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مقدمه مترجم
تغییر  را  که هر لحظه خود  "مغزی  فرعی  با عنوان   )Livewired( پویا  کتاب مغز 
کتاب   "ناشناخته:  می دهد" اثری دیگر از دیوید ایگلمن، عصب شناس و نویسنده 
توجه  با  را،  مغز  از  متفاوت  تصویری  کتاب  این  در  او  است.  مغز"  اسرارآمیز  زندگی 
کتشافات و یافته های علمی در ارتباط با چگونگی سازگاری مغز با  به جدیدترین ا

یافتی از جهان، ارائه می کند.  داده های در
که مغز ما چگونه  ایگلمن در اثر جدید خود، با طرح پرسش هایی از این دست 
که در آن محبوس است، جهان را جذب و نقشه ای  یک جمجمه  از درون حفره تار
کمی  کتاب را  از بدن را ترسیم می کند؟ چرا مردم در دهه 1980 میالدی صفحات 
کمانگیر جهان دست ندارد؟ چرا هر شب خواب  قرمزرنگ می دیدند؟ چرا بهترین 
ک ترک مواد  می بینیم و این موضوع چه ارتباطی با چرخش زمین دارد؟ وجه اشترا
بلکه  نیست،  زمان  خاطرات  دشمن  چرا  چیست؟  در  دل شکستگی  و  مخدر 
پوستش  با  ناشنوا  فرد  و  زبانش می بیند  با  نابینا  فرد  دیگر است؟ چگونه  خاطرات 
ی ساختار میکروسکوپی حک  شده  می شنود؟ آیا ممکن است روزی بتوانیم از رو
در انبوه سلول های مغز یک شخص، به جزئیات زندگی او پی ببریم؟ آیا افراد نابینا 
چقدر  مغز  انعطاف پذیری  میزان  برخوردارند؟  بهتری  شنیداری  توانایی  از  واقعًا 
نوع  هر  با  می داند  کجا  از  مغز  و  خوراند؟  مغز  به  را  داده ها  انواع  می توان  آیا  است؟ 
یافت می کند، چه کاری باید انجام دهد؟ در تالش است تا گام به گام  داده ای که در
توجه خواننده را به سمت توانایی خارق العاده مغز در پیکربندی مجدد خود و تغییر 
نقشه های بدن متناسب با تجربه سوق دهد.  ایگلمن با مضحک دانستن تصاویر 
که در آ ن ها مغز به صورت اندامی ترسیم شده  کتاب های درسی،  ارائه شده از مغز در 
که دارای مرزبندی های مشخص و نقش های تعریف شده برای هر بخش است، مغز 
که دائمًا مدارهای خود را متناسب با مقتضیات محیط  را سیستمی پویا می داند 
که با  گفته او، نورون های مغز به همان اندازه  و توانایی های بدن تغییر می دهد. به 
کشورهای  مثل  درست  می کنند.  رقابت  هم  با  شدت  به  دارند،  همکاری  یکدیگر 
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از  سرسختی  با  و  می اندازند  خطر  به  را  خود  قلمروشان  خاطر  به  نیز  آن ها  همسایه، 
باعث  است  جریان  در  مغز  عمر  طول  در  که  مرزی  جنگ های  می کنند.  دفاع  آن 
در  را  فرد  اهداف  و  تجارب  که  شود  ترسیم  گونه ای  به  دیگر  بار  مغز  نقشه  می شود 
کند. به عبارتی، یادگیری هر چیزی در طول عمر- مهارتی  ساختار مغز او منعکس 
گوش دادن به آهنگی جدید، برانگیخته شدن احساستان با دیدن عکسی  جدید، 
ید- همه این ها باعث می شود  که دوستش دار کسی  خاطره انگیز و شنیدن صدای 
کند. مجموع این تغییرات بی حد و حصر مغز همان چیزی  مغزتان هر لحظه تغییر 
کتاب عامدانه  این  نویسنده در  نامیده می شود.  تو  نهایت  که در  را شکل می دهد 
کار می برد تا ذهن خواننده را معطوف  کم تر به  کلمه انعطاف پذیری یا پالستیسیتی را 
کید قرار دهد. ایگلمن  کند و پویایی سیم کشی درون مغز را مورد تأ موضوع اصلی 
با  تقابل  را در  این سیستم  برای مغز،  پویا(  livewired )سیم کشی  ابداع اصطالح  با 
ابداعی  اصطالح  می دهد.  قرار  ثابت(  سیم کشی  )دارای   hardwired سیستم های 
انعطاف پذیری  نوعی  به  می گوید،  کتاب  این  در  او  خود  آنچه  به  توجه  با  ایگلمن، 
بدن  اندام های  سایر  خالف  بر  می شود.  شامل  گسترده تر  شکلی  در  را  مغز  عصبی 
در  که  است  سیستمی  مغز  بشر،  دست  ساخت  ماشین های  همه  خالف  بر  نیز،  و 
ویژگی در هیچ  تغییر می کند. چنین  به لحظه  از جهان لحظه   به تجربه اش  پاسخ 
یک از ماشین های فعلی  ما دیده نمی شود. با الهام از اصول سیم کشی پویای مغز، 
می توان انتظار ساخت دستگاه هایی را داشت که بتوانند مدارهای خود را به شکلی 
کسب می کنند، تغییر دهند؛  که  یافتی و تجربه ای  پویا، متناسب با ورودی های در
گرفته  نظر  در  برایشان  انقضایی  یخ  تار ساخت،  زمان  همان  از  که  ماشین هایی 
که می بینند می توانند خود  که آن ها در مواجهه با اغلب آسیب هایی  نمی شود، چرا 
ادامه دهند.  کردن  کار  به  تغییر مناسب، همچنان  ایجاد  با  و  کرده  بهینه سازی  را 
و  مغز  پویای  و  زنده  سیستم  کار  شیوه  ی  رو کتاب  این  تمرکز  به  توجه  با  این  رو،  از 
همچنین، اصطالح ابداعی نویسنده آن )livewired( برای توصیف چنین سیستم 

