
ذكريات عن الجدَّة في خاليا دماغ حفيدها(*) 
قد يكون ألي صورة ذهنية (مفهوم) - لشخص أو لشيء - في خبراتنا 
اليومية مجموعٌة من النورونات (العصبونات) املناسبة املخصصة له. 

<R .Q. كيروكا> - <I. فرايد> - <Ch. كوخ> 
  

  
باختصار   

  
لـعقود مـن الـزمـن، كـان عـلماء الـجهاز الـعصبي يـتجادلـون فـيما بـينهم حـول كـيفية حـفظ 
الــذكــريــات. وال يــزال هــذا الجــدل مســتمرا حــتى الــيوم ومــفصحا عــن نــفسه مــن خــالل 
نـظريـات مـتنافـسة تـقترح إحـداهـا أن نـورونـات (عـصبونـات) neurons مـفردة تـحتوي 
عــلى ذكــريــاتــك عــن جــدتــك أو عــن نجــم ســينمائــي، مــثال. أمــا الــنظريــة األخــرى الــبديــلة، 
فتؤكـــد عـــلى أن كـــل ذكـــرى يـــتم حـــفظها فـــي مـــاليـــني الـــنورونـــات. وقـــد أثـــبت عـــدد مـــن 
الـتجارب الحـديـثة الـتي أجـريـت أثـناء الـعمل الجـراحـي الـدمـاغـي أن مجـموعـات صـغيرة 
نسـبيا مـن الـنورونـات فـي مـناطق مـعينة هـي املـعنيّة بـتكويـد encoding الـذكـريـات. 
ولـكن هـذه التجـمعات الـصغيرة مـن الـخاليـا قـد تـمثل فـي الـوقـت نـفسه عـدة مـرجـعيات 
لـلشيء ذاتـه، مـثل صـورة مـرئـية لـوجـه الجـدة، أو لـكامـل جـسمها، أو حـتى ملـنظر أمـامـي 

أو جانبي أو لصوت نجمة هوليودية مثل <جنيفر أنستون>. 
  
  

فــــــي الــــــقصة الــــــخيالــــــية الــــــتالــــــية، كـــــــــــــان هــــــنـــــــاك جــــــــــــراح أعـــــــصــــــاب روســـــــــي المــــــــــع 
يــــــدعــــــــــى< .A أكـــاخـــيڤيتش>، ومـــرة زاره مـــريـــض يـــريـــد أن يـــنسى والـــدتـــه الـــصعبة الـــتي ال 
تُـــحتمل. وحـــرصـــا عـــلى تـــلبية رغـــبة مـــريـــضه، قـــام <أكـــاخـــيڤيتش> بـــفتح دمـــاغ هـــذا املـــريـــض 
واســتأصــل عــدة آالف مــن الــنورونــات (الــعصبونــات) neurons املــتعلقة بــصورتــه الــذهــنية عــن 
والــدتــه، نــورونــا تــلو اآلخــر. وعــندمــا صــحا املــريــض مــن التخــديــر تــبني أنــه قــد فَــَقَد كــل تــصور عــن 
والـدتـه، وفَـَقَد جـميع ذكـريـاتـه عـنها، الـحسنة مـنها والـسيئة، األمـر الـذي دفـع <أكـاخـيڤيتش> إلـى 
التهـليل بـنجاحـه وتـحويـل اهـتمامـه مـباشـرة إلـى جـهوده الـرامـية إلـى الـبحث عـن الـخاليـا املـرتـبطة 

بالذاكرة الخاصة بـ «الجدة». 
  

وهـذه الـقصة الـخيالـية، رواهـا عـالـم الـجهاز الـعصبي الـراحـل <.J لـيتڤني> (وهـو شـخص حـقيقي 
خــالفــا لجــراح األعــصاب <أكــاخــيڤيتش>) لحشــد مــن الــطلبة فــي معهــد مــاســاتــشوســتس لــلتقانــة 
عــام 1969 مــن أجــل تــوضــيح فــكرة مــثيرة مــفادهــا أن مــا اليــزيــد عــلى 18000 نــورون يــمكن أن 
تـشكل األسـاس الـذي تـقوم عـليه أي خـبرة أو خـاطـرة أو ذكـرى واعـية مـعينة عـن شـخص قـريـب، أو 
أي شــخص آخــر، أو أي شــيء قــد نــصادفــه. ومــع أن <لــيتڤني> لــم يــبرهــن عــلى فــرضــيته الجــريــئة 
هــذه ولــم يــدحــضها، فــقد بــقي الــعلماء، وألكــثر مــن أربــعني ســنة، فــي ســجال حــول فــكرة «خــاليــا 

الجدة»، وإن كان ذلك على سبيل الدعابة في معظم األحيان. 



تــعود أصــول الــفكرة الــقائــلة بــوجــود نــورونــات مخــزِّنــة لــلذكــريــات عــلى هــذا الــنحو الــتخصصي 
الـفائق إلـى <.W جـيمس> الـذي ابـتدع فـي أواخـر الـقرن الـتاسـع عشـر فـكرة وجـود خـاليـا مـهيبة 
pontificial cells يــــرتــــبط بــــها وعــــينا. إال أن وجــــود مــــثل هــــذه الــــخاليــــا يــــتعارض مــــع الــــفكرة 
الـسائـدة فـي أن إدراكـنا لـفرد مـعني أو ملـوضـوع مـا يـتم بـوسـاطـة نـشاط تـعاونـي ملـاليـني، إن لـم نـقل 
لـباليـني الـخاليـا الـعصبية، األمـر الـذي أطلق عـليه <.C شـيريـنگتون> - الـحائـز عـلى جـائـزة نـوبـل 
- تـعبير «الـديـمقراطـية املـليونـية» عـام 1940. وفـي هـذه الـحالـة يـكون نـشاط أيـة خـلية عـصبية 
بـمفردهـا عـديـم األهـمية، فـي حـني أن الـعمل الـتعاونـي ألعـداد كـبيرة جـدا مـن الـنورونـات هـو األمـر 

الوحيد الذي يجب أن يشد اهتمامنا. 
  

