دماغه

ودماغها)*(

يتبني أن دماغي الذكر واألنثى يختلفان إلى حد ما في البنيان والنشاط .ويمكن أن
يؤدي البحث في هذه االختالفات إلى معالجات جنسانية) (1لالضطرابات النفسية مثل
االكتئاب والفصام.
>.Lكاهيل<
ف_ي ي_وم غ_ائ_م ف_ي أواس_ط الشه_ر  ،1اق_ترح رئ_يس ج_ام_عة ه_ارڤ_ارد>.Lس_وم_رز<أن ال_فروق
ال __فطري __ة ف __ي ب __نيان دم __اغ __ي ال __ذك __ر واألن __ثى ي __مكن أن ت __كون أح __د ع __وام __ل ال __ندرة النس __بية
ل__تخصص ال__نساء ف__ي م__جاالت ال__علوم .وق__د أزك__ت م__الح__ظات__ه مج__ددا وط__يس ن__قاش ك__ان
ي_تخام_د ط_وال ق_رن م_ن ال_زم_ن م_نذ أن ش_رع ب_عض ال_علماء ال_ذي_ن ق_ام_وا ب_قياس ح_جوم أدم_غة
م__ن الجنس__ني ،ب__اس__تخدام اك__تشاف__هم ال__رئ__يسي ـ ب__أن أدم__غة اإلن__اث غ__ال__با م__ا ت__كون أص__غر
حج__ما م__ن أدم__غة ال__ذك__ور ـ ف__ي ت__عزي__ز ال__رأي ب__أن ال__نساء ،م__ن ال__ناح__ية ال__عقلية ،أدن__ى م__ن
الرجال.
ل__م ي__كتشف أح__د ح__تى اآلن أي دل__يل ع__لى أن االخ__تالف__ات التش__ري__حية ي__مكن أن ت__حول دون
تحقيق ال__نساء ت__ميزا أك__ادي__ميا ف__ي ال__ري__اض__يات أو ف__ي ال__فيزي__اء أو ف__ي ال__هندس__ة ]ان__ظر
اإلط_ار ف_ي ال_صفحة .[71وق_د ت_بني ب_وض_وح ت_ام ت_شاب_ه دم_اغ_ي ال_رج_ال وال_نساء ف_ي ع_دة
ن__واح .وم__ع ذل__ك ف__قد وثق ال__باح__ثون ط__وال ال__عقد امل__اض__ي س__لسلة م__ذه__لة م__ن االخ__تالف__ات
البنيوية والكيميائية والوظيفية في أدمغة الذكور واإلناث.
وليس_ت ه_ذه االخ_تالف_ات مج_رد خ_اص_يات م_همة ق_د تفس_ر مل_اذا يس_تمتع ال_رج_ال ع_موم_ا ب_ما
ق __د ال تس __تمتع ب __ه ال __نساء ،ب __ل إن __ها ت __برز إم __كان __ية أن __نا ق __د ن __حتاج إل __ى إي __جاد ع __الج __ات
ج__نسان__ية) (1ل__كثير م__ن ال__حاالت ،ب__ما ف__ي ذل__ك االك__تئاب واإلدم__ان وال__فصام واالض__طراب
ال_كرب_ي ب_عد ال_رض_ح  .post-traumatic stress disorderف_ضال ع_ن ذل_ك ،ف_إن ه_ذه ال_فروق
ت__عني ض__منا أن ع__لى ال__باح__ثني ال__ذي__ن ي__تقصون ب__نية ال__دم__اغ ووظ__يفته ،أن ي__أخ__ذوا ف__ي
الحس_ __بان ج_ __نس م_ __رض_ __اه_ __م ح_ __ني تح_ __ليل ب_ __يان_ __ات_ __هم ،ك_ __ما ي_ __جب أن ت_ __تضمن دراس_ __ات_ __هم
املستقبلية كال من النساء والرجال خشية التوصل إلى نتائج مضللة.
وق_بل زم_ن ل_يس ب_بعيد ك_ان ال_علماء ي_عتقدون أن ال_فروق ف_ي ال_دم_اغ ب_ني الجنس_ني ت_قتصر
ع_لى امل_ناطق املسؤول_ة ع_ن س_لوك_يات ال_تزاوج .ف_في إح_دى م_قاالت مج_لة س_اي_نتفك أم_ري_كان
ل __عام  ،(2)1966وص __ف>ل __يڤني<]م __ن ج __ام __عة س __تان __فورد[ دور اله __رم __ون __ات ال __جنسية ف __ي
ت__وج__يه الس__لوك__يات ال__تناس__لية ع__ند ال__فئران ،ح__يث ي__عكف ال__ذك__ور ع__لى االع__تالء وت__عكف
اإلن __اث ع __لى ت __قوي __س ظ __هوره __ا ورف __ع أرداف __ها الج __تذاب ش __رك __اء م __ن ال __جنس اآلخ __ر .ول __م
ي_ذك_ر>ل_يڤني<إال م_نطقة دم_اغ_ية واح_دة ف_ي ع_رض_ه ه_ذا ،وه_ي ال_وط_اء  hypothalamusال_ذي
ي__مثل ب__نية ص__غيرة ع__ند ق__اع__دة ال__دم__اغ ،ت__عنى ب__تنظيم اإلن__تاج اله__رم__ون__ي وال__تحكم ف__ي

س_لوك_يات أس_اس_ية ،م_ثل األك_ل والش_رب وال_جنس؛ ث_م ن_ضج ج_يل م_ن ع_لماء األع_صاب ع_لى
االع_تقاد أن »ال_فروق ب_ني الجنس_ني ف_ي ال_دم_اغ« ت_عود ب_شكل رئ_يسي إل_ى ك_ل م_ن س_لوك_يات
التزاوج والهرمونات الجنسية والوطاء.
نظرة إجمالية/
■ ي__عمل ع__لماء األع__صاب ع__لى ك__شف ف__روق تش__ري__حية ووظ__يفية ب__ني أدم__غة
الرجال والنساء.
■ ت_وج_د ه_ذه االخ_تالف_ات ف_ي أرج_اء ال_دم_اغ ،وب_التح_دي_د ف_ي امل_ناطق امل_عنية
باللغة والذاكرة واالنفعال والرؤية والسمع.
■ ي__عمل ال__باح__ثون ع__لى تح__دي__د ع__الق__ة ه__ذه االخ__تالف__ات ال__جنسان__ية )امل__بنية
ع__لى ال__جنس( ب__امل__عرف__ة  cognitionوالس__لوك ل__دى األن__ثى وال__ذك__ر .وي__مكن أن
ت_شير م_كتشفات_هم إل_ى م_عال_جات ن_وع_ية ج_نسان_ية ف_يما يتعلق ب_امل_صاب_ني م_ن
ال__رج__ال وال__نساء ب__حاالت م__ثل ال__فصام واالك__تئاب واإلدم__ان وداء ال__كرب ب__عد
الرضحي.
األدمغة)**(