پویا و زنده ای، عنوان "مغز پویا" برای ترجمه این اثر انتخاب شد.
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هرانسانبسانچندنفرزادهمیشودوچونیکنفرمیمیرد.
-مارتینهایدگر

  فصل ۱
جادوی صورتی  رنگ لطیف

گوی  کنید به جای فرستادن وسیله نقلیه ای چهارصد پوندی1 به مریخ،  فرض 
گوی  کنیم. این  که در انتهای یک سوزن جا می گیرد، به سیاره ای پرتاب  کوچکی را 
گوی های مشابه تقسیم  با استفاده از انرژی منابع اطرافش، خود را به ارتشی متنوع از 
کنار یکدیگر قرار می گیرند و ویژگی  هایی از قبیل چرخ ها،  گوی ها در  می کند. این 
کامل از آن ها جوانه می زند. از  لنزها، سنسورهای دما و یک سیستم راهنمای داخلی 

که خودش را تولید می کند، شگفت زده می شوید. تماشای چنین سیستمی 
شود.  روشن  برایتان  عماًل  مسئله  این  تا  ید  برو شیرخوارگاه  یک  به  کافی ست 
به وجود  بارور میکروسکوپی  از یک تخمک  که  گریه می بینید  در حال  را  نوزادانی 
که مجهز  قرار دارند  انسان های بسیاری  به  فرایند تبدیل خود  کنون، در  ا و  آمده اند 
به آشکارسازهای فوتونی، دستگاه های چندمفصلی، سنسورهای فشار، پمپ های 

ی حاصل از همه آن ها هستند. کردن نیرو خون و ماشین آالتی برای متابولیزه 
اما این بهترین قسمت داستان در مورد انسان نیست؛ مسئله ای حیرت انگیزتر 
با  تعامل  طریق  از  بلکه  نشده،  برنامه ریزی  قبل  از  کاماًل  ما  تجهیزات  دارد.  وجود 
یارویی با  جهان، خود را شکل می دهد. در مسیر رشد، مدار مغزمان را دائمًا برای رو
چالش ها، استفاده از فرصت ها و درک ساختارهای اجتماعی اطرافمان بازنویسی 

می کنیم. 

