
   

مرايا في العقل(*) 
يعكس صنف خاص من خاليا الدماغ مشهد العالم الخارجي، 

كاشفا عن سبيل جديد من أجل الفهم والربط والتعلُّم لدى البشر. 
ي>  <.G ريزوالتي> ـ<L.فوگاسي> ـ <V.گاليسِّ

  
  

<جـمال> يـراقـب <مـري> وهـي تـقطف زهـرة. و<جـمال> يـعرف مـا الـذي تـفعله <مـريـم> ـ 
إنـها تـلتقط زهـرة ـ وهـو بـدوره يـعرف كـذلـك ملـاذا تـفعل <مـريـم> ذلـك. تـبتسم <مـريـم> ل<جـمال>، 
وهـو يـظن أنـها سـتعطيه الـزهـرة كهـديـة. وهـذا املشهـد يـدوم لحـظات فـقط، ويـكون إدراك <جـمال> 
ملــا يحــدث فــوريّــا. ولــكن كــيف يــفهم <جــمال> مــا تــفعله <مــريــم> بــالــضبط وكــذلــك قَــْصدهــا بهــذهِ 

الدرجة من التلقائية؟ 
  

قــبل عــقد مــن الــسنني كــان مــعظم عــلماء األعــصاب واملــختصني فــي عــلم الــنفس يــعزون فــهم الــفرد 
ألفـعال فـرد آخـر، والسـيما مـقاصـده، إلـى عـملية مـحاكـمة سـريـعة ال تشـبه تـلك الـتي تسـتخدم لحـلّ 
مـسألـة مـنطقية: بـمعنى أن جـهازا مـعرفـيّا cognitive apparatus مـعّقدا فـي دمـاغ <جـمال> 
ــــه ومــقارنــتها بــخبرات مــختزنــة لــديــه، مــما ســمح ل<جــمال>  قــد هــيّأ اســتيعاب مــعلومــات حــواسّـِ

بالتوصل إلى استنتاج عّما كانت <مريم> ستنتهي إليه وملاذا. 
  
  

نظرة إجمالية/ اجتماع العقول(**) 
  

 تســتجيب مجــموعــات جــزئــية مــن الــعصبونــات فــي أدمــغة بشــريــة ونــسناســية عــندمــا 
يؤدي فـرد مـا أفـعاال مـعينة وكـذلـك عـندمـا يـالحـظ الـفرد أنـاسـا آخـريـن يؤدون الحـركـات 
نـفسها. تـوفّـِر هـذِه «الـعصبونـات املـرآتـية» mirrorneurons خـبرة داخـلية مـباشـرة، 
وتــــوافــــر مــــن ثــــم فــــهَم أفــــعال الــــشخص اآلخــــر ومــــقاصــــده وانــــفعاالتــــه. وكــــذلــــك يــــمكن 
لــلعصبونــات املــرآتــية أن تحــدِّد الــقدرة عــلى تــقليد مــا يــفعله شــخص آخــر، ومــن ثــم أن 
يـتعّلم جـعل اآللـية املـرآتـية جسـرا بـني أدمـغة فـرادى مـن أجـل الـتخاطـب واالتـصال عـلى 

مستويات متعددة. 
  

 ومـع أن مـثل هـذِه الـعمليات االسـتداللـية املـعقدة ربـما تحـدث بـالـفعل فـي بـعض املـواقـف، وبـخاصـة 
حــينما يــصعب تــفسير ســلوك شــخص مــا، فــإن الــسهولــة والســرعــة الــتي نــفهم بــها نــمطيا أفــعاال 
ح إلــــى تــــفسير مــــباشــــر أكــــثر. فــــفي أوائــــل تــــسعينات الــــقرن املــــاضــــي وجــــدت  بــــسيطة، إنــــما تــــلمِّ
مجــموعــتنا الــبحثية جــوابــا لــذلــك عــلى نــحو عَــرَضــيٍّ لــدى صــنف مســتغرب مــن الــعصبونــات فــي 
دمـــاغ نـــسناس تـــضطرم fire حـــينما يـــقوم بحـــركـــات بـــسيطة الـــتوجـــيه، مـــثل الـــتقاط قـــطعة مـــن 
الـفاكـهة. واملسـتغرب هـو كـون هـذه الـعصبونـات بـالـذات تـضطرم كـذلـك حـينما يـرى شـخص شـخصا 
آخـر يؤدي الـفعل نـفسه. ونـظرا ألن هـذِه املجـموعـة الجـزئـية subset مـن الـخاليـا املـكتشفة حـديـثا 
بــدت أنــها تــعكس بــشكل مــباشــر أفــعاال تؤديــها مجــموعــة أخــرى فــي دمــاغ املــشاهــد، فــقد أطــلقنا 

 .mirror neurons عليها اسم العصبونات املرآتية



  
يُـعتقد أن الـكثير مـن دارات الـعصبونـات الـتي تـختزن ذاكـرات مـعينة داخـل الـدمـاغ، هـي مجـموعـات 
خــاليــا مــرآتــية يــبدو أنــها تــكوِّد مــراصــف encode templates ألفــعال مــعيَّنة. وقــد تــسمح هــذهِ 
ـــــية لــلشخص ال أن يؤدي فــقط إجــراءات محــركــة أســاســية مــن دون تــفكير بــها، بــل وأن يــفهم  الــخاصّـِ
كــذلــك هــذِه األفــعال حــينما يــشاهــدهــا مــن دون أي حــاجــة إلــى تــفكير مــعني بــشأنــها. إن <جــمال> 
يســتوعــب فــعلة <مــريــم>؛ ألن هــذه الــفعلة، وإن كــانــت تحــدث أمــام عــينيه، إنــما تحــدث كــذلــك فــي 
الـواقـع داخـل رأسـه. ومـن املـهم أن نـالحـظ أن بـعض فـالسـفة تـعرّف الـظواهـر افـترضـوا مـنذ الـقدم أن 
عــلى املــرء أن يــختبر الــشيء بــنفسه كــي يــفهمه حــّقا. ولــكن بــالنســبة إلــى عــلماء األعــصاب، فــإن 
اكـتشاف أسـاس مـادي لهـذِه الـفكرة فـي الـجهاز الـعصبونـي املـرآتـي يـمثِّل تـغيُّرا مـثيرا فـي طـريـقة 

فهمنا للطريقة التي نفهم بها. 
  

