
املوسيقى والدماغ(*) 
ما السر في القدرة الغريبة للموسيقى؟ لإلجابة عن هذا السؤال، 

يقوم العلماء بالربط بني ما يحدث في أدمغة املستمعني واملوسيقيني. 
<N. واينبرگر> 

  
املــوســيقى تــالزمــنا وقــد ال نــودهــا بــأي شــكل آخــر. يــمكن لــتصعيد(1) أوركســتري مــبهج أن يســتدر 
دمـوع عـيونـنا ويـبعث ارتـعاشـات فـي فـقراتـنا. إن املـوسـيقى الـزاخـرة تـضفي دفـعة زخـم انـفعالـية 
عــلى خــلفية األحــداث فــي األفــالم الــسينمائــية والــعروض الــتلفزيــونــية. ويشــدنــا عــازفــو األُرغــن(2) 

فنقف هاتفني مستطيرين حماسة. ويترنم اآلباء واألمهات بدندنات لتهدئة األطفال الرضع. 
  

إن لــولــعنا بــاملــوســيقى جــذورا مــوغــلة فــي الــقدم؛ فــقد عــرف اإلنــسان املــوســيقى مــنذ فجــر الــثقافــة. 
فــقبل أكــثر مــن ثــالثــني ألــف ســنة كــان هــناك مــن عــزف عــلى نــايــات مــن الــعظام وعــلى أدوات نــقر 
وقـيثارات مـصنوعـة مـن عـظام الـفك. إضـافـة إلـى هـذا، كـان لـدى كـل مـجتمع مـن املـجتمعات املـعروفـة 
مــوســيقاه الــخاصــة. وفــي الــواقــع، يــبدو أن تــذوقــنا لــلموســيقى غــريــزي؛ فــاألطــفال، حــتى مــن ذوي 
الشهـريـن عـمرا، يـلتفتون نـحو األصـوات املـتالئـمة أو املـمتعة، فـي حـني يـلتفتون عـن األصـوات غـير 
املـتالئـمة (انـظر اإلطـار فـي الـصفحة 56). وعـندمـا تـبعث خـاتـمُة سـمفونـيٍة هـزات مـن طـرب مـمتع، 
تُـــثار فـــي الـــدمـــاغ مـــراكـــز الســـرور نـــفسها الـــتي تُـــثار عـــند تـــناول الـــشوكـــوالتـــه أو عـــند االتـــصال 

الجنسي أو عند تعاطي مخدر. 
  

هـنا يـكمن لـغز بـيولـوجـي مـحير ومـثير لـالهـتمام: ملـاذا لـلموسـيقى ـ وهـي تحـظى بـمحبة شـامـلة 
وقـدرة فـريـدة عـلى اعـتصار الـعواطـف ـ ذلـك الـقدر مـن االنـتشار واألهـمية عـندنـا؟ أال يـمكن أن يـكون 
انـبثاقـها قـد سـبب، بـطريـقة مـا، تـعزيـز بـقاء اإلنـسان وارتـقائـه، مـثل مـساعـدتـه عـلى املـغازلـة، وذلـك 
كــما اقــترح <F.G. مــّلر> [مــن جــامــعة نــيومــكسيكو]؛ أو كــما اقــترح <M.R. دنــبر> [مــن جــامــعة 
لـيڤربـول] بـأن املـوسـيقى سـاعـدت اإلنـسان فـي بـدايـة األمـر عـلى تـنمية الـتماسـك االجـتماعـي فـي 
تجـمعات كـانـت قـد غـدت أكـبر مـن أن تُـساس. ومـن جـهة أخـرى (وبـاسـتعمال الـكلمات نـفسها الـتي 
اســتعملها <S. بــنكر> [مــن جــامــعة هــارڤــارد]، إن املــوســيقى هــي مــصادفــة حــسنة مــن مــصادفــات 

التطور التي تحدث لتدغدغ هوى الدماغ؟ 
  

لــيس لــدى املــختصني فــي عــلوم األعــصاب حــتى اآلن األجــوبــة الــنهائــية عــن هــذه األســئلة. إال أنــنا 
مـنذ عهـد قـريـب بـدأنـا نـكوّن فـهما أكـثر رسـوخـا عـن كـيف وأيـن تُـعالَـج املـوسـيقى فـي الـدمـاغ. وهـذا 
الـفهم ال بـد أن يـشكل أسـاسـا لـإلجـابـة عـن أسـئلة مـتعلقة بـالـتطور. وقـد أُجـريـت عـدة دراسـات عـلى 
مـرضـى بـإصـابـات دمـاغـية، وكـذلـك عـلى صـور أدمـغة أفـراد سـليمني. وقـد كـشفت هـذه الـدراسـات مـا 
لـم يـكن مـتوقـعا، وهـو أنـه ال يـوجـد «مـركـز» دمـاغـي خـاص بـاملـوسـيقى، بـل إنـها تـشغل الـعديـد مـن 
املـناطق املـوزعـة عـلى الـدمـاغ كـله، وتـشمل حـتى املـناطق الـتي تـختص عـادة بـمدركـات مـن أنـماط 
أخـــرى. وقـــد أظهـــرت الـــدراســـات أن املـــناطق الـــفعالـــة عـــند شـــخص مـــا تـــتغير مـــع خـــبرتـــه وتـــدريـــبه 
املـوسـيقي. تـمتلك األذن خـاليـا حـسية أقـل عـددا مـن أي عـضو حـسي آخـر؛ فـفي األذن 3500 خـلية 
 photoreceptor (3)داخــلية مــن شــعرات الــحس الــسمعي فــي مــقابــل مــئة مــليون مســتقبلة ضــوئــية



فــي الــعني. ومــع ذلــك فــإن اســتجابــتنا الــذهــنية لــلموســيقى قــابــلة لــلتكيف بــصورة بــارعــة. ويــمكن 
لدراسة بسيطة «إعادة َدْوزَنَة»(4) الطريقة التي يتناول بها الدماغ املُدخالت املوسيقية. 

