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إن فهما معاصرا لآللية التي يُولِّد بها الدماغ شعورنا باملتعة قد يقود إلى 

تحسني طرق عالج اإلدمان واالكتئاب، بل وحتى إلى نشوء علم جديد للسعادة. 
<L .M. كرينگلباخ> - <C .K. بيريدج> 

  
 باختصار 

 كـشفت أبـحاث جـديـدة عـن وجـود بؤر مـعينة فـي الـدمـاغ يؤدي تـنبيهها إلـى 
تــعزيــز األحــاســيس بــاملــتعة. ولــكن ال بــد مــن تــمييز هــذه البؤر الــتلذذيــة مــن 
«دارة املـكافـأة (الجـزاء)» الـتي كـان يُـعتقد سـابـقا أنـها تـشكل األسـاس الـذي 
تُـبنى عـليه مـشاعـر املـتعة. فـي حـني أنـها تُـعتبر الـيوم حـيزا لـتشكل الـرغـبة 
أكــثر مــنه لــتشكل املــتعة. تــتلقى مــراكــز الــدمــاغ الــعليا مــعلومــات مــن دارات 
املـــتعة واملـــكافـــأة آنـــفة الـــذكـــر، فـــتترجـــمها إلـــى إحـــساس شـــعوري بـــالـــوهـــج 
الـدافـىء الـذي يـرتـبط بـاملـتعة فـي أذهـانـنا. إن فـك االرتـباط بـني نُـظم الـدمـاغ 
املــولّــدة لــلرغــبة، وتــلك املــولّــدة لــلولــع، قــد يــكون مسؤوال عــن نــشوء الســلوك 

اإلدماني، وكذلك مدخال إلى إيجاد طرق عالجية جديدة. 
  
  

فـي خـمسينات الـقرن العشـريـن وفـي جـامـعة تـولـني، بـاشـر الـطبيب الـنفسي <R. هـيث> عـمله فـي 
بـرنـامـج مـثير للجـدل يـقوم عـلى زرع أقـطاب كهـربـائـية جـراحـيا فـي أدمـغة مـرضـى أكّــد الـتشخيص 
الـنهائـي إصـابـتهم بـالـصرع أو االكـتئاب أو الـفصام أو غـيرهـا مـن الـحاالت الـعصبية املسـتعصية. 
وهــذا الــبرنــامــج كــان يهــدف فــي مــرحــلته األولــى إلــى تحــديــد املــواقــع الــبيولــوجــية لــتلك األمــراض 

وتنبيهها اصطناعيا، أمال بالشفاء منها. 
  

وبحســب مــا أدلــى بــه <هــيث> كــانــت الــنتائــج مــدهــشة لــلغايــة، حــيث أصــبح املــرضــى املــصابــون 
بـالـجامـود catatonic شـبه الـكامـل، وامليؤوس مـن حـالـتهم، قـادريـن لـيس عـلى االبـتسام فـقط، بـل 
حـــتى عـــلى الـــضحك. غـــير أن الـــتحسن املـــذكـــور كـــان قـــصير األمـــد، فـــاألعـــراض ســـرعـــان مـــا عـــادت 

للظهور من جديد بعد إيقاف التنبيه. 
  

وإلطـالـة أمـد املـفعول الـعالجـي قـام <هـيث> بـتزويـد مجـموعـة مـن املـرضـى بـأزرار يـمكنهم الـضغط 
عـليها كـلما شـعروا بـحاجـة مـلحة إلـى ذلـك. وقـد الحـظ <هـيث> أن بـعض أولـئك املـرضـى يـضغطون 
عــلى األزرار بــتواتــر كــبير، وأن أحــدهــم - وهــو مــريــض لــوطــي يــبلغ مــن الــعمر 24 عــامــا ويــتلقى 
الـعالج ملـعانـاتـه مـن االكـتئاب واملـثلية الـجنسية - كـان مـهووسـا بـالـضغط عـلى زر الـتنبيه، حـيث 
وصـل عـدد الـتنبيهات الـتي أطـلقها إلـى نـحو 1500 تـنبيه عـلى مـدار الـساعـات الـثالث املـخصصة 
للجــلسة الــعالجــية الــواحــدة. وكــما أفــاد <هــيث> فــإن الــتنبيه القهــري، الــذي كــان هــذا الــشخص 
(املـــريـــض B-19) يـــلحقه بـــنفسه، كـــان يـــولّـــد لـــديـــه خـــليطا مـــن مـــشاعـــر املـــتعة والـــيقظة والـــرضـــا، 

ومشاعر املتعة هذه هي ما دفعه أيضا إلى االحتجاج بشدة على انتهاء الجلسة العالجية. 
  



لـقد أسـهمت تـلك الـتجارب فـي الـكشف عـن مجـموعـة مـن الـبنى structures الـتي يـمكن أن نطلق 
عـليها فـي املسـتقبل مـصطلح مـركـز املـتعة pleasure center فـي الـدمـاغ. كـما تـمخضت عـنها، 
فـي مـجال الـعلم ومـجال الـثقافـة الـعامـة عـلى حـد سـواء، حـركـة تـرمـي إلـى تحسـني فـهمنا لـألرضـية 
الـبيولـوجـية الـتي تـقوم عـليها مـشاعـر املـتعة. وفـي سـياق مـواصـلة اسـتقصاء املـناطق الـدمـاغـية 
الـتي حـدد مـعاملـها <هـيث> وغـيره، تـسنى لـعلماء الـبيولـوجـيا الـعصبية فـي الـسنوات الـثالثـني 
الـالحـقة الـكشف عـن هـويـة املـواد الـكيميائـية الـتي تسـتقبلها وتـرسـلها تـلك املـناطق وتـقوم بنشـر 
األنـــباء الـــسارة مـــن خـــاللـــها. وهـــكذا، فـــقد بـــدأ الـــناس يـــتخيلون عـــوالـــم جـــديـــدة رائـــعة قـــد تتحقق 

السعادة الفورية فيها عبر تنبيه هذه املراكز. 
  

