
اإلبصار: نافذة على الوعي(*) 
ز العلماء على اإلدراك  في بحوثهم حول العقل يركِّ

اإلبصاري من خالل طريقة تأويلنا ملا نرى. 
<K .N. لوگوثيتيس> 

  
حـينما تـنظر لـلوهـلة األولـى إلـى الـصورة الـكائـنة فـي مـركـز الـلوحـة الـتي رسـمها الـفنان <سـلڤادور 
دالـي> وتـقع فـي الـصفحة املـقابـلة، مـاذا تـرى؟ إن مـعظم الـناس يـالحـظون عـلى الـفور وجـه إنـسان 
عـيناه تحـدقـان فـي الـسماء وشـفتاه تـختبئان تـحت شـارب كـثيف. ولـكنك إذا نـظرت إلـيها مـرة أخـرى 
فـإن الـصورة تـعيد تـشكيلها فـي مشهـد أكـثر تـعقيدا، إذ يـصبح أنـف الـرجـل وشـاربـه األبـيض عـلى 
هــيئة غــطاء لــلرأس ورداء لــلكتفني لــسيدة جــالــسة. أمــا الــومــضتان الــباديــتان فــي عــيني الــرجــل 
فتظهـران كـنوريـن فـي نـافـذتـني أو كـبريـقني عـلى سـطحي كـوخـني يـقبعان فـي سـفح جـبل مـظلم. وأمـا 
الـظالل الـباديـة عـلى خـّدي الـرجـل فـتبدو وكـأنـها طـفل يـلبس سـرواال قـصيرا ويـقف إلـى جـانـب املـرأة 
الــجالــسة؛ ويــتضح اآلن أن كــليهما يــنظر إلــى الــكوخــني الــواقــعني قــبالــة إحــدى الــبحيرات مــن ثــقب 

في جدار من اآلجر، ثقب يشكل ما سبق أن حسبناه رسما إجماليا لوجه الرجل. 
  

فــي عــام 1940، حــينما رســم <دالــي> لــوحــة الــشيخوخــة واملــراهــقة والــطفولــة (األعــمار الــثالثــة) 
الـتي تـحتوي عـلى ثـالثـة «وجـوه»، إنـما كـان يـلعب بـمقدرة عـقل الـناظـر إلـيها عـلى تـخيل صـورتـني 
مـختلفتني للمجـموعـة نـفسها مـن ضـربـات الـفرشـاة. وبـعد مـا يـزيـد عـلى خـمسني عـامـا، يـقوم الـيوم 
بـــاحـــثون ـ بـــمن فـــيهم كـــاتـــب املـــقالـــة وزمـــالؤه ـ بـــاســـتخدام مـــنبِّهات (مـــثيرات) stimuli إبـــصاريـــة 
غــــامــــضة فــــي مــــحاولــــتهم تحــــديــــد الــــنشاط الــــدمــــاغــــي الــــذي يــــرتــــكز عــــليه الــــوعــــي. وعــــلى وجــــه 
الـتخصيص، فـإنـنا نـرغـب فـي مـعرفـة مـا يحـدث فـي الـدمـاغ فـي اللحـظة الـتي يـفهم فـيها املـالحـظ 
(عـــلى ســـبيل املـــثال) كـــون الـــوجـــوه الـــثالثـــة فـــي لـــوحـــة دالـــي ليســـت فـــي الـــحقيقة وجـــوهـــا عـــلى 

اإلطالق. 
  

إن تــعريــف مــفهوم الــوعــي يــعد أصــعب مــن دراســته. وقــد حقق املــختصون بــعلوم األعــصاب فــي 
الــسنوات األخــيرة تــقدمــا مــثيرا لــإلعــجاب نــحو فــهم األنــماط املــعقدة لــلفعالــية الــتي تحــدث فــي 
الـخاليـا الـعصبية (الـعصبونـات) داخـل الـدمـاغ. وعـلى الـرغـم مـن ذلـك، فـإن مـعظم الـناس، بـما فـي 
ذلـك الـعديـد مـن الـعلماء، اليـزالـون يجـدون أن قـبول نـظريـة الـتدفق الكهـركـيميائـي أسـاسـا لـتفسير 

العقل وبخاصة الوعي أمر فيه الكثير من التحدي. 
  

ولـكن، كـما حـاجّ أخـيرا كـل مـن <F. كـريـك> [الـحاصـل عـلى جـائـزة نـوبـل، والـذي يـعمل فـي معهـد 
ســولــك لــلدراســات الــبيولــوجــية فــي ســان ديــيگو] و<Ch. كــوخ> [مــن معهــد كــالــيفورنــيا لــلتقانــة]، 
فــإن مــشكلة الــوعــي يــمكن تجــزئــتها إلــى بــضعة أســئلة مــنفصلة يــمكن إخــضاع بــعضها لــلبحث 
الـعلمي، [انـظر: «مـشكلة الـوعـي»، مجـلة الـعلوم، الـعددان 2/3(1999)، ص 12]. فـمثال، عـوضـا 
عــن إرهــاق املــرء نــفسه فــي الــبحث عــن مــاهــية الــوعــي، يــمكنه أن يــطرح السؤال الــتالــي: مــا الــفرق 

بني السيرورات العصبية التي تالزم خبرة واعية معينة وبني تلك التي ال تالزمها؟ 
  



واآلن سوف تدرك ذلك 
هـنا يـأتـي دور املـنبهات الـغامـضة. فـالـغموض اإلدراكـي لـيس سـلوكـا مـتقلبا خـاصـا يـرتـبط بـتنظيم 
(تــعّضي) organization الــجهاز اإلبــصاري، بــل إنــه يــعرّفــنا شــيئا مــا عــن تــنظيم الــدمــاغ بمجــمله 
وعــن طــريــقته فــي جــعلنا نــدرك جــميع املــعلومــات الــحسية. فــإذا أخــذنــا عــلى ســبيل املــثال صــف 
 pas" 1890 جـيمس> فـي عـام .W> الـكلمات الـفرنـسية الـعديـم املـعنى والـذي ذكـره عـالـم الـنفس
de lieu Rhône que nous"، فـــإنـــنا نـــقرأه مـــرات ومـــرات مـــن دون أن نـــتعرف أنـــه يـــعني بـــالـــضبط 
 activation (الـفعالـية) عـبارة: «تـوّل شـأن نـفسك بـنفسك». فـما الـتغيرات الـتي تحـدث فـي الـنشاط

العصبي حينما تصل الجملة ذات املعنى إلى الوعي فجأة؟ 
  

فـي أبـحاثـنا الـتي نسـتعمل فـيها املـنبهات اإلبـصاريـة الـغامـضة، نسـتخدم صـورًا ال تـبعث إدراكـني 
 Necker مسـتقلني فحسـب، بـل تـثير كـذلـك تـناوبـا مسـتمرا بـني هـذيـن اإلدراكـني. ويـشّكل مـكعب نـيكر
cube مــثاال مــألــوفــا عــلى ذلــك (انــظر الــشكل فــي الــصفحة 6). فهــذا الــشكل يُــشاهَــد مــكّعبا ثــالثــي 
األبـعاد، ولـكن املـنظور الـظاهـري لهـذا املـكعب يظهـر مـتغيرا كـل بـضع ثـوان. فـال بـد أن يـقابـل هـذا 

التناوب شيء ما يحدث في الدماغ. 
  

