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األول الفصل

الوعي؟ ما

للوعي الصعبة املشكلة

التي األشياء أكثر هو فالوعي كذلك؛ ليس لكنه بسيًطا، سؤاًال هذا يبدو قد الوعي؟ ما
استخدام إما يلزمنا أنه يبدو نفسه. الوقت يف غموًضا وأكثرها وضوًحا، بْحثُها يمكننا
الوعي من أنفَسنا نحرَِّر أن وإما ما، نوًعا غريبة فكرة وهي نفسه! هو لدراسته الوعي
قرنني مدى عىل مضنيًة جهوًدا بذلوا قد والعلماء الفالسفة أن عجب وال دراستَه. نودُّ الذي
الفكرَة رفضوا العلماء أن أيًضا عجب وال الوعي، مفهوم إىل الوصول أجل من الزمان من
الخاصة «الدراسات أن اإليجابية النقطة دراستَها؛ أيًضا رفضوا بل طويلة، لفرتات تها برمَّ
وعلم النفس علم وصل والعرشين. الحادي القرن من بدءًا االزدهار يف أخذَْت بالوعي»
ما غرار: عىل ة املحريِّ األسئلة بعِض مواَجهُة عندها يمكن نقطٍة إىل األعصاب وعلم األحياء
َوْهًما؟ الوعي يكون أن يمكن وهل دونه؟ من ر نتطوَّ أن لنا كان وهل الوعُي؟ يفعله الذي

حال؟ أي عىل الوعي وما
األمر هذا يف متغلِغًال يزال ال أنه فالواقع تماًما، اختفى قد الغموض أن ذلك يعني ال
عىل املشكلة ملواَجهِة لالستعداد يكفينا ما الدماغ عن نعرف أننا اآلن الفرق دائًما، كان كما
يُنتج أن الدماغية الخاليا ماليني من الكهربية النبضات إلطالق يمكن كيف . مباِرشٍ نحٍو

شخصية؟ ذاتية واعية تجربًة
األمر هذا مع التعاُمل فعلينا الوعي، مسألة بفهم يتعلَّق فيما تقدُّم أيِّ إحراَز أردنا إذا
فهم الوعي؛ للغز حالٍّ وجدوا قد أنهم ُعون يدَّ األشخاصالذين من الكثري هناك تامة. بجدية
حول روحانيًة ونظرياٍت كميَّة، ميكانيكيًة ونظرياٍت عظمى دًة موحِّ نظرياٍت يقرتحون
السحيقة» «الهوََّة أو العميقة الفجوَة يتجاهلون أغلبهم لكن الكثري، وغريها الوعي»، «قوة



الوعي

لن فإنهم املشكلة، تلك يتجاهلون األشخاص هؤالء دام وما والعقيل؛ املادي العاملني بني
األحوال. من حاٍل بأي الوعي مع بفاعلية يتعاملوا

داخيل هو ما بني الكبرية الفجوِة أو السحيقة الهوَِّة سدِّ يف بعُد أحٌد ينجح لم :1-1 شكل
ذاتي. غري هو وما ذاتي هو ما بني أو والدماغ؛ العقل بني أو خارجي، هو وما

َِت حريَّ التي الشهرية العقل-الجسد ملسألة معاًرصا تجسيًدا إال ليَسْت املسألة تلك
العادية، اإلنسانية بالتجربة يتعلَّق فيما أنه املشكلة عام. ألَفْي من أكثر مدى عىل الفالسفَة
واضحة وسيلة وجود دون االختالف، تمام مختلَفنْي األشياء من نوَعنْي هناك أن يبدو

مًعا. لربطهما
واألشجار املنازَل أرى أن مثًال اآلن فيمكنني الذاتية؛ تجاربُنا هناك ناحيٍة، من
بدفء أستمِتَع وأن الرئييس، الطريق عىل السياراِت بوَق أسمع وأن بعيٍد، تلٍّ عىل املوجودة
القطة من صادًرا أسمعه الذي الخدش صوُت كان إن أتساءَل وأن وحميميتها، غرفتي
نقله يمكنني ال طابع ولديها خاصة، تجارُب األشياء تلك كلُّ غرفتي؛ تدخل أن تودُّ التي
معه؟ تجربتي نفس هي األخرض اللون مع تجربتَُك هل أتساءل: قد آَخر. شخٍص أي إىل
تلك أبًدا. ذلك عن الجواب يمكنني ال لكن أشمها؟ التي الرائحة نفس للقهوة تشم هل أو
الذاتية» الواعية «التجارب اسَم الفالسفة عليه يطِلق ما هي للوصف القابلة غري التجارب
الكوب ذلك فُحْمرة األساس)؛ من التجارب تلك وجوِد حول كبريٌ اختالٌف هناك كان (وإْن
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الوعي؟ ما

ورائحة قطتي فرو ملمس نعومة مع الحال وهكذا ذاتية، واعية تجربة هي الزاهي األحمر
العالَم تشكُِّل إنها إنكارها؛ إىل سبيل وال وواضحًة حقيقيًة التجارب تلك تبدو القهوة.

