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  دروازۀ واقعيت در مغز
  

  .گردد "hallucinatoin نيشن هلوسی"اخالل در قشر صوتی می تواند باعث 
     

به اين معنی . تحريک صورت گرفته باشدواس است بدون اينکه ح اتاحساس يکی از ساح  ازعبارت: نيشن هلوسی
.  اينکه کسی سخن گفته باشد بدون وموجود باشد يا آوازی شنيده شده باشدچيزی ه بطور مثال چيزی ديده شده باشد ک

 يک واقعيت تغيير Illusion دريک خيال برخالف . نيشن ها می توانند همه ساحات حواس را دربر گيرندهلوسی 
 در نمونه های غير منظم ظاهراً چهره ها ديده می  متحرک در نظر می آيد و يا،مثالً  يک جسم ساکن.  دهدشکل می

  . شوند
 

  
  

  يک اثر هنری به نام
  "hallucinatoinنيشن  هلوسی"

  پيترياکوب ملساز هنرمند 
که فعالً  در اسرائيل به سرمی 

  برد

  
  

اد  که رضاکارانه با مویمصاب هستند، عذاب ، برای اشخاص) اخالل روانی  ( نیشيسوفِر که به یبرای اشخاص
 زير تحقيق گرفته شوند، با ند مشکل استهلوسی نيشن ها.   چلنج است،مخدر سروکار دارند، بازی و برای يک عالم

  .چند وجود دارند که آنها چطور در مغز پيدا می شوندنشانه آن هم 
  

 ، اين  های رنگه)نقش ( الماس مانند، کوهای جواهر و فواره های رنگه، شوپرک های ملون و نمونهروشنمناظر
، يک  )LSDِال ِاس دی (ف ترکيب وهمه را کميادان سويسی ، البرت هوفمن، هنگاميکه در البراتوار خود مصر

.       حظه می کردنوع تابليت های مصنوعی نشه آور، بود و غير ارادی کمی از آن را به دهن برد، به چشم سر مال
اين ها چيزی را می ديدند و احساس می کردند که . رديد دچار اين مواد نشه آور گديری نگذشت که  يک نسل جوان

سيلويا  « اينست که نبات هلوسيِگن. کند نمی رها ها انسان را ديگرجذابيت اين چنين سرگذشتو . واقعيت نبود
 در  آنمصرف کنندگان. شتر محبوبيت کسب می کنديدر امريکا هر روز ب » Silvia Divinorumديوينوروم 

 ، در مغز چه واقع می شود اگر  بله ، اين احساس از کجا پيدا می شود.رين احساس خود می نگارندانترنت از عميق ت
  انسان يک فوارۀ رنگه را ببيند که اصالً  واقعيت ندارد؟

  

  صدا از ساکت برق
 اين سؤال هستند، زيرا چيزی که برای يکی بازی پنداشته می شود، برای  پيدا نمودن جوابنيز مصروفمحققين 

که اکثراً  ديده اين امراض يکی از .  در اثر امراض مختلف نيز بروز می کندهلوسی نيشن. يگری واقعيت تلخ استد
از های مزاحم آو.  از آن رنج می برندشيسوفِرنی فيصد مريضان مصاب به ٦٠شنيدن آواز است که تقريباً  می شود 

اين حالت  .دنمنفی داشته باشتعبيرو بر اوضاع مريض د نساکت برق شنيده شو نا معلوم يا ۀعمی توانند از يک منب
صوتی دچار  هلوسی نيشنمريضان السهايمر و حتی انسان های سالم قسماً  به  . بسيار زجر دهنده احساس می گردد

 فی صد همه انسانها دريک مرحلۀ از حيات ٥ تا ٣يک تحقيق علمی امراض ساری از هالند می رساند که  .می گردند
  .ن اينکه مريض باشند، آوازهای غير واقعی را شنيده اندخويش بدو

 دارد و  قرار سومۀ به درجآن  بروزنزون کهي نوعی ازپارکی از همه بيشتر در شکل مريضيصوتی هلوسی نيشن
ً  در ِسند ُرم شال بونی .  ديده می شودشيسوفِرنیلسهايمر و  آهمچنان در مريضان  شخصِ به صورت نسبی اکثرا

