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 گفتارپیش
 1مارک ژانرو

های تکنولوژیکی اســـتفاده شـــده اســـت: توصـــیغ مغز همواره از اســـتعاره در
کند که آینه نور دستگاهی که تحریک و هیجان را با همان دقتی بازپخش می

کند؛ پمپی هیدرولیک که ارواح جاندار را به عضــــالت منتق  را منعکس می
و در  کند؛ تلفنی مرکزی که اتصـــال یا انفصـــال ارتباخ در اختیار آن اســـت؛می

که برنامه کامپیوتری  که گذارد. چنانهایش را به اجرا میعصــــر دیجیتال، 
بخش و ها از مفهومی مرکزیتسازد، این استعارهکاترین ماالبو خاطرنشان می

نگرند که از باال به دۀ ماشینی میدیگیرند و مغز را بهمرکزمدار از مغز نشئت می
کار می کند و کند، رفتار را کنترل میر میکند، فرمان حرکات را صــــادپایین 

گاهی و انســــان را به وجود می آورد. در روزگاران گذشــــته، این وحدت ذهن، آ
یقتًا بازنمایندۀ ایدئال حکمرانی بود: بخش و متحدکننده حقنگرش مرکزیت

که همه کنـد. دهی میچیز را هدایت و ســـــازمانرهبر یگانه، ســــری یگانه 
در عصــر ناپلئونی را به یاد داریم.  6یوزف گال های پیش روی فرانتسدشــواری

دیدۀ تهدیدی برای وحدت و ثبات های حاکم نظام ]نظرِی[ او را بهقدرت
هایی تقسیم شده بود که هر نگریستند، زیرا در این نظام ذهن به قوهدولت می

 یک در یکی از نواحی مختلغ مغز قرار داشت.
آموزد، خودش را کوبد. ماشین میپالستیسیتۀ مغز این مفهوم را در هم می

 

1.  Marc Jeannerod [1122-2391]شناس و روانشناس تجربی فرانسویعصب ؛ 
1.  Franz Joseph Gall [2511-2111] 
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کند. به سخن کوتاه، پالستیسـیتۀ سازد، خودش را بازسازی میمتفاوت می
جاحاضــر نگرش ما به دهد. پالســتیســیتۀ همهمغز رخداد را بر قانون برتری می

کوشـــد نشـــان دهد رود و میدهد. اما ماالبو فراتر میمغز و کارکرد آن را تغییر می
گذر از مغز ا گذر از لکترونیک به مکه  به « ماشــــین _مغز»غز پالســــتیک واقعًا 

کارکرد مغزی اســــت. از دید او، این تغییر در منظر نه« جهان_مغز» تنها بر مدل 
ســـــازیم اثر بلکــه بر مفهومی کــه از خویش و ســـــازمــان اجتمــاعی خویش می

که علم اعصـــــاب مدرن بهمی ای آن را باز نحو فزایندهگذارد. مدل تازۀ مغز 
با  رویداد اســــتآورد: این مدل همنموده اســــت در بافتاری خاب ســــربرمی

داری تغییر ای محیط اقتصــــادی و اجتماعی.  اهر ســــرمایهدگرگونی ریشــــه
که از باال مدیریت میریزییافته اســــت؛ از نظامی برنامه شــــود و در آن شــــده 

ای گذر کرده دهیســــامانکند به خودچیز نظارت میاقتداری نمادین بر همه
ین مدل تازۀ اســـت که همزمان پویا، چندق بی و ســـازگار با شـــرایط اســـت. ا

ســــازمان اقتصــــادی و »دهی آشــــکارا مشــــابه واقعیت مغزی اســــت: ســــامان
پیوســــتگی نورونی، شــــکلی مرکزی یا ســـــان اجتماعِی شــــرکتِی معاصــــر، به

بخش نیســت بلکه متکی به کترتی از مراکز متحرو و اتمی اســت که مرکزیت
«  ئولیبرالن»(. آیا مغزی  56. )ب« م ابق مدلی پیوندباورانه آرایش یافته است

خواهد  مان تحمی اقتصادیخواهیم داشت که مدلش را بر سازمان اجتماعی
مفهومی به وجود  کرد؟ یا، برعکس، آشوب و اغتشاش اقتصاد جهانی تغییری

