اإلبصار :نافذة على

الوعي)*(

في بحوثهم حول العقل ير ِّكز العلماء على اإلدراك
اإلبصاري من خالل طريقة تأويلنا ملا نرى.
> .K .Nلوگوثيتيس<
حVينما تVنظر لVلوهVلة األولVى إلVى الVصورة الVكائVنة فVي مVركVز الVلوحVة الVتي رسVمها الVفنان >سVلڤادور
دالVي< وتVقع فVي الVصفحة املVقابVلة ،مVاذا تVرى؟ إن مVعظم الVناس يVالحVظون عVلى الVفور وجVه إنVسان
عVيناه تحVدقVان فVي الVسماء وشVفتاه تVختبئان تVحت شVارب كVثيف .ولVكنك إذا نVظرت إلVيها مVرة أخVرى
فVإن الVصورة تVعيد تVشكيلها فVي مشهVد أكVثر تVعقيدا ،إذ يVصبح أنVف الVرجVل وشVاربVه األبVيض عVلى
هVVيئة غVVطاء لVVلرأس ورداء لVVلكتفني لVVسيدة جVVالVVسة .أمVVا الVVومVVضتان الVVباديVVتان فVVي عVVيني الVVرجVVل
فتظهVران كVنوريVن فVي نVافVذتVني أو كVبريVقني عVلى سVطحي كVوخVني يVقبعان فVي سVفح جVبل مVظلم .وأمVا
الVظالل الVباديVة عVلى خVدّي الVرجVل فVتبدو وكVأنVها طVفل يVلبس سVرواال قVصيرا ويVقف إلVى جVانVب املVرأة
الVVجالVVسة؛ ويVVتضح اآلن أن كVVليهما يVVنظر إلVVى الVVكوخVVني الVVواقVVعني قVVبالVVة إحVVدى الVVبحيرات مVVن ثVVقب
في جدار من اآلجر ،ثقب يشكل ما سبق أن حسبناه رسما إجماليا لوجه الرجل.
فVVي عVVام  ،1940حVVينما رسVVم >دالVVي< لVVوحVVة الVVشيخوخVVة واملVVراهVVقة والVVطفولVVة )األعVVمار الVVثالثVVة(
الVتي تVحتوي عVلى ثVالثVة »وجVوه« ،إنVما كVان يVلعب بVمقدرة عVقل الVناظVر إلVيها عVلى تVخيل صVورتVني
مVختلفتني للمجVموعVة نVفسها مVن ضVربVات الVفرشVاة .وبVعد مVا يVزيVد عVلى خVمسني عVامVا ،يVقوم الVيوم
ب VVاح VVثون ـ ب VVمن ف VVيهم ك VVات VVب امل VVقال VVة وزم VVالؤه ـ ب VVاس VVتخدام م VVنبِّهات )م VVثيرات(  stimuliإب VVصاري VVة
غVV VامVV Vضة فVV Vي مVV VحاولVV Vتهم تحVV VديVV Vد الVV Vنشاط الVV VدمVV VاغVV Vي الVV Vذي يVV VرتVV Vكز عVV Vليه الVV VوعVV Vي .وعVV Vلى وجVV Vه
الVتخصيص ،فVإنVنا نVرغVب فVي مVعرفVة مVا يحVدث فVي الVدمVاغ فVي اللحVظة الVتي يVفهم فVيها املVالحVظ
)ع VVلى س VVبيل امل VVثال( ك VVون ال VVوج VVوه ال VVثالث VVة ف VVي ل VVوح VVة دال VVي ليس VVت ف VVي ال VVحقيقة وج VVوه VVا ع VVلى
اإلطالق.
إن تVVعريVVف مVVفهوم الVVوعVVي يVVعد أصVVعب مVVن دراسVVته .وقVVد حقق املVVختصون بVVعلوم األعVVصاب فVVي
الVVسنوات األخVVيرة تVVقدمVVا مVVثيرا لVVإلعVVجاب نVVحو فVVهم األنVVماط املVVعقدة لVVلفعالVVية الVVتي تحVVدث فVVي
الVخاليVا الVعصبية )الVعصبونVات( داخVل الVدمVاغ .وعVلى الVرغVم مVن ذلVك ،فVإن مVعظم الVناس ،بVما فVي
ذلVك الVعديVد مVن الVعلماء ،اليVزالVون يجVدون أن قVبول نVظريVة الVتدفق الكهVركVيميائVي أسVاسVا لVتفسير
العقل وبخاصة الوعي أمر فيه الكثير من التحدي.
ولVكن ،كVما حVاجّ أخVيرا كVل مVن > .FكVريVك< ]الVحاصVل عVلى جVائVزة نVوبVل ،والVذي يVعمل فVي معهVد
سVVولVVك لVVلدراسVVات الVVبيولVVوجVVية فVVي سVVان ديVVيگو[ و> .ChكVVوخ< ]مVVن معهVVد كVVالVVيفورنVVيا لVVلتقانVVة[،
فVVإن مVVشكلة الVVوعVVي يVVمكن تجVVزئVVتها إلVVى بVVضعة أسVVئلة مVVنفصلة يVVمكن إخVVضاع بVVعضها لVVلبحث
الVعلمي] ،انVظر» :مVشكلة الVوعVي« ،مجVلة الVعلوم ،الVعددان  ،(1999)2/3ص  .[12فVمثال ،عVوضVا
عVVن إرهVVاق املVVرء نVVفسه فVVي الVVبحث عVVن مVVاهVVية الVVوعVVي ،يVVمكنه أن يVVطرح السؤال الVVتالVVي :مVVا الVVفرق
بني السيرورات العصبية التي تالزم خبرة واعية معينة وبني تلك التي ال تالزمها؟

