
  
مشكلة الوعي(*) 

يمكن اآلن معالجة هذه املشكلة بالتقصي العلمي 
للجهاز اإلبصاري، وسيتطلب حلها تعاونا وثيقا بني 

علماء النفس وعلماء الجهاز العصبي إلى جانب املنظِّرين(1). 
< F. كريك> ـ < Ch. كوخ> 

  
فــي هــذه األيــام، يــتناول السؤال املــحوري فــي الــبيولــوجــيا الــعصبية الــعالقــَة بــني الــعقل 
والــدمــاغ، فــالجــميع مــتفقون عــلى أن مــا نــسميه "الــعقل" لــه عــالقــة حــتمية بــبعض نــواحــي 
ســلوك الــدمــاغ، ولــيس بــالــقلب كــما ظــن أرســطو. وأكــثر نــواحــي هــذه الــعالقــة غــموضــا هــو 
الــوعــي، أو االطــالع الــشعوري awareness، الــذي يــمكن أن يتخــذ أشــكاال كــثيرة، بــدءا مــن 
اإلحـساس بـاأللـم وانـتهاء بـالـوعـي بـالـذات self-conscoiousness. وغـالـبا مـا اعـتُبر الـعقل 
(أو الـــروح) فـــي املـــاضـــي شـــيئا غـــير مـــادي (كـــما كـــان يـــعتقد ديـــكارت)، وأنـــه مـــنفصل عـــن 
الــدمــاغ ولــكنه يــتفاعــل مــعه بــطريــقة مــا. واليــزال بــعض املشــتغلني بــالــعلوم الــعصبية، مــثل 
الـــــسير .J> إيـــــكلز<، يؤكـــــدون أن الـــــروح مســـــتقلة عـــــن الجســـــد. إال أن مـــــعظم املـــــختصني 
بـالـعلوم الـعصبية يـعتقدون اآلن أن كـل نـواحـي الـعقل، بـما فـي ذلـك الـوعـي الـذي هـو أكـثر 
نــواحــي الــعقل إثــارة لــلحيرة، يــمكن تــفسيرهــا بــطريــقة أكــثر مــاديــة عــلى أســاس اعــتبارهــا 
سـلوك مـجامـيع كـبيرة مـن الـخاليـا الـعصبية املـتفاعـل بـعضها مـع بـعض. وكـما قـال <ولـيام 
جـيمس> (أبـو عـلم الـنفس األمـريـكي) قـبل نـحو قـرن، فـإن الـوعـي لـيس شـيئا مـلموسـا بـل 

 .process سيرورة
  

إال أن كُــنْه هـذه الـسيرورة بـالـضبط مـازال يـنتظر االكـتشاف. ولـسنوات عـديـدة بـعد أن خـط 
جـــيمس كـــتابـــه "مـــبادئ عـــلم الـــنفس"، بـــقي الـــوعـــي مـــفهومـــا محـــظورا فـــي عـــلم الـــنفس 
األمــريــكي، بســبب هــيمنة الحــركــة الســلوكــية behaviorist movement. ومــع مــيالد الــعلم 
االســتعرافــي cognitive science فــي أواســط الخــمسينات، صــار مــن املــمكن لــعلماء الــنفس 
. وعـلى الـرغـم مـن  مـرة أخـرى أن يـعتبروا الـسيرورات الـعقلية تـقابـل سـلوك املـالحـظة لـيس إالّ
هــذه الــتغيرات، تــجاهــل الــعلماء االســتعرافــيون مــسألــة الــوعــي حــتى وقــت قــريــب جــدا، كــما 
فــعل ذلــك أيــضا جــميع املشــتغلني بــالــعلوم الــعصبية. فــقد كــانــت هــذه املــشكلة تــعتبر إمــا 
مـشكلة "فـلسفية" خـالـصة، أو أنـها أكـثر َوهْــما مـن أن تُـدرس دراسـة تجـريـبية. وقـد كـان مـن 
الـــعسير عـــلى مشـــتغٍل بـــالـــعلوم الـــعصبية أن يـــحصل عـــلى مـــنحة مـــن أجـــل مجـــرد دراســـة 

الوعي. 
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الغائبة عن النظر لدراسة الشعور الواعي 
  

وفــي رأيــنا أن هــذا الــُجنْب مــدعــاة للسخــريــة، ولهــذا فــقد بــدأنــا مــنذ ســنوات قــليلة نــفكر فــي 
الـطريـقة املـثلى القـتحام هـذه املـشكلة اقـتحامـا عـلميا. فـكيف يـمكننا تـفسير األحـداث الـعقلية 
عـلى أنـها نـتاجُ اضـطرامِ firing مـجامـيعَ كـبيرة مـن الـعصبونـات؟ وعـلى الـرغـم مـن أن هـناك 
مـن يـعتقد أن هـذا املـدخـل ميؤوس مـنه، فـإنـنا نـشعر أنـه مـن غـير املجـدي أن نقلق كـثيرا عـلى 
نـــــواحـــــي املـــــشكلة الـــــتي ال يســـــتطاع حـــــلها عـــــلميا، أو بـــــتعبير أدق ال يـــــمكن حـــــلها فـــــقط 
بــاســتخدام األفــكار الــعلمية الــسائــدة. فــقد تــكون هــناك حــاجــة حــقيقية إلــى مــفاهــيم جــديــدة 
بـشكل جـذري. ولـنا أن نسـتعيد إلـى الـذاكـرة تـحورات الـتفكير الـعلمي الـتي فـرضـتها عـلينا 
مـــيكانـــيكا الـــكم quantum mechanics. ولـــعل املـــدخـــل املـــعقول الـــوحـــيد هـــو دفـــع الـــبحوث 

التجريبية ُقُدما، إلى أن تواجهنا معضالت تستدعي طرقا جديدة من التفكير. 
  

هـناك مـقاربـات (مـداخـل) كـثيرة مـمكنة لحـل مـشكلة الـوعـي. ويـشعر بـعض عـلماء الـنفس أن 
أي نـــظريـــة كـــي مـــا تـــكون مُـــرضـــية يـــجب أن تـــحاول تـــفسير أكـــبر عـــدد مـــمكن مـــن نـــواحـــي 
الـوعـي، بـما فـي ذلـك االنـفعال والـتخيل واألحـالم والـخبرات الـصوفـية وغـيرهـا. وعـلى الـرغـم 
مـن أنـنا سـنحتاج إلـى مـثل هـذه الـنظريـة الـشامـلة عـلى املـدى الـطويـل، فـإنـنا نـعتقد أنـه مـن 
الـحكمة الـبالـغة أن نـبدأ بـتلك الـناحـية مـن الـوعـي الـتي يـحتمل أن تـكون أكـثر سـهولـة فـي 
الـخضوع للتجـربـة الـعلمية. أمـا مـا هـي هـذه الـناحـية مـن الـوعـي فهـذا أمـر مـتروك لـلتقديـر 
الــشخصي. وقــد اخــترنــا الــجهاز اإلبــصاري لــلثديــيات؛ ألن البشــر حــيوانــات تــعتمد عــلى 
اإلبـصار اعـتمادا كـبيرا، وألنـه سـبق وتـم فـعال الـكثير مـن الـعمل التجـريـبي والـنظري فـي هـذا 
املـجال. [انـظر: "الـصورة اإلبـصاريـة فـي الـعقل والـدمـاغ"،مجـلة الـعلوم، الـعدد 5 (1995)، 

الصفحة 26]. 
  



 !
يـتضمن الـوعـي اإلبـصاري بـصفة أسـاسـية رؤيـة مـا أمـامـك مـباشـرة. ولـكنه قـد يـتأثـر بـتمثيل ثـالثـي األبـعاد، 
يــحتفظ بــه الــدمــاغ لــلشيء املــرئــي. فــإذا مــا نــظرت إلــى الــناحــية الخــلفية لــرأس شــخص مــا، فــإن دمــاغــك 
يسـتنتج أن هـناك وجـها فـي الـناحـية األمـامـية. ونـحن نـعلم صـحة هـذا االسـتنتاج، إذ سـينتابـنا الـعجب لـو 



أن مـــرآة كـــشفت لـــنا أن األمـــام والخـــلف مـــتماثـــالن تـــمامـــا، كـــما يـــبدو فـــي هـــذه الـــلوحـــة الـــتي تحـــمل اســـم 
"ممنوع االستنساخ" للفنان < R. ماگريت> (1973). 

  
ولـيس مـن السهـل أن نـحيط إحـاطـة دقـيقة بـما نـريـد أن نفسـره، وسـيحتاج األمـر إلـى الـعديـد 
مــن الــتجارب املــنضبطة قــبل أن نــصل إلــى تــوصــيف عــلمي لــلوعــي اإلبــصاري. ونــحن لــم 
نــحاول أن نــعرّف الــوعــي اإلبــصاري نــفسه، بســبب أخــطار الــتعريــف الــسابق ألوانــه. (وإذا 
بـدا هـذا نـوعـا مـن الهـروب، فـلنحاول مـثال تـعريـف كـلمة "الـجني" gene، فـلن نجـد هـذا األمـر 
سهـال). ومـع ذلـك، فـإن الـبراهـني التجـريـبية املـتاحـة حـالـيا تـمدنـا بـلمحة عـن طـبيعة الـوعـي 
اإلبـصاري تـكفي لـتوجـيه الـبحث الـعلمي. وفـي هـذه املـقالـة، سـنحاول أن نـبني كـيف تمهـد 

هذه البراهني الطرق القتحام هذه املشكلة العميقة واملحيرة. 
  

ويتفق املــنظرون اإلبــصاريــون visual theorists عــلى أن مــشكلة الــوعــي اإلبــصاري يجــري 
عـرضـها عـرضـا سـيئا. ويـعني املـصطلح الـريـاضـياتـي "عـرض سيئ" ill posed حـاجـتنا إلـى 
قـيود إضـافـية لحـل املـسألـة املـطروحـة. ومـع أن الـوظـيفة األسـاسـية لـلجهاز اإلبـصاري هـي 
إدراك األشــياء واألحــداث فــي الــعالــم املــحيط بــنا، فــإن املــعلومــات املــتاحــة لــعيونــنا ال تــكفي 
ل الــدمــاغ مــا يــصل إلــى  بــذاتــها إلمــداد الــدمــاغ بــتأويــله املــتميز لــلعالــم املــرئــي. ولــكي يؤوِّ
عــيونــنا مــن مــعلومــات، يــجب عــليه أن يســتخدم الــخبرات الــسابــقة (ســواء أكــانــت خــبراتــه 
الــذاتــية أم خــبرات أســالفــه الــقدمــاء، والــتي تــتضمنها جــيناتــه). ومــن أمــثلة ذلــك اســتنباط 
الـتصور الـثالثـي األبـعاد لـلعالـم املـحيط انـطالقـا مـن اإلشـارات ذات الـبعديـن الـتي تـقع عـلى 

شبكية َعيْنَيْنا أو حتى على إحداهما. 
  