 ای مسری بر نگرش ما به کارکرد مغز اثر خواهد گذاشت؟گونهخواهد آورد که به
تًا چشمگیر است: در شباهت بین کارکرد بنگاه تجاری مدرن و مغز حقیق

ها خود را شــوند و شــبکهگیری پخش و نامتمرکز میهر دو مورد، مراکز تصــمیم
که باید تحقق یابند منح  و  که باید انجام گیرند و اهدافی  م ابق با و ایفی 

یی دارد: در مغز، هــاکننــد. امــا این شــــبــاهــت محــدودیــتبــازســــــازی می
یابی اتفاقی نیســــت، بلکه به کانتر، متمام نیســــت یا، بیشوزدایی تاممکان
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ســـازمانی اتصـــالی وابســـته اســـت که در مرحلۀ جنینی مســـتقر شـــده اســـت. 
ویژه هر ناحیه از قشــر مغز، تخصــصــی دوفاکتو یا بالفع  بنابراین، هر ناحیه، به

کنندۀ دارد. پیوندهای آن ناحیه و موضع آن در خط پردازش اطالعات تعیین
تر خصــــلتی وابســــتــه دارد تــا مربوطــه بیش رو مــدلانــد. از ایناین تخصــــ 

دهنــد کــه دگرگونی هــای کــانونی پــاتولوژیــک نشــــــان میچنــدتوانی. آســــیــب
کارکردی خاب )برای مثال، پردازش زبان( ممکن است تأثیری بر کارکردهای 

ســـان، اســـتفادۀ مجدد از دیگر )پردازش موســـیقی( نداشـــته باشـــد. به همین
دیده فقط از برخی جهات اثرگذار بناحیۀ ســـــالم برای تکمی  ناحیۀ آســــی

بهــای دیــده از راه عملیــات جــایگزینی بــهاســــــت. احیــای شــــبکــۀ آســــیــب
آید. در مورد بیماری رفتن عملکرد به دســــت میزدایی و ازدســــتتخصــــ 

شـــک  زدایی خود را بهشـــود، تخصـــ ای که موجب افســـردگی میتنیدرون
وند اجتماعی که شــک  گســســتی در پیدهد، یعنی بهلغوعضــویت نشــان می

های درســــتی شــــباهت بین بیماریگذارد. ماالبو بهفرد را از شــــبکه بیرون می
ســـوزی نظیر های ناشـــی از عصـــباریبیم پیوند اجتماعی نظیر افســـردگی و
ارتباخ با مابقی سازد. هر دو مورد شام  ق عزوال عق  آلزایمر را خاطرنشان می

پـذیر اســـــت؛ در دیگری، کـانشــــبکـه اســـــت. در یـک مورد، پیونـد دوبـاره ام
پادالگوی پالســــتیســــیته  اهر  به این ترتیب، زوال عق  همچون  ناممکن. 

ــاپــذیر پیونــدهــا در هســــتــۀ شــــبکــۀ مغزی رفتگی ترمیمشــــود: ازدســــــتمی ن
 ارتباخ ق عی از شبکۀ اجتماعی را در پی دارد.ق ع

اقتصـــــادی بنابراین، شــــباهت بین ســــازمان مغزی و ســــازمان اجتماعی
گاهی از راب ۀ بین سوژه و مغزش رهنمون شود. وانهادن کم دست باید ما را به آ

پذیر و نفع تِز اندام نرم، ســـازشمعین بهکنندۀ صـــلب و ازپیشتِز اندام هدایت
را میســـر « لیبرال»به « شـــوروی»پالســـتیک، رهایی ســـیاســـی مغز و گذر از مغز 

ست؟ خود مغز تغییر سازد. اما پیامد این وارونگی مفهومی برای هر فرد چیمی
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ها در قرون میانه، در انقالب صنعتی، و در انقالب لیبرال نیافته است. انسان
های یادگیری و ســــازگاری. همگی مغز یکســــانی داشــــتند، با همان  رفیت

کنــد ســــــازمــان اجتمــاعی، بــازده نیروهــای ســــــازمــانی و چــه تغییر میآن
که مغز تأثیر اندکی بر آنکنشبرهم رو بحث ها دارد. از اینهای کالن اســـــت 
های تواند به چالشتر بر سر درو این نکته است که مغز منفرد چگونه میبیش

 اش پاسخ گوید.محیط اجتماعی
دهد. از دید او، مغز گری قرار میماالبو کتاب خویش را در مرکز این پرســـش

