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 پیشگفتار
 

های فلسفی هیی  مضویض ی    ی وسیع پرسش در میان گستره
تر از پی بردن به ماهیت دقیق برتری  برای تشنگان  لم جالب

 که او را فراتر از حیضان برده است.  نیست ذهنی انسان 
 1ادوارد بلیث         

 
ی نوظهتور للتوم الصتا      تخار کار کردن در رشتته به مدت یک ربع قرن است که من اف
ی بخش بزرگی از لمتر کتاری متن استت کته در آن       شناختی را دارم. این کتا  لصاره

های  ارتباط اسرارآمیز میان مغز، ذهن و بدن را روشن کنم. در فصل -مو به مو-ام  کوشیده
انستان، کته یبیعتتا     های مختلف فعالیت ذهنی درونتی   ی جنبه پیش رو تحقیقاتم را درباره

 بینیم؟  ام. ما دنیا را چگونه می موضوع جذابی برای ماست، آورده
گویند بین ذهن و بدن وجود دارد چیست؟ چه چیزی هویت جنسی متا   ارتبایی که می    

ی تمتام آن   آید؟ دربتاره  کند؟ آگاهی چیست؟ در اوتیسم چه اختاللی پیش می را تعیین می
انسانی مثل هنر، زبان، استعاره، خالقیت، خودآگتاهی و حتتی    های خاص دسته از توانایی

 مالحظات دینی چه توضیحی داریم؟ 
هتای   تواند به توانایی چطور می -بله، میمون!-بینم مغز یک میمون منِ دانشمند وقتی می    

 گنجم.  ذهنی خداگونه برسد از کنجکاوی در پوست خود نمی
ها مطالعه بر روی بیمارانی بود که بخشتی از   روش من برای یافتن پاسخ به این پرسش

مغزشان آسیب دیده بود و یا به یور ژنتیکی ویژگی غیرلادی داشت و ایتن امتر تترایرات    
ام که  ها با صدها بیمار کار کرده گذاشت. در یول سال لجیبی بر روی ذهن و رفتارشان می

شتان احستا     نتد ههرچنتد بع تی   دهای لصبی لجیتب و غریتب بو   دچار انواع اختالل
بافتت  « ی مزه»و یا « بینند می»های موسیقی را  کردند(. مثال  افرادی که نُت خوشبختی هم می

کنند و یا بیماری که از جسمش خارج شده و از باالی اتاق به آن  سطح اجسام را حس می

                                                           
1 Edward Blyth  

 



   که چگونه ما انسان شدیم ی این گو کاوشی در علوم اعصاب درباره مغز قصه/     6

 

ایی هت  ام. چنین اختالل ام شرح داده از این موارد آموخته را کند. در این کتا  آنچه نگاه می
توانیم با انجتام آزمایشتاتی    کننده هستند، اما به لطف جادوی روش للمی می در ابتدا گیج
ها را قابل فهم کنیم. برای شرح هر کدام از موارد شما را قدم به قدم بتا همتان    درست آن

و گاهی بترای   -برم  برای قابل فهم کردن مسائل داشتم جلو میذهن خود استداللی که در 
 زنم.   هایی شهودی می ای خالی حد لبور از جاه

ی  ی جدیتدی را دربتاره   شود، توضتیح آن نکتته   اغلب زمانی که راز پزشکی برمال می
ستازد و بینشتی غیتر منتظتره در متورد برختی از        کارکرد مغز سالم و لادی روشتن متی  

قتدر کته بترای متن      دهد. امیدوارم این سفرها همان های مغز لزیزمان به دست می توانایی
 ب بوده برای شما خوانندگان نیز جذا  باشد. جال

اند با برخی از متواردی   ها به یور جدی دنبال کرده کسانی که کارهای من را یی سال
 -5گشت و گذاری کوتاه در آگتاهی انستان  و  9مغز وناشباح در-ام  های قبلی که در کتا 

ی  نتد حتتی دربتاره   ام آشنایی دارند. این خوانندگان خوشحال خواهند شتد کته ببین   آورده
 ام نیز چیزهای جدیدی برای گفتن دارم.  ها و مشاهدات قبلی یافته

للوم مربوط به مغز در پانزده سال اخیر با سرلت زیادی رشد کرده و تقریبا  نسبت بته  
ی  همه چیز ابعاد جدیدی را روشن ساخته است. بعد از چند دهه دست و پا زدن در ستایه 

لصا  به معنای واقعی یلوع کرده و این پیشرفت ستریع بته   ، دوران للوم ا«سخت»للوم 
 کار من جهت داده و آن را غنی کرده است. 
های للم  ای در بسیاری از حوزه دهنده های تکان در دویست سال گذشته شاهد پیشرفت

ی  ی نتوزدهم التالم کردنتد نظریته     ایم. در فیزیک زمانی که روشنفکران اواخر ستده  بوده
تتر از آن چیتزی    نهایت لجیب شتین به ما نشان داد ف ا و زمان بیینت، افیزیکی کامل اس

شد و هایزنبرگ گفتت در ستطح زیراتمتی حتتی      است که پیش از آن در فلسفه مطرح می
 اند.   ترین مفاهیم للت و معلولی هم متزلزل اساسی

ومی و صدها تنیدگی کوانت ها، درهم چاله آمدیم که سیاه تازه داشتیم با این دلهره کنار می
متان را روشتن نگته خواهتد      ها آتش شتگفتی  ی مرموز دیگر سربرآوردند که تا قرن مسئله

نواختته  « موسیقی ختدا »کرد جهان از تارهایی ساخته شده که با  داشت. چه کسی فکر می
شناستی   توان چنین فهرستی ساخت. للم کیهتان  های دیگر هم می شود؟ در مورد حوزه می

آور از میلیاردها کهکشان را پیش  ی تاریک و دورنماهای شگفت ماده یابنده، جهانِ گسترش

                                                           
1 Phantoms in the Brain 

2 A Brief Tour of Human Consciousness 
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چشممان گشود. شیمی دنیا را با جدول تناوبی لناصر توصیف کرد و پالستیک و انتواع و  
هرچند بسیاری از -اقسام داروها را برایمان فراهم کرد. ریاضیات رایانه را برایمان ساخت 

 پاکشان به کاربردهای لملی آلوده شود.  خوش ندارند دامان «محض»دانان  یضریا
شناسی آناتومی و فیزیولوژی بدن با جزئیتات دقیتب بررستی شتد و در      در للم زیست

هتایی کته از    نهایت ساز و کارهایی که منجر به تکامل شد پدیدار گشت. ماهیت بیمتاری 
جادوگری و  دم تاریخ بر سر انسان آوار شده بود باالخره معلوم شد هبر خالف المال سپیده

هتای جراحتی، داروستازی و     یا لذا  الهی که للت آن نامشخص مانده است(. در لمتل 
رخ داد که در مورد چهار  یهای بهداشت لمومی و یول لمر بشر در دنیای پیشرفته انقال 

بته وقتوع    9150ی  پنج نسل اخیر میزان آن دو برابر بوده است. انقال  آخر هم که در دهه
 شود.  شناسی نوین محسو  می ز زیستکدهای ژنتیکی بود که آغا یشایپیوست و آن رمزگ
 -شناستی  شناستی، روان  پزشکی، لصب روان-ها، للوم مربوط به ذهن  در مقایسه با این

هتای دقیتب    خبتری از نظریته   ی بیستتم  در واقع، تا ربع آخر سدهها ضعیف باقی ماند.  قرن
رنگتی   ک استثناء در ایتن متورد دیتد    ی ادراک، لوایف، شناخت و هوش نبود هی درباره

توانستیم بگتوییم بتر    ی رفتار انسان می قرن بیستم تمام آنچه درباره خش الظماست(. در ب
، 9110و  9190های  ی دو نظریه بود: فرویدگرایی و رفتارگرایی که هر دویشان در دهه پایه
بگتذارد، بته شتدت    که للوم الصا  باالخره توانست پایش را فراتر از لصر مفرغ  زمانی

افول کردند. از نظر تاریخی این زمان زیادی نیست. للوم الصا  در مقایسه بتا فیزیتک و   
شیمی یک للم نوپاست، هرچند در این مدت پیشرفت داشته است، آن هم چه پیشرفتی! از 

ها تا مدارها تا شناخت، پهنه و ژرفای للوم الصا  در دنیای امتروز بستیار    ها تا سلول ژن
هایی است که من کار خود را در این رشته آغاز کردم؛ ولی هنوز بته   تر از آن سال فتهپیشر

 ی واحد و جامع تالش کند.  آن حد نرسیده است که برای دستیابی به یک نظریه
قدر به خود مطمئن شده که  ایم که للوم الصا  آن ی اخیر حتی شاهد آن بوده در دهه

کند. بته همتین ختایر اکنتون      پردازی می جای آن ایدهپا در کفش للوم انسانی کرده و به 
شناستی   هایی داریم از قبیل اقتصاد لصبی، بازاریابی لصبی، معماری لصبی، باستتان  رشته

 9و  3هتای   شناسی لصبی هبته فصتل   لصبی، حقوق لصبی، للوم سیاسی لصبی، زیبایی
ا و تبلیغات استت،  ها فقط سر و صد رجوع کنید( و حتی الهیات لصبی. البته بع ی از آن

 کند.  ها می اما این رشته در کل واقعا  کمک فراوانی به بسیاری از رشته
که پیشرفتمان خیلی سریع بوده است، باید با خودمان روراست باشیم و التتراف   با این

ایم.  ی مغز انسان بدانیم پی برده کنیم که تا کنون فقط به بخش کوچکی از آنچه باید درباره
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هتای   انگیزتتر از رمتان   ایم داستانی دارد بسیار هیجان بخشی هم که کشف کردهولی همان 
هتای آتتی شتاهدش ختواهیم بتود       هایی کته در دهته   شرلوک هولمز. مطمئنم با پیشرفت

کتم بته همتان     ای که در انتظارمتان استت دستت    های مفهومی و تغییرات فناورانه چرخش
ی روح و روان آدمی است که یک ستده   هکشانند آوری، باالبرنده و پایین پیچیدگی، شگفت

المثل که  ی فیزیک کالسیک بوده است. این ضر  های مفهومیِ زیر و روکننده پیش انقال 
کتم در متورد کتارکرد مغتز      رسد دست تر از قصه است به نظر می گوید حقیقت لجیب می

 ای را کته متن و   درست است. در این کتا  سعی دارم حداقل بخشی از بهتت و شتگفتی  
های رازآلود مغز و ذهن را کنار  ها، زمانی که با صبر و حوصله الیه همکارانم در یول سال

تان را نستبت   زدیم، تجربه کردیم، به شما منتقل کنیم. امیدوارم توانسته باشم کنجکاوی می
و وودی آلن با زبانی کمتتر  « اندام سرنوشت»، جراح مغز و الصا ، 9به آنچه ویلدر پنفیلد

  بدن انسان خوانده بود برانگیزانم.  « دومین ل و محبو »مؤدبانه 

  

                                                           
1 Wilder Penfield 
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 کتاب در یک نگاه
 

گیرد، متوجه خواهید شد که در  ای از موضولات را در بر می هرچند این کتا  ییف گسترده
که انسان حقیقتا  موجتودی ختاص و    سرتاسر کتا  چند موضوع اصلی وجود دارد. یکی این

کتنم کته ایتن     هاست. هنوز تعجب می ای از نخستی گونه« فقط»فت توان گ یگانه است و نمی
ی تکامتل نیستت،    دیدگاه تا این حد نیاز به دفاع دارد، مسئله فقط چرندیات مخالفان نظریته 
ترنتد پایشتان را روی    بلکه تعداد قابل توجهی از همکاران بنده نیز هستند که ظتاهرا  راحتت  

پتایگی لتذت    هستیم، جوری که انگار از این دون« مونهمان می»پایشان بیندازند و بگویند ما 
 گرای سکوالر گناه اولیه باشد؟   ی انسان گویم نکند این نسخه برند. گاهی با خودم می هم می

های اصلی موضوع این کتا  دیتدگاه تکتاملی فراگیتر استت. فهتم       یکی دیگر از خط
یور کته تئودوستیو     نکارکرد مغز بدون داشتن درکی از تکامل آن غیرممکن است. هما

شناستی بتدون در نظتر گترفتن      چیز در زیستت  هیچ»شنا  گفته است،  دوبژانسکی زیست
 این درست مخالف مسائل مربوط به مهندسی معکو  است.« تکامل معنا ندارد.

هتا   ، کُد ماشین انیگمتای نتازی  9دان بزرگ انگلیسی، آلن تورینگ مثال  وقتی که ریاضی
ی  هتای محرمانته( را کشتف کترد، نیتازی نبتود دربتاره        پیتام هدستگاهی برای کدگذاری 

هتای   ی نمونه ی دستگاه چیزی بداند. الزم نبود چیزی درباره ی تحقیقات و توسعه تاریخچه
 ی آن محصول بداند.   های اولیه نخستین و یا مدل

ی سالم از دستگاه، یک دفترچه یادداشتت و مغتز    تنها چیزی که نیاز داشت یک نمونه
های زیستی وحدت لمیقی بتین ستاختار، کتارکرد و     ی خودش بود. اما در نظام عادهال فوق

کدام از این سه را بدون توجته دقیتب بته دو تتای دیگتر       توان هیچ منشاء وجود دارد. نمی
فترد متا از کتارآیی     های ذهنی منحصربه فهمید. برایتان خواهم گفت که بسیاری از ویژگی

ود آمده که در اصل به منظور دیگری تکامل یافته بتود.  مان به وج جدید ساختارهای مغزی
افتد. مثال  پر پرندگان از فلسی تکامتل یافتته کته     این اتفاقی است که همیشه در تکامل می

                                                           
1 Alan Turing 
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های خفاش و پتروداکتیل اندام جلتوییِ   بندی بوده است، نه پرواز. بال اش لایب نقش اصلی
ی  تن یراحی شده است. شُش ما از کیسته ای است که در اصل برای راه رف یافته تغییرشکل
 ها به وجود آمده که برای شناور ماندن در آ  تکامل یافته بود.  هوای ماهی

تکامل مورد حمایت بسیاری از نویسندگان قرار گرفته « تصادفی»یلب و  ماهیت فرصت
ر های مشتهورش د  و مقاله 9توان به مشهورترینشان استفن جی گولد است که از آن میان می
 تاریخ یبیعت اشاره کرد. 

کنتد.   ی تکامل مغز انسان هم صدق متی  من معتقدم همین اصل، با شدتی بیشتر، درباره
گذاری مجدد بسیاری از کارکردهای مغزِ میمتون بته منظتور     تکامل راه خود را برای هدف

 ایجاد کارکردهای کامال  جدید پیدا کرده است. 
ای را بته وجتود    رتمندند که به التقاد متن گونته  قدر قد آن -مثل زبان-ها  بع ی از آن

که چیزی فراتر از امور  حیاتآورده که از سطح میمون بسیار فراتر رفته است، درست مثل 
 مادی فیزیک و شیمی است. 

-بنابراین من در این کتا  سعی کردم نقش کوچکی در رمزگشایی کُدهای مغز انسان 
 -کنتد  تر می ه آن را از هر ماشین انیگمایی پیچیدهها و ارتبایات مختلفی ک با آن همه بخش

ای از یگانگی ذهتن انستان پرداختته شتده      انداز و تاریخچه داشته باشم. در مقدمه به چشم
است و همچنین نگاهی مقدماتی و مختصر به کالبدشناسی مغز انسان ختواهیم داشتت. بته    

 .به اندام خیالی بودنددلیل آزمایشاتی که بر روی افراد قطع ل وی داشتم که مبتال 
ام کته   آور مغز انستان اختصتاص دادم و نشتان داده    را به قابلیت تغییر شگفت 9فصل 

کامتل و رشتد   گیری روند ت ی مغز ممکن است منجر به شکل پذیری گسترده چطور انعطاف
 فرهنگی ما شده باشد. 

ات دیتداری،  ویژه ایالل ام که مغز چطور ایاللات دریافتی، به توضیح داده 5در فصل 
کند. در این فصل هم تمرکزم بر روی یگانگی انسان است: درست است که  را پردازش می

کند که دیگر پستانداران  مغز ما از همان ساز و کاری برای پردازش حسی اولیه استفاده می
 ایم.   ها این ساز و کار را به سطح جدیدی برده کنند، اما ما انسان می

پردازیم، اختالل ادغام شدن حوا   آمیزی می جیبی به نام حسی ل به پدیده 4در فصل 
آمیزی  شوند. حس های غیرمعمول مغزی به آن دچار می کشی ی سیم که برخی افراد در نتیجه

شود برخی افراد بستیار ختالق    گشاید و بالث می ای را به سوی پیوند ژن و مغز می دریچه
ی خالقتی   هتا چنتین گونته    که چرا ما انستان  ای باشد برای فهم این تواند نشانه شوند و می
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پردازد که متن معتقتدم در انستان     های لصبی می هستیم. سه فصل بعدی به نولی از سلول
 شدن ما اهمیت خاصی داشته است. 

 انتد؛  ای نام دارند، معرفتی شتده   ینههای آی های خاص، که نورون این سلول 3در فصل 
های یکدیگر نقش  ما برای همدلی و فهمیدن دیدگاههایی هستند که در توانایی  ها سلول این

انتد کته تمتام     ای انستان بته حتدی از پیچیتدگی رستیده      های آیینه مرکزی دارند. نورون
رسد کلیتد تکتاملی رستیدن متا بته       اند و به نظر می های دیگر را پشت سر گذاشته نخستی

 لیار باشند.  فرهنگ تمام
ای  های آیینه که اختالل در کار نظام نورون به این مسئله پرداخته شده است 5در فصل 

شود که اختاللی مربوط به رشد بوده و ویژگی آن تنهتایی ذهنتی    چگونه بالث اوتیسم می
 شدید و جدایی از جامعه است. 

تترین دستتاورد    ای در رسیدن به لتالی  های آیینه گفته شده که شاید نورون 3در فصل 
تر بگوییم، به جای زبتان بایتد    هالبته اگر بخواهیم فنی انسان، یعنی زبان، نقش داشته باشند.

 بدون نحو است.(  زبان، که زبانِ بگوییم پیش
ی ما نسبت به زیبایی است. نظر متن   گونه فرد  حساسیت منحصربه 9و  7موضوع فصل 

ای وجود دارد که جهانی است و ربطتی بته فرهنتگ و     شناختی این است که قوانین زیبایی
د. از یرف یگتر، هنتر در مفهتوم خاصتش احتمتاال  مختتص       رمختلف نداهای  حتی گونه
 هاست.  انسان

ام، یعنی ماهیت خودآگاهی، کته بتدون    ترین مسئله رفته در فصل پایانی به سراغ سخت
 شک منحصر به انسان است. 

ین های جالبم را که در یول ا ام، اما یافته ادلایی ندارم که پاسخ این مسئله را پیدا کرده
هتای بستیار لجیبتی کته شناختشتان مستتلزم دانتش         گانذره با بررستی نشتان   ها ذره لسا

گتذارم،   ام بتا شتما در میتان متی     پزشتکی استت بته دستت آورده     شناستی و روان  لصب
شوند، در حالت صرع  ها افراد به یور موقت از جسمشان خارج می هایی که در آن نشانگان

کنند. چطور ممکن است فردی وجود  انکار می بینند و یا حتی وجود خودشان را خدا را می
ی وجود داشتن او نیست؟ آیا چنین شخصی  دهنده خود را انکار کند؟ آیا همین انکار نشان

 تواند از این کابو  گود لی بیرون بیاید؟  می
ی  پزشکی الصا  مملو از این تناق ات است، تناق اتی که من را در اوایل دهته  روان

که دانشجوی پزشکی بودم در راهروهای بیمارستان مسحور خود کرد.  ام زمانی دوم زندگی
ای غنی بتود   کننده بود، گنجینه که بسیار ناراحت توانستم ببینم مشکل این بیماران، با این می

 گفت.   ی انسان برای درک وجود خود می انگیز و یگانه که به ما از توانایی شگفت
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ای و برای مخایب لام  ی محاوره ام به شیوه قبلیهای  نیز مانند کتا  گو مغز قصهکتا  
مند و نسبت به یبیعتت   زنم تا حدی به للم لالقه نوشته شده است، مخایبی که حد  می

ی للمی دانشگاهی و یا حتی آشنا بتا   که لزوما  دارای پیشینه انسان کنجکاو است، بدون این
 ام باشد.  کارهای قبلی

های مختلتف، همکتارانم    ان سطوح مختلف با پیشینهامیدوارم این کتا  برای دانشجوی
ای در این موضولات ندارند  های دیگر و نیز خوانندگان غیرمتخصصی که سررشته در رشته

فهتم   بخش باشد. به همین دلیل برای نوشتن این کتا  دچتار چتالش همته    آموزنده و الهام
 د.  ام در لین سادگی دقیب هم باش کردم نوشته سازی بودم و سعی می

ام را لصبانی کند و یا بدتر از  سازی بیش از حد ممکن بود همکاران زیادی جدی ساده
آن حس تحقیر شدن را به خوانندگان القا کند. از یرف دیگر، آوردن جزئیتات زیتاد نیتز    

خواهد همراه با  ی معمولی دلش می ی خوانندگان غیرمتخصص را سر ببرد. خواننده حوصله
وضولی ناآشنا داشته باشد که ذهنش را درگیر کند. من تمام سعی یک راهنما گردشی در م

 ام تا تعادل را به درستی حفظ کنم.  خودم را کرده
گوید برخی نظرات  حال که صحبت از دقت شد، بگذارید خودم اولین نفر باشم که می

ها پایه و اسا  محکتم دارد،   ی حد  و گمان است. بسیاری از فصل در این کتا  بر پایه
گرا . امتا   آمیزی و توهم کاپ های خیالی، درک دیداری، حس مثل کارهایم بر روی اندام

های هنتر و ماهیتت    ای مانند ریشه شده گریزی هم به برخی موضولات مبهم و کمترپرداخته
های تجربی محکم وجود دارد به  گونه موارد، هر کجا کمبود داده ام. در این خودآگاهی زده

دهم. از این کتارم شترمگین نیستتم، چراکته در      ی خود میدان می انهشمّ و تصورات متفکر
 تحقیقات للمی هر کجا زمینی خالی باشد، ابتدا باید به این شکل شخم زده شود. 

هایمتان کتم و محتدود     در روند للمی یکی از لناصر اساسی این است که وقتتی داده 
 فکری کنند.اند، دانشمندان باید بارش  رمب های للمی بی است و نظریه

مان را بیان کنیم  نیمه ها و الهامات نسنجیده و نصفه ها و حد  و گمان باید بهترین نظریه
و سپس به مغزمان فشار بیاوریم تا روش آزمایششان را پیدا کنیم. این چیزی است که مدام 

نتگ  های اتم آن را بته پودی  شود. به لنوان مثال، یکی از اولین مدل در تاریخ للم تکرار می
 ی از اتم بودند. «خمیر»ها مثل آلوهایی در  دانست که در آن الکترون آلو شبیه می

کردنتد و   ی شمسی تصور می دانان اتم را مدل کوچکی از منظومه چند دهه بعد فیزیک
هتا دور   چرخند، مثل چرخش سیاره ها با نظم و ترتیب دور هسته می کردند الکترون فکر می

کتم   مفید بودند و هرکدام ما را کمی به حقیقت نهایی هیا دستت  ها خورشید. تمام این مدل
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ی خودمتان   چنین است. من و همکتارانم در رشتته   کردند. این تر می حقیقت کنونی( نزدیک
هتای ذهنتی گنتگ و     سعی داریم نهایت تالشمان را بکنیم تا فهممان را از برخی توانتایی 

هتای ختو  از مفهتوم     تمتام دانتش  »گوید  شنا  می رازآلود باال ببریم. پیتر مداوار زیست
رغم تکذیب آن،  دانم للی هرچند، می« آید. است درست باشد بیرون می ممکنخیالی آنچه 

، اولتین متدیر   9یتور کته لُترد ریتت     شوند. اما همتان  احتماال  برخی از همکارانم اذیت می
 « کند. ها هستند که آدم وظیفه دارد اذیتشان بع ی»بار اشاره کرد  سی، یک بی بی

 
 اغوای کودکی

 

 ای استت کته شترلوک هتولمز قبتل از      این جمله« دانی واتسون، تو روش کار من را می»
کتنم   گوید. به همین دلیل هم من فکر می میی چگونگی یافتن سرِ نخ اصلی  توضیح درباره
بته  انگیز مغز انسان آغاز کنیم، روش کارم را  که سفرمان را به دنیای شگفت باید قبل از این

جانبه است که محرک آن  ای همه شما بگویم. روش من قبل از هر چیز یک روش چندرشته
ی  گرچه در حال حاضتر حتوزه   «شد اگر؟ چه می»کنجکاوی و این پرسش مدام است که: 

ام در  ام بته للتوم بته دوران کتودکی     شناسی است، لشب و لالقه ی من لصب مورد لالقه
های یبیعی بودم و لشب اولم شیمی بود.  مجذو  پدیدهگردد. من همیشه  هند برمی 5چنایِ

ای بین چند لنصر در یتک فهرستت    های ساده ی اندرکنش از این ایده که کل جهان بر پایه
که پتر از   شناسی کشیده شدم آن به سمت زیست شدم. بعد از زده می محدود است، شگفت

 های آزاردهنده ولی جذا  بود.  پیچیدگی
ای  خواندم که در واقع گونه ها می ی اکسولوتل ی دوازده سالم بود دربارهآید وقت یادم می   

ی الروی و در آ   ای است کته همیشته در مرحلته    از سمندر هستند که تکاملشان به گونه
 کنند.  زندگی می

هایشان را حفتظ   شش اند آ  ها با توقف فرایند دگردیسی و بالغ شدن در آ  توانسته آن    
اند(. وقتی خواندم که فقط با دادن  ندر یا قورباغه آن را با شُش تاخت نزدهکنند هو مثل سم

توان اکسولوتل را به نیاکتان   ی تیروئید( به این موجودات می هلصاره« هورمون دگردیسی»
انتد برگردانتد، از    زی و بدون آبشش بودند و از آن تکامل یافته اش که خشکی شده منقرض

ی زمین  زمان را لقب کشید و حیوانی را که دیگر روی کرهتوان  تعجب شاخ درآوردم. می
های بتالغ  روجود ندارد دوباره زنده کرد. همچنین فهمیدم که به دالیل اسرارآمیزی ستمند 
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تواننتد آن را دوبتاره بستازند، ولتی نوزادهتای قورباغته        شود نمتی  وقتی پایشان قطع می
پرستش بترایم پتیش آمتد کته آیتا       ام مرا یک قدم جلوتر برد و ایتن   توانند. کنجکاوی می

شتان را بترای تولیتد     توانتایی  -هستتند « های بالغ بچه قورباغه»که در واقع -ها  اکسولوتل
که چند تا موجود  اند؟ و این ی مدرن، حفظ کرده شده، مثل نوزاد قورباغه ی پای قطع دوباره

ا کمک هورمون به ها را ب ی زمین وجود دارد که بتوان آن دیگر شبیه اکسولوتل بر روی کره
 شکل نیاکانشان برگرداند؟  

هتایی   که هرچه باشد میمتون -ها را هم  ها انسان توان با کمک معجونی از هورمون آیا می   
قامت(، برگرداند؟ قطتاری   هانسان راست هوموا رِکتو به شکل نیاکانشان، مثال   -هستند که
رای شناسی مرا ب زیستیور شد که  اینها و تفکرات در ذهنم به راه افتاده بود و  از پرسش

 . همیشه در دام خود انداخت
ساله که بودم، در پانوشتت   دیدیم. هجده من همه جا را پر از رمز و راز و احتماالت می

یک کتا  نامشهور پزشکی خواندم که وقتی فرد مبتال به سارکوم هستریان بتدخیمی کته    
لفونت شود، گتاهی ستریان بته یتور     کند( دچار تب ناشی از  های نرم را درگیر می بافت

توان آن را توضیح داد  ی تب؟ چرا؟ چطور می شود. بهبود سریان در نتیجه کامل کنترل می
و آیا امکان دارد این مسئله بالث به وجود آمدن یک روش درمانی لملتی بترای ستریان    

  ؟[9] شود

ر  مهمتی  ای شتدم و د  ی چنین احتمال لجیب و چنین ارتبتاط غیرمنتظتره   من شیفته
کردند بدیهی است که  گرفتم: هیچگاه چیزهای ساده را بدیهی فرض نکن. زمانی تصور می

کتس بته    سرلت سقوط یک سنگ دو کیلویی دو برابر یک سنک یک کیلویی است و هیچ
که گالیلو گالیله از راه رستید و در لترض ده    داد تا این خودش زحمت آزمایش آن را نمی

ای داشتت و رونتد تتاریخ را     ی غیرمنتظره ای انجام داد که نتیجه دقیقه آزمایش بسیار ساده
 تغییر داد. 

دانستم چطور یتک   آید نمی شناسی هم بودم. یادم می ی گیاه من در دوران کودکی شیفته
نامید. او نشان داده  می «ترین گیاه دنیا لجیب»خوار پیدا کنم که داروین آن را  ونو  مگس

شود.  اش دست بزنیم بسته می که به دو تا از موهای داخل تله ینبود که این گیاه به محض ا
ی این گیاه احتمال واکنش آن را نستبت بته حرکتت حشترات بیشتتر       دو تایی بودن ماشه

افتند. این گیاه زمانی کته شتکارش را    هایی که تصادفی رویش می کرد تا آت و آشغال می
کنتد، البتته فقتط     ح میشرشی از خود ترواماند و آنزیم گ یور بسته می ماناندازد، ه گیر می

غذا تعریتف شتده   به لنوان زمانی که غذای واقعی به چنگ آورده باشد. چه چیزی برایش 
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های  است؟ آمینواسید؟ اسید چر ؟ کدام اسید؟ نشاسته؟ قند خالص؟ ساخارین؟ شناسنده
تم در غذا در سیستم گوارشی آن تا چه حد پیچیده است؟ خیلی حیف شد که متن نتوانست  

 ها را پیدا کنم و نگه دارم.  آن زمان یکی از این گیاه
کرد و از سرتاسر دنیتا   گرفت و تشویقم می ی مرا به للوم جدی می ی اولیه مادرم لالقه

آورد. یکی از مواردی را که خو  یادم هست زمانی است کته   های جانوری می برایم نمونه
مشغولی متن خوشتش    م هم از این دلشده به من داد. پدر یک اسب دریایی کوچک خشک

 9زایتس  ای کارل آمد. وقتی هنوز سیزده چهارده سالم بود برایم یک میکروسکوپ حرفه می
از پشت لنزهتای قتوی    4ها و وُلوُکس 5ها گرفت. هیچ لذتی باالتر از نگاه کردن به پارامسی

زمین هستند  ی ها تنها موجودات زنده بر روی کره میکروسکوپ نبود. هفهمیدم که ولوکس
که در واقع چرخ دارند.( بعدها وقتی به دانشگاه رفتم به پدرم گفتم دلم پیش للتوم پایته   

کترد.   ی نصف آن هم ذهنم را درگیر نمتی  گیر کرده است. هیچ چیز دیگری حتی به اندازه
توانی یک دکتتر درجته    می»گفت  پدرم که مرد دانایی بود تشویقم کرد پزشکی بخوانم. می

توانی دانشمند درجه دو باشی،  همچنان زندگی آبرومندی داشته باشی، ولی نمی دو شوی و
تتوانی پتس از    گفت اگر پزشکی بخوانی دستت بتاز استت و متی    او می «آید. جور درنمی

 التحصیلی تصمیم بگیری به کار تحقیقی بپردازی یا نه.  فارغ
و بوی مطبوع قتدیمی   کردم رنگ تمام آنچه در دوران کودکی اسرارآمیز خود دنبال می

م.(  9109سال پیش تمام شده بود هدر واقع در  900و ویکتوریایی داشت. دوران ویکتوریا 
رستد. ولتی متن     و نسبت به للوم الصا  قرن بیست و یکم احتماال  خیلی دور به نظر می

ی تفکتر و   کنم، چراکته در شتیوه   ی نوزدهم احسا  د ین می نسبت به لشقم به للومِ سده
 م تحقیقاتم ترایر بسزایی داشته است. انجا

های مفهومی ساده  بر روی آزمایش« شیوه»اگر بخواهم ساده بگویم، باید بگویم که این 
ی  خوانتدم، نته فقتط دربتاره     و راحت ترکید دارد. دانشجو که بودم حریصانه کتتا  متی  

ی  دربتاره  کردم. یتادم استت   ی تاریخ للم هم مطالعه می شناسی مدرن، بلکه درباره زیست
ی پتایین و خودآموختته بتود کته قتانون       خواندم کته متردی از یبقته    می 3مایکل فارادی

ای  م. یک آهنربا را پشتت صتفحه   9900ی  الکترومغناییس را کشف کرد. او در اوایل دهه
دایتره بته    ها بالفاصله به شکل نیم های آهن را روی آن ریخت. براده کاغذ گذاشت و براده
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ترین شکل  ان مغناییسی را قابل رؤیت کرده بود! و این تقریبا  به مستقیمصف شدند. او مید
داد که چنین میدانی واقعی است و فقط یک امر انتزالی ریاضیاتی نیستت.   ممکن نشان می

پتیچ مستی رد کترد و     کار دیگری که کرد این بود که یک آهنربا را از داختل یتک ستیم   
ی فیزیک، یعنتی   ی جداگانه شد. او میان دو حوزه الخالب! جریان الکتریکی در آن ایجاد جل

مغناییس و الکتریسیته، پیوند برقرار کرده بود. او با این کار راه را نه تنها برای کاربردهای 
بلکته بترای    -مثل نیروی هیدروالکتریستیته، موتتور الکتریکتی، الکترومغنتاییس    -لملی 

رد. فارادی فقط با یتک تکته آهنربتا،    نیز باز ک 9ادراکات لمیب نظری جِیمز کل رک مَکسوِل
 کاغذ و سیم مسی بالث آغاز لصر جدیدی در فیزیک شد. 

ها قترار گترفتم. هتر     به خایر دارم که حسابی تحت ترایر سادگی و شکوه این آزمایش
ها را انجام دهد؛ مثل آزمایش پرتا  سنگ گالیله و یتا آزمتایش    تواند آن ای می مدرسه بچه

ها، خو  یا بد، از همان اول من را  برای درک ماهیت نور. این داستان نیوتون با دو منشور
فون هنوز هم برای من ستخت استت، امتا ایتن      هرا  بار آورد؛ کار کردن با آی آوری فن
گوینتد   آوری هراسی در جاهای دیگر به دردم خورده است. بع ی از همکارهتایم متی   فن

شناسی و فیزیک در ابتتدای راه   ه للم زیستحاال اگر در قرن نوزدهم بودیم، یعنی زمانی ک
های لظیم فقط بتا   که در آن پیشرفت« للومِ کالن»ی  ای نبود، ولی در این دوره بود، مسئله

معنتی   بتی پذیر است، این هرا ِ تتو   های پیشرفته امکان کار گروهی و با استفاده از دستگاه
جتذابیت  « للومِ خُرد»اشد، و اگر حتی تا حدودی هم درست ب است. ولی من موافب نیستم
های  های بزرگ شود. هنوز هم وقتی به آزمایش تواند بالث کشف بیشتری دارد و اغلب می

کن و یکتی   پاک کنم که فقط از گوش ( فکر می9ی اندامِ خیالی هفصل  ابتدایی خود درباره
ط، شتوم. بقترا   زده متی  ی معمتولی استتفاده کتردم، ذوق    نهیدو لیوان آ  سرد و گرم و آی

سوشروتا، حکیم اجدادی من بهارادواجا، و یتا هتر حکیمتی از دوران باستتان تتا کنتون       
 کدام این کار را نکردند.  ای را انجام دهد. ولی هیچ های پایه توانست این آزمایش می

را در نظر بگیرید که نشان داد للت زخم معده باکتری است،  5یا تحقیقات بَری مارشال
او برای متقالتد کتردن افترادی کته بته      « دانند. می»ی دکترها  همهنه اسید یا اضطرا  که 

هلیکوبتاکتر  اش شک داشتند، در یک اقدام قهرمانانته، یتک نمونته کشتت بتاکتری       نظریه
های دردناک شد و بالفاصله بتا   اش پر از زخم ی معده را بلعید و نشان داد دیواره 4پیلوری

و دیگران نشان دادند که للت بروز بسیاری بیوتیک آن را درمان کرد. سپس او  مصرف آنتی
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ی قلبی، ممکن است ریزانتدامگان   های دیگر، مثل سریان معده و یا حتی سکته از ناراحتی
ها( باشند. چند هفته بیشتر نگذشت که دکتر مارشال با استتفاده از متواد و    همیکروارگانیسم

در للم پزشکی رقم زد. ها سال پیش در دستر  بود لصر جدیدی را  هایی که از ده روش
 ی نوبل شد.  ی جایزه ده سال بعد هم برنده

های ابتدایی هم دارای نقاط قوت استت و هتم    کارگیری روش البته ترجیح من برای به
امتا ممکتن استت همته      -ام استت  یک دلیلش تنبلی-برم  نقاط ضعف. من از آن لذت می

و رویکردهای مختلف دارد. بیشتر ها  خوششان نیاید. چیز بدی هم نیست. للم نیاز به سبک
پژوهشگران مستقل باید تخصصی کار کنند، ولی کار للمی، در کل، وقتی درستت انجتام   

آورد: نقاط کور  دستی ضعف می شود که دانشمندان هر کدام ساز خودشان را بزنند. یک می
 شخصیت.  های محصور در چاردیواری و کیش های کهنه، نگرش نظری، سرمشب

نمایشی مختلف داروی تقویتی این امراض است. للم از وجود استتادان   های شخصیت
هتای   الصابی که دانته  های آمار بی گر، خوره های وسواسی و کنترل پرت، آدم گیج و حوا 
زننتد،   ی متادرزادی کته همیشته ستاز مختالف متی       دنتده  های یک شمرند، آدم لوبیا را می

پردازی  های احساساتی و خیال کشند، آدم یگراهای خشکی که مو را از ماست بیرون م داده
خورنتد   زنند و ماجراجویان اهل خطری که اغلب در مسیر سکندری می خطر می که به دلِ
ها را تمیز کنتد و یتا    ی دانشمندان مثل من بودند، کسی نبود که فرچه برد. اگر همه بهره می

ی دانشتمندها   ر همته هر از چند گاهی نیاز باشتد از دنیتای ختود بیترون بیایتد. امتا اگت       
پشتت   بودنتد، للتم بتا سترلت الک    « پا را از حقایبِ مرسوم فراتر نگذار»تمیزکن و  فرچه

هایی بود کته از ختط    فرسای پاک کردن رنگ اش مشغول کار یاقت کرد و همه حرکت می
هتایی کته فقتط    «باشتگاه »شدگی و  بیرون زده بود. افتادن در دام تنگ و تاریک تخصصی

کشتند یتک خطتر     زنند و هتورا متی   د ل وش شوند که برای هم کف میتوانن کسانی می
 ای در للم نوین است.  حرفه

یا  ژنی ترجیح  نه را به تصویربرداری مغزی و توالییکن و آی پاک گویم گوش وقتی می
شود بتدون   آوری گریزانم. همگر می دهم، منظورم این نیست که به شما بگویم کال  از فن می

هرا  هستم، ولتی   آوری شناسی فکر کرد؟( درست است فن به زیستوجود میکروسکوپ 
خواهم بگویم که للتم بایتد بتا پرستش جلتو بترود، نته بتا          هم نیستم. می 9دیگر الدایت

کنتد تتا یتک دستتگاه      ها دالر خترج متی   شناسی میلیون شناسی. وقتی بخش زیست روش
دانتیم همیشته از آن    میتصویربرداری مغزی هلیوم مایع آخرین مدل بخرد، خود را موظف 

                                                           
 م. -کردند  ها را تخریب می ی بافندگی مخالفت و آنها اشاره به کارگران نساجی قرن نوزدهم که با ورود ماشین9 
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وقتی تنها چیزی که داری یک چکش است، همه چیز شبیه »ها  استفاده کنیم. به قول قدیمی
های تصویربرداری مغزی پیشترفته نتدارم هبتا     هرچند من مخالفتی با دستگاه« شود. میخ می

 چکش هم مخالفتی ندارم(. 

هتا ممکتن    د که این وسطشو قدر تصویربرداری مغزی انجام می در واقع این روزها آن
ابتزار متدرنِ    ن به حب گفت جعبهتوا است کشفیات مهمی هم به یور تصادفی رخ دهد. می

و در واقتع متن و    یتاتی و ضتروری در پتژوهش دارد   های پیشرفته جایگتاه ح  ماسکماس
کنیم، اغلب از تصویربرداری مغتزی بهتره    آوری سطح پایین استفاده می همکارانم که از فن

کند  خواهیم فرضیات خاصی را آزمایش کنیم. گاهی کار می اما فقط زمانی که میبریم،  می
در صورت -آوری پیشرفته  کند، اما همیشه شکرگزار این هستیم که فن کار نمی هم و گاهی
 در دسترسمان است.  -نیاز

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 درآمد

 که میمون نیستیمما 

 
در و بیابضن را   لیی گضرانسیان و   این سه مضجضد یعنیی  اگر مطمئنم         

ها را بیا هیم    و منصفانه آن میکن لشانیفس ای ی الکل بیندازیم شیشه
و  لیی گضر نیکرد که تفاوت ب میبالفاصله ا تراف خضاه م،یکن سهیمقا

  و بابضن است. لیگضر نیکمتر از تفاوت ب اریانسان بس
 ،1یهاکسل یتضماس هنر

 لندن یتسلطن یتضیدر انست یسخنران
 

و  بی ج یزهایچ ی فتهیکه تض هم مثل من ش دانم یم ز،یواتسضن  ز»
 « .یروزمره هست ی کننده امضر کسلخارج از  غیر ادی و و بیغر

 شرلضک هضلمز  
 

مشتهور   یا در مناظره 5یلیزرائید نیبود که بنجام یسؤال نیفرشته؟ ها ایاست  مونیانسان م
افتزار   کته نترم   میهست هایی مونیما فقط م ای( آ.مطرح کرد نیتکامل دارو ی هینظر ی درباره
   زه؟یرو غ یمیش یفراتر از مشتقات تصادف میهست یا ژهیو موجودواقعا   ای م؟یدار یبهتر

انتد و   اول بتاور داشتته   ی نته یتا کنون، بته گز  نیاز دانشمندان، از زمان خود دارو یاریبس
کته در   ییهتا  تیت قابل همتان  شرفتیجز پ ستین یزیانسان چ یفکر یها ییتوانا گفتند یم
بتود و هنتوز    یجنجالتند و  ارینوزدهم بس ی مدلا در سده نی. اشود یم افتی زین ها مونیم

ساختارشکن ختود   ی رساله نیکه دارو یاز زمان ی. ولدان مانده یباور باق نیا بر یا هم لده
شده  تر یانسان هزاران برابر قو یمنشاء نخست یتکامل منتشر کرد، دلو ی هینظر ی را درباره

 ،یمسئله شد که متا بته لحتاا کالبدشناست     نیمنکر ا یسادگ به توان ینم گریاست. امروز د
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 دنیت که در باغ وحش بتا د  ی. هر کسمیهست 9مونیم یکیولوژیزیفو  کیژنت ،یشناس لصب
  امر را احسا  کرده است. نیا قتیزده شده باشد، حق با انسان شگفت مونیم بیتشابه لج

 هتا  متون یم»آن شتوند.   ای نیا یاصرار دارند گرفتار دودستگ یچرا برخ کنم یتعجب م
 جتور  کی فقطانسان » «معناست یب ایمعنا دارد  یزندگ» «اند؟ یکوک مثل آدم ایاند  خودآگاه

  «واالست؟ یموجو ایاست  وانیح

جتور   لقتل که با  ندارم، به شرط آن «آن ای نیا» یها یریگ جهیبا نت یمنِ دانشمند مشکل
. متثال   نمیت ب ینم یکیزیظاهرا  متاف یمعماها نیا نیب یالتراف کنم که تقابل دیبا ی. ولدیایدرب

کامال   یا دهیپد میهست واناتیح یایاز دن یا که شاخه حال نیلدر میتوان یها نم چرا ما انسان
  م؟یدر جهان باش دیفرد و جد منحصربه

 یچگونته برخت   شتود،  یحرف از خاستگاه انسان مت  یوقت کنم یتعجب م ،نیلالوه بر ا
 . کنند یدر صحبتشان استفاده م «جز ستین یزیچ»و  «فقط»مانند  ییها افراد از واژه

. میدارانت  و از مهره میدار هست پستان واناتیاست. پس ما هم جزو ح نمویم یانسان نول
 یولت  م،یهستت  هتا  نیت ا ی . ما همهمیسلول هست اردهایلیکرده و مرتعش م ورم ی ما مجموله

که قبال  وجود نداشته استت.   میا گانهی یموجودات ها، نی. لالوه بر تمام امیستین ها نیا «فقط»
 یهتا  ییبتا توانتا   میهستدر این دنیا  یدیاقعا  موجودات جدو م؛یهست متعالی یما موجودات

که سرنوشتمان دست  میموجودات ی و تنها گونه نی. ما نخستتینها ینشده و احتماال  ب کشف
. به التقتاد متن،   میستین مان زهیو غر ییایمیش یکارها و ساز ی بازیچهخودمان است و فقط 

به  اتیح شیدایاز زمان پ م،ینام یم نیزم ی رهکه ما آن را ک ینیبزرگ  دارو ی صحنه نیدر ا
و بته   میبه آنچه هستت  یت. وقی ما زمین و زمان را به هم نزده است به اندازه یزیسو، چ نیا

فقتط  »مثتل   یا پاافتتاده  شیپ یها حرف یبرا ییجا گرید کنم، یفکر م میبرس میتوان یآنچه م
   .ماند ینم یباق «و فقط آن نیا

فقتط انستان استت کته      یولت  نند،یدستشان را دراز کنند و موز بچ توانند یم ها مونیم
بتا هتم    کنند، یم یدر جنگل زندگ ها مونیها دراز کند. م ستاره یدستش را به سو تواند یم

ها  است. انسان شان یداستان زندگ انیپا نیو ا رندیم یو م کنند یم دمثلیتول کنند، یرقابت م
 . زنند یو دست به کاوش م ندنیآفر یم کنند، یم شپژوه سند،ینو یم

 ی. با موشتکاف میفرست یو موشک به ف ا م میشکاف یاتم را م م،یده یم وندیها را پ ما ژن
تتر از   مهتم  د،ی. شاکنیم را بررسی می یدقت ارقام لدد پ هو ب میکن یبه قلب مهبانگ نظر م

ختود   زیت انگ رتیت فرد و ح مغزِ منحصربه یو به حل معما میکن یهمه، به درون خود نگاه م

                                                           
1 ape  
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 کیت کته در   ییلتو یک میو ن کیمانند  جسم ژله کیاست. چگونه  ورآ جهی. سرگمیپرداز یم
و  شدیندیب تینها یب یِمعن ی کند، درباره را تصورفرشتگان  تواند یم ردیگ یکف دست جا م

 کند؟  پرسش یخود در جهان هست گاهیجا ی درباره یحت

 ییهتا  ر مغز، از جمله مغتز شتما، از اتتم   است که ه تیواقع نیا زتریانگ از همه شگفت
 دایدوردست پ اریو بس شمار یدر قلب ستارگان ب شیسال پ اردهایلیشده است که م لیتشک

 چرخیدند و چرخیدند تتا در ف ا های نوری  ی سال سالیان سال به فاصله ذرات نیشدند. ا
هتا   اتتم  نیرار داد. اها را کنار هم ق آن جا، نیباالخره دست تصادف و جاذبه، اکنون و در ا

 توانتد  یکه نته تنهتا مت    یکه همان مغز من و شماست، مغز دهند یم لیرا تشک یا مجموله
فکتر   ییاند، بلکه قادر است بته توانتا   بوده ششیدایکه منشاء پ شدیندیب یستارگان ی درباره
 شیدایت جهان بتا پ  ندیگو یزده شود. م شگفت شگفت شدنش ییو از توانا بیندیشد نشکرد
  است.هراز نِیتر خود بزرگ نیو ا نسبت به خود آگاه شد باره کی انانس

 تتوان  یواقعتا  چگونته مت    ینشتد. ولت   زده هیجاناز مغز صحبت کرد و  توان یمشکل م
  ؟مغز مطالعه کرد ی درباره

ها گرفته تا  تک نورون کارکرد تک یوجود دارد که از بررس یادیز یپژوهش یها روش
 حیکه من تترج  یروش ی. ولردیگ یها را در بر م گونه انیم یقیبتط یها اسکن مغز و پژوهش

ستکته، غتده و    لیکه مغزشان به دل نمیب یرا م یمارانیاست. معموال  ب یمینوع قد از دهم یم
 یاند. گتاه  دچار اختالل شده شان یدر ادراک و آگاه لیدل نیو به هم دهید بیضربه آس ای
از لحتاا   یولت  ستتند، ین یاختتالل مغتز   ای بیفتار آسکه ظاهرا  گر نمیب یرا م یمارانیب زین

هتا چنتد    است: از آن کسانی نهی. در هر دو صورت روش معااند یادل ریغ یو ذهن یادراک
و هدر  دهتم  یستاده انجتام مت    شیچند آزما رم،یگ ینظر م ریرفتارشان را ز پرسم، یسؤال م

آن  یستو  کیت ه را کت  یا هیستپس فرضت   انتدازم؛  یمت  یصورت امکان( به مغزشان نگتاه 
بر  یکه مبن یا هیفرض یعنی- کشم یم شیاست پ یشناس لصب گرشید یو سو یشناس روان
 [. 9شده در مغز باشد ] دهید یها صهیو نق یلادریرفتار غ نیب ی رابطه

و  ماریبه ب ماریب ج،یتدر به بیترت نیو به ا دیآ یام درست از آ  در م مواقع گمانه شتریب
. شتود  یمت  شتریدو ب نیا نیتنگانگ ب ی از ذهن و مغز انسان و رابطهمورد به مورد، شناختم 

کته متا را بته     کتنم  یمت  دایاز نقش تکامل پ یدرک بهتر اتینوع کشف نیاز ا یدر اار برخ
   .کند یم تر کیانسان نزد یگانگی ییشناخت  چرا
 بگیرید:  را در نظر  ریز یها نمونه
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مخصتوص  آن بته رنتگ    یهتا  رقتم  هر کدام از کند ینگاه م یسوزان به لدد یوقت -
کته   نامند یم 9یزیآم لارضه را حس نی. اندیب یم یرا آب 4را قرمز و  5مثال   ند؛یب یمخودش 
هشتت   ،یمردم معمتول  نیانگیبا م سهیدر مقا سان،ینو هنرمندان و شالران و داستان انیدر م
وجود  تیضه و خالقلار نیا نیمرموز ب یا رابطه دهد ینشان م همسئل نیاست. ا شتریبرابر ب
انستان   تیت خالق یاست که نشان از منشتاء تکتامل   یلیفس ایبازمانده  یزیآم حس ایدارد. آ
 ؟ دارد

در میان  خیالیهای  اندامشد.  خیالی دستصاحب  شقطع دستلمل هامفری پس از  -
کنتد.   اند رایج است، ولی هامفری با بقیه فرق می کسانی که ل وی از بدنشان را قطع کرده

که در مقابل او دست یکی از دانشجویانی را که داویلب شده بود لمتس کتردم، او    وقتی
شتود. وقتتی کته دیتد      لمتس متی   اش دست خیتالی هم در کمال تعجب احسا  کرد که 
احسا  سردی کترد.   اش انگشتان خیالیکند، او هم در  دانشجوی داویلب با یخ بازی می

هد او هم ماستاژ خیتالی را احستا     د را ماساژ می دست خودشوقتی دید دانشجوی من 
اش و  چگونه بدن او با بتدن خیتالی   !بریرف شد اش خیالی دستی  رفتگی ل لهو گکرد 

                                                                                      شوند؟ حس فردیت واقعی او چگونه است و کجاست؟  بدن یک غریبه در ذهنش یکی می

. او شود یمغز انجام م یلمل جراح تیبه نام اسم یماریب روی بر تورنتو دانشگاه در -
اش را  شده و جمجمه بیتزر یحس یب یاست. بر پوست سرش دارو اریشوو کامال  ه داریب

قستمت   نی. ادهد یقرار م تیاسم 5نیشیپ یرا بر قشر کمربند یاند. جراح الکترود باز کرده
. جراح دهند یآن نسبت به درد واکنش نشان م یها که سلول ییجاست، مغز ا یجلو با یتقر
آنچته   ی. ولت دهد یکه در مقابل سوزن زدن به دست واکنش نشان م کند یم دایرا پ ینورون

 متارِ یکه دستت ب  ندیب یم تیاسم ی. وقتکند یزده م جراح را شگفت دهد یپس از آن رخ م
 . کند یم کیهمان نورون دوباره شل خورد، یسوزن م یگرید

از آن  یکه آن سلول جزئت  یمغز یمدارها ایاو هو  یسلول لصب که نیدرست مثل ا -
. شتود  یمت  تیدرد  استم  بته یکند. در واقع، درد  فرد غر یدرد اظهار هم گریاست( با فرد د
وجتود نتدارد و    گتران یختود و د  نیبت  یمعتقدند که تفاوت ماهو ییو بودا یلارفان هند
ببرد. من قبال   انیدو را از م نیا نیکه مرز ب شود یمحاصل  یمدلهیریب از  یشناخت واقع

را  نتورونی حتاال   یاست ول یتین مطالب خزلبالت  برخاسته از خوش نیکه ا کردم یفکر م
ی مغتز متا یتور    ایت . آدهتد  ینمت  صیرا تشخ یگریخود و د نیکه تفاوت ب میا کرده دایپ
  م؟یداشته باش گرانیدبا  یدل و هم یدرد شده است که احسا  هم یکش میس

                                                           
1 synesthesia  

2 anterior cingulate  
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 یمکان تی، او آن لدد را در موقعرا در نظر بگیرلدد  کی ندیگو یبه جاناتان م وقتی -
در مقابتل او در   یفت یبه صتورت رد  30تا  9. تمام الداد از ندیب یدر مقابل خود م یخاص
و برگشتته استت.    دهیچیبا دقت دور خود پ یبُعد سه ییقرار گرفته که در ف ا یذهن یخط
. هجالتب  کنتد  یارقام در محاسبه به او کمک م چِیدرپ چیخط  پ نیاست که ا یاتان مدلجان

 مثتل  ی.( متوارد نتد یب یم یبُعد سه ییالداد را در ف ا گفت یهم م نیشتینکه ا دیاست بدان
متا   ؟کند مشخص میالداد  ی بارهفرد ما در منحصربه ییتوانا ی درباره ی رازیجاناتان چه چ

و  دهیچیپ جاناتان درهم یذهن ریچرا تصو یول م،یتصور کن استپ به رالداد را از چاغلب 
 ی استت شناخت لصب یهنجاربنا ی نمونه یک نیا د،ید مییور که خواه است؟ همان یمنحن
  .شود یقابل فهم م یدر پرتو نگرش تکامل ولی رسد، یم یمعن یببه نظر که 

بته   ،یولت  شود یالل مشالر مدچار اخت شتریروز ب  به  روز سکویفرانس در سان یماربی -
بالتث   یمغز بیممکن است آس ای. آکند یم بایز اریبس یها یرغم آن، شروع به خلب نقاش

 ییدانشتجو  ،ایدر استترال  جای دیگری از دنیتا، آزاد شدن استعداد پنهان او شده باشد؟ در 
 یشترکت کنتد. او رو   یلتاد ریغ یشت یشتود تتا در آزما   یبه نام جان داویلب م یمعمول
بته   یسیمغنای یها که ضربان گذارد یسرش م یرو یو کاله مخصوص ندینش یم یا یلصند

وجودآمده به یور  به انِیشدت جر لیاز ل الت صورتش به دل ی. برخکند یمغزش وارد م
 دنیشتروع بته کشت    کته  نیت ا زتتر یانگ . از همه شتگفت شود یمنقبض و منبسط م یلادریغ

هتا را   آن دنیکشت  یاست قبال  استعداد الزم بترا  یکه مدل کند یم ییبایز اریبس یها ینقاش
فقتط  »درست است که متا   ایآ شوند؟ یچگونه ظاهر م یهنر یاستعدادها نینداشته است. ا

 ایت متوتزارت و   کاستو، یپ کیت درون هرکدام از متا   ایآ «م؟یکن ی% مغزمان استفاده م90از 
 نتد یممکتن استت فرا   ایت رها شدن است؟ آ ی ( آمادهیاضیر ی نواسا راماناجان هنابغه یسر

  ما را سرکو  کرده باشد؟ ینبوغ ذات ی،لیبه دال ،تکامل

 یستتا یدر شتهر چتوال و   یپزشک شاخص ،یمغز ی از سکته شپی تا جکسون، دکتر -
امتا خوشتبختانه    شود، یاز سمت راست بدنش فلج م یپس از آن، بخش یبود. ول ایفرنیکال

 یلتال  ی. لملکردهاندیب یم بیآساست  یاز قشر مخ که مقر هوش لال یفقط بخش کوچک
و مشکل  کند یدرک م ندیگو یرا که به او م ییزهای. اغلب چبیند نمی یبیاو لمدتا  آس یذهن
او با چند سؤال و کار ستاده   یتوان ذهن ی نهیمعا نیدر صحبت کردن ندارد. در ح یخاص

پاستخ   .بدهتد  حیوضت میبرا «9ستییال ن یبرّاق زیهر چ»که مَثَل را  نیا یاز او خواستم معن
  شد. رتمیاو موجب ح

                                                           
هر گردی »توان بر اساس ظاهرش قضاوت کرد، معادل  رب المثلی انگلیسی به این معنی که هیچ چیز را نمیض  9

 م. -در فارسی « گردو نیست
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. ستت یالزاما  یتال ن  زند یکه زرد است و برق م یزیاست که هر چ نیا اش یدکتر، معن»
  «باشد. یگرید اژیآل ایمس  تواند یم

  «دارد؟ یکه گفت یزیچ نیهم لالوه بر ا یتر بیلم یمعن ایآ یدرست است. ول»گفتم: 
بتود،   اریشوه یلیخ دیجواهرات با دیهنگام خراست که  نیا اش یبله. معن»جوا  داد 

فلز  ینسب یبشود چگال دیشا میگول نخور که نیا ی. براگذارند یچون اغلب سر آدم کاله م
  «گرفت.را اندازه 

 تتوان  یم ای. آندیگو یم «9استعاره یکور»است که به آن  یا دکتر جکسون دچار لارضه
به وجتود   «استعارهمرکز »یک در مغز انسان  تکامل ریگرفت که در مس جهینت از این داستان

 است؟ آمده 
 کته  نیت است. چند متاه بعتد از ا   گو هید سان یمرکز توانمند مارانیاز ب یکی سونیج -
از همکارانم به نام دکتتر   یکی، هبود «5یحرکت یب یالل»به نام  یاریشواختالل ه ینول دچار

 یهتا  استت و آدم  اریشوکامال  ه که نیا با سون،ی. جکند می نهیاو را معا رامیسر امیسوبرامان
 ییبلنتد شتود و راه بترود و توانتا     شیاز جتا  تواند ینم کند، یایرافش را با چشم دنبال م

 یوقتت  حتال  نی. باانشیبا والد یحت-ها را ندارد  ارتباط با آن یو برقرار انیایراف صیتشخ
 یو تلفنت  شود یم اریشوهبالفاصله کامال   سونیج زند، یپدرش از اتاق مجاور به او زنگ م

 متحرک ی دوباره به حالت مرده شود، یوارد اتاق م شپدر یوقت ی. ولکند یبا او صحبت م
ها فقط ارتباط  از آن یکیاند،  کرده ریبدن گ کیدر  سونیدو نفر به نام ج ییگو گردد، یبرم
 اریشت ودارد، هتم ه  ییارتباط شتنوا  یگریو د ستیآگاه ن یاست ول اریشودارد و ه یینایب

 یزیت ص خود چه چبه تشخّ نسبت یآگاه زِیانگ خوف بتیح ور و غ نیاست و هم آگاه. ا
  آموزد؟ یتوسط مغز به ما م یخودآگاه جادیا ی وهیش ی درباره

باشتد کته    یبت یو غر بیت لج یلت یتخ یهتا  داستتان  هیشد شتب  ادیکه  ییها نمونه دیشا
متوارد   نیت ا ی همته  یانتد. ولت   شتهنو کی. دیک  پیلیف ایچون ادگار آلن پو  ییها سندهینو
خواهد  ادیها  کتا  از آن نیهستند که در ا یاز موارد متعدد یا دارند و تنها نمونه تیواقع

کمک  بشانیو غر بیبروز لالئم لج لینه تنها به فهم دال مارانیب نیا تیوضع یشد. بررس
. کنتد  یمت  شتریشما، ب مغز من و یعنیاز لملکرد مغزِ سالم،  زیبلکه شناخت ما را ن کند، یم
که چگونه مغز انسان موجتب   میپرسش پاسخ ده نیدشوارتر نیبه ا میبتوان یهم روز دیشا
 ستیچ ای ستیک نامد یم «من»که در وجود ما خود را  یزیچ نیا شود؟ یم یآگاه شیدایپ

                                                           
1 metaphor blindness 

2 akinetic mutism 
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ما  بیکهکشان بدون توجه به لال یکه باق یساخته، در حال یرا نوران یاز هست یا که گوشه
  .شود یم کینزد اتیبه اله خطرناکیاست که به یور  یپرسش نیا دهد؟ یه کارش ادامه مب

از متا   شیپ یها گونهاز خود بپرسیم  که است یعییب م،یشیاند یخود م یگانگیبه  وقتی
که  اند افتهیشناسان در اند. انسان شده کینزد میدیکه ما به آن رس یادراک ضیتا چه حد به ف
های زیادی  زایی شاخهسال گذشته  ونیلیچند م یی (9تباران هانسان نسانا ی درخت خانواده

 اکتان یو ن ختت یر انسان یها مونیم ی متعددی ازها مختلف، گونه یها است. در دوره داشته
ما بود که  ی گونه ی فقط شاخه یلیبه دال یاند، ول و رفته اند گذاشته نیزم ی کره پا بهانسان 
بود که  نیها ا آن ینابود لیدل ای؟ آشکلی بودچه  ی دیگرها نسان. مغز آن ادیرس تیبه موفق
 بود؟ دهیالزم نرس یدگیچیپ ی حلهبه مر هایشان نورونتکامل  ریدر مس

به شکل  یخاموش یها نشان میکه در دست دار یزیتنها چ یپرسش نیپاسخ به چن یبرا
 چگاهیه دیترسفانه شامانده است. م یما باق یاست که برا یتک و توک یو ابزار سنگ لیفس
  است. کرده یو ذهنشان چگونه کار م کردند یها چگونه رفتار م آن میبفهم مینتوان

را کته   یا شتده  منقترض  نستبتا  تتازه   یهتا  نئانتدرتال  یراز زندگ میبتوان که نیاحتمال ا
متا   یبرا مییفاصله نداشتند، بگشا شتریچند قدم ب یما بودند و با انسان امروز یها لموزاده

هوش و خشتن تصتور    کم ینانیمعموال  به شکل غارنش ها نئاندرتالهومواست. اگرچه  شتریب
ما خالب مثل ها هم  ها ظاهر شده است. آن از آن یمتفاوت ریتصو ریخا یها در سال شدند، یم

داشتند و مردگانشتان را دفتن    یمتنوع و مقو اریبس یا هیبودند، تغذ ینیهنر و جواهرات تزئ
بتوده   «نانیغارنش ی زبان ساده»از  تر دهیچیها پ زبان آن دهد یکه نشان م یهد. شواکردند یم

منقترض   نیزمت  ی کتره  یاز رو شیسال پ هزار یحدود س حال نیاست. باا شیدر حال افزا
 ا یت هتا کام  رفتنتد و انستان   انیها از م آنبوده است که  نیتاکنون بر ا جیشدند. فرض را

 دهیچون زبانِ بهتر، ابزار بهتتر، ستازمان   یلیتر بودند: دالبر یلیها به دال شدند، چون انسان
 ی فاصتله  یبه پاستخ قطعت   دنیرس یهنوز برا ی. ولو یا مواردی از این قبیل بهتر یاجتمال

  م؟یآن را کشت ی ما همه ایآ م؟یها موفب شد ما در رقابت با نئاندرتال ای. آمیدار یادیز

هتا   و آن میاقبال بتود  ما خوش دیشا ای م؟یکرد ها را منقرض آن شتریب دمثلیما با تول ایآ
را بتر   رچمشتان انستان پ  یبه جا توانستند یها م متفاوت نئاندرتال یطیدر شرا ایبدا قبال؟ آ
قدر کم استت کته بته متا      ها با ما آن نئاندرتال یخیتار ی برافرازند؟ فاصله ی ماه روی کره

 ینئاندرتال دی.ا ن.ا یاز  ییها همراه نمونهرا به  شانیها استخوان ل،یامکان داده، لالوه بر فس
مترز   ی دربتاره  یشتتر یشتناخت ب  نتده یقطعا  در آ یکیژنت یها پژوهشبا تداوم . میکن دایپ
  کرد. میخواه دایپ ما را از هم جدا کرده استکه  یکیبار

                                                           
1 hominin  
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  ( است.ها تیها ههاب وجود کوتوله یبعد ی و مسئله
از موجتودات   یجاوه، نژاد کیوردست در نزدد یا رهینه چندان دور، در جز یدر زمان

 متتر  یکه قامتشان فقط نود سانت ستندیز یاندام م ( کوتاهیها انسان میبهتر است بگو دیشا ایه
شتان   معلوم شد که گونه ان،یجهان یِدر کمال شگفت یول ،انسان بودند هیشب اریها بس بود. آن
هتا در   . آنانتد  ستته یز یها مت  انسان در کنار ما یخیحدود لصر تار تامتفاوت است و با ما 
 یبا شکار سوستمارها  9دبو کاتیکان کت التیا    ی به اندازه با یبه نام فلورِ  که تقر یا رهیجز
. گذراندنتد  یرا مت  یکوتولته زنتدگ   یهتا  لیت انتدام و ف  درشت یها موش ،یمتر شش میلظ

که معلوم است یور  و آن ساختند یکوچکشان م یها دست یبرا یکوچک کاربرد یابزارها
 ستوم  کیت مغزشتان      ی انتدازه  حتال  نیداشتند. بتاا  یانوردیدر یبرا یو مهارت کاف تیدرا

  [.5تر از مغز شامپانزه بود ] مغز انسان و کوچک    ی اندازه
استت،   یلت یتخ-یللم لمیف کی یویسنار گفتم یو م دادم یداستان را به شما م نیاگر ا

 هیشب یزی. به نظر چدیکرد یاست رد م یواقع ریاز حد غ شیبهانه که ب نیاحتماال  آن را به ا
 تیگفت که واقع دیبا یشگفت ت یدر نها یول رسد؛ یورن م ژول ای. وِلز یا چ. ج یها داستان

هومتتو ه یهتا را انستان فلورست    موجتودات را کشتتف کردنتد آن   نیت ا هکت  یدارد. کستان 
. قتدمت  دهند یم حیآنان ترج یا برانام مستعار کوتوله ر یاریبس یول دند،ی( نام5نسیِفلورِس

ایتن پسترلموهای    دهد یموجودات حدود پانزده هزار سال است که نشان م نیاستخوان ا
 دشمن.  ایبودند  ادوست م ایآ میدان ینم یول کردند، یم یزندگ نماناکایدر کنار نلجیب ما 

بته نقتش مختر     . هرچند با توجه میدان یرفتنشان را هم نم نیاز ب لِیدل ن،یلالوه بر ا
انتد.   هتا بتوده   آن نقتراض ما لامتل ا  اکانیحد  زد که ن توان یم عتیانسان در یب ی گونه
بعید نیستت  و  کشف نشده استوجود دارد که  یدر اندونز یاریبس ریهنوز جزا حال نیباا

 گوید یک نظریه هم وجود دارد که می. هپرت هنوز زنده باشند یا در گوشه ها از آن یگروه
کشتتار   یهتا  که مطمئن نشده که سالح یتا زمان یول ها را پیدا کرده، جای آن ایسازمان س

  (!کند یم یریندارند از درز خبر آن جلوگ اریدر اخت ،یفلوت کن رپرتا یمانند ت ،یجمع
به چتالش   4انسان خردمند گاهیممتازمان در جا تیما را نسبت به موقع دگاهیها د کوتوله

 ،یکشتاورز  توانستتند  یمت  ایداشتند، آ یدسترس ایاوراس ی بع قارهها به منا . اگر آنکشند یم
 یاخالقت  یارهتا یمع یدارا ایت خودآگاه بودند؟ آ ایتمدن، چرخ و نوشتار را اختراع کنند؟ آ

 ایت  دند؟یرقصت  یم خواندند؟ یآواز م ایبودند؟ آ ی آگاهاخالق یارهاینسبت به مع ایبودند؟ آ

                                                           
 م. -هزار کیلومتر مربع  حدود چهارده  9

2 Homo floresiensis 

3 Homo sapiens  
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 ینتورون ی ن هو بر همان قالده برخاستته از متدارها  برخاسته از ذه یها تیفعال نیا که نیا
انتدک استت،    اریها بست  کوتوله ی ایاللات ما درباره شود؟ یم افتیها  مغز( فقط در انسان

کته بتا    ییهتا  شناخت ما را نسبت به تفاوت دیبا انسان شا شانیها ها و تفاوت شباهت یول
تکامتل انستان    نتد یبتودنِ فرا  یجیتتدر  ای یگسترش دهد و به درک ناگهان میدار ها مونیم

تتر و   بتزرگ  یهتا کشتف للمت    کوتولته  دی.ا ن.ا یاز  یا کردن نمونه دایکمک کند. قطعا  پ
 بود. خواهد  کیدر پارک ژوراس دی.ا ن.ا ی افتیزبا یوینسبت به سنار یتر مهم

 یخیتتار  شتود،  یکتا  مطرح مت  نیما، که به دفعات در ا تیممتاز بودن موقع ی مسئله
 ایت کتوریروشنفکران لصتر و  یاصل یِفکر ی موضوع مشغله نیدارد. ا زیانگ بحثو  ییوالن

نوزدهم، ماننتد   ی للوم سده یها گفتمان شرکت داشتند غول نیکه در ا ییها تیبود. شخص
 نیآغازگر ا نی، بودند. اگرچه دارو4و آلفرد راسل واال  5اووِن چاردی، ر9یتوما  هاکسل

 یاندام با چشمان درشت یکه مرد یهاکسل ی. ولکرد یم یمباحث بود، خود از مناقشه دور
از  ییداشت و ا با یو حاضرجواب ییجو زهیدر ست یپُرپشت بود، شهرت یو نافذ و ابروان رهیت

تکامتل   ی هیتبعات نظر ی بحث درباره یراب یاز هر فرصت نیآن نداشت. او بر خالف دارو
اووِن، کته   مشتهور شتد.   «نیت ان داروسگ نگهب»سبب به  نیو به هم کرد یانسان استفاده م
 یقت یتطب یکالبدشناست  که پدر للتم انسان باور داشت. او  یگانگیبود، به  یمخالف هاکسل

استتخوانِ   کیت استت کته بتر استا       یشناسان نهیریم حک د ی شهیبخش کل الهام است،
 . کنند یم یموجود را بازساز کیتمام  شده افتی

که نستبت بته اکثتر     داند یماو »: یقول هاکسل تراز تکبرش بود. به هوش سرشار او هم
توجته   یبه جا ن،یاوون، بر خالف دارو «.کشد یم گرانیرا به رخ د نیمردم برتر است و ا

 . گرفت یها قرار م آن یها تفاوت ریتحت ترا ،یوانیح یها انواع گروه یها به شباهت
 یگرینوع به نوع د کی و از اند افتهیتکامل  جیتدر موجودات به گوییم میاگر  دیپرس یم
 مراحل تکامل وجود ندارد. انیم ینینابیاند، پس چرا انواعِ ب شده لیمستح

نصف  انتواع   یبه درازا یبا گردن یا زرافه ایو  یسانت یبا خریوم س یلیحال ف تابه یکس
 دایها بعد پ دارد مدت یگردن نیچن کوتاه[ که گردن ی زرافه ای] یاست. هاُکاپ دهیند یامروز
را  نیت موجب شد نظرات دارو ،او بیلم ینید یبه همراه باورها مالحظات، گونه نی.( اشد

 گذارانه بخواند.   هم نامحتمل و هم بدلت

                                                           
1 Thomas Huxley  

2 Richard Owen  

3 Alfred Russel Wallace  



   که چگونه ما انسان شدیم ی این گو کاوشی در علوم اعصاب درباره مغز قصه/     28

 

 نیت و انسان هبه اشتباه( بته ا  مونیم یذهن یها ییتوانا انیبر تفاوت فاحش م دیاو با ترک
 «9یفرل پوکامپیه»نام به  یفرد ساختمان منحصربه یکه مغز انسان دارا کرد ینکته اشاره م

  وجود ندارد. مونیاست که اساسا  در مغز م
که ختودش انجتام داده    ییها یبه مقابله برخاست؛ در کالبدشکاف هینظر نیبا ا یهاکسل
 یا دو غول بزرگ چند دهه نیا ی نکرده بود. منازله دایپ یفرل پوکامپیبه نام ه یزیبود چ
 . افتیادامه 

دو در مرکز صحنه قرار داشت و  نیا ی مشاجره س،یانگل یایکتوریدوران و اتیدر نشر
 نگتونیواشت  یجنس یها ییها به راه انداخته بود که امروز فقط رسوا در رسانه یجانیچنان ه
چتارلز   ی نوشتته  آ  یها بچهدر کتا   یفرل پوکامپیه ی . ینز مشاجرهرسد یم شیبه پا
   :کشد یم ریآن دوران را به تصو یحال و هوا 5ینگزلیک

 هتا  متون یم گفت یداشت. او م بیو غر بیلج یها هینظر زیهمه چ ی [ دربارهی]هاکسل
بتود،   یا دهنتده  تکان حرف[ دارند. کذا] یاصل پوپوتامو یها در مغزشان ه هم مانند انسان
   آمد؟ یم رایانسان نام ها ونیلیو احسان م دیو ام مانیداشت چه بر سر ا تیچون اگر واقع

وجود دارد مثل تتوان   ها مونیما و م نیب یگریمهم د یها فاوتت دیممکن است فکر کن
ی زهتا یکردن و چ شیایدرست و نادرست، ن صیتشخ آالت، نیصحبت کردن، ساخت ماش

آزمتایش بتزرگ     کودکانه است. یتصورات ها نیا ی همه زانم،یلز ی. ولدیگری از این قبیل
نداشتته   ییپتا  م،یشت داشته با . اگر چهار تا دستزند یاست که حرف اول را م 4اسب آبی

در مغزمتان   یاصل پوپوتامو یفقط و فقط اگر ه م،یباش تر مونیهم م یمونیو از هر م میباش
  .میستین مونیم گریباشد، آن وقت د

اسقف ستاموئل   سرسخت به نام ییگرا مشاجره شد خلقت نیکه وارد ا یکسان گریاز د
 ی هیت نظر دنیبته چتالش کشت    یون بترا او یِبود که از مشاهدات کالبدشناخت 3لبرفور یو

در  لبرفتور  یو کته  نیتا ا دیسال یول کش ستیها ب آن ی . مشاجرهکرد یاستفاده م نیدارو
بالفاصله جتان   ابانیاسب افتاد و در اار اصابت سرش با کف خ یاز رو زیانگ غم ای حاداه

لنتدن   مویت در هتتل آت ن  د،یرست  یبه هاکستل  لبرفور یو گخبر مر یوقت ندیگو یباخت. م

                                                           
1 hippocampus minor  

2 The Water-Babies by Charles Kingsley 

به دلیل شباهت دو -مشهور بود که کینگزلی « ی بزرگ هیپوکامپ مسئله»لی و اوون به ی هاکس مشاجره   3

آزمایش »در کتاب خود آن را به شوخی  -)اسب آبی( hippopotamus)هیپوکامپ( و  hippocampusی  واژه

 م. -خوانده است « بزرگ اسب آبی

4 Bishop Samuel Wilberforce  
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بتاالخره سترِ استقف بته ستنگ       »به خبرنگار گفت  هیبود. او با کنا اکیکن دنیمشغول نوش
  «مرگبار بود. اش جهیخورد و نت تیواقع

بته   یزیت استت: چ  کرده ینشان داده است که اوون اشتباه م یشناس ستیز دیدانش جد
. معمتوال   ستت ین مونیانسان و م نیب گسستی ناگهانیوجود ندارد و  یفرل پوکامپیاسم ه
 یگرا هستند که انسان را موجتود  و متعصبان خلقت یمذهب انیادگرایفقط بن شود یتصور م

موضوعِ مشخص از اوون دفاع کتنم   نیا ی کم درباره من حاضرم دست ی. ولدانند یم گانهی
 گفتت  ی. اوون درست مت کند یکه او در ذهنش داشت فرق م یلیمن با دال لدالی چند هر–

 نیت ا یدارد. ولت  متون یبا مغتز م  یادیتفاوت ز -بر خالف  قلب و جگرش- که مغز انسان
 یالهت  ی دخالتت اراده  یبودند مغز ما بته جتا   تقدکه مع ن،یو دارو یبا نظر هاکسل دگاهید
  ندارد. یرتیاست، مغا افتهیسال تکامل  ها ونیلیم یدر ی جیتدر به

ن انستان از کجتا   بتود  گانته یدرست باشد، پتس   یزیچ نیاگر چن دیممکن است بپرس
از  یزیچ چیگفته بودند، ه نیها قبل از دارو قرن د یو پارم ن رییور که شکسپ همان د؟یآ یم
   .دیآ یبه وجود نم چیه

 یِجیتتدر  جیفقتط نتتا   یجیکوچک و تتدر  راتییکه تغشود  تصور میغلط  معموال  به
فرض  گرش پیشن رسد یاست که به نظر م یخط ینگرش نیا ی. ولآورد یرشد به بار م روبه

زمان  یِانسان ا ِیکه در مق ییها دهیپد شتریباشد که ب نیا لشیدل دی. شاما نسبت به دنیاست
هستتند. متثال     یخطت  راتییمعموال  تابع تغ شوند یمسلح ما ادراک م ریغو اندازه با حوا  

سه برابتر غتذا    دیکردن سه نفر با ریس یبرا ایسنگ است،  کیوزن دو سنگ دو برابر وزن 
 آخر.  یدرست کرد و ال

 یخطت ریغ یهتا  دهیت پر از پد ،یانسان ی بینانه واقع قلمرو توجهاتاز  بیرون عت،یاما یب
ستاده   یاجزا ایاز قوالد و اندازی  به یور غلطممکن است  دهیچیپ اریبس یندهایاست. فرا
 ممکن است دهیچیپ یستمیس یادیاز لوامل بن یکیکوچک در  یرییتغ ایو  ندیایبه وجود ب

  .منجر شودلوامل وابسته به آن  ریدر سا یفیک دیشد راتییبه تغ
 جیتدر در مقابل شماست و به خی یا قطعه دی: تصور کندیریمثال ساده را در نظر بگ نیا
هشتت   ینته درجته...، منهتا    یده درجه...، منها ی: منهادیبر یحرارت آن را باال م ی درجه

 خیت در قالتب   یقابل تتوجه  ریدرجه ترا کی ی ازهدرجه... معموال  باال بردن حرارت به اند
 شیپت  قهیدق کیتر از  گرم یاست که کم یخیقطعه  دیخود دار مقابلکه در  یزیندارد: چ
حرارت  مهتم شتاهد    ی درجه نی. در ارسد یبه صفر م خیحرارت  ی درجه که نیاست. تا ا

ختود را از دستت   انستجام   خیت  یِستالیبود. ساختمان کر دیخواه یو اساس عیسر راتییتغ
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 کیت . بتا  کننتد  یشروع به حرکت م انهآ  در کنار هم آزاد یها و بالفاصله ملکول دهد یم
 ی . در آن نقطته شتود  یمت  لیتبتد  عیآ  منجمد به آ  متا  خ،یقالب  یدر دما رییدرجه تغ

 یفت یک عیستر  راتییت ندارند و منجر به تغ یجیتدر راتیترا گرید یجیتدر راتییتغ ،یدیکل
گتذارهای حالتت    نیپر از ا عتییب .مینام یم (فاز رییتغ اهین را گذار حالت که آ شوند یم

 لیتبد گریاست. مثال د راتییتغ گونه نیاز ا یکیفقط  عیبه آ  ما   زده خیآ   لی؛ تبداست
 یهتا  است. گتذار حالتت فقتط بته مثتال      گاز هبخار(در حالت به آ   عیمادر حالت آ  
هم رخ دهتد. بته یتور     یاجتمال یها است در نظام بلکه ممکن شود، یمحدود نم ییایمیش

کل نظتام   رییمنجر به تغ دتوان یم گریکدیدر برخورد با  یو نظر فرد میتصم ها ونیلیمثال، م
 ،سهام قیمتدر حبا   توان یرا م گذار حالتشود.  دیجد یآن به توازن لیو تبد یاجتمال
در  تتوان  یرا مت  ندتریخوشا یها نه. نمودید کیتراف ی باره کی یسهام و گرفتگبازار سقوط 
  مشاهده کرد. نترنتیا یبلوک شرق و رشد تصالد یفروپاش

 یتی  ،انتختا  یبیعتی  انسان هم کاربرد دارد.  شیدایپ ی به نظر من گذار حالت درباره
 اکانی، مغز نیو تکامل یعیشد، به یور یب انسان خردمند شیدایکه منجر به پ سال ها ونیلیم

یکتی دو  : مثتل گستترش   ه استذره بود و ذره یجیتدر رییتغ نیو ا داده رییتغ وستهیما را پ
که  یلصب افیال یرهایمسضخامت  یپنج درصد شیجا و افزا کیقشر مخ در  یمتر یسانت

 یهتا  در یول نستل  ندیفرا نیو ا گر،ید ییدر جا کنند یرا به هم وصل م یدو ساختار مغز
 شیدایت منجتر بته پ   یجیکم و تدر رات ییتغ ی هجیاست. در هر نسل، نت افتهیادامه  شمار یب
از  توانستتند  یبهتر م یکمیعنی  ،داشتند یشتریکارها مهارت ب یبرخشد که در  ییها مونیم

و در  گتران ید تیو جلب حما یسنگ و چو  در منازله استفاده کنند، در روابط اجتمال
آ  و هتوا و   راتیت یتغ ایت شکار و  یحرکات بعد ی بودند، درباره تر رکیز یمعامالت کم

دور و ربتط دادن آن بته    یهتا  هگذشتت  یادآوریداشتند و در  یبهتر ینیب شیتوان پ ها صلف
   .کردند یزمان حال بهتر لمل م

مغتز   یاصتل  یهتا  سازه یبرخانفجاری سپس حدود صد و پنجاه هزار سال قبل، رشد 
وجتود آورد کته    در انستان بته   یا یذهن یها ییها چنان توانا همراه با گسترش لملکرد آن

. تمتام  میکترد  یرا ی یذهنشد. ما دوران گذار حالت  یاو در جهان هست یگانگیمنجر به 
کته   کردنتد  یبا هم کتار مت   گرید یا وهیاکنون به ش یبودند، ول شانیسر جا یمیقد یاجزا
 رات،ییتغ نیا ی جهیاز جمعِ کار هر کدام به یور جداگانه بود. در نت شتریب اریآن بس ی جهینت
 ی شتد. در فاصتله   دایپ یو شعور و خودآگاه ینیو د یهنر یها شیگرا ،یبان کامل انسانز

خود لبتا    یبرا واناتیبا پوست ح م،یهزار سال شروع به ساخت سرپناه کرد یحدود س
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 یغتار نقاشت   یوارهتا یبتر د  م،یستاخت  یشیآرا ناتیتزئ ییایدر واناتیاز الک ح م،یدوخت
را پشت سر گذاشته  یکیژنت راتییدوران تغدیگر . ما میو از استخوان فلوت ساخت میدیآفر
کته   میشتده بتود   یتتر  عی!( سراریهبس اریبس یتکامل ی از آن یرف وارد لرصه یول م،یبود
کتدام   دیپرس توان یحال م. کرد یم رییبلکه فرهنگ را دچار تغ ،کاری نداشتها  ژن اب گرید
پرستش پاستخ    نیت بته ا  لیبا کمال م اند؟ تحول داشته نیدر ا یدیکل ینقش یمغز رات ییتغ

مغز بدهم تا درک  یکالبدشناس ی درباره یمختصر حیتوض دیاز آن با شیپ یخواهم داد، ول
  .دیاز پاسخم داشته باش یبهتر
 

 مغزگشت و گذاری مختصر در 
شتده   لی( تشتک 9-مقدمته  رینورون هتصو ای یسلول لصب اردیلیمغز انسان از حدود صد م

 9هتا  تیدندر یعنیپُرشاخه است ه یا بوته هیکه شب یمانند نخ افیال بیرها از ی است. نورون
بتا   5به نام آکستون  یو خم چیانتقال بلند و پر پ یها میس بی( و از یریلصب یها شاخک ای
در ارتبتاط استت. در    گتر ی. هر نورون با هزار تا ده هزار نورون د«زنند یحرف م» گریکدی

هتا رد و بتدل    نورون نیایاللات ب شود، یم دهینام 4پسنایها، که س ارتباط نیا یمحل تالق
بازدارنده و در هر لحظه ممکن است روشتن   ای کننده کیتحر تواند یم ناپسی. هر سشود یم
 ادیت ز اریمغتز بست  ممکتن   های لتتعداد حا ها، گشت یجا نیخاموش باشد. با توجه به ا ای

 کته در جهتانِ   یادیت ت بنمغتز از مجمتوع تعتداد ذرا    هتای  لتت است. در واقع، تعداد حا
  است. شتریب اریشده وجود دارد بس شناخته

مغتز و   یکه دانتش کالبدشناست   ستین بیلج کننده، گیج یدگیچیهمه پ نیبا توجه به ا
 یهتا  با نام یصد ساختار مغز با یسخت باشد. تقر قدر نیا یپزشک انیدانشجو یالصا  برا
 ومیندوست ی، ا5کسی، فورن3ایمبریشنا شد: فبا یرز کارشان آ دیوجود دارد که با دور از ذهن

 9یلت یرا سِیونیفورمتات  پاتو یست ید سی، نوکلئو  موتتور 7ولئو ، لوکو  سر3سئومیگر
التراف کنم کته از   دیمغز(. با ازیهپ 1(، مدوال اوبلونگاتایلیفرم شکسته را یحرکت ی ههسته

                                                           
1 dendrites  

2 axons  

3 synapses  

4 fimbria  

5 fornix  

6 indusium griseum  

7 locus coeruleus  

8 nucleus motoris dissipates formationis of Riley  

9 medulla oblongata  
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 ایهمته از سوبستتانت  از  ترشت یب ، مثتل متدوال اوبلونگاتتا!   بترم  یلذت م نیالت یها تلفظ نام
 نیتتر  چتک کواز  و همچنتین  استت  «نتام  یب ی ماده» یکه به معنآید  خوشم می 9ناتاینومیا

 یمتاتارست  سیکتور اوسونامش ابد و دهد یبدن که انگشت کوچک پا را حرکت م ی ل له
متوج   نیدارد. هبا ورود اول هیاست. به نظر من مثل شعر وزن و قاف 5یمینیم ینتیکو یتیگید

 یهتا  نام نیکه ا میباالخره شاهد آن باش دیشا ،یپزشک یها به دانشگاه ها یپاتر یل هراز نس
  .(ندیایبه زبان ب یشتریو شوق ب وربا ش نیالت

وجود دارد که  یا افتهی سازمان ی یرح ساده ،ییآوا یها یدگیچیپ نیخوشبختانه پشت ا
 تواننتد  یکته مت   آورد یمت  را بوجتود  ییها ها شبکه قابل فهم است. اتصال نورون یبه آسان

 یهتا  شتبکه  تیت در نها یهمگت  ،یفتراوان مغتز   یایاللات را پردازش کنند. ستاختارها 
 نیت هر کتدام از ا   دارند. یفیظر یداخل یها هستند که اغلب سازمانده از نورون یهدفمند
کتار   شهیآن هم صیدارند ههرچند تشخ یمشخص یکیولوژیزیف ای یها لملکرد شناخت سازه
ارتبایتات   نیت مغز ارتبتاط الگومنتد دارد کته ا    گرید یها هر سازه با سازه(. ستین یآسان

رد و بتدل و   یتکرار یا قه. مدارها ایاللات را در حلآورند یرا به وجود م یمغز یمدارها
 یادراکات و افکار و رفتارها تا بتوانند کنند یفراهم م یمغز یها سازه یامکان تعامل را برا

  ند.را به وجود آور دهیچیپ

 
نتورون   کی ری، تصو9-مقدمه تصویر

 تیستتلول، دنتتدر ی کتته در آن بدنتته
( و آکسون نشان داده لصبی هشاخک

اتصتاالت   ی رهیت شده استت. در زنج 
هتتا، ایاللتتات هبتته شتتکل   نتتورون
آکستون   بیت ( از یریلصب یها  تکانه

از  یگروهتت ایتته گتتریبتته نتتورون د
. یتول  شتود  یهتا( مختابره مت    نورون
استت و در   دایت ز اریهتا بست   آکسون

از آن نشتان داده   یفقط بخشت  جا نیا
ایاللات را از  ها تیشده است. دندر
 افتت یدر گتر ید یهتا  آکسون نتورون 

 شته یایاللتات هم  انیت و جر کنند یم
 یرفه است. کی

                                                           
1 substantia innominata  

2 abductor ossis metatarsi digiti quinti minimi  
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ممکن  شود یها انجام م آن نیماب ایو  یساختار مغز کیکه در داخل  یپردازش ایاللات

استت کته    یهمان موتور پردازش ایاللات نیباشد ا باشد، چون هرچه دهیچیپ اریاست بس
بختش   تواننتد  یمتخصص هتم مت  ریافراد غ حال نیباا یول آورد؛ یذهن انسان را به وجود م

 میختواه  یمغز یها سازه نیبه ا یشتریبا دقت ب ندهیآ یها د. در فصلناز آن را بفهم یادیز
 کند یتلف مغز به ما کمک ممخ یها ساده با کارکرد بخش ییآشنا جا نیدر ا یپرداخت، ول
  .میببر یو رفتارمان پ تیذهن، شخص شیدایها در پ تا به نقش آن

-مقدمه تصویرشده است ه لیتشک نهیقر ی کره میگردو است که از دو ن هیمغز انسان شب
قشر مخ از وستط نصتف   . شود یم دهینام 9قشر مخ استپوسته  هیدو قسمت که شب نی(. ا5

 رشتد  یدر انسان، قشر مخ به حتد  چپ و راست قرار گرفته است.ی  شده و در دو نیمکره
 وانتات، یشتود هقشتر متخ ح    یخوردگ نیکلم پر از چ کرده که مجبور شده است مانند گل

در  دارد(. قشتر متخ   یختوردگ  نیندرت چ جاها صاف است و به شتریبرلکس انسان، در ب
  ذهن یکارکردها ینتر لالی( که دیسف ریاست هغ یاست؛ لوح لالی افکار یکُرس اصل

که قشر مخ در دو گروه از پستانداران،  ستیتعجب ن ی. جاشود یدر آن انجام مهمگی 
 میبه قشر متخ ختواه   شتریاست. بعدا  ب افتهیحد تکامل  نیتا ا ها، یتو نخس ها نیدولف یعنی

  .میبپرداز مغز گرید یها به بخش دیپرداخت. فعال  با
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 cerebral cortex  
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ی مغز نشان داده شده  ی قرینه ، نمایش مغز انسان از باال و از کنار. در نمایش از باال، دو نیمه5-مقدمه تصویر
هتایی   کند هالبته استثناء ی مخالف بدن دریافت کرده، آن را کنترل می است. هر نیمه ایاللات حسی را از نیمه
( dorsolateral prefrontal cortexه DLF هتا:  نوشتت  کوته منا هم در این قالده وجود دارد(. معنای

 inferiorه IPL پیشتانی؛  قشر پتیش ( orbitofrontal cortexه OFC پیشانی زیری داخلی(؛ قشر پیش

parietal lobule )ای زیترین؛  لو  آهیانه I هinsula)  ه کته زیتر شتیار ستیلویو      ،جزیترهSylvian 

fissure ).زیر لو  پیشانی قرار دارد VFM هventromedial prefrontal cortex )پیشانی  قشر پیش
که در تصویر باال نشان داده نشده است و در زیر قستمت داخلتی لتو  پیشتانی قترار دارد و       ،بطنی میانی

OFC .جزئی از آن است 
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 یهتا  گتره  پوکامتپ، ی، هآن را ماننتد بادامته   یداخل یها مغز انسان که سازه یاجمال ری، تصو4-مقدمه تصویر
 .دهد ینشان م و پوتاالمیو ه یا قالده

 
است که در مرکز ستون فقترات از بتاال بته     یلصب یها از رشته یمیضخ ی دستهنخاع 

 هتا  امیت پ نیت . اکنتد  یبدن و مغز منتقل مت  نیب وستهیرا به یور پ ها امیشده و پ دهیکش نییپا
به ل تالت را شتامل    یحرکت یها مانند احسا  لمس و درد در پوست تا فرمان ییزهایچ
ستون فقترات ختارج شتده، وارد     یِاز حفاا استخوان قسمت، نیاع، در باالتر. نخشود یم

 (. 4-مقدمه تصویره کند یم دایپ یازیو پ میضخ یو شکل شود یجمجمه م

و  5، پل مغتز 9مغز ازیمغز نام دارد که شامل سه لو  است: پ ی ساقه میقسمت  ضخ نیا
 یهتا  تیت دارد، فعال قترار مغتز  ، که در کف پتل  3یمغز یها مغز و خوشه ازی. پ4یانیمغز م
 کیت در  یحتت  یزیر . خونکنند یمانند تنفس، فشار خون و حرارت بدن را کنترل م یاتیح

                                                           
1 medulla  

2 pons  

3 midbrain  

4 nuclei  
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شتود. هدر   عیممکن است منجر بته مترگ ستر   رسد  میبخش  نیای که به رگ کوچکسرخ
و فرد زنتده  را تحمل کنند  نسبتا  زیادی های بیآس توانند یباالتر مغز م یها قسمت که یحال
بتزرگ در لتو     ی غتده  کیت  ی ناشتی از لوارض لصببه یور مثال،  حتی سالم بماند.و 
  .(باشد صیقابل تشخ یسخت ممکن است به یشانیپ

 همتاهنگی  کته کنتترل   ،دارد قترار ( «کوچک مغز» به معنایه 9مخچه مغز در باالی پل
 قتتی و. را بر لهتده دارد  رفتن راه یرز و بدن وضعیت و تعادل حفظحرکات و نیز  ظریف
 فرمتان ( کنتد  می صادر را حرکت ارادی های فرمان که مغز تر لالی بخشه مغز حرکتی قشر

 بته  نامته،  رونوشت مثل هم، آن از نسخه یک فرستد، می ل له به نخاع یریب از را حرکت
 . شود می فرستاده مخچه

 دریافت حسی بازخورد بدن مفاصل و ل التهای  گیرنده تمام از مخچه آن، بر لالوه
 حرکتت   و صادرشتده  فرمتانِ  بتین  تناستب  لتدم  هرگونه تواند می یریب این از و کند می
 حرکتتی  فرمتان  در تناستب  ایجتاد  بترای  را اصتالحی  پیام و دهد تشخیص را شده انجام

 کنتترل  ی هحلقته  کنترلتی  تنظتیم  ی حلقته  را وقفته  بی بازخوردی کارِ و ساز این. بگنجاند
 بیمتار  مثال . شود نوسان وارد حلقه این که شود می بالث مخچه به آسیب. نامند می 5سروو(
 بترای  او. رود متی  دیگتری  ستمت  بته  دستش ولی بگیرد، را اش بینی بخواهد است ممکن

 جهتتی  در دستتش  باز بار این ولی کند، می بیشتری تالش بینی سوی به انگشت بازگرداندن
  .است 4گیری هدف لرزش لارضه این نام. رود می تری پرت سمت به و دیگر
 بیشتتر . دارند قرار 5ای قالده های گره و 3تاالمو  مغز، ی ساقه باالیی قسمت ایراف در

 تتر  پیچیتده  پردازشِ برای که شود می منتقل حسی های اندام از تاالمو  دریافتی ایاللات
 ایستتگاه  بته  احتیتاج  مغزمتان  در چترا  نیست معلوم. کند می مخابره حسی قشر به را ها آن

 هستتند  شتکل  ای خوشه لجیب های سازه ای قالده های گره. داریم حسی های داده بازپخش
 مربتوط  ارادی ی پیچیتده  هتای  فعالیتت  بته  که است اتوماتیک حرکات کنترل کارشان که
 کشتش  و نیترو  کردن هماهنگ یا دارت پرتا  هنگام ها شانه وضعیت تنظیم مثل شود، می
 پیتدایش  موجتب  ای قالتده  هتای  گره به آسیب. رفتن راه برای بدن سراسر در ل له ها ده

 حالت بی باالتنه، شدن سفت آن ی مشخصه که شود می پارکینسون بیماری مثل هایی اختالل
 در متا  الصتا   و مغتز  استاد. هاست رفتن راه هنگام کردن ل خ ل خ جور یک و صورت شدن

                                                           
1 cerebellum  

2 servo-control loop  

3 intention tremor  

4 thalamus  

5 basal ganglia  
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 تشتخیص  ریکنا اتاق از بیمار پای صدای روی از را پارکینسون بیماری پزشکی، دانشگاه
 البته. شدیم می رفوزه دهیم، تشخیص او مثل را آن توانستیم نمی دانشجویان ما اگر و داد می
 از بتیش  مقتدار  مقابل، در.( است آی.آر.ا م و پیشرفته داروهای از قبل دوران به مربوط این
 اختاللتی  موجبممکن است  ای، قالده های گره در دوپامین نام به مغز شیمیایی ی ماده حد
 بته  زیادی شباهت که است غیرارادی حرکات آن ی مشخصه وجه که شود 9کارقص نام به

 تقستیم  لتو   چهتار  به ما مغز ی کره نیم هر. رسید مخ قشر به نوبت باالخرهد. دار رقصیدن
 لتو   ،4گیجگتاهی  لتو   ،5ستری  پتس  لتو   :(رجوع کنید 5-مقدمه تصویربه  ه شود می

 دارنتد،  هم با بسیاری های اندرکنش لمل در ها لو  ینا اگرچه. 5پیشانی لو  و 3ای آهیانه
 هستند.  مشخصی لملکرد ی حوزه دارای کدام هر ولی

 هتا  آن واقع در. هستند بینایی های داده پردازش درگیر کلی، یور به سری، پس های لو 
 پتردازش  مخصتوص  کدام هر که شوند می تقسیم جداگانه پردازش ی حوزه سی حدود به

  .هستند شکل و حرکت رنگ، مانند بینایی از خاصی وجه
 کردن مرتبط و اشیاء و چهره تشخیص مثل لالی ادراکات در گیجگاهی لو  تخصص

 نتام  به دیگری مغزیِ ساختار همکاری با را دوم کار این که است مناسب احسا  با ها آن
. دارد قرار گیجگاهی لو ( پیشین های قطبه جلوییِ بند مقابل در که دهد می انجام 3بادامه

 ایجتاد  کارش که دارد قرار( دریایی اسبه هیپوکامپ گیجگاهی، لو  هر زیر در همچنین
 چتپ،  گیجگتاهی  لتو   بتاالیی  قستمت  در ها، این ی همه بر  لالوه. است جدید خایرات
 مغتز  در ناحیته  این    ی اندازه. است 7ورنیکه ی ناحیه نامش که دارد قرار مخ قشر از ای قطعه
 از یکتی  کته  گفت توان می جرئت به جهت همین به و است شامپانزه مغز برابر هفت انسان
 مفهتوم  و معنتا  درک ناحیته  این کار. است انسان به منحصر فقط که است مغزی های سازه
 .  کند می متمایز میمون از را انسان که لملکردی همانیعنی  است، زبان در نهفته

 دریافتت  بتدن  سراستر  از را مفاصل و تل ال المسه، ایاللات لمدتا  ای آهیانه لو 
لمیتب   درک تتا  کنتد  متی  ادغتام  چنتان  شتنوایی  و بینتایی  هتای  داده بتا  را ها آن و کرده
 ای آهیانته  لو  به آسیب. باشیم داشته آن پیرامون جهان و خود  جسمانی از «ای چندرسانه»

                                                           
1 chorea  

2 occipital  

3 temporal  

4 parietal  

5 frontal  

6 amygdala  

7 Wernicke’s area  
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 بیمتار  آن در هکت  شتود  می 9سویه یک غفلت نام به ای پدیده پیدایش به منجر معموال  راست
 تتوهم  ی لارضته  تر لجیب این از. دهد می دست از دید میدان چپ سمت از را اش آگاهی
 شتود  متی  مدلی و کند می انکار را خود چپ دست مالکیت شدت به بیمار که است 5اندام
 کترده  بستیاری  رشد ای آهیانه لو  تکامل، فرایند در. دارد تعلب دیگری شخص به دستش
در  IPLبته  ه استت  4زیترین  ای آهیانته  لو  کرده رشد همه از بیش که بخشی ولی است،
 تکامتل،  از ای مرحلته  در که بوده حدی به قسمت این رشد(. رجوع کنید 5-مقدمه تصویر
 و 3ای زاویته  شتکنج  یکی که شد تقسیم جدید پردازشِ ی ناحیه دو به آن از بزرگی قسمت
 استت،  انسان مختص کامال  که مغز، های بخش این. دارد نام 5کناری-باالیی شکنج دیگری
  .است داده جای خود در را انسانی کامال  های توانایی
 یعنتی  ،استت  یرح ف ایی جهان خارج از ذهنی مدل ایجاد راست ایِ آهیانه لو  کار
 هویتت  نته ه پیرامونمان اشیاء موقعیت ی لالوه به داریم، قرار آن در که ای بالواسطه محیط
. هتا  آن از یتک  هر با مان فیزیکی ی رابطه نیز و ایرافمان های آدم و خطرها تشخیص ،(ها آن
 بته  چیتزی  اگتر  بگیتریم،  را اشیاء و کنیم دراز را دستمان توانیم می که است یریب این از

 مخصوصتا   راستت،  ایِ آهیانه لو . را رد کنیم موانع و بدهیم جاخالی شد پرتا  یرفمان
 بتدن  از ذهنتی  تصویری ایجاد مسئول (دارد قرار IPL باالی درست کهه نیز 3فوقانی لو 
 .پیرامون ف ای در آن حرکت و بدن موقعیت از ذهنی آگاهی یعنی ،ماست

 حاصل فقط تصویر این کنیم می صحبت ذهنی «تصویر» از وقتی که باشید داشته توجه 
 استت  دلیتل  همین به. است المسه و ل الت به مربوط آن از بخشی بلکه نیست، ما بینایی
 در. استت  دقیتب  هتم  بستیار  که هستند خود بدن از ذهنی تصویر دارای هم نابینا افراد که

 در زیستت  احستا   بتدهیم  مغتز  راستت  ای زاویه شکنج به الکتریکی شوک اگر حقیقت،
   .دهد می دست ما به بدن از خارج

 لملکردهای درگیر چپ ای زاویه شکنج. است چپ ای آهیانه لو  بررسی نوبت اکنون
 مثتل  زبتان  از هتایی  جنبه و انتزاع تفریب، و جمع مانند است، انسان ی ویژه که است مهمی
 ذهنتیِ  تصویر ایجاد چپ کناری-باالیی شکنج کار دیگر، یرف از. استعاره و ها واژه یافتن
 بتا  متیخ  کوبیتدن  ستوزن،  با دوز و دوخت مانند- داریم را آن انجام قصد که است کاری

                                                           
1 hemispatial  

2 somatoparaphrenia  

3 inferior parietal lobule  

4 angular gyrus  

5 supramarginal gyrus  

6 superior lobe  
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 ترتیب، این به. ها آن اجرای ی به لالوه -خداحافظی لالمت به دست دادن تکان یا چکش،
 خوانتدن،  هتای انتزالتی ماننتد    مهارت رفتن بین از موجب چپ ای زاویه شکنج به آسیب
 بالتث  چتپ  کنتاری -باالیی شکنج به آسیب که حالی در ،شود می تفریب و جمع و نوشتن
 متا  بته  وقتتی . بتدهیم  تدست  از دارد مهتارت  به احتیاج که را هایی حرکت توان شود می
 کته  گیرد می شکل ذهنمان در نظامی سالم ذهنیِ تصویر ابتدا بدهیم، نظامی سالم گویند می
 کنتاری -باالیی شکنج اگر اما .کنیم می استفاده دستمان هدایت در نولی به تصویر همین از

 نگتاه  دستتمان  بته    زده بهتت  بدهیم، نظامی سالم بخواهند ما از و ببیند آسیب مغزمان چپ
یتا   فلتج  دستتمان نته   که این با ،دهیم می تکان یرف آن و یرف این به را آن یا و کنیم می

 تتوانیم  نمتی  حتال  بااین ضعیف است و نه در درک آنچه از ما خواسته شده مشکلی داریم.
  .دهیم حرکت خود ی اراده با متناسب را دستمان
 حرکتی قشر ناحیه این از بخشی. دارد نیز حیاتی و مشخص لملکرد چند پیشانی لو 
 مغز وسط در که دارد قرار بزرگی شیار مقابل در درست که لمودی نوار همان یعنی است،
 دیگتر  های بخش. است حرکتی ی ساده های فرمان صدور کارش و (5-مقدمه تصویره است

 را کتاری  بخواهیم که است زمانی تا ذهن در هدف حفظ و ها حرکت ریزی برنامه کارشان
 چیزها حفظ کارش که دارد وجود پیشانی لو  در نیز دیگری کوچک قسمت. دهیم انجام
 مغزی توانایی این. پرداخت باید کاری چه به بدهیم تشخیص که است زمانی تا خایره در
  .است معروف مدت کوتاه ی حافظه یا 9فعال ی حافظه به

لتو    نیشت یپ یهتا  هر چه به ستمت بختش   یول م،یا رفته شیکار خو  پ یجا نیتا ا
هکته   5یشتان یپ شیقشتر پت   یعنت ی م،یشتو  یمغز مت  یواد نیزتریوارد اسرارآم میبرو یشانیپ

ممکتن   که نیا بیلج ی نشان داده شده است(. نکته 5-مقدمه تصویراز آن در  ییها قسمت
اختتالل   ایت  یلصب ی لارضه گونه چیه حال نیدرل یول ند،یبب یجد بیبخش آس نیاست ا
 ارتبتاط برقترار   یبه یور لاد ماریبا ب قهینشود. اگر چند دق دهیددر فرد  یمشهود یشناخت
بته شتما    دیت صتحبت کن  شتاوندانش یاگر با خو یکامال  سالم است، ول دیکن یگمان م دیکن

کته   یمطالب دلخراشت  انیکامال  دگرگون شده است. از م ماریب ت یخواهند گفت که شخص
 است که: نیا میشنو یم مارانیب نیا ی زده بهت یمیدوستان قد ایمعموال  از همسر و 

 ایو اگر شما هم چند سالت  «شناسم یآدم را نم نیا گری. من دستیخودش ن گریاو د»
شدت دگرگتون شتده    در او به یزیکه چ دیفهم دیخواه د،یسر و کله بزن ماریچند روز با ب

                                                           
1 working memory  

2 prefrontal cortex  
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 یدور اجتمتاع ممکن استت از   ماریب ند،یبب بیسمت چپ آس یشانیپ شیاگر لو  پ است.
بتا حستن   -حالتت را   نیت انجام کارها از خود نشان ندهد. ا یبرا یلیتما گونه چیکند و ه

للت استت   نیبه ا ینوع افسردگ نیخواندن ا «کاذ ». خوانند یم 9کاذ  یافسردگ -ریتعب
متداوم، در   یماننتد حتس غتم و افکتار منفت      ،یردگافس جیرا یها یژگیاز و کدام چیکه ه
لتو    ی. بر لکس، وقتت شود یمشاهده نم مارانیب نیا یاسشن روان ایالصا   یها شیآزما
اصتال    کته  یدرحتال  رسد، یسرخوش به نظر م ماریب ند،یبب بیسمت راست آس یشانیپ شیپ
آزاردهنتده   شتاوندان یخو یاز همه برا شیب یشانیپ شیبه لو  پ بی. موارد آسستین نیچن

 ی مالحظته  گونته  چیو ه دهد یاز دست م یبه کل ندهیاش را به آ لالقه یماریب نیاست. چن
 یدر انظار لموم ایبخندد  می. او ممکن است در مراسم ترحشود یدر او مشاهده نم یاخالق

است که در  نیوجود دارد ا انیم نیکه در ا یتناق  نیتر شروع به ادرار کردن بکند. بزرگ
 بهرشان هوش ی: صحبت کردن، حافظه و حترسند یبه نظر م یلاد مارانیب نیموارد ا شتریب

هتا از   در آن یانستان  یعییب یها یژگیو نیتر یاز اصل یاریبس ولیخودش است؛  یسر جا
 رفته است:  نیب

و حتس منزلتت    ات،یت ، اخالقتیشخصت  یدگیت چیپ ،ینگر ندهیآ ،یهمدل ،یبلندپرواز
اغلتب در   یدار شتتن یو خو یاخالق یارهایو مع یفقدان همدل دی. هجالب است بدانیانسان
، دانشتمند مغتز و الصتا ، اشتاره     4ویداماس وی. آنتونشود یم دهیهم د 5زیست جامعه مارانیب

باشتند و متا آن را    یشانیدچار اختالل در کارکرد لو  پ مارانیب نیا دیکرده است که شا
 «تیمقر انسان»هاست که  را مدت یشانیپ شیاست که قشر پ لیدل نی.( به هممینده صیتشخ
 ی قطعته  نیچن چگونهکه  میپرسش دار نیبا پاسخ ا یادیز ی . هرچند، هنوز فاصلهنامند یم

  کند. تیرا هدا دهیچیپ یذهن تیهمه فعال نیا تواند یاز قشر مخ م یکوچک
 یاستت کته انستان را موجتود     نیت از مغز را جدا کترد و گفتت ا   یبخش توان یم ایآ

 فرد کرده است؟  منحصربه

 یرو میتوان ی. نمشود ینه، نم یکرد انجام دهد. ول ین سعاست که اووِ یهمان کار نیا
بته یتور    اریرا صتانع هوشت   نیت ا مییو بگو میاز مغز دست بگذار یساختار ایبخش  چیه
 یمغز انستان دارا  یها تمام بخش ،یاست. از لحاا کالبدشناخت دهیآفر انانس یبرا یا ژهیو

 بزرگ هستند. یها مونیدر مغز م یبخش مشابه

                                                           
1 pseudodepression  

2 sociopaths  

3 Antonio Damasio  
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استت کته    دهیت چیپ یکرده که بته حتد   دایغز پرا در م ییها بخش دیجد قاتیاما تحق
بته سته    تتر  شیفرد شمرد. پت  و منحصربه عی( بدیشناخت ایه کارکردها را از نظر  آن توان یم

و لتو    یشتان یپ شی، قشتر پت  چپ یجگاهیدر لو  گ کهیورن ی هیآن اشاره شد: ناح بخش
شتکنج   یهتا  مبته نتا  ، IPL ی مغز. در واقتع دو زائتده   یدر دو سو (IPLه نیریز یا انهیآه

کته   فیوجود ندارد. هح مونیدر م یاز لحاا کالبدشناخت ،یا هیو شکنج زاو کناری-باالیی
هتا در مغتز انستان نشتان      بخش نیا عیخبر نداشت.( رشد سر ها خشب نیاوون از وجود ا

   .کند یم دییهم آن را تر ینیدر حال وقوع بوده است و مشاهدات بال یمهم زیچکه  دهد یم
وجود دارند که بته   ی لصبیها از سلول یا ژهیمغز، گروه و یها بخش نیااز  یدر بع 

 میدهت  یانجتام مت   یخودمان کار یها نه تنها وقت نورون نیاند. ا معروف یا نهییآ یها نورون
بتاز بته    دهد، یهمان کار را انجام م زین یگریشخص د مینیب یم یبلکه وقت شوند، یم کیشل
قدر ساده است که ممکن است از تبعات آن غافتل   آن موضوع نی. اندیآ یحالت درم نیهم
 یدلت  حتس هتم   گرانینسبت به د سازند یاست که ما را قادر م نیها ا سلول نی. کار امیشو

کار را بتا   نیرا دارند. ا یقصد انجام چه کار میو بفهم «میبخوان»را  تشانیو ن میداشته باش
  .میده یانجام م م،یاز بدن خود دار که یریها، با استفاده از تصو المال آن یِساز هیشب

دراز کترده تتا آن را    یوانیت ل یکه دستش را به سو مینیب یرا م یکس یبه یور مثال وقت
به یور خودکار همان کنش را در ذهنمان هکه معموال  ناخودآگاه  یا نهییآ یها نورون رد،یبگ

 دارند یشته و اغلب ما را وامها معموال  پا را فراتر گذا نورون نی. اکنند یم یساز هیاست( شب
 وانِیت قصد انجام آن را دارد، مثل برداشتن ل یگرید میزن یحد  مکه  میرا انجام ده یکار

 یزنت  گمانته  گرانید یها زهیقصد و انگ ی ما به یور خودکار درباره نی. بنابرادنیآ  و نوش
یرف کند. البته را بر اش یتشنگ خواهد یتشنه است و م یکس زنیم حد  میمثال   م،یکن یم
 یآ  را بترا  وانیت ، چون ممکتن استت ل  از آ  درنیاید درستممکن است  یگمان نیچن
صتورت خواستتگار    یآ  رو دنیهتدفش پاشت   ایت آتش برداشته باشد و  یبر رو ختنیر

را درست  گرانید تیو ن کنند یلمل م بیدق یا نهییآ یها معموال  نورون یباشد. ول شیپررو
هستتند کته    یپتات  هبته تلت   زیچ نیتر کینزد یا نهییآ یها ظر، نورونن نی. از ازنند یحد  م

  داشته است. یآن را به ما ارزان عتییب
 دهیت هتم د  ها مونی( در میا نهییآ یها نورون ییربنایز یهو وجود مدارها ها ییتوانا نیا
بته   توانتد  یحد رشد کرده است کته مت   نیفقط در انسان تا ا رسد یبه نظر م یول شود، یم
 نیت ا ی او را هم تصور کند. الزمه ذهناز  ییها جنبه گران،ید یها از کنش یالگوساز یجا

متدارها در   تتر ایتن   مجال به کتارگیری پیچیتده  تا  است بوده شتریب یها ارتباط جادیکار ا
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که فقتط   آن یاج به-ها  ارتباط نیا تی. کشف ماهشودفراهم اجتمالی دشوار های  موقعیت
مغز در دوران  یاهداف پژوهش نیتر یاز اصل یکی -«است یا نهییآ یها نورون کار» مییبگو
. میت ا کم گفته مییو لملکردشان هرچه بگو یا نهییآ یها نورون تیاهم ی درباره است. یکنون
ها و رفتارها داشتته   مهارت یو انتقال فرهنگ دیتقل ،یریادگیدر  ینقش اساس توانند یها م آن

هتا باشتد. در    کار آن زین مییگو یم «واژه»ها  که به آن یجمع اصوات شیدایپ دیباشند؛ و شا
 لیتبتد  یدیت تکامل در اصل فرهنگ را به ژنوم جد ،یا نهییآ یها نورون نظام ادیاار رشد ز

 دیجد طیخشنِ مح عتیکوچ، خود را با یب ندیکرد. انسانِ مجهز به فرهنگ توانست در فرا
قابتل   ریت غ ایو  یکه قبال  سمّ ییابع غذااز من ردیبگ ادیدو نسل  یکیدهد و در یول  بیتطب

رخ دهد صدها  یکیتکامل ژنت بیاتفاق از یر نیبود ا رارق اگر-کند  دستر  بودند استفاده
   .دیکش یهزاران نسل یول م دیشا ایو 

شتد و کمتک کترد     یفشتار تکتامل   یبرا یبه منبع لیبود که فرهنگ تبد بیترت نیبه ا
تتوان   جته ینت و در یا نته ییآ یها از نورون یبهتر ی کهشب یانتخا  شوند که دارا ییمغزها

 یاریبست  یِبرف از آاار گلوله یکی شیدایآن، پ ی جهیبودند. نت دیتقل بیاز یر یبهتر یریادگی
و  ستت یکه بته ذهتن ختود نگر    یمونیم د،یانجام انسان خردمند ی گونه شیدایبود که به پ

  .دیرا در آن د یانعکا  جهان هست



 
 
 
 
 
 

 فصل اول
 رپذی فانعطا یو مغزها خیالی های ماندا

 
ها را  آن شهیابلهانه را دوست دارم. خضدم هم یها شیمن آزما                

 . دهم یانجام م
 نیدارو چارلز  

 
 نته یرا معا یکت یبته نتام م   یماریب ،شناسی لصب ی بودم، در دوره یپزشک یدانشجو یوقت

 دیت کنم. با در گردنش فرو یزیالزم بود سوزن ت ،ینیبال ی نهیدر معا جیکردم. یبب روال را
و  دیت خند متی  بلنتد  ییاما با هربار فروکردنِ سوزن، او بتا صتدا   کرد می جادیا یفیدرد خف

تناقض استت: خنتده در    ت ینها یزیچ نی. متوجه شدم که چنآید میکه قلقلکش  گفت  یم
را  یکیب نشدم مورد م. هرگز موفوضعیت خود انساناز  ای شده ی کوچک نمونهبرابر درد، 

  کنم. بررسی خواهد دلم می که یور آن
و ادراک انستان گترفتم،    یینتا یب ی درباره هبه مطالع میتصم ماجرا نیبالفاصله بعد از ا

 چتارد یر ی نوشتته  چشتم و مغتز  ختو    اریمترار از کتا  بست  یادیکه تا حد ز یمیتصم
و ستپس در   5جیکمبتر  یتت ینیدر دانشتگاه کتالج تر   بستیاری را  یها بود. سال 9یگوریگر
 یینتا یالصا  و ادراک ب یولوژیزیف ی درباره بیتحق به 3گرویجک پت یبا همکار 4ت ک کال

 ی در رشتته  ییدانشتجو  ی را کته در دوره  یکت یمثتل م  یمتاران یب وقتت  چیاما ه گذراندم.
 شناستی  بدر لصت  درستی  یها مواجه شدم فراموش نکردم. به نظتر مت   با آن یشناس  لصب
 زدم متی  ستوزن  یکت یموقتتی بته   مانده استت. چترا    یباق یاریبس ی هنشد حل های شپرس
   د؟خندی یم
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3 Caltech  

4 Jack Pettigrew  



   که چگونه ما انسان شدیم ی این گو کاوشی در علوم اعصاب درباره مغز قصه/     44

 

 مکنتی  یضتربه وارد مت  کترده   یمغز ی هسکتکه  یماریب یپا یرونیب ی هبه لب یچرا وقت
هستتند ختدا را    یجگتاه یکه مبتال به تشنج لو  گ یمارانیچرا ب رود؟ یباال م شیشست پا
چترا   شتوند؟  ی( مت و غیرقابل کنترل وقفه یهنوشتن ب 9یسینو و دچار دراز کنند یاحسا  م

و  یمنطقت  کتامال   گتر ید هتای  تو از جهت  دهید بیراستشان آس ای هانیکه لو  آه یمارانیب
کته مبتتال بته     نحیتف  یماریچرا ب کنند؟ یهوشمند هستند، وجود دست چپشان را انکار م

این بود  ؟چاق استند ک یدلا مو ا نگرد یم نهییآدر  یعیکامال  یب یینایاست با ب اشتهایی یب
از  یاریبازگشتم. بس شناسی بلص یعنیبه لشب اولم  یی،نایدر ب تخصص ها لپس از سا که
ختاص   یمشتکل  یگترفتم بتر رو   میکردم و تصم یرشته را بررس نیا پاسخ یب های شپرس

 ی متن موجتب ارائته    قتات یکته تحق  کردم یهم نم را. فکرش خیالی یاه متمرکز کنم: اندا
  مغز انسان خواهد شد. زینگا تشگف یرپذی باز انعطاف و تطاب سابقه یب یدشواه
ممکتن استت    شتود،  یدستش قطع م یماریب یوقت دانستند یسده بود که م کیاز  شیب

 حتال  در مچنتان که روحِ دستت ه  نیمثل ا-همچنان وجود آن را به وضوح احسا  کند 
 حیتوض یبرا یاریبس یاه شاشد. تالب اش یقبل ی مانده باقی قسمت به سرزدن و زدن پرسه
 دیفرو یتحقب آرزو یویمانند سنار یسست یوهایارائه شد، از سنار کننده جیگ ی دهیپد نیا

قتانع نشتده بتودم     حاتیتوضت  نیاز ا کی چی. من که با هیماد ریگرفته تا ارجاع به روح غ
  به آن بپردازم. شناسی لصبگرفتم تا از منظر  میتصم

 شیت ماه چپ و راستت بتر رو   کیکه حدود  داشتم کتوریبه نام و یرمایبآید  یادم می
دستت   از آن شی. او به مطب من آمده بود چون حدود سه هفتته پت  دادم یانجام م شیآزما

از  یمشتکل  گونه چیه بررسی کرده و مطمئن شدمآرنج قطع شده بود. در ابتدا  ریچپش از ز
 حتد  و گمتان   یود. از روبت  یعت یندارد؛ مغزش سالم و ذهتنش یب  یشناس لحاا لصب

از مختلف بتدنش و   های قسمت لمس به کردم شروع کن پاک چشمانش را بستم و با گوش
و درست بتود   یعییب شهای تمام پاسخ او خواستم بگوید در کجای بدنش چه حسی دارد.

  افتاد. بیلج اریبس یشروع کردم به لمس سمت چپ صورتش که اتفاق که اینتا 
شستت متن را    دیت . دارکنم یحس م ام دست خیالی یآن را بر رودکتر، من »او گفت: 

  «.دیکن یلمس م
  «حاال چطور؟»: دمیفکش ضربه زدم و پرس ینییچکش زانو را برداشتم و به بخش پا

   «.کند یاز انگشت کوچک به سمت کف دستم حرکت م یزیت ءیش کنم یاحسا  م»گفت: 

                                                           
1 hypergraphia  
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صتورتش   یاز دست مفقودشده بر رو یکامل ی هلمل متوجه شدم که نقش نیبا تکرار ا
بود؛ محل انگشتان کامال  مشتخص   نقص بیو  بیدق آوری تشگف وروجود دارد. نقشه به ی

ش فشتار دادم و  ا هگونت  یمریو  را بتر رو  کنی کهم گوش پا بار کی(. 9-9 تصویربود ه
کردم. او حرکت آ  بته ستمت    یمانند اشک جار صورتش نییرا به سمت پا یآب ی قطره
 یجتار  زیت ن اش دست خیالیکه در یول  گفتاحسا  کرد، اما  یعییب ی وهیرا به ش نییپا

 ریدست راستت مست   ی با انگشت اشاره ی. او حتکند یحس م نییشدن قطره را به سمت پا
 روی از. داد نشتان  اش هشتد  قطتع  دستمقابل  یخال یرا در ف ا انیجر نیو تا  ا چیپرپ

 ل تو  بتا  و ببترد  بتاال  را اش شتده  عل و قط ی هدانم یاز او خواستم قسمت باق یکنجکاو
آ  را  یبعد ی هشدن قطر یبه سمت سقف اشاره کند. در کمال تعجب، او جار اش یالخی

  ، برخالف جهت جاذبه، احسا  کرد.باالبه یرف  اش یالیدر امتداد ل و خ
 

 هتای  شبخ یرو بر هایی سمختلف صورتش ح های شلمس بخ خیالی که با دست چپ یماریب. 9-9تصویر 
 انگشت اشاره. :I ،شست نییپا یگرد :B ،شست: T ،انگشت کوچک :Pکرد:  جادیا خیالیمختلف اندام 

 

صورتش کشف نکرده بود، اما بته   یرا بر رو یدست مجاز نیا وقت یچگفت ه کتوریو
کرد:  دایمناسب از آن پ ی استفاده یبرا یداستان از چه قرار است، راه دیفهم که ینا محض
 اش یکفتر  شته یکته هم  یزچیت - خارد یم اش یالیحاال هر وقت کف دست  خ دگوی یم او
چرا  .ندازدیخارشش را ب تواند یصورتش م یآن بر رو ی هبا خاراندن محل مربوی -کرد یم
 یمغز است. نمتا  یپرسش در کالبدشناس نیکه پاسخ ا افتمیدر افتد؟ یاتفاق م یزیچ نیچن
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 9امرکزیاز قشر متخ بته نتام شتکنج پست      ای هکیربا یکامل پوست سمت چپ بدن بر رو
سمت راستت مغتز امتتداد     نیی( که تا پاجوع کنیدر 5-مقدمه تصویربه ه شود یبازنموده م
ستطح مغتز    یکه بر رو شود ینشان داده م یآدم کاتورینقشه اغلب به شکل کار نیدارد. ا

با توجه بته   یول ،است بینقشه در مجموع دق نی(. اگرچه ا5-9تصویر است ه آویزان شده
 ی کته چگونته نقشته    دیاست. دقت کن ختهیآن به هم ر های شبخ یبدن، بع  ییرح واقع
 نیت دستت قترار گرفتته استت. ا     ی در کنار گردن باشد، در کنار نقشته  «دیبا»صورت که 
  را که به دنبالش بودم به دستم داد. یموضوع سرنخ
وجود ندارد، اما  یدست گرید تد؟اف یم یچه اتفاق شود یدست قطع م یوقت دیکن یفکر م

است کته   نیا اش، یوجود لینقشه و دل نیا ی هفوظی. دارد وجود مغز در همچنان اش هنقش
نداشتته باشتد، امتا     یوجود ختارج  گریاندام د نیدست باشد. ممکن است ا ی دهنده ننشا
قشه لحظته  ن نیندارد. ا نیاز ا ریبه غ یگریچون کار د دهد، یمغز به کارش ادامه م ی هنقش

اندام  ی دهیماندن نقشه، اسا  پد ی. باقدهد یبه لحظه و بدون وقفه وجود دست را نشان م
 قطتع  از پتس  هتا  تچرا وجود اندام تا مد دیگو یکه م یا دهیپد دهد، یم حیرا توض خیالی
  .شود می احسا  همچنان بدن، از شدن
 
 یپوستت بتر رو   یاز نما 5لدیپِنف ی نقشه. 5-9تصویر 
ایتن  (. دیت نیرا بب 5-مقدمته  تصویره یسامرکزشکنج پ
که بته   دهد یرا نشان م مغز 4برش پس و پیش ریتصو

 شیپت  یمغز در سطح شکنج پستامرکز  ی هانیسمت م
کته   یهنرمنتد از شخصت   زیت آم طنتیش می. ترسرود یم
از  ییها بخش زیآم اغراق شیسطح مغز افتاده نما یرو

 ی هنقشت  دده یبدن هصورت و دست( است و نشان م
 صورت قرار دارد. ی هنقش یدست در باال

 

  

                                                           
1 postcentral gyrus  

2 Penfield map  

3 coronal section  
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کته از   یداد کته احستا  لمست    حیرا توضت  بیلج ی مسئله نیا توان یچگونه م ل،حا
در  گتر یکته د  یمغزِ مربوط به اندام ی شه. نقشود یحس مخیالی در دست  د،یآ یصورت م
 نیت دارد. ا همچنان به آن اندام داللت کند، ینم افتیدر یلمس واقع گونه یچو ه ستیکار ن

 گتوش فترا   یبته کانتال   ییاست، گتو  یحس یها یورود افتیدر ی بخش از مغز که تشنه
 داد:  حیبه دو شکل توض توان یرا م یکه بسته است. اتفاقات بعد دهد یم

 رود، یمت  غتز صتورت در م  ی هکه از پوست صورت به نقشت  یحس یورود که نیاول ا
وط به دستت  مفقودشتده استت و اکنتون     که مرب کند یم ییشدت شروع به اشغال قلمرو به
 ی بته نقشته   یعت یپوست صورت، که در حالتت یب  یِلصب های همانده است. از رشت یخال

دستت   ی هکته بته ستمت نقشت     دیرو یم یاند، هزاران شاخک لصب صورت در مغز متصل
لمس  یها امیپ ،یاتصال نیا ی هجی. در نتسازد یم یقوو  دیجد هایی سناپیحرکت کرده و س

انجتام   یعت یگونه کته در حالتت یب   ههمان کنند یصورت را فعال م ی هنه تنها نقش صورت
 یها که به بخش یا نقشه اندازند، یدر قشر مخ به کار م زیدست را ن ی ه(، بلکه نقشدهند یم
احستا    متار یاست کته ب  نیا یینها ی هجینت «دست!» دیگو یو م زند یم ادیمغز فر تر یلال
را لمتس کترده    اش خیتالی  دست یانگار کس م،یزن یدست م وقت به صورتش هر کند یم

که به صتورت وارد   یقبل از قطع ل و، حس لمس حتیاست که  نیا گریاحتمال د است.
 زیاز آن ن یبلکه بخش شود، یفرستاده مدر مغز صورت  ی مربوط به منطقهنه تنها به  شود یم

 نیت ختدمت. امتا ا   بته  متاده لشتکر آ  کیمثل  رود، یمهم ی مربوط به دست  منطقهبه سمت 
الصتا ِ دستت    یهتا  امیپ یِعییب تیاند و چه بسا فعال معموال  خاموش یعیریبیاتصاالت  غ
 نیت از شدتشتان بکاهتد. قطتع ل تو بالتث لتو رفتتن ا        ایها را متوقف کرده و  مدام آن

 ی همنطقت  های للمس صورت، سلو جهینت اند و در که معموال  خاموش شود یم هایی سناپیس
احستا    ماریکه ب شود یخود بالث م ی موضوع به نوبه نی. اکند یر مغز را فعال مدست د

  اش است. دست  مفقودشده بهکند آن حس مربوط 
لتو   ایو  یلصب یها رشد شاخک یعنی- هیدو نظر نیاز ا کی مکه کدا نینظر از ا صرف
 یهتا  لوجتود دارد. ستا   نیب نیدر ا یمهم امیدرست است، پ -خاموش یها ناپسیرفتن س

و نتوزاد   نیدر مغتز جنت   یاتصتال لصتب   هتا  نویلیتر گفتند یم یپزشک انیسال به دانشجو
 نیت را نتدارد. ا  دیاتصاالت جد لیتشک ییتوانا گریساالن د و مغز بزرگ شود یم یزری یهپا

بتود   یا اغلب بهانه دیجد یریپذ شکل ای رشکلییتغ ییرفتن توانا نیو از ب یریناپذ انعطاف
از بهبود کارکرد  یانتظار چندان ندیبگو دهیآنان که مغزشان ضربه د ای یا سکته مارانیتا به ب

 یحکتم نادرستت را نفت    نیا تیبا قایع بار نیاول یمغزشان نداشته باشند. مشاهدات ما برا



   که چگونه ما انسان شدیم ی این گو کاوشی در علوم اعصاب درباره مغز قصه/     48

 

بته   زیت ستال ن  در مغتز انستان بتزرگ    اصلی یحس یها نقشه یکه حت دهد یکرده و نشان م
 یهتا  کیت با استتفاده از تکن  میبعد توانست یاست. مدت رییغقابل ت متر یسانت نیچند ی اندازه
 کتتور یمغتز و  ی هما درست است: نقش ی هیکه نظر میمغز به وضوح نشان ده یربرداریتصو

 . (4-9تصویر کرده بود ه رییتغ شد یم ینیب شییور که پ در واقع همان

 
دست راستتش قطتع شتده استت.     که  یماریاز سطح بدن ب (یسیمغزنگار مغنایه MEG ی هنقش. 4-9تصویر 
مربتوط بته    ی یته ناحکته   دی. توجه کنبازو: دیمنایب سف ،: صورتاهیمنایب س ،هاشورخورده: دست ی همنطق

 ایت صتورت    در اار تما هیناح نیچپ وجود ندارد، اما ا ی کره نیمهاشورخورده( در  ی دست راست همنطقه
 .شود یفعال م بازو

 

 یهتا  از گتروه  یشتتر یشتواهد ب  شتاتمان، یآزما جیکه پس از انتشتار نتتا   دینکش ییول
، 5یوتیلیو سالواتوره آ 9یبرلوچ یووانیج ،ییایتالیمنتشر شد. دو محقب ا زین گرید یقاتیتحق
لصتب   یگتر ید ماریکردند. در ب دایسطح صورت پ یشده را بر رو انگشت قطع «ی نقشه»

                                                           
1 Giovanni Berlucchi  

2 Salvatore Aglioti  
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کتف دستت    یصورت بر رو ی و بالفاصله نقشه شدصورت( قطع  یهلصب حس 9قلو سه
قطع شده بود،  شیکه پا یگرید ماری. بمیبود دهیظاهر شد، درست لکس آنچه قبال  د ماریب
 اش یجنس زشیبود که آم یمدل ماریهدر واقع ب کرد یاش حس م خود را در نره یالیخ یپا

از موارد مختدوش   گرید یکیهم  نی(. اکند یحس م شیاز گذشته در پا شتریب یرا با شدت
 بدن بر سطح مغز است: ی بودن نقشه

 یدوم متن بتر رو   شیآزمتا  پا قترار دارد.  ی هدرست در کنار نقش ت تناسلیآل ی نقشه
 یهتا  نهییمن با استفاده از آ که نیکالم ا ی بود. خالصه نیتر از ا ساده یحت خیالی یها اندام
را بته   فلتج  خیالیِ های مآن اندا ی لهیدرست کردم تا بتوانم به وس یا ساختار ساده یمعمول

 دیت با اکتار، در ابتتد   یدرک چگتونگ  یرا کاهش دهم. بترا  خیالیحرکت درآورم و درد 
 یهستند و بع  شان خیالی یها قادر به حرکت اندام مارانیاز ب یبدهم که چرا بع  حیتوض
  .ستندین گرید

کته قادرنتد    کننتد  یهستند کامال  حس م خیالی یها اندام یکه دارا یمارانیاز ب یاریبس
 یدارم دستم را به لالمتت ختداحافظ  » ندیگو یشان را تکان دهند. مثال  م رفته ازدست اندامِ
کته   داننتد  یختو  مت   یلیها خ . البته آن«دارم یتلفن را برم یدارم گوش» ای« دهم یتکان م

فقط دست ندارنتد. امتا در    ستند،ین یاالتیخ دهد؛ یکارها را انجام نم نیدستشان در واقع ا
حس از کجا  نی. ادهند یشان را تکان م خیالیکه دارند اندام  کنند یس مح واقعا ذهن خود 

   د؟یآ یم

. بته  شتود  یمت  یمغز ناش یاحسا  از مراکز فرمان حرکت در جلو نیحد  زدم که ا
کنتترل   ی حلقه بیمخچه چگونه حرکات ما را از یر میکه در بخش مقدمه گفت دیخایر دار
 زیت ن یا انهیآه یها است که لو  نیاشاره نکردم ا جا که در آن یزیچ کند؟ یم میتنظسروو 

 نیت اش ا . خالصته کنند یشرکت م ی سروو حلقه ندیراف نیهمان روش در ا بیاساسا  از یر
بته   یهدر واقع( رونوشتت  شوند یکه به ل الت فرستاده م یحرکت یخروج یها امیاست: پ
از ل الت، پوستت،   ید حسبازخور یها امیجا با پ که در آن فرستند یم یا انهیآه یها لو 

 . شود یم سهیها مقا مفاصل و چشم

و  شتده  یزیت ر برنامته  یهتا  حرکتت  انیت م یناهمتاهنگ  رگونته ه یا انهیآه یها اگر لو 
درستت   ماتیتنظ یحرکت یها امیپ ،یدهند، در دور بعد صیدست تشخ یواقع یها حرکت

 یزیت همان چ نی. امیکن یاستفاده م سروو تیهدا ستمیس نیاز ا شهی. ما همدهند یرا انجام م
 یرو یخال یمحل یرا بر رو وهیم  آ نیپارچ سنگ سازد یمثال، ما را قادر م یاست که، برا

                                                           
1 trigeminal nerve  
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 زیت م یرو گتر ید یزهتا یپارچ بتا چ  ای میزیرا بر وهیم بدون آن که آ  میصبحانه بگذار زیم
ان . مراکتز فرمت  افتتد  یمت  یکه اگر دست قطع شود چه اتفاق دیبرخورد کند. حاال تصور کن

 جته ینت رد -ها خودکار هستند آن-که دست وجود ندارد  «دانند ینم»مغز  یحرکت در جلو
 ل،یت دل نی. بته همت  دهنتد  یشتده ادامته مت    فرمان حرکت به دست  قطع یها امیبه فرستادن پ

 ی هیت بته ستمت ناح   ها امیپ نی. افرستند یم یا انهیآه یها را به لو  ها امیپ نیاز ا یرونوشت
 ی شتده و تشتنه   که ارتبایش با دست قطتع  یا انهیبدن، در لو  آه ریدست در مرکز تصو

 یهتا  شتده از یترف فرمتان    رونوشتت  یها امیپ نی. اشوند یفرستاده م ست،ا امیپ افتیدر
   .شوند یم ریتفس خیالیاندام  یِحرکت به غلط به شکل حرکت واقع

و  میت دار یه مت دستمان را اابت نگ یاست، چرا وقت یور نیکه اگر ا دیممکن است بپرس
بته یتور   را  یالیت همان نوع حرکت خ م،یا که آن را حرکت داده میکن یتصور مدر ذهنمان 
بعدها  یمغز یها یربرداریدادم و تصو شیها پ که من سال یحیتوض م؟یکن یحس نمواضح 
از یترف   یدستت متا ستالم استت، بتازخورد حست       یبود که وقتت  نیکرد، ا دییآن را تر
یی از ستمت  نتا یب یبازخوردها ی لالوه و مفصل دست ما، به تپوست، ل ال یگرها حس
. اگرچته قشتر   کند یکه دست ما واقعا  حرکت نم دهند یالقول شهادت م متفب یهمگ ،چشم
 یِشتهادت منفت   یولت  فرستد، یم یا انهیرا به لو  آه «فرمان حرکت» یها امیمغز پ یحرکت
 نیت کته ا  میکنت  یما احسا  نمت  جهینت . درکند یوِتو م دا یها را شد آن ،یحس یازخوردهاب

اگر دستمان قطع شده باشد، ل تالت، پوستت،    ی. ولمیا را واقعا  انجام داده یالیحرکت  خ
 هواردشتده بت   امِیت پ نیتتر  یبودن امر را بسنجند. قو یقیحق توانند یمفاصل و چشمان ما نم

 میکن یا  ماحس جه،ینت وتو، فرمان حرکت به دست است. در نیا ا یدر غ ،یا انهیلو  آه
  .میا که واقعا  دستمان را حرکت داده

رخ  هتم  تتر  بیت لج نیت از ا یاست، ول بیخود لج یبه خود خیالی یها حرکت اندام
، افتد یهستند، اتفاقات برلکس م خیالی یها اندام یکه دارا یمارانیاز ب یلیخ ی. برادهد یم

 یتتو » یتا  «ک شتده استت  دکتر، دستم خش»گویند:  می. شود یفلج م شان یالیل و خ مثال 
 اریبست  یدر حتالت  خیتالی انتدام   متاران، یب نیت از ا ی. درمورد بع «کرده است ریگ مانیس

 توانستتم  یاگتر مت  »به من گفت:  یماریب بار کی. شود می رگ به رگ ندیدردناک و ناخوشا
 «.  شد یدردش کمتر م دیتکانش دهم، شا

از  یکت یها  بود. آن یمعن یب یلیخ شدم. جیمسئله برخورد کردم، گ نیبا ا بار نیاول یوقت
در مغزشتان   یحرکتت -یبدنشان را از دست داده بودند، اما احتماال  اتصاالت حست  یال ا

شرح  یکه هنوز آن اندام قطع نشده بود. سردرگم، شروع به بررس کرد یلمل م یمانند زمان
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. قبل از قطع افتمیرا که دنبالش بودم  یکردم و به سرلت سرنخ مارانیب نیاز ا یحال بع 
دستشان واقعتا  فلتج شتده     یلصب یها در اار صدمه به رشته مارانیب نیاز ا یاریل و، بس
از نخاع پاره شده بود، مثتل   رفت یبه حرکت واداشتن دست به کار م یکه برا یبود: لصب

 شیدست ستر جتا   نیکنده شده باشد. بنابرا شیجااز  دیشد یا که در اار ضربه یتلفن میس
 یفلتج واقعت   ی دوره نیا دیها قبل از قطعِ ل و، فلج شده بود. با خود گفتم شا اهبود، اما م

  برود: شیپ بیترت نیبه ا دیشود و فکر کردم شا یمنجر به فلجِ اکتساب
مغز فرمان حرکت بته دستت    یِقشر حرکت وقت هرقبل از قطع ل و،  ی در یول دوره

از ل الت، پوستت، مفاصتل و    یفمن یبازخورد یا انهیدر لو  آه یقشر حس فرستاد، یم
بازخورد از کار افتاده بود. اکنون اابت شده است که  ی . کل حلقهکرد یم افتیها در چشم

کته   ییهتا  ناپسیست  فیت تع  ایت  تیکار را با تقو نیو ا دده رییمغز را تغ تواند یتجربه م
. ندیگو یم یریادگی رییتغ ند یفرا نی. به ادهد یانجام م کنند یمتصل م گریکدیها را به  نورون
بته دنبتال   «  » دادیت رو نتد یب یمغز مت  که یمثال  وقت شوند، یم تیها دائما  تقو الگو که یوقت
 یهتا  و نتورون  «آ» انگریت نما یهتا  نتورون  ی کننتده  متصل یها ناپسیس د،یآ یم «آ» دادیرو
ا بت  یهرگونه ارتبتاط ظتاهر   « »و  «آ»اگر  گر،ی. از یرف دشوند یم تیتقو « » انگرینما
هستتند،   « »و  «آ» انگریت کته نما  ییها نورون نیب هیدوسورا قطع کنند، اتصاالت  گریکدی

  باشد. دیجد تیواقع نیا انگریتا نما شود یقطع م
مغز مدام فرمان حرکت  یاست که قشر حرکت نیا دیآ یکه به وجود م یتیوضع نیبنابرا
 ایت هتا   فرمان در ل تله  نیا از یریترا نیتر کوچک یا انهیلو  آه یول فرستد، یبه دست م

 یهتا  فرمان انیم یقو یها ارتباط دییکه کارشان تر ییها ناپسی. سندیب ینم یحس یها ستمیس
 یهتا  امیت انتد. تمتام پ   ها کاذ  فرمان نیکه ا فهمند یاست م یسح یو بازخوردها یحرکت
 تتر  فیعو ض فیضع ها ناپسیس جهینت در کنند؛ یم تیروند را تقو نیا امر یب د یجد یحرکت

که آن اندام فلج استت   فهمد یمغز م گر،ید ی. به لبارتشوند یو سرانجام محکوم به زوال م
. بعتد  بندد ینقش م دهد، یم شیرا نما ماریب دنب ریکه تصو یا یفلج بودن بر مداربند نیو ا
م اندا نیبنابرا شود، یمنتقل م خیالیبه اندام  یفلجِ اکتساب نیا شود، یدست قطع م که نیاز ا
  .کند یاحسا  فلج بودن م یالیخ

بود که به فکتر   جا نیکرد؟ در ا شیرا آزما بیو غر بیلج ی هینظر نیا شد یچگونه م
 یا در مرکتز جعبته   ستادهیرا به صورت ا یا نهیی( آ3-9تصویر افتادم ه نهییآ ی ساختن جعبه

 دیستادیا یجعبه مرا جدا کرده بودم قرار دادم. اگر درمقابل  شیکه باال و ضلع جلو ییمقوا
انعکتا    د،یت کرد ییرف نگاه م کیو از  دیگرفت یم نهییآ یو جلو پشتو دستانتان را در 
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کامال  واضح،  گر،ید ه لبارتی. بدیدید یم گرتانیمنطبب بر محل دست د قا یدست را دق کی
ز ا یکت یدر واقتع، فقتط    ی. ولدینیب یکه هر دو دستتان را م دیکرد یبه اشتباه، تصور م یول
  از دستتان بود. یانعکاسفقط  یکی بود و آن یواقع ها آن

تتوهم در   نیت کردن بتا ا  یباز د،یو نقص داشته باش بیل یاگر شما دو دست سالم و ب
دستتانتان را، مثتل رهبتر     یمدت دیتوان یمثال م برای. بود خواهد کننده مسرگر نهییآ ی جعبه

هتا در   بته حرکتت دادن آن   دین شروع کنبعد ناگها د،دهی حرکت متقارن و زمان ماکستر، ه
را  ین کارا یوقت یتوهم است، ول دینیب یآنچه م دیدان یم که نآوجود ا مختلف. ب یها جهت

ی از ناهماهنگ یریغافلگ نیشد. ا دیخواه یفیخف ی رکنندهیحتما  دچار شوک غافلگ دیکن یم
کته از دستت     یا  تله ل-ی: بازخورد پوستشود یم یبازخورد ناش انِیدو جر انیم ناگهانی
 نته ییشده در آ از دست  منعکس بیناییو بازخورد  دیگو یرا م زیچ کی دیریگ یم نهییپشت آ

 یگتر ید زیت چ -استت  نته ییهمان دست  پنهانِ پشت آ نیمتقالد شده ا یا انهیکه لو  آه-
 .  دهد یگزارش م

 
دردناک و فلج ختود را   یِالیچپ خدست  ماری. بخیالیبه اندام  دنیجان بخش یبرا نهییساختار آ. 3-9تصویر 

. اگر او با نگاه کردن بته ستمت   گیرد می نهییمقابل آ و دست راست سالم را در «دهد یقرار م» نهییدر پشت آ
شده  زنده اش یالیتوهم خواهد شد که ل و خ نیدچار ا ند،یانعکا  دست راست خودش را بب نهییراست  آ

 دیو بعد واقعا  شتا  کند یحرکت م اش یالیتصور کند اندام خ ماریب شود یبالث م یاست. حرکت دست  واقع
 شتود  یبالث م مارانیاز ب یاریدر بس نیتمر نی. ادهد یها احسا  کند که دستش را دارد تکان م بعد از سال
 یمشخص شده استت کته بترا    ،ینیبال یها شیآزمابریرف شود. در  شان یالیاندامِ خ ی ل له یدرد و گرفتگ

 متداول است. یها مؤارتر از درمان یا نهییآ ییِنایاز سکته، بازخورد ب یمزمن و فلج ناش یضعنشانگان درد مو
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. میانتداز  یمت  خیالیمبتال به فلج اندامِ  مارانیدر ب هنییآ ی به لملکرد جعبه یحال نگاه
. او دست راستش سالم و میامتحان کرد شیجعبه را بر رو نیبود که ا یماریب نیاول یمیج

زده بود و  رونیمثل سالد  خشک  مجسمه از تنش ب اش خیالیبود. اندام  یالیدست چپش خ
 یپزشکان نتوانستته بودنتد کتار    اش بود که در ل له یدردناک یگرفتگ اردچ لالوه بر آن

 یا لهیوس نیدادم ا حیتوض شیرا به او نشان دادم و برا نهییآ ی انجام دهند. من جعبه شیبرا
هم  ینیت م چیدار به نظر برسد و ه خنده یا مکن است تا اندازهم میکن یم شیکه با آن آزما

فلجتش را در   خیتالی . اما او مشتاق بود امتحانش کند. او انتدام  شودکه مؤار واقع  ستین
نگاه کرد و به دقت دستت راستتش را در    نهییقرار داد، به سمت راست آ نهییسمت چپ آ

کتار   نیت باشتد. ا  خیتالی ا محتل انتدام   آن متناسب هو منطبب( ب ریقرار داد که تصو ییجا
شتده   زنده اش یالیکرد ل و خ حسداد و  یا تکان دهنده یداریبالفاصله به او احسا  د
 شیبا هتر دو دستت و بتازو    کند ینگاه م نهیییور که به آ هماناست. سپس از او خواستم 

 نه او کنونا «اولش وصل شده است! یانگار به جا»زد:  ادیانجام دهد. او فر نهیحرکات قر
بلکه در کمال تعجب،  کند، یلمل م شیبه دستورها یالیاندام خ کرد می احسا  کامال  نهات

هتا، رو بته بهبتود     بار، بعتد از ستال   نیاول یبرا اش یالیاندام خ ی دردناک ل له یگرفتگ
 بتود  دادها امکان ر نیبه مغزش ا (MVFه 9یا نهییآ یینایبازخورد ب ییکه گو  گذاشت؛ چنان

 . ببرد ادیرا از  اکتسابی فلجِ که
ی آیینه را به خانه بترد   یکی از بیمارانمان، به نام ران، جعبه وقتیکه تر این از آن جالب

اش بته یتور کامتل     و در اوقات فراغتش به مدت سه هفته با آن بازی کرد، انتدام خیتالی  
ای ستاده،   ی آیینه زده شده بودیم. این جعبه مان بهت ناپدید شد و دردش فروکش کرد. همه

کتار آن را   و کس تا کنتون ستاز  ل و خیالی را از ذهن بیرون کرده بود. اما چگونه؟ هیچ
ای در  مغتز بتا چنتین آشتفتگی     اابت نکرده است، اما حد  متن ایتن استت کته وقتتی     

گونته بتازخوردی از مفصتل و     شود هیعنی وقتی هتیچ های حسیِ مت اد مواجه می ورودی
اارند و بازخورد های فرمانِ حرکت بی د و از آن یرف رونوشت پیامکن ل له دریافت نمی

بته جهتنم،   »گویتد  کند و میشود( مغز قطع امید می ی مت ادی نیز از آیینه دریافت میبینای
شود. من اغلتب بته همکتاران پزشتکم     در واقع مغز به انکار متوسل می «گور بابای دست.

