العقل

املُبتهج)*(

إن فهما معاصرا لآللية التي يُو ِّلد بها الدماغ شعورنا باملتعة قد يقود إلى
تحسني طرق عالج اإلدمان واالكتئاب ،بل وحتى إلى نشوء علم جديد للسعادة.
> .L .Mكرينگلباخ<  .C .K> -بيريدج<
باختصار
كaشفت أبaحاث جaديaدة عaن وجaود بؤر مaعينة فaي الaدمaاغ يؤدي تaنبيهها إلaى
تaaعزيaaز األحaaاسaaيس بaaاملaaتعة .ولaaكن ال بaaد مaaن تaaمييز هaaذه البؤر الaaتلذذيaaة مaaن
»دارة املaكافaأة )الجaزاء(« الaتي كaان يُaعتقد سaابaقا أنaها تaشكل األسaاس الaذي
تُaبنى عaليه مaشاعaر املaتعة .فaي حaني أنaها تُaعتبر الaيوم حaيزا لaتشكل الaرغaبة
أكaaثر مaaنه لaaتشكل املaaتعة .تaaتلقى مaaراكaaز الaaدمaaاغ الaaعليا مaaعلومaaات مaaن دارات
امل aaتعة وامل aaكاف aaأة آن aaفة ال aaذك aaر ،ف aaتترج aaمها إل aaى إح aaساس ش aaعوري ب aaال aaوه aaج
الaدافaىء الaذي يaرتaبط بaاملaتعة فaي أذهaانaنا .إن فaك االرتaباط بaني نُaظم الaدمaاغ
املaaو ّلaaدة لaaلرغaaبة ،وتaaلك املaaو ّلaaدة لaaلولaaع ،قaaد يaaكون مسؤوال عaaن نaaشوء السaaلوك
اإلدماني ،وكذلك مدخال إلى إيجاد طرق عالجية جديدة.

فaي خaمسينات الaقرن العشaريaن وفaي جaامaعة تaولaني ،بaاشaر الaطبيب الaنفسي > .Rهaيث< عaمله فaي
بaرنaامaج مaثير للجaدل يaقوم عaلى زرع أقaطاب كهaربaائaية جaراحaيا فaي أدمaغة مaرضaى أ ّaكaد الaتشخيص
الaنهائaي إصaابaتهم بaالaصرع أو االكaتئاب أو الaفصام أو غaيرهaا مaن الaحاالت الaعصبية املسaتعصية.
وهaaذا الaaبرنaaامaaج كaaان يهaaدف فaaي مaaرحaaلته األولaaى إلaaى تحaaديaaد املaaواقaaع الaaبيولaaوجaaية لaaتلك األمaaراض
وتنبيهها اصطناعيا ،أمال بالشفاء منها.
وبحسaaب مaaا أدلaaى بaaه >هaaيث< كaaانaaت الaaنتائaaج مaaدهaaشة لaaلغايaaة ،حaaيث أصaaبح املaaرضaaى املaaصابaaون
بaالaجامaود  catatonicشaبه الaكامaل ،وامليؤوس مaن حaالaتهم ،قaادريaن لaيس عaلى االبaتسام فaقط ،بaل
ح aaتى ع aaلى ال aaضحك .غ aaير أن ال aaتحسن امل aaذك aaور ك aaان ق aaصير األم aaد ،ف aaاألع aaراض س aaرع aaان م aaا ع aaادت
للظهور من جديد بعد إيقاف التنبيه.
وإلطaالaة أمaد املaفعول الaعالجaي قaام >هaيث< بaتزويaد مجaموعaة مaن املaرضaى بaأزرار يaمكنهم الaضغط
عaليها كaلما شaعروا بaحاجaة مaلحة إلaى ذلaك .وقaد الحaظ >هaيث< أن بaعض أولaئك املaرضaى يaضغطون
عaaلى األزرار بaaتواتaaر كaaبير ،وأن أحaaدهaaم  -وهaaو مaaريaaض لaaوطaaي يaaبلغ مaaن الaaعمر  24عaaامaaا ويaaتلقى
الaعالج ملaعانaاتaه مaن االكaتئاب واملaثلية الaجنسية  -كaان مaهووسaا بaالaضغط عaلى زر الaتنبيه ،حaيث
وصaل عaدد الaتنبيهات الaتي أطaلقها إلaى نaحو  1500تaنبيه عaلى مaدار الaساعaات الaثالث املaخصصة
للجaaلسة الaaعالجaaية الaaواحaaدة .وكaaما أفaaاد >هaaيث< فaaإن الaaتنبيه القهaaري ،الaaذي كaaان هaaذا الaaشخص
)امل aaري aaض  (B-19ي aaلحقه ب aaنفسه ،ك aaان ي aaو ّل aaد ل aaدي aaه خ aaليطا م aaن م aaشاع aaر امل aaتعة وال aaيقظة وال aaرض aaا،
ومشاعر املتعة هذه هي ما دفعه أيضا إلى االحتجاج بشدة على انتهاء الجلسة العالجية.

لaقد أسaهمت تaلك الaتجارب فaي الaكشف عaن مجaموعaة مaن الaبنى  structuresالaتي يaمكن أن نطلق
عaليها فaي املسaتقبل مaصطلح مaركaز املaتعة  pleasure centerفaي الaدمaاغ .كaما تaمخضت عaنها،
فaي مaجال الaعلم ومaجال الaثقافaة الaعامaة عaلى حaد سaواء ،حaركaة تaرمaي إلaى تحسaني فaهمنا لaألرضaية
الaبيولaوجaية الaتي تaقوم عaليها مaشاعaر املaتعة .وفaي سaياق مaواصaلة اسaتقصاء املaناطق الaدمaاغaية
الaتي حaدد مaعاملaها >هaيث< وغaيره ،تaسنى لaعلماء الaبيولaوجaيا الaعصبية فaي الaسنوات الaثالثaني
الaالحaقة الaكشف عaن هaويaة املaواد الaكيميائaية الaتي تسaتقبلها وتaرسaلها تaلك املaناطق وتaقوم بنشaر
األن aaباء ال aaسارة م aaن خ aaالل aaها .وه aaكذا ،ف aaقد ب aaدأ ال aaناس ي aaتخيلون ع aaوال aaم ج aaدي aaدة رائ aaعة ق aaد تتحقق
السعادة الفورية فيها عبر تنبيه هذه املراكز.
ب aaيد أن اك aaتشاف م aaرك aaز امل aaتعة امل aaفترض ف aaي ال aaدم aaاغ ل aaم يُح aaدث أي ان aaعطاف aaات ف aaي ط aaرق م aaعال aaجة
األمaaراض الaaنفسية ،بaaل حaaتى لaaعله قaaد ضaaلل الaaعلماء فaaي تaaفكيرهaaم وجaaعلهم يaaتوهaaمون بaaأنaaهم قaaد
أدركaaوا آلaaية تaaكويaaد) (1املaaتعة وتaaولaaيدهaaا فaaي الaaدمaaاغ .فaaالaaدراسaaات الaaتي تُجaaرى حaaالaaيا ،سaaواء عaaلى
الaa aقوارض أو عaa aلى اإلنaa aسان ،تaa aشير إلaa aى أن تaa aنبيه هaa aذه الaa aبنى بaa aاملaa aساري الكهaa aربaa aية أو املaa aواد
الaكيميائaية ،ال يaو ّلaaد فaي الaحقيقة أي إحaساس بaاملaتعة ،بaل مaن شaأنaه تaعزيaز الaولaع بaتهييج الaذات
وحسب ،ومن ثم تحريض دافع االستثارة الذاتية ذي الطابع الهوسي.
وبaاسaتخدام الaتقنيات الحaديaثة لaلبيولaوجaيا الجaزيaئية ،إضaافaة إلaى طaرائق مaحسنة لaتنبيه أعaماق
الaدمaاغ ،فaإن مaختبراتaنا وبaعض املaختبرات األخaرى تaعمل اآلن عaلى إعaادة تحaديaد مaعالaم مaنظومaة
دارات املaتعة فaي الaدمaاغ  ،the brain’s pleasure circuitryحaيث تaبني لaنا أن الaنظم املaو ّلaaدة
لaaلمتعة فaaي الaaدمaaاغ أكaaثر تaaقييدا وأعaaقد بaaكثير ،مaaما كaaنا نaaعتقد سaaابaaقا .ونaaأمaaل مaaن خaaالل تحaaديaaد
األسaaس الaaعصبية لaaلمتعة ،بaaأن يaaتسنى لaaنا تaaمهيد الaaطريق لaaلتوصaaل إلaaى تaaطويaaر طaaرائق عaaالجaaية
أك aaثر دق aaة وف aaعال aaية ل aaالك aaتئاب واإلدم aaان وغ aaيره aaا م aaن االض aaطراب aaات ،ورب aaما ل aaتقدي aaم رؤى ج aaدي aaدة
تساعدنا على الكشف عن أسس السعادة البشرية.

