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 [.اند اضافه شده یمترجم به متن اصل ي لهيرها به وسيها و تصو ح: عکسي]توض

 
 ک کندليپروفسور ار

 ي پژوهشگر ارشد مؤسسها، و يفرنيدر کال 3مر ب. زوکرمنيذهن، مغز و رفتار مورت ي ر. کندل، استاد مؤسسه کيار

ها و  او مؤلف مقالهافت کرد. يرا در یا پزشکي يولوژيزينوبل در ف ي زهيجا 2000است که سال  4وزيهاوارد ه یپزشک

تا  1000ن يدرک ناخودآگاه در هنر، ذهن و مغز، از و يوجو جستدر : یعصر آگاه»فراوان، و از جمله  يها کتاب

 است. ،«5زمان حاضر
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 fMRI ي ک اسکن سادهين که با يمغز ـ مثل ا يربرداريتصو ي ربارهدشده  اغراق يرهاين روزها تعبيا

 یشناخت ستيز یدرک مبان ي درباره یافراط ين احساسات انسان را آشکار کرد ـ و ادعاهايتر یتوان درون یم

از  يتعداد ت باعث شدهين عصبانيا کند. یآدم را عصبان یتواند به راحت یذهن انسان، م یعال يندهايفرا

 یِشناخت ستيز ي عالمانه از شالوده اًواقع یدرکبه م توانست يشمندان اظهار کنند که ما هرگز نخواهياند

 م.يابيانسان دست ب یذهن ي دهيچيپ يها تيفعال

است و « علم مهين»ک ي یپزشک شود که روان یها ادعا م روزنامه يها ن روزها در مقالهي، اديگر ياز سو

را بر  یکنند، درمان اختالالت ذهن یکه اختالالت بدن را درمان م یتوانند مانند پزشکان ینمپزشکان  روان

م يتوان ینم یپزشک ن است که در اغلب اختالالت روانين افراد اياز ا ياريان نهند. مشکل بسيبن یشواهد تجرب

شناخت و درک اختالالت مان در  گاهيم. در واقع، جايها را نشان بده آن يیربنايز یشناخت ستيز ي هيپا

 م فاصله دارد.يدان یار با آن چه در درک اختالالت کبد و قلب ميبس یپزشک روان

 ر است.يياما اوضاع در حال تغ

 يمدارها یص دادنِ طرح اصليم که تشخيهست یطيد. ما در شرايريرا در نظر بگ یافسردگ یشناس ستيز

، در دانشگاه 1برگ یم. هلن مِيا را آغاز کرده شوند یدچار اختالل م یافسردگ يماريکه در ب يا  دهيچيپ یعصب

به کار  ین مدار عصبيمختلف ا ياجزان ييتع يمغز را برا يربرداريگر فنون تصوي، و دانشمندان د2ياِمور

 اند. افتهيآن  يرا برا مهم جزوژه دو ياند، و به و برده

ناخودآگاه و  يها پاسخ ي ( است، که واسطه3یرکالوسيت زينگوليس ي هي)ناح 25 ي ن اجزا منطقهياز ا یکي

است  يا هياست که ناح 4راست یقدام ينسوالين مدار، ايگر اياست. جزو د یجانيه يها ما به استرس یحرکت

ن دو منطقه با يا شوند. یه به هم مرتبط ميما در آن ناح یصشخ يها و تجربه 5یآگاهـ  شتنيکه خو

گر از ي مهم دي دو نقش دارد، و سه منطقهيبيمانند خواب، اشتها و ل يا هيپا يکارکردها پوتاالموس، که دريه

پوکامپ، که با حافظه يکند؛ ه یم یابيجانات را ارزيگدال، که بروز هياند از آم رند که عبارتامغز ارتباط د
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ن مناطق يا ي و اعتماد به نفس است. همه 2يیگاه کارکرد اجراي، که جا1یشانيپـ  شيمرتبط است، و قشر پ

  دچار اختالل شوند. یافسردگ يماريممکن است در ب

 

 

 

ه يدو نوع درمان را اران يااز  یکي، به هر فرد یدر افراد دچار افسردگ يدجد يا برگ، در مطالعه یپروفسور مِ

دهد تا احساسات خود را به  یاد مياست که به افراد  یدرمان روان ی، که نوع3يـ رفتار یشناخت یداد: درمان