  
موسيقى داخلية(**) 

إلـى أن دخـلت األسـالـيب فـي الـتصويـر الـطبي، كـانـت مـعرفـة الـعلماء عـن الـكيفية الـتي تُجـرى وفـقها 
األعـمال الـداخـلية لـلدمـاغ بـشأن املـوسـيقى، عـلى األغـلب مـن خـالل دراسـة مـرضـى (ومـن بـينهم كـبار 
مؤلـفي املـوسـيقى) كـانـوا يـعانـون عجـزا دمـاغـيا نـتيجة أذى أو سـكتة دمـاغـية أو عـلة أخـرى. وعـلى 
سـبيل املـثال، فـي سـنة 1933 بـدأت تظهـر عـلى املؤلـف املـوسـيقي الـفرنـسي <M. راڤـيل> أعـراض 
مـا يـمكن أن يـكون الـضمور املـوضـعي الـدمـاغـي البؤري(5) ـ وهـو اخـتالل تـضمر نـتيجة لـه مـناطق 
مـنفصلة مـن الـنسيج الـدمـاغـي، ومـع ذلـك بـقيت قـابـلياتـه اإلدراكـية سـليمة؛ إذ كـان يسـتطيع سـماع 
وتــذكــر مؤلــفاتــه املــوســيقية الــقديــمة وعــزف الســلم املــوســيقي، إال أنــه لــم يــكن قــادرا عــلى كــتابــة 
املـــوســـيقى. وقـــد أفـــضى <راڤـــيل> إلـــى صـــديق لـــه بـــشأن أوپـــرا جـــان دارك، الـــتي كـــان قـــد اقـــترح 
تـألـيفها قـائـال «... إن هـذه األوپـرا مـوجـودة هـنا فـي رأسـي وأنـا أسـمعها لـكنني لسـت قـادرًا عـلى 
كـتابـتها. لـقد انـتهيت، فـلم أعـد قـادرا عـلى كـتابـة مـوسـيقاي.» وقـد تـوفـي <راڤـيل> بـعد ذلـك بـأربـع 
سـنوات نـتيجة إجـراء غـير نـاجـح لجـراحـة األعـصاب. لـقد أضـفت هـذه الـحالـة مـصداقـية عـلى الـرأي 

القائل ِبعدم وجود مركز دماغي مخصص للموسيقى. 

  

لم للموسيقى ـ وهي تحظى بمحبة شاملة وقدرة فريدة على 
اعتصار العواطف ـ ذلك القدر من االنتشار واألهمية عندنا؟ 

وعـززت مـعانـاة مؤلـف مـوسـيقي آخـر املـقولـة بـاسـتقاللـية سـيرورتـيْ مـعالـجة املـوسـيقى والـكالم؛ إذ 
بــعد أن أُصــيب املؤلــف املــوســيقي الــروســي <V. شــيبالــن> بــسكتة دمــاغــية ســنة 1953، لــم يــعد 
بـاسـتطاعـته الـتكلم وال فـهم الـكالم، لـكنه احـتفظ بـقدرتـه عـلى الـتألـيف املـوسـيقي إلـى أن تـوفـي بـعد 
عشــر ســنوات مــن ذلــك. لــذا يــبدو أن االفــتراض بــاســتقاللــية الــسيرورتــني صــحيح. ومــع ذلــك أثــمرت 



أبــحاث أكــثر حــداثــة فــهًما لــظالل الــفروق املــتعلقة بــني اثــنني مــن الــجوانــب املشــتركــة لــلموســيقى 
والــلغة؛ إذ يــشكل كــل مــنهما واســطة تــواصــل ولــكل مــنهما قــواعــد تــتحكم فــي تــركــيب عــناصــرهــما 
(رمـوز الـنغمات بـالنسـبة إلـى املـوسـيقى والـكلمات بـالنسـبة إلـى الـلغة). وتـشير نـتائـج الـتصويـر 
الــطبي، حســب <D.A. پــاتــيل> [مــن معهــد عــلوم األعــصاب فــي ســان ديــيگو] إلــى أن مــنطقة تــقع 
فــي الــفص األمــامــي تــتناول أمــر اإلنــشاء الــصحيح لــقواعــد كــل مــن املــوســيقى والــلغة، فــي حــني 

تتولى أجزاء أخرى من الدماغ معالجة جوانب أخرى من اللغة واملوسيقى. 
  

نظرة إجمالية/ املوسيقى والدماغ(***) 
• مـــنذ فجـــر الـــثقافـــة كـــانـــت املـــوســـيقى مـــوجـــودة فـــي كـــل مـــكان وعـــند جـــميع املـــجتمعات 
البشــريــة فــي أنــحاء الــعالــم كــافــة. ويــبدو أن تــذوق املــوســيقى غــريــزي؛ إذ يــلتفت األطــفال 

الرضع حتى من منهم في عمر الشهرين نحو األصوات املمتعة. 
• يســـــتجيب كـــــثير مـــــن مـــــختلف مـــــناطق الـــــدمـــــاغ إلـــــى الـــــجوانـــــب الـــــحسية والـــــعاطـــــفية 
لــلموســيقى. ويــحوِّر الــدمــاغ نــفسه كــي يــتفاعــل بشــدة أكــثر مــع األصــوات املــوســيقية الــتي 

تغدو مهمة لصاحب هذا الدماغ. 
• يــضع الــعلماء الــدارســون لــلكيفية الــتي تُـعالِــج بــها املــوســيقى فــي الــدمــاغ األســَس لــفهم 

األسباب التي تُرد إليها قدرة املوسيقى وأهميتها للبشر. 
  

كـــذلـــك أعـــطتنا دراســـات تـــعتمد عـــلى التخـــطيط الـــطبي صـــورة دقـــيقة إلـــى حـــد كـــبير الســـتجابـــات 
الــدمــاغ لــلموســيقى. وتُــفهم تــلك الــنتائــج أفــضل فــهم مــمكن عــندمــا تُــقرن مــع ســياق الــكيفية الــتي 
تُــوصــل األذن بــها األصــوات بــصورة عــامــة إلــى الــدمــاغ (انــظر اإلطــار فــي الــصفحة املــقابــلة). إن 
الــجهاز الــسمعي ـ مــثل بــقية األجهــزة الــحسية ـ مــرتــب تــراتــيبيا. فــهو يــتكون مــن جــملة مُــعالِــجات 
سـمعية تـتدرج ابـتداء مـن األذن إلـى أعـالهـا مـنزلـة وهـو القشـرة الـسمعية auditory cortex. تـبدأ 
 (cochlea قــوقــعة األذن) ســيرورة مــعالــجة األصــوات، مــثل األنــغام املــوســيقية، فــي األذن الــداخــلية
الـتي تـقوم بـفرز األصـوات املـعقدة (املـتولّـِدة مـن آلـة الـكمان مـثال) إلـى تـردداتـها األولـية املـكونـة لـها. 
بـعدئـذ تـبث الـقوقـعة هـذه املـعلومـات كسـلسلة مـن تـفريـغات عـصبويـة عـلى امـتداد ألـياف لـلعصبون 
الــسمعي املُـَدْوزَنَــة كــٌل مــنها عــلى تــردد خــاص بــه. وفــي نــهايــة املــطاف، تــصل هــذه الســلسلة إلــى 
القشـــرة الـــسمعية فـــي الـــفص الـــصدغـــي. وكـــل خـــلية مـــن الـــخاليـــا املـــختلفة فـــي الـــجهاز الـــسمعي 
لـــلدمـــاغ تســـتجيب بـــصورة أفـــضل إلـــى تـــرددات مـــعينة. وتـــتداخـــل مـــنحنيات الـــدَّْوزَنـــة لـــلخاليـــا 
املــتجاورة، مــما ال يــترك مــجاال لحــدوث فــجوات. وفــي الــحقيقة، بــما أن الــخاليــا املــتجاورة مــدوزنــة 
عـلى تـرددات مـتشابـهة، فـيتشكل عـبر سـطح القشـرة الـسمعية «مخـطط تـردد»(6) (انـظر اإلطـار فـي 

