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الحواس)*(

حواسنا املختلفة أكثر تعاونا بكثير مما كنا نعتقده سابقا .فما نسمعه يتوقف إلى حد كبير
على ما نراه ونشعر به.
> D .L.روزنبلوم<

باختصار
كUUان عUUلماء الUUجهاز الUUعصبي يUUفكرون فUUي الUUدمUUاغ ،كUUما يUUفكرون فUUي »سUUكني جUUيش
س UUويس UUري« ،ب UUوص UUفه ع UUضوا ي UUحوي م UUناطق م UUختلفة م UUخصصة ح UUصرا ألش UUكال
مUUتبايUUنة مUUن اإلدراك الUUحواسUUي ،كUUالUUبصر والUUسمع والUUشم والUUذوق والUUلمس .وفUUي
الUعقود الUثالثUة املUاضUية كUشفت دراسUات عUلم الUنفس وأبUحاث الUعلوم الUعصبية عUن
أن الUدمUاغ هUو عUضو مUتعدد الUحواس إلUى حUد بUعيد ،ال يUتوقUف عUن خUلط املUعلومUات
الUU Uواردة إلUU Uيه مUU Uن الUU Uحواس املUU Uختلفة بUU Uعضها بUU Uبعض .ولUU Uم تUU Uغير ثUU Uورة الUU Uحواس
املUتعددة طUريUقة فUهم الUعلماء لUوظUائUف الUدمUاغ فحسUب ،بUل أوحUت أيUضا طUرقUا جUديUدة
ملساعدة العميان والصم وأسهمت في تحسني برمجيات تعرف الكالم.

ف UUي أواخ UUر س UUبعينات ال UUقرن العش UUري UUن ت UUعاق UUدت ال UUوك UUال UUة) (FBI) (1م UUع > S.ت UUوم UUاس< وث UUمان UUية
أشUخاص صUم آخUريUن لUلقيام بتحUليل طُُ Uر ِز الUبصمات .وقUد سUوّغUت الUوكUالUة هUذا الUتعاقUد بUأن الUصم
قUد يUكونUون أكUثر قUدرة عUلى الUتركUيز مUن غUيرهUم أثUناء الUقيام بهUذه املUهمة املUعروفUة بUدقUتها الUبالUغة.
بUUيد أن > تUUومUUاس< وجUUدت فUUي هUUذا الUUعمل مUUنذ الUUيوم األول رتUUابUUة ال تUUطاق ،وكUUثيرا مUUا كUUانUUت
تUUعبر عUUن تUUذمUUرهUUا أمUUام رؤسUUائUUها إلUUى حUUد أنUUها كUUانUUت ذات مUUرة عUUلى أهUUبة االسUUتعداد للتخUUلي عUUن
وظUUيفتها وتحUUمل أعUUباء الUUبطالUUة عUUندمUUا دعUUاهUUا رئUUيسها مUUع غUUيرهUUا مUUن الUUعامUUلني إلUUى اجUUتماع فUUي
مكتبه.
بUيد أن > تUومUاس< لUم تُسّ Uرح مUن عUملها ،بUل تUمت تUرقUيتها إلUى ح ٍUد مUا ،فUقد عUرض عUليها وكUالء
الـ  FBIشUريUط فUيديUو صUامUت يُظهUر اثUنني مUن املشUتبه بUهم جUنائUيا يتحUدثUان مUعا ،وطُUلب إلUيها فUك
شيفرة  decipherحديثهما.
وقUUد الحUUظ هؤالء الUUوكUUالء أثUUناء تUUعامUUلهم الUUشخصي مUUع > تUUومUUاس< كUUم هUUي بUUارعUUة فUUي قUUراءة
لUغة الUشفاه .وكUما تUوقUع زمUالؤهUا فUي الUعمل ،فUقد قUامUت > تUومUاس< بUفك شUيفرة حUوار املشUتبه
بUهما بUال عUناء ،حUيث أفUادت بUأنUه يُUفشي تUورطUهما مUع عUصابUة مUقامUرة خUارجUة عUن الUقانUون .ومUنذ
ذلUUك الUUحني و > تUUومUUاس< تUUمارس مUUهنتها لUUدى الـUUوكUUالUUة  FBIكUUأبUUرز خUUبيرة صUUماء فUUي قUUراءة
لغة الشفاه.

