
لغة الدماغ(*) 
الدماغ هو ما يُضفي املعنى إلى خبراتنا الحياتية، وذلك من خالل 

تركيزه الدقيق على تزامن النبضات التي تتدفق عبر باليني الخاليا العصبية. 

<T. سيجنوفسكي> - <T. ديلبروك> 
  
  

باختصار 
   إن بـــاونـــدات ثـــالثـــة مـــن الـــنسيج الـــعصبي تـــحت الجـــمجمة قـــادرة عـــلى اإلدراك 
والــتفكير والــفعل، وال يــمكن ألي حــاســوب أن يــجاريــها. والــدمــاغ ينجــز هــذا الــعمل 
املـعرفـي الـفذ ألسـباب تـعود فـي جـزء مـنها إلـى مـا يـقوم بـه مـن مـزامـنة بـالـغة الـدقـة 
لــإلشــارات الــتي تــومــض عــبر تــريــليونــات الــوصــالت الــتي تــربــط مــا بــني بــاليــني 
الـخاليـا الـدمـاغـية. فـرؤيـة مـزهـريـة تـجعل مجـموعـات مـن الـنورونـات (الـعصبونـات) 
تطلق إشـارات بـفاصـل زمـني قـصير مـن أجـل تـنشيط جـزء الـدمـاغ الـذي يُسجـل ذلـك 
الـشيء نـفسه فـي تـلك اللحـظة بـالـذات.  وفـهم الـكيفية الـتي يـعمل بـها نـظام املـزامـنة 
هـــذا ســـوف يـــقودنـــا إلـــى فـــهم أفـــضل لســـلوكـــنا مـــن جـــهة، وإلـــى تـــمكيننا مـــن بـــناء 
أجهــزة حــاســوبــية وإلــكترونــية تشــتغل - مــثل الــدمــاغ - بــطريــقة أكــثر فــعالــية مــن 

الطريقة التي تعمل بها اآلالت الرقمية املعهودة. 

  
 .iROBOT (1)أدمغتنا تتفوق على گوگل، وعلى أفضل إنساالت األنا

  
لـــقد صـــار بـــوســـعنا الـــيوم أن نـــبحث فـــي عـــدد كـــبير مـــن تـــجارب الـــحياة واالنـــفعاالت. ونـــحن 
البشــر نــمتلك مــقدرة الــتعرف الــفوري عــلى وجــه األب أو األم أو الــزوج، أو وجــه أحــد األصــدقــاء أو 
أحــد الــحيوانــات األلــيفة، ســواء فــي ظــالم الــليل أو فــي وضــح الــنهار، وســواء مــن األعــلى أو مــن 
الـجانـب، فـي حـني ال يـمكن إلنـسالـة robot مـزودة بـأفـضل نـظام رؤيـة حـاسـوبـي أن يـقوم بـذلـك مـن 
دون تلكؤ. وإضـافـة إلـى ذلـك، فـإنـنا نسـتطيع الـقيام بـأفـعال مـتعددة املـهام مـن دون عـناء، كـانـتشال 
مـنديـل مـن جـيوبـنا ومـسح جـباهـنا فـي الـوقـت الـذي نـتابـع فـيه حـديـثنا إلـى أحـد مـعارفـنا. بـيد أن 
تـصميم دمـاغ إلـكترونـي يُـمكن أن يـجعل اإلنـسالـة قـادرة عـلى مـمارسـة مـثل هـذه الـتولـيفة الـبسيطة 

من السلوك، ال يزال قيد احتماالت املستقبل البعيد. 
  

تـتألـف الشـبكات داخـل جـماجـمنا مـن بـاليـني الـخاليـا الـدمـاغـية وتـريـليونـات الـوصـالت فـيما بـينها. 
وإذا افـــترضـــنا أن الـــتركـــيبة املـــعقدة لهـــذه الشـــبكات تُــجاري شـــبكة اإلنـــترنـــت، فـــسيكون عـــلينا أن 
نـتساءل حـينئٍذ، عـن كـيفية قـيام الـدمـاغ بـإنـجاز جـميع مـا ذكـرنـاه؟ والـكفاءة فـي اسـتخدام الـطاقـة 
هـي إحـدى اإلجـابـات: فـعندمـا تـتواصـل خـلية عـصبية مـع خـلية أخـرى، فـإن الـدمـاغ يسـتخدم فـقط 
واحــدا فــي املــليون مــن الــطاقــة الــتي يســتهلكها حــاســوب رقــمي لــتنفيذ عــملية مــماثــلة. وقــد يــكون 
الـتطور evolution قـد أدى بـالـفعل، دورا مـهما فـي حـّث هـذا الـعضو، ذي الـباونـدات الـثالثـة، عـلى 

السعي الدائم إلى تحسني كفاءته في استخدام الطاقة. 
  



غـير أن االقـتصاد فـي اسـتهالك الـطاقـة ال يـمكن أن يـقدم لـنا بـمفرده تـفسيرا وافـيا لـذلـك، خـاصـة وأن 
 neuron (عــصبون) الــدمــاغ يــخضع أيــضا لــتقييدات عــديــدة بــحكم طــبيعته الــبنيويــة. فــنورون
واحــد فــي القشــرة الــدمــاغــية، عــلى ســبيل املــثال، قــادر عــلى االســتجابــة ملــدخــالت تَــرِده مــن نــورون 
آخـر، وإطـالق مـوجـة إسـفينية  spike (2) خـالل جـزء مـن ألـف مـن الـثانـية، وهـي سـرعـة بـطيئة جـدا 
إذا مـا قـورنـت بسـرعـة الـترانـزسـتورات املسـتخدمـة كـبّداالت فـي أجهـزة الـحاسـوب، والـتي ال تـتجاوز 
جـزءا مـن بـليون مـن الـثانـية. إضـافـة إلـى ذلـك، فـإن كـفاءة الشـبكات الـعصبية هـي كـفاءة مـتدنـية: 
فـــاإلشـــارة (اإلشـــعار)(3) الـــتي تـــطلقها خـــلية قشـــريـــة إلـــى خـــلية قشـــريـــة أخـــرى ال يـــتجاوز عـــادة 
احـتمال وصـولـها إلـى هـدفـها الـنهائـي نسـبة العشـريـن فـي املـئة، وهـي أقـل مـن ذلـك بـكثير إذا مـا 

كان هدفها الوصول إلى نورون بعيد وغير متصل مباشرة بالنورون الذي أطلقها. 
  