بـــيد أن اكـــتشاف مـــركـــز املـــتعة املـــفترض فـــي الـــدمـــاغ لـــم يُحـــدث أي انـــعطافـــات فـــي طـــرق مـــعالـــجة 
األمــراض الــنفسية، بــل حــتى لــعله قــد ضــلل الــعلماء فــي تــفكيرهــم وجــعلهم يــتوهــمون بــأنــهم قــد 
أدركــوا آلــية تــكويــد(1) املــتعة وتــولــيدهــا فــي الــدمــاغ. فــالــدراســات الــتي تُجــرى حــالــيا، ســواء عــلى 
الــــقوارض أو عــــلى اإلنــــسان، تــــشير إلــــى أن تــــنبيه هــــذه الــــبنى بــــاملــــساري الكهــــربــــية أو املــــواد 
الـكيميائـية، ال يـولّــد فـي الـحقيقة أي إحـساس بـاملـتعة، بـل مـن شـأنـه تـعزيـز الـولـع بـتهييج الـذات 

وحسب، ومن ثم تحريض دافع االستثارة الذاتية ذي الطابع الهوسي. 
  

وبـاسـتخدام الـتقنيات الحـديـثة لـلبيولـوجـيا الجـزيـئية، إضـافـة إلـى طـرائق مـحسنة لـتنبيه أعـماق 
الـدمـاغ، فـإن مـختبراتـنا وبـعض املـختبرات األخـرى تـعمل اآلن عـلى إعـادة تحـديـد مـعالـم مـنظومـة 
دارات املـتعة فـي الـدمـاغ the brain’s pleasure circuitry، حـيث تـبني لـنا أن الـنظم املـولّــدة 
لــلمتعة فــي الــدمــاغ أكــثر تــقييدا وأعــقد بــكثير، مــما كــنا نــعتقد ســابــقا. ونــأمــل مــن خــالل تحــديــد 
األســس الــعصبية لــلمتعة، بــأن يــتسنى لــنا تــمهيد الــطريق لــلتوصــل إلــى تــطويــر طــرائق عــالجــية 
أكـــثر دقـــة وفـــعالـــية لـــالكـــتئاب واإلدمـــان وغـــيرهـــا مـــن االضـــطرابـــات، وربـــما لـــتقديـــم رؤى جـــديـــدة 

تساعدنا على الكشف عن أسس السعادة البشرية. 
  

مساٍر مضّللة(**) 
  

بـصرف الـنظر عـن تجـليات التجـربـة املـعيشة؛ سـواء أ كـانـت رعـشات ابـتهاج أم إحـساسـا بسـريـان 
مــوجــة دافــئة مــن الــرضــا، فــإن املــتعة هــي أكــثر مــن مجــرد فــائــض عــابــر ال يــسعى إلــيه املــرء إال بــعد 
تـلبية حـاجـاتـه األسـاسـية. فـاإلحـساس بـاملـتعة يـحتل حـقا مـكانـة مـركـزيـة فـي الـحياة، إذ إنـه يـعزّز 
ويُـــديـــم اهـــتمام الـــحيوانـــات بـــاألشـــياء الـــتي تـــحتاج إلـــيها لـــلبقاء عـــلى قـــيد الـــحياة؛ فـــاملـــشاعـــر 
اإليــجابــية الــتي يســتثيرهــا الــغذاء والــجنس، والــتواصــل االجــتماعــي فــي بــعض الــحاالت، هــي 

ضروب من املكافأة التي تمنحها الطبيعة لجميع الحيوانات، بما في ذلك البشر. 
  

لــقد تــم تــقديــم أولــى الــتصورات الــواضــحة عــن األســاس الــبيولــوجــي لهــذه املــشاعــر قــبل نــحو 60 
 pleasure عـــامـــا مـــن قِـــبَِل املـــكتشفنَْي املـــبدعـــنْي ملـــا أُطلق عـــليه حـــينذاك مـــصطلح مـــساري املـــتعة
electrodes، حـيث كـان <J. أولـدز> و<P. مـيلنر> [مـن جـامـعة مـاكـگيل McGill] يـبحثان عـن 
مـناطق فـي الـدمـاغ مـن شـأنـها الـتأثـير فـي سـلوك الـحيوان. كـما أن هـناك دراسـات سـابـقة أجـريـت 
فـي جـامـعة يـيل Yale تَمَّ فـيها غـرس مـساٍر كهـربـية فـي أدمـغة مجـموعـة مـن الـفئران، وتـوصـلت هـذه 
الــدراســات إلــى تحــديــد مــنطقة يــمكن أن يؤدي تــنبيهها إلــى جــعل الــحيوان يــتجنب أي فــعل ســبق 



وأن تــزامــن مــع هــذا الــتنبيه. وأثــناء قــيام <أولــدز> و<مــيلنر> بــمحاولــة تــكرار الــتوصــل إلــى مــا 
حــققته تجــربــة جــامــعة يــيل مــن نــتائــج، اكــتشفا مــصادفــة مــنطقة تــدفــع هــذه الــقوارض إلــى الــقيام 
بخـطوات عـملية لـتنبيهها بـالـطريـقة نـفسها الـتي تـلجأ إلـيها هـذه الـحيوانـات عـادة فـي تـكرار أي 

فعل أو سلوك تحصل من خالله على مكافأة مالئمة. 
  

 !
  

فـعندمـا كـان الـباحـثان يسـتقصيان مـناطق مـختلفة مـن الـدمـاغ بـواسـطة املـساري الكهـربـية، فـوجـئا 
بـوجـود مسـتوى مـعني مـن الـدمـاغ - لـم يـكن مـدرجـا عـلى جـدول الـبحث أسـاسـا - تؤدي مـالمسـته 
عــلى مــا يــبدو إلــى اســتمتاع الــحيوانــات بــتيار كهــربــائــي مــعتدل. فــالجــرذان الــتي ُوضــعت فــي 
صـندوق كـبير كـانـت تـعود مـرارا وتـكرارا إلـى الـزاويـة الـتي قـد تـتلقى فـيها صـدمـة كهـربـائـية خـفيفة 
مــن قــبل الــباحــثني. وقــد الحــظ <أولــدز> و<مــيلنر> أنــه يــمكن تــوجــيه الــقوارض إلــى أي مــكان 
تـقريـبا بـاسـتخدام هـذه الـطريـقة. حـتى إنـها كـانـت فـي بـعض الـحاالت تـفضل الـتنبيه عـلى الـغذاء. 
فـعندمـا كـان أحـد الـباحـثني يـضغط عـلى زر الـتنبيه عـند وصـول الجـرذان إلـى مـنتصف الـطريق فـي 
الـدهـليز الـذي يَـِعُد فـي نـهايـته بـوجـبة هـريـس لـذيـذة الـطعم، كـانـت هـذه الـكائـنات تـبقى ثـابـتة فـي 

مكانها، وال تكلف نفسها عناء متابعة السير للوصول إلى وليمتها املوعودة. 
  

