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  در ستايش توان مغز: بيند زبانی که می
  

ار ک.  باخی ريتا، پزشک و محقق اسپانيايی اصل که در آمريکا زندگی و کار ميکرد، کردم قبلی اشاره ای به کارھایۀدر نوشت

ۀ د فعال و منعطف مغز در اين تجربدرک او از عملکر ۀشايد ريش. شخصی برجسته ای داردۀ عملی و کشفيات باخی ريتا جنب

 سکته مغزی شديدی داشت که باعث فلج ١٩۵٩در سال پدر باخی ريتا شاعر و محقق اسپانيايی بود که . شخصی او نھفته باشد

 . او نميتوانست راه برود و توان صحبت کردن را ھم از دست داد. صورت و بدن او شد

به باخی ريتا و برادرش که روانپزشکی در کاليفرنيا است گفته شد که اميد بھبود برای پدر آنھا وجود ندارد و او بايد به سرای 

برای پدرش ترتيب بدھد تا توان او باال برود ولی در ھيچ ) ١(درمانی ۀبرادر باخی ريتا سعی کرد که برنام. ناتوانان منتقل شود

بيمارستانی برنامه ای طوالنی تر از چھار ھفته ارائه نميشد چرا که باور عمومی سيستم پزشکی اين بود که بيمارانی که دچار 

وقتی بعد از چھار ھفته پدر باخی ريتا از بيمارستان مرخص شد .  ندارند امکان بھبود چندانی،سکته مغزی شديد شده اند

  .  به تنھايی حمام کند و يا حتی به تنھايی از تختخواب خود بيرون برود نميتوانست به تنھايی به توالت برود،

بعد از ۀ در آن مراحل اولي. ردوليت پدر خود را به عھده بگيؤ، نااميد نشد و تصميم گرفت که مسدکتر جرج باخی ريتا، برادر پال

آنھا توانستند با تشويق مداوم پدرشان را از روی . سکته مغزی پدرشان به زحمت ميتوانست روی چھار دست و پا حرکت کند

وقتی برای اولين بار پدرشان موفق شد چھار دست و پا به . چھار دست و پا راه رفتن به حرکت با کمک ديوار و غيره وادارند

خانه شان برود آنھا با اعتراض ھمسايگانشان مواجه شدند که اعتقاد داشتند آنھا دارند پدرشان را مورد آزار و اذيت قرار حياط 

  .  مناسب نيست و خوبيت ندارد،ھمسايه ھا ميگفتند مجبور کردن يک استاد دانشگاه به راه رفتن مثل يک سگ. ميدھند

بيشتر تمرينھای آنان . گران گوش نکردند و به تمرين مرتب با پدرشان ادامه دادندخوشبختانه ھيچکدام از برادرھا به حرفھای دي

آنھا ميخواستند . از نظر عملی پدر آنھا به بچه ای بدل شده بود که توان روی پای خود ايستادن نداشت. بازيھای بچه گانه بود

آنھا سعی کردند ھر عمل روزانه ای را به . ا ياد بدھندھمانگونه که به بچه ھا راه رفتن می آموزند به پدرشان استقالل حرکتی ر

با اين تمرينھای مداوم پدر آنھا به تدريج . فعاليھای روزمره بکنندۀ ن درآورند و پدرشان را درگير ھمصورت ورزش و تمري
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 از روی دست و پا برنامه ھای درمانی چند ساعت در روز طول ميکشيد و به تدريج باعث شد که پدر باخی ريتا. بھبود يافت

  . رفتن به حرکت روی زانو برسد و بعد ھم توانست روی پاھای خود حرکت کند

ھمانگونه که اشاره شد محدوديتھای پدر باخی ريتا تنھا محدود به ناتوانی حرکتی و عضالنی نبود و او توان صحبت کردن ھم 

 سالگی او ۶٨توان او به حدی رسيد که در سن .  بھبود يافتناتوانی گفتاری اين استاد دانشگاه ھم با تمرينھای مشابه. نداشت

