ذكريات عن الجدَّة في خاليا دماغ

حفيدها)*(

قد يكون ألي صورة ذهنية )مفهوم(  -لشخص أو لشيء  -في خبراتنا
اليومية مجموع ٌة من النورونات )العصبونات( املناسبة املخصصة له.
> .R .Qكيروكا<  .I> -فرايد<  .Ch> -كوخ<

باختصار
ل[عقود م[ن ال[زم[ن ،ك[ان ع[لماء ال[جهاز ال[عصبي ي[تجادل[ون ف[يما ب[ينهم ح[ول ك[يفية ح[فظ
ال[[ذك[[ري[[ات .وال ي[[زال ه[[ذا الج[[دل مس[[تمرا ح[[تى ال[[يوم وم[[فصحا ع[[ن ن[[فسه م[[ن خ[[الل
ن[ظري[ات م[تناف[سة ت[قترح إح[داه[ا أن ن[ورون[ات )ع[صبون[ات(  neuronsم[فردة ت[حتوي
ع[[لى ذك[[ري[[ات[[ك ع[[ن ج[[دت[[ك أو ع[[ن نج[[م س[[ينمائ[[ي ،م[[ثال .أم[[ا ال[[نظري[[ة األخ[[رى ال[[بدي[[لة،
فتؤك [[د ع [[لى أن ك [[ل ذك [[رى ي [[تم ح [[فظها ف [[ي م [[الي [[ني ال [[نورون [[ات .وق [[د أث [[بت ع [[دد م [[ن
ال[تجارب الح[دي[ثة ال[تي أج[ري[ت أث[ناء ال[عمل الج[راح[ي ال[دم[اغ[ي أن مج[موع[ات ص[غيرة
نس[بيا م[ن ال[نورون[ات ف[ي م[ناطق م[عينة ه[ي امل[عنيّة ب[تكوي[د  encodingال[ذك[ري[ات.
ول[كن ه[ذه التج[معات ال[صغيرة م[ن ال[خالي[ا ق[د ت[مثل ف[ي ال[وق[ت ن[فسه ع[دة م[رج[عيات
ل[لشيء ذات[ه ،م[ثل ص[ورة م[رئ[ية ل[وج[ه الج[دة ،أو ل[كام[ل ج[سمها ،أو ح[تى مل[نظر أم[ام[ي
أو جانبي أو لصوت نجمة هوليودية مثل >جنيفر أنستون<.

ف[ [ [[ي ال[ [ [[قصة ال[ [ [[خيال[ [ [[ية ال[ [ [[تال[ [ [[ية ،كـــــــ[ [ [[ان ه[ [ [[نـــــــاك جــــــ[ [ [[راح أعـ[ [ [[صــــــاب روســـ[ [ [[ي المــــ[ [ [[ع
يـــ [[دعـــــــ [[ى>  A.أك [[اخ [[يڤيتش< ،وم [[رة زاره م [[ري [[ض ي [[ري [[د أن ي [[نسى وال [[دت [[ه ال [[صعبة ال [[تي ال
تُ [[حتمل .وح [[رص [[ا ع [[لى ت [[لبية رغ [[بة م [[ري [[ضه ،ق [[ام >أك [[اخ [[يڤيتش< ب [[فتح دم [[اغ ه [[ذا امل [[ري [[ض
واس[[تأص[[ل ع[[دة آالف م[[ن ال[[نورون[[ات )ال[[عصبون[[ات(  neuronsامل[[تعلقة ب[[صورت[[ه ال[[ذه[[نية ع[[ن
وال[[دت[[ه ،ن[[ورون[[ا ت[[لو اآلخ[[ر .وع[[ندم[[ا ص[[حا امل[[ري[[ض م[[ن التخ[[دي[[ر ت[[بني أن[[ه ق[[د فَ [ َق َد ك[[ل ت[[صور ع[[ن
وال[دت[ه ،وفَ[ َق َد ج[ميع ذك[ري[ات[ه ع[نها ،ال[حسنة م[نها وال[سيئة ،األم[ر ال[ذي دف[ع >أك[اخ[يڤيتش< إل[ى
الته[ليل ب[نجاح[ه وت[حوي[ل اه[تمام[ه م[باش[رة إل[ى ج[هوده ال[رام[ية إل[ى ال[بحث ع[ن ال[خالي[ا امل[رت[بطة
بالذاكرة الخاصة بـ »الجدة«.
وه[ذه ال[قصة ال[خيال[ية ،رواه[ا ع[ال[م ال[جهاز ال[عصبي ال[راح[ل > J.ل[يتڤني< )وه[و ش[خص ح[قيقي
خ[[الف[[ا لج[[راح األع[[صاب >أك[[اخ[[يڤيتش<( لحش[[د م[[ن ال[[طلبة ف[[ي معه[[د م[[اس[[ات[[شوس[[تس ل[[لتقان[[ة
ع[[ام  1969م[[ن أج[[ل ت[[وض[[يح ف[[كرة م[[ثيرة م[[فاده[[ا أن م[[ا الي[[زي[[د ع[[لى  18000ن[[ورون ي[[مكن أن
ت[شكل األس[اس ال[ذي ت[قوم ع[ليه أي خ[برة أو خ[اط[رة أو ذك[رى واع[ية م[عينة ع[ن ش[خص ق[ري[ب ،أو
أي ش[[خص آخ[[ر ،أو أي ش[[يء ق[[د ن[[صادف[[ه .وم[[ع أن >ل[[يتڤني< ل[[م ي[[بره[[ن ع[[لى ف[[رض[[يته الج[[ري[[ئة
ه[[ذه ول[[م ي[[دح[[ضها ،ف[[قد ب[[قي ال[[علماء ،وألك[[ثر م[[ن أرب[[عني س[[نة ،ف[[ي س[[جال ح[[ول ف[[كرة »خ[[الي[[ا
الجدة« ،وإن كان ذلك على سبيل الدعابة في معظم األحيان.

ت[[عود أص[[ول ال[[فكرة ال[[قائ[[لة ب[[وج[[ود ن[[ورون[[ات مخ [زِّن[[ة ل[[لذك[[ري[[ات ع[[لى ه[[ذا ال[[نحو ال[[تخصصي
ال[فائق إل[ى > W.ج[يمس< ال[ذي اب[تدع ف[ي أواخ[ر ال[قرن ال[تاس[ع عش[ر ف[كرة وج[ود خ[الي[ا م[هيبة
 pontificial cellsي[ [[رت[ [[بط ب[ [[ها وع[ [[ينا .إال أن وج[ [[ود م[ [[ثل ه[ [[ذه ال[ [[خالي[ [[ا ي[ [[تعارض م[ [[ع ال[ [[فكرة
ال[سائ[دة ف[ي أن إدراك[نا ل[فرد م[عني أو مل[وض[وع م[ا ي[تم ب[وس[اط[ة ن[شاط ت[عاون[ي مل[الي[ني ،إن ل[م ن[قل
ل[بالي[ني ال[خالي[ا ال[عصبية ،األم[ر ال[ذي أطلق ع[ليه > C.ش[يري[نگتون<  -ال[حائ[ز ع[لى ج[ائ[زة ن[وب[ل
 ت[عبير »ال[دي[مقراط[ية امل[ليون[ية« ع[ام  .1940وف[ي ه[ذه ال[حال[ة ي[كون ن[شاط أي[ة خ[لية ع[صبيةب[مفرده[ا ع[دي[م األه[مية ،ف[ي ح[ني أن ال[عمل ال[تعاون[ي ألع[داد ك[بيرة ج[دا م[ن ال[نورون[ات ه[و األم[ر
الوحيد الذي يجب أن يشد اهتمامنا.
وال ت[[زال آراء ع[[لماء ال[[جهاز ال[[عصبي ت[[تباي[[ن ح[[ول م[[ا إذا ك[[ان[[ت ع[[ملية ح[[فظ م[[فهوم أو ت[[صور
م [[عني ال ت [[تطلب س [[وى ع [[دد ق [[ليل نس [[بيا م [[ن ال [[نورون [[ات  -آالف أو أق [[ل م [[ن ذل [[ك  -أو أن ه [[ذه
ال[[عملية ت[[حتاج إل[[ى م[[ئات امل[[الي[[ني م[[ن ال[[نورون[[ات ال[[تي تنتش[[ر ع[[لى ام[[تداد ال[[دم[[اغ .وت[[قودن[[ا
امل[ساع[ي امل[بذول[ة لح[ل ه[ذا ال[خالف ،ب[مساع[دة ط[فيفة م[ن ق[بل ه[ول[يوود ،إل[ى ف[هم ج[دي[د ألع[مال
الذاكرة واألفكار الواعية.