تعرُّف فوري(***) 
  

لــم تــكن مجــموعــتنا الــبحثية تــسعى إلــى تــأيــيد أو رفــض مــوقــف فــلسفي أو آخــر حــينما شــاهــدنــا 
الـعصبونـات املـرآتـية ألول مـرة. فـقد كـنا نـدرس القشـرة املـخيّة املحـرِّكـة motor cortex والسـيما 
مـنطقة تُـسمى F5 تـالزم حـركـات الـيد والـفم، وذلـك بـقصد أن نـتعّلم كـيف تـقوم نـماذج مـضطرمـة مـن 
ـــل نــشاط عــصبونــات  الــعصبونــات بــتكويــد األوامــر ألداء أفــعال مــعيَّنة. ولهــذا الــغرض، كــنا نسجّـِ
فــرادى فــي أدمــغة نــسانــيس املــّكاك. لــقد ضــّم مــختبرنــا تــشكيلة كــبيرة مــن املــنبِّهات لــلنسانــيس. 
وأثـــناء أداء الـــنسانـــيس أفـــعاال مـــختلفة مـــثل إمـــساك دمـــية أو قـــطعة طـــعام كـــنا نـــرى مجـــموعـــات 

متميِّزة من العصبونات تَنْفَرغُ discharge شحنتها أثناء تنفيذ أفعال محرِّكة معيَّنة. 
  

بـدأنـا بـعدئـذ نـالحـظ شـيئا غـريـبا: فـحينما أمـسك أحـدنـا قـطعة طـعام أخـذت عـصبونـات الـنسناس 
تــضطرم بــالــطريــقة ذاتــها الــتي تــضطرم بــها حــينما تــمسك الــنسانــيس قــطعة الــطعام. فــي الــبدايــة 
تـساءلـنا هـل يـمكن أن تـكون هـذه الـظاهـرة نـتيجة عـامـل تـافـه مـا، كـقيام الـنسناس بـأداء حـركـة غـير 
مـلحوظـة أثـناء مـشاهـدتـه أفـعالـنا. ولـكن مـا إن أقـصينا هـذِه اإلمـكانـية وغـيرهـا، بـما فـي ذلـك تـوقّـُع 
الـنسانـيس لـلطعام، حـتى تـحّققنا مـن أن نـمط الـنشاط الـعصبونـي الـذي يـرافق الـفعل املـشاهَـد إنـما 

هو تمثيل حقيقي في الدماغ للفعل نفسه بغض النظر عّمن يؤديه. 

  
فـي األبـحاث الـبيولـوجـية غـالـبا مـا تـكون الـطريـقة األكـثر تسـديـدا لتحـديـد وظـيفة إحـدى الـجينات أو 
الــپروتــينات أو مجــموعــات الــخاليــا، هــي بــبساطــة إزالــة تــلك الــبنية ومــشاهــدة عــيوب أو نــقائــص 
ية الـــــحيّة. ولـــــكننا ال نســـــتطيع اســـــتخدام هـــــذِه الـــــتقنية لتحـــــديـــــد دور  ســـــلوك أو صـــــحة املـــــتعضِّ
الـعصبونـات املـرآتـية، ألنـنا وجـدنـاهـا تنتشـر عـبر مـناطق مـهمة فـي جـانـبي الـدمـاغ، بـما فـي ذلـك 
القشـــــرتـــــني املـــــخيتني: أمـــــام املحـــــرِّكـــــة premotor والجـــــداريـــــة parietal. فـــــإتـــــالف املـــــنظومـــــة 
الـــعصبونـــية املـــرآتـــية جـــميعها قـــد يتســـبب فـــي مـــثل هـــذِه الـــعيوب املـــعرفـــية cognitive الـــعامـــة 
الــواســعة فــي الــنسانــيس، مــما يــجعل التحــديــد الــدقيق لــلتأثــيرات الــنوعــية لــلخاليــا املــفقودة أمــرا 

مستحيال. 



 !
ـــط مــسارات محــرِّكــة فــي دمــاغ شــخص آخــر مسؤولــة عــن أداء  يســتطيع الــفعل الــذي يؤديــه شــخص أن ينشّـِ
هــذا الــفعل نــفسه. وفــي أعــماقــه، يــفهم الــثانــي مــا يــقوم بــه الــشخص األول ألن اآللــية املــرآتــية (املــبينة فــي 

الصورة) تجعله يتقمَّص هذه الخبرة في عقله. 
  

وهــكذا، تــبنيّنا مــن جــانــبنا اســتراتــيجية مــختلفة. فــلكي نــختبر مــا إذا كــانــت الــعصبونــات املــرآتــية 
تؤدي دورا فـي فـهم الـفعل بـدال مـن مجـرد تـسجيله بـصريّـا، قـمنا بـتقديـر االسـتجابـات الـعصبونـية 
حـينما تـفهم مـعنى الـفعل مـن دون رؤيـته فـعليّا. فـإذا كـانـت الـعصبونـات املـرآتـية تـديـر الـفهم حـّقا، 
تــكون حُـــّجتنا بــأن نــشاطــها يــجب أن يــعكس مــعنى ذلــك الــفعل بــدال مــن مــعاملــه اإلبــصاريــة؛ ولــذلــك 

أجرينا سلسلتني من التجارب. 
  

  
  لقد كان نموذج النشاط تمثيال صادقا في الدماغ للفعل نفسه بغّض النظر عن الشخص الذي 

كان يؤدِّيه. 
  

  
  recognize«تســتطيع «تــعرُّف F5 قــمنا أوال بــاخــتبار مــا إذا كــانــت الــعصبونــات املــرآتــية 
األفـعال انـطالقـا مـن أصـواتـها فـقط. لـقد سجّــلنا الـعصبونـات املـرآتـية أثـناء مـشاهـدة الـنسناس فـعال 
محـرِّكـا يـدويّـا، مـثل تـقطيع صـفحة مـن الـورق أو تـكسير قشـرة بـندق يـرافـقه صـوت مـميِّز. وبـعدئـذٍ 
عــرضــنا عــلى الــنسناس الــصوت لــوحــده، فــوجــدنــا أن الــعديــد مــن الــعصبونــات املــرآتــية F5 الــتي 
اســتجابــت لــلمشاهــدة اإلبــصاريــة ألفــعال رافــقتها أصــوات، تســتجيب كــذلــك لــألصــوات لــوحــدهــا، 



 audiovisual وســمينا هــذِه املجــموعــات الــفرعــية الخــلويــة عــصبونــات مــرآتــية ســمعية إبــصاريــة
 .mirror neurons

  
 وبـعدئـذ وضـعنا نـظريـة تـفترض أنـه إذا كـانـت الـعصبونـات املـرآتـية تـضطلع حـقا بـفهم أحـد 
األفــعال، فــإنــها البــد كــذلــك أن تَــنْفَرغَ discharge حــني ال يــرى الــنسناس حــقيقة ذلــك الــفعل، بــل 
لـديـه داالّت clues كـافـية لـتكويـن تـمثيل عـقلي mental representation لـذلـك الـفعل. وهـكذا، 
عـرضـنا عـلى الـنسناس بـادئ ذي بـدء مجـرِّبـا experimenter يـسعى إلـى الـتقاط قـطعة طـعام؛ 
ومــن ثــم وضــعنا شــاشــة أمــام الــنسناس بــحيث ال يســتطيع رؤيــة يــد املجــرِّب وهــي تــمسك قــطعة 
ن نــــتيجة الــــفعل. ومــــع ذلــــك، فــــإن أكــــثر مــــن نــــصف عــــدد  الــــطعام، ولــــكن يســــتطيع فــــقط أن يخــــمِّ
الـــعصبونـــات املـــرآتـــية F5 انـــفرغـــت حـــني اســـتطاع الـــنسناس مجـــرّد تـــخيُّل مـــا كـــان يحـــدث خـــلف 

الشاشة. 
  

