
   

كيف يحدث الوعي؟(*) 
عاملان رائدان في علم األعصاب (كوخ & سوزان گرينفيلد) 

يقومان بمقارنة نظريتيهما املختلفتني حول الكيفية 
التي تولِّد الفعاليُة الدماغية وفقها خبرةً ذاتية. 

<Ch.كوخ>  ـ <S.گرينفيلد> 
  

  
تُـعدُّ الـكيفية الـتي تجـري بـها تـرجـمة الـعمليات الـدمـاغـية إلـى وعـي consciousness، واحـدةً مـن أعـظم 
املـسائـل غـير املحـلولـة فـي الـعلم. فـمع أن األسـلوب الـعلمي(1) يسـتطيع أن يـصف بـدقـة األحـداث الـتي تـلت 
االنـفجار األعـظم مـباشـرة، ويسـتطيع كـذلـك اسـتجالء الـتفاصـيل الـكيميائـية الـبيولـوجـية (الـبيوكـيميائـية) 

األساسية للدماغ، فإنه أخفق تماما في تفسير ُمرٍض لكيفية نشوء الخبرة الذاتية(2). 
  

وبــاعــتبارنــا عــلماء أعــصاب، فــقد جــعل كــالنــا مــحاولــة حــل هــذا الــلغز هــدفــا حــياتــيا لــه. صــحيح إن كــَلينْا 
يــتشارك فــي وجــهات نــظر عــامــة عــديــدة، ومــن ضــمنها اعــترافــنا املــهم بــعدم وجــود مــسألــة واحــدة تتعلق 
self- بـــــالـــــوعـــــي، ولـــــكننا نـــــواجـــــه ظـــــواهـــــر كـــــثيرة يـــــجب تـــــفسيرهـــــا، وعـــــلى الـــــخصوص َوعْـــــي الـــــذات
consciousness (بـمعنى املـقدرة عـلى فـحص رغـبات املـرء الـخاصـة وأفـكاره) ومـحتوى الـوعـي (بـمعنى 
مـــا تـــعيه فـــعال فـــي كـــل لحـــظة) والـــكيفية الـــتي تـــرتـــبط فـــيها الـــعمليات الـــدمـــاغـــية بـــالـــوعـــي والـــالوعـــي 

 .nonconsciousness
  

إذن، فـمن أيـن يـبدأ الحـّل؟ إن عـلماء األعـصاب ال يـعرفـون حـتى اآلن مـا يـكفي بـخصوص كـيف يـعمل الـدمـاغ 
نهم بــشكل دقيق مــن مــعرفــة كــيف ينبثق الــوعــي مــن الــنشاط الكهــربــائــي والــكيميائــي  بــالــقدر الــذي يــمكِّ
لـــلعصبونـــات. وبـــذلـــك، فـــإن الخـــطوة الـــكبيرة األولـــى تـــكمن فـــي تحـــديـــد أفـــضل املـــترابـــطات الـــعصبونـــيَّة 
لــلوعــي(3) (أو NCC اخــتصارا)، بــمعنى الــفعالــية الــدمــاغــية الــتي تــتوافق مــع الــخبرات الــواعــية الــنوعــية. 
فـعندمـا تـدرك أنـك تـرى كـلبا، فـما عـصبونـات دمـاغـك الـتي تـتأثـر بـذلـك؟ وحـينما تـشعر بـالحـزن يـنتابـك فـجأة، 
فــماذا يحــدث فــي دمــاغــك؟ وكــالنــا يــحاول إيــجاد الــنظير الــعصبونــي لــكل خــبرة ذاتــية يــمكن أن يــمتلكها 

الفرد، وهذا هو الذي نختلف كالنا حوله. 
  

لـــقد بـــرز عـــدم اتـــفاقـــنا حـــول أفـــضل املـــترابـــطات NCC فـــي أثـــناء نـــقاش دار بـــيننا (املؤلـــفنْي) فـــي جـــامـــعة 
أكــسفورد خــالل صــيف عــام 2006، بــدعــم مــن قــبل مؤســسة الــعلوم الــعقلية فــي ســان أنــطونــيو. ومــنذئــذ 
واصــل كــل مــنا اســتكشاف اآلخــر وتحــدِّيــه عــلى شــكل حــوار أفــرز هــذه املــقالــة. ومــع ذلــك، فــإنــنا مــلتزمــان 
بــعمومــية مشــتركــة أســاســية واحــدة تــتمثل فــي أن آراَءنــا تــنبع بــشكل أّولــي مــن عــلم األعــصاب، ولــيس مــن 
الــفلسفة فحســب. لــقد درس كــالنــا كــمية هــائــلة مــن الــبيانــات الــعلمية الــعصبية والســريــريــة والــنفسانــية، 

وإليها استندت أحكامنا. 
  

  
<Ch.كوخ>  ـ <S.گرينفيلد> 



  

  

يقول <كوخ> 
«ثّمة مجموعات نوعية من العصبونات تتوسط خبرات واعية منفصلة.»  

  
أبــحث مــع ســوزان گــريــنفيلد> عــن أحــسن املــترابــطات NCC املــناســبة. فــإذا اســتطعنا إيــجاد املــترابــطات 

NCC الصحيحة، فقد يستتبع ذلك البحث عن آليّات السبب والنتيجة(4) املباشرة التي تكوّن الوعي. 
  

فــمن وجــهة نــظري الــتي نــشأت مــنذ أن بــدأُت مــع <F.كــريــك> فــي عــام 1988 بــتقصي الــوعــي، فــإّن كــل 
مُــْدرَكَـــة percept (بــمعنى الــكيفية الــتي يــصوِّر بــها الــدمــاغ املــنبهات الــواردة إلــيه مــن الــحواس) تــتمثّل 
بــائــتالف coalition نــوعــي مــن الــعصبونــات يؤدي عــمله بــطريــقة مــعينة. فــهناك مــترابــطة NCC تــخصُّ 
رؤيـة رقـعة حـمراء، وأخـرى تـخصُّ رؤيـة املـرء لجـدَّتـه وثـالـثة تـخصُّ شـعور الـغضب. واضـطراب أو إيـقاف أيّ 

مترابطة NCC سيؤدي إلى تغيير املدركة التي تالزم تلك املترابطة أو تجعل تلك املدركة تختفي. 
  

