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نقش راست مغزیـ  چپ مغزی در پديداری و پايداری 
فرهنگ ها و تمدن ها

علی نوری مطلق1
عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اراک

چكيده
ب��ا وجود اينك��ه بعضی از موجودات زن��ده از لحاظ خصوصيات تمدن��ی و بعضی ديگر از 
لحاظ عناصر فرهنگی، ساختار پيچيده تری از انسان ها دارند، اما انسان با توجه به خصوصيات 
راست مغزی � چپ مغزی، به تكامل تركيبی اين دو خصوصيت )با شدت و ضعف در جوامع 
مختلف( و توس��عه و رشد متوازن آنها گرايش نش��ان داده و می دهد. ازآنجاكه بشر از ابتدای 
خلقت از توانايی ژنتيكی برتر خود در هر محيط و هر جامعه استفادة بيشتری برده، در صورت 
راس��ت مغزی، رش��د آن مجموعه بر اساس خصوصيات فرهنگی شكل گرفته و تمدن وی بر 
اساس فرهنْگ ساختار يافته و در صورت چپ مغزی، رشد مجموعه بر اساس تمدن پايه ريزی 
و فرهنگ آن از تمدنش پديد آمده است. بر اين اساس، به نظر می رسد بتوان فرايندهای فرهنگی 
و تمدنِی جوامع مختلف را مبتنی بر خصوصيات راست مغزی و چپ مغزی آنها با دقت بااليی 
مطالعه، محاسبه، پيش بينی و برنامه ريزی نمود. سؤال اصلي اين مقاله اين ست كه چه رابطه ای 
بين راست مغزی � چپ مغزی و فرهنگ و تمدن وجود دارد؟ روش اين تحقيق توصيفی، نوع 

آن بنيادی، شيوة جمع آوری اطالعات كتابخانه ای و ابزار آن فيش و جدول ميباشد.
واژه های كليدی: تمدن، چپ مغزی، راست مغزی، فرهنگ.
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مقدمه و طرح مسئله 
مدت های طوالنی است كه شناخت مفاهيم فرهنگ و تمدن، خاستگاه، مرز فيمابين، شاخص ها 
و س��رانجام رابطة بين آنها محل مناقش��ه صاحب نظران علوم مختلف بوده و از همين رو صدها 
تعريف برای اين دو موضوع ارائه و برای مطالعه در زمينه آنها رشته های علوم اجتماعی و تاريخ 
در نظر گرفته شده اند. اين مسئله باعث شده تا شناخت، برنامه ريزی و عمل در اين حوزه ها برای 
عالقمندان دائماً نوعی سردرگمی را در پی داشته و امكان يافتن گفتمان مشترک فراهم نباشد. نظر 
به اهميت اين موضوع، اين تحقيق درصدد برآمده تا با استفاده از قاعدة راست مغزی � چپ مغزی 
كه از جديدترين و كارآمدترين دستاوردهای مطالعات عصب روان شناسی است، رابطة فيمابين اين 
قاعده با موضوع فرهنگ و تمدن را جستجو كند. بر اين اساس سعی شده عناصر رفتاری حاصل از 
خصوصيات راست مغزی � چپ مغزی در فرد و جامعه مورد بررسی و كنكاش قرار گيرد و با توجه 
به به تأثير مستقيم اين عناصر در حوزه های فرهنگی و تمدنی، خاستگاه فرهنگ و تمدن در جوامع 
انسانی، رابطة فيمابين آنها و امكان قرار دادن آنها در دستگاهی قابل اندازه گيری و سپس برنامه ريزی 

و مديريت، مورد مطالعه قرار گرفته، به شناخت دقيق تر ما از اين دو مفهوم كمک كند.

مروری بر ادبيات تحقيق
1. راست مغزیـ  چپ مغزی

مطالعات پيش��ين در رابطه با موضوع راست مغزی � چپ مغزی، در حوزه های مختلف مربوط 
به عصب روان شناس��ی، روان شناسی، پزش��كی و مديريت و... بوده1 اما ارتباط آنها با موضوع 
فرهنگ و تمدن كه از لحاظ تعريف ش��امل مجموعه تمامی دس��تاوردهای بشر )در دو مقوله 
ذهنی و عينی( است، مورد توجه خاص قرار نگرفته است. اين تحقيق بر آن است كه تأثير اين 
موضوع را در حوزه های ديگر انسانی و دستاوردهای ذهنی و عينی او جستجو نموده، ارتباط 
اين دو حوزه را بر اس��اس خاستگاه آنها مورد بررسی قرار دهد. شناخت دقيق روابط بين اين 
دو حوزه می تواند در زمينه مهندسی فرهنگ و تمدن و برنامه ريزی و مديريت جامعه بر اساس 
خصوصيات بومی و طبيعی آن و س��اختن جامعه ای جهانی بر اساس الگوی متحد و مشترک 
شامل فرهنگ ها و تمدن های مختلف، مفيد فايده افتد. توجه ويژة اديان الهی به انسان و معرفی 

عنصری خاص به نام روح الهی در وي، می تواند به جمع بندی نهايی كمک كند.

1. در اين زمينه می توان به منابع ارائه شده در انتهای مقاله و يا سايت های مربوط به Left & Right Brain مراجعه نمود.
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رحيمی ني��ک )1377( در پايان نامه ای با عنوان »مديري��ت متافيزيک« به مطالعه الگوهای 
مديريتی مبتنی بر راست مغزی � چپ مغزی و زمينه های استفاده از آنها پرداخته است. منتيس 
برگ )1376( نيز در مقاله خود با عنوان »برنامه ريزی با س��مت چپ مغز و مديريت با س��مت 
راست آن« به بررسی روش های برنامه ريزی با استفاده از نيمكره چپ مغز و مديريت با استفاده 

از نيمكره راست مغز پرداخته و در اين زمينه توصيه های مهمی را به مديران ارائه كرده است.
كشف و توسعة استعدادها نوشته هلند1 )2001( نيز بررسی استعدادهای نهفته و زمينه های 
متفاوت موجود در دو نيمكرة مغز انسان جهت پرورش و شكوفايی استعدادها را مورد تجزيه، 
تحقيق و بررسی قرار داده است. زمان خود را مدیریت کنید نوشتة وايت2 )2000( نگاهی كّمی 
به راست مغزی � چپ مغزی دارد كه در آن به شيوه های مديريت زمان بر اساس خصوصيات 
راست مغزی و چپ مغزی توجه خاص نموده و بر اين اساس پرسشنامه ای جهت تعيين ميزان 
ش��دت و جهت راست مغزی و چپ مغزی افراد ارائه نموده كه قابل استفاده است. گايتون در 
سال 1996 در كتاب خود با عنوان فیزیولوژی پزشکی به تفاوت های فيزيولوژيک راست مغزی 
و چپ مغ��زی و توصيف رفتاری آنها مطالبی ارائه داده اس��ت. جيل��ر3 نگاهی دينی به پديدة 
راست مغزی � چپ مغزی دارد. او در مقالة خود با عنوان »راست مغزی � چپ مغزی و مذهب«، 
)جيلر، 2001( به تأثير متقابل خصوصيات راست مغزی و چپ مغزی بر مذهب در انديشه های 
دينی پرداخته است. نور و پسیکولوژِی مغزِ دو نیمه شده نوشتة پارسا )1365( به مطالعة تفاوت های 
رفتاری از رويكرد عصب روان شناسی دو نيمة مغز انسان پرداخته و دستاوردهای ذهنی وی را 
در اين زمينه مورد توجه قرار داده است. مجموعة مفصلی از تست ها، پكيج ها و مقاالت متنوع 
كه در آنها به تأثيرات اين موضوع در زمينه رش��ته های مختلف پرداخته ش��ده، در سايت های 

مرتبط با چپ مغزی � راست مغزی، قابل مشاهده و مالحظه هستند.
در س��ال 1981 راجر اسپری4 جايزة نوبل را به دليل آزمايش هايش بر روی راست مغزی و 
چپ مغزی و ساختار نيمكره های مغز دريافت كرد. او متوجه شد كه بيشتر ما با اينكه از هر دو 
سوی مغز خود استفاده می كنيم، اما به طور معمول در فرايندهای ذهنی، از يک نيمكره استفادة 
بيشتری می بريم )جيلر، 2001(. البته هيچ كس كاماًل چپ مغز يا كاماًل راست مغز نيست؛ چنانكه 