أملك. ما كلُّ إنها بل فيه، أحيا الذي
يتسبَُّب خارجيٍّا ماديٍّا عاَلًما هناك بأنَّ اليقني كلَّ موِقنة فإني أخرى، ناحية ومن
طبيعته بشأن أو العاَلم هذا تكوين بشأن الشكوُك تراودني قد التجارب. تلك حدوث يف
تفسري من أتمكََّن فلن وجوَده، أنكرُت إْن فإني وجوده؛ يف أشكُّ ال لكني تحديًدا، األكثر
وفتْحتُه، الباب إىل ذهبُت إذا الداخل إىل األرجح عىل تندفع القطَة سيجعل الذي السبِب
هنا إىل أتيَت أنت إن — مكتبي عىل املوجودة املوحلة األقدام آثار بأن تقرُّ سيجعلك والذي

للقطة. هي —
فهناك تماًما؛ اآلَخر عن مختلًفا أحدهما يبدو األشياء من النوعني هذين أن املشكلة
واالتفاق قياسها يمكن أخرى وصفاٍت ووزٍن وشكٍل حجٍم ذات حقيقية مادية أشياءُ
أراها التي التفاحة تلك لوِن إدراك أو باأللم الشعور مثل الذاتية التجارب وهناك عليها،

اآلن. أمامي
آمنوا أنهم بمعنى الثنائية؛ فكرة من قدًرا الناس من كثري تبنَّى التاريخ مرِّ عىل
اليوم، الغربية غري الثقافات معظم يف الحال هو وهذا فعًال، مختلفني عاَلَمنْي بوجود
أيًضا. الغربيني فني املثقَّ معظم عىل ينطبق األمر هذا أن إىل الرأي استطالعات وتشري
يؤمنون واملسلمون فاملسيحيون تماًما؛ ثنائيًة تكون الكربى السماوية األديان وتكاد
الداخلية الذات أي اآلتمان؛ بمفهوم يؤمنون والهندوس وخالدة. مادية غري روح بوجود
وحتى الدائمة. الداخلية النفس أو الروح فكرَة ترفض التي هي وحدها البوذية املقدسة،
فنظريات الغربية؛ الثقافات يف الثنائية فكرُة تسود دين، بأيِّ يَدينون ال الذي األفراد بني
مستِقلًة قًوى كانت لو كما والروح والوعي العقل قوى عن تتحدث الجديد العرص حركة
أنهما لو كما الجسد عىل العقل تأثريَ البديل بالطب املعالجون ويؤكِّد بعض، عن بعضها
نقول قد إننا حتى لغتنا، يف متغلغلة الثنائية تلك اآلَخر. عن منفصل أحدهما كيانان

«كَليْهما». عن مستِقلٌّ كياٌن «أنا» وكأنَّ «جسدي»، أو «عقيل»
(١٥٩٦–١٦٥٠) ديكارت رينيه الفرنيس الفيلسوف اقرتََح عرش، السابع القرن يف
عىل وتقوم الديكارتية، الثنائية باسم النظرية هذه تُعَرف الثنائية؛ نظريات أشهَر رسميٍّا
ماديٍّ غري العقل فإن لديكارت، ووفًقا مختلفة. موادَّ من يتكوَّنان والدماغ العقل أن فكرة
— املادي العالم وباقي — الجسد بينما مكانًا)، أو حيًِّزا يحتلُّ ال أنه (بمعنى ممتدٍّ وغري
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الوعي

الجانبان؟ يتفاعل كيف واضحة؛ النظرية هذه يف املشكلة ممتدة. مادية مادة من ن يتكوَّ
هذا لكن الدماغ، منتصف يف الدقيقة الصنوبرية الغدة يف يلتقيان أنهما ديكارت اقرتح
ال الديكارتية والثنائية مادي، كياٌن الصنوبرية فالغدة املشكلة؛ من بسيًطا جزءًا يحلُّ

العقيل. العالم مع — وحدها — تفاُعلها إمكانية وراء للسبب تفسريًا تقدِّم
يكون أن ح املرجَّ ومن ثنائيٍة، نظريٍة لوضع محاولة أيَّ تفسد هذه التفاعل مشكلة
ا تامٍّ رفًضا الثنائية أشكال جميَع والعلماء الفالسفة من كثرٍي رفض وراء السبَب هو ذلك
فاملثاليون نفسه؛ الوقت يف وإشكالية قليلة املتاحة الخيارات لكن األحادية. فكرة لصالح
وا يفرسِّ أن حينئٍذ عليهم يتعنيَّ لكْن أساسيٍّا، عنًرصا العقَل يجعلون — املثال سبيل عىل —
فكرة فريفضون املعتدلون األحاديون أما متَِّسًقا. ماديٍّا عاَلًما هناك أن يبدو وملاذا كيف
خيار يوجد توحيده. وكيفية للعاَلِم األساسية الطبيعة حول يختلفون ولكنهم الثنائية،
هي املادة أن املاديون يعتقد اليوم؛ العلماء بني شهرًة املذاهب أكثر وهو املادية، هو ثالث
كيف الكتاب؛ هذا حولها يدور التي املسألة بصدِد أنفسهم يجدون حينئٍذ لكنهم األساس،
— خالصة مادية مواد من مكوَّن — ماديٍّ لدماٍغ يمكن كيف الوعي؟ تفسري لهم يتسنَّى

وصُفها؟ يتعذَُّر ذاتية واعية تجارب يف يتسبََّب أن
عام صاغها عبارة وهي للوعي؛ الصعبة» «املشكلة اسم املشكلة تلك عىل يُطَلق
الخطرية املشكلة هذه بني التمييَز تشاملرز أراد تشاملرز. ديفيد األسرتايل الفيلسوُف ١٩٩٤
تلك هي السهلة املشكالت فإن ذكره، ملا ووفًقا السهلة»، «املشكالت أسماه وما الكاسحة
ُن وتتضمَّ بعُد، حَلْلناها قد نكن لم إن حتى املبدأ، حيث من نحلها كيف نعرف التي
أو األشياء تمييِز وكيفيَة الذاكرَة، أو االنتباَه، أو التعلَُّم، أو الحيس، اإلدراَك املشكالُت هذه
عىل سهلة مشكالت األمور هذه كل اليقظة؛ عن النوم يختلف وكيف للمؤثِّرات االستجابة

