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پیشگفتار

که بر اساس آن، مغز انسان می تواند  کشفی انقالبی است  کتاب در رابطه با  این 
خود را تغییر دهد و از طریق داستان هایی از دانشمندان، پزشکان و بیمارانی شرح 
زده اند.  رقم  را  شگفت انگیز  تحوالت  این  یکدیگر  کمک  با  که  است  شده  داده 
که تا پیش از آن  یز دارو، از توانایی مغز  آن ها بدون استفاده از عمل جراحی یا تجو
که  کردند تا آن را تغییر دهند. برخی از آن ها بیمارانی بودند  ناشناخته بود استفاده 
که  تصور می شد از مشکالت مغزی العالج رنج می برند؛ برخی دیگر افرادی بودند 
مشکالت خاصی نداشتند و تنها تمایل داشتند تا با باال رفتن سن، عملکرد مغز 
کنند. به مدت چهارصد سال، این  خود را بهبود ببخشند یا وضعیت آن را حفظ 
ر  یرا جریان متداول علم و طب بر این باو اقدام مخاطره آمیز غیر قابل تصور بود، ز

که آناتومی مغز ثابت و غیر قابل تغییر می باشد.  بود 
کودکی، تغییر مغز صرفًا  ران  که پس از دو بر این اساس استوار بود  دانش عمومی 
این که  بر  آغاز می کند؛ شناختی مبنی  را  زوال  روند طوالنی  که  زمانی رخ می دهد 
یا  و  می بینند  آسیب  نمی کنند،  رشد  مناسب  طور  به  مغزی  سلول های  وقتی 
گر بخشی  یر، ا می میرند، نمی توانند جایگزین شوند. همچنین بر اساس این تصو
از مغز آسیب می دید، مغز هرگز نمی توانست ساختار خود را تغییر دهد یا راه حل 
دیگری پیدا کند. بر اساس فرضیه تغییرناپذیری مغز، افرادی که با محدودیت های 
مغزی یا ذهنی به دنیا آمده اند، یا متحمل آسیب مغزی شده اند، تمام عمر از این 

آسیب ها و محدودیت ها رنج خواهند برد. 
کیفیت مغز سالم از طریق فعالیت یا  که در مورد بهبود یا حفظ  به دانشمندانی 
که وقت خودشان را تلف نکنند. در  گفته می شد  کنجکاو بودند،  تمرین ذهنی 
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کم شده بود- به این  گرایانه1 در زمینه عصب شناختی حا واقع، نوعی عقاید پوچ 
که درمان بسیاری از مشکالت مغزی، بیهوده و یا حتی غیر قابل قبول بود.  معنی 
به  ما  کلی  یافت و حتی جلوی پیشرفت دید  گسترش  ما  این عقاید در فرهنگ 
کند، طبیعت  تغییر  نمی توانست  مغز  که  آن جا  از  گرفت.  نیز  را  انسان  طبیعت 

که از آن نشات می گرفت نیز لزومًا ثابت و تغییرناپذیر به نظر می رسید.  انسان 
که  آن  نخست  داشت:  اصلی  منشأ  سه  کند  تغییر  نمی تواند  مغز  که  ر  باو این 
یابند؛  بهبود  کامل  طور  به  می توانستند  ندرت  به  مغزی  آسیب  متحمل  بیماران 
پی مغز زنده به عنوان دومین  عدم توانایی ما در مشاهده فعالیت های میکروسکو
بر  مدرن  علم  آغاز  به  آن  یشه  ر که  بود  ایده ا ی  نیز  سوم  دلیل  و  می شد  ارائه  دلیل 
می گشت؛ این که مغز همچون یک ماشین پرشکوه می باشد و در حالی که کارهای 

فوق العاده ی بسیاری انجام می دهد، تغییر نمی کند یا رشد نمی یابد. 
من به عنوان یک محقق روانشناس و روانکاو، جلب ایده تغییر مغز شدم. وقتی 
که انتظار می رفت به لحاظ روان شناسی پیشرفت نمی کردند،  بیماران به اندازه ای 
که مشکل آن ها عمیقًا در  اغلب، دانش پزشکی معمول بر این اساس استوار بود 
استعاره  دیگر  پیچی"  "سیم  است.  شده  پیچی"  "سیم  تغییرشان  قابل  غیر  مغز 
گرفته شده است؛  کامپیوتر"  که از ایده "مغز همچون سخت افزار  ماشینی است 
انجام عملکردی  برای  که به طور دائمی به هم متصل اند و هر یک  با مدارهایی 

خاص و غیر قابل تغییر طراحی شده اند. 
انسان سیم  مغز  دارد  امکان  که  باره شنیدم  این  در  اخباری  بار  اولین  برای  وقتی 
را  این موضوع به خودم، می بایست تحقیق و شواهد  اثبات  برای  نباشد،  پیچی 

کرد.  ر  ره ام دو سبک سنگین می کردم. این تحقیقات من را از اتاق مشاو
برجسته  دانشمندان  از  گروهی  با  آن ها  جریان  در  و  رفتم  مسافرت هایی  به  من 
یا  و   1960 دهه  اواخر  در  که  مغز  علوم  در  پیشتاز  دانشمندانی  داشتم،  مالقات 

1. اشاره به مکتب فلسفی نیهیلیسم
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آن ها  بودند.  یافته  دست  غیرمنتظره ای  کشفیات  به  میالدی   1970 دهه  اوایل 
که انجام می دهد ساختار خود را  که مغز با هر فعالیت متفاوتی  نشان داده بودند 
که در دست دارد عمل  تغییر می دهد و با تکمیل مدارهایش متناسب با وظایفی 
می کند. در صورت شکست "بخش های" به خصوِص مغز در انجام وظایفشان، 
گاهی اوقات بخش های دیگر می توانند این وظایف را به عهده بگیرند. استعاره 
به  یافته، نمی توانست  با بخش های اختصاص  به عنوان عضوی  از مغز  ماشین 
کند. بنابراین آن ها  که دانشمندان شاهد آن ها بودند را توجیه  کامل تغییراتی  طور 
یج این خصیصه بنیادین مغز را "انعطاف پذیری عصبی1" نام گذاری کردند.  به تدر
که همان سلول های عصبی  برگرفته شده  )یاخته عصبی(  "نورون"  واژه  از  نورو، 
و  نرم  نیز به معنای "تغییرپذیر،  در مغز و سیستم عصبی ما می باشد. پالستیک 
دانشمندان  از  بسیاری  ابتدا  در  می باشد.  تعدیل"  و  اصالح  قابل  و  انعطاف پذیر 
و  نداشتند  خود  مقاالت  در  را  پالستیسیتی"  "نورو کلمه  از  استفاده  جرات 
یج چنین نظریه عجیب و غریبی تحقیر می کردند.  همکارانشان آن ها را برای ترو
ر مغز غیر قابل تغییر را از بین  کردند و رفته رفته، باو با این وجود، آن ها ایستادگی 
با  که  مغزی  توانایی های  سطح  در  همیشه  کودکان  که  دادند  نشان  آن ها  بردند. 
اغلب،  این که مغز آسیب دیده می تواند  و  باقی نمی مانند؛  آمده اند  دنیا  به  آن ها 
آسیب دیدگی خود را دوباره سازمان دهد، بنابراین وقتی یک بخش از کار می افتد، 
بمیرند،  مغزی  سلول های  گر  ا همچنین  می شود؛  آن  جایگزین  دیگر  بخشی 
واکنش های  حتی  و  "مدارها"  این که  شوند؛  جایگزین  زمان  طول  در  می توانند 
دانشمندان  این  از  یکی  نیستند.  گونه  این  اما  ثابت اند،  ما  تصور  به  که  بنیادین 
کردن می توانند ژن های ما را فعال  کردن، یادگرفتن و عمل  که فکر  حتی نشان داد 
کنند یا عملکرد آن ها را بر هم بزنند و بدین ترتیب، آناتومی مغز و رفتار ما را شکل 