الصفحة 54). 
ولــيس مــن بــد أن تــكون االســتجابــات لــلموســيقى بــطبيعتها أكــثر تــعقيدا. فــاملــوســيقى تــتكون مــن 
تـتابـع نـغمات، يـعتمد اإلحـساس بـها عـلى اإلحـاطـة بـالـعالقـات بـني األصـوات. ويـضطلع كـثير مـن 
مـناطق الـدمـاغ فـي مـعالـجة املـركـبات املـختلفة لـلموسـيقى. لـندخـل فـي اعـتبارنـا الـنغمة tone، الـتي 
تشـتمل عـلى تـرددات الـصوت وعـلوه. فـي وقـت مـا ظـن الـباحـثون أن الـخاليـا املـنّغمة(7) عـلى تـردد 

محدد تستجيب دائما بالطريقة نفسها عندما يُستشف ذلك التردد. 
  

لـكن فـي أواخـر عـقد الـثمانـينات قـمت ـ بـاالشـتراك مـع <M.Th. مـكينا>، مـن خـالل عـملنا الـبحثي 
 contour فـي مـختبري بـجامـعة كـالـيفورنـيا ـ بـإثـارة شـكوك حـول ذلـك الـظن عـندمـا درسـنا الـِكفاف



وهــو نــمط صــعود وهــبوط طــبقات الــصوت، أي األســاس لجــميع األلــحان. وأنــشأنــا ألــحانــا تــتكون 
مــــن أكــــفة(8) مــــختلفة مســــتعملني األنــــغام الخــــمسة نــــفسها، ثــــم سجــــلنا االســــتجابــــات لــــكل مــــن 
عـصبونـات القشـرات الـسمعية عـند الـقطط. فـوجـدنـا أن اسـتجابـات الـخاليـا (أي عـدد تـفريـغاتـها) 
تــتغير مــع الــكفاف. واعــتمدت االســتجابــات عــلى مــوقــع نــغمة مــعينة فــي الــلحن؛ ويــمكن أن تــبدي 
الــخاليــا نــشاطــا أشــد حــني يُســبق الــلحن بــألــحان أخــرى بــدال مــن أن يــكون هــو أولــها. إضــافــة إلــى 
ذلــك، فــإن رد فــعل الــخاليــا لــلحن نــفسه يــختلف عــندمــا يــكون جــزءا مــن كــفاف صــاعــد (أي مــن لــحن 
مـنخفض إلـى عـال) عـنه، عـندمـا يـكون جـزءا مـن كـفاف نـازل أو أكـثر مـنهما تـعقيدا. وهـذه الـنتائـج 
تـبني أن لـلنمط شـأنـا مـهما؛ فـاملـعالـجة فـي الـنظام الـسمعي ال تشـبه مـثيالتـها فـي الـنقل الـبسيط 

للصوت عبر أنظمة الهاتف أو الستيريو. 
  

موسيقى في الدماغ(****) 

  
  



عــلى الــرغــم مــن أن مــعظم األبــحاث تــركــزت عــلى مــوضــوع الــلحن فــإن كــال مــن اإليــقاع والــتناغــم 
والجِــرْس(9) قـد حـظي أيـضا بـبعض االهـتمام. لـقد اسـتنتجت دراسـاٌت حـول اإليـقاع أن أحـد نـصفي 
الـكرة الـدمـاغـية يـضطلع بـاإليـقاع أكـثر مـن نـصفها اآلخـر، غـير أن هـناك اخـتالفـا فـي الـرأي حـول أي 
مـــن الـــنصفني. وتـــكمن املـــشكلة فـــي أن مـــهام مـــختلفة وحـــتى مـــنبهات إيـــقاعـــية مـــختلفة يـــمكن أن 
تــطالــب بِــِسعات ســيروريــة مــختلفة. ويــبدو عــلى ســبيل املــثال، أن الــفص الــصدغــي األيســر يــعالــج 
مؤثـرات أكـثر إيـجازا مـما يـعالـج الـفص الـصدغـي األيـمن، وعـليه يـكون أكـثر انـشغاال حـني يـحاول 

املستمع تمييز إيقاع أثناء استماعه إلى أصوات موسيقية أكثر إيجازا. 
  

إن األمــر أكــثر وضــوحــا بــالنســبة إلــى الــتناغــم؛ إذ اكــتشفْت دراســات التخــطيطات الــطبية للقشــرة 
الـدمـاغـية نـشاطـا فـي املـناطق الـسمعية أكـبر مـما هـو فـي مـناطق الـفص الـصدغـي األيـمن حـني يـركـز 
الــخاضــعون للتجــربــة عــلى جــوانــب الــتناغــم. وخُـــصص للجِــــرس تــفضيل لــلفص األيــمن أيــضا؛ إذ 
يُظهـر املـرضـى الـذيـن أزيـل مـنهم الـفص الـصدغـي (ملـعالـجة الـصرع مـثال) نـقصا فـي تـمييز الجِــرس 
إذا بُــِتر نــسيج مــن نــصف الــكرة األيــمن ولــيس مــن نــصفها األيســر. إضــافــة إلــى ذلــك يــغدو الــفص 
الصدغي األيمن نشيطا عند األصحاء من الخاضعني للتجارب حني يميزون الجروس املختلفة. 

