املوسيقى

والدماغ)*(

ما السر في القدرة الغريبة للموسيقى؟ لإلجابة عن هذا السؤال،
يقوم العلماء بالربط بني ما يحدث في أدمغة املستمعني واملوسيقيني.
> .Nواينبرگر<
املRRوسRRيقى تRRالزمRRنا وقRRد ال نRRودهRRا بRRأي شRRكل آخRRر .يRRمكن لRRتصعيد) (1أوركسRRتري مRRبهج أن يسRRتدر
دمRوع عRيونRنا ويRبعث ارتRعاشRات فRي فRقراتRنا .إن املRوسRيقى الRزاخRرة تRضفي دفRعة زخRم انRفعالRية
عRRلى خRRلفية األحRRداث فRRي األفRRالم الRRسينمائRRية والRRعروض الRRتلفزيRRونRRية .ويشRRدنRRا عRRازفRRو األُرغRRن)(2
فنقف هاتفني مستطيرين حماسة .ويترنم اآلباء واألمهات بدندنات لتهدئة األطفال الرضع.
إن لRRولRRعنا بRRاملRRوسRRيقى جRRذورا مRRوغRRلة فRRي الRRقدم؛ فRRقد عRRرف اإلنRRسان املRRوسRRيقى مRRنذ فجRRر الRRثقافRRة.
فRRقبل أكRRثر مRRن ثRRالثRRني ألRRف سRRنة كRRان هRRناك مRRن عRRزف عRRلى نRRايRRات مRRن الRRعظام وعRRلى أدوات نRRقر
وقRيثارات مRصنوعRة مRن عRظام الRفك .إضRافRة إلRى هRذا ،كRان لRدى كRل مRجتمع مRن املRجتمعات املRعروفRة
مRRوسRRيقاه الRRخاصRRة .وفRRي الRRواقRRع ،يRRبدو أن تRRذوقRRنا لRRلموسRRيقى غRRريRRزي؛ فRRاألطRRفال ،حRRتى مRRن ذوي
الشهRريRن عRمرا ،يRلتفتون نRحو األصRوات املRتالئRمة أو املRمتعة ،فRي حRني يRلتفتون عRن األصRوات غRير
املRتالئRمة )انRظر اإلطRار فRي الRصفحة  .(56وعRندمRا تRبعث خRاتRم ُة سRمفونRي ٍة هRزات مRن طRرب مRمتع،
تُ RRثار ف RRي ال RRدم RRاغ م RRراك RRز الس RRرور ن RRفسها ال RRتي تُ RRثار ع RRند ت RRناول ال RRشوك RRوالت RRه أو ع RRند االت RRصال
الجنسي أو عند تعاطي مخدر.
هRنا يRكمن لRغز بRيولRوجRي مRحير ومRثير لRالهRتمام :ملRاذا لRلموسRيقى ـ وهRي تحRظى بRمحبة شRامRلة
وقRدرة فRريRدة عRلى اعRتصار الRعواطRف ـ ذلRك الRقدر مRن االنRتشار واألهRمية عRندنRا؟ أال يRمكن أن يRكون
انRبثاقRها قRد سRبب ،بRطريRقة مRا ،تRعزيRز بRقاء اإلنRسان وارتRقائRه ،مRثل مRساعRدتRه عRلى املRغازلRة ،وذلRك
كRRما اقRRترح > .F.Gم ّ Rلر< ]مRRن جRRامRRعة نRRيومRRكسيكو[؛ أو كRRما اقRRترح > .M.RدنRRبر< ]مRRن جRRامRRعة
لRيڤربRول[ بRأن املRوسRيقى سRاعRدت اإلنRسان فRي بRدايRة األمRر عRلى تRنمية الRتماسRك االجRتماعRي فRي
تجRمعات كRانRت قRد غRدت أكRبر مRن أن تُRساس .ومRن جRهة أخRرى )وبRاسRتعمال الRكلمات نRفسها الRتي
اسRRتعملها > .SبRRنكر< ]مRRن جRRامRRعة هRRارڤRRارد[ ،إن املRRوسRRيقى هRRي مRRصادفRRة حRRسنة مRRن مRRصادفRRات
التطور التي تحدث لتدغدغ هوى الدماغ؟
لRRيس لRRدى املRRختصني فRRي عRRلوم األعRRصاب حRRتى اآلن األجRRوبRRة الRRنهائRRية عRRن هRRذه األسRRئلة .إال أنRRنا
مRنذ عهRد قRريRب بRدأنRا نRكوّن فRهما أكRثر رسRوخRا عRن كRيف وأيRن تُRعا َلRج املRوسRيقى فRي الRدمRاغ .وهRذا
الRفهم ال بRد أن يRشكل أسRاسRا لRإلجRابRة عRن أسRئلة مRتعلقة بRالRتطور .وقRد أُجRريRت عRدة دراسRات عRلى
مRرضRى بRإصRابRات دمRاغRية ،وكRذلRك عRلى صRور أدمRغة أفRراد سRليمني .وقRد كRشفت هRذه الRدراسRات مRا
لRم يRكن مRتوقRعا ،وهRو أنRه ال يRوجRد »مRركRز« دمRاغRي خRاص بRاملRوسRيقى ،بRل إنRها تRشغل الRعديRد مRن
املRناطق املRوزعRة عRلى الRدمRاغ كRله ،وتRشمل حRتى املRناطق الRتي تRختص عRادة بRمدركRات مRن أنRماط
أخ RRرى .وق RRد أظه RRرت ال RRدراس RRات أن امل RRناطق ال RRفعال RRة ع RRند ش RRخص م RRا ت RRتغير م RRع خ RRبرت RRه وت RRدري RRبه
املRوسRيقي .تRمتلك األذن خRاليRا حRسية أقRل عRددا مRن أي عRضو حRسي آخRر؛ فRفي األذن  3500خRلية
داخRRلية مRRن شRRعرات الRRحس الRRسمعي فRRي مRRقابRRل مRRئة مRRليون مسRRتقبلة ضRRوئRRية)photoreceptor (3

فRRي الRRعني .ومRRع ذلRRك فRRإن اسRRتجابRRتنا الRRذهRRنية لRRلموسRRيقى قRRابRRلة لRRلتكيف بRRصورة بRRارعRRة .ويRRمكن
لدراسة بسيطة »إعادة َد ْوزَنَة«) (4الطريقة التي يتناول بها الدماغ املُدخالت املوسيقية.

