
دماغه ودماغها(*) 
يتبني أن دماغي الذكر واألنثى يختلفان إلى حد ما في البنيان والنشاط. ويمكن أن 

يؤدي البحث في هذه االختالفات إلى معالجات جنسانية(1)  لالضطرابات النفسية مثل 
االكتئاب والفصام. 

<L.كاهيل> 
  

فـي يـوم غـائـم فـي أواسـط الشهـر 1، اقـترح رئـيس جـامـعة هـارڤـارد<L.سـومـرز>أن الـفروق 
الـــفطريـــة فـــي بـــنيان دمـــاغـــي الـــذكـــر واألنـــثى يـــمكن أن تـــكون أحـــد عـــوامـــل الـــندرة النســـبية 
لــتخصص الــنساء فــي مــجاالت الــعلوم. وقــد أزكــت مــالحــظاتــه مجــددا وطــيس نــقاش كــان 
يـتخامـد طـوال قـرن مـن الـزمـن مـنذ أن شـرع بـعض الـعلماء الـذيـن قـامـوا بـقياس حـجوم أدمـغة 
مــن الجنســني، بــاســتخدام اكــتشافــهم الــرئــيسي ـ بــأن أدمــغة اإلنــاث غــالــبا مــا تــكون أصــغر 
حجــما مــن أدمــغة الــذكــور ـ فــي تــعزيــز الــرأي بــأن الــنساء، مــن الــناحــية الــعقلية، أدنــى مــن 

الرجال. 
  

لــم يــكتشف أحــد حــتى اآلن أي دلــيل عــلى أن االخــتالفــات التشــريــحية يــمكن أن تــحول دون 
تحقيق الــنساء تــميزا أكــاديــميا فــي الــريــاضــيات أو فــي الــفيزيــاء أو فــي الــهندســة [انــظر 
اإلطـار فـي الـصفحة71]. وقـد تـبني بـوضـوح تـام تـشابـه دمـاغـي الـرجـال والـنساء فـي عـدة 
نــواح. ومــع ذلــك فــقد وثق الــباحــثون طــوال الــعقد املــاضــي ســلسلة مــذهــلة مــن االخــتالفــات 

البنيوية والكيميائية والوظيفية في أدمغة الذكور واإلناث. 
  

وليسـت هـذه االخـتالفـات مجـرد خـاصـيات مـهمة قـد تفسـر ملـاذا يسـتمتع الـرجـال عـمومـا بـما 
قـــد ال تســـتمتع بـــه الـــنساء، بـــل إنـــها تـــبرز إمـــكانـــية أنـــنا قـــد نـــحتاج إلـــى إيـــجاد عـــالجـــات 
جــنسانــية(1) لــكثير مــن الــحاالت، بــما فــي ذلــك االكــتئاب واإلدمــان والــفصام واالضــطراب 
الـكربـي بـعد الـرضـح post-traumatic stress disorder. فـضال عـن ذلـك، فـإن هـذه الـفروق 
تــعني ضــمنا أن عــلى الــباحــثني الــذيــن يــتقصون بــنية الــدمــاغ ووظــيفته، أن يــأخــذوا فــي 
الحســــبان جــــنس مــــرضــــاهــــم حــــني تحــــليل بــــيانــــاتــــهم، كــــما يــــجب أن تــــتضمن دراســــاتــــهم 

املستقبلية كال من النساء والرجال خشية التوصل إلى نتائج مضللة. 
  

وقـبل زمـن لـيس بـبعيد كـان الـعلماء يـعتقدون أن الـفروق فـي الـدمـاغ بـني الجنسـني تـقتصر 
عـلى املـناطق املسؤولـة عـن سـلوكـيات الـتزاوج. فـفي إحـدى مـقاالت مجـلة سـايـنتفك أمـريـكان 
لـــعام 1966(2)، وصـــف<لـــيڤني>[مـــن جـــامـــعة ســـتانـــفورد] دور الهـــرمـــونـــات الـــجنسية فـــي 
تــوجــيه الســلوكــيات الــتناســلية عــند الــفئران، حــيث يــعكف الــذكــور عــلى االعــتالء وتــعكف 
اإلنـــاث عـــلى تـــقويـــس ظـــهورهـــا ورفـــع أردافـــها الجـــتذاب شـــركـــاء مـــن الـــجنس اآلخـــر. ولـــم 
يـذكـر<لـيڤني>إال مـنطقة دمـاغـية واحـدة فـي عـرضـه هـذا، وهـي الـوطـاء hypothalamus الـذي 
يــمثل بــنية صــغيرة عــند قــاعــدة الــدمــاغ، تــعنى بــتنظيم اإلنــتاج الهــرمــونــي والــتحكم فــي 



سـلوكـيات أسـاسـية، مـثل األكـل والشـرب والـجنس؛ ثـم نـضج جـيل مـن عـلماء األعـصاب عـلى 
االعـتقاد أن «الـفروق بـني الجنسـني فـي الـدمـاغ» تـعود بـشكل رئـيسي إلـى كـل مـن سـلوكـيات 

التزاوج والهرمونات الجنسية والوطاء. 
  

نظرة إجمالية/ األدمغة(**) 
■ يــعمل عــلماء األعــصاب عــلى كــشف فــروق تشــريــحية ووظــيفية بــني أدمــغة 

الرجال والنساء. 
■ تـوجـد هـذه االخـتالفـات فـي أرجـاء الـدمـاغ، وبـالتحـديـد فـي املـناطق املـعنية 

باللغة والذاكرة واالنفعال والرؤية والسمع. 
■ يــعمل الــباحــثون عــلى تحــديــد عــالقــة هــذه االخــتالفــات الــجنسانــية (املــبنية 
عــلى الــجنس) بــاملــعرفــة cognition والســلوك لــدى األنــثى والــذكــر. ويــمكن أن 
تـشير مـكتشفاتـهم إلـى مـعالـجات نـوعـية جـنسانـية فـيما يتعلق بـاملـصابـني مـن 
الــرجــال والــنساء بــحاالت مــثل الــفصام واالكــتئاب واإلدمــان وداء الــكرب بــعد 

الرضحي. 
  

ولــكن حــدث اآلن نــبذ هــذا الــرأي بــفضل مــوجــة مــن املــكتشفات تُــبرز تــأثــير الــجنسانــية فــي 
نـواحـي مـعرفـة (اسـتعراٍف) cognition وسـلوك عـديـدة، تـتضمن الـذاكـرة واالنـفعال والـرؤيـة 
والــسمع وتــشخيص الــوجــوه واالســتجابــة الــدمــاغــية لهــرمــونــات الــكرب stress. وقــد تــسارع 
هـذا الـتقدم فـي الـسنوات الخـمس أو العشـر األخـيرة، بـفضل االسـتخدام املـتنامـي لـتقنيات 
الـتصويـر املـعقدة غـير الـباضـعة noninvasive، مـثل التخـطيط املـقطعي الـطبقي بـاإلصـدار 
الــپوزيــترونــي (PET) والــتصويــر الــتجاوبــي املــغنطيسي الــوظــيفي (fMRI) الــذي يــنعم 

النظر في أدمغة األفراد األحياء. 
  