  
إعادة دوزنة الدماغ(*****) 

 .(a) تســتجيب كــل مــن خــاليــا الــدمــاغ أفــضل اســتجابــة إلــى طــبقة صــوت أو تــردد مــعني
تــحوِّل الــخاليــا تــرددهــا األصــلي عــندمــا يــتعلم حــيوان أن نــغمة مــعينة هــي ذات أهــمية 
(b). إن هــذا الــتعديــل الخــلوي «يُــالئــم» خــريــطة الــتردد فــي دمــاغ فــأر بــحيث إن مــنطقة 
أوســع مــن القشــرة الــدمــاغــية تــعالــج لــحنا مــهما ـ فــمثال، إنــه يــوسّــــع الخــريــطة لــثمانــية 

 .(c) كيلوهرتز عندما يكون ذلك هو التردد املهم

  
  



تـعتمد اسـتجابـات الـدمـاغ أيـضا عـلى خـبرات وتـدريـبات املسـتمع. ويـمكن حـتى لـقليل مـن الـتدريـب 
أن يـحور بسـرعـة ردود فـعل الـدمـاغ. وعـلى سـبيل املـثال، اعـتقد الـعلماء إلـى قـبل عشـر سـنوات أن 
الـدوزنـة تـبقى ثـابـتة لـكل خـلية فـي القشـرة الـسمعية؛ إال أن دراسـتنا حـول الـِكفاف جـعلتنا نـفترض 
إمـكانـية تـحويـر دوزنـة خـلية أثـناء الـتعلم، بـحيث يـصير لـخاليـا مـعينة مـزيـدا مـن الـحساسـية إلـى 

أصوات تجذب االنتباه وتُخزن في الذاكرة. 
  

وكـي نجـد جـوابـا أجـريـت وزمـالء لـي سـلسلة تـجارب خـالل عـقد الـتسعينات مـتسائـلني هـل يـتغير 
الـتنظيم األسـاسـي للقشـرة الـسمعية عـندمـا يـعلم شـخص خـاضـع للتجـربـة أن لـنغمة مـعينة أهـمية 
لســبب مــا. لــقد عــرّضــْت مجــموعــتنا فــي الــبدايــة فــئرانــا (خــنازيــر غــينيا(11)) إلــى كــثير مــن نــغمات 
مــختلفة وُسجــلت االســتجابــات ملــختلف الــخاليــا فــي القشــرة الــسمعية لتحــديــد أي مــن الــنغمات 
تُحـدث أشـد االسـتجابـات. بـعدئـذ قـمنا بـتلقني الـخاضـعني لـلدراسـة أنـه يـوجـد لـحن مـعني ال يـتميز 
عــن ســواه إال أن لــه أهــمية، وذلــك بــاتــخاذنــا إيــاه إشــارة نــصدم بــها الــقدم صــدمــة خــفيفة. تــعلمتْ 
الـفئران هـذا الـترابـط خـالل دقـائق قـليلة. وبـعد الـتدريـب مـباشـرة أعـدنـا تحـديـد اسـتجابـات الـخاليـا. 
ثـم أعـدنـا بـعدئـذ التحـديـد نـفسه فـي أوقـات مـختلفة مـدة شهـريـن، فـوجـدنـا أنـه قـد حـدث تـحول فـي 
دوزنـة األعـصاب مـن تـردداتـها األصـلية إلـى ذلـك الـتردد املـرتـبط بـلحن اإلشـارة. بـناء عـلى ذلـك فـإن 
الـتعليم يـعيد دوزنـة الـدمـاغ، بـحيث يسـتجيب عـدد أكـبر مـن الـخاليـا اسـتجابـة أفـضل إلـى األصـوات 
املـهمة سـلوكـيا، وتـتوسـع هـذه الـعملية فـي الـتعديـل الخـلوي عـلى امـتداد القشـرة كـلها، فـتُعاد بـذلـك 
«طــبعة» مخــطط الــترددات، بــحيث تُــعالِــج مــساحــات أوســع مــن القشــرة ســيرورة األلــحان املــهمة. 
ويــمكن أن نــكشف بــبساطــة عــن أي مــن الــترددات لــه أهــمية بــالنســبة إلــى حــيوان، وذلــك بتحــديــد 

منظومة ترددات قشرته السمعية (انظر اإلطار في الصفحة املقابلة). 
  

كــانــت إعــادة الــدوزنــة الفــتة لــألنــظار فــي مــدى بــقائــها؛ فــقد صــارت أقــوى مــع مــرور الــزمــن مــن دون 
تـدريـب إضـافـي واسـتدامـت شـهورا. وكـانـت هـذه الـنتائـج بـدايـة جـملة مـتنامـية مـن األبـحاث تـشير 
إلـى أن الـدمـاغ يخـزن األهـمية املـتعلمة ملـنبه بـتكريـس مـزيـد مـن الـخاليـا الـدمـاغـية ملـعالـجة املـنبه. 
ومـــع أنـــه مـــن غـــير املـــمكن تـــسجيل اســـتجابـــات مـــن عـــصبونـــات مـــتفردة لـــدى البشـــر خـــالل عـــملية 
الــتعليم، فــإنــه يــمكن لــدراســات بــالتخــطيط الــطبي اكــتشاف مــعدل مــقدار اســتجابــات آالف الــخاليــا 
فــي أجــزاء مــن القشــرة. وفــي عــام 1998، قــام <R. دوالن> وزمــالؤه [فــي جــامــعة لــندن] بــتدريــب 
أنـاس إلخـضاعـهم الحـقا الخـتبارات بـطريـقة مـشابـهة ملـهمة تـعليمهم أن لـنغمة شـأنـا مـا. فـوجـدت 
مجــموعــة الــبحث أن الــتعلم أحــدث تــعديــالت مــن الــنمط نــفسه الــذي شــوهــد عــند الــحيوانــات. وقــد 
تـساعـد الـتأثـيرات الـبعيدة املـدى لـلتعلم بـإعـادة الـدوزنـة، عـلى تـفسير ظـاهـرة قـدرتـنا السـريـعة عـلى 
تـعرّف نـغمة مـعهودة فـي غـرفـة يـعمها ضـجيج عـال، وتـفسير ظـاهـرة قـدرة مـصابـني بـفقدان الـذاكـرة 

بسبب ضمور عصبي، مثل مرض «ألزايمر»، على استذكار موسيقى سبق لهم تعلمها. 
  