که قطع اندام خیالی در تاریخ پزشکی است. وقتیآمیز  گویم که این اولین لمل موفقیت می
ی آیینه مشتاهده کتردم، بترای    بینایبار ناپدید شدن اندام خیالی را از یریب بازخورد  اولین

ی آیینه قطع کرد  توان اندام خیالی را به وسیله که میخودم هم باورکردنی نبود. این تصور 

                                                           
1 mirror visual feedback  
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هتای  که در حال حاضر توسط گتروه رسد، اما این روشی است  لجیب و غریب به نظر می
شتود.  ، انجتام متی  5شنا  دانشگاه هایدلبرگ ، لصب9خصوص هرتا فلور پژوهشی دیگر به
در  3در مرکز پزشکی ارتتش والتتر ریتد    4توسط گروه جَک سائو خیالیکاهش درد  اندام 

دارونمتا  ز استفاده اای با  بیمار مطالعات بالینی 53ها بر روی تریید شده است. آننیز مریلند 
فقتط بعتد از    خیالی(. درد اندام نفر موارد گواه دارونما بودند 93از این میان ه انجام دادند
یتک از   کته هتیچ  بیماری که از آیینه استفاده کرده بودند ناپدید شد، درحالی 9سه هفته در 
ی جتا به واقعی و تصویر دیداری گال ( هپلکسی مانندهکه از پالستیک شیشه گواهبیماران 

-ترین پیشرفتی از خود نشان ندادند. لالوه بر این، وقتتی  آیینه استفاده کرده بودند( کوچک

از آیینه استفاده کردند، همانند گروه اصلیِ مورد آزمتایش، شتاهد همتان     گواه بیمارانکه 
 . کاهش چشمگیر درد بودند

سترلت   یدرحتال حاضتر بترا    (MVFه یا نته ییآ یینایبازخورد ب که نای تر ممه نیاز ا
، همکتارم  5آلتشولر کی. من به همراه اررود یاز سکته به کار م یبه بهبود فلج ناش دنیبخش

 یللمت  ی نامته  در هفتته  9119را در ستال   شیآزمتا  نیا بار نیاول ،یفوق دکتر ی در دوره
 یآلمتان  یگروه را ی. اخماریب 1ما کم بود: فقط  یها اما تعداد نمونه م،یگزارش کرد 3تلَنس 

یتک آزمتایش   در  ای هستکت  متار یب 50 یروش را بر رو نیا 7دوهل نیَستیکر یرستبه سرپ
و  حستی  کارکرد دو هر ها نآ تاکثری که داد نشان و کرد امتحان 9کور سو هس ی هشد کنترل
نفر ممکن است دچتار ستکته شتود،     کیجا که از هر شش نفر  . از آنافتندیرا باز  یحرکت
 ی دارد. ادیز تیاهم یکشف نیچن

MVF    شتود. یکتی از    کتم معلتوم متی    کارکردهای درمانی دیگری هتم دارد کته کتم
کارکردهای آن مربوط به اختالل لجیبی استت کته نتام لجیبتی هتم دارد: نشتانگان درد       

   .(CRPS-II) 1دوم ی نوع موضعی پیچیده

وحشتتناک استت!   »این نام لجیب و غریب در واقع پوششی است برای این مفهوم که 
این گرفتاری، اسمش هرچه باشد، خیلی هم رایج است و «. چه مرضی است دانم اصال  نمی
ی دیگتری از   شده شوند. نوع شناخته ی مغزی دچارش می درصد از بیماران سکته 90تقریبا  

                                                           
1 Herta Flor  

2 University of Heidelberg  

3 Jack Tsao  

4 Walter Reed Army Medical Center  

5 Eric Altschuler  

6 The Lancet  

7 Christian Dohle  

8 triple-blind controlled study  

9 complex regional pain syndrome Type II  



 55  \  پذیر   الی و مغزهای انعطافهای خی فصل اول: اندام

 

اند، مثل متو برداشتتن    های جزئی شده دهد که دچار جراحت این اختالل در کسانی رخ می
هاستخوان کف دست(. وقتی استتخوان دستتمان    9های متاکارپال معمولی یکی از استخوان

رفتته بتا تترمیم     ه معمتوال  رفتته  کت کنتیم   شکند، در همان ابتدا، قالدتا  احسا  درد می می
 ماند و تبدیل بته  بیمارانِ بد اقبال این درد باقی می رود؛ اما در بع ی از ن از بین میاستخوا
مانتد و  ز ترمیم زخمِ اصلی باقی میها پس ا د که تا مدتشو ی مزمنی می کننده تا  درد بی

کتم در   گونه درمتانی وجتود نتدارد، یتا دستت     برد. برای چنین موردی هیچ امانشان را می
   اند. یور به ما گفته ی پزشکی این دانشکده
مسئله سودمند باشتد.   نیبه ا یتکامل کردیرو دیبود که شا نیا دیکه به ذهنم رس یزیچ

کم دو نوع درد  دست یاما از نظر کارکرد م،ینیب یچشم م کیدردها را به  ی ما معموال  همه
و دستتمان را   ستیکه حواسمان ن یوجود دارد: درد حاد و درد مزمن. درد حاد مانند وقت

 . مکشی یدستمان را م دفعه کیو  مزنی یم ادیفر م؛یگذار یاجاق داغ م یرو
بتد همراهمتان استت،    تا ا یو گاه ماند یم یها باق است که مدت یدرد مزمن درد یول

 حسیک جور  ها نیا یکه با شکستن استخوانِ دست همراه است. گرچه هر دو یمثل درد
 دارنتد.  یتفتاوت م یو خاستگاه تکامل یشناخت ستیز یاما کارکردها کنند، یرا القا مهدرد( 

 شتریب بیتا از آس میاجاق بردار یدستمان را از رو درنگ یکه ما ب شود یدرد حاد بالث م
 بهبودی زمان تا را مان هدست شکست کند ی. درد مزمن ما را وادار ممیکن یریبافت جلوگبه 

  .ندینب بیآس نیاز ا شتریتا ب مینگه دار حرکت یکامل ب
های  حرکتی اندام تواند توجیهی برای بی ی فلجِ اکتسابی می با خود فکر کردم اگر مقوله

باشد. بیماری را با دستی شکسته  «تسابیدرد  اک»هم شکلی از  CRPS-IIخیالی باشد، شاید 
ت هربار که دستتش را  ی یوالنی نقاه. تصور کنید که چگونه در یول دورهدر نظر بگیرید

در نظتر   «درد»و   را  «حرکتت »کشد. اگتر التف را   سرتاسر دستش تیر می دهدتکان می
هتای   این ستیناپس بینتد. بنتابر   را می «اگر الف پس  »یم، مغزِ وی دائما  الگوی اابت  بگیر

تر شده و ایتن   هایی که نمایانگر این دو رویداد هستند روز به روز قوی مختلف میان نورون
رسد که تتالش بترای حرکتت دادن     کند. سرانجام به جایی می ها ادامه پیدا می وضعیت ماه

شود. این درد ممکن است حتی به بتازو هتم سترایت     فرسایی میدست موجب درد یاقت
ا از حرکت بیندازد. در برخی موارد، بازو نه تنهتا فلتج شتده، بلکته متتورم و      کند و آن ر

حتی ممکن است استخوان شروع به تحلیتل رفتتن    5شود. در آتروفی سود ک ملتهب هم می
میان ذهن و بدن در نظر  توان نمایانگر اختالل لجیب در اندرکنش ها را می کند. تمامی این

  گرفت.
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 گتو  دیته  ندر سا ایفرنیدر دانشگاه کال 9113که در اکتبر  «غزم ی دهه» همایش للمیدر 
ااتر   خیتالی درد انتدام   ییتور کته بتر رو    همتان  نهییآ ی دادم، ادلا کردم که جعبه بیترت
کته   یدر حتال  تواند یم ماریهم کمک کند. ب ین درد  اکتسابیممکن است به تسک گذارد، یم

تتوهم را   نیحرکت دهد و ابا هم را  اش یالیکند اندام سالم و خ یسع کند مینگاه  به آیینه
احستا  کنتد.    یدرد که ینبدون ا کند، یآزادانه حرکت م اش نداشتهکند که دست   جادیا

شود. چند سال  اکتسابیبردن درد   ادیبالث از  تممکن اس یحرکت  تکرار نیا ی همشاهد
در  CRPS-IIر درمتان  آن د ریکردند و ترا شیرا آزما نهییآ ی جعبه یقاتیبعد دو گروه تحق

و با استفاده از شواهد دارونمتا   9روش دو سو کور هر دو تحقیب با شد. دییتر مارانیاکثر ب
انجام شد. راستش را بخواهید، کامال  غافلگیر شده بودم. بعد از آن، دو تحقیبِ دیگر دو سو 

 95در  CRPS-IIکور نیز انجام گرفت که ترایر این شیوه را تریید کترد. هنتولی دیگتر از    
 ها هم مؤار بوده است.( ای وجود دارد که آیینه برای آن درصد از بیماران سکته

داشتم اشاره کنم که  خیالی های اندام یکه بر رو هایی هنیمعا نیاز آخر یکیبه  دیبگذار
 ی جعبته همان من از  ها نهیمعا نیدر اام.  است که قبال  گفته هایی نمونه از آورتر تشگف یحت
داشتم به نتام چتاک    یماریکوچک در آن دادم. ب یرییاستفاده کردم، اما تغ یمعمول ی نهییآ

که اندام  آمد یبه نظرش م یو مانند موارد قبل دید یم نهییدست سالمش را در آ کا که انع
از او بخواهم دستش را تکان دهتد،   که نیا یبار، به جا نیجان گرفته است. اما ا اش یالیخ

را در  ریهکته تصتو   یا کننتده  مقعر کوچک یاابت نگه دارد تا من لدسگفتم که دستش را 
 ی هیت . از زاودهتم قرار  نهییو انعکا  آ دشید ریمس انیداد( م ینشان م یتر کوچک ا یمق
  .دیرس یبه نظر م یواقع ی اندازه سومِ کی ایدر آن حالت نصف  اش یالیچاک، اندام خ دید

دیتده   تر نه تنها کوچک ام یالیدکتر. اندام خجالب، چه »شد و گفت:    زده چاک شگفت
چته شتد؟    دیت کوچک شده است. حد  بزن کنم یبلکه به همان نسبت هم حس م ،شود می
  «.دیشدت قبل رس چهارم کی! و به حدود افتیهم کاهش  مدرد
سوزن و دست  ریبا کوچک کردن تصو ای: آکشد یم شیرا پ یموضوع پرسش جالب نیا
از  یشده است کم کترد؟ در بع ت   جادیرا که با خراش سر سوزن ا یا یدرد واقع توان یم

 یبتر رو  توانتد  ینبود  آن( م ایه یینایکه چگونه لامل ب میدیدادم، د حیکه توض ییها نمونه
نشتئت   یینتا یکته از ب  حستی  یب گونه نیبگذارد. اگر ا ریرات یو فلج حرکت خیالیدرد اندام 

از  یگتر ید زیت انگ شگفت ی نمونهشاهد بگذارد،  اار هم دست سالم یبتواند بر رو ردیگ یم
  .خواهیم بوداندرکنش ذهن و بدن 
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 کیت کته ما  یا شتگامانه یمطالعتات پ  ی لتالوه  بته - ها افتهی نیا مییاست که بگو یمنطق
 یدرمتان  یهتا  وهیشت  یبرخت  زیت انتد و ن  انجام داده واناتیح یبر رو 5و جان کا  9چیمرزن

و  شناستی  در لصتب  دیت جد یدورانت  -3تتا یر یاخ او پُتل بت   4لئوناردو کوهن ی نوآورانه
تفکتر   ی وهیدر ش یاساس یرییها تغ است. آن ردهبه وجود آو یلصب یبخش خصوص توان به

بود که مغز  نیرواج داشت ا 9190 ی دههکه تا  یقبل دگاهیاند. د کرده جادیمغز ا ی ما درباه
ای  بته گونته  تولتد  استت کته از بتدو     یتخصص یاجزاء کارکرد یادیمتشکل از تعداد ز

 هتای  هنمودار اتصتاالت مغتز در کتتا     اند که کارهای خاصی انجام دهند. کشی شده سیم
 یپزشتک  انیاز دانشجو هایی نسلتصورِ کامال  نادرست را در ذهن  نیا یکالبدشناس یدرس

را  5یکیشتاکوپرن یپ دگاهید نیا یدرس یها از کتا  یامروز هم بع  یرواج داده است. حت
   .(دهند یارائه م

 یریختود را بته تصتو    یکم جا مغز کم ی اابت درباره دگاهید نی، ا9110 ی اما از دهه
کتار ختود را بته     م،ییگتو  یمت  3زیربخشها  که به آن یمغز یها داد. آن سازه اتریپو اریبس
از آنچته قتبال     شتتر یب اریبس ،یادیز اریبس ی بلکه تعامالت دو یرفه دهند، یانجام نم ییتنها
بلوغ  ای بیدر اار آس ،زیربخش کیدر لملکرد  رییها وجود دارد. تغ آن انیم ،شد یم فرض
در  یریچشتمگ  راتییت ممکن است بالتث تغ  ،یزندگ اتیو تجرب یریادگی ی جهیدر نت ایو 

 یحتت  زیربخش کیاند.  ها متصل شود که به آن یگرید یاز اجزاء کارکرد یاریلملکرد بس
. اتصتال اجتزاء   ردیت را بته لهتده گ   گرید های شکارکرد بخ یآور گفتتا حد ش تواند یم

 ریپتذ  انعطاف اریبلکه بس ست،یاز تولد اابت ن شیپ یکیمغز نه تنها یبب یرح ژنت یکارکرد
نه تنها در نوزادان و کودکان کم ستن و ستال بلکته در یتول      یریپذ انعطاف نیاست و ا
در  «ییبستاوا » یاصتل  ی نقشته  یحت میدیگونه که د . همانابدی یهر فرد بالغ ادامه م یزندگ
از  ای نته ییبتا آ  تواند یم خیالیبدهد، و اندام  مکان رییتغ یدر ابعاد نسبتا  بزرگ تواند یمغز م
 یشتناخت  ستت یز ستتم یکته مغتز س   مییبگتو  نتان یبتا ایم  میتوان یشود. اکنون م «جدا»تن 

 یدارد. حتت قرار  ایپو دلتعا تیخارج در وضع یایاست که با دن یا العاده فوق ریپذ انعطاف
اگتر   و شتوند  متی  روز بته  یحس ریمتغ یدائما  در پاسخ به تقاضاها زین اش یا هیاتصاالت پا

 گتر یکه مغز ما با د دیرس جهینت نیبه ا توان می گاه آن م،یریرا در نظر بگ یا نهییآ یها نورون
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 که دائمتا   بوکیسیف ستاندو یجهان نترنتیا ی هماهنگ است، درست مانند شبکه زیمغزها ن
  .کنند تقویت میو  دهند یم رییرا تغ گریکدی

 تتوان  یمت  م،یآن بگذر یفراوان درمان تیالگو و اهم رییتغ نیبودن ا زیانگ اگر از شگفت
بته   یچته ربطت   رپتذی  انعطاف یو مغزها خیالی های اندام ی درباره ها داستان نیکه ا دیپرس

 درلعمرِ مغز منحصر به انسان است؟ ا مادام یریپذ انعطاف ایفرد بودن انسان دارد. آ منحصربه
   شوند؟ یم خیالی  یها هم دچار توهم اندام ها ینخست ای. آستین گونه نیواقع، ا

قطعتا    دهتد؟  یجتا مت   رییآن در قشر مخ تغ ی در اار قطع ل و، نقشه ای. آشوند یبله، م
فترد بتودن    منحصربه ی به ما درباره یزیمغز چه چ یِریپذ انعطاف نیاست. بنابرا یور نیهم

   د؟یگو یانسان م
هتا نیستت(،   العمر هکه فقط مربوط به ژنپذیری مادامپاسخ این است که همین انعطاف

ی انتخا  یبیعتی، ایتن   یکی از لوامل اصلی در یگانه شدن انسان است. مغز ما، به واسطه
توانایی را به دست آورده است که از یریب یادگیری و فرهنگ برای گذار حتاالت ذهنتی   

]انسانِ خوپذیر[ بنامیم. درستت   9استفاده کند. شاید بهتر باشد که خود را هوموپالستیکو 
ای هستیم که از آن بته   پذیر است، اما ما تنها گونه که مغزِ دیگر جانداران هم انعطافاست 

 کنیم. لنوان لاملی اصلی در بهسازی و تکامل مغزمان استفاده می
پذیری مغز به چنتین ستطح بستیار بتاالیی     یش انعطافافزا های اصلی برای یکی از راه

متدت و تقریبتا     شود، یعنتی دوران نتوزادی و جتوانی یتوالنی     خوانده می 5وارگی کودک
تتر وابستته و در مقابتل    های مستن ما را به نسل آوری که به مدت بیش از یک دههتشگف
سال کمتک   ای ذهن بزرگسازی بر انسان به زمینه کند. دوران کودکیِ پذیر می ها انعطاف آن
 ماند. پذیری به شکل نیرویی برتر در یول زندگی باقی میکند، اما توانایی انعطافمی
نمای لریتان، بتدون   های انسانپذیری، ما همچنان میمونوارگی و انعطاف بدون کودک 

ی که فرشتگان نماندیم و به جای ای میباقی آتش و ابزار و خط و دانش لام و لقیده و رؤیا 
وقتت نتوانستتم   این را بگویم که گرچته هتیچ   میمون نبودیم. «چیزی جز»بلندپرواز باشیم، 

ی  همان بیماری که در دوران دانشجویی در رشته-تحقیب کاملی بر روی میکی انجام دهم 
گتاه از فکتر کتردن    هتیچ  -خندیتد زد، میپزشکی معاینه کردم و وقتی باید از درد داد می

ها کند: اصال  چرا انسان ی جالبی را مطرح می ی میکی مسئلهستادم. خندهی او باز نای درباره
 خندند؟  می
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هتا  ای همگانی است که در تمتام فرهنتگ  خصیصه -یبعیو به همراه آن شوخ-خنده 
خندند، امتا متن شتک دارم    دهیم می ها وقتی که قلقلکشان می وجود دارد. بع ی از میمون
افتتد،  خورد و با ماتحتش به زمین میروی پوست موز لیز میوقتی ببینند میمونی تنومند بر 

پتوک یتا    هایی کته مثتل سته کلته    ی شامپانزه گاه درباره هیچ 9شک جین گودالبخندند. بی
آورند، گزارشی ارائه نکرده استت.   بازی را برای هم در می های الل نمایش 5کیستون کاپس

مبهم است، اما مشکلِ میکی سرنخی  یبعی در ما تکامل یافته موضولیچرا و چگونه شوخ
  به من داد.
را مرحله بته   ی: شما داستاندهد یشکل رخ م نای به دار ها و اتفاقات خنده جوک ی همه

. بعتد  دیت بر یمت  شیانتظار پ از حوادث قابل یریتان را در مس و شنونده دیکن یمرحله نقل م
است کته تمتام    نیآن مستلزم ا که درک دیکن یدر داستان وارد م رمنتظرهیغ یرییناگهان تغ

ستاختار   یوقتت  یدانشتمند  چی: هت ستت ین یکتاف  نیکند. اما ا ریتفس ارهرا دوب یقبل عیوقا
مجتدد آن دارد،   ینیبه بازب ازینابود شده و ن یبه کل دیجد یبا وارد شدن ایاللات اش ینظر
ن ف شدن نستبت  ام!( ک  من امتحان کرده د،ی. هباور کنرسد دار نمی به نظرش خندهمسئله  نیا

است  نیا گرید یِ. لنصر اصلستین یالزم است، اما کاف مورد نیدر ا میبه آنچه انتظار دار
 دهم.  حیتوض شتریب دیباشد. بگذار تیاهم کم دیبا دیجد ریکه تفس
 دنیاما قبل از رس کند، یم یریشروع به قدم زدن در یول مس یپزشک ی دانشکده سیرئ

خون شروع  واش بشکند  . اگر جمجمهافتد یو م خورد یم زیپوست موز ل یبه مقصد بر رو
اما اگر  ؛دیخند ینم ؛دیرگی یو با آمبوالنس تما  م دشتابی یبه فوران کند، شما به کمکش م

 متتش یق بلند شود و پوست متوز را از شتلوار گتران    شیاز جا یا صدمه گونه چیاو بدون ه
 جاستت  نیا یدار است. تفاوت اصل خنده شینما کی نی. ادشوی یبُر م بتکاند، از خنده روده
 ؛شتد  یم یدگیفورا  به آن رس دیوجود داشت که با یزنگ خطر جد کیکه در مورد اول، 

ایتالع   انتتان یزننده بود و شما بتا خنتده بته ایراف    زنگ خطر گول نیدر مورد دوم، ا یول
ده بته یتور   و کمک به او هدر ندهند. خنت  دنیدو یبرا جهت یرا ب شان یکه انرژ دیده یم
 مانتد  یمت  یبتاق  حی. آنچه بتدون توضت  «خو  است زیهمه چ»که  تاس نیلالمت ا یعییب

 . در کل ماجراست 4گرانید یاریاز بدب یخوشحال فیحالت  خف
موضتوع را   نیت من در آن زمان ا کند؟ یم یکیم ی خندهچه کمکی به فهم موضوع  نیا
کردم که همان نشتانگان   نهیرا معا یتبه نام دورو یگرید ضیها بعد مر اما سال دانستم، ینم
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درد در مغتز   یرهایاز مس یکینشان داد که  اسکن یت یرا داشت. س «از درد یناش ی خنده»
 هتای  هیال یدر واقع دارا یول م،دانی یم یما درد را حس واحد چهاست. اگر دهید بیاو آس
 یهبته معنت   9نسوالیکوچک مغز به نام ا یها از سازه یکیاست. حس درد ابتدا در  یمتفاوت

مغتز پوشتانده شتده استت،      نیاز یترف  کیدر هر  یجگاهی(، که در لمب لو  گ«رهیجز»
 (. دینیرا بب 5-مقدمه تصویره شود یپردازش م

. شود یمخابره م یشانیدر لو  پ نیشیپ یمربوط به درد به قشر کمربند تسپس ایاللا
 احستا   احتمتال خطتر   با انزم زجر و درد را هم یواقع یِندیکه شما ناخوشا ستجا نیا

 -شتده بتود   یکیدر م دیو شا دوروتی در که یور همان-قطع شود  ریمس نی. اگر ادیکن می
امتا منجتر بته زجتر و درد  متورد انتظتار        دهد، یادامه م ددر یِحس اصل جادیبه ا اینسوال

خو   زیهمه چ»: دگوی ی. در واقع مکند ینم افتیرا در امیپ نیشیپ ی: قشر کمربندشود ینم
 آشتکار و  یا : واقعته میت خنتده دار  یرا بترا  یدیدو لنصر کل جا نیما در ا نیبنابرا «.است
 «ستین یمهم زیچ» و کند یم جا ی( ااینسوالکه احسا  هشدار را هاز یرف  الوقوع بیقر

 توانتد  ینمت  متار یب نی. بنتابرا آید می به دنبال آنکه  (نیشیپ یسکوت قشر کمربند لیهبه دل
  .ردیا بگاش ر خنده یجلو
 دیبا حالت تهد سال و گنده آدم بزرگ کی. کند یقلقلک هم صدق م ی امر درباره نیهم

افتتاده و   ریت دارد. کتودک گ  یاو نسبت به کودک برتر دتردی ی. بشود یم کیبه کودک نزد
اش  یدرونت  ینخست یزیغر های بخش یاست. بع گرفتار شده غول  نرّه کیکامال  در چنگ 

ناخودآگتاه   -!(ایختدا  یو اژدرمتار استت هوا   ارز دست لقا  و جگتو فرار ا ی که آماده
و آنچه از خطتر   دآی یمهربان از آ  درم والی. اما سپس هکند یم ریتفس گونه نیرا ا تیموقع

در بدنش فرو  انهیکه انتظار داشت وحش ییها ها و چنگول . دنداندهد یانتظار داشت رخ نم
. خنتدد  یو کتودک مت   ؛شتود  یمانند م کت سفت موجبا حر یبه انگشتان لیرود، ناگهان تبد

کتردن   یشتوخ  یساالن بترا  بزرگ ی گوشانهیباز نیتکاملِ قلقلک تمر ی هیاول لیاحتماال  دل
  بوده است.
 تتوان  یمت  یستادگ  و بته  دهد یم حیرا توض یباز ، یرز کار دلقککاذ هشدارِ  ی هینظر

تکامتل راه ختود را بتاز     ریمسهمان جوک، چگونه در  ای ،یشناخت یباز که دلقک افتیدر
کرده استت(.   رییتغ اش یچگونه کارکرد تکامل م،ییبگو تر بیدق میاگر بخواه ایکرده است ه
 یتیرفتن احسا  خطر کتاذ  نستبت بته متوقع     نیاز ب ،یشناخت بازی دلقک گریکارکرد د

 یبالث به هدر رفتن منتابع شتود. در واقتع، حتت     یالیتر ِ خ لیاست که ممکن بود به دل
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خطتر   نیدر برابتر بتدتر   امتر  یتالش بت  یاست برا ییمثل نوشدارو یگفت شوخ توان یم
  مثل ما. یخودآگاهنسبت به مرگ در جاندارانِ  یشگیتر ِ هم یعنیممکن، 

را در نظتر   یپرست  هنگام احتوال  ایدن یها در همه جا حالت انسان که نیو مطلب آخر ا
است کته   نیاو ا فرض شیپ شود، یم کیزدن یگرید مونیبه م یمونیم یلبخند. وقت بگیرید:
و  شینت  یهتا  با درآوردن دنتدان  نیشده است، بنابرا کیبه او نزد احتمال خطربا  ای بهیغر
موضوع بعتدها تکامتل    نی. اکند یجنگ الالم م یخود را برا یآمادگ دهیکش درهم ای افهیق
د متزاحم التالم   که بته فتر   یتهاجم یحالت یعنیشد،  دیحالت تهد یبه ادا لیو تبد افتی

 دیت آشتنا باشتد، حالتت تهد    شتود  یمت  کیت کته نزد  یمونیاگر م ی. ولکند یانتقام بالقوه م
نتاقص   ی دهیکش درهم ی افهیق نیو ا شود یمتوقف م کاره مهیشده( ن انینما شِین های هدندان

 .  شود یم یو دوست ییبه حالت دلجو لی( تبدشین های دندان ی مهیهپنهان کردن نصفه و ن
که  یزیهمان چ یعنی شود، یمتوقف م یبالقوه هحمله( به یور ناگهان یدیتهد گریبار د
خنتده را   یحتس ذهنت   همانکه لبخند  ستین هودهی. بدهد یم لیخنده را تشک یلنصر اصل
استتفاده   یهمان منطب را در بر دارد و ممکن است از همان اتصاالت لصتب  کند، یمنتقل م

از  یمت یدر اصتل دارد ن  زنتد،  یبته شتما لبخنتد مت     معشوقتان یوقت دیکند. فکرش را بکن
  کند. یادآوریرا  اش یوانیح تیتا اصل کند یم انیرا نما ششین های دندان
 یها داستان یدگیچیکه به پ میبپرداز بیلج ییبه معما متوانی یاست که ما م گونه نیو ا

 یماریب های نشانهو  میشرلوک هولمز استفاده کن های از روش میتوان یادگار آلن پو است، م
و  یتکامتل احتمتال   ریو مست  میاز آن فراتر بترو  یو حت میده حیو توض صیرا تشخ یکیم

ذهتن   زِیت رازآم حتال  نیارزشمند و درل اریبس یها از جنبه یاریبس یشناخت ستیلملکرد ز
  .میانسان را آشکار کن
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 فصل دوم
 دیدن و فهمیدن

 

 
 .کنیم بینیم، اما نگاه نمی ا میم

 شرلضک هضلمز

 
مختتص   وجته  چیهت  بته  یینایچشم و بدانیم که  میاست. البته  یینایب ی فصل درباره نیا

بوده که بالث شده است چشتم در یتول    دیقدر مف آن دنید یی. در واقع تواناستیانسان ن
با چشم  ی. چشم اُختاپو  شباهت وحشتناکابدیتکامل  یمتعدد یرهایدر مس اتیح خیتار

بود که نسلش  یکور یِما، حلزون آبز مشترکجد  نیاست که آخر یدر حال نیو ا ما دارد
 . [9]منقرض شد  شیسال پ اردیلیم میاز ن شیب

موجتود   چی. هدهد ینه در چشم، بلکه در مغز رخ م یینایو ب ستیچشم مختص انسان ن
 یتتر   یلال یینایاز موجودات توان ب ی. برخندیب یرا مانند ما نم اءیاش نیزم یبر رو یگرید

 یاز پانزده متتر  تواند یلقا  م که نیا لیاز قب میشنو یم ییزهایچ ینسبت به ما دارند. گاه
  روزنامه را بخواند. البته اگر سواد خواندن داشته باشد! زیر یها نوشته

 زیموجتودات متمتا   ریاستت کته انستان را از ستا     ییزهایچ ی کتا  درباره نیا 
فترد   منحصتربه  یِذهن یها یژگیاست که و نیکرد ا میه. آنچه به دفعات اشاره خواسازد یم

از آن در مغز وجود داشته است. ستفر   شیباشد که پ افتهیتکامل  یاز مواد خام دیانسان با
 یها یدگیچییرف ایاللاتمان نسبت به پ کیاز  رایز م،یکن یآغاز م یینایخود را با ادراک ب

 یها بخش ی توسعه گریاست و از یرف د شتریمغز ب گرِید ینسبت به کارکردها ندیفرا نیا
 داشته است.  یادیبه انسان، شتا  ز دنیتا رس ها، یتکامل نخست ندیدر فرا یینایمربوط به ب

احتمتاال  کمتتر از ده    خواران اهیو گ انخوار در گوشت یینایمربوط به ب یها تعداد بخش
اجداد  ی لب دربارهمط نیرنگ هستند. ا صیموجودات فاقد توان تشخ نیدوازده تاست و ا
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 ی از شتاخه  مهیکته سراست   یختوار  حشره زیگرد ر انسان هم صادق است: موجودات شب
!( ی کننتده نابود دیشتا  ایت نوادگانشان وارث هو  یروز دانستند یو نم رفتند یدرختان باال م

بخش مربوط بته   یس یدوازده بخش داراده  یمغز انسان به جا ی. ولشوند یم نیزم ی کره
   د؟یآ یهمه به چه کار م نیت. ااس یینایب

  هم ندارد. یمشکل چیو ه کند یرا م اش یکمتر زندگ یلیکه گوسفند با تعداد خ حال آن
و  9هتا  متون یم شیپت  ی ما پس از روزگرد شدن و تکامتل بته مرحلته    مانند موشاجداد 

 یکترد کته بترا    یا دهیت چیپفوق  یحرکت-یینایب ییتوانا دیمغزشان شروع به تول ها، مونیم
 ریینازک الزم بود. لالوه بر آن، با تغ یها درختان و استفاده از برگ و ترکه ی گرفتن شاخه

ستبز و   یهتا  و بترگ  یسترخ و زرد و آبت   یهتا  وهیبه م دگر ها از حشرات شب آن ی هیتغد
 یبتود، بالتث شتد متدارها     شتان  ییدهنتده ارزش غتذا   و زرد، که رنگشان نشان یا قهوه
 . ردیها در مغزشان شکل بگ رنگ صیتشخ یبرا یا دهیچیپ

ارزشتمند ستود    ییتوانا نیمؤنث از ا یها ینخست ت،یتکامل، در نها ندیاحتماال  در فرا
خود را با تتورم قرمزرنتگ    ی انهیماه یریگ جفت یو آمادگ یگذار ها تخم آن هبردند، چراک
 انیاز م در جنس مؤنث انسان یژگیو نی. هاکردند یالالم م وهیساختن آن به م هیکفل و شب

 ی رفته که زن بتواند در یول ماه به یور مداوم آماده شیپ یرفته است و تکاملِ آن به سمت
متا   مونِیکه اجداد م ی.( در دورانمیا دهیهنوز به چشممان ند بتهال که ما- باشد یریگ جفت
راه  شتان یدوپا یرو شته یکه هم شدند یم لیقامت تبد راست یتکامل به موجودات ریدر مس

 ی خود را به لب برجستته  یکفل متورمِ قرمزرنگ جا تیجذاب ،یگرید چشیدر پ تند،رف یم
 ی شته یر یدهان یِجنس زشیل انسان به آمیبتوان گفت که تما یشوخ به دیقرمزرنگ داد. شا

لذت ما از  میدار است تصور کن بودند. خنده خوار وهیدارد که اجداد ما م یدر دوران یتکامل
 یدر دورانت  شته یر تیت پُرحرارت رومئو و ژول ی بوسه ایونگوگ  ایمونه  یها ینقاش دنید

همتان   نیت بردنتد. ها  یو کفل قرمزرنگ لذت مت  یرنگ یها وهیم دنیدارد که اجداد ما از د
 یزیت هتر چ  حیتوضت  یچون برا کند، یبخش م را لذت یتکامل یشناس است که روان یزیچ
  است؟( یبه ک یداد. ک بیو غر بیبامزه و لج یها هینظر توان یم

بته   ینیمفصل ز یا ژهیها، در شست  دست انسان نوع و حرکت انگشت یِلالوه بر چابک
کته چنتگ    یژگت یو نی. اردیوجود آمد که به آن امکان داد در مقابل انگشت اشاره قرار بگ

کوچک،  یها وهیکندن م یبرا یبه نظرتان مهم نباشد، ول دیرا ممکن ساخت، شا بیزدن دق
، ستوزن نتخ کتردن    یبعدها برا یژگیو نیاست. البته ا دیمف اریرات بسها و حش گرفتن دانه

                                                           
1 prosimians  
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سودمند واقع شد. احتماال   ییصلح بودا دادن لالمت تبر، شمارش و نشان ی دسته دنیتراش
 اریبست  یو همتاهنگ  شستی که مقابل انگشتان بتود انگشتان،  فیلزوم حرکت مستقل و ظر

 -تشکل گرفت  سانان مونیتکامل م ی هیکه در مراحل اول-چشم و حرکات دست  نیب بیدق
در مغز  یحرکت-یینایو ب یینایب ی دهیچیپ نواحی جادیبود که منجر به ا یفشار تکامل آخرین

 م،یست یبنو م،یحوالته کنت   یا بوسته  میتوانست ینم وجود این نواحی در مغزانسان شد. بدون 
سلطنت بته   یلصا -میو اگر پادشاه بود- میدود کن یگاریس م؛یدارت پرتا  کن ،بشماریم
   .میریدست بگ
 یهتا  به نام نورون یشانیدر لو  پ ها نوروناز  یدیگذشته، با کشف نوع جد ی دهه   در 
هتا   جنبه یها از برخ نورون نیتر شده است. ا ادراک و کنش روشن نیب ی ، رابطه9یدستور
لمتل   کینجام . هنگام امیهستند که در فصل گذشته به آن پرداخت یا نهییآ یها نورون هیشب

  هتر نتورون   ب،یست  دنیچ ایدرخت  ی گرفتن شاخه یکردن دست برا ازمشخص، مثل در
 ی شاخه دنیدها فقط با  نورون نیهم ی. ولکند یم کیشل یا نهییآ یها مانند نورون یدستور

 ءیامکانِ گرفته شدنِ شت  نیانگار ا گر،ی. به لبارت دشوند یم کیهم شل بیس ایدرخت و 
ادراک و  نیتفتاوت بت  ما . شود یم یمزگذارر ءیآن ش یشکل ظاهر یذات یژگیبه لنوان و

همیشته تفتاوتی بتین ایتن دو قائتل      ظاهرا  مغز  یول ،فهمیم معمولمان میدر زبان را کنش 
 شود.   نمی

 اءیگرفتن اش ییو توانا یینایادراک ب انییور که مرز م همان ها، یتکاملِ نخست انیدر جر
از  یدارید لیو تخ یینایادراک ب انیمرز م زیدر تکاملِ انسان ن د،ش یتر م رنگ کمبا پا و دم 

 ییابتتدا  یِداریت د لیت تخ یهتا از نتول   ستگ  ایو  ها نیدلف ها، مونی. احتماال  مرفت یم نیب
در ذهن خود خلب کند  نینماد ریتصاو تواند یفقط انسان است که م یبرخوردار هستند، ول

 هتا  متون یبستازد. احتمتاال  م   دیت جد بتات یرکذهتنش ت چشم کردن آن در  یکار و با دست
فقتط   یگروه را در ذهنشان تجسم کننتد، ولت   کلیه ینر قو مونیم ایموز  ریتصو توانند یم

به وجتود   یدیجد یذهن ریتصاو ،مختلف یداریلالئم د بیبا ترک تواند یانسان است که م
کته   یموجتودات  ایت (، و ها بال دارند هفرشته شانیها شانه یکه بر رو ییها مانند بچه اورد،یب
و  یذهنت  یِرسازیتوانِ تصو نیهم دی(. شااسب میانسان هستند هسانتور/ن یمیاسب و ن یمین

از  گتر ید یکت ی هتوان تکلم کت  شیدایپ یخود، برا ی جابجا کردن نمادها در ذهن، به نوبه
  پرداخت. میکه در فصل ششم به آن خواه یاست الزم بوده است، مطلب یانسان یها یژگیو

 س تکس  د لیدر شهر م یمارستانیساله را به بخش اورژانس ب شصت یمرد 9199در سال 
 یمتا یدوم خلبتان هواپ  یمرد، که جان نام داشت، در زمان جنگ جهان نیانگلستان بردند. ا

همراه با حالت تهوع به او دستت   دیشد یدرد بود. تا قبل از آن روز که ناگهان دل یشکار

                                                           
1 canonical neurons  
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شتروع      ی از نحوه ،یمَکف دیویبه نام دکتر د مارستان،یب کیکش شکداد، کامال  سالم بود. پز
شتکم در   نییناف شروع شده و سپس بته قستمت پتا    ی هی. درد ابتدا از ناحدیپرس یماریب

از لفونتت   یجت یرا اریبست  ی نمونته  نیا یدکتر مکف یکرده بود. برا تیسمت راست سرا
راستت شتکم از روده منشتعب     کته در ستمت   یکوچک ی دهیتورم زا یعنیبود،  سیآپاند
با بلند شتدن روده   یناف قرار دارد، ول ریدرست در ز سیآپاند ،ینی. در دوران جنشود یم
مغز همچنان  ی. ولشود یسمت راست شکم رانده م نِیریشدن آن، به بخش ز چیدر پ چیو پ

 غتز م سیجهت با شروع لفونت آپانتد  نیو به هم دارد یآن را در خایر نگه م ی هیمحل اول
تتورم بته    یدر مدت کوتاه ی. ولشود یناف شروع م ی هیکه درد از ناح کند یابتدا تصور م

. از آن زمتان بته بعتد درد در    کنتد  یم تید سرانآن قرار دار یشکم که بر رو یها وارهید
  .شود یسمت راست شکم حس م

ا ر سیانجام داد کته وجتود لفونتت آپانتد     9یبه نام درد انعکاس یشیآزما یدکتر مکف
سمت راست شکم فشار آورد که  نیریبه قسمت ز ی. او با سه انگشت خود به آرامکند یم

برداشت، بعد  ماریشکم ب یبه سرلت دستش را از رو یوقت ینشد. ول ماریموجب درد در ب
فشتار از   یاست که وقت لیدل نیبه ا ریترخ نیحادث شد. ا یدیکوتاه، درد شد یریاز ترخ
شتکم اصتابت    ی وارهیت از حالت انقباض در آمده و بته د  شود، یته مبرداش سیآپاند یرو
  .کند یم

را فشتار   متار یسمت چپ شکم ب نیریقسمت ز یدکتر مکف نه،یمعا ی مرحله نیدر آخر
درد در  نیت . اردیت درد بگ س،یآپاند یِاصل یجا یعنیداد که بالث شد سمت راست شکم، 

از از سمت چپ روده به سمت راست بته  جا شدن گ جابه لیبه دل سیاار متورم شدن آپاند
را  یمتار یب صیباال و حالتت تهتوع، تشتخ    ب، به همراه تآشکار لالئم نی. ادیآ یوجود م
متتورم و   سِیداد، چراکه ممکن بود آپاند یبالفاصله دستور جراح یکرد. دکتر مکف یقطع

 یشتکم  ی و بالث لفونت حفره زدیبر یشکم ی ملتهب پاره شود و مواد داخل آن به حفره
اتتاق   بته انجام شد و جان را  تیبا موفق تیدر نها ی. لمل جراحخطر جانی داردشود که 

جان تازه شتروع   یمترسفانه مشکل اصل .ابدینقاهت بردند تا استراحت کند و حالش بهبود 
 . [5]شده بود 
 یا شد؛ حرکتت و انتقتال لختته    یداریدر ب یبه کابوس لیاو تبد ی نقاهت ساده ی دوره
لالمتت   نیو سکته شده بود. اول یسرخرگ مغز یاز پا به سمت سر، منجر به گرفتکخون 
و -جتان   رتیت ح دیت بروز کرد که همسرش وارد اتاق شد. تصور کن یزمان یمغز ی سکته

دهتد.   صیهمسرش را تشخ ی چهره تواند ینم گریمتوجه شدند که او د یرا وقت -همسرش
                                                           
1 rebound tenderness  
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 توانستت  یبتود. جتان نمت    شیاست، صتدا بفهمد او همسرش  شد یکه بالث م یزیتنها چ
  دهد. صیتشخ -نهییخودش را در آ ی چهره یو حت- گرانید ی چهره

 یحرکتت  ای زنم یوقت چشمک م من است، چون هر ریتصو نیا دانم یم»: گفت یجان م
  «.ستیمن ن هیشب ی. ولکند یاو هم همان کار را م کنم، یم

 رد. ندا یرادیکه چشمانش ا کرد یم دیجان مدام ترک
   «در ذهنم مخدوش است، نه در چشمم. اءیاش ریندارد. تصو یمن مشکل یینایدکتر، ب»

 و آشنا هم نبود.  یلاد یزهایچ صیقادر به تشخ یاو حت که نیاز همه ا زتریانگ شگفت
دارد، قلتم   کاکلاش  است که ته یدراز زیچ»را به او نشان دادند، گفت  یجیهو یوقت
  «ست؟ین یرنگرز

 یجتان ستع   م،یدهت  یمت  صیتشخ تشانیرا بالفاصله در کل اءیما که اش ی هبرخالف هم
 دنیت که با د یحیببرد. توض تشیبه ماه یپ ءیش کیمختلف  یها بخش ییبا شناسا کرد یم

موارد  شتریجان در ب «سگ باشد. دیاست، شا وانیجور ح کی»بود:  نیبُز داد ا کی ریتصو
 یول -وانیح ایاست  اهگی مثال - ردیگ یرار مق یگروه چهدر  زیکه آن چ دیبگو توانست یم

 ایت  یلقالنت  یرویضعف ن ی دهنده لالئم نشان نیآن ناتوان بود. ا بیدق ی نمونه صیاز تشخ
و مطمئنم کته   آورم یداد م جیهو ی را که جان درباره یحیتوض رینبود. در ز یکالم ییتوانا

 ی درباره ها یلیاست که خ یحیوضاز ت تر بیدق اریکرد که بس دیخواه دییشما هم مثل من تر
هتا در سرتاستر    انسان یمصرف خوراک یاست که برا یاهیگ ی شهیر جیهو :دهند یم جیهو

استت و   ساله کی ی چرخه یدارا کند، یبذر رشد م بیاز یر اهیگ نی. اشود یجهان کشت م
 ش،یها گبا بر سهیدر مقا ج،یهو ی شهی. ردیرو یم اش شهیاز سَرَک ر یبلند کیبار یها برگ

و پتنج   ستت یآن به حتدود ب  یبلند یگاه ود،مناسب کاشته ش نیبزرگ است و اگر در زم
بته   تتوان  یرا هم مت  جی. هوکند یرشد م زانیم نیهم به هم شیها و برگ رسد یم متر یسانت

از رشتد قابتل برداشتت استت. شتکل       یا صورت خام خورد و هم پخته، و در هر مرحله
 گتر یجتان د  قرمز و زرد است. نیب یزیو رنگش چ دهیکش یمعمول آن به صورت مخروی

ها، انتدازه و حرکتشتان را درک    آن یمکان تیموقع یدهد، ول صیرا تشخ اءیقادر نبود اش
 گتران یبا کمک د یراه برود و حت یزیبدون برخورد با چ مارستانیدر ب توانست ی. مکرد یم

 بتور از آن ل دیت کته با  ینیسنگ کیکه با توجه به تراف-کند  یکوتاه رانندگ یها در مسافت
در حتال   یهتا  ختودرو  ریستا  یبیمکان و سرلت تقر توانست یشاهکار بود. او م کرد، یم

البتته  کته   داد، ینمت  صیرا از جاگوار و وولوو تشتخ  ونیکام یبزند، ول نیحرکت را تخم
  .ستیمهم ن یهم در رانندگ یلیخ
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سال بتود بتر    نیکه چند دیالظم سنت پُل را د یسایکل ریبه خانه برگشت، تصو یوقت
تتابلو را بته متن     نیت ا یکس آورم یکرده بود. گفت به خایر م زانیاش آو خانه وارید یرو

و بتا   بیت دق یلت یبه یتور خ  توانست یاست. او م یزیچه چ ریتصو دیآ ینم ادمی یداده، ول
 یحتت  یآن بکشد! ولت  یاز رو یمشابه ریتصو ها، یدگخور خط یحت ات،یجزئ ی حفظ همه

ختو    یلت یخ توانستت  یاست. جان م دهیچه کش دیبگو توانست یز اتمام کار هم نمبعد ا
آن  یاز رو دنیهنگتام کشت   لیت دل نی. بته همت  ندیب یرا م یزیچه چ دانست یفقط نم ند،یبب

   .شد یمحسو  نم «شکالا » شیبرا ها یخوردگ خط ر،یتصو
را برداشتت و بته    یباغبتان  یچیق یبود. روز یا باغبان زبده یمغز ی جان قبل از سکته

 شیرایت مشغول پ ،یمشکل چیهمسرش، بدون ه ی زده رتیرفت و در مقابل چشمان ح اطیح
 الیت ها را هم بته خ  از گل یاری، بسرا تمیز کندخانه  اطیح خواست یوقت یشد. ول نیپرچ
و  ندیرا بب یفقط الزم بود ناهموار نیپرچ شیرایپ یللف هرز هستند از جا کند. برا که نیا

 یکه جان داشت بته ختوب   یو شناختن در مشکل دنید نیب زیالزم نبود. تما اءیاش صِیتشخ
  .شود ینشان داده م

 یگتر ید یمشاهداتش بود، مشکالت فرل دنیدر فهم یجان ناتوان یاگرچه مشکل اصل
انبوه  لیاوقات به دل شتریالمثل معروف، ب داشت و مثل آن ضر  یتونل یینایهم داشت. او ب
 توانستت  یخلوت بود، م یزیم یقهوه رو ی. اگر فنجانندیجنگل را بب ستتوان یدرختان نم

. شتد  یمت  جیپُر از غذا کامال  گ زیبر سر م یدراز کند و آن را بردارد؛ ول ادستش ر یراحت به
 ختته یر ونزیسس متا  ر،یش یاش، به جا که در قهوه افتیدر یشگفت تیدر نها بار کی یحت

کته   میکنت  یراحت و بدون دردسر درک م یرا به قدر خود رامونیما معموال  جهان پ است.
و  یشتدن آ ، لتاد   ریمثل ستراز  دن،یو فهم دنیاست. نگاه کردن، د یهیبد مکنی فکر می

مثتل مشتکل    یکه مشکل میبر یم یآن پ زیانگ شگفت یدگیچیبه پ یاست. فقط زمان یعییب
 یولت  کند، یلوه مج پارچه کیو  دست کیذهن ما  درجهان  ری. اگرچه تصودیایب شیجان پ

( در قشتر متخ بته    شتتر یب ایهو  یینایمتفاوت ب ی هیناح یس تیدر اصل از فعال ریتصو نیا
 .  دهد یانجام م فیچند کار ظر هیکه هر ناح دیآ یوجود م
از  یبخشت  یپستانداران هم وجتود دارد، ولت   ریدر سا یینایب یها بخش نیاز ا یاریبس
 دیجد یبه اجزاء کارکرد لیتبد یلال یها یدر نخستو  «جدا شد»از زمان  یا ها در برهه آن

 ی ژهیت در مغتز و  یینتا یمربوط به ب یها چه تعداد از بخش میدان ینم قا یشد. دق یو تخصص
  مغتز ماننتد لتو     یلال یها از بخش شتریب اریها بس آن ی دانش ما درباره یانسان است. ول

 است.  یشفقت و بلندپرواز ،یاخالق ائلمس ریاست که درگ یشانیپ
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متا در درک   یراهنمتا  توانتد  یمت  یینتا یب ستمیکار س ی شناخت کامل از نحوه نیبنابرا
کته منحصتر بته انستان      یآن بخش ژهیو مغز در پردازش ایاللات باشد، به یکل یاستراتژ
 ودیت دکتتر د  یشرکت کردم کته بعتد از ستخنران    یشام یهمانیدر م شیچند سال پ است.
محل کارم برگزار شتده   کینزد ایفرنیکال یایانشگاه شهر الهود ومیآکوارسالن در  9اَتنبورو

 دنیپرپشت و بلند نشسته بود. بعتد از نوشت   یها لیبا سب یموقر اریبس یبود. در کنارم آقا
. قبتل  کند یکار م گو هید در سان یللوم خلقت یتوینستبه من گفت که در ا وانشیل نیچهارم
کجتا   دیپرست  نتد، یآ یلقت که با هم جور درنمللوم و خ میفرصت کنم به او بگو که نیاز ا
 . هستم یزیچه چ یبر رو بیروزها مشغول تحق نیو ا کنم یکار م
  «م.کن یم بیهم تحق یینایب یو البته بر رو کنم، یکار م یزیآم و حس سمیاوت ی روزها درباره نای»
 « ؟دارد بیتحق یینایمگر ب»
  «افتد؟ میدر مغزت  یچه اتفاق یکن ینگاه م یمثل آن صندل یزیبه چ یوقت یکن یخو ، فکر م»
به مغتز   یلصب ستمیس بیاز یر ریتصو نی. اافتد یچشمم م ی هیبر شبک یصندل ریصوت»

وارونته استت،    هیشتبک  یبر رو یصندل ری. البته تصومینیب یو ما جسم را م شود یمخابره م
  «.مینیب یو بعد ما آن را م شود یدر مغز درست م ریجهت تصو یول

 یکته رو  یریوجود داشت. اگر تصتو  5آدمک یبه نام خطا یمنطق ییپاسخ او خطا در
 «یآدمک» دیذهن منعکس شود، با ی پرده هیشب یزیچ یدر مغز بر رو افتد یچشم م ی هیشبک

کنتد و   ریتفست  متان ینگاه کنتد و آن را برا  ریتصو نیدر سرِمان وجود داشته باشد که به ا
ذهتن را درک کنتد؟    ی بتر پترده   ریتواند انعکا  تصو یآدمک چگونه م نیا یبفهماند. ول

داستتان   نیت کار را انجام دهتد و ا  نیباشد که هم او در سر یتر آدمک کوچک دیبا بار نیا
و  ریاز چشتم و تصتو   یریناپتذ  انیت دور تسلستل پا گویند  به این میادامه دارد:  یور نیهم

 که مشکل ادراک واقعا  حل شود.  بدون اینآدمک؛ 
تصتور را   نیت ا زیاز هر چ شیپ دیبا شود، یادراک چگونه حاصل م میبدان که نیا یبرا
 «مختابره » به همان شتکل بته مغتز    افتد، یکه بر پشت چشم ما م یریکه تصو میندازیدور ب
کته پرتتو نتور در     یاز زمان میبدان دیآن، با ینقش ببندد. به جا یا پرده یتا بر رو شود می

در  ریرا به شکل تصو یینایایاللات ب دینبا گرید شود، یم لیدتب یچشم به ارتعاشات لصب
هتا و   صتحنه  ی دهنده نشانکه  میبدان ینینماد فاتیها را توص آن دی. در لوض بامیرینظر بگ
 مییبگتو  یگتر یبته فترد د   میخواه یم دیوجود دارد. فرض کن ریهستند که در تصو یائیاش

                                                           
1 David Attenborough  

2 homunculus fallacy  
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تتا ختود     میببتر  یه یترف صتندل  را ب وا میتوان یاست. م یآن یرف اتاق چه شکل یصندل
 یاز صتندل  ینقاش ایلکس  میتوان ی. مستین نینماد فیتوص گرید نیکه ا ند،یرا بب یصندل

دارد. حتال   ءیبا آن ش یکیزیچون شباهت ف ست،ین نیهم نماد نیا یول م،یبه او نشان بده
 ی صته لر اردآن نوشته شده باشد، و یبر رو یاز صندل یکه شرح میبده یاگر به او کاغذ

ندارنتد، بلکته    یبه صتندل  یشباهت چیکاغذ ه ی: خطوط جوهر رومیا شده نینماد فیتوص
  از آن است. ینماد

را  یاصتل  ری. مغتز تصتو  کنتد  یخلب م نینماد فیتوص یمغز هم نول ب،یترت نیبه هم
را، نه با جوهر، بلکه به زبان مخصوصِ  ریتصو یها یژگیبلکه ابعاد و و کند، ینم ینیبازآفر
در ختود   ها یرمزگذار نیاز ا ی. بخشکند یم انیهستند، ب یلصب یها که همان تکانهخود، 
 ها یرمزگذار نی. سپس اشود یبخش الظم آن در مغز انجام م یول رد،یگ یصورت م هیشبک

 بیت و ترک لیتبتد  ،یبنتد  در مغتز دستته   یینایمربوط به ب یها از بخش یعیوس ی در شبکه
پشتت   هتا  ندیفرا نیاز ا یاری. البته بسمیده صیرا تشخ اءیاش میبتوان تیتا در نها شوند یم

استت کته    لیت دل نیو بته همت   ردیگ یانجام م ،یآگاه ی صحنه، بدون وارد شدن در لرصه
  .کرد یفرض م یهیشام آن را ساده و بد یِدوستمان در آن مهمان

 لیدل ایآ ی. ولمیرد کرد یراحت به انیپا یتسلسل ب یِمنطق رادیآدمک را به للت ا یخطا
 واقعا  نادرست است؟ ینگرش نیوجود دارد که اابت کند چن یواضح

 هیشتبک  ینباشتد کته بتر رو    یریممکن است همان تصو مینیب یآنچه م که، نینخست ا
درک متا ممکتن    یاابت باشد ولت  تواند یم هیشبک یرو ریمنعکس شده است؛ چراکه تصو

ذهتن   ی بر پترده  یریتصو نیچن ی کند. اگر ادراک فقط محصول مخابره رییتغ یکل است به
لکس آن هم ممکن استت رخ دهتد:    که نیممکن است؟ دوم ا یزیچ نیباشد، چگونه چن

. و مانتد  یمت  یاابت بتاق  ءیدرک ما از ش که یکند، درحال رییممکن است تغ هیشبک ریتصو
بَتر استت و مرحلته بته      زمتان  یندیادراک فرا رسد، یبر خالف آنچه به نظر م که، نیسوم ا
   .دهد یحله رخ ممر

استت.   دیت د یاز خطاهتا  یاریبست  یچتون مبنتا   د،یفهم یراحت به توان یاول را م لیدل
آن را  5آلبرت نکر سیبه نام لوئ یسیسوئ یاست که بلورنگار 9ها مکعب ن ک ر آن نیمشهورتر

بته   کروستکوپ یروز کته داشتت بتا م    کیت (. او 9-5 ریکشف کرد هتصو یبه یور اتفاق
 ! دیچرخ ستالیکه کر دیناگهان با تعجب د کرد، یه منگا یمکعب ستالیکر

                                                           
1 Necker cube  

2 Louis Albert Necker  
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داده بود.  رییکرده باشد جهتش را در مقابل چشمان او تغ یحرکت که نیبدون ا ستالیکر
 داده بود؟  رییجهتش را تغ واقعا  ستالیکر ایآ

که آن هم همان  دیکرد و د میکاغذ ترس یبر رو یسؤال مکعب شفاف نیپاسخ به ا یبرا
 دیتوان یشما هم م کرده بود، نه مکعب. رییادراک او بود که تغ جهینت . پس درندک یکار را م

از تفتنن   یباز هم خال د،یکار را کرده باش نیا بار نیاگر قبال  چند ی. حتدیرا امتحان کن نیا
کتار   نیت از ا یبخشت  چرختد؛  یمکعب در مقابل چشمتان م ریکه تصو دید دی. خواهستین

 آن.  ی نه همه یاست، ول یاراد
 اابتات کنتد   رییت حتد تغ  نیت تا ا تواند یاابت م رِیتصو کیکه درک ما از  تیواقع نیا
لمتل ادراک   نیتر ساده یدر مغز است. حت ریتصو شیفراتر از نما یزیکه ادراک چ کند یم
شناخت  فعال ما از جهان، نه واکنش منفعل  یعنیاست. ادراک  تفسیرو  یهمراه با داور زین

  .یحس یها نسبت به داده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نییپا از ایباال  از د،یبه دو شکل مختلف د توان یمکعب را م نیمکعب: ا کیاسکلت . 9-5تصویر 
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 یخاص ی هیاز زاو یمعمول ینینشده است! بلکه با دورب یکار لکس با فوتوشاپ دست نیا. 5-5 ریتصو

کته دو نفتر بته دو     دهد یرخ م یاتاق وقت نیاجالب  د ید یبرداشته شده است. خطا مزیدر اتاق معروف به ا 
هتا   از آن یکیو  ارندبا هم د یکم ی فاصله رسد یحالت به نظر م نیدر ا کنند؛ یسمت مختلف اتاق حرکت م

آدم  ی و انتدازه  رود یانگتار آ  مت   یگتر ید کته  یدرحال خورد، یکه سرش به سقف م شود یقدر بزرگ م آن
 .شود یکوچولوها م

 

 کیت (. 5-5 ریاست هتصتو  9مزیاتاق معروف ا  د،ید یخطا یبرا گرید مثال قابل توجه 
 یهتا  از گوشته  یکی. دیریدر نظر بگ د،یا که در آن نشسته یاتاق نیرا، مثل هم یاتاق معمول
 شود.  گرید یها تر از گوشه بلند یلیسقف آن قسمت خ که ییور به د،یآن را بکش

 با ی. تقردینگاه کن اتاقبه داخل ها  وی آناز ته کرده و یتعب ییها سوراخ وارهایحال در د
فقتط   ی. ولدید دیخواه یا قواره یب ی اتاق را به شکل ذوزنقه د،یکه نگاه کن یا هیاز هر زاو

بته نظتر    یعیجا کامال  یب مشخص وجود دارد که، با کمال تعجب، اتاق از آن ی هیزاو کی
هتا و   هتم هستتند و پنجتره   بتر   ودکف اتاق و سقف، همه لمت  وارها،ید ی هی! زاورسد یم

است که  نیا آورند یم دید یخطا نیا یکه برا یجیرا حیاند. توض اندازه اتاق هم یها یکاش

                                                           
1 Ames room  
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چشم  ی هیشبک یکه از اتاق بر رو یریتصو ه،یزاو نیاز ا ،ینور ی هندسه نیبر اسا  قوان
بتاز   ی. ولشد یم جادیا یاتاق معمول کیاست که از  یریدرست مطابب همان تصو افتد یم

اتتاق   کیت که  داند یما از کجا م یینایب ستمیاست که س یخود باق یپرسش بر جا نیهم ا
   به نظر برسد؟ دیخاص چگونه با ی هیزاو نیاز ا یمعمول

از ستوراخِ در بته داختل     دیت : فرض کنمیمسئله نگاه کن نیبه ا یگرید ی هیحاال از زاو
 یا ممکن استت هتزاران اتتاق ذوزنقته     دیدان یم که ی. در صورتدیکن ینگاه م یمعمول یاتاق
درک شتما از اتتاق   را القتا کنتد؛ امتا     ریتصو نیوجود داشته باشد که هم مزیا ی قواره یب

سترگردان   متز یاتتاق محتمتلِ ا   ها ونیلیم نیاست. ادراک شما ب یاتاق معمولهمواره همان 
 ایت و  یذاتت  . شتناخت ماند یم یهمان برداشت  درست باق یبلکه بالفاصله بر رو شود، ینم

 هتا  یهستند، کاشت  یمواز وارهاید که نیمثل ا- میجهان دار ی که ما درباره یپنهان اتیفرض
را  یو تمام آن هزاران اتتاق ستاختگ   میبرس ین درکیبه چن شود یبالث م -رهیاند و غ مربع
   .میریبگ دهیناد

محفوا  ی وهیو ش اتیفرض نیا ی درباره بیتحق یعنبه مادراک  ی درباره بیتحق نیبنابرا
کتار   یمعمتول     یهتا  در اندازه مزی. ساختن اتاق ااست مغز یافزار لصب ماندنشان در سخت

را بتا ذکتاوت    دید یها، صدها مورد خطا شناسان، در یول سال روان یول ست،ین یا ساده
که ادراک متا را حاصتل    یاتیفرض ی درباره میکمک کنند بتوان مااند تا به  ابداع کرده اریبس
کتار   آورنتد  یبته وجتود مت    دیت د یکه خطا یری. نگاه کردن به تصاومیکن بیتحق نندک یم

 یشناستان  روان یبترا  یول ند؛یآ یجور درنم میاست، چون ظاهرا  با لقل سل یا کننده سرگرم
 کیت  یسوخته بترا  کیالست یر را دارد که بویهمان ترا کنند یم بیادراک تحق ی که درباره
 تریبه نام پ یشناس ستیبود که ز یمثال نیکشف للت ها یبرا امان یب اقیاشت یعنی-مهند  
  مطرح کرده بود(. یگریموضوع د ی درباره 9م داوار
که  یههمان کس 5انگیمطرح کرد و توما   وتونیرا که اسحاق ن دید یخطا نیتر ساده

. اگر دیریرا گشود( آن را اابات کرد، در نظر بگ یمصر فیروگلیرمز خط ه یبه یور اتفاق
 دیت آنچه خواه فتند،یهم ب یکه رو دیبتابان دیسف یا پرده یرو یا نور قرمز و سبز را به گونه

 یو سه نور قرمز و سبز و آبت  دیبود. اگر از سه پرتوافکن استفاده کن دزرد خواه ینور دید
 دیرا تول کمان نیرنگ یها تمام رنگ توان یشدت پرتوِ نور، م میبا تنظ د،یندازیهم ب یرا رو
 یهتا  نستبت  بیت را، فقط بتا ترک  دیرنگ سف یصدها رنگ مختلف، حت توان یم یعنی کرد،

                                                           
1 Peter Medawar  

2 Thomas Young  
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استت کته    زیت انگ رتیت قتدر ح  آن دیت د یخطا نیاسه رنگ به دست آورد.  نیاز ا یدرست
ماست. متا، بته    یینایب ی درباره نیادیبن یاصل یایمسئله گو نی. اشود یباورتان نم بار نیاول

در چشتممان فقتط سته نتوع      م،یده صیمختلف را تشخهزاران رنگ  میتوان یکه م رغم آن
ستبز و   یرابت  یکت یرنگ قرمز،  صیتشخ ینوع برا کیرنگ وجود دارد:  صیسلولِ تشخ

یول موج نور واکنش نشتان   کیها فقط نسبت به  سلول نی. هر کدام از ایآب یبرا یگرید
. آورد یوجود مت هر چند کمتر، به  ،یها واکنش در آن زین گرید یها یول موج یول دهند، یم

 یهتا  چشتم را، بته نستبت    یِقرمز و ستبز و آبت   یها رندهیگ م،ینیب یکه م یهر رنگ نیبنابرا
 یهتا  مختلف را به رنتگ  یها نسبت نیگرفته است که ا ادیو مغز  کند یم کیرمختلف، تح
قرمز و ستبز قترار دارد و    فیکند. به یور مثال، نور زرد درست در وسط ی ریمتفاوت تعب
 ایگرفته ه ادیشوند و مغز  کیتحر زانیم کیقرمز و سبزِ چشم به  یها رندهیگ ودش یبالث م

. مینتام  یکند که ما آن را زرد م ریتعب یحالت را به رنگ نی( است که اافتهیتکامل  یور نیا
 یهتا  تیموفق نیتر از مهم یکیها،  رنگ دنید نیکشف قوان یبرا ،یرنگ یاستفاده از نورها

( کنتد  یاز سه رنگ استفاده م هکه فقط یاختراع چاپ رنگ یراه را برابود که  یینایدانش ب
  هموار ساخت. یرنگ ونیزیو تلو

پنهتان   اتیکشتف فرضت   یبترا  دید یاستفاده از خطا ی مثال درباره نیاز نظر من بهتر
 (. 4-5 ریاست هتصو روشن هیسا یشکل از رو صیادراک، تشخ زیربنایی

انتد،   استفاده کترده  هایشان نقشبه  یبخش لمب یبرا زدن هیهمواره از سا نقاشاناگرچه 
ند. به یور مثال، متن در ستال   ا کرده نهیزم نیدر ا بیبه تحق عشرو یتازگ دانشمندان به یول

 ی رهیت درستت کتردم: چنتد دا    4-5تصویر  به هیشب ریچند تصو انهیبا استفاده از را 9197
 بیشت  کیت بتا   ز چپ به راستا رهی. داخل هر دارنگ یخاکستر یا نهیزم یشده رو پخش
 اهیس نیب «انهیم یِخاکستر» قا یرا دق نهیزم انداختم و رنگ پس اهیتا س دیاز سف یا هیسا میمال
بته   ا،یت کتوریلصر و دانان کیزیاز ف یکیبا الهام از کار  شیآزما نیانتخا  کردم. ا دیو سف
 ، انجام شد. 9بروستر دیوینام د

چنتد جستم    هیشتب  دیت نیب یکه م یزیچ نیاول د،یکن توجه 4-5تصویر  یها رهیاگر به دا
نگتاه   یشتریاگر با دقت ب یشده است. ول دهیها تاب است که نور از سمت چپ به آن یکُرو
ها  که نور از سمت راست بر آن دید دیرا خواه ییها یفرورفتگ یاجسام کرو یبه جا د،یکن
زمتان   را هتم  ها یها و فرورفتگ کُره دیتوان ینم دیکن یهر چقدر هم که سع یاست. ول دهیتاب

و  کنتد  یرا انتخا  م ریتعب نیتر ابتدا ساده مغزاست که  نیاحتمال ا کی. چرا؟ دینیبا هم بب

                                                           
1 David Brewster  
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استت کته    نیت هتم ا  گتر یاحتمال د کی. اما به نظر من ندیب یشکل م کیرا  ها رهیدا ی همه
آن،  ی ش لمتده بخت  ایمنبع نور بر تمام صحنه،  کیکه فقط  کند یما فرض م یینایب ستمیس
صتدق   تابتد  یچتراغ مت   نیداز چن یکه نور مصنول یمورد در مواقع نیاست. البته ا دهیتاب
در آن وجتود دارد،   دیخورش یعنیمنبع نور  کیما، که فقط  یعیدر جهان یب یول کند، ینم

 ایت آ دیبفهم که نیا یبرا د،یبرخورد کرد ییآدم ف ا کیبا  یشکل است. اگر روز نیبه هم
ن یت ا دیت توان ینه، م ایاست  دیخورش کی یما دارا یشمس ی او هم مانند منظومه ی منظومه
باشند دچتار   یدیدو خورش یا که متعلب به منظومه ی. موجوداتدیرا به او نشان بده ریتصو
  نخواهند شد. دید یخطا نیا

 
بته   ایت هتا را   شتکل  راست، ای دیمنبع نور را سمت چپ فرض کن که نیبسته به ا ؟گلوله یا حفره. 4-5 ریتصو
 .دینیب یشکل م کیهرحال همه را با هم به  . بهحفره ای دینیب یم گلولهشکل 

 
ترین تعبیر یا فرض وجود یک منبع نور؟ بترای   کدام نظریه درست است؟ ترجیحِ ساده

بینید. دو ردیف دایره  می 3-5 یافتن پاسخ، آزمایش دیگری انجام دادم که آن را در تصویر
ی این تصویر اگتر   روشن ردیف باال و پایین مت اد یکدیگر بود. با مشاهده هساختم که سای
زمان  گاه همه را هم و برلکس. هیچ است گودببینید، ردیف پایین حتما   کرویردیف باال را 
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ی یک منبع نور درستت استت، نته     دهد که نظریه نخواهید دید. این نشان می گودیا  کروی
   ترین تعبیر. انتخا  ساده

 
گود به  نییپا فیرد د،ینیبب یباال را کرو فیرد یها رهیکه دا ی. هنگامدار هیسا ی رهیدا فیدو رد. 3-5 ریتصو
نشان  ریتصو نی. امینیبب کروی یا گودزمان  هم میبر لکس. محال است همه را بتوان  یور نیو هم رسند ینظر م
 ادراک ماست. اتیاز فرض یکیمنبع نور  کیکه وجود  دهد یم

 
و  رستند  یبه نظر م ی( کُروتابد یها م هکه نور از باال به آن ها رهیاز دا یمی. نتابد یآفتا  از باال م. 5-5 ریتصو
که نتور از   گذارد یم نیفرض را بر ا یعیبه یور یب یینایب ستمیکه س دهد ینشان م دید یخطا نیگود. ا یمین

 .کند یم رییو گود تغ یوکر یها رهیدا یجا دی. اگر صفحه را بچرخانتابد یباال م

 
. یاست نه افق یلمود ها رهیدا ی هیسا 5-5 . در شکلشود یتر هم م تازه موضوع جالب

 ییهتا  و آن رسند یبه نظر م یروشن است کرو شانیکه قسمت باال ییها رهیدا شهیهم با یتقر
بتر  گرفتت کته، لتالوه     جته ینت توان ی. مندیآ یاست گود به نظر م رهیت شانیکه قسمت باال
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در ادراک  یگتر ید یفرض قو ،مینشان داد 3-5 ریکه در تصو نورمنبع  کیوجود  ی هینظر
 دیخورشت  که نیامر با توجه به ا نیما وجود دارد که انتظار دارد نور از باال بتابد و ا یینایب

درست  شهیهم یفرض نی. البته چنرسد یبه نظر م یسرمان است، منطق یباال یعیبه یور یب
 دیاوقات خورش شتریب یاز نظر آمار ی. ولردیگ یدر افب قرار م دیخورش یاهچون گ ست،ین

. اگر صفحه را صد و هشتاد درجته  رسد یبه ما نم نیینورش از پا گاه چیو ه تابد یاز باال م
. حال اگتر آن را  شود یلوض م شانیو گود جا یکرو یها رهیکه دا دید دیخواه دیبچرخان

و گتود   یکترو  یها رهیدا یاج 3-5 ریکه مانند تصو دید دیخواه دیفقط نود درجه بچرخان
  .مینور چپ و راست ندار یبرا یعییب شیگرا گونه چیچون ما ه ست،ین یقطع گرید

 یو به جتا  دیبرگرد 3-5 ری. به تصودیانجام ده یگرید شیآزما خواهم یحاال از شما م
تتا   دیاست خم کنبه یرف ر یسر خود را یور یول د،یریبگ صافچرخاندن صفحه، آن را 

 گتر ید افتد؟ یم یشود. چه اتفاق نیبا زم یمواز با یبه شانه برسد و سرتان تقر با یگوشتان تقر
گود بته نظتر    شهیهم نییپا فیبرجسته و رد شهیباال هم فی. ردستیندر کار  یتیلدم قطع
اال چشم متا از بت   ی هیاست که نور نسبت به سر و شبک لیدل نیبه ا رییتغ نی. ادیخواهد رس

 تابش نور همچنان از سمت راست است. رونیهر چند که در جهان ب تابد، یم ها رهیبر دا
سر شماست، نه محور  تیبه موقع یمتک «االتابش نور از ب» فرضِ شیپ گر،یبه لبارت د 
 دهیبه سرمان چسب دیکه خورش گذارد یم نیمغز ما فرض را بر ا یی. گورونیجهان ب ایبدن 

خواهد ماند! چرا مغتز   دهییور چسب همان م،یچرخان یدرجه م 10را  سر یوقت یاست و حت
استت.   میسر مستتق  وقاتاکثر ا ،یاز نظر آمار که، نیا یبرا کند؟ یم یا فرض ابلهانه نیچن

 . ستندینگر یم ایو به دن رفتند یکج راه م یندرت با سرها ما به مونیاجداد م
 نیت کتارِ ختود، فترض را بتر ا     یراحتت  یرابت  زند؛ یم بُر انیما م یینایب ستمیس نیبنابرا

 شته یکته هم  ستین نیا یینایب ستمیاست. هدف س دهیبه سرمان چسب دیکه خورش گذارد یم
بته   یاست که تا حد امکان با سرلت کاف نیانجام دهد، بلکه هدفش ا خطاکارش را بدون 

حفتظ   شتریب فرزند  دیتول یانسان را برا یبقا شتریآنچه درست است برسد تا بتواند هرچه ب
مغتز موجتب    یهتا  زدن بُتر  انیت م نیت استت. البتته ا   نیدر تکامل همت  زیچ نیتر کند. مهم
 نیچنت  ی. ولت میدیت در چرخانتدن ستر د   کهیور  همان شود؛ ینادرست هم م یها صیتشخ
 یانیت ز یکتاهل  نیت سبب مغز از ا نیو به هم دهد یرخ م یواقع یندرت در زندگ به یاتفاق
که ممکن استت   ییها پرسش نیکه با یرح چن دهد ینشان م دید یخطا نی. شرح اندیب ینم

شتروع   میتتوان  یم ،یسادگ نیبه ا ییزهایبه ذهن مادربزرگمان هم برسد، و با نشان دادن چ
  درکمان از جهان چگونه است. ی وهیکه ش میمتوجه شو قهیو در ظرف چند دق میکن
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 ی از رشتته  اهیست  جعبته  لیت استت. تمث  اهیس مانند کار جعبه دید یکار مغز هنگام خطا
است و چنتد   یکیالکتر ی انهیچند پا یدربسته را، که دارا ی جعبه کیآمده است.  یمهندس

. بتا اتصتال بترق بته     دهند یم یمهندس یدانشجو کیآن متصل شده است، به  یچراغ رو
روشن  نیب یو واضح میارتباط مستق یول شوند، یم روشنها  از چراغ یبع  ها انهیپا یبرخ
 نیت انجتام دهتد ا   دیکه دانشجو با یوجود ندارد. کار ها انهیچراغ و اتصال برق به پا شدن

روشن شتدن   ی مختلف و مشاهده یها اتصال  بیاست که بدون باز کردن درِ جعبه، با ترک
  کند. میکاغذ ترس یرا بر رو هداخل جعب یکش میها و روش آزمون و خطا، نمودار س چراغ

کتاهش   ی. برامیشو یمواجه م یاساس مشکالت نیغلب با چنا یادراک یِشناس در روان
استت   یدر مغز، فقط کاف یینایپردازش ایاللات ب یچگونگ ی درباره اتیحجم انبوه فرض

. نندیب یکه چه م کنند یفکر م ایو  نندیب یچه م گرانید مینیو بب میده رییرا تغ یحس یها داده
 م،یرا کشتف کنت   یینتا یحاکم بر کارکرد ب نینقوا دهد یبه ما امکان م ها شیآزما نیانجام ا

 یهتا  گونته  ونتد یپ بیوراات را از یر نیموفب شد قوان 9که گرگور مندل یور درست همان
و  یملکتول  یهتا  ستم یاز مکان یایالل نیتر کوچک که نیکشف کند، بدون ا یاهیمختلف گ

همان کتار   اهیس ی همثال از جعب نیبهتر کنم یمهم فکر  یینایب ی داشته باشد. درباره یکیژنت
به وجود سه  یرنگ ینورها یکه توانست با باز میباشد که در باال اشاره کرد انگیتوما  
  ببرد. یرنگ در چشم انسان پ ی رندهینوع گ

رفت  میزود به دنبال آن خواه ای ریآن، د نِیادیبن نیادراک و کشف قوان بررسیپس از 
 اهیس . تنها راه کشف آن باز کردن جعبهزدیخ یرمب ها نورون تیچگونه از فعال نیقوان نیکه ا

سته راه وجتود دارد:    یکتار  نیچنت  یمغتز. بترا   یبتر رو  میمستتق  شیآزمتا  یعنیاست، 
الصتا    یولتوژ یزی(، فانتد  دهیت د یمغز بیکه آس یمارانیب یبر رو عههمطال یشناس  لصب

. یمغتز  یدارربریمنفرد(، و تصتو  یها سلول یحت ایو  ینورون یمدارها تیهنظارت بر فعال
روش  کننتد  یهستتند و تصتور مت    نیبتدب  گتر یگروه د جیمتخصصان هر گروه نسبت به نتا

گذشته،  ی دهه   در چند  یلملکرد مغز است. ول ی وهیشناخت ش یراه برا نیتر خودشان مهم
 نیت فالسفه هتم وارد ا  یاستفاده کرد. حت یبیترک یها از روش دیکه با اند برده یپ جیتدر به

دارنتد و   یعیوست  دیت د 4دَن تت  لیت و دان 5چرچلند تها، مثل پا از آن یند. برخا جرگه شده
دانشتمندان   تیت کته اکثر  است یا یساز یبست تخصص بن یمؤار برا یپادزهر اتشانینظر

  اند. للوم الصا  در دامش افتاده

                                                           
1 Gregor Mendel  

2 Pat Churchland  

3 Daniel Dennett  
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لتو    ،یستر  از مغز که شامل لتو  پتس   یاز جمله انسان، بخش الظم ها، یدر نخست
بخش  یو اند یاختصاص دارد. هر کدام از س یینایبه ب شود یم یا انهیآهو لو   یجگاهیگ

کلّ آن را  ای رونیجهان ب ی از نقشه یاند بخش قسمت قرار گرفته نیکه در ا یینایمربوط به ب
به نمودار  ینگاه دیاست با یا ساده ییتوانا یینایب کنند یم تصورکه  یدر خود دارند. کسان

را در  یینتا یب یرهایکه ساختار مست  ندازندیب 3-5 ریدر تصو 9ا س نوَن  دیوید یکالبدشناخت
 تتر  دهیچیپ اریها احتماال  بس نمودار در انسان نیکه ا دیتوجه داشته باش دهد؛ ینشان م مونیم

  است. نیاز ا
قبتل   ی که به مرحلته  ییها پردازش تعداد رشته ی در هر مرحله دیتازه توجه داشته باش

مراتتبِ موجتود بته     است که در سلسله ییها از!( رشته شتریهو در اصل ببرابر با  گردد یبرم
 ی موجود دربتاره  یمیقد ریها، تفس رفت و برگشت نی. وجود ارود یم یباالترِ بعد ی مرحله

 تتر  دهیت چیباالتر و پ ی ساده به مرحله ی مرحله کیاز  بیبه ترت شد یم وررا، که تص یینایب
 ادیت حتد ز  نیتا ا یبازگشت یها چرا تعداد پاسخ داند ینم یکس. اندازد یاز التبار م رود، یم

 کیت پردازش، هرگاه مغز در برخورد با  ی است که در هر مرحله نیحد  من ا یاست، ول
 یبت یتقر یو حرکت جسم( به راه حل یمکان تیموقع فراد،ا تیهمانند هو یادراک «ی مسئله»
مکترر   یهتا  . چرخهفرستد یم یراحل قبلرا بالفاصله به م یمقدمات یریگ جهینت نیا رسد، یم
مثتل اجستام    «یشتلوغ » ریهنگام نگاه کردن به تصاو شود یروند تکرارشونده بالث م نیا

 ی شود هماننتد صتحنه   یریگ شیدرک نادرست پ ایبست و  کردن ذهن در بن ریمستتر، از گ
 . [4]نشان داده شده است(  7-5 ریکه در تصو یا استتارشده

متا   یسؤال ستیب ی مسابقه هیشب یزیبا به راه انداختن چ ها ییبازنما نیا گر،یبه لبارت د
استت کته ذهتن متا      نی. مثل امیمعطوف کن حیتوجهمان را به پاسخ صح سازد یرا قادر م

است کته   یدر واقع انتخا  آن توهم مینام یم «ادراک»دچار توهّم است و آنچه ما  شهیهم
استت،   زیت آم اغراق یکم یا گفته نیدارد. البته چن یخوان موجود هم یها از همه با داده شیب
مسئله در  نیداد، ا مییور که بعدا  نشان خواه نهفته است هو همان یقتیدر مرکز آن حق یول

  (.کند یکمک م یشناخت ما از ادراک هنر
 
 
 
 
 

                                                           
1 David Van Essen  
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را در  یینایبه بمربوط  یها بخش انیاتصاالت م زیانگ شگفت یدگیچیوَن ا س ن که پ دیوینمودار د. 3-5 ریتصو
 ی جعبه»مراتب است. درِ  سلسله نیبازخورد در مراحل مختلف ا یها که شامل حلقه هد ینشان م ها ینخست
تر است! البته خداوند هم  کوچک اهیس یها که... پر از جعبه مینیب یباز شده است و حاال داخل آن را م «اهیس

 .میبشناس یراحت نیخودمان را به هم میاست که بتوان قولی به ما نداده
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 شتریب یصفحه پخش شده است، اما وقت یجوهر رو یها در نگاه اول انگار لکه د؟ینیب یچه م. 7-5 ریتصو

 .شد دیمستتر خواه یا متوجه صحنه د،ینگاه کن
 

شدن  کیمانده است. شل یاز ابهام باق یا اجسام هنوز در پرده بیدق ییشناسا یچگونگ
نگتاه   یصتندل  کیت دارد کته بته    یبا زمتان  یچهره چه تفاوت کی دنیها به هنگام د نورون

  ست؟یچ یصندل یها یژگیو م؟یکن یم
که وسطش فرو رفتته استت هتم     ینرم ی مبلمان مدرن، به حجم قلنبه  یها در فروشگاه

استت کته    یزیچ یاست: صندل لهی. انگار آنچه مهم است کارکرد آن وسیصندل مییگو یم
گفتت   توان یداشته باشد. م یپشت کیو  هیکه چهار تا پا یزینه چ ،مینیبنش شیرو میتوان یم
چهتره چطتور؟    ی . دربارهردیگ یم یلمل نشستن را مترادف با مفهوم صندل یلصب ستمیس

 ی چهتره  هتا  ونیت لیم متان  یدر یول زنتدگ  که نیا رغم یلل م،ینیب یرا م یکس یچگونه وقت
 صیبالفاصله او را تشخ م،یا مان ضبط کرده ها را در حافظه از آن یاریو بس میا دهیمختلف د

  م؟یده یم
ها هستند. به  شناخت آن یبرا بُر انیم یو مشخصات  اجسام مانند راه ها یژگیاز و یبرخ

 دهیوکولته در وستطش کشت    کج یکه خط مینیب یم یا رهیدا الف 9-5 رییور مثال، در تصو
   9-5 ریدر تصتو  ب،یت ترت نیخوک است. به هم پشت مینیب یآنچه ما م یشده است، ول
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با اضافه کردن چنتد ختط    یشده است، ول دهیکش یدخطوط لمو یسو چهار حلقه در دو
 نیت که در حال باال رفتن از درخت است. ا شوند یم یچنگال خرس هیها شب حلقه نیکوتاه ا
 یبترا  یوجتود دارد کته مثتل برچستب     یخاصت  ی ساده یها یژگیو دهد ینشان م ریتصاو
 یهمچنان به قوت خود بتاق  یسؤال اساس نیا ی. ولکند یلمل م تر دهیچیپاجسام  ییشناسا

ختط   کیت . چگونته  شتوند  یمت  ییچگونه استخراج و شناستا  ها یژگیو نیاست که خود ا
آن خط کتج  الف  9-5 ریو چرا در تصو م؟یده یم صیگونه که هست تشخ وکوله را آن کج

 گتر یاگر خارج از آن باشتد، د  باشد حتما  دم خوک است و رهیدا کیداخل  یو کوله وقت
اجستام را برجستته    صیتشتخ  یمحتور  ی ها مستئله  سؤال گونه نیا. ستیدر کار ن یخوک
 یهتا  یژگت یو نیبت  ی اجستام رابطته   صیتشخ یما چگونه برا یینایب ستمیس یعنی: کنند یم

  محدود است. اریبس ندیفرا نیهنوز شناختمان از ا کند؟ یم نییمختلف را تع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خر  کی.   ؛ خوک پشت. الف. 9-5 ریتصو
  

 ی چهتره  کیت التف   1-5 ریتر است. در تصتو  ها برجسته چهره صیمسئله در تشخ نیا
 ،ینت ینشتان دادن ب  یبترا  ییبه تنها یو لمود ینشان داده شده است. خطوط افق یکارتون

 ها وجود داشتته باشتد.   آن نیب یدرست ی که رابطه است، مشروط بر آن یچشم و دهان کاف
را دارد، التف   1-5 ریتصتو  یهتا  یژگیهم همان و مینیب یم   1-5 ریکه در تصو یا چهره

 دمانِیچ بیند، مگر پیکاسو. ای در آن نمی کس چهره هیچاست؛  ختهیفقط خطوط آن به هم ر
  مهم است. اریدرست بس
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 ریخته ی در هم چهره . ؛ ی کارتونی چهرهالف.  1-5 تصویر
 

 از 9کاستلین  استتیون  ی گفتته  به بنا. است تر پیچیده هم این از مسئله حتم یور به ولی
 نستبتا   جایگتاه  در دهتان  هتا،  چشم بینی، مثله چهره اجزای بین ی رابطه هاروارد، دانشگاه
 دیگر ولی االغ؛ یا خوک نه است، انسان ی چهره بینیم می آنچه فهماند می ما به فقط( درست
 کترد  دیگری کار باید مختلف، های چهره تشخیص برای. است کسی چه ی چهره گوید نمی
 گرفتن میانگین با مغز انگار. است چهره اجزای نسبی  های اندازه و فواصل گیری اندازه آن و
 همتین  به. است کرده خلب انسان ی چهره برای لمومی الگویی دیده که ای چهره هزاران از

 مقایسته  داریتم  ذهن در که الگویی با را آن شویم، می روبرو جدید ای چهره با وقتی جهت
 کسر جدید ی چهره از را میانگین ی چهره خود محاسبات در مغز های نورون یعنی- کنیم می
 قالتب  میتانگین،  ی چهتره  بتا  جدیتد  ی چهره اجزای تفاوت  میزان ترتیب، این به کنند؛ می

 . شود می جدید ی چهره برای مشخصی
 و قلمبته  بینتی  دارای هتا،  چهتره  میتانگین  با ایسهمق در نیکسون، ریچارد مثال، یور به
 را او کاریکتاتور  هتا  تفتاوت  ایتن  در کردن غلو با توان می واقع در. است پرپشت ابروانی
 آینتده  در که کنم می ترکید. شود خودش به شبیه لکسش از بیشتر حتی که یوری به کشید،
  .است مرتبط هنر از خاصی انواع با مسئله این که گفت خواهم
 نکند خاممان «رابطه» و «الگو» ،«کردن غلو» مثل هایی واژه که باشد حواسمان باید البته

 بتر  سرپوشی ها واژه این واقع در. ایم کرده ادا را مطلب حب کافی ی اندازه به کنیم فکر که
. دهنتد  متی  انجام را لملیات این چگونه مغز ها در نورون دانیم نمی ما. ماست ناآگاهی لمب
 ایتن  ی دربتاره  آتتی  هتای  پژوهش برای مناسبی شروع تواند می ام ریخته من که ییرح اما

 . باشد ها پرسش

                                                           
1 Steven Kosslyn  
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 لتو   در هایی نورون الصا  و مغز دانشمندان پیش، سال بیست از بیش مثال، یور به
 بته  میمتون  وقتتی  دهد؛ می نشان واکنش چهره به نسبت که کردند کشف میمون گیجگاهی
 النتا کته   یتا  محتل استت،   قلدر جو که ی چهره مثل- کند یم نگاه خاصی آشنای ی چهره

 ستال  در کته  ای لته مقا در. شتود  می شلیک ها نورون از گروه یک -هاست میمون سوگولی
 دیتدن  بتا  احتماال  ها نورون گونه این که بود آن ام بینی پیش کردم، منتشر هنر ی درباره 9119

 کته  استت  جالتب . شوند می شلیک یاصل ی چهره دیدن از بیش آشنا های چهره کاریکاتور
 انجتام  هتاروارد  دانشتگاه  در کته  دقیقی های آزمایش از ای سلسله در اکنون بینی پیش این
 کنتد  متی  کمتک  ما به که جاست این در ها آزمایش گونه این اهمیت. است  شده تریید گرفته
 نتوع  ی بتاره در آزمتایش  قابل های مدل به را هنر و بینایی ی درباره نظری کامال  های حد 
  .کنیم تبدیل بینایی لملکرد

 هایی زنی گمانه فقط ام گفته جا این تا من آنچه و است دشواری ی مسئله اجسام تشخیص
 نتدارد،  معنتایی  ختود  خودی به «تشخیص» ی واژه. است بوده فرایند این مراحل ی درباره
 داریتم  حافظه در نچهآ اسا  بر چگونه ها چهره و اشیاء که دهیم توضیح بتوانیم که آن مگر
 بترانگیختن  و هتا  نتورون  در معنتا  کُتدگزاریِ  چگتونگی . شتوند  می معنا برانگیختن بالث

 و هنر ادراک، حافظه، ی مطالعه در الصا  للوم که است چیزی اجسام، معنایی پیوندهای
  .است آن دنبال به سخت آگاهی
 هتای  بختش  همه این لالی یها نخستی ما مغزِ چرا دانیم نمی هنوز ما که کنم ترکید باید
 هتای  جنبته  بته  ها بخش این از کدام هر رسد می نظر به ولی دارد، بینایی به مربوط مختلف
 اختصتاص  -غیتره  و چهره تشخیصِ اَشکال، حرکت، رنگ، دیدنِ مانند- بینایی از خاصی
 ایندفر که است متفاوت قدر آن ها جنبه این از کدام هر برای محاسبه استراتژی شاید. دارند
  .است آورده وجود به ای جداگانه نورونی مدارهای کدام هر برای تکامل
 بختش  ایتن . استت ( MTه 9گیجگتاه  میتانی  بخش مورد این در خو  خیلی مثال یک
 کتار  ظتاهرا   و دارد وجتود  کتره  نیم دو هر در که است مخ قشر بافت از کوچک ای ناحیه
 اینگریتد  را او که خانمی زوریخ، در 9170 ی دهه اواخر در. است حرکت دیدن اش اصلی
 ستر  یترف  دو در اش میتانی  گیجگاه بخش که یوری به شد، مغزی ی سکته دچار نامم می

 بتود؛  معمتولی  متوارد  بیشتتر  در اینگرید بینایی توان. ماند سالم مغز باقی ولی دید، آسیب
 حرکت دیدنِ او مشکل ولی. بدهد تشخیص را مردم و اشیاء و بخواند روزنامه توانست می
 نظترش  بته  آن از ای بریتده بریتده   تصتاویر  دید، می حرکت حال در را ماشینی وقتی. بود

                                                           
1 middle temporal area  



 85  \  فصل دوم: دیدن و فهمیدن  

 

 را ماشتین  پتالک  توانستت  متی  او. دیتد  می زن چشمک نورِ زیر را تصویر انگار رسید، می
. بدهتد  تشتخیص  توانستت  نمی را حرکت تداوم ولی بدهد، تشخیص را آن رنگ بخواند،
 وقتتی . دهتد  تشخیص را ها ماشین سرلت توانست نمی چون شود، رد خیابان از ترسید می
 زمانی چه دانست نمی. آمد می یخ قندیل مثل نظرش به آ  جریان ریخت، می لیوان در آ 
 بته  و داد نمی تشخیص را لیوان در آ  رفتن باال سرلت چون کند قطع را آ  ریختن باید
 ماننتد  متردم  بتا  رو دَر رو صتحبت   او بترای . شتد  می سرریز همیشه لیوان آ ِ دلیل همین
 آور لذا  برایش زندگی. دید نمی را ها آن های لب حرکت چون بود، تلفن با کردن صحبت
 . بود شده

 بته  ربطی و است حرکت دیدنِ میانی گیجگاه بخش اصلی کار رسد می نظر به بنابراین
  .است هنظری این ی ترییدکننده که دارد وجود دیگر گواه  چهار. ندارد دیگر جوانب
 را میمتون  مغتز ( MTه میانی گیجگاه بخش های سلول تکتک  کار توان می که این اول
 شتکل  و رنگ به کاری ولی دهند، می نشان را اجسام حرکت جهت ها سلول این. کرد ابت
 .ندارند ها آن

 MT ی ناحیته  هتای  ستلول  از کوچکی ی مجموله میکروالکترود با توان می که این دوم
 تتوهم  میمتون  بته  و شتود  متی  ها سلول شدن شلیک بالث کار این. کرد کتحری را میمون
 جستمی  حرکت پی در میمون که دهیم می تشخیص جا آن از را این .دهد می دست حرکت
 .گرداند می یرف آن و یرف این را چشمش تخیلی
 گیجگتاه  بختش  هتای  ستلول  فعالیتت  داویلتب  افرادی روی بر توانیم می که این سوم
 انجتام  مشتغول  فرد وقتی. کنیم بررسیردی( ککار MRIه fMRI از استفاده با را شان میانی
 در کته  را مغتز  مغناییسی میدان fMRI از استفاده با کند، می نگاه چیزی به یا است کاری
 هتای  ستلول  آزمتایش  ایتن  در. کنیم می گیری اندازه آید می وجود به خون جریان تغییر اار

 نته  کنتد،  متی  نگتاه  متحرک جسمی به فرد که شوند می روشن زمانی میانی گیجگاه بخش
 . بیند می را چاپی های نوشته یا و رنگ یا اابت تصویری که وقتی
 9«تراجمجمته  مغناییستی  ی کننتده  تحریک» نام به ابزاری از استفاده با که این چهارم و
 کترد  حس بی را داویلب فرد مغز میانی گیجگاه بخش های سلول کوتاهی مدت به توان می
 افتراد  -!الختالب  جل- که بینیم می حالت این در. آورد وارد مغز به موقتی آسیبی واقع در و
 هتای  توانتایی  بتاقی  که آن حال شوند، می حرکتی کوری دچار اینگرید مانند حالت این در

 اصتلی  کتار  کته  ایتن  اابات برای دلیل و گواه همه این آوردن شاید. است سالم شان بینایی

                                                           
1 transcranial magnetic stimulator  



   که چگونه ما انسان شدیم ی این گو کاوشی در علوم اعصاب درباره مغز قصه/     86

 

 آوردن للتوم  در ولی باشد، زیادی نظرتان به است، حرکت دیدن مغز میانی گیجگاه بخش
  .ندارد ضرری هیچ خاص موضوع یک ی درباره مختلف شواهد

 بته  و شود می نامیده V4 که دارد وجود دیگری بخش مغز گیجگاهی لو  در همچنین،
 آستیب  ستر  یرف دو در مغز از قسمت این وقتی. است رنگ پردازش کارش رسد می نظر
 ستایر  ولتی . شتود  متی  ستفید  و ستیاه  هتای  فیلم شبیه و شده تهی رنگ از دنیا تمام یند،بب

 کنتد،  درک را حرکتت  تواند می بیمار. ماند می باقی نخورده دست کامال  بینایی هایی توانایی
 بررستی  بتا  تتوان  می هم جا این در. کند دیگر کارهای و بخواند دهد، تشخیص را ها چهره
 V4 داد نشان و آورد مختلفی شواهد مستقیم الکتریکیِ تحریک و fMRI ها، نورون تکتک 

  .است مغز «رنگ مرکز»
 و ستی  بته  تعدادشان که بینایی، به مربوط دیگر های بخش بیشترِ ها، نخستی در مترسفانه

 قترار  مغناییستی  تحریتک  یتا  و بترداری  لکتس  یا آسیب معرض در وقتی رسد، می اندی
 شتاید . دهنتد  نمتی  نشتان  وضتوح  به V4 و MT های بخش ندمان را خود لملکرد گیرند، می

 دیگتر  هتای  بخش یا و نیست تخصصی حد آن تا ها بخش این لملکرد که باشد این دلیلش
 شتاید هتم   ،(متانع  یتک  ایراف از آ  حرکت ماننده کنند می جبران تر راحت را ها آن کار

 ایتن  تمتام  ورای در صورت، هر در ولی. خیلی واضح نیست خاص لملکرد از ما تعریف
 در کته  دارد وجود ای ساده ی یافته سازمان الگوی کالبدشناختی، ی کننده گیج های پیچیدگی
 مستیرهای  در بینتایی  ایاللات جریان تقسیم الگو این. کند می کمک ما به بینایی ی مطالعه
  (.90-5 تصویره است  (جداگانه تقریبا  یاه جداگانه موازی
 متخ  قشتر  وارد جا آن از بینایی ایاللات که پردازیم می یریمس دو بررسی به جا این در
 باستتانی  قسمت توسط شده، شروع چشم ی شبکیه از که قدیمی اصطالح به مسیرِ. شود می
 بته  5بالشتتک  ی هسته یریب از سپس و شود می مخابره 9فوقانی برجستگی نام به میانی مغز
 (. 90-5 تصویره رود می ای آهیانه لو 

 نه هستند، کجا اجسام که این یعنی: شود می بینایی مکانی ابعاد به مربوط طفق مسیر این
 اجستام  به نسبت را خود موقعیت تا کند می کمک ما به قدیمی مسیر این. هستند چه که این

 همستر مغز در بینایی مسیر این به اگر. کنیم دنبال را ها آن حرکت سر، و چشم با و بسنجیم
 دهتد  می تشخیص و بیند می را چیزهایی فقط و شود می تونلی اییبین دچار برسانیم، آسیب
  .باشد داشته قرار دماغش مقابل در درست که

                                                           
1 superior colliculus  

2 pulvinar  
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 نامیده قدیمی مسیر کهه مسیر یک در. رسد می مغز به شبکیه از مسیر دو از بینایی ایاللات. 90-5 تصویر

 مسیر در. رسد می ای آهیانه لو  به نهایت در و شود می مخابره فوقانی برجستگی یریب از ایاللات( شود می
 بینایی قشر به( LGNه 9جانبی زانویی ی هسته یریب از ایاللات( شود می نامیده جدید مسیر کهه دیگر

 .شود می تقسیم «چه» و «چگونه» ی شاخه دو به جا آن از و رود می
 

 ماهرانه تحلیل و تجزیه کانام است، تر پیشرفته ها نخستی و ها انسان در که جدید، مسیر
 کته  ،V1 بته  شتبکیه  از مسیر این. کند می فراهم را پیچیده های صحنه و اجسام تشخیص و

 شتود؛  می تقسیم شاخه دو به جا آن از و رود می است، مغز بینایی بخش ترین بزرگ و اولین
. استت  «چته » مسیر که دوم ی شاخه و شود می نامیده «چگونه» مسیر اغلب که اول ی شاخه
 میتان  ی رابطته  بتا  مترتبط  تتوان  می( نامند می هم «کجا» مسیر گاهی کهه را «چگونه» مسیر
 اجستام  درون هتای  ویژگتی  ی رابطته  بته  «چه» مسیر که حالی در دانست، مکان در اجسام
 کند، می جلوه یکسان حدی تا قدیمی مسیر با «چگونه» مسیر لملکرد بنابراین. دارد ارتباط

 شتود،  متی  ارزیتابی  آن در جسم مکانی موقعیت از تری پیچیده های جنبه که تفاوت این با
 صحنه کلیِ مکانیِ موقعیت کنیم، درک را جسم گرفتن قرار محل فقط که این جای به یعنی
. دارد حرکتی سیستم با قوی ای رابطه و رود می ای آهیانه لو  به «چگونه» مسیر. بینیم می را

 رویتم  می ور آن و ور این اتاق در وقتی دهیم، می جاخالی ای شده پرتا  جسمِ برابر در وقتی

                                                           
1 lateral geniculate nucleus  
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 زمین روی که درختی ی شاخه روی از احتیاط با وقتی کنیم، برخورد چیزی با که این بدون
 را چیتزی  تتا  کنتیم  متی  دراز را دستمان وقتی یا شویم و می رد ای چاله روی از یا و افتاده
. آیتد  متی  کمکمتان  به که است «چگونه» بیناییِ مسیر بگیریم، را ای ضربه جلوی یا برداریم
 خلبتان  کمتک  یتک  یا روبات مثل شود، می انجام خودکار و ناآگاهانه محاسبات این اغلب
  .است بلد را کارش خودش دستور به نیاز بدون که کوکی
 9کتوربینی  انگیز شگفت    ی پدیده ی درباره توضیحی باید «چه» مسیر به پرداختن از پیش
. شتد  کشتف  آکستفورد  در  5ویزکترانتس  لَتری  توسط 9170 ی دهه    در لارضه نای. بدهم
 بود، شده مغزش چپ سمت بینایی قشر ی ناحیه در شدیدی آسیب دچار گ ی نام به بیماری
در  کته  رستید  متی  نظر به ابتدا. است« چگونه» و «چه» مسیر دو هر شروع ی نقطه که جایی
 . است شده یناناب کامال  اش بینایی میدان راست سمت

 ی نقطته  انگشتت  بتا  خواست او از بیمار بینایی سالم بخش ی معاینه هنگام ویزکرانتس
 داشت اصرار گ ی. کند لمس دارد قرار اش بینایی میدان راست سمت بود گفته که را نوری
 هتر  در خواستت  او از ویزکترانتس  ولتی  استت،  فایده بی و ببیند را نقطه آن تواند نمی که

 انگشتت  نقطته  همتان  روی درستت  گ ی که دید تعجب با و بکند را ودشخ سعی صورت
 درستت  کتامال   اش اشاره فهمید که این از است، زده حد  فقط بود گفته که گ ی. گذاشت
 درستت   ی اشتاره  که داد نشان بعدی متعدد های آزمایش ی نتیجه ولی. شد زده شگفت بوده
 آزمتایش . است نبوده تصادفی داشت قرار شا بینایی کور میدان در که نوری ی نقطه به گ ی
 دیدن از که این بدون داد، می قرار نور ی نقطه روی درست را انگشتش گ ی آزمایش، از پس
 این از را «کور بینایی» نام ویزکرانتس. باشد داشته آگاهی شکلشان یا و نور های نقطه محل
 . کند ترکید نآ برانگیز شبهه ذات بر تا کرد انتخا  لارضه این برای جهت
 ایتن  تتوانیم  متی  چگونته  نباشد، میان در[ ششم حس یا فراحسی ادراک] ESP پای اگر
 کته  کنتد  درک را چیتزی  مکانی موقعیت تواند می چگونه انسان دهیم؟ توضیح را لارضه
 در جدید و قدیمی بینایی مسیرهای بین کالبدشناختی تفاوت در باید را پاسخ ؟شبیند نمی
 ولتی  بود، دیده آسیب گ ی مغز در گذرد می V1 از که جدید بینایی سیرم. کرد جستجو مغز
 لتو   بته  راحتتی  بته  نور ی نقطه مکانیِ موقعیت ی درباره ایاللات. بود سالم قدیمی مسیر
 نتور  ی نقطته  ستوی  بته  را گ ی انگشت خود ی نوبه به هم آن که شد می ارسال او ای آهیانه
 های پرسش ولی است، پریرفدار و دقیب اگرچه ی،کوربین برای توضیح این .کرد می هدایت

                                                           
1 blindsight  

2 Larry Weizkrantz  
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 جدید بینایی مسیر فقط که است معنی این به چیزی چنین آیا کشد: می پیش را دیگری مهم
 افتتاده  گتی  برای که اتفاقی مثل شود، گرفته جدید مسیر جلوی وقتی است؟ آگاهی دارای
 ی پیچیتده  پتردازش  به ظاهرا  قدیمی مسیر دیگر یرف از. رود می بین از بینایی آگاهیِ بود،

 کته  ایتن  بتدون  کنتد،  می راهنمایی هدف سوی به را دست و دهد می ادامه مشابه ایاللات
 . باشد آن در آگاهی از نشانی

 چترا . کتردم  تشتبیه  کوکی آدم و روبات به را کهن مسیر که است دلیل همین به دقیقا 
 مشتابهی  هتای  نتورون  از کته  هستند موازی های شاخه مسیر، دو این باالخره است؟ چنین
 است؟  مرتبط شیاروه آگاهیِ با ها آن از یکی فقط چرا پس اند؛ شده تشکیل
 مطترح  خواننده توجه جلب برای جا این در را شیاروه آگاهیِ موضوع اگرچه چرا؟ واقعا 
  .آخر فصل برای گذاریم می را آن به پرداختن که است مهمی موضوع قدر آن ولی کردم،

 کته  معنایی و اجسام تشخیص. پردازیم می «چه» ی شاخه یا دوم مسیر بررسی به اکنون
 تصتویر ه 9مخرویی شکنج به V1 از مسیر این. گیرد می صورت مسیر این در دارند ما برای
 ی ناحیه که باشید داشته توجه. رود گیجگاهی می لو  های قسمت سایر به جا آن از و( 4-3

 حترف  بین تفاوت که جاست این در. دهد می انجام را اجسام کلی بندی یبقه فقط مخرویی
 کتدام  هتیچ  اهمیتت  نظتر  از ولتی  شود، می مشخص جِین و جو و اره، و لقا   ، و الف
 کته  هاست کن جمع پروانه یا ها کن جمع صدف شبیه آن نقش. ندارد برتری دیگری به نسبت
 کتدام  هتر  برای و دهند می قرار کلی و مجزا های بندی یبقه در را چیز یک از نمونه صدها
 ق تیه  این به اهمیتی اصال  یا وه بدانند ها آن ی درباره چیزی که این بدون گزینند، برمی نامی
 معنایی های جنبه از برخی زیرا نیست؛ کامل ولی است، درست تقریبا  توضیح این(. هبدهند
  .(ودش می داده بازخورد مخرویی ی ناحیه به مغز تر لالی مرکزهای از احتماال 
 لتو   هتای  بخش سایر به و گذرد می مخرویی ی ناحیه از دوم مسیر که یور همان ولی
 از روشتنی  ستایه  بلکته  شتود،  متی  زنتده  ما ذهن در اجسام نام تنها نه رسد، می گیجگاهی
 متا . آیتد  متی  یادمان به مفهومشان و معنا کلی یور به و ها آن ی درباره واقعیات و خایرات
 بلکته  دهیم، می تشخیص است «جو» نامش که دلیل این به فقط نه را جو دوستمان ی قیافه
 هتای  شتوخی  استت،  جِتین  شتوهر  او که این مثال : آوریم می یاد به او ی درباره را چیز همه

 . کند می بازی ما بولینگ تیم در و دارد حساسیت گربه به کند، می غریبی و لجیب
 نظتر  بته  ولی شود، می گیجگاهی لو  ایه فعالیت اقسام و انواع شامل معنایابی فرایند

 ی ناحیته  شتامل  که باشد داشته قرار «گلوگاه» چند در فقط ها فعالیت این مرکز که رسد می

                                                           
1 fusiform gyrus  
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 هتای مختتص   توانتایی  درگیر اساسا  که است (IPLه زیرین ای آهیانه لو  و ورنیکه زبانی
 ایتن  در معنا که این محض به. است ریاضیات و نوشتن خواندن، اجسام، نامیدن مثل انسان
 گیجگتاهی  لتو   نتوک  در کته  شود می مخابره بادامه به ایاللات آمد، دست به ها گلوگاه
 برانگیختته  بینتیم  می که( افرادی یا وه اجسامی به نسبت ما احسا  جا آن در و دارد جای
 کته  هستت  هتم  دیگتری  مستیر  رسد می نظر به [3] دوم و اول مسیرهای بر لالوه .شود می
 را آن من و دارد اجسام به نسبت احساسی واکنش دادن نشان برای بیشتری تابیباز ی جنبه
 را ستوم  مستیر  نامیتدیم،  «چه» و «چگونه» را دوم و اول مسیرهای اگر. نامم می سوم مسیر
 ماننتد  زیستی ی برجسته های محرک مسیر این در. بگیریم نظر در «چی که خو » توانیم می

 از( دست و سر حرکات و رفتن راه یرز مثله تهییجی حرکات و چهره حاالت غذا، چشم،
( STSه 9زبترین  گیجگتاهی  شتکنج  نتام  به گیجگاهی لو  در ای ناحیه و مخرویی شکنج

 . [5] روند می بادامه به مستقیم و گذرند می
 آن تمتام  و- اجستام  لتالی  ادراک بته  مربتوط  بختش  ستوم  مستیر  دیگتر،  لبارت به
 بادامته  به مستقیم و زند می دور را -آمده دست به 5 سیرم در که را معنایی های روشن سایه
 در بر میان راه  این احتماال . است 5لیمبیک سیستم و مغز احساسی مرکز ی دروازه که رود می

 استت  ذاتی یا که است، گرفته شکل مهم شرایط به نسبت سریع واکنش برای تکامل فرایند
  .اکتسابی یا

مغتز ارزش   کیت مبیل ستتم یس یها سازه گریشده و د ضبطبادامه با استفاده از خایرات  
دوست استت،   دینیب یکه م یزیچ ایآ که نیمثال  ا کند؛ یم یابیارز مینیب یآنچه را م یاحساس

استت؟ اگتر    یتت یاهم یب زیاصال  چ ایخطر؟  ایجفت؟ غذاست، آ  است،  ایدشمن است، 
ختش   کته در بتاد ختش    یدرخت ایتخته چو ، کُرک لبا ،  کی مانند-نباشد  یمهم زیچ
اگر مهم باشتد،   یکرد. ول مینخواه یو توجه مینسبت به آن ندار یاحسا  خاص -کند یم

 . میکن یاحسا  م یزیفورا  چ
 ریهتصتو  شوند یم زیسرر پوتاالمو یبادامه به ه یها امیباشد، پ دیاحسا  شد نیاگر ا

را فعتال   یدکتار لصتب  خو ستمیبلکه س شود، یترشح هورمون م لثمقدمه( که نه تنها با 4
ختوردن،   توانتد  یواکتنش مت   نیت حتال ا  م؛یواکنش مناسب آماده شو یتا ما برا سازد یم

 نیت حفتظ کتردن ا   یبترا  یپزشک انیاظهار لشب باشد هدانشجو ایفرار کردن، و  دن،یجنگ
خودکتار   یهتا  واکتنش  نی(. ا4چسبانند یحرف اول کلمات را به هم م ه،یچهار احسا  پا

                                                           
1 superior temporal sulcus  

2 limbic system  

، feeding ،fightingی انگلیسی است:  گویند که حروف اول چهار واژه می Fدر زبان انگلیسی در اصطالح به آن چهار    3

fleeing  وfornicating - .م 
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 شیوجود دارد، مثل افزا دیاست که در احساسات شد یکیولوژیزیف یها تمام نشانه یدارا
 یشتان یپ یهتا  ها به لو  و لرق کردن. بادامه در انسان یو سطح عیضربان قلب، تنفس سر

نه   جهت انسان نی. به همکند یتر م را داغ یا هیهم وصل است که آتش آن چهار احسا  پا
 اط،یت چون نختوت، غترور، احت   یکه لوایفبل کند، یتنها احسا  خشم، شهوت و تر  م

  .شود یم ختهیدر او برانگ زین یو بزرگوار نیتحس
 ای. آمیاشاره کرد اش یمغز ی فصل به سکته نیا یکه در ابتدا یماریبه جان، ب میبرگرد

 یینتا یب ستتم یکه از یرز کتار س  یاتیاز لوارض او را بر اسا  کل یکم برخ دست توان یم
 نبود.  نای؟ جان قطعا  نابداد حیتوض میکرد انیب

کنتد،   یپُل نقاشت  سنت یسایکل رِیتصو یاز رو یبه خوب توانست یاو م باشد ادتانیاگر 
مغز  نیجان سالم بود، بنابرا یینایپردازش ب ی. مراحل مقدماتکشد یبداند چه م که نیبدون ا
 صیتشتخ هتا را   آن نیبت  ی رابطه یکند و حت ییها را شناسا خطوط و شکل توانست یاو م

 مانه نیقطع شده بود و ا ،یشکنج مخروی یعنی، «چه» ریدر مس یدهد. اما اتصال مهم بعد
احسا   ختنیو برانگ یادآوری ص،یدر آن به تشخ تواند یم یینایاست که ایاللات ب ییجا

 کمک کند. 
 نتد، یب یمت  متار یکه ب یمعن نیبه ا د؛ینام 9«یشیپر ادراک»اختالل را  نیا دیفرو گموندیز
جان، کته   ایآ مینیو بب میکن شیآزما میتوانست یاگر م شد ی. هجالب مدهد ینم صیتشخ یول

درنتده   رِیدر برابتر شت   توانستت  یم ایو بز قائل شود، آ ریش انیم یآگاهانه تفاوت نبودقادر 
 یشیآزما نیمترسفانه پژوهشگران چن ینه. ول ایاز خود نشان دهد  یمناسب یواکنش احساس
  سوم باشد.( ریدخالت مس یبه معن توانست یم یشیآزما نیمثبت چن ی جهیانجام ندادند. نت

و در اتتاق   ردیت را بگ یزی، دستش را دراز کند و چ«ندیبب» توانست یجان م که نیا لیدل
 بود.  دهیند یبیدر مغز او آس «چگونه» ریبود که مس نیراه برود، ا یزیبدون برخورد با چ

که تتوان ادراک   کرد یبه ذهنش هم خطور نم د،ید یاو را در حال راه رفتن م یاگر کس
 توانستت  یمت  مترخص شتد   مارستانیکه از ب یباشد، زمان ادتانی گر. اباشدآشفته  نیاو چن
 بکشد.  رونیب نیاز زم شهیرا با ر اهانیهر  کند و گ یباغبان یچیرا با ق ها نیپرچ
 صیرا تشتخ  هتا  نیها و ماش نداشت، چهره یفرق شیگل و للف هرز برا حال نیباا یول
. حال با توجه به شترح ستاختمان   کرد یمسس ساالد و خامه را درک ن نیو فرق ب داد ینم
را کته در   یبت یو غر بیت لوارض لج لیدل توان یم گوناگون آن یرهایو مس یینایب ستمیس

 نداشت. یجان مشکل یگفت ادراک مکان توان یالبته نم داد. حیابتدا نامفهوم بود توض

                                                           
1 agnosia  
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بتود،   زیم یرو ءیتنها ش یفنجان قهوه را، وقت توانست یاشد گفتم که او مب ادتانیاگر 
از  یکت ی دهتد  یامتر نشتان مت    نیت . اشد یم جیشلوغ بود کامال  گ زیم یاگر رو یول بردارد
 بود.  دهید بیدر او آس نامند، یم 9یبند که پژوهشگران آن را بخش ،یینایب یندهایفرا

منظره به هم تعلب دارنتد و جستم    کی یها کهکدام ت که نیا صیتشخ یعنی یبند بخش
است. به یور  «چه» ریجسم در مس صیتشخ شرط شیپ این کار. دهند یم لیرا تشک یواحد
شما به یور خودکتار   یینایادراک ب دینیبب یرا در دو یرف درخت یگاو دماگر سر و  مثال
 . کند یر مرا پ نشده دهید یها ذهن شما بدون شک قسمت- ندیب یگاو کامل را م کی

 تواننتد  یمت  یآسان نیچگونه به ا یینایب یها در مراحل مقدمات نورون میدان یما واقعا  نم
 ستتم یدر س ندیفرا نیاز ا ییها جنبهدر مورد جان اجزاء را برقرار کنند. احتماال   نیارتباط ب

  بود. دهید بیآس اش یینایب
، V4همتان   ایت گ مغز او، رن صیکه قسمت تشخ داد یجان نشان م یلالوه، کوررنگ به

از مغتز قترار دارد کته     یدر همان بخشت  V4است، چون  یهیبد نیبود. البته ا دهید بیآس
 یاصتل  یهتا  از نشتانه  ی. بع ت یشکنج مخرویت  یعنی رد،یگ یها صورت م چهره صیتشخ
 اش یینتا یب یاز لملکردهتا  یبته برخت   بیآسبر اسا   یتا حدود توان یجان را م یماریب

ظاهر شد کته   یلوارض او زمان نیزتریانگ از شگفت یکیآن را.  ی همهنه  یداد، ول حیتوض
 از حفظ بِک شد.   ی راگُلاز او خواستند 

گل سترخ،   یها نام نانیو در کمال ایم دیاست که او کش ییها گل ینقاش 99-5 ریتصو
 یهتشبا چیه یاند، ول شده دهیها خو  کش که گل دی. توجه کندها نها الله و سوسن را بر آن

و  دانسته یگل را م یمفهوم کل رسد یندارند! به نظر م میشناس یکه ما م یا یواقع یها با گل
 هیشتب  شتتر یکته ب  دهیکش ییها است، گل آورده ینم ادیبه  یگل واقع ریاز تصو یزیچون چ
  .ینیبودند تا زم یخیمر یها گل
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که متوجه باشد، با سر  گُل بکشد او بدون آن تا ستند چنداز جان خوا یوقت «ی.خیمر یها گل». 99-5 ریتصو

 .دیکش یهم کردن آنچه در ذهن داشت، چند گل کلّ
 

لمتر بته    انیت چند سال پس از بازگشت جان به خانه، همسرش فوت کرد و او را تا پا
کتا  فوت کرد.( در یول  نیاز انتشار ا شیمنتقل کردند. هاو سه سال پ یبخش توان ی خانه
شتده بتود    دهیچ یدر آن یور زیکوچک که همه چ یجا بود، توانست در اتاق که آن یمدت

یتور کته    را بگذرانتد. شتوربختانه آن   یا آستوده  یدگباشد، زنت  صیقابل تشخ شیکه برا
 بار کی یکجاست؛ حت دانست ینم گرید شد یاز اتاقش خارج م یپزشکش به من گفت، وقت

 یادیت و شهامت ز یبردبار ها، نیا ی رغم همه به یگم شد. ول یبخش توان ی خانه اطیدر ح
جتان   یمتار یب یهتا  اگرچه نشانه را حفظ کرد. اش هیلمر روح انیاز خود نشان داد و تا پا

 یآشتنا شتدم کته لوارضت     دیت ویبته نتام د   یماریبا ب شیپ یچند یبود، ول بیلج یلیخ
 یاکنش احساسها نبود، بلکه توان و و چهره اءیاش صیداشت. مشکل او تشخ زتریانگ شگفت

کته آن را   ییهتا  نتد یمرحله در سلستله فرا  نیآخر یعنیها نداشت؛  مناسب را نسبت به آن
 تیوضتع  ی درباره اشباح درون مغزبه نام  ام یدر او مرده بود. در کتا  قبل مینام یم کادرا
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 یکت یکه بالث شد دو هفته به کُما بترود   یا یقبل از تصادف رانندگ دیویاو نوشته بودم. د
. افتیبهبود  عیسر یلیشاگردان من بود. پس از خارج شدن از کما در لرض چند ماه خ از

. دیت فهم یم گفتند یرا که به او م چیزهاییو آگاه بود و  کرد و هوشیار کار می خو  ذهنش
خو  حرف بزنتد و   توانست یکرده بود، م دایدر تلفظ کلمات اشکال پ یکه کم به رغم آن

بتا   یولت  ؛نداشتت  یها مشکل و چهره اءیاش صیف جان، در تشخو بخواند. بر خال سدیبنو
 گفتت  یمت  دیت د یشده بود. هر وقت که مادرش را مت  یتوهم اساس کیدچار  ها نیا ی همه
استت کته وانمتود     یادیّشت  ستت؛ یمادرم ن یمادرم است، ول هیخانم درست شب نیدکتر ا»
  «مادرم است. کند یم

 یتور  نیت ا کتس  چینسبت به ه گرید ی، ولتوهم را نسبت به پدرش هم داشت نیاو هم
آن را مطرح  بار نیکه اول یبود که امروز، به مناسبت نام پزشک یا دچار لارضه دیوینبود. د

 دمیت د یبود که م یماریب نیاول دیوید  .شود یم دهینام 9گرا  توهم( کاپ ایکرد، نشانگان ه
ن در یول زمان آموخته بودم داد. چو رییتغ نیقیداشت و نظرم را از شک به  یاختالل نیچن

 یگتاه  یول اند، یواقع شترشانیالتماد نکنم. گرچه ب یلیخ بیو غر بیلج یها به نشانگان
 ستین یزیچ میشو یمتوجه م میخوان یشان م درباره یکه وقت زنند یحرف م ییها از نشانگان

 بتا  کننتد  یمت  یپزشتکان کته ستع    متخصصان مغز و الصتا  و روان  یها ییگو هودهیجز ب
به شهرت  شبه کی شناخته شدن به لنوان کاشف آن ایبه اسم خود، و  یا یماریب یگذار نام

 یزیت استت. چته چ   یگرا  واقعت  مرا قانع کرد که نشانگان کاپ دیوید دنید یول برسند.
کته هنتوز در    یریاز تفاست  یکت یشتود؟   یبت یو غر بیتوهم لج نیممکن است بالث چن

 نیاستت کته چنت    دیت فرو ی هیت بتر نظر  یمتک شود یم افتی یشناس روان یمیقد یها کتا 
 دیکشتش شتد   یدر زمان نتوزاد  گریمردان د ی هم مانند همه دیوید دی: شادهد یم حیتوض
 .ندیگو یم 5پیاود ی که به آن لقده یزینسبت به مادرش داشته است، چ یجنس

 گونته  نیت ا جیتتدر  او غالتب شتده و بته    یبا رشد کودک، قشر مخ بر احساسات بتدو 
که  یا یمغز ی ضربه دیشا ی. ولکند یم یت ممنوله را نسبت به مادر سرکو  و نهاحساسا
 و در هو موانع بروز آن احساستات را برداشتت   هزد بیوارد شد به قشر مخ او آس دیویبه د
ناگهان و  د،یوی. ده باشدآگاهش ظاهر شد ریاو دوباره در ضم یجنس ی لوایف خفته جهینت

 هیت توج»دارد. لتذا تنهتا راه    یجنس شینسبت به مادرش گراکه  افتیدر ،یلیدل چیبدون ه
 نیت . لذا تتوهم از ا ستیمادرش ن واقعا است که تصور کند او  نیا یا مسئله نیچن «یلقالن

   .شود ینقطه آغاز م
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بعتد   یکوتتاه  ی مرا قانع نکرد. در فاصله گاه چیه یخالقانه است، ول اریبس حیتوض نیا
توهم را نسبت بته   نیآشنا شدم که او هم هم ویبه نام ا ست یگرید ماریبا ب دیوید ی نهیاز معا

. فقتط  ستین یف یف یاست، ول یف یف هیسگ درست شب نیا» گفت یسگ  پود لَش داشت! م
 کرد؟ هیرا توج هیق  نیا دیفرو ی هیبر اسا  نظر توان یم ونهحال چگ «است. هشیشب

 وانتات ینسبت به ح یپنهان یالتیاناخودآگاه تمام مردان تم ریدر ضم مییبگو که نیمگر ا
مستئله،   نیدرست  ا حیتوض .هم بیاوریممسئله را سر و ته  یمزخرفات نیوجود دارد و با چن

 شته یهم دیت هاز ق تا ختود  فرو   شتود  یاست که بر اسا  ساختمان مغز داده مت  یحیتوض
  .(«است کننده نییتع یکالبدشناس» گفت یم

ارستال   یابتتدا بته شتکنج مخرویت     یینتا یلات بایال م،ییور که قبال  اشاره کرد همان
 ی جته یو نت شوند یداده م صیها، ابتدا از هم تشخ که اجسام، از جمله چهره ییجا شود، یم

نشتان دادن   یبترا  یینتا یجتا ایاللتات ب   . در آنشود یسوم به بادامه مخابره م ریآن از مس
متن فکتر    افتتد؟  یمت  یچه اتفتاق  دیوی. در مغز دشود یم یابیمناسب ارز یِواکنش احساس

 STS بیرا از یر یسوم که شکنج مخروی ریمس یِلصب افیتصادف، ال ی جهیدر نت ،کنم یم
دوم سالم  ریو مس یهر دو ساختار مغز که یبود، درحال دهید بیآس کنند یبه بادامه متصل م

ا متادر ر  ی چهتره  توانتد  یدوم همفهوم و زبان( سالم است، او هنوز م ریجاکه مس بود. از آن
 ستمیس یجاکه بادامه و باق و از آن اوردیاو به خایر ب ی را درباره زیدهد و همه چ صیتشخ
احستا    یگتر یمانند هر انسان سالم د تواند یهنوز م دیویمغز سالم مانده است، د کیمبیل

 لیت دل نیادراک و احسا  در او قطع شده است، به هم نیب ارتباط یکند. ول ر یخنده و 
. بته  زانتد یانگ یمحبتت را برنمت   م،یت که انتظار دار مادر در او، چنان ی هچهر دنیاست که د
 . شود ینم ختهیبرانگ یاحساس یول دهد، یم صیتشخ ااو ر ی چهره گر،یلبارت د
 یهیکتردن تتوج   دایت ا مقابلته کنتد پ  معمّ نیبا ا تواند یم دیویکه مغز د یتنها راه دیشا

استت کته بته دروغ     یادیّو در واقع زن شاست که ا جهینت نیبه ا دنیرس بیلاقالنه از یر
باشتد،   یتراشت  لیت دل یبه نظر شما نول حیتوض نیا دی. شا[3]مادرش است  کند یوانمود م

 یمغز از هرگونه تناقض انزجتار دارد و گتاه   دید مییور که در فصل آخر خواه همان یول
  هاست. رفت از تناقض دور از ذهن تنها راه برون یها توهم
 تتوان  یاستت کته صتحت آن را مت     نیدر ا یدیما نسبت به نگرش فرو ی هینظر ازیامت
بتار   یما دارا یکه برا میکن ینگاه م یزیبه چ یوقت م،یدییور که قبال  د کرد. همان شیآزما

بدن را  پوتاالمو یبه ه امیبادامه با ارسال پ -مثال  ببر، معشوق و البته مادر-است  یاحساس
 ستت، ین زیت چ چیه ای زیهمه چ یبه معن «در رو ایبجنگ » واکنشِ نی. اکند یلمل م ی آماده
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 خیلتی  یتا  و متوستط  م،یت مال یلایف یها است. تجربه یمتفاوت اریدرجات بس یبلکه دارا
 بخشتی از . کنتد  یم دیرا هم تول دیشدخیلی و  متوسط م،یمال ی غیرارادیها واکنش دیشد
ت: بدن متا از جملته کتف      اسنامحسو اریلرق کردن بس ی دائم غیرارادیها واکنش نیا

تتر   خشتک  ایت تر  مریو  یلایف نیتسک ای یختگیبرانگ زانیبسته به م دستمان در هر لحظه
 یهتا  واکتنش  یمتتوان  یاست، چون مت  دیمف اریدانشمندان بس ی ماموضوع برا نیا .شود یم

ت کار دو الکترود را به پوس نیا ی. برایمکن یریگ تعرق اندازه زانیم دنیرا با سنج یاحساس
 یتا لحظه بته لحظته واکتنش گتالوان     کنند یسنج وصل م هماُ کیرا به  گرید یبدن و انتها
 یرا گتاه  GSR. هرنتد یآن انتدازه بگ  یکت یالکتر قاومتت م زانیم رییا با تغر (GSRه پوست

 ایت و  زیانگ شهوت یلکس یوقت نی.( بنابرانامند یم SCR ایپوست و  ییرسانا زانیواکنش م
پوستتتمان   یکت یمقاومتت الکتر  کنتد،  یبدنمان لرق م مینیب یرا مدلخراش  یجراحت ریتصو

 یوقتت  گتر، یرود. از یرف د ی مباال (GSRه پوست یواکنش گالوان زانیو م ابدی یکاهش م
ناآشتنا(   یا چهتره  ایت در  ی رهیاست همثتل دستتگ   یخنث یرا که کامال  از نظر لایف یزیچ
 یدیت کتاوانِ فرو  هاگرچه از نظر روان دکن ینم یرییتغ چیپوست ه یواکنش گالوان م،ینیب یم

  کند(. دیتول یادیز یواکنش گالوان دیدر هم با ی رهیدستگ
راه دور  یاحساست  یختگت یبرانگ زانیت ستنجش م  یدارد که برا یلیچه دل دیبپرس دیشا
چه  میها نپرس راحت از آن یلیچرا خ م؟یکن یریگ پوست را اندازه یو واکنش گالوان میبرو

 رستد  یآنچه بته ذهتن مت    انیو ب یواکنش لایف نیاست که ب نیا لشیلدارند؟ د یاحساس
 شتود  یمت  انیت آنچه ب نیایاللات وجود دارد. بنابرا ردازشاز پ یا دهیچیمتعدد و پ یها هیال

در خفتا   یاگر فرد مثال سانسورشده است.  یداستان ای کند یلبور م تیلقالن لتریاغلب از ف
ختود را   یلتایف  یختگیمرد  رقاصِ لخت برانگ ندیباز باشد، ممکن است هنگام د همجنس

 یبتر رو  یچون ما کنترل د،یتواند دروغ بگو یپوست بدن نم یانکار کند. اما واکنش گالوان
دستتگاه   ایت  وگرافیت است کته از آن در پول  کیولوژیزیاز لالئم ف یکی GSR. همیآن ندار
احساستات در   یقت یقبتروز ح  صیتشخ یبرا شیآزما نی.( اکنند یاستفاده م هم سنج دروغ
 ریت غ یحتت - یمعمتول  یهتا  انستان  ی که همته  دیآن مؤار است. باور کن نِیدروغ انیبرابر ب

  !دهند یاز خود نشان م یادیز اریبس GSRمادرشان  ریتصو دنیبا د -هم ها یهودی
 یخنثت  یائیاش ریتصو ی. وقتمیکرد یریگ را اندازه دیوید GSR استدالل نیبا توجه به ا

 ریهم تصتو  ی. وقتشد ینم دهید GSRدر  یرییتغ م،یداد یرا به او نشان م یدلو صن زیمثل م
برختورد   یلادریغ یزیبا چ جا نی. تا اشد ینم دهید یرییباز تغ د،ید یناآشنا را م یها چهره
 نشد.  دایپ GSRدر  یرییباز هم تغ م،یمادرش را نشان داد ریتصو یوقت یول ؛مینکرد
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 یختوب  بته  شیآزمتا  ی جته ی. نتدهد یرخ نم یان معمولانس کیدر  گاه چیه یزیچ نیچن
  ما بود. ی هینظر ی دکنندهییتر

فرض که قبتل   نیبا ا محل را یمثال  پستچ دیویدرست باشد، چرا د هینظر نیاگر ا یول
و بختش   یینتا یب نیقطع ارتباط بت  ری؟ باالخره تراداند نمی ادیش شناخته یرا م اواز تصادف 

 ایت فقط محدود به مادر شود. آ دینبا شد؛با کسانی یمادر و پستچ ی درباره دیمغز با یلایف
 م؟ینیهم بب گریلارضه را در موارد د نیآاار ا دینبا

در او  یاحساست  یا جرقته  یپستتچ  دنیت است که مغز او انتظار نتدارد بتا د   نیپاسخ ا
 یگتر ید یمعمتا  است. فرد غریبه کیفقط  یپستچ یول ،یزندگ یعنیشود. مادر  ختهیبرانگ
بتا او صتحبت    یاز اتاق مجتاور تلفنت   دیویمادر د یبود که وقت نیا میه با آن مواجه بودک
   .شد یمادرش نم یادیدچار توهم ش دیوید کرد، یم

  «. حالت چطور است؟یزنگ زد یسالم مادر، چه خو  کرد»: گفت یم
 دنیت بته هنگتام د   یچطتور فترد   دهد؟ یم حیموضوع را چگونه توض نیمن ا ی هینظر
از تتوهم   یخبتر  گتر ید کند یبا او صحبت م یتلفن یوقت یول شود، یچار توهم ممادرش د

که از مرکتز   یریامر وجود دارد. مس نیا یبرا یا و ساده بیدق حیتوض قت،یدر حق ست؟ین
 نیت جداگانه است. ا یریمس یاز لحاا ساختار رود ی( به بادامه مییمغز هقشر شنوا ییشنوا
 ی متادر جرقته   یصتدا  دنیجهت بتا شتن   نیود و به همب دهیند بیآس دیویدر مغز د ریمس
  توهم وجود نداشت. یبرا یلیجهت دل نیو به هم شد یمورد انتظار افروخته م یِلایف

مجموله مقاالت انجمتن  در  دیوید ی درباره مانیها افتهیکه پس از انتشار  دینکش ییول
 یزنتدگ  ایت دم که در جورجکر افتیترنر در یبه نام آقا ماریب کیاز  یا نامه 9لندن یسلطنت
 گفت یگرا  شده است. م کاپ یماریبه سرش دچار ب بیبود پس از آس ی. او مدلکرد یم

کتامال    یلت ینشتده و دل  وانهیبود که د دهیبود، چون حاال فهم همن خوشش آمد ی هیاز نظر
دارد بتر آن   یوجود دارد که حاال اگر بتوانتد ستع   بشیو غر بیلوارض لج یبرا یلقالن
 یادیتتوهم شت   دهد یاز همه او را آزار م شیکه ب یزیدر ادامه نوشته بود چ یکند. ولغلبه 
گل است کته قبتل از    یها و باغ یعییب ناظراز جمله م ها ییبایبلکه لذت نبردن از ز ست،ین

بزرگ مانند گذشته لتذت   یاز آاار هنر یحت گریبخش بود. او د لذت اریبس شیتصادف برا
در مغز است بته او در لتذت    یاز قطع ارتباط لصب یرضه که ناش. دانستن للت لابرد ینم

 شیمن پ یسؤال را برا نیاو ا ی نکرده بود. نامه یکمک یو آاار هنر ها گلتماشای بردن از 
 دارد؟ یدر لذت بردن ما از آاار هنر ینقش ینوع ارتبایات مغز نیا ایآورد که آ
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را نسبت به  مان یشناس ییبایواکنش ز یلصب ادیها بن ارتباط نیا ی با مطالعه میتوان یم ایآ
هنتر   یشناست  کته بته لصتب    9و  7 یها موضوع را در فصل نیا م؟یده حیتوض بایامور ز

  کرد. میواهخ یبررس پردازد یم
از  یدر رختخوا  بودم و پاست  بگویم: پر معما تیحکا نیدر ا یگرید بیمورد لجاز 

شدم و سالت را نگاه کردم: چهار صبح  داریشب گذشته بود که تلفن زنگ زد. از خوا  ب
 حواستش بته  و ظتاهرا    زد یبود که از لندن به من زنتگ مت   یلیتلفن وک یبود. در آن سو
  .نبودتفاوت سالت 

  «د؟یدکتر راماچاندران هست یشما آقا»
  «بله، خودمم.»گفتم:  یحال یبودم با ب خوا  مهیهنوز ن که یدرحال

آن  ی نظر شتما را دربتاره   میلیکه ما میدار یحقوقمورد  کیواتسون هستم.  یمن آقا»
  «د؟ییایبه لندن ب مایبا هواپ ماریب ی نهیمعا یبرا زحمت یب دیتوان ی. ممیبپرس

  «ست؟یداستان چ»: دمیرنجش خود را نشان ندهم، پرس کردم یم یسع که یدرحال
ال که به بوده است. حا هوش یدابز، تصادف کرده و چند روز ب یموکّل من، آقا»گفت: 

 یکردن لغت مناسب کم دایاست، فقط موقع حرف زدن در پ یلاد زشیهوش آمده همه چ
  «.شود یدچار مشکل م
کتردن   دایت مشکل در پ یمغز بیچون پس از آس ،ای نیست خو  این که مسئله»گفتم: 

 «که جراحت به کجتا وارد شتده باشتد.    کند یهم نم یاست، فرق یمعمول اریها امر بس واژه
  «از دست من ساخته است؟ یچه کار» دم،یث کرد. پرسمک یکم
دلتوا   ی که با او تصادف کرده اقامه یا راننده هیدارد که لل میجاناتان دابز تصم یآقا»

را کته بته    یا یخستارت متال   مهییرف مقابل بود، شرکت ب یجا که مقصر اصل کند. از آن
 .کند یجاناتان وارد شده پرداخت م نیماش

که حتال   معتقدند جا نیکار است. پزشکان ا محافظه اریبس سیدر انگل ییق ا ستمیاما س
 ایت خاص و  یمغز بیو آس دهد ینشان نم یزیاو چ یاست. ام.آر.آ یدابز کامل لاد یآقا

خستارت   ی نهیفقط هز مهیشرکت ب نیبدن او وارد نشده است. بنابرا یجا چیبه ه یجراحت
جاناتتان در نظتر    یبته ستالمت   بیآست  بابتت  یپتول  چیو هت  کند یرا پرداخت م نیبه ماش
  «.ردیگ ینم

  «خو .»
استت در ااتر تصتادف دچتار نشتانگان       یکه موکل من متدل  جاست نیمشکل در ا»
 شنظتر به ها  وقت شتریب یول دهد، یم صیگرا  شده است. اگرچه همسرش را تشخ کاپ
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 بیآست  لیت کننتده استت و بته دل    ناراحت اریاو بس یمسئله برا نی. اآید یک آدم غریبه می
  «دالر خسارت است. ونیلیم کی هانکه به او وارد شده خوا یا یمغز
  «بله، بله.»
 ی خانته  زیت م یشما را بر رو اشباح درون مغزنفر کتا   کیتصادف، آن بعد از  کمی»

کرد. موکل من هم التراف کرده که کتتا  شتما را خوانتده استت و بعتد       دایموکل من پ
 یشخصت  صیتشتخ  نیا یگرا  شده باشد. ول نگان کاپکه ممکن است دچار نشا دهیفهم
متن و متوکلم    ل،یت دل نیاست. به هم یخود باق وتبه ق لالئمبه او نکرده است و  یکمک
 یمبلغت  ،یدائمت  یمغز بیجبران آس یو برا میدلوا کن ی یرف مقابل اقامه هیلل میخواه یم

مجبور شود از  اش یماریب لی. او نگران است به دلمیدالر درخواست کن ونیلیم کیبرابر با 
  «د.همسرش جدا شو

است موکل من پس  ییرف مقابل مدل لِیکه وک جاست نیدکتر راماچاندران، مشکل ا»
 یمتار یب یراه انداخته است. چون واقعا  هم ادلا به ابتال یساز از خواندن کتا  شما صحنه

به لندن را پرداخت سفر شما  ی نهیهز میلیدابز ما ی. من و آقاستین یگرا  کار سخت کاپ
من واقعا  دچتار   لیوک دیو به دادگاه اابت کن دیانجام ده GSR شیاو آزما یتا بر رو میکن

 نیت ا جینتتا  دانتم  یجا که متن مت   . تا آنستیدرکار ن یگرا  شده و تمارض نشانگان کاپ
  «جعل کرد. توان یرا نم شیآزما

یتک   یفقتط بترا   خواست یدلم نم چیمن ه یکارش را انجام داده بود. ول لیجنا  وک
  به لندن پرواز کنم. شیآزما
بته   کنتد  یمت  دابز هربار که به همسرش نگاه  ی؟ اگر آقاچه از این بهتر ،واتسون یآقا»

این کجایش بد است؟ خیلتی  . استجذا   شیبرا شهیهم حتما  د،یآ یم یدینظرش زن جد
 نیت ا یمتن بترا   توجیته تنهتا   «!میاقبتال بتود   ختوش  قدر نی. کاش ما هم اهم خو  است

  بودم. خوا  مهیاست که هنوز ن نیا یمعن یب یِپراکن مزه
با متن تمتا     گری. او ددمیقطع شدن تلفن را شن یکرد و بعد فقط صدا ییوالن یمکث

 . شود یم یموجب آزردگ یگاههم من  یها ختنینگرفت. مزه ر
بتود. در  ن تیت چندان هتم دور از واقع  یسرانه آمد، ول اگرچه حرف من به نظرش سبک

 کتا یآمر جمهتور  سیکه نامش از رئ 9«جیاار کول»هست به نام  یمعروف ی دهیپد یشناس روان
استت کته چنتد     یگمنتام  شیبر آزمتا  یوام گرفته شده است و متک 5جیکول نیلوابه نام ک

را  یمتوشِ نتر   شیآزما نیها انجام شد. در ا موش یبر رو یشناس توسط روان شیپ ی دهه   
 .گذارند یم یمحروم شده در قفس یریگ ها از جفت که مدت

                                                           
1 Coolidge effect  

2 Calvin Coolidge  
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کار را  نیو ا کند یم یریگ . موش نر فورا  شروع به جفتآورند یرا م یا بعد موش ماده 
 لتب . جارسد یبه نظر م یور نیکه ا ای افتد، یم یبه کنار یتا از خستگ دهد یقدر انجام م آن

. موش میگذار یر قفس مرا د یگرید ی که موش ماده شود یآغاز م یاز زمان شیبودن آزما
 نیت . اشتود  یمت  دیبا موش جد یریگ بلند شده و فورا  مشغول جفت شیهم از جا بار نینر ا

موش سوم  ی. وقتافتد یم یا به گوشه یتا دوباره از فرط خستگ دهد یقدر ادامه م کار را آن
. ردیت گ یماز حال رفته دوباره کار را از سر  گریکه به نظرمان د یموش نر م،یآور یرا هم م
 ی در جذبته  یادیت ز ریجفت چه ترا دیکه تجد دهد یموش نشان م یرفتار جنس ی مشاهده
در  یریتترا  نیچن ایام که آ فکر کرده نیو توان انجام آن در جنس نر دارد. بارها به ا یجنس

 یشت یآزما نیچنت  یکست  دانتم  یکه م ییتا جا یا نه. ولیموش ماده هم قابل مشاهده است 
  اند. شناسان مرد بوده روان شتریب سال یها که سال لیدل نیبه ا دیشا-ت انجام نداده اس
متا  ااوکاله التیو همسرش به ا جیکول جمهور سیرئ یقرار است که روز نیداستان از ا

از  یکت یدلوت شده بودند که در آن زمتان   یمرغدار کی دیدن یجا برا رفته بودند. در آن
قبتل از   ستت یبا یجا مت  در آن جمهور سیبود. رئ ماادر اوکاله یگردشگر یاصل یها جاذبه
بتود،   دهیاو را شتن  یبارها ستخنران  جیجا که خانم کول از آن یلو کرد، یم یسخنران دیبازد
 نیت او در ا یاز کشاورزان راهنما یکیبرود.  یسالت زودتر به مرغدار کیگرفت  میتصم
خرو  وجتود داشتت    کیط در قبال ده دوازده مرغ فق که نیاز ا جیبود. خانم کول دیبازد

 یختوب  اریآخر خرو ِ بس»پاسخ داد  وشد، به ا ایاز راهنما للت را جو یتعجب کرد. وقت
  «هاست. خدمات به مرغ ی است، روز و شب، تمام مدت، در حال لرضه

 دیت بازد یبترا  جمهتور  سیرئت  یبه من کن. وقت یتمام مدت؟ لطف»: دیپرس جیخانم کول
  «کلمه به کلمه، به او هم بگو. ،یمن گفت را که به یمطلب نیهم دیآ یم

رفتت، کشتاورز همتان     یبه مرغتدار  دیبازد یبرا جمهور رییس یسالت بعد، وقت کی
   او هم گفت. یداستان را برا

خدمات به  ی خرو  در تمام شب مشغول لرضه نیا نم،یبگو بب» د،یپرس جمهور سیرئ
 « ؟مختلف یها مرغ ای شود یمرغ م کی

 « مختلف. یها البته که مرغ»د: کشاورز پاسخ دا
   «به همسرم هم بگو. یرا که به من گفت یزیچ نیبه من کن. هم یلطف»گفت:  جمهور سیرئ
 یکست  ای. آکند یرا مطرح م یجالب اریبس ی مسئله یباشد، ول یداستان ساختگ نیا دیشا

 هشت یهمسرش هم ایآ شود؟ یاز زنش خسته نم وقت چیگرا  شده ه کاپ یماریکه دچار ب
در متردان   ینشانگان را به یور مصنول نیبتواند ا یو جذا  است؟ اگر کس دیاو جد یبرا
  .افتیخواهد  دست یکند... به اروت هنگفت جادیا

 



 
 
 
 
 

 فصل سوم

 یزیآم حس: و دختران بانمک غیج یها رنگ

 
 یاز امضر  اد ییرها یمفرط برا یتمام  مرم را صرف تالش

راه کمکیم   نیی کضچی  در ا  مشیکالت  نی. همکنم یم یزندگ
 . کنند یم

 شرلضک هضلمز
 

خیلتی  حتس   کشد، یدست م یبافت خاص یو رو بندد یرا م شیها چشم سکایفرانس یوقت
در او  دیشد یحس غم نیج ی پارچه یرو دنی. مثال  دست کشدهد یبه او دست م واضحی

م حتس  و لمس مو لمس پوست پرتقال شوک ،آرامش و سکون شمیلمس ابر کند؛ یم جادیا
حتس  » 950 ی و ستنباده  زدیانگ یاو برم راحسا  گناه را د 30 ی . کاغذ سنبادهدستپاچگی
  «.یگفتنِ مصلحتدروغ 

اگر آن لتدد بته    یحت ند،یب یهر لدد را با رنگ خاص خودش م رابِلیم گر،ید یاز سو
 یهتا  رنتگ  فیت ی آورد، یرا به خایر م یشده باشد. هربار که شماره تلفن پیتا اهیرنگ س

 کیت بته   کیت هتا ارقتام را    آن رنگ بیو از یر ندیب یرتبط با آن ارقام را در ذهن خود مم
  .سپارد یبه خایر م یسادگ را به ها تلفنکار شماره  نی. با اخواند یم

 یهتا  . نتندیب یرا م یرنگ آب شنود، یرا م انویپ9شارپ یس دیکل یصدا ژم رالدایا یوقت
 یدهایت که هرکدام از کل که ییور به ،را دارند خاص خودشان یها به نظرش رنگ هم گرید
و  یقیامر به خایر سپردن موس نیو هم هشد یمجزا کدگذار یاو به صورت رنگ یبرا انویپ

  تر کرده است. آسان شینواختن آن را برا
که  یگریانسان د ها ونیلیو م ها، نی. ایاختالل لصب یو نه دارا اند وانهینه د ها خانم نیا
 بیت ( هستتند کته ترک  یزیآم همان حس ایه اینستزیدچار س اند، گرانیاوت با داما متف یلاد
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 ی هستتند تجربته   یزیت آم که دچتار حتس   ی. افرادهیجان و درک و از حس است یبیلج
و  تیت واقع انیت م بدون ستکنه  ینیدر سرزم ییدارند، گو یمعمول یایدن نیاز ا یرمعمولیغ
صتداها را   چشتند،  یهتا را مت   تلتف رنتگ  به هزاران شکل مخ  ها . آنکنند یم یزندگ الیخ
  .کنند یرا لمس م احساسات ایو  شنوند یها را م شکل نند،یب یم

 یزیت آم بتا حتس   بار نینخست یبرا 9117در سال  شگاهمیکه من و همکاران آزما یزمان
 یدیمسئله از همان زمان، ناغافل، کل نی. اما امینسبت به آن نداشت یدرک چیه م،یمواجه شد
نه تنها  یرلادیکوچک و غ    ی دهیپد نی. امیانسان را کشف کن زیداد تا اسرار تما به دستمان

و  چیپُتر پت   یریبلکه ما را به مس سازد، یروشن م مانیحوا  را برا یعییبپردازش  ی وهیش
. بترد  یو استتعاره، مت   یجوانب ذهن، مثل تفکر انتزالت  نیتر کننده رهیمواجهه با خ یخم برا
 یابعتاد مهمت   ساز نهیمغز انسان را که زم کیاز ساختار و ژنت ییها یژگیو تواند یم نیهمچن

  روشن سازد. مانیابر هستند لیو تخ تیچون خالق

چهار هدف در ذهن داشتم.  سفر را آغاز کردم نیا شیکه حدود دوازده سال پ یهنگام
 . کنند یبه آن تظاهر نم انیدارد و مبتال قتیحق یزیآم نشان دهم حس که نینخست ا
افتراد   گونته  نیت در مغزِ ا یچه اتفاق قا یدق که نیبر ا یارائه دهم مبن یا هینظر که نیدوم ا

لارضته   نیت ا یکت یژنت یبه بررس که نی. سوم اکند یم زیمتما گرانید زرا ا  ها که آن افتد یم
 یبه بررست  محض ینظر از کنجکاو صرف که نیا ،تر از همه است و چهارم، که مهم بپردازم

از  یدرک برخت  یبترا  یارزشمند یها سرنخ تواند یم یزیآم حس ایبپردازم که آ امکان نیا
  بگذارد؟ ارمانیذهن انسان در اخت زیجوانب رازآم

کته   دیت آ یقدر به نظرمان ساده م که آن یو تفکر انتزال تیمثل زبان، خالق ییها ییتوانا
 دایت پ یباشد بترا  یکبتواند کم یزیآم حس دیشا ت،یدر نها .میکن یفرض م یهیها را بد آن

ختام و   تیفیکیعنی  ،یذهن اتیفیک آگاهی و ی دربارهفلسفی  کهن یها کردن پاسخ پرسش
 . اتیتجرب ریناپذ وصف

هستتم. متا بته     یاز آن زمان تا کنتون راضت   قاتمانیتحق شرفتیاز روند پ یبه یور کل
 یتر، متوج  مهم و از آن میا دهیرس باالچهار پرسش  یتمام یهرچند ناتمام، برا ،ییها پاسخ
به  یصنعت ییکه اکنون گو یا به گونه م،یا به راه انداخته دهیپد نیا ی درباره بیتحق یرا برا

  اند. اش نوشته ها کتا  درباره به راه افتاده است که ده یزیآم نام صنعت حس
 یدادند، اما شتواهد  صیرا در افراد تشخ یزیآم حس یچه زمان بار نینخست میدان یما نم
کته   وتنیت احتمتاال  دچتار آن بتوده استت. ن     وتنیت اسحاق ن دهد یدارد که نشان موجود 

 دیت کل بته شتکل صتفحه    یبه یول موج آن دارد، ابزار یصدا بستگ کی ی دامنه دانست یم
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صتفحه   یرا بتر رو  یمتفتاوت  یهتا  مختلتف، رنتگ   یاه نُت یاختراع کرد که برا یقیموس
انسان را بته فکتر    نیمختلف همراه بود. هم یاه از رنگ یشیبا نما یلذا هر آهنگ تاباند؛ یم
 اختراع بوده است.  نیبخش او در ا الهام رنگ و صدا یِزیآم حس دیکه شا دارد یوام
   هتا  یول موج رنگ ی هینظر یاصل ی زهیانگ از حوا  در مغزش یبیممکن است ترک ایآ

شتده استت کته     جتاد یا   چند رنتگ  بیاز ترک دیاابت کرد که نورِ سف وتنیبوده باشد؟ هن
مربتوط بته    امکه هر کد ییها منشور از هم جدا کرد، رنگ کی ی لهیها را به وس آن توان یم

  از نور است.( ییول موج خاص
 نیتتر  بیت و لج نیتتر  ازجالتب  یکت یو  نیچارلز دارو ی، پسر لمو9گالتون سیفرانس

 یرا بتر رو  تته افی ستازمان  ی مطالعته  نینخستت  9190 ی دهه   در  ا،یکتوریدانشمندان لصر و
ستنجش هتوش    ژهیو و به یشناس در للم روان ییسزا انجام داد. گالتون سهم به یزیآم حس

بتود   یدانش اصالح نژاد شبه دار عهیبود. او یل یافرای یستمترسفانه نژادپرولی  داشته است
 یآن بتر رو  ریت استت کته نظ   یانتختاب  یِریگ جفت بینوع بشر از یر «بهبود»که هدف آن 

 ییهتا  داشتتن ژن  لیت صورت گرفته است. گالتون معتقد بود که فقترا بته دل   یهلا یها دام
 ی منع کرد تتا مبتادا خزانته    اریرا از زاد و ولد بس  ها آن ستیبا یهستند، لذا م ریتر فق پست
 گردد.  فیپست شود و ضع یها او آلوده به ژن رینظ یمرفه و افراد اروتمند ی یبقه یژن

داشته باشتد، امتا متن گمتان      ینظرات نیچن دیمثل او با یچرا فرد باهوش ستیمعلوم ن
نستبت   یذات یبوغرا به ن تشیداشت شهرت و موفق لیکه او به یور ناخودآگاه تما کنم یم

که او ختود   جاست نیبداند. هو جالب ا طیها و شرا آن را وابسته به فرصت که نیدهد، تا ا
  نداشت.( یفرزند چیه

دار  بته نظرمتان خنتده    میکن ینگاه م یاصالح نژاد ی بارهاکنون که به نظرات گالتون در
 ی بتاره در یکوتتاه  ی مقالته  9195انکار است. او در سال  رقابلیغ شهرچند نبوغ د،یآ یم

 ی شده از مقاالت  کمتر شناخته یکیمقاله  نیبه چاپ رساند. ا 5چِرین  ی هیدر نشر یزیآم حس
 . تخیمرا برانگ ی سده بعد لالقه کیاو بود، اما 

بود که به  یفرد نیتوجه کرد، اما نخست دهیپد نینبود که به ا یکس نیگرچه گالتون اول
آن  ی دربتاره  شتتر یبته کنکتاش ب   بیمسئله و تشو نیا یبه مستندساز افتهی صورت سازمان
که در آن  ی: نولپرداخت یم یزیآم انواع حس نیتر عیاو به دو مورد از شا ی پرداخت. مقاله
کته در آن   ی( و نتول یداریشتن -یدارید یزیآم هحس شود یرنگ م ختنیصدا بالث برانگ
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گرچته   دیت گو ی(. او مسهیرنگ و نو یزیآم به رنگ هستند هحس ختهیآم شهیهم یارقامِ چاپ
 کنتد،  یمت  یرنگ خاص را تدال کیهمواره  یزیآم فرد مبتال به حس یلدد خاص برا کی

که دچار  یتمام افراد گرید انی. به بافراد مختلف متفاوت است یبرا دداما تناظر رنگ و ل
 یمتار  ی. ممکن است بترا نندیب یرا سبز نم 3را قرمز و لدد  5هستند مثال  لدد  یزیآم حس
سبز  3قرمز،  شهیهم 5سوزان لدد  یباشد و برا یا مغزپسته 7قرمز و  3 ،یآب شهیهم 5لدد 

  زرد باشد. 3روشن و 
فقتط ارتبتاط    ایند؟ آا وانهید  ها آن ایاد؟ آد حیافراد را توض نیتجار  ا توان یچگونه م

 فقط کالمشان شالرانه است؟  ایآ کنند؟ یبرقرار م شان یبا خایرات دوران کودک یا زنده
واکتنش   شوند، یمواجه م یزیآم حس رینظ یبیلج یها یکه دانشمندان با ناهنجار یزمان

واکتنش، کته    نی. اکنند میزنند و توجهی ن این است که خودشان را به آن راه می شان هیاول
. ستت یاحمقانته ن  رستد  ییور که به نظتر مت   از همکارانم در معرض آن هستند، آن یاریبس

مانند خم کردن قاشب، ربتوده شتدن توستط     یبیاز موارد لج یاریبودنِ بس یچراکه دروغ
 کته  ستت ین یامروزه اابت شده استت و فکتر بتد    ،یسلیپر سیالو تیو رؤ ها ییف ا آدم

 اری. چته بست  رنتد یبگ دهیت را ناد یمتوارد  نیامن حرکت کنند و چن ی هیر حاشدانشمندان د
 ییزهتا یانتد، چ  به هدر داده بیلج یزهایکشف چ یکه کل لمرشان را برا یاند افراد بوده
 . 5گداخت سرد ایو  یپات !( تلهیآ  بر اسا  للوم کشک یشکل فرض کیه 9وات ر یمثل پُل

ستده از مشتخص شتدن     کیاز  شیگذشت ب مرغ یکه لل اردند یتعجب لیدل نیبه هم
  .شود یرانده م هیهمواره به حاش «دیآ یبا لقل جور درنم» که نیا لیلموما  به دل ،یزیآم حس
 یها در جمع ی. وقتکنند یبودن رد م یجعل لیرا اغلب به دل دهیپد نیا زیامروزه ن یحت
 ی. حتت شتود  یفته مت  در نطفته خ  درنگ یمعموال  ب کشم، یم شیموضوع را پ نیا یخودمان
بترو  » ندیگو یم ای «؟یکن یکار م یا ل.ا  .د یمعتادها یرو یدار یعنی» ندیگو یم ها یبع 
 . گرید ی موارد دلسردکننده یاریبس و «!یا شده وانهیبابا! د

پزشتک   کیت  یانگتار  که ستهل  حال آن ستند؛یامر مستثنا ن نیاز ا زیمترسفانه پزشکان ن
کم  داشته باشد. من، به شخصه، دست یمت افراد در پسال یبرا یممکن است خطرات جد

 ماریرا با ب یزیآم فرد مبتال به حس پزشکیام که  اشتباه برخورد کرده صیمورد تشخ کیبا 
کرده بود تتا او را از شترّ    زیضد جنون تجو یداروها شیاشتباه گرفته بود و برا یزوفرنیش

 یشتتر یگرفتند ایاللات ب میتصم ارمیب نیتوهماتش خالص کند. خوشبختانه پدر و مادر ا

                                                           
1 polywater  
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 یزیت آم حتس  ی دربتاره  یا مطالعاتشان بته مقالته   انیبه دست آورند و در جر نهیزم نیدر ا
دخترشتان   یموضوع را بته ایتالع پزشتک رستاندند و داروهتا      نیا  ها برخورد کردند. آن

  سرلت قطع شد. به
هتا   از آن یکت یت که داشته اس یاست، معدود یرفداران یواقع یا دهیکه پد یزیآم حس
موضتوع نوشتته    نیت ا ی شنا  است که دو کتا  دربتاره  لصب 9کیتاویسا چاردیدکتر ر
 دیچشت  یهتا را مت   کته یعتم شتکل    یمترد ( و 9191ه حتوا   بیت : تلفیزیآم حساست: 

 (.5004/9114ه
 کترد  یمولظه م ابانیبود که در ب یامبریبود، اما مانند پ شگامیمسئله پ نیدر ا کیتاویسا
 حیتوضت  یکه برا ییها هی. مبهم بودن نظرشد یم گرفته دهیمراجع معتبر ناد یاز سو و لمدتا 
 یبازگشت تکامل ینول دهیپد نیا گفت ی. او مکرد یرا بدتر م طیشرا زین داد یم یزیآم حس

نشتده و   زیمختلف هنوز کامال  از هم متما مغز است که در آن حوا ِ تر ییابتدا تیبه وضع
  بوده است. ختهیغز در هم آمم یاحساس ی در هسته
 یزیت آم بود. اگر مغز فرد مبتال به حس یمعن یاز نظر من ب افتهیزنیتما ییِمغز ابتدا ی دهیا

متفاوت و  اتیتجرب تیماه توان یبازگشته بود، در آن صورت چگونه م تر یبدو تیبه وضع
 یرا آبت  شارپ یس نت شهیهم ژم رالدایکرد؟ به لنوان مثال، چرا ا هیافراد را توج نیخاص ا

 بیترک کیو  زندیامیتمام حوا  در هم ب میبود، انتظار داشت کیتاویاگر حب با سا د؟ید یم
  کنند. جادیمبهم ا
افراد فقط خایرات و روابط  نیاست که ا نیا کنند یگاه مطرح م که گه یگرید حیتوض
 خچتال یدر  یرو یرباهتا  ها که با آهتن  وقت آن دی. شاآورند یم ادیرا بهتر به  شان یکودک
گتل رُز،   ییور که ما بو همان دیسبز بوده است. شا 3قرمز و لدد  5لدد  کردند، یم یباز

ها  آن م،یآور یم ادیرا در فصل بهار به  سرخ نهیآواز س ایو  یو کار 5مارمایت ی یعم و مزه
 نیت چرا ا که دهد ینم حیتوض هینظر نیبه خایر دارند. البته ا یها را به روشن ارتباط نیهم ا

 .ماند یم یزنده و روشن باق قدر نیافراد ا یفقط در بع  یخایرات  حس
 چیهت  دهتم،  یگوش م یقیموس یها به نُت ای نمیب یکه الداد را م یمن، به شخصه، زمان

 خیتکه  کی ریهم که به تصو ینه. وقت ای دیهست یور نیشما هم هم دانم ینم نم؛یب ینم یرنگ
 کتنم،  یقطعا  در تتنم احستا  سترما نمت     یسرما فکر کنم، ول ممکن است به کنم، ینگاه م

را نوازش  یا که گربه یگامو برف خایره داشته باشم. هن خیبا  یهرچقدر هم که در کودک

                                                           
1 Richard Cytowic  
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که دست زدن  میگو یممکن است گرم و نرم بودن آن را احسا  کنم، اما هرگز نم کنم، یم
   .کند یم جادیبه فلز در من حس حسادت ا

و  یکالمشتان استتعار   یزیت آم افراد مبتال به حس ندیگو یاست که م نیم اسو ی هیفرض
دارد، درستت   تیزی ی نوک مزهقرمز است و مرغ  شانیماژور برا یگام س شالرانه است؛ مثال 

نترم   ریت . مگتر پن میزنت  یچدار حرف م ریپن «زیت» ی مزه ای «غیج» راهنیکه ما از پ یمثل وقت
صفات مربوط به المسه هستند؛ پتس   ،یو کُند یزیت ؟ستیچ زیپس منظورمان از ت ست؟ین

متا   ی زبان روزمتره  م؟یکن یاستفاده م رییعم پن یصفات برا نیاز ا یدیترد چیچرا بدون ه
مثل دختران بانمک، یعم سرد و سر و وضتع   یاست: لبارات زانهیآم مملو از استعارات حس

 رادیا کی هینظر نیدارند. اما ا نهیمز نیدر ا یشتریافراد فقط استعداد ب نیا دیشا پسبامزه. 
 یزیت در مغتز چ  انشیت ب یکتار استتعاره و چگتونگ    و ساز ی دارد. ما اصال  درباره یاساس
للتم را   یمیقتد  یها از ضعف یکیاست،  یاستعار انیفقط ب یزیآم حس که نی. امیدان ینم

متبهم  به کمک موضتوع  را آمیزی(  هیعنی حس یمبهم وضوعم میچراکه دار دهد، ینشان م
  .میده یم حیاستعاره( توض یعنیه یگرید

و لکتس آن را در نظتر    مینگاه کن گرید یا هیاست که مسئله را از زاو نیمن ا شنهادیپ
آن  یلصتب  یمبتان  میتوان یاست که م یملموس یحس ندیفرا یزیآم من، حس دی. از دمیریبگ

استتعاره   شینما یگونگمثل چ یتر یادیحل مسائل بن یبرا مانیها افتهیو از  میرا کشف کن
کته استتعاره فقتط     ستیبدان معنا ن نی. امیدر مغز استفاده کن یتیظرف نیو اصال  تکامل چن

فهم استعاره را روشن  تواند یم یزیآم حس یلصب یاست، بلکه درک مبان یزیآم حس ینول
 نیشتروع کتنم، نخستت    یزیآم حس رامونیرا پ قاتمیگرفتم تحق میکه تصم یسازد. لذا زمان

  نه. ایاست  یواقع یِحس ی ربهتج کی یزیآم حس ایبود که مشخص کنم آ نیدفم اه
بته   کرد، یکار م شگاهمیکه در آزما یدکتر انیاز دانشجو یکی، همراه با 9117در سال 
 دایرا پ یزیآم چند نفر مبتال به حس قاتمانیشروع تحق یبرا میگرفت می، تصم9اسم ا د هوبارد

در  کی نیب یافراد نیچن افتنیمنتشرشده، احتمال  یها یبررس شتریببر  . اما چطور؟ بنامیکن
 ی دوره انینفتره از دانشتجو   400 یآن ستال کالست   زییده هزار بود. در پا در کیهزار تا 
  :میالالم کرد یور نیپس ا م؛یشانسمان را امتحان کن میداشتم. گفت یکارشناس

 تواننتد  یکه مت  ندیگو یم یعیرت یبافراد هستند که به صو یبع »: میگفت انیبه دانشجو
شتما   انیت . اگتر در م کند یم یرا تدال یخاص یها رنگ شانیالداد برا ایو  نندیصداها را بب

  «داشته باشد، لطفا دست بلند کند. ییها تجربه نیچن هست که یکس

                                                           
1 Ed Hubbard  
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که  یبعد، همان روز، هنگام ینفر هم دست باال نبرد. اما کم کی یحت یدیدر کمال ناام
که نامش سوزان بتود،    ها، از آن یکیدو دانشجو در زدند.  کردم، یرم با ا د صحبت مدر دفت

 یا بلوندش بتود. حلقته   یمو یها حلقه یرو یقرمز یها داشت و رگه ییرایگ یچشمان آب
دکتر راماچانتدران،  »بزرگ در دستش داشت. گفت:  اریبورد بس تیاسک کینقره در ناف و 

دستتم را بلنتد    .دیت زد یه در کال  راجع بهشان حرف مهستم ک یاز همان کسان یکیمن 
 یگتر ید یها آدم دانستم ینم من اصال هستم.  یبیو غر بیفکر نکنند آدم لج هینکردم که بق

  «.اسم هم دارد یزیچ نیچن یک ایهم مثل من وجود دارند و 
 گتر ید ی. از آن دانشتجو میبته هتم نگتاه کترد     ،یریگ غافل نیمن و ا د، خوشحال از ا

  داد و نشست. هیتک واریبوردش را به د تی. او اسکندیبنش گفتیمسوزان  بهبرود و  میاستخو
  «؟یدار یحس نیچند وقت است که چن» دمیاز او پرس

. امتا  کتردم  یبهش نم یها واقعا  توجه آن وقت کنم یفکر م ی. ولیکودک لیاوه، از اوا»
 صحبت نکردم.  یا کسآن ب ی درباره گریاست و د یلادریکم متوجه شدم که غ کم

 موضتوع را در  نیت که شتما ا  یفکر کنند خل و چل هستم. تا وقت گرانید خواستم ینم
آن وجتود دارد. استمش چته بتود؟      یبرا یکه اسم دانستم یمن یحت د،یکال  مطرح کرد

  «؟یچ یحس چ
. یکنت  فیتوص میبرا قا یاحساست را دق خواهم یاست. سوزان، م یزیآم اسمش حس»گفتم: 

   «ی؟کن یاحسا  م یزیچه چ قا ی. دقمیمسئله دار نیبه ا یتوجه خاص شگاهمانیآزما ما در
 یآب 4است،  یجور زرشک کی شهیهم 5دارند. لدد  یخاص یها من رنگ یالداد برا»
  «.است یا سبز مغزپسته 1زرد و  9روشن است. لدد  یرنگ قرمز جگر 7و 
و گفتتم:   دمیبزرگ کشت  7 کی بود زمیم یکه رو یا صفحه یبرداشتم و رو کیماژ کی
  «؟ینیب یچه م»

  «... قرمز است.گفتم که یول ست،ین یزیتر و تم یلیخ 7 نیخو ، ا»
واقعا  رنتگ   ای. آیسؤال خو  فکر کن نیاز پاسخ دادن به ا شیپ خواهم یحاال ازت م»

 مثال ، متن  ؟یکن یخایره تصورش م کیو مثل  یکن یفقط به آن فکر م ای ؟ینیب یقرمز را م
کتدوتنبل و کالستکه فکتر     ایت دختر جتوان و   کیبه  شنوم، یرا م «ندرالیس» ی کلمه یوقت
 « ؟ینیب یها را م واقعا  خود رنگ ایصورت است،  نیهم هتو هم ب یبرا ای. آکنم یم

که واقعا   کنم ی. فکر مپرسم یاست که اغلب از خودم م یسؤال نیاست. ا یسؤال سخت»
 تتوانم  یهرحال مت  کامال  به نظرم قرمز است. اما به دیدیکه کش ی. آن لددنمیب یها را م رنگ
 کیت بشتود گفتت    دیاست. شا اهیکه س دانم یم میبهتر بگو ایاست،  اهیکه در اصل س نمیبب



   که چگونه ما انسان شدیم ی این گو کاوشی در علوم اعصاب درباره مغز قصه/     018

 

. امتا واقعتا    نمیت ب یم به آن هیشب یزیچ ای آن را با چشم ذهنم  احتماال است...  یذهن ریتصو
  «سخت است، دکتر. حشی. توضنمیب یرا م آن واقعا   کنم یندارم. حس م یحس نیچن
 تیها حرف شود یبالث م نیو ا ینیب یخو  م یلیخو  است سوزان. تو خ یلینه، خ»
  «ارزشمند باشد. مانیبرا
که دارم با تصور کتدوتنبل   یاست که حس نیا میبگو توانم یم نانیکه با ایم یزیخو ، چ»

   «.نمیب یت است. من واقعا  رنگ را منامش متفاو دنیشن ای «ندرالیس»لکس  دنیهنگام د
استت کته هنگتام     نیت ا میده یم ادی یپزشک انیکه به دانشجو ییزهایچ نیاز اول یکی

. نتود درصتد مواقتع،    رنتد یرا بگ  ها آن بیشرح حال دق مارانیب یها گوش دادن به صحبت
رستت  د صیبته تشتخ   ده،یچیپ شاتیانواع آزما تیو در نها نهیمعا ب،یبا توجه دق توان یم
روش را  نیت ا دیفکتر کتردم شتا    نیکرد(. بنابرا مهیشرکت ب ی را حواله یا هو نسخه دیرس

  هم انجام داد. یزیآم افراد مبتال به حس یبتوان بر رو
شتکل   ایت آ کته  نیت سوزان چند سؤال و آزمون ساده یرح کتنم. متثال  ا   یگرفتم برا میتصم
مقدارشتان؟ اگتر    ای بشانیمفهومشان؟ ترت ای کرد یم یتدال شیالداد بود که رنگ را برا یظاهر

فقتط مربتوط بته     ایت و  کنند یم ینقش را باز نیهم هم یالداد روم ایمقدار الداد مهم است، آ
 ی هتزاره  نیچراکه در نخست م،یبنام یرا الداد هند  ها آن دیاست هکه البته در واقع با یالداد لرب

   ا  به اروپا صادر شد.(الر بیدر هند ابداع شده و بعد از یر الدیاز م شیپ
  «؟ینیب یچه م» دمی. و پرسدمیصفحه کش یبزرگ رو( VIIی هروم 7لدد  کی
را  نی. قبال  هم استیقرمز در آن نرنگ از  یاار چیاست، ه اهیس یلدد هفت است، ول»
 یموضتوع ربطت   نیکه ا کند یاابت نم نیا ایفرق دارند. دکتر، آ یبودم، الداد روم دهیفهم

  «!ستیقرمز ن میلدد هفت است، اما برا دانم یم که نیارد؟ چون با ابه حافظه ند
کم داشت  . کممیباهوش سر و کار دار یلیخ یدانشجو کیکه با  میمن و ا د متوجه شد

است که بتا ظتاهر التداد     یقیحق یحس    ی دهیپد کیواقعا   یزیآم که حس شد یمشخص م
کتامال  مطمتئن    میتوانست یم اینبود. آ یکاف مرتبط است نه با مفهومشان. اما شواهد ما هنوز

بته رنتگ قرمتز     7مدام لدد  دنیدر دوران مهد کودک او و د شهیموضوع ر نیکه ا میباش
 ندارد؟  خچالیدر  یرو

متا(   شتتر یب یرا که هبرا جاتیو سبز ها وهیم دیو سف اهیس ریبا خود فکر کردم اگر تصو
 نشان خواهد داد.  یواکنش هاست به او نشان دهم، چه رنگ ادآوریشدت  به

و گفتتم   و به او نشتان دادم  دمیکش موزکدوتنبل، و  ،یگوجه فرنگ ج،یاز هو یریتصاو
  «بینی؟ چه می»



 019  \  های جیغ و دختران بانمک: حس آمیزی   فصل سوم: رنگ

 

کته   دانتم  یمت بینم یا نه، باید بگویم نته.   اگر منظورتان این است که رنگی میخو ، »
در  ی. ولت نمیت بب یآن را نتارنج  آن را تصور کنم و در ذهنم  توانم یاست و م ینارنج جیهو

آن ستخت   فی. توصنمیب یرا م 7یور که رنگ قرمز لدد  آن نم،یب یرا نم یواقع رنگ نارنج
بته   نم،یت ب یرا م دیو سف اهیس جیهو کیمن  ی: وقتمیبگو یور نیا دیبگذار یاست دکتر، ول

تصورش کتنم،   توانم یهم م یگرید بِیاست، اما به هر رنگ لج یکه نارنج دانم یم ینحو
سخت است؛ انگار که رنتگ قرمتز    میبرا یلیخ 7کار با لدد  نی. اما انجام ایآب جیهو مثال 

  «نه؟ ای دیشو یمتوجه منظورم م دانم ی! نمزند یدارد داد م
   «.یرا نشانم بده تیها و دست یرا ببند تیها چشم خواهم یخو . حاال م اریبس»گفتم: 

چته را از او خواستتم انجتام داد.    رسید کمی از درخواستم جا خورد، امتا آن  به نظر می
 کشیدم. روی کف دستش  7سپس یک لدد 

 .«  بار دیگر بکشم کشیدم؟ بگذار یک چی»
  «است. 7لدد »
  «آیا رنگی است؟»
 «کتنم  یحس مت »هرچند  نم،یب ی: اول رنگ قرمز را نممیبگو گریجور د کی دینه ابدا . بگذار»

   .«زند یم ی، رنگش به قرمز7لدد  کردن به تصور کنم یشروع م یوقت یاست. ول 7که لدد 
   «: هفت، هفت، هفت.ییور نیا ،نیچطور؟ بب «هفت» میخو  سوزان، حاال اگر بگو اریبس»
رنگ  کنم، یم 7شروع به تصور شکل  یکم قرمز شد... وقت اولش قرمز نبود، اما بعد کم»

  «از آن نه. شیاما پ نم،یب یقرمز را م
  «؟ینیب یفت، پنج، سه، دو، هشت. سوزان چه مه»گفتم:  ی یور نیهم دفعه کی
  «.نمیب یم کمان نیرنگ کیجالب است.  یلی... خایخدا»
  «چه؟ یعنی»
 ییهتا  . رنتگ نمیب یدر مقابلم م کمان نیرا مثل رنگ  ها مرتبط با آن یها خو ، من رنگ»

  «.بایز یلیخ کمان نیرنگ کی. دیکه خواند یمطابب با همان الداد
تتو رنتگ را    ایت بتودم. آ  دهیاست که کشت  7همان لدد  نیسوزان. ا ،گریسؤال د کی»
  «ایراف آن؟ ای ینیب یخود لدد م یرو ما یمستق
  «.نمیب یخود لدد م یرو ما یمستق»
 «؟ینیب یحاال چه م ن؟یباشد چطور؟ مثل ا یکاغذ مشک کی یرو درنگیلدد سف کیاگر »
  «چرا. نمدا یقرمز است. نم اههیاز آن س شتریب یحت یکی نیا»
مغتزش   ایو نشانش دادم. آ دمیکاغذ کش یبزرگ رو 75 کی «چطور؟ یالداد دو رقم»

  ند؟یب یم دیرنگ کامال  جد کی ای کند؟ یها م رنگ بیشروع به ترک
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موضوع توجته   نی. خودم هم اغلب به همنمیب یهر لدد را با رنگ مربوط به خودش م»
  «باشند. کیبه هم نزد یلیالداد خ که نیام. مگر ا کرده
 تر کیبه هم نزد یلیکه خ میدار 5 کیو  7 کی. حاال میخو . بگذار امتحان کن اریبس»

  «؟ینیب یهستند. چه م
 ایت  «جنگنتد  یمت »اما انگار دارنتد بتا هتم     نم،یب یخودشان م یها را با رنگ  ها هنوز آن»
   «اند. شده تر فی. انگار ضعکنند یم یرا خنث گریهمد
   «شود؟ یچه م سمیبنو گریرنگ د کیبا را  7و اگر من لدد »
  و نشانش دادم. دمیکاغذ کش یبه رنگ سبز رو 7لدد  کی
را بتا   یواقعت  یهتا  اه، چقدر زشت! ناجور شد، انگار خرا  شده است. اصتال  رنتگ  »
حالت زشت و  یول نم،یب یزمان م . هر دو رنگ را به یور همکنم ینم یقای یذهن یها رنگ
 « .کرده است دایپ یناجور

خوانتده   یزیت آم حتس  ی درباره تر شیانداخت که پ یمقاالت ادیاظهارات سوزان مرا به 
نادرست ممکن  یها و رنگ زانندیانگ یها برم ها اغلب احساسات را در آن رنگ که نیبودم، ا
هتا   رنتگ  یمتا نستبت بته بع ت     ی کنند. البته همه جادیا  ها را در آن یدیشد بیزاریاست 

ممکتن استت    ایت استت. آ  آور جانیبخش و قرمز ه آرامش یآبثال  م م؛یدار یاحسا  خاص
هستتند شتدت گرفتته باشتد؟      یزیت آم کته دچتار حتس    یدر افراد یلیبه دال هیق  نیهم
گتوگ و مونته    که ون دیگو یارتباط رنگ و لوایف به ما م ی درباره یزیچه چ یزیآم حس
   مسحور آن شده بودند؟ شیها پ مدت
بته   یگتر ید یسالت گذشته و دانشجو کیاسمان نبود که در زد. حو دینفر با ترد کی

معطتل شتده بتود،     یلیخ که نیدفتر منتظر بود. خوشبختانه با وجود ا رونیهنوز ب یاسم بِک
را بته داختل دلتوت     یو بکت  دیایبعد هم ب ی هفته میشاد و سرحال بود. از سوزان خواست

و  میدیهم پرست  یها را از بک است. همان سؤال یزیآم که او هم دچار حس میدی. فهممیکرد
بته   ،یجزئت  یها با وجود تفاوت ز،یاو ن یها . پاسخمیاو انجام داد یرا رو ها شیهمان آزما
  سوزان بود. یها پاسخ هیشب یبییرز لج
 یسوزان متفاوت بتود. بترا   یها با رنگ شیها اما رنگ د،ید یم یهم الداد را رنگ یبک
. دیت د یم یواضح یها ، او حروف الفبا را با رنگسبز بود. بر خالف سوزان 5و  یآب 7 یبک
 دنیت مانند ستوزان، د  ز،یاو ن یبود و برا دهیفا یدستش ب یو ارقام رو یالداد روم دنیکش
بتا خوانتدن    که هم این الداد بود نه مفهومشان. و در آخر یدارید ی هها وابسته به جنب رنگ
  بود. دهیکه سوزان د دیرا د یانکم نیهمان اار رنگ زیاو ن ،یاز الداد تصادف یا رشته
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 گتر ی. دمیهستت  یواقع    یا دهیپد یقدم کیدر  افتمیجا و همان زمان بود که در در همان
شتباهت   زانیم نیبودند و ا دهیرا ند گریکدیاز آن  شیهرگز پ ینداشتم. سوزان و بک یشک
افراد وجتود   نیا انیم یاریتنوع بس میدیباشد. هبعدها فهم یتصادف توانست ینم  ها آن انیم

.( امتا بتا   میمشابه مواجه شده بود اریبس ی بود که تصادفا  با دو نمونه اری ادارد و بخت با م
 یکارهتا  ستت یبا یو مستتند مت   یقتو   یا انتشار رساله یمتقالد شده بودم، هنوز برا که نیا
 تتوان  یاصال  نم شان یذهن یها مردم و گزارش یشفاه حاتی. به توضمیداد یانجام م یادیز

 یزیت و ناخودآگاه همان چ رندیگ یقرار م طیمح ریشگاه تحت ترایالتماد کرد. مردم در آزما
صحبتشان گنگ و متبهم      ی وهیش یلالوه، گاه . بهدیبشنو دیکه شما دوست دار ندیگو یرا م

من واقعتا   »: گفت یم گرفتم؟ یسوزان م ی کننده جیگ یها از صحبت دیبا یا جهیاست. چه نت
 هیشتب  یزیچ ایآن را با چشم ذهنم،  . احتماال  ستیقرمز ن دانم یم یول نم،یب یمز را مرنگ قر
  «.نمیب یبه آن، م

رنگ قرمزِ  دنید دیدان یاست: مثال  شما م فیقابل توص ریو غ یذهن یزیذاتا  چ احسا 
 کیت  یرا برا یآن قرمز دیتوان یدارد، اما هرگز نم «یحس»پوست کفشدوزک چه  درخشانِ
. دیت کن فیتوصت  دانتد،  یقرمز و سبز را نمت  نیکه فرق ب یفرد کوررنگ یحت ایو  ناینابفرد 
از رنتگ قرمتز    گرانید یو درون یاحسا  ذهن دیمطمئن باش دیتوان ینم وقت چیه نیهمچن

. کنتد  یدشوار م یرا تا حد گرانیادراک د یامر مطالعه بر رو نی. همیا نه همانند شماست
 یذهنت  اتیتجرب ی ما درباره «مشاهدات» یتمام نیبنابرا کند، یم ریس ینیدانش در شواهد ل

 است.  میرمستقیناچار دست دوم و غبه  گرانید یو حس
 یقتو  یسرنخ تواند یم بر روی یک فرد خاص احساسات شخصی و مطالعه میگو یمن م اام

 ی هبتار اکتشافات بتزرگ در  شتریفراهم کند. در واقع ب تر یلیتفص یها شیآزما یدر جهت یراح
 ینیبتال  یها شیشود، در ابتدا بر اسا  آزما دییتر مارانیب ریکه در سا از آن شیمغز و الصا ، پ

   ( انجام گرفته است.اش شخصی یها هو گزارش فرد خاص کی یروبر  ساده
بتر   یزیت آم حس تیاابات واقع یرا برا یمنظم قاتیکه تحق «یمارانیب» نیاز نخست یکی
 لیت ساله بود که به دل چهل و پنج آرام و حدودا  یبود. او زن سکایفرانس میانجام داد شیرو

تجویز او لورازپام و پروزاک  یپزشک قرار داشت. دکتر برا نظر روان زیر فیخف یافسردگ
بتود او را بته    اوردهیت ستر در ن  ماریب ی زانهیآم ات حسیاز تجرب یزیبود، اما چون چ کرده
 لیت به او اشاره کردم، همتان کته از اوا   تر شیپبود که  یمن فرستاد. او همان زن شگاهیآزما

 جتاد یدر او ا یخاصت  احستا   زد، یکه به سطوح مختلف دست م یهنگام یدوران کودک
 اریبست  یفقط زن دیشا م؟یکن شیرا آزما شیادلا نیصحت ا میتوانست ی. اما چطور مشد یم
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 ختت یانگ یمت مختلتف در او بر  اءیکه اشت  یاحساسات ی بااحسا  بود که دوست داشت درباره
   احسا  خاص بودن کند. ایجلب توجه  خواست یبود و م «یروان ماریب» دیصحبت کند. شا

بته   9دریت ر گتو  هیت د ستان  ی نامته  در هفتته  یآگه کی دنیپس از د سکایروز فرانس کی
از  یکت ی، 5برنتگ  دیت ویو تعارفتات معمتول، متن و د    یآمد. بعد از صرف چا شگاهیآزما

یور که در فصل  . همانمیمتر را به او وصل کرد اهم او GSRی ریگ اندازه یبرا انمیدانشجو
 یزهتا یافتت و خ  لیذرات لرق را، که به دل نیزتریر دستگاه لحظه به لحظه نیا م،یدید 5

 توانتد  ی. بترخالف انستان کته مت    ردیت گ یاندازه م شود، یپوست ظاهر م یبر رو یاحساس
لتوایفش   یامور بتر رو  راتیجه تراناخودآگاه متو یحت ایو  اوردیاحساساتش را به زبان ن

پتس از لمتس    ،یرا در افتراد معمتول   GSR یاستت. وقتت   کیت و اتومات یآن GSRنشود، 
کامال  مشخص بود کته   م،یاتاق اندازه گرفت نتیکفپوش لم ایمخمل  ریمختلف نظ یها بافت
ه گفته ک ییها بافت یمتفاوت بود. برا سکاینشد. اما فرانس ختهیها بر انگ در آن یاحساس چیه

 کرد؛ یم دیتول یقو GSR امیپ کیبدن او  زاند،یانگ یبرم یقو یلایف یها بود در او واکنش
در  یرییت تغ چیهت  دهتد،  یکه گفته بود احسا  آرامش و گرما به او مت  ییها بافت یبرا اام

را جعتل   GSR یها واکنش توان یجا که نم . از آنشد ینم جادیپوستش ا یکیمقاومت الکتر
را بته متا    قتیحق سکایمسئله بود که فرانس نیاابات ا یبرا یقو یشاهد شیماآز نیکرد، ا

  گفته است.
 ی مرحلته  شتود،  یم یواقعا  دچار احسا  خاص سکویفرانس که نیاز ا نانیایم یاما برا

متتر را بته او    و اهتم  میبرد یاو را به اتاق دوباره. میاضافه کرد شمانیبه آزما زیرا ن یگرید
 . میوصل کرد
لمتل   شد ینشان داده م شگرینما ی صفحه یکه رو ییها به دستورالعمل میاو خواستاز 
متدت   یبود برا زیم یرا که بر رو یائیاز اش کیکه هر  گفتند یبه او م ها ورالعملکند. دست
، GSRما با کارکرد  یاجتنا  از تداخل صدا یکه برا میلمس کند. به او گفت یزمان خاص

 . میذارگ یاو را در اتاق تنها م
تتا تمتام    میکرد یجاساز شگرینما ی را پشت صفحه ینیمتوجه شود دورب که نیبدون ا
بود  نیا میکار را بدون ایالع او انجام داد نیا که نیا لیصورت او را ضبط کند. دل حاالت
 ش،یو خودجوش است. پس از آزما یاش واقع حاالت چهره میمطمئن باش میخواست یکه م

تر  و آرامش،  ریاو، نظ ی حاالت چهره تیفیشدت و ک به میخواست یگرید انیاز دانشجو
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چه بتوده   شیهدف از آزما نشوند یمتوجه نم ها ا یبود که ارز اسمانبدهند. البته حو ازیامت
 جته ینت نیلمس کرده است. ما دوباره به ا شیآزما نیرا در ح ییزهایچه چ سکایفرانس ایو 
مختلف  یها به هنگام لمس بافت سکایفرانس یذهن یدبن رده انیم یکه ارتباط روشن میدیرس

او  یکامال  مشتخص بتود کته ادلتا     نیصورتش وجود دارد. بنابرا یخود و حاالت خودبه
  صحت داشت. اءیشدن لوایفش در اار لمس اش ختهیبرانگ ی درباره
دورتتر از   یدانشتگاه و کمت   ی که با ا د هوبارد در کافه اسپرسو روما در محویه بار کی
شتادا ،   یا بتا چهتره   ،یمومشک یخانممیرابل، متوجه شدم  م،یفترم در حال صحبت بودد

 رتیت از ح دمیکه نفهمابروانش را باال انداخت ماست. او  یها مشغول گوش دادن به حرف
  .ناباوریاز  ایبود 

هتم، ماننتد    رابلیانجام دهم. م شیاو آزما یداویلبانه به دفترم آمد تا رو ،یبعد از مدت
متا را متقالتد    یا به گونه ی. سوزان و بکدید یم یرنگ خاص ههر لدد را ب ،ین و بکسوزا

 ایآ مینیبب میخواست یم رابلیم ی و درست است، اما درباره بیکرده بودند که گزارشاتشان دق
همثتل   نتد یب یها را مت  که اابت کند او واقعا  رنگ میبه دست آور یمحکم اهدشو میتوان یم
از رنگ داشتته باشتد همثتل     یمبهم یفقط تصور ذهن که نی(، نه امینیب یرا م بیکه س یوقت
و تصور کتردن همتواره در    دنید انی(. مرز ممیکن یرا در ذهنمان تصور م بیکه س یزمان

دو را  نیت ا انیت بتوانتد تفتاوت م   یزیت آم حس دیاگنگ و مبهم بوده است. ش یشناس لصب
  نشانمان دهد.