کیلوگرم 1. حدود 43ن181 
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کرده است، زیرا ما نماینده  کره زمین را با موفقیت تصاحب  گوشه از  گونه ما، هر 
کرده است: مغز را به صورت  کشف  که مادر طبیعت  بیان بزرگ ترین ترفندی هستیم 
و  ید  بساز اساسی  ساختمانی  بلوک های  با  را  آن  بلکه  نکنید؛  پیش نویسی  کامل 
گریه و زاری است، سرانجام دست از  که در حال  کنید. طفلی  سپس، وارد جهان 
کردن می کشد، به اطراف نگاه می کند و جهان پیرامون خود را جذب می کند.  گریه 
تا  گرفته  زبان محلی  از  پیرامونش شکل می دهد. همه چیز،  را مطابق محیط  خود 
اعتقادات  و  باورها  و  می کند  جذب  را  جهانی،  سیاست های  و  گسترده تر  فرهنگ 
از خاطرات دلپذیرش،  را منتقل می کند. هر تکه  را پرورش می دهند  او  که  کسانی 
که فرامی گیرد، همه این ها مدارهایش را  که می آموزد و هر میزان اطالعاتی  هر درسی 
شکل می دهد تا چیزی را بسازد از قبل برنامه ریزی نشده، بلکه جهان پیرامونش را 

منعکس می کند.
در این کتاب نشان می دهیم که چگونه مغز ما سیم کشی خود را مرتبًا پیکربندی 
می کند و هدف از این کار برای زندگی و آینده ما چیست. در این میان، با مطرح شدن 
پرسش های بسیار، به داستان خودمان می رسیم: چرا مردم در دهه 1980 میالدی )و 
کمانگیر  کمی قرمز می دیدند؟ چرا بهترین  کتاب را  فقط در همین دهه( صفحات 
با  ارتباطی  چه  موضوع  این  و  می بینیم  خواب  شب  هر  چرا  ندارد؟  دست  جهان 
کی با دل شکستگی دارد؟ چرا  چرخش زمین دارد؟ ترک مواد مخدر چه وجه اشترا
نابینا  فرد  یک  چگونه  است؟  دیگر  خاطرات  بلکه  نیست،  زمان  خاطرات  دشمن 
دیدن با زبانش و یا یک فرد ناشنوا شنیدن با پوستش را می آموزد؟ آیا ممکن است 
ی ساختار میکروسکوپی حک شده در انبوه سلول های مغز یک  روزی بتوانیم از رو

شخص، به جزئیات زندگی او پی ببریم؟

کودکی با نیمی از مغز
متیو2،  او،  پسر سه ساله  آماده می شد،  کارهایش  انجام  برای  والری1  هنگامی که 

1. Valerie

2. Matthew
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کبود شده بود. زمین خورد.)1( بلند نمی شد، لب هایش 
صدایم  "چرا  زد:  فریاد  شوهرش  زد.  صدا  را  شوهرش  وحشت زده،  والری، 

می کنی؟". "با دکتر تماس بگیر!"
به  شد.  منتقل  ویژه  مراقبت های  بخش  به  طوالنی،  معاینات  از  بعد  متیو، 
و  قلب  متخصص  می شد.  معاینه  باید  متیو  قلب  اطفال،  متخصص  تشخیص 
کرد. در طول همه معاینات چیز خاصی مشخص  عروق، او را با مانیتور قلبی معاینه 