وال يـفهم عـلماء الـجهاز الـعصبي تـمامـا كـيف يـنظّم الـدمـاغُ عـمليَة اسـتخالص مـعلومـات مـفيدة مـن 
مجــمل اإلشــارات الــتي تجــري بــداخــله. ومــع ذلــك، فــقد تــمكنا (نــحن االثــنان وغــيرنــا) مؤخــرا مــن 
تحقيق تـقدم مـثير مـن خـالل تـركـيز اهـتمامـنا بـصورة غـير مسـبوقـة عـلى الـكيفية الـتي يـقوم بـها 
الــدمــاغ بــاســتعمال تــزامــن املــوجــات اإلســفينية وســيلة لــتكويــد encode املــعلومــات ولحــل ســريــع 
لـلمشكالت الـحاسـوبـية املـعقدة، وذلـك اسـتنادا إلـى حـقيقة أن هـذه الـفئة مـن املـوجـات، الـتي تنطلق 
فـي اللحـظة ذاتـها تـقريـبا، قـادرة عـلى حـمل مـعلومـات أكـثر بـكثير مـما يـمكن أن تحـمله فـئة أخـرى 

مكونة من موجات ذات أبعاد مماثلة، ولكنها ال تنشط بصورة متزامنة. 
  

وبـمعــزل عـــن تـقــديـم رؤيـــة عـــن أعـقـــد آلــــة مـعــروفــــة فـي الـكـون، فـإن تحقيق مـزيـد مـن الـتقدم 
فـي هـذا املـجال مـن الـبحث الـعلمي يـمكن أن يـفضي إلـى تـطويـر أنـواع جـديـدة كـليا لـلحواسـيب. 
 neuromorphic وقــد قــام الــعلماء بــالــفعل بــبناء دارات إلــكترونــية عــلى غــرار الــدارات الــعصبية
تــحاكــي بــعض جــوانــب شــبكة الــدمــاغ املُـطلقة لــإلشــارات. ويــمكننا الــيوم أن نُـصنّع أجهــزة مــزودة 
بــمليون نــورون إلــكترونــي، ويجــري التخــطيط حــالــيا لــتصنيع نُـظم أكــبر مــن ذلــك بــكثير. ويــنبغي 
لـلباحـثني أن يـكونـوا قـادريـن فـي نـهايــــة األمــــر، عــلى تـصنيــع حـواسـيب عـصبيـــة الـبنيـــة تـعمل 
بســرعــة أكــبر بــكثير مــن الــحواســيب الحــديــثة، ولــكنها ال تــحتاج إال إلــى قــدر بــسيط مــن الــطاقــة 

[انظر: «شيبات عصبية البنية»،مجلة العلوم ، العددان 6/5 (2005)]. 
  

ثرثرة الخاليا(**) 
  

كــغيرنــا مــن عــلماء الــجهاز الــعصبي، غــالــبا مــا نســتخدم الــجهاز الــبصري visual system أداة 
الخــتباراتــنا، والســبب فــي ذلــك يــعود جــزئــيا إلــى أن الــترســيمة األســاســية لــتشابــكاتــه(4) مــفهومــة 
جـيدا. فـتزامـن اإلشـارات فـي الـجهاز الـبصري أو فـي غـيره مـن مـناطق الـدمـاغ كـان ومـا زال محـط 
اشــتباه فــي كــونــه يــشكل جــزءا حــاســما مــن الــكود الــذي يســتخدمــه الــدمــاغ لتحــديــد مــا إذا كــانــت 
املـعلومـات الـعابـرة للشـبكة مجـديـة أو ال. ومـع ذلـك، فـقد تـمَّ تـجاهـل هـذه األفـكار لـعدة عـقود، ذلـك ألن 
الـتزامـن ال يكتسـب أهـمية تـذكـر مـا لـم تُجـَر املـقارنـة بـني أجـزاء مـختلفة مـن الـدمـاغ، وقـد كـان آنـذاك 
أمــرا صــعبا قــياُس الــنشاط فــي أكــثر مــن نــورون واحــد بــصورة مــتزامــنة. بــيد أن تــطويــر نــماذج 
حــاســوبــية لــلجهاز الــعصبي الــذي جــرى مؤخــرا فــي املــجال الــتطبيقي ومــا تــمخض مــن نــتائــج 
جــديــدة عــن الــعلوم الــعصبية والــنظريــة والتجــريــبية، قــد شــجعا عــلى االهــتمام بــمسألــة الــتزامــن 

بوصفها سبيال لفهمٍ أفضل للكيفية التي تتحاور بها النورونات معا. 



  
  

  
املشابك: تقوم نقاط االتصال بني النورونات 

بتنظيم تدفق املعلومات في سائر أنحاء الدماغ. 
  

  
وتــتلقى خــاليــا الــدمــاغ كــافــة أنــواع املــدخــالت عــلى فــترات زمــنية مــتبايــنة. فــاإلشــارة املــنطلقة مــن 
األذن الـيمنى مـثال، والـتي تُـقّدر سـرعـتها بـاملـيكروثـانـية، يـنبغي أن تُجـرى مـواءمـتها مـع اإلشـارة 
املـــنطلقة مـــن األذن اليســـرى لـــوقـــوعـــها خـــارج إطـــار املـــزامـــنة قـــليال. وهـــذه االســـتجابـــات الســـريـــعة 
يـقابـلها فـي الـجانـب اآلخـر جـريـان بـطيء للهـرمـونـات فـي الـدورة الـدمـويـة. وهـكذا، فـإن اإلشـارات 
األكــثر أهــمية ملــناقشــتنا هــذه، هــي املــوجــات اإلســفينية، وهــي ارتــفاع حــاد فــي الــتيار الكهــربــائــي 
الــذي يســري عــبر الــنورونــات وفــيما بــينها. واملــوجــات اإلســفينية، الــتي ال تــدوم ســوى أجــزاء مــن 
املـــيلي ثـــانـــية، هـــي وســـيلة لـــلتواصـــل بـــني خـــلية وأخـــرى تـــلبية لـــالحـــتياجـــات الـــفوريـــة. ال يطلق 
الـنورون مـوجـة إسـفينية إالّ بـعد الـتأكـد مـن أن املـدخـالت الـتي تـحثه عـلى الـعمل تـفوق عـددا تـلك 
الـتي تـحثه عـلى الـتوقـف عـنه. ومـا أن يـتأكـد مـن ذلـك، حـتى تشـرع املـوجـة اإلسـفينية فـي الهـبوط 
عــلى طــول مــحوار الخــلية(5) (وهــو يشــبه إلــى حــد مــا ســلكا كهــربــائــيا مــتفرعــا) لــتبلغ ذراه. وبــعد 
ذلــــك، يجــــري نــــقل اإلشــــارة بــــطريــــقة كــــيميائــــية عــــبر نــــقاط اتــــصال junctions تُـــدعــــى مــــشابــــك 