بته نشستتن نداشتت.     یلیامتا تمتا   ند،یبنشت  یصندل یدر دفترم به او تعارف کردم رو
 ی قته یلت یللمت  یو ابزارهتا  دیت چرخ یسو به آن سو مت  نیچشمانش در سرتاسر اتاق از ا

 یبترا  ی. وقتگذراند یقرار داشت از نظر م نیو زم زیم یرا که رو ییها لیجورواجور و فس
 شتبیه  رفتت،  یاتتاق مت   یستو و آن ستو   نیبه ا یلیبرز یها یماه لیفس ی مجموله دنید

 یبتود از رو  دهیکه پوش ینیبود. شلوار ج یفروش نبات آ  ی در مغازه یکوچک ی دختربچه
 . فتدیکمرش ن یرو ینگاهم به خالکوب کردم یم یآمده بود و من سع نییباسنش پا
ه به استخوان یشب یافتاد که کم یا شده جَال داده لینگاهش به استخوان فس رابلیم یوقت

استتخوان   دیگفتت شتا   ستت؟ یاستخوان چ یاگر گفت دمیش برق زد. پرسبازو بود، چشمان
 ییایت در ریشت  کیت  یران. اما در واقع آن استخوان مربوط به آلت تناستل  ایدنده، ساق پا، 

وضوح از وسط شکسته بود و  استخوان خاص به نیبود. ا 9ستوسنیدوران پل ئ ی شده منقرض
یور کتج   همان داد، ینشان م یشکستگ ی هیناح ییور که برآمدگ آن وان،یح اتیدر زمان ح
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بستته و   نته یکه پ ،یخط شکستگ یدندان بر رو کی یجوش خورده بود. لالوه بر آن، جا
 وانیت ح یدر اار گاز گرفتگ یکه شکستگ آورد یاحتمال را به وجود م نیشده بود، ا میترم

 ،یشناست  هم، مانند لصتب  یشناس نهیریشده باشد. در د جادیجنس مخالف ا ایو  یشکارچ
متا   یدو سالت ما را مشتغول کنتد. ولت    توانست یوجود دارد که م یکارآگاه ی جنبه کی

  خودمان. یزیآم حس ی به مسئله میگشت یبرم دیو با میوقت نداشت
 یبتر رو  یاهیست  ی صتفحه  یبتر رو  دیستف  5 کی. میساده شروع کرد شیآزما کیبا 
 5لدد  د؛ید یلدد را رنگ رابلیم م،یاشتیور که انتظار د . همانمینشانش داد انهیرا شگرینما
صفحه  ی انهیدر م درنگیکوچک سف ی نقطه کیبه  میاو قرمز روشن بود. از او خواست یبرا
 یریها جلوگ و حرکت چشم یکه از سرگردان مینام یابات م ی هنقطه را نقط نیشود ها رهیخ
 یبتر رو  یریترا مینیا ببت میابات دور و دورتر کرد ی کم لدد را از نقطه (. سپس کمکند یم

 . ریخ ای گذارد یرنگ آن م
تتر   رنگ کم یاشاره کرد که با دور شدن لدد، رنگ قرمز رنگ باخته و به صورت رابلیم
نباشد که رنگ الداد با دور شدن از  لجیب یلیموضوع به نظر خ نیا دی. شاشود یم تبدیل

لدد در خارج خود روشن کرد. ما  یرا برا یمهم ی تر شود. اما مسئله رنگ کم یمحور اصل
. شتود  یمت  فیشتدت ضتع   رنگ آن به که یاست، درحال صیکامال  قابل تشخ دیاز مرکز د

 یا فقط مربوط به ختایره  تواند ینم یزیآم باره به ما نشان داد حس کی شیآزما نیا ی جهینت
 [. 9داشته باشد ] یاستعار یارتبای ایباشد و  یدر دوران کودک

چترا تتا   رنگ باشتد،   کیاز  یتصور ایخایره  ی زانندهیصرفا  برانگاگر لدد مورد نظر 
 قدر مهم است؟  که قابل تشخیص است جایگاه آن در میدان دید این زمانی

 یزدگت  رونیت بتود. ب  تر بیکه دق 9زدگی به اسم بیرون میانجام داد یگرید شیسپس آزما
 یواقعتا  ادراکت   یزیت چ ریترا ایآ نندیتا بب دهند یشناسان آن را انجام م است که روان یتست

کته در   دیت نیب یاز خطوط کج را م یا مجموله دینگاه کن 9-4 ری. اگر به تصویذهن ایاست 
و  کننتد  یاند. خطوط کج کامال  جلب توجه مت  پراکنده شده یلمود طوطاز خ یجنگل انیم
بلکته   م،ینت ک یجتدا مت   هیت بق انیت را از م  ها آن درنگ ی. در واقع ما نه تنها ب«زنند یم رونیب»
 . میگروه قرار ده کیو در  میکن یبند دسته  ها در ذهنمان آن میتوان یم

دسته از خطوط  کتج در مجمتوع    نیکه ا مینیب یم یسادگ به م،یکار را انجام ده نیاگر ا
 انیت کته در م  ینقاط قرمز 5-4تصویر در  ب،یترت نی. به همسازند را میضربدر یک شکل 

نقتاط   انیت در م اهیها را بته صتورت نقتاط ست     آن جا نیهکه در ااند  نقاط سبز پراکنده شده
 سازند.  زنند و شکل یک مثلث را می از شکل بیرون میوضوح  ( بهمینیب یم یخاکستر

                                                           
1 popout  
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پراکنتده   Lحروف  انیدر م Tکه چند حرف  دینیب ی. مدینگاه کن 4-4 ریبه تصو بار نیا
بالفاصتله   Tحتروف   ،یقبل ی نهدر دو نمو یخالف خطوط کج و نقاط رنگ اند، اما بر شده
 دهنتد؛  ینشتان نمت   یستادگ  بته « هستتم!  جتا  نیت من ا» دیگو یرا که م یزدگ رونیب ریآن ترا
و متور  استت.    یخطوط لمود انیمانند تفاوت م Tو  Lحروف  انیم فاوتت که یدرحال
  هتا  آن دیبلکه در لوض با م،یکن یبند را دسته T حروف یراحت به میتوان یلالوه، اصال  نم به

کته   میریت را بگ جهینت نیا شیآزما نی. ممکن است از امیرا تک به تک مورد توجه قرار ده
استا    تواننتد  یمثل رنگ و جهت خطوط، م ه،یاول ایو  «ییابتدا» یِادراک یها یژگیفقط و
هالتداد و   هتا  سته یمثتل نو  ،یادراکت  تتر  دهیچیپ یها باشند. نشانه یزدگ رونیو ب یبند گروه

  ندارند. یاار نیهم که با هم متفاوت باشند، چن حروف(، هرچقدر
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 هیتعب یاز خطوط لمود یا نهیرا، که در زم یخطوط کج تواند یم یراحت ما به یینایب ستمیس. 9-4 ریتصو
 یاکه در ابتد ییها یژگیفقط با استفاده از و کینوع از تفک نیکند. ا کیو تفک یبند دسته ،ییاند، شناسا شده
 یناش یبعد که شکل سه دیبه خایر دار 5 فصل. هحتما  از دهد یرخ م ند،یآ یبه دست م یینایپردازش ب ریمس

 منجر شود.( یبند به گروه تواند یم زین روشن هیاز سا
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لشب پر شتده   ی کاغذ نشانتان دهم که با واژه یا اگر صفحه ،یمثال افرای کیبه لنوان 
 دایت پ آسانی به را ها «نفرت»پراکنده باشد، شما   ها آن انیمنفرت هم در  ی باشد و چند واژه

 شتان یدایهم که پ ی. و تازه زماندیها بگرد دنبال واژه فیبه رد فیرد دیبا با یو تقر دیکن ینم
از  کیت قابتل تفک  ن،یشت یپ یها ها در مثال مثل آن خطوط کج و رنگ ،یراحت باز به د،یکرد
لشب و نفرت، هرچقتدر   رینظ یشناس  زبان میکه مفاهاست  نیهم ا لشی. دلستندین نهیزم پس

                                                                 .رندیقرار گ یبند اسا  گروه توانند یهم که از لحاا معنا با هم متفاوت باشند، نم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

است که  ییها یژگیشوند. رنگ جزء و یبند گروه توانند یم یبه آسان ها هیسا ایرنگ و  نقاط هم. 5-4 ریتصو
 .شود یم ییشناسا یینایپردازش ب ریمس یدر ابتدا

 

لمتدتا  بته    اد،یت مشتابه، بته احتمتال ز    یها یژگیو ک یو تفک یبند ما در گروه ییتوانا
 است. افتهیپنهان در جهان تکامل  اءیغلبه بر استتار و کشف اش ی واسطه

که  یخام ریت شاخ و برگ درختان پنهان شده باشد، تصوپش یریبه لنوان مثال، اگر ش
که رنگ سبز  یزرد یها جز تکه ستین یزیچ افتد یم هیشبک یو بر رو رسد یبه چشم ما م

  .مینیب یمکه ما  ستین یریهمان تصو نیدر آن پخش شده است. اما در هر صورت ا
 صیآن را تشخ یل کلتا بتواند شک کند یخز زرد را به هم وصل م یها تکه نیمغز ما ا
مغتز   ی!( بترا رود یبه بادامه م ما یجا مستق قرار دهد. هو از آن ریش یبند در رده رادهد و آن 
باشتند،   گریکدیزردرنگ بتوانند کامال  جدا و مستقل از  یها تمام آن تکه که نیما، احتمالِ ا
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پشتت  را کته در   ریشت  کیت از  یلکست  ایت و  یخایر است که نقاش نیصفر است. هبه هم
به هم هستند، باز هم به  ارتباط یآن واقعا  مستقل و ب یرنگ یها درختان پنهان شده و بخش

ستطح   یدراکت ا یها یژگیو کند یم سعی خودکار صورت به ما مغز.( «مینیب یم» ریشکل ش
آن  انیت از م ر،یمثتل شت   ،یمهمت  زیت چ تواند یم ایآ ندیگروه قرار دهد تا بب کیرا در  نییپا

  نه. ایدرآوَرَد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ستند؛ین یبند و گروه صیقابل تشخ یآسان اند به پراکنده شده Lحروف  انیکه در م Tحروف . 4-4 ریتصو

و  یخطوط افق یعنیاند:  ساخته شده یکسانی نییسطح پا یها یژگیهر دو از و که لیدل نیاحتماال  به ا
در  نیکرده است( و ا جادیتقایع ا یگریدو در  هیزاو یکیدر  کهخطوط متفاوت است. ه ی. فقط جایلمود

 .شود یاستخراج نم یینایپردازش ب ی هیمراحل اول
 

 یهتا  یژگت یبتودن و  یادیت بن صیتشخ یبرا میمفاه نیمعموال  از ا یشناسان ادراک روان
شتود، مغتز    یبند گروه ایو  یزدگ رونیبالث ب یخاص یژگی. اگر وکنند یاستفاده م یدارید
 . کند یاستخراج م یپردازشِ حس ی هیآن را در مراحل اول 

 از هم زهایچ زیتما یآن کم باشد، برا زانیم ایرخ ندهد و  یبند و گروه یزدگ رونیاگر ب
 ی هیت اول یهتا  یژگیو Tو  Lالزم است.  یادراک یحت ایو  یاز پردازش حس یسطح باالتر

قائمه به هم  ی هیتر که با زاو کوتاه یخط افق کیکوتاه و  یخط لمود کیدارند ه یمشترک
 یو مفهتوم  یانلوامل زب شود، یها در مغز ما م آن زیکه بالث تما یزی(. در واقع چرسند یم

  است.
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و  یزدگ رونیمنجر به ب توانند یم یواقع یها که رنگ میدان ی. ممیبرگرد رابلیدوباره به م
 تواننتد  یداشتند هم مت  یشخص ی جنبه رابلیم یکه برا ییها رنگ ایشوند. حال آ یبند گروه
  باشند؟ ریهمان ترا یدارا

ابتداع کتردم:    میدیت د 3-4 ریمشابه با آنچه در تصو ییها سؤال یرح نیپاسخ به ا یبرا
]در  5جا که  پراکنده شده بود. از آن انشانیدر م 5که چند لدد  یسیانگل 5الداد  از یانبوه
  دارند: یکسانی قا یدق یها یژگیاست، و 5 یا نهییآ ری[ تصویسیانگل

را  یزدگ رونیب دیکن ینگاه م ریتصو نیکه به ا ی. هنگامیو سه خط افق یدو خط لمود
. دیت کن دایت تک لناصتر پ  تک یبا بررس دیتوان یها را فقط م5. دیده ینم صیوضوح تشخ به

چراکته بته      د،یت مثلتث را د  یها شکل کل5 یِذهن یبند با گروه توان ینم یراحت به ن،یهمچن
 یبه یور منطق دیتوان یم تی. درست است که در نهاستندین نهیزم پساز  کیقابل تفک یآسان
مثلث بزرگ را  کی دیتوان یاما نم سازند، یمثلث را م کیها شکل 5که  دیبرس جهینت نیبه ا
شتکل   یخاکستتر  یهتا 5 انیت در م اهیست  یها5از قرار گرفتن  5-4 ریمثل آنچه در تصو-

 . دینیبب -گرفته
 کنتد  یاست و ادلا م یزیآم حسکه دچار  مینشان ده یردرا به ف 3-4 ریحال اگر تصو

اگر او، درست مثل من و شما، صرفا   افتد؟ یم یچه اتفاق ند،یب یها را سبز م5ها را قرمز و 5
 کی یزیآم اگر حس گر،ی. از یرف دندیب یبه رنگ قرمز هو سبز( فکر کند، فورا  مثلث را نم

کته متا در    نتد یبب یمثلث را به همان شتکل  باشد، ممکن است واقعا  یحس نییاار سطح پا
  .مینیب یم 5-4 ریتصو
 ستت یرا بته ب  3-4 ریبته تصتو   هیشتب  اریبست  یریما نخست تصتاو  ش،یآزما نیا یبرا
ها 5را هکه از  یشکل کل کیکنند  یکه سع میگفت  ها و به آن مینشان داد یمعمول یدانشجو
 بع یمثلث و در  کی ریاز تصاو ع یکنند. در ب دایشلوغ پ ری( در آن تصوشد یم لیتشک
 بود.  رهیدا کی گرید

 هیت اان میبته متدت نت    شتگر ینما ی صتفحه  یبر رو یبیترت چیرا بدون ه ریتصاو نیما ا
هتر   دنیت کوتاه بود. پس از د اریبس بیدق یینایپردازش ب یکه برا یمدت م؛یداد ینشانشان م

 رهیت دا ایت مثلتث و   ی دهنتده  را که نشان یا از دو دکمه یکی ستیبا یم انیدانشجو ر،یتصو
در حدود  یزیدرست چ یها پاسخ نیانگینبود که م ظرهمنت رهی. اصال  غدادند یبودند فشار م

اشکال را  توانستند یها فقط حد  زده بودند، چون نم آن گر،یدرصد باشد؛ به لبارت د 50
هکته در   مکتردی  قرمتز  را هتا 5 تمام و سبز را ها5تمام  یدهند. اما وقت صیبالفاصله تشخ

 یهتا  پاستخ  نیانگیت نشان داده شده استت(، م  یو خاکستر یبه صورت مشک 5-4 ریتصو
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فکتر   ایبدون وقفه و  توانستند یها م حالت آن نی. در ادیدرصد رس 10 ای 90به  حشانیصح
  دهند. صیکردن فورا  شکل را تشخ

بترخالف افتراد   . میشد   زده رتیح م،ینشان داد رابلیرا به م دیو سف اهیس ریتصاو یوقت
دهد، انگار که الداد  صیتشخ یها را به درست درصد شکل 10تا  90 توانست یاو م ،یلاد

متؤار بتود کته     یبته قتدر   یزیآم از حس یناش ی  ها داشتند! رنگ یزیمتما یها واقعا  رنگ
 نیت [. ا5] کترد  یبه او کمک مت  یو گزارش اشکال کل صیدر تشخ یواقع یها همانند رنگ

هستتند.   یواقعا  حس رابلیالقاشده به م یها که رنگ کند یاابت م و و برگردبی بر ش،یآزما
 ی جته ینت تواند یمسئله ابدا  نم نیوجود نداشت و ا شیآزما نیتقلب کردن در ا یبرا یراه

  امر وجود ندارد. نیا یهم برا یگرید نیگزیجا حیتوض چیاو باشد و ه یخایرات کودک
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ها در این تصویر 5ای که  ها پراکنده شده است. تشخیص شکل کلی 5که در میان  5چند . 3-4 تصویر
تر دارند لملکرد خیلی بهتری  آمیزی سطح پایین سازند برای افراد لادی دشوار است، ولی افرادی که حس می

 ی این آزمایش را تریید کردند. دارند. جیمی وارد و همکارانش نتیجه
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شود افراد  اند که بالث می با این تفاوت که الداد کمرنگ و پررنگ شده 3-4همان تصویر . 5-4یر تصو

 بینند. چیزی می چنینآمیزی سطح پایین دارند احتماال   گوش را بالفاصله ببینند. افرادی که حس معمولی سه
 

ما مدارک گالتون است که  سیاز زمان فرانس بار نینخست یکه برا میمن و ا د متوجه شد
( بته دستت   یزدگت  رونیت و ب یبند گروه ی دربارهه مانیها شیاز آزما یروشن و بدون ابهام

 یزیچ نیاست و ا یواقع یحس ی دهیپد کیدر واقع  یزیآم حس کند یکه اابت م میا آورده
 اند.  بوده یک سده بود که از آن فراریاز  شیاست که محققان ب
از  یقت یحق یهتا  یزیت آم حس صیتشخ یبرا توان یم ما نه تنها یها شیدر واقع، از آزما

 یعنت یپنهان دارنتد،   یزیآم که حس شود یم یاستفاده کرد، بلکه منجر به کشف افراد یتقلب
 کته  نیت ا ایت و  خبرنتد  یداشته باشند، اما ختود بت   یا ییتوانا نیکه ممکن است چن یکسان
  قبول کنند. خواهند ینم

 جی. بتر استا  نتتا   میصتحبت کترد   متان یها افتهیو راجع به  مید در کافه نشستمن و ا 
 یا دهیت پد یزیت آم کته حتس   میاابت کرده بود رابلیو م سکایفرانس یبر رو مانیها شیآزما
 ست؟یچ یزیآم وجود حس لیبود که اصال  دل نیا یاست. حاال سؤال بعد یواقع
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فهتم   یبترا  یباشد؟ چه ایاللات یمغز یکش میدر س ینقص فن لیممکن است به دل ایآ
ظتاهرا    یزیت آم نتوع حتس   نیتر جیرا میدان یم که نینخست ا م؟یدار اریموضوع در اخت نیا

مربوط بته رنتگ در    یاز مراکز اصل یکی میدان یم که نیمربوط به رنگ و لدد است. دوم ا
 ریرا ستم  V4است. ه یجگاهیگوابسته به لو   یدر شکنج مخروی V4به نام  یا هیمغز، ناح

 یاز مراجع جهان یکیدر دانشگاه لندن و  یشناس ییبایز-لصبکشف کرد. او استاد  9یذک
در همتان بختش از    یمنتایق  میدان یم که نیسوم ا .(هاست ینخست یینایب ستمیدر سازمان س

به  یوارد آمدن صدمات کوچک که نیا لیمغز وجود دارد که مخصوص الداد است. هبه دل
چقدر افراد شود.( فکر کردم  یاضیر یها منجر به از دست دادن مهارت تواند یبخش م نیا

در منایب مربوط به رنتگ و   یاتصال لیلدد فقط به دل-رنگ یزیآم اگر حس شد جالب می
 یکردم نگاه شنهادی. چرا نباشد؟ پدیرس یم یهیدرست بودنش به نظر بد .لدد در مغز باشد

   .اند کیمغز تا چه حد به هم نزد ی آن دو منطقه مینیتا بب میندازیمغز ب ی به نقشه
از همکارانمتان در   یکت ی 5کاردیر میمنظورش ت «م؟یبپرس میچطور است از ت»د گفت: ا 

، fMRIمثتل   ،یمغز ی دهیچیپ یربرداریتصو یها با استفاده از روش میبود. ت یمرکز پزشک

بته   دهتد  یالتداد رخ مت   یدارید صیاز مغز را که در آن تشخ یمنایق ی توانسته بود نقشه
مربوط به الداد در مغتز را   ی هیو ناح V4 بیدق یو اد جا نلصر، م دست آورد. همان روز

دو  نیکه ا میدی. در کمال تعجب دمیکرد سهیمربوط به مغز انسان با هم مقا ی نقشه کیدر 
 (. 3-4 ریقرار دارند هتصو یو در شکنج مخروی گریکدیدرست در کنار  هیناح

 کته  نیت ا لیاست دل مکنم ای. آردک یم تیرا تقو یاتصال ی هیشدت فرض موضوع به نیا
باشد؟ مخصوصا  حاال که  یمربوط به رنگ و الداد است تصادف یزیآم نوع حس نیتر جیرا
   اند؟ هم یگیمربوط به رنگ و لدد در مغز در همسا یها بخش میدان یم

 

 
سمت چپ مغز کته  . 3-4 ریتصو
 یمخرویت  ی منطقته  یبیتقر یجا

 رنگ اهی: بخش سدهد یرا نشان م
الداد و بخش  ی هیبه ناح مربوط
 هیتتتمربتتتوط بتتته ناح دیستتتف
کلی هاست هکه به صورت  رنگ
داده  شیسطح مغتز نمتا   یبر رو

  شده است(.

                                                           
1 Semir Zeki  

2 Tim Richard  
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هم  دینوزدهم شده است، اما شا ی سده 9یشناس به جمجمه هیکارمان شب دیرس یبه نظر م
ه در گرفتت  یتی گرا و کتل  یشناس جمجمه انیم یجنجال ینوزدهم بحث ی درست بود! از سده

مختلف در مغز با هم متفتاوت   یمربوط به لملکردها گاهیجا گفتند یها م خوان بود؛ جمجمه
مغتز نشتئت    یباور بودند که تمام لملکردهتا از تمتام   نیگراها بر ا کل که یاست، در حال

 نیت کته ا  رستد  ی. به نظر مگرندیکدیبا  یمختلف مغز در تعامل دائم یها و بخش رندیگ یم
دارد کته   یبه لملکترد خاصت   یباشد، چراکه پاسخ بستگ یساختگ یتا حد یساز یدوقطب

مربتوط بته    ییلملکردها یآشپز ایو  یقمارباز مییبگو که نی. امیکن یراجع به آن صحبت م
از جوانتب آن   یاز مغز هستند م حک است، هاگرچته ممکتن استت برخت     یمنایب خاص

سرفه کردن و  یارادریلمل غ مییبگو کهباشد(، اما به همان اندازه احمقانه است   یور نیهم
 . ستندیدر مغز ن یمردمک چشم نسبت به نور مربوط به منایب خاص   واکنش  ای

مانند  ،یا شهیرکلیغ یاز لملکردها یبرخ یاست که حت نیاست ا آور رتیآنچه ح ولی
(، در واقع در منتایب  یلدد یها دهیا یحت ایالداد هبه صورت اشکال و  ایها و  رنگ دنید

ستطوح بتاالتر ماننتد درک     یهتا  ادراک ی. حترندیگ یدر مغز انجام م یمشخص یتخصص
تا بته ادراکتات محتض(     ترند کینزد اریبس میفاههکه به م جاتیو سبز ها وهیم ایابزارها و 

از  یکوچک و خاصت  ی هیضربه به ناح ایاز تصادف و  یممکن است به خایر صدمات ناش
  برود. نیمغز، به یور خاص از ب

 وجتود دارد و  یچند بختش تخصصت   م؟یدان یمغز چه م یبند بخش ی ا دربارهخو ، م
 مغز قرار دارند؟  یدر کجا ها این بخش

 یدر واحتدها  یها امور مختلتف را بته افتراد متفتاوت     لامل رییور که مد درست همان
 نیت . استپارد  یمختلف را به منایب مختلف مت  یمغز ما هم کارها کنند، یگوناگون محول م

در پشتت مغتز    یا هیبه سمت ناح هیاز شبک یلصب یها امیکه پ شود یم روعش یمانز ندیفرا
رنگ، حرکت، فرم  رینظ یساده و متفاوت یها یژگیبا و ریکه تصاو ییجا همان ،کنند یسفر م

 یبنتد  میمختلف تقس یها یژگیو نی. سپس ایاللات مربوط به اشوند یم یبند و لمب، یبقه
. شتود  یم عیمغز توز ای انهیو آه یجگاهیلو  گ رخاص د ی منطقه کیشده و هر کدام در 

کته در   شتود  یفرستاده مت  V5متحرک، به  جسامبه لنوان مثال، ایاللات مربوط به جهت ا
 یجگتاه یگ ی در منطقته  V4قرار دارد و ایاللات مربوط به رنگ، لمدتا  به  یا انهیلو  آه

 یکته بترا   ییهتا  محاستبه  نواع. استین یکار چندان دشوار میتقس نیدرک للت ا .رود یم
 ازیت متورد ن  یها است، کامال  با محاسبه ازییول موج هرنگ( ن ی استخراج ایاللات درباره

                                                           
1 phrenology  
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جهت استخراج ایاللات مربوط به حرکت متفاوت است. لذا با داشتن منتایب جداگانته و   
را  یکتار لصتب   و چراکه ساز   شود، یتر م کار آسان نیهر کار، انجام دادن ا یبرا یتخصص

  .دارد یها جدا نگه م و سهولت محاسبه یلصب یکش میدر س ییجو به منظور صرفه
بته نظتر    یمنطقت  یمراتبت  مغز به صورت سلستله  یمنایب تخصص یلالوه، سازمانده به

انجتام   یتتر  یتخصصت  یکارهتا  «بتاالتر »ستطوح   ،یمراتب سلسله یها ستمی. در سرسد یم
هم حجم بازخوردها و  زانیبه همان م افتد، یاق مها اتف اما همانند آنچه در شرکت دهند، یم

پتردازش   V4مثال، ایاللات مربوط بته رنتگ در    واناست. به لن شتریب ها ثیحرف و حد
بتاالتر در   یکته قتدر   شود یسپس به منایب سطح باالترِ مربوط به رنگ مخابره م شود، یم

 تواننتد  یبتاالتر مت  منتایبِ   نیت دارد. ا یجتا  یا هیشکنج زاو یکیو در نزد یجگاهیلو  گ
که من در  یپتوسیاوکال یها برگ یِاز رنگ را پردازش کنند. مثال  سبز یتر دهیچیپ یها جنبه

 روز ندارد.  ی انهیبا م یفرق در هنگام غرو  نمیب یدانشگاه م ی سرتاسر محویه

دو حالت کامال  متفاوت است. هنتور   نیدر ا افتهی یول موج نورِ انعکا  بیاگرچه ترک
و همچنان به چشم  مینیب ینم مایل به قرمزها را سبز  گام غرو ، قرمز است اما ما برگدر هن
  .کند یآن را جبران م سبز است؛ چراکه منایب سطح باالترِ مربوط به رنگ  ما

اول در  ی : مرحلته دهد یمرحله به مرحله رخ م زین یکه محاسبات لدد رسد یبه نظر م
 یبعتد  ی و مرحله شود یداده م شیالداد نما یقعاست که در آن شکل وا یشکنج مخروی
، ستر و کتار دارد.    هتا  و مقدار آن بیالداد، مثل ترت میاست که با مفاه یا هیدر شکنج زاو

ممکتن   ماریتومور، دچار صدمه شود، ب ایللت، مثال  ضربه  هربه  یا هیکه شکنج زاو یزمان
 کند.  بیتفر ای میرا تقس  ها آن تواند ینم گریالداد باشد، اما د ییاست هنوز قادر به شناسا

.( میا گرفته ادیچراکه آن را با تکرار فراوان    رود، ینم انیلمل ضر  غالبا  از م ییهتوانا
مجاورت منایب مربوط به رنگ و لتدد در مغتز در    یعنی-مغز  یجنبه از کالبدشناس نیهم

 دیکته شتا   ختت ینگبود که شتک مترا برا   -یا هیشکنج زاو یکیو در نزد یشکنج مخروی
  مغز باشد. یمنایب تخصص انیم یتداخل ارتبای لیلدد به دل-رنگ یزیآم حس

 دهتد؟  یرخ مت  یزیت چ نیباشد، چرا اصال  چن یدرست هیتوج یلصب یِاتصال نیاما اگر ا
 ریاستت کته ستا    یزیهمان چ نیاست و ا یموروا یزیآم گالتون متوجه شده بود که حس

 اند.  کرده دییآن را تر بارها زین پژوهشگران

که  یراددر اف دی. شامیریدر نظر بگ یکیژنت یادیآن بن یاگر برا ستیپس دور از ذهن ن
 یرخ داده کته بالتث بته وجتود آمتدن برخت       یکت یژنت یهستند جهشت  یزیآم دچار حس
 نیت ا یافراد  لاد ریدر سا که یدرحال شود، یم یمنایب مجاور مغز بین یرلادیغ یها ارتباط
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بوده، چرا بر اار  بار انیز یحت ایو  دهیفا یجهش ب نیاند. اگر ا هم جدا شدهمنایب کامال  از 
  نرفته است؟ انیاز م یعیانتخا  یب
بته صتورت نتاهمگون رخ داده     یکت یدر نظر گرفت که جهش ژنت شد یلالوه، اگر م به
 یهستتند اتصتال   یزیت آم که دچار حس یاز افراد یداد که چرا برخ حیتوض توان یباشد، م
را  یقیاشاره کتردم، نتت موست    تر شیکه پ ژم رالدایمثل ا گر،ید یلدد دارند و برخ رنگ و
است  نیها ا آن ی گفت للت لارضه توان یم ژم رالدایا مانند یافراد ی . دربارهنندیب یم یرنگ

 یهتا  امیت از مغز قرار دارند کته پ  یمنایق یکیدر نزد یجگاهیدر لو  گ ییکه مراکز شنوا
قطعات  کردم یکم احسا  م . کمکنند یم افتیکز رنگ سطح باالتر درو مرا V4رنگ را از 

  .رندیگ یدرست خود قرار م یپازل دارند در جا
استت.   یمغز یها یکش میس یاتصال یبرا یگریگواه د یزیآم وجود انواع مختلف حس

و در  گرانیاز د شتریهستند ب یزیآم که دچار حس یاز افراد یدر برخ افتهی ژنِ جهش دیشا
بالتث   توانتد  یچگونته مت   قتا  یدق یکت یشده باشد. اما جهش ژنت انیاز مغز ب یشترینایب بم

منظم و کامال   ی شده یبند منایب دسته یاز قبل دارا یکه مغز معمول میدان یشود؟ م یاتصال
استت   ادیت از حد ز شیمتراکم و ب اریها بس اتصال زانیم نی. در جنستین گریکدیاز  زیمتما

 .  ابدی یرشد هر  شده و کاهش م ندیفرا یکه در ی

ان یت ( مهتا  امیاز نشت هپخش پ یریگسترده جلوگ یها کاهش نیا لیاز دال یکیاحتماال  
 یمرمترِ اضتاف   یهتا  ستنگ  دنیبا تراشت  آنژ کلییور که م منایب مجاور است، درست همان

 استت.  کیلمدتا  تحت کنترل ژنت یمغز یها هر ِ اتصال نیرا خلب کرد. ا داوود ی کرهیپ
مجاور شتود   یمنایب مغز انیبالث هر  ناقص ارتبایات م یزیآم امکان دارد جهشِ حس

   .یمغز یها یکش میس یتصالاست: ا زیچ کیآن  ی جهیکه نت
منتایب مختلتف    انیم یکش میس ینکته توجه کرد که اتصال نیبه ا دیدر هر صورت، با

در آن صتورت چگونته    چراکته   دهتد.   حیرا به یور کامل توض یزیآم حس تواند یمغز نم
را  LSDگردان مثل  پس از مصرف مواد روان یزیآم بر بروز حس یمبن یها گزارش توان یم

 کرد؟  هیتوج

هتا شتود و    آکستون  انیم دیجد یها بالث جوانه زدن ارتباط باره کیبه  تواند یدارو نم
محتو شتود.    ااتر دارو  افتنی انیپس از پا ییبه یور جادو تواند ینم زین ییها ارتباط نیچن
شود که از قبل وجود داشتته استت    یارتبایات تیفعال شیمربوط به افزا دیبا هیق  نیبنابرا
کته دچتار    ینوع ارتبایتات در افتراد   نیاز ا یشتریمطلب با امکان وجود تعداد ب نیکه ا
برخورد  یزیآم برنگ با دو فرد مبتال به حس دیویدارد. من و د یخوان هستند هم یزیآم حس
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بته یتور موقتت از     یضد افسردگ یرا با شروع مصرف داروها شان یزیآم ه حسک میکرد
 نیستروتون  بازجذ  یانتخاب یها مهارکننده کردند یکه مصرف م ییدست داده بودند. دارو

ختانواده پتروزاک استت. اگرچته      نیت ا یداروهتا  نیتتر  از معتروف  یکیبود و ( SSRISه
 یبترا  یارزشتمند  یهتا  سترنخ  تواند یم اما ست،یکامال  قابل التماد ن یشخص یها گزارش
را بتا شتروع و قطتع     اش یزیت آم حس توانست یم یبه دست دهد. خانم ندهیآ یها پژوهش

متنفتر   9نیولبتاتر  یضد افسردگ یکند. او از دارو رفعالیغ ایفعال و  یخاص ییدارو میرژ
 شیابتر  یزیت آم و جهان بدون حس کرد یمحروم م یزیآم حس یبود، چراکه او را از جادو

  کننده بود. و خسته نواخت کی
کته   یتتا زمتان   یام، ول استفاده کرده «5یاتصال»از کلمه  یسرسر یکار قدر یجا نیتا ا
تتداخل  »استتفاده از اصتطالح    دیشا دهد، یرخ م یدر سطح سلول یچه اتفاق قا یدق میبفهم
را مهتار   گریکتد ی یهتا  تیغالبا  فعال یمجاور مغز ینواح میدان یبهتر باشد. مثال  م «4تیفعال
مختلتف مغتز    یها بخش نیب ث به حداقل رساندن تداخل ارتباطبال ملل نیکه ا کنند یم
لدم تعتادل   ینول می. اما اگر فرض کندارد یمختلف را از هم مجزا نگه م یو نواح شود یم
 افتد؟ یم یلمل مهار کردن را کاهش دهد چه اتفاق نیبتواند ا ییایمیش

خواهتد   یریآن چته تترا   دیت لدم تول ایبازدارنده و  یقل لصبنا کیمثال  مسدود شدن 
 یارتبای یها میدر مغز وجود ندارد، اما احتماال  س یاضاف یکش میس ویسنار نیداشت؟ در ا

  شود؟ یچه م جهی. پس نتشود ینم بیلا یهستند به خوب یزیآم که دچار حس یافراد

 انیت م یا گستترده  یلصتب  یاهت  اتصال زین یدر مغز لاد یکه حت میدان ی. میزیآم حس
 یها اتصال شتربی همانندهها  اتصال نیا یعیدور از هم وجود دارد. لملکرد یب یِزمنایب مغ

  هتا  از آن یلدم مهار برخ ایها و  اتصال نیا تیتقو کنم ی!( ناشناخته است، اما فکر میمغز
  ها بشود. آن تیممکن است منجر به تداخل فعال

 ستکا یکه چرا فرانس میحد  بزن میتوان یاکنون م ها، تیخل فعالتدا ی هیبا توجه به فرض
. داد یمختلتف نشتان مت    یهتا  نسبت به لمس بافتت  یقدرتمند یاحساس یها چنان واکنش

 ایت  هیاول یحس-یکه قشر تن میوابسته به المسه دار ییابتدا ی نقشه کیما در مغزمان  ی همه
S1 لمس در پوستتمان فشتار را    ی رندهیگ ،کند یما را لمس م ی انهش یکس ینام دارد. وقت
 یوقت ب،یترت نی. به هممیکن یو ما آن را حس م فرستد یم S1به  یغامیو پ دهد یم صیتشخ
قرار دارد  یکه در مجاورت قبل گریلمس د ی نقشه کی م،یکن یمختلف را لمس م یها بافت

                                                           
1 Wellbutrin  

2 cross-wiring  

3 cross-activation  
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مثل  ییها بافت ،میس کنها را ح انواع بافت میتوان یو ما م شود یفعال م شود یم دهینام S2و 
مربوط بته المسته اساستا      یها حس نی. اسیصابون خ یِزیل ایتکه چو  و  کیسطح زبرِ 

   .رندیگ یخارج از بدن ما نشئت م یایهستند و از دن یرونیب
 نیبدن ماست. ا یاحساسات درون ی نقشه یدر مغز است که دارا یگریبخش د نسوالیا

موجتود در   یتخصص یها رندهیاز گ یایاللات حس ی هکنند افتیدر که نیبخش لالوه بر ا
و احتمتاال  غلغلتک و ختارش استت،      ،لاشقانه یها سرما، گرما، درد، نوازش یپوست برا

کبتد، دل و   هتا،  هیت در قلب، ر رندهیگ یها را از سلول لفمخت یها از حس وستهیپ یانیجر
 . کند یم افتیدر ها چهیو ماه یچرب ی هیها، ال ها، مفاصل، رباط روده، استخوان

و  رونیت ب یایت احسا  ما نسبت به دن انگریتا ب کند یایاللات استفاده م نیاز ا نسوالیا
ما  یاحساس تیوضع ی هیهستند و مواد اول یدرونحوا  اساسا   نیایرافمان باشد. ا طیمح

 ییها امیبه تبادل پ ،یاحساس یدر زندگ یاصل ی به لنوان مهره ،نسوالی. ادهند یم لیرا تشک
خودکار هکه  یلصب ستمیمانند بادامه، س یمراکز پردازد، یدر مغز م یمراکز احساس ریبا سا

 یهتا  یریگ میتصم ریکه درگ 9یشانیای پ حدقه ر( و قششود یم تیتقو پوتاالمو یتوسط ه
کته   شتوند  یفعتال مت   یزمتان  یمدارها در افراد معمول نیاست. معموال  ا فیظر یاحساس

هستتند. متثال  نتوازش کتردن لشتاق       یخاص یبار لایف یه دارارا لمس کنند ک ییزهایچ
 کند.  جادیو تب و تا  ا تیمیرا از لذت، صم یا دهیچیاحساسات پ تواند یم

از نفرت و انزجار را بته بتار    یدیحس شد تواند یمدفوع م ی توده له کردن قابل،در م
 یشتان یای پ حدقته و قشتر  بادامته   نسوال،یا، S2 انیاگر اتصاالت م دی. حاال تصور کناوردیب
را  یا دهیت چیتوقع همتان نتوع از احساستات پ    دی. باافتاد یم یچه اتفاق شد یم دیشد اریبس
. آمد ینقره و کاغذ به وجود م شم،یابر ن،یج ی با لمس پارچه سکایفرانس یکه برا دیداشت یم
   .کند ینم جادیاز ما ا کدام چیرا در ه یکه حس خاص ییزهایچ

 اء،یدارد. اما او در واکنش نسبت به لمتس اشت   یزیآم حس زین سکایانساز ق ا، مادر فر
 کیت . به لنوان مثتال، بتا لمتس    کند یحس م زیرا ن یمتفاوت یها لالوه بر احساسات، یعم

هتم قابتل فهتم استت:      تیوضع نی. ادیآ یدر دهانش م یدیشد یِشور ی مزه یآهن ی نرده
  .کند یم افتیرا از زبان در یا یقو ییایاللات چشا نسوالیا

 یبترا  یشتناخت  لصتب  یهیبه توج ت،یتداخل فعال ی دهیکه به کمک ا دیرس یبه نظر م
 [. 4] میا دهیها رس بافت یزیآم لدد و حس-رنگ یزیآم حس

انتواع   میبودند، متوجته شتد   یزیآم به دفتر کارم که دچار حس یافراد ی اما با مراجعه
 ایت هفتته و   یروزهتا  رادافت  یبرخ ید. برانوع لارضه وجود دار نیاز ا یگرید ادیز اریبس
 داشت:  یخاص یها سال رنگ یها ماه

                                                           
1 orbitofrontal cortex  
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نتدارد   یو ماه دسامبر زرد بود. تعجبت  یدوشنبه سبزرنگ، چهارشنبه صورت یبرخ یبرا
گفتم، من در  تر شییور که پ ! اما همانپنداشتند یم وانهیرا د  ها از دانشمندان آن یاریکه بس
مثتالِ ختاص    نیت به دقت گوش کنم. در ا ندیگو یآنچه مردم مام که به  آموخته انیسال یی

 یلدد بیسال و الداد، مفهوم ترت یها هفته، ماه یمتوجه شدم که تنها وجه اشتراک روزها
التداد   یو سوزان، احتماال  مفهوم انتزال یاشخاص، برخالف بک نیدر ا نیست. بنابرا ها آن

دو دستته   نیا انیم یتالداد. چه تفاو ینه شکل ظاهر زد،یانگ یاست که حس رنگ را بر م
   .میمغز برگرد یبه کالبدشناس دیسؤال با نیپاسخ به ا یاز افراد هست؟ برا

بته شتکنج    یغامیداده شد، پ صیتشخ یلدد در شکنج مخروی کیکه شکل  پس از آن
 یزهتا یکه کارش، لتالوه بتر چ   شود یواقع شده مخابره م یجگاهیکه در بخش گ یا هیزاو
 یا هیت تصور که امکان دارد شکنج زاو نیاست. ا تر یلال یها در سطح دازش رنگپر گر،ید

 نیت بتر نقتش ا   یمبنت  یمیقتد  ینیباشد با مشاهدات بتال  یزیآم از انواع حس یمسئول برخ
 یا هیت شکنج زاو رسد یبه نظر م گر،یدارد. به لبارت د یخوان ساختار در تداخل حوا  هم

 ریبه آن ستراز  یینایو ب ییرسال شده از المسه، شنوااست که ایاللات ا یا لمده وندگاهیپ
 . ردیصورت گ یتا ادراک سطح باالتر شود یم

( و ییهشنوا کند یم ویم ویاست هالمسه(، خُرخُر و م یگربه پوستش کرک ثال،به لنوان م
 هتا  نی( و تمام اییایهبو دهد یم یماه یمثل بو یمشخص ی( و بویینایدارد هب یظاهر خاص
 ستت ی. پس دور از ذهتن ن رسد یبه ذهن م «گربه»اسم  دنیشن ایآوردن گربه و  با به خایر

را از دستت   زهتا یچ دنینام ییتوانا شوند، یاز مغز م هیاحن نیکه دچار صدمه به ا یمارانیب
 . شناسند یو م آورند یرا به خایر م  ها (، اگرچه آن9یشیپر هنام دهند یم

با تداخل  مینیب یم میارند که اگر خو  فکر کنالداد هم مشکل د ی افراد با محاسبه نیا
. میانگشتتانمان بشتمر   ابت  میریگ یم ادیهرچه باشد، ما در مهد کودک  ؛حوا  مرتبط است

که کدام انگشتش است، غالبتا    دیو از او بپرس دیرا لمس کن یماریهدر اصل، اگر انگشت ب
شتکنج   کته  نیت تند بتر ا هست  یگواه محکم ینیمشاهدات بال نیتک ا.( تکدیبگو تواند ینم
 نی. بنتابرا پردازد یم یو ادغام حس ییگرا در مغز است که به هم یمهم اریمرکز بس یا هیزاو
 یتی   ها رنگ دنیآن منجر به د ینباشد که وجود نقص در مدارها بیو غر بیلج ادیز دیشا

   .شوند یم ختهیبر انگ یخاص یشود که واقعا  با صداها
 ی سمت چپ محاستبه  یِا هیکار شکنج زاو ،ینیصا  بالمغز و ال نامتخصص ی به گفته

قستمت بتر ااتر ضتربه دچتار       نیکه ا یهاست. زمان و شمارش آن بیالداد و ارقام و ترت

                                                           
1 anomia  
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 یاست، اما حت یدهد و قادر به تفکر منطق صیالداد را تشخ تواند یم ماریب شود، یم بیآس
 یکم کند. من حتت  95را از  7 تواند یمثال  نم کند؛ یم دایپ شکلم زیها ن محاسبه نیتر با ساده

  .5 ایتر است  بزرگ 4 ندیبگو توانند یکه نم ام دهیرا د یمارانیب
در  یا هیت . شتکنج زاو میت دار یاز اتصال یگرینوع د یرا برا ماتیتنظ نیبهتر جا نیدر ا

که دچتار   یاز افراد یممکن است که در برخ ایالداد نقش دارد. آ بیپردازش رنگ و ترت
ی شکنج مخرویت  یعنی تر نییدر بخش پا که نیا یبه جا یهستند، تداخل ارتبای یزیآم حس

 ؟  به وجود بیایداست  یا هیشکنج زاو یکیکه در نزد ترباال ی دو منطقه نیا انیم ،رخ دهد

التداد و   یانتزالت  شینما یافراد حت نیا انیچرا در م شود یصورت مشخص م نیدر ا
شدت بالتث ظتاهر شتدن رنتگ      هفته و ماه به یروزهامانند  یمیدر مفاه زیتصور الداد ن

در کدام قسمت از مغتز   یعیریبیغ یِزیآم ژن حس که نیبسته به ا گر،ی. به لبارت دشود یم
 داشت:  میرا خواه یزیآم از حس یشده باشد، انواع مختلف انیب

 ستطح » یزیآم حس ایو  شود یم ختهیالداد برانگ میکه با مفاه «ترباالسطح » یزیآم حس
 یِرفت و برگشت یها . با توجه به اتصالشود یشکل الداد ظاهر م دنیکه فقط با د «تر پایین

التداد   بیت وجود دارد کته تصتور ترت   زیامکان ن نیمختلف مغز ا یها بخش انیچندگانه م
  ها شود. رنگ ختنیفرستاده شود تا بالث برانگ یدوباره به شکنج مخروی

مطالعتتات  ی از مؤسستته 9نتتتونیو جِتتف بو ا د هوبتتارد یبتتا همکتتار 5004در ستتال 
کتردم.   هتا  دهیت ا نیا شیشروع به آزما یمغز یربرداریبه کمک تصو 5سالک یشناس ستیز

که  یکه در افراد مینشان ده میموفب شد تیاما در نها د،یچهار سال به یول انجام شیآزما
الداد را  که یزمان یحت V4هستند، بخش مربوط به رنگ در  سهینو-رنگ یزیآم دچار حس

هرگتز در مغتز متن و     تیتداخل فعال نی. اشود یفعال م میده یها نشان م بدون رنگ به آن
، پژوهشتگران  3و استتفان شتولته   4رومکه راو را یکه اخ ییها شی. در آزمادهد یشما رخ نم

در مغتز   ها سهیو بخش مربوط به نو V4مشخص شده است که بخش  اند انجام داده ،یهلند
 اریبا لموم مردم، با تعداد بس سهیهستند، در مقا تر نییسطح پا یزیآم ر حسکه دچا یافراد
بتاالتر  سطح  یها یزیآم در حس که نیتر ا اند. و جالب به هم متصل («میس»آکسون ه یشتریب

 یزیت همتان چ  قا یدق نیوجود دارد و ا یا هیشکنج زاو یکیدر نزد یشتریب اریبس بریتعداد ف
نتدرت   بته  هیاست که در للوم پا یاتفاق ینیب شی. تحقب پمیبودکرده  ینیب شیاست که ما پ

  .دهد ینرم و روان رخ م نیچن نیا

                                                           
1 Geoff Boynton  

2 Salk Institute for Biological Studies  

3 Romke Rouw  

4 Steven Scholte  
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 دییت را تر یمغتز  یهتا  تیت تتداخل فعال  ی هیلمدتا  نظر میا که تا کنون داشته یمشاهدات
هستند  تر نییسطح باالتر و پا یزیآم که دچار حس یو ادراکات متفاوت را در افراد کند یم
 [. 3] دهد یم حیوضخو  ت یلیخ

د. متثال   یلارضه پرست  نیا ی درباره توان یم زین یگرید ادیز زیانگ  وسوسه یها اما سؤال
دو زبتان مختلتف    یدارد، دوزبانه باشد و الفبتا  یزیآم که نسبت به حروف حس یاگر کس

در الفبای انگلیسی و ستیریلیک بته دو    «پ»صدای  ؟چه( را بداند یو روس یسانگلی مثال ه
 یافتراد تتدال   نیا یرا برا یکسانی یها حروف رنگ نیا ایآشود.  ل متفاوت نوشته میشک
 یزیت آم کته حتس   یدر افتراد  دیها؟ شا شکل واج ای مهم است ها سهیشکل نو ایآ کنند؟ یم

در  کته  یدرحتال  شتود،  یرنگ م جادیاست که بالث ا یدارند، شکل ظاهر یتر نییسطح پا
دارند، صدا مهتم استت. حتروف بتزرگ و کوچتک       یسطح باالتر یزیآم که حس یفرادا

 نوشته شده باشند؟  وستهیکه به صورت پ یحروف ایچطور؟ و 

 گریممکن است همتد  ایو آ کنند یم دایبه هم با هم تداخل پ کینزد یها سهیرنگ نو ایآ
هتا تتاکنون پاستخ     پرستش  نیت از ا کیت  چیبته هت   دانم یکه من م ییکنند؟ تا جا یرا خنث
 قتات یاز تحق ییپتر متاجرا   انیبدان معناست که ما سال نیده نشده است و ادا یا کننده قانع

در رابطه  یاریداشت. خوشبختانه، پژوهشگران بس میرو خواه شیدر پ یزیآم مرتبط با حس
 ستون یو جِ 5من ریست  ایت ، جول9وارد یمت یانتد، از جملته جِ   موضوع به ما ملحب شتده  نیبا ا
  داغ است. روزها نیا یزیآم . بازار حس4یل نگیمَت

 کته  کتردیم  اشاره 5 فصل در. هم بگویم آخرین بیمارانم از یکی ی درباره دهید اجازه
 را ها چهره بلکه ،(الفبا حروف شکل مثله است اشکال ظاهر بیانگر تنها نه مخرویی شکنج
 آمیزی حس دچار که افرادی بع ی داشت انتظار شود نمی آیا بنابراین. دهد می تشخیص نیز

  ببینند؟ مختلف های رنگ با را مختلف های هچهر هستند

. دارد وضتعیتی  چنین دقیقا  کرد می ادلا که شدیم آشنا رابرت نام به دانشجویی با اخیرا 
 شدت بود مست که زمانی اما دید، می صورت ایراف ای هاله صورت به را رنگ معموال  او

 [. 5] شد می پخش نیز صورت خود روی و بیشتر رنگ

 او از. دادیتم  انجتام  ای ستاده  آزمایش نه، یا گوید می راست رابرت بدانیم هک این برای
 که پرسیدم سپس و شود خیره لکسش روی بر دانشجویان از یکی بینی تصویر به خواستم

 نقتاط  سپس. بیند می قرمزرنگ ای هاله گفت رابرت. بیند می او ی چهره ایراف را رنگی چه
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 بته  توجهش فورا  رابرت. تاباندم هاله مختلف اهایج در را مختصری قرمزرنگ و سبز نور
 قرمز نقاط اصال  گفت می. کرد می توجه قرمز نقاط به ندرت به و شد می جلب سبزرنگ نقاط
 نقتاط  چراکه ببیند، را رنگ ی هاله توانست می واقعا  رابرت که داد می نشان این. بیند نمی را

 تقریبتا   رنتگ  همتان  روی بتر  قرمز نقاط و آشکار کامال  قرمز ی زمینه پس روی بر سبزرنگ
  .بود نامحسو 
. استت  خفیتف  اوتیستم  نولی که بود 9اَسپرگر نشانگان به مبتال رابرت که این تر لجیب

 او. شتود  مشتکل  دچتار  دیگتران  احساستات  خوانتدن  و فهتم  در کته  شتد  می بالث این
 آن بتا  نته  ولتی  دهتد،  انجام شرایط به توجه با و منطقی استنتاج با را کار این توانست می

 رنتگ  رابترت  بترای  احساستی  هتر  این، وجود با. است ممکن ما بیشتر برای که سهولتی
 همان از مادرش و پدر بنابراین. بود قرمز غرور و آبی خشم مثال  ؛کرد می تدالی را خاصی
 احساستات  بنتدی  دستته  و تشتخیص  برای دید می که هایی رنگ از دادند یاد او به کودکی
 . کند جبران داشت که را نقصی وسیله این به تا کند ستفادها دیگران

 پتس  بتنفش، » گفت دادیم، نشان او به را متکبر ی چهره یک تصویر که وقتی بود جالب
 کته  است آبی و قرمز ترکیب بنفش رنگ که کرد خطور ذهنمان به بعد کمیه «.است متکبر
. آیتد  متی  وجتود  به تکبر کنیم ترکیب را  ها آن چنانچه و است خشم و غرور رنگ او برای
 رنتگ  ییتف  که بود ممکن آیا.( بود نبرده پی ارتباط این به خودش این از پیش تا رابرت
 اگتر  و باشد؟ شده بازنموده اجتمالی احساسات از ییفی به یافته سازمان شکلی به او ذهنی
    ی شتیوه  هتم ف بترای  ای ستوژه  لنتوان  به او از که دارد وجود امکان این آیا باشد، یور این

  کنیم؟ استفاده مغز در  ها آن ی پیچیده ترکیبات حتی و احساسات نمایش

 است ای اجتمالی ی زمینه اسا  بر منحصرا  تکبر و غرور میان تمایز آیا مثال، لنوان به
 حتس  آیتا  هستند؟ متمایزی ذهنی های کیفیت ذاتا  ویژگی دو این یا دهد، می رخ آن در که

 بتا  گوناگون ترکیبی ظریف، لوایف ییف تمامی آیا است؟ تکبر ملزومات از ناامنی پنهانِ
 است؟  پایه احسا  چند از مختلفی های نسبت
 ای جنبته  هتا  نخستی در رنگ دیدن تواناییِ گفتیم 5 فصل در باشید، داشته خایر به اگر
 دلیل یدیم،د که یور همان. است تر ارزش با بینایی دیگرِ های مؤلفه از که دارد سودمند ذاتا 

 شاخ یا و رسیده های میوه سوی به شدن جذ  احتماال  احساسات با ها رنگ ارتباط تکاملی
 گمان من. است بوده ها ماده متورم باسن به نرها شدن جذ  برای بعدها و تازه های برگ و
 کته  باشتد  مغزی باالتر سطح منایب و اینسوال میان تعامل ی واسطه به امور این که کنم می

                                                           
1 Asperger syndrome  
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 احتمتاال   وه غیریبیعی صورت به ها ارتباط این رابرت برای اگر. است رنگ ادراک شانکار
 و زیتاد  هتای  رنتگ  او چترا  کته  فهمیتد  توان می باشد، شده تقویت( برهم و درهم قدری

  .دید می روحی حاالت با ارتباط در را گوناگونی
 خالقیت و یزیآم حس میان ارتبایی چه. کرد خطور ذهنم به دیگری پرسش این از بعد
 هتر  که است این ظاهرا  اشتراکشان وجه تنها باشد؟ میان در ارتبایی اصال  اگر دارد، وجود
 میتان  در آمیتزی  حتس  کته  دارد صتحت  لامیانته  بتاور  این آیا. مرموزند اندازه یک به دو

  است؟ تر شایع خالق افراد احتماال  و نویسندگان و شالران و هنرمندان

 جکستون  ،9کاندینستکی  واستیلی  باشتد؟  خالقیت برای دلیلی ندتوا می آمیزی حس آیا
 بیشتترِ  بتروز  شتاید . بودند آمیزی حس دچار همگی 4ناباکوف والدیمیر همچنین و 5پوالک
  .باشد داشته مغزشان معماری در ریشه هنرمندان میان آمیزی حس

 هتایش  کتتا   از برختی  در و بتود  کنجکتاو  خیلتی  اش آمیزی حس ی درباره ناباکوف
  :مثال . است نوشته آن ی ربارهد

 نار  سیب رنگ به p حرف توسکا، درخت رنگ به f حرف سبزرنگ حروف میان در... 
 از من توصیف بهترین شده، ترکیب بنفش با حدودی تا که تیره، سبز. است پسته رنگ به t و
w شامل زرد حروف. است e و i است؛ d رنگ، کرِم y ِو روشن، یالیی u بتایی الف ارزش که 
 رنگ، ای قهوه حروف گروه در. کنم توصیف «زیتونی جالی با رنزب» صورت به توانم می را آن
g الستیکی، مالیم رنگ به j و تر رنگ کم h در درنهایتت . است سبز ارتشی کفش بند رنگ به 

 رنتگ  بته  m نامنتد،  متی  آهتن  زنگ را آن نقاشان که دارد خاصی رنگ b قرمز، حروف میان
 رنتگ  بتا  تردیتدی  هتیچ  بتدون  را v توانستم باالخره امروز و است، صورتی فالنل ی پارچه

. بتدهم  مطابقتت  شتده  داده شترح  3پُتل  و زمائر اار ها رنگ ی نامه واژه در که «سرخ کوارتز»
  (9133 ،شخصی ای نامه زندگی: بگو سخن حافظه، کتا  از برگرفتهه

 بستیار  و انتد  داشتته  زیآمیت  حتس  دو هر مادرش و پدر که بود گفته همچنین ناباکوف
 نارنجی رنگ به را آن  خودش و قرمز مادرش زردرنگ، را K پدرش که بوده جالب برایش
 ایتن  او آیتا  که نیست مشخص هایش نوشته از! رنگ دو آن از ترکیبی یعنی است، دیده می

 تصتادفی  کته  گفت ایمینان با توان می تقریبا  کهه است دانسته می تصادفی را رنگ ترکیب
 نظتر  در متادرش  و پتدر  آمیتزی  حتس  از ناشی واقعی ترکیب را آن که این یا ،(است هبود
  .است گرفته می
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 آمیتزی  حتس  دچتار  بیشتر دیگران به نسبت نیز دانان موسیقی و شالران رسد می نظر به
 کته  گذاشتته  را آلمتانی  ی مقاله یک از بخشی ی ترجمه سایتش و  در 9د ی شان. شوند می

  :است آمده 5لیست فرانتس از قولی نقل آن در و است 9915 سال به مربوط
 شتهر  در( 9935 ستال  دره را ارکستتر  رهبری کار بار نخستین برای لیست که هنگامی

 آقایتان »: گفتت  متی  هتا  آن بته  چون واداشت، تعجب به را ارکستر گروه کرد، آغاز وایمار
 لمیقتا   بایتد  بختش  این» یا و «!دارد آبی به نیاز آهنگ این بزنید، تر آبی کمی لطفا  محترم،
  هتا  آن بتا  لیستت  کردنتد  متی  فکتر  ارکستر گروه ابتدا در «!نزنید سرخ قدر این! باشد بنفش
 ظتاهرا   بتزرگ  دان موستیقی  ایتن  که گرفتند خو حقیقت این به بعدها ولی کند، می شوخی
  .بود آهنگ فقط ها آن برای که درحالی ببیند، موسیقی در را ها رنگ تواند می
 حتروف » لنتوان  بتا  نوشت شعری داشت، آمیزی حس که فرانسوی شالر ،4رمبو رتورآ

  :شود می شروع یور این که «صدادار
A  ،سیاهE  ،سفیدI  ،قرمزU  ،سبزO صدادار حروف: آبی 
 بگویم:   را مرموزتان داستان خواهم می روز یک

A است درخشانی های مگس سیاه مخملی روپوش رنگ به                                                                                
  ...کنند می وزوز بدبو چیزهای ایراف که
 بته  هنرمنتدان  و نویستندگان  شتالران،  تمامی سوم یک اخیر، های بررسی از یکی بنابر
 یتک  تتر  محطایانه تخمینِ هرچند، اند؛ کرده تجربه را آمیزی حس از نولی خودشان ی گفته
 و است تر روشن تخیالتشان هنرمندان که است دلیل این به موضوع این آیا اما. است مشش
 دیگتران  از کمتتر  فقط شاید یا و کنند؟ بیان استعاره زبان با را خود که دارند تمایل بیشتر
 بترای  آمیتزی  حتس  کننتد  می فکر که این برای هم شاید کنند؟ می پنهان را تجربیاتشان این

 بیشتتری  بروز آمیزی حس واقعا  اگر اما دارند؟ ادلایی چنین است «ذا ج» خیلی هنرمندان
 چیست؟  دلیلش دارد، هنرمندان میان در
در استتفاده   یاست که استعداد خوب نیو شعرا ا سندگانینو انیاز موارد مشترک م یکی

بتا   سته یمغزشان در مقا یی( گو«!دیخورش تیِمشرق است و ژول جا نیا»از استعاره دارند. ه
ظتاهر نتامرتبط دارد همثتل     بته  یهتا  حتوزه  انیارتباط م جادیدر ا یشتریب ییتوانا نیریسا

فکتر   «استت،  دیخورشت  تیت ژول» دیشتنو  یکه مت  ی(. وقتبایزخانم جوان  کیو  دیخورش
 نیت است. و اگر از شما بخواهند کته ا  «نیو درخشان آتش میلظ یگو کی»که او  دیکن ینم
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گرم و بخشنده  دیاو همانند خورش»گفت:  دیخواه گونه نیااحتماال   دیده حیاستعاره را توض
که  ابدی یارتباط درست را درم درنگ یمغز شما ب «.کند یرا نابود م یکیو تابان است و تار

یتور کته    همتان  گتر، یاستت. بته لبتارت د    تیژول یها جنبه نیباتریو ز نیاز برتر یحاک
همثتل رنتگ و لتدد( برقترار      ربط یب ظاهر به مِیمفاه انیم یتصادف ییها ارتباط یزیآم حس
 جتاد ینتامرتبط ا  رظاه به یِمفهوم یها حوزه انیم یتصادف ریغ یارتبایات زیاستعاره ن کند، یم
  نباشد. یموضوع اتفاق نیا دی. شاکند یم

ستطح بتاال،    میاز مفاه یکم تعداد دست میاوریب ادیاست که به  نیحل معما در ا دیکل
 مینیب یم م،یاز مغز مستقر هستند. اگر خو  دقت کن یب خاصدر منای م،یدییور که د همان
 کیبرنتیاجنبش س انگذارانیاز بن یکی، 9کاالک . وارن مکستیاز لدد ن تر یانتزال زیچ چیه

کته انستان    ستت یلتدد چ »مطرح کترد:   زیآم هیکنا یسؤال بار کی ستم،یب ی در اواسط سده
 «لدد را بفهمد؟ دتوان یکه م ستیآن را بفهمد؟ و انسان چ تواند یم

شتکنج   ی به صورت متنظم در محتدوده  چیزی است که وجود دارد و لدد  همه، نیباا
 یحتت  توانتد  ینم گرید ماریب ند،یقسمت صدمه بب نیکه ا یاست. زمان جای گرفته یا هیزاو

  را انجام دهد. دهمحاسبات سا
زار را از ابت  دنیت نام ییبالث شوند که شخص توانتا  توانند یم یمغز یها بیآس یبرخ

 یفقط استام  اینداشته باشد،  جاتیو سبز ها وهیم یبا اسام یمشکل که یدست بدهد، درحال
 ییرا بدانتد امتا توانتا    ها وهیفقط نام م که نیا ایو  ابزار را نداند یاسام یرا بداند ول ها وهیم
 یاهت  و در قسمت گریکدی یکیدر نزد میمفاه نیا یرا نداشته باشد. تمام جاتیسبز دنینام
 ی ضتربه  کیت کته   زنتد یاز هتم متما  یاما به قدر شوند، یم رهیذخ یجگاهیبخش گ ییباال

نخورده  همچنان دست یگرید که یدرحال فتدیاز کار ب یکیسبب شود که  تواند یکوچک م
 یادراکت  بیشتتر متواردی  و ابتزار   ها وهیم به نظر شما دیمانده و به کار خود ادامه بدهد. شا

مختلف، مثل چکتش و اره، مثتل    ی لهیدو وسی تفاوت ظاهردر واقع  اما ؛یمفهوم باشند تا
هدف و کاربردشان  ییِدرک معنا دهد پیوند میرا با هم   ها و آنچه آن با موز است تفاوتشان
وجود داشته باشند، احتمتاال  پاستخ    یمغز یها به صورت نقشه میو مفاه ها دهیاگر ا  است.

 توانستت  یمت  یکت ی. اگر جهش ژنتافتی میرا خواه تیاستعاره و خالق ی پرسشمان درباره
 یها قسمت نیموجب تداخل ایاللات ب ایشود ه یمغز ینواح انیم یبالث اتصاالت اضاف
 انیب یا موضوع در کدام بخش مغز و با چه گستره که نای به بسته گاه آن ،مختلف مغز شود(

ظتاهرا  نتامرتبط مثتل     مِیمفتاه  انیت م شتریارتباط ب و یزیآم منجر به حس توانست یشود، م
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ذوق احتمتاال  اتصتاالت    و شتالرانِ ختوش   ستندگان یشود. نو ها دهیا ایو  ریکلمات، تصاو
 زیت . نقاشان و یراحان بااستعداد نارندمرتبط با کلمات و زبان د یمنایب مغز انیم یا اضافه

 ای «تیژول»نند ما یا کلمه یسطح باال دارند. حت یینایمنایب ب انیم یاحتماال  ارتبایات اضاف
هتا در نظتر    از ارتباط یمیچرخش لظ ای ییمعنا یبه لنوان مرکز گرداب تواند یم «دیخورش»

 گرفته شود. 

تتر و   بتزرگ  ییها گردا  یبه معن تواند یم یسخنران خبره، اتصاالت اضاف کیدر مغز 
عاره باشد. به استفاده از است شتریب یعییب شیو گرا یپوشان از هم یتر منایب بزرگ جهینت در
افتراد   انیت در م یزیت آم حس شترِیللت وقوع ب انگریب تواند یم یاستدالل به صورت کل نیا

 مییبگتو  کته  نیت ا یجتا  ه. بت گردانتد  یشروع باز م ی ما را به نقطه ها دهیا نیخالق باشد. ا
 یاستتعار   ییهتا  هتا انستان   کته آن  دارد، چون یشتریهنرمندان رواج ب انیدر م یزیآم حس»

  «دارند. یزیآم چراکه حس ترند، یدر استعاره قو  ها آن» مییبگو دیبا «هستند،
متعجتب   پرانیتد  متی چقدر استتعاره   که نیاز ا د،یخودتان گوش ده یها اگر به صحبت

استعاره است!( در واقتع استتفاده از استتعاره و     کیخودش  «پرانید می»شد. همثال   دیخواه
محض، اسا  تفکرِ خالقانته   یظاهر ییبایز نظر از نهان، صرف یها کشف شباهت ییتوانا

 یادآوری تیحد قابل نیچرا استعاره تا ا که نیا ی درباره زیچ چیه با یما تقر همه، نیاست. باا
 «استت  دیخورشت  تیژول» ی . چرا جملهمیدان ینم شود یدارد و چطور در مغز نشان داده م

 شیت از ستر و رو  ییبتا یاستت و ز  یخانم ختونگرم  تیژول»نسبت به  یشتریب یلیخ ریترا
 دیاشتاره بته خورشت    کته  نیت ا ایت در ستخن استت،    جازیا لیفقط به دل ایدارد؟ آ «بارد یم

 دیشا کند؟ یم تر یقیتر و حق را واضح فیو توص زدیانگ یناخودآگاه حس گرما و نور را برم
ر را هتم د  نی. هامیرا در مغزمان خلب کن یمجاز تیواقع ینول دهد یاستعاره به ما امکان م
 «بتا یز» انیت م نیاستعاره هستند! فقط در ا زین «بارد یم»و  «خونگرم»د که یذهنتان داشته باش

 یکارهتا  و ستاز  میدانت  یمسئله وجود ندارد، اما م نیا یبرا یا پاسخ ساده .(ستیاستعاره ن
 یریکتارگ  به یکه برا -در مغز است یمنایب خاص حتی-در مغز وجود دارد  یخاص اریبس

 یریکارگ به ییتوانا یو روان یاختالالت لصب یدر برخ میدان یاست، چون م یاتیاستعاره ح
وجود دارد کته   ییها . به لنوان مثال، سرنخرودب نیاستعاره ممکن است به یور خاص از ب

استت،   دهیت د بیآست   هتا  در آن (IPLه چپ نیریز یا انهیکه لو  آه یافراد دهد ینشان م
 زیاستعاره را ن ریدرک و تفس ییات و الداد، غالبا  توانادر استفاده از کلم یلالوه بر دشوار

انتد   . هرچند هنتوز نتوانستته  شود یم روح یشدت خشک و ب و ذهنشان به دهند یاز دست م
  شواهد و مدارک موجود متقالدکننده است. یول «مطلب را بکوبند نیا خیم»
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ستت نتان را   اگترم  تتا تنتور   » میشده است بپرست  IPL ی که دچار سکته یاگر از کس
بهتر است تا تنور سرد نشده است نان را در تنتور  » دیچه، ممکن است بگو یعنی «9بچسبان
 وجته  چیهت  المثل است، ممکن است بته  ضر  نیکه ا مییوضوح بگو اگر به یحت «.بگذاری

استت شتکنج    نممک ایکه آ دارد یمرا به فکر وا م نیجمله نشود. ا یاستعار یمتوجه معنا
ارتباط متقابل حوا  و انتزاع بوده، اما بعتدها در انستان    یبرا یا واسطه در اصل یا هیزاو
 یها در نظر گرفته شده باشد؟ لبارت یتمام انواع روابط از جمله روابط استعار جادیا یبرا

اما  ستند،یکلمه ن یواقع یها معنا یرف، استعاره کی: از ندیآ یم زیآم به نظر تناقض یاستعار
و  تر بیلم اریرا بس بیو حقا کوبند یمثل صالقه م جا و به بیدق یها هاستعار گر،ید یاز سو
  .کنند یم انیب یاز لبارات ساده و خشک و خال تر میمستق

 شتنوم  یپنجم، را مت  ی پنجم از پرده ی مکبث، صحنه ی«جاودانه یگفتگو»من هربار که 
   :افتد یتنم به لرزه م

 خاموش، خاموش، به شمع بگویید!
 ای متحرک، بازیگری ضعیف   یست جز سایهزندگی چیزی ن

 خرامد  که زمانی را بر روی صحنه با ترشرویی و تبختر می
                                                                                                   شود. این داستانی است  ی از او شنیده نمیصدایو سپس دیگر 

 د و قال تعریف کرده، بی آن که معنایی بدهدبا دا یبلهاکه 
 

. او در واقتع  ستت یآن واژگتان ن  یواقعت  یمعنا زند، یکه او م ییها کدام از حرف چیه
هر واژه را با معنای خودش در نظتر  . اگر کند یشمع و صحنه و ابلهان صحبت نم ی درباره
از  یکت یکلمتات   نیت ا حال، نیدرل یول ؛ابلهان نخواهد بود ییگو جز مهمل یزیچ بگیریم
  شده است. انیاست که تا کنون ب یزندگ ی درباره اظهارات نیتر دهنده و تکان نیتر ژرف

که  یزوفرنیش مارانی. بشود یکلمات استفاده م یاز تشابه ظاهر 5یرف، در جنا  از آن
 اند، فیضع اریالمثل بس استعاره و ضر  ریدر فهم و تعب مغزشان اشکال دارد یها یکش میس
موضتوع بته    نیت . اکنند ینشان داده است که جنا  را خو  درک م ینیمشاهدات بال یول

ظتاهرا    میباشد هم استعاره و هم جنا  در اصتل مفتاه   هرچهچون  رسد، ینظر متناقض م
 فیضع یاست در اول یزوفرنیکه مبتال به ش ی. پس چرا فرددهند ینامرتبط را به هم ربط م

                                                           
 م. - «که خیلی بزرگ شود، بدوز. سوراخی را که در لباست ایجاد شده پیش از آن»در متن:   9

ظاهر یکسان دو معنای متفاوت داشته باشد، مثل شیر )در جنگل( و  ی به ای ادبی است که در آن دو واژه آرایه  2

  م.-شیر )خوردنی(. 
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مشتابه بته نظتر     متورد  دو نیاست که گرچه ا نیا پاسخ کند؟ یخو  لمل م یو در دوم
استفاده  یک مشابهت سطحیاما در واقع جنا  مت اد استعاره است. استعاره از  رسند، یم
استت کته    یتشابه سطح یجنا  نول یو نهان را آشکار کند؛ ول بیلم یتا ارتبای کند یم

  9.دار است خنده لیدل نیبه هم کند؛ یبودن م بیتظاهر به لم

به ارتبایتات   گرید م،یده یم یو سطح «آسان» یها حواسمان را به مشابهت یوقت دیشا
 یزوفرنیمبتال بته شت   ماریب کیکه از  ی. وقتمیشو یغافل م نو از آ میکن یتوجه نم تر بیلم
کته   دارنتد  خریتوم به هم دارند، پاسخ داد هر دو  یمرد چه شباهت کیو  لیف کی دمیپرس

  5 ره داشت هشاید هم منظورش چمدان بود(.شاید به آلت تناسلی مرد اشا
و استعاره  یزیآم حس انیارتباط م ی بدون در نظر گرفتن جنا ، اگر نظرات من درباره

تمتام   ایت و  ستتند یبا استتعداد ن  یلیدارند خ یزیآم که حس یدرست باشد، چرا تمام افراد
 ندارند؟  یزیآم هنرمندان و شالران بزرگ حس

 یو بته معنت   کند یم تیافراد را فقط مستعد خالق یزیآم حس است که نیا لشیدل دیشا
 حتال،  نی. بتاا ستت ین تیخالق ی( در شکوفاسازیطیو مح یکیلوامل هژنت ریانکار نقش سا

در مغتز وجتود دارد هکته البتته      یمشتابه  یکارها و ساز ها دهیپد نیا یمعتقدم در هر دو
  کند.را آسان  یگریدرک د تواند یم یکی( و فهم ستندین کسانی

 یختون  کته کتم   ینتادر  یبه ما کمک کند. اختالل خون تواند یموضوع م کی ی سهیمقا
 شتود  یکه بالث م دیآ یژن مغلو  ناقص به وجود م کیبر اار  شود یم دهینام شکل یداس

را از  ژنینقل و انتقال اکس ییکنند و توانا دایشکل پ«یداس» یِعیریبیرم غقرمز فُ یها گلبول
بر حسب اتفاق دو نستخه از   یکشنده باشد. اگر کس ممکن استختالل ا نیدست بدهند. ا

را داشتته   یمتار یب نینامحتمل است هم پدر و هم مادر ا اریژن را به ارث ببرد هکه بس نیا
 را تمام و کمال خواهد داشت.  یماریباشند(، قطعا  ب

 اهتد نخو یماریژن را به ارث ببرد، مبتال به ب نینسخه از ا کیفقط  یدر مقابل، اگر کس
شد، اما ممکن است ژن را به فرزندانش منتقل کند. امروزه مشخص شده است کته گرچته   

 انیت آن را لمال  از م  یعیمنایب جهان که انتخا  یب شتریدر ب یسلول داس یخون کم یماریب
استت.   شتتر یده برابر ب قایاز آفر یاست، اما وقوع آن در منایب خاص ا ینا با یبرداشته، تقر

                                                           
 ی انگلیسی استفاده کرده است که در آن جناس به کار رفته است: جا نویسنده از یک لطیفه این در  9

“What fun do monks have on Christmas?” Answer: “Nun” 

 م. - جناس دارند)هیچ(  Noneو )راهبه(  Nunدر انگلیسی 

 م. - ی خرطوم است و هم چمداناستفاده شده است که در انگلیسی هم به معنا Trunkی  در متن از واژه   2
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 نیت ا یسلول داست  یژگیو رسد یبه نظر م یباشد، ول بیلج دیباشد؟ شا یور نیا دیباچرا 
و  شود یم جادیحامل آن ا ی هکه بر اار انگل پشه ایماالر یماریافراد به ب یاست که از ابتال

در  ا،یت از ماالر تیت . حفتظ کتل جمع  کنتد  ی( محافظت مکند یرا نابود م یخون یها سلول
 نیدو نسخه از ا یکه دارا یتوسط افراد شکل یداس یِنختالل خوا ریبا م رات تکث سهیمقا

 دارد.  یشتریب تیکم است(، اهم اریژن هستند هکه احتمال وقولش بس

بقا انتخا  شده  یتکامل در واقع برا ریژن ناسازگار در مس نیا رسد یبه نظر م نیبنابرا
  ج دارد رخ داده است.در آن روا ایکه ماالر یفقط در منایب خاص دهیپد نیا یاست، ول

هتا   در انسان 9یو اختالل دو قطب یزوفرنیش ینسبتا  باال وعیش یبرا زین یاستدالل مشابه
باشتد کته    نیت ا اند کن نشده ریشهکامال   ها یماریب نیا که نیا لیدل دیآورده شده است. شا

هتا   ژن نیت ا دشای د؛دنیمف شوند، یها م اختالل نیکه منتج به بروزِ کامل ا ییها از ژن یبرخ
افتراد   انیت موشتکافانه در م  یلایف-یاجتمال ییتوانا ایو  هوش ت،یخالق شیفزاموجب ا

 .  شوند یم

امتا   بترد،  یسود م اش یژن ی ها در خزانه ژن نیاز داشتن ا یبه یور کل تیبشر نیبنابرا
 نیاز ا یبد بیترک یاست که دارا ینسبتا  بزرگ تیبار آن متوجه اقل ترسف یلوارض جانب

  ها هستند. نژ
 حیتوضت  بیت ترت نیرا هم به هم یزیآم حس میتوان یم م،یبرو شیمنطب پ نیاگر یبب هم

 تیت تتداخل فعال  شیکه منجر به افزا ییها که چطور ژن میدید ی. با کمک کالبدشناسمیده
 یا سودمند واقع شوند و ما را به گونته  اریبس توانند یم شوند یم یمنایب مختلف مغز انیم

 .کنند تبدیلخالق 

 یها ممکن استت لتوارض جتانب    ژن نیاز ا یخاص باتیو ترک رمعمولیانواع غ یبرخ 
 : کنم یم دیبودنشان ترک میخ خوش ی داشته باشند. درباره یزیآم مانند حس یمیخ خوش

و در  ستین بار انیز ،یروان یها یماریب ایو  شکل یمثل اختالل سلول داس ،یزیآم حس
و اگتر هتم    برند یلذت م شان ییاز توانا یزیآم به حس فراد مبتالاکثر ا رسد یواقع به نظر م

 به آن ندارند.   یلیوجود داشته باشد تما یراه درمان

باشتد.   کستان ی هتا  نیا یکار کل و ساز دیشا میگفتم که بگو نیا ینکته را فقط برا نیا
 ند،ستت یو استعاره متترادف ن  یزیآم حس کند یکه روشن م جاست نیبحث در ا نیا تیاهم
فرد  منحصربهما از  بیموجب درک لم تواند یبا هم دارند که م یقیهمه ارتباط لم نیباا یول

  .[3] شود زمانیانگ شگفت بودن

                                                           
1 bipolar disorder  
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در نظر گرفت کته در   یحس انینمونه از تداخل م نیبهتر توان یرا م یزیآم حس نیبنابرا
 یا قتوه  «حتس »باشتد. ه  تیاز خالق یا نماد و نشانه تواند یقرار دارد و م یمارگونگیمرز ب

حتوا    انیبه تبادل ایاللات م «یحس انیتداخل م». ییشنوا ایالمسه و  ،ییایاست مثل بو
کته در حتال    دیگو یبه شما م تان ییو شنوا یینایکه حس ب یزمان مثلمختلف اشاره دارد، 

 یور که معموال  در للتم  دارد.( اما همان یبد ی که دوبله دیهست یخارج لمیف کی یتماشا
ما هم که مبتال  یواداشت که حت قتیحق نیا ی موضوع مرا به تفکر درباره نیا دهد، یرخ م

وابستته بته تتداخل     گتذرد  یدر ذهنمتان مت   آنچته از  یا بخش لمده میستین یزیآم به حس
 . ستیهم ن یاست که تصادف یعیکامال  یب یِحس انیم

. بته لنتوان مثتال، بته دو     میدار «یزآمی حس» یما تا حد ی گفت همه توان یم نیبنابرا
رنتگ و شتکل ستمت     ی لکته  کیبه  هی. شکل سمت چپ شبدینگاه کن 7-4 ریشکل تصو
 دار است.  دندانه ی شکسته ی شهیتکه ش کیبه  هیراست شب

 کیو کدام  «بوبا»دو کدامشان  نیکه از ا دیاگر قرار باشد حد  بزن نم،یبب دییحاال بگو
   د؟ییگو یاست چه م «یک یک»

رنگ را بته لنتوان    ی وجود ندارد، اما احتماال  لکه پرسش نیا یبرا درستیسخ پا چیه
 کیت ستؤال را در   نیهمت  را ی. من اخدیا انتخا  کرده «یک یک»شکسته را  ی شهیو ش «بوبا»

 پاسخ را دادند.  نیهم انیدرصد دانشجو 19کال  بزرگ هم مطرح کردم و 

بته   بوبتا( ی  هدر واژه B است که حرف یشباهت لیانتخا  به دل نیکه ا دیفکر کن دیشا
 است. هیشب کی( ی کی هدر واژه K دار باشد به حرف که دندانه یزیلکه دارد و چ

انجتام  هتم   -نیچت  ایمثال  در هند - زبان یسیانگل ریرا با افراد غ شیماآز نیاما اگر هم
  .دیسر یم جهینت نیبه هم قا یدارند(، دق یکامال  متفاوت ینوشتار ستمیهکه س دیده

 میت مال یگفت( موج و انحنتا  توان یاست که هم نیا لشیدل افتد؟ یم یاتفاق نیچرا چن
 بوبتا  یصدا شکل یاست از حرکت موج یاستعار یدیاست تقل بیبه آم هیکه شب یریتصو

 یصتدا  دیت ها را هنگام تول و انقباض و انبساط آرام لب ندینش یمغز م ییِکه در مراکز شنوا
 . وردآ یم ادیبه  بوووبااا

زبان که به سقف دهتان   زیت یو انحنا یکت یکت یصدا زیشکل امواج ت گر،ییرف د زا
 شکسته.  ی شهیها در ش دندانه یناگهان یرهایمس رییاست از تغ یدیتقل کند یبرخورد م

 یدیت کل تواند یمثال چگونه م نیا مینیتا بب میگرد یبحث باز م نیبه ا 3دوباره در فصل 
  .[7] باشد یمثل تکاملِ استعاره، زبان و تفکر انتزال نمانجوانب ذه نیفهم مرموزتر یبرا
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بود که از این  9بار هاینز ورنر است؟ نخستین «کی کی»و کدام  «بوبا»یک از این اشکال  کدام. 7-4 تصویر

 د.محرک برای بررسی تعامل میان حس بینایی و شنوایی استفاده کر
  

ستطح  »و به یتور ختاص اَشتکال     ،یزیآم است که حس نیام ا که گفته یزیتاکنون چ
استت(   یانتزالت  میمفتاه  ی رنتده یدربرگ محتض  یِحس یها یژگیو یآن، هکه به جا «یباال
باشد که فقط انسان قادر به انجتام آن   ییتفکر سطح باال ی وهیفهم ش یبرا یسرنخ تواند یم

 [. 9است ]

-ماستت   یذهنت  یژگت یو نیماال  برترکه احت یزیچ ی نظرات را درباره نیا توان یم ایآ
و از  ننتد یب یالداد را در ف ا مت  ندیگو یاغلب م دانان یاضیبه کار برد؟ ر -اتیاضیر یعنی
ممکتن استت    گتران یکه د کنند یاستفاده م یا یکشف روابط پنهان یبرا یقلمرو انتزال نیا
هتا   کته آن  یمبتاحث  ای. الداد و ف ا! آ4لدباخحد  گُ ایو  5آخر ف رما ی هیمانند ق  نند،ینب

  است؟ یاستعار کنند یمطرح م

-بتر متن آشتکار شتد      یقتیحق 3یش ر وانیل کی دنیبعد از نوش 9117در سال  بار کی
 یِاز مستت  یناشت  «بِیحقا» نیمواقع ا شتری. ههرچند، بکردم یفکر م یور نای خودم کم دست

 .(  دیآ یمن، غلط از آ  در م

 ار یزیت آم از حس یگرینوع د نوشته بود چِرین  ی لهمج یکه برا یا گالتون در اصل مقاله
 «یاَشتکالِ لتدد  »تر است. او آن را  لدد هم جالب-رنگ یزیآم از حس یشرح داده که حت

                                                           
1 Heinz Werner 

2 Fermat’s Last Theorem  

3 Goldbach’s conjecture  

 م. -نوعی نوشیدنی الکلی قوی    7
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 90تتا   9. اگر از شما بخواهم الداد اند دهینام «خط  الداد»آن را  نیمحقق ریاست. سا دهینام
 همتان بته   ،چینید میاز چپ به راست  بیرترا به ت  ها احتماال  آن د،یرا در ذهنتان تصور کن
ختط  التداد هستتند     یزیآم که دچار حس یاند. اما افراد داده ادتانیصورت که در مدرسه 

منظم از چپ  یها را در خط تجسم کنند و آن یقادرند الداد را به روشن  ها . آنکنند یفرق م
جاها بته   یدر برخ یکه حت نندیب یم یچیبلکه الداد را به صورت مارپ نند،یب یبه راست نم
 49باشتد تتا بته     تر کینزد 54به  43ممکن است لدد  که ییور است، به دهیچیپدور خود 
 (. 9-4 ریهتصو

را  یخاصت  یجا شهیدانست که در آن الداد هم «ف ا-لدد» یزیآم حس توان یرا م نیا
در فواصل  شیآزما نیاگر ا یافراد اابت است، حت ی. خط  الداد براکنند یدر ف ا اشغال م

  .ودچندماهه تکرار ش یزمان

 
 .3است تا به  تر کینزد یکم 9به  95که  دیخط الداد گالتون. توجه کن. 9-4 ریتصو

 

 یروشت  ازمنتد ین ،یشناس روان یها شیمانند تمام آزما ز،یگالتون ن یها اابات گفته یبرا
 نیانجام ا ی، خواستم برا9یاَزوال یا د هوبارد و شا انم،ی. از دو تن از دانشجومیبود یتجرب

در افتراد   «الداد ی فاصله» یبه مفهوم آشنا ینگاه میگرفت میکار کمکم کنند. نخست تصم
 یمفهتوم را بتر رو   نیت تمام انواع قابتل تصتور ا   یشناسانِ شناخت . هروانمیندازیب یمعمول
ا غافل شده ف -لدد یزیآم اند، اما از ارتباط آن با حس آزموده چارهیب داویلبِ انِیدانشجو
کدام  دیرفته بپرس ییابتدا ی که به مدرسه ی.( از هر کسمیشد دانیما وارد م که نیبودند تا ا

 پاسخ درست خواهد داد.  شهی؟ هم50 ای 95؟ 7 ای 5است  تر گدو لدد بزر نیاز ا کی

 یری. ترخدیریافراد را اندازه بگ ییگو که مدت زمان پاسخ شود یجالب م یموضوع وقت
نامیده ( RTه وجود دارد زمان واکنش  ها آن یزوج الداد و پاسخ شفاه نیا شینما انیکه م

                                                           
1 Shai Azoulai  
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باشتد، زمتان    شتتر یالتداد ب  نیبت  ی شکل است که هرچته فاصتله   نی. معموال  به اشود یم
التداد بتا هتم کمتتر باشتد، زمتان        ی است و برلکس، هرچه فاصتله  تر کوتاه گویی پاسخ
ختط   کیت که مغز التداد را در یتول    دهد یشان مامر ن نیخواهد بود. ا شتریب گویی پاسخ
تتر بتودنش را    کوچتک  ایت تر  آن، بزرگ یذهن ریتصو «دنید»که ما با  کند یتصور م یذهن
 نتد، یآ یبا هتم دارنتد زودتتر بته چشتم مت       یادیز ی که فاصله ی. الدادمیده یم صیتشخ

کار  نیکه ا دیبه لمل آ یتر بیدق یبررس دیبا تر کیالداد نزد صیتشخ یبرا که یدرصورت
  .ردیگ یوقت م شتریب هیاان یلیچند م

 چیدرپت  چیخط  الداد  پت  ی دهیاابات وجود پد یالگو برا نیاز ا توان یکه م میمتوجه شد
الداد را دو  میف است بخواه-لدد یزیآم که دچار حس یاز فرد میتوانست یاستفاده کرد. م
التداد   انیت م یواقع ی او با فاصله ییوگ زمان پاسخ ایکه آ مینیکند و بب سهیبه دو با هم مقا

ختط  التداد ختودش     ی ژهیت و یشکل هندست  ی دهنده نشان یا نه و یا اینکه ددار یخوان هم
 یزیآم که دچار حس به نام پترا را یشیاتر یدانشجو کی میموفب شد 5009در سال  ؟است
خودش را  ییهابود و در جا چیدرپ چیشدت پ . خط  الداد او بهمیوارد کار کن ف ا بود-لدد
 . 99بود تا به  تر کیزدن 43به  یاز نظر مکان 59مثال  لدد  کرد؛ یقطع م

 9937از زمان کشف گتالتون در ستال    چراکه   م،یشده بود   زده جانیشدت ه من و ا د به
هتم   یتالش چیف ا صورت نگرفته بود؛ ه-لدد یزیآم حس    ی دهیپد یبر رو یپژوهش چیه

ن یت در ا یهرگونه ایالل نیللت آن انجام نشده بود. بنابرا ایو ستی درایالع از  یدر راستا
 ارزشمند بود.  نهیزم

بتا استتفاده از    .میندازیب انیرا به جر نهیزم نیکار پژوهش در ا میتوانست یکم م ما دست
تر است  بزرگ کی کدام» که نیمانند ا ییها دستگاه، زمان واکنش پترا را در پاسخ به پرسش

یور که اغلتب در   و همان میاندازه گرفت -«؟54 ای 43»( گرید یشیهدر آزما ای- «؟49 ای 43
 .  میدینرس یا یدرست و حساب ی جهینت چیبه ه دهد، یللوم رخ م

بود و هم  یلدد ی هم وابسته به فاصله یکه زمان واکنش پترا تا حدود دیرس یبه نظر م
نشان داد  شیآزما نیهرحال ا اما به م،یبرس یبهتر ی جهیبه نت می. انتظار داشتییف ا ی فاصله
 ی. برخستیو از چپ به راست ن یکامال  خط یخط  الداد او مانند مغز افراد معمول شینما

  وضوح آشفته بود. به والداد در مغز ا شیاز جوانب نما
اختصاص داده شتده بتود    یزیآم که به حس یا هیدر نشر 5004را در سال  مانیها افتهی

بته   یسرراست جیشد. نتا یبعد قاتیتحق یبرا گرانید بیکه منجر به ترغ میبه چاپ رساند
کته لمتدتا     ،را یمیقد ی مسئله کیبود که لالقه به  نیا اش دهیفا نیاما کمتر امد،یدست ن
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روش  یبترا  یشتنهادات یو پ میانگاشته شتده بتود، زنتده کترد     دهینظران ناد توسط صاحب
  .میآن ارائه داد ینیآزمودن ل

بتر   شده بتود  یاابات همان مورد یراحی که برا را یگرید شیآزما یاَزوال یمن و شا
 شیاز آزمتا  بتار  نیت . امیت ف ا داشتند انجتام داد -لدد یزیآم که حس یگریدو فرد د یرو

 – 99 – 9 – 3 -94لدد را همثال   1از  یا مجموله میها خواست . از آنمیحافظه استفاده کرد
صتفحه نشتان    یرو یمختلف یدر جاها تصادفی ورتص به که( 53 - 5 – 95 – 90 – 55

 نُه لدد به  نیما دو حالت داشت. در حالت الف، ا شیبه خایر بسپارند. آزما شد یداده م

بودند. در حالت   هر لتدد، بتر   پخش شده  یدوبُعد ی صفحه یرو یصورت تصادف
 «دیبا»اشت که قرار د ییهر کدام از آن افراد، درست همان جا چیدرپ چیاسا  خط  الداد پ

 میمسطح منعکس کرده باش ی صفحه یها را رو الداد آن چیبود که خط مارپ نیباشد، مثل ا
 میخط  الدادشان خبر داشت ی و از هندسه میصحبت کرده بود  ها آن یهالبته از قبل با هر دو

 باشند.(  تر کیبه هم نزد دیها کدام الداد با مختصات خاص آن ستمیدر س میدانست یو م

الداد را به خایر بسپارند.  بیبه صفحه نگاه کنند و ترت هیاان 40 میدر هر دو حالت گفت
 ادیت بته   توانستتند  یبودند و م دهیرا که د یتمام الداد میخواست  ها از آن قهیپس از چند دق

ستپرده   یرکته بته ختا    یالداد نیشتریجالب بود: ب شیآزما ی جهی. نتندیبه ما بگو اورندیب
 نیا یکه خط  الداد شخص مینشان ده میبه حالت   بود. دوباره توانسته بودبودند مربوط 
 رییت شکل خط  الداد به مترور زمتان دستتخوش تغ    اینبود و  یاست. اگر واقع یافراد واقع

داشت؟ ظاهرا  قرار دادن لدد در  تیحد اهم نیالداد تا ا یریپس چرا محل قرارگ شد، یم
  هتا  وضوح به خایر سپردن آن به باشد «دیبا»افراد  یصبنا بر خط  الداد شخ هک ییهمان جا
  .شود ینم دهید یاست که در افراد معمول یزیچ نیو ا کرد، یرا آسان م

 یافتراد  یاست که برخت  نیا میکه خو  است به آن اشاره کن یاز مشاهدات گرید یکی
 ریتترا  ف ا هستند خودشان به ما گفتند که شکل خط  الدادشان-لدد یزیآم که دچار حس

هنه ضتر    میتقس ای بیداشته است. به یور مشخص، تفر شان یاتیاضیر ییدر توانا یادیز
ختط    و تنتد   یناگهتان  یهتا  چیکه در پت  یالداد نی( بشود یآموخته م وار یالداد که یوی

نسبتا  صاف قرار داشتتند. از   یها بود که در بخش یتر از الداد الدادشان قرار دارند مشکل
  ها به آن چشانیدرپ چیخط الداد پ گفتند یکه م دمیخالق شن دان یاضیچند ر از گر،ییرف د

که ما افتراد   یبدهند، روابط صیرا تشخ دالدا انیکه روابط پنهان م دهد یرا م ییتوانا نیا
 دانتان  یاضت یر یمشاهدات مرا قانع کرد کته وقتت   گونه نی. امیشو یها نم متوجه آن یمعمول

  هتا  . آنستت ین یحرفشتان استتعار   کنند، یور الداد صحبت مو شنا ییخالق از بستر ف ا
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هستتند آشتکار    یداداستع نیمثل ما که فاقد چن یا یافراد لاد یکه برا نندیب یرا م یروابط
دارد.  اریبست  پرستش  یخود جا چیدرپ چیخط الداد پ نیبه وجود آمدن ا یچگونگ .ستین

 قته، یدق ازدهیت  ب،یست  ازدهیت  باشتند، متثال    زهتا یچ یلیخ ی دهنده الداد ممکن است نشان
 بیترت متفاوت مهیمشترک است مفهوم ن ها نیتمام ا انیاما آنچه م سمس،یروز کر نیازدهمی

ما تحت فشتار   یمونیهستند و قطعا  مغز م یانتزال اریبس ییها یژگیو ها نیاست. ا تیّو کم
 است.  افتهیتکامل ن یاضیر یحل معماها یبرا یعییب انتخا 

 اکتان ین دهد یانجام شده نشان م یشکارچ-جوامع گردآورنده ی ه دربارهک ییها پژوهش
 -تا لتدد ده کته تعتداد انگشتتانمان استت      دشای-چند لدد  یما احتماال  برا یخیشاتاریپ
از اخترالتات   رتریپذ و انعطاف تر شرفتهیپ یِاختصاص داده بودند، اما نظام شمارش ییها امن

 ایت  «جتدول التداد  » است در یول تکامتل  توانسته یاست؛ مغز نم یخیدوران تار یفرهنگ
 ساخته باشد. چیلدد را از ه تیفیک

 تیت بشر است. با توجه به ماه یتجسم ف ا در مغز به قدمت قدرت ذهن گر،ید یاز سو
 یالداد همثتل تتوال   یانتزال میمفاه انیب یراه برا نیتر یلبِ تکامل، احتماال  مناسب فرصت

 که ییجا موجود بوده است. از آن یدارید یف ا ی نقشه کی یروبر   ها آن ییالداد( بازنما
که محاستبات   ستین بیلج ایآ افته،یف ا تکامل  نییدر اصل به منظور تب یجگاهیلو  گ
مستئله   نیا رد؟یگ یصورت م یا هیدر همان بخش و به یور خاص در شکنج زاو زین یلدد
  در تکامل انسان باشد. یدفر است از آنچه ممکن است گام منحصربه یبارز ی نمونه

که به  مان یجگاهیاحتماال  لو  گ میبگو دیشوم، با یزن گمانه ی اگر بخواهم وارد لرصه
است. ممکتن استت    افتهی یشتریتکامل تخصص ب ریدر مس پردازد یم ییف ا یبردار نقشه

ستمت راستت    یا هیت و تخصص شکنج زاو بیترت شینماسمت چپ  یا هیکار شکنج زاو
 باشد. تیّکم صیتشخ

 یتسلسل الداد در مغز تصور آن به صتورت خطت   ییف ا ییبازنما یبرا هرا نیتر ساده
راستت   ی کتره  میدر نت  تیّاز چپ به راست است که احتماال  به صورت مفهوم کم میمستق

مجتدد تسلستل را در    ییبازنما نیا ی که اجازه یژن دی. اما حاال فرض کنشود یبازنموده م
 یچت یدرپ چیهمان خط الداد پ اش جهینت ستکند. ممکن ا دایهش پج دهد یم یینایقسمت ب

 . مینیب یف ا هستند م-لدد یزیآم که دچار حس یباشد که در افراد

در  زنیت  -هفتته  و متاه  مثتل - ها یانواع توال ریکه سا گفتم یم ،اگر قرار بود حد  بزنم
 یمتار یب میداشته باشت  انتظار دیباشد، با نینچنیسمت چپ قرار دارند. اگر ا یا هیشکنج زاو

 ایت پرستش کته آ   نیت است در پاسخ بته ا  دهید بیاز مغزش در اار سکته آس هیناح نیا که
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 نیروز چنت  کیت  دوارمیبعد از آن مشکل داشته باشد. ام ایشنبه است  چهارشنبه قبل از سه
  .نمیرا بب یماریب

متورد  را شتروع کتردم، بتا     یزیت آم حس ی که پژوهش درباره حدود سه ماه پس از آن
 یکارشناس ی که در دوره 9جاهان کیبه نام اسپا انمیاز دانشجو یکیمواجه شدم. از  یبیلج
 کیت انتظتار داشتتم    کته  یکردم. بتازش کتردم و درحتال    افتیدر یلیمیا کرد یم لیتحص

  «،دیینظر فرما دیام تجد در نمره فا لط» که نیا ریباشد نظ یدرخواست معمول

رنتگ بتود کته کتار متا را خوانتده و       -لتدد  یزیآم سفرد مبتال به ح کیکه او  دمید
 یا نبتود، امتا نکتته    بیت کتار لج  یجتا  نیت . تا امیانجام ده شیآزما شیبر رو خواست یم

فترد کوررنتگ مبتتال بته      کیت اش وجود داشتت. او کوررنتگ بتود.     دهنده در نامه تکان
 شدم.  جی! گیزیآم حس

بودنتد کته متن و شتما      ییاهت  همان رنتگ  هیشب دید یکه او در ذهنش م ییها رنگ ایآ
شعور آگاهانه  یعنیراز انسان ترین  بزرگ شیگشا دیکل توانست یم یزیآم حس ایآ م؟ینیب یم

  باشد؟
رنتگ   هتا  ونیت لیم دنیت د ییما توانتا  شتریاست. گرچه ب یزیانگ شگفت زیرنگ چ دنِید

گ هکه به رن ی رندهیها فقط از سه نوع گ تمام آن دنید یاما چشممان برا م،یمختلف را دار
هتر مختروط    م،یدیت د 5یتور کته در فصتل     . همانکند ی( استفاده مندیگو یآن مخروط م

 یقرمتز، ستبز و آبت    یهتا  از رنگ یکیفقط نسبت به  هدانه است ک رنگ کی ی رندهیدربرگ
 .  دهد یواکنش مناسب نشان م

 دهتد،  ییول موج خاص واکنش مناسب نشان مت  کیاگرچه هر مخروط فقط نسبت به 
 یتا حد زییول موج مطلو  هستند ن کیکه یول موجشان نزد یرنگ یت به نورهااما نسب

واکنش آن به  دهد، یواکنش نشان م زشدت به رنگ قرم حسا  است. مثال  مخروط قرمز به
 یستبز و آبت   فیت ی یهتا  است و به رنگ فینسبتا  خو  و به رنگ زرد ضع یرنگ نارنج

واکنش را به رنگ ستبز و واکتنش    نیبز بهتر. مخروط سدهد ینشان نم یواکنش چیه با یتقر
 .دهد یبه زرد نشان م لیبه سبز ما یکمتر

قرمز، ستبز و   یها مشاهده باشد( مخروط قابلاز نور هکه  یهر یول موج خاص نیبنابرا
کته   دیآ یرنگ درم ها ونیلیسه رنگ لمال  م نیا بی. از ترککند یم کیتحر یرا تا حد یآب

است کته   یمادرزاد تیوضع کی یکوررنگ .کند یم ریگانه تعبجدا یرا به رنگ کیمغز هر 
کوررنتگ   فترد   کی یینای. برود یم نیاز ب ای شود یم و یدانه مع رنگ نیچند ای کیدر آن 
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هتا را   از رنتگ  یکمتر ی تفاوت که او فقط محدوده نیاست، با ا یعیاز هر لحاا یب با یتقر
از دست رفته، فرد ممکن است  یه و تا چه حددان کدام رنگ که نی. بسته به اندیبب تواند یم

 و یت دانته مع  که دو رنگ یزرد داشته باشد. در موارد نادر-یآب ایقرمز و -سبز یِکوررنگ
  .ندیب یم دیو سف اهیرا فقط س زیفرد همه چ شوند، یم

بتا   سهیدر مقا دید یم ایکه او در دن ییها قرمز بود. رنگ-از نوع سبز کیاسپا یکوررنگ
کته   دیت د یم یی  ها بود که او غالبا  الداد را با رنگ نیا بیلج ی کمتر بود. اما نکته یلیما خ

ها از لبتارات جالتب و    اشاره به آن رنگ ی. او براندیبب توانست ینم یواقع یایهرگز در دن
 «یواقعت  ریغ»بودند و کامال   «بیلج»که  «یخیمر یها رنگ»مانند  کرد، یم استفاده یمناسب

 کرد.  میکه به الداد نگاه  دید یم یرا فقط زمان   ها رنگ نی. او ادندیرس یبه نظر م
 نیت ا لیت دل یولت  م،یخوان یو آن را احمقانه م میتوجه یها ب گفته نیما معموال  نسبت به ا

 یها نقشه تیتداخل فعال ی که درباره یا هیمن کامال  روشن بود. متوجه شدم نظر یبرا یکی
 .دهد یم بیلج    ی دهیپد نیا یبرا یا فتهر شسته حاتیداشتم توض یمغز

مشتکل تمامتا     نیاما ا اند، و یمع کیمخروط اسپا یها رندهیکه گ دیبه خایر داشته باش
هتا   رنگ یعییب یها فیتمام ی امیپ تواند یچشمان او نم ی هیمربوط به چشمان اوست. شبک

 V4رنگ در قشر مخ، مانند مربوط به پردازش  ینواح ادیرا به مغز بفرستد، اما به احتمال ز

لتدد دارد.  -رنتگ  یزیت آم او حتس  حتال  نیکامال  سالم هستند. درلت  ،یدر شکنج مخروی
و سپس  شوند یپردازش م یدر شکنج مخروی یعیمربوط به الداد به صورت یب یها شکل

با هم تداخل  V4مربوط به رنگ در  ی ها در منطقه سلول تیفعال ،یکش میس یبه للت اتصال
را   هتا  نو آ است دهیها را ند رنگ یواقع یهرگز در زندگ کیجا که اسپا . از آنکند یم دایپ

 . رسند یبه نظر م بیالعاده لج فوق شیبرا ند،یب یفقط با نگاه کردن به الداد م

و  یاز ختایرات دوران کتودک   یرا ناشت  یزیآم که در آن حس یا هینظر مشاهدات نیا
بته  »را  یرنگ یکس شود ی. چطور مکند یرد م داند یم خچالیدر  یرو یرباها با آهن یباز
رنگ » خچالی یرو یرباها از آهن کی چیاست؟ از آن گذشته، ه دهیکه هرگز ند «اوردیب ادی
   ندارند! «یخیمر

 یهستتند ولت   یزیت آم کته دچتار حتس    یاز افتراد  یاشاره کنم که برخ دیبا جا نیدر ا
هتا   از آن یباشتد. بع ت   «یخیمر» شانیبرا   ها رنگ یممکن است برخ زیندارند ن یکوررنگ

 یرنتگ بتر رو   هیت چند ال»زمان از  که انگار هم کنند یم فیتوص یا حروف الفبا را به گونه
 دهیت پد نیت نتدارد. ا  یچنتدان  یختوان  هم   ها رنگ استاندارد یبند شده و با رده لیتشک «هم

 نیت هتا بته ا   رنگ ؛میدید کیاسپا ی که درباره شود یم یناش یکار و احتماال  از همان ساز
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 ریت غ جته ینت هستند و در بیلج یینایمربوط به ب یرهایکه اتصاالت در مس اند بیلج لیدل
 . رندیقابل تفس

ها وجتود نداشتته باشتد؟     کمان رنگ نیکه اساسا  در رنگ دیرا د یرنگ شود یچطور م
. دیت کن فیتوص دینتوان دیکن یرا که حس م یزیکه چقدر سخت است چ دیتصورش را بکن

 یبتو  ایت چته رنتگ استت؟ و     یآب دییمادرزاد است بگو ینایکه ناب یبه کس دیتوان یم ایآ
 د؟یت کن فیتوصت  یسیفرد انگل کی یرا برا رانو لطر زلف یهندفرد  کی یرا برا تیمارما
را کته   یزیت چ میتتوان  یما واقعتا  مت   ایآ دیگو یاست که م یفلسف یمیقد یهمان معما نیا
 یلتوح  ستاده  یآمتوزان ظتاهرا  از رو   از دانتش  یلیخ م؟یدرک کن کند یاحسا  م یگرید
  «نباشد؟ یمن آب یتو قرمز است برا یکه برا یاز کجا معلوم رنگ» پرسند یم

لوحانه نباشد. اگر  چندان هم ساده دیسؤال شا نیکه ا کند یم یادآوریبه ما  یزیآم حس
 اتیت فیک» میت ارآگاهانته د  ی کته از تجربته   یریناپذ وصف یذهن تیفیخایرتان باشد، به ک

ما  یذهن اتیفیبه ک گرانید یذهن اتیفیک ایآ که نیا ی درباره ییها . پرسشمییگو یم «9یذهن
به نظر  ربط یهمان اندازه ب تواند ینه، م ایاصال  وجود دارد  یحت ایو  وتمتفا ایاست  هیشب

 مچنانه من اما-برقصند  نسوز کینوک  یبر رو توانند یچند تا فرشته م میبرسد که بپرس
بتاالخره در   دیاند، اما شا ها دست و پنجه نرم کرده پرسش نیها با ا قرن لسوفانی. فدوارمامی
معما گشتوده   نیحل ا یبرا یدیام ی روزنه ،یزیآم حس ی ما درباره یبا دانش نوپا جا، نیا

ساده و کتامال  مشتخص و قابتل کنتترل      یها للم است: با پرسش ی وهیهمان ش نیشود. ا
چته   یذهنت  اتیت فکی» مثتل  یتتر  بزرگ یها پاسخ به پرسش یتا راه را برا مینک یشروع م
  .میهموار ساز «ست؟یچ یهآگا» یو حت «ست؟یمن چ»، «هستند؟
[، 1] بگذارد ارمانیدر اخت دانیاسرار جاو نیا ی درباره یبتواند سرنخ یزیآم حس دیشا

زدن و  رانبُیت و م یینایه بمربوط ب یاز منایب مغز یفعال کردن برخ یبرا یچراکه راه [90]
. ستت ین ریپتذ  کار به یور معمول امکتان  نی. انجام ادهد یارائه م گرید یبرخ یپرش از رو

 «ستت؟ چی متن » ایت و  «ستت؟ یچ آگتاهی » مثتل مبهم  ییها سؤال دنیرسپ یبه جا نیبنابرا
نستبت بته حتوا      یآگتاه  یعنی ،یاز جوانب آگاه یکی یفقط با تمرکز بر رو میتوان یم
نسبت به رنگ  ارانهیهوش یآگاه ایکه آ میو از خود بپرس میرا اصالح کن کردمانیرو ،یینایب

 یکتاف  ایبخش الظم آن است؟  ایو  یینایب قشر ی هیناح یس ی فعال شدن همه ازمندیقرمز ن
بته   یینایب یها امیپ ی از مخابره شیفعال شود؟ پ  ها از آن یکوچک ی رمجمولهیاست فقط ز

 ییهتا  تیچه رشته فعال هیاول یینایو تاالمو  و قشر ب هیدر شبک ،یینایتر بباال ی منطقه یس
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بتدون در نظتر    تتوان  یم ای هاست، آن تیفعال ازمندین زیآگاهانه ن ی تجربه ایآ دهد؟ یرخ م
رنگ قرمز به همان اندازه شتفاف و واضتح را    کیرا فعال کرد و  V4 ما یها مستق گرفتن آن

مربوط به رنگ هقرمتز(   یینایبه یور معمول بخش ب م،ینگاه کنقرمز  بیس کیاگر به  د؟ید
مربوط  ی منطقه یبه صورت مصنول میتوانست ی. اما اگر مشود ی( فعال ممانند بیو شکل هس

   شد؟ ینشوند، چه م کیمرتبط با شکل تحر یها سلول که ییور به م،یکن کیبه رنگ را تحر

 زیاسترارآم  یزهتا یچ ایت مانند و  شبح یا رنگ قرمز را به صورت شناور و مثل توده ایآ
 ییهتا  امیتعداد پ یینایمراتب پردازش ب در سلسله میدان یم که نیو درآخر ا م؟یدید یم گرید

 ی استت کته بته مرحلته     ییها از آن شتریب اریبس گردند یبه لقب باز م یکه از مراحل بعد
 یهتا بترا   آن تیت فعال ایکامال  ناشناخته است. آ یبازگشت یها . کارکرد پاسخروند یم یبعد
هنگام نگاه کردن بته   میتوانست یاست؟ اگر م ینسبت به رنگ قرمز ضرور ارانهیهوش یآگاه
متوقتف   ییایمیش ی ماده کیو با استفاده از  یرا به صورت انتخاب  ها ت آنیقرمز فعال بیس
از مسائل آن گروه  هیها شب پرسش نیا م؟یداد یرا از دست م مان یآگاه ایآ شد؟ یچه م میکن
 ی. ولت شندیاند یو به آن م رفتند یخود فرو م یها یدر صندل لسوفانیهستند که ف یپاسخ یب

چته   یما وجود دارد، کست  یبرا شاتیآزما نیاست که امکان انجام ا نیتفاوت لمده در ا
 . هم در دوران ما رخ دهد دیشا داند، یم

تر و تازه و باسن  یها وهیجز م یزیبه چ ها مونیکه چرا م میباالخره بفهم دیگاه شا و آن
   .میشو می ستارگان مجذو  ه ماک حال آن کنند، یقرمز توجه نم
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 فصل چهارم
 که تمدن را ساختند ییها نورون

 
بیه نریر    رنج لذت و بارها و بارها با م،یتنها هست یوقت یحت
از خضدمیان فکیر    شان یتیو ناروا تیتصضر روا ای نیریسا
کیه   ردیی گ ینشیئت می   یدرد از هم ها نیا ی هو هم م؛یکن یم

 ماست.  یدر غرائز اجتما  یاساس ی نصر
 چارلز داروین

 
از  زیت پره یبترا  داند یشنا کردن را بلد است و م دیآ یم رونیکه از تخم ب یا از لحظه یماه

یول  شتریب قهیچند دق ند،یآ یم رونیها که از تخم ب دهد. جوجه اردک یخطر چطور جاخال
 .کنند یو شنا م افتند یکه به دنبال مادرشان راه م دکش ینم

 یا قته یاستت، چنتد دق   زانیت شتان آو بته تن  شان ینیجن سهیکه هنوز ک ینوزاد یها اسب      
. وندندیپ یخود را به دست آورند و سپس به گله م یتا حس پاها آورند یدرم یباز چموش

و کامال  وابستته بته    مییآ یم ایبه دنو داد  غی. ما شل و ول و با جستین یور نیانسان ا یول
 . میسالته هست53مراقبت و نظارت 

 هیشب مانیها ییتا توانا میصبر کن دیسال با  یها و سال میبالغ شو کشد یها یول م مدت      
ستود   هیت و خطرنتاک  اول  نته یپُرهز یگتذار  هیسرما نیاز ا دیساالن شود. مسلما  با به بزرگ
   .میا گذاشته« فرهنگ»نام آن را  م؛یبر یمه کو البته  م،یببر یفراوان

 هتا  نوروناز  یخاص ی که چگونه دسته میپرداز یموضوع م نیا یفصل به بررس نیدر ا
دارنتد   یا گونه گاهیفرد بودن ما در جا در منحصربه یمحور ینقش یا نهییآ یها به نام نورون

لبتارت استت از    . فرهنتگ کنتد  یو استنشتاق مت   یزنتدگ  یواقعت  یکه فرهنگ را به معنا
زبان و  یعنی ،یاصل ی که توسط دو رسانه دهیچیپ یها و مهارت شاز دان میلظ یا مجموله

 .  شود یمنتقل م گریبه شخص د یاز شخص د،یتقل

 توانتد  یمت  بیدق د یتقل ی. ولمیستین زیچ چیه گرانیدانشورانه از د د یتقل ییما بدون توانا
در  مهت  ،«یگتر ید دگاهیت د رشیپتذ » یعنت یباشد،  فرد در انسان منحصربه یتیمربوط به قابل



   که چگونه ما انسان شدیم ی این گو کاوشی در علوم اعصاب درباره مغز قصه/     051

 

متو،   موبته  د یتقل نیبه ا یابیدست ی. احتماال  انسان برایاستعار یو هم در معنا یواقع یمعنا
 ییها داشتته استت. توانتا    از نورون یتر دهیچیپ یده به سازمان ازین ها، مونیبا م سهیدر مقا

 ی دهیت چیپ اتیت از افکتار و ن  ینت ذه ییساخت الگتو  یبرا ،یگرید دگاهیجهان از د دنید
متن   کنتد  یسام فکتر مت  »است. ه یرفتارشان، ضرور ی و اداره ینیب شیدر جهت پ گران،ید
منحصر به انسان  ذهن نام دارد ی هیکه نظر استعداد نی(. ا«کند یم تشیکه مارتا اذ فهمم ینم

در انتقال  یاتیح یا زبان، که رسانه یها از جنبه یگفت احتماال  برخ دیبا تیاست. و در نها
  شکل گرفته است. دیبر اسا  مهارت ما در تقل یتا حد مک فرهنگ است، دست

 نیت است. اما مترسفانه ا خیتار یللم اتیکشف نیتر از مهم یکی نیتکامل دارو ی هیفرض
از هتر موضتوع    شیبت  جته ینت پس از مرگ در نظر نگرفته و در یزندگ یبرا ییجا هیفرض
از متدار    یکته در برخت   یتند شده است، تا حد یها و بحثمنجر به جر  یگرید یللم
هوشتمند هکته در    ییراحت  «ی هیت نظر» یبرا ودخ یدر کتب درس کایآمر ی متحده االتیا
 اند.   قائل شده یارزش مشابه 9 (ییگرا خلقت یاست برا یفقط پوشش قتیحق

استت   نیمثل ا قا یبارها اشاره کرده، دق نزیداوک چاردیر یسییور که دانشمند انگل همان
 متل تکا ی هیکه فرض ی. زمانمیقائل باش یارزش مشابه نیدور زم دیگردش خورش یکه برا

کته   یزمتان  ات،یت ح یکتار مولکتول   و و ساز دی.ا ن.ا یاز کشف  شپی ها مدت-ارائه شد 
 هتای  حفتره  -ها بود واره جفت و جور کردنِ قطعات سنگ نِیدر مراحل آغاز یشناس  نهیرید

. کرد یصادقانه فراهم م دیشک و ترد یبرا یکاف یبود که جا یما به حدموجود در دانش 
 ستت ین یمعنت  نیبه ا یول م،یا هاست پشت سر گذاشته مرحله را مدت نیدرست است که ا

مهتم   یهتا  از پرستش  یوجتود فهرستت بلنتد    . انکارِمیا ا شدهکه موفب به حل کامل معمّ
را  دانشتمندان  تکبرون پاسخ مانده است، ذهن و مغز انسان که همچنان بد تکاملِ ی درباره
  قرار دارند: تیوموارد در اول نیا . در فهرست منرساند می
 یختود، و حتت   نیامتروز  یبیتقر    ی به اندازه شیهزار سال پ400ها حدود  مغز انسان. 9

کته   ییهتا  یژگیاز و یاریبس همه، نیاست. باا دهیخود، رس یکنون یذهن تیاحتماال  به ظرف
زبتانِ   یحتت  دیو شا یقیآتش، هنر، موس دیتول ،ابزارسازی مانند- میدان یبه انسان ممنحصر 
 نیت آمد. چرا؟ مغتز انستان در ا   دیپد شیهزار سال پ75حدود  رتر،ید اربسی -وفاکامال  شک
 نیت پنهان تا ا یها ییتوانا نیبوده است؟ چرا ا یمشغول به چه کار ییوالن ینهفتگ ی دوره
فقتط   یعت ییب انتختا   که نیشکوفا شد؟ با توجه به ا باره کیا به شکوفا شد و چر ریحد د
نهفتته    یها ییتوانا نیکند، و نه پنهان را، چطور ا  آشکار را انتخا یها یتوانمند تواند یم

                                                           
1 creationism  
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 ی دوره شتنا   یعت ییب بتار  نیاولت  کته  نیا لیمسئله را، به دل نیدر رأ  قرار گرفتند؟ من ا
 ی مستئله » ،آن را مطترح کترد   زبان شیدایدر بحث پ 9به نام آلفرد راسل واال  ایکتوریو

   :نامم یم «واال 
را ]دارنتد[ کته    نیت ا ییواژگان، توانا ی رهیدا نیبا محدودتر ز،یها ن انسان نیتر تمدن یب

بته   بیت و تلف فیتصر تینها یب یها را برا کنند و آن دیواضح و مجزا را تول یانواع صداها
از  شی. ابتزار، پت  ستت ی[ نیی]اروپا تر یتر از جمالت متعال پست وجه چیکار ببرند ]که[ به ه

  است. افتهیکنند، توسعه  دایپ ازیبه آن ن نشکه صاحبا آن
 یهتا  لبته  جتاد یا ی، که با وارد کردن چند ضربه به ستنگ بترا  اییواُلدُ ییابزار ابتدا. 5

 5ان ابزارمنتد انسشده و احتماال  کارِ دست  دایپ شیسال پ ونیلیم 3/5 شد، ینامنظم ساخته م
دوره  کیبوده است. پس از  نیمغز شامپانزه و انسان نو    نیب یزیمغزش چ    ی بوده که اندازه
شتروع بته    یندیخوشتا  یبتا یکم ابزار متقارن ز کم گر،ید ی ساله ونیلیم کی یِسکون تکامل

  یهتا  به استفاده از چکش ازیامر ن نیبود. ا دیفنون تول یساز کسانی انگریظهور کرد که نما
  ناهموار ابتزار را   و زیت یها سخت داشت تا بتوان لبه  یها چکش ی( به جایچوب دینرم هشا
انبتوه ستاخته    دیت بتا تول  شتکل  کیت صورت  که به یی. و باالخره اختراع ابزارهاردصاف ک

رخ داد.  شیسال پ هزار ستیدو نهمی -دار دسته ی دهیچیمتقارن پ ی هیدورو ابزار- شدند یم
مشخص  یو انقالب یاننسبتا  ناگه یِفناور راتییتغ نیبا ا یذهن انسان در مقایعچرا تکامل 

  ست؟یابزار در شکل دادن به شناخت و معرفت انسان چ یریکارگ شده است؟ نقش به
چه بود  ش،یهزار سال پ ذهن انسان، حدود شصت یدگیچیدر پ یانفجار ناگهان لیدل. 4

 ادیت  «جهتش بتزرگ  »از آن بتا نتام    4و فوالد و کریاسلحه، مدر کتا   موندیکه جارِد دا
و پوشتاک و محتل ستکونت     افتیگسترش  یگارکه غارن است  یهمان زماناین  کند؟ یم
 کیمغز حدود  که نیرخ داد؟ با وجود ا ندر آن زما باره کی ها شرفتیپ نیچرا ا .آمد دیپد
 ی اره بتا همتان مستئله   بود؟ دوبت  دهیخود رس نِیامروز    ی از آن به اندازه شیسال پ ونیلیم

  .میواال  روبرو هست
کتردن، غالبتا     یدستت  شیو پت  گتران یرفتتار د  ینت یب شیپ تیقابل لیها، به دل ما انسان. 3
 اتیت ن تواننتد  یختو  مت   قتدر  نیت ها ا . چرا انسانمیشو یم دهینام «یاولیماک سانان ینخست»
، 3یهامفر کوال ین ،یسیانگل یِشناسان شناخت یور که لصب همان ا،یرا بخوانند؟ آ گرانید

                                                           
1 Alfred Russel Wallace  

2 Homo habilis  

3 Guns, Germs, and Steel by Jared Diamond  

4 Nicholas Humphrey  
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 زیتربخش  یانتد، مغتز متا دارا    گفتته  4بارون کتوهن  مونیاو س 5هوسر مارک، 9یتاوتا فر
 یمدار کجا قرار گرفتته و ک ت   نیاست؟ ا یگریذهن د ی هینظر دیتول یبرا یا افتهی تخصص
صتورت،   نیت هم وجود دارد؟ در ا ها مونیاز آن در م یا هیشکل اول ایاست؟ آ افتهیتکامل 
  شود؟ شتریها ب نسبت به آن اآن در م یِدگیچیپ شود یبالث م یزیچه چ
انستان ماننتد شتوخ      یها یژگیاز و یاریکرد؟ بر خالف بس دایزبان چگونه تکامل پ. 5
زبان کامال  مشخص است: زبان امکان ارتباط و  یاتیارزش ح ،یقیهنر، رقص و موس ،ییبع

 ییِتوانتا  نیت بته وجتود آمتدن ا    یچگتونگ  ی. ولت آورد یما را فراهم م اتیانتقال تفکر و ن
تتا   نیت کتم از زمتان دارو   را، دست لسوفانیو ف شناسان انو رو شناسان ستیالعاده ز خارق

 ریانسان نسبت به ستا  یگفتاردستگاه  یدگیچیاز مسائل، پ یکیساخته است.  ریکنون، متح
 یِامکانات لتال  نیمرتبط با زبان در مغز، چن ی دهیچیپ یکه بدون وجود نواح هاست مونیم
هم  یمرتبط، پا به پا یها بخش همه نیدو نظام، باا نی. پس چگونه اماند یم استفاده یب یانیب

ما در  رینظ یب ییو توانا یگفتار یها معتقدم دستگاه نیاز دارو یرویبا پ من اند؟ افتهیتکامل 
 ستانان  یدر نخستت  ییایقیو اصوات موس یالحان احساس دیتول یبرا اصوات در اصل رییتغ
. پس افتیجلب نظر جنس مخالف تکامل  یابر -بود زیما ن یکه شامل اجداد انسان- هیاول
  زبان استفاده کند. برای آن از توانست -چپ ی کره مین ژهوی به-تکامل، مغز  نیاز ا

یتور کته نتوام     زبتان، آن  ایت استت. آ  یتر همچنان به قوت خود بتاق  بزرگ یاما معما
و  دهیت چیپ یگفته است، توستط انتدام ذهنت    یت.یآدانشگاه ا م. ریشنا  شه زبان 3یچامسک
به وجود آمده که منحصر به انسان استت و بته    «یاندام زبان»به نام  یا افتهی تخصص اریبس
وجتود   یا هیت اول یا اشتاره  یِاز آن نظام ارتبتای  شیپ که نیا ایحادث شده است؟  باره کی

معمتا   نیاز راه حل ا یده است؟ بخش بزرگبو یظهور زبان گفتار یبرا یداشته که داربست
  هستند. یا نهییآ یها نورون

دوبتاره بته آن    3اشاره کتردم و در فصتل    یا نهییآ یها گذشته به نورون یها در فصل
بته آن   یتر بیاکنون که بحث تکامل است، نگاه دق جا، نیدر ا دییایب یخواهم پرداخت. ول

 یکار خاص مونیم یوجود دارد که وقت ییها سلول ها، مونیمغز م یشانی. در لو  پمیندازیب
 گتر یسلول با فشار دادن اهرم، ستلول د  کیشوند. به لنوان مثال،  یم کیشل دهد یانجام م
 یبترا  یدر دهتان و چهتارم   ینیزم گذاشتن بادام یسلول سوم برا ،ینیزم گرفتن بادام یبرا

                                                           
1 Uta Frith  

2 Marc Hauser  

3 Simon Baron-Cohen  

4 Noam Chomsky  
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از متدار   یهتا بخشت   وروننت  نیت که ا دیهتوجه داشته باش شوند یم کیشل اءیفشار دادن اش
بالتث   تواند ینم ییتنها نورون به کی دهد؛ یانجام م یا ژهیو اریهستند که لمل بس یکوچک

زنتگ   بته  را گتوش  تتان  یمدار لصب دهد یبه شما امکان م تشیفعال حرکت دست شود، اما
 ها سال را ده 9یحرکت-فرمان یها نوع نورون نی. استین یدیبحث جد جا نی.( تا ادینگهدار

  کشف کرد. 4نزیدر دانشگاه جان هاپک 5کسل شنا  مشهور ورنون مونت لصب شیپ
بته همتراه    3یزوالتیبه نام جاکومو ر یگریشنا  د لصب یوقت 9110 ی در اواخر دهه

در  9از دانشتگاه پارمتا   7گالسه ویتوریو و 3گایفاد انوی، لوس5نویپلگر یهمکارانش جوس په د
برخوردند.  یبیلج ی به نکته کردند، یم بیتحق یحرکت-رمانف یها نورون نیا یبر رو ایتالیا

 یگرید مونیم که یبلکه زمان داد، یانجام م یکار مونیم یتنها وقت نه ها نورون نیاز ا یبرخ
در  یزوالتت یخبر را از زبان ر نیا ی! وقتشدند یم کیشل دید یرا در حال انجام همان کار م

 یحرکتت  ی ستاده  یها نورون ها نی. افتمیب یندلص یبود از رو کینزد دم،یشن اش یسخنران
 (.9-3 ریهتصو کردند یرا اتخاذ م یگرید وانیح دگاهینبودند، بلکه د

هتا   است که آن نورون یا یها هکه منظور همان مدار لصب نورون نیتمام قصد و هدف ا
( کتنم  یاستفاده مت « نورون» ی از واژه« مدار» نیا یپس برا نیمتعلب به آن هستند و من از ا

 یاتیح یها یژگیاز و یکی نیاوست. ا تیبردن به قصد و ن یو پ گرید مونِیخواندن ذهن م
  است.ه یمانند نخست یشدت اجتمال موجودات  به یبرا

 ینت یب شیها قدرت پ چگونه است که به آن یا نهییآ یها نورون یکش میس ستیمشخص ن
همان » دیگو یو هلمال ( م خواند یرا مکار  ی جهیبرتر مغز نت ینواح رسد ی. به نظر مدهد یم

بتردارم   یتتا متوز   کردم یشده که اگر خودم دستم را دراز م ختهیدر مغز من برانگ ینورون
 یهتا  انگتار نتورون   «موز بردارد. خواهد یهم اآلن م مونیپس حتما  آن م شد، یم ختهیبرانگ
موجتودات   ریسا یتن هستند که قصد و عتیخود  یب یِمجاز تیواقع یسازها هیشب یا نهییآ
  .کنند یم سازی شبیهرا 

                                                           
1 motor-command neurons  

2 Vernon Mountcastle  

3 John Hopkins University  

4 Giacomo Rizzolatti  

5 Giuseppe Di Pellegrino  

6 Luciano Fadiga  

7 Vittorio Gallese  

8 University of Parma  
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 ریستا  ی دار ستاده  هتدف  یکارهتا  دهتد  یامکان م ها مونیبه م یا نهییآ یها نورون نیا
 یاند که حتت  شده شرفتهیپ یفقط در انسان است که به قدر یکنند؛ ول ینیب شیرا پ ها مونیم

موضتوع   یدگیت چیپ نیا شیافزا ی. چگونگکنند یم ریتفس زیرا ن گرانید ی دهیچیپ های نیت
امکتان   یا نهییآ یها نورون د،ید مییور که بعدا  خواه بود. همان دما خواه ی ندهیبحث داغ آ

 یفرهنگ «به ارث بردن» یرا برا نهیزم نیو بنابرا کنند یفراهم م زیرا ن گرانیحرکات د دیتقل
 نیت تمال دارد که ا. احکنند یساخته و پرداخته شده، آماده م گرانیکه توسط د ییها مهارت
را به وجود آورده  یا کننده تیخودتقو یبازخورد ی حلقه یخاص یها در مقطع زمان نورون

   باشد. دهیما سرلت بخش ی باشند که تکامل مغز را در گونه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
که در  رزو  هالف( مونیهشکل سمت راست( مغز م یلصب یها : ابت تکانهیا نهییآ یها نورون. 9-3 ریتصو

در حال برداشتن  مونیو ه ( همان م بردارد ینیزم بادام کی خواهد یاست که م یشخص یحال تماشا
را مشاهده  یکار مونیکه م یتا هستند( هم زمان 3هکه  یا نهییآ یها هر کدام از نورون نی. بنابراینیزم بادام

 .شوند یم کیشل دهد، یخودش آن کار را انجام م یو هم وقت کند یم
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 د یت امکتان تقل  تواننتد  یم یا نهییآ یها اشاره کرده است، نورون یزوالتییور که ر انهم
ختود موجتب ستاخت     ی امر به نوبه نیفراهم کنند که ا زیرا ن گرانیحرکات لب و زبان د

 ییتوانتا  یعنت ی- دیایبه وجود ب ییدو توانا نیکه ا یگفتار شده است. زمان یتکامل یها هیپا
 دادیت استت کته دو رو   یمعن نیبه ا -ها اصوات آن دیتقل ییو توانا گرانید اتین ینیب شیپ

 . است افتاده انیبه جر دهند یم لیکه اسا  تکامل زبان را تشک یمهم

 یا مستئله  گریموضوع د نیو ا ستیفرد ن منحصربه «یاندام زبان»به صحبت از  ازین گرید
در مغز انستان   یتخصص یاحووجود ن وجه جیمباحث به ه نینخواهد بود. البته ا زیاسرارآم
در مغتز   ییهتا  بخش نیچن ایکه آ ستین نیپرسش ا جا نی. در اکنند یزبان انکار نم یرا برا

 ی. بختش بزرگت  اند افتهیچگونه تکامل  ینواح نیا میبدان میخواه ینه، بلکه م ایوجود دارد 
 همغتز کت   یاصتل  یهتا  از بختش  یکت ی دیگو یاست که م یزوالتیمعما مشاهدات ر نیاز ا

در  9نیریت زی حرکتت  شیپت  ی هیت ناح شود، یم افتی یجا به فراوان در آن یا نهییآ یها نورون
 یهمان مرکز مغز یعنیمعروف باشد،  5یبروکا ی هیناح ییممکن است شکل ابتدا ها مونیم

  زبان انسان مرتبط است. یانیب یها که با جنبه
بتدون   نیریت چتپ ز  یا هانیلو  آه یول ست،یدر مغز ن یخاص ی هیزبان محدود به ناح

واژگتان   یپتردازش معنت   یبترا  ژهیو به کننده نییتع یاست که نقش ییها از بخش یکیشک 
استت. امتا    یا نهییآ یها سرشار از نورون مونیدر مغز م هیناح نیکه ا ستین جهت یدارد. ب
 تتوان  یدر مغز انسان مطمئن شتد؟ اگرچته مت    یا نهییآ یها از وجود نورون توان یچگونه م
درون آن کند و کاو کرد،  کروالکترودیها با م را برش داد و روزها و هفته مونیم ی مهجمج
  داویلب شود. یکار نیچن یبرا یانسان دانم یم دیاما بع
به  بیلج یکه مبتال به اختالل دیآ یبه دست م یمارانیاز ب رمنتظرهیغ یها از سرنخ یکی
 رستد  یبه نظتر مت   ،یماریب نیهستند. در ا 4«یماریدر ادراک ب یناتوان»اَنوسوگنوزیا یا نام 

 .شوند یمنکر آن م ایو  ستندیخود آگاه ن یافراد از ناتوان

ستمت   شتوند،  یمت  غزشتان راست م ی کره میدر ن یا که دچار سکته یمارانیاز ب یاریبس
حتدودا  از هتر    یهستند. ول یشاک تیوضع نیاز ا عتا یو یب شود یچپ بدنشان کامال  فلج م

 تیوضتع  نیت منکتر ا  دا یکامتل، شتد   یو هوشتمند  یارینفر با وجود هوش کینفر،  ستیب
در ستال   یا که بعد از سکته 3لسونیوودرو و کایجمهور آمر سیی. به لنوان مثال، رشود یم

                                                           
1 ventral premotor area  

2 Broca’s area  

3 anosognosia  

4 Woodrow Wilson  
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چپ بدن فلج شده بود، اصرار داشت که کامال  سالم استت. او بته رغتم     ی هیناح زا 9191
 بیت دق یزیت ر به کارش ادامه داد و به برنامته  ن،گراید ی هیاختالل در پردازش افکار و توص

ملتل   ی در جامعته  کتا یآمر ی متحتده  االتینقش ا ی لمده درباره ماتیسفرها و تصم یبرا
  پرداخت.