ال ريUب فUي أن اعUتماد > تUومUاس< طUوال حUياتUها عUلى قUراءة لUغة الUشفاه وسUيلة لUلتواصUل هUو
مUا شحUذ مUهارتUها تUلك .غUير أنUنا جUميعا نUعتمد إلUى حUد يUفوق تUصورنUا عUلى هUذه املUوهUبة .فUقدرتUنا
عUلى فUهم الUكالم تUتضاءل بUالUفعل ،إذا لUم نUتمكن مUن رؤيUة شUفاه املUتكلم ،وخUاصUة فUي وسUط صUاخUب،
أو إذا كUان املUتكلم يتحUدث بUلهجة ثUقيلة غUريUبة عUنا .إن تUعلم إدراك الUكالم بUأعUيننا وآذانUنا هUو عUامUل
حUيوي فUي عUملية الUتطور الUنموذجUي لUلكالم :ومUن الUنتائUج املUترتUبة عUلى ذلUك هUو أن الUعميان مUن
األطUفال ،نUظرا ألنUهم ال يسUتطيعون رؤيUة أفUواه املUتكلمني ،غUالUبا مUا يUحتاجUون إلUى زمUن أطUول مUما
يUتطلبه املUعدل الUوسUطي لUألطUفال لUتعلم جUوانUب مUعينة مUن الUكالم .فUنحن بUبساطUة ال يUمكننا سUوى
أن نUدمUج الUكلمات الUتي نUراهUا عUلى شUفاه اآلخUريUن بUالUكلمات الUتي نUسمعها .وقUد أسUهمت األبUحاث
الUU Uعلمية الUU Uتي أُجUU UريUU Uت فUU Uي الUU Uسنوات األخUU Uيرة حUU Uول مUU UوضUU Uوع إدراك مUU Uتعدد الUU Uحواس لUU Uلكالم
 multisensory speech perceptionفUUي إحUUداث ثUUورة فUUي فUUهمنا لUUلكيفية الUUتي يُUUنظّم بUUها
الدماغ املعلومات التي ترد إليه من حواسنا املختلفة.
وبUUصورة عUUامUUة ،تخUUلى عUUلماء الUUجهاز الUUعصبي وعUUلماء الUUنفس ،عUUن األفUUكار الUUسابUUقة الUUتي كUUانUUت
خUرة لUحواس
Uقسم الUدمUاغ  -عUلى غUرار بUنية سUكني جUيش سUويسUري) - (2إلUى مUناطق مUميزة ،مس ّU
ت ّ
م UUختلفة .وب UUات UUوا اآلن ي UUعتقدون ،ع UUوض UUا ع UUن ذل UUك ،ب UUأن ال UUدم UUاغ ق UUد ت UUطور  -ب UUامل UUعنى ال UUتطوري
االرتUقائUي  -لUتحفيز أكUبر قUدر مUمكن مUن الUحوار بUني الUحواس ،وأصUبحوا يUدركUون أيUضا أن هUناك
تشابكا بنيويا بني مختلف مناطق الدماغ الحواسية.
وح UUواس UUنا ي UUتنصت ب UUعضها ع UUلى ب UUعض ب UUصورة مس UUتمرة ،ودائ UUما ي UUتدخ UUل ك UUل م UUنها ف UUي شؤون
األخUرى .فUالقشUرة الUبصريUة ،مUثال ،مUع أنUها مUعنية أسUاسUا بUالUرؤيUة ،فUهي قUادرة أيUضا عUلى تUفسير
Uصبنا عUيني شUخص سUليم بUصريUا ملUدة 90
املUعلومUات الUحواسUية األخUرى بUدقUة مUطلقة .وإذا مUا ع ّ
دقUUيقة ،فUUإن هUUذا الUUشخص يUUصبح حUUساسUUا ل ّ Uلمس عUUبر قشUUرتUUه الUUبصريUUة .إضUUافUUة إلUUى ذلUUك ،فUUإن
مUUسوح الUUدمUUاغ قUUد أكUUدت أن الUUقشور الUUبصريUUة عUUند الUUعميان تُUUعيد بUUناء أنUUفسها بUUطريUUقة تUUجعلها
صUالUحة لUلسمع .وعUندمUا نUتناول وجUبة خUفيفة مUن رقUائق الUبطاطUا ،فUإن قUرمشUتها ونUحن نUطحنها
بUأسUنانUنا هUي مUا يحUدد جUزئUيا كUيف نUفكر فUي طUيب مUذاقUها .ويUمكن لUلباحUثني أن يحUرفUوا نUتائUج
االخUتبارات الUذوقUية مUن خUالل إدخUال تUعديUالت عUلى مUا يUسمعه األشUخاص قUيد االخUتبار .وعUندمUا
نUUقف مUUكتوفUUي األيUUدي ال نUUفعل شUUيئا ،فUUإن كUUل مUUا نUUنظر إلUUيه ومUUا نUUراه يUUسهم فUUي تحUUديUUد كUUامUUل
الUوضUعية الUتي تتخUذهUا أجUسامUنا .ويUمكننا الUقول بUبساطUة ،إن األبUحاث الUعلمية الUتي أُجUريUت فUي
ال UUسنوات الخ UUمس عش UUرة األخ UUيرة أث UUبتت أن أي UUا م UUن أع UUضاء ال UUحواس ال ي UUعمل وح UUده ،وأن ث UUورة
الUUحواس املUUتعددة قUUد أوحUUت إلUUينا أيUUضا طUUرقUUا جUUديUUدة لUUتطويUUر أجهUUزة ملUUساعUUدة الUUعميان والUUصم،
كغرس الحلزون) ،cochlear (3على سبيل املثال.