ول__كن ح__دث اآلن ن__بذ ه__ذا ال__رأي ب__فضل م__وج__ة م__ن امل__كتشفات تُ__برز ت__أث__ير ال__جنسان__ية ف__ي
ٍ
_تعراف(  cognitionوس_لوك ع_دي_دة ،ت_تضمن ال_ذاك_رة واالن_فعال وال_رؤي_ة
ن_واح_ي م_عرف_ة )اس
وال__سمع وت__شخيص ال__وج__وه واالس__تجاب__ة ال__دم__اغ__ية له__رم__ون__ات ال__كرب  .stressوق__د ت__سارع
ه_ذا ال_تقدم ف_ي ال_سنوات الخ_مس أو العش_ر األخ_يرة ،ب_فضل االس_تخدام امل_تنام_ي ل_تقنيات
ال_تصوي_ر امل_عقدة غ_ير ال_باض_عة  ،noninvasiveم_ثل التخ_طيط امل_قطعي ال_طبقي ب_اإلص_دار
ال__پوزي__ترون__ي ) (PETوال__تصوي__ر ال__تجاوب__ي امل__غنطيسي ال__وظ__يفي ) (fMRIال__ذي ي__نعم
النظر في أدمغة األفراد األحياء.
ت_كشف ت_جارب ال_تصوي_ر ه_ذه أن ال_تباي_نات التش_ري_حية م_وج_ودة ف_ي ت_شكيلة م_نوع_ة م_ن
امل_ناطق ف_ي أرج_اء ال_دم_اغ .ف_على س_بيل امل_ثال ،اس_تخدم_ت>.M .Jگ_ول_دش_تاي_ن<]م_ن ك_لية
ط__ب ه__ارڤ__ارد[ وزم__الؤه__ا ت__قان__ة ال__تصوي__ر ال__تجاوب__ي امل__غنطيسي ف__ي ق__ياس ال__عدي__د م__ن
ال__باح__ات  areasالقش__ري__ة وت__حت القش__ري__ة ال__دم__اغ__ية .ووج__د هؤالء ال__باح__ثون ،إض__اف__ة إل__ى
أش__ياء أخ__رى ،أن أج__زاء م__ن القش__رة ال__جبهية  ،frontal cortexال__تي تُ__عد م__قر ال__عدي__د م__ن
ال_وظ_ائ_ف امل_عرف_ية ال_عليا ،ت_كون ل_دى ال_نساء أك_بر م_نها ل_دى ال_رج_ال ،وك_ذل_ك ال_حال م_ع أج_زاء
م__ن القش__رة ال__حوف__ية  limbic cortexال__تي تُ__عنى ب__االس__تجاب__ات االن__فعال__ية .وف__ي امل__قاب__ل،
ت_كون ع_ند ال_ذك_ور أج_زاء م_ن القش_رة الج_داري_ة  ،parietal cortexال_تي ت_عنى ب_إدراك ال_حيز
 ،spaceأك_بر م_ساح_ة م_نها ل_دى اإلن_اث ،وال س_يما ال_لوزة امل_خية  amygdalaال_تي ت_مثل ب_نية
ل_وزي_ة ال_شكل تس_تجيب ل_لمعلوم_ات ال_تي ت_ثير االن_فعاالت ـ أي إل_ى ك_ل ش_يء يس_بب خ_فقان
ال __قلب وت __دفق األدري __نال __ني .ون __شير ه __نا إل __ى أن ه __ذه ال __فروق ف __ي الحج __م وك __ذل __ك ال __فروق
األخ__رى امل__ذك__ورة ف__ي ت__لك امل__قال__ة ه__ي ف__روق نس__بية؛ ف__هي ت__شير إل__ى الحج__م اإلج__مال__ي
للبنية بالقياس إلى الحجم اإلجمالي للدماغ.

يُ __عتقد ع __موم __ا أن ال __فروق ف __ي ح __جوم ال __بنى ال __دم __اغ __ية ت __عكس أه __ميتها النس __بية ل __دى
ال __حيوان .ف __على س __بيل امل __ثال ،ت __عتمد ال __رئ __يسات  primatesع __لى ال __رؤي __ة ب __قدر أك __بر م __ن
اع_تماده_ا ع_لى ال_شم خ_الف_ا مل_ا ه_ي ع_ليه ال_حال ع_ند الج_رذان .ون_تيجة ل_ذل_ك ت_حتفظ أدم_غة
ال __رئ __يسات ب __مناطق أك __بر نس __بيا ل __غرض ال __رؤي __ة ،ف __ي ح __ني ت __خصص الج __رذان ح __يزا أك __بر
ل_غرض ال_شم .وله_ذا ف_إن وج_ود ت_باي_نات تش_ري_حية واس_عة ب_ني ال_رج_ال وال_نساء ي_وح_ي ب_أن
الجنسانية تؤثر فعال في طريقة عمل الدماغ.

!
وث_مة أب_حاث أخ_رى ت_كتشف ف_روق_ا تش_ري_حية ب_ني الجنس_ني ع_لى املس_توى الخ_لوي .ف_على
م_ ْكماس_تر[ أن ال_نساء ي_متلكن
س_بيل امل_ثال اك_تشفت>.Sوي_تلسون<وزم_الؤه_ا ]ف_ي ج_ام_عة َ
ك_ثاف_ة ك_بيرة م_ن ال_عصبون_ات ف_ي أج_زاء م_ن قش_رة ال_فص ال_صدغ_ي  temporal lobeتُ_عنى
ب_معال_جة ال_لغة وف_همها .ف_عند ع_د ال_عصبون_ات ف_ي ع_ينات م_نها ب_عد امل_وت ،وج_د ال_باح_ثون
ط _ __بقتني ،م _ __ن أص _ __ل ال _ __طبقات الس _ __ت امل _ __وج _ __ودة ف _ __ي ت _ __لك القش _ __رة ،ت _ __حوي _ __ان ع _ __ددا م _ __ن
ال__عصبون__ات )ف__ي وح__دة الحج__م( أك__بر ل__دى اإلن__اث م__نه ل__دى ال__ذك__ور .وق__د ذك__رت م__ثل ه__ذه
امل __كتشفات الح __قا ف __يما ي __خص ال __فص ال __جبهي .وب __توف __ر م __ثل ه __ذه امل __علوم __ات ،يس __تطيع
ع__لماء األع__صاب اآلن اس__تقصاء م__ا إذا ك__ان__ت ال__فروق ب__ني الجنس__ني ف__ي ع__دد ال__عصبون__ات
ت_تالزم م_ع ف_روق ف_ي امل_قدرات امل_عرف_ية؛ أي ،ع_لى س_بيل امل_ثال ،اس_تقصاء م_ا إذا ك_ان ت_عاظ_م
ت_لك ال_كثاف_ة ف_ي القش_رة ال_سمعية ل_دى األن_ثى ،ي_رت_بط ب_األداء امل_تفوق ل_لنساء ف_ي اخ_تبارات
الطالقة اللفظية عندهن.
ت_ضيف ب_ضع دراس_ات س_لوك_ية أدل_ة ع_لى ظ_هور ب_عض ال_فروق ال_جنسان_ية ف_ي ال_دم_اغ ق_بل
أن يبدأ الوليد أول نفس له.

ي__مكن أن ي__كون م__ثل ه__ذا ال__تنوع التش__ري__حي ق__د ح__دث ،ف__ي ق__سم ك__بير م__نه ،ب__فضل ن__شاط
اله_رم_ون_ات ال_جنسية ال_تي ت_غمر دم_اغ ال_جنني .فه_ذه الس_تيروي_دات ت_ساع_د ع_لى اإلش_راف
ع __لى ت __نظيم وتش __بيك ال __دم __اغ أث __ناء ال __تنام __ي ،وتؤث __ر ف __ي ال __بنية وال __كثاف __ة ال __عصبون __ية
مل _ _ _ _ _خ_ت_ل_ف امل _ _ _ _ _ن_اطق .وم _ _ _ _ _م_ا ي _ _ _ _ _ث_ي_ر االه _ _ _ _ _ت_م_ام أن ال _ _ _ _ _ب_اح_ _ _ _ __ات ال_ _ _ _ __دم_ _ _ _ __اغ _ _ _ _ _ي_ة ،ال _ _ _ _ _ت_ي
وج__دت>گ__ول__دش__تاي__ن<أن__ها ت__ختلف ب__ني ال__رج__ال وال__نساء ،ه__ي ن__فسها ال__تي ت__حتوي ع__ند
ال__حيوان__ات ع__لى أك__بر ع__دد م__ن مس__تقبالت  receptorsاله__رم__ون__ات ال__جنسية أث__ناء ال__تشكل
وال_تنام_ي .وه_ذا ال_تراب_ط ب_ني حج_م امل_نطقة ال_دم_اغ_ية ل_دى ال_بال_غني وال_فعل الس_تيروي_دي ف_ي
ال_رح_م ي_وح_ي ب_أن ب_عض ال_فروق ال_جنسان_ية )ب_ني الجنس_ني( ،ف_ي ال_وظ_يفة امل_عرف_ية ع_لى
األق_ل ،ال تنج_م ع_ن ال_تأث_يرات ال_ثقاف_ية أو ع_ن ال_تغيرات اله_رم_ون_ية ال_تي ت_صاح_ب امل_راه_قة؛
أي إنها قائمة منذ الوالدة.