تـكشف تـجارب الـتصويـر هـذه أن الـتبايـنات التشـريـحية مـوجـودة فـي تـشكيلة مـنوعـة مـن 
املـناطق فـي أرجـاء الـدمـاغ. فـعلى سـبيل املـثال، اسـتخدمـت<M .J.گـولـدشـتايـن>[مـن كـلية 
طــب هــارڤــارد] وزمــالؤهــا تــقانــة الــتصويــر الــتجاوبــي املــغنطيسي فــي قــياس الــعديــد مــن 
الــباحــات areas القشــريــة وتــحت القشــريــة الــدمــاغــية. ووجــد هؤالء الــباحــثون، إضــافــة إلــى 
أشــياء أخــرى، أن أجــزاء مــن القشــرة الــجبهية frontal cortex، الــتي تُــعد مــقر الــعديــد مــن 
الـوظـائـف املـعرفـية الـعليا، تـكون لـدى الـنساء أكـبر مـنها لـدى الـرجـال، وكـذلـك الـحال مـع أجـزاء 
مــن القشــرة الــحوفــية limbic cortex الــتي تُــعنى بــاالســتجابــات االنــفعالــية. وفــي املــقابــل، 
تـكون عـند الـذكـور أجـزاء مـن القشـرة الجـداريـة parietal cortex، الـتي تـعنى بـإدراك الـحيز 
space، أكـبر مـساحـة مـنها لـدى اإلنـاث، وال سـيما الـلوزة املـخية amygdala الـتي تـمثل بـنية 
لـوزيـة الـشكل تسـتجيب لـلمعلومـات الـتي تـثير االنـفعاالت ـ أي إلـى كـل شـيء يسـبب خـفقان 
الـــقلب وتـــدفق األدريـــنالـــني. ونـــشير هـــنا إلـــى أن هـــذه الـــفروق فـــي الحجـــم وكـــذلـــك الـــفروق 
األخــرى املــذكــورة فــي تــلك املــقالــة هــي فــروق نســبية؛ فــهي تــشير إلــى الحجــم اإلجــمالــي 

للبنية بالقياس إلى الحجم اإلجمالي للدماغ. 



  
يُـــعتقد عـــمومـــا أن الـــفروق فـــي حـــجوم الـــبنى الـــدمـــاغـــية تـــعكس أهـــميتها النســـبية لـــدى 
الـــحيوان. فـــعلى ســـبيل املـــثال، تـــعتمد الـــرئـــيسات primates عـــلى الـــرؤيـــة بـــقدر أكـــبر مـــن 
اعـتمادهـا عـلى الـشم خـالفـا ملـا هـي عـليه الـحال عـند الجـرذان. ونـتيجة لـذلـك تـحتفظ أدمـغة 
الـــرئـــيسات بـــمناطق أكـــبر نســـبيا لـــغرض الـــرؤيـــة، فـــي حـــني تـــخصص الجـــرذان حـــيزا أكـــبر 
لـغرض الـشم. ولهـذا فـإن وجـود تـبايـنات تشـريـحية واسـعة بـني الـرجـال والـنساء يـوحـي بـأن 

الجنسانية تؤثر فعال في طريقة عمل الدماغ. 
  

 !
  

وثـمة أبـحاث أخـرى تـكتشف فـروقـا تشـريـحية بـني الجنسـني عـلى املسـتوى الخـلوي. فـعلى 
سـبيل املـثال اكـتشفت<S.ويـتلسون>وزمـالؤهـا [فـي جـامـعة مَـْكماسـتر] أن الـنساء يـمتلكن 
كـثافـة كـبيرة مـن الـعصبونـات فـي أجـزاء مـن قشـرة الـفص الـصدغـي temporal lobe تُـعنى 
بـمعالـجة الـلغة وفـهمها. فـعند عـد الـعصبونـات فـي عـينات مـنها بـعد املـوت، وجـد الـباحـثون 
طـــــبقتني، مـــــن أصـــــل الـــــطبقات الســـــت املـــــوجـــــودة فـــــي تـــــلك القشـــــرة، تـــــحويـــــان عـــــددا مـــــن 
الــعصبونــات (فــي وحــدة الحجــم) أكــبر لــدى اإلنــاث مــنه لــدى الــذكــور. وقــد ذكــرت مــثل هــذه 
املـــكتشفات الحـــقا فـــيما يـــخص الـــفص الـــجبهي. وبـــتوفـــر مـــثل هـــذه املـــعلومـــات، يســـتطيع 
عــلماء األعــصاب اآلن اســتقصاء مــا إذا كــانــت الــفروق بــني الجنســني فــي عــدد الــعصبونــات 
تـتالزم مـع فـروق فـي املـقدرات املـعرفـية؛ أي، عـلى سـبيل املـثال، اسـتقصاء مـا إذا كـان تـعاظـم 
تـلك الـكثافـة فـي القشـرة الـسمعية لـدى األنـثى، يـرتـبط بـاألداء املـتفوق لـلنساء فـي اخـتبارات 

الطالقة اللفظية عندهن. 
  

تـضيف بـضع دراسـات سـلوكـية أدلـة عـلى ظـهور بـعض الـفروق الـجنسانـية فـي الـدمـاغ قـبل 
أن يبدأ الوليد أول نفس له. 



يــمكن أن يــكون مــثل هــذا الــتنوع التشــريــحي قــد حــدث، فــي قــسم كــبير مــنه، بــفضل نــشاط 
الهـرمـونـات الـجنسية الـتي تـغمر دمـاغ الـجنني. فهـذه السـتيرويـدات تـساعـد عـلى اإلشـراف 
عـــلى تـــنظيم وتشـــبيك الـــدمـــاغ  أثـــناء الـــتنامـــي، وتؤثـــر فـــي الـــبنية والـــكثافـــة الـــعصبونـــية 
ملــــــــــخـتـلـف املــــــــــنـاطق. ومــــــــــمـا يــــــــــثـيـر االهــــــــــتـمـام أن الــــــــــبـاحــــــــــات الــــــــــدمــــــــــاغــــــــــيـة، الــــــــــتـي 
وجــدت<گــولــدشــتايــن>أنــها تــختلف بــني الــرجــال والــنساء، هــي نــفسها الــتي تــحتوي عــند 
الــحيوانــات عــلى أكــبر عــدد مــن مســتقبالت receptors الهــرمــونــات الــجنسية أثــناء الــتشكل 
والـتنامـي. وهـذا الـترابـط بـني حجـم املـنطقة الـدمـاغـية لـدى الـبالـغني والـفعل السـتيرويـدي فـي 
الـرحـم يـوحـي بـأن بـعض الـفروق الـجنسانـية (بـني الجنسـني)، فـي الـوظـيفة املـعرفـية عـلى 
األقـل، ال تنجـم عـن الـتأثـيرات الـثقافـية أو عـن الـتغيرات الهـرمـونـية الـتي تـصاحـب املـراهـقة؛ 

أي إنها قائمة منذ الوالدة. 
  

ميول موروثة(***) 
تـضيف بـضع دراسـات سـلوكـية مـثيرة لـالهـتمام أدلـة عـلى أن بـعض الـفروق الـدمـاغـية بـني 
الجنســـني تـــنشأ قـــبل أن يـــبدأ الـــطفل أول أنـــفاســـه. فـــعلى مـــر الـــسنني، أوضـــح كـــثير مـــن 
الـــباحـــثني أن الـــِغْلمان والـــبنات الـــصغار يـــفترقـــان فـــي انـــتقاء الـــدمـــى. فـــالـــغلمان يـــميلون 
لـالنجـذاب إلـى الـُكرات أو دمـى الـسيارات، فـي حـني تـسعى الـبنات عـادة إلـى دمـى البشـر. 
ولـكن مـا مـن أحـد اسـتطاع أن يـقول بحق مـا إذا كـانـت هـذه الـتفضيالت تـمليها الـثقافـة أو 

تمليها البيولوجيا الدماغية الفطرية. 
  