صور اشکال ، اجسام يا چهره های تدر شبکيه تضعيف يا  ه آن در اثر خرابی ديد مثالً  از لحاظ کترک ومصاب شده ب
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گرچه مريض در اکثر اوقات می داند که اين ها واقعيت نيستند ولی .  می پردازدبصری هلوسی نيشنمضحک به 
فی صد اشخاص مسن ١٥ تا ١٠ه ای چشم ديده شده است کدرکلينيک ه. قدرت ندارد تصورات را از خود دور کند

  .دچار اين مريضی می باشند
 هلوسی نيشنيک ِسندُرم عصبی است که نظر به خرابی مزمن قوه ديد در حال به هوش بودن، : ِسند ُرم شال بونی 

تا ١٧٢٠" عالم سويسی اين ِسندُرم بنام شارل بونی.  بدون اينکه مريض نکليف روانی داشته باشدبروز می کند بصری
  .، ياد می شود"١٧٩٣

  
  که فعاليت های مغز را نشان می دهند، تحت   طرق مختلفاب ها هلوسی نيشن به اين سو ٩٠از اواسط سال های 
مريضانِ  پيدا شوند که باوجود گرفتن دوا هنوز هم مشکل در اين است تا برای چنين مطالعات . تدقيق قرار دارند
عالوه برآن بايد حاضر باشند که در يک . ساس خود را دقيقاً  داده بتوانند داشته باشند، شروع  و ختم احهلوسی نيشن

اخالل روانی توام با ( مايل به پارانويا شيسوفِرنیاسکنر جای داده يا با الکترود ها کيبل بندی شوند که برای مريضان 
نشان می دهند که قبل از با تمام اين مشکالت بعضی از مطالعات . می تواند بسيار مشکل تمام شود) وهم و خيال
 درين صورت .  در مغز به وقوع پيوسته استتحريک نويروفيزيولوژیدقيقاً  مانند احساس واقعی،   ها،هلوسی نيشن

بدون تحريک خارجی، حجرات اعصاب فعال گريده و چنين احساسی عميق توليد می شود که شخص مورد نظر آنرا 
  .واقعيت تشخيص می دهد

  

  دمی افتاز موازنه 
نه تنها ساحۀ مغز برای شنيدن بلکه برای صوتی  های هلوسی نيشن در مريضان شيسوفِرنی با  است که قابل دلچسپی

 .کلمات در فکر توليد گردند در صورتيکه  اين ساحات در انسانهای سالم نيز فعال هستند.سخن گفتن نيز فعال است
قبل .  کلمات گفته شده صرف در فکرشان وجود داردمورد نظر ملتفت هستند کهِ   ها، اشخاصشيسوفِرنبرخالف 

 ها کلمات توليد شدۀ درونی را از شيسوفِرنرسيدند که نظريه م  محققين از اين لحاظ  به اين ١٩٩٥براين در سال 
  . مرتبط می دانندبا يک منبع خارجی که هنوز توضيح نيافته است ، نويرو فيزيو لوژیاسباب لحاظ 

او پديدۀ . نويرو فيزيولوگ، لوتس ينکی ، نيز پشتی بانی می گردد، هنوز امروز هم ثابت استاين نظريه که از طرف 
تحريکات خارجی حواس توليد می شوند و آنهای را با عدم موازنه بين نمونه های فعاليت که توسط    هاهلوسی نيشن

 گروپ کار اين .ضيح می دارد، توکه در داخل توسط خاطرات يا تحريک ناگهانی حجرات اعصاب توليد می گردند
فيزيولوگ در چندين مطالعات جديد فعاليت های مغز انسان های سالم را که جهت آزمايش پيش بينی شده بودند در 

او می گويد، به صورت عادی .  به بر رسی گرفتندحاليکه آنها صوت های مختلف را می شنيدند يا تصور می کردند،
زيرا در سطح . ه آواز يک سراينده از طريق راديو شنيده می شود و يا از خاطرهمغز می تواند به خوبی فرق کند ک

