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  ٢٠٠٨ نومبر ٨
 

  !عباس آزادياناکترددانشمند گرانقدر، جناب  
  .  ميگوئيماز صميم قلب خوش آمديد" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"تشريف آوری شما را به پورتال 

. ديدفصل به فصل در صفحات پورتال نشر خواھد گرس  از ارسال رسالۀ علمی شما، که با کمال ميل جھانی سپا
ل کردن مطالب ارزنده، خشنودی خوانندگان يبخش خود را از ما دريغ نفرموده و با گسآرزومنديم که ھمکاريھای ثمر

 . پيروز و به سالمت باشيد. فراھم گردانيد را پورتال
  با تقديم محبت                                                      
  AA-AAپورتال                                                     

  
 

  عباس آزاديان داکتر 
  

  

  

  

  

  

 

  کارکرد مغز و ذھن و انعطاف پذيری انسان

  

اين بحث مقاالت متعددی را ايجاب می نمايد که به ترتيب به آنھا پرداخته خواھدشد، کنون مانند ھميشه   :شارها

   :و آغاز می نمايممطلب خويش را با پارچه شعری از شامل
   ميکی شوريمن و تو 

   شعله ای برتر،از ھر 

   ھيچگاه شکست را بر ما چيرگی نيستکه 

  چرا که از عشق 

   تنيم رويينه

   احمد شاملو - من و تو                        
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  :توان مغز

اين مرکز اکنون  .کار ميکردم) ٢(در انستيتوی روانپزشکی کالرک. دوره ی تخصصی خود را آغاز کرده بودمتازه  

   .روانپزشکی دانشگاه تورنتو است ميباشد که خود بخشی از برنامه) ٣(ه مرکز اعتياد و سالمت روانبخشی از مجموع

حال به پايان رساندن  از يک طرف شور و. احساسھای متفاوتی در من در جريان بود. اولين سه شنبه جوالی بودصبح 

ھده داشتن استقالل بيشتر و مسئوليت به ع پزشکی و آغاز دوره ی روانپزشکی، و از طرف ديگر اضطراب و تشويش

آقای دکتر اولين مريضتان آماده : "پرستاری که با من کار ميکرد به من گفت در افکار خود غوطه ور بودم که. بيشتر

که امروز ديدم  زمانی که اولين بيمار خود را در ابتدای دوره ی تخصصی خود ديده ام تا آخرين بيماری از." است

خود انسانھايی را ديده ام که با قدرت فکر و  در کار. ناتوانی ـ ذھن انسان مرا شيفته خود کرده استمسئله توان ـ و 

را رھانده اند و زندگی خود را از نو ساخته اند و انسانھايی که در منفی  نيروی اراده خود از دشوارترين شرايط خود

   .زندگی خود را نداشته اندخرافات اسير بوده اند و توان حل مسائل بسيار ساده  گرايی و

  

  :  کردماول من خودم را معرفی. اولين مريضم که در صندلی لم داده بود برخاست. وارد اتاق شدم به آرامی

   عباس آزاديان دکتر -

  :  آرام گفتبا لحنی

   مسيح  عيسی-

ته . ريشھايش نتراشيده بودند .د سانتی متر، با موھای ژوليده و بلندی که به شانه ھايش ميرسي١٩٠داشت، حدود  قد بلندی

با اينکه ياد گرفته بودم که بحث . اضطراب خودم را نشان ندادم نه خنده و نه. دلم خنده ای نشست ولی بيشتر جا خوردم

گياه  ًمثال يک. از او خواستم معجزه ای کند. توھمی دارند بی فايده است با او وارد جدل شدم کردن با کسانی که عقايد

آنچنان قوی بود که به راحتی نميشد  باور او. ًطبيعتا چنين جدلی بی فايده بود. تاق دانشجويی من اضافه کندکوچک به ا

   .خدشه ای در آن وارد کرد

فکری بی معنی و غير منطقی  انسانھای زيادی را ميبينم که به باورھای. توان فکر، اولين بيمار من استثناء نبوداز لحاظ 

متاسفانه بسياری از آنھا نميتوانند از اين باورھای غير . دارد م خاصی در باورھای غلط آنھا وجوداعتقاد دارند و انسجا

  .  آن باورھا را نقد کنندمنطقی فاصله بگيرند و

در ھر جلسه از  .روحيه به ھم ريخته ای داشت. سال پيش علی را برای اولين بار در يک گروه درمانی ديدم چندين

