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  م١٦/٠٦/٢٠٠٨                              ديپلوم انجينير کريم عطائی
  
  
  

  .در مغز ) coordinate system(سيستم کوردينات 
 می شوند ) navigate( حيوانات پستان دار به کمک حجرات خاص در مغز هدايت

 
  

: در خدمت هستند) حرکات در ماحول(در مغز موش ها سه نوع حجرات عصبی کشف گرديده اند که برای هدايت 
اولين آنها محور های کوردينات جسم را طرح می کنند، دومی يک نقشۀ محيط را وسومی سمت حرکت و سرعت را، 

  .در حال کوشش در جريان است تا ديده شود که اطالعات متذکره چطور باهم ضم می گردند. را جستر می کنند
  

هری که روی آن شبکۀ از مربع ها ترسيم گرديده و اگر در يک شهر بيگانه به يک آدرس ضرورت باشد پالن ش
به کمک تقسيمات معينِ  مربع ها، حروف شروع از نام جاده . فهرست جاده ها ديده می شوند، در دست قرار می گيرد

مطابق به اين وسيله بايد نظام عصبی عين . ها و اعداد در حاشيۀ نقشه، می شود به آسانی آدرس مورد نياز پيدا گردد
  . را اجرا کند که دونيم سال قبل، کامالً  خالف توقع، در مغز موش ها کشف گرديدعمل

  

  جالی يی از مثلث ها
در " تروند هايم"از پوهنتون  " Edvard Moserادوارد موزر" و  " May-Britt بريت–می " محققينِ  زن و شوهر 

ستند حرکت نمايند، فعاليت های حجرات عصبی ناروی و تيم وی، در موش ها دريک ميدان مسابقه که آزادانه می توان
  ياد می شود از نظر الکترو فيزيولوژی راجستر ١entrorhinalen Kortexرا در يک منطقۀ خاص مغزکه بنام 

  : درين عمل حجرات، نمونۀ فعاليتهای گيچ کننده را از خود نشان دادند. کردند
  

  
در فوتوی پهلو نقاط روشن آنهای اند که موش ها 

  .ج برقی را احساس کرده اندجار
ارتباط اين نقاط باهم مثلث هارا می سازند که بصورت 

  .غير مرعی سطح ميدان را پوشيده اند

  
  

اگر روی پالن ميدان آن محالت که موش ها يک چارج برقی را احساس کرده بودند، نشانی می گرديد،  نقاط ثابت و 
ی که گويا سطح ميدان با مثلث های غير مرعی پوشيده شده باشد و منظم برای هريک حجره بدست می آمد به اين معن

موقعيت اين .  کنج های آنها را نقاطی تشکيل می کرد که درست موش ها در آنجا با چارج برقی مواجه گرديده بودند
 وقتی  ازين پديده چنان به تعجب افتاد که مشخصات بدست آمده راتيم موزر. نقاط از حجره به حجره فرق می کرد

 با صفات حجرات مربوط نقاط مختلف. قابل اطمينان دانست که تجارب مکرر عين نتيجه را ارائه می کرد
نام گذاری گرديدند و نمونۀ پيوست نقاط چارج برقی هم وقتی ) حجرات عصبی(ها " Neuron نويرون "خاص،

 در ميدان مسابقه به حرکت می تغييرنکرد که موش ها در يک محيط ديگر قرار گرفتند و يا در تاريکی مطلق
چون نمونۀ بدست آمدۀ پبوست نقاط بدون تحريک حواس ازبيرون هم به عين شکل نمايان گرديد، فرض می . پرداختد

  .شده باشد) باسيم پيوست(شود در مغز سيستم کورديناِت وجود دارد که الين بندی 
به حيث مهمترين کشف  » Scienceساينس  «  در مجلۀ–حجرات  نقاط ثابت باصفات بی همتا در سيستم عصبی 