کشفیات خارق العاده قرن بیستم می باشد.  که بدون شک یکی از  دهند- 

1. Neuroplasticity
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به  قادر  را  تولد  از زمان  نابینا  افراد  که  با دانشمندی آشنا شدم  در طی سفرهایم، 
فراهم  را  امکان  این  ناشنوا  افراد  برای  که  دیگر  دانشمندی  نیز،  و  بود  کرده  دیدن 
کرده بود تا بشنوند؛ من با افرادی صحبت کردم که دهه ها پیش دچار سکته هایی 
وسیله  به  اما  نیست،  برایشان  عالجی  که  بود  شده  اعالم  آن ها  به  و  بودند  شده 
درمان های مبتنی بر انعطاف پذیری عصبی بهبود یافتند؛ من با افرادی آشنا شدم 
کیو( آن ها  که با این روش، اختالالت یادگیری آن ها درمان و ضریب هوشی )آی 
که افراد هشتاد ساله می توانند حافظه خود را  افزایش یافته بود؛ شواهدی را دیدم 
کند. من  پنج سالگی شان عمل  و  پنجاه  زمان  که مثل  کنند  یت  تقو گونه ای  به 
افرادی را دیدم که مغز خود را با افکارشان اصالح می کردند تا ضربه ها و عقده های 
که با شور  کردم  گفت وگو  کنند. من با برندگان جایزه نوبل  روحی العالج را درمان 
تغییر است،  در حال  دائم  که می دانیم مغز،  که حاال  و هیجان بحث می کردند 

کنیم.  می بایست در مورد مدل مغز تجدید نظر 
کارکرد اجزای اولیه آن نظیر  کلیات آناتومی اصلی مغز و  که  به اعتقاد من، از زمانی 
از طریق  را  و عملکرد خود  که مغز می تواند ساختار  ایده  این  بیان شد،  نورون ها 
تفکر و فعالیت تغییر دهد، مهم ترین تحول در دیدگاه ما نسبت به مغز می باشد. 
خواهد  جای  به  خود  از  عمیقی  تأثیرات  تحوالت،  تمامی  همانند  نیز  ایده  این 
گذاشت و من امیدوارم این کتاب، برخی از آن ها را نشان دهد. عالوه بر این موارد، 
تحول مرتبط با انعطاف پذیری عصبی، در درک ما از این که چگونه عشق، رابطه 
ری و روان درمانی مغز  جنسی، غم و اندوه، روابط، یادگیری، اعتیاد، فرهنگ، فناو
ما را تغییر می دهند دخیل است. تمامی علوم اجتماعی، انسانی و فیزیکی، از آن 
کار دارند، به اندازه تمامی اشکال آموزش، تحت  جایی که با طبیعت انسان سر و 
تأثیر انعطاف پذیری عصبی قرار دارند. تمامی این رشته ها می بایست با حقیقت 
که ساختار مغز در هر  کنند  کنار بیایند و درک  که خودش را تغییر می دهد،  مغزی 

فرد با دیگری فرق دارد و در جریان زندگی شخصی مان تغییر می کند. 
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پالستیسیتی  گرفته است، نورو کم  که مغز انسان به ظاهر خود را دست  در حالی 
را  ما  مغز  تنها  نه  عصبی  انعطاف پذیری  نیست؛  خوش  خبرهای  شامل  تنها  نیز 
کاردان تر می کند، بلکه آن را در مقابل نفوذ خارجی آسیب پذیر و حساس تر  یرک و  ز
انعطاف پذیر  رفتارهای  تا  دارد  را  قدرت  این  عصبی  انعطاف پذیری  می سازد. 
که من نامش را " تضاد انعطاف"  کند- پدیده ای  بیشتر اما سختگیرانه تری ایجاد 
اختالالت  و  عادات  سرسخت ترین  از  برخی  که  جاست  این  جالب  گذاشته ام. 
ما نتیجه تغییرپذیری ما هستند. وقتی تغییر ماده شکل پذیر به خصوصی در مغز 
رخ می دهد و به خوبی تثبیت می شود، می تواند از وقوع تغییرات دیگر جلوگیری 
که می توانیم به راستی  کند. با درک تأثیرات مثبت و منفی انعطاف پذیری است 

گستره قابلیت های بشر پی ببریم.  به 
انجام می دهند  کاری جدید  که  افرادی  برای  واژه ای جدید  که همیشه  از آن جا 
"متخصصان  را  مغز  تغییر  جدید  علم  متخصصان  من  می شود،  استفاده 
داستان  خواند  خواهید  ادامه  در  آنچه  می نامم.  عصبی"  انعطاف پذیری 

کردند.  که توسط آن ها تغییر  مالقات های من با آن ها و بیمارانی است 
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فصل اول

که پیوسته می افتاد... زنی 

کاشف تغییرپذیری در حواس ماست که  توسط مردی نجات می یابد 

شریل شیلتز همواره احساس می کند مدام در حال افتادن است و چون احساس 
می کند در حال افتادن است، می افتد. 