لـذلـك أكـّدت هـذه الـتجارب أن نـشاط الـعصبونـات املـرآتـية يحـدِّد فـهم األفـعال املحـرِّكـة: فـعندمـا يـكون 
مـن املـمكن فـهم فـعٍل مـا عـلى أسـاس غـير إبـصاري، كـصوت أو تـمثيل عـقلي مـا، فـإن الـعصبونـات 

ر معنى ذلك الفعل.  املرآتية تظلُّ تَنْفَرغَ لتؤشِّ
  

وبـــعد هـــذِه االكـــتشافـــات فـــي دمـــاغ الـــنسناس، تـــساَءلـــنا بـــشكل طـــبيعي مـــا إذا كـــانـــت املـــنظومـــة 
الــعصبونــية املــرآتــية تــوجــد كــذلــك لــدى البشــر. فــحصلنا أوال عــلى دلــيل قــوي بــأن اإلنــسان يــمتلك 
مــثل هــذِه املــنظومــة، وذلــك عــبر ســلسلة تــجارب اســتخدمــت تــقنيات مــختلفة لــكشف الــتغيُّرات فــي 
نـــشاط القشـــرة املـــخية املحـــرِّكـــة motor cortex activity. فـــحني شـــاهـــد املـــفحوصـــون املجـــرِّب 
يــلتقط أشــياء أو يؤدي إيــماءات ال مــعنى لــها بــيده عــلى ســبيل املــثال، أوحــى الــتفعيل الــعصبي 
املــتزايــد فــي عــضالت أيــديــهم وأذرعــهم الــتي تــضطلع بــتلك الحــركــات ذاتــها بــاســتجابــة عــصبونــية 
مــرآتــية فــي الــباحــات areas املحــرِّكــة مــن أدمــغتهم. كــذلــك فــإن تحــريــات إضــافــية اســتخدمــت فــيها 
قــياســات خــارجــية مــختلفة لــلنشاط القشــري املــخي، مــثل التخــطيط الــدمــاغــي الكهــربــائــي، دعــمت 
فـكرة وجـود مـنظومـة عـصبونـية مـرآتـية لـدى البشـر. ولـكن مـا مـن واحـدة مـن هـذِه الـتقنيات الـتي 
اسـتخدمـناهـا حـتى اآلن سـمحت لـنا بتحـديـد الـباحـات الـدمـاغـية الـدقـيقة الـتي تـفّعلت حـني شـاهـد 
املـفحوصـون األفـعال املحـرِّكـة؛ ولـذلـك انـطلقنا السـتكشاف هـذِه املـسألـة بـتقنيات مـباشـرة لـتصويـر 

الدماغ. 
  

فــي هــذِه الــتجارب، الــتي أجــريــناهــا فــي مســتشفى ســان رافــائــيل بــميالن، اســتخدمــنا الــتصويــر 
املـقطعي بـاإلصـدار الـپوزيـترونـي positron-emission tomography (أو PET اخـتصارا) 
ملـشاهـدة الـنشاط الـعصبونـي فـي أدمـغة مـفحوصـني مـن البشـر أثـناء قـيامـهم بـمراقـبة أفـعال الـتقاط 
يجــري أداؤهــا بــقبضات grips يــدويــة مــختلفة؛ ومــن ثــم، كتجــربــة شــاهــدة، قــيامــهم بــالــنظر إلــى 
أشــياء ســاكــنة. وفــي هــذه الــحاالت، أدَّت رؤيــة أفــعال يؤديــها آخــرون إلــى تــنشيط ثــالث بــاحــات 
رئــيسية فــي القشــرة املــخية لــلدمــاغ. ويُــعرف عــن إحــدى هــذِه الــباحــات، وتــسمى الــثلم الــصدغــي 
الـــعلوي superior temporal sulcus (أو STS اخـــتصارا)، أنـــها تـــحتوي عـــلى عـــصبونـــات 
تســتجيب ملــشاهــدات أجــزاء الــجسم املتحــرِّكــة. أمــا االثــنتان األُخْـــريــان، وهــما الــفصيص الجــداري 
 inferior frontal والـتلفيف األمـامـي الـسفلي (IPL أو) inferior parietal lobule الـسفلي
gyrus (أو IFG)، فـإنـهما تـقابـالن عـلى الـتوالـي الـفصيص IPL الـنسناسـي والقشـرة املـخية أمـام 



ــــلنا فـــيهما ســـابـــقا  املحـــرِّكـــة الـــبطنية الـــنسناســـية (بـــما فـــي ذلـــك الـــعصبونـــات F5) الـــلذيـــن سجّـَ
عصبونات مرآتية. 

  
عة بــوجــود آلــية مــرآتــية تــعمل فــي دمــاغ اإلنــسان كــذلــك ولــكنها لــم  لــقد أوحــت هــذِه الــنتائــج املــشجِّ
ف تــمامــا. فــإذا كــانــت الــعصبونــات املــرآتــية تــسمح بــفهم فــعٍل مــا مــشاهــٍد مــن خــالل اخــتباره  تــتكشَّ
عــلى ســبيل املــثال، فــإنــنا نــتساَءل إلــى أي مــدى يــشكِّل الهــدف الــنهائــي لهــذا الــفعل أحــد مــكوِّنــات 

ذلك «الفهم» أيضا. 
  
  

عن قصد(****) 
  

 بـالـعودة إلـى مـثالـنا حـول <جـمال> و<مـريـم>، فـقد قـلنا إن <جـمال> يـعرف أن <مـريـم> 
تــــقطف الــــزهــــرة وأنــــها كــــذلــــك تــــعتزم إعــــطاءهــــا لــــه؛ ذلــــك أن ابــــتسامــــتها أعــــطته دالــــة قــــريــــنيَّة 
comtextual clue عــن عــزمــها فــي هــذا املــوقــف. فــمعرفــة <جــمال> بهــدف <مــريــم> جــوهــريٌّ 

ة للحركات التي تؤلِّف عملها هذا.  لفهمه فعلتها، ألن إعطاءه الزهرة يشّكل تتمَّ
  
  

الحقيقة منعكسة(*****) 
  
  

 !
فــي تــجاربــهم عــلى الــنسانــيس، اكــتشف مؤلــفو هــذه املــقالــة مجــموعــات جــزئــية مــن 
الــعصبونــات فــي بــاحــات محــرِّكــة دمــاغــية (فــي الــيسار) يــبدو أن تــنّشيطها يــمثِّل 
ـد لـدى  أفـعاال بـذاتـها. فـاضـطرام firing هـذِه «الـعصبونـات املـرآتـية» يـمكنه أن يـولّـِ
فــرد مــا اســتعرافــا داخــليّا بــفعل يــفعله فــرد آخــر. واســتجابــة هــذِه الــعصبونــات قــد 
تــعكس كــذلــك فــهم مــقصد الحــركــة، فــقد اســتنتج هؤالء املؤلــفون أن فــهم الــفعل هــو 
مـقصد أسـاسـي لهـذِه اآللـية املـرآتـية. وقـد شـوهـد اشـتراك هـذِه الـعصبونـات املـرآتـية 
فـي فـهم املـقصد الـنهائـي لـلفاعـل فـي اسـتجابـات تـلك الـعصبونـات، الـتي مـيَّزت بـني 

أفعال َقبٍْض grasping actions متطابقة يجري أداؤها ملقاصد مختلفة. 