ومـن الـناحـية الـفيزيـولـوجـية، يـحتمل أن تـكون الـركـازة substrate املسؤولـة عـن املـترابـطة NCC ائـتالفـا 
مـن الـعصبونـات الهـرمـية، وهـي نـمط مـن الـعصبونـات، الـتي تـمرِّر اإلشـارات عـلى مـسافـات طـويـلة املـدى 
داخـل القشـرة املـخيِّة(5). وربـما يـحتاج تـشكيل أحـد هـذه االئـتالفـات إلـى مـليون مـن مـثل هـذه الـعصبونـات 
(مــــن أصــــل الخــــمسني حــــتى املــــئة بــــليون مــــن الــــعصبونــــات املــــوجــــودة فــــي رؤوســــنا). فــــحينما تــــدخــــل 
<ســـوزان>، عـــلى ســـبيل املـــثال، غـــرفـــة مـــكتظة بـــالـــناس وأرى وجـــهها، ســـرعـــان مـــا يـــنتظم ائـــتالف مـــن 
الــعصبونــات فــي دردشــة جــماعــية ملــدة جــزء مــن الــثانــية أو أكــثر. ومــن حــيث املــوقــع، يــمتد هــذا االئــتالف 
 visual stimuli الـــعصبونـــي مـــن مؤخّـــرة القشـــرة املـــخيَّة (حـــيث تجـــري مـــعالـــجة املـــنبِّهات اإلبـــصاريـــة
بـــدايـــة) إلـــى مـــقّدمـــة هـــذه القشـــرة الـــتي تؤدِّي وظـــائـــف تـــنفيذيـــة. ويـــمكنني تـــمتني مـــثل هـــذا االئـــتالف 
 amplitude هـُت انـتباهـي إلـى ُمنشـط صـورتـها عـلى شـبكيّة عـيني، الـتي تـقوي سـعة الـعصبونـي إذا وجَّ
أو تـــزامـــن حـــدوث الـــنشاط بـــني الـــعصبونـــات املـــنتقاة. ويـــقوم االئـــتالف بـــتعزيـــز نـــفسه وكـــبْت االئـــتالفـــات 
املـنافـسة لـه، وذلـك عـن طـريق بـثِّ إشـارات اسـتثاريـة جـيئة وذهـابـا بـني الـعصبونـات املـوجـودة فـي مؤخـرة 
القشــرة املــخية ومــقدمــتها. فــإذا نــادى أحــٌد مــا اســمي فــجأة، فــإن ائــتالفــا عــصبونــيا مــختلفا يــنبعث فــي 
القشـرة املـخية الـسمعية auditory cortex. ويؤسـس هـذا االئـتالف الجـديـد اتـصاال ثـنائـي االتـجاه مـع 
ز َوعْـيي عـلى هـذا الـصوت، وهـنا يـكبت االئـتالف الجـديـد االئـتالف الـسابق املـمثل  مـقدِّمـة الـدمـاغ، بـحيث يـركّـِ

لوجه <سوزان>، فتذبل بذلك صورة الوجه في وعيي. 



  
حجج أساسية  

تفسير الوعي(**) 

مـاذا يحـدث فـي دمـاغـك حـينما تـري كـلبا أو تـسمع صـوتـا أو تسـتشعر حـزنـا أو تـحيا أي خـبرة 
ذاتية أخري؟ 

نموذج كوخ 
يـضطرم ائـتالف مـن عـصبونـات هـرمـية تـقوم بـوصـل مؤخـرة القشـرة املـخية بـمقدمـتها بـطريـقة 
مــــميزة. وتنشــــط ائــــتالفــــات مــــختلفة لــــتمثيل املــــنبهات املــــختلفة الــــقادمــــة مــــن الــــحواس (فــــي 
الـــيسار). فـــفي القشـــرة املـــخية لـــلفأر (فـــي الـــيمني) تـــقع هـــذه الـــخاليـــا الهـــرمـــية فـــي الـــطبقة 

الدماغية الخامسة brain layer 5 وتحيط بها خاليا غير عصبونية (اللون األزرق). 

  
نموذج كرينفيلد 

تـضطرم عـصبونـات عـبر الـدمـاغ فـي آن واحـد (الـلون األخـضر) ويـدوم األضـطرام إلـي أن يـثير 
مـنبه ثـان تجـمعا عـصبونـيا مـختلفا (الـلون الـبرتـقالـي). وتـندمـج تجـمعات مـتبايـنة وتـفكك مـن 
لحـظة إلـي أخـري, فـي حـني تسـتقطب تـلقيما راجـعا (أو تـغذيـة مـرتـدة) مـن الـجسم. والـصورة 
أدنــاه لــدمــاغ جــرذ, حــيث يــشكل تجــمع عــصبونــي فــي القشــرة املــخية الــذروتــني a و b لــيبلغ 

األوج في c ثم في d خالل 0.35 من الثانية عقب تنبه املهاد كهربائيا 

  



  
ة درٌس شــامــل يُســتَقى مــن الــبيولــوجــيا، مــفاده أن الــكائــنات الــحية تــطوِّر أدوات نــوعــية. ويَــْصُدق هــذا  ثــمَّ
بـالنسـبة إلـى الـدمـاغ. فـالـخاليـا الـعصبية طـوّرت الـكثير مـن األشـكال والـوظـائـف، كـما طـوّرت نـماذج نـوعـية 
مـن التشـبيك wiring فـيما بـينها. ويـنعكس هـذا الـتبايـن الـبعيد عـلى الـعصبونـات الـتي تؤلـف املـترابـطة 
NCC. وأشـير هـنا إلـى أنّـني أخـتلف مـع <سـوزان> فـي هـذه الـنقطة بـالـذات. فـمن وجـهة نـظري، ال يـمثِّل 
ـــــيَّة شــمولــيَّة(6) ملجــموعــة كــبيرة مــن عــصبونــات آخــذة فــي االضــطرام(7) يــغمرهــا محــلول مــن  الــوعــي خــاصّـِ
الــــنواقــــل الــــعصبية(8)، وذلــــك عــــلى حــــد قــــول <ســــوزان>، بــــل إنــــني أجــــزم بــــأّن مجــــموعــــات نــــوعــــية مــــن 

العصبونات تتوسط، أو حتى تولِّد، خبرات experiences واعية متميِّزة بعضها من بعض. 
  

وهـنا سـرعـان مـا تـنقلنا مـقدرة عـلماء األعـصاب املـتزايـدة عـلى املـداولـة(9) الـرهـيفة ملـجامـيع الـعصبونـات مـن 
 ،causation مــرحــلة مــالحــظة أّن حــالــة واعــية خــاصــة يــصاحــبها نــشاط عــصبونــي إلــى تحــديــد الســببيَّة

وذلك بتحديد املجموعة العصبونية املسؤولة كليّا أو جزئيّا عن حالة واعية ما بعينها. 
  

ولـكن كـيف نحـدِّد أيّـا مـن املجـموعـات الـعصبونـية، وأيَّ نـشاط فـيما بـينها، يؤلـف مُـْدرَكـًة واعـية مـعيَّنة؟ وهـل 
تـتضّمن املـترابـطات NCC جـميع الـعصبونـات الهـرمـية املـوجـودة فـي قشـرة املـخ فـي أي وقـت مـفروض؟ أم 
إن املـترابـطات NCC هـذه تـتضّمن مجـرد مجـموعـة جـزئـية مـن خـاليـا ارتـسامـية projection cells تـصل 
ن فــي أي  ـرة الــدمــاغ؟ أم إنــها تــتضمَّ بــني الــفصوص الــجبهية والقشــرات املــخية الــحسية الــكائــنة فــي مؤخّـَ

مكان عصبونات تضطرم في زمن واحد؟ 
  

لــقد تــركّــز الــكثير مــن الــعمل الحــديــث فــيما يــخص املــترابــطات NCC عــلى اإلبــصار (الــرؤيــة) vision، كــما 
ـــهنا  اســتكمل عــلماء الــنفس تــقنيات مــواراة األشــياء عــن اإلدراك الــواعــي، عــلى غــرار الــساحــر الــذي يــوجّـِ
 flash بـشكل مـغلوط حـتى ال نـرى مـا يحـدث أمـام عـيونـنا. ويـتمثّل أحـد األمـثلة فـي ظـاهـرة كـبت الـومـيض
suppression الــتي اكــتشفها مــعي أحــد طــلبتي <N.تــسوشــيا> املتخــرج عــام 2005. فــإدراك صــورة 
ســاكــنة صــغيرة بــإحــدى الــعينني (ولــتكن صــورة وجــه رمــاديــة بــاهــتة وعــابــسة تــرتــسم عــلى الــعني الــيمنى) 
يـتعرّض لِـَكبْت تـام حـني يجـري بـاسـتمرار تسـليط بـقع ضـوء مـتغيِّرة األلـوان عـلى الـعني األخـرى. ويـمكن أن 
يــدوم هــذا الــكبت بــضع دقــائق، حــتى إن كــان الــوجــه الــغاضــب يُــرى تــمامــا عــندمــا يــومِــض املــشاهــد عــينه 
اليســرى. ومــع أن جــحافــل مــن الــعصبونــات فــي القشــرة املــخية اإلبــصاريــة األولــية تــضطرم بــشكل نــشيط 
اســتجابــة لــلتنبيه مــن الــعني اليســرى، فــإن هــذه الــجحافــل ال تــسهم فــي الــوعــي. وقــد يــصعب تــفسير هــذه 
الـــنتيجة طـــبقا لـــوجـــهة نـــظر <ســـوزان> بـــأن كـــل اضـــطرام مـــتماســـك تـــضطلع بـــه مجـــموعـــة كـــبيرة مـــن 
ــــمات  الــــعصبونــــات، يــــنتمي إلــــى املــــترابــــطة NCC. ويــــلجأ الــــباحــــثون إلــــى اســــتخدام مــــثل هــــذه الــــتوهّـُ

