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السلسلة تقديم

سهلة كتبًا بريس» تي آي «إم مؤسسة تنرشها التي األساسية» «املعرفة سلسلُة تُتيح
الوقت يف االهتمام تُثري التي املوضوعات تُناِقش الكتابة، وبديعة الجيب حجم يف وموجزة
الخرباء آراء تقدِّم فإنها بارزين، مفكرين تأليف من السلسلة هذه كتب كانت وملَّا الحايل.

والتقنية. العلمية إىل إضافًة والتاريخية الثقافية املجاالت بني ع تتنوَّ موضوعات بشأن
نصل أصبحنا املعلومات، من الفوري باإلشباع يتَّسم الذي الحايل العرص هذا ففي
املعارف إىل الوصول أما والتوصيفات. والتربيرات السطحية لآلراء شديدة بسهولٍة
كتب فإنَّ ولهذا؛ كثريًا. أصعب أمٌر فهو العالم، عن مبدئي بفهٍم نا تمدُّ التي التأسيسية
بني للجمع األساسيات تناول خالل ومن الحاجة. تلك تُشِبع األساسية» «املعرفة سلسلة
الشائقة، املهمة املوضوعات املتخصصوبني غري القارئ مستوى يف املتخصصة املواد تقديم

املعقدة. لألفكار سهًال مدخًال للقارئ املركَّزة الكتب هذه من كلٌّ يقدِّم

تيدور بروس
الكمبيوتر وعلوم البيولوجية الهندسة أستاذ
للتكنولوجيا» ماساتشوستس «معهد





متهيد

وينطوي الدماغ. عمل كيفيَة فهمهم يف كبريًا تقدًما الباحثون أحرز األخرية، السنوات يف
به العام االهتمام زاد فقد لذا الخطر؛ ونُذر البشائر من كلٍّ عىل العصبية العلوم مجال
العصبية العلوم مجال يف محدَّد مفهوٌم وثَمة يقدِّمها؛ التي اإلمكانات بسبب ضخمة زيادًة

العصبي. الجهاز يف التغريُّ أو العصبية املرونة مفهوم وهو الجمهور، مخيِّلة أَرس قد
يف املحظورة األفكار من العصبي النسيج تغريُّ إمكانية فكرة كانت عاًما، ستني قبل
له النمو املكتِمل الدماغ أنَّ هو االنتشار الواسُع االعتقاُد كان فقد العصبية. العلوم مجال
جديدة». ِحيًَال عجوًزا كلبًا تعلِّم أن يمكنك «ال امَلثل: عليه ينطبق ثَم ومن ثابت؛ تركيٌب
أنَّ ح توضِّ التي األبحاث من ضخم عدٍد بفضِل الفرتة هذه يف انقلب قد االعتقاد هذا أنَّ غري
الحياة؛ مدار عىل باستمرار بأخرى أو بطريقة بالفعل يتغري إنه بل ، يتغريَّ أن يمكن الدماغ

بها. نمرُّ التي الخربات وجميع نفعله ما لجميِع استجابًة
املختِلفة الطرق من العديد إىل يشري شامًال مصطلًحا العصبية املرونة مصطلح يَُعد
هذا يستخدمون الذين األعصاب علماء أنَّ والحق بها. يتغري أن العصبي للنظام يمكن التي
ويفهم دقيق. غري نحٍو عىل يعرِّفونه إنما الظواهر من واسعة مجموعٍة إىل لإلشارة املصطلح
عن الخاطئة املفاهيم هي وكثرية خاطئ، نحٍو عىل العصبية املرونة مصطلَح الناس عموم

تفعله. أن يمكن وعما العصبية املرونة ماهية
معارَف من العصبية باملرونة يتعلَّق ما املتخصص غري للقارئ الكتاب هذا ص يلخِّ
والتقنيات الطرق إىل إضافًة املهمة التجريبية االكتشافات عىل الرتكيز مع أساسية،
الوقت. بمرور الدماغ عن تفكرينا بها ر تطوَّ التي والكيفية عليها، للحصول املستخدمة

املرونة أنماط من محدَّد نمط ملعالجة الكتاب هذا فصول من فصل كلُّ ص يُخصَّ
ر تطوُّ خالل تحدث التي التغرياِت الفصوُل تصف تاريخية، رؤية تقديم وبعد العصبية.



العصبية املرونة

املشبكية املرونة وآليات والصم، البرص مكفويف أدمغِة يف تحدث التي والتغريات الدماغ،
التي والكيفية البالغ، الدماغ يف جديدة خاليا وتكوِّن التعلم، أساس تمثِّل التي العصبية
إىل أجنبية لغة تحدُّث أو موسيقية آلة عزف كتعلم املختلفة التدريب أنواع بها تؤدي
التغريات إىل إضافًة واأللم، اإلدمان حاالت يف تختل العصبية املرونة أنَّ وكيف الدماغ، تغيري
ويصف األساسية، صالنقاط فيلخِّ األخري، الفصل أما الحياة. يف املختلفة للمراحل املصاحبة
ال التي الكثرية األسئلة بعض استكشاف مع االكتشاف، الحديثة املرونة أشكال من عدًدا

بعد. إجابة لها توجد
بأكمله املوضوع تناوُل املرءَ يَسع فال ومتنوعة، للغاية كثريٌة العصبية املرونة آليات إنَّ
جيًدا ًصا ملخَّ للقارئ الكتاب هذا يقدِّم أن املفرتض فمن ذلك، ومع كهذا. صغري كتاٍب يف
علم مجال يف العلمية املبادئ لبعض الراسخ الفهم مع العصبية، املرونة عن نعرفه عما
عىل اليشء بعض واالطالع املجال يف املهمة التاريخية التطورات عىل والتعرُّف األعصاب،

العلم. تطور عملية
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األول الفصل

العصبية املرونة إىل مقدمة

خاصيُة فستُعطيك دماغك»، تهيئة «إعادة عن «جوجل» البحث محرِّك يف سألت إذا
هذه مع املستخَدمة البحث مصطلحات بأشهر قائمًة به املوجودة التلقائي االستكمال
للحب دماغك تهيئة إعادُة املثال سبيل عىل يمكنك هذه، البحث عملية لنتائج ووفًقا العبارة.
ومع حياتك. يف املعنى إليجاد وحتى العمل، يف النجاح من أكرب قدٍر ولتحقيِق وللسعادة
دماغك تهيئة إعادة مثل: أكثَر خياراٍت عىل تحصل البحث، نتائج من مزيد عىل االطالع
كان إذا التسويف. ولتجنُّب أفضل، بنوٍم وللتمتُّع بالنفس، الثقة ولتنمية بإيجابية، للتفكري
جوانب من جانب أي لتحسني دماغك تهيئة إعادَة تستطيع فإنك بالتصديق، جديًرا اإلنرتنت
الكتلة لتلك الواعي التغيري عىل قدرتك يف تكُمن حياتك تغيري إمكانية فإن ثَم ومن سلوكك؛

رأسك. داخل يف وتوجد كيلوجراًما ١٫٤ تزن التي اللحم من
املرونة مفهوم إىل العبارة هذه تشري األمر؟ حقيقة يف دماغك» تهيئة «إعادة معنى فما
العصبي. الجهاز يف ما تغيرٍي حدوث عىل ببساطة يدل للغاية عامٌّ مصطلح وهو العصبية،
يَُعد طريقة بأي يتغريَّ أن يمكن البالغ الدماغ بأن التفكري كان فحسب، عاًما خمسني قبل
أيًضا اعتقدوا لكنهم طيِّع، الناضج غري الدماغ أن الباحثون َقِبل لقد الهرطقة. من نوًعا
مع ثابتة بنيٍة إىل ل يتحوَّ ثم قالب يف يَُصب صلصال وكأنه الوقت، بمرور صالبًة يزداد أنه
سنمتلكها التي الدماغ خاليا بجميع نولد أننا أيًضا يعتقدون كانوا الطفولة. مرحلة انتهاء
أي إصالح يمكن فال ثَم ومن نفسه؛ تجديد إعادة عىل قادر غري الدماغ وأن الحياة، َطوال

به. تُحيق إصابات أو تلف
التغري عىل قادًرا البالغ الدماغ فليس الحقيقة؛ عن البعد كلَّ بعيٌد ذلك أن والواقع
خربة وكل به نقوم يشء لكل استجابًة الحياة، مدار عىل بالفعل يحدث ذلك إن بل فحسب،
املسار وتحديد البيئة مع التكيف من تمكِّننا كي العصبية األنظمة تطوَّرت لقد بها. نمرُّ
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ينطبق ال املاضية. الخربات من املكتسبة املعرفة عىل بناءً د، محدَّ موقف أي يف األفضل
أن هذا معنى عصبية. أجهزًة تمتلك التي الكائنات جميع عىل بل فحسب، البرش عىل هذا
متأصلة جوهرية خاصيٌة العصبية فاملرونة ثَم ومن لتتغري؛ تطوَّرت قد العصبية األجهزة

العصبية. األجهزة جميع يف
ويسلِّم الدماغ، أبحاث فروع جميَع يتخلل العصبية املرونة مفهوم فإن هذا، عىل وبناءً
للكائن العصبي الجهاز يف ما تغيريًا ز ستحفِّ بها يقومون تجِربة أي بأنَّ األعصاب علماء
للجانب وفًقا العصبية، للمرونة مختلفًة تعريفاٍت الباحثني مختِلف يضع للدراسة. الخاضع
إنه حتى للغاية، غامض املصطلح أنَّ والحق والسلوك، الدماغ من يدرسونه الذي د املحدَّ
املرونة تغريات من الدقيق للنوع توضيح دون بمفرده يُستخدم حني فعليٍّا معنًى بال صار
قصد عن أدمغتنا تشكيل نستطيع بأننا القائلة الفكرة فإنَّ حال، أي عىل تحدث. التي

الجمهور. مخيِّلة املفهوم أَرس فقد ولهذا جذَّابة؛ فكرٌة أنفسنا، من للتغيري

استجابًة الحياة، مدار عىل بالفعل يحدث ذلك إنَّ بل فحسب، التغري عىل قادًرا البالغ الدماغ «ليس
بها.» نمرُّ خربة وكل به نقوم يشء لكل

الوقت يف املختلفة املجاالت من الكثري يف رائجة كلمًة العصبية املرونة صارت لقد
التحفيز مجال يف للُمتحدثني بشعار أشبه دماغك» تهيئة «إعادة عبارة وأصبحت الحايل.
محاوالتهم يف يستدعونه األعمال ومديري التعليم خرباء أن إىل إضافًة الذات، تطوير وُرواد
الخاطئة املفاهيم هي فكثرية ذلك، من بالرغم القيادة. مهارات وتحسني التعليم لتعزيز
تُفَهم ما وكثريًا السياقات، هذه يف العصبية املرونة تعريف يُساء ما وعادًة املصطلح، عن
مدهشة قدراٌت لها العصبية املرونة أنَّ املثال سبيل عىل البعض يعتقد خاطئ. نحٍو عىل
«العرص عالجات أو املنتجات ببعض تعزيزها يستطيعون إنهم البعض ويقول الشفاء، يف
دون تكون األحيان بعض ويف هائلة، بدرجة م تُضخَّ ما غالبًا املزاعم هذه لكنَّ الجديد»،

اإلطالق. عىل أساس

العصبية املرونة عن موَجز تاريٌخ

موجوًدا كان املفهوم لكن جديد، ثوري اكتشاٌف بأنها العصبية املرونة توَصف ما كثريًا
عرش، الثامن القرن ثمانينيات بداية ففي عام. مائتَي عىل يزيد ما منذ بأخرى أو بصورة

12



العصبية املرونة إىل مقدمة

ميكييل اإليطايل الترشيح وعالم بونيه شارل السويرسي الطبيعة عالم بني املراسالُت تعالج
هذه يف وتَِرد الدماغ، نمو إىل العقيل التمرين يؤدي أن احتماليَة ماالكارني، فينشينسو
حينذاك بذلك ماالكارني قام تجريبيٍّا. الفكرة الختبار متعددة ُطرٌق أيًضا املراسالت
جرًوا ماالكارني درَّب نفِسها. البَيض مجموعة من وطائَرين توءَمني جرَوين باستخدام
ثم عديدة، سنوات مدار عىل مكثًفا تدريبًا الطائَرين من واحًدا وطائًرا التوءَمني من واحًدا
كثريًا أكرب كان املدرَّبنَي والطائر الحيوان يف املخيخ حجم أنَّ وزعم جميًعا، أدمغتها فحص

املدرَّبنَي. غري والطائر الحيوان يف عليه هو مما
الفكرَة سومريينج توماسفون صمويل األملاني الطبيب ناَقش قصرية، بفرتة ذلك بعد
استخدام يؤدي «هل فيه: وكتب ،١٧٩١ عام نُِرش الترشيح علم يف شهري كتاب يف نفَسها
نراه الذي النحو عىل تدريجيٍّا، للدماغ املادي الرتكيب تغيري إىل وتطويرها الذهنية القدرات
الخارجية الجلد طبقة ويف أقوى، فتصبح كثريًا تُستخدم التي العضالت يف املثال سبيل عىل
نستطيع ال أنَّنا غري ببعيد، االحتمال ذلك ليس الشاق؟ العمل بزيادة سمًكا تزداد التي

بسهولة.» باملرشط ذلك إثبات
ِفراسة علم مؤسيس أحد وهو سبورزهايم، يوهان أشار العرشين، القرن بداية ويف
خالل من بها املرتبطة الدماغ وبنية العقلية القدرات ر تطوُّ تحفيز إمكانيِة إىل الدماغ،
داروين؛ ُمعاريضتشارلز من وهو — أيًضا المارك بابتيست جان وكان والتعليم. التمرين
مناطَق هناك أنَّ يعتقد — املكتسبة الصفات وراثة خالل من يحدث التطور أنَّ يرى كان إذ

بها.1 املرتبطة للقدرات املالئم االستخدام خالل من تتطور الدماغ يف متخصصًة
النبات وعاِلم شوان ثيودور الفسيولوجيا عاِلم ر طوَّ عرش، التاسع القرن ثالثينيات يف
األساسية البناء وحدات هي الخاليا أنَّ عىل ت نصَّ التي الخلية نظريَة شاليدن، ماتياس
بما قويًة الوقت ذلك يف املتوفرة املجاهر تكن لم ذلك، من بالرغم الحية. الكائنات لجميع
من يكن فلم الدقة. من أكربَ بقدٍر تتسم التي العصبي النسيج تفاصيل إليضاح يكفي
وشهد ال، أم أيًضا العصبي الجهاز عىل تنطبق الخلية نظرية كانت إن ما بعُد الواضح
الباحثون وانقسم الشوكي. والحبل للدماغ الدقيق الرتكيب بشأن جداًال عرش التاسع القرن
الجهاز أنَّ يعتقدون كانوا الذين العصبية الخاليا مؤيدي معسكر معسكرين: إىل حينها
كانوا الذين الشبكيني ومعسكر خاليا، من األخرى الحية الكائنات كجميع يتكوَّن العصبي

النسيج. من ممتدة رقاقة من يتألَّف أنَّه يعتقدون
كبرية بدرجٍة ذلك يف الفضل ويعود العرشين، القرن تسعينيات يف أخريًا الخالف ُحِسم
الذي التطور فباستخدام كاخال. إي رامون سانتياجو اإلسباني العصبي الترشيح عاِلم إىل
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أنواع من عصبية أنسجًة كاخال فحص الصبغ، يف الحديثة والطرق املجاهر يف أُحِرز
كان إذ جميلة؛ برسوماٍت مالحظاته وثَّق ثم بينها، وقارن البرشي، النوع ومنها مختلفة،
تُقنع كافية أدلًة جمع آخرين، أعمال إىل إضافًة الخاص، عمله عىل وبناءً متمكِّنًا. فنَّانًا
بعضها يتصل بالَعَصبونات تُسمى خاليا من يتكون العصبي النسيج بأنَّ العلمي املجتمع
يَُعد وهو ذاته، حد يف مستقالٍّ مجاًال بصفته الحديث األعصاب علم س أسَّ وبذلك، ببعض.

العلم.2 هذا مؤسَس اليوم
فكتب .١٨٧٤ عام املنشور اإلنسان» «أصل كتابه يف العصبية باملرونة داروين تنبَّأ لقد
أدمغة من ملحوظة بدرجٍة الحجم يف أقلُّ املستأنسة األرانب أدمغة أنَّ أوضحت «لقد فيه:
أجيال مدار عىل ضيق مكاٍن يف تقييدها إىل ذلك يف السبب يُعزى أن ويمكن الربية، األرانب

قليًال.» إال اإلرادية وحركاتها وحواسها وغرائزها العقلية قدراتها تستخدم فلم عديدة؛
بعنوان كتاب يف ١٨٩٠ عام األوىل للمرة «املرونة» مصطلح ظهر ذلك، من بالرغم
املرونَة جيمس يعرِّف الكتاب هذا يف جيمس. ويليام تأليف من النفس» علم «مبادئ
لئال يكفي بما قوية لكنها ما، ملؤثٍر تخضع ألن يكفي بما ضعيفة بنية «امتالك أنها عىل
املشابك وصالت تعزيز منطلق من العادات تشكيل يرشح وهو الفور»، عىل بالكامل تخضع
للعوامل املواد مطاوعة هو العادات يف السبب كان «إذا جديدة: وصالت وتكوين العصبية،
مطاوعًة الدماغ مادُة تصبح التي الخارجية املؤثرات الفور عىل نرى أن فيمكننا الخارجية،
عىل املصغرة التيارات تلك أنَّ ويبدو … أصًال موجودة املؤثرات هذه مثل كانت إن هذا لها،
القرشة يف تأثريًا األكثر هي الحسية] العصبية [الجذور عرب ق تتدفَّ والتي نهائي، ال نحٍو
ترتك خروجها، وعند للخروج. طريًقا تجد أن بد ال التيارات، تدخل أن ففور الدماغية.
تعميق هو باختصار فعله «تستطيع» الذي الوحيد واليشء تتخذها. التي املسارات يف آثارها

جديدة.» مسارات عمل أو القديمة، املسارات
الخاليا بني املوجودة الوصالت يف تحُدث املرونة أنَّ كاخال اقرتح ،١٨٩٤ عام يف
يف قال وقد جديدة. عصبية ألياف تفرُّعات نمو إىل يؤدي العقيل التمرين وأنَّ العصبية،
خلويٍة لغصوٍن الحر ر التشجُّ نظرية «ليست بلندن: امللكية الجمعية يف ألقاها محارضة
شبكًة إنَّ أيًضا. للغاية مشجعة بل فحسب، يبدو ما عىل ا جدٍّ حًة مرجَّ النمو عىل قادرة
لوجود إمكانية أي دون التلغرافية األسالك من نظاًما يشبه ما أي مسبًقا، سة مؤسَّ ممتدة
بأنَّ انطباعنا يعارض مما للتعديل؛ قابل وغري صلب يشءٌ هي خطوط، أو جديدة محطات
القرشة إنَّ القول يمكننا … النمو فرتة خالل سيَّما ال … ما حدٍّ إىل طيِّع التفكري عضو
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العصبية املرونة

الهرمية، الخاليا تمثل التي األشجار من يُحىص ال بعدٍد مزروعة بحديقٍة أشبه املخية
أعماٍق عىل جذورها وغرس فروعها مضاعفة يمكنها الزراعة يف الذكي األسلوب وبسبب

وجودتها.» تنوعها يف كبريًا اختالًفا تختلف وزهوًرا ثماًرا فتُنتج أبعد،
تشارلز الربيطاني، العصبية الفسيولوجيا عاِلم أطلق سنوات، بثالث ذلك بعد
من مشتق اسم وهو ،synapses العصبية» «املشابك اسم الوصالت هذه عىل رشينجتون
املشابك أنَّ وذكر «يشبك»، بمعنى haptein والكلمة «مًعا» بمعنى syn اليونانية الكلمة
إىل بوضوح رشينجتون أشار التعلم. فيها يحُدث التي املواقع األرجح عىل هي العصبية
نفسها، مضاعفة يف فرصة أي تمتلك ال العصبية الخلية كانت «ملا العصبية: املشابك تقوية
لألحداث استجابًة الخاليا، من رفاقها مع صالتها تقوية إىل املكبوتة طاقتها ه توجِّ فإنها

تحفزها.» التي
األنسجة من جديدة تفرعات نمو يحفز قد التعلم بأنَّ القائل املفهوم البعض عاَرض
أي حجم يف االختالف من كثريًا أقل الدماغ حجم يف االختالف أنَّ إىل مشريين العصبية،
فنَّد الفرد. حياة من العظمى الغالبية مدار عىل ثابتًا يظل الدماغ حجم وأنَّ آخر، عضو
ترتبط ال أخرى مناطق يف أو الخاليا أجسام يف «التضاؤل باقرتاح االعرتاض هذا كاخال

مبارش». نحٍو عىل بالذكاء وظائفها
كتابه يف ورد فقد سنوات. عرش بعد رأيه غريَّ قد كاخال أنَّ يبدو ذلك، من بالرغم
ينابيع تجفُّ النمو، انتهاء «فور :١٩١٣ عام املنشور وتجديده» العصبي الجهاز «تداعي
العصبية املسارات تكون البالغة، املراكز يف رجعة. دون الشجريية والزوائد املحاور نمو
يولد أن يمكن يشء من وما يموت، أن يشء لكل يمكن للتغيري. قابلة وغري ومنتهية ثابتًة
واتفق األعصاب، علم يف األساسية العقائد إحدى الرأي هذا أصبح ما رسعان جديد.» من

التدريب.3 أو الخربة أو بالتعلم ماديٍّا يتأثر ال الدماغ أنَّ عىل الباحثون

الحديث األعصاب علم يف ثورة

عاِلما ل توصَّ القرن، ستينيات ويف العرشين. القرن منتصف حتى العقيدة هذه استمرَّت
كيفية بشأن البارزة االكتشافات من مجموعة إىل فيسل وتورستن هوبل ديفيد الفسيولوجيا
أنَّ عىل أدلًة ريتا إي باخ بول األعصاب عاِلم وقدَّم النامي، الدماغ يف الحسية الخربات تأثري
أتاح «تعويضحيس» جهاز باستخدام وذلك يشء، كل من بالرغم ثابتًا ليس البالغ الدماغ
الباحثني من عدد ذكر ذلك، إىل إضافًة اللمس. حاسة خالل من «الرؤية» البرص ملكفويف
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لكنهم مختلفة، أنواع من بالغة حيوانات أدمغة يف جديدة خاليا والدة شهدوا أنهم اآلخرين
السخرية. أو للتجاهل عامة بصفة تعرَّضوا

الطويلة التقوية اكتشاف عن لومو، وتريي بليس تيم أعلن ،١٩٧٣ عام يف ذلك بعد
العصبية املشابك تعزيز يمكن فسيولوجية آلية وهي ،(LTP ب اختصاًرا تُعرف (التي األمد
يَُعد واليوم آخر. بارًزا اكتشاًفا ذلك كان وقد الزمن. من طويلة فرتات مدار عىل خاللها من
الطويلة التقوية فإنَّ ولهذا والذاكرة؛ للتعلم الخلوي األساس هو العصبية املشابك تعديل
جيًدا. منها نفهمه ما وأكثر للدراسة، العصبية املرونة أنماط من خضع ما أكثر هي األمد
الجزيئية اآلليات بشأن املعرفة من هائًال قدًرا الباحثون جمع األويل، االكتشاف هذا منذ
من بالرغم العمليات. من بها يرتبط وما أساسها، عىل األمد الطويلة التقوية تقوم التي
تحسنُي يمكن التي الطرق عن بالقليل إال يخربنا ال العمل هذا أنَّ املفارقات فمن ذلك،

خاللها. من والذاكرة التعلم
املرونة عىل املبارشة األدلة من املزيد ظهر العرشين، القرن تسعينيات نهاية يف
الدليل هذا كان البالغ. الدماغ يف العصبية الجذعية الخاليا اكتشاف مع وذلك العصبية،
العصبية املرونة تأييد إىل أخرى مرًة اآلراء إجماع ل وتحوَّ العلمي، املجتمع أقنع ما أكثَر هو
الدماغ. عن نعرفه أننا نظن كنا ما جميَع غريَّ جديًدا ثوريٍّا اكتشاًفا بصفتها بها أُشيد التي
الدماغ ر تصوُّ األعصاب لعلماء يمكن تقدًما، األكثر التكنولوجية التقنيات ر توفُّ مع واآلن
الطرق هذه كشفت وقد هائلة. بدقة العصبي النشاط يف والتدخل مسبوق، غري بتفصيٍل
التي اآلليات بعض حت ووضَّ العصبية للمرونة األخرى األنماط من العديد عن الجديدة

عليها. تقوم

الجهاز منظومة مستويات من مستًوى كل عىل األشكال من الكثري يف العصبية املرونة تتجىل
عىل األنظمة يف املتمثل األعىل املستوى وحتى الجزيئي النشاط مستويات أدنى من بدءًا العصبي،

والسلوك. بأكمله الدماغ نطاق

منظومة مستويات من مستًوى كل عىل األشكال من الكثري يف العصبية املرونة تتجىل
الخاليا وتركيب الجزيئي النشاط ن تتضمَّ التي املستويات أدنى من بدءًا العصبي، الجهاز
الخاليا من املنفصلة املجموعات يف املتمثلة املتوسطة املستويات وحتى ووظيفتها، املفردة
يف املتمثِّل األعىل املستوى وحتى االنتشار، الواسعة العصبية الخاليا وشبكات العصبية
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مدار عىل باستمرار األشكال هذه بعض يحُدث والسلوك. بأكمله الدماغ نطاق عىل األنظمة
عىل كلٌّ املختلفة األنواع تحفيز ويمكن محدَّدة، فرتاٍت يف إال بعضها يحدث ال بينما الحياة،

مًعا. تحفيزها أو حدة
الوظيفية املرونة أولهما العصبية. املرونة من أساسيان نوعان يوجد عامة، وبصفة
تكرار مثل العصبية، الخلية وظيفة من ما فسيولوجيٍّ جانٍب يف تغريات ن تتضمَّ التي
صالت تقوية إىل يهدف وكالهما كيميائية، إشارة إصدار احتمالية أو العصبية النبضات
تجمعات بني فيما التزامن درجة يف تغريات أو إضعافها، إىل يهدف أو العصبية املشابك
مستوى عىل الحجم يف تغريات ن تتضمَّ التي البنيوية املرونة يف الثاني النوع ويتمثَّل الخاليا.
من جديدة تفرعات عن إما تنتج جديدة، عصبية مسارات وتشكيل املنفصلة الدماغ مناطق

وإضافتها. جديدة خاليا نمو عن أو واألنسجة، العصبية املشابك
املشابك لتعديل فيمكن واسع. زمني نطاٍق عىل املرونة من املختلفة األنماط هذه تحدث
العصبية املشابك تفرعات وتتشكَّل ثانية، امليلِّ من زمني نطاٍق عىل يحُدث أن العصبية
تُقتَل أو جديدة خاليا توَلد أن ويمكن ساعات، عدة غضون يف ر تُدمَّ أو الشجريية والزوائد
زمنية فرتاٍت مدار عىل العصبية املرونة من األخرى األنواع بعض وتحُدث أيام. مدار عىل
تستمر التي الزائدة املرونة من ممتدة فرتًة ن يتضمَّ املثال سبيل عىل الدماغ فنضوج أطول؛
أو السمع أو البرص حاسَة املرء فقدان ويؤدي البلوغ، بداية حتى املتأخرة الطفولة من
وسنني وشهور أسابيع مداِر عىل تحُدث تدريجية تغيريات إىل الدماغ يف لتلٍف التعرُّض

تالية.
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الثاني الفصل

التعويضاحليس

فحصالدماغ يف الباحثون بدأ إذ االزدهار؛ يف األعصاب علم بدأ عرش، التاسع القرن بداية يف
والوظائف بالسلوك عمله وطريقة بنيته ارتباط كيفية بشأن جديدة نظريات وصياغة

العقلية.
وهي املجال، عىل تغلب التي هي الدماغ ِفراسة كانت القرن من األول النصف خالل
قياسات من لألشخاص العقلية الصفات تحديد يحاول كان الزائف العلم فروع من فرع
تُسمى أخرى لنظريٍة الطريق ًدا ممهِّ املطاف، نهاية يف النهج هذا سمعة ساءت الجمجمة.
متمايزة ترشيحية مناطَق من يتألف الدماغ بأنَّ وتقول الدماغية، الوظائف بتموضع

محددة. وظيفة بأداء منها كلٌّ يختص
يف الحركة ومناطق اإلحساس مناطق تحديد إىل الالحقة واألبحاث الدراسات أدَّت
إنَّ بل الرتتيب، عىل والحركة الشعور عن مسئولة فقط ليست أنها أوضح مما الدماغ؛
العصبية العلوم ُولَدت حني وبهذا، الدماغ. من نفسه الجزء يف يوجد ما دائًما منهما كالٍّ
من تتألف املخية القرشة بأنَّ القائلة الفكرة كانت العرشين، القرن مطلع قرابَة الحديثة

بالفعل. خت ترسَّ قد ذلك آخِر إىل والرؤية واللمس للغة صة مخصَّ متمايزة مناطَق
القرشة أنَّ لتؤيد الظهور يف األدلة بعض بدأت الوقت، مرور ومع ذلك، من بالرغم
ليس نمطية، لوحداٍت وفًقا الدماغ بتنظيم يُسمى ما وأنَّ األمر، واقع يف للغاية مرنٌة املخية
م والصُّ البرص مكفويف عىل أُجريَت دراساٍت من األدلة هذه معظم تأتي حال. أي عىل ثابتًا
الدراسات هذه تُثبت الحسية. املدخالت من محدَّد نوع من تماًما أدمغتهم ُحِرَمت الذين
عليها أنها نعتقد كنا التي بالدرجة متخصصًة ليست القرشية املناطق هذه أنَّ بوضوح
معالجة عىل قادرًة املثال سبيل عىل القرشة يف والسمعية البرصية املناطق فليست قبل؛ من
العمليات يف املشاركة أيًضا يمكنها بل فحسب، أخرى حسيٍة أعضاءٍ من الواردة املعلومات

كاللغة. الحسية غري
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الدماغية الوظائف تموضع إىل الدماغ ِفراسة من

أنه ذكر الذي جال، جوزيف فرانز العظيم الترشيح عاِلم يد عىل الدماغ ِفراسة علم س تأسَّ
الحظ املدرسة، يف تلميذًا جال كان فحني التاسعة. عمر يف وهو األوىل للمرة أفكاره صاغ
بعينني أيًضا ويتمتع للكلمات، استثنائية بذاكرٍة يتمتَّع كان الفصل يف زمالئه أحد أنَّ
ذلك عن جال كتب آخرين. يف مًعا تظهران الصفتني هاتني أنَّ يعتقد وكان جاحظتني،
هذا أنَّ فكرُة عيلَّ استحوذت فقد سابقة، معرفة أي امتالكي عدم من «بالرغم قائًال:
الذاكرة كانت إذا ذلك: بعد نفيس يف وتساءلت ممتازة. ذاكرة عىل يدل للعينني الشكل
هو ذلك وكان أخرى؟ سماٍت عىل ذلك ينطبق ال فلَم جسدية، صفة خالل من تتضح

أبحاثي.» لجميع األول الحافز

مرنٌة املخية القرشة أنَّ لتؤيد الظهور يف األدلة بعض بدأت الوقت مرور فمع ذلك، من «بالرغم
حال.» أي عىل ثابتًا ليس نمطية لوحدات وفًقا الدماغ بتنظيم يُسمى ما وأنَّ األمر، واقع يف للغاية

من تخرُّجه بعد ،١٧٩٦ عام يف الدماغ ِفراسة عن محارضات إلقاء يف جال بدأ
املنطقة أنَّ يعتقد كان .١٨٠٨ عام األوىل للمرة نظريته ونرش واحدة، بسنة الطب مدرسة
الكلمات، وتذكُّر وتمييزها، للكلمات االنتباه «مَلكة عن املسئولة هي العينني فوق املوجودة
األقارب أسماء تذكُّر يستطيعا لم رجلني حالتَي وثَّق ذلك، بعد اللفظية.» الذاكرة أو
وهو املبكرة ملالحظاته تأكيًدا ذلك واعترب العني، فوق بالسيف لجروح نتيجًة واألصدقاء

املدرسة. يف
بارزًة املنطقة هذه كانت إذ األذن؛ فوق توجد التخريبية» «امليول أنَّ يعتقد وكان
فيما أصبح أيًضا صيدالني ويف الحيوانات»، بتعذيب «مولًعا كان باملدرسة آخَر طفٍل يف
إىل أبعَد يوجد االمتالك» «حب بصفة الخاص املوضع أنَّ وذكر اإلعدام. لحكم ذًا منفِّ بعُد
قابلهم، الذين الني النشَّ يف متناسب غري نحٍو عىل كبريًة املنطقة هذه بدت إذ قليًال؛ الخلف
واملفكرين والُكتاب الشعراء تماثيل يف بارزة أنها يعتقد كان منطقٍة إىل «املثالية» ونسب

الكتابة. خالل رءوسهم يف يفركونها التي املنطقة تلك وهي العظام،
مفكرين جماجُم ومنها املهنية، حياته مدار عىل تقريبًا جمجمة أربعمائة جال جمع
أخذها التي القياسات عىل األساس يف نظريته واستندت سيكوباتيني، وجماجُم مشهورين
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وحاَجج الذهنية، القدرات من وعرشين سبعة مواضَع حدَّد أنه جال زعم إجماًال، منها.
يف أيًضا توجد أن يمكن واللون، باملكان واإلحساس الشجاعة مثل منها، عرش تسعة بأنَّ
البرش. بها يتميز السخرية، وحس والشغف الحكمة مثل اآلخر، البعض بينما الحيوانات،
استمر فقد الدوام، عىل لالنتقادات تعرَّضوا الدماغ ِفراسة علماء أنَّ من وبالرغم
التي الوسائل فقدت املطاف، نهاية ويف عرش. التاسع القرن منتصف حتى تأثريهم
ما أدلتهم من «انتَقوا» قد وزمالءه جال لكنَّ علمية، غري ألنها مصداقيتها استخدموها
القرن سبعينيات فبحلول ولهذا معها؛ تتعارض أدلة أي وتجاهلوا نظريتهم مع يتفق
كبرية بدرجة ذلك ويعود واسع، نطاق عىل مقبولًة التموضع نظرية صارت عرش، التاسع

الدماغ. يف بتلف املرىض عىل الرسيرية الفحوصات إىل
السكتة مرىض من عدًدا بروكا بول بيري يُسمى فرنيس طبيب وصف ،١٨٦١ عام يف
عىل القدرة فقدوا قد وجميعهم بها، يعمل كان التي املستشفى دخلوا الذين الدماغية
يف تالفًة جميًعا كانت أنها إىل وأشار أدمغتهم، بروكا فحص وفاتهم، وعند الحديث.
األمراض عالم وصف سنوات، بعرش ذلك وبعد األيرس. األمامي الفص من نفسها املنطقة
عىل القدرة فقدوا الذين الدماغية، السكتة مرىض من أخرى مجموعًة فرينيك كارل األملاني