 [City University London مــن]<هــايــنز.M>ولــلتصدي إلــى هــذا السؤال الــتفتت كــل مــن
و<M .G.ألــــكسانــــدر>[مــــن Texas A&M University] إلــــى الــــنسانــــيس الــــتي هــــي مــــن 
الــحيوانــات األكــثر قــرابــة مــنا؛ إذ عــرضــت الــباحــثتان أمــام مجــموعــة مــن نــسانــيس الــڤْرڤِــت 
vervet تـــشكيلة مـــن الـــدمـــى، بـــما فـــي ذلـــك دمـــى مـــن الـــقماش وشـــاحـــنات وبـــعض ألـــعاب 
حـياديـة الـنزعـة بـالنسـبة إلـى الـجنس، مـثل الـكتب املـصورة. فـتبني لـهما أن ذكـور الـنسانـيس 
أمــضت وقــتا أطــول تــلهو بــالــدمــى الــذكــوريــة masculine مــن إنــاث الــنسانــيس، فــي حــني 
أمـضت إنـاث الـنسانـيس مـزيـدا مـن الـوقـت تـلهو بـدمـى تـفضلها الـبنات عـادة. كـما أمـضى 
كــــل مــــن الجنســــني زمــــنا مــــتساويــــا يــــعبث بــــالــــكتب املــــصورة والــــدمــــى األخــــرى الــــحياديــــة 

للجنسني. 
  

وملـــا كـــان مـــن غـــير املـــحتمل أن تـــتأثـــر نـــسانـــيس الـــڤرڤـــت بـــالـــضغوط االجـــتماعـــية لـــلثقافـــة 
البشـريـة، فـإن هـذه الـنتائـج تـعني ضـمنا أن تـفضيالت الـدمـى لـدى األطـفال إنـما تـنتج، ولـو 
 ،divergence جـــزئـــيا عـــلى األقـــل، مـــن فـــروق بـــيولـــوجـــية فـــطريـــة. ويـــرجـــح أن هـــذا االفـــتراق
وجـميع الـفروق التشـريـحية الـدمـاغـية بـني الجنسـني فـي الـواقـع، قـد نـشأت نـتيجة لـضغوط 
االنـتقاء (االنـتخاب) أثـناء الـتطور. وفـي حـالـة دراسـة الـدمـى هـذه، فـإن الـذكـور، مـن البشـر 
والـرئـيسات عـلى حـد سـواء، تـفضل الـدمـى الـتي يـمكن تحـريـكها مـن مـكان إلـى آخـر، وهـذا 
يـعزز لـديـها لـعب الـعراك. ومـن املـعقول أن نسـتنتج أن هـذه الـسمات قـد تـرتـبط بـالسـلوكـيات 



املـفيدة لـلصيد وتـأمـني الـتزاوج. وعـلى نـحو مـشابـه يـمكن أن يـفترض املـرء كـذلـك أن اإلنـاث، 
فـي املـقابـل، تـنتقي الـدمـى الـتي تـسمح لـهن بـصقل املـهارات الـتي سـيحتجن إلـيها ذات يـوم 

لتنشئة صغارهن. 
  

لــقد انــتهج<S.بــارون-كــوهــن>ومــعاونــوه [فــي جــامــعة كِـــمبردج] مــقاربــة خــالقــة مــختلفة 
لـدراسـة أثـر الـطبيعة مـقابـل أثـر الـتربـية فـيما يـخص الـفروق بـني الجنسـني. فـلقد ذكـر الـكثير 
مـن الـباحـثني تـبايـنات فـي تـوجـيه الـناس لـلولـدان الـذكـور واإلنـاث. وعـلى سـبيل املـثال، وجـد 
<بــارون ـ كــوهــن>وتــلميذتــه <S.لــوتــشمايــا>أن الــبنات فــي ســنتهن األولــى يــقضني زمــنا 
أطـول فـي الـنظر إلـى أمـهاتـهن مـن الـذكـور بـذات الـعمر. وحـينما عُـرضـت عـلى هؤالء األطـفال 
تــشكيلة أفــالم ملــشاهــدتــها، حــدقــت الــبنات ملــدة أطــول فــي فــيلم يتعلق بــرؤيــة وجــه مــا، فــي 

حني حدق الغلمان ملدة أطول في فيلم يعرض سيارات. 
  

وبـالـطبع، فـإن هـذه الـتفضيالت يـمكن أن تنسـب إلـى فـروق فـي طـريـقة تـعامـل الـبالـغني مـع 
الــــغلمان والــــبنات الــــصغار ســــلوكــــا ولــــعبا. والســــتبعاد هــــذه اإلمــــكانــــية، تــــقدم<بــــارون ـ 
كـوهـن>وتـالمـيذه خـطوة أبـعد، إذ أخـذوا كـامـيرة ڤـيديـو video camera إلـى جـناح الـوالدة 
فــي أحــد املســتشفيات بــغية فــحص مــا يــفضله رُضّـــــــع عــمرهــم يــوم واحــد. وقــد عــرض عــلى 
هؤالء الــرضــع مشهــد مــن اثــنني: إمــا وجــه بــشوش لــطالــبة حــية، أو قــطعة خشــب متحــركــة 
تشـــبه وجـــه الـــطالـــبة لـــونًـــا وحجـــما وشـــكال ولـــكنها تـــتضمن خـــليطا مـــلخبطا مـــن مـــالمـــح 
وجــهها. وتــحاشــيا ألي انــحياز، لــم يــكن الــقائــمون بــالتجــربــة يــعرفــون جــنس الــرضــيع أثــناء 
االخـتبار. ولـدى مـشاهـدة أشـرطـة الـفيلم وجـد هؤالء الـباحـثون أن الـبنات أمـضني وقـتا أطـول 
فـي الـنظر إلـى الـطالـبة، فـي حـني صـرف الـغلمان وقـتا أطـول فـي الـنظر إلـى الـجسم اآللـي. 
لــقد اتــضح هــذا الــفرق فــي االهــتمام االجــتماعــي فــي الــيوم األول مــن حــياة الــرضــيع، مــما 
يـــــعني ضـــــمنا أنـــــنا نـــــولـــــد مـــــن الـــــرحـــــم ونـــــحن نـــــملك بـــــعض الـــــفروق الـــــفطريـــــة املـــــعرفـــــية 

 .cognitive (االستعرافية)
  

وطأة الكرب(****) 
فـي حـاالت عـديـدة، تحـدد الـفروق بـني الجنسـني فـي كـيمياء الـدمـاغ وبـنيانـه كـيفية اسـتجابـة 
الــذكــور واإلنــاث لــلبيئة أو الــتفاعــل مــع حــوادث الــكرب وتــذكــرهــا. لــنأخــذ عــلى ســبيل املــثال 
الـلوزة املـخية amygdala، فـقد ذكـرت <گـولـدشـتايـن>وآخـرون أن الـلوزة املـخية تـكون لـدى 
الـرجـال أكـبر مـنها لـدى الـنساء. وفـي الجـرذان، تـقيم الـعصبونـات فـي هـذه املـنطقة عـددا مـن 
االتـــصاالت الـــبينية interconnections يـــفوق مـــا يـــقابـــلها لـــدى اإلنـــاث. ويـــتوقـــع مـــن هـــذه 

االختالفات التشريحية أن تولِّد فروقا في طريقة تأثّر الذكور واإلناث بالكرب. 
  