ر  حــتى فــي غــياب األصــوات الــداخــلة، يــمكننا أن «نــنصت» إلــى قــطعة مــوســيقية مــن الــذاكــرة. فَــكِّ
بـــأي قـــطعة مـــوســـيقية تـــعرفـــها و«اعـــزفـــها» فـــي رأســـك. فـــي أي مـــكان مـــن الـــدمـــاغ تُـــعزف هـــذه 
 .G.R > .هـــالـــپرن> [مـــن جـــامـــعة بَـــكنل] و .R.A> املـــوســـيقى؟ فـــي عـــام 1999، قـــام الـــباحـــثان
زاتـور> [مـن معهـد مـونـتريـال لـعلوم األعـصاب فـي جـامـعة مـاك گـيل] بـإجـراء دراسـة مـسوح ألدمـغة 
أشــخاص غــير مــوســيقيني إمــا أنــهم اســتمعوا إلــى قــطعة مــوســيقية وإمــا تــصوروا أنــهم ســمعوا 
الـقطعة نـفسها. لـقد وجـد الـباحـثان أن كـثيرا مـن املـناطق فـي الـفصني الـصدغـيني املـضطلعة بـمهمة 



اإلصــــغاء إلــــى األلــــحان هــــي املــــناطق نــــفسها الــــتي تنشــــط حــــينما تــــكون األلــــحان مجــــرد ألــــحان 
ُمتصوَّرة. 

  
أدمغة متطورة جيدا(******) 

عــززت دراســات تــركــزت عــلى مــوســيقيني، الــكثير مــما تــوصــلت إلــيه الــنتائــج املــذكــورة آنــفا؛ وأيــدت 
بـــصورة مـــثيرة قـــابـــلية الـــدمـــاغ عـــلى إعـــادة تســـليكه لـــدعـــم األنشـــطة املـــوســـيقية. وكـــما أن بـــعض 
الــتدريــب يــزيــد عــدد الــخاليــا املســتجيبة إلــى صــوت ذي أهــمية، فــإن الــتعلم الــطويــل األمــد يــنتج 
اســـتجابـــات أكـــثر وضـــوحـــا وتـــغييرات بـــدنـــية. وتظهـــر عـــلى املـــوســـيقيني املـــعتاديـــن عـــلى الـــتدرب 
الــيومــي ســاعــات كــثيرة ولــسنوات عــديــدة مــثل هــذه الــتأثــيرات، إذ يظهــر تــطور مــفرط فــي بــعض 

مناطق أدمغتهم ـ وتختلف استجاباتهم للموسيقى عن استجابات غير املوسيقيني. 
  

التعلم يعيد َدْوزَنَة الدماغ بحيث يستجيب عدد أكبر 
من الخاليا استجابة أفضل لألصوات املهمة سلوكيا. 

فــي عــام 1998، أشــرف <Ch. پــانــتيف> [وكــان آنــذاك بــجامــعة منســتر فــي أملــانــيا] عــلى دراســة 
بـحثية حـول أمـور كـتلك. فـوجـد أن املـوسـيقيني الـذيـن يـصغون إلـى عـزف عـلى الـبيانـو تسـتجيب 
عـندهـم قـرابـة 25 فـي املـئة زيـادة فـي املـناطق الـسمعية مـن نـصف الـكرة األيسـر عـلى مـا تسـتجيب 
عـند مـن هـم لـيسوا بـموسـيقيني. وأن هـذه الـنتيجة مـقصورة عـلى األلـحان املـوسـيقية وال تحـدث مـع 
أصـوات غـير مـوسـيقية. إضـافـة إلـى هـذا، وجـد الـباحـثون أن هـذا االتـساع فـي مـناطق االسـتجابـة 
كــان أكــبر مــساحــة كــلما كــان الــخاضــع للتجــربــة أصــغر عــمرا عــند بــدئــه دراســة املــوســيقى. وتــشير 
دراسـات حـول األطـفال إلـى أن الـخبرة املـوسـيقية املـبكرة قـد تـساعـد عـلى الـنمو. وفـي عـام 2004 
قــام <أنــطوان شــاهــني> وزمــالؤه [فــي جــامــعة مــاكــماســتر بــكندا] بــتسجيل اســتجابــات دمــاغــية 
لــلپيانــو والــكمان وأنــغام خــالــصة(12) عــند أطــفال أعــمارهــم أربــع وخــمس ســنوات. أظهــر األطــفال، 
الـذيـن اسـتمعوا إلـى املـوسـيقى فـي بـيوتـهم، زيـادة فـي الـنشاط الـدمـاغـي الـسمعي مـقارنـة بـأطـفال 

لم يستمعوا إلى املوسيقى في بيوتهم ومن هم أكبر منهم سنا بقرابة ثالث سنوات. 
  

قـــد يـــبدي املـــوســـيقيون اســـتجابـــات أشـــد إلـــى األصـــوات، وربـــما يـــعود ســـبب ذلـــك جـــزئـــيا إلـــى أن 
قشــراتــهم الــسمعية أكــثر اتــساعــا. فــي عــام 2002، أعــلن <P. شــنايــدر> وزمــالؤه [فــي جــامــعة 
هــايــدلــبرگ] أن حجــم القشــرة الــسمعية عــند املــوســيقيني أكــبر بــمقدار 130 فــي املــئة مــقارنــة بــغير 
املــوســيقيني. وقــد جــرى ربــط النســب املــئويــة فــي زيــادة الــتوســع الحجــمي بمســتويــات الــتدريــب 
املـوسـيقي، مـما يـشير إلـى أن الـتدريـب املـوسـيقي يـعمل عـلى زيـادة مـطردة فـي عـدد الـعصبونـات 

التي تعالج املوسيقى. 
  

إضـــافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن أدمـــغة املـــوســـيقيني تـــخصص مـــساحـــة أكـــبر لـــلتحكم فـــي حـــركـــة األصـــابـــع 
املســـتخدمـــة فـــي عـــزف اآلالت املـــوســـيقية. وفـــي عـــام 1995 بـــنّي <Th. إيـــلبرت> وزمـــالؤه [فـــي 
جــامــعة كــوســتانــز بــأملــانــيا] فــي بــحثهم أنــه عــند عــازفــي الــكمان تــكون املــناطق الــدمــاغــية الــتي 
تسـتقبل املُدخـالت الـحسية مـن اإلصـبع الـثانـية إلـى الـخامـسة (أي مـن السـبابـة إلـى الـخنصر) فـي 
الــيد اليســرى كــبيرة بــمقدار بــارز. إن هــذه األصــابــع هــي بــالــضبط تــلك املســتخدمــة فــي الحــركــات 
الــحثيثة واملــعقدة أثــناء الــعزف عــلى الــكمان. وفــي املــقابــل، لــم يلحــظ الــباحــثون أي تــوســع فــي 



مـناطق القشـرة الـتي تـتصرف بـاملُـدخـالت الـواردة مـن الـيد الـيمنى املـتُحكمة بـقوس الـكمان والـتي 
ال تـحتاج إلـى حـركـات خـاصـة مـن األصـابـع. وال تظهـر هـذه الـفروق عـند غـير املـوسـيقيني. وفـي عـام 
2001 أعــلن پــانــتيف (وهــو اآلن فــي معهــد روتــمان لــألبــحاث الــتابــع لــجامــعة تــورنــتو) أن أدمــغة 
املحترفني من عازفي البوق(13) تستجيب بشدة لصوت البوق فقط ـ وليس لصوت الكمان مثال. 