ويتفق املـنظِّرون اإلبـصاريـون أن الـرؤيـة سـيرورة تـركـيبية، فـهي سـيرورة يـكون عـلى الـدمـاغ 
بة (تـسمى أحـيانـا تـقديـرات computations) كـي يسـتطيع أن يـقرر  فـيها أن يـنفذ أنشـطة مـركّـَ
أي تـأويـل سـيتبناه ملـدخـالتـه اإلبـصاريـة الـغامـضة. ويـعني مـصطلح "الـتقديـرات" أن الـدمـاغ 
يـقوم بـتكويـن تـمثيل (تـصوُّر) representation رمـزي لـلعالـم اإلبـصاري، مـع رسـم خـريـطة ـ 

باملعنى الرياضياتي ـ لنواح معينة من ذلك العالم على بضعة عناصر في الدماغ. 
  

وكـما هـي الـحال مـع مـعظم الـعلماء االسـتعرافـيني، يـفترض < R. جـاكـندوف> (مـن جـامـعة 
بـرانـديـس) أن مـا يـقوم بـه الـدمـاغ مـن تـقديـرات يـتم فـي الـالوعـي، وأن مـا نـشعر بـه نـحن هـو 
نــتائــج هــذه الــتقديــرات. إال أن جــاكــندوف اقــترح نــظريــة لــلوعــي مــتوســطة املســتوى، عــلى 
الرغم من أن الرأي الرائج هو أن الوعي يحدث عند أعلى مستويات منظومة التقديرات. 

  
ويـقترح جـاكـندوف أن مـا نـراه يـكون ذا عـالقـة بـتمثيل للسـطوح املـرئـية لـنا مـباشـرة، إضـافـة 
إلـى خـطوطـها الـِكفافِـيّة (الـكنتورات) contours واتـجاهـاتـها وألـوانـها ونـسيجها وحـركـاتـها. 
(وهــذه الــفكرة تشــبه مــا دعــاه الــراحــل < C .D. مــار>، مــن معهــد مــاســاتــشوســتس لــلتقانــة: 
"املخــــطط ذو الــــبعديــــن ونــــصف الــــبعد". وهــــو أكــــثر مــــن مخــــطط ذي بــــعديــــن، ألنــــه يحــــمل 



اتـجاهـات السـطوح املـرئـية؛ كـما أنـه أقـل مـن املخـطط الـثالثـي األبـعاد؛ ألنـه يـنقصه الـتمثيل 
الـصريـح لـلمعلومـات الـدالـة عـلى العمق). وفـي املـرحـلة الـتالـية يـقوم الـدمـاغ بـمعالـجة هـذا 
املخـطط لـيصنع تـمثيال ثـالثـي األبـعاد. ويـزعـم جـاكـندوف أنـنا ال نـعي إبـصاريـا هـذا الـتمثيل 

الثالثي األبعاد. 
  

 !
 Slave Market with" كــثيرا مــا اســتعمل <ســلڤادور دالــي> فــي لــوحــاتــه صــورا مــبهمة. فــفي لــوحــته
the Disappearing Bust of Voltaire (1940)" يظهــــر الــــتمثال الــــنصفي لــــلفيلسوف الــــفرنــــسي 
ڤـولـتير عـلى مـبعدة ولـكنه يـتحول إلـى صـور لـثالثـة أنـاس إذا مـا تـم الـنظر إلـى الـلوحـة عـن قـرب لصيق. 
ونـــشير هـــنا إلـــى أن الـــدراســـات عـــلى األشـــكال املـــبهمة لـــلنسناس أثـــناء األداء قـــد وجـــدت أن الـــعديـــد مـــن 
الــباحــات القشــريــة املــخية الــعليا ال يســتجيب إال لــلشكل الــذي يــتم إدراكــه حــالــيا، إذ يحــدث إقــصاء (كــبت) 

 .unseen image االستجابة العصبونية للصورة غير املشاهدة
  

وقـد يـتضح األمـر إذا مـا ضـربـنا لهـذا مـثال، فـأنـت إذا نـظرت إلـى شـخص مـن قـفاه فـإنـك تـرى 
السـطح الخـلفي لـرأسـه، ولـكنك ال تـرى وجـهه. ومـع ذلـك يسـتنتج دمـاغـك أن هـذا الـشخص لـه 
وجــه. إنــنا نســتطيع أن نســتنتج بهــذا الــقدر، ألنــه إذا اســتدار ذلــك الــشخص ولــم نجــد لــه 

وجها فسنصاب بالدهشة. 
  

ز عـليه الـناظـر لـقفا الـرأس املـرئـي هـو مـا تـلّم بـه أنـت بـشكل واضـح. أمـا مـا  فـالـتمثيل الـذي يـركّـِ
يســتنتجه دمــاغــك عــن واجــهة الــرأس فــإنــه يــصدر عــن نــوع مــن الــتمثيل (الــتصور) الــثالثــي 
األبـــعاد. وال يـــعني ذلـــك أن املـــعلومـــات تـــتدفق فـــقط مـــن تـــمثيل مســـطَّح إلـــى تـــمثيل ثـــالثـــي 



األبـعاد، بـل يـكاد يـكون مـن املؤكـد أن املـعلومـات تـتدفق فـي كـال االتـجاهـني. وعـندمـا تـتخيل 
واجــهة الــوجــه فــإن مــا تــلم بــه هــو تــمثيل مســطح تــولــده املــعلومــات املــنبثقة مــن نــموذج 

model ثالثي األبعاد. 
  

ومــن املــهم أن نــميز بــني الــتمثيل الــصريــح والــتمثيل املــضمر. فــالــتمثيل الــصريــح (الــظاهــر) 
explicit representation هـــو شـــيء يـــضم الـــرمـــز دون املـــزيـــد مـــن املـــعالـــجة. أمـــا الـــتمثيل 
املُْضَمر implicit فـيحتوي عـلى املـعلومـات نـفسها ولـكنه يـتطلب مـزيـدا مـن املـعالـجة لـجعله 
صـريـحا. فـنمط الـنقط املـلونـة عـلى شـاشـة تـلفاز مـثال، يـحتوي عـلى تـمثيل مـضمر لـألشـياء 
(ولــنقل وجــه شــخص مــا)، ولــكن الــشيء الــصريــح إن هــو إال الــبقع الــضوئــية ومــواضــعها. 
وعــندمــا تــرى وجــها عــلى الــشاشــة، فــال بــد أن يــكون هــناك عــصبونــات يَــرْمُـــز اضــطرامــها 

بمعنى ما إلى ذلك الوجه. 
  

ونـسمي هـذا الـطراز pattern مـن الـعصبونـات neurons الـضارمـة تـمثيال إيـجابـيا. وال بـد أن 
هـناك أيـضا تـمثيال كـامـنا لـلوجـه يـختزنـه الـدمـاغ، وربـما كـان ذلـك عـلى شـكل طـراز خـاص مـن 
االتــــصاالت املشــــبكية بــــني الــــعصبونــــات. [انــــظر: "كــــيف تــــتعلم الشــــبكات الــــعصبية مــــن 
الــخبرة"،مجــلة الــعلوم، الــعدد 5 (1994)، الــصفحة 108]. وعــلى ســبيل املــثال، قــد يــكون 
هـناك تـمثيل فـي دمـاغـك لـتمثال الحـريـة، وهـو تـمثيل يـكون فـي الـعادة خـامـال. وعـندمـا تـفكر 
فـــعال بـــذلـــك الـــتمثال يـــصبح هـــذا الـــتمثيل نـــشيطا، إذ يـــنتاب االضـــطراُم الـــعصبونـــاِت ذات 

العالقة. 
  

وقـــد يحـــدث أن يـــتم تـــمثيل شـــيء مـــا بـــأكـــثر مـــن طـــريـــقة. فـــقد تـــمثله صـــورة إبـــصاريـــة أو 
مجـــموعـــة مـــن الـــكلمات ومـــا يتعلق بـــها مـــن أصـــوات، أو قـــد تـــمثله ملـــسة أو رائـــحة. وهـــذه 
الــتمثيالت املــختلفة يــحتمل أن يــتآثــر interact بــعضها مــع بــعض. كــما يُــحتمل أن يــتوزع 
الـتمثيل عـلى عـدد مـن الـعصبونـات فـي مـوقـع واحـد (حسـبما ذُكـر فـي املـقالـة "كـيف تـتعلم 
الشـبكات الـعصبية مـن الـخبرة")، أو بـشكل شـمولـي سـواء بـسواء. وقـد ال يـكون مـثل هـذا 
الــتمثيل بــسيطا ومــباشــرا بــالــقدر الــذي يــمكن أن يــشير إلــيه االســتبطان غــير الــحاســم(1). 
فـهنالـك أدلـة ذات مـغزى ـ نـابـعة مـن دراسـة كـيفية اضـطرام الـعصبونـات فـي األجـزاء املـختلفة 
مــن دمــاغ الــنسناس مــن جــهة، ومــن فــحص تــأثــيرات أنــماط مــعينة مــن أذيــات الــدمــاغ لــدى 
البشــر مــن جــهة أخــرى ـ تــشير إلــى أن الــنواحــي املــختلفة مــن الــوجــه ومــضامــينه يــمكن أن 

تتمثل في أجزاء مختلفة من الدماغ. 
  