1. Holland
2. White
3. Giller
4. Roger Sperry
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هركس يک دست، يک چشم و يا يک پای مسلط دارد، ممكن است يک نيمكرة مسلط از مغز 
را نيز دارا باشد. چنانكه می تواند و بايد در هر صورت توانايی های هر دو نيمكرة مغز خود را تا 
حد توان و استعداد توسعه دهد. نيمكرة چپ به فرايندهای اطالعات عددی و كالمی كه نتايج 
آنها در حالت های خطی و دستوری كاربرد دارند، تخصيص داده شده است. اين قسمت از مغز، 
فعاليت های ذهنی، منطقی عقالنی و تحليلگرانه را انجام می دهد و توانايی طبقه بندی و تجزيه و 
تحليل اطالعات را داراست. نيمكرة راست، مبتكر، خالق و نوآور بوده، قسمت های غيرذهنی 
مغز ما را فعال می كند. اين قس��مت پيرامون اش��كال س��ه بُعدی و تصاوير به بحث پرداخته و 
توانايی فهم تركيبات پيچيده و ساختارهای در هم پيوسته را داراست. نيمكره های مغز همچنين 
به بخش های جلويی و عقبی تقسيم می شوند. افرادی كه دارای خصوصيت چپ مغزی قوی تری 
هس��تند و با قسمت های جلويی مغز خود می انديشند، مشكالت را با استفاده از تفكر منطقی 
تحليلگر، عقالنی هدفمند و نقاد حل می كنند. اين اشخاص در كارهای تفكيكی و كّمی استعداد 
و تواناي��ی دارند. آنها می توانند به درس��تی و به صورت عملی در مس��ائل قضاوت كنند و در 
موقعيت ها و مشكالت از روش های عينی و برش دار استفاده كنند. آنها به خوبی با وضعيت های 

واقعی رو در رو شده، با دقت، هر امری را اندازه گيری و محاسبه می كنند.
گروه ديگر، اشخاصی هستند كه بيشتر از قسمت عقبی نيمكرة چپ مغز استفاده می كنند. اين 
افراد با ديدگاه عملی، متأثرانه، نگرش های قطعی و واقع گرا، تفكر سازمان دهنده و انديشه های 
جزء گرايان��ه از ديگران جدا می ش��وند. آنها ب��ه دنبال روش های حل گام ب��ه گام احتياجات و 
مش��كالت می گردند و به خوبی از تاكتيک ها و مدل های دنبال كردن برای انتخاب كوتاه ترين 
مسير حل مشكل استفاده می برند. برای هر كاری، به خوبی دستورالعمل ها را تعريف می كنند و 
به شيوه های برنامه ريزی و طراحی  عالقه مند هستند، معموالً ارزش های توافق شده را می پذيرند 

و تالش دارند در سازمان های خويش ساختاربندی و ثبات را پيش بينی و ايجاد كنند.
انديشه ها و تفكرات افراد راست مغزی كه بيشتر با قسمت جلوی مغز خود تفكر می كنند 
ب��ا تصّورات و تخيالت، ابداع و نوآوری، خالقيت، هنرمندی و روش های ديداری مش��خص 
می ش��وند. اين افراد در كارهای خود از توانايی بااليی در تركيب كردن و نگرش های مفهومی 
برخوردارند. آنها معموالً در موقعيت ها و مش��كالت، ديدگاه های عميق و كامل ارائه می كنند. 
می توانند در مسائل، ديدگاهی باز و انديشه هايی اصولی و استرتژايک ارائه كنند. در گروه گرايی، 
جمع بندی و مقايس��ه كردن توانا بوده، انديش��ه ها را با يكديگر تركيب كرده و به مفاهيمی پويا 
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و بی نظير دست می يابند. ترجيح می دهند برای حل مشكالت به طور مستقل راه های خود را 
دنبال نموده، از روش های ابداعی استفاده كنند. ريسک پذيری باال داشته و موانعی را كه در راه 
پيشرفت آنها پديد می آيد خرد كرده و از ميان بردارند. راست مغزهايی كه با قسمت عقبی مغز 
خود تفكر می كنند در مش��اركت، پش��تيبانی، همكاری، درون گرايی، جمع پذيری، انديشه های 
كيفی و عاطفی توانا هس��تند. بسيار حساس و باذوق بوده، تمايل دارند هنرمند باشند. دائماً به 
دنبال آفريدن انديشه های درونی و باطنی و نشان دادن واقعيت و ماهيت مسائل هستند. عالقه 
دارند در ادراكات و ش��عورهای باطنی رشد كرده، انگيزه ها و تصورات درونی خود را متعالی 
س��ازند. دوس��ت دارند با سنت های قديمی به مقابله برخاسته و ترجيح می دهند در زمينه های 

باطنی و درونی به تفكر بپردازند )نوری مطلق، 1385(.
2. فرهنگ و تمدن

فرهنگ كلمة مش��تركی است كه حوزة وس��يعی از معانی متفاوت را در بر می گيرد. »اين واژة 
مركب كه از نظر لغوی به معنای باال كشيدن، بركشيدن و بيرون كشيدن است، هيچ گاه در ادبيات 

فارسی به مفهومی كه برخاسته از ريشة كلمه باشد، نيامده است« )روح االمينی، 1368: 11(.
در آثار ادبی نويسندگان و شعرای ايرانی نيز از اين كلمه معانی مختلفی استخراج گرديده 
است. در دوره قبل از اسالم در کارنامه اردشير بابكان به معنای فنون و روش ها و پس از اسالم 
در اش��عار فردوس��ی به معنای دانش، هنر و فرزانگی و در زمان معاصر در مفهومی وسيع تر به 
معنای دانش، ادب، علم، معرفت، تعليم و تربيت، آثار ادبی و علمی يک قوم يا ملت اس��تفاده 

شده است.
اين واژه از ريشة پهلوی فرهنج گرفته شده و به معنای ادب و تربيت به كار می رود. اينكه 
چرا تعريف های گوناگونی از فرهنگ ارائه شده پرسش بسيار اساسی و قابل تأملی است اما به 
يقين »فرهنگ از يک مقوله متجانس نيست و بر يک واقعيت مفرد داللت نمی كند. بلكه تعداد 
زيادی از عناصر را در سطوح مختلف دربرمی گيرد از جمله عقايد، عواطف، ارزش ها، هدف ها، 

كردارها، تمايالت و اندوخته ها« )جعفری، 1373: 22(.
فرهنگ معادل »كولتور«1 در زبان فرانس��ه و »كالچر« در زبان انگليس��ی است. اين كلمه در 
اصل از زبان فرانسه اقتباس شده و در مفاهيم متفاوتی مانند كشت و زرع و تربيت روح استفاده 
شده است. گی روشه در اين باره می گويد: »به واژه فرهنگ )كولتور( كه از فرانسه گرفته شده 
1. Culture
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و از آلمانی به انگليسی ترجمه شده است، هر بار نوعی معنای جديد افزوده اند خواه از طريق 
بسط اين واژه و خواه از طريق شباهت اين واژه، بی آنكه معنای اصلی خود را از دست بدهد 

اما با معنی تازه ای كه يافته از معنای اصلی خود دور شده است« )گی روشه، 1367: 119(.
»در سنت انگليسی و فرانسوی، مفهوم فرهنگ اغلب مترادف با تمدن به كار می رود. برابر 
گرفتن مفاهيم »نشر فرهنگ« و »اشاعه تمدن« هيچ گونه مسئله خاصی نداشته است؛ فرهنگ و 
تمدن هر دو از ديرباز خصم بربريت بوده اند. با وجود اين در آلمان، تحت نفوذ سنت رمانتيک، 
فرهنگ به عنوان مخزن فضايل عاليه، دستاوردهای هنری و كمال فردی نوع بشر در نظر گرفته 

شده است« )كرامبی1 و ديگران،1370: 101(.
همة اين تعاريف گسترده از فرهنگ را می توان در دو دسته تقسيم بندی نمود: 1. تعاريفی 
كه جنبه مادی )عينی( حيات انس��ان را در نظ��ر دارند، 2. تعاريفی كه به جنبه معنوی )ذهنی( 