که انگار بر  کمک از جا بلند می شود، در چند لحظه، به نظر می رسد  وقتی بدون 
روی پرتگاهی ایستاده و در شرف سقوط است. اول سرش لقوه می گیرد و به یک 
کند. خیلی  سمت می چرخد و بعد دست هایش را باز می کند تا تعادلش را حفظ 
کل بدنش پی در پی به سمت جلو و عقب تکان می خورد، قبل از این که  سریع 
که با آشفتگی در نوسان است، شبیه به  تعادلش را از دست بدهد، در آن لحظه 
که جفت  یک به نظر می رسد- تنها فرقش این است  بر روی طنابی بار بندبازی 
پاهایش با فاصله از هم و محکم بر روی زمین قرار دارند. به نظر نمی رسید تنها از 

افتادن بترسد، انگار ترسش بیشتر از ُهل داده شدن است. 
که داره روی پل تلو تلو می خوره." او پاسخ  یم: "تو شبیه به کسی هستی  به او می گو
که در حال پریدن هستم، حتی اگه نخوام بپرم."  می دهد: "آره، احساس می کنم 
که ثابت ایستاده،  که در حالی  وقتی از نزدیک او را تماشا می کنم، می توانم ببینم 
اندام بدنش بدون اراده تکان می خورد، انگار گروهی نامرئی از اراذل و اوباش، ابتدا 
بی رحمی  با  و  می دهند  هل  و  می کشند  را  او  دیگر  سمتی  از  سپس  و  سو  یک  از 
که این اراذل و اوباش در  سعی دارند او را به زمین بیاندازند. اما موضوع این است 
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کار را می کنند. وقتی سعی می کند  که با او این  درون او هستند و پنج سال است 
راه برود، باید دستش را به دیوار بگیرد و با این حال همچنان مثل یک فرد مست 

تلو تلو می خورد. 
شریل حتی پس از افتادن به زمین احساس آسودگی نمی کند. از او می پرسم: "چه 
احساسی داری وقتی زمین می خوری؟ وقتی می افتی، احساس زمین خوردن از 

بین می ره؟" 
یه  نمی کنم...  حس  پام  یر  ز رو  زمین  واقعًا  که  هست  "وقتایی  ید:  می گو شریل 
می افتد،  زمین  به  او  وقتی  حتی  می بلعه."  منو  و  می شه  باز  خیالی  یچه ی  در
افتادن  بی پایان در حال  پرتگاهی  در  و  به طور مداوم  که هنوز،  احساس می کند 

است. 
که دستگاه دهلیزی )وستیبوالر1( او، یعنی عضو حسی  مشکل شریل این است 
او بسیار خسته است و حس سقوط  کار نمی کند.  تعادل در بدن  برای سیستم 
کند و  یرا نمی تواند به هیچ موضوع دیگری غیر از این فکر  آزاد او را دیوانه می کند، ز
کارش را به عنوان نماینده  از آینده می ترسد. خیلی زود پس از شروع این مشکل، 
کار  از  چک  ماهانه ی  یافت  در با  اکنون  و  می دهد  دست  از  بین الملل  فروش 
افتادگی به مبلغ 1000 دالر زندگی اش را می گذراند. ترس جدیدش هم پیری است. 

که نامی ندارد.  همچنین از نوعی اضطراب و نگرانی نادر رنج می برد 
است  تعادلی  حس  داشتن  ما،  بهزیستی  اساسی  اما  گفته  نا یژگی های  و از  یکی 
پائول  نام  به  پزشکی  روان   ،1930 دهه  در  می کند.  عمل  طبیعی  صورت  به  که 
که چطور حس سالم بودن و داشتن تصور جسمانی "استوار"  شیلدر2 در این رابطه 
آرامش"  "احساس  از  ما  که  زمانی  کرد.  تحقیق  است،  ارتباط  در  تعادل  حس  با 
"عدم  یا  "ثبات"  "تزلزل"،  یا  "پابرجایی"  تعادل"،  "عدم  یا  "تعادل"  "آشفتگی"،  یا 

که نقش  گوش داخلی است  Vestibular apparatus .1: سیستم تعادلی )وستیبوالر(، ساختاری در 
اصلی را در حفظ تعادل بدن ایفا می کند. و 

2. Paul Schilder
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که  ییم، حقیقتی  تعادل" صحبت می کنیم، در واقع به زبان دهلیزی سخن می گو
که افراد مبتال  کاماًل مشهود است. تعجبی نیست  وجود آن در افرادی نظیر شریل 
به چنین اختاللی اغلب به لحاظ روانی از هم می پاشند و بسیاری از آن ها دست 

به خودکشی می زنند. 
می دهیم.  دستشان  از  که  وقتی  تا  بی خبریم،  وجودشان  از  که  یم  دار حواسی  ما 
 به خوبی عمل می کند و آن قدر پیوسته 

ً
تعادل یکی از حس هایی است که معموال

قرار  بوده،  کرده  بیان  ارسطو  که  که در فهرست پنج حس اصلی  و متداول است 
گرفته شد.  ندارد و قرن ها پس از آن نیز نادیده 

آن،  حسی  عضو  است.  فضا  در  ما  جهت یابی  حس  مسئول  تعادل،  سیستم 
که با  گوش داخلی است  یعنی دستگاه دهلیزی شامل سه مجرای نیم دایره در 
و  ایستاده ایم  زمانی  چه  یند  می گو ما  به  بعدی،  سه  فضای  در  حرکت  تشخیص 
چگونه جاذبه بر بدن ما تأثیر می گذارد. یکی از مجراها حرکت در سطح هم تراز و 
افقی، مجرای دیگر حرکت در سطح عمودی و مجرای سوم حرکت به سمت جلو 
یز در بستری از  و عقب را تشخیص می دهد. مجراهای نیم دایره دارای موهای ر
که سرمان را تکان می دهیم، این مایع موها را تکان می دهد و  مایع هستند. زمانی 
ید سرعت ما در جهتی به خصوص  که به ما می گو عالمتی به مغزمان می فرستد 
با سایر بخش های بدن است. در  نیازمند تطابق  یافته است. هر حرکت  افزایش 
که ما سرمان را به سمت جلو ببریم، مغزمان به بخش به خصوصی از بدن  صورتی 
گاه تطبیق دهد، تا ما بتوانیم آن تغییر را در  فرمان می دهد تا خود را به طور ناخودآ
کنیم. سیگنال ها از دستگاه دهلیزی  مرکز ثقل بدن متوازن و تعادلمان را حفظ 
یافته درون  نورون های اختصاص  از  توده ای  به  و  کرده  امتداد عصب حرکت  در 
که "هسته های دهلیزی1" نامیده می شوند. سپس در این قسمت  مغز ما می رسند 
پردازش می شوند و بعد دستوراتی را به ماهیچه های ما ارسال می کنند تا خودشان 

1. Vestibular nuclei

SAYLA
V P

UB



که خود را تغییر می دهد  مغزی 

22

با  قدرتمندی  ارتباط  همچنین  سالم  دهلیزی  دستگاه  یک  دهند.  تطبیق  را 
یدن هستید  اتوبوس در حال دو به دنبال یک  که  بینایی ما دارد. زمانی  سیستم 
ید، سرتان باال و پایین می رود، شما قادر  که به سرعت به جلو می دو و همان طور 
یرا دستگاه  هستید تا آن اتوبوس در حال حرکت را در مرکز نگاه خود قرار دهید، ز
یدن  دهلیزی شما پیام هایی را به مغزتان ارسال کرده است که سرعت و جهت دو
شما را به آن اطالع می دهد. این سیگنال ها به مغز شما این امکان را می دهند تا 
که  کند  گونه ای تنظیم  مردمک چشم های شما را بچرخاند و موقعیت آن ها را به 