وال تــزال آراء عــلماء الــجهاز الــعصبي تــتبايــن حــول مــا إذا كــانــت عــملية حــفظ مــفهوم أو تــصور 
مـــعني ال تـــتطلب ســـوى عـــدد قـــليل نســـبيا مـــن الـــنورونـــات - آالف أو أقـــل مـــن ذلـــك - أو أن هـــذه 
الــعملية تــحتاج إلــى مــئات املــاليــني مــن الــنورونــات الــتي تنتشــر عــلى امــتداد الــدمــاغ. وتــقودنــا 
املـساعـي املـبذولـة لحـل هـذا الـخالف، بـمساعـدة طـفيفة مـن قـبل هـولـيوود، إلـى فـهم جـديـد ألعـمال 

الذاكرة واألفكار الواعية. 

نورونات <ِجنيڤر أنستون>(**) 
  

وبــــالــتـعـــــاون مـــــــع كــــــــل مــــــن <.G كـريـمان> [وهـو عـضو فـي كـلية الـطب بـجامـعة هـارڤـرد 
حـالـيا] و <.L ريـدي> [الـتي تـعمل حـالـيا بـاحـثة فـي «مـركـز بـحوث الـدمـاغ واملـعرفـة» فـي مـديـنة 
تـولـوز بـفرنـسا] قـمنا قـبل بـضع سـنوات بـإجـراء تـجارب أوصـلتنا إلـى اكـتشاف نـورون فـي مـنطقة 
الـحصني(1) عـند أحـد املـرضـى - والـحصني هـو املـنطقة الـدمـاغـية املـعروفـة بـانخـراطـها فـي الـعمليات 
املـرتـبطة بـالـذاكـرة. وهـذا الـنورون كـان يسـتجيب بشـدة لـصور مـختلفة لـلممثلة <جـنيفر أنسـتون> 
ولــكنه ال يســتجيب لعشــرات مــن صــور املــمثلني اآلخــريــن واملــشاهــير واألمــكنة والــحيوانــات. وعــند 
مـريـض آخـر وجـدنـا نـورونـا فـي الـحصني يـتوهـج إزاء رؤيـته صـوراً لـلممثلة <هـالـي بـيري>، بـل 
حــتى عــند رؤيــة اســمها عــلى شــاشــة الــحاســوب، ولــكنه لــم يســتجب ألي شــيء آخــر. كــما وجــدنــا 
نــورونــا آخــر يــتوهــج بــشكل نــوعــي حــيال صــور املــمثلة <أوپــرا ويــنفري> وحــيال اســمها عــلى 
الــشاشــة أو املــلفوظ بــصوت صــادر عــن الــحاســوب. إضــافــة إلــى ذلــك، فــقد تــوهــج نــورون آخــر إزاء 

صور <لوك سكاي ووكر> وإزاء ظهور اسمه على شاشة الحاسوب من قبله، وهكذا. 

  



  
لــقد تــم رصــد املــالحــظات الــسالــفة الــذكــر بــتقنية الــتسجيل املــباشــر لــنشاط الــنورونــات املــفردة. أمــا 
تــصويــر الــدمــاغ الــوظــيفي functional brain imaging، وهــو مــن الــتقنيات األخــرى األكــثر 
شـيوعـا، فـهو قـادر عـلى تحـديـد الـنشاط فـي سـائـر أنـحاء الـدمـاغ بـدقـة أثـناء قـيام املـتطوع بـتأديـة 
مــهمة مــعينة أوكــلت إلــيه. ومــع أن الــتصويــر الــوظــيفي يســتطيع تــتبع اســتهالك الــطاقــة الــعام فــي 
بــضعة مــاليــني مــن الــخاليــا، إال أنــه غــير قــادر عــلى اســتعراف مجــموعــات صــغيرة مــن الــنورونــات، 
نـــاهـــيك عـــن الـــخاليـــا املـــفردة. فـــتسجيل الـــنبضات الكهـــربـــائـــية الـــتي تـــرســـلها الـــنورونـــات املـــفردة 
يـقتضي غـرس مـساٍر كهـربـائـية مـيكرويـة microelectrodes فـي الـدمـاغ أدق مـن شـعرة إنـسان. 
وتـقنية زراعـة املـساري الكهـربـائـية عـند البشـر هـي تـقنية أقـل شـيوعـا مـن الـتصويـر الـوظـيفي، وال 

يُبرر استخدامها إالّ في حاالت طبية خاصة. 
  

ومـن بـني هـذه الـحاالت الـنادرة هـي الـحالـة املـتعلقة بـمعالـجة مـرضـى الـصرع(2) الـذيـن تسـتعصي 
نـوبـاتـهم عـلى املـعالـجة الـدوائـية. فهؤالء املـرضـى هـم الـذيـن يـمكن تـرشـيحهم لـلمعالـجة الجـراحـية 
املـساعـدة، حـيث يـقوم الـفريق الـطبي بـاسـتقصاء الـبيّنات السـريـريـة الـتي تُحـدُِّد بـدقـة مـوقـعَ املـنطقة 
الـــــتي تنطلق مـــــنها هـــــذه الـــــنوبـــــات، أي البؤرة الـــــصرعـــــية epileptic focus الـــــتي قـــــد يؤدي 
اسـتئصالـها جـراحـيا إلـى شـفاء املـريـض. وتـقييم مـثل هـذه الـحاالت يـتطلب فـي بـدايـة األمـر اتـخاذ 
إجــراءات غــير بــاضــعة noninvasive procedures، مــثل تــصويــر الــدمــاغ وتــدقيق الــنظر فــي 
الـبيّنات السـريـريـة وإجـراء تخـطيطات كهـربـائـية دمـاغـية recordings(3) (EEG) عـلى فـروة رأس 
املـريـض لـتقّصي الـنشاط الكهـربـائـي املـرضـي - وهـو حشـد مـن الـتفريـغات الـصرعـية(4) الـتي تظهـر 
بـصورة مـنتظمة ومـتالحـقة. ولـكن عـندمـا ال يـتمكن بهـذه الـطرق جـراحـو األعـصاب مـن تحـديـد مـوقـع 
البؤرة الــصرعــية بــدقــة، فــقد يــقومــون فــي املســتشفى بــغرس مــساٍر كهــربــائــية فــي أعــماق جــمجمة 
املـريـض لـرصـد نـشاط دمـاغـه بـصورة مـتواصـلة لـعدة أيـام، ثـم تحـليل الـنوبـات الـصرعـية الـتي تظهـر 

لديه. 
  