حيات انسان توجه دارند.
ادوارد تايلور2 نخستين و جامع ترين تعريف از واژه فرهنگ را اين گونه بيان می كند: »فرهنگ 
مجموعه ای پيچيده شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنايع، تكنيک ها، اخالق، قوانين، سنن و 
باالخره تمام عادات و رفتارها و ضوابطی است كه انسان به عنوان عضو جامعه، آن را از جامعه 
خود فرا می گيرد و در قبال آن جامعه تعهداتی به عهده دارد« )روح االمينی، 1368: 147( مايرس3 
می نويس��د: »فرهنگ آن چيزی است كه از گذشته آدميان بازمانده است. در اكنون ايشان عمل 

می كند و آينده شان را شكل می دهد« )ورجاوند، 1368: 21(.
گوستاوكلم4 نيز در اين باره می گويد: »فرهنگ شامل آداب و رسوم، اطالعات، تخصص ها، 
علم و هنر زندگی خانوادگی و مذهب است و هنگامی مطرح می شود كه تجربيات و دانسته های 
گذش��تگان به جوانان منتقل می شود« )محس��نی، 1368: 410(. بروس كوئن5 نيز معتقد است: 
»فرهنگ را می توان مجموعه ويژگی های رفتاری و عقيدتِی اكتسابِی اعضای يک جامعة خاص 

تعريف كرد« )كوئن، 1372: 37(.
واژة تمدن، عربی و از ريشة ُمُدن به معنی دارا بودن اخالق و آداب اهل شهر )مدينه( آمده 

1. Crumby
2. Edward Taylor
3. Mires
4. Gustav Clem
5. Bruce Cohen
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اس��ت. در زبان انگليسی و فرانس��ه واژة »تمدن« معادل »Civilization« آمده كه از كلمة التين 
»Civilis« و از ريش��ة »Civis« به معنی اهل ش��هر می باشد. در هر حال واژة »تمدن« مفاهيمی 
چون »پيش��رفت، آداب، مهربانی و رعايت مقررات« را به همراه دارد. در لغت نامة دهخدا اين 
كلمه به معنی »انتقال از خشونت و جهل به حالت ظرافت و انس و معرفت و مجازاً به معنی 

تربيت و آداب« آمده است.
غال��ب صاحب نظران علوم اجتماعی در تحليل های خ��ود بين دو مفهوم فرهنگ و تمدن 
تفاوت قائلند. به نظر مک آيور1 فرهنگ معادل است با بيان حاالت زندگی )ايدئولوژی، دين، 
ادبيات( و تمدن عبارت اس��ت از تش��كل جامعه و نظام و كنترل شرايط اجتماعی )تكنيک ها، 
س��ازمان های اجتماعی(. كروبر2 فرهنگ را به ارزش های اجتماعی و تمدن را به واقعيت های 

اجتماعی مرتبط می داند.
برخی از تفاوت های فرهنگ و تمدن بدين شرح است:

1. فرهنگ وابسته به يک جامعه يا گروه معين است مانند فرهنگ ايران، فرهنگ هند و... اما 
مفهوم تمدن می تواند شامل چند جامعه شود، مانند تمدن اسالمی.

2. فرهنگ كميّت پذير نيست و نمی توان برتری يک فرهنگ را نسبت به فرهنگ های ديگر 
به راحت��ی ثابت كرد؛ زيرا فرهنگ بيش��تر جنبه های ذهنی و معن��وی را دربرمی گيرد اما تمدن 
جنبه های مادی حيات را شامل می شود؛ بنابراين كميّت پذير و قابل مقايسه و دارای بار ارزشی 

است، چنان كه ابزار، فنون و دستاوردهای ديگر مادی، قابل اندازه گيری و سنجش اند.
3. تمدن بيشتر جنبة علمی و عينی دارد و فرهنگ بيشتر جنبة ذهنی و معنوی دارد.

4. تمدن بيشتر جنبة اجتماعی دارد، درحالی كه فرهنگ از يک حيث جنبة فردی هم می تواند 
داشته باشد. تمدن تأمين كنندة پيشرفت انسان در هيئت اجتماع است اما فرهنگ گذشته از اين 
جنبه می تواند ناظر به تكامل فردی انسان نيز باشد. برخی از دانشمندان علوم اجتماعی جنبه عام 
فرهنگ را تمدن، و جنبه خاص آن را فرهنگ می نامند. هر فرهنگ دارای جنبه های دوگانة عام و 
خاص است. جنبه عام و اشتراكی فرهنگ ها را كه همان فرهنگ مادی باشد، تمدن گويند و جنبه 
خاص فرهنگ، همان فرهنگ غيرمادی است كه رنگ محلی و ملی دارد« )اديبی، 1356: 109(.

با توجه به اين ويژگی فرهنگ كه عام و خاص است و تمايز ميان جنبه مادی يعنی تمدن 

1. Mac Iver
2. Cruber
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و جنبه معنوی يعنی فرهنگ، می توان فرهنگ را به »كليّت هم تافتة باورها، ارزش ها، آرمان ها، 
دانش ها، هنرها، فنون، آداب و فعاليت های اجتماعی به عنوان بخش ذهنی فرهنگ و تمدن به 
عنوان بخش عينی آن« تعريف كرد. ازآنجاكه خروجی های ذهنِی مغز مربوط به نيمكره راست 
و خروجی های عينی آن مربوط به نيمكره چپ هستند، می توان دستاورد نيمكره راست مغز را 
فرهنگ، و دستاورد نيمكرة چپ آن را تمدن دانست؛ در نتيجه حاصل فعاليت جوامع چپ مغز 
را بيشتر تمدنی و فرهنگ آنها را برآمده از تمدن، و حاصل فعاليت جوامع راست مغز را بيشتر 

فرهنگی و تمدن آنها را برآمده از فرهنگشان دانست.

روش تحقيق
روش اين تحقيق توصيفی اس��ت. در تحقيق توصيفی، به دنبال يافتن شرح تفصيلِی پديده ای 
هستيم كه آن را می شناسيم اما همة ابعاد آن را درک نكرده ايم، و سعی می كنيم مشخصات افراد 
يا جامعه ها را مورد بررس��ی قرار داده، روابط بين آنها را معلوم نماييم )ظهوری قاس��م، 1378: 
88(. بر اين اساس ما موضوع راست مغزی � چپ مغزی را برای درک ابعاد مختلف مورد تحقيق 
قرار داده، مش��خصات افراد و جوامع متفاوت را در حوزه های مرتبط با فرهنگ و تمدن مورد 
بررسی قرار داده و روابط بين آنها را كنكاش و معلوم می سازيم. تحقيق ما در اين زمينه تركيبی 
از عناصر فرهنگ )هنجاری( و عناصر تمدنی )عينی( است كه آميزشی از هنجارها يا ارزش ها و 
واقعيت هاست. اين تركيب به طور قطع نه تركيبی كاماًل هنجاری و نه كاماًل عينی بلكه نمونه ای 
آرمانی از ذهنيت و عينيت اس��ت. ذهنيت ناظر به عناصر ارزش��ی و فرهنگی و عينيت ناظر به 

عناصر تمدنی است.

چهارچوب نظری تحقيق
چهارچوب تحقيق ما از يک س��و به قاعدة راست مغزی � چپ مغزی مربوط می شود كه يكی 
از دس��تاوردهای عصب روان شناسی اس��ت و س��پس در حوزه های مختلف مورد استفاده و 
بهره برداری قرار گرفته اس��ت. از س��وی ديگر به مفاهيم و حوزه های كاركرد فرهنگ و تمدن 
معطوف می ش��ود. در اين رابطه ما به يک مفهوم كلی از تعريف فرهنگ و تمدن توجه داريم 
كه در آن فرهنگ مجموعه دستاوردهای ذهنی، و تمدن مجموعه دست يافته های عملی بشر را 
شامل می شود. ازآنجاكه انسان در هر صورت پيش از پديد آمدن فرهنگ و تمدن وجود داشته 
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و سازندة آن بوده، سعی ما در اين تحقيق بر آن است كه با استفاده از اين چهارچوب، نگاهی 
هرمنوتيكی به موضوع داشته، پديدة فرهنگ و تمدن را با زمينه های راست مغزی و چپ مغزی 

آن در مسير زندگی انسان مورد بررسی قرار داده و رابطة آنها را تبيين كنيم.
پيش��ينة تحقيقات راس��ت مغزی � چپ مغزی در حوزه های مختلف علوم روان شناس��ی، 
پزش��كی، مديريت و حوزه های ديگر مرتبط با انسان و علوم انسانی اثر گذار بوده، اما تاكنون 
موردی كه بر اساس آن، مجموعة اين موارد به عنوان خروجی های عينی و ذهنی بشر و ارتباط 
با فرهنگ و تمدن فرض شود، مشاهده نشده است. به همين علت اين تحقيق، با توجه به اينكه 
نگاه خود را به يک اليه باالتر ارتقا داده، می تواند دستاوردهای نو داشته باشد. بر اين اساس به 
نظر می رسد الگوی سه بُعدی )عقل، عشق و روح( كه در مثنوی معنوی نيز بدان اشاره شده1، 
می تواند جامعه را به س��وی مدينة فاضله تمامی اديان الهی رهنمون شود. اميد است نتايج اين 
تحقيق بتواند در زمينة يافتن روابط و ايجاد دستگاهی برای شناخت بهتر ارتباط بين فرهنگ، 

تمدن و انسان، كارآمد باشد.