ِ
>جنيڤر
نورونات

أنستون<)**(

وبـــ[الـ[تـعـــــاون مــــــ[ع كـــــــ[ل مـــــ[ن > G.ك[ري[مان< ]وه[و ع[ضو ف[ي ك[لية ال[طب ب[جام[عة ه[ارڤ[رد
ح[ال[يا[ و > L.ري[دي< ]ال[تي ت[عمل ح[ال[يا ب[اح[ثة ف[ي »م[رك[ز ب[حوث ال[دم[اغ وامل[عرف[ة« ف[ي م[دي[نة
ت[ول[وز ب[فرن[سا[ ق[منا ق[بل ب[ضع س[نوات ب[إج[راء ت[جارب أوص[لتنا إل[ى اك[تشاف ن[ورون ف[ي م[نطقة
ال[حصني) (1ع[ند أح[د امل[رض[ى  -وال[حصني ه[و امل[نطقة ال[دم[اغ[ية امل[عروف[ة ب[انخ[راط[ها ف[ي ال[عمليات
امل[رت[بطة ب[ال[ذاك[رة .وه[ذا ال[نورون ك[ان يس[تجيب بش[دة ل[صور م[ختلفة ل[لممثلة >ج[نيفر أنس[تون<
ول[[كنه ال يس[[تجيب لعش[[رات م[[ن ص[[ور امل[[مثلني اآلخ[[ري[[ن وامل[[شاه[[ير واألم[[كنة وال[[حيوان[[ات .وع[[ند
م[ري[ض آخ[ر وج[دن[ا ن[ورون[ا ف[ي ال[حصني ي[توه[ج إزاء رؤي[ته ص[ورا ً ل[لممثلة >ه[ال[ي ب[يري< ،ب[ل
ح[[تى ع[[ند رؤي[[ة اس[[مها ع[[لى ش[[اش[[ة ال[[حاس[[وب ،ول[[كنه ل[[م يس[[تجب ألي ش[[يء آخ[[ر .ك[[ما وج[[دن[[ا
ن[[ورون[[ا آخ[[ر ي[[توه[[ج ب[[شكل ن[[وع[[ي ح[[يال ص[[ور امل[[مثلة >أوپ[[را وي[[نفري< وح[[يال اس[[مها ع[[لى
ال[[شاش[[ة أو امل[[لفوظ ب[[صوت ص[[ادر ع[[ن ال[[حاس[[وب .إض[[اف[[ة إل[[ى ذل[[ك ،ف[[قد ت[[وه[[ج ن[[ورون آخ[[ر إزاء
صور >لوك سكاي ووكر< وإزاء ظهور اسمه على شاشة الحاسوب من قبله ،وهكذا.

ل[[قد ت[[م رص[[د امل[[الح[[ظات ال[[سال[[فة ال[[ذك[[ر ب[[تقنية ال[[تسجيل امل[[باش[[ر ل[[نشاط ال[[نورون[[ات امل[[فردة .أم[[ا
ت[[صوي[[ر ال[[دم[[اغ ال[[وظ[[يفي  ،functional brain imagingوه[[و م[[ن ال[[تقنيات األخ[[رى األك[[ثر
ش[يوع[ا ،ف[هو ق[ادر ع[لى تح[دي[د ال[نشاط ف[ي س[ائ[ر أن[حاء ال[دم[اغ ب[دق[ة أث[ناء ق[يام امل[تطوع ب[تأدي[ة
م[[همة م[[عينة أوك[[لت إل[[يه .وم[[ع أن ال[[تصوي[[ر ال[[وظ[[يفي يس[[تطيع ت[[تبع اس[[تهالك ال[[طاق[[ة ال[[عام ف[[ي
ب[[ضعة م[[الي[[ني م[[ن ال[[خالي[[ا ،إال أن[[ه غ[[ير ق[[ادر ع[[لى اس[[تعراف مج[[موع[[ات ص[[غيرة م[[ن ال[[نورون[[ات،
ن [[اه [[يك ع [[ن ال [[خالي [[ا امل [[فردة .ف [[تسجيل ال [[نبضات الكه [[رب [[ائ [[ية ال [[تي ت [[رس [[لها ال [[نورون [[ات امل [[فردة
ي[قتضي غ[رس م[سا ٍر كه[رب[ائ[ية م[يكروي[ة  microelectrodesف[ي ال[دم[اغ أدق م[ن ش[عرة إن[سان.
وت[قنية زراع[ة امل[ساري الكه[رب[ائ[ية ع[ند البش[ر ه[ي ت[قنية أق[ل ش[يوع[ا م[ن ال[تصوي[ر ال[وظ[يفي ،وال
يُبرر استخدامها إالّ في حاالت طبية خاصة.
وم[ن ب[ني ه[ذه ال[حاالت ال[نادرة ه[ي ال[حال[ة امل[تعلقة ب[معال[جة م[رض[ى ال[صرع) (2ال[ذي[ن تس[تعصي
ن[وب[ات[هم ع[لى امل[عال[جة ال[دوائ[ية .فهؤالء امل[رض[ى ه[م ال[ذي[ن ي[مكن ت[رش[يحهم ل[لمعال[جة الج[راح[ية
امل[ساع[دة ،ح[يث ي[قوم ال[فريق ال[طبي ب[اس[تقصاء ال[بيّنات الس[ري[ري[ة ال[تي تُح[ ِّد ُد ب[دق[ة م[وق[عَ امل[نطقة
ال [ [[تي تنطلق م [ [[نها ه [ [[ذه ال [ [[نوب [ [[ات ،أي البؤرة ال [ [[صرع [ [[ية  epileptic focusال [ [[تي ق [ [[د يؤدي
اس[تئصال[ها ج[راح[يا إل[ى ش[فاء امل[ري[ض .وت[قييم م[ثل ه[ذه ال[حاالت ي[تطلب ف[ي ب[داي[ة األم[ر ات[خاذ
إج[[راءات غ[[ير ب[[اض[[عة  ،noninvasive proceduresم[[ثل ت[[صوي[[ر ال[[دم[[اغ وت[[دقيق ال[[نظر ف[[ي
ال[بيّنات الس[ري[ري[ة وإج[راء تخ[طيطات كه[رب[ائ[ية دم[اغ[ية ) (EEG) recordings(3ع[لى ف[روة رأس
[تقصي ال[نشاط الكه[رب[ائ[ي امل[رض[ي  -وه[و حش[د م[ن ال[تفري[غات ال[صرع[ية) (4ال[تي تظه[ر
امل[ري[ض ل ّ
ب[صورة م[نتظمة وم[تالح[قة .ول[كن ع[ندم[ا ال ي[تمكن به[ذه ال[طرق ج[راح[و األع[صاب م[ن تح[دي[د م[وق[ع
البؤرة ال[[صرع[[ية ب[[دق[[ة ،ف[[قد ي[[قوم[[ون ف[[ي املس[[تشفى ب[[غرس م[[سا ٍر كه[[رب[[ائ[[ية ف[[ي أع[[ماق ج[[مجمة
امل[ري[ض ل[رص[د ن[شاط دم[اغ[ه ب[صورة م[تواص[لة ل[عدة أي[ام ،ث[م تح[ليل ال[نوب[ات ال[صرع[ية ال[تي تظه[ر
لديه.
وف[[ي أث[[ناء ف[[ترة ال[[رص[[د ي[[طلب ال[[علماء إل[[ى امل[[رض[[ى أح[[يان[[ا أن ي[[تطوع[[وا ل[[لمشارك[[ة ف[[ي دراس[[ات
ب[حثية وذل[ك ب[تأدي[ة مج[موع[ة م[ن امل[همات االس[تعراف[ية امل[تنوع[ة أث[ناء ت[سجيل أنش[طة أدم[غتهم.
وف[ي ج[ام[عة ك[ال[يفورن[يا ب[لوس أنج[لوس اس[تخدم[نا ت[قنية ف[ري[دة ل[لتسجيل م[ن أع[ماق الج[مجمة
ب[[اس[[تعمال م[[سا ٍر كه[[رب[[ائ[[ية م[[رن[[ة م[[كون[[ة م[[ن أس[[الك م[[يكروي[[ة دق[[يقة؛ وه[[ي ت[[قنية ك[[ان ق[[د ط [وّره[[ا
واح[[د م [نّا > -ف[[راي[[د< ]ال[[ذي ي[[رأس ب[[رن[[ام[[ج امل[[عال[[جة الج[[راح[[ية ل[[لصرع ف[[ي ج[[ام[[عة ك[[ال[[يفورن[[يا
ب[[لوس أنج[[لوس[ وب[[تعاو ٍ
ن م[[ع ع[[لماء آخ[[ري[[ن م[[ن م[[ختلف أن[[حاء ال[[عال[[م ،م[[ن ب[[ينهم مج[[موعــ[[ة
>ك[وخ< فـ[ي معهـــ[د كــ[ال[يفورن[يــــا ل[لتقـــانـــ[ة ) (Caltechوم[ختبـر > Q.ك[يروك[ا< ف[ي ج[ام[عة
ليس[[تر ب[[إن[[كلترا .وت[[قدم ه[[ذه ال[[تقنية ف[[رص[[ة ذه[[بية ل[[تسجيل ن[[شاط ال[[نورون[[ات امل[[فردة ب[[صورة
م[باش[رة ول[عدة أي[ام ف[ي ك[ل م[رة ع[ند امل[رض[ى وه[م ف[ي ح[ال[ة ال[يقظة ،وت[وف[ر إم[كان[ية دراس[ة ت[وه[ج
ال[نورون[ات أث[ناء أداء م[همات م[ختلفة  -أي رص[د ال[ذب[ذب[ات امل[تواص[لة ال[تي تح[دث ل[دى امل[ري[ض
وه[و ي[نظر إل[ى ص[ور ع[لى ش[اش[ة ال[حاس[وب املح[مول أو يس[تدع[ي ذك[ري[ات م[ا أو ي[قوم ب[مهمات
أخ[رى .وب[اك[تشاف[نا ل[نورون[ات >ج[نيفر أنس[تون< به[ذه ال[طري[قة ،ن[كون ق[د أح[يينا م[ن غ[ير ق[صد
جدال أثارته حكاية >ليتڤني<.