 سالگی برای کار تدريس به سانفرانسيسکو رفت و ٧٠او در . برگشت) ٢(دوباره به تدريس تمام وقت در کالج شھر نيويورک

 و بعد از زندگی در نھايت ھفت سال بعد از آن سکته مغزی. دوباره ازدواج کرد و زندگی پر از شور و حرکت و فعاليتی داشت

 سالگی ھنگامی که در بوگوتای کلمبيا به ارتفاعات بلند کوھستانی صعود کرده ٧٢پر شور و پر حرکت پدر باخی ريتا در سن 

  . بود دچار حمله ی قلبی ميشود و ميميرد

ری از مغز ھمانند کت ھنگام مرگ او ھنوز دستگاھھای تصويرگي. خدمت پدر باخی ريتا به بشريت بعد از مرگ او ھم ادامه يافت

ھر دو پسر به اين امر رضايت دادند . ابداع نشده بودند و تنھا راه ديدن شدت ضايعه به مغز تشريح بدن بود) ٣(اسکن و ام آر آی

 ۀدکتر مغز تشريح شد. ًو چند روز بعد دکتر مری چين اگوالر به پال تلفن ميکند و گفت که ميخواھد که پال فورا به ديدن او برود

او اشاره ميکند .  اشاره ميکند،مغزی ھفت سال پيش رخ داده بودۀ حملۀ بزرگی که در نتيجۀ به ضايع پدر را به پال نشان ميدھد و 

پدرش و آسيب شديد وارد شده به ۀ ھنگامی که پل به مغز تکه تکه شد. که ضايعه مغزی ھيچگاه تغييری نکرده و بھبود نيافته بود

ی بزرگ مغزی ااو فکر ميکرد که چگونه پدرش توانسته است عليرغم چنين ضايعه . ر حالت عجيبی شدآن مينگريست دچا

  . عملکرد خود را باز يابد

وارد ) ۴(وقتی پال با دقت بيشتری به آسيبھای وارده به مغز پدرش نگريست متوجه شد که بيشتر آسيب به قسمتھای پايه ای مغز

تمام شبکه ھای .  پدرش بود  محل ضايعه توضيح دھنده شدت فلج. و غشاء خارجی مغز استشده است؛ قسمتی که رابط بين نخاع 

اعث فلج چھار دست و پا عصبی دستھا و پاھا از مسير اين قسمت پايه ای مغز به غشاء مغز ميرسد و آسيب به اين قسمت مغز ب

انسته بود سازماندھی جديدی ايجاد کند و راھھای له مھمتر در ذھن پال باخی ريتا اين بود که مغز پدرش چگونه توأمس. ميشود

اکنون که پال شدت ضايعه را ديده بود اھميت بيشتری برای بھبود پدرش قائل . ارتباطی جديدی بين نخاع و غشاء مغز ايجاد کند

اين فکر با .  را دارددر واقع او شاھدی پيدا کرده بود بر اين مدعا که حتی بعد از ضربه ھای شديد، مغز امکان بازيابی خود. شد

  . برداشت قبلی دانشمندان که مغز توان رشد و بازسازی ندارد در تضاد آشکار بود

 در    روانشناسی آمريکايی به نام شپرد فرانتس١٩١۵ به بررسی نوشته ھای پيشينيان پرداخت و متوجه شد که حتی در سال   پال

  . دن بيست ساله بھبود يافته اندگزارشھايی نشان داده بود که بيمارانی بعد از فلج بو

ۀ پزشکی برگشت و وارد رشتۀ  سالگی به رشت۴۴در . خود بگيردۀ ه باخی ريتا تصميم به تغيير حرفاين يافته ھا باعث شد ک

  . تخصصی مغز و اعصاب و توان بخشی شد

بااليی داشته باشند، و بايد دست به تمرينھايی بزنند ۀ ای بھبود يافتن بايد قصد و ارادمطالعات باخی ريتا نشان ميدھد که بيماران بر

آموزشی ۀ تی با بيماران سکته ای که برنامدر برخورد با برداشت و برخوردھای سن. که شرايط روزانه زندگی را به ياد می آورد