وقـد يـجادل مـتشكِّك بـأنـنا نـدرك فـي بـعض األحـيان مـنبها مـا مـن دون أن نـعيه حـقيقة، عـلى غـرار، 
مـثال، تـوقـفنا عـند الـضوء األحـمر إلشـارة املـرور عـلى نـحو تـلقائـي، ولـكن املـنبهات واملـواقـف الـتي 

استعملتها في تحرياتي هي من النوع املصّمم في الواقع لبلوغ الوعي. 
  

إنــنا نــعرف أن مــنبهاتــنا تــبلغ إدراك الــناس مــادامــوا يســتطيعون إخــبارنــا عــن اســتيعابــهم إيــاهــا. 
 ،awake ولــكن لــيس بــاإلمــكان عــادة دراســة فــعالــية الــعصبونــات الــفرادى لــدى اإلنــسان املســتيقظ
األمـر الـذي جـعلنا نُجـري تـجاربـنا عـلى نـسانـيس يـقظة alert سـبق لـها أن دربـت عـلى الـتعبير عـما 
تــــدركــــه وذلــــك بــــضغطها روافــــع مــــعينة أو الــــنظر إلــــى جــــهة محــــددة. ونــــشير هــــنا إلــــى أن أدمــــغة 
الــنسانــيس تشــبه فــي تــنظيمها (تــعضيها) أدمــغة البشــر وأنــها تســتجيب ملــثل هــذه املــنبهات بــما 
يشـبه اسـتجابـة البشـر إلـى حـد كـبير. ونـتيجة لـذلـك فـإنـنا نـعتقد بـأن وعـي هـذه الـحيوانـات يشـبه 

إلى حد ما وعي البشر. 
  

إنـنا نـدرس الـغوامـض (االلـتباسـات) الـتي تـنتج حـينما يـعرض أمـام الـعينني نـموذجـان إبـصاريـان 
 .binocular rivalry مــختلفان فــي آن واحــد، وتــعرف هــذه الــظاهــرة بــاســم الــتنافــس بــني الــعينني
فــعندمــا يــوضــع الــناس فــي هــذا املــوقــف تــعي أدمــغتهم أحــد الــنموذجــني اإلبــصاريــني، ومــن ثــم 

النموذج اآلخر في تناوب بطيء (انظر ما هو مؤطر في الصفحة 7). 
  

وفـي املـختبر نسـتعمل املِـْجسام stereoscope لخـلق هـذا الـتأثـير. وتـبني الـنسانـيس املـدربـة، حـينما 
تــتعرض ملــثل هــذا الــتنبيه اإلبــصاري، أنــها هــي أيــضا يــنتابــها إدراك يــتغير كــل بــضع ثــوان. وقــد 

مكنتنا تجاربنا من تقصي النشاط العصبي الذي يقابل هذه اإلشعارات املتغيرة. 
  



 !
إن املــــنبهات (املــــثيرات) الــــغامــــضة، عــــلى غــــرار مــــا جــــاء فــــي هــــذه الــــلوحــــة لــــلفنان <ســــلڤادور دالــــي> بــــعنوان: 
«الـشيخوخـة واملـراهـقة والـطفولـة (األعـمار الـثالثـة)» تـقّدم الـعون لـلعلماء الـذيـن يسـتعملون اإلدراك اإلبـصاري فـي 

دراسة ظاهرة الوعي. 
  

في عني العقل 
لـقد أثـبتت الـدراسـات الـتي أُجـريـت عـلى الـنشاط الـعصبي لـلحيوانـات طـوال عـقود مـن الـزمـن أن 
املــعلومــة اإلبــصاريــة حــني تــغادر الــعينني تــصعد عــبر مــراحــل مــتتابــعة مــن مــنظومــة عــصبية تــقوم 
بــمعالــجة الــبيانــات. وهــناك مَــساقــات modules مــختلفة تــقوم بتحــليل الــخواص املــميزة املــتنوعــة 
لـــلمجال اإلبـــصاري. وبـــشكل عـــام يـــزداد تـــخصص نـــمط املـــعالـــجة processing كـــلما ازداد ابـــتعاد 

املعلومة على طول املسار اإلبصاري (انظر الشكل في الصفحة 8). 
  

فـفي بـدايـة هـذا املـسار تـتوجـه الـصور الـخارجـة مـن الشـبكية (الـواقـعة فـي مؤخـرة كـل عـني) نـحو 
 lateral (الـوحـشيتني) بِـنْيَتنَْي صـغيرتـني فـي أعـماق الـدمـاغ تـدعـيان الـنواتـني الـرُّكْــِبيّتنَْي الـجانـبيتني
geniculate nuclei. ويسـتطيع الـتنبيه اإلبـصاري الـوارد مـن هـذه الـعني أو تـلك ولـكن لـيس مـنهما 
ــــــط عـــــصبونـــــات فُـــــرادى فـــــي الـــــنواتـــــني الـــــركـــــبيتني الـــــجانـــــبيتني. وتســـــتجيب هـــــذه  مـــــعا، أن ينشّـِ
الــعصبونــات ألي تــغير فــي الســطوع (الــلمعان) أو الــلون ضــمن مــنطقة محــددة داخــل مــساحــة مــن 
املـــنظور (املشهـــد) تـــعرف بـــاســـم املـــجال (الـــحقل) االســـتقبالـــي receptive field الـــذي يـــختلف مـــن 

عصبون آلخر. 
  