مسا ٍر

مض ّللة)**(

بaصرف الaنظر عaن تجaليات التجaربaة املaعيشة؛ سaواء أ كaانaت رعaشات ابaتهاج أم إحaساسaا بسaريaان
مaaوجaaة دافaaئة مaaن الaaرضaaا ،فaaإن املaaتعة هaaي أكaaثر مaaن مجaaرد فaaائaaض عaaابaaر ال يaaسعى إلaaيه املaaرء إال بaaعد
تaلبية حaاجaاتaه األسaاسaية .فaاإلحaساس بaاملaتعة يaحتل حaقا مaكانaة مaركaزيaة فaي الaحياة ،إذ إنaه يaعزّز
ويُ aaدي aaم اه aaتمام ال aaحيوان aaات ب aaاألش aaياء ال aaتي ت aaحتاج إل aaيها ل aaلبقاء ع aaلى ق aaيد ال aaحياة؛ ف aaامل aaشاع aaر
اإليaaجابaaية الaaتي يسaaتثيرهaaا الaaغذاء والaaجنس ،والaaتواصaaل االجaaتماعaaي فaaي بaaعض الaaحاالت ،هaaي
ضروب من املكافأة التي تمنحها الطبيعة لجميع الحيوانات ،بما في ذلك البشر.
لaaقد تaaم تaaقديaaم أولaaى الaaتصورات الaaواضaaحة عaaن األسaaاس الaaبيولaaوجaaي لهaaذه املaaشاعaaر قaaبل نaaحو 60
ع aaام aaا م aaن ِقa aبَ ِل امل aaكتشفَ ْني امل aaبدع aْ aني مل aaا أُطلق ع aaليه ح aaينذاك م aaصطلح م aaساري امل aaتعة pleasure
 ،electrodesحaيث كaان > .Jأولaدز< و> .Pمaيلنر< ]مaن جaامaعة مaاكaگيل  [McGillيaبحثان عaن
مaناطق فaي الaدمaاغ مaن شaأنaها الaتأثaير فaي سaلوك الaحيوان .كaما أن هaناك دراسaات سaابaقة أجaريaت
فaي جaامaعة يaيل  Yaleتَ َّم فaيها غaرس مaسا ٍر كهaربaية فaي أدمaغة مجaموعaة مaن الaفئران ،وتaوصaلت هaذه
الaaدراسaaات إلaaى تحaaديaaد مaaنطقة يaaمكن أن يؤدي تaaنبيهها إلaaى جaaعل الaaحيوان يaaتجنب أي فaaعل سaaبق

وأن تaaزامaaن مaaع هaaذا الaaتنبيه .وأثaaناء قaaيام >أولaaدز< و>مaaيلنر< بaaمحاولaaة تaaكرار الaaتوصaaل إلaaى مaaا
حaaققته تجaaربaaة جaaامaaعة يaaيل مaaن نaaتائaaج ،اكaaتشفا مaaصادفaaة مaaنطقة تaaدفaaع هaaذه الaaقوارض إلaaى الaaقيام
بخaطوات عaملية لaتنبيهها بaالaطريaقة نaفسها الaتي تaلجأ إلaيها هaذه الaحيوانaات عaادة فaي تaكرار أي
فعل أو سلوك تحصل من خالله على مكافأة مالئمة.

