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 ست؟یچ مغزشیفرساا یدمانس 

ن یاز بدر اثر ها یمارین بی. اردیگیمدر بر را  یش رونده مغزیپ یهایماریاز ب یعیف وسیدمانس ط

نکه یبسته به ا د.یآیمبوجود آنها رسوب مواد زائد در اطراف ل یبه دل یمغز یهاسلول رفتن

 یهایماریب رد،یصورت گ یاو در اثر رسوب چه مادهمغز در کدام قسمت  هاسلولب یتخر

و دمانس  ،یبادیمر، دمانس لوی. دمانس از نوع آلزاندیآیبوجود مر چتر دمانس یدر ز یمتفاوت

 شوند.یمر قابل برگشت را شامل یغ یهادرصد دمانس ۸۰ش از یب مجموعا  فرونتوتمپورال 

 یماریرود و عوارض مختلف بیمل یف توسط مغز به تحلی، توان انجام وظاهان رفتن سلولیبا از ب

طر مار زنگ خیان بیاطراف یبراممکن است ف بوده و ین عوارض در ابتدا خفیا. دینمایمبروز 

 یشتریب یهابه قسمت یب سلولیتخرکه  ی، زمانیماریتر بشرفتهیدر مراحل پ. ندیایبحساب ن

از یمار به مراقبت مستمر نیقابل مشاهده بوده و ب کامل   یماری، عوارض بباشد ت کردهیسرااز مغز 

بهداشت دن، یروزانه، غذا خوردن، لباس پوش یمانند کمک در انجام کارها ییازهاین ،کندیمدا یپ

 .   ن جمله اندیره از ای، حمام کردن، راه رفتن، و غیفرد

 

 دمانس است یمر نوعیآلزا یماریب

 تبه عبار ،شودیمماران را شامل یب ٪۶۰ش از ین نوع دمانس است که بیترعیمر شایآلزا یماریب

 یهاسلولر، میآلزا یماریستند. در بیمر مبتل نیآلزا یماریان دمانس، به بیمبتل ٪۴۰حدود  دیگر

جه، یدر نت .روندیمن یاز بهستند که  ییهاسلولدسته از ن یاولقسمت مربوط به حافظه جزو 

از  یگریمختلف د یهار انواع دمانس در بخشیاست. سا یمر فراموشیآلزا یمارین عارضه بیاول



انس در دم تا  ینها، یولنباشد.  یه آنها ممکن است فراموشیکنند و عوارض اولیممغز بروز 

از نظر عوارض و ماران یمغز، همه ب از یشتریب یهابخش یهاش سلولیدر اثر فرسا ،شرفتهیپ

 شوند.  یمگر یکدی شواهد، مانند

 

 واژگان دمانس در غرب یخیسابقه تار

 یانیدر مرحله پا ماریکه بل یدلن یبه اجنون بوده است.  ،دمانس واژهج یرا یمعندر قرون گذشته، 

ل یدل کرد.یبه پزشک مراجعه م گران بود،یر افتاده و در همه امور وابسته به داز کا که یو زمان

فقط با شواهد نداشت و  یمارین بیاز ا یقیشناخت دق ین بود که در آن زمان، علم پزشکیا گرید

 .  شد یمروبرو  ر شده بود،ید یلیکه خ آن یانیمرحله پا ، و آن هم دریماریب یبارز و سطح

در  یترقیدق قرن گذشته بهرمند است، به علئم کیقات یانس که از تحقد دمیف جدیتعار

می باشد  ی مغزهاب سلولیکه تخر آن یکیزیقت فیبه حق تا  یپرداخته و نها آنف یبرداشت و تعر

کصد نوع است، جزو یاز دمانس که تعداد آنها متجاوز  رگروهیز یها یماریامروزه ب. ده استیرس

:  یسیبزبان انگل ،ندیآ یممغز بحساب  یعصب یش سلولهایفرسا یهایماریب

neurodegenerative diseases  یبرنده عصباضمحلل  یهایماریا بی. 

