جاویدان نیست«.
اما خاموش بودن در مورد طبیعت خود ناب نیز ارزشی ندارد .پس با در نظر داشنت این مشکالت،
اجازه دهید از توصیفهای این حاالت توسط عارفان زمان وسالکان وحدت و الهیات مروری کنیم ،به
خصوص راهی که آنها را به آگاهی بیدرنگی از یگانگی با متام خلقت رهنمون بوده است.
چوآنگ زو ،عارف چینی که چهار قرن قبل از تولد مسیح زندگی میکرد ،به سادگی نوشته است که
در این حال »من و متام جهان یگانهایم«.
پلوتینوس ،فیلسوف مصری قرن سوم گفته است» :انسان هم اکنون از یگانگی با دنیا دست برداشته
است .وقتی که از فردیت خود دست بردارد ،دوباره ارج یافته و با متام دنیا یگانه خواهد شد«.
ماستر اِکاهارت عارف مسیحی قرن سیزدهم در باب جتربههایش مالحظه کرده است که »متام آنچه
انسان در برون و به کثرت دارا است ذاتاً یگانهاند .اینجا تک تک علفها ،چوبها ،سنگها ،همهچیز
و همهچیز یگانهاند .این عمیقترین عمق است«....
و هنری سوسوُ ،شهروند آملانی از فرقه دومینیکن نوشته» :متام موجودات  ....زندگی یگانه ،ذاتی
یگانه ،قدرتی یگانه ،و وجودی یگانه اند ،و غیر از این هیچ«.
به نظر میرسد چیزی که همگی این عارفان میگویند این است که در عمیقترین سطح وجود ،ذات
من و شما و متام دنیا یکی است .ما از جوهری یگانهایم و ذاتِ خود از این مایه است .این عمیقترین
سطح هویت است.
برای اکثر ما که به تفکر از خود به عنوان فردی کامالً جداگانه عادت کردهایم دریافنت این مفهوم
ممکن است حقیقتاً دشوار باشد .برای روشنتر دیدن این اندیشه ممکن است داستان قطرهی آب و اقیانوس
که بسیاری از معلمان معنوی به کار بردهاند یاری کند .آگاهی فردی ما مانند قطرههای آب هستند که از
اقیانوس گرفته شدهاند :هر قطرهی آب با خصوصیات خاص و ماهیت خود بیهمتا است ،و هر قطرهی
آب با ذات اقیانوس یگانه است.
فلسفهی جاویدان
جتربهی وحدت را میتوان هستهی متام رسوم مذهبی و عرفانی دانست .در تعالیم سطحی به نظر میرسد
که مذاهب مختلف آموزشهای بسیار متفاوتی در مورد طبیعت هستی و رستگاری ارائه میدهند .اما
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وقتی که الیه الیه جتمالت فرهنگی و اصالحات اضافه شده توسط مفسران و مترجمان را بتراشیم،
آموزشی اساسی و مشترک در متام مذاهب خودمنایی میکند :همهی ما در هستهمان متحد هستیم.
آلدوس هاکسلی ،100نویسنده و رماننویسی که مذاهب عمده و رسوم عرفانی دنیا را عمیقاً مطالعه
کرده است این آموزش اساسی را »فلسفهی جاویدان «101نامیده است .به گفته او فلسفهی جاویدان:
»حقیقتی الهی در دنیای اجسام و حیات و تفکر را باز میشناسد .روانشناسیی که در جان چیزی مشابه
یا حتی یکسان با حقیقت الهی می یابد .اخالقی که سراجنامِ آدمی را در دانش از پایهای ماندگار و مافوق
از متام هستی قرار میدهد«.
اوپانیشاد میگوید:
آنچه دردرونمان است در برون نیز هست.
آنچه در برونمان است در درون نیز هست.
گفتاری مشابه را در اجنیلی که اخیراً کشف شده به روایت توماس مییابیم» :کشور مقدس در
درونت و در برونت است «.و در بیداری ایمان ،رساله ای از دوران آغازینه دین بودا ،آشواگوشا- 102
می
نویسد» :همهچیز از ابتدا در طبیعتِ خود بودن هستند«.
نکتهای مهم در مورد فلسفهی جاویدان این است که آن به معنی غربی کلمه فلسفه نیست ،زیرا که
نه ایدئولوژی و نه سیستمی از عقاید است .بلکه بر پایهای از جتربیات اشخاصی که در این حاالت بودند
بنا شده است .فلسفهی جاویدان یک سری عقاید که بتوان در مورد آن تفکر یا بحث کرد منیباشد ،بلکه
دعوتی برای روی آوردن به درون و کشف کردن این حقایق است .پیآمد تغییرات در آگاهی ،سبک
زندگی ،و اخالق ،ممکن است بسیار عمیق و ژرف باشند ،اما آن نتیجهی جتربه ای از بودن ناب است،
نه قبول کردن مکتبی یا سیستمی تصوری.
به عالوه فلسفهی جاویدان مکرراً اعالم میکند که شناخت یگانگی اساسیمان اختصاص به اندک
افرادی برگزیده ندارد .وجود خود امری است مشترک بین همگان و هر کس توانایی آگاه شدن از
طبیعت حقیقی درونی را دارد .پس توصیفهای مشابهی بین نویسندگان مییابیم ،از جمله تنیسون،
شاعری که در نامهای به دوستش نوشته است» :وجود فردی در وجودی نامحدود حل و محو شده
میمنود ،واین درحال گیجی و آشفتگی نبود ،بلکه در واضحترین و مطمئنتر از مطمئن حاالت بود ،که
100 Aldous Huxley

 Perennial Philosophy 101ﯾﺎ ﺧﺮد ﺟﺎوداﻧﮫ
102 Ashvaghosha
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کالً خارج از گفتار است ــ در حالی که مرگ امکان ناممکن خندهداری است ــ و از دست دادن هویت
شخصی خاموشی نیست بلکه تنها زندگی حقیقی است«.
ادوارد کارپنتیر ،103شاعر و دانشمند اجتماعی قرن نوزدهم مینویسد:
اگر افکارت را مهار کنی )و با پشتکار( به ناحیهای از آگاهی در زیر یا پشت تفکر
میرسی ....و به ادراکی از خود که چندین بار وسیعتر از آنچه ما بدان عادت کردهایم است .و
از آنجا که آگاهی معمولیمان که در زندگی روزمره با آن سروکار داریم پیش از هر چیزی
برخودی موضعی و کوچک بنا شده است ،گذشت از آن یعنی مرگ خود معمولی و دنیای
معمولی.
این به معنای معمول نوعی مرگ است ،اما به مفهومی دیگر بیدار شدن و کشف کردن
»من« ،صمیمیترین خودِ حقیقی که در متام جهان و در متام چیزها وجود دارد ،و یافنت تن خود
در تن کوهها و دریاها و ستارهها ،و روح خود که با روح متام موجودات در متاس است ،میباشد.

103 Edward Carpentier
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فصل چهاردهم
بیداری خود
یک انسان جزوی از کلیتی که ما »جهان« مینامیم ،جزوی محدود در زمان و مکان است .او خودش را،
افکار و احساساتش را ،جدا از سایر دنیا میانگارد ــ این یک نوع وهم دیدمانی در آگاهی اوست .این
وهم نوعی زندان است که ما را محدود به خواستهای شخصی و عاطفه نسبت به چند نفر از نزدیکامنان
میکند.
وظیفهی ما آزاد کردن خود از این زندان و گشودن دامن عاطفه و محبت با در بر گرفنت متام موجودات و
کل طبیعت با زیباییهایش است.
آلبرت آنشتاین
فلسفهی جاودان مکرراً یگانگی نهاییمان را تصدیق میکند .و اشاره میکند که این یگانگی در خودِ
ناب ،در هستهی وجودمان نهفته و شناختهشدنی است .ادراک و حتقق آن در دسترس همگان است ،در
حقیقت حقِّ مسلم هر کسی است .اما اکثر مردمان در چنین حاالتی از آگاهی منیزیند .شاید یکی از
دالیل آن مقید و مشروط شدن وجودمان ،یا به گفته برخی دیگر هیپنوتیزم شدمنان توسط فرهنگ ،و نوع
تعلیم و تربیتمان است که فقط جنبه سطحی هویتمان را تأکید میکند .خود ناب و جهانیمان همیشه
در وجودمان حاضر است اما اکثر ما در خواب هستیم .شاعر ،نقاش و مرد پربصیرت قرن هجدهم
انگلیسی ویلیام بلیک 104در »ازدواج بهشت و جهنم« مینویسد:
"اگر دَرِ ادراک پاک شود ،همه چیز در چشم انسان آنگونه که هستند پدیدار میشدند :بینهایت.
امّا انسان خود را مسدود و تنگ کرده تا همه چیز را از شکاف باریک حفرهاش ببیند".
برای قیاسی دیگر ،اجازه دهید که به مثال لکههای سیاه و سفید در صفحه

 ۱۶۰بازگردیم .با

راهنمایی دیدمانی مناسب تشخیص دادن تصویر از چهرهی یک مرد امکانپذیر شد .با آشکار شدن
چهره متوجه میشویم که آن تصویر همیشه در بین لکهها نهفته بوده ،اما بدون تغییر در آمایه یا نوع
نگرشمان آن چهره هرگز آشکار منیشد ــ »چی میگی؟ چهرهای بین لکهها؟«
104 William Blake
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و همینطور در مورد خود ناب .حقیقت خود جهانی همیشه وجود داشته و وجودش برای آنانی که
خود ناب را میشناسند همیشه واضح بوده ،اما اگر ما در آمایهی خود یا نوع نگرشمان تغییر الزم را
ایجاد نکنیم توانایی شناخت آن را نخواهیم داشت .این منظور استادان ذن است وقتی که میگویند» :تو
روشن شدهای ،فقط میباید به این حقیقت بیدارشوی«.
سؤال این است :چگونه بیدار شویم؟ چگونه از هیپنوتیزم خارج شویم؟ پاسخ به این پرسش یکی از
حیاتیترین تکالیفی است که انسان با آن روبهرو است.
تنها شناخت ذهنی یگانگی ما با سایر جهان ،اگر ادراکمان از دنیا هنوز در دو گانگی »من در
اینجا« و بقیه دنیا »در آنجا«ست گیر کرده باشد ،کافی نیست.
برای تغییری ژرف در نگرشمان ،خود محدود شده در پوست نیاز دارد که با ادراکی عمیق از
یکپارچگی ما با طبیعت تکمیل شود .ما از محیطمان مثل یک سلول در بدن ،منزوی نیستیم .کلمه
حتقق در این مورد حیاتی است .زیرا منیتوان روشی اخالقی که حقیقتاً اکولوژیک و جامع باشد را در
نگرش ،خطمشی ،و اعمالمان به کار بریم مگر اینکه در ابتدا ،جتربهی یگانگی در وجود خودمان حتقق
یابد .یگانگیمان با طبیعت جتربهای صمیمی با زندگی ،پیشاهنگی از متام افکار ،ادراک ،احساسات ،و
اعمالمان میشود .حتقق این یگانگی اساسی فقط از حلاظ ذهنی امکانپذیر نیست ،بلکه احساسات و
حقیقتاً دملان در این پیکارند .این حتقق جزوی اجتنابناپذیر از حقیقت وجودمان میشود.
اما قالبهای خود-مرکز ،حتقق چنین تغییری را بسیار دشوار میسازند .این قالب از دوران نوزادی
در وجودمان شکل گرفته و یکی از قویترین شرطهای رشد و پرورشمان میشود .عالوه بر این توسط
زبان ،مؤسسات اجتماعی ،و رفتار اطرافیامنان ،تقویت میشود .به عالوه قالب خود را منیتوان با تفکر،
جر و بحث ،جتزیه و حتلیل ،یا با تصمیمگیری ،تغییر داد .چونکه قالب های خود-مرکز زیربنای متام
افکار ،بحثها ،جتزیه و حتلیلها ،و تصمیمگیریهای ماست.
پیش از این مشاهده کردیم که قالبِ خود شرط متام فعالیتهای فکری است و از این حلاظ میتوان آن
را متاپارادیمی در نظر گرفت که مانند پارادیمهای علمی ،متام حوزه افکارمان را در بر میگیرد.
پارادایمهای علمی نیز در برابر حتول مقاومت سختی از خود نشان میدهند ،اما آنها نیز تغییر میکنند.
ممکن است بتوانیم سرنخی برای نخستین گام در تغییر متاپارادایم ــ یعنی قالب خود را از مطالعهی
تغییراتی موازی در دنیای علم به دست آوریم.
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انقالب کپرنیک
همانگونه که مشاهده کردیم یکی از بهترین منونههای تغییر پارادایم انقالب کپرنیک در جنوم است.
پارادایم قدیمی که زمین را در مرکز جهان میانگاشت و ماه و خورشید و سیارات و ستارگان را در
چرخش در اطراف آن ،توسط پتلمی ،105منجم یونانی در سال  ۱۴۰میالدی تدوین شده بود .این
پارادایم بر اساس عقیده افالطون که حرکات مدور را کاملترین حرکت میگماشت بنا شده بود .اجسام
آسمانی منودار حرکت کامل هستند و میباید که در اطراف زمین در مدارهای مدور در گردش باشند.
اما مشاهدات نشان دادند که سیارات در دایرههای هموار در اطراف زمین در گردش نبودند .سرعت
آنها تغییر میکرد و حتی گاهی حرکتشان برعکس میشد .پتلمی این حرکات خالف قاعده را توسط
پیشنهادی که میگفت سیارات به دور محورهای مدور کوچکتری که بر دایره بزرگتری در اطراف
زمین در گردش هستند شرح داد .این نوع حرکت ،نوعی خط منحنی که »محوربرون دایره ای«106
نامیده شده را به وجود آورده و تقریباً مسیر سیارات را نشان می داد ،و اجازه میداد که قاعده حرکت
مدور نگه داشته شود.
با دقیقتر شدن اندازهگیری حرکات ،موارد خالف قاعده بیشتری کشف شدند و اینها نیز به نوبه
خود توسط محورهای برون دایرهای پیچیدهتر و معرفی نوسانهای گوناگون تشریح شدند .تا اینکه
سیستم جنوم بسیار بسیار پیچیده شد .این قالب با وجودی که مایه زحمت بسیار بود برای هزار و سیصد
سال بدون چالش پابرجا ماند.
در طی قرون چندین تن از دالوران زمان اظهار کردند که خورشید در مرکز نظام آسمان جا دارد ،نه
زمین .این نظریه حتی توسط چندین منجم یونانی پیشنهاد شده بود اما ناشناخته باقی ماند .تنها در قرن
شانزدهم بود که نیکالس کپرنیک با ارائه دادن محاسبات واضحی توانست که توجه بیشتری را جلب
کند .او نشان داد که اگر خورشید در مرکز نظام قرار داشته باشد بسیاری از حرکات خالف قاعده
سیارات را میتوان با یک ضرب روشن کرد .اما کپرنیک هنوز پایبند به عقاید افالطون در مورد کمال
حرکات مدور بود و سعی میکرد حرکات نامنظم سیارات را توسط محور برون دایرهای توضیح دهد.
این طرز فکر که زمین میتواند در مرکز دنیا قرار نگرفته باشد برای کلیسا احلاد و کفر بود و کپرنیک
از انتشار نوشتارش خودداری کرد .بیم و هراس او برحق بود .چندی از طرفداران او توسط کلیسا
مجازات شده و حتی تعدادی بر دار بسته و سوزانده شدند .هنگامی که کتابش سراجنام به چاپ رسید
105 Ptolemy
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کپرنیک نسخهای از آن را در آخرین روز زندگیاش دریافت کرد .کتاب او در لیست کتابهای ممنوع
پاپ قرار گرفت.

تصویر :۱۲محور برون دایرهای :منحنی که توسط نقطهای در دایرهای که به دور دایرهی دوم میچرخد
شکل میگیرد .نگرش پتوملانی از جهان ،با سیاراتی که به دور زمین در محورهای برون دایرهای
میچرخند.
قدم بعدی به سوی پارادایمی نو هشتاد سال بعد توسط منجم آملانی یوهان کپلر برداشته شد .او
توانست نسخههایی از مشاهدات فوقالعاده دقیقی از منجم دامنارکی تیکو براهه به دست آورد .با استفاد
از این دادهها کپلر متوجه شد که میتوان نظام خورشید ــ مرکزی را با حرکت سیارات در مدارهای بیضی
و نه مدور توضیح داد و بدینگونه نیازی به محورهای برون دایرهای پیچیده نبود.
این دو انتقال عمده ــ انتقال در تصور زمین در مرکز جهان ،و انتقال در تصور کمال حرکات مدور،
با هم باعث زاده شدن پارادایمی نو و بینشی اساساً متفاوت شدند.
با وجودی که الگوی جدید بسیار رضایتبخش بود توسط حکومت روز به آسانی مورد قبول قرار
نگرفت .برای مثال هنگامی که گالیله ،ریاضیدان ایتالیایی در اوایل قرن هفدهم با استفاده از تلسکوپ
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که ابتکاری جدید بود ،شواهد بیشتری برای پشتیبانی از الگوی کپلر جمع کرد ،پرفسورهای دانشگاه
احساس تهدید و خطر کردند .پس آنها با هم متحد شده و گالیله را به جرم توهین به مقدسات در برابر
کلیسا متهم کردند .او در برابر دادگاه تفتیش عقاید احظار شده و مجبور به »لعنت کردن  ،نفرت
داشنت ،و برای همیشه ترک کردن« عقیده پوچی که میگفت زمین به دور خورشید در حرکت است
شد.
تنها با انتشار کار عمده اسحق نیوتون 107در سال  ۱۶۸۷بود که الگوی جدید سراجنام پذیرفته
شد .نیوتون قواعد اساسی نیروی جاذبه را بنا نهاد که زیربنای تئوری کپلر را فراهم کرد .انتقال پارادایم
اکنون کامل شده بود.
با نگرشی بر طرحی عمومی از این و بسیاری از انتقال پارادایمهای دیگر که به یک اندازه مهم
بودهاند ،مورخان علمی مانند توماس کون نشان دادهاند که اینگونه تغییرات از چند مرحله گذر می-
کنند.
-۱یافتههای غیرعادی که توسط شرطهای پارادایم فعلی قابل توجیه منیباشند .در ابتدا این
یافتهها ممکن است که با افترا به جعل یا سفسطهآمیز بودن رد شوند ،یا اینکه الگوی ابتدایی
ممکن است برای جا دادن اینگونه یافتهها بسط داده شود.
-۲افزایش تعداد یافتههای مغایر با پارادایم جاری .تا زمانی که نتوان آنها را به آسانی معزول
داشت یا جا داد و پی بردن خطا در پارادایم به جای مشاهدات و یافتهها.
-۳قاعدهسازی پارادایمی نو که قادر به تعبیر یافتههای جدید باشد.
-۴دورهی انتقال .زمانی که پارادایم نو توسط حکومت مستقر به مبارزه طلبیده شده و حتی
به کشمکشهای تلخی توسط آن عده که به پارادایم قدیمی دلبستهاند میاجنامد.
-۵پذیرش پارادایم نو که میتواند مشاهدات بیشتری را روشن کرده و یافتههای جدید را
پیشگویی کند.
انتقال هویت
الگوی خود محدود شده در پوست مانند پارادایم علمی با تواناییاش در میسر ساخنت چارچوبی
منطقی برای جتربیات ما دارای پایه و مقام میشود .موقعیت این الگو با ادراک اکثر جتربیامتان توسط
بینش »من در اینجا« و »دنیا در آنجا« است تقویت میگردد .هر ادراک از دنیای خارجی را میتوان
107 Principia, Sir Isaac Newton
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در الگوی منِ خود ـ مرکز جا داد ،دقیقاً به خاطر اینکه آن الگو جتربهای از جهان خارجی است .به نظر
میرسد پدیدهای غیرعادی تا جایکه مربوط به جتربیات روزمره میشودکه بتواند این الگو را تهدید
کند وجود ندارد.
حتی فجایع قریبالوقوع جهانی که ریشه در الگوی دوگانگی خود دارند هنوز توسط خود »من
در اینجا« درک میشوند .بحرانهای امروز فقط بحران پارادایمهای اجتماعی ،اقتصادی ،تکنولوژی،
و سیاسی به نظر میآیند؛ ما از حلاظ عقالنی متوجه شدهایم که اشتباهی در نگرشمان از دنیا وجود
دارد ،اما مستقیماً قالبِ خودِ محفوظ شده در پوست را به مبارزه منیطلبیم .در نتیجه متایل ما این
است که بپرسیم در مورد دنیا چه کار میتوانیم اجنام دهیم ،به جای اینکه بپرسیم در مورد خودمان
چه کار میتوانیم بکنیم ،و قالبِ خود ،بدون پرسش باقی میماند.
پدیدهای که قالب خود محدود شده در پوست را مستقیماً به مبارزه میطلبد ،جتربه شخصی
بیکرانگی و یگانگی باسایر خلقت است .معرفت آنی که میداند من و هر چیز دیگر ،در اساسیترین
سطح از یک جوهریم .اینگونه جتربیات مستقیم شخصی از وحدت وجود ،جزوی از مشاهدات
غیرعادی هستند که در قالب خود محدود شده در پوست منیگنجند .این بحرانی برای هویت قدیمی
است که نقص آن را آشکار منوده و انتقالی را به سوی الگوی جدیدی از خود فرا میخواند.
در مورد پارادایمهای علمی ،تنها یک مورد خارج از قاعده به تغییری عمده منیاجنامد .آن یا
نادیده گرفته شده یا به گونهای توجیه میشود .انتقال هویت نیز چنین است .بسیار کسانندکه
حلظاتی از وحدت خود با دنیا را ملس کرده و خود را جزوی یگانه با دنیا شناختهاند .این حاالت
آگاهی ممکن است توسط غروب زیبایی ،یا دویدن مسافت دور ،مراقبه ،دارو ،احساسهای شدید،
دیدن منظرهی زمین از فضا ،یا بدون هیچچیز خاصی پدیدار شوند.
اما چنین جتربیاتی به جای خود و ساختار متام ادراک ،افکار ،و اعماملان ،بر اساس آگاهی از
وحدت به جای خود .اکثر کسانی که چنین حاالت یگانگی را جتربه کردهاند بعدها به قالب خود
محدود شده در پوست و دوگانگی باز میگردند .خاطرهی جتربهای صمیمی از یگانگی با دنیا باقی
میماند ،اما جتربهی یگانگی دیگر حقیقتی گریزناپذیر نیست .از نقطه نظر خود قدیمی ،میتوان
اینگونه جتربیات را مانند پدیدههای خالف قاعده در پارادایم علمی به عنوان انحراف ذهنی ،وهم ،یا
تناقضی غریب در کار مغز به دور انداخت.
برای آغاز انتقال حقیقی در هویت ،جتربیات خالف قاعده میباید روی هم انباشته شده تا به
نقطهای برسیم که هویت خود-مرکز قدیمی دیگر نگه داشتنی نبوده و پایهی خود را از دست بدهد.
بنابراین جتربه یگانگی میباید که بارها و بارها تکرار شده تا اینکه شامل حقیقت شخصی شود.
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هویت با آگاهی از وحدت وجود نوسازی میشود .این راه همانگونه که در فصل شانزدهم خواهیم
دید هدف بسیاری از انضباطهای معنوی و مترینهای مراقبه است .اینها فرایندهایی هستند که
شخص را به حقیقتی دیگر رهنمون بوده و اجازه میدهند تا از این آگاهی ،مداوم بهره برد.
انقالب جدید کپرنیکی
با تغییر پارادایم یکی از دو امکان میتواند برای الگوی قبلی اتفاق بیفتد :یا به عنوان الگوی نادرست
طرد میشود )که وضعیت انقالب کپرنیک بود( ،یا الگوی قدیمی در دورن الگوی جدید گنجانده
میشود .این چیزی است که با انقالب آینشنت در فیزیک بر قوانین حرکت نیوتن واقع شد و به عنوان
مورد خاصی از تئوری نسبیت حفظ شدند.
ما به نوع دوم تغییر در مورد الگویِ خود نیاز داریم .لزومی برای طرد کردن الگوی خودِ محفوظ شده
در پوست نیست ،زیرا که احساس بیهمتایی و مجزا بودن برای هویتزیستی و خودمختاری ما ارزشهای
پراهمیتی دارند .رفتارهای غامض و مخربی که پیش تر بررسی کردیم از الگوی خودمرکز سرچشمه
منیگیرند ،بلکه از وابستگی ما به این الگو به عنوان تنها امکان وجودِ خود برمیخیزند .انتقال هویت
میباید به گونهای باشد که بتوان الگوی خودِ محفوظ شده در پوست را به عنوان منادی با ارزش اما جزئی
جا داد.
ویلیس هارمان ،108رئیس مؤسسه علوم معرفت ،109سازمانی که توسط فضانورد ادگار میچل برای
حتقیق و بررسی قابلیتهای استفاده نشده از ذهن انسان تأسیس شده ،این حتول آگاهی را انقالب جدید
کپرنیکی نامیده است .در انقالب اصیل کپرنیک الگوی زمین ــ مرکز در جهان طبیعی وارونه شد .زمین
مکان خود را در مرکز جهان از دست داد؛ خورشید جای مرکز را گرفت و زمین سیارهای در مدار
خورشید گشت .در انقالب جدید کپرنیکی ،الگوی خودمرکز ما در جهان مادی به گونهای مشابه
وارونه میشود .نفس شخصی که برای درازمدت مرکز جهانِ درونیمان فرض شده بود ،جایگاه مناسب
خود را در مدار خودناب میگیرد .خودناب مرکز حقیقی کل آگاهی است ،آنچه تی .اس .الیوت
»نقطهی سکون دنیای گردان« خوانده است.
اولین انقالب کپرنیک توسط کسب کردن معلومات بیشتری از نظام جنومی به وجود آمد ،نه با تغییر
دادن حرکت زمین ،یا تالش در ساکن نگه داشنت خورشید .انقالب جدید کپرنیکی با گسترش دادن
108 Willis Harman
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آگاهیمان از طبیعت درونی میسر میشود ،نه با سعی در نابود یا مهار کردن نفس ،یا با چسبیدن به
عقیدهی خود ناب .کوشش در از بین بردن هویت فردی یا تصور اینکه ما با سایر دنیا یگانهایم ،بدون
جتربهای از این حقیقت ،تنها باعث ایجاد ناهنجاری بین تئوری و جتربه میشود .به عالوه داشنت احساس
قوی از فردیت برای فعالیتهای اجتماعی ،برقراری ارتباطات ،و بهسازی خود ،الزم است .نابود کردن
نفس مانند برداشنت موتور محرک دنیای ما است.
روشنشدگی
حالتی که در آن خودناب به عنوان حقیقتی پابرجا برقرار گشته همان روشنشدگی یا حتقق خود است که
بسیاری از رسوم معنوی بدان رجوع کرده اند .بدین معنا روشنشدگی بیشتر از خردمندی ،آگاهی یا
داشنت تعادلی نیکو است؛ آن به معنی حالتی واضحاً مشخص شده از آگاهی است .شخص روشن شده
هنوز خودمختاری خود را حفظ کرده و به عنوان یک فرد عمل میکند و آگاهی فردیت او با واقعیت
وحدت با خلقت تکمیل شده است .یگانگی و فردیت تبدیل به دو منظر مختلف از هویت میشوند.
نکته مهم در مورد حالت روشنشدگی این است که شخص برای احساس وجودش دیگر وابسته به
محیط نیست زیرا که خود ناب حتت تأثیر باال و پایین شدن دنیای خارجی قرار منیگیرد .و نیازی الینقطع
برای تعمیر نفس مجروح شده ،یا اثبات خود ،هر آن که تهدید شود ،وجود ندارد .حقیقتاً تأکید نفس
خود به قیمت دیگران و دنیا ،نزاعی مستقیم با دانش از یگانگی با جهان است.
این واقعیت که شخص روشن شده نیازی به دنیای خارجی برای تأکید نفس خود ندارد بدان معنی
نیست که او دیگر دارای هویت ،شخصیت ،یا خصوصیات ویژهی خود نیست .در این رابطه
روشنشدگان مانند هر شخص دیگر منحصر به فردند )همانگونه که برسی از زندگی عارفان و معلمان
دینی فوراً نشان میدهد( .مهم این است که آنان دیگر دلبستگی به این ویژگیها ندارند .بدین معنا
آنها »از نفس خالی«اند .این به معنای از دست دادن نفس شخصی نیست ،بلکه به این معنا است که
دیگر نیازی بر تأکید مکرر نفس خود ندارند .اعمال یک شخص روشن دیگر توسط نفس شخصی حکم
منیشوند بلکه مناسب با موقعیت تطبیق داده میشوند.
با از بین رفنت وابستگی روانی به جتربیات شخصی ،انسانی که روشن شده است توسط دنیا لگدمال
منیشود .انتقادات شخصی ،از دست دادن شغل ،و یا اتفاقاتی که قبالً سرچشمه اضطراب و اندوه بودند
و هنوز هم بسیار حقیقی هستند ،دیگر به عنوان تهدیدهای شخصی احساس منیشوند .جتربیات بسیاری
که گرچه به اشراق کامل دست نیافتهاند ،اما در آن راه در پیشرفتاند ،نشانگر این نکته است .چیزی که
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به کرات از اینگونه اشخاص میشنویم این است که در ابتدا احساس یگانگی نیست که قابل توجه
است ،بلکه جتربهی راحت بودن با وجود خود و افزونی احساس از امنیت درونی و حس غیرآسیبپذیری
است.
بیداری دل
همزمان با آزادی از نیازهای خود مشتق ،دل باز میشود .عشق که قبالً مشروط بوده ) مشروط به یافنت
شخص دیگری که به گونهای دوستداشتنی باشد( اکنون کمتر شرطی است .انسانی که رو به روشنی
دارد ،خود به خود عشق و محبتی برای متام موجودات و متام چیزها ،با هر خاصیت یا صفتی جتربه میکند.
رشد و منو چنین عشقی در اکثر مذاهب تکرار شده است .برای مثال یکی از جوانب اصلی در آئین
مسیحی است .کلمه یونانی کاریتاس ) (caritasکه گاهی در اجنیل بعنوان خیرات ترجمه شده در
ابتدا به معنی عطوفت یا نزدیکی بوده است ،عشق به معنی یکی بودن .این عشقی بسیار عمیقتر و
جهانگیرتر از معنای دوستی یا همسایگی است .ممکن است ما عبارت »همسایهات را مانند خود دوست
بدار« را به عنوان دستور رفتار یا عملکرد خاصی تعبیر کنیم .اما به احتمال قوی این عبارت هرگز به
عنوان دستور عمل صادر نشده بود .این روش و رفتاری نیست که بتوانیم سعی در داشنت آن کنیم ،بلکه
حالتی از وجود و آگاهی است که میباید بدان دست یابیم .حالتی که در آن تو میدانی که همسایهات
)و هر شخص دیگر( و تو از یک جوهرید.
برای اکثر ما جتربهی خویشاوندی نزدیک به ندرت به بیش از چند تن میرسد .اکثر مردمان به جای
اینکه احساس خویشاوندی با سایر جهان داشته باشند ،احساس انزوا و بیگانگی را با دنیا دارند .عشقی
حقیقی برای جهان خلقت ،از جتربهی شخصی یگانگی وآگاهی پیوندمان با جهان ،در عمیقترین سطح
آن بر میخیزد .احساس خویشاوندی عمیق با همه کس و همهچیز پیآمدی طبیعی است که خود به خود
در این حال از آگاهی به دست میآید.
در نسخه باستانی تائوتهچینگ چکیده همین پیام را مییابیم» :دنیا را مانند جان خود دوست بدار،
آنگاه میتوانی حقیقتاً محافظ همه چیز باشی«.
دوهزار و پانصدسال پس از آن تیلهارد دوشاردان این موضوع را در کتاب »آینده انسان« تشریح کرده
است» :مذاکرات رو در رو یا رژههای سپاهی نیستد که نیازهای ما را تأمین میکنند ،بلکه رابطهی دل با
دل است ...اگر به هم پیوستگی جان در متامیتش واقع شود )و این تنها امکان تعریف پیشرفت است(
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تنها و آخرین چاره آن ،پیوند دل به دل واحدهای انسانی است ،و تنها راه آن مهری دو جانبه و جهانی
است«.
او اضافه میکند» :فقط یک راه برای عشق ورزیدن بین انسانها ،با تنوع بیشمارشان ممکن است ،و
آن شناخت مرکزیت خود به دور محوری "اَبَر مرکز "110و مشترک بین همگان است«.
انسان روشنشده همدردی عمیق و جهانی احساس میکند و زندگیاش تبدیل به یاری و خدمت
میگردد ،نه فقط یاری با انسانها بلکه با متام دنیا .در نسخههای بودیستی آمده است» :درخت لطیف
اندیشه که دوگانگی را منیشناسد ،گل و میوه شفقت بار میدهد ،و نام او خدمت به دیگران است«.
انسان بیدار حقیقت فراسوی دوگانگی هر روزه »من« و »غیر من« و رن آن را میشناسد ،و
همدردیاش با انسانها باعث یاریاش به دیگران در رسیدن به این ادراک است .به این دلیل بسیاری از
تعالیم بودایی اظهار کردهاند که یک شخص بیدار ،تا بیداری متام موجودات بیکار منیماند.
نوع بشر نیاز به جنبش به سوی روشنشدگی جهانی دارد .تا کنون انسانهایی که که به بیداری
رسیدند اندک و از حلاظ زمانی دور از هم بودهاند .اما اگر دنیایی دیگرگون و جامعهای همیار را
خواهانیم بیداری انسانها میباید همهجاگیر شود.

