
ـــار ياسين منصور  د. عمَّ

 المستقبالُت الحسِّيَُّة،

 اإلحساُس المزمن باألشياء
ُة أيًَّا يُك الفكُر الذي تعتدُّ به، وأيًَّا تُك المدرسُة التي تنتمي إليها، فالجميُع يقوُل بيُتِم ولحظيَّةِ الفعل الذي تمارسهُ ا لمادَّ

يَّةِ  ُة إذا ما وقَعت على سطحِ  .على المستقبالت الحسِّ  االجلِد، طال زمُن وصالِها أم َقُصر، أحدَثت من فورهفالمادَّ

ُة قدرتَها على إطالقِ عمِل المستقبالتِ من جديد. رغم ذلك تبقى  أثرًا يتيمًا على هذه المستقبالت.  بعده، تفقُد المادَّ

ُة على تماسٍ معها. ةِ مادامتِ المادَّ ل هو شعوٌر يختلفُ  العضويَُّة الحيَُّة تشعُر بوجوِد المادَّ عور األوَّ  عن الشُّ

ل. في هذه المفرداتِ أبحُث، وفي عبقريَّةِ وجماِل التَّفصيِل أخو  ؛ضألنَّ مفرداتِه تختلُف عن مفرداتِ األوَّ

ابط التَّالي.  شاهِد العرضِ على الرَّ

 

 

 

احةِ كما العمل.   سائُل العصبيَُّة بين المستقبالتِ السَّطحيَّةِ وبين المركزِ الحاكم، في حالةِ الرَّ بدايًة، ال تنقطُع الرَّ

ماُغ  يَّةِ.فالدِّ ُد من جاهزيَّةِ المستقبالتِ الحسِّ  ال يحتمُل الفراَغ. هو في ُشغٍل دائٍم. يرصُد المحيَط، كما ويتأكَّ

ُد لذلك أكثَر عناصره نشاطاً ووجودًا موجةَ ضغِط النَّبضة الـ  .Pulse Pressure ووسيلُته بسيطٌة وعبقريٌَّة. هو يجنِّ

يَّة. تتلقى هذه األخيرة  مع كلِّ نبضةِ قلبٍ، تمسُح موجٌة من ضغطِ  النَّبضةِ األنسجة حيُث تقيُم المستقبالُت الحسِّ

ماُغ بدوره الوارَد الحسِّيَّ  ةِ الموجة. يستقبُل الدِّ ماغِ رسالًة جوابًا مناسبًا لشدَّ  الموجة، فترسل إلى الدِّ

يء مقتضاه. Afferent Impulse الـ  ويبني على الشَّ

احةِ، تكوُن طاقةُ   Habitual Afferent  النَّبضةِ الواردةِ من المستقبالتِ ضمن القيِم االعتياديَّة الـفي حالة الرَّ

Impulse د من جهوزيَّةِ المستقبالتِ  ممَّا ةَ على سطحِ الجلد، كما ويتأكَّ ماغ على أن ال مادَّ ماغِ. فيطمئنُّ الدِّ ألفه الدِّ

 هفي الوقتِ نفس

ةٍ ما ع  اقةِ أثناَء العمِل، وعند وجوِد مادَّ اًل في قيمةِ الطَّ ُة من فورها تبدُّ لى تماسٍ مباشرٍ مع العضويَّةِ، ُتحِدُث المادَّ

اقة، وترسُل من فور ارئ في قيمةِ الطَّ ِل الطَّ يَُّة للتَّبدُّ ها إلى الواقعةِ على المستقبالتِ السَّطحيَّةِ. تتنبَّهُ المستقبالُت الحسِّ

ماغِ رسالًة بالغيًَّة بالذي قد حد سالَة البالَغ فيقرُّ ما يُناسبها.الدِّ ماُغ الرِّ هو فعٌل يتيٌم ال تاٍل له. بعدهُ، تفقد  ث. يقرأ الدِّ