نفسها. بالتجربة الخاصة ا حقٍّ الصعبة باملشكلة ُقوِرنت ما إذا قوله حدِّ
وأنها لها، وجوَد ال الصعبة املشكلَة أن يزعم فالبعض تشاملرز؛ مع الجميُع يتَِّفق ال
«السهلة». املشكالت أهمية من الكبري التقليل عىل أو الوعي، عن خاطئ مفهوم عىل تعتمد
خداعية»، «مشكلة اسَم األمر هذا عىل تشريتشالند باتريشيا األمريكية الفيلسوفة تطِلق
إن وتقول: ا، حقٍّ األصعُب أنها سيتضح مشكلة أي سلًفا نقرَِّر أن نستطيع ال إننا قائلًة:
واالنتباه والذاكرة الحيس اإلدراَك نا ْ فرسَّ إذا بأننا الخاطئ الحْدس من تنبع املشكلة هذه

نفسه». «الوعي هو يشء؛ ى يتبقَّ فسوف األخرى، التفاصيل وكل
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امليكانيكية االستجابات ضوء يف لأللم االنعكاسيَة االستجاباِت ديكارت َ فرسَّ :2-1 شكل
اقرتََح الواعية، التجارب عن الحديث عند لكن دقيقة. أنابيب يف حيوانيٍة» «أرواٍح ق وتدفُّ
الصنوبرية الغدة خالل من املادي بالجسد ومتَّصٍل تماًما مختلٍف عقيلٍّ عاَلٍم من جزءٌ أنها

الدماغ. منتصف يف املوجودة

أوًال َح نوضِّ أن الحديث، يف نستفيض أن قبل علينا فإنه ولذا مهمة؛ اعرتاضات تلك
نفسه». «الوعي يعني ماذا

الوعي تعريف

دراسات تاريخ يف أهميًة الغريب السؤاُل ذلك احتلَّ اًشا؟ خفَّ كنَت لو الحال يكون كيف
الفيلسوف يد عىل الشهرَة نال ثم العرشين، القرن يفخمسينيات مرة ألول ُطِرح وقد الوعي،
املادية، مذهب لتحدِّي السؤاَل هذا ناجيل استخدم .١٩٧٤ عام ناجيل توماس األمريكي
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الوعي

دًة معقَّ العقل-الجسد مشكلَة الوعي يجعل ملاذا ولريى الوعي، بكلمة نعنيه ما والكتشاف
معنيَّ حاٌل هناك كان إذا ناجيل. قول حدِّ عىل «الذاتية» هو هنا نعنيه ما الحد؛ هذا إىل
اش فالخفَّ إذن — نفسه اُش الخفَّ به يشعر حاٌل — اًشا خفَّ أصبََح إذا الكائن عليه يكون
غري فالخفاش إذن اًشا، خفَّ الكائن يكون عندما معنيَّ حاٌل هناك يكن لم وإذا واٍع، كائن

واٍع.
نفسك اسأل مكتبك، عىل بالستيكية قطعٍة أو إناءٍ أو كوٍب يف املثال سبيل عىل فكِّْر
عىل حاٍل أيُّ يوجد ال بأنه ستُِجيب أنك ح املرجَّ من كوبًا؟ كنَت لو الحال يكون كيف اآلن:
مشكلًة تواِجَه لن األرجح عىل وهكذا. … جماد الخزف وألن تشعر، ال األكواب ألن اإلطالق؛
البكترييا أو الذباب أو الديدان إىل انتِقْل لكن واعيًة، ليَسْت واألواني األكواب إن القول يف
— تعرف أن يمكنَك ال باألحرى أو — تعرف ال فأنت املشكلة؛ تجد وسوف الخفافيش، أو
فكَّْرَت إذا — ناجيل يقول مثلما — فإنك ذلك، مع أرض. دودَة كنَت لو الحال يكون كيف

واٍع. كائٌن الدودة أن تعتقد فأنت دودًة، كنَت لو عليه تكون معيَّنًا حاًال هناك أن

الوعي تعريف

تعنيه ا عمَّ فكرًة تعطينا التالية التعريفات لكن عام، بشكل للوعي عليه متََّفق تعريف هناك ليس
الكلمة:

(أو حيوان أنك لو عليه تكون معنيَّ حال هناك كان إذا …؟»: كنَت لو الحال يكون «كيف
كذلك. ليس فهو وإالَّ واٍع، كائن اليشء فذلك رضيع)، طفل أو كمبيوتر جهاز

تبدو كيف واملقصود: ظاهراتية؛ تجربة أو ذاتية تجربة يعني الوعي الظاهراتية: أو الذاتية
؟ موضوعيٍّ نحٍو عىل عليه تبدو ما مقابل يف يل، األشياء

ُحْمرة مثل للتجربة، وْصُفها يتعذَّر التي الذاتية السمات وهي الذاتية: الواعية التجارب
تلك أن الفالسفة بعض يزعم الرتبنتني. لزيت وْصُفها يمكن ال التي الرائحة أو األحمر، اللون

لها. وجوَد ال التجارب
؟ موضوعيٍّ ماديٍّ دماغ من ذاتيٌة تجارُب تنشأ كيف الصعبة: املشكلة

وتعيش تطري، فهي عنَّا؛ تماًما مختلفٌة الخفافيش ألن مثًال بالخفاش ناجيل رضب
وتستخدم رطبة، كهوف يف أو األشجار من عقب عىل رأًسا وتتدىلَّ الظالم، يف حياتها معظم
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متالِحقة حادة رصير أصواَت تُطِلق فهي العالم؛ لرؤية — اإلبصار من بدًال — سونار نظاَم
العاَلِم تعرفطبيعَة وهكذا الحساسة، آذانها إىل تعود التي األصداءَ تحلِّل ثم طريانها، أثناء

حولها.
تخيُِّل من فائدَة ال هكذا؟ حوَلَك العالم طبيعَة تدرك كنَت إن الحال سيكون كيف
ويف اإلطالق. عىل طبيعيٍّا اًشا خفَّ يكون لن ف املثقَّ الناطق اش الخفَّ ألن اًشا؛ خفَّ نفِسَك
تستطيع فلن الكالم، أو التفكري مقدورك يف فليس طبيعيٍّا، اًشا خفَّ أصبحَت إذا املقابل،