110 supercentre
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فصل پانزدهم
درمان سرطان دنیا
سرد و تاریک هستیم اما
این زمستانی نیست
جفای یخزدهی قرنهاست که میشکند ،ترک بر میدارد ،میلغزد
صدای رعد ،صدای تخته یخهای شناور
آب شدن ،سیل ،بهار نو
شکرکه زمان مان اکنون است ،هنگامی که نادرستی
درهرجایی به رویارویی بر میخیزد
هرگز ترکمان منیکند
تا
کشیدهترین گام دل را که آدم طی کرده است

برداریم111

کریستفرفرای
انتقالی جهانگیر به سوی حاالت باالتر آگاهی مفهوم پراهمیتی برای فرضیهای که جوامع انسانی را به
عنوان سرطان جهانی میداند دارد .در فصل سوم موازاتی بین رشد بدخیم سرطان در بدن انسان که
سراجنام میزبان خود را نابود کرده ،و رفتار انسانها که بدون تبعیض در حال بلعیدن منابع زمین ،در هم
گسیخنت ،و حتی نابود کردن میزبانشان هستند مشاهده کردیم .در بافتهای بدخیم سلولهای مفرد از
همیاری با میزبان خود دست بر میدارند .آنها به قیمت سالمت بقیهی بدن ،میخورند و میزایند و به
مفهومی سلولهایی خودخواه هستند .سرطان ،بدین مفهوم پدیدهای کم سینرژی یا کَمیار است.
همیاری در موجود زنده بستگی به مولکولهای  DNAدر هسته هر یک از سلولهایش دارد .آرایش
دقیق مولکولهای متعدد و کوچکتر در هر رشته خاص  DNAباعث ایجاد کد ژنتیکی میگردد.
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کدهای ژنتیکی افراد مختلف اندکی متفاوت هستند اما در هر شخص اطالعات ژنتیکی یکسان در
هر سلول وجود دارد .برنامه ژنتیکی نه فقط نوع کار هرسلول را مشخص میکند ،بلکه برنامهریزی
مشترکی که هر تک سلول را به کل موجود زنده پیوند میدهد فراهم میکند.
دلیل سرطانی شدن یک سلول ،آشفتگی یا اختالل در برنامه ژنتیکی آن است .این اختالالت به
روشهای گوناگونی پیش میآیند .اثر سمی مواد شیمیایی ،قرار گرفنت در معرض اشعه ایکس یا تابشهای
هستهای ،یا فقط در عمل احیاء مداوم میلیونها سلول ،گاهی یک سلول ناکامل میشود .در بدنی سالم،
سلول ناکامل به سرعت از بین میرود ،اما اگر موجود ضعیف یا زیر فشار باشد آن سلول ممکن است در
بدن باقی مباند .اما چون که برنامهریزی آن آشفته شده دیگر با کل بدن هماهنگی ندارد .او به آنچه
سلول رذل خوانده شده تبدیل شده و به رسم کمیاری رفتار میکند .ممکن است آن سلول شروع به تولید
سلولهای دیگری که برنامه ژنتیکیشان همانند خود آشفته است بکند که منجر به رشد سرطان بدخیم
میشود.
جامعه ای بدخیم
در سطح اجتماعی آنچه که یک شخص را به جامعه پیوند میدهد و مانند برنامهی ژنتیکی در سلول کار
میکنند ،اعتقادات ما ــ یا برنامهی ذهنی ما هستند .اگر برنامهریزی ما همتراز نیازهای دیگران و محیط
باشد همیاری در جامعه باال خواهد بود .اما به طور کلی اینگونه نیست .رفتار و ارزشهایمان اغلب از
خود مشتق سرچشمه میگیرند .چون که بقای این هویت دائماً در خطر است ،ماشهی بسیاری از
تفکرها برای حفاظت از بقای خود مانند هراس ،تهاجم ،انباشنت ،یا دیگران را تهدیدانه دیدن به جای
دوستانه انگاشنت کشیده شدهاند .اگر زندگیمان در خطر بود اینگونه رفتار ممکن است مناسب میبود،
اما نه هنگامی که فقط وهمی از نفسمان تهدید شده باشد .در این مواقع رفتار برخاسته از نفس به
کمیاری و رفتاری بدطینت با دیگران و محیط زیست میاجنامد.
رابطه بین سرطان انسانی و سرطان جهانی بسیار محتمل است؛ ممکن است آنها هر دو نشانهی
مختلفی از یک مشکل باشند .سرطان در انسانها از چند دههی گذشته بسیار شایعتر شده است،
خصوصاً در جوامع پیشرفته غربی ،همزمان با بدطینت شدن روابط این کشورها با محیط زیستشان .به
گونهای ضد و نقیض برخی از افزایشهای سرطانی به خاطر پیشرفت طب قابل درمانند؛ وقتی که مرض
سل عامل مرگ بسیاری بود ،مردمان مجال نداشتند تا به سرطان هم مبتال شوند.
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سبک زندگی مدرنمان دلیل عمدهی دیگری برای شیوع سرطان است .تغذیهی امروزی و نگرش و
رفتارمان نیز عوامل نهفته شده در این مشکل هستند .ما متوجه شدیم که محصوالت بیشماری )مثل
رنگ مو ،روغن حمام آفتاب ،الیاف پنبهنسوز ساختمانی ،مایعات ماشین فتوکپی ،آب آشامیدنی
کلردار( و مواد آلودهکننده و رادیواکتیو بیشمار در هوا ،سرطانزا هستند .متام این موارد از کمیاری در
جامعه معاصر سرچشمه میگیرند که به کمیاری و سرطان در زندگی شخصی می اجنامند.
برای برگرداندن این روند بدخیم در جامعه ،نیاز داریم با جتربهی یگانگیمان با جهان ،دوباره با متام
نظام هستی پیوند یابیم .در زبان التین لغت دوباره بسنت یا  re-ligareو لغت  religionیا دین به
همین معنا بود :آنچه ما را به مبدأ مشترکمان پیوند میدهد.
این به معنای بازگشت به مذاهب سنتی نیست .آنگونه که در فصل بعد خواهیم دید مذاهب سنتی
اکثراً هنر و ظرافت »پیوندی نو« را از دست دادهاند .ما نیاز به معنویتی نو ،حتولی جهانگیر در معرفت و
آگاهی که عارفان و طرفداران خرد جاودانه جتربه کردهاند داریم.
این حتول آگاهی نه تنها برای بهبود زندگی شخصی و اجتماعی ،بلکه برای ادامه ی حیات در گایا
بسیار پراهمیت است .این طریق درمان خودجوش سرطان جهانی است .انسانی که هدفش حتققِ خود و
بیداری است ،چه او یک یوگی در غاری در کوهستانهای هیمالیا ،چه کارمندی در یکی از دفترهای
لوسآجنلس باشد ،در حتول دنیا در اساسیترین سطح آن مشغول به کار است .شاید اینگونه افراد
انقالبیون نهایی باشند.
تکامل از درون
دیدیم که انتقال الگوی نفس ــ مرکز خود به الگوی خودِ جهانی ،عنصر اساسی برای پرورش همیاری
عالی و حتول انسان به جامعهی مافوق اجتماعی است .در این راستا ،حتقق خود جریانی است همراه با
روند تکاملی به سوی یکپارچگی مترقی نوع بشر.
میتوانیم از این هم پیشتر رفته و مشاهده کنیم که توسعهی حاالت عالی آگاهی فرایندی ضروری در
روند تکامل است.
جهش سابق تکاملی به آگاهی خودبازتاب انسانی ،نه فقط به ما اجازه شناخت خود به عنوان
موجودات آگاه و متفکر را دارد ،بلکه استعداد شناخت جوهر معرفت یا خود ناب را به همراه آورد.
بدینسان امکان روشنشدگی معنوی را به ما عطا کرد.
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به عالوه با ظهور آگاهی خودبازتاب کفّه تکامل از حیات به آگاهی باال رفت .آگاهی پیشگام تکامل
شد .برای نخستین بار در زمین ،تکامل درونی شد .انگیزه و اصرار بسیاری برای رشد و شکوفایی
درونی ،نیروی تکاملی برای آشکاری خود است ،زیرا که این خود گیتی است که در وجود ما تکامل
مییابد.
تکامل درونی حاشیهای از فرایند کلی تکامل نیست .تکامل خودآگاه درونی صورتی خاص از
تکامل است که هم اکنون گذرگاه ما در این گوشهی گیتی شده است.
از این دید ،جنبش به سوی موجود مافوق اجتماعی و انگیزهی معنوی در شناخت وحدت درونی،
جنبههای مکمل فرایندی واحد هستند :جهش تکامل به سوی درجات عالیتر کمال .با روند تکامل هم
سو شدن ،پس شناخت و شکوفایی درونیمان و دریافنت وحدت و یگانگی مان با آفرینش است.
سؤالی که اکنون انسان با آن روبهرو است این است :چگونه میتوانیم تکامل درونیمان را تسهیل
دهیم ،و حتی مهمتر از آن ،آیا میتوانیم به موقع این کار را اجنام دهیم؟
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فصل شانزدهم
رنسانس معنوی
وقتی تائو گم شود ،خوبی میماند.
وقتی خوبی گم شود ،مهربانی میماند.
وقتی مهربانی گم شود ،عدالت میماند.
وقتی عدالت گم شود ،آیین میماند.
اکنون آیین پوستهی ایمان و وفاداری است،
وآغاز پریشانی.
تائوتهچینگ .قرن ششم ق.م.
جتربه وحدت با متام کائنات ،عالوه بر رابطه نزدیکش با رسوم روحانی و مذهبی ،جتربهای است که توجه
شایانی از عده ای از روانشناسان را جلب کرده است.
ویلیام جیمز و کارل یونگ 112از اولین روان شناسانی بودند که با جدیدت جتربههای مذهبی را در
نظر گرفتند ،و در دهه  ۱۹۵۰آبراهام ماسلو و ربرتو آساگیولی 113این روند را دنبال کردند .از این
مطالعات رشته جدیدی از روانشناسی به نام »روانشناسی وَراشخصی «114در اواخر دهه  ۱۹۶۰توسعه
یافت که مترکز اصلی اش مطالعه جتربیات مذهبی و معنوی بود .سابقاً علم روانشناسی فقط مشغول
مطالعه و معاجلهی بیمارانی با ناراحتی های فکری و احساسی بود .اما برخی از روانکاوان حرفهای ،مانند
ماسلو از مطالعهی بیماران روانی رو برگرداندند تا به روانکاوی اشخاصی که از حلاظ روانی سالم و آنانی
که استثنائاً سالم هستند بپردازند .ماسلو متوجه شد که اینگونه افراد با آنچه او »اوج جتارب« میخواند
آزموده شدهاند .حاالتی که »یگانگی با دنیا ،واقعاً تعلق داشنت ،نه در خارج از دنیا و فقط ناظر بودن...
دیدن حقیقت نهایی« را احساس کردهاند .آنها »وحدت با همه چیز و زنده بودن خود دنیا« را جتربه
کردهاند .میتوان این جتربیات را چشماندازی بر خودِ متحد ،یا خودِ یگانه شناخت.
112 William James & Carl Jung
113 Abraham Maslow & Roberto Assagioli
114 transpersonal psychology
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ماسلو مشاهده کرده است که اینگونه افراد آرام ،با ثبات ،و اعضایی یکپارچه با جامعهاند .آنها
دارای مشخصهای که او »حتقق خود« نامیده است هستند» :حتقق استعدادها ،به اجنام رساندن
مأموریتها و وظایف ،معرفت و پذیرفنت کاملتر طبیعت باطنی خود ،و روندی بدون وقفه به سوی
وحدت ،یکپارچگی ،و یاری  « ...مهمتر از همه ماسلو تشخیص داده است که »متحققان خود« به
جای اینکه فقط به نیازات نفس خود برسند به مشکالت خارج از خود مرکزیت میدهند .آنها احساس
پر قوتی از یکدلی با انسانیت و تعلق داشنت به چیزی عظیم تر ،حتی متامی خلقت دارند .این توصیف ها
میرسانند که اینگونه اشخاص در راه روشنشدگی در حرکتند.
مطالعهای که توسط دو جامعهشناس آمریکایی ،آدام گرینلی و ویلیام مک کریدی اجنام شده و در
مجله نیویورک تایمز منتشر شده است ،نشان میدهد که جتارب اوجی 115اصالً نادر نیستند .چهل و
سه درصد از اشخاصی که مصاحبه شدند حاالتی را جتربه کردهاند که فراسوی خود عادیشان بوده و
بیست درصد آنها بیش از یکبار چنین جتربیاتی داشتند .اکثر اشخاصی که مصاحبه شدند از جتربیات
خود با هیچکس صحبت نکرده بودند چون که منیخواستند مورد متسخر قرار گیرند .اما این واقعیت که
تعداد بیشماری از مردمان دارای چنین جتربیاتی هستند ،اشاره بر این دارد که آنانی که راز خود را با
محققان در میان میگذارند نیز دارای جتربیات مشابهی هستند.
جتربه مشترک بسیاری از آنان احساس شعف و شادی وصفناپذیر ،ناتوانی در شرح این حاالت با
کالم ،معرفت از وحدت همه چیز ،و شناخت حقیقیت همه چیز ــ دوباره مشخصات خودِ متحد
هستند .مانند مطالعات ماسلو ،گریلی و مک کریدی رابطهی نیرومندی بین اینگونه جتربیات و سالمت
روانی یافتهاند.
اینگونه حتقیقات از فلسفهی جاویدان که ادعا دارد هر کسی قابلیت شناخت این حاالت را دارد و
جتربهی آن امتیاز یک دستهی خاص نیست ،پشتیبانی میکند .اما مزه کردن این حاالت یک چیز و
جتربهی مکرر آن تا هنگامی که حالِ غالب معرفت شخص شود چیز دیگری است .و ما به این سؤال
بازمیگردیم که چگونه میتوان وقوع این حاالت را تسهیل دهیم؟
ممکن است اولین اندیشهمان رجوع به مذاهب سنتی باشد .روی هم رفته یک دو جین از مذاهب
مختلف و چندین برابر آن فرقههای گوناگون در دنیا وجود دارند )فقط در دین بودایی ششصد فرقه
متفاوت وجود دارد( .اما در نهاد هر مذهبی هر قدر هم جدا و بیهمتا به نظر آید ،میتوان ریشهای
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مشترک یافت .والتر ستیس 116که در دانشگاه پرینستون استاد فلسفه بود ،نوشتهها و آموزههای
معلمان مذاهب عمده را عمیقاً مطالعه کرده و به این نتیجه رسید که در هستهی متام مذاهب عمده،
جتربهی یگانگی با خلقت نهفته است ــ آنچه هاکسلی فلسفهی جاویدان نامیده است.
هر سنتی از تعالیم افراد برخواسته است :مسیح ،بودا ،موسی ،محمد ،مانی ،زرتشت ،گورو نانک،
شانکارا ،الئوتسه .و حتقیق نزدیکی از گفتارشان نشان میدهد که هر یک به نوبهی خود از جتربهای
یگانه ساز و اساسی سخن میگفتند .مسیح از قلمرو آسمانی ،بودا از نیروانه )رهایی( ،و شانکارا از
موکشا )آزادی( سخن گفتند .هر یک از معلمان با گفتار خود جنبهای از روشنشدگی را توصیف
کردند .اگر به عملکردهای تعالیمشان بنگریم ،مانند دعا ،مراقبه ،پرستش ،خودداری ،رقص یا سجده
کردن ،میبینیم که آنچه جتویز کردهاند نسخههایی برای نزدیک کردن مردم به حاالت روشنشدگی است.
اما زمانی که معلم آئین از دنیا میرفت ،تعالیم او حتریف میشد .و این امری غیرقابل اجتناب است؛
در زمینهی عرفان چیزی برابر با انتروپی در فیزیک است ــ یا آنچه من »پوسیدگی حقیقت« میخوامن .هر
بار پیامی از یک شخص به دیگری انتقال داده شود تغییرات خفیفی رخ میدهند ،چیزی از قلم میافتد یا
اضافه میشود .به غیر عمد اما بدون اجتناب ،تعالیم اولیهی معنوی با گذشت تاریخ خلوص و پاکیزگی
خود را از دست میدهند .واسط ،پیام را نابود میکند.
حتریفات نظری تعالیم را میتوان با نوشنت یا حفظ کردن فلسفه یا اصول دین به حدّ اقل رساند .امّا
تعالیم عملی و جتربی بسیار لطیفتر هستند و بهرا حتی در قالب کالم منیگنجند .اکثر مترینات معنوی
نیاز به هدایت معلمی با جتربه دارند و فقط یک حتریف یا سوء تفاهم جزئی میتواند کارآیی آن شیوه و فن
را نابود سازد .وقتی چنین شود ،پیروان آن سنّت از مقصود مترین )یا حال شناخت یگانگی( بریده
میشوند .نتیجهی کلی از دست رفنت راه دستیابی به جتربهی وحدت و فقط باقی ماندن توصیفی از آن
حاالت است.
امروزه مذاهب سنتی بازتابی از مصیبتهای حتریفهای مکررند .عقاید و تعصبات دینی فراوانند و
پیروان آنها بر سر اینکه کدامین مذهب بهتر است بحثهای نامتام دارند .اما بدون چارهای برای جتربهی
حاالت شناخت که بر سر آن بحث میکنند ،روشنشدگی حقیقی رؤیایی نایافتنی باقی میماند .ممکن
است که ارسال جتربهی یگانگی هدف مذاهب عمده بوده باشد ،اما امروزه اکثر مذاهب این جتربیات را
انتقال منیدهند ،بلکه تبدیل به فسیلی از روشنشدگی شدهاند.

116 Walter Stace, Princeton University

152

آنچه انسان امروزه ضروراً نیاز دارد راه و روشی است که تغییری فراگیر در آگاهی ما ایجاد کند .این
کار با احیاء هیچکدام از مذاهب به اجنام منیرسد ،بلکه با احیاء فن و شیوههایی به دست میآید که باعث
حیات و نفوذ این تعالیم باشند .ما نیاز به شناختی نو از متریناتی داریم که ما را به جتربهی بیواسطهی
خود ناب برساند و حضور پایدارش را در زندگیمان تضمین کند.
راههای بیداری
احیای روشهای بیداری مدت زمانی است آغاز شدهاند .در سراسر دنیای غربی تعداد معلمان و استادانی
که شیوههای گوناگون مراقبه و راههای روشنشدگی را میآموزند به سرعت در حال افزایش است .چه
بسیار برنامههای آموزشی و روانکاوی در دسترساند که هدفشان نهایتاً آگاهی از خود است .مؤثر بودن
اینگونه برنامهها سؤالی است که به زودی مطالعه خواهیم کرد .اما وجود برنامهها نشانگر رشد این روند
است.
تعداد بسیاری از این مترینات شامل نوعی مدیتیشن یا مراقبه میباشند .گرچه این لغت برای شیوههای
گوناگونی استفاده شده ،این بنیاد اساسی که میگوید برای رسیدن به خودِ نهفته ،دل میباید از
درهمریختگی احساسی و قطار بیپایان افکار پاک شود ،در آن نهفته است.
حتی وقتی که به آرامی نشسته و مشغول هیچ کار خاصی نیستیم ،اکثر مردمان کمابیش در نوعی
گفتوگوی درونی درگیرند .در نتیجه از »من« که فکر میکند آگاه نیستند و فقط از آنچه بدان
میاندیشند آگاهند .بنابر این هدف مشترک اکثر شیوههای مدیتیشن ،رسیدن به حاالتی از آگاهی است
که در آن هیچ تفکری وجود ندارد ،یعنی حالت سکوت کامل فکری .از آجنایی که در این حالت متام
جتربیات )به معنای عادی کلمه( از میان رفتهاند ،تنها خود ناب یا جتربهکننده باقی میماند.
این به معنای تهی کردن فکر نیست .تصور اینکه با خالی کردن ذهن میتوان به این حاالت رسید
اشتباهی عامیانه است .کوشش در این راه منجر به گفتوگوی درونی که »ذهن من خالی است« میشود
ــ که تفکری گمراهکننده است .در مدیتیشن حقیقی افکار لفظی را پشت سر میگذاریم .گفتوگوی
درونی که اکثر آگاهیمان در بیداری را مشغول به خود میکنند ،کمتر شده و سر اجنام از بین میروند.
برای شناخت راههای گوناگونی که مراقبههای مختلف بدین حاالت رهنمون میشوند ،اجازه دهید
نگاهی مختصر به چند روش متداول بیاندازیم.
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در مدیتیشن ترانسندنتال )متعالی ــ یا  117(TMکه یکی از روشهای گسترده و ساده در غرب
است ،شخص در آرامش و سکوت مینشیند و روی یک مانترا 118مترکز میکند .برای مترین  TMاین
مانترا فقط صدایی بیمعنا است ،البته در انواع دیگر مدیتیشن این صدا میتواند دارای معنا باشد .در فنِ
 TMیک شخص به گونهی غیرفعال به مانترا توجه میکند و در قالب هیچ شکل یا ریتم خاصی مجبورش
منیکند .این نوع توجه غیرفعال و بیکوشش توسط مانترا که بیمعنی است کمک بسیار میشود.
چونکه مانترا شخص مراقب را به قطار طوالنی افکار وابسته رهنمون منیشود .مانند اکثر شیوههای
مدیتیشن ،شخص توجهاش را از حالت فعال »اجنام دادن« به حالت غیر فعال »رها کردن« انتقال میدهد.
در نتیجه فراوردههای عادی فکری در سطح ساکت و ساکتتری جتربه میشوند تا اینکه سر اجنام فعالیت
ذهنی کالًّ محو میشود.
تفکر عادی و فعال مانند اتاقی است پر از مردمانی که داعماً پچپچ میکنند .جتربهی  TMمشابه
گفتار آهسته و آهستهتر مردمان است ،تا اینکه اتاق به کلّی در سکوت فرو رود .در این حالت شنونده
هنوز آگاه و در حال گوش دادن است ،گرچه هیچ چیزی شنیده منیشود .همینطور هنگامی که تفکر
کامالً ساکت شود ،شخص هنوز آگاه است ،گرچه هیچ فکری در سر خطور منیکند .تفکر عادی به
گونهای مؤثر تعالی می یابد ــ از اینرو این نوع مراقبه ،مدیتیشن متعالی نامیده شده است.
اکثر مراقبههای بودایی نیز از شیوههایی که در فرو نشسنت تفکر مؤثرند آغاز می شوند .در چندی از
مدارس ،خصوصاً بودیسم تبتی ،این شامل مترینهای جتسمی میشود تا توجه از افکار لفظی دور شود.
مدارس دیگر با مترینهای تنفسی آغاز میکنند ،که عالوه بر مدد در فرو نشسنت تفکر ،شیوهای از توجه
غیرفعال است که در آن دم و بازدم تنفس ،مانند مانترا به کار می رود.
گرچه هدف اکثر شیوههای مراقبه ساکت کردن تفکر است ،برخی مترینها برخورد دیگری دارند.
برای مثال سالکی که از شیوههای پیشرفتهتر بودایی استفاده میکند میتواند برای حتقق جوهر خود ،از
شناخت خود در سطوح ظاهری دست بر دارد و پی برد که من ،بدن ،افکار ،یا احساسامت نیستم .با تکرار
این دستاورد ،با آشکار کردن سطوح ظریفتر و تشخیص غیرخود بودن این ویژگیها ،هر قدم سالک را
به خود ناب نزدیکتر میکند.
در چندی از مدارس ذن بودایی انتقال هویت به گونهای دراماتیک تر به ظهور میرسد .مرشد به مرید
یک کوآن ،یا سؤالی حل نشدنی میدهد ،مثل »صدای کف زدن یک دست چیست؟« اینگونه معما ها
117 Transcendental Meditation
ﺻﺪا 118 mantra -
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راه حل عقالنی ندارند ،گرچه ممکن است که مرید بارها با این تفکر که راه حل را یافته ،به نزد استادش
برود .سر اجنام پس از تعمقی درازمدت و در منتها درجهی سرخوردگی ،وقتی که قوهی برهانی و
استداللیاش از پا در آمد ،ممکن است که ناگهان به ساتوری )برقی از روشنشدگی( فرا رسد .او به تعبیر
یا دید جدیدی از مسئله دست نیافته ،بلکه به تعالی ذهن برهانی و عادی خود رسیده و برای حلظهای از
دیدِ محدود در پوست خود فرا رفته است.
اینگونه مترینات فقط چند نوع از راههای گوناگون معنوی برای حتقق خود ناب است .هر کدام از
روشهایی که ذکر کردهام بسیار پیچیدهتر از این توصیفهای مختصر می باشد .با این وجود تنوع راههای
ممکن روشنشدگی به وضوح آشکار است .فرایندها و فعالیتهای بسیار دیگری وجود دارند که
میتوانند اثرات مشابهی داشته باشند.
بسیاری از مردمان به سکوت درونی خود از طریق انضباطهای »بدنی« مانند هاتا یوگا ،یا تای چی
رسیدهاند .بعضیها از طریق دویدن مسافت دور ،یا انواع دیگر کار ثقل بدنی بدین جتربیات دست
یافتهاند .برخیها از طریق روزه گرفنت ،از متحمل شدن درد یا رن ،از مواد مخدری که باعث تغییر
عمل کرد مغز میشود ،از طریق هیپنوتیزم یا بیوفیدبک ،یا جتربیات جنسی بدین حاالت رسیدهاند .امّا
از هر طریق و راهی و هرقدر عمدی یا اتفاقی ،نتیجه تقریباً همیشه همان تعالی نفس محفوظ شده در
پوست و گشایشی به خود عمیقتر و متحدکننده است.
موانع بر سر راه
با وجود تنوع بسیار در انواع مترینات و موقعیتهای فراوان روشنشدگی حقیقی ،جتربه ای بسیار نادر
است .چرا؟
یک دلیل سطح کل دانایی در جامعه است )موضوعی که در فصل  ۱۸به آن نگاه خواهیم کرد(.
دلیل دیگر مؤثر نبودن مترینات است .و دلیل آن بسیار است .آموزش صحیح شیوه ممکن است دشوار
باشد ،یا توسط سالک به آسانی حتریف شود .برخی از روشها پیش از آن که کارآیی داشته باشند نیاز به
پرورش مهارت قابل توجهی دارند .در بسیاری از موارد قبل از اینکه کسی متوجهی تغییری در خود شود
نیاز به زمان بسیار دارد ،و بدون بازده آنی ممکن است که مترینها را رها کند .در دیگر موارد ممکن است
که شخص جتربیات واضحی از حاالت متعالی آگاهی داشته باشد و به ادامهی مترین تشویق شود ،اما
امکان دارد که تکرار جتربیات برای تغییری پایدار در آگاهی شخص کافی نباشد .ممکن است برنامههای
خاصی نیاز به سطح باالیی از آموزشهای شخصی و مشاوره با معلم داشته باشند و تعداد کافی از
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معلمان موجود نباشد .برخی از مترینهایی که از شرق وارد غرب شدهاند با زندگی روزمرهی ما
ناسازگارند .اغلب اثرات مفید مترینی خاص ،با نفوذ اثرات دیگر مانند استفاده از الکل ،یا مواد مخدر،
خستگی ،بیماری ،و یا فشارهای گوناگون خنثی میشوند .و خالصه محیط اجتماعی معموالً جتربیات
وحدت را تقویت منیکنند.
اگر یک درس از زمان آغاز شتاب برای روشنشدگی از دههی  ،۱۹۶۰آموخته باشیم این است که
روشنشدگی به سرعتی که بسیاری از آموزگاران میگویند به دست منیآید .امّا این دلیلی برای دلسردی
نیست .برای روشنشدگی وسیع جامعه ،ما هنوز پیشگامانیم و پیشاهنگان مرتکب خطا میشوند) .به
یاد آوریم که موتورهای بخاری اولیه که باعث انقالب صنعتی شدند نه آنقدر کفایت داشتند و نه موفق
بودند (.امّا تا هنگامی که تصور سیر تکامل درونی چیزی بیگانه برای نوع تفکر برونگرا باشد ،به
متسخر گرفنت یا حتی حتقیر کردن آزمایش و خطاهای پژوهشگر درونی بسیار آسان خواهد بود.
فنآوریهای معنوی
برای گسترش انتقال به حاالت متعالی آگاهی ،میباید شیوههایی پرورش دهیم که در زندگی روزمرهمان
قابل استفاده باشند .ما نیازی فیالوقوع برای ایجاد تغییراتی ضروری در آگاهیمان داریم .گرچه اکثر
شیوههایی که امروزه در دسترسمان است برای رسیدن به این مقصود بسنده نیستند ،احتمال اینکه علوم
امروزی خصوصاً روانشناسی و فیزیولوژی در رسیدن به این اهداف کمک شایانی کنند بسیار باال است.
همانگونه که میکروسکوپها ،کامپیوترها ،وسایل الکترونیکی ،و فنون گستردهای از آزمایشات و
جتزیه و حتلیلها ،به توسعهی ادراکمان از جهان برونی افزودهاند ،در حال حاضر علم و تکنولوژی به
افزایش ادراکمان از دنیای درونی راهنما هستند .برای مثال ،میکروسکوپهای الکترونی به
عصبشناسان در شناخت عملکرد و ارتباطات سلولهای مغز کمک میکنند .با استفاده از جتزیه و
حتلیل کامپیوتری و الکترونیکی به ادراک بهتری از طرحهای بسیار پیچیدهی راههای ارتباط مناطق
مختلف مغز در حالتهای گوناگون آگاهی ،و ارتباطات میلیاردها سلول مغزی رسیدهایم .دانشمندان
بیوشیمی از طیف گستردهای از مراحل شیمیایی که اثر مستقیمی بر عملکرد مغز و جتربیات ما دارند پی
بردهاند .محققان دیگر به مطالعهی اثرات حاالت مختلف آگاهی بر ادراکمان از دنیای اطراف مشغولند،
و عوامل مختلف درونی و برونی که باعث تغییر آگاهیمان میشوند را بررسی میکنند.
با پیشرفتهای علمی و ادراکمان از کارکرد مغز و آگاهی ،و آمیخنت آن با دانش و فنون عارفان و
معلمان معنوی ،میتوانیم با ادراکی از فنون معنوی از تعالیم آنان بهرهی بهتری بریم ،و به اصالح و
156