  

 !
  

فَْهم الفعل 
 F5 ـــط إلــى حــد كــبير عــصبوٌن فــي الــباحــة أمــام املحــرِّكــة فــي اخــتبارات مــبكرة، تَنَشّـَ
املــــرتــــبطة بحــــركــــات الــــفم والــــيد، وذلــــك حــــينما قــــبض الــــنسناس عــــلى حــــبة زبــــيب 
مــوضــوعــة عــلى صــفيحة (1). وقــد اســتجاب الــعصبون نــفسه بشــدة حــينما الــتقط 

املجرِّب حبة الزبيب أثناء مشاهدة النسناس له (2). 
  

تحديد املقصد(2) 
فـي الـفص الجـداري الـسفلي مـن الـدمـاغ تـبدي الـقراءات املـأخـوذة مـن عـصبون واحـد 
اضـطرامـا شـديـدا حـني أمـسك الـنسناس قـطعة فـاكـهة لـيضعها فـي فـمه (1). وكـانـت 
اسـتجابـة هـذا الـعصبون أضـعف قـدرا حـينما أمـسك الـنسناس تـلك الـقطعة لـيضعها 
فـــي وعـــاء (2). وكـــذلـــك اســـتجاب نـــفس الـــعصبون املـــرآتـــي بشـــدة حـــينما شـــاهـــد 
الـنسناس يـد املجـرِّب تؤدي إيـماَءة االلـتقاط مـن أجـل األكـل (3)، فـي حـني اسـتجاب 
بـــشكل ضـــعيف لـــفعل االلـــتقاط لـــوضـــع الـــقطعة فـــي الـــوعـــاء (4). وفـــي جـــميع هـــذهِ 
الـحاالت، كـانـت االسـتجابـات تـرافق فـعل الـقبض، مـما يـشير إلـى أن الـتنشيط األولـي 

للعصبون قد كوّد encoded فهما للمقصد النهائي. 
  

هدف تمييزي(1) 
لـــقد اضـــطرم بشـــدة عـــصبون مـــرآتـــي فـــي الـــباحـــة F5 حـــينما شـــاهـــد الـــنسناس يـــد 
املجـرِّب وهـي تتحـرّك اللـتقاط شـيء مـا (1) ولـكن لـيس حـينما تحـرّكـت الـيد مـن دون 
شـــيء كهـــدف لـــها (2). هـــذا وقـــد اســـتجاب الـــعصبون نـــفسه لـــفعل هـــادف (مـــوجّــــه 
املــقصد) حــني عــرف أن شــيئا مــا كــان خــلف ســتارة مــعتمة، مــع أن الــحيوان لــم يــكن 
يســـتطيع رؤيـــة إتـــمام الـــفعل (3). وقـــد اســـتجاب الـــعصبون بـــشكل ضـــعيف حـــينما 

عرف النسناس أن ال شيء كان خلف الستارة (4). 



!

 !
  
  
  

مقصدالقبض (******) 
  

 !



  
إن فـــهم مـــقاصـــد اآلخـــريـــن أمـــر أســـاســـي للســـلوك االجـــتماعـــي البشـــري. ويـــبدو أن 
عــصبونــات مــرآتــية بشــريــة تــمنح هــذِه الــقدرة فــي تجــربــة جــرى تــصميمها الخــتبار 
اسـتعراف recognition مـقاصـد هـذه التجـربـة. فـقد جـرى عـرض كـليپات (لـقطات) 
clips کـيديـو عـلى مـتطوعـني (فـي األسـفل يـمينا) تُـصوِّر فـعلني لـإلمـساك بـالـكوب 
مــــتماثــــلني مــــن دون مــــضمون، ومــــضمونــــني مــــن دون فــــعل، وتــــشكيلة مــــن األفــــعال 
واملـضمون تـشير إلـى مـقصد الـفعل وتـتمثّل فـي: إعـداد لشـرب شـاي مـا بـعد الظهـر 
أوحـــى بـــأن الـــكوب يجـــري مـــسكه لـــغرض الشـــرب، أو أن الـــشاي قـــد فـــرغ وأصـــبح 
الــكوب مــعّدا لــتنظيفه. لــقد ازداد بشــدة تــنشيط مجــموعــات عــصبونــات مــرآتــية فــي 
بــــاحــــات مــــخية قشــــريــــة أمــــام محــــرِّكــــة فــــي كــــل مــــن نــــصفي الــــكرة املــــخيّة ألدمــــغة 
مــفحوصــني (يــسارا)، وذلــك اســتجابــة ملــشاهــد الــفعل ذي املــقصد الــواضــح. وكــذلــك 
مــيَّزت الــعصبونــات املــرآتــية بــني املــقاصــد املــمكنة، بــحيث اســتجابــت بــمقدار أشــد 
لــلوظــيفة الــبيولــوجــية األســاســية املــتمثلة فــي الشــرب مــنها لــلفعل املكتســب ثــقافــيا 

culturally acquired املتمثل في التنظيف (في األسفل يسارا). 
  

 !
  

 !
  



عـندمـا نؤدي نـحن أنـفسنا إيـماءة كهـذِه، فـإنـنا فـي الـحقيقة نؤدي سـلسلة أفـعال محـرِّكـة مـترابـطة 
يحــدِّد تســلسلها قــصدنــا: بــمعنى أن إحــدى ســالســل هــذه الحــركــات تــقطف الــزهــرة وتجــلبها نــحو 
ة مجـموعـة مـغايـرة جـزئـيا مـن هـذِه الحـركـات تـقطف  أنـف شـخص مـا مـن أجـل أن يـشمها، ولـكن ثـمَّ
الـزهـرة وتـناولـها إلـى شـخص آخـر. ولـذلـك شـرعـت مجـموعـتنا الـبحثيِّة فـي اسـتكشاف مـا إذا كـانـت 
الـعصبونـات املـرآتـية تهيئ فـهما لـلمقصود عـن طـريق الـتمييز بـني األفـعال املـتشابـهة ذات األهـداف 

املختلفة. 
  