synapses, تربط املحوار بالنورون املستقِبل. 
وشـــبكية الـــعني الـــواحـــدة تـــحتوي عـــلى مـــئة مـــليون مســـتقِبل ضـــوئـــي تســـتجيب ألنـــماط الـــضوء 
املـتغيرة. ومـا أن تُـنهي الـنورونـات فـي طـبقات عـدة مـعالـجَة الـضوء الـوارد إلـى الـعني، حـتى تـبدأ 
مـليون خـلية عـقديـة فـي الجـزء الخـلفي للشـبكية بـتحويـل هـذه اإلشـارات إلـى مـتوالـية مـن املـوجـات 
اإلســـفينية تـــنتقل بـــواســـطة املـــحاويـــر إلـــى أجـــزاء أخـــرى مـــن الـــدمـــاغ تـــقوم هـــي األخـــرى بـــدورهـــا 
بــإرســال مــوجــات إســفينية إلــى مــناطق الــدمــاغ املسؤولــة فــي نــهايــة املــطاف عــن إنــتاج الــوعــي 

باملدركات. 



  
واملــحوار الــواحــد قــادر عــلى نــقل مــا يــصل إلــى عــدة مــئات مــن املــوجــات اإلســفينية فــي الــثانــية 
الـواحـدة، عـلما بـأن مـا يسـري مـن هـذه املـوجـات عـبر الـتشابـكات الـعصبية هـو مجـرد عـدد قـليل فـي 
مــعظم األحــيان. وجــميع مــا تــدركــه مــن الــعالــم املــرئــي - أي جــميع األشــياء املــحيطة بــك بــأشــكالــها 
وألـوانـها وحـركـاتـها - مُـكوّد فـي هـذه األنـهار مـن املـوجـات اإلسـفينية الـتي تـتدفق بـفواصـل زمـنية 

متفاوتة. 
  

إن رصــد نــشاط الــعديــد مــن الــنورونــات فــي آن واحــد هــو أمــر حــاســم لــفهم مــا يجــري فــي الــدمــاغ، 
 J .E.> ومـــنذ زمـــن بـــعيد، كـــان هـــذا األمـــر، وال يـــزال، يـــشكل تحـــديـــا كـــبيرا. ومـــع ذلـــك، فـــقد أخـــبرنـــا
تشيتشـلنيسكي> وزمـالؤه [مـن املعهـد Salk لـلدراسـات الـبيولـوجـية فـي الجـوالّ بـكالـيفورنـيا] فـي 
مــقال لــهم نُشــر فــي املجــلة Nature (6) ، بــأنــهم تــمكنوا مــن إنــجاز املــهمة الــعظمى املــتمثلة فــي 
الـتسجيل املـتزامـن لجـميع املـوجـات اإلسـفينية الـناشـئة عـن مـئات الـخاليـا الـعقديـة املـتجاورة فـي 
شـــبكيات الـــقرود. وبـــفضل هـــذا اإلنـــجاز صـــار بـــإمـــكانـــنا أن نـــقتفي آثـــار املســـتقبالت الـــضوئـــية 
الــنوعــية ألي خــلية عــقديــة. وقــدرتــنا املــتنامــية فــي مــجال الــتسجيل املــتزامــن لــلموجــات اإلســفينية 
الـصادرة عـن عـدد كـبير مـن الـنورونـات، سـوف تـساعـدنـا عـلى اكـتشاف مـغزى هـذه اإلشـارات شـبه 

الكودية. 
  

ومــنذ ســنوات، يســتخدم الــباحــثون طــرائق عــدة لــتفسير، أو بــاألحــرى لــفك كــود، ســيل املــوجــات 
اإلســـفينية املـــتدفق مـــن الشـــبكية. وتـــقوم إحـــدى هـــذه الـــطرق عـــلى مـــبدأ عَـــدِّ املـــوجـــات اإلســـفينية 
الــصادرة عــن كــل مــحوار بــمفرده، ولــفترة زمــنية مــعينة: وكــلما كــان مــعدل إطــالق املــوجــات أعــلى، 
كـانـت اإلشـارة أقـوى. واملـعلومـات املـنقولـة بـمعدل إطـالق مـتغيّر تـقوم بـإبـدال كـل مـلمح مـن مـالمـح 
الــصور الــبصريــة - كــاملــوقــع فــي املــكان ومــناطق تــبايــن اإلضــاءة ومــكان ظــهور الحــركــة - مــمثال 

بمجموعة معينة من النورونات.  
  

