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ازآنجاکهدانشبررسیوشناختمغزانسانبهسرعتدرحالتحولاست
کمترکسیبهخودزحمتمیدهدلختیبایستدوبهگسترهآنبنگردوبازبانی
صریحوروشنبهشرحدستآوردهایآنبرایموجودزندهبپردازد.هدفاین

کتابانجامچنینکاریاست.
دانشبررسیوشناختمغزدارایاهمیتزیادیاست.اینمادهعجیبکه
دردرونجمجمهماقراردارددارایتوانمحاسبهبسیارباالونوعیماشینادراکی
استکهبهکمكآنبهسیردرجهانمیپردازیم.اینمادههمانچیزیاستکه
تصمیمهایماازآنبرمیخیزندوتخیلماباآنجانمیگیرد.زندگیمادرخواب
وبیداریازکنشسریعوبیوقفهمیلیاردهاسلولآنپدیدمیآید.فهمبهترمغز
سببمیشودبهتردریابیمچگونهمیتوانیمدرروابطشخصیخودواقعیترباشیم
ورعایتچهنکاتیدرزندگیاجتماعیضروریتراستواینکهچگونهمبارزه
بدانیم،چگونهتحصیلکنیم، کنیم،چگونهعشقبورزیم،چهچیزیرادرست
چگونهخطمشیاجتماعیبهتریرادنبالکنیموچگونهبهطراحیجسمخود
درسدههایآیندهبپردازیم.درمدارهایکوچكمیکروسکوپیمغز،داستانآینده

گونهانسانحكشدهاست.
باتوجهبهاهمیتمغزدرزندگیانسانهمیشهدرحیرتبودمازاینکهچرا
درجامعهکمترازآنصحبتبهمیانمیآیدودرعوضترجیحمیدهندفضارااز
سخنانبیهودهافرادعامهپسندومسابقههایتلویزیونیپرکنند.امااالنفکرمیکنم
اینبیتوجهیبهمغزبهجایآنکهنوعینارساییباشدیكعالمتاست:مابه
اندازهایدردامواقعیتاسیریمکهحتیازاسارتخودبیخبریم.دروهلهنحست
اینگونهبهنظرمیرسدکهموضوعیبرایصحبتدراینزمینهوجودندارد.و
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اینکهدردنیایخارجرنگهستیااینکهحافظهماشبیهیكدوربینویدئویی
استودالیلواقعیعقایدخودرامیدانیم،برایماجزءنکاتبدیهیهستند.

دراینکتابسعیمیکنمهمهفرضهاوتصورهاییراکهداریمزیرذرهبین
به بتوانم تا کردم دوری درسی کتابهای نوشتن معمول شیوه از من بگذارم.
تصمیم چگونه که: کنم روشن و کنم پیدا دست تحقیق از عمیقتری سطوح
میگیریموچگونهواقعیترادرکمیکنیم،ماکیستیموزندگیماچگونهپیش
میرود،چرابهدیگراننیازداریموبهعنوانگونهایکهتازهداردسررشتهامور
مسیر این در بهکجامیرویم؟ داریم بهدستمیگیرد، را فعالیتهایخود و
میکوشمتابیننوشتههایدانشگاهیوزندگیعملیپلیبزنم.بنابراینرویکرد
منبهاینموضوعباشیوهایکهدرنگارشمقالههایخاصمجلههایدانشگاهی

حتیسایرکتابهاییکهدرزمینهعلوماعصابنوشتهام،فرقمیکند.
مخاطبهایمندراینکتابگروهدیگریهستند.برایخواندناینکتاب
نیازیبهداشتناطالعاتتخصصینیست.تنهاکنجکاویوتمایلبرایشناخت

خویشتنوخودکاویبرایمطالعهآنبساست.
پسآمادهباشیدتاباشنیدنصدایسوتشروعمسابقهبهمیدانکیهاندرون
خودگامبگذاریدودرفضایبینهایتمتراکممیلیاردهاسلولمغزیوتریلیونها
بادقتبهاینجهان بتوانید امیدوارم سلولارتباطیمیانآنهاغوطهورشوید.

بنگریدودرآنچیزیراکهدرگذشتهنمیدیدید،بیابید:شما.