ميول

موروثة)***(

ت_ضيف ب_ضع دراس_ات س_لوك_ية م_ثيرة ل_اله_تمام أدل_ة ع_لى أن ب_عض ال_فروق ال_دم_اغ_ية ب_ني
الجنس __ني ت __نشأ ق __بل أن ي __بدأ ال __طفل أول أن __فاس __ه .ف __على م __ر ال __سنني ،أوض __ح ك __ثير م __ن
ال __باح __ثني أن ال _ ِ_غ ْلمان وال __بنات ال __صغار ي __فترق __ان ف __ي ان __تقاء ال __دم __ى .ف __ال __غلمان ي __ميلون
ل_النج_ذاب إل_ى ال_ ُكرات أو دم_ى ال_سيارات ،ف_ي ح_ني ت_سعى ال_بنات ع_ادة إل_ى دم_ى البش_ر.
ول_كن م_ا م_ن أح_د اس_تطاع أن ي_قول بحق م_ا إذا ك_ان_ت ه_ذه ال_تفضيالت ت_مليها ال_ثقاف_ة أو
تمليها البيولوجيا الدماغية الفطرية.
ول__لتصدي إل__ى ه__ذا السؤال ال__تفتت ك__ل م__ن>.Mه__اي__نز<]م__ن [City University London
و>.M .Gأل_ __كسان_ __در<]م_ __ن  [Texas A&M Universityإل_ __ى ال_ __نسان_ __يس ال_ __تي ه_ __ي م_ __ن
ال__حيوان__ات األك__ثر ق__راب__ة م__نا؛ إذ ع__رض__ت ال__باح__ثتان أم__ام مج__موع__ة م__ن ن__سان__يس ال__ڤ ْرڤِ__ت
 vervetت __شكيلة م __ن ال __دم __ى ،ب __ما ف __ي ذل __ك دم __ى م __ن ال __قماش وش __اح __نات وب __عض أل __عاب
ح_يادي_ة ال_نزع_ة ب_النس_بة إل_ى ال_جنس ،م_ثل ال_كتب امل_صورة .ف_تبني ل_هما أن ذك_ور ال_نسان_يس
أم__ضت وق__تا أط__ول ت__لهو ب__ال__دم__ى ال__ذك__وري__ة  masculineم__ن إن__اث ال__نسان__يس ،ف__ي ح__ني
أم_ضت إن_اث ال_نسان_يس م_زي_دا م_ن ال_وق_ت ت_لهو ب_دم_ى ت_فضلها ال_بنات ع_ادة .ك_ما أم_ضى
ك_ __ل م_ __ن الجنس_ __ني زم_ __نا م_ __تساوي_ __ا ي_ __عبث ب_ __ال_ __كتب امل_ __صورة وال_ __دم_ __ى األخ_ __رى ال_ __حيادي_ __ة
للجنسني.
ومل __ا ك __ان م __ن غ __ير امل __حتمل أن ت __تأث __ر ن __سان __يس ال __ڤرڤ __ت ب __ال __ضغوط االج __تماع __ية ل __لثقاف __ة
البش_ري_ة ،ف_إن ه_ذه ال_نتائ_ج ت_عني ض_منا أن ت_فضيالت ال_دم_ى ل_دى األط_فال إن_ما ت_نتج ،ول_و
ج __زئ __يا ع __لى األق __ل ،م __ن ف __روق ب __يول __وج __ية ف __طري __ة .وي __رج __ح أن ه __ذا االف __تراق ،divergence
وج_ميع ال_فروق التش_ري_حية ال_دم_اغ_ية ب_ني الجنس_ني ف_ي ال_واق_ع ،ق_د ن_شأت ن_تيجة ل_ضغوط
االن_تقاء )االن_تخاب( أث_ناء ال_تطور .وف_ي ح_ال_ة دراس_ة ال_دم_ى ه_ذه ،ف_إن ال_ذك_ور ،م_ن البش_ر
وال_رئ_يسات ع_لى ح_د س_واء ،ت_فضل ال_دم_ى ال_تي ي_مكن تح_ري_كها م_ن م_كان إل_ى آخ_ر ،وه_ذا
ي_عزز ل_دي_ها ل_عب ال_عراك .وم_ن امل_عقول أن نس_تنتج أن ه_ذه ال_سمات ق_د ت_رت_بط ب_الس_لوك_يات

امل_فيدة ل_لصيد وت_أم_ني ال_تزاوج .وع_لى ن_حو م_شاب_ه ي_مكن أن ي_فترض امل_رء ك_ذل_ك أن اإلن_اث،
ف_ي امل_قاب_ل ،ت_نتقي ال_دم_ى ال_تي ت_سمح ل_هن ب_صقل امل_هارات ال_تي س_يحتجن إل_يها ذات ي_وم
لتنشئة صغارهن.
ل__قد ان__تهج>.Sب__ارون-ك__وه__ن<وم__عاون__وه ]ف__ي ج__ام__عة ِك__مبردج[ م__قارب__ة خ__الق__ة م__ختلفة
ل_دراس_ة أث_ر ال_طبيعة م_قاب_ل أث_ر ال_ترب_ية ف_يما ي_خص ال_فروق ب_ني الجنس_ني .ف_لقد ذك_ر ال_كثير
م_ن ال_باح_ثني ت_باي_نات ف_ي ت_وج_يه ال_ناس ل_لول_دان ال_ذك_ور واإلن_اث .وع_لى س_بيل امل_ثال ،وج_د
>ب__ارون ـ ك__وه__ن<وت__لميذت__ه >.Sل__وت__شماي__ا<أن ال__بنات ف__ي س__نتهن األول__ى ي__قضني زم__نا
ع_رض_ت ع_لى هؤالء األط_فال
أط_ول ف_ي ال_نظر إل_ى أم_هات_هن م_ن ال_ذك_ور ب_ذات ال_عمر .وح_ينما ُ
ت__شكيلة أف__الم مل__شاه__دت__ها ،ح__دق__ت ال__بنات مل__دة أط__ول ف__ي ف__يلم يتعلق ب__رؤي__ة وج__ه م__ا ،ف__ي
حني حدق الغلمان ملدة أطول في فيلم يعرض سيارات.
وب_ال_طبع ،ف_إن ه_ذه ال_تفضيالت ي_مكن أن تنس_ب إل_ى ف_روق ف_ي ط_ري_قة ت_عام_ل ال_بال_غني م_ع
ال_ __غلمان وال_ __بنات ال_ __صغار س_ __لوك_ __ا ول_ __عبا .والس_ __تبعاد ه_ __ذه اإلم_ __كان_ __ية ،ت_ __قدم>ب_ __ارون ـ
ك_وه_ن<وت_الم_يذه خ_طوة أب_عد ،إذ أخ_ذوا ك_ام_يرة ڤ_يدي_و  video cameraإل_ى ج_ناح ال_والدة
ض__ع ع__مره__م ي__وم واح__د .وق__د ع__رض ع__لى
ف__ي أح__د املس__تشفيات ب__غية ف__حص م__ا ي__فضله ُر ّ _ _
هؤالء ال__رض__ع مشه__د م__ن اث__نني :إم__ا وج__ه ب__شوش ل__طال__بة ح__ية ،أو ق__طعة خش__ب متح__رك__ة
تش __به وج __ه ال __طال __بة ل __ونً __ا وحج __ما وش __كال ول __كنها ت __تضمن خ __ليطا م __لخبطا م __ن م __الم __ح
وج__هها .وت__حاش__يا ألي ان__حياز ،ل__م ي__كن ال__قائ__مون ب__التج__رب__ة ي__عرف__ون ج__نس ال__رض__يع أث__ناء
االخ_تبار .ول_دى م_شاه_دة أش_رط_ة ال_فيلم وج_د هؤالء ال_باح_ثون أن ال_بنات أم_ضني وق_تا أط_ول
ف_ي ال_نظر إل_ى ال_طال_بة ،ف_ي ح_ني ص_رف ال_غلمان وق_تا أط_ول ف_ي ال_نظر إل_ى ال_جسم اآلل_ي.
ل__قد ات__ضح ه__ذا ال__فرق ف__ي االه__تمام االج__تماع__ي ف__ي ال__يوم األول م__ن ح__ياة ال__رض__يع ،م__ما
ي _ __عني ض _ __منا أن _ __نا ن _ __ول _ __د م _ __ن ال _ __رح _ __م ون _ __حن ن _ __ملك ب _ __عض ال _ __فروق ال _ __فطري _ __ة امل _ __عرف _ __ية
)االستعرافية( .cognitive

وطأة

الكرب)****(

ف_ي ح_االت ع_دي_دة ،تح_دد ال_فروق ب_ني الجنس_ني ف_ي ك_يمياء ال_دم_اغ وب_نيان_ه ك_يفية اس_تجاب_ة
ال__ذك__ور واإلن__اث ل__لبيئة أو ال__تفاع__ل م__ع ح__وادث ال__كرب وت__ذك__ره__ا .ل__نأخ__ذ ع__لى س__بيل امل__ثال
ال_لوزة امل_خية  ،amygdalaف_قد ذك_رت >گ_ول_دش_تاي_ن<وآخ_رون أن ال_لوزة امل_خية ت_كون ل_دى
ال_رج_ال أك_بر م_نها ل_دى ال_نساء .وف_ي الج_رذان ،ت_قيم ال_عصبون_ات ف_ي ه_ذه امل_نطقة ع_ددا م_ن
االت __صاالت ال __بينية  interconnectionsي __فوق م __ا ي __قاب __لها ل __دى اإلن __اث .وي __توق __ع م __ن ه __ذه
االختالفات التشريحية أن تو ِّلد فروقا في طريقة تأثّر الذكور واإلناث بالكرب.
وم_ن أج_ل ت_قدي_ر م_ا إذا ك_ان_ت ل_وزت_ا ال_ذك_ر واألن_ثى تس_تجيب ب_شكل م_ختلف ت_جاه ال_كرب،
أب_عدت >.Kب_راون<وم_عاون_وه_ا ]ف_ي ج_ام_عة  Otto von Guerickeف_ي م_گدي_بورگ ب_أمل_ان_يا[
ج__راء إح__دى إن__اث ج__رذان دي__گو  Dego pupsع__ن أم__ها .ون__ذك__ر ه__نا ف__يما
َو ْل_ _ َدةً واح__دة م__ن ِ_

