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  داکتر عباس آزاديان

  

  

  

  

  

  

 عملکرد سيستم عصبیۀ نحو
  

 با چه عشق و چه به شور 

  ين کمان نشا کردم فواره ھای رنگ

  به ويرانه رباط نفرتی 

  که شاخساران ھر درختش 

  انگشتی ست که از قعر جھنم 

  به خاطره ای اھريمنشاد 

  اشارت ميکند 

   احمد شاملو -سرود پنجم                 

  

مک ک" انعطاف پذيری مغز"درک روزافزون ما از آناتومی مغز و فيزيولوژی دستگاه عصبی به درک جديد ما از

اين تفاوت در ۀ ولی ريش. ه و بويايی متفاوت استھمه ما ميدانيم که نحوه ی عملکرد حس بينايی، شنوايی، المس. ميکرد

کجاست؟ چگونه مغز ميتواند تفاوت تحريکھای حسی مختلف را تشخيص دھد؟ از اوايل قرن نوزدھم بحث در اين مورد 

عصبھای انسان انرژی را ۀ محققان بر اين باور بودند که ھمز بعضی ا. موضوع مورد توجه بسياری از محققان بود

آنھا بر اين باور .  در آن حس خاص ميباشد متفاوت انرژی موجود" ميزان"منتقل ميکند و تفاوت بين حسھای مختلف 

ققان بعضی مح. بودند که چشم ميتواند نور را حس کند، زيرا که نسبت به پوست عضو بسيار حساستر و ظريفتری است

ديگر بر اين باور بودند که ھر حسی انرژی متفاوتی را که خاص ھمان حس است منتقل ميکند و عصبھای يک حس 
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را " قانون انرژی مشخص اعصاب) "١( ژوھانس مولر١٨٢۶در سال . نميتوانند تحريکھای حس ديگر را منتقل کنند

ن درک يک نوع حس را دارند و توان درک او اضافه کرد که به نظر ميرسد اعصاب ھر حس فقط توا. مطرح کرد

در نتيجه اعضای يک حس نميتوانند جايگزين حس ديگر بشوند و يا عمل حس ديگر را . تحريکھای حس ديگر را ندارند

يکی از شاگردان ژوھانس مولر مطرح کرد که اگر با عمل جراحی ميتوان عصب بينايی و عصب ) ٢.(تقبل کنند

  . س بايد بتوانيم صدا را ببينيم و رنگ را بشنويمشنوايی را به ھم وصل کرد پ

  

ًمثال ما ميدانيم که .  سال گذشته درک ما از عملکرد سيستم عصبی دقيقتر شده است١۵٠البته با رشد علم و مطالعات 

آن تبديل به جريانھای الکتريکی ميکنند و ) صدا، نور، فشار فيزيکی و غيره(گيرنده ھای حسی، منبع انرژی خارجی را 

اين جريانھای الکتريکی زبان مشترک مغز . جريانھای الکتريکی از طريق اعصاب مختلف به مغز منتقل ميشوند

اين درک جديد از سيستم . به عبارت ديگر صدا، نور، بو، فشار و غيره ھمه به جريانھای الکتريکی بدل ميشوند. ميباشد

ً حس مثال بينايی برای کمبود سيستم حس ديگر مثال عصبی اين امکان را به وجود آورد که از سيستم عصبی يک ً

  . به عبارت ديگر يک سيستم حسی ميتواند کار سيستم حسی ديگر را انجام بدھد. شنوايی استفاده شود

نشان ) ٣(به طور مثال ورنون مونت کسل. مطالعه ساختار مغز ھم شباھت فوق العاده قسمتھای مختلف مغز را نشان داد

باخی ريتا . رجی مغز در قسمتھای بينايی، شنوايی و حسی يک ساختار سلولی شش اليه ای مشابه داردداد که غشاء خا

که در مقاالت قبل به کارھای او اشاره کرده ام از اين مطالعات نتيجه گرفت که ھر قسمت مغز، به دليل اين شباھت 

را از لحاظ درک حسھای مختلف به عھده وليتی ؤل تحريک عصبی، بايد بتواند ھر مسساختاری و شباھت روش انتقا

برای ثابت کردن اين موضوع دانشمندان تکه ھايی از غشاء بينايی مغز را برداشته و آن را به قسمتھای حسی . بگيرد