!
فaعندمaا كaان الaباحaثان يسaتقصيان مaناطق مaختلفة مaن الaدمaاغ بaواسaطة املaساري الكهaربaية ،فaوجaئا
بaوجaود مسaتوى مaعني مaن الaدمaاغ  -لaم يaكن مaدرجaا عaلى جaدول الaبحث أسaاسaا  -تؤدي مaالمسaته
عaaلى مaaا يaaبدو إلaaى اسaaتمتاع الaaحيوانaaات بaaتيار كهaaربaaائaaي مaaعتدل .فaaالجaaرذان الaaتي ُوضaaعت فaaي
صaندوق كaبير كaانaت تaعود مaرارا وتaكرارا إلaى الaزاويaة الaتي قaد تaتلقى فaيها صaدمaة كهaربaائaية خaفيفة
مaaن قaaبل الaaباحaaثني .وقaaد الحaaظ >أولaaدز< و>مaaيلنر< أنaaه يaaمكن تaaوجaaيه الaaقوارض إلaaى أي مaaكان
تaقريaبا بaاسaتخدام هaذه الaطريaقة .حaتى إنaها كaانaت فaي بaعض الaحاالت تaفضل الaتنبيه عaلى الaغذاء.
فaعندمaا كaان أحaد الaباحaثني يaضغط عaلى زر الaتنبيه عaند وصaول الجaرذان إلaى مaنتصف الaطريق فaي
الaدهaليز الaذي يَ ِaع ُد فaي نaهايaته بaوجaبة هaريaس لaذيaذة الaطعم ،كaانaت هaذه الaكائaنات تaبقى ثaابaتة فaي
مكانها ،وال تكلف نفسها عناء متابعة السير للوصول إلى وليمتها املوعودة.
ومaا أثaار دهaشة الaباحaثني أكaثر مaن ذلaك ،هaو أن الaفئران ،املaزودة بaوصaالت املaساري ،كaان بaوسaعها
تaنبيه أدمaغتها بaنفسها مaن خaالل الaضغط عaلى رافaعة مaخصصة لهaذا الaغرض .وقaد الحaظ >أولaدز<
و>م aaيلنر< أن aaها ك aaان aaت ت aaفعل ذل aaك ب aaطري aaقة وس aaواس aaية ف aaي م aaعظم ال aaحاالت ،ح aaيث وص aaل ع aaدد
الaتنبيهات لaدى بaعضها إلaى أكaثر مaن  1000تaنبيه فaي الaساعaة الaواحaدة) .(2كaما الحaظ الaباحaثان
أيaضا أن الaحيوانaات – عaندمaا يُaقطع عaنها الaتيار الكهaربaائaي  -كaانaت تaقوم بaالaضغط عaلى الaرافaعة
بضع مرات ثم تذهب إلى النوم.
لaaقد دفaaعت الaaنتائaaج اآلنaaفة الaaذكaaر >أولaaدز< و>مaaيلنر< إلaaى الaaتصريaaح بaaما يaaلي» :لaaربaaما اكaaتشفنا
داخaaل الaaدمaaاغ مaaقر مaaنظومaaة لaaها وظaaيفة محaaددة تaaتمثل بaaالaaتأثaaير فaaي السaaلوك عaaبر آلaaية املaaكافaaأة«.
وتaتكون املaنظومaة الaتي حaدد مaعاملaها الaباحaثان مaن مaناطق عaدة بaما فaيها الaنواة املaتكئة nucleus
 ،accumbensامل aaتمددة ع aaلى ق aaاع aaدة ال aaدم aaاغ األم aaام aaي  forebrainوق aaاع aaدة القش aaرة الح aaزام aaية

 ،cingulate cortexالaaتي تaaشكل بaaدورهaaا طaaوقaaا حaaول حaaزمaaة لaaيفية تaaصل نaaصف كaaرة الaaدمaaاغ
الaaيمنى بaaاليسaaرى .وهaaكذا ،صaaارت هaaذه الaaنواة تحaaظى بaaتقديaaر كaaبير بaaاعaaتبار أنaaها تaaشكل قaaاعaaدة
تشغيل دارة املكافأة  reward circuitفي الدماغ.
وخaaالل فaaترة وجaaيزة تaaمكن عaaلماء آخaaرون مaaن الaaتوصaaل إلaaى الaaنتائaaج ذاتaaها بaaناء عaaلى اكaaتشافaaات
مaaماثaaلة تaaمخضت عaaن تaaجارب أجaaروهaaا عaaلى الaaثديaaيات الaaعليا والبشaaر .وعaaلى وجaaه التحaaديaaد ،ذهaaب
عaaم
>هaيث< بaتفسيره لaنتائaج أبaحاثaه إلaى أبaعد حaد ،حaيث أفaاد بaأن تaنبيه املaناطق املaذكaورة ال يُaد ّ
السaلوك فحسaب ،بaل يaو ّلaد أيaضا مaشاعaر الaغبطة أو الشمق  .euphoriaلaقد أصaبحت هaذه الaبنى
مaسمّ ى مaركaز املaتعة األعaلى فaي
فaي أذهaان الaعديaد مaن الaعلماء وأذهaان عaامaة الaناس ،مaعروفaة تaحت ُ
الدماغ).(3
وع aaلى ال aaرغ aaم م aaن ج aaميع م aaا س aaبق ذك aaره ،ف aaقد ب aaدأن aaا  -ن aaحن االث aaنان  -م aaنذ ن aaحو عش aaر س aaنوات
نaتساءل ،مaا إذا كaانaت عaملية الaتنبيه الaذاتaي الكهaربaائaي أفaضل سaبيل لaقياس املaتعة بaالaفعل .كaيف
يaaمكننا الaaتأكaaد مaaن أن مaaا يaaدفaaع املُج َّ aرب عaaليهم  subjectsلaaتنبيه تaaلك املaaناطق ،إنaaما هaaو ولaaعهم
بaالaشعور الaذي تaثيره لaديaهم هaذه الaطريaقة ،ولaيس لسaبب آخaر؟ والسaتقصاء مaنظومaة دارات املaتعة
بaaطريaaقة أكaaثر دقaaة ،شaaعرنaaا بaaأنaaنا بaaحاجaaة إلaaى ابaaتكار طaaريaaقة مaaختلفة لaaقياس الaaعوامaaل الaaحقيقية
املسببة للمتعة لدى املُج َّرب عليهم ،بما في ذلك الحيوانات.

قياس

املتعة)***(

إن قaياس املaتعة فaي الaتجارب الaتي تُجaرى عaلى البشaر هaو أمaر يaسير إلaى حaد بaعيد ،فaهو ال يaتطلب
سaaوى طaaرح األسaaئلة .وبaaالaaطبع ،فaaإن الaaقيم الaaناتaaجة ال تُaaحيط بaaاألحaaاسaaيس الaaداخaaلية تaaمامaaا ،أو ال
تaaعكسها بaaصورة دقaaيقة .إضaaافaaة إلaaى ذلaaك ،فaaإن حaaيوانaaات املaaختبر ال يaaمكن اسaaتجوابaaها  -وهaaي
األكثر استخداما في االستقصاءات البيولوجية.
هaناك طaريaقة بaديaلة تaعود أصaولaها إلaى > .Chدارويaن< .فaفي كaتابaه الaذي صaدر سaنة  1872تaحت
عaa aنوان الaa aتعابaa aير االنaa aفعالaa aية عaa aند اإلنaa aسان والaa aحيوانaa aات) (4يaa aشير >دارويaa aن< إلaa aى أن شaa aعور
الaaحيوانaaات يaaتغير تaaبعا لaaلظروف الaaبيئية  -وبaaتعبير آخaaر ،تaaتغيّر تaaعابaaير وجaaوهaaها .لaaقد أصaaبحنا
نaaعرف فaaي الaaوقaaت الaaراهaaن أن اآللaaيات الaaعصبية الaaتي تaaقوم عaaليها هaaذه الaaتعابaaير تaaعمل بaaطريaaقة
مaتماثaلة فaي مaعظم أدمaغة الaثديaيات الaعليا ،مaما يaعني أنaه قaد جaرت املaحافaظة عaلى بaعض إيaماءات
الaوجaه كمشaترك بaني حaيوانaات بaعيدة الaصلة بaعضها عaن بaعض ،كaالaقوارض والبشaر ،بaما فaي ذلaك
»الوجه املبتهج«؛ أي تعابير االبتهاج التي ترتسم على وجوهنا ردا على مذاق طعام لذيذ.
والaغذاء هaو أحaد أفaضل السaبل الaكونaية لaلوصaول إلaى املaتعة ،وهaو شaرط أسaاسaي مaن شaروط الaبقاء
عaلى قaيد الaحياة .كaما أنaه يaمثل إحaدى أهaم أدوات التجaربaة املaتوفaرة لaعلماء الaنفس ،وعaلماء الaجهاز
الaعصبي ،واملُسaتخ َدمaة مaن ِقaبَلِهم فaي دراسaة سaلوك الaحيوان .ونaحن بaدورنaا وجaدنaا فaي دراسaاتaنا،
أن االستجابة للغذاء هي بمثابة نافذة نرصد من خاللها مختلف ضروب املتع غير املُعلنة.