ومـن أجـل تـقديـر مـا إذا كـانـت لـوزتـا الـذكـر واألنـثى تسـتجيب بـشكل مـختلف تـجاه الـكرب، 
أبـعدت <K.بـراون>ومـعاونـوهـا [فـي جـامـعة Otto von Guericke فـي مـگديـبورگ بـأملـانـيا] 
َولْـــَدةً واحــدة مــن جِــــراء إحــدى إنــاث جــرذان ديــگو Dego pups عــن أمــها. ونــذكــر هــنا فــيما 



يــخص هــذه الــقوارض االجــتماعــية فــي أمــريــكا الــجنوبــية، والــتي تــعيش فــي مســتعمرات 
كــبيرة، عــلى غــرار الــسنجاب الــنباح prairie dogs  3 ، أن مــثل هــذا الــفصل، حــتى لــو كــان 
مــوقّــتا، يــمكن أن يــكون شــديــد اإلزعــاج. ومــن ثــم قــاس هؤالء الــباحــثون تــركــيز مســتقبالت 
الــــــسيروتــــــونــــــني serotonin receptors فــــــي مــــــناطق دمــــــاغــــــية مــــــختلفة، مــــــع الــــــعلم بــــــأن 
الـسيروتـونـني هـو نـاقـل عـصبي neurotransmitter، أي جـزيء حـامـل لـإلشـارة يؤدي دورا 
رئــيسيا فــي إدارة الســلوك االنــفعالــي (إن الــپروزاك Prozac، عــلى ســبيل املــثال، يؤثــر عــن 

طريق تعزيز وظيفة السيروتونني). 
  

وهـنا سـمح الـعامـلون للجـراء بـسماع نـداء أمـها خـالل فـترة فـصلها عـنها، فـوجـدوا أن هـذا 
الـدخـل الـسمعي auditory input زاد مـن تـركـيز مسـتقبالت الـسيروتـونـني فـي الـلوزة املـخية 
لـدى الـذكـور، ولـكنه أنـقص مـن تـركـيز هـذه املسـتقبالت ذاتـها لـدى اإلنـاث. ومـع أنـه يـصعب 
اسـتقراء مـدلـول هـذه الـدراسـة عـلى سـلوك البشـر، فـإن هـذه الـنتائـج تـشير إلـى أنـه إذا كـان 
شــــيء مــــشابــــه يحــــدث فــــي األطــــفال، فــــإن قلق الــــفصل separation يــــمكن أن يؤثــــر بــــشكل 
تـفاضـلي فـي الـحياة االنـفعالـية لـدى األطـفال الـذكـور واإلنـاث. وثـمة حـاجـة إلـى تـجارب مـن 
هــذا الــقبيل إذا كــان لــنا أن نــفهم ســبب شــيوع اضــطرابــات القلق لــدى الــبنات بــقدر يــفوق 

كثيرا شيوعها لدى الغلمان. 
  

اختالف دماغي كبير(*****) 
هـــناك فـــروق تشـــريـــحية فـــي كـــل فـــص مـــن فـــصوص الـــدمـــاغ لـــدى الـــذكـــر 
واألنــــثى. فــــمثال، حــــينما قــــاســــت <M.J.گــــولــــدشــــتايــــن> [مــــن كــــلية طــــب 
هـارڤـارد] ومـعاونـوهـا حـجوم بـاحـات areas مـنتقاة مـن قشـرة املـخ بـالنسـبة 
إلـــى الحجـــم الـــكلي لـــلدمـــاغ، وجـــدوا أن الـــعديـــد مـــن املـــناطق تـــكون لـــدى 
اإلنـاث أكـبر مـنها لـدى الـذكـور. ولـكن تـوجـد بـاملـقابـل بـاحـات أخـرى تـكون 
لـدى الـذكـور أكـبر مـنها لـدى اإلنـاث (الـرسـم أدنـاه). ولـيس مـن املـعروف مـا 
إذا كـان هـذا الـتبايـن التشـريـحي يـتمخض عـن فـروق فـي الـقدرات املـعرفـية 

 .cognitive ability

 !
  



 !
  

هـناك مـنطقة دمـاغـية أخـرى يـعرف اآلن أنـها تـتبايـن بـني الجنسـني مـن الـناحـية التشـريـحية 
ومـن نـاحـية االسـتجابـة لـلكرب. إنـها الـُحَصنْي hippocampus، وهـو بـنية حـاسـمة مـن أجـل 
اخــتزان الــذاكــرة ومــن أجــل الــتمثيل الــحيّزي لــلبيئة املــاديــة. ونــشير هــنا إلــى أن الــتصويــر 
يــبني دائــما أن الــحصني هــو لــدى الــنساء أكــبر مــنه لــدى الــرجــال. ويــمكن أن تــرتــبط هــذه 
الـــفروق التشـــريـــحية عـــلى نـــحو مـــا بـــفروق الـــطريـــقة الـــتي يـــتبعها الـــذكـــور واإلنـــاث عـــند 
الـــترحـــال؛ إذ تـــوحـــي عـــدة دراســـات أن الـــرجـــال غـــالـــبا مـــا يـــبدؤون عـــند تـــرحـــالـــهم بـــتقديـــر 
املـسافـات واالتـجاهـات، فـي حـني تـبدأ الـنساء عـند تـرحـالـهن بـتعرف مـعالـم الـطريق. وإنـه ملـن 
الشيق وجــود فــروق مــشابــهة بــني الجنســني عــند الجــرذان. فــالجــرذان الــذكــور تــنحو إلــى 
تحـديـد حـركـتها فـي املـتاهـات mazes بـاسـتخدامـها مـعلومـات عـن املـوضـع واالتـجاه، فـي حـني 

تنحو إناث الجرذان إلى استخدام معالم الطريق املتاحة. 
  

وحـتى الـعصبونـات فـي الـحصني، فـإن سـلوكـها يـختلف لـدى الـذكـور عـنه لـدى اإلنـاث، عـلى 
األقـــــل فـــــيما يتعلق بـــــكيفية تـــــجاوبـــــها مـــــع خـــــبرات الـــــتعلم. فـــــعلى ســـــبيل املـــــثال، بـــــينت 
<M .J.جــوراســكا>وزمــالؤهــا [فــي جــامــعة إيــلينوي] أن وضــع الجــرذان فــي «بــيئة غــنية» 
أي فــي أقــفاص مــملوءة بــالــدمــى وبــقوارض أخــرى بــقصد تــعزيــز الــتآثــرات االجــتماعــية، قــد 
ولّــــد تـــأثـــيرات غـــير مـــتشابـــهة فـــي بـــنية الـــعصبونـــات الـــُحصينية لـــدى الجـــرذان الـــذكـــور 
ـل» bushiness األغـصان فـي األشـجار  والجـرذان اإلنـاث. فـلدى اإلنـاث، عـززت الـخبرة «تَـَدغّـُ
الـتغصنية لـلخاليـا (أي الـبنى املـتعددة األذرع الـتي تـتلقى اإلشـارات مـن الـخاليـا الـعصبية 
 neuronal األخــرى). ويُــفترض بهــذا الــتغيير أن يــعكس زيــادة فــي االتــصاالت الــعصبونــية
connections الــتي يــعتقد أنــها بــدورهــا تــضطلع بــتثبيت الــذاكــرات. أمــا لــدى الــذكــور، فــإن 

البيئة املعقدة لم يكن لها تأثير في األشجار التغصنية أو أنها شذبتها قليال. 
  



