تاثیر مراقبه بر مغز :مطالعه دانشگاه هاروارد
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مطالعات بسیاری بر روی مزایای فیزیولوژیک مراقبه صورت گرفته اند که از جمله جدیدترین آنها مطککالعه ای اسککت کککه
دردانشگاه هاروارد انجام شده است .این مطالعه که در طککول یکک دوره  8هفتککه ای در بیمارسککتان ماساچوسککت بککه انجککام
رسیده است نشان داده که انجام مراقبه ،تنها در  8هفته ،منجر به بازسازی ماده خاکستری مغز می شود .ایککن اولیککن مطککالعه
ای است که نشان داده مراقبه باعث تغییر ماده خاکستری مغز در طی زمان می شود .اگرچه تمرین مراقبه با حککس آرامککش
و آرمیدگی جسمی همراه است ،افرادی که به این تمرین ها می پردازند ادعا می کنند ک ه تمری ن مزای ای روانش ناختی و
شناختی بسیار دیگری نیز برای آنها در طی روز دارد .این مطالعه نشان می دهد که تغییرات به وجود آمده در ساختار مغ ز
می توانند زیربنای چنین بهبودهایی را که توسط شرکت کنندگان در این دوره ها گزارش می شود تبیین کند .این مطالعه
نشان می دهد که تغییراتی که افراد گزارش می کنند تنها ناشی از این نیست که هر روز م دتی را ص رف تمری ن آرام ش
می کنند.
در این مطالعه با استفاده از  MRIمغز  16نفر از شرکت کنندگان در دوره ،دو هفته پیش از شروع دوره و نیز پس از اتمام
دوره هشت هفته ای مورد مطالعه قکرار گرفکت .نتایکج تحلیکل هکا نشکان داد ککه پکس از دوره تراکککم م اده خاکسکتری در
هیپوکامپ ،که مسئول یادگیری و حافظه است ،افزایش یافته و نیز در ساختارهایی از مغککز کککه بککا خودآگککاهی ،شککفقت و
درون نگری درارتباط اند نیز حجم ماده خاکستری بیشتر شده بود .شرکت کنندگان در ایکن مط العه روزانکه بکه م دت 30
دقیقه تمرین های آگاهی از حس های بدنی ،احساسات و آگاهی از وضعیت ذهن را به کمک فایل هککای صککوتی مراقبککه
هدایت شده انجام می دادند .بنابراین انجام منظم تمرینات مراقبه می تواند در بهبود عملکرد دانش آمککوزان تککاثیر بسککزایی
داشته باشد.
روش مراقبه
یکی از سوءتفاهم های رایج درباره تمرین مراقبه این است که باید به شیوه خاصی بنشینید و یا کار خاصی انجام دهی د ت ا
به مزایای تمرین دست پیدا کنید .اما بر خلف این تصور اشتباه ،تنها چیزی که برای تمرین مراقبه نیاز دارید این است که
در وضعیتی راحت ق رار گیری د ،چه ارزانو روی زمی ن ،در ح الت دراز ک ش ،نشس ته روی ی ک کوس ن ....،انتخ اب ب ا
شماست.
اشتباه رایج دیگر درخصوص تمرین مراقبه این است که باید "تلش کنید" ذهن خود را خ الی نماییکد .در حکالی ککه در
واقع در حین تمرین مراقبه به هیچ عنوان نیازی نیست تلش کنید ذهن خود را خالی کنید .تنها چیزی که نیکاز داریکد ایکن
است که بگذارید افکار ،احساسات و عاطف جریان داشته باشند و ش ما بکدون اینککه درب اره آنه ا ب ه قض اوت بپردازیکد،
بگذارید بیایند و بروند و با کل این رفت و آمد افکار و احساسات در صلح باقی بمانید.
از سوی دیگر ،به نظر من مراقبه بیش از هر چیز ،یک حالت بودن /ح الت ذه ن اس ت و نی ازی نیس ت حتم ا نی م س اعت
بنشینیم و " مراقبه" کنیم تا به مزایای آن دست یابیم .ما می توانیم حتی در حین راه رفتن و یا درست در لحظککات پیککش از
خواب ،به مراقبه بپردازیم .در طول روز نیز می توانیم از قضاوت در خصوص افکار خکود بککپرهیزیم و بگککذاریم افکککار در
ذهنمان در جریان باشند ،تا جایی که خودبخود محو شوند ،و در تمام این مدت از کل این فرایند آگککاه باشککیم .بککرخلف
تصور رایج ،بیش از یک راه برای مراقبه وجود دارد.
"یکی از اصول اساسی تمرین مراقبه این است که هیچ تکنیکی به مراقبه ختم نم ی ش ود .تکنی ک ه ای ق دیمی مراقب ه و
تکنیک های جدید بیوفیدبک همه یکی هستند ،البته تا جایی که همگی به مراقبه بپردازند .مراقبه محصکول ی ک تکنیکک
خاص نیست ،بلکه مراقبه امری است که فراتر از مرزهای ذهن به وقوع می پیوندد ".اوشو.
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