كـما يـتم نـقل املـعلومـات بـواسـطة الـتزامـن النسـبي أيـضا، أي عـندمـا يـرتـبط إطـالق أحـد الـنورونـات 
إلشـاراتـه ارتـباطـا وثـيقا بلحـظة انـطالق مـوجـات إسـفينية مـن خـلية أخـرى. فـالـخاليـا الـعقديـة فـي 
الشــــبكية عــــلى ســــبيل املــــثال، تــــتقن اســــتشعار كــــثافــــة الــــضوء إتــــقانــــا بــــالــــغا ولــــها الــــقدرة عــــلى 
االســتجابــة ملشهــد بــصري مُــتغير مــن خــالل مــا تــنقله مــن مــوجــات إســفينية إلــى أجــزاء أخــرى مــن 
الـدمـاغ. فـعندمـا يطلق عـدد مـن هـذه الـخاليـا الـعقديـة إشـاراتـه فـي اللحـظة ذاتـها تـقريـبا، فـإن الـدمـاغ 
يشـتبه فـي كـونـها تسـتجيب لـجانـب مـن جـوانـب املُدرك املـادي ذاتـه. وقـد وصـف <.H بـارلـو> [أحـد 
أبــرز عــلماء الــجهاز الــعصبي الــرئــيسيني بــجامــعة كــامــبردج] هــذه الــظاهــرة بــأنــها مجــموعــة مــن 
الـتوافـقات املـريـبة(7). ويُـحيل <بـارلـو> فـي ذلـك إلـى مـشاهـدة تـفيد بـأن أي خـلية مـن خـاليـا القشـرة 
الـدمـاغـية يـمكن تـفعيلها بـملمح مـن املـالمـح الـنوعـية لــُمدرك مـادي (ولـنقل، لـونـه أو تـوجـهه ضـمن 
مشهــد). فــعندمــا تُــباشِــــر بــعض هــذه الــخاليــا عــملها فــي وقــت واحــد، فــإن نــشاطــها حــينئذ يُــشكل 
«تـوافـقا مـريـبا»، ذلـك ألن هـذا الـتوافق قـد يـكون فـقط بـخصوص مُـدرك فـريـد يحـدث فـي زمـن مـعني. 
ولـعل الـدمـاغ، بـاعـتماده مـثل هـذا الـتزامـن، يـعتبر أن اإلشـارات املـتزامـنة تجـدر مـالحـظتها ألن فـرص 

ظهورها بهذا التنسيق مصادفة هي فرص ضعيفة. 
  



وانـطالقـا مـن هـذه املـعارف، يـحاول مـهندسـو الكهـربـاء حـالـيا إبـداع عـتاديـات حـاسـوبـية أكـثر فـعالـية 
تـقوم بـتسجيل املـشاهـد الـبصريـة وفق مـبادئ تـزامـن املـوجـات اإلسـفينية. وقـد قـام (<ديـلبروك>) 
[أحــد مؤلــفي هــذا املــقال] بــبناء كــامــيرا تــبث مــوجــات إســفينية اســتجابــة لــتغيرات الــلمعان فــي 
املشهـــد، وقـــادرة عـــلى تـــتبع األجـــسام املتحـــركـــة بســـرعـــة كـــبيرة وبـــأدنـــى قـــدر مـــمكن مـــن املـــعالـــجة 

املطلوبة اللتقاط الصور. 
  
  

أنماط التواصل 
رابط التراسل السريع في الدماغ(***) 

  
املــوجــات اإلســفينية (ارتــفاعــات فــي الــڤلطية ملــيلي ثــانــية، تنطلق مــن أجــسام الــخاليــا، 
وتسـري فـي املـحاويـر إلـى أسـفلها، ثـم تـعبرهـا لـتصل إلـى الـخاليـا الـعصبية األخـرى) 
هـي إشـارات الـتواصـل الـتي يسـتعملها الـدمـاغ لـتوفـير اسـتجابـة فـوريـة لحـدث مـا. وقـد 
أظهــرت األبــحاث الجــديــدة أن تــزامــن املــوجــات اإلســفينية املــتناسق يــضفي الــقدرة إلــى 

شبكة خاليا الدماغ املكونة من تريليونات الوصالت بني النورونات. 
مــوجــات إســفينية تــرد إلــى أحــد الــنورونــات ضــمن نــافــذة زمــنية ضــيقة، ال تــتجاوز عــدة 
مـيلي ثـواٍن، قـادرة عـلى تحـريـض هـذا الـنورون عـلى إطـالق إشـاراتـه، كـما هـو مـبني فـي 

صورة الشاشة الصغيرة امللونة أدناه. 

  
  



بماذا تخبر العينان الدماغَ 
تحــدث الــرؤيــة عــندمــا تــصل املــوجــات اإلســفينية الــتي ولّــدتــها خــاليــا الــعني اســتجابــة 
ملُـــدرك مـــا، إلـــى محـــطة اإلبـــدال فـــي املـــهاد، ومـــنها إلـــى القشـــرة الـــدمـــاغـــية الـــبصريـــة. 
فــــاملــــوجــــات اإلســــفينية املــــتزامــــنة كــــما يــــنبغي - والــــتي يــــمثل كــــل مــــنها بــــعضا مــــن 
خـــصائـــص املُــدرك، كـــالـــلون أو الـــتوجـــه املـــكانـــي - يـــتم دمـــجها فـــي القشـــرة الـــدمـــاغـــية 

لإلحاطة الكاملة باملُدرك. 

  
  

  
إلى داخل القشرة الدماغية(****) 

  
هـناك بـيّنة جـديـدة تـزودنـا بـدلـيل آخـر عـلى أن القشـرة الـدمـاغـية الـبصريـة تُـعنى بـالـلمحات الـعابـرة 
لـفهم مـا تـراه الـعني. فـالـخاليـا الـعقديـة فـي الشـبكية ال تـرسـل إشـاراتـها مـباشـرة إلـى هـذه القشـرة، 
بـل مـن خـالل نـورونـات فـي املـهاد thalamus (بـنية تـقع عـميقا داخـل املـقطع الـنصفي لـلدمـاغ). 
ويـــقوم املـــهاد بـــدوره بـــتفعيل 100 مـــليون خـــلية فـــي القشـــرة الـــدمـــاغـــية الـــبصريـــة لـــنصف الـــكرة 
الــدمــاغــية الــواحــدة فــي الجــزء الخــلفي مــن الــدمــاغ، وذلــك قــبل أن تُــبعث الــرســائــل إلــى الــباحــات 

األعلى من الدماغ لتفسيرها بصورة واعية. 
  
  



تطبيقات 
شبكية العني تُلهم إنتاج 

نوع جديد من الكاميرات(*****) 
  

تقانة تنبعث من دراسة سرعة ومردود املعالجة البصرية في الدماغ. 
  

إن كــامــيرات الــفيديــو الــرقــمية املــعهودة ضــعيفة املــردود بــصورة مــدهــشة. فــهي 
تــلتقط 24 مــقطعا فــي الــثانــية لــإلحــاطــة بــالــدرجــات املــتفاوتــة لــكثافــة الــضوء الــتي 
تظهــر عــلى خــلفيتها مــختلف عــناصــر املشهــد الــبصري. وكــل بكســل pixel، أو كــل 
عـنصر مـنعزل مـن عـناصـر الـصورة، يسجـل مـتوسـط الـكثافـة عـلى مـدى الـ 40 مـيلي 
ثـانـيـة املـاضـيـة، وهــو الـزمـن الـذي تسـتغرقـه كـرة الـتنس بـعد ضـربـة سـريـعة لـقطع 
مـسافـة مـتر ونـصف تـقريـبا. ونـتيجة لـذلـك، فـإن الـكامـيرات تـولّـد فـيضا مـن املـعلومـات 

يستهلك الكثير من زمن املعالجة. 
  