]تشريح االبتهاج[
سبل إلى املتعة)****(
املaتعة خaبرة حaياتaية مaعقدة تسaتوعaب جaميع األشaياء ،مaن الaترقaب والaرغaبة إلaى الaشعور
الaحسي والaشعور بaالaنشوة .وهaكذا ،فaليس مaن املسaتغرب أن تaتضافaر جaهود مaناطق عaدة
في الدماغ لتكوين ذلك الوهج الداف ¥املرافق للمشاعر الطيبة.

!

رغبة وولع:
دارة عaصبية )مaلونaة بaاألزرق( تaبدأ بaمحاذاة جaذع الaدمaاغ ،وتaصل إلaى الaدمaاغ األمaامaي -
دارة كaaان يُaaعتقد مaaن قaaبل أنaaها وسaaيط املaaتعة الaaوحaaيد .بaaيد أن نaaشاطaaها يaaتركaaز فaaعليا عaaلى
الaرغaبة .إضaافaة إلaى هaذا السaبيل )الaدارة( ،هaناك عaدد مaما يُaسمى »البؤر الaتلذذيaة«  -يُaبني
الaaشكل هaaنا اثaaنتني مaaنها )بaaالaaلون األحaaمر(  -وهaaي بؤر تaaتآثaaر لaaتولaaيد اإلحaaساس بaaالaaولaaع،
حaيث يaقوم حaزام مaن املaناطق القشaريaة )مaلون بaالaزهaري( بaعدئaذ بaترجaمة املaعلومaات الaواردة
م aaن دارات ال aaرغ aaبة وال aaول aaع إل aaى م aaتعة ش aaعوري aaة ،ث aaم د ْوزَنَ aaة ه aaذه امل aaتعة ال aaشعوري aaة وفق
مaaعلومaaات واردة مaaن مaaناطق دمaaاغaaية أخaaرى.دارة عaaصبية )مaaلونaaة بaaاألزرق( تaaبدأ بaaمحاذاة
جaaذع الaaدمaaاغ ،وتaaصل إلaaى الaaدمaaاغ األمaaامaaي  -دارة كaaان يُaaعتقد مaaن قaaبل أنaaها وسaaيط املaaتعة
الaوحaيد .بaيد أن نaشاطaها يaتركaز فaعليا عaلى الaرغaبة .إضaافaة إلaى هaذا السaبيل )الaدارة( ،هaناك
عaaدد مaaما يُaaسمى »البؤر الaaتلذذيaaة«  -يُaaبني الaaشكل هaaنا اثaaنتني مaaنها )بaaالaaلون األحaaمر( -
وهaي بؤر تaتآثaر لaتولaيد اإلحaساس بaالaولaع ،حaيث يaقوم حaزام مaن املaناطق القشaريaة )مaلون
بaالaزهaري( بaعدئaذ بaترجaمة املaعلومaات الaواردة مaن دارات الaرغaبة والaولaع إلaى مaتعة شaعوريaة،
ثم د ْوزَنَة هذه املتعة الشعورية وفق معلومات واردة من مناطق دماغية أخرى.

كيمياء الولع:
ت aaنطوي البؤر ال aaتلذذي aaة ف aaي ال aaدم aaاغ ع aaلى اث aaنني م aaن امل aaوص aaالت )ال aaنواق aaل(
امل ُaaسكرة يaaتآزران مaaعا لaaتكثيف مaaشاعaaر امل ُaaتعة .فaaمنبه مaaثير لaaلبهجة ،كaaقطعة مaaن الحaaلوى،
يaaدفaaع أحaaد الaaنورونaaات )الaaعصبونaaات( فaaي املaaنطقة امل ُaaشار إلaaيها )فaaي األعaaلى( إلaaى إطaaالق
»اإلن aaكيفال aaني«  ،enkephalinوه aaو م aaادة أف aaيون aaية امل aaفعول تُ aaصنّع ف aaي ال aaدم aaاغ .ي aaتآث aaر
ال aaعصبية)(5

مسaaتقبِل يaaقع عaaلى سaaطح نaaورون مaaجاور )أسaaفل الaaشكل( قaaادر
اإلنaaكيفالaaني مaaع بaaروتaaينات ُ
عaلى تحaريaض إنaتاج األنaانaدامaيد؛ الaنسخة الaدمaاغaية لaلماريaوانaا .وألن األنaانaدامaيد ينتشaر
بaعيدا عaن مaكان تaشكله ،فaإنaه قaادر عaلى الaتآثaر مaع املسaتقبالت الaواقaعة عaلى سaطح الaنورون

األول ،وم aaن ث aaم ع aaلى ت aaكثيف اإلح aaساس ب aaامل aaتعة ،ورب aaما ع aaلى تح aaري aaض إن aaتاج م aaزي aaد م aaن
م aaجتمعة ب aaتشكيل أن aaشوط aaة ول aaع
اإلن aaكيفال aaني .وه aaكذا ،ف aaإن ه aaذه امل aaواد ال aaكيميائ aaية ت aaقوم ُ
معززة للمتعة.

ضaaع ،يaaعلم جaaيدا أنaaه حaaتى صaaغار البشaaر لaaهم أسaaالaaيبهم فaaي
إن الaaذي أمaaضى وقaaتا فaaي مaaراقaaبة ال ُّ aر ّa a
إرشaاد الaقائaمني عaلى رعaايaتهم بaخصوص اسaتساغaة وجaبة مaن الaطعام .فaالaطعم الحaلو يaدفaع إلaى
لعق الaaشفتني بaaطريaaقة تaaن ّم عaaن الaaرضaaا ،فaaي حaaني أن الaaطعم امل ّ aر يُaaفضي إلaaى ه aزّ الaaرأس وفaaتح الaaفم
ومaسحه بaعنف .ومaا نaراه مaن ردود أفaعال لaدى األطaفال ،نجaده أيaضا عaند الجaرذان والaفئران وغaيرهaا
مaن الaثديaيات الaعليا غaير البشaريaة .فaكلما كaان املُجَّ aرب عaليهم يسaتمتعون بaمذاق الaطعام أكaثر ،كaلما
لaعقوا شaفاهaهم بaتواتaر أكaبر .وبaالaطبع ،يaمكننا مaراقaبة الaكائaنات أثaناء التجaربaة ورصaد اسaتجابaاتaها
لaلطعام بaالaفيديaو ،وتaسجيل عaدد املaرات الaتي تaم ّد فaيها ألaسنتها بسaرعaة ،كaما لaو أنaها تaريaد الaتقاط
آخaر جaزيء  moleculeمaن نaكهة الaطعام .كaما يaمكننا قaياس درجaة الaولaع بaمنبه ذوقaي مaعني .وقaد
قمنا باستخدام تلك املعلومات لتحديد موقع املتعة الفعلي في الدماغ.