در  یاختتالل نتاتوان   ی دربتاره  یمختصر قاتیاز همکارانم تحق یبا برخ 9113در سال 
 نیت از ا ی: برخت میختورد بر یآور رتیت و ح دیت و به مورد جد میانجام داد یماریادراک ب

 زیت ن گرید مارانیرا در ب تیوضع نیبدنشان بودند، بلکه ا ینه تنها منکر فلج ال ا مارانیب
مثتل روز روشتن بتود. انکتار      مارانیب نیا یحرکت یِکه ناتوان یدر صورت کردند، یانکار م
آن در است، چه برسد به انکتار   بیلج یکاف ی به اندازه ماریخود فرد  ب یاز سو تیمعلول
 یا نهییآ یها به نورون بیآس بیمورد  لج نیا یبرا حیتوض نی. به نظر ما بهترگرید مارانِیب
ق تاوت   گتران یحرکتات د  ی درباره دیخواه یمکه  یزمان رسد یاست. به نظر م یزوالتیر
 دیت آن حرکت را در مغز خود انجام ده یمجاز تیواقع یساز هیشب اتیلمل دیابتدا با د،یکن
  .ستین ریپذ امکان یا نهییآ یها بدون وجود نورون کار نیکه ا

بته   یامواج مغتز  یبرخ یدر انسان با بررس یا نهییآ یها وجود نورون یبرا گریشاهد د
کته   یامواج دهند، یانجام م یاراد یخود حرکات یها اشخاص با دست ی. وقتدیآ یدست م

 ی، پ9ن دایپ مهیآلتشولر و ها کی. من و همکارانم، ارشوند یمحو م یدارند به کل ( نامµه مو
را در حال تکان  یگریدکه ما شخص  دهد یرخ م یزمان نیمو همچن امواجسرکو   میبرد

 مینت یب یم یجان یب ءیش یرا از سو یحرکت مشابه یحالت وقت نیا یول م،ینیدادن دست بب
 در نشستت انجمتن للتوم    9119. ما در ستال  دهد یتوپ( رخ نم دنیپر نییهمثل باال و پا
  .شود یانجام م یزوالتیر یا نهییآ یها وننور ستمیسرکو  توسط س نیکه ا میالصا  گفت

شتده   افتت ی زین یا نهییآ یها از نورون یگرید یها تا به امروز گونه یزوالتیاز کشف ر
 متاران یرا در ب نیشت یپ یقشتر کمربنتد   یها سلول تیفعال است. محققان دانشگاه تورونتو

 شیهتا پت   . از متدت کردند یابت م گرفت یها انجام م آن یر رومغز ب یکه جراح یاریهوش
بخش نسبت به درد در بتدن انستان واکتنش نشتان      نیا یها مشخص شده است که نورون

ها را  آن دهند، یدرد در پوست پاسخ م یها رندهیها به گ نورون نیا که نی. با فرض ادهند یم
 دیت د یسرپرست جراحان را وقتت  تریح دی. حال تصور کناند دهینام درد یحس یها نورون
 دیت د یرا م یگریفرد د ماریکه ب یبود زمان اش یکه در حال بررس یدرد یحس یها نورون

 گرانیها با د ! انگار که نورونداد یبه همان شدت واکنش نشان م زنند یکه به تنش سوزن م

                                                           
1 Jaime Pineda  
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اویلب انجام چند د یبر رو 9نگریس ایکه تان یالصاب یها یربرداری. تصوکردند یم یدرد هم
« یگانتد  یهتا  ننتورو »هتا را   ستلول  نیکرد. من دوست دارم نام ا دییرا تر جهینت نیداد، ا

بلکته واقعتا  مختدوش     ،یرا، نه به صورت استعار گرانیخود و د نیبگذارم، چراکه مرز ب
بتا   ی. گروهت کننتد  یها تفتاوت را احستا  نمت    نورون نیاست که ا نیا لشیو دل کنند یم

انتد   از مغز توانستته  یربرداریتصو یها روش یریکارگ با به زین 5سرزیک  نیَستیکر یسرپرست
  کشف کنند. یا انهیالمسه در لو  آه یرا برا یمشابه یها نورون

کته در حتال انجتام     دیکن ینگاه م ی. هرگاه به شخصدیآنچه مطرح شد فکر کن یبه معن
زمتان   هتم  کنتد  یا استفاده مه از آن تیهمان فعال یکه مغزتان برا ییها است، نورون یکار

 . دیده یکه خودتان آن کار را انجام م یمثل زمان شود، یفعال م
 کیدرد در شما هتم شتل   یها نورون د،ینیب یو شما او را م زنند یسوزن م یبه کس یوقت

را  یاریبس یها است و پرسش زیانگ شگفت یلیاند. خ به خودتان سوزن زده ییگو شود، یم
و  گتران ید یشما از کارها ی کورکورانه دیمانع از تقل تواند یم زیچه چ .آورد یبه ذهنمان م

   شود؟ یدر شما م گرانیدرد  د یقیحس کردن حق ای
است کته   نیداد ا توان یکه م یحاتیاز توض یکی ،یحرکت یا نهییآ یها نورون ی درباره
در زمتان   خودکتار  دیت وجود دارد کته متانع از تقل   یشانیدر لو  پ یا بازدارنده یمدارها

بته   ازیت کته احتمتال دارد ن   مییباشد اگر بگتو  ییگو . ممکن است تناقضشود ینامناسب م
 آزاد بوده است.  ی تکامل اراده یاصل لیدل یناگهان ایناخواسته  یاز کارها یریجلوگ

انجتام   یمتعتدد بترا   یها نهیاز گز یواضح ریچپ ما مرتبا  تصاو نیریز یا انهیلو  آه
را  یبتاق  هتا،  نته یاز آن گز یکیاز  ریبه غ ،یشانیو قشر پ دهد یا قرار مرا در مقابل م یکار

نستبت بته    یتتر  مناستب  ی اژهو «آزاد بازدارنتدگی » دیشا لیدل نی. به همکند یسرکو  م
مثتل نشتانگان لتو      یلت یبه دال یشانیپ ی بازدارنده یمدارها نیا یآزاد باشد. وقت ی اراده
 نیت که بته ا  کند یم دیتقل اریاخت یرا ب گرانیحرکات د یگاه ماریب نند،یب یم بیآس 4یشانیپ

 .ندیگو یم 3یکردار پژواک یماریب ی نشانه
 یگتر یکته بته شتخص د    یهنگام مارانیب نیاز ا یبرخ لالوه بر آن کنم یمن تصور م

 یقت یتحق نیچن که ایالع دارم ییتا جا یحس خواهند کرد، ول نا یدرد را ل زنند، یسوزن م
 یهتا  نتورون  ستتم یهم امکان نشتت س  یدر اشخاص لاد یحت ه است.حال انجام نشد تابه

                                                           
1 Tania Singer  

2 Christian Keysers  

3 frontal lobe syndrome  

4 echopraxia  
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در زمتان   ینکتته اشتاره کترده استت کته حتت       نیبه ا نیوجود دارد. چارلز دارو یا نهییآ
 کنتد،  یآمتاده مت   زهیپرتا  ن یکه خود را برا مینیب یرا م یورزشکار یوقت زین یسال بزرگ

کتردن   یچیرا در حال ق یکه کس یمانز ایو  م،یکن یخود را خم م یناخودآگاه ما هم زانو
  .[9]کنیم  دهیم و باز می می هم فشار یرا رو مانیها آرواره م،ینیب یم

 یختود  چرا فعال شدن خودبه م؛یدرد و المسه بازگرد یِحس یا نهییآ یها حال به نورون
به  یکس»ه یته امیپ دیبه نظر من شا م؟یاحسا  کن مینیب یهرآنچه را م شود یها بالث نم آن

 یهتا  امیت پ دنیمربویه در دست ما مانع از رس یها رندهی( از پوست و گ«زند یمن دست نم
مغتز تتداخل ح تور     تتر  ی. مراکتز لتال  شود یآگاهمان م یاریبه هوش یا نهییآ یها نورون

 که:  کنند یم یصورت معن نیرا به ا یا نهییآ یها نورون تیبا فعال یته یها امیپ
 تتر،  یکلت  انیت . به ب«حس نکن نا یساسات یرف مقابل را لاح یکن، ول یدرد حتما  هم»
 یشتان یههم پ یا نهییآ یها نورون ،یشانیپ ی بازدارنده یمدارها یها امیپ انیم ایتعامل پو نیا

را،  یگتر یمتقابل با د ی امکان رابطه ندیآ یم ها رندهیکه از گ یته یها امیو پ (یا انهیو هم آه
  .کنند یفراهم مما  یبرا ت،یزمان با حفظ فرد هم

به  یماریبعد ب یکم یمن بود، ول یاز سو یحد  و گمان واه کی هیتوج نیدر ابتدا ا
از دستت داده بتود و    جیجنتگ خلت   نیدست خود را در اول ی. هامفردمیرا د ینام هامفر
   زدند، یهرگاه به صورتش دست م گرید مارانیداشت. او هم مثل ب یالیدست خ کیاکنون 

از  ینبتود، ولت   یبیلج زیکار چ یجا نیآمد. تا ا یبه وجود م یحس شا یالیدر دست خ
انجتام   یدیت جد شیگترفتم آزمتا   میبود، تصم یا نهییآ یها نورون ریکه فکرم درگ ییجا آن

را گرفته بودم و بته آن   -انمیاز دانشجو یکی- یدست جول که یدهم. از او خواستم درحال
زد  ادیت فراوان فر یبا شگفت یتوق میعجب کردچقدر ت دیدان ینگاهش کند. نم زدم، یضربه م

بلکته آن را در دستت    نتد، یبب زنتم  یم یرا که به دست جول ییها ضربه تواند یکه نه تنها م
 .کند یهم حس م اش یالیخ

فعال شتده   یعیاو به یور یب یا نهییآ یها است که نورون نیاتفاق ا نیا لیبه نظر من دل
 یهتا  نتورون  تیت . فعالشتد  ین آن از دستش صادر نموتو کرد یبرا یا یته امیپ یبود، ول

ما  یکه آگاه یزیکه تنها چ دیشده بود. تصور کن ارشیهوش ی وارد تجربه یهامفر یا نهییآ
 پوستمان باشد!  کند، یم زیمتما گرانیرا از د

انجام  گرید ماریسه ب یرا بر رو شیآزما نیهم ،یدر هامفر دهیپد نیا ی پس از مشاهده
. میگذاشتت « 9زیت آم اغتراق  یاکتستاب  یدرد هم»و ما نام آن را  شتدا یمشابه جیاکه نت میداد

                                                           
1 acquired hyperempathy  
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ماستاژ دادنِ   ی فقط با مشاهده مارانیب نیاز ا یبع  خیالیِکه درد اندام  جاست نیجالب ا
واقتع   دیت مف اریبست  یپزشتک  ی در حوزه تواند یموضوع م نی. اشود یآرام م گرید یشخص

  داد. ساژرا ما یالیخ زیچ کی توان ینم عتا یشود، چراکه یب
قطع  ی. اگر به جاآورد یرا به وجود م یگرید زیانگ  پرسش شگفت رمنتظرهیغ جینتا نیا

 ایت شود چه؟ آ حس ی( بکند یکه بازو را به نخاع متصل م یهالصاب 9ییبازو ی ل و، شبکه
ختود   ی شتده  حتس  یدر دست ب گریفقط با نگاه کردن به لمس شدنِ دست  شخص د ماریب
  کند؟ یسا  المسه ماح

چراکته    دارد،  یادیت بن یامتدها یپ جته ینت نیاست. ا یور نیهم ینشود، ول رتانباو دیشا
 ست؛ین ازیدر مغز ن یا لمده یساختار یدگرگون ،آمیز اغراق یدرد اار هم یبرا دهد ینشان م
ورا به نتام لت   انمیاز دانشجو یکیرا با  شیآزما نی. هامیحس کن یاست بازو را ب یفقط کاف

وجود دارد، نستبت بته    یکه از اتصاالت مغز یریتصو مینیب یم باز همانجام دادم(.  5سیک
استت. مطمئنتا     اتریپو اریاند، بس نشانمان داده یدرس یها که در نمودار کتا  یاابت ریتصو

 ستند؛ین یاابت یزهایچ یاجزاء کارکرد نیا یشده است، ول لیتشک زیربخش نیمغز از چند
در حال  گر،ید یو البته با مغزها طیبدن، مح اب گر،یکدیبا  دیتعامل شد بیز یرها مدام ا آن
  روز شدن هستند. به

آمده است. نخست  دیپد یاریبس یها تا کنون پرسش یا نهییآ یها از زمان کشف نورون
 ی وهیشت  که نیهر دو؟ دوم ا ای یاکتساب ایاست  یذات یا نهییآ یها لملکرد نورون ایآ که نیا

چگونه تکامل  که نیسوم ا کنند؟ یچگونه است و چگونه لمل م یا نهییآ یها ل نوروناتصا
کته   یآشکار کارِ نیاز ا ریبه غ ایآ که نیدر کار بوده است(؟ چهارم ا یاملهاگر تک اند افتهی

هخواهم گفت کته   کنند؟ یرا هم دنبال م یگریو نامشان از آن آمده، هدف د دهند یانجام م
  ست.(ا یور نیهم ،هبل

 کیت دهم.  حیتوض شتریب دیاجازه ده یکردم، ول یاحتمال یها به پاسخ یا اشاره تر شیپ
از  یریادگیت  ی جته یها فقط نت است که آن نیا یا نهییآ یها نورون ی نگرش مشکوک درباره

 دیت کل دنیت چرخ یدر انتظتار شتام صتدا    یوقت ها که سگ یهستند، مثل زمان 4یراه تدال
. شتود  یترشتح مت   انبزاق دهانشت  د،نشنو یخانه م رِباز کردن د یرا هر شب برا انصاحبش
نته   دهتد،  یحرکت م ینیزم دست خود را به یرف بادام مونیاست که هربار م نیبحث ما ا
دستش که  دنیبا د زیاو ن یینایب یها بلکه نورون ،«ینیزم گرفتن بادام»فرمانِ  یها تنها نورون

                                                           
1 brachial plexus  

2 Laura Case  

3 associative learning  
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جتا افتتاده    یا  یبتب قالتده   هکت  ییجتا  . از آنشتود  یم کیشل رود یم ینیزم بادام یبه سو
حرکتت دستت    دنِیت د تی، در نها«اند به هم متصل شوند، یم کیکه با هم شل ییها نورون»

 ی. ولت شتود  یم یفرمان یها نورون ی( موجب واکنش از سوگرید مونیم ایهدست خودش 
  د؟شو یم کیها شل از نورون یا رمجمولهیدرست باشد، چرا فقط ز حیتوض نیاگر ا

لالوه، ظاهر  به ستند؟ین یا نهییآ یها کنش، نورون نیا یبرا یفرمان یها رونچرا تمام نو
فترق دارد.   یلت یبردارد با دست خود متا خ  ینیزم بادام خواهد یکه م یگریشخص د دست 

 چیه برند؟ یدرست به کار م دگاهید یمناسب را برا حیچطور تصح یا نهییآ یها پس نورون
 کته  نیت ا تیدهد. و در نها حیمسئله را توض نیا تواند ینم یو سرراست ساده یتدال یالگو
باشتد، از   نیاگر چن ینقش داشته باشد چه؟ حت یا نهییآ یها در ساخت نورون یریادگیاگر 
 یهتا  . یرز کار و لملکرد نورونکاهد یدرک لملکرد مغز نم یها برا آن تیو جذاب تیاهم
هتا   هتا بالتث اتصتاالت آن    ژن ایت موضوع است که آ نیمستقل از اکامال   یپرسش یا نهییآ

  .طیمح ایاند  شده
و للتوم مغتز دانشتگاه     یریادگی ی مؤسسه یشنا  شناخت ، روان9کشف اندرو ملتزاف

برد که نوزادان غالبا  با  یموضوع است. او پ نیمرتبط با ا اریبس اتل،یدر شهر س 5نگتونیواش
و منظتورم از نتوزاد،    کننتد  یکار را تکرار م نیهم آورد یمادرشان که زبانش را درم دنید

 یآمدنش گذشته است. پس متدار لصتب   ایاست که فقط چند سالت از به دن یواقعا  نوزاد
که نوزاد بتا   یندارد. لبخند یاز راه تدال یریادگیبه  یآن از اول وجود داشته است و ربط

 یریادگیت بتر استا     تواند یباز نم یول افتد، یاتفاق م رترید یکم زند یلبخند مادر م دنید
  است. ی. پس بدون شک ذاتندیرا بب دشصورت خو ستیچراکه نوزاد قادر ن   باشد،

 هیت اول یِدیتقل یرفتارها نیمسئول چن یا نهییآ یها نورون ایهنوز اابت نشده است که آ
 شیاز نمتا  یبتردار  مستتلزم نقشته   ییتوانتا  نیاست. ا یا حد  منصفانه ینه، ول ایهستند 

مغتز کتودک استت کته      یحرکتت  ی نقشه یلبخند او بر رو ایدرآوردن زبان مادر  یِرداید
یور که در ستال   صورت را دارد. همان یل الن ی شده مینظت زِیکنترل حرکات ر تیمسئول
به آن اشتاره   «ظهور ذهن»با لنوان  یس یب یب ویراد «تیرِ یها یسخنران» ی در برنامه 5004
انجام  یا نهییآ یها نورون میکن یاست که فکر م یکار قا یها دق هنقش ی کارِ ترجمه نیکردم، ا

 ی العاده استت. متن استم آن را نستخه     خارق قتا یحق شدبا یذات ییتوانا نیو اگر ا دهند یم
  .گذارم یم یا نهییآ یها کارکرد نورون «جذا »

                                                           
1 Andrew Meltzoff  

2 University of Washington’s Institute for Learning and Brain Sciences  
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 یهتا  بر استا  نتورون  - یواقع دیتقل یبرا یمحاسبات ی دهیچیپ ییمعتقدند توانا یبرخ
 یهتا  لبخند رفلکس نیو در آوردن زبان و اول دیآ یم دیپد یدر مراحل رشد بعد -یا نهییآ
کته چنگتول گربته بتا      یمادر است، به همان صورت «یتلنگرها»در واکنش نسبت به  یذات
 کند یم زیمتما پاافتاده شیکه پاسخ جذا  را از پاسخ پ یزیچ. تنها دیآ یم رونیسگ ب دنید
در  دنشیت را، کته احتمتال د   یا شته یرکلیحرکتات غ  تواند ینوزاد م ایآ مینیاست که بب نیا
کند؟ مثال  لبخند کج، چشمک، کج و کوله کردن دهتان؟   دیاست، تقل دیاو بع یبرا عتییب
 شیآزمتا  نیانجام داد. ا شده ییراح شیزپا ی بر اسا  رفلکس ساده توان یکارها را نم نیا

  د کرد.حل خواه شهیهم یبرا بار کیمعما را 
 ینگتاه  دیاجازه ده ،یاکتساب ایهستند  یذات یا نهییآ یها نورون ایآ که نینظر از ا صرف

 یهتا، کارکردهتا   نتورون  نیت کشتف ا  ی. در ابتدامیندازیها ب آن یبه کارکرد واقع تر بیدق
 هیت اول اتیحدست  نیرا بر اسا  ا شنهادمیپ خواهم یها مطرح شد و من م آن یبرا یمتعدد
. میهتا را فهرستت کنت    آن یاحتمتال  یکارکردها دیابتدا بگذار منظور، نیا یرا[. ب5بسازم ]

 نیت از آنچته در ا  ریت غ یلت یها ممکن است بته دال  سلول نیکه تکامل ا دیتوجه داشته باش
م الف باشتند، گرچته    ییازهایفقط امت دیشا هیاانو یکارکردها نیفهرست آمده باشد و ا

  .کند یها کم نم از ارزش آن یزیمسئله چ نیا
 یرا برا گرانید اتین دنیها امکان فهم سلول نیاست که ا نیا تر، یهیاول، و از همه بد

 رود، یکه به سمت توپ م دینیب یکه دست جاش، دوستتان، را م ی. هنگامکنند یما فراهم م
و قترار دادن   یمجتاز  یستاز  هیشب نی. با اشود یفعال م زیگرفتن توپ در شما ن یها نورون

 ییِ. توانتا ردیت تتوپ را بگ  خواهتد  یکه او م دیشو یمتوجه م الفاصلهجاش، ب یخود به جا
وجتود داشتته    ییبزرگ به شکل ابتدا یها مونیذهن ممکن است در م ی هینظر یریکارگ به

لتالوه   ،یا نهییآ یها نورون دیشا که نیدوم ا .میالعاده هست ها در آن فوق ما انسان یباشد، ول
. کنند یفراهم م زیاو را ن دیجهان از د دنیفهمامکان  ،یگرید جهان از چشم دنیدبر امکان 

من بته   دیکن از د یسع» ای «ستیمنظورت چ دانم یم»مانند  ییها استعاره یریکارگ به دیشا
 دگاهیت بته د  ینت یل دگاهیاز د ییوگذار جاد نیا ینباشد. چگونگ لیدل یب «یمسئله نگاه کن

دارد. امتا   یفراوانت  تیرخ داده باشد( اهم یزیچ نیتکامل هاگر واقعا  چن ریدر مس یمفهوم
متا دارد کته    یرا بترا  تیت مز نیت ا گتران ید دگاهیاتخاذ د .ستین یا آن کار ساده شیآزما
نسبت بته ختود    یآگاه یاز لوامل اصل یکی نیو ا مینیبب گرانیخود را از نگاه د میتوان یم

 «9خودآگتاه » یفالنت  مییگتو  یم یوقت شود؛ یم دهیما هم د ی امر در زبان روزمره نیاست. ا

                                                           
 م. -است.  «خجالتی»و « کمرو»به کار رفته است که معنای دیگر آن  self-consciousی  در متن انگلیسی واژه  9
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نستبت بته ختود آگتاه      یگرید خصش یِاست که او به آگاه نیاست، در واقع منظور ما ا
هم به کار رود. در  «یاحسا  بدبخت»مانند  یا کلمه ی درباره تواند یصحبت م نیاست. هم
ا ج بحث باز خواهم گشت. در آن نیبه ا ،یذهن یها یماریو ب یآگاه ی درباره ،یانیفصل پا

و  افتته یبتا هتم تکامتل     یگرینسبت به د ینسبت به خود و آگاه یخواهم گفت که آگاه
  است. یانسان یها یژگیشده است که از و «تو»و  «من» انیبالث به وجود آمدن تقابل م

کته   یزیت انتزاع است، چ شود یم دهیکه کمتر د یا نهییآ یها نورون یاز کارکردها یکی
 دارند.  در آن یا ژهیها تخصص و انسان

 نیت بته ا  لیور مفص به یک یک-بوبا شیبود، با آزما یزیآم حس ی که درباره 4در فصل 
درصتد متردم    15از  شیب یکه برا میگو یبحث دوباره م یادآوری ی. برامیموضوع پرداخت
بتود   نیجا دادم ا که در آن یحیاست. توض «بوبا» یو شکل منحن «یک یک»دار  شکل دندانه
زبتان از   یانحراف ناگهان هیدار شب در شکل دندانه زیت یها یدگیخم که نینظر از ا که صرف

هستت. در لتوض،    زیت ن یکت -یکت  یموجود در صدا یدگیهمانند خم ست،سقف دهان ا
بتااااااااا و حرکتت   -بتووووووو  یآهنتگ صتدا   هیشتب  شتکل  یازیت اشکالِ پ فیلط یانحنا
ش همثتل   ش ش ش ش ش یصدا ب،یترت نیسقف دهان است. به هم یزبان رو شکل یموج
و  ماننتد   ارهرررررررررر بته خطتوط    شتود،  ی( به خطوط تار و نامشخص مرتبط مت «شال»
که موضتوع   دهد ینشان م ها نی. تمام افیظر یشمی( به نخ ابر«بیس»  همثل         

استت   رگذاریبلکه آنچه مهم و ترا ست،ین Kدار به حرف  شکل دندانه یِفقط شباهت ظاهر
 ریتترا  انیت م وندیپ. شود یها ممکن م تداخل حس انیاست که در جر یلیصانتزاع ا ییتوانا
 یاساست  یشتباهت  یدر نگاه اول آشکار نباشد، ولت  دیشا یا نهییآ یها و نورون یک یک-بوبا
 دو وجود دارد. نیا انیم

حرکتت   ینت یل دنیبُعد همثل د کینقشه در  لیتبد یا نهییآ یها نورون یمحاسبات اصل
 ییها برنامه یگر( است که حاو در مغزِ مشاهده یحرکت ی همثل نقشه گرید ی( به بُعدیگرید
  ها شود(. شامل حرکت زبان و لب تواند یاست هکه م یل الن تحرک یبرا

 ونتد یدر پ یانتزال یاست: مغز شاهکار نیا افتد یاتفاق م یک یک-بوبا شیآنچه در آزما
 ی نقطته  چیهت  یدو مجمولته ورود  نیت . ادهد یانجام م یداریو د یداریشن یها نقشه انیم

دار بتودن و انحنتاء    دندانته  یانتزال یِژگیمورد که آن و کیبا هم ندارند، مگر در  یاشتراک
 یسرلت دستتش را رو  ها را دو به دو با هم جفت کند، به قرار است آن یقتاست. مغز ما و

« 9یحاالت حست  آمده از تداخلانتزاع بر»را  ندیفرا نی. من اگذارد یمشترک م یژگیو نیهم

                                                           
1 cross-modal abstraction  
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احتماال   ،یسطح یها وجود تفاوت رغم یها، لل شباهت ی پردازش محاسبه ییِ. توانانامم یم
مند است همتوار کترده استت.     ما از آن بهره ی که گونه یتر دهیچیانتزالات پ یرا برا ریمس
  باشند. یتیقابل نیامکان چن یبرا یتکامل یمجرا یا نهییآ یها نورون دیشا

مانند انتزاع بر آمتده از تتداخل حتاالت     یبه ظاهر مرموز ییِدارد توانا یلیاصال  چه دل
یور که در فصل گذشته اشاره کردم، احتمتال دارد   کند؟ همان دایدر انسان تکامل پ یحس
آمتده باشتد تتا امکتان متذاکره و گترفتن        دیپد مان یدرخت یِدر اجداد نخست تیقابل نیا

 سازد.  ها فراهم آن یدرخت را برا یها شاخه
 یهتا  بتا داده  دیت با رسد یدرخت به چشم م یها که از شاخه یلمود یِدارید یها داده

محل در ف ا را به  ییدر مفاصل و ل الت جفت شوند تا بدن حس شناسا یکامال  متفاوت
را  یا نته ییو آ یاست کته تحتول هتر دو نتوع نتورون دستتور       یتیقابل نیدست آورد و ا

 یو حرکتت  یحس یها نقشه انیانطباق م جادیا یکه در ابتدا برا یمیسازد. تنظ یم ریپذ امکان
انسان و هتم در ستطح    ی گونه ک یبازخورد، هم در سطح ژنت بیابتدا از یر دیبود، شا ازین

انطباق، انتزاع بر آمده از تتداخل   نیپس از جا افتادن قوان یول گرفته، یفرد، انجام م یتجرب
 است. وستهیقوع پبه و دیجد یاه داده یبرا یحاالت حس

 اریت اخت یبالتث حرکتت بت    رستد  یکه کوچک به نظر م یزیبه لنوان مثال، برداشتن چ
 کردنتد  یم دیلمل را تقل نیا ستیبا یها م و اگر لب شود یانگشتان مقابلِ شصت و اشاره م

 ته( ستاخ یا واژه ایت ه ییکنند هکه بتوان در آن فوت کرد(، صدا جادیا یکوچک ی تا روزنه
 نی(. ا«زیر» ای، «کوچولو»و  «زهیم زهیر»کوچک به نظر برسد همثل  زیوت آن نکه ص شد یم
 زیتا با اَشکالِ ر شوند یها بازخورد داده م گوش بیخود از یر ی کوچک به نوبه «یصداها»
هتا در   واژه نیاحتمتال دارد اولت   د،یت د میخواه 3یور که در فصل  کنند. ههمان دایپ وندیپ

 شکل به وجود آمده باشند.(  نیما به ا یاناجداد انس
 ج،یتتدر  بته  ییو المسه و شتنوا  یینایحوا  ب انیوجودآمده م به یِوجه سه دیتشد دیشا

و  یوجهت  انیانتزاع م اریل تمام یدگیچیکرده و منجر به پ تیمانند اتاق پژواک، خود را تقو
  انتزاع شده باشد. تر دهیچیانواع پ
در  یا نهییآ یها جوانب کارکرد نورون یبرخ درست باشد، احتماال  یبند فرمول نیاگر ا
است که منحصر به انستان   یکیژنت یبه داربست یحاصل شده و متک یریادگی بیواقع از یر

 یها نورون یممکن است دارا زیتر ن داران پست مهره یو حت ها مونیاز م یاریاست. البته بس
ها در آن تخصص  که انسان یانتزالبه انواع  دنیرس یها، برا نورون نیا یلباشند، و یا نهییآ

  باشند. دهیمختلف مغز رس یها بخش انیو اتصال م یدگیچیاز پ یبه حداقل دیدارند، با
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 ی هدربتاره  یکوتتاه  ی انتزالات نقش دارند؟ قبال  اشتاره  نیاز مغز در ا ییها چه بخش
 یتتر  بیت ه دقنگا دییایب یکرده بودم، ول (IPLه نیریز یا انهیلو  آه یزبان( به نقش محور

 تر میحج ها یدر نخست یول ست،یبزرگ ن ادیتر ز در پستانداران پست IPL ی هی. ناحمیندازیب
بزرگ بته شتکل قابتل     یها مونیبخشِ مغز در م نیا ها، یانواع نخست نیبدر  ی. حتشود یم

 مینت یب یو فقط در انسان است کته مت   رسد یبزرگ است و در انسان به اوج خود م یتوجه
 ،کنتاری -باالییو شکنج  یا هیشکنج زاو یعنی گر،یلو  به دو بخش د نیاز ا یبخش بزرگ

از  هیت ناح نیت است که در یول تکامل در ا یماتفاق مه ی دهنده نشان نیو ا شود یم میتقس
المسته هلتو    هلتو  پتس ستری(،     یینایب انیدر تقایع م IPLمغز انسان رخ داده است. 

گرفته است تا بتوانتد   یحسا  جا اریبس یر مکاند ،گیجگاهی(هلو   یی( و شنوایا انهیآه
 کند.  افتیایاللات را از تمام حوا  در

حصتارها   یمستتلزم فروپاشت   یادیدر سطوح بن یحسانتزاع بر آمده از تداخل حاالت 
نشان داده شد(.  یک یک-بوبا شیمستقل از حوا  است همانند آنچه در آزما ییِبازنما یبرا

چپ  یا هیکه شکنج زاو میانجام داد یماریسه ب یت که بر رواس یشیمدلا آزما نیشاهد ا
لمتل کردنتد.    فیضتع  اریبست  یکت  یک-بوبا شیافراد در آزما نیبود. ا دهید بیآس شانیا

استت   یکتار  گریبُعد به بُعد د کیها از  انتقال نقشه یییور که قبال  اشاره کردم، توانا همان
هتا در   نورون نیکه تعداد ا ستین جهت یو ب ندده یانجام م یا نهییآ یها که احتماال  نورون

بتودن منتایب    زیبخش از مغتز و متمتا   نیاست. بزرگ بودن نامتناسب ا ادیز IPL یکینزد
  است. یجهش تکامل ی دهنده مختلف آن در انسان نشان

است کته منحصتر بته     یگریساختار د ،کناری-باالییشکنج  یعنی، IPL یبخش فوقان
 9یحرکتت -یفکتر  یشت یپر به نتام کتنش   یمنجر به اختالل هیناح نیبه ا بیانسان است. آس

از  یدر پاسخ به دستورات پزشک است. وقتت  یمهارت یدر انجام کارها یکه ناتوان شود یم
بته آن   بترد،  یدستش را باال م اورد،یمو را درب نشانه کرد یادا میخواه یم شیپر کنش کی

 دنیت کوب خیمت  یادا میخواه یه از او مک ی. هنگامکوبد یو دور تا دور سرش م کند ینگاه م
انجتام   یطیکارها را در شرا نی. تمام اکوبد یم زیو به م کند یرا درآورد، دستش را مشت م

( و خارانتد  یآن را م اخودآگاهکه هم دستش سالم است هچون اگر دستش بخارد، ن دهد یم
را مرتتب کتنم،    میبا شتانه موهتا   یعنی» دیگو یهچون م داند یرا م «شانه کردن» یهم معنا
از لمل متورد نظتر    یذهن ریتصو کیتجسم  تیفاقد آن است قابل ماریکه ب یزی(. چ«دکتر
 ستم لمل در ذهن مج یاز انجام واقع شیپ دیمثال شانه کردن است و با نیکه در ا-است 
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و  شتود  یمت  یا نهییآ یها مربوط به نورون یعیاست که به یور یب ییکارکردها ها نیشود. ا
است.  دهید بیآس مارانیب نیهاست که در ا سلول نیا یحاو کناری-باالییشکنج در واقع 

در درک و  شیپتر  کتنش  مارانیب میباشد، انتظار دار یدرست ریاگر حد  و گمانمان در مس
متدلا   نیت در اابتات ا  یلمل کننتد. اگرچته شتواهد    فیضع اریبس گرانیحرکات د دیتقل

  دارد. یشتریب قاتیقبه تح ازیامر ن نیا یمشاهده شده است، ول
 ساز یوجود دارد. پس از برقرار یاریبس یها استعاره هم پرسش یمبدأ تکامل ی درباره

کته در  ه IPLدر  و المسه یینایدو حسِ ب نیب یکار انتزاع بر آمده از تداخل حاالت حس و
 یحست  انیت م یهتا  استتعاره  یدرخت بود(، ممکن است راه برا یها گرفتن شاخه یابتدا برا

هموار شتده   یراه تکاملِ استعاره به یور کل تی( و در نها«غیج راهنیپ»، «زبان شین»ل همث
شده  یا هیشکنج زاو ی هیدر ناح بیکه دچار آس یمارانیب ی ما درباره ریباشد. مشاهدات اخ

مشکل دارند، بلکه  یک یک-نه تنها با بوبا مارانیب گونه نی. اکند یم دییفرض را تر نیبودند ا
 کننتد،  یم ریتفس یالفظ ها را تحت شان سخت است و آنیساده هم برا یها المثلفهم ضر  
 دییت تر متاران یاز ب یتتر  بزرگ ی نمونه یرو دیمشاهدات با نیاست ا یهی. بدیا نه استعاره
 یکت  یکت -بوبا ی چگونه درباره یانتزاع بر آمده از تداخل حاالت حس دیفهم توان یشود. م
همثتل   کننتد  یجمع مت  جا کیرا  یتزالان یلیخ میرا که مفاه ییها استعاره یول کند، یکار م
 کته  نیت داد، با توجته بته ا   حیتوض توان ی( چگونه م«دیخورش تیشرق است و ژول جا نیا»
 نیت ا میت پرستش دار  نیا یکه برا یمفهوم مشابه در مغز وجود دارد؟ پاسخ جالب تینها یب

. ندستت ین تیت نها یها هستتند بت   آن انگریکه ب ییها و نه تعداد واژه میاست که نه تعداد مفاه
 ازهزار کلمه است ههرچند، اگتر   حدود ده شان یتعداد واژگان کاربرد زبانان یسیانگل شتریب

 (. دیسر کن دیتوان یکمتر هم م یلیبا تعداد خ دیباش ینترنتیجستجوگران ا
ه یتور کت   دارد. همتان  تیت اهم انیم نیاست که در ا یمغز یها یبردار فقط نقشه دیشا

 تیت اشاره کترده استت، ژول   ،یللوم شناخت ی برجسته ی و لالمه ند، دانشم9ریِ یژارون الن
پرتقال است.  پاکت آ  ایسنگ  تیژول مییاگر بگو معناست یب یباشد ول دیخورش تواند یم

و  نیتتر  مناستب  انتد  یشتگ یو هم شتوند  یکته تکترار مت    ییهتا  استعاره دیتوجه داشته باش
 یبنتدتنبان  ینامناستب و م تحک را فقتط در شتعرها     یها عارههستند؛ است نیپرکاربردتر

  .افتیوفور  به توان یم
 نیت : اکننتد  یم یفرد بودن انسان باز در منحصربه یگرینقش مهم د یا نهییآ یها نورون
درآوردن زبتان در نتوزادان    د یت تقل ی دربتاره  تر شی. پدهند یم دیتقل ی ها به ما اجازه سلول

                                                           
1 Jaron Lanier  
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 اریبست  یحرکت یها مهارت میتوان یم م،یرس یم یبه سن خاص یتما وق ی. ولمیصحبت کرد
 دیت باال بردن انگشت شستت( تقل  ای بال سیب یتا  دادن بدن در باز و چیرا همثل پ دهیچیپ
 یجتالب  ی نکته جا نیدر ا حال، نیما را ندارند. باا دیاستعداد تقل ها مونیاز م کدام چی. همیکن

 نیتتر  کیت استت نزد  تتر  هیمورد به ما شتب  نیکه در ا یمونی: مشوم یم ادآوری هیرا در حاش
 ست، بلکه اورانگوتان است.یشامپانزه ن یعنی مانیپسرلمو

 تواننتد  یمت  زند، یپارو م ایو  کند یکه قفل را باز م یشخص دنیبا د یها حت اورانگوتان
در  نیپراستتعدادتر  اءیو گرفتن اشت  یدرخت یدر زندگ نیها همچن کنند. آن دیکار او را تقل

استت تتا    یا نته ییآ یهتا  هستند؛ لذا احتماال  مغزشتان کتامال  پتر از نتورون     ها مونیم انیم
 انیت آزمتون و خطتا در م   ی نته یچگونه بتدون هز  رندیبگ ادیمادر،  ی نوزادانشان با مشاهده

وار از  بورنئو معجزه ی دورافتاده در منطقه یها از اورانگوتان یا درختان سر کنند. اگر دسته
انسان خردمند مصمم است هر یتور شتده    رسد یکه به نظر م- یستیز طیمح تبیمص کی
 نیزمت  یواراتان حتمت   بیت نج یها مونیم نیجان سالم به در ببرند، ا -نازل کند ابال ر نیا

  خواهند بود.
 متون یکار م دیتقل» مییبه نظر نرسد و ما به تمسخر بگو یمهارت مهم دیممکن است تقل

یور  همان ی. ولستندین یخوب ا مقلدهایه مونیینز دارد، چون م ی جنبه شتربی البته که«است
ها بوده است کته متا    در تکامل انسان یدیکل یا مرحله دیکه قبال  صحبتش شد، احتماال  تقل

 . میدانش خود را منتقل کن یریالگوگ بیاز یر میآن توانست ی جهیدر نت
کته از   ،ینیدارو یاز تکامل ژن مرحله قدم گذاشت، ناگهان نیما به ا ی گونه که یهنگام

سال یول بکشد، گذر کرد و بته   ها ونیلیو ممکن است م دهد یرخ م یعیانتخا  یب بییر
 ایت ه آمتد  یبا آزمون و خطا به دستت مت   ابتداکه در  دهیچیپ ی. مهارتدیرس یتکامل فرهنگ

ورت آتش گترفتن درختچته در مجتا    بار نیتبارمان که اول اجداد انسان یمثل برخ ،یتصادف
و جوان، منتقل  ریپ له،یقب کیال اء  ی هیبه کل عا ی( توانست سردندیفشان را د آتش ی گدازه
انتد، اگرچته    کترده  اشتاره نکتته   نیبه ا زین 9دونالد نیاز جمله مرل پژوهشگران گریشود. د

  .[4] نبوده است ای های آیینه نورون ی بحثشان درباره
بزرگ در تکامل انسان بتوده استت.    یقدم ینیارود یِتکاملِ صرفا  ژن دیاز ق یآزاد نیا
حدود  ها یژگیو یبرخ یِتکامل انسان ظهور نسبتا  ناگهان ی موجود درباره یاز معماها یکی

 ادیت « جهش بزرگ  رو به جلو»است که قبال  از آن به لنوان  شیشصت تا صد هزار سال پ
ابزار  ،ییآرا اخت پناهگاه، تنآتش، هنر، س یعنیبه انسان است:  منحصرما  دیو از د م،یکرد

                                                           
1 Merlin Donald  



 067  \هایی که تمدن را ساختند     فصل چهارم: نورون

 

 گذارند یم نیشناسان معموال  فرض را بر ا از زبان. انسان تر دهیچیپ ی و استفاده یا چندقطعه
 یهتا  از جهتش  یا مجموله ی جهینت ستیبا یفرهنگ، م یدگیچیپ یِانفجار ی توسعه نیکه ا
 نیا یداده است. ول قرار یدگیچیاز پ زانیهمان م ریباشد که مغز را تحت ترا دیجد یکیژنت
   اند. آمده دیزمان پد هم با یالعاده تقر فوق یها یتوانمند نیکه چرا ا دیگو یبه ما نم دگاهید

استت.   یآمتار  یجهش بزرگ، توهمآن  مییاست که بگو نیممکن ا هاتیاز توج یکی
 یکیزینسبت به آنچه شواهد ف یشتریدر مدت زمان ب ها یژگیو نیآمدن ا دیاحتمال دارد پد

آمتده   دیت زمان پد تمامشان هم ستین یازیبه هر صورت ن یرخ داده باشد. ول دهد ینشان م
 هتزار  یاگر با فاصله هم رخ داده باشند، ست  یبماند. حت یباشند تا مسئله به التبار خود باق

از آن زمان بترده   شیپ یِجیکوچک و تدر یرفتارها رییکه تغ یسال ها ونیلیسال در مقابل م
 چشم به هم زدن است.  کی ی ندازهاست، فقط به ا
هتوش   شیمغز، بالث افزا دیجد یکیژنت یها جهش مییاست که بگو نیا گریاحتمال د

 -شتود  یم دهیبهر سنج هوش یها که با آزمون-ما را  یتفکر انتزال تیو ظرف شد مان یلموم
بتر   یبنت اگر صحبت  درست  منتقدان را م یاست، اما حت یدرست ریدر مس دهیا نیباال برد. ا

بتا   یآن را به صورت معنتادار  توان یاست و نم یو چندوجه دهیچیپ یتیهوش قابل که نیا
  گفتن ندارد. یبرا یادیز زیباز هم چ م،یکنار بگذار کرداش  واحد خالصه یکل تیقابل کی

 یهتا  متا را بته نتورون    یا درجته 430دور  کیکه با  ماند یم یامکان سوم هم باق کی
در مغتز رخ داده   یکت یژنت رییاست که حتما  تغ نیا میگو ی. آنچه من مدگردان یبرم یا نهییآ

در  گر،یکتد یآمتوختن از   ییبا ارتقاء توانتا  ر،ییتغ نیکه ا جاست نیینز ماجرا ا یاست، ول
 کرده است.  آزاد کیژنت دیاصل ما را از ق

تشتار  رها کترد و امکتان ان   نیدارو ریمغزمان را از غل و زنج فرد منحصربه تیقابل نیا
استفاده از آتش، ساخت ابتزار   ،یصدف یبندها مثل ساخت گردن یرینظ یاخترالات ب عیسر

ستال   اردیت لیم را فراهم ستاخت. پتس از شتش    دیجد یها خلب واژه یحت ایو پناهگاه، و 
 نیا تیتمدن کاشته شد. مز یها و همراه با فرهنگ دانه سر برآوردفرهنگ  االخرهتکامل، ب
به فرض  یازیخاص و متنوع ن ییِهمه توانا نیا یِزمان هم هیتوج یبرااست که  نیاستدالل ا
 . ستیزمان ن هم با یتقر یکیژنت یها جهش

 توانتد  یمت  -تیت و خواندن ن دیمثل تقل- سمیمکان کیدر  یدگیچیپ شیدر لوض، افزا
  دهد. حیرا توض ها مونیما و م نیب یرفتار میشکاف لظ
کته محقتب للتوم     یخیفرد مر کی دیتصور کن .زنم یم یتر شدن بحث مثال روشن یبرا
است. بدون شک  ریتکامل انسان در یول پانصد هزار سال اخ یدر حال بررس است یعییب
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 شتود،  یزده مت  بهتت  رخ داده است شیکه پنجاه هزار سال پ ییاز جهش بزرگ رو به جلو
د کرد. به خواه تر جیآمده او را گ دیتا کنون پد .پ.م 500 نیکه ب یگرید میجهش لظ یول

 یخصوص لدد صفر، ارزش مکتان  رخ داده، به اتیاضیمانند آنچه در ر ییها یلطف نوآور
( و ونتان یدر هند( و هندسه ههمان زمان در  الدیاز م شیاول پ ی ههزاره یلدد یو نمادها
از  تتر  دهیت چیپ اریبست  یامتروز  (، رفتار افراد متمتدنِ لهیهتوسط گال یدر للوم تجرب جلوتر
  شده است. شیه هزار تا پنجاه هزار سال پد یها انسان
 یبتود. تفتاوت رفتتار    تر جیجهش دومِ رو به جلو در فرهنگ از جهش اول هم مه نیا
راستت  انستان   نیاست که مثال  ب یاز تفاوت شتریب اریبس .پ.م 500قبل و پس از  یها انسان
 وجود داشته است.  هیاول انسان خردمندو  9قامت
 یکت یژنت دیت جد یها از جهش یا برسد که مجموله جهینت نیه اما ب یخیمحقب مر دیشا
 نیت ا ی شته ی. رستین ریپذ امر امکان نیا یزمان ا یبا توجه به مق یآن بوده است، ول لیدل

 زمان رخ داده است.  است که اتفاقا  هم یطیاز لواملِ صرفا  مح  یا مجموله یسیدگرد
 ی از آن منحصتر بته یبقته    شیپت را که تا  یکه صنعت چاپ هم دانش میهفراموش نکن
را قبتول   نیت کته ا  یدر دستر  همگان قرار داد.( در صورت یناباور النخبگان بود در کم

   م؟یریجهش بزرگ نپذ نیاول یاستدالل را برا نیچرا هم م،یداشته باش
توستط افتراد    یاختتراع تصتادف   نیمطلو  و چند یطیمح طیاز شرا یا مجموله دیشا

ایاللتات   عیستر  ارو انتش یریادگی ییاند و به لطف توانا هم دادهبااستعداد دست به دست 
تتان   دوزاریاند. و اگر هنتوز هتم    فرهنگ را ساخته ی شالودهکه از قبل وجود داشته است 

 یهتا  نورون ی سامانه ی هیمذکور ممکن است بر پا تیقابل نیکه ا میبگو دیبا ،نیفتاده است
   بنا شده باشد. دهیچیپ یا نهییآ

شترط   یا نته ییآ یها که نورون میگو یرا تذکر دهم. من نم یا الزم است نکته جا نیدر ا
استت کته نقتش     نیفرهنگ هستند؛ صحبتم ا یبرا یبه یور کل ایجهش بزرگ  یبرا یکاف
که از برخورد دو ستنگ   یا همانند جرقه یکه کشف بوده است. قبل از آن یاتیح یها نقش آن
اختتراع   ایت آن را کشف  یکس دیتشار داشته باشد، ابتدا باان ان( امکدیآ یم دیپد گریکدیبا 

از  یبته نتام افتراد    یا یاتفتاق  یها ینوآور نیاگر چن یاست که حت نیکند. استدالل من ا
بتا   ،یا نهییآ یها از نورون دهیچیپ یا رقم خورده است، بدون وجود سامانه هیاول یها انسان

 یحامل فرهنگ یدارند، ول یا نهییآ یها وننور مه ها مونیهرحال م . بهشد یشکست مواجه م
 ایو  ستین شرفتهیپ یکاف ی به اندازه ایها  آن یا نهییآ یها نورون ی . سامانهستندین زیافتخارآم
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 ریپتذ  فرهنتگ را امکتان   عیمغز متصل نشده است تا نشر ستر  یساختارها ریبه سا یخوب به
 یفشتار  دیت خود قترار گرفتت، با   یجا درکار انتشار  و که ساز لالوه، پس از آن سازد. به

ارزشتمند   یابتکار فقط زمان رایشوند. ز نیریافراد جامعه مبتکرتر از سا یالمال کند تا برخ
در  یا نته ییآ یهتا  نتورون  مییبگو میتوان یم لیدل نیمنتشر شود. به هم عیاست که بتواند سر

و  ایپتد  یکت یو نتت، نتریاانتد کته    کترده  فتاء یرا ا یهمان نقش یبدو یها گونه تکامل انسان
 رِیبازگشتت از مست   گتر یموج به حرکت افتاد، د نیا ی. وقتکنند یم یامروز باز یسینو و 

  انسان شدن ممکن نبود.
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 فصل پنجم
 سمیاوت یکجاست؟ معما ونیاست

 
 یماریبه ب ی. اگر روزکند گیجمان می شهیهم یروان یماریب       

هستم که مبیادا   نیا از همه نگران شیمبتال شضم، ب یروان
برسند که من  جهینت نیبه ا در نهایتِ سالمت  قل گرانید

  .آدم خرفتی هستم

 9نیتگنشتایو گیلضدو
 

پیدا  یراه دتوانستی یکاش شما م یاست. ا گرفتار شده ونیاست دانم یدکتر راماچاندران! م»
  «.دیده شنجات دیشما بتوان دیشا م؛یچقدر دوستش دار مییبه پسرمان بگو میتا بتوان کنید

کودکان مبتال  نیجمالت سوزناک را از زبان والد نیحال چندبار ا پزشکان تابهدانید  می
و هتنس   موریدر بتالت  5لئو کانر های مدو پزشک به نا 9130 ی در دهه اند؟ هدیشن سمیبه اوت
 دوران رشد را کشف کردند.  رانگریو اختالل نیبه یور جداگانه ا نیدر و 4آسپرگر
هتر دو نتام    بیغر یاتفاق ینداشت، اما ی یگرید وجوداز  یدو ایالل نیاز ا کی چیه
 یبه معنت  اوتو  یونانی ی در واژه شهیواژه ر نی. اسمیگذاشتند: اوت یماریب نیبر ا یکسانی
استت،   یمتار یب نیت ا یبرا فیتوص نی[ بهتریدرخودماندگ ی]به معنا سمیدارد. اوت «خود»
مشتخص   یلت می یب یو نول یاجتمال یایکامل از دن یرگی هکنارآن  یژگیو نیتر چراکه مهم  
  است. گرانیارتباط و تعامل با د یدر برقرار یناتوان ای

و  یمکت  کک های هساله با گون شش ی. او کودکدیریرا در نظر بگ ونیبه لنوان مثال، است
از شتدت   اش یشتان ینشستته و پ  یبتاز  زیپشت م که یروشن است. درحال ای هقهو یموها

از  یکت ی. کشتد  یمت  واناتیاز ح ییبایز های ح. یرکشد یم یافتاده است نقاش نیتمرکز چ

                                                           
1 Ludwig Wittgenstein  

2 Leo Kanner  

3 Hans Asperger  
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 رونیت از کاغتذ ب  خواهتد  یم ییاست که گو دهیکش بایزرا چنان  ورتمهیدر حال  های باس
و  دیت کن بیتشتو  استتعدادش و او را به ختایر   دیبرو ونیبه سمت است بخواهید دیبپرد. شا

بته  ناتوان باشتد. امتا    دا یشد یکودک نیکه ممکن است چن کند یهرگز به ذهنتان خطور نم
 ونیاستت  انگار کسی به اسم که دشوی یمتوجه م دیبا او صحبت کن دخواهی یم که محض این

هرگونه مکالمه و ارتباط معمول دویرفه ناتوان  برقراری در او. ندارد ح ور نجادر آ اصال 
 نیت کتردن او در ا  ریدرگ یش شما برا. تالکند یم زیپره ی هماز ارتباط چشم یاست و حت
 لقتب و بدنش را به جلو و  چدپی یبه خود م یقرار ی. با بکند یشدت م طربش م ارتباط به
  است و خواهد بود. هودهیمعنادار با او ب یارتبای یِبرقرار یبرا یدهد. هرگونه تالش یتا  م

بته یتور    یهمگ ،یکپزش ی شده در حوزه از زمان کانر و آسپرگر، صدها پژوهشِ انجام
لالئم  نی. ااند سماوتی دهنده ننشا یاند که همگ را مطرح کرده یمفصل لالئم ظاهرا  نامرتبط

 .رندیگ یم یجا یحرکت-یو حس یاجتمال-یشناخت ی در دو گروه لمده
لبارت است از  ردگی یم یگروه اول جا رکه د یماریب نیا ی لالمت مشخصه نیتر مهم
و  ،یبتا جهتان اجتمتال    ژهیت و ارتباط با جهان خارج، بته  یرقرارو نقص در ب یذهن ییتنها
 .ات معمولمکالم یدر برقرار دیشد یناتوان نیهمچن

جالتب استت    یوجتود دارد. حتت   زین گرانیبا د یهمدل داشتن حسن ها، نیلالوه بر ا
 کیت  چیو در ه دهند یاز خود نشان نم یبه باز یلیتما چیه سمیکودکان مبتال به اوت دیبدان
کودکتان   یداریب های که سالت یلیتخ یها بر قبول فرض یمبتن های یانواع و اقسام باز از

 یگوشت یاست که حس باز یوانیبشر تنها ح ندیگو ی. مکنند یشرکت نم کند یرا پر م لادی
 یبترا  دیت با خود به همراه دارد. حتال چقتدر با   یسال را تا بزرگ اش نهکودکا یو کنجکاو

را در برابر ستحر و افستون    سمشانیدختران و پسران مبتال به اوت باشد که زانگی غم نیوالد
 ودکتان ک نیت ا ،یاجتمتال  یرگی و به رغم کناره همه نی. باانندیبب رینفوذناپذ یدوران کودک

 ای لالقه نیایراف خود دارند. چن جان یب طیبه مح ای گونه فراوان و اغلب وسوا  ی لالقه
 نیت . اابتد ی یبتروز مت   بیت و غر بیت و لج یبعد  تک یذهن های تیمعموال  به شکل مشغول
 تاهمی یما واقعا  ب شتریب یکه برا دهند ینشان م اقیلالقه و اشت ییزهایکودکان نسبت به چ

  تلفن. یراهنما ی دفترچه های کردن تمام شماره حفظاست، مثال  
 یحس های . ممکن است محرکمیبپرداز یحرکت-یلالئم حس یعنیدوم  ی حال به دسته

ممکن است  یخاص یشدت ناراحت کند. مثال  صداها را به سمیکودکان مبتال به اوت یخاص
 یو پافشتار  دیت جد یزهتا یچ و رییت کودکتان بشتود. تتر  از تغ    نیت و داد ا غیموجب ج
شتده   لالئم مشتاهده  گریاز د زین زهایچ یکسانیو  یروال لاد ،ینواخت کی بر گونه وسوا 
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بدن هماننتد آنچته در    یجلو لقب یها شامل تکان زین یکودکان است. لالئم حرکت نیدر ا
همثتل بتال    عیبردن ستر  نییدست از جمله باال و پا ی(، حرکات تکرارمیدید ونیمورد است

بته   حرکتتی -یحست  ی استت. نشتانه   یمناسک مفصل و تکترار  یو گاه یزدن( و خودزن
کودکتان   نیت اما آنقدر در ا ست،یمشخص و مخر  ن یاحساس-یاجتمال ی نشانه    ی اندازه
 متتوانی  یارتباط نم نیبا هم داشته باشند. بدون در نظر گرفتن ا یارتبای دیاست که با جیرا

  .میکن میترس سمیاوت یرگی از للل شکل یکامل ریتصو

 نیت متن راز ا  ی دهیاست که به لق یقابل ذکر، همان حرکت یاز لالئم حرکت گرید یکی
 دیت و تقل ادا درآوردندر  ستم یبتتال بته اوت  از کودکتان م  یاری: بست کند یرا برمال م یماریب

 ای نته ییآ های نورون ستمیس دهد یلالمت ساده نشان م نیمشکل دارند. هم گرانید کارهای
متن   هتای  فصل شرح پتژوهش  نیا یاز باق ی. بخش مهمستکودکان دچار نقص ا نیدر ا
  ام. است که تا کنون به دست آورده یجیو نتا هیفرض نیا ی درباره
 نیت وجتود دارد. ا  هنظریت  هتا  ده سمیاوت شیدایللل پ ی که درباره ستین یشگفت یجا
 کرد:  میتقس یکل ی به دو دسته توان یرا م ها هینظر

 هتای  یدوم بتر نابهنجتار   ی . دستته یکیولوژیزیف یرهایو تفس شناختی روان یرهایتفس
 یکیولتوژ یزیف حیدارد. یبب توضت  دیمغز ترک یکش میس ایالصا   یمشی با مرتبط زاد درون

از دانشگاه  کوهن-بارون مونیااز کالج لندن و س 9تیشده توسط اوتا فر ارائه ی هوشمندانه
 هستند.  5یگریذهن د ی هینظردچار نقص  سمیکودکان مبتال به اوت ج،یکمبر
 نیبرخوردار است مراقبت نامناستب والتد   یکه از التبار کمتر زین 4ییاپوی روان دگاهید

از  شیو اسا  است که بت  هیپا یقدر ب آن دهیا نیکه البته ا داند یم سمیاوت شیدایرا للت پ
  .پردازم یبه آن نم نیا

 دیت . حال بگذارمیآشنا شد ها مونیم ی درباره «ذهن ی هینظر»با اصطالح  شیدر فصل پ
استت کته در    یفنت  یاصطالح «ذهن ی هینظر»دهم.  حیاصطالح را به یور کامل توض نیا

دارد.  اریکتاربرد بست   ینیبال شناسی روان و 3یشناس یرفته تا نخستاز فلسفه گ یللوم شناخت
استت؛   گریهوشمند به افراد د یِروان ت ینسبت دادن موجود ییِاصطالح توانا نیمنظور از ا

( افکتار،  دیت کن یکته هتصتور مت    دیفهم یم لیدل نیرا به ا گرید یها شما رفتار انسان یعنی
اگرچته شتما    گر،یبا شما دارند. به لبارت د یکسانی شیکماب های زهیو انگ دیلقا ها، جانیه

                                                           
1 Uta Frith  

2 theory of other minds  

3 psychodynamic  

4 primatology  
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ذهنتتان بته یتور     ی هیت با کمتک نظر  دتوانی یم د،یرا بفهم «بودن یگرید» دتوانی یواقعا  نم
احساستات و   دیتوان یم جهینت . دردیرا حد  بزن گرانید دیادراکات و لقا ها، تیخودکار ن

 . دیبگذار ریو بر آن ترا دیکن ینبی شیا پها ر راه رفتار آن نیو از ا دیرا بفهم گرانید اتین
 ی چراکته واژه   کننده باشتد،   گمراه یاست کم مکنحالت م نیبر ا «هینظر»گذاشتن نام 

 رود؛ یبه کار م ها ینبی شیگرفته از اظهارات و پ شکل ینظام لقالن ی معموال  درباره «هینظر»
 میبتر درک مستتق   یمبنت  یذات یِوانر ییِتوانا «هینظر»ذهن منظور از  ی هیدر نظر که حال آن

من هم در  رود، یبه کار م یتخصص های وزهاصطالح در ح نیا که نیاست. اما با توجه به ا
ذهن چقتدر   ی هیآنان از نظر یبرخوردار دانند یمردم نم شتری. بکنم یاز آن استفاده م جا نیا
 . است وار چقدر معجزه م،یصراحتا  بگو ا،یو  دهیچیپ

. امتا  رستد  یبته نظتر مت    یعت یو یب عیساده و سر و تماشا کردن دنید   انند م ندیفرا نای
استت کته    ای دهیت چیپ اریبس ندیدر واقع فرا دنید ییِتوانا م،یدید 5که در فصل  وری همان
کته   یا دهیت چیپ اریذهنِ بس ی هیکند. نظر یم ریرا درگ یمغز یاز نواح ای گسترده یها شبکه

مغتز بشتر    های یتوانمند نیرومندتریو ن نیفردتر نحصربهاز م یکیماست  ی مربوط به گونه
 یکته بترا   یمتا ههتوش منطقت    یبه هوش لمتوم  یذهن ظاهرا  ربط ی هینظر ییتوانا است.

 ی ( ندارد، بلکه به دستته شود یو مانند آن استفاده م بیحقا بیترک ج،یاستدالل، استنباط نتا
 ییتوانتا  جتاد یا شتان  یف تکاملمربوط است که هد یمغز های سمیاز مکان ای افتهی تخصص
کته ممکتن استت متدار      دهیت ا نیت همه استت. ا  یابر کسانی یدر سطح یاجتمالهوش 
بته   شناسی توسط روان بار نیوجود داشته باشد اول یشناخت اجتمال یبرا یا افتهی تخصص
مطترح شتد و در   9170 ی دهه   در  9ماکیپر دیویبه نام د یشناس یو نخست یهامفر کینام ن

 برخوردار است.  یفراوان یتجرب یبانیضر از پشتحال حا
ذهن متقالدکننتده بتود:    ی هیو نظر سمیاوت ی درباره تفری فرض گفت توان یم نیبنابرا

در نقتصِ   شته یر یدر تعتامالت اجتمتال   ستم یکودکان مبتال بته اوت  دیمشکالت شد دیشا
قترار دارد،   یدرستت  ریبدون شک در مس دهیا نای. باشد داشته ها ذهن آن ی هینظر یمدارها

 ی هیت نقتص در نظر  لیت کودکان بته دل  نیا مییاگر بگو که دینیب یم د،یاما اگر خو  فکر کن
شتده را تکترار    مشتاهده  ناتوانند، در واقع فقتط همتان لالئتمِ    یذهنشان در تعامل اجتمال

 میانجام دهت  دیکه با یاست، اما کار یشروع خوب ی نقطه دهیا نیا گرچه ن،ی. بنابرامیا کرده
 بتا  هتا  آن ی شتده  تهشتناخ  یاست کته کارکردهتا   یمغز های ستمیآن دسته از س یشناساس

 یربرداریبر اسا  تصو یاریبس یها پژوهش مرتبط است. سمیاوت ی دهدی بیآس کارکردهای

                                                           
1 David Premack  
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 کیت آن ار شتگامان یاز پ یکت یانجتام شتده کته     ستم یکودکان مبتال بته اوت  یبر رو یمغز
 نیت مغتز ا  انتد  دهیت بوده است کته فهم  نیها ا ژوهشپ نیا جیاست. از جمله نتا 9سنکورچ

از محققتان   هاست. همان دست ی( بزرگیمغز یها هحفره های بطن یتر و دارا کودکان بزرگ
 کودکان رخ داده است.  نیا ی در مخچه زین یدیشد راتییاند که تغ متوجه شده

 نیت امتا ا  رد،یمشاهدات مورد توجه قرار گ نیحتما  الزم است ا سمیدرک بهتر اوت یبرا
 بته  شتان  که مخچته  ی. در کودکاندهند ینم حیاختالل را توض نیا ی لالئم مشخصه ها افتهی

 شتود؛  یمشتاهده مت   یخاصت  اریاست لالئم بس دهید بیآس گرید یدامان های یماربی خایر
را لمتس کنتد،    اش ینیب خواهد یم ماریب یهوقت یلرزش هنگام انجام کار اراد رینظ یلالئم

چشتم( و   عیهحرکتات نتامنظم و ستر    5ستتاگمو  یکنتد(، ن  یه لترزش مت  دستش شروع ب
 نیت از ا کتدام  چیحرکات ل الت(. امتا هت   ینظم یب ای یهناهماهنگ 4ی یا آتاکسیحرکت یب

 . ستندین جیرا سمیاوت یماریلالئم در ب
( هرگتز  یو همدل یاجتمال های نقص در مهارت ریهنظ سمیدر مقابل، لالئم معمول اوت

 ای مخچته  راتییباشد که تغ نیا دیآن شا لیاز دال یکی. شود ینم دهید یا مخچه یماریدر ب
 رمترتبط یغ یجانب راتیاز ترا یاحتماال  ناش شود مشاهده می سمیمبتال به اوت دکاندر کو که
 نیاستت. اگتر چنت    سمیاوت جادیا یاصل لیدل گرشانیاست که اارات د ینابهنجار های ژن

 یستاختارها  دیت با میدهت  حیرا توضت  سمیاوت میبخواه اگر ست؟یچ گرید اارات  نیباشد، ا
هماهنگ است  یماریب نیخاص ا لالئمبا  قا یدق شان یرا که کارکرد اختصاص یمغز یلصب
  .میکن ییشناسا

من و همکتارانم متوجته    9110 ی دهه   است. اواخر  ای نهییآ های در نورون یسرنخ اصل
 ی. بترا کننتد  یمورد نظر ما را فراهم مت  یلصب های سمیهمان مکان قا دقی ها نورون نیا میشد
 ینکتته کتاف   نیهمت  انیت اما صرفا  ب د،یندازیب شیبه فصل پ ینگاه دتوانی یم شتریب یادآوری

 اصتل  در هتا  نورون نیمهم بود که ا اریلحاا بس نیاز ا ای نهییآ های است که کشف نورون
 . دهند یرا م گرانین ذهن دخواند ییهستند که به انسان توانا یمغز های از سلول ای شبکه
را فتراهم   یمشخصت  یسطح باال یها ییتوانا کیولوژیزیف حیها اسا  توض نورون نیا

که نظر ما را به  یآن بودند. موضول ریرگها بود د کردند که متخصصان للوم الصا  مدت
 یهمتان کارکردهتا   قتا  یآنچه دچار نقص استت دق  سمیبود که در اوت نیخود جلب کرد ا

 یِباز د،یتقل گران،ید تین صیتشخ ،یمثل همدل ییزهایاست، چ ای نهییآ یها روننو یفرض
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یرف مقابل است،  دگاهیدرک د ازمندین ها تیفعال نیهتمام ا .[9] زبان یریادگیو  یوانمود
باشتد، مثتل آنچته در     یالاصال  خیت  ایداشته باشد و  یمتفاوت دگاهیاگر یرف مقابل د یحت
.( اگتر  شتود  یمت  دهیت معتروف د  های تیشخص  با آدمک یام بازهنگ ای یوانمودهای  یباز
را در دو ستتون کنتار    سمیاوت ینیو لالئم بال ای نهییآ های نورون ی شده شناخته یها یژگیو

 نیت ا نیشباهت کامل دارند. بنتابرا  با یدو ستون تقر نیکه ا دید دیخواه د،یکن ادداشتیهم 
 هتای  نتورون  ستمیس یِنقص کارکرد سمیاوت یاصل لیکه دل رسد یبه نظر م یمنطق شنهادیپ
 را از لالئم ظتاه  یاریبس حیاست که توض نیا هیفرض نیا های تیاز مز یکیاست.  ای نهییآ

   .دهد یللت واحد ارائه م کینامرتبط را در قالب 
 تیت دور از واقع اریممکن است بس ای دهیچیاختالل پ نیچن یللت برا کیفرض کردن 
 لیت دال یکه ااترات چندگانته لزومتا  بته معنت      میبه خایر داشته باش دیبه نظر برسد، اما با

و  ادیت ز اریبست  یماریب نیا های . نشانهدیریرا در نظر بگ ابتید یماری. مثال  بستیچندگانه ن
 ،یویت ، کتاهش وزن، اختتالالت کل  مارگونهیب ی، لطش، پرخوردرارا شیمتنوع است: افزا

اما للتت   گر؛یموارد د یاریو بس ایقانقار یماریب ،یلصب یها سلول بیآس ،یینایب راتییتغ
تعتداد   ایت  نیاست: کمبود انسول ای نسبتا  ساده زیمختلف چ لالئممجموله از  نیا ییربنایز
 یمتار یب نیت در سطح سلول. البته پتر واضتح استت کته ختود ا      نیانسول های رندهیگ کمِ
 یطیو مح یکیژنت ،یفتاردارد و لوامل ر یاریبس ی دهیچیپ اتیجزئ ست؛یساده ن وجه چیه به

 نیرا در انسول یماریب نیا توان یم یکل یدورنما کیامر نقش دارد، اما در  نیدر ا یفراوان
 نیبود که ا نیا سمیاوت ی ما درباره شنهادیب، پیترت نهمی به. کرد خالصه های آن رندهیگ ای
 . است ای نهییآ یها نورون ستمیاز اختالل در س یناش یکل ییدر دورنما یماریب

را مطرح کرد.  ای هیفرض نیچن زیدر اسکاتلند ن 9ت نزیزمان با ما، گروه اندرو و درست هم
در  ایت فرنیما واقتع در دانشتگاه کال   شگاهیدر آزما نهیزم نیدر ا یشیآزما ی تجربه نیاما اول
 ازیت ن یرتهتاجم یغ یانجام شد. ما به روش ن دایپ هایمهو  ولرشآلت کیو با کمک ار گوید سان
 کودکتان و قترار دادن الکتترود    ی بدون باز کردن جمجمته  میکه با کمک آن بتوان میاشتد
 EEG بتا استتفاده از روش   میافتیت . خوشبختانه درمیرا رصد کن یا نهییآ های نورون تیفعال
 افتت یدر یروش برا نیکار را انجام داد. در ا نیا یسادگ به توان یمی( الکتروانسفالوگرافه

. روش دهنتد  یپوست سر قرار مت  یالکترود را رو یتعداد یحاو یرتو کی ،یامواج مغز
EEG نیبته لنتوان اولت    اسکن یت ی. و سیا م.آر.آ یها از روش شپی ها مدت ینوار مغز ای 
بتود و از   ستتم یب ی سده لیاوا شگامیابداع شده بود و روش پ یمغز یربرداریتصو یفناور
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در  تشیفعتال  نی. مغتز در حت  رفتت گ قرار یپزشک ی روش مورد استفاده نیا 9130 ی دهه
 ره،یتمرکز و غ ،پردازی الیخ ،یآلودگ خوا  ،یاریشوخوا ، ه ،یداریمختلف ب یها حالت
. کنتد  یمت  جتاد یمختلتف ا  هتای  در فرکتانس  یمغز یکیاز امواج الکتر یمشخص یالگوها
متوج   کیت  دانستتند کته   میسده  میاز ن شیب به مدتاشاره شد،  3یور که در فصل  همان
 یحتت  ،یوجود دارد که به محتض انجتام هتر حرکتت اراد     9موج مو نامخاص به  یمغز

. بعدها مشخص شد کته توقتف   شود یباز و بسته کردن انگشتان، متوقف م ی حرکت ساده
ما  نی. بنابرادهد یرخ م زیدر حال انجام همان حرکت ن یگریفرد د یتماشاموج مو هنگام 

 یبترا  یرتهتاجم یو غ نته یهز ساده، کم ینشانگر تواند یکه موج مو م میدیرس جهینت نیبه ا
   باشد. ای نهییآ های نورون تینظارت بر فعال

با لملکرد متوسط، به نتام   سمیکودک مبتال به اوت کی یروش، بر رو نیا یبررس یبرا
بتا   ستم یسن و سال مبتتال بته اوت   . هما کودکان کممیانجام داد یمقدمات یشیآزما ن،یجاست

 یها که تفاوت میخواست ینم رایز م؛یشرکت نداد یپژوهش مقدمات نیارا در  نییلملکرد پا
از  یناشت  یافتراد و افتراد معمتول    نیت مغتز در ا  ای نهییآ یها روننو تیفعال نیب شده افتی

را  نیباشتد.( جاستت   یذهنت  یماندگ لقب ای ها مشکالت مربوط به توجه، درک دستورالعمل
در آن  ستم یسالمت کودکان مبتال به اوت که هدف آن ارتقاء سطح یمحل یتیگروه حما کی

 ستم یاوت ی از لالئم مشخصه یاریبس ونیستمانند ا زین نیکرد. جاست یمنطقه بود، به ما معرف
 «نگاه کن شگرینما ی به صفحه»مانند  یا ساده های توانست از دستورالعمل یرا داشت، اما م

   نداشت. یخالفتکند و در ضمن با وصل کردن الکترودها به پوست سرش م یرویپ
 یموج متو  کی یمثل کودکان معمول نشست، یم کار یخودش ب یدر جا نیجاست یوقت
انجتام   ای ستاده  یحرکات اراد مخواستی یکه از او م یزمان ی. ولداد یاز خود نشان م یقو

را در حتال   یگتر یشخص د یبود که وقت نیجالب ا ی . نکتهشد یدهد، موج مو متوقف م
. مشتاهداتمان  شتد  یمتوقف نم رفت یکه انتظار م نانچ موج مو آن د،ید یانجام همان کار م

 یفرمان حرکتت  ستمیکه س میگرفت جهینت یور نیبود. ما ا مان هیدر جهت اابات فرض یخوب به
 ها بکشد، از پله یبخورد، نقاش پسیدر را باز کند، چ توانست یاو م رایکودک سالم است، ز

او نقتص   ای نته ییآ هتای  نتورون  ستتم ینجام دهد؛ اما سدست ا نیاز ا کارهایی و برود باال
را ارائه  یمورد بِیتحق نیا 5000انجمن للوم الصا  در سال  ی انهیداشت. در مجمع سال

 جی. بتاز هتم نتتا   میآن را ادامه داد گریبا اضافه کردن ده کودک د 5003و در سال  میکرد
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مختلف و با استفاده از  های گروه فیر از ها سال یمشاهدات ی نیبه دست آمد. ا یکسانی
  .[5] قرار گرفته است دییمورد تر ای متنوع به یور گسترده های روش

 یدر دانشگاه للتم و فنتاور   9یهر تایر یاز محققان به سرپرست یبه لنوان مثال، گروه
متا   ی هیفرض (MEG/4یمگن توانسفالوگرافی هسیمغنای ینوار مغز کیبا استفاده از تکن 5آلتو
بتا   سته یهماننتد جتت در مقا   EEGبا  سهیدر مقا یکردند. روش مگنتوانسفالوگراف دییرا تر
و همکتارانش در دانشتگاه    3اللوبتو  یو شتل یم ز،ین را یاست. اخ هکوچک دوبال یمایهواپ
 یینتا یقشر ب نیب ینشان دادن کاهش ارتباط کارکرد یبرا fMRIاز روش  گو هید سان یالتیا

  استفاده کردند. سمیمبتال به اوت مارانیدر ب یشانیپ شیپ ای نهیینورون آ ی هیو ناح
مغتز(   یست یمغنای کیتحره TMS ما را با استفاده از روش ی هیفرض زین یگریمحققان د
در نظتر   EEGرا حالت لکتس   TMSتوان روش  یم یاند. از جهت قرار داده شیمورد آزما

شده از مغتز را رصتد    سایع یِکیالکتر یها امیفقط پ که نیا یبه جا TMSگرفت. در روش 
در مغتز   یکت یالکتر هتای  انیت جمجمه جر یدر باال یقو یربا آهن کیبا نگه داشتن  م،یکن
 کیت نزد یمغز ی هیدر هر ناح یبه یور مصنول توان یروش م نیبا ا نی. بنابرامیکن یم جادیا

در  یمغتز  یاز نواح یاریکرد. همترسفانه، بس جادیا ییالقا یلصب تیسطح پوست سر، فعال
 ریت کامال  در ز -یقشر حرکت رینظ- یگرید ادیز یها اند، اما بخش قرار گرفته بیلم یها هیال

محققتان از   نیت .( اشتوند  یمت  کیتحر TMSبا روش  یراحت سطح جمجمه قرار دارند و به
افتراد  متورد    کته  یاستفاده کردنتد. ستپس درحتال    یقشر حرکت کیتحر یبرا TMSروش 
 یا چته یماه کیتحر یساز فعال کردند، یمشاهده م یکاررا در حال انجام  گرانید ش،یآزما
همثتل   یرا در حال انجتام حرکتت   یشخص یفرد معمول کیکه  یرا ابت کردند. زمان آنان

 یکت یارتعتاش الکتر  شیافتزا  کنتد،  یبا دست راست( مشتاهده مت   سیفشار دادن توپ تن
ل فشار دادن را فرد خودش لم که نیاست. با ا یریگ دست راستش قابل اندازه های چهیماه

 یآمادگ یِرگی اما قابل اندازه اندک شیمنجر به افزا کار نیا یفقط با تماشا دهد، یانجام نم
 .  شدند یکه اگر قرار بود خودش آن کار را انجام دهد منقبض م شود یم هایی چهیکنش ماه
 ستازی  هیشتب  نتد یب یرا که م یبه یور خودکار حرکت شیفرد  مورد آزما یحرکت ستمیس
سترکو    زیت بته آن را ن  ربتوط م ینختال  یحرکت امیزمان به یور خودکار پ اما هم کند، یم
 یِاز فرمتان حرکتت   یارتعتاش کتوچک   حتال  نیشود. باا یریتا از انجام لمل جلوگ کند یم
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 دهتد؛  یاست که در افراد سالم رخ مت  یاتفاق نی. اشود یارسال م ها چهیشده به ماه سرکو 
ش یاز افتزا  ای نشتانه  چیهت  گتران یتوستط د  یکار ینگام تماشاه سمیاما افراد مبتال به اوت

انجتام   یحرکتت  چیهتا هت   آن یا نهییآ یها . نوروندهند یاز خود نشان نم ای چهیماه لیپتانس
متا   ی هیصحت فرض دییتر یبرا یقطع یما، شواهد یها افتهیبه همراه  ج،ینتا نی. ادهند ینم

  .دهد یبه دست م
 یمتار یب رمعمولیو غ بیلج یها از نشانه یاریبس تواند یم یا نهییآ های نورون ی هیفرض

 ستم یکودکان مبتتال بته اوت   میدان می که هاست  دهد. به لنوان مثال، مدت حیرا توض سمیاوت
زبانت را » مییگو می ها به آن وقتی. دارند مشکل ها استعاره و ها ضر  المثل ریاغلب در تفس

 . رندیا گاز بگاست واقعا  زبانشان ر ممکن «،ریگاز بگ
 مینت یب یمت  ست،یچ «ستییال ن درخشد یهرچه م»لبارت  یمعن میپرس می ها از آن یوقت
فقتط   نیا که نیا یعنی»: دهند یپاسخ م لملکرد باالبا  سمِیاز کودکان مبتال به اوت یکه بع 

و  هیت در درک کنا یانمشتکل نتاتو   کته  نیت با ا .«ستیتکه فلز زرد است و لزوما  یال ن کی
 ازیامر قطعا  ن نیاما ا شود، یمشاهده م سمیاز کودکان مبتال به اوت گروهی در فقط ها رهاستعا
  دارد. حیبه توض

 قتا  یتفکتر انستان لم   دیت گو یاست که مت  یاز للوم شناخت ای شاخه 9شناخت کالبدمند
دارد  یانستان  یو حست  یحرکتت  یندهایفرا یِذات تیکه با بدن و ماه یتوسط ارتباط متقابل

قرار دارد کته از اواستط تتا اواختر      کیکالس دگاهیدر مقابل د دگاهید نی. اردگی یشکل م
 افکنده بود.  هیسا یبر للوم شناخت ستمیب ی سده

 کیت منظوره بود که از ق ا به  و همه «جامع ای انهیرا»مغز در اصل  کیکالس دگاهیدر د
د غلتو و  شتناخت کالبدمنت   دگاهیت د ی بدن متصل شده بود. اگرچه ممکتن استت دربتاره   

 نیت در ا یفراوانت  یهتا  از آن شده و کتا  یادیز های تیحما یشده باشد، ول یینما بزرگ
 یندسیل یبزنم که با همکار یشیاز آزما یفقط مثال روشن دیشده است. بگذار هنوشت نهیزم

 . میانجام داد 4نکلمنیو وتریو پ 5اوبرمن
گتاز   تتان یها بتا دنتدان   یقرا به صورت اف یاگر شما مداد مینشان داد شیآزما نیدر ا

فترد   نتد گتاه لبخ  بر صورتتان نقش ببننتد، آن  یبزرگ یکه لبخند مصنول یا به گونه د،یریبگ
 یاختم او مشتکل   صیتشتخ  یبترا  که یداد؛ درحال دیخواه صیتشخ یرا با دشوار یگرید

 یرا کته بترا   هتایی  چته یاز ماه یاریداشت. للت آن است که گاز گرفتن مداد بس دینخواه
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 انیت مغتز بته جر   ای نهییآ یها نورون ستمیس جهینت و در کند یزدن الزم است فعال ملبخند 
کته حالتت    ی. هزمتان شود یکنش و ادراک م نیب یسردرگم جادیاامر بالث  نیو ا افتد یم

صتورت فترد    یکه همان حالت چهره را بر رو یو زمان دیرگی یبه خود م یخاص ای چهره
نشتان   شیآزما نی.( اشوند یم کیشل یمشخص ای نهییآ های نورون دکنی یمشاهده م یگرید
  .اند دهیدر هم تن شد یم راز آنچه تصو شتریب اریکه کنش و ادراک در مغز بس دهد یم

 ریتفست  مایت  افتته یدر را یت اخ ستت؟ یو استتعاره چ  ستم یبتا اوت  ها افتهی نیحال ارتباط ا
 شتان  یکنتار -بتاالیی کنج که شت  یمارانیب برای «ها ستاره گرفتن»مثل  ،یحرکت های استعاره

ماهرانه، مثل هتم زدن   یحرکات اراد شیدر نما یهناتوان یشیپر و دچار کنش دهید بیآس
 دشوار است. زی( هستند نخیچکش بر م دنیکوب ای یچا نجانف کی

نشتان   افتهی نیاست، ا ای نهییآ های نورون یدارا زین یکنار-باالییکه شکنج  ییجا ز آن
حرکات ماهرانته، بلکته در درک    ریدر انسان نه تنها در تفس ای نهیینورون آ ستمیس دهد یم

نقتش دارد.   زیت شتناخت کالبدمنتد ن   یهتا  جنبه ریدر سا قتیو در حق یحرکت های استعاره
اند که بالتث   خاص انسان های یدگیچیدارند، اما فاقد آن پ ای نهییآ های نورون زین ها مونیم
  کنند. فاینقش ا زنیاستعاره در درک  شان یا نهییآ یها نورون شود یم

کمک  زین سمیمبتال به اوت مارانیب یبه درک بهتر مشکالت زبان ای نهیینورون آ ی هیفرض
 شتنود  یرا کته مت   ییهتا  واژه اینوزادان در ابتدا صداها  یوقت میمطمئن هست با ی. تقرکند یم

ممکتن استت بته     نتد یفرا نیت . اانتد  لیت امر دخ نیدر ا ای نهییآ های نورون کنند، یتکرار م
 یآن بته الگتو   لیصدا و تبتد  یالگو یبردار نقشه یعنیداشته باشد؛  ازین یدرون ای ترجمه
 که نیبه دو روش ممکن است انجام شود: اول ا ستمیس نیمتناظر با آن و برلکس. ا یِحرکت

شکل  ییدر قشر شنوا 9 (یگفتار صداهایه ها واج ی شدن واژه، ردّ حافظه دهیبه محض شن
ادا کنتد و بتا    یتصتادف  یرا به شتکل  یمختلف یصداها کند ی. سپس نوزاد تالش مدریگ یم

تا بته   کند یرا اصالح م اش دشدهیتول یصداها جیتدر گرفتن بازخورد  خطا از ردّ حافظه به
را کته   یآهنگت  م؛یدهت  یکار را انجام م نیما ا ی شود. ههمه تر کیآنچه در حافظه دارد نزد

 جیتتدر  و ستپس بتا بلنتد خوانتدن آن بته      مکنی یم هذهنمان زمزم درون مای دهیشن یتازگ به
روش  نی(. دوممکنی یم تر کینزد مان یدرون ی اداشده را اصالح و به زمزمه ییآوا یصداها

اداشتده از   های به واژه شده دهیشن یصداها ی ترجمه یبرا ییها است که احتماال  شبکه نیا
دو  نیت از ا کیت . در هر اند هشکل گرفت یصصدر درونمان به یور تخ یعیانتخا  یب بییر

 دارای کته  هاستت  از نتورون  یستتم یوجتود س  دیآ یکه به دست م یا یکل ی جهیحالت نت
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 ازیت بالفاصله و بدون ن توانست یهستند. اگر کودک م ای نهییآ های نورون هیشب ییها یژگیو
 بار نیاول یبرا را که یواج ی خوشه کی ن،یاز تمر یبازخورد ناش افتیدر یبرا یبه فرصت

 دهیت تن شیساز و کار پ کیح ور  ی دهنده نشان توانست یامر م نیاست تکرار کند، ا دهیشن
خاص وجتود دارد.   سمیمکان نیا یبرقرار یبرا یمختلف های راه نیترجمه باشد. بنابرا یبرا
 دتوانت  یآن مت  ی هیت اول مینقص در تنظت  دهد یما نشان م جیهرچه باشد، نتا سمیمکان نیاما ا

سرکو   ی ما درباره یتجرب های افتهیشود.  سمیاوت یماریبدر  یادیجاد مشکل بنیمنجر به ا
 یبترا  یا کپارچته ی حیتوضت  کند یکمک م نیو همچن کند یم تیرا تقو هیفرض نیموج مو ا

  .میارائه ده سمیاوت یماریاز لالئم ظاهرا  نامرتبط در ب یفیی
 یدرونت  یمدل جادیا یدر ابتدا برا ای نهییآ یها نورون ستمیگفت اگرچه س دیبا انیدر پا

 یدر انسان از لحتاا تکتامل   دیشا یول افت،یشد و تکامل  جادیا گرانیو المال د اتیاز ن
مجتدد(   ییبازنمتا  ایهو  ییخودش را بازنما تیفراتر رفت و با بازگشت به درونِ فرد، ذهن

و  هتا  بته یدوستان و غرحد  زدن آنچه ممکن است در ذهن  یبرا فقطذهن  ی هیکرد. نظر
است،  یفرد ، که مورد  منحصربهانسانِ خردمند یرود، بلکه برا یدشمنان رخ دهد به کار نم

دهتد.   شیکارکرد ذهن خودمان افتزا  یما را نسبت به چگونگ نشیب یادیتا حد ز تواند یم
 یگذار حالتت ذهنت   یی شیهزار سال پ ستیحدود دو هاست ک یاحتماال  همان اتفاق نیا

 کامل بوده است.  یِسرآغاز خودآگاه دیداد و شارخ 
ذهتن   ی هیذهن باشد و اگر کارکرد نظر ی هینظر یربنایز ای نهییآ یها نورون ستمیاگر س
داد  حیتوض توان می گاه شده باشد، آن تیبا برگشت به درونِ خود تقو یعییب یها در انسان
حتد   نیت ختود تتا ا   یقو یابی تیوو ه یدر تعامل اجتمال سمیمبتال به اوت مارانیب اکه چر

 ریاز ضم یبه درست توانند ینم سمیاز کودکان مبتال به اوت یادیمشکل دارند؛ و چرا تعداد ز
کودکان احتمتاال  بته    نیدر ا یذهن ییدر مکالماتشان استفاده کنند. خودبازنما «تو»و  «من»

 نیت ا ینت بی شید. یبب پت ده صیرا تشخ زیتما نیرشد نکرده است تا بتواند ا یکاف    ی اندازه
 کننتد  یصتحبت مت   یعت یکه به یور یب با لملکرد باال سمیکودکان مبتال به اوت یحت هیفرض

. دهنتد  یرا در گروه نشانگان آسپرگر قرار م یزبان یباال ییبا توانا سمیهکودکان مبتال به اوت
تفاوت  صیدر تشخ زین است( سمیاوت فیی های اللدر اخت ها رگروهیاز ز یکینشانگان  نیا

 نیو همچنت  «یدستپاچگ»، «بخشش»، «لطف»، «ترحم»، «لزت نفس»چون  هایی مفهوم واژه
 -ندارنتد  یچنتدان  یکامتل معنتا   «خود » کیاز  یکه بدون برخوردار- «یاحسا  بدبخت»

نکرده است،  شیآزما مند را به صورت نظام ها ینیب شیپ نیا یحال کس اند. تابه دچار مشکل
استت. در فصتل    یشتات یآزما نیدر حال انجام چن سیبه نام لورا ک مانیاز دانشجو یکیاما 
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 یختگت ریو درهم  یو خودآگاه ییخودبازنما ی ها درباره پرسش نیا یآخر دوباره به بررس
  .مپردازی یمبهم م یذهن یرویدو ن نیا

از  یلت یدر خ کته  نیت . اول امیاشتاره کنت   یمقدمات ی خو  است به سه نکته جا  نیدر ا
 هیشتب  ییهتا  یژگت یشده است کته و  افتی ییها از سلول یکوچک های ز گروهمغ های بخش
در  دهیتن مدار بزرگ درهم کیاز  ییها ها را بخش آن دیبا نیدارند. بنابرا یا نهییآ های نورون

از  شییور که پ همان که، نی. دوم ادینام «یا نهییآ ی شبکه» کیآن را  توان ینظر گرفت که م
 ای نته ییآ هتای  مغز را بته نتورون   بیلج های یژگیتمام و میدقت کن دیاشاره کردم، با نیا

 ! ستندنی کاره همه یا نهییآ یها . نورونمینسبت نده
در  یپت  رد یدارنتد و پت   یمونیدر گذر از دوران م یدینقش کل رسد یبه نظر م هرچند
 اریکته بست   ییکارکردهتا  شوند؛ یمختلف ظاهر م یذهن یمرتبط با کارکردها های پژوهش

. وار متون یم دیت تقل یعنت ی: مبودی داده نسبت ها سلول نیاست که به ا ای هیاتر از نقش اولفر
از  یبه گتروه مشخصت   یخاص یشناخت های تیاست که نسبت دادن ظرف نیمورد ا نیسوم
در مغز تازه سترآغاز راه استت؛    یخاص ینواح ای( ای نهییآ یها نورون جا نای دره ها نورون
 یبرختوردار  حال، نیباا دهند؛ می انجام چگونه را محاسباتشان ها وننور نیا میدان یهنوز نم

مستئله   نیت ا هتای  یدگیچپی از و باشد گشا راه یادیتا حد ز تواند یم یاز دانش کالبدشناس
ما را محدود و به  ینظر های حد  و گمان تواند یم یایاللات کالبدشناخت ژهیو بکاهد. به
 کمک کند. دندیرس یبه نظر م دوارکنندهیاز امکه در آغ هایی هیاز فرض یاریحذف بس

 «ردیت گ یهمگون شکل مت  یا در شبکه یذهن یها ییتوانا» مییبگو که نیا گر،یاز یرف د
 بیت شتدن دق  یتخصص ی ما درباره یخواهد بود و در واقع مخالف با شواهد تجرب دهیفا یب

هتم   ها مونمی و ها کدر خو یریادگی ییپراکنده با توانا های مغز است. شبکه یکالبدشناخت
و ترمتل در ختود    یزبتان  یهتا  توانمنتدی  از کته  هستتند  هتا  وجود دارد، اما فقط انستان 

 هتای  دشوار است، اما روشن شتدن نقتش نتورون    اریهنوز بس سمیدرمان اوت برخوردارند.
را وارد لرصه خواهد کرد.  ینینو یدرمان یکردهایرو یماریب نای در ها و نقص آن ای نهییآ

 یبترا  یارزشتمند  یصت یابتزار تشخ  توانتد  یمثال نقص در سرکو  موج متو مت   به لنوان
از  تتر  شیپت  یلت یخ تتوان  یم بیترت نیا بهباشد،  یاختالل در دوران نوزاد نیا یغربالگر

 موجود استفاده کرد.  یرفتار یها تر بروز کنند از درمان لالئم بغرنج که نیا
ختود را نشتان    یستالگ  سته  ایدر دو  تر دهیچیموارد لالئم بغرنج و پ شتریمترسفانه در ب

 که ی. درحالبرند یم یپ یماریپزشکان به وجود ب ای نیو در آن زمان است که والد دهند یم
درمتان   بترای  تر  راه حل جالب نیدوم داده شود، بهتر است. صیهرچه زودتر تشخ سمیاوت
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 یامیت گاه، پدستت  کیت روش، بتا استتفاده از    نیت است. در ا 9یستیبازخورد ز یماریب نیا
بته   یرونیشده و سپس به صورت ب ییشناسا شیمغز فرد  مورد آزما ایاز بدن  کیولوژیزیف
 یِجیتتدر  شیاست که فرد بتواند با تمرکز بر کتاهش و افتزا   نی. هدف ادآی یدر م شینما
 یستیبازخورد ز ستمی. به لنوان مثال، سابدیآن دست  ی ارانهیاز کنترل هوش یبه سطح امیپ
 یبتوق بتر رو   یهمراه با صدا یا پَرِش نقطه شیسرلت ضربان قلب فرد را با نما تواند یم

 به او نشان دهد. شگرینما ی صفحه
چگونته   رنتد یبگ ادیت  وردبتازخ  نیت با استفاده از ا نیبا انجام تمر توانند یافراد م شتریب

ده استتفا  تتوان  یهم مت  یاز امواج مغز یستیضربان قلبشان را کاهش دهند. در بازخورد ز
از دانشتگاه استتنفورد بتا استتفاده از      5یکت  کرد. به لنتوان نمونته، پروفستور شتان متک     

 کیت از  ای انته یرا یریتصو بردند یکه از درد مزمن رنج م یمارانیبه ب یمغز یربرداریتصو
 کیدر هر  یلصب تیفعال زانیم ی دهنده شعله در هر لحظه نشان    ی شعله را نشان داد. اندازه

 متار یکه در فهم درد نقش دارد( مغز ب یقشر ی هیهناح نیشیپ یقشر کمربند ی هیاز دو ناح
بود کته فترد در هتر لحظته احستا        یدرد زانیشعله متناسب با م    ی اندازه نیبود. بنابرا

آن را کنترل     زانیم یشعله تا حد یبا تمرکز بر رو جیتدر توانستند به مارانیب شتری. بکرد یم
درد را کتاهش   زانیم لهیوس نیآن را کوچک نگه دارند و به ا توانند یکه م ییکنند و تا جا
را  ستم یکودک مبتال به اوت کیاز مغز  شده افتیامواج مو در توان یم بیترت نیدهند. به هم

 کیت  نیت به کودک گفت که ا توان یم حتی. داد نشان اوبه  یا صفحه یرصد کرد و بر رو
کتودک   ایت آ مینت یبب بیت ترت نیت و به ا شود یم ساده است که با فکر کنترل ییدئویو یباز
 های کارکرد نورون که نیبا فرض ا نه. ایامواج را کنترل و سرکو  کند  یبه نحو تواند یم
از  تتوان  یاست، م رفعالیغ ایو  فیبلکه ضع فته،نر نیکامال  از ب یکودک نیدر چن ای نهییآ
هتم استتفاده کترد و او را     نگراید تیدرک ن یکودک برا ییتوانا تیتقو یبرا نیتمر نیا
کترد.   تتر  کیت دارد نزد انیدر ایرافش جر ینامرئ یکه به شکل یگام به جهان اجتمال کی

 ایت فرنین دا در دانشتگاه کال یپ هایمههمکار ما  شد، یانتشار آماده م یکتا  برا نیکه ا یزمان
  .کرد یکار م دهیا نیا یبر رو گو هید واقع در سان

اوبترمن در   یندست یبه نام ل انمیاز دانشجو یکی همکاری با هک-راه حلِ ممکن  نیسوم
ختاص استت.    یاستتفاده از داروهتا   -ارائته دادم  4کَنیاَم ر کیفینتیِسا ی در مجله یا مقاله
کته در   یوجتدآور  همتواد مختدر   MDMA که نیبر ا یوجود دارد مبن یادیز های تیروا
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احتمتاال    یهمتدل  شِیافزا نی. ادهد یم شیرا افزا یهمدل زانیم( کنند یاستفاده م ها یمهمان
و در حالتت   شتوند  یمت  دهیت نام 9است که امپاتوژن یلصب یها ناقل زانیم شیاز افزا یناش
هتا   ناقتل  نینقص ا ای. آدهد یرخ م ها ینخست رینظ یاجتمال اریدر مغز موجودات بس یلاد
  د؟نقش داشته باش سمیلالئم اوت جادیدر ا تواند یم

 توانتد  یملکول( م نیالزم ا یها یس از دستکارهپ MDMAی دارو ایاست، آ نیاگر چن
مشخص شتده استت    نیاختالل را بهبود بخشد؟ همچن نیلالئم ا نسازتری از مشکل یبرخ

 را یروابط اجتمتال  زی( نیدلبستگ های هدر اصطالح، هورمون نتوسی یو اُکس نیکه پروالکت
 نیت ا بیت کترد. بتا ترک   یدرمتان  ی دههم استتفا  یژگیو نیبتوان از ا دی. شابخشند یبهبود م

 یمتار یب نیا ی هیاز لالئم بروز اول یبتوان برخ دیزود اقدام شود، شا که یداروها، درصورت
   یریت گ  شتکل  جته ینت و در ابتد یکاهش  یبعد یدادهایرو لیکنترل کرد که س یا را به گونه

  به حداقل برسد. یماریکامل لالئم ب فیی
 یستم یکودک مبتال بته اوت  ی شد، درباره نتوسی یاُکس و نیحال که صحبت از پروالکت

را در  ای کودک کاهش قابل مالحظه نی. مغز ای. ام.آر.آمیبا او مواجه شد را یکه اخ میبگو
استت.   ینیاز ب ییایبو یها امیپ افتیدر ییایبو ازی. نقش پداد ینشان م 5ییایبو ازیپ    ی اندازه

پستانداران استت،   شتریدر ب یرفتار اجتمال میدر تنظ یلامل مهم ییایبو که نیا هبا توجه ب
نقتش   ییایت بو ازیت ممکن استت نقتص در کتارکرد پ    ایآمد که آ شیپ مانیپرسش برا نیا

تواند منجر به  یم ییایبو ازیپ تیداشته باشد؟ کاهش فعال سمیاوت یماریب جادیدر ا ای لمده
ختود بالتث کتاهش     ی نوبته  امر به نیشود که ا نیروالکتو پ نیتوس یاکس زانیکم شدن م

فقتط در حتد حتد  و     ها نیکه تمام ا میبگو دیشود. البته با یم یدرد و هم یهمدل زانیم
قتدر   امتر آن  نیاست و ا قتیمادر حق پردازی الیخ ندیگو یگمان است، اما در للم اغلب م

  .میبدان ای لاقالنه ریرا کار غ ها هیحذف زودهنگام فرض دیدرست است که با
استتفاده   تواند یم سمیاوت یماریخفته در ب ایِ نهییآ های نورون اءیاح یبرا نهیزگ نیآخر
بتا   دنی( از رقصت ستم یمبتال به اوت مارانبی جمله ازه ها باشد که تمام انسان بسیاریاز لذت 

از  شیپت  یضترب  یِقیبا استفاده از موست  درمانی رقص نی. اگرچه ابرند یم یآهنگ  ضرب کی
 یبترا  یتالشت  چیشده است، اما تا کنتون هت   شیآزما سمیتال به اوتمب ودکانک یبر رو نیا

صورت نگرفته استت.   ای نهیینورون آ ستمیس ی شده شناخته های یژگیمرتبط ساختن آن با و
نفر به لنوان الگو و بته صتورت    نیاست که چند نیا یکار نیانجام چن یراه برا کیمثال  

                                                           
1 empathogens  

2 olfactory bulb  
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  هتا  گام بتا آن  بخواهند همان رقص را هم آهنگ موزون برقصند و از کودک کیزمان با  هم
متعدد ممکن است به چندبرابر کردن  های نهییبا آ یکند. غرق شدن در رقص در سالن دیتقل

 شیدور از ذهن به نظر برسد، اما پ دیشا دهیا نیکمک کند. ا یا نهییآ یها نورون ستمیاار س
بته نظتر    دیت هتم بع  یفتتر ید ای یهار یماریاز ب یریشگیپ یاستفاده از واکسن برا ،نیاز ا
  .[4] درسی یم

 ستم یاوت مخصتوص  های یژگیو یبرا ای کننده قانع حیتوض ای نهییآ یها نورون ی هیفرض
  .[3] ذهن ی هیو نظر دیتقل ،یوانمود یِباز ،ی: نبود همدلدهد یارائه م
 جیت از لالئتم را  یبرخت  رایت ز ست،یکامل ن هیفرض نیشده توسط ا ارائه نییتب حال نیباا
بتا   یوجود دارد کته ظتاهرا  ارتبتای    یماریب نی( در استندین سمیهکه لزوما  معرف اوت گرید

بدن خود را مرتب  سمیاز افراد مبتال به اوت یندارند. به لنوان مثال، برخ ای نهییآ های نورون
 یخاصت  ینسبت به صداها کنند، یم زیپره یاز ارتباط چشم دهند، یبه جلو و لقب تکان م

رفتتار   ینتول  ریت و اغلتب درگ  دهنتد  یاز خود نشتان مت   یزاریاز حد و ب شیب تیحساس
 رستد  یکه به نظتر مت   -رندگی یخودشان را گاز م یگاه یحت-هستند  یلمس یختگیخودانگ

قتدر   لالئتم آن  نیت . ادهند یاز حدشان انجام م شیب تیحساس لیکار را به منظور تعد نیا
 رفتنِگاز گ دیداده شود. شا حیتوض دیبا سمیاز اوت یکامل فیاست که در هرگونه تعر جیرا

دوبتاره بتر    دیت استوار ساختن ختود و ترک  جهینت بدن و در تیاهم تیتقو یبرا یخود راه
 ستم یاوت ی را در بستر آنچه تا کنتون دربتاره   ای دهیا نیچن متوانی یم ایوجود آن باشد. اما آ

  م؟یده یجا میا گفته
 ؛ی، همکارم در مقطع فوق دکتر9نیرشتایه لیب یگروه ما هبا همکار 9110 ی دهه لیاوا
را اکنتون   سمیاوت»به نام  سمیاوت یمرکز تخصص کی، از جمله مؤسسان 5ورس نیا ایو پورت

 ستم یاوت گریلالئمِ د نیا ی درباره یمناسب حیتوض افتنی یرا برا یادی( زمان ز«دیدرمان کن
 .  میدینام 4«تاهمی انداز چشم ی هینظر»که آن را  میدیرس یزیبه چ تیصرف کرد. در نها

 ی بتالقوه  هتای  از محترک  یادیبا حجم ز نگرد، یبه جهان م یفرد یوقت هینظر نییبب ا
 انیت جر یدو انشتعا  بترا   یوقت م،یدید 5یور که در فصل  . همانشود می رو روبه دهیچیپ
مغتز   یحست  یبه جهان ابتدا در نواح ربوطایاللات م م،یدر نظر گرفت یینایدر قشر ب «چه»
مغتز   یاحساست  ی هسته ی . بادامه به لنوان دروازهشوند یو سپس به بادامه مخابره م زیتمام

 یبتر لهتده دارد و بتار و معنتا     میرا که در آن ساکن هست یبر جهان یما، نظارت احساس

                                                           
1 Bill Hirstein  

2 Portia Iversen  

3 salience landscape theory  
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و از  تاهمیت  یب زیآن چ ایآ کند یم نییو تع سنجد یم مکنی یهر آنچه را مشاهده م یاحساس
دارد. در حالت دوم، بادامته بته    یارزش احساس که نیا ایاست،  شارز یب یلحاا احساس

آن  یِختگیخودکار را متناسب با ارزش برانگ یلصب ستمیکه س دهد یفرمان م پوتاالمو یه
داشتته   «وحشتناک یلیخ»تا  «نسبتا  جالب»از  یسطوح مختلف تواند یهکه م یداریمحرک د

کنتد   جادیدر جهان شما ا «تاهمی انداز چشم» کی تواند یبادامه م نیباشد( فعال کند. بنابرا
  است. یو مهم زندگ یجانیامور ه زیافت و خ ی دهنده آن نشان یها یو بلند یکه پست
مدار دچار نقص شتود. پاستخ خودکتار متا بته       نیا یاحتمال وجود دارد که گاه نیا
ماننتد   و یل تالن  یضربان قلب، آمتادگ  ب،یتعر شیبه صورت افزا کننده کیتحر یزهایچ
 آماده کند.  یانجام کار یبدنمان را برا که نیتا ا کند یبروز م ها نیا

بته مغتز شتما     بتازخوردی  تواند یدر موارد حاد م یکیولوژیزیف یختگیموج برانگ نیا
از  نیت ا ،یوا»: دگوی یبادامه م ییگو یطیشرا نی. در چنزدیبرانگ زیارسال کند و بادامه را ن

خالص شتدن از   یبرا یشتریب یختگبرانگی به. است تر طرناکهم خ کردم یکه فکر م یزیچ
از  یاریخودکتار خواهتد بتود. بست     یرلدآستا  ی حمله کیآن  ی جهیو نت «!میدار ازیآن ن
 نیا میاما اکثرشان اغلب تسل رند،یگ یقرار محمالت هرا   نیدر معرض ا زیساالن ن بزرگ

   .شوند ینم ییوفان ناگهان
 دیاحتمال پرداخت که شتا  نیا یموارد، به جستجو نیتمام ا گروه ما، با در نظر داشتن

تتا   توانتد  یمشکل مت  نیباشد. ا دهید بیآس سمیدر کودکان مبتال به اوت تاهمی انداز چشم
و  یحست  یقشر ینواح نیارتبایات ب یکاهش( نامنظم و تصادف ایه شیافزا لیبه دل یحد

 نیت ا لیت رخ داده باشد. بته دل  یشانیپ های و لو  کیمبیل یتارهاساخ نیبادامه و احتماال  ب
 یکنترل رقابلییوفان خودکار غ یتاهمی یکوچک و ب ءیش ای دادیارتبایات نابهنجار، هر رو

بته   لیت تما مبتتال بته اوتیستم    چرا کودکان دیفهم توان یم حیتوض نی. با ااندازد یبه راه م
 دارند.  رییو لدم تغ ینواخت کی

 ی تر باشد، ممکن است کودک بته گونته   آرام یاساحس یختگیبرانگ راگ گر،یاز یرف د
حالتت   نیت نشتان بدهتد. ا   رمعمتول یغ هتای  از محرک یبه بع  یادیز تیاهم ینابهنجار

گتاه   هتای  کودکتان از جملته مهتارت    نیت ا بیو غر بیلج های یدلمشغول لیدل تواند یم
 یتن برخت رفت  نیبالث از بت  تیماه انداز در چشم بین باشد. در مقابل، اگر آسشازیآم نبوغ

 ییامر ممکن است بالث بتروز رفتارهتا   نیو بادامه شده باشد، ا یقشر حس نیارتبایات ب
 یکه بترا  یزیشود، چ سمیدر کودکان مبتال به اوت گرانیمثل امتناع از نگاه کردن به چشم د

از  تاهمیت  انتداز  چشتم  ی هیآزمتون فرضت   یبرا .کند یجلب توجه م اریبس یعیکودکان یب
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 مبتال به اوتیسم کودک 47گروه متشکل از  کیدر  (GSRه یپوستلوانی گاواکنش  شیآزما
در برابتر   مداشتتی  انتظتار  که یور همان یعی. کودکان یبمیاستفاده کرد یعیکودک یب 55و 

لکتس   یوقت مثال . شدند یم یختگیدچار برانگ -ها آن ی نه همه یول- یمشخص های محرک
لکس مداد  ی اما با مشاهده دادند، ینشان م GSRواکنش  میداد یپدر و مادرشان را نشان م

خودکتار   یختگت یبرانگ ستم ی. در مقابل، کودکان مبتال بته اوت شد ینم افتیدر یپاسخ چیه
 دادهایت و رو اءیاشت  نتری تیاهم که در ادامه با کم دادند ینشان م زینسبت به همه چ یشتریب
  بود. رترای ی، کامال  بمثل چشم دتر،یشد های از محرک یبرخ که یدرحال افت؛ی یم دتش

در مغز کودکتان مبتتال بته     4 یینایب ریدرست باشد، مس تاهمی انداز چشم ی هیاگر نظر
نه تنها با بادامه در ارتباط است، بلکته بته    4 ریباشد. مس هایی یدچار نابهنجار دیبا سمیاوت

آن  یگیو همستا  نیزبتر  یجگاهی. شکنج گفرستد یم یانشعابات زین زبرین یجگاهیشکنج گ
 رفتارهای در است داده نشان ها هستند. پژوهش ای نهییآ های سرشار از نورون نسوالیا یعنی

 انزجتار  ریت نظ یخاص های جانیه انیدر ادراک و ب نسوالیا در ای نهییآ های همدالنه، نورون
 دیشتا  ایت  ،ینتواح  نیت در ا بیآس نی( نقش دارند. بنابرایو اجتمال یاخالق انزجارهشامل 

مشتکل   تاهمی انداز در چشم تواند ینه تنها م ب،یآس نیاز ا یناش ای نهییآ یها ننقص نورو
  .برد یم نیاز ب زیرا ن یوانمود یو باز دیتقل ،یتعامل اجتمال ،یکند، بلکه همدل جادیا

 ستم یاوت گتر ینتامعمولِ د  یژگیدو و حیتوض تاهمی انداز چشم ی هینظر گرِید ازیامت کی
لالئتم   نتد یگو یم نیاز والد یبرخ که، نیبوده است. اول ا دهیچیما پ یبرا شهیاست که هم

 است. افتهیبهبود  یبه یور موقت دیدوره تبِ شد کیکودکشان بعد از  سمیاوت
 هتای  ستم یمکان یکته بتر رو   شود یم جادیا ییایکترسموم با یبرخ لیتب معموال  به دل

دوبتاره   جتا  نیت . در اگذارد یمغز اار م ی هیواقع در پا پوتاالمو یحرارت بدن در ه میتنظ
 ریت نظ یاز مشتکالت رفتتار   یکته برخت   ستین یتصادف است. متوجه شدم  ریدرگ 4 ریمس
 دارد.  پوتاالمو یبه ه کینزد های در شبکه شهیر یخلق کج

از  یکت یدر  تیت دارد کته بالتث کتاهش فعال    زیت ن «یفرل» یاحتماال  تب اار ن،یبنابرا
مرتبط  یها یو بدقلق یرارادیغ یها منشاء التها  که شود یم یبازخورد  ی چرخه یتنگناها
استت و   چیحد  و گمان است، اما بهتر از هت  ی هیکامال  بر پا یحیتوض نچنی. استبا آن 
 درمان باشد.  یبرا یدیجد یمبنا تواند یبرسد م جهیاگر به نت
 ی چرخته  نیت ا تیت فعال یمصتنول  هتای  بتتوان بتا استتفاده از روش    دیمثال، شا یبرا
 ژهیت و مدار خرا  است، به کیاحتماال  بهتر از  فیمدار ضع کیرا کاهش داد.  یدبازخور

با مادرش ارتباط برقرار کند. متثال    شتریب ای ذره یحت ونیمانند است یاگر بالث شود کودک
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 م؛یکنت  جتاد یدر او ا ییتتب بتاال   ایت ماالر مصنولیانگل  بیتزر ضررِ یبا روش ب میتوان یم
مدار و بهبود دائتم   ی دوباره اندازی به راه ییزا مواد تب نیر چنمکر های بیممکن است تزر
  لالئم کمک کند.

 را خودشتان  مکتررا   هتا  وقت یلیخ سمیاست که کودکان مبتال به اوت نیمسئله ا نیدوم
. در چارچو  شود یم دهنامی 9«یبدن یختگیخودانگ»رفتار  نیکه ا رند،گی یگاز م ای زنند می
 یخودکار توفان یمنجر به کاهش رفتارها یکیرفتار خودتحر نیگفت ا توان یما، م ی هینظر
 . شود یم اوتیسمیدر کودکان   یختگیاز برانگ یناش

 ینته تنهتا ااتر    یکیرفتتار ختودتحر   نیاست که چن افتهیما در یپژوهش میدر واقع، ت
 نتتوا  یاسا  مت  نی. بر اشود یم زین GRS توجه قابل کاهش به منجر بلکه دارد، بخش آرام
دستگاه قابل حمل  کی توان یکرد. مثال  م شنهادیپ سمیلوارض اوت یدرمان محتمل برا کی

 یدستگاه محرکت به پوست  یکیمقاومت الکتر   یریگ  کرد که با اندازه ییراح GRSسنجش 
 یدر زندگ یدستگاه نیبودن چن یلبا  کودک قرار دارد بازخورد دهد. کاربرد ریکه در ز
متن،   یاز همکاران فوق دکتترا  یکی. ردیقرار گ شیمورد آزما دیااست که ب یزیروزمره چ

  است. یشیآزما نیدر حال انجام چن نیرشتایه لیب
مشاهده  سمیاز کودکان مبتال به اوت یکه در برخ-تکان دادن بدن به جلو و لقب  دیشا

 5یزیدهل ی رفتار احتماال  سامانه نیکه ا میدان ی. مردیمنظور صورت گ نیبه هم زین -شود یم
 ییکه ایاللات مرتبط با تعادل در جا مدانی یم نیو همچن کند یم کیهحس تعادل( را تحر

جلتو و   یحرکتت تکترار   ن،یبرود. بنابرا نسوالیبه ا ژهیو و به 4 ریبه مس تا ابدی یانشعا  م
 تتر،  ینظتر  دگاهیت . از دکند یم جادیگاز گرفتن را ا ی کننده فیت ع ریلقب رفتن همان ترا

 یایت و به دن کند یدر بدن کمک م «خود»حرکت به استوار ساختن  نیگفت ا توان یم یحت
   .دهم یم حیآن را توض یکه هم اکنون چگونگ بخشد یآشفته انسجام م

کته  -را  تاهمیت  انتداز  اختالل در چشتم  ،ای نهییآ های نورون یگذشته از نقص احتمال
 یگتر یبا کمک چه لوامتل د  -نگرند یرا م ایآن دن ی چهیاز در یسمیاوت مارانیاز ب یاریبس
دارد.  یکت یژنت ی نته یزم سمینشان داده است که اوت خوبی به ها کرد؟ پژوهش نییتب توان یم

 یدر دوران نتوزاد  ستم یسوم کودکان مبتال بته اوت  کیکه حدود  دانند یم تررا کم نیاما ا
 دهیچیپ اقصن های اند. هاگر موارد مربوط به تشنج شده (TLEه 4یجگاهیدچار صرع لو  گ

.( صرع شود یم شترینسبت باز هم ب نیا م،یحسا  کن دهند ینم صیکه پزشکان تشخ زیرا ن

                                                           
1 self-stimulation  

2 vestibular system  

3 temporal lobe epilepsy  
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منجر شود، امتا از   یاحساس دیشد یها یبه آشفتگ تواند یساالن م در بزرگ یجگاهیلو  گ
. کنتد  ینم جادیا یقیلم یشناخت بیاست ظاهرا  آس افتهیافراد کامال  رشد  نیجا که مغز ا آن
چندان مشخص  آورد یدر حال رشد م بر سر مغزِ ییچه بال یجگاهیصرع لو  گ که نیاما ا
 یمکترر و تصتادف   هتای  کیشتل  لیبه دل یجگاهیدر صرع لو  گ ی. حمالت تشنجستین

 . ابندی یم انیجر کیمبیل ستمیکه به سرلت در س شود یم جادیا یلصب یها تکانه
وان رخ دهتد، ممکتن استت بته     جت  یلیخ یبه دفعات در مغزها هایی تشنج نیاگر چن
امتا   ینشیگز تیمنجر به تقو 9زنه ی آتش پدیدهبه نام  یناپسیس تیتقو ندیفرا کی ی واسطه
 یستطح بتاال   یقشتر  یبادامته و نتواح   نیحذف( ارتباط ب یگاه ای وهرویه  و بیگسترده 
ابجایی تواند هم دلیلی باشد برای هشدارهای ن این امر می شود. یینایو ب یداریشن ،ییپساوا

کننتد و   پاافتاده و یا صداهای معمول احسا  متی  که اغلب با دیدن چیزهای جزئی و پیش
هتای   یرف واکنش نشان ندادن به ایاللات مهم اجتمالی که همگتی از ویژگتی   هم از آن

 اصلی اوتیسم است. 
تتا حتد    «من»حس کالبدمند بودن و انسجام  رسد یگفت به نظر م دیبا تر یکل یبه زبان

و البته به لطف وجود -بدن  یمغز و باق انیم برگشتی و رفت مانند پژواک «نیین»به  یادیز
 ینتواح  نیدرهم و بترهم ارتبایتات بت    یِدارد. آشفتگ یبستگ گرانیو د «من» نیب -یهمدل
 توانتد  یشخص، م ت اهمی انداز به چشم دنیرس بیآس جهینت مغز و بادامه، و در یلال یحس
و  شود یم یحس کالبدمند نیشد که منجر به فقدان دردسرساز ابا یندیفرا نیاز هم یبخش
مستقر شده و در  یمستقل و مجزا دارد، در تن ی«من» کند یکه در آن فرد احسا  م یحس

 گرفته است.  یبستر جامعه جا
بته   یها بترا  از تالش آن یناش میسیاز کودکان اوت یدر برخ یبدن یکیخودتحر دیشا

مغز و بدن  انیاندرکنش م تیو تقو ایاح ی لهیبه وس یلبدمندحس کا ی دست آوردن دوباره
 دیکنتد. شتا   فیشتده ت تع   دیتشد جهت یرا که ب یدکارخو یها امیپ حال نیباشد و درل
باشد،  یمنسجم ضرور «من» کی یعیساخت یب یبرا یارتبایات نیتعادل در چن بیحفظ دق

 ن،ی. بنتابرا میریت گ ینظر م وجود شخص در یبرا یکه ما معموال  آن را اسا  مسلّم یزیچ
  .ندبی یم بیشدت آس به سمیاوت یماریدر ب فردیتندارد که احسا   یتعجب

: مایت  مطرح کرده سمیاوت یماریب بیو غر بیلالئم لج حیتوض یبرا هیدو نظر جا نیتا ا
بتر   ها هینظر نی. اتاهمی انداز اختالل چشم ی هیو نظر ای نهییآ های نقص در نورون ی هیفرض
لالئمِ  ی کننده جیفهرست گ یبرا یواحد های سمیمنطب ارائه شده است که مکان نیا اسا 

                                                           
1 kindling  
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لزوما  ضد و  هیدو فرض نی. البته روشن است که ادهد یاختالل ارائه م نیابه ظاهر نامرتبط 
 ستتم یو س ای نته ییآ یهتا  نورون ستمیس نیب ی. در واقع ارتباط روشنستندیناسازگار با هم ن

منجتر بته    تیت در نها کیت مبیل ی. ممکن است نقص در ارتبایات حست وجود دارد کیمبیل
بته   ازیت مستائل ن  نیروشن شدن ا یشود. بدون شک برا یا نهآیینورون  ستمیاختالل در س

 جِیهرچته باشتد، نتتا    ییربنتا یز ستم یمکان حتال،  نی. بتاا میدار یشتریب یتجرب یها شیآزما
 ای نته ییآ یهتا  نورون ستمیه لملکرد سک دهد یما کامال  نشان م های آمده از پژوهش دست به

از  یارید بتوانتد بست  یشتا  هیفرضت  نیت دچار اختالل استت و ا  سمیدرکودکان مبتال به اوت
 لیت اختتالل بته دل   نیت ا ایمشخص شود که آ دیدهد. با حینشانگان را توض نیا های یژگیو

رد را کته فت   هتایی  نقص در ژن ای دهد یرخ م یرشد مغز ندیمرتبط با فرا های نقص در ژن
خود ممکتن استت    ی به نوبه زیهکه آن ن کند؟ یم ریپذ بیآس یخاص های رو ینسبت به و
 یگتر ید لیت اصتال  دل  دیشا ایشود(؛ و  ینسبت به حمالت تشنج شتریب یریپذ بیبالث آس
 ی دربتاره  نتده یآ یها پژوهش یبرا یپرش مناسب ی نقطه تواند یمسئله م نیا حال نیدارد. باا

  .میابیب «ونیبازگرداندن است» یبرا یراه یروز دیباشد تا شا سمیاوت
 یحست  «ختود »بشر نستبت بته    ی گانهیکه حس  کند یم یادآوریبه ما  سمیاوت یماریب
که ما نستبت بته اابتات و     یدیشد شی. به رغم گراستین «و نشان نام یو ب یپوچ و واه»

که بتا   ابدی یبروز م مجال یدر واقع زمان «من» م،یخلوت و استقالل خود دار میدفاع از حر
از  «متن »کته   یمتقابل داشته باشتد. زمتان   ی گرفته رابطه یجاکه در آن  یو با بدن گرانید

کم وجود او به  وجود ندارد و دست گرید دیجو یو انزوا م کند یم یریگ جامعه و بدن کناره
را  ستم یاوت تتوان  ینخواهد شد. در واقع، م فیها تعر انسان ی بالغ در زمره «من» کیشکل 
 نیت ا ی باشد، پژوهش دربتاره  نیدر نظر گرفت و اگر چن یاختالل در خودآگاه کیاساسا  

  کمک کند. یآگاه تیبه درک بهتر ماه تواند یم یماریب
 



 
 
 
 
 

 فصل ششم
 : تکامل زبانشرّ و ورقدرت 

 
کهین خیضد رهیا     یهیا  که از بند تعصیب  یانسان متفکر زمان...

 نیبهتیر  دهیجه رونیآن ب که از یپست گاهِیدر جا شضد، یم
و در خیال  راه   ابدی یم شیها ییشکضه تضانا یشاهد را برا

 یبیرا  یدیی به نقیاط ام  یکرده پ یکه در گذشته ط یبلند
 برد.  یشکضهمندتر م یا ندهیبه آ دنیرس

 1تضماس هنری هاکسلی
 

 ، کته حتدود پتانزده ستال    5ی، جان همد9111سال  یچهارم جوال ییوالن یلیدر تعط
خیلی وقت بود از هتم  بود، با من تما  گرفت.  جیواقع در کمبر یتینیکارم در کالجِ ترهم
کته    یتور  نیهمت خبر بودیم و شنیدن صدایش بعد از این همه مدت برایم خوشایند بود.  بی

با  ییافتادم که در دوران دانشجو ییماجراها اد یدر دل لبخند زدم،  م،یکرد یم یپرس احوال
 اخیترا  را کته   یاست و کتاب ستولیاستخوان در بر یِه حاال استاد جراح. گفت کمیهم داشت

  بود. دهیبودم د  چاپ کرده
 یزنتدگ  ایت پدرم که در الهو یول ،یروزها مشغول پژوهش هست نیکه ا دانم یم»گفت 

کترده استت.    یمغتز  ی و سپس ستکته  دهید آسیبسرش  یدر اسک یا در سانحه کند، یم
 ختواهم  ی. مت یندازیبه او ب یاگر نگاه شوم یممنون م یلیخ ،سمت راست بدنش فلج شده

 یِبخشت  تتوان  ی کته برنامته   ام دهی. شتن کننتد  یدکترها او را درمان م نیبهترمطمئن شوم که 
استتفاده  برای بهبود دستت فلجشتان    مارانیکمک به ب یبرا نهییاست که از آآمده  یدیجد
هپدرِ جان( او را به  یمسرِ دکتر همدهفته بعد ه کی «؟یدان یمورد م نیدر ا یزی. چکند یم

کته   شیدر سطح جهان بود که تا سه سال پ یمیاز استادان مشهور ش یکیمطبِ من آورد. 
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. حدود شش متاه  کرد یکار م گوید در سن ایفرنیدر دانشگاه کال جا نیبازنشسته شده بود هم
 کیت نیکلاش تترک برداشتته بتود. در بختش اورژانتس       جمجمه نمشیکه من بب از آن شیپ

در  یختون  ی هتم لختته   لشیکرده، دلت  یمغز ی به او ایالع داده بودند که سکته 9پزیاسکر
 کته  ییجتا  بود که بالث شده خون به سمت چتپِ مغتزش نرستد. از آن    اش یاصل انیشر
 یراستت  دکتتر همتد    یدست و پا کند، یچپِ مغز سمت راست بدن را کنترل م ی کره مین

 گتر یبود کته د  نیا شد یم یبالث نگران شتریدتر بود و بکه ب یموضول یفلج شده بود. ول
مثل  یا کوچک و ساده یها درخواست یبرا یصحبت کند. حتو روان راحت  توانست ینم
تتا   میت داد یبه دقت گوش م دیداشت، تازه، ما هم با یبه تالش فراوان ازین «خواهم یآ  م»

   .دیگو یچه م میمتوجه شو
 شتگاه یکار در آزما یماهه برا شش یقرارداد کهی شکپز ی، دانشجو5الکساندر سونیجِ

 ی بته پرونتده   ینگتاه  ستون ی. متن و ج کترد  یکمکم م یدکتر همد ی نهیما داشت، در معا
از ختانم   اش یپزشتک  سوابب ی ایاللات هم درباره ای پاره و میانداخت یدکتر همد یِپزشک
 میرا شروع کرد یختشنا معمول لصب یها ، درماند. بعمیهمسرش، به دست آورد ،یهمد

 یذهنت  یو لملکردهتا  یها، الصا  مغتز  واکنش ،یحسّ ،یحرکت یها تیفعال بیو به ترت
چکشِ تست  زانو را در دستت   ی دسته .میکرد شیمثل حافظه، زبان و هوش را آزما یلال

 دم،یکشت  یمت بود  دهیتخت دراز کش یکه رو یراست دکتر همد یاگرفته بودم و به کف پ
ستالم واکتنش    ی. در پتا ک شروع کردم تا کف پتا ، از انگشت کوچچپش یبعد هم به پا

فلج بود، تکرار کردم، انگشت  راست که یپا یکار را رو نیا یوقت ینشد، ول دهید یخاص
 ی نشتانه  نیت از هتم جتدا شتدند. ا    گتر ید یها شد و انگشت فورا  به سمت باال خم  شست
به یتور قطتع    و است یشناس لصب نشانه در نیتر شده شناختهاحتماال  که  است 4ینسکیباب

مغتز   یکه از قشر حرکت یمهم یِحرکت ریمس یعنیاست،  3یبه راه هرم بیآس وجود لالمت 
  است. یاراد یِحرکت ستوراترساندن د اش فهیو تا نخاع ادامه دارد و وظ شود یشروع م
   «د؟یآ یانگشت باال م نیچرا ا»: دیپرس سونیج

در  هیت بته مراحتل اول   یبازگشتت  نیت ممکن است که ا یول داند، ینم یهنوز کس»گفتم: 
انگشت شست بته ستمت بتاال و بتاز شتدن و       یِرارادیغ شِیتکامل باشد. گرا ی خچهیتار
در  یهرمت   راه ی. ولت شود یم دهیتر د انگشتان در پستاندارانِ پست یباق یباال روبه یدگیخم

                                                           
1 Scripps Clinic 

2 Jason Alexander  

3 Babinski’s sign  

4 Pyramidal tracts 
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 هتا  ی. نخستت کنتد  یمت  یریجلتوگ  هیرفلکس اول نیدارد و از ا یتر تهنقش برجس ها ینخست
دارنتد،   شیو به جمع کردن انگشتان پا رو به داخل گرا دهند ینشان م یتر دهیچیرفلکس پ
باشد در جهتت   رفلکسی دیقال  کنند. اصال  شا یا را به شاخه شانیبخواهند پا که نیمثل ا

  «ممانعت از افتادن از درخت.
   «.رسد بعید به نظر می»گفت:  یبا ناباور سونیج

واکتنش جمتع    نتد، یب یم بیآس یهرم  راه یوقت یول»گرفتم و گفتم:  دهیا نشنحرفش ر
متانعی   گریچراکه د ،کند یبروز م هیاول یبرگشت و رفلکس رود یم نیکردنِ انگشتان پا از ب
چون  م؛ینیب یواکنش را در نوزادان م نیهم هست که ا لیدل نی. به همبرای آن وجود ندارد

  «. رشد نکرده استهنوز کامال  شان یهرم یها راه

  
( و یشانیبروکا هدر لو  پ ی هیناح شوند، یدر مغز که مربوط به زبان م یاصل ی هیدو ناح. 9-3 ریتصو
به هم  9یکمان یبه نام تارها افیدسته ال کیرا  هیدو ناح نی( هستند. ایجگاهیهدر لو  گ کهیورن ی هیناح

نشان  ریتصو نینام دارد هالبته در ا یا هیشکنج زاو شود، یکه مربوط به زبان م یگرید ی هی. ناحکند یوصل م
و  یسر پس ،یجگاهیگ یها در محل برخورد لو  انه،یلو  آه ییبخش انتها کیداده نشده است(، که نزد

 است. انهیآه

 

                                                           
1 arcuate fasciculus  
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بتود. او دچتار    اش یاختالل گفتتار  شتریب یمشکل دکتر همد یبود، ول یبد یلیخ فلجِ
پُتل   ،یشنا ِ فرانستو  از لصب یماریب نیبروکا شده بود. نام ا یِشیپر به نام زبان یاختالل
کشف کرد و شرح داد. معموال  بختش   9935 سال نشانگان را در نیگرفته شده که ا 9بروکا

شتکاف   یکه درست در جلو ندیب یم بی( آس9-3 ریهتصو هیناح نیدر ا یشانیچپ لو  پ
   .کند یاز هم جدا م ار انهیو آه یشانیپ یها است که لو  یا یلمود اریش ایبزرگ 

مفهوم آنچته   توانست یم شوند، یاختالل م نیکه دچار ا یمارانیب شتریهم، مثل ب یدکتر همد
 ییحترف زدنتش آرام و بتا زحمتت فتراوان، بتا صتدا        یمنتقل کند، ول دیبگو خواست یرا م
بتدون   ،خودمان قولدستور زبان هبه  از یخال با یفراوان و تقر یها با مکث روح، یو ب نواخت کی

 یهگرچه کامال  ختال  شد یم دهیدر کالمش حروف ربط کمتر شن نی( بود. همچنیدستورساختار 
اشتاره   ایت دن نیت ا یتو یزیچ چیکه به ه« اگر»و  «یول»، «و»مثل  ییها ها نبود(، واژه واژه نیاز ا
   .کنند یم نییمختلف جمله را تع یها بخش نیروابط ب یول کنند ینم

   .«دییافتاد بگو تانیبرا یکه در اسک یاتفاق ی درباره ،یهمددکتر »گفتم: 
م...  م م م کتردم و م  ی، استک نگیومیم... جکسون، وا م م م شروع کرد: م یور نیحرفش را ا

ختون آمتد سته روز     یآااا... اون آااا... ولت  ،یافتادم، خو ، دستکش، آااا... چتو  استک  
[... الیت م مور مارستتانِ یروز... برگشتت بته شتارپ ]ب   م... کُما... ده  م م م ماند و م مارستانیب
دارو  یاست و کم یا یم... یوالن م م م ... روند ... مم م م م م م اه... و برگشت... م... چهارمم م م م م
  «هشت نه ماه امتحان کرد. یکیم... شش دارو.  م م م م

   «خو ، بعدش؟»
  «تشنج. و»
  «از کجا بود؟ یزیر خون لجب!»

  سمت گردنش اشاره کرد. کیبه  یمددکتر ه
  «گردن؟ انیشر»

زمان، دست چپش  و هم...« نیا ن،یو ا نیا ن،ی... آاااا، آااا، آاا، ایبله، بله. ول»بعد گفت: 
  .گذاشت یراستش م یاز دست و پا ینقاط مختلف یرا رو

  «بگو. مانیبرا شتریادامه بده، ب»گفتم: 
  «م، سمت چپ خو ِ خو . م م منظورش فلج بودنش بود[، سخت است ] یلیم... خ م م م م یلیخ»
  «دست؟ راست ای یدست هست چپ»
  «دست. راست»
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  «؟یسیبا دست چپت بنو یتوان یاالن م»
  «بله.»
  «؟یکن پیتا یتوان یچطور؟ م پیخو ، خو  است. تا»
  «م نوشتن. م م م پیتا» 
  «دستت کُند است؟ ،یسینو یم یوقت یول
  «بله.»
  «رف زدنت؟مثل ح»
  «بله.»
  «؟یحرفشان ندار دنیدر فهم یمشکل زنند، یمردم تند حرف م یوقت»
  «بله، بله»
   «؟شوی متوجه می»
  «بله.»
  «خو . اریبس»
  «م کند شده. م م م آااا.. حرف زدن، آاااا، م یآااااا... ول»
  «فکر کردنت؟ ایحرف زدنت کند شده است،  یکن یخو ، فکر م»
   «م حرف زدن... م م م اند. م [ آاا... کلمات قشنگکند یم ]به سرش اشاره م م م م یخو . ول»

  بعد دهانش را کج و کوله کرد.
هتا روان از آن   واژه یفکرش سالم مانتده، ولت   انیبود که جر نای منظورش کنم یفکر م
   .شوند یخارج نم
  «دارند. بیو جو با هم هجده س یفرض کن ازت بپرسم مار»گفتم: 

  «خو . اریبس»
  «دارد. بیس یجو دوبرابرِ مار»
  «خو .»
  «دارد؟ جو چندتا دارد؟ بیچند س یپس مار»
  .«ایخدا یم... صب کن فک کنم. وا م م م م»
  «دارند... بیهم هجده س یو جو رو یمار»
  «شش، آااا دوازده!»که:  دیاز دهانش پر دفعه کی
  !«آفرین»
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 ی ستاده  یها محاسبه توانست یم دانست، یجبر را م ی هیاول میمفاه یدکتر همد نیبنابرا
بودم  دهیرا. شن دهیچیجمالت  نسبتا  پ یحت د،یفهم یم یانجام دهد و زبان را به خوب یاضیر

 یهتا  نیتمر سونیمن و ج یبعد، وقت یبوده است. ول یقابل دانِ یاضیکه قبل از تصادفش ر
 یکترد ولت   یستع  یلت یخ م،یبه او داد که دارای نمادهای ریاضی بودرا  یتر دهیچیپ یِجبر

 مخصتوص بروکا فقتط   ی هیامکان دارد که ناح ایموفب نشد. کنجکاو شده بودم که بدانم آ
زبان را هم، مثتل زبتان    گرید نواعنباشد، بلکه کار ا یعییب یها زبان یِساختار نحو اینحو 
 مختلف دارد، به لهده داشته باشد؟  یها که فرمول یاضیر

شکل گرفته  یعییب یها زبان یبرا هیناح نیاگر ا ی. حتیا انهیرا یسینو امهبرن ایمثل جبر 
داشته باشد کته شتباهت    ی همگرید کارکردهای یبرا یا بالقوه ییباشد، ممکن است توانا

  .رندنحو دا نیبه قوان یخاص
 م،یرا بفهمت  یدکتتر همتد   یمشتکل اصتل   که نیا یبرا ست؟یچ« نحو»حاال منظورم از 

در « قرض دادم. یبه مار یرا که به من داد یکتاب»مثل  د،یریرا در نظر بگ یمعمول یا جمله
آورده شده استت.   یتر ییوالن ی در جمله -«یکه به من داد کتابی»- یاسم یلبارت جا نیا
 شتود  یتر م نام دارد، با استفاده از حروف ربط آسان 9بازگشت هجمله، ک نیآوردن ا ندیفرا

 ی همته  کننتد؛  یم ریپذ موضوع را امکان نیودآگاهمان هستند، اکه در ناخ نیقوان یو تعداد
را دارند، حاال هر چقدر هم در ظاهر با هم فرق داشته باشند. بازگشتت   نیقوان نیها ا زبان

 جملته را  میحرفمتان را بتزن   کته  نیت ا یو برا به کار ببریم میتوان یم میرا هر چندبار بخواه
به  یدیجد ی شاخه ،با هر بازگشت ،. جملهمیکن تر هدیچیپ که الزم است ییتا جا توانیم می

 .  دیافزا یم اش یساختار لبارت
وقتتی  را کته   یکتتاب : »میبستط بتده   یور نیمان را ا جمله میتوان یم ،زدیمکه  یدر مثال

را  یکتتاب  : »مییبگتو  میتوان یو بعد هم م« قرض دادم. یبه مار یبه من دادبیمارستان بودم 
و استمش   دمیت د مارستتان یکه در ب یبه خانم مهربان یبه من داددم وقتی بیمارستان بوکه 
 آخر. یو ال« قرض دادم. بود یمار

 ی کته حافظته   ییالبتته تتا جتا    دهتد،  یرا بته متا مت    دهیچینحو امکان خلب جمالت پ
 کند.  یاری مدتمان هکوتا

مثتل   شتود،  یم یبه باز هیشب ای استنامفهوم  گریشود، د ییوالن یلیالبته، اگر جمله خ
  :یسیانگل یمیقد ی بچگانه ی ترانه نیا
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 همون آقا در  و داغونه است نیا

 رو نهیخانم غمگ دیکه بوس همون

 شکسته رو گاوِ شاخ دیخانومه که دوش همون

 گربه رو ترسوند یگاوه که شاخ زد به سگه، سگه که م همون

 هه که کشت موشه رو، موشه که خورد جوها رو  گربه همون

  بود که جَک ساخته بود اونجا رو. یا تو خونه موشه که همون
 

ستؤال پاستخ    نیت به ا دیبا م،یزبان را ادامه ده ی که بحث درباره از آن شیپس اکنون پ
با وجود مبهم بودنش  ،یحاصل کرد که مشکل دکتر همد نانیایم توان یکه چطور م میده
 مییباشد که بگو یمنطق دیشا. تر یمعمول یزیچ ایاست  یزبان یمرحله، واقعا  اختالل نیدر ا

را  ییها چهیماه گریها، دهان، حلب و د زده که لب بیاز قشر مخ آس ییها سکته به آن بخش
صتحبت   یبترا  یهمد که ییجا . از آنمیدار ازیها ن کالم به آن یادا یکه برا کنند یکنترل م

حرف زدنتش   یتلگراف و شاید کرد یها کم م الزم داشت، از تعداد واژه یادیکردن تالش ز
نشتان   سونیبه ج یا ساده یها شیمن با انجام آزما یتالش باشد. ول نیا زانیماهش ک یبرا

  .ستیدرست ن چنین استداللیدادم که 
  «چه شده بود؟ د؟یرفت مارستانیکه چرا به ب دیسیدفترچه بنو نیامکان دارد در ا ،یدکتر همد»

 یوشتن، بتا دستت چتپ، بنتد    متوجه درخواست ما شد و شروع کرد به ن یدکتر همد
 که نیرند. با ایاوب ما مارستانینوشت که بالث شده بود او را به ب یطیشرا ی درباره ییوالن

که چه نوشتته استت.    میبفهم میتوانست یکه نوشت معنادار بود. م چیزیخطش خو  نبود، 
هتا  «اامت »و « اگر»، «و»داشت. تعداد  یفیضع یستوراش ساختار د جالب بود که نوشته یول

چترا   گشتت،  یبرمت  یگفتار یها چهیمشکل به ماه نیکم بود. پس اگر ا یلیاش خ در نوشته
مشتکل   چیدست چپش هم ه که نی؟ ضمن ابود یرلادینوشتنش هم مثل صحبت کردنش غ

  نداشت. خاصی
تالش  چیه که نیرا بخواند. بدون ا« تولدت مبارک»خواستم شعر  یسپس از دکتر همد

اند. هم آهنگش را درست خواند، هم کلمتاتش را درستت و بتدون    بکند آن را خو یادیز
ربط را بته   حروفبا حرف زدنش در ت اد بود، که هم  یکار به روشن نیغلط تلفظ کرد. ا

و  کترد  یها را درستت تلفتظ نمت    نداشت، هم واژه یرستاش ساخت د جمله و برد یکار نم
 دستتگاه  فیشکلش کنترل ضتع نداشت. اگر م یهماهنگ یآهنگ کالمش اصال  با گفتار لاد

هنتوز مشتخص نشتده     . تا به امتروز بود قالدتا  نباید قادر به آواز خواندن میبود،  یگفتار
 نیت ا دیشتا  لشیدلت  کیآواز بخوانند.  توانند یکه اختالل بروکا دارند م یمارانیچرا ب است
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 بیست آ متاران ینتوع ب  نیت چپ است، که در ا ی کره میباشد که لملکرد زبان در اصل در ن
  .میده یراست انجام م ی کره میآواز خواندن را با ن یول ند،یب یم

دکتتر   ی. مشتکل زبتان  فهمیتدیم  یادیز یزهایکوتاه چ شیبا انجام چند آزما جا نیتا ا
مثل دهان و زبانش نبود. مشتکل او   ییها اندام ایاز بدنش  یفلج شدن بخش لیبه دل یهمد

متثال   یتور کته    هماندو کامال  با هم فرق دارند.  نیاختالل در خود زبان بود، نه گفتار، و ا
  زبان ندارد. یول -که قدرت تکلم دارد مییبگو میتوان یم اصال -حرف بزند  تواند یم ییوی

 خواهتد  یاست که آدم دلش م جیچنان مه و آن یچندبعد ده،یچیقدر پ زبان نوع بشر آن
 آن با زبان سر و کار دارد.  ی کم بخش لمده دست ایمغز  یها تمام بخش با یتقر دیبگو

احساستات و موضتولات   « رُز»واژه مثتل   تتک  کیت  انیت ب یباشد که حت ادمانیضمنا  
بتاغ گتل رزی کته    آن،  یکه به شما دادند، بتو  یرُز گل نی: اولکند یم یرا تدال یفراوان
. رهیت و غ 9یصتورت  شهیش نکیخار، ل ی به رنگ رز،یها لب و گونه ،اش را بهتان دادند ولده
خلب مفهوم رُز بتا   یبرا دیاز مغز با یادیکه منایب مختلف و ز دهد یمثال نشان نم نیا ایآ

از خایرات و  ییها است که هاله یمرکز ای زیواژه فقط دستاو نیکنند؟ قطعا  ا یهم همکار
  اند. در ایراف آن در گردشو معانی مختلف  ها یتدال

 یشت یپر شواهد مربوط به زبان یلداشته باشد، و قتیحق یحرف تا حد نیممکن است ا
ای  یافتته  که مغز دارای متدارهای تخصتص  – دهد یکامال  خالف آن را نشان م یدکتر همد

از پتردازش   یا مراحتل جداگانته   ایممکن است که اجزاء  یحت ،در واقع برای زبان است.
از دستگاه  ییها را بخش  ها آن دیاز مغز مربوط باشند، البته ما با یمتفاوت یها به بخش یزبان
که زبتان را بته    میا اند. ما لادت کرده به هم مرتبط شیکه تمام اجزا میریدر نظر بگ یبزرگ
 .ستین شیب یتوهم هیق  نیا یول م،ینیواحد بب کارکردیچشمِ 
 اشتاره  5یور که در فصتل   همان یواحد است، ول یا ما مثل قوه یهم برا یینایب ی قوه
استت. هتر    یتور  نیاست. زبان هم هم یمستقل متک  را ظاه ینواح یبه تعداد یینایب م،یکرد

اند  شده نیقدر در هم لج آن یدارد، که در حالت لاد زیجمله، به زبان ساده، سه جزء متما
را واژه هلغتت(    ها است که آن ای مواد اولیه ز،یچ نیهستند. نخست یکی میکن یکه احسا  م

 . کند یملت دال یخاص دادیرو ایلمل  ء،یکه به ش مینام یم
همتان   ایت ه ی. سوم، ستاختار نحتو  آورد یهمعنا( که هر جمله با خود م امیدوم، خود پ

مربتوط بته نحتو     نینماها و بازگشت است. قتوان  نقش گیریدستور زبان( که شامل به کار
 نیتتر  شود که مهتم  یا دهیچیپ یمراتب ساختار سلسله یکه زبان نوع بشر دارا شود یبالث م
 ظرایف معنایی و قصد و نیت افراد است.  شفاف کردش انتقالکار
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ها هم،  شامپانزه یاست که واقعا  از نعمت زبان برخوردار است. حت یانسان تنها موجود
 انیت را با زبتان اشتاره ب   -«بده وهیم»مثل - یا چگونه جمالت ساده رندیبگ ادی توانند یکه م

  دهیچیپ یشوند و جمالت کیها نزد قدم به زبان انسان کی یحت توانند ینم وجه چیکنند، به ه
 گتر ید ینر استت، ولت   ی شامپانزه نیتر درست است که جو بزرگ: »این جمله مثل ند،یبگو
از آن  کته  نیت نباش، مگتر ا  کند یکه م یینگران کارها نیهم یبرا شود، یو تنبل م ریدارد پ
 «چپ بلند شده است. ی باشد که از دنده ییروزها

 زبتان متا ختاص زبتانِ     یریناپتذ  انیو پا یریپذ بودن انعطاف تینها یب رسد یبه نظر م
 دهیت چنتان در هتم تن   آن یو نحتو  ییها باشد. در زبان روزمره، ساختار معنتا  انسان ی گونه
نوشت که  ایگفت  یا جمله شود یم یاز هم جدا هستند. ول میکن یاند که سخت باور م شده

رند باشد، مثتل مثتال مشتهور نتوآم     و چ یمعن یب یکامال  درست باشد ول یاز نظر دستور
 یبترلکس، حرفت  .« رونتد  یبا خشم به خوا  م رنگ یسبز ب دیلقا» :شنا  زبان یچامسک
یور که  باشد، همان یردستوریکرد که غ انیب یا در قالب جمله یبه خوب توان یرا م یبامعن

  «، سمت چپ کامال  سالم. م م م م مشکل است، م» :نشانمان داد یدکتر همد
زبتان   ی از سه جنبه یکیمختلف مغز هر کدام مخصوص  یها معلوم شد که بخشپس 

 و نحو.  هستند: واژگان، معنا
هر کتدام از   که نیاست که پژوهشگران بر سر آن توافب دارند. ا یتنها موضول نیا لیو
استت. زبتان،    یدیشتد  یها جنبه هستند، موضوع جدل کیها تا چه حد خاصّ  بخش نیا
شتده استت. درستت     انیدانشتگاه  انیتفرقه در م جادیبالث ا ،یگرید عواز هر موض شیب
ها  پژوهش شتری. در هر صورت، در بستیمن زبان ن ی بختانه رشته چرا، البته خوش دانم ینم

شتانس   ن،ی. بنابراشود یزبان مربوط م یبه ساختار نحو شتریبروکا ب ی هیقبول دارند که ناح
از  شتتر یباشد، ب یو فرض رویکه پر از جمالت پ یساخت جمالت یوالن یبرا یدکتر همد

کار را  نینظراتش نداشت و ا انیب یبرا یمشکل چیاو ه همه نی. با استیها ن شانس شامپانزه
 یرفقتا  ایت مثتل تتارزان. ه   داد، ینسبتا  مناسب انجام مت  بیها به هم با ترت با چسباندن واژه

  (.9ایفرنیسواردر کال موج
بروکتا فقتط مخصتوص     ی هیت کته ناح  میاحتمال بده شود یمکه بالث  یلیاز دال یکی

مستتقل لمتل    هیت ناح نیت است که مشاهدات نشتان داده استت ا   نیاست ا یساختار نحو
 یمستقل ی بخشِ قشر مخ مجموله نیداشته باشد. انگار ا یکار ابه معن که نیبدون ا کند، یم

انگار کتامال     ها از آن یع آن است. ب یها شبکه ات داشته باشد که در ذ یدستور نیاز قوان

                                                           
Surfer dudes 9 م. -ساخته شد  2009سوار( فیلم کمدی آمریکایی که در  )رفقای موج 
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شناسان  هم هست که زبان لیدل نیندارند، به هم یهستند و از قرار معلوم کاربرد قراردادی
 نیت و اصال  دوست ندارند به ا کنند یمطرح م یو معن یموضوع استقالل آن را از معناشناس

از  یکت یشتده استت.    جتاد یمغتز ا  یها قسمت گریبخش در اار تکامل د نیفکر کنند که ا
بختش مغتز    نیاست که معتقد است ا یچامسک راه افراط را گرفته نهیزم نیکه در ا یکسان
  !هم تکامل نیافته است یعیانتخا  یب با یحت

 یکت یسمت چتپ در نزد  یجگاهیدر لو  گ شود یمغز که مربوط به معنا م ی هیآن ناح
نتام دارد و   کهیورن هیناح نی(. ا9-3 ریمغز است هتصو ی انهیبزرگ در مافقی  پشت شکاف

کامال  سالم بود.  یدکتر همد ی کهیورن ی هیمعناست. ناح اندنیکه کارش نما رسد یبه نظر م
 شیهتا  در صحبت میتوانست یبه معنا را م هیشب یزیو چ دیفهم یرا م گرانیحرف د یراحت به
 کته یورن ی هیت کته ناح  میشتو  یمت  شیمبتال یکه در صورت- کهیورن یشیپر زبان ی. ولمیابیب
 یشت یپر مقابتل زبتان   ی معنتا نقطته   کیت به  -بروکا سالم باشد ی هیباشد و ناح دهید بیآس

و  بیت ل یب یکند که از نظر دستور دیتول وایش یجمالت یراحت به تواند یم ماریبروکاست: ب
آن توافب  یاست که رسما  رو یزیکم چ دست نیو چرند باشد. ا یمعن یکامال  ب ینقص، ول

  .ستین یقطع هیق  نیا دهد می نشان که دهم یارائه م یعدا  شواهدب یوجود دارد، ول
مربتوط بته    یاصل ینواح ی درباره یمقدمات یها تیواقع نیسده است که ا کیاز  شیب

 یمانتده استت. تخصصت    جتوا   یب یادیز یها هنوز سؤال یشده، ول زبان در مغز شناخته 
کتار  چطتور   هیت در هتر ناح  یلصتب  یزبان تا چه حد است؟ متدارها  یاصل یبودن نواح

تتا   کننتد  یارتباط برقترار مت   گریو چطور با همد اند مستقلتا چه حد  ینواح نیا ؟کنند می
زبان  ایآ گذارند؟ یم ریترا همکنند؟ زبان و تفکر چطور بر  انیب یراحت جمالت معنادار را به

 دهد؟ یفکر کردن به ما قدرت تکلم م ای دهد، یفکر کردن به ما م ییاست که توانا
کته   ایتن  و باالخره م؟یفکر کن یزیبه چ نهموشکافا یدرون یبدون گفتگو میتوان  یم ایآ 
  ما شکل گرفت؟ ی گونه چطور در ذهن اجداد انسان یو چندجزئ دهیچیپ تینها ینظام ب نیا

 یبه انسان دنیما تا رس ی. سفر تکاملکند یاز همه فکر آدم را مشغول م شتریسؤال آخر ب
 ینخست یها آغاز شد که لموزاده ییابتدا یها فقط با غرش و خرخر و ناله تهشرفیکامل و پ

مغتز انستان    ش،یستال پت   950000تتا   75000حدود  که نی. تا اگرید زیما بلد بودند، نه چ
اتفاق افتاد؟ واضح است کته   نیشد. چطور ا یو فکر یزبان ی دهیچیپ یها مهارتصاحب 
بوده باشد، گرچه هنوز هم تصورش ستخت استت    در کار گذاری ی مرحله دیبا جا نیدر ا

هم  یگرید یها چه نقش ای کند، یچطور کار م یدگیچیپ زانیم نیمغز با ا یکه ساختار زبان
وگرنه  ؛مد بوده باشدآکار یحد کم تا دست دیبا گذار ی مرحلهاین . کند یم فایراه ا نیدر ا
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 دهیت برگز دهیت چیپ یزبتان  یقعوا پیدایشتکامل و  یبه سو یامکان نداشت که به لنوان پل
  نقش کند. یفایا ایشود 

خایرنشان کتنم کته    دیپُل است. البته با نیا یستیچ دنیفصل هم فهم نیا یهدف اصل
 یمعنت  دو را هتم  نیت ها ما ا وقت شتری. بستیآن ن «یارتبای»فقط کارکرد « زبان»منظورم از 

را در نظتر   9وِروِت یهتا  مونیبا هم فرق دارند. م یلیخ قتیدر حق که یدرصورت ،میریگ یم
 دارند.  انیشکارچ ی هشدار درباره یها سه نوع روش برا . وروتدیریبگ

  درختت  نیتتر  کیدوان به سمت نزد که دوان دارد یم پلنگ گله را وا ی هشدار درباره
و بتا   ستتند یبا شتان یدو پا یرو ها مونیکه م شود یبالث م یافع ی د. هشدار دربارهفرار کن

لقا  را  ی درباره دارهش یها صدا وروت ینگاه کنند. و وقت شانیپا ریز یها دقت به للف
هتا   بوتته  ریت در ز یو بته دنبتال پناهگتاه    کنند یسرشان نگاه م یبه آسمان باال شنوند، یم
 ایت  کننتد،  یهشدارها مثتل کلمتات لمتل مت     نیگرفت که ا جهینت توان ی. پس مگردند یم

واژگتان   ی رهیت دا نتولی  یاهتم دار  مونیم که نیا و ها هستند واژه نِیکم شکل نخست دست
فقتط در واکتنش    ایاست؟  کینزد یکه پلنگ دانند یواقعا  م ها مونیم ایآ یاست. ول ییابتدا

 ییصتدا  دیشا ا؟ یکنند یدرخت فرار م نیتر کیبه سمت نزد شنوند یکه م یبه نوع هشدار
 ینه مفهوم د،باش« است نیزم یور یخطر» ای «دیباال برو» یواقعا  به معن دهد یکه هشدار م

 .  گذرد یمثل پلنگ که در ذهن انسان م یقدر پرمعن آن
 ریت هتم، مثتل آژ   هتا  مونیم ادی. فرستین یکه ارتباط، صرفا  زبان دهد یمثال نشان م نیا

 یخاصت  یهتا  تیت است که بته موقع  یکل یزنگ خطر ،یسوز آتش ریآژ ای ییبمباران هوا
  .دبه کلمه ندار یاهتشب چیه با یو تقر کند یداللت م

 کتامال  را برشمرد که مختصّ زبان انسان است و  یژگیکم پنج و دست توان یدر واقع، م
   :کند یم زیمتما مینیب یم ها نیدلف ایها  که در وروت یارتبایات گریآن را از انواع د

 یسالگ به سن هشت یا بچه یاست. وقت عیوس اریلغات( ما بس ی رهیتعداد واژگان هدا. 9
از تعتداد واژگتان    شتریکه حدود صد برابر ب یششصد واژه بلد است؛ رقم با یتقر رسد، یم

 دییت بگو دیوروت. البته شتا  یها مونیم یعنیاست که در مقام دوم قرار دارد،  یا زبانِ گونه
  .میدار یبهتر ی ما فقط حافظه دیشا ت؛یفیمرتبط است، نه ک تیّموضوع فقط به کم نیا

ها حروف ربتط   است که فقط انسان تیواقع نیاز تعداد واژگان ماست اتر  آنچه مهم. 5
بته  « تُختس » ایت « شتب »، «سگ»مثل  ی. واژگانشود یم افتیدارند که فقط در بافت زبان 

به جز  یمستقل تیموجود چیحروف ربط ه یول کنند، یاشاره م یواقع یرخدادها ای زهایچ

                                                           
1 vervet monkeys  



   که چگونه ما انسان شدیم ی این گو کاوشی در علوم اعصاب درباره مغز قصه/     212

 

اگتر گولپتوک بوگتا باشتد، پتس      »مثل  یا ملهج که نیبا ا ن،یندارند. بنابرا شان ینقش زبان
معمتول   ی وهیچون ش م،یبر یم یجمله پ یشری تیندارد، ما به ماه یمعن« گادول هم هست

  .میدان یرا م« پس»و « اگر»استفاده از 
 اءیبه اش یعنیزمانِ حال به کار ببرند،  ی واژگان را خارج از محدوده توانند یها م آدم. 4
اصتال    ایت وجتود دارنتد و    نتده یآ ایفقط در گذشته  ای شوند ینم دهیدکه اکنون  یعیوقا ای

گترفتم کته    میو تصتم  دمیدرخت د یرو یبیس روزید»هستند اشاره کنند:  یفرض یتیواقع
از  کتدام  چیرا در هت  یزبان یها یدگیچینوع پ نیا« باشد. دهیاگر رس بتهال نم،یفردا آن را بچ

کته زبتان اشتاره را     ییها مونی. هالبته، مافتی توان ینم واناتیح ی شکال ارتبایات بالقوهاَ
که وجود ندارد استفاده کننتد.   یئیداللت به ش یزبان اشاره برا نیاز ا توانند یم آموزند، یم

  .(دهند یرا با زبان اشاره نشان م« موز» ی واژه د،شان ش گرسنه یمثال  وقت
به کار ببرند،  هیاستعاره و تشب انندتو یها هستند که م فقط انسان م،یدان یکه م ییتا جا. 3

تفکر و زبتان کتامال  مشتخص     انیمرز م رایز م،یبا ابهام روبرو هست یکم جا نیگرچه، در ا
تا او را  دهد ینشان م یبیرا به رق اش یاندام تناسل یمذکر ی الجثه میلظ مونیم ی. وقتستین

 یهتا بترا   ..دن استت کته آدم  گتا.  ی به استعاره هیکارش شب نیا ایخود بردارد، آ هاز سر را
محتدود   ی استفاده نیباشد، ا یور نیاگر هم ا یشک دارم. ول برند؟ یبه هم به کار م نیتوه

تاگور از  فیمثال  توص رسد، یما هم نم یشعرها ایبا کلمات  یباز یرد پاها به گَ از استعاره
 یباز هم پتا  جا نیا در.« زدیر یزمان فروم ی که از گونه یقطره اشک: »دیگو یمحل که م تاج

   .دیآ یم انیزبان و تفکر به م نیب زیمرز اسرارآم
شناستان   زبتان  شتری. بشود یم افتیها  فقط در زبان انسان ریپذ فاانعط یِنحوِ بازگشت. 5
 وانتات یها و ح انسان یزبان ارتبای تیفیتا نشان دهند که ک کنند یرا مطرح م یژگیو نیهم

دارد و  یشتتر یهتا قوالتد ب   باشد که زبان انسان نیللتش ا دیشا کند، یچقدر با هم فرق م
  تر زبان. مبهم یها به آن بخش پرداخت تا جنبه توان یم تر بیدق نیبنابرا
اول را  یتتا  پنج مورد، چهتار  نی. از ااستخاص انسان  یزبان تا حد ی پنج جنبه نیا

شتنا  ابتداع کترد.     زبان 9کرتونیک بکه درِ یا واژه نامند، یم  زَبان شیمعموال  در مجموع پ
العتاده   فتوق  یظهتور و تکامتل نظتام    یرا برا طیشرا زبان شیپ د،ید مییور که خواه همان
  .مینام یم یواقع که ما کلّ آن نظام را زبان کند یفراهم م یارتبای یاه از بخش دهیچیپ

لتت   ها و البته جما توجه نابغه شهیمربوط به مغز هم یها پژوهش ی نهیدو موضوع در زم
تکامل زبان.  یچگونگ یگریاست و د یآگاه یکیرا به خود جلب کرده است.  لقل نیریش

                                                           
1 Derek Bickerton  
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شد کته   شنهادینوزدهم پ ی زبان در سده ی شهیر ی مسخره و چرند درباره یها هیقدر نظر آن
ممنتوع   پرداختند، یموضوع م نیرا که به ا ییها رسما  تمام مقاله سیپار یشناس انجمن زبان
 یِانیت م یهتا  بود که با توجه به کمبود زبان نیانجمن، ا نیکار، بنا به الالم ا نیا لیکرد. دل

 است.  یپروژه محکوم به نابود نیکلّ ا ،یباستان یها زبان ایروند تکامل 
 یِذاتت  یها یدگیچیقدر جذ  پ آن زمان، آن سانشنا است که زبان ادیضمنا  احتمالش ز

زبان اصال  از کجا شروع  نیا که نیدر با  ا یونوع کنجکا چیزبان شده بودند که ه نیقوان
للم جوا   ی درباره وقت چیه یمنف یها ییگو شیو پ تیسانسور، ممنول ینداشتند. ول شده

  نداده است.
 ی لمتده  شیمعتقدنتد کته گترا    -از جمله ختودم - یشناخت انشناس از لصب یتعداد

 شتتر یزبتان بتوده استت. ب    یستاختار  یها از حد نسبت به جنبه شیب دیشناسان به ترک زبان
بختش   مستقل و یادیذهن تا حدّ ز یِکه نظام دستور تیواقع نیشناسان، با اشاره به ا زبان

 یِشتناخت  ینتدها یها بتا فرا  بخش نیکه چگونه ا روند یموضوع یفره م نی، از ابخش است
 . کنند یارتباط برقرار م گرید

دستورزبان مغتز   یمدارها یکه مبنا لالقمندند ینیفقط به قوان ندیگو یخودشان م  ها آن
توجته  محتدود    نیت ندارند. ا یکار کند یم ارمدارها چگونه ک نیخود ا که نیهستند و به ا
 گتر یکار بتا د  و ساز نیارتباط ا یچگونگ ی پژوهش درباره یبرا زهیرفتن انگ نیبالث از ب

آن را جتزو   اصتال   یشناستان ستنت   هکته زبتان   یمثل معناشناس شود، یم یذهن یها ییتوانا
بته تکامتل    ربتوط ستؤاالت م  دنیمانع از پرست  زی!( و نآورند یزبان به حسا  نم یها جنبه
کته از قبتل    افتته یتکامل  یا یمغز یچگونه از ساختارها سمیمکان نیا که نیمثال  ا شود، یم

  وجود داشته است.
بتل درک  قا یندارد، ول نیتحس یزبان جا یِشناسان نسبت به مسائل تکامل زبان اطیاحت

 کننتد،  یحد هماهنگ با هتم کتار مت    نیکه تا ا ریدرگ یها همه بخش نیاست. با توجه به ا
 ی کورکورانته  نتد یکه زبان چگونه با فرا میتصور کن یحت ای میسخت است که بفهم یلیخ

رشد   و روبه یجیتدر شیافزا «یعیانتخا  یب». همنظورم از است افتهیتکامل  یعیانتخا  یب
 یرا بته نستل بعتد    شیها موجود زنده در انتقال ژن ییاست که توانا یفاقات یها یدگرگون
واحد، ماننتد گتردن دراز زرافته،     یژگیو کیکه  ستی.( تصورش سخت ندهد یم شیافزا

کته   یا باشتد. اجتداد زرافته    طیبا شرا یند نسبتا  ساده در جهت سازگاریفرا نیمحصول ا
شتان  شده بودنتد و قدّ  یبلندتر یها نبود که صاحب گرد افتهیجهش  یدر جهت شانیها ژن

 نیداشتند که همت  یشتریب مثل دیو تول شد یم تر یلمرشان یوالن د،یرس یبه برگ درختان م
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یول گردن زرافه  جهینت و در ابدی شیافزا یدبع یها سودمند در نسل یها ژن نیبالث شد ا
  کم بلند و بلندتر شود. کم

پشت است،  دهیفا یب یگریکدام بدون دکه هر  ،یژگیو نیچطور ممکن است چند یول
توستط   یشناست  ستت یدر ز دهیتن و درهم دهیچیپ یها ستمیاز س یلیخ ابند؟یسر هم تکامل 

تکامل هستند پس زده شد و استداللشتان   ی هینظر ی که به اصطالح به دنبال تخطئه یکسان
 ی هیت ر نظرد روف شتده دفتاع کننتد.   هوشمند مع یکه به یراح یا هیاز نظراین بود که هم 
 یالهت  ی مداخله بیفقط از یر یزندگ یها یدگیچیاست که پ نیهوشمند التقاد بر ا ییراح
تکامل  یعیانتخا  یب بیداران از یر . مثال  چگونه چشم مهرهدهد یدست پروردگار رخ م ای
بتدون   یکت یهتر   نیالزم استت، بنتابرا   یینایب یهردو برا هیشبکو  یوجود لدس ابد؟ی یم
 ل،یت دل نینتدارد و بته همت    ییجا ینیب شیپ یعی. البته در انتخا  یبدیآ ینم به کار یگرید

  خلب شود. یگرید یساز آماده یاز آن دو ابتدا برا یکیامکان ندارد 
در  یادیت اشاره کترده استت، موجتودات ز    نزیداوک چاردییور که ر خوشبختانه، همان

کته   میدانت  یت. اکنون ماس یدگیچیوجود دارند که چشمانشان در مراحل مختلف پ عتییب
 یعنت ی-نور  به  تیحساس کارِ و ساز نیتر تکامل وجود دارد که از ساده یبرا یمنطق یبیترت
تتا بته ل تو     شتود  یآغاز م -یپوست خارج ینور بر رو به حسا  یها از سلول یا هیال
   .میبر یبرسد که امروز ما از وجودش بهره م یا العاده خارق یینایب

آن  یانیمراحل م ی درباره ینظر چیه که نیا ی لالوه است، به دهیچیپ قدر نیزبان هم هم
مخلوقتات   ایت  یزبتان باستتان   چیانتد هت   گفتته  یشناسان فرانسو یور که زبان . همانمیندار
موضتوع   نیت . البته امیکن بیتحق شانیبر رو میدر ایرافمان وجود ندارد که بتوان یانسان مهین

 یاصل ی هیچهار نظر ،یانتقال نشده است. به یور کل ی حلهمر ی درباره ها ینز مانع از گمانه
هستت از   اتیت نظر نیا ی که درباره ییها یآشفتگ یموضوع وجود دارد. برخ نیا ی درباره

 دیت زبان را با ایکه آ ردیگ ینشئت م« زبان»از  یواضح فیتعر ی ارائه یبرا  شان ییلدم توانا
آن را که معناست در نظر گرفتت؟ متن آن    تر عیوس یمعنا ایفقط محدود به نحو دانست و 

  .رمیگ یرا در نظر م تر عیوس یمعنا
ارائته داد. او هتم بته یتور      ن،یت دارو ی دوره ، هتم 9را آلفرد راسل واال  هینظر نیاول

قائتل   شیبترا  دیت را که با یرا کشف کرده بود هگرچه ارزش یعیجداگانه اصل انتخا  یب
بود که  نیهل ولز بوده است نه انگلستان.( نظر واال  اکه ا لیدل نیاحتماال  به ا شوند، ینم

 یولت  کنتد،  یپولک به مو صدق مت  ایباله به پا  لیتبد یبرا یعییبدرست است که انتخا  

                                                           
1 Alfred Russel Wallace 



 215  \فصل ششم: قدرت شر و ور: تکامل زبان    

 

 وهیشت  نیت از آن است که به ا تر دهیچیحرف را زد، چون زبان پ نیا توان یزبان نم ی درباره
زبان را خدا در ذهن ما گذاشته است.  موضوع ساده بود: نیا یشود. راه حل او برا داریپد
آن را  میتتوان  یهرحال، ما دانشتمندان نمت   ؛ بهباشدن هم دیدرست باشد، شا دیشا هینظر نیا

 شویم.   از آن رد می نیبنابرا م،یکن شیآزما
مطرح کترد. او هتم مثتل     ن،ینو یشناس پدر للم زبان ،9یرا نوآم چامسک هینظر نیدوم

 یعت یکته انتختا  یب   ردیبپتذ  توانستت  ینم شده بود. او همزبان  یدگیچیواال  مبهوت پ
  تکامل زبان باشد. یچگونگ یبرا یدرست حیتوض

 کته  یمعن نیاست؛ به ا 5ییداینوپ اصل ی هیمنشر زبان بر پا ی درباره یچامسک ی هینظر
کته   یآن است. مثال ختوب  یها تک بخش از مجموع تک -تر عیوس گاهی و-تر  زبان بزرگ

گتاز   بیت کته از ترک  یخوراک دیسف یبلورهایعنی  ،نمک است دیتول زنند یمورد م نیدر ا
 کدام چی. هدیآ یبه وجود م میتندش با فلز روشن و براقِ سد وبد  یبا آن بو یکلر سبز سمّ

بته نمتک    لیبا هم تبد بیدر ترک یبه نمک ندارند، ول یشباهت نیتر لناصر کوچک نیاز ا
 ستت، ین ینت یب شیکه اصال  هم قابتل پت   ،یا دهیچیپ و دیجد یژگیو نی. پس اگر چنشوند یم
 900از جمتع شتدن    دانتد  یخدا م د،یایبدو لنصر به وجود  نیب ی از تعامل ساده تواند یم
کته   یدیت جمجمه چته ختواص جد   ی مثل حفره یکوچک یدر ف ا یسلول لصب اردیلیم

   خواص باشد. نیاز هم یکیزبان هم  دیحاصل نشود. شا
 یهتم پترت باشتد. ولت     یلیخ یچامسک ی هینظر کنم یرانم فکر نمهمکا ی من به اندازه

از  یادیت مغز، کتار ز  ی درباره مان یدانش کنون زانیاگر درست هم باشد، با توجه به م یحت
از  یاستم  ی. در ضمن، گرچته چامستک  میآن ندار شیآزما یبرا یو راه دیآ یدستمان برنم

حرفش  میگو یواال  است. نم ی هینظربه  هیشب یخطرناک رزبه ی اش هینظر آورد، یخدا نم
 دیراحت بگو یلیهدر واقع( خ یکه کس دیآ یکار هم خوشم نم نیاز ا ینادرست است، ول

بتود. متن    یللمت  لیبه دنبال دل توان ینم یلیرخ داده، پس خ انیم نیدر ا یا چون معجزه
کامل بدن و شده از ت شناخته ولاسا  اص که بر ابمیب یتر متقالدکننده حیدوست دارم توض

  مغز باشد. لملکرد
 ی هیت از یرفداران معتروف نظر  یکی، 4گولد یاستفن جِ دیکه دانشمند فق سوم ی هینظر

 ستاز و کتار   کیت شناسان، زبان  زبان شتریبر خالف نظر ب ،دیگو یتکامل، ارائه داده است م
 اش یآن کارکرد کنون و هدف از تکاملِ ستین یمغز مجزایهای  بخش ی هیبر پا یتخصص

                                                           
1 Noam Chomsky 

2 principle of emergence  

3 Stephen Jay Gould  
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ستاز و  از  یکتارکرد خاصت   ی دهنده . بلکه برلکس، نشاناستارتباط نبوده  یبرقرار یعنی
استا    بتود. بتر   افتهیتکامل  به نام تفکر یگریهدف د یبرا تر شیاست که پ تر یکل کاری
 ییاز بازنمتا  یتتر  دهیچیپ ی وهیدارد که به پدرانمان ش یدر نظام شهیگولد، زبان ر ی هینظر
 یبترا  یروشت  نیت ا د،یت د میخواه 1 لیور که در فص است و همان داده یجهان را م یِذهن

 دایپ یگرینظام هدف د نیبعدها ا یبوده است. ول ییبازنما نیا بیخودشان از یر ییبازنما
 دگاه،یت د نیت اسا  ا ارتباط شد. پس بر یبرقرار یبرا یا لهیو وس افتیگسترش  ایکرد و 
 یبوده که در اصتل بترا   یکار و زسا یعنیست، بوده ا 9کارکرد رییتغ تیخاص یتفکر دارا

زبان( را  جا نیهدر ا یکامال  متفاوت زیبعد امکان تکامل چ یول افته،یتکامل  یکارکرد خاص
  فراهم کرده است.

