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  م٠٨/٠٤/٢٠٠٨                              ديپلوم انجينير کريم عطائی: تتبع ونگارش
  
  

  تکت ساعت داخل وجود، سير حيات را تعيين می کند
  تغيير در وضع خواب از بطن مادر الی کهولت

  
حساس بر خالف نقطۀ ا. دوام خواب و خواب عميق کوتاه تر می شوند. در سير زندگی و ضع خواب تغيير پذير است

  . خستکی در هر فرد چندين مرتبه در تحول است
  

 
  

  "Dreamersخواب بينندگان "
 ١٨٨٢از سال » البرت جوزف موری«تابلوی روغنی از 

 
 سؤال جواب های داده می  اين با آنکه به. هنوز هم در بحث هستند که ما چرا بايد بخوابيم متخصصين کما فی السباق

يک نمونۀ َدورانی خواب و بيداری به اين معنی که تکرار يک سايکل خواب  : شوند، يک موضوع قابل قبول است
 ساعت با يک فاز خواب، بدون وقفه درشب و يک وقفۀ دراز تر بيداری در روز، از ضروريات ٢٤وبيداری در هر 

 گفته شده می ".می آموزيم"به همين اساس ما اين تکت را از ماهای اول زندگی حيات خود  .حياتی به شمار می روند
 در – با تفاوت های ممکنه از لحاظ وقت يا دوام خواب –تواند که ساعت داخل وجود همين تربيب عيار می گردد تا 

منشأ آن چه –در حال می توان اين تفاوت ها را صرف مشاهده و تعريف کرد . تمام حيات مطابق به آن رفتار گردد
اساس ) به خواب رفتن، بيدار شدن، دوام خواب ( که آيا تغيير اوقات هم چنان معلوم نيست. دليل دارد، معلوم نيست

   . يک عمل بيولوژی دارد و اگر داشته باشد، کدام خواهد بود
  

  ساعت داخل وجود در مغز
در شروع زندگی هنوز عيار شده نيست، يک نوزاد به ) دوام تقريباً  يک روز" (zirkadianريتم سيرکا ديان"با آنکه 

اکثراً  متخصصين به اين نظر هستند که يک طفل در بطن مادر مطابق به . به دنيا نمی آيد" تکت"دون هيچ صورت ب
به اين صورت جنين در . را هنوز تعيين نمی کند"  بيداری–خواب "يک ريتم، زندگی می کند ولی اين ريتم، وضع 

می کند بلکه تنفس، ضربان قلب يا توليد بطن مادر نه تنها صرف مراحل منظم دورانی حرکاِت رو به ازدياد را کسب 
  .می باشد) تکراری(کورتيزونِ  جنين تابع يک ريتم دورانی 

ار تجارب با حيوانات دانسته شده . می سازد) زينکرون(به اساس عقيدۀ متخصصين، مادر اين ريتم موجود را همنوا 
اين هورمون، در حيوانات و انسان ها، هنگام . مادر درين زمينه رول عمده دارد" ١Melatoninميالتونينِ  "است که 

توليد ميالتونين در انسان ها در ساعات شام ازدياد می يابد، شب در . توليد می گردد" ٢غدۀ سيربيل"تاريکی  در
می " جفت جنين"اين هورمون از طريق .  به حد نهائی می رسد و بعد از آن رو به تقليل می رود٣حوالی ساعت 

همچنان فعاليت های مادر از قبيل خوردن يا مراحل . ر به جنين برسد و به مغز وی انتقال يابدتواند از خون ماد

                                            
  ١ هورمون خواب

.توليد کند" ميالتونين"درمغز تحريک شود و" سيرپيل"ريکی، هورمون خواب را براه می اندازد تا غدۀ کوچک  تا ٢  
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به اين ذريعه هورمون توليد شده . استراحت که کم ويا بيش منظم اجرا می گردد، باالی ريتم طفل در بطن، مؤثر است
  . يا ازدياد حرارت بدن از طريق خون مادر به جنين انتقال می يابد

 را Hypothalamusدر ) Nucleus suprachiasmaticus SCN(اين اطالعات قسمت های خاص مغزهمۀ 
شناخته " ساعات داخل وجود"اين قسمت خاص مغز در بين محققين خواب به حيث بلندترين مرجع . می کنند" تمرين"

منطقۀ مغز از طريق . ود سيرکاديان، از روشنی روز رهبری می ش– و با آن ريتم - SCNبعد از تولد، .  شده است
 جنين در بطن  SCNتا چه حد. عصب ديد، سيگنال خود را که با چشم تفاوت روشنی را اطالع می دهد، اخذ می کند
بهر صورت چون روشنی از . مادر آماده است، سيگنال روشنی را اخذ و از آن استفاده می کند، هنوز معلوم نيست

بلد عالوتاً  از البسۀ مختلف بايد بگذرد، می شود در نهايت بسيار ضعيف پوست شکم مادر و در اکثر محالت عرض ال
 SCNمتخصصين عقده دارند که ممکن است سيگنال روشنی، با وجود ضعيف بودن، روی .  جنين برسدSCNبه 