يافته های تحقيق
بر اس��اس راس��ت مغزی و چپ مغزی، فرهنگ و تمدن در مجموع بايد به عنوان يک موضوع 
واحد و پايه در علوم انسانی مورد توجه و مطالعه قرار گرفته، از شمول دو موضوع جدا از هِم 
علوم اجتماعی و تاريخ خارج شده، و نگاه به آن شامل گذشته، حال و آينده باشد. در جوامع 
راست مغز، فرهنگ تقدم داشته و تمدن مؤخر بر آن و درجوامع چپ مغز، تمدن متقدم و فرهنگ 
متأخر بر آن است. چنانچه انسان را به عنوان سامانه در اين تحقيق در نظر بگيريم، اطالعات و 
وحی به عنوان درون دادها، فعاليت انسان در سه بُعد راست مغزی )عشق(،  چپ مغزی )عقل(،  و 
روح الهی )فطرت( به عنوان فرايند، و فرهنگ، تمدن و دين الهی )مذهب( به عنوان برون دادها، 

تعريف و بازخور مربوطه به عنوان تأثير متقابل جامعه و فرد لحاظ می شوند.
انس��ان كه از لحاظ مغزی در باالترين مرحل��ة زنجيرة تكاملی موجودات زندة زمينی قرار 
دارد، از لحاظ خصوصيات راس��ت مغزی و چپ مغزی نيز به مرور زمان خود را بس��يار ويژه 
نموده و می توان مهم ترين تفاوت او با موجودات ديگر را در همين مؤلفه جستجو كرد. چون 
در انسان های راست مغز نيمة راست، نيمه مسلط، و نيمة چپ نيمة پيرو است، و در انسان های 

هر زخم را چو مرهم و هر درد را دواست )مولوی( 1. از عشق وعقل و روح مثلث شده است راست  
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چپ مغز، نيمة چپ نيمه مسلط و نيمه راست پيرو می باشد )با شدت و ضعف متفاوت و مانند 
بقيه خصوصيات ژنتيكی بر مبنای منحنی نرمال( و با توجه به اينكه بر اساس تعاريف و مفاهيم، 
می توان فرهنگ و تمدن را خروجی های راس��ت مغزی و چپ مغزی دانس��ت، می توان نتيجه 
گرفت كه در جوامع راس��ت مغز )كه در آنها راس��ت مغزی از شدت و كثرت بااليی برخوردار 
اس��ت(، رويكرد فرهنگی از اولويت و تس��لط برخوردار بوده و تمدن پيرو بوده و از آن شكل 
گرفته، و در جوامع چپ مغز )كه در آنها چپ مغزی از شدت و كثرت بااليی برخوردار است( 
رويكرد تمدنی مسلط بوده و فرهنگ پيرو و از آن شكل گرفته است. به همين علت با وجود 
اينك��ه بعضی از موجودات زن��ده از لحاظ خصوصيات تمدنی و برخی ديگر از لحاظ عناصر 
فرهنگی س��اختار پيچيده تری دارند، انس��ان به تكامل تركيبی اين دو خصوصيت )با شدت و 

ضعف در جوامع مختلف( و توسعه و رشد متوازن آنها گرايش نشان داده و می دهد.
ازآنجاكه بش��ر از ابت��دای خلقت از توانايی ژنتيكی برتر خ��ود در هر محيط و هر جامعه 
استفادة بيشتر برده، در صورت راست مغزی، رشد آن مجموعه بر اساس خصوصيات فرهنگی 
شكل گرفته و تمدن وی بر اساس فرهنگ ساختار يافته است؛ و در صورت چپ مغزی، رشد 
مجموعه بر اساس تمدن پايه ريزی شده و فرهنگ آن از تمدنش پديد آمده است. بنابراين تقدم 
و تأخر اين دو خروجی بر اس��اس تس��لط نيمكرة سازنده آن بوده و نظرية تقدم رتبی فرهنگ 
بر تمدن عموميت نداش��ته و می تواند از مطالعه موردی جوامع راست مغز نشئت گرفته باشد. 
يعنی در جوامع راس��ت مغز، فرهنگ تقدم داش��ته و تمدن، مؤخر بر آن و در جوامع چپ مغز 
تمدن متقدم و فرهنگ متأخر بر آن اس��ت. همچنين بر اين اس��اس ما می توانيم جوامعی را كه 
دارای فرهنگ باالتر و تمدن ضعيف تری هس��تند، هم ارزش با جوامعی بدانيم كه تمدنی برتر 
اما فرهنگ پايين تری دارند. بايسته است در اين مورد در تعاريف رشد و توسعه يافتگی از يک 
سو و عقب افتادگی ملت ها كه بر اساس ديدگاه چپ مغزانه و با برتر دانستن آن صورت گرفته، 
تجديد نظر و مفهومی جديد بر اس��اس عدالت و توازن ارائه ش��ود. با توجه به نتايج ذكرشده، 
تفكي��ک فرهنگ و تمدن به عن��وان دو مقولة علمِی جدا از هم كه در آن فرهنگ زيرمجموعة 
علوم اجتماعی و مردم شناسی و تمدن زيرمجموعة تاريخ در نظر گرفته می شود، درست نبوده 
و بايد مجموعة فرهنگ و تمدن به عنوان يک موضوع واحد و پايه در علوم انسانی مورد توجه 

و مطالعه قرار گيرد.
نگاه به فرهنگ و تمدن بر اساس راست مغزی و چپ مغزی مبتنی بر فرايند بوده و در نتيجه بايد 
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شامل گذشته، حال و آينده باشد. قرار دادن آن زير عنوان تاريخ فرهنگ و تمدن كه نگاهی پيشينه گرا 
دارد، بی توجهی به روند حال و آيندة اين سامانه و قرار ندادن مجموعه آنها در يک بستة مشترک 
است. بر اين اساس می توان فرايندهای فرهنگی و تمدنی جوامع مختلف را بر اساس خصوصيات 
راست مغزی و چپ مغزی آنها با دقت بااليی مطالعه، محاسبه، پيش بينی و برنامه ريزی نمود و اين 
خود يكی از مهم ترين ويژگی های تأثير راست مغزی و چپ مغزی در پديداری و پايداری فرهنگ ها 
و تمدن هاست. چنانچه انسان را به عنوان سامانه در اين تحقيق در نظر بگيريم، اطالعات و وحی به 
عنوان درون دادها، فعاليت انسان در سه بُعد راست مغزی )عشق(،  چپ مغزی )عقل(،  و روح الهی 
)فطرت( به عنوان فرايند، و فرهنگ، تمدن و دين الهی )مذهب( به عنوان برون دادها تعريف شده و 

بازخور مربوطه به عنوان تأثير متقابل جامعه و فرد لحاظ می شوند )نمودار 1(.