در . زندگی درھم ريخته ای داشت. نبينم ه را که تمام ميکردم ھميشه ميترسيدم که ديگر او راجلس. مردن حرف ميزد

ميگفت . احساس امنيت نميکرد. پناھگاھھای دولتی به سر ببرد نمی خواست که در. زير صندلی پارکھا ميخوابيد

 و او برای نجات جان خود مجبور بهاسالمی از او گرفتند، خانواده اش را متالشی کردند  زندگيش را مأموران جمھوری

نگذشته بود که توانست خود را  مدتی از جلسات ما. با دست خالی و روحيه متالشی وارد کانادا شده بود. فرار شده بود

علی اکنون فرد بسيار . پيدا کرد و شروع به درس خواندن کرد کاری. از آن محيط تيره و تاری که در آن بود باال بکشد

 چه چيزی به او. که نياز به درمان ندارد ولی از دور در جريان موفقيتھای او بوده ام  ساليان سال است.موفقی است

   کمک کرد که زندگی خود را اين چنين بازسازی بکند؟

  

توھين ميکند، به او بی  او ميگويد شوھرش به او. ھنوز او را بدون گريه نديده ام. گريه کنان وارد مطبم شدمعصومه 

 سال زندگی ھيچ وقت لذت نبرده است و از روز اول ميگويد در عرض بيست. ی ميکند و حتی او را کتک ميزنداحترام
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جلوی مردم به من بی احترامی ميکند، جلوی بچه ھا که بزرگ ھم ھستند " ميگويد او. ھمين آش و ھمين کاسه بوده است

چند روزی آتش . نيامده بود يری در روابطشان به وجودعليرغم پا درميانی ھای دوستان و خانواده، تغي." ميکند کوچکم

او اضافه کرد . ھفته پيش تصميم به جدايی گرفته است معصومه به من گفت که چند. بس است و باز ھمان داستان قديمی

احساس ميکند . احساس ناتوانی عجيبی ميکند. است حالش بسيار بدتر شده است که از وقتی که چنين تصميمی گرفته

و گريه را  خواب و خوراک نداشت. احساس ميکند ھمه به چشم عجيبی به او نگاه خواھند کرد. خواھد شد خت تربدب

   .نميتوانست از صورت خود پاک کند

   علی و معصومه در کجاست؟تفاوت 

برای خود زندگی بھتری  توان پيدا ميکند که خود را از منجالبی که در آن قرار داده شده است بيرون بکشد و چرا يکی

   ايجاد کند ولی ديگری چنين توانی در خود نمی بيند؟

   ناراحتند؟ از انسانھا شاد و سرحالند و بعضی ديگر که شرايط مشابه آنھا دارند، مأيوس و چرا بعضی

   نگران ھستند؟ از انسانھا کمتر دچار ترس و دلھره ميشوند ولی بعضی انسانھای ديگر دايم مضطرب و چرا بعضی

   ناراضی و ناراحت؟ ھا در ھر شرايطی که باشند خوشحال و فعالند و بعضی ديگر در ھر شرايطی که باشند یچرا بعض

ميکند ولی بعضی  حادثه ناگوار کوچک بعضی از زندگيھای را متالشی و بعضی افراد را خانه نشين و منزوی چرا يک

   ؟ميروند ديگر بدترين حوادث را تحمل ميکنند و با قدرت بيشتر به جنگ زندگی

آشپزخانه به  سه سال قبل از آن در رستورانی کار ميکرد که در. برای اضطراب شديدش پيش من آمده بودباربارا 

پيش نيامده بود ولی از لحاظ روحی  ًظاھرا از لحاظ فيزيکی مسئله مھمی. صورتش ميخورد و او را به زمين ميزند

 ده دقيقه طول ميکشيد که از آستانه در مطب حداقل. نزديک نميشد به ھيچ دری بدون وحشت. باربارا متالشی شده بود

وارد  اگر ده بار ھم من. بشود، آنھم به شرطی که من جلوی در بايستم و در را محکم نگه بدارم من بگذرد و وارد اتاق

او باور نميکرد و ھنوز وحشت فوق  اتاق ميشدم و از اتاق خارج ميشدم تا نشان بدھم که در محکم است و تکان نميخورد

وقتی به . بايد جلوی او راه ميرفت و درھا را برايش باز ميکرد در خانه، دخترش. عاده ای از نزديک شدن به در داشتال

او ميخواستم در ذھنش از يک در گذشتن را تصور کند به شدت نا آرام ميشد و شروع به  عنوان يک روش درمانی از

  .کشيدن ميکرد جيغ

   