فـهناك أوال تـمثيل الـوجـه عـلى أنـه وجـه: بـمعنى، عـينان وأنـف وفـم وهـلم جـرّا. وهـنا تـكون 
قة فــيما يــخص الحجــم املــضبوط  الــعصبونــات الــضالــعة فــي هــذا الــتمثيل عــادة غــير مــنمَّ
لـلوجـه أو مـكانـه فـي الـساحـة اإلبـصاريـة visiual field، كـما ال تـكون حـساسـة جـدا لـلتغيرات 
الـــبسيطة فـــي اتـــجاهـــات الـــوجـــه. وفـــي الـــنسانـــيس تـــوجـــد عـــصبونـــات تســـتجيب أفـــضل 



اسـتجابـة عـندمـا يسـتديـر الـوجـه نـحو جـهة مـعينة، فـي حـني يـبدو أن بـعض الـعصبونـات 
األخرى تهتم أكثر باتجاه تحديق العينني. 

  
فـــهناك إذًا تـــمثيالت ألجـــزاء الـــوجـــه مـــنفصلة عـــن الـــتمثيالت الـــخاصـــة بمجـــموع الـــوجـــه. 
وإضـافـة إلـى ذلـك، فـإن مـضامـني رؤيـة وجـه مـا، مـثل جـنس الـشخص مـن حـيث هـو ذكـر أو 
أنــثى، وتــعبيرات الــوجــه، ومــدى ألــفتنا هــذا الــوجــه أو اســتغرابــنا لــه، وعــلى األخــص هــويــة 
صــاحــب هــذا الــوجــه، كــل ذلــك مــرهــون بــعصبونــات تــخص كــال مــنها وتــضطرم فــي أمــكنة 

أخرى من الدماغ. 
  

فـفي أيـة لحـظة لـيس مـا نـعيه ـ بـمعنى أو بـآخـر ـ شـيئا بـسيطا. وقـد اقـترحـنا أنـه قـد يـوجـد 
شــكل عــابــر جــدا مــن وعــي ســريــع الــزوال يــمثل مــالمــح بــسيطة فــقط وال يــحتاج إلــى آلــية 
لــالنــتباه. ويــبني الــدمــاغ مــن هــذا الــوعــي الــخاطــف تــمثيال مــركــزي املــنظور (وهــو مــا نــراه 
بـــوضـــوح وحـــيويـــة) يـــتطلب االنـــتباه فـــعال. وهـــذا بـــدوره ربـــما يـــقود إلـــى تـــمثيالت شـــيئية 

ثالثية األبعاد، ومن ثم إلى تمثيالت أكثر استعرافية. 
  

هـذا ويـحتمل أن يـكون لـلتمثيالت املـقابـلة لـلوعـي الـواضـح صـفات مـميزة خـاصـة. وقـد اعـتقد 
<ولـيام جـيمس> أن الـوعـي يشـتمل عـلى االنـتباه والـذاكـرة الـقصيرة األمـد كـليهما. ويتفق 
مـعظم عـلماء الـنفس الـيوم مـع هـذا الـرأي. ويـقول جـاكـندوف: إن الـوعـي "يـثريـه" االنـتباه، 
مـشيرا بـذلـك إلـى أنـه فـي حـني ال يـكون االنـتباه أسـاسـيا لـبعض أنـواع مـعينة ومحـدودة مـن 
الـوعـي، فـإنـه ضـروري لـلوعـي الـكامـل. إال أنـه لـيس مـن الـواضـح تـمامـا أي أشـكال الـذاكـرة 
يــدخــل فــي هــذه الــسيرورة. فهــل هــناك حــاجــة إلــى الــذاكــرة الــطويــلة األمــد؟ إن بــعض أنــواع 
املــعرفــة املكتســبة ضــالــعة فــي آلــية املــعالــجة الــعصبية إلــى الحــد الــذي يــجعلها تُســتخدم 
بـالـتأكـيد حـني تـأسـيس وعـينا بـشيء مـا. ومـن نـاحـية أخـرى، تـوجـد أدلـة مـن دراسـات عـلى 
مــصابــني بــأذيــات دمــاغــية تــشير إلــى أن الــقدرة عــلى خــزن ذاكــرات عــارضــة جــديــدة طــويــلة 

األمد ليست أمرا أساسيا للوعي. 

يـــصعب عـــلينا أن نـــتصور أن شـــخصا مـــا يـــمكن أن يـــكون واعـــيا إذا خـــال مـــن أي ذاكـــرة ملـــا 
حــدث تــوًا، حــتى ولــو كــان حــدثــا قــصيرا جــدا. وفــي مــجال اإلبــصار، يتحــدث عــلماء الــنفس 
عـما يـسّمونـه الـذاكـرة اإليـقونـية iconic memory الـتي تـدوم جـزءا مـن الـثانـية، وعـن الـذاكـرة 
الــعامــلة working memory (مــثل تــلك املســتخدمــة فــي تــذكــر رقــم هــاتــفي جــديــد) الــتي ال 
تـدوم إال ثـوانـي قـليلة مـا لـم يُجْــَر تـكرارهـا. ولـيس مـن الـواضـح مـا إذا كـان هـذان الـنمطان مـن 
الـذاكـرة أسـاسـيني لحـدوث الـوعـي. وعـلى كـل حـال فـإن تـقسيم الـذاكـرة الـقصيرة األمـد إلـى 

هاتني الفئتني قد يكون تقسيما فًجا إلى درجة كبيرة. 



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

سيرورة. 
  
  

إذا كـانـت سـيرورات الـوعـي اإلبـصاري املـعقَّدة هـذه لـها مـواضـعها الـخاصـة فـي أجـزاء مـن 
الــدمــاغ، فــما هــي الــسيرورات املــحتملة لــكل مــن تــلك املــواضــع؟ صــحيح إن عــدة مــناطق مــن 
 cerebral الــدمــاغ يــمكن أن تــتشارك، ولــكن مــن املؤكــد تــقريــبا أن القشــرة املــخية الحــديــثة
neocortex تؤدي دورا مــسيطرا. وتــصل املــعلومــات اإلبــصاريــة الــواردة مــن الشــبكية إلــى 
القشـرة الحـديـثة أسـاسـا عـن طـريق جـزء مـن املـهاد thalamus، هـو الـنواة الـركـبية الـجانـبية 
(الـــوَحْــــِشيّة) lateral. وهـــناك مـــسار إبـــصاري مـــهم آخـــر يـــأتـــي مـــن الشـــبكية إلـــى األكـــيمة 

العلوية superior colliculus في أعالي جذع الدماغ. 
  

تــتألــف القشــرة املــخية فــي اإلنــسان مــن صــفيحتني مــن الــنسيج الــعصبي مــطويــتني بــشكل 
مـعقَّد، وتـقع كـل واحـدة مـنهما فـي جـانـب مـن الـرأس، كـما تـتصل الـواحـدة مـنهما بـاألخـرى 
بــوســاطــة ســبيل كــبير large tract يــضم نــحو نــصف مــليار مــحوار axon ويــسمى الــجسم 
الـــثفني (الـــجاسئ) corpus callosum. ومـــعروف جـــيدا أنـــه إذا قـــطع هـــذا الـــجسم الـــثفني 
(عــلى شــاكــلة مــا يحــدث عــند مــعالــجة بــعض الــحاالت املســتعصية مــن الــصرع) يــفقد أحــد 
جـانـبي الـدمـاغ وعـيه ملـا يـراه الـجانـب اآلخـر. وبـوجـه خـاص، يـبدو أن الـجانـب األيسـر مـن 
الـــدمـــاغ (فـــي األشـــخاص الـــذيـــن يـــفضلون اســـتخدام يـــدهـــم الـــيمنى) ال يـــعي املـــعلومـــات 
اإلبــصاريــة الــتي يســتقبلها الــجانــب األيــمن مــن الــدمــاغ حــصرا. وهــذا يــبني أن املــعلومــات 
املـطلوبـة لحـدوث الـوعـي اإلبـصاري ال يـصل مـنها شـيء إلـى الـجانـب اآلخـر مـن الـدمـاغ أثـناء 
الـــنزول إلـــى جـــذع الـــدمـــاغ ومـــن ثـــم الـــعودة إلـــى املـــخ مـــرة أخـــرى. وفـــي الـــشخص الـــسوي 
تسـتطيع هـذه املـعلومـات الـوصـول إلـى الـجانـب اآلخـر عـن طـريق اسـتخدام مـحاويـر الـجسم 

الثفني فحسب. 



ويـدخـل جـزء آخـر مـن الـدمـاغ هـو املـنظومـة الـُحَصيْنيّة hippocampal system فـي تـكويـن 
ذاكـــرات الـــتأثـــير األوحـــد، أي الـــذاكـــرات الـــعارضـــة episodic، وهـــي الـــتي تـــمر فـــي غـــضون 
أســابــيع أو أشهــر إلــى القشــرة املــخية الحــديــثة. وهــذه املــنظومــة تــحتل مــوقــعا يــسمح مــن 
جــهة بــاســتقبال املُـْدخَـــالت inputs مــن أجــزاء كــثيرة مــن الــدمــاغ، ومــن جــهة أخــرى بــإرســال 
املُخــرجــات outputs إلــى مــناطق كــثيرة أخــرى مــنه. وعــلى هــذا قــد يــظن املــرء أن املــنظومــة 
الــحصينية هــي املــقر األســاســي لــلوعــي، إال أن األمــر لــيس كــذلــك، فــدراســة حــاالت املــرضــى 
بـتلف الـدمـاغ تُظهـر أن هـذه املـنظومـة ليسـت أسـاسـية بـالنسـبة إلـى الـوعـي اإلبـصاري، مـع 
أنــه مــن الــطبيعي أن الــشخص الــذي تــنقصه مــثل هــذه املــنظومــة يــعانــي إعــاقــة بــالــغة فــي 
ـر أي شـيء اسـتغرق حـدوثـه أكـثر مـن دقـيقة  مـمارسـة الـحياة الـيومـية لـكونـه ال يسـتطيع تـذكّـُ

أو نحوها في الزمن املاضي. 

وبـشكل عـام، يُـحتمل أن القشـرة املـخية الحـديـثة لـلحيوانـات الـيقظة تـعمل بـطريـقتني. فـعن 
طــريق بــناء تشــبيك وصــالت عــصبي wiring فــج وفــضفاض إلــى حــد مــا، تُــنِتجه جــيناتــنا 
وسـيروراتـنا الـجنينية embryonics، تسـتدرج القشـرةُ املـخية الحـديـثة الـخبراِت اإلبـصاريـة 
 (features أو قَـــَسمات) categories لـــتعيد بـــبطء تشـــبيك ذاتـــها مـــن أجـــل تـــكويـــن قـــطاعـــات
تســـتطيع أن تســـتجيب لـــها. وال يـــكتمل تـــكويـــن قـــطاع جـــديـــد فـــي القشـــرة املـــخية الحـــديـــثة 
بمجــرد الــتعرض ملــثال واحــد مــن هــذه الــخبرات فــقط، مــع أن بــعض الــتحويــرات الــصغيرة 

لالتصاالت العصبية قد تحدث نتيجة ذلك. 