به سمت نشان موردنظرتان، یعنی اتوبوس هدایت شوند. 
یتا، یکی از پیشگامان بزرگ در درک تغییرپذیری  من به همراه شریل و پائول باخی ر
آزمایشات  مورد  در  شریل  هستم.  آزمایشگاه هایش  از  یکی  در  او  تیم  نیز  و  مغز 
راست است. یوری  ز امیدوار است و در عین بردباری در مورد وضعیتش رو امرو
که  گروه، محاسبات داده هایی را انجام می دهد  دانیلوف، متخصص بیوفیزیک 
ری می کنند. این متخصص روسی، بسیار  تیم از دستگاه دهلیزی شریل جمع آو
دستگاه  که  یه  بیمار "شریل  ید:  می گو او  است.  غلیظ  لهجه ای  دارای  و  باهوش 

دهلیزیش رو نود و پنج تا صد درصد از دست داده." 
با توجه به هر استاندارد متعارفی، مورد شریل مأیوس کننده است. دیدگاه سنتی، 
که به صورت  کننده ای در نظر می گیرد  مغز را تشکیل شده از بخش های پردازش 
ژنتیکی برای انجام عملکردهایی خاص مداربندی شده اند و رشد و تکامل هر 
یک از آن ها به تنهایی میلیون ها سال طول کشیده است. در صورتی که هر یک از 
این بخش ها آسیبی ببینند، جایگزینی ندارند. اکنون که دستگاه دهلیزی آسیب 
ردن تعادل خود را دارد  دیده است، شریل به همان اندازه شانس دوباره به دست آو

که شبکیه چشمش آسیب دیده، امکان دیدن دوباره را دارد.  که شخصی 
کشیده خواهند شد.  ز همه این نظریات به چالش  اما امرو
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دستگاهی  و  سوراخ  طرفش  دو  که  گذاشته  سر  بر  مخصوص  کاله  یک  شریل 
یک  که شتاب سنج نام دارد. همچنین یک نوار پالستیکی بار داخلش وجود دارد 
و  می دهد  قرار  زبانش  روی  بر  را  دارد  وجود  کوچکی  الکترودهای  آن  روی  بر  که 
می دهد.  انتقال  نوار  به  را  سیگنال هایی  کاله،  درون  شتاب سنج  می لیسد. 
آن  با  قیافه خودش  به  رشان متصل اند. شریل  کامپیوتر مجاو به  دو  هر  همچنین 

گریه م می گیره."  ید: "چون اگه نخندم  کاله می خندد و می گو
که ظاهر عجیبی دارد. این  یتا است  این دستگاه یکی از نمونه های اولیه باخی ر
دستگاه جانشین دستگاه دهلیزی شریل می شود و سیگنال های تعادل را از زبان 
شریل  فعلی  کابوس  بتواند  است  ممکن  کاله  این  می دهد.  انتقال  مغزش  به  او 
برای  از انجام یک عمل جراحی عادی  کاماًل تغییر دهد. در سال،1977 پس  را 
که در آن زمان سی و نه ساله بود، دچار عفونت پس از  ردن رحم، شریل  بیرون آو
یز می شود.  جراحی می شود و به همین دلیل برایش آنتی بیوتیک جنتامایسین تجو
ساختار  عفونت  جنتامایسین،  اندازه  از  بیش  مصرف  شده  شناخته  عوارض  از 
گوش داخلی است و حتی می تواند منجر به از دست دادن شنوایی )که این مورد 
گوش میانی و سیستم تعادل بدن  در شریل صدق نمی کند( و آسیب به ساختار 
یز  )مورد شریل( شود. اما از آنجا که جنتامایسین ارزان و مؤثر است، همچنان تجو
ید این دارو بیش  کوتاه مدت. شریل می گو ره   تنها برای یک دو

ً
می شود، اما معموال

کوچک آسیب دیدگان  از حد به او داده شده است و به این ترتیب، او در خانواده 
که خودشان را با عنوان "لرزشی ها" می شناسند.  گرفت  جنتامایسین قرار 

به  این که  بدون  نمی تواند  که  می شود  متوجه  گهانی  نا صورت  به  ز  رو یک  شریل 
او  می چرخد.  سرش  ر  دو اتاق  کل  بچرخاند،  را  سرش  اگر  بایستد.  بیافتد،  زمین 
دیوارها.  یا  است  حرکت  این  باعث  خودش  که  دهد  تشخیص  نمی توانست 
باالخره با تکیه بر دیوار بر روی پاهایش بلند می شود، خودش را به تلفن می رساند 

و به دکترش زنگ می زند. 
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ببینند  تا  آزمایشات مختلفی می گیرند  او  از  بیمارستان رسید، پزشکان  به  وقتی 
گرم و بسیار سردی را درون  کار می کند یا نه. آن ها آب  که آیا دستگاه دهلیزی او 
یختند و او را روی تخت شیب داری خواباندند. وقتی از او خواستند  گوش های او ر
تا با چشمان بسته از جایش بلند شود و بایستد، به زمین افتاد. یکی از پزشکان به 
کارکرد  که از  گفت: "بدن شما عملکرد دهلیزی ندارد." آزمایشات نشان دادند  او 

دستگاه دهلیزی شریل تنها دو درصد باقی مانده است.
جانبی  عوارض  از  باید  این  ظاهرًا  بود.  تفاوت  بی  خیلی  "دکترم  ید:  می گو شریل 
ید: "چرا هیچ کس  جنتامایسین باشه." در همین حال احساساتی می شود و می گو
که این مشکل همیشگیه.  گفت  از این عوارض به من چیزی نگفت؟ دکترم بهم 
من تنها بودم. مادرم منو برد دکتر، اما بعد رفت تا ماشینو بیاره و بیرون بیمارستان 
گفتم  و  کردم  نگاه  و من بهش  بهتر می شه؟  پرسید حالم  ازم  مادرم  بود.  منتظرم 

همیشگیه...هیچ وقت خوب نمی شم." 
او آسیب دیده  بینایی  و سیستم  بین دستگاه دهلیزی شریل  ارتباط  که  آنجا  از 
دنبال  راحتی  به  را  حرکت  حال  در  هدف  یک  نمی توانستند  او  چشمان  است، 
باال  یدئوی بد و غیر حرفه ای  که می بینم، مثل یه و ید: "هر چیزی  او می گو کنند. 
بر  که  از ژله ساخته شده و هر قدمی  که می بینم  انگار هر چیزی  پایین می پره.  و 