  ) ۴.(اين دانشمندان متوجه شدند که سلولھای بينايی ميتوانند تحريکھای لمسی را درک کنند. مغز پيوند زدند

با . نوايی مغز او متصل کرديک حيوان را به قسمت ش) ۶(عصب بينايی) ۵( العاده مريگانکا سورفوقۀ در يک مطالع

 تحريکھای عصبی مغز اين حيوان مرينگانکاسور نشان داد که حيوان ميتواند ببيند و عمل تحريک مغز در واقع ۀ مطالع

ھای صوتی را داشت تغيير وظيفه داده و به يعنی قسمتی از مغز که وظيفه درک داده . در قسمت شنوايی مغز رخ ميدھد

  . بررسی داده ھای بينايی پرداخته است

درک غالب دانشمندان از مغز، ھمانگونه که اشاره شد، اين بود که نور و رنگ و ساير تحريکھای بينايی به قسمت 

. بوط به خود درک ميشوندبينايی مغز ميرود و تحريکھای صوتی به قسمت شنوايی مغز منتقل ميشوند و در قسمتھای مر

. اين مطالعه بسياری از شکاکان انعطاف پذيری مغز را قانع کرد و ثابت کرد که مغز انعطاف پذيری قابل توجھی دارد

  . تری از فعاليت مغز و امکانات مغز فراھم کرد اين مطالعات درک دقيق

انه تری از مغز انسان و توان مغز انسان ارائه داده اين مطالعات و تحقيقات درک فعاالنه تر و اميدوارانه تر و آينده نگر

اين شناخت نوين اين پيام را به دنبال داشته است که با تالش و روشھای درست ميتوان توان مغز را باال برد؛ . است

ًپيامی اميدوار کننده، زيرا اين نويد را ميدھد که يک مشکل، يک سکته، يک ضربه فيزيکی به مغز الزاما پايان 

پيامی آينده نگر، زيرا . ارخالقيت و فعاليت مفيد انسان نيست و او ميتواند با تداوم و پشتکار تواناييھای خود را باز يابدک

  . امکانات جديدی برای کمک به انسانھای آسيب ديده در پيش پای محققان قرار ميدھد

به طور مثال بعضی از . ران متعددی داشته استمطالعاتی که تا کنون به آن اشاره کردم فوائد عملی فراوانی برای بيما

. اين بيماران توان حفظ تعادل خود را ندارند. بيماران دچار سرگيجه دائم ھستند و فکر ميکنند دائم در حال افتادن ھستند

د و آنھا است که وظيفه حفظ تعادل را به عھده دار) ٧(ًمعموال علت عدم تعادل اين بيماران ناتوانی قسمت گوش درونی
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مشکل ناتوانی حفظ تعادل آنچنان ويران کننده است که بسياری از . دچار مشکل شده است و به خوبی کار نميکند

فعاليت سيستم حفظ تعادل بدن را ۀ در اينجا قصد توضيح نحو. ميزنندبيمارانی که چنين ناتوانی دارند دست به خودکشی 

دستگاه بسيار ظريفی که در گوش درونی قرار دارد اطالعات ضروری ۀ فقط اشاره ميکنم که اين سيستم به وسيل. ندارم

برای حفظ تعادل، مغز، به اطالعات بينايی ھم نياز . را که موقعيت بدن را در فضا تعيين ميکند، به مغز انسان ميرساند

مغز ميرسد ھم در اين اطالعاتی که از مفاصل ما به . دارد تا جايگاه ما را در فضا و در رابطه با محيط تعيين کند

مغز از تمامی اين داده ھای حسی استفاده ميکند و تعادل انسان را ھنگام . مجموعه اطالعاتی نقش مھمی بازی ميکند

اين کار از طريق ابالغ دستورات الزم به عضالت . فعاليتھای مختلف روزانه مثل دويدن، ايستادن و غيره حفظ ميکند

باخی ريتا کالھی ابداع . پذيری مغز برای اين بيماران اميد درمان ايجاد کرده استدرک انعطاف . بدن صورت ميگيرد

در کاله . اين الکترود را در داخل دھان و در تماس با زبان قرار ميدھند. کرده است که الکترودی به آن وصل است

قشه ای ايجاد ميکند که روی اين اطالعات به وسيله کامپيوتر ن. گيرنده ای است که حرکت در دو جھت را ثبت ميکند

ه از اين طريق فرد ميتواند جايگا.  الکترود به زبان فرد بيمار منتقل ميشودۀھمان نقشه به وسيل. يوتر می افتدمانيتور کامپ