به شدت سوخته بود  بدن سندی. در اين حادثه سه نفر جان سپردند. دت آسيب ديده بوديک حادثه ھليکوپتر به ش سندی در

پاھايش بيشتر از بيست عمل جراحی صورت  بر روی بدن، بازوھا و. و تنھا صورت و دستھای او آسيب نديده بود

از ھواپيما .  شده بودماه بعد از سانحه ھوايی به من رجوع داده ١۴. گرفته بود و شش ماه در آی سی يو بستری بود

جريان  آماده حضور فعال در. عليرغم زخمھای شديد جسمی و روحی اميد به تغيير در او شديد بود .ترس عجيبی داشت

احساس ميکرد که آماده است . کشيد درمان کامل او فقط چھار ماه طول. درمان خود بود و به توصيه ھا عمل ميکرد

درمان خود در نامه ای به من نوشت که به دليل موقعيت کاری ھمسرش   بعد از پايانيک ماه. دوباره سوار ھواپيما بشود

 با شور و شعف به من اطالع داد که مشکلی برای سوار. طور ھفتگی به ونکوور پرواز کند مجبور شده است که به

   .شدن به ھواپيما نداشته و توانسته بر ترس و اضطراب خود غلبه کند

   

در اين نوشته . ميپردازد ن اين مطالب فراھم کردن مجموعه ای است که به فکر و توان فکری انسانمن از نوشت انگيزه

تالش خواھم کرد . توان بی پايان آن اشاره داشته باشم ھا سعی ميکنم به جديدترين يافته ھای علمی در مورد مغز و
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ھدف در نھايت فراھم کردن جنبه ھای . ھمتوان خود و بر اساس تجارب خود پاسخ د بعضی از سئواالت فوق را در حد

شود تا آنھا بتوانند از  که در برخورد با مسائل و مشکالت و در غلبه بر دردھا و رنجھا بتوان مفيد حال افراد کلی است

در اين نوشته ھا به موارد تجربی . زندگی کنند بعضی عقده ھا و ترسھای واھی خود رھا شوند و در آرامش بيشتری

    .و يا شکست در اين موارد را بررسی خواھم کرد شاره خواھم کرد و عوامل موفقيتمتعددی ا

تصويرھای ذھنی ميتواند  نوشته ھا خواھيم ديد که بدن انسان به تصويرھای ذھنی پاسخ ميدھد و با استفاده از اين در اين

باور فرد به موفقيت و قدرت خود ميتواند . مشکالت غلبه کند در مقابله با مشکالت خود را قويتر کند و در نھايت بر آن

متاسفانه بسياری از انسانھا باور به توان خود و بخصوص توان فکری خود . فردی باشد کليد حل گره ھای کور زندگی

ميدان داد و از اين طريق در عمل شه در خود ميتوان به فکر و اندي. ميتوان اين توان را باز يافت. از دست داده اند را

در . انسانی در مقابله با يک مشکل کوچک به زانو در آمده است بارھا در کار خود ديده ام که. غيير ايجاد کردخود ت

 در مقابل کسانی ھستند که با مشکالت. و وحشتھای بی مورد خودشان است که تسليم شده اند واقع آنھا در مقابل ترس

به نيروی فکری فوق العاده  آنھا. ه آن مشکالت غلبه ميکنندمتعددی دست به گريبانند ولی استوار می ايستند و بر ھم

ولی در ھمه ما توان دوباره به خود آمدن . استفاده ميکنند خود باور دارند و از آن برای به جنگ اين ناماليمات رفتن

   .به تواناييھای خود ايمان بياوريم ميتوانيم دوباره. وجود دارد

مدفون شده را ميبيند و  ميرسد تواناييھای درونی خود را، شورھا و اشتياق ھای" تولد دوباره"فرخزاد وقتی به فروغ 

   :وقتی می سرايد. ميخواھد آنھا را دوباره زنده کند

   آفتاب سالمی دوباره خواھم دادبه "

   جويبارھا که در من جاری بودبه 

   که فکرھای طويلم بودندبه ابرھا 

...   

   می آيم می آيم می آيم

   پر از عشق ميشودو آستانه 

   آستانه با آنھا که دوست ميدارندو من در 

    که ھنوز آنجا،و دختری

   .آستانه پر عشق ايستاده، سالمی دوباره خواھم داددر 

  دارد                                                      ادامه  

   

   

   

گسترده و متعدد مورد  د به شکلنکتابھايی که در اينجا می آيآنھم با . ايد امری باشد ناممکنشتمامی منابع ـ چاپ ١
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