ومـــن ثـــم تـــنتقل املـــعلومـــة اإلبـــصاريـــة مـــن الـــنواتـــني الـــركـــبيتني الـــجانـــبيتني إلـــى القشـــرة املـــخية 
اإلبــصاريــة األولــية الــواقــعة فــي مؤخــر الــرأس والــتي نــرمــز لــها (V1). ونــشير هــنا إلــى أن ســلوك 
الـــعصبونـــات فـــي الـــباحـــة V1 area يـــختلف عـــن ســـلوك الـــعصبونـــات فـــي الـــنواتـــني الـــركـــبيتني 
الــجانــبيتني؛ إذ يــمكن ألي مــن الــعينني أن ينشّــــط هــذه القشــرة فــي الــعادة، ولــكنها تــكون حــّساســة 
أيـــضا لـــصفات نـــوعـــية مـــثل اتـــجاه حـــركـــة املـــنبه الـــواقـــع ضـــمن مـــجالـــها االســـتقبالـــي. هـــذا وتُــبَثُّ 
املــعلومــات اإلبــصاريــة مــن الــباحــة V1 إلــى مــا يــنوف عــلى عشــريــن مــنطقة قشــريــة مــخية مــتميزة 

أخرى. 
  



 !
يــمكن مــشاهــدة مــكعب نــيكر بــطريــقتني مــختلفتني، اســتنادا إلــى كــون املــرء يــرى الحــرف (X) عــلى الــحافــة األمــامــية 
الـعلويـة لـلمكعب أو عـلى وجـهه الخـلفي. فـأحـيانـا يظهـر املـكعب مُـرَكّــبا عـلى الـدوائـر، وأحـيانـا أخـرى تظهـر الـدوائـر 

على شكل ثقوب وأن املكعب يسبح خلف الصفحة. 
  

يـمكن تـتبع بـعض املـعلومـات الـصادرة عـن الـباحـة V1 أثـناء انـتقالـها عـبر بـاحـتنْي تـعرفـان بـاسـمي 
V2 وV4 قـــبل أن تـــنتهي إلـــى مـــناطق regions تـــعرف بـــاســـم القشـــرة املـــخية الـــصدغـــية الـــسفلية 
inferior temporal cortex، (أو ITC اخــتصارا)، وهــي ذات تــناظــر جــانــبي. ويــوحــي عــدد كــبير 
مــن الــبحوث، وبــضمنها دراســات عــصبية أجــريــت عــلى أنــاس عــانــوا أذيــات دمــاغــية، بــأن القشــرة 
ITC مــهمة إلدراك الــشكل form وتــعرّف األشــياء. ويــعرف عــن الــعصبونــات املــوجــودة فــي الــباحــة 
V4 أنـها تسـتجيب انـتقائـيا لـنواح مـن املـنبهات اإلبـصاريـة تـعد حـاسـمة إلدراك األشـكال وتـمييزهـا. 
 ،V4 تسـلك سـلوكـا عـلى غـرار سـلوك خـاليـا الـباحـة ITC صـحيح إن بـعض الـعصبونـات فـي القشـرة
ولـــكن عـــصبونـــات أخـــرى فـــي القشـــرة ITC ال تســـتجيب إال حـــينما تـــوضـــع أشـــياء مـــكتملة (مـــثل 

الوجوه) ضمن مجاالتها االستقبالية الواسعة جدا. 
  

وتــمر إشــارات أخــرى مــن الــباحــة V1 عــبر املــنطقتني V2 وV3 وعــبر بــاحــة تــسمى MT/V5 قــبل أن 
تـصل أخـيرا إلـى جـزء مـن الـدمـاغ يـدعـى الـفص الجـداري. ويسـتجيب مـعظم الـعصبونـات املـوجـودة 
فـي الـباحـة MT/V5 بشـدة لـألشـياء الـتي تتحـرك بـاتـجاه مـعني. وهـناك عـصبونـات مـوجـودة فـي 
بـــاحـــات أخـــرى مـــن الـــفص الجـــداري تســـتجيب حـــينما يـــعير الـــحيوان انـــتباهـــه ملـــنبه مـــا أو يـــهم 

بالتحرك نحوه. 
  

لـقد اسـترعـت انـتباهـنا فـي الـتجارب املـبكرة مـالحـظة الفـتة لـلنظر تـتمثل فـي أن عـدة عـصبونـات فـي 
املـــسارات اإلبـــصاريـــة هـــذه، ســـواء فـــي الـــباحـــة V1 أو فـــي املســـتويـــات الـــعليا ملـــراتـــب (هـــرمـــية) 
hierarchy املــــعالــــجة، تــــظل تســــتجيب بــــانــــتقائــــيتها املــــميزة لــــلمنبهات اإلبــــصاريــــة، حــــتى عــــند 
الـحيوانـات الـتي تـعرضـت للتخـديـر الـتام. ومـن الـواضـح أن الـحيوان (أو اإلنـسان) ال يـدرك جـميع 

النشاط العصبي. 
  



وهـنا تـثير هـذه املـالحـظة سؤاال عـما إذا كـان اإلدراك يـأتـي نـتيجة لـتفعيل مـناطق دمـاغـية خـاصـة 
أو تجــمعات عــصبونــية مــعينة. ودراســة ظــاهــرة الــتنافــس بــني الــعينني binocular rivalry لــدى 
الـنسانـيس املـدربـة الـيقظة تـتيح لـنا إمـكانـية تـناول هـذا السؤال، ولـو إلـى حـد مـا عـلى األقـل. فـفي 
مــثل هــذه الــتجارب، يــعرض الــباحــث أمــام كــل حــيوان تــشكيلة مــتنوعــة مــن املــنبهات اإلبــصاريــة 
تــتمثل فــي الــعادة بــنماذج أو أشــكال تُــعرض عــلى الــشاشــة. ويــمكن تــدريــب الــنسانــيس بــسهولــة 
عــلى أن تــشعرنــا بــدقــة بــنمط املــنبه الــذي تــدركــه عــن طــريق إثــابــتها بــمكافــآت مــن عــصير الــفواكــه. 

(انظر ما هو مؤطر في الصفحتني 10 و11). 
  

يسـتعمل الـعالِـُم أثـناء التجـربـة إلـكترودات (مـساري) تسجـل نـشاط الـعصبونـات الـواقـعة فـي مـسار 
املـعالـجة اإلبـصاريـة. وتـتبايـن اسـتجابـية responsiveness هـذه الـعصبونـات إلـى حـد كـبير حـينما 
تـعرض أمـام الـعينني كـلتيهما مـنبهات مـتماثـلة فـي آن واحـد. فـقد يـثير نـموذج املـنبه (أ) الـفعالـية 

في أحد العصبونات (على سبيل املثال)، في حني ال يثير النموذج (ب) تلك الفعالية. 
  