توسعهی آن دست یافته تا از دورهی »موتور بخار آزمایشی« به »حمل و نقل تودهی مردم« برسیم .با
درهمآمیخنت شرق و غرب میدان جدیدی درحال تولد است ،رشتهای که مستعد نام فنآوریهای معنوی
است .این رشته فقط در پی کاوش روان نیست بلکه در پی استفاده از شیوههای مدرن برای بهبود کاربرد
تفکر ،و افزایش کیفیت جتربیات و سطح آگاهیمان است.
پیشرفت در این جهت در زمینههای مختلف در حال وقوعاند .از اوایل دههی هفتاد تعدادی از
دانشمندان عالقهای جدی به مدیتیشن و ارزشهای نهفتهی آن نشان دادهاند .در آن زمان بیش از یک
هزار مقالهی پژوهشی در مورد اثرات جسمی ،روانی و بیوشیمیایی مدیتیشن چاپ شده بود .نتیجهگیری
کلی این مطالعات نشان میدهد که مدیتیشن حالتی جسمانی درست برعکس استرس یا فشار را ایجاد
میکند؛ کل بدن آرام میشود و فعالیتهای مغزی موج هایی از حالت آسایش و سکوت را نشان می-
دهند.
بیوفیدبک منونهای عالی از فنآوریهای معنوی در حال طلوع است .در این فرایند شخص اطالعاتی
در مورد کارکرد جسمیاش مانند ریتم مغز ،ضربان قلب ،فشار خون ،یا درجهی گرمای پوست خود را
دریافت میکند .این عملکرد توسط دستگاه اندازهگیری که نور یا صدایی را در موقعیت مرغوب ساطع
میکند )مثالً وقتی که فشار خون به زیر سطح خاصی افت کند( اجنام میگیرد .شخص تشویق میشود تا
آنجا که ممکن است دستگاه را به کار اندازد .او میتواند این کار را با احتاذ نگرش ذهنی خاصی یا
استفاده از تصویر ذهنی اجنام دهد .ما میتوانیم با استفاده از اینگونه فرایندها بسیاری از عملیات بدنی را
که علم فیزیولوژی غربی کالً خارج از اختیار شخص میانگاشت کنترل کنیم.
با پیشرفت فنآوری بیوفیدبک و با شناخت جزئیات عملکرد مغز در حالت مراقبه عمیق و حاالت
عرفانی آگاهی ،ممکن است بتوان از بیوفیدبک برای تسهیل این حاالت استفاده کرد .پیشرفتهای قابل
توجهی در این زمینه توسط دکتر جیمز هارت ،119یکی از پیشتازان آموزش بیوفیدبک از مؤسسهی
بیوسیبرنات 120در کالیفرنیا اجنام شده است .در طی بیست سال گذشته او برنامهی ماهرانهای از ادغام
بیوفیدبک ،تصور کردن ،و شیوههای مدیتیشن ساخته است که میتواند حاالت مغزی یوگیها و استادان
ذن را بازسازی کند.

119 Dr. James Hardt
120 Biocybernaut Institute
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مخازن انزوای احساس 121منونهی دیگری از همکاری علم و مراقبه است .هدف این مخازن فراهم
کردن محیطی با حداقل استفاده از حس است .غالباً شخص در محیط بستهای که عایق صدا و نور باشد،
در آبی که هم درجهی گرمای بدن است شناور میشود )از اینرو این وسیله مخزن نامیده شده است(.
این وضعیت اجازه میدهد که توجه از احساس بازگرفته شود .بسیاری دریافتهاند که در اینگونه
محیطها سریعتر و عمیقتر وارد حالت درونی که مشخصهی مراقبه است میشوند.
هیپنوتیزم وسیلهای دیگر برای تسهیل حاالت مراقبه است .گرچه در غرب بیش از یک قرن شناخته
شده امّا هنوز بسیار کم درک شده است .با این وجود اثرات عمیق آن بر آگاهی شخص واقعیتی جا
افتاده است .به جای اینکه فقط وسیلهای برای شعبدهبازیهای جالب روی صحنه یا جایگزینی برای
داروی بیهوشی در اتاق عمل باشد ،وقتی که اصول هیپنوتیزم با استراحت عمیق و مترینات جتسمی
استفاده شوند ،میتواند حاالت متعالی آگاهی را اعوا کرده و موقتاً هویت شخص را از خود-مرکزی به
آگاهی از خودِ ناب انتقال دهد .گرچه حتقیقات در این زمینه هنوز در دوران اولیه میباشند ،هیپنوتیزم
میتواند به عنوان وسیلهای بسیار قدرمتند شناخته شود.
راهی دیگر برای شتاب رشد معنوی استفاده از مواد محرک روانی است .برای صدها سال
فرهنگهای ابتدایی از بوتهها ،کاکتوسها ،قارچها ،تاکها و سایر گیاهان برای دیگرگونی هشیاری
استفاده کردهاند .از دورهی  ۱۹۵۰بسیاری از شهروندان غربی نیز به آزمایش کردن با اینگونه مواد
پرداختهاند .در همین دوره شیمی دانان به ترکیب کردن داروهای محرک روانی در آزمایشگاهها
پرداختند و موادی مانند سایلو سیبین ،مسکالین ،LSD، MDMA ،DMT ،را تولید کردند .نقش
اینگونه مواد در اعوا کردن حاالت عرفانی و مذهبی مباحثهانگیز است .گرچه بسیاری ادعا کردهاند که با
استفاده از اینگونه مواد توانستهاند که به بصیرت معنوی و بیداری برسند ،هیچکدام از اینگونه مواد
نتوانستهاند که شخص را به روشنشدگی پایدار برسانند .جتربیات و بصیرتهایی که از این راه به دست
آمدهاند ممکن است که بسیار ارزشمند باشند امّا برای انتقالی پاینده نیاز به مترینات معنوی در زندگی
روزمره است.
اما حتقیقات جدّی در این زمینه هنوز در خردسالگی به سر میبرند .داروهای جدید مانند پروزاک،
زُلُفت ،و پِکسال نشان دادهاند که نشانه کردن عصبهای خاصی در نواحی ویژهای از مغز امکانپذیر
است ،و میتوان بیماریهای روانی مانند افسردگی ،اضطراب و هراس را تا حدّ باالیی کنترل کرد .به نظر

121sensory isolation tanks
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میرسد که برخی از داروهای جدید تغییرات سودمندی در شخصیت به وجود میآورند .شاید در آینده
موادی کشف شوند که بتوانند حاالت روشنشدگی را بدون عوارض جانبی نامطلوب ایجاد کنند.
اینها فقط برخی از منونههایی هستند که علم و دانش توانسته به و اسطه ی آنها به رشد و پیشرفت
حاالت متعالی آگاهی کمک کند .این زمینهایست که به سرعت در حال گسترش بوده و در ده سال
آینده به احتمال قوی خواهیم دید که تکنولوژیهای معنوی یکی از رشتههای عمدهی اکتشاف علمی
خواهند شد و پیشرفتهایی که هنوز قابل تصور نیستند را به همراه خواهند داشت .این یکی از
حیاتیترین فعالیتهای انسانی خواهد بود .اگر ما همانقدر هزینه ،نیروی انسانی ،وقت و انرژی ،را که
صرف دفاع و نیروی نظامی میکنیم ــ حدود یک ترلیون دالر در سال در سراسر دنیا -به تسهیل حاالت
متعالی دانستگی اختصاص دهیم ،ممکن است دیگر نیازی به دفاع از خود منیداشتیم.
عالوه بر پیشرفتهایمان در فنون معنوی ،پیشرفت بسیار مهم دیگر در فنآوریهای غربی که برای
حتول درونیمان بسیار پر ارزش بوده انقالب رسانههاست.
در گذشته معلمان بسیاری بودهاند که به دیگران حتقق تواناییهایشان را میآموختند ،امّا این
آموزگاران فقط میتوانستند بر اشخاصی که در مجاورتشان بودند اثر گذارند .مسیح پیام خود را به
آنانی که در ناحیهی او در خاور نزدیک زندگی میکردند افشاء کرد ،و بودا به آنانی که در هندوستان
بودند .امّا بدون رسانههای عمومی ،دانش و بصیرتهایشان فقط از یک نفر به دیگری انتقال داده می-
شد .این ناگزیرانه به حتریف و خدشهدار شدن کارآیی تعالیمشان اجنامید ،و یکی از دالیلی است که تا
کنون کسی نتوانسته انسانیت را به طور کلّی ،یا حتی جزئی به روشنشدگی برساند.
امّا امروزه چندین راه برای رساندن اطالعات در سراسر جهان وجود دارد .اتومبیل ،هواپیما ،پست،
تلفن ،ضبط صدا و ویدئو ،ماهوارهها و شبکههای کامپیوتری ،امکان ارتباط با هر شخص در دنیا را ممکن
کرده است .این پیشرفتها برای اولینبار در تاریخ بشر امکان گسترش حتقق تواناییهایمان و
روشنشدگی به گونهای مستقیم و صحیح را ممکن کردهاند .مهمتر از همه ،این امکانات درست در
حلظهای فرا رسیدهاند که بشر به شدت نیاز به انتقال به آگاهی متعال دارد .از جنبهی تکاملی شاید
هدف نهایی فنآوری قادر ساخنت انسان برای این جهش باشد.
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فصل هفدهم
طلوع عصری نو
دقیقاً نا امیدی عصر ما است که به من میگوید تولدی نو در راه است.
ماتیو فُکس
تعداد در حال افزایشی از مردمان احساس میکنند که عصر نویی از انسانیت در حال طلوع است .عصری
که حتولی اساسی در آگاهی مردمان و رابطهمان با سیارهی زمین را در بر میگیرد .اینگونه تفکر اغلب به
عنوان جنبش »عصر نو« شناخته شده است .اشخاصی که چنین اندیشههایی دارند توسط هیچگونه
سازمان مرکزی به هم نپیوستهاند ،بلکه از شبکهای آزاد و متنوع تشکیل شده اند که اصوالً توسط نگرش
و ارزشهای مشترکشان با هم ربط دارند .برخی از موضوعاتی که در جنبش عصر نو تکرار میشوند
بدینگونهاند :متامی ما تواناییهایی بسیار فراتر از آنچه هم اکنون استفاده میکنیم در بالقوه داریم و
شاید دارای استعدادهایی باشیم که حتی از آنها بیخبریم؛ نوع بشر ،انسانیت آدم ها ،و محیط زیست
نظامی واحدند؛ ما میتوانیم با خودمان و محیط زیستمان خیلی بهتر رفتار کنیم؛ انسانها میتوانند برای
جنات زمین تغییر و حتول کند.
جنبش عصر نو طیف وسیع و متنوعی از مردمان و عالیق آنها را در بر میگیرد .گروههایی
اکولوژیگرا ،خواهان حفاظت از انواع حیات که در معرض نابودی هستند میباشند؛ عدهای عالقهمند به
کشاورزی طبیعی هستند ،یا زندگی اشتراکی ،یا تکنولوژی جایگزین ،سادگی داوطلبانه ،نگهداری از
منابع و انرژی ،خلع سالح امتی ،و راههای دیگری که به همزیستی هماهنگمان با سیارهی زمین یاری
کند.
اشخاص بیشماری از فنون گوناگون برای بهبودی سالمت و تندرستی و از شیوههای بسیاری استفاده
کرده اند که شامل :دویدن آهسته ،ورزش درونی ،تکنیک الکساندر ،روش فلدِنکرایس ،بیو انرژتیکس،
آموزش اُتوژنیک )تولید خود به خود( ،طب جامع ،طب سوزنی ،شفای معنوی ،زایمان طبیعی ،ماساژ،
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شی آتسو ،رولفینگ ،ایریدولوژی )خواندن عنبیهی چشم( ،طبیعتگرایی ،هُمِئوپاتی ،اُستِئوپاتی،
تغذیهی سالم ،تغذیهی کامل ،و یکدوجین از سایر تغذیههای تقویتی

میشود122.

شیوههای متعدد درمان شامل :درمان هیپنوتیزمی ،درمان آبی ،تعبیر خواب ،درمان هنری،
معنادرمانی ،واقعیتدرمانی ،درمان رایخی ،گشتالت )شکل ،حالت( ،درمان اولیه ،درمان

جنسی123

هستند که هر کدام از این روشها در بهبود سالمت روانی و تندرستی درونی میکوشند .در همین راستا
معاجلات دیگر 124مانند تولد دوباره ،بیوفیدبک ،دورهی روشنشدگی فشرده ،آموزش حساسیت،
گروههای رویارویی ،پیوستگی روانی ،درام روانی ،و دورههای آموزشی مفرطی برای پرورش خود وجود
دارند.
انواع متعدد مراقبه از هر آئین معنوی گرفته شده و ورزشهایی مانند تای چی ،آیی کی دو ،تانترا و
هاتایوگا در دسترسمان هستند.
گروههایی هستند که به دنبال توسعهی تواناییهای مافوق طبیعی مانند دیدن و خواندن نور اطراف
بدن ،تِلِپاتی)انتقال افکار( ،و شناخت زندگیهای پیش از تولد میباشند ،و انواع مختلف فالبینی از
طالعبینی ستارگان ،و تاروت ،تا جئومانسی ،125ورادیونیکس 126وجود دارند.
عالوه بر اینها بسیاری در زمینههای دیگر مانند آموزش و پرورش جامع ،فِمِنیسم ،ساخنت جوامع
سالم یا زندگی در اکودهکده ،و سایر راههایی 127که به مردم اجازهی حتقق کامل استعدادهایشان را
میدهد مشغول فعالیت هستند.
بسیاری از این گروهها طلوع عصری نو را نه در آیندهای دور ،بلکه در زمان حال اعالم کردهاند.
برخی سرعت رشد و تعداد اینگونه گروهها را مالک این تفکر میدانند .این جنبهایست که در فصل
بعد با جزئیات بیشتری مطالعه خواهیم کرد .برخی دیگر ادعای منجمان را که میگویند سیارهی ما در
حال گذر به عصری جدید است ،یا برج دلو را ذکر میکنند.
122 Jogging, inner sport, the Alexander technique, the Feldenkrais method, bioenergetics, autogenic training, holistic

medicine, acupuncture, spiritual healing, natural childbirth, massage, shiatsu, rolfing, iridology, naturopathy,
homeopathy, osteopathy, health foods, whole foods.
123Hypnotherapy, dyrotherapy, dream therapy, art therapy, logotherapy, reality therapy, Reichian therapy, gestalt, primal

therapy, sex therapy.
124 Rebirthing, biofeedback, enlightenment intensives, sensitivity training, encounter groups, psychosynthesis,

psychodrama.
125 geomancy
126 radionics
127 Holistic education, feminism, community
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عصر آکوارییوس128

علم جنوم ،آسمان را به دوازده برج تقسیم میکند .در حالی که زمین به دورخورشید میچرخد ،به نظر
میرسد که خورشید هر سال از دوازده برج عبور میکند )برای مثال منجمان میگویند که خورشید در
برج ثور است( .همزمان زمین بر محور خود در چرخش است که باعث پیدایش روز و شب میشود ،و
محور زمین شیب مختصری دارد که تابستان و زمستان را میآفریند.
هنگامی که زمین به دور خورشید در حرکت است ،محور شیبدارِ آن به یک جهت در فضا ،یا
تقریباً یک جهت اشاره میکند .در حقیقت جهت شیبِ محور زمین به مقدار بسیار اندکی در تغییر
است .دلیل این تغییر ،ترکیبی از نیروی جاذبهی ماه و خورشید بر روی حتدب خط استوا است .در نتیجه
به نظر میرسد که آسمان در اطراف زمین در چرخش است و در طی تقریباً  ۲۶۰۰۰سال ،خورشید یک
مدار کامل را به دور کهکشان ما طی میکند .در نتیجه تقویم زمینی ما که بر پایهی فصلها بنا شده
است ،به آهستگی از برجهای مختلف به عقب در حرکت است یا از نقاط اعتدالین فصلها رد میشود،
و هر صورت فلکی هر  ۲۱۰۰سال و خردهای عوض میشود.
منجمان اغلب اولین روز بهار ،یا نوروز را به عنوان شروع سال جنومی حساب میکنند ،و موقعیت
خورشید در برجِ خاصی در آن روز تعیینکنندهی مشخصهی آن دوره است) .این موقعیت حقیقی
خورشید در آسمان یا »منطق البروج ثابت« است نه »منطق البروج سرطان« که منجمان غربی استفاده
میکنند که بر پایهی منود آسمان در چند صد سال پیش از تقویم میالدی است (.در  ۲۱۰۰سال گذشته
خورشید در هنگام نوروز در برج حوت یا دو ماهی بوده ،امّا اکنون به برج دلو تغییر مکان داده است .به
این دلیل ادعا شده که ما وارد »عصر دلو« شدهایم ،عصری که منجمان میگویند دارای هماهنگی
بیشتر ،معنویت اخالقی پیشرفته ،و رشد روحانی خواهد بود .آنها بر اینکه دقیقاً کی انتقال برج رخ
داده )یا حتی اگر بتوان که تاریخ دقیقی را مشخص کرد( تقسیم شدهاند .امّا توافق عمومی کالً بر سر
دههی  ۱۹۶۰است و اکثر رأیها در حول و حوش  ۱۹۶۷میباشد.
چه چنین ادعاهایی واقعاً دارای محتوی باشند یا نباشند ،مسئلهای مباحثهبرانگیز است .با این وجود
اواخر دههی شصت و خصوصاً سال  ۱۹۶۷برای بسیاری زمان حتول بوده است .آن سال زمان اوج
»قدرت گل« بود و هیپیهای سابق هنوز با دلتنگی »تابستان  «۶۷را به خاطر میآورند .امّا آن سال فقط
زمان استفاده از LSDو اظهار عشق و آرامش و دادن گلها نبود؛ حتی وقتی که چهرهی خانههای ناتینگ
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هیل ،یا گرینیچ ،یا هایت اَشبری ،با رنگینکمانها و پرتو خورشید آرایش شده بود .اکثر کسانی که وارد
ماجرا بودند صادقانه باور داشتند که اگر متام ساکنان زمین چنین جتربیاتی از عشق و احتاد داشته باشند،
دنیا مطمئناً مکانی شادمانتر و پر آرامشتر خواهد بود و عصری نو آغاز خواهد شد؛ دستور عمل چه
ساده مینمود.
سال  ۱۹۶۷با آهنگ بیتلها که در اوج محبوبیت بودند ”) “all you need is loveفقط عشق
بورز( ختم شد .پیغامشان ساده و صحیح بود .ما فقط به عشق نیاز داریم .اگر میتوانستیم هر شخص و
موجودی را با عشق بپذیریم ،دنیای ما چندین برابر بهتر شده و حقیقتاً جای ایدهآلی میشد .امّا هنوز این
سؤال باقی هست :چگونه میتوان بدان رسید؟ تنها تصمیمگیری بر عشق ورزیدن ،اظهار عشق ،یا اقدام
به عمل ،چنانچه از عشق سرچشمه میگیرد کارساز نیست .بهترین نتیجهی آن ساخنت حالتی از عشق و
بدترین پیآمدش تناقضی خود فریب است.
آنچه در اواخر دههی شصت در جامعه پیش آمد مشابه دورهی خالقیت یک شخص است .بعد از
دورهای از تعمق ،ناگهان ،بدون هشدار ،مانند برقی از بصیرت ،تفکری خالق فرود میآید .جوهر و ذات
کاری هنری یا راه حل مشکلی یک دفعه روشن و واضح میشود .امّا برق خالق باید پیاده شود و در عمل
اجرا گردد ،و این کار شاید نیاز به ماهها و سالها داشته باشد.
اواخر دههی شصت احتماالً منودار برق خالق مشابهی برای جامعه بود .ناگهان بسیاری توانستند
جهان را آنگونه که میتواند باشد ببینند .امّا برق بصیرت منجر به ساخت آنی واقعیت منیشود .تکلیف
از آن زمان به کار بردن بصیرتها ،عشق و همدردیمان ،و باال بردن آگاهی فردیمان بوده است .از این
جنبه بسیاری از جنبشهای عصر نو در سه دههی گذشته منوداری از راههای بیشماری است که مردمان
آن بصیرت را به واقعیت تبدیل کردهاند.
عصر نو یا کهن؟
امّا هر کسی پیگیری حتققِ خود را چیز مثبتی منیبیند .برخیها ادعا دارند که اینچنین جویشی برای
بقیهی جامعه بسیار کمارزش بوده و کالً نشانگر پشت کردن به مسائل اصلی اجتماعی است .این
نگرشی است که دانیال یانکلوویچ ،129محقق اجتماعی در کتاب خود »قوانین جدید« اظهار کرده
است .انتقاد او از سالکان حتققِ خود ،ضد اجتماعی بودن چنین سرسپردگیها بوده است .او تأکید
ماسلو و سایر روانشناسان انسان دوست ،بر اخالقِ خود پرورشی را »عمل اخالقی و اجتماعی مزخرف«
129 Daniel Yankelovich
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خوانده است و آن را تصویب کردن خواستههایی دانسته که برای جامعه هیچ فایدهای ندارند .یانکلوویچ
اعتقاد دارد که برای گذر از بحرانهایی که جوامع غربی را در بر گرفته است همهی ما میباید از
خودگذشتگیهایی نشان داده و بر ساخنت جامعه گردن نهیم .او میگوید بنابراین ما باید از »سیر درونی«
دست برداریم.
چنین استدالالتی از سوء تفاهمی از معنای سیر درونی بر میخیزند .تعبیر یانکلوویچ از حتقق خود به
دست آوردن متامی خواستههایمان است» :داشنت حرفه و شغل و ازدواجی مناسب و فرزندان و آزادی
جنسی و خودمختاری و روشنفکری و درآمدی کافی و حق انتخاب ناپیروی و اصرار بر عدالت اجتماعی
و لذت بردن از زندگی شهری و زندگی روستایی و سادگی و کتابخوانی و داشنت دوستانی خوب و غیره
و غیره «.اگر اینها تنها معیار برای حتققِ خود باشند ،ممکن است او حق داشته باشد.
امّا آنچه یانکلوویچ توصیف میکند از بسیاری جهات با آنچه ماسلو و سایر روانشناسان
انسانباورانه و وَراشخصی و معلمان معنوی میگویند متفاوت است .آنها مدافع ارضاء خواستههای
خودخواهانه و نیازهای خودِ مشتق برای تصویب شدن نیستند .آنها بیداری خودِ خویشنت را فرا می-
خوانند .و آن حتققِ خود ،به معنای بسیار عمیقتری است .به عالوه ،عدمِ حتققِ خود که جتربهای بسیار
غنیتر میباشد ،مردمان را وادار به ارضاء خود در جهان خارجی میکند.
با بیداری درونی و حتققِ خودِ حقیقی ،نیازهای خودخواهانه کنار میروند .بدینگونه حتققِ خود
مخالف اعتقادات یانکلوویچ بوده و چیزی است که جامعه بیش از پیش بدان نیاز دارد .با هم موج کردن
خود در این سطح عمیق و متحدکنندهی هویت ،شاید بتوانیم با هم اجتماعی سازنده برپا کنیم.
برخی دیگر میگویند که گرچه هدف بسیاری از برنامهها و تعالیم پرورشِ خود قابل ستایشاند و
بسیار مورد نیاز میباشند ،معلمان اینگونه برنامهها ،خود به روشنشدگی نرسیدهاند .گاهی به نظر می-
رسد که آنها خودخواهانه یا بدون توجه به مقتضیات میخواهند که نظریات و اصول خود را اجرا کنند.
و اصالً هویت و قدرت شخصیشان به همان اندازهی روشنشدگی دیگران برایشان پر اهمیت است.
عدهای به گروهی برای پرورشِ خود میپیوندند و صادقاً در پی آشکاری استعدادهای نهفتهشان و
اکتشاف خودِ درونیشان هستند .امّا عدهای نیز فقط برای چشم هم چشمی و تعلق داشنت به گروهی ،یا
پرورش دادن قدرت فکری ،یا تقویت کردن اعتقاداتشان به چنین برنامههایی میپیوندند.
ممکن است برخی حسی قویی از هویت خود را از سیستم خاصی ،از مدیتیشن یا آئین خاصی ،یا
سبک زندگی ،یا با پیروی از پیغمبر ،معلم ،مرشد یا رهبری به دست آورند .در نتیجه هر چه بیشتر
شخص اصرار ورزد که راه او بهترین راه است ،نفس او احساس امنیت بیشتری میکند .برخی دیگر به
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تصور روشنشدگی دل میبندند و اغلب با اعالم کردن »من به تعالی نفس خود رسیدهام« و »من روشن
شدهام«  -که خود تناقض غمناکی است ــ در خطرناکترین دام نفسانی گیر میکنند.
اینگونه رفتارها وگرایشها ممکن است ما را در مورد احتمال رشدِ حقیقی و معنوی انسان دلسرد
کند .امّا بدین معنی هم نیستند که مترینها و فنون معنوی به رفتارهای برخواسته از نفس میاجنامند.
همهی ما به درجات مختلف نیازمند به حفظ حسِ هویتِ خود هستیم و حتی آنانی که عالقهمند و
متعهد به پرورشِ خود هستند می باید که به گونهای از نفسِ خود نگهداری کنند.
تا زمانی که شخص در راه حتقق و یکپارچگی خودِ حقیقیاش در زندگی کوشا است ،راه او ناگزیر
دارای عناصری از نفس شخصی خواهد بود .بنابراین منیباید از اشخاصی که »در راه« هستند انتظار
داشته باشیم بدانگونه که به هدف رسیدهاند رفتار کنند .حدِ کم این افراد به جای شکار نهنگ ،یا نقب
معدن ،ساخنت سالحهای امتی ،یا فعالیتهای مخرب دیگر ،نیروی خود را در سوی رشد و منو درونی به
کار میبرند.
و ما به چشمانداز جالبی از تکامل آگاهی میرسیم .برای بسیاری انگیزهی دستیابی به خودِ واال از
نیازهای خودِ مشتق بر میخیزد که نهایتاً نیاز به تعالیِ خود دارند .عمالً اینگونه نیازها سوختِ انحاللِ
خود میشوند .به اصطالح فیزیکی تکامل خود را با بندهای چکمهاش باال میکشد.130
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فصل هجدهم
بر آستانه
در سراسر زمین هم اکنون در جوّ معنوی که توسط اندیشهی تکامل به وجود آمده است دو جزء اساسی
انسان نهایی شناورند :عشق خداوند و ایمان به جهان .این دو جزء همه جا »در هوا« است  ...زود یا
دیرتر واکنشی زجنیرهای همهجاگیر خواهد شد.
تیلهارد دو شاردان
نظر دیگری که در رابطه با برنامههای گوناگون پرورش برای حتقق خود میشنویم ناچیز بودن این پدیدهی
اجتماعی است .برخیها میگویند که تعداد افرادی که در زمینهی رشد درونی فعال هستند بسیار
اندکاند ،بنابراین بعید است که آنها بتوانند اثر قابل توجهی روی انسانیت بگذارند.
از برخی جهات اینگونه انتقادات معتبرند؛ در زمان حال انسانیت دلبستگی گستردهای به توسعهی
آگاهی نشان منیدهد .امّا اگر به رشد سریع در این زمینه توجه کنیم ،احتمال اینکه این حوزهی فعالیت
در آیندهای نزدیک اثر قابل توجهی بر روی انسانها داشته باشد بسیار باال است.
پیشتر از این به منحنیهای منایی که نشاندهندهی طبیعیترین الگوهای رشد هستند نظر انداختیم.
دیدیم که مشخصهی آن زمان ثابت دو برابر شدن است )زمانی که تعداد اعضا موجود دو برابر میشوند(
که باعث شیبدارتر شدن منحنی میشود .به نظر میآید که برای ذهن آدمی دریافنت طبیعت پرشتاب
منحنیهای منایی دشوار است )برای مثال ما از سرعت رشد جمعیت میهراسیم( ،و وقتی که در مورد
آیندهی رشدِ منحنی خاصی پیشگویی میکنیم ،خصوصاً وقتی که باید پیشبینی بیمقدمه و ناگهانی
اجنام دهیم ،امکان دارد که شتاب رشد را فراموش کنیم .اگر مواظب نباشیم ممکن است فراموش کنیم که
سرعت رشد تغییر خواهد کرد و مرتکب آنچه »خطای پیشگویی خطی« نامیده شده است شویم.
اینگونه پیشگوییها در مقایسه با واقعیت همیشه کم میآورند.
مثال خوبی از اینگونه قضاوتهای نادرست ،پیشگوییهایمان در مورد زمان فرود آمدن اولین انسان
بر کرهی ماه بود .در مقالهای در مجلهی ساینس دایجست در سال  ۱۹۴۸اظهار شد که» :فرود آمدن و
حرکت کردن در کرهی ماه ،آنچنان مشکالتی در بر دارد که ممکن است ما تا دویصت سال دیگر هم
نتوانیم حلّشان کنیم «.چند سال بعد دانشمندان برجستهی زمان در کنفرانسی در انگلیس بعد از
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مباحثاتی طوالنی به نتیجهای مشابه امّا کمی خوشبینتر رسیدند .آنها اعالم کردند که تا سال ۲۰۰۰
پای هیچ انسانی به ماه نخواهد رسید چونکه پیشرفتهای الزم فنی تا قبل از آن زمان به دست نخواهند
آمد .بنا بر سرعت رشد تکنولوژی در آن زمان ممکن است پیشگویی آنها درست میبود ،امّا چیزی که آن
دانشمندان در نظر نگرفته بودند شتاب سریع پیشرفت تکنولوژی بود که فرود آمدن انسان بر کرهی ماه را
در پانزده سال بعد ممکن ساخت.
مثال آشنای دیگری را میتوان در اولین برنامههای سریال تلویزیونی پیشتازان فضا مشاهده کرد.
داستانهای این سریال در دویصت سال آینده واقع شدهاند امّا در طی ده سال واقعیتهای روز با برخی از
پیشگوییهای سریال همتاز شدند .کاپیتان کیرک کامپیوترهایی با قرقرههای مغناطیسی را »عقب
افتاده« خطاب کرد .امروزه چنین کامپیوترهایی واقعاً عقب افتادهاند .کامپیوترهای او با صدای انسان
حرف میزدند ،پیشرفت دیگری که در یک بیستم زمان پیشبینی شده به وقوع پیوست.