می دارم، همه چیز می لرزه." 
کند، بینایی  هرچند او نمی توانست اشیاء در حال حرکت را با چشمانش دنبال 
ید ایستاده است. چشمان ما با ثابت شدن  که به او می گو او تمام آن چیزی است 
کجای محیط قرارگرفته ایم.  کمک می کنند تا بدانیم در  بر روی خطوط افقی به ما 
یک بار وقتی چراغ ها خاموش شدند، شریل بالفاصله به زمین افتاد. اما بینایی 
که  یرا هرگونه حرکتی در مقابلش – حتی فردی  تکیه گاه نامطمئنی برای اوست، ز
به سمت او می آید – احساس افتادن را تشدید می کند. حتی پیچ و خم های فرش 
نیز با راه اندازی پی در پی پیام های کاذب که موجب می شود او به اشتباه فکر کند 
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کج ایستاده، منجر به واژگونی اش می شوند. 
که مدام در حالت آماده  او همچنین از خستگی روحی رنج می برد، به این خاطر 
می گیرد  مغز  از  یادی  ز نیروی  ایستادن،  راست  و  قائم  حالت  حفظ  است.  باش 
کاهش  که به منظور این عملکرد ذهنی مصرف می شود موجب  و نیروی مغزی 

ل می شود.  عملکردهای ذهنی دیگر نظیر حافظه و توانایی محاسبه و استدال
وقتی یوری در حال آماده کردن کامپیوتر برای شریل است، من درخواست می کنم 
دستگاه  و  می گذارم  سرم  روی  بر  را  مخصوص  کاله  کنم.  امتحان  را  دستگاه  تا 
را  یند  می گو زبان  نمایشگر  آن  به  و  دارد  وجود  الکترود  آن  روی  بر  که  پالستیکی 
درون دهانم ُسر می دهم. سطح آن صاف است و ضخامتش بیشتر از یک آدامس 

نیست. 
می دهد.  تشخیص  را  سطح  دو  در  حرکات  کاله،  درون  حس گر  یا  شتاب سنج 
به  حرکت  این  می دهم،  تکان  پایین  و  باال  سمت  به  را  سرم  من  که  همان طور 
که به تیم اجازه می دهد تا آن  کامپیوتر نقش می بندد  صورت نقشه بر روی صفحه 

کنند.  را بررسی 
که درون  کوچک 144 الکترودی نشان داده می شود  همین نقشه بر روی مجموعه 
گذاشته شده اند. وقتی سرم را به سمت جلو خم  کار  نوار پالستیکی بر روی زبانم 
مانند  احساسی  که  می شوند  وارد  زبانم  جلوی  به  الکتریکی  شوک های  می کنم، 
که سرم به سمت جلو خم شده است.  ید  گاز دار دارد و به من می گو حباب های 
قرارگرفته است. وقتی سرم  کجا  که سرم  ببینم  کامپیوتر می توانم  بر روی صفحه 
آرام  موجی  با  گازدار  حباب های  آن  می کنم  احساس  می گردانم،  بر  عقب  به  را 
می چرخند و به انتهای زبانم می روند. وقتی سرم را به طرفین خم می کنم نیز همین 
که چطور می توانم با  اتفاق می افتد. سپس چشمانم را می بندم و امتحان می کنم 
زبانم راهم را در فضا پیدا کنم. خیلی سریع فراموش می کنم که اطالعات حسی از 

کجای فضا قرار دارم.  که من در  زبانم به دست می آید و می تواند پی ببرد 
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کاله را پس می گیرد؛ با تکیه دادن به میز تعادلش را حفظ می کند.  شریل 
کنیم." ید: "بیاین شروع  کنترل ها می گو یوری در حال تنظیم 

بر  میز  از  را  تکیه اش  می بندد.  را  چشمانش  و  می گذارد  سرش  بر  را  کاله  شریل 
می دارد، اما برای داشتن احساس رضایت بخش حاصل از تماس، دو انگشتش 
را بر روی آن نگه می دارد. او به زمین نمی افتد، هر چند به جز چرخش حباب ها 
بر روی زبانش، هیچ درکی از باال و پایین ندارد. او انگشتانش را از میز بر می دارد. 
که ناشی از  کردن – سیلی از اشک  گریه  دیگر تلو تلو نمی خورد. او شروع می کند به 
که این کاله را بر سر دارد و احساس امنیت می کند  یک ضربه روحی است؛ اکنون 
می تواند چشم هایش را باز کند. اولین باری که این کاله را بر سرش گذاشت، برای 
ز  از پنج سال، دیگر احساس دائمی  افتادن را نداشت. هدف امرو بار پس  اولین 
کاله را به سر دارد، متمرکز شود و به مدت بیست دقیقه  که وقتی این  او این است 
کسی، صرف نظر  کمک بایستد. بیست دقیقه ایستادن برای هر  بدون تکیه گاه و 
کینگهام دارد.  کاخ با از "لرزشی ها"، نیازمند مهارت و تعلیماتی در حد نگهبانان 

شدید  تکان های  دارد.  جزئی  لغزش های  می رسد.  نظر  به  آسوده  و  راحت  شریل 
که به نظر از درون او را هل  و سخت متوقف شده اند و آن نیروی شیطانی مبهم 
رمزگشایی  حال  در  مغزش  است.  شده  ناپدید  می انداخت  زمین  به  و  می داد 
لحظات  این  او،  برای  است.  مصنوعی اش  دهلیزی  دستگاه  از  سیگنال هایی 
یرا این  همراه با آرامش، یک معجزه است – یک معجزه انعطاف پذیری عصبی، ز
احساسات مور مور شدن بر روی زبانش، که به طور معمول راهشان را به بخشی از 
که  مغز به نام قشر حسی1 پیدا می کنند – یعنی همان الیه نازک بر روی سطح مغز 
گونه ای راهشان را از طریق مسیری تازه به مغز  حس المسه را پردازش می کند- به 

که تعادل را پردازش می کند.  پیدا می کنند و به ناحیه ای از مغز می رسند 

1. Sensory cortex
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کوچیک  کار می کنیم تا اونقدر  یم روی این وسیله  ید: "ما االن دار یتا می گو باخی ر
هدف  این  رتودنسی.  او تو  دندونا  ردیف ساز  مثل  بشه.  مخفی  دهن  توی  که  بشه 
ماست. بعد شریل و هر کسی که این مشکل رو داره، به زندگی عادیش بر می گرده. 
هرکسی مثل شریل باید بتونه وقتی این دستگاه رو توی دهنش داره حرف بزنه و 

کسی بفهمه چیزی توی دهنش هست." غذا بخوره، بدون این که 
بعد ادامه می دهد: "اما این فقط برای افرادی نیست که دچار عوارض جنتامایسین 
زمین  به  راجع  بود  شده  چاپ  مقاله  یه  تایمز  یورک  نیو زنامه  رو توی  ز  دیرو شدن. 
رگیری.  زو تا  از زمین خوردن می ترسن  بیشتر  افراد مسن  خوردن در سالخوردگی. 
افتادن می ترسن، خونه می مونن و  از  افراد مسن زمین می خورن و چون  یک سوم 
از دست و پاشون استفاده نمی کنن و از نظر جسمانی زودتر آسیب می بینین. اما 
من فکر می کنم، یه بخشی از مشکل اینه که حس تعادل، مثل شنوایی، چشایی، 
کم ضعیف می شن. این وسیله به  کم  بینایی و بقیه حواس – با باال رفتن سن ما 