ومـا أثـار دهـشة الـباحـثني أكـثر مـن ذلـك، هـو أن الـفئران، املـزودة بـوصـالت املـساري، كـان بـوسـعها 
تـنبيه أدمـغتها بـنفسها مـن خـالل الـضغط عـلى رافـعة مـخصصة لهـذا الـغرض. وقـد الحـظ <أولـدز> 
و<مـــيلنر> أنـــها كـــانـــت تـــفعل ذلـــك بـــطريـــقة وســـواســـية فـــي مـــعظم الـــحاالت، حـــيث وصـــل عـــدد 
الـتنبيهات لـدى بـعضها إلـى أكـثر مـن 1000 تـنبيه فـي الـساعـة الـواحـدة(2). كـما الحـظ الـباحـثان 
أيـضا أن الـحيوانـات – عـندمـا يُـقطع عـنها الـتيار الكهـربـائـي - كـانـت تـقوم بـالـضغط عـلى الـرافـعة 

بضع مرات ثم تذهب إلى النوم. 
  

لــقد دفــعت الــنتائــج اآلنــفة الــذكــر <أولــدز> و<مــيلنر> إلــى الــتصريــح بــما يــلي: «لــربــما اكــتشفنا 
داخــل الــدمــاغ مــقر مــنظومــة لــها وظــيفة محــددة تــتمثل بــالــتأثــير فــي الســلوك عــبر آلــية املــكافــأة». 
 nucleus وتـتكون املـنظومـة الـتي حـدد مـعاملـها الـباحـثان مـن مـناطق عـدة بـما فـيها الـنواة املـتكئة
accumbens، املـــتمددة عـــلى قـــاعـــدة الـــدمـــاغ األمـــامـــي forebrain وقـــاعـــدة القشـــرة الحـــزامـــية 



cingulate cortex، الــتي تــشكل بــدورهــا طــوقــا حــول حــزمــة لــيفية تــصل نــصف كــرة الــدمــاغ 
الــيمنى بــاليســرى. وهــكذا، صــارت هــذه الــنواة تحــظى بــتقديــر كــبير بــاعــتبار أنــها تــشكل قــاعــدة 

تشغيل دارة املكافأة reward circuit في الدماغ. 
  

وخــالل فــترة وجــيزة تــمكن عــلماء آخــرون مــن الــتوصــل إلــى الــنتائــج ذاتــها بــناء عــلى اكــتشافــات 
مــماثــلة تــمخضت عــن تــجارب أجــروهــا عــلى الــثديــيات الــعليا والبشــر. وعــلى وجــه التحــديــد، ذهــب 
<هـيث> بـتفسيره لـنتائـج أبـحاثـه إلـى أبـعد حـد، حـيث أفـاد بـأن تـنبيه املـناطق املـذكـورة ال يُـدعّــم 
السـلوك فحسـب، بـل يـولّـد أيـضا مـشاعـر الـغبطة أو الشمق euphoria. لـقد أصـبحت هـذه الـبنى 
فـي أذهـان الـعديـد مـن الـعلماء وأذهـان عـامـة الـناس، مـعروفـة تـحت مُـسّمى مـركـز املـتعة األعـلى فـي 

الدماغ(3). 
  

وعـــلى الـــرغـــم مـــن جـــميع مـــا ســـبق ذكـــره، فـــقد بـــدأنـــا - نـــحن االثـــنان - مـــنذ نـــحو عشـــر ســـنوات 
نـتساءل، مـا إذا كـانـت عـملية الـتنبيه الـذاتـي الكهـربـائـي أفـضل سـبيل لـقياس املـتعة بـالـفعل. كـيف 
يــمكننا الــتأكــد مــن أن مــا يــدفــع املُجــرَّب عــليهم subjects لــتنبيه تــلك املــناطق، إنــما هــو ولــعهم 
بـالـشعور الـذي تـثيره لـديـهم هـذه الـطريـقة، ولـيس لسـبب آخـر؟ والسـتقصاء مـنظومـة دارات املـتعة 
بــطريــقة أكــثر دقــة، شــعرنــا بــأنــنا بــحاجــة إلــى ابــتكار طــريــقة مــختلفة لــقياس الــعوامــل الــحقيقية 

املسببة للمتعة لدى املُجرَّب عليهم، بما في ذلك الحيوانات. 
  

قياس املتعة(***) 
  

إن قـياس املـتعة فـي الـتجارب الـتي تُجـرى عـلى البشـر هـو أمـر يـسير إلـى حـد بـعيد، فـهو ال يـتطلب 
ســوى طــرح األســئلة. وبــالــطبع، فــإن الــقيم الــناتــجة ال تُــحيط بــاألحــاســيس الــداخــلية تــمامــا، أو ال 
تــعكسها بــصورة دقــيقة. إضــافــة إلــى ذلــك، فــإن حــيوانــات املــختبر ال يــمكن اســتجوابــها - وهــي 

األكثر استخداما في االستقصاءات البيولوجية. 
  

هـناك طـريـقة بـديـلة تـعود أصـولـها إلـى <Ch. دارويـن>. فـفي كـتابـه الـذي صـدر سـنة 1872 تـحت 
عــــنوان الــــتعابــــير االنــــفعالــــية عــــند اإلنــــسان والــــحيوانــــات(4) يــــشير <دارويــــن> إلــــى أن شــــعور 
الــحيوانــات يــتغير تــبعا لــلظروف الــبيئية - وبــتعبير آخــر، تــتغيّر تــعابــير وجــوهــها. لــقد أصــبحنا 
نــعرف فــي الــوقــت الــراهــن أن اآللــيات الــعصبية الــتي تــقوم عــليها هــذه الــتعابــير تــعمل بــطريــقة 
مـتماثـلة فـي مـعظم أدمـغة الـثديـيات الـعليا، مـما يـعني أنـه قـد جـرت املـحافـظة عـلى بـعض إيـماءات 
الـوجـه كمشـترك بـني حـيوانـات بـعيدة الـصلة بـعضها عـن بـعض، كـالـقوارض والبشـر، بـما فـي ذلـك 

«الوجه املبتهج»؛ أي تعابير االبتهاج التي ترتسم على وجوهنا ردا على مذاق طعام لذيذ. 
  