فـإذا مـا حـدد الـباحـث املـنبه الـفعال واملـنبه غـير الـفعال لـعصبون مـا (عـن طـريق عـرض املـنبه ذاتـه 
أمـام الـعينني كـلتيهما وفـي وقـت واحـد)، فـإنـه يسـتطيع عـرض املنبهـني عـلى نـحو تـرى فـيه إحـدى 
الـعينني واحـدا مـن املنبهـني فـي حـني تـرى الـعني األخـرى املـنبه اآلخـر. وإنـنا نـتوقـع أن الـنسناس، 
مـثله مـثل اإلنـسان فـي هـذا املـوقـف، سـيدرك املنبهـني فـي تـتال مـتناوب. وفـي الـواقـع فـإن هـذا هـو 
نـــفس مـــا تـــوحـــي لـــنا بـــه الـــنسانـــيس عـــبر اســـتجابـــاتـــها حـــينما تُــعرَض عـــليها مـــثل هـــذه األزواج 
املــتنافــسة مــن املــنبهات. وعــن طــريق قــيام الــباحــث بــتسجيل نــشاط الــعصبونــات أثــناء الــعرض 
املــتتابــع لهــذه األزواج املــتنافــسة مــن املــنبهات، فــإنــه يســتطيع أن يخــمن أي الــعصبونــات ال يــغير 
نــشاطــه إال حــينما تــتغير املــنبهات، وأيــها يــغير مــعدل إضــرامــه firing حــينما يُــخِبر الــحيوان عــن 

تغير في اإلدراك غير مصحوب بتغير في املنبهات. 
  

أجــريــُت مــع <D .J. شــال> [املــوجــود حــالــيا فــي جــامــعة ڤــانــدربــلت] تــعديــال عــلى هــذه التجــربــة 
بـحيث تـرى إحـدى الـعينني حـاجـزا ُمشَـــبّكا grating يتحـرك بـبطء نـحو األعـلى فـي حـني تـرى الـعني 
MT/ األخـرى حـاجـزا مشـبكا يتحـرك نـحو األسـفل. وقـمنا بـتسجيل الـفعالـية الـصادرة عـن الـباحـة
V5، حـيث تـميل الـخاليـا لـالسـتجابـة للحـركـة، فـوجـدنـا أن مـا يـقرب مـن 43 فـي املـئة مـن الـخاليـا 
املـوجـودة فـي هـذه الـباحـة تـغيرت مسـتويـات فـعالـيتها حـينما دل الـنسناس عـلى أن إدراكـه تـغير 
مــن األعــلى إلــى األســفل، والــعكس بــالــعكس. وتــقع مــعظم هــذه الــخاليــا فــي أعمق طــبقات الــباحــة 

 .MT/V5
  

لـقد كـانـت النسـبة املـئويـة الـتي قـسناهـا أقـل فـي الـواقـع مـما كـان يـقدره مـعظم الـعلماء، ألن جـميع 
عـصبونـات الـباحـة MT/V5 تـقريـبا هـي مـن الـنوع الـحساس التـجاه الحـركـة. وبـالـفعل فـقد سَـــَلَكتْ 
أغـلبية عـصبونـات الـباحـة MT/V5 إلـى حـد مـا سـلوكـا يشـبه سـلوك عـصبونـات الـباحـة V1 بـحيث 
بـقيْت نـاشـطة مـادام مـنبهها املـفضل عـلى مـرأى مـن هـذه الـعني أو تـلك، سـواء تـم إدراك املـنِّبه أو لـم 

يتم. 
  



كيف يمكن اختبار تنافس بني العينني? 
إذا أردت مـــحاكـــاة تـــنافـــس بـــني الـــعينني فـــي الـــبيت، اســـتعمل يـــدك الـــيمنى ملـــسك 
أســطوانــة ورق مــقوى (أو أي قــطعة مــن الــورق مــلفوفــة عــلى شــكل أنــبوب) واضــعا 
إيــاهــا أمــام عــينك الــيمنى، وارفــع يــدك اليســرى (مــع وضــع راحــتها فــي مــواجهــتك) 
عـلى بـعد نـحو أربـع بـوصـات أمـام عـينك اليسـرى شـريـطة أن تـكون حـافـة راحـة الـيد 

مالمسة لألنبوب. 
فـي الـبدايـة سيظهـر كـما لـو كـان فـي يـدك ثـقب مـادام دمـاغـك يـركـز عـلى املـنبه انـطالقـا 
مـن الـعني الـيمنى. ولـكن بـعد ثـوان سيمتلئ «الـثقب» بـإدراٍك مـشوّش لجـميع راحـة 
الــيد وارٍد مــن عــينك اليســرى. وإذا واصــلت املــشاهــدة ســتتناوب الــصورتــان لــكون 
دمــاغــك يــنتقي أوال املــنبه اإلبــصاري الــذي تــشاهــده إحــدى الــعينني ومــن ثــم املــنبه 
اإلبـصاري الـذي تـشاهـده الـعني األخـرى. ولـكن هـذا الـتناوب يـبدي بـعض االنـحياز، 
فـربـما تـدرك املـنبه اإلبـصاري الـذي تـراه عـبر األسـطوانـة بـتكرار أكـبر مـن رؤيـتك راحـة 

يدك. 
يحــدث االنــحياز لســببني: أحــدهــما، أن راحــة يــدك تــكون خــارج الــتركــيز ألنــها أكــثر 
قــربــا إلــى وجــهك، األمــر الــذي تــميل مــعه املــنبهات اإلبــصاريــة غــير الــواضــحة ألن 
تـكون أضـعف مـنافـسة (أثـناء حـدوث الـتنافـس بـني الـعينني) مـن الـنماذج الـواضـحة 
مــثل عــناصــر الــبيئة املــحيطة الــتي تــشاهــدهــا عــبر األنــبوب. واآلخــر، أن راحــة يــدك 
ســـطح أمـــلس نســـبيا يـــقل فـــيه الـــتبايـــن والخـــطوط الـــكنتوريـــة (الـــكفافـــية) مـــقارنـــة 
بـعناصـر الـبيئة الـغنية الـتي تـشاهـدهـا عـبر األنـبوب. أمـا فـي املـختبر فـإنـنا نـنتقي 
النماذج التي يشاهدها األشخاص محل التجربة بعناية تؤمِّن إزالة هذا االنحياز. 

 !
  