  
أَُولِدوا للموسيقى؟(*******) 

مـع أن كـثيرا مـن الـناس يـتصورون أنـهم ذوو َوهَــن مـوسـيقي لـكننا جـميعا مـوسـيقيون 
إلــــى درجــــة مــــا. فــــي الــــحقيقة، ال نــــحتاج إلــــى أي جهــــد كــــي نجــــد مــــن هــــو ذا «دمــــاغ 
مـوسـيقي» سـوى أن نـلتفت إلـى أي طـفل رضـيع. يُظهـر األطـفال ـ حـتى قـبل أن يـتعلموا 
الـلغة ـ قـابـلية بـارزة لـالسـتجابـة إلـى املـوسـيقى. ولـعل هـذا هـو السـبب فـي أن الـوالـديـن 
وغـيرهـما يـتواصـلون غـريـزيـا مـع األطـفال بـأسـلوب مـوسـيقي مسـتعملني طـبقات صـوت 
 ،motherese واســـعة املـــدى وعـــبارات شـــبيهة بـــالـــلحن الـــتي غـــالـــبا مـــا تـــسمى مـــناغـــاة

واملستخدمة لدى جميع الثقافات. 
يـبدو أن األطـفال يـذهـبون إلـى أبـعد مـن االسـتجابـة اإليـجابـية ملـثل هـذا الـتواصـل. فـهم 
يـشجعون سـلوك أمـهاتـهم. فـقد أجـريـت دراسـة عـام 1999 قـامـت بـها <L-L. بـالـكول> 
و<F.W. تــومــپسون> [وكــانــا آنــذاك فــي جــامــعة يــورك فــي تــورونــتو]. طُــلِب فــي تــلك 
الــدراســة إلــى أمــهات فــي شــمال أمــريــكا وشــرق الــهند أن يــغنني األغــنية نــفسها مــرتــني: 
مــرة بــحضور طــفلهن وأخــرى بــغيابــه. تــمكن بــعدئــذ آخــرون مــن الــبت بــدقــة فــي أي مــن 
الــتسجيلني كــان الــطفل حــاضــرا. وقــد بــينت الــدراســة كــذلــك أن هــنالــك عــلى األقــل بــعض 
اإليـــعازات cues املـــوســـيقية الـــتي تـــبدو أنـــها تـــعزف لـــدى جـــميع الـــثقافـــات. فـــقد كـــان 
بـمقدور الـذيـن اسـتمعوا إلـى الـتسجيالت أن يـقولـوا فـي أي مـنها كـان الـطفل مـوجـودا، 

بغض النظر عن سماعهم األغنية بلغتهم أو بغيرها. 
كـيف نـعرف أن األطـفال شـاعـرون بـاملـوسـيقى عـندمـا يـكونـون غـير قـادريـن عـلى الـكالم؟ 
مـن أجـل ذلـك نسـتخدم قـياسـات مـوضـوعـية لسـلوكـهم. فـمثال، يجـلس طـفل فـي حـضن 
أمـه، وعـلى يـمينه ويـساره مـجهاران وبـقربـه صـناديق پـالسـتيكية شـفافـة يـكون كـل مـنها 
عــادة مــظلما، لــكن عــندمــا يــديــر الــطفل رأســه بــاتــجاه أحــدهــا يُــكافــأ بــإضــاءة الــصندوق 

وبظهور لعبة حركية مثل كلب أو قرد. 
كـي يُجـذب انـتباه الـطفل يحـرك الـباحـث أثـناء االخـتبار ألـعابـا أو أشـياء أخـرى مـوجـودة 
مـباشـرة أمـام الـطفل. يـعزف بـاسـتمرار مـنبه مـوسـيقي (الـذي قـد يـكون نـغمة واحـدة أو 
لـحنا) مـن أحـد املـجهاريـن. ويـقوم الـباحـث فـي أوقـات عـشوائـية بـدفـع زر مـخبأ كـي يـغير 
املــنبه املــوســيقي. فــإذا الحــظ الــطفل الــفرق وانــدار نــحو املــجهار يُــكافــأ بــمنظر الــلعبة. 
تـكشف اخـتبارات كهـذه أن األطـفال يـميزون بـني نـغمتني مـوسـيقيتني مـتجاورتـني تـمامـا 
 tempo مــثل الــبالــغني. ويــالحــظ األطــفال أيــضا الــتبدالت فــي كــل مــن اإليــقاع والــطمبور
(أي الســـرعـــة الـــتي تُـــعزف بـــها املـــوســـيقى). كـــما يـــتعرفـــون لـــحنا عـــند عـــزفـــه بـــمفتاح 
مـــختلف. ولـــلتأكـــيد عـــلى مـــثل هـــذه الـــدراســـات وجـــدت <S. طـــرهـــوب> [مـــن جـــامـــعة 
تــــورنــــتو]، حــــديــــثا، أن األطــــفال بــــعمر شهــــريــــن إلــــى ســــتة أشهــــر يــــفضلون األصــــوات 
املـتناغـمة عـلى املـتنافـرة. ويـبدو أن تـعلم املـوسـيقى يـبدأ حـتى قـبل ذلـك ـ فـي الـرحـم. فـقد 
وجـــد <P. هـــيپّر> [مـــن جـــامـــعة كـــويـــن فـــي بـــلفاســـت] أن األجـــنة قـــبل الـــوالدة بـــقرابـــة 



أســـبوعـــني مـــيزت بـــني مـــوســـيقى غـــير مـــألـــوفـــة والـــنغم املـــوســـيقي املـــصاحـــب لـــلعرض 
التلفزيوني Neighbors الذي تسمعه أمهاتهم يوميا وملدة أسابيع. 