العودة إلى خاليا الذكريات عن

الجَ دَّة)***(

ه[ل ال[خالي[ا ال[عصبية م[ن ص[نف ن[ورون >ج[نيفر أنس[تون< ه[ي خ[الي[ا الج[دة ال[تي أث[ارت ج[دال
ط[وي[ال؟ ل[إلج[اب[ة ع[ن ه[ذا السؤال ع[لينا أن نح[دد ب[شكل أدق م[ا ن[عنيه ب[خالي[ا الج[دة .ت[رى إح[دى
ط[رق ال[تفكير امل[تطرف[ة ف[ي ف[رض[ية خ[الي[ا الج[دة أن ل[لصورة ال[ذه[نية ال[واح[دة ن[ورون[ا واح[دا ف[قط
يس[[تجيب ل[[ها .ول[[كن إذا ك[[ان ب[[وس[[عنا ال[[عثور ع[[لى ن[[ورون م[[فرد واح[[د ي[[توه[[ج ح[[يال >ج[[نيفر
[رج[[ح بش[[دة ض[[رورة وج[[ود أك[[ثر م[[ن ن[[ورون له[[ذا ال[[غرض ،ذل[[ك ألن اح[[تمال
أنس[[تون< ،ف[[إن ذل[[ك يُ[ ّ
ال[[عثور ع[[لى ن[[ورون واح[[د  -واح[[د ف[[قط ،م[[ن ب[[ني ب[[الي[[ني ال[[نورون[[ات ،ه[[و اح[[تمال ض[[ئيل ج[[دا.
إض[اف[ة إل[ى ذل[ك ،إذا ك[ان[ت مسؤول[ية ال[صورة ال[ذه[نية ل[شخص >ج[نيفر أنس[تون< ت[قع ك[لها ع[لى
ع[[اتق ن[[ورون واح[[د ف[[قط ،ث[[م إذا ت[[عرض ه[[ذا ال[[نورون للخ[[راب أو ال[[عطب ن[[تيجة ح[[ادث أو م[[رض،
فإن آثار >جنيفر أنستون< ستختفي جميعها من الذاكرة ،وهذا احتمال بعيد الوقوع للغاية.
ه[ناك ت[عري[ف ل[خالي[ا الج[دة أق[ل ت[طرف[ا؛ إن[ه ي[فترض أن م[ا يس[تجيب ألي ص[ورة ذه[نية ك[ان[ت ه[و
ع[[دد أك[[بر ب[[كثير م[[ن ن[[ورون وح[[يد .فه[[ذه ال[[فرض[[ية م[[عقول[[ة ل[[كن إث[[بات[[ها ص[[عب ج[[دا ،إن ل[[م ي[[كن
مس[[تحيال ،ف[[نحن ال نس[[تطيع اخ[[تبار ج[[ميع ال[[صور ال[[ذه[[نية امل[[مكنة إلث[[بات أن ن[[ورون >ج[[نيفر
أنس[تون< ال ي[توه[ج إالّ إزاءه[ا وحس[ب .وغ[ال[با م[ا ي[كون ال[عكس ه[و ال[صحيح ف[ي ال[واق[ع .ف[كثيرا
م[ا نج[د ن[ورون[ات تس[تجيب ألك[ثر م[ن ص[ورة ذه[نية واح[دة ،األم[ر ال[ذي ي[عني أن[ه إذا ت[وه[ج أح[د
ال[[نورون[[ات ح[[يال ش[[خص م[[ا ف[[ي تج[[رب[[ة م[[ا ،ف[[إن[[نا ال نس[[تطيع أن ن[[نفي اح[[تمال أن ي[[كون ه[[ذا
النورون قد استجاب لبعض املنبهات األخرى التي لم نقم بعرضها.
ف[[مثال ،ع[[ندم[[ا ق[[منا ف[[ي ال[[يوم ال[[تال[[ي ل[[عثورن[[ا ع[[لى ن[[ورون >ج[[نيفر أنس[[تون< ،ب[[تكرار التج[[رب[[ة
مس [[تخدم [[ني ع [[ددا أك [[بر م [[ن ص [[وره [[ا ،وج [[دن [[ا أن ه [[ذا ال [[نورون ي [[توه [[ج أي [[ضا إزاء > L.ك [[درو<,
زم[يلتها ف[ي ال[برن[ام[ج ال[تلفازي  Friendsال[ذي أطلق شه[رت[يهما .ووج[دن[ا ك[ذل[ك أن ال[نورون ال[ذي
اس[[تجاب لـ >ل[[وك س[[كاي وق[[وك[[ر< ي[[توه[[ج أي[[ضا لـ >ي[[ودا< ،وه[[ي ش[[خصية أخ[[رى م[[ن ال[[فيلم
ال[سينمائ[ي  ،Star Warsوأن ن[ورون[ا آخ[ر ي[توه[ج ح[يال الع[بني م[ن الع[بي ك[رة الس[لة ،وآخ[ر غ[يره
ح[يال >ك[يروك[ا< ،وه[و أح[د ك[تّاب ه[ذا امل[قال ،وإزاء زم[الء آخ[ري[ن م[من ت[فاع[لوا م[ع امل[ري[ض ف[ي
ج[ام[عة ل[وس أنج[لوس ب[كال[يفورن[يا ،وغ[يره[م .وع[لى ال[رغ[م م[ن ذل[ك ,يس[تطيع امل[رء أن ي[جادل ف[ي
أن ت [[لك ال [[نورون [[ات م [[ا ه [[ي إال خ [[الي [[ا الج [[دة ال [[تي تس [[تجيب ل [[صور ذه [[نية أوس [[ع م [[ثل امل [[رأت [[ني
ال[[شقراوي[[ن ف[[ي ب[[رن[[ام[[ج  ،Friendsأو ش[[خصيتي ف[[يلم  ،Star Warsأو الع[[بي ك[[رة الس[[لة ،أو
ال[[علماء ال[[ذي[[ن يج[[رون التج[[رب[[ة ع[[لى امل[[ري[[ض .وه[[ذا ال[[تعري[[ف امل[[وس[[ع ي[[حوّل ال[[نقاش ح[[ول »ه[[ل
ينبغي علينا اعتبار هذه النورونات بمثابة خاليا جدة« إلى شأن داللي).(5
إن النورون املفرد الذي استجاب لـ >لوك سكاي ووكر< والسمه املكتوب وامللفوظ
يتوهج أيضا إزاء صورة >يودا<.
ل[نترك م[بحث ال[دالالت ج[ان[با اآلن ون[رك[ز ،ع[وض[ا ع[ن ذل[ك ،ف[ي ب[عض امل[الم[ح ال[حاس[مة مل[ا ي[دع[ى
ن[[ورون[[ات >ج[[نيفر أنس[[تون< .أوال ،ل[[قد اك[[تشفنا أن ك[[ل خ[[لية تس[[تجيب ب[[صورة ان[[تقائ[[ية ف[[عال،
وك[[ل م[[نها ي[[توه[[ج إزاء ج[[زء ص[[غير م[[ن ال[[صور امل[[عروض[[ة ع[[لى امل[[ري[[ض ل[[لمشاه[[ير وال[[سياس[[يني