وفــي أثــناء فــترة الــرصــد يــطلب الــعلماء إلــى املــرضــى أحــيانــا أن يــتطوعــوا لــلمشاركــة فــي دراســات 
بـحثية وذلـك بـتأديـة مجـموعـة مـن املـهمات االسـتعرافـية املـتنوعـة أثـناء تـسجيل أنشـطة أدمـغتهم. 
وفـي جـامـعة كـالـيفورنـيا بـلوس أنجـلوس اسـتخدمـنا تـقنية فـريـدة لـلتسجيل مـن أعـماق الجـمجمة 
بــاســتعمال مــساٍر كهــربــائــية مــرنــة مــكونــة مــن أســالك مــيكرويــة دقــيقة؛ وهــي تــقنية كــان قــد طــوّرهــا 
واحــد مــنّا - <فــرايــد> [الــذي يــرأس بــرنــامــج املــعالــجة الجــراحــية لــلصرع فــي جــامــعة كــالــيفورنــيا 
بــلوس أنجــلوس] وبــتعاوٍن مــع عــلماء آخــريــن مــن مــختلف أنــحاء الــعالــم، مــن بــينهم مجــموعــــة 
<كـوخ> فــي معهــــد كـــالـيفورنـيــــا لـلتقـــانــــة (Caltech) ومـختبـر <.Q كـيروكـا> فـي جـامـعة 
ليســتر بــإنــكلترا. وتــقدم هــذه الــتقنية فــرصــة ذهــبية لــتسجيل نــشاط الــنورونــات املــفردة بــصورة 
مـباشـرة ولـعدة أيـام فـي كـل مـرة عـند املـرضـى وهـم فـي حـالـة الـيقظة، وتـوفـر إمـكانـية دراسـة تـوهـج 
الـنورونـات أثـناء أداء مـهمات مـختلفة - أي رصـد الـذبـذبـات املـتواصـلة الـتي تحـدث لـدى املـريـض 
وهـو يـنظر إلـى صـور عـلى شـاشـة الـحاسـوب املحـمول أو يسـتدعـي ذكـريـات مـا أو يـقوم بـمهمات 
أخـرى. وبـاكـتشافـنا لـنورونـات <جـنيفر أنسـتون> بهـذه الـطريـقة، نـكون قـد أحـيينا مـن غـير قـصد 

جدال أثارته حكاية <ليتڤني>. 

  



العودة إلى خاليا الذكريات عن الَجدَّة(***) 
  

هـل الـخاليـا الـعصبية مـن صـنف نـورون <جـنيفر أنسـتون> هـي خـاليـا الجـدة الـتي أثـارت جـدال 
طـويـال؟ لـإلجـابـة عـن هـذا السؤال عـلينا أن نحـدد بـشكل أدق مـا نـعنيه بـخاليـا الجـدة. تـرى إحـدى 
طـرق الـتفكير املـتطرفـة فـي فـرضـية خـاليـا الجـدة أن لـلصورة الـذهـنية الـواحـدة نـورونـا واحـدا فـقط 
يســتجيب لــها. ولــكن إذا كــان بــوســعنا الــعثور عــلى نــورون مــفرد واحــد يــتوهــج حــيال <جــنيفر 
أنســتون>، فــإن ذلــك يُــرجّـــح بشــدة ضــرورة وجــود أكــثر مــن نــورون لهــذا الــغرض، ذلــك ألن احــتمال 
الــعثور عــلى نــورون واحــد - واحــد فــقط، مــن بــني بــاليــني الــنورونــات، هــو احــتمال ضــئيل جــدا. 
إضـافـة إلـى ذلـك، إذا كـانـت مسؤولـية الـصورة الـذهـنية لـشخص <جـنيفر أنسـتون> تـقع كـلها عـلى 
عــاتق نــورون واحــد فــقط، ثــم إذا تــعرض هــذا الــنورون للخــراب أو الــعطب نــتيجة حــادث أو مــرض، 

فإن آثار <جنيفر أنستون> ستختفي جميعها من الذاكرة، وهذا احتمال بعيد الوقوع للغاية. 
  

هـناك تـعريـف لـخاليـا الجـدة أقـل تـطرفـا؛ إنـه يـفترض أن مـا يسـتجيب ألي صـورة ذهـنية كـانـت هـو 
عــدد أكــبر بــكثير مــن نــورون وحــيد. فهــذه الــفرضــية مــعقولــة لــكن إثــباتــها صــعب جــدا، إن لــم يــكن 
مســتحيال، فــنحن ال نســتطيع اخــتبار جــميع الــصور الــذهــنية املــمكنة إلثــبات أن نــورون <جــنيفر 
أنسـتون> ال يـتوهـج إالّ إزاءهـا وحسـب. وغـالـبا مـا يـكون الـعكس هـو الـصحيح فـي الـواقـع. فـكثيرا 
مـا نجـد نـورونـات تسـتجيب ألكـثر مـن صـورة ذهـنية واحـدة، األمـر الـذي يـعني أنـه إذا تـوهـج أحـد 
الــنورونــات حــيال شــخص مــا فــي تجــربــة مــا، فــإنــنا ال نســتطيع أن نــنفي احــتمال أن يــكون هــذا 

النورون قد استجاب لبعض املنبهات األخرى التي لم نقم بعرضها. 
  

فــمثال، عــندمــا قــمنا فــي الــيوم الــتالــي لــعثورنــا عــلى نــورون <جــنيفر أنســتون>، بــتكرار التجــربــة 
مســـتخدمـــني عـــددا أكـــبر مـــن صـــورهـــا، وجـــدنـــا أن هـــذا الـــنورون يـــتوهـــج أيـــضا إزاء <.L كـــدرو>, 
زمـيلتها فـي الـبرنـامـج الـتلفازي Friends الـذي أطلق شهـرتـيهما. ووجـدنـا كـذلـك أن الـنورون الـذي 
اســتجاب لـ <لــوك ســكاي وقــوكــر> يــتوهــج أيــضا لـ <يــودا>، وهــي شــخصية أخــرى مــن الــفيلم 
الـسينمائـي Star Wars، وأن نـورونـا آخـر يـتوهـج حـيال العـبني مـن العـبي كـرة السـلة، وآخـر غـيره 
حـيال <كـيروكـا>، وهـو أحـد كـتّاب هـذا املـقال، وإزاء زمـالء آخـريـن مـمن تـفاعـلوا مـع املـريـض فـي 
جـامـعة لـوس أنجـلوس بـكالـيفورنـيا، وغـيرهـم. وعـلى الـرغـم مـن ذلـك, يسـتطيع املـرء أن يـجادل فـي 
أن تـــلك الـــنورونـــات مـــا هـــي إال خـــاليـــا الجـــدة الـــتي تســـتجيب لـــصور ذهـــنية أوســـع مـــثل املـــرأتـــني 
الــشقراويــن فــي بــرنــامــج Friends، أو شــخصيتي فــيلم Star Wars، أو العــبي كــرة الســلة، أو 
الــعلماء الــذيــن يجــرون التجــربــة عــلى املــريــض. وهــذا الــتعريــف املــوســع يــحوّل الــنقاش حــول «هــل 

ينبغي علينا اعتبار هذه النورونات بمثابة خاليا جدة» إلى شأن داللي(5). 
  