مقاطع

صامتة)**(

مUUن بUUواكUUير األمUUثلة وأكUUثرهUUا تUUماسUUكا عUUلى إدراك مUUتعدد الUUحواس هUUو مUUا يُUUعرف بUUاسUUم »أثUUر مUUاك
گUورك«  McGurk effectالUذي أبَ Uل َ
غنا عUنه > H.مUاك گUورك< و> J.مUاكUدونUالUد< أول مUرة عUام
 :1976فUUإذا كUUنت تUUشاهUUد شUUريUUط فUUيديUUو لUUشخص يUUلفظ بUUصمت وبUUصورة مUUتكررة املUUقطع »،«ga
وتسUتمع فUي الUوقUت ذاتUه إلUى تUسجيل صUوتUي لUه وهUو يUلفظ املUقطع » ،«baفUإنUك سUوف تUسمعه

يUUلفظ املUUقطع » .«daفUUاملUUقطع الUUصامUUت » «gaيUUغير إدراكUUك لUUلمقطع املUUسموع » «baألن الUUدمUUاغ
يUدمUج مUا يUسمعه الUجسم ومUا يUراه مUعا .إن أثUر مUاك گUورك يUمكنك إثUباتUه فUي جUميع لUغات الUعالUم،
وهو ال يزال صالحا حتى ولو كنت تَدْرسه منذ  25عاما ،وأشهد بذلك.
والUUكالم الUUذي تUUسمعه يUUتأثUUر أيUUضا بUUالUUكالم الUUذي تUUشعر بUUه .فUUفي عUUام  1991أجUUرت > C.فUUاولUUر<
]مUن معهUد دارتUماوث الUعالUي آنUذاك[ وزمUالؤهUا اخUتبارا عUلى مUتطوعUني عUاديUني ،حUيث طUلبت إلUيهم
ال UUقيام ب UUمحاول UUة اس UUتخدام م UUا ك UUان يُ UUعرف ب UUاس UUم ت UUقنية ت UUادوم UUا  ،Tadoma techniqueوه UUي
طUUريUUقة تUUقوم فUUيها بUUتفسير كUUالم شUUخص مUUا مUUن خUUالل وضUUع أصUUابUUعك عUUلى شUUفتيه وخUUده وعUUنقه،
وهUUي أيUUضا الUUطريUUقة الUUتي يUUعتمدهUUا كUUثير مUUن الUUصم الUUعميان  -بUUمن فUUيهم > H.كUUيلر<  -قUUبل
خUضوعUهم لUعملية غUرس حUلزون األذن .فUاملUقاطUع الUكالمUية الUتي كUان يUشعر بUها املUتطوعUون كUانUت
تغيّر كيفية تفسيرهم للمقاطع التي يسمعونها من مكبرات صوت على مسافة قريبة.
واملUUتطوعUUون الUUذيUUن ليسUUت لUUديUUهم خUUبرة مUUنهجية فUUي قUUراءة الUUشفاه أمUUكنهم بUUصمت قUUراءة شUUفتي
وجUه وهUو يUلفظ بUبطء األرقUام مUن واحUد إلUى تUسعة .وفUي عUام  ،1997قUامUت > G.كUالUفرت< ]مUن
جUامUعة أكUسفورد فUي ذلUك الUوقUت[ بUرسUم خUريUطة لUلدمUاغ تُظهUر املUناطق األكUثر نUشاطUا أثUناء قUراءة
الUشفاه .وقUد اكUتشفت > كUالUفرت< وزمUالؤهUا أن قUراءة الUشفاه تUهيّج القشUرة الUسمعية  -وهUي
مUUنطقة فUUي الUUدمUUاغ مسؤولUUة عUUن مUUعالUUجة األصUUوات  -كUUما تUUهيج مUUناطق دمUUاغUUية أخUUرى مUUعروفUUة