والـغذاء هـو أحـد أفـضل السـبل الـكونـية لـلوصـول إلـى املـتعة، وهـو شـرط أسـاسـي مـن شـروط الـبقاء 
عـلى قـيد الـحياة. كـما أنـه يـمثل إحـدى أهـم أدوات التجـربـة املـتوفـرة لـعلماء الـنفس، وعـلماء الـجهاز 
الـعصبي، واملُسـتخَدمـة مـن قِـبَلِهم فـي دراسـة سـلوك الـحيوان. ونـحن بـدورنـا وجـدنـا فـي دراسـاتـنا، 

أن االستجابة للغذاء هي بمثابة نافذة نرصد من خاللها مختلف ضروب املتع غير املُعلنة. 
  
  



[تشريح االبتهاج] 
سبل إلى املتعة(****) 

  املـتعة خـبرة حـياتـية مـعقدة تسـتوعـب جـميع األشـياء، مـن الـترقـب والـرغـبة إلـى الـشعور 
الـحسي والـشعور بـالـنشوة. وهـكذا، فـليس مـن املسـتغرب أن تـتضافـر جـهود مـناطق عـدة 

في الدماغ لتكوين ذلك الوهج الدافئ املرافق للمشاعر الطيبة. 

 !
  رغبة وولع: 

  دارة عـصبية (مـلونـة بـاألزرق) تـبدأ بـمحاذاة جـذع الـدمـاغ، وتـصل إلـى الـدمـاغ األمـامـي - 
دارة كــان يُــعتقد مــن قــبل أنــها وســيط املــتعة الــوحــيد. بــيد أن نــشاطــها يــتركــز فــعليا عــلى 
الـرغـبة. إضـافـة إلـى هـذا السـبيل (الـدارة)، هـناك عـدد مـما يُـسمى «البؤر الـتلذذيـة» - يُـبني 
الــشكل هــنا اثــنتني مــنها (بــالــلون األحــمر) - وهــي بؤر تــتآثــر لــتولــيد اإلحــساس بــالــولــع، 
حـيث يـقوم حـزام مـن املـناطق القشـريـة (مـلون بـالـزهـري) بـعدئـذ بـترجـمة املـعلومـات الـواردة 
مـــن دارات الـــرغـــبة والـــولـــع إلـــى مـــتعة شـــعوريـــة، ثـــم دْوزَنَـــة هـــذه املـــتعة الـــشعوريـــة وفق 
مــعلومــات واردة مــن مــناطق دمــاغــية أخــرى.دارة عــصبية (مــلونــة بــاألزرق) تــبدأ بــمحاذاة 
جــذع الــدمــاغ، وتــصل إلــى الــدمــاغ األمــامــي - دارة كــان يُــعتقد مــن قــبل أنــها وســيط املــتعة 
الـوحـيد. بـيد أن نـشاطـها يـتركـز فـعليا عـلى الـرغـبة. إضـافـة إلـى هـذا السـبيل (الـدارة)، هـناك 
عــدد مــما يُــسمى «البؤر الــتلذذيــة» - يُــبني الــشكل هــنا اثــنتني مــنها (بــالــلون األحــمر) - 
وهـي بؤر تـتآثـر لـتولـيد اإلحـساس بـالـولـع، حـيث يـقوم حـزام مـن املـناطق القشـريـة (مـلون 
بـالـزهـري) بـعدئـذ بـترجـمة املـعلومـات الـواردة مـن دارات الـرغـبة والـولـع إلـى مـتعة شـعوريـة، 

ثم دْوزَنَة هذه املتعة الشعورية وفق معلومات واردة من مناطق دماغية أخرى. 
  كيمياء الولع: 

  تـــنطوي البؤر الـــتلذذيـــة فـــي الـــدمـــاغ عـــلى اثـــنني مـــن املـــوصـــالت (الـــنواقـــل) الـــعصبية(5) 
املُــسكرة يــتآزران مــعا لــتكثيف مــشاعــر املُــتعة. فــمنبه مــثير لــلبهجة، كــقطعة مــن الحــلوى، 
يــدفــع أحــد الــنورونــات (الــعصبونــات) فــي املــنطقة املُــشار إلــيها (فــي األعــلى) إلــى إطــالق 
«اإلنـــكيفالـــني» enkephalin، وهـــو مـــادة أفـــيونـــية املـــفعول تُـــصنّع فـــي الـــدمـــاغ. يـــتآثـــر 
اإلنــكيفالــني مــع بــروتــينات ُمســتقِبل يــقع عــلى ســطح نــورون مــجاور (أســفل الــشكل) قــادر 
عـلى تحـريـض إنـتاج األنـانـدامـيد؛ الـنسخة الـدمـاغـية لـلماريـوانـا. وألن األنـانـدامـيد ينتشـر 
بـعيدا عـن مـكان تـشكله، فـإنـه قـادر عـلى الـتآثـر مـع املسـتقبالت الـواقـعة عـلى سـطح الـنورون 



األول، ومـــن ثـــم عـــلى تـــكثيف اإلحـــساس بـــاملـــتعة، وربـــما عـــلى تحـــريـــض إنـــتاج مـــزيـــد مـــن 
اإلنـــكيفالـــني. وهـــكذا، فـــإن هـــذه املـــواد الـــكيميائـــية تـــقوم مُـــجتمعة بـــتشكيل أنـــشوطـــة ولـــع 

معززة للمتعة. 
  

إن الــذي أمــضى وقــتا فــي مــراقــبة الــرُّضّــــــع، يــعلم جــيدا أنــه حــتى صــغار البشــر لــهم أســالــيبهم فــي 
إرشـاد الـقائـمني عـلى رعـايـتهم بـخصوص اسـتساغـة وجـبة مـن الـطعام. فـالـطعم الحـلو يـدفـع إلـى 
لعق الــشفتني بــطريــقة تــنّم عــن الــرضــا، فــي حــني أن الــطعم املــّر يُــفضي إلــى هــزّ الــرأس وفــتح الــفم 
ومـسحه بـعنف. ومـا نـراه مـن ردود أفـعال لـدى األطـفال، نجـده أيـضا عـند الجـرذان والـفئران وغـيرهـا 
مـن الـثديـيات الـعليا غـير البشـريـة. فـكلما كـان املُجـرَّب عـليهم يسـتمتعون بـمذاق الـطعام أكـثر، كـلما 
لـعقوا شـفاهـهم بـتواتـر أكـبر. وبـالـطبع، يـمكننا مـراقـبة الـكائـنات أثـناء التجـربـة ورصـد اسـتجابـاتـها 
لـلطعام بـالـفيديـو، وتـسجيل عـدد املـرات الـتي تـمّد فـيها ألـسنتها بسـرعـة، كـما لـو أنـها تـريـد الـتقاط 
آخـر جـزيء molecule مـن نـكهة الـطعام. كـما يـمكننا قـياس درجـة الـولـع بـمنبه ذوقـي مـعني. وقـد 

قمنا باستخدام تلك املعلومات لتحديد موقع املتعة الفعلي في الدماغ. 
  