واألق[رب[اء وامل[عال[م وغ[ير ذل[ك .ث[ان[يا ،ك[ل خ[لية تس[تجيب ل[عروض م[تعددة ل[شخص م[عني أو مل[كان
م [[ا ،ب [[غض ال [[نظر ع [[ن ال [[خصائ [[ص امل [[رئ [[ية ال [[نوع [[ية ل [[لصورة املس [[تعملة .ك [[ما أن ال [[طري [[قة ال [[تي
ت[توه[ج ب[ها الخ[لية اس[تجاب[ة ل[صور م[ختلفة ل[لشخص ن[فسه ،وح[تى الس[مه امل[كتوب أو امل[لفوظ،
ه [[ي ط [[ري [[قة م [[تشاب [[هة ح [[قا ،وك [[أن ال [[نورون ب [[أن [[ماط ت [[وه [[جه امل [[تباي [[نة ي [[قول ل [[نا» :أع [[رف أن [[ها
>ج[نيفر أنس[تون< وال ي[هم ك[يف ت[عرض[ون[ها ع[ليّ ،ف[ي ث[وب أح[مر أو ب[صورة ج[ان[بية ل[وج[هها أو
م [[ن خ [[الل اس [[مها امل [[كتوب أو امل [[لفوظ ب [[صوت ع [[ال «.ف [[ال [[نورون ي [[بدو أن [[ه يس [[تجيب ل [[لصورة
ال[ذه[نية ،وألي ن[مط م[ن أن[ماط ت[مثيل ال[شيء ذات[ه .إذن ،ق[د ي[كون م[ن األنس[ب أن نطلق ع[لى ه[ذه
ال[نورون[ات م[صطلح خ[الي[ا ال[صور ال[ذه[نية )امل[فاه[يم(  concepts cellsع[وض[ا ع[ن ت[عبير خ[الي[ا
الج[دَّة .وي[مكن ل[خالي[ا ال[صور ال[ذه[نية ه[ذه أن ت[توه[ج أح[يان[ا إزاء أك[ثر م[ن ص[ورة ذه[نية واح[دة،
َ
ولكنها ال تقوم بذلك إالّ إذا كانت هذه الصور الذهنية مترابطة فيما بينها ترابطا وثيقا.

كود للصور الذهنية

)للمفاهيم()****(

م[[ن أج[[ل ف[[هم ال[[طري[[قة ال[[تي ت[[صبح ب[[ها مج[[موع[[ة ص[[غيرة م[[ن ال[[خالي[[ا م[[رت[[بطة ب[[مفهوم م[[عني،
ك [[مفهوم >ج [[نيفر أنس [[تون< م [[ثال ،م [[ن امل [[فيد أن ن [[عرف ب [[عض ال [[شيء ع [[ن ال [[عمليات ال [[دم [[اغ [[ية
امل[عقدة امل[تعلقة ب[ال[تقاط وتخ[زي[ن ص[ور ل[عدد الح[صر ل[ه م[ن األش[ياء واألش[خاص ال[ذي[ن ن[صادف[هم
ف[ي ال[عال[م امل[حيط ب[نا .وت[تجه امل[علوم[ات ال[تي ت[تلقفها ال[عني أوال  -ع[ن ط[ريق ال[عصب ال[بصري
ال[ذي يخ[رج م[ن ك[رة ال[عني  -إل[ى القش[رة ال[بصري[ة األول[ية  primary visual cortexال[واق[عة
ف[ي مؤخ[ر ال[رأس ،ف[تتوه[ج ال[نورون[ات ه[ناك اس[تجاب[ة لج[زء زه[يد م[ن ال[عناص[ر امل[كون[ة ل[صورة
م[[ا ،وك[[أن ك[[ال م[[نها ي[[تألق ك[[ما ت[[تألق ال[[عنصورة )الپكس[[ل(  pixalف[[ي ص[[ورة رق[[مية  ،digitalأو
كأنها تلك النقاط امللونة في اللوحات التنقيطية للرسام > G.سورا<.
ون[[ورون واح[[د ال ي[[كفي مل[[عرف[[ة م[[ا إذا ك[[ان أح[[د ت[[فاص[[يل ال[[صورة ه[[و ج[[زء م[[ن وج[[ه أو م[[ن ك[[وب
ش[اي أو م[ن ب[رج إي[فل ،ف[كل خ[لية ت[شكل ج[زءا م[ن مج[موع[ة  -وه[ي ال[تول[يفة ال[تي ت[تكوّن م[نها
ال[[صورة امل[[رك[[بة امل[[عروض[[ة  -ول[[نقل م[[ثال :ص[[ورة ل[[يوم األح[[د ب[[عد ال[[ظهيرة ف[[ي ج[[زي[[رة الگ[[ران[[د
گ[ات) .(6ف[إذا ت[غيرت ال[صورة ع[لى ن[حو ط[فيف ،ف[إن ب[عض ت[فاص[يلها س[وف ت[تغير ،وس[وف ي[تغير،
من ثم أيضا ،نمط توهج مجموعة النورونات ذات الصلة.
م[جبر ع[لى م[عال[جة امل[علوم[ات ال[حسية ،ف[ال ب[د م[ن أن ي[قوم ب[ال[تقاط أك[ثر م[ن ص[ورة
ب[ما أن ال[دم[اغ ُ
واح[دة ,ف[هو م[لزم ب[تعرف ال[شيء ث[م دم[جه ف[ي م[عارف[ه ال[ساب[قة .وي[نتقل ال[تنشيط ال[نورون[ي ال[ذي
ت[[ثيره ص[[ورة م[[ا م[[ن القش[[رة ال[[بصري[[ة األول [يّة ع[[بر س[[لسلة م[[ن امل[[ناطق القش[[ري[[ة ن[[حو ال[[باح[[ات
األق[رب ل[لجبهة .وتس[تجيب ال[نورون[ات امل[فردة ف[ي ه[ذه امل[ناطق ال[بصري[ة ال[عليا ل[لوج[وه ب[كام[لها
ول[ألش[ياء بمج[ملها ،ال ل[لتفاص[يل ال[فرع[ية .وإن ن[ورون[ا واح[دا ف[قط م[ن ن[ورون[ات املس[توي[ات ال[عليا
ي[مكنه إخ[بارن[ا ب[أن ال[صورة ه[ي ل[وج[ه م[ن ال[وج[وه ،وليس[ت ل[برج إي[فل .وإذا َ
غ[يّرن[ا ال[صورة ق[ليال
أو ح [[رك [[ناه [[ا أو َ
غ[ [يَّرن [[ا ال [[ضوء ال [[ذي ي [[نيره [[ا ،ف [[إن ذل [[ك س [[يغير ب [[عض ال [[خصائ [[ص ،ول [[كن ه [[ذه
ال[[نورون[[ات ال ت[[كترث ك[[ثيرا ب[[االخ[[تالف[[ات ال[[طفيفة ،وال ت[[غيّر ن[[مط ت[[وه[[جها ب[[صورة ع[[ام[[ة  -وه[[ي
سمة تدعى الثباتية اإلبصارية .visual invariance