تکامتل  معمول  یعیانتخا  یب بیاز یر دیکارکرد با رییتغکه خود  دیدر نظر داشته باش
. شتود  یمت  ندیناخوشتا  یها و نزاع شتریب یردرگمامر بالث س نیباشد. قبول نداشتن ا افتهی

را  یعت ییب  انتختا  یکتارکرد جتا   رییت تغگولد التقاد دارند، اصتلِ   یور که منتقدانِ همان
کتاربردش را بستط    ی و دامنته و محتدوده   کند یآن را کامل م قتیبلکه در حق رد،یگ ینم
 یبترا  یستازگار  یولپولک خزندگان است کته نت   ی افتهی . مثال  پَر در اصل تکاملدهد یم

 یعنت یه یگتر یکتارکرد د  یبعتد دارا  یمحافظت از بدن است همثل مو در پستانداران(، ول
شتد تتا بتواننتد     یاستتخوان  و سته  ییچندلوال تکامل یی خزندگان نییپرواز( شد. فک پا

کردنتد و   دایت پ یگتر یسه استخوان کارکرد د نیتا از ا دو یبزرگ را ببلعند، ول یشکارها
دو  یریت گ هتا بته شتکل    استتخوان  نیت مناسب ا یریبه کار رفتند. جاگ ییشنوابهبود  یبرا

 چیکمک کرده است. به ذهن ه یانیصدا در داخل گوش م ی کننده تیتقو کوچک استخوان 
 ی دهنتده  نشتان  نیت و ا ابتد یب یا راه حل هوشتمندانه  نیکه چن کند یخطور هم نم یمهندس
ختدا  »گفتت:   ییدر جا 5کیکر سیرانسیور که ف تکامل است. ههمان ییلب فرصت تیماه

 رییت مربتوط بته تغ   اتیت نظر ی ربتاره فصتل د  نیت ا یدر انتهتا «( هَک ر است، نته مهنتد .  
  صحبت خواهم کرد. شتریگوش ب یها فک به استخوان یها استخوان
 انگشتتان . است پذیر انعطاف انگشتان تکامل تر کلی هدفی با سازگاری از دیگر ای نمونه
  ها آن ها انسان ولی بود، یافته تکامل درخت از رفتن باال برای اصل در ما زیِ درخت پدران
ستاز و   انگشتت  فرهنتگ،  نیروی لطف به امروزه،. کردند سازگار ابزار از استفاده برای را

 اشتاره  ستلطنتی،  لصای داشتن نگه گهواره، دادن تا  برای که کلی هدفی با است کاری

                                                           
1 exaptation  

2 Francis Crick  
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 پردازانِ نظریه آماتورترین حتی- کس هیچ ولی. رود می کار به الداد شمردن حتی یا کردن،
 اشتاره  انگشتت  تکامتلِ  از هدف گوید هم نمی -تکاملی شناسان روان یا سازگاری به معتقد
  .است بوده شمردن یا کردن

: استت  واضح هم دلیلش یافت، تکامل تفکر ابتدا است معتقد ترتیب همین به هم گولد
 بتا  متن . کرد فراهم زبان تکامل برای را شرایط بعد که ن،جها با ارتباط در آن مفید کاربرد
 نیافتته  تکامل ارتباط برقراری منظور به فقط اصل در زبان که موافقم گولد ی نظریه کلیات
 بتود  آن جتانبی  محصتول  زبتان  بعتد  و آمتد  تفکتر  ابتتدا  که هم را نظریه این ولی. است
 کته  «نوپیتدایی » معنتای  بته  فقط نه است، آن های جنبه ی همه زبان از منظورمه پسندم نمی

 جتای  به که است این آید نمی خوشم نظریه این از که دالیلی از یکی(. گوید می چامسکی
 و تفکتر  ی دربتاره  ما ایاللات که جایی آن از. کند می موکول بعد به را آن فقط مسئله حل
 تکامتل  تفکر از زبان که موضوع این گفتنِ است، کمتر هم زبان از حتی آن تکامل ی شیوه
 در بختواهیم  اگتر  ام، گفتته  بارها این از پیش که یور همان. کند نمی حل را ای مسئله یافت
  .رسید نخواهیم جایی به دهیم، توضیح دیگری معمایی با را معمایی للم

 شتنا   زبتان  ،9پینکر استیون -است گولد ی نظریه مخالف کامال  که- را چهارم ی نظریه
 مثتل  و استت  غریتزی  زبان که کرد الالم او. کرد مطرح هاروارد اهدانشگ استاد و برجسته
 زبتان  کته  نیست این اصال  منظورش البته. است بوده انسان همراه خمیازه و لطسه و سرفه
 ایتن  و دارد خاصتی  بسیار ذهنی ساز و کار گوید می بلکه است، غرایز دیگر سادگیبه  هم

 یافته تکامل یبیعی انتخا  متعارف کار ساز و یریب از که است بشر نوع خاصّ سازگاری
 . است بوده ارتباط هدفش قطعا  و

 تخصصتی  کتامال   ابزاری زبان که است موافب چامسکی سابقش استاد با پینکر بنابراین
 مهتم  را کارکرد تغییر نقش که گولد دیدگاه با ولی ،(است درست هم من نظر به کهه است
 کلی قدر آن حال درلین ولی است، ارزشمند پینکر دیدگاه من نظر به. است مخالف داند می
 استت  ایتن  مثل. است ناقص بلکه نیست، غلط واقع در. باشد کاربردی تواند نمی که است
 استت،  درست قطعا  که باشد، ترمودینامیک قانون اولین ی پایه بر باید غذا ه م بگوییم که
 . کند می صدق هم زمین روی های نظام ی همه برای موضوع این ولی

 در. دهتد  نمتی  ما به غذا ه م کار و ساز جزئیات ی درباره زیادی ایاللات نظریه این
 دلمتان  ،(زبتانی  «ابزار» چه باشد، گوش چهه پیچیده شناختی زیست نظام هر تکامل بررسی
 دقیقا  که این مثال  است، بوده یبیعی انتخا  محصول فقط که بدانیم این از بیشتر خواهد می

                                                           
1 Steven Pinker  
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 گردن ی ساده ی مسئله مثل موضوع این. رسید پیچیدگی از سطح این به و دش شروع چطور
 بترای  هتا  ژن چطور که بداند بخواهد کسی است ممکن هم، جا آن در گرچهه نیست زرافه
 روبترو  تتر  پیچیده های سازگاری با وقتی بلکه ،(اند شده انتخا  گردن های مهره شدن دراز
   .شود می شروع داستان اصلی بخش تازه شویم، می

 تتای  دو نظریته،  چهار این بین از. زبان ی درباره متفاوت ی نظریه چهار هم این خو ،
 قابتل  که جهت این از بلکه اند، نادرست مطمئنیم که دلیل این به نه اندازیم، می دور را اول

 یتا  گولتد : است درست کدام ،مانده است باقی که دوتایی این بین از حاال. نیستند آزمایش
 وجتود  حقیقتت  از یردّ دو هتر  در اگرچه کدامشان، هیچ بگویم خواهد می دلم من ر؟پینک
 درستت  دو هتر  کته  بگویید توانید می هستید، پینکرو  گولد انیرفدار از اگر بنابراینه دارد
  (.اند نداده بسط را حرفشان ولی گویند، می

 هتای  ویژگتی  یبع  که کنم پیشنهاد زبان تکامل برای را متفاوتی چارچو  خواهم می
 ی نظریته » را اسمش. بگذارد فراتر هم  ها آن از را پا حال درلین ولی بگیرد، بر در را دو هر
 راهنمتای  تنهتا  نته  نظریته  این دید، خواهیم که یور همان. گذارم می« 9خودکار آمیزی حس

 بشتریت  فرد منحصربه های ویژگی از ای دسته بلکه است، زبان ی ریشه درک در ارزشمندی
 و زبتان  که بگویم خواهم می در اصل من. کند می روشن نیز را انتزاع و استعاری تفکر مثل

 ترکیبتات  کته  انتد  شتده  ایجتاد  کتارکرد  یریب تغییر از انتزالی تفکر های جنبه از بسیاری
 حترف  این که باشید داشته توجه. است آورده ارمغان به را بدیعی های حلراه  آن تصادفی

 همچنین کند؛ می فرق گرفته نشئت تفکر، مثل تر، کلی کاری و ساز از زبان بگوییم که این با
 برقراری برای منحصرا  و خاص کاری و ساز را زبان که است متفاوت هم پینکر ی نظریه با

  .داند می ارتباط
 برابتر  در یبیعتت  مقایسه موضوعِ گرفتن نظر در بدون زبان تکامل ی درباره بحثی هیچ
 از کتودکی  در حتد  چه تا و هستند ذاتی حد چه تا زبانی قوانین. دبو نخواهد کامل تربیت
 بین جدالِ که درگرفته تندی های بحث زبان تکامل ی درباره شوند؟ می گرفته پیرامون دنیای
از آنجایی کته اخیترا  در چنتدین    . است بوده شدیدترینشان از یکی تربیت برابر در یبیعت

 همته  کتنم.  می ی مختصری به آن اشاره جا این درکتا  به این موضوع پرداخته شده است، 
 بیتان  جور یک زبانی هر در چیزی هر. اند نشده تعبیه ما ذهن در قبل از واژگان که دانیم می
 تایلندی در «کوتا» هندی در «شیان» فرانسه در «داگ» انگلیسی زبان در سگ مثال  شود، می
 . ندارند هم به شباهتی ترین کوچک ها واژه این شود؛ می خوانده «نای» تامیلی در و «ماآ»
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 مختلف دیدگاه سه برلکس،. ندارد وجود نظری توافب چنین زبان قوانین ی درباره ولی
  .است بهترین کند می ادلا کدام هر که هست
 فقتط . اند شده تعبیه ذهن در کامل یور به خود خودی به قوانین دیدگاه، نخستین بر بنا
 دیتدگاه . شود روشن آن ماشین تا گیریم قرار ترها بزرگ وگوی گفت معرض در است کافی
. شتود  متی  استتخراج  آماری صورت به و شنیدن یریب از زبانی قوانین که دارد اذلان دوم
 از که اند گرفته یاد مصنولی لصبیِ های شبکه گوید می خود ی گفته اابات برای دیدگاه این
  .کنند استخراج را نحوی قوانین و یبند یبقه را واژگان زبان با منفعالنه تما  یریب

 ایتن  ولتی  اند، دریافته را زبان فراگیری از هایی جنبه یقینا  الگو دو این که است درست
 شتان  جمجمته  در هتم  سوستمار  و ختانگی  ی گربه و میمون باشد هرچه. نیست ماجرا کلِ
. گیرند نمی دیا زبان شوند، بزرگ هم ها آدم ی خانه در اگر حتی ولی دارند، لصبی ی شبکه

 میمتون  همتان  همچنتان  باشتند،  یافتته  پترورش  هم کمبریج یا 5ایتون در که 9بونوبوهایی
  .باقی خواهند ماند بسته زبان

 معترض  در فرد است الزم ولی است، ذاتی قوانین فراگیری توانایی سوم، ی نظریه یبب
یا  «زبان فراگیری ابزار» بیری از توانایی این. موجود را فرا بگیرد قوانین تا بگیرد قرار زبان

LAD فقتط  ابتزار  ایتن  و نیستت  بترایش  دقیقی تعریف هنوز که است شده الطا انسان به 
  .ندارد ابزاری چنین ها میمون. است انسان مختص
 بتا  دیگتر،  دیتدگاه  دو بته  نستبت  یکی، این چون هستم، سوم دیدگاه این یرفدار من

 تکمیتل  و ترییتد  را موضتوع  ایتن  هم واقعیت دو و است سازگارتر من تکاملی چارچو 
 انسان فرزند مثل اگر حتی بیاموزند، را واقعی زبان توانند نمی ها میمون که این اول. کنند می
 گیرند می یاد که چیزی نهایت  بیاموزند، ها آن به را اشاره زبان هر روز و شود رفتار ها آن با
 زبتان  ولتی  دهتد؛   نشتان  را تشلالمت  خواهند می لحظه همان که چیزی برای که است این
 را( واژگتان  ی پیچیده و جدید ترکیبات اختیاری ایجاد توانایی یعنیه زایایی  ها آن ی اشاره
 .نیست زبانی بازگشت خاصیت نماها و نقش حاوی و ندارد

 را انستان  ی بچته  آمتوزی  زبتان  جلوی بتوانیم است غیرممکن تقریبا  شامپانزه، برخالف
 و کنند کار هم با ناچارند متفاوت زبانی ی زمینه با افراد که جهان یبمنا برخی در. بگیریم
 کته  زبتانی  ستازند،  متی  ساده زبان شبه یک ساالن بزرگ و کودکان باشند، داشته ستد و داد
 4پیجتین  آن بته  کته  دارد نتاچیزی  پتذیری  انعطتاف  و ابتتدایی  نحو محدود، واژگان تعداد
 .  گویند می
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 . م- روزیِ پسرانه در انگلستان های شبانه ترین دبیرستان قیمت کی از گرانی 2
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 9کریتول  به را آن اختیار بی کنند، می رشد پیجین معرض در که کودکانی اول نسل ولی
هتای   و تفاوت پذیری انعطافلیار با دستور زبان درست و  تمام یعنی زبانی کنند، می تبدیل

 هتا  کریتول  که واقعیت این. نوشت هم ترانه و شعر و رمان آن با توان میظریف معنایی که 
 .  LAD حتمی وجود بر است شاهدی آیند می وجود به ها زبان نیم از بار یک چندوقت هر

 بتا  اغلتب  پستند  لامته  مطبولات مترسفانه ولی هستند مشکلی البته و مهم موارد ها این
 اصتل  در زبان آیا که این مثل سؤاالتی کنند، می ساده حد از بیش را  ها آن سؤاالتی پرسیدن
 اصتلی  نقش یا کند می تعیین افراد ژن فقط را هوشی ضریب آیا یا اکتسابی؟ یا است ذاتی
 آن برونتد،  پتیش  هم با موازی صورت به فرایند دو وقتی است؟ محیطی شرایط ی لهده بر
  کرد، محاسبه را آن بتوان که ای شیوه به هم

 کته  ستودی  از میتزان  چته : بپرسیم توانیم می مثال . بود خواهد معنادار هایی سؤال چنین
 و پیچیتده  روابتط  اگتر  ولتی  فتروش؟  زا میتزان  چه و بود گذاری سرمایه از شد لایدمان
 چته  و هوشتی  ضتریب  چته  باشد، زبان چه ذهنی، های ویژگی تمام مثل- باشند غیرخطی
 چته  هتا  این: پرسید باید بلکه دارد؟ بیشتری سهم کدام که باشد این نباید مسئله -خالقیت
 اءمنشت  ی دربتاره  پرسش شود؟ می نهایی محصول خلب به منجر که دارند هم با اندرکنشی
 از نمتک  شتوریِ  اصل آیا بپرسیم نمک ی درباره که است احمقانه قدر همان زبان اکتسابی
   .سدیم از یا آید می کلر

 کرده ارائه ای کننده قانع تشبیه خطا این دادن نشان برای مداوار، پیتر فقید، شنا  زیست
 ژنی وجود لدلی به که( PKUه 5کتونوری فنیل نام به دارد وجود موروای اختالل یک. است

 ی آمینته  استید  ستاز  و ستوخت  در اختتالل  بالتث  ژن ایتن . دهد می رخ و نادر غیرلادی
 شتدت  بته  شود، می انباشته کودک مغز در آمینه اسید این وقتی. شود می بدن در آاللین فنیل
 فقط دهیم، تشخیص موقع به و زود را بیماری اگر. است ساده درمانش. شود می مانده لقب
 بتا  تتا  کنتیم  حتذف  کودک غذایی رژیم از هستند 4آالنین فنیل حاوی که را غذاهایی باید

  .کند رشد لادی کامال  هوشی ضریب
 ژن ایتن  که دارد وجود ای سیاره کنید فرض. بگیرید نظر در را مرزی وضعیت دو حاال

 الینفتک  جتزء  و هستت  جتا  همه آ ، و اکسیژن مثل آالنین، فنیل و است غیرلادی آن در
 هوشی ضریب تنوع نتیجه در و PKU ژن از ناشی ماندگی لقب سیاره، این در. است حیات
 دلیتل  بته  ماندگی لقب گفت توان می جا این در. بود خواهد PKU ژن به مربوط تماما  افراد
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 نظتر  در را دیگتری  ی سیاره حاال. است موروای هوشی ضریب یا ی است وژنتیک اختاللی
 نتدرت  بته  آالنتین  فنیتل  ولی دارند، PKU ژن مهه: است برلکس آن در شرایط که بگیرید
 از کته  استت  محیطتی  زیست اختاللی PKU که گفت توان می سیاره این در. شود می یافت
 در اختتالف  بیشترین بالث پیرامون محیط و آید می وجود به آالنین فنیل نام به یسمّ یریب
پیچیتده   متغیتر  دو بین ارتباط وقتی که دهد می نشان مثال این. شود می افراد هوشی ضریب
 ایتن  اگتر  و کنتیم  مشخص جداگانه را هرکدام سهم درصد بخواهیم اگر معناست بی ،است

 و پیچیتده  چیتزی  برای کند، صدق محیطی متغیر یک با ژن یک ی رابطه برای فقط موضوع
 محتیط  بتا  فقتط  نه ها ژن چون ،به خرج داد بیشتری دقت باید بشری هوشِ مثل چندلاملی

  .ندا ارتباط در نیز دیگریک با بلکه
 ،9یِنتزِن  آرتتور  مثتل ه هوشی ضریب قرص پا و پر یرفداران که جاست این ماجرا ینز
 ضتریب  ختود   بتودن  متوروای  از 3(متوری  چارلز و ،4استاین هرن ریچارد ،5شاکلی ویلیام
 هتم  3«کوچک جی» یا و 5«لمومی هوش» آن به ها وقت بع ی کهه کنند می استفاده هوشی
 ایتن  مثل حرف این. است سنجشی قابل و واحد ویژگی هوش که دهند نشان تا( گویند می
 ی مؤلفته  دارای لمتر  یتول  چون ،است واحد مفهوم یک لمومی سالمت بگوییم که است

 ! شود می بیان خاص لدد یک با که سن نام به است بارزی موروای
 یکپارچته  زیچیت  «لمومی سالمت» بگوید که کنید نمی پیدا را پزشکی دانشجوی هیچ
 پزشتک  باشتد  داشتته  اجازه یا و بیاورد دوام پزشکی ی دانشکده در بتواند وقت آن و است
 و شناستی  روان در کارهتا  تمتام  کته  ایتن  شتگفت  ولتی  هست؛ هم درست البته که- شود
 واحتد  و ستنجش  قابل لمومیِ هوش به نامعقول التقاد اسا  بر دقیقا  سیاسی های جنبش
 متدتی  از پتس  کته  بتوده  صدایی و سر حد در فقط ها جنبش نای سهم. است گرفته شکل

  .است شده خاموش
: گیترم  متی  را یترف  کتدام  جانب من که بدانید باید دیگر االن زبان؛ بحث به برگردیم

 ی درباره واقعا  فصل این بنابراین. قرار دارم دو این بین که جایی بگویم افتخار با. کدام هیچ
 ایتن  ی درباره بلکه -ام کرده اشاره آن به لفافه در قبال  چهگر- نیست زبان تکامل چگونگی
 شتکل  چگونته  سترلت،  ایتن  بته  هم آن زبان، فراگیری توانایی یا زبانی مهارت که است

                                                           
1 Arthur Jensen  

2 William Shockley  

3 Richard Herrnstein  

4 Charles Murray  

5 general intelligence  

6 little g  



   که چگونه ما انسان شدیم ی این گو کاوشی در علوم اعصاب درباره مغز قصه/     202

 

 ستؤاالتی . انتد  شده انتخا  تکامل فرایند یی که است هایی ژن دست مهارت این. گیرد می
 چگونته  و انتد  شده انتخا  ها ژن این اچر: قرارند این از پرسیم می فصل این ی ادامه در که
  است؟ 9بندی به صورت بخش آیا است؟ یافته تکامل پیچیدگی همه این با مهارت این

 که را خُرخُرمان و زوزه توانستیم چطور ما و است؟ شده شروع چگونه داستان این کلِّ
 آستمانیِ  ایهت  غتزل  بته  تکاملی انتقال یک یی بودیم برده ارث به میمونمان شبه  پدران از

 کنیم؟  تبدیل شکسپیر
 تتا  دهتد  نمی ما به سرنخی آزمایش این آیا یادتان هست؟ کی کی-بوبا ی ساده آزمایشِ

 در آفریقا در مرغزاری در مان انسانی پدرانِ از گروهی میان در ها واژه اولین چگونه بفهمیم
 مختلتف  هتای  نزبتا  در که جایی آن از آمد؟ وجود به قبل سال هزار دویست یا صد حدود
 واژه انتختا   کته  رستد  می ذهن به فکر این شود، می ایالق چیز یک به متفاوتی های واژه
 شتده  پذیرفته دیدگاه موضوع این واقع در. است بوده تصادفی کامال  مختلف چیزهای برای
 مان  گونه انسان پدران اولین از گروهی شبی از کجا بدانیم، شاید. است شناسان زبان میان در
  :نشسته بودند و گفته بودند شان قبیله آتش ورد

 خوبته، . ده-رَن-پَ: همه با هم بگوییم حاال. به این بگوییم پرنده همگی بیایید خو ،»
  .«ده-رَن-پَ کنیم، تکرار دوباره
 نشتده،  ستاخته  شکل این به واژه اولین اگر ولی. است محض مزخرف  داستان این البته
 استت  خودمتان  کیِ کی-بوبا آزمایش در سؤال این پاسخ است؟ آمده وجود به چطور پس
 و اشتیاء  شتکل  بین یافته سازمان قبل از و غیرتصادفی ارتباط نولی دهد می نشان دقیقا  که

 .  باشد «جفت» آن با رسد می نظر به که دارد وجود( صدا نوع آن کم دست یاه صدایشان
 ولتی  باشد، جزئی خیلی است کنمم البته است، داشته وجود قبل از احتماال  تمایل این
 . داد نسبت آن به را فرایند آغاز بتوان که هست قدری آن

 منشر ی درباره که است نظریاتی از یکی به شبیه خیلی نظریه این کنید فکر است ممکن
. نیستت  یتور  این ولی است، شده رد امروزه که «5آواها نام ی نظریه» نامِ به دارد وجود زبان
 متثال ،  - آینتد  می وجود به صدایی از تقلید اسا  بر که شود می ایالق ژگانیوا به «آوا نام»
 بته  هتا  بچته  گفتتنِ  «هاپو» یا دارند، داللت خاصی صداهای به که «جیک جیک» یا «تاالپ»

 شوند، می مربوط اشیاء به که صداهایی که گذارد می این بر را فرض آواها نام ی نظریه. سگ
 محبتو   ی نظریه آن ولی. شوند می اشیاء همان به داللت یبرا مختصری صورت  به تبدیل

                                                           
1 modular  

2 onomatopoeic theory  



 203  \فصل ششم: قدرت شر و ور: تکامل زبان    

 

 تولید شکل دایره صدایی بوبا ایِ دایره شکل. دارد فرق این با آمیزی، حس ی نظریه یعنی من،
 از نمتایی  به شبیه اش ظاهری صورت  درلوض، کند؛ نمی تولید صدایی هیچ اصال  کند، نمی

 صتدا  و واژه بتین  پیونتد  آوا نام ی نظریه  اسا بر. است انتزالی سطح در دار موج صدایی
 استا ِ  بتر  ولتی . آیتد  متی  وجود به دو این بین پیوند  تکرار اار در فقط و است تصادفی
 دو ایتن  بتین  واقعیِ شباهت در هم دلیلش و نیست تصادفی پیوند این آمیزی حس ی نظریه
  .است انتزالی ذهنیِ ف ای در

 کته  استت  کرده اشاره نکته این به شنا  استانب 9برلینِ برِنت چیست؟ ق یه این شاهد
 در پرنتده  ی گونته  ستی  بترای  مختلتف  استم  ستی  حدود پرو شمالِ در 5اوآمبیسا ی قبیله
 ایتن  اگتر . دارنتد  آمتازون  مختلف های ماهی برای اسم هم تعداد همان به و هایشان جنگل
 کتامال   جتمتالی ا و زبتانی  ی زمینته  بتا  کسی به را ها آن و بریزیم هم به را اسم تا شصت
 گتروه   دو بته  را اسامی این که بخواهیم او از و بدهیم -روستایی چینی یک مثال - متفاوت
 کتار  ایتن  پسِ از خو  قدر آن مبگوی اگر پرد می سرتان از برق کند، تقسیم ماهی و پرنده
 اب آسمان تا زمین زبانش که این وجود با است، تصادفی کنید فکر ندارد امکان که آید برمی
 ترایر ی دهنده نشان موضوع این که است این من بحث. است متفاوت جنوبی آمریکای زبان
   .صداست-شکل ی ترجمه دیگر، لبارت به یا کی، کی-بوبا

 نقتش  بته  کته  کتردم  صحبت نظراتی ی درباره ،3 فصل در. نیست قصه تمام این ولی
 فصتل  ایتن  ی ادامته  در اکنتون، . داشتت  اشاره زبان تکامل در ای آیینه لصبی های نورون
 ی ناحیته  بته  بگذاریتد  بعدی، بخش فهمیدن برای. بپردازیم مسئله این به تر لمیب توانیم می

 کته  استت  حرکتتی  هتای  برنامته  یا نقشه حاوی ناحیه این. برگردیم پیشانی قشر در بروکا
 گفتتار  تتا  رستاند  متی  حلتب  و دهان، سقف لب، زبان، مختلف های ماهیچه به را هایی پیام
 بالث که است ای آیینه های نورون از پر همچنین ناحیه این که نیست تصادفی. شود صلحا
( ترینشتان  اهمیتت  کتم ه و اصتوات،  شتنیدن  صدا، تولید در دهان لملکرد بین متقابل ترایر

  .شود می ها لب حرکت تماشای
 ریو صتدا هتترا   ریتصتو  یبرا یذهن یها در نقشه تییور که ارتباط و تداخل فعال همان

 نیحاضتر و آمتاده بت    ی ترجمته  یهمثال  نتول  یشباهت دیشا ست،ین ی( تصادفیک یک-بوبا
بروکا از یترف   ی هیدر ناح یحرکت یها یرف و نقشه کیاز  یداریو شن یدارید یها نقشه
 ییهتا  دوباره به واژه رسد، یمرموز به نظر م یکم موضوع نیوجود داشته باشد. اگر ا گرید

                                                           
1 Brent Berlin  

2 Huambisa  
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هتا، دهتان،    واژه نیت ا یادا یبرا د،یفکر کن« کوچک»و « زهیر هی»، «کوچولو موچولو»مثل 
را به صتورت   یکوچک نیا میخواه یانگار م شوند، یها و سقف دهان جمع و کوچک م لب
دهتان بته   « رگزُبُت »و « متتیلظ» ثلم ییها واژه یادا ی جهیدر نت یول م،ینشان ده یریتصو

 نیت واضح ا یلیم هست که البته خه یگرید یها . مثالشود یتر م هم بزرگ یکیزیصورت ف
fudge یها مثل واژه ،دهند یموضوع را نشان نم

9 ،trudge
5 ،sludge

4 ،smudge
کته   رهیت و غ 3

 یدارد ادا کته  نیمثل ا ،کند یو بعد ول م آورد یبه سقف دهان فشار م یزبان مدت  ها در آن
 کیباز هم،  جا، نی. در اآورد یو بعد کنده شدنش را درم یکف کفش به گل و ال دنیچسب

 یرا به اشکال خاصِ گفتار یداریو شن یداریوجود دارد که اشکال د شده هیابزار انتزاعِ تعب
  .[9] شوند یمشخص م ها چهیماه زیکه با حرکات ر کند یترجمه م

 ی و اشتاره  مایا نیاست که ب یوندیپ ست،یهم واضح ن یلیپازل، که خ نیا گریبخش د
 نیت دارو م،یاشاره کرد 3یور که در فصل  وجود دارد. همانها و زبان  دست و حرکات لب
حواستمان باشتد،    که نیو بدون ا اریاخت یب م،یبُر یرا م یزیچ یچیبا ق یمتوجه شد که وقت

که  ییجا . از آنمیکن یم دیتقل نییو جدا کردن فک باال و پا ردنحرکات را با به هم فش نیا
دست  یها امیواقعا  پ دیر هم قرار دارند، شامرتبط با دست و دهان درست کنا یمغز ینواح

 ینتول  زیت ن جتا  نیت در ا یزیت آم که مثل حس رسد ی. به نظر مکنند یم تیو زبان به هم سرا
موضتوع   نیت تفاوت که اکنون ا نیاست، با ا دهش هیتعب یذهن یها نقشه نیب تیتداخل فعال

آن  دیبگذار م،یا  کنآن انتخ یبرا یدیاسم جد دی. بایاست نه حس یحرکت ی دو نقشه نیب
  .میبنام 5«یحرکت هم»را 

 همتان  ایت ه هیت اول یا و اشتاره  مایزبان ا لیدر تبد یدیکل ینقش یحرکت ممکن است هم
 هتا  ینخستت  یِاحساست  یها و زوزه غیکه ج میدان یداشته باشد. م ی( به زبان گفتارزَبان  شیپ
 ی ههستته  کیمبیل ستمیاز س یاست، خصوصا  از بخش خاسته یراست برم ی کره میاز ن شتریب

. اگر اشتارات دستت در حرکتات صتورت و     نیشیپ یمغز( به نام قشر کمربند تاحساسا
 ی جته ینت اورد،یت از خود درب یجانیه ییدهان منعکس شود و در همان حال موجود صداها

 باستان ستاز  یها انسان که، نی. خالصه امینام یکه ما واژه م شود یم یزیهمان چ ها نیتمام ا
 ی البداهه یف ی ترجمه یذهنشان وجود داشت و برا درداشتند که از قبل  شده هیتعب یکار و

                                                           
 م. -آید  ینوعی شیرینی که هنگام جویدن کش م  9

  قدم برداشتنبه زور   2

 گل و الی   3

  مالیده شدن  7

5 synkinesia  
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که زبان  دیفهم توان یتر م راحت یلیشکل خ نی. به ارفت یو اشاره به واژگان به کار م مایا
است که به متذاق   یا دهیا نیشد، البته ا لیتبد یچگونه به زبان گفتار هیاول یِا و اشاره مایا
  .دیآ یک خوش نمیشناسان کالس روان-از زبان یاریبس

. دیت ریرا در نظتر بگ [ ایت ب جا نیبد] come hitherی  جمله م،یبزن یمثال ملموس دیبگذار
و انگشتانمان را به سمت  میبر یدستمان را باال م مییگو یجمله را م نیا یکه وقت دیدقت کن

. جالتب  میکتف دستتمان بتزن    نییاانگشتانمان را به پ میانگار بخواه م،یکن یخودمان خم م
و سقف دهتان را   شود یبه سمت داخل جمع م کند، یم یحرکت مشابه مزبانمان ه که نیا

 نیت را تلفتظ کنتد؛ ا  [ جتا  نیت ا] here [ و یتا جا نیبد] hitherی  تا بتواند واژه کند یلمس م
ختارج  بته ستمت    ایت ها را رو به جلتو   لب ]برو[ go است. با گفتنِ یحرکت از هم یا نمونه
زبتان   ،یلی. هدر زبان تتام میبر یبه سمت داخل م اها ر لب]بیا[  come با گفتنِ یول م،یبر یم

فعل امر رفتن بته   یکه برا یا واژه -ستیهم ن یسیانگل ی که از خانواده- ،یدیدراو انیهند
  است(.« پو» برند یکار م

 نیت مسلم استت ا هرچقدر هم که دور باشد و به لصر سنگ برگردد، آنچه  ،منشاء زبان
که  میا داده رشییو تغ میا قدر شاخ و برگ به آن اضافه کرده است که از آن زمان تاکنون آن

گونتاگون مثتل    یهتا  است که امروز زبان لیدل نیحسابش از دستمان در رفته است، به هم
در حتال   یبتاورنکردن  یهرحال، زبان با سرلت . بهمیدار یروککونگ و چِ ،یژاپن ،یسیانگل
 انیت گو کند که سخن رییقدر تغ آن یاست تا زبان یسال کاف ستیفقط دو یاست؛ گاه رییتغ

بته   ل،یت دل نینتوانند با مادرِ مادرِ مادربزرگشان ارتباط برقرار کنند. بته همت   گریجوانِ آن د
شتد،   داریت در ذهتن و فرهنتگ انستان پد    یمهارت کامل زبتان  میلظ یروین که نیمحض ا

در هتم   ییتور  ایرفت و  نیاز ب ایقبل وجود داشت احتماال   که از یمشابه یها یحرکت هم
را  یزبتان  یبتذرها  نیاولت  یحرکت به نظر من، هم ینبود. ول صیقابل تشخ گریکه د ختیآم
  ساخته شود. نزبان بر اسا  آ اتیجزئ یو باق ردیواژگان شکل بگ یاصل ی هیتا پا دیپاش

و  گتران یحرکتات د  دیت ثتل تقل مربتوط بته آن، م   یها یژگیو گریو د یحرکت هم دیشا
باشد  ی(، همه بر اسا  محاسباتیک یک-هبوبا ییو شنوا یینایب انیاستخراج نقاط مشترک م

. یذهن یها در نقشه میمفاه وندیپ یعنی: دهند یانجام م یا نهییآ یها که نورون یبه کار هیشب
 اند.  داشته ها زبان شیاست که در تکامل پ یا ادآور نقش بالقوهیباز  وندهاینوع پ نیا

بتدگمان باشتند، امتا     هیفرضت  نیت نسبت به ا یتا حد یسنت یشناسان شناخت روان دیشا
آمتده   شیکنون پ است که تا یواقعا  تنها فرصت نیا .دیگشا یم مانیرا به رو یهرحال در به

رو به جلتو   یبزرگ اریگام بس نیو ا میکنزبان را کشف  یلصب یکار واقع و ساز میتا بتوان
   .میگرد یموضوع برم نیفصل، دوباره به ا نیا یبعد یها ر بخشاست. د
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احتمال دارد کته   .[5] کرد دایو اشاره چطور تکامل پ مایکه ا مینیبب دیبا زیقبل از هر چ
آمتده   دیپد یشدن حرکات یمناسک، با «برو»و  «ایب»مثل  یافعال یکم برا اشارات، دست نیا

را  یکست  میتوان یاست. مثال  ما م رفته یال به کار مالم نینشان دادن ا یبرا یباشد که زمان
 نیت ختود  ا  ن،ی. بنابرامیو به سمت خودمان بکش میریدست و بازو بگ نگشتانبا خم کردن ا
بتا   یبه ابتزار  لی( تبدمیده یآن را انجام نم یِکیزیبخش ف نیا گریحاال که د یحرکت هحت
 مانده است.  یاست که تا به امروز باق یا و اشاره مایهمان ا جهیشده است. نت یقصد ارتبای

پرت »، «خوردن»، «هل دادن» ی موضوع درباره نیکه هم دیشو یمتوجه م دیاگر دقت کن
و  متا یاز واژگتان ا  یا مجمولته  ی. وقتت کند یزبان هم صدق م یافعال اصل گریو د« کردن
شده و  هیان تعبکه در ذهنم یا ترجمه ستمیاز قبل وجود داشته باشد، با توجه به س ی اشاره

 نیت . هاردیت گ یصورت مت  تر ها راحت آن یرو یاست، تکامل صداگذار یحرکت حاصل هم
 ریختود تحتت تترا    ی و اشاره ممکتن استت بته نوبته     مایشدن و خواندن ا یلملِ مناسک

  .(میبه آن اشاره کرد نیشیپ یها باشد که در فصل یا نهییآ یها نورون
رخ  هیت اول یهتا  به نقشه در مغز انسان  نقشه دیدکه سه نوع تش میپس تا االن متوجه شد

 یِحست  یهتا  نقشه نیب یبردار نقشه ؛(یک یک-هبوبا یداریشن-یدارید ی است: نقشه داده یم
 یبتردار  بروکتا؛ و نقشته   ی هیت در ناح یحرکت یِصداگذار یها و نقشه یداریو شن یدارید
 هده دارند. و اشاره را به ل مایکه کنترل ا یحرکت یبروکا و نواح ی هیناح
 گریکتد ی یبتا همکتار   یبتوده، ولت   یجزئ یلیاحتماال  خ شاتیگرا نیباشد که ا ادتانی
بگذارنتد کته بته زبتان      رواریت و زنج یاپیت پ یریرا اصالح کنند و ترا گریهمد توانستند یم

  ختم شده است. یامروز
هم وجتود دارد؟ اگتر    یشناخت که در باال بحث شد شواهد لصب یموضولات یبرا ایآ
کته بته نظتر     یا هیههمان ناح مونیم یشانیدر لو  پ یاریبس یها نورون میباشد گفت ادتانی
کتار   وانیت ح یبروکا شد( وجتود دارد کته وقتت    ی هیبه ناح لیبعدا  در مغز ما تبد رسد یم

 کیبتردارد( شتل   ینت یزم تتا بتادام   کند یدستش را دراز م یتهمثال  وق دهد یانجام م یخاص
 نتد، یب یمت  ینت یزم را در حال برداشتتن بتادام   یگرید مونیم یوقت میگفت نیهمچن شود، یم
 جا نیکار، نورون هکه در ا نیانجامِ ا ی. براشود یم کیها شل نورون نیاز هم یا رمجمولهیز

 یانتزالت  یشتباهت  دیبا«( از آن است ینورون بخش نیاست که ا یا شبکه»در واقع منظورم 
دراز کتردن دستت    ی و صحنه یانقباض ل الن یالتو ی کننده نییتع یِدستور یها امیپ انیم
فترد   ت یت را محاسبه کند. پس نورون لمتال  ن  گرید مونِیم دیاز د ینیزم برداشتنِ بادام یبرا
 یکارها ی دهنده را که نشان یمناسکاشارات  تواند یدر لالم نظر م زیو ن خواند یرا م گرید
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داشته که  ییکارا قدر نیا یک یک-بوبا رِیجالب است که ترا میهستند بفهمد. واقعا  برا یواقع
خودکتار کته    یِزیت آم مربوط به حس دیو لقا یا نهییآ یها نورون نیا نیبزند ب یتوانسته پُل

موضتوع صتحبت    نیت ا ی به یور مختصر دربتاره  آن گفتم. در فصلِ قبل ی درباره تر شیپ
  معلوم شود. زَبان شیاکنون آن را بسط بدهم تا ارتباط آن با تکامل پ دیکردم، بگذار

و نمتود    یداریت ظاهرِ د لیتبد یبرا یذات یکار و وجود ساز ازمندین یک یک-بوبا ریترا
 . استبروکا  ی هیدر ناح یا چهیماه زیاز حرکات ر یا به مجموله یداریدر قشر شن یصوت

کته   شتود  یمت  ییمتدارها  یستاز  شتامل فعتال   لیتبد نیاست که انجام ا یقطع با یتقر
. لتو   کنند یم میترس یگریبُعد را بر د کیدارند و  یا نهییآ یها مشابه نورون ییها یژگیو
 دیاست. شتا  ینقش لال نیا یاست، برا یا نهییآ یها که پُر از نورون (IPLه نیریز ی انهیآه

هشتکل   یژگت یسه و نیکه ا کنم یم دیانتزاع است. باز هم ترک تمام انواع لیتسه IPLنقش 
با هتم ندارنتد، مگتر آن     یاشتراک ی نقطه چیو زبان( ه ها لبفُرم و بم صدا و  ریز ،یدارید
 و انحنا.  یدار هیبه اصطالح زاو یِانتزال یِژگیو

استت   ینتد یفرا -یاصتل  یسنگ بنا دیو شا- هیاول یمبان مینیب یم جا نیآنچه ا نیبنابرا
ت از کته لبتارت است    میت ا دهیرست  یلال ی ها در آن به درجه که ما انسان موسوم به انتزاع

کتامال  بتا هتم     گتر ید یهتا  که از جنبه یتیدو موجود نیاستخراج مخرج مشترک ب ییتوانا
تتا   یکت  یکت  یشکسته و صتدا  وانیل یزیبودنِ ت دار هیاستخراج زاو ییِاند. از توانا متفاوت

در تکامتل گتام    دیکته شتا   کیج کیپنج ج ایدر پنج خوک، پنج االغ، « مفهوم پنج» دنِید
  شود. یبزرگ محسو  م یگام تیبشر یباشد اما برا یکوچک
ظهتورِ   یممکتن استت بته چگتونگ     یکت  یک-بوبا رِیبود که ترا نیبحث من ا جا نیتا ا

زبان فقط از واژه  یاست، ول یقدم مهم نیکمک کند. ا یا هیو فرهنگ واژگانِ پا اواژگانین
 هم دارد: نحو و معنا.  گریمهم د ی نشده است. دو جنبه لیتشک
بروکا  یشیپر زبان اند؟ دهیو چگونه به تکامل رس کنند یم دایر مغز نمود پچطور د ها نیا
 اند.   مستقل یکم تا حدود دو لملکرد دست نیکه ا دهند ینشان م یبه خوب کهیو ورن

کته   کترد  یمت  دیت تول یداشت، جمالت کهیکه نشانگان ورن یماریب م،یدییور که د همان
 ییمعنتا  وجته  چیهت  بته  یدرست بود، ولت  یورو از نظر دست شد یم انیکامل بود و راحت ب

 نداشت.
 یهتا  جملته  کند؛ یکار م «یرفه کی»سالم  یبروکا ی هیدر ناح یچامسک« نحوِ ی جعبه» 

بته آن، جمتالت    یمعنتاده  یبترا  کته یورن ی هیبدون وجود ناح یول کند، یم دیدرست تول
 .شوند یمزخرف م
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درستت   یتوردست  نیا بر استا  قتوان  ها ر واژه ییبه تنها تواند یبروکا م ی هیانگار ناح
 میدانت  ی. ههنوز نمیا انهیرا ی برنامه کیآن را بداند، درست مثل  یمعنا که نیبدون ا ند،یبچ
 یا مستئله  نینه؛ ا ایدارد  ییمثل قانون بازگشت هم توانا یتر دهیچیپ نیقوان ی درباره ایکه آ

  .(میآن هست یاست که اکنون در حال بررس
به بحث معنتا   ینگاه دیاز آن بگذار شیپ یگشت، ول میحو باز خواهدوباره به مبحث ن

  ست؟یچ قا یدق یجمله است(. معن یِهمان معن یهکه به زبان خودمان میندازیب
و  کته یورن ی هیت کته ناح  میدانت  ی. گرچته مت  پوشتاند  یجهل را م عیواژه الماق وس نیا
 زین یا هیشامل شکنج زاوکه  (،TPOی هجگاهیگ-یا انهیآه-یسر پس ی هیاز ناح ییها بخش
 نیت ا یهتا  که نورون میدان یاصال  نم یول اند، لیامر دخ نی(، قطعا  در ا5-3 ریهتصو شود یم

 . دهند یچگونه کارشان را انجام م قا یدق ینواح
 یرازهتا  نیتتر  از بتزرگ  یکت ی یراستت  بته  یلصتب  یظهور معنتا در متدارها   ی وهیش
 نیتی در جهتت تع  یکه انتزاع گام مهم میریاگر بپذ ی. ولتللوم الصا  اس ی نشده کشف
 به ما بدهد.   یممکن است دوباره سرنخ یک یک-باشد، آنگاه مثالِ بوبا یمنشر معن
در ظاهر انگار  دار هیو شکلِ زاو یک یک یصدا م،یاشاره کرد نیاز ا شییور که پ همان

در مختلف  یها که در زمان ددار یبعد تک ییها الگو از آن یکیندارند.  یوجه مشترک چیه
 یاز نتور  یدوبعد ییالگو یگریکه د یکند، در حال یم رییتغگوش ما  ییشنوا یها رندهیگ

 .  رسد یچشم م ی هیدارد که بالفاصله به قرن
 امیت بودن از هتر دو پ  دار هیزاو ای زیت یژگیدر استخراج و یمشکل چیمغز ما ه حال نیباا

 یا هیت شکنج زاو که نیبر ا ید دارد مبنوجو یمحکم یها سرنخ م،یدییور که د ندارد. همان
 شتود،  یمت  دهیت نام یکه انتزاع بر آمده از تداخل حاالت حس یا العاده خارق ییتوانا نیدر ا

  نقش دارد.

  



 209  \فصل ششم: قدرت شر و ور: تکامل زبان    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 دهیسترلت بخشت   زبان شیمختلف مغز که احتماال  به تکامل پ ینواح انیاز بازتا  م یکل یینما. 5-3 ریتصو

: W (.ییهشتنوا  یداریقشر شن: A (.یگفتار و ساختارِ نحو یبروکا هبرا ی هیناح: B :یاست. حروف اختصار
 .یانتزاع بر آمده از تتداخل حتاالت حست    یبرا یا هیشکنج زاو: AG درک زبان همعنا(. یبرا کهیورن ی هیناح
H :لتد یپنف یقشر حس ی هبا نقشه فرستد یرا به دست م یحرکت یها که فرمان ،یدست در قشر حرکت ی هیناح 

 یهتا  چته یرا بته ماه  یدستور یها امیهکه پ یصورت در قشر حرکت ی هیناح: F (.دیکن سهیمقا 5-9 ریدر تصو
کته اشتکال    شتکل،  یدوکت  ی هیت / ناحنیریز یجگاهیگ رقش: IT (.فرستد یها و زبان م صورت، از جمله لب

 داریت تکامل بشتر پد  یاست ی که ممکن دهند یرا نشان م هیها روابط دوسو . فلشدهد یم شیرا نما یدارید
-بوبتا  ریتترا  ی که واستطه  یداری( و قشر شنیداریهپردازش د شکل یدوک ی هیناح نی، اتصال ب9شده باشد: 

از  هیت بته گتذر اول   ازیت امر احتماال  ن نیا یبرا ازیمورد ن یاست. انتزاع بر آمده از تداخل حاالت حس یک یک
 ایت  یحرکتت  ی( و نتواح کهیورن ی هیهاز جمله ناح یزبان نیپس ینواح انی، اندرکنش م5دارد.  یا هیشکنج زاو

آهنتگ صتدا و    نیبت  یا حتوزه  انیت م یبردار ( در نقشهیکمان یاتصاالت هتارها نیبروکا. ا ی هیبه ناح کینزد
انجتام   یا نته ییآ یهتا  بته نتورون   هیشتب  یها یژگیبا و ییها از آن توسط نورون یهکه بخش یحرکت یها نقشه
آن  لیت ( کته دل یحرکتت  ههتم  یحرکتت -یحرکت یقشر یبردار ، نقشه4بروکا نقش دارند.  ی هی( در ناحشود یم
وجتود دارد. متثال     لتد یپنف یحرکتت  ی حرکات دست و زبان و لب و دهان در نقشته  نیاست که ب ییوندهایپ

 یاز لحتاا حرکتت   «زهیر هی»، و «کوچولو موچولو» ،«کیکوچ»، «کوچک» یها واژه یادا یحرکات دهان برا
هبترخالف    دهد یکه انگشت اشاره با انگشت شصت مقابلش نشان م یمختصر یاست از حرکت انبر یدیلتق
 ،«(وو»و در فرانستوی  « یو»هدر انگلیسی  «تو» دییبگو دیخواه یم یوقت ب،یترت نی( و به هم«ادیز» ای« بزرگ»
   .شود متمایل می رونیرو به ب تانیها لب

 

شده است. لالوه بتر   لیاشته که در انسان تکموجود د یعیرشد سر ها ینخست IPLدر 
شده استت کته    میلو  در انسان هفقط در انسان( به دو شکنج تقس نیا ییبخش جلو ن،یا
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ی نیستت خیلتی بته خودمتان     ازیت نام دارند. پس ن یا هیو شکنج زاو یکنار-باالییشکنج 
 یهور اَلمالدر ظ ینقش مهم دیپس از آن با میو تقس IPLکه  میشو وجهتا متزحمت دهیم 

المتال، از نظتر متن، انتواع ستطوح       نیت از ا یکت یداشته باشد که خاص نوع بشر است. 
  انتزاع است. ی شرفتهیپ

IPL مغتز   ییو شتنوا  یینتا یالمسه، ب یها بخش نیکه درست ب ،ای( زاویهشکنج  هشامل
بته   یاست. ول افتهیتکامل  یبرآمده از تداخل حاالت حس انتزاعِ یقرار گرفته، در اصل برا
 یشد بترا  یا نهیزم شیپ یامر، انتزاع بر آمده از تداخل حاالت حس نیمحض محقب شدن ا

ما  که ییجا و از آن میکن یشدت به آن افتخار م ها به ما انسان اکنونکه  یتر شرفتهیانتزالات پ
هتا تکامتل    امکان دارد دو سبک از انتزاع در آن م،ی( دارکره میهدر هر ن یا هیدو شکنج زاو

 باشد:   فتهای
 یو سمت چپ بترا  یمکان-یداریو د یبدن یها انتزالات و استعاره یسمت راست برا

را  یشناست  للم لصب تیاهم تواند یم یچارچو  تکامل نی. اهامیمثل ا ،یزبان یها استعاره
را به وجتود   یامکان رایدهد، ز شیافزا یمیقد یشناخت یِشناس و روان یشناس نسبت به زبان

نمود زبتان   ی را درباره یو کامل دیجد یپژوهش ی برنامه میتوان یآن م بییر که از آورد یم
  .میو تفکر در مغز آغاز کن

در  ما یخاص انستان استت و مستتق    زین ،یکنار-باالییشکنج  یعنی، IPL ییبخش باال
بتا   سته یهتم در مقا  هتا  ییتوانتا  نیت نقتش دارد. ا  دهیچیپ یها مهارت دیو تقل درک د،یتول
چتپ   یکنتار -بتاالیی شتکنج   یدر انسان داشته است. وقت یا ژهیزرگ رشد وب یها مونیم
کته   یماریاست. ب یالعاده جالب که اختالل فوق شود یلارض م یشیپر کنش ند،یب یم بیآس

زبتان،   دیت درک و تول ییجهات، از جمله توانتا  یلیاست ذهنش از خ یشیپر مبتال به کنش
 خیم یادا»کند و مثال   دیرا تقل یا کار ساده میخواه یاز او م یوقت یول ،کند یلمل م یلاد
چکش را گرفته، دستش را مشت  ی ستهکند د «وانمود» که نیا ی، به جا«را در آورَد دنیکوب
 .  کوبد یم زیم یو رو کند یم

را در  یفرض ی شانه که نیا یشانه کردن را در آورد، به جا یکه ادا میاگر از او بخواه
بکوبتد و   شیبکشد، ممکن است با کف دست به موها شیوهام یو به رو «ردیبگ»دستش 

 ی دستتش را بته نشتانه    میتکان دهد. اگر بختواه  کند و تکان شیموها یانگشتانش را ال ای
شود و بماند که چه کار کنتد،   رهیتکان دهد، ممکن است با دقت به دستش خ یخداحافظ

تکان   دست» م،یاز او بپرساگر  یصورتش تکان دهد. ول یجلو هدف یدستش را ب که نیا ای
 « چه؟ یعنی یخداحافظ یدادن برا
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.« دهتد  یکار را انجام مت  نیا رود، یم یسک شیآدم از پ یخو ، وقت: »دیگو یاحتماال  م
انجام دهد.  دیبا یدارد و چه کار ییمفهوم چه معنا نیا داند یمعلوم است خو  م نیبنابرا

 ،یراحتت  را به شیها تک انگشت تک تواند ی: مستیو فلج ن کند یکار م شیها ضمنا ، دست
و زنتده از   یدرون یایوپ ریدر تصور تصو ییما، تکان دهد. مشکل او لدم توانا ی مثل همه
آن لمتل   دیهماهنگ در جهت تقل یِا چهیحرکات ماه تیهدا یمورد نظر است که براکار ِ

رستت انجتام   آن کار را د رد،یگ یچکش را در دستش م یکه وقت ستین بیالزم است. لج
بته   ستت یالزم ن گتر یمشاهده شده استت(، چتون د   مارانیب یدر برخ که نیهکما ا دهد یم

  چکش وابسته باشد. از یدرون یریتصو
 تواننتد  یهتا نمت   آن کته  نیا یکیوجود دارد.  مارانیب نیا ی هم درباره گرید ی سه نکته

مستئله   نیت نته؛ ا  ایت  دهند یآن کارِ مورد نظر را درست انجام م زین گرانیدهند د صیتشخ
بلکته در   ست،یدرک موضوع ن ایدر حرکت  یها ناتوان نکته است که مشکل آن نیا ادآوری
 دو است.  نیا نیب وندیپ

که پزشک  یدیحرکات جد دیدر تقل یشیپر مبتال به کنش مارانیاز ب یبع  که نیا ومد
 کته  نیت استت، ا  تر بیسوم، که از همه لج ی مشکل دارند. و نکته کند یم دیمعالجشان تول

  ها در آن یاز ناراحت ینشان چیه کنند؛ یم دیکه دارند اشتباه تقل ستندیخودشان اصال  متوجه ن
 .  شود ینم دهید

 یا نته ییآ یها که معموال  به نورون اندازد یم ییها ییتوانا ادیاختالالت آدم را  نیا امتم
استت.   یا نهییآ یها و از نورونممل ها مونیم IPLکه  ستین ی. مطمئنا  تصادفدهند ینسبت م

در ستال   ام، یپسادکتر ی دوره ی، همکالس9اکیگ من و پُل مک حات،یتوض نیبر اسا  هم
استت.   یا نهییآ یها مربوط به لملکرد نورون یدر اصل اختالل یشیپر نشکه ک میگفت 5007
دور از  یدارنتد، ارتبتای   یشت یپر هم کنش سمیاز کودکان مبتال به اوت یاریبس که نیجالب ا

هتا   اختالل نیا یهر دو لیممکن است دل که نیا یعنی کند، یم دییما را تر ی هیانتظار که نظر
بتاالخره موفتب شتده     که نیباشد. من و پُل به مناسبت ا یا نهییآ یها نقص مربوط به نورون

  .میبه افتخار خودمان باز کرد یدنینوش کی میرا بده صیتشخ نیا میبود
در آن شتده   یا هیت و شکنج زاو IPLتکامل  عیبالث تسر یزیچه چ اول ی اما در وهله

 نیت انتزاع استت؟ احتمتاال  ا   تر شرفتهیبه اَشکال پ ازیاز ن یفشارِ انتخا  ناش نیا ایاست؟ آ
 یلیبه تعامل خ ازین ها یدر نخست یرشد انفجار نیا یِاصل لیدل ادی. به احتمال زستییور ن
 انیت مفصل در هنگام لبور از م تیو حس وضع ها چهیو ماه یینایحس ب نیب بیو دق فیظر

                                                           
1 Paul McGeoch  
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 یانتزاع برآمتده از تتداخل حتاالت حست     ییآن توانا ی جهیدرختان بوده است. نت ی شاخه
 کیت تحر زیو ن افتد یچشم م ی هیقرن یکه بر رو یریتصو ی به واسطه-که  یاست، مثل وقت

 یافقت  یا که شتاخه  میده یم صیتشخ -ها دست یِل الن یها رندهیحس المسه، مفصل و گ
   .یلمود ایاست 

اتفاق  نیتصادفا  جدا شد که ممکن است ا IPL ینییمهم بود: بخش پا اریبس یگام بعد
. بختش  دهتد  یوفتور رخ مت   رخ داده باشد که در تکامل بته  سازی ژن ی م الف جهیدر نت
خود را که در لو  اجتدادمان داشتت حفتظ     یلملکرد قبل ،کناری-باالییشکنج  ،ییباال
بسط داده  یدگیچیاز پ یدیدست و چشم؛ البته آن را تا سطح جد نیب یهماهنگ یعنید، کر

 در انسان الزم بود.  دیاستفاده از ابزار و تقل یها مهارت یکه برا
 گتر ید یرا بترا  طیکارکرد( شترا  رییهبا تغ یا محاسبه ییهمان توانا یا هیدر شکنج زاو

ظتاهر متفتاوت؛    به یزهایچ نیب کج مخرج مشتراستخرا ییانواع انتزالات آماده کرد: توانا
 تیت . ژولمیدهت  یکه ما حس غم به آن م رسد یبه نظر م نیغمگ لیدل نیمجنون به ا دیمثال  ب
 بی. پنج االغ و پنج ست میکش یم رونیآن دو را ب انیاست چون ما موارد  مشترک م دیخورش
  اند. مشترک« پنج بودن»در 

 ی کتره  میشان در نIPLبود که  مارانمیآن دسته از ب ی هنیادلا معا نیا میمستق ریشاهد غ
 یها( دارند، ولت  واژه افتنیهمشکل در  یشیپر معموال  نام مارانیب نیبود. ا دهید بیچپ آس

در  نیو همچن کنند یهم خو  لمل نم یک یک-بوبا شیدر آزما  ها از آن یمتوجه شدم برخ
واژه  یریتفس ،یاستعار حیتوض یبه جااغلب،  یعنیافت اح هستند،  ها لالمث ضر  حیتوض

 . دهند یبه واژه ارائه م
را اشتباه معنا کترد،   شیتا93المثل  ضر  95از  دمیدر هند د را یکه اخ یمارانیاز ب یکی

 گرید مارانیب یبر رو دیپژوهش حتما  با نیکامال  باهوش بود. البته ا گریهرچند در موارد د
  باشد. یامربخش قاتیکه مجموله تحق دیآ یبه نظر م یتکرار شود، ول زین

 ایت مثتل شتانه    یمعمول یزهایچ یاست، حت لیدخ اءیاش دنیدر نام زین یا هیشکنج زاو
اند همثال  شانه  متفاوت یها از نمونه یانتزال زیکه واژگان ن کند یم یادآورینکته  نیخوک. ا
 نهلمتلِ شتا   یبرا  ها در تمام آن یول شود، یم دهید یمختلف به اشکال متعددی ها در بافت

 (.رود یزدن به کار م
« گتاو »همثال   برند یبه کار م یگریمرتبط  د ی واژه یرا به جا یا واژه  ها ها آن وقت یگاه
از  یکت یکننتد. ه  فیت دار تعر خنده یا وهیرا به ش یا واژه کنند یم یسع ای«( خوک» یبه جا

پزشتک   رتت  مورد جالتب  کی.( «چشم یدارو»اشاره کردم، گفت  نکمیبه ل یوقت مارانم،یب
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هتم   یهند یها بچه یبود. حت یشیپر کردم و مبتال به نام نهیبود که در هند معا یا ساله پنجاه
با  ییگان شا هخدا انیم نیمحبو  در ا یدو خدا یول شناسند، یهند را م یا اسطوره انیخدا
 یبترا  یمفصل یگخانواد ی خچهی( است که هر کدام تارنهیبوز ی( و هانومان هخدالیسرِ ف

از هانومان را نشانش دادم، آن را برداشت، به دقت نگاه کترد، و   یسیتند یخود دارند. وقت
 بود.  انیگروه خدا یعنیبعد آن را با گانشا اشتباه گرفت، که مربوط به همان گروه 

 ییتور کته آن را وارست    همتان  د،یبگو سیتند ی درباره شتریاز او خواستم ب یوقت یول
 کنتد،  یگانشا صدق م ی لبارت درباره نیاست، که ا یرواتو پا وایت که پسر شگف کرد یم

گرفتن شتکل   دهیکرده بود، بالث ناد سیتند دنینام ی که درباره ینه هانومان. انگار اشتباه
 ! داد یرا به هانومان نسبت م ینادرست یها یژگیو لیدل نیآن شده و به هم یظاهر

است کته   ییجادو یدیکل رسد یبه نظر م گرشان،یات دفارغ از صف اء،یاسم اش نیبنابرا
 .  دیگشا یمربوط به آن واژه را م ییمعنا ی نهیدرِ گنج
 یمعماهتا  نیبدهم؛ امتا همت   دهیپد نیا یبرا توانم یاست که م یحیتوض نیتر ساده نیا
 هتا،  هیفرضت  شیمسائل و آزمتا  حیتوض یبرا لیکردن دال داینشده است که، لالوه بر پ حل
  .کند یدوچندان م یشناس من را به لصب ی لالقه

 یعنت یمنحصر به انسان استت،   دیترد یکه ب میاز زبان بپرداز یا به جنبه دیاکنون بگذار
فتراوان و   یریپتذ  هم اشاره کردم، انعطاف نیاز ا شیکه پ ،یاصطالح نحو نحو. ساختارِ به

تکامل به وجتود   ی چرخه در ینیقوان رسد ی. به نظر مدهد یبه زبان انسان م یعیوس ی دامنه
 اش یریادگیقادر به  یمونیم چیکه ه ینیاست، قوان ستمیس نیآمده است که ذاتا  مربوط به ا

چگونته تکامتل    یخاص زبان یِژگیو نیوجود دارد. ا یانسان یها در تمام زبان یول ست،ین
 کرده است؟  دایپ

بتا   یستازگار  دیت گو یکه م یکارکرد است، اصل رییتغهم پاسخ مربوط به اصلِ  بار نیا
از  یکت ی. شود یم یگریجذ  شدن در لملکرد کامال  متفاوت  دلملکرد خاص بالث  کی

نحو ممکتن استت از متدار     یِمراتب و سلسله یاست که ساختار درخت نیاحتماالت جالب ا
استفاده از ابتزار در مغتزِ اجتداد     یاز آن برا شیباشد که پ افتهیتکامل  یتر ییابتدا یلصب
  وجود داشته است. نمانیتنخس یانسان
نوع استفاده از ابزار، مثل  نیتر و دمِ دست نیتر ساده ی. حتمیبرو تر شیگام پ کی دییایب

مثتال   نیت است که آن کار در ا یمستلزم انجام کار ل،یشکستن نارگ یاستفاده از سنگ برا
فالل(، بر  ینعیه کند یکه از ابزار استفاده م یهفعلِ( شکستن است، که با دست راست فرد

. اگر دهد یمفعول(، انجام م یعنینگه داشته است ه حرکت یدست چپش ب اکه ب یئیش یرو
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وجتود داشتته باشتد،     یدستت  یمربوط به کارهتا  یاز قبل در مدار لصب یاصل یِتوال نیا
 کته -مفعتول  -فعتل -فالل یتوال یرا برا نهیامر چگونه زم نیکه ا دیفهم توان یم یراحت به
  کرده است. همفرا -است یعیمهم زبان یب یاه از جنبه یکی

 رییبه تغمنجر آمد که  دیجالب پد ی تازه ییها، دو توانا تکامل انسان یِبعد ی در مرحله
بتود   ندهیآ یبرا یابزار ینگهدار شکل دادن و افتن،ی ییِتوانا یشد. اول تکامل انسان ریمس

زبتان   شیدایت در پ ژهیو که به- یو دومد یانسان انجام ینیب شیو پ یزیر برنامه ییکه به توانا
ابزار است؛ مثل برداشتن سرِ تبر  دیتول یبه مونتاژ برا هیشب یا وهیاستفاده از ش -دارد تیاهم

 گتر، ی. مثتال د یبت یترک یساختن ابزار یبه لنوان دسته برا یو بستن آن به تکه چو  بلند
وصتل   یکتوچک  یوبچت  ریت بته ت  یا هیاست که با زاو یکوچک یدسته به چاقو کیبستنِ 

 یرو یهتا  وهیت تا بلندتر شود و به م یگرید یچوب ریمجموله به ت نیو بعد بستن ا شود یم
 یبت یجتدا کنتد. استتفاده از ستاختار ترک     بکشد و نییرا به سمت پا  ها درخت برسد و آن
 نیت بلندتر دارد. به نظر متن ا  ی در جمله یاسم یبه قرار دادنِ لبارت یشباهت جالب توجه

 . ستین یقط شباهت ظاهرموضوع ف
 یمونتاژ مقدمات یِمراتب راهبرد  سلسله نیکه چن یکار مغز و واقعا  امکانش هست که ساز

 یِساختار درخت یعنی د،یکامال  جد یلملکرد یبرا رد،یگ یاستفاده از ابزار به کار م یرا برا
  نحو، برگرفته شده باشد.

از نحتو استتفاده کترده     ییها جنبه یار براابز یِکار مونتاژ مقدمات و اگر ما از ساز یول
استتفاده از   ییمغز، احتمال کاهش توانتا  یلصب یبا توجه به محدود بودن ف ا ایآ م،یباش

که فراوان در زمان تکامتل رخ داده استت    ییزهایاز چ یکیابزار وجود نداشت؟ لزوما  نه. 
 بیت ز یرا نیت استت کته از قبتل وجتود داشتته استت کته ا        بتدن از  ییهتا  بخش ریتکث

کته   ییهتا  همتان  د،یت ریرا در نظتر بگ  یحلقو یها . کرمدهد یها رخ م ژن یشدگ م الف
قطتار   یهتا  واگتن  هیشتب  یشده و کم لیبه هم تشک هیشب مستقلِ مهین یها بدنشان از بخش

 یوساز بدن مشتکل  سوخت یباشند و برا ضرر یب یم الف یساختارها نیچن یهستند. وقت
مناسب از فرصت استفاده  طیبمانند و در شرا یباق یاریبس یها نسل توانند ینکنند، م جادیا

در  یاتفاقتات  نیدهنتد. چنت   صیتخصت  یدیساختارِ م الف را به لملکرد جد نیکنند و ا
نقش آن را در تکامل  اسانشن روان یوفور رخ داده است، ول بدن به یها بخش ی هیتکامل بق

بروکتا   ی هیبه ناح کینزد یلیکه خ یا هیاند. به نظر من ناح کم گرفته کار ذهن دست و ساز
 یها هیرو ی( براکناری-باالییهخصوصا  بخشِ  نیریز ی انهیاست در اصل به دنبال لو  آه

 یاجتداد  ی هیت ناح نیت است. سپس ا افتهیمونتاژ ابزار تکامل  یو چند وجه یسلسله مراتب
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 یز کتار قبلت  و ا افتت یاختصاص  یبه ساختار نحویکی از این دو ناحیه م الف شده و 
 ی هیت به ناح لیتبد گر،ید بارتجهان بود استعفا داد؛ به ل یِکیزیف اءیاش یخود که دستکار
شتکنج   یانتزالت  یهتا  جنبه زیو ن د،یآ یم کهیورن ی هیکه از ناح زیمعنا را ن رِیبروکا شد. ترا

 یانزبت  یرشد انفجار یکه برا دیشو یریتا صاحب اکس دییفزایمعجون ب نیرا، به ا یا هیزاو
هستتند کته    ییهمتان جاهتا   ینتواح  نیت نباشد کته ا  یتصادف دیآماده است. شا اریل تمام
  شود. یم افتیبه وفور  یا نهییآ یها نورون
کارکرد بوده است. پرستش   رییتغ تکامل و ی درباره جا نیباشد که بحث من تا ا ادتانی
 ،یار بتا مونتتاژ مقتدمات   استتفاده از ابتز   مِیمفاه ایمانده است: آ یباق پاسخ یهنوز ب یگرید

در اجتزاء   ی، و بازگشتت  مفهتوم  (نحتو هشتاملِ بازگشتت    یِمراتبت  سلسله یساختار درخت
 شوند؟   یپردازش م یدر مغز انسانِ امروز یا جداگانه یکارکرد
که به  یماریب ایآ کنند؟ یواقعا  تا چه حد در مغز ما مستقل لمل م یاجزاء کارکرد نیا
از  دیت در تقل یهنتاتوان  یشت یپر مغزش مبتال بته کتنش   کناری-باالییبه شکنج  بیآس لیدل
کته   یمتاران یب میدانت  یابزار هم مشکل دارد؟ م یمقدمات نتاژابزار( است، در مو یِریکارگ به

 درست است یکه از لحاا نحو بافند یبه هم م یاتیدارند معموال  چرند کهیورن یِشیپر زبان
 یِریپذ ز انسانِ مدرن، نحو وابسته به بازگشتکم در مغ گفت، دست توان یاسا  م نیو بر ا
  .[4] ستین به صورت پیشرفته گرید میدر مفاه میمفاه گنجاندن عواق در ایمعنا و 
 یهتا  حترف  ایدرست باشد؟ آ یاز لحاا نحو  ها آن اتیچطور ممکن است چرند یول
همتان ستاختار    -شود یصورت خودکار انجام م به روکاب ی هیناح بِیکه کامال  از یر-ها  آن

 ایت آ ستت، ین یتور  نیرا دارد؟ اگر ا یلاد یها حرف زدن انسان یو بازگشت ینحو یِدرخت
 یِشت یپر که مبتال به زبتان  یکس ایآ م؟یبنام« نحو ی جعبه»بروکا را  ی هیناح میواقعا  حب دار

معتادالت   توانتد  یبازگشت دارد، مت  هب ازین یجبر هم تا حد که نیبروکاست، با توجه به ا
 انجام دهد؟ یجبر

 یعت ینحتو یب  یکته بترا   یا حاضر و آماده یِلصب یجبر از مدارها ایآ گر،یبه لبارت د
را مثتال زدم کته    یماریفصل، ب نیا یِقبل یها در بخش کند؟ یاست استفاده م افتهیتکامل 

 یهتا  پتژوهش  یانجام دهد، ول یجبر اتیتوانست لمل یبروکا بود و م یِشیپر مبتال به زبان
کته هتر کدامشتان     ییهتا  انجام شده استت، پتژوهش   نهیزم نیدر ا یر و نادرشما انگشت

بردم که به ظهتور دو   یتکامل یشما را به سفر جا نیتا ا شود. یدکتر ی رساله کی تواند یم
هم  یگرید یژگیبودن انسان و همتا یب یدر انسان ختم شد: زبان و انتزاع. ول یاصل ییِتوانا

زبتان و   نیبت  ونتد یرا به خود مشغول کرده است و آن پ انلسوفیهاست ذهن ف دارد که قرن
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 یبدون گفتگتو  میتوان یما م ایگام به گام است. آ یهمان استدالل منطق ایو  یا تفکرِ مرحله
ستؤال   نیکه با ا از آن شیپ یول م،یزبان صحبت کرد ی درباره جا نیتا ا م؟یفکر کن یدرون

. تفکتر، لتالوه بتر    مییا از فکتر کتردن بگتو   ر قمانیمنظور دق دیبا م،یدست و پنجه نرم کن
قتانون   نیذهن بر اسا  چنتد  رنمادها د ینامحدود دستکار ییشامل توانا گر،ید یزهایچ

 جتا  نیت و مرتبط هستند؟ در ا کینزد ینحو نیتا چه حد به قوان نیقوان نی. اشود یخاص م
  است. یدیکل یلبارت« نامحدود»

و از  تنتد  یمت  یکته تتار   دیفکر کن یلنکبوت به م،یموضوع را درست بفهم که نیا یبرا
 یزیت چ شتده  دهیکش یها فشارِ رشته ی درباره 9لنکبوت از قانونِ هوک ایآ د،یخودتان بپرس

از هتم   شیوگرنته تارهتا   ،«دانتد  یمت » یزیچ نهیزم نیلنکبوت حتما  باالخره در ا داند؟ یم
از  -و نته آشتکار  -فته ناگ یدر مغز لنکبوت دانش مییست که بگویتر ن درست ای. آپاشد یم

قتانون را   نیت کته انگتار ا   کنتد  یرفتار م یقانونِ هوک وجود دارد؟ گرچه، لنکبوت یور
هرحال لنکبتوت هتم    مغز لنکبوت هبه یول -مدلاست نیبر ا یوجود  تار شاهد- داند یم

 ریت غ یهدف یقانون برا نیتواند از ا یندارد؛ نم نهیزم نیدر ا ینمود آشکار چیمغز دارد( ه
 یها از حرکت یتارش را بر اسا  مراحل تواند یتار استفاده کند و در واقع فقط م دنِیتناز 

را کته در کتال  در     یاو قتانون هتوک   ستت، ین گونه نیانسانِ مهند  ا یاابت بتَنَد. ول
را به صورت نامحتدود   ونقان نی. انسان ابرد یآگاهانه به کار م ده،یگرفته و فهم ادی کیزیف

. برخالف لنکبتوت، انستان   کند یکاربرد مختلف استفاده م تینها یب یو برا ریپذ و انعطاف
 «فهتم »استت کته متا     یزیت همتان چ  نیموضوع در ذهنش دارد و ا نیآشکار از ا ینمود
: ردیگ یقرار م یینها ی دو نقطه نیب ف یدر ی میکه از جهان دار ی. بخش الظم دانشمینام یم

   .کدانیزیف یِدانشِ ناخودآگاه لنکبوت و دانش انتزال
را کستب    هتا  آن اختته ی اردهتا یلیو چگونته م  ستت؟ یچ« فهم»و « دانش»منظورمان از 

 یشناست  اذلان داشت که للوم لصب دیاست. با یزیاسرارآم زیواقعا  چ گرید نیا کنند؟ یم
 «یمعنت » ی و واقعا  ختود  واژه « فکر کردن»و  «دنیفهم»مثل  ییها واژه یِمعن ی هنوز درباره

پاسخ به صورت قدم به قدم  افتنی نیرسالت  للم هم که نیمگر نه ا یاست. ول امهاب یدارا
چه  مثال  م؟ییازمایمعمّاها را ب نیاز ا یبرخ میتوان یم ایاست؟ آ شیحد  و آزما بیو از یر

 انیت ارتباط مبهم م شیآزما بیاز یر توان یزبان و تفکر وجود دارد؟ چطور م انیم یوندیپ
کته متا    ییها تیفعال نیاز ا یکه برخ دیگو یبه ما م میلقل سل کرد؟ زبان و تفکر را کشف

را بته ستقف وصتل     یالمپت  خواهم یندارد. مثال ، من از شما م یازیبه زبان ن مینام یتفکر م

                                                           
 .م- ی مستقیم دارد تغییر طول یک ماده با بار وارد بر آن رابطه س آنر اساقانونی که ب 9  
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از  یدرونت  ی. شما حست دهم یهست، نشانتان م نیزم یرا که رو یچوب ی و سه جعبه دیکن
 دشتان یگذار یهم م یرو دیکه دار دینیب یم را  ها ندر ذهنتان آ- دیها دار جعبه دنِیچ ریتصو
. قطعتا   دیکار را واقعا  انجام ده نیکه ا از آن شیآن هم پ -دیالمپ برس چِیسرپ به دیتا بتوان
 دیت بگذار» دییگو یمثال  با خودتان نم ست،یبه حرف زدن با خودتان ن هیشب دیکه دار یحس
 «.   بگذارم یالف را رو ی جعبه

نتدارد.   یکه به زبان کار دیدار یریتفکرِ تصو یاست که نول نیمثل ا دیکه دار یحس
در با  آنچه در ذهتن   ینگر باشد، چون درون ها یریگ جهینوع نت نیحواسمان به ا دیبا یول
 افتتد  یآنچه واقعا  اتفاق م یبرا یهم( سرنخ قابل التماد یهگذاشتن سه جعبه رو گذرد یم
  م،یدار یدارید ینمادها یِذهن دنیچ ی که درباره یحس آن ستین دیقدرها هم بع . آنستین

 یا یذهنت  یاست، واقعتا  بته همتان متدارها     ییو ف ا یهرچند که به نظر کامال  هندس
 میبا لقل ستل  میهر چقدر هم که فکر کن حال، نی. بااآورد یم دیمربوط باشد که زبان را پد

   .یباشد نه للّ یدفصاممکن است ت یرینمود تصو یِساز فعال نیدر ت اد است، ا
سؤال را  نیو هم میرا کنار بگذار یرسازیتصو ی هیق  نیا یا چند لحظه دیحاال بگذار

اگتر جتو   : »مییگو ی. مثال  مشود یمنجر م یکه رسما  به تفکرِ منطق میبپرس یاتیلمل ی درباره
تر  بزرگ که جو میریگ یم جهیباشد، پس نت کیتر از ر تر از سو باشد، و اگر سو بزرگ بزرگ
( که به دنبال «که جو... میریگ یم جهیپس نت»ه یریگ جهینت نیا دنِیفهم یبرا« است. کیاز ر

 . میکن یذهن یرسازیتصو ستیالزم ن«( سو... و اگراگر جو... ه» دیآ یم یقبل ی هیدو فرض
 یناملموست  یها از مثال یاسام نیا یکه به جا شود یتر م آسان یموضوع وقت نیدرک ا
کته   میریت گ یمت  جهیپس نت «پ <  »و  «  <الف »: اگر میکن ده،  ، و پ استفامثل الف

 لیت ، دل«پ <  »و  «پ <الف »که اگر  میحد  بزن میتوان یم ن،ی. لالوه بر ا«پ <الف »
  .«  <الف »ندارد که 
 نیا ایآ د؟یآ یانتقال است، از کجا م نیواضح، که بر اسا  قوان یها یریگ جهینت نیاما ا
 شده و از بدو تولد بوده است؟ هیر مغز ما تعبموضوع د

بته   یزیت چون در گذشته هر وقت چ م،یا فراگرفته ییاستدالل استقرا بیآن را از یر ایآ
تتر   بزرگ شهیاز پ بود، الف هم هم رت به نام   بود و   بزرگ یزیتر از چ نام الف بزرگ

باشد چته   یذات ییتوانا نیچه ا م؟یا گرفته ادیزبان  بیاول آن را از یر ایاز پ بوده است؟ 
 و استت از ستاز   یصامت وابسته است کته انعکاست   ینوع زبان ذهن کیبه  ایآ ،یادگرفتنی

 ایت آ برد؟ یبهره م یزبان گفتار یمورد استفاده برا یکار لصب و ساز نیو از ا یلصب یکار
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 یگتر یه دبت  یازین کدام چیه دیشا ایبرلکس؟  ای یا اول زبان وجود داشته بعد منطب گزاره
  کنند. تیرا تقو گریکدیندارند، هرچقدر هم که 

و  میکنت  شیرا آزمتا   هتا  آن میتتوان  یمت  ایآ یهستند، ول یجالب ینظر یها پرسش ها نیا
 یستخت استت، ولت    اریکار بس نیتجربه نشان داده که انجام ا م؟یکن دایپ شانیبرا یپاسخ
هگرچته، بترخالف    نتد یگو یمت تفکتر   شِیبه آن آزما لسوفانیاست که ف یزیمن چ شنهادیپ

سته جعبته بتا     دیانجام داد(. تصور کن توان یرا واقعا  م شیآزما نیتفکر فالسفه، ا شیآزما
 یجذا  هتم از ستقف   اریبس یزیهستند و چ نیزم یمختلف نشانتان دهم که رو یها اندازه
 ی کته جعبته   ییتور  د،یت گذار یهم مت  یاست. شما بالفاصله سه جعبه را رو زانیبلند آو

. دیت را بردار تتان  زهیتا جا دیرو یجعبه رو باشد، و از آن باال م نیتر و کوچک ریتر ز زرگب
آزمون  یکم دیبا ادیبه احتمال ز یمسئله را حل کنند، ول نیا توانند یها هم م شامپانزه یحت

هتا را   شتامپانزه  نِینشتت یا کته  نیهمگر ا دیایها ور بروند تا دستشان ب و خطا کنند و با جعبه
  (.دیخا  کنانت

- گتذارم  یخال شبرنگ م کیها  هر کدام از جعبه ی: رودهم یم رییرا تغ شیحاال آزما
و  -کوچک( ی جعبه یمتوسط(، و سبز هرو ی جعبه یهرو یبزرگ(، آب ی جعبه یقرمز هرو
 یو تا وقت کنم یوارد آن اتاق م بار نیاول ی. شما را براکنم یپخش م نیزم یها را رو جعبه

. دارم یجا نگه مت  دارد، شما را همان یکدام جعبه خال چه رنگ دیا دهیکه فهم مطمئن نشدم
هتا را   جعبته  یشتبرنگ رو  یهتا  خال دیتا فقط بتوان کنم یاتاق را خاموش م یها بعد چراغ

  .کنم یم زانیو آن را از سقف اتاق آو آورم یشبرنگ م یا زهیآخر، جا ی . در مرحلهدینیبب
 د،یت گذار یمت  ریقرمز را ز خال ی جعبه درنگ یب د،یاشته باشند یمشکل یاگر از نظر مغز

تتا آن   دیت رو یبتاال مت    هتا  سبز را باال؛ بعتد از آن  خال ی را وسط، و جعبه یآب خال ی جعبه
با آن بلندشان  توان یدارند که م ییها ها دسته جعبه دی. هفرض کندیرا بردار زانیآو ی زهیجا

 یتتان بترا   از حتس المسته   دیتوان ینم لیدل نیه هماست و ب یکیوزنشان هم  تهکرد، و الب
 ینمادهتا  دیت توان یم دیچون انسان هست گر،ی.( به لبارت ددیاز هم استفاده کن صشانیتشخ

و  دیت ور کن و آن ور نیرا در ذهنتان ا  ها مثل کلمات( و بعد آن یزیهچ دیخلب کن یدلبخواه
اگتر ابتتدا    ی. حتت دیت اده کنحتل استتف   کشف راه یبرا یقعوا-یمجاز یِساز هیاز روش شب

را  یآبت  سبز و ختال  خال یها و بعد جعبه دادند یسبز را نشانتان م قرمز و خال  خال یها جعبه
ستبز را   قرمز و خال خال یها جعبه شیآخرِ آزما ی و بعد در مرحله دادند، یجداگانه نشان م

با گذاشتن دو جعبه  یحت دی. هفرض کندیکار را انجام ده نیا دیتوانست یباز هم م د،یدید یم
 شیآزمتا  نیت هتا در ا  جعبته  ی اندازه که نی.( با ادیرس یم زهیهم راحت دستتان به جا یرو



 229  \فصل ششم: قدرت شر و ور: تکامل زبان    

 

 دیت توان یاکنون مت  که هم بندم ینبود، شرط م صینسبت به هم کامال  قابل تشخ یا مرحله سه
را  انتقتال  نیپس( ا-هاگر یجمالت شری بِیتا از یر دیکن شینمادها را در ذهنتان پس و پ

تتر از   بتزرگ  یباشد و آب یتر از آب اگر قرمز بزرگ» دییگو یکه م بیترت نیبه ا د،یبرقرار کن
قرمز  یسبز را رو ی و بعد جعبه -«تر از سبز است که قرمز بزرگ میریگ یم جهیسبز، پس نت

 کار را نیا توانند ینم یقوبه احتمال  ها مونی. مدیبرس زهیبه جا یکیتا در آن تار دیگذار یم
 قتراردادی  یهتا  نشانه یرامونیپ طیفارغ از مح یکار دستکار نیا ی انجام دهند، چون الزمه
  زبان است. ی هیاست که اسا  و پا

خصوصتا  در   د،یت و ختارج از د  یذهن یِجمالت شری یزبان واقعا  تا چه حد برا یول
کته   یماریب یبر رو یمشابه شیبا انجام آزما میبتوان دیالزم است؟ شا د،یجد یها تیموقع
 توانتد  یمت  متار یب نیت ا کته  نیت . با توجته بته ا  میکن دایدارد، پاسخ را پ کهیورن یشیپر زبان
کنتد، ستؤال    دیتول.« ت کَد یم کایباشد، پس ل یتر از گول بزرگ کااگر بال»را مثل  ییها جمله

 از ایت اگر پاسخ مثبت باشد، آ فهمد؟ یجمله است م نیرا که در ا یانتقال ایکه آ جاست نیا
  د؟یآ یم رونیسربلند ب م،یکرد یها یراح شامپانزه یکه برا یا جعبه سه شیآزما

که بخش نحو  ندیگو یبروکا هستند و م یِشیپر که مبتال به زبان یمارانیبرلکسش چه؟ ب
در « پتس »و  «یولت »و « اگتر »از  گرید  ها دارند؟ آن یتیرفته است، چه وضع نیذهنشان از ب

. فهمنتد  یو نه موقعِ خواندن نم دنیها را نه موقع شن واژه نیو ا دکنن یجمالتشان استفاده نم
 اش یباشد معنت  نیاگر چن کند؟ یدرست لمل م شیآزما نیهرحال در ا به یماریب نیچن ایآ
ماهرانته از   ی بته استتفاده   یازین« پس-اگر» یاستنتاج نیقوان دنیفهم یکه برا شود یم نیا

. بدون دیمنطب هم پرس نِیقوان گرید ی درباره وانت یپرسش را م نیندارد. ا ینحو زیربخش
گنگ و مختتص فالستفه    یزبان و تفکر تا ابد موضول نیب وندیپ ییها شیآزما نیانجام چن

  خواهد ماند. یباق
اصوال ، زبان  توان، یجعبه استفاده کردم که نشان بدهم که م از یرح سه لیدل نیمن به ا

 توان ینبود، م شیآزماامکان انجام  یکرد. ول کیهم تفکاز  شیو تفکر را با استفاده از آزما
دارند و از همان  یا هوشمندانه یقرار داد که یراح یا ییویدیو یها یرا در مقابل باز ماریب

 یهتا  یبتاز  نیت در ا متار ی. بکننتد  یاستفاده م ،یآشکار کالم ییبه راهنما ازیبدون ن منطب،
درک  جیتدر به تواند یم ها یباز نیتفاده از ااس ایچطور لمل خواهد کرد؟ اصال  آ ییویدیو
  را بهبود بخشد؟ ماریب یزبان

 یریکتارگ  بته  ییاست که احتمال دارد توانتا  نیدر نظر داشت ا دیکه با یگرید ی نکته
 متون یم «الف» مونیباشد. م افتهیتکامل  یاجتمال یدر ابتدا در بافت یانتقال در منطبِ انتزال
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 متون یو م کنتد،  یمت  یقلدر شیو برا دیگو یزور م «پ» مونیه مکه دارد ب ندیب یرا م « »
ناگهتان از   «الف» مونیم ای. آرسد یم «الف» مونیاست که زورش به م دهقبال  نشان دا «پ»
انتقتال را   یریکارگ به ییاست که توانا یمعن نیباشد به ا یور نیاگر ا رد؟یگ یفاصله م « »

 ییزورگو دنیبه صرف د «الف»که  مینشان ده دیاب شیآزما نیا ییآزما یراست یدارد. هبرا
  (.کند ینم یاز آن دور «پ»ناشنا   مونیم کینسبت به  « »

منطتب   میممکن است بتوان کهیورن شیپر زبان مارانیب یجعبه بر رو سه شیبا انجام آزما
ن نشتانگا  نیت ا ی. ولت میکن کیبا زبان از هم تفک را ارتباط آن ی تفکر و دامنه ندیفرا یدرون
و  ییالتنتا  یمورد توجه قرار نگرفته است و آن ب یلیهم دارد که خ یجالب یاحساس ی جنبه

در  ینتاتوان  ایت نامربویشتان و   یهتا  نسبت به حترف  ها شیپر کامل زبان یِخبر یدر اصل ب
 یهتا  از لتدم درک صتحبت   یشان حاک که چهره یحالت مخایبانشان است وقت صیتشخ
 ییکتا یآمر یماریجمالت به ب نیشدم و شروع به گفتن ا یوارد درمانگاه بار کیهاست.  آن

 دییت زد و بته نشتان تر   یو او لبخند «انگ؟یکرائو ال  نیک ؟یچوآآالخراپ.  یکردم: سواد
را از  یمعنت  یگفتتار بت   توانست ینم اش، یدرک زبان بخش مربوط بهتکان داد. بدونِ  یسر

 یشخصت چه از زبان  د،یایب رونیدهد، حاال چه از زبان خودش ب صیتشخ یصحبت معمول
کتاش   کته  میکرد یفکر م نیبه ا لباغ م،یپسادکترا یشولر، همکالستآل کی. من و ارگرید

با  وقفه یتمام روز ب توانند یم ایآ مینیو بب میکن یرا به هم معرف کهیورن شیپر دو زبان میبتوان
 یهتا  شیرپت  زبتان  دیشتا  گفتتیم  به شوخی میخسته شوند؟  که نیهم صحبت کنند، بدون ا

دارند کته فقتط خودشتان     یاصال  زبان مخصوص دیشا ند؛یگو یهم چرند نم یلیخ کهیورن
 یول م،یا زده ییها تکامل زبان و تفکر حد  ی درباره جا نیتا ا .فهمند یرا م گریحرف همد
مشابه آن را هنتوز   ییویدیو یباز ایجعبه  سه شیمسئله حل نشده است. هآزما نیهنوز هم ا

و نحو را هم در نظر  یمعن نیتفاوت ب یعنیبودنِ زبان،  بندی بخش.( هنوز میا هامتحان نکرد
آن »جملته:   نیت مثتل ا  م،یدیت نام یبازگشتت  یِجاساز لفص یآنچه در ابتدا مثله میا نگرفته
در «(. را کشت که موش را خورده بود، شروع بته آواز خوانتدن کترد    یا که گربه یدختر

 د،یت آ یمت  یشناست  بودنِ نحو از لصتب  بندی بخش یرامدرکمان ب نیتر حالِ حاضر، محکم
 یا ییتوالن  تجمتال  ده،یت د بیآست  اش کهیورن ی هیکه ناح یماریب چراکه مشاهده کردیم

 یمتاران یاز معناست. بترلکس، در ب  یکامال  خال یدرست ول یکه از لحاا دستور سازد یم
 یمعنت  ،یکتتر هَمتد  سالم است، مثل د شان کهیورن یول دهید بیآس شانیبروکا ی هیکه ناح
و نحو از «( فکره» ی. اگر معنشود ینم دهید یدستور بیساختار لم چیه یول شود، یحفظ م

 یلتدم همراهت   ای «ییجدا» نیا گرفتند، یم ریپراکنده ترا یلصب ی شبکه ای مغز ی هیناح کی
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 انتد،  شناسان ارائته کترده   روان-است که زبان یمتعارف دگاهید نی. اداد یدو کارکرد رخ نم
 شتان یپر زبتان در زبتان   یادیت که ساختار بن ستین یامر شک نیدرست است؟ در ا ایآ یول

مغز منحصرا  مخصتوص   ی هیناح نیگرفت که ا جهیتوان نت یم ایآ یول شود، یبروکا مختل م
 است؟  یمراتب سلسله یِجاساز ایزبان مثل بازگشت  یدیکل یها به جنبه

 یا هیت نوشتار در شکنج زاو ییِمرکز توانا یول ،دیسیبنو دیتوان ینمقطع شود اگر دستتان 
حترف معمتوال  خایرنشتان     نیت در پاستخ بته ا   شناسان روان-است نه در دست شما. زبان

: دهد یرخ م کهیورن ی هیبه ناح بینشانگان همان است که در اار آس نیکه مقابل ا کنند یم
   .شود ینابود م یمعن یول شود یحفظ م یدستور رساختیز

 میگترفت  میتصم ام، یپسادکتر ی دوره یها یبرنگ، همکالس دیویو د اکیگ مک من و پُل
خو  که در ستال   اریو بس رگذاریترا یها از مقاله یکی. در میکن یبررس تر بیموضوع را دق

شنا  و مارک هاوستر کته    زبان یِچاپ شده بود، نوآم چامسک 9نسیسا ی هیدر نشر 5009
را که زبان مختص انسان  دهیلق نیو ا یشناس روان-زبان وعاست موض یپژوه  شناخت لصب

متوجه شتدند    ها کردند. آن ی( است، به یور مفصل بررسبندی بخش به صورت هو احتماال 
 یموجتودات  گریبعد از آموزش مناسب در د توان یزبان را اغلب م یها تمام جنبه با یکه تقر

در انستان   یدستتور  رستاخت یز ودشت  یبالث م هک یا و تنها جنبه دید زیها ن مثل شامپانزه
 است.  یبازگشت یفرد باشد جاساز منحصربه
سالم استت،   کهیورن یشیپر در زبان ینحو یو سازمانده رساختیکه ز ندیگو یم یوقت

کامل با استتفاده از   یا جمله دیتول ییمثل توانا کنند، یآشکارتر اشاره م یها معموال  به جنبه
بته   یجان و متر »ندارد همثل  یمعن وجه چیه البته به ربط که روفاسم و حروف اضافه و ح

وقت است  یلیخ ینیبال یها متخصص یول«(. بانک  خوشحال رفتند و کاله پرداخت کردند
 یشت یپر کته حاصتل زبتان    یگفتتار  ،یموضوع خبر دارند؛ برخالف تفکر لموم نیکه از ا
 فیضتع  یتتا حتدّ   و معمتوال   ستین یکامال  لاد زین یدر ساختار نحو یاست حت کهیورن

از  تتر  شیپت  یلت یچون خ رند،یگ یم دهیناد ها وقت یلیرا خ ینیمشاهدات بال نیا یاست. ول
. ندشناخته شود انجام شتد  یبشر یها زبان نفکیبازگشت به لنوان بخش ال ی دهیپد که نیا

  .ودداده نشده ب تیبه آن اهم یکاف ی به اندازه نیبنابرا
کته   میابیت  یدرمت  م،یکنت  یمت  یرا بررست  کهیورن یها شیپر از زبان یاریگفتار بس یوقت

 یجاستاز  ی نته یدر زم یتتوجه   به یور آشکار و قابتل  ،یجمالتشان لالوه بر نداشتنِ معن
ها را با استفاده از حروف ربط پشت ستر هتم    لبارت ماریدچار نقص است. ب ی نیزبازگشت
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آخر.  یو ال« لز افتاد وسوزان آمد و جان را زد و سوار اتوبو  شد و چار: »کند یم فیرد
 یجان که لاشب جول»مثل:  یا جمله کنند، ینم دیتول یجمالت بازگشت وقت چیه با یتقر یول

که لاشب »در دو یرف لبارت  رگولیبدون گذاشتن و یهحت.« کرد یبود از قاشب استفاده م
 .( ینه جول کرد یکه جان از قاشب استفاده م میفهم ی، فورا  م«بود یجول
 گفتت  یکه مت  ییادلا کند؛ یشده بود رد م رفتهیها پذ را که سال ییهدات ادلامشا نیا
معلتوم   دی. شتا کند یلمل م کهیورن ی هیاست که مستقل از ناح یبروکا بخش نحو ی هیناح

مشتترک   تیمالک دراست و ممکن است واقعا   کهیورن ی هیشود که بازگشت در تملک ناح
 یبنتد  و بخش یموضوع استقالل کارکرد دینبا ن،یر اباشد. لالوه ب یذهن یها تیفعال شتریب

 یستتر را بترا  ببختش   کیت  ای: آمیکن یرا با موضوع تکامل قای یشدن ذهن انسان امروز
آن که در واکتنش   ایو  ،یافته یسیدگرد گرید یبه بخشحتی  او یفراهم آورده  گریبخش د
  اند؟ کرده یرا ی گریدیکمستقل از  کسرهی ییرهایمس یعیمتفاوت انتخا  یب یبه فشارها
لالقته   ،زیربخش نیا یذات نیاستقالل قوان یعنی ،به موضوع نخست شتریشناسان ب زبان
هدرست مثل  برد یها را سر م آن ی و پرسش مربوط به تکامل معموال  حوصله دهند ینشان م

کته بته    یلتدد  پردازان هینظر یمغز برا های زیربخش ایراجع به تکامل  یهر صحبت که نیا
شناستان   زبتان -و روان شناستان  ستیاست(. ز یمعن یمندند ب الداد لالقه منظا یذات نیوانق

حاکم بر زبان لالقمندند، بلکه به تکامل، رشتد و   نینه تنها به قوان گر،یاز یرف د ،یرشد
 لالقه دارند.  زی( نستیمحدود به آن ن یزبان که شامل نحو است هول یلصب یها هیال

 یهتا  شتومش را بتر تمتام بحتث     ی هیک سده سایدو حدود  نیا نیب زیدر تما یناتوان
زبتان حتدود    ییاست که توانتا  نیا یمربوط به تکامل زبان انداخته بود. البته، تفاوت اصل

الداد کمتر  ی هینظر یاست، ول افتهیتکامل  یعیانتخا  یب بیاز یر شیسال پ هزار ستیدو
از  یمن هکامال  لتار  یشخص دید دیخواهراستش را ب نیاز دوهزار سال قدمت دارد. بنابرا

 .  ندیگو یدرست م شناسان ستیاست که ز نیمورد خاص ا نی( در ایداور شیهرگونه پ
 ی . همهدنیو شن دنیجو نیب ی : رابطهشوم یبه همان مثال محبوبم متوسل م ا ،یق یبرا
 نیت ند. ادار شان یانیدر گوش م یو سندان یرکاب ،یداران سه استخوان کوچک  چکش پستان

 یگتوش بته گتوش درونت     ی ها را از پرده و آن شوند یاصوات م تیبالث تقو ها ستخوانا
 یداران هم آن را دارند ولت  داران هپستان در تکامل مهره  ها آن ی. ظهور ناگهانکنند یمنتقل م

قرار  9انیگرا نشیآفر زیدستاو ها وقت یلیمهر بود که خ سربه یشان ندارند( راز اجداد خزنده
کشف کردنتد کته    شناسان بیو آس شناسان نیجن ،یقیشناسان تطب کالبد که نیتا ا گرفت، یم

                                                           
1 creationists  



 233  \فصل ششم: قدرت شر و ور: تکامل زبان    

 

انتد.   ها در واقع از تکامل پشت استتخوان فتک خزنتدگان بته وجتود آمتده       استخوان نیا
مراحتل   نیت ا بیگوشتان است؟( ترت کیمفصل پشت استخوان فکّتان چقدر نزد دیا دهیهند

  دارد. یداستان جالب
متان سته    اجتداد خزنتده   که یاستخوان دارد به نام آرواره، درحال کیاران د فکّ پستان

 هتا  وقتت  یلت یاست که خزنتدگان، بترخالف پستتانداران، خ    نیا لشیاستخوان داشتند. دل
بته   دنیبلع ی. فک فقط براستیکوچک ن شان ییغذا یها بزرگ است و ولده شانیشکارها
آرام لمتل   یلت یه تم خزنتدگان خ   ستتم یس که ییجا و از آن دن،یجو ینه برا رود یکار م
و ه م شود.  هیدر شکم تجز نشده دهیجو یکشد تا غذاب ها یول  ممکن است هفته کند، یم

 یوقت یبا مفاصل فراوان است. ول ر،یپذ بزرگ، انعطاف یا نوع خوردن، آرواره نیا ی الزمه
بترد بقتا بته    شتدند، راه  لیوساز فعال تبتد  با سوخت یداران تکامل به پستان یخزندگان ی
ستاز را   و ستوخت  یکرد تا سترلت بتاال   رییکوچک و مکرر تغ ییغذا یها مصرف ولده
  حفظ کند.

 نیزمت  یبتاز رو  یکه خزنتدگان بتا دستت و پتا     دیبه خایر داشته باش ن،یلالوه بر ا
 نیزمت  یکت یشکار در نزد دنِیبوکش یسر و گردنشان را برا بییر نیتا بتوانند از ا خزند می
 یبالث انتقتال صتدا   نیاست همچن نیزم یکه رو یسه استخوان فکّ نید. اتکان دهن تکان
 یاستتخوان  ییموضوع را رسانا نی. اشود یگوش خزندگان م یقدم  در چند واناتیح گرید
  داران قرار دارد. پستان ییهوا ییکه در مقابل رسانا نامند، یم

را از حالت درازکتش   داران شدند، خود ن به پستا لیخزندگان در یول تکامل تبد یوقت
امر سبب شتد دو   نیدرآمدند. ا ستادهیبه حالت ا یلمود ییو با پاها دندیبه سمت باال کش

را  دنیت د و کتارکرد جو نشو یانیجذ  گوش م جیتدر فکّشان به یها استخوان از استخوان
 رِییت تغ نیت ا یبه کتار برونتد. ولت    ییهوا یصداها دنیشن یبرا طکنار بگذارند و فق یکل به
 یهتم در جتا   یتیها از لحاا متوقع  استخوان نیجهت ممکن بود که ا نیرکرد فقط به اکا

به کار  یلرزش اصوات دنیشن یکم برا درست و هم در زمان مناسب قرار گرفته بودند و کم
را  یگتر یدر کارکرد هتدف د  یر اساسییتغ نی. اشد یم افتیدر نیزم بیکه از یر رفتند یم

آرواره، کته هتم    یعنت ی کپارچته، یاستخوان محکتم و   کیه فک ب رییتغ :کرد یهم محقب م
  تر. مناسب دنیجو یبود و هم برا تر یقو

لمتل   ایت آشکار باشد. اگر از شما بپرسم کته آ  دیموضوع با تکاملِ زبان با نیشباهت ا
دو از لحاا ساختار و کارکرد مستقل  نیاست و ا 9یبند به صورت بخش دنیو شن دنیجو
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 از تکامتلِ  دنیکته شتن   میدانت  یپاسخ قطعا  مثبت است؛ گرچه مت  ند،کن یلمل م گریکدیاز 
. بته  میکرده است مشتخص کنت   یرا که ی یمراحل میتوان یم یبه وجود آمده و حت دنیجو
بته   ،یمثتل نحتو و معنت    ،یزبتان  یوجود دارد که کارکردها یشواهد روشن ب،یترت نیهم

بتا هتم    دنیت و جو دنیه شتن ک یو به همان نسبت گرندیکدیو مستقل از  بندی صورت بخش
 زبان و تفکر هم از هم جدا هستند. زندیمتما
 یگتر یکارکردها، مثال  نحتو، از کتارکرد د   نیاز ا یکیکه  ستین دیبعاصال   حال، نیباا
 ایت مثل استتفاده از ابتزار و/   یاز آن وجود داشته است، کارکرد شیباشد که پ افتهیتکامل 

کته   یندارد، تنها کار لیگوش فس استخوانِ ایمثل فک زبان  که ییجا تفکر. مترسفانه، از آن
 معقوالنه است. یها تیساخت روا میانجام بده میتوان یم

 یولت  ،به چه صورت بتوده استت   عیوقا بیدق بیکه ترت میمتوجه نشو وقت چیه دیشا
 یشتات یبه آن پرداختت و آزما  دیکه با یا هینسبت به نظر یکل یدیتوانسته باشم د دوارمیام

را  شترفته یظهور زبان پ یبا کمک آن چگونگ میانجام داد به شما داده باشم تا بتوان دیکه با
  .میاست شرح ده یذهن آدم یژگیو نیتر باشکوهکه 

 



 
 
 
 
 

 فصل هفتم
 یشناس  ییبای: ظهور زو زیبایی مغز

 
 . میرا بفهم قتیحق شضد یاست که با ث م یهنر دروغ                         

 لض پیکاسضپاب        
 

از  دهیپوش یها که برهما جهان را با کوه پس از آن دیگو یهند م یباستان  یها از افسانه یکی
 بتان ینشست و سر در گر د،یها آفر انسان یها، پرندگان، درختان و حت ها، گل برف، رودخانه

و  ریت دل ییها پر از انسان بایز یسرورم، تو جهان»: دیاز او پرس ،9یگرفت. همسرش، سَرَسوَت
  «؟یگرفته و ناراحت نیچرا چن کنند، یکه تو را پرستش م یا دهیآفر دهوشمن
 ییبایاز ز یدرک چیه ام دهیکه آفر ییها اما انسان ،ییگو یبله، درست م»برهما پاسخ داد     

برهمتا را ختایرجمع کترد و     یسرستوت  «است. ارزش یب شان یهوشمند نیندارند و بنابرا
   «.بخشم یبه نام هنر م یا هیمن به انسان هد»گفت 
 یاخگتر  یزیت در انسان شکل گرفت و توانست در هر چ یشناس ییبایاز آن پس حس ز    
بختش   و الهام یقیهنر و موس یبانو زدیرا ا یدر سراسر هند، سرسوت ن،ی. بنابراابدیب یآسمان
  .پرستند یو او را م دانند یانسان م
که مغتز انستان چگونته     میپرداز ی  مپرسش جذا نیبه ا یبخش و بخش بعد نیدر ا

انسان را در واکنش نسبت به هنر و خلب  یزیچه چ دهد؟ یواکنش نشان م ییباینسبت به ز
به کار برد؟ احتماال  بته تعتداد    یحرچه س  یسرسوت کند؟ یم زیموجودات متما ریآن از سا

 عیت رف یدگاهیت د فیی نیسر ا کیوجود دارد. در  ها سشپر نیا یبرا ییها هنرمندان پاسخ
به قول شالر و  ای ،یبشر یها یگرفتار یپوچ یبرا ییاست هنر پادزهر نها یکه مدل میدار

 گتر یاست. ستر د  «اندوه ی تنها راه فرار از قعر دره»، 5رونالد پنروز ،یسیانگل ستیسوررئال
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آنچه ما  دیگو یاست و م رشیقابل پذ یزیمکتب دادا است که معتقد است هر چ فیی نیا
. گتردد  یکامال  به ذهن ناظر بر مت  که نیا یحت ایلمدتا  وابسته به بافت است و  مینام یهنر م

گذاشتت و   یشتگاه یتوالت را در نما کاسه کیاست که  9مثال مارسل دوشان نیهمشهورتر
استت   یهنر ایهنر است  دادا واقعا  ای( اما آ«هنر؛ پس هنر است. میگو یم نیمن به ا»گفت 

معاصتر   یهنرهتا  یگتالر  کیت وارد  بتار  حال چند ه است؟ تابهمسخره کردکه خودش را 
بته تتن    یلباس چیامپراتور ه دیکه بالفاصله فهم دیا را داشته یو احسا  آن پسرک دیا شده

: هنتر  دهتد  یبته راه ختود ادامته مت     اش کننده جیمتنوع و گ یها سبک ی هنر با همه ندارد؟
هنتر مفترغ چولته، هنتر رنستانس،       ،یرهنر خ م  ،ییقایهنر آفر ،یهنر تبت ،یونانی کیکالس
 .گرید یهنرها یاریو بس یهنر انتزال سم،یفوو سم،یکوب سم،یونیاکسپرس سم،یونیامپرس

 یفراتتر از مرزهتا   یهنتر  یاتیت کل ایت  یکل یتنوع، اصول نیممکن است پشت ا ایاما آ
 م؟یبه دانش هنر برس میتوان یم ایوجود داشته باشد؟ آ یفرهنگ

 حیو توض یاصول کل یدر پ یکیمت اد هم باشند؛  ذاتا انش و هنر که د رسد یبه نظر م
رسد  یبه نظر م نیاست؛ بنابرا یفرد لیبزرگداشت روح و تخ یگریو د هاست دهیمنظم پد

 نیهمت  یفصل و فصتل بعتد   نیهدف من در ا ن،یدانشِ هنر جمع اضداد است. با وجود ا
 شترفت یقتدر پ  انسان و مغز آن یینایب ی متقالدتان کنم که دانش ما درباره خواهم یاست: م

 میبتتوان  دیو شتا  میکنت  یزنت  هنتر گمانته   یلصب یها هیپا ی درباره میتوان یکرده است که م
از اصتالت هنرمنتدان    وجه چیه موضوع به نی. امیبساز یهنر اتیتجرب یبرا یللم یا هینظر
  .کند یاستفاده مشمول  اصول جهان نیخود از ا ی وهیبه ش یچراکه هر هنرمند   کاهد، ینم

جدا کنم.  یشناس ییبایز ی هنر مد نظر مورخان را از موضوع گسترده خواهم ینخست م
 ییبتا یدارند که بتواند نستبت بته ز   ازین یهر دو به مغز یشناس  ییبایهنر و ز که ییجا از آن

دو وجتود دارد. امتا هنتر شتامل      نیت ا نیبت  یادیز یپوشان هم نیواکنش نشان دهد، بنابرا
 کته  ی(، درحالمیآن مشکوک یشناخت  ییبایهمچون داداست هکه نسبت به ارزش ز ییازهیچ
مد است که معموال  به لنوان هنتر   یهمچون یراح یموضولات ی رندهیدربرگ یشناس  ییبایز

 م،یبه اسم دانش هنر واال داشته باشت  یزیچ میهرگز نتوان دی. شاشود یواال در نظر گرفته نم
  آن باشد. یربنایکه ز میکن دایرا پ یا شناسانه ییبایاصول ز میتوان یاما به نظر من م

 نیموجودات مشترک استت و بنتابرا   گریانسان و د نیب یشناس  ییبایاز اصول ز یاریبس
حتال   باستت، یاست که گل به نظر ما ز یاتفاق ایاز فرهنگ دانست. آ یآن را ناش توان ینم
 ما؟ یباشد، نه برا بایزنبور ز یبوده که در اصل برا یکه تکامل گل به شکل آن

                                                           
1 Marcel Duchamp 
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(، ستت ین یتور  نیاست هکه ا افتهیمغز زنبور تکامل  ازکه مغز ما  ستین نیالبته للتش ا
 ریت اصتول فراگ  یبرخت  ی است که هر دو گتروه بته یتور مستتقل دربتاره      نیبلکه للت ا

 نتر بته چشتم متا     یاست که مرغ بهشت لیدل نی. به هماند دهیرس ییبه همگرا یشناس  ییبایز
 ینته بترا   اند، افتهیتکامل  دخو ی گونه یها ماده یبرا  ها آن که یاست، درحال زیانگ دل نیچن
  .انسان خردمند ی گونه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شده است.  یها یراح جذ  ماده ینر، که برا سازِ چیمرغ کر ی استادانه کار ،چیکر ای« النه». 9-7 ریتصو

 آشکار است. ییراح نیرنگ، تقابل و تقارن، در ابا  یبند ، از جمله گروه«یهنر»اصول  یبرخ
 

 یها شمّ هنر نو، همچون ما انسان ی نهیو گ ایاسترال ساز چیمرغ کر مثلموجودات،  یبرخ
 یِدیت به منظور جبتران فرو  دیاند، اما شا پرنده، کوچک و رنگ و رو رفته نیا یدارند. نرها

(. 9-7 ریهتصو سازند یم یباشکوه ی شده نیتزئ یها بیها آالچ جذ  ماده یمسئله، برا نیا
 یهتا  و گذرگاه ها یبا ورود سازد، یمتر م میدو و ن یبه بلند یقیپرنده آالچ نیااز  یا گونه
 بیت پرنده در گوشه و کنار آالچ نی. ایدر ورود یچمن جلو یاستادانه و حت ی دهیسرپوش
از  یو درخشتان  دیسف یها و کُپه ندیچ یرنگارنگ م یها انواع توت گذارد، یگل م یها دسته
 فیت ظر دمانینرم و درخشان با چ  یها . سنگسازد یمرغ م تخم تاستخوان و پوس  یها تکه

محتل   یکت یدر نزد هتا  بیت آالچ نیت . اگتر ا دهند یم لیرا تشک شینما نیاز ا یاغلب بخش
پرندگان  یهکه برا شهیدرخشان ش یها تکه ای گاریسکونت انسان باشند، پرنده از زَروَرق س

  .برد یم هرهجلوه دادن به النه ب یجواهرات را دارد( براحکم 
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 ی. کافکند یکه ساخته احسا  غرور م یزیچ ات یجزئ یو حت ینر از ظاهر کل ی پرنده
 گتذارد؛  یخودش مت  یو آن را سر جا دیآ یم یفور د،یجا کن ها را جابه از توت یکیاست 

 دهیت هنرمند د یها از انسان یاریساست که در ب ینیب کیبار ینول ی دهنده موضوع نشان نیا
در ساخت النته دارنتد و از    یقابل توجه  یها پرنده تفاوت نیامختلف   یها . گونهشود یم

 از افراد سبک خاص خود را دارد.  کیها هر  از گونه یکیدر  یحت که نیتر ا همه مهم
لتب  ج یکته بترا   شتود  یم دهید یهنر یپرنده اصالت نیگفت در ا دیبه یور خالصه با

در منهتتن   یهنر یگالر کیرا در  ها النه نیاز ا یکی. اگر رود یماده به کار م ی توجه پرنده
نظترات   بنتدم  یپرنده است، شرط مت  کیکار مغز  ندیبگو که نیبگذارند، بدون ا شیبه نما
  .ختیرا بر خواهد انگ یمسالد

 جیه همواره مترا گت  وجود دارد ک یا مسئله یشناس ییبایها. در ز انسان یایبه دن میبرگرد
در کجاستت؟   یهست، تفتاوت اصتل   یو هنر واقع یهنر بازار نیب یکرده است. اگر تفاوت
است، ممکتن استت بته چشتم      یکه به چشم من بازار یهنر ندیبگو ها یممکن است بع 

 است.  یمورد کامال  شخص نیگر، ق اوت در ایسطح باال باشد. به لبارت د یگرید
را از هنتر   یقت یهنتر حق  یرشخصت یغ یا گونته  هنر نتواند بته  ی درباره یا هیاما اگر نظر

 میادلتا کنت   میتوان یآن را کامل دانست و ما چطور م توان یکند، چقدر م زیپسند متما لامه
   م؟یا دهیهنر را فهم یقیحق یمعنا
استت کته    نیت دو وجود دارد ا نیا نیب یواقع یتفاوت میکن یکه فکر م یلیاز دال یکی

لتذت   یقیکه چگونه از هنر حق رندیبگ ادی توانند یپسند م لذت هنر لامه افراد پس از درک
پستند   ممکن است که پس از شناخت لذت هنر واال، به سمت هنر لامه ریغ با یببرند، اما تقر

 . ستیروشن ن مانیدو برا نیا نیهنوز تفاوت ب ن،ی. با وجود امیبرگرد
مگتر   ستیکامل ن یشناس  ییبایز ی هدربار یا هینظر چیاست که ه نیدر واقع حرف من ا

  دو نوع هنر را نشان دهد. نیتفاوت ا ینیمسئله را حل کند و به یور ل نیبتواند ا که نیا
 -یشناست  ییبتا یاصتال  ز  ای - یهنر واقع دیکه شا پردازم یمسئله م نیفصل به ا نیدر ا
پسند فقط  نر لامهه که یباشد، درحال یجهان یمناسب و مؤار اصول هنر یریکارگ مستلزم به

آن را واقعتا  درک   که نیاصول، بدون ا نیاست از ا یدیو تقل کند یکار م فیرفع تکل یبرا
  آغاز راه است. ی اما نقطه ست،ین یکامل ی هینظر نیکند. البته ا
 ستت، یهتم درستت ن   یلیحرف خ نیبودم. البته ا لالقه یسال نسبت به هنر ب یها سال
 زدم یجا سر م آن یها یبه گالر رفتم، یبزرگ م یبه شهر یللم ینشست یوقت برا چون هر
نسبت به هنر  بیلم یالتراف کنم که لشق دیهستم؛ اما با یمن هم انسان بافرهنگ میکه بگو
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دگرگتون   زیبه هند رفتم، همه چ یمطالعات یمرخص یبرا یقت، و9113در سال  ینداشتم. ول
همتان   ایه ینایماهه از چ سه یدیبازد ی. یکردم دایپ یشناس  ییبایماندگار به ز یشد و لشق

 نیت کتردم. در ا  دایت پ یدر جنو  هند که محل تولدم است، اوقات فراغت یمَدرَ (، شهر
کته   کتردم  یکار م یمارانیب یرو واستاد مهمان بودم  یشناس پژوهشگاه لصب کیشهر در 

کته در   یکسان ایو  دارای اندام خیالی شده بودندپس از قطع ل و  ایسکته کرده بودند و 
 نداشتم. در ی یو مر زد یپرنده پر نم کینیاار جذام حسشان را از دست داده بودند. در کل

اول  ی متعلب به هزاره وا،یراحت در معبد ش الیکردم تا با خ دایپ یخوب یلیفرصت خ جهینت
  قدم بزنم. الپوریم ی در محله الد،یاز م شیپ

در معبد نگتاه    («ها بت» ها یسیبه قول انگل ایه یو سنگ یمفرغ یها که به مجسمه یوقت
 دایت پ ها یها و گالر لموما  در موزه زهایچ نی. در غر  ادیبه ذهنم رس یبیفکر لج کردم یم
 نیا یدر جلو شیایخود را با ن یمشهور است؛ اما من دوران کودک یو به هنر هند شود یم

 زهتا یچ نیت ه نکرده بودم. در هند انگا  ها و هرگز به چشم هنر به آن ردمک یها سپر مجسمه
 کته   – رقتص  ،یقیروزانته، موست   یها شیانی در– اند ختهیدرآم یچنان با تار و پود زندگ

روزمتره کجاستت.    یآغاز زنتدگ  ی و نقطه رسد یم انیگفت هنر کجا به پا توان می دشوار
  .ستندین م،ینیب یکه در غر  م چنان ،یاز هست یا جداگانه  یها رشته ییها مجسمه نیچن

بته   ینسبتا  استعمار ینگاه ،یغرب یها به لطف آموزش نم،یرا بب ینایکه چ از آن شیتا پ
بتدانم، لمومتا  بته چشتم      بایز یها را هنرها آن که نیا یداشتم و به جا یهند یها مجسمه
در مقام  ریتصاو نیسفر، ا نی. اما در اکردم یها نگاه م و اسطوره به آن یمذهب ینگار سیتند
   بر من گذاشت. یقیلم ریترا ،یمذهب یها ساخته و نه دست ،ینره یبایر زآاا

لمتدتا  از منظتر    یوارد هند شدند، به هنر هند ایکتوریدر دوران و ها یسیانگل که یوقت
را در  کاستو یکه ما آاتار پ  ماند یم نیکار مثل ا نینگاه کردند. ها یشناس  و مردم یشناس  قوم

هتا شتوکه    مجسمه یبرهنگ دنیاز د  ها .( آنمیقرار ده یدهل یمل ی موزه یشناس  بخش مردم
 ی مثتال، مجستمه   یکردنتد. بترا   فیتوص انهیگرا واقع ریو غ یبدو یرا آاار اه شدند و آن

 ی چتوال هستده   ی (، که به اوج هنر جنو  هند در دورهالف 5-7تصویر ه یپاروات یمفرغ
 ،یزیت انگ زنانته ماننتد هتو     یها یژگیدر هند مظهر تمام و گردد، ی( بر میالدیدوازدهم م
 بود.  تیشرافت و جذاب ،یوقار، یناز
 5-7تصتویر  مشتابه ه  یها مجسمه گرید ایاار  نیبه ا ها یسیکه انگل یوقت ن،یا وجودبا 
زنان  هیها شب مجسمه نیچون ا ست،یهنر ن ها نیا گفتند یم ییجو بیبا ل کردند، می نگاه(  
. کیت از حتد بار  شیاز حد بتزرگ بودنتد و کمتر بت     شیها ب ها و ران . پستانستندین یواقع
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موجتود   ویاغلب فاقد پرسپکت یمکتب راجستان ای یگورکان یگرکه نگار گفتند یم نیهمچن
  است. یعییب یها صحنهدر 

هنتر    یهتا  آل دهیت هند را با ا یبود که ناخودآگاه هنر باستان لیدل نیها به ا البته انتقاد آن
ها حترف اول را   در آن ییگرا که واقع کیکالس ونانیو هنر  ییر نوزاهنر لص ژهیو به ،یغرب
 میگرا باشد، چرا به خودمان زحمت بده . اما اگر هنر قرار بود واقعکردند یم سهیمقا زد، یم
 م؟یو به دور و برمان نگاه کنت  میقدم بزن میتوان یکار، م نیا یبه جا م؟یخلب کن یریتصوو 
بلکه درستت بترلکس:    ست،ین زهایهنر خلب رونوشت از چ که هدف دانند یمردم م شتریب

 رود یاز آن فراتر م یحت ایو  کند یم یینما بزرگ دهد، یم رییرا تغ تیواقع ریهنر لمدا  تصو
کتار را   نیت کننده( به وجود آورد و هر چته ا  هو گاه ناراحت ندیخوشا یریاتر نندهیتا در ب

  اهد بود.خو شتریهنر ب ییبایز ریبهتر انجام دهد، ترا

 
 

دهم تا  ی شده در دوران چوال هسده ساخته ،یپاروات زدبانویاز ا یمفرغ ی مجسمه کیالف.  5-7 ریتصو
 ی شاخه ریز ستادهیا یدختر یسنگ ی بدل از مجسمه یا نسخه .  5-7 ریتصو  هند ( در جنو زدهمیس
در شکل زنانه  «اوج ی نقطه ییجاجاب» ی دهنده دوازدهم، که نشان ی هند، سده یاز معبد کاجوراهو ده،یخم

ها(  جوان و بالغ او است و ههمچون پستان یها از پستان یشاخه بازتاب یرو ی دهیرس یها است. انبه
 .عتییب یو امربخش یاز بارور یا هاستعار
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او کته در آن   «زنان» ی. تابلوستین انهیگرا اصال  واقع کاسویپ سمِیسبک کوب یها ینقاش
 نیت از ا یجابجا و قوزها و موارد یچهره است، با آن دست و پاها یسو کیدو چشم در 
استت. بتا    یگورکان یاتورهاینیم ایچوال  یمفرغ یها تر از مجسمه کج و کوله یلیدست، خ
و نشان داد که  دیرهان ییگرا واقع دیبود که هنر را از ق یا نابغه وا انیاز نظر غرب ن،یوجود ا
جلتوه   تیت اهم را کتم  کاسویکار پ خواهم ینم وجه چیه . من بهگرا باشد الزاما  واقع دیهنر نبا

فنِّ بته   یانجام داده بودند. حت تر شیهزاره پ کی یکه او کرد هنرمندان هند یدهم، اما کار
قبال  به کار  یسطح را هنرمندان گورکان کیدر  ءیاز ش متفاوت دید یایزوا دنیکش ریتصو

  .(ستمین کاسویادار پر و پا قرص هنر پکه من هو میبگو دیبرده بودند. هالبته با
گرفته شده بتود.   دهیناد یهنرِ غرب نینزد مورخ یهنر هند یاستعار یها ظرافت نیبنابرا

وُرث  مول س ستوفرینوزدهم، س ر جورج کر ی سده گرای واقعمشهور  ی سندهیشالر و نو کی
دستت   نیچنتد  انیدااز خت  یاریبست  که نیخواند و از ا «یکاردست»را  ی، هنر هند9بِردوود

هاستت( ابتراز انزجتار کترد. او      آن یزدیت رمزگونه از صتفات ا  یلیداشتند هکه لموما  تمث
بته آن اشتاره    یرا، که در فصل بعد ناتاراجا ای رقصنده یوایشهند،  یاار هنر نیتر بزرگ
 ی دربتاره  ینظتر  نیاو چنت  کته  نیت ا بیزشت  چنددست خواند. لج یوالیکرد، ه میخواه
که بتر   ینداشت، همان کودکان تشده اس دهیکش ریکه در هنر رنسانس به تصو ییها فرشته
 است.  دهییرو ییها بال شانیها کتف
بته نظتر برستند. متن، در مقتام       والیاز مردم هند ه یدر چشم برخ دیها شا فرشته نیا

هتا وجتود    انستان  یاضافه در برخ یها که امکان ظاهر شدن دست میبگو توانم یپزشک، م
 امتا  –العاده بوده استت   خارق یزهایچ شیاز نما یدر گذشته بخش مهم که نیا ادارد، کم

انجتام شتده نشتان داده     را یکه اخ ی. هاگرچه پژوهشاوردیبال در ب یممکن است انسان رغی
 ییها تعداد از آن نیکه ا اند دهیها را د فرشته کنند یادلا م ها ییکایآمر سوم کیاست حدود 

  است!( شتریب اند دهیرا پس از مرگش د یسلیپر سیالو ندیگو یکه م
است. امتا   تیشکل واقع رییو تغ یبلکه اغراق لمد ست،ین یفوتوکپ یاار هنر نیبنابرا

گذاشتت هاگرچته    یشکل داد و نامش را اار هنتر   رییرا تغ یریتصو ییور نیهم توان ینم
 یشتکل  رییت نتوع تغ  است که چه نی(. سؤال اکنند یکار را م نیا ها یلیخ ایدر الهو جا نیا

تتا   رنتد یگ یناآگاهانه به کار م ایدارد که هنرمندان آگاهانه  دوجو یضوابط ایمؤار است؟ آ
شمول  چقدر جهان نیقوان نیاست، ا نیدهند؟ و اگر چن رییتغ یرا به شکل روشمند ریتصو
  است؟

                                                           
1 Sir George Christopher Molesworth Birdwood  
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هنتر و   ی نته یپرستش بتودم و متتون هنتد باستتان را در زم      نیت ا ریت که درگ یهنگام
 نیت ا ی . ترجمته ختوردم  یرَسَه بر م ی مرتبا  به واژه کردم، یبه دقت مطالعه م یشناس  ییبایز

روح هتر   ایت گتوهر   افتت یدر»معناست:  نیبه ا با یدشوار است. اما تقر تیسانسکر ی واژه
که اگتر   دمیرس جهینت نیبه ا .«نندهیدر مغز ب یا ژهیو تحال ایاحسا   کیتحر یبرا یزیچ

 مغز را درک کنم.  یلصب یبروز آن در مدارها یرسه و چگونگ دی، بابخواهم هنر را بفهمم
 یهشت قانون جهتان »تفنن  یمعبد نشستم و از رو یورود یروز بعد از ظهر، جلو کی
 -ینت یب به خرد و روشتن  دنیرس یبودا برا یا هیال مشابه با سلوک هشت-را  «یشناس  ییبایز

هستتند   یکل یقوالد نیقوان نی!( ابودا جان؟دیدی  ،دمینوشتم. هبعدا  به قانون نهم هم رس
 یتتا نتواح   رنتد یگ یبه کتار مت   ندیخوشا ریخلب تصاو ییراحان مد برا یحت ایکه هنرمند 

قلقلتک   شتریب ند،یب یرا م یواقع اءیاش ای ریکه فرد تصاو یبا زمان سهیمغز را، در مقا یینایب
 نیقتوان  نیت از ا یبرخ کنم یم. فکر دهم یرا شرح م نیقوان نیا یبعد یها در صفحه دهند.
 انیت ب یتجستم  یهنرها ی نهیدر زم یبه یور روشن نیاز ا شیکم پ دست ای دندیجد قتا یحق
شناخته شده هستتند. هتدف    لسوفانیف ایو  نیهنرمندان، مورخ یموارد برا ی هیاند. بق نشده

 نیچنت  کته  نیت با فترض ا  یهحت ستین یشناس  ییبایز ینورولوژاز  یشرح کامل ی من ارائه
تا  اورمیمختلف را به هم ب یها از رشته ییتار و پودها خواهم یممکن باشد(، بلکه م یزیچ
متخصص للوم الصتا  در دانشتگاه کتالج     ،9یذک ریچارچو  منسجم برسم. سم کیبه 

 گذاشته است. 5«یشناس  ییبایز-لصب»را آغاز کرده که نام آن را  یلندن، کار مشابه
هنتر   یمعنو عیاز ارزش ابعاد رف وجه چیه به لینوع تحل نیکه ا دیلطفا  توجه داشته باش 
 کیت لشتب رمانت  یدر مغز از ارزش جادو تیجنس یولوژیزیف فیکه توص چنان کاهد؛ ینم

را  گریکتد ی ،ینفت  یکه، به جا میروبرو هست فیاز توص ی. ما با سطوح متفاوتکند یکم نم
  .(کند یرد نم تکیلشب رمان را در ینقش قدرتمند کشش جنس کس چی. ههکنند یم املک

اگتر  -را هتم    هتا  الزم استت کتارکرد آن   ن،یقتوان  نیا یبند و یبقه ییلالوه بر شناسا
 ی. تفاوت مهمت میده حیرا توض  ها تکامل آن لیو دل میکن ییشناسا -داشته باشند یکارکرد
وجود  کیزیف نیاست. قوان نیوجود دارد هم کیزیف نیو قوان یشناس  ستیز نیقوان انیکه م

در ذهن انستان   قدر نیهمواره ا نیقوان نینداند چرا ا دان کیزیاگر ف یدارد چون هست، حت
 رایت به وجود آمده است، ز یبه صورت تکامل یشناس  ستیز نیاست. اما قوان بیساده و دق

ادامته   اتشیت بته ح  ،دبیای قابل اتکاء با جهان کنار یا گونه به موجود زنده کمک کرده تا به

                                                           
1 Semir Zeki  

2 neuroesthetics  
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. هالبته موارد استثناء هتم وجتود دارد، امتا در    دمنتقل کن یرا به نسل بعد شیها دهد و ژن
همواره آن  شناسان ستیارزشش را دارد که ز لیدل نیاست و به هم یور نیموارد هم شتریب

و  یدنبال سادگ دینبا یشناس  ستیز نیقوان یجستجو یبرا نیرا مدّ نظر داشته باشند.( بنابرا
راه  نیتتر  یلتال  نیت ا دیباشد و بگو ردهک مانیکه زا دیکن ینم دایرا پ یزن چیظرافت بود. ه

  آوردن بچه است. ایبه دن یبرا
 تیاز اهم وجه چیه و هنر، به یشناس  ییبایز یشمول برا جهان نیلالوه، قائل شدنِ قوان به

 یهتا  . بتدون وجتود فرهنتگ، ستبک    کنتد  ینقش فرهنگ در خلب هنر و ارزش آن کم نم
 نیبت  یبته گونتاگون   ای لالقته  . متن میداشتت  ینمت  ،یو غرب یهمچون هند ،یگوناگون هنر

 یفرهنگت  یوارهتا ید یکه ورا گردم یم یبلکه به دنبال اصول ،ندارم یمتنوع هنر  یها سبک
را موجب شتده باشتد. البتته     یدرصد تنولات هنر ستیاصول فقط ب نیاگر ا یاست، حت
در پتس   یمند مشخصت  ر من اصول نظامبه نظ یجالب است، ول اریدر هنر بس یتنوع فرهنگ

  وجود دارد. یگوناگون نیا
 : اند از من لبارت یشناس  ییباینُه قانون ز

  یبند گروه. 9
  اوج ی نقطه ییجابجا. 5
  تقابل. 4
  یجداساز. 3
  یادراک ی حل مسئله ایموشه،  یدال. 5
  یاز امور تصادف یزاریب. 3
  نظم. 7
  تقارن. 9
  استعاره. 1

 دگاهیت د کیت متا بته    ستت؛ ین یکتاف  ییبته تنهتا   نیقوان نیا حیردن و توضفهرست ک
-ها  انسان یکل یها یژگیو ی درباره میاگر بخواه ژهیو . بهمیدار ازیمنسجم ن یشناخت  ستیز

همواره سه پرسش را در ذهتن   دیبا م،یکن بیتحق -زبان ایهنر و  ،یقیموس ،ییبع مثل شوخ
 نیت پرستش ا  نیاند از: چه؟ چرا؟ و چگونه؟ اولت  رتلبا یکلکه به یور  میخود داشته باش

 بتا  یهتقر ستت یکه مدّ نظرمتان استت چ   یخاص یژگیآن و یِدرون یاست که ساختار منطق
 نیت صترفا  بته ا   یبنتد  مثال، قانون گتروه  ی(؟ برامیگو یکه من به آن قانون م یزیمعادل چ

 کیرا در  ریود در تصاوموج ابهمش  یها یژگیو ایمعموال  لناصر  یینایب ستمیمعناست که س
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چنان ستاختار   یخاص دارا یژگیاست که چرا آن و نیپرسش ا نی. دومدهد یگروه قرار م
بتوده   یا یشتناخت  ستت یهدف از تکامل آن چه کارکرد ز گر،یاست؟ به لبارت د یا یمنطق

 گذارد یم ریقانون ترا ای یژگیو نیا یمغز چگونه بر رو یلصب نیماش که نیاست؟ و سوم ا
 یا جنبته  میواقعا  ادلا کن میتوان ینم م،یسه پرسش پاسخ ده نیبه ا میکه نتوان یتا زمان ؟[9]

 .میا انسان را درک کرده عتیاز ابعاد یب

 نیت انتد بته ا   نتوانستته  ایت  یشناس  ییباینسبت به ز یمیقد یکردهایبه نظر من اغلب رو
شناسان گشتالت بته   انمثال، رو یپاسخشان ناقص بوده است. برا ایها پاسخ دهند و  پرسش
تکامتل   لیت دل ی به پرسش دربتاره  یاند، اما پاسخ درست ادراک اشاره کرده نیبه قوان یخوب
انتد.   مغتز نتداده   یلصتب  یدر معمتار  نیقتوان  نیت گترفتن ا  جتا  یچگتونگ  ای نیقوان نیا

نشتده   کشتف  یکت یزیاصتول ف  یبرخت  یرا محصوالت جانب نیشناسان گشتالت قوان هروان
را  نیهم غالبا  کارکرد قوان یشناسان تکامل .( رواندانند یمغز م یکیالکتر  یها دانیهمچون م
بتر   نیو شتفاف قتوان   یمنطق یبند به صورت یاما معموال  توجه دهند، یم حیتوض یبه خوب

 نیچنت  ایت که آ کنند یمشخص نم یحت ایندارند   ها آن ییربنایز یلصب  یها سمیاسا  مکان
هتا هستت،    که پختن غذا در تمتام فرهنتگ   لیدل نیبه ا ای آنه! همثال  ایوجود دارد  یقانون
گفتتت کته بتدتر از همتته    دیت پختتن در مغتتز وجتود دارد؟( و در آختر با    یبترا  یقتانون 

به  یا نه لالقه رسد ی(، که به نظر مشانیها ع یالصا  هستند هبه جز ب یها ستیولوژیزیف
( دارند و نته بته منطتب    ندکن یآن کار م یرو تیمغز هکه با جد یمدارها یمنطب کارکرد

 میرا فراموش نکن 9یدابژانسک و یجالب است؛ و حرف مشهور تئودوس یلیآن. خ یتکامل
  «معنا ندارد مگر در پرتو تکامل. یشناس  ستیز رد یزیچ چیه» گفت، یکه م
در فهم آمار  یفراوان ریترا قاتشیکه تحق یینای، متخصص للوم الصا  ب5  بارلووراه

 مورد دارد:  نیدر ا یدیته است، مثال جالب و مفداش یعیحوا  یب
 تیِمورد نظر متا جنست   یخی. مردیایب نیبه زم یخیمر شنا  ستیز کیکه  دیتصور کن
 یجنست  ی رابطه ی درباره یزیچ نیرابناب کند؛ یم دمثلیخود تول میبا تقس بیندارد و مثل آم

آن،  ستاختار  زیر بیدق اریبس ی مرد و مطالعه کی یها  هیب یشکاف . او پس از کالبدداند ینم
 یدرکت  نیاو کمتر ب،یدق حی. با وجود تشرندیب یرا در حال شنا کردن م یشماریب یها اسپرم

 یا یآگتاه  چیهت  یجنست  ی رابطه ی چون درباره کند، ینم دایپ ها  هیاز ساختار و کارکرد ب
هتا وجتود دارد    انستان  ت یاز جمع یمیکه در ن زانیگ رد آو یها  هیب نیاز ا یخیندارد. مر

                                                           
1 Theodosius Dobzhansky  

2 Horace Barlow  
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هتم وول   یکه تتو  ییها برسد که اسپرم جهینت نیممکن است به ا یو حت شود یم   زده بهت
 هبت  شتباهت  یبت  یولتوژ یزیاز همکاران من در للوم ف یاریبس یاند. گرفتار انگل خورند یم

کته شتما از    ستت ین یمعنت  نیلزوما  به ا بیدق ات ی. دانستن جزئستین یخیمر نیا یگرفتار
   .دیبر یم یپ یء به لملکرد کلاجزا یرو

لملکترد تکامتل و    ،یمنطب درون یعنی- ریسه اصل فراگ نیبا در نظر گرفتن ا نیبنابرا
-ستت یز دگاهیت کته نتام بتردم در ستاخت د     ینیاز قوان کیبه نقش هر  -یلصب کیمکان

آغتاز   ینت یل ی یک نمونته با  دی. اجازه دهپردازم یم یشناس ییبایز ی درباره یشناخت لصب
  .یبند : گروهمیکن

 
 یبند قانون گروه

شناسان گشتالت کشتف   روان ی لهیوس به ستمیب ی سده لیدر حدود اوا یبند گروه قانون
 یزی. در ابتدا تنها چدیندازیب یدار در فصل دوم، نگاه سگ خال 7-5تصویر شد. دوباره به 

از  یکتم برخت   کتم  هیاست، اما پس از چند اان یتصادف  یها از لکه یا مجموله دینیب یکه م
کته در حتال بتو     دیت نیب یدار مت  سگ خال کیو  دیده یگروه قرار م کیدر  همها را با  لکه
 ی هیسگ، را از سا یعنیها به هم، مغزتان جسم واحد،  است. با چسباندن لکه نیزم دنیکش
شناخته شده است، امتا دانشتمندان    یبه خوب دهیپد نی. ادهد یم صیایراف تشخ  یها برگ
 یبرسد حس خوب جهیکه به نت یا یبند که گروه رندیگ یم دهیرا ناد قتیحق نیاغلب ا یینایب

  هنگام حل مسئله است. «آهان!» یحس درون هیکه شب کند یم جادیا نندهیدر ب
 
 
 
 ینقاشتت نیتتدر ا. 4-7 ریتصتتو
 یهتتا رنستتانس رنتتگ ی دوره
 ،یمشتتابه هانتتواع آبتت  اریبستت
و بژ( در سراستر   ره،یت یا قهوه
کنتده شتده استت.    پرا ینقاش
مشتابه،   یهتا  رنگ یبند گروه
گونتاگون   اءیاگر در اشت  یحت

   .دیآ یم بایباشد، به چشم ما ز
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از  ی. در بع ت کننتد  یاستتفاده مت   یبنتد  هم هنرمندان و هم یراحان مُد از قانون گروه
 یکستان ی یالجتورد  ی(، رنگ آب4-7تصویر رنسانس ه ی مشهور دوره کیکالس  یها ینقاش

 یا رنگ بژ و قهوه بیترت نی. به همشود یگوناگون نامرتبط تکرار م اءیدر اش در سراسر بوم
انتواع   ی. هنرمند به جتا شود یم دهیو موها در سراسر صحنه د ،ها ها، لبا  در هاله یکسانی

 . مغزکند یمختلف، از چند رنگ محدود استفاده م یها رنگ
چراکه همان حس ختو      برد؛ یلذت م کسانی  یها رنگ یبند از گروه زین جا نیما در ا 
کتار را   نیت . هنرمند اکند یم جادیا مانیرا برا «سگ»   صیها و تشخ لکه یبند از گروه یناش
موضوع کمال بهتره   نیبلکه از ا کند، یپالت نم یها رنگ تیمحدود ایو  ییجو صرفه یبرا
فکتر   دیا ا  کردهانتخ ینقاش یتابلو کی یرا برا یا نهیزم که پس یبار نی. به آخربرد یرا م
انتختا    رنتگ  یآب یا هیوجود داشته باشد، حاش یدر نقاش یرنگ آب ی. اگر مقدار کمدیکن
خواهتد   نوازتر چشم یا قهوه ی نهیزم باشد، پسچمنی سبز  ینقاش یو اگر رنگ اصل دیکن یم

بته فروشتگاه نورد ستتروم     یدامتن قرمتز   دیت خر یبرا یاست. وقت یور نیمُد هم هم بود.
 دیت ایکه به دامنتان ب دیهم بخر یو کمربند قرمز یروسر کند یم شنهادیفروشنده پ د،یرو یم
فروشتنده ممکتن استت     د،یت بخر یکت و شلوار آبت  دیخواه یکه م دیهست یاگر مرد ایو 

  کند. هیتوص یآب یها با خال یکراوات
ر فقتط  کا نیا ایها وجود دارد؟ آ رنگ یبند گروه یبرا یمنطق یلیدل ایواقعا  چرا؟ آ یول
 کند؟ یم انیمغز ب ی را درباره نیادیبن یزیچ که نیا ایاست  شتریو فروش ب یبازارگرم یبرا

 است.  دهیپد نیا «ییِچرا»پرسش ما 
در  اءیاش ییشناسا هتغلبه بر استتار و در ج یاساسا  برا یبند است که گروه نیپاسخ ا
بتا لقتل جتور     حیوضت ت نیت ا یاستت. ولت   افتهیشلوغ و درهم و برهم تکامل  یها صحنه
 یانتد و استتتار   کامال  مشخص اءیاش م،یکن یخود نگاه م رامونیبه پ یچراکه وقت   د،یآ یدرنم

 میشتو  یچنان واضح هستند کته متوجته نمت    اءیاش ،یمدرن شهر طی. در محستیدر کار ن
دادن، دنبال کردن، ختوردن و   یجاخال ،یبه منظور دور زهایچ صیتشخ یبرا اسا اس یینایب
چراکته بته      م،یپنتدار  یم یعیبه وجود آمده است. ما امور آشنا را یب  ها با آن   یریگ  فتج ای
 خواهد یکه م میفکر کن مان یز از اجداد درخت یکیاست به  یاما کاف م؛یخو گرفته ا  ها آن
قابل  زی. تنها چتشخیص دهددرختان(   یها سبز همثال  شاخه  یها از لکه یا نهیرا در زم یریش
 (. 3-7 ریاست هتصو ریاز بدن ش یزردرنگ یها او لکه یهده برامشا

 یاتفتاق  یتور  نیهمت  یرنگت  یهتا  تکته  نیا که نیحتمال اا» پرسد یاما در واقع مغز ما م
 کیت متعلتب بته     ها احتماال  آن نیرنگ باشند چقدر است؟ صفر درصد. بنابرا کیشان  همه
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 نای «!کن فرار – ری! شی. آهان! واستیچ نمیرا به هم بچسبانم تا بب  ها . پس بگذار آنزندیچ
 یمترگ و زنتدگ   ی مسئله تواند یپراکنده م یها تکه یِبند گروه یبه ظاهر مرموز برا ییِتوانا
  باشد.