الرغبة ليست ولعا(*****) 
  

مـن بـني أولـى اكـتشافـاتـنا، كـان اكـتشاف أن املـتعة ال تـنشأ فـي الـدمـاغ حـيثما - أو كـيفما - شـاء 
لـها تـفكير سـابق أن تـنشأ. فـاملـناطق الـتي تـم تحـديـدهـا ألول مـرة مـن قـبل <أولـدز> و <مـيلنر> 
وآخــريــن - وهــي مــناطق تــقع فــي مــقدمــة الــدمــاغ - تــتفّعل بــالــناقــل الــعصبي «الــدوبــامــني» الــذي 
تُطلقه نـورونـات(6) تنبثق مـن مـناطق قـريـبة مـن جـذع الـدمـاغ the brain stem. فـإذا افـترضـنا أن 
هــذه الــباحــات الــجبهية تَـنْظُُم املُـتعة بــالــفعل، فــإن إغــراقــها بــالــدوبــامــني، أو حــرمــانــها الــكامــل مــنه، 

يجب أن يُفضي إلى تغير في كيفية استجابة الحيوان ملنبه ُمثير للُمتعة. وهذا ما لم نجده. 
  

وإلجــراء هــذه الــتجارب، قــام زمــيلنا <X. زوانــگ> [مــن جــامــعة شــيكاغــو] بــهندســة وراثــية لــفئران 
تـفتقر إلـى بـروتـني مُـتخصص بـاسـترداد الـدوبـامـني فـور انـطالقـه مـن نـورون مسـتثار، وإعـادتـه إلـى 
 knockout داخـل الخـلية. وهـذا مـا يفسّــــر أن أكـثر مـا يُـميز الـحيوانـات الـتي تـلّقت طـفرة الحـذف
mutation هـــذه، هـــو زيـــادة تـــركـــيز الـــدوبـــامـــني فـــي ســـائـــر أرجـــاء أدمـــغتها. ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذه 
الـفئران لـم تـبُد لـنا أكـثر اسـتمتاعـا بـالـطعام الحـلو مـن رفـاق الـقفص غـير املُـعدلـة وراثـيا. ومـقارنـة 
بــالجــرذان الــطبيعية، فــإن الــفئران املُـدمــنة عــلى الــدوبــامــني تجــري بــالــفعل بســرعــة أكــبر لــلحصول 
عــلى مــكافــآتــها مــن الحــلوى، غــير أنــها ال تلعق شــفاهــها بــتواتــر أعــلى مــما هــو عــليه لــدى الــفئران 
الـطبيعية؛ بـل عـلى الـعكس تـمامـا، فـهي تـفعل ذلـك بـتواتـر أقـل مـقارنـة بـفئران بـمعدل وسـطي مـن 

الدوبامني. 
  

إنــنا نــراقــب األمــر ذاتــه عــند جــرذان تــم رفــع تــركــيز الــدوبــامــني لــديــها بــوســائــل أخــرى؛ مــثال، بــحقن 
األمــفيتامــني فــي الــنواة املــتكئة nucleus accumbens وهــو مــادة تــرفــع تــركــيز الــدوبــامــني فــي 
تـلك املـنطقة. ويجـدر الـتذكـير هـنا مـرة أخـرى، بـأن رفـع تـركـيز الـدوبـامـني عـند هـذه الجـرذان، بـطريـقة 
كــيميائــية، يــدفــعها – بــالــفعل – إلــى بــذل مــزيــد مــن الجهــد فــي الــحصول عــلى األطــعمة الــسكريــة؛ 

ولكنه في الوقت نفسه، ال يبدو أنه يُعزّز استمتاعها بتلك األطعمة. 
  



وعـلى الـعكس مـن ذلـك، فـإن الجـرذان املحـرومـة مـن الـدوبـامـني تـفقد رغـبتها فـي األطـعمة الـسكريـة 
كـليا؛ وتـكون بـالـفعل مـعرضـة لـلموت جـوعـا، مـا لـم تـحصل عـلى الـرعـايـة الـالزمـة. ولـكن هـذه الجـرذان 
املحـــرومـــة مـــن الـــدوبـــامـــني، وعـــلى الـــرغـــم مـــن زوال اهـــتمامـــها بـــالـــطعام، فـــإنـــها تـــبقى قـــادرة عـــلى 

اكتشاف أي صنف من الحلوى، ولعقه جيدا إذا ما ُوضع على شاربيها. 
  

وهـكذا، فـإن آلـيات تـأثـير الـدوبـامـني تـبدو أكـثر دقـة مـما كـان يُـعتقد مـن قـبل. وهـذه املـادة الـكيميائـية 
تــبدو أكــثر انخــراطــا فــي تــكويــن الــحافــز مــن تــكويــن اإلحــساس الــفعلي بــاملُـتعة بحــد ذاتــها. وعــند 
البشـر أيـضا، يـبدو أن مسـتويـات الـدوبـامـني تـتبع عـن قـرب تـعبير األفـراد عـن عَـوزهـم لـوجـبة لـذيـذة، 

أكثر من تعبيرهم عن مدى «محبتهم» لها. 
  

ال تنشأ املتعة في الدماغ حيثما - أو كيفما -  
شاء لها تفكير سابق أن تنشأ. 

  
وقـــد تنطبق املـــقــــولـــة ذاتـــها عـــلى اإلدمـــان addiction، فـــاألدويـــة املـــرشّــــــحة لـــسوء االســـتخدام 
drugs of abuse تــــغمر الــــدمــــاغ بــــالــــدوبــــامــــني؛ وبــــوجــــه خــــاص، املــــناطق املــــرتــــبطة بــــالــــرغــــبة 
wanting. وهـذا الـوابـل مـن الـدوبـامـني ال يُطلق الـعنان لـلتوق الـعارم وحسـب، بـل يـجعل الـخاليـا 
فـي هـذه املـناطق أكـثر حـساسـية عـند تـعرضـها مجـددا لـلدواء فـي املسـتقبل. إضـافـة إلـى ذلـك، فـإن 
أبــحاث زمــيلنا <T. روبــنسون> [مــن جــامــعة مــتشيگان] تــشير إلــى أن ارتــفاع درجــة الــحساســية 
هـذه قـد يسـتمر شـهورا أو سـنوات. ومـن آثـار الـدوبـامـني املشؤومـة - كـما يـرى <روبـنسون> - هـو 
ذلــك الــشعور املــلحّ الــذي يــالزم املــدمــن ويــدفــعه إلــى اســتهالك الــدواء (املخــدر)، حــتى ولــو لــم يــعد 

يستمتع به. 
  