واآلن سوف تدرك ذلك
هVنا يVأتVي دور املVنبهات الVغامVضة .فVالVغموض اإلدراكVي لVيس سVلوكVا مVتقلبا خVاصVا يVرتVبط بVتنظيم
)تّ V
Vعضي(  organizationالVVجهاز اإلبVVصاري ،بVVل إنVVه يVVع ّرفVVنا شVVيئا مVVا عVVن تVVنظيم الVVدمVVاغ بمجVVمله
وعVVن طVVريVVقته فVVي جVVعلنا نVVدرك جVVميع املVVعلومVVات الVVحسية .فVVإذا أخVVذنVVا عVVلى سVVبيل املVVثال صVVف
الVكلمات الVفرنVسية الVعديVم املVعنى والVذي ذكVره عVالVم الVنفس > .WجVيمس< فVي عVام pas" 1890
 ،"de lieu Rhône que nousف VVإن VVنا ن VVقرأه م VVرات وم VVرات م VVن دون أن ن VVتعرف أن VVه ي VVعني ب VVال VVضبط
عVبارة» :ت ّ
Vول شVأن نVفسك بVنفسك« .فVما الVتغيرات الVتي تحVدث فVي الVنشاط )الVفعالVية( activation
العصبي حينما تصل الجملة ذات املعنى إلى الوعي فجأة؟
فVي أبVحاثVنا الVتي نسVتعمل فVيها املVنبهات اإلبVصاريVة الVغامVضة ،نسVتخدم صVو ًرا ال تVبعث إدراكVني
مسVتقلني فحسVب ،بVل تVثير كVذلVك تVناوبVا مسVتمرا بVني هVذيVن اإلدراكVني .ويVش ّكل مVكعب نVيكر Necker
 cubeمVVثاال مVVألVVوفVVا عVVلى ذلVVك )انVVظر الVVشكل فVVي الVVصفحة  .(6فهVVذا الVVشكل ُيVVشا َ
هVVد مVVكعّبا ثVVالثVVي
األبVعاد ،ولVكن املVنظور الVظاهVري لهVذا املVكعب يظهVر مVتغيرا كVل بVضع ثVوان .فVال بVد أن يVقابVل هVذا
التناوب شيء ما يحدث في الدماغ.
وقVد يVجادل مVتش ِّكك بVأنVنا نVدرك فVي بVعض األحVيان مVنبها مVا مVن دون أن نVعيه حVقيقة ،عVلى غVرار،
مVثال ،تVوقVفنا عVند الVضوء األحVمر إلشVارة املVرور عVلى نVحو تVلقائVي ،ولVكن املVنبهات واملVواقVف الVتي
استعملتها في تحرياتي هي من النوع املصمّ م في الواقع لبلوغ الوعي.
إنVVنا نVVعرف أن مVVنبهاتVVنا تVVبلغ إدراك الVVناس مVVادامVVوا يسVVتطيعون إخVVبارنVVا عVVن اسVVتيعابVVهم إيVVاهVVا.
ولVVكن لVVيس بVVاإلمVVكان عVVادة دراسVVة فVVعالVVية الVVعصبونVVات الVVفرادى لVVدى اإلنVVسان املسVVتيقظ ،awake
األمVر الVذي جVعلنا نُجVري تVجاربVنا عVلى نVسانVيس يVقظة  alertسVبق لVها أن دربVت عVلى الVتعبير عVما
تVV VدركVV Vه وذلVV Vك بVV Vضغطها روافVV Vع مVV Vعينة أو الVV Vنظر إلVV Vى جVV Vهة محVV Vددة .ونVV Vشير هVV Vنا إلVV Vى أن أدمVV Vغة
الVVنسانVVيس تشVVبه فVVي تVVنظيمها )تVVعضيها( أدمVVغة البشVVر وأنVVها تسVVتجيب ملVVثل هVVذه املVVنبهات بVVما
يشVبه اسVتجابVة البشVر إلVى حVد كVبير .ونVتيجة لVذلVك فVإنVنا نVعتقد بVأن وعVي هVذه الVحيوانVات يشVبه
إلى حد ما وعي البشر.
إنVنا نVدرس الVغوامVض )االلVتباسVات( الVتي تVنتج حVينما يVعرض أمVام الVعينني نVموذجVان إبVصاريVان
مVVختلفان فVVي آن واحVVد ،وتVVعرف هVVذه الVVظاهVVرة بVVاسVVم الVVتنافVVس بVVني الVVعينني .binocular rivalry
فVVعندمVVا يVVوضVVع الVVناس فVVي هVVذا املVVوقVVف تVVعي أدمVVغتهم أحVVد الVVنموذجVVني اإلبVVصاريVVني ،ومVVن ثVVم
النموذج اآلخر في تناوب بطيء )انظر ما هو مؤطر في الصفحة .(7
وفVي املVختبر نسVتعمل املِVجْ سام  stereoscopeلخVلق هVذا الVتأثVير .وتVبني الVنسانVيس املVدربVة ،حVينما
تVVتعرض ملVVثل هVVذا الVVتنبيه اإلبVVصاري ،أنVVها هVVي أيVVضا يVVنتابVVها إدراك يVVتغير كVVل بVVضع ثVVوان .وقVVد
مكنتنا تجاربنا من تقصي النشاط العصبي الذي يقابل هذه اإلشعارات املتغيرة.

!
إن املVV Vنبهات )املVV Vثيرات( الVV VغامVV Vضة ،عVV Vلى غVV Vرار مVV Vا جVV Vاء فVV Vي هVV Vذه الVV VلوحVV Vة لVV Vلفنان >سVV Vلڤادور دالVV Vي< بVV Vعنوان:
»الVشيخوخVة واملVراهVقة والVطفولVة )األعVمار الVثالثVة(« تVقدّم الVعون لVلعلماء الVذيVن يسVتعملون اإلدراك اإلبVصاري فVي
دراسة ظاهرة الوعي.

في عني العقل
لVقد أثVبتت الVدراسVات الVتي أُجVريVت عVلى الVنشاط الVعصبي لVلحيوانVات طVوال عVقود مVن الVزمVن أن
املVVعلومVVة اإلبVVصاريVVة حVVني تVVغادر الVVعينني تVVصعد عVVبر مVVراحVVل مVVتتابVVعة مVVن مVVنظومVVة عVVصبية تVVقوم
مVVساقVVات  modulesمVVختلفة تVVقوم بتحVVليل الVVخواص املVVميزة املVVتنوعVVة
بVVمعالVVجة الVVبيانVVات .وهVVناك َ
ل VVلمجال اإلب VVصاري .وب VVشكل ع VVام ي VVزداد ت VVخصص ن VVمط امل VVعال VVجة  processingك VVلما ازداد اب VVتعاد
املعلومة على طول املسار اإلبصاري )انظر الشكل في الصفحة .(8
فVفي بVدايVة هVذا املVسار تVتوجVه الVصور الVخارجVة مVن الشVبكية )الVواقVعة فVي مؤخVرة كVل عVني( نVحو
ِبVنْيَت َْني صVغيرتVني فVي أعVماق الVدمVاغ تVدعVيان الVنواتVني الُّ Vر ْكِ Vبيّت َْني الVجانVبيتني )الVوحVشيتني( lateral
 .geniculate nucleiويسVتطيع الVتنبيه اإلبVصاري الVوارد مVن هVذه الVعني أو تVلك ولVكن لVيس مVنهما
ينش VV Vط ع VV Vصبون VV Vات فُ VV Vرادى ف VV Vي ال VV Vنوات VV Vني ال VV Vرك VV Vبيتني ال VV Vجان VV Vبيتني .وتس VV Vتجيب ه VV Vذه
ِّ V
م VV Vعا ،أن
الVVعصبونVVات ألي تVVغير فVVي السVVطوع )الVVلمعان( أو الVVلون ضVVمن مVVنطقة محVVددة داخVVل مVVساحVVة مVVن
امل VVنظور )املشه VVد( ت VVعرف ب VVاس VVم امل VVجال )ال VVحقل( االس VVتقبال VVي  receptive fieldال VVذي ي VVختلف م VVن
عصبون آلخر.
وم VVن ث VVم ت VVنتقل امل VVعلوم VVة اإلب VVصاري VVة م VVن ال VVنوات VVني ال VVرك VVبيتني ال VVجان VVبيتني إل VVى القش VVرة امل VVخية
اإلبVVصاريVVة األولVVية الVVواقVVعة فVVي مؤخVVر الVVرأس والVVتي نVVرمVVز لVVها ) .(V1ونVVشير هVVنا إلVVى أن سVVلوك
ال VVعصبون VVات ف VVي ال VVباح VVة  V1 areaي VVختلف ع VVن س VVلوك ال VVعصبون VVات ف VVي ال VVنوات VVني ال VVرك VVبيتني
VساسVVة
ّV
الVVجانVVبيتني؛ إذ يVVمكن ألي مVVن الVVعينني أن
ينشVVط هVVذه القشVVرة فVVي الVVعادة ،ولVVكنها تVVكون حّ V
أي VVضا ل VVصفات ن VVوع VVية م VVثل ات VVجاه ح VVرك VVة امل VVنبه ال VVواق VVع ض VVمن م VVجال VVها االس VVتقبال VVي .ه VVذا وتُ Vبَثُّ
املVVعلومVVات اإلبVVصاريVVة مVVن الVVباحVVة  V1إلVVى مVVا يVVنوف عVVلى عشVVريVVن مVVنطقة قشVVريVVة مVVخية مVVتميزة
أخرى.