لـــــكن ذكـــــور الجـــــرذان تـــــتعلم أحـــــيانـــــا بـــــشكل أفـــــضل فـــــي مـــــواجـــــهة الـــــكرب. فـــــقد وجـــــدت 
<J .T.شـورز>[مـن جـامـعة رتـگرز] ومـعاونـوهـا أن الـتعرض الـوجـيز لسـلسلة صـدمـات ذيـلية 
(مــــدة كــــل مــــنها ثــــانــــية واحــــدة) حــــّسن أداء الــــواجــــب الــــذي جــــرى تــــعلمه، كــــما زاد كــــثافــــة 
االتـصاالت الـتغصنية مـع الـعصبونـات األخـرى فـي الجـرذان الـذكـور، فـي حـني أفسـد األداء 
performance وقـلل كـثافـة االتـصاالت فـي الجـرذان اإلنـاث. إن ملـثل هـذه الـنتائـج تـضمينات 
اجـــتماعـــية مـــهمة. فـــكلما تعمق اكـــتشافـــنا لـــلكيفية الـــتي تـــختلف فـــيها آلـــيات الـــتعلم بـــني 
الجنسـني، ازدادت حـاجـتنا إلـى دراسـة الـبيئات املـثلى لـلتعلم الـتي يـحتمل اخـتالفـها لـدى 

الصبيان والبنات. 
  

ومـع أن حـصني أنـثى الجـرذ يـمكن أن يـبدي تـناقـصا فـي االسـتجابـة لـلكرب الـحاد، فـإنـه يـبدو 
أكــثر قــابــلية لــلرجــوعــية resilient 4  مــن نــظيره الــذكــري فــي وجــه الــكرب املــزمــن. فــقد قــيدت 
<D .Ch.كـونـراد> ومـعاونـوهـا [فـي جـامـعة أريـزونـا الـحكومـية] جـرذانـا فـي أحـد األقـفاص 
ملـدة سـت سـاعـات، وهـذا وضـع تجـده الـقوارض مـزعـجا لـها، ثـم قـدر هؤالء الـباحـثون درجـة 
تــأثــر عــصبونــاتــها الــحصينية بــالــقتل بــوســاطــة أحــد الــسموم الــعصبية neurotoxin، وهــو 
مـقياس مـعياري لـتأثـير الـكرب فـي هـذه الـخاليـا. فـالحـظوا أن الـتقييد املـزمـن جـعل الـخاليـا 
الــحصينية لــلذكــور أكــثر تــأثــرا بــالــسم، فــي حــني لــم يــكن لــه دور لــدى اإلنــاث. وتــوحــي هــذه 
الــنتائــج وغــيرهــا، أن اإلنــاث، فــيما يتعلق بــتضرر الــدمــاغ، قــد تــكون أفــضل تهيؤا لتحــمل 
الــكرب املــزمــن مــن الــذكــور. ومــازال مــن غــير الــواضــح مــا الــذي يحــمي الــخاليــا الــحصينية 
األنــثويــة مــن الــتأثــيرات املخــرِّبــة الــتي يســببها الــكرب املــزمــن، بــيد أنــه مــن املــحتمل جــدا أن 

يكون للهرمونات الجنسية دور في ذلك. 
  

أفضليات جاهزة التشبيك(******) 
أبــدت نــسانــيس الــڤْرڤَــت الــتي درســها كــل مــن <G.M.ألــكسندر> [مــن 
جـــامـــعة تـــكساس A.M] و<M.هـــينس> [مـــن ســـيتي يـــونـــيفرســـيتي 
لــــندن] أفــــضليات فــــي انــــتقاء األلــــعاب تــــتناغــــم مــــع األنــــماط املــــجسمة 
stereo types لــلصبيان والــبنات مــن بــني البشــر. فــذكــور الــنسانــيس 
قـضوا وقـتا أكـبر فـي ملـس نـموذج الـشاحـنة (الـصورة الـعليا)، فـي حـني 
انـشغلت اإلنـاث بـالـدمـى الـشخصانـية (الـصورة الـسفلى). وتـعني مـثل 
هـــذه الـــطرز ضـــمنا أن االنـــتقاءات لـــدى أطـــفال البشـــر يـــمكن أن تنبثق 

جزئيا من تشبيكهم العصبي وليس حصرا من تنشئتهم. 



 !
  

الصورة الكبيرة(*******) 
ولـدى تـوسـيع الـبحث لـيشمل كـيف يـتعامـل الـدمـاغ مـع األحـداث املُـْكِربـة ويـتذكـرهـا، وجـدت 
وزمـالئـي تـبايـنات فـي طـريـقة تـرسـيخ ذاكـرات الـوقـائـع املـثيرة لـالنـفعال، وهـي عـملية نـعرف 
مـن الـبحوث عـلى الـحيوانـات أنـها تـتضمن تـنشيط الـلوزة املـخية amygdala. وفـي واحـدة 
مـن أولـى تـجاربـنا عـلى اإلنـسان، قـمنا بـعرض سـلسلة أفـالم مـصورة عـنيفة عـلى عـدد مـن 
املـــتطوعـــني وقـــسنا خـــالل ذلـــك نـــشاط أدمـــغتهم بـــاســـتخدام التخـــطيط املـــقطعي بـــاإلصـــدار 
الـــپوزيـــترونـــي (PET). وبـــعد أســـابـــيع قـــليلة طـــرحـــنا عـــليهم امـــتحانـــا قـــصيرا ملـــعرفـــة مـــا 

يتذكرون. 
  

لـقد اكـتشفنا أن عـدد األفـالم املـزعـجة الـتي اسـتطاعـوا تـذكـرهـا يـتناسـب مـع مـا كـانـت عـليه 
درجــة نــشاط لــوزاتــهم املــخية أثــناء رؤيــتهم األفــالم. وقــد أكــدت أبــحاث الحــقة أُجــريــت فــي 
مــختبرنــا وفــي مــختبرات أخــرى هــذه الــنتيجة الــعامــة. بــيد أنــني الحــظت أمــرا غــريــبا. لــقد 
الحــظت أن تــنشيط الــلوزة املــخية فــي بــعض الــدراســات اقــتصر عــلى نــصف الــكرة املــخي 
األيـــمن، فـــي حـــني اقـــتصر فـــي بـــعضها اآلخـــر عـــلى نـــصف الـــكرة املـــخي األيســـر؛ فـــتبينتُ 
حـينذاك أن الـتجارب الـتي تنشـطت فـيها الـلوزة املـخية الـيمنى اقـتصرت عـلى الـرجـال، وأن 
الـتجارب الـتي تنشـطت فـيها الـلوزة املـخية اليسـرى شـملت الـنساء. ومـنذ ذلـك الـحني، أكـدت 
ثـــالث دراســـات الحـــقة (اثـــنتان صـــدرتـــا عـــن مجـــموعـــتي وواحـــدة أجـــراهـــا <J.گـــابـــريـــيّلي> 
و<T.كـانـلي> ومـعاونـوهـا فـي سـتانـفورد) هـذا االخـتالف فـي كـيفية تـعامـل أدمـغة الـرجـال 

والنساء مع الذاكرات االنفعالية. 



  
إن إدراك كــون دمــاغــي الــذكــر واألنــثى يــعالــجان املــادة نــفسها املــثيرة لــالنــفعال فــي الــذاكــرة 
عـلى نـحو مـختلف، قـادنـا إلـى الـتساؤل عـما يـمكن أن يـعنيه هـذا الـتفاوت. وكـيما نـتصدى 
لهــذا السؤال عــدنــا إلــى نــظريــة عــمرهــا نــحو قــرن مــن الــزمــن وتــنص عــلى أن نــصف الــكرة 
املــخي األيــمن يــنحاز نــحو مــعالــجة الــنواحــي األســاســية ملــوقــف مــا، فــي حــني يــميل نــصف 
الــكرة املــخي األيســر إلــى مــعالــجة الــتفاصــيل األدق. فــإذا صــحت تــلك الــفكرة، يحق لــنا أن 
نـتوقـع أن يسـبب الـدواء الـذي يخـّمد فـعالـية الـلوزة املـخية، تـعطيل قـدرة الـرجـل عـلى تـذكـر 
جـوهـر قـصة انـفعالـية مـا (عـن طـريق تـثبيط لـوزتـه املـخية الـيمنى)، وتـعطيل قـدرة املـرأة عـلى 

تذكر التفاصيل الدقيقة (عن طريق تثبيط لوزتها املخية اليسرى). 
  

