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مشكلة
يمكن اآلن معالجة هذه املشكلة بالتقصي العلمي
للجهاز اإلبصاري ،وسيتطلب حلها تعاونا وثيقا بني
علماء النفس وعلماء الجهاز العصبي إلى جانب املنظِّرين).(1
>  .Fكريك< ـ >  .Chكوخ<
ف\\ي ه\\ذه األي\\ام ،ي\\تناول السؤال امل\\حوري ف\\ي ال\\بيول\\وج\\يا ال\\عصبية ال\\عالق \ َة ب\\ني ال\\عقل
وال\\دم\\اغ ،ف\\الج\\ميع م\\تفقون ع\\لى أن م\\ا ن\\سميه "ال\\عقل" ل\\ه ع\\الق\\ة ح\\تمية ب\\بعض ن\\واح\\ي
س\\لوك ال\\دم\\اغ ،ول\\يس ب\\ال\\قلب ك\\ما ظ\\ن أرس\\طو .وأك\\ثر ن\\واح\\ي ه\\ذه ال\\عالق\\ة غ\\موض\\ا ه\\و
ال\\وع\\ي ،أو االط\\الع ال\\شعوري  ،awarenessال\\ذي ي\\مكن أن يتخ\\ذ أش\\كاال ك\\ثيرة ،ب\\دءا م\\ن
اإلح\ساس ب\األل\م وان\تهاء ب\ال\وع\ي ب\ال\ذات  .self-conscoiousnessوغ\ال\با م\ا اع\تُبر ال\عقل
)أو ال \\روح( ف \\ي امل \\اض \\ي ش \\يئا غ \\ير م \\ادي )ك \\ما ك \\ان ي \\عتقد دي \\كارت( ،وأن \\ه م \\نفصل ع \\ن
ال\\دم\\اغ ول\\كنه ي\\تفاع\\ل م\\عه ب\\طري\\قة م\\ا .والي\\زال ب\\عض املش\\تغلني ب\\ال\\علوم ال\\عصبية ،م\\ثل
ال \ \\سير  <J.إي \ \\كلز> ،يؤك \ \\دون أن ال \ \\روح مس \ \\تقلة ع \ \\ن الجس \ \\د .إال أن م \ \\عظم امل \ \\ختصني
ب\ال\علوم ال\عصبية ي\عتقدون اآلن أن ك\ل ن\واح\ي ال\عقل ،ب\ما ف\ي ذل\ك ال\وع\ي ال\ذي ه\و أك\ثر
ن\\واح\\ي ال\\عقل إث\\ارة ل\\لحيرة ،ي\\مكن ت\\فسيره\\ا ب\\طري\\قة أك\\ثر م\\ادي\\ة ع\\لى أس\\اس اع\\تباره\\ا
س\لوك م\جام\يع ك\بيرة م\ن ال\خالي\ا ال\عصبية امل\تفاع\ل ب\عضها م\ع ب\عض .وك\ما ق\ال >ول\يام
ج\يمس< )أب\و ع\لم ال\نفس األم\ري\كي( ق\بل ن\حو ق\رن ،ف\إن ال\وع\ي ل\يس ش\يئا م\لموس\ا ب\ل
سيرورة .process
إال أن ُك\نْه ه\ذه ال\سيرورة ب\ال\ضبط م\ازال ي\نتظر االك\تشاف .ول\سنوات ع\دي\دة ب\عد أن خ\ط
ج \\يمس ك \\تاب \\ه "م \\بادئ ع \\لم ال \\نفس" ،ب \\قي ال \\وع \\ي م \\فهوم \\ا مح \\ظورا ف \\ي ع \\لم ال \\نفس
األم\\ري\\كي ،بس\\بب ه\\يمنة الح\\رك\\ة الس\\لوك\\ية  .behaviorist movementوم\\ع م\\يالد ال\\علم
االس\\تعراف\\ي  cognitive scienceف\\ي أواس\\ط الخ\\مسينات ،ص\\ار م\\ن امل\\مكن ل\\علماء ال\\نفس
م\رة أخ\رى أن ي\عتبروا ال\سيرورات ال\عقلية ت\قاب\ل س\لوك امل\الح\ظة ل\يس إالّ .وع\لى ال\رغ\م م\ن
ه\\ذه ال\\تغيرات ،ت\\جاه\\ل ال\\علماء االس\\تعراف\\يون م\\سأل\\ة ال\\وع\\ي ح\\تى وق\\ت ق\\ري\\ب ج\\دا ،ك\\ما
ف\\عل ذل\\ك أي\\ضا ج\\ميع املش\\تغلني ب\\ال\\علوم ال\\عصبية .ف\\قد ك\\ان\\ت ه\\ذه امل\\شكلة ت\\عتبر إم\\ا
م\شكلة "ف\لسفية" خ\ال\صة ،أو أن\ها أك\ثر َو ْ
ه\\ما م\ن أن تُ\درس دراس\ة تج\ري\بية .وق\د ك\ان م\ن
ال \\عسير ع \\لى مش \\تغ ٍل ب \\ال \\علوم ال \\عصبية أن ي \\حصل ع \\لى م \\نحة م \\ن أج \\ل مج \\رد دراس \\ة
الوعي.

يمكن استخدام قطة >لويس كارول<
الغائبة عن النظر لدراسة الشعور الواعي

وف\\ي رأي\\نا أن ه\\ذا ال\\جُ ْنب م\\دع\\اة للسخ\\ري\\ة ،وله\\ذا ف\\قد ب\\دأن\\ا م\\نذ س\\نوات ق\\ليلة ن\\فكر ف\\ي
ال\طري\قة امل\ثلى الق\تحام ه\ذه امل\شكلة اق\تحام\ا ع\لميا .ف\كيف ي\مكننا ت\فسير األح\داث ال\عقلية
ع\لى أن\ها ن\تاجُ اض\طرام ِ  firingم\جام\يعَ ك\بيرة م\ن ال\عصبون\ات؟ وع\لى ال\رغ\م م\ن أن ه\ناك
م\ن ي\عتقد أن ه\ذا امل\دخ\ل ميؤوس م\نه ،ف\إن\نا ن\شعر أن\ه م\ن غ\ير املج\دي أن نقلق ك\ثيرا ع\لى
ن \ \\واح \ \\ي امل \ \\شكلة ال \ \\تي ال يس \ \\تطاع ح \ \\لها ع \ \\لميا ،أو ب \ \\تعبير أدق ال ي \ \\مكن ح \ \\لها ف \ \\قط
ب\\اس\\تخدام األف\\كار ال\\علمية ال\\سائ\\دة .ف\\قد ت\\كون ه\\ناك ح\\اج\\ة ح\\قيقية إل\\ى م\\فاه\\يم ج\\دي\\دة
ب\شكل ج\ذري .ول\نا أن نس\تعيد إل\ى ال\ذاك\رة ت\حورات ال\تفكير ال\علمي ال\تي ف\رض\تها ع\لينا
م \\يكان \\يكا ال \\كم  .quantum mechanicsول \\عل امل \\دخ \\ل امل \\عقول ال \\وح \\يد ه \\و دف \\ع ال \\بحوث
التجريبية ُقدُما ،إلى أن تواجهنا معضالت تستدعي طرقا جديدة من التفكير.
ه\ناك م\قارب\ات )م\داخ\ل( ك\ثيرة م\مكنة لح\ل م\شكلة ال\وع\ي .وي\شعر ب\عض ع\لماء ال\نفس أن
م \\رض \\ية ي \\جب أن ت \\حاول ت \\فسير أك \\بر ع \\دد م \\مكن م \\ن ن \\واح \\ي
أي ن \\ظري \\ة ك \\ي م \\ا ت \\كون ُ
ال\وع\ي ،ب\ما ف\ي ذل\ك االن\فعال وال\تخيل واألح\الم وال\خبرات ال\صوف\ية وغ\يره\ا .وع\لى ال\رغ\م
م\ن أن\نا س\نحتاج إل\ى م\ثل ه\ذه ال\نظري\ة ال\شام\لة ع\لى امل\دى ال\طوي\ل ،ف\إن\نا ن\عتقد أن\ه م\ن
ال\حكمة ال\بال\غة أن ن\بدأ ب\تلك ال\ناح\ية م\ن ال\وع\ي ال\تي ي\حتمل أن ت\كون أك\ثر س\هول\ة ف\ي
ال\خضوع للتج\رب\ة ال\علمية .أم\ا م\ا ه\ي ه\ذه ال\ناح\ية م\ن ال\وع\ي فه\ذا أم\ر م\تروك ل\لتقدي\ر
ال\\شخصي .وق\\د اخ\\ترن\\ا ال\\جهاز اإلب\\صاري ل\\لثدي\\يات؛ ألن البش\\ر ح\\يوان\\ات ت\\عتمد ع\\لى
اإلب\صار اع\تمادا ك\بيرا ،وألن\ه س\بق وت\م ف\عال ال\كثير م\ن ال\عمل التج\ري\بي وال\نظري ف\ي ه\ذا
امل\جال] .ان\ظر" :ال\صورة اإلب\صاري\ة ف\ي ال\عقل وال\دم\اغ"،مج\لة ال\علوم ،ال\عدد ،(1995) 5
الصفحة .[26

!
ي\تضمن ال\وع\ي اإلب\صاري ب\صفة أس\اس\ية رؤي\ة م\ا أم\ام\ك م\باش\رة .ول\كنه ق\د ي\تأث\ر ب\تمثيل ث\الث\ي األب\عاد،
ي\\حتفظ ب\\ه ال\\دم\\اغ ل\\لشيء امل\\رئ\\ي .ف\\إذا م\\ا ن\\ظرت إل\\ى ال\\ناح\\ية الخ\\لفية ل\\رأس ش\\خص م\\ا ،ف\\إن دم\\اغ\\ك
يس\تنتج أن ه\ناك وج\ها ف\ي ال\ناح\ية األم\ام\ية .ون\حن ن\علم ص\حة ه\ذا االس\تنتاج ،إذ س\ينتاب\نا ال\عجب ل\و

أن م \\رآة ك \\شفت ل \\نا أن األم \\ام والخ \\لف م \\تماث \\الن ت \\مام \\ا ،ك \\ما ي \\بدو ف \\ي ه \\ذه ال \\لوح \\ة ال \\تي تح \\مل اس \\م
"ممنوع االستنساخ" للفنان >  .Rماگريت< ).(1973