ي__خص ه__ذه ال__قوارض االج__تماع__ية ف__ي أم__ري__كا ال__جنوب__ية ،وال__تي ت__عيش ف__ي مس__تعمرات
ك__بيرة ،ع__لى غ__رار ال__سنجاب ال__نباح  ، prairie dogs 3أن م__ثل ه__ذا ال__فصل ،ح__تى ل__و ك__ان
م__و ّق__تا ،ي__مكن أن ي__كون ش__دي__د اإلزع__اج .وم__ن ث__م ق__اس هؤالء ال__باح__ثون ت__رك__يز مس__تقبالت
ال_ _ __سيروت_ _ __ون_ _ __ني  serotonin receptorsف_ _ __ي م_ _ __ناطق دم_ _ __اغ_ _ __ية م_ _ __ختلفة ،م_ _ __ع ال_ _ __علم ب_ _ __أن
ال_سيروت_ون_ني ه_و ن_اق_ل ع_صبي  ،neurotransmitterأي ج_زيء ح_ام_ل ل_إلش_ارة يؤدي دورا
رئ__يسيا ف__ي إدارة الس__لوك االن__فعال__ي )إن ال__پروزاك  ،Prozacع__لى س__بيل امل__ثال ،يؤث__ر ع__ن
طريق تعزيز وظيفة السيروتونني(.
وه_نا س_مح ال_عام_لون للج_راء ب_سماع ن_داء أم_ها خ_الل ف_ترة ف_صلها ع_نها ،ف_وج_دوا أن ه_ذا
ال_دخ_ل ال_سمعي  auditory inputزاد م_ن ت_رك_يز مس_تقبالت ال_سيروت_ون_ني ف_ي ال_لوزة امل_خية
ل_دى ال_ذك_ور ،ول_كنه أن_قص م_ن ت_رك_يز ه_ذه املس_تقبالت ذات_ها ل_دى اإلن_اث .وم_ع أن_ه ي_صعب
اس_تقراء م_دل_ول ه_ذه ال_دراس_ة ع_لى س_لوك البش_ر ،ف_إن ه_ذه ال_نتائ_ج ت_شير إل_ى أن_ه إذا ك_ان
ش_ __يء م_ __شاب_ __ه يح_ __دث ف_ __ي األط_ __فال ،ف_ __إن قلق ال_ __فصل  separationي_ __مكن أن يؤث_ __ر ب_ __شكل
ت_فاض_لي ف_ي ال_حياة االن_فعال_ية ل_دى األط_فال ال_ذك_ور واإلن_اث .وث_مة ح_اج_ة إل_ى ت_جارب م_ن
ه__ذا ال__قبيل إذا ك__ان ل__نا أن ن__فهم س__بب ش__يوع اض__طراب__ات القلق ل__دى ال__بنات ب__قدر ي__فوق
كثيرا شيوعها لدى الغلمان.

اختالف دماغي

كبير)*****(

ه __ناك ف __روق تش __ري __حية ف __ي ك __ل ف __ص م __ن ف __صوص ال __دم __اغ ل __دى ال __ذك __ر
واألن_ __ثى .ف_ __مثال ،ح_ __ينما ق_ __اس_ __ت >.M.Jگ_ __ول_ __دش_ __تاي_ __ن< ]م_ __ن ك_ __لية ط_ __ب
ه_ارڤ_ارد[ وم_عاون_وه_ا ح_جوم ب_اح_ات  areasم_نتقاة م_ن قش_رة امل_خ ب_النس_بة
إل __ى الحج __م ال __كلي ل __لدم __اغ ،وج __دوا أن ال __عدي __د م __ن امل __ناطق ت __كون ل __دى
اإلن_اث أك_بر م_نها ل_دى ال_ذك_ور .ول_كن ت_وج_د ب_امل_قاب_ل ب_اح_ات أخ_رى ت_كون
ل_دى ال_ذك_ور أك_بر م_نها ل_دى اإلن_اث )ال_رس_م أدن_اه( .ول_يس م_ن امل_عروف م_ا
إذا ك_ان ه_ذا ال_تباي_ن التش_ري_حي ي_تمخض ع_ن ف_روق ف_ي ال_قدرات امل_عرف_ية
.cognitive ability

!

!
ه_ناك م_نطقة دم_اغ_ية أخ_رى ي_عرف اآلن أن_ها ت_تباي_ن ب_ني الجنس_ني م_ن ال_ناح_ية التش_ري_حية
ص ْني  ،hippocampusوه_و ب_نية ح_اس_مة م_ن أج_ل
وم_ن ن_اح_ية االس_تجاب_ة ل_لكرب .إن_ها ال_حُ َ
اخ__تزان ال__ذاك__رة وم__ن أج__ل ال__تمثيل ال__حيّزي ل__لبيئة امل__ادي__ة .ون__شير ه__نا إل__ى أن ال__تصوي__ر
ي__بني دائ__ما أن ال__حصني ه__و ل__دى ال__نساء أك__بر م__نه ل__دى ال__رج__ال .وي__مكن أن ت__رت__بط ه__ذه
ال __فروق التش __ري __حية ع __لى ن __حو م __ا ب __فروق ال __طري __قة ال __تي ي __تبعها ال __ذك __ور واإلن __اث ع __ند
ال __ترح __ال؛ إذ ت __وح __ي ع __دة دراس __ات أن ال __رج __ال غ __ال __با م __ا ي __بدؤون ع __ند ت __رح __ال __هم ب __تقدي __ر
امل_ساف_ات واالت_جاه_ات ،ف_ي ح_ني ت_بدأ ال_نساء ع_ند ت_رح_ال_هن ب_تعرف م_عال_م ال_طريق .وإن_ه مل_ن
الشيق وج__ود ف__روق م__شاب__هة ب__ني الجنس__ني ع__ند الج__رذان .ف__الج__رذان ال__ذك__ور ت__نحو إل__ى
تح_دي_د ح_رك_تها ف_ي امل_تاه_ات  mazesب_اس_تخدام_ها م_علوم_ات ع_ن امل_وض_ع واالت_جاه ،ف_ي ح_ني
تنحو إناث الجرذان إلى استخدام معالم الطريق املتاحة.
وح_تى ال_عصبون_ات ف_ي ال_حصني ،ف_إن س_لوك_ها ي_ختلف ل_دى ال_ذك_ور ع_نه ل_دى اإلن_اث ،ع_لى
األق _ __ل ف _ __يما يتعلق ب _ __كيفية ت _ __جاوب _ __ها م _ __ع خ _ __برات ال _ __تعلم .ف _ __على س _ __بيل امل _ __ثال ،ب _ __ينت
>.M .Jج__وراس__كا<وزم__الؤه__ا ]ف__ي ج__ام__عة إي__لينوي[ أن وض__ع الج__رذان ف__ي »ب__يئة غ__نية«
أي ف__ي أق__فاص م__ملوءة ب__ال__دم__ى وب__قوارض أخ__رى ب__قصد ت__عزي__ز ال__تآث__رات االج__تماع__ية ،ق__د
و ّل_ __د ت __أث __يرات غ __ير م __تشاب __هة ف __ي ب __نية ال __عصبون __ات ال __حُ صينية ل __دى الج __رذان ال __ذك __ور
والج_رذان اإلن_اث .ف_لدى اإلن_اث ،ع_ززت ال_خبرة »تَ_ َد ُّ
غ__ل«  bushinessاألغ_صان ف_ي األش_جار
ال_تغصنية ل_لخالي_ا )أي ال_بنى امل_تعددة األذرع ال_تي ت_تلقى اإلش_ارات م_ن ال_خالي_ا ال_عصبية
األخ__رى( .ويُ__فترض به__ذا ال__تغيير أن ي__عكس زي__ادة ف__ي االت__صاالت ال__عصبون__ية neuronal
 connectionsال__تي ي__عتقد أن__ها ب__دوره__ا ت__ضطلع ب__تثبيت ال__ذاك__رات .أم__ا ل__دى ال__ذك__ور ،ف__إن
البيئة املعقدة لم يكن لها تأثير في األشجار التغصنية أو أنها شذبتها قليال.