(الضالالت) illusions الكتشاف املترابطة NCC في أدمغة النسانيس املدرَّبة والبشر. 
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ملاذا تبعث الساعة املنبِّهة َوْعي 
الشخص النائم (الالواعي)؟(***) 

  
  

  
  

وجــهة نــظر كــوخ: تســتجيب عــصبونــات كــائــنة فــي مــنطقة مــن الــدمــاغ تــدعــى املــوضــع 
األزرق locus coeruleus ملــــدخــــول كــــبير مــــفاجئ يــــردهــــا مــــن الــــعصب الــــسمعي. 
فــــتبادر إلــــى بــــثٍّ مــــكثف إلشــــارة كــــيميائــــية بــــاتــــجاه املــــهاد والقشــــرة املــــخيِّة. وتــــقوم 
عـصبونـات أخـرى بـإطـالق الـناقـل الـعصبي املـسمى أسـتيلكولـني(10) فـي أرجـاء الـدمـاغ. 
وتــكون الــنتيجة الــنهائــية صــيرورة القشــرة املــخية والــبنى الــتابــعة لــها مــتيقِّظة. وفــور 
عٌ واســع االنــتشار، لــكنه مــحكم االتــصاالت، فــي القشــرة املــخية  حــدوث ذلــك يــقوم تجــمُّ
الــسمعية auditory cortex ومــعه نــظائــره الــعصبونــية (فــي مُـــقدِّمــة الــدمــاغ وفــي 
الـــفصني الـــصدغـــيني األوســـطني) الـــتي تـــدعـــم التخـــطيط والـــذاكـــرة، بـــتأســـيس ائـــتالف 
مسـتقر عـبر اسـتخدام الـتلقيم الـراجـع املـتكرِّر recurrent. وال تسـتغرق هـذه الـفعالـية 

سوى جزء من الثانية وتجعلك تعي املنبه. 

ي قــوي (مــثل ضــوء ســاطــع) ســيثير الــوعــي،  وجــهة نــظر گــريــنفيلد: إن كــل مــنبِّه حــسِّ
ولـذلـك لـن تـكون هـناك مـنطقة مـعيَّنة مـن الـدمـاغ مسؤولـة عـن إيـقاظـك. فـالـساعـة املُنَبِّهة 
تســـتحث الـــوعـــي، ال بســـبب نـــوعـــية املـــنبِّه (وهـــي هـــنا ســـمعية) ولـــكن بســـبب كـــميته 
عات الـعصبونـية املـرحـلية الـعابـرة، الـتي يـعمل الـعديـد مـنها  (بـمعنى عـلوِّه). إن التجـمُّ
ع مــن لحــظة إلــى  فــي وفــاق، تــرتــبط بــدرجــات مــتفاوتــة مــن الــوعــي، ويــتقرر قــّد التجــمُّ
ع فـي تـزامـن مـرحـلي. وتُعُد قـوّة  اللحـظة الـتي تـليها بـمدى اسـتعداد الـعصبونـات للتجـمُّ
ي عـامـال رئـيسيّا تشـبه تـأثـيراتـه مـفعول حجـر يُـلقى فـي بـركـة مـاء؛ فـكلما  الـتنبيه الـحسِّ
كـبر الحجـر اتـسعت الـتموُّجـات فـي املـاء. وفـي حـالـتنا، كـلما ارتـفع صـوت املـنبِّه (أو زاد 



ع مـن الـعصبونـات أكـثر اتـساعـا، وكـلما  سـطوع الـضوء) ازداد احـتمال اسـتقطابـه لتجـمُّ
ع ازداد احتمال يقظتك.  ازداد اتساع التجمُّ

  
  

وقـبل وفـاة <گـريـك> تـقدَّمـُت وإيـاه بـبضعة اقـتراحـات عـن كـيفية عـمل الـوعـي مـبنيَّة عـلى نـتائـج تجـريـبيَّة. 
ن عـصبونـات هـرمـية مـتموضـعة اسـتراتـيجيّا فـي  ويـفيد أحـد هـذه االقـتراحـات بـأن املـترابـطات NCC تـتضمَّ
مـنطقة ُمخْـرجـات output zone القشـرة املـخية املـعروفـة بـأنـها الـطبقة الـخامـسة layer 5 ـ فهـذه الـخاليـا 
تـبعث إشـاراتـها إلـى مجـموعـة عـصبونـات هـرمـية أخـرى فـي مـنطقة مـختلفة وتسـتقبل فـي آن مـعا مُـْدخـالت 
اســتثاريــة قــويّــة مــباشــرة مــن تــلك املــنطقة. ويــمكن أن يؤدي هــذا الــترتــيب تــلقيم راجــع إيــجابــي عــلى شــكل 
ائــتالف مــن عــصبونــات تــحافــظ حــاملــا تــنقدح triggered عــلى اضــطرامــها إلــى حــني إســكاتــها مــن قِـــبل 
ائــتالف آخــر مــن الــعصبونــات. وكــذلــك تــضطرم هــذه املُؤتــلفات فــي مــدى أجــزاء مــن الــثانــية، وهــو الــزمــن 

األقرب جّدا للمقياس الزمني timescale للشعور الواعي أكثر منه الضطرامات العصبون الواحد. 
  

لـقد حـظيت فـكرة الشـبكات الـعصبونـية هـذه بـتأيـيد نـتائـج حـديـثة لـباحـثني مـن كـلية طـب جـامـعة سـينا فـي 
كــولــومــبيا ومــن معهــد الــطب الــنفسي لــواليــة نــيويــورك الــذي يشــرف عــليه <C.S.ســيلفون> [مــن مــاونــت 
سـينا] و<A.كـنگرش> [مـن كـولـومـبيا]. وقـد بـيَّنت مجـموعـتا <سـيلفون> و<كـنگرش> فـي تـجارب عـلى 
الــفئران املــحوَّرة جــينيا أن املُهَـــْلوســات hallucinogens، مــثل LSD وســيلوســيبني psilocybin (الــذي 
يـــدخـــل فـــي مـــحتويـــات الـــفطور mushrooms)، تـــفعل فـــعلها فـــي نـــمط مـــن الجـــزيـــئات يـــدعـــى مســـتقبل 
الــسيروتــونــني ويــقع عــلى الــخاليــا الهــرمــية الــتي تتجــّمع فــي الــطبقة الــخامــسة. وفــرضــيّة كــون تــأثــيرات 
الشــرود الــعقلي mined-bending الــتي تنجــم عــن املــركــبات املهــلوســة، تــتأتــى مــن تــفعيل أحــد أنــماط 
املســتقبالت فــي مجــموعــة نــوعــية مــن الــعصبونــات (بــدال مــن تــفكيك الــدارات الــدمــاغــية بــطريــقة شــمولــية)، 
يـمكن اخـتبارهـا بـشكل أعمق بـأدوات جـزيـئيّة تسـتطيع ربـط طـبقة الـخاليـا الهـرمـية الـخامـسة وفـّكها بـشكل 

متتابع إلى أن تتحدَّد تماما مجموعة العصبونات املتآثرة. 
  