تصویر  :۱۳هنگامی که در مورد آینده پیشگویی میکنیم ،غالباً رشد خطی را در نظر میگیریم .اگر
رشد حقیقی منایی باشد ،هدف بسیار سریعتر به وقوع خواهد پیوست.
نویسندگان اولیهی سریال سادهلوح و خام نبودند؛ کمتر کسی در دههی  ۱۹۶۰میتوانست تکثیر
فوقالعادهی کامپیوترها و فنآوری اطالعات ،که در دو دههی آینده رخ داد را پیشبینی کند .آنچه تصور
این رشد را دشوار کرده بود زمان مختصر دو برابر شدن است .هر سال توان کامپیوترها دو برابر شده و
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تعداد کارورزان در صنعت اطالعات هر شش سال دو برابر میشود .اگر امروز بخواهیم در مورد
پیشرفتهترین نوع این صنعت در ده سال آینده پیشگویی کنیم ،به احتمال قوی تصورمان که بر پایهی
میزان پیشرفت امروزی بنا شده است از محاسبهی سرعت رشد در آینده که بسیار سریعتر خواهد بود در
میماند .حتی »فوقالعاده«ترین پیشگوییهایمان ممکن است به پای آنچه واقعاً رخ خواهد داد نرسد.
منحنی آگاهی
فنآوری اطالعات با وجود سرعت رشد فوقالعادهاش ،ممکن است که سریعترین حوزهی در حال رشد
فعالیتهای انسانی نباشد .داللتهایی نشان میدهند که جنبشی به سوی حتول آگاهی حتی سریعتر در
حال توسعه است .از حلاظ تعداد محض ممکن است این حرکت در حال حاضر چندان قابل توجه نباشد،
امّا زمان دو برابر شدن آن حدود چهار سال است ،یعنی یکی از سریعترین منحنیهای رشد که تاکنون در
جامعه دیده شده است.
شواهدی از جهات گوناگون از این ادعا پشتیبانی میکنند .سوژهی حتقیقات من در سال  ۱۹۸۰در
انگلستان ،جتزیه و حتلیل سرعت پیوسنت و فعالیت مردمان در این زمینه بوده است .در این حتقیقات با
پانصد نفر که در زمینهی رشد و منو درونی فعال بودند مصاحبه شد .گرچه برخی از آنان برای مدتی
طویل در این زمینه فعال بودند )بعضیها حتی برای پنجاه سال( ٪۴۰ ،آنان در چهار سال گذشته
فعالیتهای خود را آغاز کرده بودند .جتزیه و حتلیل سرعت رشد این جنبش ،میانگین زمان دو برابر شدن
آن را حدود پنج سال نشان میداد .به عالوه این سرعت رشد فقط شامل آنانی است که فعال باقی ماندند.
کسانی که عالقهی خود را در این زمینه از دست داده بودند به حساب نیامدند.
اطالعاتی که از سازمانهای فعال در زمینهی حتوالت درونی در دست است منحنی پرشیبی را از
شماره و رشد اعضائشان نشان میدهد .زمان دو برابر شدن اعضاء بسیاری از این سازمانها بین دو تا پنج
سال است .به عالوه تعداد اینگونه سازمانها با زمان دو برابر شدن مشابهی به سرعت در حال افزایش
است .اگر هم تعداد و هم اندازهی این سازمان ها با این شتاب در حال دو برابر شدن باشد ،میرساند که
تعداد افراد فعال در زمینهی رشد درونی حتی سریعتر از دو برابر میشوند .اما باید در نظر داشته باشیم
که برخی افراد در بیش از یک گروه عضویت دارند ،بنابراین بیش از یکبار شمارش شدهاند .و بسیاری
از سازمانها دورهی رشد و بسط سریعی در ابتدا داشته که دورهی رشد آهستهتری را به دنبال داشته
است .این روند منحنی  Sشکلی را که در فصل هفتم ذکر کردیم منودار میکند .محاسبهی اثر کلی این
روندها دشوار است ،اما میتوان گفت که زمان دو برابر شدن آن بین سه تا پنج سال است.
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راه دیگر سنجشِ اشتیاق به این زمینه شمارهی کتابها و مجالتی است که منتشر میشوند .سرعت
دو برابر شدن تیترهای جدید در این زمینه بین سه تا چهار سال است ،که رشد این روند را تأکید می-
کند .کالً اگر بخواهیم برای احتیاط پنج سال را برای دو برابر شدن زمان اشتیاق مردمان به این زمینه در
نظر گیریم ،چندان از حقیقت دور نیستیم.
عصر آگاهی
این بحث را با انتقاد از اینکه گروههای فعال گوناگون در زمینهی باال بردن آگاهی ،پدیدهی اجتماعی
خرد و کوچکی است ،آغاز کردیم .امّا با ادراکمان از رشدمنایی میدانیم که سرعت رشد بسیار
پراهمیتتر از تعداد محض است .این جنبش هر قدر هم در حال حاضر خرد و کوچک باشد ،از فنآوری
اطالعات نیز سریعتر در حال رشد است و اگر روند جاری حفظ شود منحنی »آگاهی« سراجنام به پای
منحنی اطالعات رسیده و سراجنام از آن سبقت خواهد گرفت.
این روند توسط حتقیقاتی در حتول ارزشهای اجتماعی که در بیست سال گذشته اجنام گرفتهاند
تثبیت شده است .برنامههایی مانند ارزشها و بررسی سبک زندگی در ایاالت متحده آمریکا و مؤسسهی
پژوهشهای بیناملللی اروپایی برای تغییرات اجتماعی ،تغییراتی پی در پی در ارزشهای اجتماعی را
آشکار کردهاند .تعداد اشخاصی که توسط ارزشهای برونگرا مانند نیاز به احساس ایمنی مالی ،یا
تصویب شدن توسط دیگران ،یا داشنت مقامی پر قدرت ،برانگیخته میشوند در حال نزول است ،در
حالی که تعداد اشخاصی که توسط ارزشهای درونی مانند سالمت ،یا پرورش خود ،برانگیخته میشوند
در حال افزایش مداوم است.
افزایش افرادی که »متوجه درون« هستند به راههای گوناگونی آشکار میشود .میتوان آن را در
افزایش اشتیاق مردمان به پرورش جسمانی ،غذای طبیعی ،نکشیدن سیگار ،و رفتارهای دیگری که به
تندرستی و خوشبختی شخص میاجنامد مشاهده کرد .میتوان آن را در پشتیبانی در حال افزایش از
سازمانهای مددگر و گروههای محیط زیستی دید ،و مردمانی که برآنند تا بنا بر احساس درونی خود از
حق و نا حق عمل کنند .میتوان آن را در شمارهی در حال رشد مردمانی که ارزشهای پذیرفتهشده
اجتماعی را به زیر سؤال میبرند دید ،و آنانی که راههای متفاوت و راضی کنندهتر از زندگی را آزمایش
میکنند .و میتوان آن را در اشخاصی که حتقق درونی خود را از طریق انضباطهای معنوی ،یا راههای
دیگر باال بردن آگاهی میجویند یافت.
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مطالعات اخیر توسط پال ری از مؤسسه حتقیقاتی استانفرد 131نشان داد که چنین ارزشهای نو
بسیار قابل توجه میباشند .در نظر سنجی که از  ۱۰۰،۰۰۰نفر اجنام شده ،با انتخاب منونههایی از مردمان
چنانکه هرگونه تفاوت اقتصادی ،جغرافیایی ،یا هر آنچه وابسته به آمارگیری نفوس است در بر گرفته
شود ،تشخیص داده شد که حدود  ٪۲۰از جمعیت ایاالت متحده آمریکا در زمره بدیعهپردازان فرهنگی
قرار میگیرند .اینان مردمانی هستند با ارزشهای درونی مانند روابط انسانی ،سیاست سبز ،معنویت ،و
در بر گرفنت گروههای قومی مختلف .تعداد اینگونه افراد در حال رشد است در حالی که گروههای دیگر
مانند »برندگان« )اشخاصی که نگران موقعیت و ثروت هستند( و »مرکزگرایان«) ،خواستاران
نگهداری ارزشهای سنتی( در حال زوال میباشند .به عالوه نوآوران فرهنگ تنها به یک بخش جامعه
محدود منیشوند .آنها همانقدر در بین مجریان و رؤسای اجتماع دیده میشوند که بین خانهداران،
معلمان ،و دانشجویان.
منحنی آگاهی دقیقاً کی از منحنی اطالعات پیش روی خواهد کرد؟ آن بستگی به درصد افرادی دارد
که در حال حاضر در جنبش آگاهی فعالاند .و معین کردن آن در حال حاضر دشوار است .نهادهای
دولتی آن را پدیدهای که قابل جتزیه و حتلیل باشد در نظر منیگیرند .اما همزمان با نوشنت این جمالت
هفتاد درصد از پرفروشترین کتابهای غیرداستانی نیویورک تایمز در زمرهی عصر نو /معنویت /آگاهی
میباشند .زمینهی آگاهی وارد مسیر اصلی عالیق عمومی گشته است.
اگر زمان دو برابر شدن این تعداد چهار سال بر قرار مباند ،به احتمال قوی نیمی از جمعیت ایاالت
متحده آمریکا ،نه فقط قشر کتابخوان آن ،را تا آخر این هزاره به خود جلب خواهد کرد .اگر این رقم
متحیرکننده به نظر آید دلیلش نا منصفانه بودن پیشگوییهای "در این نقطهی ما" در برابر رشد پرشتاب
منحنیهای منایی است .به خاطر داشته باشید که فقط بیست سال پیش تعداد افرادی که در صنعت
کامپیوتری فعال بودند بسیار اندک بود ،و تعدادشان بسیار کمتر از اشخاصی بود که امروزه در زمینهی
توسعهی آگاهی مشغول فعالیت هستند .و دیدیم که منحنی اطالعات چگونه رشد کرد.
حقیقتاً در قیاس با اشخاصی که مشتاق به بیداری و باال بردن سطح آگاهی هستند فقط عده
محدودی در این زمینه استخدام شدهاند )به عنوان معلم ،حکیم ،مربیان مراقبه ،و غیره( .اما اگر رشد
عالقه در این زمینه افزایش یابد تعداد کارمندان آن نیز افزوده خواهد شد .و سراجنام به نقطهای خواهیم
رسید ،به احتمال قوی در ابتدای قرن آینده ،که منحنی استخدام در پردازش آگاهی از پردازش اطالعات
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سبقت خواهد گرفت .در آن زمان تکامل آگاهی انسانی زمینهی غالب فعالیتهای انسانی خواهد شد.
ما از عصر اطالعات به عصر آگاهی خواهیم رسید.
این منودار زمانی خواهد بود که نیازهایمان برای خوراک ،متاع مادی ،و اطالعات ،به نحو مناسبی
برآورده شده و نیروی عمدهی فعالیتهای انسانی را میتوان صرف پژوهشهای درونی منود .کسب خرد و
معرفت به جای اطالعات ،هدفمان خواهد شد .مردمان همانقدر که امروزه با ساعتهای دیجیتالی و
کمپکت دیسکها آشنا هستند با مترینهای حتقق خود و جتربیات معنوی آشنا خواهند شد .ممکن است
فکر کنید که این داستانی تخیلی بیش نیست ،اما این تفکری محتمل از سیر تکاملیمان و توسعهای
طبیعی در جهتی است که عدهای از انسانها بدان سو روی نهادهاند.

تصویر  :۱۴پیشبینی منحنی رشد جمعیت شاغل در زمینهی رشد درونی .اگر روند سریع رشد در
زمینهی آگاهی پایدار شود ،تعداد کارمندان در این زمینه میتواند از کارمندان در زمنیهی اطالعات در
قرن بعد سبقت گیرد.

171

آنچه تا اینجا ذکر شد با توجه بر روندهایی که در غرب خصوصاً در ایاالت متحده آمریکا و انگلیس
موجودند نوشته شده است .این روندها به وضوح شامل کشورهای در حال توسعه منیشود .بسیاری از
این کشورها هنوز وارد عصر صنعتی هم نشدهاند .اما همانگونه که قبالً اشاره کردیم تأخیر پیشرفت بین
کشورها در حال کاهش است و کشورهای در حال توسعه سریعتر از کشورهای غربی وارد عصر اطالعات
خواهند شد .همینطور میتوانیم انتظار داشته باشیم که آنها با سرعت بیشتری به عصر آگاهی خواهند
رسید .بدین صورت در قرن آینده توسعهی آگاهی فعالیت غالب و چیرهی انسانی در سراسر دنیا خواهد
شد.
در واقع این حتول میتواند بسیار سریعتر رخ دهد .اوالً آنهایی که در حال حاضر در زمینه حتقق خود
مشغول فعالیتند ،در چارچوب فرهنگی که عمدتاً مادی و برونگرا است قرار دارند .آنها با جبر آگاهی
کهنه در فشارند .با افزایش نسبت افرادی که به حالتهای متعالی آگاهی رسیدهاند ،شدت جبر کهن
فروکش کرده و همزمان جنبشی در حمایت از آگاهی نو برخواهد خواست .اثر کلی این حتوالت میتواند
سهولت پیشرفت در سیر درونی باشد.
دلیل دوم فرا رسیدن سریعتر دوران انتقال ،بینیازی ما برای انتظار حتول تودهی مردمان به سالکان
آگاهی است .تعداد اندکی از مردمانی که به حال متعالی آگاهی رسیده باشند میتوانند اثر هنگفت و
مثبتی بر سایر جامعه بگذارند.
اگر حال آگاهی یک شخص ،مستقیماً بر آگاهی دیگری اثر گذارد ،چنین انتقالی میتواند واقع
شود .گرچه این تفکر نا آشنا و غریب به نظر میآید ،اما کالً غیر محتمل نیست .در حقیقت شواهد در
حال رشد نشان میدهند که اینگونه حتوالت در متام مدت در حال وقوعاند.
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فصل نوزدهم
اتصال دل
درواقعیتی عمیقتر ،فراسوی زمان و مکان،
همهی ما میتوانیم اعضای یک بدن باشیم.
جیمز جینز
این اندیشه که افکار میتوانند مستقیماً بر همدیگر اثر گذارند ما را به قلمرو ادراک ماوراء طبیعی و
خصوصاً تلهپاتی رهنمون میشود .برای مدتی طویل این موضوع داغی برای بحث بوده است .متام این
زمینه ،بحرانی نهفته را برای پارادایم کنونی علمی در بر دارد :جتربیاتی مانند الهام قبل از وقوع امری ،یا
دید درونی وقایع از راه دور ،در قالب کنونی علمی منیگنجند .بنابراین چنین جتربیاتی یا به گونهای توجیه
میشوند ،یا کالً تکذیب میگردند ،یا اینکه الگوی علمی نیاز به تغییر دارد.
بررسی بحثهای جاری این موضوع از گنجایش این کتاب خارج است ،چون که مختصرترین بررسی
آن خود کتابی کامل است .ما نیازی به تشخیص اینکه کدام اثرات حقیقتاً مافوقالطبیعه )یعنی خارج از
حوزه توضیحات عادی علمی بودن( و کدام قابل توجیه توسط علم ارتدکساند نداریم .تا به امروز
تأکید اصلی حتقیقات بر روی جتربیات خاصی بودهاند :آیا یک شخص میتواند افکار و احساسات دیگری
را تشخیص دهد؟ با چه صحتی میتوان تصاویری که در سر دیگری است توصیف کرد؟ در اینجا ما بر
اثراتی با ویژگیهای کمتر تعمق خواهیم کرد :اندازه و مقداری که آگاهی یک نفر و فعالیتهای مغزی او
بر دیگران تاثیرگذار است.
این زمینه نسبتاً جدیدی از حتقیقات بوده و توجه علمی را فقط از دهه  ۱۹۷۰به خود جلب کرده
است )به خاطر اینکه میباید منتظر توسعهی روشها و ابزارهای مناسب حتقیقات میبود( .یکی از اولین
سریهای آزمایشات در این زمینه توسط راسل تاگ و هارلد پوتهف در مؤسسه حتقیقاتی استانفورد اجنام
گرفت .آنها دو نفر را که با هم آشنا بوده و رابطه عاطفی با هم داشتند )غالباً خویشان نزدیک یا
زوجها( را انتخاب کرده و در دو اتاق مختلف در دو سمت منتهیالیه ساختمان قرار دادند .در زمانهایی
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که به طور اتفاقی انتخاب شده بودند نوری را که به سرعت تشعشع میکرد در چشمهای یکی از زوجها
تاباندند .نتیجه آن کاهش سطح فعالیتهای موج آلفا در مغز بود) .فعالیتهای موج آلفا ریتمهای خاص
الکتریکی مغزی هستند که به حالت آرامش آگاهی وابستهاند (.در عین حال از نفر دوم در اتاق دیگر
خواسته شده بود که بگوید کی زوج او تشعشع نور را جتربه میکند .او موفق به اجنام این کار نشده و
پاسخهای او از محاسبات شانسی بهتر نبودند .اما گرچه او نتوانست »بگوید« شخص اول کی در چه
حالی بوده ،فعالیتهای مغزی او نشان دادند که همزمان با شخص اول سطح موج آلفا در مغز او نیز
کاهش یافت.
از آن زمان تاکنون محققان دیگر آزمایشات مشابهی با متغییرات جسمانی اجنام دادهاند .به جای
ایجاد کردن حالت مغزی خاصی در شخص اول ،آنها او را در وضعیت پر استرس قرار دادند و مقدار
عکسالعمل او را با تغییرات مقاومت پوستی و پارامترهای دیگر اندازهگیری کردند .شخص دوم دوباره
موفق به اعالم زمان پریشانی شخص اول نشد ،اما با این حال مقاومت پوستی او همزمان تغییر کرد .این
آزمایشات و مطالعات مشابه دیگر نشان میدهند که در شرایطی خاص ما پذیرای موج ذهنی همدیگر
هستیم ،گرچه در حالت معمولی آگاهیمان ممکن است از این حقیقت بیخبر باشیم.
آگاهی مُسری
دلیلی نیست که فرض کنیم اینگونه اثرات فقط در حال امواج آلفای مغزی یا استرس بدنی وجود داشته
باشند .اگر این پدیده معتبر و موثق باشد میتوانیم انتظار داشته باشیم که در حالت متعال آگاهی که
روشن شدگی را در بر دارد نیز واقع شود .در حقیقت شواهد شایانی بر وقوع آنها در بسیاری از تعالیم
معنوی گواهی میدهند.
عنصر مهمی در تفکر هندی ،مفهوم دارشان است ،باوری که میگوید شخص روشن شده میتواند
مزهای از روشنشدگی را به دیگری القاء کند .گاهی فقط ملس کردن یا نگاهی از مرشد این جتربه را عطا
میکند ،گاهی فقط در حضور او بودن باعث انتقال روشنشدگی است .در برخی از سنتها نیازی به
حضور شخصی او نیست ،فقط حضور مرشد در دل کافی است.
دارشان هرگونه که رخ دهد اثراتش بسیار نیرومند است .آن غالباً جتربهای مانند مراقبهای عمیق و
استثنایی است .گاهی دیداری برای پنج دقیقه میتواند شخص را در حال متعالی برای یک هفته باقی
گذارد .این تنها حالتی خوش نیست چون که شخص واقعاً جنبههایی از حال اشراق را جتربه میکند.
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ممکن است استدالل شود که چنین وقایعی نیازی به ارتباط مستقیم دل ندارند و تنها نشان میدهند
که با رها کردن محرک درست روانی اکثر ما توانایی حتقق چنین جتربیاتی را داریم .با این وجود اینگونه
جتربیات بسیار قدرمتندند و میتوانند که زندگی شخص را بکل دگرگون کنند .به نحوی میتوان گفت
اشراق حالتی مُسری است.
مفهوم فیض یا رحمت 132در دین مسیح تصوری مشابه را به همراه دارد .گفته میشود که مسیح
رحمت خداوند را برای مردمان به همراه آورده است ،و از طریق چنین رحمتی است که انسان میتواند به
بیداری معنوی برسد .لغت یونانی رحمت )کاریز( به معنی فرّ یا فرهمندی است .شخص فرهمند در
اصل کسی است که میتواند رحمت عطا کند .در زمان حال بسیاری از فرقههای فرهمند مسیحی باور
دارند که جتربهی معنوی را میتوان مستقیماً به شخص عطا کرد.
میتوانیم این فرضیه را که انتقالی قابل مقایسه در حال مراقبه رخ میدهد ،در نظر بگیریم .گرچه
شخص مراقب در حال اشراق منیباشد ،موجهای مغزی او طرحی متغییر با شخصی فعال را نشان
میدهد .کسی که در جوار مراقبهکننده باشد میتواند تغییرات مشابهی در موج مغزی خود جتربه کند،
گرچه ممکن است بالکل از این تغییرات بیخبر باشد .اگر شخص دوم نیز به مراقبه بپردازد ،ممکن است
که متوجه تسهیل و عمیقتر شدن حال خود شود .و مراقبهی او میتواند اثرات مشابهی بر شخص اول
بگذارد .این فرایند متقابل ممکن است که مشاهدهی بسیاری از مراقبان را که در گروه توانایی رسیدن به
حالی عمیقتر را داشتهاند توضیح دهد؛ هر چه گروه بزرگتر باشد اثرش نیز قویتر است.