نشد. ترسشان بی دلیل بود.
یا شاید آن ها این طور فکر می کردند. یک ماه بعد، چهره متیو هنگام غذا خوردن 
گرفت. چشمانش خشک شده بود و دست راستش باالی  حالت عجیبی به خود 
نمی داد.  نشان  کنشی  وا هیچ  دقیقه  یک  تقریبًا  بود.  مانده  ثابت  و  صاف  سرش 
بار هم تشخیص مشخص و  این  به پزشک رساند؛  به سرعت  را  او  والری  بار دیگر، 

روشنی ندادند.
روز بعد دوباره همین اتفاق افتاد.

کالهی  متخصص مغز و اعصاب برای اندازه گیری فعالیت مغز متیو، سر او را با 
ئم آشکار صرع در او شد. درمان  که متوجه عال از الکترودها پوشاند و همان موقع بود 

متیو با داروهای ضد صرع شروع شد.
سری  یک  دچار  متیو  به زودی  طوالنی.  مدتی  برای  نه  اما  بودند،  مؤثر  داروها 
تشنج سخت و غیرقابل کنترل شد، ابتدا فاصله بین آن ها یک ساعت بود، سپس 
کوتاه شدن مدت زمان انقباضات  پنج دقیقه و بعد، سی دقیقه شد- مانند  چهل و
که  بار  هر  از مدتی، هر دو دقیقه دچار تشنج می شد.  بعد  زایمان.  در هنگام  زنان 
به  را  او  به سرعت  جیم1،  همسرش،  و  والری  می شد،  صرع هایی  چنین  دچار  متیو 
بیمارستان می رساندند و متیو به مدت چند روز یا چند هفته در بیمارستان بستری 
او  "انقباضات"  تا  می کردند  صبر  بود،  شده  عادی  برایشان  روال  این  دیگر  می شد. 
ماشین  سوار  می رساندند،  بیمارستان  به  را  او  سپس  برسد،  دقیقه  بیست  مرز  به 

1. Jim
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می شدند و در مسیرشان به بیمارستان، برای متیو از مک دونالد چیزی می خریدند 
که بخورد.

به این شکل متیو تالش می کرد تا در زمان بین تشنج هایش از زندگی لذت ببرد. 
این خانواده ده بار در سال به بیمارستان مراجعه می کردند. این روال به مدت 
سه سال ادامه داشت. والری و جیم به خاطر از دست رفتن فرزند سالم شان تأسف 
می خوردند- نه به این خاطر که او داشت می مرد، بلکه به این دلیل که او دیگر زندگی 
عادی و نرمالی نداشت. آن ها دچار خشم و انکار شده بودند. حالت عادی آن ها 
کرده بود. سرانجام، طی سه هفته بستری شدن در بیمارستان، متخصصان  تغییر 
که بتوان آن را در یک  از آن است  مغز و اعصاب متوجه شدند این مشکل بزرگ تر 

کرد. بیمارستان محلی حل 
البوکرکی1  در  زندگی شان  محل  از  هوایی  آمبوالنس  با  خانواده  این  بنابراین، 
در  و  آنجا  در  شدند.  منتقل  بالتیمور2  در  هاپکینز  جان  بیمارستان  به  نیومکزیکو 
که فهمیدند متیو دچار آنسفالیت راسموسن3،  کودکان بود  بخش مراقبت های ویژه 
کوچکی  ی بخش  یک بیماری التهابی مزمن و نادر، شده است. این بیماری تنها رو
کاماًل تحت تأثیر قرار می گیرد. والری و جیم  از مغز اثر نمی گذارد، بلکه یک نیمه مغز 
که تنها یک روش درمانی  کردند و متوجه شدند  ی خود را بررسی  گزینه های پیش رو
نیمکره برداری،  یا  همیسفرکتومی4  دارد:  وجود  متیو  بیماری  برای  شناخته شده 
گفت:  کامل یکی از نیمکره های مغز از طریق جراحی. والری به من  یعنی برداشتن 
از  یکی  گفتند.  چیزهایی  چه  ما  به  بعدازآن  دکترها  که  بگویم  شما  به  "نمی توانم 