 
 ند،یرا بب ریش یکل ریکه شکار تصو از آن شی. پشود یم دهیکه از پس درخت و بوته د یریش. 3-7 ریتصو

 .کند یم یبند خود گروه یینایب ستمیس ی لهیوس ها را به تکه
 

متناسب با دامن قرمزتان به شتما   یقرمز یفروشگاه نوردستروم روسر ی فروشنده یوقت
 نیت در سازمان مغتز گذاشتته و از ا   نیادیاصل بن کی یدست رو داند ینم کند، یم شنهادیپ

 افتته یپشتت درختت و بوتته تکامتل      ی درنتده  وانتات یح ییشناستا  یکه مغز بترا  هیق 
. آورد یدر انسان به وجتود مت   یاحسا  خوب یبند روهگ کنم یم دی. ترککند یاده ماستف سوء

 کیت با هم در  دینبا یو از نظر منطق ستندین زیچ کیو دامن قرمز  یدرست است که روسر
 یبت یترک جتاد یا یکه فروشتنده از آن اصتل بترا    شود یبالث نم نیاما ا رند،یگروه قرار بگ

کته   ییهمان جا یعنی درخت، یقانون در باال نیکه ا استج نیجذا  استفاده نکند. نکته ا
مغز کمک کترده   ییِنایآن در مراکز ب یریکارگ کارکرد داشته است. به افت،یمغز ما تکامل 

 تیت است که از نظر تکامتل اهم  نیاز خود به جا بگذارد و ا یشتریب یها که اجداد ما بچه
 شتود  یو بالث مت  کند یسوء استفاده م قانون نیاز ا یکه هنرمند در نقاش ستیدارد. مهم ن
ختورده   بیچراکه مغز شما فر   د،یکن یبند متفاوت را با هم گروه یزهایاز چ ییها شما تکه
  .برد یلذت م یبند گروه نیهرحال از ا و به
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قترار   نیاز ا ند،یگو یکه به آن تداوم مطلو  م ،یادراک یِبند از اصول گروه گرید یکی
با هتم   گذارند یم شیرا به نما یممتد یینایب ریکه مس یکیاصر گرافاست که آن دسته از لن

از آن را کته بته    یا ام نستخه  تتالش کترده   یتتازگ  . متن بته  رنتد یگ یدسته قرار م کیدر 
 (. 5-7تصویر کنم ه ییراح تمرتبط اس یشناس  ییبایز

 ریها همانند تصو آن نشیاگرچه شکل اجزاء و چ ست،ین یجذاب ریتصو   5-7 ریتصو
الف به خایر کامتل کتردن شتکل پشتت      ریاست که در تصو نیا لشیالف است. دل 7-5

 ی  تنشت  ریامتا در تصتو   د،یت کن یرا تجربته مت   «آهان!» ی (، لحظهیبند گروه یعنیموانع ه
 .ماند یم یباق ریناپذ رفع
 
 
 
 
دیدن این شکل حس خوشایند کامل الف.  5-7 تصویر

بندی لذت  وهکند: مغز از گر بودن را به ما منتقل می
 برد. می

 
 
 
 
 

 
 
 
 
های کوچکی را که در  سیستم بیناییِ ما شکل .  5-7 تصویر

 کنتد و در  بندی نمتی  دو یرف شکل لمودی قرار دارد گروه
 آید. نتیجه تنش بینایی به وجود می
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 نیت در ا یلصتب  یهتا  ستلول  مییبگو یعنی م،یپاسخ ده «چگونه»به پرسشِ  دیاکنون با
 م،ینت یب یها مت  شاخ و برگ انیرا از م یبزرگ ریکه ش ی. هنگامکنند یم یزبا یقانون چه نقش

 کند، یما را اشغال م یینایب دانیاز م یا جداگانه ینواح ریگوناگون زردرنگ بدن ش یها تکه
 . چگونه؟  چسباند یها را به هم م تکه نیا نمغزما ن،یبا وجود ا

 یها را در بخش  ها( از سلول یوچکک ی دسته ایجداگانه ه یها سلول تکه نیهرکدام از ا
. هر کند یم کیرنگ در مغز تحر صیمربوط به تشخ یو نواح یینایاز قشر ب یکامال  متفاوت

کته بته آن    یلصب یها از تکانه یرگبار ی لهیوس از ظاهر جسم را به یسلول، وجه مشخص
ت؛ اگتر  اس یتصادف یلصب یها کیشل ی. توالکند یمخابره م ندیگو یم یسلول لصب کیشل
خواهد شتد، امتا    کیدوباره با همان شدت شل م،ینشان ده  سلول کیرا به  یکسانی یژگیو
متفتاوت استت. بته نظتر      یخواهد کرد که با اول جادیها ا از تکانه یدیجد یتصادف یتوال
 دارد  تیدر شناخت اهم آنچه رسد یم

 کیهتا شتل   است که کتدام نتورون   نیبلکه مهم ا ست،ین یلصب یها تکانه بیدق یالگو
 ی ژهیت و یلصب یها  یاست که به قانون انرژ یاصل نیو ا شوند یم کیو چقدر شل شوند یم

 تیت فیتفاوت ک دیگو یشد م شنهادیپ 9953قانون که در سال  نیشناخته شده است. ا 9مولر
و درد( در  دنیت و د دنیشن یعنیه یدگیمثل صدا و نور و خراش یزهایکه توسط چ کادرا

تفتاوت   ی جهیبلکه نت ست،ین یساز فعال یاز تفاوت در الگو یناش شود، یم ختهیمغز برانگ
   اند. شده کیها تحر آن محرک ی لهیوس است که به یلصب یدر مکان ساختارها

دانشتمند  دو آور توستط   و شتگفت  دیجد یاست. اما کشف جیرا تیآنچه گفته شد روا
در فرانکفتورت، و   4نتک مغز ماکس پال قاتیتحق ی از مؤسسه 5نگریللوم الصا ، ولف س

  هتا  اضتافه کترد. آن   هیت نظر نیت در ا یدیجد ریی، تغ5مونتانا یالتیاز دانشگاه ا 3یچارلز گرِ
از آن قابل مشاهده باشد،  ییها نگاه کند که فقط تکه بزرگ یبه جسم یمونیاگر م افتندیدر
را مختابره  مختلف  یها تا آن تکه شوند یم کیزمان شل او به یور هم های نوروناز  یاریبس

 کته  نیت که به محتض ا  جاست نیا بی. اما لجمیاست که انتظار دار یزیهمان چ نیکنند. ا
 ریهمتان شت   جتا  نیت شود هکته در ا  داریپد یشکل کل کیتا  شوند یم یبند گروه ها یژگیو

 کیآنچه مهم استت شتل   نی. بنابراشوند یکامال  با هم هماهنگ م یلصب یها کیاست(، شل
 نیت ا یو گتر  نگریاما نظر س دهد، یچگونه رخ م دهیپد نیا میدان یماست. ما هنوز ن یلصب
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 کیت بته   متعلب شده دهیکه قطعات  د دیگو یم یبه مراکز باالتر مغز یهماهنگ نیاست که ا
 یهمتاهنگ  نیدر اار ا میگو یو م برم یگام جلوتر م کیادلا را  نیواحد هستند. من ا ءیش
 آورد؛ یرا به وجتود مت   یمنسجم یکه خروج شود یم یگذار رمز یا به گونه یلصب کیشل
آهتان!  »: دیت گو یما مت  ختنیو با برانگ شود یمغز مخابره م یاحساس ی به هسته یخروج نیا
و متا چشتم و    شتود  یما م یختگیامر بالث برانگ نیا «است! ءیش کی نیا ن،یبرا ب جا نیا

 اش ییناستا و ش شتود  یمان بته آن جلتب مت    و توجه میچرخان یم ءیسرمان را به سمت ش
است که هنرمندان  «آهان!» امیپ نیهم .میده یو نسبت به آن واکنش مناسب نشان م میکن یم

 . کنند یاز آن استفاده م یبند و یراحان هنگام گروه
 گتر یاز بادامته و د  یبازگشتت  یهتا  پاسخ ست؛یقدرها هم دور از ذهن ن موضوع آن نیا

بته   با یشده هستند که تقر ما شناخته یبرا( 9آکومبنس ی مغز همثل هسته کیمبیل یساختارها
 5هکته در فصتل    یینتا یمراتتب پتردازش ب   در سلستله  یینتا یمربوط به ب یها بخش ی همه
 یینتا یاحستا  ب  شیدایت در پ هتا  ییبازنما نی. مطمئنا  اشوند ی( فرستاده ممیگفت اش هدربار
  نقش دارند. «آهان!»

امر مانع از ترمتل متن    نیا یاند، ول شده کمتر شناخته یشناس  ییبایز یِکل نیقوان ی هیبق
 نیاز قتوان  یچون برخت  ست؛یهم ن یها نشده است. هکار آسان تحول آن یچگونگ ی درباره

 یباشند کته دارا  ینیقوان ینداشته باشند، اما محصول جانب یممکن است خودشان کارکرد
امر ختود   نیکه ا دگرنیکدیظاهرا  در ت اد با  نیاز قوان یبرخ قع،هستند.( در وا یلملکرد
  .کند یم شرفتیاست که پ یتناق ات ظاهر نیاست، چون للم اغلب با حل هم یموهبت
 

 اوج ی نقطه ییقانون جابجا
واکنش مغز نسبت  یاوج است که به چگونگ ی نقطه ییمن، اار جابجا جهانیقانون  نیدوم

 ی نقطته  ییبجتا جا»مرتبط است. هالزم به ذکر است کته لبتارت    زیآم اغراق یها به محرک
 نیت من از ا که یدارد، درحال واناتیح یریادگیدر متون مربوط به  یقیدق یظاهرا  معن «اوج

جتذا    قدر نیا کاتوریچرا کار دیگو یقانون به ما م نی.( اکنم یم  هتر استفاد لبارت آزادانه
 ی دربتاره  تیسانستکر  یاشتاره کتردم، در متتون باستتان     نیاز ا شییور که پ است. همان

گترفتن اصتل و   » یبه معنا با یکه تقر میکن یبرخورد م «رَسَه» ی اغلب با واژه یشناس  ییبایز
و آن  کند یرا استخراج م یزیاصل و جوهر چ چگونه قا یاست. اما هنرمند دق «یزیجوهر چ
و مغز ما چگونه نسبت به رسته واکتنش    کشد؟ یم ریاش به تصو مجسمه ایو  یرا در نقاش
   دهد؟ ینشان م

                                                           
1 nucleus accumbence  
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واکتنش   یکته بترا   ییها و کبوترها رفتار موش ژهیو ، بهواناتیرفتار ح یلعه بر رومطا
 یفرض یشیآزما دهد. ، سرنخ جالبی به ما میشوند یخاص آموزش داده م رینسبت به تصاو
 شتود  یاز مربع آمتوزش داده مت   لیمستط صیتشخ یبرا یکه در آن موش دیریرا در نظر بگ

و اگر  دیده یبه او م ریپن یا تکه شود، یم کینزد لیمستطبه  وانیح ه(. هربار ک3-7تصویر ه
 .کند ینم افتیدر یزیبه سمت مربع رفت چ

کتم مربتع را    و کتم  «= غتذا،  لیمستط»که  ردیگ یم ادیتالش، موش  بار نیپس از چند
 لیاو اکنتون از مستتط   گتر یبته لبتارت د   رود؛ یم لیو فقط به سمت مستط ردیگ یم دهیناد

 لیاز مستتط  تر کیدرازتر و بار یلیمستط بار نیاگر ا دیجالب است بدان. اما دیآ یخوشش م
 ! دهد یم حیترج یرا به قبل یکی نیا د،یاول به آن نشان ده
کته  - یرا بته آن قبلت   دیت جد لی. چرا مستتط یلجب موش احمق» دییممکن است بگو

ه است که رفتتار متوش اصتال  احمقانت     نیپاسخ ا «دهد؟ یم حیترج -دهیآموزش د شیبرا
 رد،یدر نظر بگ یاصل ی خاص را به لنوان نمونه لیمستط کی که نیا یبلکه او به جا ست،ین

هتر چته    م،ینگتاه کنت   هیت زاو نیت اگر از ا نیرا آموخته است. بنابرا «بودن لیستطم»قانون 
( بته  «تر باشد بهتر استت.  هر چه نسبت یول به لرض بزرگ» که نیا یعنیبهتر. ه تر لیمستط
 شیافتزا  تیشود، جذاب دیترک شتریو مربع ب لیمستط نیبر تفاوت اندازه ب هر چه لیدل نیهم
بته  » دیت گو یبا خودش م ند،یب یرا م کیدراز و بار لیکه موش مستط یوقت نیبنابرا ابد،ی یم
  «!یلی! لجب مستطبه

 ادیت  یوانیت را بته ح  یزیچ یوقت رایز شود، یم دهینام «اوج ی نقطه ییجابجا»رفتار  نیا
است. اما  دهیاست که با آن آموزش د ییها ج واکنشش معموال  نسبت به محرکاو م،یده یم

 صیمتورد تشتخ   نیدهد هکه در ا صیرا تشخ زیتفاوت دو چ میآموزش ده یوانیاگر به ح
خواهتد بتود کته     یدیکامال  جد لِیاو نسبت به مستط واکنشاز مربع است(، اوج  لیمستط

  با مربع دارد. یشتریتفاوت ب
. دیت ریرا در نظتر بگ  کتاتور یبته هنتر دارد؟ کار   یاوج چه ارتبتای  ی نقطه ییاما جابجا

 ی همته  م،یرا بکش کسونین ی چهره کاتوریکار میگفتم، اگر بخواه 5یور که در فصل  همان
افراد متفاوت باشد در  نیانگیم ی با چهره کسونین ی چهره شود یرا که بالث م ییها یژگیو

. به لبتارت  میکن یها اغراق م پرپشت. بعد در آن یابروها بزرگ و ینیبمانند  م،یریگ ینظر م
کسر  کسونین ی و آن را از چهره میکن یمردان را حسا  م ی همه ی چهره نیانگیما م گر،ید
 میت ا خلب کترده  یریکار تصو نی. با امیکن یو بعد تفاوت  به دست آمده را بزرگ م میکن یم

 ایت کته متا جتوهر ه    میبگو یور نیخالصه ا است! تر کسونیهم ن هیاول کسونِیاز ن یکه حت
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دار و  خنتده  یاار م،یکن یرو ادهیکار ز نی. اگر در امیا دهیکش رونیرا ب کسونی( ن همان رسه
کار را درست انجتام   نیاما اگر ا ست؛یانسان ن هیشب گریکه د دیآ یبه دست م یکاتوریکار
   .میا کرده یخوب ینگار چهره م،یده

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

( 9( را بر مربع ه5ه لیکه مستط میده ی: به موش آموزش م«اوج ی نقطه ییجابجا»اصل  شینما. 3-7 ریتصو
 .دهد یم حی( را ترج4و درازتر ه تر کیبار لیخود مستط دهد، اما پس از آن خودبه حیترج

 

بکار  یهنر گرید یها اصل چگونه در شکل نیا ،ینگار و چهره کاتورینظر از کار صرف
ااتر جتوهر    نیت ا د؛یت ندازی( بالتف  5-7تصتویر  ه یره به الهه پتاروات دوبا ینگاه رود؟ یم

. هنرمنتد چطتور بته    گذارد یم شیو شکوه را به نما تیزنانه و وقار و جذاب یزیانگ شهوت
شکل  نیانگیاست که او م نیا رسد یکه به ذهن م یخپاس نیاست؟ اول دهیرس یزیچ نیچن

 نشان داده است.  یینما را با بزرگ شکل زنان کم کرده و تفاوت نیانگیمردان را از م
انتدام امتا    کی: بارکیبار یبزرگ و کمر یها نهیها و س است با ران یزن یینها ی جهینت
 لیت نباشد، ما به همان دل یزنان واقع نیانگیم هیمجسمه شب نیاگر ا ستی. مهم نکلیه خوش
 حیتترج  یاصتل  لیرا به مستتط  تر کیبار لِیکه موش مستط دیآ یمجسمه خوشمان م نیاز ا

   «!ی! لجب زنیوا»: مییگو یداده بود؛ در واقع ما م
 ی تمتام زنتان مجلته    رِیهستت، وگرنته تصتو    انیت م نیهم در ا یگرید زیاما مطمئنا  چ

مجالت  نیرا در ا یزن ریمن هرگز تصو گرچهها شد یمحسو  م یجزو آاار هنر 9یبو یپل 
  (.باشد یکمر الهه پاروات یکیکه کمرش به بار ام دهیند

متانت و وقتار   یعنیاو تجسم کمال زنانه  ست؛ین یجنس ی با جاذبه یصرفا  زن یپاروات
و  نهیکار را نه فقط با برجستته کتردن ست    نیاست؟ او ا دهیاست. هنرمند چطور به آن رس

                                                           
1 Playboy  
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خم » ای بهانگایبه آن تر تیزنانه هکه در سانسکر ستادنیا تیوضع یینما باسن بلکه با بزرگ
فقط مختص زنان است و  ستادنیحاالت ا ی( انجام داده است. برخندیگو یم «گانه شدن سه

بتا زنتان    شتان  یبند کم است( چون استخوان یلیاحتمالش خ ایهو  ستیدر مردان ممکن ن
ستتون   یگتردن و استتخوان ران و انحنتا    نیب ی هیفرق دارد، مثال  لرض لگن خاصره، زاو
شکل مرد از شتکل زن،   بیتفر یرمند به جاهن نیفقرات زنان و مردان متفاوت است. بنابرا

مردان را از  نیانگیم ستادنیا    ی . او نحوهشود یم ستادنیحالت ا یعنی تر یانتزال یوارد ف ا
است که متانت و   کامال  زنانه ی. حاصل کار حالتکند یزنان کم کرده و تفاوت را برجسته م

   .دهد یوقار را نشان م

اش از نظتر   باالتنته  چشیکته پت   دیت ندازیب 7-7تصویر در  یبه رقص پر یاکنون نگاه
از حرکت و رقص را انتقال  بایز اریبس یحس حال نیمحال است، اما باا با یتقر یکالبدشناخت

بهره برده که ممکن  ستادنیاز ا یحالت یینما هم از بزرگ جا نی. احتماال  هنرمند در ادهد یم
در شتکنج   یا نته ییآ یهتا  نتورون  -یستاز  فعتال  شیو در واقع بت - یساز است بالث فعال

 ی حالت چهتره  رییتغ ایبدن و  تیوضع رییکه ما حرکت و تغ یشود. وقت نیزبر یجگاهیگ
، کته آن را  4شماره  ری. همسدهند یشدت واکنش نشان م ها به سلول نیا م،ینیب یرا م گرانید

 (د؟یآور یم ادیبه  م،یدینام «یکه چ خو » 5در فصل  یینایب ندیدر فرا
 دا یرا شتد  یا نته ییآ یهتا  از سلول یانواع خاص یهمچون رقص پر ییها مجسمه دیاش
. خوانتد  یمت  یشتریبا شدت ب ایپو یها تیزبان بدن را در وضع جهینت و در کند یم کیتحر

 یدارا -یغربت  ایت  یهنتد -هتا   از انتواع رقتص   یاریبس یکه حت ستین یشگفت یپس جا
را منتقتل   یاست که احساسات خاصت  یا دانهو هوشمن ینییآ زیآم غراقحرکات و حاالت ا

  هست؟( ادتانیجکسون را  کلی. هماکند یم
 
 
 
 ی رقصتتان از راجستتتان هنتتد، ستتده یستتنگ یپتتر. 7-7 ریتصتتو

  کند؟ یم کیرا تحر یا نهییآ یها نورون ریتصو نیا ایدوازدهم. آ
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 نیت ا ایما آو بدن انسان روشن است، ا کاتوریاوج با کار ی نقطه ییارتباط قانون جابجا
  ؟[5] دارد یارتبای زیانواع هنر ن گریقانون با د

 نیت را بر ا کاسویپ ایمور،  یهنر مت،یگوگ، رودن، گوستاو کل آاار ون میتوان یما م ایآ
 یبترا  یچته حرفت   یانتزال مهیو ن یهنر انتزال ی للوم الصا  درباره م؟یکن یابیاسا  ارز

بته   ایت و  خورنتد  یشکستت مت   یهنر یها هیاز نظر یاریکه بس جاست نیگفتن دارد؟ در ا
درک  ی. سرنخ مهتم بترا  ستیکار ن نیبه ا یازین میبگو دیبا یول شوند، یفرهنگ متوسل م

 :دیآ یدست م منبع کامال  نامنتظره به کیاز  تر یاصطالح متعال به یهنرها نیا
کته   یا هشگامانیپ قاتیتحق ژه،یو به وانات؛یرفتار ح ی همان للم مطالعه ای یکردارشناس

 یهتا  مترغ  ی درباره 9150 ی نوبل، در دهه زهیجا ی برنده شنا  ستی، ز9نبِرگ نیت کوال ین
  انجام داده است. ییایدر
 شتوند  یمت  افتت ی کایو آمر سیکه در سواحل انگل یا نقره یها ییکاکا یبر رو نبرگنیت
دش دارد. منقتار زرد بلنت   یقرمتز و آشتکار رو   یمتادر ختال   ییِانجام داد. کاکا یمطالعات
به خال قرمزِ  دیآمدن از تخم، با نوک زدن شد رونیزود، پس از ب یلیپرنده خ نیا ی جوجه

خود را از معده بتاال   ی شده ه م مهین یسپس مادر غذا کند؛ یمنقار مادر درخواست غذا م
: دیاز ختود پرست   یا ستاده  اریپرستش بست   نبرگنی. تزدیر یو به دهان بازِ جوجه م آورد یم

که در ایتراف   یواناتیح گریچرا غذا را از د دهد؟ یم صینه مادر خود را تشخجوجه چگو
  کند؟ یدرخواست نم زنند یپرسه م
به مرغ  ازیجوجه، ن ی لهیوس رفتارِ درخواست غذا به ی مشاهده یکه برا افتیدر نبرگنیت
 یبراجوجه تکان داد، جوجه  یرا جلو یا که او منقار جداگانه ی. هنگامستیمادر ن ییایدر
انسان بود نوک زد.  کیکه در دست  یمنقار یغذا با همان شدت به خال قرمز رو افتیدر
امتا احمقانته    د؛یآ یم  اشتباه گرفتن انسان با مادرش، به نظر احمقانه یعنیرفتار جوجه،  نیا
تتا موجتودات بتواننتد بتا      افتیمنظور تکامل  نیبه ا یینایکه ب دیداشته باش ادی. به ستین

نستبت بته آن    نتان یکنند و بته سترلت و بتا ایم    ییرا شناسا اءیاش یانرژ نیرصرف کمت
کردن( نشتان دهنتد و      یریگ  جفت ایدادن، خوردن و  یل، جاخاییهمثل شناسا ییها واکنش

انجتام   یبه حدّاقل رساندن بارِ محاسبات یبرا ییبُرها انیکار را هرجا که الزم است با م نیا
آموخته استت   ییایمرغ در  ی مغز جوجه ،یانباشت خرد  تکامل سال ها ونیلیم ی. یدهند یم

 گترش یدر یترف د  نتد، یببآن  یبتر رو  رمزرنگ و بلند با خال قزرد یزیچ یکه فقط وقت
 یبتا ختوک   عتت یدر یب چگتاه یکه جوجه ه میدان یهرحال م است. به دهیبه آن چسب یمادر

                                                           
1 Nikolaas Tinbergen 
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 نیخورد نخواهد کرد. بنتابرا در دست بر یبدجنس با منقار جعل یرفتارشناس ایمنقاردار و 
کنتد و   یداربتر  بهتره  عتت یفراوان در یب یحجم ایاللات آمار نیاز ا تواند یمغز جوجه م

  .ردیبگ یدر مغزش جا «بلند با خال قرمز = مادر زیچ» ی معادله
نتوار   کی توان یو م ستیبه وجود منقار هم ن یازین یکه حت افتیدر نبرگنیدر واقع ت

غذا را  یاو برا دیجوجه گرفت و درخواست شد یآن جلو یز در انتهاقرم یبا خال ییمقوا
 یشتده کته بترا    میتنظت  یا و بته گونته   ستیمغز جوجه کامل ن یینایچراکه دستگاه ب   د؛ید

 .کند یم تیکفا دمثلیمادر و بقاء و تول ییشناسا
د دا بیت فر یمحترک اصتل   هیشتب  یینایب یها ها را با محرک نورون نیا توان یم نیبنابرا
 دیت و کل میندار نقص یکامل و ب یدیبه کل ازین یقفل الک کیباز کردن  ییور که برا ههمان
  .(کند یزده و فرسوده هم قفل را باز م زنگ

کته اگتر تکته     افتیدر یدر کمال شگفت نبرگنیاست که ت نیاما قسمت جالب ماجرا ا
از  وانیت ح م،یرار دهت آن در مقابل جوجه ق یو بلند با سه نوار قرمز در انتها میضخ یچوب

 یالگتو  نیت . در واقع، جوجته ا زند یبه آن نوک م شتریب اریبس یو با شدت رود یکوره درم
آن را  لیت دل نبترگن ی! تدهتد  یم حیترج یکم به منقار اصل اریرا با وجود شباهت بس بیلج
  (.9-7تصویر را کشف کرده است ه یاما انگار جوجه ابرمنقار دهد، ینم حیتوض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
به چو   ایبه منقارِ جدا از بدن  اش، یینایپردازش ب یها تیبا توجه به محدود ،ییایمرغ در. 9-7 ریتصو
سه خط قرمز  یکه دارا یچوب که نی. شگفت ازند یدارد نوک م یبا منقار واقع یمنطق یدار که مشابهت خال

 .ودش یمحسو  م نیفراهنجار یاست و محرک شتریب یاز منقار واقع رشیاست ترا



   که چگونه ما انسان شدیم ی این گو کاوشی در علوم اعصاب درباره مغز قصه/     256

 

چته در   م،یدانت  یرا نم یینایادراک ب «یالفبا»در واقع ما  دهد؟ یرخ م یزیچ نیچرا چن
 ییایت در مغز مرغان در یینایمراکز ب یها چه در انسان. روشن است که نورون ،ییایمرغ در
، و 5تومیپرِستترا ی، ها9هتم دارنتد، مثتل نوکلئتو  روتونتدوم      یجتالب  نیالتت  های هکه نام
انتد   شکل گرفته یا صرفا  به گونه  ها آن ستند؛ین نهیبا لملکرد به ییها تگاه( دس4تومیا کتوسترا

 کنند. ییخو  شناسا ینانیمادرها را با ایم جهینت تا منقارها و در
 یقتانون  نیها ممکن است چنت  دارد. نورون تیتکامل اهم یاست که برا یزیبقا تنها چ
اگر چو  نازک بلند با سته   نیبنابرا «باشد بهتر است، شتریب یهر چقدر قرمز»داشته باشند 

نشتان خواهتد داد!    یشتریب لیسلول مغز او در واقع تما م،یخط قرمز را به جوجه نشان ده
 یولت  م،یها گفتت  موش ی درباره تر شیاوج است که پ ی نقطه ییمربوط به جابجا دهیپد نیا
 ال کتام  تتر،  کیت بار لیواکنش موش نسبت به مستتط  ی تفاوت لمده با آن دارد: درباره کی

 . دیکن یم دیرا تشد یزیرا آموخته و شما چه چ یچه قانون وانیآشکار است که ح
 شتده  یینمتا  بزرگ یا نسخه توان یم یسخت خط را به چو  سه ،ییایمرغ در ی اما درباره
و  دیت ا گذاشته یچه قانون یکه دست رو ستیدر نظر گرفت؛ اصالَ روشن ن یاز منقار اصل
دار  نسبت بته منقتارِ ختط    افتهی . ممکن است واکنشِ شدتدیا کرده دیدرا تش یزیاار چه چ

بتا   یقتانون  یریکتارگ  مغز باشد، نه بته  یها سلول یدگیتن درهم ی وهیش ی ناخواسته ی جهینت
  کارکرد آشکار.

 «نیفراهنجتار »متن آن را محترک    م،یکنت  دایت پ یدینوع محرک نام جد نیا یبرا دیبا
که در حتال حاضتر    ی، اصطالح«نیاَبَر هنجار»با محرک  زیتما ینام را برا نیهو ا نامم یم

همثل منقتار سته    نیمحرک فراهنجار ی(. واکنش نسبت به الگوکنم یوجود دارد، انتخا  م
 . ستین ریپذ ینیب شیخال( پ منقار تک یعنیه یاصل ی( با نگاه کردن به الگویخط

و کارآمتد   عیسر ییشناسامغز جوجه که امکان  یمنطب کارکرد مدارها اتیاگر از جزئ
 و در میکنت  ینت یب شیواکنش جوجه را پت  میتوانست یم م،یایالع داشت کند یمنقار را فراهم م

کننتد،   کیتحر یاصل محرکاز  شتریب یها را حت که نورون میکن یرا یراح ییالگوها جهینت
ممکن صورت  نیا ریدر غ «!ی! چه منقار جذابیوا» دیگو یمغز جوجه با خود م که ییور به

  .میکشف کن نبرگنیرا همچون ت نیفراهنجار یها و خطا محرک یاست با سع
کته تتا    میگرد یباز م یانتزال مهین ای یهنر انتزال یعنی یمقدمات به موضوع اصل نیبا ا

 یگتالر  ییایت ها ارائه نکرده است. اگتر مرغتان در   آن ی درباره یمعتبر ی هینظر یکنون کس

                                                           
1 nucleus rotundum 

2 hyperstriatum 

3 ectostriatum 
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و نتامش را ااتر    ختندیآو یم واریرا به د یخط ک و بلند سهداشتند، آن تکه چو  ناز یهنر
 شیدالر بترا  هتا  ونیلیو حاضر بودند م دندیپرست یآن را همچون بت م گذاشتند؛ یم کاسویپ

در  زیت چ چیهت  هیاار شب نیا که نیچرا با ا کردند یهمواره با خود فکر م که یبپردازند درحال
. من فکر کند یم زده جانیرا ه  ها آن نینچنیست(، اا یدیکل ی نکته نیهو ا ستین  ها آن یایدن
 ایت در هنگام نگاه کتردن   یانسان یایاست که متخصصان هنر در دن یکار قا یدق نیا کنم یم
رفتتار   ییایت مترغ در  یهتا  مثل جوجه قا یدق   ها آن دهند؛ یانجام م یانتزال یآاار هنر دیخر
نبتوغ،   ایت و خطا، شهود  یمور با سع یه نر ایو  کاسویمانند پ یهنرمند یها انسان .کنند یم

 یهتا  از شکل  ها اند. آن را در مغز انسان کشف کرده ییایمغز مرغ در یِخط معادل چو  سه
کته   کننتد  یخلتب مت   یعت یفتوق یب  ییهتا  و محترک  برند یما سود م یگرامر ادراک ی هیاول

 کیت تحر یواقعت  رینسبت به تصاو یشتریبا شدت ب مغزمانرا در  یخاص یینایب یها نورون
و  انته یگرا لیت تقل یلت ینگاه به هنر ممکن است خ نیاست. ا یجوهر هنر انتزال نی. اکنند یم

هنر است؛ بلکته   لّک نیا میگو یکه من نم دیداشته باش ادیانگارانه به نظر برسد؛ اما به  ساده
  از آن است. یبخش مهم میگو یم

 ینقاشت  ستم یونیدر ستبک امپرس  مونه کته  ایگوگ  آاار ون یبرا توان یاصل را م نیهم
در مغتز بته    یینایکار برد. در فصل دوم، اشاره کردم که بخش مربوط به ب به زین دندیکش یم

 ریدر قشر متخ تصتو   یدر نقاط مجاور مینیب یکه م یکه نقاط مجاور افتهیسازمان  یا گونه
اساستا    -V4 ژهویت  به– هیمغز انسان، چند ناح ی هیناح یاز حدود س ن،ی. لالوه بر اشوند یم

بته هتم در    کیت نزد یها مربوط به رنگ، یول موج ی هیبه رنگ اختصاص دارد. اما در ناح
 یبتر رو  ستند،یدر مجاورت هم ن یرونیب یکه در ف ا یزمان یحت ،یانتزال «یِرنگ یف ا»

اوج را بته   ی نقطته  راتییت گوگ تغ و ون نهمو دی. شاشوند یم ریدر مغز تصو ینقاط مجاور
 اند کرده جادیرنگ ا یانتزال یوجود آورند، آن را در ف ا به «شکل یف ا»در  که نیا یجا
 دیو ستف  اهیست  یاند. مونه و نقاش را هم اضافه کرده ییها در صورت لزوم لمدا  لکه یو حت
   .شوند یجمع نم جا کیکه در  زندیدو چ
 یشناخت  ییبایز التیتما ریممکن است لالوه بر هنر به سا یعیاصل محرک فوق یب نیا
از  ییاز متا الگوهتا   کی. هر میشو یمند م لالقه یبه چه کس که نیمرتبط باشد، مثال  ا زیما ن

که تب لشب را در  یکس نیاول ایپدر،  ایمثال، مادر  یهبرا میخود دار یجنس مخالف برا
 زانیت از م شیو بت  لیت دل چیهت  یما را بت  یکه بعدا  در زندگ یکسان دیور کرد(؛ شا ما شعله
  هیت اول یهتا  الگوها و نمونه نیاز ا یعیفوق یب یها نسخه کنند، یخود م ی فتهیش تشانیجذاب

 چیکه ظتاهرا  هت   دیشُد یجذ  کس -لمدا  یحت- لیدل یکه ب یبعد ی دفعه نیباشند. بنابرا
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کتار کتار    ایت ها هستند  آن ف رومون لیکه دل دینکن   یریگ  جهینت عینداشت، سر یخاص ییبایز
فوق  ی او نسخه دیکه شا دیاحتمال را هم در نظر داشته باش نیتان است. ابدن ییایمیمواد ش
 میکنت  یفکرش را مت  ی. وقتدیهست اش فتهیباشد که در الماق ناخودآگاهتان ش یکس یعییب
ساخته شده کته   یا یباتالق شن نیچن یانسان بر رو یاست که زندگ بیچقدر لج مینیب یم

وقتت متا بته انتختا  آزاد و      استت، آن  یدم دم و یتصادف یبرخوردها ریلمدتا  تحت ترا
   موافقم. دیمورد من کامال  با فرو نی. در امیبال یخود م ی شناسانه ییبایاحساسات ز
ارزش هنتر را بدانتد    یاست که تا حتدود  یا مغز ما به گونه یکش میس که نیا ی درباره

 یها همه از مجسمه داشته باشد، چرا قتیحق یزیچ نیوجود ندارد. اگر چن یتوافب نظر کل
 است.  یپرسش مهم نیا د؟یآ یچوال خوششان نم یبرنز یها مجسمه ایمور  یه نر

 «دیت آ یخوششان مت » یپاروات ایمور  یهنر یها جسمهاتفاقا  همه از م دیجالب است بدان
مغتز انستان    میاستت کته بتدان    نیت ا یستردرگم  نیفهم ا دیخودشان خبر ندارند. کل یول

متا   ی . احتماال  همته فرستند ینامنسجم م یگاه ایاللات دارد که گه یقلمست مهین یها زیربخش
نستبت بته    یدیشتد  نشکته واکت   میدار یا هیپا یلصب یمغزمان مدارها یینایب یدر نواح
 لیتشتک  ییابتتدا  ییها او از شکل یها  چراکه مجسمه دهد، یمور نشان م یهنر یها مجسمه

در  دی. امتا شتا  کنتد  یمت  کیاز اندازه تحر شیها را ب محرک نیا ی ژهیو یها شده که سلول
 ی کتره  میزبان و تفکر در نت  یها سمیهمثل مکان یتر یلال یشناخت یها ستمیاز ما، س یاریبس
و در واقتع   کننتد  یسانستور مت   ایچهره را وتو  یها نورون یو خروج شوند یفعال م (پچ
 است.  یم حک ی مبهقل ی وجود دارد؛ به نظرم مجسمه یمجسمه ا شکال نیدر ا» ند،یگو یم

فرستتاده   یینتا یپتردازش ب  نِیشت یپ ی مرحلته  یها که از سلول یا یقو یها امیپس به پ
متور را دوستت    یمتا آاتار هنتر    ی که همه میبگو خواهم یخالصه م «اند توجه نکن. شده
نشتان داد   تتوان  یاز مغز مت  یربرداری! با تصومیکن یآن را انکار م مانیها یلیخ یول م،یدار
مور را دوست ندارنتد، در پتسِ پترده از هتواداران او      یآاار هنر کنند یه ادلا مک یکسان

نستبت بته    ایت کتوریو ی در دوره یست یواکتنش آن فترد انگل   ی امر دربتاره  نیهستند. ههم
  .(کند یصدق م زیهندوستان ن ی در چوله یپاروات یبرنز ی مجسمه
  یها یاز ماه یمربوط به نول یشناس ییبایز بِیلج التیتما ی تر درباره مثال جالب کی
شتده نشتان    یکه به شکل جنس مختالف یراحت   یرنگ یآب ی است که نسبت به تله یگوپ
بته   ،یکت یژنت یوجود ندارد. هاگر جهشت  یدر گوپ یرنگ یآب زیچ چیکه ه حال آن دهند؛ یم

 ی است که در چند هتزاره  نیمن ا ینیب شیپ اورد،یبه وجود ب یرنگ یآب یگوپ ،ییور اتفاق
 یآبت  یِآب جهت یو ب خود یکه رنگشان ب کنند یم دایتکامل پ ها یاز گوپ یدینژاد جد ندهیآ
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 شیدارد و گترا  یا نسبت به زَروَرق نقتره  ساز چیکه مرغ کر یممکن است کشش ایاست.( آ
 یکشت  میس نیچن ی هیبر پا زین یمتیق یها سنگ ودرخشان  یمردم به جواهرات فلز یلموم
کترده   دایت آ  تکامتل پ  ییشناسا یبرا یژگیو نیا دیباشد؟ هشا در مغز یا ژهیو و بیلج

ها که  ها که در نگرفته، چه لشب چه جنگ یمتیق یها به خایر سنگ دیاست( فکرش را بکن
  که تباه نشده است. ییها ینرفته و چه زندگ انیاز م

موضتوع  مانتده   یام. هفت قانونِ بتاق  تاکنون فقط به دو قانون از نُه قانون خود پرداخته
کته   ییهتا  دهیت بپتردازم. ا  یانیت به چالش پا خواهم یاز ادامه، م شیاست. اما پ یفصل بعد

 نتد، یآ یام به نظر معقوالنه م و پرتره مطرح کرده یانتزال مهیو ن یهنر انتزال ی تاکنون درباره
 حاصل کرد؟  نانیاز درست بودنشان ایم توان یم هاما چگون

 یهیبد یکردن کار شیآزما رسد یاست. به نظر م شیزماآ  ها آن یدرست یِتنها راه بررس
و  ریت متغ کیت فقط با کنتترل   یا هیبه آزمودن فرض ازین یعنی ش،یآزما یاست، اما مفهوم کل
ذهن بشتر   یبرا دیبدان استاست و جالب  دیجد یمفهوم رها،یمتغ ی هیاابت نگه داشتن بق
از  شیآغاز شتد. پت   لهیکه با گالاست  یدینسبتا  جد یابداع فرهنگ کی شیناآشناست. آزما

 یزمتان از بتاال   را هتم  ینت یزم بادام کیو  نیسنگ سنگ کیکه اگر  «دانستند یم»او، مردم 
 نجپت  شیآزمتا  کی. اما کند یسقوط م تر عیسر تر نیاست جسم سنگ یهیرها کنند، بد یبرج
 ی ستاله  تر دهکه هر دخ یشیخ رَد دو هزارساله را سرنگون کرد، آزما له،یتوسط گال یا قهیدق

  انجام دهد. تواند یم یدبستان
جهان آغاز  ی و ساده تعصب یب ی است که للم با مشاهده نیا جیرا یها از مغالطه یکی
 د،یت جد یا نته یصادق استت. کتاوش در زم   هیق  نیکه در واقع لکس ا یدرحال شود، یم
 ،یمیقد یتصور ایاز آنچه ممکن است درست باشد، تعصب و  یضمن یا هیبا فرض شهیهم

للتم، گفتته استت متا      لستوف یجانورشتنا  و ف  وار،مدا ترییور که پ . همانشود یآغاز م
مهتم استت:    ی دو مرحلته  یدارا ی. هر کشف للمت  میستین «مرتع دانش ی چرنده یگاوها»

 یشت یو دوم، ابداع آزما خود از آنچه ممکن است درست باشد روشن حد  انینخست، ب
 هنستبت بت   ینظتر  یکردهتا یرو شتتر یمان. در گذشتته ب آزمتودن حدست   یبرا کننده نییتع
 . کرد ینم یدوم توجه ی و به مرحله گرفت یاول را در نظر م ی فقط مرحله یشناس  ییبایز

نه  ،وجود دارد دشانییکه نه امکان تر شوند یم انیب یا وهیمعموال  به ش ها هیدر واقع، نظر
در استتفاده از واکتنش    9نیبرنتت بترل   ی شتگامانه یاستثناء مهم، کار پ کی. هشانامکان ردّ
  .(ستپوست ا یگالوان

                                                           
1 Brent Berlin 
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و  نیاَبَرهنجار  یها اوج، محرک ی نقطه ییجابجا ی خود را درباره یها دهیا میتوان یم ایآ
کار وجود دارد.  نیانجام ا یکم سه راه برا دست م؟یکن شیآزما یشناس  ییبایز نیقوان ریسا

روش از ضتبط   نیاستت؛ دومت   (GSRه ستت پو یواکنش گتالوان  ی هیروش بر پا نینخست
و روش سوم بتر   برد؛ یم  مغز بهره یینایب ی هیدر ناح یلصب یها ولسل تک یلصب یها تکانه

 دیت با  هتا  از آن یبتردار  معتبر باشد، با بهتره  نیقوان نیاستوار است که اگر ا دهیا نیاسا  ا
 میلقتل ستل   ی هیت بتر پا  مانیها ینیب شیتر از پ که جذا  میخلب کن یدیجد ریتصاو میبتوان

را  یزیت نتواند چ یا استادانه ی هیاگر نظر یعنی «بزرگادرآزمون م» میگو یباشد همن به آن م
 یارزش چنتدان  کنتد،  یدرک مت  مشیکند که مادربزرگتان با استفاده از لقل ستل   ینیب شیپ

ل قابت  اریو بست  یلال یآزمون شاخص نی. ادیآشنا شد GSRبا  نیشیپ یها در فصل ندارد(.
مختلف استت. اگتر بته     یزهایما هنگام نگاه کردن به چ یاحساس یختگیبرانگ یالتماد برا

( یجتول  نتا یآنجل ایآشنا مانند مادرتان  یا چهره ایه زیانگ شهوت ایو  ترسناک، خشن یزیچ
 یاتفتاق  چیه دیمبلمان نگاه کن ایاما اگر به کفش و  دهد؛ یرخ م GSRدر  یتکان د،ینگاه کن

افراد نسبت به  ی نخورده نا  و دست یاحساس یها آزمون واکنش یروش برا نی. اافتد ینم
 یلت یافتراد خ  ی. ممکن است پاسخ کالمکند یلمل م  ها احسا  آن دنیجهان، بهتر از پرس
  گر مغز آلوده شده باشد.ید یها برآمده از بخش «دیلقا»معتبر نباشد و به 

درک هنتر باشتد. اگتر حتد  متن       شیآزما یبرا دیمف یابزار تواند یم GSR نیبنابرا
رنستانس کته    ی مور درست باشد، آن پژوهشگر دوره یهنر یها مجسمه ی جاذبه ی درباره
کته نستبت    یسیآن مورخ هنر انگل ایمور ندارد هو  یبه آاار انتزال یا لالقه کرد یوانمود م
بته   نستبت  دیت اوصتاف با  نیت (، بتا ا کرد یم یلالقگ یب ازچوله ابر یمفرغ یها به مجسمه

از خود نشتان   ییباال GSRواکنش  کنند یرا رد م شان شناسانه ییبایز ی که جاذبه یریتصاو
 .  دیدروغ بگو تواند یبدهند؛ چون پوست آدم نم

بتا   سهیمادر خود در مقا ریپوست افراد نسبت به تصو یواکنش گالوان میدان یم نیهمچن
بته   یواقعت  ریتصتو  یاگر به جااست که  نیمن ا ینیب شیباالتر است؛ پ بهیغر ادلکس افر

هتم خواهتد    شتتر یب یتفاوت حت م،یاز مادرمان نگاه کن یزیانگ خایره ریتصو ای کاتوریکار
 .  دیآ یجالب است، چون با لقل جور در نم یزیچ نیبود. چن
استفاده کرد.  سهیمقا یبرا ترلبه لنوان ابزار کن کاتوریضدّ کار کیاز  توان یلالوه، م به

متوستط بته آن    ی دور شتدن از چهتره   یاست که به جا ییرح کاتوریارمنظورم از ضد ک
 نیت کرده استت(. بتا ا   دایانحراف پ یکه به یور تصادف یا هدر واقع، چهره شود یم کینزد
تعجتب   لیت بته دل  کاتور،یکار دنیبا د GSRحاصل کرد که باال رفتن  نانیایم توان یکار م
  بوده است. کاتوریکار ریتصو تیجذاب لیشکل نبوده، بلکه واقعا  به دل رییاز تغ یناش
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نتوع   نیچراکته چنتد    روش کتم استت،    نیهم دارد؛ دقت ا ییها تیمحدود GSRاما 
 صیرا از هم تشتخ  یمثبت و منف یها پاسخ تواند یو نم کند یرا در هم ادغام م یختگیبرانگ

 ایت کته آ  دیت بگو توانتد  یشروع کار خو  است، چون مت  یروش برا نیا همه، نیدهد. باا
 نیا رادی. اکند یم ییالتنا یوانمود به ب که نیا ای التناست یب یاار هنر کیشخص نسبت به 

کم تا االن رفع نشده استت!(   هکه دست یمثبت و منف یختگیبرانگ صیآزمون در لدم تشخ
 کند؟  جادیا یمنف یختگیبرانگ تواند یمگر هنر نم  ست،یساز ن قدر هم مشکل آن

استت.   تیجتذاب  درآمتد  شیپت  ،یدر ابتدا مثبت باشد چه منفدر واقع جلب توجه، چه 
هنتر متدرن    ی در متوزه  دیت غترق در فرمالدئ  ی شده یسالخ یگاوها شیههرچه باشد، نما

 یها هیهنر فرستاد(. واکنش نسبت به هنر ال یایبه سرتاسر دن یا دهنده امواج تکان ورکیوین
   .کند یو کشش آن کمک م یگیدارد که به پُرما یاریبس

 شتگام یشتنا  پ  روان کیاز تکن یریگ بهره ژهیو به-روش دوم استفاده از حرکات چشم 
که  یشخص دید توان یم یکیالکترون یاست. به کمک دستگاه نور -9اربو یرو ، آلفرد 

 یا و چگونه چشم ختود را از نقطته   دوزد یچشم م یبه چه نقای کند ینگاه م ینقاش کیبه 
 .شود یها دوخته م ها و لب ما معموال  به چشم گاه. ندهد یحرکت م گرید ی به نقطه
و در  دیکشت  یلتاد  یهتا  چهره را با تناسب کی یسمت نقاش کیدر  توان یم نیبنابرا
 یاست که هرچند نقاش نیمن ا ینیب شی. پزیآم را به صورت اغراق ریهمان تصو گریسمت د

 ی. هبترا شتود  یدوخته مت  کاتوریبه کار شتریاست، اما چشم ما ب تر یعییب یبا تناسبات لاد
 نیت استتفاده کترد( از ا   یتصادف راتییبا تغ کاتوریکار کیاز  توان یم یتازگ ریمتغ یبررس
  استفاده کرد. GSR جینتا لیتکم یبرا توان یم ها افتهی

 یینایب ریمغز در امتداد مس یها ابت لملکرد سلول یشناس  ییبایز شِیروش آزما نیسوم
 تیمز است. یمعمول رینسبت به هنر در مقابل تصاو  ها کنش آنوا ی سهیو مقا ها یدر نخست

 لیت و تحل هیت تجز میبتوان انیاست که ممکن است در پا نیها ا تک سلول ابت لملکرد تک
 یامتر بتا بررست    نیکه ممکن است ا میداشته باش یشناس ییبایز یشناس از لصب یتر بیدق

GSR یدر مغز بته نتام شتکنج مخرویت     یا  هیکه در ناح میدان ی. مدیایبه دست ن ییبه تنها 
 هایی نورون. ما دهد یخاص واکنش نشان م یآشنا یها به چهره شتریهست که ب ییها سلول
 . شوند یم  کیمدونا شل ایو  نتونیکل لیب سمان،یمادرمان، رئ ریکه در پاسخ به تصو میدار
بته   دیت چهتره با  صیتشتخ  ی هیت در ناح «سیسلول رئ» کیاست که  نیمن ا ینیب شیپ
نشتان   یدتریاو واکنش شتد  ی افتهین رشکلییو تغ یاصل ی نسبت به چهره سیرئ کاتوریکار

                                                           
1 Alfred Yarbus 



   که چگونه ما انسان شدیم ی این گو کاوشی در علوم اعصاب درباره مغز قصه/     262

 

 نیا بار نیباشد(. اول تر فیاو ضع ی ساده کاتوریواکنش آن نسبت به ضدکار دیبدهد هو شا
 شتنهاد یپ م،ینوشت هیرشتاین لیهمراه با ب 9110 ی که در اواسط دهه ،یا موضوع را در مقاله

انجام  ها مونیم یرو MITاکنون توسط پژوهشگران دانشگاه هاروارد و  شیزماآ نیا دادم.
چهتره   یهتا  ستلول  یفعال شیبالث ب کاتورهایکار مییور که انتظار داشت شده است و همان

 یکه برا یگرید نینگاه مثبت و احتمال صحت قوان یرا برا نهیآمده زم دست به جیشدند. نتا
  م فراهم کرد.بود هداد شنهادیپ یشناس ییبایز

ممکتن   دیت گو یو هنر وجود دارد که م یدانشمندان للوم انسان انیگسترده در م یترس
کته   یکار کند، نشتانگان  یرا از کار ب  ها مسلط شود و آن  ها آن ی للم بر رشته یاست روز
 یباالتر باشتد. احترامت   قتیاز حق تواند ینم زیچ چی. هنامم یم «نورونی حسادت»من آن را 

کته   یستاخت چامستک   ژرف ایت و  یبتا وجتود دستتور جهتان     میئلقا ریشکسپ یبرا که ما
که قرار است به  یالماس ی اگر درباره نیهاست کم نشده است. همچن تمام زبان رساختیز

 ی منظومته  یِریگ  از کربن ساخته شده و در زمان شکل مییبه او بگو م،یخود بده ی معشوقه
متا   یورز لشتب  زانیم ایه است، از درخشش آن فشار شکل گرفت ریز نیدر دل زم یشمس
بتودن هنتر و    ی! پس التقاد به آسمانشود یهم م شتریالما  ب تی. در واقع، جذابکاهد ینم
هتم فراتتر    تیت از خود واقع ییگرا لالوه بر واقع تواند یهنر م که نیو ا ،آن یمعنو تیاهم

متا   ی شناسانه ییبایز الیکه فرمان اممغز،  نیادیبن یروهایما را از نگاه کردن به ن دیبرود، نبا
  را در دست گرفته، باز بدارد.

 



 
 
 
 
 

 فصل هشتم
 قوانین کلی: باز حقه مغز

 
    یها دهیپد انیماست که خضدمان را در م یآرزو نیهنر تحقق ا

  .میابیخارج ب یایدن
 واگنر چاردیر         

 
 انیت را ب نیبودن قوان «جهانی»از منظور  دیبپردازم با یکه به هفت قانون بعد از آن شیپ

کته   ستت ین یمعن نیاست، به ا جهانی ینیقوان یدارا یینایب یکش میس مییگو یم یکنم. وقت
از  یاری. بست میکنت  یمت  یمغتز و ذهتن نفت    یدهت  فرهنگ و تجربه را در شکل ینقش اساس

 نتعیی ها توسط ژن یهستند فقط تا حدود یبشر ضرور یکه در زندگ یشناخت های ییتوانا
 . گذارند یم ریهم ترا یهر دو بر رو تیو ترب عتی. یبشوند یم

پس  یول کنند، یم میمغز ما را تنظ یو فکر یاحساس یمدارها یکش میس حدی تا ها ژن
امتر منجتر بته     نیکته همت   سپارند یم طیمغز را به دست سرنوشت و مح یریگ از آن شکل

فرد استت؛ انستان    ان کامال  منحصربهنظر، مغز انس نی. از اشود یها م انسان تک تک شیدایپ
سختش. درست است کته   ی دارد که خرچنگ با پوسته یستیز به همان اندازه با فرهنگ هم

   است. یآن اکتساب یشده، اما محتوا نییتع یکیبه صورت ژنت نیقوان
 یدر انستان ذاتت   ییتوانتا  نیت ا که نی. با ادیریچهره را در نظر بگ صیتشخ ییمثال  توانا

 هتای  نتورون . میشتو  نمی متولد رسان نامه ایمادر  ی چهره صیتشخ ییما با توانا یلاست، و
کته   رندیگ یم ادی میکن یبرخورد م  ها که با آن ییها چهره دنیچهره با د صیمخصوص تشخ

  دهند. صیرا تشخ  ها آن
خود نستبت بته    خودبه توانند یم یمغز یمدارها م،یریگ یم ادیچهره را  صیتشخ یوقت
 ادیت مغتز   کته  نیت داشته باشند. به محض ا یواکنش بهتر ستیکوب ایو  کاتوریکار ریتصاو
( را رهیت و غ نیماشت  وانتات، یو اشتکال همثتل بتدن، ح    اءیاز اش یگرید یها دسته ردیگ یم

 ی نقطته  ییخود اصل جابجتا  خودبه توانند یموجود در مغز م یِذات یدهد، مدارها صیتشخ
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مثل همان تکه چو  با  ن،یفراهنجار و بیو غر بیجل یها به محرک ایاوج را نشان دهند 
که به یتور   ییها در مغز تمام انسان ییتوانا نیکه ا ییجا راه، پاسخ دهند. از آن خطوط راه

  .میبنام جهانیقانون  کیرا   آن میتوان یوجود دارد، م کنند یرشد م یلاد
 

 تقابل
خط  انیبه تقابل م یخط خط نیتر ساده یمشکل است. حت 9بدون تقابل یتصور یرح و نقاش

 دیت هنتر نام  توان یرا نم دیبوم سف یبر رو دیسف یدارد. نقاش ازین دیسف ی نهیزم شیو پ اهیس
از  یکت یدر  دیتمامتا  ستف   ینقاشت  یتتابلو  کیت فتروش   شینما 9110 ی ههرچند در دهه

ردم از مت  یریرپتذ یترا -هم شد زهیجا ی که برنده-« هنر»نام  بهرضا  نایاسمی یها شنامهینما
  را مسخره کرد.( یحرف منتقدان هنر

 ایت رنتگ   ،یروشتن  زانیدر م ینسبتا  ناگهان یرییتغ یبه معنا ،یتقابل، در اصطالح للم
تقابتل   ،ییاز تقابل روشتنا  توان یهمگن مجاور است. م ی هیدو ناح انیم اتیخصوص گرید

 شتتر یب هیت ناح دو انیت تقابل لمب صحبت کرد. هر چه تفتاوت م  یحت ایرنگ، تقابل بافت 
  است. شتریب تقابل زانیباشد، م

آن استت.   شترط   شیپت  گتر ید یدارد، به لبارت یاریبس تیاهم یتقابل در هنر و یراح
 جتاد یخطتوط و حتدود را هتم ا    نه،یزم پس یتقابل، لالوه بر مشخص کردن اَشکال بر رو

 رمتب  ی، یرح بکم یلی. در تقابلِ خشود ینم دهید زیچ چیتقابل صفر است، ه ی. وقتکند یم
  شود. یممکن است موجب سردرگم هماز حد  شیو تقابلِ ب کند یجلوه م
کته   ییهتا  مثال، رنگ ی. براندترندیخوشا هینسبت به بق یداریها از لحاا د تقابل یبرخ
 کننتد  یجلب توجه م شتریزرد، ب ی نهیزم شیپ یبر رو یآب ی لکه کیدارند، مثل  ادیتقابل ز
که در نگتاه   ینارنج ی نهیزم شیپ یزرد بر رو ی کم دارند، مثل لکهکه تقابل  ییها تا جفت
 صیتشخ ینارنج ی نهیزم یزرد را رو یئیش توان یم یراحت . هر چند بهاست کننده جیاول گ
  .کند یو زرد جلب توجه نم یتقابل آب ی دو رنگ به اندازه نیا بیترک یداد، ول

 مان یدر اصل و منشاء نخست دیدارند با ادیکه تقابل زرا  ییها رنگ یباال تیللت جذاب
 ایت نتور   کم یها انبوه در غرو  یها در جنگل یکه مانند مرد لنکبوت یدوران م،یجستجو کن

قرمتز بتر    ها وهیاز م یاری. رنگ بسمیدیجه یم گرید یا به شاخه یا از فواصل دور از شاخه
را ختو     هتا  متا آن  یِنخستت  اکتان یجهت چشتم ن  نیسبزرنگ است و به هم یبستر یرو
ها  و پرندگان بتوانند آن ها وانیتا ح کنند یم غیتبل شانیها وهیم یبرا اهانی. گداد یم صیتشخ
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را در منایب مختلف پخش  وهیم  یها دهند و با خوردنشان دانه صیدور تشخ ی را از فاصله
  بود. یآب شانیها وهیحتما  م بودند،زرد  خیمر ی کره یها کنند. اگر درخت
 یهتا  کنار هم قتراردادن رنتگ   یعنی-   ها ت به نظر برسد که قانون تقابل رنگممکن اس
 یهتا  را که شامل اتصال رنتگ  یبند قانون گروه -متفاوت یها ییروشنا زانیم اینامشابه و 

 یکت ی یهر دو قالتده، بته یتور کلت     یمشابه و همانند است، نقض کند. اما لملکرد تکامل
 اجسام.  یبندو مرز داست: جلب توجه نسبت به حدو

دو  نیت ا ی. تفتاوت اصتل  کنتد  یها کمک م هر دو قانون به زنده ماندن گونه عت،یدر یب
 یتقابتل زمتان   صی. تشتخ دهتد  یرخ مت    ها ادغام رنگ ایاست که تقابل  یا نهیقانون در زم

 ما در کنار هم قرار گرفته باشند. دید ی در حوزه یرنگ یاست که نواح ریپذ امکان
قابل درک است، چون حد و مرز اجسام معموال  از لحاا  یا تکامللحا ازموضوع  نیا
را  سته یمقا نیت ا یبند تفاوت دارند. از آن یرف، گروه شان نهینسبت به زم ییروشنا ایرنگ 

از آن استتتار   یاست کته بخشت   یئیش صیو هدف آن تشخ دهد یانجام م شتریدر فواصل ب
زرد  یهتا  بود؛ ما با چسباندن آن لکته  پنهان شده بوتهکه پشت  یریشده است، مانند آن ش

  .مینیب یم ریبه ش هیشب یتر بزرگ ریدر ذهنمان تصو
از لملکترد   ریت بته غ  یدیت مقاصتد جد  یبرا یبند در دوران مدرن، ما از تقابل و گروه

اگتر بخواهتد    ،یا یراح لبا  حرفه کیمثال،  ی. برامیکن یاستفاده م -بقا یعنی- شان یاصل
 کنتد  یباال استفاده م ارینامشابه با تفاوت بس یها از رنگ د،یایبه چشم ب شتریلبا  ب یها لبه

هقتانون   ردیت گ یمشتابه را بته کتار مت     یها دور از هم رنگ ینواح یبرا اماهقانون تقابل(، 
 دیت آ یاشاره کردم، کفش قرمتز بته لبتا  قرمتز مت      7یور که در فصل  (. همانیبند گروه

 (.شود یم یبند هموجب گروه
 نیت امتا یتراح از ا   ست،یاز لبا  قرمز ن یذات یاست که کفش قرمز بخش البته درست

 ءیش کیها را متعلب به  آن خود یتکامل ی که ما در گذشته کند یم ااستفاده ر ت یقالده نها
زشتت استت، چتون     یاقوتیت قرمز  راهنیپ یبر رو رنگ ی. اما شال جگرمیدانست یواحد م

 راهنیپ یبا تقابل باال بر رو یکه شال آب حال آناز حد کم است.  شیها ب تقابل رنگ در آن
دار  گتل  یهتا  نقش ایخال قرمز  خال یها رحی یآب یاگر روسر یو حت شود یقرمز خو  م

  .شود یقرمز داشته باشد، بهتر هم م
از قانون تقابل  تری یاست، شکل انتزال یکه کارشان انتزال یهنرمندان ب،یترت نیبه هم
آاتار   ی در مجموله گو هید معاصر سان یهنرها ی . موزهبرند یر مجلب توجه به کا یرا برا
استت و ستطح آن بتا     متر یبزرگ دارد که قطرش حدود نود سانت یمعاصرش مکعب یهنر
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 نیت (. ا9شده است هاار تتارا دونتووان   دهیمختلف پوش یها در جهت یفلز زیر یها سوزن
از  ننتده یاار انتظتارات ب  نیدر ااست که از فلز براق درست شده باشد.  یبه خز هیسازه شب

 نیت دارنتد، امتا ا   یمعموال  سطوح صتاف  یبزرگ فلز یها : مکعبشود یچند جهت نقض م
. خز معموال  بته رنتگ   تخز هس که یدر حال ست،ین عتیخزمانند است. مکعب در یب یکی

 نیت . استت ین یستوزن  دارد و فلزماننتد و ستوزن   یاست، سطح نرم دیسف ای یعییب یا قهوه
  .دهد یان را قلقلک ممدهنده مدام چشم تکان یِمفهوم یها تقابل

استتفاده   زشتان یانگ  شتهوت  انیت حور ی  مشتابه در مجستمه   یاز ترفند یهنرمندان هند
که بر  یزرق و برق و زمخت از جواهرات پُر ییها  جز رشته  برهنه است و به ی. حورکنند یم
( رود یو به هتوا مت   شود یجدا م اش نهیدر حال رقص از س ایاست هو  زانیبدنش آو یرو
 یبا بدن او دارد، بته یتور   یادیز اریو برق تقابل بس رزرقپُبر تن ندارد. جواهرات  یزیچ

   .دهد  ینشان م زتریانگ و هو  تر فیاش را لط  پوست برهنه یکه حت
 

 جداسازی
 یشتدن نتواح   ختهیاست که بالث برانگ یریمطرح کردم که هنر شامل خلب تصاو تر شیپ
 توانتد  یم یهر هنرمند حال، نی. بااشود یم یدارید ریمرتبط با تصاو جاناتیمغز و ه یینایب

 یهتا  یترح  ایت  کاسویپ یمثل، کبوترها-با خطوط ساده  ینقاش ای ییرح کل کیکه  دیبگو
منبتع   کی یباشد. هنرمند بر رو رتریآن چشمگ یرنگ لکسممکن است از  -رودن ی برهنه
 ایت رنتگ و   را لمدا  کم گریو منابع د کند یم دیترک -حرکت ایمثل رنگ، شکل - یایاللات
  ام. گذاشته 5«یقانون جداساز»را  نی. من نام اکند یحذف م
اوج  ی نقطه ییجابجا یبر رو تر شی. پمیشو یتناقض آشکار روبرو م کیما با  گریبار د

. کنم یم یفشارپا یینما کوچک یکردم، اما حاال بر رو دیدر هنر ترک یینما و اغراق و بزرگ
باشد؟ جوا : هتدف   شتریب تواند یچگونه کمتر م ستند؟یدو قطب مخالف ن دهیدو ا نیا ایآ
 جیت را یشتناخت   و روان یولوژیزیف یها اگر به کتا  متفاوت است. یبه اهداف یابیها دست آن
 یهتا  که سلول دانند یم نییرح را ا کیجالب بودن  لیکه دل دید دیخواه د،یندازیب ینگاه
فقتط بته خطتوط     دهتد،   یرخ م یینایب  پردازش ی مرحله نیکه اول ییجا ه،یاول یینایشر بق

اما نسبت  دهند،  یها نسبت به مرزها و خطوط  اجسام واکنش نشان م سلول نیتوجه دارند. ا
 ی دربتاره  تیواقع نی. ااند تیفاقد حساس ویژگی خاصی نداردکه  ریتصو کیپُرِ  یبه نواح
یرح ستاده   کیکه چرا  دهد  یم حیتوض ایدرست است، اما آ هیاول ییِنایب ینواح یمداربند

                                                           
1 Tara Donovan 

2 isolation  
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شتده   ریتصتو  چته از آن یروشتن  اریحس بس تواند  یم دهد یرا نشان م ءیکه فقط حدود ش
 است را منتقل کند؟ 
مناستب باشتد و بته     دیبا یخط ی یرح ساده کیکه  کند یم ینیب شیالبته که نه. فقط پ

باشتد. امتا    ری( چشمگدیو سف اهیس یها بدل لکس ی هنسخه یا طهنق هیسا یها یرح ی اندازه
  که چرا مؤارتر است. دیگو  یبه شما نم
گلوگاه  توجه در مغتز متا    کیباشند چون  رتریچشمگ توانند یم یخط ی ساده یها یرح

 میتوجته کنت   زیت چ کی ای ریتصو ی جنبه کیفقط به  میتوان یوجود دارد. ما در هر لحظه م
 اردیت لیم 900مغتز   کته  نیت (. با استیمشخص ن یلیخ «زیچ» ای «جنبه»ور ما از هاگرچه منظ
در هر لحظه فعال باشد. در  تواند   یکوچک از آن م یا   رمجمولهیدارد، فقط ز یسلول لصب

شتده( بته یتور خودکتار      مشتاهده  رِیاابت همثل تصتو  افتیدر کیادراک،  شناسی ییایپو
 یهتا  و شتبکه  یلصتب  تیت مختلف  فعال یالگوها ی. وقتکند یرا حذف م گرید یها ادراک
توجته در   حتدود  کستب منتابع م   یمتدام بترا   کننتد،  یم دایپ یپوشان در مغز ما هم یلصب
 گریبافت و د ینظم   یب م،یکن ینگاه م یکامال  رنگ ریتصو کیکه به  یوقت نیاند. بنابرا رقابت
 ریاز همتان تصتو   یخطت  ی یرح ستاده  کی. اما کند یحواسمان را پرت م ریتصو ات یجزئ

که ایاللتات   ییجا یعنیجلب شود،  یمان به یرحِ کل منابع توجه یکه تمام دهد   یاجازه م
  وجود دارد. یاصل

 
کودک  کی یو پ( نقاش ینچیداو یاسب،  ( نقاش کیاز  ایناد یالف( نقاش انیم سهیمقا. 9-9تصویر 

 ساله. هشت یعییب
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اوج و  ی نقطته  ییجابجتا  بیرنگ را از یر ی جوهرهبخواهد که  یبرلکس، اگر هنرمند
 یخطتوط اصتل   تیبرجسته کند، بهتر است از اهم یرنگ یدر ف ا نیاَبَرهنجاری ها محرک

را محتو و   یمرزها داشته باشد، لمدا  خطوط اصل یبر رو یکمتر دیترک تواند یبکاهد. او م
و مغتز را   شود یزها مکار بالث کاهش توجه به حدود و مر نیکند. ا حذفها را  کال  آن ای

است کته   یهمان کار نیاشاره شد، ا 7یور که در فصل  . همانکند یرنگ م یمتوجه ف ا
 . عروف شدم سمیونیگوگ و مونه انجام دادند و به امپرس ون

 یشناس اما للم لصب برند، یبهره م یاز قانون جداساز یهنرمندان بزرگ به یور شهود
 یکتارکرد لتاد   یمغز یاز نواح یاریبس ها یماریاز ب یآن دارد. در برخ یبرا یشواهد زین

مغتز،   شتود  یموجب م مغزی واحد زیربخش کی «یجداساز»و  دهند یخود را از دست م
  کند. دایپ یدسترس دود، به منابع توجه  محیتالش گونه هیچ بدون

صویر ت. در سمی: کودکان مبتال به اوتآورم یم رمنتظرهیغ یجالب از منبع یمثال جا نیدر ا
( را پ 9-9تصویر از سمت راست ه ی. اولدیکن سهیمقا گریکدیاسب را با  نقاشیسه  9-9
زشتت   یلت یکه خ میبگو دیاست، با لرض معذرت با دهیساله کش هشت یعیکودک یب کی

 دیت انتد. جالتب استت بدان    و به هم چسبانده اند دهیرا بر یجان، انگار نقاش یاست، کامال  ب
 و یِذهنت  ی افتتاده  لقتب  ی ساله کودک هفت کی( را الف 9-9تصویر سمت چپ ه ریتصو

 یو حتت  ستت یقتادر بته صتحبت کتردن ن     ایاست. ناد دهیکش ایبه اسم ناد سمیمبتال به اوت
 نقا همه، نیبند کفشش را ببندد، باا تواند ینم

دارد از بتوم   وانیانگار ح دهد؛ ینشان م اسب را ی جوهره یا    کننده رهیبه یور خ او یش
است که توستط لئونتاردو    ی( اسب  9-9تصویر وسط ه ریتصو ت،ی. درنهاجهد    یم رونیب

و  دهتم  یانجام مت  یلاد ینظرسنج کیاغلب  میها یشده است. در سخنران دهیکش ینچیداو
انتد بته       شتده  دهیچقدر خو  کش که نیا یرا بر مبنا اسبسه  نیکه ا خواهم یاز ح ار م

 دهیهتا را کشت      آن یچته کست   میها بگو    آن که از قبل به آن کنند، بدون یبند    تیاولو بیترت
. دهنتد     یمت  حیتترج  ینچیرا به اسب داو ایکه اکثر افراد اسب ناد دیاست. جالب است بدان

 ی افتتاده  کودک لقتب  کی. چطور ممکن است که مینیب یتناقض م کی جا    نیدوباره ما در ا
 ی از نوابتغ دوره  یکت یبهتتر از   ستت، یکتردن ن که اصال  قادر به صتحبت   سمیمبتال به اوت
  کند؟ یرنسانس نقاش
کترد.   افتت یمغتز در  بخشتی  بخش دهی زمانو سا یاز قانون جداساز توان یپاسخ را م

مطلتب استت کته     نیت ا انیت ب یپترکن بترا   دهان یاصطالحهمدولی(  یبخش بخشحالت ه
 تیت .( مهجوردانت  افتته یاختصتاص   یکارکرد خاص یمختلف مغز هرکدام برا یساختارها
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 تیت واقع نیت او از ا یافتتادگ  قتب و ل یزبتان  یکمبودها ،یاحساس یِنابالغ ا،یناد یاجتمال
. کننتد  یلمل مت  یعیریبیو غ دهید بیاز منایب در مغز او آس یاریکه بس ردیگ یسرچشمه م

 یا انته یدر لتو  آه  یمطرح کردم، بتافت  اشباح درون مغزیور که در کتا   همان دیاما شا
 ییانتا جملته تو  از– ییدرک ف تا  یهتا  از مهارت یاریبس ریغز او که درگسمت راست م

 یتومتور مغتز   ایت راست در اار ستکته   یا انهیاست سالم مانده است. اگر لو  آه -یهنر
 . دهد یها را هم از دست م یرح نیتر کردن ساده ینقاش ییتوانا ماریمعموال  ب ند،یبب بیآس

امتا فاقتد    یکتار  زهیر یمعموال  دارا ندیآ یبرم دنشانیکش ی ها از لهده که آن یریتصاو
صتدمه   متار یچپ ب یا انهیلو  آه یکه وقت ام دهیهستند. در مقابل، د وحخط و وض یروان
 تیت اهم یبت  اتیجزئ دنیدست از کش گریو د شود یاو بهتر م ینقاش یلمل گاه در ندیب یم
   باشد. یهنر انیب یمغز برا ی [جوهره] رَسَه زیربخشراست،  یا انهیلو  آه دی. شادارد یبرم

منجتر بته آزاد شتدن لتو       ایمغز ناد یها از بخش یاریبس فیبه نظر من لملکرد ضع
را  یسهم از منابع توجه نیشتریشده است تا ب -جوهره زیربخش-راست سالم او  یا انهیآه
 یزیت چ نیتا به چن میو تالش کن مینیسال آموزش بب یها سال دیکند. من و شما با بشینص
 ینچیلئوناردو داو یتر از نقاش او جالب یکه چرا اار هنر دهد یم حیتوض هیفرض نی. امیرسب

 یا گونته  نابغته  ی که استعداد محاستبه  یستیرا به کودکان اوت حیتوض نیبتوان ا دیاست. شا
 یبیو غر بیمحاسبات لج توانند یکه م یا افتاده شدت لقب داد: کودکانِ به میدارند هم تعم
متن از   دیت انجتام دهنتد هدقتت کن    هیت را در لرض چند اان یرقم 94لدد  مثل ضر  دو

نه تنها به محاسبه کردن بلکته بته    یاضیر یِ. استعداد واقعیاضیحرف زدم، نه ر «محاسبه»
 یمغتز  ی که سکته ییجا دارد.( از آن ازین ییمهارت از جمله تجسم ف ا نیاز چند یبیترک

 میدان یرا از دست بدهد، م بیتوان جمع و تفر ماریب شود یچپ موجب م یا انهیدر لو  آه
 چپ است.  یا انهیالداد و ارقام مخصوص لو  آه ی که کار محاسبه
چتپ در   یا انته یدارند، احتماال  لتو  آه  یا العاده فوق ی که توان محاسبه ییها در نابغه

بته   ستم یتر است. اگر کل توجه کودک  مبتتال بته اوت   راست سالم یا انهیبا لو  آه سهیمقا
کودک  جهینت کرده باشد، در دایچپ اختصاص پ یا انهیالداد و ارقام در لو  آه زیربخش
  .شود یم یمحاسبات ی نابغه ینقاش یبه جا
 ییکمتتر شتد و توانتا    سمیبه اوت شیابتال د،یبه سن بلوغ رس ایناد یوقت که نیا بیلج
را  یجداستاز  ی هیتبار نظرمورد ال نیا ی کردنش را هم کامال  از دست داد. مشاهده ینقاش
 گتر یبته دستت آورد، د   شتریب یها ییتوانا یبالغ شد و قدر ایکه ناد ی. وقتدهد یم شیافزا

راستش اختصاص دهتد   یا انهیجوهره در آه زیربخشرا به  جهشنتوانست بخش الظم تو
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 تیت خالق یها جنبه یدر واقع بع  یباشد که آموزش رسم یمعن نیموضوع به ا نیا دیهشا
  .(کند یرکو  مرا س

واقعتا    ستم یبته اوت  انیت منابع توجه، ممکن است مغز مبتال ی دوباره صیلالوه بر تخص
 متاران یب گونه نیدر ا دیشود. شا تشانیباشد که منجر به خالق یکالبدشناخت یراتییتغ یدارا
ممکتن   نی. بنتابرا ابدی یم شیافزا شان ییکارا جهینت تر شده و در سالمِ مغز بزرگ یها بخش

 نیتر باشتد و همت   راست او، بزرگ یا هیخصوص شکنج زاو به ا،یناد تراس یا انهیست آها
 فراوانش باشد.  یهنر یها مهارت یبرا یلیامر دل

هتا را   هستند آن زیآم نبوغ یها مهارت یکه دارا سمیکودکان مبتال به اوت نیمعموال  والد
 بتنم یبب ااسکن خواهم کرد تت  را شان یکیروزها مغز  نیاز هم یکیو  آورند یبه مطب من م

 نیت مسئله به ا نینه. مترسفانه، ا ایکرده است  یشتریسالم مغزش رشد ب یها واقعا  بخش ایآ
کودکتان مبتتال بته     یچون اغلب اابت نشستن در دستگاه اسکنر بترا  ست،یهم ن ها یسادگ
 اریبست  یا هیشکنج زاو نیشتینکه آلبرت ا میرا هم بگو نیاست. ا یمشکل یلیکار خ سمیاوت
امر بالث شده بتود بتوانتد    نیهمشاید گفتم که  یشوخ به بار کیاست و من  تهداش یبزرگ

 بیت و غر بییور لج راست( را آن یا انهیهآه ییچپ( و ف ا یا انهیهآه یلدد یها مهارت
  .میستیقادر به تصورش هم ن یحت یمعمول یها کند که ما آدم یو کار زدیامیبا هم ب

 ینیبتال  یشناست  در لصتب  توان یدر هنر را م یکرد اصل جداسازبر کار یگریشاهد د
نوشت کته   یصرل یها حمله ی درباره یا به من نامه یپزشک شیپ یمثال، چند ی. براافتی

از  یا نشتده  کنتترل  یرگبارهتا  ی جته ی. هتشتنج در نت شتد  یمت  یناش اش یجگاهیاز لو  گ
مانند بازتا  صدا که  کند، یم ادیپ انیدر کل مغز جر هک دیآ یبه وجود م یلصب یها تکانه

از شتروع حمتالت صترع در ستن      شپتی  تتا  او( .شود یم دیتشد کروفونیم ایدر بلندگو 
 به شعر نداشت.  یا لالقه گونه چیه یسالگ شصت
 یکته رو بته فرستودگ    ی. درست وقتت دیشعرش جوش ی بعد از آن ناگهان چشمه یول

  شد. یغن اش یذهن اتیو ح برافتادها  داشت، ناگهان پرده
 سکویفرانس در سان ایفرنی، لصب شنا  دانشگاه کال9لریبرو  م یِمثال دوم پژوهش لال

زوال لقتل   یو نول یکه در اواخر لمرشان به کندذهن شود یمربوط م یمارانیاست که به ب
 . شوند یدچار م رونده شیبا شتا  پ

 هتای  خاص لتو   به یور شود یم دهینام 9یجگاهیگ-یشانیاختالل که زوال لقل پ نیا
 یجگتاه یگ های و لو  -مهم توجه و استدالل است های که محل ق اوت و جنبه- یشانیپ

                                                           
1 Bruce Miller 
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 نیت از ا ی. بع ت نتدارد  ای انته یقشر آه های کاری به جزیرهاما  دهد، یقرار م ریرا تحت ترا
در کمتال تعجتبِ ختود و     دهتد،  یرا از دست مت  شان یذهن یییور که توانا همان مارانیب

 نی. ادهند یاز خود نشان م یو یراح ینقاش یبرا ای العاده فوق ییتوانا اگهانن انشان،یایراف
 ی جته یاو نت یهنتر  یهتا  سازگار است که گفتم مهارت ایناد ی موضوع با حد  من درباره

  دوچندان شده است. تشیراست  اوست که فعال ای انهآهیسالم ماندن لو  
که دچتار صترع و زوال    یمارانیو ب سمیبه اوتمبتال  یها نابغه ی درباره ها یزن گمانه نیا
کته   یمتا افتراد معمتول    ایت : آکشد یم شیرا پ یهستند پرسش جذاب نیشیپ یجگاهیلقل گ
 میداشتته باشت   یا بالقوه یاضیر ای یهنر یامکان دارد استعدادها میدار یکمتر یها ییتوانا
استتعدادها را   نیت ا نتتوا  یم ایباشد، آ یور نیشکوفا شوند؟ اگر ا یمغز یماریب کیکه با 

 آزاد کرد؟  گرید یها از دست دادن مهارت متیبه ق ایبه مغز  بیبدون آس
 ییایاسترال کدانیزیف 5درییور که آلن اسنا است، اما همان یلیتخ-یللم یها مثل داستان

  .دیکرد و د شیآزما دیدرست باشد. با دیگفته، شا
 نیتتر  بیت کته ناگهتان لج   کردم یم فکر یامکان نیبه هند، داشتم به چن رمیدر سفر اخ
بتود(. تلفتن از راه دور و از    نشتان یتر بیلج شک یکردم هب افتیلمرم را در یتما  تلفن

  بود. ییایاسترال ی روزنامه کیاز  ییرف گزارشگر
 دیت . کشتف جد شتوم  یمزاحمتتان مت   جتا  نیکه ا دیدکتر راماچاندران، ببخش» او گفت:

  «آن از شما بپرسم؟ ی ؤال دربارهچند س توانم یشده است. م آوری رتیح
  «.دییالبته، بفرما»

  «د؟یآشنا هست سمیمبتال به اوت یها نابغه ی درباره دریشما با نظرات دکتر اسنا»: دیپرس
 ریتصتاو  ،یینتا یب ستطح پتایین  مراکز  ،یدر مغز کودکان معمول دیگو یبله، او م» گفتم:

 یزیچ نیچن یبرا یینای. هرچه باشد، بکنند یم دیمانند اسب تول یئیاز ش یا  دهیچیپ یبعد سه
 است. افتهیتکامل 

مراکز باالتر  شود، یم شتریجهان ب ی درباره اش یرفته آگاه یور که کودک رفته اما همان
استب  » کته  نیت متثال  ا  کننتد،  یمت  دیاز اسب تول یتر یانتزال یمفهوم یها فیمخ توص شرق
 شتتر یهرچته ب  «...یهمتزنِ دستت   هیدم شتب  کیت دراز و چهار پا و  یا است با پوزه یوانیح
. ردیت گ یقرار م شرفتهینوع انتزالات پ نیا ریتحت ترا شتریدرک کودک از اسب ب گذرد، یم

 دایت پ یا هیت به ادراکتات اول  یکمتر یو دسترس شود یداده م قبه سمت مفهوم سو شتریاو ب
کودکتان مبتتال بته     هنر الزم است. در دیتول یدارد و برا یدارید ی جنبه شتریکه ب کند یم

                                                                                                                                        
1 frontotemporal dementia 

2 Allan Snyder 
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کته   یبه روش- هیاول ریکودک به آن تصاو نیبنابرا کند، یمنایب باالتر رشد نم نیا سمیاوت
 جتا  نیت کودکتان از ا  نیا یآور هنر شگفت عداددارد. است یدسترس -میستیقادر ن من و شما

کته   کنتد  یهم مطترح مت   یاضیر یها نابغه ی بحث را درباره نیهم دری. اسناشود یم یناش
  «من مشکل است. یش برافهم

  «ست؟یچ دریاسنا ی دهیا ی نظرتان درباره»: دیگزارشگر پرس
 اریبست  یللمت  ی ام. اما جامعه داشته نهیزم نیدر ا ییها موافقم و خودم هم بحث»گفتم: 

داشتته باشتد و    یا دهیتر از آن است که فا مبهم دریاسنا ی هیاست نظر یشکاک بوده و مدل
کته بته یتور     یماریب ی درباره یشناس البته من مخالفم. هر لصب کرد که ششیبتوان آزما
 دهتد  یاز ختود نشتان مت    یبت یلج دیت استعداد جد یمغز ی ا ضربهیپس از سکته  یناگهان
او  ی هیت بختش نظر  نیامتا بهتتر  »و ادامته دادم:   «دارد نیداستتان در آستت   کیت کم  دست

. از نظر او اگر رسد یبه نظر م یهیبد میکن یو نگاه م میگرد یبرم یاست که وقت یا ینیب شیپ
ممکتن   د،یت ندازیاز کتار ب  یانسان معمول کیرا در مغز  'باالتر'موقتا  مراکز  یقیشما به یر

شتود و شتروع کنتد بته خلتب       یا هیت به ادراکات پا یابیاست آن فرد ناگهان قادر به دست
  «الداد اول. دیتول ایو  بایز یها ینقاش
 شیآزمتا  کیاست که فقط  نینظرم را جلب کرده ا ینیب شیپ نیا ی حال آنچه درباره»
 TMS ایتراجمجمه  یسیمغنای ی کننده کیبه نام تحر یا لهیاز وس میتوان ی. ما مستین یذهن

ستال   فترد بتزرگ   کیت از مغتز   ییها موقتا  بخش ب،یتا بدون وارد آوردنِ آس میاستفاده کن
 ییشاهد شکوفا یساز منفعل نیا نیحپس از آن و در  ایآ مینیو بب میکن رفعالیرا غ یمعمول
خواهتد   ادیت موضوع به آن فرد  نیا ایبود؟ و آ میاو خواه یاضیر ای یاستعداد هنر یناگهان

او تتاوان از دستت دادن    ایصورت، آ نیمعمول خود فراتر رود؟ در ا یداد از موانع مفهوم
غلبه کند  یمانع موجب شود بر یختگیبرانگ نیا یو وقت ؟پردازد میرا  یمفهوم یها مهارت
 « انجام دهد؟ سیکار را بدون کمک مغنای نیخودش هم تواند یم ای(، آفتدیاتفاق ب نیهاگر ا

دو  ا،یدر استرال جانیدارم. ا تانیبرا ییخو ، دکتر راماچاندران، خبرها» گزارشگر گفت:
را  شیآزمتا  نیت الهام گرفته بودند در واقع ا دریدکتر اسنا شنهادیاز پ یمحقب که تا حدود
  «کردند. شیآزما شانیرا آوردند و رو یداویلب معمول دانشجوی چند ها انجام دادند. آن

   «واقعا ؟ خو ، چه شد؟»من مات و مبهوت گفتم: 
 یراحتت  افراد توانستند به نیپاک کردند و ناگهان ا سیرا با مغنای اندانشجوی مغز ها آن»
 وانته ید یهتا  انست به همان روش نابغهتو انیاز دانشجو یکی یبکشند. و حت بایز یها یرح

  «کند. دیالداد اول تول
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  من شد، چون ساکت مانده بودم. یزدگ احتماال  آن گزارشگر متوجه بهت
   «د؟شنوی یمن را م یصدا د؟یدکتر راماچاندران، پشت خط»
 شنا ِ شغلم به لنوان لصب ی به واسطه که نی. با ادیایزمان برد تا حالم جا ب قهیدق کی
  بود. نشانتری بیبدون شک لج نیبودم، اما ا دهیشن یادیز بیو غر بیلج یزهایچ تاریرف

کشف داشتم هو هنتوز   نینسبت به ا متفاوت اریالعمل بس التراف کنم که دو لکس دیبا
بتا   یرتیمشتاهدات مغتا   نیت است. هرچنتد ا  ییگرا محض و شک یناباور یهم دارم(. اول

 ی(، ولمیدان یکم م یلیکه ما خ لیدل نیبه ا یهتا حد ندارد یشناس ما در لصب یها دانسته
 شیاز مغتز افتزا   ییها رفتن قسمت نیبا از ب ها مهارت یکه بع  نیاست. هم بیلج یلیخ
 الیرا فقتط در ستر   زهتا یجتور چ  نیت استت، آدم انتظتار دارد ا   یبتاورنکردن  کند یم دایپ

 انتد  یکه متدل  اندازد یم یزشیسخنرانان انگ یها حرف ادی. آدم را ندیبب 9کسیا یها پرونده
داروفروشتان   ای شود؛ یم داریبپنهانمان  یاستعدادها شانینوارها دنیو شن دیدر صورت خر

از  یدیت ذهتن متا را تتا ابعتاد جد     زشتان یسحرآم یها معجون کنند یکه ادلا م یگرد دوره
فقتط از  که افتراد   یجیلوحانه اما را آن باور ساده ای. دیخواهد بخش یتعال لیو تخ تیخالق
 ی گزارشگران دربتاره  وقتیهچه.  یعنی داند یکه خدا م کنند یدرصد مغزشان استفاده م 90

 ایت فرنیخو ، حتمتا  در کال » میگو یها م معموال  به آن کنند، یادلا از من سؤال م نیصحت ا
  («است. یور نیهم

که ممکن  مدانی یرا م نیهرحال ا بود که چرا درست نباشد؟ به نای من دوم العمل لکس
 یهستتند ناگهتان استتعدادها    یجگتاه یگ-یشتان یکه دچار زوال لقتل پ  یمارانیاست در ب

 تواند یم یا یآشکارساز نیکه چن مدانی یم گر،یظهور کند. به لبارت د یدیجد زیانگ  رتیح
چترا متن    ،یشتواهد  نی. با در نظر گرفتن چنفتدیمجدد مغز اتفاق ب یسازمانده ی جهیدر نت
چته   TMS از استتفاده  بتا  هتا  آن مشاهدات شوم؟ زده بهت ها ییایاسترال نیبا کشف ا دیبا
  مبتال به جنون دارد؟ مارانیب ی درباره لریکمتر از مشاهدات برو  م یزیچ

 یتول  هتا  مغز سال یماریب شیدایاست. پ یزمان ا یاست، مق بیلج انیم نیآنچه در ا
استت؟ اگتر از آلتن     یمهمت  ی ئلهمس نیا ای. آکند یلمل م هیدر اان سیمغنای یول کشد می
  .ستمیمطمئن ن ادینه، اما من ز دیگو یم میبپرس دریاسنا

روش استفاده از  کی. میکن شیآزما یمغز را به زود یمجزا ینواح ی دهیا میبتوان دیشا
 یست یمغنای دانیت م تتوان  یخواهد بود که در آن م fMRIمغز مثل  یکارکرد یربرداریتصو

 دیت تول یزیت چ دنیت د ایت خون به هنگام انجام کار  انیشدت جر تراییمغز را که در اار تغ

                                                           
 م. -تخیلی -ایی علمیام سریال آمریکن   9
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 در،یآلتن استنا   ی هی، در کنار نظر«یجداساز» ی من درباره دیکرد. لقا یریگ اندازه شود یم
از  ییهتا  بخش م،کنی یچهره نگاه م ی ساده و کارتونیها به یرح یکه وقت کند یم ینبی شیپ

رنتگ و   صیتشتخ  ریت کته درگ  ییها بخشچهره هستند، نسبت به  صیتشخ ریمغز که درگ
و وقتی به تصویری رنگی از  خواهند داشت یشتریب تیفعال هستند،و لمب  یمکان تیوضع

 نیت اافتد، یعنی کاهش واکتنش نستبت بته چهتره.      کنیم لکس آن اتفاق می چهره نگاه می
  انجام نشده است. هنوز شیآزما
 

 یادراک ی حلّ مسئله ایموشه  یدال

دارد، امتا در واقتع    یبا قانون جداستاز  ییها ظاهرا  شباهت شناسی ییابیز یقانون بعد
 زهتا یچ یبع ت  اوقات یکه گاه شود یمربوط م تیواقع نیکامال  با آن متفاوت است و به ا

 «موشته  یقتانون دالّت  »قانون را  نی. اسم امیکن می تر کردنشان جذا  تیرا با کمتر قابل رو
 نمتا  کم و بدن یلباس ایحمام باشد  ی هنه که پشت پردهزن بر کیاز  یام. مثال  لکس گذاشته
را بتاز   لیت راه تخ» نتد یگو یمت  مندانته  تیرضا یکه مردها با حالت یریتصو- باشد دهپوشی
 ب،یت ترت نیهمان زن باشد. به هم ی برهنه رتصوی از تر اغواکننده یلیخ تواند یم -«گذارد یم
دلربتا باشتد. امتا چترا      یلت یخ واندت یکرده، م انکه نصف صورت را پنه یشانیپر یسویگ
  است؟ یور نیا

از حتد فعتال    شیرا ب یو احساس یینایمن درست باشد که هنر مراکز ب ی گفته نیاگر ا
 قالتدتا   ختواه  جنس ناهم مردان. باشد تر جذا  دیزن کامال  برهنه با کی دنیپس د کند، یم
شتود   کیتحر شتریب یلیزن خ ی هنهبر یو اندام تناسل ها نهیس دنیبا د شان یینایمراکز ب دبای
زنان هم  یاغلب برلکس است. برا که یباشند؛ درحال دهیپوش یتا حد ها اندام نیا که نیتا ا

 رتصتوی  از تر جذا  یلیخ انیاز آقا ده،یپوش یاما تاحد ز،یانگ داغ و شهوت ریاغلب تصاو
  هاست. آن ی کامال  برهنه
لالقمنتد بته    یکیو ژنت یچون به یور ذات م،هید یم حیرا ترج ها یکار پنهان جور نیما ا

حل کردن معماستت.   هیشب د،یاز آنچه فکرش را بکن شیب ،یو ادراک حس میحل معما هست
پاداش آن شور و  م،یکن یحل م تیرا با موفق یی؟ هرگاه معما9هست ادتانیدار را  سگ خال

 یللمت  ی مستئله  ایت از حل جدولِ کلمات متقتایع   یناش «آهانِ»است که کم از آن  یلذت
مثتل جتدول    یکتامال  فکتر   ی چته مستئله  -مسئله  کیراه حلِ  افتنی یندارد. کنکاش برا

قبتل از   یحت -«کن؟ دایبگرد و پ» ریمثل تصاو یداریچه کامال  د ،یمنطق یمعما ایکلمات 
                                                           

  فصل دوم 4-2 ریاشاره به تصو   9
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مغتز بته    یینتا یماستت کته مراکتز ب    یاقبتال  است. از ختوش  ندیشدن راه حل خوشا دایپ
 افتنیت تتالش جهتت    انیت نبود، در جر یور نیاند. اگر ا متصل کیمبیش لپادا های مسیمکان
 ایت ( یاجتمتال  یمعمتا  کیها هحل  مان به پشت بوته کشاندن دختر مورد لالقه یبرا یراه

از  ای هحتل مجمولته   هتا  شته یب یال در البته  ظیجفت در مه غل ایهنگام دنبال کردن شکار 
   !میدیکش یو دست از کار م میشد یته م( زود خسعیسر راتییبا تغ یحرکت-یحس یمعماها
. میت و حل معمتا را دوستت دار   دیآ یخوشمان م یجزئ یها یکار یما از مخف ن،یبنابرا

ستاده   ی صحنه کیبه  ی. وقتمیبدان یینایب ی درباره شتریب دیموشه با یدرک قانون دال یبرا
الگوهتا و   یستتجو ج هتا،  هیفرض شیمغزمان دائم در حال حل ابهامات، آزما م،یکن ینگاه م
  با خایرات و انتظاراتمان است. یایاللات جار ی سهیمقا
مطترح   وتریکه لمدتا  توسط دانشمندان کتامپ  یینایب ی درباره شانهیاند ساده دگاهید کی
استت.   ریاز تصتاو  رواریت و زنج یمراتب مستلزم پردازش سلسله یینایاست که ب نیا شود یم

از مردم  یو مثل صف شوند یم هیوارد شبک کسل،یپ ای ر،یتصو یخام به لنوان اجزا یها داده
مربوط بته   ی هیاز چند ناح بیبه ترت کنند یو رد م دهند یم گریکدی بهآ  را  یها که سطل

و  ردیت گ یها صورت مت  آن یبر رو یتر دهیچیپ یها یو در هر مرحله بررس گذرند یم یینایب
 . شود یم ییشناسا ءیآن ش تیدر نها
گرفتته   دهیت ناد ینییبته پتا   ییبتاال  ییِنایب ینعکا  فراوان بازخورد  نواحمدل، ا نیدر ا

مراتتب در   است که صحبت کردن از سلستله  ادیقدر ز آن یبازگشت یها پاسخ نیشود. ا یم
 ی هیفرضت  کیاست که در هر مرحله از پردازش،  نی. گمان من اشود یکننده م گمراه جا نیا

و سپس بته منتایب    ردیگ یشکل م شده افتیدر یاه داده ی مناسب درباره یحدس ایناقص 
کند. ممکن  تیمشخص هدا یبه سمت یرا تا حد یبعد پردازشتا  شود یفرستاده م تر نییپا

 بیشوند، اما سرانجام از یر دهیرقابت کش ی رهیمناسب به دا یها حد  نیاز ا یاست بع 
 رستد  ی. به نظر مت شود یم داریادراک پد ییپاسخ نها ،یمتوال یها شیها و پاال پردازش نیا

  به باال. نییانه از پ کند یلمل م نییاز باال به پا یینایکه ب
 نیت . بته ا ستت یواضح ن میکن یقدرها هم که فکر م ادراک و توهم آن انیدر واقع، مرز م

گفت ادراک  توان یم ی. حتمیدائم در حال توهم هست م،یکن یبه جهان نگاه م یکه وقت یمعن
دارد،  یورود یهتا  را با داده یخوان هم نیشتریاست که ب یاز توهمات یکیدر اصل انتخا ِ 

هتر دو از مجمولته    یتکته و گذراستت. تتوهم و ادراک  واقعت     که اغلتب تکته   ییها داده
را درک  یزیت چ یدو آن است کته وقتت   نیا ی. تفاوت اصلزندیخ یبرم یکسانی یندهایفرا
دچار  یوقت که یدرحال کند؛ یآن کمک م تیبه تثب ،یخارج عیو وقا اءیاش یداریپا م،یکن یم
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ختالء ادراک قترار    ی در محفظته  ایت  میکنت  یمت  یبتاف  الیکه خ یمثل زمان م،یشو یتوهم م
  اند. مختلف سرگردان یرهایدر مس عیو وقا اءیاش م،یریگ یم

 زیت چ کیت استت کته هتر زمتان      نیو آن ا کنم یمدل اضافه م نیمن نظر خودم را به ا
بته   امیت پ نیت . اردیت گ یکوچک در مغز شکل مت  «آهانِ» کی ود،ش یکشف م یمناسب جزئ
 یختود بته جستتجو    ی ها هم بته نوبته   که آن شود یفرستاده م کیمبیپاداش ل یساختارها

 نیت . در اردیت گ یشکل م یینها ی صحنه ای ءیشکه  یتا وقت ند،یآ یتر برم بزرگهای «آهان»
کوچک را کته دو بته    یها«آهان» امِیپ نیشتریاست که ب یریهدف  هنر خلب تصاو دگاه،ید

 یینایکند تا مراکز ب دیها را( تول از آن یا شده کم اشباعِ حسا  دست ایدو با هم سازگارند ه
است کته   یدارید ی هیاول نوازشاز ناز و  یشکل دگاهید نیشوند. هنر در ا کیدر مغز تحر

  .شود یاجسام ختم م ییبه اوج لذت  شناسا تیدر نها
 نیت ا دیتر شده باشد. شتا  قابل فهم دیموشه اکنون با یدال ای یادراک ی قانون حل مسئله

 افتته یتکامتل   یبه یور فطر یدارید یبخش بودن حل معماها از لذت نانیایم یقانون برا
استت کته    لیدل نی. به هممیها نکش و دست از تالش در حلِ آن میباشد تا زود خسته نشو

  .[9] مونه جذا  است یِآب یلوفرهاین محوِ ینقاش اینما  پشت لبا  بدن هتن برهن
 یاست، ولت  یا کننده قانع هیاز حل مسئله تشب یناش «آهانِ»به  یشناس ییبایلذت ز هیتشب
 یواقع یلصب مسیمکان میبپرس دیبا تی. در نهارود ینم نیفراتر از ا یدر مباحث للم هیتشب

  ست؟یچ کند یم دیرا تول یشناس ییبایز «آهانِ»در مغز که 
از  یامیپ شود، یاستفاده م یخاص یشناس ییبایز نیاز قوان یاست که وقت نیامکان ا کی
یتور کته    . همتان شتود  یفرستاده م کیمبیل یبه ساختارها ما یمستق یینایمربوط به ب ینواح

 بیت ادراک هاز یر ندیمغز در هر مرحله از فرا گرید یاز نواح ها امیپ نیگفتم، ممکن است ا
فرستتاده   م،یگتو  یم یدارید نوازشِ شی(، که من به آن پرهیود و غِحد صیتشخ ،یبند گروه

 یهمثتل وقتت   ردیت گ یصورت نمت  ءیش صیتشخ ییِنها ی انتقال فقط از مرحله نیشوند و ا
 (.«است! یمار نیا ، ا» مییگو یم

 یا شتده  شتناخته  یارتبایتات آنتاتوم   یول دهد، یامر چگونه رخ م نیا ستیمشخص ن 
در  بتا  یتقر -مغتز  یهتا  قسمت ریمانند بادامه و سا- کیمبیل یارهاساخت نیدارد که ب دوجو

 د یت ارتبایتات در تول  نیت ا کته  نیت در رفت و آمدنتد. احتمتالِ ا   ،یینایمراتب ب تمام سلسله
مهتم   «رفتت و آمتد  »لبتارت   جا نیاست. در ا ادیکوچک نقش داشته باشند زهای «آهان»

مان از چنتد قتانون استتفاده کننتد تتا      ز به یور هم دهد یاست، چون به هنرمندان اجازه م
  را فرا بخوانند. یشناس ییبایز اتیاز تجرب یمتعدد یها هیال
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از  یادیت ز  ی که فاصتله  ییها نورون انی: احتمال دارد در میبند به بحث گروه میبرگرد
 یهتا  یژگت یوجود داشتته باشتد کته و    یلصب یها از تکانه یقدرتمند یزمان هم دارند، هم

باشد که متعاقبتا    یزیخودش همان چ یزمان هم نیرا مخابره کنند. چه بسا ا شده یبند دسته
ممکتن استت در    ندهایفرا گونه نیاز ا ی. برخکند یرا فعال م کیمبیل یها سازه یها نورون
نقتش   شود یم دهیمختلف  آنچه که در ظاهر د یها جنبه انیم ریهماهنگ و دلپذ ینیخلب ین

 . کنند لیتبد یا گانهیبزرگ و  ینرداشته باشند و آن را به اار ه
بته   ما یرا مستتق  یینایاز مراکز ب یاریوجود دارد که بس یا یلصب یرهایکه مس میدان یم

گترا  داشتت از    را که نشانگان کتاپ  یماریب د،یوی. دکند یمتصل م کیمبیل یساختارها
 انیت ت مچراکته اتصتاال   د،ید یم ادیفرد ش کی هیاو مادرش را شب د؟یبه خایر دار 5فصل 
متادرش   دنیت با د نیدر تصادف پاره شده بود، بنابرا کشیمبیل یو ساختارها یینایمراکز ب

 یینتا یب انینشانگان قطع ارتباط م نی. اگر اسا  اشد یمورد انتظار نم یدچار تکان احساس
نخواهنتد   یتجستم  یگرا  قادر به لذت بردن از هنرها کاپ مارانیو احسا  باشد، پس ب

در  ییمراکز شنوا انیارتباط م رایز ببرند،لذت  یقیهمچنان از موس دیالدتا  بابود. ههرچند ق
 نیت قطع نشده استت.( بتا توجته بته نتادر بتودن ا       کشانیمبیل یها ستمیها با س قشر مخ آن

 متاران یدر گذشتته از ب  یدر واقتع شتواهد   یول ست،یآسان ن هینظر نیا شینشانگان، آزما
در  گتر یبه بعتد د  انزم کیها از  اند مناظر و گل ا کردهها ادل گرا  وجود دارد که آن کاپ

  نبوده است. باینظرشان ز
 امِیت پ کته  نیت بتر ا  یمبن-چندگانه  یها«آهان» ی اگر استدالل من درباره گر،ید یاز سو

 -صیتشتخ  ی مرحله نینه فقط در آخر شود، یم دیتول یینایب ندیپاداش در تمام مراحل فرا
گرا  دارند نه تنها در لذت بردن از آاار مونه  ه نشانگان کاپک یگاه افراد درست باشد آن
هتا   از آن یشتتر یب یلت یدار هتم زمتان خ   کردن سگ خال دایداشت، بلکه پ دمشکل خواهن

همته   هتا  نیت ستخت استت. ا   شتان یساده هم برا یها نی. احتماال  حل کردن جورچردیگ یم
 که یتا وقت نشده است. شیآزما بیقبه یور د دانم، یکه م ییهستند که، تا جا ییها ینیب شیپ

 م،یت ا نکرده دایپ یینایب یها پاداش مغز و لصب یها ستمیس انیاز اتصاالت م تر بیدق یفهم
: کته  نیت ماننتد ا  یمستائل  ،آینده موکول کنتیم مسائل خاص را به  ی بهتر است بحث درباره

را  زیت گان زن هتو   ی شته یهنرپ کیت لکس  که یمحض همثل وقت یینایلذت ب انیتفاوت م
 یواکتنش فقتط لتذت    نیت ا ایآ ست؟یچ ییباینسبت به ز یِشناخت ییبای( و واکنش زمینیب یم

 یبترا  یخطت  کته چتو  سته    یهمانند کار کند یم دیما تول کیمبیل ستمیدر س افتهیدیتشد
مستئله،   نیت ا کته  نیت ا ای( میداد حیتوض 7که در فصل  دهد یانجام م ییایمرغ در ی جوجه
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 انیاست؟ تفاوت م تر یو چند بُعد تر یغن کامال  ی تجربه کی نم،ز ییور که من حد  م آن
 یشتناخت  ییبتا یز یختگت یاز برانگ یناش «آهانِ»ص رف دربرابر  یختگیاز برانگ یناش «آهانِ»
شدن،  ریمثل غافلگ- گرید یلاد یها یختگیبرانگ یدرست به بزرگ «آهان» امیپ ایآ ست؟یچ
نتوع   نیت ا انیت مغتز م  ونته اگتر هستت، چگ  و  ست؟ین -یشدن شهوان کیتحر ای دنیترس
مشخص شود که  دیشا شود؟ یقائل م زیتما یقیحق یشناخت ییبایو واکنش ز ها یختگیبرانگ
 یبخشت  9که انکار کند ا رو  ستیک ستند،ین یقو دیآ یقدر هم که به نظر م آن زهایتما نیا

   شود؟ یم هیتغذ 5موزهاروح خالق هنرمندان اغلب از  که نیا ایدر هنر است؟  یاساس
است که بهتر استت   نیدر واقع بحث من ا ستند؛یها مهم ن پرسش نیا میبگو خواهم ینم

کته   لیت دل نیت حواسمان باشد که کل کار را فقط بته ا  دی. اما بامیها آگاه باش از قبل از آن
 . میرها نکن میبده مانیدهایبه هرکدام از ترد یپاسخ کامل میتوان ینم

شتمولِ   کشتف امتور جهتان    یبترا  تتالش  نتد یکته فرا  میخوشحال باش دیبرلکس، با
  مواجه کرده است. ییها پرسش نیما را با چن یشناس ییبایز

 

 یاز امور تصادف یزاریب
 تیت به نام ختانم وان  یا العاده بودم، معلم هنر فوق لندیساله در بانکوک تا ده یشاگرد یوقت

 یکه کمت  دمیکش یا یمن نقاش و میبکش بهمان گفتند منظره یکالس فیتکل به لنوانداشتم. 
  است. دهییدو تپه رو انیدرخت نخل که م کی -ودبالف  5-9تصویر  هیشب

 دیت راما، تتو با » و گفت: دیرا در هم کش شیها اخم ریتصو دنیبه محض د تیخانم وان
  «وسط دو تپه. قا ینه دق ،یورتر بکش آن یدرخت نخل را کم

منظتره   نیت ا ی قطعا  درباره م،یفکر کن یگر منطقا ت،یاما خانم وان» من با التراض گفتم:
دو تپته   نیاش کامال  بت  که تنه دیَبرو یدرخت یور دیوجود ندارد. شا یرممکنیغ زیچ چیه

  «اشتباه است؟ ریکه تصو دییگو ی. پس چرا شما مردیقرار بگ

و ه ( مناظر  دیآ یفرد خوشش نم منحصربه ی . هالف( مغز از منظرهنشانیدر ب یدو تپه با درخت. 5-9تصویر 
 .دهد یم حیرا ترج یلموم

                                                           
 م. -خدای عشق جنسی در یونان باستان    9

 م.-های هنر و دانش در یونان باستان  الهه   2
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  «وجود ندارد. یحد امور تصادف نیتا ا ریراما، در تصاو» گفت: تیخانم وان
. االن میدانست ینه من، در آن زمان پاسخ سؤال را نم ت،یبود که نه خانم وان نیا تیواقع

: دهتد  یا نشتان مت  ر شناسی ییبایدر درک ز نیقوان نیتر از مهم یکیمن  یکه نقاش فهمم یم
  .یاز امور تصادف یزاریب

 د،یت را نشان دهد. اگر بته دقتت نگتاه کن    یواقع ی منظره کیالف  5-9 که دیتصور کن
 هیت زاو کیت را فقتط از  التف   5-9تصویر  ی ما منظره ،یواقع یکه در زندگ دیفهم دیخواه

 یهتا  هیت را از زاو   5-9تصتویر   ی کته منظتره   یدر حال م،ینیشکل بب نیممکن است به ا
 .یلموم یگریفرد است و د منحصربه دید یایاز زوا یکی. مینیب یم یشکل نیمختلف ا

هستتند.   یتتر  جیت را ریتصتاو  5-9 ریمثل تصو یریتصاو م،یکن یبند دسته میاگر بخواه
است که  یاصطالح نای-است  «زیانگ شبهه یتصادف ریتصو کی»الف  5-9تصویر  نیبنابرا
 یریکردن تفست  دایبا پ کند یم یا به کار برد. مغز ما معموال  سعآن ر بار نی  بارلو اولاهور

و  کنتد  ینمت  دایپ یریتفس نیمورد چن نیاجتنا  کند. در ا یتصادف ریلام و موجه از تصاو
  .ستین ندیخوشا شیبرا ریتصو نیبنابرا

مثلث  4-9تصویر است.  هیکه تصادف در آن قابل توج مینگاه کن یبه مورد دییایحاال ب
. دهتد  یشده، نشان م میترس 9زسایگائ تانو کان ییایتالیمشهور را که توسط روانشنا  ا یالیخ

هتم قترار    یاستت کته روبترو    5من پَک هیفقط سه یرح شب ست؛یدر کار ن یدر واقع مثلث
از سته   یاش بخشت  است که سه گوشه یناواضح دیمثلث سف مینیب یاند. اما آنچه ما م گرفته
 است.را پوشانده  اهیس ی رهیدا

متن کتامال  برحستب     سته پتک   نیچقدر احتمال دارد که ا» :دیگو یمغز ما هدر واقع( م
هتم   زیت انگ از شتبهه  گتر یاستت کته د   یتصادف نیبه صف شوند؟ ا بیدق گونه نیتصادف ا
را  اهیست  ی رهیت است کته سته دا   یناواضح دیسف مثلثتر  موجه حیاست. توض زتریانگ شبهه

 . میتصور کن المانیخطوط مثلث را در خ میتوان یم ا بیدر واقع ما تقر «پوشانده است.
حذف آن(  ایهو  یامر تصادف هیتوج یبرا یما راه یینایب ستمیمورد، س نیدر ا ن،یبنابرا

آن  ی . امتا دربتاره  دهتد  یدارد انجام مت  یکه حس بهتر یریکار را با تفس نیکرده و ا دایپ
کنتد و   دایپ یامر تصادف نیا یبرا یریتفس کند یکه وسط دره بود، مغز ما تالش م یدرخت

  .شود یوجود ندارد کالفه م یریتفس نیچون چن

                                                           
1 Gaetano Kanizsa  

 م. -ای که دهانش باز است  ای شبیه به دایره شخصیتی در بازی رایانه 2  
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 کیرا مثل  بیترک نیا دهد یم حی: مغز ترجتزایمثل برش پ ییها یبا تورفتگ اهیس ی رهیسه دا. 4-9تصویر 
 را پوشانده است. ها رهیاز دا یبخش شهای که گوشه ندیناواضح بب دیمثلث سف

 
 نظم

 ،یوضتوح در هنتر و یراحت    بته  نتامم  یمت  بیت ترت ای «نظم» یکه من به یور سرسر ینونقا
است کته مشتکل    یهیقدر بد قانون هم آن نیاست. ا تیاهم یدارا ،یخصوص در یراح به

 ی بته نظتر برستد از آن ستخن گفتت، امتا بحتث دربتاره         پاافتاده شیاست بدون آن که پ
دستته   نیت از اصتول را در ا  ین تعتداد . مت ستت یبدون آن کامتل ن  یدارید یشناس ییبایز
مثتال،   یانتظارات است هبترا  برآورده نکردناز  یزاریها ب همه آن ی که مشخصه گنجانم یم

 ها(.  و استفاده از نقوش مکرر در فرش یبودن و اضالع مواز یلیمستط حیترج
لته  هنتر، از جم  ستانِ ینو خیاز تتار  یاریاجمال اشاره خواهم کرد چون بست  مورد به نیبه ا

  اند. آن صحبت کرده ی ، قبال  به یور مفصل درباره5میو رودولف آرنها 9جیارنست گامبر
 نیت کج استت. ا  یشده و اندک زانیآو وارید یکه بر رو دیریرا در نظر بگ یقا  لکس

مورد  نیخطا ندارد. هم زانیبا م یکه تناسب شود یم یعیسر یالعمل منف موجب لکس یکج
 شود یبسته نم زده است و کامال  رونیکرده و ب ریدر آن گ یاغذک که تکه ییکشو ی درباره

 ریت قستمت تمبتر گ   ریتصادفا  ز یکوچک یکه رشته مو مهپاکت نا کی ای ،هم صادق است
 گونه نیچرا ما ا که نی. انقص یکامال  ب یلباس یرک بر روتکه کوچک کُ کی ای ،کرده است

 یزگیاز آن فقط مربوط بته پتاک   یبخش رسد ی. به نظر مستیواضح ن میده یواکنش نشان م

                                                           
1 Ernst Gombrich 

2 Rudolf Arnheim 
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مربتوط بته    یا دهیت قطعا  پد فیکث ی. انزجار از پایزیاست و هم غر یباشد که هم اکتساب
 تواند یفرزندتان م یمو یتکه کرک از رو کیبرداشتن  که یاست، درحال یفرهنگ شرفتیپ

  باشد. ها ینخست یتیترب ی زهیاز غر یناش

 ی کپته  ایت مثال قا  لکس کتج   رسد یبه نظر م یول ست،ین یکامل حیتوض نیهرچند ا
بته   یذاتت  ازیما ن یدارد که مغزها نیاند داللت بر ا شده دهیچ نظم یب یکه اندک ییها کتا 
  دارد. یریپذ ینیب شیپ اینظم  لیتحم
قتانون واحتد    کیت در  یریپتذ  ینت یب شیپ اینظم  یها که تمام مثال رسد یبه نظر م دیبع

 تصتاویر موضوع است لالقه بته تکترار    نیکه نسبتا  مرتبط با ا یونمثال، قان یبگنجند. برا
 نیت ا می. اما مشکل است تصور کنیرانیو ا یهند یها است، مثل نقوش مکرر گل در فرش

. در شتود  یمت  زانیت ما به صاف بودن قا  لکسِ آو ی لالقهباشد که موجب  یهمان قانون
استت کته هتر دو     نیت استت، ا  دو مشتترک  نیکه در ا یزیتنها چ ،یانتزال یلیخ یسطح
 تتر  بیت لم ازیت ن ی دهنتده  نشتان  دیدر هر دو مورد شا بیبه نظم و ترت ازی. نرندیپذ ینیب شیپ
  در پردازش باشد. ییجو صرفه یبرا یینایب ستمیس

منحترف  و نظم  یریپذ ینیب شیاز پ ندیخوشا ریترا جادیا یبرا ییراحان و هنرمندان گاه
 کته  یمثل قا  لکس کج، زشت استت درحتال   انحرافاتاین از  یچرا بع  پس. شوند می

، 9کرافتورد  یندیدهان ست  ی گوشه کیکه به یور نامتقارن نزد بایز یمثل خال- بع ی دیگر
 انیت که هنرمند م رسد یجذا  است؟ به نظر م -او باشد ینیب ایچانه  وسطکه  نیا یبه جا

مثتال، اگتر او    ی. براکند یکامل توازن برقرار م یِآور است و آشفتگ نظمِ مفرط که کسالت
 یستع  دیالهه به کار ببرد، شا کیاز  یا کوچک را در قا  مجسمه یها از گل ینقش مکرر

بشتکند تتا دو    شتتر یگل بزرگ با فواصل ب یتعداد ردنتکرار را با اضافه ک یِکنواختیکند 
 ا ِیت دو مق انیت م یمشخص یاضیارتباط ر دیبا ایآ که نیمختلف از تناو  خلب کند. ا تمیر

 یهتا  است پرستش  زیدو جا نیا انیم یحالت ریینه و چه نوع تغ ایتکرار وجود داشته باشد 
  .به دنبال پاسخ آن بود دیهستند که با یخوب
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 تقارن
مسحور تقتارن   دهیکه تاج محل را د ای دلباختهکرده و هر  یباز 9نیبابیکه با ز یهر کودک

و شتالران از آن   دهنتد  یم صیآن را تشخ ی جاذبه گرچه یراحان حال نیآن شده است. باا
ندرت مطترح   به زیبا هستندمتقارن  یایپرسش که چرا اش نیا کنند، یمبالغه استفاده م یبرا

  شده است.
اول بتر   حیداد. توضت  حیتوض یتکامل یرویتقارن را با دو ن ی ممکن است بتوان جاذبه

تتا   افتته ی نیو موجودات تکتو  ءایاش افتنی یاساسا  برا یینایاست که ب تیواقع نیا ی هیپا
متا   دیت د دانی. اما ممیشکار کن ای میبخور م،یکن یریجفتگ م،یده یجا خال م،یریها را بگ آن

 یرنتگ بتر رو   یهتا  افتاده، لکه یها ندهمختلف است: درختان، کُ یزهایمعموال  مملو از چ
 تیمغز ظرف که نی. با فرض ارهیو غ رهیو غ زده رونیب یها ابرها، سنگ ،یجار ینهرها ن،یزم

کند توجه ما به  نیتا ت م کند یاستفاده م یا یتجرب ی دارد، از چه قالده یمحدود یِتوجه
 است؟  افتهی صیهست تخص ازین نیشتریکه ب ییهمان جا

بته   «مهتم » عتت، یدر یب شتود؟  یمواجه م حیترج نِیاز قوان یمراتب چگونه مغز با سلسله
 هتا  نیت ا یجفت و تمام ای نوع هم ،یکار، شکارچمثل ش شود یایالق م «یستیموجودات ز»
 مشترک دارند: تقارن. زیچ کی

و  کند یکه چرا تقارن توجه ما را به خود جلب م توجیه خوبی باشدموضوع  نیا دیشا
 یاز آن به منظور مناستب  تواند یمعمار م ایچرا هنرمند  بیترت نیو به هم زاندیانگ یما را برم
 دهتد  یم حیترج اآمدهیدن به نوزاد  تازه کیخواهد داد که چرا  حیضتو زیکند. و ن یبردار بهره
از  ادیت به احتمتال ز  حیترج نیها. ا جوهر متقارن نگاه کند تا به نوع نامتقارن آن یها به لکه

 زیت چ کیت  ،یاو» دیت گو یکه در واقع م کند یدر مغز کودک استفاده م یتجرب ی قالده نیا
  «چشم از آن بردارم. دی. نبارسد ینظر مهم م متقارن. به
از  یتصتادف  یبت یتر است. بتا نشتان دادن ترت   مشکل یدوم کم یتکامل یروین صیتشخ
 یهتا  هکته متوش   یکارشناست  ی دوره انیاز تقارن، به دانشجو یها، با درجات متفاوت چهره
 ییهتا  که چهتره  افتندیشناسان در هستند(، روان ییها شیآزما نیمتداول در چن یِشگاهیآزما
موضتوع   نی. اشوند یچهره انتخا  م نیتر را دارند اکثرا  به لنوان جذا  ارنتق نیرشتیکه ب

در  مودویکتاز  ی شده انتظار ندارد که صورت له کس چیه ست؛یآور ن شگفت ییخود به تنها
از  انحتراف  نیتتر  کوچک یداستان گوژپشت نوتردام جذا  باشد. اما جالب است که حت

  ا؟. چرستیتقارن هم قابل قبول ن
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 ییتور اساست    بته  توانتد   یم یانگل ی. آلودگشود  یها مربوط م آور به انگل  پاسخ شگفت
 یِآلودگ صیتشخ یتکامل برا نیدهد، بنابرا  جفت  بالقوه را کاهش  کی یِو بارور یندگیزا

رخ  ینتوزاد  ایت  ینت یدوران جن لیدر اوا یقائل شده است. اگر آلودگ ییجفت ارزش باال
تقارن نشتان   نیکامال  مشهود  آن کاهش تقارن است. بنابرا یها  نشانه نیتر از مهم یکیدهد، 
 نیت استت. ا  تیت سبب نشانگر مطلوب نیو به ا دهد یرا نشان م یاست که سالمت یو پرچم

کننتده   تقارن را جذا  و لدم تقارن را نگتران  یینایب ستمیکه چرا س دهد یم حیبحث توض
 حتات یترج یحتت -تکامتل   یهتا  جنبته  زا یاریکته بست   رستد  یبه نظر مت  بی. لجداند  یم
مقالته   بار کیاند. همن   وجود آمده  ها به  ضرورت اجتنا  از انگل لیبه دل -ما یشناس  ییبایز

و  یخون کم .«دهند  یم حیبلوندها را ترج زادگان،  بینج»مشابه  یلینوشتم که به دل یزیینزآم
تتر   راحت یلیروشن خ پوست د ونفرد بل کیوجود آمده است در   که در اار انگل به یزرد
   .(ییموخرما ی سبزه کیتا  شود یداده م صیتشخ

. ما کتامال  نستبت   شود یدادن به تقارن در جفت لمدتا  ناخودآگاه انجام م تیالبته اولو
 یژگیهمان و میکه اشاره کن ستین مناسبت ی. در مبحث تقارن بمیکارِمان ناآگاه هست نیبه ا
 ی لمل کرد و موجب شتد چهتره   ،یجهان، امپرایور گورکان اهتکامل که در مغز ش بیلج

کتامال    بالتث شتد ستاختمانِ    ندیانگلِ ممتاز، معشوق خود، را برگز نکامال  متقارن و بدو
 ! است بنا کند یلشب جاودان یِمتقارن تاج محل را که نشان جهان

ارن جذا  است؟ قت نبود اوقات  یچرا برخ م؟یآشکار چه کن یاستثناءها نیاما حاال با ا
کته   ستت ین یازی. ندینیچ یاتاق م کیرا در  هیاااا گریها و د   که مبلمان، لکس دیتصور کن

اتتاق   کیت تقارنِ کامل جوا  نخواهتد داد هگرچته در    دیبه شما بگو یا   یراح حرفه کی
ن به که گرد آ ییها   یبا صندل لیمستط زیم کیمثل  م،یمتقارن داشته باش یها   خشب میتوان   یم

با دقتت از لتدم    دیخو  با یدارید ریترا جادیا یاند(. برلکس برا یور متقارن قرار گرفته
است که قانون تقارن فقط  نیداد ا توان یتناقض م نیا یکه برا ی. پاسخمیتقارن استفاده کن
کتامال  موجته    یموضتوع از نظتر تکتامل    نی. اعیوس یها نه صحنه ست،مربوط به اجسام ا

  مستقل و منفرد هستند. یزهایجفت معموال  چ ایشکار، دوست  ،یشکارچ اریز د،ینما یم
 یینتا یپردازش ب ی«چگونه»و  «چه» یرهایمتقارن و مناظر نامتقارن در مس اءیاش حیترج

 «چته » ییِنایپردازش ب ری. مسگردد    ی( منعکس مشود    یم دهینام «کجا»اوقات  یمغز هکه گاه
و بته   شتود  یشروع مت  یینایب یاصل یها ( از بخشدیجد ریدر مس یفرل ریاز دو مس یکیه

 یمجتزا و ارتبتاط مکتان    اءیو کارش پردازش اش ابدی    یم انیجر یجگاهیگ یها سمت لو 
، «چگونه» ییِنایپردازش ب ریچهره. مس یدرون اجسام است، مانند تناسب یدرون یها    یژگیو
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کتارش   ابتد، ی    یمت  انیجر یا    انهیآه یها و به لو  شود یشروع م یینایب یکه از بخش اصل
شتما و   انیت م ی است همثل فاصله اءیاش انیرامون و ارتباط میپ یکل طیمعموال  پردازش مح

 ستیآور ن    شود(. تعجب یپشتش مخف خواهد یکه او م یو درخت دیکن    یم بشیکه تعق یغزال
کته بته آن    ییان جتا همت  یعنیدارد،  «چه»پردازشِ  ریدر مس شهیتقارن ر یبرا حیکه ترج
 یهتا  تمیاز آن بتر استا  الگتور    ردنتقتارن و لتذت بت    صیتشتخ  نی. بنابرامیدار اجیاحت
که به یور متقتارن   یائیمحور. در اصل، اش منظره یها تمیدر مغز است، نه الگور محور ءیش

 میدیت یور که د    اند ممکن است کامال  احمقانه به نظر برسند، چون همان    در اتاق قرار گرفته
   .دیآ یخوشش نم یمغز از امور تصادف

 
 استعاره

 یگستترده از آن در هنرهتا   ی شده است، اما استتفاده  کاربرد استعاره در زبان کامال  شناخته
 ی مجستمه  کیت  3-9تصتویر  مورد توجه قترار نگرفتته استت. در     یبه قدر کاف یتجسم
 کی. مجسمه دینیب یرا مم.  9900مربوط به حدود  یدر هند شمال از خاجوراهو یسنگ ماسه
داده تا بته بتاال نگتاه     تا  و چیکه کمرش را پ دهد یرا نشان م زیگان هو  یآسمان یحور

 یرا در بختش اصتل   یختوب  یبهشت است. احتماال  او جا ایکه آرزومند خدا  ییکند، گو
دارد که باسن  کیبار یکمر یهند انیاز حور گرید یاریمعبد اشغال کرده بود. او مانند بس

 . کنند یم ینیشدت سنگ بزرگ بر آن به ییها نهیو س
حالتت   ی است هنمونه شیبازو یبا انحنا یمواز یکم ی سر او با فاصله یقو  درخت باال

و بتزرگ و آبتدار کته از     دهیرس یها (. به انبه9به نام بستار یبند گروه ی قالده کیاز  یبدن
 یو بتارور  ینتدگ یااز ز یا هاستتعار  یکه مثل ختود  حتور   دیاست دقت کن زانیشاخه آو

از بتزرگ و   یداریت بازتا  د یها نول بزرگ و آبدار بودن انبه ن،یهستند. لالوه برا عتییب
از استتعاره و معنتا در    یمختلفت  یهتا  هیال نیاوست. بنابرا یها نهیس یدگیآبدار بودن و رس

کته  استت   نیت مثتل ا  بتا  ی. تقرباستت یز یآور یرز شتگفت  به جهیمجسمه وجود دارد و نت
و  یهمتاهنگ  نیت چترا ا  که نیگرچه فهم ا کنند، یم تیرا تقو گریکدیچندگانه  یها استعاره
  است. یگرید یخود معما است ندیحد خوشا نیتا ا یداخل ی دکنندهیتشد یها انعکا 
راست  ی کره میاحتماال  ابتدا توسط ن یدارید ی جالب است که استعاره یلینظر من خ به
 .  تراشد یآن م یبرا یلیاست دل روح یچپ که خشک و ب ی کره میو بعد ن شود یم دهیفهم
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 ی پسند دربتاره  لامه منطب یب یِاز مباحث روانشناس یاریخاص، برخالف بس زیتما نیها
کته   دیت آ یدارد.( به نظترم مت   تیواقع یا مغز، احتماال  ذره یها کره میبودن کار ن یتخصص

 یشتهود  «تفکتر »چتپ و   ی کره مین یو زبان یشنهادیمنطب پ انیدر ترجمه م یمعموال  مانع
هنر ختو  موفتب    یراست وجود دارد و گاه ی کره مین ییای( و رؤ«تفکر»هاگر بتوان گفت 
قطعته   کیت . چندبار اتفاق افتاده استت کته گتوش دادن بته     شود یمانع م نیبه برداشتن ا

بوده  یزیز آن چا تر فیظر اریکرده که بس دیرا در ذهنمان تول یا یغن میچنان مفاه یقیموس
  چپمان قادر به خلب آن است؟ ذوق یب ی کره میکه ن

  
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، و. خاجوراهنگرد یبه آسمان م یالهام ملکوت یکه برا دهیخم ای شاخه رِیز یسنگ یحور کی. 3-9تصویر 

 .ازدهمی ی هند، سده
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. برنتد  یجه به کار مجلب تو یاست که یراحان برا ییکاربرد ترفندها تر یمعمول یمثال
 ندیخوشتا  حتال  نیو درل دار خنده یریکه با حروف کج چاپ شده است ترا «کج» ی کلمه
شتوم کته    یگتر ید یشناست  ییبایکه قائل به قانون ز کند یمرا وسوسه م نی. اکند یم جادیا
از  یکته بع ت   یهالبته مراقب هستم در دام دینام «پژواک» ای «ییناینوسان ب»آن را  توان یم
 انیت قانون ننامم(. بازتا  م کیرا  یا و هر مشاهده فتمیگراها را گرفتار خود کرده ن تالتگش

را  یو ادراک حست  یادراک مفهتوم  انیت کتج مترز م   یبا حروف الفبا «کج» ی مفهوم کلمه
  .کند یرنگ م کم

صتورت   اغلب به «وحشت»و  «لرز»و  «تر »مثل  یمصور، کلمات یها داستان در کتا 
 نیهستند. چرا ا دنیانگار که حروف خودشان در حال لرز شوند، یچاپ م دار خطوط موج

لرزش ماست کته بته    یرونیدار، پژواک ب است؟ به نظر من خط موج رگذاریترا قدر نیکار ا
 دنیت کته در حتال لرز   یشخص دنید دی. شاکند یخود مفهوم وحشت را منعکس م ی نوبه

وجدار نشان داده شتده استت( موجتب    با خطوط م یکه به یور استعار یدنیلرز ایاست ه
 وانیبا ح ییارویرو ی آن فرد  لرزان، از قبل آماده دنیبا د رایلرزش ما کمتر شود، ز شود یم

 ی ص کلمته یتشتخ  یالعمتل بترا   باشد، احتمتاال  زمتان لکتس    نی. اگر چنمیشو یدرنده م
بود کته   خواهد یکمتر از زمان یلیدار نشان داده شده است خ که با حروف موج «وحشت»

 شتگاه یرا در آزما نیت ا توان ی( نشان داده شود. مموج یآن کلمه با خطوط صاف هحروف ب
  .[5] امتحان کرد
 یهنتر  سیتنتد  نیتتر  استعاره با بتزرگ  یِشناس ییبایقانون ز ی را درباره حاتمیمن توض

 کی، هواقع در شهر مَدرَ ( ینای. در چناتاراجا ایرقصنده،  یوایخواهم داد: ش انیپا یهند
 یهتا  از مجستمه  یباشتکوه  ی قرار دارد که مجمولته  یدولت ی در موزه یآاار برنز یگالر
 کیت متوزه،   نیت آاتار ا  نیتتر  یاز لتال  یکت یجا داده است.  ودجنو  هند را در خ یبرنز

 (.5-9تصویر دوازدهم است ه ی سده یناتاراجا ی مجسمه
 ایت  «یختارج »ه یرنگت فر مرد مسنّ و متوقّ  کی ستم،یب ی سده لیاز روزها، در اوا یکی
شتده   رهیت خ ناتاراجتا به  رتیکه با ح دندیموزه د نی( را در ایدر زبان هند «دپوستیسف»

خلسه شتده بتود و    یاو دچار نول دکنندگان،یاست. در کمال تعجبِ نگهبانان موزه و بازد
دور او جمع شد، اما مرد انگتار   یتیرقص آن مجسمه کرد. جمع یها حالت دیشروع به تقل

چه شده است. کتم مانتده    ندیآمد تا بب یباالخره متصد که نینبود، تا ا گرانیاسش به دحو
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ستاز   جز مجسمه ستین یکس ییمرد اروپا دیفهم که نیتا ا کندرا بازداشت  چارهیبود مرد ب
 . 9معروف جهان آگوست رودن

از  یکی از آن به لنوان شیها انداخته بود. او در نوشته هیرودن را به گره رقصند یوایش
  ذهن بشر اشاره کرده است. ی دهییزا یهنر یکارها نیتر بزرگ
 نیبرنتز را تحست   ی مجسمه نیتا لظمت ا دیرودن باش ای یهند ای یمذهب ستین یازین
که جهان را خلب کترده، از   دهد  یرا نشان م وایش یهانیمجسمه در واقع رقص ک نی. ادیکن

از  شی. امتا مفهتوم آن بت   کشتاند   یمت  یبودآن را بته نتا   تیت و در نها کند یآن محافظت م
 . هانیک یاست از رقص خود  جهان، از حرکت و انرژ یا  مجسمه استعاره نیا هاست؛ نیا

 ی. بترا دهتد   یمتعدد نشان مت  یها  ماهرانه از یرح یریکارگ احسا  را با به نیهنرمند، ا
تکتان   یمختلفت  یها  که به ایراف در جهت وایش یها و پاها دست زیمثال، حرکت مرکزگر

نظام  ییدایو ش یمگینماد سراس شوند  یموّاج او که از سرش دور م سوانیو گ شود  یداده م
پتر تتب و تتا      جتان یه نیت ا-آشتو    نیا ی همه انیدرست در م حال نیلالم است. باا

خودش با آرامش محض و متانت  نشیوجود دارد. او به آفر وایروح آرام خود ش -یزندگ
 کیت را از  یدر ظاهر متناقض حرکت و انترژ  یهنرمند چقدر ماهرانه اجزا. دوزد  یچشم م

 . کند یم بیترک گرید یسو و صلح جاودانه و ابات را از سو
چتپِ   یتوسط پتا  ی( بخشدیآن را خدا بنام دیخواه یو اابت هکه اگر م یحسِ ازل نیا
در  یکته حتت   شتود   یم انیب وایش ی شده خم یکم
و  دهتد   یعادل و متانت مت به او ت ییدایش نیا انیم

حس  کیاو، که  نیتوسط حالت آرام و مت یبخش
 یهتا   از مجستمه  ی. در بع ت رستاند   یرا مت  یابد

 خنتد   مینت  کیت بتا   زیت آم  حالت صلح نی، اناتاراجا
 یکته ختدا   ییگتو  شتود،   یم نیگزیجا زیاسرارآم

  .خندد  یم یبزرگ به مرگ و زندگ
 

. دهد یرا نشان م وایرقص باشکوه ش ناتاراجا .5-9تصویر 
 دوازدهم. ی دوره چوال، سده ،جنو  هند

  

                                                           
1 Auguste Rodin  
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و آنانتدا   9مریز شینریمثل ها یدارد و هندشناسان یمتعدد ییمعنا یها هیمجسمه ال نیا
از  یاریبست  کته  یانتد. درحتال   ها با شور و احسا  سخن گفتته  آن ی درباره 5یکوماراسوام
 یزمان را دارند، هنرمنتد هنتد   در ریتصو ایلحظه  کیدر ضبط  یسع یسازان غرب مجسمه
و  یا چرخته  تیت آتش کته مظهتر ماه   ی کند. حلقه انیب اخود  زمان ر تیماه کند یم یسع
بته   یاستت کته گتاه    یشرق امر مرسوم ی جهان است، در فلسفه یو نابود نشیآفر یدائم

 آورد یمتن مت   ادینوسانِ جهان را به  ی هینظر نی. هو اکند یذهن متفکران غر  هم خطور م
را نگه داشته است که  یورتنب وایاز دستان راست ش یکیآن را مطرح کرد(  4لیکه فرِد هو

جانداران  اتیضرباهنگ ح ی دهنده نشان دیشا نیو همچن شود یبا نواختن آن جهان خلب م
 یبه هست یو انرژ یاز دستان چپش آتش را نگه داشته است که نه تنها گرم یکیاست. اما 

 یبالث حفظ توازن در چرخش دائمت  ینابود گذارد یو م سوزاند یم بلکه آن را بخشد، یم
 نیکه در ل کند یم انیزمان را ب یمتناقض و انتزال عتییب ناتاراجا نیشود. و بنابرا نشیآفر
   هم هست. نندهیآفر یرانگریو

وجود  «توهم جهالت» ایبه نام آپاسمارا  یبدمنظر یمنیموجود اهر وایراست ش یپا ریز
که با للوم ستر و   یکسان ی همه ست؟یتوهم چ نیآن را درهم کوفته است. ا وایدارد که ش

 ی چترخش ناآگاهانته   یورا زیچ  چیه کنند یهستند و فکر م یتوهم نیچن یکار دارند دارا
 . ستیپشت ظواهر ن یتر  بیلم تیواقع چیوجود ندارد و ه جهانها در  ها و مولکول  اتم

باورند که هتر   نیاند و بر ا از مذاهب گرفتار آن یوجود دارد که بع  یتوهم نیهمچن
نگتاه   یزنتدگ     ی دهیت نظر ختودش بته پد    که از نقطه میخود را دار یاز ما روح شخص کی
جتز ختالء    زیت چ چیپس از مرگ هت  دیگو یتصورِ بایلِ منطب است که به ما م نی. اکند  یم
 ی هیو در ستا  میرا دور انتداز  تتوهم  نیکه اگر ا دیگو  یبه ما م وایوجود ندارد. ش یتناهیال
از دستان چپش به آن اشتاره   یکیهکه او با  میاش آرامش را جستجو کن  چپِ بلندکرده یپا
وجتود دارد و   یتتر  بیلم تی(، واقعایهما یکه پشت ظواهر خارج دیفهم می(، خواهکند  یم
 یرتماشتاگ  اتیت کته در دوران کوتتاه ح   دیت فهم میخواه میرا درک کن تیواقع نیا یوقت
 یهتان یاز رقتص ک  یبخشت  م،یهست هانیک انیاز تار و پود و جر یبلکه جزئ م،یستین یمنزو

 یی: رهتا میرست  یم موکشا ای یهانیک ییرایبه نام ت،یدرک از واقع نیو با ا میهست وایخود ش
از  یگتر ید ی  نمونه چی. به نظر من هوایالظم خود ش قتیشدن با حق گانهیو  توهماز س حر 

 . رسد ینم -قرار دارد یشخص یکه دربرابر خدا- /ناتاراجاوایش یخدا به پا یِانتزال ی دهیا

                                                           
1 Heinrich Zimmer 

2 Ananda Coomaraswamy 

3 Fred Hoyle 
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 للتم  حتال  نیشعر است، اما درل نیا» دیگو  یم یکوماراسوام ییور که منتقد هنر  همان
 .« هم هست
است نه  یشناس لصب ی کتا  درباره نیا م؛یصحبت دور شد ریاز مس ادیز که نیمثل ا
از  انته یگرا لیت تقل لیت کتنم تحل  دیت را نشتان دادم تتا ترک   اتاراجا/ نوایش. به شما یهنر هند

بتزرگ   یکاستتن ارزش کارهتا   یبترا  وجه چیه فصل ارائه شد به نیکه در ا یشناس ییبایز
هتا   آن یما را نستبت بته ارزش ذاتت    ی. برلکس، در واقع ممکن است قدردانستین یهنر
  دهد. شیافزا

و چرا افتراد از   کنند یچرا هنرمندان هنر را خلب م که نیا حیتوض ینُه قانون را برا نیمن ا
ختوراک مصترف    ختوش  ییور که ما غتذا  همان .[4] دادم شنهادیپ برند یها لذت م آن دنید
 کنند، یم کیرا تحر مان ییچشا یها که غده میرا بچش یا دهیچیخو  و پ یها تا یعم میکن یم

هکته در مقابتلِ    میبتر  یمغز لذت مت در  یینایخوراک مراکز ب خوش یاز هنر هم به لنوان غذا
که هنرمندان بته کتار    ینیاست(. اگرچه قوان یناسالم قرار دارد که متناظر با هنر سطح یغذا
خود  هنر ارزش بقا نتدارد. متا    دیاند، تول به وجود آمده شانیارزش بقا لیاساسا  به دل برند یم

  دارد. ازیت که ناس یهیکلّ توج نیاست و ا آور یشاد رایز میپرداز یبه هنر م
 ایت کلّ داستان است؟ جدا از نقش هنر در لذت نا ، کنجکاو هستم بتدانم آ  نیا ایاما آ

متن   د؟یآ یهم دارد که به چشم نم یگرید لیشور و شوق دال نیپرداختن انسان به هنر با ا
ارزش ختود هنتر استت، نته فقتط لتذت        ی کته دربتاره   شناسم یمناسب م ی هیچهار نظر

  .یشناس ییبایز
است که  نکریپ ونیاست ی نانهیو بدب حانهیوق یا هوشمندانه و تا اندازه ی هینظر ه،ینظر نیاول
التالم   ینمتاد منزلتت بترا    توانتد  یمت  گانهی یآوردن و تملک آاار هنر آن به دست یبر مبنا
برتر  یها ژن دنیسنج یکه برا یشناخت روان یِتجرب ی قالده کیبرتر به منابع باشد ه یِدسترس
روزافزون به  یاز گذشته صادق است، چون دسترس شیمسئله امروز ب نیاست(. ا افتهی لمتکا
( یااتر هنتر   داریخر دیهاز د گانهی یاار هنر کیانبوه بالث شده است تملک  یِکپ یها روش

 دیت ااتر هاز د  کیت چتاپ محتدود از    یا تملتک نستخه   که نیبه ا داریخر بیکم فر دست ای
کوکتتل   یکه در مهمان یشود. کسان یشریب تیاهم یاراد شود یص مفروشنده( موجب تشخّ

   .زنم یاز چه حرف م دانند یاند م شرکت کرده ایالهو ایهنر در بوستون  شگاهینما
در  یشتنا  تکتامل     ، روان9لریم یاست که توسط جفر یا   نوآورانه ی دهیا هینظر نیدوم
 نیت به وجود آمدن هنتر ا  لیلد دیگو یمطرح شده و م گرید یو تعداد کو،یومکزیدانشگاه ن
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 نیت متاهر استت. ا   ییها دست یاش نشان دهد که دارا بالقوه یها   است که هنرمند به جفت
 ستاز    چینام گرفت. مثل مرغ کر «دینیمن را بب   یو هنر حکاک دییایب» هنر ی هیفورا  نظر هینظر

 ام نگاه کن.  که خلب کرده یریبه تصاو» دیگو   ینر، هنرمند مرد در واقع به جفتش م
 یمغتز  یها   است و ژن یدست و چشمم لال انیم یکه من هماهنگ دهند   یها نشان م   آن

 ی ذره لر،یم ی دهیدر ا .«تو انتقال خواهم داد یها   دارم که به بچه یا   دهیچیمنسجمِ خو  و پ
. مشتکل  مدان یآن را متقالدکننده نم یلیوجود دارد، اما شخصا  خ تیاز واقع یا آزاردهنده

را با مهارت در  ها ییتوانا نیکرده است. چرا ا یرو ادهیز دیآ یاست که به نظر م نیا یاصل
 به جفت مورد نظر نشان ندهد؟   تبالدر فو یاستعداد ورزش ای یراندازیت

کتردن را در همستران    یدوز   بافتن و گتل  ییتوانا دیزنان با د،یگو   یدرست م لریاگر م
 یختوب  اریبست  یبه مهارت دست ازیکار ن نیا که نیبدانند، با فرض ا جذا  یلیشان خ بالقوه
 یمرد ارزش کیدر  ییها   مهارت نیچن یبرا ها،   ستینیفم یها، نه حت   گرچه اکثر خانم -دارد
ختود،   یبه خود یدست رهیمهارت و چ یاستدالل کند که زنان نه برا لریم دی. شاستندیقائل ن
اند. امتا بتا وجتود     ارزش قائل کند   یشده را برجسته م تمام که محصولِ یتیخالق یبلکه برا
شاخص  نوانهنر به ل یشناخت ستیز یها، ارزش بقا   انسان یمحض آن برا یِفرهنگ تیاهم
همچنان مبهم استت.   شود،   ینم زیسرر گرید یلزوما  به قلمروها که نیبا توجه به ا تیخالق

  !(دیندازیب یتشان گرو نُهِشان است نگاهکه هش یاست به تعداد هنرمندان یهفقط کاف
 دارانِیت مشتاق خر دیکه زنان با کند یم ینیب شیپ نکریپ ی هیکه نظر دیدر نظر داشته باش

ختود هنرمنتدان    ی ستپرده  دل دیها با آن دیگو یم لریم ی هینظر که یباشند، درحال یآاار هنر
  گرسنه باشند.
 یآاتار هنتر   دیت هتا با  درک آن یه بترا کت  کتنم  ینظرات اضافه مت  نیبه ا هیمن دو نظر

غار بته   یها وارنگارهید نیفرانسه را مورد مالحظه قرار داد. ا یغار السکو ی هزارساله یس
 ستیبا یآاار م نیهستند. هنرمندانِ ا بایهم ز یانسان امروز یبرا یحت یا یور مسحورکننده

به کار  یهنرمندان امروز که توسط یشناس ییبایز نیاز همان قوان یرخها از ب خلب آن یبرا
هقتانونِ   یاغلب بته صتورت یترح کلت     ها شیمثال گاوم یاستفاده کرده باشند. برا رود یم

مانند ستر و کوهتان بتزرگ،     ش،یمربوط به گاوم اتیاند و خصوص شده ی( نقاشیجداساز
 ییجتا  است هقانونِ جابته  شیاز گاوم یکاتوریشده است. اساسا ، کار یینما بزرگ تیغا به

و  شیگتاوم  کیاز  یدارِ لاد سم یچهارپا نِیانگیم ی اوج( که با کم کردنِ ناآگاهانه ی نقطه
 نیت هتا ا  آن»کته بگتوییم    به غیر از اینها به وجود آمده است. اما  تر کردن تفاوت با بزرگ
 توان گفت؟   چیز دیگری می «اند لذت بردن خلب کرده یرا فقط برا ریتصاو
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است تا  افتهیتکامل  ییتوانا نی. در مغز ما انظیرند بی تجسمی یرسازیها در تصو انسان
 یهتا  کتنش  تتوان  یکته در آن مت   یماز جهتان را خلتب کنت    یمدل ای یدرون یذهن ریتصو
از  هتایی  نشتانه  یکترد. حتت   تمترین  یواقعت  یایتاوان در دن ایرا بدون خطر  الوقوع بیقر

گاه هتاروارد، وجتود   شنا  دانشت  ، رواننیکاسل ویاست وسطمغز ت یربرداریمطالعات تصو
کند کته   استفاده می یهمان نواحبرای تصور کردن یک منظره از مغز  دهد یدارد که نشان م

  .ندیب یآن را م تیدر واقع یوقت
 یواقعت  ءیبه اصتالت  شت   گاه چیه یدرون رِیتصاو نیکرده است که چن یاما تکامل کار

ها مسئول آن هستتند. اگتر    خردمندانه است که ژن یخودبازدار یموضوع نول نینباشند. ا
 دیت کرد یم یوقت احسا  گرسنگ گاه هر کامل بود، آن ینیگزیجا ایشما از دن یمدل درون

 دیفراوان تصور کن یدر حال خوردن غذا یمهمان کیرا در  دتانخو یسادگ به دیتوانست یم
. دیت مرد یمت  یاز گرستنگ  یو به زود دیداشت ینم یواقع یغذا افتنی یبرا یا زهیانگ گریو د
 افتیض کیمحضِ  الیرا با خ مان یحس گرسنگ میتوان یما نم» دیگو ییور که بارد م همان

  «.میبریرف کن
را تصور کنتد   یجنس یتکامل آموخته باشد که ارضا انِیکه در جر یموجود ن،یهمچن

قبتل   یلیرا منتقل کند و به سرلت منقرض خواهد شد. همغز ما خ شیها ژن تواند ینم گرید
است.( احتمتال   افتهیاسپرم تکامل  یها و بانک یبو یپل ی پورن، مجله یها لمیف شیدایاز پ
  کند وجود ندارد. دایژن پ دانیم ی در لرصه ییجا «یواه یجنس یارضا»ژن  که نیا

 دیاز ما بدتر بوده باشند چه؟ تصور کن یذهن یرسازیما در تصو یانسان اکانیحال اگر ن
کننتد.   نیرا در ذهن ختود تمتر   ریش ای شیگاوم الوقوع بیشکار قر کی خواستند یها م آن
 نیت ا دیرا انجام دهند و شتا  تیشبه واقع نیتمر توانستند یداشتند م یشیاگر ابزار نما دیشا

 .  مینام یاست که ما امروزه هنر غار م یزیهمان چ یشیابزار نما
کته   کردنتد  یاستتفاده مت   یبه همان روش شتریب شده ینقاش یها منظره نیها از ا آن دیشا

اجترا   ،یاز بتاز  یبه لنوان شتکل  شان، یباز را با سربازان اسبا  یالیخ یها کودکان جنگ
آمتوزش   یغتار بترا   رهنت  دیشتا  نیرا بپرورانند. همچن شان یدرون یرسازیتا تصو کنند یم

هزاره جتذ    نیچند یها ی مهارت نیاست. ا رفته یکار م شکار به نوآموزان به یها مهارت
 یِمجتاز  تیهنر واقع دیشا که نیاند. خالصه ا به خود گرفته یند و مفهوم مذهبا فرهنگ شده
  باشد. عتیخود یب
و بتر   ییایت زبان رؤ دیهنر شا یِشگیهم ی جاذبه یبرا پاافتاده شیپ لیدل نیچهارم تا ،ینها

باشد که  یچپ ی کره مین یناآشنا برا یفهم و حت رقابلیراست آن باشد که غ ی کره مین ی هیپا
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که زبان  کند یم انیرا چنان ب یروح یها و ظرافت ییمعنا یها یکار زهیاست. هنر ر تر بیقد
 یکارکردهتا  یمتورد استتفاده بترا    یلصب ی. کدهاستیآن ن انیقادر به درک و ب یگفتار
 کامال  متفاوت باشد.  کره میممکن است در هر ن یلال یِشناخت
 کنتد،  یکمتک مت   کره میتفکر در دو ن ی وهیدو ش نیا انیارتباط م یهنر به برقرار دیشا

. مانتد  یم یفهم باق رقابلیغ یگرید یمغز برا ی مهیهر ن ی صورت مکالمه نیا ریچون در غ
گستتره و ظرافتت    هم نیاز به تمرین در دنیتای مجتازی دارنتد تتا    لوایف  دیشا نیهمچن
 نیرا تمتر  یکته متا در ورزش تتوان حرکتت     یدهند، درست مثل وقتت  شیرا افزا شان یآت
 یرویت ن جیتی ته یبرا ایو  میآور یهنگام حل جدول کلمات متقایع به خود فشار م م،یکن یم

 . میرو یگودل به فکر فرو م هیق  ی درباره دتعقل خو
ترسف است کته در متدار     ی هیراست است. ما ی کره میورزش ن دگاه،ید نیهنر، از ا
ی درک  ی کار آنقدر کته دربتاره  اج نیتا ا کنند ینم دیآن ترک یرو دیو شا دیآنچنان که با

 . نپرداختیمخلب هنر ایم به  هنر صحبت کرده
 یهتتا کیتت، از دانشتتگاه هتتاروارد، بتتا استتتفاده از تکن9و مارتتتا فتترح نیکاستتل ویاستتت
احتمتاال  بختش    یداریت د ریتصو کی ی اند که تجسم خالقانه مغز نشان داده یربرداریتصو
بتا   بختش از مغتز   نیت . اکنتد  یمت  ریت درگ را یشتان یپ یها لو  5 (یبطن انیهقشر م یداخل
مربتوط استت ارتبایتات دو     یینتا یب ی که بته حافظته   یجگاهیگ یها از لو  ییها قسمت
 جتاد یارتبایتات ا  نیت ا بیمورد نظر از یر ریاز تصو ییابتدا ییابتدا الگو دارد. در یا یرفه
مجستمه   رتبه صو ایشده،  یالگو و آنچه نقاش نیا انی. فعل و انفعاالت دویرفه مشود یم

 نیکه بته چنتد   شود یم یو اصالح نقاش شتریب یها ساخته شده است، موجب شاخ و برگ
 . شود یمنتج م میآن صحبت کرد ی کوچک مرحله به مرحله که قبال  درباره «آهانِ»

بته حجتم    یینتا یپردازش ب یها هیال نیا انیم دکنندهیخودتشد یها حجم بازتا  یوقت
مثتل  -درست وسط هدف، به مراکز پاداش  ،یینها «آهانِ» کی به صورت رسد، یم یبحران
 الیت بتا خ  توانتد  ی. بعد هنرمند مت شود یداده م لیتحو -آکومبنس ی سپتال و هسته ی هسته

 لشب کند. اش یو ذوق هنر اکیو کن گاریراحت با س
صتورت   یمشتابه  یهتا  هنتر احتمتاال  از راه   نیهنتر و تحست   ی خالقانه دیتول نیبنابرا

هتا و   که برجسته شدن چهره میدیدر مورد اول(. د یشانیهبه استثناء نقش لو  پ ندریپذ یم
را  یشکنج مخرویت  یها (، سلولکاتوریهمان کار ایاوج ه ی نقطه ییجا جابه بیاز یر اءیاش
به لو   ازین دیشا -عتیاز یب یمثل نقاش- عیوس یها . یرح منظرهکند یاز حد فعال م شیب

                                                           
1 Martha Farah 

2 ventromedial cortex 
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هنتر   یمفهتوم  ایت  «یا استتعاره » یهتا  جنبه که یاشته باشد، درحالراست د زیرین یا انهیآه
 راست و چپ دارد.  یا هیبه هر دو شکنج زاو ازیاحتماال  ن
دو  زا کیت مختلتف هتر    یهتا  کته بختش   یهنرمنتدان  ی تر درباره موشکافانه یا مطالعه

 خصوص بتا در  است، ممکن است سودمند باشد، به دهید بیچپشان آس ایراست  ی کره مین
  ما. یشناس ییبایز نینظر گرفتن قوان

هم  ییها یزن گمانه ستیبد ن ن،یب نیدر ا یول م،یدار شیدر پ ییوالن یریما آشکارا مس
  :گفته است 9زوال بشردر  نییور که چارلز دارو . همانمیبکن

ها دوام  هستند، چون اغلب تا مدت بخش انیز اریللم بس شرفتیپ یبرا حقایب نادرست
، ضرر چندانی ندارنتد  ها را تریید کنند، نادرست، اگر برخی شواهد آناما نظرات  آورند؛ یم
راهی که به ستوی   با این کارو  برد؛ هر کسی لذت مطبولی در اابات نادرستی آن می رایز

 شود.   مسیر حقیقت اغلب در همان زمان گشوده می بسته و رفت خطا می
  

                                                           
1 Descent of Man 



   که چگونه ما انسان شدیم ی این گو کاوشی در علوم اعصاب درباره مغز قصه/     294

 

 

 



 

 
 
 
 

 فصل نهم
 افتیچگونه تکامل  ینگر که روح دارد: درون یمونیم

 
 خلق کند... یتیاگر نتضاند ژول د،یفلسفه به چه کار آ

              ریشکسپ امیلیو                                                      
 

 یناش یجد یمغز بیبود. پس از آس یبستر گو هید سان یِمرداک در مرکز توانبخش سونیج
 امیهمکار متن، دکتتر ستوبرامان    که نیقبل از ا ک،یمرز مکز یکیاز تصادف خودرو در نزد

هکه بته   5اریشوه یاغما بیهوشِ مهیبه سه ماه در حالت ن کیکند، نزد نهیرا معا یو 9رامیسر
 یکته بته قشتر کمربنتد     یبیآس لی( به سر بُرده بود. به دلندیگو یمهم  4یحرکت یب یآن الل

 یراه برود، نه حرف بزند و نه کار توانست یمخ در جلو مغزش وارد شده بود، نه م نیشیپ
 بود.  یبود، اما بستر یعییب اش یداریخوا  و ب ی انجام دهد. چرخه

کلمتات  -ها استفاده کرد  واژه نیهاگر بتوان از ا دیرس یو آگاه به نظر م اریشوه ،یداریدر ب
بته درد بتا   نسبت  ی(. او گاهدهند یاز دست م یحاالت نیخود را در مقابل چن انیقدرت ب

را حرکتت   شیها چشم توانست ی. مشهینه هم یول داد، یکوچک واکنش نشان م «آخِ» کی
ا یت  نیوالتد  یحت شناخت، یرا نم کس چیه حال نیدهد و اشخاص را با چشم دنبال کند. باا

و  دیت فهم یرا هتم نمت   گتران یحرف بزند و صحبت د توانست یرا. نم شیخواهر و برادرها
  نداشت. گرانیبا د یط معنادارارتبا گونه چیاصال  ه
بتر قترار    یو بتا او تمتا  تلفنت    شد یمرداک، از اتاق خارج م یاگر پدرش، آقا یول

و بتا او   شتناخت  یپدرش را م آمد، یو به زبان م شد یم اریشوبالفاصله ه سونیج کرد، یم
 ستون یوقتت ج  . آنگشتت  یمرداک به اتاق بتاز مت   یکه آقا ی. تا زمانشد یوارد صحبت م

                                                           
1 Subramaniam Sriram 

2 vigilant coma 

3 akinetic mutism  
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نتام   ستون یدستته لالئتم ج   نی. اگشت یمتحرک باز م ی مرده ارِیهوش مهیاره به حالت ندوب
از  یکینه،  ایپدرش در ح ورش باشد  که نیاو بسته به ا .9دارد: نشانگان تلفن یخصوصب
استت کته دو    نیت مانند ا با یاست؟ تقر یبه چه معن نیا .گرفت یدو حالت را به خود م نیا
و آگتاه استت و    اریشت ودست، که کامال  ه به تلفن سونِیرد: جبدن وجود دا کیدر  سونیج

 یزیت چ نی. چطور چنستیمتحرک ن ی مرده کیاز  شتریب اش یکه سطح آگاه سونیخود  ج
 ییو شنوا یینایب ریمس ود یرو یرانندگ ی که حاداه یریدر ترا دیممکن است؟ پاسخ را با

 تیت فعال ینظتر برستد، ولت   بته   بیلج دیدر مغزش گذاشته بود جستجو کرد. شا سونیج
از هتم جتدا باشتد.     نیشت یپ یمهتم کمربنتد   اریتا قشرِ بس دیبا ییو شنوا یینایب یرهایمس

 یآزاد تا حتد  ی هراداست که حسِ ا یمانند محل بافت  یوق نیا د،ید مییور که خواه همان
  .ردیگ یاز آن سرچشمه م

کامل است. بر  یحرکت یب یآن الل ی جهینت ند،یبب یجد بیآس نیشیپ یاگر قشر کمربند
 یطیشترا  چیدر حالتت بترزخ استت و تحتت هت      شته یهم یمتار یب نیچن سون،یخالف ج
 نیشت یپ یبته قشتر کمربنتد    بیکه آست  یهنگام یندارد. ول گرانیبا د یتعامل نیتر کوچک
 یولت  نتد یبب بیآست  ییها در بخش نیشیپ یمربندبه قشر ک یینایب ریمثال  مس-باشد  تر میمال
نشانگان تلفتن   بینوع آس نیا ی جهینت افتد؟ یم یگاه چه اتفاق آن -باشد سالم ییشنوا ریمس

استت!(   یهمنظور استتعار  افتد یناگهان راه م کند، یبا تلفن صحبت م یوقت سون،یاست: ج
 . گردد یباز م یحرکت یب یبه حالت الل شود، یکه پدرش وارد اتاق م یهنگام یول

ام.  انجام نداده یرا به یور اتفاق زیتما نیا. است سونیتلفن ج یگوش یفقط پا سونیج
ها توجته   را در ف ا دنبال کند و به آن اءیاش تواند یم سونیج یحرکت-یینایب ستمیاگرچه س

 ریت بته غ  ،خشد. اوببه آن معنا ب ایکند و  ییشناسا ندیب یآنچه را م تواند ینم ینشان دهد، ول
و  یغنت  5ییستاخت فرابازنمتا   تیت بلادارد، فاقتد ق  یتلفن ی که با پدرش مکالمه یاز زمان

بلکته   ،یستت یز ی گونته  کی گاهیفرد بودن ما در جا منحصربه یمعنادار است که نه تنها برا
فردیتت  فقتط پشتت تلفتن     سونیچرا ج است. یاتیح بودن« من»و احسا   فردیت یبرا
 در به شتکل ستاده   یخارج اءیاش یحس ییبازنما تی، قابلتکامل نی؟ در مراحل آغازدارد
 شود.  یمحدود  یها فقط بالث واکنش توانست یکه م یافتتوسعه ز مغ

 یپشتمالو  زیت چ کیت از گربته دارد: مشخصتا     یا ساده ییمثال، مغز موش بازنما یبرا
 یشتتر یکه مغز انسان تکامل ب یور نیهم یکرد. ول یاز آن دور دیامتحرک که ناخودآگاه ب

                                                           
1 telephone syndrome 

2 metarepresentations 
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بتود و از   یاز اتصتاالت لصتب   یا هآمد که در اصل مجمولت  دیپد هیاانو یکرد، مغز دایپ
کته   یمغتز دوم بتا پتردازش ایاللتات     نی. ادیمغز اول د یبرا یآن را انگل توان یم یمنظر

از  یبتاالتر  ی مرتبه– ها ییبازنما ییِهبازنما ییفرابازنما شود، یم یبند توسط مغز اول دسته
 مثتل  تتر،  دهیت چیپ یها از واکنش یعیوس ی مجموله یبرا تواند یکه م کند یم جادیانتزاع( ا

، بتر ختالف   «دشتمن پشتمالو  » یبه جتا  لیدل نیاستفاده شود. به هم ن،یزبان و تفکر نماد
هتا و   ها و متوش  سگ ندشم ،یخانگ وانیح ،یپستاندار، شکارچ کیما  یموش، گربه برا

 ادیت ما را بته   یحت شود؛ یم دهید کند یم ویومیو دم بلند دارد و م لیکه گوش و سب یزیچ
تمام  ی ندهی، که نما«گربه»اسم دارد،  کیو  اندازد یم یاز چرم مصنول یدر لباس 9یربِ یهَل
 ییهتا  ییاو بازنمت  بخشد یمعنا م اءی. به یور خالصه، مغز دوم به اشهاست یحجم تدال نیا
   .تواند یکه موش نم کند یآگاه م یشکل که ما را نسبت به گربه به کند یم جادیا