سؤاِلَك. عىل اإلجابَة
السبب ولهذا لها؛ حلَّ ال املشكلة أن إىل وخَلص أبًدا، ذلك نعرف لن أننا ناجيل أشار
إننا قال: الذي ماكجني، كولني األمريكي الفيلسوُف أيًضا اللقَب ويشاركه «امُللِغز»، ب َب لُقِّ
يف لدينا أمَل ال أنه ذلك ومعنى الوعي؛ بفهم يتعلَّق فيما معرفيٍّا» «منغِلقون البرش نحن
يف َفِرًحا يحملها التي الجريدَة الكالِب أحُد يقرأ أن يف أمَل ال أنه مثلما تماًما الوعي فهم
قد إننا قائًال: بينكر ستيفن النفس عالُم ذلك يف معه ويتَِّفق املتجر، من العودة طريق
نفسه الوْعَي لكنَّ العقل، عمل بكيفية الخاصة التفاصيل معظم فهم عىل قادرين نكون

األبد. إىل فهمنا عن بعيًدا يظلُّ قد
تذكرينا يف أفاد سؤاله لكن التشاؤمية، نظرته ناجيل يشاركون ال العلماء من كثري
الحيس اإلدراك عن الحديث من جدوى فال الوعي؛ عن الحديث عند الخطورة بالغِة بنقطٍة
ثم بحتة، فيزيائيًة عملياٍت باعتبارها املشكالت حلِّ عىل القدرة أو الذكاء أو الذاكرة أو
أو بطريقة تتعامل أن فعليَك ا، حقٍّ الوعي عن تتحدَّث كنَت إذا الوْعَي. نا ْ فرسَّ قد أننا نزعم
من الذاتية تنبع كيف َ وتفرسِّ الصعبة املشكلَة تحلَّ أن عليك فيتعنيَّ الذاتية؛ مع بأخرى
الفيزيائية، العمليات لتلك مطاِبٌق الوعي أن تزعم كنَت إذا — عليك يتعنيَّ أو املادي، العالم
هكذا؛ بقوة حاًرضا «يبدو» ملاذا َ تفرسِّ أن — اإلطالق عىل موجود غري حتى أو َوْهٌم أنه أو
السؤال: تطرح كنَت إذا إال الوعي مع تتعامل بأنك القوَل تستطيع لن الحالتني، كلتا ويف

…؟» كنَت لو الحال يكون «كيف
الظاهراتي، الوعي أو الظاهراتية اسم أيًضا للوعي األسايس املعنى ذلك عىل يُطَلق
«الوعي بني بلوك يقارن بلوك. نيد األمريكي الفيلسوُف صاغهما مصطلحان وهما
معيَّنٍة، حالٍة يف تكون عندما عليها تكون التي بالكيفية يتعلَّق الذي الظاهراتي/التلقائي»
للتفكري عقلنا يف املوجودة املعلومات إتاحة إىل يشري الذي التأميل» الوعي أو اإلتاحة و«وعي
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َث تحدَّ الذي هو الذاتية) أو الظاهراتية (أو الظاهراتي الوعي والكالم. األفعال توجيه أو
الوعي. مشكلة جوهر وهو ناجيل، عنه

يف الخالفية النقاط أهم من واحدٍة لتناُوِل استعداٍد عىل نكون ذلك، إىل أرشنا أن بعد
خارجي عنٌرص الوعي هل التايل: بالسؤال تتعلَّق النقطة وهذه بالوعي، الخاصة الدراسات
والشعور، والتفكري الحيس باإلدراك الخاصة قدراتنا إىل إضافًة — البرش نحن — نمتلكه
والشعور؟ والتفكري الحيس اإلدراك قدراُت لديه كائٍن أي يف يتجزَّأ ال جوهري جزء أنه أم
اختياٍر أي اآلن تقرَِّر أن عليك وربما آَخر، يشء كلُّ عليه يعتمد الذي األهم السؤال هو هذا

تماًما. للدهشة مثريٌة االختيارين ِكال تبعات ألن فيه؛ ستفكِّر
نسأل أن الحال بطبيعة فسنودُّ إضافيٍّا، خارجيٍّا عنًرصا الوعُي كان إن ناحية، من
ووفًقا نمتلكه. وكيف يؤدِّيها التي والوظيفة أهميته عن نسأل وأن إياه، امتالكنا سبب عن
نعرَف أن سنودُّ وهكذا دونه، من رنا تطوَّ قد ربما أننا نتخيََّل أن السهل من الرأي، لهذا
كائناٍت يف َر تطوَّ قد كان وإن بها، َحبَانا التي واملزايا الوعي، ِر تطوُّ إىل أدَّى الذي السبَب
املهمة وتكون ا، حقٍّ عسريًة الصعبُة املشكلة تكون الرأي، لهذا ووفًقا ال. أم أيًضا أخرى

الصعبة. األسئلة تلك عن اإلجابة هي بصددها نحن التي
دة، املعقَّ الدماغية العمليات من يتجزَّأ ال جزءًا الوعي كان إن األخرى، الناحية من
األحيان بعض يف ى يُسمَّ (الذي الرأي لهذا ووفًقا األسئلة؛ تلك معظم نسأل أن العبث فمن
بحيث َر تطوَّ كائٍن أيَّ ألن الوعي؛ ر تطوُّ سبِب عن السؤال من جدوى فال الوظيفيَة)،
ال أيًضا بالرضورة. أيًضا واعيًا يكون ومشاعُر، وذاكرٌة حيس وإدراٌك ذكاءٌ لديه أصبََح
ما ألنه وصفها»؛ يتعذَّر التي الذاتية «التجارب أو نفسه» «الوعي عن الحديث من جدوى