موسيقى

داخلية)**(

إلRى أن دخRلت األسRالRيب فRي الRتصويRر الRطبي ،كRانRت مRعرفRة الRعلماء عRن الRكيفية الRتي تُجRرى وفRقها
األعRمال الRداخRلية لRلدمRاغ بRشأن املRوسRيقى ،عRلى األغRلب مRن خRالل دراسRة مRرضRى )ومRن بRينهم كRبار
مؤلRفي املRوسRيقى( كRانRوا يRعانRون عجRزا دمRاغRيا نRتيجة أذى أو سRكتة دمRاغRية أو عRلة أخRرى .وعRلى
سRبيل املRثال ،فRي سRنة  1933بRدأت تظهRر عRلى املؤلRف املRوسRيقي الRفرنRسي > .MراڤRيل< أعRراض
مRا يRمكن أن يRكون الRضمور املRوضRعي الRدمRاغRي البؤري) (5ـ وهRو اخRتالل تRضمر نRتيجة لRه مRناطق
مRنفصلة مRن الRنسيج الRدمRاغRي ،ومRع ذلRك بRقيت قRابRلياتRه اإلدراكRية سRليمة؛ إذ كRان يسRتطيع سRماع
وتRRذكRRر مؤلRRفاتRRه املRRوسRRيقية الRRقديRRمة وعRRزف السRRلم املRRوسRRيقي ،إال أنRRه لRRم يRRكن قRRادرا عRRلى كRRتابRRة
امل RRوس RRيقى .وق RRد أف RRضى >راڤ RRيل< إل RRى ص RRديق ل RRه ب RRشأن أوپ RRرا ج RRان دارك ،ال RRتي ك RRان ق RRد اق RRترح
تRألRيفها قRائRال » ...إن هRذه األوپRرا مRوجRودة هRنا فRي رأسRي وأنRا أسRمعها لRكنني لسRت قRاد ًرا عRلى
كRتابRتها .لRقد انRتهيت ،فRلم أعRد قRادرا عRلى كRتابRة مRوسRيقاي «.وقRد تRوفRي >راڤRيل< بRعد ذلRك بRأربRع
سRنوات نRتيجة إجRراء غRير نRاجRح لجRراحRة األعRصاب .لRقد أضRفت هRذه الRحالRة مRصداقRية عRلى الRرأي
القائل بِعدم وجود مركز دماغي مخصص للموسيقى.

لم للموسيقى ـ وهي تحظى بمحبة شاملة وقدرة فريدة على
اعتصار العواطف ـ ذلك القدر من االنتشار واألهمية عندنا؟
وعRززت مRعانRاة مؤلRف مRوسRيقي آخRر املRقولRة بRاسRتقاللRية سRيرورتRيْ مRعالRجة املRوسRيقى والRكالم؛ إذ
بRRعد أن أُصRRيب املؤلRRف املRRوسRRيقي الRRروسRRي > .VشRRيبالRRن< بRRسكتة دمRRاغRRية سRRنة  ،1953لRRم يRRعد
بRاسRتطاعRته الRتكلم وال فRهم الRكالم ،لRكنه احRتفظ بRقدرتRه عRلى الRتألRيف املRوسRيقي إلRى أن تRوفRي بRعد
عشRRر سRRنوات مRRن ذلRRك .لRRذا يRRبدو أن االفRRتراض بRRاسRRتقاللRRية الRRسيرورتRRني صRRحيح .ومRRع ذلRRك أثRRمرت

أبRRحاث أكRRثر حRRداثRRة فRRهمً ا لRRظالل الRRفروق املRRتعلقة بRRني اثRRنني مRRن الRRجوانRRب املشRRتركRRة لRRلموسRRيقى
والRRلغة؛ إذ يRRشكل كRRل مRRنهما واسRRطة تRRواصRRل ولRRكل مRRنهما قRRواعRRد تRRتحكم فRRي تRRركRRيب عRRناصRRرهRRما
)رمRوز الRنغمات بRالنسRبة إلRى املRوسRيقى والRكلمات بRالنسRبة إلRى الRلغة( .وتRشير نRتائRج الRتصويRر
الRRطبي ،حسRRب > .D.AپRRاتRRيل< ]مRRن معهRRد عRRلوم األعRRصاب فRRي سRRان ديRRيگو[ إلRRى أن مRRنطقة تRRقع
فRRي الRRفص األمRRامRRي تRRتناول أمRRر اإلنRRشاء الRRصحيح لRRقواعRRد كRRل مRRن املRRوسRRيقى والRRلغة ،فRRي حRRني
تتولى أجزاء أخرى من الدماغ معالجة جوانب أخرى من اللغة واملوسيقى.
نظرة إجمالية /املوسيقى
• م RRنذ فج RRر ال RRثقاف RRة ك RRان RRت امل RRوس RRيقى م RRوج RRودة ف RRي ك RRل م RRكان وع RRند ج RRميع امل RRجتمعات
البشRRريRRة فRRي أنRRحاء الRRعالRRم كRRافRRة .ويRRبدو أن تRRذوق املRRوسRRيقى غRRريRRزي؛ إذ يRRلتفت األطRRفال
الرضع حتى من منهم في عمر الشهرين نحو األصوات املمتعة.
• يس RR Rتجيب ك RR Rثير م RR Rن م RR Rختلف م RR Rناطق ال RR Rدم RR Rاغ إل RR Rى ال RR Rجوان RR Rب ال RR Rحسية وال RR Rعاط RR Rفية
لRRلموسRRيقى .ويRRحوِّر الRRدمRRاغ نRRفسه كRRي يRRتفاعRRل بشRRدة أكRRثر مRRع األصRRوات املRRوسRRيقية الRRتي
تغدو مهمة لصاحب هذا الدماغ.
Rس لRRفهم
• يRRضع الRRعلماء الRRدارسRRون لRRلكيفية الRRتي تُRعالِRRج بRRها املRRوسRRيقى فRRي الRRدمRRاغ األسَ R
األسباب التي تُرد إليها قدرة املوسيقى وأهميتها للبشر.
والدماغ)***(