پیوستگی گروهی
اینگونه پدیدهها فقط در یک اتاق یا محیط بسته رخ منیدهند .مطالعهای که در سال  ۱۹۷۹اجنام شد
نشان داده که بین گروههایی با فاصلهی هنگفتی بینشان نیز میتوانند واقع شوند .برای مطالعهای در
زمینه اثرات مراقبه دسته جمعی در دانشگاه بیناملللی ماهاریشی ،حدود سه هزار نفر در آمهرست
ماساچوست دور هم جمع شدند .همه آنها دانشجوهای  TMیا مراقبه متعالی بودند و در برنامهای به نام
 TMسیدهی ،فن پیشرفتهای که پیوستگی فعالیت مغزی را افزایش میدهد ،شرکت داشتند.
)پیوستگی در اینجا به معنای توازن عملکرد اجزاء مختلف مغز با همدیگر است (.دلیل آزمایش
سنجش اثرات این گروه که با هم در مراقبه بودند بر گروه کوچکتری که فن مشابهی را مترین میکردند
132 grace
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در فیرفیلد ،آیووا با فاصلهی هزار مایل از آنها بود .هیچ یک از آزمایش کنندگان یا اعضای گروه دوم
منیدانستند کی سه هزار نفر گروه اول به مراقبه خواهند پرداخت ،اما جتزیه و حتلیل فعالیتهای مغزی
گروه دوم نشان داده که هر گاه گروه اول در مراقبه بود پیوستگی مغزی در گروه دوم افزایش مییافت.
پیوستگی بین افراد به این معنی است که طرحهای فعالیت مغزی گروه دوم با همدیگر میزان شده یا موج
مغزیشان با هم همگام و مطابق میشد.
چگونگی رخ دادن این اثرات نامعلوم است گرچه توضیحات و نظریههای گوناگونی مطرح شدهاند.
نظریهای قابل توجه که در حوزه قواعد فیزیک میگنجد ،اظهار میدارد که هنگام مراقبه ،مردمان
موجهای الکترومغناطیسی ساطع میکنند که در سراسر دنیا طنین میاندازد ،مانند فوت کردن بر لب
بطری که موجهای طنینانداز ایجاد میکند .این نظریه بر این پایه بنا شده که فرکانس اساسی موجهای
طنینانداز )یعنی رادیویی( که در گرداگرد دنیا میچرخند )و متناوباً بین سطح زمین و حدود باالیی
امتسفر باال و پایین میشوند(  ۷.۵هرتس )یا  ۷.۵سیکل در ثانیه( است .یک موج با این فرکانس به
دور دنیا چرخیده ،به نقطه آغاز خود باز گشته ،و دقیقاً با خود هم گام است .بنابراین تقویت شده و
طنین میاندازد .
فعالیتهای مغزی در اکثر انواع مراقبه این فرکانس را در بر میگیرد .بنابراین نظریه ،موج خفیف
الکترومغناطیسی که در این فرکانس توسط مغز در هنگام مراقبه ساطع میشود ،طنین جهانگیر بر پا
میکند .به عبارت دیگر جهان با اثرات مراقبه زمزمه میکند .شخص هر چه بیشتر با این طنین یکدل
شود ،کیفیت مراقبهاش عمیقتر خواهد بود.
مشکل اصلی این نظریه ضعیف بودن بیش از حد اینگونه موجها است ،حتی موجهای با طنین.
گرچه مغز خصوصاً پذیرای موجهایی با این فرکانس است ،منیدانیم آیا این موجها برای گیرایی مغز به
اندازهی کافی قوی هستند یا نه.
تئوریهای بسیار دیگری موجودند که سعی در توضیح اینگونه پدیدهها دارند .برخی از آنها بسیار
پیچیدهاند و مفهومهایی از فیزیک مدرن مانند تئوری کوانتوم را در بر میگیرند .برخی دیگر کالً خارج
از حوزه علم جاریاند و چنین جتربیات را به حس ششم یا به موجوداتی در دنیاهای باالتر ربط میدهند.
صحت یا تخلط توضیحات به ما مربوط منیشود .نکته مهم این است که به گونهای حالت کلی
آگاهی یک شخص اثری مشابه گرچه ضعیفتر بر اشخاص دیگر میگذارد .این حقیقت میرساند که با
افزایش تعداد اشخاصی که مراقبه میکنند ،رسیدن به این حاالت برای دیگران آسان و آسانتر میشود.
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گرچه اینگونه پدیدهها عجیب و غریب به نظر میرسند ،وقوعشان در طبیعت مکرراً مشاهده شده است.
در یک سری آزمایشات که در هاروارد در سال  ۱۹۲۰توسط روانشناس ویلیام مک دوگال اجنام گرفت،
موشها در دخمه پر پیچ و خمی قرار داده شدند .سپس سرعت فرارشان از آن محیط هنگامی که از آب پر
میشد مورد مطالعه قرار گرفت .نکته حیرتانگیز این بود که نسلهای بعدی اجنام دادن این کار را با
سرعت بیشتری آموختند .
آیا این منونهای از تکامل المارکیان است که والدین مهارتهای خود را به فرزندانشان میآموزند؟
جواب خیر است .محققان در استرالیا و اسکاتلند مشاهده کردند که با تکرار آزمایشها ،اولین نسل
موشهایی که از نژاد کامالً متفاوتی بار آورده شده بودند ،از سطح مهارت آخرین نسل موشهای مک
دوگال آغاز میکنند .بعضیها حتی بالفاصله راه و خم دخمه را بدون هیچ اشتباهی آموختند؛ آنها یک
جوری راهشان را میدانستند .با پیشرفت آزمایشات نسلهای بعدی گروه کنترل که هرگز نزدیک دخمه
آب نبودند مانند گروه آزمایشی ترقی کردند .مهارت خروج از دخمه توسط سایر موشها چه در
آزمایشگاه ،چه در خارج ،در سراسر دنیا باال رفت.
روپرت شلدرک ،134ویژه گر فیزیولوژی گیاهی بریتانیایی این را منونهای از آنچه او »علیت شکل
بخش «135میخواند میشناسد .او در کتابش »علم جدید زندگی «136می گوید که نظامها ،نه تنها
توسط قوانین شناختهشدهی علوم مادی ،بلکه توسط میدانهای ناپیدای سازماندهی ،آنچه او
»میدانهای مُرفوژنیک« میخواند تنظیم میشوند) .از لغات یونانی مرفه به معنای شکل و ژنسیس به
معنای پیدایش ساخته شده است (.او نظام و قواعد طبیعت را بیشتر مانند عادت میبیند تا بازتابی از
قوانین ابدی فیزیک .تئوری او ادعا دارد که اگر عضوی از خانوادهی زیستی رفتار نویی را بیاموزد میدان
مرفوژنیک آن خانواده ،هرقدر هم خفیف ،تغییر میکند .اگر آن رفتار به اندازه کافی تکرار شود »طنین
شکلی «137آن ساخته شده و بر کل موجودات آن نوع اثر میگذارد .بنابراین در مورد موشها هر چه
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تعداد موشهایی که رمز حل معما را بیاموزند بیشتر باشد ،میدان مرفوژنیکشان قویتر شده و یادگیری
فنون برای موشهای دیگر آسانتر خواهد شد.
مثال دیگری که او برای علیت شکلبخش میآورد کریستاله شدن ترکیبات مواد آلی است که هرگز
تاکنون شکل نگرفتهاند .دانشمندان ممکن است سالها بکوشند تا بتوانند یک کریستال به دست
آورند .اما وقتی که اولین کریستال شکل گرفت دیگران در آزمایشگاههای دیگر در سراسر دنیا غالباً
ساخنت همان کریستال را چندان مشکل منییابند .هر چه مقدار کریستالهای ساخته شده بیشتر باشد،
شکل گرفنت کریستالهای بعدی آسانتر خواهد شد.
توضیح متداول این پدیده ،حمل و نقل دانهی میکروسکوپی کریستال روی لباس یا ریش و صورت
محققان بازدیدکننده ،یا توسط جریانات هوایی بوده است .اما وقتی که کریستاله شدن مابعد در
ظرفهای مهر و موم شده اجنام گرفتند ،مانند گلیسرین ،این توضیح بسنده نبود .در مقایسه فرضیه
شلدرک اینگونه پدیدهها را با ساخته شدن میدانهای خاص مرفوژنیکی تعبیر میکند.
اگر فرضیه شلدرک را در مورد توسعه حاالت عالی آگاهی به کار بریم ،میتوانیم پیشبینی کنیم که
با افزایش افرادی که سطح آگاهی خود را باال برده ،میدان مرفوژنیک حاالت عالی قویتر شده و پیشرفت
در این زمینه برای دیگران آسانتر میشود .و جامعه برای روشنشدگی نیرو میگیرد .چونکه سرعت رشد
بستگی به دستاوردهای گذشتگان دارد ،میتوانیم که وارد مرحله رشد فوقمنایی شویم .سراجنام
میتوانیم به مرحله واکنشهای زجنیرهای برسیم ،هنگامی که هر شخص ناگهان به انتقال حال عالی
آگاهی دست مییابد.
رسیدن به تودهی قطعی
تیلهارد شاردان نوشته است که هرگاه پیشرفت کافی معنوی به دست آید و جامعه به بلوغ رسد ،پس »به
نظر میرسد که یک پرتو چنین نوری که مانند جرقهای هر جا که بر نوسفیر 138اصابت کند ،انفجاری با
چنان شدت تولید خواهد کرد که یکباره چهره زمین را برافروخته و او را کامالً نو خواهد ساخت«.
عارفان دیگر اظهار داشتهاند که نیازی به تعداد هنگفتی برای آغاز چنین واکنشهای زجنیرهای
نیست .برای مثال گُرجیف عارف و معلم روسی گفته است که برای حتول دنیا تنها صد نفر آدم کامالً
روشن شده کافی است .از سوی دیگر اگر عده کافی به پرورش معنوی خود تعهد کنند ،گرچه هنوز به
روشنشدگی کامل دست نیافته باشند ،اثرات قابل توجهی در سراسر جهان احساس خواهد شد.
138 Noosphere
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ماهاریشی ادعا کرده است که اگر فقط یک درصد جمعیت فن  TMیا مراقبه متعالی را به کار برند ،سیر
تاریخ بکل دگرگون شده و به طلوع »عصر روشنشدگی« خواهیم رسید.
برای دریافنت چگونگی اثرگذاری عمیق و ژرف عدهای کوچک بر سایر جامعه میتوانیم پدیدهای
موازی در علم فیزیک را در نظر گیریم :کاربرد نور لیزر .نور از هر مبدأیی که باشد شامل بستههای
متعدد موجی )کوانتا( است ،هر کدام از آنها از امت متفاوتی ساطع میشود .در نور معمولی این موجها
معموالً با همدیگر ناهماهنگ هستند ،آنچه »خارج از فاز« نامیده شده است .اما اگر در زمان کوتاهی
که یک امت کوانتای موجی خود را ساطع میکند ،نوری با فرکانس خاصی بر آن حتمیل شود ،آن امت میتواند
حتریک شده تا نوری »هم فاز« نور حتمیل شده ساطع کند .در نتیجه فَیَضان جدید ،موج گذرنده را
تشدید میکند .در توان پایین اثر کلی هنوز بستههای موجی ناهماهنگ و خارج از فاز با همدیگر
است .با افزایش توان ،سطح جدیدی با واقعهای کامالً نو پدیدار میشود .متام کوانتاهای موجی ناگهان
در یک فاز قفل شده وگفته میشود که همساز گشتهاند .وقتی که چنین شد ،افزایش فوقالعادهای در
قوت نور پدید میآید.
شدت نور همساز به خاطر روابط گوناگون ریاضی با اضافه شدن نور هم فاز و خارج از فاز به هم
افزایش مییابد .موجهای هم فاز همانگونه که انتظار میرود به هم اضافه میشوند؛ صد موج که با هم
همنواخت باشند صد برابر یک موج قدرت دارند .اما موجهایی که فازهایشان فقط تصادفی به هم بر
میخورند همدیگر را به مقدار جزئی باطل میکنند ،و فقط به نسبت ریشه توان دوم جمع موجها به هم
اضافه میشوند .برای مثال صد موج که خارج از فاز هستند فقط ده برابر یک موج قدرت دارند .بنابراین
تعداد کمی از واحدهایی که با هم همساز باشند به آسانی میتوانند تعداد عظیمتری را که بیربطاند حتت
شعاع قرار دهند .هر چه تعداد واحدهای همساز بیشتر باشد اثر آنها محسوستر و دراماتیکتر است.
در یک میلیون واحد فقط نیاز است که یک هزار واحد )یک دهم یک درصد( با هم همساز باشند تا
اثرشان چیره شود.
اثر ماهارشی
دانشمندانی که در دانشگاه بیناملللی ماهارشی مشغول به کار بودند ،سعی در شناخت کاربرد اصول
مشابهی در رابطه با جامعهی انسانی داشتند .آنها سعی کردند تا تعداد افرادی را که با رسیدن به حال
عالی آگاهی توانسته بر کل انسانیت اثر گذارند پیشبینی کنند .محاسبات آنها بر این اساس بود که
مراقبهکنندگان نه فقط سطح آگاهی خود را باال برده ،بلکه اثری مشابه هر قدر هم خفیف ،بر دیگران
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میگذارند .آنها به رقم یک درصد ،شمارهی افرادی که میتوانند بر کل شهر اثر قابل توجهی گذارند،
رسیدند.
این مطمعناً فقط الگوی فرضیهای و بسیار ساده است .به عالوه نتیجهگیری آنها بر اساس فرضیاتی
جسورانه )و برای برخی مشکوک( بنا شده است .با این وجود اکثر حتقیقاتی که در این زمینه اجنام
گرفتهاند از این فرضیه حمایت میکنند .یک مقیاس برای سنجش سالمت جامعه که اندازهگیریاش
نسبتاً آسان میباشد ،میزان جرم و جنایت در جامعه است .در مطالعهای که در سال  ۱۹۷۲اجنام گرفت،
پژوهشگران تشخیص دادند که میزان جنایت در  ۱۱شهر آمریکا که یک درصد از جمعیت آن مراقبه
متعالی را فرا گرفته بودند  ۸.۲در صد فروکش کرد ،در حالی که در  ۱۱شهر دیگر که زیر نظر بودند
میزان جنایت  ۸.۳درصد افزایش یافت .جتزیه و حتلیل آماری نشان داده که احتمال اتفاقی بودن این نتایج
 ۱در  ۱۰۰۰است .اخیراً در سال  ۴۰۰۰ ،۱۹۹۳نفر برای شرکت در برنامهی شش هفتهای فشرده
خلوت و مراقبه متعالی در شهر واشنگنت جمع شدند .در طی سه هفته میزان جنایت در کل محوطه
واشنگنت  ۱۸در صد فروکش کرد.
تاکنون بیش از صدها مطالعه همسان در سراسر جهان نتایج مشابهی را نشان دادهاند .رعایت مراقبه
نه فقط بر میزان جنایات ،بلکه بر میزان تصادفات ،خودکشی ،قتل ،پذیرش بیمارستانها ،و سایر حوادث
شاخص کیفیت زندگی ،اثر میگذارد .اینگونه نتایج حقیقتاً تکاندهندهاند و ممکن است شخص را به
حتیر در مورد کیفیت مطالعات برانگیزد .آیا عوامل دیگر مانند درآمد ،مقدار حتصیل ،بیکاری ،سن و
سال ،و حتی آب و هوا ــ تأثیری ثابت شده بر میزان جنایت ــ میتوانند مسئول نفوذ اجتماعی باشند؟
برای مثال آیا باال رفنت سطح حتصیل میتواند مسئول پایین آمدن میزان جنایات و افزایش عالقه به مراقبه
باشد؟ یافتههای کلی میرسانند که حتی با محاسبه اینگونه عوامل ،مراقبه نفوذی عمده باقی می ماند.
اگر نفوذ یک مراقب بر اجتماع اینچنین باشد ،بعید نیست که ما بر آستانهی تودهای قطعی از
آگاهی باشیم .ممکن است در فراسوی آن نیروی افزایش آگاهی بر جبر قدیمی قالب خود مرکزیت چیره
شود .اگر واقعاً چنین باشد گذر از این آستانه حتولی عظیم برای انسانیت خواهد بود ،شاید در وراسوی
آن جامعهای کامالً دیگرگون بیابیم.
واکنش زجنیرهای
اینگونه انتقاالت ،ناگهانی و بدون پیشینگی در سیر تکاملی نیستند .در زمان انفجار عظیم وقتی که
عالم وجود ،فوقالعاده داغ و آتشین بود هرگونه مادهای که تشکیل میشد بالفاصله نابود میگشت.
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حرارت محیط )انرژی مغشوش( برای پایداری بستههای نظام گرفته انرژی بیش از حد بود .ماده هنگامی
به وجود پایدار رسید که حرارت به اندازه کافی تقلیل یافت )یعنی نظم کلی افزایش یافت( .وقتی که
موقعیت برای پیدایش مواد مطلوب شد ،ماده ناگهان پدیدار شد .بعدها در دریای نخستین ،به محض
خلق شدن ،حیات نابود میگشت .میزان اغتشاش در محیط آرایش پر نظم ملوکولهای زنده را در یک
دم میبلعید .تنها زمانی که توده کافی از نظامهای زنده به وجود آمدند حیات توانست پایهای ثابت
فراهم کند.
به نظر میرسد که این روندی کلی در سیر تکاملی است و میتوانیم انتظار داشته باشیم که در گام
بعدی تکامل ،پدیدهی جدید روشنشدگی در ابتدا چندین بار ظهور کرده ،و خاموش شده ،و توسط
سطح پایین آگاهی در اجتماع بلعیده شود .فقط هنگامی که فضای اجتماعی به سطح کافی از نظم و
سازماندهی رسد )یعنی سطح متعالی آگاهی به اندازه کافی گسترده شود( روشنشدگی میتواند
پایدارانه بنا شود.
به احتمال قوی دلیل اصلی نادر بودن روشنشدگی در گذشته عدم آمادگی جامعه برای پذیرشش
بوده است .ازاین دیدگاه مسیح ،بودا ،موسی ،محمد ،و متامی معلمان بزرگ دیگر ،حقیقتاً پیشاهنگان
زمان خود بودند.
معلمان معنوی بسیاری را که طی چند هزار سال گذشته پدیدار شدند میتوان به حبابهای بخار
تشبیه کرد ،هنگامی که آب به نقطه جوش نزدیک میشود .در ابتدا حرارت آب به حدی نیست که
حبابهای بخار بتوانند آزادانه رها شوند ،در نتیجه دوباره سریعاً به دورن آب فرو میروند؛ آنها فقط
قاصدان بخار هستند .اما هنگامی که آب به دمای جوش رسید انرژی کافی موجود بوده ،متام حبابها به
سرعت رها شده و آب به بخار تبدیل میشود.
همینطور بسیاری از بصیرتها و تعلیمات معلمان بزرگ تاریخ بعد از مرگشان حتریف شده و از
بین رفتند .به گفتهی دیگر خرد و معرفت آنها در دریای جهل معنوی فرورفت و ناپدید گشت .اما
امروزه همگرایی هم زمان بسیاری از روندها باعث حتول دریای جهل شده است .احتاد بالقوه علم و
عرفان ،با رشد روشهای بسیار مؤثر برای انتشار خرد معنوی ،رشد و عالقه مردمان برای پرورش درونی ،و
امکان انتقال مستقیم حال متعال آگاهی ،متام این روندها به هم پیوسته تا برای اولینبار در تاریخ بشر
پایداری دانش و خرد جاودانه را ممکن سازند.
میتوانیم با سرعت به زمانی برسیم که حبابهای روشنشدگی دیگر فروکش نکرده ،بلکه در
اجتماع رها شده و به انتقال حال متام بشر منجر شود .ناگهان هر کس میتواند بودایی شود .به عالوه این
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انتقال در زمانی رخ خواهد داد که شتاب سریع در بسیاری از تالشهای انسانی ما را به سوی انتقال عظیم
تکاملی سوق میدهد و ارتباطات بین انسانها به همتافتگی مشابهی با مغز انسان میرسد.
حقیقتاً امکان اینکه ما در این زمانه شاهد پیدایش ظهور جامعهای همیار ،یا اجتماعی اعلی و سالم
باشیم بسیار محتمل است .اگر چنین باشد ما یکی از استثناییترین نسلهایی هستیم که تاکنون پا به
عرصه حیات گذاشته است.
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فصل بیستم
به سوی جامعهی همیار
اکنون جهان برای چیزی کمتر از مدینه فاضله در خطر است.
باک مینستر فولر
چگونه افزایش روشنشدگی در شخص بر جامعه اثر میگذارد؟ ارزشهایمان چگونه تغییر خواهند کرد؟
اگر بشر در پرش به جامعهای همیار موفق شود زندگی چگونه خواهد بود؟
یکی از اساسیترین نکات ،انتقال حال کلّ بشر خواهد بود .مهمترین تغییرات در رفتار اجتماع
خواهد بود نه افراد .دوباره مقایسه آب و بخار را به خاطر آورید .قبل از رسیدن به دمای جوش
مولکولهای آب دستهجمعی به عنوان مایع رفتار میکردند ،اما با به جوش آمدن آب و تبدیل شدن به
بخار رفتار ملکولها به کل تغییر میکند؛ آنها دستهجمعی مانند گاز رفتار میکنند نه مایع .اما تکتک
مولکولها تغییری نکردند و قوانین فیزیک کوانتومی در رابطه با هر مولکول نیز تغییری نکرده است.
آنچه کالً عوض شده رابطه بین مولکولها است .قوانین حالت بخار بسیار متفاوت از قوانین حالت مایع
آب است .در اینجا آنچه فیزیکدانان »تغییر حالت« می نامند رخ داده است .
میتوانیم انتظار داشته باشیم که حتوالت مشابهی با »تغییر حالت« در جامعه رخ دهد .قوانین علم
فیزیک ،شیمی ،و زیستشناسی ،چندان تغییری نخواهند کرد ،و هر شخص به عنوان یک فرد
بیولوژیکی به زندگی خود ادامه خواهد داد :او هنوز نفس کشیده ،نیازمند خوراک و آشامیدنی خواهد
بود ،به کار و بازی مشغول بوده ،و هم آغوشی خواهد کرد .تغییرات عمده در سطح اجتماعی و
اشتراکی رخ خواهند داد ،تغییر روابط با خود و سایر مردمان ،جامعهای کامالً دیگرگون را شکل خواهد
داد» .قوانین« اقتصادی ،سیاسی ،و اجتماعی میتوانند کالً تغییر کنند ،چرا که وابسته به رفتار دسته
جمعی مردمان هستند .آنها میتوانند از قوانین کنونی آنقدر که وضع بخار با آب فاصله دارد تفاوت
داشته باشند.
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حقیقتاً رفتار جدید اجتماعی آنقدر با زندگی کنونی ما تفاوت خواهد داشت که هر گونه پیشبینی
ممکن است بسیار کم بیاورد) .آیا یک مولکول آب که در متام عمرش فقط زندگی را به نوع مایع
میشناخت هرگز میتواند حدس زند که بعد از حتول به بخار چگونه خواهد بود؟( توصیفاتی که در
اینجا میآیند طبیعتِ نظری دارند و فقط یک تصور از آیندهای مثبت ــ یک تصور از آنچه ممکن است
میباشند .همانگونه که خواهیم دید داشنت تصوری مثبت بسیار مهم و شکلساز است .تصویری که از
وقایع آینده در سر داریم نقش حیاتی در ساخنت آن نوع آینده دارند.
حالت جدید آگاهی
اجازه دهید در ابتدا نگاهی بر ویژگیهای عمومی همیاری در جامعه اندازیم .جوهر جامعهای با همیاری
باال هماهنگی کلی اهداف افراد با اهداف نظام است .در نتیجه تضاد و ناسازگاری بین اجزاء اجتماعی و
همچنین بین اجزاء و کل سیستم ،حداقل است .شواهدی از کاهش درگیری در جوامع انسانی با
مطالعاتی از گروههای قبیلهای که دارای سطح طبیعی و باالیی از همیاریاند کشف شده است.
ستیزهجویی و پرخاشگری بسیار کمی بین افراد ،یا بین افراد و گروه آشکار بود .در جهانی از اجتماعات
همیار میتوانیم انتظار کاهش کلی تضاد و جتاوزات را داشته باشیم که به کاهش چشمگیری از جنایات،
تروریسم ،و خصومتهای بیناملللی میاجنامد .هنگامی که به معرفت یگانگی روحی برسیم ،زندگی
متام انسانها را مقدس خواهیم دید و جنگ ،کشتار ،کتککاری ،جتاوز ،و هر نوع خشونت شخصی
دیگر را ملعون و نفرین شده خواهیم شناخت.
پایهی اجتماع همیار ،تغییر و انتقال گستردهای در هویت شخصی است .در نتیجه میتوانیم انتظار
واژگونی بسیاری از رفتارهای نادرست ،افراطی ،و مخرب که ریشه در نیاز برای تقویت حس خودِ مشتق
دارند را داشته باشیم .وقتی که هویت شخصیمان دیگر وابسته به واکنش دنیا در برابر اعماملان نباشد و
نیازی به تأیید شدن مثبت روانی نداشته باشیم ،با انتقادات منفی دچار آزار عاطفی نخواهیم شد .نیاز
روانی برای جمع کردن افراطی اموال ،یا تعلق داشنت به گروهی ،یا پایبند بودن به اعتقادات خاصی برای
اثبات وجودمان ،نخواهیم داشت .وقتی که دیگر نیازی به تأیید شدن مداوم نداشته باشیم میتوانیم بنا
به نیاز و خواستههای موقعیت عمل کنیم نه نیازهای نفسمان .میتوانیم با همدردی و یکدلی حقیقی
که از جتربه یگانگیمان زاده میشود رفتار کنیم.
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از این گذشته گسترش و توسعه حال متعالی آگاهی به جامعهای منجر میشود که در آن ارزشهای
معنوی کالً پذیرفته شده ،و کوششهای انسانی برای پرورش و رشد درونی ارج نهاده شده و پایهی تکامل
الینقطعمان شناخته شده اند.
بسیاری از اهداف درازمدت دیگر در جامعه همیار میتوانند با جامعهی امروز یکی باشند ،برای
مثال بهبود بهداشت و تغذیه و استفادهی با کفایت از منابع انرژی و معدنی .در حال روشنشدگی متام
دنیا را مانند بدن خود احساس میکنیم ،در نتیجه مقصودمان برای بهبود دنیا فقط ادراکی ذهنی نیست،
بلکه آن خواستهای عمیق است که فعاالنه در حتققش میکوشیم.
در حال حاضر ما نسبت به تصور آسیبرسانی عمدی به بدن خود عکسالعملی خود به خود داریم:
برای مثال قطع کردن انگشت به خاطر اینکه انگشت ما درد دارد یا مزاحممان است .ما صمیمانه
میدانیم که انگشتمان جزوی از ما است .وقتی که به تکامل کافی برای احساس کردن زمین رسیدیم با
آگاهی بدیهی و غیرقابل اجتناب خواهیم دانست که متام منودهای دنیا مانند بدمنان قسمتی از وجودمان
هستند .خالصه انسان به دورهای خواهد رسید که در هماهنگی با محیط و گایا زندگی خواهد کرد.
همسازی و هماهنگی با یکدیگر و با محیط زیست بدین معنی نیست که ما همه در اعمال یا
رفتارمان مشابه همدیگر خواهیم بود .نیازی نیست که سلولهای بدمنان همه یک شکل و شمایل باشند
تا بدن موجودی سالم باشد؛ یکانگی در سطحی عمیقتر است .همچنین در جامعهای همیار تنوع
مردمان و عالیق آنها مانند جوامع امروزی بسیار غنی خواهد بود .در حقیقت با آزاد شدن از نیازهای
روانی برای تعلق داشنت و وقف دادن خود به قواعد ،مردمان برای ابراز فردیت خود اختیار بیشتری
خواهند داشت .به جای گرایش به سوی همانندی ،تنوع به عنوان جنبهای سالم و پربار از جامعهای
طبیعی و در حال تکامل افزایش خواهد یافت.
همینطور در سطح ملی هیچگونه تنوعی از دست نخواهد رفت ،بلکه گروهها و اقشار به میراث
فرهنگی و قومی خود نزدیکتر خواهند شد .اما این روند برای تنوع بیشتر به هیچوجه مغایر روند
مکمل آن برای جامعیت و مشارکت بیشتر منیباشد )برای مثال ساخت و گسترش گروههای فراملی
مانند اجتماع اروپایی( .همانگونه که در بدن ما قلب ،ششها ،کلیهها ،و جگر ،با خودمختاری درجه
باالیی عمل کرده ،و همزمان با هم به عنوان اعضای یک بدن عظیمتر از خود همکاری میکنند،
جامعهی همیار تلفیقی از خود مختاری و همکاری در متام سطوح ،از شخص انفرادی گرفته تا خانواده،
اجتماع ،قوم ،ملت ،و فرای آن خواهد بود .همیاری اجتماعی به هیچ وجه به مفهوم شکلی از حکومت
مطلقه جهانی نیست.
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و انتقال ما به اجتماعی همیار به معنای ناپدید شدن ناگهانی مشکالت چندگونهای که با آنها
مواجهایم منیباشد .مشکالت آلودگی ،قحطی ،کمبود انرژی ،کمبود مواد معدنی ،بیکاری ،فقر،
جنایت ،عدم تساوی اجتماعی ،نژادی و جنسی ،نیاز به رسیدگی و یافنت راه حل دارند .برای حل این
مسائل نیاز به اقدامات فردی ،جنبشهای اصالحی ،و گروههای فشاری داریم؛ تالش و کوشش در این
راستا همانقدر که امروزه الزم است ،یا حتی بیشتر ،مورد نیاز خواهد بود.
تفاوت حیاتی در تغییرات اساسی تفکر ،جتزیه و حتلیل مسائل ،تصمیمگیری و تأیین خطمشی
خواهد بود .متاپارادایمها انتقال یافته و دید جهانی ما دگرگون خواهد شد.
رشد بدون محدودیت
یکی از نتایج ممکن این انتقال حالت تغییر عمده نگرش جامعه نسبت به رشد خواهد بود .در حال حاضر
اکثر مردمان رشد را غالباً از زاویه مادی میبینند )با مشکالت بسیاری که در پس دارد( .با انتقال حالت
به حال متعالی آگاهی دید ما از رشد گستردهتر خواهد شد ،رشد شخصی و معنوی هم اندازه یا حتی
بیش از رشد مادی پر اهمیت خواهند بود ،و نیازمان برای مصرف مادی به طور طبیعی به توازن خواهد
رسید.
به سرعت میبینیم که رشد مادی منیتواند تا ابد ادامه یابد .به زودی به آخر خط بسیاری از منابع
ضروری خواهیم رسید .حتی قبل از اینکه به آخر خط برسیم به نقطهای خواهیم رسید که رشد بیوقفه،
هزینههای غیر قابل قبول اجتماعی ،سیاسی ،و محیط زیستی در بر خواهد داشت )هم اکنون در چند
ناحیه به محدودیتهای عملی برای رشد رسیدهایم(.
در اواخر دهه  ۱۹۸۰طرفداران حفاظت از محیط زیست در مورد نیاز به توسعهی پایدار صحبت
میکردند؛ این تفکر در گزارش برونت لند 139نخست وزیر نروژ در مورد محیط زیست علویّت گرفت.
اخیراً به خاطر گردهمآیی سران دربارهی زمین در سال  ۱۹۹۳در ریودژانیرو این تفکر اصطالحی عمومی
شد .معنی اصلی توسعه پایدار باقی گذاردن زمین در حالی نیکو ،همانگونه که آن را یافتیم میباشد.
هرگونه توسعهای که برای ارضاء نیازهایمان به عهده میگیریم ــ از فرآیندهای صنعتی گرفته ،تا پروژه
ساخت و ساز ،تا محصول جدید جتاری ،یا طرح توسعهای در جهان سوم ــ منیباید که توانایی نسلهای
آینده را برای برآوردن نیازهایشان تضعیف کند.
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هرگونه که بخواهیم به مفهوم توسعه پایدار بنگریم یک نکته واضح است :کاهش مصرف مواد
الزامی است .به روال کنونیِ مصرف تا پنجاه سال آینده منابع معدنی مانند مس ،سرب ،جیوه ،نیکل،
قلع ،و فلز روی ،به کلی به امتام خواهند رسید .متام جنگلهای مناطق استوایی قطع خواهند شد ،و عمالً
متام منابع نفت در طول عمر یک کودک که در این سال به دنیا آمده است 140مصرف خواهند شد.
اما تا هنگامی که حس هویتمان را از داراییها و موقعیت مادی به دست آوریم و باور داشته باشیم
که آرامش و خوشبختیمان به دارایی یا اموالمان بستگی دارد ،کمتر کسانی حاضر به کاهش مصرف
مادیشان هستند ــ موضوعی که در کتاب دیگرم »بیدار شویم «141عمیقتر بدان پرداختهام .تا هنگامی
که چنین اعتقاداتی بر طرز فکرمان چیرهاند ،ما میانگاریم که نیازهای ابتداییمان فقط مادی هستند ،در
حالی که بحران جهانی می طلبد که ما به فراسوی این سطح رویم.
در سال  ۱۹۴۳روانشناس آبراهام ماسلو مقالهی مشهوری در مجلهی »بررسی
روانشناسی« ) (Psychological Reviewبه عنوان یک »تئوری در باب انگیزه انسانی« چاپ کرد
که در آن سلسلهمراتب نیازهای انسانی را شناسایی کرده است .در پایین سلسله ،مراتب نیازهای جسمی
برای آب ،غذا و هوا قرار دارند که زندگی روزمرهمان را تضمین میکند .هنگامی که این نیاز ها ارضاء
شدند ما به سطح دوم روی میآوریم :نیازمان برای گرما ،ایمنی ،پناهگاه ،پوشاک و بقای دراز مدت .در
سطح سوم نیازمان به عشق و محبت است و زاد و ولد و تضمین بقای انسانها .بعد از تضمین این
نیازها مردمان به دنبال شأن و اعتبار و مقام اجتماعی هستند .در انتها نقطهی این سلسلهمراتب به نیاز به
حتقق خود میرسیم و تبدیل شدن به خود معنوی و حقیقیمان.
بسیاری از ما در کشورهای پیشرفته در سطح چهارم گیر کردهایم ،در نیازمان برای عزت و شأن و
مقام اجتماعی .ما برای ارضاء این نیازها به انباشنت دارایی و جمعآوری ثروت پرداختیم و وقتی که در
احساس رضایتمان به ناکامی برخوردیم دچار توهم شده و فکر میکنیم که اگر فقط داراییهای بهتر یا
بیشتری داشته باشیم همه چیز درست میشود .اما چونکه هیچگونه دارایی مادی منیتواند که حقیقتاً
اشتیاق درونیمان را ارضاء کند ،مصرف مادی ما به رشد و افزایش ادامه خواهد داد.
اگر حاالت متعالی آگاهی در جامعه جا افتد بن و ریشهی مصرف بیرویهمان خود به خود خشک
شده و از بین خواهد رفت .بدون وابستگیمان به نیازهای خود مشتق ،از مصرف کردن محصوالت و
خدماتی که بدان نیازی نداریم خودداری کرده و متوجه خواهیم شد که قادر به ارضای اکثر نیازهای
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مادیمان هستیم و آزادیم که برای دستیابی به سطح باالتری از رضایت بکوشیم .جامعه به طور کل به
سطح پنجم نیاز توجه خواهد کرد ــ به حتقق خود.
به نظر میرسد ریشه مسئله رشد ،در نیازمان برای رشد منیباشد بلکه در آگاهی محدودمان از
راههای ممکن برای رشد است .جنبش به سوی حتقق خود به ما اجازه میدهد که مفهوم عظیمتری از
معنای رشد را دریابیم .ما نیازی برای سرکوب کردن خواستهای مادیمان نخواهیم داشت .درست مثل
زمانی که نیاز سطح اول ،مانند گرسنگی ارضاء شود دیگر نیازی به سرکوب خواستمان برای تغذیه
وجود ندارد .میدان و زمینهی رشد به سطح جدیدی خواهد رسید ،زمینهای که امکاناتی نو و غنی تر
برای حتقق بشر دربر خواهد داشت .با ظهور سطح جدید مصرف بیرویه مادیمان بدون فقدان رضایت
تقلیل خواهد یافت.
ارزیابی دوباره بیکاری
انتقال نیازمان از جاه و مکان به حتقق خود ،تغییرات عمدهای در ارزشهایمان به همراه خواهد داشت.
یک تغییر ویژه نوع نگرشمان به کار و مشغله خواهد بود .امکان کاهش حوزههای سنتی استخدام در
آینده بسیار باال است .افزایش نوآوریهای تکنولوژی و خودکاری در زمینههای متنوعی از استخدام
میتواند بدینمعنا باشد که جامعه نیازی به استخدام متام مدت متامی شهروندانش نخواهد داشت .عالوه
بر این اگر انتقال قابل توجهی به سوی حاالت متعالی آگاهی در جامعه پدیدار شود ،با پیآیند کاهش
نیازهای مادیمان میزان استخدام کاهش بیشتری خواهد یافت .نتیجه کلی این تغییرات به دست آوردن
زمان و فرصتی برای کاوش و اکتشاف نواحی دیگر زندگیمان در ژرفای عمیق تر و ارزیابی کامالً نو از
مفهوم اشتغال و عدم اشتغال خواهد بود.
بسیاری از فعالیتها ،مهارتها ،و استعدادهایی که امروزه مزدی ندارند چرا که بهره کوتاه مدتی
برای شخص ،شرکت ،یا مؤسسه تولید منیکنند ،در آینده برای ارزششان به جامعه قدردانی خواهند
شد .مزایا و منفعتهای درازمدت بسیاری از راه و روشهایی که در دورهی جاری مشغله پر منفعتی به
حساب منیآیند ،مانند حتصیل بیشتر ،در میان گذاشنت خرد و بصیرت ،غنی کردن میراث هنری و
فرهنگی ،یا حتی فقط در مراقبه نشسنت ،در جامعه شناخته خواهند شد .با قدرشناسی جامعه از اینگونه
فعالیتها متایز فعلی بین اشتغال حقوق بگیر و پراخت به شخص بیکار میباید مورد جتدید نظر قرار
گیرد.
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برای اکثر مردمان تصور بیکاری هنوز معنایی منفی در بر دارد .اینگونه تفکرات از گذشته
سرچشمه میگیرند ،از زمانی که هر شخص برای تأمین غذا و متاع اساسی میباید که سهم خود را در
کار ایفا میکرد .گرچه این تفکر در زمان حال صحت ندارد ،اما اثر خود را در نوع نگرشمان در استقبال
از اشتغال و ناخوشایندی از بیکاری داشته است .در نتیجه بیکاران را مانند انسانهای درجه دوم
مینگریم .بیکاری تبدیل به بحرانی مالی و شخصی شده است.
گرچه بعضیها نزاع را بین حق اشتغال و کاهش موقعیتهای شغلی میبینند ،نزاع اصلی بین نیازمان
برای مقام و امنیت مالی و کاهش مجال و موقعیّت برای برآوردن این نیازها از راه اشتغال است .در
جامعهای همیار نیاز برای تأکید خود از طریق جاه و مقام از بین میرود و این نزاع تقلیل قابل مالحظه ای
خواهد داشت .در حقیقت هنگامی که دریابیم چه مقدار میتوان روی خود کار کرد اشتغال دائمی
بسیار عجیب و غیرعادی خواهد بود.
در حال حاضر اشتغال راهی برای پر کردن زمان است .دلیلش توجه ما به برون و جتربیات حسی
است .هشت ساعت کار راحت یک روز را پر میکند ،و تلویزیون و سایر انواع سرگرمی به خوبی وقت
انسان را میگیرند .سرگرمیها ،کارخانه ،گردهمایی اجتماعی ،گفتوگو ،و برخی از داروهای قابل
قبول اجتماعی بقیه وقتمان را میگیرند .در نتیجه بسیاری از ما به این طرز فکر که تا حد امکان باید
کمتر با خودمان باشیم عادت میکنیم.
با انتقال توجهمان به سطح پنجم نیاز انسانی ،به حتقق خود ،میتوانیم انتظار داشته باشیم که بیشتر
وقت خود را صرف پرورش درونی کنیم .به جای اینکه وقت اضافه خود را صرف گم کردن خود در
دنیای برونی کنیم ،میتوانیم از فرصت خلوت با خود استفاده کرده و به کاوش دنیای درونی خود
مشغول گردیم .و انتقالی در نگرش »حق کارکردن« به »حق بودن« به وجود خواهد آمد.
میتوانیم وقت به دست آمده را صرف حتصیل و آموزش و پرورش کنیم ،و این فقط به معنای آموخنت
و به مدرسه رفنت نیست ،بلکه به معنای وسیعتر کلمه یعنی آشکار کردن استعدادهای نهانیمان است.
تعلیم و حتصیل نه فقط تدارکی برای بزرگسالی بلکه فعالیتی مادامالعمر میشود.
در حال حاضر پرورش تواناییهای فکری و ذهنیمان با امتام حتصیالت رسمی قطع میشوند ،مگر
اینکه در شغلی باشیم که نیازمند به به روز بودن ،یا حتصیل دوباره ،یا حترک و چالش باشد .با آموزش
مادامالعمر روال مخالف آن رخ خواهد داد :رشد مداوم و پرورش استعدادهای ذاتی و به دست نرسیدهمان
به جای اینکه امتیازی مخصوص باشد روال عادی جامعه خواهد بود.
به عالوه ما به توازنی بین پرورش دانش و معرفت برونی ،و شناخت درونی خواهیم رسید .با قدردانی
ارزشهای خالقیت ،بصیرت ،و پرورش درونی ،به همان مقدار از علم و تکنولوژی و توسعهی اقتصادی،
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جامعه به رنسانسی نوپا میگذارد .پیشرفت تکنولوژی به عنوان تهدیدی به کیفیت زندگی دیده
منیشود ،بلکه به عنوان عاملی آزادیبخش و مدد کار در طریق حتقق خود شناخته شده که به بهبود
کیفیت زندگی در اساسیترین نوع آن میاجنامد.
پیش از این در تاریخ ،تقسیم کار و گسترش صنعت بسیاری را از کار کشاورزی آزاد کرد و اجازه
داد تا وقت خود را صرف توسعهی مادّی کنند .امروزه تکنولوژی و ماشینهای خودکار به ما اجازه
میدهند تا از کارهای خستهکننده دستی آزاد شویم و فرصتی برای پرورش درونی داشته باشیم .در این
راستا نیاز ما به صرف زمان کمتر در اشتغال مطابق با جهش اساسی سیر تکاملی است :تکامل درونی
آگاهی.
سالمت ،تقدس ،کامل
چونکه مفهوم همیاری و سالمت با هم رابطهای نزدیک دارند ،میتوانیم انتظار داشته باشیم که جامعهای
همیار جامعهای سالم باشد .در حال حاضر سالمت را غالباً به عنوان فقدان مرض میشناسیم .اگر بدنتان
در حالی متعادل و مناسب باشد ،حرارت ،ضربان قلب ،و فشار خونتان طبیعی باشد ،و دردی خاص یا
تاولی نداشته باشید ،یا غش نکنید ،میگوییم که شما سالم هستید.
اما سالمت حقیقی معنای عمیقتری دارد .ریشه کلمه سالمت )در زبان انگلیسی  ( healthاز
لغت یونانی  holosبه معنی کل یا متامیت میآید )و این معنای اولیه لغت آنگلوساکسون  wellیا
خوب است( .به عالوه لغت  holyیا مقدس از همان ریشه میآید .یک شخص سالم و خوب شخصی
است کامل ،کسی که دل و جان و تنش پرورش یافته و یکپارچه شده .انسان کامل کسی است که به
بلوغ معنوی یا تقدس رسیده ،یا به گفتاری دیگر شخصی است روشن و متعالی.
رابطه بین همیاری و بهبود سالمت در جوامع حتول یافته معنوی به چند گونه میتوانند ظاهر
شوند .اول از همه اکثر شیوه و فنونهایی که به جتربه خود ناب راهنمااند مستلزم استراحت بدن و آرامش
دل هستند .یکی از نتیجههای کلی حتقیقات شایانی که در زمینه مراقبه ،یوگا ،و فنونی مشابه به عمل
آمده است ،نشان میدهد که واکنشی دقیقاً مخالف استرس یا فشار به وجود میآید .فشار خون ،ضربان
قلب ،تنش عضالتی ،و سایر دگرگردانیهایی که به استرس وابستهاند کاهش یافته و سطح هورمنهای
گوناگون استرس در خون نیز پایین میآید .استرس تا حدی دلیل بسیاری از بیماریهای جسمی و روحی
میباشد .بنابراین اشخاصی که از فنون مراقبه استفاده میکنند نه فقط دارای آرامش بیشتر ،بلکه کالً
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کمتر مستعد بیماری هستند .مطالعاتی که در این زمینه اجنام گرفتهاند اکثراً از این فرضیه پشتیبانی
میکنند.
دوم ،عالوه بر کاهش فشارهای جسمی ،با جتربه کردن حاالت متعالی آگاهی ،کمتر موقعیتی واقعاً
پرتنش احساس میشوند .این وضعیت از یک طرف با کاهش نزاع و خشونت که مشخصه جوامع همیار
است و از طرف دیگر کاهش چشمگیری در تهدید و تشرهای روانی به وجود میآید .اکثر تهدیدهای
روانی فقط متوجه هویت خود مشتق ما است .وقتی که هویت ما مطابق با خود ناب باشد عامل عظیمی
از فشارهای روحی و روانی حذف میشود.
سوم ،در جوامع همیار ناسالمتیهای ساخت بشر را کمتر خواهیم یافت .برخی از بیماریهای امروزه
برخاسته از راه و روشهای استثمارگر جامعه کم یار است :آلودگی هوا ،مواد سمی در آب آشامیدنی،
مواد سرطانزا در خوراک و محصوالت جتاری ،سیگار ،الکل ،شیرینی ،و خطرات شناخته شده دیگر که
فقط به خاطر سود مالی عرضه میشوند .در جامعهای که توازنش را با خود و دنیای اطرافش یافته است
اینگونه عوامل مخرب کاهش یافته و سراجنام از بین می روند میشوند.
چهارم ،میتوانیم انتظار حتوالتی در جهت سالمت کامل در علم طب داشته باشیم .جتربهی مشترک
بسیاری از اشخاصی که به پرورش درونی پرداختهاند ،نه تنها وحدت با دنیا است ،بلکه آگاهی از اثر
متقابل دل و تن میباشد .طب سالمت کامل با دیدی جامع به وضوح نشان میدهد که درمان بیماری
فقط در سطح جسمی )که اکثراً شامل روشهای طبی غربی است( و نادیده گرفنت قرینهای روحی و
روانی ناراحتی ،به عالج کامل منیاجنامد و نهایتاً مشکلی را حل منیکند.
یکی از اثرات آگاهی بیشتر ما احترام بیشتر به تن خود است .در زمان حال برخیها برای تأیید
نفس حتی با تن خود بدرفتاری میکنند :با خوردن غذای »درست« )اما اکثراً غلط( ،حتی قبول کردن
ریسک سرطان پوست برای برنزه شدن ،یا روی بردن به مشروبهای سخت برای فرار موقت از
واقعیتها .وقتی که خود مشتق دیگر بر فعالیتهایمان چیره نباشد اینگونه رفتارها دامنگستری کمتری
خواهند داشت و ما از خود بهتر مراقبت خواهیم کرد .این اساس اصلی داروی پیشگیرانه )پیشگیری از
بیماری( و جوهر سالمت کامل است .به گفته فیلسوف زیست بومشناس هنریک سکولیمووسکی:
»سالمت کامل یعنی قبول کردن مسئولیت برای دنیایی است که بومی آن هستیم و احترام به زندگی با
احترام گذاشنت به وجود خودمان است«.
استفاده گسترده از شیوههای سالمت کامل ما را به مسئولیت پذیری و شناخت بهتری از قابلیت
شفای دل که تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است رهنمون میشود .تاکنون حتقیقات اندکی در این
زمینه اجنام گرفته است .آنچه که همان اندک پژوهش نشان میدهد قابلیت درمان هر کداممان از خود،
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از یک سرماخوردگی عادی گرفته تا سرطان را نشان می دهد .هر کدام از ما میتواند ناجی و طبیب
خود باشد )در فصل  ۲۲بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت( .حال دل که این توانایی را پرورش می
دهد ،مشابه حالتی است که در مراقبه یافت میشود :حال توجهی
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فصل بیست و یکم
دنیایی همگاه143