نمودار شماره 1

نمودار شماره 2
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چنانچه اين روند بر اساس تعادل بين عناصر سيستم مديريت نشوند اين سيكل به صورت 
يک سويه عمل كرده و حاصل آن پس از دوره های متوالی با توسعه يک جانبة يكی و تضعيف 
يا حتی نابودی دو عنصر ديگر مواجه خواهد شد. هر جامعه ای كه به سوی يكی از اين عناصر 
گرايش بيشتری نشان داده، در همان زمينه توسعة بيشتر يافته و در زمينه های ديگر تضعيف شده 

و اين يكی از مهم ترين علل مشكالت گفتمانی فرهنگ ها و تمدن هاست. )نمودار2( 
در جوامع راس��ت مغز، دس��تاوردهای انسان بيش��تر جنبه نظری، فرهنگی و عرفانی داشته، 
روش ه��ای مديريتی معموالً مبتنی بر رهبری1 و كاريزماس��ت. حركت مجموعه، حركت يک 
سيس��تم پيوس��ته بر مبنای مركز ثقل،2 و كارآمدی بر اساس نفوذ اس��ت. حال آنكه در جوامع 
چپ مغز، اين دستاوردها بيشتر رويكرد عملی، تمدنی و عقالنی داشته، مديريت مبتنی بر ساختار3 
و قانون اس��ت. حركت بر مبنای دموكراس��ی يا حاصل جمع حركت اجزا و كارآمدی بر اساس 
قدرت اس��ت و البته اين به معنای نفی خصوصيت ديگر در هيچ يک نيست بلكه گويای جنبة 
غالب در هر جامعه با حفظ خصوصيت ديگری اس��ت. بر اين اساس، جوامع و افراد با داشتن 
فرهنگ ها و تمدن های مختلف می توانند به هم زيستی مسالمت آميز در كنار هم بپردازند و نيروی 
خود را صرف حركت جمعی به سوی رشد و تحول در بُعد سوم كنند؛ بُعدی كه مشترک همة 
انس��ان ها بوده و زمينة آن، روح الهِی نهاده شده در آنهاست. اين حركت نه تنها در گيری در ابعاد 
اول و دوم را در پی نخواهدداشت بلكه با توجه به هدف مشترک، نيروها و توانايی های فرهنگی 
و تمدنی، آنها را به تكميل يكديگر وا می دارد. تكاملی كه در ساية صلح، پاكی و عدالت و با قرار 

گرفتن هر مجموعه و فرد در جايگاه طبيعی و درست خود شكل می گيرد.

جدول راست مغزیـ  چپ مغزی

چپ مغزیراست مغزیموضوع

روان شناسی

برون گراي��ی، گرايش به رنگ های گرم و ش��اد 
)خان��وادة رنگ ه��ای قرمز(، احس��اس گرايی 
)عاطفی(، تفكر پيوس��ته و خ��الق، خونگرم، 
نظم گريز و آشوبگر، كنترل از بيرون، نگرش كلی، 
جامعه ستيزی، سيكل تغييرات رفتاری سينوسی، 

تكيه بر بينايی، دوره نوجوانی در تالطم

درون گراي��ی، گراي��ش به رنگ های س��رد و تيره 
)خانوادة رنگ های آبی( خردگرايی، تفكر گسسته 
و منظم، خونس��رد، نظم پذير و نظم آفرين، كنترل 
از درون، نگ��رش جزئی، جامعه پذيری، س��يكل 
تغيي��رات رفت��اری ثابت، تكيه بر ش��نوايی، دورة 

نوجوانی در آرامش نسبی

1. Leadership 
2. Leader 
3. Management
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چپ مغزیراست مغزیموضوع

علوم 
اجتماعی

گرايش به فرهنگ، نگرش به جامعه به عنوان 
يک كل به هم پيوسته )تعريف ملت(، عالقه به 
حركت های اجتماعی و دگرگونی )انقالب(، 
ايجاد نهاد اجتماعی واحد متكی بر رهبری واحد 
)تعريف امت(، عالقه به پيوند بين حرفه ها و 
توجه به نقطة تعادل مشخص و تعريف شده، 
نگرش هرمنوتيك��ی: توجه به زمينه، عالقه به 

ايجاد حكومتی متكی بر حركت های مردمی

عالق��ه و گرايش ب��ه تمدن و قان��ون، نگرش به 
اجتماع و حركت تاريخی آن به صورت گسس��ته 
)توجه به ش��خصيت ها، قهرمانان و قلل تاريخی 
منف��رد(، عالقه به نظم اجتماع��ی، ايجاد نهادهای 
اجتماعی سيس��تماتيک و مدرن، عالقه به تفكيک 
مشاغل و طبقه بندی حرفه ها، نگرش هرمنوتيكی 
ب��ه جامعه: توجه به متن، عالقه به ايجاد حكومت 

متكی بر دولت و ايجاد دولت متكی بر كنترل

عالقه به منطق شهودی، گرايش به شيوة فلسفی فلسفه
اشراقی، تمايل به اختيار، استفاده از قياس

استفاده از منطق ارسطويی و رياضی، گرايش به شيوة 
فلسفی مشايی، تمايل به جبر، استفاده از استقرا

عرفان

تمايل به عرفاِن بی شكل و قاعده )تصوف(، 
معتق��د به روش مريد و م��رادی، حركت از 
كثرت به وحدت )تمركزگرايی(، پيرو می و 
ميكده )زبان اشاره(، گرايش به عرفان نظری

متماي��ل ب��ه عرفان س��اختارگرفته و ش��كل يافته 
)اخالق(، معتقد به مراحل سير و سلوک، حركت 
از وحدت به كثرت )تكثرگرايی(، اخباری گری و 

عرفان عملی، زهد و گوشه نشينی

آموزش و 
پرورش

يادگيری از كل به جز، كار گروهی، ش��يوة 
آموزش استاد � شاگردی، يادگيری ديداری، 
حافظه ش��كلی، ذهن منظومه ای و پيوسته، 
ارزش��يابِی تكوينی، اس��تفاده از روش های 

ابتكاری، پيشرفت در علوم انسانی

يادگيری از جزء به كل، كار فردی، شيوة آموزش 
كالسی، يادگيری ش��نيداری، حافظه اسمی، ذهن 
فرمولی و گسس��ته، ارزش��يابی تراكمی، استفاده 
از روش های از پيش تعيين ش��ده، پيش��رفت در 

رشته های مهندسی و پزشكی

منطق فازی، ادراک شهودی، تخصص های مهندسی
عام، تكيه بر هندسه و زيرمجموعه های آن

منطق دودوي��ی يا صفر و ي��ک، ادراک فرمولی، 
توج��ه ب��ه تخصص های خاص، تكي��ه بر جبر و 

زيرمجموعه های آن

ادبیات
توجه به شعر نو و عواطف شاعری، استفاده 
از دكلمه، تأكيد بر تأثير جمله و دخالت آن 
و جمالت به صورت پيوس��ته، عالقه مند به 

تركيب و روش های تحليلی، آرمان گرايی

توجه به نظم و ش��عر كالس��يک، اس��تفاده از نثر 
مسجع، توجه به تأثير كلمات و ترتيب چيدن آنها 
)جمالت به صورت گسسته(، عالقه مند به تجزيه 

و روش های تجزيه ای، واقع گرايی

هنر نقاشی
طرح های مبهم، خطوط منحنی، استفاده از سايه، 
س��ياه قلم، رنگ روغن، رنگ های به صورت 

محو و درهم، استفاده از رنگ های شاد

طرح های واضح و مش��خص، خطوط شكس��ته و 
صاف، هاشور، طراحی، آبرنگ، رنگ های با مرزهای 

جدا از هم، استفاده از رنگ های سرد و تيره

خطاطی
خطوط پيوسته و منحنی، حروف و كلمات 
تركيبی و پيوسته، نوشتار از راست به چپ، 

آدرس از كل به جزء

خطوط صاف و شكس��ته، حروف و كلمات جدا 
و گسس��ته، نوش��تار از چپ به راست، آدرس از 

جزء به كل

معماری

اش��كال منحنی )گنبد، هالل و...(، استفاده 
از حجم های فاقد گوش��ه )داي��ره، بيضی، 
ك��ره و...(، مرز حجم ها مبهم و به صورت 
انحنا، نما: قطعات يكپارچه و ش��كل های 

كامل شدة به هم پيوسته

اشكال چندضلعی )مكعب، مستطيل و...(، استفاده 
از حجم ه��ای گوش��ه دار، م��رز حجم ها واضح و 
روش��ن، نما: قطعات زياد و جدا از هم و اشكال 

مشبک و تكراری

مدیریت
تئ��وری Y، رهبری )كاريزماتي��ک(، تفكر 
سيستمی، مديريت از پايين به باال، استراتژی 

كارساالر و سازگاری، مكتب پست مدرن

تئوری X، مديريت )بر مبنای قدرت و س��اختار(، 
برنامه ريزی خطی، مديريت از باال به پايين، استراتژی 