سازد. عنی خود ما، را ممکن میوار بنیادین شخصیت ما، ییکپارچگی اندام
دهندۀ مغز های نورونی تشــــکی یافتۀ شــــبکهخود نتیجه و بازتاب کارکرد نظم

کند. اســت. در پایان، این امر یکپارچگی درونی بازنمودهای ما را تضــمین می
مان ایستایی حاالت ذهنیهنی، هممغز، با تضمین همنهاد امر نورونی و امر ذ

طور کــه در ســــ حی دیگر مــا دارای تنظیم ت همــانکنــد، درســــرا تنظیم می
کند. بدیهی اســت واره را حفظ میای هســتیم که وحدت انداممحیط درونی

مــان و دهنــدۀ شــــخصــــیــتهــای پالســــتیــک تشــــکیــ کــه مــا از مکــانیســــم
گاهی نداریم. با اینکنندۀ دوام آن هیچتضــمین همه، ماالبو این نکته را گونه آ
گاهینهد که با تالش بپیش می بســا بتوانیم ها چهیافتن از این مکانیســمرای آ
جای ای به دست آوریم، آزادی تحمی  سازمان خویش به جهان بهآزادی تازه
پذیری شـــــدن به تأثیرات محیط. پالســــتیســــیته، در واقع، انع افتســــلیم

نیست. نباید فراموش کنیم که پالستیسیته مکانیسمی برای سازگاری است 
ی مکانیسمی برای تسلیم. سازگاری تسلیم نیست و به این پذیراما انع اف

شدن به نظم جهانی نوینی ای باشد برای تسلیممعنا پالستیسیته نباید بهانه
کاریکاتور نکردن بازســـــازی»پروراند. داری رویای آن را در ســــر میکه ســــرمایه

گاهی88)ب. « جهان: این است آن کاری که باید با مغزمان بکنیم تن یاف(. آ
.ستخویش ا گویی برایرکردن راه نهاز پالستیسیتۀ مغز خویش همانا هموا



 

 

 
 
 

 
 
 

 درآمد
گاهی از مغزدر دفاع از گونه_ پذیریپالستیسیته و انعطاف    ای آ

 
مؤلفان و در آِن واحد _ های آنیمدانیم. ما ســـوژهمغز کار اســـت، و ما این را نمی

هــا تــاریِخ انســــــان»گویــد، می  1دانیم. مــارکسو این را نمی_ محصــــوالت آن 
ــد، امــا نمیخویش را می ــه «کننــدداننــد کــه چنین میســــــازن ــا این گفت ، و ب

گاهی از تاریخمی ن گفته ای مشخ ، ایشیوهمندی را بیدار کند. بهکوشد آ
ــار و ابژ ــافت ــا ب ــًا ب ــد: ]بحــِث[ مــا جور درمی ۀدقیق هــا مغِز خویش را انســــــان»آی

خواهیم با تحریغ این ابدًا نمی«. نندکدانند که چنین میسازند، اما نمیمی
ای را به اجرا شــــیادانه ۀودمان حرکت ســــخنورانگفتۀ نیکو به نفع تحلی  خ

بگذاریم یا ]از روی تنبلی[ خود را به ســــالســــت و ســــهولِت قیاســــی صــــوری 
مفــاهیمی کــه _  برعکس، پیونــد بین مغز و تــاریخزیم. کــاماًل خرســــنــد ســــــا

اینک با ق عیت برقرار شـــده  _شـــوند ر نظر گرفته میهاســـت متضـــاد دمدت
 است.

 

2.  Karl Marx [2121-2119] 
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معنــایی مشــــخ  این پیونــد ســـــاختــاری چنــدان عمیق اســـــت کــه بــه
که _  این نیســت که مغز تاریخی دارد اســت. قضــیه فقط همانیاینگر تعریغ

بلکه  _شـــودابژۀ علوم اشـــتباه گرفته می مثابۀبهشـــدنش گاه با تاریِخ برســـاخته
مندِی توانیم بگوییم که تاریخخوِد مغز ]نوعی[ تاریخ اســت. در واقع، امروز می
گاهی از این برســــازندۀ مغز وجود دارد. هدف کتاب حاضــــر  دقیقًا بیدارکردن آ

گاهی یک و همان رسیم آیندارد که بپ مندی است. دیگر اهمیتیتاریخ ا مغز و آ
ای نما را به گوشــــهقدیمی،  اهرفریب و درســــت ۀبیایید این مباحث _چیزند