همگاهی معیار تعادل درونیمان است،
رابطهمان با یزدان و نشانگر کامل بودن ماست.
پییرلوتین
یکی دیگر از پیامدهای عمده و جهانگیر حتول آگاهی افزایش زجنیرهی تصادفات غیرقابل توجیه و
کنجکاوانهای است که به عنوان اتفاقات همگاه شناخته شدهاند .اینگونه تصادفات و اتفاقات همگاه
میتوانند که حالت عادی و قرین طبیعی بشریتی باشد که به سوی موجودی مافوق اجتماعی در حرکت
است.
روانشناس مشهور سوئیسی کارل یونگ همگاهی را اصل پیوسنت بیعلت کائنات توصیف کرده
است .وقایع بیعلت ،رویدادهایی هستند که بینشان پیوستگی فیزیکی آشکاری وجود ندارد و هیچ
راهی نیز که امکان تأثیرگذاری بر هم داشته باشند دیده منیشود .اما چنین پدیدههایی گاهی وقتها
رابطهای با معنا و پر اهمیت برای جتربهکننده دارند .این همگاهی است :تصادفی پر معنا )از این حلاظ با
هم زمانی تفاوت دارد که فقط اتفاق دو پیش آمد بیربط در یک زمان است(.
برای مثالی از همگاهی یونگ این داستان را تعریف میکند:
یک موسیو دشامپسی بود که در بچگی در اُرلیون ،موسیو دوفرت گیبو بهش شیرینی آلو میدهد .ده
سال بعد در رستورانی در پاریس او همان شیرینی آلو را میبیند و تقاضا میکند که شیرینی را برایش سرو
کنند .اما متوجه میشود که کس دیگری همان شیرینی آلو را سفارش داده بود ــ موسیو دوفرت گیبو.
سالها بعد در یک مهمانی به موسیو دوشامپس همان شیرینی آلو تعارف میشود .در حال خوردن
شیرینی او گفت که تنها چیزی که کم است موسیو دوفرت گیبوست .در همان حلظه در خانه باز میشود
و پیرمردی در دوران آخر ناخوشی وارد اتاق میشود ــ موسیو دوفرت گیبو ،که با آدرس اشتباهی اتفاقاً سر
از آن خانه درآورده بود.
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با وجودی که عجیب به نظر میرسند اینگونه اتفاقات غیرعادی نیستند .آلن واهن در کتابش
»اتفاقات باورنکردنی« بسیاری از اینگونه حوادث را ذکر میکند .برای مثال داستان خامنی را میگوید
که پشت در قفلشدهی خانهاش گیر کرده بود و در حال جستوجوی راهی برای دخول به خانهاش بود.
در همان زمان پستچی با نامهای از بردارش از راه میرسد .در نامه کلید خانه بود که او قرض گرفته بود.
داستان مشابه دیگری از شخصی است که اشتباهاً در یکی از ایستگاههای نیویورک از قطار پیاده میشود
و به خروجی که میرسد متوجه اشتباهش میشود .او در حال برگشت به قطار بود که با همان شخصی
که قرار مالقات داشت برخورد میکند.
فراسوی اتفاق
در مورد ارزش آماری اینگونه اتفاقات میتوان بحث کرد و گفت که قابل توجه نیستند و انتظار میرود
که هرازگاهی پیش بیایند .واقعاً برای هر یک مالقات خوش یمن که برای کسی پیش آمده ،صدها یا
هزاران بار بوده که هیچ اتفاقی نیفتاده است .این استدالل با اعتباری است ،و سؤالی که میباید پاسخ
داده شود این است که آیا این اتفاقات بیش از آنکه تصادف محض باشند رخ میدهند؟ متأسفانه جمع
کردن متام آمار برای پاسخ این سؤال عمالً غیرممکن است .اما تخمین زدن احتمال وقوع اتفاقی عجیب،
چندان مشکل نیست؛ خود واهن چنین جتزیه و حتلیلهایی را در چند مورد به عمل آورده است و بعضی
وقتها احتمال برخی اتفاقات یک در تریلیون است .مشکل در ارزیابی اتفاقات غیرمنتظره و بر خالف
تصورمان است که میتوانستند رخ دهند اما ندادند.
اما دو مشخصهی خاص چنین جتربیاتی نشان میدهند که اینگونه اتفاقات بیش از تصادف محضاند
و مفاهیم با اهمیتی برای جامعهی همیار در بر دارند.
اول ،نتیجهی چنین اتفاقاتی کالً برای جتربهکننده سودمند بوده و باعث برآورده شدن خواستههای آن
زمانش بوده است .به عالوه کسی به ضرر دیگری از اینگونه اتفاقات سود منیبرد؛ غالباً هر کسی که در
اتفاقات سهمی داشته به نحوی نیازاتش را ارضاء شده مییابد .اگر اینگونه اتفاقات فقط شانسی
میبودند میتوانیم همانقدر که نتایج مثبت میبینیم ،انتظار نتایج منفی را هم داشته باشیم .اما این با
حقیقت صدق منیکند .برخی از موارد منفی ذکر شدهاند اما آنها متعارف نیستند و به نظر بعید است
که مردمان تنها متوجه اتفاقات مثبت شوند .در بیشتر موارد به نظر میرسد که محیط پشتیبانانه عمل
میکند .به جای اینکه اتفاقاتی تصادفی و کامالً شانسی باشند چنین مینماید که از طبیعتی نیک خواه
برخوردارند.
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دوم ،به نظر میرسد که حال دل شخص مستقیماً بر میزان پیش آمد چنین اتفاقاتی نفوذ دارد .این
بدان معنا نیست که اتفاقات همگاه را میتوان اراده کرد .حقیقتاً اراده کردن میتواند عمالً نتیجهای
برعکس دهد .مردی که در متروی قطار اشتباهاً از قطار پیاده شد اگر از روی قصد میخواست که چنین
مالقاتی را تنظیم کند مطمئناً موفق منیشد .کوشش کردن یک نوع عمل کردن است ،یک نوع فعالیت
که شخص سعی در اداره کردن دنیا دارد .برای جتربیات همگاه این حال ناصحیح است ،چرا که اینگونه
جتربیات در حال پذیرفنت و قبول کردن نوعی تصمیمگیری ناخودآگانه و در جریان سیر دنیا بودن رخ
میدهند تا اینکه در حال نبرد و انتزام با دنیا باشیم .به نظر میرسد که وقوع همگاهی میتواند توسط
دلی آرام و راحت تشویق شود ،حالی که مشابه حاالت مراقبه است.
بسیاری از کسانی که به نوعی از مراقبه میپردازند دریافتهاند که هر چه حال مراقبه شان عمیقتر و
واضحتر باشد ،بیشتر متوجه طرحی از اتفاقات پرمعنی میشوند .خصوصاً بعد از مراقبه درازمدت در
خلوتگاه و بازگشت به فعالیتهای عادی روزانه ،قطار اتفاقات بعید ،پرمفهوم و پشتیبان الینقطع ادامه
دارند .شکاکان میگویند که این افراد در این مواقع فقط بهتر متوجه همگاهیها هستند .اما وقتی که
اتفاقات همگاه چنان قابل توجه و حاکی از مفهومند که اثرات عظیمی بر جوانب مهم زندگی
میگذارند مشکل میتوان بدون توجه از این اتفاقات گذر

کرد144.