يـعد الـپروپـرانـولـول propranolol دواء مـن هـذا الـقبيل. فهـذا الـدواء الـحاصـر للمسـتقبالت 
بــيتا beta blockers يهــدئ نــشاط األدريــنالــني وابــن عــمه الــنورأدريــنالــني، وهــو بهــذا الــفعل 
يخـّمد تـنشيط الـلوزة املـخية ويـضعف اسـتدعـاء الـذاكـرات املـثيرة لـالنـفعال. لـقد أعـطينا هـذا 
الـدواء إلـى رجـال ونـساء قـبل مـشاهـدتـهم فـيلما قـصيرا يـعرض غـالمـا يـتعرض إلـى حـادث 
مــــرعــــب أثــــناء ســــيره مــــع أمــــه. وبــــعد أســــبوع اخــــتبرنــــا ذاكــــراتــــهم، فــــأظهــــرت الــــنتائــــج أن 
الـپروپـرانـولـول جـعل مـن الـَعصي عـلى الـرجـال تـذكـر الـنواحـي الـجوهـريـة فـي الـقصة؛ مـثل 
تــذكــر أن ســيارة قــد َدَهسَـــــت الــغالم. أمــا تــأثــيره فــي الــنساء، فــقد كــان عــلى عــكس ذلــك، إذ 
اقـتصر عـلى تـعطيل ذاكـرة الـتفاصـيل املـحيطية لـديـهن؛ مـثل تـذكـر أن الـغالم كـان يحـمل كـرة 

قدم. 
  

لــقد وجــدنــا فــي اســتقصاءاتــنا األحــدث أنــنا نســتطيع اكــتشاف فــرق بــني الجنســني يتعلق 
بــنصفي الــكرة املــخية مــن حــيث االســتجابــة بــشكل فــوري تــقريــبا لــلمواد االنــفعالــية. فــلدى 
عــرض صــور مــنفرة انــفعالــيا عــلى مــتطوعــني، تــفاعــل هؤالء فــي غــضون 300 مــليثانــية، 
وظهــر ذلــك كــنبضة عــابــرة(5) عــلى تــسجيل لــلنشاط الــدمــاغــي الكهــربــائــي. وبــاالشــتراك مــع 
<A.گـــاســـباري> [مـــن جـــامـــعة الكـــويـــال فـــي إيـــطالـــيا] وجـــدنـــا أن هـــذه الـــنبضة الـــعابـــرة 
السـريـعة، الـتي أسـميناهـا االسـتجابـة P300، كـانـت لـدى الـرجـال أعـال عـند تـسجيلها فـوق 
الـنصف املـخي األيـمن، فـي حـني كـانـت أكـبر عـند تـسجيلها فـوق الـنصف املـخي األيسـر لـدى 
الـنساء. وهـكذا، فـإن تـبايـنات نـصف مـخية جـنسانـية (مـتعلقة بـالجنسـني) فـي الـكيفية الـتي 
يـعالـج بـها الـدمـاغ الـصور االنـفعالـية تـبدأ فـي غـضون 300 مـليثانـية، قـبل أن تـتاح لـلفرد 

أية فرصة للتأويل الواعي ملا يراه، إن كان هناك تأويل. 
  

الحصني املكروب(********) 
يــرتــكس الــحصني لــدى ذكــور الجــرذان بــشكل مــختلف تــجاه الــكرب الــحاد 

واملزمن عنه لدى اإلناث. 
الكرب الحاد 



ســبّب الــكرب الــقصير األمــد زيــادة فــي كــثافــة الــنبابــيت spines الــتغصنية 
فــي الــعصبونــات الــحصينية لــدى الــذكــور، فــي حــني ســبب تــناقــصها لــدى 
اإلنــاث. فــالــنبابــيت (أو األشــواك أو الــنتوءات) هــي األمــكنة الــتي تــتلقى 
 excitatory signals اإلشــــارات االســــتثاريــــة dendrites فــــيها الــــتغصنات
الــــواردة مــــن الــــعصبونــــات األخــــرى. وبــــما أن الــــحصني مــــعني بــــالــــتعلم 
والــذاكــرة، فــإن هــذه الــنتائــج تــثير إمــكانــية تحــريــض الــكرب الــقصير األمــد 

تبدالت تشريحية تيسر التعلم لدى الذكور وتقلله لدى اإلناث. 

 !
الكرب املزمن 

يـمكن أن يـجعل الـكرب الـطويـل األمـد، عـلى الـنقيض مـن ذلـك، الـحصني لـدى 
الـذكـر أكـثر عـرضـة لـلتأذي. فـعندمـا قـام <Ch.كـونـراد> وآخـرون بـتعريـض 
 ،nerve toxin جـرذان ذكـريـة مـكروبـة عـلى نـحو مـزمـن إلـى ذيـفان عـصبي
عــانــت الــذكــور، ولــيس اإلنــاث، تخــريــبا يــفوق مــا أصــاب جُــــرذان شــاهــدة 
controls مــن الــجنس نــفسه. والــصور املجهــريــة أدنــاه مــأخــوذة مــن أفــراد 

مكروبة. 

 !
  



 !
  

يـمكن أن يـكون لهـذه االكـتشافـات تـفرعـات ملـعالـجة داء الـكرب بـعد الـرَّضـحي (PTSD). فـقد 
أثـبت بـحث سـابق أجـراه <G.شِـــيْلِنگ> وزمـالؤه [فـي جـامـعة لـودڤـيگ مـكسميليان بـأملـانـيا] 
أن أدويـة مـثل الـپروپـرانـولـول تـقلل ذاكـرة املـواقـف الـرضـحية traumatic إذا مـا أعـطيت إلـى 
املـصاب كجـزء مـن املـعالـجة املـعتادة فـي وحـدة الـعنايـة املـركـزة. وبـتحفيز مـن اكـتشافـاتـنا، 
وجـد هؤالء الـباحـثون أن الـحاصـرات بـتا beta blockers، فـي وحـدات الـعنايـة املـركـزة عـلى 
األقـل، تـخفض ذكـرى الـحوادث الـرضـحية لـدى الـنساء ولـيس لـدى الـرجـال. وهـكذا، حـتى فـي 
الـعنايـة املـركـزة، قـد يـحتاج األطـباء إلـى أن يـأخـذوا فـي االعـتبار جـنس مـرضـاهـم حـني تـقريـر 

أدويتهم. 
  

لــيس داء الــكرب بــعد الــرضــحي (PTSD) هــو االضــطراب الــنفسي الــوحــيد الــذي يــبدو أنــه 
يــختلف بــني الــرجــال والــنساء. فــقد أظهــرت دراســة بــالــتصويــر املــقطعي الــطبقي بــوســاطــة 
اإلصــدار الــپوزيــترونــي (PET) أجــراهــا <M.ديــكسيك> وزمــالؤه [فــي جــامــعة مــاگــيل] أن 
إنـتاج الـسيروتـونـني يـفوق بـشكل واضـح بـمقدار 52 فـي املـئة فـي املـتوسـط لـدى الـرجـال عـنه 
لـدى الـنساء، األمـر الـذي قـد يـساعـد عـلى تـوضـيح سـبب كـون الـنساء أكـثر عـرضـة لـالكـتئاب، 

األمر الذي عادة ما يعالج بأدوية ترفع تركيز السيروتونني. 
  