 بیفکنیم. در عوض باید ســخت بکوشــیم موجودیت بحرانی/انتقادِی عجیبی
گاهی از مغزنام به که هم فلســــفی اســـــت، را قوام ببخشــــی آ هم م، موجودیتی 

برســاخت این  ما را به چه باید بکنیم؟ با مغزمانعلمی و هم ســیاســی. پرســِش 
 کند.دعوت می _ روی همه باز استکه درش به _ ژانر جدید

ما هنوز نتایج اکتشــــافات انقالبی پنجاه ســــال اخیر در علوم اعصــــاب را 
ها که آناتومی، فیزیولوژی و کارکرد دســــتگاه عصــــبی )یعنی، گروهی از رشــــته

ایم، دانش خویش[ جــذب نکرده ۀ]در پیکر ([1]کننــدا م ــالعــه میمرکزی ر
ای رازآمیز گونهنتایجی که هر روز بیش از پیش به اب ال تصاویر نادرست اما به

تر پیش 1ئر شـــان وپی_ رســـانند. ژانمغز داریم یاری میدیرپایی که همچنان از 
که  6انساااااان نورونینام کتاب خویش به ۀدر دیباچ 1888ســــال به اعالم کرد 

 دانش ما در عرصۀ علوم اعصاب
 

گســــترشــــی را تجربه کرده که فقط با پیشــــرفت فیزیک در آغاز قرن بیســــتم و 
کند. تأثیر کشـــغ برابری می 1850های شـــناســـی مولکولی در ســـالزیســـت

کارکرد آن قاب  ِای اســــت. انمقایســــه با تأثیر کشــــغ اتم یا دیســــیناپس و 
دانش  ۀا زمان آن فرارســیده که این عرصــت و گویدنیایی نو در حال  هور اســ

 

2.  Jean-Pierre Changeux [2391-] 
1.  Neuronal Man 
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صـــان بگشـــاییم و در صـــورت امکان تر از متخصـــروی مخاطبانی وســـیعرا به
   [6]شوق محققان را به اشتراو بگذاریم.شورو

 
تر و عموم مردم، روی مخاطبان وسیعاما این همرسانی، این گشودِن عرصه به

وپنج ســال محققان، هرگز روی نداد. بیســت شــوروشــوقگذاری این اشــتراو
یابی آغازین پابرجاســـــت:  در موضــــوِع مغز، جز چند مورد »بعد نیز همان ارز

حتی اگر بسیاری چیزها تغییر  [6]«.وتمام رودررو هستیمبستی تاماستتنا، با بن
تبدی  « پیشــرو و پیشــگام»های یافته باشــد، حتی اگر علوم اعصــاب به رشــته

های ملموســی کرده تی اگر تصــویربرداری پزشــکی پیشــرفتشــده باشــند، ح
های خودآیین را به دســــت جایگاه رشــــته« علوم شــــناختی»باشــــد، حتی اگر 

دســــتگاه عصــــبی مرکزی در  ۀو حتی اگر تعداد مقاالت دربار [0]آورده باشــــند،
های معتبر و جرایِد غالب دوچندان شــــده باشــــد، انســــان نورونی هنوز ژورنال

گاه    ی است.عاری از آ
کــه « دنیــای نو»این  ۀایم، در آســــتــانــز بــا خود بیگــانــهبــه این معنــا، مــا هنو

یابیم به درونیتنمی که اصــــاًل نمی« ما»دهد. مان شــــک  میتوانیم در دانیم 
ایم ی هســت. البته که بارها شــنیدهچیزچه« ما»دانیم در دروِن هســتیم و نمی
ها و انواع متفاوت حافظه شــــبکهها، پیوندها، ها، ســــیناپسمردم از نورون

نظیر آلزایمر و پارکینســون  1ســوزگویند. همگان با اختالالت عصــبســخن می
نمایش خروجی دستگاه  ۀها صفحبیمارستان آشنا هستند. بسیاری از ما در

یــاری دانیم کــه امروز، بــهایم. برخی از مــا میتصــــویربرداری عصــــبی را دیــده
ــِد فنــاوری ــد مغنــاطیســــی[ و ]تصــــویرب MRIهــای جــدی  PETرداری تشــــــدی