ت[[رس[[ل ال[[نورون[[ات ال[[واق[[عة ف[[ي املس[[توي[[ات ال[[عليا ل[[لمناطق اإلب[[صاري[[ة م[[علوم[[ات[[ها إل[[ى ال[[فص
ال[[صدغ[[ي اإلن[[سي  - the medial temporal lobeأي إل[[ى ال[[حصني والقش[[رة امل[[حيطة ب[[ه -
وه[ [[و امل[ [[كان ال[ [[ذي اك[ [[تشفنا ف[ [[يه ن[ [[ورون[ [[ات >ج[ [[نيفر أنس[ [[تون< وامل[ [[عنيّ ب[ [[وظ[ [[ائ[ [[ف ال[ [[ذاك[ [[رة.
وال[نورون[ات ف[ي ال[حصني تس[تجيب ب[صورة أك[ثر ن[وع[ية م[نها ف[ي القش[رة اإلب[صاري[ة ال[عليا ،ف[كل
واح [[د م [[نها يس [[تجيب ل [[شخص م [[عني ،أو ب [[تعبير أدق ،ل [[لصورة ال [[ذه [[نية له [[ذا ال [[شخص :ل [[يس
لوجهه ولجوانب مظهره الخارجي األخرى وحسب ،وإنما للخصائص املرتبطة به ،كاسمه مثال.
ل[قد ح[اول[نا ف[ي أب[حاث[نا أن نتح[رى ع[دد ال[نورون[ات امل[فردة ال[تي ي[جب أن ت[توه[ج ك[ي ي[تم ت[مثيل
ص[ورة ذه[نية م[ا .وك[ان ع[لينا أن ن[تساءل ع[ما إذا ك[ان ع[دده[ا ال ي[تجاوز ال[واح[د ف[قط ،أو أن[ه ي[بلغ
العش[رات أو اآلالف أو رب[ما امل[الي[ني .وب[معنى آخ[ر ،م[ا ه[و م[قدار االن[تشار ال[ذي ي[تمتع ب[ه ت[مثيل
ص[ورة ذه[نية م[ا؟ م[ن ال[واض[ح أن[نا ال نس[تطيع ق[ياس ه[ذا ال[رق[م ب[شكل م[باش[ر ،ألن[نا ال نس[تطيع
ت[[سجيل ن[[شاط ج[[ميع ال[[نورون[[ات ف[[ي م[[نطقة م[[عينة .ل[[قد ت[[وص[[ل > S.واي[[دو< ]ط[[ال[[ب ال[[دك[[توراه
ال[ذي يُش[رف ع[ليه أح[دن[ا >ك[وخ< ف[ي املعه[د  [MITب[طرق إح[صائ[ية إل[ى ت[قدي[ر ي[فيد ب[أن ص[ورة
ذه[نية م[عينة تح[رض ت[وه[ج م[ا ال ي[زي[د ع[لى امل[ليون ن[ورون م[ن أص[ل م[ا ي[قارب ال[بليون ف[ي ال[فص
ال[صدغ[ي اإلن[سي .ول[كن ب[ما أن[نا نس[تعمل ص[ورا  picturesمل[واض[يع م[أل[وف[ة ج[دا ع[ند م[رض[ان[ا
ف[ي ب[حوث[نا ،وه[ي ص[ور تح[رض ع[ددا أك[بر م[ن االس[تجاب[ات ،ل[ذا ي[نبغي أن ن[نظر إل[ى ه[ذا ال[عدد
ن[ظرة متش[ددة ون[عتبره ب[مثاب[ة الح[د األق[صى ،ف[عدد ال[خالي[ا ال[تي ت[مثّل ص[ورة ذه[نية م[ا ي[مكن أن
ي[كون أق[ل م[ن ذل[ك ب[ما ي[تراوح ب[ني العش[ر م[رات إل[ى امل[ئة م[رة ،ب[ل ل[عله أك[ثر ق[رب[ا م[ن ال[عدد ال[ذي
قدّره >ليتڤني< بـ  18000نورون للصورة الذهنية الواحدة.

خاليا الصورة الذهنية
لتكويد

الذكريات)*****(

ي[تجادل ع[لماء ال[جهاز ال[عصبي بح[ماس[ة ح[ول ن[ظري[تني م[تنافس[تني ت[تعلقان ب[آل[ية
ت[كوي[د ال[ذك[ري[ات ف[ي ال[دم[اغ ،ت[ ّدع[ي ال[نظري[ة األول[ى ب[أن ت[مثيل ذك[رى م[فردة  -م[ثال
ص [[ورة >ل [[وك س [[كاي ووك [[ر<  -ي [[تم تخ [[زي [[نه ك [[أج [[زاء ص [[غيرة م [[فككة ت [[توزع ف [[ي
أرج [[اء امل [[الي [[ني ،أو رب [[ما ال [[بالي [[ني ،م [[ن ال [[نورون [[ات )ال [[عصبون [[ات( .أم [[ا ال [[نظري [[ة
األخ[رى ال[بدي[لة ،وال[تي اكتس[بت درج[ة أع[لى م[ن امل[صداق[ية ال[علمية ف[ي ال[سنوات
األخ[يرة ،ف[تعتبر أن ع[ددا ق[ليال نس[بيا م[ن ال[نورون[ات يُ[قدّر ب[اآلالف ،أو رب[ما أق[ل م[ن
ذل[ك ،ي[كفي ل[تشكيل ت[مثيل مح[دود االن[تشار ل[صورة  imageم[ا .وك[ل واح[د م[ن ت[لك
ال[[نورون[[ات ي[[باش[[ر ع[[مله ف[[ور ظ[[هور ص[[ورة >ل[[وك< ،س[[واء م[[ن م[[ساف[[ة ب[[عيدة أو
ق[[ري[[بة .وب[[عض ن[[ورون[[ات املج[[موع[[ة امل[[ذك[[ورة ،ول[[يس ج[[ميعها ،ت[[توه[[ج أي[[ضا ع[[ند
رؤي[[ة ص[[ورة >ي[[ودا< ذات ال[[صلة .وتنش[[ط زم[[رة مس[[تقلة م[[ن ال[[نورون[[ات ال[[نوع[[ية
على نحو مشابه عند إدراك >جنيفر أنستون<.