وكـانـت هـناك مـفاجـآت أخـرى. فـنحو 11 فـي املـئة مـن الـعصبونـات الـتي جـرى فـحصها اسـتثيرت، 
حـينما كـان الـنسناس يـعبر عـن إدراكـه املـنبه األقـوى مـفعوال فـي الـعصبون املـعني مـن بـني املنبهـني 
املتحـــركـــني نـــحو األعـــلى أو نـــحو األســـفل. ولـــكن، عـــلى نـــحو مـــناقـــض، فـــإن نســـبة مـــشابـــهة مـــن 
الـعصبونـات أبـدت أقـصى اسـتثارة حـني لـم يُـْدرَك املـنبه األقـوى مـفعوال، مـع كـون هـذا األخـير عـلى 
مـرأى واضـح مـن إحـدى الـعينني. وهـناك عـصبونـات أخـرى غـيرهـا لـم يـكن مـن املـمكن تـصنيفها عـلى 

أساس أنها تفّضل أحد املنبهني على اآلخر. 
  

وبـينما كـنُت أعـمل مـع <A .D. لـيوپـولـد> فـي كـلية طـب جـامـعة بـيلور، قـمنا بـدراسـة عـصبونـات 
فـي أجـزاء مـن الـدمـاغ تـعرف بـأهـميتها فـي تََعرُّف األشـياء. (يـرافـقني لـيوپـولـد اآلن فـي معهـد مـاكـس 
پـالنـك لـلسيبرنـيتيكا الـبيولـوجـية فـي تـونـبيگن بـأملـانـيا). لـقد سجـلنا الـفعالـية (الـنشاط الـعصبي) 
فـي الـباحـة V4 وكـذلـك فـي الـباحـتني V1 وV2، حـينما كـانـت الـحيوانـات تُشاهـد مـنبهات تـتألـف مـن 
خــطوط مــائــلة بــاتــجاه الــيسار أو بــاتــجاه الــيمني. فــفي الــباحــة V4 كــانــت نســبة الــخاليــا الــتي 
MT/ عكسـت فـعالـيتها ظـاهـرة اإلدراك تشـبه النسـبة الـتي كـنُت مـع شـال قـد وجـدنـاهـا فـي الـباحـة
V5 والــتي بــلغت نــحو 40 فــي املــئة. ولــكن مــرة أخــرى، فــإن نســبة مــهمة مــن الــخاليــا اضــطرمــتْ 
اضـطرامـا أفـضل حـني لـم تـدرك مـنبهها املـفضل. وعـلى الـنقيض مـن ذلـك، فـإن مـا يـقل عـن واحـدة مـن 
كـل عشـر خـاليـا فـي الـباحـتني V1 وV2 اضـطرمـت حـصرا حـينما أدركـت مـنبهها األقـوى مـفعوال، ولـم 

يضطرم أي منها حني لم يحدث إدراك لذلك املنبه. 
  

لـقد كـان نـموذج الـفعالـية مـختلفا تـمامـا فـي القشـرة ITC، إذ قـمُت مـع <L .D. شـايـنبرگ> [الـذي 
انـتقل مـعي مـن بـيلور إلـى معهـد مـاكـس پـالنـك] بـتسجيل الـفعالـية الـصادرة عـن هـذه الـباحـة بـعد 
تــدريــب الــنسانــيس عــلى اإلشــارة إلــى إدراكــها أثــناء الــتنافــس بــني نــماذج إبــصاريــة مــعقدة (مــثل 
صــور لبشــر أو حــيوانــات أو أشــياء أخــرى مــن صــنع اإلنــسان). فــوجــدنــا أن جــميع الــعصبونــات 
تـقريـبا (نـحو 90 فـي املـئة) قـد اسـتجاب بـقوة حـني أدركـت الـنموذج املـفضل ملـنبهها، ولـكن نـشاطـها 

هذا تثبط تثبيطا عميقا حني لم يتم إدراك هذا النموذج. 
  

 !



يـبدأ املـسار اإلبـصاري البشـري بـالـعينني ويـمتد عـبر عـدة بـنى دمـاغـية داخـلية قـبل أن يـصعد إلـى املـناطق املـختلفة 
مـن القشـرة املـخية اإلبـصاريـة (الـباحـة V1، وهـلم جـرا). وعـند الـتصالـب الـبصري يـتقاطـع الـعصبان الـبصريـان جـزئـيا 
بـحيث يسـتقبل كـل واحـد مـن نـصفي الـكرة املـخية مُـْدخَــال input واردا مـن كـلتا الـعينني. ويجـري تـصفية املـعلومـات 
بـوسـاطـة الـنواة الـركـبية الـجانـبية (الـوحـشية) (LGN)، الـتي تـتألـف مـن طـبقات مـن الـخاليـا الـعصبية ال تسـتجيب 
الــواحــدة مــنها إال ملــنبهات واردة مــن عــني واحــدة. وأمــا القشــرة املــخية الــصدغــية الــسفلية (ITC) فــهي مــهمة لــرؤيــة 
األشـكال. وقـد وجـد الـباحـثون أن بـعض الـخاليـا لـدى كـل بـاحـة area ال تنشـط إال حـينما يـعي الـشخص أو الـحيوان 

املعني املنبه املُعطى. 
  

وهـكذا يـبدو أنـه فـي الـوقـت الـذي تـصل اإلشـارات اإلبـصاريـة إلـى القشـرة ITC تسـتجيب األغـلبية 
الـعظمى مـن الـعصبونـات بـطريـقة مـرتـبطة بـاإلدراك. وقـد اسـتعمل <F. تـونـگ> و<K. نـاكـايـامـا> 
و<N. كــانــويشــر> [مــن جــامــعة هــارڤــارد] تــقانــة تــدعــى الــتصويــر الــوظــيفي بــالــرنــني (الــتجاوب) 
املــــــغنطيسي functional magnetic resonance imaging (أو fMRI اخــــــتصارا)، وهــــــي تــــــعطي 
صـورا عـن نـشاط الـدمـاغ تسـتند إلـى قـياس زيـادة تـدفق الـدم فـي بـاحـات مـعينة مـن الـدمـاغ، بـقصد 
دراسـة البشـر أثـناء خـضوعـهم الخـتبار ظـاهـرة الـتنافـس بـني الـعينني. فـوجـدوا أن القشـرة املـخية 
ITC تـكون نـاشـطة حـينما يـذكـر األشـخاص الـخاضـعون لـالخـتبار أنـهم يـرون صـورا لـلوجـوه فـي 

ذلك الوقت. 
  