ول\يس م\ن السه\ل أن ن\حيط إح\اط\ة دق\يقة ب\ما ن\ري\د أن نفس\ره ،وس\يحتاج األم\ر إل\ى ال\عدي\د
م\\ن ال\\تجارب امل\\نضبطة ق\\بل أن ن\\صل إل\\ى ت\\وص\\يف ع\\لمي ل\\لوع\\ي اإلب\\صاري .ون\\حن ل\\م
ن\\حاول أن ن\\ع ّرف ال\\وع\\ي اإلب\\صاري ن\\فسه ،بس\\بب أخ\\طار ال\\تعري\\ف ال\\سابق ألوان\\ه) .وإذا
ب\دا ه\ذا ن\وع\ا م\ن اله\روب ،ف\لنحاول م\ثال ت\عري\ف ك\لمة "ال\جني"  ،geneف\لن نج\د ه\ذا األم\ر
سه\ال( .وم\ع ذل\ك ،ف\إن ال\براه\ني التج\ري\بية امل\تاح\ة ح\ال\يا ت\مدن\ا ب\لمحة ع\ن ط\بيعة ال\وع\ي
اإلب\صاري ت\كفي ل\توج\يه ال\بحث ال\علمي .وف\ي ه\ذه امل\قال\ة ،س\نحاول أن ن\بني ك\يف تمه\د
هذه البراهني الطرق القتحام هذه املشكلة العميقة واملحيرة.
ويتفق امل\\نظرون اإلب\\صاري\\ون  visual theoristsع\\لى أن م\\شكلة ال\\وع\\ي اإلب\\صاري يج\\ري
ع\رض\ها ع\رض\ا س\يئا .وي\عني امل\صطلح ال\ري\اض\يات\ي "ع\رض سي¡"  ill posedح\اج\تنا إل\ى
ق\يود إض\اف\ية لح\ل امل\سأل\ة امل\طروح\ة .وم\ع أن ال\وظ\يفة األس\اس\ية ل\لجهاز اإلب\صاري ه\ي
إدراك األش\\ياء واألح\\داث ف\\ي ال\\عال\\م امل\\حيط ب\\نا ،ف\\إن امل\\علوم\\ات امل\\تاح\\ة ل\\عيون\\نا ال ت\\كفي
ب\\ذات\\ها إلم\\داد ال\\دم\\اغ ب\\تأوي\\له امل\\تميز ل\\لعال\\م امل\\رئ\\ي .ول\\كي يؤ ِّول ال\\دم\\اغ م\\ا ي\\صل إل\\ى
ع\\يون\\نا م\\ن م\\علوم\\ات ،ي\\جب ع\\ليه أن يس\\تخدم ال\\خبرات ال\\ساب\\قة )س\\واء أك\\ان\\ت خ\\برات\\ه
ال\\ذات\\ية أم خ\\برات أس\\الف\\ه ال\\قدم\\اء ،وال\\تي ت\\تضمنها ج\\ينات\\ه( .وم\\ن أم\\ثلة ذل\\ك اس\\تنباط
ال\تصور ال\ثالث\ي األب\عاد ل\لعال\م امل\حيط ان\طالق\ا م\ن اإلش\ارات ذات ال\بعدي\ن ال\تي ت\قع ع\لى
عيْنَيْنا أو حتى على إحداهما.
شبكية َ
ويتفق امل\نظِّرون اإلب\صاري\ون أن ال\رؤي\ة س\يرورة ت\رك\يبية ،ف\هي س\يرورة ي\كون ع\لى ال\دم\اغ
ف\يها أن ي\نفذ أنش\طة م\ر َّك\بة )ت\سمى أح\يان\ا ت\قدي\رات  (computationsك\ي يس\تطيع أن ي\قرر
أي ت\أوي\ل س\يتبناه مل\دخ\الت\ه اإلب\صاري\ة ال\غام\ضة .وي\عني م\صطلح "ال\تقدي\رات" أن ال\دم\اغ
ي\قوم ب\تكوي\ن ت\مثيل )ت\صوُّر(  representationرم\زي ل\لعال\م اإلب\صاري ،م\ع رس\م خ\ري\طة ـ
باملعنى الرياضياتي ـ لنواح معينة من ذلك العالم على بضعة عناصر في الدماغ.
وك\ما ه\ي ال\حال م\ع م\عظم ال\علماء االس\تعراف\يني ،ي\فترض >  .Rج\اك\ندوف< )م\ن ج\ام\عة
ب\ران\دي\س( أن م\ا ي\قوم ب\ه ال\دم\اغ م\ن ت\قدي\رات ي\تم ف\ي ال\الوع\ي ،وأن م\ا ن\شعر ب\ه ن\حن ه\و
ن\\تائ\\ج ه\\ذه ال\\تقدي\\رات .إال أن ج\\اك\\ندوف اق\\ترح ن\\ظري\\ة ل\\لوع\\ي م\\توس\\طة املس\\توى ،ع\\لى
الرغم من أن الرأي الرائج هو أن الوعي يحدث عند أعلى مستويات منظومة التقديرات.
وي\قترح ج\اك\ندوف أن م\ا ن\راه ي\كون ذا ع\الق\ة ب\تمثيل للس\طوح امل\رئ\ية ل\نا م\باش\رة ،إض\اف\ة
إل\ى خ\طوط\ها ال ِ\ك ِ
فاف\يّة )ال\كنتورات(  contoursوات\جاه\ات\ها وأل\وان\ها ون\سيجها وح\رك\ات\ها.
)وه\\ذه ال\\فكرة تش\\به م\\ا دع\\اه ال\\راح\\ل >  .C .Dم\\ار< ،م\\ن معه\\د م\\اس\\ات\\شوس\\تس ل\\لتقان\\ة:
"املخ\ \\طط ذو ال\ \\بعدي\ \\ن ون\ \\صف ال\ \\بعد" .وه\ \\و أك\ \\ثر م\ \\ن مخ\ \\طط ذي ب\ \\عدي\ \\ن ،ألن\ \\ه يح\ \\مل

ات\جاه\ات الس\طوح امل\رئ\ية؛ ك\ما أن\ه أق\ل م\ن املخ\طط ال\ثالث\ي األب\عاد؛ ألن\ه ي\نقصه ال\تمثيل
ال\صري\ح ل\لمعلوم\ات ال\دال\ة ع\لى العمق( .وف\ي امل\رح\لة ال\تال\ية ي\قوم ال\دم\اغ ب\معال\جة ه\ذا
املخ\طط ل\يصنع ت\مثيال ث\الث\ي األب\عاد .وي\زع\م ج\اك\ندوف أن\نا ال ن\عي إب\صاري\ا ه\ذا ال\تمثيل
الثالثي األبعاد.

!
ك\\ثيرا م\\ا اس\\تعمل >س\\لڤادور دال\\ي< ف\\ي ل\\وح\\ات\\ه ص\\ورا م\\بهمة .ف\\في ل\\وح\\ته "Slave Market with
 "(the Disappearing Bust of Voltaire (1940يظه\ \\ر ال\ \\تمثال ال\ \\نصفي ل\ \\لفيلسوف ال\ \\فرن\ \\سي
ڤ\ول\تير ع\لى م\بعدة ول\كنه ي\تحول إل\ى ص\ور ل\ثالث\ة أن\اس إذا م\ا ت\م ال\نظر إل\ى ال\لوح\ة ع\ن ق\رب لصيق.
ون \\شير ه \\نا إل \\ى أن ال \\دراس \\ات ع \\لى األش \\كال امل \\بهمة ل \\لنسناس أث \\ناء األداء ق \\د وج \\دت أن ال \\عدي \\د م \\ن
ال\\باح\\ات القش\\ري\\ة امل\\خية ال\\عليا ال يس\\تجيب إال ل\\لشكل ال\\ذي ي\\تم إدراك\\ه ح\\ال\\يا ،إذ يح\\دث إق\\صاء )ك\\بت(
االستجابة العصبونية للصورة غير املشاهدة .unseen image

وق\د ي\تضح األم\ر إذا م\ا ض\رب\نا له\ذا م\ثال ،ف\أن\ت إذا ن\ظرت إل\ى ش\خص م\ن ق\فاه ف\إن\ك ت\رى
الس\طح الخ\لفي ل\رأس\ه ،ول\كنك ال ت\رى وج\هه .وم\ع ذل\ك يس\تنتج دم\اغ\ك أن ه\ذا ال\شخص ل\ه
وج\\ه .إن\\نا نس\\تطيع أن نس\\تنتج به\\ذا ال\\قدر ،ألن\\ه إذا اس\\تدار ذل\\ك ال\\شخص ول\\م نج\\د ل\\ه
وجها فسنصاب بالدهشة.
ف\ال\تمثيل ال\ذي ي\ر ِّك\ز ع\ليه ال\ناظ\ر ل\قفا ال\رأس امل\رئ\ي ه\و م\ا ت\ل ّم ب\ه أن\ت ب\شكل واض\ح .أم\ا م\ا
يس\\تنتجه دم\\اغ\\ك ع\\ن واج\\هة ال\\رأس ف\\إن\\ه ي\\صدر ع\\ن ن\\وع م\\ن ال\\تمثيل )ال\\تصور( ال\\ثالث\\ي
األب \\عاد .وال ي \\عني ذل \\ك أن امل \\علوم \\ات ت \\تدفق ف \\قط م \\ن ت \\مثيل مس\ \طَّح إل \\ى ت \\مثيل ث \\الث \\ي

األب\عاد ،ب\ل ي\كاد ي\كون م\ن املؤك\د أن امل\علوم\ات ت\تدفق ف\ي ك\ال االت\جاه\ني .وع\ندم\ا ت\تخيل
واج\\هة ال\\وج\\ه ف\\إن م\\ا ت\\لم ب\\ه ه\\و ت\\مثيل مس\\طح ت\\ول\\ده امل\\علوم\\ات امل\\نبثقة م\\ن ن\\موذج
 modelثالثي األبعاد.
وم\\ن امل\\هم أن ن\\ميز ب\\ني ال\\تمثيل ال\\صري\\ح وال\\تمثيل امل\\ضمر .ف\\ال\\تمثيل ال\\صري\\ح )ال\\ظاه\\ر(
 explicit representationه \\و ش \\يء ي \\ضم ال \\رم \\ز دون امل \\زي \\د م \\ن امل \\عال \\جة .أم \\ا ال \\تمثيل
امل ُ ْ
ضمَ ر  implicitف\يحتوي ع\لى امل\علوم\ات ن\فسها ول\كنه ي\تطلب م\زي\دا م\ن امل\عال\جة ل\جعله
ص\ري\حا .ف\نمط ال\نقط امل\لون\ة ع\لى ش\اش\ة ت\لفاز م\ثال ،ي\حتوي ع\لى ت\مثيل م\ضمر ل\ألش\ياء
)ول\\نقل وج\\ه ش\\خص م\\ا( ،ول\\كن ال\\شيء ال\\صري\\ح إن ه\\و إال ال\\بقع ال\\ضوئ\\ية وم\\واض\\عها.
م \\ز اض\\طرام\\ها
وع\\ندم\\ا ت\\رى وج\\ها ع\\لى ال\\شاش\\ة ،ف\\ال ب\\د أن ي\\كون ه\\ناك ع\\صبون\\ات يَ \ ْر ُ
بمعنى ما إلى ذلك الوجه.
ون\سمي ه\ذا ال\طراز  patternم\ن ال\عصبون\ات  neuronsال\ضارم\ة ت\مثيال إي\جاب\يا .وال ب\د أن
ه\ناك أي\ضا ت\مثيال ك\ام\نا ل\لوج\ه ي\ختزن\ه ال\دم\اغ ،ورب\ما ك\ان ذل\ك ع\لى ش\كل ط\راز خ\اص م\ن
االت\ \\صاالت املش\ \\بكية ب\ \\ني ال\ \\عصبون\ \\ات] .ان\ \\ظر" :ك\ \\يف ت\ \\تعلم الش\ \\بكات ال\ \\عصبية م\ \\ن
ال\\خبرة"،مج\\لة ال\\علوم ،ال\\عدد  ،(1994) 5ال\\صفحة  .[108وع\\لى س\\بيل امل\\ثال ،ق\\د ي\\كون
ه\ناك ت\مثيل ف\ي دم\اغ\ك ل\تمثال الح\ري\ة ،وه\و ت\مثيل ي\كون ف\ي ال\عادة خ\ام\ال .وع\ندم\ا ت\فكر
ف \\عال ب \\ذل \\ك ال \\تمثال ي \\صبح ه \\ذا ال \\تمثيل ن \\شيطا ،إذ ي \\نتاب االض \\طرا ُم ال \\عصبون \ ِ
\ات ذات
العالقة.
وق \\د يح \\دث أن ي \\تم ت \\مثيل ش \\يء م \\ا ب \\أك \\ثر م \\ن ط \\ري \\قة .ف \\قد ت \\مثله ص \\ورة إب \\صاري \\ة أو
مج \\موع \\ة م \\ن ال \\كلمات وم \\ا يتعلق ب \\ها م \\ن أص \\وات ،أو ق \\د ت \\مثله مل \\سة أو رائ \\حة .وه \\ذه
ال\\تمثيالت امل\\ختلفة ي\\حتمل أن ي\\تآث\\ر  interactب\\عضها م\\ع ب\\عض .ك\\ما يُ\\حتمل أن ي\\توزع
ال\تمثيل ع\لى ع\دد م\ن ال\عصبون\ات ف\ي م\وق\ع واح\د )حس\بما ذُك\ر ف\ي امل\قال\ة "ك\يف ت\تعلم
الش\بكات ال\عصبية م\ن ال\خبرة"( ،أو ب\شكل ش\مول\ي س\واء ب\سواء .وق\د ال ي\كون م\ثل ه\ذا
ال\\تمثيل ب\\سيطا وم\\باش\\را ب\\ال\\قدر ال\\ذي ي\\مكن أن ي\\شير إل\\يه االس\\تبطان غ\\ير ال\\حاس\\م).(1
ف\هنال\ك أدل\ة ذات م\غزى ـ ن\اب\عة م\ن دراس\ة ك\يفية اض\طرام ال\عصبون\ات ف\ي األج\زاء امل\ختلفة
م\\ن دم\\اغ ال\\نسناس م\\ن ج\\هة ،وم\\ن ف\\حص ت\\أث\\يرات أن\\ماط م\\عينة م\\ن أذي\\ات ال\\دم\\اغ ل\\دى
البش\\ر م\\ن ج\\هة أخ\\رى ـ ت\\شير إل\\ى أن ال\\نواح\\ي امل\\ختلفة م\\ن ال\\وج\\ه وم\\ضام\\ينه ي\\مكن أن
تتمثل في أجزاء مختلفة من الدماغ.
ف\هناك أوال ت\مثيل ال\وج\ه ع\لى أن\ه وج\ه :ب\معنى ،ع\ينان وأن\ف وف\م وه\لم ج\ ّرا .وه\نا ت\كون
ال\\عصبون\\ات ال\\ضال\\عة ف\\ي ه\\ذا ال\\تمثيل ع\\ادة غ\\ير م\\نمَّ قة ف\\يما ي\\خص الحج\\م امل\\ضبوط
ل\لوج\ه أو م\كان\ه ف\ي ال\ساح\ة اإلب\صاري\ة  ،visiual fieldك\ما ال ت\كون ح\ساس\ة ج\دا ل\لتغيرات
ال \\بسيطة ف \\ي ات \\جاه \\ات ال \\وج \\ه .وف \\ي ال \\نسان \\يس ت \\وج \\د ع \\صبون \\ات تس \\تجيب أف \\ضل