وخ[[الف[[ا له[[ذا الج[[دل ،ف[[إن ه[[ناك س[[ببا وج[[يها ي[[دع[[و إل[[ى ال[[تفكير ف[[ي أن ال[[دم[[اغ ال ي[[كوّد ال[[صور
ال[ذه[نية ض[من ن[طاق مح[دود ،ب[ل داخ[ل ح[شود ن[ورون[ية ضخ[مة ،وه[و س[بب يس[تمد مش[روع[يته م[ن
ح[[قيقة أن[[نا ق[[د ال ن[[متلك م[[ا ي[[كفي م[[ن ال[[نورون[[ات ال[[الزم[[ة ل[[تمثيل ج[[ميع ال[[صور ال[[ذه[[نية امل[[مكنة
ب[مختلف أن[واع[ها .فه[ل ن[متلك ،م[ثال ،مخ[زن[ا م[ن خ[الي[ا ال[دم[اغ ل[ه م[ن الحج[م م[ا ي[كفي ألن ن[تصور
الج[دة وه[ي ت[بتسم أو ت[لوح ب[يده[ا أو تش[رب ال[شاي أو ت[نتظر ال[حاف[لة ،أو أن ن[تصور أي[ضا م[لكة
إن[كلترا وه[ي ت[حيي الج[ماه[ير ،أو ن[تصور > ل[وك س[كاي ووك[ر< وه[و ط[فل ف[ي  ،Tatooineأو
وهو يقاتل في  ،Darth Vaderوغير ذلك؟
ل[إلج[اب[ة ع[ن ه[ذه األس[ئلة ،ي[نبغي ع[لينا أوال أن ن[أخ[ذ ب[عني االع[تبار أن ال[شخص ال[عادي ال ي[تذك[ر
ع[ادة أك[ثر م[ن  10000ص[ورة ذه[نية )أو م[فهوم( ،وه[و ع[دد ل[يس ك[بيرا م[قارن[ة ب[بالي[ني ال[خالي[ا
ال[عصبية ال[تي ي[تكون م[نها ال[فص ال[صدغ[ي اإلن[سي .إض[اف[ة إل[ى ذل[ك ،ه[ناك س[بب وج[يه ي[حثنا
ع[[لى ال[[تفكير ف[[ي أن ت[[كوي[[د  codingال[[صور ال[[ذه[[نية )امل[[فاه[[يم( وتخ[[زي[[نها ق[[د ي[[تمّ ان ب[[طري[[قة
ف[عّال[ة ج[دا ب[طري[قة االن[تشار املح[دود .وال ت[بال[ي ال[نورون[ات ف[ي ال[فص ال[صدغ[ي اإلن[سي ب[تباي[ن
امل[رج[عيات ل[لصورة ال[ذه[نية ال[واح[دة ،ف[هي ال ت[كترث إن ك[ان >ل[وك< ج[ال[سا أو واق[فا ،ب[ل ته[تم
ف[[قط ب[[ما إذا ك[[ان ل[[لمنبه ع[[الق[[ة م[[ا بـ >ل[[وك< .وه[[ي ت[[توه[[ج ح[[يال ال[[صورة ال[[ذه[[نية بح[[د ذات[[ها
م[[هما ك[[ان[[ت ط[[ري[[قة ت[[قدي[[مها .وج[[عل ال[[صورة ال[[ذه[[نية أك[[ثر تج[[ري[[دا ،أي ال[[حث ع[[لى ال[[توه[[ج إزاء

م[[رج[[عيات >ل[[وك< ج[[ميعها ،ي[[قلل م[[ن حج[[م امل[[علوم[[ات ال[[تي ي[[حتاج[[ها ال[[نورون ل[[لقيام ب[[عملية
التكويد ،ويجعله أكثر انتقائية ،فيستجيب لـ >لوك< وليس لـ >جنيفر<.
تؤك[[د دراس[[ات امل[[حاك[[اة ال[[تي أج[[راه[[ا >واي[[دو< ع[[لى وج[[هة ال[[نظر ه[[ذه إل[[ى ح[[د أب[[عد م[[ن ذل[[ك.
ف[الش[بكة ال[عصبية ال[حاس[وب[ية ال[تي ب[رم[جها >واي[دو< اس[تئناس[ا ب[نموذج ت[فصيلي ل[لمعال[جة
اإلب [[صاري [[ة ت [[علمت أن ت [[تعرف ص [[ورا غ [[ير م [[عنون [[ة ل [[طائ [[رات وس [[يارات ودراج [[ات ن [[اري [[ة ووج [[وه
بش[ري[ة ،وذل[ك دون إش[راف م[ن م[ع ّلم .ف[لم ي[كن ي[قال ل[ها »ه[ذه ط[ائ[رة وه[ذه س[يارة« ،ب[ل ك[ان ع[ليها
اك[تشاف ذل[ك ب[نفسها ان[طالق[ا م[ن ال[فرض[ية ال[قائ[لة إن ال[تنوع ال[هائ[ل ل[لصور امل[حتملة يُؤَس[س ف[ي
ال[[واق[[ع ع[[لى ع[[دد ق[[ليل م[[ن األش[[خاص أو األش[[ياء ،وإن ك[[ال م[[ن هؤالء األش[[خاص وه[[ذه األش[[ياء
يج[[ري ت[[مثيله م[[ن ق[[بل مج[[موع[[ة ج[[زئ[[ية م[[ن ال[[نورون[[ات ،األم[[ر ال[[ذي يش[[به ك[[ثيرا م[[ا وج[[دن[[اه ف[[ي
ال[[فص ال[[صدغ[[ي اإلن[[سي .وم[[ن خ[[الل إدراج م[[بدأ ال[[تمثيل املح[[دود االن[[تشار ه[[ذا ض[[من ب[[رن[[ام[[ج
امل [[حاك [[اة ،اكتس [[بت الش [[بكة ب [[ال [[تعلم ق [[درة ت [[عرف األش [[خاص أن [[فسهم أو األش [[ياء ن [[فسها ،ح [[تى
ع[ [[ندم[ [[ا ك[ [[ان يج[ [[ري ع[ [[رض[ [[هم أو ع[ [[رض[ [[ها ب[ [[طرق م[ [[ختلفة الح[ [[صر ل[ [[ها .ويش[ [[به ه[ [[ذا االك[ [[تشافُ
ِ
املشاهدات التي كنا قد رصدناها بتقنية تسجيالت الدماغ البشري.