األيرس. الصدغي الفص من منطقًة أصاب تلٍف بسبب املنطوقة اللغة فهم
أنَّ بالذكر الجدير ومن الدماغية. الوظائف تموضع عىل األدلة من مزيًدا آخرون وجد
من األجزاء بعض باختيار قاما هيتسيج وإدوارد فريتس جوستاف الفسيولوجيا عاِلَمي
موضع تحديد من بهذا وتمكَّنا وتدمريها؛ بالكهرباء للتحفيز وتعريضها الحيوانات أدمغة
النسيج من الرشيط هذا أنَّ وأكَّدا املركزي، أمام التلفيف يف األساسية الحركية القرشة
غري الجسم. من له املقابل الجانب حركات يف يتحكَّم الدماغ نصَفي من كلٍّ يف الدماغي
بدرجٍة يعود النطاق، واسَع قبوًال حازت الدماغية القرشة تموضع نظريَة أنَّ يف السبب أنَّ

بروكا.1 به قام الذي العمل إىل كبرية

الدماغ خرائط واضعو

بأنَّ القائلة الفكرة كانت العرشين، القرن مطلع قرابة الحديث األعصاب علم مولد بحلول
قد محدَّدة بوظيفة منها كلٌّ تختص متمايزة ترشيحية مناطَق من تتكوَّن املخية القرشة
خ فرتسَّ العرشين، القرن بداية يف األدلة من املزيد ظهر فقد ذلك، ومع بالفعل. خت ترسَّ

أكرب. بدرجة املفهوم
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برودمان، كوربينيان يُدعى أملاني عصبي ترشيح عاِلم بدأ تقريبًا، الوقت هذا ويف
املختلفة األجزاء تمييز يستطيع أنه والحظ البرشي، للدماغ املجهري الرتكيب فحص يف
القرشة برودمان م قسَّ األساس، هذا عىل وبناءً منها. كلٍّ يف الخاليا تنظيم لطريقة وفًقا
برودمان تصنيف يزال وال بعدد. منها كالٍّ وميَّز منطقة، وخمسني اثنتني إىل املخية
تشكِّل و٣ و٢ ١ باألعداد ميَّزها التي فاملناطق اليوم؛ حتى يُستخدم العصبي الترشيحي
الحسية املعلومات وتستقبل املركزي، خلف التلفيف يف تقع التي الجسدية الحسية القرشة
األساسية، الحركية القرشة هي برودمان تصنيف يف ٤ املنطقة بينما الجلد، سطح من

األساسية. البرصية القرشة هي ١٧ واملنطقة
طريقًة بنفيلد وايلدر الكندي األعصاب جرَّاح ابتكر العرشين، القرن عرشينيات يف
مكان تحديد أجل من وعيهم، كامل يف وهم الرصع مرىض ألدمغة الكهربي للتحفيز
بفعالية الرصع عالج يمكن الرصع. نوبات يف لهم يتسبب الذي الشاذ الدماغي النسيج
تستجيب ال التي املرىض من األقلية إىل بالنسبة لكن للتشنج، املضادة باألدوية العادة يف
حدة وتخفيف الشاذ النسيج إلزالة أخري كمالٍذ الجراحية العمليات إجراء يمكن للعقاقري،

املنِهكة. الرصع نوبات
خطر عىل العصبية الجراحة تنطوي ما ودائًما التعقيد، غاية يف عضو الدماغ إنَّ
مثل ولتفادي والحركة. كاللغة مهمة وظائف يف تشارك ملناطَق جانبية أرضار يف التسبُّب
للقرشة الكهربي التحفيز أثناء يف الوعي حالة يف مرضاه إبقاء بنفيلد د تعمَّ األرضار، هذه
املركزي خلف التلفيف ز يحفِّ كان وحني به. يشعرون بما إخباره من يتمكنوا كي املخية؛
أجسادهم، أجزاء أحد اللمسعىل بإحساس شعورهم املرىضيصفون كان املثال، سبيل عىل
الجسم، من املقابل الجزء عضالت اختالج إىل يؤدي املركزي أمام التلفيف تحفيز وكان
وبهذه الحديث. عىل القدرة إعاقة إىل األيرس األمامي الفص من أجزاء تحفيز كان بينما

املحيط. بالنسيج اإلرضار دون وإزالته الشاذ النسيج حدود رسم من تمكَّن الطريقة،
حدَّد ذلك أثناء ويف مريض، أربعمائة من يقرب ملا جراحية عملياٍت بنفيلد أجرى
الجسدية الحسية واملنطقة املركزي أمام التلفيف يف األساسية الحركية املنطقة موضع
الدماغي النسيج رشيَطي ِكال أنَّ بنفيلد وجد املركزي. خلف التلفيف يف األساسية
من متجاورة مناطَق يف تُمثَّل املتجاورة الجسدية األعضاء إنَّ أي طوبوغرافيٍّا؛ منظَّم
الدماغ يف تُمثَّل ال الجسد وأجزاء الطفيفة)، االستثناءات من القليل (مع الدماغي النسيج
الجسدية الحسية والقرشة األساسية الحركية القرشة من العظمى فالغالبية بالتساوي؛

الجسم. يف وحساسية بروًزا األكثر األعضاء وهي واليدين، للوجه ص مخصَّ
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«األنيسيان» بعنوان تخطيطية رسوٍم يف املهمة االكتشافات هذه بنفيلد ص لخَّ
القرشتنَي تنظيم الرسومات هذه أوضحت سكرتريه. رسمها قد الصغري») («الرجل
أجزاء من لكلٍّ نسيجهما من املخصصة والنسبة الجسدية، والحسية األساسية الحركية

األبعاد.2 ثالثية معروفًة نماذَج لتصبح الحًقا الرسومات هذه ُعدلت ثم الجسم،

التعويضالحيس

الدراسات من ثابتًا، ليس الدماغية للوظائف التموضع هذا أنَّ عىل املبكرة األدلة جاءت
يمكِّن جهاًزا بنى الذي ريتا إي باخ بول العرشين القرن ستينيات أواخر يف أجراها التي
معدَّل كريس من يتكوَّن الجهاز كان اللمس. حاسة طريق عن «الرؤية» البرصمن مكفويف
الدبابيس هذه وكانت هزاز، دبوس أربعمائة وبه األسنان، لعالج صة املخصَّ الكرايس من
وتتصل وعرًضا، طوًال دبوًسا عرشين من مصفوفة يف ومرتَّبة الظهر مسند يف موضوعًة
كبري القوائم ثالثي حامل عىل الكريس خلف تقف الفيديو مقاطع لتصوير كبرية بكامريا

الحجم.
عاِلم بينهم من وكان الجهاز، الختبار البرص مكفويف من مجموعًة ريتا إي بول عنيَّ
يجلسون للتجربة الخاضعون كان الجهاز، والستخدام الرابعة. سن يف برصه فقَد نفٍس
وبينما مقبض. باستخدام آخر إىل جانب من ببطء الكامريا تحريك مع فحسب الكريس يف
عىل االهتزازات من نمٍط إىل ل تُحوَّ الكامريا عىل املوجودة الصورة كانت ذلك، يفعلون

الظهر. مسند يف املثبتة الدبابيس مصفوفة
لتأويل اللمس أحاسيس استخداَم للتجربة الخاضعون تعلَّم املكثَّف، التدريب ومع
الخطوط بني التمييز عىل بالقدرة التدريب من ساعة بعد تبدأ بدقة، البرصية املشاهد
عرش عىل يزيد ما وبعد األشكال. بني التمييز عىل القدرة ثم واملنحنية، واألفقية الرأسية
املشهورة، املنزلية األغراض تمييز عىل قادرين جميًعا أصبحوا تقريبًا، التدريب من ساعات

وجوههم.3 مالمح من آخرين أشخاٍص عىل التعرُّف وحتى واملنظور الظالل وتمييز
التي األنماط»، «تقاطع آليات هو القدرة هذه يف السبب بأنَّ ريتا إي باخ حاَجج
حاسة إىل الرؤية، مثل املعتاد يف واحدة حاسة عنها تعربِّ التي املعلومات تحويل إىل تؤدي
وثَّق الوقت، ذلك ومنذ الصوت. أو اللمس مثل الحاسة، هذه خالل من عنها ويُعربَّ أخرى،
العصبي التصوير تقنيات باستخدام األنماط تقاطع مرونة عىل عديدة أمثلًة الباحثون
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عرب املغناطييس والتحفيز (fMRI) الوظيفي املغناطييس بالرنني التصوير مثل الحديثة،
.(TMS) الجمجمة

يقرأ حني تنشط األساسية البرصية القرشة أنَّ الدماغ تصوير دراسات ح توضِّ
للتعرف اللمس وتمييز الحركة يف دقيًقا تحكًما تستلزم التي برايل بطريقة املكفوفون
التلوية البرصية املناطق نشاط بزيادة التنشيط هذا يرتبط املرتفعة. النقاط أنماط عىل
الجسدية، الحسية املنطقة يف النشاط بقلة يرتبط كما األشكال، عىل بالتعرف املتعلقة
ُولِدوا الذين األشخاص مع نفُسه النمط هذا يحدث ال املبرصين. لدى يحدث بما مقارنًة
فقدوا من مع أيًضا يحدث بل فحسب، مبكرة سنٍّ يف البرص حاسة فقدوا وَمن مكفوفني

الحياة. من متأخرة مراحَل يف برصهم
سبيل عىل الجمجمة عرب التحفيز باستخدام البرصية القرشة نشاط يف التدخل يؤدي
من الضبط عامل ممثيل عن دونًا املكفوفني لدى باللمس اإلحساس إعاقة إىل املثال،
معلومات بمعالجِة بالفعل يرتبط البرصية القرشة يف النشاط أنَّ يؤكد مما األصحاء؛

فحسب. عرضيٍّا نشاًطا ليس وهو اللمس،
طريق عن بالصدى املوقع تحديد خالل من التنقل يتعلموا أن للمكفوفني يمكن
العائد الصدى يف الواردة املعلومات واستخدام بأقدامهم، أو بألسنتهم نقر أصوات إصدار
يصبحون َمن لكنَّ التدريب، من هائًال قدًرا ذلك يستلزم ملحيطهم. املادية الجوانب إلدراك
التعقيد غاية يف بترصفات للقيام بالصدى املوقع تحديد استخداَم يستطيعون فيه بارعني
ركوب أو الفيديو ألعاب لعب مثل الرؤية، دون بها القيام تخيُّل معظمنا يستطيع ال
الصوت معلومات تُعاَلج الصدى، خالل من املوقع بتحديد املكفوفون يقوم وحني دراجة.

السمعية.5،4 األجزاء ال أدمغتهم، من البرصية األجزاء يف
الفص عرب بالتوازي ان يمتدَّ متمايزين مساَرين إىل الرؤية جهاز م يُقسَّ ما غالبًا
(مسار املكانية املعلومات يعالج علوي مسار أحدهما الدماغ: من الخلفي الجزء يف القذايل
يبدو «املاهية»). (مسار األشياء عىل التعرُّف عملية يف يشارك تحتي ومسار «املكان»)،
املوقع تحديد املكفوفون يتعلم فحني البرص؛ مكفويف لدى موجودة تظل املنظومة هذه أنَّ
األشياء، مواقَع يحدِّدون عندما البرصية القرشة من العلوي الجزء ينشط الصوت، بصدى

األشياء.6 يميزون عندما السفيل الجزء وينشط
الوضع يف تستقبلها التي املعلومات عىل البرصية القرشة تحصل ال حني لهذا، ونتيجًة
لالنتباه لفتًا واألكثر الحسية. املعلومات من آخَر نوًعا وتعالج األدوار تبدِّل فإنها الطبيعي،
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األمامي، الفص اليمني: إىل اليسار من الساعة، عقارب اتجاه يف الدماغ. فصوص :1-2 شكل
الصدغي. الفص القذايل، الفص الجداري، الفص

اللغة. مثل حسية، غري أخرى وظائف إجراء من تمكنها بطريقٍة التكيف تستطيع أنها
حني تنشط الدماغ من املنطقة هذه أنَّ الدماغ تصوير تجارب من نفُسه النوع هذا يوضح
مهامَّ ويُجرون املنطوقة، اللغة إىل ويستمعون األفعال، فئة من بكلماٍت املكفوفون ينطق

املستوى. العالية اللفظية املعاَلجة ومهامَّ اللفظية بالذاكرة متعلقًة
القرشة نشاط مستوى ويرتبط املهام، هذه يف املبرصين عىل يتفوَّقون املكفوفني إنَّ
الدراسات هذه ح توضِّ اللفظية. الذاكرة اختبارات يف بأدائهم وثيًقا ارتباًطا لديهم البرصية
البرصية، القرشة من األمامي الطَرف ط تنشِّ ما غالبًا برايل بطريقة القراءة أنَّ أيًضا
أكثر تصبح اليرسى البرصية القرشة أنَّ البعض ويجد الخلفية، املنطقَة اللغُة ط تنشِّ بينما
اللغة مراكز أنَّ هذا يف السبب يكون وربما باللغة، املتعلقة املهام خالل اليمنى من نشاًطا
يُخل البرصية القرشة نشاط إعاقة أنَّ ومثلما الدماغ. من األيرس النصف يف عادًة توجد
أداءهم يعيق فإنه برايل، طريقة وفهم اللمس أحاسيس معالجة عىل املكفوفني بقدرة

اللفظية.7 الذاكرة مهام يف أيًضا
ففي العصبية. املرونة عن ناجمة مهمة تغرياٌت أيًضا م الصُّ أدمغة يف يتضح
خالل من األذنني إىل تصل التي الصوت معلومات تُعاَلج السمع، عىل القادرين األشخاص
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تنشط املناطق هذه فإنَّ ذلك، من الرغم عىل الصدغي. الفص يف املوجودة الصوتية القرشة
برؤيٍة يتمتعون م الصُّ أنَّ أيًضا يبدو البرصية. زات للمحفِّ استجابًة ا صمٍّ يولدون َمن لدى
تخرج حيث البرصي، للقرص اإلجمالية املساحة بزيادة هذا ويرتبط أفضل. محيطية
بحواف املحيطة املادة وإىل الدماغ، إىل طريقها يف العني من البرصي العصب أنسجة

أقوى. يُعترب الرؤية جهاز يف «املكان» مسار أنَّ إىل أيًضا يشري وهذا الدماغ؛
فباستخدام والسمع. الرؤية جهازي عىل م الصُّ لدى العصبية املرونة تقترص ال
بتغرياٍت يرتبط مم الصَّ أنَّ الباحثون وجد الدماغ، اتصاالت لرؤية املوتر االنتشار تصوير
يف الحسية املناطق بني تربط التي سيما ال املدى، البعيدة العصبية املسارات يف مهمة

بامِلهاد. تُسمى التي القرشية تحت البنية وتلك املخية، القرشة
من مراحَل عىل املعلومات نقل يف سيما ال املهمة، الوظائف من العديَد امِلهاد يؤدي
املناطق بني املعلومات ق تدفُّ ينظم ثَم ومن القرشة؛ يف املالئمة املناطق إىل الحس أعضاء
أنَّ نجد السمع، عىل القادرين واألشخاص م الصُّ بني املقارنة وعند القرشة. يف املختلفة
كل يف والقرشة امِلهاد بني املوجودة للوصالت املجهري الرتكيب يف تغرياٍت يشهدون م الصُّ
نطاق عىل باملرونة تتعلق تغريات ز يحفِّ مم الصَّ أنَّ هذا من يبدو الدماغ. فصوص فصمن
الدماغ.8 عرب املعلومات بها ق تتدفَّ التي للكيفية عميق تغيرٍي إىل يؤدي مما بأكمله؛ الدماغ
املزِعجة األداة عن كثريًا الحيس التعويض أجهزة ت تغريَّ التكنولوجيا، م تقدُّ مع
كأدوات األجهزة هذه استخدام من وبدًال ريتا. إي باخ مها صمَّ التي الشكل الغريبة
اصطناعية كأعضاء اآلن يستخدمها البحث مجموعات من العديد صار فحسب، تجريبية
منحت ٢٠١٥ عام يونيو ويف الحسية، خسارتهم تعويض عىل م والصُّ املكفوفني تساعد
هو الجهاز هذا األجهزة. هذه أحد استخدام عىل موافقتها األمريكية والدواء الغذاء إدارة
باخ جهاز من رة مصغَّ نسخًة يَُعد وهو ،(The BrainPort V100) يف١٠٠» برينبورت «ذا
األقطاب من ومصفوفة شمسية، نظارة عىل مثبتة فيديو كامريا من يتألف إذ ريتا؛ إي
توضع البالستيك من مسطحة صغرية قطعة عىل مثبتة ٢٠ يف ٢٠ أبعادها الكهربية
إىل وينقلها الكامريا من الواردة البرصية الصور الكمبيوتر برامج أحد يرتجم الفم. يف
اللسان. عىل معنيَّ بنمط بالوخز الشعور هيئة عىل الشخص فيستقبلها الكهربية، األقطاب
األشياء عىل للتعرف الجهاز استخداَم تقريبًا املكفوفني من ٪٧٠ يتعلم االختبارات ويف

التدريب. من سنة بعد
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املتعددة الحواس وتكامل النمطية الوحدات املتداخلة املعالجة

وأنَّ املرونة، عىل كبرية بقدرة تتمتع املخية القرشة أنَّ مم والصَّ العمى دراسات ح توضِّ
يف األعصاب علماء يعتقدها كان التي بالدرجة صارًما ليس الدماغية الوظائف تموضع
تبدِّل أن املعتاد يف محددة وظيفة ألداء املخصصة للمناطق فيمكن عرش. التاسع القرن
التحديد وجه عىل البرصية القرشَة أنَّ اتضح وقد املعلومات، من آخر نوًعا وتعالج دورها

البرصية. غري الوظائف من عدد إجراء عىل قادرٌة
مرتابطة؛ بل تماًما منفصلًة الدماغ يف الحسية املسارات تكون ال املعتادة، الظروف يف
من وبالرغم مختلفة. بطرٍق بعض عىل بعضها والتأثري مًعا التفاعل يمكنها ثَم ومن
حيس عضو من الواردة املعلومات بمعالجة تختص األساسية الحسية املناطق معظم أنَّ
بني تجمع وهي االرتباط، بمناطق تُسمى التلوية املسارات من رشكائها معظم فإنَّ واحد،

املتعددة. الحواس تكامل تُسمى عمليٍة يف املعلومات من متعددة أنواع

من آخَر نوًعا وتعالج دورها تبدِّل أن املعتاد يف محدَّدة وظيفة ألداء املخصصة للمناطق يمكن
الوظائف من عدد إجراء عىل قادرٌة التحديد وجه عىل البرصية القرشة أنَّ اتضح وقد املعلومات،

البرصية. غري

املهمة الجوانب من املتعددة الحواس وتكامل النمطية الوحدات املتداخلة املعالجة تَُعد
وهٍم يف التأثري هذا يتمثَّل مكجورك. تأثري يوضح مثلما وذلك طبيعي، بشكل الدماغ لعمل
هو التأثري هذا عىل مثال وأفضل نراه، وما نسمعه ما بني تفاوت وجود عند ينشأ قوي
الحرف ينطق شخص صوت عليه وُمركَّب «جي»، الحرف ينطق لشخٍص فيديو مقطع
أنَّ بوضوح يثبت دائًما يحدث الذي الخطأ هذا إنَّ «دي». الحرف أنه عىل فيُسَمع «بي»،

للكالم. إدراكنا يف يساعد التفاعل هذا وأنَّ مًعا، يتفاعالن والبرص السمع
بعض يف يشرتك الحيس التعويض بأنَّ ون يحاجُّ الحايل الوقت يف الباحثني بعض إنَّ
منها؛ اصطناعية صورة هو أو املرافق، الحسَّ ى تُسمَّ عصبية حالٍة مع الخصائص
حسية نمطية وحدة يف مدركاٍت إىل الحسية املعلومات من نوٌع يؤدي الحالة هذه ففي
املرافق الحس أصحاب من فاينمان ريتشارد الفيزيائي كان املثال، سبيل فعىل أخرى.9
فريى محدَّد، بلون اإلحساس لديه يولِّد األبجدية من حرف كل كان إذ الحريف-اللوني؛
حالة أصحاب من كاندينسكي فاسييل الفنان وكان املعادالت. إىل ينظر حني ملونة حروًفا

27



العصبية املرونة

وقال لأللوان، استجابًة صوتيٍة بأحاسيَس يشعر كان املرافق. الحس حاالت من أخرى
رسوماته. يف بيتهوفن سيمفونيات إلحدى برصي ُمكافئ خلق حاول إنه مرة

للغاية، النادرة الحاالت من تَُعد املرافق الحس حالة أن املايض يف املعتَقد من كان
شخٌص األرجح عىل يختربها إذ نسبيٍّا؛ كبري حدٍّ إىل منترشة أنها اآلن يعتقدون العلماء لكن
٪٤٠ يوجد املرافق، الحس حالة أصحاب بني ومن أكثر. أو شخص مائة كل من واحد
بالرغم فيها. كبريًا دوًرا للجينات أنَّ إىل يشري مما نفسها؛ الحالَة يخترب ما قريٌب لديهم
بني الربَط التدريب خالل من يتعلموا أن الحالة هذه يختربون ال مَلن فيمكن ذلك، من
يكون أن املحتمل ومن املرافق، الحس حالة اختبار لتحفيز األصوات أو واأللوان الحروف

املخ. يف النمطية الوحدات بني ما التداخل ملرونة نتيجًة التعلم هذا
واضحة، غريَ النمطية الوحدات تداخل مرونُة بها تحُدث التي املحدَّدة الكيفيُة تزال ال
عىل العصبية الوصالت تتشكل النمو، خالل العمليات. من عدًدا تتضمن أنها ح املرجَّ لكن
تنقحها التي الحسية للخربات استجابًة ذلك بعد تُشذَّب ثم ما، حدٍّ إىل اعتباطي نحٍو
بني ما الوصالت تُلغى املعتاد، ويف الثالث). الفصل (راجع دقيق نحٍو عىل وتضبطها
تنطوي وربما الحواس. املتعددة للمعالجة موجوًدا يظل بعضها لكن النمطية، الوحدات
بني ما واملسارات الوصالت عن النقاب» «كشف عىل النمطية الوحدات تداخل مرونة
كال أو تماًما، جديدة وصالت تكوين أو خاملة، كانت التي املتداخلة النمطية الوحدات
الجينات تؤدي وربما مشابهة، آلياٍت بسبب املرافق الحس حالة تحُدث أن يمكن األمَرين.
خالل املتداخلة النمطية الوحدات بني ما للمسارات املالئم التقليم منع يف دوًرا بها املرتبطة

الدماغ. نمو
وظائَف أداء يف املخية القرشة مناطق بها ص تتخصَّ التي الكيفية عن السؤال إنَّ
وراثية لعوامل نتيجًة يحُدث ص التخصُّ هذا أنَّ ح واملرجَّ للغاية. لالهتمام مثريٌ معينٍة
توليفاٍت ط تنشِّ معينة منطقٍة يف املوجودة الخاليا أنَّ املحتمل فمن أيًضا. بيئية وعوامل
توجد الذي د املحدَّ املكان عىل بناءً بعينها، وظيفة ألداء تهيئها الجينات من محدَّدة
تنحت بينما األويل املخطط هذا عىل البناء يمكن ذلك، بعد تكوِّنها. التي والوصالت فيه،
يف الحاجة تقتيض كما تعديله أيًضا ويمكن الدماغ، يف النامية الدوائَر الحسية املعلوماُت
وأوضحت ،٢٠١٤ عام أُجريَت دراسة التصور هذا يؤيد املعلومات. من آخر أو نوع غياِب
الحسية القرشة يف املوجودة الَعَصبونات هوية تحديد يعيد أن يمكن واحد جني حذف أنَّ
معلومات معالجة من الخاليا تلك تتمكَّن بحيث البالغة، الفرئان لدى األساسية الجسدية

أخرى.10 حسية نمطية وحدات من واردة
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بني يرتاوح عدٍد عىل العصبية الخاليا من يحتوي التعقيد بالغ عضٌو البرشي الدماغ إنَّ
من يقرب وما الدبقية، الخاليا من ذلك من حتى أكرب وعدٍد مليار، و١٠٠ ملياًرا ٨٦
املالئم بالشكل العصبي الجهاز عمل ف ويتوقَّ الدقة. شديد عصبي مشبك كوادريليون
د؟ املعقَّ العضو هذا مثل ينمو فكيف الصحيح؛ النحو عىل الصالت هذه جميع تشكل عىل
من الوفري اإلنتاج يف تتمثل االسرتاتيجية وهذه للنمو، معينة اسرتاتيجيًة الدماغ ر طوَّ لقد
كثريًا أكربَ عدًدا العصبية الخاليا من ينتج النمو مرحلة يف الدماغ أنَّ بمعنى — يشء كل
يف تنجح التي الخاليا تلك وأما منها، العديد يقتل لكنه األمر، واقع يف إليه يحتاج مما
أو املعيبة العصبية املشابك من تتخلَّص ثم العصبية املشابك من زائدة كميًة فتنتج البقاء
البيئة عىل كبرية بدرجٍة تعتمد لكنها الوراثية، للعوامل العمليات هذه تخضع الفائضة.
هي وتلك الوالدة، بعد فيما املبكرة املرحلة خالل الدماغ لها يتعرَّض التي والخربات

تأسيسها.1 أثناء يف دقيًقا ضبًطا العصبية الدوائر تضبط التي العوامل

الخلوي واالنتحار النمو عوامل

إىل مونتالتشيني ليفي ريتا تُدعى شابَّة ت انضمَّ العرشين، القرن أربعينيات أواخر يف
الجهاز بني العالقة فهم عىل وعزمت هامربجر، فيكتور املرموق األجنَّة عاِلم مختَرب
تَجاِربه يف هامربجر أزال زها. يحفِّ التي واألنسجة األخرى األعضاء وبني النامي العصبي
التي األساسية، الحسية العصبية الخاليا أنَّ والحظ الدجاج، أجنَّة يف النامية األطراَف
«املستهدفة». أنسجتها غياب بسبب تِعش لم وعضالتها، األطراف جلد إىل األلياف د تمدِّ
كبرية بدرجٍة النهائية وجهتها عىل تعتمد العصبية الخاليا أنَّ ذلك من هامربجر استنتج

محدَّد. نوٍع إىل تنضج كي
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جعلت املستهدفة األنسجة إزالة أنَّ ذلك من بدًال نت خمَّ فقد مونتالتشيني، ليفي أما
تجارب كرَّرا مًعا، عملهما أثناء ويف ما. نوٍع من تنكُّسية بعملية تمرُّ العصبية الخاليا
الخاليا موت إىل تؤدي طريف برعٍم إزالة كانت األولية. نتائجه لهما وتأكَّدت هامربجر،
عدٍد بقاءِ إىل الجنني يف إضايف طَرف زرع أدَّى ذلك، من العكس وعىل الحسية، العصبية
أنَّ ُمفاُدها فرضية طرح إىل مونتالتشيني ليفي هذا دفع الحياة. قيد عىل الخاليا من أكربَ
غياب وأنَّ العصبية، الخاليا لبقاء رضورية راجعة تغذية إشارة ر توفِّ املستهدفة األنسجة

الخاليا.2 موت إىل يؤدي منخفض، بمستًوى وجودها أو اإلشارة هذه
خواصها ووصف اإلشارة تحديد محاولة يف مونتالتشيني ليفي استمرَّت ذلك، بعد
أجنَّة يف ُزِرعت قد أورام إىل برسعة تنمو كانت األعصاب أنَّ آخرون وجد البيولوجية.
قابًال عامًال يفرز كان املزروع النسيج أنَّ افرتاض إىل مونتالتشيني ليفي قاد مما الفراخ؛
ستانيل الحيوية، الكيمياء عاِلم مع العمل أثناء ويف العصبية. الخاليا بقاء يدعم لالنتشار
ووجدت برتي، أطباق يف تنمو عصبية خاليا إىل ثعبان سمَّ مونتالتشيني أضافت كوهني،

األورام.3 أنتجتها التي تلك من أكربَ عصبية ألياف حصيلَة أنتج قد ذلك أنَّ
لسمِّ املكافئ وهي الفرئان، لدى اللعابية الغدَد يدُرسا أن كوهني اقرتح لهذا، ونتيجًة
بإشارة ثريٌّ مصدٌر اللعابية الغدد أنَّ وجدا أنهما الحظ حسن ومن الثدييات. يف الثعبان
اسم عليه أطلقا صغري بروتني أنه وإثبات الجزيء تنقية يف نجحا لذا الراجعة؛ التغذية
ملضاد مضادة أجسام إنتاج يف ذلك بعد ومونتالتشيني كوهني رشع األعصاب. نمو عامل
القوارض يف الربوتني تأثري أعاقت املضادة األجسام أنَّ أيًضا وأثبتا األعصاب، نمو عامل
التجارب هذه أوضحت برتي. أطباق يف تنمو التي العصبية الخاليا ويف الوالدة، الحديثة
وهو معينة، أنسجٌة تفرزه لالنتشار قابل بروتني هو األعصاب نمو عامل أنَّ حاسم بشكٍل

وتمايزها.4 العصبية الخاليا بقاء يعزِّز
خالل للخاليا موسع موت حدوث عىل مباًرشا دليًال مونتالتشيني ليفي أعمال قدَّمت
بشدة يتوافق العصبي اإلمداد أنَّ كيف بوضوح ورشحت املبكرة، العصبي النمو مراحل
العصبية، التغذية لفرضية ووفًقا املستهدفة. األنسجة من ذلك وغري األعضاء حجم مع
عامل من محدود إمداٍد عىل تتنافس ثم البداية يف فائضة بأعداٍد العصبية الخاليا تُنتَج
وتمرُّ تنجو اإلشارة تستقبل التي العصبية الخاليا وتلك الهدف، من املشتق األعصاب نمو

وتموت. فتذوي تستقبلها ال التي أما النضج، بمرحلة
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وتوصيفه اكتشافه كان وقد تحديده. يجري نمو عامل أول هو األعصاب نمو عامل إنَّ
جائزَة وكوهني مونتالتشيني ليفي تشاركت وقد العصبي، للنمو فهمنا يف ا مهمٍّ معلًما

.١٩٨٦ عام يف هذا عملهما عن الطب أو األعضاء وظائف علم يف نوبل
يُسمى مما العرشات تحديد إىل الجزيئية األحياء تقنيات ر تطوُّ أدَّى الوقت، ذلك ومنذ
من مجموعات أو محددة مجموعة بقاء منها كلٌّ يعزِّز التي العصبية، التغذية بعوامل
الغشاء، يف املستقبلة الربوتينات تمييُز أيًضا جرى وقد النامي. العصبي النظام يف الخاليا
يؤدي عملها: كيفية عن التفاصيل بعض فهم يف وبدأنا العوامل، هذه تستقبل التي
املستقبل الربوتني لرتكيبة الخلية استيعاب إىل املستقبل الربوتني وبني العامل بني االرتباط
أو الوراثية الربامج تنشيط تستطيع ثَم ومن النواة؛ إىل ثانية نقلها ثم النمو، وعامل

تعطيلها.5
العادية العصبي النمو سمات من للخاليا املوسع املوت أنَّ ذلك بعد اتضح ما رسعان
حجم العملية هذه تنظم للخاليا. املربَمج باملوت العملية هذه تُسمى الكائنات. جميع يف
والبنية، الشكل وظهور وموقعها، الخاليا بني املالئمة واملسافة العصبية، الخاليا تجمعات
نحو عىل الدماغ لنمو رضورية سمٌة فهي ولهذا األخرى؛ الوظائف من العديد إىل إضافًة

سليم.
إنزيمات ر تشفِّ «قاتلة» جينات يستلزم وهو وراثية، لعوامل الخاليا موت يخضع
إىل املطاف نهاية يف العصبية التغذية إشارات غياب يؤدي النمو، خالل «كاسبيز».
الخلوي، االنتحار برنامج تنشيط وفور الخاليا. موت عن املسئولة الجينات تنشيط
الريبوزي النووي الحمض يُجزَّأ الداخل: من الخاليا تحليل يف «كاسبيز» بروتينات تبدأ
تكثف إىل يؤدي مما صغرية؛ قطٍع إىل السقالة وبروتينات للخلية األكسجني املنقوص
الخلية يمنح ذلك وكل الغشاء، عىل فقاعات ن وتكوُّ الخلية، وانكماش الكروموسومات،
البقايا بابتالع البلعمية بالخاليا تُسمى مناعية خاليا تقوم وأخريًا، مميًزا. مظهًرا املحترضة

وإزالتها.6 الخلوية

العصبية املشابك تكوين

التمييز؛ وعدم بالتشوش النامي الدماغ يف الناضجة غري العصبية الخاليا سلوك يتَّسم
ذلك بعد تقوم ثم بكثري، إليه تحتاج مما أكثَر العصبية املشبكية الوصالت من فتُكوِّن

املهمة. وغري املتوافقة وغري الزائدة الوصالت من بالتخلص
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عند نحٍو أفضِل عىل العصبية) املشابك تخليق (أو العصبية املشابك تكوين يُفَهم
العضيل النسيج مع الحركي الَعَصبون طرف يتالمس حيث العضيل، العصبي املوصل
أسهل ودراساتها املشابك هذه إىل الوصول أنَّ قبُل من اكتشف قد كاخال كان الهيكيل.
عربَّ كثيفة. مجموعاٍت يف وترتاص كثريًا أصغر هي التي الدماغ، يف املوجودة تلك من كثريًا
املكتملة الغابة أنَّ «بما فكتب حياتي»، «ذكريات بعنوان الذاتية سريته يف ذلك عن كاخال
مرحلة يف الصغرية الغابة دراسة إىل نلجأ ال فلماذا اخرتاقها، يمكن وال منيعة تبدو النمو

التعبري؟» جاز إن الروضة،

من فتكوِّن التمييز؛ وعدم بالتشوش النامي الدماغ يف الناضجة غري العصبية الخاليا سلوك يتسم
الوصالت من بالتخلص ذلك بعد تقوم ثم بكثري، إليه تحتاج مما أكثر العصبية املشبكية الوصالت

املهمة. وغري املتوافقة وغري الزائدة

كولني، أسيتيل العصبي الناقل الحركي العصب يطلق العضيل، العصبي املوصل عند
بالرغم انقباضها. يف يتسبَّب مما العضلة؛ ألياف عىل املوجودة باملستقبالت يرتبط الذي
اإلشارة إصدار عملية ألداء البداية يف جاهزين العضلة وال العصب طَرف يكون ال ذلك، من
مغطاة ديناميكية بنية وهو النمو، مخروط شكل النامي العصبي الليف نهاية تأخذ هذه.
الكيميائية اإلشارات عن تكشف الخيطية الكاذبة باألرجل تُسمى األصابع تشبه بنتوءات
مواد وضع مع املالئمة، وجهتها إىل العصبي لليف النامية القمة إلرشاد املحلية البيئة يف
بعُد انقسمت قد الناضجة غري العضلية الكتلة تكون ال وباملثل، تقدُّمها. أثناء يف جديدة
موزَّعة بها الخاصة كولني األسيتيل مستقبل جزيئات وتكون مفردة، عضلية خاليا إىل