ل _ __كن ذك _ __ور الج _ __رذان ت _ __تعلم أح _ __يان _ __ا ب _ __شكل أف _ __ضل ف _ __ي م _ __واج _ __هة ال _ __كرب .ف _ __قد وج _ __دت
>.J .Tش_ورز<]م_ن ج_ام_عة رت_گرز[ وم_عاون_وه_ا أن ال_تعرض ال_وج_يز لس_لسلة ص_دم_ات ذي_لية
_سن أداء ال_ __واج_ __ب ال_ __ذي ج_ __رى ت_ __علمه ،ك_ __ما زاد ك_ __ثاف_ __ة
)م_ __دة ك_ __ل م_ __نها ث_ __ان_ __ية واح_ __دة( ح_ _ ّ
االت_صاالت ال_تغصنية م_ع ال_عصبون_ات األخ_رى ف_ي الج_رذان ال_ذك_ور ،ف_ي ح_ني أفس_د األداء
 performanceوق_لل ك_ثاف_ة االت_صاالت ف_ي الج_رذان اإلن_اث .إن مل_ثل ه_ذه ال_نتائ_ج ت_ضمينات
اج __تماع __ية م __همة .ف __كلما تعمق اك __تشاف __نا ل __لكيفية ال __تي ت __ختلف ف __يها آل __يات ال __تعلم ب __ني
الجنس_ني ،ازدادت ح_اج_تنا إل_ى دراس_ة ال_بيئات امل_ثلى ل_لتعلم ال_تي ي_حتمل اخ_تالف_ها ل_دى
الصبيان والبنات.
وم_ع أن ح_صني أن_ثى الج_رذ ي_مكن أن ي_بدي ت_ناق_صا ف_ي االس_تجاب_ة ل_لكرب ال_حاد ،ف_إن_ه ي_بدو
أك__ثر ق__اب__لية ل__لرج__وع__ية  resilient 4م__ن ن__ظيره ال__ذك__ري ف__ي وج__ه ال__كرب امل__زم__ن .ف__قد ق__يدت
>.D .Chك_ون_راد< وم_عاون_وه_ا ]ف_ي ج_ام_عة أري_زون_ا ال_حكوم_ية[ ج_رذان_ا ف_ي أح_د األق_فاص
مل_دة س_ت س_اع_ات ،وه_ذا وض_ع تج_ده ال_قوارض م_زع_جا ل_ها ،ث_م ق_در هؤالء ال_باح_ثون درج_ة
ت__أث__ر ع__صبون__ات__ها ال__حصينية ب__ال__قتل ب__وس__اط__ة أح__د ال__سموم ال__عصبية  ،neurotoxinوه__و
م_قياس م_عياري ل_تأث_ير ال_كرب ف_ي ه_ذه ال_خالي_ا .ف_الح_ظوا أن ال_تقييد امل_زم_ن ج_عل ال_خالي_ا
ال__حصينية ل__لذك__ور أك__ثر ت__أث__را ب__ال__سم ،ف__ي ح__ني ل__م ي__كن ل__ه دور ل__دى اإلن__اث .وت__وح__ي ه__ذه
ال__نتائ__ج وغ__يره__ا ،أن اإلن__اث ،ف__يما يتعلق ب__تضرر ال__دم__اغ ،ق__د ت__كون أف__ضل تهيؤا لتح__مل
ال__كرب امل__زم__ن م__ن ال__ذك__ور .وم__ازال م__ن غ__ير ال__واض__ح م__ا ال__ذي يح__مي ال__خالي__ا ال__حصينية
األن__ثوي__ة م__ن ال__تأث__يرات املخ _ ِّرب__ة ال__تي يس__ببها ال__كرب امل__زم__ن ،ب__يد أن__ه م__ن امل__حتمل ج__دا أن
يكون للهرمونات الجنسية دور في ذلك.
التشبيك)******(

أفضليات جاهزة
أب__دت ن__سان__يس ال__ڤ ْرڤَ__ت ال__تي درس__ها ك__ل م__ن >.G.Mأل__كسندر< ]م__ن
ج __ام __عة ت __كساس  [A.Mو>.Mه __ينس< ]م __ن س __يتي ي __ون __يفرس __يتي
ل_ __ندن[ أف_ __ضليات ف_ __ي ان_ __تقاء األل_ __عاب ت_ __تناغ_ __م م_ __ع األن_ __ماط امل_ __جسمة
 stereo typesل__لصبيان وال__بنات م__ن ب__ني البش__ر .ف__ذك__ور ال__نسان__يس
ق_ضوا وق_تا أك_بر ف_ي مل_س ن_موذج ال_شاح_نة )ال_صورة ال_عليا( ،ف_ي ح_ني
ان_شغلت اإلن_اث ب_ال_دم_ى ال_شخصان_ية )ال_صورة ال_سفلى( .وت_عني م_ثل
ه __ذه ال __طرز ض __منا أن االن __تقاءات ل __دى أط __فال البش __ر ي __مكن أن تنبثق
جزئيا من تشبيكهم العصبي وليس حصرا من تنشئتهم.

!

الصورة

الكبيرة)*******(

ول_دى ت_وس_يع ال_بحث ل_يشمل ك_يف ي_تعام_ل ال_دم_اغ م_ع األح_داث امل ُ_ ْك ِرب_ة وي_تذك_ره_ا ،وج_دت
وزم_الئ_ي ت_باي_نات ف_ي ط_ري_قة ت_رس_يخ ذاك_رات ال_وق_ائ_ع امل_ثيرة ل_الن_فعال ،وه_ي ع_ملية ن_عرف
م_ن ال_بحوث ع_لى ال_حيوان_ات أن_ها ت_تضمن ت_نشيط ال_لوزة امل_خية  .amygdalaوف_ي واح_دة
م_ن أول_ى ت_جارب_نا ع_لى اإلن_سان ،ق_منا ب_عرض س_لسلة أف_الم م_صورة ع_نيفة ع_لى ع_دد م_ن
امل __تطوع __ني وق __سنا خ __الل ذل __ك ن __شاط أدم __غتهم ب __اس __تخدام التخ __طيط امل __قطعي ب __اإلص __دار
ال __پوزي __ترون __ي ) .(PETوب __عد أس __اب __يع ق __ليلة ط __رح __نا ع __ليهم ام __تحان __ا ق __صيرا مل __عرف __ة م __ا
يتذكرون.
ل_قد اك_تشفنا أن ع_دد األف_الم امل_زع_جة ال_تي اس_تطاع_وا ت_ذك_ره_ا ي_تناس_ب م_ع م_ا ك_ان_ت ع_ليه
درج__ة ن__شاط ل__وزات__هم امل__خية أث__ناء رؤي__تهم األف__الم .وق__د أك__دت أب__حاث الح__قة أُج__ري__ت ف__ي
م__ختبرن__ا وف__ي م__ختبرات أخ__رى ه__ذه ال__نتيجة ال__عام__ة .ب__يد أن__ني الح__ظت أم__را غ__ري__با .ل__قد
الح__ظت أن ت__نشيط ال__لوزة امل__خية ف__ي ب__عض ال__دراس__ات اق__تصر ع__لى ن__صف ال__كرة امل__خي
األي __من ،ف __ي ح __ني اق __تصر ف __ي ب __عضها اآلخ __ر ع __لى ن __صف ال __كرة امل __خي األيس __ر؛ ف __تبينتُ
ح_ينذاك أن ال_تجارب ال_تي تنش_طت ف_يها ال_لوزة امل_خية ال_يمنى اق_تصرت ع_لى ال_رج_ال ،وأن
ال_تجارب ال_تي تنش_طت ف_يها ال_لوزة امل_خية اليس_رى ش_ملت ال_نساء .وم_نذ ذل_ك ال_حني ،أك_دت
ث __الث دراس __ات الح __قة )اث __نتان ص __درت __ا ع __ن مج __موع __تي وواح __دة أج __راه __ا >.Jگ __اب __ري __ي ّلي<
و>.Tك_ان_لي< وم_عاون_وه_ا ف_ي س_تان_فورد( ه_ذا االخ_تالف ف_ي ك_يفية ت_عام_ل أدم_غة ال_رج_ال
والنساء مع الذاكرات االنفعالية.