یترون[، می توان مغز را در محیط طبیعی و در حین ]توموگرافی تــابش پوز
تدریج اهمیتش را گویند که روانکاوی بهکارکردش مشــــاهده کرد. همگان می

 

2.  neurodegenerative 
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شـــنوند که دهد و همگان این ســـخِن درســـت یا نادرســـت را میاز دســـت می
ما با  ۀمان شــــیمیایی اســــت. همِی عصــــبی دریگانه درمان اثرگذار افســــردگ

MAOIs هــای مونوآمین اکســــیــداز[ یــا ]مهــارکننــدهSSRIs هــای ]مهــارکننــده
، ســــروتونینهایی نظیر وبیش با واژهآشــــنا هســــتیم؛ کم 1بازجذب ســــروتونین[

]ناق  عصبی[ آشنا هستیم و از منشأ نورونی اعتیاد  نوروترنسمیترو  نورآدرنالین
توان اعضــای دانیم که اکنون میما می ۀداریم. هم کو یا مواد مخدر خبربه تنبا

تواند برای ادغاِم اعضای بیگانه که مغز میبدن، مثاًل دست، را پیوند زد و این
گویند دســــتگاه عصــــبی ایم که میاش را بازســــازی کند. شــــنیدهطرح تنانه

ارد آمده ترمیم هایی را که به آن و، برخی از آسـیبکم تا حدیتواند، دسـتمی
 [5]بیگانه نیستیم. 6پذیریپذیری/ترمیمکشسانی/برگشت ژۀکند. ما با وا

ها و ها، ناماین پدیده ۀبینیم که همما پیوندی را نمی مسئله این است که
جا از روی عمد کاماًل َدرهم فهرست کند که در اینهایی را یگانه میوضعیت

رســـند که هیچ وجِه اشـــتراکی با بقیه ندارند. اما این پیوند شـــدند و به نظر می
آن گره خورده اسـت.  کارکردِن خودپرورانی و  ۀجود دارد و با فعالیت مغز، شـیوو

با معنای کاِر ما، و بهکار  مثابۀبهمغز  این پیوند  تاریخ ما، و  بۀمثا،  تاریخ، 
 سرنوشتی تکین، سرنوشت ما، گره خورده است. ۀمثاببه

یخ و تجربــۀ فردی درگیر می کــه بــا تــار یژۀ مغز  شـــــود نــامی دارد: کــاِر و
مندِی برسازندۀ مغز نامیدیم در حقیقت چیزی جز چه تاریخ. آنپالستیسیته

پالستیسیتۀ دستگاه عصبی مرکزی، پالستیسیتۀ ست. پالستیسیتۀ مغز نی
های در همۀ دپارتمان_  عصبی، پالستیسیتۀ نورونی، پالستیسیتۀ سیناپسی

های ها، در ناِم همۀ گروههای پزشـــکی و بیمارســـتاننورولوژِی همۀ دانشـــکده
هر بار در کتابخانه زیر واژۀ _  خوریمعصـــاب، به این واژه برمیتحقیقاتی علوم ا

 

 ها داروهای ضدافسردگی هستند.هر دو این   1.
1.  resilience 
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کند. ناِم رشـــتۀ خاصـــی در کنیم این واژه خود را به ما نمایان میز را نگاه میمغ
مجالت علمی اســــت. این بســــامد و حضــــور فراگیر ابدًا اتفاقی و تصــــادفی 
نیست. در واقع، پالستیسیته مفهوم مسلط علوم اعصاب است. این مفهوم 

لیاتی مایۀ مســــلط و مدل عمامروز وجه مشــــترو، موضــــوع مورد عالقه، درون
که به این علوم اجازه می دهد مغز را ممتاز علوم اعصــــاب اســــت، تا آن حد 

 سابقه بینگارند و توصیغ کنند.همزمان دینامیک، ساختار و سازمانی بی
کاماًل بیمغز ما پالســــتیک اســـــت، و ما این را نمی خبر از این دانیم. ما 

لبیِت »دینامیک، ســـازمان و ســـاختار هســـتیم. ما همچنان  مغزی را باور « صـــی
و آشــکارا بیهوده اســت  [6]ای ژنتیکی تعّین یافته اســت،گونهداریم که کاماًل به

غز ما را به وحشــــت حتی خود واژۀ م با این چه باید بکنیم؟دربارۀ آن بپرســــیم: 
یم از هیچســــردرنمی_ فهمیم چیز از آن نمیانــدازد: هیچمی یــک از این آور