وبهـدف تحسـني املـردود، قـام واحـد مـنا <ديـلبروك> وزمـالؤه [مـن معهـد املـعلومـات 
الــعصبية بــجامــعة زيــورخ] بــتطويــر كــامــيرا مــن نــوع جــديــد تــحاكــي الــطريــقة الــتي 
تُّكود بـها أجـزاء مـن الشـبكية الـصوَر لـدمـاغـنا. وهـذه الـكامـيرا الـتي تُدعـى مـحساس 
الــرؤيــة الــديــنامــيكية Dynamic Vision Sensor، أو (DVS)، تــحاكــي الشــبكية، 
فـــتتحسس فـــقط عـــناصـــر املشهـــد الـــتي تـــتغير كـــلما اكـــتشف أي بكســـل تـــبدال فـــي 
الــلمعان مــقارنــة بــالــقيمة املسجــلة الــقائــمة. ولــذلــك فــإن الــكامــيرا قــادرة حــتى عــلى 
الـتقاط صـور ألشـياء تتحـرك بسـرعـة، وال تسـتعمل مـن أجـل ذلـك سـوى قـدر ضـئيل مـن 

البيانات. 
  

وسـلوك البكسـل فـي الـكامـيرا DVS يشـبه إلـى حـد مـا سـلوك بـعض خـاليـا الشـبكية 
الـعقديـة ganglion cells، مـن حـيث إنـها تـصدر أيـضا مـوجـة إسـفينية كهـربـائـية 
an electrical spike عــــندمــــا يــــتبدل الــــلمعان. والــــكامــــيرا قــــادرة عــــلى تــــسجيل 
 DVS تــحول فــي كــثافــة الــضوء خــالل ومــيض مــن مــيكروثــانــية، ومــن ثــم فــالــكامــيرا
قــادرة عــلى تــتبع حــركــة عــالــية الســرعــة بــصورة أفــضل مــن الــكامــيرات الــعاديــة الــتي 

تقدر سرعاتها بامليّلي ثانية، وتلتقط املشهد مقطعا تلو آخر. 
  

وبسـبب مـا يتحـلى بـه ُمخـرج الـكامـيرا DVS مـن بـساطـة وكـثافـة فـي املـعلومـات فـي 
الــوقــت ذاتــه، فــإن الــكامــيرا صــالــحة ألن تــكون حــارســا أمــينا ومــكشافــا ألي شــيء 
يتحـرك، سـواء كـان سـيارة أو حـركـة مـرور مـشاة، أو شـخصا مـسنا يـنزلق ويـسقط. 
ونــظرا لســرعــة الــكامــيرا DVS، فــقد تــم دمــجها فــي إنــسالــة robot قــادرة عــلى صــد 
كـرات مـصوبـة إلـى الهـدف، وكـذلـك فـي إنـسالـة أخـرى تـوازن الـقلم، وأيـضا فـي سـيارة 
تــتبع فــي ســيرهــا خــطا رُســم بــالــطباشــير، وفــي أجهــزة اســتشعار تــتعقب جــسيمات 

تتنقل في السوائل، وأخرى تفسر حركات اإلنسان اإليمائية. 
  



ـــل إال مـــا يـــتغير» فـــي مشهـــد بـــصري قـــد اتـــِبَعت فـــي  و«املـــقاربـــة املـــتمثلة بـــأال تُسجّـِ
تــطبيقات أخــرى، حــيث اجــتذبــت اهــتمام مــصممي الــتقانــة عــلى نــطاق واســع. وقــد 
قـــامـــت مؤخـــرا مجـــموعـــة تـــعمل فـــي كـــلية الـــطب وايـــل كـــورنـــيل، ومـــتعاونـــون مـــعها، 

بتقديم تقرير عن بدلة شبكية اصطناعية تعالج الضوء بالطريقة املذكورة آنفا.  
  

  
ال تــــلتقط الــــكامــــيرا DVS مــــن مشهــــد ســــوى أجــــزائــــه املــــتغيرة، حــــيث تــــتغير درجــــة ملــــعان 
البكسـالت مـن لحـظة إلـى أخـرى. وحسـبما يـتغير الـتفاوت (الـكونـتراسـت) فـي صـورة الـطفل 
(فــي الــيمني)، تــتغير البكســالت، فــتصبح أكــثر ســطوعــا أو أكــثر قــتامــة. أمــا بــالنســبة إلــى 
البهـلوانـي (فـي الـيسار)، فـإن آخـر حـركـات الـكرة تـتوهـج بـالـلون األحـمر وأقـدمـها بـالـلون 

األزرق. 
  

أمـا مـا هـي أنـماط املـوجـات اإلسـفينية األقـدر عـلى تـشغيل الـخاليـا فـي القشـرة الـدمـاغـية الـبصريـة، 
فهـذا مـا يُـمكنُنا اكـتشاف بـعض جـوانـبه مـن خـالل فـحص الـوصـالت الـتي تـربـط نـورونـات اإلبـدال 
فــي املــهاد بــخاليــا تــعرف بــاســم الــنورونــات النجــمية الــشوكــية spiny stellate neurons فــي 
الـطبقة الـوسـطى مـن القشـرة الـدمـاغـية الـبصريـة. وفـي عـام 1994، قـام <.K مـارتـن> [يـعمل حـالـيا 
 the فــي معهــد املــعلومــاتــية الــعصبية بــجامــعة زيــورخ] وزمــالؤه، بــإعــادة تــركــيب مــدخــالت املــهاد
thalamic inputs إلــى القشــرة، فــوجــد أنــها ال تــشكل ســوى ســتة فــي املــئة مــن مجــمل املــشابــك 
عـــلى الخـــلية النجـــمية الـــشوكـــية الـــواحـــدة. ويـــتساءل كـــل واحـــد: كـــيف يـــمكن، إذن، لهـــذا املـــدخـــل 
input الــبصري الــضعيف نســبيا - مجــرد مجــرى هــزيــل - الــقيام بــإدارة الــتواصــل مــع نــورونــات 