شUط عUندمUا يUسمع الUشخص كUالمUا مUنطوقUا .وكUان ذلUك واحUدا مUن أول الUبراهUني عUلى وجUود
بUأنUها تَنْ َ U
تUأثUير لUحواس مUتعددة فUي بUاحUة دمUاغUية يُUعتقد أنUها مUخصصة لUنوع واحUد فUقط مUن الUحواس .وقUد
أس UUهمت ال UUدراس UUات الح UUدي UUثة ف UUي ال UUتوص UUل إل UUى م UUزي UUد م UUن ال UUبيّنات ع UUلى وج UUود ظ UUاه UUرة ال UUدم UUج
الUUحواسUUي .فUUعلى سUUبيل املUUثال ،بUUات الUUعلماء اآلن يUUعرفUUون أن الجUUزء الUUسمعي مUUن جUUذع الUUدمUUاغ
يسUتجيب لUبعض جUوانUب الUكالم الUبصري ،فUي حUني أنUهم كUانUوا مUن قUبل يUعتقدون أن هUذا الجUزء ال
يUشارك سUوى فUي عUملية مUعالUجة األصUوات مUعالUجة بUدائUية .وكUما أظهUرت دراسUات املUسح الUدمUاغUي،
الUتي كUانUت تUبحث فUي أثUر مUاك گUورك  -أي سUماع » «daمUع أن الUصوت املسجUل هUو » - «baأن
الدماغ يتصرف كما لو كان املقطع » «daيصل فعليا إلى أُذني الشخص الـمُ جرب عليه.
وتUوحUي هUذه الUنتائUج أن الUدمUاغ قUد يUعطي وزنUا مUتساويUا لUلكالم الUذي تUلتقطه األذن والUعني وحUتى
الجUلد .بUيد أن هUذا ال يUعني أن املUعلومUات الUواردة مUن الUحواس املUتبايUنة هUذه مUتساويUة مUن حUيث
الUكم :فUالUسمع يUلتقط ،بUالUفعل ،كUمّ ا أكUبر مUن الUتفاصUيل الUتلفظية مUقارنUة بUالUرؤيUة أو الUلمس .والUدمUاغ
يUUبذل ،فUUي واقUUع األمUUر ،جهUUدا تUUنسيقيا يUUراعUUي مUUختلف أنUUواع املUUعلومUUات الUUكالمUUية الUUواردة إلUUيه،
بصرف النظر عن كيفية ذلك.

مكتوبة على وجهك

كله)***(

تUتآزر الUحواس املUختلفة فUي حUاالت أخUرى ملUعالUجة الUنوع نUفسه مUن املUعلومUات .ويUمدنUا األسUلوب
الUفريUد الUتي يتحUدث بUه كUل مUنّا ،مUثال ،بUمعلومUات تUسمح لUنا بتحUديUد هUويUة املتحUدث ،وذلUك بUغض
ال UUنظر ع UUما إذا كU Uنّا ن UUرى ك UUالم UUه أو ن UUسمعه .وق UUد ق UUمت م UUع زم UUالئ UUي ،ب UUتصوي UUر ف UUيلم ألش UUخاص
يتحUدثUون ثUم أدخUلنا تUعديUالت عUلى الUفيلم إلزالUة كUافUة قUسمات الUوجUه الUتي يUمكن كUشفها ،وذلUك مUن
خUالل تUحويUل الUوجUوه ،كUلما ظهUرت شUفتا املتحUدث ووجUنتاه ،إلUى نUماذج مUكونUة مUن نUقاط مUتوهUجة