اقةِ  اقةِ ال على قيمةِ الطَّ ةُ قدرتَها في إطالقِ عمِل المستقبالت من جديد. فالمستقبالُت تعمل على تبدُّالتِ قيمةِ الطَّ المادَّ

ةٍ ما يُحدُث نبضًة واردًة وظيفيًَّة الـذاتِها. أي، تماسٌّ واحٌد بين العضويَّ   Functional Afferent ةِ الحيَّةِ ومادَّ

Impulse ال تكراَر له يتيمة. 

https://youtu.be/IzDQMDAMdfM
https://youtu.be/IzDQMDAMdfM


ُة ما تزاُل تقيُم على سطحها أم أنَّها قد هنا تستنفر العضويَّ   ُة الحيَُّة لسدِّ الفجوة الوظيفيَّةِ والستقصاء ما إذا كانت المادَّ

بقريٌَّة في الوقتِ ذاته. هي ُتجنُِّد لذلك موجَة ضغِط النَّبضةِ. فعند تقلُّصِ القلبِ تصدُم رحلت. والوسيلُة بسيطٌة وع

غِط الواقعِ على هذه المستقبالتِ. فتستأنُف هذه  موجُة ضغِط النَّبضةِ المستقبالتِ السَّطحيََّة فُتحدث فرقًا في قيمةِ الضَّ

ماغِ بيانًا تفصيليًَّا بالواقعِ الجديد.األخيرُة عمَلها من جديد، وترسُل من فورها إلى ال  دِّ

ُل قيمتَها ما دام البدُن سليمًا ُمعافى، والمستقبالُت  هو واقٌع جديٌد لكن بحيثيَّةٍ واحدةٍ فقط. فموجُة ضغِط النَّبضةِ ال تبدِّ

يَُّة هي هي لم ُتغيِّر من بنيتِها أو من آليَّةِ عملِها، والفارُق الوحيُد إذًا هو في غِط داخَل هذه المستقبال الحسِّ  ت.قيمةِ الضَّ

ةِ على سطحها. لذلك، غِط الذي أحدَثهُ وجود المادَّ اتيََّة ُمضافًا إليها قيمُة الضَّ غِط الذَّ  فهي اآلن تختزُن داخَلها قيمَة الضَّ

ماغِ، فيدرُك الجوابِ عمَّا ا Occasional Afferent Impulse تختلُف طاقُة النَّبضةِ الواردةِ الظَّرفيَّةِ الـ عتادهُ الدِّ

ةِ المستمرِّ على السَّ   .حطحقيقة وجوِد المادَّ

 النَّتيجةِ والُخالصاتب

احةِ كما أثناَء العمل، وهذا ضرورةُ بقاٍء ال غنى عنه. كما ال تنقطُع   يَُّة عاملًة في أوقاتِ الرَّ ال تنفكُّ المستقبالُت الحسِّ

ماغِ، وهذا واجٌب ال فكا ساالتِ العصبيَّةِ إلى الدِّ ه هو ضغُط النَّبضةِ. هذه القيمُة ُترسُل الرِّ َك منه. وقوُدها في ذلك كلِّ

وام. ُد على الدَّ  الُمضافُة التي تتجدَّ

يََّة على اختالِف أنواِعها  ُد المستقبالتِ الحسِّ فمع كلِّ نبضةِ قلب، تمسُح موجُة ضغِط النَّبضةِ األنسجة الحيََّة. هي تزوِّ

صِد و يَُّة فُتطلُق بوقوِد عملِها المستمرِّ في الرَّ اقةِ تستشعُره المستقبالُت الحسِّ االستقراء. هي ُتحدُث فرقًا في قيمةِ الطَّ

غِط داخَل هذه المستقبالتِ طبيعيًَّا. احةِ حين تكوُن قيمُة الضَّ  إنذارًا بذلك. يكوُن اإلنذاُر كاذبًا في حاِل الرَّ

غ ةٍ جاثمةٍ على السَّطحِ ويكوُن اإلنذاُر حقيقيًَّا أثناء العمِل ألنَّ قيمَة الضَّ  .ِط داخلها قد ارتفع مع وجوِد مادَّ

......................................................................................................................................... 