  

 يحتاج علم األعصاب إلى نظرية تستطيع التنبُّؤ بما إذا كانت املفردات التالية 
واعية : ذبابة فاكهة أو كلب أو مريض ألزهايمر غير مستجيب أو إنترنت. 

  
  
  

ن بـــنية دمـــاغـــية تـــسمى  أمـــا االقـــتراح اآلخـــر لـــلكيفية الـــتي تؤســـس بـــها املـــترابـــطات NCC َوعـــيًا، فـــيتضمَّ
الـعائق claustrum وهـي بـنية صـفيحية الـشكل داخـل القشـرة املـخية. والـعصبونـات املؤلـفة لهـذه الـبنية 
تــتلّقى مــدخــوال input يــصلها مــن جــميع مــناطق القشــرة املــخية تــقريــبا ويــرتــسم project عــائــدا إلــى 
جـميع القشـرة كـذلـك. وربـما تـكون هـذه الـبنية قـد وضـعت تـمامـا لـلربـط بـني أنشـطة جـميع القشـرات املـخية 

الحسية sensory cortices املشتركة في ُمْدركة concept واحدة. 
  

ومــن أجــل تــطويــر هــذه األفــكار، يــجب عــلى عــلماء األعــصاب اعــتيان sample الــفعالــية الكهــربــائــية لــعدد 
 miniaturing كــــبير جــــّدا مــــن الــــعصبونــــات فــــي عــــدة مــــواقــــع. إنــــه عــــمل دقيق وصــــعب، ولــــكن نــــمنمة
اإللـكترودات تـجعله مـمكنا. وتؤكـد الـجهود األّولـية أن مجـموعـات نـوعـية مـن الـعصبونـات تـعبِّر عـن أنـماط 

اإلدراك التي تشكِّل خبراتنا اليومية. 



  
رات يـعني ضـمنا أن عـصبونـا واحـدا أو مـئة عـصبون أو حـتى مـليون عـصبون تـعيش  وأي مـن هـذه الـتبصُّ
داخــل طبقٍ مــختبري، يــمكن أن يــكون واعــيّا. فــالــعصبونــات هــي جــزء مــن شــبكات شــاســعة، وال يــمكنها أن 
 DNA مـفيدة فـي هـذا الـصدد: مـع أن جـزيـئات الـدنـا analogy تـولّـِد وعـيا إالَّ فـي ذلـك الـسياق. واملـضاهـاة
فـي خـلية تـوضـح تـركـيب الـپروتـينات فـي أجـسامـنا، فـهناك جـزيـئات أخـرى عـديـدة ال بـد مـن وجـودهـا فـي 

الخلية لبناء هذه الپروتينات وصيانتها. 
  

ــرا كـذلـك املـحتوى املـختلف لـلوعـي لـدى  هـذا ويـمكن لـألصـل واملـدى املـتغيريـن الئـتالفـات عـصبونـات أن يفسّـِ
األطــفال والــكبار والــحيوانــات. أمــا إمــكان تــكوُّن ائــتالف مــا، فــإنــه يــعتمد بــالــكامــل عــلى وجــود دارات تَـيقُّظ 
ــالن املــدخــوالت الــحسية إلــى القشــرة املــخية).  arousal circuits فــي جــذع الــدمــاغ واملــهاد (الــلذيــن يُــرحّـِ
وتـكون دارات الـتيقُّظ هـذه مـتواصـلة الـنشاط وتـغطي القشـرة املـخية وتـوابـعها بـالـنواقـل الـعصبية واملـواد 
األخــرى. فــإذا ســكتت دارات الــتيقُّظ عــند شــخص مــا [عــلى غــرار مــا يحــدث أثــناء الــنوم العميق أو تــحت 
التخـديـر (الـبنج) أو إثـر مـعانـاة رضٍّ trauma شـبيه بـالـرّض الـذي تـشكو مـنه <T.شـيافـو> ، وهـي امـرأة 
دخـلت فـي حـالـة إنـباتـية vegetative state دائـمة، شـغلت وسـائـط اإلعـالم مـدة طـويـلة]، فـإنـه ال يـمكن 

نشوء ائتالف مستقر للعصبونات القشرية والشخص غير واٍع. 
  

ومــع أنــه مــن املــمكن اخــتبار هــذا الــنموذج مــن خــالل تــجارب فــيزيــولــوجــية، فــثمة نــقد مشــروع لــه وهــو أنــه 
لــيس بــنظريــة مــبنية عــلى مجــموعــة مــبادئ؛ بــمعنى أنــه ال يســتطيع التنبُّؤ بــنمط املــنظومــة الــتي تــمتلك 
خـبرات واعـية. فـعلم األعـصاب بـحاجـة إلـى نـظريـة تـتنبّأ، بـناًء عـلى قـياسـات فـيزيـائـية، بـأي مـن الـكائـنات 
ـها ال يــكون: ذبــابــة الــفاكــهة، الــكلب، الــجنني البشــري بــعد خــمسة أشهــر مــن  الــحية الــتالــية يــكون واعــيّا وأيّـُ

الحمل، املصاب بألزهايمر وغير املستجيب، شبكة املعلومات العاملية (اإلنترنت)، وهلم جرا. 
  

يــعمل بــعض الــخبراء، ومــن ضــمنهم <G.تــونــونــي> [مــن جــامــعة وســكونــسن-مــاديــسون] عــلى مــثل هــذه 
الــنظريــات. ولــكننا ال نــزال عــلى قــدر كــبير مــن الــجهالــة فــيما يــخصُّ الــدمــاغ، بــحيث إنــنا ال نســتطيع إالّ 
الـتوقّـُع. وتُـقّدم الـفرضـيات الـنوعـية الـتي يـمكن اخـتبارهـا بـاسـتخدام الـتقانـات الحـديـثة يـد الـعون فـي هـذا 
الـشأن، فـيوم كـان <فـرانـسيس> مـغرمـا بـالـقول بـأن الـتجارب هـي الـتي قـادت اكـتشافـه مـع <J.واتـسون> 
إلـى الـبنية الحـلزونـية املـضاعـفة لـلدنـا(11)، لـم تـكن تـوجـد أّي نـظريـة عـن الـكيفية الـتي تـتكوَّد بـها املـعلومـات 

الجينية في جزيئات. 
  

ويــتمثّل تــفسيري هــذا مــن الــناحــية األســاســية فــي أن مــا يُســبِّب الــوعــي هــو فــروق وصــفية(12) وليســت 
ية(13) فــي الــنشاط الــعصبونــي. فــاملــهم فــي هــذا الــصدد لــيس الــعدد الــبَْحت مــن الــعصبونــات املــعنيْة  كــمِّ
حســبما تؤكــد <ســوزان>، بــل هــو الــتعقيد املــعلومــاتــي(14) الــذي تــمثِّله الــعصبونــات. فــاملُــْدرَكــة الــنوعــية 
ع عــشوائــي مــن الــعصبونــات الــتي  الــواحــدة تــحتاج إلــى شــبكة نــوعــية مــن الــعصبونــات، ولــيس أّي تجــمُّ
تـــصير عـــالـــية الـــنشاط. وأكـــثر مـــن ذلـــك، فـــإن ائـــتالف الـــعصبونـــات الـــالزم لـــلوعـــي الـــكامـــل يـــجب أن يـــضمّ 
ـرة القشــرة املــخية إلــى جــانــب الــبنى الــجبهية(15) املَـْعنيَّة بــالــذاكــرة والتخــطيط  ي فــي مؤخّـِ الــتمثيل الــحسِّ
والـلغة. فـالـدمـاغ ال يـعمل بـفضل خـواص كـتلته، بـل يـعمل ألّن الـعصبونـات تتشـبّك(16) فـي نـماذج نـوعـيّة 
خـصوصـية مـدهـشة. وتـعكس هـذه الـنماذج املـعلومـات املـتكدِّسـة الـتي تـعلَّمها الـكائـن الـحي طـوال حـياتـه، 
إضـافـة إلـى املـعلومـات الـتي اكتسـبها مـن أجـداده الـذيـن تـتمثّل مـعلومـاتـهم فـي جـينات. ولـيس املـعوَّل عـليه 
أن يـكون ثـمة عـدد كـاٍف مـن الـعصبونـات الـتي تنشـط مـعا، بـل املـهم أن تـكون الـعصبونـات الـصحيحة هـي 

الناشطة. 
  