تUUقفز فUUجأة وتهUUتز  -كUUالUUخنافUUس املUUضيئة .وعUUندمUUا نUUعرض هUUذا الUUفيلم عUUلى مUUتطوعUUينا ،فUUإنUUهم
يUU Uتمكنون مUU Uن قUU Uراءة لUU Uغة الUU Uشفاه لUU Uدى هUU Uذه الUU Uكتل الUU Uنقطية املUU UجهولUU Uة الUU UهويUU Uة ،والUU Uتعرف عUU Uلى
أصدقائهم.
ويUمكن أيUضا لUألصUوات الUبسيطة الUصادرة عUن الUكالم ،أن تUوحUي إلUينا هUويUة الUشخص .فUقد قUام
> R.ريUUميز< ]مUUن جUUامUUعة كUUولUUومUUبيا[ وزمUUالؤه بUUاخUUتزال تUUسجيالت الUUكالم الUUعادي إلUUى مUUوجUUات
جUيبية لUها صUوت يشUبه صUفير ونUغمات اإلنUسالUة) R2-D2 (4فUي فUيلم حUرب الUنجوم .وعUلى الUرغUم
مUن افUتقار هUذه املUوجUات لUلخصائUص الUنموذجUية الUتي تUتيح الUتمييز بUني األصUوات ،كUخصيصتي
طUUبقة الUUصوت والجUUرس املUUوسUUيقي ،فUUإنUUها تUUحتفظ بUUاملUUعلومUUات املUUتعلقة بUUأسUUلوب الUUتكلم ،وهUUي
مUUعلومUUات تUUم ّكن املسUUتمعني مUUن تUUعرف أصUUدقUUائUUهم .وأكUUثر مUUا يUUدعUUو لUUلدهUUشة فUUي هUUذا الUUسياق هUUو
ق UUدرة امل UUتطوع UUني ع UUلى امل UUطاب UUقة ب UUني امل UUوج UUات ال UUجيبية وم UUقاط UUع ف UUيدي UUو ال UUنقاط امل UUتوه UUجة ل UUكالم
الشخص نفسه.

إدراك
إدراك متعدد الحواس)****(
بUUات الUUعلماء مUUنذ عUUقود قUUليلة يUUدركUUون أن هUUناك مUUناطق مUUعينة فUUي الUUدمUUاغ تUUقوم
بUUدمUUج املUUعلومUUات الUUتي تUUرد إلUUيها مUUن حUUواس مUUتمايUUزة ،وأن إحUUدى هUUذه املUUناطق
ي UUمكنها أن ت UUقوم م UUثال ،بخ UUلط امل UUعلوم UUات ال UUبصري UUة ب UUاإلدراك ال UUبدن UUي ال UUحسي،
ك UUال UUلمس والح UUرارة .وق UUد ث UUبت ف UUي ال UUنهاي UUة أن اإلدراك امل UUتعدد ال UUحواس ،ب UUوص UUفه
يUUشكل جUUانUUبا مUUن جUUوانUUب هUUندسUUة الUUدمUUاغ الUUعصبية ،هUUو أكUUثر شUUيوعUUا بUUكثير مUUما
كUان يUعتقده الUباحUثون سUابUقا ،األمUر الUذي يUشير إلUى أن الUدمUاغ تUطور لUدى الUجنس
البشري لتحفيز الحوار املتعدد الحواس.

واحUتفاظ الUكالم املUسموع والUكالم املUرئUي فUي صUيغتهما املUختَزلUة بUأدنUى حUد مUمكن مUن املUعلومUات
امل UUتماث UUلة ع UUن أس UUلوب ال UUتكلم ،ه UUو واق UUعة ت UUدل ع UUلى أن ه UUذي UUن ال UUشكلني امل UUتماي UUزي UUن م UUن اإلدراك
مUرتUبطان بUعالقUة مUتداخUلة صUميمية فUي الUدمUاغ .وهUو أمUر تUدعUمه أيUضا أبUحاث الUتصويUر الUعصبي:

فUUاالسUUتماع لUUصوت شUUخص نUUعرفUUه يUUو ّلUUد لUUديUUنا نUUشاطUUا عUUصبيا فUUي الUUتلفيف املUUغزلUUي fusiform
 ،gyrusوهو باحة من الدماغ البشري تشارك في عملية التعرف على الوجوه.
وتUلهمنا هUذه االكUتشافUات بتنبؤ يUدعUو إلUى االسUتغراب فUعال .فUإذا كUانUت أشUكال اإلدراك هUذه يUختلط
بUعضها بUبعض ،فUإن تUعلم قUراءة لUغة شUفاه شUخص مUا عUندئUذ ،يUجب أن يUفضي ،بUصورة مUتزامUنة،
إلUUى تحسUUني قUUدرتUUنا عUUلى فUUهم الUUكلمات الUUتي يUUنطقها هUUذا الUUشخص .وقUUد طUUلبنا إلUUى مUUتطوعUUني،
لUUيس لUUديUUهم خUUبرة مسUUبقة فUUي قUUراءة لUUغة الUUشفاه ،أن يUUقرؤوا شUUفاه أحUUد األشUUخاص ملUUدة سUUاعUUة
واحUدة وهUو يUتكلم عUلى أشUرطUة فUيديUو صUامUتة .بUعد ذلUك ،أسUمعنا هؤالء املUتطوعUني مجUموعUة مUن
الج UUمل امل UUنطوق UUة ع UUلى خ UUلفية م UUن ال UUضوض UUاء ال UUعشوائ UUية .وم UUن دون ع UUلم امل UUتطوع UUني ،أس UUمعنا
نUصفهم األول جUمال يUنطقها الUشخص الUذي قUامUوا بUقراءة لUغة شUفاهUه قUبل قUليل ،وأسUمعنا نUصفهم
الUUثانUUي جUUمال يUUنطقها شUUخص آخUUر .فUUاملUUتطوعUUون الUUذيUUن قUUامUUوا بUUقراءة لUUغة الUUشفاه ثUUم اسUUتمعوا
للشخص نفسه ،كانوا أكثر نجاحا في استخالص الجمل من الضوضاء ،وفي فهم تلك الجمل.

إدراك

مختلط)*****(

لUقد سUاعUدت أبUحاث اإلدراك الUكالمUي املUتعدد الUحواس عUلى إلUهام الUعلماء دراسَ Uة مUختلف أشUكال
الUUتآثUUر الUUحواسUUي الUUتي لUUم تُسUUتقص بUUعد .فUUمثال ،مUUعظمنا يUUعرف أن الUUشم يUUشكل أحUUد املUUكونUUات
الUرئUيسية لUحاسUة الUذوق .ولUكن األبUحاث الUعلمية بUيّنت أن هUناك مUن املUرئUيات واألصUوات أيUضا مUا
يؤث UUر ف UUي إدراك UUنا ل UUلنكهة ف UUيغيره .وأح UUد أوض UUح األم UUثلة ع UUلى ذل UUك ،ه UUو م UUا أث UUبته ال UUعلماء ف UUي
دراسUUتهم لشUUراب بUUرتUUقالUUي املUUذاق وأن طUUعمه يUUتغير إلUUى طUUعم الUUكرز بUUعد تUUلويUUنه بUUالUUلون األحUUمر،
والUعكس بUالUعكس .وفUي عUام  2005أثUبت > M.زامUپيني< ]مUن جUامUعة تUريUنتو فUي إيUطالUيا[
جْ UرسUا مUختلفا لUصوت املUضغ
وأعUضاء فUريUقه ،أن إسUماع مUتطوعUني يUمضغون رقUائق مUن الUبطاطUا َU
يحUUدد جUUزئUUيا كUUيفية إدراكUUهم الUUذوقUUي لUUطزاجUUة وقUUرمUUشة مUUا يUUمضغون .والUUنظر إلUUى بUUنيان بUUصري
يتحUUرك مUUن األعUUلى إلUUى األسUUفل بUUصورة مUUتواصUUلة ،كUUالشUUالل مUUثال ،يUUجعل الUUناظUUر ،الUUذي يUUتلمس
بUيديUه بUنيانUا مUا ،يUقتنع بUأن سUطح هUذا الUبنيان يتحUرك إلUى األعUلى .وهUناك بUيّنة أخUرى تUثبت أن
م UUدخ UUالت م UUتعددة ال UUحواس ت UUغير س UUلوك UUنا ب UUصورة الواع UUية .ف UUقط ط UUلب> T.س UUتوف UUري UUگن< ]م UUن
ُ
جUامUعة مUينيسوتUا[ وزمUالؤه ،إلUى مUتطوعUني الUوقUوف مUنتصبي الUقامUة وتUوجUيه أنUظارهUم مUن هUدف
قUريUب إلUى هUدف بUعيد ،فUالحUظ هؤالء الUباحUثون أن هUذا الUتحول الUطفيف فUي الUتركUيز الUبصري كUان
كافيا إلحداث تبدالت شاملة في وضعية أجسام املتطوعني.
لUقد أصUبح فUي حUوزتUنا عUدد وفUير مUن مUثل هUذه االكUتشافUات ،بUحيث إن الUعديUد مUن الUباحUثني بUاتUوا
الUيوم يUعتقدون أن مUناطق الUدمUاغ الUحواسUية هUي مUناطق مUتعددة الUحواس بUطبيعتها .ومUا يتسق
مUU Uع هUU Uذا الUU Uنموذج املUU Uعدَّل لUU UلدمUU Uاغ هUU Uو ب U Uيّنة بUU UالسUU Uتية الUU UدمUU Uاغ) brain plasticity (5املUU UذهUU Uلة:
فUالUبالسUتية قUادرة عUلى تUغيير الUوظUيفة األصUلية ملUنطقة دمUاغUية بUعد تUعرضUها لحUرمUان حUواسUي،
حUتى وإن كUان هUذا الحUرمUان طUفيفا أو قUصير األجUل .فUأبUحاث الUتصويUر ،مUثال ،أكUدت فUي الUسنوات
األربUUع املUUاضUUية ،أن تUUغطية عUUيني شUUخص ملUUدة ال تUUزيUUد عUUلى سUUاعUUة ونUUصف الUUساعUUة ،تُUUع ّد قشUUرتUUه
الUبصريUة لUالسUتجابUة لUلمس .وإن اسUتخدام القشUرة الUبصريUة يUرفUع فUعال درجUة الUحساسUية لUلمس.
وتجUUدر اإلشUUارة فUUي هUUذا الUUصدد إلUUى أن قUUصر الUUنظر غUUالUUبا مUUا يUUعزز املUUهارات الUUسمعية ومUUهارات
اإلدراك ال UUفضائ UUي ع UUند امل UUصاب UUني ب UUه ،ح UUتى وإن ك UUان هؤالء ي UUرت UUدون ال UUنظارات )ال UUتي ت UUضفي