 

  یفرهنگستان زبان و ادب فارسو  دمانس

ده یانس برگزدم یعنوان معادل فارسه را ب عقلزوال، واژگان یفرهنگستان زبان و ادب فارس

ص بهتر نمونه یو تشخ قرار دارندرگروه دمانس یکه در ز ییهایماریگسترش ب توجه به با. است

 یهاشکل ا یو  رود،یمن نیآن حافظه از ب یابتدا از آن مانند دمانس فرونتوتمپورال که در ییها

ن ینش ایگزکه  روشن است ،ماندیمسالم  یماریب یت در ابتدایکه در آن قضاوت و عقلن یگرید



در  خصوصا   ،خانواده اومار و یب ین عدم تطابق برایدمانس مطابقت ندارد. ا یمبا مفهوم عل واژگان

یم ،مار در ارتباط هستندیکه به هر نحو با ب ین افرادی، و مکالمات بی، حقوقیاجتماع یهانهیمز

دارد که  یبار منف یاز نظر لغو عقلزوالواژگان  ،نی. علوه بر ادینماجاد یا یادیمشکلت ز تواند

  ست.یز نیجاماران ین بیاطلق آن به ا

ل یبه فرهنگستان، دال ینامه ا یط ،۱۳۹۵پروژه دردآشنا در بدو شروع در سال ل، ین دالیهمبه 

ما در پروژه . د نظر نمودیتجد یتقاضا و نه ارسال کردهین گزینا مناسب بودن ا نهیمخود را در ز

 بوده وا یزنده دن یهادمانس در زبان یرا که معادل مفهوم امروز مغزشیرسافواژگان  ،ادردآشن

 م.یدیماران و خانواده آنها آسان است برگزیب یدرک آن برا

  

 م نه به عوارض آنیتوجه کن یماریشه بیها، به رن واژهیگزیدر انتخاب جا

مغز از نظر  و روندیمن یاز ب کیولوژیل بیمغز به دال یسلولها. دارد کیولوژیزیپاتو فشه یدمانس ر

باشد. یمگسترده  یق و بررسیتوسط دانشمندان تحت تحق آنعلل د که ینمایمظاهر فرسوده 

استناد به  ی، بجایماریحرکت نموده که در انتخاب واژگان معرف هر ب یریدر مس یعلم پزشک

 . توجه کرده است ،(نه به عوارض آن)، یماریب ییر بنایعوارض آن، به علل ز

 

 رانیدر ا ین دمانس در زبان فارسیگزیواژگان جا

دارد. ما هنوز شاهد  ییبه عوارض دمانس در مرحله نها یز توجه روشنیران نیتفکر امروزه ما در ا

و  عقلزوالچون  ی، و واژگانیمانند جنون و محجور در مجامع حقوق یاستفاده از واژگان

بار  ینه داراان واژگان متاسفیا، یم. از طرفیروزمره هست یهادر گفتار و نوشته یخردسودگ

ن گونه یا ،گریاز طرف د .شودیمماران ین بیا یبر رو یارگزمنجر به انگ است که یمنف یلغو



 یمآن اشاره  یانیهم در مرحله پا، آنیماریمحدود ب یهاگمراه کننده بوده و فقط به جنبه واژگان

برسد  یانیکشد تا به مرحله پابسالها طول  کن استمم از انواع دمانس یبعضکه  ی. در حالدکن

مستقل خود ادامه  با  یتقرپر بار و  یص، سالها به زندگیتشخ زمار ممکن است بتواند پس ایو ب

 دهد.

ز گمراه کننده است. یدمانس ن ین، استفاده از واژگان اختلالت شناخت و حافظه بجایهمچن

از انواع دمانس، با عارضه  یگرید یهاگروه یولشود  یمشروع  یمر با فراموشیآلزا یماریب

ت یو سرا یماریشرفت بیل پی، بدلیانیدر مرحله پا تا  ینها یشوند. فراموش یمآغاز ن یفراموش

ماران خواهد شد. بعلوه، اختلالت یر همه بیگبانیمغز، گر یقسمت ها یمش به تمایفرسا

 د.یز بروز نمایو تب ن یدر زمان سرما خوردگ یشناخت ممکن است حت

، و فروتنانه باشد. در یمرا، علگد بدور از احساسات، واقعین، انتخاب ما بایگزیواژگان جا یبرا

فقط در  رد.یصورت پذ تیمیم، و صید در کمال عشق، وفاداریزانمان بایمقابل، مراقبت کردن از عز

زان یعزرا که  یماریب عوارض گستردهتحمل بار م که یوار باشدیمم ایتوان یمن صورت است که یا

  م.ینجامد بکاهیکه به پنهان کردن آن م یماریب یمنفبار آسان تر نموده و از دهد  یمما را آزار 

 