او در کار خود به . ماران کمک کندآنھا بعد از چند ھفته قطع ميشد، باخی ريتا برنامه ھايی ايجاد کرد تا به مدت طوالنی تری به بي

درمان بيمارانی پرداخت که به ضايعات جدی دستگاه عصبی دچار بودند و سعی کرد با تشويق و تمرينات مداوم شرايط آنھا را 

 او بازيھای کامپيوتری درست کرد که به کسانی که دچار فلج دست شده بودند امکان استفاده مجدد از بازوھايشان را. بھتر کند

  . ميداد

تجارب او در آنجا ھم تأثير مھمی در کشفيات بعدی او .  باخی ريتا در آزمايشگاھی در آلمان کار ميکرد١٩۶٠در اوايل سالھای 

داستان بدين قرار بود که اعضای تيم تحقيقاتی در . مغز دست يافت) ۵"(ناحيه بندی دو گانه"در يکی از آزمايشھا او به . داشت

لمس پای سگ تحريک الکتريکی قابل . کی قسمت بينايی سگی بودند که به شکل تصادفی پای سگ لمس شدحال تحريکات الکتري

مطالعات بيشتر نشان داد که قسمت بينايی مغز نه تنھا ھنگام ديدن اجسام فعال ميشود . توجھی در قسمت بينايی سگ ايجاد کرد

بودن " تک حسی"ۀ  آزمايش باعث شد که به جای نظرياين. ميدھدبلکه به اشياء لمس شده و صداھای شنيده شده ھم واکنش نشان 
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به عبارت ديگر . اين اعضا و قسمتھای مغز مطرح بشود) ۶"(چند حسی"ۀ  نظري،اعضای حسی بدن و قسمتھای حسی مغز

سی متفاوت را قسمتھای حسی بدن توان انتقال احساسات متفاوت را دارا ميباشند و قسمتھای حسی مغز توان درک انتقالھای ح

  . دارد

در اين مقاله ) ٧.(چاپ کردند" طبيعت"، باخی ريتا و ھمکارانش مقاله ای در مجله ی معتبر علمی ١٩۶٩چند سال بعد، در سال 

مقاله ھمراه عکسی بود که . وسيله ای توصيف شده بود که ميتوانست به کسانی که کور مادرزاد بودند کمک کند که ببينند

فردی که از ھنگام تولد نابينا بوده در روی اين صندلی .  شباھت به صندلی دندانپزشکی نبود نشان ميداددستگاھی را که بی

دوربين فيلمبرداری بر اساس اشيای مقابل خود عاليم . جلوی خود را ميکاويدۀ  دوربينی که در جلوی او بود صحنمينشست و با

 تبديل ميکرد و آن را به يک خود اين عاليم الکتريکی را به ارتعاشیۀ نوبالکتريکی را به کامپيوتر ميفرستاد و کامپيوتر به 

اين دستگاه فلزی بر اساس عاليم الکتريکی که کامپيوتر دريافت .  انتقال ميداد،فلزی که به پوست بدن فرد نابينا وصل بودۀ صفح

 . ميکرد تحريک ھای لرزشی را به پوست فرد نابينا ميفرستاد

 نحوی تنظيم شده بود که قسمتھای تاريک لرزش بيشتر توليد ميکرد و قسمتھای روشنتر لرزشی در پوست ايجاد اين دستگاه به

اين دستگاه حسی ـ بينايی به فرد نابينا امکان ميدھد که سايه ھا و صورتھا را تشخيص دھد و بتواند تشخيص دھد چه . نميکرد

ه اين دستگاه را در آن سالھای دور استفاده کردند ميتوانستند اشياء را تشخيص بيمارانی ک.  نزديکتر و کدام دورتر ھستند اشيايی

تواناييھای اين بيماران به آنجا رسيد که اگر کسی توپی را به طرف دوربين پرتاب ميکرد آنھا . بدھند و حتی تصاوير را ببينند