 یاستت. بترا   مانیها تیها و باورها و اولو ارزش یبرا یازین شیپ نیهمچن ییفرابازنما
 کته  یاستت، درصتورت   «کتردن  یدور» یزیت انزجتار، واکتنش غر   ی ساده ییمثال، بازنما
 ینسبت به موضول یاز جمله انزجار اجتمال شود، یها م از واکنش یفیشامل ی ییفرابازنما
از  ییستطح بتاال   نی. چنت دخوانت  ینمت  یبا اصول اخالقت  ای ستین یشما اخالق دیکه از د
بته   هتا  ییبازنمتا  نیکند. ا یشکل باز نیبه ا تواند یفقط در مغز انسان است که م ییبازنما

 چته -را  یدر جهتان ختارج معتان    سازند یاند و ما را قادر م مرتبط یفرد تیحس موجود
 . متثال  میکنت  فیت هتا تعر  خودمان را نسبت به آن میو بتوان میکن دایپ -یو چه اجتمال مادی
  .«گربه انزجارآور است ادرارکردن ظرف  یخال یرفتارش برا»: مییبگو میتوان یم

در  اش ییتوانا رای، زاست رفته نیاز بمرده و  ی که قادر به دیدن استسونیجدر اصل، 
  .[9] مختل شده است ندیب یآنچه م ییفرابازنما
، از شخص ختود و  از پدر خود اش ییشنوا همچنان زنده است؛ فرابازنما سونِیج یول
 نیت استت، چراکته ا   هماند ینخورده باق دست یادیکه با پدرش دارد تا حد ز یا یاز زندگ
مرداک ح تورا    یآقا ی. جالب است که وقتشود یمغز فعال م ییشنوا ریاز مس ییفرابازنما

 که نیا لیبه دل دی. شاشود یشنوا موقتا  از صحنه خارج م سونِیج کند، یبا پسرش صحبت م
 ستونِ یج یعنتی  ختود  یدوقلو نا،یب سونِیج دهد، یم یینایبه پردازش ب یشتریب تیاهممغز 
 . کند یاز صحنه به در م راشنوا 

 ستون یج یها«تکه»از  یشده است. برخ تکه تکه« خود »از  یقابل توجه ی نمونه سونیج
از پتس   ستون یج ایکرده است. آ دایپ یجالب یسالم مانده و کارکردها یرفته و برخ نیاز ب

                                                           
 م. -ی آمریکایی  نام هنرپیشه  9
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نشان  یاختالالت لصب یبرخ د،ید مییور که خواه است؟ همان سونیتکه شدن هنوز ج تکه
 ما یمستتق  جهینت نی. استین یا کپارچهی تیماه رسد به نظر میآنچنان که « خود»که  دهد یم

للتم للتم استت. از     یاست. ول زیدر ست میخودمان دار ی که درباره یشهود نیتر بیبا لم
واحد احتماال  « خود »شده و مفهوم  لیتشک یادیز یها از تکه« خود» ،یشناس  لصب دگاهید

  .ستین شیب یتوهم
بتزرگ   یمعماها نیاز آخر یکیکه للم با  دیخواهد رس کمیو  ستیب ی در سده یزمان

ستر، نته تنهتا     ی خانه در صندوق یگوشت ی توده نیا«. خود» تی: ماهشود یرو م خود روبه
تجربته   زیت را ن یدرونت  یجهتان  ما یبلکه مستق کند، یم دیتول ونریاز جهان ب «ینیل» یریتفس
 کته  نیا زتریو احساسات. و از همه اسرارآم یسرشار از حوا ، معان یذهن یزندگ- کند یم

  را به وجود آورد. یتا حس خودآگاه کند یمعطوف م زیمغز نگاهش را به خود ن
 ی حتوزه  نیت . استت ین یدیت کار جد -آن یو گشودن رازها-« خود» ی جستجو درباره

قابتل   شترفت یدر کل پ مییبوده است و اگر بگو لسوفانیکار ف ی طهیدر ح شهیهم یمطالعات
نبوده استت، چتون دو هتزار     یکار آن کم لیهالبته دل میا نگفته جا یاند ب نداشته یا مالحظه
ر لزوم ب دیو ترک یمعان یزگیحفظ پاک یفلسفه برا همه، نی(. باااند کرده یآن کار م یسال رو
  .[5] بوده است دیمف اریواژگان بس تیشفاف
. برنتد  یبه کار م یبه دو معن دهیاغلب به یور نسنج را «یآگاه«  ی مثال، مردم واژه یبرا

 ایرنگ قرمز  یِبالفاصلِ حوا ، مثل قرمز یفیک  یها تجربه یعنی، یذهن اتیفیک یبرا یکی
 یهتم بترا   اتیت فی. ککنتد  یتجربه محوا  را  نیکه ا یفرد« خود» یگریفلفل، و د یِتند
اند و بته نظتر    ملمو  قتا یاگرچه حق رایدانشمندان آزاردهنده است، ز یو هم برا لسوفانیف
 ی درباره یو محاسبات یکیزیف یها هیدارند، اما نظر قرارفرد  یذهن ی تجربه مرکزدر  دیآ یم

   اند. کنوجودشان کامال  ال ییظهور و چرا یمغز، در پاسخ به چگونگ ردلملک
 یخت یدانشمند مر کی دی. فرض کنمیکن یبررس یفرض شیآزما کیمسئله را با  دیبگذار

را بفهمتد.  « رنگ»ها از  دارد منظور انسان ی، سعیدچار کوررنگاما  ،با ذهنی بسیار پیشرفته
 یاست مغزتتان را کتامال  بررست   « ف ا شتازانیپ»که در حد  اش یبا فناور یخیفرد مر نیا
کته بتا رنتگ قرمتز      یزمان تان یذهن اتیتجرب ی را درباره اتیجزئ نیتر کچتا کو کند یم

 یدادهایت رو ی هیت کل توانتد  یاش مت  مطالعته  یبه دست آورد. او در انتهتا  د،یشو یمواجه م
قرمز را بته   ی واژه ای د،ینیب یرنگ قرمز را م یرا، وقت یو محاسبات لصب ییایمیش-یکیزیف

 دهد.  حیتوض د،یکن ین فکر مبه آ یوقت یحت ایو  دیآور یزبان م
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 یفکرکردن به قرمتز  ای دنیها تمام موارد مربوط به د داده نیا ایاست: آ نیحال سؤال ا
را  یینتا یب ی تجربه نیا دیبگو نانیبا ایم تواند یکوررنگ ما م یِخیمر ایآ رد؟یگ یرا در بر م
یتول متوج    نیت ا هب پاسخ یمغز او برا که نیا رغم یاست، لل دهیاست فهم گانهیکه با آن ب

استت. اکثترا     یابزار الزم را ندارد؟ پاسخ اکثر متردم منفت   خاص یِسیتشعشع الکترومغنای
 یو مفصل باشد، خأل بزرگ بیهرچقدر هم که دق ت،ینیخارج از ل رِیتفس نیخواهند گفت ا

 ت یت فی. در واقتع، ک شتود  یرنتگ قرمتز را شتامل نمت     تیت فیچراکته ک   در دل خود دارد، 
کته آن را   یمغز به مغتز شخصت   میبدون اتصال مستق توان یرنگ قرمز را نم ریناپذ فیتوص

  منتقل کرد. کند یتجربه م
و  یبته یتور تجربت    رمنتظرهیغ یچارچوب ایبتواند با روش و  یباالخره للم روز دیشا
دور  یزیچ یدر قرون وسط یمولکول کییور که ژنت را کشف کند. اما همان اتیفیک یمنطق

 د،یایممکن است امروز به نظر ما دور از دستر  ب ها شرفتیپ نیبه ا یترساز ذهن بود، دس
مشتغول   یپنهتان کته   مینمک داشته باش در آ  جایی شنا  صبل نِیشتنیا کی که نیمگر ا
  باشد. تیفعال

قابتل   یبدون دوم یاول حال نی؛ باااند دو چیز متفاوت« خود» و اتیفیاشاره کردم که ک
 ریها امکان پتذ  آن ی درباره یفرد ینگر بدون تجربه و درون اتیفی. مفهوم کستیشناخت ن

 کند میاستدالل  دیراستا فرو نی. در همستین
تحتت   امت  یروانت  یاو، زندگ ی فرض کرد. به گفته یکی یبا آگاه توان یرا نم« خود» 

 -ها زهیها و انگ ها، محرک واکنش وندها،یاز خایرات، پ یآش گید-ناخودآگاه  ریفرمان ضم
که در اصتل بته    یا افتاده است از موارد اتفاق یکردن مبسوی یلقالن «آگاه یزندگ. »است

 یبترا  یکتاف     ی هنوز بته انتدازه   یفناور دیاند. چون در زمان فرو انجام شده یگریمنظور د
 یتفکتراتش ورا  یبررست  یبترا  ینکرده بود، او ابزار مناسب شرفتیمغز پ یمشاهده و بررس

 یهتا  ستخن  و یللتم واقعت   نیمتاب  اتشیفرضت  لیت دل نیه همت مبل مطب کارش نداشت. ب
  .[4] راکد ماند ختهیافسارگس
ناخودآگتاه،   دهند یم لیما را تشک« خود »که  ییها مؤلفه شتریب ایبود؟ آ دیحب با فرو ایآ

 ؟[3] و ناشناخته هستند ریفرمان ناپذ
 یشناست  صتب (، للتم ل !کنم یهتازه دارم مرالاتش را م دیفرو تیبا وجود لدم محبوب 
 یدارااز مغتز   یفقتط بخشت   که نیبر ا یمبن یدر اصل نشان داده است که استدالل و نینو
که تخت  ستین یظیغل ی لصاره ایآگاه مانند هسته « خود »است درست بوده است.  یآگاه
کل مغتز هتم    یها یژگیاز و گر،ید یاسکان دهد. از سو یلصب یهزارتو انیرا در م یشاه
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 زدیخ یبر م ینسبتا  کوچک از منایب مغز یا از مجموله« خود» رسد یم بلکه به نظر ست،ین
چراکه اجتازه    منایب مهم است  نیا ییدارند. شناسا وندیقدرتمند پ و بیلج یا که به شبکه

در هتر صتورت جگتر و یحتال آگتاه       میدان یما محدود شود. م قاتیتحق ی حوزه دهد یم
 مییجلوتر بترده و بگتو   یرا کم دگاهید نیا میتوان یرا دارد. م تیقابل نی. فقط مغز استندین

قتدم در   نیهتا اولت   ها و کتاربرد آن  بخش نیا ییهستند. شناسا اهاز مغز آگ ییها فقط بخش
  است. یفهم آگاه ریمس

در  تیواقع یا نشان دهد ذره تواند یاست که م یروشن اریشاخص بس ینیکورب    ی دهیپد
کته   یکست  م،یگفتت  5یور که در بخش  د دارد. همانوجو دیناخودآگاه فرو ریضم ی هیفرض

 توانتد  ینمت  جته ینت و در دهیت د بیمغزش آست  یینایقشر ب V1 ی است منطقه ینیدچار کورب
 . کند یرا تجربه نم یینایمربوط به ب تیفیک چیو ه تکور اس یشخص نی. چنندیبب یزیچ

. نتد یب ینمت  یزیت چ دیت گو یاو انداخته شود، قایعانه م یرو روبه وارید یرو یاگر نور
کتار را   نیت ا توانتد  یم یبیمحل نور را لمس کند، با دقت لج میاگر از او بخواه همه، نیباا

 است.  دههوا ز یرو یفقط حدس کند یانجام دهد، اگرچه خودش فکر م
شتخص همچنتان    نیا ی انهیبه لو  آه هیشبک یمیقد رییور که قبال  گفته شد، مس همان

 یبته ستو   تواند یم ند،ینور را بب ی لکه تواند یت که اگرچه نماس لیدل نیسالم است. به هم
غالبتا  رنتگ و    تواند یم یحت نیکورب ماریب ر،یمس نیآن برود و لمسش کند. با استفاده از ا

  ها ندارد. از آن یا درک آگاهانه چی( را حد  بزند، اگرچه هیافق ای یجهت خطوط هلمود
قشر  ریکه از مس یاست که فقط ایاللات نیاآن  یآور است! معن شگفت یا دهیپد نیچن

همچنان به کار  گرید یمواز ریمرتبط است. مس تیو حس فرد یاست با آگاه یجار یینایب
رنتگ( ادامته    حیحتد  صتح   یحتت  ایدست ه تیهدا یبرا ازیمورد ن ی دهیچیمحاسبات پ

 است؟  ممکن یزیچ نیآن داشته باشد. چطور چن رد یدخالت یآگاه که نیبدون ا دهد، یم
 یهتا  از نورون شود، یاستفاده م یینایایاللات ب یکه برا یریدو مس نیبه هر صورت ا

. پتس چترا   دهنتد  یرا انجام م کسانی یدگیچیبا پ یشده و به نظر محاسبات لیتشک یمشابه
متدارها چته    نیت ا تاباند؟ یم یینایایاللات ب یرا رو یاست که نور آگاه دیجد ریفقط مس

  کند؟ یم یآگاه «دیتول» ایدارد  یبه آگاه «ازین»ه دارند ک یخاص یژگیو
 تگریهتدا  یینتا یکته ب  ینیمانند کتورب  ییو رفتارها یینایچرا تمام ابعاد ب گر،ید یانیبه ب
 برنتد؟  ینم شیپ اتیفیو ک یاریشوبدون ه یو دقت ول تیخود را با کفا یهاست کارها آن
   دهد؟ یما م به یآگاه یحل معما یبرا یسرنخ پرسش نیپاسخ به ا ایآ
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ذهتن ناخودآگتاه(    نیچنتد  ایت ذهن ناخودآگاه ه دییتر یبرا یفقط شاهد ینیمثال کورب
 یشتواهد  توانتد  یم یشناس  چگونه للم لصب دهد ینشان م ،لالوه بر آن ،مثال نی. استین

 دایت رهاشده پ ی پرونده نیخود را در ا ریکند تا مس مییرز کار مغز تنظ نیتر بیلم ی درباره
که فالسفه و دانشمندان را هزاران سال به ستوه آورده استت.   ازدبپرد ییها پرسش کند و به
ستوء لملکترد    یهستتند و بررست   ییکه دچار اختالل در خودبازنمتا  یمارانیب ی با مطالعه

چگونته شتکل    یدر مغز انستانِ معمتول   تیحس فرد دیفهم توان یاز مغز، م یمنایب خاص
  .کند یباز م« خود» ازخاص  یا جنبه یبه سو یا . هر اختالل پنجرهردیگ یم

 : میکن هیته م،یآن دار ی که درباره یالاقل حس ای، «خود»از ابعاد  یدر ابتدا فهرست دییایب
 افتت یگوناگون که لحظه بته لحظته در   یحس یها از انواع تجربه یلیبا وجود س : وحدت. 9
تمتام اهتداف،    رستد  یمت  بته نظتر   نیت . لالوه بر امیدان یشخص واحد م کیخود را  م،یکن یم

 زیت ن یکه دارد هکته گتاه   یبا تمام تنول یکنون یاریشوخایرات، احساسات، کارها، باورها و ه
 د.  دهن یم لیفرد واحد را تشک کیاند که  شده بیهم ترک با یمتناقض است( به صورت

افتد، حس پیوستتگی   مان می : با وجود انواع اتفاقات مختلفی که در زندگیپیوستگی. 5
 9یور که ا ند ل تولوینگ لحظه به لحظه و سال به سال. و همان-یت در یول زمان داریم هو

برویم و از اولین لحظات کودکی « سفر زمان»توانیم در ذهن خود به  اشاره کرده است، می
راحتی وارد آن شویم و بیرون بیاییم. ایتن استتعداد    شروع کنیم و خود را تا آینده ببینیم. به

  هاست. مختص انسانپروستی فقط 
فکر  گاه چی. همیکن یخود حس م ی : خود را متصل به بدن خود و در خانهیکالبدمند. 4
و در  ستت یمتعلب بته متا ن   میخودرو استفاده کرد چییبرداشتن سو یکه برا یدست میکن ینم

دار در اصل دست خود  صندوق ای شخدمتیکه نکند دست پ رسد یرستوران به فکرمان نم
حتس   نیت کته ا  مینیب یوقت م آن م،یمته به خشخاش بگذار یاست کم یکاف یول. ما باشد
 دیت د یبتا خطتا   تتوان  یم د،یچه نکن دیباورانه است. چه باور کن و ساده ریمتغ ،یکالبدمند
امتر تتا    نیت را به یور موقت القاء کرد. ها گرید یخروج از بدن و ح ور در محل ی تجربه
 ،یشتهر بتاز   ی نته ییدر اتاق آ ایاز خودمان و  زمان زنده و هم لمیف ی هنگام مشاهده یحد

از خود  یلمیف ی خود و با مشاهده ی چهره رییتغ یبرا ظیغل یپرداز (. با چهرهافتد یاتفاق م
 یمختصر ی تجربه توان یچپ و راست ندارد(، م یساز به وارون یازین نهییهکه بر خالف آ

و  میت را بته حرکتت در آور   دنمختلتف بت   یاز خروج از بدن داشت، خصوصا  اگر ال ا
 . میده رییحاالت خود را تغ

                                                           
1 Endel Tulving 
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 ریپتذ  شتدت انعطتاف   بدنمان بته  ریتصو م،یدید 9یور که در فصل  همان ن،یلالوه بر ا
 ی یتور کته در ادامته    کند. همان رییتغ نهییبا استفاده از آ تواند یاست و اندازه و محل آن م

  مختل شود. قا یلم رانمایدر ب تواند یم ریتصو نیا د،ید میفصل خواه نیا
قادر بته   گرانیما متعلب به خودمان است و د یذهن یو زندگ اتیفی: کخلوت میحر. 3
 اش یدر دوران ستخت  مان هیبا همسا یا نهییآ یها به کمک نورون میتوان ی. مستندیآن ن دنید
کته در  یتور   همان همه، نی. باامیهمان رنج را واقعا  حس کن میتوان ینم یول م،یکن یدرد هم

 قتا  یکته دق  کنتد  یمت  دیت تول یا خاص حتس المسته   یطیاشاره شد، مغز ما در شرا 3فصل 
مثال، اگتر دستتتان را    ی. براکند یتجربه م یگریاست که شخص د یهمان حس یساز هیشب
متن را   ی حتس المسته   د،ینیکنم و شما من را در حال لمس کردن دست خودم بب حس یب
 . است یکاف «دخو»خلوت   میموضوع حر ی رهدربا جا نی. تا همدیکن یم افتیدر

دارد چنتان  « ختود »کته   یخلتوت و استتقالل   می: حس حتر یاجتمال یساز گاهیجا. 5
 دیت کن یمغزها دارد. فکر م گریبا د یکیارتباط نزد ردیبپذ خواهد یخودخواهانه است که نم

  کند؟ یم دایا پمعن میدر ارتباط هست یگریکه با د یتمام احساسات ما فقط زمان با یچرا تقر
، حسادت، خشتم، تکبتر،   شیلشب، تر ، بخشا ،ییلب غرور، جاه ،یافتخار، خودخواه

 ییمعنا یاحساسات در خالء اجتمال نیاز ا کی چیترحم به خود، ه ی، حتدلسوزی ،یفروتن
از  گتران، ینستبت بته د   یخلقت  خوش ای ،یشناس  حب ،یورز نهیندارد. به لنوان مثال حس ک

است. قصد و  ریپذ هیکامال  توج میرها دا که با آن یبر اسا  سوابب مشترک ،یتکامل دگاهید
گروهتان   آزاد را بته هتم   ی اراده ایت انتختا    ییتوانتا  م،یریت گ یخود را در نظتر مت   اتین

اسا  در برابتر   نیرا بر ا مان یو احساسات رنگارنگ اجتمال میده ینسبت م مان یاجتمال
 گتران یاَلمال د بهو گناه  تیو ن زهیچون انگ یا  موارد. انتسمیکن یا لمال م ها آن یکارها

 یها تیوضع ای اءیبه اش یرا حت مان یاست که اغلب احساسات اجتمال نهیچنان در ما نهاد
 . میده یم میهم تعم یانسان ریو غ یاجتمال ریغ

بتور    ایت هتا   آزادراه ایت افتاده  مانیکه رو یدرخت ی مثال  ممکن است از دست شاخه
از  یکت یرفتتار   نیت کته ا  میجالب است اشاره کن جا نی. در امیشو «یلصبان»هادار اوراق ب

به انستان را   هیشب یها و اراده الیام ها، زهیانگ میدار لیمذهب است: ما تما یاصل یها شهیر
به آن ت رع و دلا کترده   دیکه با میباور برس نیبه ا تیو در نها میکن بیهم تزر عتیبه یب
 یگتر یهر نام د ایکارما،  ای خداوندکه چرا  میباش یلیو به دنبال دال میوش یزن وارد چانه ای

 ایت  یعت ییب یای( بالیچه جمع ،یصورت فرد ما هچه به هیتنب یبرا م،یگذار یآن م یکه رو
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 ازیت تا چته حتد ن  « خود» دهد ینشان م وقفه یمحرک  ب نی. اکند ینازل م یگرید یها یسخت
 . واند با آن تعامل کند و با زبان خودش آن را بشناسددارد تا بت یاجتمال یطیتعلب به مح

کارهتای مختلتف،    توانیم از بتین راه  می که بر مبنای آن: ما حسی داریم ی آزاد اراده. 3
معموال  کار دیگری را برگزینیم.  توانستیم راه یکی را انتخا  کنیم و کامال  آگاه هستیم که می

ی منفعل است که بختت و اقبتال و شترایط محیطتی بتر      دانیم ذهنمان ابزار که می با وجود این
 مانند لشتب « ها بیماری»آهنی هستیم، اگرچه در برخی  کنیم آدم گذارد، حس نمی رویش ترایر می

ی  دانیم، ولی در ادامته  ی آزاد را نمی رز کار ارادهز یشویم. هنو ، به این حالت نزدیک میرؤیایی
انتد. اولتین    خواهیم شد که در این امر بستیار دخیتل   ی مغز آشنا کم با دو ناحیه این فصل دست
ی تصتور کتردن و در نظتر     واقع در سمت چپ مغز است که اجازه کناری-باالییناحیه شکنج 
ی دوم قشر کمربندی پیشین است کته   دهد. ناحیه ی مختلف را به ما می کارهای بالقوه گرفتن راه

هایی کته قشتر    مراتب ارزش اسا  سلسله میل به انجام یک لمل هو کمک به انتخا  آن( را بر
   .آورد کند، به وجود می پیشانی آن را تحمیل می پیش
 یکه نسبت به خودش آگاه ی«خود»است.  یهیبد با یتقر« خود»جنبه از  نی: ایخودآگاه. 7

 یمتا تتا حتدود    یگفت که خودآگتاه  میفصل خواه نیا ی است. در ادامه ییگو ندارد، ناسازه
ختود را از   دهنتد  یاست که اجازه مت  یا نهییآ یها از نورون یبازگشت ی استفاده وابسته به مغز و
« خجالتت  »ماننتد   ییهتا  (. لتذا استتفاده از واژه  یمحتور  گتر یهد مینت یبب یگریمنظر شخص د

   .است آگاهنسبت به ما  یگریشخص د که نیبه ا اریشوه یعنی( در اصل یهدستپاچگ
« ختود »کته متا آن را    یزیت تتا چ  کننتد  یمل مل زیم کی یها هیهفت جنبه مانند پا نیا
و توهم  الیها در برابر خ جنبه نیا میدییور که د همان یمحکم نگه داشته شود. ول مینام یم

هتم همچنتان سترِپا     هتا  هیپا نیاز ا یکیبدون  تواند یم زیم نی. ارندیپذ بیو اختالالت آس
در معرض خطتر   یصورت جداز دست بدهد، ابات آن به  یادیز یها هیاگر پا یبماند، ول
  .ردیگ یقرار م
مغز  یها آمده است؟ کدام قسمت دیتکامل پد یچگونه ی« خود»صفات  مربوط به  نیا
 ست؛یها آسان ن پرسش نیپاسخ به ا ست؟یها چ آن یکار لصب و و ساز اند لیامر دخ نیدر ا
  «است. دهیآفر گونه نیخدا ما را ا رایز»: مییبگو یسادگ به میتوان یکم نم دست
دستت   یبترا  یلت یدل دیت نبا متان یحس و باورها اها و تناق شان ب پاسخ یدگیچیپ یول
و  یشناست  روان ی کته دو حتوزه   یچنتد نشتانگان   یاز تالش ما باشتد. بتا بررست    دنیکش

 ی دربتاره  یارزشتمند  یها نخکم سر بتوان کم کنم یفکر م کنند، یم ریرا درگ یشناس لصب
 کرد.  یآور جمع یلاد هایآن در مغز یداریو پا« خود» شیدایپ یچگونگ
در نظر  یعنیکتا  خواهد بود،  نیا یها بخش ریروش من همانند سا خصوص، نیدر ا

  .[5] یعیروشن ساختن لملکرد یب یبرا یرلادیگرفتن موارد غ
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 کنم یفکر م ی!(، ولخواست یندارم هاگرچه دلم م« خود» ی حل مسئله ی درباره ییادلا
 . کنند یارائه م یدبخشیام اریبس یاتیلمل یها موارد راه نیا

 اریبست  یبترا البته باشد که  یا پرداختن به مسئله یبرا یشروع خوب کنم یم کردر کل، ف
  ندارد. یتیاز دانشمندان مشرول
بتا   متاران، یب کته  نیت به چند نکته اشاره کنم. اول ا دیبا ژهیموارد و یِقبل از آغاز بررس
 گتر ید ی هستتند. مستئله   یجهات نسبتا  لتاد  ریاز سا ،بیو غر بیوجود داشتن لالئم لج

نستبت بته اصتالحات    ایتن بتاور   اند و  در باور خود کامال  صادق و مطمئن مارانیب که نیا
(. ممکتن  یاشخاص معقول و منطقت  یِشگیهم خرافاتهدرست مانند  است در امان یلقالن
که اضطرابش نستبت   ردیبپذ یاز لحاا منطق شود یکه دچار حمالت هرا  م یماریاست ب
متقالتدش   توانتد  ینم یزیچ چیه شود، یدچار حمله م یوقت یول ست،ین «یواقع» ندهیبه آ

  کند که نخواهد مُرد.
حواسمان  یشناس روان یها نشانگان یاز بررس یریگ جهیهنگام نت دی: باییهشدار نها کی

 جتا  نیت کته ا  یاز متوارد  کیت  چیشامل ه دوارمیها هکه ام از آن یچون بع  م،یرا جمع کن
 یا که تتوهم وسواستانه   ی: زن جوان9اند، مثل نشانگان کل رامبو ام نباشد( کاذ  کرده یبررس
لاشقش  وار وانهیتر از او د مشهور و بزرگ اریبس یباور دارد مرد قا یمشده و ل جادیدر او ا
ینتز  . هدیبه گوگل بزن یسر دیکن ی. اگر باور نمآورد یخودش نم یآن مرد به رو یشده، ول
 یوجود ندارد که در آن مترد  یجیو را یواقع اریتوهم بس یبرا یکه نام جاست نیماجرا ا
از  یکت ی دیاست! شا خبر یاز آن ب یلاشب اوست ول یجوانزن جذا   کند یتر فکر م مسن
 کننتد،  یمت  یو نامگتذار  «کشتف »هتا را   که نشانگان یشناسان باشد که روان نیآن ا لیدال

   (اند. بوده مردمعموال  
استت   یمردان شترق  ریبانگیاست که گر 5کورو یاختالالت  جعل نیاز ا یگرید ی نمونه
هلکس آن هتم   شود یپژمرده م تیکوچک شده و در نها شان یآلت تناسل کنند یکه ادلا م
را از  نیت . متن ا یوجود دارد: توهم منبسط شدن آلت تناستل  دپوستیمردان سف یدر برخ

از خودشان  یشناسان غرب اختالل کورو را روان تماال اح (دمیشن 4سیهمکارم استوارت آنست
 ریدر مرکتزِ تصتو   یآلت تناستل  یینما از کوچک یناش ستیهم ن دیاند، اگرچه بع درآورده
  راست، باشد. یفوقان یا انهیلو  آه یعنیبدن، 

                                                           
1 Clérambault syndrome 

2 Koro 

3 Stuart Anstis 
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 نیت ا .«اختتالل مخالفتت گستتاخانه   »: میرا فرامتوش نکنت   گریو البته اختراع معروف د
سؤال بتردن   ریکه شهامت ز دهند یم یا باهوش و سرزنده یها در جوان یاهرا گ صیتشخ

آن دستته  از  نیت ا دیت پزشکان، را دارند هباور کن اقتدار افراد صاحب قدرت، از جمله روان
(. رندیپول بگ ماریب ی مهیآن از شرکت ب یبرا توانند یشناسان م است که روان ییها صیتشخ
از  یچراکه هتر تالشت    ، است بوده رکیز اری، بسدرآوردهرا از خودش  نشانگان نیا هر که
 یبترا  یسند تواند یخود م ص،یتشخ نیالتراض به ا ای دنیبه چالش کش یبرا ماریب یسو
هم هست به نتام   یگریکاذ  د یماری. بیواقع یمعنا هب یریناپذ شود! ابطال یآن تلق دییتر
   .ندیگو یکه به آن حماقت هم م «نشانگان قصور حاد»

و « خود»و ارتبایشان را با  میپرداز یها م هشدارها حال به خود نشانگان نیا توجه به اب
  .میکن یم یانسان بررس فرد بودن منحصربهبا 

 
 کالبدمندی

کته در   دهنتد  یرا به متا مت   ییکارها و ساز یکه امکان بررس میکن یشروع م یبا سه اختالل
از  یریتصو ییور ذات مغز به دهد ینشان ماختالالت  نی. ااند لیدخ 9یحس کالبدمند جادیا

- میریگ یبدنمان م بیکه از یر یا یحس یها افتیبا در ریتصو نیکه ا یبدن دارد و هنگام
حس وحدت  تواند یشده م جادیا یِناهماهنگ کند، یم دایتناقض پ -یچه جسمان ،یینایچه ب

  ما را هم مختل کند.
 

 قطع کنبه قطع عضو: دکتر، لطفاً دستم را  لیتما
استت. بتا    یانستان ضترور   تیحس فرد یبدن برا یال ا تیحس اقامت در بدن و مالک

به همین خایر است کته  از بدن خود دارد هو  یضمن یریتصو یگربه تا حد که نیوجود ا
وزنتش اضتافه شتده و     ایآ ندیبب تواند یبه زور وارد سوارخ موش شود(، نم کند ینم یسع
کتاش پنجته    دیبرود و با خود بگو فرو شیها در بحر پنجه ای نه، ای ردیبگ ییغذا میرژ دیبا

هستند اتفتاق  « به قطع ل و لیتما»که دچار  یمارانیدر ب قا یمورد دوم دق نیا ینداشتم. ول
و  یقتو  اریبست  لیت تما یکامال  لاد یکه شخص 5ایلیآپوت منوفبه نام  یبیاختالل لج افتد، یم

 یونانی یها از واژه تب، مشایلیآپوت منوف نیالت ی هخود دارد هواژ یقطع دست و پا یدائم برا
apo دور» یبه معن» ،temnein و  «دنیبُر» یبه معنphilia   یاحساست  یوابستتگ » یبته معنت» 

« متزاحم »دستتش را   ایت و  ندیبب« از حد کامل شیب»ممکن است بدن خود را  ماریاست(. ب
                                                           
1 embodiment  

2 Apotemnophila 
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. متثال   ستت ین انیت کته قابتل ب   را منتقل کند یزیدارد چ یسع ماریب دیکن یبداند. احسا  م
 کنم یبرلکس حس م ست،یکه دستم مال من ن کنم یدکتر، من فکر نم»: دیاست بگو مکنم
  .روند یم شیتا قطع ل و پ مارانیاز ب یمیاز ن شیب «از حد هست. شیب

 لیاند از تخ گفته یحت ی. برخشود یم یتلق «یروان» یبه قطع ل و معموال  مشکل لیتما
آلتت   کیت  هیشتده شتب   چون ل وِ قطتع  رد،یگ ینشئت م ایرؤ کیتحقب  ی درباره یدیفرو
اگرچته   داننتد،  یجلب توجه مت  یبرا یآن را رفتار گرید یبزرگ مردانه است. برخ یتناسل

 شیسؤال پت  نیتعجب دارد و در ضمن ا یجا ردیگ دبه خو یحالت نیکه چن یجلب توجه
  .کنند یپنهان م شان یر یول زندگخود را د لیافراد تما نیاز ا یاریکه چرا بس دیآ یم

حالت معمتوال    نی. استیشناسانه به نظر من متقالدکننده ن روان حاتیتوض نیراستش ا
بته داشتتن آلتت     یا ساله لالقته  پسر ده رسد یو به نظر نم شود یشروع م یزندگ لیدر اوا
اصتال    یزیت چ نیمتعصب چن یها یدیبزرگ داشته باشد ههرچند از نظر فرو اریبس یتناسل
ل و بتدنش قطتع    خواهد یرا که م یمحل قا یدق تواند یم ماریب ن،ی(. لالوه بر استین دیبع

 ی کته از جنبته   یبتاالتر از آرنتج. بتر ختالف انتظتار      متر یشود نشان دهد، مثال  دو سانت
ل تو   کیت متبهم بته از دستت دادن     ی فقط لالقه لیتما نیداشت، ا توان یم ییایپو روان
مشتخص   لیت بتود، دل  نینچنت یا گرباشد، چون ا تواند یلب توجه هم نمبه ج لیتما ست؛ین

 یمشکل روان چیمعموال  ه ماریب که نیآخر ا ی و مسئله ست؟یقطع ل و چ بیدق یکردن جا
 . با لواقب خاص ندارد یگرید

 یشناست  شدت اشاره به منشاء لصب مشاهده کردم که به مارانیب نیدر ا گریدو مورد د
 نیت است. ا ریل و چپشان درگ مارانیب نیاز دو سوم ا شیب که نیل ادارد. او تیوضع نیا

هاختتالل انکتار    9ستوماتوپارافرِنیا  یِاختالل لصتب  ادآوریدست چپ  ی لدم توازن درباره
در سمت راستت   یا که سکته یماریداد( که در آن ب همخوا حیاست هدر ادامه توض اندام(

 نیت چپ خود است، بلکه اصترار دارد ا  یبازو یمغزش رخ داده، نه تنها منکرِ ازکارافتادگ
بته   کته  نیت ا گتر یاست. د یلصب یاختالل یروشن اختالل به نیو ا ستیدست متعلب به او ن

، انتدام م که لمتس کتردن آن   یبرَنگ، متوجه شد دیویگئوک و د پُل مک انم،یهمراه دانشجو
 یکت یکترواکتنش ال ه GSRدر  یقطع شتود، لترزش بزرگت    خواهد یکه م یاز خط تر نییپا

در انتدام   ایت باالتر از آن ختط و   یا هیواکنش هنگام لمس ناح نیو ا کند یم جادیا( پوست
 تتر  نییل و مبتال در پا که دیآ یبه صدا در م یفقط وقت ماریب ری. آژشود یمشاهده نم گرید

                                                           
1 somatoparaphrenia  
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بتا   تتوان  یتقلب کرد، مت  شود ینم GSR شیدر آزما که نیلمس شود. با توجه به ا از خط
  دارد. یلصب ی هیاختالل پا نیت که اگف نانیایم

داد؟  حیتوضت  یرا بتا کمتک دانتش کالبدشناست     بیت اختتالل لج  نیا توان یچگونه م
و مفاصتل بته    یحوا  المسه، ل تالت، زردپت   الصا ِ م،یدید 9یور که در فصل  همان
واقتع در داختل و درستت پشتت شتکنج       (،S2ه هیت و اانو (S1ه هیاول یِحس-یتن یقشرها
 یمکتان  ی نقشته  یمتخ، حتاو   رقشت  یِنتواح  نیاز ا کی. هر شوند یعکس ممن ،یپسامرکز
 یفوقتان  ی انهیبه لو  آه هیناح نیاز ا یحس-یاز حوا  بدن است. ایاللات تن یمند نظام

محل اندام ادغام  ی درباره یینایو بازخورد ب یگوش داخل یمنتقل شده و با ایاللات تعادل
بالدرنتگ و   ییبازنمتا  ، یعنتی ستازند  یبدن را مت  ریها با هم تصو داده نیا ی . همهشود یم

هو احتمتاال    یفوقتان  ی انهیدر لو  آه یجسمان ییبازنما نی. امان یاز خود جسمان یواحد
 یاستت کته برخت    نیادلا ا نیا لیاست. دل یذات ی( تا حدیپشت ینسوالیا آن با یوندهایپ
 ی دارند که نشانه یاضحو یالیتولد فاقد دست هستند احسا  دست خبدو که از  یمارانیب

 .[3] هاست توسط ژن شده یزیر برنامه یوبح ور چارچ
 رِیتصتو  نیت ا یِمکتان  تیوضتع  ی نقشته  مییاگر بگو ستیکورکورانه ن مانیبه ا یازین 

 S2و  S1شتده کته در    میتنظت  یبه همان شتکل  یفوقان ی انهیاز بدن در لو  آه یچندحس
  شکل گرفته است.
 ییبتدن بازنمتا   ریچتارچو  تصتو   نیپا، در ا ایدست  از بدن، مثل یاگر بخش خاص
 ستت؟ یآن چ لیت دل یانزجار نسبت به آن قابل درک است. ولت  یحت اینشود، حس غرابت 

که لصتب   یمارانینسبت به آن ل و ندارد؟ هرچه باشد، ب ییالتنا یفقط حس ب ماریچرا ب
ه قطتع دستشتان   بت  یا انتد لالقته   و حس خود را کامال  از دست داده دهید بیدستشان آس
نهفتته استت کته    « انزجار از لتدم تطتابب  » یدیپرسش در مفهوم کل نیپاسخ به ا ندارند.
 نیت ا یکلت  حیدارد. توضت  یروانت  یها یماریاز ب یاریدر بس یمهم ارینقش بس دید میخواه

 ،یگتانگ یب توانتد  یمغتز مت   یها ربخشیز یِخروج نیب ،یناهمانگ ایاست که لدم انسجام، 
 انیت م یمثل ناهمتاهنگ - یداخل یها یکند. مغز از ناهنجار جادیا ایپارانو ایتوهم  ،یناراحت

 زنتد  یمتنفر است و خودش را به آ  و آتش م -گرا  در نشانگان کاپ ییلایفه و شناسا
چون مغتز، در کتل،    کنم یم دیترک «یداخل» ی واژه یکند. هرو هیتوج ایها را انکار و  تا آن

ها لتذت   از آن یگاه یدارد. حت یشتریج صبر و تحمل بخار یایدن یها ینسبت به ناهنجار
 ستت یهستند(. مشتخص ن  کننده جیگ یحل معماها جانِیکه لاشب ه یمثل کسان برد، یهم م

من . کند یم جادیرا ا یندیناخوشا نیکه ا شود یداده م صیکجا تشخ یداخل یِکه ناهماهنگ
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کوچتک کته    یفتراستت(، بتا   ی کره مین ینسوالیاست هخصوصا  ا نسوالیدر ا گویم که می
 یهتا  امیت ختود پ  ی که آن هتم بته نوبته    کند یو به بادامه ارسال م ردیگ یم S2را از  ها امیپ

  .کند یبدن ارسال م ریرا به سا کیسمپات یختگیبرانگ
 یناهماهنگ گونه چیو لذا ه دنشو یقطع م S2و  S1 یها یورود ند،یب بیلصب آس یوقت

وجود نخواهد داشت.  یفوقان  ی انهیبدن در لو  آه یحسچند ریو تصو S2 نیب یاختالف ای
 S2و  S1بتدن در   ی از اندام وارد نقشته  یعیحسّ یب« به قطع ل و لیتما»در اختاللِ  یول

نگته   SPLبتدن کته در    ی اندام به نقشته  یها امیفرستادن پ یبرا «ییجا» چیاما ه شود، یم
اختتالف در   نیرا ندارد و ا یاهماهنگن نیمغز تا  تحمل ا .[7] وجود ندارد شود یداشته م

به قطع ل تو،   لیاز اندام و به دنبال آن م یو انزجار نسب« از حد شیح ورِ ب»حس  جادیا
 دیواکنش شد تواند ی، م«به قطع ل و لیاتم» ی درباره حیتوض نیدارد. ا یمهم ارینقش بس

GSR د: حتس تعلتب و   ده حیحس را توض نینبودن و متناقض بودنِ ا انیقابل ب نیو همچن
  زمان. صورت هم لدم تعلب ل و بدن به

کننتده کته    کوچتک  یلدس کیمتوجه شدم با استفاده از  یچارچو  کل نیا دییدر تر
 اریل و بست  نینسبت به ا فرد ندیحس ناخوشا د،یایتر به نظر ب اندام کوچک شود یبالث م
 ی. بترا کند یمغز حس م است که یا یکاهش ناهماهنگ لیاحتماال  به دل نیو ا شود یکمتر م

  استفاده کرد. ییدارونما یها شیاز آزما دیادلا با نیا دییتر
طتع  بته ق  لیت تمااختالل مبتال به  ماریچهار ب یبر رو یمغز یربرداریبا تصو تیدر نها

را با چهار شتخص ستالم بته لنتوان      جیو نتا میانجام داد یمطالعات شگاهمیدر آزما ل و
راستت را   SPLگواه، لمس هر بخش از بتدن   یها . در نمونهمیکرد سهیگواه مقا یها نمونه
 چیقطع شتود هت   خواستند یکه م یآن بخش از اندام لمس مار،ی. در هر چهار بکرد یفعال م
اصطالح، روشتن   بدن در مغز، به ی نقشه ها یربردارینکرد و در تصو جادیا SPLدر  یتیفعال

را بتا   متان یها افتهی میعال کرد. اگر بتوانرا ف SPL گرید یها لمس اندام که ینشد؛ در صورت
  تر خواهد شد. محکم مان هینظر م،یکنتکرار  مارانیاز ب یشتریتعداد ب یبر رو شیآزما

های جالب اختالل تمایل به قطتع ل تو کته در متدل متا توضتیح داده        یکی از جنبه
د دیگتری  تمایالت جنسی مرتبط در برخی افراد است: میل به نزدیک شدن به فتر شود  نمی

که ل وی از بدنش قطع شده است. این اشارات جنسی احتماال  همان چیتزی استت کته    
 ی این اختالل پیدا کنند.  بالث شده برخی افراد دیدگاهی فرویدی درباره

 «یشتناخت   ییبتا یز حیتترج » ،یجنس ی در رابطه دی: شامیبگو یگرید زیچ خواهم یمن م
راستت و احتمتاال     SPLاز بدن که در  یریتوسط تصو یاز بدن تا حد یشکل خاص یبرا
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استت   لیدل نی. احتماال  به همشود یم لیشده تحم تیو از قبل تثب ییبازنما نسوالیدر قشر ا
هم در کار  ییایبو ی اگر نشانه دیشا یهحت دیآ یشترمرغ خوششان م فتها از ج که شترمرغ

  .دهند یم حیها ترج مانند را به انسان خوک یها ها شکل نباشد( و خوک
 دهتد  یوجود دارد که اجازه مت  یخاص یکیکار ژنت و ساز کنم یراستا، فکر م نیدر هم

 یداریت شتده و رجحتان د   یستاز  ادهیت پ کیت مبیمتدار ل  (SPLهدر  بتدن شتخص   ریتصو
 ریکته تصتو   یتفکر درستت باشتد، شخصت    نیکند. اگر ا نییشخص را تع یشناخت  ییبایز
که فاقد همان  شود یم یاشخاص جذ ون پاست بد اییور مادرزاد بدون دست  به اش یبدن
 شهیهم با یقطع شود تقر شانیکه دوست دارند پا یاشخاص بیترت نیها هستند و به هم اندام

  قطع شده است، نه دستشان. شانیکه پا شوند یم یجذ  اشخاص
 

  دست مادرم است نیاختالل انکار اندام: دکتر، ا
بتا نتام    یلصتب  یهتا  نشتانگان  نیتر بیاز لج یکیبدن را در  یال ا تیاختالل در مالک

چپشان  ی کره میدر ن یمغز ی که دچار سکته یمارانی. در بمینیب یم زین« 9اندام اختالل انکار»
 بیآست  رود، ینختاع مت   نییکه از قشر مخ شروع شده و به پا یتار لصب یها اند، دسته شده
فرمتان ختود دارد هو    سمت چپ مغز سمت راست بتدن را تحتت   که ییجا . از آنندیب یم

 تیشکا تیوضع نیها دائم از ا . آنافتد یاز کار م مارانیب نیسمت راست بدنِ ا ،برلکس(
 یبه کار خواهد افتتاد؟ و البتته تعجبت    یدستشان روز ایآ پرسند یدارند و از پزشک خود م

   بشنوند. یا دکنندهیپاسخ ناام مواقع شتریندارد اگر در ب
 متاران یب نیت . اکثتر ا شود یاست رخ دهد، سمت چپ فلج مر ی کره میسکته در ن یوقت

هتا، فلتج    از آن یبختش کتوچک   یناراحت هستند ول یازکارافتادگ ت یوضع نیمسلما  از ا
 یکمت  یلت یتعداد خ ی( و حت5یماریدر ادراک ب یهاختالل ناتوان کنند یشدنشان را انکار م

همسر، خواهر  ایپزشکشان و کنند و آن را متعلب به  یهستند که دست چپ خود را انکار م
مشتخص   کنند یرا انتخا  م یچرا فرد خاص که نیا لی. هدلدانند یم نشانیوالد ایو برادر و 

 یگرا  نسبت بته فترد خاصت    به کاپ انیکه مبتال اندازد یم یتوهم ادیمن را  یول ست،ین
. لالوه بتر  ندیب یم بیآس S2 ای S1بدن در  ی معموال  نقشه مارانیدسته از ب نیدر ا داشتند.(

 نیت بترود. ا  نیراستت از بت   SPLبدن در  ریمرتبط تصو ییبازنما شود یسکته بالث م ن،یا
بته   یشتتر یب بیآست  زین ی. گاهردیگ یم S2و  S1خود را از  یورود یدر حالت لاد هیناح

                                                           
1 somatoparaphrenia  

2 anosognosia  
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 ریو در ساخت تصتو  ردیگ یم S2از  ما یخود را مستق یکه ورود- استر ینسوالیا ی منطقه
 S1 ،S2 ،SPL- هتا  بیآس نیا بیترک ییِنها ی جهی. نتشود یوارد م -دارد شخص نقش یبدن

نسبت  به لیتما یعنیشخص،  یِدست است. رفتار بعد ت یحس کامل لدم مالک -نسوالیاو 
 یگتانگ یب حیتوضت  یبرا یا نهو مسترصال دآگاهناخو یسع دیشا گر،یدادن اندام به شخص د

انتدام   اختالل انکارچرا  (.مینیب یرا م یدیفرو «9ینفرافک»از  یا هیسا جا نیدست باشد هدر ا
 ی انهیآه ی اتفاق درباره نیو ا شود یمشاهده م ندیب یم بیراست آس ی انهیکه آه یفقط زمان

هتخصتص   کتره  میدو ن نیکار ب میموضوع تقس دیامر با نیدرک ا یبرا دهد؟ یچپ رخ نم
بخش به یور مفصل به آن ختواهم   نیا ی که در ادامه یمبحث م،یری( را در نظر بگیا کره مین
بزرگ هم وجتود دارد،   یها مونیاحتماال  در م یا ییگرا تخصص نیچن ی. نوع بدورداختپ
فترد بودنمتان    منحصتربه  یبرا یگریلامل د تواند یتر است و م پررنگ اریدر انسان بس یول

  باشد.
 

 ام! افتاده ریگ گریبدن د کیدر  ی: دکتر، من اشتباهتیتراجنس
هتم   گرانید میمرد و انتظار دار ای میدان یخودمان را زن م ایهم دارد: ما  تیما جنس« ودخ»

دوانتده کته    شته یر تمانیما چنان در هو یتیبُعد شخص نیچشم به ما نگاه کنند. ا نیبه هم
کتم از   دستت  ای، اشتباهی رخ دهد که نیمگر ا م،یکن یراجع به آن شک نم وقت چیه با یتقر
است  «یاختالل»آن  ی جهی. نتاتفاقی بیفتد نیکار چن و محافظه یسنت ی معهاج یها ارزش دید

  .5یتیبه نام تراجنس
را همچتون   یجنس تیاختالل هو یها نشانه تواند یم SPLدر  یشکل و ناهماهنگ رییتغ
 زنمترد بته    یجنست  تیکه اختالل هو یاز افراد یاریدهد. بس حیاندام توض انکاراختالل 

از حتد استت. و    شیح ورش بت  ایزائد و مزاحم و  شان یآلت تناسل کنند یدارند حس م
را دارند  یحس مرد ندیگو یزن به مرد دارند م یجنس تیکه اختالل هو یاز افراد یاریبس

 یالیت خ ی مردانته  یآلتت تناستل   کی یزن است و اکثرشان از همان کودک کیکه در بدن 
  .[9] اند داشتههم  یالینعوا خ یحت نزنا نیاز ا یاریاند. بس داشته

کته بته   -افتراد   نیا یدرون یِتیجنس ریتصو نیکه ب یاختالل اختالف نیدر هر دو نوعِ ا
بدنشان وجتود دارد   یِرونیو ساختار ب -هست زین یاندام جنس اتیشامل جزئ یبیشکل لج

  .شود یاختالف م نیکاهش ا یو مجددا  آرزو دیشد یبالث ناراحت

                                                           
1 projection  

2 transsexuality  



 300  \فصل نهم: میمونی که روح دارد: درون نگری چگونه تکامل یافت    

 

بته   یتیابعتاد مختلتف جنست    ن،یرشد جن ی یول دوره اند که در دانشمندان اابت کرده
هانتدام   یتیجنست  یشناست   ختیاند از: ر ابعاد لبارت نی. اندیآ یموازات هم به حرکت در م

بته کتدام    لتتان یهتما یجنست  شیمرد(، گرا ای دیا زن دیکن یهفکر م یجنس تی(، هویرونیب
بتدن(. در حالتت    یل امغز از ا یدرون ییهبازنما تیاز جنس یبدن ریجنس است( و تصو

 تیبته جنست   تیت هماهنگ شتده و در نها  یو اجتمال یرشد جسم یموارد ی نیا ،یعییب
 ییهتا  موارد با هم جفت و جور نشوند و انحراف نیامکان دارد ا یول شود، یختم م یعییب

   بکشاند. یعییب عیتوز فیاز دو سر ی یکیرخ دهد که فرد را به 
آن نسبت به کتل   یآمار یفقط در معنا« انحراف»و  «یعییب» یها من از واژه جا نیدر ا
ایتن افتراد    ایت رفتارها نتامطلو    نیکه ا ستین نی. منظورم اکنم یبشر استفاده م تیجمع

 یلمتل جراحت   ندیگو یدارند م یجنس تیکه اختالل هو کسانیاز  یاریمنحرف هستند. بس
استت   یکتاف  د،یآ یم بیلج به نظرتان نی. اگر ادهند یم حیترج لشانیتما ی«معالجه»را به 
 نیاز ب اقتانیاشت دیخواه یم طیشرا نیدر ا ای. آدیفکر کن یرفه، کی یول ب،یلشب لم کیبه 

  .ستیپرسش ساده ن نیبرود؟ پاسخ به ا
 

 حریم خلوت
 ،یگتر یچشمِ د ی جهان از روزنه دنید یرا برا یا نهییآ یها نورون ستمینقش س 3در فصل 

 نیت دادم. ممکن استت در انستان ا   حیتوض ،یتماال ( استعارو هم هاح یهم به صورت مکان
ذهن خود شتخص را بته وجتود     ییشده باشد و امکان بازنما دهینظام به سمت درون کش

زاده شد.  «یخودآگاه» ،یا نهییآ یها نورون ستمیس وارِ رهیدا با برگشت  نیآورده باشد. بنابرا
نستبت   یآمد؟ آگاه دیاول پد کی داموجود دارد که ک یفرل یپرسش تکامل کیالبته هنوز 

 نسبت به خود؟  یآگاه ای گرانیبه د
 دایت بتا هتم تکامتل پ    ها نیا یاست که هر دو نیاست؛ منظورم ا یپرسش انحراف نیا یول

 انیت بستتان م  بتده  یمنجر بته نتول   تیکردند تا در نها تیرا تقو گریکدی تشد کردند و به
  .شود یم دهید شد که فقط در انسان یگرآگاهیو د یخودآگاه

 دید ی چهیکه به یور موقت از در دهد یامکان را م نیبه ما ا یا نهییآ یها اگرچه نورون
. ما واقعتا   شود یخروج از بدن نم ی امر منجر به تجربه نیا یول م،یبه جهان نگاه کن یگرید

. بته  میدهت  یخودمان را از دست نم تیو هو میرو ینم گرینگاه شخص د ی چهیبه پشت در
 یهتا  که در حال لمس شدن استت، نتورون   مینگاه کن یگریشخص د بهاگر  ب،یترت نیمه
واقعتا  فکتر    م،یهم داشتته باشت   یدرد اگر حس هم یحت یول شود، یم کیما شل ی«المسه»
 . کند یدارد ما را لمس م یکس میکن ینم



   که چگونه ما انسان شدیم ی این گو کاوشی در علوم اعصاب درباره مغز قصه/     302

 

کم  را دست یا نهییآ یها نورون یجلو یشانیپ یها موارد، لو  نیا یدر اصل در هر دو
 یما در بدن خودمان بتاق  جهینت موارد رخ ندهد و در نیاز ا کدام چیکه ه رندیگ یم ییتا جا
 یهتا  بته نتورون   یختال  امیت پ کیدر پوستمان « المسه» یها نورون ن،ی. لالوه بر امیمان یم
تتا لمتس شتدن     «تو را لمس نکترده  کس چیه ،یآها»: دیگو یکه م کنند یارسال م یا نهییآ

سه  نیب ایتعامل پو کی یعیدر مغز یب نی. بنابرامیحس نکن یواقع یاه معنرا ب گریشخص د
حفتظ   تی( مستئول یحس یها رندهیو گ یشانیپ یها لو  ،یا نهییآ یها هنورون امیمجموله پ

بر لهتده   گرید یرا از سو گرانیمتقابل ذهن با د ی سو و رابطه کیذهن و بدن از  تیفرد
نظتام،   نیت منحصتر بته انستان. اختتالالت در ا     یتیعوض ازنما  متناقض یا مجموله-دارد 
بتدن   ریو تصو یفرد تیهو ،یفرد انیم یمنجر به انحالل مرزها د،ید مییور که خواه همان

قابتل فهتم را در    ریت ظتاهر غ  بته  یها از نشانه یا گسترده فیی ریخواهد شد که امکان تفس
نتورون   ستتم یس یبترا  یشتان یپ یهتا  . مثال  اختالل در بازدارندهکند یفراهم م یشناس روان
واقعتا    که نیآور خروج از بدن شود، درست مثل ا ممکن است منجر به حس لذا  یا نهییآ

و  تیواقع انیمرز م کند مشخص می ییها نشانگان نی. چندیکن یخودتان را از باال مشاهده م
  و تار شود. رهیخاص ممکن است ت طیتوهم تا چه حد در شرا

 
 «بیو غر بیعج» یها و نشانگان یا نهییآ یها نورون

خود خارج شود کته   ریمختلف از مس یها وهیممکن است به ش یا نهییآ یها نورون تیفعال
 فیبه صورت خف کنم یمن فکر م یول کند؛ یبروز م یبه صورت اختالل کامل لصب یگاه

 یهتا  ننشتانگا  توانتد  یمت  یفرد انیم یرفتن مرزها نیاز ب ایآ دانم ی. مثال  نمدهد یهم رخ م
 گریکتد ی، در جنتون  5یرا که در آن دو نفر، مثل بوش و چن« 9رهجنون دونف»مانند  یبیلج
 یپترداز  الیت از جنون دونفره استت، خ  یفینوع خف کیدهد؟ لشب رمانت حیتوض اند کیشر

هتاوزِن   متونش  انگان. نشت شتوند  یهم به آن مبتتال مت   یکه اشخاص لاد یا موهوم دونفره
هکته در آن  « 3یمارانگتار یخودب»متورد،   نیت ز آن استت. در ا ا یگتر ید ی ، نمونه4وکالتی
مرگبار است( ناخودآگتاه   یماریب کیاز  یشخص، نشان یبرا یماریلالمت ب نیتر کوچک
 نیهمت  «یوکالت»هکه منظور از  شود یانداخته م یگریشخص د یخود شخص، رو یبه جا

 .شود یمفرزند انجام  یمادر رو ایتوسط پدر  یفرافکن نیاست(؛ معموال  ا
                                                           
1 folie à deux 

 م. -جمهور اسبق آمریکا، و معاونش دیک چِنی است  منظور جورج دبلیو بوش،رییس   2
 

3 Munchausen syndrome by proxy 

4 hypochondriasis 
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 کننتد  یشرکت مت  5که در جلسات الماز یاست. مردان 9نشانگان کوواد تر بیاز آن لج
 . دهند یاز خود نشان م یباردار شبه یها و نشانه شوند یکاذ  م یکم دچار باردار کم

 نیمثتل پتروالکت   یدلت  هتم  یها هورمون دیبالث تول یا نهییآ یها نورون تیفعال دیهشا
  .(شود یم خیالی ین اار گذاشته و بالث باردارمغز و بد یکه رو شود یم

 میختواه  ی: ما مکنند یم دایمعنا پ گریحاال د زین یمانند فرافکن یدیفرو یها دهیپد یحت
کتامال    میتتوان  یقدر جلو چشممان است که نم آن یول م،یشو ندمانیمنکر احسا  ناخوشا

 انیدوباره اختالل م جا نیدر ا .میده ینسبت م یگریآن را به د لیدل نیبه هم م،یانکارش کن
اختتالل  مبتال بته   ماریبه ب شباهت یب نیا د،ید مییور که خواه . همانمیرا دار« تو»و « من»

. مثتال  دهتد  یو دست فلجش را به مادرش نسبت مت  کند یم یکه فرافکن ستیاندام ن انکار
ات ختود بتا   کاو شروع به ادغتام احساست  است که در آن روان یدیفرو 4آخر انتقال متقابل

کاو را روان یمخالف باشد، ممکن است گاه ساز جن ماریکه اگر ب کند یم ماریاحساسات ب
  کند. یدچار مشکالت قانون

 یا اشتاره  خواستم یام؛ فقط م داده «حیتوض»ها را  نشانگان نیا کنم یاست ادلا نم یهیبد
و  رنتد یبگ یمتا جتا   یدر یترح کلت   توانند یها م نشانگان نیچگونه ا که نیداشته باشم به ا

را به وجود  تیچگونه حس فرد یعیمغز یب میبه ما دهند که بفهم یسرنخ توانند یچگونه م
  .آورد یم

 
 اوتیسم

کته در   ییمدارها ایو  یا نهییآ یها کمبود نورون که نیبر ا یآوردم مبن یشواهد 5در فصل 
 یا نته ییآ یهتا  رونباشد. اگر نتو  سمیاوت شیدایپ ی نهیممکن است زم شوند یآن منعکس م

 سم،یانتظار داشت که شخص مبتال به اوت توان ینقش داشته باشند، م ییواقعا  در خودبازنما
 ایت لتزت   توانتد  ینم چگاهیو ه ستین ینگر باشد، قادر به درون فیخفاختاللش  گرا یحت

 نی؛ چنت بینتی  ختودبزرگ  ایت نفس را حس کند، تا چه رسد به ترسف به حال خود  یخوار
حس  تواند یکودک نم لیدل نی. به همشود یاصطالحات هم نم نیا یمتوجه معن یحت یفرد

 تجربه کند.  دهد، یرخ م یخودآگاه ی جهیرا، که در نت یخجالت و شرمسار
ممکن استت   ها نیاز آن است که تمام ا یحاک سمیاشخاص مبتال به اوت یِمشاهدات اجمال
 نیت ا ینگتر  درون ییتوانتا  زانیم نییتع یبرا یاصول ییها شیهنوز آزما یدرست باشد، ول

                                                           
1 Couvade syndrome 

 م. - های مربوط به زایمان کالس   2

3 countertransference 
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 ستت یچ لیو تما ازین نیانجام نشده است. به لنوان مثال، اگر از ما بپرسند تفاوت ب مارانیب
 ،یافتخار و تکبر، غرور و فروتن انیفرق م ایمرد(  ایبه زن  لیو تما ردندانیبه خم ازیهمثال  ن

هتا   واژه نیت ا انیت م زیتما انیب فکر کردن قادر به یمعموال  بعد از کم ست،یغم و ترسف چ
 ینباشد، ولت  زاتیتما نیممکن است قادر به فهم ا سمیکودک مبتال به اوت کی ی. ولمیهست

 کیت  نیبت  یچه فرق که نیرا درک کند همثال  ا یگرید یِاختالفات انتزال تواند یدر لوض م
  وجود دارد(. -شان یهوش بیبه جز ضر-کار  فرد محافظه کیفرد دموکرات و 

 سمیسال( مبتال به اوت بزرگ ایکودک ه کی ایآ مینیاست که بب نیا گرید فیظر شیزماآ
 یتعامل اجتمال کینه، چون چشمک معموال   ای فهمد یرا م یواشکیچشمک   یمعن فیخف
شخص ستوم در آن ایتراف    کیو  میزن یکه به او چشمک م یما، کس انییرفه است م سه
لتالوه بتر    گتر، یذهن دو نفر د ییبه بازنما ازیکار ن نیاباشد.  یالیخ ای یواقع تواند یکه م

 ذهن خودمان، دارد. 
کته آن شتخص    یهیور یواشکیو  مییگو یدروغ م یگریبه شخص د میدار یاگر وقت

: میت ا با او ام ا کترده  یحیتلو یقرارداد اجتمال کی م،یزن یچشمک م یگری( به فرد دندینب
 «.زنم یچطور دارم گولش م نیبب ،کنم یم کیشر یباز نیتو را هم در ا» یعنی

 ایت آ دانم یاگرچه نم د،یآ یبه کار م گران،یال  زدن هم، دور از چشم د یچشمک برا 
 میهست یکه در حال شوخ یبا شخص که نینه. هو باالخره ا ایها وجود دارد  در تمام فرهنگ
 ی( روز«کنم یم یکه دارم شوخ یدان یم» مییبگو میبخواه که نیمثل ا م،یزن یهم چشمک م
کته   دمیپرست  فیخف سمیو هنرمند مشهور مبتال به اوت سندهی، هنرمند و نو9نیاز ت مپِل گراند

 وقت چیه یول کند، یآن را درک م یپاسخ داد به لحاا لقالن داند؟ یچشمک را م یمعن ایآ
  آن ندارد. ی درباره شهودیو حس  زند یچشمک نم

بته   میکرد( بته یتور مستتق    فیرا توص سمیوتا بار نیکه اول یهکس 5مشاهدات لئو کان ر
اغلتب در   ستم یفصل مرتبط است، او مشاهده کرد که کودکان مبتال بته اوت  نیچارچو  ا

 ی دهنتده  نشتان  نیت . ارندیگ یرا با هم اشتباه م« تو»و « من» یرهایهنگام صحبت کردن ضم
تتا   دیت د میاستت کته ختواه    یگریمن و د انیم زیتما در یو ناتوان« من» فیضع یمرزبند
  مرتبط با آن است. یِشانیپ ی و مدار بازدارنده یا نهییآ یها مربوط به نورون یحدود
 

  

                                                           
1 Temple Grandin 

2 Leo Kanner  
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 نسوالیا و یشانیپ یها لوب
-یتنت  یقشرها نیلدم تطابب ب ی جهینت« به قطع ل و لیتما»فصل گفتم که  نیدر ا تر شیپ

استت،   گتر ید ی( از ستو نیریت هو ز ییباال ی انهیآه یها سو و لو  کیاز  S2و  S1ی حس
لدم تطابب  نیا ی. ولسازد یاز بدنِ ما در ف ا م ایپو یریتصو یعیکه در حالت یب یا هیناح
قرار  یجگاهیگ یها که در لمب لو  نسوالیاحتماال  در ا شود؟ یداده م صیکجا تشخ قا یدق

 یرا از ال تا  -از جملته درد - یحست  یورود نیستاختار، چنتد   نیا یپشت ی مهیدارد. ن
 یِتتا حتس کالبدمنتد    کنتد  یگتوش جمتع مت    یتعادل یالت، مفاصل و ال ال  ،یداخل

 یگنگ یبالث احسا  ناراحت جا نیدر ا ها یورود نیب رتیکند. مغا جادیناخودآگاه در ما ا
در  میهستت  یکته ستوار کشتت    یما زمان یینایکه حس تعادل و حس ب یمثل زمان شود، یم

   .دهد یمان دست م و حالت تهوع به رندیگ یقرار م گریکدیتعارض با 
هبتاد(   ی. از نظر آرتور دفرستد یم امیپ اش ییبه بخش جلو نسوالیسپس از پشت قشر ا

 کس،یدر فتون  5بتارو  یشناست  لصتب   ی کالبدشنا  برجستته، از مؤسسته  -، لصب9کرِگ
 میبتتوان  که نیا یبرا یول کند، یناخودآگاه را ضبط م ی هیاول یها فقط حس یپشت ینسوالیا

 ینستوال یا در یتر دهیچیدر حالت پ دیها با حس نیا م،یاز بدن داشته باش یا هآگاهان ریتصو
   شوند. «ییمجددا  بازنما» نیشیپ

اشتباح  است که من در کتا   یزیبه چ هیشب یکرگ تا حد یآقا« مجدد یها ییبازنما»
بتا   یشتتر یب یرفت و برگشت یها در یرح من، تعامل ی. ولام دهینام 4ییفرابازنما درون مغز
که نستبت   یاست تا حس کامل فرد ازین یشانیپ یساختارها ریو سا نیشیپ یقشر کمربند
هتا   تعامتل  نیت . بدون اردیو حب انتخا  دارد شکل بگ دهد یواکنش نشان م شیها به حس

  است. یمعن یباشد و چه نباشد، ب افتهی آگاه، چه تجسم« خود »صحبت از 
هتا   لو  نیام. ا نکرده یشانیپ یها لو  ی درباره یادیکتا  صحبت ز نیدر ا جا نیتا ا
کننتد. در   فایفرد بودن ما ا در منحصربه ینقش مهم دیو با افتهیتکامل  یخوب ها به در انسان

از قشتر متخ در جلتو آن هقشتر      یا و تکته  یشامل قشتر حرکتت   یشانیپ یها لو  قتیحق
 یبطنت  یشتان یپ شیاست: پت  رمجمولهیشامل سه ز یشانیپ شی( است. هر لو  پیشانیپ شیپ
بختش   ایت ، (DLFه 5یکنتار -یپشتت  یشانیپ شیپی؛ داخل-یریبخش ز ای (،VMFه 3یانیم
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 یداخلت  یبخش فوقتان  ای، (DMFه 9یشانیپ شیقشر پ یانیم-یو بخش پشت ی؛خارج یفوقان
سته   نیت بته لملکترد ا   میانتداز  یم ینگاه جا نیدر مقدمه(. در ا 5 ریهرجوع شود به تصو

  .یشانیپ شیپ ی هیناح
صحبت  ییبایبخش نسبت به ز لذت یشناخت  ییبایز یها واکنش ی که درباره 9صل در ف

تتا   کنتد  یمت  افتیدر نیشیپ ینسوالیاز ا زین ییها امیپ هیناح نیاشاره کردم. ا VMFبه  شد
 نیشت یپ یاز قشر کمربند ییها بخش یبا همکار VMFحس تجسمِ آگاه را به وجود آورد. 

 ریتصتو  انیت م رتیمثال، مغا ی. براشود یه انجام کار مب «لیتما» ختنینگبالث برا( ACCه
داده  صیراستت تشتخ   نیشت یپ ینستوال یکه توسط ا« به قطع ل و لیتما»بدن در اختالل 

انجتام   یآگاهانه بترا  یمیتا تصم شود یمخابره م نیشیپ یو قشر کمربند VMFبه  شود، یم
بته متوازات آن،    «کتن! و دستتت را قطتع    دلت رو بزن به دریا»گرفته شود:  یدادن اقدام

 پوتاالمو یه بیرا از یر زیبادامه دارد که واکنش جنگ و گر یرو میمستق یبازتاب نسوالیا
 لیت دل م،یدیت د« بته قطتع ل تو    لیت تما»مبتال به  مارانییور که در ب و همان سازد یفعال م
   .دهد یح میرا توض( GSR ایپوست و  یکیپوست هواکنش الکتر بیتعر شیافزا

 یمرحلته حتت   نیت مباحث در حد حد  و گمان استت؛ متا در ا   نیکل ااست  یهیبد
نته.   ایت درست است « به قطع ل و لیتما»اختالل  ی شده درباره مطرح لیدال ایآ میدان ینم
از  یاریللتت بست   انیت ب یروش استدالل الزم برا ی دهنده من نشان ی هیهرحال فرض به یول

بته   یو روان ینسبت دادن مشکالت روحو  اختالالت نیاست. کنار زدن ا یاختالالت مغز
را روشتن   یعت یها نه لملکرد یب برچسب زدن نی. اکند یرا حل نم یمشکل چیافراد مبتال ه

-  یشتان یپ شیقشتر پت   یانیت که بخش م ستین بیلج .کند یکمک م ماریو نه به ب سازد یم
VMF  و احتماال DMF- نتد، در  دار کیمبیل یکه با ساختارها یعیبا توجه به اتصاالت وس

استت   افتته ی یاریکه در انسان تکامل بس یاخالق یها مراتب اصول و ارزش ساخت سلسله
اگتر صددرصتد    یحت م،یده ینم بیفررا  یو کس مییگو یما معموال  دروغ نم .باشند لیدخ

هکته   میباشت  یزیست فرد جامعه که نینخواهد آمد، مگر ا شیپ مانیبرا یمشکل میمطمئن باش
 مدارها هستند(.  نیافراد دچار اختالل در ا نینشان داده است ا ویاماسد وییبب آنچه آنتون

 کنند یم یفکر هما چ ی درباره گرانید که نیاز ا یو نگران یدر واقع، حفظ اصول اخالق
ستریان   دیت . فترض کن میدهت  یاست که آن را تا بعد از مرگمان هم بسط مت  یقو یبه قدر
که ممکن استت   دیدار زتانیم یدر کشو ییها هاند و نام داده صیرا در شما تشخ یاللالج

. اگتر شتما هتم ماننتد     دیمتتهم شتو   یجنس ییکنند و به رسوا دایها را پ پس از مرگتان آن
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 یلیدل یاگرچه از نظر منطق د،یبر یم نیبالفاصله مدرک جرم را از ب د،یباش ماز مرد یاریبس
  مهم باشد. تانیبعد از مرگ برا تانیندارد آبرو
هم بته احتمتال    ها مونیاشاره کردم. م لید در حس هم یا نهییآ یها قش نورونقبال  به ن

را با هم دارند، که دو « آزاد ی اراده»و  یدل ها حس هم انسان یدارند. ول یدل هم ینول ادیز
 گرید یها مونیدر ما، نسبت به آنچه م یژگیو نیاست. ا یانتخا  اخالق یالزم برا ی مؤلفه
که به همتراه  - یا نهییآ یها از نورون یتر دهیچیپ شیبه آرا ازین اند، دهیاز ما به آن رس شیپ

  دارد. -کنند یلمل م نیشیپ یقشر کمربند
 یمغز یها یربرداریاست. در تصو (DMFمیانی ه یپشت یشانیپ شیپ ی هیحال نوبت ناح

که  ییها یاست. بررس لیدخ« خود» یمفهوم یها در جنبه هیناح نیمشخص شده است که ا
صورت گرفته نشان داده استت کته اگتر از شتما بخواهنتد       یمغز یربرداریتصو بیز یرا
روشتن   هیت ناح نیا د،یکن فی( را توصیگریخودتان هو نه شخص د تیو شخص ها یژگیو
 VMFقالدتا   د،یکن فیکالبد خود توص ی درباره را تان هیحس اول ندیاگر بگو ی. ولشود یم

   اند. نکرده شیهنوز آزمارا  نیروشن شود، هرچند ا دیشما با
 یبترا  هیت ناح نی. ارسد یم( DLFه کناری پشتی یشانیپ شیپ ی هیو باالخره نوبت به ناح

توجته   ACCو مستمر ما الزم است، تا با استفاده از  یکنون یانداز ذهن حفظ امور در چشم
 نیت ا ی. هنام تخصصت میو یبب خواستمان لمل کن میرا به ابعاد مختلف ایاللات جلب کن

 (.تاس 9لامل ی لملکرد حافظه
DLF مستتلزم توجته بته     یاست، چرا که تفکر منطقت  ازیهم مورد ن یتفکر منطق یبرا

هتا و التداد استت کته در لتو        مثل واژه یبا انتزالات یمسئله و باز کیجوانب مختلف 
 نیا بیقوالد دق داند یکس نم چی(. ه3هرجوع شود به فصل  ردیگ یشکل م نیریز یا انهیآه
  .ردیگ یم تو از کجا نشئاست چطور  یباز

DLF هتم بتدن آگتاه     یِدو بتا همکتار   نیدر تعامل است. ا یا انهیبا لو  آه نیهمچن
حتس   جتاد یهکته ا  کنتد  یکه در زمان و مکان حرکت مت  سازند یگر را م متحرک و تجربه

 (. کند یم لیتکم VMF-نسوالیا ریبه بدن را در مس« خود»اتصال  ترِ بیلم
مستئله   نیت تار استت کته ا   یتا حد یدنب ریدو نوع تصو نیا نیملمو  ب ریمرز غ نیا
 یبتدن  ریمثل تصتو  «یا ساده»مورد  یبرا یحت ازیفراوان اتصاالت مورد ن یدگیچیپ ادآوری

 کیت شد کته   میآشنا خواه یماریبا ب دهم؛ یم حییور مفصل توض نکته را بعدا  به نیاست. ا
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از دوقلوها کوچک شده  یکیشود  یبالث م 9زیدهلی کیشبح دوقلو در کنارش دارد. تحر
 یدارد: هالتف( ورود  زیت دو چ انیت م رومندین یداللت بر تعامل شیآزما نیو حرکت کند. ا

دهلیتزی   یو ه ( ورود کنتد  یم دیاتصال به بدن را تول بیکه حس لم نسوالیا دهلیزی به
 کیت از  یاضححس و -یینایبه همراه ل له، حس مفصل و ب-که  راست ی انهیلو  آه به

  .سازد یگر را م بدن آگاه متحرک و تجربه
 
 

 وحدت
 یروهتا یو حاصل فشتار و کشتش ن   دیآ یواحد به وجود نم تیماه کیاز « خود»نکند که 
در ادراک  یناتوان»بخش با استفاده از اختالل  نیاند؟ در ا است که اکثرا  ناخودآگاه یمتعدد

  .میپرداز یم« خود» -و لدم وحدت-حدت و یخروج از بدن به بررس اتیو تجرب «یماریب
 

 مغز: دکتر، من دو ذهن دارم یها کره مین ی شدنتخصص
مختلتف   یهتا  در نقتش  کتره  میبه بحث تخصص هتر نت   یادیتا حد ز انهیلام یشناس روان
تتر و   ختالق  تتر،  یزیت راست غر ی کره میاست که ن نیا جی. به لنوان مثال باور راپردازد یم

 یبته آقتا   هیو یرز تفکترش شتب   تر یمنطق تر، یچپ است که خط ی هکر میاز ن تر یاحساس
 یهتا  راه جیتترو  یتفکر بترا  نیاز ا دیلصر جد یمذهب یها از معلم یاریاسپاک است. بس

  اند. راست استفاده کرده ی کره میقدرت بالقوه و پنهان ن یرهاساز
جتود دارد. در  مطلتب و  نیت در ا قتیاز حق یا هسته انه،یاز تفکرات لام یاریمانند بس

 یبترا  یمکملت  یمتفتاوت ولت   ییارویرو یها وهیش کره میگفتم دو ن اشباح درون مغزکتا  
در ادراک  ینتاتوان »اختتالل   حیتوضت  یاز آن بترا  جا نیدارند. در ا رونیب یایبرخورد با دن

انتد از   کته دچتار ستکته شتده     یافتراد  یکه در آن برخ یاختالل کنم، یماستفاده  «یماریب
 نیت به فهم ا تواند یاختالل م نیا ،ییور کل . بهکنند یبدنشان را انکار م یال ا یکارافتادگ

در مواجهته بتا    یافراد، مثل متن و شتما، گتاه    نیتر یعییب یمسئله کمک کند که چرا حت
مغز با  یها کره می. اگر کارکرد نشوند یم یتراش لیدلشان دچار انکار و  روزمره یها اضطرا 

  ست؟یآن چ یتکامل لیهم تفاوت دارد، دل
 بیت با خایرات موجود ترک ،یدر حالت لاد م،یکن یم افتیکه از حوا  در یایاللات

نظتام   نیشود. به نظر من ا جادیا رونمانیب یایخود و دن ی نظام باور درباره کیتا  شوند یم
 نیتتر  . اگتر کوچتک  دیت آ یچپ بته وجتود مت    ی کره میلمدتا  توسط ن یباورِ منسجمِ درون

 یختوان  متا هتم  « بتزرگ  ریتصتو »باشد که با نظام باورِ  شتهوجود دا یا یرلادیایاللات غ
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را رفتع کنتد تتا     هتا  یها و نابهنجتار  تفاوت نیا کند یم یچپ سع ی کره مینداشته باشد، ن
چتپ   ی کتره  می، نت 9یبتاف  به نام افسانه یندیو ابات رفتار حفظ شود. در فرا« خود»انسجام 
 روانیت خود را حفظ کنتد. پ  یکلّ لو شک یتا هماهنگ دکن یسر هم م یایاللات یحت یگاه
از خُترد شتدن    یریجلتوگ  یکار را بترا  نیچپ ا ی کره میکه ن ندیممکن است بگو دیفرو
ابعتاد   انیت م یهناهمتاهنگ  «یشتناخت  یناهماهنگ»شناسان  کاهش آنچه روان یبرا ای، «خود»

و انکار  یباف استگاه افسانهخ ها یگسستگ نی. ادهد یانجام م نامند یم«( خود» یمختلف درون
لمدتا  در  یدیمنشر دفاع فرو گر،یاست. به زبان د یپزشک و توهم است که از مباحث روان

امتر   نیتکاملِ ا د،یفرو ی بسته چشم روانیدر نگاه من، بر خالف پ یچپ است. ول ی کره مین
 ت یت و هو یوستتگ یرفتار و ا لمال حس پ تیتثب یبلکه برا ست،ین« محافظت از خود» یبرا
  ماست. یدر زندگ ییروا

 م،یچپ را به حال خودش بگذار ی کره میوجود داشته باشد. اگر ن یتیمحدود دیبا یول
از  یکتردن برخت   تیت اهم . کتم ستازد  یانسان متوهم و مجنون از ما مت  کی ادیبه احتمال ز

 یبترا  موقتا  تواند یم یرواقعیغ «یِنیب خوش»مسئله است هچون  کیخودمان  یها برا ضعف
 میقدر پولدار هست باور که آن نیدادن خود با ا بی( و فراشدجلو مؤار ب یرفتن به سو شیپ

استت؛   گرید یا ( مسئلهستیدستمان فلج ن که نیا ایهو  میبخر یفرار نیماش کی میکه بتوان
 ی کتره  میدر ن «طانیمدافع ش لیوک» کی رفتنیپذ نیندارد. بنابرا قتیحق کدام چیه که نیبا ا
 یمنطقت  میهو دگرمحور( داشته باشت  نانهیب و واقع یرف یب ینگاه« ما»ت که اجازه دهد راس
 .[1] است
را دارد کته   یا لمتده  یهتا  اختتالف  صیتشتخ  ییمغز راست اغلب توانا ی سامانه نیا
 نیچن دیکه نبا یدر صورت کند، یسرکو  م ای ردیگ یم دهیچپِ خودمحورمان ناد ی کره مین

 یچپ مجبور به بتازنگر  ی کره مین و میشو یموارد آگاه م نینسبت به اانجام دهد. ما  یکار
  .شود یم تشیروا
دو  نیبت  یواک ش ک ش یریاز درگ تواند یانسان م یاز ابعاد روان یاریبرداشت که بس نیا
بته   یا یلبانته  از حد و راحت شیب یساز ساده دیشا زدیمغز برخ یها کره میل نمکمّ ی هیناح

 نظر برسد.  
 یبترا  «یستاز  وستوا  دوگانته  »مغز به  لیتما ی جهیخود نت هیفرض نیا دیقع شادر وا
کند هشب  یبند مت اد دسته یها را به قطب زیدارد همه چ یاست که سع انجه یساز ساده

برداشت کامال   نیا یستمیس یِاز لحاا مهندس ی(؛ ولرهینر و ماده و غ انگ،یو  نییو روز، 
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متانع نوستانات   بالتث تثبیتت سیستتم و    ت و فرمان که نظار یکارها و است. ساز یمنطق
دهم که تفتاوت   حیتوض خواهم یاکنون م قالده است، نه استثناء. یشناس  ستیدر ز شود یم
 یانکتار نتاتوان   یا «یماریدر ادراک ب یناتوان»در اختالل  یریچه ترا کره میکار دو ن ی وهیش
از دو  کیت بته هتر    بیآست  میدید تر شییور که پ دارد. همان (مورد فلج است نیکه در اه
یترف   کیت کامل  یاز کار افتادگ یعنی 9هیسو کیمنتج به فلج  یمغز ی بر اار سکته کره مین

و  افتتد  یچپ رخ دهد، سمت راستت بتدن از کتارم    ی کره می. اگر سکته در نشود یبدن م
ه و کترد  یختود ابتراز نتاراحت    یاز کتار افتتادگ   یبترا  ماریب رود ییور که انتظار م همان

که سکته در سمت راستت مغزشتان رخ داده    یدرخواست مداوا دارد. رفتارِ اکثر اشخاص
 نیت هستند که نستبت بته ا   مارانیب نیاز ا یتعداد اندک یشکل است؛ ول نیهماست هم به 

 .  مانند یم یباق التنا یب هیق 
نکتر  بازانته م  و لتج  دهنتد  یجلوه مت  تیاهم را کم شان یافراد وسعت از کار افتادگ نیا
معمتوال    یانکتار  نی! چنشوند یشان م اندامِ از کار افتاده تیمالک یحت ایدر حرکت  یناتوان
 یشتان یپ-یا انته یآه ی هیدر ناح «طانیمدافع ش لیوک»است که به  یا جداگانه بیآس ی جهینت

را  ی«باز ی حلقه»چپ امکان ورود به  ی کره میوارد شده است و به ن شانراست ی کره میدر ن
  .رساند یم یرمعقولیانکارها را به حد غ زانیکه م داده
از  یبیلج یلیکه نوع خ کردم یم نهیبه نام نورا را معا یباهوش ی ساله شصت ماریب را یاخ

 . نشانگان را داشت نیا
  «نورا؟ یامروز چطور»: دمیپرس
  «است.وحشتناک  مارستانیب یخوبم دکتر، فقط غذا»
                                         «؟یراه برو یتوان ی. مازمندیبهت ب ینگاه کیخو ، بگذار »
  قدم هم برنداشته بود( کیگذشته  ی هفته یهدر اصل ی «بله»
  «هایت استفاده کنی؟ توانی از دست نورا، می»
  «بله.»
  «هر دو دست؟»
 ی گذشته حتی نتوانسته بود یک چنگال را دستش بگیرد.(  هنورا در هفته «بله.»
  «؟یدست چپت را حرکت بده یتوان یم»
  «.البته»
  «.من ینیدست چپت را بزن به ب»

 .  دمان ینورا بدون حرکت م یها دست

                                                           
1 hemiplegia  
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 « ؟یزن یدست م ام ینیبه ب یدار»
 « ه.بل»
 « ؟کنند یرا لمس م ام ینیکه ب ینیرا بب تیها دست یتوان یم»
  «.کنم یرا لمس م تان ینیکم دارم ب بله. اآلن کم»

: دمینورا را گرفتم، به سمت صورتش باال بردم و پرست  حرکت یبعد دست ب قهیدق چند
  «نورا؟ ست،یدست ک نیا»

  «دکتر.دست مادرم است،  نیا»
  «؟مادرت کجاست»
 زیت م ریت ز»شد و با چشم دور اتاق به دنبال مادرش گشتت.   جینورا به نظر گ جا نیا در
  «.شده میقا

  «؟یتکان دهدست چپت را  یتوان یم ینورا گفت»
  «.بله»
  «.لمس کن خودت را با دست چپ ینینشانم بده. ب»

بترد، آن   حسش یدست چپ ب یدست راستش را به سو یترمل نیتر نورا بدون کوچک
 استفاده کرد.  اش ینیلمس ب یاز آن برا یرا گرفت و مانند ابزار

دستت چتپش    یگاگر نورا منکرِ از کار افتاد یاست که حت نیرفتار ا نیجالب ا یمعنا
نداشتت   یلت یصتورت دل  نیت ا ریچون در غ بود، یاز آن مطلع م یتا حد دیحتما  با شد، یم
 گرفتن آن استفاده کند.  یاز دست راستش برا درنگ یب

 اش ینت یلمتس ب  یبترا  یبه لنوان ابزار« مادرش»چرا از دست چپ  که نیا گریسؤال د
  وجود دارد. اواستفاده کرد؟ انگار چند نورا درون 

 مارانیگونه ب نیاست. ا یماریدر ادراک ب یاز اختالل ناتوان یدیشد    ی مورد نورا نمونه
نشان دادن آن  تیاهم در کم یسع ،یانکارِ کامل از کار افتادگ ای یباف افسانه یلموما  به جا

  «!شود یدکتر. روز به روز بهتر م ستین یمشکل» گویند مثال  می دارند.
ام کته چقتدر    زده شده و شگفت ام دهیرا د مارانیب نیا زا یاریبس یمتماد یها سال یی
 یپوشتاندن ت تادها   یما بترا  ی که همه یا روزمره هاتیبا نوع انکارها و توج شانیها گفته

 مشابهت دارد.  میریمان با آن درگ روزمره یموجود در زندگ
 «یر دفتال کتا  و ساز»مسئله به لنوان  نیاز ا دیهو خصوصا  دخترش آنا( فرو گموندیز
 یمعنت  دانتم  یدارد کته نمت  « محافظت از ختود » یکه اشاره به لملکرد آن برا کنند یم ادی
 . ستیچ قشیدق
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و سترکو    یلقالنت  هیت توج ،یفرافکنت  واکنش وارونه، ،یباف افسانه ،یتراش لیانکار، دل
 ی بتا مستئله   یحتدود  تافقط  بیلج یها دهیپد نیهستند. ا یدیدفاع فرو نیاز ا ییها مثال
 -اصترار داشتت   دفرویت  کته  یتور  همتان  - یخاص آن( ارتباط دارد ول یهبه معنا یاهآگ

 تواند یشان م خودآگاه و ناخودآگاه است و لذا مطالعه انیم ایفعل و انفعال پو ی دهنده نشان
انسان روشن سازد. لتذا   تیابعاد ماه ریاو س یآگاه ی فهممان را درباره میرمستقیبه یور غ

 :میکن یفهرست م جا نیها را در ا آن
  «.ستنی فلج دستم» – انکار کامل -9
ی ما برای نسبت دادن امری ناخوشایند به للل خارجی:  گرایش همه – دلیل تراشی -5

بگتوییم   «کتافی در  نخوانتده بتودم      ی  به اندازه»که بگوییم  مثال  ممکن است به جای این
استتاد  »بگتوییم   «گرد زرنگی نیستمشا»که بگوییم  یا به جای این «امتحان خیلی سخت بود»

                      شود.  این گرایش در بیماران تشدید می «.آزار است مردم
یور که متن   چرا دست چپت را آن»پرسم:  به لنوان مثال وقتی از بیمارم، آقای دابز، می

                                                                                                                                دهد:  های متفاوتی می پاسخ «حرکت ندادی؟ گفتم
                                         «گیرم. از کسی دستور نمی ،من خودم نظامی هستم دکتر»
                                                               «ام. هاند. دیگر خسته شد ای پزشکی تمام روز روی من آزمایش انجام دادهوهدانشج»
   «توانم تکانش دهم. کند که نمی قدر درد می دستم آرتروز شدیدی دارد. آن»
 نیت ا .«خود» رِیمحافظت از تصو یبه سرِ هم کردن داستان برا شگرای – یباف افسانه -4

حرکت دستم  توانم یدکتر م» .ما را ندارد بیرقصد ف ماریو ب شود یکار ناخودآگاه انجام م
  «.فاصله دارد ام ینی. دو سه سانت با بنمیرا بب
کته بته صتورت ناخودآگتاه      یزیچ ی بر وارونه دیبه ترک شگرای – واکنش وارونه -3
از  شیبه التتراض بت   شیبه قول هملت، گرا ،ایصحت دارد  میکن یخودمان فکر م ی درباره

خود  یجنس لیکه تما یانیگرا جنس هم یجنس از سو زدواج دو همبا ا دیحد. مخالفت شد
 . رفتار است نیاز ا یمثال کنند، ینم آشکاررا 

ی مغتزی بته میتز     آید در یک درمانگاه مربوط بته ستکته   آورم: یادم می مثالی دیگر می
توانی ایتن   می»سنگینی اشاره کردم و از بیماری که دست چپش از کار افتاده بود پرسیدم: 

                                         «میز را با دست راستت بلند کنی؟
 « بله»
  «توانی بلندش کنی؟ تا چه ارتفالی می»
  «حدود دو سه سانت.»
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 « توانی بلندش کنی؟ با دست چپت هم می»
 « بله، تا حدود پنج سانت»

ی قتدرت   دربتاره دانسته که فلج است، اگر نه دلیتل اغتراق    در او می« کسی»مشخصا  
  توانست باشد؟ دستش چه می

دست ]فلج[ متعلب »ه شخصی دیگر. در درمانگاه: دها بنسبت دادن کمبو – فرافکنی -5
                                                                                                                           «او نژادپرست است.»در زندگی روزمره:  .«به مادرم است

 ای لقالنتی و در  میز بته مستئله  دآتبدیل امری احساسی ولی تهدی – توجیه لقالنی -3
ی احساسی. بسیاری از اشخاصی که همسر یتا   نتیجه انحراف توجه از آن و ت عیف ضربه

 تواننتد بتا امکتان از دستت     ها دچار بیماری اللالجی است و نمی ی آن ل وی از خانواده
کنند. این  رفتنش کنار بیایند، شروع به برخورد با بیماری به لنوان چالشی کامال  لقالنی می

 .  توان ترکیبی از انکار و توجیه لقالنی دانست، مهم نیست چه نامی روی آن بگذاریم را می
گرایش به جلوگیری از بازیابی خایرات دردناک که اگر به سطح بیاینتد   – سرکو . 7
شناستی لامیانته راه پیتدا کترده      ردناک خواهد بود. اگرچه این واژه به رواند« خود»برای 

ها نسبت به وجود لامل سرکو  شک داشتتند. متن بیشتتر     است، اما محققانِ حافظه مدت
هتای متعتددی از آن را در بیمتارانم     ای واقعی است، چون نمونه کنم که این پدیده فکر می
                                                                                                                                                                                                                              است. « اابات وجود»ها،  اند ام که این خود، به قول ریاضی دیده
هستند، بعد از چند  یماریدر ادراک ب یکه دچار اختاللِ ناتوان یمارانیاکثر ب مثال یبرا

 یهتا  پس از پرستش  یحت ،ینُه روز متوال مارانمیب نیاز ا یکی. شوند یروز انکار، درمان م
حتالتش   نیت روز دهتم ا  یولت  «ندارد یمشکل»اش  مکرر، اصرار داشت دست  از کار افتاده

  .افتیکامال  بهبود 
   «دست چپم از کار افتاده.»اش سؤال کردم، بالفاصله پاسخ داد:  ی بیماری او درباره وقتی از

  «چه مدت است که از کار افتاده؟»با تعجب پرسیدم: 
   «اید. در یول همین چند روز گذشته که من را معاینه کرده»جوا  داد: 

  «ی دستتان پرسیدم چه گفتید؟ دیروز که درباره»
  «م از کار افتاده.خو  معلوم است، گفت»

  کرد. می «سرکو »مشخص بود که انکارهایش را 
کتتا    نیاست که در ا یاز موضول یروشن ی نمونه یماریدر ادراک ب یاختالل ناتوان

شده  لیتشک یمتعدد یها هیو از ال ستین یواحد زیچ« باور» که نیداشتم، ا دیآن ترک یرو
 ریت بته غ  یزیچ «یقیخود حق»که از  ییا جاها را برداشت ت آن کیبه  کی توان یاست که م
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گفتته استت،    9د ن تت  لیت معتروف دان  لسوفییور که ف . هماناندنم یانتزاع پوچ باق کیاز 
در  شیاست که بُردارهتا  یا دهیچیشئ پ« مرکز اقل»به  هیشب شتریب یاز لحاا مفهوم« خود»
  .رسند یبه هم م یواحد فرض ی نقطه کی

 ینشت یبلکته ب  ست،ین یلاد رینشانگان غ کیفقط  یماریک بدر ادرا یلذا اختالل ناتوان
بته نظترم    نمیب یاختالل م نیبا ا ی راماریبار ب . هردهد یذهن انسان به ما م ی درباره دیجد
 نیت از ا دیت اگر فرو کنم یاش فکر م . همهکنم یمشاهده م نیب انسان را با ذره عتییب رسد یم

 زی. مثال  ممکن بود بپرسد چه چبرد یآن لذت م یواختالل با خبر بود، چقدر از مطالعه بر ر
 هیت متوارد از توج  یاستفاده کند؟ چترا در برخت   یخاص یفرد از روش دفال شود یبالث م
ختاص   یهتا  تیت صرفا  به موقع ایاز انکار؟ آ گرید یدر برخ یول شود، یاستفاده م یلقالن
 یولت  کند یاستفاده م یلقالن هیاز توج شهیهم یکیچرا  مار؟یب تیبه شخص ایدارد  یبستگ
  از انکار؟ یگرید

در  توانتد  یم د،یفرو یشناس روان یِتکامل حیلالوه بر توض دهم، یکه من ارائه م ییالگو
کتار   ی وهیشت  نیبت  ی( هم به کتار رود. شتباهت  یافسردگ-ییدایهش 5یاختالل دوقطب ریتفس
 طانِیمتدافع شت   لیت چپ و وک ی کره میتوهم در ن ایجنون  یعنیچپ و راست ه یها کره مین

وجود دارد. در  یدوقطب یماریو تناو  خلب و خو در ب رییتغ و( استر ی کره مینگران در ن
باشتد؟   کره میدو ن نیتناو  ب ی جهیدر خلب و خو نت رییتغ نیممکن است ا ایصورت آ نیا

 یانتد، حتت   نشان داده گرویو جک پِت 4اری. نامبی. سییور که استادان سابب من دکتر ک همان
 یشتناخت  ی وهیو شت  کتره  میدو ن نیب «یچرخش» خود هم ممکن است خودبه یدر افراد لاد

دو  یمتار یب» ایت  «یکژکتارکرد »حالتت آن را   نیدتریکاوان شتد  که روان فتدیها اتفاق ب آن
را تحمتل   یکه حاضرند حمتالت افستردگ   شناسم یرا م یمارانیالبته من ب نامند؛ یم «یقطب

  داشته باشند. همچنانبا خدا را  وندیمدت پ کوتاه یرخوشکنند تا همثال ( بتوانند س
 

 خروج از بدن: دکتر بدنم جا مانده است ی تجربه
گترفتن   دهتد  یراست انجتام مت   ی کره میکه ن ییاز کارها یکی م،یدید تر شییور که پ همان
هتم   رونیت خود از ب ی کار به مشاهده نیاست. ا تمانیاز خود و وضع یمستقل و کل یلکس
در تصتورمان   میتتوان  یم م،یهست یدر حال سخنران ی. به لنوان مثال وقتشود یداده م میتعم

  .مینیصحنه بب یمخایب، در حال حرکت رو دیخود را، از د

                                                           
1 Daniel Dennett 

2 bipolar disorder  

3 K. C. Nambiar 
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 جا نی. در امیده حیتوض بیترت نیبه ا میخروج از بدن را هم بتوان ی ممکن است تجربه
 یهتا  نتورون  تیت معمتوال  فعال  کته  میریرا در نظر بگ یمهار یاست قطع مدارها یهم کاف

با استتفاده   یهوشیب ایراست  یشانیپ-یا انهیآه یبه نواح بیرا تحت نظر دارند. آس یا نهییآ
 . برد یم نیمهار را از ب نیبگذارد( ا ریهمان مدارها ترا یرو تواند یهکه م نیاز کتام
 یکته حتت   ییتتا جتا   م،یشو یاز بدنمان خارج م میدار میکن یکم حس م کم جه،ینت در

انگتار شتخص    کته  یبه یتور  م،ینیب یم «ینیبه یور ل»و درد را  میکن یاحسا  درد هم نم
 یو باال میا که واقعا  از بدن خود خارج شده میکن یحس م ی. گاهکشد یدارد درد م یگرید

 یمتدارها  نیا اد یز تیکه حساس دی. توجه داشته باشمینیب یخود را م رونیو از ب میآن معلق
حتس ختروج از بتدن هنگتام      یبرا یحیتوض تواند یدر مغز، م ژنیکمبود اکس به« تجسم»

  به مرگ باشد. کینزد ی تجربه
داشتت. او در   کیبه نام پاتر یماریاست که ب یاز حس خروج از بدن، لالئم تر بیلج

داشتت.   اش یشتان یپ-یا انته یآه ی هیت در ناح میبدخ یا بود و غده انهیمهند  را وتای التیا
کمتتر   اش یخو  بود چون نگرانت  نیغده در سمت راست مغز قرار داشت و اخوشبختانه 

 شتتر یگفته بودند دو سال ب کیبود که غده در سمت چپ قرار داشته باشد. به پاتر یاز وقت
ندهتد.   هیق ت  نیت به ا یتیکرد اهم یاو سع ی. ولاورندیاگر غده را درب یحت ،دمان یزنده نم

هر کتس   ایاز آن بود که خودش  تر بیلج اریبس ختیانگ یرا بر م اش یکه کنجکاو یزیچ
  بتواند تصور کند. یگرید

کامال  محستو ، بته ستمت چتپ      یول ،یو نامرئ «یالیخ یدوقلو کی»او متوجه شد 
هتا   خروج از بدن متفاوت بود، چون در آن جیتجار  را ریاز سا نیاست. ا دهیبدنش چسب

 یکارها ی همه کیپاتر یدوقلو یول کند، یماز باال به بدن خود نگاه  کرد یاحسا  م ماریب
 خ،یت زور یدانشتگاه  مارستتان ی، از ب9بروگتر  تتر ی. پکرد یم دیزمان تقل او را به صورت هم
 انجام داده است.  کیمشابه پاتر یمارانیب یبر رو یا مطالعات گسترده

« خود»ابعاد مختلف ذهن، مانند  انیتطابب م یکه حت کنند یم یادآوریبه ما  مارانیب نیا
قترار   ریتحت ترا یمغز یها یماریممکن است در ب -هستند یکه کامال  ذهن-بدن  ریو تصو

( وجتود دارد کته در   وستته یپ یکارهتا  و از ساز یا مجموله ایه یکار و . حتما  سازردیگ
 کیت کتار در پاتر  و ساز نیصورت، ا نیا ری. در غکند یتطابب را حفظ م نیا یعیحالت یب

 زچتون او ا  د؛ید ینم بیآس اش، یابعاد ذهن ریا سالم نگه داشتن ساو ب ینشیبه صورت گز
  .[90] اخالق بود درون نگر، باهوش و خوش ،یعییب یلحاا احساس

                                                           
1 Peter Brugger  
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 دهلیتزی  ی کار سامانه نی. اشستشو دادم خیآ   را با گوش چپش ،یکنجکاو یاز رو
 یا انهیآه یمغز ی سکته لیکه به دل یماری. مثال  در بکند یبدن را متزلزل م ریرا فعال و تصو

بته یتور موقتت     توانتد  یکار مت  نیشده است، ا یماریدر ادراک ب یمبتال به اختالل ناتوان
 کیت پاتر یکار را رو نیکه ا یبدن را بازگرداند. هنگام یاز کار افتادگ ی درباره یاریشوه

و  کنتد  یتر شده و حرکت مت  او کوچک یدوقلو   که حجم  دیانجام دادم، در کمال تعجب د
 !  میدان یمغز م ی چقدر کم درباره دینیب ی. مدهد یم رییبدن خود را تغ تیوضع

بته صتورت    یولت  شتود،  یمت  یشناست  خروج از بدن اغلب مربوط به لصتب  ی تجربه
و توستط   مییگتو  یمت  یکته بته آن حتاالت گسستتگ     زدیت آم یدرمت  ینامحسو  با حاالت

کته   یکه در آن فرد رود یکار مبه  یاصطالح در موارد نی. اشود یم یشناسان بررس روان
جتدا   دهتد  یافتاده است خود را از آنچه در بتدنش رخ مت   شیبرا یوحشتناک اریاتفاق بس

 نتد یتتا بگو  کنند یاستفاده م یحالت  گسستگ نیا صیمدافع اغلب از تشخ ی. هوکالندیب یم
باشتد  داشته  یشخصا  دخالت که نیحالت بوده و بدون ا نیدر ا تیانجام جنا نیمتهم در ح

 ( است. دهید یبدن خود را در حال ارتکا  به قتل م
 یدر حالتت گسستتگ   ها صتحبت شتد   آن ی که قبال  درباره ینورون یساختارها یبرخ
در آن نقش  زین ،نیشیپ یو قشر کمربند 9پوتاالمو یه گر،یدو ساختار د یهستند ول لیدخ
  .[99] دارند

 پوتتاالمو  یاز ه انیت دو جر م،یریگ یقرار م یدر معرض خطر یوقت ،یعیدر حالت یب
 ایت مثل تر   ،یاحساس یگریمقابله، و د ایمثل فرار  ،یرفتار یخروج کی: شود یخارج م

فشتار   ب،یخود به خود که منجر به تعر یختگیسوم، برانگ یخروج ی خشونت هقبال  درباره
عتال  زمان ف هم زین نیشیپ یصحبت کردم(. قشر کمربند شود، یتپش قلب م شیخون و افزا

از  شیاز خطتر، بت   فترار  ی تازه یها و فرصت دیجد یخطرها یبرا دهد یاست و اجازه م
 . میبمان یباق ختهیمراقب و برانگ شیپ

باشند.  ریچقدر درگ سیستمریسه ز نیاز ا کیکه هر  کند یخطر مشخص م تیاهم یول
 یکتار  چیو هت  میاابتت بمتان   میبهتر است در هرجا که هست یمفرط، گاه یدیدر برابرِ تهد
را ختاموش   اش یو احساس یررفتا یکه هر دو خروج« 5غیصار شینما»مثل  م،یانجام نده

است که  کیکه چنان به او نزد ردیگ یقرار م یا درنده وانیدر برابر ح یوقت غی. صارکند یم
 .شود یم حرکت یوجود ندارد، کامال  ب شیامکان فرار برا

                                                           
1 hypothalamus  

2 playing possum 



 327  \فصل نهم: میمونی که روح دارد: درون نگری چگونه تکامل یافت    

 

در حتال   ی شکار یعمته  یرا برا یکارچش زیفقط غرا تواند یدر اصل هر حرکت او م 
 ریت شدت درگ زمان به نیدر کل ا غیصار نیشیپ یقشر کمربند همه، نیکند. باا کیفرار تحر

در  یعیراه فرار ستر  اینخورد  بیفر یکه شکارچ یدر صورت اطیتا حس احت ماند یم یباق
 ی کارکرد افزوده ای «غیواکنش صار» نیاز ا ییایبقا بماند. یمحفوا باق رد،یدستر  قرار گ

مفترط مشتاهده کترد. متا      یِاضطرار طیانسان در شرا یدر حاالت گسستگ توان یآن را م
وحشتت   ایت جدا از درد  نا یو خود را ل میکن یآشکار خود را متوقف م جاناتیرفتارها و ه

 کیمن مثل »: شود ینما م تناقض یوارد حالت یهنگام تجاوز، زن قربان ،ی. مثال  گاهمینیب یم
نته   یولت  کتردم  یجدا از خودم، شاهد تجاوز به خودم بودم؛ درد را حس مت  ،یرونیظر بنا

اتفتاق   نیهتم همت   نگستونیویل دیوید یاحتماال  برا .«داشتم یو نه وحشت دمیکش یلذا  م
حتس   یردو از جا کند، نه د دیبه او حمله کرد و دستش را جو یریش یافتاده بود که وقت
  .یکرد و نه ترس

 یِحتاالت گسستتگ   توانتد  یمت  زیت هتا ن  آن انیت مدارها و تعامل م نیشدن انسبت فعال 
. نام شود یکاسته م جاناتیاز ه یول شود، یکند که در آن رفتار متوقف نم جادیا یتر میمال

در مقابل  دهد ییرف به او اجازه م نِی: الصا  پوالدمای هگذاشت« باند مزیواکنش ج»آن را 
آرام بمانتد   کند، یشرور حواسش را پرت م یها د با آدمبرخور و بیتعق نیکه ح یجاناتیه
 .  داشته باشد( یجنس ی لشب، رابطه« ی نهیهز»بدون پرداختن  یبا زن ایه

 
 جایگیری اجتماعی

 طیمحت  نیت کته ا  ی. هنگتام یمکن یم فیتعر مان یاجتمال طیرا با توجه به مح مان«خود»ما 
« ختود » -بتالعکس  ایت  شتوند  یم بهیکه اشخاص آشنا ناگهان غر یمثل زمان-نامفهوم شود 

  احسا  خطر کند. یحت ایمفرط شود  یشانیممکن است دچار پر
 

 دکتر، این مادر من نیست: نشانگان اختالل تعیین هویت
کته   یا صتحنه  ستازد،  یمت  متان  یاز جهتان اجتمتال   یواحد یمنسجم درون ریمغز ما تصو

 د،یآ یساده م یست. به نظر حرفاز جمله من و شما آن را اشغال کرده ا یمختلف یها«خود»
در مغتز   یمشخص یکارها و که ساز میفهم یشود، تازه م یدچار نابسامان« خود» یوقت یول

  .کند یم تیرا ملبس به بدن و هو« خود»وجود دارد که 
ارائته   4و  5 یینتا یب یرهایگرا  بر اسا  مس نشانگان کاپ یبرا یحیتوض 5 فصلدر 

 4 ری(. اگتر مست  1.5و  1.9 ریهتصاو شوند یدور م شکل یویدادم و گفتم که از شکنج مخر
 5 ری( مختتل شتود و مست   شتود  یمت  جاناتیه کیکه بالث تحر ،«یخو  که چ» انیهجر
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ختایرات و   تواند یم ماری( سالم بماند، بسازد یم ریپذرا امکان  ییکه شناسا «چه» انیهجر
ها را  آن که نیو خالصه ا اوردیب ادیاشخاص به  نیتر کیو نزد نیزتریلز ی را درباره بیحقا

را کته   یکه آن حس گترم مبهمت   جاست نیو دردناک ماجرا ا زیانگ بخش غم یبشناسد؛ ول
از آن استت کته بتتوان آن را     تتر  کننتده  جیگ ایتر  لدم تطابب دردناک نی. اردیگ ینم «دیبا»
که کتامال    دنیب یم یباز و یرف مقابلش را فرد حقه شود یدچار توهم م ماریو لذا ب رفتیپذ
آن »مانند  یتوهمش ممکن است از اصطالحات ریمس ی به فرد مورد نظر است. در ادامه هیشب
متادرش وجتود دارد.    هیموجود  شب نیکند که چند دیترک یحت ایاستفاده کند، « مادرم یکی

گرا  معکتو    داستان کاپ میحال فرض کن .ندیگو یم 9یساز دوگانه ای ریامر، تکث نیبه ا
 ییشناستا  تیقابل ماریحالت ب نیمختل شود. در ا 5 ریسالم بماند و مس 4 ریمس یعنیشود، 

 5یافراد، کتورچهرگ  ی افهیق ییدر شناسا یناتوان ت یوضع نی. به ادهد یچهره را از دست م
شتکنج   متک اشتخاص بته ک   ی کتامال  ناخودآگتاه چهتره    صیتشتخ  حال نی. بااندیگو یم

 «یخو  که چ»سالمِ  انیبه بادامه از جر امیبه ارسال پ تواند یسالم او، که م شکلِ یمخروی
همچنتان نستبت بته     متار یب لیت دل نی. بته همت  ردیگ ی( ادامه دهد، همچنان انجام م4 ریهمس
 یادیت ز GSRمادرش واکنش  دنیمثال  با د- دهد ینشان م یآشنا واکنش احساس یها چهره

و -. مغتز  ستیقرار دارد ک شیروکه روب آن داند ینم که نیبا وجود ا -دهد یماز خود نشان 
 ویت است هآنتون خبر یکه ذهن او آگاهانه از آن ب «دانند یم» یزیچ یبیبه یور لج -پوستش
 تتوان  یمت  نیرا نشتان داده استت(. بنتابرا    نیت ا ریت نظ یب یشاتیمجموله آزما یی ویداماس

 ،یارمت یهم از نظر ساختار و هم از لحاا لالئتم ب  ،را یگرا  و کورچهرگ اختالالت کاپ
  .[95] دانست گریکدی ی نهیقر

 ی هآنچته دربتاره   تیهو انیتفاوت قائل شدن م م،یدار یسالم یاکثر ما که مغزها یبرا
فترد( نتامعقول بته نظتر      کینسبت به  یاحساس یها هواکنش یی( و آشنامیدان یفرد م کی
 را بشناسد و نشناسد؟  یزمان کس . چطور ممکن است انسان همرسد یم

منتظتره، ماننتد    ریت کتامال  غ  یمکتان فترد آشتنا در    کیکه با  دیآور ادیبه را  یتیموقع
کته آن   دیآ ینم ادتانی دیکن یو هرچه فکر م دیکن یبرخورد م گر،ید یدر کشور یفرودگاه
 . دیدان یاو را نم تیهو یکه یرف آشناست، ول دیدان یم طیشرا نی. در استیشخص ک
 متر ا نیدر ا یمتفاوت یکارها و ساز کند یم اابت افتد یاتفاق م یزیتما نیکه چن نیهم
را  «ینشتانگان »از  ییحالت انتدک و گتذرا   یا«یفرودگاه» یها زمان نیو در چن اند لیدخ

 تتان یبرا یشتناخت  رت یمغتا  نیت ا کته  نیت ا لیگرا  است. دل که لکس کاپ دیکن یتجربه م
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زمان مغزتان را  و هم دیشو یمختصر م یکه وارد گپ یهبه جز زمان کوتاه ستین ندیناخوشا
نظتر از   فرد  آشنا، صرف نیزودگذر است. اگر ا انیجر نیاست که ا نی( ادیانداز یبه کار م

 یبتاق  بته یغر تتان یهمچنان برا د،یکن یکه با او صحبت م یو زمان دینیب یکه او را م یطیمح
و ممکن است نسبت به او دچتار   شود یآدم نحس م کیبه  لیکم در نظرتان تبد بماند، کم

   .دیشو ایپارانو ایو  یزاریب
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
به آن  یروان یماریب یها نشانه حیتوض یکه برا ینواح ریو سا یینایب یرهایمس ییرح نمودار. 9-1 ریتصو

 یها احتماال  مملو از نورون( SMی هکنار-ییشکنج باال( STSی هفوقان یگاه جیگ کنج: ششود یاستناد م
. دانند یم یکالبدشناخت یرهایرا مس«( چه؟ه» 5و شماره «( چطوره» 9ه شمار یرهایهستند. مس یا نهییآ

( در اصل بر اسا  مالحظات 4 ریهمس «یخو  که چ»( و 5 ریهمس« چه» رِیبه دو مس« چه» ریانشعا  مس
بدن و  ریدر ساخت تصو( SPLی هفوقان ی انهیصورت گرفته است. لو  آه یشناس  و للم لصب یلملکرد
و  ها مونیبدن ارتباط دارد و در م ریهم با تصو( IPLه نیریز ی انهیاست. لو  آه لیدخ یدارید یف ا

فقط  (SMهی کنار-ییبا دست است. شکنج باال اءیبزرگ مسئول گرفتن و نگه داشتن اش یها مونیهاحتماال ( م
هرانه و ما یها منشعب شد و در حرکت IPLها، از  شکنج، با رشد و تحول انسان نیمنحصر به انسان است. ا

انشعا  و  نیدر تکامل منجر به ا نشیگز یکه برا ی. فشارافتیتخصص  رمثل استفاده از ابزا ماهرانه مهین
 نیساخت ابزار، استفاده از اسلحه، پرتا  اجسام و همچن یها برا به استفاده از دست ازیتخصص شد ن
 IPLبه انسان است که از  احتماال  منحصر زین (AGه گریدست و انگشتان بود. شکنجِ د فیحرکت ظر

 یها اندازه بیمثل باال رفتن از درخت و تطب یحس انیم یانتزال یها ییمنشعب شده و در آغاز مربوط به توانا
مثل -از انتزاع در انسان  یتر دهیچیاشکال پ یو مفاصل بود و بعدا  برا یها با بازخورد ل الن و جهت یدارید
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با زبان همعنا( سر و کار  (Wه کهیورن ی هیکرد. ناح دایپ یکاربر رییتغ -خواندن، نوشتن، واژگان و حسا 
که  ر،یدر تصو Aبادامه ه ی نشان داده نشده است(. گره ریدر ارتباط است هدر تصو زین نسوالیبا ا STSدارد. 

در تاالمو  ایاللات  (LGNی هجانب ییزانو ی هست( با احساسات مرتبط است. هسته زیشامل بادامه ن
ی فوقان ی. برجستگکند ی( مخابره مندیگو یهم م هیاول یینایا قشر بی V1هکه به آن  97 ی هیرا به ناح هیشبک
بالشتک که در شکل  ی هسته بیهاز یر یمیقد ریو پردازش کرده و از مس افتیرا در هیشبک یها امیپ( SCه

 نقش دارد. اءیچهره و اش ییدر شناسا زین( Fی ه. شکنج مخرویکند یارسال م SPLنشان داده نشده است( به 

  
 .دهد که تفاوت میان احساسات و معنا را نشان می 9-1 شده از تصویر ی کوتاه نسخه. 5-1 تصویر

 
 کجاست دکتر؟ دیوید یکی: آن یریخود تکث

شتامل   تواند یشد، م دهیگرا  د که در نشانگان کاپ یا یساز که دوگانه جاست نیجالب ا
 یا نهییآ یها نورون یبازگشت تیفعال م،ییور که قبال  اشاره کرد هم بشود. همان ماریب «خود»
  .[94] کند ییبازنما زیبلکه ذهن خود شخص را ن گران،ینه تنها ذهن د تواند یم

لکتس   د،یویبه نام د مارانمان،یاز ب یکی یوقت شد بالثکار است که  و ساز نیا یِآشفتگ
آن »در مکالمتاتش بته    گتر یر مواقع دد «است. گرید د یوید کی نیا»گفت:  دیخودش را د

برگتردد،   دیت وید یکیدکتر، اگر آن »: دیپرس یم یبا تلخ یو حت کرد یاشاره م «دیوید یکی
 «کنند؟ یمرا یرد م ام یواقع نیوالد
کته   ینته تتا حتد    یولت  م،یکنت  یمت  ینقش بتاز  یگاه از مان هر همه مادرست است که  

 ی( را واقع«ستمیاون آدم سابب ن گهیمن د» ایو  «روح در دو جسم کی»همثل  ییها استعاره
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 ریاو در سا ت،یاز واقع دیوید اوارِیاشتباه و رؤ ریباشد که با وجود تعب ادتانی. باز هم میبدان
  است. یجوانب کامال  لاد

شتخص   ی انگلستان هم برای اشاره بته ختود از ضتمیر ستوم     باید اضافه کنم که ملکه
 ند که این یک اختالل است. ک قبول نمیکند، اما  استفاده می

 
 هستند یندیخاله س هی: دکتر همه شبینشانگان فرِگول

استت   ییشخصِ الگتو  هیافراد به نظرش شب ی همه کند یادلا م ماریب 9یدر نشانگان فرگول
 دیهستند. شا اش یندیخاله س هیهمه شب گفت یکه م دمیرا د یمثال مرد ی. براشناسد یکه م
به بادامته( بتا    5شماره  ریارتبایات مس زیهو ن 4شماره  یاحساس ریباشد که مس نیا لشیدل
باشتد کته    ییهتا  امیرگبار مکرر پ لیاتفاق ممکن است به دل نی. اباشدشده  تیتقو یماریب

بته آن   یکته گتاه   افتتد،  یکه در صترع مت   یمانند اتفاق سازند، یرا فعال م 4 ریتصادفا  مس
آشنا هستتند   یبیاست که همه به یور لج نیآن ا ی جهی. نتندیگو یهم م «زنه ی آتش پدیده»

مشخص  چسبد یم یشخص خاص یبه الگو ماریچرا ب که نیا لی. دلستیناآشنا ن کس چیو ه
شتخص  استت. ماننتد    یمعنت  یبت « پراکنده ییآشنا»باشد که  لیدل نیبه ا دیشا یول ست،ین
از  یکت یزود بته   یلت یو خ آورد یدوام نمت  ادیاش ز پراکنده ینگران که ی«مارانگاریخودب»

  .چسبد یم یخاص یماریبه ب ایو  شیها اندام
 

 آگاهی به خود
 ؛استت  ییگتو  که نسبت به خودش آگاه نباشد ناستازه  ی«خود»فصل گفتم  نیدر ا تر شیپ
مختتل   ینسبت به خود را در فترد  یوجود دارد که ممکن است آگاه یاختالالت همه، نیباا

 یکت یکه با خدا  دارد یتوهم برش م ایرده است و م شود یباورش م ماریب که یکند، به یور
  شده است.

 
 نشانگان کوتار: دکتر من وجود ندارم

و  نیتتر  مهتم  دی( بپرسیشناسان و چه لارفان شرق از مردم هچه لصب بیتحق کی یاگر ی
خواهد بود کته   نیا دیکن یم افتیکه در یپاسخ نیشتریب ست،یچ« خود» ی جنبه نیتر بغرنج
بتودنش   رایت و همترسفانه( به م تیدبه موجو تواند یخودش آگاه است و م نسبت به« خود»
  .ستیکار ن نیاز انسان قادر به ا ریبه غ یگریموجود د چی. هشدیندیب

                                                           
1 Fregoli syndrome 
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 یشناست  لصتب  ی در مؤسسته  متاران یب ی نته یو معا یستخنران  یها برا من معموال  تابستان
، از متن  5. ستانتانام ی. ویکتر ا از همکارانم، د یکی. اغلب روم یهند م یبه چنا 9رود مونت
از  یکت ی. کند یجلب م یو توجهم را به موارد جالب کند یجا دلوت م در آن یسخنران یبرا
 متار یدر دفترم منتظر نشسته بتود. ب  یماریدکتر سانتانام همراه با ب ،یها، پس از سخنران شب

کته از   یللت  وستف یبه نتام   دهینتراش یو با صورت دهیژول ساله، یبود حدود س یمرد جوان
معلوم نبتود   یداشت، ول یا دوره یبه صرع مبتال شده بود. حمالت افسردگ یاواخر نوجوان

 یهتا  از حد کتا  شیخواندن ب لیبه دل ایش است یها مربوط به تشنج اش یافسردگ ایکه آ
 دشیشد ی لالقه ی درباره یاز نوجوانان باهوش است. لل یاریکه کار بس د گریسارتر و ها

  سفه با من صحبت کرد.به فل
 شتناختند  یها قبل از ابتالء به صرع م که او را مدت یتمام کسان یبرا با یتقر یرفتار لل

انگتار   یدوبار به مدت کوتاه یکی یا بود. مادرش متوجه شده بود که پسرش هفته بیلج
 ملتچ و ملتوچ   وقفته  یبت  شیها لب زد،یر یبه هم م اش یاریشوو ه شود یجدا م ایدن نیاز ا
نتوار  ه EGG زیت و ن ینیبال ی خچهیتار نیا به . با توجهشود یو بدنش کج و کوله م کند یم

استت کته    یمبتال به حمالت کوچک صرل یلل میداد صیتشخ( ابت امواج مغز ی ومغز
آن،  ریت گ نوع حمالت با نتوع چشتم   نیاست. ا 4دهیچیپ یجزئ یها صرع با نام تشنج ینول
متفتاوت   -شناستند  یاکثر مردم صرع را به آن مت  هک- صرع بزرگ هتشنج تمام بدن( یعنی

را تحتت   گاه جیگ یها لو  شتریبرلکسِ صرع بزرگ، ب ،یحمالت کوچک صرل نیاست. ا
حمتالت   انیم یدر فواصل یوالن ی. للشوند یم یاحساس راتییقرار داده و بالث تغ ریترا

  بود. اریشوصرع کامال  لاقل و ه
 «چرا آمدی بیمارستان؟»پرسیدم: 

للی ساکت ماند و نزدیک به یک دقیقه به دقت به من نگاه کرد. سپس به آرامتی زیتر   
                «شود کرد: من یک جسد هستم. کار زیادی نمی»لب گفت: 

 « ؟دانی کجا هستی للی، می»
هکیلپوک  «. من قبال  در کیلپوک بستری بودممَدر ی پزشکی  کنم در دانشکده فکر می»

                                 روانی چنای بود.( تنها آسایشگاه 
  «ای؟ گفتی که مرده»

                                                           
1 Institute of Neurology on Mount Road 

2 A. V. Santhanam  

3 complex partial seizures 
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کتنم   ای تو خالی هستتم. گتاهی حتس متی     شود گفت پوسته بله. من وجود ندارم. می»
 «روحی در جهان دیگری هستم.

ی  للی آقا، معلوم است مرد باهوشی هستی. بیمتار روانتی هتم نیستتی. فقتط تخلیته      »
هایی از مغزت بالث تغییر یرز تفکرت شده است. به همتین   ر بخشالکتریکی غیر لادی د

ای بسیار مؤاری برای مهار کردن صرع وهاند. دار جا فرستاده از آسایشگاه به اینتو را دلیل 
                                                                                                                        «وجود دارد.

گویند دنیتا خیتالی استت.     یور که هندوان می دانید، همان گویید. می فهمم چه می نمی»
است[ و اگر جهان وجود ندارد، « خیال»ی سانسکریت به معنی  اش مایا است ]مایا واژه همه

                                                                                                                                                                                                                 «دانیم، ولی در واقع حقیقت ندارد. م میوجود من چه معنایی دارد؟ آن را مسلّ
جا  ن اینچطور االست که تو وجود نداری؟ پس گویی للی؟ آیا منظورت این ا چه می»

                                                                  «کنی؟ هستی و داری با من صحبت می
ام و  زمان هم مترده  خو ، من هم»للی انگار آشفته شد و اشکی از چشمش فرو افتاد. 

   «هم جاودانه هستم.
در آنچته   یادیت تنتاقض بن  -«یمعمتول »از لارفتان   یاریمانند ذهن بست - یدر ذهن لل

 یجگتاه یکه به صرع لو  گ یمارانینوع ب نیکنجکاوم بدانم ا یوجود ندارد. گاه دیگو یم
 یداشته باشتند؟ متثال نتول    یدسترس تیاز واقع یگریعد دممکن است به بُ ایمبتال هستند آ

ممکتن استت بته ستالمت      م،یگو یرا به همکارانم نم نیا یول ؟یمواز یچاله به جهان کرم
  قلم شک کنند.ل

. 9اختالالت الصتا  و روان مبتتال بتود: نشتانگان کوتتار      نیتر بیاز لج یکیبه  یلل
خودمتان را   الیت و خ میحتاد بتدان   یافسردگ ی جهیرا نت یراحت توهم لل یلیخ میتوان یم

 یهمتراه استت، ولت    ی. درست است که نشانگان کوتار معمتوال  بتا افستردگ   میراحت کن
کته  - فیخف 5ییزدا تیشخص که نی. خصوصا  ااشدآن ب لیدل تواند ینم ییبه تنها یافسردگ
مبتتال بته    متار یبتر ختالف ب   یول کند یحس م «یخال یا پوسته»خود را مانند  ماریدر آن ب

 یکامتل افستردگ   ا یدر غ تواند یم -خود شناخت دارد یمارینشانگان کوتار، نسبت به ب
کته   نتد یگو یحاد متدام نمت   یه افسردگمبتال ب مارانیاز ب یاریبس گر،ید یرخ دهد. از سو

 . افتد یم یگریاند. پس در نشانگان کوتار اتفاق د مرده
  کرد. 4نیژیضد تشنج الموتر یبر اسا  دارو یسانتانام شروع به درمان لل دکتر

                                                           
1 Cotard syndrome 

2 depersonalization  

3 lamotrigine 
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چتون در   م،یکنت  یکم شتروع مت   زانی. با مشود یدارو حالت بهتر م نیبا ا»دکتر گفت: 
 ،یگرفتت  یخارشت  نی. اگر چنت شوند یحاد م یار خارش پوستدچ مارانیموارد نادر ب یبرخ

  .«ایبالفاصله دارو را قطع کن و نزد ما ب
بود  نیهم که افتاد ا یگریرفت و اتفاق خو  د نیاز ب یلل یها پس از چند ماه تشنج

تتا سته    همته،  نی. بااشد یم یو کمتر دچار افسردگ افتیهم کاهش  اش یکه نوسانات خُلق
  .[93] معتقد بود که مرده است سال بعد همچنان

 9شتماره   ریاشاره کردم، مست  تر شییور که پ همان ست؟یچ 9ییاختالل کافکا نیا لیدل
 یهتا  هر دو مملتو از نتورون   4شماره  ری( و مسنیریز ی انهیدر لو  آه ییها هشامل بخش

ی ر، بتا همکتا  4 ریاست و مس تیمسئول به وجود آوردن قصد و ن 9 ریهستند. مس یا نهییآ
احتمتاال    یا نهییآ یها که چطور نورون میدیاست. و د لیدخ یدرد هم  در احسا نسوال،یا

 یبررست  یبرا« درون»در بازگشت به  -متعارف دگاهید- نیریرفتار سا یساز لالوه بر مدل
و  ینگتر  درون تیت بالث تقو تواند یامر م نی. ااند لیدخ زیخود  شخص ن یروان یها حالت

  شود. یخودآگاه
گترا    از نشتانگان کتاپ   یدتریو شد تر یشکل کل دیمن نشانگان کوتار را با ریتعب به
 یقیموست  دنیو شتن  یآاار هنر دنی. اشخاص مبتال به نشانگان کوتار اغلب لالقه به دمینیبب

هتا   در آن یخاصت  جتان یهتا ه  محترک  نیت ا کته  نیا لیاحتماال  به دل دهند، یرا از دست م
 نیت کامال  قطتع شتده باشتد، ا   شان اکثر ایبه بادامه  یحس یهاریمس تمام. اگر زدیانگ یبرنم
« چهتره » ی هیگرا  که در آن فقط ناح است هبرخالف نشانگان کاپ یقابل انتظار ی جهینت

کل  ت یمبتال به کوتار، واقع ماریب یبرا نی(. بنابراشود یاز بادامه قطع م یدر شکنج مخروی
. دهد یرا از دست م تشیواقع اؤیو مثل ر شود یو نه فقط پدر و مادر، مسخ م ،یجهان حسّ
 ستتم یو س یا نته ییآ یهتا  نتورون  نیب یرفت و برگشت ریدر مس یمعجون، اختالل نیاگر به ا
. انسان اگر ختودش را گتم کنتد،    رود یم نیاز ب زین« خود»حس  م،یکن جادیا یشانیلو  پ

 بیت شد. پس لج کینزدبه مرگ  توان ینم شترین بیاز ا ی. در زندگکند یجهان را هم گم م
  با نشانگان کوتار همراه است. شه،یحاد معموال ، البته نه هم یاگر افسردگ ستین

بترد کته چگونته شتکل      یپ توان یتر م چارچو  راحت نیکه در ا دیتوجه داشته باش
 ریت غه» تیت ختاص مستخ واقع   یهتا  حالت یبرا یا نهیزم تواند ینشانگان کوتار م تر فیخف
 یلدم احستا  واقعت  ه» ییزدا تیو شخص«( بودن جهان ایوا  و رؤو مثل خ دنید یواقع
 . شود یم دهید ینیبال یها یباشد که معموال  در افسردگ«( بودن

                                                           
 م. -« مسخ»ی کتاب  کا، نویسندهاشاره به فرانتس کاف 9  
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 اءیاشت  تیاهم و یدل که واسط هم ییمدارها یها بخش یافسرده به بع  مارانِیاگر در ب
مستخ   تواند یم ماریسالم باشد، حالت ب ییوارد شود، اما مدار خودبازنما یبیآس اند یخارج
 از جهان باشد.  یگانگیو ب یو حسِ دور تیواقع

و متردم واکتنش    رونیت نسبت به جهان ب یوقت ،ییخودبازنمابه  یجد بیبرلکس، آس
استت   یتی زدا تیشخص یژگیکه و یبودن درون یو خال یبه حسِ پوچ م،یداشته باش یلاد

 نیت به کدام بخش از ا بیآس که نیگفت بسته به ا توان یمنتج خواهد شد. به یور خالصه م
به جهان نستبت   ایخود و  هبودن ب یواقع ریحس غ شود، یمرتبط وارد م اریبس یکارکردها
   .شود یداده م

نشانگان کوتتار بته آن    حیکه در توض« خود» فیو ت ع یجانیه-یقطع شدن حاد حس
هتا درد را   . آنکند یم هیتوج زینسبت به درد را ن مارانیب نیا بیلج یِتتفاو یاشاره کردم ب
لتذا    ی(، ولت میدیکه در فصل اول د یکیهمانند م کنند یاز حوا  حس م یکیبه لنوان 

-حس کردنشان  ییتوانا اءیاح یبرا دانهیناام یدر تالش استممکن  مارانیب نی. اکشند ینم
بتا بدنشتان    یشتریب« اتصال»کنند به خودشان درد وارد کنند تا  یسع -که باشد! یهر حس

  نند.احسا  ک
هکه اابتات نشتده    یبه ظاهر متناق  ی افتهی یبرا یحیتوض تواند یم نیمسئله همچن نیا
 یحتاد کته بترا    یمبتتال بته افستردگ    مارانیمطرح شده( باشد که ب شنهادیبه لنوان پ یول
 یدستت بته خودکشت    کننتد،  یمانند پروزاک مصترف مت   یضد افسردگ یداروها بار نیاول
او « ختود »باشتد، چتون    یدیکار زا یحادّ کوتار، خودکش موارد. ممکن است در زنند یم
 دیبا ایاز درد بتوان  یخالص یکه برا وجود ندارد یگریاست و کس د« مرده» نیاز ا شیپ

 یتتا حتد   یضتد افستردگ   یممکتن استت دارو   گتر، ید یاز شرّش خالص شد. از ستو 
جهتان و   دهتد  صیاو تشتخ  اباشتد تت   یکتاف  نیرا به او بازگرداند و هم ماریب یخودآگاه
 توانتد  یمت  یاست، خودکش یمعن یاست. حال که مشخص شد جهان ب یمعن یب اش یزندگ

 یبه قطتع ل تو بترا    لیاختالل تما کییرح، نشانگان کوتار  نیتنها راه نجات باشد. در ا
 نیت در ا یقطع ل تو متوفق   لمل یدست و پا، و خودکش یاست، نه فقط برا« خود»تمامِ 

  .[95] مورد است
 

 و خدا یکی هستیم!دکتر، من 
اگتر بته    یعنت ی افتد؟ یم یچه اتفاق دیایب شیحالت پ نیاگر کامال  لکسِ ا دیحال تصور کن

 ریمس م،ینیب یم( TLEه یجگاهیزنه، مانند آنچه در صرع لو  گ آتش ی دهینوع پد کی لیدل
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حالتت رخ   نیت ا ی جته یآنچته در نت  دهتد؟  یاز حد شود چه رخ م شیب تشیفعال 4شماره 
 یتیاست. گ جان یبا خود و با جهانِ ب گران،یبا د یدل حس هم ی العاده وقف شیافزا دهد یم

 نیت . اکنتد  یشدن با خدا مت  یکیو انسان حس  ابدی یم تیاهم قا یو هرچه در آن است لم
   .شود یم دهدی TLE اغلب در زیحالت ن

معجتون   نیرا به ا یشانیلو  پ ستمیبه س یبیمانند نشانگان کوتار، آس د،یحال فرض کن
ی در حالتت لتاد   ستتم یس نی. ادارد یباز م تیرا از فعال یا نهییآ یها که نورن میاضافه کن

 یفترد  تیتا حس هو کند یم یریجلوگ «داز ح شیب یدل هم»از  یرا حفظ کرده ول یدل هم
بتا   ختنیآم درهم ترِ بیلم یحس م الف و حت ستمیس نیبه ا بیآس ی جهیمحفوا بماند. نت

  است. زیهمه چ
مختتص بته انستان     زیت ن یتناهیبا جوهر جاودان و ال یگانگیحسّ لبور از بدن و  نیا

  .ستندیو مذهب ن یخداشناس ریدرگ ها مونیاست که م نیاست. هم
 

 میرم دکتر دارم می
از  یبخش مهم رون،یب یایدر دن یبه محرک یدرون یروان یها نادرست حالت« نسبت دادن»

. نشانگان شود یم یروان یماریمنجر به ب یکه به یور کلاست  اندرکنشی ی دهیچیپ ی شبکه
  .[93] مفرط آن هستند یها شکل« ادغام با خدا»کوتار و 
هم هستند کته   یافراد لاد یبرخ است. 9تر آن، نشانگان حمالت هرا  معمول اریشکل بس

کته   شتوند  یمت  یالوقتول  بیناگهان دچار حس یالع شوم قر هیبه مدت چهل تا شصت اان
شتده استت(. قلتب     بیت ترک یقتو  یجانیه ی نشانگان کوتار گذراست هکه با مؤلفه ینول

هتا   (، کف دستشود یضربان حس م دیهبا تپش قلب و تشد کند یم تر عیشروع به تپش سر
ممکن استت چنتدبار در    یحمالت نی. چنشود یاحسا  م یدرماندگ تیو غا کند یلرق م

  هفته رخ دهد.
، خصوصتا  در بادامته، و   4شتماره   ریمست  متدت در  کوتتاه  یحمالت کوچتک صترل  

از  یکت ی توانتد  یمت  پوتتاالمو  یه بیت از یر یرارادیت غ یختگت یو برانگ جانیه یزیر برون
 شتود،  یمت  یرومنتد ین زیامر محرک  واکنش جنگ و گر نیحمالت هرا  باشد. ا یها للت
آن را  رمتا یرا به آن نسبت داد، ب راتییتغ توانوجود ندارد که ب یرونیب زیچ چیچون ه یول

 هتا  رتیاز مغتا  مییور که گفتت  . مغز هماندهد یو حس مردن به او دست م ختهیدر خود ر
 یِدرون کیولوژیزیو احساسات ف یخنث یرونیب یِورود نیب یهم ت اد بار نیاست و ا زاریب
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 نیت انجام دهتد ا  بیترک نیا هیتوج یبرا تواند یکه مغز م یوجود دارد. تنها کار یرخنثیغ
نستبت دهتد. مغتز در برابتر      ینتامفهوم و وحشتتناک   یرا به منبع درونت  اترییاست که تغ
 ییکه از اضطرا  قابل انتستا  بته جتا    ردیگ ی( قرار مهیقابل توج ریمعلب هو غ یاضطراب

  است. رتریناپذ مشخص، تحمل
از  شیپت  هیت معموال  چنتد اان  ماریب که نیبا توجه به ا دیحرف درست باشد، شا نیاگر ا

آن  یبترا  «یدرمتان »حمله در حال رخ دادن استت،   شود یا  متوجه مشروع حمالت هر
حملته   دیکن یحس م که به محض این د،یباش یماریب نیوجود داشته باشد. اگر شما دچار ا
. دیت نگاه کن تان یگوش یرو یترسناک لمیف صلهبالفا دیتوان یدر حال رخ دادن است، مثال  م

را  یروان یختگیبرانگ دهد یچون به مغز اجازه مکند،  یریاز حمله جلوگ تواند یکار م نیا
 ترسناک نسبت دهد.  لمیوحشتناک و ناملمو ، به ف یِللت درون کی یبه جا

 لزامتا  ا یاست، ول لمیفقط ف نیا «دیدان یم» یاریشودرست است که در سطوح باالتر ه
کته   یوجتود با  م،یترس یترسناک م لمیف دنی. هر چه باشد ما هنگام دشود یمانع درمان نم

 یهتا  هیت باور در ال ست؛ین پارچه کیسخت و  زیچ کیاست. باور  «لمیف کیفقط » میدان یم
 یدرست برا ی لهیرا با استفاده از ح ها هیال نیا انیتعامل م توان یوجود دارد که م یمتعدد
  کرد. یکار دست یماریدرمان ب
 

 پیوستگی
در مفهتوم   یشده است به یور ضتمن ها انباشت  که در یول سال یا وستهیخایرات  منظم پ

ابعتاد مختلتف    یبتر رو  یقت یلم ریها ممکن است تترا  نشانگان یوجود دارد. بع « خود»
شناسان حافظه را هکه آزادانته معتادل    ها بگذارند. روان آن یادآوریخایرات و  یریگ شکل
 نیاولت  .کنند یم میمتفاوت، تقس یلصب یمختلف با بسترها وع( به سه نرندیگ یم «یریادگی»

مثتل   دهتد،  یرا بته متا مت    دیت جد یهتا  امکان کسب مهارت ،9ییاجرا ی حافظه یعنینوع، 
. شوند یاح ار م درنگ یخایرات هرجا الزم باشد ب نیمسواک زدن. ا ای یدوچرخه سوار

داران و  در تمتام مهتره   افظته نوع ح نی. استین لیدر آن دخ یا آگاهانه یادآوری گونه چیه
 . ستیدارد و بدون شک منحصر به انسان نوجود  مهرگان یب یبرخ
و  اءیاشت  یقت یشتناخت حق  ستازند،  یرا م ییمعنا ی هستند که حافظه یدوم خایرات ی دسته
 زیت شکل از حافظته ن  نیزمستان سرد و موز زرد است. ا میدان یجهان. مثال  ما م یدادهایرو

بته آن اشتاره کترد،     نتگ یا نْتد ل تولو  بتار  نیدسته، که اول نیست. سومیمنحصر به انسان ن
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ختاص مثتل جشتن شتب      یدادهایت خایرات مربوط به رو یعنیاست،  یدادیرو ی حافظه
یتور کته    همتان  ایت بستکتبال شکستت،    یدر باز مانیکه مچ پا یروز ای ،یلیالتحص فارغ
ختایرات   .«کار کرد چه یبا ک او کج یک  ،یچه کس»: دیگو یم نکریپ ویشنا  است زبان روان
انتد.   به دفترچه ختایرات  هیشب یدادیخایرات رو که ینامه هستند، درحال مانند واژه ییمعنا
 ادیت  «ادآوردنیت »بته   یدادیو از خایرات رو «دانستن»به  ییشناسان از خایرات معنا روان
  مورد فقط مختص انسان است. نیکه ا کنند یم

 دادیرویت ختایرات    ی درباره یا هوشمندانه ی هیشنا  هاروارد، نظر ، روان9دَن شاکتر
وجتود  « خود»نوع خایرات با حس  نیا نیب یکینزد اریبس ی رابطه دیگو یداده است، او م

 زیت وجود داشته باشد تا خایرات بتواند به آن وصل شود و ختایرات ن  ی«خود» دیدارد: با
را  رویتدادی ختایرات   میدار لیما تما ن،ی. لالوه بر اسازد یم یرا غن« خود»از آن یرف 

ستفر زمتان    یدر ذهنمان بته نتول   میتوان یم لیدل نیو به هم مینیبچ یزمان بیبه ترت با یتقر
هتا را   آن مان یزندگ یمیقد یدادهایجزء به جزء رو« مرور کردن»و  «دنید» یو برا میبرو
جالب این است منحصر به انسان است؛  یشک چیه نبدو با یتقر ها تیقابل نی. امیبکش رونیب

ریتزی آینتده نیتز     بینی و برنامته  و و نامحدود برای پیشکه توانایی سفر زمان به سمت جل
 شترفته یپ اریبست  یشتان یپ یهتا  لتو   مستلزم وجود کههاحتماال  فقط در انسان وجود دارد 

 ایت بستازند   یقبل از شکار ابزار سنگ توانستند ینم اناجدادم ،یزیر برنامه نی(. بدون ااست
هرجا الزم باشد ها  اوتان ها و اورانگ نزهدانه بکارند. شامپا ندهیدر آ یبرداشت محصول یبرا

نازک و استتفاده از   یها شاخهز ها ا همثل کندن برگکنند  سازند و استفاده می ابزارهایی می
 یابزار را بتا قصتد نگته داشتتن بترا      توانند ینم یشان( ول از النه ها انهیشکار مور یبراآن 

 بسازند. ندهیاستفاده در آ
 

 ، دکتر؟مادرم کِی و کجا فوت کرد
وجتود   یگرید یاختالالت مغز یبرا زین یشواهد یذاتا  قابل درک است ول ها نیتمام ا

مختلف حافظته بته صتورت     یها که در آن بخش ،نادر گرید یو بع  تر جیرا یبرخ ،دارد
حافظه را، از جملته   یها ستمیسزیرها  نشانگان نی. اردیگ یقرار م بیدر معرض آس ینشیگز
 ی مان دربتاره  همه با ی. تقرکند یمشخص م یبه خوب افته،یانسان تکامل در  طکه فق ییها آن

 یادآوریت حالتت   نیت در ا م؛یا دهیشن شود، یم جادیا یلایف ی که پس از ضربه یا یفراموش
 یدشوار است، حت ماریب یرخ داده برا بیها قبل از آس ماه ایها  که هفته یخاص یدادهایرو
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کستب   یدیت جد رویتدادی را بشناسد و بتواند خایرات  ادو باهوش باشد، افر اریشواگر ه
است و به همتان   یجینشانگان را ند،یگو یم 9راگ پس ینشانگان، که به آن فراموش نیکند. ا

 .دهد یهم رخ م یواقع یدر زندگ دینیب یم ها لمیاندازه که در ف
او  مارانیاز ب یکینادرتر است؛  اریکرده که بس فیرا توص ینشانگان نگیا ند ل تالو یول

 جته ینت و دربود شده  بیدچار آس جگاهشیو گ یشانیاز لو  پ ییها در بخش کیبه نام جِ
در ذهتن   ک،یت نزد ی و چته از گذشتته   یچه از دوران کودک ،رویدادی ی نوع خایره چیه

او  ییمعنتا  ی حافظته  ی. ولت گرفت یشکل نم شیبراهم  دیجد رویدادینداشت. خایرات 
. تصتور  ستت یچ تیت نها یکلم، شاه، لشب، نفرت و ب دانست یجهان سالم بود. م ی درباره

 ما دشوار است.  یبرا کیج یدرون یجهان ذهن
در او وجود داشت. به نظتر   تیحس فرد شاکتر بدون شک ی هیبرخالف نظر همه، نیباا

 یفرضت  یا نقطته  یهستند که بته ستو   ییها کانیمانند پ «ودخ»مختلف  یها یژگیو رسد یم
است که قبال  به آن اشاره کتردم. از  « خود» یِذهن« مرکز اقل»همان  نیانشانه گرفته شده و 

. بترد  ینمت  نیآن را از بت  یکند، ولت  فیرا ت ع« خود»ممکن است  کانیپ کیدست دادن 
با شتاکتر   همه، نی. بااکند یمقاومت م هنامعقول شجالان یها کانیو پ ها زهیدر مقابل ن« خود»

 یدادیت از ما در ذهنمان، که بر اسا  خایرات رو کیهر  یشرح زندگ دیگو یموافقم که م
  دارد. تمانیبا حس فرد یکیاست، ارتباط نزد یزندگ
 یگتر ینهفته استت ستاختار د   یجگاهیلو  گ یو داخل ینییکه در بخش پا پوکامپیه

ستاختار در هتر دو    نیت که ا یاست. وقت ازیمورد ن دیجد یدادهایکسب رو یاست که برا
 مارانیب نی. اشود یم جادیا 5راگ شیپ یبه نام فراموش یاختالل جالب ند،یبب بیسمت مغز آس
 دیت جد یدادیت خایرات رو توانند ینم یاند، ول و پُرحرف و باهوش اریهوش یاز لحاا ذهن

از اتتاق ختارج    یوقتت  د،یریقرار بگ یماریب نیدر مقابل چن بار نیاول یکسب کنند. اگر برا
 دهیت شما در او د ییِاز شناسا یاار نیتر کوچک د،یردبازگ قهیو مجددا  بعد از پنج دق دیشو

را  یسیداستان پل کی تواند یم یفرد نیاست. چن دهیشما را ند وقت چینخواهد شد. انگار ه
 نتگ، یتالو متار یبتر ختالف ب   یاز آن خسته نشود. ول وقت چیو چندبار بخواند و ه نیچند
 یرده دستت نختورده بتاق   کستب کت   بیکه قبل از آس ماریب نیا ی خایرات گذشته شتریب
 یسالگ ، تولد چهلوقوع حاداه داشته همان سالِدر را که  ی: او قرار مالقات با پسرماند یم

الزم  دیساختن خایرات جد یبرا پوکامپی. پس هآورد یم ادیرا به  گرید یزهایچ یلیو خ
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در  که خایرات در واقتع  دهد یمسئله نشان م نیخایرات گذشته. ا یادآوری یاست، نه برا
دچار مشکل نشده استت.   ماریب ییخایرات  معنا ن،ی. لالوه بر اشوند ینم رهیذخ پوکامپیه

 ی. همکتاران متن لَتر   دانتد  یمت  رهیت جهان و غ یمعان خ،یمردم، تار ی درباره یقیهنوز حقا
در  لیگ از دانشگاه مک 4لن ریو برِندا م گوید سن یوسیاز دانشگاه  5کست دیو جان و 9ریاسکوا

اختتالالت انجتام    نیت ا ی نته یدر زم یبزرگ یاند و کارها بوده شگامیامر پ نیدر امونترئال 
 یخود را از دست بدهتد چته اتفتاق    یدادیو رو ییمعنا ی هر دو حافظه یاگر فرد اند. داده
 اش یزنتدگ  یدادیجهان داشته باشد و نه خایرات رو تیاز واقع ینه شناخت یعنی افتد؟ یم

قرار  یاصال  وجود ندارد و اگر هم به فرض در برابر شخص یارمیب نیچن اورد؟یب ادیرا به 
حتس   ی دربتاره  دیت را داشته باشد، انتظتار دار  یمغز یها بیاز آس بیترک نیکه ا دیریبگ
را داشتته   دادهایو نه رو ها تیمربوط به واقع ی در اصل اگر نه حافظه د؟یچه بگو تشیفرد

پرسش شما را بفهمد، چه برستد   ایکند بتواند با شما صحبت  یممکن است حت ریباشد، غ
 یخواهتد بتود و حتت    شیاو سر جا یحرکت یها مهارت یرا بداند. ول« من» یمعن که نیبه ا

  .رود یاش م چطور با دوچرخه به خانه اگر ببینید دیکن یتعجب م
 

 ی آزاد اراده
کتان  امبتاور بته    جته ینت لمال و درداشتن اَ« تحت فرمان»حس « خود» های ویژگیاز  یکی

به نظر برسد،  یو انتزال یفلسف یا امر مسئله نیاست. ممکن است ا گرید یهاانتخا  رفتار
مقصتر شتناخته    ی. شخص فقط هنگتام کند یم فایا ینقش مهم ییجنا ییام ق اظدر ن یول
 که شود یم
 داشت تصور کند،  اریرا که در اخت یگریکار د راه توانست ی( م9ه    
 مدت و بلندمدت المالش کامال  آگاه بوده باشد،   کوتاه ی بالقوه جی( از نتا5ه    
 و دینما یانتخا  کند که از اقدام به آن لمل خوددار توانست ی( م4ه    
  که رخ داده است. خواسته یرا م یا جهی( همان نت3ه    

اشتاره کتردم و از لتو      یکنتار -ییبه آن با نام شکنج باال تر شیکه پ ،یشکنج فوقان
 ینیب شیاز پ ایو پو یدرون یریتصو جادیا ییدر توانا شود، یچپ منشعب م نیریز یا انهیآه

به آن ممکتن   بیاست و آس شرفتهیپ اریساختار در انسان بس نیدارد. ا یرفتارها نقش مهم

                                                           
1 Larry Squire  

2 John Wixted 
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 یدر اجترا  یاختالل بالث نتاتوان  نیکند. ا جادیا 9یشیپر کنش امبه ن یبیاست اختالل لج
دستتش   میبخواه شیپر کنش یماریمهارت دارند. مثال  اگر از ببه  ازیکه ن شود یم ییکارها
را تکتان   شیهتا  و انگشت کند ینگاه م شیها تکان دهد، فقط به دست یخداحافظ یرا برا
 یعنت یختو ،  »: دهد یپاسخ م «ست؟یچ یفظخداحا یمعن: »میاگر از او بپرس ی. ولدهد یم
 شیل الت دست و بازو ن،یبر ا. لالوه «میده یدست تکان م میشو یجدا م یاز کس یوقت

را که گره خورده باز کند و قتادر بته تفکتر و تکلتم استت و       یزیچ تواند یسالم است؛ م
 شته یبه لمل کنتد. هم  لیفکرش را تبد تواند یندارد، فقط نم یمشکل اش یحرکت یهماهنگ
 یرابت ی اول  در وهله -ها وجود دارد که فقط در انسان-شکنج  نیا ایسؤال بود که آ میبرا

 یا دستته  یتبتر بتر رو   کیت مانند نصب کردن سر  ،ای قطعهساخت و استفاده از ابزار چند
  است؟ افتهیتکامل  ،شده دهیتراش

 ی ما رانته  یمعموال  برا« آزاد ی اراده»از ماجراست.  یفقط بخش میکه گفت ییها نیتمام ا
نتد مترتبط   متعتدد و هدفم  یهتا  است که به حس لامل بودن با حب انتخا  یلمل یاجرا

به لمل و بتاور بته    لیتما یعنیلامل بودن،  حسِ نیاز مبدأ ا یکم یها است. امروز سرنخ
 یقشتر کمربنتد   ییکه بخش جلو یمارانیب ی. مطالعه بر رومیاردر دست د مان،یها ییتوانا
 . گذارد یم ارمانیدر اخت یایاللات خوب ده،ید بیآس یشانیپ یها ها در لو  آن
و  کنتد  یمت  افتت یدر انهیاز آهرا  یمهم یها یخود ورود ی نوبه است که به یبخش نیا

است منتج بته   ممکنبه آن  بی. آسشود یاز آن محسو  م یهم بخش یکنار-ییشکنج باال
. میدیت د ستون یج ی بختش دربتاره   نیشود که در آغاز ا اریشوه یاغما ای یحرکت یب یالل
گوینتد کته    از ایتن دستت متی    یو جمالت شوند یپس از چند هفته درمان م مارانیب یبرخ
 دمیت فهم یشما را مت  یها چه خبر است. تمام سؤال دمیفهم یبودم و م اریشودکتر، کامال  ه»
شتدت وابستته بته قشتر      بته « خواستن»پس  «بکنم. یکار ایجوا  بدهم  خواستم ینم یول

  است. نیشیپ یکمربند

 نیت است. در ا نیشیپ یبه قشر کمربند بیآس گریاز لواقب د 5«گانهیدست ب»نشانگان 
را که  ی. در آکسفورد زن«خواهد ینم»که او  دهد یانجام م یینشانگان، دست شخص کارها

او  کته  نیت بتدون ا  متار، ی. دست چپ بدمی( د4گَنیهال تریاختالل بود هبه همراه پ نیدچار ا
شتل کتردن    یاز دست راست بترا  ستیبا یو م گرفت یرا م اءیو اش شد یبخواهد، دراز م
 یپسر کارشناس انِیدانشجو یرا رها کند هبرخ ءیتا بتواند آن ش کرد  یاستفاده مانگشتانش 
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گذاشته بودند(. نشانگان دست « سوم قرار مالقات»گان نام آن را نشان شگاهمیارشد در آزما
آزاد استت و آن   ی اراده ی در مسئله نیشیپ یقشر کمربند قشن تیاهم ی دهنده نشان گانهیب

   .کند یم لیتبد یشناس  لصب یبه موضول یفلسف یرا از موضول
، راه «ختود »و ارتباط آن با  یذهن اتیفیمانند ک ،یفلسفه با در نظر گرفتن مسائل انتزال

توانستته   کته  نیت با وجتود ا  نیز، یکاو باز کرده است. روان یآگاه ی مسئله یبررس یرا برا
 اتیت رار دهتد، نظر قت  یخودآگاه و ناخودآگاه مغز یندهایاست مسئله را در چارچو  فرا

 نیت نکرده است. هدف متن در ا  فیها تعر آن شیآزما یبرا یابزار ایر و یپذ روشن آزمون
فرد  و منحصربه دیجد یفرصت ی ارائه در شناسی لصبو  للوم الصا  تیبخش اابات قابل

و بتا   رونیت کتار را نته تنهتا از ب    نیت است، کته ا « خود»شناخت ساختار و لملکرد  یبرا
  .[97] دهد یمغز انجام م یلملکرد داخل ی بلکه با مطالعه رها،ارفت ی مشاهده

هستتند هماننتد   « ختود »وحتدت  حس در نقص که دچار اختالل و  یمارانیب یبا بررس
 یمعنت  ی دربتاره  یتر بیلم نشیب توان ی(، ممیها اشاره کرد فصل به آن نیکه در ا یمارانیب
  .[99] کرد دایپ« انسان بودن»

 ی به گذشته یا تکامل است که گونه خیدر تار بار نینخست م،یوفب شوم ریمس نیاگر در ا
کته   یاست که آن لامل آگاه دهیبلکه فهم افته،یخود نگاه کرده و نه تنها خاستگاه خود را 

ستفر   نیت ا ییحاصل نها دانم یبوده است. نم یچه کس ایو  یزیچه چ دهیدرک رس نیبه ا
  بشر است. ییاجراجوم نیتر شک بزرگ دونب یچه خواهد بود، ول



 
 
 
 
 

 پسگفتار
 

 تراشد... برای آنچه نیست نام و جای آشنا می ...
 ویلیام شکسپیر

 
 ،یا نته ییآ یها بدن، نورون یذهن ریکتا  در آنجا که از تصو نیا یاز موضولات اصل یکی

ما چگونه بتا جهتان    یدرون «خود»است که  نیا شود یصحبت م سمیاوت ایتکامل زبان، و 
 میحتر  توانتد  یمت  لین حتال و در  کند ی( ارتباط برقرار میاجتمال یایاز جمله دنخارج ه

 گتران یو د «متن » نیکته بت   انگیزی شگفت ی دویرفه ی طهحفظ کند. راب زیخلوت خود را ن
بزرگ احتماال  فقتط   یها مونیدر مبه یور خاصی توسعه پیدا کرده و وجود دارد در انسان 

 یذهنت  یها یماریاز ب یاریام که بس کتا  نشان داده نیر ا. دشود یم دهید ییابتدا یبه شکل
 توازن باشد.  نیا ختنیبه هم ر لیممکن است به دل

( یِبتتوان گفتت فلستف    دیشا ایه یانتزال ی ها نه تنها در حل مسئله اختالل گونه نیشناخت ا
 دیمف زین یذهن یها یماریب گونه نیا ی بلکه در معالجه کند، یکمک م یدر سطح نظر «خود»

 . خواهد بود
 یهتا  یمتار یو ب «خود» حیتوض یبرا یدیچارچو  جد ی کتا  ارائه نیدر اهدف من 

 یبترا  یا زهیت ام انگ که لرضه کترده  ینظرات و مشاهدات دوارمیمربوط به آن بوده است. ام
همتوار ستازد. چته     نتده یدر آ یمنستجم  ی هینظر یرا برا نهیشود و زم دیجد یها شیآزما
 است: یدر مراحل مقدمات للمروشِ کار  نیا میخواهو چه ن میبخواه

 ی هیت نظر کی ی ارائه یکه مسئله در آن قرار دارد آشنا شد و بعد برا یبا بستر دیابتدا با
لتذت را دارد؛ بتا هتر     نیشتریاست که ب یا همان مرحله نیجانبه تالش کرد. از ق ا ا همه
 رونیت را از دل ختاک ب  یدیت جد لیفست  نیکه مثل دارو میکن یکوچک احسا  م شیآزما
کردن  دایپ یرا برا لیرودخانه ن یها و خم چیپ بیبا قا 9برتون چاردیمانند ر ایو  میا دهیکش

در  یولت  م،یرست  یهتا نمت   آن یبه پا وقت چی. درست است که هام دهیسرمنشاء آن در نورد

                                                           
1 Richard Burton  
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کنارمتان   نگهبان در یها ها ح ورشان را مانند فرشته کار آن ی وهیاز ش یرویپ یتالش برا
  .میکن یاحسا  م

 یمیاست که در للم شت  نیمانند ا اورم،یب گرید یللم ی رشته کیاز  یاگر بخواهم مثال
فعتل و   یها و بررست  آن یبند گروه ،ی: در حال کشف لناصر اصلمینوزدهم هست ی در سده
لناصتر در جتدول    یبنتد  است که هنوز در حال گتروه  نیها. مثل ا آن ییایمیش یها انفعال

 . میدار یاتم ی هیبا نظر یادیز ی هنوز فاصله یول م،یهست یناوبت
 حیتوضت  یتصور کته بترا   نای مانند–داشت  یادیهم در شروع اشتباهات ز یمیللم ش