اس\تجاب\ة ع\ندم\ا يس\تدي\ر ال\وج\ه ن\حو ج\هة م\عينة ،ف\ي ح\ني ي\بدو أن ب\عض ال\عصبون\ات
األخرى تهتم أكثر باتجاه تحديق العينني.
ف \\هناك إذًا ت \\مثيالت ألج \\زاء ال \\وج \\ه م \\نفصلة ع \\ن ال \\تمثيالت ال \\خاص \\ة بمج \\موع ال \\وج \\ه.
وإض\اف\ة إل\ى ذل\ك ،ف\إن م\ضام\ني رؤي\ة وج\ه م\ا ،م\ثل ج\نس ال\شخص م\ن ح\يث ه\و ذك\ر أو
أن\\ثى ،وت\\عبيرات ال\\وج\\ه ،وم\\دى أل\\فتنا ه\\ذا ال\\وج\\ه أو اس\\تغراب\\نا ل\\ه ،وع\\لى األخ\\ص ه\\وي\\ة
ص\\اح\\ب ه\\ذا ال\\وج\\ه ،ك\\ل ذل\\ك م\\ره\\ون ب\\عصبون\\ات ت\\خص ك\\ال م\\نها وت\\ضطرم ف\\ي أم\\كنة
أخرى من الدماغ.
ف\في أي\ة لح\ظة ل\يس م\ا ن\عيه ـ ب\معنى أو ب\آخ\ر ـ ش\يئا ب\سيطا .وق\د اق\ترح\نا أن\ه ق\د ي\وج\د
ش\\كل ع\\اب\\ر ج\\دا م\\ن وع\\ي س\\ري\\ع ال\\زوال ي\\مثل م\\الم\\ح ب\\سيطة ف\\قط وال ي\\حتاج إل\\ى آل\\ية
ل\\الن\\تباه .وي\\بني ال\\دم\\اغ م\\ن ه\\ذا ال\\وع\\ي ال\\خاط\\ف ت\\مثيال م\\رك\\زي امل\\نظور )وه\\و م\\ا ن\\راه
ب \\وض \\وح وح \\يوي \\ة( ي \\تطلب االن \\تباه ف \\عال .وه \\ذا ب \\دوره رب \\ما ي \\قود إل \\ى ت \\مثيالت ش \\يئية
ثالثية األبعاد ،ومن ثم إلى تمثيالت أكثر استعرافية.
ه\ذا وي\حتمل أن ي\كون ل\لتمثيالت امل\قاب\لة ل\لوع\ي ال\واض\ح ص\فات م\ميزة خ\اص\ة .وق\د اع\تقد
>ول\يام ج\يمس< أن ال\وع\ي يش\تمل ع\لى االن\تباه وال\ذاك\رة ال\قصيرة األم\د ك\ليهما .ويتفق
م\عظم ع\لماء ال\نفس ال\يوم م\ع ه\ذا ال\رأي .وي\قول ج\اك\ندوف :إن ال\وع\ي "ي\ثري\ه" االن\تباه،
م\شيرا ب\ذل\ك إل\ى أن\ه ف\ي ح\ني ال ي\كون االن\تباه أس\اس\يا ل\بعض أن\واع م\عينة ومح\دودة م\ن
ال\وع\ي ،ف\إن\ه ض\روري ل\لوع\ي ال\كام\ل .إال أن\ه ل\يس م\ن ال\واض\ح ت\مام\ا أي أش\كال ال\ذاك\رة
ي\\دخ\\ل ف\\ي ه\\ذه ال\\سيرورة .فه\\ل ه\\ناك ح\\اج\\ة إل\\ى ال\\ذاك\\رة ال\\طوي\\لة األم\\د؟ إن ب\\عض أن\\واع
امل\\عرف\\ة املكتس\\بة ض\\ال\\عة ف\\ي آل\\ية امل\\عال\\جة ال\\عصبية إل\\ى الح\\د ال\\ذي ي\\جعلها تُس\\تخدم
ب\ال\تأك\يد ح\ني ت\أس\يس وع\ينا ب\شيء م\ا .وم\ن ن\اح\ية أخ\رى ،ت\وج\د أدل\ة م\ن دراس\ات ع\لى
م\\صاب\\ني ب\\أذي\\ات دم\\اغ\\ية ت\\شير إل\\ى أن ال\\قدرة ع\\لى خ\\زن ذاك\\رات ع\\ارض\\ة ج\\دي\\دة ط\\وي\\لة
األمد ليست أمرا أساسيا للوعي.
ي \\صعب ع \\لينا أن ن \\تصور أن ش \\خصا م \\ا ي \\مكن أن ي \\كون واع \\يا إذا خ \\ال م \\ن أي ذاك \\رة مل \\ا
ح\\دث ت \وًا ،ح\\تى ول\\و ك\\ان ح\\دث\\ا ق\\صيرا ج\\دا .وف\\ي م\\جال اإلب\\صار ،يتح\\دث ع\\لماء ال\\نفس
ع\ما ي\سمّ ون\ه ال\ذاك\رة اإلي\قون\ية  iconic memoryال\تي ت\دوم ج\زءا م\ن ال\ثان\ية ،وع\ن ال\ذاك\رة
ال\\عام\\لة ) working memoryم\\ثل ت\\لك املس\\تخدم\\ة ف\\ي ت\\ذك\\ر رق\\م ه\\ات\\في ج\\دي\\د( ال\\تي ال
ُج\ َر ت\كراره\ا .ول\يس م\ن ال\واض\ح م\ا إذا ك\ان ه\ذان ال\نمطان م\ن
ت\دوم إال ث\وان\ي ق\ليلة م\ا ل\م ي ْ
ال\ذاك\رة أس\اس\يني لح\دوث ال\وع\ي .وع\لى ك\ل ح\ال ف\إن ت\قسيم ال\ذاك\رة ال\قصيرة األم\د إل\ى
هاتني الفئتني قد يكون تقسيما فجً ا إلى درجة كبيرة.

!
الحظ >وليام جيمس< ،الذي يعد "أبو علم النفس" األمريكي ،أن الوعي ليس شيئا ملموسا بل هو
سيرورة.

إذا ك\ان\ت س\يرورات ال\وع\ي اإلب\صاري امل\ع َّقدة ه\ذه ل\ها م\واض\عها ال\خاص\ة ف\ي أج\زاء م\ن
ال\\دم\\اغ ،ف\\ما ه\\ي ال\\سيرورات امل\\حتملة ل\\كل م\\ن ت\\لك امل\\واض\\ع؟ ص\\حيح إن ع\\دة م\\ناطق م\\ن
ال\\دم\\اغ ي\\مكن أن ت\\تشارك ،ول\\كن م\\ن املؤك\\د ت\\قري\\با أن القش\\رة امل\\خية الح\\دي\\ثة cerebral
 neocortexتؤدي دورا م\\سيطرا .وت\\صل امل\\علوم\\ات اإلب\\صاري\\ة ال\\واردة م\\ن الش\\بكية إل\\ى
القش\رة الح\دي\ثة أس\اس\ا ع\ن ط\ريق ج\زء م\ن امل\هاد  ،thalamusه\و ال\نواة ال\رك\بية ال\جان\بية
َح \ ِ
\شيّة(  .lateralوه \\ناك م \\سار إب \\صاري م \\هم آخ \\ر ي \\أت \\ي م \\ن الش \\بكية إل \\ى األك \\يمة
)ال\ \و ْ\
العلوية  superior colliculusفي أعالي جذع الدماغ.
ت\\تأل\\ف القش\\رة امل\\خية ف\\ي اإلن\\سان م\\ن ص\\فيحتني م\\ن ال\\نسيج ال\\عصبي م\\طوي\\تني ب\\شكل
م\ع َّقد ،وت\قع ك\ل واح\دة م\نهما ف\ي ج\ان\ب م\ن ال\رأس ،ك\ما ت\تصل ال\واح\دة م\نهما ب\األخ\رى
ب\\وس\\اط\\ة س\\بيل ك\\بير  large tractي\\ضم ن\\حو ن\\صف م\\ليار م\\حوار  axonوي\\سمى ال\\جسم
ال \\ثفني )ال \\جاس¡(  .corpus callosumوم \\عروف ج \\يدا أن \\ه إذا ق \\طع ه \\ذا ال \\جسم ال \\ثفني
)ع\\لى ش\\اك\\لة م\\ا يح\\دث ع\\ند م\\عال\\جة ب\\عض ال\\حاالت املس\\تعصية م\\ن ال\\صرع( ي\\فقد أح\\د
ج\ان\بي ال\دم\اغ وع\يه مل\ا ي\راه ال\جان\ب اآلخ\ر .وب\وج\ه خ\اص ،ي\بدو أن ال\جان\ب األيس\ر م\ن
ال \\دم \\اغ )ف \\ي األش \\خاص ال \\ذي \\ن ي \\فضلون اس \\تخدام ي \\ده \\م ال \\يمنى( ال ي \\عي امل \\علوم \\ات
اإلب\\صاري\\ة ال\\تي يس\\تقبلها ال\\جان\\ب األي\\من م\\ن ال\\دم\\اغ ح\\صرا .وه\\ذا ي\\بني أن امل\\علوم\\ات
امل\طلوب\ة لح\دوث ال\وع\ي اإلب\صاري ال ي\صل م\نها ش\يء إل\ى ال\جان\ب اآلخ\ر م\ن ال\دم\اغ أث\ناء
ال \\نزول إل \\ى ج \\ذع ال \\دم \\اغ وم \\ن ث \\م ال \\عودة إل \\ى امل \\خ م \\رة أخ \\رى .وف \\ي ال \\شخص ال \\سوي
تس\تطيع ه\ذه امل\علوم\ات ال\وص\ول إل\ى ال\جان\ب اآلخ\ر ع\ن ط\ريق اس\تخدام م\حاوي\ر ال\جسم
الثفني فحسب.

صيْنيّة  hippocampal systemف\ي ت\كوي\ن
وي\دخ\ل ج\زء آخ\ر م\ن ال\دم\اغ ه\و امل\نظوم\ة ال\حُ َ
ذاك \\رات ال \\تأث \\ير األوح \\د ،أي ال \\ذاك \\رات ال \\عارض \\ة  ،episodicوه \\ي ال \\تي ت \\مر ف \\ي غ \\ضون
أس\\اب\\يع أو أشه\\ر إل\\ى القش\\رة امل\\خية الح\\دي\\ثة .وه\\ذه امل\\نظوم\\ة ت\\حتل م\\وق\\عا ي\\سمح م\\ن
ج\\هة ب\\اس\\تقبال امل ُ\ ْد َ
خ\\الت  inputsم\\ن أج\\زاء ك\\ثيرة م\\ن ال\\دم\\اغ ،وم\\ن ج\\هة أخ\\رى ب\\إرس\\ال
املُخ\\رج\\ات  outputsإل\\ى م\\ناطق ك\\ثيرة أخ\\رى م\\نه .وع\\لى ه\\ذا ق\\د ي\\ظن امل\\رء أن امل\\نظوم\\ة
ال\\حصينية ه\\ي امل\\قر األس\\اس\\ي ل\\لوع\\ي ،إال أن األم\\ر ل\\يس ك\\ذل\\ك ،ف\\دراس\\ة ح\\االت امل\\رض\\ى
ب\تلف ال\دم\اغ تُظه\ر أن ه\ذه امل\نظوم\ة ليس\ت أس\اس\ية ب\النس\بة إل\ى ال\وع\ي اإلب\صاري ،م\ع
أن\\ه م\\ن ال\\طبيعي أن ال\\شخص ال\\ذي ت\\نقصه م\\ثل ه\\ذه امل\\نظوم\\ة ي\\عان\\ي إع\\اق\\ة ب\\ال\\غة ف\\ي
م\مارس\ة ال\حياة ال\يوم\ية ل\كون\ه ال يس\تطيع ت\ذ ُّ\ك\ر أي ش\يء اس\تغرق ح\دوث\ه أك\ثر م\ن دق\يقة
أو نحوها في الزمن املاضي.
وب\شكل ع\ام ،يُ\حتمل أن القش\رة امل\خية الح\دي\ثة ل\لحيوان\ات ال\يقظة ت\عمل ب\طري\قتني .ف\عن
ط\\ريق ب\\ناء تش\\بيك وص\\الت ع\\صبي  wiringف\\ج وف\\ضفاض إل\\ى ح\\د م\\ا ،تُ\\ن ِتجه ج\\ينات\\نا
ِ
\خبرات اإلب\صاري\ة
وس\يرورات\نا ال\جنينية  ،embryonicsتس\تدرج القش\رةُ امل\خية الح\دي\ثة ال
\سمات (features
ل \\تعيد ب \\بطء تش \\بيك ذات \\ها م \\ن أج \\ل ت \\كوي \\ن ق \\طاع \\ات ) categoriesأو َق \ َ
تس \\تطيع أن تس \\تجيب ل \\ها .وال ي \\كتمل ت \\كوي \\ن ق \\طاع ج \\دي \\د ف \\ي القش \\رة امل \\خية الح \\دي \\ثة
بمج\\رد ال\\تعرض مل\\ثال واح\\د م\\ن ه\\ذه ال\\خبرات ف\\قط ،م\\ع أن ب\\عض ال\\تحوي\\رات ال\\صغيرة
لالتصاالت العصبية قد تحدث نتيجة ذلك.
تجربة قط ِت َ
ششر Cheshire
ت \\وض \\ح ه \\ذه التج \\رب \\ة ال \\بسيطة ب \\اس \\تخدام امل \\رآة إح \\دى ن \\واح \\ي ال \\وع \\ي
اإلب\صاري .وتس\تند إل\ى ظ\اه\رة ت\دع\ى ت\ناف\س ال\عينني .وتح\دث ه\ذه ال\ظاه\رة
ح\ينما ت\تلقى ك\ل ع\ني م\دخ\الت م\ختلفة م\ن الج\زء ن\فسه م\ن امل\جال )ال\ساح\ة(
اإلب\صاري .وتس\تطيع الح\رك\ة ف\ي م\جال إح\دى ال\عينني أن تس\بب م\حوا ك\ليا
أو جزئيا للصورة؛ ألن الحركة تأسر انتباه الدماغ.
ومل\الح\ظة ه\ذا ال\تأث\ير يَ\ ْق ِ
سم ال\ناظ\ر م\جال إب\صاره ب\وس\اط\ة م\رآة م\وض\وع\ة
ب \\ني ال \\عينني ) ،(aف \\ترى إح \\دى ال \\عينني ال \\قط ،ف \\ي ح \\ني ت \\رى ال \\عني األخ \\رى
ان\\عكاس\\ا ف\\ي امل\\رآة ل\\حائ\\ط أب\\يض أو خ\\لفية ب\\يضاء .ث\\م ُي\\لوِّح ال\\ناظ\\ر ي\\ده
امل ِ
\واف\\قة ل\لعني ال\ناظ\رة إل\ى امل\رآة ،ب\حيث ت\مر ال\يد ع\بر امل\ساح\ة ال\تي تظه\ر
ف\يها ص\ورة ال\قط ب\النس\بة إل\ى ال\عني األخ\رى ) .(bوال\نتيجة ه\ي أن ال\قط ق\د
ي\\ختفي .وإذا ك\\ان ال\\ناظ\\ر م\\نتبها مل\\لمح خ\\اص ق\\بل أن ي\\لوح ب\\يده ،ف\\إن ذل\\ك
امل\ \ \ \\لمح )م\ \ \ \\ثل ال\ \ \ \\عينني أو ح\ \ \ \\تى ال\ \ \ \\بسمة ال\ \ \ \\ساخ\ \ \ \\رة( ق\ \ \ \\د ي\ \ \ \\بقى ).(c