 از اين لحاظ مباحثات سال های طويل در بارۀ مو جوديت کانسپت –نويرو لوژی در دو دهۀ اخير خواند شده است 
محل و :  قياس می کرد، جان می بخشد١٨در قرن " امانويل کانت"های طرح شده در مغز را، طوريکه فيلسوف 

مات نظری اش، که برای طرز تفکر ما قبالً  ارائه گرديده و تعيين کننده آن است که ما ، اين است داليلی معلوزمان
                                            

. آن منطقۀ مغز است که ضمناً برای بخاطره داشتن و ارزيابی احساس حواس پنج گانه تخصيص داده شده است ١  
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 س ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا  به آدر. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 اين نظريه را ٢٠دقيقاً  به همين اساس، ادوارد ُتلمن فيزيولوگ که در وسط قرن . جهان بيرونی را چطور پی ميبريم 
ا پروسۀ طرح پالن و از همه بيشتر که در مغز حيوانات پستان دار شبکۀ تعيين شدۀ عصبی وجود دارد ت: اظهار کرد

را تفهيم می " cognitive charts ٢نقشه های ارتباطی "او برای اين منظورمفهوم . حرکت در محل را رهنمون باشد
  .کرد

هيپوکامپوس "م در ١٩٧٠، حجرات محل بودند که در سال های "چارت"اشاره های دقيق از مو جوديت چنين 
Hippocampus "  تخليه از "ها هم نمونۀ خاصِ  " نويرون"زيرا اين . کشف گرديد)  است از مغزمنطقۀ(موش ها

اين ها، در حاليکه موش ها بدون قيد در َدوِ ش بودند، صرف در يک نقطۀ ميدان : را نشان می دادند" چارج برقی
 جا گردند،  هريک حجره باهم يک" ساحات مقناطيس"وقتی همه . را رها می کردند" ساحۀ مقناطيس محل"مسابقه 

هر وقت در يکی از حجرات محل يک " هيپو کامپوس"به اين وسيله در . تمام سطح ميدان مسابقه را می پوشانند
از هريک حجره معلوم باشد می توان خط " ساحۀ مقناطيس محل"هرگاه . ، پخش می گردد"اين جا"سيگناال  

  .سيرموش ها را تنها با همين معلومات ترسيم کرد
  

  
  
  

مختلف مغز که هريک و ظايف جدا گانه را مناطق 
  .عهده دار می باشند

  
  

 جرقه بدهد؟ – و صرف همان جا –ولی با آن هم ، چه مجبور می کند حجرات محل را، درساحۀ مقناطيسس خودش 
و حدس زده می شود که حجره های محل به يک شکلِ  از اشکال بابد کانسپت های بيرونی  نمونه وی طبق محاسبات

اطالعات مورد ضرورت بايد از هيپوکامپوس نشئت کنند، که در موارد رهبری . داخلی را با يک ديگر ارتباط دهد
مشاهدات زياد شاهد آن اند که . رول کليدی را بازی می کند و اين به اساس مشخصات متعدد به اثبات رسيده است

  .ر گرفته می شوند بکاentrorhinalen Kortexاطالعات محل اقالً  قسماً  توسط 
 درست مانند اين که محاسبه شده باشد، همين که حجرات نقاط ثابت را با نمونه های هندسه وی موزر و تيم وی،وقتی 

فعاليت کشف کردند، بصورت جهان شمول موجی از پروژه های تحقيقاتی شروع گرديد  و با اين تحقيقات کوشش در 
به حيث نقطۀ آغاز .  ت را در در شبکۀ رهبری عصبی تو ضيح نمايند و نقاط ثابحجرات محلجريان است تا رول 

اکثراً  جمع بندی راه در اختيار است يعنی آن استعداد که به حيوان اجازه می دهد، در طريق محاسبه، به شمول سمت 
 .و مصافۀ بازگشت، از يک نقطۀ در محل به نقطۀ ديگر برسد مثالً  از کاسۀ خوراک دوباره به آشيانه