والقدرات. العمليات عن بمعزل يوجد خارجي يشء من
تكون لذا صعبة؛ مشكلة وال الحلِّ عىل مستعٍص لغز يوجد ال الرأي، بهذا يتعلَّق فيما
مشكلة، هناك أن لنا «يبدو» ملاذا تفسري وهي أََال تماًما؛ مختلفًة بصددها نحن التي املهمة
الوعي فكرُة تبدو هنا وْصُفها. يتعذَّر مادية غري واعية تجارَب لدينا أن لنا «يبدو» وملاذا
كيفية تفسري علينا يتعنيَّ ولذا يبدوان، كما يكونان الصعبة املشكلة وال الوعي ال ألنه َوْهًما؛

الوهم. ظهور
إىل بحاجٍة نكون فربما الفهم، صعبَة الرأينَْي هذين عىل املرتتِّبة التبعات كانَِت إذا

الفكرية. التجارب إحدى
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الزومبي

واٍع غري لكنه مثلك، ويتحدَّث مثلك، ويفكِّر مثلك، ف يترصَّ تماًما؛ يُشِبهك شخًصا تخيَّْل
وكل شخصية، واعية تجارب لديه ليست يشبهك الذي اآلَخر الشخص ذلك اإلطالق. عىل
املتداولة امليتة نصف الجثة وليس — الالواعي الكائن ذلك وعٍي؛ أي دون تحدث أفعاله

زومبي. اسَم الفالسفُة عليه يُطِلق ما هو — الهاييتي الفلكلور يف
السؤال ذلك ا؟ حقٍّ موجودون هم هل لكن الزومبي، تخيُّل السهل من أنه املؤكَِّد من

الفلسفية. التعقيدات من كامل عاَلٍم إىل يقودنا بسيًطا يبدو الذي
متكافئني نظامني وجود بإمكانية يؤمنون َمن هم «نعم» ب السؤال عىل يجيبون َمن
الزومبي إن يقول الذي تشاملرز نجد الجانب هذا ويف واٍع، غري واآلَخر واٍع أحدهما وظيفيٍّا؛
هذا. عاملنا يف يكن لم إن أخرى عوالم يف وارد؛ وجودها وإنما فقط متخيَّلة كائنات ليسوا
عالم وبال واعية، تجارب بال لكن تماًما مثله ف يترصَّ الذي الزومبي توءمه يتخيَّل إنه
آَخرون فالسفٌة فكََّر تشاملرز. الزومبي عقَل يمأل فالظالم ذاتية؛ واعية تجارب وال داخيل
أن يف فكَّروا أو الزومبي، من بأفراد مأهوًال زومبي أرِض كوكَب ن تتضمَّ فكرية تجارب يف

بالوعي. يتظاهرون زومبي الحقيقة يف هم األحياء الفالسفة بعض
مستحيلًة، برمتها الزومبي فكرَة يرون الذين فهم «ال»، ب السؤال عىل يجيبون َمن أما
أيَّ ألن عبثيًة؛ الفكرَة يرون إنهم دينيت. دانيال األمريكي والفيلسوف تشريتشالند ومنهم
كافَة ويفعل طيب، بعشاء ويستمتع يرتديه ما ويختار ويلعب ويفكِّر ويتكلَّم يميش نظاٍم
أن قولهم حدِّ عىل املشكلة واعيًا، يكون أن بالرضورة يتعنيَّ نفعلها؛ التي األخرى األشياء
بما الزومبي تعريف يأخذون وال يتحايلون فإنهم الزومبي، وجوَد يتخيَّلون عندما الناس
بني خارجيٍّا التمييز تعذُّر من مفرَّ ال أنه تذكَّْر التحايَُل، تريد ال كنَت إن الِجد. من يكفي
تجاربه عن الزومبي سؤال من جدوى ال أنه ذلك ومعنى طبيعي، شخص وبني الزومبي
منتقدو يقول تماًما. الواعي الشخص يفعل مثلما ف يترصَّ أنه بد ال إذ فلسفته؛ اختبار أو
بها يحيط ما وسط الفكرُة فستختفي ا، حقٍّ القواعِد اتِّبَاع تريد كنَت إذا إنك الفكرة هذه

عبثية. من
يف للتفكري واضحة وسيلٍة مجرد الزومبي أن مفهوًما يكون أن اآلن املفرتض من
بامتالكها، — البَرش —نحن الحظُّ حاَلَفنا خاصة خارجية الوعيسمة هل األسايس: السؤال
والشعور؟ الحيسوالتفكري اإلدراك مثل األخرى املهارات كلِّ مع بالرضورة يأتي يشء أنه أم
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ال زومبي كائنات إىل جميًعا رنا تطوَّ أننا تصدِّق فربما خارجية، سمة أنه تعتقد كنَت إذا
تعتقد كنَت إذا لكن الزومبي. من واحًدا يكون قد جارك أن تصدق ربما بل واعني، أفراد
املعقول من يكون فلن إذن األخرى، البرشية املهارات عن تنفصل ال أساسية مهارة أنه

عبثيًة. برمتها الفكرة وتصبح الزومبي، وجود
بعيٍد؛ حدٍّ إىل جذَّابًة تظلُّ فإنها ذلك، من الرغم وعىل عبثية، برمتها الفكرة أن أظن
بالرضورة يقودنا ال ما يشءٍ تخيُّل سهولة مدى لكن الزومبي. تخيُّل للغاية السهل من ألنه
إن وهو نفسها؛ املشكلة من تماًما مختلٍف جانٍب يف نفكِّر َدْعنا لذا وجوده؛ من التأكُّد إىل

ال. أم يشء يف يفيد الوعي كان

هل أنا الزومبي أم أنت؟هل أنا الزومبي أم أنت؟

االلتباس. إىل إال تؤدِّي ال الفيلسوف زومبي فكرة :3-1 شكل

يف الفكرة ص وتتلخَّ املتداَول، الخطاب يف الشائعة العبارات من الوعي» «قوة عبارة
بالتأثري إما العالم؛ يف ا مباِرشً تأثريًا تؤثِّر قد التي القَوى أشكال من شكل هو الوعي أن
يف بالتأثري وإما فيتحرك، ذراعي أحرَِّك أن بوعٍي «أنا» أقرِّر عندما يحدث كما أجسامنا يف
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إثارًة األكثر وهو املادة»، فوق «العقل مفهوم أو التخاطر أو الروحاني العالج مثل أموٍر
نتخيََّل أن فيمكننا أيًضا؛ «القوة» تلك تخيُّل يسهل الزومبي، مع فعلنا ومثلما للجدل.
منطق أي يوجد هل لكن األشياء، يف ويؤثِّر بأخرى أو بصورة يتحرَّك وهو الواعي عقلنا
أقل الفكرُة تبدو حتى الظاهراتيَة، أو الذاتيَة يعني الوعَي أن تتذكَّر إن ما الفكرة؟ هذه يف
مؤثِّرًة؟ قوًة يكون أن …؟» كنَت لو الحال يكون «كيف مثل: لسؤاٍل يمكن كيف منطقيًة.