ك RRذل RRك أع RRطتنا دراس RRات ت RRعتمد ع RRلى التخ RRطيط ال RRطبي ص RRورة دق RRيقة إل RRى ح RRد ك RRبير الس RRتجاب RRات
الRRدمRRاغ لRRلموسRRيقى .وتُRRفهم تRRلك الRRنتائRRج أفRRضل فRRهم مRRمكن عRRندمRRا تُRRقرن مRRع سRRياق الRRكيفية الRRتي
تُRRوصRRل األذن بRRها األصRRوات بRRصورة عRRامRRة إلRRى الRRدمRRاغ )انRRظر اإلطRRار فRRي الRRصفحة املRRقابRRلة( .إن
مRRعالِRRجات
الRRجهاز الRRسمعي ـ مRRثل بRRقية األجهRRزة الRRحسية ـ مRRرتRRب تRRراتRRيبيا .فRRهو يRRتكون مRRن جRRملة ُ
سRمعية تRتدرج ابRتداء مRن األذن إلRى أعRالهRا مRنزلRة وهRو القشRرة الRسمعية  .auditory cortexتRبدأ
سRRيرورة مRRعالRRجة األصRRوات ،مRRثل األنRRغام املRRوسRRيقية ،فRRي األذن الRRداخRRلية )قRRوقRRعة األذن (cochlea
الRتي تRقوم بRفرز األصRوات املRعقدة )املRتو ِّلRدة مRن آلRة الRكمان مRثال( إلRى تRردداتRها األولRية املRكونRة لRها.
بRعدئRذ تRبث الRقوقRعة هRذه املRعلومRات كسRلسلة مRن تRفريRغات عRصبويRة عRلى امRتداد ألRياف لRلعصبون
الRRسمعي امل َُ Rد ْوزَنَRRة كRٌ Rل مRRنها عRRلى تRRردد خRRاص بRRه .وفRRي نRRهايRRة املRRطاف ،تRRصل هRRذه السRRلسلة إلRRى
القش RRرة ال RRسمعية ف RRي ال RRفص ال RRصدغ RRي .وك RRل خ RRلية م RRن ال RRخالي RRا امل RRختلفة ف RRي ال RRجهاز ال RRسمعي
ل RRلدم RRاغ تس RRتجيب ب RRصورة أف RRضل إل RRى ت RRرددات م RRعينة .وت RRتداخ RRل م RRنحنيات الَّ R Rد ْوزَن RRة ل RRلخالي RRا
املRRتجاورة ،مRRما ال يRRترك مRRجاال لحRRدوث فRRجوات .وفRRي الRRحقيقة ،بRRما أن الRRخاليRRا املRRتجاورة مRRدوزنRRة
عRلى تRرددات مRتشابRهة ،فRيتشكل عRبر سRطح القشRرة الRسمعية »مخRطط تRردد«)) (6انRظر اإلطRار فRي
الصفحة .(54
ولRRيس مRRن بRRد أن تRRكون االسRRتجابRRات لRRلموسRRيقى بRRطبيعتها أكRRثر تRRعقيدا .فRRاملRRوسRRيقى تRRتكون مRRن
تRتابRع نRغمات ،يRعتمد اإلحRساس بRها عRلى اإلحRاطRة بRالRعالقRات بRني األصRوات .ويRضطلع كRثير مRن
مRناطق الRدمRاغ فRي مRعالRجة املRركRبات املRختلفة لRلموسRيقى .لRندخRل فRي اعRتبارنRا الRنغمة  ،toneالRتي
تشRتمل عRلى تRرددات الRصوت وعRلوه .فRي وقRت مRا ظRن الRباحRثون أن الRخاليRا املRن ّ
غمة) (7عRلى تRردد
محدد تستجيب دائما بالطريقة نفسها عندما يُستشف ذلك التردد.
لRكن فRي أواخRر عRقد الRثمانRينات قRمت ـ بRاالشRتراك مRع > .M.ThمRكينا< ،مRن خRالل عRملنا الRبحثي
فRي مRختبري بRجامRعة كRالRيفورنRيا ـ بRإثRارة شRكوك حRول ذلRك الRظن عRندمRا درسRنا ال ِRكفاف contour

وهRRو نRRمط صRRعود وهRRبوط طRRبقات الRRصوت ،أي األسRRاس لجRRميع األلRRحان .وأنRRشأنRRا ألRRحانRRا تRRتكون
مRR Rن أكRR Rفة) (8مRR Rختلفة مسRR Rتعملني األنRR Rغام الخRR Rمسة نRR Rفسها ،ثRR Rم سجRR Rلنا االسRR RتجابRR Rات لRR Rكل مRR Rن
عRصبونRات القشRرات الRسمعية عRند الRقطط .فRوجRدنRا أن اسRتجابRات الRخاليRا )أي عRدد تRفريRغاتRها(
تRRتغير مRRع الRRكفاف .واعRRتمدت االسRRتجابRRات عRRلى مRRوقRRع نRRغمة مRRعينة فRRي الRRلحن؛ ويRRمكن أن تRRبدي
الRRخاليRRا نRRشاطRRا أشRRد حRRني يُسRRبق الRRلحن بRRألRRحان أخRRرى بRRدال مRRن أن يRRكون هRRو أولRRها .إضRRافRRة إلRRى
ذلRRك ،فRRإن رد فRRعل الRRخاليRRا لRRلحن نRRفسه يRRختلف عRRندمRRا يRRكون جRRزءا مRRن كRRفاف صRRاعRRد )أي مRRن لRRحن
مRنخفض إلRى عRال( عRنه ،عRندمRا يRكون جRزءا مRن كRفاف نRازل أو أكRثر مRنهما تRعقيدا .وهRذه الRنتائRج
تRبني أن لRلنمط شRأنRا مRهما؛ فRاملRعالRجة فRي الRنظام الRسمعي ال تشRبه مRثيالتRها فRي الRنقل الRبسيط
للصوت عبر أنظمة الهاتف أو الستيريو.
موسيقى في

الدماغ)****(

عRRلى الRRرغRRم مRRن أن مRRعظم األبRRحاث تRRركRRزت عRRلى مRRوضRRوع الRRلحن فRRإن كRRال مRRن اإليRRقاع والRRتناغRRم
ِ
والجْ Rرس) (9قRد حRظي أيRضا بRبعض االهRتمام .لRقد اسRتنتجت دراسRاتٌ حRول اإليRقاع أن أحRد نRصفي
الRكرة الRدمRاغRية يRضطلع بRاإليRقاع أكRثر مRن نRصفها اآلخRر ،غRير أن هRناك اخRتالفRا فRي الRرأي حRول أي
م RRن ال RRنصفني .وت RRكمن امل RRشكلة ف RRي أن م RRهام م RRختلفة وح RRتى م RRنبهات إي RRقاع RRية م RRختلفة ي RRمكن أن
تRRطالRRب ِبِ R
Rسعات سRRيروريRRة مRRختلفة .ويRRبدو عRRلى سRRبيل املRRثال ،أن الRRفص الRRصدغRRي األيسRRر يRRعالRRج
مؤثRرات أكRثر إيRجازا مRما يRعالRج الRفص الRصدغRي األيRمن ،وعRليه يRكون أكRثر انRشغاال حRني يRحاول
املستمع تمييز إيقاع أثناء استماعه إلى أصوات موسيقية أكثر إيجازا.
إن األمRRر أكRRثر وضRRوحRRا بRRالنسRRبة إلRRى الRRتناغRRم؛ إذ اكRRتشفتْ دراسRRات التخRRطيطات الRRطبية للقشRRرة
الRدمRاغRية نRشاطRا فRي املRناطق الRسمعية أكRبر مRما هRو فRي مRناطق الRفص الRصدغRي األيRمن حRني يRركRز
الRRخاضRRعون للتجRRربRRة عRRلى جRRوانRRب الRRتناغRRم .و ُ
للجRRرس تRRفضيل لRRلفص األيRRمن أيRRضا؛ إذ
ِR
خRRصص
الجRرس
ِR
يُظهRر املRرضRى الRذيRن أزيRل مRنهم الRفص الRصدغRي )ملRعالRجة الRصرع مRثال( نRقصا فRي تRمييز
إذا بُ ِ Rتر نRRسيج مRRن نRRصف الRRكرة األيRRمن ولRRيس مRRن نRRصفها األيسRRر .إضRRافRRة إلRRى ذلRRك يRRغدو الRRفص
الصدغي األيمن نشيطا عند األصحاء من الخاضعني للتجارب حني يميزون الجروس املختلفة.
الدماغ)*****(