 Cheshire تجربة قط ِتشَشر
تـــوضـــح هـــذه التجـــربـــة الـــبسيطة بـــاســـتخدام املـــرآة إحـــدى نـــواحـــي الـــوعـــي 
اإلبـصاري. وتسـتند إلـى ظـاهـرة تـدعـى تـنافـس الـعينني. وتحـدث هـذه الـظاهـرة 
حـينما تـتلقى كـل عـني مـدخـالت مـختلفة مـن الجـزء نـفسه مـن املـجال (الـساحـة) 
اإلبـصاري. وتسـتطيع الحـركـة فـي مـجال إحـدى الـعينني أن تسـبب مـحوا كـليا 

أو جزئيا للصورة؛ ألن الحركة تأسر انتباه الدماغ. 
وملـالحـظة هـذا الـتأثـير يَـْقِسم الـناظـر مـجال إبـصاره بـوسـاطـة مـرآة مـوضـوعـة 
بـــني الـــعينني (a)، فـــترى إحـــدى الـــعينني الـــقط، فـــي حـــني تـــرى الـــعني األخـــرى 
انــعكاســا فــي املــرآة لــحائــط أبــيض أو خــلفية بــيضاء. ثــم يُــلوِّح الــناظــر يــده 
املـوافِــقة لـلعني الـناظـرة إلـى املـرآة، بـحيث تـمر الـيد عـبر املـساحـة الـتي تظهـر 
فـيها صـورة الـقط بـالنسـبة إلـى الـعني األخـرى (b). والـنتيجة هـي أن الـقط قـد 
يــختفي. وإذا كــان الــناظــر مــنتبها ملــلمح خــاص قــبل أن يــلوح بــيده، فــإن ذلــك 
.(c) املــــــــلمح (مــــــــثل الــــــــعينني أو حــــــــتى الــــــــبسمة الــــــــساخــــــــرة) قــــــــد يــــــــبقى



 

  
  

  
والــوظــيفة الــثانــية للقشــرة املــخية الحــديــثة (عــلى األقــل فــي الجــزء اإلبــصاري مــنها) هــي 
االســـتجابـــة بســـرعـــة فـــائـــقة لـــإلشـــارة الـــواردة. ولـــكي تؤدي تـــلك الـــوظـــيفة فـــهي تســـتخدم 
الـقطاعـات الـتي تـعلََّمتْها، وتـحاول أن تجـد التجـمعات الـعصبونـية الـنشيطة الـتي يـحتمل 
أن تـكون أكـثر قـدرة عـلى تـمثيل األشـياء واألحـداث ذات الـعالقـة بـاملـوضـوع فـي تـلك اللحـظة 
ضــمن الــعالــم اإلبــصاري، وذلــك اســتناًدا إلــى الــخبرات الــسابــقة. وإن مــثل هــذه االئــتالفــات 
coalitions مـن الـعصبونـات الـنشيطة قـد يـسهم كـذلـك فـي تـكويـنها تََدخّـُالت biases آتـية مـن 
أجـزاء أخـرى مـن الـدمـاغ؛ نـذكـر مـثاال عـليها إشـارات تُخبر القشـرة الحـديـثة بـأفـضل مـا تـنتبه 

إليه أو بأعلى مستويات التوقُّعات املتعلقة بطبيعة املنبه في املجال اإلبصاري. 
  

وكـما الحـظ جـيمس، فـإن الـوعـي دائـم الـتغير. فهـذه االئـتالفـات املـتكونـة بسـرعـة يـتم حـدوثـها 
فـي مسـتويـات مـختلفة، وتـتفاعـل فـيما بـينها لـتكويـن ائـتالفـات أوسـع. وهـي مـرحـلة عـابـرة ال 
تسـتمر عـادة أكـثر مـن جـزء مـن الـثانـية. ولـكون االئـتالفـات فـي املـنظومـة اإلبـصاريـة تـشكل 
أسـاس مـا نـراه، فـقد عـمل الـتطور عـلى أن تـتكون بـأسـرع مـا يـمكن، وإال ملـا اسـتطاع حـيوان 
أن يــبقى عــلى قــيد الــحياة. فــالــدمــاغ قــاصــر فــيما يــخص تــشكيل االئــتالفــات الــعصبونــية 
بســرعــة؛ ألن الــعصبونــات تــعمل بــبطء شــديــد إذا مــا قــورنــت بــمعايــير حــاســوبــية. ويــعوض 



الـدمـاغ هـذا الـبطء النسـبي تـعويـضا جـزئـيا بـاسـتخدامـه عـددا كـبيرا مـن الـعصبونـات فـي 
الــــوقــــت نــــفسه وعــــلى الــــتوازي. وكــــذلــــك عــــن طــــريق تــــرتــــيب املــــنظومــــة بــــطريــــقة مــــراتــــبية 

hierarchical إلى حد ما. 
  

فـإذا كـان الـوعـي اإلبـصاري فـي أي لحـظة يـتطابق مـع اضـطرام مـجامـيع مـن الـعصبونـات، 
فــإن السؤال الــواضــح يــكون عــندئــذ: أيــن تــقع هــذه الــعصبونــات فــي الــدمــاغ، وبــأي أســلوب 
تـــمارس اضـــطرامـــها؟ فـــمن غـــير املـــحتمل أن يـــشغل الـــوعـــي اإلبـــصاري جـــميع عـــصبونـــات 
القشــرة املــخية الحــديــثة الــتي يــصدف أن تــضطرم فــوق املــعدل األســاســي الضــطرامــها فــي 
لحـظة مـعينة. ولـنا أن نـتوقـع مـن الـناحـية الـنظريـة عـلى األقـل أن بـعض هـذه الـعصبونـات 
ســـتدخـــل فـــي إجـــراء الـــتقديـــرات بـــحيث تـــحاول تحقيق أفـــضل االئـــتالفـــات، فـــي حـــني تُــعبِّرُ 

عصبونات أخرى عن نتائج هذه التقديرات، أو أنها ـ بكلمات أخرى ـ تُعبِّر عما نرى. 
  

ومـن حـسن الحـظ أنـه أمـكننا الـتوصـل إلـى بـراهـني تجـريـبية تـسانـد هـذا االسـتنتاج الـنظري. 
فــهناك ظــاهــرة تــسمى تــنافــس الــعينني binocular rivalry يــمكن أن تــساعــد عــلى تحــديــد 
الـعصبونـات الـتي يَـرْمـز symbolize اضـطرامُـها لـلوعـي. ونسـتطيع مـشاهـدة هـذه الـظاهـرة 
بــشكل بــالــغ اإلقــناع مــن خــالل عــرٍض أعــّده كــل مــن < S. ديــونــسنك> و < B. مــيلر> فــي 

مركز االستكشافات بسان فرانسيسكو. 
  

يحـدث الـتنافـس بـني الـعينني عـندمـا تـتلقى كـل عـني مـدخـالت إبـصاريـة تـختلف عـن األخـرى 
فـيما يـخص الجـزء نـفسه مـن املـجال اإلبـصاري. فـاملـنظومـة اإلبـصاريـة املـبكرة فـي الـجانـب 
األيســر مــن الــدمــاغ تســتقبل مــدخــالت مــن الــعينني ولــكنها ال تــرى ســوى جــزء مــن املــجال 
اإلبــصاري يــقع إلــى الــجانــب األيــمن مــن نــقطة الــتركــيز. والــعكس بــالــعكس بــالنســبة إلــى 
الـجانـب األيـمن. فـإذا قـام الـتنافـس بـني هـاتـني املجـموعـتني املـتعارضـتني مـن املـدخـالت، فـإنـنا 
ال نـراهـما تـتراكـبان بـل نـرى مجـموعـة املـدخـالت األولـى أوال ومـن ثـم املجـموعـة األخـرى وهـكذا 

دواليك بشكل متعاقب. 
  

وفــي الــعرض املــسمى "قــطة تِششَـــــر" Cheshire Cat يــضع الــناظــرون رؤوســهم فــي مــكان 
مــثبت ويــطلب إلــيهم أن يــبقوا نــظرهــم مــثبتا. وبــوســاطــة مــرآة مــوضــوعــة بــشكل مــناســب 
[انـظر الـشكل فـي الـصفحتني أدنـاه] يـمكن إلحـدى الـعينني أن تـنظر إلـى وجـه شـخص آخـر 
مـن األمـام مـباشـرة، فـي حـني تـرى الـعني األخـرى شـاشـة بـيضاء نـاصـعة إلـى جـانـبه. فـإذا مـا 
لـوّح الـناظـر بـيده أمـام هـذه الـلوحـة الـشاغـرة، عـند املـوضـع نـفسه فـي مـجال إبـصاره الـذي 
يـشغله الـوجـه، فـإن هـذا األخـير يـنمحي. فـالحـركـة تسـتولـي عـلى انـتباه املـخ ألنـها ذات وقـع 
شــديــد مــن الــناحــية اإلبــصاريــة. ومــن دون االنــتباه ال يــمكن رؤيــة الــوجــه، فــإذا حــرك الــناظــر 

عينيه عاد الوجه إلى الظهور. 
  



وفـــي بـــعض األحـــيان ال يـــختفي ســـوى جـــزء مـــن الـــوجـــه فـــقط. فـــقد تـــبقى مـــثال فـــي بـــعض 
األحـيان عـني واحـدة أو الـعينان مـعا. وإذا مـا نـظر الـرائـي إلـى الـبسمة عـلى وجـه الـشخص 
املـرئـي، فـقد يـختفي الـوجـه تـاركـا االبـتسامـة فـقط. ولهـذا السـبب يـسمى ذلـك الـتأثـير "تـأثـير 
قــطة تششــر" تــمشيا مــع اســم الــقطة فــي روايــة لــويــس بــعنوان "مــغامــرات ألــيس فــي بــالد 

العجائب". 
  