!
يVVمكن مVVشاهVVدة مVVكعب نVVيكر بVVطريVVقتني مVVختلفتني ،اسVVتنادا إلVVى كVVون املVVرء يVVرى الحVVرف ) (XعVVلى الVVحافVVة األمVVامVVية
مَ Vر ّVكVبا عVلى الVدوائVر ،وأحVيانVا أخVرى تظهVر الVدوائVر
الVعلويVة لVلمكعب أو عVلى وجVهه الخVلفي .فVأحVيانVا يظهVر املVكعب ُ
على شكل ثقوب وأن املكعب يسبح خلف الصفحة.

Vتني تVعرفVان بVاسVمي
يVمكن تVتبع بVعض املVعلومVات الVصادرة عVن الVباحVة  V1أثVناء انVتقالVها عVبر بVاح ْ
 V2و V4ق VVبل أن ت VVنتهي إل VVى م VVناطق  regionsت VVعرف ب VVاس VVم القش VVرة امل VVخية ال VVصدغ VVية ال VVسفلية
) ،inferior temporal cortexأو  ITCاخVVتصارا( ،وهVVي ذات تVVناظVVر جVVانVVبي .ويVVوحVVي عVVدد كVVبير
مVVن الVVبحوث ،وبVVضمنها دراسVVات عVVصبية أجVVريVVت عVVلى أنVVاس عVVانVVوا أذيVVات دمVVاغVVية ،بVVأن القشVVرة
 ITCمVVهمة إلدراك الVVشكل  formوتVVع ّرف األشVVياء .ويVVعرف عVVن الVVعصبونVVات املVVوجVVودة فVVي الVVباحVVة
 V4أنVها تسVتجيب انVتقائVيا لVنواح مVن املVنبهات اإلبVصاريVة تVعد حVاسVمة إلدراك األشVكال وتVمييزهVا.
صVحيح إن بVعض الVعصبونVات فVي القشVرة  ITCتسVلك سVلوكVا عVلى غVرار سVلوك خVاليVا الVباحVة ،V4
ول VVكن ع VVصبون VVات أخ VVرى ف VVي القش VVرة  ITCال تس VVتجيب إال ح VVينما ت VVوض VVع أش VVياء م VVكتملة )م VVثل
الوجوه( ضمن مجاالتها االستقبالية الواسعة جدا.
وتVVمر إشVVارات أخVVرى مVVن الVVباحVVة  V1عVVبر املVVنطقتني  V2و V3وعVVبر بVVاحVVة تVVسمى  MT/V5قVVبل أن
تVصل أخVيرا إلVى جVزء مVن الVدمVاغ يVدعVى الVفص الجVداري .ويسVتجيب مVعظم الVعصبونVات املVوجVودة
فVي الVباحVة  MT/V5بشVدة لVألشVياء الVتي تتحVرك بVاتVجاه مVعني .وهVناك عVصبونVات مVوجVودة فVي
ب VVاح VVات أخ VVرى م VVن ال VVفص الج VVداري تس VVتجيب ح VVينما ي VVعير ال VVحيوان ان VVتباه VVه مل VVنبه م VVا أو ي VVهم
بالتحرك نحوه.
لVقد اسVترعVت انVتباهVنا فVي الVتجارب املVبكرة مVالحVظة الفVتة لVلنظر تVتمثل فVي أن عVدة عVصبونVات فVي
امل VVسارات اإلب VVصاري VVة ه VVذه ،س VVواء ف VVي ال VVباح VVة  V1أو ف VVي املس VVتوي VVات ال VVعليا مل VVرات VVب )ه VVرم VVية(
 hierarchyاملVV VعالVV Vجة ،تVV Vظل تسVV Vتجيب بVV VانVV VتقائVV Vيتها املVV Vميزة لVV Vلمنبهات اإلبVV VصاريVV Vة ،حVV Vتى عVV Vند
الVحيوانVات الVتي تVعرضVت للتخVديVر الVتام .ومVن الVواضVح أن الVحيوان )أو اإلنVسان( ال يVدرك جVميع
النشاط العصبي.