ض UUباب UUية ع UUلى ج UUزء ال ب UUأس ب UUه م UUن م UUحيط س UUاح UUة ال UUرؤي UUة( .وب UUصورة ع UUام UUة ،ي UUمكننا ال UUقول إن
التعويض املتعدد الحواس هو أكثر شيوعا بكثير مما كنا نعتقده من قبل.
لUقد بUدأت ثUورة تUعدديUة الUحواس بUمساعUدة أولUئك الUذيUن فUقدوا إحUدى حUواسUهم األسUاسUية .وخUير
مUUثال عUUلى ذلUUك ،هUUو أن األبUUحاث الUUعلمية كUUشفت عUUن أن غUUرسUUات  implantsالحUUلزون تUUكون أقUUل
نUجاحUا عUند األشUخاص الUذيUن تUطلبت أدمUغتهم زمUنا أطUول مUما يUجب فUي إعUداد القشUرة الUسمعية
امل UUهملة الس UUتخدام UUها م UUن ق UUبل أش UUكال اإلدراك األخ UUرى ،ك UUال UUرؤي UUة وال UUلمس .وله UUذا الس UUبب يُ UUنصح
عUمومUا بUإجUراء عUملية غUرس الحUلزون عUند األطUفال املUصابUني بUصمم ِ
خUUلقيّ فUي أقUرب وقUت مUمكن.
وهUUناك أبUUحاث مUUماثUUلة أخUUرى تUUحث عUUلى أن يUUقوم األطUUفال الUUصم ،الUUذيUUن أُخUUضعوا لUUعملية غUUرس
الحUUلزون ،بUUمشاهUUدة أشUUرطUUة فUUيديUUو ألشUUخاص يتحUUدثUUون كUUي يUUتعلموا كUUيفية دمUUج الUUكالم الUUذي
يشاهدونه على شفاه املتكلمني بالكالم الذي يسمعونه.
ومUن بUني الUذيUن اسUتفادوا أيUضا مUن أبUحاث اإلدراك املUتعدد الUحواس ،كUان مUهندسUو تUطويUر أجهUزة
الUUتعرف عUUلى الUUوجUUوه والUUكالم .وتجUUدر اإلشUUارة إلUUى أن نُUظَم تUUعرف الUUكالم غUUالUUبا مUUا يUUكون أداؤهUUا
ضUعيفا إذا مUا واجهUت مسUتويUات مUعتدلUة مUن الUضجيج فUي خUلفية الUكالم .بUيد أن تUدريUب مUثل هUذه
الUUنظم عUUلى تحUUليل حUUركUUات فUUم شUUخص عUUلى مUUقاطUUع فUUيديUUو يUUزيUUد مUUن دقUUتها بUUصورة مUUلحوظUUة -
ويUUمثّل هUUذا الUUتدريUUب اسUUتراتUUيجية ف UعّالUUة حUUتى بUUالنسUUبة إلUUى الUUكامUUيرات الUUتي تُ َ Uر َّكUUب عUUادة فUUي
الهواتف والحواسيب املحمولة.
و بUUشكل أو بUUآخUUر ،قUUد يUUتراءى لUUلمرء أن هUUناك تUUعارضUUا بUUني فUUكرة اإلدراك املUUتعدد الUUحواس وبUUني
خUUبراتUUنا الUUيومUUية .غUUير أن غUUريUUزتUUنا تUUقضي بUUتنظيم الUUحواس عUUلى أسUUاس تUUقسيمها إلUUى أنUUواع
مUختلفة ،إذ يUبدو أن كUل واحUدة مUنها مUتخصصة فUي إدراك جUانUب مUختلف جUدا مUن جUوانUب عUاملUنا.
فUنحن نسUتخدم عUيونUنا لUرؤيUة اآلخUريUن وآذانUنا لUنسمعهم وأيUديUنا لUتلمس صUالبUة الUتفاحUة ،ولUكن
ألUسنتنا لUتذوقUها .بUيد أن هUذا الUتصنيف سUرعUان مUا يUتالشUى بمجUرد أن تUصل املUعلومUات الUحواسUية
إلUى أدمUغتنا .فUأدمUغتنا ال تُUص ّرف املUعلومUات الUبصريUة مUن أعUيننا إلUى أحUد الUصناديق الUعصبية،
وال املUعلومUات الUسمعية مUن آذانUنا إلUى صUندوق عUصبي آخUر مUنفصل ،كUما لUو كUانUت تUفرز قUطعا مUن
الUUنقود ،بUUل تسUUتخلص املUUعنى مUUن الUUعالUUم بجUUميع الUUطرق املUUمكنة مUUن خUUالل مUUزج مUUختلف أشUUكال
اإلدراك الحواسي بعضها ببعض.