 في سياقاتٍ أخرى، أنصُح بقراءةِ المقاالتِ التَّالية:

يَِّة؟ - وكيِّ وذيِل الفرس الرضَّ اِت النخاِع الشَّ داخُل الجراحيُّ الفوريُّ في أذيَّ  هل يفيُد التَّ
 حاضرالنقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد  -

Neural Conduction.. Personal View vs. International View The 

 
غِط العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّ

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل 

 
ِة العاملةوظيفةُ    كموناِت العمل والتيَّاراِت الكهربائيَّ

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
الثِة للنقل العصبيِّ   األطواُر الثَّ

 
 المستقبالت الحسّية، عبقرّية الخلق وجمال المخلوق

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبّية ا

 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع  -

 
  RanvierThe Functions of Node ofوظائُف عقدِة رانفيه 

 
 وظائُف عقدِة رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجِة العاملةِ 

 
انية في ضبِط مسار الموجِة العاملةِ   وظائُف عقدِة رانفيه، الوظيفُة الثَّ

 
الثُة في توليِد كموناِت العمل  وظائُف عقدِة رانفيه، الوظيفُة الثَّ

 Pain is First Theأواًل في فقه األعصاب، األلم  -
 The Philosophy of Formرورة في فقه األعصاب، الشكل.. الض -
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم -

 
 Spinal Shock (Innovated Conception) Theجديد( الصدمة النخاعّية )مفهوم 
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 The Spinalأذّيات النخاع الشوكّي، األعراض والعالمات السريرّية، بحٌث في آليات الحدوث  -
Injury, The Symptomatology 

 
 Clonusالّرمع 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداُد المنعكس الشوكي 

 
ساُع باحِة المنعكس الشوكي االشتدادي   Extended Reflex Sectorاتِّ

 
 Bilateral Responsesالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي ا

 
ُة العديدة للمنعكس الشوكي   Multiple Responsesاالستجابُة الحركيَّ

 التنّكس الفاليري، يهاجم المحاور العصبّية الحركّية للعصب المحيطي.. ويعّف عن محاوره الحّسّية -
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and 

ensory AxonsConserves its S 

 
ُس الفاليري، رؤيٌة جديدةٌ  نكُّ  wDegeneration (Innovated Vie Wallerian( التَّ

 
، رؤيٌة جديدٌة  ُد العصبيُّ جدُّ   Innovated ViewNeural Regeneration)(التَّ

 
ُة، المفاهيمُ القديمة   Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكيَّ

 
ُة، تحديُث المفاهيم  وكيَّ  Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّ

 
 ُخلقِت المرأُة من ضلع الّرجل، رائعُة اإليحاء الفلسفّي والمجاِز العلميّ 

 
ُر جنَس وليدها، والّرجل يّدعي  !المرأُة تقرِّ

ُة خالٍق وَصنيعُة مخلوقٍ  - فُس.. َعطيَّ وُح والنَّ  الرُّ
ماواِت واألرِض أكبُر من خلقِ  - اس.. في المرامي والَدالالتخلُق السَّ   النَّ

 
احة آدم   وِضلُع آدمَ، وجهان لصورِة اإلنسان. ُتفَّ

اُء.. هذه -  حــــــــــوَّ
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص -
نفيذ رحلة ألِف عام - جريِد والتَّ  المصباح الكهربائي، بين التَّ
  هكذا تكّلم ابراهيمُ الخليل -
ةِ  - ِة الفكِر وفكِر القوَّ  فقُه الحضاراِت، بين قوَّ
قٍة وأرملٍة ذاِت عفاف - ُة االختالف بين ُمطلَّ ُة وِعلَّ  الِعدَّ
وجاِت وملُك اليمين.. ال - ُد الزَّ  منسوُخ اآلجلُ تعدُّ

 
اقطِ  جمِ السَّ ُة النَّ قُب األسوُد، وفرضيَّ  الثَّ

 
ِة الخلِق   ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَّ

 
ُر!  صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ ُتقرِّ
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