ً  به کمک Navigationولی يک چنين هدايت  َ  مواجه به اشتباه است و از اين لحاظ بايد هدايت کننده عالوتا  عمدتا
برای اينکه نشانی های نوری درزمين بصورت نسبی به .  مستقل شناسايی محل مانند نشانی زمين با نور، متکی باشد

ده بتوانند، به يک سيستم ريفرنس ضرورت است به جسم هدايت شونده نه، بلکه بصورت مطلق در محل جابجا ش
درست همين شرايط . نحويکه در يک نقشۀ توپوگرافی سيستم کوردينات با عرض و طول جغرافيايی درج می باشد

  . ظاهراً  تکافو می کنندentrorhinalen Kortexاست که حجرات نقاط ثابت در 
ً  با محيط بيرونی موقعيت شناسیستم مشخصات عملی و ُمدل های نظری می رسانند که اين سي  هميشه و مکررا

در اين ضمن حجرات محل در هيپوکامپوس آن نقشۀ محيط خود را طرح می کند که به اساس . حواس ارتباط می يابند
وقتی موش ها در ميدان مسابقه به گشت و گذار می پردازند، در ظرف چند دقيقه به خطوط . تجربه بعمل آمده است

 به نقاط حجرات محلبعد ازين عمل .  حاصل می دارندبلديتوضعيت تصنعی نشانی های نوری زمين بيرونی و 
 مثالً  دريک –اگر حيوانات در يک محيط جديد قرار بگيرند . را مخابره می کنند» اين جا«خاص سيگنال تيپيک 

ولی نَقشۀ سابق محل برای . د ساحات مقناطيس حجرات مجدداً  توزيع می گردن–ميدان مدور بعوض ميدان چهارکنج 

                                            
.پ، به معنی تصور فکری از واقعيت های مغلق چند بعدی يا منتال َم  ٢  
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مدتی ثبت می ماند و می تواند دوباره بخاطر آورده شود مثالً  اگر حيوانات از يک ميدان چهارکنج به ميدان مدور 
  .قرار داده شوند

  

  نشان دهندۀ حرکات که به تازگی کشف شده اند
ات محل نمونۀ ديسچارج شدن اعصاب قطع گردند حجر ) entorhinal-hipocampal(به هرصورت اگر ارتباطات 

 نمی توانند وظيفۀ خود را به Kortex  entorhinalبدون ديالوگ با کورتکس . کرکتريستيک خود را از دست می دهد
اين ديالوگ چنين خواهد بود که نقشۀ طرح شدۀ جای از حجرات محل در هيپوکامپوس بدون انقطاع با . سررسانند

آخيرالذکر نقشه های محيط را با تمام .  هم آهنگ ساخته شودentrorhinalen Kortexسيستم کوردينات وجود در 
 که به حجرات نقاط ثابت. مسايل محل تنظيم کرده و نظر به حرکات حيوانات موقعيت شانرا  در ميدان تعيين می کند

شان دهندۀ ن"عمل می کنند به حيث ) موش ها(تازگی کشف گرديده اند و با سمت َدوِ ش و سرعت حرکت حيوانات 
در پهلوی حجرات محل و حجرات نقاط ثابت در سيستم نوی گاسيون حيوانات پستاندار . در خدمت هستند" حرکت

 ميکانيزم های که نقاط هندسی را در. بدون شک مناطق ديگری از مغز حصه دارند که رول آنها بايد تحليل گردند
entrorhinalen Kortexهمچنان انيکه چطورسيستم کوردينات از نظر ژنيتيک . ده اند توليد می کنند تا حال شناخته نش

بصور مجموعی گفته شده می تواند که بدون شک در . عمل می کند و بعد از تولد بکار برده می شود، معلوم نيست
ت  مانند موش و حدس گويا در پستانداران انکشاف يافته به شمول انسان ها قسماً  سيستم کورديناجوندهمغز حيوانات 

را ادعا کرده بود، "  ٣ kognitiv Chartنقشه های کوگنيتيف "محل بصورت قبلی شکل بافته ، چنان که ُتلمن وقتی 
  .وجود دارد

  
  پايان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

                                            
 