وهVنا تVثير هVذه املVالحVظة سؤاال عVما إذا كVان اإلدراك يVأتVي نVتيجة لVتفعيل مVناطق دمVاغVية خVاصVة
أو تجVVمعات عVVصبونVVية مVVعينة .ودراسVVة ظVVاهVVرة الVVتنافVVس بVVني الVVعينني  binocular rivalryلVVدى
الVنسانVيس املVدربVة الVيقظة تVتيح لVنا إمVكانVية تVناول هVذا السؤال ،ولVو إلVى حVد مVا عVلى األقVل .فVفي
مVVثل هVVذه الVVتجارب ،يVVعرض الVVباحVVث أمVVام كVVل حVVيوان تVVشكيلة مVVتنوعVVة مVVن املVVنبهات اإلبVVصاريVVة
تVVتمثل فVVي الVVعادة بVVنماذج أو أشVVكال تُVVعرض عVVلى الVVشاشVVة .ويVVمكن تVVدريVVب الVVنسانVVيس بVVسهولVVة
عVVلى أن تVVشعرنVVا بVVدقVVة بVVنمط املVVنبه الVVذي تVVدركVVه عVVن طVVريق إثVVابVVتها بVVمكافVVآت مVVن عVVصير الVVفواكVVه.
)انظر ما هو مؤطر في الصفحتني  10و.(11
يسVتعمل ال ِ
Vعالُ Vم أثVناء التجVربVة إلVكترودات )مVساري( تسجVل نVشاط الVعصبونVات الVواقVعة فVي مVسار
املVعالVجة اإلبVصاريVة .وتVتبايVن اسVتجابVية  responsivenessهVذه الVعصبونVات إلVى حVد كVبير حVينما
تVعرض أمVام الVعينني كVلتيهما مVنبهات مVتماثVلة فVي آن واحVد .فVقد يVثير نVموذج املVنبه )أ( الVفعالVية
في أحد العصبونات )على سبيل املثال( ،في حني ال يثير النموذج )ب( تلك الفعالية.
فVإذا مVا حVدد الVباحVث املVنبه الVفعال واملVنبه غVير الVفعال لVعصبون مVا )عVن طVريق عVرض املVنبه ذاتVه
أمVام الVعينني كVلتيهما وفVي وقVت واحVد( ،فVإنVه يسVتطيع عVرض املنبهVني عVلى نVحو تVرى فVيه إحVدى
الVعينني واحVدا مVن املنبهVني فVي حVني تVرى الVعني األخVرى املVنبه اآلخVر .وإنVنا نVتوقVع أن الVنسناس،
مVثله مVثل اإلنVسان فVي هVذا املVوقVف ،سVيدرك املنبهVني فVي تVتال مVتناوب .وفVي الVواقVع فVإن هVذا هVو
ن VVفس م VVا ت VVوح VVي ل VVنا ب VVه ال VVنسان VVيس ع VVبر اس VVتجاب VVات VVها ح VVينما تُVVع َرض ع VVليها م VVثل ه VVذه األزواج
املVVتنافVVسة مVVن املVVنبهات .وعVVن طVVريق قVVيام الVVباحVVث بVVتسجيل نVVشاط الVVعصبونVVات أثVVناء الVVعرض
املVVتتابVVع لهVVذه األزواج املVVتنافVVسة مVVن املVVنبهات ،فVVإنVVه يسVVتطيع أن يخVVمن أي الVVعصبونVVات ال يVVغير
نVVشاطVVه إال حVVينما تVVتغير املVVنبهات ،وأيVVها يVVغير مVVعدل إضVVرامVVه  firingحVVينما يُVVخبِر الVVحيوان عVVن
تغير في اإلدراك غير مصحوب بتغير في املنبهات.
أجVVريVVتُ مVVع > .D .JشVVال< ]املVVوجVVود حVVالVVيا فVVي جVVامVVعة ڤVVانVVدربVVلت[ تVVعديVVال عVVلى هVVذه التجVVربVVة
ُشVبّكا  gratingيتحVرك بVبطء نVحو األعVلى فVي حVني تVرى الVعني
بVحيث تVرى إحVدى الVعينني حVاجVزا م َV
األخVرى حVاجVزا مشVبكا يتحVرك نVحو األسVفل .وقVمنا بVتسجيل الVفعالVية الVصادرة عVن الVباحVة MT/
 ،V5حVيث تVميل الVخاليVا لVالسVتجابVة للحVركVة ،فVوجVدنVا أن مVا يVقرب مVن  43فVي املVئة مVن الVخاليVا
املVوجVودة فVي هVذه الVباحVة تVغيرت مسVتويVات فVعالVيتها حVينما دل الVنسناس عVلى أن إدراكVه تVغير
مVVن األعVVلى إلVVى األسVVفل ،والVVعكس بVVالVVعكس .وتVVقع مVVعظم هVVذه الVVخاليVVا فVVي أعمق طVVبقات الVVباحVVة
.MT/V5
لVقد كVانVت النسVبة املVئويVة الVتي قVسناهVا أقVل فVي الVواقVع مVما كVان يVقدره مVعظم الVعلماء ،ألن جVميع
سَ Vل َكتْ
عVصبونVات الVباحVة  MT/V5تVقريVبا هVي مVن الVنوع الVحساس التVجاه الحVركVة .وبVالVفعل فVقد َV
أغVلبية عVصبونVات الVباحVة  MT/V5إلVى حVد مVا سVلوكVا يشVبه سVلوك عVصبونVات الVباحVة  V1بVحيث
بVقيتْ نVاشVطة مVادام مVنبهها املVفضل عVلى مVرأى مVن هVذه الVعني أو تVلك ،سVواء تVم إدراك املVنِّبه أو لVم
يتم.

كيف يمكن اختبار تنافس بني العينني?
إذا أردت م VVحاك VVاة ت VVناف VVس ب VVني ال VVعينني ف VVي ال VVبيت ،اس VVتعمل ي VVدك ال VVيمنى مل VVسك
أسVVطوانVVة ورق مVVقوى )أو أي قVVطعة مVVن الVVورق مVVلفوفVVة عVVلى شVVكل أنVVبوب( واضVVعا
إيVVاهVVا أمVVام عVVينك الVVيمنى ،وارفVVع يVVدك اليسVVرى )مVVع وضVVع راحVVتها فVVي مVVواجهVVتك(
عVلى بVعد نVحو أربVع بVوصVات أمVام عVينك اليسVرى شVريVطة أن تVكون حVافVة راحVة الVيد
مالمسة لألنبوب.
فVي الVبدايVة سيظهVر كVما لVو كVان فVي يVدك ثVقب مVادام دمVاغVك يVركVز عVلى املVنبه انVطالقVا
ٍ
Vإدراك مVشوّش لجVميع راحVة
مVن الVعني الVيمنى .ولVكن بVعد ثVوان سيمتل» -الVثقب« ب
ٍ
وارد مVVن عVVينك اليسVVرى .وإذا واصVVلت املVVشاهVVدة سVVتتناوب الVVصورتVVان لVVكون
الVVيد
دمVVاغVVك يVVنتقي أوال املVVنبه اإلبVVصاري الVVذي تVVشاهVVده إحVVدى الVVعينني ومVVن ثVVم املVVنبه
اإلبVصاري الVذي تVشاهVده الVعني األخVرى .ولVكن هVذا الVتناوب يVبدي بVعض االنVحياز،
فVربVما تVدرك املVنبه اإلبVصاري الVذي تVراه عVبر األسVطوانVة بVتكرار أكVبر مVن رؤيVتك راحVة
يدك.
يحVVدث االنVVحياز لسVVببني :أحVVدهVVما ،أن راحVVة يVVدك تVVكون خVVارج الVVتركVVيز ألنVVها أكVVثر
قVVربVVا إلVVى وجVVهك ،األمVVر الVVذي تVVميل مVVعه املVVنبهات اإلبVVصاريVVة غVVير الVVواضVVحة ألن
تVكون أضVعف مVنافVسة )أثVناء حVدوث الVتنافVس بVني الVعينني( مVن الVنماذج الVواضVحة
مVVثل عVVناصVVر الVVبيئة املVVحيطة الVVتي تVVشاهVVدهVVا عVVبر األنVVبوب .واآلخVVر ،أن راحVVة يVVدك
س VVطح أم VVلس نس VVبيا ي VVقل ف VVيه ال VVتباي VVن والخ VVطوط ال VVكنتوري VVة )ال VVكفاف VVية( م VVقارن VVة
بVعناصVر الVبيئة الVغنية الVتي تVشاهVدهVا عVبر األنVبوب .أمVا فVي املVختبر فVإنVنا نVنتقي
النماذج التي يشاهدها األشخاص محل التجربة بعناية تؤمِّن إزالة هذا االنحياز.