 ولهــذا الــغرض عــدنــا إلــى نــسانــيسنا لــتسجيل عــصبونــاتــها الجــداريــة parietal تــحت شــروط 
مـتبايـنة. فـفي مجـموعـة مـن هـذِه الـتجارب كـان املـطلوب مـن الـنسناس إمـساك قـطعة طـعام وجـلبها 
إلـى فـمه. وفـي مـرحـلة ثـانـية تـوصـلنا إلـى أن يـمسك الـنسناس الـقطعة ذاتـها ويـضعها داخـل وعـاء. 
ومـن املـمتع أنـنا وجـدنـا أن مـعظم الـعصبونـات الـتي سجـلناهـا انـفرغـت بـشكل مـختلف أثـناء جـزء 
مـن فـعلة الـنسناس وذلـك حسـب الهـدف الـنهائـي لـلنسناس. وقـد أوضـح هـذا الـدلـيل أن املـنظومـة 
املحــرِّكــة تــنتظم فــي ســالســل عــصبونــية يــكوِّد كــل مــنها قــصدا نــوعــيّا بــعينه مــن الــفعل. وبــعد ذلــك 

ر كيف نفهم مقاصد اآلخرين.  تساءلنا إذا ما كانت هذِه اآللية تفسِّ
  

 لـــقد اخـــتبرنـــا عـــصبونـــات اإلمـــساك ذاتـــها ملـــعرفـــة خـــواصـــها املـــرآتـــية عـــن طـــريق جـــعل الـــنسناس 
يـشاهـد املجـرِّب وهـو يؤدي املـهام الـذي أداهـا الـنسناس نـفسه سـابـقا. [انـظر اإلطـار فـي الـصفحة 
51]. فـفي كـل مـثال تنشّــــطت الـعصبونـات املـرآتـية بـشكل مـختلف، وذلـك حسـب كـون املجـرِّب جـلب 
الــطعام إلــى فــمه أم أنــه وضــعه فــي الــوعــاء. وقــد تــوافــقت نــماذج االضــطرام فــي دمــاغ الــنسناس 
تـمامـا مـع تـلك الـتي شـاهـدنـاهـا حـني أدى الـنسناس نـفسه هـذيـن الـفعلني ـ فـالـعصبونـات املـرآتـية 
الـتي انـفرغـت بـقوة أكـبر أثـناء اإلمـساك لـغرض األكـل (ولـيس لـغرض الـوضـع فـي الـوعـاء) قـد فـعلت 

الشيء نفسه حينما شاهد النسناس املجرِّب وهو يؤدي الفعل املوافق لذلك. 
  

 وهــكذا يــبدو وجــود صــلة وثــيقة بــني الــتعّضي organization املحــرِّك لــألفــعال الــقصديــة وبــني 
، فبمجـرد  املـقدرة عـلى فـهم مـقاصـد اآلخـريـن. عـندمـا شـاهـدت الـنسانـيس فـعلًة مـا فـي سـياق مـعنيَّ
رؤيـــتها املـــكوِّن األول مـــن الحـــركـــة الـــكامـــلة لـــعملية اإلمـــساك، تنشّـــــطت لـــديـــها عـــصبونـــات مـــرآتـــية 
وشـكَّلت سـلسلة محـرِّكـة كـوَّدت كـذلـك مـقصدا نـوعـيّا. أمّـا مـعرفـة أيِّ سـلسلة هـي الـتي تنشّـــطت لـدى 
رؤيــة الــنسانــيس بــدايــة الــفعل فــإن ذلــك يــعتمد عــلى تــشكيلة مــنوّعــة مــن الــعوامــل، مــثل طــبيعة 
الـشيء الـذي يُـفَعل فـيه مـن جـهة وسـياق وذاكـرة مـا كـان الـعنصر املـشاهَــد يـفعله مـن قـبل مـن جـهة 

أخرى. 
  

ـفنا فــريــقا إلجــراء   ولــرؤيــة مــا إذا كــان ثــمة آلــية مــشابــهة لــقراءة املــقاصــد مــوجــودة لــدى البشــر، ألّـَ
تـجارب تـصويـر رنـيني (تـجاوبـي) مـغنطيسي وظـيفي(fMRI)  عـلى مـتطوعـني. وكـان يـعرض عـلى 
املـــشاركـــني فـــي هـــذه االخـــتبارات ثـــالث مجـــموعـــات مـــن املـــنبِّهات تـــحتوي عـــليهما كـــليپات کـــيديـــو 
video clips. املجــموعــة األولــى كــانــت تــضّم صــورا تــعرض يــدا تــقبض عــلى كــوب وراءه خــلفية 
فـارغـة. أمـا املجـموعـة الـثانـية فـكانـت تـضمُّ مشهـديـن يـحتويـان عـلى أشـياء (مـثل صـحون وسـكاكـني) 
مـرتّـبة فـي أحـدهـما وكـأنـها جـاهـزة كـي يسـتخدمـها أحـد مـا فـي فـترة شـاي مـا بـعد الظهـر، فـي حـني 
ــبة فـــي املشهـــد الـــثانـــي وكـــأنـــها مـــتروكـــة عـــقب أكـــلة ســـناك  ســـابـــقة وأصـــبحت جـــاهـــزة  أنـــها مـــرتّـَ



لـلتنظيف. وأمـا املجـموعـة املـنبّهة الـثالـثة فـكانـت تـعرض يـدا تـقبض عـلى كـوب مـأخـوذ مـن واحـد مـن 
ذلك السياقني. 

  
 لـقد أردنـا أن نـقرِّر مـا إذا كـانـت الـعصبونـات املـرآتـية البشـريـة تـميِّز بـني مـسك كـوب مـن أجـل الشـرب 
(كـــالـــكوب الـــذي فـــي مشهـــد الـــجاهـــزيـــة لـــلشاي) وبـــني انـــتزاع الـــكوب لـــتنحيته جـــانـــبا مـــن أجـــل 
الـتنظيف (عـلى شـاكـلة الـفنجان املـقترح فـي مشهـد مجـموعـة الـتنظيف). ولـم تـبنيِّ نـتائـجنا أن ذلـك 
يـحصل بـالـفعل فحسـب، بـل بـيَّنت كـذلـك أن مـنظومـة الـعصبونـات املـرآتـية اسـتجابـت بـقوة لـلمكون 
الـَقْصدي intention component فـي الـفعل. فـأفـراد االخـتبار الـذيـن يـشاهـدون األفـعال املحـرِّكـة 
لـــــليد فـــــي مشهـــــد «الشـــــرب أو فـــــي مشهـــــد الـــــتنظيف» أظهـــــروا تـــــنشيطا مـــــتغايـــــرا ملـــــنظومـــــتي 
الـعصبونـات املـرآتـية لـديـهما، وكـان الـنشاط الـعصبونـي املـرآتـي أقـوى فـي كـال هـذيـن املـوقـفني مـنه 
حــينما شــاهــد املــفحوصــون الــيد وهــي قــابــضة عــلى كــوب مــن دون أي مشهــد يَــْحفُل بــه أو حــينما 

يكتفون بالنظر إلى مكان هذِه األدوات فقط [انظر اإلطار في الصفحة املقابلة]. 
  

  
  حينما يستخدم الناس التعبير «إنني أشعر بأملَِك»، فإنهم قد ال يدركون بحق مدى صدق 

قولهم هذا. 
  