املؤلف
Lawrence D. Rosenblum
> روزنبلوم< أستاذ علم النفس بجامعة كاليفورنيا  -ريفرسايد ،ومؤلف كتاب »انظر ما
أقوله :القدرة الخارقة لحواسنا الخمس).(W. W. Norton.2010) «(6

!

ﻣﺮاﺟﻊ ﻟﻼﺳﺘﺰادة
Speech Perception as a Multimodal Phenomenon. Lawrence D.
Rosenblum in Current Directions in Psychological Science, Vol. 17, No.
.6, pages 405–409; December 2008
The New Handbook of Multisensory Processing. Edited by Barry E.
.Stein. MIT Press, 2012
Scientific American, January 2013
A CONFEDERACY OF SENSES (*)
SILENT SYLLABLES (**)
WRITTEN ALL OVER YOUR FACE (***)
A Multisensory Makeover (****)
PROMISCUOUS PERCEPTION (*****)
. مكتب التحقيقات الفيدرالي:Federal Bureau of Investigation (1)
Swiss Army Knife (2)
 قوقعة األذن:( أو3)
robotics آلي ومنها نشتق إنسالية- = إنسالة وهذه نحت من إنسانrobot (4)
 وفي اللغة العربية ثمة مقابالت للمصطلحplasticity ( البالستية تعريب للمصطلح5)
 لكن كالًّ منها ال يغطي سوى جانب واحد من، مثل اللدونة واملرونة والتكيفية،plasticity
.مفهوم البالستية
See What I'm saying :The Extraordinary Power of Our Five Senses (6)