إن النورون املفرد الذي استجاب لـ <لوك سكاي ووكر> والسمه املكتوب وامللفوظ 
يتوهج أيضا إزاء صورة <يودا>. 

  
لـنترك مـبحث الـدالالت جـانـبا اآلن ونـركـز، عـوضـا عـن ذلـك، فـي بـعض املـالمـح الـحاسـمة ملـا يـدعـى 
نــورونــات <جــنيفر أنســتون>. أوال، لــقد اكــتشفنا أن كــل خــلية تســتجيب بــصورة انــتقائــية فــعال، 
وكــل مــنها يــتوهــج إزاء جــزء صــغير مــن الــصور املــعروضــة عــلى املــريــض لــلمشاهــير والــسياســيني 



واألقـربـاء واملـعالـم وغـير ذلـك. ثـانـيا، كـل خـلية تسـتجيب لـعروض مـتعددة لـشخص مـعني أو ملـكان 
مـــا، بـــغض الـــنظر عـــن الـــخصائـــص املـــرئـــية الـــنوعـــية لـــلصورة املســـتعملة. كـــما أن الـــطريـــقة الـــتي 
تـتوهـج بـها الخـلية اسـتجابـة لـصور مـختلفة لـلشخص نـفسه، وحـتى السـمه املـكتوب أو املـلفوظ، 
هـــي طـــريـــقة مـــتشابـــهة حـــقا، وكـــأن الـــنورون بـــأنـــماط تـــوهـــجه املـــتبايـــنة يـــقول لـــنا: «أعـــرف أنـــها 
<جـنيفر أنسـتون> وال يـهم كـيف تـعرضـونـها عـليّ، فـي ثـوب أحـمر أو بـصورة جـانـبية لـوجـهها أو 
مـــن خـــالل اســـمها املـــكتوب أو املـــلفوظ بـــصوت عـــال.» فـــالـــنورون يـــبدو أنـــه يســـتجيب لـــلصورة 
الـذهـنية، وألي نـمط مـن أنـماط تـمثيل الـشيء ذاتـه. إذن، قـد يـكون مـن األنسـب أن نطلق عـلى هـذه 
الـنورونـات مـصطلح خـاليـا الـصور الـذهـنية (املـفاهـيم) concepts cells عـوضـا عـن تـعبير خـاليـا 
الجَــدَّة. ويـمكن لـخاليـا الـصور الـذهـنية هـذه أن تـتوهـج أحـيانـا إزاء أكـثر مـن صـورة ذهـنية واحـدة، 

ولكنها ال تقوم بذلك إالّ إذا كانت هذه الصور الذهنية مترابطة فيما بينها ترابطا وثيقا. 
  

كود للصور الذهنية (للمفاهيم)(****) 
  

مــن أجــل فــهم الــطريــقة الــتي تــصبح بــها مجــموعــة صــغيرة مــن الــخاليــا مــرتــبطة بــمفهوم مــعني، 
كـــمفهوم <جـــنيفر أنســـتون> مـــثال، مـــن املـــفيد أن نـــعرف بـــعض الـــشيء عـــن الـــعمليات الـــدمـــاغـــية 
املـعقدة املـتعلقة بـالـتقاط وتخـزيـن صـور لـعدد الحـصر لـه مـن األشـياء واألشـخاص الـذيـن نـصادفـهم 
فـي الـعالـم املـحيط بـنا. وتـتجه املـعلومـات الـتي تـتلقفها الـعني أوال - عـن طـريق الـعصب الـبصري 
الـذي يخـرج مـن كـرة الـعني - إلـى القشـرة الـبصريـة األولـية primary visual cortex الـواقـعة 
فـي مؤخـر الـرأس، فـتتوهـج الـنورونـات هـناك اسـتجابـة لجـزء زهـيد مـن الـعناصـر املـكونـة لـصورة 
مــا، وكــأن كــال مــنها يــتألق كــما تــتألق الــعنصورة (الپكســل) pixal فــي صــورة رقــمية digital، أو 

كأنها تلك النقاط امللونة في اللوحات التنقيطية للرسام <.G سورا>. 
  

ونــورون واحــد ال يــكفي ملــعرفــة مــا إذا كــان أحــد تــفاصــيل الــصورة هــو جــزء مــن وجــه أو مــن كــوب 
شـاي أو مـن بـرج إيـفل، فـكل خـلية تـشكل جـزءا مـن مجـموعـة - وهـي الـتولـيفة الـتي تـتكوّن مـنها 
الــصورة املــركــبة املــعروضــة - ولــنقل مــثال: صــورة لــيوم األحــد بــعد الــظهيرة فــي جــزيــرة الگــرانــد 
گـات(6). فـإذا تـغيرت الـصورة عـلى نـحو طـفيف، فـإن بـعض تـفاصـيلها سـوف تـتغير، وسـوف يـتغير، 

من ثم أيضا، نمط توهج مجموعة النورونات ذات الصلة. 
  