- دیوید ایگلمن



فصل 1

من کیستم؟

ساده  گفتگوی  یک  از  می دهیم،  انجام  زندگی  در  که  کارهایی  تمام 
گرفته تا فعالیت های فرهنگی، در مقیاس گسترده بیانگر ویژگی های مغز 
در  که  است  آن  به  وابسته  کیستیم  ما  اینکه  عصبی  دیدگاه  از  هستند.  ما 
در آن هستیم  موقعیتی که  با  تناسب  در  مدام  ما  مغز  داریم.  کجا حضور 
تغییر می کند و مدارهای الکتریکی آن به طور پیوسته در حال شکل گیری 
الگوهای  پس  هستند  بی همتا  فرد  هر  زندگی  تجربه های  چون  و  هستند 
مدام  به طور  الگوها  این  متنوعند.  بسیار  نیز  در شبکه های عصبی  موجود 
زندگی ما را متحول می کنند و بنابراین هویت ما نیز موضوعی دستخوش 

حرکت و تغییر مداوم است و این داستان پایانی ندارد. 

اگرچـهمطالعـهعلـوماعصـابکارهرروزمناسـت،بااینهمههربـارکهمغز
انسـانیرادردسـتممیگیـرملـرزهبـراندامـممیافتـد.بـادرنظـرگرفتـناینکه
مغـزیكانسـانبالغحدودسـهپونـد)1359گـرم(وزندارد،قوامژلـهایکمو
بیـشسـفتوسـطحچروکیدهاشکـهدارایمنظـرهدرههاییعمیـقدرزمینهای
آماسـیدهاسـت،نکتـهشـگفتآوروضـعظاهـریخـاصآناسـت:آدممشـکل
میتوانـدبـاورکنـدکهاینتـودهبهظاهـربیاهمیـتمیتواندچنـانفرآیندهای

ذهنیپیچیـدهایرابیافریند.
خاستگاههمهافکارورؤیاهایما،خاطراتوتجربههایمااینمادهعصبی
الکتروشیمیایی شلیك الگوهای به وابسته کیستیم، ما اینکه است. شگفتآور
پیچیدهآناست.وقتیاینکنشمتوقفشودکارمانیزبهپایانمیرسد.وقتیبه
دلیلآسیبسلولهایعصبییامصرفموادوداروکنشاینسلولهاتغییرکند
منشمانیزبیدرنگعوضمیشود.برخالفسایربخشهایبدن،درموردمغز
اگربخشکوچکیازآننیزآسیبببیندشخصیتفردبهطوربارزیدگرگون
میشود.برایدرکایننکتهاجازهبدهیدازهمانابتدایزندگیشروعکنیم.
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یک زندگی کامل با همه گستره بی پایان دردها و خوشی های آن در این 1359 گرم جای می گیرد. 

مغز در هنگام تولد ناقص است

انسانهادربدوتولدبسیارناتوانهستند.تایکسالنمیتوانندراهبروند.یکی
دوسالمیگذردتابتوانندافکارخودرابهشکلکاملبیانکنندوتاسالهای
طوالنیقادربهدفاعازخودنیستندوبرایبقابهدیگرانوابستهاند.اگرانسانرا
بابسیاریازپستانداراندیگرمقایسهکنیممیبینیممثاًلدلفینهاازهمانبدوتولد
میتوانندشناکنند،زرافههامیتوانندظرفچندساعتپسازتولدسرپابایستند
ویكبچهگورخر45دقیقهبعدازتولدمیتواندبدود.درقلمرویجانوری،

خویشاوندانمانازمابسیمستقلترند.
نوعی وجود بیانگر اما - گونههاست سایر برای بزرگی امتیاز توانایی این
محدودیتنیزهست.تولههایسایرجانورانبهایندلیلسریعرشدمیکنندکهمغز
آنهابرایانجامبرنامههایعمدتاًًمعمولوپیشپاافتادهساختهشده.امااینگونه
سیررشدبادستیابیبهانعطافمغایراست.فرضکنیدکرگدنبختبرگشتهای
رادرمنطقهقطبییاقلههیمالیایاوسطمنطقهشهریتوکیورهاکنند.دراینگونه
موارداوهیچتوانیبرایسازگارینخواهدداشتوبههمیندلیلاستکهدر
اینگونهنواحیهیچکرگدنیوجودندارد.راهبردتولدبامغزیازپیشبرنامهریزی
شده،تنهادرقلمروخاصیازاکوسیستممیتواندجوابگوباشد-امااگرچنین