الغشاء. تحت بالتساوي
العصب بني التفاعالت عىل كبري حدٍّ إىل يعتمدان ونضجها العصبية املشابك تكوين إنَّ
فإنها العضلة، ألياف إىل املستدق طرفه النمو مخروط يمدُّ عندما والعضلة. الناضج غري
كولني األسيتيل مستقبالت توزيع إعادة إىل هذا ويؤدي كولني، األسيتيل من دفقة تفرز
للعضلة العصبية التغذية تزيد بالغشاء. محددة مواقع يف تثبت ثم البداية يف تتجمع التي
ز وتحفِّ التوصيل، عىل بالفعل العضلة يف املوجودة املستقبالت قدرة من العصب خالل من

العضلة. غشاء يف الجزيئات هذه وتُدَمج جديدة، مستقِبلة جزيئات تركيب أيًضا
مفردة، عضلية ألياٍف إىل املطاف نهاية يف العضلية الكتلة تنقسم لهذا، ونتيجًة
هذه اكتمال عند النهائية. بالصفيحة تُسمى باملستقبالت مختصة منطقة منها ولكلٍّ
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من مربع ميكرومرت لكل كولني األسيتيل مستقبالت من ألًفا ٢٠ حواَيل سيوجد العملية،
يف األخرى املناطق كثافة عن األضعاف آالف بعدة تزيد كثافة وهي النهائية، الصفيحة

العضلة. غشاء
الليف من فروًعا وترسل العصبي النمو مخاريط تنقسم النمو، من األوىل املراحل يف
استمرار فمع ذلك، من بالرغم واحد. عضيل ليف من أكثر إىل النمو مكتملة غري العصبي
النشاط يؤدي تدريجيٍّا. العصبية املشبكية الوصالت عدد ويقل الَعَصبونات، تنضج النمو،
تعتمد أكرب. بدرجٍة الخربة وتقويها الوصالت، هذه بعض استمرار إىل التلقائي الكهربي
جزئية بصفة ذلك كان وإن العضالت، خاليا يف النمو عوامل توفر عىل أيًضا العملية هذه
النمو عوامل من كافيًا إمداًدا تتلقى ال التي العصبي الليف فروع فإنَّ وبهذا، األقل. عىل
واحد حركي َعَصبون كل فيقدِّم تُنَزع؛ والتجربة النشاط يقويها ال التي واملشابك تتقلص،

فقط.7 واحد لليف العصبية التغذيَة
العضلية العصبية املوصالت عن الشوكي والحبل الدماغ يف املوجودة املشابك تختلف
لكن بالعضلة، العصب يربط العضيل العصبي ل فاملوصِّ املهمة. النواحي من العديد يف
العصب طرف تربط كأن ببعض، بعضها الَعَصبونات عنارص تربط الدماغ مشابك
العصب يتصل وبينما الشجريية. الزوائد بإحدى أو باملحور، أو العصبية، الخلية بجسم
تشكِّلها التي العصبية املشبكية الوصالت عدد يُقدَّر واحد، عضيل بليف الناضج الحركي
حجمها لصغر ونظًرا وصلة. آالف ١٠ ب األخرى الخاليا مع الدماغ يف املوجودة الَعَصبونات
يف العصبية املشابك تكوين كيفية عن نعرفه ما فإنَّ إليها، الوصول وصعوبة وتعقيدها
تتشكَّل التي تقريبًا، نفسها الطريقة تتبع أنها يُعتَقد ذلك، من بالرغم بكثري. أقل الدماغ

العضلية. العصبية املوصالت يف املوجودة تلك بها
ويستمر الجنيني النمو خالل الكائنات جميع لدى العصبية املشابك تكوين يبدأ
عند الوظيفية العصبية املشابك ُرصدت البرش، ويف الوالدة. بعد املبكرة الفرتة مدار عىل
حتى أُجريَت التي القليلة الوفاة بعد فحوصات تشري الحمل. من أسبوًعا ٢٣ مرحلة
الدماغ، من املختلفة املناطق يف مختلفة بمعدالت ن تتكوَّ العصبية املشابك أنَّ إىل اآلن
ذروته إىل يصل تقريبًا، جميعها أو الدماغ مناطق معظم يف العصبية املشابك عدد لكن
تكوين يعتمد املثال، سبيل عىل البرصية القرشة يف الحياة. من األوىل السنة خالل عادًة
عدد ويبلغ ييل)، ما (انظر كبرية بدرجة البرصية الخربة عىل واستقرارها العصبية املشابك
إىل والنصف الشهرين عمر من الفرتة يف كثافته درجات أعىل العصبية املشبكية الوصالت
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يف النامية األمامية القرشة مناطق بعض تستمر ذلك، من العكس وعىل شهور. ثمانية
العمر.8 من الثالثة السنة حتى جديدة مشابك تكوين

العصبي املشبكي التقليم

عملية طريق عن النامي العصبي الجهاز من فيها املرغوب غري العصبية الوصالت تُستبَعد
أنَّ هو السائد االعتقاد كان نسبيٍّا، قريب وقت وحتى العصبي. املشبكي بالتقليم تُسمى
املراهقة مرحلة خالل ويكتمل البلوغ عند يحدث املخية القرشة يف املشبكي التقليم غالبية
قرشة يف املشبكي التقليم أنَّ املاضية القليلة السنوات يف اتضح ذلك، من بالرغم املبكرة.
يف املشابك عدد إجمايل يستقر أن قبل العمر من الثالث الَعقد حتى يستمر الجبهي الفص

الرشد.9 مرحلة يف توجد التي املستويات عىل الدماغ
السادسة سن يف الكامل حجمه إىل يصل البرشي الدماغ أنَّ من وبالرغم هذا، عىل بناءً
عملية تنتهي حتى الكامل النضج إىل تصل ال الجبهي الفص قرشة فإن تقريبًا، عرشة
قرشة ترتبط السلوك. يف بتغريات الدماغ يف التدريجية التغريات هذه وترتبط هذه، التقليم
وقتًا تستغرق وألنها املكافآت، وتقييم القرار اتخاذ مثل املعقدة باملهام الجبهي الفص
من االستحسان نيل عىل كبريًا تركيًزا املراهقون يركِّز الكامل، النضج إىل تصل حتى طويًال
تقليم ألن ونظًرا هذا. لتحقيق باملخاطرة تتسم سلوكياٍت يف يشرتكون ما وكثريًا أقرانهم،
الجبهي الفص قرشة يف العصبية الدوائر وتحسني تشذيب إىل يؤدي العصبية املشابك
ويترصف ن، تتحسَّ التنفيذية الوظائف فإن الحياة، من والثالث الثاني الَعقدين خالل

أكرب.10 بدرجٍة باملسئولية يتسم نحٍو عىل البالغون
الجنني، دماغ يف ع موسَّ نحٍو عىل وتقليمها العصبية املشابك تكوين عمليتا تحدث
عىل العمليتني من أيٌّ تقترص ال ذلك، ومع مالئم. بشكل الدماغ لنمو جوهريتان وهما
املرغوب غري املشابك من والتخلص جديدة مشابك تكوين يف البالغ الدماغ يستمر إذ النمو؛
يف مهمة أدواًرا كلتيهما العمليتني لهاتني أنَّ اآلن نعرف ونحن الحياة، مدار عىل فيها
الرابع). الفصل (انظر مالئم بشكل الدماغ عمل جوانب من ذلك وغري والذاكرة التعلم

الحرجة واملراحل الحسية الخربات

يأتي النامية العصبية للدوائر الحسية الخربة تشكيل كيفية عن نفهمه ما معظم إنَّ
هوبل ديفيد الفسيولوجيا عاِلما أجراها التي التجارب من أخرى كالسيكية مجموعة من
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لدراسة دقيقة كهربية أقطاب فباستخدام العرشين. القرن ستينيات يف فيسل وتورستن
تحديد من تمكَّنَا القطط، لدى األساسية البرصية القرشة يف املوجودة الخاليا خواص
داكنة قضباٍن من تتألف برصية ملحفزات شديدة بانتقائية تستجيب كانت َعَصبونات
ترتتَّب لالتجاه االنتقائية الخاليا هذه أنَّ ذلك بعد وأثبتا معينة.11 اتجاهات يف تتحرَّك
تفضييل.12 نحٍو عىل أخرى، أو عني من البرصية للمدخالت تستجيب متعاقبة أعمدة يف
أحد تمنحها كما لها، املميِّز املخطط الشكل األساسية البرصية القرشة تمنح األعمدة وهذه

املخططة. القرشة األخرى: أسمائها
البرصية القرشة يف اليمنى والعني اليرسى العني من الواردة املدخالت تتالقى إذَن،
أخرى تجارب مجموعة يف وفيسل هوبل أوضح وقد هناك، املكان عىل وتتنافس األساسية،
حديثة ِهرر برتبية العاِلمان قام املنافسة. هذه تدفع التي هي البرصية الخربة أنَّ كيف
عىل كبري تأثري له كان ذلك أنَّ ووجدا الجراحية، بالخياطة عينها إغالق بعد الوالدة
املعتاد يف كانت التي العينية السيادة أعمدة تنُم لم لهذا، ونتيجًة البرصية. القرشة نمو
العني من مدخالت تستقبل التي األعمدة نمت بينما املغلقة، العني من املدخالت ستستقبل
أيًضا أوضحت التجارب أنَّ ذلك من واألهم لها. ينبغي كان مما كثريًا أكرب بدرجٍة املفتوحة

معينة.14،13 سن قبل القطط عني فتح يُعاد أن برشط عكسها، يمكن التأثريات هذه أنَّ
نمو أنَّ التجربة هذه أوضحت العصبي. للنمو فهمنا يف ا مهمٍّ آخَر تطوًرا ذلك كان
الحرجة، الفرتة أرست أنها كما كبريًا، اعتماًدا البرصي التحفيز عىل يعتمد البرصية القرشة
ز ملحفِّ للغاية حساًسا خاللها العصبي الجهاز يكون النمو من ضيق زمني إطار وهي

أيًضا. النفس علم ويف األعصاب، علم يف أساسيٍّا مفهوًما بصفتها محدَّد، بيئي
إىل أيًضا أدَّى نوبل، جائزة بعُد فيما وفيسل هوبل عنه نال الذي العمل، هذا إنَّ
األطفال. من تقريبًا ٪٤ يف العني يصيب مرض وهو الكسولة)، (العني للغمش ال فعَّ عالٍج
محاذاة وعدم البرص، ضعف إىل ويؤدي مالئم، غري بشكٍل العني نمو بسبب الغمش يحدث
العني عىل رقعة بوضع املرض هذا عالج يمكن للعمق. الحيس اإلدراك يف وضعف العينني،
الجزء ذلك نمو ز يحفِّ ثَم ومن الكسولة؛ العني استخدام عىل الطفل يجرب مما السليمة؛

سنوات. ثماني سن قبل بدأ إذا النتائج بأفضل العالج هذا يأتي البرصي. املسار من
عىل نموها يف أيًضا هي تعتمد األخرى الحسية األجهزة أنَّ تالية أبحاٌث أوضحت
محكوٌم البرصية القرشة يف للمرونة الحرجة الفرتة توقيت أنَّ أيًضا منها واتضح الخربة.
قصرية ألياًفا البينية الَعَصبونات تمتلك ما عادًة املثبطة. البينية الَعَصبونات بنضج
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حمض العصبي، الناقل تصنع وهي الدماغ، من مفردة مناطق عىل وجودها يقترص
تؤدي الَعَصبونات. نشاط يُثبط عصبي ناقل وهو وتطلقه، (جابا)، أمينوبيوترييك جاما
الخاليا شبكات نشاط وتنظيم املعلومات تكامل يف مهمة أدواًرا البينية الَعَصبونات

العصبية.
يوَصف لم منها العديد لكن البينية، الَعَصبونات من مختلفة أنواع عىل الدماغ يحتوي
لكنَّ كامل. نحٍو عىل ووظائفها املختلفة أشكالها ندرك ال أننا املحتمل ومن بعد، جيًدا
جهاز يف املرونة عن مسئول أنه يبدو السلة، خاليا وهو التحديد، وجه عىل واحًدا نوًعا

النامي. الرؤية
حني ببطء. تنضج لكنها األساسية، البرصية القرشة يف الكبرية السلة خاليا توجد
تو» إكس تي «أوه يُدعى بروتني يُنَقل مرة، ألول عينَها الوالدة الحديثة الفرئان تفتح
خاليا داخل يرتاكم حيث البرصية، القرشة إىل البرصي العصب عرب الشبكية من Otx2
مع وتكوِّن بعد، ناضجة غري الكبرية السلة خاليا تكون املرحلة، هذه يف الكبرية. السلة
تركيز يصل وحني الضعيفة. التثبيطية الوصالت من العديد لها املجاورة الَعَصبونات
ط تُنشِّ حيث النواة، إىل الجزيئات تدخل د، محدَّ مستًوى إىل تو» إكس تي «أوه بروتني

الكبرية.15 السلة خاليا نضج يعزِّز جينيٍّا برنامًجا
وتحسينها. وصالتها تنقيح يف الكبرية السلة خاليا تبدأ الربنامج، هذا ظهور ومع
من اآلخر البعض من التخلص يتم بينما قوَّتها، وتزداد العصبية املشابك بعض تستقر
من بشبكة النضج يف اآلخذة الكبرية السلة خاليا شبكة تُغلَّف األثناء، هذه يف التقليم. خالل
الجديدة. العصبية املشابك وصالت تعزيز من يزيد مما الخلية؛ خارج بروتينات مصفوفة
نضج تحفيز طريق عن البرصية للقرشة املجهرية البنية الحسية الخربة ن تحسِّ وبهذا،
حني الناشئة العصبية الدوائر تعزيز خالل من املرونة يُثبط مما الكبرية؛ السلة خاليا

ممكنة.16 دقة أكرب إىل للعالم تمثيلها يصل

السلة خاليا نضج تحفيز طريق عن البرصية للقرشة املجهرية البنية الحسية الخربة ن تحسِّ
إىل للعالم تمثيلها يصل حني الناشئة العصبية الدوائر تعزيز خالل من املرونة يُثبط مما الكبرية؛

ممكنة. دقة أكرب

الناقل لتصنيع الالزمة الجينات من أيٍّ حذَف فإنَّ أيًضا، الفكرة هذه مع تماشيًا
مرونة يمنع جابا، به يتدخل الذي التثبيط يقلل أو يعوق عقار تناول أو جابا، العصبي
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نفسه، املنواِل وعىل الفرئان. لدى الحدوث من الخربة عىل املعتمدة العينية السيادة أعمدة
رضوري نمو عامل وهو ،(BDNF) الدماغ من املستمد العصبية التغذية عامل حقن فإنَّ
ذلك، من العكس عىل الحرجة. الفرتة انتهاء من ع يرسِّ ونضجها، الكبرية السلة خاليا لبقاء
يُعاد الفرئان، أدمغة يف الخلية خارج املوجودة الشبكة تكسري عىل يعمل إنزيم حقن عند
الحديثة الفرئان أدمغة يف ناضجة غري بينية َعَصبونات زرع ز ويحفِّ الحرجة، الفرتة فتح

املزروعة.17 الخاليا نضج مع املتزامنة املرونة من ثانية فرتًة الوالدة
نعتقدها كنا التي بالدرجة حرجة ليست الحرجة» «الفرتات أنَّ يتضح هذا، عىل وبناءً
يعتمد وإنهاءها فيها والتحكم الحرجة الفرتات توقيت بأنَّ املفاجئ االكتشاف إنَّ قبل. من
إىل تؤدي أن يمكن طرًقا الفور عىل طرح قد املدى، الطويلة املثبطة الدوائر نضج عىل
إذا ما الختباِر بالفعل الرسيرية التجارب تُجرى واآلن الحياة. يف الحًقا بدئها» «إعادة
البالغني سيفيد جابا العصبي الناقل يُجريه الذي التثبيط تمنع التي العقاقري تناول كان

ال.18 أم البرصية، القرشة يف املرونة استعادة خالل من بالغمش املصابني
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العصبية املشابك مرونة

لغة باستخدام األخرى مع إحداها وتواُصل املعلومات، بمعالجة العصبية الخاليا تختص
أليافها عرب وتحملها املعلومات ر تشفِّ كهربيًة نبضاٍت الخاليا هذه تُنتج الكهربية. الكيمياء
واملشابك كيميائية. رسائل خالل من بعض إىل بعضها اإلشارات هذه فتنقل الدقيقة،
إصدار عملية تحدث حيث العصبية الخاليا بني تقع التي الوصالت تلك هي العصبية
الطرق إىل املشبكية» «املرونة مصطلح ويشري العصبي)، الكيميائي (النقل اإلشارات

املشابك. هذه يف التغيري خاللها من يمكن التي املختلفة
فقط. واحد ومحور الفروع، أو الشجريية الزوائد من العديد الَعَصبونات ملعظم
قبل محليٍّا معالجتها يف وتبدأ األخرى، الخاليا من اإلشارات الشجريية الزوائد تستقبل
عىل استجابة إشارة تولد وحينها الواردة، اإلشارات ع تتجمَّ وهناك، الخلية. جسم إىل نقلها
طرف حتى املحور طول عىل تُكرَّر ثم الخلية جسم من بالقرب املحور من األويل الجزء
إىل ما نبٌض يصل فحني ولهذا املشبك، عبور العصبية للنبضات يمكن ال العصبية. الخلية

كيميائية.1 إشارة إىل ل يُحوَّ الخلية طرف

الدماغ يف العصبية للمشابك الوظيفية البنية

املشبكي، قبل بالغشاء منهما األول يُسمى وظيفيان بنيويان مكوِّنان العصبية للمشابك
يستقبل وهو املشبكي، بعد بالغشاء اآلخر ويُسمى الكيميائية، اإلشارات يرسل وهو
الخاليا غري أخرى عناَرص مع مشابك تكوين للَعَصبونات يمكن الكيميائية. اإلشارات
باألعضاء تُسمى وهي للهرمونات، املنتجة والغدد العضلية الهيكلية األلياف مثل العصبية،
إال عالقات العصبية الخاليا ن تكوِّ ال الدماغ ففي ذلك، من بالرغم املؤثِّرة. أو «املستفِعلة»



العصبية املرونة

أخرى خلية محور مع الخاليا إلحدى الطريف العصبي الليف يتقابل إذ بعًضا؛ بعضها مع
الخلية. جسم أو الشجريية زوائدها إحدى أو

العنارص وترتتَّب — املشبكية األزرار باسم العصبية الخاليا أطراف إىل يُشار ما غالبًا
بينما باألشواك، تُسمى للغاية صغرية نتوءات داخل االستثارية للمشابك املشبكية بعد
بعد ما الغشاء من مخصصة مناطَق يف التثبيطية للمشابك املشبكية بعد ما العنارص تقع
حول أو نفسها الشجريية الزائدة جذع عىل العصبية الخاليا أطراف وتوجد — املشبكي
والشوكة، الزر بني الضئيلة الفجوة تلك وهو املشبكي، الصدع اتساع يبلغ الخلية.2 جسم
املرت). من املليار عىل واحًدا جزءًا يساوي (النانومرت فحسب نانومرتًا ٤٠ إىل ٢٠ من
التنظيم، شديدة األبعاد ثالثية بنًى فهي الضآلة، شديد املشابك حجم أنَّ من وبالرغم
سلوك أنَّ كما وظائفها، أداء يف التخصص من عالية بدرجٍة واألشواك األزرار وتتسم

للغاية. ق منسَّ مكوناتها
نوعني: إىل الدماغ يف املوجودة العصبية املشابك نوَعي تقسيم يمكن إجمالية، بصفة
توليد احتمالية من يزيد الذي جلوتامات العصبي الناقل تطلق التي االستثارية املشابك
العصبي الناقل تستخدم التي التثبيطية واملشابك عصبي، لنبض املشبكية بعد الخلية

املشبكية. بعد الخلية تنشيط احتمالية من يقلِّل الذي جابا

األزرار وتتسم التنظيم، شديدة األبعاد ثالثية بنًى فهي الضآلة، شديُد املشابك حجم أنَّ من بالرغم
للغاية. ق منسَّ مكوِّناتها سلوك أنَّ كما وظائفها، أداء يف التخصص من عالية بدرجٍة واألشواك

دقيقة كروية بنًى يف العصبي الناقل جزيئات تُخزَّن الساكنة، العصبية الخاليا يف
أسفل النشطة» «املنطقة يف «ترسو» التي املشبكية، بالحويصالت تُسمى بغشاء محاطة
إىل عصبي نبٌض يصل حني عصبي. نبض وصول انتظار يف بالضبط، الطريف الغشاء
إىل بدوره يؤدي مما املشبكي؛ قبل الغشاء عرب الكالسيوم أيونات ق تدفُّ يف يتسبَّب الطرف،
اإلطالق، فور املشبكي. الصدع يف مكوناتها وإطالق بالغشاء الحويصالت بعض التحام
يف املدمج الربوتينات بمستقبل ترتبط ثم الصدع عرب العصبي الناقل جزيئات تنترش
هذه إنَّ يُقال به. الخاص العصبي نبضه توليد عىل زه يحفِّ مما املشبكي؛ بعد الغشاء
الناقل جزيئات من محدَّد عدد عىل حويصلة كل تحتوي إذ الكم»؛ دة «محدَّ العملية

العصبي.3 الناقل من «حزمة») (بمعنى ا كمٍّ تشكِّل ثَم ومن العصبي؛
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نواقل عصبية

مضخة إعادة امتصاص
الناقل العصبي

حويصلة
مشبكية

قناة أيونات الكالسيوم
ا8بوبة بالجهد الكهربي

مستقبل الناقل
العصبي

الكثافة بعد ا8شبكية صدع مشبكي

شوكة زائدة شج=ية

طرف
ا8حور العصبي

(https:// العصبي املشبك يف املشبكية بعد واملكونات املشبكية قبل املكونات :1-4 شكل
commons.wikimedia.org/wiki/File:Synapse_Illustration2_tweaked.svg, CC BY-

.SA 3.0)

يف املدمجة املستقِبل بجزيئات النحو هذا عىل تُطَلق التي العصبية الناقالت تلتحم
مسامَّ تشكِّل التي األيونات قنوات من املستقبالت هذه بعض يكون املشبكي. بعد الغشاء
أيونات شكل يف الكهربي، للتيار فتسمح االلتحام عند وتنفتح املشبكي، بعد بالغشاء تدور
الكلوريد أيونات شكل يف أو الصوديوم أو البوتاسيوم أو الشحنة املوجبة الكالسيوم
اآلخر البعض يقرتن التوصيل. عىل قدرته يغريِّ مما الغشاء؛ اجتياز يف الشحنة، السالبة
وغريها لإلنزيمات تََلوية مساراٌت وهي الثاني، املرسال بسالسل يُسمى بما املستقبالت من
كيميائية تغريات حدوث إىل املستقبالت بهذه عصبي ناقل ارتباط ويؤدي الربوتينات، من

املشبكية.4 بعد الخلية داخل أطول لفرتٍة تدوم حيوية
املختلفة واملكونات العصبية النواقل مستقبالت حركات تُنظَّم املشبكية، بعد الخلية يف
الربوتينات من معقدة شبكة خالل من بها، الخاصة التََلوية اإلشارة إصدار سالسل من
ُسمك شكل عىل إلكرتوني بمجهر رؤيتها يمكن املشبكية»، بعد «الكثافة تُسمى السقالية
الربوتينات عرشات من املشبكية بعد الكثافة ن تتكوَّ مبارشة. الغشاء تحت يوجد وبري
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بها املرتبطة والجزيئات املستقبالت حركات يف للتحكم جميعها تتعاون التي املختلفة
املشبكية.5 بعد الخلية داخل

يُدعى املشبكية املرونة من شكل ة ثَمَّ املعروفة، العصبية املرونة أشكال جميع بني من
الشكل فهو ثَم ومن الدراسة؛ من مكثف قدر ألكِرب خضع الذي هو األمد، الطويلة بالتقوية
النقل كفاءة من تزيد عملية هي األمد الطويلة التقوية إنَّ نحو. أفضِل عىل نفهمه الذي
يكن لم إن والذاكرة، التعلم أشكال ملعظم العصبي األساس أنه اآلن يُعتَقد الذي املشبكي
املرونة من سوي غري شكل وهو اإلدمان، يف أيًضا مهم دوٌر املشابك يف للتعديل جميعها.

الثامن). الفصل (انظر التعلم من شاذ نوع عىل ينطوي العصبية

األمد الطويل واإلخماد األمد الطويلة التقوية

إىل العصبية املشبكية الوصالت تعديل يتضمن الذاكرة تشكيل بأنَّ القائلة الفكرة عمر يمتد
بونيه شارل السويرسي الطبيعة عاِلم بني دارت التي املراسالت ففي عام. مائتَي من أكثَر
عرش، الثامن القرن ثمانينيات خالل ماالكارني، فينشينسو ميكييل اإليطايل الترشيح وعاِلم
عىل ماالكارني واَفق الدماغ. نمو تحفيُز يمكنها الذهنية التمارين أنَّ فكرة العاِلمان ناقش
سنوات، بضع وبعد زوجني. كل من واحد وتدريب وطائرين كلبنَي بأخذ الفكرة اختبار
أكثَر ثنياٍت عىل يحتوي كان املدرَّبة الحيوانات مخيخ أنَّ ووجد الحيوانات أدمغة فحص

املدرَّبة.6 غري الحيوانات لدى نظريه يف املوجودة تلك من
أفعال من فعل «كل أنَّ بني ألكسندر الفيلسوف اقرتح تقريبًا، عام بمائة ذلك بعد
األفكار من تسلسل وكل ذكرى وكل عادة وكل جسدية، كفاءًة يستلزم تمرين وكل الذاكرة
الرتكيبة وهذه بينها، معيَّنًا تنسيًقا أو والحركات األحاسيس من معينة تركيبة إىل يحتاج

الخلوية.» املوصالت يف النمو من محدَّدة أشكاٍل عن تنتج
فرئان أنَّ هيب، دونالد الكندي النفس عاِلم الحظ العرشين، القرن أربعينيات ويف
الفرئان عىل تفوَّقت ألطفاله، أليفة حيواناٍت لتكون البيت إىل معه أخذها التي املخترب
ذلك أنَّ بدا أسابيع. بضعة بعد املخترب إىل عادت حني املشكالت حلِّ مهامِّ يف األخرى
أورد لوظائفه. وأدائه الدماغ نمو عىل كبريًا تأثريًا ترتك أن يمكن املبكِّرة الخربة أنَّ يوضح
أنَّ واستنتج السلوك»، «تنظيم بعنوان ١٩٤٩ عام الصادر املهم كتابه يف النتائج هذه هيب
عىل قدرة أكثَر جعلتها … األليفة الحيوانات مجموعة لها تعرَّضت التي ثراءً األكثر «التجربة
«الذكي».» لإلنسان املميزة السمات إحدى وتلك النضج، عند الجديدة الخربات من االستفادة
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تقوية خالل من تتشكَّل الذكريات أنَّ ُمفادها فرضيًة هيب طرح الكتاب، ذلك يف
أو («مسار») ارتدادي نشاط استمرار أنَّ «لنفرتض فكتب: العصبية. املشبكية الوصالت
محور يكون وحني استقراره. إىل تضيف دائمة خلوية تغريات ز يحفِّ ما غالبًا تكراره،
متكرر نحٍو عىل تنشيطها يف ويشارك «بي»، الخلية إلثارة يكفي بما قريبًا «إيه» الخلية
كليهما؛ أو الخليتني إحدى يف األييض التغريُّ أو النمو من ما عمليٌة تحدث مستمر، أو
«بي». الخلية تنشط التي الخاليا إحدى بصفتها «إيه» الخلية كفاءة زيادة إىل يؤدي مما

مًعا. ترتبط مًعا تنشط التي العصبية الخاليا فإنَّ أخرى، بعبارٍة
قبل عاًما وعرشون خمسة مرَّ فقد طويل؛ بوقت لعرصها سابقًة الفكرة كانت
وتريي بليس تيموثي هما الحظها َمن وكان هيب، وصفها التي لتلك مشابهة آلية مالحظة
دقيقة كهربية أقطابًا واستخدما املخدَّرة، األرانب عىل يعمالن ولومو بليس كان لومو.
الكهربية االستجابات تسجيل مع بالتزامن املثقب املسار أللياف كهربي تحفيز إلجراء

املسار. ذلك نهاية يف تقع والتي بالُحَصني، املسنَّن التلفيف يف للَعَصبونات
املسنَّن، التلفيف خاليا يف كهربية استجابٍة تحفيِز إىل املثقب املسار ألياف تحفيز أدَّى
املتكرر التحفيز أنَّ أيًضا ولومو بليس وجد فقد ذلك، من بالرغم متوقًعا. كان مثلما
زيادة إىل أدَّى بالثانية) نبضة أو بالثانية هرتز ٢٠ إىل ١٠ من يرتاوح (برتدد لأللياف
الضخمة الزيادة هذه إىل وإضافًة املسنن. التلفيف يف الكهربية االستجابة حجم يف ضخمة
كثريًا أطول فرتًة الخاليا فاستغرقت أطول؛ فرتًة أيًضا االستجابات استمرَّت الحجم، يف

األساسية.7 حالتها إىل للرجوع
العصبية الكيميائية اإلشارات إصدار فعالية يف كبرية زيادٍة إىل املتكرر التحفيز أدَّى
املشبكية الوصالت عزَّز مما املسنن؛ التلفيف يف العصبية والخاليا املثقب املسار ألياف بني
تراوحت لفرتاٍت التعزيز هذا استمر األولية، ولومو بليس تجارب يف بينها. فيما العصبية
اآلن نعرف لكننا األمد، الطويلة التقوية اسم عليها فأطلقا ساعات، و١٠ دقيقة ٣٠ بني

أطول. لفرتات حتى وربما وأسابيع، أليام تستمر أن يمكن أنها
جلوتامات، االستثاري، العصبي الناقل ارتباط عىل األمد الطويلة التقوية تحفيز يعتمد
اذة نفَّ أيونية قناة هو «نمدا» مستقِبل إنَّ (نمدا). دي-أسبارتات» «إن-ميثيل بمستقبالت
التيارات هذه بمرور تسمح التي املركزية الفتحة لكنَّ والكالسيوم، والبوتاسيوم للصوديوم

املاغنسيوم. من بأيون محجوبة األيونية
من الصادر الجلوتامات ويعمل املاغنسيوم، من العائق هذا يبقى املعتادة، الظروف يف
«كاينيت». ومستقبالت «أمبا» مستقبالت املستقبالت: من آخرين نوعني عىل عصبي طرف
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الجلوتامات مقداَر األمد، الطويلة التقوية ز يحفِّ الذي النوع من الرتدد العايل التحفيز يزيد
عرب بالتدفق للتيارات يسمح مما املاغنيسيوم؛ عائق ويزيل العصبي الطرف يطلقه الذي
املختلفة اإلنزيمات ز يحفِّ إنه إذ كبرية؛ أهميًة الكالسيوم ق تدفُّ يتخذ «نمدا». مستقبالت

األمد.8 الطويلة التقوية عليها تقوم التي الخلوية للعمليات الالزمة
مناسبة تجعلها فريدة حيوية فيزيائية بخواص «نمدا» مستقبالت تتَّسم وبهذا،
حالة يف إال تنشيطها عدم املاغنسيوم عائق يضمن األمد. الطويلة التقوية لتحفيز تماًما
التي الكالسيوم تيارات وتكون املشبكية، قبل الخلية من الرتدد العايل للتحفيز االستجابة
مرتفع تركيز بها للغاية واضحة مصغرة» «نطاقات فتنتج التمركز شديدة خاللها تتدفق
الزوائد أشواك عىل األمد الطويلة التقوية حرص يمكن حتى وذلك الكالسيوم؛ أيونات من

محددة.9 عصبية خلية يف منها فرعية مجموعات عىل أو املفردة، الشجريية
لالتصال املشبكية قبل املكونات يف تغيريات حدوث األمد الطويلة التقوية تتضمن
يوجد ما عادًة العصبي، الطرف فعند أيًضا. املشبكية بعد ومكوناته للتقوية، يخضع الذي
التي هي فقط منها صغرية نسبًة لكنَّ الحويصالت، مئات من ع تجمُّ نشطة منطقة كل يف

وقت. أي يف للتحرُّر متاحة تكون
وذلك العصبي؛ الطرف يف الجلوتامات إطالق تحسني إىل الرتدد العايل التحفيز يؤدي
الحويصالت مجموعة بتوسيع وإما بالغشاء، تلتحم التي الحويصالت عدد بزيادة إما

ذلك. كل من توليفة خالل من وإما التدوير، إعادة عملية بإرساع وإما املتاحة،
تحديد اآلن املمكن من صار البؤر، املتحد املجهري الفحص مثل وسائل خالل من
النقاط أو الفلوريسنت جزيئات باستخدام وذلك املستقبالت، جزيئات من مفردة جزيئات
حيوانات، أدمغة من تُعَزل حية خاليا يف حركاتها وتتبُّع توزيعها إظهار ثم الكمية،
وجود الباحثون أثبت الوسائل، هذه مثل وباستخدام برتي. أطباق يف حية وتُحفظ
عىل «جابا» ومستقبالت الجلوتامات مستقبالت من متحركة غري وأخرى متحركة تجمعات
الخاليا وتدخل برسعة تتحرَّك أن يمكن املستقبالت جزيئات وأنَّ العصبية، الخاليا أسطح

العصبية.
يؤدي املشبكية. بعد الخلية استجابة من ن يحسِّ أن هذا املستقبالت النتقال يمكن
ينقلها ثم الغشاء إىل ويدخلها «أمبا»، مستقبالت حشد إىل األمد الطويلة التقوية تحفيز
شوكة يف األخرى األجزاء من غريه عن دونًا املشبك عند للغاية مركزًة تصبح حتى خالله
إيقاظ إىل تؤدي األمد الطويلة التقوية أنَّ يُعتَقد نفِسها، وبالطريقة الشجريية. الزائدة
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تُنَقل عادة. إليها تفتقر التي «أمبا» مستقبالت إدخال خالل من «الخامدة» املشابك
وتدخل املشبكية، الحويصالت تشبه بغشاء محاطة كروية بنًى يف املحشودة املستقبالت
الحويصالت بها تلتحم التي نفُسها العملية وهي الخلوي، الطرح خالل من الغشاء إىل

العصبي.10 الناقل إطالق خالل املشبكي قبل الغشاء مع
السقالة بروتينات خالل من «أمبا» مستقبالت حركات ق تُنسَّ االستثارية، املشابك يف
التي وهي الشجريية، الزائدة شوكة قمة تقترصعىل التي املشبكية بعد الكثافة يف املوجودة
بعد املالئمة. أماكنها يف لإلشارة، املصدرة التلوية ورشيكاتها املستقبالت عىل أيًضا تحافظ
«نمدا» مستقبالت عرب تتدفَّق التي الكالسيوم تيارات تقوم األمد، الطويلة التقوية تحفيز