وبــناء عــلى هــذا الــفهم الجــديــد، نــعتقد أن مــساري «املــتعة»، فــي الــوقــت الــذي تحــرض فــيه عــلى 
تــراكــم هــذه املــادة الــكيميائــية فــي أدمــغة الجــرذان والبشــر، ربــما ال تــكون قــادرة عــلى تــولــيد املــتعة 
بــالــقدر نــفسه املُـفترض أصــال. وفــي ســياق مــساعــينا الــرامــية إلــى دعــم هــذه الــنظرة، قــمنا بــتفعيل 
املـساري الـتي تـرفـع تـركـيز الـدوبـامـني فـي الـنواة املـتكئة، فـتبني لـنا أن هـذا اإلجـراء يـعزز لـدى جـرذ 
التجـربـة حـافـز األكـل والشـرب، ولـكنه ال يـجعل الـطعام أكـثر إثـارة لـلمتعة، بـل عـلى الـعكس تـمامـا. 
فــالجــرذان الــتي حُـــرّضــت كهــربــائــيا عــلى التحــرك وتــناول طــعام حــلوٍ، كــانــت تــمسح أفــواهــها وتهــز 
رؤوسـها؛ وهـما عـالمـتان مـن عـالمـات الـنفور الـفعلي؛ كـما لـو أن الـتيار الكهـربـائـي جـعلها تـتذوق 
الحـلو مـرا أو تـشمئز مـنه. والتحـريـض الكهـربـائـي الـذي يـدفـع الجـرذان إلـى اسـتهالك كـميات كـبيرة 
مــن الــطعام، دون أن يــضاعــف مــتعتها بــه، هــو بــمثابــة دلــيل عــلى أن الــرغــبة والــولــع يــتم نَــظُْمهما 

بآليات مختلفة في الدماغ. 
  

إنـنا نـعتقد بـوجـود هـذا الـتبايـن فـي اآللـيات عـند البشـر أيـضا، ال سـيما وأن التحـريـض الكهـربـائـي 
عـبر مـساري املـتعة الـكالسـيكية، سـبق وأن أدى إلـى ازديـاد الـرغـبة فـي تـناول الشـراب بشـدة عـند 
مـريـض واحـد عـلى األقـل. فـضال عـن ذلـك، فـقد أفـضى الـتنبيه الكهـربـائـي عـند آخـريـن، بـمن فـيهم 
املـريـض B-19، إلـى تـأجـيج الـحاجـة الـجنسية، وذلـك فـي الـوقـت الـذي كـانـت تـعتبر فـيه الـرغـبات 
الـجنسية املـلّحة دلـيال عـلى املـتعة. بـيد أنـنا لـم نـعثر إطـالقـا، أثـناء مـراجـعاتـنا الـواسـعة لـألدبـيات 
الــعلمية، عــلى مــا يُــشير إلــى أن مــريــضا واحــدا قــد عــبّر بــوضــوح عــن اســتمتاعــه بــتلك املــساري 



املـغروسـة فـي رأسـه. وحـتى املـريـض B-19 لـم يـرفـع صـوتـه قـطُّ ويـقول ذات مـرة: «آه... مـا ألـذ هـذا 
الـشعور!...». وعـوضـا عـن ذلـك، كـان تـشغيل مـساري املـتعة لـديـه يـجعله، كـغيره، يـطلب املـزيـد مـن 

التنبه - وعلى األرجح، ال «ولعا به»، بل ألنه أُعدَّ ليرغبه. 
  

البؤر التلذذيّة(******) 
  

بــما أن الــرغــبة والــولــع يــتشاركــان مــعا فــي صــنع تجــربــة مَــعيَشة تــتضمن الــشعور بــاملــكافــأة. فــمن 
املـنطقي أن يـتّضح أخـيرا أن مـراكـز املـتعة الـفعلية فـي الـدمـاغ - وهـي املـراكـز املسؤولـة عـن تـولـيد 
األحــاســيس املــمتعة بــصورة مــباشــرة - إنــما هــي مــراكــز تــقع ضــمن بــعض الــبُنى الــتي ســبق وأن 
 hedonic تــــبنّي أنــــها تُــــشكل جــــزءا مــــن «دارة املــــكافــــأة». هــــذه البؤر املــــدعــــوة البؤر الــــتلذذيــــة
hotspots، تـــقع إحـــداهـــا فـــي املـــنطقة الـــسفلية لـــلنواة املـــتكئة، أي فـــي املـــنطقة املـــعروفـــة بـــاســـم 
 ventral وتــوجــد بؤرة ثــانــية داخــل الــكرة الــشاحــبة الــبطنية .medial shell القشــرة اإلنــسية
pallidum وهـي بـنية تـقع عـميقا بـالـقرب مـن قـاعـدة الـدمـاغ األمـامـي، وتسـتقبل مـعظم إشـعاراتـها 

من النواة املتكئة. 
  

لتحـديـد هـذه البؤر، قـمنا بـالـبحث عـن مـناطق فـي الـدمـاغ يُـفضي تـنبيهها إلـى اشـتداد اإلحـساس 
بـاملـتعة مـثال، مـن خـالل جـعل قـطع الحـلوى تـبدو أطـيب مـذاقـا. وقـد تـبني لـنا أن تـنبيه هـذه البؤر 
كـيميائـيا بـمادة اإلنـكيفالـني enkephalin، وهـي مـادة شـبيهة بـاملـورفـني يُـنتجها الـدمـاغ، يـزيـد مـن 
ولــع الجــرذ بــالحــلويــات. أمــا األنــانــدامــيد anandamide املــكافئ الــدمــاغــي لــلمادة الــفّعالــة فــي 
 orexin املــاريــوانــا فــشأنــه فــي ذلــك شــأن «اإلنــكيفالــني». وهــناك هــرمــون آخــر يُــدعــى أوريكســني
يــطلقه الــدمــاغ أثــناء الــجوع وهــو مــادة قــادرة بــدورهــا عــلى تــنبيه البؤر الــتلذذيــة، واملــساهــمة فــي 

تعزيز االستمتاع بالطعام من خالل ذلك. 
  