في كافة طبقات القشرة الدماغية؟ 
  

تــمتلك نــورونــات القشــرة الــدمــاغــية حــساســية فــائــقة لــلمدخــالت املــتقلبة، ويــمكنها االســتجابــة لــها 
بـــإطـــالق مـــوجـــة إســـفينية خـــالل أجـــزاء قـــليلة مـــن املـــيلي ثـــانـــية. فـــفي عـــام 2010، قـــام أحـــدنـــا 
 M .J.>ســــپنسر> [مــــن معهــــد ســــالــــك] و D.>وانــــگ> و P-H.> ســــينجوفــــسكي> بــــمشاركــــة>
فـيلوس> [مـن جـامـعة أريـزونـا] بـتطويـر نـموذج حـاسـوبـي مـفّصل لخـلية نجـمية شـوكـية، وأثـبت مـا 
يـلي: فـي الـوقـت الـذي ال تـتمكن فـيه مـوجـة إسـفينية واحـدة مـنطلقة مـن مـحوار وحـيد مـن تـفعيل أي 
مــن الــنورونــات القشــريــة الــدمــاغــية الــسالــفة الــذكــر؛ أي دفــعها إلطــالق اإلشــارات، فــإن مــدخــالت 
مـحاويـر واردة مـن املـهاد، ال يـتجاوز عـددهـا األربـعة، قـادرة عـلى ذلـك بـصورة مـوثـوقـة، شـريـطة أن 



تــتالحق املــوجــات اإلســفينية املــنطلقة مــن املــحاويــر األربــعة كــلها بــفاصــل زمــني ال يــتعدى أجــزاء 
قــليلة مــن املــيلي ثــانــية. واملــدخــالت الــواردة مــن املــهاد ال تــتطلب فــور وصــولــها ســوى أن تــقوم فــئة 
فــرعــية صــغيرة مــن نــورونــات القشــرة الــبصريــة بــإطــالق إشــاراتــها لــتمثيل، أو تــرســيم، مــدرك مــن 
املـــدركـــات بخـــطوطـــه الـــعريـــضة outline، وبـــمنسوجـــه texture. ولـــكل نـــورون مـــن الـــنورونـــات 
النجـمية الـشوكـية مـا يـفّضله مـن املـنبهات الـبصريـة الـواردة مـن الـعني الـتي تـولّـد مـعدال عـالـيا مـن 

إطالق اإلشارات: مثال، حافة ُمدرك ما بزاوية اتجاه معينة. 
  

فــــي ســــتينات الــــقرن العشــــريــــن، اكــــتشف <.D هــــابــــل> [مــــن كــــلية الــــطب بــــجامــــعة هــــارڤــــارد] 
و< .Tفــيزل> [حــالــيا فــي جــامــعة روكــفلر] أن كــل نــورون مــن نــورونــات الجــزء املتعلق بــالقشــرة 
الــدمــاغــية ال يســتجيب بشــدة ملــنبهه املــفضل إال إذا صــدر هــذا املــنبه عــن قــسم محــدد مــن ســاحــة 
الــــرؤيــــة يُــــدعــــى حــــقل الــــنورون االســــتقبالــــي the neuron’s receptive field. وأصــــغر هــــذه 
الــحقول االســتقبالــية، هــي الــحقول الــتابــعة لــلنورونــات الــتي تســتجيب لــلتنبيه الــقادم مــن الــنُّْقرَة  
fovea(املـــنطقة املـــركـــزيـــة مـــن الشـــبكية)، حـــيث تـــقارب مـــساحـــتها الحـــرف e عـــلى هـــذه الـــصفحة. 
ويـمكن الـتفكير فـيها كـما لـو أنـها (الـنورونـات) تـنظر إلـى الـعالـم عـبر مـصاصـة شـراب غـازي. وفـي 
ثــمانــينات الــقرن العشــريــن أثــبت <.J أوملــان> [مــن معهــد كــالــيفورنــيا لــلتقانــة CIT] أن الــتنبيه 
الـبصري لـنورون مـا مـن خـارج حـقله االسـتقبالـي يُـمكنه أن يؤدي إلـى تـغيّر فـي مـعدل اإلشـارات 
اـلتي يـطلقها هـذا الـنورون اـستجابـة لـلُمدخاـلت اـلواردة إلـيه مـن داخـل حـقله االسـتقبالـي. ويـنطوي 
هــذا الـــُمدخــل «املــحيطي»(8) عــلى داللــة مــفادهــا أن االســتجابــة الــنورونــية تــتم فــي ســياق الــبيئة 

البصرية األوسع. 
  

إن تـنبيه املـنطقة املـحيطة بـالـحقل االسـتقبالـي ألحـد الـنورونـات لـه أيـضا تـأثـير كـبير فـي دقـة تـزامـن 
املــوجــات اإلســفينية. ومؤخــرا قــام <.D مــاكــورمــيك> و<.J مــيزر> وزمــالؤهــم فــي جــامــعة يــيل 
بــتسجيل اســتجابــات نــورونــات مــفردة فــي القشــرة الــدمــاغــية الــبصريــة لــقطٍّة وهــي تــشاهــد عــرضــا 
مــتكررا ألحــد األفــالم. وعــندمــا كــان الــباحــثون يــضيّقون صــورة الــفيلم، كــي تُســتثار الــنورونــات مــن 
قــبل املــدخــالت الــواردة مــن الــحقل االســتقبالــي وحــدهــا (وضــمان عــدم ورود أي مــدخــل مــن الــباحــة 
املـحيطية)، كـانـت هـذه الـنورونـات تطلق إشـاراتـها بـتزامـن ذي نـمط مـتغير وغـير دقيق. أمـا عـندمـا 
كـانـوا يـوسّـــعون الـصورة لـتشمل أيـضا الـباحـة املـحيطية خـارج الـحقل االسـتقبالـي، فـقد كـان كـل مـن 

هذه النورونات يقّلص معدل إطالق إشاراته، ولكنه يطلق موجاته اإلسفينية بتزامن دقيق. 
  