  

  وبــاعــتبار أن البشــر والــنسانــيس أنــواع حــية اجــتماعــية، فــإنــه لــيس صــعبا رؤيــة املــيزة املــحتملة 
لـلبقيا survival وراء آلـية مـبنية عـلى الـعصبونـات املـرآتـية تسـتقطب األفـعال املحـركـة فـي شـبكة 
محـرِّكـة أكـبر وذات داللـة تـسمح بـفهم مـباشـر وفـوري لسـلوك اآلخـريـن مـن دون آلـية مـعرفـية مـعقدة. 
ولـكن فـي الـحياة االجـتماعـية يـكون فـهم انـفعاالت emotions اآلخـريـن عـلى الـدرجـة نـفسها مـن 
األهـمية. وبـالـفعل غـالـبا مـا يـكون االنـفعال عـنصرا قَــريـنيّا contextual رئـيسيا يـعرب عـن املُـراد 
مــن فــعل مــا. وهــذا هــو الســبب فــي أنــنا، ومجــموعــات بــحثية أخــرى، كــنا نســتكشف كــذلــك مــا إذا 

كانت املنظومة املرآتية تسمح لنا أن نفهم ما يشعره اآلخرون إلى جانب فهمنا ملا يفعلون. 
  

اربط وتعلَّم(*******) 
  

وكــما هــي الــحال مــع األفــعال، فــإن البشــر بــال شــك يــفهمون االنــفعاالت بــأكــثر مــن طــريــقة؛ ذلــك أن 
مــشاهــدة شــخص آخــر يــمر بــانــفعال يــمكن أن تــقدح إضــافــة مــعرفــية لــتلك املــعلومــة، األمــر الــذي 
يســبِّب فــي نــهايــة املــطاف اســتنتاجــا مــنطقيّا حــول مــا يــشعر بــه الــشخص اآلخــر. ولــكن يــمكن أن 
ية عـلى الـبنى املحـرِّكـة الـتي سـوف  يسـبِّب ذلـك أيـضا رسـما مـباشـرا لخـريـطة تـلك املـعلومـة الـحسِّ
ـد خــبرة ذلــك االنــفعال لــدى املــشاهــد. ونــشير إلــى أن هــاتــني الــوســيلتني فــي تــعرُّف االنــفعاالت  تــولّـِ
تــــختلفان جــــّدا إحــــداهــــما عــــن األخــــرى: فــــفي األولــــى، يســــتدل املــــشاهــــد عــــلى االنــــفعال ولــــكنه ال 
يســـتشعره، وفـــي الـــثانـــية يـــحتّل الـــتعرُّف املـــقاَم األول ألن اآللـــية املـــرآتـــية تـــثير الـــحالـــة االنـــفعالـــية 
نـفسها لـدى املـشاهـد. وهـكذا، حـينما يسـتخدم الـناس الـتعبير «إنـني أشـعر بـأملـك» لـإلشـارة إلـى 

الفهم والتعاطف empathy كليهما، فإنهم قد ال يدركون بصورة صحيحة صدق قولهم هذا. 
  



 يــمثل انــفعال االشــمئزاز مــثاال نــموذجــيّا، وهــو اســتجابــة أســاســية يــكون الــتعبير عــنها ذا قــيمة 
مـهّمة لـلبُقيا بـالنسـبة إلـى األقـران فـي الـنوع الـحي species. ويـشير االشـمئزاز فـي أكـثر أشـكالـه 
بــــدائــــية إلــــى أن شــــيئا مــــا يــــتذّوقــــه أو يــــشّمه الــــفرد هــــو سيئ، ويــــحتمل جــــدا أن يــــكون خــــطيرا. 
وبــاســتخدام الــتصويــر fMRI مجــدَّدا، تــعاونّــا مــع عــلماء أعــصاب فــرنــسيني إلظــهار أن الــشعور 
بــاالشــمئزاز إثــر اســتنشاق روائــح فــاســدة ومــشاهــدة االشــمئزاز عــلى وجــه شــخص آخــر ينشّــــطان 
الــبنية الــعصبية نــفسها الــتي تحــمل اســم «الجــزيــرة األمــامــية» anterior insula الــواقــعة فــي 
بـعض املـواقـع ذاتـها داخـل تـلك الـبنية [انـظر اإلطـار فـي الـصفحة 54]. وتـشير هـذه الـنتائـج إلـى 
أن جـماعـات مـن الـعصبونـات املـرآتـية فـي الجـزيـرة األمـامـية تـلك تـصبح نـاشـطة حـينما يسـتشعر 
املـشاركـون فـي االخـتبار هـذا االنـفعال وكـذلـك حـينما يـرونـه لـدى آخـريـن وهـم يـعبِّرون عـنه. وبـكلمات 
أخـرى، فـإن املـشاهِــد واملُـشاهَــد كـليهما يـتشاركـان فـي آلـيّة عـصبية تـتيح شـكال مـن الـفَْهم الـخبْرويِّ 

 .direct experiential understanding املباشر
  

 لـقد وجـدت <T. سـنگر> [وزمـالؤهـا فـي جـامـعة لـندن] تـوافـقات مـشابـهة بـني انـفعاالت ُمسْـــتَْشَعرة 
experienced وأخـرى مُـشاهـَدة فـي سـياق األلـم. فـفي تـلك التجـربـة شـعر املـشاركـون بـألـم تـولّـِده 
إلــكترودات ُوضــعت عــلى أيــديــهم، ومــن ثــم شــاهــدوا إلــكترودات وضــعت عــلى يــد شــريــك لــهم فــي 
االخــتبار يــعقبها إملــاع لــتنبيه مؤلــم. فــكال املــوقــفني نشّـــــطا املــناطق ذاتــها مــن الجــزيــرة األمــامــية 

والقشرة الحزامية األمامية anterior cingulated cortex لدى املفحوصني. 
  

مراياانفعالية (********) 
  

ـــط الــشعور بــاالشــمئزاز أجــزاء مــتشابــهة مــن الــدمــاغ حــني اســتشعر مــتطوعــون  لــقد نشّـَ
ذلــك االنــفعال أثــناء قــيامــهم بــشّم رائــحة تــبعث عــلى االشــمئزاز أو حــني شــاهــد هؤالء 
املـتطوعـون لـقطة كـليپ کـيديـو (يـمينا) لـشخص مُـْشَمئٍز آخـر. وفـي هـذا املـقطع الـعرضـي 
لـلدمـاغ، تنشّـــطت مجـموعـات عـصبونـية عـن طـريق تـقمُّص االشـمئزاز، وهـي تتحـدد هـنا 
بـالـلون األحـمر، فـي حـني يـطوِّق الـلون األصـفر املجـموعـات الـعصبونـية الـتي تنشّــــطت 
صه). [أمـا الـلون األزرق فـإنـه يحـدِّد مـنطقة الـدراسـة، فـي  بـرؤيـة االشـمئزاز (مـن دون تـقمُّ
حـــــني يـــــشير الـــــلون األخـــــضر إلـــــى مـــــناطق ســـــبقت دراســـــتها]. إن هـــــذِه املجـــــموعـــــات 
الـعصبونـية املـتراكـبة يـمكن أن تـمثِّل آلـيّة عـصبية فـيزيـائـية لـتعاطـف بشـري يـسمح بـفهم 

انفعاالت اآلخرين. 
  