الرغبة ليست

ولعا)*****(

مaن بaني أولaى اكaتشافaاتaنا ،كaان اكaتشاف أن املaتعة ال تaنشأ فaي الaدمaاغ حaيثما  -أو كaيفما  -شaاء
لaها تaفكير سaابق أن تaنشأ .فaاملaناطق الaتي تaم تحaديaدهaا ألول مaرة مaن قaبل >أولaدز< و >مaيلنر<
وآخaaريaaن  -وهaaي مaaناطق تaaقع فaaي مaaقدمaaة الaaدمaaاغ  -تaaتفعّل بaaالaaناقaaل الaaعصبي »الaaدوبaaامaaني« الaaذي
تُطلقه نaورونaات) (6تنبثق مaن مaناطق قaريaبة مaن جaذع الaدمaاغ  .the brain stemفaإذا افaترضaنا أن
هaaذه الaaباحaaات الaaجبهية تَaنْظُ ُم امل ُaتعة بaaالaaفعل ،فaaإن إغaaراقaaها بaaالaaدوبaaامaaني ،أو حaaرمaaانaaها الaaكامaaل مaaنه،
يجب أن يُفضي إلى تغير في كيفية استجابة الحيوان ملنبه مُثير للمُ تعة .وهذا ما لم نجده.
وإلجaaراء هaaذه الaaتجارب ،قaaام زمaaيلنا > .Xزوانaaگ< ]مaaن جaaامaaعة شaaيكاغaaو[ بaaهندسaaة وراثaaية لaaفئران
مaتخصص بaاسaترداد الaدوبaامaني فaور انaطالقaه مaن نaورون مسaتثار ،وإعaادتaه إلaى
تaفتقر إلaى بaروتaني ُ
يفسaر أن أكaثر مaا يُaميز الaحيوانaات الaتي تaل ّقت طaفرة الحaذف knockout
ّa a
داخaل الخaلية .وهaذا مaا
 mutationه aaذه ،ه aaو زي aaادة ت aaرك aaيز ال aaدوب aaام aaني ف aaي س aaائ aaر أرج aaاء أدم aaغتها .وم aaع ذل aaك ،ف aaإن ه aaذه
الaفئران لaم تaب ُد لaنا أكaثر اسaتمتاعaا بaالaطعام الحaلو مaن رفaاق الaقفص غaير امل ُaعدلaة وراثaيا .ومaقارنaة
بaaالجaaرذان الaaطبيعية ،فaaإن الaaفئران امل ُaدمaaنة عaaلى الaaدوبaaامaaني تجaaري بaaالaaفعل بسaaرعaaة أكaaبر لaaلحصول
عaaلى مaaكافaaآتaaها مaaن الحaaلوى ،غaaير أنaaها ال تلعق شaaفاهaaها بaaتواتaaر أعaaلى مaaما هaaو عaaليه لaaدى الaaفئران
الaطبيعية؛ بaل عaلى الaعكس تaمامaا ،فaهي تaفعل ذلaك بaتواتaر أقaل مaقارنaة بaفئران بaمعدل وسaطي مaن
الدوبامني.
إنaaنا نaaراقaaب األمaaر ذاتaaه عaaند جaaرذان تaaم رفaaع تaaركaaيز الaaدوبaaامaaني لaaديaaها بaaوسaaائaaل أخaaرى؛ مaaثال ،بaaحقن
األمaaفيتامaaني فaaي الaaنواة املaaتكئة  nucleus accumbensوهaaو مaaادة تaaرفaaع تaaركaaيز الaaدوبaaامaaني فaaي
تaلك املaنطقة .ويجaدر الaتذكaير هaنا مaرة أخaرى ،بaأن رفaع تaركaيز الaدوبaامaني عaند هaذه الجaرذان ،بaطريaقة
كaaيميائaaية ،يaaدفaaعها – بaaالaaفعل – إلaaى بaaذل مaaزيaaد مaaن الجهaaد فaaي الaaحصول عaaلى األطaaعمة الaaسكريaaة؛
ولكنه في الوقت نفسه ،ال يبدو أنه يُعزّز استمتاعها بتلك األطعمة.