إن تــزامــن املــوجــات اإلســفينية هــو أمــر مــهم أيــضا بــالنســبة إلــى عــمليات عــصبية أخــرى. فــبعض 
األدلــة تــشير إلــى أن الــتوقــيت املــتزامــن - والــذي يســتعمل كــل مــوجــة إســفينية لــترســيم أو تــمثيل 
جــانــب مــن جــوانــب الـــُمدرك (لــونــه أو اتــجاهــه، مــثال) - يخــدم كــوســيلة لتجــميع األجــزاء املــكونــة 
لـلصورة. فـاملـوجـة اإلسـفينية الـخاصـة بـالـلون «األحـمر الـضارب لـلوردي» تـتزامـن مـع تـلك الـخاصـة 
«بـاملـحيط املسـتديـر»(9) لـتمكني القشـرة الـدمـاغـية الـبصريـة مـن مـزج هـاتـني اإلشـارتـني مـعا وتـولـيد 

صورة مزهرية(10) قابلة للتمييز. 
  



االنتباه والذاكرة(******) 
  

حــتى اآلن، تــعقبنا فــي مــقالــتنا آثــار املــعالــجة الــبصريــة مــن املســتقبالت الــضوئــية إلــى القشــرة 
الــدمــاغــية. بــيد أن إدراك مشهــد مــا يــقتضي تــشكيله أكــثر مــن ذلــك. فــنشاط الــنورونــات القشــريــة 
الــدمــاغــية الــتي تــتلقى مــدخــالت بــصريــة ال تــتأثــر بــتلك املــدخــالت فحســب، بــل أيــضا بــالــتآثــرات 
االسـتثاريـة واملـثبّطة الـجاريـة بـني الـنورونـات القشـريـة الـدمـاغـية. ومـا لـه أهـمية خـاصـة، فـي تنسيق 
عــــمل مــــعظم الــــنورونــــات املسؤولــــة عــــن تــــشكيل اإلدراك الــــبصري، هــــو تــــلك اإلشــــارات الــــعفويــــة 
اإليـــقاعـــية the spontaneous, rhythmic firing الـــتي يـــطلقها عـــدد كـــبير مـــن الـــنورونـــات 

القشرية الدماغية املتباعدة كثيرا بترددات تقل عن 100 هرتز. 
  

واالنــتباه attention، وهــو أحــد حــقائق االســتعراف cognition الــرئــيسية، يــمكن أن يــقوم فــي 
جــزء مــن أســسه املــاديــة عــلى مــتوالــيات مــن املــوجــات اإلســفينية املــتزامــنة. ويــبدو أن مــثل هــذا 
الـتزامـن يحـدث لـلتأكـيد عـلى أهـمية حـدوث إدراك perception مـعني أو تـذكـر memory يـعبران 
الــتفكير الــواعــي conscious awareness. وقــد بــنّي <.R ديــزيــمون> [وهــو حــالــيا فــي املعهــد 
MIT] وزمــالؤه، أن الــقرود الــتي تــولــي انــتباهــها ملــنبه مــا، يــزداد لــديــها عــدد الــنورونــات القشــريــة 
الــدمــاغــية الــتي تُطلق مــوجــات إســفينية مــتزامــنة تــقع ضــمن شــريــط گــامــا gamma بــترددات بــني 
 P.> 30 و 80 هـيرتـز، كـما يـرتـفع لـديـها املـعدل الـذي تطلق بـه هـذه الـنورونـات إشـاراتـها. وقـد عـثر
فـريـز> [مـن املعهـد Ernst Strüngmann لـلعلوم الـعصبية] بـالـتعاون مـع جـمعية مـاكـس بـالنـك 
فــي فــرانــكفورت، عــلى دلــيل يــثبت أن هــناك بــاحــات قشــريــة دمــاغــية مــتباعــدة تــتبادل فــيما بــينها 

إشارات شريط گاما. 
  

والـتفعيل الـعصبي لشـريـط تـرددات گـامـا لـفت أيـضا انـتباه بـاحـثني وجـدوا فـي تخـطيطات الـدمـاغ 
الكهـربـائـية ملـرضـى، مـصابـني بـالـفصام والـتوحـد، انـخفاضـا فـي مسـتويـات هـذا الـنمط مـن إطـالق 
اإلشـارات. وبحسـب< .D  لـويـس > [مـن جـامـعة پيتسـبرگ] و<.M  بـيريـنز > [مـن معهـد سـالـك] 
وآخـريـن، فـإن هـذا الخـلل يـعود إلـى نـمط مـن الـنورونـات القشـريـة الـدمـاغـية يُـدعـى «خـلية السـلة» 
basket cell، وهـي خـلية تـشارك فـي مـزامـنة املـوجـات اإلسـفينية فـي الـدارات الـقريـبة. ويـبدو أن 
ال تـوازن تـثبيط أو اسـتثارة خـاليـا السـلة يـفضي إلـى تـقليص الـنشاط املـتزامـن فـي شـريـط گـامـا، 
ومــن ثــم يــمكن أن يفســر بــعض األســس الــفيزيــولــوجــية لهــذه االضــطرابــات الــعصبية. ومــن املــثير 
 tilt illusion لـالهـتمام، أن مـرضـى الـفصام ال ينخـدعـون بـبعض األوهـام الـبصريـة، كـوهـم املـيل
وهـــو حـــكم شـــخص حـــكما خـــاطـــئا عـــلى مـــيل خـــط مـــا بســـبب مـــيل الخـــطوط الـــقريـــبة مـــنه. ولـــعل 
شــذوذات مــماثــلة فــي بــعض دارات القشــرة الــدمــاغــية قــبل الــجبهية هــي املسؤولــة عــن اضــطرابــات 

التفكير املرافقة للفصام. 
  