ملاذا خاليا الصور

الذهنية؟)******(

ي[رت[بط ب[حثنا ارت[باط[ا وث[يقا ب[ال[شأن املتعلق ب[كيف يفس[ر ال[دم[اغُ ال[عا َل[م ال[خارج[ي وي[ترج[م امل[درك[ات
إل[ى ذك[ري[ات .ل[نتمعن اآلن ف[ي ال[حال[ة ال[شهيرة ل[لمري[ض > <H .M.ع[ام  1953ال[ذي ك[ان ي[عان[ي
ص[رع[ا م[عنّدا) .(7ف[سعيا إل[ى إي[قاف ن[وب[ات[ه؛ وم[ن أج[ل ذل[ك ،ل[جأ ج[راح أع[صاب إل[ى ط[ري[قة ي[ائ[سة،
ف[اس[تأص[ل ال[حصني م[ع امل[ناطق امل[الص[قــة لــ[ه ف[ي جه[تــي ال[دمــ[اغ .وب[عــد ال[عمـليــة الج[راح[يـة
ظ[[ل > <H .M.ق[[ادرا ع[[لى ت[[عرف األش[[خاص واألش[[ياء وع[[لى ت[[ذك[[ر أح[[داث ع[[اي[[شها ق[[بل ال[[عملية
الج[راح[ية .ب[يد أن ال[نتيجة ال[تي ل[م ت[كن م[توق[عة ه[ي أن ي[فقد امل[ري[ض ق[درت[ه ع[لى إن[تاج ذك[ري[ات
ج[[دي[[دة ط[[وي[[لة األم[[د .ف[[بعد أن فَ [ َق َد ال[[حصني ،ب[[ات ك[[ل م[[ا ي[[عاي[[شه م[[حكوم[[ا ب[[أن ي[[طوي[[ه ال[[نسيان
س[[ري[[عا .وت[[دور أح[[داث ال[[فيلم >م[[وم[[نتو< ال[[ذي أُن[[تج ع[[ام  2000ح[[ول ش[[خصية ت[[عان[[ي ح[[ال[[ة
عصبية مماثلة.
وت[دل ح[ال[ة > <H .M.ع[لى أن ال[حصني ،وال[فص ال[صدغ[ي اإلن[سي ب[شكل ع[ام ،ل[يسا ض[روري[ني
ل[إلدراك ل[كنهما أس[اس[يان ل[تحوي[ل ال[ذك[ري[ات ال[قصيرة األم[د )األش[ياء ال[تي ن[تذك[ره[ا ب[عد ح[دوث[ها
ف[ي امل[اض[ي ال[قري[ب خ[الل م[دة زم[نية ق[صيرة( إل[ى ذك[ري[ات ط[وي[لة األم[د )األش[ياء ال[تي ن[تذك[ره[ا
ب[[عد م[[رور س[[اع[[ات أو أي[[ام أو س[[نوات ع[[لى وق[[وع[[ها( .وت[[ماش[[يا م[[ع ه[[ذا ال[[دل[[يل ن[[رى أن ل[[خالي[[ا
ال[صور ال[ذه[نية امل[وج[ودة ف[ي ه[ذه ال[باح[ات دورا ح[اس[ما ف[ي ت[رج[مة م[ا ي[دور ف[ي وع[ينا ،م[هما
ك[[ان[[ت ط[[بيعة م[[ا ي[[تم تح[[ري[[ضه م[[ن ق[[بل امل[[دخ[[الت ال[[حسية أو االس[[تذك[[ار ال[[داخ[[لي ،إل[[ى ذك[[ري[[ات
ط[[وي[[لة األم[[د يج[[ري الح[[قا ح[[فظها ف[[ي ب[[اح[[ات أخ[[رى م[[ن القش[[رة ال[[دم[[اغ[[ية .ون[[عتقد أن ن[[ورون
>ج[نيفر أنس[تون< ال[ذي اك[تشفناه ل[م ي[كن ض[روري[ا ل[كي ي[تعرف امل[ري[ض امل[مثلة أو ح[تى ي[تذك[ر
م[[ن ه[[ي ه[[ذه امل[[مثلة ،ب[[ل ك[[ان ض[[روري[[ا ألن[[ه ي[[قوم ب[[دور ح[[اس[[م ف[[ي ع[[ملية ن[[قل >أنس[[تون< إل[[ى
مس[[توى ال[[وع[[ي ل[[تشكيل رواب[[ط ج[[دي[[دة وذك[[ري[[ات م[[تعلقة ب[[ها ،ك[[تذك[[ر رؤي[[ة ص[[ورت[[ها ف[[يما ب[[عد،
مثال.

ل[[عل أدم[[غتنا تس[[تفيد م[[ن اس[[تعمال ع[[دد ص[[غير م[[ن خ[[الي[[ا ال[[صور ال[[ذه[[نية ل[[تمثيل م[[رج[[عيات
م[تعددة ل[لشيء ذات[ه ك[صورة ذه[نية وح[يدة  -ك[تمثيل مح[دود االن[تشار وغ[ير م[تغير .وط[ري[قة ع[مل
خ[الي[ا ال[صور ال[ذه[نية ق[د ق[طعت ش[وط[ا ط[وي[ال ع[لى ال[طريق امل[فضية إل[ى ت[وض[يح ال[كيفية ال[تي
ن[تذك[ر ب[ها :ف[نحن ن[تذك[ر >ج[نيفر أنس[تون< و>ل[وك< ف[ي م[ظاه[ره[ما اإلج[مال[ية ،وال ن[تذك[ر ك[ل
م[سام ٍ م[ن م[سام[ات وج[هيهما .ون[حن ل[سنا ب[حاج[ة إل[ى أن ن[تذك[ر ك[ل ت[فصيل م[ن ت[فاص[يل م[ا ي[مكن
أن يحدث لنا ،وال نريد ذلك.
امل[[هم ه[[و أن ن[[مسك ب[[جوه[[ر األوض[[اع ال[[خاص[[ة ال[[تي ت[[تضمن أش[[خاص[[ا أو ص[[ورا ذه[[نية ت[[همنا،
ع[وض[ا ع[ن أن ن[غرق ف[ي س[يل م[ن ت[فاص[يل ال[ذك[ري[ات ال[عدي[مة األه[مية .ف[إذا ص[ادف[نا م[ثال ش[خصا
م[ا ن[عرف[ه ف[ي م[قهى ،ف[من األج[در ب[نا أن ن[تذك[ر ب[عض األح[داث ال[بارزة ع[ن ه[ذا ال[لقاء ع[وض[ا ع[ن
اس[تذك[ار م[ا ك[ان ي[رت[دي[ه ه[ذا ال[شخص أو م[ا ق[ال[ه م[ن ك[لمات ،وع[وض[ا ع[ن اس[تذك[ار مظه[ر اآلخ[ري[ن
م[ن ال[غرب[اء ال[ذي[ن يس[تمتعون بلح[ظات م[ن االس[ترخ[اء ف[ي امل[قهى .ف[خالي[ا ال[صور ال[ذه[نية ت[نزع
إل [[ى ال [[توه [[ج ح [[يال األش [[ياء امل [[همة ش [[خصيا ،ف [[نحن ن [[تذك [[ر ع [[ادة األح [[داث امل [[تعلقة ب [[أش [[خاص
ع[رف[ناه[م وب[أش[ياء أل[فناه[ا ،وال نس[تثمر ف[ي إن[تاج ذك[ري[ات ت[تصل ب[أش[ياء ليس[ت ل[ها أه[مية ت[ذك[ر
بالنسبة إلينا.
إن ال[ذك[ري[ات ه[ي أك[ثر ب[كثير م[ن ص[ور ذه[نية م[فردة م[نعزل[ة .ف[ذك[رى م[ا ع[ن >ج[نيفر أنس[تون<
ت[نطوي ع[لى س[لسلة م[ن األح[داث ال[تي ت[شارك ف[يها >ج[نيفر< ن[فسها ،أو م[ن خ[الل ال[دور ال[ذي
تؤدي[ه ف[ي ال[برن[ام[ج ال[تلفازي  ،Friendsإن ك[ان له[ذا ال[دور ص[لة م[ا به[ذه ال[ذك[رى .ف[ال[تذك[ر ال[كام[ل
ل[[ذك[[رى واق[[عية  memory episodeواح[[دة يس[[تلزم وج[[ود رواب[[ط ب[[ني ع[[دد م[[ن ال[[صور ال[[ذه[[نية
ال[تي تج[معها ق[واس[م مش[ترك[ة ،وإن ك[ان[ت م[تباي[نة :ف[امل[مثلة >ج[نيفر أنس[تون< ت[رت[بط ب[ال[صورة
ال[ذه[نية ال[دال[ة ع[لى ج[لوس[ك ع[لى أري[كة وأن[ت ت[غرف اآلي[س ك[ري[م) (8ب[امل[لعقة وت[شاه[د ال[برن[ام[ج
التلفازي .Friends
إذا ك[[ان[[ت ه[[ناك ص[[ورت[[ان ذه[[نيتان تتعلق إح[[داه[[ما ب[[األخ[[رى ،ف[[إن ب[[عض ال[[نورون[[ات ال[[تي ت[[كوّد
إح[داه[ما ي[مكن أن ت[توه[ج إزاء األخ[رى أي[ضا .فه[ذه ال[فرض[ية ت[مدن[ا ب[تفسير ف[يزي[ول[وج[ي ل[لكيفية
ال [[تي ي [[كوّد ب [[ها ال [[دم [[اغ ت [[داع [[يات ال [[صور ال [[ذه [[نية .وم [[يل ال [[خالي [[ا إل [[ى ال [[توه [[ج ح [[يال ال [[صور
[اس ال[[ذي ت[[قوم ع[[ليه ع[[ملية إن[[تاج
ال[[ذه[[نية ذات ال[[قواس[[م املش[[ترك[[ة ي[[مكن أن ي[[كون ،ب[[ال[[فعل ،األس[ َ
ال[ذك[ري[ات ال[ َع َرض[ية)) episodic memories (9ك[تلك امل[توال[ية ال[خاص[ة م[ن األح[داث ال[تي تج[ري
خ[الل ل[قاء ف[ي امل[قهى ،م[ثال( ،أو ي[قوم ع[ليه س[ري[ان ال[وع[ي متح[رك[ا ب[عفوي[ة م[ن ص[ورة ذه[نية إل[ى
أخ[[رى .ف[[عندم[[ا ن[[شاه[[د >ج[[نيفر أنس[[تون< ،ف[[إن إدراك[[نا ل[[ها ي[[ثير ل[[دي[[نا ذك[[رى ال[[تلفاز واألري[[كة
واآلي [[س ك [[ري [[م  -وه [[ي ص [[ور ذه [[نية ذات ص [[لة ب [[ها وت [[نضوي ت [[حت ذك [[رى م [[شاه [[دة ح [[لقة م [[ن
ال[[برن[[ام[[ج ال[[تلفازي  .Friendsوث[[مة ع[[ملية م[[شاب[[هة ي[[مكن أن ت[[كوّن أي[[ضا رواب[[ط ب[[ني ج[[وان[[ب
م[تعددة ل[لصورة ال[ذه[نية ال[واح[دة م[ختزن[ة ف[ي ب[اح[ات م[ختلفة م[ن القش[رة ال[دم[اغ[ية ،ح[يث ي[تم
الج [[مع ب [[ني ال [[رائ [[حة وال [[هيئة وال [[لون وال [[بنية ال [[خاص [[ة ب [[إح [[دى ال [[ورود ،م [[ثال  -أو ب [[ني مظه [[ر
>جنيفر< الخارجي وصوتها.
وب[ال[نظر إل[ى امل[زاي[ا ال[واض[حة ل[حفظ ال[ذك[ري[ات ال[عال[ية املس[توى ك[صور ذه[نية مج[ردة ،ي[مكننا أن
ن[تساءل أي[ضا مل[اذا ي[جب أن ي[كون ت[مثيل ه[ذه ال[صور ال[ذه[نية ت[مثيال مح[دود االن[تشار ف[ي ال[فص