همگاهی و معنویت
رابطه بین همگاهی و حال دل ،اکتشاف جدیدی نیست .دو هزار و پانصد سال پیش در هند باستان ،در
اوپاندیشاد مالحظه شده است که »هنگامی که دل متین و پاک ،در آرامش است ،آنگاه هر آنچه نیاز
کنی ،آن نیاز برآورده خواهد شد«.
در دین مسیح ادعاهای مشابهی مییابیم .اسقف اعظم مشهور قرن بیستم ویلیام متپل از بریتانیا ذکر
کرده است» :وقتی که دعا میکنم اتفاقات پیش میآیند ،وقتی که دعا منیکنم پیش منیآیند «.این
مشاهده میرساند که مهم التماس و استدعا در نیایش نیست ،بلکه رسیدن به حالی روگشاده به
همگاهی در آگاهی است .در حقیقت اکثر مذاهب میآموزند که واالترین شکل نیایش تعمق معنوی
است ،سکوت دل و گشایش به سطح یگانگی آگاهی.
با افزایش تعداد مردمانی که سطح آگاهی خود را تعالی داده ،میتوانیم فرض کنیم همگاهی پدیدهای
متداول و شایعتر خواهد شد .در واقع برخی ادعا دارند که این پدیده در حال حاضر در حال وقوع است.
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برای مثال در فیندهرن) 145جامعهای متشکل شده از صد ها نفر در شمال اسکاتلند که توجه و
مترکزشان بر رشد درونی و مشغله با محبت است( اینگونه زجنیرههای اتفاقی به عنوان قسمتی از زندگی
قبول شدهاند .به راستی برخیها احساس میکنند که وقتی که وقوع اینگونه اتفاقات متوقف شود زمان
نگرانی است ،چون که آن داللتی بر ناهماهنگی درونیمان است .اگر حاالت متعالی آگاهی در سطح
اجتماعی به حقیقت بپیوندد شاید جامعهای خواهیم داشت که در آن اتفاقات پشتیبان نه تنها باعث
تعجب نشده ،بلکه به عنوان نظم طبیعی قبول خواهند شد :اجتماعی که درآن همگان سود میبرند.
بگذارید به مثال سلول در بدن باز گردیم .اجازه دهید در نظر گیریم که اگر سلول آگاه میبود
چگونه میتوانست نوعی همگاهی را جتربه کند .ممکن است متوجه شود چگونه در زمان نیاز ،خون،
اکسیژن و مواد غذایی را بهش میرساند و همزمان مواد زائد انباشته شده را با خود میبرد .این سلول
ممکن است در حیرت زجنیره غیر قابل باور اتفاقاتی باشد که او را زنده نگه میدارد و اکثر خواستههای او
را خود به خود بر میآورد .همهچیز به موقع و به خوبی پیش میرود و متام دعاهایش برآورده میشوند .او
حتی میتواند که وجود منایندهای پاسخگو ،یا خدا را تصور کند.
اما ما با دیدگاهی از کل اندام میدانیم که آنچه سلول زجنیره جالب اتفاقات احساس میکند در
حقیقت فرایند همیاری است که از کارکرد کل بدن به عنوان یک واحد زنده به وجود میآید .آن سلول
ممکن است از وجود بدن به عنوان موجود زنده آگاه نباشد ،اما از همیاری سطح باالیی که نتیجه کلیت
بدن است استفاده میبرد .به عالوه هر چه بدن سالمتر باشد سلول متوجه اتفاقات پشتیبان بیشتری
میشود.
آنچه برای ما زجنیرهای از اتفاقات جالب در سطح شخصی به نظر میرسد ممکن است ظهوری از
نظمی باالتر در سطح اجتماعی باشد ،ظهوری از موجود مافوق اجتماعی در حال پیدایش .با یکپارچگی
بیشتر بشر ،و عمل کردمان به سوی نظامی سالم و همیار میتوانیم انتظار افزایش پی در پی اتفاقات
حامد را داشته باشیم .جتربه شایع همگاهی بین سراسر جمعیت میتواند اولین نشانه عمدهی ظهور
نظامی جدید در سطح جهانی باشد.
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 ESPو معجزات
آنچه ما پدیدههای مافوقالطبیعه میخوانیم مانند تلهپاتی ،دید از راه دور ،و پیشگویی ،که ادراک حس
فوقالعاده یا  ESP146نامیده شدهاند با همگاهی رابطه دارند .با وجود تالشهای بسیار برای یافنت
توضیحی بر علّت و اثر این پدیدهها تاکنون هیچکس تعبیر راضیکنندهای ارائه نداده است .برای برخی
این دلیل کافی برای رد کردن صحت آنها است .اما برخی دیگر مانند یونگ اینها را منونههایی از
پدیدههای همگاه میبینند ،نشانهای از اصل سازماندهی فراسوی عرصه علیت فضا ــ زمانی که اکثر علم
امروزی با آن سر و کار دارد .اگر این نگرش را قبول کنیم احتمال اینکه افزایش همگاهی به افزایش
پدیدههای  ESPبه اجنامد بسیار باال است.
برای بعضیها  ESPیعنی »خواندن فکر دیگری« یا »پیشگویی اسب برنده «.گرچه چنین چیزهایی
امکان دارند ،غالباً اینها نشانهی بروز پدیدههای مافوق طبیعی نیستند .برای مثال تلهپاتی به معنای
واقعی کلمه یعنی »احساس کردن در فاصله« )تله پاتوس( ،و اینگونه جتربیات حقیقتاً احساس
میشوند .احتمال اینکه احساس کنیم دوستی بیمار است بیشتر از دریافت پیغام ذهنی واضح و ناگهانی
از آن دوست است.
ممکن است تصور شود اینگونه تواناییها ،اگر وجود داشته باشند ،فقط به عده محدودی تعلق
دارند .اما حتقیقات اخیر نشان دادهاند که همگی چنین استعدادهایی را در درون نهفته داریم .تارگ و
پوتهف ،محققانی که در زمینه تنظیم طرحهای نوارهای مغزی حتقیق کرده بودند ،در زمینه دیگری که به
عنوان دید از دور معروف شده است نیز آزمایشهایی به عمل آوردند .در یک آزمایش معمولی که دو نفر
شرکت کننده دارد ،دریافت کننده در آزمایشگاه میماند در حالی که فرستنده به مکانی ناشناخته که
تصادفی انتخاب شده است فرستاده میشود .سپس او چندی وقت صرف نگریسنت و آشنایی با محیط
خود میکند .در این زمان دریافتکننده در آزمایشگاه هر آنچه را که به ذهنش خطور میکند بر کاغذ
نقش کرده یا توضیح میدهد .پس از آن نقاشیها و توضیحات دریافتکننده توسط هیئت مستقلی
آزمایش شده و با چندی از مکانهای ممکن ،که فرستنده میتوانست سرزده باشد مقایسه میشود .تطابق
تصاویر بسیار بیش از آنچه که فقط شانسی باشد صحت داشتند.
تارگ و پوتهف در ابتدا آزمایشهایشان را با کسانی که استعداد معنوی و واسطهای پرورشیافتهای
داشتند شروع کردند ،اما بعداً دریافتند که هر کسی میتواند به همان مقدار در توصیف نشانگاه موفق
باشد .منشی دفتر که هیچ ادعایی برای استعدادهای خاص نداشت ،هم مقدار واسطه شناختهشده امتیاز
146 extra sensory perception
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آورده است .مهم خواست کلی و آمادگی برای کاوش عمیقتر ضعیفترین تصاویر و احساساتی که در
تصور نقش میبندند ،که ما اغلب آنها را به عنوان بیارزش یا بیربط نادیده میگیریم ،بوده است.
اینگونه مطالعات نشان دادند که  ESPمطمئناً گستردهتر و مکررتر از آنچه ما خبر دادیم رخ میدهند.
آزمایشات دیگر نشان میدهند که ناحیهی راست مغز که بصری و وابسته به دید است ،با اینگونه
پدیدهها سر و کار دارد تا ناحیهی چپ مغز که کارش کالمی و جتزیه و حتلیلی است .شاید متایل و مترکز
ما بر مهارتهایی که با ناحیه چپ مغز رابطه دارند ــ مانند زبان ،منطق ،و تفکر خطی ،باعث شده که
بسیاری از ما تلهپاتی و سایر اشکال  ESPرا جتربه نکنیم .در آزمایشات  ESPوقتی که تقاضا میشود
مردمان تصاویر ذهنیشان را توصیف کنند ،به جای اینکه عقاید کالمیشان را در میان گذارند ،نتایجی
دقیق و صحیحتر دریافت میشود) .مشاهده شده است که اشخاصی که در ناحیهی چپ مغز آسیب
دیدهاند غالباً در اجنام تکالیف  ESPبهتر از دیگران هستند ،شاید به این دلیل که در عملکرد ناحیهی
راست مغز دخالت کمتری میشود (.دلی باز و پذیرا ،یکی از مشخصات مغز راست ،به نظر میرسدکه
رسانای  ESPاست .مانند سایر منونه های همگاهی وادار کردن اینگونه اتفاقات بسیار دشوار است.
بنابراین اگر حالتهای متعال آگاهی به ادغام و یکپارچگی نواحی راست و چپ مغز بیاجنامد
میتوانیم گسترش وقوع پدیدههای  ESPرا انتظار داشته باشیم .این مباحثه توسط بسیاری از آموزشهای
معنوی که میگویند با باال رفنت سطح آگاهی شخص ،اینگونه استعدادها طبیعتاً پرورش مییابند،
پشتیبانی شده است.
قدرتهای فوقالعاده
اما  ESPتنها استعدادی نیست که احتمال پرورش آن در جامعه روشن معنوی بسیار باال خواهد بود .در
نوشتههای اکثر سنتهای معنوی و بسیاری از عارفان اظهار شده است که استعدادهای گوناگونی ظهور
خواهند کرد ،که برخی از آنان  ESPرا مانند مهد کودک معنوی میمنایاند.
برای مثال در روایتهای هندی از قدرتی به نام سیدهی نام برده شده که یکی از میوههای
روشنشدگی است .یوگا سوترا منت کهن هندی که شالوده فلسفه یوگیانه است ،پنجاه و دو قدرت از
تله پاتی گرفته تا دید دور ،نامرئی شدن ،شناوری در هوا ،راه رفنت بر آب ،یا در عین حال در دو مکان
بودن ،را توصیف میکند.
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آنگوتره نیکایه ،147مجموعهای از آموزشهای بودا ،قابلیتهای فوقالعادهی مشابهی را توصیف
میکند» :آن کسی که  ...پس از یگانگی بیشمار میشود  ...پدیدار شده و ناپدید میگردد ،بیمانع از
دیوارها می گذرد  ...در زمین فرو رفته و به فراز میآید ،چنان که زمین آب است .بدون فرو رفنت بر
روی آب راه میرود چنان که زمین است .پا روی پا انداخته و نشسته ،او در هوا شناور است مانند
پرندهای بال دارد «.گفته میشود نه تنها بودا از چنین قدرتهایی برخوردار بود ،بلکه صدها راهب پیرو
او نیز دارای آن بودند.
خبر اینگونه توانایی ها فقط منحصر به شرق نیست .در کتابهای آسمانی مسیحی ،نوح ،الیاس،
اشیعاء ،و مسیح ،قدرتهای مشابهی را آشکار میکنند .در مورد مسیح اینگونه قدرتها گاهی داللتی
بر پیغمبری او محسوب شده است ،اما خود او مدعی بود که اینگونه قابلیتها به همه تعلق دارد» :شما
میتوانید هر آنچه من کردم اجنام دهید و بیشتر «.وقتی که پطرس مسیح را پیاده بر آب دید که راه
میرود توانست که خود نیز چنین کند ــ تا هنگامی که ایمان خود را از دست داد.
گفته شده است که بسیاری از قدّیسان دیگر چنین معجزاتی را اجنام دادهاند .سان تراز از آویال و
یحیای مقدس صلیبی ،دو مسیحی مقدس قرون وسطیاند که بسیاری بر برخاسنتشان در هوا شهادت
دادهاند .و کاترین از سیه نا ،و جوزف از کپرتینو با تواناییهای مشابه یادآوری شدهاند .حقیقتاً اینگونه
قدرتها نتیجهی طبیعی پرورش معنوی دیده میشدند که شرط الزم کلیسای رمان کاتولیک برای
شناخت رسمی یک قدّیس بود.
علوم فیزیکی در توضیح دادن اینگونه پدیدهها ناتوان باقی مانده است؛ در اکثر موارد آنها مستقیماً
با پارادایم فعلی تناقض دارند .در نتیجه بسیاری چنین ادعاهایی را به عنوان »غیرممکن« رد کرده ،یا آنها
را منتسب به حکایت مبالغهآمیز حوادث عادی ،یا حتی خیالبافی تام میدانند .اما این واقعیت که
بسیاری از آموزهها در سراسر دنیا مکرراً وجود آنها را تصدیق کردهاند ،بدین اشاره میکند که ما نباید
آنها را کامالً معزول دانیم ،گرچه ممکن است که هنوز به ادراکشان نرسیده باشیم یا جتربهای شخصی از
آنها نداشته باشیم.
اگر چنین ادعاهایی صحیح از کار درآمدند ،امکان یافنت جامعهای از روشن شدگان که در آن همگی
چنین استعدادهایی داشته باشند بعید نیست .آیا این تصور باورنکردنی است؟ یا اصالً بعید؟ اینگونه
پدیدهها میتوانند اشارهای بر عظمت حتولی که در وقوع است داشته باشند ــ نقطهی دید یک مولکول
آب از بخار.
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اگر اینگونه استعدادها جزئی از جامعهی حتولیافتهی معنوی باشند یا نباشند ،و هر پیشرفت غیرقابل
پیشبینی دیگری هم که وقوع کند ،ما با یک سؤال روبهرو هستیم :آیا جامعهای همیار واقعاً میتواند
ظهور کند؟
به نظر میرسد که تعداد بیشماری از عالمات نشانگر پرش عظیم بشر در سیر تکاملی است ،و اگر
چنین انتقالی حقیقتاً رخ دهد ،قرنها با ما فاصله ندارد .اما غیرقابل اجتناب هم نیست .انتخاب مسیر
مطمئناً با ما است.
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فصل بیست و دوم
انتخاب آینده
کمبود زمان یکی از عمدهترین کمبودهای زمان ما است.
فرد پوالک
در سراسر این کتاب عمالً نگاهی خوشبینانه نسبت به بشر و آیندهاش برگزیدهام ،چرا؟ دلیلش بیش از
لذّت خوشبینی است و بیش از امیدم برای چنین آیندهای است .من دیدی مثبت انتخاب کردم زیرا ایمان
دارم که تصوری که از آینده در دل میپرورانیم نقشی در پدیدار شدن آن دارد .اگر صحنهای منفی از
آینده را در دل داشته باشم و دیگران را به آن تصور تشویق کنم ،کمکم آن ذهنیت را القاء کرده و راهی
برای حتقق آن هموار میکنم .در همین راستا تشویق کردن تصوری روشن از آینده میتواند که راهگشای
جهتی مثبتتر باشد.
امروزه تصور غالب از آینده کالً بدبینانه و مأیوسکننده است .اکثر مردمان احتمال فجایع را مسلم
میدانند و بیشتر اطالعاتی که از دنیا دریافت میکنیم از این تصور منفی حمایت میکنند .روزنامهها و
بولنت اخبار مشکالت و فجایع روز را با تأثیر بسیار به گوش میرسانند .گویا خبر فقط خبر فاجعه است.
جامعه با دلسرد شدن از آینده خود ،داستانهای پرعذاب بیشتری میسازد و ذهنیت افسرده و
تیرهاش را تقویت میکند .برای مثال در بررسی اخیری که از فیلمهایی که در لندن بر صحنهاند )منهای
فیلمهای جنسی( اجنام شد ،دیده شده که بیش از  ٪۸۰شامل فاجعه ،درهم فروریخنت ،یا نوعی خشونت
بودند .و تصور فروپاشی جامعه با دیدن اینگونه تصاویر در رسانههای عمومی تأکید شده و منفیت،
منفیت بیشتری میزاید.
آموزههای هندی این را در گفته ساروام –آنّام 148یا »همه چیز غذا است« خالصه کردهاند .همه
فقط شامل غذایی که میخوریم یا هوایی که استشمام میکنیم منیشود ،بلکه هرچه را که توسط
احساساتمان به درون راه میدهیم در بر میگیرد .ادراکی مخرب ،منفی ،یا مهاجم ،اثری مخرب ،منفی،
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و مهاجم بر آگاهیمان میگذارد .می توانیم که دملان را همانگونه که دنیای اطرافمان را آلوده کردهایم
بیاالییم ،و آلودگی دل مخربتر از آلودگی جسمی است.
مطالعهای که در بریتانیا اجنام گرفت و در مجله دانشمند نو ) (New Scientistانتشار یافت،
نشان داده است که دیدن اخبار پر خشونت باعث رفتار خشن و متهاجم در بچهها میشود .آنهایی که
اخبار محلی ایرلند شمالی را نگاه میکردند ،که چهار برابر اخبار ملی بی بی سی تصاویر پر خشونت را
پخش میکرد ،رفتاری بسیار خشنتر از کسانی داشتند که فقط اخبار ملی را متاشا میکردند ،و این
ربطی به محل زندگیشان در شمال ایرلند یا در بریتانیا نداشته است.
اما برخالف عقیده بسیاری از سردبیران اخبار ،مطالعهای که در مجله عصر نو New Age

 Journalدر آمریکا منتشر شد ،نشان داده است وقتی که اخبار مثبت جایگزین اخبار منفی میگردند
متاشاگران ،اخبار را همانقدر گیرا و جالب مییابند .مهمتر از همه آنها رفتار و نگرش خود را نسبت به
مردمانی که روزانه میبینند عوض کرده و دیگران را از زاویه مثبتتری میدیدند.
اما قالب ذهنی ما از جامعه اثری فراتر از نگرش و رفتار فردی دارد .فرِد پوالک ،آیندهنگری هلندی
در کتاب خود تصور آینده 149نشان داده است که تصور ما از دنیا نقشی حیاتی در شکل دادن جامعه
دارد .او مشاهده کرده است که در هر مورد شکوفایی فرهنگی ،تصوری مثبت از آینده در کار بوده
است .برای مثال او از کلیمیهایی سخن میگوید که در طی قرنها با وجود سختیها و مصیبتهایی که
متحمل شدهاند از حلاظ معنوی سالم و بیعیب ماندهاند .او میگوید که قدرت اسرائیل در تصور زنده او
از آینده است ،در قدرت پیغمبران و دگرگون گران و انتظاری سوزان از آینده .وقتی که تصورات از آینده
ضعیف و بیمحتوا باشند ،فرهنگ پوسیده شده و فرو میریزد ،مانند سقوط امپراطوری رم.
پوالک همچنین تشخیص داده است که قوت بالقوه یک جامعه در نیرو و توانایی تصور او از آینده
است .این تصورات مانند فشارسنجی نشانگر قدرت بالقوه صعود یا سقوط یک فرهنگ هستند .رابطه
صمیمی بین تصور از آینده و خودِ آینده ،پیش گویی مسیر حرکت یک فرهنگ را ممکن میسازد .او
نتیجه گرفت که »تفکر و تصور بیباک وجسورانه شرط الزم برای حتوالت مؤثر اجتماعی است«.
تصاویر شفابخش
تصاویری که در دل داریم تأثیر عمیقی بر جسم و جامنان میگذارند و نقشی حیاتی در شفا دادن دارند.
اخیراً حتقیقات بسیاری در این زمینه در نقش تصاویر ذهنی در عالج سرطان اجنام شده است .ممکن است
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این حتقیقات ما را به عالج سرطان جهانی راهنما شوند و در اینجا مختصراً برخی از آنها را بررسی
میکنیم.
نوع برخورد جوامع غربی با سرطان کالً منفی است :آن مرضی است کشنده ،همه جاگیر ،و به
سختی درمان شونده .طرز فکرمان اینقدر منفی است که در برخی قشرها از جامعه ذکر کردن این موضوع
یا اعتراف کردن ابتال به این بیماری کالً قدغن است .برای بیمار این تصور منفی با پیشبینی مدت
احتمال زنده ماندنش بدتر میشود .اگر به او گفته شود که فقط شش ماه زنده میماند ،و این با اعتبار
دکترها پشتیبانی شود ،بیمار غالباً به پیشگوییهای آنان حتقق میبخشد ــ واقعیتی که حکیمان جادوگر
استرالیایی به خوبی میشناختند.
در عین حال موارد تثبیت شده بسیاری از شفای خود به خود وجود دارند که شخص مبتال به سرطان
به خودی خود ،با وجود پیشگویی منفی بهبود مییابد .در شمارهای از اینگونه موارد بهبودی دراماتیک
مشخص بوده که به دلیلی ــ شاید جتربهای عمیق و معنوی ــ یا عاشق شدن ــ شخص کامالً نگرش خود را
در مورد زندگی تغییر داده و اراده محکمی برای زنده ماندن باز یافته است .کالً هر چه چشمانداز
زندگی مثبتتر باشد احتمال شفای خود به خود بیشتر میشود.
قدرت شفادهندهی دل توسط چندی از متخصصان سرطان در دست مطالعه است .ایشان دریافتهاند
که بسیاری از بدخیمیها واکنشی مثبت به تصاویر ذهنی نشان میدهند .دو پیشگام در این زمینه کارل
واِستفانی سیمنتون 150هستند که در داالس تگزاس مشغول به کارند .آنها متوجه شدند که اگر
بیماری در حال استراحت عمیق ،سلولهای سفید خون خود را تصور کند که در اطراف سلولهای
سرطانی ازدحام کرده و آنها را حتلیل داده و به همراهشان می برند ،اغلب سلولهای بدخیم از رشد
دست برداشته و شروع به حل شدن میکنند .در بسیاری موارد سلولهای بد خیم به کلی ناپدید شدند.
آنها متوجه شدند که هر چه تصاویر پرامیدتر و پر قدرتتر باشند ،نتیجهی بهتری میگیرند .برای
مثال اگر بیماری سلولهای سرطانی را مثل تنه چوبی ببیند که مسیر رودخانه را گرفته است و فقط یک
مرد به آن حمله میکند ــ تنها یک سلول سفید خون  -این تصویر امید کمی از موفقیت میرساند و
مؤثر نخواهد بود .اما اگر سلولهای سفید خون ،مانند قهرمانهای بیشماری تصور شوند که سوار بر
اسب و به تاخت در سرزمین به سوی دشمن ،که بسیار کوچکتر و کندتر از آنهااند ،حمله میآوردند ــ
این تصویر اثری پرقدرت خواهد داشت .خوشبینی ،ظاهراً حیاتی است.
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از بسیاری جهات بشر مانند سرطان بدخیم بر کرهی زمین رفتار میکند .پیش از این ذکر شد که هم
رفتار ما و هم ریشهی علت گرایش ما به آسیبرسانی ،تشابهات نزدیکی با سرطان در بدن دارند .شاید
بتوان برخی از قواعدی که در حتقیقات سیمنتون به کار گرفته شده را برای درمان سرطان جهانی به کار
برد.
به نظر میرسد که دو عنصر کلیدی در روش آنها موجود است :اول ،دلی آرام و نزدیکِ حال
مراقبه .دوم ،تصویری مشخص از نتیجه دخلواه .یکی از اثرات آرامش ،افزایش هماهنگی فعالیتهای
مغزی است ،یعنی جرقههای بین سلولهای مغزی همگامتر میشوند .چه چیز میتواند همگامی مشابهی
در سلسله اعصاب جهانی ایجاد کند؟ همانگونه که پیش از این مشاهده کردیم گردهمآیی مردمان در
مراقبه و میزان شدن با خودجهانی میتواند اثراتی مشابه ایجاد کند.
اثر پیوند یک میلیون نفر در سراسر دنیا در مراقبهای هم زمان ،و تصور افزایش تعداد نهنگها و
نگهداریشان توسط انسانها به جای کُشت و کشتارشان ،در عمق مراقبه چه خواهد بود؟ یا تصور
دیگری ،مثل جتسم کردن توافق صلحآمیز بین قشرهایی در نزاع بیناملللی و دیدن راه حلی رضایتبخش
برای همگان؟ آیا امکان دارد که به همگامی جمعی برسیم؟ آیا به آخر داستان کشتار نهنگها ،یا به حل
و فصل نزاعی کهن میتوانیم رسید؟
مطمئناً در حال حاضر پاسخ این سؤاالت مشخص نیست .آنانی که اینگونه تصورات جمعی را
امتحان کردهاند از نتایج مثبت آن سخن میگویند .اما با فقدان مطالعات مجهز در این زمینه ،شکاکان
حق دارند ادعا کنند که چنین نتایجی میتوانند فقط تصادفی باشند.
میتوان استدالل کرد که در زمان حال فقط میتوانیم انتظار نتایجی حاشیهای داشته باشیم .اول ،هنوز
»جبرآگاهی کهنه« در ذهنیت جمعی در نبرد است .دوم ،اینگونه آزمایشات تاکنون انبوهی از مردمان را
دربرنگرفته است ،و تصوراتی که به کار گرفته شدهاند چندان مشخص نبودهاند .سوم ،فنون مراقبه
استفاده شده هنوز ارتباط با سطح جهانیتر از آگاهی را برقرار نکرده است.
فقط فکر کردن در مورد حل شدن غدهای بدخیم ،به قدرت مراقبه با تصاویر مشخصی که منایانگر
نبرد سلولهای سفید خون و از بین بردن سلولهای بدخیماند نخواهد بود .همانطور فقط نشسنت
عدهای در یک زمان و تصور کردن صلح جهانی ــ هر چند که عملی ارزشمند باشد ــ به اندازه استفادهی
درست از فنونی که حال خاصی از آگاهی و تصاویر مشخص ذهنی را برای نتایج مورد نظر ایجاد کند،
کارایی نخواهد داشت .با جا افتادن فنون معنوی به عنوان ناحیه پر حاصلی از پژوهشهای علمی
میتوانیم حال دقیق آگاهی و تصاویر مشخصی که اینگونه کوششها را به ثمر میرساند ،کشف کرده و
از آنها بهره بریم.
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این عقیده برای برخی ها ممکن است که خیلی خارج از گود به نظر آید و فقط زمان میتواند امکان
عملی شدنشان را نشان دهد .اما اگر چنین راه هایی واقعاً اثرات عمدهای بر آگاهیمان بگذارند،
میتوانند که برای التیام سیارهی ما در کنار مراقبه ابزار قدرمتندی باشند .حقیقتاً اینگونه مترینات و
استفاده از فنون دل میتوانند از قدرمتندترین عوامل حتول که تا کنون در اختیار بشر بوده است باشند.
امتحان تکاملی ما
داشنت تصویری مثبت از آینده در دل به معنای خوشبینی ساده و خام و به نظاره نشسنت و امیدوار بودن
که همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت ،نیست .بشر حقیقتاً در بحرانی حاد قرار گرفته و هیچ قانونی در
طبیعت وجود ندارد که بگوید ما لزوماً به بقا ادامه خواهیم داد.
حتی اگر حتوالتی که در اینجا ذکر شده را جتربه کنیم ،مشکالت
کنونی مطمئناً پیوسته وخیمتر میشوند .ممکن است که ما در
بیثباتی عظیم جهانی فرو رویم تا سطح جدیدی از یکپارچگی
سراجنام ظهور کند.
از دیدگاه تئوری نظامهای پراکنده این بحرانها عوامل حتریکی
هستند که انسانیت را به سوی سطح جدیدی از تکامل سوق
میدهند .اگر بشر موفق شود با بحرانها کنار آید میتواند به سطح باالتری از سازماندهی فرا رسد .اما
اگر بخاطر شدّت بیش از حد بحرانها نتواند که خود را وفق دهد ،جامعه میتواند کالً از هم فروپاشد و
کامالً ویران شود.
قبل از اینکه سطح آگاهی ما برای حتول الزم به اندازه کافی تعالی یابد ،هرگونه مصیبتی میتواند بر
سرمان فرود آید .حتی اگر بتوانیم از فاجعههای پر هیبت برهیم ،صحنههای ناخوشآیند دیگری میتواند
در انتظارمان باشند :افزایش تروریسم ،جنایت ،خشونتهای شخصی ،و جنگ ملتها که آزمندانه بر
معدنهای حتلیلرفته چنگ میاندازند )جنگی که شروع شده است( ،فروپاشی اقتصادی که گرسنگان
بیمکان را در جستوجوی غذا از شهرها بیرون میراند ،و رشد آوارهخانهها در متام اقلیمها .یا به جای این
صحنهها امکان دارد راه خود را در مسیر کنونی ادامه دهیم و سعی کنیم مشکالت امروزه را با همان
راههای نیمهموفقی که تاکنون امتحان کردهایم حل کنیم .ممکن است که جامعه بشری از هم نپاشد ،اما
به سطح جدیدی از ادغام وجود مافوق اجتماعی نیز نرسد.
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اگر به انتقال حال تکاملی دست نیابیم ،ممکن است تا هزاران سال دیگر بدین آستانه نرسیم ،یا نوع
بشر هرگز این جهش را جتربه نکند .اگر خودمان را کامالً منهدم کنیم ،میلیونها سال برای پیدایش
موجود دیگری با تواناییهای ما زمان خواهد برد .یا چنین حتولی هرگز در این سیاره پدیدار نخواهد شد.
اما در کهکشان ما سیارات بیشمار دیگری هستند و کهکشانهای بیشماری در کائنات .چه ما تکامل
بیابیم ،یا نیابیم ،کیهان به تکامل خود به سوی سطحهای عالیتر از ادغام و درهمتافتگی ادامه خواهد
داد.
اما اگر بشر موفق شود که مشکالت گوناگون و نزاعهای خود را به گونهای حل کند ،قابلیت
سازگاری خود را ثابت خواهد کرد .از این جنبه بحرانهای ما نه تنها محرک تکاملی ،بلکه امتحان
تکاملی ما هستند که سازگاری و زیست پذیری نظام ما را آزمایش میکنند .در حقیقت بحرانهای در
حال رشد بشریت را میتوان در این نور دید :ما به امتحان نهایی خود برای قابلیت زیسنت و ادامه تکامل
رسیدهایم.
آزمون هوش کیهانی
این امتحانی مادی نیست .بلکه امتحانی از هوش حقیقی ما است ،و ارزیابی بشر از حلاظ روحی و روانی
و شناخت شایستگی ما برای ادامه ی زندگی در این سیاره میباشد .این امتحان تشخیص قابلیت ما برای
تغییر روابطمان در سطحی اساسی با دیگران و با محیطمان است .آیا میتوانیم با همنوایی و توافق به
جای نزاع و ستیزه با هم کنار آییم؟ آیا میتوانیم توازنی بین قرنها از پیشرفت مادی با رشد درونی
بیافرینیم؟ آیا میتوانیم عطفی با سطح وحدتی که از طریق نظری با آن آشناییم )و شاید در چند حلظه
استثنایی و جادویی عمالً جتربه کرده باشیم( به وجود آوریم؟
این آزمون تکاملی مدت زمان محدودی دارد .ما تا ابد برای آزمایش و امتحان شدن مهلت نداریم.
ما که زنده گان امروز هستیم میباید به این سؤاالت پاسخ دهیم.
مسئولیت قبول شدن یا رفوزگی در امتحان با ما است .اگر پیروز شویم میتوانیم وارد مرحلهی
بعدی سیر تکاملیمان شویم ،یعنی ادغاممان در موجودی یگانه .اگر شکست خوریم به احتمال قوی به
عنوان راه کور تکاملی طرد میشویم ،آزمایشی که به هر دلیلی موفق نبود .بدون توجه به نزدیکی ما به
مرحلهی انتقال ،بشریت خود به خود سقط میشود .اگر چنین شود ما اولین موجودی نخواهیم بود که به
خاطر ناسازگاریمان منقرض و معدوم گشتهایم.
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اما اگر موفق نشویم طبیعت با دید کیهانیاش زیاد آشفته نخواهد شد .او با هر علفی که زیر پا خرد
شود ،یا هر سلولی که میمیرد ،یا هر بذری که جوانه منیزند ،ناامید منیشود .بهراستی اگر بشریت از
زیست سقط شود ،به دلیلی خواهد بود و برای گایا میتواند به اندازهی موفقیت ما در امتحان مرغوب
باشد.
اما وظیفهی ماندگاری بشریت با ما است ــ با هر یک از ما .بر خالف سایر موجودات انسان میتواند
که آینده را پیشبینی کرده و آگاهانه انتخاب کند .ما میتوانیم عمالً سرنوشت خود را تغییر دهیم .برای
نخستین بار در متام تاریخ تکامل ،مسئولیت ادامهی آشکاری تکامل بر دوش مواد تکاملی نهاده شده
است .ما دیگر شاهدان غیر فعال نیستیم بلکه میتوانیم فعاالنه آینده را شکل دهیم .چه خوش داشته
باشیم یا نه ،ما اکنون نگهبانان فرایند تکاملی بر زمین هستیم .آینده تکامل زمین در دست ما ــ یا
درستتر بگویم ،در دل ما است .می باید برای این گذر انتخاب کنیم.
آیا میتوانیم به موقع انتخاب کنیم؟
هیچکس منیداند ،اما تا زمانی که دریچه تکاملی به رویمان گشوده است و تا زمانی که ضربان
تکاملی در ما میتپد بگذارید که به دنبال آن تپش برویم .این ضرورتی کیهانی است.
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فصل بیست و سوم
فراسوی گایا
رهرو در سرزمینی کوهستانی گم شده در مه ،و کورمال کورمال از صخرهای به صخرهی دیگر میرود.
ناگهان از ابرها خارج شده و خود را بر لبهی پرتگاهی مییابد .در پایین او درهها و تپهها ،دشتها و
رودخانهها و شهرهای پیچیده ،و دریا با متام جزیرههایش ،و باالی سر خورشید را میبیند .من هم در
حلظهی عالی جتربیات کیهانیام از مه محدودیتهایم برخاستم تا با کیهان در کیهان ،و خودِ نور که نه
تنها روشن میکند ،بلکه به همگان زندگی میبخشد رویاروی شوم.
ستاره ساز
االف ستاپلدُن
اگر بشر بتواند به موجود مافوق اجتماعی سالم و یکپارچه تکامل یابد ،این حتول میتواند نشانگر بلوغ و
بیداری سلسلهی عصبی جهانی باشد .گایا میتواند که به چیزی برابر آگاهی خود ــ بازتابانه برسد و
سطحی جدید از تکامل ــ یا میدان گایا میتواند ظهور کند .گایا میتواند تبدیل به موجودی آگاه ،با
تفکر و احساسات شود ــ موجودی در سطح جدیدی از تکامل با تواناهایی که خارج از تصور ما است.
و اگر او بیدار شود چه خواهد یافت؟
اوّل ،او از فضای اطراف خود ،از منظومهی شمسی آگاه میشود .او به مطالعهی فضای
اطراف خود ،خورشید زندگیساز ،سیارات دیگر و ماههایشان میپردازد و برای یافنت اثری از زندگی به
آنها سر میکشد .و حقیقتاً او اینگونه پژوهشها را آغاز کرده است.
در طی دو دههی گذشته ،سلسهی عصبی گایا شروع به حس کردن فضای اطراف خود کرده
است .ده هزار ماهواره در مدارهای گوناگون نصب شدهاند و ماشینهای کاوشگر نگاهی نزدیکتر بر
سیارات دیگر انداختهاند .ماشینهای کاوشگر دیگر به اخترکها ،شهابها ،خورشید یا حتی خارج از
منظومهی شمسی فرستاده شدهاند تا اطالعات از فضای خارج و فراسوی آن را به ما برسانند .اگر از دور
بنگریم به نظر میرسد که زمین رشتهی اعصاب خود را در منظومهی شمسی رشد میدهد و محیط اطراف
خود را با شاخکهایش ملس میکند.
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اکنون او دریافته که منظومهی شمسی ما بیش از خورشید و  ۹سیارهی شناخته شده است .حد کم
سی و هشت ماه دیگر در اطراف سیارات درگردشند و هزاران اخترک بین سیارات وجود دارند.
میلیونها شهاب در اطراف خورشید در مدار خود میچرخند ،مدار برخی از آنان چنان بزرگ است که تا
نیمه راه ستارهی مجاور میرسد.
عالوه بر شهابها ،ماهها و اخترکها ،باد شمسی مانند رودخانهای از اجزاء بار دار از سوی
خورشید میوزد و به اقصی نقاط فضا روان است .امواج رادیویی VHFو تلویزیونی ما از پنجاه سال
گذشته به اعماق فضا ساطع میشوند .موجهای صادرشدهی گایا که با سرعت نور در حرکتند ،از هزاران
ستارهی اطراف ما نیز عبور کردهاند.
اگر بتوانیم مدار شهابها ،بادهای شمسی و موجهای رادیویی که مدام در حال گسترشند را
مشاهده کنیم ،میتوانیم منطومهی شمسیمان را نه فقط به عنوان مجموعهای منزوی از پیکر سیارات که
در گرد خورشید در حرکتند ،بلکه به عنوان فلکی با نفوذ ،پیچیده ،و عظیم که عمیقاً در دل
مجموعههای دیگر شمسی جای دارد ،دریابیم.
از گایا تا کهکشان
حتقیقاتی که سیارهی ما تا کنون اجنام داده است نشان میدهد که در منظومهی شمسی ما کمتر اثری از
زندگی در نقاط دیگر آن یافت میشود و مطمئناً اثری از نظامهای پیشرفتهی زیستی که اجازهی ظهور
سایر گایاها را بدهد وجود ندارد .امّا منظومههای خورشیدی دیگر چه؟ با ادامهی حتقیقات و
جستوجو در فراسوی منظومهی شمسی ما آیا موجودات خودآگاه دیگری را خواهیم یافت که در
جستوجوی متاس باشند؟ پاسخ این سؤال میتواند مثبت باشد.
در مقایسه با کهکشان ،منظومهی شمسی ما نقطهی خردی بیش نیست .اگر تصور کنیم که
آمریکای شمالی اندازهی کهکشان ما باشد ،کرهی زمین نقطهای بیش از یک ده هزارم یک اینچ نیست و
مدار آن اندازهی سر سوزنی است .خورشید ما کوچکترین ذرّهایست که با چشم خلت در مرکز سر
سوزن دیده میشود و متام منظومهی شمسی ما اندازهی سیبی است که در جایی در شمال آمریکا پنهان
شده است.
بنابر محاسبات جاری در کهکشان ما یک صد میلیارد ) (۱۰۱۱ستاره وجود دارد .در صد باالیی از
آنها سیّارههای گردان خود را دارند .مشاهدات جنومی از هفده ستارهی نزدیک به خورشید نشان دادهاند
که حدِ اقل چهار ستاره دارای عالماتی از سیارات ضمیمه شده هستند .به عالوه صحنهسازی کامپیوتری
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از شکل گرفنت ستارهها نشان میدهد که ابرهای گازی که در اطراف ستارهی نوزاد وجود دارند به احتمال
قوی به نظامهای سیارهای متراکم تبدیل میشوند .ساختار این نظامها بسیار شبیه منطومهی شمسی
خودمان است ،سیارات سنگی ،مانند زمین نزدیکتر به خورشید و سیارات بزرگ و سردتر مانند
مشتری ،دورتر از خورشید .تخمین زده میشود که فقط در کهکشان ما نزدیک به  ۱۰۱۰ستاره با
سیّاراتی که قادر به نگهداری حیات ،بدانگونه که ما میشناسیم وجود دارند.
چه مقدار سیّاره از بین این سیّارات به جان و حیات میرسند؟ شاید اکثرشان .تا جایی که در مورد زمین
میدانیم ،هنگامی که موقعیت برای ظهور زندگی آماده شد ،حیات به سرعت طلوع کرد ،آنگونه که
پدیدهای غیرقابل اجتناب بود .به عالوه گرایش سیّاره در فراهم ساخنت مناسبترین موقعیت برای زندگی
میرساند که با پا گرفنت حیات در سیّاره احتمال نابودی آن کمتر است .اگر این روالی فراگیر در متام
کهکشان باشد ،میتوانیم انتظار ظهور و تکامل حیات در هر سیارهای که توان پشتیبانی زندگی را داشته
باشند داشته باشیم .حیات در هر سیّاره توسط نظام گایایی خود سیّاره محافظت و پرورش داده میشود.
بنابراین شمارهی گایاهای بالقوه در کهکشان ما در ردهی ده میلیارد است.
همانگونه که پیش از این مشاهده کردیم ،به نظر میرسد که ده میلیارد تعداد واحدهای
الزمه برای ظهور سطح جدیدی از تکامل است .آیا امکان دارد که ده میلیارد سیارهی بیدار شده در
کهکشان ما فراخوان ظهور نظامی فرا کهکشانی باشد که سلولهایش هر کدام سیارهای بیدار شده است؟
اگر مالکهایی که برای ظهور موجود مافوق اجتماعی مورد نیاز است ،در مورد سیارات
بیدار شده بکار بریم ،میبینیم که تنها ده میلیارد گایا که در سراسر کهکشان پراکندهاند به خودی خود
موجودی مافوق کهکشانی منیسازند .بلکه ارتباطاتی گسترده و روابطی درهمتافته بین گایاهای
کهکشان ،مشابه سازماندهی و فعل و انفعاالتی که در مغز انسان یافت میشود مورد نیاز است.