ومـع أنـه مـن الـصعب جـدا أن نسجـل الـنشاط الـعصبي مـن خـلية مـنفردة فـي املـخ البشـري، 
إال أن هـذا مـمكن فـي الـنسانـيس. وقـد تـمت دراسـة مـثال بـسيط لهـذا الـتنافـس بـني الـعينني 
عــلى نــسناس، قــام بــها < K .N. لــوكــوثــيتيس> و < .J .D شــال> حــينما كــانــا مــعا فــي 
معهـد مـاسـاتـشوسـتس لـلتقانـة (MIT). فـقد قـامـا بـتدريـب نـسناس مـن نـوع املـكاك عـلى أن 
يُــبقي عــينيه ســاكــنتني، وأن يــعطي إشــارة تــدل عــلى مــا إذا كــان يــرى حــركــة حــاجــز شــبكي 
أفـقي إلـى أعـلى أو إلـى أسـفل. وإلحـداث ظـاهـرة الـتنافـس بـني الـعينني يـتم إسـقاط الحـركـة 
الـعلويـة عـلى إحـدى عـيني الـنسناس والحـركـة الـسفلية عـلى الـعني األخـرى، بـحيث تـتراكـب 
الــصورتــان فــي الــساحــة (املــجال) اإلبــصاريــة. وهــنا يــعطي الــنسناس إشــارات بــأنــه يــرى 
الحـركـتني الـعلويـة والـسفلية بـالـتناوب مـثلما يـفعل اإلنـسان. ومـع أن املـنبه الحـركـي الـوارد 
إلــى عــيني الــنسناس هــو ذاتــه عــلى الــدوام، فــإن إدراك الــنسناس يــتغير فــي كــل ثــانــية أو 

نحو ذلك. 
  

تُــعّد الــباحــُة القشــريــة MT، الــتي أســماهــا ســمير زكــي الــباحــة (V5) فــي مــقالــه "الــصورة 
اإلبـــصاريـــة فـــي الـــعقل والـــدمـــاغ"، بـــاحـــًة مـــعنية بـــالحـــركـــة بـــشكل رئـــيسي. فـــماذا تـــفعل 
الـــعصبونـــات فـــي الـــباحـــة MT حـــينما يـــكون إدراك الـــنسناس نـــحو األعـــلى حـــينا ونـــحو 
األســفل حــينا آخــر؟ (وقــد درس الــباحــثون االســتجابــة األولــى لــلنسناس فــقط). إن اإلجــابــة 
املبسـطة عـن هـذا السؤال (لـكون الـبيانـات الـحقيقية أكـثر غـموضـا) هـي أنـه: فـي حـني يـرتـبط 
اضـــطرام بـــعض الـــعصبونـــات بـــالـــتغيرات فـــي اإلدراك يـــبقى املـــعدل الـــوســـطي الضـــطرام 
الـعصبونـات األخـرى ثـابـتا نسـبيا وال يـعتمد عـلى اتـجاه الحـركـة الـتي يـراهـا الـنسناس فـي 
تــلك اللحــظة. ولهــذا فــمن غــير املــحتمل أن يُــقابــل االضــطراُم فــي جــميع عــصبونــات القشــرة 
اإلبـصاريـة الحـديـثة فـي لحـظة مـا الـوعـيَ اإلبـصاري لـلنسناس. ويـبقى عـلينا أن نـكتشف 

أي العصبونات يقابل الوعي فعال. 
  

لـقد افـترضـنا أنـنا حـينما نـرى شـيئا مـا بـوضـوح ال بـد أن يـكون هـناك عـصبونـات تـضطرم 
 activity بـــشكل نـــشيط لـــتمثِّل مـــا نـــرى، وهـــذه الـــقاعـــدة يـــمكن أن نـــسميها قـــاعـــدة الـــنشاط
principle. وهـــــنا نجـــــد أيـــــضا بـــــعض األدلـــــة التجـــــريـــــبية، وأحـــــد أمـــــثلتها هـــــو اضـــــطرام 
الــعصبونــات فــي الــباحــة القشــريــة V2 اســتجابــة لخــطوط كــفافــية (خــطوط عــامــة) خــادعــة، 
كــتلك الــتي وصــفها زكــي. ومــثال آخــر قــد يــكون أكــثر جــذبــا لــالنــتباه نجــده فــي حــالــة "مــلء 
filling in الـــــبقعة الـــــعمياء". والـــــبقعة الـــــعمياء فـــــي كـــــل عـــــني ســـــببها غـــــياب املســـــتقبالت 
الــضوئــية فــي مــنطقة الشــبكية الــتي يخــرج عــندهــا الــعصب الــبصري مــن املــقلة بــاتــجاه 



الــدمــاغ. ويــبعد مــوقــع هــذه الــبقعة نــحو 15 درجــة عــن الــُحفَيْرة fovea (املــركــز اإلبــصاري 
لـــلعني). وعـــلى الـــرغـــم مـــن ذلـــك فـــإنـــك إذا أغـــلقت عـــينا واحـــدة ال تـــرى ثـــغرة فـــي مـــجالـــك 

اإلبصاري. 
  

ويــتميز الــفيلسوف < C .D. ديــنيت> مــن (جــامــعة تــافــتس) بــني الــفالســفة بــاهــتمامــه بــكلٍّ 
مــــن عــــلم الــــنفس والــــدمــــاغ، ونــــحن نــــرحــــب بهــــذا االهــــتمام. وفــــي كــــتاب لــــه تــــحت عــــنوان: 
 ،filling in جــادل بــأن مــن الخــطأ الحــديــَث عــن ســيرورة مــلء ،Consciousness Explained
واســتنتج بحق أن "غــياب مــعلومــة مــا يــختلف عــن مــعلومــة الــغياب". وانــطالقــا مــن هــذه 

القاعدة العامة، فإنه يرى أن الدماغ ال يمأل البقعة العمياء، بل يتجاهلها. 

 إال أن حــجة "ديــنيت" فــي حــد ذاتــها ال تــبرهــن عــلى عــدم حــدوث املــلء، ولــكنها تــقترح فــقط 
إمـكانـية عـدم حـدوثـه. ويـنص ديـنيت أيـضا عـلى أن "دمـاغـك ال يـمتلك آلـة [لـلملء] فـي ذلـك 
املـوضـع". ولـكن هـذا الـنص غـير صـحيح، فـالقشـرة اإلبـصاريـة األولـية (V1) يـنقصها مُـْدخَـل 
مـباشـر مـن إحـدى الـعينني، ولـكن "اآللـة" الـسويـة مـوجـودة مـن أجـل الـتعامـل مـع مـدخـالت 
الـعني األخـرى. وقـد أظهـر < R. كـاتـاس> (مـن جـامـعة ريـودي جـانـيرو الـفيدرالـية) أن بـعض 
الــعصبونــات فــي الــباحــة املــخصصة لــلبقعة الــعمياء مــن القشــرة V1 لــدى نــسناس املــكاك 
تسـتجيب فـعال ملـدخـالت تَـرِدهـا مـن كـلتا الـعينني. وربـما سـاعـد عـلى ذلـك مـدخـالت آتـية مـن 
أجـزاء أخـرى مـن القشـرة املـخية. وعـالوة عـلى ذلـك فـفي حـالـة املَْلء الـبسيط تسـتجيب بـعض 

العصبونات في هذه املنطقة كما لو كانت تقوم بهذا امللء بشكل فعال. 

وعـلى هـذا، فـإن ادعـاء ديـنيت حـول الـبقع الـعمياء لـيس صـحيحا. إضـافـة إلـى ذلـك، بـنّي < 
S .V. رامــاشــانــدران> فــي تــجاربــه الــنفسية أن مــا يــتم ملؤه قــد يــكون فــي غــايــة الــتعقيد 
ويـعتمد عـلى الـسياق اإلجـمالـي للمشهـد اإلبـصاري. ويـجادل رامـاشـانـدران مـتسائـال: كـيف 

يمكن لدماغك أن يتجاهل شيئا ما يدعو هو نفسه في الحقيقة لالنتباه؟ 
  

وعــلى هــذا فــال يــمكن اســتبعاد ســيرورة املــلء عــلى أنــها ال وجــود لــها أو أنــها غــير عــاديــة. 
فـمن املـحتمل أنـها تـمثل سـيرورة اسـتكمال أسـاسـية يـمكن أن تحـدث فـي مسـتويـات عـديـدة 
بــالقشــرة املــخية الحــديــثة. وهــي، بــاملــناســبة، مَــثٌل جــيد ملــا تــعنيه عــبارة الــسيرورة الــبنائــية 

 .constructive process

 T > ؟ لـقد أجـرى كـيف يـمكننا اكـتشاف الـعصبونـات الـتي يَـرْمُـز اضـطرامـها إلـى إدراك مـعنيَّ
W.. نـــيوســـوم> وزمـــالؤه (فـــي جـــامـــعة ســـتانـــفورد) ســـلسلة مـــن الـــتجارب الـــبارعـــة عـــلى 
عـصبونـات فـي الـباحـة القشـريـة MT مـن دمـاغ املـكاك. وبـدراسـة أحـدهـا يـمكن أن نـكتشف 
أنـه يسـتجيب أفـضل اسـتجابـة ملـلمح إبـصاري مـعني لـه عـالقـة بـالحـركـة. وعـلى سـبيل املـثال، 
قــد يــضطرم عــصبون مــا بــقوة، اســتجابــًة لحــركــة قــضيب فــي مــكان مــعني داخــل الــساحــة 



ــها بــزاويــة مــعينة ويتحــرك فــي  اإلبــصاريــة، ولــكن ذلــك ال يــتم إال إذا كــان هــذا الــقضيب مــوجّـَ
أحد االتجاهني العموديني على طوله ضمن مدى معني من السرعة. 