بـاخـتصار، كـان مـعظم الـعصبونـات فـي املـواقـع (املـراحـل) األولـى مـن املـسار اإلبـصاري يسـتجيب 
أسـاسـا إلـى وقـوع، أو عـدم وقـوع، مـنبهها اإلبـصاري املـفضل فـي مـرآهـا عـلى الـرغـم مـن أن قـلة مـن 
هـذه الـعصبونـات أبـدت سـلوكـا يـمكن أن يُـرّد إلـى تـغيرات فـي إدراك الـحيوان؛ أمـا املـواقـع (املـراحـل) 
الـــالحـــقة مـــن مـــسار املـــعالـــجة processing pathway فـــقد ازدادت فـــيها نســـبة الـــعصبونـــات الـــتي 

عكس نشاطها إدراك الحيوان حتى بلغت 90 في املئة. 
  

وقـد يـعترض أحـد الـنقاد مـدعـيا أن املـدركـات املـتغيرة الـتي تـعبر عـنها الـنسانـيس أثـناء تـنافـس بـني 
الـعينني يـمكن أن تنجـم عـن قـيام الـدمـاغ عـند بـدايـة املـسار اإلبـصاري بـكبت املـعلومـة اإلبـصاريـة 
الـواردة مـن إحـدى الـعينني أوال ثـم مـن الـعني األخـرى تـالـيا، بـحيث يـدرك الـدمـاغ صـورة واحـدة فـي 
أي لحـظة مـعينة. فـإذا كـان هـذا هـو مـا يحـدث، فـإن الـفعالـية الـعصبية واملـدرَكـات املـتغيرة لـن تـمثِّل 
بـــبساطـــة إال املـــدخـــالت inputs املـــحوّلـــة مـــن إحـــدى الـــعينني إلـــى األخـــرى، ولـــن يـــكون لـــها عـــالقـــة 
بـالـوعـي اإلبـصاري فـي مـواقـف أخـرى. ولـكن األدلـة التجـريـبية تـبني عـلى نـحو حـاسـم أن املـدخـالت 

الواردة من كلتا العينني تخضع ملعالجة متواصلة في الجهاز اإلبصاري أثناء التنافس. 
  

إنـنا نـعرف ذلـك ألنـه قـد اتـضح أن الـتنافـس بـني الـعينني لـدى البشـر يُحـِدث بـطأَه الـعادي لـتناوب 
املــدركــات حــتى لــو جــرى تــبديــل switching املــنبهات املــتنافــسة تــبديــال ســريــعا (عــدة مــرات فــي 
الـثانـية) بـني الـعينني. فـإذا كـان الـتنافـس يتعلق فـقط بتحـديـد أي مـن الـعينني يـوجـه الـدمـاغُ االنـتباهَ 
إلــيها، فــإن ظــاهــرة الــتنافــس ســتختفي حــني تــبديــل املــنبهات ســريــعا بهــذا األســلوب (فــاملــشاهــد 
ســـيرى عـــوضـــا عـــن ذلـــك تـــناوبـــا ســـريـــعا لـــلمنبهات). وتـــوحـــي االســـتمراريـــة املـــلحوظـــة لـــلمدرَكـــات 
الـتنافـسية املـتغيرة بـبطء (حـينما تُـبدل املـنبهات بـقوة) بـأن الـتنافـس إنـما يحـدث بسـبب تـسابق 
تـمثيالت representations املـنبه املـتناوبـة فـي املـسار اإلبـصاري. وهـكذا يـقدم تـنافـس بـني الـعينني 
فـرصـة مـناسـبة لـدراسـة الـكيفية الـتي يـقرر بـها الـجهاز اإلبـصاري مـاذا نـرى، حـتى لـو شـاهـدْت كـلتا 

العينني الشيء نفسه (تقريبا). 



  
أُحجية إدراكية 

مــا الــذي تــكشفه هــذه الــنتائــج بــشأن اإلدراك اإلبــصاري؟ فــي املــقام األول تــبني هــذه الــنتائــج أنــنا 
غـافـلون عـن قـدر كـبير مـن فـعالـية (نـشاط) أدمـغتنا. فـلطاملـا عـرفـنا أنـنا فـي األغـلب ال نـدرك فـعالـية 
الـدمـاغ الـتي تُـبقي الـجسم فـي حـالـة اسـتقرار والـتي تُـَعدُّ إحـدى أهـم مـهمات الـدمـاغ مـن الـناحـية 
الـتطوريـة. وتـبني تـجاربـنا أنـنا ال نـدرك كـذلـك كـثيرا مـن الـفعالـيات الـعصبية الـتي تـولّـِد، جـزئـيا عـلى 

األقل، خبراتنا الواعية. 
  

نسـتطيع أن نـقول ذلـك ألن الـعديـد مـن الـعصبونـات فـي أدمـغتنا تسـتجيب ملـنبهات ال نـكون واعـني 
لـــها. ويـــبدو أن نســـبة ضـــئيلة فـــقط مـــن الـــعصبونـــات قـــد تـــكون مـــرشـــحة مـــعقولـــة ملـــا يطلق عـــليه 
الــــفيزيــــولــــوجــــيون اســــم «املــــالزم الــــعصبي» neural correlate لــــإلدراك الــــواعــــي، بــــمعنى أنــــها 

تستجيب بطريقة تعكس اإلدراك على نحو موثوق. 
  

 !
 rotating هــذه صــور لــلنشاط الــدمــاغــي تــخص نــسناســا مخــدرا عــرض عــليه مــنبه إبــصاري دّوار شــديــد الــتبايــن
high-contrast (فــي أســفل الــيسار). وتُظهــر هــذه املــشاهــد املــأخــوذة بــاســتعمال الــتصويــر الــوظــيفي بــالــرنــني 
(الـتجاوب) املـغنطيسي (fMRI) أن الـنسناس عـلى الـرغـم مـن أنـه غـير واع، تـكون بـاحـات املـعالـجة اإلبـصاريـة لـديـه 
[والـتي تـتضمن الـنواتـني الـركـبيتني الـجانـبيتني والقشـرة املـخية اإلبـصاريـة األولـية (V1) والقشـرة املـخية الـصدغـية 

الوسطى (األنسية) (MT/V5)] جميعها مشغولة. 
  