 یقدام ينسواليکه در شروع مطالعه ا ي. او مشاهده کرد افرادیضدافسردگ يا داروينند، يتر بب مثبت یشکل

دادند، اما  یم یپاسخ خوب يـ رفتار ین داشت، به درمان شناختيانگيتر از م کم يا هيت پايراست در آنان فعال

ن يانگيباالتر از م یتين منطقه فعاليکه در ا يافراد [برعکس،]د. دادن یپاسخ نم یبه درمان با ضدافسردگ

ن، پروفسور يدادند. بنابرا یپاسخ نم يـ رفتار یدادند، اما به درمان شناخت یپاسخ م یداشتند به ضدافسردگ

توان بر اساس  یم ها را به طور خاص درمانن يک از ايافراد به هر  یِبرگ مشاهده کرد که پاسخ درمان مِی

 کرد. ینيب شيراست پ یقدام ينسواليا ي هيها در ناح مغز آن يا هيت پايفعال
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 يتر بود، به درمان با داروشيراست در آنان ب یقدام ينسواليت ايکه در آغاز مطالعه فعال یافراد دچار افسردگ

 دادند.ینشان م يـ رفتار یشناخت یدرمانبهتر از روان یپاسخ یضدافسردگ 

 

دهد. اول آن که  ینشان م یاختالالت ذهن یشناس ستيز ي مطالعه چهار موضوع مهم را دربارهن يج اينتا

 یيم نشانگرهايتوان یاند. دوم آن که م دهيچيار پيبس یپزشک ل در اختالالت روانيدخ یِعصب يمدارها احتماالً

افراد به  یپاسخ درمان توانند یم، و آن نشانگرها مين کنييتع یاختالالت ذهن يسنجش را برا ژه و قابليو

مغز مؤثر بر و  یشناخت ستيز است یدرمان یدرمان کنند. سوم آن که روان ینيب شيو دارو را پ یدرمان روان

است که در  يزيه چيار شبيشود، که بس یدر مغز م يیشناسا دار و قابليپا یکيزيرات فييجاد تغيکه باعث ا

، 1آرون بک مطالعه کرد. یتوان به طور تجرب یرا م یدرمان روانافتد. و چهارم آن که اثرات  یاتفاق م يريادگي

دارد و  یتجرب ي هيپا یدرمان ها است اصرار دارد که روان ، مدتيـ رفتار یگام استفاده از درمان شناخت شيپ

 یاند، که بخش [ بودهيـ رفتار ین حرکت کندتر ]از درمان شناختيدر ا یدرمان روان يها ر شکليساعلم است. 

تر از آن  دهيچيپ یده داشتند که رفتار انسانيدرمانگران عق از روان يعلت بوده است که تعدادن يابه  آن از

 آن را مطالعه کرد. یعلم يها است که بتوان با روش
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رد. و، در واقع، يک را هم دربربگيد ژنتيبا یپزشک اختالالت روان یِشناخت ستيز یِمبان ي بحث درباره هر گونه

 1یکيژنت يها جهشم که ينيم ببيم تا به کمک آن بتوانيهست ید پازليجد يها ما در حال شناخت قطعه

 گذارند. یر ميگونه بر رشد مغز تأث چه

اند که  کشف کرده اًريشوند، اما دانشمندان اخ یما م يها کوچک در ژن یراتييجاد تغيها باعث ا اغلبِ جهش

رات با عنوان يين گونه تغيشوند. ا یما م يها در کروموزوم يساختار یراتييها منجر به تغ از جهش یبرخ

ها دارند ممکن  رونوشتون در تعداد ياسيکه وار يافراد شوند. یشناخته م« 2ها ون در تعداد رونوشتياسيوار»

 DNAاضافه از آن  يا ا قطعهيک کروموزوم را از دست داده باشند، يـِ  DNAکوچک از  يا است قطعه

 داشته باشند.