أمــا فــي مــرحــلة تــدويــن الــذكــريــات، فــيبدو أن الــتزامــن النســبي لــلموجــات اإلســفينية يؤدي دورا ال 
يـــقل أهـــمية عـــن دور مـــعدل إطـــالق اإلشـــارات. وبـــشكل خـــاص، فـــإن إطـــالق املـــوجـــات اإلســـفينية 
املـتزامـن فـي القشـرة الـدمـاغـية يكتسـب أهـمية خـاصـة فـي تـعزيـز قـوة املـشابـك، وهـي عـملية مـهمة 
لـــتشكيل الـــذكـــريـــات الـــطويـــلة األمـــد long-term memories. وكـــما هـــو مـــعروف، فـــإن املشـــبك 
يـصبح أشـد قـوة عـندمـا يطلق نـورون عـلى أحـد جـانـبي املشـبك إشـاراتـه بـطريـقة تـجعل نـورونـا فـي 
الـجانـب اآلخـر يُظهـر اسـتجابـة أقـوى. وفـي عـام 1997 اكـتشف<.H مـاركـرام > و <.B  سـاكـمان 



> [مـن معهـد مـاكـس بـالنـك لـألبـحاث الـطبية فـي هـايـدلـبرگ] عـملية عُـرفـت بـاسـم الـبالسـتية املـرتـبطة 
بـتزامـن املـوجـات اإلسـفينية(11)، وهـي عـملية يـتم خـاللـها إرسـال مُـدخـل إلـى أحـد املـشابـك بـتردد يـقع 
ضـمن مـجال تـرددات گـامـا، تـتبعه دائـما وخـالل 10 مـيلي ثـانـية مـوجـٌة إسـفينية يـطلقها الـنورون 
الـواقـع عـلى الـجانـب اآلخـر مـن املشـبك، وهـو نـمط يـفضي إلـى تـعزيـز إطـالق اإلشـارات مـن الـنورون 
الــذي يــتلقى الــتنبيه. أمــا إذا أطلق الــنورون الــواقــع فــي الــجانــب اآلخــر إشــاراتــه فــي غــضون 10 
مــيلي ثــانــية قــبل الــنورون األول، فــإن ذلــك يؤدي إلــى أثــر عــكسي يتجــلى فــي تــراجــع قــوة مشــبك 

هذين النورونني. 
  

وقــد قــدم <.G  بــوزاكــي > [مــن جــامــعة نــيويــورك] وآخــرون، بــعضا مــن أقــوى األدلــة عــلى أهــمية 
الــدور الــذي يــمكن أن تؤديــه املــوجــات اإلســفينية املــتزامــنة فــي الــذاكــرة، وذلــك مــن خــالل األبــحاث 
الـتي أجـروهـا عـلى الـحصني (الـهيپوكـامـپوس)(12) - وهـو مـنطقة دمـاغـية لـها دور مـهم فـي تـذكـر 
األشـياء واألحـداث. وتـتأثـر نـورونـات الـحصني الــُمطلِقة لـلموجـات اإلسـفينية والـباحـات القشـريـة 
املـتفاعـلة مـعها، عـلى حـد سـواء، بـالـتذبـذبـات املـتزامـنة ملـوجـات الـدمـاغ ذات الـترددات مـن 4 إلـى 8 
هــيرتــز (شــريــط ثــيتا theta)، وهــذا الــنوع مــن الــنشاط الــعصبي الــذي نــصادفــه مــثال، لــدى فــأر 
يســتكشف قــفصه فــي إطــار تجــربــة مــختبريــة. وتــذبــذبــات شــريــط ثــيتا قــادرة عــلى الــقيام بتنسيق 
تــزامــن املــوجــات اإلســفينية، ولــها أيــضا تــأثــير أكــثر اســتدامــة فــي املــشابــك؛ األمــر الــذي ينجــم عــنه 

تغييرات طويلة األجل في عملية إطالق النورونات إلشاراتها. 
  

تحٍد كبير مقبل(*******) 
  

تشهــد الــعلوم الــعصبية نــقطة تــحول بــعد أن أصــبحت تــمتلك طــرائق جــديــدة لــتسجيل املــوجــات 
اإلسـفينية فـي آالف مـن الـنورونـات بـصورة مـتزامـنة؛ وأضـحت هـذه الـطرائق تـشّكل وسـيلة تـساعـد 
عــلى الــكشف عــن أنــماط مــفتاحــية لــتزامــن املــوجــات اإلســفينية مــن جــهة، وتُــَقدم لــلباحــثني قــواعــد 
بـيانـات ضخـمة مـن جـهة أخـرى. إن عـلم الـوراثـة الـضوئـي optogenetics هـو طـريـقة تـقوم عـلى 
مـبدأ اسـتخدام الـضوء لـتشغيل الـنورونـات املـعدلـة جـينيا. ويـمّكننا هـذا الـِعلم أيـضا، مـن تـشغيل 
نـورونـات قشـريـة دمـاغـية أو إيـقافـها عـن الـعمل بـصورة انـتقائـية، األمـر الـذي يُـعد خـطوة أسـاسـية 
عـلى طـريق تـكويـن آلـية لـلتحكم فـي السـلوك. وكـذلـك سـوف تـساعـدنـا هـذه الـتقنيات، وغـيرهـا عـلى 
 the secret الــتنصت عــلى نــورونــات الــدمــاغ، وتــحصيل املــزيــد، مــن املــعارف عــن الــكود الســري
code الـذي يسـتعمله الـدمـاغ للتحـدث إلـى نـفسه. وإذا مـا تـسنى لـنا حـل لـغز هـذا الـكود، فـسوف 
نَـبُْلغُ هـدفـنا لـيس فـقط فـي فـهم نـظام الـتواصـل فـي الـدمـاغ، بـل أيـضا فـي الشـروع فـي بـناء آالت 

تضاهي بكفاءتها كفاءة هذا العضو الرائع. 
  

املؤلفان 
  

 Terry Sejnowski
<سـيجنوفـسكي> هـو بـاحـث فـي معهـد «هـاوارد هـيوز الـطبي»، وأسـتاذ «فـرانـسيس كـريـك» فـي 
معهــــد «ســــالــــك» لــــلدراســــات الــــبيولــــوجــــية، حــــيث يــــعمل مــــديــــرا ملــــختبر الــــبيولــــوجــــيا الــــعصبية 

الحاسوبية. 
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 Tobi Delbruck
<ديلبروك> هو نائب رئيس فريق الحواس في معهد املعلوماتية العصبية بجامعة زوريخ. 
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(1) إنساالت األنا أو روبوتات األنا. وإنساالت: ج: إنسالة، وهذه نحت من إنسان آلي. 
 .impulse (نبضة) (2) أو إطالق دفعة

 signal (3)
 basic wiring diagram (4)

 cell’s axon (5)



 .Nature (6) وللعلم فإن مجلة ساينتفيك أمريكان تتبع املجموعة التي تنشر املجلة
 suspicious coincidences (7)

 surround input (8)
 round contour (9)

 flower pot (10)
 spike-timing-dependent plasticity (11)

 hippocampus (12)