 !
يــوضــح الخــداع الــبصري، الــذي صــممه < S .V. رامــاشــانــدران>، قــدرةَ الــدمــاغ عــلى مــلء مــا 
يـنقص مـن مـعلومـات إبـصاريـة، أو بـناء تـلك املـعلومـات الـناقـصة بسـبب وقـوعـها عـلى الـبقعة 
الـعمياء لـلعني. فـعندمـا تـنظر إلـى نـماذج الـقضبان الـخضراء املنكسـرة يـولـد الـجهاز اإلبـصاري 
خــطني كــفافــيني (كــونــتوريــن) two contours يحــددان شــريــطا شــاقــولــيا. واآلن، أغلق عــينك 
ــز بــصرك عــلى املــربــع األبــيض فــي ســلسلة الــقضبان الــخضراء، ثــم حــرك الــصفحة  الــيمنى وركّـِ
نــحو عــينك إلــى أن تــختفي الــنقطة الــزرقــاء (نــحو ســت بــوصــات إلــى األمــام مــن أنــفك). ويــذكــر 



مـعظم الـناظـريـن أنـهم يـرون الشـريـط الـشاقـولـي مـكتمال عـبر الـبقعة الـعمياء وال يـرون الخـطوط 
املنكسـرة. واآلن أعـد التجـربـة نـفسها مـع السـلسلة املؤَّلـفة مـن الـقضبان الحـمراء الـثالثـة فـقط، 
ســــتجد أن الخــــطوط الــــكفافــــية (الــــكنتورات) الــــشاقــــولــــية املــــضللة أقــــل تحــــديــــدا وأن الــــجهاز 
اإلبــصاري يــميل إلــى مــلء الــقضيب األفــقي عــبر الــبقعة الــعمياء. وهــكذا يــمأل الــدمــاغ الــفراغ 

بأشكال مختلفة تستند إلى السياق اإلجمالي للصورة. 
  

  
ومــن الــصعب تِــقِنيا أن نســتثير مجــرد عــصبون واحــد، ولــكنه مــن املــعروف أن الــعصبونــات 
(الــتي تســتجيب ملــوضــع الــقضيب نــفسه عــلى وجــه الــتقريــب، وبــالــتوجــه واتــجاه الحــركــة 
نــفسيهما) تــميل ألن يــقع بــعضها قــريــبا مــن بــعض فــي الــصفيحة sheet القشــريــة املــخية. 
وقـد عـلَّم املجـرِّبـون الـنسناس عـمال بـسيطا فـي تـمييز الحـركـة بـاسـتخدام خـليط مـن الـنقط، 
كــان بــعضها يتحــرك حــركــة عــشوائــية، فــي حــني أن الــباقــي يتحــرك دائــما فــي اتــجاه واحــد. 
وقــد بــني هؤالء املجــربــون أن الــتنبيه الكهــربــائــي ملــنطقة صــغيرة فــي املــكان الــصحيح مــن 
املـــنطقة القشـــريـــة MT ســـيجعل تـــمييز حـــركـــة الـــنسناس يـــنحاز عـــلى الـــدوام إلـــى االتـــجاه 

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. 
  

وعـلى هـذا، فـإن تـنبيه هـذه الـعصبونـات يـْمكنه الـتأثـير فـي سـلوك الـنسناس، وربـما أيـضا 
فـي إدراكـه اإلبـصاري. وعـلى الـرغـم مـن ذلـك ال تـبنّي هـذه الـتجارب بـشكل قـاطـع أن اضـطرام 
مــثل هــذه الــعصبونــات هــو الــقريــن correlate الــعصبي الــدقيق لــإلدراك. فــقد يــكون الــقريــن 
قـيام الـنشاط فـي مجـموعـة فـرعـية subset مـن الـعصبونـات. أو ربـما يـكون الـقريـُن (الـتالزم) 
الــحقيقي اضــطراَم عــصبونــات فــي جــزء آخــر مــن الــتنظيم املــراتــبي hierarchy اإلبــصاري 

 .MT تتأثر تأثرا بالغا بالعصبونات املنشطة في الباحة
  

ومـــثل هـــذا الـــتحفظ ينطبق أيـــضا عـــلى حـــاالت الـــتنافـــس بـــني الـــعينني. ومـــن الـــواضـــح أن 
مــشكلة الــعثور عــلى الــعصبونــات الــتي يَــرْمُــز symbolize اضــطرامــها إلــى مُــْدرَك مــعنّي لــن 
تـــكون سهـــلة. وســـنحتاج إلـــى عـــدة تـــجارب دقـــيقة القـــتفائـــها حـــتى ولـــو لـــنوع واحـــد مـــن 

املدركات. 
  

يـبدو بـوضـوح أن الـغرض مـن الـوعـي اإلبـصاري الـناشـط هـو تـغذيـة مـناطق القشـرة املـخية 
ذات الـــعالقـــة بـــمتضمنات مـــا نـــراه. ومـــن هـــنا تُحْـــــمل املـــعلومـــات مـــن جـــهة إلـــى مـــنظومـــة 
الـحصني كـي يـتم تـكويـدهـا (مؤقـتا) عـلى شـكل ذاكـرة عـارضـة طـويـلة األمـد، كـما تَـُجول مـن 
جـهة أخـرى فـي مسـتويـات التخـطيط planning levels الـتابـعة لـلجهاز الحـركـي. ولـكن هـل 



يـمكن أن تـذهـب هـذه املـعلومـات مـن املُْدخَــالت اإلبـصاريـة إلـى أحـد املُخْــرَجـات السـلوكـية مـن 
دون أي وعي إبصاري يرتبط بها؟ 

  
مـثل هـذه الـسيرورة يـمكن حـدوثـها، وتـتوضـح فـي مجـموعـة املـرضـى الجـديـريـن بـاملـالحـظة 
الــــذيــــن يــــعانــــون "اإلبــــصار األعــــمى" blindsight. فجــــميع املــــصابــــني بــــتلف فــــي القشــــرة 
اإلبـــصاريـــة يســـتطيعون أن يـــشيروا بـــدقـــة مـــعقولـــة إلـــى أهـــداف بـــصريـــة أو أن يـــتتبعوهـــا 
بـــأعـــينهم، فـــي حـــني أنـــهم يـــنكرون بشـــدة رؤيـــتهم ألي شـــيء. وفـــي الـــحقيقة، نجـــد هؤالء 
املــرضــى يــندهــشون مــن قــدراتــهم هــذه، وكــذلــك أطــباؤهــم. ولــكن كــمية املــعلومــات الــتي "تــمر 
إلــى أدمــغتهم" تــكون محــدودة: فــمرضــى اإلبــصار األعــمى يــتمتعون بــبعض الــقدرة عــلى 
االســـتجابـــة ألطـــوال األمـــواج الـــضوئـــية ولـــلتوجـــهات والحـــركـــات، ولـــكنهم ال يســـتطيعون 

التمييز بني املثلث واملربع. 
  

مـن الـطبيعي أن يَـْعظُم اهـتمامـنا بـمعرفـة أي املـسارات الـعصبية يسـتخدمـه هؤالء املـرضـى. 
وقـد ظـن الـباحـثون أول األمـر أن هـذا املـسار يـمر بـاألُكَــيَْمة الـعلويـة. ولـكن الـتجارب الحـديـثة 
تـــقترح إمـــكانـــية اشـــتراك اتـــصال ضـــعيف مـــباشـــر بـــني الـــنواة الـــركـــبية الـــجانـــبية وبـــاحـــات 
 V1 ولـــيس مـــن الـــواضـــح مـــا إذا كـــانـــت ســـالمـــة املـــنطقة .V4 قشـــريـــة أخـــرى مـــثل الـــباحـــة
ضـروريـة لـلوعـي اإلبـصاري اآلنـي. ومـن املـعروف أن اإلشـارة اإلبـصاريـة فـي حـالـة اإلبـصار 
األعــمى تــكون مــن الــضعف بــحيث ال يســتطيع الــنشاط الــعصبي تــكويــن الــوعــي، مــع أنــه 

يبقى من القوة بما يكفي لتمريره إلى الجهاز الحركي. 
  

يســـتجيب أصـــحاب اإلبـــصار الـــسوي بـــانـــتظام لـــإلشـــارات اإلبـــصاريـــة مـــن دون أن يـــعوهـــا 
بـشكل كـامـل. وفـي األنشـطة الـتلقائـية (األتـومـاتـيكية)، مـثل السـباحـة وقـيادة الـسيارة، تحـدث 
أفـعال مـعقَّدة ولـكنها نـمطية مـن دون أن يـصحب ذلـك وعـي إبـصاري، أو بـأقـل قـدر مـن هـذا 
الــوعــي. وفــي حــاالت أخــرى تــكون املــعلومــات املــنقولــة إمــا محــدودة جــدا أو واهــنة جــدا. 
وعــلى ذلــك فــنحن نســتطيع الــقيام بــوظــائــفنا مــن دون وعــي إبــصاري، إال أن ســلوكــنا مــن 

دونه يكون محدودا نوعا ما. 
  

مـن الـواضـح أن شـعورنـا بـإدراٍك واٍع يـحتاج إلـى بـعض الـوقـت. ومـن الـصعب تحـديـد الـوقـت 
الـالزم إلدراك حـدٍث مـن أحـداث الـوعـي اإلبـصاري. ولـكن إحـدى نـواحـي املـشكلة، الـتي يـمكن 
تـبيانـها بـالتجـربـة الـعملية، هـي أن اإلشـارات الـتي نسـتقبلها فـي زمـن مـتقارب جـدا يـتعامـل 

الدماغ معها على أنها متزامنة. 
  

يــتم إنــارة قــرص ضــوئــي أحــمر مــدة 20 مــّليثانــية مــثال، ثــم يــتبع ذلــك َومْــضة مــن الــضوء 
األخـضر لـلمدة نـفسها وفـي املـكان نـفسه. فنجـد أن الـشخص مـوضـع التجـربـة يـذكـر أنـه لـم 
يــر ضــوءا أحــمر يــتبعه ضــوء أخــضر، ولــكنه رأى بــدال مــن ذلــك ضــوءا أصــفر وكــأنــه تــعرَّض 
لــلضوءيــن األحــمر واألخــضر فــي الــوقــت نــفسه. ولــكن هــذا الــشخص ال يــمكنه اإلحــساس 



بــالــلون األصــفر إال بــعد أن تــكون مــعلومــة الــومــضة الــخضراء تــمت مــعالــجتها ومــكامــلتها 
(دمجها) مع الومضة الحمراء التي سبقتها. 

  

 !
ومـضات خـاطـفة مـن ضـوٍء مـلوَّن تُـمّكن الـباحـثني مـن اسـتنتاج الـزمـن األدنـى املـطلوب لحـدوث 
الـوعـي اإلبـصاري. فـإذا أسـقطنا قـرصـا مـن الـلون األحـمر مـدة 20 مـّليثانـية (a) وأتـبعنا ذلـك 
عـلى الـفور بـومـضة مـن الـلون األخـضر مـدة 20 مـّليثانـية (b)، نجـد أن الـناظـر يـذكـر أنـه يـرى 
ومـــضة وحـــيدة مـــن الـــلون األصـــفر (c) وهـــو الـــلون الـــذي يظهـــر إذا أســـقطنا الـــلونـــني األحـــمر 
واألخــضر فــي وقــت واحــد. وال يســتطيع الــشخص املــفحوص أن يــعي الــلون األحــمر مــتبوعــا 

باللون األخضر إال إذا تجاوز الفرقُ بني الومضتني ما مقداره 60 إلى 70 مّليثانية. 
  