نیمکره ها خاموش می شود. انگار به زبانی خارجی صحبت می کنند." 
نداشت.  نتیجه ای  اما  کردند،  امتحان  نیز  را  دیگری  روش های  جیم  و  والری 
گرفت تا وقت همیسفرکتومی  هنگامی که والری با بیمارستان جان هاپکینز تماس 

کار مطمئنی؟" کند، دکتر از او پرسید: "آیا از انجام این  را برای چند ماه بعد تعیین 

1. Albuquerque

2. Baltimore

3. Rasmussen’s encephalitis

4. hemispherectomy
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گفت: "بله." والری 
کرده ای  کنی و مطمئن باشی چیزی را انتخاب  "آیا می توانی هر روز به آینه نگاه 

که انجامش الزم بوده است؟"
این  از  زنده  متیو  آیا  بخوابند.  نمی توانستند  اضطراب  شدت  از  جیم  و  والری 
گر  کند؟ حتی ا جراحی بیرون می آمد؟ آیا می توانست بدون نیمی از مغز خود زندگی 
که اصاًل  کند  بتواند، آیا ممکن است برداشتن یکی از نیمکره ها آن قدر متیو را ناتوان 

ی او انجام شود؟ ارزشش را نداشته باشد این عمل رو
عادی  زندگی  متعدد،  تشنج های  وجود  با  نمی توان  نداشت.  وجود  دیگری  راه 
که متوجه متیو می شد فکر  داشت. آن ها به نتایج قطعی و ناخوشایند عمل جراحی 

می کردند.
ماسک  زیر  متیو،  کردند.  منتقل  بالتیمور  در  بیمارستانی  به  را  او  متیو  والدین 
ی  رو شکافی  تیغ  با  شد.  بی هوش  بود،  کودک  یک  مناسب  آن  اندازه  که  کوچکی 
که تراشیده شده بود، دادند و با مته استخوان، جمجمه اش را  پوست جمجمه اش 

کردند. در آن نقطه سوراخ 
که  را  لطیف  و  نرم  صورتی رنگ  ماده  آن  از  نیمی  ساعت،  چند  از  بعد  جراح، 
احتیاط  با  بود،  متیو  در  عشق  و  ترس  شوخ طبعی،  زبان،  هیجان،  هوش،  زیربنای 
بالاستفاده  خود  یکی  بیولوژ محیط  از  بیرون  که  مغز  از  خارج شده  بافت  برداشت. 
که به آرامی با مایع  کوچکی قرار داده شد. نیمه خالی جمجمه متیو  است، در ظرف 
مغزی- نخاعی پر شد، در تصویربرداری عصبی به صورت فضای خالی سیاه رنگی 

Sدیده می شود.)2(
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نیمی از مغز متیو با جراحی برداشته شد.

یکاوری قهوه می نوشیدند و منتظر بودند تا او چشم هایش  والدین متیو در اتاق ر
از مغز چگونه آدمی خواهد  نیمی  با  کند. پسرشان حاال چگونه است؟ فقط  باز  را 

بود؟
*** 

کرده است، هیچ چیز  کشف  گونه ما در این سیاره  که  از میان تمام چیزهایی 
به  میلیارد سلول  از هشتادوشش  انسان  مغز  نمی کند.  برابری  مغزمان  پیچیدگی  با 
شکل  به  و  به سرعت  را  اطالعات  که  سلول هایی  است:  شده  تشکیل  نورون  نام 
پیچیده  شبکه های  در  نورون ها  می کنند.)3(  منتقل  سیار  الکتریکی  جرقه های 
کل اتصاالت بین نورون ها در سر  با هم دارند و تعداد  ارتباط نزدیکی  جنگل مانند 
موضوع،  این  بهتر  درک  برای  یلیون(.  2ن0کوادر )حدود  است  تریلیون  صدها  شما 
این طور فکر کنید که: اتصاالت موجود در هر میلی متر مکعب بافت قشر مغز، بیست 