وعaلى الaعكس مaن ذلaك ،فaإن الجaرذان املحaرومaة مaن الaدوبaامaني تaفقد رغaبتها فaي األطaعمة الaسكريaة
كaليا؛ وتaكون بaالaفعل مaعرضaة لaلموت جaوعaا ،مaا لaم تaحصل عaلى الaرعaايaة الaالزمaة .ولaكن هaذه الجaرذان
املح aaروم aaة م aaن ال aaدوب aaام aaني ،وع aaلى ال aaرغ aaم م aaن زوال اه aaتمام aaها ب aaال aaطعام ،ف aaإن aaها ت aaبقى ق aaادرة ع aaلى
اكتشاف أي صنف من الحلوى ،ولعقه جيدا إذا ما ُوضع على شاربيها.
وهaكذا ،فaإن آلaيات تaأثaير الaدوبaامaني تaبدو أكaثر دقaة مaما كaان يُaعتقد مaن قaبل .وهaذه املaادة الaكيميائaية
تaaبدو أكaaثر انخaaراطaaا فaaي تaaكويaaن الaaحافaaز مaaن تaaكويaaن اإلحaaساس الaaفعلي بaaامل ُaتعة بحaaد ذاتaaها .وعaaند
عaوزهaم لaوجaبة لaذيaذة،
البشaر أيaضا ،يaبدو أن مسaتويaات الaدوبaامaني تaتبع عaن قaرب تaعبير األفaراد عaن َ
أكثر من تعبيرهم عن مدى »محبتهم« لها.
ال تنشأ املتعة في الدماغ حيثما  -أو كيفما -
شاء لها تفكير سابق أن تنشأ.
aرشaa aحة ل aaسوء االس aaتخدام
وق aaد تنطبق امل aaقــــول aaة ذات aaها ع aaلى اإلدم aaان  ،addictionف aaاألدوي aaة امل aّ a
 drugs of abuseتaa aغمر الaa aدمaa aاغ بaa aالaa aدوبaa aامaa aني؛ وبaa aوجaa aه خaa aاص ،املaa aناطق املaa aرتaa aبطة بaa aالaa aرغaa aبة
 .wantingوهaذا الaوابaل مaن الaدوبaامaني ال يُطلق الaعنان لaلتوق الaعارم وحسaب ،بaل يaجعل الaخاليaا
فaي هaذه املaناطق أكaثر حaساسaية عaند تaعرضaها مجaددا لaلدواء فaي املسaتقبل .إضaافaة إلaى ذلaك ،فaإن
أبaaحاث زمaaيلنا > .Tروبaaنسون< ]مaaن جaaامaaعة مaaتشيگان[ تaaشير إلaaى أن ارتaaفاع درجaaة الaaحساسaaية
هaذه قaد يسaتمر شaهورا أو سaنوات .ومaن آثaار الaدوبaامaني املشؤومaة  -كaما يaرى >روبaنسون<  -هaو
ذلaaك الaaشعور املaaلحّ الaaذي يaaالزم املaaدمaaن ويaaدفaaعه إلaaى اسaaتهالك الaaدواء )املخaaدر( ،حaaتى ولaaو لaaم يaaعد
يستمتع به.
وبaaناء عaaلى هaaذا الaaفهم الجaaديaaد ،نaaعتقد أن مaaساري »املaaتعة« ،فaaي الaaوقaaت الaaذي تحaaرض فaaيه عaaلى
تaaراكaaم هaaذه املaaادة الaaكيميائaaية فaaي أدمaaغة الجaaرذان والبشaaر ،ربaaما ال تaaكون قaaادرة عaaلى تaaولaaيد املaaتعة
بaaالaaقدر نaaفسه امل ُaفترض أصaaال .وفaaي سaaياق مaaساعaaينا الaaرامaaية إلaaى دعaaم هaaذه الaaنظرة ،قaaمنا بaaتفعيل
املaساري الaتي تaرفaع تaركaيز الaدوبaامaني فaي الaنواة املaتكئة ،فaتبني لaنا أن هaذا اإلجaراء يaعزز لaدى جaرذ
التجaربaة حaافaز األكaل والشaرب ،ولaكنه ال يaجعل الaطعام أكaثر إثaارة لaلمتعة ،بaل عaلى الaعكس تaمامaا.
حّ aرضaaت كهaaربaaائaaيا عaaلى التحaaرك وتaaناول طaaعام حaaلوٍ ،كaaانaaت تaaمسح أفaaواهaaها وتهaaز
فaaالجaaرذان الaaتي ُa
رؤوسaها؛ وهaما عaالمaتان مaن عaالمaات الaنفور الaفعلي؛ كaما لaو أن الaتيار الكهaربaائaي جaعلها تaتذوق
الحaلو مaرا أو تaشمئز مaنه .والتحaريaض الكهaربaائaي الaذي يaدفaع الجaرذان إلaى اسaتهالك كaميات كaبيرة
مaaن الaaطعام ،دون أن يaaضاعaaف مaaتعتها بaaه ،هaaو بaaمثابaaة دلaaيل عaaلى أن الaaرغaaبة والaaولaaع يaaتم نَ aظْمُ هما
بآليات مختلفة في الدماغ.
إنaنا نaعتقد بaوجaود هaذا الaتبايaن فaي اآللaيات عaند البشaر أيaضا ،ال سaيما وأن التحaريaض الكهaربaائaي
عaبر مaساري املaتعة الaكالسaيكية ،سaبق وأن أدى إلaى ازديaاد الaرغaبة فaي تaناول الشaراب بشaدة عaند
مaريaض واحaد عaلى األقaل .فaضال عaن ذلaك ،فaقد أفaضى الaتنبيه الكهaربaائaي عaند آخaريaن ،بaمن فaيهم
املaريaض  ،B-19إلaى تaأجaيج الaحاجaة الaجنسية ،وذلaك فaي الaوقaت الaذي كaانaت تaعتبر فaيه الaرغaبات
الaجنسية املaلحّ ة دلaيال عaلى املaتعة .بaيد أنaنا لaم نaعثر إطaالقaا ،أثaناء مaراجaعاتaنا الaواسaعة لaألدبaيات
الaaعلمية ،عaaلى مaaا يُaaشير إلaaى أن مaaريaaضا واحaaدا قaaد ع aبّر بaaوضaaوح عaaن اسaaتمتاعaaه بaaتلك املaaساري

املaغروسaة فaي رأسaه .وحaتى املaريaض  B-19لaم يaرفaع صaوتaه قُّ a
ط ويaقول ذات مaرة» :آه ...مaا ألaذ هaذا
الaشعور! .«...وعaوضaا عaن ذلaك ،كaان تaشغيل مaساري املaتعة لaديaه يaجعله ،كaغيره ،يaطلب املaزيaد مaن
التنبه  -وعلى األرجح ،ال »ولعا به« ،بل ألنه أُع َّد ليرغبه.

البؤر

التلذذيّة)******(

َ
aعيشة تaaتضمن الaaشعور بaaاملaaكافaaأة .فaaمن
مa
بaaما أن الaaرغaaبة والaaولaaع يaaتشاركaaان مaaعا فaaي صaaنع تجaaربaaة َ
املaنطقي أن يaتّضح أخaيرا أن مaراكaز املaتعة الaفعلية فaي الaدمaاغ  -وهaي املaراكaز املسؤولaة عaن تaولaيد
األحaaاسaaيس املaaمتعة بaaصورة مaaباشaaرة  -إنaaما هaaي مaaراكaaز تaaقع ضaaمن بaaعض ال aبُنى الaaتي سaaبق وأن
aبني أنaa aها تُaa aشكل جaa aزءا مaa aن »دارة املaa aكافaa aأة« .هaa aذه البؤر املaa aدعaa aوة البؤر الaa aتلذذيaa aة hedonic
تّ a a
 ،hotspotsت aaقع إح aaداه aaا ف aaي امل aaنطقة ال aaسفلية ل aaلنواة امل aaتكئة ،أي ف aaي امل aaنطقة امل aaعروف aaة ب aaاس aaم
القشaaرة اإلنaaسية  .medial shellوتaaوجaaد بؤرة ثaaانaaية داخaaل الaaكرة الaaشاحaaبة الaaبطنية ventral
 pallidumوهaي بaنية تaقع عaميقا بaالaقرب مaن قaاعaدة الaدمaاغ األمaامaي ،وتسaتقبل مaعظم إشaعاراتaها
من النواة املتكئة.
لتحaديaد هaذه البؤر ،قaمنا بaالaبحث عaن مaناطق فaي الaدمaاغ يُaفضي تaنبيهها إلaى اشaتداد اإلحaساس
بaاملaتعة مaثال ،مaن خaالل جaعل قaطع الحaلوى تaبدو أطaيب مaذاقaا .وقaد تaبني لaنا أن تaنبيه هaذه البؤر
كaيميائaيا بaمادة اإلنaكيفالaني  ،enkephalinوهaي مaادة شaبيهة بaاملaورفaني يُaنتجها الaدمaاغ ،يaزيaد مaن
ولaaع الجaaرذ بaaالحaaلويaaات .أمaaا األنaaانaaدامaaيد  anandamideاملaaكاف ¥الaaدمaaاغaaي لaaلمادة الaaفعّالaaة فaaي
املaaاريaaوانaaا فaaشأنaaه فaaي ذلaaك شaaأن »اإلنaaكيفالaaني« .وهaaناك هaaرمaaون آخaaر يُaaدعaaى أوريكسaaني orexin
يaaطلقه الaaدمaaاغ أثaaناء الaaجوع وهaaو مaaادة قaaادرة بaaدورهaaا عaaلى تaaنبيه البؤر الaaتلذذيaaة ،واملaaساهaaمة فaaي
تعزيز االستمتاع بالطعام من خالل ذلك.
إن كaل واحaدة مaن هaذه البؤر ال تaشكل سaوى جaزء واحaد مaن بaنية أكaبر يaبلغ حجaمها مaليمترا مaكعبا
واحaدا فaقط فaي دمaاغ الجaرذ ،وربaما ال يaتجاوز سaنتمترا مaكعبا واحaدا عaند اإلنaسان .وإضaافaة إلaى
ذلaك ،فaإن هaذه البؤر يaتصل بaعضها بaبعض ،بaطريaقة تaذكaرنaا بجaزر األرخaبيل ،ولaكنها تaترابaط أيaضا
بaaمناطق الaaدمaaاغ األخaaرى الaaتي تaaقوم بaaمعالaaجة إشaaعارات املaaتعة ،مaaشكلة بaaذلaaك دارة مaaتكامaaلة ف aعّالaaة
للمتعة.
ودارة املaa aتعة هaa aي دارة مaa aرنaa aة إلaa aى حaa aد بaa aعيد .فبحسaa aب خaa aبرتaa aنا ،ال يؤدي تaa aعطيل أي واحaa aد مaa aن
مaكونaاتaها بaصورة مaنفردة إلaى إضaعاف االسaتجابaة الaنموذجaية لaنوع قaياسaي مaن أنaواع الحaلوى،
إالّ فaي حaالaة اسaتثنائaية واحaدة ،وهaي حaالaة تظهaر بaعد تخaريaب »الaكرة الaشاحaبة الaبطنية« الaذي
يaبدو أنaه يaفضي بaالaحيوان إلaى اإلحaساس بaالaقرف مaن الaطعم الaلذيaذ ،ويسaلبه بaالaتالaي قaدرتaه عaلى
االستمتاع بالطعام.
ومaaن جaaانaaب آخaaر ،فaaإن الaaوصaaول إلaaى حaaالaaة مaaن الشمق الشaaديaaد هaaو أصaaعب مaaن تحقيق مسaaرات
الaaحياة الaaيومaaية .وقaaد يaaعود السaaبب فaaي ذلaaك إلaaى مaaا يaaترتaaب عaaلى رفaaع مaaنسوب املaaتعة إلaaى أعaaلى
مسaتويaاتaه ,وهaو إجaراء نaطبّقه فaي مaختبرنaا الaخاص بaالaحيوانaات ،ويaتمثّل بaضخ دفaقات مaن املaتعة
بaواسaطة الaتنبيه الكهaربaائaي .وتaكثيف املaتعة إلaى درجaاتaها الaقصوى يaقتضي ،عaلى األرجaح ،تaفعيل