ها و از این زبان یابیها، موضــــعها، فرورفتگیبرجســــتگیها، این تاها، هپدید
ای گونههای ثابت و بهای از موجودیتهکنیم( ســلســلای که )گمان میزرگری

پــذیری و توانــایی تغییر شــــــدۀ عــاری از هرگونــه انع ــافریزیژنتیکی برنــامــه
که کند. ما این ســـــازمان را نمیناگهانی را توصــــیغ می فهمیم، ســـــازمانی 

فرماندهی و حکومت به  ۀکننده را در گســــترهای نگرانرهری از اســــتعابســــیا
کند، تلفن ها را صـــادر میای که از باال فرمانکنندهوجود آورده اســـت: کنترل

مرکزی )سـانترال(، کامپیوتر . . . این خشـکِی سـیبرنتیکی که فقط در خدمت 
گاهی اســت.بیگانه گاهی، این یگانه نشــانۀ  [8]ســازی ما از آ زندگی و رهایی آ

در حی ۀ ضرورت ارگانیک سخت و صلب، جایی که گویا حرکت و  رافت 
 اند.صرفًا به رفلکس ]واکنش غیرارادی[ فروکاسته شده

در ضـــمن، پالســـتیســـیته مســـتقیمًا در تناقس با صـــلبیت اســـت. دقیقًا 
نرمی و  ۀکنندار عادی، پالســــتیســــیته مشــــخ متضــــاِد آن اســــت. در گفت

ســـتیســـیته م ابق وانایی ســـازگاری و تکام  اســـت. واژۀ پالپذیری و تانع اف
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دو _ دادن معنای شــک به plasseinیونانی  ۀمشــتق از واژ_  اششــناســیریشــه
اســـت )برای مثال،  پذیریشـــک معنای قابلیت معنای اســـاســـی دارد: هم به

س   دهیشـــک معنای قابلیت شـــود( و هم بهنامیده می« پالســـتیک»خاِو ری
گفتن از )مثاًل در هنرهای پالســـتیک یا جراحی پالســـتیک(. بنابراین، ســـخن

«  پذیرشک »پالستیسیتۀ مغز برابر است با این امر که مغز را چیزی تغییرپذیر و 
که خواهیم دهنده بینگاریم. چنانو در آِن واحد چیزی تغییردهنده و شــــک 

سازی پیوندهای ل( مد1کند: )دید، پالستیسیتۀ مغز در سه س ح عم  می
پیوندهای نورونی ( تغییر 6نورونی )پالســتیســیتۀ رشــدی در جنین و کودو(؛ )

( توانایی ترمیم 6تعدیِ  سیناپسی در سرتاسر زندگی(؛ و )و)پالستیسیتۀ جرح
پالســـتیســـیته در ســـیســـتم عصـــبی »دیدگی(. )پالســـتیســـیتۀ پس از آســـیب

شــد، تجربه یا آســیب به ی اســت که رمعنای دگرگونی در ســاختار یا کارکردبه
 [7]«.آوردوجود می

معنــای قــابلیــت امــا بــایــد یــادآور شــــویم کــه پالســــتیســــیتــه همچنین بــه
تواند بپذیرد یا بیافریند. نباید فراموش نابودســازی همان شــکلی اســت که می

 plastiquageهــای ]پالســــتیــک؛ خرِر خمیری[، کــه واژه plastiqueکنیم کــه 
آینــد، مــادۀ ]منفجرکردن[ از آن بــه دســــــت می plastiquerگــذاری[ و ]بمــب
تواند شود و میای است که از نیتروگلیسیرین و نیتروسلولز ساخته میمنفجره

رو باید خاطرنشـــان کنیم که پالســـتیســـیته انفجارهای بزرگی به بار آورد. از این
گیری و بین دو حــد افراطی قرار دارد: از طرفی، تصــــویر محســــوس شــــکــ 

یا ابژهپذیری )مجســــشــــک  های پالســــتیک( و، از طرف دیگر، تصــــویر مه 
 نابودسازی هرگونه شک  )انفجار(.