211

تصویر  :۱۵نظام عصبی در حال رشد گایا که محیط اطراف خود را توسط کاوشهای انسانی احساس
میکند) .تصویر به مقیاس نیست(.
گایاهای گوناگون چگونه میتوانند با هم رابطه داشته باشند؟ سفر بین سیّارات بیش از حد آهسته می
باشد؛ تنها یک گذر از این سو به سوی دیگر کهکشان میلیونها سال وقت خواهد گرفت .ارتباطات
الکترومغناطیسی ،یا نوری ،یا رادیویی ،اشعههای ماوراء قرمز ،یا اشعات ایکس بسیار سریعتر خواهند
بود .امّا حتی با سرعت نور هم برای رسیدن پیامی از یک سر کهکشان به سر دیگر آن هزاران سال زمان
خواهد برد .گرچه در زندگی گایا این زمان دقیقهای بیش نیست ،برای ظهور شبکهی ارتباطاتی
درهمتافته بسیار آهسته است .شاید انواع و اقسام گوناگون ارتباطات فکری یا  ESPمحدود به سرعت
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نور نباشند؟ اگر چنین باشد ارتباطاتی سریعتر و پرتافتهتر میتوانند توسعه یابند .به عالوه راه و روشهایی
که مشخصهی میدان گایااند به وجود خواهند آمد که ما در حال حاضر منیتوانیم تصورشان را بکنیم .و
این نوآوریها به ارتباطات بین سیارهای کمک خواهند کرد.
در هر حال اگر گایاهای کهکشان ما بتوانند با هم رابطه ایجاد کرده و رفت و آمد داشته باشند،
زمانی خواهد رسید ،شاید میلیونها سال از کنون ،که ارتباطات بین سیّارهای به حدّی از همیاری و
همتافتگی رسیده که  ۱۰میلیارد سیارهی بیدار شده در کهکشان ما به یکپارچگی نظامی واحد برسند.
ممکن است در آن زمان حتی منظومهی شمسی ما دیگر وجود نداشته باشد .ستارگان کهکشان مانند
سلولهای بدن موجودی زنده به وجود میآیند و از بین میروند .حتی اگر سیارهی ما ،گایا هنوز در
عرصهی حیات باشد ممکن است انسانیت تا حد غیرقابل شناختی تکامل یافته باشد ،یا شاید انواع
جدیدی از حیات ظهور کرده و نقش بشریت را گرفته باشند.
هر زمان که این حتول رخ دهد ،گام بعدی تکامل نشاندهندهی انتقال حالت به موجودی مافوق
کهکشانی است .در این هنگام کهکشان ما تبدیل به موجودی همتراز آگاه خواهد شد .با این گام سطح
ششم تکامل ظهور خواهد کرد ،سطحی که همانقدر با میدان گایا تفاوت دارد که گایای بیدار با آگاهی
انفرادی انسانی ،و آگاهی انسانی با حیات ،و حیات با مواد بیجان متفاوتند.
دورهای کامل
ما اندازهی منظومهی شمسی در این کهکشان را به سیبی درقارهی شمالی آمریکا تشبیه کردیم .امّا
کهکشان ما خود نظامی بسیار خُرد و کوچک در متام گیتی است .خود سیبی است گم شده در قارهای
دیگر .ابعاد گیتی چنان عظیماند که تصور کردن عظمت آن و خردی کهکشان ما غیرممکن به نظر می-
رسد.
اگر در شبی روشن به آسمان پر ستاره بنگریم ،هر نقطهی نور در آسمان به غیر از یک یا دو استثناء
ستارهای در کهکشان ما است .ما کمتر از یک میلیاردم کیهان را میتوانیم ببینیم .وقتی که با تلسکوپی
قوی به فضا چشم دوزیم ،میبینیم که نواحی تاریک بین ستارهها پر از نقطههای نورند .و هر کدام از این
نقاط یک ستاره نیست ،بلکه یک کهکشان است .و آنها فقط کهکشانهایی هستند که به دید ما
میرسند.
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منجمان با نگرشی به طرح توزیع کهکشانها دریافتهاند که آنها به گونهای نامنظم در سراسر فضا
پخش نشدهاند ،بلکه در خوشههایی دور هم نظم گرفتهاند .برخی از خوشهها کوچکترند و از  ۱۰تا
 ۲۰کهکشان تشکیل شدهاند ،برخی دیگر میتوانند شامل هزار کهکشان باشند.
کهکشان ما قسمتی از خوشهی کوچکی است که بیست و هفت عضو شناخته شده دارد .در
اطراف خوشهی محلی ما خوشههای مشابهی از کهکشانهای دیگر وجود دارند .در میانهی اینها
خوشهی بسیار عظیمتری وجود دارد به نام خوشهی سنبله 151که دارای هزاران کهکشان است .اگر از
فاصلهای دور در فضا به خوشههای محلی خود بنگریم ،به نظر میرسد که ما جزوی از ابری عظیم از
خوشههای کهکشانی هستیم که در اطراف خوشهی مرکزی سنبله شکل گرفتهایم .متام این نظامات اَبَر
خوشهی سنبله نامیده شدهاند .با نگاهی به سراسر فضا ،منجمان ،کیهان را پر از اَبَرخوشههایی مییابند
که هر کدام شامل هزاران هزار کهکشان است.
اگر یک کهکشان را به امتی تشبیه کنیم ،پس آنچه ستارهشناسان در فضا میبینند ،یاد آور شکل
گرفنت مولکولها با گردهمآیی امتها است ،و ساخته شدن ماکرومولکولها از امتهای سادهتر .اگر هزاران
ماکرومولکول بتوانند یک سلول زنده بسازند ،آیا اَبَر خوشههای بیشمار میتوانند گرد هم آمده تا واحدی
منظم و زنده بسازند؟ آیا کیهان به طور کل میتواند تبدیل به یک واحد زنده شود؟
هنگامی که در ابتدای سفرمان در این کتاب به امکان زنده بودن سیارهمان نگاهی افکندیم ،به
تعدادی از پدیدههای عجیب برخوردیم که اتفاقاً بهترین موقعیت برای تکامل زندگی را به وجود
آوردند .آنها یا یک سری رویدادهای بسیار خوشیمن بودند یا سیارهی ما به گونهای با هدف بهترین
موقعیت برای زندگی را فراهم میکرده است .فیزیکدانان در حال حاضر در حال اکتشاف اتفاقاتی
عجیب و مشابه در سراسر کیهان هستند.
به دالیلی ناشناخته در هنگام انفجار عظیم تعداد بیشتری از الکترونها تا پُزیتُرن )نیروی مخالف
الکترون( به وجود آمدند .از آجنایی که الکترونها و پزیترونها به هنگام برخورد همدیگر را نابود می-
کنند ،بعد از این باطلسازیها چند الکترون باقی ماند .الکترونهای باقی مانده پایهی متام مواد کیهان
شدند .اگر تعداد الکترونها و پازیترونهای اولیه برابر میبودند ،ما نه کهکشانی داشتیم ،نه ستارهای ،نه
سیارهای ،نه حتی هوایی.
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اگر سرعت انبساط کیهان اولیه اندکی متفاوت بود جهان ما چیز دیگری میشد .یک تار مو آهستهتر
و کهکشان ها به سرعت در خود فرو میریختند تا به حفرهی سیاهی تبدیل میشد .یک پرده تندتر و
کهکشانها هرگز منیتوانستند متراکم شوند.
اگر ساختار ظریف و ثابت فیزیک هستهای حتی به مقدار بسیار جزئی متفاوت میبود ،سرعت تبدیل
شدن هیدرژن به هلیوم تغییر بسیار میکرد .اگر سرعتش اندکی آهستهتر بود هیدرژن کیهان را فرا
میگرفت ،اندکی سریعتر و هلیوم جهانگیر میشد .در هر صورت ستارگان و دنیایی که ما میشناسیم به
وجود منی آمدند.
اگر نسبت وزن الکترون و پُروتونها حتی یک در صد متفاوت میبود شکل گرفنت مولکولهای
پیچیده غیرممکن میبود.
اگر قوّهی نیروهای هستهای که اجزاء امتی را نگه میدارد حتی دو در صد تغییر میکرد ،هیچ عنصر
سنگینی شکل منیگرفت و هیچ پایهای برای زندگی وجود منیداشت.
اگر نیروی جاذبه یک ذرّه بیشتر میبود ،درون ستارهها هیچ تبادل گرمایی به وجود منیآمد ،هیچ
بیثباتی حرارتی که به انفجارهای ابر نواختر 152به اجنامد وجود منیداشت ،هیچ عنصر سنگینی در فضا
پخش منیشد و ماده به هیچ وجه به اشکال پیچیدهتر تکامل منییافت.
اگر فقط یکی از این عوامل متفاوت میبود ،کیهان بدانگونه که ما میشناسیم به وجود منیآمد .آیا متام
این پدیدهها فقط نتیجهی یکسری خوششانسی است؟ یا امکان دارد که متام کیهان ،مانند گایا به
گونهای سازمانیافته باشد تا نظامهای زنده بتوانند ظهور کنند؟ و اگر چنین باشد آیا متام کیهان به سوی
وجودی واحد در تکامل است؟
اگر در طی هزاران میلیون سال ،ده میلیارد کهکشان در کیهان نه تنها به موجودی مافوق کهکشانی
تکامل یافته ،بلکه با هم ارتباطاتی برقرار کرده و شروع به رد و بدل کردن اطالعات کنند ،ممکن است که
صحنهی نهایی تکامل فرا رسد :وجودی دامنگستر ،اصل کلی جهانروا .سطح هفتم تکامل میتواند در
آن هنگام ظهور کند ،سطحی که میتوانیم »براهمان« بخوانیم ،بیانی هندی به معنای متامیت کیهان در
شکل ظاهری و باطنیاش.
اگر این مرحلهی نهایی تکامل باشد ،دورهی تکاملی دایرهای کامل خواهد بود .آغاز شده از احتادی
از انرژی خالص ،کیهان از راه ماده تکامل یافته ،به حیات و آگاهی رسیده ،از تکامل گایاها و
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کهکشانها گذر کرده تا به احتادی نهایی در براهمان برسد .از وحدتی جداییناپذیر ،تا تنوعاتی
چندینگانه ،تا یکپارچگی و وحدتی کامل .از براهمان تا براهمان.
و سپس؟
کیهان میتواند در انفجاری عظیم در خود فرو رود .آیا این پایان داستان خواهد بود؟ یا فقط امتام یک
دوره از زندگی کیهان؟
شاید انفجار عظیم دیگر و زجنیرهی طویل دیگری از تکامل به دنبال آید؟ شاید در کیهان بعدی
تغییرات جزئی در ساختار مادی آن به وجود آید تا جهانی اندکی متفاوت تکامل یابد .هر دورهای
آزمایشی نو و بهبودی مختصر از دورهی قبلی میتواند باشد ــ تکاملی از خودِ دورهی تکامل .اگر چنین
باشد ،براهمان در هر دورهی نو به دنیا میآید ،و هر بار موجودی کاملتر میشود .و هدف نهایی کیهان
میتواند روشنشدگی براهمان یا کیهانی کامل باشد.
در یگانگی نهایی ممکن است زمانی که اُالف ستپلدُن در کتاب خود »ستارهساز« دیده است
فرارسد:
این موجود نهایی  ...که در درونِ بافت طبیعی خود عصارهی متامی پیشینیان را در بر دارد و
بسیار بیش از آن در کنار .او مانند آخرین آهنگ یک سمفنی است که بارِ متام موسیقی را در
دل دارد و بسیار بیش از آن در کنار....
و ستارهساز ،آن نیروی تاریک و هوش روشن ،در عشق ویژهی این موجود کامیابی
خواستههای خود را یافت .و در خوشی متقابل ستارهساز و کیهان نهایی عجیبترین چیزها،
روح ناب زاده شد .در او متام زمانها و متام موجودات زندهاند.
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مطالعات بیشتر:
این لیست کتابهایی است که در این کتاب ذکر شده یا موضوع کتاب را تکمیل کردهاند و یا
کتابهایی هستند که به من یاری و الهام دادهاند .هر یک از این کتابها را برای مطالعات بیشتر
پیشنهاد میکنم.
BARROW, JOHN D. and FRANK J. TIPLER. The Anthropic Cosmological
.Principle. Oxford: Clarendon Press, 1986

اگر کتابهایی پر از فرمولهای ریاضی را دوست منیدارید ،این کتاب برایتان مناسب نیست .امّا اگر
میتوانید با فرمولهای ریاضی کنار آیید ،این کتاب یکی از کاملترین کارها روی فرضیه »طرح کیهانی«
است.
.BENTOV, ITZHAK. Stalking the Wild Pendulum. New York: Dutton, 1977

نگاهی خالق و جامع بر آگاهی انسان و کیهان .با استفاده از هُلُگرافی ،کوانتوم فیزیک ،و مراقبهی
متعالی .جالب و بیدارکننده.
BOULDING, KENNETH. The Meaning of the Twentieth Century. New York:
.Harper and Row, 1965

نگرش و جتزیه و حتلیل یک اقتصاد دان از »انتقال عظیم« به جامعهای فراصنعتی و معنای تکاملی آن.
BROWN, MARK. The Dinosaur Strain. Shaftesbury, England: Element,
.1988

بهترین معرفی »قالب ذهنی« ،چگونگی اثرگذاری آنها بر ما و استفادهی سازنده از آنها .فکربرانگیز و
سرگرمکننده.
CAPRA, FRITJOF. The Turning Point. New York: Simon and Schuster,
.1982

مطالهای کامل و پایهدار که میگوید بحرانهای فعلی ما در زمینهی اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،طبی،
آموزش و پرورشی ،و غیره از بینش جهانی سرچشمه میگیرند که زمانش گذشته است .نوشته شده
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همزمان با نسخهی اول این کتاب ،کاپرا نگاهی نزدیکتر به بسیاری از موضوع هایی که من به آنها
پرداختهام داشته است .کتابی بسیار خواندنی.
CURLE, ADAM. Mysitcs and Militants. London: Tavistock Publications,
.1972

نگاهی متعادل و کامل به بحث قدیمی روی عمل کرد نظامی و رشد درونی .با جتزیه و حتلیلی با نفوذ بر
نقش تعلق داشنت و هویت.
FERGUSON, MARILYN. The Aquarian Conspiracy: Personal and Social
.Transformation in the 1980s. Los Angeles: J. P. Tarcher, 1980

نگاهی گسترده بر راههای گوناگونی که مردمان »عصر نو«یی میسازند و شبکهی بیرهبر امّا پر قدرتی
که در حال ظهور است.
HANCOK, ARTHUR B, and KATHLEEN J. BRUGGER. The Game of God:
Recovering Your True Identity. St. Louis: Humans Anonymous Press,
.1993

کاوشی سبک امّا عمیق از موقعیت انسانی با کارتونهایی در هر صفحه .این کتاب برنامهای  12قدمی
را برای باز یافنت هوّیت حقیقیمان ارائه میدهد.
HARMAN, WILLIS. Global Mind Change. Indianapolis: Knowledge
.Systems, 1988

جتزیه و حتلیلی عالی از بحرانهای اساسی که بشریت با آنها مواجه است .برهان او بر این است که تنها
راه پایدار حل مشکالت در درازمدت حتول تکاملی اجتماعی است .پر ارزش و خواندنی.
HOYLE, FRED, and N.C. WICKRAMSINGE. Lifecloud: The Origin of Life in
.the Universe. New York: Harper & Row, 1979

نظریهای که میگوید زندگی از فضای خارج زمین آغاز شده است
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.HUXLEY, ALDOUS. The Perennial Philosophy. London: Fontana, 1958

مجموعهی کالسیک نوشتهها و گفتههای عارفان ،پیغمبران ،و آدمهای مقدس که شناختی مستقیم از
الهیات داشتهاند و بدینگونه ریشهی مشترک فرهنگها در ادیار مختلف را منایان میسازد.
JANTSCH, ERIC. The Self-Organizing Universe. Oxford and New York:
.Pergamon, 1980

داستان کل مراحل تکاملی از انفجار بزرگ تا گایا از جنبهی ساختارهای پراکنده و نشان دادن تکامل به
عنوان نتیجهی طبیعی قوانین فیزیکی .یکی از خواندنیترین نوشتهها برای آشنایی با تئوری ساختارهای
پراکنده.
KING, ALEXANDER, and BERTRAND SCHNEIDER. The First Global
Revolution: A Report by the Council of the Club of Rome. New York:
.Pantheon Books, 1991

جتزیه و حتلیلی کامل از مشکالت دنیا و انتقالی که در تفکر و ارزشهایمان نیاز داریم .نوشته شده توسط
دو نفر از پایهگذاران کلوپ رم.
KOPLEMAN, ORION. The Second Ten Commandments. Palo Alto: Global
.Brain, 1995

اگر بخواهیم که با یکدیگر و با سیارهمان هماهنگ باشیم ،ده فرمانی که میباید امروزه به کار بریم.
KUHN, THOMAS. The Structure of Scientific Revolutions. 2d Ed.
.Chicago: The University of Chicago Press, 1970

کتاب نوآور و قطعی در مورد پارادایمهای علمی و انتقال پارادایم.
LASZLO, IRWIN. The Inner Limits of Mankind: Heretical Reflections on
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شرحی واضح از مشکالت جامعهی امروزی و نیاز شدیدمان برای ارزیابی دوباره و اساسی از برخورد ما با
زمین .نوشته شده توسط یکی از پیشتازان معرف تئوری سیستمها.
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LEONARD, GEORGE. The Transformation: A Guide to the Inevitable
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نگاهی خواندنی از تغییرات در آگاهی و جامعه از جنبهی بالقوهی انسانی .در ضمن:
).The Silent Pulse (New York: Dutton, 1978

هویت و همبستگی ما؛ و اهمیّت در متاس بودن با نبض زیرکاری برای حتول شخصی.
LOVELOCK, JAMES. Gaia: A New Look at Life on Earth. London and New
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.MILLER, JAMES GRIER. Living Systems. New York: McGraw-Hill, 1978

کتاب هزار صفحهای و اثر بزرگ میلر در مورد تئوری کلی نظامهای زنده .او نشان میدهد که نوزده
زیرنظام زندگی در هر سطحی یافت میشود ،از یک سلول تنها گرفته تا نظامهای مافوق ملیتی.
MURCHIE, GUY. The Seven Mysteries of Life. Boston: Houghton Mifflin,
.1978

کتابی که هفده سال نوشتنش به طول اجنامید که به هر دقیقهاش میارزد .نگاهی خالق و پر الهام بر
زندگی ،از کریستال گرفته تا کل سیّاره .با گویشی ساده او تقریباً داستان همه چیز را میگوید .کتابی
بسیار خواندنی.
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MYERS, NORMAN, ed. The Gaia Atlas of Planet Management: For Today’s
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پر از دادهها و گرافیکهای واضح ،این کتاب نشان میدهد که برای جهانی بهتر چگونه میتوانیم محیط
خود را اداره کنیم .کتابی مهم برای هر آنکه به خاطر بهزیستی سیّارهمان میکوشد.
POLAK, FRED. The Images of the Future. Translated by E. Boulding. San
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یکی از کتابهای اساسی در مورد نقش تصور اجتماعی در شکل دادن آینده.
SAHTOURIS, ELISABET. Gaia: The Human Journey from Chaos to Cosmos.
.New York: Pocket Books, 1989

تکامل زندگی در زمین ،روایتی از دید گایا .پژوهشی عالی از داستان چگونگی رسیدن ما به این مقطع
و آنچه با آن مواجهایم.
SHELDRAKE, RUPERT. A New Science of Life: The Hypothesis of Formative
.Causation. Los Angeles: J. P. Tarcher, 1982

کتابی چالشانگیز که اظهار میدارد نظامهای زیستی توسط نقشهی ابتدایی نامرئی سازماندهی میشوند
)میدانهای مُرفُژنیک( .توضیحاتی خارقالعاده برای انتقال رفتار در مسافتهای دوردست .اگر این
نظریه توسط حتقیقات علمی پشتیبانی شود پارادایم حال حاضر زیستشناسی را به چالش میاندازد.
SIMONTOM, CARL AND STEPHANIE. Getting Well Again. Los Angeles: J.P.
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»موضوع این کتاب اساساً ساده است :پیشرفت یعنی تکامل ،تکامل یعنی عروج ،و هدف نهایی عروج،
آمتان است یا وحدت نهایی آگاهی «.کتاب ویلبرگ اینگونه آغاز میگردد .این کتابی سبک برای
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گری زوکاو راههای بسیاری را برای تغییر روابطمان با دیگران و استفادهی عملی از دانش معنویت را در
این کتاب که حقیقتاً از جایگاه دل نوشته شده است نشان میدهد.
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لطفاً به سایت نویسندهی کتاب رجوع کنید.
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