إعادة دوزنة
تسRRتجيب كRRل مRRن خRRاليRRا الRRدمRRاغ أفRRضل اسRRتجابRRة إلRRى طRRبقة صRRوت أو تRRردد مRRعني ).(a
تRRحوِّل الRRخاليRRا تRRرددهRRا األصRRلي عRRندمRRا يRRتعلم حRRيوان أن نRRغمة مRRعينة هRRي ذات أهRRمية
) .(bإن هRRذا الRRتعديRRل الخRRلوي »يُRRالئRRم« خRRريRRطة الRRتردد فRRي دمRRاغ فRRأر بRRحيث إن مRRنطقة
RوسRRع الخRRريRRطة لRRثمانRRية
أوسRRع مRRن القشRRرة الRRدمRRاغRRية تRRعالRRج لRRحنا مRRهما ـ فRRمثال ،إنRRه يRّ R
كيلوهرتز عندما يكون ذلك هو التردد املهم ).(c

تRعتمد اسRتجابRات الRدمRاغ أيRضا عRلى خRبرات وتRدريRبات املسRتمع .ويRمكن حRتى لRقليل مRن الRتدريRب
أن يRحور بسRرعRة ردود فRعل الRدمRاغ .وعRلى سRبيل املRثال ،اعRتقد الRعلماء إلRى قRبل عشRر سRنوات أن
الRدوزنRة تRبقى ثRابRتة لRكل خRلية فRي القشRرة الRسمعية؛ إال أن دراسRتنا حRول ال ِRكفاف جRعلتنا نRفترض
إمRكانRية تRحويRر دوزنRة خRلية أثRناء الRتعلم ،بRحيث يRصير لRخاليRا مRعينة مRزيRدا مRن الRحساسRية إلRى
أصوات تجذب االنتباه وتُخزن في الذاكرة.
وكRي نجRد جRوابRا أجRريRت وزمRالء لRي سRلسلة تRجارب خRالل عRقد الRتسعينات مRتسائRلني هRل يRتغير
الRتنظيم األسRاسRي للقشRرة الRسمعية عRندمRا يRعلم شRخص خRاضRع للتجRربRة أن لRنغمة مRعينة أهRمية
لسRRبب مRRا .لRRقد ع ّ RرضRRتْ مجRRموعRRتنا فRRي الRRبدايRRة فRRئرانRRا )خRRنازيRRر غRRينيا) ((11إلRRى كRRثير مRRن نRRغمات
وسجRRلت االسRRتجابRRات ملRRختلف الRRخاليRRا فRRي القشRRرة الRRسمعية لتحRRديRRد أي مRRن الRRنغمات
مRRختلفة ُ
تُحRدث أشRد االسRتجابRات .بRعدئRذ قRمنا بRتلقني الRخاضRعني لRلدراسRة أنRه يRوجRد لRحن مRعني ال يRتميز
عRRن سRRواه إال أن لRRه أهRRمية ،وذلRRك بRRاتRRخاذنRRا إيRRاه إشRRارة نRRصدم بRRها الRRقدم صRRدمRRة خRRفيفة .تRRعلمتْ
الRفئران هRذا الRترابRط خRالل دقRائق قRليلة .وبRعد الRتدريRب مRباشRرة أعRدنRا تحRديRد اسRتجابRات الRخاليRا.
ثRم أعRدنRا بRعدئRذ التحRديRد نRفسه فRي أوقRات مRختلفة مRدة شهRريRن ،فRوجRدنRا أنRه قRد حRدث تRحول فRي
دوزنRة األعRصاب مRن تRردداتRها األصRلية إلRى ذلRك الRتردد املRرتRبط بRلحن اإلشRارة .بRناء عRلى ذلRك فRإن
الRتعليم يRعيد دوزنRة الRدمRاغ ،بRحيث يسRتجيب عRدد أكRبر مRن الRخاليRا اسRتجابRة أفRضل إلRى األصRوات
املRهمة سRلوكRيا ،وتRتوسRع هRذه الRعملية فRي الRتعديRل الخRلوي عRلى امRتداد القشRرة كRلها ،فRتُعاد بRذلRك
»طRRبعة« مخRRطط الRRترددات ،بRRحيث تُRRعالِRRج مRRساحRRات أوسRRع مRRن القشRRرة سRRيرورة األلRRحان املRRهمة.
ويRRمكن أن نRRكشف بRRبساطRRة عRRن أي مRRن الRRترددات لRRه أهRRمية بRRالنسRRبة إلRRى حRRيوان ،وذلRRك بتحRRديRRد
منظومة ترددات قشرته السمعية )انظر اإلطار في الصفحة املقابلة(.
كRRانRRت إعRRادة الRRدوزنRRة الفRRتة لRRألنRRظار فRRي مRRدى بRRقائRRها؛ فRRقد صRRارت أقRRوى مRRع مRRرور الRRزمRRن مRRن دون
تRدريRب إضRافRي واسRتدامRت شRهورا .وكRانRت هRذه الRنتائRج بRدايRة جRملة مRتنامRية مRن األبRحاث تRشير
إلRى أن الRدمRاغ يخRزن األهRمية املRتعلمة ملRنبه بRتكريRس مRزيRد مRن الRخاليRا الRدمRاغRية ملRعالRجة املRنبه.
وم RRع أن RRه م RRن غ RRير امل RRمكن ت RRسجيل اس RRتجاب RRات م RRن ع RRصبون RRات م RRتفردة ل RRدى البش RRر خ RRالل ع RRملية
الRRتعليم ،فRRإنRRه يRRمكن لRRدراسRRات بRRالتخRRطيط الRRطبي اكRRتشاف مRRعدل مRRقدار اسRRتجابRRات آالف الRRخاليRRا
فRRي أجRRزاء مRRن القشRRرة .وفRRي عRRام  ،1998قRRام > .Rدوالن< وزمRRالؤه ]فRRي جRRامRRعة لRRندن[ بRRتدريRRب
أنRاس إلخRضاعRهم الحRقا الخRتبارات بRطريRقة مRشابRهة ملRهمة تRعليمهم أن لRنغمة شRأنRا مRا .فRوجRدت
مجRRموعRRة الRRبحث أن الRRتعلم أحRRدث تRRعديRRالت مRRن الRRنمط نRRفسه الRRذي شRRوهRRد عRRند الRRحيوانRRات .وقRRد
تRساعRد الRتأثRيرات الRبعيدة املRدى لRلتعلم بRإعRادة الRدوزنRة ،عRلى تRفسير ظRاهRرة قRدرتRنا السRريRعة عRلى
تRع ّرف نRغمة مRعهودة فRي غRرفRة يRعمها ضRجيج عRال ،وتRفسير ظRاهRرة قRدرة مRصابRني بRفقدان الRذاكRرة
بسبب ضمور عصبي ،مثل مرض »ألزايمر« ،على استذكار موسيقى سبق لهم تعلمها.
حRRتى فRRي غRRياب األصRRوات الRRداخRRلة ،يRRمكننا أن »نRRنصت« إلRRى قRRطعة مRRوسRRيقية مRRن الRRذاكRRرة .فَ ِّ Rكر
ب RRأي ق RRطعة م RRوس RRيقية ت RRعرف RRها و»اع RRزف RRها« ف RRي رأس RRك .ف RRي أي م RRكان م RRن ال RRدم RRاغ تُ RRعزف ه RRذه
امل RRوس RRيقى؟ ف RRي ع RRام  ،1999ق RRام ال RRباح RRثان > .R.Aه RRال RRپرن< ]م RRن ج RRام RRعة بَ RRكنل[ و.G.R > .
زاتRور< ]مRن معهRد مRونRتريRال لRعلوم األعRصاب فRي جRامRعة مRاك گRيل[ بRإجRراء دراسRة مRسوح ألدمRغة
أشRRخاص غRRير مRRوسRRيقيني إمRRا أنRRهم اسRRتمعوا إلRRى قRRطعة مRRوسRRيقية وإمRRا تRRصوروا أنRRهم سRRمعوا
الRقطعة نRفسها .لRقد وجRد الRباحRثان أن كRثيرا مRن املRناطق فRي الRفصني الRصدغRيني املRضطلعة بRمهمة