بـما أن الـدمـاغ مُـجبر عـلى مـعالـجة املـعلومـات الـحسية، فـال بـد مـن أن يـقوم بـالـتقاط أكـثر مـن صـورة 
واحـدة, فـهو مـلزم بـتعرف الـشيء ثـم دمـجه فـي مـعارفـه الـسابـقة. ويـنتقل الـتنشيط الـنورونـي الـذي 
تــثيره صــورة مــا مــن القشــرة الــبصريــة األولــيّة عــبر ســلسلة مــن املــناطق القشــريــة نــحو الــباحــات 
األقـرب لـلجبهة. وتسـتجيب الـنورونـات املـفردة فـي هـذه املـناطق الـبصريـة الـعليا لـلوجـوه بـكامـلها 
ولـألشـياء بمجـملها، ال لـلتفاصـيل الـفرعـية. وإن نـورونـا واحـدا فـقط مـن نـورونـات املسـتويـات الـعليا 
يـمكنه إخـبارنـا بـأن الـصورة هـي لـوجـه مـن الـوجـوه، وليسـت لـبرج إيـفل. وإذا غَـيّرنـا الـصورة قـليال 
أو حـــركـــناهـــا أو غَـــيَّرنـــا الـــضوء الـــذي يـــنيرهـــا، فـــإن ذلـــك ســـيغير بـــعض الـــخصائـــص، ولـــكن هـــذه 
الــنورونــات ال تــكترث كــثيرا بــاالخــتالفــات الــطفيفة، وال تــغيّر نــمط تــوهــجها بــصورة عــامــة - وهــي 

 .visual invariance سمة تدعى الثباتية اإلبصارية
  



تــرســل الــنورونــات الــواقــعة فــي املســتويــات الــعليا لــلمناطق اإلبــصاريــة مــعلومــاتــها إلــى الــفص 
الــصدغــي اإلنــسي the medial temporal lobe - أي إلــى الــحصني والقشــرة املــحيطة بــه - 
وهــــو املــــكان الــــذي اكــــتشفنا فــــيه نــــورونــــات <جــــنيفر أنســــتون> واملــــعنيّ بــــوظــــائــــف الــــذاكــــرة. 
والـنورونـات فـي الـحصني تسـتجيب بـصورة أكـثر نـوعـية مـنها فـي القشـرة اإلبـصاريـة الـعليا، فـكل 
واحـــد مـــنها يســـتجيب لـــشخص مـــعني، أو بـــتعبير أدق، لـــلصورة الـــذهـــنية لهـــذا الـــشخص: لـــيس 
لوجهه ولجوانب مظهره الخارجي األخرى وحسب، وإنما للخصائص املرتبطة به، كاسمه مثال. 

  
لـقد حـاولـنا فـي أبـحاثـنا أن نتحـرى عـدد الـنورونـات املـفردة الـتي يـجب أن تـتوهـج كـي يـتم تـمثيل 
صـورة ذهـنية مـا. وكـان عـلينا أن نـتساءل عـما إذا كـان عـددهـا ال يـتجاوز الـواحـد فـقط، أو أنـه يـبلغ 
العشـرات أو اآلالف أو ربـما املـاليـني. وبـمعنى آخـر، مـا هـو مـقدار االنـتشار الـذي يـتمتع بـه تـمثيل 
صـورة ذهـنية مـا؟ مـن الـواضـح أنـنا ال نسـتطيع قـياس هـذا الـرقـم بـشكل مـباشـر، ألنـنا ال نسـتطيع 
تــسجيل نــشاط جــميع الــنورونــات فــي مــنطقة مــعينة. لــقد تــوصــل <.S وايــدو> [طــالــب الــدكــتوراه 
الـذي يُشـرف عـليه أحـدنـا <كـوخ> فـي املعهـد MIT] بـطرق إحـصائـية إلـى تـقديـر يـفيد بـأن صـورة 
ذهـنية مـعينة تحـرض تـوهـج مـا ال يـزيـد عـلى املـليون نـورون مـن أصـل مـا يـقارب الـبليون فـي الـفص 
الـصدغـي اإلنـسي. ولـكن بـما أنـنا نسـتعمل صـورا pictures ملـواضـيع مـألـوفـة جـدا عـند مـرضـانـا 
فـي بـحوثـنا، وهـي صـور تحـرض عـددا أكـبر مـن االسـتجابـات، لـذا يـنبغي أن نـنظر إلـى هـذا الـعدد 
نـظرة متشـددة ونـعتبره بـمثابـة الحـد األقـصى، فـعدد الـخاليـا الـتي تـمثّل صـورة ذهـنية مـا يـمكن أن 
يـكون أقـل مـن ذلـك بـما يـتراوح بـني العشـر مـرات إلـى املـئة مـرة، بـل لـعله أكـثر قـربـا مـن الـعدد الـذي 

قّدره <ليتڤني> بـ 18000 نورون للصورة الذهنية الواحدة. 
  
  

خاليا الصورة الذهنية 
  

لتكويد الذكريات(*****) 
  

يـتجادل عـلماء الـجهاز الـعصبي بحـماسـة حـول نـظريـتني مـتنافسـتني تـتعلقان بـآلـية 
تـكويـد الـذكـريـات فـي الـدمـاغ، تـّدعـي الـنظريـة األولـى بـأن تـمثيل ذكـرى مـفردة - مـثال 
صـــورة <لـــوك ســـكاي ووكـــر> - يـــتم تخـــزيـــنه كـــأجـــزاء صـــغيرة مـــفككة تـــتوزع فـــي 
أرجـــاء املـــاليـــني، أو ربـــما الـــباليـــني، مـــن الـــنورونـــات (الـــعصبونـــات). أمـــا الـــنظريـــة 
األخـرى الـبديـلة، والـتي اكتسـبت درجـة أعـلى مـن املـصداقـية الـعلمية فـي الـسنوات 
األخـيرة، فـتعتبر أن عـددا قـليال نسـبيا مـن الـنورونـات يُـقّدر بـاآلالف، أو ربـما أقـل مـن 
ذلـك، يـكفي لـتشكيل تـمثيل محـدود االنـتشار لـصورة image مـا. وكـل واحـد مـن تـلك 
الــنورونــات يــباشــر عــمله فــور ظــهور صــورة <لــوك>، ســواء مــن مــسافــة بــعيدة أو 
قــريــبة. وبــعض نــورونــات املجــموعــة املــذكــورة، ولــيس جــميعها، تــتوهــج أيــضا عــند 
رؤيــة صــورة <يــودا> ذات الــصلة. وتنشــط زمــرة مســتقلة مــن الــنورونــات الــنوعــية 

على نحو مشابه عند إدراك <جنيفر أنستون>. 
  