 سيگنال صوت ،سرايده شنيده می شودآواز در طريقی که . نويرو فيزيو لوژی اين هر دو نوع از هم تفاوت دارند
 ،خاطره برخالفسراينده از  در طريق .ذريعۀ حجرات اعصاب گوش از راه قشر اولی به ساحۀ دومی انتقال می يابد

مغز می تواند نمونه های فعاليت را در ساحات مختلف يعنی هميشه مقايسه و . صرف ساحات دومی فعال می شوند
  .تثبيت نمايد که احساس واقعيت است يا خير

تاماس ديرکس از نويرو .  استمعلوم است در اين ميکانيزم خلل وارد شده هلوسی نيشندر مريضان مصاب به 
ر اولی شنيدن آنگاه نيز فعال است اگر م نشان داد که در شيسوفِرن ها قش١٩٩٩لوژی روانی پوهنتون برن در سال 

 درينکه ،آن زمان فرض کرد که مؤثريت قشر اوليست  از اين نگاهاو .صدای را می شنوند که اصالً  وجود نداردآنها 
از جمله در . قشر شنيدن نمی رسدال از خارج به در اشخاص کر سيگن. مغز يک احساس را و اقعيت می پندارد

تيموتی گريفيتس  اين پديده . انکشاف می کند موزيک هلوسی نيشنکسانيکه بعد تر قدرت شنيدن را از دست داده اند 
صرف  ،  يک نغمه نواختن چطور در موزيکهلوسی نيشن  و توانست نشان دهد که در اثنای يکهرا بررسی کرد

معلوم می شود که قشر اولی يک نوع دروازه برای « : ينکی امروز عقيده دارد.  فعال هستندساحات دومی شنيدن
  .» استاصيل  ،، در صورتيکه اخالل شده باشد انسان نمی تواند  به آن اعتماد کند که يک احساساستواقعيت 

زيرا در غير آن همه انسان  نمی تواند باشد هلوسی نيشنبهر صورت عدم فعاليت قشر اولی شنيدن، يگانه سبب برای 
 برای فعال شدن آنی  مبتاليان در تيموتی گريفيتس گمان می برد که.می شوند موزيک هلوسی نيشنهای کر مبتال به 

   .عمدی ساحات دومی شنيدن، يک حد پايان وجود دارد و يا 
تاريکی محض قرار داشته باشد که  مثالً  در داين حد پايان نيز تقليل می بابد اگر انسان در يک محيط تحريکات محدو

 برای اين منظور تجارب قابل اعتنای خودی ديده می . گرددهلوسی نيشندر سيستم بصری می تواند بزودی باعث 
بطور مثال رونالد زيگيل از پوهنتون کاليفرنيا در الس انجلس خود را ساعت ها در يک تانک تاريک که مملو . شود

. ری نداشتَودرين صورت او عمالً  ديگر هيچگونه احساس ِسنُس.  بود، قرار داد در درجۀ حرارت جسماز آب نمک
روشن، آسمان خراشهای آينده ساز و بآلخره يک بودای خنده کنان او بزودی اجسام عجيب کوچک را با حاشيه های 

وانی در پوهنتون داويد ليندن، پروفيسور برای بيولوژی ر. ق می کند، می ديدالانفسفيد روشن که در يک ابر را 
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يک خانم هنرمند که سه هفته چشمان خود . ويلس بنگور ازيک تجربۀ مشابه که هنوز شايع نشده است، راپور می دهد
محققينی که . ديدمی ، بودندحرکت دردر بين اتاق که را بسته بود در دو روز اول اشکال سه بعدی بسيار رنگه را 

د، فرض می کنند که توسط تاريکی دوامدار حد فعال شدن حجرات عصبی خانم را در جريان تجربه مشاهده می کردن
تصوير های توليد شوند که به اين وسيله می توانند با تحريکات آنی .  در شبکيه و هم در قشربصری تنزيل می کنند

  .در مواقع عادی از ديگر حجراِت مصروف کار با اطالعات اصيل ،  رعايت نمی گردند
  

  گه می بينندکور ها تصاوير رن
 موزيک هلوسی نيشناحتماالً  يک علت مشابه ِسندُرم شارل بونی دارد که يک نوع بی تکليفی نوری در برابر 