وال\\وظ\\يفة ال\\ثان\\ية للقش\\رة امل\\خية الح\\دي\\ثة )ع\\لى األق\\ل ف\\ي الج\\زء اإلب\\صاري م\\نها( ه\\ي
االس \\تجاب \\ة بس \\رع \\ة ف \\ائ \\قة ل \\إلش \\ارة ال \\واردة .ول \\كي تؤدي ت \\لك ال \\وظ \\يفة ف \\هي تس \\تخدم
ال\قطاع\ات ال\تي ت\ع َّلمَ تْها ،وت\حاول أن تج\د التج\معات ال\عصبون\ية ال\نشيطة ال\تي ي\حتمل
أن ت\كون أك\ثر ق\درة ع\لى ت\مثيل األش\ياء واألح\داث ذات ال\عالق\ة ب\امل\وض\وع ف\ي ت\لك اللح\ظة
ض\\من ال\\عال\\م اإلب\\صاري ،وذل\\ك اس\\تنادًا إل\\ى ال\\خبرات ال\\ساب\\قة .وإن م\\ثل ه\\ذه االئ\\تالف\\ات
 coalitionsم\ن ال\عصبون\ات ال\نشيطة ق\د ي\سهم ك\ذل\ك ف\ي ت\كوي\نها تَ َد ُّ
خ\الت  biasesآت\ية م\ن
أج\زاء أخ\رى م\ن ال\دم\اغ؛ ن\ذك\ر م\ثاال ع\ليها إش\ارات تُخبر القش\رة الح\دي\ثة ب\أف\ضل م\ا ت\نتبه
إليه أو بأعلى مستويات التو ُّقعات املتعلقة بطبيعة املنبه في املجال اإلبصاري.
وك\ما الح\ظ ج\يمس ،ف\إن ال\وع\ي دائ\م ال\تغير .فه\ذه االئ\تالف\ات امل\تكون\ة بس\رع\ة ي\تم ح\دوث\ها
ف\ي مس\توي\ات م\ختلفة ،وت\تفاع\ل ف\يما ب\ينها ل\تكوي\ن ائ\تالف\ات أوس\ع .وه\ي م\رح\لة ع\اب\رة ال
تس\تمر ع\ادة أك\ثر م\ن ج\زء م\ن ال\ثان\ية .ول\كون االئ\تالف\ات ف\ي امل\نظوم\ة اإلب\صاري\ة ت\شكل
أس\اس م\ا ن\راه ،ف\قد ع\مل ال\تطور ع\لى أن ت\تكون ب\أس\رع م\ا ي\مكن ،وإال مل\ا اس\تطاع ح\يوان
أن ي\\بقى ع\\لى ق\\يد ال\\حياة .ف\\ال\\دم\\اغ ق\\اص\\ر ف\\يما ي\\خص ت\\شكيل االئ\\تالف\\ات ال\\عصبون\\ية
بس\\رع\\ة؛ ألن ال\\عصبون\\ات ت\\عمل ب\\بطء ش\\دي\\د إذا م\\ا ق\\ورن\\ت ب\\معاي\\ير ح\\اس\\وب\\ية .وي\\عوض

ال\دم\اغ ه\ذا ال\بطء النس\بي ت\عوي\ضا ج\زئ\يا ب\اس\تخدام\ه ع\ددا ك\بيرا م\ن ال\عصبون\ات ف\ي
ال\ \\وق\ \\ت ن\ \\فسه وع\ \\لى ال\ \\توازي .وك\ \\ذل\ \\ك ع\ \\ن ط\ \\ريق ت\ \\رت\ \\يب امل\ \\نظوم\ \\ة ب\ \\طري\ \\قة م\ \\رات\ \\بية
 hierarchicalإلى حد ما.
ف\إذا ك\ان ال\وع\ي اإلب\صاري ف\ي أي لح\ظة ي\تطابق م\ع اض\طرام م\جام\يع م\ن ال\عصبون\ات،
ف\\إن السؤال ال\\واض\\ح ي\\كون ع\\ندئ\\ذ :أي\\ن ت\\قع ه\\ذه ال\\عصبون\\ات ف\\ي ال\\دم\\اغ ،وب\\أي أس\\لوب
ت \\مارس اض \\طرام \\ها؟ ف \\من غ \\ير امل \\حتمل أن ي \\شغل ال \\وع \\ي اإلب \\صاري ج \\ميع ع \\صبون \\ات
القش\\رة امل\\خية الح\\دي\\ثة ال\\تي ي\\صدف أن ت\\ضطرم ف\\وق امل\\عدل األس\\اس\\ي الض\\طرام\\ها ف\\ي
لح\ظة م\عينة .ول\نا أن ن\توق\ع م\ن ال\ناح\ية ال\نظري\ة ع\لى األق\ل أن ب\عض ه\ذه ال\عصبون\ات
س \\تدخ \\ل ف \\ي إج \\راء ال \\تقدي \\رات ب \\حيث ت \\حاول تحقيق أف \\ضل االئ \\تالف \\ات ،ف \\ي ح \\ني تُ\\عبِّرُ
عصبونات أخرى عن نتائج هذه التقديرات ،أو أنها ـ بكلمات أخرى ـ تُعبِّر عما نرى.
وم\ن ح\سن الح\ظ أن\ه أم\كننا ال\توص\ل إل\ى ب\راه\ني تج\ري\بية ت\سان\د ه\ذا االس\تنتاج ال\نظري.
ف\\هناك ظ\\اه\\رة ت\\سمى ت\\ناف\\س ال\\عينني  binocular rivalryي\\مكن أن ت\\ساع\\د ع\\لى تح\\دي\\د
م\ها ل\لوع\ي .ونس\تطيع م\شاه\دة ه\ذه ال\ظاه\رة
ال\عصبون\ات ال\تي يَ\ ْرم\ز  symbolizeاض\طرا ُ
ب\\شكل ب\\ال\\غ اإلق\\ناع م\\ن خ\\الل ع\ ٍ
\رض أع \دّه ك\\ل م\\ن >  .Sدي\\ون\\سنك< و >  .Bم\\يلر< ف\\ي
مركز االستكشافات بسان فرانسيسكو.
يح\دث ال\تناف\س ب\ني ال\عينني ع\ندم\ا ت\تلقى ك\ل ع\ني م\دخ\الت إب\صاري\ة ت\ختلف ع\ن األخ\رى
ف\يما ي\خص الج\زء ن\فسه م\ن امل\جال اإلب\صاري .ف\امل\نظوم\ة اإلب\صاري\ة امل\بكرة ف\ي ال\جان\ب
األيس\\ر م\\ن ال\\دم\\اغ تس\\تقبل م\\دخ\\الت م\\ن ال\\عينني ول\\كنها ال ت\\رى س\\وى ج\\زء م\\ن امل\\جال
اإلب\\صاري ي\\قع إل\\ى ال\\جان\\ب األي\\من م\\ن ن\\قطة ال\\ترك\\يز .وال\\عكس ب\\ال\\عكس ب\\النس\\بة إل\\ى
ال\جان\ب األي\من .ف\إذا ق\ام ال\تناف\س ب\ني ه\ات\ني املج\موع\تني امل\تعارض\تني م\ن امل\دخ\الت ،ف\إن\نا
ال ن\راه\ما ت\تراك\بان ب\ل ن\رى مج\موع\ة امل\دخ\الت األول\ى أوال وم\ن ث\م املج\موع\ة األخ\رى وه\كذا
دواليك بشكل متعاقب.
وف\\ي ال\\عرض امل\\سمى "ق\\طة ِ
ش\\ر"  Cheshire Catي\\ضع ال\\ناظ\\رون رؤوس\\هم ف\\ي م\\كان
تش َ \
م\\ثبت وي\\طلب إل\\يهم أن ي\\بقوا ن\\ظره\\م م\\ثبتا .وب\\وس\\اط\\ة م\\رآة م\\وض\\وع\\ة ب\\شكل م\\ناس\\ب
]ان\ظر ال\شكل ف\ي ال\صفحتني أدن\اه[ ي\مكن إلح\دى ال\عينني أن ت\نظر إل\ى وج\ه ش\خص آخ\ر
م\ن األم\ام م\باش\رة ،ف\ي ح\ني ت\رى ال\عني األخ\رى ش\اش\ة ب\يضاء ن\اص\عة إل\ى ج\ان\به .ف\إذا م\ا
ل\وّح ال\ناظ\ر ب\يده أم\ام ه\ذه ال\لوح\ة ال\شاغ\رة ،ع\ند امل\وض\ع ن\فسه ف\ي م\جال إب\صاره ال\ذي
ي\شغله ال\وج\ه ،ف\إن ه\ذا األخ\ير ي\نمحي .ف\الح\رك\ة تس\تول\ي ع\لى ان\تباه امل\خ ألن\ها ذات وق\ع
ش\\دي\\د م\\ن ال\\ناح\\ية اإلب\\صاري\\ة .وم\\ن دون االن\\تباه ال ي\\مكن رؤي\\ة ال\\وج\\ه ،ف\\إذا ح\\رك ال\\ناظ\\ر
عينيه عاد الوجه إلى الظهور.