كنترلی، مكاتب كالسيک، نئوكالسيک و مدرن
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نتيجه گيری
به طوركلی ادراک ش��هودی و تفكر منطقی دو الگويی اس��ت كه شيوة انديشة آدميان را شكل 
داده و می دهد. ازآنجاكه گروهی از رفتارها و نيازهای بش��ری متكی بر انديشه های شهودی و 
گروهی ديگر بر پاية تفكر منطقی سامان گرفته، يافتن مبنای اين دو الگو و دو گونه شيوة تفكر، 

در برنامه ريزی، مديريت و سازماندهی، نقش بسزايی ايفا می كند.
می داني��م ك��ه هريک از دو نيمكرة مغ��ز آدمی برای كنترل نيمة ديگر بدن انس��ان طراحی 
و خلق ش��ده اس��ت؛ نيمكرة راست مغز، قس��مت چپ بدن را كنترل می كند و نيمكرة چپ، 
قسمت راست بدن را. ازآنجاكه معموالً يكی از نيمكره های مغز انسان از نيمكرة ديگر تواناتر 
آفريده ش��ده، يک نيمة بدن انسان از نيمة ديگر قوی تر است. راست دستی يا چپ دستی، رشد 
نامحسوس بيشتر يک نيمة بدن نسبت به نيمة ديگر، انحراف بينی و مواردی از اين دست، به 
دليل همين نكته است. تا اينجا، موضوع در خصوص كنترل بوده و ارتباط چندانی به تفكر آدمی 
ندارد؛ بر همين اساس، قشر خاكستری هركدام از دو نيمكرة مغز هم به نوع خاصی از رويكرد 
تفكری تخصيص يافته اس��ت. نيمكرة چپ مغز، س��ازمان دهندة تفكرات منطقی، روش های 
فرمولی، حافظة عددی، انديش��ة اس��تاتيک، منظم و دقيق و شيوة تفكر از جزء به كل )استقرا( 
است. در مقابل، كاركرد نيمكرة راست مبتنی بر ادراكات شهودی و روش های خالق، حافظة 
سيال و منظومه ای، انديشه ارگانيک و متغير و شيوة تفكر از كل به جزء )قياس( است. اينها به 
اضافة موارد متعددی از كاركردهای هركدام از دو نيمكرة مغز، تعيين كنندة منش، روش زندگی 
و رفتار آدمی هستند و چون در اين مورد نيز معموالً يكی از نيمكره های مغز بر ديگری رجحان 

دارد، انسان ها به دو گروه چپ مغز يا راست مغز با شدت و ضعف متفاوت تفكيک می شوند.
هر انس��انی با خصوصياتی كه دارد، از لحاظ الگوريتم فكری در همه رش��ته ها و مباحث 
مختل��ف عل��وم و دانش ها، نگرش ها و رفتارها، از ديگران تفكيک می ش��ود. ب��رای مثال، در 
روان شناس��ی، انسان های راست مغز را خون گرم و انسان های چپ مغز را خونسرد می شناسند. 
در جامعه شناسی و علوم سياست راست مغزها را افراد انقالبی، تندرو و متجدد، و چپ مغزها 
را متحجر، محافظه كار و بوروكرات می خوانند. در علوم ديگر نيز مشاهده می شود كه هركدام 
از اين دو نوع گرايش مغزی، كنش ها و واكنش های خاص خود را آش��كار می س��ازند. برای 
مثال شخصی كه دارای انديشة شهودی يا راست مغز است، دارای خصوصيات نفوذ و رهبری 
و در آموزش عالقه مند به شيوه های مريد و مرادی با تكيه بر بينايی است؛ حال آنكه فردی با 
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خصوصيات تفكر منطقی يا چپ مغز در استدالل و اقامة برهان متبّحر است، خصلت اجرايی 
خوبی دارد و در آموزش از شيوه های كالسی با تكيه بر شنوايی لذت می برد.

ازآنجاك��ه اين خصوصيات و توانايی ها، خصوصياتی ژنتيكی و انتقال آنها همچون صفات 
ديگر انس��ان به صورت ارثی اس��ت، در پراكندگی جمعيت ها ني��ز از خصوصيات و صفات 
غالب ارثی تبعيت می كند؛ يعنی چنانكه صفات و خصوصيات زيست ش��ناختی انس��ان ها در 
ه��ر منطقه از ي��ک اكثريت كلی تبعيت می كند، مردم مناطق مختلف ني��ز هركدام دارای يكی 
از اين دو خصوصيت، با ش��دت و ضعف متفاوت هس��تند. پس می ت��وان حدس زد كه چرا 
چپ مغزها به طوركلی، عالقمند به نظم و ترتيب، قاعده مندی و ايجادكنندة دستگاه های منطقی، 
همچون رياضيات و منطق ارسطويی، به وجودآورندة ساختارهای اجتماعی و سياسی قانون مند، 
تجزيه كنندة علوم تا اندازة ممكن به صورت جداجدا و روی آورنده به مسائل از وحدت به كثرت 
هس��تند. آمارها نش��ان می دهد آنها از ضريب بااليی از چپ مغزی در جامعة خود برخوردارند 
و اين ضريب باال، پيوس��ته آنان را از پايين بودن خالقيت دچار رنج نموده، وادارشان می سازد 
اين كمبود را با به خدمت گرفتن مغزهای خالق ش��رقی و اس��تفاده از آنها در جهت نوآوری 
جبران كنند. برعكس، راست مغزها دارای گرايش به بی نظمی و برهم زدن ساختارها، دگرگونی، 
تغيير دهندة قاعده ها و توليدكنندة مشرب های شهودی، اشراقی و عرفانی و ايجادكنندة انقالب ها 
و ساختارهای سياسِی متكی بر آزادی و فقدان قانون مندی و نگرش به علوم به صورت كلی و 
ايجادكنندة دانشمندانی كه در علوم بسيار متفاوت تبحر دارند )خصلت عالمگی( و روی كننده 

به مسائل از كثرت به سوی وحدت هستند.
آمارها در اين موارد نش��ان می دهد كه جوامع ش��رقی از لحاظ ژنتيكی دارای تعداد افراد 
زيادتری با خصوصيات راس��ت مغزی اند. اين خصوصيات هرچه به طرفين می رويم از شدت 
بيشتری برخوردار می شوند.1 در كشورهای راست مغز روش مريد و مرادی يا استاد و شاگردی، 
بيشترين بازدهی را در يادگيری و رشد و پويايی انديشه داشته است. به وجود آمدن افرادی كه 
با وجود ميانگين پايين سواد در جامعه از مجموعه های گسترده و متفاوتی از علوم برخوردار 
بوده اند و اين دانش ها را نه در كالس ها كه نزد اساتيد و به صورت حلقة درس و يا خصوصی 
آموخته ان��د و نيز افرادی با تخصص های خاص در مغرب زمين كه هريک در تخصص خود 

1. جدولی كه در آن تعدادی از خصوصيات اين دو طيف طبقه بندی ش��ده اند، در پيوس��ت ارائه شده است. )ر. ک: نوری 
مطلق، 1385(
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پيشرفت بسيار نموده و تا حد امكان آن را جزئی نموده اند، مؤيد اين مدعاست. اين تفاوت ها، 
در هنر، معماری، صنعت، تمدن و فرهنگ آنها نيز مشاهده می شود.