!

وكVانVت هVناك مVفاجVآت أخVرى .فVنحو  11فVي املVئة مVن الVعصبونVات الVتي جVرى فVحصها اسVتثيرت،
حVينما كVان الVنسناس يVعبر عVن إدراكVه املVنبه األقVوى مVفعوال فVي الVعصبون املVعني مVن بVني املنبهVني
املتح VVرك VVني ن VVحو األع VVلى أو ن VVحو األس VVفل .ول VVكن ،ع VVلى ن VVحو م VVناق VVض ،ف VVإن نس VVبة م VVشاب VVهة م VVن
الVعصبونVات أبVدت أقVصى اسVتثارة حVني لVم ُيْ Vد َرك املVنبه األقVوى مVفعوال ،مVع كVون هVذا األخVير عVلى
مVرأى واضVح مVن إحVدى الVعينني .وهVناك عVصبونVات أخVرى غVيرهVا لVم يVكن مVن املVمكن تVصنيفها عVلى
ّ
تفضل أحد املنبهني على اآلخر.
أساس أنها
وبVينما كVنتُ أعVمل مVع > .A .DلVيوپVولVد< فVي كVلية طVب جVامVعة بVيلور ،قVمنا بVدراسVة عVصبونVات
فVي أجVزاء مVن الVدمVاغ تVعرف بVأهVميتها فVي تَ َع ُّرف األشVياء) .يVرافVقني لVيوپVولVد اآلن فVي معهVد مVاكVس
پVالنVك لVلسيبرنVيتيكا الVبيولVوجVية فVي تVونVبيگن بVأملVانVيا( .لVقد سجVلنا الVفعالVية )الVنشاط الVعصبي(
فVي الVباحVة  V4وكVذلVك فVي الVباحVتني  V1و ،V2حVينما كVانVت الVحيوانVات تُشاهVد مVنبهات تVتألVف مVن
خVVطوط مVVائVVلة بVVاتVVجاه الVVيسار أو بVVاتVVجاه الVVيمني .فVVفي الVVباحVVة  V4كVVانVVت نسVVبة الVVخاليVVا الVVتي
عكسVت فVعالVيتها ظVاهVرة اإلدراك تشVبه النسVبة الVتي كVنتُ مVع شVال قVد وجVدنVاهVا فVي الVباحVة MT/
 V5والVVتي بVVلغت نVVحو  40فVVي املVVئة .ولVVكن مVVرة أخVVرى ،فVVإن نسVVبة مVVهمة مVVن الVVخاليVVا اضVVطرم Vتْ
اضVطرامVا أفVضل حVني لVم تVدرك مVنبهها املVفضل .وعVلى الVنقيض مVن ذلVك ،فVإن مVا يVقل عVن واحVدة مVن
كVل عشVر خVاليVا فVي الVباحVتني  V1و V2اضVطرمVت حVصرا حVينما أدركVت مVنبهها األقVوى مVفعوال ،ولVم
يضطرم أي منها حني لم يحدث إدراك لذلك املنبه.
لVقد كVان نVموذج الVفعالVية مVختلفا تVمامVا فVي القشVرة  ،ITCإذ قVمتُ مVع > .L .DشVايVنبرگ< ]الVذي
انVتقل مVعي مVن بVيلور إلVى معهVد مVاكVس پVالنVك[ بVتسجيل الVفعالVية الVصادرة عVن هVذه الVباحVة بVعد
تVVدريVVب الVVنسانVVيس عVVلى اإلشVVارة إلVVى إدراكVVها أثVVناء الVVتنافVVس بVVني نVVماذج إبVVصاريVVة مVVعقدة )مVVثل
صVVور لبشVVر أو حVVيوانVVات أو أشVVياء أخVVرى مVVن صVVنع اإلنVVسان( .فVVوجVVدنVVا أن جVVميع الVVعصبونVVات
تVقريVبا )نVحو  90فVي املVئة( قVد اسVتجاب بVقوة حVني أدركVت الVنموذج املVفضل ملVنبهها ،ولVكن نVشاطVها
هذا تثبط تثبيطا عميقا حني لم يتم إدراك هذا النموذج.

!

يVبدأ املVسار اإلبVصاري البشVري بVالVعينني ويVمتد عVبر عVدة بVنى دمVاغVية داخVلية قVبل أن يVصعد إلVى املVناطق املVختلفة
مVن القشVرة املVخية اإلبVصاريVة )الVباحVة  ،V1وهVلم جVرا( .وعVند الVتصالVب الVبصري يVتقاطVع الVعصبان الVبصريVان جVزئVيا
خVال  inputواردا مVن كVلتا الVعينني .ويجVري تVصفية املVعلومVات
مْ Vد َV
بVحيث يسVتقبل كVل واحVد مVن نVصفي الVكرة املVخية ُ
بVوسVاطVة الVنواة الVركVبية الVجانVبية )الVوحVشية( ) ،(LGNالVتي تVتألVف مVن طVبقات مVن الVخاليVا الVعصبية ال تسVتجيب
الVVواحVVدة مVVنها إال ملVVنبهات واردة مVVن عVVني واحVVدة .وأمVVا القشVVرة املVVخية الVVصدغVVية الVVسفلية ) (ITCفVVهي مVVهمة لVVرؤيVVة
األشVكال .وقVد وجVد الVباحVثون أن بVعض الVخاليVا لVدى كVل بVاحVة  areaال تنشVط إال حVينما يVعي الVشخص أو الVحيوان
املعني املنبه املُعطى.