تقول <گرينفليد> 
«يتوّلد الوعي عبر الزيادة الكميِّة في العمل الكلي للدماغ.» 

  
إذا كـانـت املـترابـطات NCC مجـرّد تـفريـغات(17) عـصبونـات مـعينة دون غـيرهـا، وفـقا القـتراح <Ch.كـوخ> ، 
ـــــيَّة  فــإن الــوعــي عــندئــذ يــقيم فــي الــعصبونــات نــفسها. ولــكن <كــوخ> ال يــقدِّم تــفسيرا يتعلَّق بــنوع الــخاصّـِ
الـوصـفيَّة الـتي تـمتلكها مـثل هـذه الـعصبونـات أو املـناطق مـقارنـة بـغيرهـا. إضـافـة إلـى ذلـك، إذا كـان حـتى 
 vast مــليون مــن الــعصبونــات ال يســتطيع تــولــيد الــوعــي مــن دون أن يــكون جــزءا مــن شــبكات شــاســعة
networks، فــإن عــبء تحــديــد هــويــة املــترابــطات NCC يــتحول إلــى وصــف هــويّــة هــذه الشــبكات. وعــند 
تـفحُّص االتـصاالت الـدمـاغـية الـنوعـية ملـختلف أشـكال الـوعـي، يـخالـف <كـوخ> بـذلـك صـيغة الـقرن الـحادي 
والعشــريــن لــلفريــنولــوجــياphrenology (18). إن حــماس <كــوخ> تــجاه القشــرة املــخيَّة يــنبغي أن تحــدَّ 
مــنه حــقيقة أن الــعديــد مــن األنــواع الــحية (مــثل الــطيور) ال تــمتلك قشــرة مــخية، مــع كــونــها تــوصــف بــأنــها 
أنـواع واعـية. وحـتى إذا كـان مـثل هـذا الـتقسيم إلـى ُحجـر compartmentalization مـمكنا، فـإن ذلـك ال 

ر كيف يتوّلد الوعي.  يُفسِّ
  
  
  

[نقطة مقابل نقطة] 
كيف يعمل البنج؟(****) 

  
  

  
كـــــوخ: يـــــعطي اخـــــتصاصـــــيو التخـــــديـــــر (الـــــبنج) الـــــيوم مجـــــموعـــــة مـــــنوَّعـــــة مـــــن 
الـكيمياويـات. ومـع ذلـك فـإن جـميعها يُـبطل الـوعـي. لـقد اعـتقد الـعلماء أن املـبنجات 
تــتدخــل بــانــتظام مــع لــيپيدات lipids فــي األغــشية الخــلويــة لــلعصبونــات. ولــكننا 
نـعرف اآلن أن هـذه املـركـبات تـتدخّــل فـي الـعمليات الـعصبونـية املـختلفة عـن طـريق 
ارتـباطـها بـپروتـينات غـشائـية مُـعيَّنة. ونـشير هـنا إلـى أنـه مـا مـن آلـية مـميَّزة واحـدة 
تــوقــف عــمل الــوعــي. ولــكن يُــذْكــر مــن بــني أهــم األســباب كــون الــبنج يــقوِّي الــتثبيط 
 synaptic أو يـــــــــقلل االســـــــــتثارة املشـــــــــبكية synaptic inhibition املشـــــــــبكي
excitation فـــي مـــناطق واســـعة مـــن الـــدمـــاغ. إن الـــفعالـــية الـــدمـــاغـــية ال تـــتوقـــف 
بــالــكامــل، ولــكن مــقدرة مجــموعــات الــعصبونــات عــلى تــشكيل ائــتالفــات مســتقرَّة 
ــرة القشـــرة  تـــتداعـــى بشـــدة. فـــحينما ال تســـتطيع الـــعصبونـــات الـــتي تـــكتنف مؤخّـِ

املخيِّة ومقدِّمتها أن تقيم اتصاال متزامنا فيما بينها يصبح الوعي مستحيال. 



د الـــفعالـــية  گـــريـــنفيلد: ال تُطفئ املـــبنجات أيـــة مـــنطقة دمـــاغـــية مـــنفردة، بـــل تُخـــمِّ
الـــعصبونـــية فـــي مـــناطق مـــختلفة عـــبر الـــدمـــاغ بـــأكـــمله. ولـــذلـــك تُنْجـــز املـــبنجات 
ـــــيَّة املُســتَحَدثــة لــلدمــاغ الــشمولــي واملــتمثِّلة فــي  تــأثــيرهــا عــن طــريق تــغيير الــخاصّـِ
عات الــعصبونــية، تــقوم  عات الــعصبونــية. فــبينما تــقلُِّل املــبنجات قــد التجــمُّ التجــمُّ
ــر هـذا الـسيناريـو كـذلـك مـراحـل الـوعـي  بـإنـقاص درجـة الـوعـي إلـى حـد إلـغائـه. ويُفسّـِ
املـــــختلفة الـــــتي يـــــمكن أن تـــــحصل أثـــــناء قـــــيام املـــــبنجات بـــــمفعولـــــها، مـــــثل فـــــرط 
االســتثاريــة hyperexcitability والهــذيــان delirium. وقــد اقــترحــت فــي مــكان 
آخـر أن األشـخاص ذوي األدمـغة املـصابـة بـانحـطاط وظـيفة االتـصاالت الـعصبونـية 
والــذيــن يــمتلكون لــذلــك تجــّمعات عــصبونــية صــغيرة، غــالــبا مــا يُــبْدون انــفعاالت 
جــيَّاشــة ونــقصا فــي الــتفكير (وهــي أنــماط الــحاالت الــتي يُــبْديــها املــرضــى أثــناء 

مسيرة فعل املبنجات وانكماش تجّمعاتهم العصبونية). 
  

  
  

ومــن وجــهة نــظري، ال يــمكن تــقسيم الــوعــي إلــى خــبرات مــتوازيــة مــختلفة. وفــي الــواقــع، إنــنا نــعرف أن 
مع، والـعكس بـالـعكس. وهـذا املَزْج  الـتنبيه اإلبـصاري visual stimulation يـمكن أن يـتغير بحسـب الـسَّ
ية يــدحــض أفــكارا مــثل الــوعــي اإلبــصاري املــنعزل(19). ولــعل األكــثر أهــمية هــو كــونــك  فــي املــكوِّنــات الــحسِّ
تـعي أو ال تـعي. فـفي مـختبر <كـوخ> يـظّل املـفحوصـون واعـني طـوال إجـراء الـتجارب عـلى عـصبونـاتـهم، 
ولــذلــك لــن يــكون الــوعــي هــو املســتهدف فــي الــتجارب، بــل مــحتوى ذلــك الــوعــي. فــأّي تــفسير تــاٍل هــو فــي 
الـحقيقة انـقضاض عـلى جـواب السؤال الـتالـي: «مـا هـو االنـتباه attention؟». صـحيح إن هـذا السؤال 
هــو سؤال مشــروع بــالــتأكــيد، ولــكنه سؤال يــختلف عــن نــظيره الــقائــل «مــا هــو الــوعــي؟». إنــني أســعى 

جاهدا لتحديد أفضل املترابطات NCC التي يجب من خاللها توضيح الفرق بني الوعي والالوعي. 
  