ما؟ يشءٍ حدوِث عن تُسِفر أن الشجرة تلك خرضة عن «تجربتي» ل يمكن كيف
أن هي ال، أم مؤثرًة قوًة يكون أن يمكن الوعي كان إن الكتشاف الوسائل إحدى
اإلطالق، عىل تأثري أيُّ للوعي كان إذا أنه املؤكد من استبعدناه؟ إذا سيحدث ماذا نسأل:
غريَ يكون أن بد ال — التعريف بحسب — الزومبي ألن زومبيٍّا؛ يكون لن سيتبقى ما فإن
الشخص عن مختلف شخص لدينا سيتبقى وهكذا الواعي، الشخص عن إطالًقا مميَّز

ماذا؟ … يستطيع ال ألنه الواعي؛
كيفية عن الكثريَ نعرف لكننا القرارات، اتخاذ أجل من رضوري الوعي أن تفكِّر قد
تصنيُع يمكننا أيًضا ذلك. لعمل خارجيًة قوًة يحتاج ال أنه ويبدو للقرارات، الدماغ اتخاذ
داخلها، منفصلة وعي وحدة وجود دون القرارات اتخاذُ مقدورها يف كمبيوتر أجهزِة
من ذلك وغري التحكُّم عن املسئولة والحركات والسمع البرص عىل نفسه األمر وينطبق
واإلبداع الجمايل ق التذوُّ أجل من مطلوٌب الوعي أن تظن ربما األخرى. البرشية القدرات
بفضل تحدث األشياء تلك أن تُثِبَت أن فعليك كذلك، األمر كان فإذا الحب؛ يف والوقوع

بارع. لدماغ الداخلية اآلليات بفضل ال الوعي،
وهناك وظيفًة، يؤدِّي ال ربما الوعي إن تقول التي الخرقاء الفكرة إىل يقودنا ذلك كل
الذين األشخاص يف فكِّْر املثال: سبيل فعىل نفسها؛ النتيجة إىل تشري أخرى غريبٌة أشياءُ
تسري التي املحادثات يقاِطعون أو الطاولة تنس يلعبون أو الكريكيت كراِت يلتقطون
نفسه الوعي هل لكن وعي، عن تحدث الرسيعة األفعال هذه جميع أن يبدو رسيعة؛ بوترية
تحدث األفعال هذه أن — الحًقا سنرى كما — الحقيقة حدوثها؟ يف يتسبَّب الذي هو
الواعية. بالتجربة مرتبطٍة غري أنها يبدو الدماغ من أجزاءٍ بفعل تُنظَّم وأنها بالغة، برسعة
يف الفكرة تلك أشكال أحُد د يتجسَّ تأثرٍي؟ أيِّ بال الوعُي يكون أن إذن يمكن هل
الفائدة عديم ثانوي منتٌَج الوعي أن عىل تقوم التي الثانوية»، «الظاهراتية ى تُسمَّ نظريٍة
بالفعل، موجود الوعي بأن االعرتاف تستتبع ا جدٍّ غريبة فكرة وهذه ثانوية، ظاهرٌة أو
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أن الصعب فمن اإلطالق، عىل تأثري للوعي يكن لم وإذا يشء؛ أي عىل تأثري له ليس لكن
عنه. الكالم عن فضًال حياله بالقلق نشعر أن إىل الحال بنا ينتهي كيف نفهم

تأثرٍي، بال الوعي إن للقول الوحيدة الطريقَة ليَسِت الثانوية» «الظاهراتية نظرية لكن
وتقدِّر وتحب وتفكِّر وتشعر ترى التي الكائنات كل إن القول: وهي بديلة طريقة هناك
الزومبي وجود أن تتخيَّل وأن واعيٌة، أنها حتًما تعتقد أن بد ال مثلنا، للطعام الفاخر املذاَق
نشعر فنحن مخدوعون؛ أننا النظرية هذه خالصة وظيفة. له الوعي أن ترى وأن واِرٌد، أمٌر
عىل اسًما نطِلق أن لنا جاَز إذا مخطئون. لكننا خارجية، قدرة أو قوة الوعي أن لو كما

«االنخداعية». يكون فربما النظرية، هذه
افرتاضاتنا بأن توحي لكنها الوعي، يف للتفكري الصحيحة الطريقة هي هذه أن أظنُّ
الحد؟ هذا إىل مخطئني نكون أن ا حقٍّ يمكن هل الضالل؛ يف موغلة الوعي بشأن العادية
تلك بعض عىل كثٍب عن نظرٍة إلقاءُ علينا يتعنيَّ ربما كذلك؟ نكون أن يُفرتض ولَِم

موثوقيتها. مدى عن نتساءل وأن االفرتاضات،

العقل مرسح

أنا ها ا، خاصٍّ مرسًحا العقَل تخيَِّل ييل: ما الوعي يف للتفكري الطرق أبسط تكون ربما
ُد متعدِّ املرسح هذا لكنَّ ، عينيَّ خالل من أنظُر رأيس داخل ما مكاٍن يف املرسح داخل ذا
ويمكنني أيًضا، واملشاعر واألصوات والروائح باللمسات أشعر فإني وعليه األحاسيس؛
بواسطة عقلية شاشة عىل وكأنها أراها وأصواتًا مشاهَد فأستحُرض كذلك؛ خيايل استخدام
الوعي»، «محتويات هي األشياء تلك كل الداخلية. أذني بواسطة تُسَمع أو الداخلية، عيني