اإلصRR Rغاء إلRR Rى األلRR Rحان هRR Rي املRR Rناطق نRR Rفسها الRR Rتي تنشRR Rط حRR Rينما تRR Rكون األلRR Rحان مجRR Rرد ألRR Rحان
مُتصوَّرة.

أدمغة متطورة

جيدا)******(

عRRززت دراسRRات تRRركRRزت عRRلى مRRوسRRيقيني ،الRRكثير مRRما تRRوصRRلت إلRRيه الRRنتائRRج املRRذكRRورة آنRRفا؛ وأيRRدت
ب RRصورة م RRثيرة ق RRاب RRلية ال RRدم RRاغ ع RRلى إع RRادة تس RRليكه ل RRدع RRم األنش RRطة امل RRوس RRيقية .وك RRما أن ب RRعض
الRRتدريRRب يRRزيRRد عRRدد الRRخاليRRا املسRRتجيبة إلRRى صRRوت ذي أهRRمية ،فRRإن الRRتعلم الRRطويRRل األمRRد يRRنتج
اس RRتجاب RRات أك RRثر وض RRوح RRا وت RRغييرات ب RRدن RRية .وتظه RRر ع RRلى امل RRوس RRيقيني امل RRعتادي RRن ع RRلى ال RRتدرب
الRRيومRRي سRRاعRRات كRRثيرة ولRRسنوات عRRديRRدة مRRثل هRRذه الRRتأثRRيرات ،إذ يظهRRر تRRطور مRRفرط فRRي بRRعض
مناطق أدمغتهم ـ وتختلف استجاباتهم للموسيقى عن استجابات غير املوسيقيني.
التعلم يعيد َد ْو َزنَة الدماغ بحيث يستجيب عدد أكبر
من الخاليا استجابة أفضل لألصوات املهمة سلوكيا.
فRRي عRRام  ،1998أشRRرف > .ChپRRانRRتيف< ]وكRRان آنRRذاك بRRجامRRعة منسRRتر فRRي أملRRانRRيا[ عRRلى دراسRRة
بRحثية حRول أمRور كRتلك .فRوجRد أن املRوسRيقيني الRذيRن يRصغون إلRى عRزف عRلى الRبيانRو تسRتجيب
عRندهRم قRرابRة  25فRي املRئة زيRادة فRي املRناطق الRسمعية مRن نRصف الRكرة األيسRر عRلى مRا تسRتجيب
عRند مRن هRم لRيسوا بRموسRيقيني .وأن هRذه الRنتيجة مRقصورة عRلى األلRحان املRوسRيقية وال تحRدث مRع
أصRوات غRير مRوسRيقية .إضRافRة إلRى هRذا ،وجRد الRباحRثون أن هRذا االتRساع فRي مRناطق االسRتجابRة
كRRان أكRRبر مRRساحRRة كRRلما كRRان الRRخاضRRع للتجRRربRRة أصRRغر عRRمرا عRRند بRRدئRRه دراسRRة املRRوسRRيقى .وتRRشير
دراسRات حRول األطRفال إلRى أن الRخبرة املRوسRيقية املRبكرة قRد تRساعRد عRلى الRنمو .وفRي عRام 2004
قRRام >أنRRطوان شRRاهRRني< وزمRRالؤه ]فRRي جRRامRRعة مRRاكRRماسRRتر بRRكندا[ بRRتسجيل اسRRتجابRRات دمRRاغRRية
لRRلپيانRRو والRRكمان وأنRRغام خRRالRRصة) (12عRRند أطRRفال أعRRمارهRRم أربRRع وخRRمس سRRنوات .أظهRRر األطRRفال،
الRذيRن اسRتمعوا إلRى املRوسRيقى فRي بRيوتRهم ،زيRادة فRي الRنشاط الRدمRاغRي الRسمعي مRقارنRة بRأطRفال
لم يستمعوا إلى املوسيقى في بيوتهم ومن هم أكبر منهم سنا بقرابة ثالث سنوات.
ق RRد ي RRبدي امل RRوس RRيقيون اس RRتجاب RRات أش RRد إل RRى األص RRوات ،ورب RRما ي RRعود س RRبب ذل RRك ج RRزئ RRيا إل RRى أن
قشRRراتRRهم الRRسمعية أكRRثر اتRRساعRRا .فRRي عRRام  ،2002أعRRلن > .PشRRنايRRدر< وزمRRالؤه ]فRRي جRRامRRعة
هRRايRRدلRRبرگ[ أن حجRRم القشRRرة الRRسمعية عRRند املRRوسRRيقيني أكRRبر بRRمقدار  130فRRي املRRئة مRRقارنRRة بRRغير
املRRوسRRيقيني .وقRRد جRRرى ربRRط النسRRب املRRئويRRة فRRي زيRRادة الRRتوسRRع الحجRRمي بمسRRتويRRات الRRتدريRRب
املRوسRيقي ،مRما يRشير إلRى أن الRتدريRب املRوسRيقي يRعمل عRلى زيRادة مRطردة فRي عRدد الRعصبونRات
التي تعالج املوسيقى.
إض RRاف RRة إل RRى ذل RRك ،ف RRإن أدم RRغة امل RRوس RRيقيني ت RRخصص م RRساح RRة أك RRبر ل RRلتحكم ف RRي ح RRرك RRة األص RRاب RRع
Rني > .Thإي RRلبرت< وزم RRالؤه ]ف RRي
املس RRتخدم RRة ف RRي ع RRزف اآلالت امل RRوس RRيقية .وف RRي ع RRام  1995ب ّ R
جRRامRRعة كRRوسRRتانRRز بRRأملRRانRRيا[ فRRي بRRحثهم أنRRه عRRند عRRازفRRي الRRكمان تRRكون املRRناطق الRRدمRRاغRRية الRRتي
تسRتقبل املُدخRالت الRحسية مRن اإلصRبع الRثانRية إلRى الRخامRسة )أي مRن السRبابRة إلRى الRخنصر( فRي
الRRيد اليسRRرى كRRبيرة بRRمقدار بRRارز .إن هRRذه األصRRابRRع هRRي بRRالRRضبط تRRلك املسRRتخدمRRة فRRي الحRRركRRات
الRRحثيثة واملRRعقدة أثRRناء الRRعزف عRRلى الRRكمان .وفRRي املRRقابRRل ،لRRم يلحRRظ الRRباحRRثون أي تRRوسRRع فRRي