وهVكذا يVبدو أنVه فVي الVوقVت الVذي تVصل اإلشVارات اإلبVصاريVة إلVى القشVرة  ITCتسVتجيب األغVلبية
الVعظمى مVن الVعصبونVات بVطريVقة مVرتVبطة بVاإلدراك .وقVد اسVتعمل > .FتVونVگ< و> .KنVاكVايVامVا<
و> .NكVVانVVويشVVر< ]مVVن جVVامVVعة هVVارڤVVارد[ تVVقانVVة تVVدعVVى الVVتصويVVر الVVوظVVيفي بVVالVVرنVVني )الVVتجاوب(
املVV V Vغنطيسي ) functional magnetic resonance imagingأو  fMRIاخVV V Vتصارا( ،وهVV V Vي تVV V Vعطي
صVورا عVن نVشاط الVدمVاغ تسVتند إلVى قVياس زيVادة تVدفق الVدم فVي بVاحVات مVعينة مVن الVدمVاغ ،بVقصد
دراسVة البشVر أثVناء خVضوعVهم الخVتبار ظVاهVرة الVتنافVس بVني الVعينني .فVوجVدوا أن القشVرة املVخية
 ITCتVكون نVاشVطة حVينما يVذكVر األشVخاص الVخاضVعون لVالخVتبار أنVهم يVرون صVورا لVلوجVوه فVي
ذلك الوقت.
بVاخVتصار ،كVان مVعظم الVعصبونVات فVي املVواقVع )املVراحVل( األولVى مVن املVسار اإلبVصاري يسVتجيب
أسVاسVا إلVى وقVوع ،أو عVدم وقVوع ،مVنبهها اإلبVصاري املVفضل فVي مVرآهVا عVلى الVرغVم مVن أن قVلة مVن
هVذه الVعصبونVات أبVدت سVلوكVا يVمكن أن يُVر ّد إلVى تVغيرات فVي إدراك الVحيوان؛ أمVا املVواقVع )املVراحVل(
ال VVالح VVقة م VVن م VVسار امل VVعال VVجة  processing pathwayف VVقد ازدادت ف VVيها نس VVبة ال VVعصبون VVات ال VVتي
عكس نشاطها إدراك الحيوان حتى بلغت  90في املئة.
وقVد يVعترض أحVد الVنقاد مVدعVيا أن املVدركVات املVتغيرة الVتي تVعبر عVنها الVنسانVيس أثVناء تVنافVس بVني
الVعينني يVمكن أن تنجVم عVن قVيام الVدمVاغ عVند بVدايVة املVسار اإلبVصاري بVكبت املVعلومVة اإلبVصاريVة
الVواردة مVن إحVدى الVعينني أوال ثVم مVن الVعني األخVرى تVالVيا ،بVحيث يVدرك الVدمVاغ صVورة واحVدة فVي
أي لحVظة مVعينة .فVإذا كVان هVذا هVو مVا يحVدث ،فVإن الVفعالVية الVعصبية واملVد َركVات املVتغيرة لVن تVمثِّل
ب VVبساط VVة إال امل VVدخ VVالت  inputsامل VVحوّل VVة م VVن إح VVدى ال VVعينني إل VVى األخ VVرى ،ول VVن ي VVكون ل VVها ع VVالق VVة
بVالVوعVي اإلبVصاري فVي مVواقVف أخVرى .ولVكن األدلVة التجVريVبية تVبني عVلى نVحو حVاسVم أن املVدخVالت
الواردة من كلتا العينني تخضع ملعالجة متواصلة في الجهاز اإلبصاري أثناء التنافس.
إنVنا نVعرف ذلVك ألنVه قVد اتVضح أن الVتنافVس بVني الVعينني لVدى البشVر يُح ِVدث بVطأَه الVعادي لVتناوب
املVVدركVVات حVVتى لVVو جVVرى تVVبديVVل  switchingاملVVنبهات املVVتنافVVسة تVVبديVVال سVVريVVعا )عVVدة مVVرات فVVي
الVثانVية( بVني الVعينني .فVإذا كVان الVتنافVس يتعلق فVقط بتحVديVد أي مVن الVعينني يVوجVه الVدمVاغُ االنVتباهَ
إلVVيها ،فVVإن ظVVاهVVرة الVVتنافVVس سVVتختفي حVVني تVVبديVVل املVVنبهات سVVريVVعا بهVVذا األسVVلوب )فVVاملVVشاهVVد
س VVيرى ع VVوض VVا ع VVن ذل VVك ت VVناوب VVا س VVري VVعا ل VVلمنبهات( .وت VVوح VVي االس VVتمراري VVة امل VVلحوظ VVة ل VVلمد َرك VVات
الVتنافVسية املVتغيرة بVبطء )حVينما تُVبدل املVنبهات بVقوة( بVأن الVتنافVس إنVما يحVدث بسVبب تVسابق
تVمثيالت  representationsاملVنبه املVتناوبVة فVي املVسار اإلبVصاري .وهVكذا يVقدم تVنافVس بVني الVعينني
فVرصVة مVناسVبة لVدراسVة الVكيفية الVتي يVقرر بVها الVجهاز اإلبVصاري مVاذا نVرى ،حVتى لVو شVاهVدتْ كVلتا
العينني الشيء نفسه )تقريبا(.

أُحجية إدراكية
مVVا الVVذي تVVكشفه هVVذه الVVنتائVVج بVVشأن اإلدراك اإلبVVصاري؟ فVVي املVVقام األول تVVبني هVVذه الVVنتائVVج أنVVنا
غVافVلون عVن قVدر كVبير مVن فVعالVية )نVشاط( أدمVغتنا .فVلطاملVا عVرفVنا أنVنا فVي األغVلب ال نVدرك فVعالVية
الVدمVاغ الVتي تُVبقي الVجسم فVي حVالVة اسVتقرار والVتي تَُ Vع ُّد إحVدى أهVم مVهمات الVدمVاغ مVن الVناحVية
الVتطوريVة .وتVبني تVجاربVنا أنVنا ال نVدرك كVذلVك كVثيرا مVن الVفعالVيات الVعصبية الVتي تVو ِّلVد ،جVزئVيا عVلى
األقل ،خبراتنا الواعية.
نسVتطيع أن نVقول ذلVك ألن الVعديVد مVن الVعصبونVات فVي أدمVغتنا تسVتجيب ملVنبهات ال نVكون واعVني
ل VVها .وي VVبدو أن نس VVبة ض VVئيلة ف VVقط م VVن ال VVعصبون VVات ق VVد ت VVكون م VVرش VVحة م VVعقول VVة مل VVا يطلق ع VVليه
الVV VفيزيVV VولVV VوجVV Vيون اسVV Vم »املVV Vالزم الVV Vعصبي«  neural correlateلVV Vإلدراك الVV VواعVV Vي ،بVV Vمعنى أنVV Vها
تستجيب بطريقة تعكس اإلدراك على نحو موثوق.

!
هVVذه صVVور لVVلنشاط الVVدمVVاغVVي تVVخص نVVسناسVVا مخVVدرا عVVرض عVVليه مVVنبه إبVVصاري د ّوار شVVديVVد الVVتبايVVن rotating
) high-contrastفVVي أسVVفل الVVيسار( .وتُظهVVر هVVذه املVVشاهVVد املVVأخVVوذة بVVاسVVتعمال الVVتصويVVر الVVوظVVيفي بVVالVVرنVVني
)الVتجاوب( املVغنطيسي ) (fMRIأن الVنسناس عVلى الVرغVم مVن أنVه غVير واع ،تVكون بVاحVات املVعالVجة اإلبVصاريVة لVديVه
]والVتي تVتضمن الVنواتVني الVركVبيتني الVجانVبيتني والقشVرة املVخية اإلبVصاريVة األولVية ) (V1والقشVرة املVخية الVصدغVية
الوسطى )األنسية( ) [(MT/V5جميعها مشغولة.