لـــقد أدت الـــتجارب مـــن هـــذا الـــنوع بـــعالِـــم الـــنفس < R. إيـــفرون> (وهـــو اآلن فـــي جـــامـــعة 
كـالـيفورنـيا بـديـڤز) إلـى أن يسـتنتج أن الـوقـت الـالزم ملـعالـجة املـعلومـات وصـوال إلـى اإلدراك 
يـبلغ نـحو 60 إلـى 70 مـليثانـية. ونجـد أيـضا مُـَدًدا مـماثـلة فـي الـتجارب الـتي اسـتخدمـت 
الــنغمات فــي الــجهاز الــسمعي. إال أنــه مــن الــجائــز دائــًما أن تــختلف أوقــات املــعالــجة فــي 
األجـزاء الـعليا مـن الـتركـيبة املـراتـبية اإلبـصاريـة وفـي أمـكنة أخـرى مـن الـدمـاغ. وكـذلـك تـكون 

املعالجة أكثر سرعة لدى الناظرين املدربني مقارنة بمن هم على الفطرة. 
  

ونـــظرا ملـــا يـــبدو مـــن أن األســـاس الـــعصبي لـــالنـــتباه لـــه دوره فـــي بـــعض أشـــكال الـــوعـــي 
اإلبـــصاري، فـــسيكون عـــونـــا لـــنا أن نـــكتشف هـــذا األســـاس. وتـــعد حـــركـــة الـــعني نـــوعـــا مـــن 
 resolution االنــتباه ـ مــادامــت بــاحــة املــجال اإلبــصاري الــتي نــرى فــيها بــدرجــٍة عــالــيِة املَـيْز
صـــغيرةً بـــشكل مـــلحوظ ـ يشـــبه عـــلى وجـــه الـــتقريـــب نســـبة أبـــعاد ظِــــفْر اإلبـــهام إلـــى طـــول 
الـذراع. وعـلى هـذا فـنحن نُحـرِّك أعـيننا للتحـديق فـي الـشيء مـباشـرة حـتى نـراه بـوضـوح. 
وتتحــرك عــيونــنا عــادة ثــالث أو أربــع مــرات فــي كــل ثــانــية. ولــكن عــلماء الــنفس بــيَّنوا أن 



هــناك، عــلى مــا يــبدو، نــوعــا أســرع مــن االنــتباه يــجول هــنا وهــناك بــمغزى مــا حــينما تــظل 
أعيننا ثابتة. 

  
أمـــا الـــطبيعة الـــنفسية الـــدقـــيقة آللـــية هـــذا االنـــتباه الســـريـــع فـــهي مـــثار جـــدل فـــي الـــوقـــت 
الـحاضـر. ولـكن كـثيرًا مـن املـختصني فـي الـعلوم الـعصبية ـ بـمن فـي ذلـك < R. ديـسميون> 
وزمــالؤه فــي املعهــد الــقومــي لــلصحة الــعقلية ـ أثــبتوا أن مــعدل االضــطرام فــي عــصبونــات 
مـــعينة بـــالـــجهاز اإلبـــصاري لـــدى املـــكاك تـــعتمد عـــلى الـــشيء الـــذي يـــنتبه إلـــيه املـــكاك فـــي 
سـاحـة إبـصاره. وعـلى هـذا، فـاالنـتباه لـيس مجـرد مـفهوم نـفسي، بـل تـوجـد لـه أيـضا أقـران 
 pulvinar عــصبية يــمكن مــالحــظتها. وقــد وجــد عــدد مــن الــباحــثني أن الــوســادة correlates
(وهـي إحـدى مـناطق املـهاد الـبصري) تـدخـل عـلى مـا يـبدو فـي سـيرورة االنـتباه اإلبـصاري. 
ونـحن نـميل إلـى االعـتقاد بـأن املـهاد يسـتحق أن يـسمى "عـضو االنـتباه"، ولـكن هـذه املـكانـة 

بحاجة إلى إثبات. 
  

وتــكمن املــشكلة الــكبرى لــديــنا فــي تحــديــد الــنشاط الــدمــاغــي الــذي يــقابــل بــشكل مــباشــر 
ـُد وعــيا يــخص فــقط املــالمــح  الــوعــي اإلبــصاري. وقــد اقــتُِرح أن كــل بــاحــة قشــريــة مــخية تُـولّـِ
اإلبـصاريـة الـتي تـكون "عـموديـة"، أي مـرتّـَبة فـي أكـداس أو أعـمدة مـن الـعصبونـات تـتعامـد 
مـع سـطح القشـرة. وعـلى هـذا فـإن الـباحـة V1 تسـتطيع أن تـصنع كـوًدا code لـلتوجـه، فـي 
حـني تـصنع الـباحـة MT كـوًدا للحـركـة. وإلـى اآلن ـ وكـما بـنّي سـمير زكـي ـ لـم يجـد املجـربـون 
مــــنطقة مــــعينة واحــــدة فــــي الــــدمــــاغ تــــلتقي عــــندهــــا جــــميع املــــعلومــــات املــــطلوبــــة لــــلوعــــي 
اإلبـــصاري. وقـــد ســـمى ديـــنيث مـــثل هـــذا املـــكان االفـــتراضـــي "املســـرح الـــديـــكارتـــي". ومـــن 

الناحية النظرية فإنه يرى أن هذا املكان غير موجود. 
  

ويـــبدو أن الـــوعـــي لـــيس مـــوزعـــا فـــقط عـــلى مـــقياس مـــوضـــعي، كـــما فـــي بـــعض الشـــبكات 
الـــعصبية الـــتي وصـــفها هـــنتون، بـــل هـــو مـــوزع تـــوزيـــعا أوســـع مـــدى عـــلى القشـــرة املـــخية 
الحـديـثة. ومـن غـير املـحتمل أن يـكون الـوعـي اإلبـصاري مـوزعـا عـلى كـل بـاحـة قشـريـة؛ ألن 
بـعض الـباحـات ال تُـبْدي أي اسـتجابـة لـإلشـارات اإلبـصاريـة. فـالـوعـي مـثال قـد يـرتـبط فـقط 
بـتلك الـباحـات الـتي تـرسـل اتـصاالت راجـعة بـشكل مـباشـر إلـى الـباحـة V1 أو بـشكل بـديـل 
إلــى الــباحــات الــتي تــرســل اســتطاالتــها نــحو الــطبقة الــرابــعة لــباحــات أخــرى. (وتــكون هــذه 

الباحات األخيرة في املستوى نفسه من التنظيم املراتبي اإلبصاري على الدوام). 
  

فــالــقضية األســاســية تــكمن إذًا فــي كــيفية تــشكيل الــدمــاغ تــمثيالتــه الــكلية مــن اإلشــارات 
اإلبــصاريــة. وإذا كــان االنــتباه مــطلوبــا لــلوعــي اإلبــصاري حــقا، فــإن الــدمــاغ يســتطيع أن 
يـشكل تـمثيالتـه بـاالنـتباه إلـى شـيء واحـد فـقط فـي الـوقـت نـفسه، ومـن ثـم التحـرك بسـرعـة 
إلــى الــشيء الــذي يــليه. وعــلى ســبيل املــثال، فــإن الــعصبونــات الــتي تحقق تــمثيل جــميع 
الـنواحـي املـختلفة لـلشيء املُنْتَبَه إلـيه يـمكنها أن تـضطرم مـعا بسـرعـة فـائـقة وملـدة قـصيرة، 

وربما في انبعاثات (َهبّات) سريعة. 



  
إن هـــذا االضـــطرام الســـريـــع املـــتزامـــن fast simultaneous firing قـــد ال يســـتثير فـــقط تـــلك 
الـعصبونـات الـتي تـرمـز إلـى مـضامـني ذلـك الـشيء، بـل إنـه قـد يـقوّي أيـضا ـ وبـصورة مؤقـتة 
ـ املــشابــك ذات الــصلة، بــحيث يــمكن اســتدعــاء هــذا النسق الــخاص مــن االضــطرام بســرعــة. 
وهــذا شــكل مــن أشــكال الــذاكــرة الــقصيرة األمــد. وإذا احــتاج األمــر إلــى حِـــفِْظ تــمثيٍل واحــد 
فـــقط فـــي الـــذاكـــرة الـــقصيرة األمـــد ـ كـــما يحـــدث عـــند تـــذكـــر عـــمل وحـــيد ـ فـــإن الـــعصبونـــات 
املشـتركـة فـي هـذا الـنشاط قـد تسـتمر فـي االضـطرام بـعض الـوقـت [انـظر: "الـذاكـرة الـعامـلة 

والعقل"،مجلة العلوم، العدد 5 (1994) ، الصفحة 56]. 
  

وتـنشأ مـشكلة أخـرى عـندمـا يـكون مـن الـضروري اإلحـاطـة الـواعـية بـأكـثر مـن شـيء واحـد 
فـي الـوقـت نـفسه بـالـضبط. فـإذا كـانـت جـميع الـصفات املـميِّزة لـشيئني أو أكـثر يـتم تـمثيلها 
مـن قـبل عـصبونـات تـضطرم بسـرعـة، فـإن صـفاتـهما هـذه سـتتداخـل بـشكل مـشوَّش، بـحيث 

يرتبط لون أحدهما مثال بشكل اآلخر. ويحدث هذا أحيانا في العروض الوجيزة جدا. 
  