مRناطق القشRرة الRتي تRتصرف بRامل ُRدخRالت الRواردة مRن الRيد الRيمنى املRتُحكمة بRقوس الRكمان والRتي
ال تRحتاج إلRى حRركRات خRاصRة مRن األصRابRع .وال تظهRر هRذه الRفروق عRند غRير املRوسRيقيني .وفRي عRام
 2001أعRRلن پRRانRRتيف )وهRRو اآلن فRRي معهRRد روتRRمان لRRألبRRحاث الRRتابRRع لRRجامRRعة تRRورنRRتو( أن أدمRRغة
املحترفني من عازفي البوق) (13تستجيب بشدة لصوت البوق فقط ـ وليس لصوت الكمان مثال.
أ َ ُولِدوا
مRع أن كRثيرا مRن الRناس يRتصورون أنRهم ذوو َو َ
هRRن مRوسRيقي لRكننا جRميعا مRوسRيقيون
إلRR Rى درجRR Rة مRR Rا .فRR Rي الRR Rحقيقة ،ال نRR Rحتاج إلRR Rى أي جهRR Rد كRR Rي نجRR Rد مRR Rن هRR Rو ذا »دمRR Rاغ
مRوسRيقي« سRوى أن نRلتفت إلRى أي طRفل رضRيع .يُظهRر األطRفال ـ حRتى قRبل أن يRتعلموا
الRلغة ـ قRابRلية بRارزة لRالسRتجابRة إلRى املRوسRيقى .ولRعل هRذا هRو السRبب فRي أن الRوالRديRن
وغRيرهRما يRتواصRلون غRريRزيRا مRع األطRفال بRأسRلوب مRوسRيقي مسRتعملني طRبقات صRوت
واس RRعة امل RRدى وع RRبارات ش RRبيهة ب RRال RRلحن ال RRتي غ RRال RRبا م RRا ت RRسمى م RRناغ RRاة ،motherese
واملستخدمة لدى جميع الثقافات.
يRبدو أن األطRفال يRذهRبون إلRى أبRعد مRن االسRتجابRة اإليRجابRية ملRثل هRذا الRتواصRل .فRهم
يRشجعون سRلوك أمRهاتRهم .فRقد أجRريRت دراسRة عRام  1999قRامRت بRها > .L-LبRالRكول<
و> .F.WتRRومRRپسون< ]وكRRانRRا آنRRذاك فRRي جRRامRRعة يRRورك فRRي تRRورونRRتو[ .طُRRلِب فRRي تRRلك
الRRدراسRRة إلRRى أمRRهات فRRي شRRمال أمRRريRRكا وشRRرق الRRهند أن يRRغنني األغRRنية نRRفسها مRRرتRRني:
مRRرة بRRحضور طRRفلهن وأخRRرى بRRغيابRRه .تRRمكن بRRعدئRRذ آخRRرون مRRن الRRبت بRRدقRRة فRRي أي مRRن
الRRتسجيلني كRRان الRRطفل حRRاضRRرا .وقRRد بRRينت الRRدراسRRة كRRذلRRك أن هRRنالRRك عRRلى األقRRل بRRعض
اإلي RRعازات  cuesامل RRوس RRيقية ال RRتي ت RRبدو أن RRها ت RRعزف ل RRدى ج RRميع ال RRثقاف RRات .ف RRقد ك RRان
بRمقدور الRذيRن اسRتمعوا إلRى الRتسجيالت أن يRقولRوا فRي أي مRنها كRان الRطفل مRوجRودا،
بغض النظر عن سماعهم األغنية بلغتهم أو بغيرها.
كRيف نRعرف أن األطRفال شRاعRرون بRاملRوسRيقى عRندمRا يRكونRون غRير قRادريRن عRلى الRكالم؟
مRن أجRل ذلRك نسRتخدم قRياسRات مRوضRوعRية لسRلوكRهم .فRمثال ،يجRلس طRفل فRي حRضن
أمRه ،وعRلى يRمينه ويRساره مRجهاران وبRقربRه صRناديق پRالسRتيكية شRفافRة يRكون كRل مRنها
عRRادة مRRظلما ،لRRكن عRRندمRRا يRRديRRر الRRطفل رأسRRه بRRاتRRجاه أحRRدهRRا يُRRكافRRأ بRRإضRRاءة الRRصندوق
وبظهور لعبة حركية مثل كلب أو قرد.
كRي يُجRذب انRتباه الRطفل يحRرك الRباحRث أثRناء االخRتبار ألRعابRا أو أشRياء أخRرى مRوجRودة
مRباشRرة أمRام الRطفل .يRعزف بRاسRتمرار مRنبه مRوسRيقي )الRذي قRد يRكون نRغمة واحRدة أو
لRحنا( مRن أحRد املRجهاريRن .ويRقوم الRباحRث فRي أوقRات عRشوائRية بRدفRع زر مRخبأ كRي يRغير
املRRنبه املRRوسRRيقي .فRRإذا الحRRظ الRRطفل الRRفرق وانRRدار نRRحو املRRجهار يُRRكافRRأ بRRمنظر الRRلعبة.
تRكشف اخRتبارات كهRذه أن األطRفال يRميزون بRني نRغمتني مRوسRيقيتني مRتجاورتRني تRمامRا
مRRثل الRRبالRRغني .ويRRالحRRظ األطRRفال أيRRضا الRRتبدالت فRRي كRRل مRRن اإليRRقاع والRRطمبور tempo
)أي الس RRرع RRة ال RRتي تُ RRعزف ب RRها امل RRوس RRيقى( .ك RRما ي RRتعرف RRون ل RRحنا ع RRند ع RRزف RRه ب RRمفتاح
م RRختلف .ول RRلتأك RRيد ع RRلى م RRثل ه RRذه ال RRدراس RRات وج RRدت > .Sط RRره RRوب< ]م RRن ج RRام RRعة
تRR RورنRR Rتو[ ،حRR RديRR Rثا ،أن األطRR Rفال بRR Rعمر شهRR RريRR Rن إلRR Rى سRR Rتة أشهRR Rر يRR Rفضلون األصRR Rوات
املRتناغRمة عRلى املRتنافRرة .ويRبدو أن تRعلم املRوسRيقى يRبدأ حRتى قRبل ذلRك ـ فRي الRرحRم .فRقد
وج RRد > .Pه RRيپّر< ]م RRن ج RRام RRعة ك RRوي RRن ف RRي ب RRلفاس RRت[ أن األج RRنة ق RRبل ال RRوالدة ب RRقراب RRة
للموسيقى؟)*******(

أس RRبوع RRني م RRيزت ب RRني م RRوس RRيقى غ RRير م RRأل RRوف RRة وال RRنغم امل RRوس RRيقي امل RRصاح RRب ل RRلعرض
التلفزيوني  Neighborsالذي تسمعه أمهاتهم يوميا وملدة أسابيع.