حیوانیراازآشیانزیستیاشخارجکنیم،برایبقابختناچیزیدارد.
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برعکسانسانهاقادرنددرمحیطهایمختلفازتوندراهاییخبستهتاقلههای
بلندکوههاومناطقشلوغشهریزندگیکنند.چراکهمغزانساندربدوتولدتا
حدودزیادیناقصاست.درمغزانسانبهجایآنکههمهچیزازقبلبرنامهریزی
شدهباشد،اینامکانوجودداردکهبراساستجربههایزندگیشکلگیرد.اما
اینویژگیسببمیشودمغزنارسکودکدرهمانحالکهداردبامحیطهای
مختلفسازگاریمییابد،بهدورههایطوالنی»درماندگی«نیزگرفتارشود.این

حالترشدمغز»مداربندیتدریجیوزنده«livewiringنامدارد.

تراش و پرداخت مغز در دوره کودکی: 
بیرون کشیدن مجسمه نهان در دل سنگ مرمر

رازانعطافمغزافرادکمسنوسالچیست؟ایننکتهمربوطبهافزایشتعداد
سلولهانیست.درواقعتعدادسلولهایمغزکودکوافرادبالغیکساناست.راز

ایننکتهچگونگیارتباطسلولهایمغزبایکدیگراست.
ارتباطهستندودر بدون پراکندهو نورونهایمغزکودک تولد درهنگام
باهممربوط باسرعتزیاد بادریافتدادههایحسی دوسالنخستزندگی
ثانیهدومیلیونارتباطجدیدیاسیناپسبینسلولهای درهر میشوند.تقریباًً
مغزکودکبهوجودمیآید.درسندوسالگیمغزکودکدارایبیشازیکصد
تریلیونسیناپساستکهاینمیزاندوبرابرسیناپسهایموجودبینسلولهای

مغزییكفردبالغمیباشد.
وقتیمداربندیبهاوجرسیدوسلولهایمغزدارایارتباطهاییبسیاربیش
ازنیازهایخودشدند،عالوهبرتداومایجادارتباطهایجدیدراهبرد»هرس«1یا
شاخهزنیبرایحذفارتباطهایغیرضروریفعالمیشود.بهاینترتیبتازمان

رسیدنبهسنبلوغحدود50%ازسیناپسهایماازبینمیروند.
کدامسیناپسمیماندوکدامیكازبینمیرود؟وقتیسیناپسیدرمدارینقش
نباشدضعیفشدهو ایفاکندتقویتمیشود.برعکسسیناپسیکهمفید فعال
سرانجامحذفمیشود.درستمانندمسیرهاییکهبهدلیلحرکتعابراندرجنگل
ایجادمیشوند.وقتیازیكمسیرتامدتهااستفادهنشود،آنمسیرمحومیشود.
بهیكمعنی،تبدیلشدنمابهشخصیکهاینكهستیمباتجلیامکانهاییکه

1. pruning
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درگذشتهداشتیم،انجاممیگیرد.مانهبهدلیلرشدبرخیازجنبههایمغزخود،
بلکهبهدلیلحذفبرخیازجنبههایآنبههویتخوددستمییابیم.

طیدورانکودکیشرایطمحیطیسببپرداختمغزمامیشوندوباتکیهبر

مداربندی زنده 

بسیاری از جانوران از نظر ژنتیک در مورد برخی از رفتارها و غریزه ها دارای مداربندی 
به  را  آن ها  مغز،  و  بدن  ساختار  ژن ها،  هستند.  موجود  پیش  از  و  قبلی  برنامه ریزی  یا 
گونه ای هدایت می کنند که منجر به هویت و چگونگی رفتار آن ها را در آینده می شود. 
رفلکس فرار مگس به هنگام عبور یک سایه، غریزه از پیش برنامه ریزی شده یک سینه 
سرخ برای پرواز به سمت جنوب در زمستان، تمایل خرس ها به زمستان خوابی و تمایل 
سگ ها به حمایت از صاحبان خود همگی مثال هایی از غریزه ها و رفتارهای از پیش 
مداربندی شده اند. این گونه مداربندی به این جانوران امکان می دهد که از بدو تولد 
بتوانند مانند پدر و مادر خود حرکت کنند و حتی در مواردی بتوانند به تنهایی غذا 