 از محيط نمايان هيچگونه و يا کمتر تحر يک زيرا مانند اشخاص کر، مبتاليان به ِسندُرم شارل بونی . تشکيل می کند
 يک تحقيق شايع شده در سال .را توليد می کند بصری عميق  نيشنهلوسیاما نمونه های فعاليت درونی . می شوند
 دريک تحريک کهچنانهم آن ساحۀ بصری فعال است هربار  مختلف های هلوسی نيشنم نشان می دهد که در ١٩٩٨

 ، دراين صورت آن رنگه می شود نمونه های هلوسی نيشنشخصی  دچار بطور مثال . اصلی حواس فعال می شود
 شايد اين تصاوير در اثر تحريک آنی حجرات .ی فعال است که نمونه های رنگه را بکار می گيردساحۀ قشربصر
  . ين ساحه تشکيل می گردندمعصبی در ه

بی  .نيز توضيح گردد مواد مخدرتحت  هلوسی نيشن  می تواند ، که از تحقيقات طبی حاصل گرديده استباشناختی
در اثر بعضی از ادويه جات و يا می تواند   ،ريکات داخلی  و حواسیموازنگی بين نمونه های فعال شده توسط تح

اين فرستنده ها .  زيرا اين مواد با فرستده های مختلف عصبی در مغز مشابه هستند.دنبه وجود آينيز مواد مخدر 
 استفاده در صورتآگر  .مجموعاً  انتقال دهندۀ سيگنال ها از يک حجرۀ عصبی بر ديگری آن می باشند) تراسميتر(

حجرات . همآهنگی سيستم که دقيقاً  تنظيم شده است، برهم می خورددر اکثريت باشد، از مواد مخدر نوعی از آنها 
شديد را  هلوسی نيشنبه فير کردن غير ارادی شروع کرده و می تواند يک چنين سيگنال قوی توليد شود که عصبی 

  .عث گردداب
.  برهم می خورند، تا حال بررسيی نشده است شرايط مريضی های يشنهلوسی ن چرا و در کدام سطح موازنه در

 بطور مثال ديرکسگروپ . ليکن در شيسوفِرنها در ساحات مختلف مغز می تواند تغييرات اناتومی پديدار گردد
ر  در اين بررسی محققين، کا. به بر رسی گرفت های صوتی هلوسی نيشنتفاوتها را بين شيسوفِرنهای همرا و بدون 

 که در ويرنيکیساحۀ يکی  ،  تمرکز بخشيده بودندخود را از همه بيشتر در ارتباطات بين دو ساحۀ مهمِ  اجرای سخن
 آنها توانستند در يک . که در آن سخن توليد می گرددبورکی ساحۀ  ديگِر بکار گرفته می شود و،آن سخنِ  شيده شده

 که صدا را می  شيسوفِرنهایت عصبی بين هردو ساحه درم نشان دهند که ارتباطا٢٠٠٤مطالعۀ شايع شدۀ سال 
 آنها گمان می . ، بسيارقوی پرورش شده بودند نسبت به مريضانی که صدا را نمی شنوند و انسان های سالم،شنوند

قشر صوتی برای سخن مختل شده است و قشر اولی شنيدن ، دروازۀ واقعيت، نورمال خود داری  ، نتيجهربرند که د
  . شودمی هلوسی نيشنً  تحريک می گردد که باعث پديدۀ اشتباها
که آواز را  شيسوفِرنهای ردر جريان يک مطالعه، محققين فعال شدن مغز را د. ديگِر را می پيمايدراهِ   ليندينگروپ 

اوت  از نظر روانی يک تف. بررسی می کنند  ،هلوسی نيشندر  توليد شده با آواز های ، و انسان های سالممی شنوند
دلچسپ خواهد بود، زيرا انسان های سالم برخالف مريضان، ستراتيژی های را انکشاف داده اند، که چطور بيشتر و 

 تا به مريضان  را انکشاف دهدویجلق معا با اين مثال طُراميدوار است ليندينداويد . يا کمتر با صداها زندگی کنند
  .دنبهتر کنار آي  صوتیهلوسی نيشن با کمک شده بتواندی نِ شيسوفِر
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