ويRجب عRلى املRوسRيقيني أن يRعملوا أيRضا عRلى تRنمية قRدرتRهم فRي اسRتخدام كRلتا الRيديRن وبRخاصRة
عRند الRعزف عRلى لRوحRة مRفاتRيح )فRي الRبيانRو أو األرغRن( .وبRناء عRلى هRذا يRمكن أن يRتوقRع املRرء أن
يRRكون لهRRذا التنسيق املRRتنامRRي بRRني املRRناطق الحRRركRRية لRRنصفي الRRكرة الRRدمRRاغRRية أسRRاس تشRRريRRحي.
ويRRبدو أن هRRذا هRRو مRRا عRRليه الRRحال .إن الRRجسم الRRجاس -األمRRامRRي) (14الRRذي يRRحوي حRRزمRRة األلRRياف،
الRتي تRربRط بRني املRنطقتني الحRركRيتني ،يRكون أكRبر عRند املRوسRيقيني مRما هRو عRند غRير املRوسRيقيني.
وهRRنا أيRRضا يRRكون مRRقدار الRRزيRRادة أكRRبر كRRلما بRRدأتْ دراسRRة املRRوسRRيقى مRRبكرة أكRRثر .وتُRRبدي دراسRRات
أخRرى أن الحجRم الRفعلي للقشRرة الحRركRية واملRخيخ ـ وهRو مRنطقة تRقع عRند مؤخRر الRدمRاغ وتRضطلع
بالتنسيق الحركي ـ يكون أكبر عند املوسيقيني.

قصيدة غنائية البتهاج ـ أو

لحزن)********(

ولRRلكشف عRRما هRRو أبRRعد مRRن مجRRرد اخRRتبار الRRكيفية الRRتي يُRRعالRRج بRRها الRRدمRRاغ الRRجوانRRب الRRحسية
لRلموسRيقى ،يRقوم بRاحRثون بRاسRتكشاف كRيف تRثير املRوسRيقى اسRتجابRات عRاطRفية شRديRدة .فRفي عRام
 ،1991قRام > .I.JسRلوبRدا< ]مRن جRامRعة كRيل فRي إنRكلترا[ بRعمل ريRادي فRكشف أن أكRثر مRن 80
فRRي املRRئة مRRن ع Rيّن ِة أشRRخاص بRRالRRغني ،أفRRادوا بRRأنRRه حRRصلت لRRديRRهم اسRRتجابRRات بRRدنRRية لRRلموسRRيقى،
مRRنها رعRRشات وضRRحك ودمRRوع .وصRRرح  70فRRي املRRئة مRRن مRRئات مRRمن اس Rتُطلعت آراؤهRRم مRRن شRRباب
وش RRاب RRات ـ ف RRي دراس RRة أج RRراه RRا ع RRام .J> 1995پ RRانكيس RRب < ]م RRن ج RRام RRعة ب RRول RRنك گ RRري RRن[ ـ أن RRهم
يRتذوقRون املRوسRيقى »ألنRها تسRتدر الRعواطRف واملRشاعRر« .وتؤكRد تRلك االسRتطالعRات الRنتائRج الRتي
تRRوصRRلت إلRRيها > .L.CكRRرمRRهانRRسيل< ]مRRن جRRامRRعة كRRورنRRيل[؛ إذ قRRامRRت هRRي والRRعامRRلون مRRعها عRRام
 1997بRتسجيل سRرعRة ضRربRات الRقلب وضRغط الRدم والRتنفس وقRياسRات فRزيRولRوجRية أخRرى خRالل
عRرض ملRختلف الRقطع املRوسRيقية الRتي تRعد مRعبرة عRن فRرح أو حRزن أو خRوف أو تRوتRر .وقRد تRبني أن
كRل نRوع مRن املRوسRيقى اسRتدر نRمطا مRختلفا مRن تRغيير فRزيRولRوجRي ولRكن هRذا الRتغيير كRان جRاريRا
على نسق واحد لدى الخاضعني لالستطالع.
لRم يRكن لRدى الRعلماء إلRى عهRد قRريRب سRوى مRعرفRة قRليلة عRن الRعمليات اإلجRرائRية فRي الRدمRاغ .ومRع
ذلRRك تRRوجRRد إيRRماءة آلRRية مRRن حRRالRRة سRRيدة تُRRعرف بـ >) <R.I.تُسRRتعمل الحRRروف األولRRى مRRن االسRRم
حRفاظRا عRلى الRخصوصRية( أصRيبت بRضرر فRي جRانRبي فRصيها الRصدغRيني الRلذيRن يRحتويRان عRلى

مRناطق القشRرة الRسمعية .لRقد كRانRت قRابRلياتRها الRفكريRة وذاكRرتRها الRعامRة اعRتياديRة ،ولRيس لRديRها أي
صRRعوبRRات لRRغويRRة .ومRRع ذلRRك لRRم يRRعد لRRديRRها حRRس مRRوسRRيقي أو قRRدرة عRRلى تRRعرف املRRوسRRيقى ،سRRواء
كRانRت قRطعة مRوسRيقية عRرفRتها سRابRقا أو قRطعة جRديRدة تRكرر سRماعRها لRها ،ومRع ذلRك مRا بRرحRت هRذه
الRسيدة تRمتلك االسRتجابRات الRعاطRفية بRصورة اعRتياديRة ملRختلف أنRواع املRوسRيقى؛ إذ إن قRابRليتها
عRلى إقRران عRاطRفة بRمعزوفRة مRوسRيقية بRاقRية بRشكل اعRتيادي تRمامRا! مRن هRذه الRحالRة نخRلص إلRى
أنRRه مRRن أجRRل فRRهم الRRلحن نRRحتاج إلRRى الRRفص الRRصدغRRي وال نRRحتاج إلRRيه لRRبعث اسRRتجابRRة عRRاطRRفية،
التي يضطلع بها ما تحت القشرة) (15وجوانب من الفصني األماميني.
فRRي عRRام  2001أجRRريRRت تجRRربRRة تRRعتمد عRRلى الRRتصويRRر الRRطبي مRRن قRRبل > .B.AوزارتRRور< ]مRRن
جRامRعة مRاك گRيل[ ،وذلRك بهRدف تحRديRد أدق ملRناطق الRدمRاغ الRتي تRضطلع بRاالسRتجابRات الRعاطRفية
لRلموسRيقى .وفRي هRذه الRدراسRة اسRتُخدم مRنبهات عRاطRفية مRعتدلRة ،وهRي تRلك املRرتRبطة بRاسRتجابRات
الRناس لRألنRغام املRوسRيقية املنسجRمة إزاء تRلك املRتنافRرة .وبRصورة عRامRة تRكون الRفترات املRوسRيقية
منسجRRمة إذا وجRRدتْ نسRRبة بRRسيطة لRRلترددات بRRني نRRغمتني .وكRRمثال عRRلى ذلRRك ،إن النسRRبة بRRني C
الRوسRطى )نRحو  260هRرتRز( و GالRوسRطى )نRحو  390هRرتRز( هRي  ،2/3وتRشكالن عRند عRزفRهما
آن RRيا ص RRوت RRا م RRمتعا ي RRسمى »ال ُ
خRRمس ال RRصحيح«) .(16وف RRي امل RRقاب RRل ،إن  Cال RRوس RRطى و Cال RRحادة
)نRR Rحو  277هRR RرتRR Rز( لRR Rهما نسRR Rبة »مRR Rعقدة« تRR Rبلغ نRR Rحو  8/9وتRR Rعتبر غRR Rير مRR Rمتعة ولRR Rها صRR Rوت
»خشن«.