وف \\ي ب \\عض األح \\يان ال ي \\ختفي س \\وى ج \\زء م \\ن ال \\وج \\ه ف \\قط .ف \\قد ت \\بقى م \\ثال ف \\ي ب \\عض
األح\يان ع\ني واح\دة أو ال\عينان م\عا .وإذا م\ا ن\ظر ال\رائ\ي إل\ى ال\بسمة ع\لى وج\ه ال\شخص
امل\رئ\ي ،ف\قد ي\ختفي ال\وج\ه ت\ارك\ا االب\تسام\ة ف\قط .وله\ذا الس\بب ي\سمى ذل\ك ال\تأث\ير "ت\أث\ير
ق\\طة تشش\\ر" ت\\مشيا م\\ع اس\\م ال\\قطة ف\\ي رواي\\ة ل\\وي\\س ب\\عنوان "م\\غام\\رات أل\\يس ف\\ي ب\\الد
العجائب".
وم\ع أن\ه م\ن ال\صعب ج\دا أن نسج\ل ال\نشاط ال\عصبي م\ن خ\لية م\نفردة ف\ي امل\خ البش\ري،
إال أن ه\ذا م\مكن ف\ي ال\نسان\يس .وق\د ت\مت دراس\ة م\ثال ب\سيط له\ذا ال\تناف\س ب\ني ال\عينني
ع\\لى ن\\سناس ،ق\\ام ب\\ها >  .K .Nل\\وك\\وث\\يتيس< و >  J .D.ش\\ال< ح\\ينما ك\\ان\\ا م\\عا ف\\ي
معه\د م\اس\ات\شوس\تس ل\لتقان\ة ) .(MITف\قد ق\ام\ا ب\تدري\ب ن\سناس م\ن ن\وع امل\كاك ع\لى أن
يُ\\بقي ع\\ينيه س\\اك\\نتني ،وأن ي\\عطي إش\\ارة ت\\دل ع\\لى م\\ا إذا ك\\ان ي\\رى ح\\رك\\ة ح\\اج\\ز ش\\بكي
أف\قي إل\ى أع\لى أو إل\ى أس\فل .وإلح\داث ظ\اه\رة ال\تناف\س ب\ني ال\عينني ي\تم إس\قاط الح\رك\ة
ال\علوي\ة ع\لى إح\دى ع\يني ال\نسناس والح\رك\ة ال\سفلية ع\لى ال\عني األخ\رى ،ب\حيث ت\تراك\ب
ال\\صورت\\ان ف\\ي ال\\ساح\\ة )امل\\جال( اإلب\\صاري\\ة .وه\\نا ي\\عطي ال\\نسناس إش\\ارات ب\\أن\\ه ي\\رى
الح\رك\تني ال\علوي\ة وال\سفلية ب\ال\تناوب م\ثلما ي\فعل اإلن\سان .وم\ع أن امل\نبه الح\رك\ي ال\وارد
إل\\ى ع\\يني ال\\نسناس ه\\و ذات\\ه ع\\لى ال\\دوام ،ف\\إن إدراك ال\\نسناس ي\\تغير ف\\ي ك\\ل ث\\ان\\ية أو
نحو ذلك.
تُ\\ع ّد ال\\باح \ ُة القش\\ري\\ة  ،MTال\\تي أس\\ماه\\ا س\\مير زك\\ي ال\\باح\\ة ) (V5ف\\ي م\\قال\\ه "ال\\صورة
اإلب \\صاري \\ة ف \\ي ال \\عقل وال \\دم \\اغ" ،ب \\اح\ \ ًة م \\عنية ب \\الح \\رك \\ة ب \\شكل رئ \\يسي .ف \\ماذا ت \\فعل
ال \\عصبون \\ات ف \\ي ال \\باح \\ة  MTح \\ينما ي \\كون إدراك ال \\نسناس ن \\حو األع \\لى ح \\ينا ون \\حو
األس\\فل ح\\ينا آخ\\ر؟ )وق\\د درس ال\\باح\\ثون االس\\تجاب\\ة األول\\ى ل\\لنسناس ف\\قط( .إن اإلج\\اب\\ة
املبس\طة ع\ن ه\ذا السؤال )ل\كون ال\بيان\ات ال\حقيقية أك\ثر غ\موض\ا( ه\ي أن\ه :ف\ي ح\ني ي\رت\بط
اض \\طرام ب \\عض ال \\عصبون \\ات ب \\ال \\تغيرات ف \\ي اإلدراك ي \\بقى امل \\عدل ال \\وس \\طي الض \\طرام
ال\عصبون\ات األخ\رى ث\اب\تا نس\بيا وال ي\عتمد ع\لى ات\جاه الح\رك\ة ال\تي ي\راه\ا ال\نسناس ف\ي
ت\\لك اللح\\ظة .وله\\ذا ف\\من غ\\ير امل\\حتمل أن ُي\\قاب\\ل االض\\طرا ُم ف\\ي ج\\ميع ع\\صبون\\ات القش\\رة
اإلب\صاري\ة الح\دي\ثة ف\ي لح\ظة م\ا ال\وع\يَ اإلب\صاري ل\لنسناس .وي\بقى ع\لينا أن ن\كتشف
أي العصبونات يقابل الوعي فعال.
ل\قد اف\ترض\نا أن\نا ح\ينما ن\رى ش\يئا م\ا ب\وض\وح ال ب\د أن ي\كون ه\ناك ع\صبون\ات ت\ضطرم
ب \\شكل ن \\شيط ل \\تمثِّل م \\ا ن \\رى ،وه \\ذه ال \\قاع \\دة ي \\مكن أن ن \\سميها ق \\اع \\دة ال \\نشاط activity
 .principleوه \ \\نا نج \ \\د أي \ \\ضا ب \ \\عض األدل \ \\ة التج \ \\ري \ \\بية ،وأح \ \\د أم \ \\ثلتها ه \ \\و اض \ \\طرام
ال\\عصبون\\ات ف\\ي ال\\باح\\ة القش\\ري\\ة  V2اس\\تجاب\\ة لخ\\طوط ك\\فاف\\ية )خ\\طوط ع\\ام\\ة( خ\\ادع\\ة،
ك\\تلك ال\\تي وص\\فها زك\\ي .وم\\ثال آخ\\ر ق\\د ي\\كون أك\\ثر ج\\ذب\\ا ل\\الن\\تباه نج\\ده ف\\ي ح\\ال\\ة "م\\لء
 filling inال \ \\بقعة ال \ \\عمياء" .وال \ \\بقعة ال \ \\عمياء ف \ \\ي ك \ \\ل ع \ \\ني س \ \\ببها غ \ \\ياب املس \ \\تقبالت
ال\\ضوئ\\ية ف\\ي م\\نطقة الش\\بكية ال\\تي يخ\\رج ع\\نده\\ا ال\\عصب ال\\بصري م\\ن امل\\قلة ب\\ات\\جاه

ال\\دم\\اغ .وي\\بعد م\\وق\\ع ه\\ذه ال\\بقعة ن\\حو  15درج\\ة ع\\ن ال\\حُ فَيْرة ) foveaامل\\رك\\ز اإلب\\صاري
ل \\لعني( .وع \\لى ال \\رغ \\م م \\ن ذل \\ك ف \\إن \\ك إذا أغ \\لقت ع \\ينا واح \\دة ال ت \\رى ث \\غرة ف \\ي م \\جال \\ك
اإلبصاري.
وي\\تميز ال\\فيلسوف >  .C .Dدي\\نيت< م\\ن )ج\\ام\\عة ت\\اف\\تس( ب\\ني ال\\فالس\\فة ب\\اه\\تمام\\ه ب\\كلٍّ
م\ \\ن ع\ \\لم ال\ \\نفس وال\ \\دم\ \\اغ ،ون\ \\حن ن\ \\رح\ \\ب به\ \\ذا االه\ \\تمام .وف\ \\ي ك\ \\تاب ل\ \\ه ت\ \\حت ع\ \\نوان:
 ،Consciousness Explainedج\\ادل ب\\أن م\\ن الخ\\طأ الح\\دي \ َ
ث ع\\ن س\\يرورة م\\لء ،filling in
واس\\تنتج بحق أن "غ\\ياب م\\علوم\\ة م\\ا ي\\ختلف ع\\ن م\\علوم\\ة ال\\غياب" .وان\\طالق\\ا م\\ن ه\\ذه
القاعدة العامة ،فإنه يرى أن الدماغ ال يمأل البقعة العمياء ،بل يتجاهلها.
إال أن ح\\جة "دي\\نيت" ف\\ي ح\\د ذات\\ها ال ت\\بره\\ن ع\\لى ع\\دم ح\\دوث امل\\لء ،ول\\كنها ت\\قترح ف\\قط
إم\كان\ية ع\دم ح\دوث\ه .وي\نص دي\نيت أي\ضا ع\لى أن "دم\اغ\ك ال ي\متلك آل\ة ]ل\لملء[ ف\ي ذل\ك
م\ ْد َ
خ\ل
امل\وض\ع" .ول\كن ه\ذا ال\نص غ\ير ص\حيح ،ف\القش\رة اإلب\صاري\ة األول\ية ) (V1ي\نقصها ُ
م\باش\ر م\ن إح\دى ال\عينني ،ول\كن "اآلل\ة" ال\سوي\ة م\وج\ودة م\ن أج\ل ال\تعام\ل م\ع م\دخ\الت
ال\عني األخ\رى .وق\د أظه\ر >  .Rك\ات\اس< )م\ن ج\ام\عة ري\ودي ج\ان\يرو ال\فيدرال\ية( أن ب\عض
ال\\عصبون\\ات ف\\ي ال\\باح\\ة امل\\خصصة ل\\لبقعة ال\\عمياء م\\ن القش\\رة  V1ل\\دى ن\\سناس امل\\كاك
تس\تجيب ف\عال مل\دخ\الت تَ\ ِرده\ا م\ن ك\لتا ال\عينني .ورب\ما س\اع\د ع\لى ذل\ك م\دخ\الت آت\ية م\ن
أج\زاء أخ\رى م\ن القش\رة امل\خية .وع\الوة ع\لى ذل\ك ف\في ح\ال\ة امل َ ْلء ال\بسيط تس\تجيب ب\عض
العصبونات في هذه املنطقة كما لو كانت تقوم بهذا امللء بشكل فعال.
وع\لى ه\ذا ،ف\إن ادع\اء دي\نيت ح\ول ال\بقع ال\عمياء ل\يس ص\حيحا .إض\اف\ة إل\ى ذل\ك ،ب ّ\ني >
 .S .Vرام\\اش\\ان\\دران< ف\\ي ت\\جارب\\ه ال\\نفسية أن م\\ا ي\\تم ملؤه ق\\د ي\\كون ف\\ي غ\\اي\\ة ال\\تعقيد
وي\عتمد ع\لى ال\سياق اإلج\مال\ي للمشه\د اإلب\صاري .وي\جادل رام\اش\ان\دران م\تسائ\ال :ك\يف
يمكن لدماغك أن يتجاهل شيئا ما يدعو هو نفسه في الحقيقة لالنتباه؟
وع\\لى ه\\ذا ف\\ال ي\\مكن اس\\تبعاد س\\يرورة امل\\لء ع\\لى أن\\ها ال وج\\ود ل\\ها أو أن\\ها غ\\ير ع\\ادي\\ة.
ف\من امل\حتمل أن\ها ت\مثل س\يرورة اس\تكمال أس\اس\ية ي\مكن أن تح\دث ف\ي مس\توي\ات ع\دي\دة
م\ ٌ
\ثل ج\\يد مل\\ا ت\\عنيه ع\\بارة ال\\سيرورة ال\\بنائ\\ية
ب\\القش\\رة امل\\خية الح\\دي\\ثة .وه\\ي ،ب\\امل\\ناس\\بةَ ،
.constructive process
\عني؟ ل\قد أج\رى > T
م\ز اض\طرام\ها إل\ى إدراك م َّ
ك\يف ي\مكننا اك\تشاف ال\عصبون\ات ال\تي يَ\ ْر ُ
 ..Wن \\يوس \\وم< وزم \\الؤه )ف \\ي ج \\ام \\عة س \\تان \\فورد( س \\لسلة م \\ن ال \\تجارب ال \\بارع \\ة ع \\لى
ع\صبون\ات ف\ي ال\باح\ة القش\ري\ة  MTم\ن دم\اغ امل\كاك .وب\دراس\ة أح\ده\ا ي\مكن أن ن\كتشف
أن\ه يس\تجيب أف\ضل اس\تجاب\ة مل\لمح إب\صاري م\عني ل\ه ع\الق\ة ب\الح\رك\ة .وع\لى س\بيل امل\ثال،
ق\\د ي\\ضطرم ع\\صبون م\\ا ب\\قوة ،اس\\تجاب \ ًة لح\\رك\\ة ق\\ضيب ف\\ي م\\كان م\\عني داخ\\ل ال\\ساح\\ة

\وج\\ها ب\\زاوي\\ة م\\عينة ويتح\\رك ف\\ي
اإلب\\صاري\\ة ،ول\\كن ذل\\ك ال ي\\تم إال إذا ك\\ان ه\\ذا ال\\قضيب م\ َّ
أحد االتجاهني العموديني على طوله ضمن مدى معني من السرعة.

!