اللوزة املخية والذاكرة االنفعالية(*********) 
فـي بـحث أجـراه املؤلـف ومـعاونـوه، ارتكسـت الـلوزة املـخية، وهـي بـنية 
حــاســمة فــي مــوضــوع الــذاكــرة والــحوادث االنــفعالــية، بــشكل مــختلف 
لـدى الـنساء والـرجـال الـذيـن شـاهـدوا صـورا مـثيرة انـفعالـيا، مـثل صـور 
حـيوان يـتفسخ. فـالـرجـال الـذيـن أعـربـوا عـن اسـتجابـات قـويـة، أظهـروا 
أكــــبر فــــعالــــية فــــي لــــوزة الــــنصف املــــخي األيــــمن (الــــصورة املــــسحية 
واملخـــطط األيـــمن)، وتَــذكّـــر مـــعظمهم هـــذه الـــصور بـــعد أســـبوعـــني، فـــي 
حـــني ظهـــرت أكـــبر فـــعالـــية لـــدى الـــنساء (الـــلواتـــي شـــعرن بـــإثـــارة أكـــبر 
وتـــذكـــرن الـــصور بـــشكل أفـــضل) فـــي الـــلوزة املـــخية اليســـرى (الـــلوحـــة 
اليســرى). وتــوحــي دراســات الحــقة، أجــراهــا فــريق الــباحــثني هــذا، أن 
الـفروق فـي فـعالـية الـلوزة بـني الجنسـني تـجعل الـنساء أكـثر مـيال لـتذكـر 



تــفاصــيل الــحادثــة االنــفعالــية، وتــجعل الــذكــور أكــثر مــيال لــتذكــر جــوهــر 
الحادثة. 

 !
  

قـد يـسود وضـع مـشابـه فـي اإلدمـان؛ فـفي هـذه الـحالـة، يـكون الـناقـل الـعصبي ذو الـشأن هـو 
الــدوپــامــني، الــذي هــو مــادة كــيماويــة تــضطلع بــمشاعــر الســرور الــذي يــرافق املخــدرات؛ فــقد 
اكــتشفت <B.J.بــيكر> وزمــالؤهــا الــباحــثون [فــي جــامــعة مــيتشيگان بــمديــنة آن آربــر] أن 
األســتروجــني عــزز عــند إنــاث الجــرذان إطــالق الــدوپــامــني فــي مــناطق دمــاغــية مــهمة لــتنظيم 
ســلوك الــسعي لــلعثور عــلى املخــدر. فــضال عــن ذلــك، كــان لهــذا الهــرمــون تــأثــيرات طــويــلة 
الــديــمومــة جــعلت إنــاث الجــرذان تــسعى لــلعثور عــلى الــكوكــائــني ملــدة أســابــيع عــقب آخــر 
 susceptibility تــــناول لهــــذا املخــــدر. ويــــمكن أن تفســــر مــــثل هــــذه الــــفروق فــــي الــــتأثــــريــــة
(وبـخاصـة للمنشـطات مـثل الـكوكـائـني واألمـفيتامـني) سـبب احـتمال أن تـكون الـنساء أكـثر 

استعدادا للتأثر بهذه املخدرات ووقوعهن في شرك اإلدمان بصورة أسرع من الرجال. 
  

 !
 .(PET) صــور مــسحية بــالــتصويــر املــقطعي الــطبقي بــاإلصــدار الــپوزيــترونــي
تـــكشف هـــذه املـــسوح املـــصورة أعـــاله أن أدمـــغة الـــذكـــور تـــولـــد الـــسيروتـــونـــني 
بــمعدل أســرع مــنه لــدى أدمــغة اإلنــاث، عــلما أن الــسيروتــونــني يؤثــر فــي املــزاج 
mood. وبــناء عــلى ذلــك، فــإن هــذا االكــتشاف قــد يــساعــد عــلى فــهمنا مــا نــرى 

من تعرض النساء لالكتئاب أكثر من الرجال. 
  

وثــمة شــذوذات دمــاغــية مــعينة تــخص الــفصام يــبدو أنــها تــختلف لــدى الــرجــال عــنها لــدى 
الــنساء. فــقد أمــضى <روبــن گــور> و<راكــيل گــور> وزمــالؤهــما [فــي جــامــعة پنســلڤانــيا] 
سـنوات عـديـدة يـدرسـان الـفروق الـجنسانـية فـيما يـخص تشـريـح الـدمـاغ ووظـائـفه. وفـي أحـد 



 ،orbitofrontal cortex مشـــروعـــاتـــهم، قـــاســـوا حجـــم القشـــرة املـــخية الـــجبهية الـــحجاجـــية
وهـــــي مـــــنطقة تـــــعنى بـــــتنظيم الـــــعواطـــــف واالنـــــفعاالت، وقـــــارنـــــوه بحجـــــم الـــــلوزة املـــــخية 
amygdala ذات الـــشأن األكـــبر فـــي تـــولـــيد ردود الـــفعل الـــعاطـــفية واالنـــفعالـــية. وهـــنا وجـــد 
هؤالء الــباحــثون أن نســبة القشــرة الــجبهية الــحجاجــية إلــى الــلوزة (OAR) لــدى الــنساء 
تـفوق نـظيرتـها لـدى الـرجـال. ويسـتطيع املـرء أن يسـتشف مـن هـذه املـكتشفات أن الـنساء قـد 

يمتلكن ـ في املتوسط ـ قدرة أكبر في السيطرة على استجاباتهن االنفعالية. 
  

وفـي تـجارب إضـافـية، اكـتشف الـباحـثون أن هـذا الـتوازن يـختل ـ عـلى مـا يـبدو ـ فـي مـرض 
الـــفصام، وإن كـــان ذلـــك بـــشكل غـــير مـــتماثـــل فـــي حـــالـــتي الـــرجـــال والـــنساء. فـــلدى الـــنساء 
املـصابـات بـالـفصام تـكون النسـبة OAR أقـل مـنها لـدى نـظيراتـهن الـصحيحات، حسـبما هـو 
مـــتوقـــع. لـــكن مـــن املســـتغرب أن هـــذه النســـبة (OAR) تـــكون أكـــبر لـــدى الـــرجـــال املـــصابـــني 
بـالـفصام مـقارنـة بـنظائـرهـم األصـحاء. وتـبقى هـذه املـكتشفات مـحيرة، ولـكنها تـعني ضـمنا 
عــلى األقــل، أن الــفصام مــرض مــختلف إلــى حــد مــا لــدى الــرجــال والــنساء وأن مــعالــجة هــذا 

الداء يجب «تفصيلها» tailored حسب جنس املريض. 
  

مادة سنجابية(**********) 
فـي مـطلع هـذا الـعام، ضـرب رئـيس جـامـعة هـارڤـارد <L.سـومـرز> عـلى الـوتـر 
الـحساس لـدى الـعديـد مـن الـناس، حـينما أثـار إمـكانـية أن تسـتطيع بـيولـوجـية 
الـدمـاغ أن تفسـر سـبب قـلة نـجاح الـنساء، مـقارنـة بـالـرجـال، فـي املـهن الـعلمية. 
وقـد اسـتاءت <N.هـوپـكنز> [وهـي بـيولـوجـية فـي املعهـد MIT] مـن تـأمـالتـه 

إلى حد أنها غادرت قاعة املؤتمر حيث كان يلقي كلمته. 
مـاذا تـقول األبـحاث فـي هـذا املـضمار؟ يـصعب الـعثور عـلى دلـيل لـلصلة بـني 
اخـتالفـات التشـريـح واملـقدرة الـعقلية. فـبالنسـبة إلـى املـبتدئـني تـكون الـفروق 
بـني أداء الجنسـني فـي االخـتبارات الـقياسـية تـافـهة، مـع كـون هـذه الـفروق فـي 
بــعض األحــيان لــصالــح الــنساء، وفــي أحــيان أخــرى لــصالــح الــرجــال. وعــلى 
الــرغــم مــن اكــتشاف عــلماء األعــصاب عــديــدا مــن الــفروق الــجنسانــية فــي بــنية 
الـدمـاغ ووظـيفته، فـال أحـد يسـتطيع فـي الـوقـت الـحاضـر أن يـقول مـا إذا كـان 
لهـذه الـفروق أي تـأثـير فـي الـنجاح املـهني فـي الـعلوم، أو أنـه، إذا صـح ذلـك، 
ال يسـتطيع أحـد أن يـقارنـه بـما يـمكن أن يـكون مـن تـأثـير لـلعوامـل الـثقافـية فـي 

هذا الصدد. 