  
  

ويـجب عـلى املـوسـيقيني أن يـعملوا أيـضا عـلى تـنمية قـدرتـهم فـي اسـتخدام كـلتا الـيديـن وبـخاصـة 
عـند الـعزف عـلى لـوحـة مـفاتـيح (فـي الـبيانـو أو األرغـن). وبـناء عـلى هـذا يـمكن أن يـتوقـع املـرء أن 
يــكون لهــذا التنسيق املــتنامــي بــني املــناطق الحــركــية لــنصفي الــكرة الــدمــاغــية أســاس تشــريــحي. 
ويــبدو أن هــذا هــو مــا عــليه الــحال. إن الــجسم الــجاسئ األمــامــي(14) الــذي يــحوي حــزمــة األلــياف، 
الـتي تـربـط بـني املـنطقتني الحـركـيتني، يـكون أكـبر عـند املـوسـيقيني مـما هـو عـند غـير املـوسـيقيني. 
وهــنا أيــضا يــكون مــقدار الــزيــادة أكــبر كــلما بــدأْت دراســة املــوســيقى مــبكرة أكــثر. وتُــبدي دراســات 
أخـرى أن الحجـم الـفعلي للقشـرة الحـركـية واملـخيخ ـ وهـو مـنطقة تـقع عـند مؤخـر الـدمـاغ وتـضطلع 

بالتنسيق الحركي ـ يكون أكبر عند املوسيقيني. 
  

قصيدة غنائية البتهاج ـ أو لحزن(********) 
ولــلكشف عــما هــو أبــعد مــن مجــرد اخــتبار الــكيفية الــتي يُــعالــج بــها الــدمــاغ الــجوانــب الــحسية 
لـلموسـيقى، يـقوم بـاحـثون بـاسـتكشاف كـيف تـثير املـوسـيقى اسـتجابـات عـاطـفية شـديـدة. فـفي عـام 
1991، قـام <I.J. سـلوبـدا> [مـن جـامـعة كـيل فـي إنـكلترا] بـعمل ريـادي فـكشف أن أكـثر مـن 80 
فــي املــئة مــن عــيّنِة أشــخاص بــالــغني، أفــادوا بــأنــه حــصلت لــديــهم اســتجابــات بــدنــية لــلموســيقى، 
مــنها رعــشات وضــحك ودمــوع. وصــرح 70 فــي املــئة مــن مــئات مــمن اســتُطلعت آراؤهــم مــن شــباب 
وشـــابـــات ـ فـــي دراســـة أجـــراهـــا عـــام J> 1995.پـــانكيســـب > [مـــن جـــامـــعة بـــولـــنك گـــريـــن] ـ أنـــهم 
يـتذوقـون املـوسـيقى «ألنـها تسـتدر الـعواطـف واملـشاعـر». وتؤكـد تـلك االسـتطالعـات الـنتائـج الـتي 
تــوصــلت إلــيها <L.C. كــرمــهانــسيل> [مــن جــامــعة كــورنــيل]؛ إذ قــامــت هــي والــعامــلون مــعها عــام 
1997 بـتسجيل سـرعـة ضـربـات الـقلب وضـغط الـدم والـتنفس وقـياسـات فـزيـولـوجـية أخـرى خـالل 
عـرض ملـختلف الـقطع املـوسـيقية الـتي تـعد مـعبرة عـن فـرح أو حـزن أو خـوف أو تـوتـر. وقـد تـبني أن 
كـل نـوع مـن املـوسـيقى اسـتدر نـمطا مـختلفا مـن تـغيير فـزيـولـوجـي ولـكن هـذا الـتغيير كـان جـاريـا 

على نسق واحد لدى الخاضعني لالستطالع. 
  

لـم يـكن لـدى الـعلماء إلـى عهـد قـريـب سـوى مـعرفـة قـليلة عـن الـعمليات اإلجـرائـية فـي الـدمـاغ. ومـع 
ذلــك تــوجــد إيــماءة آلــية مــن حــالــة ســيدة تُــعرف بـ <.R.I> (تُســتعمل الحــروف األولــى مــن االســم 
حـفاظـا عـلى الـخصوصـية) أصـيبت بـضرر فـي جـانـبي فـصيها الـصدغـيني الـلذيـن يـحتويـان عـلى 



مـناطق القشـرة الـسمعية. لـقد كـانـت قـابـلياتـها الـفكريـة وذاكـرتـها الـعامـة اعـتياديـة، ولـيس لـديـها أي 
صــعوبــات لــغويــة. ومــع ذلــك لــم يــعد لــديــها حــس مــوســيقي أو قــدرة عــلى تــعرف املــوســيقى، ســواء 
كـانـت قـطعة مـوسـيقية عـرفـتها سـابـقا أو قـطعة جـديـدة تـكرر سـماعـها لـها، ومـع ذلـك مـا بـرحـت هـذه 
الـسيدة تـمتلك االسـتجابـات الـعاطـفية بـصورة اعـتياديـة ملـختلف أنـواع املـوسـيقى؛ إذ إن قـابـليتها 
عـلى إقـران عـاطـفة بـمعزوفـة مـوسـيقية بـاقـية بـشكل اعـتيادي تـمامـا! مـن هـذه الـحالـة نخـلص إلـى 
أنــه مــن أجــل فــهم الــلحن نــحتاج إلــى الــفص الــصدغــي وال نــحتاج إلــيه لــبعث اســتجابــة عــاطــفية، 

التي يضطلع بها ما تحت القشرة(15) وجوانب من الفصني األماميني. 
  

فــي عــام 2001 أجــريــت تجــربــة تــعتمد عــلى الــتصويــر الــطبي مــن قــبل <B.A. وزارتــور> [مــن 
جـامـعة مـاك گـيل]، وذلـك بهـدف تحـديـد أدق ملـناطق الـدمـاغ الـتي تـضطلع بـاالسـتجابـات الـعاطـفية 
لـلموسـيقى. وفـي هـذه الـدراسـة اسـتُخدم مـنبهات عـاطـفية مـعتدلـة، وهـي تـلك املـرتـبطة بـاسـتجابـات 
الـناس لـألنـغام املـوسـيقية املنسجـمة إزاء تـلك املـتنافـرة. وبـصورة عـامـة تـكون الـفترات املـوسـيقية 
 C منسجــمة إذا وجــدْت نســبة بــسيطة لــلترددات بــني نــغمتني. وكــمثال عــلى ذلــك، إن النســبة بــني
الـوسـطى (نـحو 260 هـرتـز) وG الـوسـطى (نـحو 390 هـرتـز) هـي 2/3، وتـشكالن عـند عـزفـهما 
آنـــيا صـــوتـــا مـــمتعا يـــسمى «الخُـــمس الـــصحيح»(16). وفـــي املـــقابـــل، إن C الـــوســـطى وC الـــحادة 
(نــــحو 277 هــــرتــــز) لــــهما نســــبة «مــــعقدة» تــــبلغ نــــحو 8/9 وتــــعتبر غــــير مــــمتعة ولــــها صــــوت 

«خشن». 
  