ي\\وض\\ح الخ\\داع ال\\بصري ،ال\\ذي ص\\ممه >  .S .Vرام\\اش\\ان\\دران< ،ق\\درةَ ال\\دم\\اغ ع\\لى م\\لء م\\ا
ي\نقص م\ن م\علوم\ات إب\صاري\ة ،أو ب\ناء ت\لك امل\علوم\ات ال\ناق\صة بس\بب وق\وع\ها ع\لى ال\بقعة
ال\عمياء ل\لعني .ف\عندم\ا ت\نظر إل\ى ن\ماذج ال\قضبان ال\خضراء املنكس\رة ي\ول\د ال\جهاز اإلب\صاري
خ\\طني ك\\فاف\\يني )ك\\ون\\توري\\ن(  two contoursيح\\ددان ش\\ري\\طا ش\\اق\\ول\\يا .واآلن ،أغلق ع\\ينك
ال\\يمنى ور ِّك\\ز ب\\صرك ع\\لى امل\\رب\\ع األب\\يض ف\\ي س\\لسلة ال\\قضبان ال\\خضراء ،ث\\م ح\\رك ال\\صفحة
ن\\حو ع\\ينك إل\\ى أن ت\\ختفي ال\\نقطة ال\\زرق\\اء )ن\\حو س\\ت ب\\وص\\ات إل\\ى األم\\ام م\\ن أن\\فك( .وي\\ذك\\ر

م\عظم ال\ناظ\ري\ن أن\هم ي\رون الش\ري\ط ال\شاق\ول\ي م\كتمال ع\بر ال\بقعة ال\عمياء وال ي\رون الخ\طوط
املنكس\رة .واآلن أع\د التج\رب\ة ن\فسها م\ع الس\لسلة املؤَّل\فة م\ن ال\قضبان الح\مراء ال\ثالث\ة ف\قط،
س\ \\تجد أن الخ\ \\طوط ال\ \\كفاف\ \\ية )ال\ \\كنتورات( ال\ \\شاق\ \\ول\ \\ية امل\ \\ضللة أق\ \\ل تح\ \\دي\ \\دا وأن ال\ \\جهاز
اإلب\\صاري ي\\ميل إل\\ى م\\لء ال\\قضيب األف\\قي ع\\بر ال\\بقعة ال\\عمياء .وه\\كذا ي\\مأل ال\\دم\\اغ ال\\فراغ
بأشكال مختلفة تستند إلى السياق اإلجمالي للصورة.

وم\\ن ال\\صعب ِت\ ِ
\قنيا أن نس\\تثير مج\\رد ع\\صبون واح\\د ،ول\\كنه م\\ن امل\\عروف أن ال\\عصبون\\ات
)ال\\تي تس\\تجيب مل\\وض\\ع ال\\قضيب ن\\فسه ع\\لى وج\\ه ال\\تقري\\ب ،وب\\ال\\توج\\ه وات\\جاه الح\\رك\\ة
ن\\فسيهما( ت\\ميل ألن ي\\قع ب\\عضها ق\\ري\\با م\\ن ب\\عض ف\\ي ال\\صفيحة  sheetالقش\\ري\\ة امل\\خية.
وق\د ع\ َّلم املج\ ِّرب\ون ال\نسناس ع\مال ب\سيطا ف\ي ت\مييز الح\رك\ة ب\اس\تخدام خ\ليط م\ن ال\نقط،
ك\\ان ب\\عضها يتح\\رك ح\\رك\\ة ع\\شوائ\\ية ،ف\\ي ح\\ني أن ال\\باق\\ي يتح\\رك دائ\\ما ف\\ي ات\\جاه واح\\د.
وق\\د ب\\ني هؤالء املج\\رب\\ون أن ال\\تنبيه الكه\\رب\\ائ\\ي مل\\نطقة ص\\غيرة ف\\ي امل\\كان ال\\صحيح م\\ن
امل \\نطقة القش \\ري \\ة  MTس \\يجعل ت \\مييز ح \\رك \\ة ال \\نسناس ي \\نحاز ع \\لى ال \\دوام إل \\ى االت \\جاه
املتوقع.
يمكن أن يكون االضطرام اإليقاعي )النظمي( واملتزامن هو املتالزمة )املترابطة(
العصبية للشعور الواعي ،ويمكن له أن يجمع بني الفعاليات التي تخص الشيء
نفسه والكائنة في باحات قشرية مخية مختلفة.
وع\لى ه\ذا ،ف\إن ت\نبيه ه\ذه ال\عصبون\ات ي\مْ كنه ال\تأث\ير ف\ي س\لوك ال\نسناس ،ورب\ما أي\ضا
\بني ه\ذه ال\تجارب ب\شكل ق\اط\ع أن اض\طرام
ف\ي إدراك\ه اإلب\صاري .وع\لى ال\رغ\م م\ن ذل\ك ال ت ّ
م\\ثل ه\\ذه ال\\عصبون\\ات ه\\و ال\\قري\\ن  correlateال\\عصبي ال\\دقيق ل\\إلدراك .ف\\قد ي\\كون ال\\قري\\ن
ق\يام ال\نشاط ف\ي مج\موع\ة ف\رع\ية  subsetم\ن ال\عصبون\ات .أو رب\ما ي\كون ال\قري\ ُن )ال\تالزم(
ال\\حقيقي اض\\طرا َم ع\\صبون\\ات ف\\ي ج\\زء آخ\\ر م\\ن ال\\تنظيم امل\\رات\\بي  hierarchyاإلب\\صاري
تتأثر تأثرا بالغا بالعصبونات املنشطة في الباحة .MT
وم \\ثل ه \\ذا ال \\تحفظ ينطبق أي \\ضا ع \\لى ح \\االت ال \\تناف \\س ب \\ني ال \\عينني .وم \\ن ال \\واض \\ح أن
\عني ل\\ن
م \ ْد َرك م\ ّ
م\\ز  symbolizeاض\\طرام\\ها إل\\ى ُ
م\\شكلة ال\\عثور ع\\لى ال\\عصبون\\ات ال\\تي يَ \ ْر ُ
ت \\كون سه \\لة .وس \\نحتاج إل \\ى ع \\دة ت \\جارب دق \\يقة الق \\تفائ \\ها ح \\تى ول \\و ل \\نوع واح \\د م \\ن
املدركات.
ي\بدو ب\وض\وح أن ال\غرض م\ن ال\وع\ي اإلب\صاري ال\ناش\ط ه\و ت\غذي\ة م\ناطق القش\رة امل\خية
ُح\ \\مل امل \\علوم \\ات م \\ن ج \\هة إل \\ى م \\نظوم \\ة
ذات ال \\عالق \\ة ب \\متضمنات م \\ا ن \\راه .وم \\ن ه \\نا ت ْ
ال\حصني ك\ي ي\تم ت\كوي\ده\ا )مؤق\تا( ع\لى ش\كل ذاك\رة ع\ارض\ة ط\وي\لة األم\د ،ك\ما تَ\جُ ول م\ن
ج\هة أخ\رى ف\ي مس\توي\ات التخ\طيط  planning levelsال\تاب\عة ل\لجهاز الح\رك\ي .ول\كن ه\ل

خ\الت اإلب\صاري\ة إل\ى أح\د امل ُ ْ
خ\ َرج\ات الس\لوك\ية م\ن
ي\مكن أن ت\ذه\ب ه\ذه امل\علوم\ات م\ن امل ُ ْد َ\
دون أي وعي إبصاري يرتبط بها؟
م\ثل ه\ذه ال\سيرورة ي\مكن ح\دوث\ها ،وت\توض\ح ف\ي مج\موع\ة امل\رض\ى الج\دي\ري\ن ب\امل\الح\ظة
ال\ \\ذي\ \\ن ي\ \\عان\ \\ون "اإلب\ \\صار األع\ \\مى"  .blindsightفج\ \\ميع امل\ \\صاب\ \\ني ب\ \\تلف ف\ \\ي القش\ \\رة
اإلب \\صاري \\ة يس \\تطيعون أن ي \\شيروا ب \\دق \\ة م \\عقول \\ة إل \\ى أه \\داف ب \\صري \\ة أو أن ي \\تتبعوه \\ا
ب \\أع \\ينهم ،ف \\ي ح \\ني أن \\هم ي \\نكرون بش \\دة رؤي \\تهم ألي ش \\يء .وف \\ي ال \\حقيقة ،نج \\د هؤالء
امل\\رض\\ى ي\\نده\\شون م\\ن ق\\درات\\هم ه\\ذه ،وك\\ذل\\ك أط\\باؤه\\م .ول\\كن ك\\مية امل\\علوم\\ات ال\\تي "ت\\مر
إل\\ى أدم\\غتهم" ت\\كون مح\\دودة :ف\\مرض\\ى اإلب\\صار األع\\مى ي\\تمتعون ب\\بعض ال\\قدرة ع\\لى
االس \\تجاب \\ة ألط \\وال األم \\واج ال \\ضوئ \\ية ول \\لتوج \\هات والح \\رك \\ات ،ول \\كنهم ال يس \\تطيعون
التمييز بني املثلث واملربع.
م\ن ال\طبيعي أن َي\ ْع ُ
ظم اه\تمام\نا ب\معرف\ة أي امل\سارات ال\عصبية يس\تخدم\ه هؤالء امل\رض\ى.
وق\د ظ\ن ال\باح\ثون أول األم\ر أن ه\ذا امل\سار ي\مر ب\األ ُ َك\يْمَ ة ال\علوي\ة .ول\كن ال\تجارب الح\دي\ثة
ت \\قترح إم \\كان \\ية اش \\تراك ات \\صال ض \\عيف م \\باش \\ر ب \\ني ال \\نواة ال \\رك \\بية ال \\جان \\بية وب \\اح \\ات
قش \\ري \\ة أخ \\رى م \\ثل ال \\باح \\ة  .V4ول \\يس م \\ن ال \\واض \\ح م \\ا إذا ك \\ان \\ت س \\الم \\ة امل \\نطقة V1
ض\روري\ة ل\لوع\ي اإلب\صاري اآلن\ي .وم\ن امل\عروف أن اإلش\ارة اإلب\صاري\ة ف\ي ح\ال\ة اإلب\صار
األع\\مى ت\\كون م\\ن ال\\ضعف ب\\حيث ال يس\\تطيع ال\\نشاط ال\\عصبي ت\\كوي\\ن ال\\وع\\ي ،م\\ع أن\\ه
يبقى من القوة بما يكفي لتمريره إلى الجهاز الحركي.
يس \\تجيب أص \\حاب اإلب \\صار ال \\سوي ب \\ان \\تظام ل \\إلش \\ارات اإلب \\صاري \\ة م \\ن دون أن ي \\عوه \\ا
ب\شكل ك\ام\ل .وف\ي األنش\طة ال\تلقائ\ية )األت\وم\ات\يكية( ،م\ثل الس\باح\ة وق\يادة ال\سيارة ،تح\دث
أف\عال م\ع َّقدة ول\كنها ن\مطية م\ن دون أن ي\صحب ذل\ك وع\ي إب\صاري ،أو ب\أق\ل ق\در م\ن ه\ذا
ال\\وع\\ي .وف\\ي ح\\االت أخ\\رى ت\\كون امل\\علوم\\ات امل\\نقول\\ة إم\\ا مح\\دودة ج\\دا أو واه\\نة ج\\دا.
وع\\لى ذل\\ك ف\\نحن نس\\تطيع ال\\قيام ب\\وظ\\ائ\\فنا م\\ن دون وع\\ي إب\\صاري ،إال أن س\\لوك\\نا م\\ن
دونه يكون محدودا نوعا ما.
ٍ
ع ي\حتاج إل\ى ب\عض ال\وق\ت .وم\ن ال\صعب تح\دي\د ال\وق\ت
م\ن ال\واض\ح أن ش\عورن\ا ب
\إدراك وا ٍ
ال\الزم إلدراك ح ٍ
\دث م\ن أح\داث ال\وع\ي اإلب\صاري .ول\كن إح\دى ن\واح\ي امل\شكلة ،ال\تي ي\مكن
ت\بيان\ها ب\التج\رب\ة ال\عملية ،ه\ي أن اإلش\ارات ال\تي نس\تقبلها ف\ي زم\ن م\تقارب ج\دا ي\تعام\ل
الدماغ معها على أنها متزامنة.
م\\ضة م\\ن ال\\ضوء
ي\\تم إن\\ارة ق\\رص ض\\وئ\\ي أح\\مر م\\دة  20م \ ّليثان\\ية م\\ثال ،ث\\م ي\\تبع ذل\\ك َو ْ
األخ\ضر ل\لمدة ن\فسها وف\ي امل\كان ن\فسه .فنج\د أن ال\شخص م\وض\ع التج\رب\ة ي\ذك\ر أن\ه ل\م
ي\\ر ض\\وءا أح\\مر ي\\تبعه ض\\وء أخ\\ضر ،ول\\كنه رأى ب\\دال م\\ن ذل\\ك ض\\وءا أص\\فر وك\\أن\\ه ت\\ع َّرض
ل\\لضوءي\\ن األح\\مر واألخ\\ضر ف\\ي ال\\وق\\ت ن\\فسه .ول\\كن ه\\ذا ال\\شخص ال ي\\مكنه اإلح\\ساس

ب\\ال\\لون األص\\فر إال ب\\عد أن ت\\كون م\\علوم\\ة ال\\وم\\ضة ال\\خضراء ت\\مت م\\عال\\جتها وم\\كام\\لتها
)دمجها( مع الومضة الحمراء التي سبقتها.