  
  
  

وخــالفــا لهــذا الجــدل، فــإن هــناك ســببا وجــيها يــدعــو إلــى الــتفكير فــي أن الــدمــاغ ال يــكوّد الــصور 
الـذهـنية ضـمن نـطاق محـدود، بـل داخـل حـشود نـورونـية ضخـمة، وهـو سـبب يسـتمد مشـروعـيته مـن 
حــقيقة أنــنا قــد ال نــمتلك مــا يــكفي مــن الــنورونــات الــالزمــة لــتمثيل جــميع الــصور الــذهــنية املــمكنة 
بـمختلف أنـواعـها. فهـل نـمتلك، مـثال، مخـزنـا مـن خـاليـا الـدمـاغ لـه مـن الحجـم مـا يـكفي ألن نـتصور 
الجـدة وهـي تـبتسم أو تـلوح بـيدهـا أو تشـرب الـشاي أو تـنتظر الـحافـلة، أو أن نـتصور أيـضا مـلكة 
إنـكلترا وهـي تـحيي الجـماهـير، أو نـتصور < لـوك سـكاي ووكـر> وهـو طـفل فـي Tatooine، أو 

وهو يقاتل في Darth Vader، وغير ذلك؟ 
  

لـإلجـابـة عـن هـذه األسـئلة، يـنبغي عـلينا أوال أن نـأخـذ بـعني االعـتبار أن الـشخص الـعادي ال يـتذكـر 
عـادة أكـثر مـن 10000 صـورة ذهـنية (أو مـفهوم)، وهـو عـدد لـيس كـبيرا مـقارنـة بـباليـني الـخاليـا 
الـعصبية الـتي يـتكون مـنها الـفص الـصدغـي اإلنـسي. إضـافـة إلـى ذلـك، هـناك سـبب وجـيه يـحثنا 
عــلى الــتفكير فــي أن تــكويــد coding الــصور الــذهــنية (املــفاهــيم) وتخــزيــنها قــد يــتّمان بــطريــقة 
فـّعالـة جـدا بـطريـقة االنـتشار املحـدود. وال تـبالـي الـنورونـات فـي الـفص الـصدغـي اإلنـسي بـتبايـن 
املـرجـعيات لـلصورة الـذهـنية الـواحـدة، فـهي ال تـكترث إن كـان <لـوك> جـالـسا أو واقـفا، بـل تهـتم 
فــقط بــما إذا كــان لــلمنبه عــالقــة مــا بـ <لــوك>. وهــي تــتوهــج حــيال الــصورة الــذهــنية بحــد ذاتــها 
مــهما كــانــت طــريــقة تــقديــمها. وجــعل الــصورة الــذهــنية أكــثر تجــريــدا، أي الــحث عــلى الــتوهــج إزاء 



مــرجــعيات <لــوك> جــميعها، يــقلل مــن حجــم املــعلومــات الــتي يــحتاجــها الــنورون لــلقيام بــعملية 
التكويد، ويجعله أكثر انتقائية، فيستجيب لـ <لوك> وليس لـ <جنيفر>. 

  
تؤكــد دراســات املــحاكــاة الــتي أجــراهــا <وايــدو> عــلى وجــهة الــنظر هــذه إلــى حــد أبــعد مــن ذلــك. 
فـالشـبكة الـعصبية الـحاسـوبـية الـتي بـرمـجها <وايـدو> اسـتئناسـا بـنموذج تـفصيلي لـلمعالـجة 
اإلبـــصاريـــة تـــعلمت أن تـــتعرف صـــورا غـــير مـــعنونـــة لـــطائـــرات وســـيارات ودراجـــات نـــاريـــة ووجـــوه 
بشـريـة، وذلـك دون إشـراف مـن مـعّلم. فـلم يـكن يـقال لـها «هـذه طـائـرة وهـذه سـيارة»، بـل كـان عـليها 
اكـتشاف ذلـك بـنفسها انـطالقـا مـن الـفرضـية الـقائـلة إن الـتنوع الـهائـل لـلصور املـحتملة يُؤَسـس فـي 
الــواقــع عــلى عــدد قــليل مــن األشــخاص أو األشــياء، وإن كــال مــن هؤالء األشــخاص وهــذه األشــياء 
يجــري تــمثيله مــن قــبل مجــموعــة جــزئــية مــن الــنورونــات، األمــر الــذي يشــبه كــثيرا مــا وجــدنــاه فــي 
الــفص الــصدغــي اإلنــسي. ومــن خــالل إدراج مــبدأ الــتمثيل املحــدود االنــتشار هــذا ضــمن بــرنــامــج 
املـــحاكـــاة، اكتســـبت الشـــبكة بـــالـــتعلم قـــدرة تـــعرف األشـــخاص أنـــفسهم أو األشـــياء نـــفسها، حـــتى 
عــــندمــــا كــــان يجــــري عــــرضــــهم أو عــــرضــــها بــــطرق مــــختلفة الحــــصر لــــها. ويشــــبه هــــذا االكــــتشافُ 

املشاهداِت التي كنا قد رصدناها بتقنية تسجيالت الدماغ البشري. 
  

ملاذا خاليا الصور الذهنية؟(******) 
  

يـرتـبط بـحثنا ارتـباطـا وثـيقا بـالـشأن املتعلق بـكيف يفسـر الـدمـاغُ الـعالَـم الـخارجـي ويـترجـم املـدركـات 
إلـى ذكـريـات. لـنتمعن اآلن فـي الـحالـة الـشهيرة لـلمريـض <.H .M> عـام 1953 الـذي كـان يـعانـي 
صـرعـا مـعنّدا(7). فـسعيا إلـى إيـقاف نـوبـاتـه؛ ومـن أجـل ذلـك، لـجأ جـراح أعـصاب إلـى طـريـقة يـائـسة، 
فـاسـتأصـل الـحصني مـع املـناطق املـالصـقــة لـــه فـي جهـتــي الـدمـــاغ. وبـعــد الـعمـليــة الجـراحـيـة 
ظــل <.H .M> قــادرا عــلى تــعرف األشــخاص واألشــياء وعــلى تــذكــر أحــداث عــايــشها قــبل الــعملية 
الجـراحـية. بـيد أن الـنتيجة الـتي لـم تـكن مـتوقـعة هـي أن يـفقد املـريـض قـدرتـه عـلى إنـتاج ذكـريـات 
جــديــدة طــويــلة األمــد. فــبعد أن فَــَقَد الــحصني، بــات كــل مــا يــعايــشه مــحكومــا بــأن يــطويــه الــنسيان 
ســريــعا. وتــدور أحــداث الــفيلم <مــومــنتو> الــذي أُنــتج عــام 2000 حــول شــخصية تــعانــي حــالــة 

عصبية مماثلة. 
  