ولی ھمانگونه که اشاره شد اين اطالعات نه از . خود را در فضای سه بعدی بداندۀ خود را در فضا ثبت کند و رابط

اين آزمايش نه تنھا انعطاف پذيری دستگاه عصبی را .  درونی بلکه از طريق زبان به مغز منتقل ميشودطريق گوش

نشان ميدھد بلکه ثابت ميکند که ميتوان از اين انعطاف پذيری برای درمان ناتوانيھا و بيماريھای سيستم عصبی و مغز 

ستفاده کرده اند به زندگی طبيعی برگشته اند و نه تنھا دچار بعضی از بيمارانی که از اين دستگاه ا. انسان ھم استفاده کرد

  . مشکل تعادل نيستند بلکه به ورزش و رقص و لذت بردن از زندگی ادامه ميدھند

دستکشھای موجود آنچنان ضخيم بودند . از باخی ريتا خواست که دستکش حساسی برای فضانوردان تھيه کند) ٨(ناسا

باخی ريتا گيرنده ھای الکتريکی بر روی دستکش جاسازی . شياء کوچک را نميدادندکه به فضانوردان امکان لمس ا

اين ابداع به فضانوردان امکان ميداد که تماس کوچکترين شئی . کرد که تحريکھای الکتريکی را به دست منتقل ميکردند

که به بيمارانی که پوست آنھا باخی ريتا از اين ھم فراتر رفت و سعی کرد دستکشی بسازد . به دستکش را احساس کنند

اين دستکشھا ميتوانند تحريکھای الکتريکی حاصل از . ًاحساس خود را کامال از دست داده بود، مثل جذاميان، کمک کند

در ھمين . برخورد با اشياء را در محيط به قسمتھای عمقی و سالم پوست منتقل کنند و امکان حس اشياء را فراھم بکنند

  . رد دستکشی بسازد که به نابينايان امکان خواندن کامپيوتر را بدھدچارچوب او سعی ک

ه موفقيتھای ًبا کارھای باخی ريتا آشنا شدند، مسلما موافقت خواھند کرد ک گذشته ۀنندگانی که در اين نوشته و نوشتخوا

سان و توان خود باور داشت و ميدانست که با کوشش و باخی ريتا به توان ان. تفکر او وابسته بودۀ اين دانشمند به نحو

شگفتيھای " سوفوکل در آنتيگون که ۀ باخی ريتا به اين گفت.  غلبه کردتالش ميتوان بر محدوديتھای محيط تا حد زيادی

وانی ما نيروھای بالقوه و ذاتی فراۀ در ھم. باور داشت" جھان بيشمارند، اما ھيچ يک به عظمت شگفتی انسان نيست

اگر ميخواھيم . سفانه اکثر ما اين تواناييھای بالقوه را به فعل در نمی آوريم و اسير محيط خود ميمانيمأ مت وجود دارند که

تفکر خود را ۀ  فعال تری داشته باشيم بايد نحواز اين نيروھای درونی خود استفاده کنيم، اگر ميخواھيم در جامعه نقش

 : پھریبه قول سھراب س. تغيير دھيم

  چشمھا را بايد شست "

  ." جور ديگر بايد ديد

  ديگری نگريستن موثر است؟  ه ایو چرا اين گون

  : تصاوير جالبی از انسانھايی که نگاه محدود به زندگی دارند، ارائه ميکند) ٩"(صدای پای آب"سھراب سپھری در 
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  . گاوی ديدم سير" نصيحت"در چراگاه "

 ...  

  " انشاء"قاطری ديدم بارش 

  " پند و امثال"اشتری ديدم بارش سبد خالی 

 ...  

  . من قطاری ديدم، فقه ميبرد و چه سنگين ميرفت

  )." چه خالی ميرفت(من قطاری ديدم، که سياست ميبرد و 

   

انسان توان زندگی کردن را فرا . با تغيير تفکر، نگاه انسان به دنيا، انسانھا و مسائل و مشکالت متفاوت خواھد بود

  . ميگيرد

  ھر کجا ھستم، باشم، "

  . آسمان مال من است

  . پنجره، فکر، ھوا، عشق، زمين مال من است

  چه اھميت دارد 

  گاه اگر ميرويند 

  " قارچھای غربت؟

   

  : پانويس ھا
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