السقالة.11 ترتيب بإعادة املستقبالت توزيع تعيد التي اإلنزيمات بتنشيط
قبل رشيكتها إىل إشارة املشبكية بعد الخلية ترسل األمد، الطويلة التقوية تحفيز فور
الربوتينات ن تكوِّ التي الجينات بتنشيط الخلف إىل املرسلة اإلشارة هذه وتقوم املشبكية،
الناقل أنَّ إىل الباحثون وأشار األمد. الطويلة التقوية عىل للحفاظ الالزمة املتعددة الخلوية

االرتجاعي. املرسال هذا هو النيرتيك أكسيد الغازي العصبي
معدل تقليل يمكن املثال، سبيل فعىل لالنعكاس. قابلة جميعها اآلليات هذه إنَّ
نضوب إىل يؤدي مما املستهلكة؛ املشبكية للحويصالت العصبي الطرف تدوير إعادة
بعد الغشاء من املستقبالت إزالة ويمكن النشطة. املنطقة يف الجاهزة الحويصالت عدد
املقابل التأثري الحدثني لهذين يكون ومًعا، بها. دخلت التي نفِسها بالرسعة املشبكي
الوصالت إضعاف إىل يؤدي مما العصبي النقل كفاءة من يقلالن إذ األمد؛ الطويلة للتقوية
أيًضا هي تعتمد العملية هذه إنَّ األمد. الطويل اإلخماد باسم إليها يُشار عمليٍة يف املشبكية،
لَعَصبون الرتدد املنخفض املتكرر التحفيز هو يستدعيها ما لكن «نمدا»، مستقبالت عىل

مشبكية.12 بعد استجابة وجود عدم مع مشبكي، قبل
الطويلة التقوية بوصف ١٩٧٣ عام الصادرة الكالسيكية ورقتهما ولومو بليس ختم
يف األمد الطويلة التقوية من يستفيد السليم الحيوان أكان «سواء تحذيرية: عبارة يف األمد
كان الذي الُحَصني، يف اكتُشَفت أنها حقيقة لكنَّ آخر.» أمٌر فذلك … ال أم الحياة واقع
الطويلة التقوية أنَّ إىل بقوة تشري الذاكرة، يف يشرتك أنه بالفعل حينها بشدة ح املرجَّ من
بالفعل رضوري املشبكي التعزيز أنَّ عىل واألدلة الوقت ذلك ومنذ التعلم، أساس هي األمد

لذلك. مؤيدة ببطء ترتاكم له، وكاٍف الذكريات لتكوين
تحديد يمكنها املياه من دائري حوٍض يف الفرئان توضع حني املثال، سبيل فعىل
فتتمكن املحددة؛ مواقعها عن مكانية ذكريات ن تكوِّ ما ورسعان املغمورة، األرصفة مواقع
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الفرئان إعطاء أنَّ غري ذلك. بعد املاء يف ثانية وضعها عند مبارشًة األرصفة إىل السباحة من
فال املكانية؛ الذكريات تكوين يمنع التعلم، عملية خالل «نمدا» مستقبالت تعوق لعقاقري

املغمورة.13 األرصفة إيجاد من بعُد فيما تتمكَّن
التحديد، وجه عىل الوسائل هذه وإحدى تعقيًدا، أكثَر وسائَل اآلن الباحثون يمتلك
مسبوقة. غري بدقٍة العصبي النشاط يف بالتحكم تسمح الوراثية، البرصيات تقنية وهي
تُسمى طحلبية بروتينات ر تشفِّ التي الجينات إدخال عىل الوراثية البرصيات تقنية تنطوي
جيناتها الخاليا تستخدم حينها العصبية. الخاليا من محدَّدة أنواع يف رودوبسني» «تشانل
يجعل مما الغشاء يف وإدخالها رودوبسني»، «تشانل بروتني جزيئات لتكوين الجديدة
يتمثَّل زمني نطاٍق عىل إيقافها أو الخاليا تنشيط يمكن ذلك بعد للضوء. اسة حسَّ الخاليا

تكوِّنه. الذي رودوبسني» «تشانل بروتني لنوع وفًقا ثانية، بميلِّ ثانية ميلِّ يف
التي الُحَصينية الَعَصبونات تحديَد اآلن الباحثون يستطيع الوسيلة، هذه باستخدام
ألدمغة ه املوجَّ الليزر ضوء من بنبضات تنشيطها وإعادة الذكريات، تكوين خالل تنشط
التي الُحَصينية الَعَصبونات تنشيط إعادة تؤدي برصية. ألياف خالل من الحيوانات
توليد إىل البيئة، من محدَّد بموقع سارَّة غري تجربٍة ربَط الفرئان تعلم خالل نشطت
اسرتجاع إىل تؤدي التنشيط إعادة أنَّ إىل بقوة يشري مما الحيوانات؛ لدى خوف استجابة
مختلفة: بطرق بالذكريات للتالعب نفِسها الطريقة هذه استخدام يمكن الخوف. ذكريات
يف تماًما مزيفة ذكريات زرع أو العكس، أو سارَّة ذكريات إىل املخيفة الذكريات تبديل

الفرئان.14 أدمغة
األساس هو املشبكي التغيري أنَّ عىل اآلن حتى األدلة أقوى الدراسات هذه مثل تقدِّم
وإضعافها املشابك تقوية من كالٍّ أنَّ اآلن الباحثني غالبية ويعتقد والذاكرة، للتعلم العصبي
مجموعات تعزيز عند ن تتكوَّ الذكريات أنَّ يف الحايل الرأي يتمثل العمليتني. لكلتا رضوري
وإضعاف الُحَصينية الَعَصبونات من موزعة شبكة ضمن العصبية املشابك من محددة
نفسها. العصبية الشبكة تنشيط إعادة تستلزم الذكريات استعادة وأنَّ أخرى، مجموعات

العصبية املشابك تكوين

مؤقتة جزيئية تغريات تتضمن التي الوظيفية املرونة من نوًعا األمد الطويلة التقوية تَُعد
يمكن بنيوية تغريات أيًضا يتضمنان والذاكرة التعلم لكن العصبي، املشبك جانبَي كال عىل
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القائمة، املشبكية الوصالت قوة تغيري عىل فعالوًة كبريًا. تغيريًا العصبية البنية تغري أن
تماًما. جديدة مشابك تشكيل إىل والتعلم الخربة تؤدي

أشواك يف تحدث الدماغ يف االستثاري العصبي النقل عمليات من العظمى الغالبية إنَّ
التعلم بها يغريِّ التي الكيفية فهم عىل اهتمامهم الباحثون ركَّز ولهذا الشجريية؛ الزوائد
الشجريية الزوائد أشواك اكتشف قد كاخال كان الدقيقة. البنى هذه شكل من والخربة
دراستها من يتمكنوا لم الباحثني لكن الطيور، مخيخ يف الزمان من قرن عن يزيد ما قبل
العرشين.15 القرن ثالثينيات يف اإللكرتوني باملجهر الفحص تطوير بعد إال كبري بتفصيل
ترتيب ثم منها كلٍّ وتصوير للغاية، رقيقة رشائح إىل الدماغ نسيج تقطيع خالل ومن
األشواك بها ترتتَّب التي الكيفية عن أفضَل فكرًة يكوِّنون بدءوا جديد، من كلها الصور
يمكن التي الكيفية إىل إضافًة املشبكية، بعد للَعَصبونات الشجريية الزوائد عىل واملشابك

الحسية. للخربات استجابة جديد من بها ترتتَّب أن
يزداد األشواك حجم أنَّ بعضها أوضح فقد متضاربة. أدلٍة إىل املبكرة الدراسات أدَّت
الطوية التقوية تحفيز من دقائق ست إىل دقيقتني من ترتاوح فرتة خالل ٪١٥ بمقدار
بينما دقيقة، و٦٠ دقائق ١٠ بني ما الفرتة يف أكرب بدرجٍة يزداد ثم الُحَصني، يف األمد
سطح مساحة زيادة إىل تؤدي األمد الطويلة التقوية أنَّ األخرى الدراسات بعض أوضحت
العصبية واملشابك األشواك عدد يف زيادًة الباحثني بعض والحظ املشبكية. بعد الكثافة
اآلخر البعض الحظ بينما الحجم، يف تغيري أي دون األمد، الطويلة التقوية تحفيز بعد

عددها.16 زيادة دون األشواك حجم يف كبرية زيادًة
مثل فرتات، عىل الدقة العايل التصوير تقنيات تطوَّرت العرشين، القرن تسعينيات يف
العمليات هذه دراسة من الباحثني مكَّن مما الفوتون؛ الثنائي بالليزر املجهري الفحص
املأخوذ الدماغي النسيج يف التجارب هذه مثل أُجريت األمر، بادئ يف وأكرب. أكرب بتفصيٍل
الحيوانات عىل أيًضا إجراؤها يمكن لكن برتي، أطباق يف ومحفوظ الحيوانات أدمغة من
الجمع وعند الحيوان. جمجمة من مرققة أجزاء أو الجمجمة» «فتحات خالل من الحية
تركيز يف املوضعية للزيادة استجابًة تومض التي االستشعار جزيئات استخدام وبني بينها
«يف التصوير استخدام يمكن «نمدا»، مستقبل تنشيط عن الناتجة الكالسيوم أيونات
الخربات خالل الوقت من طويلة فرتات مدار عىل العمليات هذه ملراقبة الحي» الجسم

جديدة. حركية مهارة تعلم أو الحسية
الحسية الخربة أنَّ مجدًدا توضح إذ السابقة؛ االستنتاجات الجديدة الطرق هذه تؤكد
الطويلة التقوية وأنَّ الشجريية، الزوائد أشواك تركيب يف بنيوية تغريات تنتج أن يمكن
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بعد وعددها. وشكلها العصبية املشابك حجم يف رسيعة تغريات ز تحفِّ أن يمكن األمد
يف وتشكِّل الشجريية، الزائدة عىل جديدة أشواك ن تتكوَّ األمد، الطويلة التقوية تحفيز
األشواك رءوس تصبح تكوينها. ز حفَّ الذي نفِسه املشبكي الزر مع وصالت األحيان بعض
الشوكة رأس لحجم يمكن وأعرض. أقرص أعناقها تصبح بينما أكرب، بالفعل املوجودة
وجميع املتكرر. الكهربي التحفيز من دقيقة غضون يف أضعاف ثالثة بمقدار يزداد أن
حساسية أكثر يجعلها مما األشواك؛ رءوس إىل املستقبالت نقل تسهل التغريات هذه

للجلوتامات.
طول عىل جديدة ألشواك ط املنمَّ التشكيل إىل يؤديان والخربة التعلم أنَّ املحتمل من
أيًضا. نفِسها الشجريية الزائدة يف أخرى أغصان وعىل نفسه، الشجريية الزائدة غصن
الزوائد عىل متالصقة مواقع يف الجديدة األشواك من تجمعات تشكل الحركي التعلم يحفز
املتجاورة التجمعات إضعاف إىل ويؤدي الفرئان، لدى الحركية القرشة لخاليا الشجريية
تتشكَّل التي تلك من أدوم األشواك من الجديدة التجمعات ن وتكوُّ حجمها، وتضاؤل

بمفردها.17
الشجريية الزوائد أشواك باستقرار يرتبط الذاكرة دوام أنَّ افرتاض يف إغراء ثَمة
الزوائد عىل تطرأ التي البنيوية فالتغريات املجاورة. املشابك يف املتزامن والنشاط الجديدة،
املشبكية، بعد الكثافة تؤلف التي الخيطية الربوتينات تنظيم إعادة ن تتضمَّ الشجريية
استدعاء بعد «نمدا» مستقبل حفزها التي نفِسها اإلشارات إصدار مسارات خالل من وذلك
«نمدا» مستقبالت تنشط املختلفة الحركية املهام فإنَّ ذلك، إىل إضافًة األمد. الطويلة التقوية
يف واحدة هرمية عصبية خلية يف مختلفة أفرٍع عىل الكالسيوم من دقيقة نطاقات إلنتاج
الشجريية الزوائد يف املفردة الفروع استخدام يمكن هذا، عىل بناءً للفأر. الحركية القرشة
ويمكن املعلومات. لتخزين أساسية وحدات بمثابة عليها، توجد التي األشواك مجموعات أو

الذكريات.18 تخزين عىل االستثنائية الدماغ قدرة تفسري يف تساعد أن اآلليات لهذه
األشواك وتكوين املشبكي التعديل بني املحدَّدة العالقة تزال فال ذلك، من بالرغم
يف رضورية ليست الجديدة األشواك أنَّ إىل األدلة بعض وتشري واضحة، غري والذاكرة
بدرجٍة السناجب أدمغة يف األشواك كثافة تقل املثال، سبيل فعىل للذاكرة. األمر واقع
عىل قادرة تظل الحيوانات لكنَّ ذلك، بعد مجدًدا تزداد ثم الشتوي البيات خالل كبرية
كثافة تقل إذ أيًضا؛ نفُسه األمر يحدث الشتوي. البيات بدء قبل تعلمتها التي املهام تذكُّر
تظل لكنها الشبق، دورة خالل الفرئان إناث من ٪٣٠ يف الُحَصني منطقة يف األشواك

الدورة. قبل تعلمتها التي األشياء تذكُّر عىل قادرًة
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ليسرضوريٍّا الشجريية الزوائد أشواك وجود استمرار أنَّ إىل النتائج هذه مثل تشري
وراء السبب من جزء يكمن ربما ذلك، من بالرغم الطويل. املدى عىل الذكريات لتخزين
الزوائد بنية من والتعلم الخربة بها تغريِّ التي املحددة الكيفية بشأن املتضاربة النتائج
ذلك للدراسة. الخاضعة الدماغ منطقة أو املستخدم التحفيز نوع اختالف يف الشجريية،
حد يف يمكن للتجربة، استعداًدا الدماغي النسيج مع التعامل أنَّ إىل تشري األدلة بعض أنَّ

بداخله. املوجودة األشواك كثافة من يغريِّ أن ذاته
متعددة، بأشكال توجد الشجريية الزوائد أشواك أنَّ األمور تعقيد من يزيد ومما
كلها. وتتخذها املختلفة األشكال بني تتحول أن يمكن شوكة أي أنَّ الباحثون ويعتقد
تتصل مستديرة كبرية رءوس لها فيكون الفطر شكل تتخذ التي األشواك بعض توجد
لها رفيعة كنتوءات تبدو طويلة أشواك وتوجد ضيق، عنق خالل من الشجريية بزائدتها
يسهم ربما ملحوظ. عنق لها وليس وممتلئة قصرية صغرية أشواك وتوجد األصابع، شكل
األنواع تتسبب ربما أو الذكريات، تخزين من مختلفة جوانب يف األشكال هذه من شكل كل
الزائدة بنية عىل تطرأ التي البنيوية التغريات من مختلفة أنواع يف الذاكرة من املختلفة

الشجريية.19
بها، املرتبطة األشواك وتتضاءل العصبية، املشابك تضعف أن أيًضا املمكن من
املشابك إلغاء يحدث تماًما. وتُلغى تنكمش حتى أو املشبكية، قبل رشيكاتها عن وتبتعد
من للغاية رضوري وهو الدماغ، نمو خالل موسع نحٍو عىل املشبكي التقليم أو العصبية
الفصل (انظر تشكُّلها أثناء يف الدقيق النحو عىل وضبطها العصبية الدوائر تشكيل أجل
أيًضا رضوري أنه ويُعتقد البالغ، الدماغ يف أيًضا واسع نطاق عىل التقليم يحدث الثالث).

األمد. الطويلة التقوية مثل ذلك يف مثله والذاكرة، التعلم يف
االنتشار واسعة أنماًطا تنتج الخربات، من وغريها والذاكرة التعلم أنَّ إذن ح املرجَّ من
محدَّدة مناطق يف العصبية الخاليا من بأكملها شبكات نطاق عىل املشبكي التعديل من
بأكمله، الدماغ يف باستمرار املشبكي التعديل يحدث الخربة. نوع عىل بناءً الدماغ، من
بأخرى. أو بطريقة ثانية كل البرشي الدماغ يف تُعدَّل العصبية املشابك ماليني أنَّ واألرجح
إذ رؤيتها؛ بمجال يتعلق فيما اليشء بعض محدودًة الحالية التصوير وسائل تزال ال
مثل الظهور الحديثة األساليب بعض لكنَّ الشجريية، الزائدة من فروع عدة عىل تقترص
الزوائد أشواك ديناميكيات من املزيد عن شك بال ستكشف الدقة، الفائق املجهري الفحص

األمد. الطويلة الذاكرة يف ومساهمتها الشجريية
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املرونة يف رشكاء الدبقية: الخاليا

عدد عىل عددها ويتفوق العصبي، الجهاز يف العصبية غري الخاليا هي الدبقية الخاليا تَُعد
اكتُشفت حينما الدبقية الخاليا اكتُشفت تقريبًا. واحد إىل عرشة بمقدار العصبية الخاليا
تتمثَّل فقط داعمة أدوار سوى تؤدي ال أنَّها اعتقدوا الباحثني لكنَّ تقريبًا، العصبية الخاليا
glia الدبقية بالخاليا تسميتها تأتي هنا ومن العصبية، األلياف وعزل املغذيات توفري يف
تقوم أنها اآلن نعرف لكننا بالفعل، األدوار هذه الدبقية الخاليا تؤدي «صمغ». بمعنى
الخاليا عن تقل ال وأنها الشوكي، والحبل بالدماغ املعلومات معالجة يف مهمة بإسهامات

املهام. هذه يف أهميًة العصبية
الزر هما فقط عنَرصين من إال تتألَّف ال العصبية املشابك أنَّ سابًقا يُعتقد كان
أدلٌة تظهر بدأت العرشين، القرن تسعينيات يف لكن املشبكي. بعد والغشاء املشبكي قبل
تنظم النجمية بالخاليا تُدعى دبقية خاليا وأنَّ األمر، حقيقة يف ثالثية بنًى أنها إىل تشري

العصبية. الخاليا بني تُنَقل التي الكيميائية اإلشارات
تمأل أنها األمر بادئ يف يُعتقد وكان النجمة، شكل النجمية الخاليا هذه تتخذ
اآلن اتضح فقد ذلك، من بالرغم الدماغي. النسيج يف الخاليا بني تقع التي الفراغات
إشاراتها إنتاج أيًضا تستطيع بل فحسب، العصبية الخاليا نشاط إىل تستجيب ال أنها
«جابا» مثل العصبية النواقل من كاملة مجموعًة تكوِّن أنها كما بها، الخاصة الكهربية

وتُطلقها. والجلوتامات
منها كلٌّ يحتوي الدماغ. يف عدًدا الخاليا أنواع أكثر هي النجمية الخاليا تَُعد
يصل وما الشجريية الزوائد مئات مع تتالمس التي الدقيقة الفروع من العديد عىل
من مرتفعة بدرجٍة العمليات هذه تتسم املفردة. العصبية املشابك من ١٥٠٠٠٠ إىل
الفحص يوضح وتغلفها. برسعة النشطة املشابك نحو النجمية الخاليا وتمتد الحركة،
الزوائد أشواك مع تتفاعل النجمية الخاليا ألياف أنَّ الدماغي للنسيج اإللكرتوني املجهري
تلك من الحركة يف أقل األلياف هذه وأنَّ العصبي، للنشاط استجابًة الكبرية الشجريية

صغرية. بأشواك املرتبطة
يبدو لذا الصغرية؛ األشواك بقاء فرتة من أطوَل لفرتة الكبرية األشواك تبقى ما غالبًا
توجد العصبية. املشابك خالل من األشواك تلك استقرار يف تساعد النجمية الخاليا أنَّ
خالل من املشبكية اإلشارات تغيري تستطيع النجمية الخاليا أنَّ عىل األدلة بعض أيًضا
ق بتدفُّ لتسمح قبضتها إرخاء أو العصبية، النواقل انتشار لتقييد املشابك قبضة إحكام

أكرب. بحريٍة العصبية النواقل
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العصبية. الخاليا من جريانها ومع بعض، مع بعضها شبكاٍت النجمية الخاليا ن تكوِّ
الخاليا نشاط يستمر ثانية، امليلِّ نطاق عىل إال العصبي النقل نشاط يستمر ال وبينما
عات تجمُّ تنشط الجلوتامات، النجمية، الخاليا إحدى تطلق فحني ثواٍن. لبضع النجمية
تجمعات نشاط ملزامنة طريقًة املمتد نشاطها يكون وربما العصبية، الخاليا من بأكملها
يف املمتد النجمية الخاليا نشاط يسهم أن أيًضا املمكن من العصبية. الخاليا من كاملة
مع لتتزامن املشبكية بعد األغشية تنشيط يف االستمرار خالل من األمد الطويلة التقوية

الواردة.20 اإلشارات
فهذه املشبكية. املرونة يف مهمة أدواًرا الصغرية الدبقية الخاليا تؤدي ذلك، إىل إضافًة
اإلصابة ضد األول الدفاع خط ر توفِّ والتي الدماغ، يف املقيمة املناعية الخاليا هي الخاليا
األمراض مسبِّبات تبتلع حيث املترضرة املواقع يف الخاليا هذه تُعنيَّ والجروح. بالعدوى
يف بداخلها استيعابها ثم الغشاء من صغرية ِقطع يف تغليفها خالل من الخلوي والحطام

الخاليا». «أكل أو البلعمة باسم تُعرف عمليٍة
بالطريقة فيها املرغوب غري املشبكية الوصالت مع يتعامل النامي الدماغ أنَّ يتضح
من بجزيئات تدمريها أجل من فيها املرغوب غري الوصالت «وسم» يجري تماًما. نفِسها
عىل الوسم هذا الصغرية الدبقية الخاليا تميز املكملة. بالربوتينات تُدعى املناعي الجهاز
الباحثون يعتقد تقابلها. التي املوسومة املشابك جميع وتبتلع «كلني»، تقول: إشارة أنها
النامي، الدماغ نطاق عىل املشبكي التقليم عن مسئولة الصغرية الدبقية الخاليا أنَّ اآلن

والتاسع). الثالث الفصلني (انظر املراهقة يف يحدث الذي ع املوسَّ التقليم إىل إضافًة

تُدعى املناعي الجهاز من بجزيئات تدمريها أجل من فيها املرغوب غري الوصالت «وسم» يجري
املكملة. بالربوتينات

الصغرية الدبقية الخاليا أنَّ ويبدو البالغ، الدماغ يف الدوام عىل العصبية املشابك تُلغى
ل وتفضِّ الدماغي، النسيج من بقعتها يف باستمرار تتجول فهي أيًضا. ذلك عن مسئولة
ومن التشكيل. الحديثة األشواك يف زواًال األرسع وهي املمتلئة، القصرية باألشواك االتصال
غري وتبتلع بقعتها يف العصبية املشابك حالة تراقب الصغرية الدبقية الخاليا أنَّ يبدو هذا

منها.21 املرغوب

51





الخامس الفصل

البلوغ يف العصبي التخليق

التاسع القرن مدار عىل محتدمة ملناقشٍة موضوًعا العصبي للجهاز الدقيقة البنية كانت
وحيوانية نباتية أنسجٍة فحص وبعد عرش، التاسع القرن ثالثينيات نهاية ففي عرش.
هي الخاليا أنَّ شاليدن وماتياس شوان ثيودور األملانيان العاملان اقرتح املجهر، تحت
بنظرية يُدعى صار الذي الرأي وهو الحية، الكائنات جميع يف األساسية البناء وحدات
املشابك لتوضيح يكفي بما قوية تكن لم الوقت ذلك يف رة املتوفِّ املجاهر أنَّ غري الخلية.
جزءًا يساوي (والنانومرت تقريبًا نانومرتًا ٤٠ إىل ٢٠ من حجمها يبلغ والتي العصبية،
عىل ينطبق ذلك كان إن ما الواضح غري من ظل فقد ثَم ومن املرت)؛ من املليار عىل واحًدا

ال. أم أيًضا العصبي الجهاز
يتكوَّنان الشوكي والحبل الدماغ أنَّ بعضهم اعتقد معسكَرين. إىل الباحثون انقسم
من يتكوَّن العصبي الجهاز بأنَّ آخرون حاَجج بينما النسيج، من متواصلة شبكة من
املجهري الفحص عىل أُجريَت التي التحسينات ومع الحية. الكائنات جميع ِغرار عىل خاليا
بتفصيٍل العصبي النسيج رؤية من الباحثون تمكَّن وتصويرها، العينات تصبيغ وأساليب
أخريًا.1 طويل وقت منذ القائمة املناقشة ُحسمت العرشين القرن مطلع وبحلول متزايد،
املبدأ باسم يُعَرف ما تقبُّل يف الباحثون بدأ كبرية، بدرجٍة كاخال عمل وبفضل
الوحدات هي العصبية بالخاليا تُدعى متخصصة خاليا ثَمة أنَّ عىل نصَّ الذي العصبي،
درسوا قد وآخرون كاخال كان الشوكي. والحبل للدماغ األساسية والوظيفية البنيوية
تمرُّ التي املختلفة املراحل ووصفوا الحيوانات، من وغريه اإلنسان يف الدماغ نمو كيفية
األلياف نمو ثم الخلوي، االنقسام طريق عن امليالد النضج: عملية يف العصبية الخاليا بها
غري عصبية خاليا أي يروا لم وألنهم املشبكية. للوصالت الدقيق ن التكوُّ وأخريًا وامتدادها،
قصرية. بفرتة امليالد بعد ثابتة تصبح الدماغ بنية أنَّ استنتجوا فقد قط؛ البالغني يف ناضجة
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كاخال ذكر وتجديده»، العصبي الجهاز «تداعي بعنوان ١٩١٣ عام الصادر كتابه يف
للتغيري». قابلة وغري «ثابتة البالغني لدى الشوكي والحبل الدماغ يف العصبية املسارات أنَّ
بأنَّ القائلة الفكرة أصبحت ما ورسعان واسع، نطاق عىل بالقبول االستنتاج هذا حظي
الحديث. األعصاب علم يف أساسيٍّا ً مبدأ جديدة خاليا أي يُخلِّق ال البالغ الثدييات دماغ
والدبقية العصبية الخاليا من هائلة كمية تخليق من بالرغم أنه عىل الباحثني معظم اتفق
أننا ذلك عن نتج فقد ثَم؛ ومن مبارشة. امليالد بعد تنتهي العملية هذه فإنَّ النمو، خالل
الخاليا وأنَّ بأكملها، الحياة مدار عىل لدينا ستكون التي الدماغية الخاليا بجميع نولد

أبًدا. تُعوَّض ال بجرح اإلصابة أو املرض بسبب تتلف التي
التي األدلة بعض أنَّ من بالرغم الزمان، من قرن لحواَيل مرتسًخا املبدأ هذا استمر
تقنية ظهور بعد العرشين، القرن ستينيات بداية يف الظهور يف بدأت قد الفكرة هذه تُنايف
الحيوانات تُحَقن العملية، هذه يف بالرتيتيوم. املعالج بالثايمدين الذاتي اإلشعاع تصوير
التكوين الحديث النووي الحمض يف ويُدمج الخاليا تمتصه الذي املشع، بالثايمدين
األشعة وتُستخَدم الحيوانات، أدمغة ح تُرشَّ ذلك، بعد الوالدة. الحديثة الخاليا يف املوجود

إشعاعي.2 نشاط أي عن للكشف السينية
للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد يف الباحثان داس، وجوبال أولتمان جوزيف بدأ
دليًال نرشا ما ورسعان الحيوانات، من مختلفة أنواع لفحص التقنية هذه استخدام يف
لدى املخية والقرشة الشمية، والبصلة املسنَّن، التلفيف يف جديدة دماغية خاليا نمو عىل
وتأكَّدت املبدئية النتائج هذه تكرَّرت أيًضا.3 القطط لدى املخية القرشة ويف الفرئان،
بالتشكك، اها تلقَّ العلمي املجتمع لكن العرشين، القرن ثمانينيات بداية يف آخرين لدى

كبرية.5،4 بصورة وتجاهلها
البالغ الكناري فذكُر املغردة. الطيور من أخرى أدلٌة ظهرت قصرية، فرتة وبعد
يف نواتان وثَمة املحتملة، الزوجات يف يتغزل كي عام كلَّ جديدة أغنيًة يتعلم جنسيٍّا
الباحث نوتيبوم فرناندو أجرى وإنتاجها. لألغاني الطيور هذه تعلم يف تتحكَّمان الدماغ
الدماغيتني النواتني هاتني حجم أنَّ أوضحت التي التجارب من مجموعًة روكفلر بجامعة
عليه يكونان عما ملحوظة بدرجٍة الربيع يف أكرب كليهما أنَّ وجد إذ الفصول؛ مع يَتذبذب

الخريف. يف
املشابك عدد زيادة إىل يعود التغريات هذه يف السبب أنَّ مفادها فرضيًة نوتيبوم طرح
يموت التزاوج، موسم انتهاء عند نقصانه. ثم األغاني إنتاج نواتَي داخل والخاليا العصبية
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النواتان د فتتجدَّ الربيع يف أما النواتني، حجم تضاؤل إىل يؤدي مما الخاليا من كبري عدد
نوتبيوم إنَّ جديد. من الغناء الطائر يتعلم حتى جديدة عصبية خاليا إنتاج خالل من
«أثبتت قد نتائجه إنَّ بل فحسب، والسلوك الدماغ بني مباًرشا واضًحا رابًطا يكتشف لم
يف وتُدَمج البلوغ مرحلة يف تُولد العصبية الخاليا أنَّ اليقني من بها بأس ال بدرجٍة أيًضا

بالفعل.»7،6 املوجودة الدوائر
دماغ بأنَّ الراسخ االعتقاَد املتطورة واألساليب االكتشافات من سلسلٌة حطَّمت وأخريًا،
بدأت العرشين، القرن ثمانينيات أواخر يف نفسه. تجديد عىل القدرة إىل يفتقر الثدييات
حديثة عصبية خاليا وجود عىل أدلة نرش يف برينستون بجامعة وزمالؤها جولد إليزابيث
يف وجودها عىل أدلًة ذلك بعد نرشوا ثم البالغة، الفرئان لدى الُحَصني منطقة يف الوالدة
إىل تطوريٍّا أقرب القردة إنَّ امَلكَّاك. قردة لدى املخية والقرشة الُحَصني منطقة من كلٍّ
البرشي الدماغ أنَّ باحتمالية اآلمال ذلك رفع فقد ثَم ومن كبرية؛ بدرجة الفرئان من البرش

الحياة.8 مدار عىل جديدة خاليا تكوين يف أيًضا هو يستمر
التي بالفلوريسنت، املوسومة املضادة األجسام باستخدام جديدة تقنيات تطوير أدَّى
العصبية الخاليا بني التمييز من الباحثني تمكُّن إىل محدَّدة، خلوية بربوتينات ترتبط
من اثنان قام ،١٩٩٢ عام ويف يفحصونها. التي النسيج عينات يف الدبقية والخاليا
الخاليا لتحديد الطرق هذه باستخدام بكندا، ألربتا يف كالجاري جامعة يف الباحثني
العصبية الخاليا هذه إنَّ يُقال عزلها.9 ثم البالغة الفرئان أدمغة يف الجذعية العصبية
يمكنها ثَم ومن املتمايزة؛ غري الجنينية بحالتها تحتفظ ألنها القدرات» «متعددة الجذعية
متناظر؛ غري نحٍو عىل تنقسم أنها غري الدماغ. يف املوجودة الخاليا من نوع أيِّ تشكيل
تجديَد نفسه الوقت يف تستطيع جديدة، ودبقية عصبية خاليا تشكيل تستطيع فبينما لذا

نهاية. ال ما إىل نفِسها
منفصلتني مجموعتني عىل تحتوي البالغة الفرئان أدمغة أنَّ التالية األبحاث كشفت
من العصبي الجهاز يتألَّف املبكرة، النمو مرحلة خالل العصبية. الجذعية الخاليا من
بالخاليا العصبي األنبوب هذا بطانة وتمتلئ الجنني، ظهر طول عىل يمتد مجوَّف أنبوٍب
عند األنبوب. ُسمك عرب تنتقل ناضجة غري عصبية خاليا لتُنتج تنقسم التي الجذعية
ببعض بعضها املنتقلة الخاليا من متتالية موجاٌت تصطدم األنبوب، من األمامي الطرف
ذلك، وراء وفيما الخارج. إىل الداخل من األخرى تلو طبقًة املخية، القرشة طبقات لتشكِّل

الشوكي. الحبل لتكوين الخارج إىل أصغر أعداد تنتقل
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داخل منفصلني مكاننَي عىل الجذعية الخاليا وجود يقترص البالغة، الحيوانات يف
عرب تنتقل التي الخاليا ن تُكوِّ التي البطني تحت ما منطقِة الجانبيني: البطينني جدران
تظل والتي الُحَصني، من املسنَّن والتلفيف الشمية، البصلة حافة إىل املنقاري الهجرة تيار

حبيبية.10 عصبية خاليا إىل وتتمايز ميالدها مكان من بالقرب الجديدة خالياها
لعمل للغاية رضورية املنطقتني هاتني يف تتشكَّل التي العصبية الخاليا أنَّ يبدو
التشكيل الجديدة الخاليا لقتل الوراثية الهندسة تستخدم التي فالتجارب والسلوك. الدماغ
عصبية خاليا إضافة أنَّ توضح الحيوانات، حياة يف محدَّدة زمنية نقطة يف أو ميالدها فور
الخاليا تسهم بينما جديدة، شمية ذكريات لتكوين رضوريٌّ الشمية البصلة إىل جديدة
األنماط، وفصل األشياء، عىل والتعرُّف املكانية، الذاكرة يف الُحَصني منطقة إىل املضافة

العصبي.11 النشاط من املتشابهة األنماط بني الدماغ بها يميز التي العملية وهي
إنتاج معدل يف كبريًا تأثريًا يؤثِّر بما العملية تنظيم محدَّدة بيئية لعوامل يمكن
وتعلُّم البيئي والثراء البدني النشاُط ن يحسِّ املثال، سبيل فعىل الجديدة. العصبية الخاليا
الوالدة، الحديثة الخاليا بقاء تعزيز إىل إضافًة العصبية، الجذعية الخاليا تكاثر من املهام

معاكسة.12 نتيجة إىل الحيس والحرمان االلتهاب أنواع وبعض اإلجهاد يؤدي بينما

إىل إضافًة العصبية، الجذعية الخاليا تكاثر من املهام وتعلُّم البيئي والثراء البدني النشاُط ن يحسِّ
إىل الحيس والحرمان االلتهاب أنواع وبعض التوتر يؤدي بينما الوالدة، الحديثة الخاليا بقاء تعزيز

معاكسة. نتيجة

أول قدَّمت محورية دراسة نرش مع ١٩٩٨ عام آخر أسايس ر تطوُّ حدث
فقد الحياة. مدار عىل جديدة خاليا أيًضا هو يُنِتج البرشي الدماغ أنَّ عىل دليل
الرسطان مرىض يحقنون كانوا األطباء أنَّ وزمالؤه إريسكون بيرت الراحل أدرك
املعالج الثايمدين ِغرار وعىل ومراقبتها. أورامهم نمو لرؤية بالربوموديوكسيوريدين
املوجودة األساسية الكيميائية القواعد إلحدى نظريًا الربوموديوكسيوريدين يَُعد بالرتيتيوم،
العصبية الخاليا يف البناء الحديث النووي الحمض يف يدخل ولهذا النووي؛ الحمض يف
املرىضبعد هؤالء من خمسة بفحصأدمغة املوافقة عىل وزمالؤه إريكسون حصل الوليدة.
فلورية وسوم ذات مضادة بأجساٍم الُحَصيني النسيج من عينات عالجوا وحينها موتهم.
دون العصبية الخاليا عنها تعربِّ التي وبالربوتينات بالربوموديوكسيوريدين ترتبط مختلفة
كلها.13 الخمسة العينات يف وليدة عصبية خاليا عن التجربة كشفت وقد الدبقية، الخاليا
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دماغ القوارضالدماغ البرشي