کره زمین است. کل  برابر بیشتر از تعداد انسان ها در 
که مغز را جالب می کند؛ بلکه شیوه تعامل این اجزا با  اما تعداد این اجزا نیست 

که مغز را جالب توجه می کند. یکدیگر است 
کتاب های درسی، تبلیغات رسانه ای و فرهنگ عامه، مغز به شکل  معمواًل در 
منطقه  هر  و  است  مختلفی  مناطق  دارای  که  می شود  کشیده  تصویر  به  عضوی 
مربوط  بینایی  به  اینجاست  در  که  منطقه  این  دارد.  عهده  به  خاص  وظیفه ای 
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ضروری  ابزار  از  استفاده  چگونگی  دانستن  برای  اینجاست  در  که  نواری  می شود، 
و آن  و آب نبات فعال می شود  برابر شیرینی  این منطقه هنگام مقاومت در  است، 
کردن در مورد مسئله ای اخالقی روشن می شود. همه این مناطق  نقطه هنگام فکر 

به صورت مرتب و ساده ای نام گذاری و طبقه بندی شده اند.
کامل نیست و جالب ترین بخش  کتاب های درسی ارائه شده،  که در  اما مدلی 
ماجرا را از قلم انداخته است. مغز سیستمی پویاست و دائمًا مدار خود را متناسب 
گر یک دوربین فیلم برداری  با مقتضیات محیط و قابلیت های بدن تغییر می دهد. ا
درون  زنده  و  میکروسکوپی  نظام  ی  رو آن  با  می توانستید  که  داشتید  جادویی 
که  کنید، آنگاه انشعابات شاخک مانند نورون ها را مشاهده می کردید  جمجمه زوم 
به اطراف چنگ می زنند، احساس می کنند، به یکدیگر برخورد می کنند، به دنبال 
تشکیل اتصاالت مناسب و یا اجتناب از برقراری اتصال هستند، مانند شهروندان 
که با هم رابطه دوستی، ازدواج، همسایگی و انتقام جویی دارند و احزاب  کشور  یک 
جامعه ای  به صورت  را  مغز  می دهند.  تشکیل  اجتماعی  شبکه های  و  سیاسی 
از  بسیار عجیب تر  کنید.  زنده درهم تنیده تصور  تریلیون ها موجود  از  زنده متشکل 
کتاب درسی نشان داده می شود، مغز نوعی ماده محاسباتی  که در  تصویری است 
کنش  وا می کند،  تغییر  که  است  زنده  سه بعدی  بافت  یک  است،  رمزآلود  و  مرموز 
الگوی پیچیده  تغییر می دهد.  را  کارایی اش، خود  بردن  باال  برای  و  نشان می دهد 
اتصاالت در مغز- مدار مغز- مملو از حیات و زندگی  است: اتصاالت بین نورون ها 
پیوسته شکوفا می شوند، از بین می روند و دوباره پیکربندی می شوند. شما متفاوت 
چیزهایی  با  مغزتان  بافت  طرح  زیرا  هستید،  گذشته  سال  در  موقع  همین  توِی  از 

جدید درآمیخته است.
شایعه ای  ید،  دار دوست  که  رستورانی  محل  مثاًل  می گیرید-  یاد  چیزی  وقتی 
که از رادیو پخش می شود- مغزتان ازنظر  درباره رئیستان، آهنگ اعتیادآور جدیدی 
فیزیکی تغییر می کند. هنگامی که موفقیت مالی، شکست اجتماعی یا برانگیخته 
ی می دهد. وقتی توپ  اتفاق مشابهی رو را تجربه می کنید هم  شدن یک احساس 
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