إن كـل واحـدة مـن هـذه البؤر ال تـشكل سـوى جـزء واحـد مـن بـنية أكـبر يـبلغ حجـمها مـليمترا مـكعبا 
واحـدا فـقط فـي دمـاغ الجـرذ، وربـما ال يـتجاوز سـنتمترا مـكعبا واحـدا عـند اإلنـسان. وإضـافـة إلـى 
ذلـك، فـإن هـذه البؤر يـتصل بـعضها بـبعض، بـطريـقة تـذكـرنـا بجـزر األرخـبيل، ولـكنها تـترابـط أيـضا 
بــمناطق الــدمــاغ األخــرى الــتي تــقوم بــمعالــجة إشــعارات املــتعة، مــشكلة بــذلــك دارة مــتكامــلة فــّعالــة 

للمتعة. 
  

ودارة املــــتعة هــــي دارة مــــرنــــة إلــــى حــــد بــــعيد. فبحســــب خــــبرتــــنا، ال يؤدي تــــعطيل أي واحــــد مــــن 
مـكونـاتـها بـصورة مـنفردة إلـى إضـعاف االسـتجابـة الـنموذجـية لـنوع قـياسـي مـن أنـواع الحـلوى، 
إالّ فـي حـالـة اسـتثنائـية واحـدة، وهـي حـالـة تظهـر بـعد تخـريـب «الـكرة الـشاحـبة الـبطنية» الـذي 
يـبدو أنـه يـفضي بـالـحيوان إلـى اإلحـساس بـالـقرف مـن الـطعم الـلذيـذ، ويسـلبه بـالـتالـي قـدرتـه عـلى 

االستمتاع بالطعام. 
  

ومــن جــانــب آخــر، فــإن الــوصــول إلــى حــالــة مــن الشمق الشــديــد هــو أصــعب مــن تحقيق مســرات 
الــحياة الــيومــية. وقــد يــعود الســبب فــي ذلــك إلــى مــا يــترتــب عــلى رفــع مــنسوب املــتعة إلــى أعــلى 
مسـتويـاتـه, وهـو إجـراء نـطبّقه فـي مـختبرنـا الـخاص بـالـحيوانـات، ويـتمثّل بـضخ دفـقات مـن املـتعة 
بـواسـطة الـتنبيه الكهـربـائـي. وتـكثيف املـتعة إلـى درجـاتـها الـقصوى يـقتضي، عـلى األرجـح، تـفعيل 



كـامـل عـناصـر الشـبكة الـخاصـة بـها بـصورة فـوريـة، فـاسـتبعاد أي مـكون مـن مـكونـات الـدارة يُـفضي 
إلى تراجع درجات املتعة. 

  
وال يـزال الـغموض يـكتنف السؤال املتعلق بـما إذا كـانـت دارة املـتعة والـكرة الـشاحـبة الـبطنية عـلى 
وجـه الـخصوص، تـعمالن بـالـطريـقة نـفسها عـند اإلنـسان. وال يـراجـع الـعيادات الـطبية سـوى عـدد 
قـليل مـن املـرضـى املـصابـني بـأضـرار مـحصورة فـي هـذه الـبنى دون أذيّـات فـي املـناطق املـجاورة، 
وهـذا مـا يـزيـد مـن صـعوبـة الـحكم عـما إذا كـانـت «الـكرة الـشاحـبة الـبطنية»، أو غـيرهـا مـن مـكونـات 
الـدارة، تؤدي دورا أسـاسـيا فـي تـولـيد املـتعة عـند اإلنـسان. وهـناك مـريـض نـعلم أنـه أُصـيب بـأذيـة 
فـي الـكرة الـشاحـبة الـبطنية إثـر تـناولـه جـرعـة كـبيرة جـدا مـن إحـدى املـواد املخـدرة. وقـد أفـاد هـذا 
املــريــض فــي وقــت الحق، بــأن كــيانــه الــعاطــفي مــليء بــمشاعــر االكــتئاب، وغــياب األمــل وتــأنــيب 
الــضمير، وأنــه يــشعر بــزوال قــدرتــه عــلى االســتمتاع. ومــن املــمكن لهــذا الــتصريــح، أن يــدعــم الــفكرة 

القائلة بوجود دور محوري لهذه البنية التي لم تلقَ من قبل ما تستحقه من تقدير. 
  

كفى(*******) 

  
ال تـقوم الـدارة بـمفردهـا بـنظم مـشاعـر املـتعة، فـإلـحاق الـوهـج الـدافئ املـالزم لـلمتعة بـخبرة الـشعور 
أو خــبرة التجــربــة املــعيشة، مــرهــون بــالــدور الــذي تؤديــه مــناطق دمــاغــية أخــرى فــي هــذه الــعملية. 
فهـذه الـبنى الـعليا تـساعـد عـلى تحـديـد مـنسوب املـتعة املـرافـقة للتجـربـة املـعيشة، وذلـك انـطالقـا مـن 
الشــروط اآلنــية الــتي يــخضع لــها الــكائــن الــحي، كــالــجوع والشــبع مــثال، أو الــشعور بتحقيق مــا 
يــكفي مــن أحــد أصــناف املــتع. فــمثال، بــعد تــناول فــطيرة بــكامــلها، يُــصبح حــتى مــدمــن الــشكوالتــه 

املُسّلم به أقل انجذابا إلى قطعة من الحلوى.  
  

وبــخصوص الــغذاء، فــإن مــثل هــذا الشــبع االنــتقائــي ربــما تــطوَّر فــي جــزء مــنه، لــحث الــحيوانــات 
عـلى تـنويـع واسـع لـوجـباتـها الـغذائـية، وعـدم حـصرهـا فـي صـنف غـذائـي واحـد مـفّضل. ويـبدو أن 
 orbitofrontal عــملية تــكويــد الشــبع االنــتقائــي، تــتم جــزئــيا فــي القشــرة الــجبهية الــحجاجــية
 prefrontal cortex بــالــدمــاغ، وهــي بــاحــة تــقع فــي أســفل بــطن القشــرة قــبل الــجبهية cortex
الــتي تــتدلــى بــدورهــا لــتصل إلــى مســتوى مــا فــوق الــعينني عــند اإلنــسان. وتــتلقى هــذه الــباحــة 
مـعلومـات مـن الـنواة املـتكئة والـكرة الـشاحـبة الـبطنية عـلى حـد سـواء. ويـبدو أن هـذه الـباحـة هـي 
املــكان الــذي تــتم فــيه إجــراءات الــتعديــل املــتعلقة بــكيفية تــمثيل املــتعة عــلى مســتوى الــوعــي - أي 
كــيفية غَــْمر اإلحــساس بــذلــك الــوهــج الــلذيــذ الــذي يــقترن لــديــنا بــشعور يُــعلن عــن إشــباع الــرغــبة 

وتراجع حدة املشاعر، وعن صوت داخلي يقول: كفى. 
  