کمک می کنه."   اونا هم 
ید: "وقتشه."  یوری دستگاه را خاموش می کند و می گو

دستگاه  شریل  می رسد.  عصبی  انعطاف پذیری  معجزه  دومین  به  نوبت  اکنون 
کاله را از سر بر می دارد. او لبخند عمیقی  رد و  روی زبان را از دهانش بیرون می آو
زمین  به  و  ایستاده  تکیه گاه  بدون  بسته اند،  چشمانش  که  حالی  در  یرا  ز می زند 
نمی افتد. بعد چشمانش را باز می کند، هنوز میز را لمس نکرده است، یک پایش 
را  تعادلش  را روی پای دیگرش می اندازند،  زنش  که و و در حالی  بلند می کند  را 

حفظ می کند. 
ید: "من  یتا می رود و او را در آغوش می گیرد و می گو شریل به سمت دکتر باخی ر
از  و  از احساس است  لبریز  او  عاشق این آدم هستم." بعد به سمت من می آید. 
یر پاهایش احساس می کند شدیدًا تحت تأثیر قرارگرفته است  این که دنیا را دوباره ز

و من را نیز در آغوش می گیرد. 
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"احساس می کنم ثابت و استوارم. نباید فکر کنم ماهیچه هام کجان. االن می تونم 
کنم." او به سمت یوری بر می گردد و او را نیز می بوسد.  به چیزای دیگه فکر 

کید کنم که چرا معتقدم  ید: "باید تأ ک است، می گو یوری که در مورد داده ها شکا
این یه معجزه س. شریل تقریبًا هیچ عضو حسی طبیعی نداره. ما تو این بیست 
کردیم. اما معجزه واقعی چیزیه  گذشت براش حس گر مصنوعی ایجاد  که  دقیقه 
دهلیزی  دستگاه  نه  اون  و  می افته  اتفاق  داره  دستگاه  برداشتن  از  بعد  االن  که 

یم یه نوع نیرو رو درون اون بیدار می کنیم."  طبیعی داره نه مصنوعی. ما دار
بر  را  آن  دقیقه  یک  تنها  شریل  کردند،  امتحان  را  کاله  این  آن ها  که  باری  اولین   
که  کاله را از سر برداشت، آن ها متوجه شدند  از این که شریل  گذاشت. پس  سر 
باقی مانده است، یعنی یک سوم  او  ثانیه در  به مدت بیست  "تأثیری پس ماند" 
کاله را بر سر  کاله را بر سر داشت. سپس شریل به مدت دو دقیقه  که  مدت زمانی 
می گذارد و تأثیر پس ماند به مدت چهل ثانیه باقی می ماند. سپس آن ها این مدت 
کمتر از هفت  زمان را به بیست دقیقه افزایش دادند و انتظار داشتند تأثیر پس ماند 
باقی  زمان  به مدت یک سوم  تأثیر پس ماند  این  این که  به جای  اما  باشد.  دقیقه 
ید،  یتا می گو ز، باخی ر بماند، سه برابر این زمان یعنی یک ساعت ادامه یافت. امرو
که آیا بیست دقیقه بیشتر  کنند  آن ها در حال انجام آزمایشاتی هستند تا بررسی 
استفاده کردن از این دستگاه، موجب نوعی اثر یادگیری خواهد شد تا بدین ترتیب 

مدت زمان تأثیر پس ماند حتی بیشتر ادامه یابد. 
ردن و پز دادن: "من می تونم دوباره مثل یه  ادا و اطوار درآو به  شریل شروع می کند 
خانم راه برم. شاید برای بیشتر آدما خیلی کار مهمی نباشه، اما برای من که مجبور 

نیستم دیگه برای راه رفتن پاهامو با فاصله از هم بذارم، خیلی مهمه." 
شریل روی صندلی می رود و از آن پایین می پرد. او خم می شود تا چیزهایی را از 
ید: "دفعه  و می گو بایستد  تا نشان دهد می تواند دوباره راست  بردارد،  روی زمین 
طناب  می تونستم  پس ماند،  تأثیر  زمان  مدت  تو  گذاشتم  سرم  رو  کاله  که  پیش 
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کنم."  بازی 
درست  بدنش  قرارگیری  طرز  فقط  شریل  که  اینجاس  "جالب  ید:  می گو یوری 
نشده. بعد از یه مدت استفاده از دستگاه، اون تقریبًا عادی رفتار می کنه. تعادلش 
که دلیلش بهبود عملکرد دهلیزیه. وقتی اون  رو حفظ می کنه و رانندگی می کنه 
کنه، یعنی ارتباط بین بینایی و  سرش رو تکون می ده، می تونه روی هدفش تمرکز 

کرده."  سیستم دهلیزی هم بهبود پیدا 
یتا است.  رم و می بینم شریل در حال رقص با باخی ر سرم را باال می آو

طبیعی اش  وظایف  و  برقصد  دستگاه  از  استفاده  بدون  می تواند  شریل  چگونه 
مثال،  طور  به  دارد.  وجود  متعددی  دالیل  یتا  ر باخی  عقیده  به  دهد؟  انجام  را 
که آسیب دیده در هم و برهم و دارای "اختالل" است و  سیستم دهلیزی شریل 
سیگنال های جورواجور می فرستد. بدین ترتیب، اختالل در بافت آسیب دیده 
که از بافت سالم ارسال می شود را می گیرد. این دستگاه  جلوی هرگونه سیگنالی 
کمک  می شوند  ارسال  شریل  سالم  بافت های  از  که  سیگنال هایی  یت  تقو به 
گرفتن  خدمت  به  در  دستگاه  این  می کند  گمان  همچنین  یتا  ر باخی  می کند. 
کمک می کند؛ در اصل، انعطاف پذیری نیز از همین جا  سایر مسیرهای مغز نیز 
نشات می گیرد. سیستم مغزی هر فرد از مسیرهای عصبی بسیار و یا نورون هایی 
که به یکدیگر متصل اند و با هم فعالیت می کنند. در صورتی  ساخته شده است 
ر زدن  که مسیرهای اصلی خاص مسدود باشند، مغز از مسیرهای قدیمی برای دو
گر  ید: "من این طوری بهش نگاه می کنم. ا یتا می گو آن ها استفاده می کند. باخی ر
ین از این جا تا میلواکی رانندگی می کنید و پل اصلی مسدود شده باشه، اول  دار
رد  زراعی  زمین های  وسط  قدیمِی  فرعی  جاده های  از  بعد  می مونید،  بی حرکت 
برای  کوتاه تری  راه های  تردد می کنین،  این جاده ها  از  بیشتر  وقتی  بعد  می شین. 
مسیرهای  این  می رسین."  اونجا  به  زودتر  و  می کنین  پیدا  مقصدتون  به  رسیدن 
یت  تقو بیشتر،  چه  هر  استفاده  با  و  هستند  پدیدار  یا  "آشکار"  "فرعی"،  عصبی 
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که "آشکارسازی" مسیرها یکی از روش های  کلی تصور می شود  می شوند. به طور 
که مغز تغییرپذیر خودش را دوباره سازماندهی می کند. اصلی است 