!
وم\ضات خ\اط\فة م\ن ض ٍ
\وء م\لوَّن تُ\م ّكن ال\باح\ثني م\ن اس\تنتاج ال\زم\ن األدن\ى امل\طلوب لح\دوث
ال\وع\ي اإلب\صاري .ف\إذا أس\قطنا ق\رص\ا م\ن ال\لون األح\مر م\دة  20م\ ّليثان\ية ) (aوأت\بعنا ذل\ك
ع\لى ال\فور ب\وم\ضة م\ن ال\لون األخ\ضر م\دة  20م\ ّليثان\ية ) ،(bنج\د أن ال\ناظ\ر ي\ذك\ر أن\ه ي\رى
وم \\ضة وح \\يدة م \\ن ال \\لون األص \\فر ) (cوه \\و ال \\لون ال \\ذي يظه \\ر إذا أس \\قطنا ال \\لون \\ني األح \\مر
واألخ\\ضر ف\\ي وق\\ت واح\\د .وال يس\\تطيع ال\\شخص امل\\فحوص أن ي\\عي ال\\لون األح\\مر م\\تبوع\\ا
باللون األخضر إال إذا تجاوز الفرقُ بني الومضتني ما مقداره  60إلى  70م ّليثانية.

ل \\قد أدت ال \\تجارب م \\ن ه \\ذا ال \\نوع ب \\عالِ \\م ال \\نفس >  .Rإي \\فرون< )وه \\و اآلن ف \\ي ج \\ام \\عة
ك\ال\يفورن\يا ب\دي\ڤز( إل\ى أن يس\تنتج أن ال\وق\ت ال\الزم مل\عال\جة امل\علوم\ات وص\وال إل\ى اإلدراك
م\ َددًا م\ماث\لة ف\ي ال\تجارب ال\تي اس\تخدم\ت
ي\بلغ ن\حو  60إل\ى  70م\ليثان\ية .ونج\د أي\ضا ُ
ال\\نغمات ف\\ي ال\\جهاز ال\\سمعي .إال أن\\ه م\\ن ال\\جائ\\ز دائ\\مً ا أن ت\\ختلف أوق\\ات امل\\عال\\جة ف\\ي
األج\زاء ال\عليا م\ن ال\ترك\يبة امل\رات\بية اإلب\صاري\ة وف\ي أم\كنة أخ\رى م\ن ال\دم\اغ .وك\ذل\ك ت\كون
املعالجة أكثر سرعة لدى الناظرين املدربني مقارنة بمن هم على الفطرة.
ون \\ظرا مل \\ا ي \\بدو م \\ن أن األس \\اس ال \\عصبي ل \\الن \\تباه ل \\ه دوره ف \\ي ب \\عض أش \\كال ال \\وع \\ي
اإلب \\صاري ،ف \\سيكون ع \\ون \\ا ل \\نا أن ن \\كتشف ه \\ذا األس \\اس .وت \\عد ح \\رك \\ة ال \\عني ن \\وع \\ا م \\ن
االن\\تباه ـ م\\ادام\\ت ب\\اح\\ة امل\\جال اإلب\\صاري ال\\تي ن\\رى ف\\يها ب\\درج \ ٍة ع\\ال\\ي ِة امل َ\يْز resolution
ص \\غيرةً ب \\شكل م \\لحوظ ـ يش \\به ع \\لى وج \\ه ال \\تقري \\ب نس \\بة أب \\عاد ِ
ظ\ \فْر اإلب \\هام إل \\ى ط \\ول
ال\ذراع .وع\لى ه\ذا ف\نحن نُح\ ِّرك أع\يننا للتح\ديق ف\ي ال\شيء م\باش\رة ح\تى ن\راه ب\وض\وح.
وتتح\\رك ع\\يون\\نا ع\\ادة ث\\الث أو أرب\\ع م\\رات ف\\ي ك\\ل ث\\ان\\ية .ول\\كن ع\\لماء ال\\نفس ب \يَّنوا أن

ه\\ناك ،ع\\لى م\\ا ي\\بدو ،ن\\وع\\ا أس\\رع م\\ن االن\\تباه ي\\جول ه\\نا وه\\ناك ب\\مغزى م\\ا ح\\ينما ت\\ظل
أعيننا ثابتة.
أم \\ا ال \\طبيعة ال \\نفسية ال \\دق \\يقة آلل \\ية ه \\ذا االن \\تباه الس \\ري \\ع ف \\هي م \\ثار ج \\دل ف \\ي ال \\وق \\ت
ال\حاض\ر .ول\كن ك\ثي ًرا م\ن امل\ختصني ف\ي ال\علوم ال\عصبية ـ ب\من ف\ي ذل\ك >  .Rدي\سميون<
وزم\\الؤه ف\\ي املعه\\د ال\\قوم\\ي ل\\لصحة ال\\عقلية ـ أث\\بتوا أن م\\عدل االض\\طرام ف\\ي ع\\صبون\\ات
م \\عينة ب \\ال \\جهاز اإلب \\صاري ل \\دى امل \\كاك ت \\عتمد ع \\لى ال \\شيء ال \\ذي ي \\نتبه إل \\يه امل \\كاك ف \\ي
س\اح\ة إب\صاره .وع\لى ه\ذا ،ف\االن\تباه ل\يس مج\رد م\فهوم ن\فسي ،ب\ل ت\وج\د ل\ه أي\ضا أق\ران
 correlatesع\\صبية ي\\مكن م\\الح\\ظتها .وق\\د وج\\د ع\\دد م\\ن ال\\باح\\ثني أن ال\\وس\\ادة pulvinar
)وه\ي إح\دى م\ناطق امل\هاد ال\بصري( ت\دخ\ل ع\لى م\ا ي\بدو ف\ي س\يرورة االن\تباه اإلب\صاري.
ون\حن ن\ميل إل\ى االع\تقاد ب\أن امل\هاد يس\تحق أن ي\سمى "ع\ضو االن\تباه" ،ول\كن ه\ذه امل\كان\ة
بحاجة إلى إثبات.
وت\\كمن امل\\شكلة ال\\كبرى ل\\دي\\نا ف\\ي تح\\دي\\د ال\\نشاط ال\\دم\\اغ\\ي ال\\ذي ي\\قاب\\ل ب\\شكل م\\باش\\ر
ال\\وع\\ي اإلب\\صاري .وق\\د اق \تُ ِرح أن ك\\ل ب\\اح\\ة قش\\ري\\ة م\\خية تُ\و ِّل \ ُد وع\\يا ي\\خص ف\\قط امل\\الم\\ح
اإلب\صاري\ة ال\تي ت\كون "ع\مودي\ة" ،أي م\رتَّ\بة ف\ي أك\داس أو أع\مدة م\ن ال\عصبون\ات ت\تعام\د
م\ع س\طح القش\رة .وع\لى ه\ذا ف\إن ال\باح\ة  V1تس\تطيع أن ت\صنع ك\ودًا  codeل\لتوج\ه ،ف\ي
ح\ني ت\صنع ال\باح\ة  MTك\ودًا للح\رك\ة .وإل\ى اآلن ـ وك\ما ب ّ\ني س\مير زك\ي ـ ل\م يج\د املج\رب\ون
م\ \\نطقة م\ \\عينة واح\ \\دة ف\ \\ي ال\ \\دم\ \\اغ ت\ \\لتقي ع\ \\نده\ \\ا ج\ \\ميع امل\ \\علوم\ \\ات امل\ \\طلوب\ \\ة ل\ \\لوع\ \\ي
اإلب \\صاري .وق \\د س \\مى دي \\نيث م \\ثل ه \\ذا امل \\كان االف \\تراض \\ي "املس \\رح ال \\دي \\كارت \\ي" .وم \\ن
الناحية النظرية فإنه يرى أن هذا املكان غير موجود.
وي \\بدو أن ال \\وع \\ي ل \\يس م \\وزع \\ا ف \\قط ع \\لى م \\قياس م \\وض \\عي ،ك \\ما ف \\ي ب \\عض الش \\بكات
ال \\عصبية ال \\تي وص \\فها ه \\نتون ،ب \\ل ه \\و م \\وزع ت \\وزي \\عا أوس \\ع م \\دى ع \\لى القش \\رة امل \\خية
الح\دي\ثة .وم\ن غ\ير امل\حتمل أن ي\كون ال\وع\ي اإلب\صاري م\وزع\ا ع\لى ك\ل ب\اح\ة قش\ري\ة؛ ألن
ب\عض ال\باح\ات ال تُ\بْدي أي اس\تجاب\ة ل\إلش\ارات اإلب\صاري\ة .ف\ال\وع\ي م\ثال ق\د ي\رت\بط ف\قط
ب\تلك ال\باح\ات ال\تي ت\رس\ل ات\صاالت راج\عة ب\شكل م\باش\ر إل\ى ال\باح\ة  V1أو ب\شكل ب\دي\ل
إل\\ى ال\\باح\\ات ال\\تي ت\\رس\\ل اس\\تطاالت\\ها ن\\حو ال\\طبقة ال\\راب\\عة ل\\باح\\ات أخ\\رى) .وت\\كون ه\\ذه
الباحات األخيرة في املستوى نفسه من التنظيم املراتبي اإلبصاري على الدوام(.
ف\\ال\\قضية األس\\اس\\ية ت\\كمن إذًا ف\\ي ك\\يفية ت\\شكيل ال\\دم\\اغ ت\\مثيالت\\ه ال\\كلية م\\ن اإلش\\ارات
اإلب\\صاري\\ة .وإذا ك\\ان االن\\تباه م\\طلوب\\ا ل\\لوع\\ي اإلب\\صاري ح\\قا ،ف\\إن ال\\دم\\اغ يس\\تطيع أن
ي\شكل ت\مثيالت\ه ب\االن\تباه إل\ى ش\يء واح\د ف\قط ف\ي ال\وق\ت ن\فسه ،وم\ن ث\م التح\رك بس\رع\ة
إل\\ى ال\\شيء ال\\ذي ي\\ليه .وع\\لى س\\بيل امل\\ثال ،ف\\إن ال\\عصبون\\ات ال\\تي تحقق ت\\مثيل ج\\ميع
ال\نواح\ي امل\ختلفة ل\لشيء امل ُنْتَبَه إل\يه ي\مكنها أن ت\ضطرم م\عا بس\رع\ة ف\ائ\قة ومل\دة ق\صيرة،
وربما في انبعاثات ) َ
هبّات( سريعة.