!
نRاي عRظمي مRن مRوقRع فRي فRرنRسا يRعود تRاريRخه عRلى األقRل إلRى 32 000سRنة ،مRما يRشكل دلRيال عRلى أن اإلنRسان
كان يعزف املوسيقى منذ فجر الثقافة.

مRا هRي آلRيات الRدمRاغ األسRاسRية لRتلك الRخبرة؟ أجRريRتْ تخRطيطات بRالRتصويRر الRطبقي الRپوزتRرونRي
الRقذف) (17فRي أثRناء إنRصات الRخاضRعني للتجRربRة إلRى مRوسRيقى ذات أنRغام مRتوافRقة أو مRتنافRرة.
فRأظهRرت التخRطيطات اضRطالع مRناطق دمRاغRية مRوضRعية بRاالسRتجابRات الRعاطRفية؛ إذ تRقوم األنRغام
املRتوافRقة عRلى تRنشيط مRنطقة الRحجاجRي األمRامRية)) (18وهRي جRزء مRن نRظام املRثوبRة الRدمRاغRي)((19
م RRن ن RRصف ال RRكرة األي RRمن وه RRي أي RRضا ج RRزء م RRن م RRنطقة ت RRحت ال RRجسم ال RRجاس(20)-؛ أم RRا األن RRغام
املRتنافRرة فتنشRط تRالفRيف الRحُ صني األيRمن )أو قRرن آمRون األيRمن) .((21لRذا هRنالRك عRلى األقRل نRظامRان
يRRتناول كRRل مRRنهما نRRوعRRا مRRعينا مRRن الRRعواطRRف ،يRRعمالن حRRني يRRعالRRج الRRدمRRاغ الRRعواطRRف املRRرتRRبطة
بRاملRوسRيقى؛ أمRا كRيف يRمكن ربRط األنRماط املRختلفة ألنشRطة الRنظام الRسمعي عRلى وجRه الRتخصيص
بتلك املناطق ذات التفاعل التمييزي في نصفي الكرة ،فستبقى مسألة لتُكتشف مستقبال.
وفRي الRسنة نRفسها ،أضRافRت > .BوزاتRور< إيRماءة أخRرى إلRى الRكيفية الRتي تRبعث بRها املRوسRيقى
السRRرور لRRدى اسRRتماعRRها .فRRقامRRا بRRدراسRRة مRRسوح ملRRوسRRيقيني مRRمن كRRانRRوا يRRشعرون بRRقشعريRRرات مRRن

الRRنشوة عRRند اسRRتماع املRRوسRRيقى .فRRوجRRد الRRباحRRثان أن املRRوسRRيقى تُنشRRط عRRند هؤالء نRRظام املRRثوبRRة
الدماغي نفسه الذي يُثار بالطعام وبممارسة الجنس وبتعاطي املخدرات.
إجRماال ،تRشير األبRحاث الRتي أجRريRت حRتى اآلن إلRى أنRه يRوجRد أسRاس بRيولRوجRي لRلموسRيقى وأن
لRRلدمRRاغ تRRنظيمات وظRRيفية لRRلموسRRيقى .ويRRبدو واضRRحا تRRمامRRا حRRتى فRRي هRRذه املRRرحRRلة األولRRية مRRن
ال RRعمل ال RRبحثي أن ك RRثيرا م RRن م RRناطق ال RRدم RRاغ ت RRسهم ف RRي ج RRوان RRب م RRعينة م RRن س RRيرورة م RRعال RRجة
املRوسRيقى ،سRواء بRدعRم اإلحRساس )مRثل فRهم الRلحن( أو بRإثRارة اسRتجابRات عRاطRفية .كRما يRبدو أن
لRدى املRوسRيقيني مRميزات إضRافRية ،خRاصRة فRي الRنمو املRفرط لRبعض ُبRنى الRدمRاغ لRديRهم .وتRقيم هRذه
الRRنتائRRج الRRدلRRيل عRRلى أن الRRتعلم يRRعيد دوزنRRة الRRدمRRاغ ،وذلRRك بRRزيRRادة االسRRتجابRRات لRRكل مRRن الRRخاليRRا،
وكRذلRك زيRادة أعRداد الRخاليRا الشRديRدة االسRتجابRة ألصRوات صRارت مRهمة بRالنسRبة إلRى مسRتمعها.
وبRRاسRRتمرار األبRRحاث حRRول املRRوسRRيقى والRRدمRRاغ نسRRتطيع الRRتطلع إلRRى فRRهم أعمق ،لRRيس فRRقط عRRن
املوسيقى وحول أسباب وجودها ،بل أيضا حول كم هي متعددة األوجه في واقع األمر.
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)**( Inner Songs
)***(Overview/ The Musical Brain
)****( Singing in the Brain
)*****( Retuning the Brain
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)*******( ?Born to Rock

)********( Ode to Joy-or Sorrow
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في األعصاب.
)َ (4د ْوزَن آل ًة موسيقية :ش َّد ما ارتخى من أوتارها لتعطي اللحن املطلوب.
)focal cerebral degenration (5
)frequency map(6
)tuned (7
ِ
)(8أكفة جمع ِكفاف
) (9اإليRRقاع  rhythmهRRو األطRRوال النسRRبية والRRفسح بRRني الRRنوطRRات ،والRRتناغRRم  harmonyهRRو
الجْ R Rرس  timbreف RRهو ال RRفروق ال RRصوت RRية امل RRميزة ب RRني آل RRتني
ِR
ال RRعالق RRة ب RRني ل RRحنني أو أك RRثر ،أم RRا
موسيقيتني تعزفان اللحن نفسه) .التحرير(
) (10ج :أوكتاف  :octaveفاصلة موسيقية من ثماني درجات.
)guinea pigs (11
)pure tons (12
)trumpet players (13
)the anterior corpus callosum(14
) subcortical (15أو اللحاء التحتاني.
)the perfect fifth (16
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)the reward system(19
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