دهِی گیری/شک معنای خود را در میانۀ شک  پالستیسیتهبنابراین، واژۀ 
گفتن کند. از این منظر، سخنوار و احتراق، یعنی انفجار، آشکار میمجسمه

بارۀ پالســــتیســــیتـۀ مغز به که مغز را نهدر گر و فقط آفرینشمعنای آن اســـــت 
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پذیرندۀ شــک  بلکه عاملیت ســرپیچی از هرگونه شــکِ  برســاخته و امتناع از 
 ل نیز بینگاریم.دادن به مدتن

ســــازی پیوندهای نورونی بپردازیم ای کوتاه به مدلاجازه دهید برای لحظه
واســــ ۀ مان و در ک  بهها و عادات زندگیواســــ ۀ تجربۀ فردی، مهارتکه به
توانیم ببینیم کــه شـــــود. اینــک میپــذیر میاز وجود امکــان اثرپــذیریتوان 

خوبی متنا ر اســـت با امکان بهپالســـتیســـیتۀ مغز، اگر در این معنا فهم شـــود، 
که قدرت دادن به یک تاریخ. درحالیشک  گیری بر اثر حافظه و تواناییشک 

رحلۀ رشــد بســیار واضــح و مشــخ  تغییر دســتگاه عصــبی مرکزی در طول م
یادگیری و کســـــب مهارتق ع و یقین میهب اســـــت، که توانایی  ها و دانیم 
  در مورد همۀیابد. و این موضــوع جدید در ســرتاســر زندگی تداوم میهای حافظه

پذیرفتن و  صــــادق اســــت. قابلیت هر فرد برای ای متفاوت،گونهافراد، گرچه به
از بنیادی بســتگی ندارد؛ آفریدن شــک  خاب خویش به هیچ شــکِ  پیشــین

 شود.طور مستمر پاو میجهتی، مدل یا معیار آغازین به
شــــود. میتر تر یا کمتجربۀ م لقًا فردی بیش تأثیرتحتکارایی ســــیناپســــی 

مح  _ « راب ه، اتصـــال»معنای به sunapsisمشـــتق از واژۀ یونانی  _ســـیناپس 
توان نورون، واحد ابتدایی بافت عصبی، را می  تماس یا پیوند دو نورون است.

کسـون به سه بخش تقسیم کرد: جسم سلولی )پروتوپالسم(، دندریت ها، و آ
وســـــیلــۀ این انــد. بــههــای جســـــم ســـــلولیگســـــتریکــه امتــدادهــا و برون

شـــود. ها( بین دو نورون برقرار میهاســـت که پیوندها )ســـیناپسگســـتریبرون
یت که طرف همراه جســــم ســــلولی، چیزی را تشــــکی  میها، بهدندر دهند 

به این « باالدســــت»های نامیم )پیوندهای نوروننورون می پســــاســــیناپســــِی 
کســون بخش پیشــاســیناپســِی نورون را تشــکی  میقســمت می دهد: آیند(. آ

گفتۀ به [8]هســــتند.« دســــتپایین»های های آن در تماس با دیگر نورونپایانه
 مارو ژانرو:
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رود، معمواًل ای تعلق داشـــته باشـــد که دائم به کار میاگر ســـیناپس به چرخه
یـابـد. برعکس، کـارایی و اش افزایش میشــــود و تراوایی و کـاراییتر میبزرگ

رو، نظریۀ شــــود. از اینتر میتر و کمکاربرد معمواًل کماثرگذارِی ســــیناپِس کم
تأثیر تجربۀ گیری مغز تحتدهد تا شــــک می جازهکارایی ســــیناپســــی به ما ا

دهــد، بنــا بر اصـــــ ، فردی را تبیین کنیم، تــا بــدان پــایــه کــه بــه مــا امکــان می
ــا هــای فردی هر مغز را توضــــیح دهیم. در اینمشــــخصــــــات و ویژگی جــا ب

رغم تعلق به مدلی ای ســروکار داریم که هر مغز را، بهبخشــیمکانیســم فردیت
 [10]سازد.فرد میبهای منحصرمشترو، ابژه

 
همان با مغز پیانیســــت ابدًا این_ دانســــتیم کنون میکه تاچنان_ به این معنا 

جا مغز ریاضــیدان، مکانیک یا گرافیســت نیســت. اما روشــن اســت که در این
شـــخ  نیســـت. بحث بر ســـر ک  « تخصـــ »یا « حرفه»صـــرفًا بحث بر ســـر 