ولـعلنا نسـتطيع أن نـقول املـزيـد. فـالـعدد الـقليل مـن الـعصبونـات الـتي يـعكس سـلوكـها اإلدراك إنـما 
يـتوزع عـلى مجـمل املـسار اإلبـصاري بـدال مـن أن يـشكل جـزءا مـن بـاحـة واحـدة فـي الـدمـاغ. وعـلى 
الــرغــم مــن أن القشــرة املــخية ITC تــمتلك عــددا مــن الــعصبونــات الــتي تســلك هــذا الســلوك يــفوق 
كــثيرا مــا تــمتلكه املــناطق األخــرى، فــإن مــثل هــذه الــعصبونــات قــد يــتم الــعثور عــليها فــي أمــاكــن 
أخــرى فــي تــجارب قــادمــة. وعــالوة عــلى ذلــك، فــقد تــكون مــناطق دمــاغــية أخــرى مسؤولــة عــن أيــة 
قــرارات نــاجــمة عــن أي مــنبه يــصل إلــى مســتوى الــوعــي. وقــد درس <D .E. لــومــر> وزمــالؤه [فــي 



الــكلية الــجامــعية بــجامــعة لــندن] ذلــك االحــتمال بــاســتعمال الــتصويــر fMRI، فــبينوا أن الــفص 
الــــصدغــــي لــــدى البشــــر يــــتفّعل أثــــناء املــــعايــــشة الــــواعــــية ملــــنبه مــــا، عــــلى غــــرار مــــا وجــــدنــــا لــــدى 
الـنسانـيس. ولـكن مـناطق أخـرى مـثل الـباحـات القشـريـة املـخية الجـداريـة والـجبهية األمـامـية (مـقدم 

الجبهة) تُنّشط بالضبط في الوقت الذي يذكر الشخص موضعُ التجربة أن املنبه أخذ يتغير. 
  

ولــسوف تــمدنــا مــعرفــة املــزيــد عــن مــواقــع واتــصاالت الــعصبونــات الــتي تــرتــبط بــالــخبرة الــواعــية 
بـالـكثير عـن الـكيفية الـتي يـولّـِد الـدمـاغ بـها اإلدراك. ولـكن الـنتائـج املـتوافـرة حـتى اآلن تـوحـي بـقوة 
بـأن اإلدراك اإلبـصاري ال يـمكن اعـتباره الـحصيلة الـنهائـية ملـثل هـذه املـراحـل التسـلسلية (الهـرمـية) 
لـلمعالـجة. بـل إنـها عـوضـا عـن ذلـك تـشمل مجـمل املـسار اإلبـصاري إلـى جـانـب الـباحـات الـصدغـية 
الــجبهية الــتي تــدخــل فــي املــعالــجة االســتعرافــية الــعليا higher cognitive processing. ويــعكس 
نــشاط أقــلية مــتميزة مــن الــعصبونــات مــا يُــرى بــصورة واعــية حــتى فــي أدنــى املســتويــات الــتي 
أنـــعمنا الـــنظر فـــيها وفـــحصناهـــا، وهـــما الـــباحـــتان V1 وV2؛ فنســـبة الـــعصبونـــات الـــنشيطة هـــي 

وحدها التي تزداد في املستويات العليا من هذا املسار. 
  

ولــيس مــن الــواضــح فــي الــوقــت الــحالــي مــا إذا كــانــت فــعالــية الــعصبونــات فــي الــباحــات األولــى 
(املــبكرة) جــدا تــقررهــا اتــصاالت هــذه الــعصبونــات بــعصبونــات أخــرى فــي تــلك الــباحــات، أو أنــها 
تــأتــي نــتيجة الرتــباطــات الــتغذيــة الــراجــعة feedback واتــصاالتــها نــحو األعــلى واألســفل، الــتي 
تنطلق مــن الــفصني الــصدغــي والجــداري. فــاملــعلومــات اإلبــصاريــة تــتدفق مــن املســتويــات الــعليا 
نـزوال بـاتـجاه املسـتويـات الـدنـيا مـثلما تـتدفق فـي االتـجاه املـعاكـس. وتـشير الـدراسـات الـنظريـة إلـى 
أن املـنظومـات املـزّودة بهـذا الـنوع مـن الـتغذيـة الـراجـعة تسـتطيع إبـداء نـماذج مـعقدة مـن السـلوك، 
بــما فــي ذلــك حــاالت اســتقرار مــتعددة. فــحاالت االســتقرار املــختلفة الــتي تــصونــها الــتغذيــة نــحو 

األعلى واألسفل يمكن أن تتطابق مع حاالت مختلفة من الوعي اإلبصاري. 
  

وهـناك سؤال مـهم يـتمثل فـيما إذا كـانـت فـعالـية أي مـن الـعصبونـات الـتي حـددنـاهـا تحقق بـصدق 
إدراكـا واعـيا لـدى الـحيوان. ويـمكن أن نـتصور بـعد كـل ذلـك، أن هـذه الـعصبونـات إنـما تـخضع فـقط 

إلشراف جزء آخر من الدماغ غير معروف يحقق من جانبه بالفعل الخبرة (املعاناة) الواعية. 
  

ضمان أمانة النسانيس 
يــتمثل أحــد االعــتراضــات املــمكنة عــلى الــتجارب املــوصــوفــة فــي املــقالــة الــرئــيسية فــي أن 
الـنسانـيس ربـما كـانـت تـميل إلـى الـغش وصـوال إلـى مـكافـآتـها مـن الـعصير. وعـلى الـرغـم 
مـن كـل شـيء فـإنـنا لـسنا قـادريـن مـباشـرة عـلى مـعرفـة مـا يـفكر بـه الـنسناس (أو اإلنـسان) 
أو يـدركـه فـي لحـظة مـا. وملـا كـانـت هـذه الـنسانـيس مهـتمة أسـاسـا بشـرب الـعصير ولـيس 
بـفهم كـيفية نـشوء الـوعـي انـطالقـا مـن فـعالـية الـعصبونـات ونـشاطـها، فـمن املـمكن أن تـكون 
هــذه الــنسانــيس قــد أوجــدت اســتراتــيجية لــالســتجابــة بــدت لــنا وكــأنــها تــعكس مــدركــات 

حقيقية، مع أنها في الحقيقة ال تعكس مثل ذلك. 

فـفي جـلسة الـتدريـب املـوضـحة أدنـاه بـالـرسـم، عـلى سـبيل املـثال، كـان الـنسناس يـدرب عـلى 
أن يجـذب الـرافـعة اليسـرى حـينما يـرى إشـراقـة الـشمس وأن يجـذب الـرافـعة الـيمنى حـينما 
يــرى راعــي الــبقر. لــقد اســتطعنا ضــمان أن الــنسناس يــواصــل الــتعبير عــلى نــحو صــادق 
وذلـــك عـــن طـــريق إقـــحام حـــاالت ال يُـــَعرّض الـــنسناس خـــاللـــها ألي مـــنبهات تـــنافـــسية (فـــي 



األســفل). فــأثــناء هــذه الــفترات ظهــر جــواب صــحيح حــول مــا تــم إدراكــه، وفــي حــال عــدم 
إجـابـة الـنسناس إجـابـة صـحيحة كـانـت التجـربـة (ومـعها فـرصـة الـنسناس لـنيل مـكافـآت مـن 
الـعصير أكـثر) تُـنهى عـلى الـفور. وعـلى نـحو مـماثـل، إذا جـذب الـنسناس أيـا مـن الـرافـعتني 
حــني تُــعرض عــليه صــورة مــختلطة (تــتراكــب فــيها صــورتــا إشــراقــة الــشمس وراعــي الــبقر) 
فـــإنـــنا نـــعرف أن الـــنسناس يـــكذب فـــي مـــحاولـــة مـــنه لـــلحصول عـــلى الـــعصير (الـــصورة 

األخيرة). 