 !
الــتقى <L ســومــرز> بــعض الــصحفيني وهــو فــي طــريــقه إلــي اجــتماع لــهيئة 

التدريس في جامعة هارڤارد 
ولـكن مـن املـمكن أن تـكون أدمـغة الـرجـال والـنساء تنجـز ذكـاءهـا الـعام املـتكافئ 
بـطريـقني مـختلفني إلـى حـد مـا. فـعلى سـبيل املـثال، تـقترح دراسـة حـديـثة أن 
الجنسـني قـد يسـتخدمـان دمـاغـيهما بـشكل مـختلف لـدى حـلهما مـسائـل كـتلك 
املـــوجـــودة فـــي اخـــتبارات الـــذكـــاء. وفـــي هـــذا الـــبحث، اســـتخدم <R.هـــايـــير> 
ومــــساعــــدوه [فــــي جــــامــــعة كــــالــــيفورنــــيا فــــي إيــــرفــــن، وكــــذلــــك فــــي جــــامــــعة 
 MRI Scanning نـــيومـــكسيكو] املـــسح بـــالـــتصويـــر املـــغنطيسي الـــتجاوبـــي
واالخـتبار املـعرفـي (االسـتعرافـي) cognitive testing لـرسـم خـرائـط تـربـط بـني 
حجـــمي املـــادة الـــسنجابـــية واملـــادة الـــبيضاء فـــي أجـــزاء مـــختلفة مـــن الـــدمـــاغ 
وبـني األداء فـي اخـتبارات مُـعامـل الـذكـاء (IQ). فـاملـادة الـسنجابـية تـتألـف مـن 
أجــسام خــاليــا الــعصبونــات الــتي تــعالــج املــعلومــات فــي الــدمــاغ، فــي حــني 
تــــتألــــف املــــادة الــــبيضاء مــــن املــــحاويــــر axons الــــتي تــــرســــل الخــــلية عــــبرهــــا 
املـــعلومـــات إلـــى خـــلية أخـــرى. وهـــنا وجـــد هـــذا الـــفريق الـــبحثي صـــالت بـــني 
حجــــمي املــــادة الــــسنجابــــية واملــــادة الــــبيضاء وبــــني األداء االخــــتباري لــــدى 
الجنسـني كـليهما، ولـكن الـباحـات (املـناطق) areas الـدمـاغـية الـتي تُظهـر هـذه 

االرتباطات اختلفت بني الرجال والنساء. 
لــم تــتكرر هــذه املــكتشفات حــتى حــينه. وحــتى لــو تــكررت، فــسيبقى مــع ذلــك 
أمـام الـباحـثني سؤال مـن دون جـواب: مـا عـالقـة مـثل هـذه الـفروق، إن وجـدت، 

بالكيفية التي يفكر بها الرجال والنساء؟ 
  

أمور جنسانية(***********) 

فـــي تـــقريـــر شـــامـــل لـــلعام 2001 حـــول الـــفروق الـــجنسانـــية فـــي الـــصحة البشـــريـــة أكـــدت 
األكـاديـمية الـوطـنية لـلعلوم أن «األمـور الـجنسانـية (أي األمـور املـتعلقة بـالـذكـور وبـاإلنـاث 



كـل عـلى حـدة) تـعد مـتغيرا بشـريـا أسـاسـيا مـهما يـنبغي أخـذه فـي االعـتبار حـني تـصميم 
وتحــليل دراســات فــي جــميع املســتويــات الــحيويــة الــطبية، وكــذلــك فــي األبــحاث املــرتــبطة 

بالصحة.» 
  

اليـزال عـلماء األعـصاب بـعيديـن عـن جـمع أجـزاء الـوقـائـع بـعضها مـع بـعض، بـمعنى تحـديـد 
 cognition (االســتعراف) جــميع االخــتالفــات الــدمــاغــية الــجنسانــية وتــأثــيراتــها فــي املــعرفــة
ودورهــا فــي االضــطرابــات املــتعلقة بــالــدمــاغ. ومــع ذلــك، تــثبت األبــحاث الــتي أجــريــت حــتى 
 hypothalamus اآلن أنـه مـن املؤكـد أن الـفروق بـني الجنسـني تـطال مـا هـو أبـعد مـن الـوطـاء
وســلوك الــتزاوج. صــحيح إنــه لــم تــتضح بــعد لــدى الــباحــثني واألطــباء الســريــريــني الــطريــقة 
الـــفضلى لـــلمضي قـــدمـــا فـــي اســـتجالء الـــتأثـــيرات الـــكامـــلة لـــلجنسانـــية فـــي الـــدمـــاغ وفـــي 
السـلوك وفـي االسـتجابـات لـألدويـة؛ ولـكن يـتزايـد عـدد مـن يـتفقون اآلن عـلى أن الـعودة إلـى 
االدعـــاء بـــأنـــنا نســـتطيع أن نجـــري بـــحوثـــنا عـــلى أحـــد الجنســـني، ثـــم نـــعتبر أن الـــنتائـــج 

املستقاة تصدق أيضا على الجنس اآلخر، لم يعد خيارا مقبوال بعد اآلن. 
  

 املؤلف 
Larry Cahil 
حـصل عـلى الـدكـتوراه فـي الـعلوم الـعصبية عـام 1990 مـن جـامـعة كـالـيفورنـيا فـي إيـرڤـني. 
وبــعد أن أمــضى عــامــني فــي أملــانــيا، كــان يســتخدم خــاللــهما تــقنيات الــتصويــر الســتكشاف 
الـتعلم والـذاكـرة فـي الـيربـوع gerbil، عـاد إلـى جـامـعة كـالـيفورنـيا فـي إيـرڤـني، حـيث يـعمل 
حــالــيا أســتاذا مــشاركــا فــي قــسم الــبيولــوجــيا الــعصبية والســلوك، كــما أنــه زمــيل فــي مــركــز 

البيولوجيا العصبية للتعلم والذاكرة. 
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gender (1) أي معالجات خاصة بالذكور وأخرى باإلناث. 
 Sex Differences in the Brain, " «(2) [انــظر: «الــفروق فــي الــدمــاغ بــني الجنســني

 .["by S. Levine
(3) خــالفــا ملــا يــوحــي بــه االســم، فــإن الprairie dogs ليســت كــالبــا، وإنــما هــي قــوارض 
حــــافــــرة مــــكتنزة تــــعيش فــــي الــــسهول املــــفتوحــــة فــــي غــــرب أمــــريــــكا الــــشمالــــية واملــــكسيك. 

(التحرير) 
(4) قادر على االرتداد إلى وضعه السابق أو حالته السابقة.  (التحرير) 

spike (5): ظاهرة إلكترونية قصيرة األمد عالية القيمة. (التحرير) 
  