 
 هارونوشت تعداد در ونياسيوار

                                                             
1
 genetic mutations 

2 copy number variations 

که باعث  مغز مؤثر برشناختي و زيست ي استدرماني درمانروان

 د.شوميشناسايي در مغز ايجاد تغييرات فيزيکي پايدار و قابل
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ها را در کروموزوم  ون مهم در تعداد رونوشتياسيک واريسکو، يفرانس ا، سانيفرني، از دانشگاه کال1تيو استيمت

 يکه با انزوا سم را،ين کروموزوم خطر بروز اوتيخاص از ا يا کشف کرده است. رونوشت اضافه از قطعه 7

شود  یم 2امزيليدهد. حذف همان قطعه باعث نشانگان و یش ميافزا يشود، به شکل جد یمشخص م یاجتماع

منفرد از کروموزوم  ي ن قطعهيا ش از حد است.يبودنِ ب یاز مشخصات آن اجتماع یکياست که  یکه اختالل

ا ين حال، حذف يشود، با ا یژن موجود در ژنوم ما را شامل م 21000ژن از مجموع  25حدود ]فقط[  7

 فرد دارد. یق و به شدت متفاوت بر رفتار اجتماعيعم یک رونوشت از آن اثراتياضافه شدن 

سال رخ  در اسپرم مردان بزرگ يخود است که به طور خودبه 3ديجد يا نقطه يها دوم جهش ي افتهي

 يیمنجر به بروز خطاها DNA مداومِ يِبردار م و رونوشتين تقسيشود. ا یم ميروز تقس 15دهد. اسپرم هر  یم

ن در انگييساله به طور م 20ک مرد يشود:  یتر م شين خطاها بيزان ايش سن فرد ميشود، و با افزا یم

از  یکيها  ن جهشيدارد. ا ديجد يا نقطه جهش 65ساله  40ک مرد ي، و 25 ديجد يا نقطه جهشاش  اسپرم

 يالترکه در سن با يا در فرزندان افراديزوفرنيسم و اسکيشوند احتمال بروز اوت یهستند که باعث م یليدال

 تر باشد. شيشوند، ب یپدر م

 
 يانقطه يهاسن پدر و تعداد جهش

                                                             
1
 Matthew State 

2
 Williams syndrome 

3 de novo point mutation 



 پزشکان ايرانانجمن علمی روان 7 (2013) کندلر. اريک : ذهن نوينِ دانشِ

ر، مانند آن ياخ يها رفت شياست، اما پ به دست آمده یبه آهستگ یاختالالت ذهن یِشناس ستيدرک ما از ز

دارند، افراد در مبتال شدن به  یشناخت ستيز یتيماه یاند که اختالالت ذهن چه در باال ذکر شد، نشان داده

ن اختالالت يتوجه در بروز ا قابل یسهم توارثو  یشناس ستيندارند، و ز یتيمسؤول یا افسردگيا يزوفرنياسک

 دارند.

 یشناس ب توان روانيذهن است که ترک ي پارچه درباره کين و ينو یها ظهور دانش ن پژوهشيا ي جهينت

شناخت آن که  يبرا یعنيبرد:  یذهن به کار م ي مانده یشناخت اسرار باق يرا برا 2هيپا بو علم عص 1یشناخت

 م.يکن یما خود را تجربه ي ،ميکن یخودآگاه چه طور فکر و احساس م یبه عنوان موجود انسان

 یشناخت ستيرند. مغز عضو زيناپذ يیاست که ذهن و مغز از هم جدا ین اصل مبتنيذهن بر ا نِينو ن دانشِيا

سازد، افکار و  یما را برم یاحساس يها دارد: مغز تجربه یميعظ 3يارانگري ياست که توانمند يا دهيچيپ

 ين که مسؤول رفتارهايکند. مغز عالوه بر ا یمان را کنترل م يها کند، و کنش یم ميمان را تنظ احساسات

مانند تفکر، تکلم و خلق آثار  يا دهيچيپ يها دن و خوردن است، مسؤول کنشيمانند دو يا نسبتاً ساده یحرکت

از  يا انداز، ذهن ما مجموعه ن چشميم. از ايدان یخاص انسان م يیها ها را اساساً کنش ز است، که آنين يهنر

]ـِ ذهن و مغز[ شامل اختالالت  یپارچگ کين اصل يشوند. هم یمغز انجام م ي لهيه وسکارکردها است که ب

 شود. یهم م یذهن

 ي ت دربارهيپراهم يیها یمغز منجر به آگاه یکيزيف ينده از عملکردهايشِ رو، دانش فزايپ يها در سال

 يزيم، چيکار داشته باش پشت ک، خواهد شد. اما اگريو نورولوژ یپزشک شامل اختالالت روان، ياختالالت مغز

، ین از خود، به عنوان موجودات انسانينو یها به ما درک رفت شين پيمان خواهد شد: ا بيش از آن نصيب

 خواهد داد.
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