الجسم ا&خطط
بط- جانبيبط- جانبي

البصلة الشميةالتلفيف ا&سننالتلفيف ا&سنن

والبرش. القوارض أدمغة يف العصبي التخليق بيئات :1-5 شكل

ففي أيًضا. البرشي الدماغ من العصبية الجذعية الخاليا ُعزَلت املطاف، نهاية يف
جديدة خاليا توليد يف العصبية الجذعية الخاليا من املجموعتان هاتان تستمر القوارض،
ويتضح العمر، مع يقل الجديدة العصبية الخاليا إنتاج معدل لكنَّ الحياة، مدار عىل

البرشي.14 الدماغ يف الُحَصني منطقة يف أيًضا نفُسه النمط
الدماغ يف يوجد املنقاري الهجرة فتيَّار مهمة. اختالفات توجد ذلك، من بالرغم
الواضح من لكن الجبهي. الفص قرشة باتجاه ع تتفرَّ مميزة «رشيطة» أيًضا وبه البرشي،
املكثفة الهجرة تحدث فحسب. املبكرة الطفولة مرحلة حتى نشًطا يظل املسار هذا أنَّ
شبه وتصبح سنٍّا، األكرب األطفال لدى تنحرس ثم فحسب، شهًرا عرش ثمانية عمر حتى

الثدييات.16،15 بني فريد مثال البرش أنَّ يبدو الصدد، هذا ويف البالغني. يف منعدمة
أنَّ ٢٠١٣ عام السويد من باحثون أجراها دراسٌة أوضحت املقابل، الجانب عىل
من املائة يف ١٫٧٥ نحو إن أي — يوم كل خلية ٧٠٠ من يقرب ما ينتج البرشي الُحَصني
أنَّ أيًضا وأثبتت — سنة كل تتغريَّ الدماغ من الجزء ذلك يف املوجودة الخاليا عدد إجمايل
املجموعة نرشت أقرب، وقٍت ويف العمر.17 يف التقدم مع طفيفة بدرجة إال يقل ال املعدل هذا
البرشي، بالدماغ املخطط الجسم منطقة يف البالغني لدى العصبي التخليق عىل دليًال نفُسها
أنَّ يبدو والتحفيز. واملكافأة الحركة يف التحكُّم يف وتسهم القرشة تحت توجد بنية وهو
أليافها تقترص بينية َعَصبونات تشكِّل ثم البطني، دون ما منطقِة يف تنشأ الخاليا هذه
العصبية.18 الدوائر عمل يف رضوريٍّا دوًرا التثبيطية إشاراتها وتتخذ القريبة، املنطقة عىل

57



العصبية املرونة

البالغني البرش أدمغة يف العصبية الخاليا تكوين كان إذا ما هو املهم السؤال إنَّ
الخاليا تكوين درجة تَُعد والقوارض؟ الطيور لدى الحال هي مثلما هدف، أيَّ ق يحقِّ
لذا القوارض؛ يف نراها التي تلك من قريبًة البالغني لدى البرشي الُحَصني يف العصبية
الدماغ، عمل يف مساهمٌة الجديدة العصبية الخاليا لهذه يكون بأن كبرية احتمالية فثَمة

اآلن. حتى ذلك عىل مبارش دليل يوجد ال لكن
القريبة االكتئاب ومضادات (بروزاك)، الفلوكستني عقار ز يحفِّ البالغة، الفرئان يف
الباحثني بعض النتيجة هذه قادت الُحَصني. منطقة يف العصبية الخاليا تكوين عمليَة منه،
وعالجه. االكتئاب ن تحسُّ يف ا مهمٍّ دوًرا يؤدي ربما العصبية الخاليا تكوين أنَّ تخمني إىل
يف العصبية الخاليا تكوين فيها وأُلغَي حيوانات عىل أُجريَت التي التجارب أدَّت لقد
يف زيادٌة الحيوانات عىل يظهر بعضها ففي متضاربة: نتائج إىل تماًما، الُحَصني منطقة
هذه تظهر ال بينما االكتئاب، لسلوكيات املشابهة السلوكيات يف وزيادة للتوتر، االستجابة

األخرى. التجارب بعض يف االستجابات
من ليس لكن بالفعل، الُحَصني حجم بانخفاض يرتبط البرش يف االكتئاب إنَّ
الخاليا تكوين ضعف إىل يعود االنخفاض هذا يف السبب أنَّ األحوال من حال بأي الواضح
يف تسهم عديدة عوامل من واحًدا العصبية الخاليا تكوين ضعف يكون ربما العصبية.
أثبتت وباملثل، غريها. عن الحاالت بعض يف أهميًة أكثَر يكون وربما د، املعقَّ املرض هذا
أنَّ املخطَّط، الجسم إىل باستمرار تُضاف العصبية الخاليا أنَّ أوضحت التي الدراسة
من يزال ال لكن باركينسون، مرض حالة يف تنضب البلوغ مرحلة يف توَلد التي الخاليا
ال أم العصبية الخاليا تكوين بضعف صلة الحالة لهذه كان إن ما أيًضا الواضح غري
مرحلة يف العصبية الخاليا لتكوين آخر محتمل سلبي جانب وثَمة تحدث.20،19 وكيف
فمن لذا الجسم؛ يف وتنترش تحكُّم دون الخاليا تنقسم حني يظهر الرسطان إنَّ البلوغ.
يمكن البالغ، البرشي الدماغ يف املوجودة العصبية الجذعية الخاليا مجموعات أنَّ املحتمل

الدماغ.21 أورام ن تكوُّ يف تسهم أن
أن من كثريًا أقلُّ البالغ البرشي الدماغ ينتجها التي الخاليا أعداد أنَّ املتشككون يرى
اإلخالل إىل يؤدي قد جديدة خاليا إضافة بأنَّ أيًضا ون يحاجُّ وهم وظيفية. أهميًة تشكِّل
البقايا إحدى سوى بأكملها العملية فليست ثَم ومن املوجودة؛ العصبية الدوائر باستقرار

أسالفنا. من ورثناها التي التطورية
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أكثَر ييل، جامعة يف الباحث راكيتش، باسكو التنموية العصبية األحياء عاِلم يَُعد
أجرى العرشين، القرن سبعينيات بداية يف رأيه. عن التعبري يف رصاحًة املتشككني هؤالء
العصبية الخاليا انتقال كيفية ح توضِّ التي التأثري، البالغة الدراسات من سلسلًة راكيتش
الوقت. ذلك منذ القرود يدُرس ظل وقد النمو، مرحلة يف القرود أدمغة عرب الناضجة غري
املخية القرشة يف البالغة العصبية الخاليا تكوين عىل دليل إيجاد يف عديدًة مراٍت فشل لقد

الوالدة. الحديثة الخاليا عن الكشف يف املستخَدمة التمييز طرق ينتقد وهو للقرود،

أهميًة تشكِّل أن من كثريًا أقلُّ البالغ البرشي الدماغ ينتجها التي الخاليا أعداد أنَّ املتشككون يرى
وظيفية.

الدماغ إىل املضافة العصبية الخاليا أنَّ راكيتش يقدِّر القرود، عىل دراساته إىل استناًدا
أنَّ راكيتش يرى الكامل. نضجها إىل تصل كي األرجح عىل سنًة ستستغرق البالغ البرشي
تحفيز خالل من فعاليتها تؤدي منه القريبة والعقاقري بروزاك أنَّ احتمالية يستبعد هذا
بالرغم نتائجها. لتحقيق أسابيع ستة سوى تستغرق ال إنها إذ العصبية؛ الخاليا تكوين
من ن تحسِّ البالغ الدماغ يف الوليدة العصبية الخاليا أنَّ عىل األدلة بعض توجد ذلك، من
أن بالفعل يمكن النضج عدم من كامل عام فرتة بأنَّ البعض يجادل لذا املشبكية؛ املرونة

الدماغ.22 عمل يف املساهمة عىل قدرة أكثَر الوليدة العصبية الخاليا تجعل
والخاليا العصبية الخاليا تكوين اكتشاف أدَّى ما فرسعان الجدال، من وبالرغم
بالخاليا عالجات بوجود اآلمال ارتفاع إىل البالغ البرشي الدماغ يف العصبية الجذعية
قد التي للكيفية محتملني أسلوبني اقرتاح وإىل العصبية، واألمراض لإلصابات الجذعية
استجابًة تنقسم أن يمكن الجذعية الخاليا أنَّ نعرف فنحن العالجات. هذه مثل بها ر تتطوَّ
ذات هذه الذاتي اإلصالح آلية استخدام احتمالية إىل يشري مما ما؛ إلصابٍة الدماغ لتعرُّض
جديدة خاليا استخدام عىل النمو الذاتية العصبية الجذعية الخاليا تشجيع خالل من يوم،
األخرى، االسرتاتيجية أما امليتة. أو التالفة الخاليا محلَّ وتحل اإلصابة، موقع إىل تنتقل

اإلصابة. موقع إىل وتوجيهها الدماغ، يف جذعية خاليا زرع فهي
ويواجه اإلطالق، عىل مكتمل غري العصبية الجذعية الخاليا لبيولوجيا فهمنا يزال ال
أمثلة ومن كبرية. تقنيًة صعوباٍت العالجات هذه مثل تطويَر يحاولون الذين الباحثون
املختلفة األنواع تكون أن يُحتمل وهل للزراعة، األنسب هو الجذعية الخاليا أنواع أي ذلك:
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من زراعته يمكن الذي األمثل العدد وما اإلصابة؟ من محدَّد نوع أو محدَّد ملرٍض أنسَب
ألن يكفي بما طويلة لفرتة ستعيش املزروعة الخاليا أنَّ من التأكد يمكن وكيف الخاليا؟

العصبية؟ الوظائف استعادة يف وتساعد تندمج
الجذعية بالخاليا واإلصابات األمراضالعصبية عالج يزال ال الصعوبات، هذه وبسبب
حتى أُجريَت التي الرسيرية التجارب أنَّ والحق إمكانياته، كامِل تحقيِق عن يكون ما أبعَد
القضايا بهذه الجمهور وعي أدَّى فقد هذا، من وبالرغم بالفشل.23 جميعها باءت قد اليوم
للتجار املتساهلة قوانينها تسمح التي الدول إىل الجذعية الخاليا سياحة يف كبرية زيادة إىل
تكون قد بل بها، ح مرصَّ غري عالجاٍت اليائسني للمرىض يبيعوا بأن الضمري، املنعدمي

خطرة.
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الدماغ تدريب

الوظائف لتحسني مة املصمَّ الكمبيوتر ألعاب إىل الدماغ» «تدريب مصطلح يُشري ما عادًة
الوظائف، تلك ن تحسِّ األلعاب هذه أنَّ يُدَّعى العاملة. والذاكرة االنتباه مثل العقلية
يف يساعد البدني النشاط أنَّ مثلما العضو، تدريب خالل من للدماغ، العامة والصحة

الجسم. صحة عىل الحفاظ
وتوجد الدوالرات، ماليني من بالعديد تُقدَّر صناعًة اليوم صار قد الدماغ تدريب إنَّ
يستهدف الذكي. للهاتف وتطبيقات وأدوات كمبيوتر ألعاب تبيع التي الرشكات عرشات
الصحة ن تحسِّ أنها ويُزَعم واملسنني، بالعمر التقدم يف اآلخذين املنتجات هذه من العديد
أمراض من وغريه ألزهايمر، بمرض اإلصابة احتمالية من حتى وتقلل للدماغ العامة
منتجات أنَّ عىل األدلة من القليل سوى الحايل الوقت يف يوجد فال ذلك، من بالرغم الخرف.
إىل بالفعل تؤدي فهي النقل: تأثريات النفس علماء يسميه ما إىل تؤدي الدماغ تدريب
ع، متوقَّ هو مثلما اللعبة يف أفضل أداء لتحقيق الالزمة الذهنية القدرات يف ملحوظ ن تحسُّ
الصلة.1 ذات غري األخرى املعرفية الوظائف ن تحسِّ كانت إذا ما الواضح غري من يزال ال لكن

يُسميه ما إىل تؤدي الدماغ تدريب منتجات أنَّ عىل األدلة من القليل سوى الحايل الوقت يف يوجد ال
النقل. تأثريات النفس علماء

عن مشرتًكا بيانًا املرموقني الباحثني من كبري عدٌد أصدر ،٢٠١٤ عام أكتوبر يف
للمستهلكني تقدِّم العقلية األلعاب بأنَّ القائل الزعم عىل نحتجُّ «إننا فيه: وكتبوا املوضوع.
دليل يوجد ال بينما عكسه، أو املعريف التدهور تقليل من يمكِّنهم العلم إىل يستند نهًجا
الحجج أفضل من ينتقص سحرية بوصفٍة الوعد إنَّ ذلك. تفعل أنها عىل اآلن حتى علمي
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ألنماط املدى الطويلة اآلثار تعكس الِكرب يف املعرفية الصحة أنَّ وهو اليوم، حتى املوجودة
املباَلغ املضلِّلة الدعاوى أنَّ نرى [نحن] األنشطة. ممارسة ن تتضمَّ التي الصحية الحياة
استمرار عىل ع نشجِّ ونحن الوشيك. اإلدراكي التضاؤل بشأن املسنِّني قلق تستغل فيها
الفيدرالية التجارة لجنة أصدرت بعام، ذلك وبعد املجال.»2 هذا يف والتحقق الدقيق البحث
«لوموسيتي»، فرانسيسكو، سان يف الكائنة العقيل التدريب رشكة تدفع بأن أمًرا األمريكية
بشأن لها أساس ال واهية بَمزاعم العمالء خداع عن تعويًضا أمريكي؛ دوالر مليونَي مبلَغ

منتجاتها.3 فوائد
اآلن ويوجد خرباتنا، بفعل باستمرار يتشكَّل الدماغ أنَّ رأينا فقد ذلك، من بالرغم
العضو عىل البارزة آثارها لها العقيل التدريب من أخرى أنواًعا أنَّ عىل األدلة من الكثري
الناجمة للمرونة الخلوية اآلليات بشأن مهمة معلوماٍت الحيوانات أبحاُث قدَّمت فقد نفِسه.
الوقت بشأن دقيقٍة أحكاٍم إصداِر عىل الفرئان تدريب يؤدي املثال، سبيل فعىل التدريب. عن
الليلية السعادين تدريب يؤدي بينما السمعية، العصبية الخاليا حساسية نطاق توسيع إىل
بالقرشة العصبية الخاليا يف االستقبالية الحقول تضاؤل إىل امللمس، لتمييز مهمٍة عىل

اللمس. معلومات معالجة عن املسئول الدماغ جزء وهو األساسية، الجسدية الحسية
عىل ينطبق ذلك وكان الحيوانات، يف الدائمة ات التغريُّ دراسة بمكاٍن الصعوبة من
استخداُم أصبح األخرية، عاًما العرشين يف أنه غري نسبيٍّا. قريب عهٍد حتى أيًضا اإلنسان
هذه تستخدم التي الدراسات عدد ويزداد االنتشار، واسَع العصبي التصوير تقنيات
أثبت الوسائل، هذه خالل من املدى. الطويل للتدريب العصبية النتائج لدراسة الطرق
الدماغ. يف املختلفة الترشيحية التغيريات من بعدٍد يرتبط ثانية لغٍة تعلُّم أنَّ الباحثون
غري تعلُّم يف عقوًدا أو سنوات يقضون الذين األشخاص عىل أيًضا نفُسه األمر وينطبق
األمد الطويل الصارم التدريب هذا فمثل الخربات. أو املهارات أو املعرفة أنواع من ذلك
ولهذا، أيًضا. والوظيفي البنيوي املستوى عىل الدماغ يف تغيريات إىل أيًضا هو يؤدي
العصبية املرونة لدراسة رائًعا طبيعيٍّا مختربًا واملوسيقيني الرياضيني من املحرتفون يَُعد

الخربة.4 عىل القائمة

اللغة تعلُّم

الفوكسل عىل املعتمد األشكال قياس تقنيَة ،٢٠٠٤ عام أُجريَت رائدة دراسٌة استخدمت
كما األبعاد ثالثي مجسم يف معنيَّ لون ذات نقطة أو مكعب أو عنرص هو (والفوكسل
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اللغة، الثنائيي األوروبيني أدمغة لفحص األبعاد) ثنائي سطح يف عنرص هو البكسل
اللغة ثنائية أنَّ الدراسة هذه أوضحت اللغة. األحاديي األوروبيني بأدمغة ومقارنتها
من منطقة وهي األيرس، السفيل الجداري الفصيص يف الرمادية املادة كثافة بزيادة ترتبط
الصوتية العاملة الذاكرة مثل باللغة، املتعلقة املهمة الوظائف من عدٍد يف تشرتك الدماغ
فقد لذا مختلفة؛ مصادر من معلوماٍت ودمج املفردات، وتعلم اللغة)، أصوات ذاكرة (أو

ثانية. لغة مفردات تعلُّم الزيادة تعكس
مبكًرا الثانية اللغة تعلَّموا الذين األشخاص يف أكربَ كان التأثري أنَّ الباحثون وجد
سن قبل ثانية لغة تعلُّم بدءوا الذين املشاركني لدى ظهر فقد الحًقا؛ تعلموها فيمن عنه
مدى كان ذلك. بعد تعلموا فيَمن عليه كانت مما أكرب بدرجٍة الحجم يف زيادٌة الخامسة
أكثَر كانوا الذين املشاركني إنَّ أي اللغة؛ تعلُّم عىل األفراد بقدرة أيًضا يرتبط التغيري
أكثر وجدوها ممن أكرب بدرجٍة لديهم الرمادية املادة زادت الثانية، اللغة تعلم يف براعة

صعوبة.5
ثانية لغة تعلم أنَّ أيًضا وأوضحت األولية، النتائج هذه الالحقة الدراسات أكَّدت
مناطق يف القرشة سماكة يف تغريات ومنها الترشيحية، التغيريات من أخرى بأنواع يرتبط
وحتى بينها. تربط التي القنوات يف البيضاء املادة بنية إىل إضافًة باللغة، املرتبطة الدماغ
طالب أنَّ الدراسات أثبتت إذ الدماغ؛ بنية من يغريِّ القصري املدى عىل اللغوي التدريب
شهور، ثالثة مدار عىل للغات مكثفة بدوراٍت التحقوا الذين العسكريني واملرتجمني الكليات
هذه بمثل يلتحقوا لم الذين الضبط عامل بُممثيل مقارنًة الدماغ يف اختالفات لديهم بدت

الدورات.
لالنعكاس قابلٌة اللغات بتعلُّم املرتبطة الترشيحية التغريات أنَّ يبدو ذلك، من بالرغم
الذين البالغني اليابانية متحدثي أنَّ الدماغ مسح دراسات إحدى وجدت فقد أيًضا.
املادة كثافة زادت فقط، أسابيع ستة مدتها اإلنجليزية اللغة يف تدريبية بدورة التحقوا
الضبط. عامل بُممثيل مقارنًة باللغة، مرتبطة الدماغ من محدَّدة مناطق يف لديهم الرمادية
استمروا َمن لدى أكربَ بدرجٍة زيادًة عام بعد أُجريَت التي التالية املسح دراسات وأوضحت
املادة كثافة مستوى عاد فقد ممارستها، عن فوا توقَّ َمن أما اإلنجليزية. اللغة ممارسة يف

التمرين.6 قبل ما مستوياِت إىل املعنية املناطق يف لديهم الرمادية
نقل تأثرياُت له اللغات تعلُّم أنَّ يبدو تجاريٍّا، املتوفرة الدماغ تدريب منتجات بخالف
ميزات إىل تؤدي الحياة مدى عىل اللغة ثنائية أنَّ عىل الظهور يف آخذة أدلة وثَمة بالفعل،
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الصحيحة، املفردات واختيار لغتني بني االنتقال تستلزم اللغة ثنائية أنَّ ذلك محدَّدة.
املنطقي، التفكري مثل التنفيذية، بالوظائف يُدعى ما تستخدم أخرى مهامَّ إىل باإلضافة
وقائية آثاٌر له ثانية لغة تعلُّم أنَّ يبدو هذا، عىل عالوًة املشكالت. وحل املهام، بني والتبديل
التنكسية، األمراض من وغريه ألزهايمر بمرض اإلصابة احتمالية يقلِّل فقد لذا عصبية؛
«االنعكاس زيادة خالل من وذلك الحياة، من متقدمة مرحلة يف يحدث حني حتى وذلك
الدماغ له يتعرض ملا العقل مقاومة إىل يشري اليشء بعض مبَهم مصطلح وهو اإلدراكي»،

تلف.7 من

والريايض املوسيقي التدريب

ترتبط املدى الطويلة التدريب أنظمَة أنَّ املبكرة العصبي التصوير دراسات أوضحت
الكالسيكية املوسيقى عازيف أنَّ اتضح فقد البيضاء. واملادة الرمادية املادة يف باختالفات
هو مما أكربَ لديهم الثفني الجسم حجم كان السابعة، سن قبل التدريب بدءوا الذين
املوسيقيني. غري من الضبط عامل ممثيل من وأكربَ ذلك، بعد التدريب بدءوا َمن لدى عليه
جانبَي أحد من تمتد ألياٍف عىل العصبية األلياف من الضخمة الحزمة هذه تحتوي
الكمان عازيف من املطلوبة الرباعة وترتبط األطراف.8 حركة ق تنسِّ وهي اآلخر، إىل الدماغ
األولية. الجسدية الحسية القرشة يف األصابع لتمثيل عة موسَّ تنظيم بإعادة املحرتفني
أكربَ كان الجسدية، الحسية القرشة يف اليرسى اليد أصابع تمثيل أنَّ الدراسات وجدت
هذا وكان املوسيقيني، غري األصحاء الضبط عامل ممثيل لدى عليه هو مما املوسيقيني لدى
اليد أصابع تمثيل أما مبكرة. سنٍّ يف العزف عىل تدريبهم بدءوا من لدى أوضَح الفرق

ثابتًا.9 ظل فقد بها، الوتر العازفون يمسك التي اليد وهي القرشة، يف اليمنى
العصبي للتصوير تقنية فباستخدام مشابهة. نتائج الحديثة الدراسات بعض ر توفِّ
املحرتفني البيانو عازيف أنَّ الباحثون أوضح الفوكسل، عىل املعتمد األشكال قياس تُدعى
واملكانية والسمعية الحركية الدماغ مناطق يف الرمادية املادة من أكربَ بقدٍر يتمتعون
حجم ظل وقد العازفني، غري من الضبط عامل وممثيل الهواة بالعازفني مقارنًة البرصية،

العزف.10 يف الشخص قضاها التي الفرتة بطول مرتبًطا التغري
عىل العزف ممارسة أنَّ لتوضيح املوتر االنتشار تصوير آخرون باحثون استخدم
التدريب وقع التي العمرية الفرتة عىل تتوقف اآلثار وأنَّ البيضاء، املادة سبل تغريِّ البيانو
القرشتني من تنحدر التي األلياف ويف الثفني الجسم يف التغريات هذه تظهر خاللها.
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الذين املحرتفني البيانو عازيف لدى وضوًحا أكثَر اآلثار هذه وكانت والحركية، الحسية
عىل الحاصلني الكاراتيه العبي لدى يظهر وباملثل السابعة.11 سن قبل التدريَب بدءوا
واملخيخ الحركية القرشة يف البيضاء املادة سبل حجم يف ملحوظة زيادٌة األسود الحزام
من ويمكِّنهم فائًقا، حركيٍّا تنسيًقا يمنحهم مما الضبط؛ عامل وممثيل باملبتدئني مقارنًة

وركالتهم.12 لكماتهم يف القوة من أكربَ قدٍر تركيِز
املحرتفني، أو الخرباء من صغرية بمجموعات االستعانة الدراسات هذه معظم نت تضمَّ
واحدة نقطة يف املبتدئني أو الهواة لدى بنظريتها عملها طريقة أو أدمغتهم بنية ومقارنة
ما بحسٍم يثبت أن العريض باملقطع يستعني الذي التصميم لهذا يمكن وال الزمن. من
ووراثية ترشيحية اختالفات إنها أم التدريب، عن ناتجة ملحوظة اختالفات أي كانت إذا
تجعلهم بأدمغٍة يولدون األشخاص بعض أنَّ األمر يكون فربما امليالد؛ منذ موجودة
بني التمييز إنَّ غريهم. من أكربَ بسهولٍة معينة خربة أو ما مهارٍة لتعلُّم استعداًدا أكثَر
مراٍت مجموعة كل أعضاء أدمغُة فيها تُفَحص طولية دراساٍت سيستلزم االحتمالني هذين

سنوات. أو شهور مدار عىل متعددة
املغناطييس بالرنني بالتصوير أُجريَت التي القليلة الطولية الدراسات تشري وبالفعل،
سبيل فعىل التدريب. عن ناتج األقل عىل امللحوظة االختالفات بعضهذه أنَّ إىل اليوم، حتى
املادة كثافة زيادة إىل شهور عدة مدار عىل البهلوانية الخفة حركات تعلُّم يؤدي املثال،
للحركة.13 حساسة َعَصبونات عىل تحتوي التي الصدغية القذالية القرشة يف الرمادية
الجداري الفص داخل التلم أسفل البيضاء املادة سبل تكبري إىل يؤدي فإنه ذلك، إىل إضافًة
الحركية، واملعلومات اإلدراكية الحسية املعلومات تدمج التي الدماغ مناطَق ن يتضمَّ الذي

والعينني.14 الذراعني حركات بني للتنسيق والرضورية

املعرفة

عرش الخمسة األعوام مدار عىل لندن يف األجرة سيارات سائقي عىل أُجريَت دراسة ثَمة
ترشيحية تغيريات يستحث أن يمكن العقيل التدريب أنَّ عىل األدلة من املزيد تقدِّم املاضية،
املتدربون يخضع لندن، يف األجرة سيارات لقيادة رخصٍة عىل الحصول أجل فمن الدماغ. يف
من ألًفا وعرشين لستة باملتاهة أشبَه تصميٍم لتعلُّم الشامل الذاكرة تدريب من لسنوات
آالف مواقع تعلُّم إىل إضافًة كروس، تشارينج محطة من أميال ستة نطاق ضمن الشوارع

املدينة. يف نقطتني أي بني لالنتقال األقرص والطريق البارزة، املعالم
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دراسة يف أربع إىل سنوات ثالث من املحتملون األجرة سيارات سائقو يقيض ما عادًة
هذه وخالل لندن. بشوارع «املعرفة» يكتسبوا لكي املدينة؛ أنحاء يف والقيادة الخرائط
لكل املكاني حفظهم الختبار الصارمة الفحوصات من ملجموعة أيًضا يخضعون الفرتة،
قبل اختبار كل يف املحاوالت من محدَّد بعدد إال لهم يُسَمح وال املدينة، أحياء من حي
يمكنهم فقط حينها بنجاح، االختبارات هذه جميع إكمال وبعد التايل. االختبار إىل االنتقال
لندن، يف الشهرية السوداء األجرة سيارة إحدى عىل للعمل رخصٍة عىل والحصول التأهل
عن يتوقفون أو اختباراتهم يف يخفقون التدريب يبدءون ممن تقريبًا النصف أنَّ والحق

ما. مرحلٍة يف التدريب
املادة كثافة أنَّ تؤكد دراسًة لندن كلية جامعة من باحثون نرش ،٢٠٠٠ عام ويف
هي مما املؤهلني لندن سائقي لدى ملحوظة بدرجة أكربُ الخلفي الُحَصني يف الرمادية
باالنتقال وثيقة صلًة لها بأن الدماغية البنية هذه تُعَرف الضبط. عامل ممثيل يف عليه
التي الفرتة بطول وثيًقا ارتباًطا يرتبط كان حجمها أنَّ أيًضا الدراسة وأوضحت املكاني،
حجم زاد خربًة أكثر السائق كان فكلما أجرة؛ لسيارة سائًقا العمل يف الشخص قضاها

لديه.15 الخلفي الُحَصني
استبعاَد الباحثون يستِطع لم لذا العريضأيًضا؛ املقطع عىل تعتمد الدراسة هذه كانت
سلًفا، موجودة ترشيحية اختالفات هو املرصودة االختالفات يف السبب يكون أن احتمالية
بالفعل نبعت التغريات أنَّ أكَّدت التي املتابعة دراسات من عدد إجراء يف استمروا لكنهم
الحافالت سائقي من عدد أدمغة فحصوا البداية، ففي الصارم. املستمر التدريب نظام من
واتضح كثريًا، وأبسط مسبًقا محددة طرق عرب لندن شوارع يجوبون الذين لندن يف
عامل ممثيل لدى كثافتها عن ملحوظة بدرجة تختلف ال لديهم الرمادية املادة كثافة أنَّ

الضبط.
أدمغَة فيها فحصوا الطويل، املقطع عىل تعتمد دراسًة الباحثون أجرى ذلك، بعد
بني ومن التدريب. فرتة خالل عديدة مراٍت األجرة سيارات لقيادة ل للتأهُّ املتدربني
عىل للحصول وثالثون تسعة ل تأهَّ الدراسة، يف املشرتكني والسبعني التسعة املتدربني
العودة عىل وافقوا لكنهم االختبارات يف عرشون ينجح ولم األجرة، سيارات قيادة رخصة
الرمادية، املادة كثافة يف نفسها الزيادُة املتأهلني لدى ظهرت الدماغي. الفحص وإجراء
عامل ممثيل لدى عليه بدت عما مختلفة تكن لم الراسبني، لدى الُحَصني منطقة لكن

الضبط.16
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إلكمال واملطلوب الذاكرة عىل الشامل التدريب أنَّ توضحان مًعا الدراستني هاتني إنَّ
يؤدي األثقال رفع أنَّ فمثلما الدماغ. ترشيح يف محدَّدة تغيريات ز يحفِّ بنجاح، «املعرفة»
املمثلة األجزاء حجم من يزيد أن أيًضا العقيل للتدريب يمكن العضيل، النسيج م تضخُّ إىل
املؤهلني األجرة سيارات سائقي أنَّ يبدو إذ مقابل؛ دون يأتي ال ذلك أنَّ غري الدماغ. يف له
بعض ويعتقد الجديدة، املكانية البرصية املعلومات اكتساب يف غريهم من أسوأ لندن يف
تدهوٍر إىل يؤدي قد الصناعية باألقمار املالحة ألجهزة املتزايد استخدامهم أنَّ الباحثني

الُحَصني. ملنطقة تدريجي
التدريب إنَّ مستخدمه. متطلبات مع يتكيَّف للغاية ديناميكي عضٌو فالدماغ إذَن،
املوسيقي التدريب ن يحسِّ أكرب. بكفاءٍة املالئمة املهام تنفيذ يف يبدأ كي الدماغ يغريِّ املكثَّف
الذين املتدربون ويتعلَّم املطلوبة، الحركات من دة معقَّ تسلسالٍت تنفيذ من والريايض
بفعالية. استخدامها ثم املكانية، املعلومات من هائلة كمياٍت تنظيَم «املعرفة» اكتسبوا
أداء يف تشرتك التي العصبية واملسارات الدماغ مناطَق التدريب ن يحسِّ الطريقة، وبهذه
يف سهلة املهمة وتصبح املهمة، هذه يف الفرد أداء ن يتحسَّ لهذا ونتيجًة محدَّدة؛ ة مهمَّ

وتلقائية. املطاف نهاية
التدريَب األقل عىل يستلزم مجال أي يف الخربة اكتساَب أنَّ إىل املتوفرة البياناُت تشري
توجد أنه باملالحظة الجدير ومن تقريبًا. سنوات عرش مدار عىل يوم كلَّ ساعات أربَع
العقل، بعني معينة حركات تصوُّر أي الحركي، التخيُّل أنَّ عىل املقِنعة األدلة بعض أيًضا
أنَّ إذَن هذا من يتَّضح وتنفيذها. محددة مهارات تعلُّم عىل القدرَة أيًضا ن يحسِّ أن يمكن
يف الحركات «تخيُّل» ل ويمكن فعًال، ذ تُنفَّ التي للحركات مكافئة تبدو املتخيَّلة الحركات

الدماغ.17 يف املرونة تغريات من نفِسه النوع حدوث إىل يؤدي أن فحسب الدماغ

لهذا ونتيجة محددة؛ مهمٍة أداء يف تشرتك التي العصبية واملسارات الدماغ مناطَق الدماغ ن يحسِّ
وتلقائية. املطاف نهاية يف سهلًة املهمة وتصبح املهمة، هذه يف الفرد أداء ن يتحسَّ

والبرش الفرئان عن

التدريب بها يغريِّ التي الكيفية بشأِن املعلومات من ثروًة العصبي التصوير دراسات قدَّمت
التي والخلوية الجزيئية اآلليات عن بيشء تخربنا ال جميًعا لكنها الدماغ، من املكثَّف العقيل
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التدريب أنَّ القوارض عىل أُجريَت التي الدراسات ح توضِّ املرصودة. التغيريات عليها تقوم
عىل جديدة أشواك ظهور مثل متعددة، خلوية تغرياٍت إىل يؤدي الحركية املهام عىل املكثَّف
من لكن اآلخر. بعضها تقليم وكذلك جديدة، محورية تفرُّعات وكذلك الشجريية الزوائد
أضعف الحالية العصبي التصوير تقنيات ألنَّ البرش؛ يف مكافئة عمليات نالحظ أن املحال
عىل تطبيقها يمكن ال الفرئان عىل املستخدمة التقنيات وألنَّ لتصويرها، الالزم من كثريًا

البرشي. الدماغ دراسة
يف العصبية الخاليا بتكوين وحجمها الرمادية املادة كثافة يف الزيادة تفسري يمكن
األجرة سيارات سائقي حالِة يف التحديد وجه عىل جذابًا التفسري هذا ويَُعد البلوغ. مرحلة
توليد يف تستمر بأنها اآلن حتى املعروفة الوحيدة املنطقة هو الُحَصني إنَّ إذ لندن؛ يف
يمكن ذلك، من بالرغم الخامس). الفصل (انظر الحياة مدار عىل جديدة عصبية خاليا
الشجريية، الزوائد عىل جديدة وأشواك جديدة عصبية مشابك بتكوين أيًضا هذا تفسريُ
دموية أوعيٍة ن تكوُّ أو الدبقية الخاليا عدد لزيادة ويمكن جديدة. محورية تفرُّعات وتربعم

الرمادية. املادة كثافَة يزيدا أن بالدم الجديدة البنى إلمداد جديدة
مختلفة، آلياٍت بسبب البيضاء املادة يف التغريات تحدث أن يمكن نفِسها، وبالطريقة
كثافة يف التغريات بسبب أو منها، إزالته أو العصبية املحاور إىل املايلني إضافة مثل
التوصيلية الخواص من سيغري كلَّه ذلك إنَّ إذ رانفري؛ ُعَقد بني املسافات تغريُّ أو املايلني،
فإنه املايلني، لتغريات حساٌس املوتر االنتشار تصوير أنَّ من وبالرغم العصبية. للخلية