یج افزایش می یابد،  که مدت زمان تأثیر پس ماند در بدن شریل به تدر این حقیقت 
یتا  ر باخی  هستند.  شدن  قوی تر  حال  در  آشکار  مسیرهای  که  می دهد  نشان 
زمان  کردن مدت  به طوالنی  بتواند  آموزش،  و  تمرین  با  که شریل،  امیدوار است 

تأثیر پس ماند ادامه دهد. 
گزارش او از مدت  که  یتا می رسد  ز بعد ایمیلی از شریل به دست باخی ر چند رو
که در خانه خودش به سر می برد.  زمان باقی ماندن تأثیر پس ماند است هنگامی 
"کل زمان پس ماند: 3 ساعت و بیست دقیقه بود... لرزش توی سرم شروع می شه- 
گیجی می کنم. خسته،  طبق معمول... نمی تونم درست حرف بزنم... احساس 

بی حوصله... افسرده." 
عادی  حالت  از  شدن  خارج  سیندرال.  داستان  به  شبیه  ک  دردنا داستان  یک 
را تجربه می کند، احساس می کند  این حالت  بسیار سخت است. وقتی شریل 
ُمرده، زنده شده و سپس دوباره ُمرده است. از طرفی، سه ساعت و بیست دقیقه 
از  بیشتر  برابر  ده  پس ماندی  زمان  دستگاه،  از  استفاده  دقیقه  بیست  تنها  از  پس 
که تحت درمان  زمان استفاده از دستگاه است. او اولین نفر از "لرزشی ها" است 
گر مدت زمان تأثیر پس ماند به هیچ وجه افزایش نیابد، او اکنون  قرارگرفته و حتی ا
کند و زندگی عادی  کوتاه از دستگاه استفاده  ز به مدت  می تواند چهار بار در رو
که به نظر می رسد با هر جلسه استفاده از دستگاه، مغز  داشته باشد. اما از آنجا 
او تعلیم می بیند تا مدت زمان پس ماند را افزایش دهد، دلیل خوبی است برای 
این که انتظار داشته باشیم این زمان طوالنی تر شود. در صورتی که این حالت ادامه 

کند... پیدا 
کرد تا  این حالت ادامه یافت. شریل تا یک سال بعد مرتبًا از این دستگاه استفاده 
آسوده باشد و تأثیر پس ماند را افزایش دهد. تأثیر پس ماند او از چندین ساعت به 
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ز و سپس به چهار ماه افزایش یافت. اکنون او دیگر به هیچ وجه از دستگاه  چند رو
گروه "لرزشی ها" نمی داند.  استفاده نمی کند و خودش را جزء 

پا، مقاله کوتاهی را به چاپ  در سال 1969، نیچر1، برجسته ترین نشریه علمی در ارو
که به طور واضح احساس داستان های علمی تخیلی را القا می کرد.  رسانده بود 
یسنده ارشد آن، هم دانشمند و هم پزشک توان بخشی بود-  یتا، نو پائول باخی ر
یک ترکیب نادر. این مقاله، شرح دستگاهی بود که به افرادی که از زمان تولد نابینا 
بودند کمک می کرد تا ببینند. تمام افرادی که شبکیه چشم آن ها آسیب دیده بود 

کاماًل غیر قابل درمان تشخیص داده شده بودند.  و 
یورک تایمز چاپ  زنامه نیو مقاله ی نشریه نیچر، در بخش "هفته نامه و زندگی" رو
این  می رسید،  نامعقول  بسیار  ظاهر  به  ادعا  این  که  خاطر  این  به  شاید  اما  شد. 

دستگاه و مخترع آن خیلی زود تا حدی به فراموشی سپرده شدند. 
یری از یک دستگاه عجیب و غریب نیز بود – چیزی شبیه  همراه با این مقاله، تصو
به یک صندلی دندان پزشکی پهن با پشتی مرتعش، سیم هایی در هم پیچیده و 
که با دستگاه های  رانداخته شده  کل دستگاه از تکه های دو کامپیوترهایی بزرگ. 
زن آن 180 کیلو بود.  الکترونیکی سال 1960 ترکیب شده بودند ساخته شده بود و و
که هرگز هیچ گونه تجربه بینایی نداشته است –  یک فرد نابینای مادرزاد- فردی 
بین هایی  ر بینی به اندازه دو ر بین بزرگ نشست، دو ر روی صندلی، پشت یک دو
با چرخاندن دسته ها  او  برده می شد.  کار  به  یزیون  تلو زمان در استودیو  آن  که در 
بین را حرکت می داد و صحنه مقابلش را "اسکن" می کرد. سپس سیگنال های  ر دو
روی  بر  ردیف هایی  در  که  یافتند  انتقال  لرزشی  محرک  چهارصد  به  الکتریکی 
بنابراین  بودند،  شده  گذاشته  کار  صندلی  پشتی  داخل  در  فلزی  صفحه ای 
پیکسل های  مانند  بودند. محرک ها  نابینا  فرد  پوست  با  رت  در مجاو محرک ها، 

جامع  هفتگی  نشریه  یک  می شود  منتشر  کنون  تا میالدی   ۱۸۶۹ سال  از  نیچر که  مجله   :Nature  .1
که در میان پرارزش ترین مجله های علمی جهان قرار دارد. م است 
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یدند و در بخش های  یک صحنه می لرز یر عمل می کردند؛ در بخش های تار تصو
نام گذاری  این گونه  که  بینایی-لمسی"  "دستگاه  این  می ماندند.  ثابت  روشن تر 
شده بود، به افراد نابینا این امکان را می داد تا بخوانند، چهره ها و سایه ها را ببینند 
رتر است. این دستگاه  کدام دو کدام شی ء به آن ها نزدیک تر و  و تشخیص دهند 
که چگونه  ببرند  و پی  یابند  در را  بعدی  رنمای سه  تا دو قادر می ساخت  را  آن ها 
که آن را می بینند تغییر می کند. شش  یه دیدی  شکل ظاهری اشیاء، بسته به زاو
که این آزمایش را انجام دادند، یادگرفتند تا اشیایی نظیر تلفن را تشخیص  نفری 

گلدان قرارگرفته بود.  که تا اندازه ای تحت الشعاع یک  دهند، حتی زمانی 
توانستند  حتی  آن ها  می شود،  مربوط  میالدی   1960 دهه  به  که  دستگاه  این  با 
را  بود  عصبی  اشتهایی  بی  به  مبتال  که  ران  دو آن  مدل  پر  سو توئیگی،  یر  تصو