اي��ن نكات، گويای آن اس��ت كه ش��يوه هايی كه چپ مغزها ب��رای برنامه ريزی، مديريت، 
آموزش، پرورش، ش��ناخت، جهان بينی، تمدن س��ازی، ايجاد فرهنگ و مواردی از اين دست 
برای خود می پسندند، نه تنها در راست مغزها كارگر نيست كه جواب عكس می دهد. انسان های 
راست مغز خالق اند يعنی انديشة آنها مدام در تب و تاب است و همچون رودخانه ای، پيوسته 
جاری اس��ت. گاه طغيان نموده و تفكرات نوينی را به بش��ريت عرضه كرده و گاه از كم آبی 
رنج برده است؛ حال آنكه انديشه های چپ مغز، همچون دانه هايی در كنار يكديگر قرار گرفته 
و فاقد س��ياليت هستند و فكر آنها ساختار يافته و نظم گراس��ت. اين گونه تفكر را می توان با 
شيوه های طبقه بندی، ساختارسازی، بلوک بلوک نمودن و تجزيه كردن، بهتر مورد استفاده قرار 
داد، به مقايسة قسمت ها با يكديگر پرداخت و از آنها منفعت برد. اما آب يک رودخانه را كه 
مدام در حركت اس��ت چگونه می توان در بلوک هايی جداجدا و مجزا از هم تفكيک نمود و 
در س��اختارهايی چيد و باز سياليت و جريان آن را حفظ كرد و بدان نام رودخانه نهاد. اتفاقی 
كه به نظر می رسد به عنوان يک فرض، در تجزيه و تحليل سينرژی يا قانون 5=2+2 رخ داده 
است. در واقع اين قانون در محيط هايی قابل به دست آمدن است كه جنبة راست مغزی آنها بر 
چپ مغزی غلبه دارد. هرچه اين غلبه بيش��تر باشد و بر شدت راست مغزی افزوده شود =2+2 
عدد بزرگ تری را به خود اختصاص می دهد. اما در اينجا اش��تباهی رخ داده و محاس��به گران 
گرانقدر س��عی نموده اند مقداری را كه در دس��تگاه اندازه گي��ری چپ مغزی نمی گنجد، با آن 
اندازه گيری كنند. اندازه گيری حاصل جمع دو كميّت، هنگامی از ارزش واقعی برخوردار است 
كه آن دو كميّت با آن دو واحد انطباق داشته باشند؛ برای مثال شما ممكن است بتوانيد يک منبع 
آب س��اكن را با دستگاه متريک اندازه گيری كنيد و با اندازه گرفتن طول مكانی كه آب اشغال 
نموده به اين نتيجه برس��يد كه 4=2+2، اما اگر همين كار را بخواهيد با يک رودخانة در حال 
حركت نيز انجام دهيد چه اتفاقی می افتد؟ آيا با اندازه گيری مكان رودخانه با دس��تگاه مرجع 
ثابت می توانيد مقدار آب آن را تخمين بزنيد. البته امكان ندارد چراكه نقطة صفر شما، خود در 
حال حركت است. با چنين ديدی، شما به اين جواب خواهيد رسيد كه 5=2+2 و ممكن است 
به اين تغيير عنوان سينرژی بدهيد. در اينجا اعداد و دستگاه رياضی اشتباه نمی كنند، بلكه شما 
مقياس��ی متفاوت را برای اندازه گيری به كار گرفته ايد و به جوابی اش��تباه رسيده ايد. در چنين 
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موارد مش��كلی می توانيد به اشتباه خود پی ببريد؛ چراكه دستگاه مرجع، در حقيقت خود شما 
هستيد و بسيار بعيد است كه انسان الگوريتم فكری خود را نيز محک زده و بدان شک كند.

می بينيم اين اش��تباه در طی زمان دائماً اتفاق افتاده و انس��ان های چپ مغزی كه از دستگاه 
منطقی گسس��ته تبعيت می كنند، در اندازه گيرِی مقدار حركت يک مجموعه با تفكر، پيوس��ته 
دچار اشكال می شوند و توجه ندارند كه حركت فكری سيال يک مجموعه انسان راست مغز را 
بايد با دستگاه مرجع متحرک و كيفی اندازه گرفت و نه ثابت و كّمی. در يک مجموعه، هرچه 
شدت چپ مغزی افزايش يابد، تحرک كمتر و ثبات افزايش می يابد، تا جايی كه ممكن است 
در نهايت به اين جواب برسيم كه0 =2+2 ! اما هرچه شدت راست مغزی در مجموعه ای زيادتر 
باش��د تحرک و خالقيت افزايش يافته، حاصل جمع، از مجموع تک تک اجزا بيشتر و تأثيرات 
آن افزون می شود. در اين موارد بايد تفكر راست مغز را به حال خود واگذاشت كه تا آنجا كه 
می خواه��د و می تواند حركت كند و بهرة خود را از خالقيت به دس��ت دهد. اين حركت در 
بعضی افراد كه از هوش، حافظه و استعدادهای خاص برخوردارند، باعث می شود تا در سنين 

پايين دانشمندانی بزرگ پديد آيد.
در روش هايی كه بر آموزش های چپ مغزی تكيه دارد و ميانگين و متوس��ط آنها بر مبنای 
عدد محاس��به می شود، رشد، هميشه بر مبنای متوسط و چهارچوبی است كه از پيش تعريف 
ش��ده است؛ ازاين رو خالقيت ها و استعدادهای جوشان و سرش��ار، راكد و ساكن شده، وادار 
می شوند يا به مرگ، سكون و ركود تن دهند، يا اينكه از اين شيوه ها گريخته به صورت خودرو 
به نوآوری بپردازند. در واقع برای س��نجش پديده های چپ مغزانه، بايد از مقياس های كّمی و 

برای سنجش پديده های راست مغزانه، از مقياس های كيفی بهره برد.
در مورد فرهنگ و تمدن نيز اين مس��ئله جای بررس��ی فراوان دارد. می دانيم كه فرهنگ و 
تمدن، مجموعة محصوالت فكری و تالش های عملی انسان ها و جوامع است. فرهنگ بخش 
معنوی اين محصوالت را مشخص می كند و تمدن محدودة مادی آنها را. تمدن كه به آن فرهنگ 
مادی نيز اطالق می شود، و بيشتر به چپ مغزی متمايل است قسمتی از محصوالت فكری انسان 
را دربرمی گيرد كه حالت عملی يافته، س��اختار و قاعده و ترتيب پذيرفته و مانند حكومت در 
جامعه، و قاعده و ترتيب در تكنولوژی و فن، وضعيتی قابل محاسبه و استنتاج به خود گرفته 
است. در مقابل فرهنگ، كه به آن فرهنگ معنوی نيز می گويند گرايش به راست مغزی دارد و 
بر خصوصيات روانی و محصوالت خالِق فاقِد ساختار و اشراقی همچون روح ملی، تعصب، 
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تمايالت مردم و علوم و دانش های معنوی و هنر استوار است.
جوامع چپ مغز به دليل داشتن خصوصيات چپ مغزی باالتر، از لحاظ تمدن رشد و توسعة 
بيشتری يافته اند و راست مغزها نيز به دليل داشتن خصوصيات غالب راست مغزی، فرهنگ را 
در زمينه ها و حوزه های بسيار گوناگون و متنوعی توسعه و عمق داده اند. بر اين اساس، می بينيم 
ك��ه فرهنگ در مغرب زمين از زيربنا و قوت چندانی برخوردار نيس��ت، اما تمدن در آن ديار، 
پيوس��ته پيچيده و پيچيده تر شده و هر لحظه شكل تازه ای می يابد. شعار ايجاد تمدنی جهانی 
)نظم نوين جهانی( بر پاية قواعد مديريتی كه در آن خصوصيات نظم و قانون مندی در جامعه 
شكل می گيرد، از آثار اين پديده است. برعكس در مشرق زمين فرهنگ بسيار ريشه ای است 
اما تمدن به سادگی شكل نمی گيرد و اگر شكل گيرد به دليل تالطم های دم به دمِ فرهنگی، مجبور 
به تغيير و تحول های مداوم است. اين جوامع بيشتر به دنبال خصوصيات رهبری كاريزماتيک و 
تكيه بر قواعد آزادی، انسانيت، شرافت و... بوده عالقه مند به فرهنگ های بومی هستند. با چنين 
نگرشی بايد گفت آنچه پيش روی ما قرار دارد، برخورد بين تمدن ها و گفتگوی آنها يا تعارض 
و تقابل بين فرهنگ ها نيست، بلكه محل تالقی تمدن از مغرب زمين )و فرهنگ در حال برآمدن 
از آن( و فرهنگ در مش��رق زمين )و تمدن در حال ش��كل گيری از آن( خواهد بود. حال اين 
سؤال مطرح است كه آيا يک تمدن می تواند فرهنگ ديگر را نابود كند، يا يک فرهنگ می تواند 