اآلليات.18 هذه بني للتفريق الكافية بالدرجة حساس غري يزال ال
وكثريًا األحيان، بعض يف للبديهة مناقضًة تكون أن العصبي التصوير لبيانات يمكن
القدم كرة العبي لدى الدماغ نشاط بني قارنت حديثة دراسة ثَمة تفسريها. يصعب ما
العبي أنَّ الدراسة وكشفت بالقدم، نفِسها للحركات تأديتهم أثناء يف والسباحني املحرتفني
القدم، لحركة املمثلة الحركية القرشة منطقة يف النشاط من أقل قدٌر لديهم ظهر القدم كرة
من القدم كرة العبي تمكِّن التدريب سنوات بأنَّ هذا الباحثون وفرسَّ بالسبَّاحني. مقارنًة
ذاته.19 الوقت يف العصبية مواردهم عىل الحفاظ مع بكفاءة أقدامهم حركات يف التحكُّم
من األوىل املراحل يف نزال ال لكننا املرونة، من كبري بقدٍر يتسم الدماغ أنَّ الجيل من
سيُتيح عليه. تُفَرض التي املتطلبات مع بها التكيُّف يستطيع التي العديدة للطرق فهمنا
فهمنا ق سيعمِّ بأنه شك وال الدماغ، لتصوير تعقيًدا أكثر طرٍق وجوَد التكنولوجي التطور

وعمله. الدماغ بنية يف التدريب من املختلفة األنواع بها تؤثِّر التي للكيفية
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األعصابوتلفالدماغ إصابة

الدماغ وتلف األعصاب ر لترضُّ استجابًة العصبية املرونة ات تغريُّ من مختلفة أنواٌع تحُدث
يف تغرياٍت إىل األعصاب إصابة تؤدي اإلصابات. من وغريها الدماغية السكتات عن الناتج
من كلٍّ يف العصبية للدوائر الوظيفي التنظيم إعادة إىل إضافًة التالفة، العصبية األلياف
التي التغريات إنَّ سنوات. أو شهوًرا تستمر أن اآلثار لهذه ويمكن الشوكي. والحبل الدماغ
الوظيفة، اسرتداد من ملحوظة درجٍة إىل تؤدي ال البرت أو األعصاب إصابة بعد تحدث
االعتالل ألم فتسبِّب مناسبة غري تكون أن يمكن بل خطرية، اإلصابة كانت إذا سيما ال
من العكس عىل للبرت. تعرَّضوا من يختربها التي «الوهمية» واألحاسيس األلم أو العصبي،
تساعد أن دماغية بسكتٍة اإلصابة بعد تحدث التي التلقائية املرونة لتغريات يمكن ذلك،

حدث. الذي التلف عن التعويض يف الدماغ
والقردة الفرئان عىل اإلصابة زها تحفِّ التي الدماغية بالتغريات املتعلقة األبحاث تُجرى
تُدعى الدماغ يف منطقة عىل كبرية بدرجٍة األبحاث هذه تركِّز الفرئان، حالة يف والبرش.
القردة حالة ويف الشوارب. من الحسية املعلومات تستقبل وهي الربميلية، بالقرشة
تستقبل التي األساسية الجسدية الحسية القرشة عىل الدراسات هذه تركِّز والبرش،
من الحركات ذ تنفِّ التي األساسية الحركية والقرشة الجلد، سطح من الحسية املعلومات
الحسية املناطَق أنَّ يُعتقد الشوكي. الحبل خالل من العضالت إىل أوامر إرسال خالل
الحسية املعلومات أنَّ نجد املثال، سبيل فعىل طوبوغرايف. نحٍو عىل ترتتَّب الدماغ يف
القرشة عىل متجاورة مناطق يف تُعاَلج الجلد، سطح عىل متجاورة مناطَق من الواردة
يف تقع خاليا خالل من املتجاورة العضالت مجموعات تُنظَّم بينما الحسية، الجسدية
عىل الجسد «يُخطَّط» الطريقة، وبهذه األساسية. الحركية القرشة من متجاورة مناطَق

والحركية. الجسدية، الحسية القرشتني: سطح
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العضالت أو العصبية النهايات عدد عىل بناءً القرشية التمثيالت هذه حجم يتحدَّد
ولهذا؛ الجسم. من الجزء لهذا الفعيل بالحجم وليس الجسد، من املناظر الجزء يف املوجودة
األساسية الجسدية الحسية القرشة يف العصبي النسيج من العظمى الغالبية ص تُخصَّ
النسيج غالبية ص وتُخصَّ إليه، األوامر وإرسال الوجه من الواردة املعلومات معالجة إىل
إليها؛ األوامر وإرسال اليدين من الواردة املعلومات ملعالجة الحركية القرشة يف العصبي
التمثيالت هذه تغيري يمكن الجسم. أجزاء بني من ووضوًحا حساسيًة األكثر الجزءان وهما
استخدام بزيادة تتمدد أو الحسية املعلومات من تُحَرم حني تتضاءل إذ بالخربة؛ القرشية
التعرُّضإلصابٍة بعد تحدث وهي التخطيط، بإعادة العملية هذه تُعَرف لها. املناظر الجزء
الدماغ تحفيز وسائل باستخدام صناعيٍّا تحفيزها أحيانًا ويمكن دماغية، سكتة أو عصبية

التأهيل. إعادة لتيسري الجراحية غري

املحيطية األعصاب إصابة

أوائل يف أُجريَت التي الدراسات من العصبية املرونة عىل املبارشة املبكِّرة األدلة بعض أتت
العصب يُقَطع حني األعصاب. إصابة بشأن الحيوانات عىل العرشين القرن ثمانينيات
من الجسدية الحسية القرشة يف له املناظرة املناطق تُحَرم القردة، أحد ذراع يف األوسط
القرشة تعيد لإلصابة، التالية األسابيع ففي خاملة. تبقى ال املناطق تلك لكن املدخالت،
التمدد من املجاورة العصبي النسيج مناطق تتمكَّن كي نفِسها تنظيَم الجسدية الحسية

املحرومة. املنطقة إىل والوصول
الجسدية الحسية القرشة منطقة تمدُّد إىل الوركي العصب قطع يؤدي الفرئان، يف
ذلك ويبدأ أضعاف، ثالثة بمقدار الصافني العصب من الواردة للمدخالت ص تُخصَّ التي
ترتاوح فرتٍة وبعد شهور. ستة إىل تصل فرتًة ويستمر العصب قطع من يومني أو يوم بعد
القرشة بقعة فإنَّ يَديه، أصابع أحد لبِرت ِقرد تعرُّض من شهور ثمانية إىل شهرين من
من بدًال تستجيب املقطوع، اإلصبع إىل ذلك قبل تستجيب كانت التي الجسدية الحسية

املجاورة.1 األصابع ملس عند ذلك
ففي تختلف. النتائج لكن مشابهة، بطرٍق الحركية القرشة يف التنظيم إعادُة تحدث
املنطقة تظل يُقطع وحني الشوارب، حركات يف الوجهي العصب يتحكَّم ما عادًة الفرئان،
بضع بعد أنه غري الكهربي. التحفيز إىل تستجيب وال البداية يف خاملًة له املناظرة الحركية

والجفن. الساعد يف تقلصات التحفيز ينتج ساعات،
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بقعة فإنَّ يَديه، أصابع أحد لبِرت ِقرد تعرُّض من شهور ثمانية إىل شهرين من ترتاوح فرتٍة بعد
ذلك من بدًال تستجيب املقطوع، اإلصبع إىل ذلك قبل تستجيب كانت التي الجسدية الحسية القرشة

املجاورة. األصابع ملس عند

البرشي، الدماغ يف تحدث التي التغريات هذه مثل عن الكشُف اآلن للباحثني يمكن
الجمجمة عرب املغناطييس التحفيز مثل الجراحية غري الدماغ تحفيز تقنيات باستخدام
من دقائق بعد الحدوث يف التغريات هذه تبدأ الجمجمة. عرب املبارش بالتيار والتحفيز
العصب إحصار وفور الشوكي. الحبل إصابة من أسابيَع وبعد للعصب، املؤقت اإلحصار
املخدَّرة للمنطقة املناظرة الحركية القرشة بقعة تتوقف املثال، سبيل عىل موضعي بمخدٍر
يف الحركية العصبية الخاليا إىل خرجها زيادة من املجاورة املناطق وتبدأ العمل، عن
تقريبًا دقيقة عرشين بعد ويختفي لالنعكاس، قابل التأثري هذا أنَّ غري الشوكي. الحبل

املخدر. مفعول زوال من
توضح فمثلما ذراع. برت بعد القرشي التنظيم إعادة من أيًضا نفُسه النوع يحدث
املناظرة الجسدية الحسية القرشة منطقة فإنَّ الحيوانات، عىل أُجريَت التي الدراسات
إنَّ وتغزوها. التوسع يف بها املحيطة املناطق وتبدأ تدريجيٍّا، تتضاءل املبتور للذراع
اإلحساس ذلك وهو الوهمي، الطرف شعوَر يختربون للبرت تعرَّضوا ممن العظمى الغالبية
للغاية. مؤمًلا ذلك يكون ما وغالبًا بأجسادهم، متصًال يزال ال املبتور الطرف بأنَّ القوي
التنظيم إعادة بسبب األقل عىل جزئيٍّا يحدث الوهمي الطرف شعور أنَّ العلماء يعتقد
يقع والحركية، الجسدية الحسية القرشتني: يف البرت. أعقاب يف تحدث التي القرشي
هي الوجه فمنطقة لذا مبارشة؛ للوجه العصبي التمثيل بجوار لليدين العصبي التمثيل
َمن وجه من محدَّدة أجزاء ملس فإنَّ لذلك، ونتيجًة املحرومة. جارتها وتغزو ع تتوسَّ التي
تحتفظ املحرومة املناطق أنَّ إىل يُشري مما قوية؛ وهمية أحاسيَس ز يحفِّ قد للبرت، تعرَّض

السابقة.2 وظيفتها عن بذكرى ما نحٍو عىل

التي القرشي التنظيم إعادة بسبب األقل عىل جزئيٍّا يحدث الوهمي الطرف شعوَر أنَّ العلماء يعتقد
البرت. أعقاب يف تحدث
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الخلوية؛ اآلليات سياق يف القرشي التنظيم إعادة تفسري الصعب من هذا، من بالرغم
مثل عن للكشف اإلطالق عىل يكفي بما حساسة غري تزال ال الدماغ تصوير تقنيات إنَّ إذ
جيدة فكرًة تمنحنا الحيوانات عىل تُجرى التي الدراسات لكن البرش. لدى العمليات هذه
تقلِّص أليافها تُقَطع التي العصبية الخاليا أنَّ الدراسة هذه ح توضِّ يحدث. أنه يُحتَمل عما
املرتبطة العصبية الطرفية النهايات عن منفصلة تصبح حتى برسعة، الشجريية زوائدها
اإلصابة، موقع ويف الخلية. تستقبلها التي العصبية للمشابك اإلجمايل العدد ويقل بها،
التالفة، املنطقة يف تنمو جديدة فروًعا تولِّد أن سليمة عصبية محورية ألياف ألي يمكن

العصبي. االعتالل ألَم يسبِّب أن الجديدة وأهدافها األلياف بني التطابق لعدم ويمكن
الوصالت عن» «الكشف تتضمن القرشي التنظيم إعادة من األوىل املراحل أنَّ يُعتقد
متناظرة مناطق يف املتجاورة البقع بني األفقية كالوصالت قبل، من خاملة كانت التي
أنواع جميع تمرِّر التي املنطقة وهي املهاد، منطقة من الرأسية والوصالت القرشة، من
أنَّ يُعتقد املخية. القرشة يف املالئمة املنطقة إىل الحس أعضاء من الحسية املعلومات
الفصل (انظر األمد الطويلة التقوية خالل من تُعزَّز عنها يُكشف التي الوصالت هذه
فروع تربعم خالل من األرجح عىل تُعزَّز أطول فرتًة تستمر التي التغريات لكن الثالث)،
جديدة. مشبكية وصالت وتشكيل الشجريية، الزوائد فروع واستطالة جديدة، محورية
مسافة حتى تنمو أن يمكن الشجريية والزوائد املحاور أنَّ إىل الحيوانات دراسات تشري
ما ورسعان الجسدية، الحسية القرشة تنظيم إعادة عملية خالل ملِّيمرتات ٣ إىل تصل

امللِّيمرتات.3 من اثنني إىل تصل ملسافة الحركية القرشة يف التمثيالت بني الحدود تزاح

الدماغية السكتة

سكتة بعد يحدث الذي القرشي التنظيم إعادَة فحصت التي الدراسات من العديد يوجد
مقاطعة عن عبارة وهي واإلعاقة، للوفاة الرئيسة األسباب من الدماغية السكتة تَُعد دماغية.
موت إىل يؤدي مما تلفها؛ أو الدموية األوعية انسداد بسبب الدماغ يتلقاه الذي الدم إمداد
شديدا التحديد وجه عىل والصدغي األمامي ني الفصَّ إنَّ األكسجني. من املحرومة الخاليا
إىل يؤدي مما املناطق هذه السكتات ر تدمِّ ما غالبًا ولهذا األكسجني؛ من بالحرمان التأثُّر
الكامل الشلل أو العضالت وضعف الكالم عيوب مثل للسكتات املميزة األعراض ظهور
الجسم، من األيمن النصف يف يتحكم الدماغ من األيرس النصف وألنَّ الجسم. جانبَي ألحد
للتلف. املقابل الجانب عىل املوجودة األطراف تشل السكتة فإنَّ صحيح، أيًضا والعكس
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الباحثون يعتقد تفيد، ما نادًرا التي األعصاب، إصابة بفعل املستحثة املرونة بخالف
الوظيفة استعادة يف كبرية بدرجٍة تُسهم السكتة بعد تحدث التي القرشي التنظيم إعادة أنَّ
ينحدر الذي العصبي املسار تمزيق إىل يؤدي السكتة تلف ألنَّ فيحدث الشلل، أما الحركية.
الدماغ يبدأ الشوكي. الحبل يف الحركية العصبية الخاليا إىل األساسية، الحركية القرشة من
حركية مسارات تنشيط خالل من التلف تخفيف ويحاول بنفسه، هذا عن التعويض يف
أو األساسية الحركية القرشة من املسارات هذه تنشأ قد التالفة. للمسارات موازية بديلة

التالفة.4 للمنطقة املالصقة الثانوية الحركية املنطقة من
والحبل الدماغ بني تعمل عصبية وصلة تأسيس إعادة يمكن الحالتني، من أيٍّ ويف
املعتادة، الظروف ففي باملبارشة. ليست الجديدة املسارات فهذه ذلك، من بالرغم الشوكي.
وهي واحد، عصبي مشبك عرب األطراف إىل الدماغ يرسلها التي الحركة معلومات تمرُّ
الحبل يف الحركية والَعَصبونات األساسية الحركية القرشة َعَصبونات بني املوجودة الوصلة
مجموعات ط تنشِّ وهي الوصالت، من املزيد فيتضمن الجديد، الحركي املسار أما الشوكي.
ن تحسُّ إىل تؤدي قد أنها من فبالرغم ولهذا، مفردة. عضلية ألياف ال العضالت من كاملة
تحريك يف صعوبًة يعاني املتعايف املريض يظل أن املمكن فمن الحركية، الوظائف يف عام

املثال. سبيل عىل مفردة أصابع
بنيوية تغرياٍت أيًضا تستحث الدماغية السكتة أنَّ الدماغ فحص دراسات ح توضِّ
الدماغية السكتة مرىض لدى وتظهر الجسدية. الحسية القرشة يف األمد طويلة ووظيفية
مشابهة نسبة وهي و١٣٪، ٪٤ بني ترتاوح بنسبٍة القرشية السماكة يف زيادٌة املزمنة
والتغريات الحركي، التدريب بعد الفرئان لدى الحركية القرشة يف امللحوظة الزيادة لحجم
السماكة هذه ترتبط السادس). الفصل (انظر املوسيقي بالتدريب املرتبطة البنيوية
املرىض لدى للمس الحساسية وزيادة اللمس ألحاسيس القرشية االستجابات بزيادة

الضبط.5 عامل بممثيل مقارنًة الدماغية، بالسكتة
كيفيَة جديٍد من املصاب يتعلم أن يف جوهرية بصفة السكتة من التعايف يتمثَّل
كفاءة أقلَّ الجديدة املسارات تكون الجديدة. العصبية املسارات بهذه حركاته يف التحكم
تعزيزها يف تُسهم أن يمكن التأهيل إعادة لكن محلها، تحل التي التالفة القديمة من
يف املكثف الطبيعي العالج إجراء الرضوري من املفقودة. الوظائف استعادة وتيسري
مما متكررة، ملرات املترضر الطرف تحريك ذلك يف بما الدماغية، للسكتة التالية األشهر
إىل املرىض يفتقر ما غالبًا ذلك، من بالرغم الجديدة. الحركية املسارات تعزيز يساعد
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الطبيعي العالج اختصاصيي من كاٍف عدٌد يوجد وال التدريبية، بربامجهم لاللتزام الدافع
متزايدة بصورة معتمًدا األخرية السنوات يف الطبيعي العالج صار لذا الحايل؛ الوقت يف

الروبوتات.6 تكنولوجيا عىل
طريقة خالل من الدماغية السكتة مرىض لدى الحركية الوظائف تحسني يمكن
استخدام عىل املريض إرغام عىل تنطوي التي املقيدة، الحركة بتحفيز بالعالج تُسمى
اختالفات توجد أنه غري السليمة.7 األطراف تقييد خالل من اإلمكان قدَر الضعيفة األطراف
إلعادة يمكن تقريبًا، املرىض ثلث يف الدماغية. السكتة مرىض تعايف نطاق يف مهمة فردية
يكون الثاني الثلث ويف والحديث، الحركة من كلٍّ يف كبرية تحسيناٍت إىل تؤدي أن التأهيل

اإلطالق. عىل يحدث ال أو طفيًفا ن التحسُّ يكون البقية ويف كثريًا، أصغَر ن التحسُّ
العوامل أنَّ املحتمل من لكن واضحة، غري املختلفة النتائج هذه أسباب تزال ال
أيًضا؛ للغاية ان مهمَّ والعالج التشخيص توقيت أنَّ كما ذلك. يف دور لها والبيئية الجينية
يف الدماغ خاليا من املاليني يقتل الدماغية السكتة عن ينتج الذي األكسجني نقص أنَّ ذلك
كلما أنه اآلن الواضح من صار وقد التلف، حجم من الرسيع التدخل يحد لذا دقيقة؛ كل

للمريض. النتيجة نت تحسَّ أبكر فرتٍة يف التأهيل إعادة بدأت
النشاط توازن تغيري ن يتضمَّ الدماغية السكتة مرىض تأهيل إعادة يف مبرشِّ نهج ثَمة
من اآلخر أحدهما تثبيَط النصفان يتبادل املعتاد، ففي واأليمن. األيرس الدماغ نصفي بني
األطراف بني الحركات تنسيق أجل من الثفني الجسم منطقة يف الدماغ تقطع ألياٍف خالل
يصبح أن املصاب غري للنصف يمكن بسكتة، اإلصابة من قصرية فرتة بعد كلها. األربعة
وبالطريقة املترضر. الجانب من املتبادل التثبيط انخفاض بسبب ربما نشاًطا؛ أكثَر

التأهيل. إعادة يف ل تتدخَّ أن التالف النصف نشاط لزيادة يمكن نفِسها،
الذي الجمجمة، عرب املغناطييس التحفيز طريق عن التوازن بهذا اإلخالل يمكن
الدماغ. يف محدَّد جزء إىل مغناطيسية مجاالت لتوصيل مغناطييس سلك فيه يُستخدم
الثانية؛ عىل العرشة من واحد جزء حتى يستمر كهربيٍّا مجاًال املغناطيسية القوة تولِّد
الدراسات بدأت يُثبطه. أو املستهدفة املنطقة يف املوجودة الخاليا نشاط من يزيد مما
من واحد نصف بنشاط لإلخالل الجمجمة عرب املغناطييس التحفيز استخدام أنَّ تُظِهر
املرىض، بعض يف اآلن. حتى متفاوتة تزال ال النتائج لكن التعايف، ييرس أن يمكن الدماغ
يف الحركية الوظائف تحسني إىل الدماغ من املترضر غري الجانب يف النشاط تثبيط يؤدي

اآلخرين. املرىض بعض مع يحدث ال ذلك لكن املترضرة، األطراف
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مرحلة يف ينتقال أن يمكن الدماغ نصفي أنَّ عىل األدلة بعض توجد ذلك، من بالرغم
التعايف. لتيسري اآلخر، أحدهما إثارة إىل اآلخر أحدهما تثبيط من الدماغية، السكتة بعد ما
يف النشاط تثبيط أجل من الجمجمة عرب املغناطييس التحفيز الستخدام يمكن ولهذا،
تيسري إىل يؤدي أن يمكن السليم، النصف يف لتحسينه أو الدماغ من التالف النصف
قد نفسه العالج هذا لكن التالف، الجانب يف الحركي النشاط تعزيز خالل من التعايف
بشأن التعلُّم بأنَّ شك وال املتبادل.8 التنشيط بعد استُخدم إذا معاكسة نتائَج إىل يؤدي
تحسني عىل األطباء سيساعد نفسه، تلقاء من السكتة مع الدماغ بها يتكيف التي الكيفية

العالجات. هذه مثل
املستخَدمة األخرى الجراحية غري الطرق املبارشمن بالتيار الجمجمة عرب التحفيز يَُعد
الرأس فروة عىل كهربية أقطاب استخدام يف الطريقة هذه تتمثَّل الدماغ. نشاط يف للتغيري
أنَّ نعرف ونحن الدماغ، يف مختلفة مناطَق إىل املدى منخفضة مبارشة تيارات لتوصيل
عرب التحفيز صار املستهدفة.9 املنطقة يف األمد الطويلة التقوية تستحثُّ التيارات هذه
نطاٍق عىل اآلن يُستخدمان الجمجمة عرب املغناطييس والتحفيز املبارش بالتيار الجمجمة
لتقييم أيًضا تُستخدم أن يمكن ألنها التأهيل؛ إعادة يف مساعدة كوسائل العيادات يف واسع

وتقييمية.10 تشخيصية ألغراض الدماغ وتوصيل العصبية الخاليا نشاط
أيًضا واسع نطاق عىل يُستخدم الوظيفي العصبي التصوير صار سبق، ما إىل إضافًة
يف املرىض يبلغه أن يمكن الذي بالحد والتنبؤ الدماغية السكتات عن الناتج التلف لتقييم
كلما أنه املثال سبيل عىل الوظيفي املغناطييس بالرنني التصوير دراسات وتوضح التعايف.
الثانوية الحركية املناطق نشاط زاد أدائها، عن املريض يعجز التي الحركات عدد زاد
هذا نشاط اضطراب يؤدي البسيطة. اإلمساك مهام خالل التالف، الجانب يف املوجودة
مرىض لدى الحركة إعاقة إىل الجمجمة عرب املغناطييس التحفيز بسبب الدماغ من الجزء
أنَّ إىل يشري مما األصحاء؛ الضبط عامل ممثيل مع يحدث ال ذلك لكن الدماغية، السكتة
فإنَّ ذلك، من العكس وعىل التعايف. يف مهمة مساهمًة تقدِّم الثانوية الحركية املناطق هذه
درجٍة إىل يؤدي املترضر غري الجانب يف املوجودة الثانوية الحركة مناطق نشاط يف التدخل
أكرب بدرجٍة الجديدة املسارات تلك عىل تعتمد أنها إىل يشري مما االضطراب؛ من كثريًا أكرب

الجديدة.11 املسارات تلك عىل أقلَّ تلًفا يُعانون الذين املرىض بها يعتمد التي تلك من
الدماغ تحفيز تقنيات استخدام املمكن من كان إذا ما أيًضا الباحثني بعض يدُرس
معظم لدى اللغة وظائف تتموضع ال. أم اللغة وظائف تأهيل إعادة يف الجراحية غري
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إنَّ ويُقال األيرس، والصدغي األيرس الجبهي ني الفصَّ من محدَّدة مناطَق يف األشخاص
هذه تتلف ما كثريًا األول). الفصل (انظر فيها يتحكم الذي هو الدماغ من األيرس النصف
األشخاص من ٪٤٠ إىل ٪٢٠ من يقرب ما يعاني لذا الدماغية؛ السكتات نتيجة املناطق

دماغية. بسكتة اإلصابة بعد اللغة يف اضطرابات تقريبًا
املسارات يف يُرى بما شبيهة بالدماغ اللغة شبكات يف التعويضية املرونة أنَّ يظهر
يف املحيطة املناطق استخدام إىل بالدماغ اللغة مراكز تلف يؤدي أن يمكن الحركية.
وظيفة وألنَّ كليهما. أو األيمن، النصف يف الخاملة اللغة مراكز مع التالف األيرس النصف
بني املتبادل التثبيط ف توقُّ أنَّ املعتقد من وألنَّه األيرس، النصف يف تتوطَّن ما عادًة اللغة
واأليمن األيرس النصَفني يف النشاط توازن يف التدخل يكون فقد التعايف، ييرسِّ النصفني

اللغة. الستعادة الحل هو
اآلن حتى النهج هذا نتائج جاءت وقد ذلك، مع األوىل مراحله يف البحث هذا يزال ال
أفضَل فهٍم إىل التوصل فإنَّ الحركية، الوظائف استعادة يف الحال هي ومثلما متضاربة.
القصوى االستفادة تحقيق يف يساعد أن يمكن الوقت، مع التعويضية املرونة تغريُّ لكيفية

للمرىض.12 النتائج وتحسني العالجات، هذه من
الفلوكستني عقار بتناول املبكرة الطبية التوصية أنَّ األخرى األبحاث بعض ح توضِّ
ثالثة بعد الحركي التعايف ن يحسِّ الصلة، القريبة االكتئاب مضادات من وغريه (بروزاك)
من بالرغم الطبيعي. العالج يُجرون الذين الدماغية السكتة مرىض حالة يف شهور
العقاقري من املجموعة هذه تُعَرف اآلن. حتى واضح غري هذا يف السبب يزال فال ذلك،
وقد التلف، من املزيد من املريض دماغ تحمي قد والتي لاللتهاب، املضادَّة بتأثرياتها
الحركية املسارات يف األمد الطويلة التقوية تعزيز خالل من التعلم إعادة أيًضا ل تسهِّ

التشكل.13 الحديثة
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واألمل اإلدمان

ذكريات لتكوين الخربة من التعلم عىل قدرتنا ن تتضمَّ العصبية املرونة عىل الدماغ قدرة إنَّ
الدماغ، إصابات من والتعايف التكيف عىل قدرتنا إىل إضافًة جديدة، مهارات واكتساب
ليست والسلوك الدماغ بني فالعالقة حدث. قد تلف أي وتخفيف األقل عىل تعويضها أو
الدماغ، يف املرونة تغريات بعض تستحثُّ وسلوكياتنا خرباتنا أنَّ ذلك الجانب. أحادية
نتائج أنَّ والحق وخرباتنا. املستقبلية سلوكياتنا يف بدورها تؤثر أن التغريات لهذه ويمكن

الدوام. عىل مرغوبة غري العصبية املرونة
ة. املرضَّ العصبية املرونة أشكال بني من وضوًحا األكثَر املثالني هما واإلدمان األلم يَُعد
للتغريات ويمكن عليه، وتستحوذ الدماغ يف املكافأة نظاَم لإلدمان املسبِّبة العقاقري ط تنشِّ
االشتهاء إىل يؤدي مما الدماغ؛ من الة الفعَّ املادة خروج بعد طويلة فرتًة تستمر أن الناتجة
الطويل لأللم ويمكن لإلدمان. املسببة املادة هذه عىل للحصول والسعي القهري والسلوك
املؤملة زات املحفِّ معالجة يف تشرتك التي الشوكي الحبل دوائر تنظيم إعادة ز يحفِّ أن األمد
ز املحفِّ زوال بعد طويلة فرتًة تستمر أن أيًضا التغيريات لهذه ويمكن الدماغ، إىل ونقلها
شهوًرا تستمر أن يمكن األلم من ُمزِمنة حاالٍت إىل يؤدي مما البداية؛ يف األلم سبَّب الذي

سنوات. أو

الناتجة للتغريات ويمكن عليه، وتستحوذ الدماغ يف املكافأة نظاَم لإلدمان املسبِّبة العقاقري ط تنشِّ
والسلوك االشتهاء إىل يؤدي مما الدماغ؛ من الفعالة املادة خروج بعد طويلة فرتًة تستمر أن

لإلدمان. املسبِّبة املادة هذه عىل للحصول والسعي القهري
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واإلدمان والدافع املكافأة

املعنية الدماغ أنظمة نطاق عىل تعمل لإلدمان املسبِّبة والدوائية املخدِّرة العقاقري إنَّ
منطقٍة يف يبدأ الذي الطريف الوسطي املسار هو األنظمة هذه أهم ويَُعد والدافع. باملكافأة
يف البطنية السقيفة منطقة وتحتوي البطنية. بالسقيفة تُسمى األوسط بالدماغ صغرية
الناقل الخاليا هذه ن تكوِّ عصبية. خلية ألف ٤٠٠ من يقرب ما عىل البرشي الدماغ
وهي املتكئة، النواة إىل الطويلة املحورية أليافها وتُرِسل وتُفِرزه، الدوبامني، العصبي،
مسئولة وهي القاعدية، بالُعقد تُسمى التي القرشية تحت البنى من مجموعة من جزء
املتكئة النواة تتصل اإلرادية. الحركات يف والتحكم العادات وتكوين اإلجرائي التعلم عن
املخية القرشة أجزاء بعض ذلك يف بما الدماغ، يف األخرى املناطق من بالعديد بدورها
وتُعنى اللوزة تشبه صغرية بنيٌة وهي الدماغية، واللوزة القرار، واتخاذ بالذاكرة املعنية

لخرباتنا. املشاعر وتعيني والقلق بالخوف
للحصول بأهداف هة موجَّ ترصفات إىل الدافع لرتجمة املعتاد يف البنى هذه تتعاون
يف مركزيٍّا دوًرا املتكئة النواة تؤدي والجنس. واملاء الطعام مثل طبيعية مكافآت عىل
البطنية السقيفة َعَصبونات تنشيط يف يتسبَّب ممتًعا نجده ما فكلُّ العمليات. هذه
التي الدوبامني لكمية وفًقا املكافأة مدى تقيِّم التي املتكئة النواة يف للدوبامني وإطالقها
ويشتهر املكافآت»، «مركز بأنها املتكئة النواة تشتهر السبب، ولهذا الَعَصبونات. أفرزتها
األخرى الوظائف من العديَد يؤدي كليهما أنَّ من بالرغم املتعة»، «جزيء بأنه الدوبامني

أيًضا.1
بطريقة عليها وتعمل البطنية السقيفة تستهدف لإلدمان املسبِّبة العقاقري جميع إنَّ
ويف فيها العصبي الناقل تركيز زيادة إىل يؤدي مما الدوبامني؛ نقل لتعزيز بأخرى أو
إطالق معدل من النيكوتني يزيد بها. املتصلة املناطق من ذلك وغري أيًضا، املتكئة النواة
النيكوتني مستقبالت يف التأثري خالل من للدوبامني، املنِتجة البطنية السقيفة َعَصبونات
فتزيد والبنزوديازيبينات، والقنبيات األفيونات أشباه أما الَعَصبونات، أسطح عىل املوجودة
الَعَصبونات نشاط تثبيط خالل من مبارشة غري بطريقٍة الَعَصبونات إطالق معدل من
املنبِّهات تمنع بينما «جابا»، العصبي للناقل واملنِتجة البطنية السقيفة يف املوجودة البينية
الدوبامني، ناقل السعادة)، (حبوب واإلكستايس واألمفيتامينات الكوكايني مثل النفسية
الَعَصبونات تُفرزه أن فور الدوبامني امتصاص بإعادة املعتاد يف يقوم بروتيني غشاء وهو

املشبكي. الصدع يف
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قرشة
الفص الجبهي

الجسم ا)خطَّط

ا)ادة السوداء

النواة ا)تكئة

منطقة
السقيفة البطنية منطقة الُحَص5

املكافآت). (مسار البرشي الدماغ يف الطريف الوسطي املسار :1-8 شكل

يف الطبيعية املكافآت من أقوى ألنها املكافآت مسار عىل املخدرة العقاقري تستويل
أو الكوكايني من واحدة جرعًة إنَّ الطريف. الوسطي املسار يف الدوبامني إفراز تعزيز
يف األمد الطويلة التقوية تستحث البنزوديازيبينات، أو الكحول أو النيكوتني أو املورفني
يمكن أسبوع. إىل تصل فرتًة التأثري هذا ويستمر الثالث)، الفصل (انظر البطنية السقيفة
تعاطي يزيد العصبية: الخاليا يف بنيوية تغرياٍت إىل أيًضا تؤدي أن لإلدمان املسبِّبة للمواد
السقيفة يف الشجريية الزوائد أشواك كثافَة منه القريبة املحفزات من غريه أو الكوكايني
معظم يأتي األشواك. هذه كثافة تقليل إىل للهريوين املزمن التعاطي يؤدي بينما البطنية،
دماغ من املستخرج األوسط الدماغ نسيج من رشائَح عىل أُجريَت تجارَب من النتائج هذه
من تزيد لإلدمان املسبِّبة العقاقري أنَّ تؤكد البرش يف الدماغي املسح دراسات لكن الفرئان،
لهذه املمتعة باآلثار االرتباط شديدة الزيادة هذه وأنَّ املتكئة، النواة يف الدوبامني تركيز

املواد.3،2
ار العقَّ يُستخدم حني الرتفيهي االستخدام من االنتقال أنه عىل اإلدمان رؤيُة يمكن
القدرَة املستخِدم يفقد حني اإلدماني االستخدام إىل فحسب، املتعة عىل للحصول إراديٍّا
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آثاًرا يرتك قد أنه رغم وتناوله ار العقَّ إيجاد عىل مجَربًا ويصبح التعاطي، يف التحكم عىل
ار العقَّ تناول يف تتمثل مفَرغة دائرًة املدِمن يدخل ار، للعقَّ السيطرة تصبح أن فور عكسية.
االشتهاء ز تحفِّ التي االنسحاب بأعراض الشعور يف يبدأ ثم النشوة، إىل للوصول برشٍه

منه. املزيد وتناول ار العقَّ عن البحث إىل باملستخِدم يؤدي الذي

إدمانية تصبح أن فيمكن املتكئة، النواة يف الدوبامني إفراز من تعزِّز املمتعة األنشطة جميع وألنَّ
أن يمكن والتسوق والجنس كاملقامرة أنشطة أنَّ إىل تشري التي األدلة بعض اآلن وتوجد أيًضا، هي