ولVعلنا نسVتطيع أن نVقول املVزيVد .فVالVعدد الVقليل مVن الVعصبونVات الVتي يVعكس سVلوكVها اإلدراك إنVما
يVتوزع عVلى مجVمل املVسار اإلبVصاري بVدال مVن أن يVشكل جVزءا مVن بVاحVة واحVدة فVي الVدمVاغ .وعVلى
الVVرغVVم مVVن أن القشVVرة املVVخية  ITCتVVمتلك عVVددا مVVن الVVعصبونVVات الVVتي تسVVلك هVVذا السVVلوك يVVفوق
كVVثيرا مVVا تVVمتلكه املVVناطق األخVVرى ،فVVإن مVVثل هVVذه الVVعصبونVVات قVVد يVVتم الVVعثور عVVليها فVVي أمVVاكVVن
أخVVرى فVVي تVVجارب قVVادمVVة .وعVVالوة عVVلى ذلVVك ،فVVقد تVVكون مVVناطق دمVVاغVVية أخVVرى مسؤولVVة عVVن أيVVة
قVVرارات نVVاجVVمة عVVن أي مVVنبه يVVصل إلVVى مسVVتوى الVVوعVVي .وقVVد درس > .D .EلVVومVVر< وزمVVالؤه ]فVVي

الVVكلية الVVجامVVعية بVVجامVVعة لVVندن[ ذلVVك االحVVتمال بVVاسVVتعمال الVVتصويVVر  ،fMRIفVVبينوا أن الVVفص
الVV VصدغVV Vي لVV Vدى البشVV Vر يVV Vتفعّل أثVV Vناء املVV VعايVV Vشة الVV VواعVV Vية ملVV Vنبه مVV Vا ،عVV Vلى غVV Vرار مVV Vا وجVV VدنVV Vا لVV Vدى
الVنسانVيس .ولVكن مVناطق أخVرى مVثل الVباحVات القشVريVة املVخية الجVداريVة والVجبهية األمVامVية )مVقدم
الجبهة( ت ّ
ُنشط بالضبط في الوقت الذي يذكر الشخص موضعُ التجربة أن املنبه أخذ يتغير.
ولVVسوف تVVمدنVVا مVVعرفVVة املVVزيVVد عVVن مVVواقVVع واتVVصاالت الVVعصبونVVات الVVتي تVVرتVVبط بVVالVVخبرة الVVواعVVية
بVالVكثير عVن الVكيفية الVتي يVو ِّلVد الVدمVاغ بVها اإلدراك .ولVكن الVنتائVج املVتوافVرة حVتى اآلن تVوحVي بVقوة
بVأن اإلدراك اإلبVصاري ال يVمكن اعVتباره الVحصيلة الVنهائVية ملVثل هVذه املVراحVل التسVلسلية )الهVرمVية(
لVلمعالVجة .بVل إنVها عVوضVا عVن ذلVك تVشمل مجVمل املVسار اإلبVصاري إلVى جVانVب الVباحVات الVصدغVية
الVVجبهية الVVتي تVVدخVVل فVVي املVVعالVVجة االسVVتعرافVVية الVVعليا  .higher cognitive processingويVVعكس
نVVشاط أقVVلية مVVتميزة مVVن الVVعصبونVVات مVVا يُVVرى بVVصورة واعVVية حVVتى فVVي أدنVVى املسVVتويVVات الVVتي
أن VVعمنا ال VVنظر ف VVيها وف VVحصناه VVا ،وه VVما ال VVباح VVتان  V1وV2؛ فنس VVبة ال VVعصبون VVات ال VVنشيطة ه VVي
وحدها التي تزداد في املستويات العليا من هذا املسار.
ولVVيس مVVن الVVواضVVح فVVي الVVوقVVت الVVحالVVي مVVا إذا كVVانVVت فVVعالVVية الVVعصبونVVات فVVي الVVباحVVات األولVVى
)املVVبكرة( جVVدا تVVقررهVVا اتVVصاالت هVVذه الVVعصبونVVات بVVعصبونVVات أخVVرى فVVي تVVلك الVVباحVVات ،أو أنVVها
تVVأتVVي نVVتيجة الرتVVباطVVات الVVتغذيVVة الVVراجVVعة  feedbackواتVVصاالتVVها نVVحو األعVVلى واألسVVفل ،الVVتي
تنطلق مVVن الVVفصني الVVصدغVVي والجVVداري .فVVاملVVعلومVVات اإلبVVصاريVVة تVVتدفق مVVن املسVVتويVVات الVVعليا
نVزوال بVاتVجاه املسVتويVات الVدنVيا مVثلما تVتدفق فVي االتVجاه املVعاكVس .وتVشير الVدراسVات الVنظريVة إلVى
أن املVنظومVات املVز ّودة بهVذا الVنوع مVن الVتغذيVة الVراجVعة تسVتطيع إبVداء نVماذج مVعقدة مVن السVلوك،
بVVما فVVي ذلVVك حVVاالت اسVVتقرار مVVتعددة .فVVحاالت االسVVتقرار املVVختلفة الVVتي تVVصونVVها الVVتغذيVVة نVVحو
األعلى واألسفل يمكن أن تتطابق مع حاالت مختلفة من الوعي اإلبصاري.
وهVناك سؤال مVهم يVتمثل فVيما إذا كVانVت فVعالVية أي مVن الVعصبونVات الVتي حVددنVاهVا تحقق بVصدق
إدراكVا واعVيا لVدى الVحيوان .ويVمكن أن نVتصور بVعد كVل ذلVك ،أن هVذه الVعصبونVات إنVما تVخضع فVقط
إلشراف جزء آخر من الدماغ غير معروف يحقق من جانبه بالفعل الخبرة )املعاناة( الواعية.
ضمان أمانة النسانيس
يVVتمثل أحVVد االعVVتراضVVات املVVمكنة عVVلى الVVتجارب املVVوصVVوفVVة فVVي املVVقالVVة الVVرئVVيسية فVVي أن
الVنسانVيس ربVما كVانVت تVميل إلVى الVغش وصVوال إلVى مVكافVآتVها مVن الVعصير .وعVلى الVرغVم
مVن كVل شVيء فVإنVنا لVسنا قVادريVن مVباشVرة عVلى مVعرفVة مVا يVفكر بVه الVنسناس )أو اإلنVسان(
أو يVدركVه فVي لحVظة مVا .وملVا كVانVت هVذه الVنسانVيس مهVتمة أسVاسVا بشVرب الVعصير ولVيس
بVفهم كVيفية نVشوء الVوعVي انVطالقVا مVن فVعالVية الVعصبونVات ونVشاطVها ،فVمن املVمكن أن تVكون
هVVذه الVVنسانVVيس قVVد أوجVVدت اسVVتراتVVيجية لVVالسVVتجابVVة بVVدت لVVنا وكVVأنVVها تVVعكس مVVدركVVات
حقيقية ،مع أنها في الحقيقة ال تعكس مثل ذلك.
فVفي جVلسة الVتدريVب املVوضVحة أدنVاه بVالVرسVم ،عVلى سVبيل املVثال ،كVان الVنسناس يVدرب عVلى
أن يجVذب الVرافVعة اليسVرى حVينما يVرى إشVراقVة الVشمس وأن يجVذب الVرافVعة الVيمنى حVينما
يVVرى راعVVي الVVبقر .لVVقد اسVVتطعنا ضVVمان أن الVVنسناس يVVواصVVل الVVتعبير عVVلى نVVحو صVVادق
وذل VVك ع VVن ط VVريق إق VVحام ح VVاالت ال يَُ V Vع ّرض ال VVنسناس خ VVالل VVها ألي م VVنبهات ت VVناف VVسية )ف VVي