التجارب. تلك يخترب الذي الشخص جمهور «أنا» بينما
كنهٍر يرسي أنه وهي للوعي، أخرى مألوفة صورة مع تتطابَُق املجازية الصورة تلك
النفس علم س «مؤسِّ (١٨٤٢–١٩١٠) جيمس وليام صاغ عرش، التاسع القرن يف تياٍر. أو
تبدو الواعية فحياتنا كبرٍي؛ حدٍّ إىل مالئمة أنها ويبدو الوعي»، «تيَّار عبارَة الحديث»
ومشاعر والعواطف واألفكار واللمسات واألصوات الصور من ِق التدفُّ دائُم تياٌر وكأنها

األخرى. تلو الواحدة يل تحدث كلها الفرحة؛ ومشاعر القلق
جديٍر غريَ معها يبدو لدرجٍة للغاية، وبسيط سهل النحو هذا عىل عقولنا يف التفكري
من يكون الوعي، مشكلة مع فعلنا كما عقليٍة حريٍة يف التورُّط عند لكن عنه، بالحديث
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الوعي؟ ما

من الخارجي العاَلَم أختربُ حويل؛ أنظر رأيس داخَل ما مكاٍن يف وكأني أشعر :4-1 شكل
الشارع، يف بي لتسري وقدميَّ ذراعيَّ ُه وأوجِّ عقيل، بعنِي األشياءَ وأتخيَُّل ، وأذنيَّ عينيَّ خالل
املرسح هو هذا الطريقة. بهذه يعمل ال الدماَغ لكن الربيد؛ صندوق يف الخطاَب أضُع ثم

دينيت. عنه تحدََّث الذي التخيُّيل الديكارتي

التشبيهات تلك الحالة هذه يف وهي افرتاضاتنا؛ أبسط يف الطعُن األحيان بعض يف الجدير
بسيطًة. ظاهرها يف تبدو التي

الوقت يف إنه يقول الذي دينيت دانيال الفيلسوُف يسوقها االعرتاضات تلك أقوى
كون يتمسَّ يزالون ال فإنهم الديكارتية، الثنائية فكرَة الناس معظُم فيه يرفض الذي
تشبيه عىل األمُر يقترص ال . الديكارتيَّ املرسَح أسماه ما صورِة يف الثنائي التفكري ببقايا
مكاٍن وجوِد من بد ال الدماغ أو العقل داخَل ما مكاٍن يف أنه الفكرة لكن باملرسح، العقل
ملا نهايٍة خطَّ هناك إن أي الوعي»؛ «يحدث ثَمَّ ومن يشء، كلُّ عندهما يلتقي وزماٍن
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الوعي

حيَز «تدخل أو واعيًة الخطِّ هذا بعد األشياءُ تصبح بحيث أنشطٍة، من العقل داخَل يدور
غامٍض. نحٍو عىل وذلك الوعي»،

يتطابَُق مركٌز الدماغ داخل يوجد ال أوًال: حتًما؛ خاطئة الفكرة هذه أن دينيت يرى
تِرُد مركزيٍة، نقاٍط بال تفرعيٌّ معالجٍة نظاُم إال هو ما الدماغ ألن الفكرة؛ هذه مع
يوجد ال كله، هذا ووسط مختلفة. ألغراض مكان كل يف تُوزَّع ثم الحواس، إىل املعلوماُت
مكان يوجد ال بالوعي، األشياء تمر بينما العرض وأشاهد فيه «أنا» أجلس مركزي مكاٌن
منه تخرج واحد مكان يوجد ال واعيًة، تصبح واملدركاُت األفكاُر إليه تصل عندما معنيَّ
مع بعضها ويتواصل وظائَفها تؤدِّي املختلفة الدماغ أجزاء فإن ذلك، من بدًال قراراتي.
يمكن الذي فما العملية؛ تلك يف مركزيٍّ تحكٍُّم وجوِد دون ذلك، األمُر تطلََّب متى بعٍض

إذن؟ الوعي مرسَح يضاِرَع أن
مكان أنه عىل املرسح يف التفكري من َل نتحوَّ أن املجدي غري من أنه دينيت يضيف
واحًدا املبدأ سيظل ممتدة، عصبية شبكة أو موزَّعة عملية أنه عىل فيه التفكري إىل فعيل
الخاص الجزءَ يضاِرع آَخر يشء أي أو عملية أو مكان هناك فليس خاطئ؛ مبدأ وهو
املدخالت أن يف منطٌق هناك ليس واٍع. غري عداه ما كلَّ تارًكا الدماغ أنشطة من بالوعي
صغري شخص يوجد وال يسمع، أو شخص يرى كي الوعي» «يف لتُعَرض مًعا تجتمع
كان لو يعمل ولن الطريقة، بهذه منظًَّما ليس فالدماغ يراه؛ ما وفَق ف يترصَّ بالداخل
أن — التجارب من تيار لديه واٍع شخٌص أني — الشعور لهذا كيف نفهم أن علينا كذلك.