وتـدل حـالـة <.H .M> عـلى أن الـحصني، والـفص الـصدغـي اإلنـسي بـشكل عـام، لـيسا ضـروريـني 
لـإلدراك لـكنهما أسـاسـيان لـتحويـل الـذكـريـات الـقصيرة األمـد (األشـياء الـتي نـتذكـرهـا بـعد حـدوثـها 
فـي املـاضـي الـقريـب خـالل مـدة زمـنية قـصيرة) إلـى ذكـريـات طـويـلة األمـد (األشـياء الـتي نـتذكـرهـا 
بــعد مــرور ســاعــات أو أيــام أو ســنوات عــلى وقــوعــها). وتــماشــيا مــع هــذا الــدلــيل نــرى أن لــخاليــا 
الـصور الـذهـنية املـوجـودة فـي هـذه الـباحـات دورا حـاسـما فـي تـرجـمة مـا يـدور فـي وعـينا، مـهما 
كــانــت طــبيعة مــا يــتم تحــريــضه مــن قــبل املــدخــالت الــحسية أو االســتذكــار الــداخــلي، إلــى ذكــريــات 
طــويــلة األمــد يجــري الحــقا حــفظها فــي بــاحــات أخــرى مــن القشــرة الــدمــاغــية. ونــعتقد أن نــورون 
<جـنيفر أنسـتون> الـذي اكـتشفناه لـم يـكن ضـروريـا لـكي يـتعرف املـريـض املـمثلة أو حـتى يـتذكـر 
مــن هــي هــذه املــمثلة، بــل كــان ضــروريــا ألنــه يــقوم بــدور حــاســم فــي عــملية نــقل <أنســتون> إلــى 
مســتوى الــوعــي لــتشكيل روابــط جــديــدة وذكــريــات مــتعلقة بــها، كــتذكــر رؤيــة صــورتــها فــيما بــعد، 

مثال. 
  



لــعل أدمــغتنا تســتفيد مــن اســتعمال عــدد صــغير مــن خــاليــا الــصور الــذهــنية لــتمثيل مــرجــعيات 
مـتعددة لـلشيء ذاتـه كـصورة ذهـنية وحـيدة - كـتمثيل محـدود االنـتشار وغـير مـتغير. وطـريـقة عـمل 
خـاليـا الـصور الـذهـنية قـد قـطعت شـوطـا طـويـال عـلى الـطريق املـفضية إلـى تـوضـيح الـكيفية الـتي 
نـتذكـر بـها: فـنحن نـتذكـر <جـنيفر أنسـتون> و<لـوك> فـي مـظاهـرهـما اإلجـمالـية، وال نـتذكـر كـل 
مـسامٍ مـن مـسامـات وجـهيهما. ونـحن لـسنا بـحاجـة إلـى أن نـتذكـر كـل تـفصيل مـن تـفاصـيل مـا يـمكن 

أن يحدث لنا، وال نريد ذلك. 
  

املــهم هــو أن نــمسك بــجوهــر األوضــاع الــخاصــة الــتي تــتضمن أشــخاصــا أو صــورا ذهــنية تــهمنا، 
عـوضـا عـن أن نـغرق فـي سـيل مـن تـفاصـيل الـذكـريـات الـعديـمة األهـمية. فـإذا صـادفـنا مـثال شـخصا 
مـا نـعرفـه فـي مـقهى، فـمن األجـدر بـنا أن نـتذكـر بـعض األحـداث الـبارزة عـن هـذا الـلقاء عـوضـا عـن 
اسـتذكـار مـا كـان يـرتـديـه هـذا الـشخص أو مـا قـالـه مـن كـلمات، وعـوضـا عـن اسـتذكـار مظهـر اآلخـريـن 
مـن الـغربـاء الـذيـن يسـتمتعون بلحـظات مـن االسـترخـاء فـي املـقهى. فـخاليـا الـصور الـذهـنية تـنزع 
إلـــى الـــتوهـــج حـــيال األشـــياء املـــهمة شـــخصيا، فـــنحن نـــتذكـــر عـــادة األحـــداث املـــتعلقة بـــأشـــخاص 
عـرفـناهـم وبـأشـياء ألـفناهـا، وال نسـتثمر فـي إنـتاج ذكـريـات تـتصل بـأشـياء ليسـت لـها أهـمية تـذكـر 

بالنسبة إلينا. 
  

إن الـذكـريـات هـي أكـثر بـكثير مـن صـور ذهـنية مـفردة مـنعزلـة. فـذكـرى مـا عـن <جـنيفر أنسـتون> 
تـنطوي عـلى سـلسلة مـن األحـداث الـتي تـشارك فـيها <جـنيفر> نـفسها، أو مـن خـالل الـدور الـذي 
تؤديـه فـي الـبرنـامـج الـتلفازي Friends، إن كـان لهـذا الـدور صـلة مـا بهـذه الـذكـرى. فـالـتذكـر الـكامـل 
لــذكــرى واقــعية memory episode واحــدة يســتلزم وجــود روابــط بــني عــدد مــن الــصور الــذهــنية 
الـتي تجـمعها قـواسـم مشـتركـة، وإن كـانـت مـتبايـنة: فـاملـمثلة <جـنيفر أنسـتون> تـرتـبط بـالـصورة 
الـذهـنية الـدالـة عـلى جـلوسـك عـلى أريـكة وأنـت تـغرف اآليـس كـريـم(8) بـاملـلعقة وتـشاهـد الـبرنـامـج 
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إذا كــانــت هــناك صــورتــان ذهــنيتان تتعلق إحــداهــما بــاألخــرى، فــإن بــعض الــنورونــات الــتي تــكوّد 
إحـداهـما يـمكن أن تـتوهـج إزاء األخـرى أيـضا. فهـذه الـفرضـية تـمدنـا بـتفسير فـيزيـولـوجـي لـلكيفية 
الـــتي يـــكوّد بـــها الـــدمـــاغ تـــداعـــيات الـــصور الـــذهـــنية. ومـــيل الـــخاليـــا إلـــى الـــتوهـــج حـــيال الـــصور 
الــذهــنية ذات الــقواســم املشــتركــة يــمكن أن يــكون، بــالــفعل، األســاَس الــذي تــقوم عــليه عــملية إنــتاج 
الـذكـريـات الـَعرَضـيةepisodic memories (9) (كـتلك املـتوالـية الـخاصـة مـن األحـداث الـتي تجـري 
خـالل لـقاء فـي املـقهى، مـثال)، أو يـقوم عـليه سـريـان الـوعـي متحـركـا بـعفويـة مـن صـورة ذهـنية إلـى 
أخــرى. فــعندمــا نــشاهــد <جــنيفر أنســتون>، فــإن إدراكــنا لــها يــثير لــديــنا ذكــرى الــتلفاز واألريــكة 
واآليـــس كـــريـــم - وهـــي صـــور ذهـــنية ذات صـــلة بـــها وتـــنضوي تـــحت ذكـــرى مـــشاهـــدة حـــلقة مـــن 
الــبرنــامــج الــتلفازي Friends. وثــمة عــملية مــشابــهة يــمكن أن تــكوّن أيــضا روابــط بــني جــوانــب 
مـتعددة لـلصورة الـذهـنية الـواحـدة مـختزنـة فـي بـاحـات مـختلفة مـن القشـرة الـدمـاغـية، حـيث يـتم 
الجـــمع بـــني الـــرائـــحة والـــهيئة والـــلون والـــبنية الـــخاصـــة بـــإحـــدى الـــورود، مـــثال - أو بـــني مظهـــر 