  .طفل در بطن مادر مؤثر باشد
اين . ، قبل از تولد فعال می باشندکه در رهبری ريتم دورانی  سهيم هستند" ِژن ها"همچنان معلوم نيست، تا چه حد 

دورانی ارتباط داده " ِژن"بايک " مادۀ"از اين لحاظ در تجارب . موضوع از مطالعات در موش ها حدس زده می شود
 روزه باشد ١٢در  جنين موش که " ِژن"مال حظه گرديد که : نبيجه ). روشن شود(شد تا در صورت فعاليت آن بتابد 

  .  تاريک، می درخشد– روشن -که نو تولد باشد، نظر به ريتم و هم در يک چوچۀ موش 
  

  از صبح وقت تا بوم شب
 ساعت، به واحد های ٢٤ ساعت در ١٦خواب يک طفل نو تولد در هفته های  اول تا ماهای اول حيات، مجموعاً  

جی مانند روز و يا اين جريان از گرسنه گی طفل بيشترهدايت می شود و نه از عوامل خار. مختلف تقسيم می شود
اين مفهوم می رساند که دوران اين . سخن می گويند" ultrdianُاولترا ديان " متخصصين درين صورت از ريتم . شب

که دوران آن تقريباً  يک " zirkakian سيرکا ديان –ريتم "در پهلوی اين مفهوم .  ساعت است٢٤ريتم کوتاه تر از 
به اساس بيان . که دوران آن طويلتر از يک روز است، نيز شناخته شده اند" intradian  ديان–اينفرا " ريتم   روز و
از پوهنتون ميونيخ ،  اگر يک طفل  ذخيررۀ کافی انرژی  "  Till Rosenbergتيل روزنبرگ" ، "خواب"محقق 

 –ريتم "ده است، از که تعيين و قسماً  هم عملی ش"  سيرکاديان–ريتم "داشته باشد و کافی مواد غذائی گرفته بتواند، 
از . ولی بايد دانست که اين ريتم به هيچ صورت برای تمام حيات به يک حالت نمی ماند. دست باال دارد" ديان ُاولترا

برای يک انسان بالغ ، به اساس تجارب در البراتوارهای خواب و مطالعات  :يک جانب و قت خواب کوتاه می گردد
در سير زندگی بکلی "  بيداری– خواب –مراحل "از جانب ديگر .  ب کافيست ساعت خوا٧همه ُپرسی، بطور اوسط 

اطفال خردسال معموالً  صبحا وقت از خواب بيدار می شوند و با داليل غير معلوم می توانند چند . تغيير می کند
با .  احساس نمی شوداحتياج به خواب بعد از ظهر اکثراً  بين سه سالگی و پنج سالگی ديگر. ساعت پی هم بيدار بمانند

 .ازدياد سن، اطفال کمتر احساس خستگی می کنند
اين تمايل درجوانی از طرف اشخاص بالغ اکثراً  در ساعات شام به حيث يک مرحلۀ دراماتيک فعاليت احساس می 

  نمی خواهند با ناوقت رفتن به بستر خويش، به هيچ وجه٣"تين ِاجرها " روزنبرگ می گويد، درين ضمن . شود
بلکه بيشتر چنين است که ساعت وجود شان طوری عيار گرديده که و قتتر از آن . محيط خود را بر افروخته سازند
بقول  .را رهبری می کند" ريتم تينی"عوامل زياد مانند فعاليت ِژن يا تأثير محيط . هيچ خستگی احساس نمی کنند

 ساله، شب در حدود ساعت يک ٢٥ تا ١٦انسان های در وجود " کورتيزون"به اين اساس توليد حد اقل  متخصصين،
هم چنان .  بعمل می آيد که طبعاً  از فرد تا فرد متفاوت است- حد اقل يک ساعت بعد تر از اشخاص با سن زياد تر–

و . قابل مشاهده می باشد"  بيداری– خواب –ريتم "در ديگر مراحل زندگی، نظر به شخص، تفاوت های چشمگير در 
  . او سط  نقطۀ ماندگی در همه جوانان به طرف شامِ  ناوقت يا دل شب در تغيير استاما بصورت

از دير زمان به اين سو تقاضا دارند تا ) و اتحاديه های والدين و سياست مدارها" ( خواب"از اين لحاظ محققين زيادی 
نان، چون رژيم خواب شان را زيرا اکثر جوا.  صبح تعيين گردد٩درتمام کشور ها، شروع  دروس مکاتب به ساعت 

روزنبرگ حتی معتقد است که .  صبح هنوز طاقت نهائی فکری را  بخرچ داده نمی توانند٨در اختيار ندارند، ساعت 
تفاوت ها بين ساعت داخل وجود و تقسيم اوقات بيرونی که جبری پنداشته می شود، درو ضع صحی مؤثريت قابل 

قت تمايل ناوقت رفتن به خواب در اطفال شروع می گردد، دقيقاً  گفته شده نمی اينکه چه و. مالحظه داشته می تواند