 !
نـاي عـظمي مـن مـوقـع فـي فـرنـسا يـعود تـاريـخه عـلى األقـل إلـى000 32 سـنة، مـما يـشكل دلـيال عـلى أن اإلنـسان 

كان يعزف املوسيقى منذ فجر الثقافة. 
  

مـا هـي آلـيات الـدمـاغ األسـاسـية لـتلك الـخبرة؟ أجـريـْت تخـطيطات بـالـتصويـر الـطبقي الـپوزتـرونـي 
الـقذف(17) فـي أثـناء إنـصات الـخاضـعني للتجـربـة إلـى مـوسـيقى ذات أنـغام مـتوافـقة أو مـتنافـرة. 
فـأظهـرت التخـطيطات اضـطالع مـناطق دمـاغـية مـوضـعية بـاالسـتجابـات الـعاطـفية؛ إذ تـقوم األنـغام 
املـتوافـقة عـلى تـنشيط مـنطقة الـحجاجـي األمـامـية(18) (وهـي جـزء مـن نـظام املـثوبـة الـدمـاغـي(19)) 
مـــن نـــصف الـــكرة األيـــمن وهـــي أيـــضا جـــزء مـــن مـــنطقة تـــحت الـــجسم الـــجاسئ(20)؛ أمـــا األنـــغام 
املـتنافـرة فتنشـط تـالفـيف الـُحصني األيـمن (أو قـرن آمـون األيـمن(21)). لـذا هـنالـك عـلى األقـل نـظامـان 
يــتناول كــل مــنهما نــوعــا مــعينا مــن الــعواطــف، يــعمالن حــني يــعالــج الــدمــاغ الــعواطــف املــرتــبطة 
بـاملـوسـيقى؛ أمـا كـيف يـمكن ربـط األنـماط املـختلفة ألنشـطة الـنظام الـسمعي عـلى وجـه الـتخصيص 

بتلك املناطق ذات التفاعل التمييزي في نصفي الكرة، فستبقى مسألة لتُكتشف مستقبال. 
  

وفـي الـسنة نـفسها، أضـافـت <B. وزاتـور> إيـماءة أخـرى إلـى الـكيفية الـتي تـبعث بـها املـوسـيقى 
الســرور لــدى اســتماعــها. فــقامــا بــدراســة مــسوح ملــوســيقيني مــمن كــانــوا يــشعرون بــقشعريــرات مــن 



الــنشوة عــند اســتماع املــوســيقى. فــوجــد الــباحــثان أن املــوســيقى تُنشــط عــند هؤالء نــظام املــثوبــة 
الدماغي نفسه الذي يُثار بالطعام وبممارسة الجنس وبتعاطي املخدرات. 

  
إجـماال، تـشير األبـحاث الـتي أجـريـت حـتى اآلن إلـى أنـه يـوجـد أسـاس بـيولـوجـي لـلموسـيقى وأن 
لــلدمــاغ تــنظيمات وظــيفية لــلموســيقى. ويــبدو واضــحا تــمامــا حــتى فــي هــذه املــرحــلة األولــية مــن 
الـــعمل الـــبحثي أن كـــثيرا مـــن مـــناطق الـــدمـــاغ تـــسهم فـــي جـــوانـــب مـــعينة مـــن ســـيرورة مـــعالـــجة 
املـوسـيقى، سـواء بـدعـم اإلحـساس (مـثل فـهم الـلحن) أو بـإثـارة اسـتجابـات عـاطـفية. كـما يـبدو أن 
لـدى املـوسـيقيني مـميزات إضـافـية، خـاصـة فـي الـنمو املـفرط لـبعض بُـنى الـدمـاغ لـديـهم. وتـقيم هـذه 
الــنتائــج الــدلــيل عــلى أن الــتعلم يــعيد دوزنــة الــدمــاغ، وذلــك بــزيــادة االســتجابــات لــكل مــن الــخاليــا، 
وكـذلـك زيـادة أعـداد الـخاليـا الشـديـدة االسـتجابـة ألصـوات صـارت مـهمة بـالنسـبة إلـى مسـتمعها. 
وبــاســتمرار األبــحاث حــول املــوســيقى والــدمــاغ نســتطيع الــتطلع إلــى فــهم أعمق، لــيس فــقط عــن 

املوسيقى وحول أسباب وجودها، بل أيضا حول كم هي متعددة األوجه في واقع األمر. 
  

 املؤلف 
 Norman M. Weinberger
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(*) MUSIC AND THE BRAIN 
 Inner Songs (**)

 Overview/ The Musical Brain(***)
 Singing in the Brain (****)
 Retuning the Brain (*****)

 Well-Developed Brains (******)
 ?Born to Rock (*******)



 Ode to Joy-or Sorrow (********)
  

crescendo (1) تصعيد تدريجي في طبقة الصوت. 
organists (2) أو الرغَّانون ـ ج: رغَّان: عازف على األرغن. 

(3) املسـتقبلة فـي الـفزيـولـوجـيا هـي نـهايـة الـعصب الـحسي، حـيث يـبدل املؤثـر املـادي إلـى مؤثـر 
في األعصاب. 

(4) َدْوزَن آلًة موسيقية: شدَّ ما ارتخى من أوتارها لتعطي اللحن املطلوب. 
 focal cerebral degenration (5)

 frequency map(6)
 tuned (7)

(8)أِكفة جمع ِكفاف 
(9) اإليــقاع rhythm هــو األطــوال النســبية والــفسح بــني الــنوطــات، والــتناغــم harmony هــو 
الـــعالقـــة بـــني لـــحنني أو أكـــثر، أمـــا الجِـــــرْس timbre فـــهو الـــفروق الـــصوتـــية املـــميزة بـــني آلـــتني 

موسيقيتني تعزفان اللحن نفسه. (التحرير) 
(10) ج: أوكتاف octave: فاصلة موسيقية من ثماني درجات. 

 guinea pigs (11)
 pure tons (12)

 trumpet players (13)
 the anterior corpus callosum(14)
subcortical (15) أو اللحاء التحتاني. 

 the perfect fifth (16)
 positron emission tomography (PET) (17)

 orbitalfrontal area(18)
 the reward system(19)

 corpus callosum(20)
 right parahippocampal gyrus (21)