ومـنذ بـعض الـوقـت، اقـترح < Ch. ڤـون در مـالسـبرگ> (وهـو اآلن فـي جـامـعة بـوخـوم) أن 
هـــذه الـــصعوبـــة ســـيتم الـــتغلب عـــليها إذا كـــانـــت الـــعصبونـــات املـــرتـــبطة بـــالـــشيء الـــواحـــد 
تــضطرم بــشكل مــتزامــن (أي إذا كــانــت أزمــنة اضــطرامــها مــتقارِنــة correlated فــيما بــينها)، 
ولـكن بـعيدا عـن تـزامـن الـعصبونـات الـتي تـمثل األشـياء األخـرى. ومؤخـرا جـدا، ذكـر فـريـقان 
فــــي أملــــانــــيا أنــــه يظهــــر بــــالــــفعل حــــدوث اضــــطرام مــــتقارن بــــني الــــعصبونــــات فــــي القشــــرة 
اإلبـصاريـة لـلقط، وغـالـبا مـا يـكون ذلـك بـأسـلوب نـظمي (إيـقاعـي) ذي تـواتـر (تـردد) يـتراوح 
مــقداره مــا بــني 35 و 75 ذبــذبــة فــي الــثانــية، أو أحــيانــا فــي ســويــة ذبــذبــات گــامــا (g) ذات 

األربعني ذبذبة في الثانية. 
  

لــقد حــثَّنا افــتراض مــالســبرگ أن نــقترح أن هــذا االضــطرام الــنظمي واملــتزامــن قــد يــكون هــو 
الـقريـن الـعصبي لـلوعـي، وأنـه قـد يخـدم الـربـط بـني الـنشاط فـي الـباحـات القشـريـة املـختلفة 
فـــيما يـــخص الـــشيء الـــواحـــد نـــفسه. وهـــذه املـــسألـــة التـــزال غـــير مـــحسومـــة، ولـــكن األدلـــة 
التجـريـبية املـتفرقـة واملـتوافـرة حـالـيا ال تؤيـد هـذه الـفكرة إال قـليال. واالحـتمال اآلخـر هـو أن 
 ground قـد تـساعـد عـلى الـتمييز بـني الـشكل واألرضـية hertz الـذبـذبـات ذات األربـعني هـرتـزا

أو تساعد آلية االنتباه. 
  

هــل هــناك أنــماط مــعيّنة مــن الــعصبونــات تــتوزع عــلى القشــرة املــخية اإلبــصاريــة الحــديــثة 
ويـرمـز اضـطرامـها بـشكل مـباشـر إلـى مـحتوى الـوعـي اإلبـصاري؟ تـقول إحـدى الـفرضـيات 
الـبسيطة جـدا: "إن األنشـطة فـي الـطبقات الـعليا للقشـرة املـخية تـكون غـير واعـية إلـى درجـة 
كـبيرة، فـي حـني أن أنشـطة الـطبقات الـسفلية (الـطبقتني الـخامـسة والـسادسـة) تـترابـط فـي 
مـعظمها بـالـوعـي. وقـد تـساءلـنا فـيما إذا كـانـت الـعصبونـات الهـرمـية فـي الـطبقة الـخامـسة 

من القشرة املخية الحديثة، وال سيما الضخمة منها، قد تؤدي هذا الدور األخير. 



  
هـذه هـي الـعصبونـات القشـريـة الـوحـيدة الـتي تـرسـل ألـيافـا مـباشـرة تـرتـسم project بـعيدا 
عـن املـنظومـة القشـريـة (أي إنـها ال تـرسـل ألـيافـا إلـى القشـرة الحـديـثة وال إلـى املـهاد وال إلـى 
الــعائق claustrum). فــإذا كــان الــوعــي اإلبــصاري يــمثل نــتائــج الــتقديــرات الــعصبية فــي 
القشـــرة املـــخية، يـــمكننا أن نـــتوقـــع أن مـــا تـــرســـله القشـــرة إلـــى أي مـــكان ســـيرمـــز إلـــى تـــلك 
الـنتائـج. وأكـثر مـن هـذا فـإن الـعصبونـات فـي الـطبقة الـخامـسة تـبدي مـيال اسـتثنائـيا نـوعـا 
مـا لـالضـطرام بـشكل انـبعاثـات (هـبّات). ولـئن كـانـت الـفكرة الـقائـلة: "إن الـطبقة الـخامـسة قـد 
تـمثل بـشكل مـباشـر الـوعـي اإلبـصاري" لـها جـاذبـيتها، فـإنـنا مـازلـنا فـي مـرحـلة مـبكرة جـدا 

لنحكم على مدى صحتها. 
  

مـن الـواضـح أن الـوعـي اإلبـصاري مـشكلة صـعبة. ومـازلـنا فـي حـاجـة إلـى مـزيـد مـن الجهـد 
الكــتشاف األســس الــنفسية والــعصبية لــكل مــن االنــتباه والــذاكــرة الــقصيرة األمــد جــدا. وقــد 
يـــكون املـــساق التجـــريـــبي األقـــوى لحـــل هـــذه املـــشكلة هـــو دراســـة الـــعصبونـــات أثـــناء تـــغير 
املــدركــات عــلى الــرغــم مــن بــقاء املــدخــالت اإلبــصاريــة ثــابــتة. ويــنبغي عــلينا بــناء نــظريــات 
بـيولـوجـية عـصبية لـلوعـي اإلبـصاري، ومـن ثـم اخـتبارهـا بـاسـتخدام تـشكيلة مـجتمعة مـن 

الدراسات الجزيئية والبيولوجية العصبية والتصويرية السريرية. 
  

ونـحن نـعتقد أنـنا لـو تـمكنا يـومـا مـن مـعرفـة سـر هـذا الـشكل الـبسيط مـن الـوعـي فـقد نـقترب 
مـن فـهم سـر مـركـزي لـلحياة البشـريـة، أال وهـو الـعالقـة بـني األحـداث الـفيزيـائـية الـتي تـدور 
فـي أدمـغتنا أثـناء الـتفكير والـتصرف فـي الـعالـم وبـني إحـساسـاتـنا الـذاتـية، أي الـعالقـة بـني 

الدماغ والعقل. 
  

لـقد ظهـرت بـضعة تـطورات ذات صـلة بهـذا املـوضـوع مـنذ تـّم نشـر هـذه املـقالـة لـلمرة األولـى. 
ـح وجـود مـنظومـات سـريـعة ومـتكامـلة تـخص اسـتجابـات حـركـية نـمطية  ويـبدو اآلن مـن املـرجّـَ
الـتجسيم stereotyped مـثل حـركـة الـيد أو حـركـة الـعني. فهـذه املـنظومـات غـير واعـية وتـفتقر 
إلـى الـذاكـرة. وبـاملـقابـل فـإن الـنظر الـواعـي يـبدو أبـطأ سـرعـة وأكـثر عـرضـًة للخـداع الـبصري. 
فـالـدمـاغ يـحتاج إلـى تـكويـن تـمثيل واٍع للمشهـد اإلبـصاري الـذي يـمكن أن يُسْــــتَخدم الحـقا 
 pathways فــي عــدة أفــعال وأفــكار مــختلفة. ولــكن مــعرفــة كــيفية عــمل جــميع هــذه املــسارات

وطرائق تآثرها بعضها مع بعض يبقى أمرا غامًضا. 
  

لــقد أُجــري املــزيــد مــن الــتجارب عــن ســلوك الــعصبونــات الــتي تســتجيب لــلمدركــات الــحسية 
اإلبــــصاريــــة ذات االســــتتباب الــــثنائــــي bistable visual percepts مــــثل مــــنافــــسة الــــرؤيــــة 
بـالـعينني، ولـكن يـحتمل أن يـكون مـن الـسابق ألوانـه جـدا اسـتخالص اسـتنتاجـات ثـابـتة مـن 
هـــذه الـــتجارب فـــي شـــأن املـــتالزمـــات (املـــترابـــطات) correlates الـــعصبية الـــدقـــيقة لـــلوعـــي 
اإلبـصاري. وبـاالسـتناد إلـى أسـس نـظريـة مـبنية عـلى التشـريـح الـعصبي لـنسناس املـّكاك 
فـــقد اقـــترحـــنا أن تـــكون الـــرئـــيسيات ال تـــعي بـــشكل مـــباشـــر مـــا يحـــدث فـــي القشـــرة املـــخية 



اإلبــــصاريــــة األولــــية primary visual cortex، عــــلى الــــرغــــم مــــن مــــرور مــــعظم املــــعلومــــات 
اإلبـصاريـة عـبر هـذه القشـرة. ومـع أن بـعض األدلـة التجـريـبية تؤيـد هـذه الـفرضـية فـإن األمـر 

اليزال موضع تضارٍب وجدل. 
  

 املؤلفان 
 F. Crick - Ch. Koch

يـتشاركـان االهـتمام بـالـدراسـة التجـريـبية لـلوعـي. وقـد تـعاون كـريـك مـع < J. واتـسون> فـي 
اكـــتشاف الـــبنية الحـــلزونـــية املـــضاعـــفة لـــلدنـــا DNA. وأثـــناء وجـــوده فـــي مـــختبر مجـــلس 
الــبحث الــطبي لــلبيولــوجــيا الجــزيــئية فــي كــامــبردج، أجــرى تــجاربــه عــلى الــكود الــجيني 
وعـــــلى عـــــلم الـــــحياة الـــــتطوري. ومـــــنذ عـــــام 1976 بـــــقي فـــــي معهـــــد ســـــولـــــك لـــــلدراســـــات 
الــــبيولــــوجــــية بــــسان ديــــيگو. ويــــتركــــز اهــــتمامــــه الــــرئــــيسي عــــلى فــــهم الــــجهاز اإلبــــصاري 
لــلثديــيات. أمــا كــوخ فــقد حــصل عــلى الــدكــتوراه فــي عــلوم الــفيزيــاء الــحيويــة مــن جــامــعة 
تــوبــنگن. وبــعد قــضائــه أربــع ســنوات فــي معهــد مــاسّـــــاتــشوســتس لــلتقانــة التحق بمعهــد 
 computations كــالــيفورنــيا لــلتقانــة، حــيث يــعمل اآلن أســتاذا مــساعــدا فــي الــتقديــرات
واملـنظومـات الـعصبية. وهـو يـدرس اآلن كـيف تُـعالِـج الـخاليـا الـدمـاغـية املـنفردة املـعلومـات 
وكــذلــك األســاس الــعصبونــي لــإلدراك الحــركــي واالنــتباه اإلبــصاري والــوعــي. وفــي الــوقــت 

نفسه يقوم كوخ بعمل تصاميم تحاكي شيپات chips الرؤية للمنظومات الذكائية. 
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(*))The problem of Consciousnessوقــــــــد نشــــــــرت فــــــــي الــــــــعدد 5 (1994) مــــــــن 
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