                                            
. ساله را در برمی گيرد١٩الی ١٣ اصطالح است از زبان انگليسی و جوانان از  Teenager  ٣  
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مطالعات می رسانند که اين تمايل در دختران و قت .  سالگی در دست نيست٨تواند زيرا بيان مؤثق از اطفال زير سن 
  .تر بوقوع می رسد نسبت به پسران

  

  و برگشت. . . 
محققين خواب اين مقطع . خود رسيده است" بلوغ" حالت خواب به –ت است  سالگی نقطۀ بازگش٢٠با سن تقريباً  

جديداً  معلوم شده است که . وقت را که در هرانسان بصورت فردی ظاهر می گردد، آخر مرحلۀ جوانی می خوانند
 با سال و مردان١٩،٥اين ها به نقطۀ نهائی مانده شدن بصورت اوسط با . زن ها در انکشاف خود سريعتر هستند

بعد از آن هم مردان نسبت به زنان مدتی زياد، بصورت اوسط چيزی نا وقتتر مانده می شوند که . سال می رسند٢٠،٩
تغيير می " ريتم خواب"هم چنان که در سير زندگی .  سالگی با وقت تر به خواب رفتن آنرا تالفی می کنند٥٠درسن 

 Christianکريستيان سيوخن "ق خواب در پوهنتون بازل محق. نيز متحول است" به خواب بودن"کند و پيکربندی 
Cajodhen "الکتروِانسِ فالو گرام " می گويد، پيمايشهای فعاليت مغز درElektroencephalogrammنشان می دهند  " ٤

ً  مناصفۀ خواب خود را در  ً می گذرانند در حاليکه ما اکثرا "  REM٥ ِارِا ِام -خواب "که اطفال شيرخوار تقريبا
  . خواب می بينيم

  
 تقليل می يابد و از اخير بلوغ تا سال های بلند عمر به پنجم حصۀ تمامی REMبعد از ماهای اول حيات حصۀ خواب 

اين . سيوخن بيان می دارد، عالوه برآن حصۀ دوام خواب عميق در سير حيات نيز تقليل می يابد. وقت خواب می رسد
دوام خواب را  % ١٠ سالگی حتی بصورت نهائی ٦٠حصه و تا اضافه از  سالگی صرف چارم ٣٠ الی ٢٥دوام در 

حتی کوچکترين شرفه می تواند . به اين وسيله انسان های سالخورده زودتر از خواب بيدار می گردند. در بر می گيرد
 .اين خوابيده گان را بيدار کرد

ه به هيچ صورت نه بايد کمتر خواب داشته مطمئن هستند که يک انسان سالخورد" روزنبرگ"و چه " سيوخن"اما چه 
روزنبرگ می گويد، .  ساعت خواب ضرورت دارد٧ ساله هم به ٦٠متخصصين عقيده دارند که يک انسان . باشد

 تا جايکه مريض يا از نظر عضوی به تکليف -شکايت اشخاص سالخورده از خواب خراب توام با بيداری های مکرر
طوريکه مشاهدات در محالت نگاهداری اشخاص پبر .  ساعت داخل وجود دارد منشأ خود را در تضعيف–نباشد 

روشنی  به  از اين لحاظ سيگنال. نشان می دهند، اين ها معموالً  کمتر به روشنی روز عادت دارند نسبت به جوانان
SCN که خواب اين وضع، عالوه بر اين. ، عيار گردد" تاريک– روشن -ريتم" نمی رسد تا ساعت داخل وجود به

ازهمين دليل اين ها در روز مانده می باشند و به  . شب سبک است، تمايل به زود بيدار شدن را سريعتر می سازد
تجارب با ساکنين محالت نگاهداری پيران نشان . يگان پبنکی می روند که ريتم داخل وجود را بيشتر خلل می رساند

وای آزاد، صبحانه و بعد از ظهر، خواب بسياری از سنيور ها را داده اند که اقامت کالن ساالن  بصورت منظم در ه
  .بهتر می سازد

  

  پرندۀ کوچی و يا بوم در شب
اين مفهوم می رساند که  . Chronotypکرونو تيپ : با همه اين  تغييرات يک موضوع در سير زندگی ثابت است

قتر مانده می باشد و يا مانند بوم که صبحانه يک شخص مانند پرندۀ کوچی صبحانه وقت بيدار می شود و هم شامانه و
کرونوتيپ وهم ضرورت دوام خواب در هر فرد، . ديرتر در بستر مانده ولی شب ها به خوشی تا ناوقت فعال می ماند

در هردو وضع تعداد زيادی  از ِژن ها اندر کار هستند که به فرض قطعی تا حال . تثبيت شده است" ِژ ن" از نظر
" کرونو تيپ " برعالوه هنور  واضح نيست به کدام طريق ِژن ها بصورت جداگانه در. اخته نشده اندهمۀ آنها شن
" پرندۀ کوچی"برخالف و اضح اين است که در غرب، چه روز درمکت مکتب و يا در مسلک، از . تأثير دارند

  " . بوم"بخوشی استقبال می گردد نسبت به 
  

************  
  
  
  

                                            
  ٤  متود تشخيص طبی برای پيمايش مجموع فعاليت های برقی مغز . 

. چشمها همراه است خواب با حرکت  Rapid Eye Movement ٥  