تشخیص دهند. 
هر کس که از دستگاه نسبتًا بدقواره بینایی- لمسی استفاده می کرد، از آنجا که از 
داشتن حواس بساوایی1 به "دیدن" اشیاء و اشخاص می رسید، به تجربه ادراکی 

قابل توجهی دست می یافت.
بعدی  سه  صورت  به  را  خود  مقابل  فضای  کم  کم  نابینا  افراد  تمرین،  کمی  با 
آن ها  کمر  در پشت  ُبعدی  دو  از چیدمانی  تجربه می کردند، هر چند اطالعات، 
بین می فرستاد، فرد نابینا به طور غیر  ر پی را به سمت دو کسی تو گر  وارد می شد. ا
ارادی عقب می پرید تا جا خالی دهد. همچنین اگر صفحه محرک های لرزان از 
که در مقابل  را عینًا همان طور  پشت آن ها به شکمشان منتقل می شد، صحنه 
دچار  محرک ها  نزدیک  ناحیه  گر  ا می کردند.  مشاهده  می افتاد  اتفاق  بین  ر دو
بینایی  اشتباه نمی گرفتند. تجربه  با محرک های  را  خارش می شد، آن ها خارش 
ادراک ذهنی آن ها از روی سطح پوست حاصل نمی شد، بلکه از دنیای اطرافشان 
بین  ر صورت می گرفت و ادراکی پیچیده بود. با تمرین، افراد نابینا می توانستند دو
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ز موهاش رو  یند: "اون ِبتیه؛ امرو را به اطراف حرکت دهند و جمالتی نظیر این بگو
گذاشته و عینک نزده؛ دهنش بازه و داره دست راستش رو از سمت چپش به  باز 
گاهی پایین  یر در این دستگاه  که وضوح تصو پشت سرش می بره." درست است 
نباید بی عیب و نقص  که حس باصره حتمًا  یتا توضیح می داد  اما باخی ر بود، 
رد. او می پرسید: "وقتی در خیابانی  باشد تا بشود آن را بینایی و دیدن به شمار آو
کلی از یه ساختمون رو می بینیم، آیا به دلیل واضح  یم و شکلی  گرفته راه می ر مه 
یری سفید و سیاه رو می بینیم، به دلیل  نبودن اون رو کمتر می بینیم؟ یا وقتی تصو

نداشتن رنگ اون نمی بینیم؟" 
که اکنون به دست فراموشی سپرده شده، یکی از نخستین و جالب  این دستگاه 
گرفته شده در انعطاف پذیری عصبی است – تالشی برای  کار  توجه ترین موارد به 
جایگزینی یک حس با حسی دیگر- و نتیجه هم داد. با این وجود، نامعقول تصور 
که ساختار  یرا طرز تفکر علمی در آن زمان پذیرفته بود  گرفته شد، ز شد و نادیده 
آن ها  طریق  از  تجارب  که  مسیرهایی  یعنی  ما،  حواس  و  است  تغییرناپذیر  مغز 
که هنوز طرفداران بسیاری دارد،  به مغز ما می رسند، تثبیت شده اند. این ایده، 
"نظریه موضعی ساختن مغز1" نام دارد. این نظریه ارتباط نزدیکی با این ایده دارد 
که هر یک  که مغز مثل یک دستگاه پیچیده، از بخش هایی تشکیل شده است 
عملکرد ذهنی به خصوصی را انجام می دهند و در یک موقعیت تثبیت شده  یا به 
گرفته  که نام ایده نیز از همین جا  لحاظ ژنتیکی از پیش تعیین شده وجود دارند 
از وظایف ذهنی دارای  که تثبیت شده و در آن هر یک  ایده مغزی  شده است. 

کمی برای انعطاف پذیری باقی می گذارد.  موقعیت مشخصی هستند، فضای 
الهام بخش و  که در قرن هفدهم مطرح شد،  اولین باری  از  ایده مغز ماشین وار، 
هدایتگر علم عصب شناسی بوده و در حال جایگزین شدن با مفاهیم ناآشکار و 
مرموز بسیاری در رابطه با روح و جسم است. دانشمندان تحت تأثیر اکتشافات 

1. Localizationism

SAYLA
V P

UB



که خود را تغییر می دهد  مغزی 

34

اجرام  را  سیارات  می توان  بود  داده  نشان  که  داشتند  قرار   )1564-1642( گالیله 
این  طبق  می کنند.  حرکت  مکانیکی  نیروهای  با  که  گرفت  نظر  در  بی جانی 
ر رسیده بودند که کل طبیعت مانند یک ساعت  اکتشاف، دانشمندان به این باو
کیهانی بزرگ عمل می کند و تحت تأثیر قوانین فیزیک است. به این ترتیب آن ها 
اعضای  جمله  از  زنده،  موجودات  تک  تک  مکانیکی  تشریح  به  کردند  شروع 
کل طبیعت  که  ایده  این  آن ها هم ماشین هستند.  این که  بدن ما، درست مثل 
به ماشین عمل  نیز شبیه  ما  بدن  اعضای  و  بزرگ است  بسیار  مثل یک ماشین 
که قدمتی دو هزار ساله داشت. ایده یونانی،  می کنند، جایگزین ایده  یونانی شد 
کل طبیعت را یک سازواره جاندار و بیکران در نظر می گرفت و اعضای بدن ما را 
رد مهم در رابطه با این ایده  هر چیزی به جز یک ماشین بی جان. اما اولین دستاو

رد برجسته و مبتکرانه بود. یست شناسی مکانیکی" یک دستاو جدید "ز
یلیام هاروی )1657-1578(، که در رشته آناتومی در شهر پادووا ایتالیا تحصیل  و
که  کرد  کشف  بود،  کرده  سخنرانی  گالیله  که  جایی  همان  یعنی  بود،  کرده 
تلمبه  که قلب مثل یک  و نشان داد  گردش در می آید  به  چطور خون در بدن ما 
بسیاری  زود  خیلی  نتیجه  در  است.  ساده  ماشین  یک  البته،  که  می کند  عمل 
توضیحشان  و  تفسیر  می خواهند  گر  ا که  رسیدند  نتیجه  این  به  دانشمندان  از 
علمی  باشد می بایست دیدگاهی مکانیکی داشته باشند- یعنی، تحت قوانین 

مکانیکی حرکت باشد. 
ل  استدال هاروی  از  پیروی  به  نیز   )1596-1650( فرانسوی  فیلسوف  دکارت،  رنه 
که مغز و سیستم عصبی نیز همچون یک تلمبه عمل می کنند. او معتقد بود  کرد 
و  رفتند  مغز  به  ما  پای  و  از دست  که  لوله هایی هستند  در حقیقت  ما  اعصاب 
که وقتی پوست یک  کردن این ایده  که با مطرح  بالعکس. او اولین شخصی بود 
فرد لمس می شود، ماده ای مایع مانند از لوله های عصبی در مغز جاری می شود و 
به طور خودکار به عصب ها "بر می گردد" تا ماهیچه ها را حرکت دهد. او هم چنین، 
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