إن إدراك ك__ون دم__اغ__ي ال__ذك__ر واألن__ثى ي__عال__جان امل__ادة ن__فسها امل__ثيرة ل__الن__فعال ف__ي ال__ذاك__رة
ع_لى ن_حو م_ختلف ،ق_ادن_ا إل_ى ال_تساؤل ع_ما ي_مكن أن ي_عنيه ه_ذا ال_تفاوت .وك_يما ن_تصدى
له__ذا السؤال ع__دن__ا إل__ى ن__ظري__ة ع__مره__ا ن__حو ق__رن م__ن ال__زم__ن وت__نص ع__لى أن ن__صف ال__كرة
امل__خي األي__من ي__نحاز ن__حو م__عال__جة ال__نواح__ي األس__اس__ية مل__وق__ف م__ا ،ف__ي ح__ني ي__ميل ن__صف
ال__كرة امل__خي األيس__ر إل__ى م__عال__جة ال__تفاص__يل األدق .ف__إذا ص__حت ت__لك ال__فكرة ،يحق ل__نا أن
ن_توق_ع أن يس_بب ال_دواء ال_ذي يخ_مّ د ف_عال_ية ال_لوزة امل_خية ،ت_عطيل ق_درة ال_رج_ل ع_لى ت_ذك_ر
ج_وه_ر ق_صة ان_فعال_ية م_ا )ع_ن ط_ريق ت_ثبيط ل_وزت_ه امل_خية ال_يمنى( ،وت_عطيل ق_درة امل_رأة ع_لى
تذكر التفاصيل الدقيقة )عن طريق تثبيط لوزتها املخية اليسرى(.
ي_عد ال_پروپ_ران_ول_ول  propranololدواء م_ن ه_ذا ال_قبيل .فه_ذا ال_دواء ال_حاص_ر للمس_تقبالت
ب__يتا  beta blockersيه__دئ ن__شاط األدري__نال__ني واب__ن ع__مه ال__نورأدري__نال__ني ،وه__و به__ذا ال__فعل
يخ_مّ د ت_نشيط ال_لوزة امل_خية وي_ضعف اس_تدع_اء ال_ذاك_رات امل_ثيرة ل_الن_فعال .ل_قد أع_طينا ه_ذا
ال_دواء إل_ى رج_ال ون_ساء ق_بل م_شاه_دت_هم ف_يلما ق_صيرا ي_عرض غ_الم_ا ي_تعرض إل_ى ح_ادث
م_ __رع_ __ب أث_ __ناء س_ __يره م_ __ع أم_ __ه .وب_ __عد أس_ __بوع اخ_ __تبرن_ __ا ذاك_ __رات_ __هم ،ف_ __أظه_ __رت ال_ __نتائ_ __ج أن
ال_پروپ_ران_ول_ول ج_عل م_ن ال_عَصي ع_لى ال_رج_ال ت_ذك_ر ال_نواح_ي ال_جوه_ري_ة ف_ي ال_قصة؛ م_ثل
َس__ت ال__غالم .أم__ا ت__أث__يره ف__ي ال__نساء ،ف__قد ك__ان ع__لى ع__كس ذل__ك ،إذ
ت__ذك__ر أن س__يارة ق__د َده َ _
اق_تصر ع_لى ت_عطيل ذاك_رة ال_تفاص_يل امل_حيطية ل_دي_هن؛ م_ثل ت_ذك_ر أن ال_غالم ك_ان يح_مل ك_رة
قدم.
ل__قد وج__دن__ا ف__ي اس__تقصاءات__نا األح__دث أن__نا نس__تطيع اك__تشاف ف__رق ب__ني الجنس__ني يتعلق
ب__نصفي ال__كرة امل__خية م__ن ح__يث االس__تجاب__ة ب__شكل ف__وري ت__قري__با ل__لمواد االن__فعال__ية .ف__لدى
ع__رض ص__ور م__نفرة ان__فعال__يا ع__لى م__تطوع__ني ،ت__فاع__ل هؤالء ف__ي غ__ضون  300م__ليثان__ية،
وظه__ر ذل__ك ك__نبضة ع__اب__رة) (5ع__لى ت__سجيل ل__لنشاط ال__دم__اغ__ي الكه__رب__ائ__ي .وب__االش__تراك م__ع
>.Aگ __اس __باري< ]م __ن ج __ام __عة الك __وي __ال ف __ي إي __طال __يا[ وج __دن __ا أن ه __ذه ال __نبضة ال __عاب __رة
الس_ري_عة ،ال_تي أس_ميناه_ا االس_تجاب_ة  ،P300ك_ان_ت ل_دى ال_رج_ال أع_ال ع_ند ت_سجيلها ف_وق
ال_نصف امل_خي األي_من ،ف_ي ح_ني ك_ان_ت أك_بر ع_ند ت_سجيلها ف_وق ال_نصف امل_خي األيس_ر ل_دى
ال_نساء .وه_كذا ،ف_إن ت_باي_نات ن_صف م_خية ج_نسان_ية )م_تعلقة ب_الجنس_ني( ف_ي ال_كيفية ال_تي
ي_عال_ج ب_ها ال_دم_اغ ال_صور االن_فعال_ية ت_بدأ ف_ي غ_ضون  300م_ليثان_ية ،ق_بل أن ت_تاح ل_لفرد
أية فرصة للتأويل الواعي ملا يراه ،إن كان هناك تأويل.
املكروب)********(

الحصني
ي__رت__كس ال__حصني ل__دى ذك__ور الج__رذان ب__شكل م__ختلف ت__جاه ال__كرب ال__حاد
واملزمن عنه لدى اإلناث.
الكرب الحاد

س _بّب ال__كرب ال__قصير األم__د زي__ادة ف__ي ك__ثاف__ة ال__نباب__يت  spinesال__تغصنية
ف__ي ال__عصبون__ات ال__حصينية ل__دى ال__ذك__ور ،ف__ي ح__ني س__بب ت__ناق__صها ل__دى
اإلن__اث .ف__ال__نباب__يت )أو األش__واك أو ال__نتوءات( ه__ي األم__كنة ال__تي ت__تلقى
ف_ __يها ال_ __تغصنات  dendritesاإلش_ __ارات االس_ __تثاري_ __ة excitatory signals
ال_ __واردة م_ __ن ال_ __عصبون_ __ات األخ_ __رى .وب_ __ما أن ال_ __حصني م_ __عني ب_ __ال_ __تعلم
وال__ذاك__رة ،ف__إن ه__ذه ال__نتائ__ج ت__ثير إم__كان__ية تح__ري__ض ال__كرب ال__قصير األم__د
تبدالت تشريحية تيسر التعلم لدى الذكور وتقلله لدى اإلناث.

!
الكرب املزمن
ي_مكن أن ي_جعل ال_كرب ال_طوي_ل األم_د ،ع_لى ال_نقيض م_ن ذل_ك ،ال_حصني ل_دى
ال_ذك_ر أك_ثر ع_رض_ة ل_لتأذي .ف_عندم_ا ق_ام >.Chك_ون_راد< وآخ_رون ب_تعري_ض
ج_رذان ذك_ري_ة م_كروب_ة ع_لى ن_حو م_زم_ن إل_ى ذي_فان ع_صبي ،nerve toxin
ج__رذان ش__اه__دة
ع__ان__ت ال__ذك__ور ،ول__يس اإلن__اث ،تخ__ري__با ي__فوق م__ا أص__اب ُ_
 controlsم__ن ال__جنس ن__فسه .وال__صور املجه__ري__ة أدن__اه م__أخ__وذة م__ن أف__راد
مكروبة.

!

!

ي_مكن أن ي_كون له_ذه االك_تشاف_ات ت_فرع_ات مل_عال_جة داء ال_كرب ب_عد ال_ َّرض_حي ) .(PTSDف_قد
>.Gش_ي ْل ِنگ< وزم_الؤه ]ف_ي ج_ام_عة ل_ودڤ_يگ م_كسميليان ب_أمل_ان_يا[
ِ_
أث_بت ب_حث س_ابق أج_راه
أن أدوي_ة م_ثل ال_پروپ_ران_ول_ول ت_قلل ذاك_رة امل_واق_ف ال_رض_حية  traumaticإذا م_ا أع_طيت إل_ى
امل_صاب كج_زء م_ن امل_عال_جة امل_عتادة ف_ي وح_دة ال_عناي_ة امل_رك_زة .وب_تحفيز م_ن اك_تشاف_ات_نا،
وج_د هؤالء ال_باح_ثون أن ال_حاص_رات ب_تا  ،beta blockersف_ي وح_دات ال_عناي_ة امل_رك_زة ع_لى
األق_ل ،ت_خفض ذك_رى ال_حوادث ال_رض_حية ل_دى ال_نساء ول_يس ل_دى ال_رج_ال .وه_كذا ،ح_تى ف_ي
ال_عناي_ة امل_رك_زة ،ق_د ي_حتاج األط_باء إل_ى أن ي_أخ_ذوا ف_ي االع_تبار ج_نس م_رض_اه_م ح_ني ت_قري_ر
أدويتهم.
ل__يس داء ال__كرب ب__عد ال__رض__حي ) (PTSDه__و االض__طراب ال__نفسي ال__وح__يد ال__ذي ي__بدو أن__ه
ي__ختلف ب__ني ال__رج__ال وال__نساء .ف__قد أظه__رت دراس__ة ب__ال__تصوي__ر امل__قطعي ال__طبقي ب__وس__اط__ة
اإلص__دار ال__پوزي__ترون__ي ) (PETأج__راه__ا >.Mدي__كسيك< وزم__الؤه ]ف__ي ج__ام__عة م__اگ__يل[ أن
إن_تاج ال_سيروت_ون_ني ي_فوق ب_شكل واض_ح ب_مقدار  52ف_ي امل_ئة ف_ي امل_توس_ط ل_دى ال_رج_ال ع_نه
ل_دى ال_نساء ،األم_ر ال_ذي ق_د ي_ساع_د ع_لى ت_وض_يح س_بب ك_ون ال_نساء أك_ثر ع_رض_ة ل_الك_تئاب،
األمر الذي عادة ما يعالج بأدوية ترفع تركيز السيروتونني.
االنفعالية)*********(