تـشير نـتائـجنا إلـى أن الـنسانـيس تـفصح عـما تـدركـه بـدقـة. ومـا هـو أكـثر إقـناعـا يـتمثل فـي 
مـــالحـــظتنا أن الـــنسانـــيس والبشـــر الـــذيـــن يـــخضعون لـــالخـــتبار بـــنفس الـــجهاز يظهـــرون 

مستوى األداء نفسه في مختلف املهام. 

 ! !

 ! !

 !



هــذا وتــوحــي تــجارب حــاذقــة أجــراهــا <T .W. نــيوســوم> وزمــالؤه [فــي جــامــعة ســتانــفورد] بــأن 
الـفعالـية الـعصبونـية فـي الـباحـة MT/V5 عـلى األقـل تسـتطيع بـالـفعل تـقريـر وتحـديـد مـا يـدركـه 
الـنسناس عـلى نـحو مـباشـر. فـفي بـادئ األمـر حـدد نـيوسـوم الـعصبونـات الـتي تسـتجيب انـتقائـيا 
ملـنبه يتحـرك فـي اتـجاه مـعني؛ ثـم قـام بـتنشيطها اصـطناعـيا بـوسـاطـة تـيارات كهـربـائـية صـغيرة، 
وهـنا عـبرت الـنسانـيس عـن إدراكـها حـركـة تـتوافق مـع تـنشيطها االصـطناعـي، حـتى حـني لـم تـكن 

املنبهات تتحرك في االتجاه املرسوم. 
  

ســيكون مــن املــمتع أن نــرى مــا إذا كــانــت هــناك عــصبونــات مــن أنــماط مــختلفة فــي القشــرة املــخية 
ITC (وربـما فـي املسـتويـات األدنـى مـنها) تـضطلع أيـضا مـباشـرة فـي تحقيق الـوعـي. فـإذا ُوجِــَدتْ 
مـثل هـذه الـعصبونـات، فـإنـنا سـنتوقـع أن يؤدي تـفعيلها أو تـثبيطها مؤقـتا إلـى تـغيير فـي إدراك 

الحيوان أثناء تنافس بني العينني. 
  

إن الــتفسير األكــمل لــإلدراك اإلبــصاري يــنبغي أن يــأخــذ بــالحســبان كــذلــك نــتائــج الــتجارب الــتي 
تُجــرى عــلى الــسيرورات االســتعرافــية (املــعرفــية) األخــرى مــثل االنــتباه attention (أو مــا يــسمى 
الــذاكــرة الــعامــلة working memory)؛ إذ تــكشف تــجارب <R. ديــسيمون> وزمــالئــه [فــي املعهــد 
الـوطـني لـلصحة الـعقلية] عـن تـشابـه الفـت لـلنظر بـني مـا يـالحـظ مـن تـآثـرات (تـفاعـالت) تـسابـقية 
أثـــناء تـــنافـــس بـــني الـــعينني وبـــني الـــسيرورات املـــشاركـــة فـــي االنـــتباه. ونـــشير إلـــى أن ديـــسيمون 
وزمـالءه دربـوا الـنسانـيس عـلى الـتعبير عـن إدراكـها لـدى رؤيـتها مـنبهات سـبق أن أُعـطيْت داالّت 
cues عـنها مـقدمـا. وهـنا أيـضا، تسـتجيب عـدة عـصبونـات اسـتجابـة تـعتمد عـلى املـنبه الـذي يـتوقـع 
الـــحيوان رؤيـــته أو عـــلى املـــوضـــع (املـــكان) الـــذي يـــتوقـــع الـــحيوان رؤيـــته فـــيه. وإنـــه ملـــن األهـــمية 
الــواضــحة أن نــعرف مــا إذا كــانــت تــلك الــعصبونــات هــي نــفس الــعصبونــات الــتي ال تــضطرم إال 

حينما يبُلغ نموذج ما مستوى الوعي أثناء تنافس بني العينني. 
  

إن صــورة الــدمــاغ الــتي بــدأت تــتكشف انــطالقــا مــن هــذه الــدراســات هــي صــورة ملــنظومــة تخــلق 
سـيروراتـها حـاالت الـوعـي لـيس فـقط اسـتجابـة ملـدخـالت حـسية، بـل أيـضا إلشـارات داخـلية تـمثل 
تـوقـعات مـبنية عـلى خـبرات سـابـقة. ومـن حـيث املـبدأ يـنبغي أن يـتمكن الـعلماء مـن تـقصي وتـتبع 
الشـــبكات الـــتي تـــدعـــم هـــذه الـــتآثـــرات. صـــحيح إن املـــهمة ضخـــمة، ولـــكن نـــجاحـــنا فـــي تحـــديـــد 

العصبونات التي تعكس الوعي يعد بداية جيدة. 
  

 املؤلف 
Nikos K. Logothetis 
هـــو رئـــيس قـــسم فـــيزيـــولـــوجـــية الـــسيرورات االســـتعرافـــية (املـــعرفـــية) فـــي معهـــد مـــاكـــس پـــالنـــك 
لــلسيبيرنــيتيكا الــبيولــوجــية فــي تــوبــينگن بــأملــانــيا، حــاز الــدكــتوراه فــي الــبيولــوجــيا الــعصبية 
البشـريـة عـام 1984 مـن جـامـعة لـودفـيك مـاكـسيميليان بـميونـيخ. وفـي عـام 1985 انـتقل إلـى قـسم 
عـلوم الـدمـاغ والـعلوم االسـتعرافـية فـي معهـد مـاسـاتـشوسـتس لـلتقانـة، حـيث كـان بـاحـثا وزمـيال ملـا 
بـــعد الـــدكـــتوراه. وفـــي عـــام 1990 التحق بـــالـــهيئة الـــتدريـــسية لـــقسم الـــعلوم الـــعصبية فـــي كـــلية 
بـايـلور لـلطب، حـيث أجـرى مـعظم الـبحوث املـوصـوفـة فـي هـذه املـقالـة. وقـد عـاد إلـى أملـانـيا فـي عـام 
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