هایش؛ مواجهاتش، فعالیتاش، جهان پیرامونش، هویت فرد است: گذشته
در ســازگاری خودش، ادغام تغییرها و _ ز و هر مغ _ خالصــه، قابلیتی که مغز ما

کتعدی  ها و آفرینش دوباره بر اســـــاس خود این ها و ضــــربهها، پذیرش شـــــی
کنیم، چه معمواًل فکر میپذیرش دارد. دقیقًا از آن جهت که مغز، برخالف آن

بکنیم، با  ســت باید پرســید با مغزمان چه بایدســاخته نیبنیاد و پیشپیشــین
که  به_ این پالســــتیســــیتـه  ســـــازی، جســــمه)م  1معنای نوعی اثر/کاردقیقًا 

ســـــازد چه باید بکنیم. با این هنر ارگانیک ما را می_ ســـــازی، معماری( مدل
پالسـتیسـیتۀ سـیناپسـی، که »دانسـتیم تر میپالسـتیک چه باید بکنیم؟ پیش

یابد، مغزهایمان را و ســــرتاســــر رشــــد و نیز بلو  تداوم میدر ســــرتاســــر یادگیری 
آورد. آموزش، تجربــه و تمرین هر مغز را اثر/کــاری شــــکــ  مجســــمــه درمیبــه

مان چه باید بکنیم؟ همه بالقوگی در درونبا این [11]«.ســـازدفرد میمنحصـــربه
که خواهیم دید، تعدی  )چنان زندهچه باید بکنیم با این ایدۀ مغزی حقیقتًا 

 

2.  work 
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ترین س ح زندگی حیوانی نیز و تغییر کارایی سیناپسی پیشاپیش در ابتدایی
های بنیادین رســـد که یکی از مشـــخصـــهرو امروز به نظر میوجود دارد و از این

موجودات زنده باشد(، مغزی شکننده، که به ما وابستگی دارد به همان اندازه 
آور پذیرش، اهدا و تعلیق دوســــویگی ســــرگیجه_ داریم که ما به آن وابســــتگی 

گاهی را ترسیم می  کند؟شک  که خ وخ کلی ساختار جدید آ
یابیم چرا ژاناینک می که ئر شـــــان و ادعا میپی _توانیم در کشــــغ »کند 

ای انقالبی بود: اولی دومی را به اناندازۀ کشــــغ دیبه« ســــیناپس و کارکرد آن
رســـد تقریبًا در تناقس با رســـاند که به نظر میمی چنان ســـ ح مهمی از دقت

ای محتم  برای بداهه را در ضــــرورِت آن باشــــد. پالســــتیســــیتۀ مغز حاشــــیه
کند. امروز دیگر با تصـــادف در برابر ضـــرورت ســـروکار نداریم ژنتیک ایجاد می

بلکه تصادف، ضرورت و پالستیسیته را )که نه ضرورت است نه تصادف( 
ها اســـتمرار خصـــوصـــیات دانیم که قدرت ژنما می»گوید، داریم. شـــان و می

های آن، ســـازمان نواحی اجمالی ســـازمان ]مغزی[، نظیر شـــک  مغز و پیچش
ها رغم همۀ اینکند. . . . اما بهآن و معماری عام بافت مغزی، را تضـــمین می

اگر  [16]«.هاسـتهای ژنمالحظه نیز همچنان یکی از قدرتتغییرپذیری قاب 
رد نورونی رخداد اســـــت یا باید رخدادها را به بار آورد، این امر دقیقًا از آن کارک

که خوِد آن می د، برنامه را رخدادپذیر تواند رخدادها را بیافرینجهت اســـــت 
 زدایی کند.رو، به یک معنا، از آن برنامهسازد و از این

عاملیتی در  دانیم.کنیم، و این را نمیما در روزگار رهایی نورونی زندگی می
دانیم. تفــاوت بین مغز و دهــد، و مــا این را نمیمــان بــه رمزگــان معنــا میدرون

دانیم. اندازه کاهش یافته است، و ما این را نمیقدرِت ماورای طبیعی روان بی
زیرا مغزمان همان ما اســــت، _ شــــویم من بق می« مغزمان»ام بر ســــرانج« ما»

ــه»شــــکــ  درونِی  ــانیــکنوعی  [16]،«خوِد اولی ــا این را _ شــــخصــــیــت ارگ و م
ــد، امــا نمیهــا مغز خویش را میدانیم. انســــــاننمی داننــد کــه چنین ســــــازن