إن افـتراضـي الـخاص األوَّلـي يـتمثل فـي عـدم وجـود صـفة مـميِّزة سحـريـة حـقيقية تـخصُّ أّي مـنطقة دمـاغـية 
مُـعيَّنة بـحيث تـجعلها (أو تـجعل مجـموعـة عـصبونـاتـها) مسؤولـة عـن الـوعـي. إنـنا يـنبغي أن نحـدِّد هـويّـة 
 NCC ســـيرورة(20) خـــاصـــة داخـــل الـــدمـــاغ. وكـــيما تـــكون هـــذه الـــسيرورة الـــعصبونـــية إحـــدى املـــترابـــطات
الـصميمية، فـإنـها يـجب أن تـكون مسؤولـة عـن تـشكيلة مـنوّعـة مـن الـظواهـر الـيومـية، بـما فـي ذلـك كـفاءة 
self- الـــــساعـــــة املـــــنبِّهة(21)، ومـــــفعول املـــــبنجات وتـــــمييز األحـــــالم مـــــن الـــــيقظة، وحـــــصول وعـــــي الـــــذات
consciousness والـــفرق املـــمكن بـــني وعـــي اإلنـــسان ووعـــي الـــحيوان، والـــوجـــود املـــمكن لـــلوعـــي لـــدى 
ـــــيَّةٍ  الــجنني. ولــعل وجــهة الــنظر األكــثر اســتحسانــا فــيما يــخص الــوعــي تــتمثل فــي أنــه ال يــتولّــد مــن خــاصّـِ

َوْصفيٍّة متميِّزٍة للدماغ، بل من ازدياد كميٌّ في العمل املجموعي للدماغ. فالوعي يكبر مع كبر الدماغ. 
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[نقطة مقابل نقطة] 
ملاذا يوجد فرق ذاتي بني الحلم واليقظة؟(*****) 

  
  

!  
  
كــوخ: مــع أن الــدمــاغ يــكون عــالــي الــفعالــية فــي أثــناء طــور الحــركــة الــعينية الســريــعة 
 regional لــلنوم الــتي غــالــبا مــا تــترافق مــع األحــالم الــنشيطة، فــإن الــنمط الــنَّاحــي
pattern لـلفعالـية الـدمـاغـية يـتميَّز تـمامـا مـن نـظيره الـخاص بـالـيقظة. وبـشكل خـاص، 
تـــكون املـــنظومـــة الـــَحوْفـــية limbic system (وهـــي مـــنظومـــة االنـــفعاالت والـــذاكـــرة) 
نْي الـجبْهيَّنْي املَـْعنيَّة بـالـتفكير تـكون مـكبوتـة. ونـشير  نـشيطة جـّدا، بـيد أن أجـزاء الـفصَّ
هــــنا إلــــى تَــــشكُّل ائــــتالفــــات الــــعصبونــــات فــــي الحــــلم والــــيقظة كــــليهما، ولــــكن هــــذه 
االئــتالفــات تــتضّمن عــصبونــات مــن أقــسام مــختلفة مــن الــدمــاغ. فــفي أثــناء الــيقظة، 
تـــتضّمن االئـــتالفـــات أعـــدادا مـــن عـــصبونـــات القشـــرة املـــخيّة الـــجبهية أكـــبر بـــكثير مـــن 
نـظيرتـها فـي مـناطق الـدمـاغ األخـرى، مـع الـعلم بـأن عـصبونـات القشـرة املـخية الـجبهية 
حـــيث يحـــدث الـــتفكير والـــفهم، تـــتضافـــر لـــترتـــيب اإلدراك، فـــي حـــني أن هـــذه الـــفعالـــية 
مات تـــعكس املـــحتوى االنـــفعالـــي  تـــنعدم بـــشكل مـــلحوظ فـــي أثـــناء الحـــلم. وهـــذه الـــسِّ

القوي والغريب لألحالم. 

عات الــعصبونــات الــتي تــصغر كــثيرا عــن  گــريــنفيلد: مــن املــرجــح ارتــباط األحــالم بتجــمُّ
عات صـغيرة لـعدم قـيام  نـظائـرهـا الـتي تـحصل فـي حـالـة الـيقظة. وقـد تـكون هـذه التجـمُّ
مـــنبهات خـــارجـــية قـــويـــة بـــإشـــراك أعـــداد كـــبيرة مـــن الـــعصبونـــات. فـــالـــتوظـــيف الـــعابـــر 
لـلعصبونـات أثـناء األحـالم تـديـره اسـتجابـة بـحتة لـفعالـية دمـاغـية ذاتـية عـفويـة. ونـظرا 
لـكون التجـمعات ال يـقدحـها أثـناء األحـالم مسـلسل وقـائـع تـحصل فـي الـعالـم الـخارجـي، 
عات تــكون عــشوائــية ومــزاجــية أو مــعدومــة، بــحيث تــترك  فــإن الــروابــط بــني هــذه التجــمُّ
األحـالم بـشكل صـور أو أحـداث اعـتباطـية. وكـذلـك يـعلِّل االفـتقار الـواسـع إلـى االتـصاالت 
الــــعصبونــــية الــــتشغيلية operational مــــا يحــــدث مــــن غــــياب مــــلحوظ لــــلضوابــــط 
واملــــوازنــــات الــــتي تــــميِّز االســــتعراف cognition املــــعهود لــــدى الــــبالــــغني فــــي أثــــناء 

اليقظة. 
  

  



  
ولـكن، مـا هـي اآللـية الـعصبونـية الـرئـيسية فـي هـذِه الـسيرورة؟ إن مـحاولـة إظـهار مـترابـطة NCC تـختص 
بهــذه الــسيرورة قــد أوحــتها اكــتشافــات مــختلفة، ومــن ضــمنها اكــتشافــات مــختصٍّ أملــانــي بــالــفيزيــولــوجــيا 
الـعصبية هـو <W.سـنگر> الـذي بـنيَّ أن جـماعـة ضخـمة مـن الـعصبونـات بـني املـهاد thalamus والقشـرة 
املـخية تـضطرم مـعا بـشكل عـابـر عـند الـتواتـر 40 فـي الـثانـية. ولـكن ملـا كـان الـنشاط نـفسه يـمكن أن يـنشأ 
في النسيج املحفوظ حيّا في طبق املختبر، فإن شرطا إضافيّا ال بد من وجوده كمطّْلٍب ُمَقدَّمٍ(22) للوعي. 

  
وحـديـثا جـدا، اقـترح عـالـم األعـصاب <R.لـّليناس> [مـن املـركـز الـطبي لـجامـعة نـيويـورك] أن هـذا االضـطرام 
ـتني بــني املــهاد والقشــرة املــخية تــعمالن مــتضافــرتــني لــلحفاظ عــلى  ل عــروتــني مــتتامّـَ الــعابــر املــتناسق يــفعِّ
الــوعــي، هــما: مــنظومــة نــوعــية تــخص مــحتوى الــوعــي، وأخــرى النــوعــية nonspecific تــخصُّ انــبعاث 
الـوعـي ويـقظته. إن هـذا الـوصـف يـقدم بـالـفعل تـفسيرا لـلتساؤل عـن سـبب قـدح كـامـل الـوعـي بـفْعل املـدخـول 
الــحسي الــقوي لــلساعــة املــنبِّهة. إضــافــة إلــى ذلــك، فــإن نــموذج لــّليناس يــميِّز بــني وعــي األحــالم ووعــي 
يٌّ يـغذِّي عـروة انـبعاث الـتيّقظ(23)، وبـذلـك يـقتصر األمـر عـلى  الـيقظة. فـفي األحـالم ال يـوجـد مـدخـول حـسِّ

عمل عروة املحتوى(24). 
  