 9ستتون یبته نتام فلوج   یفرض را بر وجود لنصر مرموز ییایمیش یها فعل و انفعال یبرخ
 یجترم منفت   ستونیجاست که فلو نیا یا هیفرض نیچن ی الزمه دندیفهم که نیگذاشتند، تا ا

 . دندیرس یم ینادرست یها به تناسب دانان یمیش نیداشته باشد! همچن
 یهتا  اش ادلا کترده بتود کته لناصتر در گتروه      گانه در قانون هشت 5ولندیمثال  جان ن

: دو، یغربت  یقیگانه در موست  معروف هشت یها تدرست مثل نُ شوند، یگانه ظاهر م هشت
 یجتدول تنتاوب   ستاز  نته یزم یغلط بود ولت  دهیا نیا گرچهدو ه ا ،یال، س فا، سو، ،یرِه، م

  نباشد. ستونیفلوج ی هیمانند نظر «من» ی هیکه نظر دوارمیلناصر شد.( ام
 میکتتا  را بتا ترست    نیت الصتا  و روان، ا  بیلج یها یماریاز ب یاریدرک بس یبرا

 آغاز کردم. یو کالبدشناس یچارچو  تکامل
بترهم ختوردن تتوازن در ستطح      یرا نتول  ها یماریب گونه نیا توان یاشاره کردم که م

توان تصتور   می یسخت انسان هستند هبه یدانست که از صفات اصل یو خودآگاه یاریهوش
 بشود.( بودن  دچار توهم خدا ایاز نشانگان کونارد رنج ببرد  مونیم کیکه  دکر

قابتل تحمتل در    ریغ یها رتیامقابله با مغ یاز تالش مغز برا یها ناش از اختالل یبرخ
لالقه آپوت منوفیلیا ه ایگرا   مختلف مغز همانند نشانگان کاپ یها ستمیرسیز یخروج انیم
 طیشترا  یادراکت  یابیت و ارز یدرونت  یجانیحاالت ه انیم یهماهنگنا ای( و (قطع ل وبه 

 از برهم ختوردن تتوازن در   یناش گرید یها همانند حمالت هرا ( است. اختالل یخارج
از آن  یاستت کته بخشت    گتران ینسبت به خود و د یآگاه نیو هماهنگ ب یاندرکنش لاد

  .شود یم یشانیآن توسط لو  پ ماتیو تنظ یا نهییآ یها مربوط به نورون
انستان   ایت آ»بود:  دهیآغاز کردم که پرس یلیزرائید زیآم هیکتا  را با نقل پرسش کنا نیا
و اووِن، دو دانشتمند لصتر    یهاکسل نیف نظر ببا  اختال نیدر ا «فرشته؟ ایاست  مونیم

                                                           
1 phlogiston  

2 John Newland  
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و  متون یمغتز م  انیبه تداوم م ی. هاکسلدیدادم که سه دهه به درازا کش حیرا توض ایکتوریو
که از مغز  یشتری. با شناخت بکرد یانسان اشاره م یگانگیاوون به  یداشت ول دیانسان ترک

گفتت   تتوان  ی. ممیکن   یریگ  جبهه ینظر ی مناقشه نیکه در ا ستیالزم ن گرید میا کرده دایپ
 .گفتند یهر دو درست م میپرسش را چگونه مطرح کن که نیبسته به ا
هبتا   «هنتر » ی واژه یهم وجود دارد ول اه ها و زنبورها و پروانه در پرنده یشناس  ییبایز 
 کته  یتور  همان چند هر– ابدی یرا م یمعن نیآن( در انسان است که بهتر یبار فرهنگ ی همه
مشتترک   وانیت که در انستان و ح  کند یاستفاده م یمغز یاز مدارها یاریهنر از بس م،یدید

و  میدهت  یقلقلک م را یمونیم ایکفتار  ینه. وقت دنیخند یانسان است ول ی ژهیاست. ینز و
 .ستیینز ن یبه معنا «خندد یم»

شتده   دهیت ن دمثل اورانگوتا واناتیح یهمانند باز کردن قفلِ در( در برخ ییابتدا د یتقل
تبتر   یساختن دسته برا ای یبه سمت بز کوه زهیمثل پرتا  ن تر دهیچیپ یدهایتقل یاست ول

 دهیت ها د فقط در انسان –دهایتقل گونه نیدر اار ا دهیچیفرهنگ  پ عیو گسترش سر دتولی و–
 گتر، ید یزهایکه انسان قادر به انجام آن است، احتماال  لالوه بر چ یدیشده است. نوع تقل

 گرید یها یبود که در نخست یا نهییآ یها از نورون یتر دهیچیو پ افتهی تکامل ی شبکه ازمندین
اش ابتت   و در حافظته  ردیگ رارا ف دیجد یزهایهم قادر است چ مونیوجود ندارد. البته م

ختود   تیهو یبازساز یاش برا را از انبارِ حافظه یخاص عیآگاهانه وقا تواند ینم یکند، ول
  معنا و مفهوم ببخشد. اش یبه زندگ بییر نیتا از ا بکشد رونیب

المال را از  جهینت میتوان یچون مهاست  آنشرط  شیپ که «آزاد ی اراده»و اخالق  یبرا
الزم استت   یشانیلو  پ یها سازه (میانتخا  کن مانیها نهیگز انیکرده و از م ینیب شیقبل پ

 یقشتر کمربنتد   بیرا از یر ها نهیها گز آن یدارند که بر مبنا یدر آن جا ییها چون ارزش
 تتر  اشکال ستاده شده است هرچند  دهیفقط در انسان د یژگیو نی. امیکن یانتخا  م نیشیپ
 .  شود یم دهیبزرگ هم د یها مونیدر م یدل هم

 استتعاره  ،تفکر انتزالیبا نمادها،  یباز ده،یچیگفت که زبانِ پ توان یم نانیبا ایم با یتقر
ارائته   یمنشاء تکتامل  ها یژگیو نیا شیدایپ یاند. من برا انسان ی ژهیو یهمگ یو خودآگاه

مغتز ماننتد    یتخصص یساختارها بیلملکردها از یر نیاز ا یکردم و نشان دادم که بخش
کته   یا ابزار چندقطعه یریکارگ و به دی. تولرندیگ یانجام م کهیورن ی هیو ناح یا هیشکنج زاو

در  یگتر ید یاحتمتاال  بته ستاختار مغتز     شود ینظر گرفته مدر  ندهیبه منظور استفاده در آ
( در نیریت ز یا انته یخود هلتو  آه  یایدارد که از ن ازین ،یکنار-ییشکنج باال یعنیانسان، 
( شتود  یمت  دهیت نام زیت ن یآگاه یهکه گاه یبزرگ جدا شده بود. خودآگاه یها مونیمغز م
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 یمطالعته بتر رو   بیت ختش از یرشنا یبرا توان یکه م میدید یپر از راز است، ول یگوهر
است که نته تنهتا متا را بته      یا یژگیو یوارد شد. خودآگاه یو روان یمغز مارانیافکار ب

یتور کته در    . همتان میاز آن بترو  راترف میکرده، بلکه بالث شده است بخواه لیانسان تبد
ه انستان  کت  دیت گو یللم به ما م»گفتم،  9یس یب یب ثیر یها یسخنران ی ام با برنامه مصاحبه
 یفرشتگان میکن ی. ما احسا  ممیندار یاحساس نیما چن یاز جهان وحش است، ول یبخش
 «.میت فراتر رو نکه از آ میمشتاق آن هست شهیو هم میا وحوش افتاده کریکه در دام پ میهست
 . ها است ما انسان یاساس ی مخمصه ی خالصه نیا

شتده استت کته هتر کتدام را       لیتشک یمتعدد یها هیاز ال «خود» میدییور که د همان
به  یمناسب ی نهیمختلف آشکار کرد و مورد مطالعه قرار داد. اکنون زم شاتیبا آزما توان یم

متا نقتش    یمتعدد چگونه هر روز در ساخت آگاه یها هیال نیا میوجود آمده است تا بفهم
 «ختود »بته   اختالالت مربوط فیدر رد یروان یها یماریب یبرخ دنلالوه، قرار دا دارند. به

 یبترا  دیت جد یدرمتان  یهتا  روش افتنیو  ها یماریب نیدرک ما از ا بیممکن است به تعم
  کمک کند. یمیقد یها روش لیتکم

 ازیبلکه ن ست،یدرمان ن یها روش افتنیدر اصل  دارد یآنچه ما را به شناخت  خود وا م
که تکامل  یمانما مشترک است: شوق شناخت  خود. ز ی است که در همه یتر بیلم اریبس

 بود.  ریناپذ اجتنا  گرید «من که هستم؟»شد، پرسشِ  یبالث بروز خودآگاه
 داریت پد «من»به نام  یزمان، ناگهان موجود    ی اندازه یب ی در بستر نامهربان مکان و پهنه

زمان؟ ما که از غبار ستتارگان   نیچرا در ا جا؟ نیچرا ا د؟یآ یموجود از کجا م نیگشت. ا
و بته   میشتو  یمت  رهیبه آسمان پُرستاره خ ستادهیا یا صخره ی اکنون بر لبه م،یا هشد لیتشک

 .  میشیاند یدر کهکشان م گاهمانیمنشاء و جا
را  نیو همت  ستتاده یهمتان صتخره ا   ی بر لبه یگریانسان د شیپنجاه هزار سال پ دیشا
 ی زهیجتا  ی برنتده  دان کیت زیلتارف و ف  5نگریشرود نییور که ارو آن دیشا ایبود.  دهیپرس

بتا پتای خودمتان بته دل متافیزیتک      بود؟ متا   یگریانسان دواقعا  او  ایبود آ دهینوبل پرس
 .  میندار آنجز  یا چاره میچون انسان یولرویم،  می

ناهوشتمند   تیفعال ی جهینت« فقط»نسبت به خود  یکه آگاه شوند یمردم متوجه م یوقت
از  یاریباشتد. بست   نیچن دینبا یول وند،ش یمغزشان است سرخورده م یها ها و مولکول اتم

ولفگانتگ   نگر،یشرود نیارو ،4زنبرگیمانند ورنر ها ستمیب ی سده یها دان کیزیف نیتر بزرگ

                                                           
1 BBC Reith Lectures  

2 Erwin Schrödinger  

3 Werner Heisenberg  
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 ،متاده  ی دهنتده  لیتشک یاجزا نیتر یادیبن ندیگو یم 4نزیج مزیو ج 5نگتونیآرتور اد ،9یپال
 ییهتا  یژگیو یو دارا رسند یم ترسناک به نظر یکه گاه ندزیقدر اسرارآم آن ،مانند کوانتوم
 لیتشتک  مچون از اتت  «من»که  مینگران باش دینبا نیاست. بنابرا کیزیمرز متاف هستند که هم

احسا  شتکوه   نیا دیتوان یم دی. اگر بخواهستین شکوهو با زیانگ چندان شگفت گریشده د
   :کرد یم یدلباره اظهار دو نیدر ا یهم گاه نیدارو ی. حتدیرا خدا بنام یدائم یو شگفت
تر از آن است که لقتل انستان آن را    خلقت ژرف ی که مسئله کنم یشدت احسا  م به

. پس بهتر استت  گذرد یچه م وتنیبخواهد بفهمد در ذهن ن یاست که سگ نیبفهمد. مثل ا
 . باور داشته باشد خواهد یهر کس به هرچه م میاجازه ده

 :  سدینو یم گرید ییو در جا
نبتود و   نیکتاش چنت   یو ا نمیت بب یبه ستادگ  گرانیتوانم همچون د یقبول دارم که نم

از حتد   شی. به نظترم در جهتان بت   نمیشواهد خلقت و رحمت را در همه جا بب توانستم یم
و قتادر مطلتب نقشته     میرح ییخود را قانع کنم که خدا توانم یوجود دارد. نم یبخت نگون
در داختل بتدن کترم     هیت ا هدف تغذ[ بیانگل لسل یزنبور ب ی]نول یتا زنبور لقرب دهیکش
کنتد... و از   یکشتن موش با آن باز یگربه را خلب کرده باشد تا برا ایخلب شود،  ساز لهیپ

 عتیو مخصوصا  یب زیانگ شگفت نیچن یکه جهان رمیرا بپذ هینظر نیا توانم ینم گرییرف د
 . بدون تعقل به وجود آمده است ییرویلملکرد ن ی جهیانسان در نت

 یبعتد  حیتوضت  یباوران است، ولت  به یور مشخص در ت اد با خلقت [9] مالتج نیا
انتد، انتظتار    یور که او را نشتان داده  دوآتشه، آن یخدا یب کیکه از  ستین یزیچ نیدارو
  .میدار

 ی. تحمل کسانام دهیلق هم نزیو داوک نکر،یگولد، پ ن،یدانشمند با دارو کیمن به لنوان 
کته   یاصطالح را به آن شتکل  نیکم ا دست ای کنند یمند دفاع مرا ندارم که از خلقت هوش

 ایت  انتد  دهیت د متان یرا هنگام زا یکه زن ی. کسانبرند یبه کار م کنند یمردم استفاده م شتریب
 نیت برسند که ا جهینت نیبه ا توانند یاند نم سریان خون بوده ی جهیدر نت یکودک مرگشاهد 

کته   میریبپتذ  یفروتنت  ت یدر نها دیلنوان انسان بابه  یجهان به نفع ما خلب شده است. ول
منشتاء   ی مستئله  م،یکه خلب کرده است بتدان  ییرز کار مغز و جهان ی هرچقدر هم درباره

  خواهد ماند. یبه شکل پرسش باق ام یهمواره برا یهست یاصل
  

                                                           
1 Wolfgang Pauli  

2 Arthur Eddington  

3 James Jeans  
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کنند  ایی از آن استفاده می(: آزمایشی که روانشناسان بینpopout testزدگی ه آزمایش بیرون
استتخراج  پتردازش بینتایی   ی مقتدماتی   ی مشخصی از دیدن در مرحلته  تا ببینند آیا جنبه

 «زند. بیرون می» بباید افقی یک خط لمودی خطوطدر میان اگر یا نه. به یور مثال  شود می
قتدماتی  م ی در مرحلته « زنتد.  بیرون متی »های سبز رنگ  ای آبی رنگ در میان نقطه یا نقطه

هایی وجود دارند که کارشان تشخیص جهت و رنتگ استت.    سیستم پردازش بینایی سلول
 چتون « زند بیرون نمی» های مردانه یک زن در میان چهره ی در چنین آزمایشی تصویر چهره

دهند در سطح بتاالتر همتترخرتر(ی    هایی که نسبت به جنسیت چهره واکنش نشان می سلول
 .از پردازش بینایی هستند

 
 هتدف  یهتا  آن ایاللات به سلول بیمانند نورون که از یر نخ ی زائده(: axonآکسون ه
   .شود یمخابره م

 
 یهتا  یآن دگرگتون  ویژگتی کته   یروان یِماریب(: bipolar disorderاختالل دو قطبی ه

و ختالق قترار دارد و    یپر انترژ  ییِدایدر حالت ش یگاه ماریاست. ب یخوخلب و  دیشد
ی افستردگ -ییدایاختالل ش یگاه یماریب نیو اندوه. ا یکم انرژ یِافسردگ در دوران یگاه
 . شود یم دهیامن( manic depressiveه

 
آن  بیت از یر موجود زنتده  که ای از فرایندهایی یا مجموله ندیفرا(: cognitionادراک ه

 نیت و از ا شتود  یآگاه مت  ایکرده  دایشناخت پ طشیدر مح نسبت به چیزی ایواقعه  کیاز 
  .کند یادراک و حل مسئله استفاده م یشناخت برا

 

 
آن لدم توانتایی در تشتخیص    ی : اختالل نادری که مشخصه(agnosiaپریشی ه ادراک

و  بتوده بینایی یا شنوایی( کامال  ستالم  مثل ه خاصکه حوا   درحالی ،اشیاء و افراد است
 اند.   قدرت حافظه و ادراک دچار ضعف چندانی نشده
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هتا و بته    بالث بُتر ختوردن ژن  جنسی تولیدمثل (: natural selectionه انتخا  یبیعی
های ژنتیک  غیرمهلک به یور خود به خود به  شود. جهش های جدید می دن ترکیبموجود آ
شوند برختی از   ها یا ترکیبات ژنتیکی جدید که بالث می جهشدسته از آیند. آن  وجود می

 یشتری نسبت بهشان تطبیب بدهند، شانس بقای ب طیانواع بتوانند خود را بهتر با شرایط محی
و بیشتر تولیتد مثتل    ها دوام بیشتری بیاورند شوند زوج بالث می ، زیراسایر ترکیبات دارند

در یتک   هتا  گونته  ی که همه خلقت هباور به این ی . از این واژه برای مخالفت با نظریهکنند
ها بترای بهینته کتردن     صنولی که انسانم انتخا شود و با  ند( استفاده میا هزمان خلب شد

یبیعی مترادف بتا تکامتل نیستت     انتخا کنند تفاوت دارد.  چارپایان و گیاهان استفاده می
 . شود است که موجب تغییرات تکاملی می ساز و کاریبلکه 
 

توهم وجود ل وی از بتدن کته در ااتر تصتادف یتا      (: phantom limbاندام خیالی ه
 . جراحی قطع شده است

 

 فیاواختر بتازتعر   نیکه در ا یا شده بندی گروه یبقه یال ا(: homininsتباران ه انسان
 (Homoشتده ه  های انسان آغازین منقرض و گونه ها ، انسان(Panه ها شده تا شامل شامپانزه

های انسانی و میمتونی هستتند    ی نیاکانی شود که دارای ترکیبی از ویژگیها گونه یو برخ
 هتا  لیت از گور تبتاران  نکه انستا  رسد ینظر م به(. 9یا میمون جنوبی کو آسترالوپیت همانند 
         اند. شدهمنشعب 

 

(: یکی از مشکالت رشدی جدی اختالالت ییف اوتیسم است که در autismاوتیسم ه
شود. لالئم و شدت این بیماری در افراد  سالگی ظاهر می دوران کودکی معموال  قبل از سه

ی کودکان مبتال به اوتیسم در ایجتاد ارتبتاط بتا دیگتران      همهولی ، متفاوت استمختلف 
ای و یتا   هتای آیینته   سیستتم نتورون   نقتص مشکل دارند. این اختالل ممکن است به للت 

کنند. البته هنوز للت آن به  ها ارتباط برقرار می با آن سیستمکه این  ای باشد مدارهای مغزی
 نشده است.  مشخصیور قطعی 

 

 یدارا ؛شده است پنهان یکنار یها نیاز قشر مغز که در چ یا رهیجز(: insulaاینسوال ه
. استت  تتری  کوچتک  یها بخش یهر کدام داراکه است  نیو پس یانیم ن،یشیسه قسمت پ

امعتاء  از  یحس ییها و درد، داده ییایبو ،ییمانند چشا یحس یها افتیافزون بر در اینسوال
ی حست -یاز قشتر تنت   ییهتا  داده نی. همچنکند یم افتیدرنیز  یداخل یها اندام اء یاحشاو 

                                                           
1 Australopithecus  
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حفتظ تتوازن در    یها هاندام یتعادل ستمی( و ستموقعی حس و ها ها، مفصل المسه، ل لهه
 ی انگتاره » ییها احستا  ابتتدا   اندرکنش نیا بیاز یر نسوالی. اکند یم افتدری نیز گوش(
 نستوال یلتالوه بتر آن ا   .دهد یاست به دست م «یسطح شهود»را که هنوز خام و در  «بدن
و هتم   داده صیانزجار در چهره را تشخ یها است که هم حالت یا نهییآ یها نورون یدارا

ی  هستته  بیت از یر نسوالی. ادنده ینشان م یزاریاحسا  ب ندیناخوشا یبو اینسبت به غذا 
         وصل است.  نیشیپ یکمربند قشرو  آمیگدالبه  9پارابراکیال

 

قترار دارد و   یجگتاه یلتو  گ  ییجلو ی لبهکه در  یمغز ی سازه(: amygdalaبادامه ه
، از کنتد  یمت  افتت یدر یمتواز  ورودی را به یوراست. چند لیمبیک  ستمیاز س یجزء مهم
 کیستمپات  یلصتب  ستتم یس دنبادامته در فعتال کتر    .یشکنج مخرویاز  ورودیجمله دو 

نش مناسب ماننتد ختوردن،   نشان دادن واک یبرابادامه . نقش دارد( گریز ایهواکنش جنگ 
. فرستد یم پوتاالمو یه از یریبخود را  یخروج ،یجنس زشیآم ایو  دنیفرار کردن، جنگ

  است. یشانیپ لو با  یارتبایات ی رندهیدربرگ ی( تا حدیذهن جاناتیآن هه یجزء لایف
 

شتده بترای    آزاد یِهای لصتب  فرستندهفرایندی است که در آن  (:reuptakeبازجذ  ه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     شوند. جذ  می سیناپسمجدد در  ی دهاستفا
 

 امیت پ یبه معنت  رود به کار میها  نورون ی واژه درباره نیا (: وقتیinhibitionبازداری ه
 شود.  می کننده افتیسلول در مانع از شلیکاست که  یناپسیس

 

دارد. پل مغز به همتراه دیگتر    بخشی از ساقه که مغز بر روی آن قرار(: ponsپل مغز ه
پل مغز مسیری اصلی استت کته   کند.  و ضربان قلب را تنظیم می تنفسمغزی،  ساختارهای

فرستند و یتا   می سیستم لصبی پیرامونیاز یریب آن ایاللات را به نخاع و  های مغز کره نیم
 کنند.  ها دریافت می ایاللات را از آن

 

ی فرضتی در تکامتل زبتان کته احتمتاال        اولیته (: مراحتل  protolanguageزبان ه پیش
پشتت  کردند. در این زبان فرضی معنی با ردیف کردن کلمتات   ان با آن صحبت میمنیاکان

این واژه توستط  ندارد.  دستور زباناما «( تارزان کشت میمون»همثل شود  منتقل میسر هم 
 شد. در دانشگاه هاوایی ابداع  5د رِک بیکرتون

                                                           
1 parabrachial nucleus  

2 Derek Bickerton  
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شکل از بافت لصتبی   مرغی ی تخم (: ساختاری که شامل دو تودهthalamusتاالمو  ه
تتاالمو   ی یک گردوست و در داخل مغتز قترار دارد.    است که هر کدام تقریبا  به اندازه

هتایی   ایاللات حسی است که فقط ایاللات مهم را از میان انبوه پیتام « بازپخش ایستگاه»
 کند.   رسد منتقل و تقویت می که به مغز می

 

(: تغییر در حالت الکتریکی نورون که با افزایش احتمال پتانستیلِ  excitationیک هتحر
استت   یارسال ایاللتات  ی جهیدر نتالکتریکی  یها کیاز شل یرگبارلمل مرتبط است هکه 

 (. دهد یم انجام آکسون بیکه نورون از یر
 

 ها نورون کوتاهی که در اار شلیک گروه کوچکی از ی حمله(: seizuresتشنج / صرع ه
منجر به از دست رفتتنن آگتاهی   این حالت اند.  ج شدهیآید که بیش از حد تهی به وجود می

شیار بودن موجب اختالل در آگاهی، لوایتف و  وبزرگ( و یا در صورت ه تشنجشود ه می
موقتت در  « غیتا  »بته صتورت    9کوچتک  تشنج(. صرع لو  گیجگاهیگردد ه رفتار می

خطر است و تقریبا  همیشه با رشد کودک از  ع صرع کامال  بیشود. این نو کودکان دیده می
 شود.   میرود. صرع بزرگ معموال  موروای است و در اواخر نوجوانی ظاهر  میان می

 

 functionalهتصتتویربرداری تشتتدید مغناییستتی کتتارکردی / ا م.آر.آی کتتارکردی  

magnetic resonance imaging / fMRI:) ای مغتز هیعنتی     یته فعالیتت پا  که در آن روشی
دهد( از فعالیتت آن در هنگتام انجتام کتاری تفریتب       زمانی که فرد هیچ کاری انجام نمی

 یهتا  تیت فعال یبترا  غتز م بختش از که کدام  شود یداده م صیتشخ بییر نیاز ا شود. می
 تیت کردن فعال بی. به یور مثال تفرشود یشناخت فعال م ایمانند حرکت، ادراک  یمشخص
 . مغز منجر شود «مرکز مزاح»ممکن است به کشف  یسیانگل کیاز  یآلمان کیمغز 
 

ساختاری که از یریب انتخا  یبیعی برای کارکرد خاصی (: exaptationهتغییر کارکرد 
کتارکردی   -های یبیعی بعتدی  و با پاالیش توسط انتخا -تکامل یافته ولی با مرور زمان 

صوت تکامتل   تیتقو یگوش که برا های انبه یور مثال استخو کند. کامال  متفاوت پیدا می
 دنیجو اش یکه کار اصل ی خزندگان استخوان آرواره ر کارکرد ییتغ ی جهیاست در نت افتهی

خیلتی   یشناستان تکتامل   و روان انهیدانشمندان رااین ایده برای به وجود آمده است.  هبود
  .خوشایند نیست

 

                                                           
1 petit mal sezures  
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هایی است که دانشمندان بترای   روش ترین یکی از موفب: (reductionismهگرایی  تقلیل
تتوان از   است که کل را می ادلای سودمند این روش ایناند.  شناخت هستی استفاده کرده

اجزای آن شناخت. به یور مثال وراات  (هنه فقط جمع جبری بین اندرکنش قانونمندیریب 
    ی دادن یک پدیده. تقلیل «تقلیل داده شده است»های متمم دی.ا ن.ا ی  به کد ژنتیکی و رشته

آسان کردن درک،  ینیست. برا پیچیدگی آن پدیدهاش نافی  پیچیده به اجزای تشکیل دهنده
همتان  »للت و معلتول در   نیبر اسا  اندرکنش قانونمند ب توان یرا م دهیچیپ    ی دهیپد کی

دکتتر بته شتما     کته  وقتتی همثتل   شود یداده م حیتوض دهیداد که خود پد حیتوض «یسطح
 نتدارد.  یامتر  یحیتوضت  نیچن یاست( ول انقوّتتشما به للت کم شدن  یماریب دیوگ می

ارند و معتقدد که به یتور  زگرایی بی شناسان از تقلیل شناسان و حتی زیست بسیاری از روان
ی  رابطته کته   اش توضتیح داد بتدون ایتن    توان اسپرم را بر اسا  اجزای ملکولی مثال نمی
بسیاری از دانشمندان مغتز و الصتا  مستحور     ،رف دیگردر نظر گرفته شود. از ی جنسی
                 ای را توضیح بدهد، چه ندهد.  ی پیچیده چه پدیدهاند،  گرایی به سبب جذابیتش شده تقلیل
 

توانایی تشخیص خود به لنوان موجتود  : (self-other distinctionهدیگری -تمایز خود
. این جدا دیدن به معنتی  استتفاوت منی دیگران ودراش با دنیای  یدرونآگاهی که دنیای 

 هر چند ممکن است شرایط  ،به دیگران نیست دلی نسبت همخودپرستی و نداشتن احسا  
یور که در فصل نهم اشاره کردیم، احتماال  اختالل  چنین گرایشی را به وجود بیاورد. همان

 است. ی لجیب و غریب روان-های لصب دیگری مبنای بسیاری از بیماری-در تمایز خود
 

کته از همته    ماریب ،لصبی یمارینوع ب نیدر ا (:apotemnophiliaهتمایل به قطع ل و 
انتدام   تمایتل دارد کنتد   «احسا  کامتل بتودن  » که نیا یبرا رسد یبه نظر م یلحاا لاد

 شیپتا  ایت دستت   خواهد یم ماریاست که ب نیا یدیفرو یمیقد حیسالمش قطع شود. توض
اختتالل   یگتاه  اختالل نیمردانه شود. ا یتناسل اماند هیشب مانده یقسمت باقشود تا  دهیبر
  .شود یم دهیبدن نام تیتمام تیهو

 

، دیداتاقی با ابعاد ناموزون برای ایجاد خطای  (:Ames room illusionهتوهم اتاق ا یمز 
 دکته فتر   ، درحتالی رستد  بایستد به نظر یک غول متی  در یک گوشه اتاقکه چنانکه فردی 

 کند.   ای دیگر کوتوله جلوه می ی در گوشهدیگر
 

 یربرداریتصتو  دیت جد فناوریاز ابداع  پیشکه  ییجا از آن (:black boxهی سیاه  جعبه
 اهیست  ی جعبته ، آن را بته  مغز نبتود  درون ستنینگر یبرا یراه 9110و  9190 یها دههدر 
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شناستان   رفتته شتد(. روان  گ تیبه لار کیالکترون یلبارت از مهندس نیها کردند. تشبیه می
بتر دانتش    هیت تتا بتدون تک   کردنتد  یاستتفاده مت   اهیس ی از اصل جعبه یافتدری و یادراک

 . کنند میمغز بر اسا  ظواهر، مراحل پردازش ایاللات در مغز را ترس یکالبدشناس
 

هتا هماننتد    مربتوط بته مهتارت    ی حافظته (: procedural memoryه ی اجرایتی  حافظه
ایاللتات   ی کته محتل ذخیتره    9اخبتاری  ی حافظته سواری(، در مقابل  یادگرفتن دوچرخه

 (. که پاریس پایتخت فرانسه است آیند همثل این مشخصی است که آگاهانه به خایر می
 

، حاداته  یءمعنی یک شیبه یاد آوردن ی  حافظه(: semantic memoryه ی معنایی حافظه
ها ماننتد ژامبتون،    تدالیای از  هشامل خوش شکل ظاهری خوک یِایی معن . حافظهمفهومیا 

 بتا نتامِ   مجمولته . این پیگ و غیره است کارتون پورکی ،چاقیصدای خُر خُر، گ ل و الی، 
پریشتی و   خورند. ولتی تحقیقتات متا بتر بیمتاران مبتتال بته نتام         به هم پیوند می «خوک»

بلکته   ؛دهند که نام فقط برای تتدالی چیزهتای دیگتر نیستت     ورنیکه نشان می پریشی زبان
ای است الزم برای فکر کردن تا بتوانیم  گشاید و وسیله کلیدی است که گنجینه معانی را می

ام که اگتر   من متوجه شدهای خاص مرتب کنیم.  اشیاء و اصول را در ذهن بر اسا  قالده
شتیئی را  استت هیعنتی بتوانتد    ورنیکه  پریشی زبانپریشی یا  مبتال به نامانسان باهوشی که 

 در نامیدن شیئی اشتباه کند همثال  بته ابتدا  (، درآن اشتباه کند یدند ولی در نامده تشخیص 
یعنی فقط بتا  . کند غالبا  از آن به بعد از آن لنوان شانه استفاده می (،شانهبگوید قلم نقاشی 

تفکتر بتا   و  دیداری زبان، تشخیصِشود.  نامیدنِ اشتباه  شیء، مسیر معنایی غلط پیموده می
  م دارند.نیک تری از آنچه تصور می نزدیک ی بطهرایکدیگر 
 

واقعا  چیزی را بتا حستی بته غیتر از      حالتی که در آن فرد(: synesthesiaهآمیزی  حس
اشکال هندسی یا دیدن رنگ  ی مزه حس کردنمانند  کند، حسی که تحریک شده ادراک می

ی کته  مثتل کتار  -فقتط یتک راه توصتیف احستا  نیستت       آمیزی . حسصداها و الداد
برختی افترادی کته دچتار      -دهنتد  نویسندگان از یریب به کارگیری استتعاره انجتام متی   

 کنند.  آمیزی هستند، این احساسات را واقعا  تجربه می حس
 

ختایراتی از وقتایعی ختاص از تجربیتات     (: episodic memoryهخایرات رویتدادی  
 شخصی فرد. 

                                                           
1 declarative memory  
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ستلول   ی . همراه با بدنته یسلول لصب ی بدنهمانند  درخت ی زائده(: dendriteهدندریت 
 . کند یم افتیدر گرید های نورونایاللات را از 

 
پردازش ایاللتات در   یللمی  مطالعه(: cognitive psychologyهشناسی شناختی  روان
هایی  اغلب برای متمایز کردن مراحل پردازش ایاللات آزمایش شناختیشناسان  مغز. روان

کته در داختل آن    گرفتت درنظتر   یسیاه ی جعبهتوان  را میه هر مرحلدهند.  را ترتیب می
رود و  متی بعتدی   ی هجعبت بته  ی آن  نتیجته  و شتود  انجام متی  ی تخصصی محاسبهچندین 

 ،9کننتد. استتوارت ستاترلند    ترسیم گردشی یک نمودارِبر اسا  آن  توانند می پژوهشگران
نمایش ختوش  »کرده است: گونه تعریف  شناسیِ شناختی را این روان ،شنا  انگلیسی روان

 «.  آ  و رنگ نمودار گردشی به لنوان جایگزینی برای تفکر
 

مغزی  ی ختالل در درک زبان و یا بیان که معموال  در اار سکتها (:aphasiaه پریشی زبان
، (هتا  دشواری پیدا کردن واژهه پریشی پریشی وجود دارد؛ نام آید. سه نوع زبان به وجود می

تتر مشتکل بتا     دشواری در استفاده از دستور زبان و یا به یور مشخصهپریشی بروکا  زبان
                         (. اشکال در درک و بیان مفاهیمهپریشی ورنیکه  و زبان (ساختمان زبان

 

از یریب آن ایاللتات را بته    های مغز کره نیممسیر اصلی که  (:brainstemهی مغز  ساقه                                                                
لالوه بر آن، الصتا  درون  کنند.  فرستند و دریافت می ینا  نخالی و الصا  جانبی می

رونتد هخشتم، چشتمک،     های صورت برای بیان حالت روحی متی  ای که به ل له جمجمه
رت دادن و ی مغتز قتو   گیرند. ساقه مغز ریشه می  ی لبخند، گاز، بوسه، اخم و غیره( از ساقه

کند. افزون بر کارهای دیگر، کنترل لرق کتردن و تنظتیم ضتربان     فریاد زدن را تسهیل می
 ی این بخش است.  به لهده نیز قلب
 

هتای   شتود نقتش   که تصتور متی   5آمینمونو لصبی ی فرستنده(: serotoninهسروتونین 
، ختوا   ازالقتاء آغت  حرارت بدن، ادراک حستی و   ی از جمله تنظیم درجه ،متعددی دارد
هایی که از سروتونین بته لنتوان    . نورونشود های آن به این موارد محدود نمی هرچند نقش

. برختی از داروهتای ضتد    وجود دارندکنند در مغز و دستگاه گوارش  فرستنده استفاده می
 گیرند.   میسروتونین را در مغز هدف سیستم افسردگی 

 

مغز به للت شتکل گترفتن لختته در     گرفتگی جریان خون در (:strokeهی مغزی  سکته
رگ یا انسداد جریان خون توسط لخته یتا گلبتول چربتی کته از      ی جدارهرگ، پاره شدن 

                                                           
1 Stuart Sutherland  

2 monoamine  
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رها شده است. در اار نرسیدن اکسیژن هکته توستط ختون حمتل      جراحتی در جای دیگر
میرنتد و   و متی توانند به کار خود ادامه بدهند  نمی آن بخش لصبی در های سلول ،شود( می
ی کتار   شد نیز قتادر بته ادامته    ها کنترل می نتیجه آن بخش از بدن که توسط این سلول در

 ،در کشورهای غربی استت یکی از لوامل مهم مرگ و میر مغزی که  ی سکتهنخواهند بود. 
ی  دهه   ، کارکرد مغز و مرگ شود. تحقیقات یک هوشیاریمنجر به از بین رفتن  ممکن است
تواند بهبود کارکرد حسی و حرکتی  می  آیینه گرفتن ازبازخورد که  داده استگذشته نشان 

 بخشد.  مغزی را شتا   ی دست برخی از بیماران سکته
 

دریافتت و   انحسی که کارش ی یافته های تخصص سلول(: receptor cellهسلول گیرنده 
  ارسال ایاللات حسی است.

 

سیستتم  ای از  شتاخه (: parasympathetic nervous systemه سیستم لصتبی پاراستمپاتیک  
ایتن   جویی در انرژی و منابع بدن به هنگام استتراحت استت.    که کارش صرفه لصبی خودکار

بته معتده   برای ه م ، به هنگام آسایش خون را شود بالث جمع شدن مردمک چشم میسیستم، 
 رد.  آو میقلب پایین  فعالیتو ضربان قلب و فشار خون را برای کاهش  کند هدایت میو روده 

 

بخشی از سیستم لصتبی کته    (:peripheral nervous systemهسیستم لصبی پیرامونی 
ی  مرکزی نیستند هبه لبارت دیگر همته  لصبی سیستمشود که جزو  شامل تمام الصابی می

 نخاع(. سیستم لصبی به جز مغز و 
 

فرلی  یلصب ستمیاز س یبخش (:autonomic nervous systemهسیستم لصبی خودکار 
و  کیستمپات  لصتبی  ستمیس شامل دواست. بدن  یداخل یها مااند تیفعال میه کارش تنظک

آن شتامل   کیو بختش ستمپات   رنتد یگ یمت  شهیر پوتاالمو یهاز  شود که می کیپاراسمپات
 . است نسوالیا

 

سیستم لصتبی  ای از  شاخه (:sympathetic nervous systemه سیستم لصبی سمپاتیک
یری انرژی و منابع بدن به هنگام اضطرا  و برانگیختگی استت.  کارگ که مسئول به خودکار

پتیش از  این کار را با تنظیم حرارت بدن و باالبردن فشار ختون، ضتربان قلتب و تعترق     
 دهد.  میانجام  فعالیت
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- شتود  یایتالق مت   یمغز ای از ساختارهای دستهبه (: limbic systemه سیستم لیمبیک
 -5و ستپتوم  پوکامپو یه ،پوتاالمو یه، 9کسیفورن ،نکمربندی پیشیقشر ، گدالآمی شامل

  .کنند یکه لوایف انسان را کنترل م
 

فاصله بین دو نورون که به لنوان محل تبتادل ایاللتات بتین دو     (:synapseه سیناپس
 کند.  مینورون لمل 

 

یادگیری از این یریب که محرکتی کته   (: classic conditioningهسازی کالسیک  شریی
کند همحرک غیرشریی( به یور مکرر بتا محرکتی    بیعی واکنش خاصی تولید میبه یور ی

خنثی همحرک شریی( همراه شود. در نتیجه محرک شریی شروع بته بترانگیختن پاستخی    
یادگیری کند. این مبحث مربوط به  شود می مشابه با آنچه با محرک غیرشریی برانگیخته می

 است.  از راه تدالی
 

 
شکنجی جدید از نظر تکتاملی کته از   (: supramarginal gyrusهکناری -شکنج باالیی

درگیتر تعمتب و اجترای     کنتاری -باالییبه وجود آمده است. شکنج  زیرینای  لو  آهیانه
منحصر بته انستان   این بخش  مهارتی هستند، دارند یا نیمه نیازمهارت  ی است که بهحرکات

 انجامد.   می پریشی کنش بهاست و آسیب به آن 
 

 یا انته یلو  آه نییدر مغز که در قسمت پا یا هیناح(: angular gyrusهای  اویهشکنج ز
 یهتا  کتنش  ریت بخش درگ نیقرار دارد. ا یجگاهیگو  سری لو  پسمحل تقایع با  کینزد
 زیتمتا  ات،یاضت یمانند خوانتدن، نوشتتن، ر   است ییها ییو توانا دهیچیپ انتزاعچون  یمغز

. المثل ضر  و استعاره درک احتماال  و انگشتان دادن ها، نشان واژه بازنماییراست و چپ، 
 یهتا  نتورون احتمتاال  سرشتار از    ،انسان است. لالوه بر آن ی ژهیاحتماال  و یا هزاوی شکنج

دهند وقایع را از منظر فرد دیگری، چه از لحاا مکتانی و   می است که به ما امکان یا نهییآ
                         که این امر لنصر کلیدی اخالق است. ای، ببینیم  هاحتماال ( چه به صورت استعاره

 
 

االترین شیار از میان دو ب (:superior temporal sulcus / STSهشکنج گیجگاهی زِبَرین 
نسبت به تغییترات   زِبَرینگیجگاهی  شکنجهای  هستند. سلول لو  گیجگاهیشیاری که در 

ی زیستتی   هتای برجستته   و سایر حرکتت  راه رفتنهای زیستی مانند  حالت چهره، حرکت
 رود. می آمیگدالبه  زِبَرینگیجگاهی  کنجدهند. خروجی ش واکنش نشان می

 

                                                           
1 fornix  

2 septum  
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لتو   شکنجی در نزدیکی بخش زیرین و داخلتی  (: fusiform gyrusهشکنج مخرویی 
  ست.چیزها ریرنگ، چهره و ساهایی فرلی برای تشخیص  که دارای بخش گیجگاهی

 

لتو   کته بته    هتایی  تشتنج  (:temporal lobe epilepsy / TLEهصرع لو  گیجگاهی 
شود. صرع لتو  گیجگتاهی    محدود می کمربندی پیشینقشر و برخی مواقع به  گیجگاهی

 مذهبی و معنویهای  آورد و با احسا  خود را به وجود می نسبت بهاحسا  قوی آگاهی 
بشود و یا نسبت به ممکن است دچار تغییرات شدید شخصیتی  فردارتباط داده شده است. 

. افرادی که دچار صرع لتو  گیجگتاهی هستتند اهمیتت     وسوا  پیدا کندافکار انتزالی 
ای  چنتین لارضته   هتای  تبیتین یکی از  .ندده آنچه در ایرافشان است میخود و زیادی به 

در ااتر   ،آمیگتدال یعنتی بتین قشتر گیجگتاهی و      ،تر شدن رابطه بین دو قسمت مغز قوی
 حتس مبتال به صرع لو  گیجگاهی معموال   جالب است بدانید افرادت. اس های مکرر تشنج
ای که معموال  در افراد متذهبی کته دچتار چنتین      دهند، ویژگی مییبعی را از دست  شوخ

 شود.  صرلی نیستند دیده می
 

 دکنت  ای للمی که ستعی متی   رشته (:cognitive neuroscienceهللوم الصا  شناختی 
م ودر این رشته ترکید بتر للت   شناختی ارائه دهد. ات لصبضیحتو ادراکو  شناخت برای

  .است هایی بالینی از آن به وجود آمده هرچند احتماال  شاخه ،پایه است
 

شود که در آن حافظه از کار افتاده یتا از بتین    به حالتی گفته می(: amnesiaهفراموشی 
و  (در ایجاد ختایرات جدیتد   یا لدم تواناییه گرا ی پیشفراموش. دو نوع رایج آن رود می

                 است.  (یا از دست دادن خایرات گذشتهگرا ه دیگری فراموشی پس
 

 ستیناپس در  هتا  نتورون  ای شیمیایی کته  ماده: (neurotransmitterهی لصبی  فرستنده
 شود.  مخابره ها تا ایاللات از یریب گیرنده ریزند می

 

                    کنید. مراجعه  لو  پیشانیبه (: prefrontal cortexهپیشانی  قشر پیش
 

ای به شکل نعل استب استت    قشری حلقه (:anterior cingulateهقشر کمربندی پیشین 
های لصبی بته نتام    ی ضخیمی از بافت که تقریبا  محیط بر و مما  با قسمت جلویی دسته

. در بستیاری از  تاست ای رابط قسمت چتپ و راستت مغتز     ای است. جسم پینه جسم پینه
شود.  می «افروخته»تقریبا  بیش از حد  کمربندی پیشینهای پژوهشی مغز قشر  تصویربرداری
 است. ی آزاد، احتیاط و توجه  مغزی درگیر اراده ی رود که این سازه گمان می
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از  یاریبس تی. مسئولمغز ی کره مین دو ی هیال نیتر یارجخ(: cerebral cortexهقشر مخ 
ی زیر برنامهو  انتزالیتفکر  ف،ظری لوایف ادراک، جمله از هتر(یمراحل لال ایلملکرده

 و هتا  نیدر دلف یکرده و تا حدود کمتر یاریقشر در انسان رشد بس نی. ابا این بخش است
 . است توسعه یافتههم  ها لیف

 

در انجام  ییآن لدم توانا ی که مشخصه لصبی وضعیت یلنو (:apraxiaهپریشی  کنش
هم خواست انجام آن وجتود دارد و هتم    که یاست، درحال آموختههدفمند و  یها حرکت
 داند از لحاا بدنی قادر به انجام آن است.  فرد می

 

صتدمه   دلیل بهدر آن برخی بیماران شود که  به حالتی گفته می(: blindsightهکوربینی 
دیدن  که بدون توانِ دهند توانند کارهایی انجام می شوند، ولی میبه قشر بینایی اساسا  کور 

کته آگاهانته چیتزی را ببیننتد،      . به یور مثال، بدون اینرسد به نظر میانجامشان غیرممکن 
به نظتر  بگویند چوبی لمودی است یا افقی. توانند به سمت اشیاء اشاره کنند و با دقت  می
لبتور  هتای بصتری در مغتز از دو مستیر      که داده این حالت این باشدرسد که توضیح  می
بیمتار تتوان بینتایی    آسیب ببیند، مسیر جدید فقط . اگر مسیر جدیدو  مسیر قدیمکنند،  می

 آگاه است.  انشجهتو  قرارگیری اشیاءولی از محل  ،دهد خود را از دست می
 

به وجتود   ییایمردان جوان آس یتوهم را ظاهرا  در برخ نیکه ا یاختالل (:koroهکورو 
اختالل  نیافتادن است. لکس ا تا یدر حال کوچک شدن و نها شان یکه آلت تناسل آورد یم
در حتال رشتد    شتان  یتوهم هستند که آلت تناسل نیکه دچار ا یمسن دپوستانیعنی سفی-

اشاره کرده استت(.   سییور که همکارمان استوارت آنست دارد ههمان یشتربی رواج -است
  اختالل داده نشده است. نیبه ا ینام هرچند
 

 . برخاسته از ذهن اتاحساس (:qualiaهی کیفیات ذهن
 

، 9دار مدُ ی ها کته شتامل هستته    از نورون یا خوشه(: basal gangliaهای  های قالده گره
مغز قرار  یدر ژرفنا یا قالده ی . لقدهباشد یم 3اهیس ی و توده 4دو ی، گلوبو  پال5پوسته

 یبرخ ی ناآگاهانه میو تنظ تعادلکنترل حالت،  ژهیو به ،در حرکت دارد یگرفته و نقش مهم

                                                           
1 caudate nucleaus 

2 putamen  

3 globus pallidus  

4 substantia nigra  
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لتو   هبته   شتوند  یکنترل م یکه از یرف قشر حرکت یحرکات اراد یاجرا یها برا ل له
 کتار و مهتره   چیمچ دست و انگشتان به هنگام بستن پت تنظیم حرکت (. رجوع کنید یشانیپ

 ی هگتر هتا توستط    کمتک بته آن   یآرنج و شانه بترا  یها حرکت یول است، یقشر حرکت
بیمتاری   هتای  بتروز نشتانه  سیاه موجب  ی ها در توده . مرگ سلولدگرد یرل مکنت یا قالده

 ناتوانی در تنظیم حالت بدن. و  سختشود، از جمله راه رفتن  پارکینسون می
 

های مغز است هسه قستمت   کره نیم بخشیکی از چهار (: parietal lobeهای  لو  آهیانه
ای کته   (. بخشی از لو  آهیانته سری پسو  گیجگاهی، های پیشانی لو ند از ا دیگر لبارت

بدن نقش دارد و قستمتی کته در    ی راست مغز است در توجه حسی و انگاره ی کره در نیم
های زبان هنامیدن اشیاء، خوانتدن و نوشتتن(،    افزون بر برخی از جنبه چپ است، ی کره نیم

 زیترا  ،نتدارد  . لو  آهیانه معموال  نقشی در درک زبتان های مهارتی مرتبط است به حرکت
  شود. انجام می لو  گیجگاهیاین کار در 

 

 یا انهیلو  آه یانیاز بخش م یقسمت (:inferior parietal lobuleه ای زیرین لو  آهیانه
هتا چنتد برابتر     قستمت در انستان   نیقرار دارد. ا یفوقان یا انهیلو  آه ریکه درست در ز

 ختارها بته دو ستا   در انسان زیرین یا انهیچپ مغز. لو  آه سمتدر  ژهیو است، بهه مونیم
است کته   ییکارها ریباال( که درگ دره کناری-باالییشکنج شده است:  میتقس دیکامال  جد
خواندن،  ات،یاضیر ریکه درگ یا هیشکنج زاوو  ؛، مانند استفاده از ابزاردارد مهارتنیاز به 

  است. یا نوشتن و احتماال  تفکر استعاره
 

از مغز کته نزدیتک    بخشی (:superior parietal lobule / SPLهقانی ای فو لو  آهیانه
 ی تولید انگتاره سمت راست تا حدودی مربوط به  SPLاست.  ای لو  آهیانهقسمت باالی 

. هتا( استت   ها و ل له مغز هحس مفصل S2 بخشهای دستگاه بینایی و  بدن از یریب داده
 قش دارد. ن هم در این کارکرد زیرینای  لو  آهیانه البته
 

هتای مغتز استت هسته      کتره  نیم بخشیکی از چهار (: occipital lobeهلو  پس سری 
ستری در   (. لتو  پتس  ای آهیانته و  گیجگاهی، های پیشانی لو ند از ا قسمت دیگر لبارت

                            نقش دارد.  بینایی
 

 گتر یهسه قسمت د مغز ی کره میناز چهار قسمت هر  یکی (:frontal lobeه لو  پیشانی
 یشامل قشتر حرکتت   یشانی.( لو  پسری پسو  یجگاهیگ ،یا انهیآه یها لو ند از ا لبارت
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 حرکتتی  شیقشر پ فرستد، یها در قسمت مخالف بدن م است که دستور حرکت را به ل له
اصتول   ،یداوراخالق،  گاهیکه جا یشانپی شیکند و قشر پ یدستورات را هماهنگ م نیکه ا
                 است.  یمنحصر انسان یها یژگیو ریمنش و سا ت،یشخص ،یبلندپرواز ،یاخالق
 

هسته   مغتز  ی کتره  نیمهر  بخش اصلییکی از چهار (: temporal lobeهلو  گیجگاهی 
لتو  گیجگتاهی    (. کتار سری پسو  ای آهیانه، های پیشانی لو ند از ا قسمت دیگر لبارت

رفتتار و  و  جدیتد  ختایرات  کسبها و اشیاء،  ی چهرهبینای ادراکادراک صدا، فهم زبان، 
 است.  احساسات و لوایف

 

هتای   تواند توسط گیرنده مشخص که می محیطی کامال  رویدادیک (: stimulusهمحرک 
 داده شود. حسی تشخیص 

 

در کنترل حرکتت بتدن و    یاز مغز که نقش مهم یباستان بخشی(: cerebellumه مخچه
بتدن، دقتت حرکتت و     یمغز کوچک( به هماهنگ ایرد. مخچه هادراک دا یها جنبه یبرخ
 . کند یحرکات کمک م بیدق یبند زمان

 

در شتبکیه قترار دارد.   ی اصلی برای بینایی کته   گیرنده سلول cone :)CONEهمخروط 
         است. شان دیدن در روز  ها نسبت به رنگ حسا  هستند و کار اصلی مخروط

 

بینتایی بته    های مربوط به بخش مسیر انتقال ایاللات از (:new pathwayهمسیر جدید 
 تشخیص اشتیاء، معنتی و اهمیتت    کمک به  برای شکنج مخروییاز یریب  لو  گیجگاهی
 شود.  میتقسیم  «چگونه»و  «چه»مسیر  ی ها. مسیر جدید به دو شاخه احساسی آن

 

رود و  متی ای  یانهلو  آهمسیری که از قشر بینایی به (: how” stream“ه« چگونه»مسیر 
 کند که نوع حرکت دست و پا را نسبت بته بتدن و   هایی را کنترل می ترتیب انقباض ل له

دادن  هُتل ، کشیدن، اجسامد. این مسیر برای دراز کردن دست و گرفتن نکن محیط تعیین می
لتو   در  «چته »مستیر  با این مسیر الزم است.  دهیم کارهایی که با اشیاء انجام میو سایر 
منشتعب   مستیر جدیتد  از  «چته »و  «چگونته ». هتر دو مستیرهای   استتفاوت م گاهیگیج
ای  لتو  آهیانته  شود و بته   از برجستگی فوقانی شروع می مسیر قدیمکه  شوند. درحالی می
   .گویند میمسیر اول هم به این مسیر، گردد.  ملحب می «چگونه»مسیر به رود و  می
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است که کتارش تشتخیص    و  گیجگاهیلمسیری در : (what” stream“ه« چه»مسیر 
مستیر  گویند. رجتوع کنیتد بته     . به آن مسیر دوم هم میهاست مفهوم و اهمیت آن و اشیاء
 .  «چگونه»مسیر و  جدید
 

به دقت تعریتف نشتده و از    که البته مسیراین  (:so what” stream“ه« خو  که چی»مسیر 
 شتود کته   می لو  گیجگاهیاز شامل بخشی  ،نظر کالبدشناختی موقعیتش مشخص نشده است

شتامل اتصتاالت    . این بختش کنیم نگاه می آنبه  چیزی است کهشناختی  زیست مسئول اهمیت
 گویند.   می نیز مسیر سوم به آن ست. گاهیاینسوالو  آمیگدال، زِبَرین گیجگاهی شکنج
 

 پتردازش بینتایی در   ترین مسیر در میان دو مستیرِ  قدیمی(: old pathwayهمسیر قدیمی 
بته   تاالمو مغز( از یریب  ی ابتدایی در ساقه ساختارمغز. این مسیر از برجستگی فوقانی ه

هتا   ها و دستت  پیوندد تا به حرکت چشم می «چگونه»مسیر مسیر قدیم به رود.  می ای لو  آهیانه
هنگتامی  دهتد.   ها را تشخیص نمی به سمت اشیاء کمک کند، حتی وقتی فرد به یور آگاهانه آن

   کند. کمک می کوربینیآسیب دیده باشد مسیر قدیم به پیدایش جدید  مسیرکه 
 

و آنتا   گمونتد زیتوستط   اصتطالح  نیت ا(: defense mechanismsههای دفالی  مکانیسم
، به یور کند یم دیفرد را تهد تیهو یکپارچگیکه بطور بالقوه  یابداع شد. ایاللات دیفرو

نتد  ا آن لبارت یها ونه. نمشود ی پس زده میشناخت ناخودآگاه از یریب ساز و کارهای روان
  واکنش وارونه. ای یفرافکن ،یتراش لیدل ،از سرکو  خایرات نامطلو ، انکار

 

 اوتیستم نوع مشخصی از امواج مغزی که در بیمتاران مبتتال بته    (: Mu waveهموج مو 
د هیتا  ای باشن های آیینه نورون شاخصی برای لملکرد. امواج مو ممکن است بیند میآسیب 

 شتوند و  سرکو  مینباشند( ولی هنگام انجام لملی یا دیدن فرد دیگری در حال انجام آن 
 دارند. ای  های آیینه نورونسیستم نزدیکی با  ی دهد که رابطه این نشان می

 

که بر سطح یا داخل سلول قترار   خاصی ملکول(: receptor moleculeهمولکول گیرنده 
و  لصتبی  های ناقلاست. بسیاری از  ای ویژهفیزیکی  ویی دارد و دارای خصوصیات شیمیا

دهند. به  های روی سلول انجام می یرگذاری خود را از یریب اتصال با گیرندهرات ها رمونوه
شتوند بترای    در لوزالمعتده ترشتح متی   ی ا رهیهای جز یور مثال انسولینی که توسط سلول

قترار   مقصتد  هتای  کته روی ستلول  هایی  تر کردن جذ  قند توسط سلول، بر گیرنده آسان
  گذارند. ایر میراند ت گرفته
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هتای حستی مختلتف ماننتد المسته،       سیستم میاناندرکنش (: cross-modalهحسی  میان
 بدهندبه ما نشان را قالده  نام با شکلی بی . اگر شیئی بیدهد را توضیح می شنوایی و بینایی
د شیء مشابه با لمس کردنشان آن را پیدا از میان چناز ما بخواهند  بستهرا  مانو بعد چشم

لتو   هتا بیشتتر در    گونته انتدرکنش   حسی استفاده خواهیم کرد. این از تداخل میانکنیم، 
و  اینستوال ماننتد  ساختارهای ختاص  در برخی  و (ای شکنج زاویهویژه  هبه زیرینای  آهیانه

های مختلتف   بخشا از ها ر داده کههای مغز  در کناره ای سلولی است که ورقهه 9کالستروم
 دهد.   میرخ  (کند دریافت می

 

نستتبت بتته  متتاریبدر آن کتته  نشتتانگانی(: anosognosiaهنتتاتوانی در ادراک بیمتتاری 
در زبتان   اینوستوگنوز آی   واژهه کنتد  یم انکاررا  صوجود نقیا ناآگاه است و  اش یناتوان
 . است( یماریانکار ب یبه معن یونانی

 

 دیت سمت چپ کته کتارش تول   یشانیلو  پاز  یقسمت(: Broca’s areaهی بروکا  ناحیه
  است. یساختار دستور یزبان دارا

 

قسمتی از مغز کته مستئول درک زبتان و تولیتد      (:Wernicke’s areaهی ورنیکه  ناحیه
 است.  معنادارو نوشتار  گفتار
 

معنتایی  ی  چیدمان واژگان به صورتی که که امکان بیان و انتقال فشترده  (:syntaxهنحو 
ی  شود. متثال  در جملته   مترادف با دستور زبان قرار داده می سازد. تقریبا  پیچیده را میسر می

ستوار   «مرد»دهیم که  ما سریع تشخیص می «بعد از تصادف با جان سوار ماشینش شد مرد»
         ناممکن است.  ای گیری نتیجه چنین نحو، نه جان. بدون ماشینش شد

 
مبتتال بته آن دارای    متار یکه ب سمیاوت ینول(: Asperger syndromeهنشانگان اَسپرگر 

روابط  جادیدر ا یمشکل بزرگ یول ،است یو قدرت ادراک معمولهای زبانی لادی  مهارت
 دارد.  یاجتمال
 

 کنتد  در آن فرد حس متی  که ختاللیا(: alien-hand syndromeهنشانگان دست غریبه 
لی بر آن ندارد و در واقع حرکتاتش  کنتر ست کهاو نیرویی خارج از بدنش متعلب به دست

                                                           
1 claustrum  
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 corpusه ای معمتوال  ناشتی از صتدمه بته جستم پینته       نشتانگان این  کند. را او تعیین می

collosum ) است.  قشر حلقوی قدامییا 

 

کند  بیمار ادلا میدر آن نادر که  نشانگانی (:Capgras syndromeه گرا  نشانگان کاپ
 شیادانی هستتند کته   -، همسر، فرزندان و یا خواهر و برادرو مادر پدرمعموال  -نزدیکانش 
ی آستیب بته ارتبتاط بتین      کنند. ایتن بیمتاری احتمتاال  در نتیجته     ها را بازی می نقش آن
هایی که کارشان نشتان دادن   هایی از مغز که کارشان تشخیص چهره است و قسمت قسمت

 ی گرا  است ممکتن استت چهتره    آید. کسی که مبتال به کاپ احسا  است به وجود می
. آیتد  وجود نمتی  در او بهاحساسی که باید  ها با دیدن آن ولی ،لزیزانش را تشخیص بدهد
 شود.   میگرا  هم نامیده  این بیماری توهم کاپ

 

 کند مرده استت  بیمار ادلا می اختاللی که در آن(: Cotard syndromeه نشانگان کوتار
هایی را کته روی بتدنش وول    کند و کرم ش را حس میا گوید بوی بدن گندیده میحتی  و
در همین حد(. این بیماری شتکل   دیگری توهمات لجیبیا  وه کند خورند احسا  می می

ی یتک قستمت حستی هماننتد      است که در آن نه فقتط رابطته   گرا  کاپ نشانگانشدید 
ه و منجر قطع شد لیمبیکهای حسی مغز با سیستم  بخشتمام  ی تشخیص چهره( بلکه رابطه

 شود.  می فرد با تمام جهان بیرون و حتی خود لایفیی  کامل رابطه قطعبه 
 

هتا و برختی از    انستان کته   ای مبتنتی بتر ایتن    ایتده (: theory of mindهی ذهتن   نظریه
های دیگران را در ذهن خود ترستیم   ها و نیت توانند الگویی از اندیشه های لالی می نخستی

هتا، باورهتا و    تواند اندیشه تر می تر و سریع تر باشد، انسان دقیب یبکنند. هر چه این الگو دق
در  ای یافتته  تخصص، مدارهای مغزی ایدهبینی کند. بر اسا  این  های دیگران را پیش کنش

یوتتا فریتت و                   ستازد.  ی ذهن را ممکن می ها( وجود دارد که نظریه انسان هو برخی میمون
ی ذهن ناقصتی هستتند.    عتقدند کودکان مبتال به اوتیسم دارای نظریهمسیمون بارون کوهن 

توانتد اختتالل در کتارکرد     متی  اوتیستم کند کته دلیتل    ی ما را تریید می ها نظریه باور آن
         ها باشد. یا اهداف آن ای های آیینه نورون
 

مغتز در   یکیالکتر تیفعال یرگی اندازه (:electroencephalography / EEGهنوار مغزی 
هیا گاهی بته   با قرار دادن الکترود بر سطح جمجمه ی. این کار راحس های پاسخ به محرک
استتفاده   یمحرک حست یک به یور مرتب از  که یدر حالدهند  انجام می ندرت داخل سر(
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 اهیت  به این ترتیب نوار مغزی. دکنن یمحاسبه م انهیبا استفاده از راکرده و میانگین نتیجه را 
         آید.  ( به دست میEEGر مخفف به یو
 

سلول لصبی. تخصتص آن دریافتت و ارستال ایاللتات استت و      (: neuronهنورون 
و شاخه ماننتد   تر های کوتاه و زائده آکسونبه نام  ای بلند رشتههای  ویژگی آن داشتن زائده

  است. دندریتبه نام 
 

هتا   میمون لو  پیشانیه ابتدا در هایی ک نورون(: mirror neuronsهای  های آیینه نورون
ی زبان بروکاست(. وقتی  که مشابه آن در مغز انسان ناحیه بخشیشدند هدر  تشخیص داده

بیند کته همتین    کند و یا میمون دیگری را می میمون دستش را برای گرفتن چیزی دراز می
سازی  را شبیه شوند. به این ترتیب نیت میمون دیگر ها روشن می کند، این نورون کار را می

ای برای حس المسته هتم    های آیینه خوانند. نورون کنند یا به لبارت دیگر فکر او را می می
هتا   شود این نتورون  می لمسو یا کسی را ببینیم که  شویم که لمس مییعنی وقتی  درگیر هستند،
بترای   و (اینستوال چهتره هدر  حالتت  تشخیص بیان یا ای برای  های آیینه کنند. نورون شلیک می

   .وجود دارند نیز( کمربندی پیشینقشر هدر  هنگام درد کشیدنِ دیگران« دلی هم»
 

سیستتم لصتبی   که ایاللتات را از   هایی نورون(: motor neuronههای حرکتی  نورون
حرکتتی هتم استتفاده    -های فرمتان  گاهی برای نورون واژه نی. ابرند یها م به ل له مرکزی
         .لمل استانجام ها برای  ل له ضترتیب انقبا یِریز شود که کارشان برنامه می

 

بترای   یمغز که هر کدام تا حتد  ی مهیدو ن(: cerebral hemispheresههای مغز  کره نیم
 و ، زبتان و محاستبه  ارنوشتت  ،گفتار برایچپ  ی کره منی اند: یافتهتخصص کارهای مختلف 

ادراک  یهتا  جنبه یچهره و برخ صیمانند تشخ یسه بعد یها تیفعال برایراست  ی کره مین
 ات،یاز فرضت  یکت یوزن آن(. بتر استا     ایت ضتر    یبه جتا  یقیموس امگمثل ه یقیموس
راه بیفتد همه چیتز را  کارش  که این یبرا کند یم یاست و سع« کار محافظه»چپ  ی کره مین

و متو را از ماستت   استت   خوان مخالفراست  ی کره مین که یدرحال راست و ریست کند،
احتمتاال   که مربوط به ابات و انسجام رفتاری است  یدیفرو یدفال ستمیس. کشد ون میبیر

 شود.  ی چپ مغز می مهین مربوط به
 

 ایت  زیانگ  جانیه یزیچ یوقت (:galvanic skin response / GSRهواکنش گالوانی پوست 
شتده، لترق   مغزمتان فعتال    پوتاالمو یهدزد(  ایهمانند مار، جفت، شکار  مینیب یمهم را م

گیتری ایتن    انتدازه  کند. رییپوستمان تغ یکیمقاومت الکتر زانیم شود یکه بالث م میکن یم
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 تیواکتنش هتدا   کند که بته آن  مقاومت میزان واقعی برانگیختگی احساسی را مشخص می
   .گویند می زین (SCRه پوست

 

 هتای  ولستل  تیت فعال میتنظت  یکه برا ییایمیش های رسان امیپ(: hormonesهها  هورمون
 میکلست  سوخت و ساز ،یها در رشد جنس رمونو. هدنشو یترشح م زری درون دمقصد از غد

         نقش دارند.  گرید یکارها یاریو استخوان، رشد و بس
 

های ستلولی   مغزی که از خوشه ی پیچیده ختارایک س(: hypothalamusههیپوتاالمو  
لوایتف،   ند؛ این کارکردهتا شتامل  دارمختلفی  کردهایبسیاری تشکیل شده است که کار

 دستگاه لصتبی خودکتار  های داخلی بدن، رصد کردن ایاللاتی که از  تنظیم فعالیت اندام
 باشد.  ی هیپوفیز می آیند و کنترل غده می

 

لتو   کته داختل    ییایت استب در بته   هیشتب  ساختاری(: hippocampusههیپوکامپو  
  .است دیخایرات جد دیتول ژهیو به حافظه و مربوط بهقرار دارد. کارش  یجگاهیگ

 

ی فرد  مواجهه که در آن یریادگی یولن(: associative learningهیادگیری از راه تدالی 
اش( منجتر   و کالستکه  ندرالیهمثل س دهد یزمان رخ م به یور هم شهیکه هم ای دهیدو پد با
د. معمتوال   دوم شتو     ی دهیت پد ی موجب فراختوان ختایره   ها دهیاز آن پد یکیکه  شود یم

  .شود یم ریتعب یزیآم حس یولشده به غلط ن فراخوانده ی خایره
 

 
 



 
 
 
 
 

 ها یادداشت
 

 درآمد:  پیش
بار دوبتاره مطترح    ام که این مشاهدات هر چند وقت یک . من از آن زمان متوجه شده9
شناستی قترار    تحقیقتات ستریان   جریتان اصتلی   شوند، اما به دالیل نامشخصی جتزو  می
 .Tang et alو یتا  ، Havas (1990) ،Kolmel et al. (1991)به لنتوان مثتال بته     گیرد. نمی

 جوع کنید. ر (1991)

 
 درآمد:
ی  ای برای مطالعه بر روی مغز روشی بود که منجر به پیتدایش رشتته   . این روشِ پایه9
ی نوزدهم م. شد. تفاوت اصتلیِ کتار در آن دوران و دورانِ    شناسی رفتاری در سده لصب
برداری مغزی وجود نداشت و پزشک ناچار بود دو  ی این است که در آن زمان لکسکنون

 ای صبر کند تا بیمارش بمیرد و او بتواند مغزش را تشریح کند.  سه دهه
قتد   ها هم به یتور غیرلتادی کوتتاه    های آفریقایی که آن ، پیگمه9ها . برلکسِ کوتوله5

چته   دی.ا ن.ا یشتوند، چته از نظتر     میهای نوین محسو   هستند، از هر جهت جزو انسان
 های انسانی است.  ی دیگر گروه مغزشان که اندازه

 
 فصل دوم: 

تر بگوییم، ایتن حقیقتت کته اختتاپو  و انستان هتر دو دارای        . اگر بخواهیم دقیب9
ی خوبی برای تکاملِ مشابه باشد هبرخالف  آنچه  های پیچیده هستند شاید نتواند نمونه چشم
« نخستتین »های  توان گفت(. در چشم ها و پتروسورها می های پرندگان، خفاش لی با درباره

هایی  اند که اکنون در چشم ما وجود دارد. تکامل گاهی ژن های کنترل اصلی بوده همان ژن
 کند.  کشد و دوباره از آن استفاده می را که در انباری ذخیره کرده بیرون می

                                                           
1 hobbits  
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انجتام دادنتد کته     5و جتین ریتداک   9ن هامفریزی اصلی بر روی جان را گلی . مطالعه5
ی  دیدن، اما ندیتدن: یتک متورد پژوهشتی دربتاره     اش نوشتند:  ی زیبایی هم درباره رساله
سازی متو بته    آید پیاده (. آنچه در ادامه می9119ههامفریز و ریدوچ،  پریشی دیداری ادراک

یور  شده است. همانموی گفتگوها نیست، اما نظرات اصلی بیمار در بخش الظم آن حفظ 
آنچته بالتث    که اشاره شد، جان بعد از لمل برداشتن آپاندیس دچار آمبولی شده بود، اما

انجام این لمل جراحی شده بود بازسازی آن چیزی است که معموال  منجتر بته تشتخیص    
درآمد اشاره کردم، به منظور حفتظ   یور که در بخش پیش شود. ههمان التها  آپاندیس می

ام و شترایط   های ساختگی برای بیمتاران استتفاده کترده    اد اغلب در کتا  از نامهویت افر
 ام.(  شناختی مربوط نبود تغییر داده پذیرششان در بیمارستان را اگر به لالئم لصب

 تشخیص بدهید؟  7-5 توانید سگ خالدار را در تصویر . می4
ی ل زلتی   یشتگامانه ی تحقیقتات پ  بتر پایته  « چته »و « چطتور ». تمایز میان مستیرهای  3

و  9ی ملی سالمت شکل گرفته است. مسیرهای  در مؤسسه 3و مورتیمر میشکین 4آنگرالیدر
هکته بته آن    4شده هستند. مسیر  از لحاا کالبدشناختی کامال  تعریف«( چه»و « چطوره» 5
شتناختی   های روان ی پژوهش گوییم( اکنون، در نتیجه ، و یا مسیر لایفی می«خو  که چه»

شود همانند مطالعاتی که بر روی گسستتگی   های مغزی، مسیری کارکردی تلقی می یبو آس
 رجوع کنید(.  1گرا  و کورچهرگی انجام شده است؛ به فصل  م الف میان توهم کاپ

بُر مستقیم از تاالمو   کشف کرده است که یک مسیر کوچک و بسیار میان 5. جو ل دو5
هتا وجتود دارد کته احتمتاال  در      در متوش  هو شاید شکنج مخرویی( به سمت آمیگتدال 

ها هم هست. اما در اینجا به آن نخواهیم پرداخت. جزئیات کالبدشناسی لصتبی آن   نخستی
ی آن داشته باشیم، ولی این  تر از آن است که رغبتی به مطالعه مترسفانه بسیار درهم و برهم

های کارکردی شود، و البتته   امر نباید مانع از جستجوی ما برای یافتن الگوهای کلی ارتباط
 این اتفاق برای ما نیفتاده است. 

و  3گرا  به یور مستقل از ما، از یرف ه یدین ا لیس ی نشانگان کاپ . این ایده درباره3
 ریهمست  «چگونه» ریکه مس گذارند فرض را بر این میها  آن یولنیز مطرح شد.  7اَندرو یانگ

                                                           
1 Glyn Humphreys  

2 Jane Riddoch  

3 Leslie Ungerleider  

4 Mortimer Mishkin  

5 Joe LeDoux  

6 Hadyn Ellis  

7 Andrew Young  
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 ی ( صتدمه 4 ریمس ی لالوه به 5 ریهمس «چه» ریشِ مسبه دو بخ که یدرحال ،ماند ی( سالم م9
 ریکه صدمه فقط محدود به مست  میا دهیکش شیرا پ فرض نیما ا ی. ولشود یزمان وارد م هم

   .ماند یم بیآس یب 5 ری( است و مس4 ریهمس لایفی
 

 فصل سوم: 
ن و اد ای که م کنند. در نخستین مقاله واحد اشاره می ی چندین آزمایش به یک نتیجه. 9
آمیتزی بته    ی حتس  درباره 5009در سال  مجموله مقاالت انجمن سلطنتی لندندر هوبارد 

شدت رنگ نته تنهتا بته     ها آمیزی حسچاپ رساندیم، به این اشاره کردیم که در برخی از 
شتد، بستتگی داشتت     جتا نشتان داده متی    خود لدد بلکه به میدان دیدی که لتدد در آن 

کرد و الداد  به روبرو نگاه می زمانی که سوژه مستقیما  الف(. 5009 هراماچاندران و هوبارد
همان اندازه خوانتا و قابتل    تر شده بودند تا به  یا حروف در یک سمت او بودند هاما بزرگ

دیدن باشند( در مقایسه با زمانی که در مرکز دید وی قرار داشتتند، رنگشتان بتا شتفافیت     
الداد کتامال  قابتل تشتخیص و تمتایز بودنتد و از      که  شد. با توجه به این کمتری دیده می

شتوند،   ها حتی اگر بیرون از مرکز دید باشند باز هم به وضوح دیتده متی   جایی که رنگ آن
ی دیتدار  ختایرات آمیتزی نیستت.    منشاء حس تدالی خایراتتوانیم نتیجه بگیریم که  می

ان مواجته  ماز میدان دید هنگامی که ما با چیزی در یک ناحیهیعنی  وابسته به مکان نیستند؛
بود که چهتره   مقادر خواهی -تشخیص یک چهره مثال -دهیم  تشخیص میو آن را  مشوی می

ی برانگیخته   ها . این موضوع که رنگمدید کامال  جدید نیز تشخیص دهی ی هحوزرا در یک 
رد. قرار دا تدالی خایراتبا  تقابلشدت در  هستند به متفاوتشده در منایب دید مختلف، 

هاین را نیز باید اضافه کنم که حتی برای مواردی کته بته یتک میتزان از مرکتز دیتد دور       
سمت چپ یتا راستت قترار گرفتته تفتاوت      میدان دید که در  هستند، رنگ آن بسته به این

تتر   ی مغزی برجسته کره باشد که فعالیت متقابل در یک نیم دلیلش اینخواهد داشت. شاید 
  .(استاز دیگری 

بتا   آمیزی هستتند  افرادی که دچار حسها در  5ها از  5که تمایز -اولیه  ی ن نتیجهای. 5
توستط ستایر دانشتمندان، از     -پذیرد انجام می افراد لادیسرلت خیلی بیشتری نسبت به 

کنتترل   ، نیز تریید شده است. در یک آزمتایش دقیقتا   5و جیمی وارد 9جمله راندولف بلیک
بته لنتوان یتک گتروه، در      آمیزی افراد مبتال به حسند که شده، وارد و همکارانش دریافت

                                                           
1 Randolph Blake  

2 Jamie Ward  
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بود، برترنتد.   قرار گرفتهها  5 در میانبه یرز قابل توجهی در دیدن شکلی که  ،مقایسه با سایرین
توانستتند اشتکال را    متی    هتا  ، حتی پیش از برانگیخته شدن رنتگ  ها که برخی از آن تر این جالب

، التبتار  که توسط ما پیشنهاد شتده استت  « تیفعال تداخل»الگوی به  ق یهاین ! تشخیص دهند
ها در حدی شود کته فترد توانتایی     ممکن است نمایش کوتاه بالث برانگیختن رنگبخشد.  می

   ها شود. ی رنگ قدر قوی نباشد که موجب ادراک آگاهانه تمایز را بیابد، اما آن
تفکیک( وجتود دارد کته   تر شواهد زیادی هلالوه بر  های سطح پایین آمیزی . در حس4

آمیتزی کتال  بتر     الگوی تداخل فعالیت ادراکی سطح پایین را در مقابل این ایده که حتس 
 کند: اسا  یادگیری از راه تدالی و خایرات است تریید می

های مختلف یتک لتدد یتا     آمیزی هستند بخش هالف( در برخی افرادی که دچار حس
ممکتن استت    Mشکل در حرف  Vثال  بخش شوند. هم های متفاوت دیده می حرف به رنگ
 های لمودی سبز باشد.(  قرمز و خط

زدگی/تفکیک در یکی از افرادی که مورد آزمایش قترار   بالفاصله بعد از آزمایش بیرون
که تا اینجای کتار چیتز لجیبتی    –دید  داده بودیم چیز لجیبی دیدم. او الداد را رنگی می

های مختلف بع ی از  گفت بخش ین بود که میولی چیزی که بالث تعجب من شد ا –نبود
های متفاوتی دارند. برای ایمینان از راستی حرفش، همتان لتدد    ( رنگ9لددها همثال  لدد 

خواهیم دوباره آزمایش کنتیم.   که از قبل بگوییم می را چند ماه بعد نشانش دادیم، بدون این
 دیم که کلکی در کارش نیست. ی این آزمایش لمال  با آزمایش اول یکی بود و فهمی نتیجه

کم در برخی افرادی که دچتار   که بگوییم دست این مشاهده شاهد دیگری بود برای این
افزار لصبی بیرون  ای( از یک نقص در سخت ها هبه اصطالح رایانه آمیزی هستند رنگ حس
تتدالی  افتزار(. یتادگیری از راه    ها هنقص در نترم  آیند، نه از اغراق خایرات و استعاره می
رباهای چندرنگ بتازی   ای را توضیح دهد؛ به لنوان مثال ما با آهن تواند چنین مشاهده نمی
هتا و   مانند جهت خطتوط، زاویته  « ای های اولیه فرم»کنیم. از یرف دیگر، ممکن است  نمی
اند وجتود داشتته باشتند کته یکتی از       های وابسته به رنگ مرتبط هایی که به نورون منحنی

دهتد در شتکنج    فرم را که پیش از سر هم شتدن نهتایی نویسته رخ متی     مراحل پردازش
 کنند.  مخرویی اجرا می

بتر   رنتگ   آمیتزی  افراد دچتار حتس  شد، در برخی از  گفتهتر  یور که پیش همانه ( 
از شفافیت کمتری برختوردار   هدر دید جانبی( شده هنگامی که در مرکز دید نباشد انگیخته
گیترد هراماچانتدران و     ترکید بیشتری بر روی رنگ قرار میدر دید مرکزی، احتماال  .است

، شدت رنگ در این افراددر برخی از  (.5090، برنگ و راماچاندرانهالف(؛  5009 هوبارد،
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. هیچ یک از ایتن  است تر غنییک میدان دید هسمت چپ یا راست( در مقایسه با دیگری خیلی 
   کنند. آمیزی پشتیبانی نمی الی را برای حستد از راهسطح باالی یادگیری  الگویمشاهدات 

اتصتاالت   میتزان در  قابتل تتوجهی  افتزایش  تتر   های سطح پتایین  آمیزی هج( در حس
بتا استتفاده از    (5007ه شتکنج مخرویتی توستط راو و شتولت     ی در ناحیه کالبدشناختی

 . مشاهده شده است 9پخش برداری تنسورتصویر
تواند به لنوان یک ورودی برای  شود می خته میآمیزی بر انگی ر اار حسدرنگی که هد( 
؛ 5003 یک، پالمری،کیم، بل ؛ 5005 هراماچاندران و هوبارد، لمل کندآشکار  حرکت درک

 (. 5003 راماچاندران و آزوالی،
آمیزی را داشته باشید، احتمال داشتن یک نوع نتامرتبط   اگر شما یکی از انواع حسهه( 

تتداخل  » امر در تریید الگوی پیشنهادی متن، یعنتی  د بود. این دیگر نیز برایتان بیشتر خواه
تتر   قتوی به صورت  ای یافته ژن جهشاست؛ که در آن آمیزی  در حس «یافته افزایش فعالیت 

 از این تر شدن برخی که منجر به خالق شود هلالوه بر این در منایب خاصی از مغز بیان می
  شود(. می افراد

تر  اند هیا به بیان دقیب کوررنگ  زمان آمیزی هستند و هم حسافرادی که دچار وجود هو( 
هایی را در الداد ببینند که در  توانند رنگ که می بینند( ها را به صورت غیرمتعارف می رنگ

  اند چنین ارتبایاتی را بیاموزند. توانسته لالم واقع قادر به دیدنشان نیستند. این افراد نمی
 نشان دادیم که حروفی که ظاهر مشابهی دارند همثال  5003ل د هوبارد در سامن و ا هز( 
معمتوال   ، آمیزی سطح پتایین هستتند   افرادی که دچار حسدر دار(  اند تا زاویه ینحنبیشتر م
حتی ، خاص ی دهد که اشکال هندسی اولیه . این نشان میانگیزند های مشابهی را برمی رنگ

بتر    هتا  فعالیتت را در آن تتداخل  بتا   مترتبط   هتای  پیش از پردازش کامل حتروف، رنتگ  
-مند برای نگاشت رنتگ  به یور نظام تواند می روشند. نظر ما بر این بود که این اانگیز می

من و دیوید برنگ، با همکاری مینتگ   . اخیرا مکان به کار رود-مکان انتزالی بر روی شکل
صویربرداری مغتزی  ، این موضوع را از یریب ت3نگوس ائوو ت 4، رونالد لی5انگونگ هویش
بته   این مشتاهدات  توان گفت می تریید کردیم. در مجموع (یا مغزنگاری مغناییسی MEGه

کنند. ابتراز ایتن مطلتب بته منظتور نفتی        می ترییدفعالیت حسی را خوبی الگوی تداخل 
نیتز    هتا  چراکته آن   متقابل نیست،  شده و قوانین سطح باالی نگاشت دامنه ارتبایات آموخته
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تواند ما را در  آمیزی می این فصل را ببینید(. در واقع حس 1و  9  های ند هیادداشتنقش دار
  کشف چنین قوانینی یاری نماید.

از یعنتی  ه زداییِ بازداری تواند از یریب می الگوی تداخل فعالیتیم که ا هکشف کرد. 3
هتای   دهزنتی بتین گیرنت    های متقابل حسی یا جوانه انعکا ( بازداریدست دادن یا کاهش 
. یک بیمتار  به وجود بیاورد را «اکتسابی»آمیزی  مختلفی از حس اشکال حسی مغزی مجاور

( که 9111هآرمل و راماچاندران،  مورد مطالعه قرار دادیمی آما  شبکیه را  نابینا با لارضه
 شتامل ه 9کترد نقتاط نتور    متی  انگشتانش با مداد و یا خط بریل احسا  برخوردبه هنگام 
 کترد  حسی که تولید دیدن نور می  ی آستانه   گیری  . هما با اندازهبیند می (تصویری  های نویسه
راستگویی سوژه ایمینان پیتدا کتردیم.   از  اش در یول چندین هفته ایمینان از یکنواختیو 
را بته ختایر ستپرده باشتد.( بیمتار       ی حسی تولید نورها امکان نداشت او آستانه ابدا  زیرا

واقعتا    کتردیم  آزمایش شای آزوالی به نام همراه با یکی از دانشجویانمنابینای دیگری که 
شتد ببینتد، حتتی در     توانست دستش را هنگامی که مقابل چشمانش حرکتت داده متی   می

های مغزی مجاور هم  به نظر ما این به دلیل انعکا  متقابل حسی بین گیرندهتاریکی کامل. 
بنابراین حرکت دادن ی در مغز بوجود آمده بود؛ زدایی حسی که در اار کور بود یا بازداری

کته   ای لتو  آهیانته  هتایی از   شود. سلول بلکه دیده هم می شود، نمیدست صرفا  احسا  
درگیر باشتند  ایجاد این پدیده دارند نیز ممکن است در ی حسی  دادهی پذیرش چند  زمینه

  (.5003هراماچاندران و آزوالی 
آمیتزی   همثل حتس  شود های مجاور مغز می بوط به بخشمرآمیزی غالبا   اگرچه حس. 5

دور  هتای  قستمت  . حتتی ولی محدود بته آن نیستت   رنگ و حروف در شکنج مخرویی(
تواننتد تقویتت شتوند     ی باشند که میاتصاالتاز قبل دارای  ممکن است مغزی نیز ی افتاده
هتای   حسی در بختش های  تداخل دادهاز منظر آماری، ولی (. زدایی بازداری از یریب همثال 
 تر است.  های بیشتری با هم دارند محتمل که ارتباطمغزی  مجاور
 ماهیت ارتباطولی  ایم. کردهاشاره  بطور ضمنی آمیزی و استعاره به ارتباط میان حس. 3

میتان دو چیتز    اتفاقی ارتبایات ی گیرنده بر آمیزی در حساین دو معمابرانگیز است چون 
غیتر  که استتعاره بته یتک ارتبتاط مفهتومی       د( است، درحالیغیر مرتبط همثل رنگ و لد

ای که بترای   یک راه حل بالقوه پردازد. همانند ژولیت و خورشید( می میان دو چیزتصادفی 
، پدیدار شد: 5ن النیرودان برجسته جار این مسئله پیدا کردم، هنگام صحبت کردن با ریاضی
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قتوی درجته اول دارد    هتای  تدالیاز  یمحدودی   ای مجموله ما متوجه شدیم که هر کلمه
درجته   تدالی روشنی از سایه ایرافش گرم، تابان، درخشان و پرورنده( که در=  هخورشید

کم که است سوم و چهارم  ی از درجه هایی تدالیها، ساحل( و  زرد، گل = دوم هخورشید
دو هالته از   مشترک میتان  ی ناحیهدهند  استعاره را شکل میاسا ِ شوند. آنچه  محو می کم

هتر دو   گیرد که نشئت میپوشانی از این  ژولیت و خورشید، این هم ست هدر مثالِها تدالی
در تمتام متا    تتدالی   هتای  میان هاله ای پوشانی (. چنین همبینیم میتابان، گرم و پرورنده را 

تتری   تتر و قتوی   به صورت بتزرگ  آمیزی هستند افرادی که دچار حسوجود دارد، اما در 
 کند.  را ایجاد میها  تدالیتری از  روشن بزرگ فعالیت سایهتداخل چراکه ژن  ،داردوجود 

ی  امتا ژن تولیدکننتده   ،آمیزی متترادف بتا استتعاره نیستت     حسبندی  صورتدر این 
این استت کته   احتماال   آمیزی به سمت استعاره گرایش دارد. یکی از اارات جانبی آن حس
کنیم هبه لنوان مثال حروف زنانه یا  ورت مبهم حس میبه ص مان همهکه هایی  تدالیهمان 

افترادی  شوند( در  نهان ایجاد می هایی تدالیبدی که بر اار  وهای خو   مردانه و یا شکل
توان به صورت  کنند که می به صورت آشکارتری نمود پیدا می آمیزی هستند که دچار حس

کنند که برختی از استامی    تصور می بیشتر مردم ،. به لنوان مثالتجربی آن را آزمایش کرد
جنسی بیشتری نستبت بته    ی یا و غیره( جاذبهیشهمثل جولی، سیندی، ونسا، جنیفر، فل زنانه

که حواسمان  شاید دلیلش این است که بدون اینها همانند مارتا و اینگرید( دارند.  سایر نام
ناخودآگاه ب و دهانمان کنیم و حرکت ل را غنچه میها  لبباشد، هنگام ادا کردن آن اسامی 

تواند بیانگر این باشد که چترا غالبتا  تصتور     کند. همین استدالل می پیدا می شهوانیحالت 
-Busten. هتلفتظ  شود زبان فرانسه در مقایسه با آلمانی جذابیت جنستی بیشتتری دارد   می

halten  وbrassière
یشتات و  که ایتن گرا  دشاید جالب باشد بدانی را با هم مقایسه کنید.( 9

 . است شدیدتر آمیزی هستند افرادی که دچار حسخود به خودی، در   های بندی دسته
افترادی کته دچتار    در نهایت من و یکی از دانشجویانم، دیوید برنگ، نشان دادیم کته  

توانند بین اَشکال تصتادفی جدیتد و رنتگ ارتبتاط      آمیزی هستند بیشتر از دیگران می حس
 ی آمیزی دربرگیرنده دهد که انواع مختلف حس نتایج نشان می ین، ادر مجموعبرقرار کنند. 

آمیتزی   حتس  ی شود که مطالعه ییف حس تا ادراک هستند و در واقع همین بالث می کلّ
   چنین جذا  باشد. این

شود  که در آن معنا با شکل تشدید میبصری آشنا و جالب   های از استعاره ینوع دیگر
کند هکه در تبلیغات هم از آن استفاده  ای کلمه را منعکس میاستفاده از نولی است که معن

                                                           
 م. -، اولی آلمانی و دومی فرانسوی «بند سینه»هر دو واژه به معنای    9
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و یتا استتفاده از   « شیب»ی  شود(؛ به یور مثال، استفاده از حروف کج برای نوشتن واژه می
این نوع استعاره هنتوز بته   «. لرزش»و یا « سرما»، «تر »ی  خطوط مواج برای نوشتن واژه

  صورت تجربی مطالعه نشده است.
آن   یورنر مورد مطالعه قرار گرفت، هرچند و نزینخست توسط ها ن،یشابه ام یاارات. 7
  تر تکامل زبان قرار نداد. گسترده بافترا در 
ای را  ها که معموال  در افراد لتادی ختایره   ای از تدالی زنجیرهیم که ا همشاهده کرد. 9

ایرات حسی رت ندآمیزی پیشرفته هست افرادی که دچار حسدر برخی از کند، گاهی  زنده می
به این ترتیب، چیزی که فقط یک استتعاره استت    انگیزد. مشتمل بر کیفیات ذهنی را بر می

 «ق»قرمز است و قرمز گرم است، پس  «ق» به لنوان مثل حرف تواند کامال  واقعی شود. می
دانیم که آیا این اتصاالت  بیش از حد هکته ممکتن    نمی. یور تا آخر همینهم گرم است و 

زدایی به وجود آمده باشد( در ایتن افتراد بتر روی     زنی و یا بازداری از یریب جوانه است
مراتبی مغز ترایر گذاشته استت یتا نته. ایتن      های مختلف سلسله انعکا  معانی میان بخش

 تصتاویر ذهنتی  کته   را مبنی بتر ایتن   دیوید برنگتواند مشاهدات من و  مسئله همچنین می
. است، توضیح دهد تر رایجاند  آمیزی افرادی که دچار حس ( دری تصویری هحافظه هیجانی

ذهنتی   پردازیدر تصویر های مختلف مغزی انعکا  معانی بین قسمترسد که  به نظر میه
 ( نقش داشته باشد.

پیشرفته هستند بته یتور لجیبتی      آمیزی افرادی که دچار حسنگری برخی از  درون. 1
گوید:  می  ها کند. یکی از آن می «باز بدل ی حلقه»ک را به ی  ها که آن یوری ، بهاست پیچیده

از آنجایی که هم افتراد و   آبی هستند. زنان رنگارنگ ترند.رنگ هایی از  ییفبیشتر مردان »
چنتین   «های رنگی دارند، این دو لزوما  بتا هتم هماهنتگ نیستتند.     ها هر دو تدالی هم اسم

آمیزی در نظر  ای که برای حس ی سادهانخو جمجمهالگوی که هر  استاظهاراتی بیانگر این 
کته   یماغلب ناچار امور للمیاگرچه شروع بدی نیست. در  ،گرفته شود ناقص خواهد بود

ستلول  که چه تعتداد   هیا بی اهمیت( مثل این کننده کسلاالت ؤس به دقیب  خپاسیافتن میان 
کته   نظیتر ایتن   االت بزرگیؤمبهم به س  های و پاسخ؟ در چشم انسان وجود دارد مخرویی

 موفب به یتافتن  . خوشبختانه هر از گاهییمانتخا  نمای ؟یا استعاره چیست ؟آگاهی چیست
که  دی.ا ن.ا یهمثل  شود پیشرفت بزرگی حاصل میم و شوی الی بزرگ میؤپاسخ دقیب به س

دو حتد   ی ایتن  آمیزی در میانه رسد که حس جا به نظر می پاسخ معمای وراات بود(. تا این
  قرار گرفته است.نهایی 
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هدر  9استکوالرپدیا  در «آمیزی حس» مدخل به کنید، رجوع روزآمد برای ایاللات . 90
گ. من و دیویتد برنت   ی نوشته( www.scholarpedia.org/article/Synesthesisاین نشانی: 
با دسترسی آزاد است که توسط دانشمندان سراستر   برخطلمعارف ا یک دایره اسکوالرپدیا

  شود. بررسی مینوشته و دنیا 
 

 فصل چهارم:  
کرد کته در حتال    وحش لندن داروین را نگاه می در باغ کوچکیروزی اورانگوتان . 9

ی نتوزدهم   داروین از سده شروع به تقلید از او کرد؛آن را گرفته و  ،نواختن ساز دهنی بود
 کرد.  میها فکر  های تقلیدی میمون ی قابلیت رهدربا
هتای متفتاوتی ترییتد     ها در آزمایش ای، از زمان کشفشان، بار های آیینه مفهوم نورون. 5
. انتد  داشتهبین ساختار و کارکرد مغز، ارزش اکتشافی لظیمی  ی هو برای فهم رابط اند هشد

هایی  انتقاد ادامه،. در ه استه شدهای مختلف نیز به چالش کشید ولی این موضوع در زمینه
                                       دهم.  میکه به آن شده را فهرست کرده و به آن پاسخ 

ای شکل  نورون آیینه نظام پیرامونها  : هیجان بسیار زیادی در رسانه«ای آیینه تب»الف( 
ولی وجود هیجان به خودی ختود   ،درست است                                                                                                                                                                                                 .  دهند میبط ی را به آن رگرفته و هر چیز

   کند. ارزش یک اکتشاف را نفی نمی
توجته بته    . بتا نیستمتقالدکننده باشد ها در انسان  وجود آن که مبنی بر یشواهد ( 

فرض معمول باید این  پیش ؛ها، این انتقاد به نظر من لجیب است نسبت نزدیکمان به میمون
ها را با  ح ور آن 5مارکو یاکوبونی ،. لالوه بر ایندارندوجود ای  های آیینه نورونباشد که 

 . (5003هیاکوبونی و داپرتو،  ه استهای بیمار نشان داد انسانها در  ضبط مستقیم نورون
مشتاهده   ای شتناختی   لصتب  هیچ نشانگانوجود داشته باشد چرا  نظامیاگر چنین ج( 
در انجتام و تقلیتد    هتم  بته اختتالل   جرای کوچک من که در آن آسیب به ناحیه است نشده
در  و هتم یا چکش زدن بته متیخ(    مهارتی همانند شانه کردن مو های مهارتی و نیمه فعالیت
پاستخ: چنتین    ؟دهتد، شتود   شخص دیگری آن را انجام می وقتی ،همان فعالیت تشخیص
. نتام ایتن اختتالل    اند ایالع از آن بیشناسان  گرچه بسیاری از روان ،وجود دارد نشانگانی

چتپ مشتاهده    کنتاری -بتاالیی پس از آسیب بته شتکنج    است که «4ای هیدپریشی ا کنش»
                    وجود دارند. ای در این ناحیه  های آیینه نورونمشخص شده است که . شود می
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مترادف  که است جذا   فقط اصطالحی « ای های آیینه نورون»گرا:  تقلیلموضع ضد د( 
                                                                                                                                                                                                                                             چیز جدیتدی نیستت.    شناسند و می«ی ذهن نظریه»ها است با نام  شناسان مدت روان  را آن
گیرد: مانند این است کته بگتوییم چتون     شتباه میکار را با هم ا و استعاره و ساز ادلااین 

کته   دانیم، نیازی به فهمیدن یرز کار سالت نیست. یا ایتن  میرا « گذر زمان» ی معنی جمله
ندل آشنا بتودیم، شتناخت ستاختار و    ی بیستم با قوانین وراات م  هی اول سد چون در نیمه

ای منافاتی با  های آیینه نورون ی ه، فرضیترتیببود. به همین  کاری اضافه دی.ا ن.ا یکارکرد 
دهنتد   ذهن ندارد. برلکس، این دو مفهوم مکمل یکدیگر هستند و اجازه می ی نظریهمفهوم 

                     به سوی بستر مدار لصبی آن حرکت کنیم.
بته   ای را که بتوان با آن کار کرد شیوهتواند قدرت  میوجود دارد که های متعددی  مثال
، جتان  شصتت متیالدی  ی  دهته    : در آوریتم  را میجا سه نمونه از آن  در این ؛کشدتصویر ب
 3و تورستت ن ویتزل   5، دیوید هابتل 3، هورا  بارلو4مور ، کالین بل یک5، پیتر بیشاپ9پتیگرو
توانتد   را در قشر بینایی کشف کردند. این کشف بته تنهتایی متی    یا  اختالفهای  نورون

، کشتف نقتش هیپوکتامپو  در حافظته     که این ح دهد. دومقابلیت دید سه بُعدی را توضی
فراهم نمود که یکتی   9را برای اریک کاندل (LTPه 7سازی درازمدت امکان کشف ظرفیت

 1برندا میلنرآنچه توان مدلی شد  است. و باالخره می خایرهضبط  های کلیدیِ کار و از ساز
 شکته هیپوکتامپ  -« اچ ام»تصاری فقط یک بیمار با نام اخاش بر روی  ساله با تحقیقات پنج

 رویکترد صترفا   کتاری بتود کته بتا     بیش از صتد ستال    به دست آورد -ده بودآسیب دی
هتای   که به اشتتباه میتان نگترش    ت ادی. ه بودشناسانه بود که روی حافظه انجام شد روان
استت.   م تر بترای للتم    به وجود آمتده استت  گرایانه از لملکرد مغز  گرایانه و کل تقلیل
                                        .خواهم کردمفصل صحبت  1فصل  93ی این موضوع در یادداشت  هدربار
 ی بتا اتصتاالت  هتای  از مدار اختصاصی ای مجموله (MNSه ای های آیینه نورون نظامه( 

ان مگیرد. برای مثال، هربار که دستبتدالی شکل  از یریب تواند با یادگیری می ،اابت نیست
نمود با  نیز های بصری زمان نورون حرکتی فعال شده و هم-های فرمان ، نورونمکان دهیرا ت
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زمان، در  های هم این فعال شدن 9شوند. بر اسا  قانون ه ب حرکت دست فعال می ظاهریِ
هتای حرکتتی    نورونبالث فعال شدن به تنهایی  نمود ظاهرینهایت بالث خواهند شد که 

دو پاسخ برای این انتقاد دارم. . شوند میای تبدیل  های آیینه ورونبه ن و در نتیجه آنها شوند
ای با آموزش شکل بگیرند، از اهمیت  ای تا اندازه های آیینه نورون نظام حتی اگرکه  اول این

چگتونگی  ارتبایی با ی چگونگی کارکرد این نظام  دربارهها کاسته نخواهد شد. پرسش  آن
که اگتر ایتن    به آن اشاره شد(. دیگر این بند پیشیندر  یور که ندارد ههمان شکل گرفتنش

تدالی تبدیل از یریب حرکتی با یادگیری -های فرمانی نورون تمام، چرا درست باشدانتقاد 
هتای   ؟ یکی از راهاند گونه این ها درصد از آن 50شوند؟ چرا فقط  ای نمی های آیینه به نورون
کته   ای لمسی برای پشت سرمان های آیینه نورون این است که ببینیم آیا ،این فرضیه بررسی

پشت سر خود را لمس نکترده و  از آنجایی که ما اغلب  وجود دارد؟ ایم هرگز آن را ندیده
تا از آن  بسازیمالگوی ذهنی درونی از پشت سر خود بعید است ، بینیم لمس شدنش را نمی

 ای آیینته  هتای  ن، اگر هم نوروندر این ناحیه از بد بنابراینشود.  لمس میکه نتیجه بگیریم 
                                                          کمتر باشد.  بسیار باید تعدادشوجود داشته باشد، 

 ،حتال  نیستت. بتااین   یجدیتد موضتوع  ژن و فرهنگ میان  5تکاملی هم ی . اصل ایده4
فتراهم  پیچیتده را   کارهتای تقلیتد  که امکان –ای پیچیده  نورون آیینه نظامی  ادلایم درباره

گویی به نظر برسد. پس  آن در ظهور تمدن شاید گزافهی  کننده تعییننقش  مبنی بر –کند می
فرض  که این رویدادها چگونه ممکن است رخ داده باشند. ایننگاهی داشته باشیم به بیایید 

انسان خردمند اولیته(  اولیه همثل انسان راست قامت یا  تباران از انسان یکنید جمعیت بزرگ
خود داشتند. اگتر فتردی نتادر، بته یتاری       ذاتی خالقیت  تواناییژنتیکی در  تفاوتقدری 
زمان قابلیت تقلید  داد، بدون ظهور هم ش، اخترالی مفید انجام میا های خاص ذهنی استعداد

د(، نیتات او را دار  «خوانتدن »دیگری و  دیدگاههکه نیاز به اکتسا   دیگرانپیچیده توسط 
که قابلیت تقلید پدید آمد،  ولی به محض اینرفت.  میمخترع آن از بین  مُردنِاین اختراع با 

شتدند( ستریعا ، هتم بته      ایجاد متی  یهایی که تصادف فرد هحتی آن این اخترالات منحصربه
صورت افقی توسط خویشاوندان و هم به صورت لمودی توستط فرزنتدان، در جمعیتت    

در فترد دیگتری پدیتد     «قابلیت ابتداع » در از آن جهش جدیدی . و اگر پسشد منتشر می
برداری نماید که  جدیدی بهره های روشتوانست بالفاصله از اخترالات قبلی به  آمد، می می

این فراینتد بته صتورت تصتالدی     شد.  می «ابداع»در نهایت منجر به انتخا  و تثبیت ژن 
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را از داروینی بته   تکامل ی کرد که چهره ایجاد می را از اخترالات سیلییافت و  انتشار می
گتام   بنتابراین،  رسید. می در انسان متمدن امروزی خوداوج که به  اینالمارکی تغییر داد تا 

ولی جالب است کته ایتن    نیرو گرفت، های ژنتیکی منتخب مدار از یریببه جلو  رو بزرگ
در ها!  مان از ژن ی رهایییعنی برا– پیدا کرده بودندیادگیری تخصص قابلیت  برایها  مدار
در انسان امروزی گوناگونی فرهنگی به قدری گسترده استت کته احتمتاال  اختتالف      واقع

جمهتور(   یک استاد دانشگاه و همثال ( یک گتاوچران هیتا ریتیس    بینکیفیت ذهنی و رفتار 
تنها . مغز انسان نه بیشتر استهای خردمند اولیه  انساناختالف میان گاوچران و تگزاسی از 
 («پترورش »هر فرهنگ نیز هاز یریتب   «مغز»است، بلکه  یگانهاز منظر تبارزایی  در کلیتش
                                                          دیگری. بسیار بارزتر از هر حیوان  –فرد استه منحصر ب
 

 فصل پنجم: 
ت که نشان دهتیم کودکتان   ای این اس های آیینه ی نورون . روش دیگر آزمایش فرضیه9

ناخودآگاه ندارند. همتن   9کنند بیان ذهنی مبتال به اوتیسم وقتی به صحبت دیگران گوش می
 ی این موضوع هستیم.(  و لورا کیس مشغول مطالعه درباره

ی من را هکه با همکاری لیندسی اوبرمن، اریک  . بسیاری از مطالعات، مشاهدات اولیه5
ای  هتای آیینته   ی کژکتارکردی نظتام نتورون    ورت گرفت( دربارهآلتشولر و هایمه پیندا ص

انجام شد( در اوتیسم تریید کترده استت.    fMRIهکه با کمک سرکو  موج مو و ( MNSه
ی خاصتی از مغتز    وجود دارد که مدلی است ناحیته  fMRIهرچند، یک بررسی بر اسا  

بته اوتیستم دارای   ی بروکتا( در کودکتان مبتتال     حرکتی زیترین یتا ناحیته    ی پیش هناحیه
 ای است.  های آیینه کارکردهای یبیعی شبیه به نورون

هتای ختاص    رغتم محتدودیت   بسته بپذیریم هللتی  . حتی اگر این مشاهدات را چشم4
fMRIای بته قتوت ختود بتاقی خواهتد مانتد.        ( دالیل نظری من برای چنین کژکارکردی
این حقیقتت استت کته نظتام      ی دهنده تر این است که چنین مشاهداتی نشان ی مهم مسئله
شتود کته بترای یتک      های فرلی وسیع بسیاری در مغز متی  ای شامل نظام های آیینه نورون

کارکرد مشترک با هم پیوند دارند: لمل و مشاهده. هبرای مقایسه، دستگاه لنفتاوی بتدن را   
در نظر بگیرید که در سرتاسر بدن گسترش یافته امتا یتک کتارکرد مشتخص دارد.( یتک      

ای به خودی خود یبیعی،  های آیینه ل دیگر هم این است که این بخش از نظام نوروناحتما
ی نهتایی همتان نتوع     ی آن در مغتز غیریبیعتی باشتد. نتیجته     اما انعکا  و منایب گیرنده
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شود که در ابتدا مطرح کردم. در مثال دیگری به منظور مقایسه دیابت را  ای می کژکارکردی
کتس در   ریختگی سوخت و ساز کربوهیدرات است، هتیچ  هم به در نظر بگیرید که در اصل

هتای جزایتر    که دلیل ابتال به آن گاهی آستیب بته ستلول    این باره بحثی ندارد. در صورتی
شود، همچنین ممکن  پانکراسی است که بالث کاهش انسولین و باال رفتن گلوکز خون می

ر سرتاسر بدن به وجود بیایتد.  ها د های انسولین بر روی سطح سلول است با کاهش گیرنده
شتود   آسیب به جزایر پتانکرا  متی   بدوناین بالث به وجود آمدن همان نشانگان دیابت 

« F5حرکتی مغز به نتام   ی پیش ای را در ناحیه های آیینه نورون»هبرای جزایر در پانکرا ، 
 ماند.   در نظر بگیرید( اما منطب بحث اصلی به همان شکل باقی می

هتای   کنم که شواهد کژکتارکردی نظتام نتورون    ها، ترکید می ین صحبتبا تمام ا 
 کننده است اما قطعی نیست.  که قانع ای در اوتیسم، در حال حاضر، با این آیینه
ی  . روش درمان پیشنهادی من برای اوتیستم در ایتن فصتل تتا حتدودی از فرضتیه      4
ه به این فرضیه نیست؛ ولی به هتر  ای الهام گرفته است. اما التبار آن وابست های آیینه نورون

 صورت آزمایشش جالب بود. 
تتوان   ای در اوتیستم، متی   هتای آیینته   ی نورون ی فرضیه . برای آزمایش بیشتر درباره3

و تارهای صوتی را بررسی کرد و نشان داد که کودکان مبتتال   9ی آسیاالمی فعالیت ماهیچه
ردنِ دیگران بیان ذهنتی ناخودآگتاه   به اوتیسم هبر خالف کودکان یبیعی( هنگام صحبت ک

 تواند به لنوان ابزار تشخیص اولیه لمل کند.  ندارند. این امر می
 

 فصل ششم: 

این شیوه را بته کتار بترد. بترای مباحتث بینتافرهنگی و        5. نخستین بار برنت برلین9
 . Nuckolls (1999)مطالعاتی نظیر آنچه برلین انجام داد رجوع کنید به 

منشر حرکتیِ زبان در جاهای دیگر نیز به صورت خالقانه مورد بحث قترار  ی  . نظریه5
 . Corballis (2009)گرفته است. رجوع کنید به 

ی کارکرد آن چیتز   ی ورنیکه بیش ار یک سده پیش کشف شد، درباره . هرچند ناحیه4
از هتای   های اصلی ما در این فصل این بود که چته جنبته   دانیم. یکی از پرسش زیادی نمی

و  3، شتای آزوالی 4ی زبان ورنیکه دارد؟ من بتا همکتاری لتورا کتیس     تفکر نیاز به ناحیه

                                                           
1 mylohyoid  

2 Brent Berlin  

3 Laura Case 

4 Shai Azoulai  
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( و چند آزمایش بر رویشتان  KCو  LCدو بیمار را مورد مطالعه قرار دادم ه 9الیزابت سکل
انجام دادم هلالوه بر اشخاصی که در این فصل توضیح دادم(. در اینجا به صورت اختصار 

 دهم:   کننده بود توضیح می مشاهدات اتفاقی دیگری که روشنها و  ی آن درباره
ها کلوچه و دیگری خالی بود. به یتک   دو جعبه نشان دادم: در یکی از آن LCالف( به 

دانشجوی داویلب گفتیم وارد اتاق شود، او به هتر دو جعبته نگتاه کترد و امیتدوار بتود       
ه بیمار با چشمک فهمانده بودم که ای را باز کند که کلوچه داخلش بود. من از قبل ب جعبه
هتم در   KCی ختالی را بته دانشتجو نشتان داد. ه     بدون معطلی جعبه LCاش بزند. «گول»

ی ذهتن   دهد برای نظریته  موقعیت مشابه همین واکنش را نشان داد.( این آزمایش نشان می
 نیازی به زبان نداریم.  

 ) KC گذاشت.   خندید و سر به سر من می می 5کالم گری الرسون آدم شوخی بود و به کارتون بی 
دهتد کته    توانستند شطرنج و دوز بازی کنند و این نشان می می LCو هم  KCپ( هم 

 آنگاه دارند. -های شریی اگر کم آگاهی ضمنی از جمله دست
هتا   هتر دوی آن ای،  های چندگزینه اده از انتخا های غیرکالمی با استف ت( در آزمایش

کته نستبت هواپیمتا بته پرنتده مثتل        کردند. همتثال  ایتن   درک می های تصویری را شباهت
 زیردریایی است به ماهی(. 
شبیه اما »ها توانستیم یاد بدهیم از نماد برای اشاره به مفاهیم انتزالی  ث( به هر دوی آن

 استفاده کنند همثال  گرگ و سگ(. « نه یکسان
کته لمتال     خبر بودند، با این یشان ب ها سرخوشانه از مشکل شدید زبانی ج( هر دوی آن

شتان   ها صحبت کردم، یکی گفتند. وقتی به زبان تامیل هزبان جنو  هند( با آن شر و ور می
ی فهمیتدن تکتان داد و در    که آن یکی سرش را به نشانه است، در حالی« اسپانیایی»گفت 

م، سری را برایش پخش کردی LCی  شده های ضبط پاسخ شر و ور تحویلم داد. وقتی حرف
 « خو  است.»تکان داد و گفت 

توانست  (. اما می4را گفت  5منهای  93داشت همثال   4اختالل شدید در محاسبه LCچ( 
های غیرکالمی را انجام دهد. دو فنجان الف و   به او نشان دادیم، او دیتد کته در    تفریب

را از فنجان    کلوچه انداختیم. بعد که دو کلوچه 3کلوچه و در فنجان    4فنجان الف 
درآوردیم هیوری که او هم ببیند(، بالفاصله فنجان الف را انتخا  کرد. هاین آزمتایش را  

 انجان ندادیم.(   KCبر روی 

                                                           
1 Elizabeth Seckel  

2 Gary Larson 

3 dyscalculia  
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، «ختو  استت  »تترین اشتارات مثتل     ناتوانی شدیدی در فهتم حتتی ستاده    LCح( 
هم متوجه داشت. لالئم نمادین مثل لالمت سرویس بهداشتی را « سالم»، و یا «اتوا ستاپ»

س نتی جور کند. و آزمایشتات مقتدماتی    55ی  سکه 3توانست یک دالر را با  شد. نمی نمی
دهتد: بتا توجته بته      ضعیف است. در اینجا یک تناقض رخ می 9پذیری نشان داد در مفعول

هتای فتراوان    ( بعتد از آمتوزش  pig = nagiهای جفتی همثل  در یادگیری نسبت LCکه  این
باید بتواند زبان خودش را دوباره یاد بگیرد؟ شاید تتالش بترای بته    مشکلی نداشت، چرا ن

شتود   افزاری می نرم« باگ»کارگیری زبانی که از قبل وجود دارد بالث به وجود آمدن یک 
صورت شاید آمتوزش   آورد. در این که نظام زبانی خرا  را به حالت تنظیم خودکار درمی

 ی زبان اصلی به بیمار باشد.  وبارهتر از آموزشِ د یم زبان کامال  جدید آسان
ها به ترتیب کنار هم  بیاموزد که در آن فقط الزم است واژه 5تواند زبان پیجین آیا او می

سازی در این بیمار آسیبی ندیتده استت(؟ و اگتر او     که مفهوم چیده شوند هبا توجه به این
چرا نتتوان بته او آموختت    بیاموزد، « مشابه ولی نه یکسان»تواند چیزی را به پیچیدگیِ  می

، «کوچک»، «بزرگ»قراردادی سوسوری هیعنی کلمات( را به مفاهیم دیگری چون  نمادهای
شود که او قادر به فهمیتدن زبتان    وصل کند؟ آیا این بالث نمی« دادن»و « و»، «اگر»، «در»

 کم به او امکتان صتحبت   ی آمریکایی( باشد که دست جدیدی همثل فرانسوی یا زبان اشاره
کنند؟ و یا اگر مشتکل   ها یا افرادی را بدهد که از زبان اشاره استفاده می کردن با فرانسوی

ی  هاست، چرا از زبانی استفاده نشود که بر پایته  برقراری ارتباط بین صوت و اشیاء و ایده
 های تصویری است همثل کاری که با کانزی بونوبو انجام شد(؟  نشانه

پریشی ورنیکه این است که بیمار از ناتوانی شتدید ختود    نهای زبا ترین جنبه از لجیب
گونته   نسبت به فهم و تولید زبان، چه گفتاری و چه نوشتاری، کامال  ناآگتاه استت و هتیچ   

کتابی دادیم که بخواند و خودمان از اتاق ختارج   LCبار به  احسا  درماندگی ندارد. یک
هتا را   ی تمام نوشته شد، پانزده دقیقه میکه حتی یک کلمه از کتا  را متوجه ن شدیم. با این

کترد! هاو   گتذاری هتم متی    ها را لالمتت  زد. حتی بع ی از صفحه کرد و ورق می نگاه می
 دانست که در نبود ما دوربین فیلمبرداری همچنان روشن است.(  نمی
 

 فصل هفتم: 
روی  زیتاده ی هنتر و مغتز    گرایانه درباره . باید حواسمان باشد در این نوع تفکرتقلیل9

ی متا   ی دلیل لالقه ای درباره شناسان تکاملی سخنرانی نکنیم. اخیرا  شنیدم که یکی از روان

                                                           
1 transitivity  

2 pidgin  
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ی متحترک  آویتزان از    شتده  های بریده مانند آاار کالد ر که از شکل-نسبت به هنرِ حرکتی 
 کرد که ما بته ایتن   ای کامال  جدی ادلا می ارائه داده است. او با چهره -سقف تشکیل شده

-هپیشتانی  MTی  آید که بخشی در مغزمان به نام ناحیته  دلیل از چنین هنری خوشمان می
انتد. ایتن    هایی است که برای شناساییِ جهت  حرکت تخصتص یافتته   میانی( دارای سلول

کند، ولی برف و بتوران   ها را برانگیخته می حرف چرند است. هنر حرکتی مسلما  این سلول
بلوی مونالیزایی که از یک میخ آویزان باشد و تا  بخورد هتم  کند. تا هم همین کار را می
کند. مدار لصبی برای تشخیص حرکت برای هنر حرکتی قطعتا  ضتروری    همین کار را می

کند. توضیحِ  است، ولی کافی نیست و جالب بودن هنر حرکتی را با هیچ منطقی توجیه نمی
های حسا  بته   رامبرانت وجود سلول ی ما به این آدم مثل این است که بگوییم دلیل لالقه

چهره در شکنج مخرویی مغزمان است. مطمئنا  برای توضیح رامبرانت باید نشان دهیم کته  
هتای تصتویری بالتث     کرد که تصاویرش بهتر شود و چرا این آ  و تتا  دادن  او چه می

 گرایانته نگتاه   شود مدارهای لصبی در مغزمان نسبت به وقتی که به یتک لکتس واقتع    می
تری نشان دهند؟ تا زمانی که چنین کاری نکنید مثل این است که هیچ  کنیم واکنش قوی می

 اید.   توضیحی نداده
ی اوج باید در پویانمتایی هتم کتاربرد داشتته      . توجه داشته باشید که جابجایی نقطه5

دی هدیودهای نورافشتان( بته مفاصتل یتک      ای توانید با وصل کردن چند ا ل باشد. مثال  می
خص و واداشتن او به قدم زدن در یک اتاق تاریک یک خطای ادراکی جالب به وجتود  ش

دی متحرک تصادفی در ایرافتان ببینید،  ای بیاورید. شاید انتظار داشته باشید فقط چند تا ا ل
بینید یک حس آشکار از دیدن فردی است کته در حتال راه رفتتن استت، بتا       اما آنچه می

های دیگر او از جمله چهره، پوست، مو، یرح کلی و غیره قابتل   یک از ویژگی که هیچ این
دهد  بینید. این نشان می دیدن نیست. اگر دیگر حرکت نکند، ناگهان شما هم دیگر او را نمی
های نورانی بته متا منتقتل     که کل ایاللات در مورد بدن او توسط مسیرهای حرکتی نقطه

اند که ایتن نتوع    نظیری به پارامترهایی حسا  شود. انگار منایب دیداری مغز به یرز بی می
دهند. حتی با نگاه کتردن بته    حرکت بیولوژیکی را از دیگر حرکات تصادفی تشخیص می

توان گفت که آیا زن است یا مرد و اگر دو نفتر در حتال رقتص     ی راه رفتن فرد می شیوه
ینمان برای تشدید ایتن  توان از قوان آورند. آیا می ای به وجود می کننده باشند نمایش سرگرم

شنا  به نام بنت برتنتال از دانشگاه ایندیانا و جیمز کاتینگ از  ترایر استفاده کنیم؟ دو روان
های موجود در حرکت بیولوژیکی هکه به حرکات مجاز مفاصل  دانشگاه کورنل محدودیت

انتد کته    هی کامپیوتری نوشت اند و یک برنامه بستگی دارد( را به لحاا ریاضی بررسی کرده
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دهتد. بتا    هاست. این برنامه یرز راه رفتن انسان را به ختوبی نمتایش متی    شامل این محدودیت
ی  ی جنبته  شتده هستتند، امتا بته نتدرت دربتاره       که ایتن تصتاویر کتامال  شتناخته     وجود این
ای  هتا را بته گونته    توان ایتن محتدودیت   ی آن صحبتی شده است. در تئوری می شناسانه زیبایی

ی باوقاری را با استفاده از لگن بزرگ، نوسان کمتر   رد تا برنامه بتواند راه رفتن زنانهدستکاری ک
های خشتک و باستنی    ای را با قامتی صاف، گام ی بلند بسازد و یا یرز قدم زدن مردانه و پاشنه

ی اوج ایجتاد کترد.    ی کامپیوتری جابجایی در نقطه توان با استفاده از برنامه سفت تولید کند. می
( متدار را بته بیترون کشتیدن حرکتات بیولتوژیکی       STSدانیم که شکنج گیجگاهی زبرین ه می

تواند آن متدارها را،   اختصاص داده است، بنابراین دستکاری کامپیوتری یرز راه رفتن انسان می
شناسانه به یور متوازی، بتیش از حتد فعتال کنتد: جداستازی        با به کارگیری دو قانون زیبایی

ی اوج  های ایستای دیگتر( و جابجتایی نقطته    های حرکت بیولوژیکی از نشانه هجداسازی نشانه
ای باشتد   تواند هنر حرکتی برانگیزنتده  های بیولوژیکی حرکت(. نتیجه می هتشدید کردن ویژگی

بترای   STSهتای   بینی من این است کته ستلول   که از آاار متحرک کالدر هم پیشی بگیرد. پیش
ی اوج  ند نسبت به افراد متحرک مترار از قانون جابجتایی نقطته  توان حرکات بیولوژیکی حتی می

   تری نشان دهند. که دارای نقایی نورانی هستند واکنش قوی
 

 فصل هشتم: 
ها به همین دلیتل جتذا  استت. در تکامتل      . در واقع بازی دالی موشه هم برای بچه9
ها اغلب زیتر شتاخ و    ها بودند، بیشتر بچه های اولیه، زمانی که هنوز ساکن درخت نخستی
شدند. تکامل تقویت دیداری بازی دالی موشه را بترای بچته و متادر     ها گم و پیدا می برگ

شتدند و از ایتن    مناسب دانست، چراکه این دو به یور مرتب برای هم پنهان و آشکار متی 
ی مناسبی قترار دارد. بته    شد که جای بچه امن است و در فاصله یریب ایمینان حاصل می

کرده استت. بایتد ببینتیم آیتا      ی مادر و کودک یکدیگر را تقویت می ه، لبخند و خندهلالو
 برند یا نه.  ها هم از بازی دالی موشه لذت می میمون
کند هبته   آید توجیه می ای را که بعد از دالی موشه می ی شوخی خنده ی من درباره ایده
آیتد.   لگیرانه بعد از آن میشدگی غاف رجوع کنید(؛ ایجاد انتظار که یک حس کنف 9فصل 

 توان یک شوخی شناختی در نظر گرفت.  دالی موشه را می
که در آن از تغییر نوع حتروف   4فصل  3ی  . همچنین رجوع کنید به یادداشت شماره5

آمیزی بحث  خوانی با معنی کلمات صحبت شده است؛ البته در آنجا از لحاا حس برای هم
 ناسی.  ش شده است نه شوخی و یا زیبایی
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توان اضافه کرد که بقیه را هتم   شناسی، قانون دهمی را هم می . به این نُه قانون زیبایی4
ی چنتد   نامیم زیرا شامل به کارگیری هوشمندانه می« بازآوایی»دهد. آن قانون را  پوشش می

کنند. بته لنتوان مثتال در بستیاری از      قانون است که در یک تصویر یکدیگر را تقویت می
هتای   ی درختی پر از میتوه  انگیز به آرامی زیر شاخه ای هندی یک حوری شهوته مجسمه

ی اوج در حالتت ایستتادن و فُترم همتثال       رسیده و آویزان ایستاده است. جابجتایی نقطته  
ها  نمایاند. به لالوه، میوه اندام می العاده زنانه و خوش های برجسته( است که او را فوق سینه

و هستند، اما از لحاا مفهومی نمادی از حاصتلخیزی و بتاروری   های ا بازتا  بصری سینه
های حوری؛ بنابراین لناصر ادراکی و مفهومی یکتدیگر را   یبیعت است، درست مانند سینه

ی مجسمه  کنند ]بازآوایی[. معموال  جواهراتی پر زرق و برق بر روی گردن برهنه تشدید می
صافی و نرمی پوست جوان و پتر از استتروژن او   وجود دارد تا، با استفاده از قانون تقابل، 

را تقویت کند. همنظورم در اینجا تقابل بافت است، نه درخشندگی(. مثتال آشتنای دیگتر    
ی اوج و جداسازی همته در   ااری از مونه است که در آن قانون دالی موشه، جابجایی نقطه

 یک نقاشی جمع شده است. 

 
 فصل نهم: 

که آیا این  مکن است دو پرسش معقوالنه ایجاد شود. اول اینی فرابازنمایی م . درباره9
ها دارای نولی فرابازنمایی باشند کته   مسئله فقط مربود به تفاوت درجه نیست؟ شاید سگ

تتوانیم بگتوییم    از کی می»ی  رسد ههمان مسئله تر از موش باشد، اما به پای انسان نمی قوی
طرح و پاسخ داده شد، در آنجا گفتیم که این پرسش در بخش مقدمه م«(. فردی کچل است

زمان و تصادفی  غیرخطی بودن در یبیعت، به ویژه در تکامل، امری متداول است. ظهور هم
ها ممکن است بالث به وجود آمدن جهشی کیفی و ناگهانی شود کته بته توانتایی     خصلت

، بلکته نیتاز بته    کنتد  تر نمی های قوی جدیدی بینجامد. فرابازنمایی صرفا  نداللت بر تدالی
هتا دارد.   ها، توجه آگاهانه و پرداختن ذهنی بته آن  ی آن تدالی توانایی فراخواندن لامدانه

ها نیاز به ساختارهای لو  پیشانی، شامل قشر کمربندی پیشین، دارد تا توجته   این توانایی
یر تصتو »و « توجه»های متفاوت تصویر داخلی جلب کند هگرچه مفاهیمی مانند  را به جنبه
ی  ایتده  9دارد.(. در ابتدا ماروین مینسکی وسعت و لمب نادانی ما را پنهان نگه می« داخلی

 مشابهی را مطرح کرده بود. 
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شود در دام خطای آدمک  که آیا بدیهی فرض کردن یک فرابازنمایی بالث نمی دوم این
ا این بته  رجوع کنید که در آن در مورد خطای آدمک بحث کردیم.( آی 5بیفتیم؟ هبه فصل 

فرابازنمایی -کند و یک فرا آدمکی در درون مغز ما اشاره ندارد که فرابازنمایی را تماشا می
ی بتدل تصتویری یتک     کند؟ پاسخ منفی است. فرابازنمایی نسخه ایجاد می خودشدر مغز 

بنتدی   های حسی اولیه و بستته  ی پردازش بیشتر بازنمایی بازنمایی حسی نیست؛ بلکه نتیجه
 های معنادارتر برای پیوند دادن با زبان و بازی با نمادهاست.  هآن به تک

ی سندروم تلفن، که جیسون بته آن مبتتال بتود،     درباره 5و اورین دوینسکی 9اکسل لی
 اند.  مطالعاتی انجام داده

ی را ا  .نا  .ستاختار دی  3، که همراه بتا جیمتز واتستون   4آید فرانسیس کریک . یادم می5
تیکی را رمزگشایی کردند و از این یریتب پترده از استا  فیزیکتی     کشف کردند و کد ژن

ی آگاهی  ای داشت. سخنرانی کریک درباره سخنرانی 5ی سالک حیات برداشتند، در مؤسسه
که صحبتش را آغاز کند فیلسوفی که در جمع مخایبان نشسته بود هکه  بود، اما پیش از این

پروفستور  »ی التتراض گفتت:    رد و به نشانهکنم از آکسفورد بود( دستش را باال ب فکر می
ی ساز و کار لصبی آگاهی صحبت کنید، اما حتی بته   خواهید درباره کریک، شما گفتید می

دوست لزیز، در »کریک پاسخ داد: « خودتان زحمت ندادیداین واژه را به خوبی معنا کنید.
بنشتینیم و بگتوییم   شناسی هیچگاه پیش نیامده است که جمعی از ما دور میز  تاریخ زیست

کته ببینتیم متارپیچ     ایم ستراغ ایتن   راست رفته حاال بیایید در ابتدا زندگی را معنا کنیم. یک
گتذاریم بترای شتما     های معنایی و تعاریف را متی  دوگانه چیست. مسائل مربوط به تفاوت

 « فیلسوفان.
د که او کارش را دان دانند، اما کمتر کسی می کاوی می . تقریبا  همه فروید را پدر روان4

ی سیستتم   ای درببتاره  شنا  آغاز کرد. حتتی در دوران دانشتجویی مقالته    به لنوان لصب
متاهی نوشتت و در آن بته ایتن مستئله       شکل اولیه به نام مکنتده  لصبی یک موجود ماهی

ترین راه برای فهم ذهن از یریب بررسی آنتاتومی لصتبی استت. امتا      پرداخت که مطمئن
ها خستته شتد و احستا  کترد تالشتش بترای پتل زدن میتان          ماهی خیلی زود از مکنده

تغیر « محض»شناسی  کاوی شتابزده بوده است. بنابراین به سمت روان شناسی و روان لصب
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کنتیم:   ها از آن یاد می هایی پرداخت که ما اکنون با این نام جهت داد و به اختراع تمام ایده
 ی مرگ و چیزهایی از این قبیل.  ، غریزهبیرشک ق ی اودیپ،  نهاد، خود، فراخود، لقده

ای برای  بیانیه»ی مشهورش را به نام  او دوباره از خر شیطان پیاده شد و مقاله 9913در 
نوشت و برای فهم ذهن انسان روش للوم الصا  را ضروری دانست. « شناسی للمی روان

 ی خود جلوتر بود.  مترسفانه او خیلی از زمانه
توان در ایتن متورد    شویم، اما می ر شهودی متوجه منظور فروید می. اگرچه ما به یو3

یتور کته    گویی است، زیرا خودآگتاهی ههمتان   ناسازه« خود  ناآگاه»بحث کرد که لبارت 
ذهنههتای(  »است. شتاید لبتارت   « خود»ی  کننده های تعیین خواهیم دید( یکی از ویژگی

قیب خیلی اهمیتی نتدارد. هبته یادداشتت    سازی د بهتر باشد، اما در این مرحله واژه« ناآگاه
 این فصل رجوع کنید.(  5شماره 
های ذهنی وجود داشتته استت.    . از زمان فروید تا کنون سه شیوه برای برخورد با بیماری5

پویشتی هفرویتدی( و    ، یا گفتگودرمانی، که شامل توضیحات روان«شناسانه روان»نخست روش 
د. روش دوم کالبدشناختی است که فقط ارتبتاط میتان   شو می« شناختی»نیز گزارشات جدیدتر 

کنتد. متثال     اختالالت خاص ذهنی و موارد غیریبیعی فیزیکی را در ساختارهای خاص پیدا می
و همچنین میتان   5لملی-و اختالل وسوا  فکری 9ی دم دار ای میان هسته رسد رابطه به نظر می

دارد. روش سوم تفستیرهای داروشناستی   وجود  شیزوفرنیهیپومتابولیسم لو  پیشانی راست و 
است: پروزاک، ریتالین و زاناکس را در نظر بگیریتد. از میتان ایتن سته، روش ستوم       4لصبی
های روانی در بر داشتته   کم برای صنعت داروسازی( نتایج بهتری از لحاا درمان بیماری هدست

   است؛ هرچه باشداین رشته را متحول کرده است.
خته نشده و من سعی کردم در این کتا  آن را مطرح کتنم چیتزی   اما آنچه به آن پردا

ای از لالئتم   یعنی توضیح مجموله–نامید « کالبدشناسی کاربردی»توان آن را  است که می
که منحصر به یک بیماری خاص است بر اسا  کارکردهایی که به همتان میتزان مختتص    

د میان ارتباط مبهم و توضتیح  ای در مغز است. هدر اینجا بای یافته مدارهای خاص تخصص
واقعی تمایز قائل شویم.( با توجه به پیچیدگی ذاتی مغز انسان، بعید استت یتک راه حتل    

دانم(. امتا ممکتن استت     وجود داشته باشد ههرچند آن را منتفی نمی دی.ا ن.ا ینهایی مثل 
های  بینی یشپذیر باشد که به پ تر امکان های بسیاری از این ترکیب در مقیاسی کوچک نمونه

ی ذهن  تواند راه را برای یک نظریه ها می های نوین بینجامد. این مثال قابل آزمایش و درمان
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دانان بترای جهتان متادی رؤیتای ان را      ای که فیزیک نظریه-لالی و یکپارچه هموار سازد 
 دارند. 
ی ژنتیکتی بترای تصتویر بتدن انستان       شتده  ریتزی  ی وجود چهارچو  برنامه . ایده3
ای  گوچ زن پنجاه و پنج ستاله  وصا  زمانی برایم روشن شد که اخیرا  به همراه پل مکمخص

را دیدیم که دارای دست خیالی بود. او مادرزادی دچار نقصی بود به نام فوکوملیتا؛ او از  
ی بازو را نداشت و فقط یک دستت بتا دو انگشتت و یتک شستت       بدو تولد بخش لمده

تی بیست و یک ساله بود با ماشین تصتادف کترد و بته    کوچک از بازویش آویزان بود. وق
اش را قطع کردند، اما چیزی که لجیب بود این بود که دچار توهم  دیده ناچار دست آسیب

دست خیالی با چهار انگشت، به جای دو انگشت، شده بود! انگار کل دستش در مغز او به 
صل و ل له( و تصتویر  غیرلادی بودن هحس مف 9یور خفته وجود داشته و با حس لمقی

که در سن و بیست و یک سالگی قطع شتدن   دست  معیو  سرکو  شده بوده است. تا این
دست  ناقص بالث شد دست خفته مجددا  بیدار شود و به شکل دست خیالی نسبت بته آن  
آگاهی پیدا کند. در ابتدا شست او برنگشت، اما وقتی هدر سن پنجتاه و پتنج ستالگی( از    

 استفاده کرد، انگشت شستش هم زنده شد.  ی آیینه جعبه
منتشر شد، نوشتم که با استفاده از بازخورد  5برینی  ای که در مجله ، در مقاله9119در 

توان کاری کرد که دست خیالی  هایی که به یرز درستی قرار گرفته باشند می بصری با آیینه
ها برلکس تا شتوند(   انگشت های ناممکنی از لحاا کالبدشناختی به خود بگیرد همثال  شکل
گاه پیش از آن چنین چیزی را تجربه یا محاستبه نکترده استت.     که مغز هیچ رغم این للی-

 اند.  دیگران نیز مشاهداتی مبنی بر تآیید این گفتار را داشته
هایی حاکی از پیچیدگی اندرکنش میان یبیعت و پرورش در ساخت تصویر  چنین یافته
 بدن است. 

آید، اما حتد  متن ایتن     در کجا به وجود می SPLو  S2انیم اختالف بین د . ما نمی7
کار اینسوالی راست است. هاینسوال تا حدی در ساخت  GSRاست که با توجه به افزایش 

ختوانی دارد ایتن استت کته      نقش دارد.( مطلب دیگری که با این گفته هتم  GSRسیگنال 
دیتداری نقتش    تالف بین حس دهلیزی وخوردگی ناشی از اخ هم به اینسوال در تهوع و دل

 شود که برای ما آشناست(.  دارد هکه به لنوان مثال بالث دریازدگی می
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حتتی در برختی مردهتای     9ی همکارم استوارت انستیس . جالب است که بنا به گفته9
 یبیعی هم نعوا خیالی گزارش شده است. 

هتای   ی کشف و تصحیح دفتاع نسبت به خود برا« بینانه داشتن نگاهی واقع»ی  . مسئله1
آیتد بستیار الزم استت. ایتن      فرویدی هم که تا حدودی از یریب روانکاوی به دست متی 

گتر   گویی است. هدف درمتان  ناسازه« دفاع آگاهانه»ها معموال  ناآگاهانه هستند، مفهوم  دفاع
مثل فرد  ها را به سطح آگاهی ما بیاورد تا بتوانیم به آن بپردازیم هدرست این است که دفاع

اش را بررسی کند تا بتواند اقدامات اصالحی نسبت به آن انجتام   چاقی که باید منبع چاقی
همثل وانمود کردن به  ادراکیدانیم آیا تشویب بیمار برای اتخاذ موضع دگرمحور  دهد(. نمی

توانتد   دهتد( متی   های خودش گوش متی  که او شخص دیگری است که دارد به حرف این
هبه زبان ساده: تشویب بیمتار بترای داشتتن     مفهومییک موضع دگرمحور کمکی به اتخاذ 

کاوی بکند یا خیتر.   اش( در روان یرفانه به خود و کارهای احمقانه گرایانه و بی نگاهی واقع
شتود. کتتامین    ی خود، در تئوری، با بیهوشی توستط کتتامین تستهیل متی     این امر به نوبه

کند که متا بتتوانیم ختود را از بیترون      د و کاری میکن ی خروج از بدن را ایجاد می تجربه
توان ترایر کتامین را با استفاده از آیینه و دوربتین فیلمبترداری تقلیتد     که می ببینیم. و یا این

کند. ممکن است به کتارگیری   ی خروج از بدن را برای ما ایجاد می کرد، که آن هم تجربه
رستد، امتا بتاور کنیتد متن در لتالم       کاوی م حک بته نظتر ب   های بصری برای روان حقه
از ترکیبتی   5ام. هبه لنوان مثال، من و الیزابت سکل تری دیده شناسی چیزهای لجیب لصب

سازی برای ایجاد حتس   های چندگانه، بازخوردهای ویدیوئیِ با ترخیر و داستان از انعکا 
زی کته کتل   هاختالل درد مزمن مرمتو  4موقت خروج از بدن در بیماری که به فیبرومیالژی

کند( مبتال بود استفاده کردیم. بیمار در یول آزمایش کاهش چشتمگیری   بدن را درگیر می
هتای   را در دردش گزارش داد. این نیز، مانند تمام اختالالت مربوط به درد، نیاز به ارزیابی

 دارونمایی دارد.( 
یلگر یک دوراهتی  های روانی برای تحل کاوی: مطمئنا  از بین بردن دفاع برگردیم به روان

ها به یور یبیعی واکنشی سازگار از ستوی   کند و شمشیری دولبه است. اگر دفاع ایجاد می
ابتاتی رفتتاری باشتد، آیتا      ی چپ( برای جلوگیری از بتی  کره ارگانیسم هلمدتا  توسط نیم

ی درونتی   یکپارچته « خود»ها ایجاد ناسازگاری نخواهد کرد و حس  آشکارسازی این دفاع
امش درونی او را بر هم نخواهد زد؟ راه دررفت از این دوراهی فهم ایتن مستئله   فرد و آر
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هتا ناشتی    از دفتاع  نادرستت ی  از استفاده 9ها رنجوری های روانی و روان است که بیماری
ی نادرستی ممکن است در لوض  ای کامل نیست. چنین استفاده شوند، هیچ نظام زیستی می

 ر هم بشود. بهبود انسجام منجر به آشو  بیشت
« نشتت »که آشو  ممکن استت از   دو دلیل برای این موضوع وجود دارد. نخست این

ی راست ناشی شتده و منجتر بته     کره اند از نیم لوایفی که به یور نامناسبی سرکو  شده
احسا  درونیِ لدم هماهنگی در زندگی که به خوبی بیان نشده است. دوم –اضرا  شود 

ها دفاع برای شتخص در زنتدگی    وجود داشته باشد که در آنکه ممکن است مواردی  این
نفس باال قابل تطبیب است، اما زیاده از حدّش نه؛  اش غیر قابل تطبیب باشد؛ التمادبه واقعی

شود. بتین آنچته    های فرد می زیرا بالث غرور بیجا و توهمات غیر واقعی نسبت به توانایی
داننتد   وجود دارد، اما درمانگران باتجربته متی  پذیر است و آنچه نیست مرز باریکی  انطباق

چطور اولی را هبا بیرون کشیدن آن( اصالح کنند و در لین حال از دومتی را هتم حفتظ    
ای مؤدبانته بترای    آمیز هواژه ها به آن واکنش فاجعه کنند، تا به این ترتیب از آنچه فرویدی

 گویند جلوگیری کنند.  می«( یکهو گریه سر دادن بیمار»
یتور   یا شاید ایتن -حس انسجام و وحدتما به لنوان یک فرد مستقل ممکن است  .90
ای در مغز داشته باشتد، امتا اگتر نیتاز داشتته باشتد،        ی جداگانه نیاز به یک ناحیه -نباشد

ای زیرین خواهند بود، چراکه هرکتدام   نامزدهای منطقی برای این امر اینسوال و لو  آهیانه
ام را بتا   کنند. من این ایده های حسی چندگانه را دریافت می ودیای از ور ها مجموله از آن

آمیزی بته   پیش از مرگش در میان گذاشتم. او با چشمک مرموز و شیطنت 5فرانسیس کریک
یک الیه سلول که در دو یترف مغتز   - 4من گفت که یک ساختار لجیبی به نام کالستروم

کنتد،   هایی دریافت می ی مغز ورودی یهوجود دارد که آن هم از چندین ناح -اند پنهان شده
ی آگاهانه نقش داشته باشد. هشتاید هتر دو    و بنابراین ممکن است در حس وحدت تجربه

ای  به تتازگی مقالته   3گفتیم!( او اضافه کرد که همراه با همکارش کریستف کوچ درست می
 ی همین موضوع نوشته است.  درباره
و موریستیو   5گرفته است که جرمن بریتو  زنی بر اسا  مدلی صورت  . این گمانه99
 در دانشگاه کمبریج پیشنهاد داده بودند. 3سییِرا
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و متورتیمر   9اولین بار توسط لزلی آنگرلیتدر « چه»و « چطور». تمایز میان مسیرهای 95
انجام شد و بر اسا  فیزیولوژی و کالبدشناسی بسیار  4ی ملی سالمت از مؤسسه 5میشکین

همعنی و معناشناستی( و   5به مسیرهای « چه»تقسیم بعدی مسیر  دقیب صورت گرفته است.
انتد؛ ترکیبتی از    ی معیارهای کتاربردی بنتا شتده    تر هستند و بر پایه هلوایف( نامطمئن 4

نسبت بته حتاالت مختلتف     STSها در  شناسی و فیزیولوژی. هبه لنوان مثال، سلول لصب
–آمیگدال و اینسوال ارتباط دارد  با STSدهند، و  چهره و حرکات زیستی واکنش نشان می

همچنین بته   4و  5هر دو در لوایف نقش دارند.( پذیرفتن تمایز کارکردی میان مسیرهای 
کنتد کته هتم از لحتاا لالئتم و هتم        توضیح نشانگان کاپگرا  و کورچهرگی کمک می

ردازش ها تماما  در یک توالی از معنا به لوایف پ ی یکدیگرند. اگر پیام قرینه GSRواکنش 
ی شکنج مخرویی به آمیگدال وجود نداشت هچته بته    گونه خروجی از ناحیه شد و هیچ می

 توانست رخ دهد.  ( این اتفاق نمیSTSیور مستقیم و چه از یریب 
ای به لنتوان نظتام لصتبی متؤار نتام       های آیینه . گرچه اینجا و آنجا از نظام نورون94
آن نظام نیست. اصل موضوع بحث ایتن استت   برم، منطب بحث به یور دقیب وابسته به  می

-و برای حفظ تمایز « خود»یافته برای بازنماییِ بازگشتی  که باید یک مدار مغزیِ تخصص
و دیگری در مغز وجود داشته باشد. کارکرد ناقص این سیستتم  « خود»میان  -و بده بستان

ن پترداختیم نقتش   در بسیاری از اختالالت  به ظاهر لجیب و غریبی که در این فصل بته آ 
 خواهد داشت. 

هتای بیشتتر. یکتی از     تر هم شد و للی شروع کترد بته تتوهم زدن    . اوضاع پیچیده93
تشخیص « اختالل اسکیزوئیدی»یزوفرنی و یا اختالل او را هلالوه بر صرع( ش پزشکان روان

ل پریشی تجویز کرد. آخرین باری که للی را دیدم، در سا داد و برایش داروهای ضد روان
توانتد   اش هم بستیار بتزرگ شتده و متی     که مرده است، جثه گفت لالوه بر این ، می5001

که لدم  دستش را در کل لالم دراز کند و ماه را بگیرد و با جهان یکی شده است، مثل این
ی صترع او بته لتو      وجود و یگانگی با کیهان مترادف هم باشد. فکر کردم شتاید حملته  

هم کشیده شده باشد، و این ممکن  -شود تصویر بدن ساخته میجایی که -ای راست  آهیانه
که او حس مقیا  را از دست داده بود، اما تا کنتون فرصتت    است توجیهی باشد برای این

 ام.  بررسی این حد  و گمانم را نداشته
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وجتود   GSR. بنابراین ممکن است انتظار داشته باشید در نشانگان کوتارد در ابتتدا  95
 بازجتذ   یانتختاب  یهتا  مهارکننتده هتا ه SSRI، اما باید تا حتدودی توستط   نداشته باشد

 توان آزمایش کرد.  ( بازگردانده شود. این را مینیسروتون
را بته کتار   « تتوهم »ی  کنم هو یا واژه ی خدا به این شکل صحبت می . وقتی درباره93
ان دچتار چنتین   خواهم بگویم خدا وجود ندارد؛ این واقعیت که برخی بیمار گیرم( نمی می

شود، قطعا/ض نه خدای انتزالی استپینوزا و   شوند بالث انکار وجود خدا نمی توهماتی می
و استتفن   9گونه مسائل ساکت بماند. من، مثل اروین شرودینگر یا شانکارا. للم باید در این

، قبول ندارم که للم و دین متعلب به دو قلمرو گفتمانی مجتزا هستتند و یکتی    5جی گولد
کند. دیدگاه متن، اگتر بخواهیتد بدانیتد، بته بهتترین شتکل در شتعر          ی را انکار میدیگر

 شود.  نشان داده می -به آن پرداختم 9که در فصل -برنزی هشیوای رقصان(  ناتاراجای
شناستی تنشتی وجتود دارد:     ی زیست هاست میان دو دسته از افراد در حوزه . مدت97

ی سیاه، هستند و کستانی کته    ، و یا روش جعبههای کامال  کارکردی کسانی که مبلغ روش
دهنده چطتور در تعامتل بتا هتم      خواهند بدانند اجزاء تشکیل اند و می گرایی یرفدار تقلیل

 سازند. این دو گروه اغلب از همدیگر بیزارند.  کارکردهای پیچیده را می
لصتا   کنند و به للتوم ا  سیاه را تبلیغ می شناسان اغلب کارکردگرایی جعبه روان 
نتامم. ایتن    متی « حستادت نتورونی  »من این نشتانگان را  –شوند  ور می گرایانه حمله تقلیل

هتای   نشانگان واکنِش به نسبت موجهی نسبت بته ایتن حقیقتت استت کته بیشتتر یافتته       
گرایتان   ای توسط تقلیل ی تحقیقاتی، به یور غیرمنصفانه هزینه ی کمک های الطاکننده آژانس

های لمومی  ی توجه رسانه رود. للوم الصا  همچنین بخش لمده للوم الصا  به فنا می
شتود( دوستت    را نیز دارد و یک دلیل آن این است که مردم هکه شامل دانشمندان نیز متی 

هتای خوشتگل رنگتی را روی     ی تصویربرداری مغزی نگاه کنند و آن نقطه دارند به نتیجه
الصا  داشتیم، یکی از همکاران  تصویر مغز ببینند. در نشست اخیری که در انجمن للوم

ی  ای را که بتا استتفاده از روش پیچیتده    نزد من آمد تا آزمایش تصویربرداری دقیب مغزی
ادراکی برای بررسی ساز و کار مغز انجام داده بود برایم شرح دهتد. بتا شتور و    -شناختی

چشتمک   «ی مغز روشن شد؟ دکتر راماچاندران، حد  بزنید کدام ناحیه»شوق زیاد گفت: 
از تعجتب شتاخ درآورد،   « البتد قشتر کمربنتدی پیشتین.    »ای به او زدم و گفتتم   زیرکانه
شود و همین امر بترگ   دانست که قشر کمربندی پیشین در بسیاری از موارد روشن می نمی
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شناسی محض و یتا   که فقط حد  زده بودم. اما روان برنده را به دست من داده بود، با این
نمایش پر زرق و برق نمودارهای »زمانی آن را  9هکه استوارت ساترلند« شناسی سیاه جعبه»

هایی انقالبی در  نامید( بعید است بتواند پیشرفت می« گردشی به لنوان جایگزینی برای تفکر
ی کارکرد بر روی ستاختار   شناسی کشیدنِ نقشه شناسی ایجاد کند، چراکه در زیست زیست

دانم.( این نکتته   شناسی می ای از زیست سی را شاخهشنا مؤارترین روش است. هو من روان
 کنم.  شناسی مولکولی روشن می ی ژنتیک و زیست ی تاریخچه را با مقایسه
ها را تثبیت کرد، مثالی از روش جعبته   ای ژن قوانین وراات مندل، که ماهیت ذره 

نواع مختلف سیاه است. این قوانین فقط با بررسی اَشکال مختلف وراات  ناشی از آمیزش ا
های نخودفرنگی بنیاد نهاده شد. مندل قوانینش را فقط با نگاه کردن به صورت ظاهری  گیاه

دانست ژن چیست  ها پی برد. اما نمی گیاهانِ پیوندی وضع کرد و از این یریب به وجود ژن
های مگس  کروموزوم 5و کجاست. این موضوع زمانی روشن شد که توما  هانت مورگان

ی ایکس از بین برد و متوجه شد که تغییرات موروای در ظاهر موجودات  اشعه سرکه را با
ها  بندی کروموزوم های ژنتیکی( با تغییرات الگوی دسته ها رخ داده بود هجهش که در مگس

شناسی استت.( ایتن کشتف بته      در لصب 4تناسب دارد. هاین کار مشابه مطالعات ضایعه
را به لنوان حامالن وراات  -درون آن دی.ا ن.ا یو -شناسان امکان داد تا کروموزوم  زیست

ی خود راه را برای رمزگشتایی ستاختار متارپیچ     مورد توجه قرار دهند که این امر به نوبه
و کد ژنتیکی حیات باز کرد. اما زمانی که تشکیالت مولکولی حیتات   دی.ا ن.ا یی  دوگانه

هتای زیستتی    ت بستیاری از پدیتده  رمزگشایی شد، نه تنها وراات را توجیه کرد، بلکه لل
 دیگری را که تا پیش از آن ناشناخته بود آشکار ساخت. 

ی اصلی مربوط به زمانی است که کریک و واتستون متوجته شتباهت میتان      ایده 
و حالت تکمیلی میان والد و فرزند شتدند و تشتخیص    دی.ا ن.ا یحالت تکمیلی دو رشته 
کنتد و ایتن یتک     طب کارکردی وراات را دیکته میمن دی.ا ن.ا یدادند که منطب ساختاری 

شناسی مدرن شد. من معتقدم همین  ی سطح باال بود. این آگاهی منجر به تولد زیست پدیده
 ی کارکرد بر روی ساختار کلید اصلی فهم کارکرد مغز است.  روشِ کشیدن نقشه

بته  ی مرتبط  دیگر کشف این موضوع بود که آسیب بته هیپوکامتپ منجتر     مسئله 
هتا در   شناسان توجهشان بته ستیناپس   شود. این امر بالث شد زیست گرا می فراموشی پیش

( که استا   بلند مدت لیپتانس تیتقوکشف شد ه LTPهیپوکامپ جلب شود و در نتیجه 
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تن بته نتام    در جانوری نرم 9فیزیکی حافظه است. این تغییرات در ابتدا توسط اریک کاندل
 کشف شد.  5آپلیسیا

شناسی( این است که دیتر یتا زود    کلی، مشکل روش جعبه سیاه  صرف هروانبه یور 
دهتد و تنهتا راه    های کوچتک را توضتیح متی    شود که پدیده چندین روش رقیب پیدا می

گرایی هو باز کردن در جعبههها(( است. مشکل دیگر  ها از یریب تقلیل تشخیص درستی آن
و موقتی است، به ایتن معنتی کته    « طحیس»این است که این روش معموال  دارای کیفیتی 

و یتا قابتل مشتاهده بتا چشتم را تتا       « سطح باال»ی خاص  ممکن است بتوانند یک پدیده
های قابل رؤیت را ندارند و قدرت  دهند، اما توانایی توضیح دیگر پدیده« توضیح»حدودی 
ا در ستطحی  هتا ر  گرایی اغلب نه تنها پدیده که تقلیل شان محدود است. در حالی بینی پیش

 ی دیگر نیز هست.  دهد، بلکه در نهایت قادر به توضیح چندین پدیده لمیب توضیح می
گرایی آخر خط است و آن را بت خود  ها تقلیل مترسفانه برای بسیاری از فیزیولوژیست

شتنا    مثال خوبی در این مورد دارد. تصتور کنیتد یتک زیستت     4اند. هورا  بارلو کرده
کرزا( به زمین بیاید. او از امور جنسی خبر ندارد، چون مثل آمیب مریخی بدون جنسیت هب

کند و دو چیز گ رد هکه ما به آن بی ه  کند. او به انسان نگاه می با تقسیم شدن تولید مثل می
گراستت آن   بیند که بین پاها آویزان است. از آنجایی که او یک مریخی تقلیل گوییم( می می

فهمتد   بیند که پر از اسپرم است، اما نمی ده از میکروسکوپ میکند و با استفا را تشریح می
خواهد بگوید که هرچقدر هم کته آن مریختی در تشتریح     خورد. بارلو می به چه دردی می

« غیر میکروستکوپی »ی  هایش را موشکافانه انجام دهد، تا نداند پدیده دقیب باشد و بررسی
ها پی ببرد؛ حتی ممکن است فکتر   رد بی هتواند واقعا  به کارک گاه نمی جنسیت چیست هیچ

های  خورند. بسیاری از فیزیولوژیست ها وول می هایی هستند که در بی ه ها انگل کند اسپرم
 همین دیدگاه مریخی بکرزا را دارند.  ها نورونشان!( هنگام بررسی  ما هخوشبختانه نه همه

م که تا چته ستطحی بتر    ی مرتبط دیگر این است که باید به صورت شهودی بدانی نکته
گرایی متمرکز شویم تا بتوانیم کارکرد سطح باالی خاصی هماننتد جنستیت( را    روی تقلیل

توضیح دهیم. اگر واتستون و کریتک بته جتای تمرکتز بتر روی ستطح متاکرومولکولی         
ها متمرکز شده بودند، و یتا اگتر    ( بر روی سطح زیراتمی و یا اتمی کروموزومدی.ا ن.ا یه
 i هتا در کرومتوزوم(    بته هیستتون   دی.ا ن.ا یای نامرتبط دیگری همثال  به جای ه مولکول

 رسیدند.  کار وراات به جایی نمی و کردند، در کشف ساز توجه می

                                                           
1 Eric Kandel  

2 Aplysia  

3 Horace Barlow  
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تواند در این زمینه متؤار   های یبیعی هم می ها بر روی آدم ترین آزمایش . حتی ساده99
ز دانشجویانم به نام لورا کتیس( و  گویم که هبا همکاری یکی ا باشد. اکنون از آزمایشی می

( کشف شد، و نیز 9119ه 9که توسط بوتوینیک و کوهن« توهم دست پالستیکی»با الهام از 
( انجتام دادم. شتما، بته لنتوان     9119، 5هراماچانتدران و هیرشتتاین  « ی آدمک توهم کله»

اش  ی یک قدم پشت سر یک مانکن پالستیکی کچل بایستید و بته کلته   مخایب، به فاصله
ایستم و بدون ترتیب خاصتی بتا دستت     نگاه کنید. من هم در سمت راست شما دو تا می

بینیتد(   زنم هبنابراین دست من را نمی چپم به پشت سرتان همخصوصا  به گوش تان( ضربه می
زمان و به صورت کامال  متقارن همین کار را با دست راستم بر روی مانکن پالستیکی  و هم

کنید مانکن پالستتیکی استت    گذرد که شما حس می دو دقیقه بیشتر نمیدهم.  هم انجام می
شوند که یک ستر دوقلتو یتا     زند. بع ی افراد دچار این توهم می که به سر شما ضربه می

سرشان به سمت جلتو جابجتا   « تصور کنند»شبح سرشان روبرویشان است، مخصوصا  اگر 
ای که به سرِ پالستتیکی   ضربه ببینیمما  شده است. برای مغز ما این امر بسیار بعید است که

احستا   خورد به یور تصادفی دقیقا  همان زمانی است که ما ضتربه را در ستر ختود     می
، بنابراین مایل است که به یور موقت سرِ ما را بر روی بدن متانکن بگتذارد. ایتن    کنیم می

اخیر، یتادگیری   های پیشنهادی های بسیار قوی دارد، چراکه، بر خالف یرح موضوع داللت
دستتتان   ببینیدکند. ههر زمان  از راه تدالی را به لنوان اسا ِ توهم دست پالستیکی رد می

ی لمتس   گتاه صتحنه   کنید.( به هر حال شما هیچ لمس شدن نیز می احسا شود،  لمس می
تتان ناهماهنتگ    که حسِ دستتان کمی با دستت واقعتی   اید. این شدنِ پشت سرِتان را ندیده

که آن را به پشت سر مانکن پرتا  کنید یک چیز دیگتر! ایتن    چیز است، اما این باشد یک
حتتی از  -کند که مغز ما یتک متدل داخلتی از سترِمان ستاخته استت        آزمایش اابت می

استفاده کرده تا هبه یور اشتباه( تصتور   4و از استنباط بیزی -شوند هایی که دیده نمی بخش
ته است، هرچند که از لحاا منطقی مسخره باشتد. آیتا   کند احسا ِ ما از سرِ مانکن برخاس

مانکن پالستتیکی میگترن دارد؛ نته    ه»شود با همچون کاری لالئم میگرن را کاهش داد  می
 دانم.  ؟ نمی«(من

انتد کته    سوئد نشتان داده  9ی کارولینسکای از مؤسسه 5و هنریک ارسون 3اوالف بالنک
فراد به دیدن تصاویر ویدیویی از خود در حال تواند با واداشتن ا ی خروج از بدن می تجربه

                                                           
1 Botvinick and Cohen  

2 Ramachandran and Hirstein  

3 Bayesian inference  

4 Olaf Blanke  

5 Henrick Ehrsson  
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حرکت کردن و یا لمس شدن هم ایجاد شود. لورا کیس، الیزابت سکل و من دریافتیم که اگر 
ی زمانی خیلتی کوتتاه در نظتر بگیتریم و      یک نقا  هالووینی بزنیم و در تصویر یک فاصله

کنتیم   گهان احستا  متی  شود. نا تصویر را چپ و راست کنیم، این توهمات شدیدتر هم می
کنیم. جالب است که اگر یتک   ایم و آن را کنترل می در تصویر شده« فرد بیگانه»وارد بدن آن 

بته نظتر   « شتما در انجتا  »کنیم، چتون   نقا  خندان به صورت بزنیم، احسا  خوشحالی می
  ر.افسردگی کمک کرد یا خی« درمان»شود از این روش به  دانم آیا می رسید! نمی خوشحال می

 
 گفتار  پس
 London Illustrated News, April 21, 1862. این دو گفتته از دارویتن برگرفتته از    9

 Darwin’s letter to Asaی داروین به آستا گتری    ( و نامه...که کنم یشدت احسا  م بهه

Gray, May 22, 1860 است. ..توانم یقبول دارم که نمه ) 
  

                                                                                                                                        
1 Karolinska  
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