نی مغز آنھا توانسته بود از طريق تصوير دو بعدی دوربين يع. ميتوانستند آن را ببينند و خود را عقب بکشند تا توپ به آنھا نخورد

نگاه کن بتی : " بيماران با تمرين ميتوانستند مشاھدات زير را بيان کنند اين. و تحريکھای پوستی فضای سه بعدی خارج را ببيند

را پشت سرش گذاشته دھانش باز است و دست راستش . امروز موھاشو نبسته است و عينکش را ھم نگذاشته است. آنجا است

  ." است

توان انسان برای مقابله و تغيير، : باخی ريتا از يک فاجعه در زندگی خود ـ سکته مغزی پدرش ـ به دو يافته بسيار با ارزش رسيد

  . و امکانات بی انتھای مغز

  : اخته ای بر دامان انسانندسختيھای زندگی ھدايای ناشنبه اين نکته اشاره ميکند که ) ٨"(شکست کرانه"سھراب سپھری در شعر 

  . انگشتانم برنده ترين خار را مينوازد"

  . لبانم به پرتو شوکران لبخند ميزند

    " اين تو بودی که ھر وزشی، ھديه ای ناشناس به دامنت ميريخت؟

 کرد و نيروی جاذبه را کشف ھديه به دامان بسياری از انسانھا افتاده بود، تنھا نيوتون بود که از سيبی که به دامنش افتاد استفاده

   . انسان ھوشيار حتی از گزش مارھا ھم استقبال ميکند، زيرا از سختيھای زندگی درسھای فراوان ميتوان گرفت. کرد

  . گفتی نھال از توفان ميترسد"

  ! نورسته ترين نھاالن و اينک بياييد ـ 

  . که تھاجم بر باد رفت

  . سياه ترين ماران ميرقصند

  ! شويد، زيباترين پيکرھاو برھنه 

  ." که گزيدن نوازش شد

ما با مغز خود ميبينيم البته، نه : "باخی ريتا ادعا ميکند که. برگرديم به داستان باخی ريتا که گزيدن سرنوشت برايش نوازش شد 

مشکل فقط . ر خود شکل بدھدرا د" تصوير اشياء" چشم ميتواند کۀور است که پوست انسان ھمانند شباو بر اين با." با چشمھايمان

حتی اگر بپذيريم که چنين چيزی ممکن است مغز ھم بايد . اين نيست که آيا پوست ميتواند تصوير اشياء را در خود بگيرد يا نه

مغز بايد توان يادگيری بررسی اين اطالعات تازه را داشته . بتواند اين اطالعات نوع جديد را بخواند و از آنھا کشف رمز کند

قسمتی از مغز که اطالعات حسی را تفسير ميکرد حاال بايد اطالعات بينايی را تفسير کند و اين تغيير برای مغز جھش . شدبا
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اين باور به انعطاف پذيری مغز . اين توان انطباق، از نظر باخی ريتا، نشانه انعطاف پذيری و توان تغيير مغز است. بزرگی است

از نظر . قرار داشت که ساليان سال باور اساسی صاحب نظران عملکرد مغز بود) ٩"(ملکرديک ناحيه، يک ع"در مقابل تئوری 

بھبود زندگيھا حکايت اميد و نقش اميد در . توان انسان برای غلبه بر دشواريھا استۀ ھای عادی، حکايت باخی ريتا نشانانسان

   ."فردا روز ديگريست"انسانھا زيرا که  ۀود که برای ھمانسان برای زندگی بھتر است، نه تنھا برای خ ۀحکايت مبارز. است

1-rehabilitation  

2-City College  

3-CT-Scan and MRI  

4-Brain Stem  

5-Double localization  

6-Poly sensory  

7-P. Bach-Y-Rita, et al. 1969. Vision substation by tactile image projection. Nature, 221(5184):963-

64  

  ١٣٧٠ - کتابخانه ظھوری ١۶۵-١۶۶ سھراب سپھری، ھشت کتاب ص -٨

9-S. Finger & D. Stein. 1982. Brain damage and recovery: Research and clinical perspective. New 

York: Academic press Page 115  

  

 