واملـشكلة املـركـزيـة تـكمن فـي أن الـنماذج الـتي وصـفها <لـّليناس> وآخـرون تـتصوّر الـوعـي بـمثابـة حـالـة 
«كـل شـيء أو الشـيء». إنـها تخفق فـي وصـف الـكيفية الـتي يسـتطيع بـها الـدمـاغ املـادِّي احـتواء االنـحسار 
والـتدفُّق فـي الـحالـة الـواعـية الـلذيـن يـتغيَّران بـاسـتمرار. وإنـني أسـتحسن بـديـال لـذلـك: عـلى مـدار أكـثر مـن 
 synchronize قــرن مــن الــزمــن، عــرف الــعلماء أن نــشاط عشــرات مــاليــني الــعصبونــات يــمكن أن يــتواقــت
لـبضع مـئات مـن املـّليثوانـي، ثـم يَـنْفَضُّ فـي أقـل مـن ثـانـية. إن هـذه التجـمعات assemblies مـن الـخاليـا 
قة(25) يـــمكن أن تـــختلف بـــاســـتمرار تـــمامـــا فـــي املـــكان والـــدرجـــات الـــزمـــنية لـــكل خـــبرة وعـــي «هـــنا  املـــنسِّ
ع وتـتفّكك شـبكات عـصبونـات واسـعة املـدى wide-ranging، ثـم تتجـّمع ثـانـية  واآلن»(26). وهـكذا تتجـمَّ
فــي ائــتالفــات مــتميِّزة تــنفرد بــها كــل لحــظة. ونــموذجــي هــذا يــتمثّل فــي أن الــوعــي يــختلف فــي درجــته مــن 
لحـظة إلـى أخـرى وأن عـدد الـعصبونـات الـفاعـلة داخـل تجـّمع مـا يـرتـبط بـدرجـة الـوعـي املـوجـودة فـي أي 

لحظة مفروضة. 
  

وتــلبّي هــذه املــترابــطة NCC (أي التجــمع الــعابــر) جــميع مــفردات قــائــمة الــظواهــر الــواردة آنــفا. فــكفاءة 
عا مــتواقــتا كــبيرا مــن  الــساعــة املــنبِّهة يجــري تــفسيرهــا بــكونــها مــدخــوال حــسيّا نــشيطا جــّدا يــقدح تجــمُّ
ع صــغير تــثيره مــنبِّهات داخــلية  الــعصبونــات. وكــذلــك تــختلف األحــالم عــن الــيقظة بــكونــها تنجــم عــن تجــمُّ
ع كـــــبير تـــــثيره مـــــنبهات خـــــارجـــــيٍة قـــــويـــــة. أمـــــا املُـــــبنجات  صـــــغيرة، فـــــي حـــــني تنجـــــم الـــــيقظة عـــــن تجـــــمُّ
عات وبـذلـك تـبعث الـالوعـي unconsciousness. أمـا وعـي  anesthetics فـإنـها تـقيِّد حجـم هـذه التجـمُّ
الـذات فـيمكن أن يـنشأ فـقط فـي دمـاغ كـبير ومـترابـط بـقدر يـكفي لـتصميم شـبكات عـصبونـية واسـعة. وكـذلـك 

تعتمد درجة الوعي في الحيوان أو في جنني اإلنسان على أحجام تلك التجمعات. 
  
  
  

 ال حاجة إلى وجود «مركز» أليَّة وظيفة دماغية معيَّنة، وتقل هذه الحاجة أكثر فأكثر 
بالنسبة إلى الوعي. 

  
  
  



جــديــر بــالــذكــر أّن كــال مــنا (املؤلــفني) ال يــحاول تــفسير كــيف يــنشأ الــوعــي. فــنحن ال نــحاول اإلجــابــة عــما 
أطلق عــليه الــفيلسوف األســترالــي <D.شــاملــرز> اســم «املــسألــة الــصعبة»: تحــديــد الــكيفية الــتي تــتم بــها 
تـرجـمة األحـداث الـفيزيـولـوجـية فـي الـدمـاغ إلـى مـا تـحياه تـحت اسـم الـوعـي. إنـنا نـبحث عـن تـرابـط مـا، أي 
عــن أســلوب يُــمكِّن مــن املــضاهــاة(27) بــني الــظواهــر الــدمــاغــية والــخبرات الــذاتــية مــن دون تحــديــد هــويــة 
الخـطوة الـوسـطى املـهمة واملـتعلقة بـالـكيفية الـتي تُسـبِّب بـها ظـاهـرة مـا خـبرة. فـالتجـمعات الـعصبونـية ال 
ع ودرجـة الـوعـي الـتي تـقابـله  «تُـكوِّن» وعـيّا وإنـما قـرائـن indices لـدرجـات الـوعـي. وملـا كـان حجـم التجـمُّ
ينجــمان عــن تــشكيلة مــنوَّعــة مــن الــعوامــل الــفيزيــولــوجــية، مــثل درجــة الــترابــطيّة connectivity وقــوة 
املـنبهات وشـدة املـنافـسة الـتي تـبديـها التجـّمعات األخـرى، فـإن كـل عـامـل مـنها يـمكن تـداولـه بـشكل تجـريـبي 
ع عـلى تـولـيد فـرضـيات يـمكن دحـضها(28) وتسـتطيع تـفسير  فـي نـهايـة املـطاف. وإن مـقدرة نـموذج التجـمُّ
تــشكيلة مــتنوعــة مــن الــظواهــر املــرتــبطة بــالــوعــي هــي مــا تــجعل مــنه بــالــتأكــيد نــموذجــا قــويّــا عــلى وجــه 

الخصوص. 
  

ع، حســبما أَفْــَصحَ <كــوخ> فــي حــوارنــا بــأُكــسفورد، فــي أّن هــذا  لــقد تــمثّل الــنقد الــواضــح لــنموذج التجــمُّ
الـنموذج هـو مجـرد افـتراض أن «الـقّد size هـو كـل شـيء.» ولـكن فـي الـعلم مـعظمه هـو فـي الـواقـع «كـل 
شـيء عـن الـقياس،» وهـذا يـعني الـتكميم quantification املـوضـوعـي لـلمشاهـدات. فـالـقّد هـو كـل شـيء 
عات فــــكرة غــــامــــضة، ولــــكن بــــعض الــــباحــــثني اكــــتشفوا  فــــي الــــعلم. ويــــقول مــــتشككون آخــــرون: إن التجــــمُّ
عات تـدوم أقـل مـن ثـانـية (مـن  لة لـآللـيات الـعصبونـية الـتي تـشكل أسـاس تـكويـن تجـمُّ الـتَّوْصـيفات(29) املـفصَّ
أمـثال <A.كـرنـفالـد> [مـن معهـد وايـزمـان لـلعلوم] و<O.بـاولـسن> [مـن جـامـعة أكـسفورد] و<J.جـيفريـس> 

[من جامعة برمنگهام في إنكلترا]). 
  