<جنيفر> الخارجي وصوتها. 
  

وبـالـنظر إلـى املـزايـا الـواضـحة لـحفظ الـذكـريـات الـعالـية املسـتوى كـصور ذهـنية مجـردة، يـمكننا أن 
نـتساءل أيـضا ملـاذا يـجب أن يـكون تـمثيل هـذه الـصور الـذهـنية تـمثيال محـدود االنـتشار فـي الـفص 



الـصدغـي اإلنـسي. وإحـدى اإلجـابـات عـن هـذا الـتساؤل يـمكن اسـتخالصـها مـن دراسـات الـنمذجـة 
الــتي أظهــرت بــشكل ثــابــت أن الــتمثيالت املحــدودة االنــتشار هــي أمــر ضــروري لــتولــيد الــتداعــيات 

السريعة. 
  

ال شــك فــي أن الــتفاصــيل الــتقنية فــي هــذا الــصدد مــعقدة، غــير أن الــفكرة الــعامــة بــسيطة لــلغايــة. 
لـنتخيل اآلن مـعا عـملية تـمثيل واسـعة االنـتشار - كـمقابـل لـلتمثيل املحـدود االنـتشار - لـلشخص 
الــذي نــصادفــه فــي املــقهى، حــيث تــتم هــذه الــعملية عــن طــريق نــورونــات تــقوم بــتكويــد ســمة مــن 
ســمات هــذا الــشخص خــالل دقــيقة واحــدة. لــنتخيل أيــضا عــملية تــمثيل أخــرى واســعة االنــتشار 
لـــلمقهى ذاتـــه. وعـــقد صـــلة وصـــل بـــني الـــشخص واملـــقهى يـــتطلب تـــكويـــن روابـــط بـــني الـــتفاصـــيل 
املـــختلفة الـــتي تـــمثل كـــلتا الـــصورتـــني الـــذهـــنيتني، ولـــكن مـــن دون خـــلط هـــذه الـــتفاصـــيل بـــعضها 

ببعض، ذلك ألن املقهى هو أشبه ما يكون بمكتبة مريحة، وصديقنا يشبه شخصا آخر نعرفه. 
  

إن إنـشاء مـثل هـذه الـروابـط ضـمن شـبكات واسـعة االنـتشار هـو أمـر بـطيء جـدا ويؤدي إلـى خـلط 
الـــذكـــريـــات. أمـــا تـــأســـيسها ضـــمن شـــبكات محـــدودة االنـــتشار، فـــهو بـــخالف ذلـــك، عـــملية ســـريـــعة 
ويــسيرة، حــيث ال يــتطلب األمــر هــنا ســوى تــكويــن بــعض الــروابــط بــني مجــموعــتي الــخاليــا الــتي 
تـمثل كـل مـنها صـورة ذهـنية واحـدة، وذلـك مـن خـالل حَـــثِّ عـدد قـليل مـن الـنورونـات عـلى الـتوهـج 
حــيال كــلتا الــصورتــني. وهــناك مــيزة أخــرى لــلتمثيل املحــدود االنــتشار، وهــي قــدرتــه عــلى إضــافــة 
شـيء جـديـد مـن دون أن يُحـدث تـغيرا عـميقا فـي سـائـر الـعناصـر الـبنيويـة للشـبكة. أمـا الشـبكات 
الـواسـعة االنـتشار، فـيصعب تحقيق هـذا الـفصل ضـمنها، إذ إن إضـافـة صـورة ذهـنية جـديـدة إلـيها 

تسبب تغيرا في خطوط الشبكة جميعها. 
  

وتـقوم خـاليـا الـصورة الـذهـنية بـربـط اإلدراك بـالـذاكـرة، وذلـك مـن خـالل مـا تـمنحه مـن تـمثيل مجـرد 
ومحـدود االنـتشار لـلمعرفـة الـداللـية، أي ملـا يتعلق بـاألشـخاص واألمـكنة واألشـياء وجـميع الـصور 
الــذهــنية املــهمة الــتي تــشكل عــواملــنا الــشخصية. إنــها تــشكل وحــدات الــبناء لــذكــريــات الــوقــائــع 
واألحــداث فــي حــياتــنا. فمخــطط الــتكويــد األنيق الــذي تســتخدمــه يــسمح لــعقولــنا بــتجاهــل عــدد 
الحـــصر لـــه مـــن الـــتفاصـــيل غـــير املـــهمة واســـتخالص مـــعاٍن يـــمكن أن تســـتعمل لـــتكويـــن تـــداعـــيات 

وذكريات جديدة. إنها تكوّد ما هو جوهري من خبراتنا الحياتية لحفظه في الذاكرة. 
  

إن خــاليــا الــصور الــذهــنية ال تشــبه تــمامــا خــاليــا الجَــــدَّة الــتي تــصوَّرهــا <لــيتڤني>، إال أنــها قــد 
تـشكل أسـاسـا فـيزيـائـيا مـهّما لـلقدرات البشـريـة املـعرفـية؛ أي إنـها تـشكل املـكونـات املـاديـة الـصلبة 

لألفكار والذاكرة. 
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