قهرية. بطريقٍة ممارستها إىل باألشخاص يؤدي مما مماثلة؛ دماغية تغريات إىل تؤدي

يُصَحب اإلدمان مرحلة إىل الرتفيهي التعاطي من االنتقال أنَّ اآلن العلماء يعتقد
فالتعاطي إذَن، بالدماغ. املكافآت مسار يف والوظيفية البنيوية التغريات من بسلسلة
املتكئة؛ والنواة البطنية السقيفة يف األمد الطويلة التقوية يستحثُّ إدمانية ملادة املبدئي
أجزاء يف الحدوث يف التغريات بعض تبدأ املستمر التعاطي ومع ُمبِهجة. آثاًرا يُنتج مما
تعاطي بني الربَط املتعاطي ويتعلم التنفيذية. والوظائف الذاكرة يف تشرتك التي املسار
من تالية جرعة كل وتعزِّز محدَّدة، وأدوات بيئات أو محدَّدين أشخاص وبني ار العقَّ
يبالغ املتعاطي تجعل بطريقٍة الدماغ يتكيف ار. العقَّ تعاطي إىل تؤدي التي السلوكيات
وقهريٍّا.4 إدمانيٍّا ار العقَّ تعاطي ويصبح ار، العقَّ يخلِّفها التي املكافئة تأثريات تقييم يف

أن فيمكن املتكئة، النواة يف الدوبامني إفراز من تعزِّز املمتعة األنشطة جميع وألنَّ
كاملقامرة أنشطة أنَّ إىل تشري التي األدلة بعض اآلن وتوجد أيًضا، هي إدمانية تصبح
إىل باألشخاص يؤدي مما مماثلة؛ دماغية تغرياٍت إىل تؤدي أن يمكن والتسوق والجنس
مرض لعالج املستخَدمة الطبية األدوية أنَّ اآلن نعرف إننا قهرية. بطريقٍة ممارستها
مرض يحدث السلوكيات. هذه مثل يف ملحوظة بدرجٍة تؤثِّر أن يمكن باركينسون
األوسط الدماغ من أخرى منطقٍة يف للدوبامني املنتجة الخاليا تداعي بسبب باركينسون
يمكن إدراكية. ومشكالت الحركة يف اضطرابات إىل يؤدي مما السوداء؛ باملادة تُسمى
يف الدوبامني مستويات من تزيد عقاقري خالل من األعراض هذه بعض حدة تخفيف
تؤدي، أن فيمكن الطريف، الوسطي املسار يف أيًضا هي تؤثِّر العقاقري هذه ألنَّ لكن الدماغ،
السلوكيات من ذلك غري أو الجنيس، النشاط فرط أو املرضية املقامرة إىل نادرة، حاالت يف

القهرية.5
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األلم مسار

اإلصابات إىل تنبيهنا يف املتمثلة واملهمة القديمة التطورية الوظيفَة الجسدي األلم يؤدي
يف األمد طويلِة تكيٍُّف أساليِب إنتاِج إىل أيًضا يؤدي قد لكنه الحياة. د تهدِّ أن يمكن التي
الدائم. املريض األلم من متعددة صور تشكيل يف تسهم قد تغريات أي العصبي؛ الجهاز
الحسية الَعَصبونات خالل من املؤذية زات باملحفِّ اإلحساس عىل قدرتنا تحدث
التي الَعَصبونات هذه خاليا أجسام ع وتتجمَّ املحيطي. العصبي الجهاز يف األساسية
الشوكي الحبل خارج توجد الُعَقد وهذه الظهرية، الجذر ُعَقد يف عناقيد يف باأللم تحس
من بالقرب فرعني إىل ينقسم واحد ليفي نسيٍج عىل الَعَصبونات هذه تحتوي مبارشة.
وهو مبارشة، الجلد سطح تحت محدَّدة بقعٍة إىل الفرعني أحد يمتد الخلية. جسم
الضغط مثل املؤملة املحفزات من محددة ألنواع الحساسة املستقبالت مختلف يتضمن
مكوِّنات وبعض مؤٍذ، حدٍّ إىل والباردة الساخنة الحرارة ودرجات الشديد، امليكانيكي
كثريًا أقَرص مسافًة اآلخر الفرع ويمتد التالفة. الخاليا من يفيض الذي الكيميائي املزيج
الثانوية الحسية الَعَصبونات مع عصبية مشابك يكوِّن حيث الشوكي، الحبل ظهر حتى

بالدماغ.6 تتصل التي
الحبل عرب تنتقل عصبية نبضات تُنِتج لأللم، املستشعرة الَعَصبونات هذه تنشط حني
إىل اإلشارات ل توصِّ والتي الشوكي، الحبل يف املوجودة الثانوية الَعَصبونات إىل الشوكي
باأللم واعني نصبح اإلشارات، هذه معالجة تتم أن وبعد الجسدية. الحسية القرشة

يحدث. أن يمكن إضايف رضر أي حدوث نمنع كي إليقافه ف ونترصَّ
تحت لأللم املستشعرة للَعَصبونات املحيطي الطرف عىل املرونة تغرياُت تحدث قد
ورسعان الثانوية. الحسية الَعَصبونات مع تكوِّنها التي العصبية املشابك عىل وكذلك الجلد،
من ويغريِّ العصب طرف يف توزيعها إعادة إىل الربوتني مستشعرات تنشيط يؤدي ما
الحساسية يف هذا يتسبَّب عنده. تنشيطها يتم الذي األدنى الحد لتقليل الوظيفية خواصها
حاالت يف مؤذية غري تكون التي زات املحفِّ تجاه باأللم فنشعر التالف، للنسيج املفرطة
ويؤدي التالف. النسيج مع التالمس تقليل خالل من اإلصالح يف يساعد مما أخرى؛
الناقل إفراز احتمالية وزيادة لأللم، املستشعرة الَعَصبونات تنشيط معدل زيادة إىل أيًضا

الشوكي. الحبل يف العصبية أطرافها من العصبي
ففي ذلك، من بالرغم لالنعكاس. قابلة األمد القصرية التغريات هذه تكون ما عادًة
حدوث فخالل األلم. نظام يف األمد طويلة تعديالت تحدث أن يمكن معينة، ظروٍف
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مستقِبالت تكوين من تعزِّز أن التالفة الخاليا من الصادرة النمو لعوامل يمكن االلتهاب،
املستشِعرة العصبية الخاليا يف بها املرتبطة اإلشارة إصدار جزيئات وكذلك ونقلها، األلم
لتيارات يمكن ذلك، بعد املؤملة. زات املحفِّ لهذه الخاليا تحسيس إىل يؤدي مما لأللم؛
العصبية املشابك يف األمد الطويلة التقوية تستحث أن الخاليا هذه تولِّدها التي الدفقات
الواردة؛ األلم إشارات إىل الثانوية الَعَصبونات استجابة من هذا يضخم الشوكي. بالحبل
تُعَرف عملية وهي مستمر، نحٍو عىل أكرب خرًجا الرتدد املنخفضة املتكررة اإلشارات فتنتج

التعاظم.8،7 باسم
الحسية القرشة يف وبنيوية وظيفية بتغرياٍت أيًضا املستمر أو املزِمن األلم يرتبط
بطرٍق التغريات هذه يف تؤثِّر واإلصابات األلم من املختلفة األنواع لكن األساسية، الجسدية
لألصابع القرشي التمثيل يزيد املثال، سبيل عىل الرسغي النفق متالزمة ففي مختلفة.
يتضاءل بينما بها، املصابون به يشعر الذي األلم تفاقم إىل ذلك يؤدي وربما املؤملة،
إساءة إىل ذلك يعود وربما دة، املعقَّ النطاقي األلم حاالت يف املصابة الجسد أجزاء تمثيل
من دقائق غضون يف متعددة: خطوات يف القرشي التنظيم إعادة تحدث االستخدام.
للمحاور تربعم ذلك بعد يحدث وقد مثبطة، كانت التي الوصالت «تربز» املبدئية، اإلصابة

تنظيمه.9 يُعاد الذي النسيج يف العصبية
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احلياة مدى املستمرة الدماغية التغريات

العصبية، املرونة بعضأشكال تحدث الحياة. مدى عىل مستمرة عمليٌة العصبية املرونة إنَّ
الذهنية للوظائف رضورية وهي مستمر، نحٍو عىل العصبية املشابك وصالت تعديل مثل
تكوين يقترص اآلخر، الجانب وعىل الرابع). الفصل (انظر والذاكرة التعلم مثل اليومية
العارش األسبوع بني ذروته ويبلغ امليالد، قبل ما مرحلِة يف النمو عىل العصبية الخاليا
يُقدَّر ما الجنيني الدماغ ينتج املرحلة تلك وخالل الجنني، نمو من السادسعرش واألسبوع
معدل لكنَّ امليالد، بعد خاليا إنتاج يف الدماغ يستمر الدقيقة. يف عصبية خلية ألف ٢٥٠ ب
جديدة خاليا البالغ الدماغ يُنتج الحياة. من األوىل السنوات خالل برسعٍة يتضاءل اإلنتاج
الخامس). الفصل (انظر نعرفه ما بحسِب للغاية محدودة اإلنتاج عىل قدرته لكنَّ أيًضا،
تكوين معدل يبلغ امليالد، وقت ويف الرحم، يف العصبية املشابك تكوين يبدأ وباملثل،
التي الجينات نشاط لكن تقريبًا، دقيقة كلَّ عصبي مشبك مليونَي العصبية املشابك
املبكرة للخربات تقريبًا. الخامسة عمر يف ذروته يبلغ العصبية املشابك تكوين يف تشرتك
عىل تستمر قد اآلثار هذه أنَّ ويبدو النامية، العصبية الدوائر عىل مهمة آثاٌر الحياة يف
ألنماٍط تهيئنا أن طفولتنا يف بها نمرُّ التي للخربات يمكن هذا، عىل وبناءً الحياة. مدار

بلوغنا. عند السلوك من محددة
من ضخم عدد وإلغاء البيضاء، املادة توزيع يف بارزة بتغريات أيًضا املراهقة تتَّسم
٪٤٠ بمقدار الدماغ يف العصبية للمشابك اإلجمايل العدد يقلل مما العصبية؛ املشابك
وكلتاهما املالئم، النحو عىل الدماغ لنضج رضوريتان كلتاهما العمليتان هاتان تقريبًا.
عىل باستمرار وتقليمها العصبية املشابك تكوين يحدث السلوك. يف بتغريات ترتبطان
بشكٍل الدماغ لعمل للغاية تان مهمَّ كلتيهما أنَّ اآلن العلماء ويعتقد أيًضا، الحياة مدار

الرابع). الفصل (انظر طبيعي



العصبية املرونة

العصبية املرونة يف نمطية بتغريات العمر يف التقدُّم مع يمرُّ الدماغ أنَّ أيًضا يبدو
دماغية بتغرياٍت تتسم أيًضا الشيخوخة أنَّ يبدو إذ الذهنية؛ الوظائف يف بتغريات ترتبط
عىل القدرة إىل إضافًة الذهنية، للوظائف املتزايد التداعي يف تسهم ووظيفية بنيوية

تخفيفها. أو بالسن املرتبطة اإلدراكية التغريات تعويض

امليالد قبل ما مرحلِة يف العصبية املرونة

التلقائي والنشاط الحيس التحفيز عىل كبريًا اعتماًدا املالئم النحو عىل الدماغ نمو يعتمد
يستحثها التي والوظيفية البنيوية التغريات وتَُعد املبكرة. والطفولة الرضاعة سن يف للدماغ
العمليات هذه أنَّ والحق الة. وفعَّ صحية عصبية دوائر لتكوين للغاية النشاطرضورية هذا
تغريات جميع بني من نحٍو أفضِل عىل واملفهومة األشهر العصبية املرونة تغريات من
القرن ستينيات يف وفيسل هوبل أجراه الذي الريادي العمل بفضل وذلك األخرى، املرونة

الثاني). الفصل (انظر العرشين
يف تشكُّلها خالل العصبية الدوائر تشكيل يف تبدأ العصبية املرونة أنَّ األمر حقيقة
الوصالت تبدأ ،(٢٣ إىل ٢٠ من (األسابيع الحمل من الثاني الثلث منتصف ففي الرحم.
البيئية زات املحفِّ بإدراك للجنني يسمح مما التشكل؛ يف الحسية لألنظمة النطاق الطويلة
طويلة، بفرتة امليالد قبل الدوائر هذه يف تعدِّل أن زات املحفِّ لتلك ويمكن األنواع، املختلفة

الحياة. من املبكرة املرحلة يف تماًما تفعل مثلما
محدودة، للوالدة السابقة العصبية املرونة عن معرفتنا تزال ال ذلك، من بالرغم
استخدمت كثريًا. أصعب الرحم يف العمليات هذه دراسة أنَّ إىل كبرية بدرجٍة ذلك ويعود
الدماغ: كهربية تخطيَط العرشين القرن خمسينيات يف أُجريَت التي املبكرة الدراسات
وبالرغم امليالد. خالل الجنيني الدماغ أمواج لتسجيل األم بطن عىل كهربية أقطاب وضع
ألمواج محدَّدة أنماط وجود أوضحت فإنها اليشء، بعض تقريبيٌة الطريقة هذه أنَّ من
عند يستمر الذي الدماغ وتلف العصبي، الشذوذ وأشكال الجنني، بإجهاد ترتبط الدماغ
بنتائج األحيان بعض يف ينبئ قد الحمل فرتة خالل الدماغ نشاط أنَّ إىل يشري مما امليالد؛

النمو.
الوظيفي العصبي التصوير تقنيات تستخدم التي الدراسات من العديد اليوم يوجد
يف األفضل النحو عىل املدروس هو السمعي الجهاز ويَُعد الجنني. دماغ وظائف لدراسة
عر الشَّ خاليا وتبدأ الجنني. إىل الصوتية زات املحفِّ توصيل سهولة بسبب الحايل الوقت
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العمل يف كهربية نبضات إىل الصوت موجات تحوِّل والتي األذن، قوقعة يف املوجودة
يستقبل فال اآلخر، الجانب عىل الرؤية جهاز أما الحمل، من الثاني الثلث منتصف بحلول
بعد إال كامل بشكل يعمل وال الوقت، هذا يف الحسية املدخالت من ا جدٍّ القليل سوى
تمييز من الوالدة حديثي يمكِّن مما الرحم؛ يف السمعي التمييز قدرات تظهر ولهذا؛ امليالد.
اآلخرين، أصوات بني من أمهاتهم أصوات تمييز ومن امليالد، قبل سمعوها التي األصوات

الحياة.1 من األوىل الثالثة األسابيع خالل بالكامل ناضجة وتصبح
قبل موجودة والذاكرة االنتباه مثل اإلدراكية العمليات أنَّ بوضوح العمل هذا يُثبت
عن املزيد ملعرفة العصبي التصوير تقنيات من العديد اآلن الباحثون ويستخدم امليالد،
سنعرف لكننا مهده، يف العمل هذا يزال ال ظهورها. وموعد العمليات هذه ظهور كيفية
عىل العمليات هذه فهم إنَّ التكنولوجية. ووسائلنا معرفتنا تقدُّم زيادة مع بالتأكيد املزيد
وصعوبة د التوحُّ مثل أمراٍض بشأِن الثاقبة الرؤى ببعض نا يمدَّ أن يمكن أفضل نحٍو

النمو. اضطرابات من اآلن يعتربه البعض صار الذي الفصام وربما القراءة،

الحياة من املبكِّرة املرحلة خربات

من الفرئان تتلقاها التي الرعاية جودة أنَّ ٢٠٠٤ عام نُرشت بارزة دراسة أوضحت
الفرئان من األمهات تقدِّم البلوغ. مرحلة يف سلوكها يف تؤثِّر الطفولة مرحلة يف أمهاتها
بوتريٍة وترضعه بنسلها األمهات بعض تعتني إذ لنسلها؛ الرعاية من مختلفة مستوياٍت
األسبوع خالل وتنظِّفها متكرِّر، نحٍو عىل أمهاتها تلعقها التي والفرئان غريها. من أكثر
بالفرئان مقارنًة البلوغ، يف املخيفة واملواقف التوتر مع التعامل يف أفضل الحياة، من األول
االختالفات هذه ترتبط منه. بالقليل حظيت أو أمهاتها مع بالتواصل تحَظ لم التي
مستقبل يؤدي الُحصني. يف املوجود جاليكورتيكويد الجيني: املستقِبل نشاط يف بتغيريات
أمهاتها من ت تلقَّ التي والفرئان للتوتر، االستجابة يف ا مهمٍّ دوًرا الجاليكورتيكويد
الجاليكورتيكويد مستقبل من أعىل بمستوياٍت تتمتَّع كانت الرعاية، من عالية مستوياٍت

االهتمام. من أقلَّ قدًرا ت تلقَّ التي بتلك مقارنًة
دي النووي الحمض عىل جينية» «فوق تعديالت إىل النتائج هذه يف السبب نُِسب
للمنطقة املادية البنية تغيري خالل من الجينات تعبري تغريِّ التعديالت وهذه إيه، إن
فوق تغيرياٍت إىل املستمرَّان والتنظيف اللعق أدَّى الجينات. تتضمن التي الكروموسومية
جاليكورتيكويد، املستقِبل جني عىل تحتوي التي الكروموسومية املنطقة فتحت جينية
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جينية فوق تغيرياٍت إىل األم رعاية انخفاض أدَّى بينما الربوتني، تكوين آلية من لت وسهَّ
الجني.2 نشاط وقلَّلت الكروموسوم أغلقت أخرى

أحدها بالتفاعل والبيئة للجينات أو والرتبية للفطرة الجينية فوق التغريات تسمح
وهذه تالية، أجياٍل إىل املكتسبة الصفات نقل خاللها من يمكن طرًقا وتقدِّم اآلخر، مع
ثم مهِملة، للفرئان الوالدة األم تكون حني لالنعكاس: قابلة بها املرتبطة السلوكيات
التي الجينية فوق العالمات والتنظيف اللعق يُزيل اهتماًما، أكثر أمهاٌت الفرئاَن ترعى
شبيهًة للتوتر الفرئان استجابة فتصبح جاليكورتيكويد؛ املستقِبل جني عن التعبريَ تمنع
يمكن البداية. منذ أمهاتها رعاية من عالية جودًة ت تلقَّ التي الوليدة الفرئان باستجابة
هذا تُعيق كيميائية بمادة الصغرية الفرئان عالج خالل من أيًضا العالمات هذه عكس

الجيني.3 فوق التعديل من املحدَّد النوع
تنطبق النتائج هذه أنَّ إىل أنفسهم الباحثون أجراها أخرى متابعة دراسة تُشري
املعاملة إساءة ضحايا ألدمغة الوفاة بعد ما ترشيَح الباحثون أجرى أيًضا. البرش عىل
الذين االنتحار ضحايا بأدمغة وقارنوها البلوغ، عند باالنتحار قاموا ممن الطفولة يف
أنَّ ووجدوا أخرى. بأسباب ماتوا َمن وبأدمغة الطفولة، يف املعاملة إلساءة يتعرضوا لم
تحتوي الطفولة، يف املعاملة إلساءة تعرَّضوا الذين االنتحار ضحايا لدى الُحَصني منطقة
بدرجٍة أقلَّ الرسول الريبوزي النووي للحمض جاليكورتيكويد مستقِبل من مستوياٍت عىل

األخريني.4 املجموعتني يف توجد التي تلك من كبرية
متزايد نحٍو عىل مهتمني الباحثون صار تقريبًا، املاضية عرش الخمسة األعوام يف
مدار عىل نعرف إننا االجتماعية. االقتصادية والحالة الدماغ نمو بني العالقة باستكشاف
الصحة، من أقلَّ بمستًوى يتمتعون ما عادًة األفقر األشخاص أنَّ السنوات من العديد
هم ممن أصغر سنٍّ يف ويموتون الصحية، الرعاية من أقلَّ مستًوى عىل يحصلون وأنهم
فقر يف النمو أنَّ اآلن لدينا تتشكَّل التي الصورة وتوضح املادية، الناحية من حاًال أفضل
والجسدية الذهنية الصحة عىل تؤثِّر أن يمكن الدماغ نمو عىل ودائمة خطرية تأثريات له

البلوغ. يف

الذهنية الصحة عىل تؤثِّر أن يمكن الدماغ نمو عىل ودائمة خطرية تأثريات له فقٍر يف النمو
البلوغ. يف والجسدية
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عمر يف تقريبًا نموه ويكتمل السنتني، عمر يف البالغ حجمه من ٪٨٠ إىل البرشي الدماغ يصل
مرحلة حتى الحدوث يف تستمر املوسعة العصبية املرونة تغريات أنَّ اآلن نعرف لكننا العارشة.

بعدها. وما املراهقة من متأخرة

باختالفات عامة بصفٍة ترتبط االجتماعية االقتصادية الحالة أنَّ العمل هذا ح يوضِّ
أفقَر خلفياٍت من يأتون الذين فاألطفال وعملها. الدماغ يف املحدَّدة البنى بعض تكوين يف
وتظهر املثال، سبيل عىل الُحَصني منطقة يف الرمادية املادة من أصغر بحجٍم يتمتعون
هم بَمن مقارنًة الجبهي، الفص وقرشة الدماغية اللوزة نشاط يف اختالفات أيًضا لديهم
مجاالت يف النقص أشكال ببعض السمات هذه ترتبط املادية. الناحية من حاًال أفضل

االنفعايل.5 والتنظيم والذاكرة كاالنتباه
فوق والعوامل االجتماعية االقتصادية الحالة دراسات من املستَمدة النتائج تتطابق
اإلثراء نتائج بشأن الحيوانات عىل أُجريَت التي الدراسات من العديد نتائج مع الجينية،
النتائج هذه أنَّ ويبدو األمومة. من الحرمان بشأن املبكرة األبحاث مع وكذلك البيئي،
عىل الدماغ لنمو رضوريٌة الحب عىل تنطوي التي والعالقات الذهني التحفيز أنَّ تؤكد
املفرغة؛ الفقر بدائرة تُخل أن يمكن متعددة تدخالت إىل مبارشة تشري وأنها سليم، نحٍو
األقل. عىل منها يُحد أو الطفولة، يف املعاملة إساءة أو اإلهمال نتائج بعض يعكس مما

الفقرية، رومانيا مالجئ يف املهملني األطفال عىل أُجريَت التي الدراسات أنَّ يبدو
خطرية إدراكية بإعاقاٍت األطفال هؤالء معظم إصابة إىل الحرمان أدَّى الفكرة. هذه تؤيد
خالل من األقل عىل جزئيٍّا لالنعكاس قابلة كانت النتائج هذه لكنَّ التعلم، يف وصعوبات
االضطرابات خطورة قلَّت أبكر، فرتٍة يف التبني رعايَة الطفل ى تلقَّ فكلما بالتبني؛ الرعاية
الجينية فوق التعديالت كانت إذا ما اختباُر ا جدٍّ الصعب فمن ذلك، من بالرغم بعد.6 فيما
من والعديد أيًضا، البرش يف لالنعكاس قابلة املبكرة، الحياة مراحل يف بالتوتر املرتبطة
عىل غريهم من أقدَر البرش بعض يجعل ما دراسِة عىل ذلك من بدًال يركِّزون الباحثني

املبكرة. الحياة يف وامِلحن التوتر آثار ل تحمُّ
وبني الفقر بني سببية، عالقات ال محدَّدة، ارتباطاٍت الدماغ تصوير دراسات ح توضِّ
عادًة د معقَّ مفهوم االجتماعية االقتصادية الحالة مصطلح أنَّ والحق وعمله. الدماغ بنية
املزِمن، التوتر يسبِّب الطفولة يف والفقر ووظيفته، ودخله الفرد تعليم مستوى ن يتضمَّ ما
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أخرى عوامل تُسببه ما غالبًا لكنه الدماغ، نمو عىل كبريًا تأثريًا ذاته حد يف يرتك الذي
التي املكوِّنات تلك بدقٍة نحدِّد أن الراهن الوقت يف املحال فمن لذا التغذية؛ سوء مثل أيًضا
وقد قاطعة، النتائج هذه أنَّ البعض يرى ذلك، من بالرغم الدماغ. نمو يف مؤثرة تكون قد
من األوىل السنوات يف التدخل وسائل من العديد تؤيد سياسات تشكيل يف بالفعل بدأت

العمر.

املراهقة مرحلة

تقريبًا نموه ويكتمل السنتني، عمر يف البالغ حجمه من ٪٨٠ إىل البرشي الدماغ يصل
يف تستمر املوسعة املرونة تغريات أنَّ اآلن نعرف فنحن ذلك، من بالرغم العارشة. سن يف
ال الدماغ أنَّ هذا عىل بناءً ونعرف بعدها؛ وما املراهقة من املتأخرة املراحل حتى الحدوث

ذلك. بعد حتى ربما أو العرشينيات، منتصف حتى الكامل نضجه إىل يصل
حدة وزيادة الهرمونات اضطراب يف املراهق بها يتسم التي النمطية السمات تتمثَّل
كبرية بدرجٍة املراهق يخاطر قد ثَم ومن األقران؛ الستحسان كبرية قيمة وإعطاء املشاعر،
والتوتر بالقلق لإلصابة أيًضا عرضة أكثَر والشباب املراهقون يكون االستحسان. هذا لنيل
يف تحدث التي املستمرة بالتغريات وثيق نحٍو عىل كله ذلك ويرتبط والفصام، واالكتئاب
وجه عىل الجبهي الفص قرشة تخضع البلوغ. بدايات حتى املتأخرة الطفولة من الدماغ
املنطقة هذه أنَّ نعرف ونحن املراهقة، مدار عىل ممتدة ووظيفية بنيوية لتغريات التحديد
من املنطقة هذه توصف ما عادًة العرشينيات. نهايات حتى الكامل النضج إىل تصل ال
القرار واتخاذ التخطيط مثل التنفيذية الوظائف تعزِّز فهي التفكري؛ مركز بأنها الدماغ

املشاعر. وتنظيم
عمرية مراحَل يف أشخاص من الدماغي النسيج لعينات الوفاة بعد ما فحُص يوضح
الطفولة يف تزداد الجبهي الفص قرشة يف الشجريية الزوائد أشواك كثافة أنَّ مختلفة،
التي الطولية، الدراسات توضح ذلك، عىل عالوًة البلوغ. سن بعد تدريجيٍّا تقل لكنها
الفص منطقة وُسمك الرمادية املادة كثافة أنَّ عاَمني، كل املتطوعني أدمغة فيها تُفَحص
سن يف ذروتها الزيادة هذه وتبلغ املراهقة، وبداية الطفولة أواخر يف يزيدان الجبهي،
ثابت نحٍو عىل الجبهي الفص قرشة يف البيضاء املادة حجم يزداد وباملثل، عرشة. الثانية

املبكِّر. الشباب فرتة يف يتوقف ثم واملراهقة، الطفولة خالل
العصبية، املشابك تكوين إىل الرمادية املادة كثافة زيادة يف السبب يُعزى ما عادًة
حجم يف السبب يُعزى بينما العصبية، املشابك تقليم إىل نقصانها يف السبب ويُعزى
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يمكن ال التغصن. القليلة الدبقية الخاليا خالل من املايلني توزيع إعادة إىل البيضاء املادة
لكنَّ العمليات، هذه بسبب يحدث امللحوظة التغريات من أيٍّا أنَّ تأكيد الدماغ لفحوصات
املشبكية، وصالتها تنظيم وتعيد الجبهية، قبل العصبية الدوائر تحسن التغريات هذه
الفص قرشة كفاءة تزيد لهذا، ونتيجًة الدماغ. من أخرى بمناطَق اتصالها من وتعزِّز
األخرى.7 التنفيذية الوظائف من وغريها القرار اتخاذ عملية تحسني إىل يؤدي مما الجبهي؛

واألمومة األبوة

أننا غري العصبية. املرونة تستحث التي األخرى الطبيعية الخربات من واألمومة األبوة تَُعد
الدماغ. من واألمومة األبوة تجربة بها تغريِّ التي الكيفية فهم من األوىل املراحل يف نزال ال
بدءوا الباحثني لكنَّ القوارض، عىل اليوم حتى املوضوع هذا يف الدراسات معظم أُجريَت
بها يمرُّ التي التغريات عىل للتعرف الوظيفي العصبي التصوير تقنيات استخدام يف اآلن

بعدها. وما الحمل فرتة خالل البرشي الدماغ
تشعر حني الرتدد املنخفضة «التلوي» نداءات بإصدار الوالدة الحديثة الفرئان تقوم
األم تتعلَّم باالنعزال. تشعر حني الرتدد عالية صوتية فوق بإشاراٍت ظ والتلفُّ بالجوع،
تبدأ مرة ألول لهما تتعرَّض حني لكنها املالئم، النحو عىل اإلشارتني لكلتا االستجابة
من تتمكن حتى لألصوات استجاباتها تغيري يف األساسية السمعية قرشتها َعَصبونات

صحيح. بشكل وتأويلها معالجتها
الصغرية الفرئان أصوات أنَّ الخاليا هذه نشاط فيها ل ُسجِّ التي التجاِرب توضح
السمعية القرشة يف االستجابة الرسيعة البينية الَعَصبونات نسبة من تزيد الرتدد عالية
النقل توازن من هذا يغريِّ قد أطفالها. صوت تردد مع تتالءم والتي األم، لدى األساسية
نشاط تزامن مدى تحديد يف ا مهمٍّ دوًرا يؤدي والذي والتثبيطي، االستثاري العصبي
األخرى. الدماغ مناطق يف الخاليا من غريها نشاط مع السمعية الَعَصبونات مجموعات

َعَصبونات استجابات من ن يحسِّ ذاته حد يف الصغرية الفرئان لرائحة التعرض إنَّ
للخاليا. التلقائي النشاط إىل إضافًة الفرئان، ألصوات األم لدى األساسية السمعية القرشة
هي تغريِّ قد والتي االستجابة، الرسيعة البينية الَعَصبونات نشاط من يقلل أنه أيًضا يبدو

والتثبيط. االستثارة بني التوازن من أيًضا
التنظيم بإعادة ترتبط املبكرة األمومة أنَّ األخرى الحيوانات تجارب بعض توضح
الفص قرشة ومنها بالدماغ، متنوعٍة مناطَق يف الرمادية املادة حجم وزيادة البنيوي
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ومنطقة القرشة)، يف املالئمة املناطق إىل الحسية املعلومات ينقل (الذي واملهاد الجبهي،
املعلومات تعالج (التي الدماغية واللوزة األمومة)، هرمونات ن تكوِّ (التي املهاد تحت ما

والدافع). املكافأة يف يشرتك (الذي املخطط والجسم العاطفية)،
يالحظ إذ صغارها؛ تجاه األم بموقف الصلة شديد التغريات هذه بعض أنَّ يبدو
مع مقارنًة صغارها مع أكثر تتفاعل التي الحيوانات أدمغة يف أكرب اختالفاٍت الباحثون
الدماغ تُِعد إذ األمومة؛ سلوك تشكِّل التغريات هذه وجميع أقل. تتفاعل التي الحيوانات
أنَّ نجد النتائج، هذه مع (واتساًقا صغارها.9،8 لرعاية األم دافع من وتزيد لألمومة
وتظهر أطفالهن، لبكاء حساسية أقلُّ الوالدة بعد ما اكتئاَب يعانني الالئي الجدد األمهات
تغري إىل إضافًة الدماغ، يف األساسية املناطق بني التواصل من أقل درجٌة أيًضا لديهن
هذا يعانني ال بَمن مقارنًة وذلك الجبهي، الفص قرشة يف للجلوتامات العصبي النقل
تحدث مماثلة بنيوية تغريات أنَّ الطولية العصبي التصوير دراسات تؤكِّد االكتئاب.)10
تجاه األم الفأرة موقف أنَّ ومثلما قصرية. بفرتة الوالدة بعد البرش من األمهات لدى
البرش أمهات موقف فإنَّ األمومة، من النابعة الدماغية التغريات مدى يف يؤثِّر صغارها
الرمادية املادة حجم زيادة بدرجة يتنبأ امليالد، من األول الشهر خالل يف صغارهن تجاه

التالية. القليلة الشهور يف
أهمية وكانت األطفال، رعاية عن األساس يف املسئوالت هنَّ املعتاد يف األمهات كانت
أكثر يصبحون الرجال أنَّ غري العيش. لكسب دورهم يف أساسية بصفة تتمثَّل اآلباء
األب بني العالقة أهمية اآلن نعرف ِرصنا متزايد. نحٍو عىل أطفالهم تربية يف انخراًطا
يف املرونة تغريات بعض تستحث أيًضا األبوة أنَّ توضيح يف األبحاث بدأت وقد والطفل،

الدماغ.
الترشيحية التغريات تدرس طولية عصبي تصوير دراسة أول نُرشت ،٢٠١٤ عام يف
شبيهٌة تحدث التي التغريات بعض أنَّ الدراسة هذه أوضحت باألبوة. املرتبطة الدماغية
فرتًة للميالد التالية األوىل األربعة الشهور فرتة تَُعد الجدد. األمهات لدى تحدث التي بتلك
املادة حجم يف زيادة تُلَحظ الوقت هذا وخالل والطفل، األب بني الرابطة لنمو أساسية
الفص وقرشة املخطط، والجسم الدماغية، واللوزة املهاد، تحت ما منطقِة يف الرمادية
مثل الدماغ من أخرى مناطَق حجم انخفاض يُلَحظ ذلك، من العكس وعىل الجبهي.
هذه أنَّ الباحثون يعتقد الجزيرة. وفص الحزامي، والتلفيف الحجاجية، الجبهية القرشة
العالقة ويعزِّز مجزيًا االرتباط يجعل مما وموقفه؛ األب سلوك يف بتغريات ترتبط التغريات
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تزال ال باآلخر، أحدها العوامل هذه بها ترتبط التي املحددة الكيفية لكنَّ وطفله، األب بني
اإلطالق.11 عىل واضحة غري

الشيخوخة فرتة يف الدماغ

بالسن، مرتبط الذهنية الوظائف يف تداٍع اختباِر يف معظمنا يبدأ السن، بنا تتقدَّم حينما
اإلدراك من األخرى الجوانب بعض لكنَّ املهام، بني والتبديل والتعلم االنتباه مثل وذلك
معظم يف ن تتحسَّ أن يمكن االنفعاالت، تنظيم عىل والقدرة واألشكال الحقائق تذكُّر مثل
التغريات خالل من األقل، عىل جزئيٍّا ولو جميعها، التغريات هذه تفسري يمكن األحيان.