ال[صدغ[ي اإلن[سي .وإح[دى اإلج[اب[ات ع[ن ه[ذا ال[تساؤل ي[مكن اس[تخالص[ها م[ن دراس[ات ال[نمذج[ة
ال[[تي أظه[[رت ب[[شكل ث[[اب[[ت أن ال[[تمثيالت املح[[دودة االن[[تشار ه[[ي أم[[ر ض[[روري ل[[تول[[يد ال[[تداع[[يات
السريعة.
ال ش[[ك ف[[ي أن ال[[تفاص[[يل ال[[تقنية ف[[ي ه[[ذا ال[[صدد م[[عقدة ،غ[[ير أن ال[[فكرة ال[[عام[[ة ب[[سيطة ل[[لغاي[[ة.
ل[نتخيل اآلن م[عا ع[ملية ت[مثيل واس[عة االن[تشار  -ك[مقاب[ل ل[لتمثيل املح[دود االن[تشار  -ل[لشخص
ال[[ذي ن[[صادف[[ه ف[[ي امل[[قهى ،ح[[يث ت[[تم ه[[ذه ال[[عملية ع[[ن ط[[ريق ن[[ورون[[ات ت[[قوم ب[[تكوي[[د س[[مة م[[ن
س[[مات ه[[ذا ال[[شخص خ[[الل دق[[يقة واح[[دة .ل[[نتخيل أي[[ضا ع[[ملية ت[[مثيل أخ[[رى واس[[عة االن[[تشار
ل [[لمقهى ذات [[ه .وع [[قد ص [[لة وص [[ل ب [[ني ال [[شخص وامل [[قهى ي [[تطلب ت [[كوي [[ن رواب [[ط ب [[ني ال [[تفاص [[يل
امل [[ختلفة ال [[تي ت [[مثل ك [[لتا ال [[صورت [[ني ال [[ذه [[نيتني ،ول [[كن م [[ن دون خ [[لط ه [[ذه ال [[تفاص [[يل ب [[عضها
ببعض ،ذلك ألن املقهى هو أشبه ما يكون بمكتبة مريحة ،وصديقنا يشبه شخصا آخر نعرفه.
إن إن[شاء م[ثل ه[ذه ال[رواب[ط ض[من ش[بكات واس[عة االن[تشار ه[و أم[ر ب[طيء ج[دا ويؤدي إل[ى خ[لط
ال [[ذك [[ري [[ات .أم [[ا ت [[أس [[يسها ض [[من ش [[بكات مح [[دودة االن [[تشار ،ف [[هو ب [[خالف ذل [[ك ،ع [[ملية س [[ري [[عة
وي[[سيرة ،ح[[يث ال ي[[تطلب األم[[ر ه[[نا س[[وى ت[[كوي[[ن ب[[عض ال[[رواب[[ط ب[[ني مج[[موع[[تي ال[[خالي[[ا ال[[تي
ح[ ِّ
ث ع[دد ق[ليل م[ن ال[نورون[ات ع[لى ال[توه[ج
ت[مثل ك[ل م[نها ص[ورة ذه[نية واح[دة ،وذل[ك م[ن خ[الل َ[
ح[[يال ك[[لتا ال[[صورت[[ني .وه[[ناك م[[يزة أخ[[رى ل[[لتمثيل املح[[دود االن[[تشار ،وه[[ي ق[[درت[[ه ع[[لى إض[[اف[[ة
ش[يء ج[دي[د م[ن دون أن ُيح[دث ت[غيرا ع[ميقا ف[ي س[ائ[ر ال[عناص[ر ال[بنيوي[ة للش[بكة .أم[ا الش[بكات
ال[واس[عة االن[تشار ،ف[يصعب تحقيق ه[ذا ال[فصل ض[منها ،إذ إن إض[اف[ة ص[ورة ذه[نية ج[دي[دة إل[يها
تسبب تغيرا في خطوط الشبكة جميعها.
وت[قوم خ[الي[ا ال[صورة ال[ذه[نية ب[رب[ط اإلدراك ب[ال[ذاك[رة ،وذل[ك م[ن خ[الل م[ا ت[منحه م[ن ت[مثيل مج[رد
ومح[دود االن[تشار ل[لمعرف[ة ال[دالل[ية ،أي مل[ا يتعلق ب[األش[خاص واألم[كنة واألش[ياء وج[ميع ال[صور
ال[[ذه[[نية امل[[همة ال[[تي ت[[شكل ع[[وامل[[نا ال[[شخصية .إن[[ها ت[[شكل وح[[دات ال[[بناء ل[[ذك[[ري[[ات ال[[وق[[ائ[[ع
واألح[[داث ف[[ي ح[[يات[[نا .فمخ[[طط ال[[تكوي[[د األنيق ال[[ذي تس[[تخدم[[ه ي[[سمح ل[[عقول[[نا ب[[تجاه[[ل ع[[دد
الح [[صر ل [[ه م [[ن ال [[تفاص [[يل غ [[ير امل [[همة واس [[تخالص م [[عا ٍ
ن ي [[مكن أن تس [[تعمل ل [[تكوي [[ن ت [[داع [[يات
وذكريات جديدة .إنها تكوّد ما هو جوهري من خبراتنا الحياتية لحفظه في الذاكرة.
الج[ [دَّة ال[[تي ت[[صوَّره[[ا >ل[[يتڤني< ،إال أن[[ها ق[[د
إن خ[[الي[[ا ال[[صور ال[[ذه[[نية ال تش[[به ت[[مام[[ا خ[[الي[[ا
َ
ت[شكل أس[اس[ا ف[يزي[ائ[يا م[همّ ا ل[لقدرات البش[ري[ة امل[عرف[ية؛ أي إن[ها ت[شكل امل[كون[ات امل[ادي[ة ال[صلبة
لألفكار والذاكرة.
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