كaامaل عaناصaر الشaبكة الaخاصaة بaها بaصورة فaوريaة ،فaاسaتبعاد أي مaكون مaن مaكونaات الaدارة يُaفضي
إلى تراجع درجات املتعة.
وال يaزال الaغموض يaكتنف السؤال املتعلق بaما إذا كaانaت دارة املaتعة والaكرة الaشاحaبة الaبطنية عaلى
وجaه الaخصوص ،تaعمالن بaالaطريaقة نaفسها عaند اإلنaسان .وال يaراجaع الaعيادات الaطبية سaوى عaدد
قaليل مaن املaرضaى املaصابaني بaأضaرار مaحصورة فaي هaذه الaبنى دون أذيّaات فaي املaناطق املaجاورة،
وهaذا مaا يaزيaد مaن صaعوبaة الaحكم عaما إذا كaانaت »الaكرة الaشاحaبة الaبطنية« ،أو غaيرهaا مaن مaكونaات
الaدارة ،تؤدي دورا أسaاسaيا فaي تaولaيد املaتعة عaند اإلنaسان .وهaناك مaريaض نaعلم أنaه أُصaيب بaأذيaة
فaي الaكرة الaشاحaبة الaبطنية إثaر تaناولaه جaرعaة كaبيرة جaدا مaن إحaدى املaواد املخaدرة .وقaد أفaاد هaذا
املaaريaaض فaaي وقaaت الحق ،بaaأن كaaيانaaه الaaعاطaaفي مaaليء بaaمشاعaaر االكaaتئاب ،وغaaياب األمaaل وتaaأنaaيب
الaaضمير ،وأنaaه يaaشعر بaaزوال قaaدرتaaه عaaلى االسaaتمتاع .ومaaن املaaمكن لهaaذا الaaتصريaaح ،أن يaaدعaaم الaaفكرة
القائلة بوجود دور محوري لهذه البنية التي لم تلقَ من قبل ما تستحقه من تقدير.
كفى)*******(

ال تaقوم الaدارة بaمفردهaا بaنظم مaشاعaر املaتعة ،فaإلaحاق الaوهaج الaداف ¥املaالزم لaلمتعة بaخبرة الaشعور
أو خaaبرة التجaaربaaة املaaعيشة ،مaaرهaaون بaaالaaدور الaaذي تؤديaaه مaaناطق دمaaاغaaية أخaaرى فaaي هaaذه الaaعملية.
فهaذه الaبنى الaعليا تaساعaد عaلى تحaديaد مaنسوب املaتعة املaرافaقة للتجaربaة املaعيشة ،وذلaك انaطالقaا مaن
الشaaروط اآلنaaية الaaتي يaaخضع لaaها الaaكائaaن الaaحي ،كaaالaaجوع والشaaبع مaaثال ،أو الaaشعور بتحقيق مaaا
يaaكفي مaaن أحaaد أصaaناف املaaتع .فaaمثال ،بaaعد تaaناول فaaطيرة بaaكامaaلها ،يُaaصبح حaaتى مaaدمaaن الaaشكوالتaaه
املُس ّلم به أقل انجذابا إلى قطعة من الحلوى.
وبaaخصوص الaaغذاء ،فaaإن مaaثل هaaذا الشaaبع االنaaتقائaaي ربaaما تaaطوَّر فaaي جaaزء مaaنه ،لaaحث الaaحيوانaaات
عaلى تaنويaع واسaع لaوجaباتaها الaغذائaية ،وعaدم حaصرهaا فaي صaنف غaذائaي واحaد م ّ
aفضل .ويaبدو أن
عaaملية تaaكويaaد الشaaبع االنaaتقائaaي ،تaaتم جaaزئaaيا فaaي القشaaرة الaaجبهية الaaحجاجaaية orbitofrontal
 cortexبaaالaaدمaaاغ ،وهaaي بaaاحaaة تaaقع فaaي أسaaفل بaaطن القشaaرة قaaبل الaaجبهية prefrontal cortex
الaaتي تaaتدلaaى بaaدورهaaا لaaتصل إلaaى مسaaتوى مaaا فaaوق الaaعينني عaaند اإلنaaسان .وتaaتلقى هaaذه الaaباحaaة
مaعلومaات مaن الaنواة املaتكئة والaكرة الaشاحaبة الaبطنية عaلى حaد سaواء .ويaبدو أن هaذه الaباحaة هaي
املaaكان الaaذي تaaتم فaaيه إجaaراءات الaaتعديaaل املaaتعلقة بaaكيفية تaaمثيل املaaتعة عaaلى مسaaتوى الaaوعaaي  -أي
كaaيفية َ
غaaمْ ر اإلحaaساس بaaذلaaك الaaوهaaج الaaلذيaaذ الaaذي يaaقترن لaaديaaنا بaaشعور يُaaعلن عaaن إشaaباع الaaرغaaبة
وتراجع حدة املشاعر ،وعن صوت داخلي يقول :كفى.
وبaفضل تaقنيات الaتصويaر الaعصبي الaعالaية الaدقaة ،اكaتشفنا مaنطقة صaغيرة ضaمن القشaرة الaجبهية
الaaحجاجaaية تُaaدعaaى املaaوقaaع األمaaامaaي املaaتوسaaط  .midanterior siteوهaaي مaaنطقة تaaرتaaبط ارتaaباطaaا
وثaaيقا بaaعملية االسaaتمتاع الaaشخصي بaaإحaaساس لaaذيaaذ ،كaaاإلحaaساس بaaطعم الaaشوكaaوالتaaه بaaالحaaليب،
مaثال .فaما أن نaتناول الaرشaفة األولaى  -مaثال  -حaتى يaبدأ املaوقaع املaذكaور بaاالتّaقاد نaشاطaا .ولaكن مaا
أن يسaتهلك الaكائaن الaحي مaا يaكفيه مaن الحaلوى ،حaتى يُaوقaف هaذا املaوقaع نaشاطaه ،وتaفقد التجaربaة
املعيشة متعتها.