إن ه \\ذا االض \\طرام الس \\ري \\ع امل \\تزام \\ن  fast simultaneous firingق \\د ال يس \\تثير ف \\قط ت \\لك
ال\عصبون\ات ال\تي ت\رم\ز إل\ى م\ضام\ني ذل\ك ال\شيء ،ب\ل إن\ه ق\د ي\قوّي أي\ضا ـ وب\صورة مؤق\تة
ـ امل\\شاب\\ك ذات ال\\صلة ،ب\\حيث ي\\مكن اس\\تدع\\اء ه\\ذا النسق ال\\خاص م\\ن االض\\طرام بس\\رع\\ة.
ح \فْ ِ
ظ ت\\مثي ٍل واح\\د
وه\\ذا ش\\كل م\\ن أش\\كال ال\\ذاك\\رة ال\\قصيرة األم\\د .وإذا اح\\تاج األم\\ر إل\\ى ِ\
ف \\قط ف \\ي ال \\ذاك \\رة ال \\قصيرة األم \\د ـ ك \\ما يح \\دث ع \\ند ت \\ذك \\ر ع \\مل وح \\يد ـ ف \\إن ال \\عصبون \\ات
املش\ترك\ة ف\ي ه\ذا ال\نشاط ق\د تس\تمر ف\ي االض\طرام ب\عض ال\وق\ت ]ان\ظر" :ال\ذاك\رة ال\عام\لة
والعقل"،مجلة العلوم ،العدد  ، (1994) 5الصفحة .[56
وت\نشأ م\شكلة أخ\رى ع\ندم\ا ي\كون م\ن ال\ضروري اإلح\اط\ة ال\واع\ية ب\أك\ثر م\ن ش\يء واح\د
ف\ي ال\وق\ت ن\فسه ب\ال\ضبط .ف\إذا ك\ان\ت ج\ميع ال\صفات امل\ميِّزة ل\شيئني أو أك\ثر ي\تم ت\مثيلها
م\ن ق\بل ع\صبون\ات ت\ضطرم بس\رع\ة ،ف\إن ص\فات\هما ه\ذه س\تتداخ\ل ب\شكل م\شوَّش ،ب\حيث
يرتبط لون أحدهما مثال بشكل اآلخر .ويحدث هذا أحيانا في العروض الوجيزة جدا.
وم\نذ ب\عض ال\وق\ت ،اق\ترح >  .Chڤ\ون در م\الس\برگ< )وه\و اآلن ف\ي ج\ام\عة ب\وخ\وم( أن
ه \\ذه ال \\صعوب \\ة س \\يتم ال \\تغلب ع \\ليها إذا ك \\ان \\ت ال \\عصبون \\ات امل \\رت \\بطة ب \\ال \\شيء ال \\واح \\د
ت\\ضطرم ب\\شكل م\\تزام\\ن )أي إذا ك\\ان\\ت أزم\\نة اض\\طرام\\ها م\\تقا ِرن\\ة  correlatedف\\يما ب\\ينها(،
ول\كن ب\عيدا ع\ن ت\زام\ن ال\عصبون\ات ال\تي ت\مثل األش\ياء األخ\رى .ومؤخ\را ج\دا ،ذك\ر ف\ري\قان
ف\ \\ي أمل\ \\ان\ \\يا أن\ \\ه يظه\ \\ر ب\ \\ال\ \\فعل ح\ \\دوث اض\ \\طرام م\ \\تقارن ب\ \\ني ال\ \\عصبون\ \\ات ف\ \\ي القش\ \\رة
اإلب\صاري\ة ل\لقط ،وغ\ال\با م\ا ي\كون ذل\ك ب\أس\لوب ن\ظمي )إي\قاع\ي( ذي ت\وات\ر )ت\ردد( ي\تراوح
م\\قداره م\\ا ب\\ني  35و  75ذب\\ذب\\ة ف\\ي ال\\ثان\\ية ،أو أح\\يان\\ا ف\\ي س\\وي\\ة ذب\\ذب\\ات گ\\ام\\ا ) (gذات
األربعني ذبذبة في الثانية.
ل\\قد ح \ثَّنا اف\\تراض م\\الس\\برگ أن ن\\قترح أن ه\\ذا االض\\طرام ال\\نظمي وامل\\تزام\\ن ق\\د ي\\كون ه\\و
ال\قري\ن ال\عصبي ل\لوع\ي ،وأن\ه ق\د يخ\دم ال\رب\ط ب\ني ال\نشاط ف\ي ال\باح\ات القش\ري\ة امل\ختلفة
ف \\يما ي \\خص ال \\شيء ال \\واح \\د ن \\فسه .وه \\ذه امل \\سأل \\ة الت \\زال غ \\ير م \\حسوم \\ة ،ول \\كن األدل \\ة
التج\ري\بية امل\تفرق\ة وامل\تواف\رة ح\ال\يا ال تؤي\د ه\ذه ال\فكرة إال ق\ليال .واالح\تمال اآلخ\ر ه\و أن
ال\ذب\ذب\ات ذات األرب\عني ه\رت\زا  hertzق\د ت\ساع\د ع\لى ال\تمييز ب\ني ال\شكل واألرض\ية ground
أو تساعد آلية االنتباه.
ه\\ل ه\\ناك أن\\ماط م\\عيّنة م\\ن ال\\عصبون\\ات ت\\توزع ع\\لى القش\\رة امل\\خية اإلب\\صاري\\ة الح\\دي\\ثة
وي\رم\ز اض\طرام\ها ب\شكل م\باش\ر إل\ى م\حتوى ال\وع\ي اإلب\صاري؟ ت\قول إح\دى ال\فرض\يات
ال\بسيطة ج\دا" :إن األنش\طة ف\ي ال\طبقات ال\عليا للقش\رة امل\خية ت\كون غ\ير واع\ية إل\ى درج\ة
ك\بيرة ،ف\ي ح\ني أن أنش\طة ال\طبقات ال\سفلية )ال\طبقتني ال\خام\سة وال\سادس\ة( ت\تراب\ط ف\ي
م\عظمها ب\ال\وع\ي .وق\د ت\ساءل\نا ف\يما إذا ك\ان\ت ال\عصبون\ات اله\رم\ية ف\ي ال\طبقة ال\خام\سة
من القشرة املخية الحديثة ،وال سيما الضخمة منها ،قد تؤدي هذا الدور األخير.

ه\ذه ه\ي ال\عصبون\ات القش\ري\ة ال\وح\يدة ال\تي ت\رس\ل أل\ياف\ا م\باش\رة ت\رت\سم  projectب\عيدا
ع\ن امل\نظوم\ة القش\ري\ة )أي إن\ها ال ت\رس\ل أل\ياف\ا إل\ى القش\رة الح\دي\ثة وال إل\ى امل\هاد وال إل\ى
ال\\عائق  .(claustrumف\\إذا ك\\ان ال\\وع\\ي اإلب\\صاري ي\\مثل ن\\تائ\\ج ال\\تقدي\\رات ال\\عصبية ف\\ي
القش \\رة امل \\خية ،ي \\مكننا أن ن \\توق \\ع أن م \\ا ت \\رس \\له القش \\رة إل \\ى أي م \\كان س \\يرم \\ز إل \\ى ت \\لك
ال\نتائ\ج .وأك\ثر م\ن ه\ذا ف\إن ال\عصبون\ات ف\ي ال\طبقة ال\خام\سة ت\بدي م\يال اس\تثنائ\يا ن\وع\ا
م\ا ل\الض\طرام ب\شكل ان\بعاث\ات )ه\بّات( .ول\ئن ك\ان\ت ال\فكرة ال\قائ\لة" :إن ال\طبقة ال\خام\سة ق\د
ت\مثل ب\شكل م\باش\ر ال\وع\ي اإلب\صاري" ل\ها ج\اذب\يتها ،ف\إن\نا م\ازل\نا ف\ي م\رح\لة م\بكرة ج\دا
لنحكم على مدى صحتها.
م\ن ال\واض\ح أن ال\وع\ي اإلب\صاري م\شكلة ص\عبة .وم\ازل\نا ف\ي ح\اج\ة إل\ى م\زي\د م\ن الجه\د
الك\\تشاف األس\\س ال\\نفسية وال\\عصبية ل\\كل م\\ن االن\\تباه وال\\ذاك\\رة ال\\قصيرة األم\\د ج\\دا .وق\\د
ي \\كون امل \\ساق التج \\ري \\بي األق \\وى لح \\ل ه \\ذه امل \\شكلة ه \\و دراس \\ة ال \\عصبون \\ات أث \\ناء ت \\غير
امل\\درك\\ات ع\\لى ال\\رغ\\م م\\ن ب\\قاء امل\\دخ\\الت اإلب\\صاري\\ة ث\\اب\\تة .وي\\نبغي ع\\لينا ب\\ناء ن\\ظري\\ات
ب\يول\وج\ية ع\صبية ل\لوع\ي اإلب\صاري ،وم\ن ث\م اخ\تباره\ا ب\اس\تخدام ت\شكيلة م\جتمعة م\ن
الدراسات الجزيئية والبيولوجية العصبية والتصويرية السريرية.
ون\حن ن\عتقد أن\نا ل\و ت\مكنا ي\وم\ا م\ن م\عرف\ة س\ر ه\ذا ال\شكل ال\بسيط م\ن ال\وع\ي ف\قد ن\قترب
م\ن ف\هم س\ر م\رك\زي ل\لحياة البش\ري\ة ،أال وه\و ال\عالق\ة ب\ني األح\داث ال\فيزي\ائ\ية ال\تي ت\دور
ف\ي أدم\غتنا أث\ناء ال\تفكير وال\تصرف ف\ي ال\عال\م وب\ني إح\ساس\ات\نا ال\ذات\ية ،أي ال\عالق\ة ب\ني
الدماغ والعقل.
ل\قد ظه\رت ب\ضعة ت\طورات ذات ص\لة به\ذا امل\وض\وع م\نذ ت\ ّم نش\ر ه\ذه امل\قال\ة ل\لمرة األول\ى.
\رج\ح وج\ود م\نظوم\ات س\ري\عة وم\تكام\لة ت\خص اس\تجاب\ات ح\رك\ية ن\مطية
وي\بدو اآلن م\ن امل َّ\
ال\تجسيم  stereotypedم\ثل ح\رك\ة ال\يد أو ح\رك\ة ال\عني .فه\ذه امل\نظوم\ات غ\ير واع\ية وت\فتقر
إل\ى ال\ذاك\رة .وب\امل\قاب\ل ف\إن ال\نظر ال\واع\ي ي\بدو أب\طأ س\رع\ة وأك\ثر ع\رض\ ًة للخ\داع ال\بصري.
ُس\تَخدم الح\قا
ع للمشه\د اإلب\صاري ال\ذي ي\مكن أن ي ْ \
ف\ال\دم\اغ ي\حتاج إل\ى ت\كوي\ن ت\مثيل وا ٍ
ف\\ي ع\\دة أف\\عال وأف\\كار م\\ختلفة .ول\\كن م\\عرف\\ة ك\\يفية ع\\مل ج\\ميع ه\\ذه امل\\سارات pathways
ً
غامضا.
وطرائق تآثرها بعضها مع بعض يبقى أمرا
ل\\قد أُج\\ري امل\\زي\\د م\\ن ال\\تجارب ع\\ن س\\لوك ال\\عصبون\\ات ال\\تي تس\\تجيب ل\\لمدرك\\ات ال\\حسية
اإلب\ \\صاري\ \\ة ذات االس\ \\تتباب ال\ \\ثنائ\ \\ي  bistable visual perceptsم\ \\ثل م\ \\ناف\ \\سة ال\ \\رؤي\ \\ة
ب\ال\عينني ،ول\كن ي\حتمل أن ي\كون م\ن ال\سابق ألوان\ه ج\دا اس\تخالص اس\تنتاج\ات ث\اب\تة م\ن
ه \\ذه ال \\تجارب ف \\ي ش \\أن امل \\تالزم \\ات )امل \\تراب \\طات(  correlatesال \\عصبية ال \\دق \\يقة ل \\لوع \\ي
اإلب\صاري .وب\االس\تناد إل\ى أس\س ن\ظري\ة م\بنية ع\لى التش\ري\ح ال\عصبي ل\نسناس امل\ ّكاك
ف \\قد اق \\ترح \\نا أن ت \\كون ال \\رئ \\يسيات ال ت \\عي ب \\شكل م \\باش \\ر م \\ا يح \\دث ف \\ي القش \\رة امل \\خية

اإلب\ \\صاري\ \\ة األول\ \\ية  ،primary visual cortexع\ \\لى ال\ \\رغ\ \\م م\ \\ن م\ \\رور م\ \\عظم امل\ \\علوم\ \\ات
اإلب\صاري\ة ع\بر ه\ذه القش\رة .وم\ع أن ب\عض األدل\ة التج\ري\بية تؤي\د ه\ذه ال\فرض\ية ف\إن األم\ر
ٍ
تضارب وجدل.
اليزال موضع

املؤلفان
F. Crick - Ch. Koch
ي\تشارك\ان االه\تمام ب\ال\دراس\ة التج\ري\بية ل\لوع\ي .وق\د ت\عاون ك\ري\ك م\ع >  .Jوات\سون< ف\ي
اك \\تشاف ال \\بنية الح \\لزون \\ية امل \\ضاع \\فة ل \\لدن \\ا  .DNAوأث \\ناء وج \\وده ف \\ي م \\ختبر مج \\لس
ال\\بحث ال\\طبي ل\\لبيول\\وج\\يا الج\\زي\\ئية ف\\ي ك\\ام\\بردج ،أج\\رى ت\\جارب\\ه ع\\لى ال\\كود ال\\جيني
وع \ \\لى ع \ \\لم ال \ \\حياة ال \ \\تطوري .وم \ \\نذ ع \ \\ام  1976ب \ \\قي ف \ \\ي معه \ \\د س \ \\ول \ \\ك ل \ \\لدراس \ \\ات
ال\ \\بيول\ \\وج\ \\ية ب\ \\سان دي\ \\يگو .وي\ \\ترك\ \\ز اه\ \\تمام\ \\ه ال\ \\رئ\ \\يسي ع\ \\لى ف\ \\هم ال\ \\جهاز اإلب\ \\صاري
ل\\لثدي\\يات .أم\\ا ك\\وخ ف\\قد ح\\صل ع\\لى ال\\دك\\توراه ف\\ي ع\\لوم ال\\فيزي\\اء ال\\حيوي\\ة م\\ن ج\\ام\\عة
\اس\\ات\\شوس\\تس ل\\لتقان\\ة التحق بمعه\\د
ت\\وب\\نگن .وب\\عد ق\\ضائ\\ه أرب\\ع س\\نوات ف\\ي معه\\د م\ ّ \
ك\\ال\\يفورن\\يا ل\\لتقان\\ة ،ح\\يث ي\\عمل اآلن أس\\تاذا م\\ساع\\دا ف\\ي ال\\تقدي\\رات computations
وامل\نظوم\ات ال\عصبية .وه\و ي\درس اآلن ك\يف تُ\عالِ\ج ال\خالي\ا ال\دم\اغ\ية امل\نفردة امل\علوم\ات
وك\\ذل\\ك األس\\اس ال\\عصبون\\ي ل\\إلدراك الح\\رك\\ي واالن\\تباه اإلب\\صاري وال\\وع\\ي .وف\\ي ال\\وق\\ت
نفسه يقوم كوخ بعمل تصاميم تحاكي شيپات  chipsالرؤية للمنظومات الذكائية.
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