اللوزة املخية والذاكرة
ف_ي ب_حث أج_راه املؤل_ف وم_عاون_وه ،ارتكس_ت ال_لوزة امل_خية ،وه_ي ب_نية
ح__اس__مة ف__ي م__وض__وع ال__ذاك__رة وال__حوادث االن__فعال__ية ،ب__شكل م__ختلف
ل_دى ال_نساء وال_رج_ال ال_ذي_ن ش_اه_دوا ص_ورا م_ثيرة ان_فعال_يا ،م_ثل ص_ور
ح_يوان ي_تفسخ .ف_ال_رج_ال ال_ذي_ن أع_رب_وا ع_ن اس_تجاب_ات ق_وي_ة ،أظه_روا
أك_ __بر ف_ __عال_ __ية ف_ __ي ل_ __وزة ال_ __نصف امل_ __خي األي_ __من )ال_ __صورة امل_ __سحية
واملخ __طط األي __من( ،وتَ__ذ ّك__ر م __عظمهم ه __ذه ال __صور ب __عد أس __بوع __ني ،ف __ي
ح __ني ظه __رت أك __بر ف __عال __ية ل __دى ال __نساء )ال __لوات __ي ش __عرن ب __إث __ارة أك __بر
وت __ذك __رن ال __صور ب __شكل أف __ضل( ف __ي ال __لوزة امل __خية اليس __رى )ال __لوح __ة
اليس__رى( .وت__وح__ي دراس__ات الح__قة ،أج__راه__ا ف__ريق ال__باح__ثني ه__ذا ،أن
ال_فروق ف_ي ف_عال_ية ال_لوزة ب_ني الجنس_ني ت_جعل ال_نساء أك_ثر م_يال ل_تذك_ر

ت__فاص__يل ال__حادث__ة االن__فعال__ية ،وت__جعل ال__ذك__ور أك__ثر م__يال ل__تذك__ر ج__وه__ر
الحادثة.

!
ق_د ي_سود وض_ع م_شاب_ه ف_ي اإلدم_ان؛ ف_في ه_ذه ال_حال_ة ،ي_كون ال_ناق_ل ال_عصبي ذو ال_شأن ه_و
ال__دوپ__ام__ني ،ال__ذي ه__و م__ادة ك__يماوي__ة ت__ضطلع ب__مشاع__ر الس__رور ال__ذي ي__رافق املخ__درات؛ ف__قد
اك__تشفت >.B.Jب__يكر< وزم__الؤه__ا ال__باح__ثون ]ف__ي ج__ام__عة م__يتشيگان ب__مدي__نة آن آرب__ر[ أن
األس__تروج__ني ع__زز ع__ند إن__اث الج__رذان إط__الق ال__دوپ__ام__ني ف__ي م__ناطق دم__اغ__ية م__همة ل__تنظيم
س__لوك ال__سعي ل__لعثور ع__لى املخ__در .ف__ضال ع__ن ذل__ك ،ك__ان له__ذا اله__رم__ون ت__أث__يرات ط__وي__لة
ال__دي__موم__ة ج__علت إن__اث الج__رذان ت__سعى ل__لعثور ع__لى ال__كوك__ائ__ني مل__دة أس__اب__يع ع__قب آخ__ر
ت_ __ناول له_ __ذا املخ_ __در .وي_ __مكن أن تفس_ __ر م_ __ثل ه_ __ذه ال_ __فروق ف_ __ي ال_ __تأث_ __ري_ __ة susceptibility
)وب_خاص_ة للمنش_طات م_ثل ال_كوك_ائ_ني واألم_فيتام_ني( س_بب اح_تمال أن ت_كون ال_نساء أك_ثر
استعدادا للتأثر بهذه املخدرات ووقوعهن في شرك اإلدمان بصورة أسرع من الرجال.

!
ص__ور م__سحية ب__ال__تصوي__ر امل__قطعي ال__طبقي ب__اإلص__دار ال__پوزي__ترون__ي ).(PET
ت __كشف ه __ذه امل __سوح امل __صورة أع __اله أن أدم __غة ال __ذك __ور ت __ول __د ال __سيروت __ون __ني
ب__معدل أس__رع م__نه ل__دى أدم__غة اإلن__اث ،ع__لما أن ال__سيروت__ون__ني يؤث__ر ف__ي امل__زاج
 .moodوب__ناء ع__لى ذل__ك ،ف__إن ه__ذا االك__تشاف ق__د ي__ساع__د ع__لى ف__همنا م__ا ن__رى
من تعرض النساء لالكتئاب أكثر من الرجال.

وث__مة ش__ذوذات دم__اغ__ية م__عينة ت__خص ال__فصام ي__بدو أن__ها ت__ختلف ل__دى ال__رج__ال ع__نها ل__دى
ال__نساء .ف__قد أم__ضى >روب__ن گ__ور< و>راك__يل گ__ور< وزم__الؤه__ما ]ف__ي ج__ام__عة پنس__لڤان__يا[
س_نوات ع_دي_دة ي_درس_ان ال_فروق ال_جنسان_ية ف_يما ي_خص تش_ري_ح ال_دم_اغ ووظ_ائ_فه .وف_ي أح_د

مش __روع __ات __هم ،ق __اس __وا حج __م القش __رة امل __خية ال __جبهية ال __حجاج __ية ،orbitofrontal cortex
وه _ __ي م _ __نطقة ت _ __عنى ب _ __تنظيم ال _ __عواط _ __ف واالن _ __فعاالت ،وق _ __ارن _ __وه بحج _ __م ال _ __لوزة امل _ __خية
 amygdalaذات ال __شأن األك __بر ف __ي ت __ول __يد ردود ال __فعل ال __عاط __فية واالن __فعال __ية .وه __نا وج __د
هؤالء ال__باح__ثون أن نس__بة القش__رة ال__جبهية ال__حجاج__ية إل__ى ال__لوزة ) (OARل__دى ال__نساء
ت_فوق ن_ظيرت_ها ل_دى ال_رج_ال .ويس_تطيع امل_رء أن يس_تشف م_ن ه_ذه امل_كتشفات أن ال_نساء ق_د
يمتلكن ـ في املتوسط ـ قدرة أكبر في السيطرة على استجاباتهن االنفعالية.
وف_ي ت_جارب إض_اف_ية ،اك_تشف ال_باح_ثون أن ه_ذا ال_توازن ي_ختل ـ ع_لى م_ا ي_بدو ـ ف_ي م_رض
ال __فصام ،وإن ك __ان ذل __ك ب __شكل غ __ير م __تماث __ل ف __ي ح __ال __تي ال __رج __ال وال __نساء .ف __لدى ال __نساء
امل_صاب_ات ب_ال_فصام ت_كون النس_بة  OARأق_ل م_نها ل_دى ن_ظيرات_هن ال_صحيحات ،حس_بما ه_و
م __توق __ع .ل __كن م __ن املس __تغرب أن ه __ذه النس __بة ) (OARت __كون أك __بر ل __دى ال __رج __ال امل __صاب __ني
ب_ال_فصام م_قارن_ة ب_نظائ_ره_م األص_حاء .وت_بقى ه_ذه امل_كتشفات م_حيرة ،ول_كنها ت_عني ض_منا
ع__لى األق__ل ،أن ال__فصام م__رض م__ختلف إل__ى ح__د م__ا ل__دى ال__رج__ال وال__نساء وأن م__عال__جة ه__ذا
الداء يجب »تفصيلها«  tailoredحسب جنس املريض.
سنجابية)**********(