وبـفضل تـقنيات الـتصويـر الـعصبي الـعالـية الـدقـة، اكـتشفنا مـنطقة صـغيرة ضـمن القشـرة الـجبهية 
الــحجاجــية تُــدعــى املــوقــع األمــامــي املــتوســط midanterior site. وهــي مــنطقة تــرتــبط ارتــباطــا 
وثــيقا بــعملية االســتمتاع الــشخصي بــإحــساس لــذيــذ، كــاإلحــساس بــطعم الــشوكــوالتــه بــالحــليب، 
مـثال. فـما أن نـتناول الـرشـفة األولـى - مـثال - حـتى يـبدأ املـوقـع املـذكـور بـاالتّـقاد نـشاطـا. ولـكن مـا 
أن يسـتهلك الـكائـن الـحي مـا يـكفيه مـن الحـلوى، حـتى يُـوقـف هـذا املـوقـع نـشاطـه، وتـفقد التجـربـة 

املعيشة متعتها. 
  



وهـنــاك دلـيــل آخـــر عـلى مـا لـلمـوقـع األمــامـي املـتـوسـط مـن أهـمية بـالنسـبة إلـى املـتعة البشـريـة. 
وهـــــو دلـــــيل يـــــأتـــــي مـــــن الـــــدراســـــات املـــــتعلقة بـــــموضـــــوع الـــــتنبيه الـــــعالجـــــي ألعـــــماق الـــــدمـــــاغ 
therapeutic deep-brainstimulation(7). وتُسـتخدم هـذه الـطريـقة ملـعالـجة عـدد قـليل مـن 
الــحاالت، بــما فــي ذلــك حــاالت األلــم املــزمــن املــعنّد، لــتخفيف مــعانــاة املــرضــى الــذيــن لــم يســتجيبوا 
لـطرق الـعالج األخـرى. وقـد الحـظنا لـدى أحـد مـرضـانـا املـبتوري األطـراف، والـذي كـان يـشكو مـن ألـم 
فـي شـبح طـرفـه املـبتور، أن تـنبيه إحـدى بـاحـات جـذع الـدمـاغ، ال يـخفف مـن أملـه وحسـب، بـل يـولّـد 
لـديـه أيـضا مـشاعـر عـميقة مـن املـتعة. وقـد أظهـر الـتصويـر الـعصبي املـتزامـن مـع ذاك الـتنبيه، أيـضا 
زخــة مــن الــنشاط فــي «املــوقــع األمــامــي املــتوســط». والسؤال هــنا: هــل يُــمكن اســتثمار مــثل هــذه 
الــتقنية؛ تــقنية «تــنبيه بؤر مــعينة مــن مــنظومــة املــتعة»، فــي مــعالــجة االكــتئاب وغــيره مــن حــاالت 
انـــعدام الـــتلذذ anhedonia - أي انـــعدام مـــقدرة اخـــتبار االســـتمتاع الـــشخصي؟ وال يـــزال هـــذا 

السؤال مثار استقصاء علمي نشط. 
  

وبـاملـثل، فـقد تـنجح أبـحاث إضـافـية فـي الـكشف عـن طـبيعة الـترابـط بـني الـدارات الـناظـمة لـلمتعة، 
والـدارات املـتحكمة فـي املـكافـأة. فـفي الـحاالت الـطبيعية تـكون البؤر الـتلذذيـة مـترابـطة بـمنظومـة 
املـكافـأة املُـسيَّرة بـالـدوبـامـني بـطريـقة تـجعلنا نشـتهي األشـــياء الـتي تحـرّض لـديـنا شـعورا طـيبا، 
ونـــتجنب مـــا عـــداهـــا أو ال نـــكترث بـــها. أمـــا فـــي حـــالـــة اإلدمـــان، فـــيكون االتـــصال بـــني هـــذه الـــنظم، 
بـطريـقة أو بـأخـرى، مـقطوعـا، األمـر الـذي يفسّـــر اسـتمرار املـدمـن بـسعي حـثيث إلـى الـحصول عـلى 
أشـياء لـم تـعد قـادرة عـلى إمـتاعـه. وقـد يـكون هـذا الـتفكك عـامـال مـسهما فـي ظـهور أنـماط أخـرى مـن 
السـلوك القهـري، مـثل شـراهـة الـطعام واملـقامـرة، عـلى سـبيل املـثال. إن فـهم ملـاذا وكـيف يـمكن ملـثل 
هـذا االنـفصال أن يحـدث قـد يـساعـدنـا عـلى اكـتشاف وسـائـل أفـضل، قـادرة عـلى قـلب املـعادلـة الـتي 
تــقوم عــليها الــتغيرات الــدمــاغــية املحــرّضــة عــلى اإلدمــان، والــقادرة بــالــتالــي عــلى إعــادة الــعالقــة 

الطبيعية للرغبة واملتعة. 
  

لـقد أبـدى <أرسـطو> مـرة مـالحـظة تـقول إن الـسعادة تـقوم عـلى عـامـلني أسـاسـيني اثـنني: الـغبطة 
أو املـتعة(8)، وإدراك املـغزى(9). وعـلى الـرغـم مـن بـعض الـتقدم الـذي أحـرزه الـعلماء فـي اسـتكشاف 
األســاس الــبيولــوجــي لــلمتعة، فــما زلــنا ال نــعلم إالّ الــنزر الــقليل عــن كــيفية قــيام الــدمــاغ بــتولــيد 
مـعنى أكـثر شـمولـية لـحياة مَـِعيَشة عـيشة رضـيّة. ومـع ذلـك، فـإنـنا نـأمـل بـأن هـذا الـلغز أيـضا يـمكن 
أن تُـفك رمـوزه بـمرور الـوقـت، ونـأمـل أيـضا بـأن تـحصل اكـتشافـات جـديـدة تُـعني الـناس عـلى ربـط 
املــتعة بــالــغايــة، ومــن ثــم تهــذيــب تــجارب الــحياة الــيومــية وتــحويــلها إلــى قــضايــا مُــرْضِــــــيَة، وربــما 

سامية.  
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