بخورند و به طور مستقل زندگی کنند. 
در انسان ها وضع تا حدودی متفاوت است. مغز انسان از بد تولد دارای مداربندی 
ژنتیکی است )برای مثال، در مورد گریه کردن، نفس کشیدن، مکیدن، توجه کردن به 
چهره افراد و استعداد یادگیری زبان بومی(. اما در مقایسه با سایر جانوران مغز انسان در 
بدو تولد بسیار ناقص است. چگونگی مداربندی دقیق مغز آدمی از پیش تعیین نشده، 
بلکه ژن ها راهنمایی های کلی برای ساخت الگوهای شبکه های عصبی ارائه می دهند و 
تجربه های زندگی فرد باقی کار مداربندی را ترتیب و تنظیم می بخشند و سبب می شوند 
که شبکه های عصبی بتوانند با جزئیات موجود سازگار شوند. استعداد مغز انسان برای 
شکل گیری متناسب با جهان، گونه ما را قادر ساخته تا با اکوسیستم های گوناگون موجود 

کنار بیاید و بتواند حتی به فضای منظومه شمسی سفر کند. 
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انبوهامکانهایموجودمغزمارامتناسبباشرایطسازماندهیمیکنند.باگذشت
ازنظرکیفی لیکن ازنظرعددیکمتر ارتباطهایی زمان،سلولهایمغزدارای

نیرومندترمیشوند.

نوزاد1ماهگی۹ماهگی2سالگیبزرگسالی
در مغز نوزاد نورون ها با هم ارتباط نسبتا کمی دارند. در دو سه سال اول زندگی نورون ها دارای شاخه های 
فراوانی می شوند و از طریق آن ها با هم ارتباط پیدا می کنند. سپس ارتباط های اضافی حذف می شوند و 

ارتباط های معدودتر اما قوی تر تا بزرگ سالی باقی می مانند. 

بهعنوانمثالزبانیکهدرکودکیباآنسروکارداریم)مثالًانگلیسیدرقیاس
باژاپنی(سببرشدتواناییهایمابرایشنیدنصداهایخاصیدرزبانمادری
میشودودربرابرتواناییمابرایدرکوشنیدنصداهاییکهمربوطبهزبانهای
دیگرندکممیشود.یعنیدرابتداهمکودکیکهدرژاپنبهدنیاآمدهوهمکودکی
کهدرآمریکامتولدشدهمیتوانندبهصداهایموجوددرهردوزبانپاسخدهند.
)دو اِل از را اِر تواناییتشخیصصدای ژاپنی کودک مثالً زمان باگذشت اما
صداییکهدرژاپنیازهمجدانیستند(راازدستمیدهد.یعنیآدمهادرقالب

دنیاییکهدرآنزادهمیشوند،شکلمیگیرند.

قمار طبیعت

رشد، محیط نیازهای با متناسب مغز عصبی سلولهای بین ارتباط کودکی در
سازمانمییابد.ایننوعیراهبردهوشمندانهبرایسازگاریمغزبامحیطاستکه

خطرهایینیزبههمراهدارد.
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اگرمغزدرحالرشددرمحیطمناسبیقرارنگیرد-محیطیکهکودکدرآن
ازتغذیهومحبتکافیبرخوردارباشد-مغزبهمنظوردستیابیبهرشدطبیعی
بهتکاپومیافتد.خانوادهینسناهلویسکانسیندچارچنینحالتیشدند.کارول
وبیلینسن،سهفرزندچهارسالهبهنامهایتام،جانوویکتوریارابهفرزندی
پذیرفتند.اینسهبچهیتیمتازمانپذیرفتهشدنبهفرزندخواندگیدریکیاز
یتیمخانههایدولتیرومانیشرایطبدیراازسرگذراندهبودندواینمسئلهبرای

رشدمغزیآنهاپیامدهایبدیدربرداشت.
وقتیینسنهااینکودکانرابهفرزندیقبولکردندوداشتندباتاکسیاز
بچهها حرفهای تا خواست تاکسی راننده از کارول میشدند، خارج رومانی
رابرایشترجمهکند.رانندهگفتآنهادارندچرتوپرتمیگویند.زبانیکه
بچههابهآنتکلممیکردندزبانشناختهشدهاینبود.بچههاکهازروابطاجتماعی
محرومبودندبرایخودشانزبانمادریعجیبوغریبیراساختهبودند.این
بچههاحتیحاالکهبزرگشدهاند.درزمینهیادگیریمشکالتزیادیدارندکه

برخاستهازمحرومیتهایدورانکودکیآنهاست.