مادة
ف_ي م_طلع ه_ذا ال_عام ،ض_رب رئ_يس ج_ام_عة ه_ارڤ_ارد >.Lس_وم_رز< ع_لى ال_وت_ر
ال_حساس ل_دى ال_عدي_د م_ن ال_ناس ،ح_ينما أث_ار إم_كان_ية أن تس_تطيع ب_يول_وج_ية
ال_دم_اغ أن تفس_ر س_بب ق_لة ن_جاح ال_نساء ،م_قارن_ة ب_ال_رج_ال ،ف_ي امل_هن ال_علمية.
وق_د اس_تاءت >.Nه_وپ_كنز< ]وه_ي ب_يول_وج_ية ف_ي املعه_د  [MITم_ن ت_أم_الت_ه
إلى حد أنها غادرت قاعة املؤتمر حيث كان يلقي كلمته.
م_اذا ت_قول األب_حاث ف_ي ه_ذا امل_ضمار؟ ي_صعب ال_عثور ع_لى دل_يل ل_لصلة ب_ني
اخ_تالف_ات التش_ري_ح وامل_قدرة ال_عقلية .ف_بالنس_بة إل_ى امل_بتدئ_ني ت_كون ال_فروق
ب_ني أداء الجنس_ني ف_ي االخ_تبارات ال_قياس_ية ت_اف_هة ،م_ع ك_ون ه_ذه ال_فروق ف_ي
ب__عض األح__يان ل__صال__ح ال__نساء ،وف__ي أح__يان أخ__رى ل__صال__ح ال__رج__ال .وع__لى
ال__رغ__م م__ن اك__تشاف ع__لماء األع__صاب ع__دي__دا م__ن ال__فروق ال__جنسان__ية ف__ي ب__نية
ال_دم_اغ ووظ_يفته ،ف_ال أح_د يس_تطيع ف_ي ال_وق_ت ال_حاض_ر أن ي_قول م_ا إذا ك_ان
له_ذه ال_فروق أي ت_أث_ير ف_ي ال_نجاح امل_هني ف_ي ال_علوم ،أو أن_ه ،إذا ص_ح ذل_ك،
ال يس_تطيع أح_د أن ي_قارن_ه ب_ما ي_مكن أن ي_كون م_ن ت_أث_ير ل_لعوام_ل ال_ثقاف_ية ف_ي
هذا الصدد.

!
ال__تقى > Lس__وم__رز< ب__عض ال__صحفيني وه__و ف__ي ط__ري__قه إل__ي اج__تماع ل__هيئة
التدريس في جامعة هارڤارد
ول_كن م_ن امل_مكن أن ت_كون أدم_غة ال_رج_ال وال_نساء تنج_ز ذك_اءه_ا ال_عام امل_تكاف²
ب_طري_قني م_ختلفني إل_ى ح_د م_ا .ف_على س_بيل امل_ثال ،ت_قترح دراس_ة ح_دي_ثة أن
الجنس_ني ق_د يس_تخدم_ان دم_اغ_يهما ب_شكل م_ختلف ل_دى ح_لهما م_سائ_ل ك_تلك
امل __وج __ودة ف __ي اخ __تبارات ال __ذك __اء .وف __ي ه __ذا ال __بحث ،اس __تخدم >.Rه __اي __ير<
وم_ __ساع_ __دوه ]ف_ __ي ج_ __ام_ __عة ك_ __ال_ __يفورن_ __يا ف_ __ي إي_ __رف_ __ن ،وك_ __ذل_ __ك ف_ __ي ج_ __ام_ __عة
ن __يوم __كسيكو[ امل __سح ب __ال __تصوي __ر امل __غنطيسي ال __تجاوب __ي MRI Scanning
واالخ_تبار امل_عرف_ي )االس_تعراف_ي(  cognitive testingل_رس_م خ_رائ_ط ت_رب_ط ب_ني
حج __مي امل __ادة ال __سنجاب __ية وامل __ادة ال __بيضاء ف __ي أج __زاء م __ختلفة م __ن ال __دم __اغ
م_عام_ل ال_ذك_اء ) .(IQف_امل_ادة ال_سنجاب_ية ت_تأل_ف م_ن
وب_ني األداء ف_ي اخ_تبارات ُ
أج__سام خ__الي__ا ال__عصبون__ات ال__تي ت__عال__ج امل__علوم__ات ف__ي ال__دم__اغ ،ف__ي ح__ني
ت_ __تأل_ __ف امل_ __ادة ال_ __بيضاء م_ __ن امل_ __حاوي_ __ر  axonsال_ __تي ت_ __رس_ __ل الخ_ __لية ع_ __بره_ __ا
امل __علوم __ات إل __ى خ __لية أخ __رى .وه __نا وج __د ه __ذا ال __فريق ال __بحثي ص __الت ب __ني
حج_ __مي امل_ __ادة ال_ __سنجاب_ __ية وامل_ __ادة ال_ __بيضاء وب_ __ني األداء االخ_ __تباري ل_ __دى
الجنس_ني ك_ليهما ،ول_كن ال_باح_ات )امل_ناطق(  areasال_دم_اغ_ية ال_تي تُظه_ر ه_ذه
االرتباطات اختلفت بني الرجال والنساء.
ل__م ت__تكرر ه__ذه امل__كتشفات ح__تى ح__ينه .وح__تى ل__و ت__كررت ،ف__سيبقى م__ع ذل__ك
أم_ام ال_باح_ثني سؤال م_ن دون ج_واب :م_ا ع_الق_ة م_ثل ه_ذه ال_فروق ،إن وج_دت،
بالكيفية التي يفكر بها الرجال والنساء؟
أمور جنسانية)***********(

ف __ي ت __قري __ر ش __ام __ل ل __لعام  2001ح __ول ال __فروق ال __جنسان __ية ف __ي ال __صحة البش __ري __ة أك __دت
األك_ادي_مية ال_وط_نية ل_لعلوم أن »األم_ور ال_جنسان_ية )أي األم_ور امل_تعلقة ب_ال_ذك_ور وب_اإلن_اث

ك_ل ع_لى ح_دة( ت_عد م_تغيرا بش_ري_ا أس_اس_يا م_هما ي_نبغي أخ_ذه ف_ي االع_تبار ح_ني ت_صميم
وتح__ليل دراس__ات ف__ي ج__ميع املس__توي__ات ال__حيوي__ة ال__طبية ،وك__ذل__ك ف__ي األب__حاث امل__رت__بطة
بالصحة«.
الي_زال ع_لماء األع_صاب ب_عيدي_ن ع_ن ج_مع أج_زاء ال_وق_ائ_ع ب_عضها م_ع ب_عض ،ب_معنى تح_دي_د
ج__ميع االخ__تالف__ات ال__دم__اغ__ية ال__جنسان__ية وت__أث__يرات__ها ف__ي امل__عرف__ة )االس__تعراف( cognition
ودوره__ا ف__ي االض__طراب__ات امل__تعلقة ب__ال__دم__اغ .وم__ع ذل__ك ،ت__ثبت األب__حاث ال__تي أج__ري__ت ح__تى
اآلن أن_ه م_ن املؤك_د أن ال_فروق ب_ني الجنس_ني ت_طال م_ا ه_و أب_عد م_ن ال_وط_اء hypothalamus
وس__لوك ال__تزاوج .ص__حيح إن__ه ل__م ت__تضح ب__عد ل__دى ال__باح__ثني واألط__باء الس__ري__ري__ني ال__طري__قة
ال __فضلى ل __لمضي ق __دم __ا ف __ي اس __تجالء ال __تأث __يرات ال __كام __لة ل __لجنسان __ية ف __ي ال __دم __اغ وف __ي
الس_لوك وف_ي االس_تجاب_ات ل_ألدوي_ة؛ ول_كن ي_تزاي_د ع_دد م_ن ي_تفقون اآلن ع_لى أن ال_عودة إل_ى
االدع __اء ب __أن __نا نس __تطيع أن نج __ري ب __حوث __نا ع __لى أح __د الجنس __ني ،ث __م ن __عتبر أن ال __نتائ __ج
املستقاة تصدق أيضا على الجنس اآلخر ،لم يعد خيارا مقبوال بعد اآلن.

املؤلف
Larry Cahil
ح_صل ع_لى ال_دك_توراه ف_ي ال_علوم ال_عصبية ع_ام  1990م_ن ج_ام_عة ك_ال_يفورن_يا ف_ي إي_رڤ_ني.
وب__عد أن أم__ضى ع__ام__ني ف__ي أمل__ان__يا ،ك__ان يس__تخدم خ__الل__هما ت__قنيات ال__تصوي__ر الس__تكشاف
ال_تعلم وال_ذاك_رة ف_ي ال_يرب_وع  ،gerbilع_اد إل_ى ج_ام_عة ك_ال_يفورن_يا ف_ي إي_رڤ_ني ،ح_يث ي_عمل
ح__ال__يا أس__تاذا م__شارك__ا ف__ي ق__سم ال__بيول__وج__يا ال__عصبية والس__لوك ،ك__ما أن__ه زم__يل ف__ي م__رك__ز
البيولوجيا العصبية للتعلم والذاكرة.
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