ووظيفته. الدماغ بنية يف التدريجية
الَعَصبونات تموت التغريات. هذه مثل من للعديد السن يف املتقدِّم الدماغ يخضع
يف القصوى بالدرجة ذلك ويتضح البيضاء، املادة تماسك درجة وتقل التحديد، وجه عىل
السن. يف التقدم آلثار عرضة أكثُر أنه ما لسبٍب يبدو الذي والُحَصني الجبهي الفص قرشة
للدماغ اإلجمايل الوزن ويقل كبرية، بدرجة الجبهي الفص قرشة حجم يقل لهذا، ونتيجًة

أيًضا. ملحوظة بدرجٍة

مثل وذلك بالسن، مرتبط الذهنية الوظائف يف تداٍع اختباِر يف معظمنا يبدأ السن، بنا تتقدَّم حينما
الحقائق تذكُّر مثل اإلدراك من األخرى الجوانب بعض لكنَّ املهام، بني والتبديل والتعلم االنتباه

األحيان. معظم يف ن تتحسَّ أن يمكن االنفعاالت، تنظيم عىل والقدرة واألشكال

منطقة يف العصبية املشابك عدد أنَّ القوارض عىل تُجرى التي األبحاث توضح
ذلك ويرتبط األصغر، الحيوانات لدى عددها من بكثري أقلُّ املسنَّة الفرئان لدى الُحَصني
أكثر وهي األمد، الطويلة التقوية بضعف أيًضا املسنة الفرئان تتسم الذاكرة. يف بإعاقات
األمد. الطويل لإلخماد أيًضا وعرضة لديها، األمد الطويلة التقوية عملية النعكاس عرضة
للخطر معرَّضة الُحَصني يف العصبية الخاليا شبكة ديناميكيات تصبح ذلك، إىل إضافًة

املكاني.12 التعلم يف بعيوب هذا ُرِبط وقد املسنة، الفرئان يف أيًضا
الدماغ، نشاط يف بارزة اختالفاٍت الدماغ تصوير دراسات توضح أيًضا، البرش ويف
األكرب البالغني لدى تُلَحظ املثال، سبيل فعىل تفسريه. يصعب االختالفات هذه بعض لكن
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التجربة مهمة يؤدون أنهم رغم الدماغ من معينة ملناطق التنشيط من أعىل درجٌة سنٍّا
ربما سنٍّا. األصغر البالغون بها يؤديها التي الجودة من نفِسها بالدرجة لديهم املحددة
خالل من بالسن املتعلقة املرضة التغريات عن تعوِّض أدمغتهم أنَّ هذا يف السبب يكون
يف أقل كفاءٍة إىل أيًضا راجًعا ذلك يكون ربما لكن إضافية، عصبية موارد استخدام

املعلومات.13 معالجة
الشيخوخة، مرحلة يف الدماغ عن الكثري تعلمنا أننا من بالرغم هذا، عىل وبناءً
الوظائف تغريات وبني امللحوظة والوظيفية البنيوية التغريات بني العالقة تزال فال
تغريُّ ة ثَمَّ يكون بأن ضعيفة االحتمالية تبدو كامل. بشكٍل واضحة غري والسلوك الذهنية
تؤدي أن للغاية ح املرجَّ ومن بالسن، املرتبط اإلدراكي التداعي عن مسئول واحد دماغي
متكرر نحٍو عىل أنفسهم األشخاص أدمغة ر تصوِّ التي الطولية الدماغ تصوير دراسات

املجال. هذا يف جديدة اكتشافات إىل السن، يف تقدمهم مع
املطاف نهاية يف معظمنا يخترب فسوف األفراد. بني مهمة اختالفاٌت بالطبع توجد قد
الحاالت، معظم يف العمر. يف التقدُّم من طبيعي جزء وهو بالسن، املرتبط اإلدراكي التداعي
العالمات إحدى وهي الدماغ، يف الشيخوخة للويحات تدريجيٍّا تراكًما األشخاص يخترب
من للذوبان قابلة غري بات ترسُّ من اللويحات تتألَّف ألزهايمر. ملرض املميِّزة امَلرضية
بالخاليا املحيطة الفراغات يف الرتسبات هذه وترتاكم أميلويد-بيتا، يُسمى صغري بروتنٍي
وأنَّ الدماغ، لخاليا ة سامَّ اللويحات أنَّ ألزهايمر مجال يف الباحثني معظم يعتقد العصبية.
ذلك كان إذا الواضح غري من يزال ال لكن ألزهايمر، ملرض األسايس السبب هو بها ترسُّ
بعض صار وقد سببه، ال للمرض نتيجة سوى اللويحات تكون ال ربما ال. أم صحيًحا
وأنَّ السامة، هي أميلويد-بيتا بروتني من الصغرية األجزاء أنَّ اآلن يعتقدون الباحثني
السامة. األجزاء هذه عزل خالل من األمر واقع يف الدماغي النسيج تحمي اللويحات تكون
غري السن تقدُّم مع يحدث الذي اللويحات ترسب أنَّ يبدو األشخاص، ملعظم بالنسبة
مما يبدو؛ ما عىل منهم صغرية مجموعة لدى تتسارع الدماغ شيخوخة لكنَّ نسبيٍّا، مؤٍذ
بآثار اإلطالق عىل يتأثر ال غريهم أنَّ يبدو هذا، من بالرغم املرض. هذا ظهور إىل يؤدي
يتفوقون فإنهم الثمانني، سن الفائقني» «املعمرين هؤالء بلوغ من وبالرغم الشيخوخة.
يوجد موتهم عند أنَّه املالَحظ ومن الذاكرة، اختبارات أداء يف سنٍّا أصغر هم َمن عىل
مقارنًة وذلك الدماغ، أماكن بعض يف القرشة يف أكرب وكثافة اللويحات يف أقل كثافة لديهم

سنهم.14 مثل يف هم ممن اء األصحَّ الضبط عامل بممثيل
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والبيئية الجينية العوامل من مجموعة إىل االختالفات هذه تعود أن ح املرجَّ من
تواتر من أقل بدرجٍة الفائقون املعمرون يتَّسم املثال، سبيل فعىل الحياتية. والخربات
عىل متزايدة أدلة وثَمة ألزهايمر، بمرض اإلصابة خطورة من تزيد التي الجينية التنويعات
الغذائي، والنظام البدنية التمارين مثل الحياتية، واالختيارات املعينة األنشطة بعض أنَّ
من الحماية بعض أيًضا ر يوفِّ أن يمكن موسيقية، آلة عىل والعزف ثانية، لغة وتعلم

الخرف.17،16،15 أمراض من وغريه ألزهايمر مرض
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خامتة

العصبية العلوم أبو وهو كاخال، إي رامون سانتياجو ذكر عام، مائة من يقرب ما منذ
االعتقاد هذا أصبح ما ورسعان للتغيري»، قابل و«غري «ثابت» البالغ الدماغ أنَّ الحديثة،
غامضة، العصبية املرونة عىل الدماغ قدرة عن كاخال آراء أنَّ غري املجال. يف أساسيٍّا ً مبدأ
علوم إىل يعود األمر «إنَّ بقوله: الشهري التشاؤمي الترصيح هذا عىل علَّق أنه والحق

أمكن.» إذا الصارم، الحكم هذا تغريِّ أن يف املستقبل

نعرفها كما العصبية املرونة

الحكم هذا ت غريَّ قد األعصاب، علماء من متتالية أجياًال أنَّ السابقة الفصول يف رأينا
أن عمله وطريقة الدماغ لبنية يمكن التي املتعددة الطرق توضيح خالل من وذلك بالفعل،
تمرُّ للغاية ديناميكية بنيٌة هو بل ثابتًا، يكون أن عن البعد كل بعيٌد الدماغ إنَّ بها. تتغريَّ
مفهوم إنَّ بأكملها. الحياة مدار عىل بل فحسب، نموه خالل ذلك وليس بارزة، بتغريات
مصطلح وهو العصبي، الجهاز يف تغريات حدوث إىل ببساطة يشري العصبية» «املرونة
من الدماغ ر تطوَّ لقد عمله. وطريقة الدماغ بنية تغريِّ التي العمليات جميع يضمُّ شامل
الجوهرية الخواص من العصبية املرونة فإنَّ ثَم ومن معها؛ والتكيف للبيئة االستجابة أجل
الجيني املستوى من بدايًة املنظومة مستويات جميع عىل تحدث وهي الدماغي، النسيج يف

السلوكي. وحتى

بارزة، بتغريات تمرُّ للغاية ديناميكية بنيٌة هو بل ثابتًا، يكون أن عن البعد كل بعيٌد الدماغ إنَّ
بأكملها. الحياة مدار عىل بل فحسب، نموه خالل ذلك وليس
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الكهربية الخواص تغريات وتضم الشديد، بالتنوع العصبية املرونة آليات تتسم
الكبرية البنيوية والتغريات ثانية، امليلِّ من قليل عدد حتى تستمر التي للَعَصبونات،
عىل املرونة أنماط بعض تحدث وسنوات. شهور مدار عىل تدريجيٍّا ن تتكوَّ التي النطاق
أنَّ ويُعتقد وإلغائها؛ وتشكيلها وإضعافها العصبية املشابك تقوية مثل مستمر، نحٍو
ومواقَع أوقات يف توظَّف األخرى األنماط وبعض والذاكرة. للتعلم رضوريٌة التغريات هذه
نحٍو عىل يحدث مثًال العصبية الخاليا فتكوين معينة؛ ظروف ظل يف أو فحسب، محددٍة
عمليات تحدث ما وعادًة البالغني، لدى ضيق نطاٍق عىل يقترص لكنه النمو خالل ع موسَّ
لآلليات يمكن األعصاب. إصابة أو املكثَّف للتمرين كنتيجة األساسية القرشي التنظيم
وباملثل فيه، تُستخدم الذي واملكان الوقت عىل بناءً مختلفة، نتائج إىل تؤدي أن نفِسها

اآلليات. من بتوليفة أو مختلفة آليات عن محدَّد تأثري ينتج قد أيًضا
جماعي، بشكل أو منفصل نحٍو عىل تعمل أن املرونة من املختلفة لألنواع يمكن
دعت ما متى أو معينة، أوقاٍت ويف الدماغ من محدَّدة مناطَق يف منها كلٌّ ويُستخدم
اليومية، للوظائف الدماغ أداء عىل والحفاظ سليم، بشكل الدماغ نمو لضمان إليها، الحاجة
عامة بصفة املرونة عىل القدرة تقل ذلك، ومع والخربة. التعلم خالل من البيئة مع والتكيف
حني املبكرة والطفولة النمو أثناء مرونًة حاالته أكثِر يف الدماغ يكون العمر. يف التقدُّم مع
يف التقدُّم مع املرونة هذه وتقل نوع، كل من البيئية زات للمحفِّ الحساسية شديد يكون
يبلغ طفًال أنَّ يف السبب تفسري يف هذا يساعد تدريجيٍّا. التعلم صعوبة من يزيد مما العمر؛
جراحية عملية إجراء بعد تماًما طبيعية بصورة الحياة يستطيع سنوات ست العمر من
تفسري إىل إضافًة ذلك، يستطيع ال البالغ الشخص لكنَّ بأكمله، الدماغ نصف فيها يُزال
يتعلمون الذين املوسيقيني أو صغرية سن يف ما لغًة يتعلمون الذين األطفال أنَّ يف السبب

الحًقا.1 تعلموا ممن أكثر بنيوية تغرياٌت أدمغتهم يف تظهر موسيقية، آلة عىل العزَف
قدراٍت إليها ينسب والبعض إيجابي، ضوءٍ يف العصبية املرونة يرون الناس عامة إنَّ
معارَف اكتساِب من تمكِّننا التي هي العصبية فاملرونة سحرية. تكون تكاد شفائيًة
األقل. عىل ما حدٍّ إىل ذلك كان وإن املدمرة، الدماغ إصابات من للتعايف ومهارات جديدة
العمل هذا فإنَّ التعايف، لتيسري املرونة تعزيز كيفية اآلن نتعلَّم بدأنا أننا من وبالرغم
فوائد سوى اآلن حتى املطورة العالجات تمنحنا وال األوىل، التجريبية مراحله يف يزال ال
لها أن بد فال اآلن، حتى كامل نحٍو عىل العصبية املرونة نفهم ال أنَّنا ومع متواضعة.

الفرعية. العصبية ملكوناتها املادية القيود تقتضيها معينة حدوًدا
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تكاد شفائيًة قدراٍت إليها ينسب والبعض إيجابي، ضوءٍ يف العصبية املرونة يرون الناس عامة إنَّ
حياتك، يغريِّ أو مرض، أيَّ يشفي سحريٍّا عالًجا ليست العصبية املرونة [لكن] … سحرية تكون

للتغيري. نهائية ال إمكانيًة يقدِّم أو

يقدِّم أو حياتك، يغريِّ أو مرض، أيَّ يشفي سحريٍّا عالًجا العصبية املرونة ليست
عىل مثًال اإلدمان وصف يمكن سلبية. آثاٌر لها يكون قد وإنما للتغيري. نهائية ال إمكانيًة
الدوائر يف املوجودة العصبية املشابك تعديل ن يتضمَّ التعلم، من مناسب غري نوٌع أنه
الوصالت تعديالت عىل أيًضا نفُسه األمر وينطبق واملكافأة. بالدافع الخاصة العصبية
األلم حاالت بعض عن مسئولة تكون إذ األلم؛ مسار يف املوجودة العصبية املشبكية
تجعل املراهقة، خالل تحدث التي املكثفة العصبية املرونة من املمتدة الفرتة وحتى املزمن.
قرشة لنضج الشديدة أهميتها من بالرغم النفيس، واملرض لإلدمان عرضة أكثَر املراهقني

الجبهي. الفص

العصبية املرونة من حديثة أشكال

املعروف. الكون يف تعقيًدا األشياء أكثر هو الشائع، القول يزعم كما البرشي، الدماغ إنَّ
ولعمل العصبية، للمرونة فهمنا فإنَّ لذا بسهولة؛ أرساره عن يكشف ال فإنه ثَم، ومن
املعروفة األنواع فهم يف الباحثون يجتهد بينما حتى للغاية. محدوٌد عامة، بصفة الدماغ
افرتاضاتنا مع تتناقض جديدة، آلياٍت باستمراِر يكتشفون فإنهم العصبية، املرونة من

الدماغ. عمل كيفية بشأن الراسخة
الدبقية الخاليا تُنتجه الذي الدهني النسيج وهو املثال، سبيل عىل املايلني فلنأخذ
كل تحتوي املحيطي. العصبي النظام يف شوان خاليا وتُفرزه الدماغ، يف التغصن القليلة
وكلٌّ املايلني، من مسطحة صفيحًة تشكِّل امتدادات بضعة عىل التغصن قليلة دبقية خلية
املفردة امَلحاور تُعَزل وبهذا، واحدة. محورية ليفة من صغري جزء حول نفَسه يلف منها
من العديد يف األجزاء هذه تنشأ املايلني، من كثرية صغرية أجزاء خالل من الدماغ يف
العارية األلياف من صغرية أطوال بينها ويفصل املختلفة، التغصن القليلة الدبقية الخاليا
طول عىل العصبية النبضات توصيل من الرتتيب هذا يرسع رانفري. بُعقد تُسمى التي

أخرى.2 إىل عقدة من بالقفز لها بالسماح وذلك األلياف،
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التلف من يتضح مثلما الدماغ، يف العصبية النبضات لتوصيل رضوريٍّا املايلني يَُعد
ونظًرا املايلني. تداعي عىل ينطوي وكالهما األطفال، وشلل املتعدد التصلب عن ينتج الذي
رأينا لقد كبرية. بدرجٍة مستقر الدماغ يف املايلني توزيع أنَّ الباحثون يعتقد ألهميته،
استجابًة جديدة، مساراٍت تشكيل ويمكن أقوى، تصبح أن يمكن العصبية املسارات أنَّ
إضافَة ن تتضمَّ العمليتني وكال الدماغية؛ كالسكتة الخطرية اإلصابات أو املكثَّف للتمرين
حتى أو شهور أو أسابيع مدار عىل تدريجيٍّا يحدث ذلك لكنَّ التشكل، حديِث مايلني

أطول. فرتات
أنَّ إىل الحيوانات عىل تُجرى التي األبحاث من متزايد عدٌد اآلن يشري هذا، من بالرغم
املثال، سبيل فعىل كثريًا. أقَرص زمنيٍة نطاقاٍت عىل تحدث أن يمكن املايلني توزيع إعادة
مؤقت تسارٍع إىل دوَّارة، عجلة عىل الجري عىل وجيزة لفرتة البالغة الفرئان تدريب يؤدي
الجديد الخلوي النمو هذا إعاقة وتؤدي الدماغ، يف التغصن القليلة الدبقية الخاليا إنتاج يف
األخرى الجديدة األبحاث بعض ح وتوضِّ الجديدة.3 املهارة إتقان من الحيوانات منع إىل
القليلة الدبقية الخاليا تكوِّنها التي املايلني أغطية عدد ينظِّم العصبي الناقل إفراز أنَّ
حول التشكيل الحديث املايلني لف ل تفضِّ التغصن القليلة الخاليا وأنَّ املفردة، التغصن
عىل يتوقف نحٍو عىل املايلني توزيع إعادة إمكانية إىل يشري مما كهربيٍّا؛ النشطة املحاور
املناطق بني التزامن يف تؤثِّر أن املايلني توزيع يف املدى القصرية للتغريات ويمكن النشاط.

املعلومات.5،4 معالجة يف بازدياد أهميتها تتَّضح خاصية وهي الدماغ، يف البعيدة
الدماغ، يف املوجودة املختلفة الَعَصبونات أنواع عدد عىل متَِّفقني غري العلماء يزال ما
العصبية الخلية هوية أنَّ عىل عام اتفاق ثَمة لكن مختلفة، بطرٍق الخاليا أنواع وتُصنَّف
املنشورة األبحاث ح توضِّ ذلك، من بالرغم البلوغ. مرحلة إىل وصولها فور ثابتًة تبقى
اعتقاد ثَمة أيًضا. هي تتغريَّ قد الَعَصبونات هوية أنَّ املاضية القليلة السنوات خالل
عىل تصنيفها يمكن لذا واحًدا؛ عصبيٍّا كيميائيٍّا ناقًال تطلق العصبية الخاليا معظم بأنَّ
الناقل لنوع وفًقا وذلك «الجلوتامات»، خاليا أو جابا»، «خاليا أو دوبامينية» «خاليا أنها
تستطيع األقل عىل العصبية الخاليا بعض أنَّ اآلن الواضح لكن تستخدمه. الذي العصبي
الناضجة العصبية الخاليا أنَّ للدهشة إثارة واألكثر واحد، عصبي ناقٍل من أكثَر استخدام
إىل االستثارية العصبية مشابكها فتحول تستخدمه؛ الذي العصبي الناقل تغيري تستطيع

صحيح.6 أيًضا والعكس تثبيطية،
الباحثون فيعتقد الكهربية. لخواصها وفًقا العصبية الخاليا تصنيف أيًضا املمكن من
الفرتة نهاية يف تتحكم التي البينية العصبية الخاليا وهي السلة، خاليا أنَّ املثال سبيل عىل
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نوًعا، ٢٠ إىل عددها يصل مختلفة بأنواٍع توجد أن يمكن البرصية، القرشة يف الحِرجة
ويستند االستجابة»، «البطيئة والخاليا االستجابة» «الرسيعة الخاليا منها: األشهر يَُعد
الخاليا هذه أنَّ يتضح ذلك، ومع الستجابتها. الزمني اإلطار أساس إىل التصنيف هذا
العصبية. الخاليا لنشاط وفًقا وبطئها، االستجابة رسعة بني وإيابًا ذهابًا التبديل تستطيع
تغريِّ وأنها العصبية، الخاليا شبكة نشاط مع يتالءم بما الدوام عىل تُعدَّل أنها يبدو
عن التعبري وينظِّم النواة يدخل بروتني خالل من لذلك استجابًة إطالقها خواص من
من مختلًفا نوًعا عرشين أنَّ إىل هذا يشري اإلطالق. معدل تحدِّد التي البوتاسيوم، قنوات
طيٍف طوِل عىل تتحول وأنها األمر، واقع يف يبدو ما عىل واحد نوع هي السلة خاليا
الخاليا شبكة نشاط تعدِّل شبكاٍت السلة خاليا تكوِّن النشاط. عىل القائم السلوك من
ملحوظة بدرجة تؤثِّر أن الهوية تغيري يف املتمثلة اآللية لهذه يمكن ثَم ومن العصبية؛
الرسيعة الخاليا بني النسبة تغيري خالل من العصبية الخاليا مجموعات ديناميكيات يف

العصبية.7 الخاليا من محددة شبكة داخل االستجابة والبطيئة االستجابة
تعريًفا العصبية املرونة األعصاب علماء يعرِّف لم اآلليات، يف التنوع هذا وبسبب
من الكثري لدينا يزال ال أيًضا. اآلن حتى عامة نظرية لها يوجد وال اآلن، حتى كامًال
ما نحٍو عىل العصبية املرونة من املختلفة األنواع ترتبط هل املثال: سبيل فعىل األسئلة.
املرتابطة التغريات من مجموعة تحفيز إىل محدَّدة خربة أي فتؤدي شائعة؛ أساسية بآليات
العصبية املرونة من محدَّد لنوٍع يمكن حاالت توجد أم املنظومة؟ من متعددة مستويات يف
أمًرا األسئلة هذه عن اإلجابة تَُعد األخرى؟ األنواع عن مستقلة بصورة فيها يحدث أن
أدمغة يف الخلوية التغريات لفحص املجاهر استخدام الباحثون يستطيع فبينما صعبًا؛
البرش، يف النطاق الكبرية البنيوية التغريات لرؤية العصبي والتصوير التجارب، حيوانات
يف متعددة مستويات عىل للتغريات متزامن بتحليل القيام اآلن) (حتى يستطيعون ال فهم

املنظومة.8
األحداث بني الصدع رأب من يتمكنوا أن املطاف نهاية يف يأُملون األعصاب علماء إنَّ
الوقت، بمرور باآلخر. أحدها ارتباطها كيفية وفهم التفكري، وعمليات والسلوك الجزيئية
«املراكز» مئات من العديد عىل تحتوي شاسعة واحدة شبكة الدماغ أنَّ بازدياٍد يتضح
الحايل الوقت يف ص تُخصَّ ومجهودات ضخمة َمبالُغ وثَمة بينها، فيما بالعالقات الثرية
اتصاالت أنَّ يبدو الصغرية، النطاقات عىل متعددة. مستويات عىل الدماغ اتصاالت لتصوير
األكرب. النطاقات عىل كبرية بدرجٍة استقراًرا أكثر تبدو لكنها باستمرار، تتغري الدماغ
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النطاق، الطويلة البيضاء املادة سبل مثل مستقرة، تبدو التي البنى فحتى ذلك، من بالرغم
طويلة.9 زمنية فرتات عىل تحدث التي للتغريات رأينا كما أيًضا هي عرضة تكون

التصاالت خريطة وضع عىل للقائمني تحديًا تمثل العصبية املرونة فإنَّ ولهذا؛
عىل ارتباًطا األكثر هي التغيريات أنواع أيُّ اآلن حتى الواضح غري من يزال ال إذ الدماغ؛
نفًعا. األكثر هو تصويره سيكون الذي االتصال نطاق حتى وال بسلوكياتنا، التحديد وجه
أيًضا توجد األفراد، أدمغة بني التشابهات من الكثري وجود من فبالرغم ذلك، إىل إضافًة
تختلف ربما إذ أيًضا؛ العصبية املرونة عىل ينطبق ذلك أنَّ ح واملرجَّ مهمة. اختالفاٌت
إىل نفُسها الخربات تؤدي ثَم ومن املرونة؛ تغريات استيعاب عىل قدرتها يف األفراد أدمغة
املختلفني. األفراد لدى منها مختلفة وأنواع العصبية املرونة من مختلفة مستويات تحفيز
البرص حاسة لفقدان استجابًة تحدث التي املرونة تغريات أنَّ فمع إذَن، هذا عىل بناءً
األحيان بعض يف الباحثون يصف األول)، الفصل (انظر جيد نحو عىل موثقٌة السمع أو
علماء من فريق وصف املثال، سبيل عىل فمؤخًرا التغريات. هذه لديهم تحدث ال مرىض
حتى الثالثة سن منذ البرص كفيف كان الذي إم املريض حالَة املتحدة الواليات يف النفس
أدَّت جذعية، وخاليا قرنية زراعة لجراحة خضع ،٢٠٠٠ عام ويف واألربعني. السادسة
العاَمني يف أُجريَت التي الفحوصات وكشفت عينَيه. إحدى يف البرص حاسة استعادة إىل
وحتى ذلك، مع الغمش من كبرية بدرجٍة مصابًا يزال ما كان أنه الجراحة إلجراء التاليني

للغاية.10 ضعيفة والوجوه األشياء تمييز عىل قدرته ظلت سنوات عرش بعد
التشابهات من أكثُر األفراد أدمغة بني والوظيفية البنيوية االختالفات أنَّ بالفعل يبدو
«دماغ يوجد فلن ثَم ومن متطابقان؛ دماغان يوجد أال ا جدٍّ املحتمل من األرجح. عىل
التي الحياتية الخربات من خصوًصا بُني وقد كبري، حدٍّ إىل فريد دماغك إنَّ مرجعي».
فإنَّ ولهذا؛ اليوم. منه تطلبها التي املتطلبات ليُلبي أمك، رحم يف كنت أن منذ بها مررت
عن مختلًفا أيًضا منا كالٍّ يجعل وما بًرشا، يجعلنا ما صميِم يف تكُمن العصبية املرونة

جميًعا. اآلخرين
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العصبية وبعضاملشابك العضيل العصبي املوصل عند يُطَلق عصبي ناقل كولني: أسيتيل
املحدَّدة.

التي الجراحية غري الدماغ تحفيز طُرق إحدى الجمجمة: املغناطييسعرب التحفيز
الدماغ. من محدَّد جزء يف النشاط لتعديل مغناطيسية مجاالت فيها تُستخدم

عىل كهربية أقطاب فيها تستخدم العصبي للتصوير تقنية الدماغ: كهربية تخطيط
الدماغ. موجات لقياس الرأس فروة

الخاليا بها وتقوم فيها، املرغوب غري العصبية املشابك بها تُستبعد التي العملية التقليم:
الصغرية. الدبقية

العصبية، املشبكية الوصالت تعزيز خاللها من يتم عملية األمد: الطويلة التقوية
والذاكرة. للتعلم العصبي األساس أنها الباحثني من الكثري ويعتقد

النصَفني تربط العصبية األلياف من ضخمة كتلة الصلب» «الجسم الثفني: الجسم
باآلخر. أحدهما الدماغ من واأليرس األيمن

وهو الشجريية، والزوائد املحور منه ينبثق الذي العصبية الخلية جزء الخلية: جسم
الربوتينات. تخليق وأجهزة النواة عىل يحتوي

خالل من استثاري عصبي كيميائي ناقل بمثابة يعمل أميني حمض الجلوتامات:
«كاينيت». ومستقِبالت «نمدا» ومستقِبالت «أمبا» مستقِبالت عىل مفعوله
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من ويتألَّف العصبي، الجهاز يف األساسيني القسَمني أحد املحيطي: العصبي الجهاز
«الجهاز مع (قارن الشوكي والحبل الدماغ خارج توجد التي املحيطية واألعصاب الُعَقد

املركزي»). العصبي
الدماغ من ن يتكوَّ وهو العصبي، للجهاز أساسيني جزأين أحد املركزي: العصبي الجهاز

املحيطي»). العصبي «الجهاز مع (قارن الشوكي والحبل
الذكريات. تكوين يف للغاية مهم دور لها األوسط الصدغي الفص يف منطقة الُحَصني:

جزيء األكسجني، املنقوص الريبوزي النووي الحمض إيه»: إن «دي النووي الحمض
الوراثية. املعلومات يحمل وهو الخلية، نواة داخل رشيَطني من يتكوَّن

وتخزِّن العصبية، األطراف يف توجد بغشاء محاطة كروية بنية املشبكية: الحويصلة
العصبية. للنبضة استجابًة املشبكي الصدع يف وتطلقها العصبي، الناقل جزيئات

املقيمة املناعية الخاليا بمثابة يعمل الدبقية الخاليا من نوع الصغرية: الدبقية الخاليا
املشابك تقليم عىل وتعمل األمراض، ومسبِّبات التالفة األنسجة تتخلَّصمن إذ الدماغ؛ يف

فيها. املرغوب غري العصبية
والحبل الدماغ يف يوجد الدبقية الخاليا من نوع التغصن: القليلة الدبقية الخاليا

شوان»). «خاليا مع (قارن املايلني ينتج الشوكي
العصبي، الجهاز يف املوجودة العصبية غري الخاليا ألنواع شامل مصطلح الدبقية: الخاليا
والتي التغصن، القليلة الدبقية والخاليا الصغرية، الدبقية والخاليا النجمية، الخاليا مثل
يف رضورية بإسهامات تقوم أنها كما البنيوي، والدعم التغذية العصبية للخاليا ر توفِّ

املعلومات. معالجة
املايلني. مادة ن وتكوِّ املحيطي العصبي الجهاز يف املوجودة الدبقية الخاليا شوان: خاليا
والحبل الدماغ يف يوجد نجمة شكل عىل الدبقية الخاليا من نوع النجمية: الخلية
الكيميائي. العصبي النقل وينظِّم متعددة، بطرق العصبية الخاليا يدعم وهو الشوكي،

الدماغ. خاليا يف وفرًة األكثر النوع هي النجمية الخاليا تَُعد
الدماغ، جذع يف يوجد أسايس، لكنه الدماغ من صغري فرعي جزء األوسط: الدماغ
والسمعية، البرصية واملنعكسات العني حركات مثل الوظائف، من العديد يف ويتحكَّم

الدوبامني. تخلِّق التي املنفصلة املناطق من العديد ويتضمن
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الحركة يف ويسهم األوسط، الدماغ يف أساسية بصفٍة يتكوَّن عصبي ناقل الدوبامني:
األخرى. الوظائف من والعديد والدافع واملكافأة

الَعَصبونات تستقبل الذي النوع وهي العصبية، األلياف نوَعي أحد الشجريية: الزائدة
األخرى. الخاليا من الكيميائية اإلشارات عنده

الناقل تنتج عصبية خاليا عىل تحتوي األوسط الدماغ يف منطقة البطنية: السقيفة
الدماغ. يف املكافآت مسار من جزءًا يشكِّل الذي دوبامني العصبي

وله تريبتوفان، األميني الحمض من ن يتكوَّ األمني، أحادي عصبي ناقل السريوتونني:
واملزاج. الشهية تنظيم منها متعددة، وظائف

الغشاء ن ويكوِّ الشجريية الزائدة عىل يوجد للغاية صغري نتوءٌ الشجريية: الزائدة شوكة
الدماغ. يف االستثارية العصبية املشابك معظم يف املشبكي بعد

الحويصالت من العصبية الناقالت تُطَلق حيث العصبي، املحور نهاية العصبي: الطرف
املشبكية.

الناقالت وإطالق العصبية النبضات إلنتاج ص مخصَّ الدماغ خاليا من نوع الَعَصبون:
ربما أو الَعَصبونات، من املختلفة األنواع مئات عىل البرشي الدماغ يحتوي العصبية.
وليفة الخلية، جسم أساسية: مكوِّنات ثالثة ن يتضمَّ ومعظمها منها، اآلالف حتى

املتفرعة. الشجريية الزوائد من والعديد واحدة، محورية
متشابهة. وظيفًة تؤدي العصبية الخاليا من مجموعة العقدة:

جزيئات مستقِبالت عىل يحتوي العصبي، املشبك مكوِّنات أحد املشبكي: بعد الغشاء
املشبكي. قبل الغشاء يطلقها التي العصبي الناقل

الناقل جزيئات منه تُطَلق الذي العصبي املشبك مكوِّنات أحد املشبكي: قبل الغشاء
العصبي.

الجبهي الفصوص: إىل تنقسم التي الدماغ، من البارزة الخارجية املنطقة املخية: القرشة
والقذايل. والجداري والصدغي

األوسطني، الصدغيني ني الفصَّ يف توجد لوزة شكل عىل صغرية بنية الدماغية: اللوزة
االنفعاالت. من وغريه الخوف بمعالجة معنية وهي
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ألياف من ن يتكوَّ العصبي، الجهاز يف املوجودة األنسجة من نوَعني أحد البيضاء: املادة
املجهر. تحت بيضاء تظهر دبقية وخاليا ميالينية عصبية

عصبية، خاليا أجسام من معظمه يف يتكوَّن العصبي، النسيج نوَعي أحد الرمادية: املادة
البيضاء»). «املادة مع (قارن املجهر تحت داكن بلوٍن يظهر وهو

الدماغ. دوبامني معظم بتصنيع وتقوم األوسط، الدماغ يف صغرية نواة السوداء: املادة
حول نفَسه يلف وهو التغصن»، القليلة الدبقية «الخاليا تكوِّنه دهني نسيج املايلني:

العصبية. للنبضات توصيلها ع ويرسِّ املحور، ألياف
إىل عربه العصبية النبضات تنتقل الذي العصبية األلياف نوَعي أحد العصبي: املحور

الشجريية»). «الزائدة مع (قارن الطريف العصب
الحركية، املهارات وتعلم والتنسيق الحركة يف مهمة أدواًرا يؤدي الصغري» «الدماغ املخيخ:

اإلدراكية. الوظائف يف أيًضا يسهم وقد
منِتجة َعَصبونات من ويتألف الدماغ، يف املكافأة مسار الطريف: الوسطي املسار
املتكئة. النواة عىل املحورية أليافها تسقط التي البطنية السقيفة يف ويوجد للدوبامني،
ن يتكوَّ وهو «نمدا»، مستقِبل غري املفعول رسيع جلوتامات مستقِبل «أمبا»: مستقِبل

متعددة. فرعية وحدات من
متعددة، فرعية وحدات من يتألَّف املفعول رسيع جلوتامات مستقِبل «نمدا»: مستقِبل

األمد. الطويلة للتقوية للغاية رضوري وهو
يزيد وال عصبيتني، خليتني بني يوجد الذي الحجم الدقيق املوصل العصبي: املشبك
العصبي. الكيميائي االنتقال يحدث حيث املرت، من جزء مليار من جزءًا ٤٠ عن اتساعه
عنده وتطلق والعضلة، العصب بني املوجود العصبي املشبك العضيل: العصبي املوصل

كولني. األسيتيل الحركة َعَصبونات
اإلشارات إلرسال العصبية الخاليا تستخدمه صغري كيميائي رسول العصبي: الناقل
الناقالت، هذه مثل من كيميائية مادة مائة عىل يزيد ما الدماغ يُنتج بعض. إىل بعضها

والسريوتونني. والدوبامني، كولني، األسيتيل ومنها
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الجهد انعكاس من تتألَّف العصبية الخاليا تُنتجها كهربية إشارة العصبية: النبضة
عرب وترسل الخلية، جسم من بالقرب تنشأ وهي العصبية، الخلية غشاء عىل الكهربي

العصبي. الطرف إىل تصل حتى املحور
بعضها العصبية الخاليا خاللها من تتواصل التي العملية العصبي: الكيميائي النقل
توجد التي املشبكية الحويصالت من العصبي الناقل جزيئات إفراز ن وتتضمَّ بعض، مع
باملستقِبالت وارتباطها العصبي، املشبك عرب وانتشارها املشبكي، قبل الغشاء تحت

املشبكي. بعد الغشاء يف املدمجة

ملقدار وفًقا زات للمحفِّ قيمًة يعنيِّ الدماغ، يف املكافأة نظام من جزء املتكئة: النواة
تفرزه. الذي الدوبامني

جزيئات شكل عىل مخزَّنة جينية تعليمات عىل تحتوي بغشاء محاطة ُعضيَّة النواة:
إيه». إن «دي النووي الحمض
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