تام،جانوویکتوریاازدورانکودکیخودمطالبزیادیبهخاطرندارند.اما
دکترچارلزنلسون،استادطباطفالبیمارستانکودکانبوستونباوضعوحال
موسسههاینگهداریازکودکانبهخوبیآشناست.اواولینباردرسال1999
ازاینموسسههادیدنکردوازبررسیشرایطآنهاوحشتزدهشد.درآنجا
بچههایکوچكرادرتختهاینردهداروبدونهیچگونهتوجهوتحریكحسی
نگهداریمیکردند.بهازایهر15کودکیكنفرمراقبوجودداشتوبهآنها
نکنند.آنهاحتیدرمواقعیکهبچهها بغل را بودندهیچوقتبچهها داده یاد
گریهمیکردندازابرازمحبتخودداریمیکردند.نگرانیموسسههااینبودکه
ابرازمحبتمیتوانستمنجربهایجادتقاضابرایدریافتبیشترمحبتشودو
برآوردناینتقاضاباتوجهبهکمبودنتعدادکارکنانامکانپذیرنبود.درچنان
محیطیهمهچیزتابعمقرراتبود.کودکانرابرایانجامدفعدرردیفیروی
لگنهایپالستیکیمینشاندند.موهایآنهارابرکنارازجنسیتیکهداشتندبه
یكشیوهکوتاهمیکردند.لباسوتغدیهآنهاشبیههمبود.همهاموربهگونهای

خودکاروماشینیانجاممیشد.
گرفتند یاد تدریج به نمیکرد توجه آنها گریستن به کسی که کودکانی
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کهگریهنکنند.درآنجاکسیبچههارادرآغوشنمیگرفتوباآنهابازی
اما میشد. برآورده نظافت و لباس مانند آنها پایهای نیازهای البته نمیکرد.
آنهاازمراقبتعاطفی،حمایتروحیوهرگونهتحریكحسیمحرومبودند.
بنابراینکودکاندچارحالتیموسومبه»دوستینامتمایز«میشدند.نلسونشرح
میدهد»وقتیوارداتاقیمیشدم،بچههاییکهپیشازآنهرگزمراندیدهبودند
-بچههادورممیچرخیدندوبهبغلممیپریدندورویزانوهایممینشستند
یادستهایمرامیگرفتندوهرجاکهمیرفتمبامنمیآمدند.«ایننوعدوستی
سرسریشایددروهلهنخستدلپذیرباشد،امادراصلنوعیراهبردانطباقی
دلبستگی به مربوط مشکالت با که است محروم کودکان برای سازگارانه یا
درازمدتارتباطنزدیكدارد.اینحالتیکیازوجوهمشخصرفتارکودکانی

استکهدرمؤسسههابارمیآیند.

سریع میانجیگری »برنامه بود خورده یکه شرایطی چنان دیدن از که نلسون
بخارست«راپایهریزیکرد.دراینبرنامهآنها136کودک6ماههالیسهساله
راکهازبدوتولددراینگونهموسسههازندگیمیکردندموردبررسیقراردادند.
نخستروشنشدکهاینکودکاندرمقایسهباسایرکودکانکهازضریبهوشی
متوسط100برخورداربودند،دارایضریبهوشی60الی70هستند.نشانههایی
آنهادچار زبانی اینکودکانوجودداشتورشد در مغزی نارساییرشد از
تأخیربود.وقتینلسونازآنهانوارمغزیتهیهکردتافعالیتالکتریكمغزآنها
رابررسیکندمتوجهشدکهفعالیتسلولهایمغزیآنهاتاحدزیادیکاهش

یافتهاست.
چنانچهمحیطیدارایمراقبتعاطفیوتحریكشناختیکافینباشد،خط

سیررشدطبیعیمغزانسانمختلخواهدشد.
اگر اینکه داد. نشان نیز را مثبترویدیگرسکه بهطریقی نلسون مطالعه
کودکانگرفتاردراینوضعیتبهمحیطمطلوبیازنظرعاطفیوامنیتیمنتقل
شوند،امکانبهبودمغزتاحدزیادیوجوددارد.کودکانیکهقبلازدوسالگی
تحتسرپرستیخانوادههایدیگرقرارمیگرفتنداغلبوضعشانبهترمیشد.بعد
ازدوسالگینیزپیشرفتزیادیبرایآنهابهوجودمیآمد،لیکنبستهبهسنفرد

درجاتیازمشکالترشددرآنهاباقیمیماند.