األسVVفل( .فVVأثVVناء هVVذه الVVفترات ظهVVر جVVواب صVVحيح حVVول مVVا تVVم إدراكVVه ،وفVVي حVVال عVVدم
إجVابVة الVنسناس إجVابVة صVحيحة كVانVت التجVربVة )ومVعها فVرصVة الVنسناس لVنيل مVكافVآت مVن
الVعصير أكVثر( تُVنهى عVلى الVفور .وعVلى نVحو مVماثVل ،إذا جVذب الVنسناس أيVا مVن الVرافVعتني
حVVني تُVVعرض عVVليه صVVورة مVVختلطة )تVVتراكVVب فVVيها صVVورتVVا إشVVراقVVة الVVشمس وراعVVي الVVبقر(
ف VVإن VVنا ن VVعرف أن ال VVنسناس ي VVكذب ف VVي م VVحاول VVة م VVنه ل VVلحصول ع VVلى ال VVعصير )ال VVصورة
األخيرة(.
تVشير نVتائVجنا إلVى أن الVنسانVيس تVفصح عVما تVدركVه بVدقVة .ومVا هVو أكVثر إقVناعVا يVتمثل فVي
م VVالح VVظتنا أن ال VVنسان VVيس والبش VVر ال VVذي VVن ي VVخضعون ل VVالخ VVتبار ب VVنفس ال VVجهاز يظه VVرون
مستوى األداء نفسه في مختلف املهام.
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هVVذا وتVVوحVVي تVVجارب حVVاذقVVة أجVVراهVVا > .T .WنVVيوسVVوم< وزمVVالؤه ]فVVي جVVامVVعة سVVتانVVفورد[ بVVأن
الVفعالVية الVعصبونVية فVي الVباحVة  MT/V5عVلى األقVل تسVتطيع بVالVفعل تVقريVر وتحVديVد مVا يVدركVه
الVنسناس عVلى نVحو مVباشVر .فVفي بVادئ األمVر حVدد نVيوسVوم الVعصبونVات الVتي تسVتجيب انVتقائVيا
ملVنبه يتحVرك فVي اتVجاه مVعني؛ ثVم قVام بVتنشيطها اصVطناعVيا بVوسVاطVة تVيارات كهVربVائVية صVغيرة،
وهVنا عVبرت الVنسانVيس عVن إدراكVها حVركVة تVتوافق مVع تVنشيطها االصVطناعVي ،حVتى حVني لVم تVكن
املنبهات تتحرك في االتجاه املرسوم.
سVVيكون مVVن املVVمتع أن نVVرى مVVا إذا كVVانVVت هVVناك عVVصبونVVات مVVن أنVVماط مVVختلفة فVVي القشVVرة املVVخية
) ITCوربVما فVي املسVتويVات األدنVى مVنها( تVضطلع أيVضا مVباشVرة فVي تحقيق الVوعVي .فVإذا ُو ِ
جَ Vدتْ
مVثل هVذه الVعصبونVات ،فVإنVنا سVنتوقVع أن يؤدي تVفعيلها أو تVثبيطها مؤقVتا إلVى تVغيير فVي إدراك
الحيوان أثناء تنافس بني العينني.
إن الVVتفسير األكVVمل لVVإلدراك اإلبVVصاري يVVنبغي أن يVVأخVVذ بVVالحسVVبان كVVذلVVك نVVتائVVج الVVتجارب الVVتي
تُجVVرى عVVلى الVVسيرورات االسVVتعرافVVية )املVVعرفVVية( األخVVرى مVVثل االنVVتباه ) attentionأو مVVا يVVسمى
الVVذاكVVرة الVVعامVVلة (working memory؛ إذ تVVكشف تVVجارب > .RديVVسيمون< وزمVVالئVVه ]فVVي املعهVVد
الVوطVني لVلصحة الVعقلية[ عVن تVشابVه الفVت لVلنظر بVني مVا يVالحVظ مVن تVآثVرات )تVفاعVالت( تVسابVقية
أث VVناء ت VVناف VVس ب VVني ال VVعينني وب VVني ال VVسيرورات امل VVشارك VVة ف VVي االن VVتباه .ون VVشير إل VVى أن دي VVسيمون
وزمVالءه دربVوا الVنسانVيس عVلى الVتعبير عVن إدراكVها لVدى رؤيVتها مVنبهات سVبق أن أُعVطيتْ داالّت
 cuesعVنها مVقدمVا .وهVنا أيVضا ،تسVتجيب عVدة عVصبونVات اسVتجابVة تVعتمد عVلى املVنبه الVذي يVتوقVع
ال VVحيوان رؤي VVته أو ع VVلى امل VVوض VVع )امل VVكان( ال VVذي ي VVتوق VVع ال VVحيوان رؤي VVته ف VVيه .وإن VVه مل VVن األه VVمية
الVVواضVVحة أن نVVعرف مVVا إذا كVVانVVت تVVلك الVVعصبونVVات هVVي نVVفس الVVعصبونVVات الVVتي ال تVVضطرم إال
حينما يب ُلغ نموذج ما مستوى الوعي أثناء تنافس بني العينني.
إن صVVورة الVVدمVVاغ الVVتي بVVدأت تVVتكشف انVVطالقVVا مVVن هVVذه الVVدراسVVات هVVي صVVورة ملVVنظومVVة تخVVلق
سVيروراتVها حVاالت الVوعVي لVيس فVقط اسVتجابVة ملVدخVالت حVسية ،بVل أيVضا إلشVارات داخVلية تVمثل
تVوقVعات مVبنية عVلى خVبرات سVابVقة .ومVن حVيث املVبدأ يVنبغي أن يVتمكن الVعلماء مVن تVقصي وتVتبع
الش VVبكات ال VVتي ت VVدع VVم ه VVذه ال VVتآث VVرات .ص VVحيح إن امل VVهمة ضخ VVمة ،ول VVكن ن VVجاح VVنا ف VVي تح VVدي VVد
العصبونات التي تعكس الوعي يعد بداية جيدة.
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