 ! !



  
 وإذا مـا أخـذنـا فـي االعـتبار هـذِه الـبيانـات جـميعها، فـإنـها تـوحـي بـقوة بـأن البشـر يـمكن أن يُـلّموا 
بـاالنـفعاالت، أو عـلى األقـل، بـاالنـفعاالت السـلبية الـقويـة، وذلـك عـبر آلـية تحـديـد مـباشـرة تـتضّمن 
ـد اســتجابــات محــرِّكــة حــشويــة visceral. وبــالــطبع، ال تســتطيع مــثل هــذهِ  أجــزاء مــن الــدمــاغ تــولّـِ
ــر بـشكل تـام االسـتعراف االجـتماعـي(3) جـميعه، ولـكنها لـلمرة  اآللـية املـرآتـية لـفهم االنـفعاالت أن تفسّـِ
األولـــى تهيئ فـــعال أســـاســـا عـــصبيّا وظـــيفيّا لـــبعض مـــن الـــعالقـــات بـــني األشـــخاص تُــبنى عـــليها 
سـلوكـيّات اجـتماعـية أكـثر تـعقيدا. إنـها يـمكن أن تـشكِّل ركـيزة substrate تـسمح لـنا بـالـتعاطـف 
مـع اآلخـريـن عـلى سـبيل املـثال. ويـمكن كـذلـك أن يتسـبّب الخـلل الـوظـيفي فـي هـذِه املـنظومـة املـرآتـية 
ـد (الـذاتـويـة) [انـظر: «مـرايـا  بـعيوب فـي الـتعاطـف عـلى غـرار مـا يـشاهـد لـدى أطـفال مـصابـني بـالـتوحّـُ

متكسرة» في هذا العدد]. 
  

 يـواصـل الـعديـد مـن املـختبرات، ومـن ضـمنها مـختبرنـا الـخاص، اسـتكشاف هـذِه املـسائـل ألهـميتها 
الــفطريّــة املــوروثــة ولــتطبيقاتــها الــعالجــية املــحتملة. فــإذا تــم فــي الــدمــاغ، بــوســاطــة الــخبرة عــلى 
سـبيل املـثال، نـقش جـزئـي لـلمرصـاف template الـعصبي املـرآتـي لـفعل محـرك، سـيكون بـاإلمـكان 
مـن الـناحـية الـنظريـة تـخفيف أعـطال محـرِّكـة، مـثل تـلك الـتي تحـدث عـقب سـكتة stroke، وذلـك عـن 
طــريق تــدعــيم وتــقويــة مــراصــف فــعل action templates غــير مــتضرَّرة. وفــي الــحقيقة، تــشير 
األدلـة الحـديـثة إلـى أن اآللـية املـرآتـية تؤدي دورا فـي الـطريـقة الـتي نـتعلَّم بـها بـشكل أّولـي مـهارات 

جديدة. 
  

 ومـع أن كـلمة «قـرد» ape كـثيرا مـا تسـتخدم لـتدل عـلى الـتقليد mimicry، فـإن الـتقليد ال يـشّكل 
خــصيصا مــقدرة مــتطورة بــني الــرئــيسات غــير البشــريــة. إنــه نــادٌر لــدى الــنسانــيس ومحــدود لــدى 
الـقردة الـكبيرة، بـما فـي ذلـك الـشمپانـزات والـغوريـالت. وعـلى الـنقيض مـن ذلـك، فـإنـنا نجـده (أي 
الــتقليد) وســيلة مــهمة لــدى البشــر نســتطيع عــبره تــعّلم املــهارات والــلغة واكــتساب الــثقافــة ونــقلها 
إلـى اآلخـريـن. فهـل يـتأسّــــس تـقدُّمـنا هـذا فـوق أقـربـائـنا مـن الـرئـيسات عـلى هـذِه الـركـيزة الـعصبية 
لـلمنظومـة الـعصبونـية املـرآتـية؟ لـقد قـدَّم <إيـكوبـونـي> ومجـموعـته أول دلـيل عـلى أن ذلـك يـمكن 
أن يــكون هــو الــحال حــينما اســتخدمــوا الــتصويــر fMRI لــدراســة مــفحوصــني مــن البشــر كــانــوا 
يـشاهـدون ويـقلِّدون حـركـات إصـبع. فـكلتا الـحالـتني (املـشاهـدة والـتقليد) قـامـا بـقْدح الـ IFG، الـتي 

تشكِّل جزءا من املنظومة العصبونية املرآتية، والسيما حني اتصفت الحركة بهدف محّدد. 
  

 ولـكن فـي جـميع هـذه الـتجارب كـانـت الحـركـات الـتي يـراد تـقليدهـا حـركـات بـسيطة وكـثيرة الـشيوع. 
وهــنا نــتساَءل: أي دور يــمكن أن تؤديــه الــعصبونــات املــرآتــية حــني يــكون عــلينا أن نــتعلَّم أفــعاال 
جــديــدة تــمامــا ومــعّقدة عــن طــريق الــتقليد؟ لــقد اســتخدم <G.كــوكــيتو> [ومــعاونــوه فــي جــامــعتنا 
بـأملـانـيا] لـإلجـابـة عـن هـذا السؤال مؤخـرا الـتقنية fMRI فـي دراسـة مشـتركـني يـقلِّدون حـركـات أوتـار 
گـيتار بـعد رؤيـتهم عـازفـا يـضرب عـلى هـذه األوتـار. لـقد تنشّــــطت املـنظومـات الـعصبونـية املـرآتـية 
الـَجبْهيّة الجـداريـة لـدى املـفحوصـني فـي هـذا االخـتبار أثـناء مـشاهـدتـهم ذلـك الـعازف وهـو يـعزف. 
ـــطت بــقوة أكــبر أثــناء تــقليد املــفحوصــني لحــركــات األوتــار.  والجــديــر بــالــذكــر أن املــنطقة ذاتــها تنشّـَ
ومـما يـلفت الـنظر ظـهور الـنشاط فـي مـنطقة دمـاغـية إضـافـية أثـناء الـفترة الـتي تـلي املـشاهـدة حـني 
يـبرمـج املشـتركـون تـقليدهـم الـخاص لحـركـات أوتـار الـگيتار. وتـعرف هـذِه املـنطقة بـاسـم الـباحـة 46 
 motor planning ومــــن املــــعهود أنــــها تــــرافق التخــــطيط املحــــرِّك ،prefrontal أمــــام الــــجبهية



والـذاكـرة الـعامـلة، ويـمكن لـذلـك أن يؤدي دورا مـركـزيّـا فـي التجـميع الـناجـح لـألفـعال املحـرِّكـة األّولـية 
 . التي تؤلِّف الفعل الذي يوشك املفحوص أن يقلِّدهُ

  

  
يتطلب التقليد استنساخ األفعال التي يقوم بها شخص آخر. فإذا كانت العصبونات املرآتية هي 

األساس الذي تقوم عليه السهولة البشرية الفريدة للتقليد، فإن املنظومة املرآتية قد تقوم بدور جسر 
يسمح لنا بتعلُّم مهارات جديدة. 