تمدنی را از ميان بردارد يا آنكه اين دو سرانجام بايد با يكديگر تطبيق و تطابق يابند؟
در تجزيه و تحليل طبقه بندی مازلو نيز ارتباط مستقيمی ميان آزمايش ها و آمارهای هافستد و 
ديگران و اين قاعده مشاهده می كنيم. شايد بتوان اين مطلب را به عنوان ضعف تجزيه و تحليل 
مازل��و در طبقه بندی نيازها مورد توجه قرار داد كه جامع��ة آماری مازلو و علی القاعده الگوی 
انديشة خود او، متكی بر خصوصيات چپ مغزی بوده است. با توجه به اينكه هرچه به سمت 
جوامع چپ مغز می رويم، با ش��دت چپ مغزی بيش��تر و در جوامع راست مغز با راست مغزِی 
ش��ديدتر مواجه می ش��ويم، به نظر می رسد با نگاهی دقيق تر به هرم نيازهای مازلو، بهتر است 
اين هرم را به جای از پايين به باال، از چپ به راست بچينيم و طبقه بندی را بين چپ مغزی و 
راس��ت مغزی توزيع كنيم؛ زيرا هرچه تعداد حجم نمونه باالتر می رود شكل به سمت منحنی 
تمايل پيدا می كند. مشاهده می كنيم كه هرم نيازها در جوامع چپ مغز، تداعی كنندة منحنی نرمال 
با چولگی به س��مت چپ بوده و هرچه به س��مت كشورهای با ضريب چپ مغزی باال تمايل 
پيدا كنيم، اين چولگی و انحراف از معيار استاندارد، شدت بيشتری می يابد. برعكس، در جوامع 
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راس��ت مغز � چنانكه مازلو در بعضی از نمونه های هرم خود بدان اش��اره داش��ته � چولگی به 
سمت راست شدت می گيرد، در نهايت، منحنی برای كل جامعة بشری، به سمت منحنی نرمال 
با توزيع همگن و بدون چولگی، نزديک می شود كه لوزی تعريف شده توسط مازلو نيز با حذف 

نيمة پايين، پس از چرخش از چپ به راست نشان دهندة همين مسئله است.
اين توزيع نشان می دهد كه تعداد افراد با خصوصيات راست مغزی شديد و چپ مغزی باال، 
در دو سوی منحنی نرمال متمركز شده و افرادی كه چپ مغزی يا راست مغزی آنها شديد نيست، 
متناسب با منحنی نرمال، تعداد زيادتری از جامعة بشری را تشكيل می دهند. از نظر نيازها نيز 
هرچه به سمت جوامع راست مغز می رويم نيازهای معنوی و هرچه به سمت جوامع چپ مغز 
می رويم نيازهای مادی اولويت باالتری می يابد. بر اين مبنا آش��كار می ش��ود كه راست مغزی، 
ارتباط مستقيمی با فرهنگ و حوزه های آن و چپ مغزی ارتباطی رو در رو با تمدن و مباحث آن 
دارد؛ ازاين روست كه هرچه جوامع راست مغزتر باشند خصوصيات فرهنگی چه از لحاظ نياز 
و چه از لحاظ توليدات افزايش چشمگير می يابد و طبقه بندی نيازهای مازلو حالت وارونه تری 

به خود می گيرد. )نمودار 3(.

نمودار 3
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برای مثال برای يک ش��رقی بس��يار مهم تر است كه به او احترام بگذارند تا اينكه به او آب 
و غ��ذا و... بدهند. در هندوس��تان گاه نيازهای فيزيولوژيكی ت��ا حد يک بادام كاهش می يابد، 
برعكس خصوصيات خودش��كوفايی سطح بسيار باالتری پيدا می كند. در اين كشور، با اينكه 
تودة مردم در طول تاريخ همواره در س��طح پايينی از امكانات مادی زيس��ته و به طور دائم با 
جمعيت زياد و فقر گس��ترده به س��ر برده اند، انديشه ها خالق و پيوسته در توليد مستمر بوده، 
عرفان و فرقه های مختلف آن، همراه با انديش��ه های اش��راقی فلسفی و نحله های گوناگون و 
اديان بسيار متفاوت كه گاه تعداد آنها را بيش از ششصد نوع برآورد كرده اند، هميشه جايگاهی 
اساسی با اولويتی باال در زندگی مردم داشته اند. رياضيات در پيوند با قدرت خالقيت باال، اين 
كشور را با داشتن فقر بسيار، به يكی از چند قدرت اتمی جهان تبديل نموده است. اين مسئله 
در كشورهای چين و ژاپن و شرق آسيا، هركدام در صنعت و توليد و حكومت، به نوعی خود 
را آشكار كرده است. بيشتر كشورهای اين مناطق، حكومتی امپراتوری يا پادشاهی دارند. آن ايی 
هم كه به س��مت شيوه های چپ مغزی، اعم از تمدن، دموكراسی يا ساختاربندی های علمی و 
رياضی كشانده شده اند، در باطن به شيوه های حكومتی متكی بر قواعد رهبری كاريزماتيک و 
نه دموكراسی قانون مند، ابراز تمايل می كنند. چسبندگِی فرهنگی در اين مناطق باالست و تاريخ 
به سختی توانسته � و يا در مواردی نتوانسته � با وجود تالطم های تمدنی مكرر، خود را از اين 

چسبندگی برهاند!
به همين ترتيب هرچه جوامع چپ مغزتر باشند، شدت خصوصيات تمدنی، از لحاظ نياز 
و توليدات باالتر می رود. ساختاربندی، سرمايه، سود، طبقه بندی اطالعات و رسانه ها، نوع آثار 
هنری، دموكراس��ی و قانون مداری و مدنيت و جز اينها، نش��ان دهندة اين اصل است كه »اكثر 
مردم در اين جوامع كاماًل منطقی بوده و از چندان خالقيتی برخوردار نيستند« )ميشل1، 1998(؛ 
ازاين رو شيوه هايی كه در جوامع چپ مغز با تكيه بر خصوصيات چپ مغزی برای برنامه ريزی، 
مديريت، بازاريابی، توليد و فرهنگ تعريف می شود، بيشتر بر مبنای »فرهنگ مادی« در مقابل 
»فرهن��گ معنوی« ش��كل گرفته، حالت گسس��ته دارد و در مديري��ت، برنامه ريزی و كنترل � 

ساختاردهی و فردگرايی اهميت بيشتری می يابد.
اما در جوامع راست مغز تعريف ها و فضاها دگرگون شده، »فرهنگ معنوی« با حالت پيوستة 
خويش نقش تعيين كننده تری پيدا می كند. اين اس��ت كه مش��اهده می كنيم در برنامه ريزی اين 

1. Mitchell
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مجموعه ها منطق فازی، در مديريت ش��يوه های متكی بر قواعد رهبری كاريزماتيک و نگرش 
به سيس��تم به صورت پيوس��ته با تكيه ب��ر مركز ثقل آن، جايگاه مهم تری پي��دا كرده، تكيه بر 
نيازهای معنوی و خودشكوفايی و احترام، اولويت باالتر يافته، استفاده از ادبيات و بهره بردن از 
خصوصيات ابهام و پيوستگی و ديگر خواص راست مغزی نقش ويژه ای می يابد. از نظر اديان 
و مذاهب الهی نيز كه برای هدايت بش��ريت آمده اند هدايت همچون نور واحدی است كه به 
مجموعة گل های يک باغ می تابد. با وجود منبع نور واحد، كسی از گل های باغ انتظار ندارد كه 
همه يكسان، يک شكل و يک رنگ رشد كنند، بلكه هر گل با دريافت و پردازش آن نور، رنگ، 
بو، شكل و خصوصيات متفاوتی با گل های ديگر از خود نشان می دهد. حتی گل هايی از يک 
نوع نيز با توجه به خصوصيات طبيعی خود، هركدام با ديگری متفاوت هس��تند و اين تفاوت 
هيچ گاه به معنای نقص و يا ايراد نيست؛ بلكه خود عين كمال است و در واقع به نوعی نمايانگر 

معنای حركت از وحدت به كثرت و سپس از كثرت به وحدت است.
همة اين خصوصيات متفاوت، س��رانجام به تكميل يكديگ��ر پرداخته و در مجموع، يک 
مفهوم را تعريف می كند و آن همان عدالت است و همه به يک فعاليت مشترک اشتغال دارند و 
آن تسبيح خداوند متعال است. از اينجاست كه می توان دانست چرا دين واقعی، هر دو موضوع 
ش��ريعت و طريقت را به طور متوازن برمی تابد و روی كردن به يكی و وانهادن ديگری سبب 
ضعف آن می شود. مهم تر آنكه چون دين بايد فضای انديشه و عمل تمامی انسان ها را با توجه 
به خصوصيات آنها تغذيه كند و برای همة جوامع بشری پاسخگو باشد، بايستی اين دو مقوله را 
در اندازة الزم ارائه كند تا مردم، به صورت فردی و يا اجتماعی، با توجه به خصوصيات خود، 

دستاوردی از آن ظاهر ساخته و در عين حال، به كامل كردن يكديگر بپردازند. 
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