وهaنــاك دلaيــل آخــaر عaلى مaا لaلمـوقaع األمـaامaي املaتـوسaط مaن أهaمية بaالنسaبة إلaى املaتعة البشaريaة.
وه aa aو دل aa aيل ي aa aأت aa aي م aa aن ال aa aدراس aa aات امل aa aتعلقة ب aa aموض aa aوع ال aa aتنبيه ال aa aعالج aa aي ألع aa aماق ال aa aدم aa aاغ
) .therapeutic deep-brainstimulation(7وتُسaتخدم هaذه الaطريaقة ملaعالaجة عaدد قaليل مaن
الaaحاالت ،بaaما فaaي ذلaaك حaaاالت األلaaم املaaزمaaن املaaعنّد ،لaaتخفيف مaaعانaaاة املaaرضaaى الaaذيaaن لaaم يسaaتجيبوا
لaطرق الaعالج األخaرى .وقaد الحaظنا لaدى أحaد مaرضaانaا املaبتوري األطaراف ،والaذي كaان يaشكو مaن ألaم
فaي شaبح طaرفaه املaبتور ،أن تaنبيه إحaدى بaاحaات جaذع الaدمaاغ ،ال يaخفف مaن أملaه وحسaب ،بaل يaو ّلaد
لaديaه أيaضا مaشاعaر عaميقة مaن املaتعة .وقaد أظهaر الaتصويaر الaعصبي املaتزامaن مaع ذاك الaتنبيه ،أيaضا
زخaaة مaaن الaaنشاط فaaي »املaaوقaaع األمaaامaaي املaaتوسaaط« .والسؤال هaaنا :هaaل يُaaمكن اسaaتثمار مaaثل هaaذه
الaaتقنية؛ تaaقنية »تaaنبيه بؤر مaaعينة مaaن مaaنظومaaة املaaتعة« ،فaaي مaaعالaaجة االكaaتئاب وغaaيره مaaن حaaاالت
ان aaعدام ال aaتلذذ  - anhedoniaأي ان aaعدام م aaقدرة اخ aaتبار االس aaتمتاع ال aaشخصي؟ وال ي aaزال ه aaذا
السؤال مثار استقصاء علمي نشط.
وبaاملaثل ،فaقد تaنجح أبaحاث إضaافaية فaي الaكشف عaن طaبيعة الaترابaط بaني الaدارات الaناظaمة لaلمتعة،
والaدارات املaتحكمة فaي املaكافaأة .فaفي الaحاالت الaطبيعية تaكون البؤر الaتلذذيaة مaترابaطة بaمنظومaة
املaكافaأة امل ُaسيَّرة بaالaدوبaامaني بaطريaقة تaجعلنا نشaتهي األشــaياء الaتي تحّ aرض لaديaنا شaعورا طaيبا،
ون aaتجنب م aaا ع aaداه aaا أو ال ن aaكترث ب aaها .أم aaا ف aaي ح aaال aaة اإلدم aaان ،ف aaيكون االت aaصال ب aaني ه aaذه ال aaنظم،
يفسaر اسaتمرار املaدمaن بaسعي حaثيث إلaى الaحصول عaلى
ّa
بaطريaقة أو بaأخaرى ،مaقطوعaا ،األمaر الaذي
أشaياء لaم تaعد قaادرة عaلى إمaتاعaه .وقaد يaكون هaذا الaتفكك عaامaال مaسهما فaي ظaهور أنaماط أخaرى مaن
السaلوك القهaري ،مaثل شaراهaة الaطعام واملaقامaرة ،عaلى سaبيل املaثال .إن فaهم ملaاذا وكaيف يaمكن ملaثل
هaذا االنaفصال أن يحaدث قaد يaساعaدنaا عaلى اكaتشاف وسaائaل أفaضل ،قaادرة عaلى قaلب املaعادلaة الaتي
تaaقوم عaaليها الaaتغيرات الaaدمaaاغaaية املح ّ aرضaaة عaaلى اإلدمaaان ،والaaقادرة بaaالaaتالaaي عaaلى إعaaادة الaaعالقaaة
الطبيعية للرغبة واملتعة.
لaقد أبaدى >أرسaطو< مaرة مaالحaظة تaقول إن الaسعادة تaقوم عaلى عaامaلني أسaاسaيني اثaنني :الaغبطة
أو املaتعة) ،(8وإدراك املaغزى) .(9وعaلى الaرغaم مaن بaعض الaتقدم الaذي أحaرزه الaعلماء فaي اسaتكشاف
األسaaاس الaaبيولaaوجaaي لaaلمتعة ،فaaما زلaaنا ال نaaعلم إالّ الaaنزر الaaقليل عaaن كaaيفية قaaيام الaaدمaaاغ بaaتولaaيد
م ِaع َ
يشة عaيشة رضaيّة .ومaع ذلaك ،فaإنaنا نaأمaل بaأن هaذا الaلغز أيaضا يaمكن
مaعنى أكaثر شaمولaية لaحياة َ
أن تُaفك رمaوزه بaمرور الaوقaت ،ونaأمaل أيaضا بaأن تaحصل اكaتشافaات جaديaدة تُaعني الaناس عaلى ربaط
ض aيَة ،وربaaما
م ْ aر ِ a a
املaaتعة بaaالaaغايaaة ،ومaaن ثaaم تهaaذيaaب تaaجارب الaaحياة الaaيومaaية وتaaحويaaلها إلaaى قaaضايaaا ُ
سامية.
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