  
  

ثـّمة الـعديـد مـن الـنواحـي طـاملـا أربـكت عـلماء األعـصاب، ومـن بـينها املـسألـة األسـاسـية حـول الـكيفيّة 
الـتي يـتلّقى بـها دمـاغ الـفرد املـعلومـات اإلبـصاريـة ويـترجـمها مـن أجـل اسـتنساخـها فـي تـعبيرات 
محـركـة. فـإذا كـانـت املـنظومـة الـَعصبونـية املـرآتـية تَـْصلح كجسـر فـي هـذه الـعملية، فـإنـها إضـافـة 
إلــى قــيامــها بــتوفــير فــهم ألفــعال الــناس ومــقاصــدهــم وانــفعاالتــهم، ربــما تــكون قــد تــطوّرت لــتصبح 

مكوِّنا مهّما في مقدرة اإلنسان على تعلُّم مهارات معرفيّة معّقدة مبنية على املشاهدة. 
  

وال يـعرف الـعلماء حـتى اآلن مـا إذا كـانـت املـنظومـة الـعصبونـية املـرآتـية تـقتصر عـلى الـرئـيسات أو 
أنــها مــوجــودة أيــضا لــدى حــيوانــات أخــرى. وتــقوم مجــموعــتنا الــبحثية حــالــيّا بــاخــتبارات عــلى 
الجـرذان لـرؤيـة مـا إذا كـان هـذا الـحيوان يـبدي أيـضا اسـتجابـات عـصبونـية مـرآتـية. وقـد تـكون مـثل 
ـــر سـبب كـونـها  هـذِه املـرآتـية الـداخـلية خـاصـية نـشأت الحـقا فـي الـتطوّر، األمـر الـذي يـمكن أن يفسّـِ
أكـــثر شـــموال لـــدى البشـــر مـــنها لـــدى الـــنسانـــيس. ولـــكن ملـــا كـــان اإلنـــسان الـــولـــيد وكـــذلـــك صـــغار 
الـنسانـيس، يسـتطيعون تـقليد إيـماءات بـسيطة مـثل مـّد الـلسان، فـإن املـقدرة عـلى تـكويـن طـبعات 
مــرآتــية لــألفــعال املــشاهــدة قــد تــكون خــاصــيّة فــطريــة. ونــظرا لــكون االفــتقار لــلمرآتــية االنــفعالــية 
ــد (الـذاتـويـة)، فـإنـنا نـعمل حـالـيا عـلى أطـفال  emotional mirroring سـَمة مـميزة لـعّلة الـتوحّـُ
تــوحــديــني ملــعرفــة مــا إذا كــانــت لــديــهم نــقائــص محــرِّكــة مــلموســة يــمكن أن تــكون عــالمــة عــلى خــلل 

وظيفي عام في املنظومة العصبونية املرآتية. 
  

لـقد مـضى فـقط عـقد واحـد مـن الـسنني عـلى اكـتشافـاتـنا األولـى حـول الـعصبونـات املـرآتـية، وأمـامـنا 
الـعديـد مـن األسـئلة بـحاجـة إلـى أجـوبـة، بـما فـي ذلـك الـدور املـمكن لـلمنظومـة املـرآتـية فـي مـوضـوع 



الـــلغة الـــتي تُـــعدُّ واحـــدة مـــن أكـــثر املـــهارات املـــعرفـــية تـــعقيدا فـــي الـــحياة البشـــريـــة. فـــاملـــنظومـــة 
الــعصبونــية املــرآتــية البشــريــة تــضم بــاحــة بــروكــا Broca's area الــتي هــي مــركــزٌ مــخيٌّ قشــريٌّ 
يتعلق بـــالـــلغة. فـــإذا كـــان الـــتخاطـــب البشـــري، حســـبما يـــعتقد بـــعض عـــلماء الـــلغة، قـــد بـــدأ أوال 
بــإيــماءات وجــهية ويــدويــة، فــإن الــعصبونــات املــرآتــية عــندئــذ ربــما تــكون قــد أدت دورا مــهّما فــي 
نــشوء الــلغة. وفــي الــحقيقة، تــقدِّم هــذِه اآللــية املــرآتــية حــالًّ ملــشكلتني جــوهــريــتني فــي الــتخاطــب 
الــعقلي: وهــما الــتعادل parity والــفهم املــباشــر. فــالــتعادل يســتلزم أن املــعنى ضــمن الــرســالــة هــو 
نــفسه لــدى املــرســل ولــدى املــتلقِّي عــلى الــسواء. والــفهم املــباشــر يــعني عــدم ضــرورة وجــود اتــفاق 
مسـبق بـني األفـراد (عـلى رمـوز ال عـلى الـتعيني عـلى سـبيل املـثال) مـن أجـل أن يـفهم أحـدهـم اآلخـر، 
ي) الـعصبي لـدى كـال الـشخصني.  إذ إن الـوفـاق accord هـو عـنصر مـوروث فـي الـتنظيم (الـتعضِّ
وهـكذا يـمكن أن يـكون مـا سـمح ل<جـمال> و<مـريـم> االتـصال فـيما بـينهما مـن دون كـلمات، ومـا 
يسمح ألفراد البشر عموما بالتخاطب في عدة مستويات، هو املرايا الداخلية التي أشرنا إليها 

  

املؤلفون 
 Giacomo Rizzolatti - Leonardo Fogassi - vittorio Gallese

  يـعملون مـعا فـي جـامـعة بـارمـا بـإيـطالـيا، حـيث يـشغل <ريـزوالتـي> مـنصب رئـيس قـسم الـعلوم 
ي> هـــما أســـتاذان مـــشاركـــان فـــي هـــذا الـــقسم. وقـــد كـــشفت  الـــعصبية. و<فـــوگـــاســـي> و<گـــالـــيسِّ
دراسـاتـهم فـي أوائـل تـسعينات الـقرن املـاضـي لـلمنظومـات املحـرِّكـة فـي أدمـغة الـنسانـيس والبشـر 
وجـود عـصبونـات ذات خـواص مـرآتـية. ومـنذ ذلـك الـوقـت واصـلوا تحـرِّي تـلك الـعصبونـات املـرآتـية 
لــدى البشــر والــنسانــيس، كــما تحــرُّوا دور املــنظومــة املحــرِّكــة فــي املــعرفــية cognitive الــعامــة. 
وكـثيرا مـا تـعاونـوا مـع مجـموعـات بـحثية أخـرى فـي أوروبـا والـواليـات املتحـدة تـدرس حـالـيا وسْـــعة 

breadth ووظائف املنظومة العصبونية املرآتية لدى البشر والحيوانات. 
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