وال بـّد أن تـنتظر االخـتبارات الـفاصـلة ظـهور تـقنيات تـصويـر غـير جـائـرة وذات مَـيْز زمـني(30) يـتناسـب مـع 
مـقياس زمـني timescale بـطول املـّليثوانـي الـالزمـة لـتشكيل التجـمعات الـعصبونـية وانـفكاكـها. وحـاملـا 
عات الــتي تــرتــبط بــالــخبرات الــذاتــية لــأللــم  تــتوافــر هــذِه الــتقنيات ســنكون قــادريــن عــلى مــشاهــدة التجــمُّ
االعـــتاللـــي الـــعصبي neuropathic ولـــالكـــتئاب والـــفصام، عـــلى ســـبيل املـــثال. ومـــع ذلـــك، فـــقد شـــاهـــد 
ع وهـو قـيد الـعمل. فـفي عـام 2006، أظهـر <T.كـولّـنز>  وآخـرون مـن مجـموعـتي  الـباحـثون نـموذج التجـمُّ
عات ونــشاطــها وديــمومــتها عــند الجــرذان تــرتــبط انــتقائــيا بــعمل  (املتحــدث) فــي أكــسفورد أن تَـشكُّل التجــمُّ
املــبنجات. وفــي وقــت مــبكر مــن هــذا الــعام بــنيَّ عــضو آخــر مــن مجــموعــتي، هــو <S.تــشاكــراپــورتــي> ، أن 
التجـمعات فـي الـجهازيـن اإلبـصاري والـسمعي عـند الجـرذان يـمكن أن تـفيد كـأسـاس جـيد لـتمييز ذاتـيةِ(31) 

اإلبصار من ذاتية السمع. 
  

ع  وثـــّمة انـــتقادات أخـــرى تتعلق بـــالـــزمـــان واملـــكان. فـــفي حـــالـــة الـــصرع، عـــلى ســـبيل املـــثال، يـــدعـــم تجـــمُّ
عـــصبونـــي مـــطوَّل نـــوبـــة الـــصرع الـــتي تـــتساوى مـــع فـــقدان الـــوعـــي. ولـــكن الـــقاســـم املشـــترك بـــني جـــميع 
عات، بـاعـتبارهـا املـترابـطات NCC، هـو كـونـها مـرحـلية عـابـرة إلـى حـد كـبير. فـالـنوبـة seizure تـعمل  التجـمُّ
كـآلـية تـعطيل تـحول دون تـلك املـرحـلية (أو سـرعـة الـزوال)، وبـذلـك تـسمح لتجـمع واحـد أن يـدوم فـترة تـطول 
أمـثاال عـديـدة. وبـاملـثل، اقـترحـُت مـع <كـولّـنز> و<M.هـيل> و<E.دومـيت> فـي ورقـة عـلمية حـديـثة إمـكان 

قيام املبنجات أيضا بدور آلية تعطيل. 
  

ع ال يـتّصف بـأيّـَة خـواص مـكانـية(32). فـال يـوجـد  وهـناك مـجال آخـر لـالعـتراض يـتمثّل فـي أن نـموذج التجـمُّ
مـوضـع تشـريـحي محـّدد. ولـكننا كـثيرا مـا نـوكـل أهـمية كـبيرة لـلتموضـع localization كـنهايـة فـي حـدِّ 
ذاته. فال حاجة إلى «مركز» مسؤول عن أي وظيفة دماغية معيَّنة، وأقل من ذلك بكثير من أجل الوعي. 

  



عات مـرحـلية إلـى حـد  ولـعل الـسيناريـو األجـدر بـالـتصديق يـتمثّل فـي أن مـناطق دمـاغـية مـختلفة، فـي تجـمُّ
كـبير، تـتقارب(33) كـمدخـوالت ملـنظور زمـكانـي space-time manifold. وتـتمثل الـصعوبـة الـراهـنة فـي 
أنـنا ال نسـتطيع تـوصـيف مـنطوٍ كهـذا بـاسـتخدام الـتقنيات التجـريـبية الـحالـية. وقـد يسـتطيع املـنطوي فـي 

نهاية املطاف نمذجته رياضياتيّا. ويمكن أن تكون مثل هذه النماذج وتآثراتها هي السبيل أمامنا. 
  

وثــّمة مــشكلة أخــيرة، وهــي تنطبق عــلى املــترابــطات NCC عــلى املســتوى األســاســي، وتــتمثل فــي كــيفية 
تــسخير هــذه املــترابــطات ملــعالــجة املــسألــة الــصعبة الــتي تــتلخص فــي تحــديــد الــكيفية الــتي تجــري فــيها 
تـرجـمة األحـداث الـفيزيـولـوجـية فـي الـدمـاغ إلـى مـا نـعيشه وعـيّا. ولـن نـكون فـي مـوقـف الـوصـول إلـى حَـــلٍّ 
قــبل مــعرفــة نــوع الــدلــيل الــذي يــرضــينا: هــل هــو مــسح دمــاغــي brain scan؟ أم إنــسالــة(34) (روبــوط)؟ أو 
ربـما تـغيُّر محـرٌَّض فـي الـحالـة الـذاتـية لـلمرء عـلى شـاكـلة الـتأثـير فـي دمـاغ <كـوخ>، بـحيث إن هـذا األخـير 

يحيا العالم مثلما أحياه، وحتى إنه يتفق معي. 
  

املؤلفان 
  

 Christof Koch - Susan Greenfield              
 أســتاذ االســتعراف cognition وبــيولــوجــيا الســلوك فــي معهــد كــالــيفورنــيا لــلتقانــة. وقــد قــاد بــحثا عــن 

األساس العصبوني لالنتباه اإلبصاري والوعي طوال ما يزيد على عقدين. 
 نــظريــته: إن لــكل خــبرة واعــية، تــضطرم بــأســلوب نــوعــي، مجــموعــة فــريــدة مــن الــعصبونــات فــي مــناطق 

دماغية معيَّنة. 

 أســتاذة عــلم األدويــة (الــفارمــاكــولــوجــيا) فــي جــامــعة أكــسفورد ومــديــرة املعهــد املــلكي الــبريــطانــي وعــضو 
مجـلس الـلوردات. تـتركـز أبـحاثـها عـلى اآللـيات الـدمـاغـية الـغريـبة، ومـن ضـمنها تـلك الـتي تسـبِّب أمـراض 

التنكُّس العصبي. 
 نظريتها: بالنسبة إلى أية خبرة واعية، تأتلف عصبونات عبر الدماغ في تجمعات متناسقة ثم تتبّدد. 
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 ?HOW DIES CIBSCIOUSNESS HAPPEN (*)
 CONSCIOUSNESS EXPLAINED (**)

 Why  does  an  alarm  clock  in  duce  consciousness  in  a  sleeping  (***)
 ?(unconscious) person

 ?How do anesthetics work (****)
 Why  is  there  a  subjective  difference  between  dreaming  and  (*****)

 ?wakefulness

 scientific method (1)
 subjective experience (2)

 neuronal correlates of consciousness (3)
 cause-and-effect (4)

 cortex (5)
 holistic property (6)

 firing neurons (7)
 neurotransmitters (8)

 manipulation (9)
 acetylcholine (10)

 double-helical structure (11)
 qualitative (12)

 quantitative (13)
 informational complexity (14)

 frontal structure (15)
 wired up (16)

 discharges (17)
(18) عـلم فـراسـة الـدمـاغ الـذي يـربـط وظـائـف الـدمـاغ املـختلفة بـاملـناطق الـدمـاغـية املـختلفة ارتـباطـا مـباشـرا، 

وال سيما القشرة املخيّة. 
 isolated visual consciousness (19)

 process (20)
alarm clock (21) (التحرير) 

 prerequisite (22)
 arousal loop (23)
 content loop (24)
 coordinating (25)



 here-and-now (26)
 match up (27)
 falsifiable (28)

 characterizations (29)
 time resolution (30)

 subjectivity (31)
 spatial properties (32)

 converge (33)
(34) إنسالة: نحت من إنسان آلي، ومنها نشتق إنسالية robotics. (التحرير) 

  