جمهوٌر. وال عروٌض وال داخيل مرسٌح به ليس دماغ داخَل يحدث
يزعمون الذين العلماء أولئك لوصف الديكارتيني» «املاديني مصطلح دينيت اقرتََح
دينيت أنَّ الِحْظ الديكارتي. باملرسح يؤمنون نفسه الوقت يف لكنهم الثنائية، يرفضون أنهم
قلٌَّة الديكارتية. واملادية الديكارتي املرسح مصطلَحِي صاغ َمن هو — ديكارت وليس —
سنرى كما لكن الديكارتيني، املاديني لقُب عليهم ينطبق — ُوِجدت إذا — العلماء من
مرسح أنه عىل العقل تعامل أو الوعي تياَر يشبه بيشء تؤمن العظمى األغلبيُة الحًقا،
علم عاتق عىل امللَقاة املهمة فإن كذلك، كانوا وإذا ُمِصيبني، يكونون قد أنهم شك ال داخيل.
أظن لكنني يعمل. وكيف الدماغ يف املجازي املرسح يضارع الذي ما توضيح هي الوعي
السبب. فهم يف الدماغ عمل كيفية توضيح يف االستفاضُة تساعدنا وربما مخطئون، أنهم
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الثاني الفصل

البرشي الدماغ

الوعي وحدة

بوزن ومقارنًة نعرفه؛ الذي العالم يف تعقيًدا األشياء أكثر هو البرشي الدماغ إن يقال
٣ أكرب فهو األخرى؛ الكائنات أدمغة جميع من بكثرٍي أكرب البرشي الدماغ فإن الجسم،
يزن العليا. القردة وهي إلينا الكائنات أقرب بدماغ قارنْتَه ما إذا ع تتوقَّ قد مما مرات
ومليارات عصبية خلية مليار من أكثر من ن ويتكوَّ ونصف، كيلوجرام نحو اإلنسان دماغ
الحيس، اإلدراك مثل االستثنائية؛ قدراتنا تظهر الوصالت تلك ومن العصبية، الوصالت

ما. بصورٍة — والوعي واللغة، والتفكري، والذاكرة، والتعلُّم،
حدوث إىل يؤدِّي الدماغ يف ات تغريُّ حدوَث ألن بالوعي؛ الصلة وثيق الدماغ أن نعرف
يف أيًضا تؤثِّر الدماغ أداء يف تؤثِّر التي العقاقري املثال: سبيل عىل الوعي. يف ات تغريُّ
تجارب حدوث إىل يؤدِّي أن يمكن الدماغ من صغرية مناطق فتحفيز الذاتية؛ التجارب
أن عىل عالوًة االنفعالية، االستجابات أو الجسدية األحاسيس أو الهالوس مثل معيَّنة
جيًدا، نعرفه األمر هذا الفرد. وعي يف هائًال تأثريًا يؤثَِّر أن يمكن الدماغ يف تَلٍف حدوث

األساس. من واعني يجعلنا الذي السبُب هو بعُد نعرفه ال ما لكن
نوِع إنتاَج تناِسب التي بالطريقة م مصمَّ غري الدماغ أن يبدو أخرى، أو بطريقٍة
املعلومات تصل تصميمه؛ يف وموزَّع متواٍز أنه الدماَغ يميِّز ما وأكثر نمتلكه، الذي الوعي
امُلخَرجات، من وغريها واألفعال الكالم يف للتحكُّم وتُستخَدم الحواس، طريق عن الدماغ إىل
ذات األشياء فيه تحدث داخيل مركزي مكان يوجد فال مركزي؛ تنظيم يوجد ال لكن
املتداِخلة الشبكات من هائًال ًعا تجمُّ أو — هائلًة شبكًة الدماغ يشبه الكربى. األهمية
دماغ يف مركزي يشء يوجد ال مركزي. معالج ذا شخصيٍّا كمبيوتًرا يشبه مما أكثر —



الوعي

وصورة والكالم والسمع البرص عن مسئولٌة الدماغ يف مختلفٌة مناطُق فهناك اإلنسان؛
تُحَىص، وال تَُعدُّ ال التي املهام من وغريها املستقبيل والتخطيط الحركة وضبط الجسم
يشء كلِّ إرسال طريق عن يحدث ال هذا لكن ببعض، بعضها يرتبط املناطق هذه وكل

املكان. تمأل التي املتداِخلة الوصالت ماليني طريق عن بل مركزي، معالج إىل
بثالِث هذه الوعي» «وحدُة تُوَصف ما وعادًة ًدا، موحَّ البرشي الوعي يبدو املقابل، يف
تيار أو املرسح صورة وهي — الوعي يف للتفكري املعتادة والطريقة مختلفة؛ طرق

الثالث. الطرَق ن تتضمَّ — التجارب
وحدة تتوافر األوقات من وقت أي يف أنه عىل الطريقة هذه تقوم األوىل: الطريقة
وعيي، داخل تكون األشياء بعَض أن بمعنى اآلن؛ بها أمرُّ التي األشياءَ تلك تجَمُع
ن وتكوِّ الوعي»، «محتويات ى تُسمَّ بالداخل املوجودة األشياء كذلك، يكون ال وبعضها
الوعي يبدو الثانية: الطريقة املرسح. خشبة عىل العرض أو التيار يف الحالية تجاربي
التي اللحظة إىل لحظة من استمراريًة هناك أن يبدو أنه بمعنى الوقت، مدار عىل ًدا موحَّ
محتويات الثالثة: الطريقة الوعي. تجارب من كاملة زمنية فرتة مدار عىل حتى أو تليها،
من تيار وأيًضا واحد، ُمجرِّب هناك أخرى، بعبارٍة نفسها؛ الذات تختربها هذه الوعي

التجارب.
والذات الوعي، واستمرارية الوعي، محتويات َ يفرسِّ أن الناجح الوعي لعلم إذن بد ال
الالمركزي الدماغ هي ذلك لفعل انطالِقه نقطُة تكون أن بد وال واعية، بأنها تُوَصف التي
يف تبدو التي بالفكرة اآلن سنكتفي لكننا الذات، مسألة إىل سنعود املتفرع. املتوازي

للوعي. محتوياٍت هناك أن وهي بسيطة، ظاهرها
يحدث كأنه يبدو البرشي الدماغ يف يحدث ما معظم أن يف هنا املهمة النقطة تتمثَّل
هبوب أثناء تتمايل األشجاَر نرى فنحن إليه؛ يصل أن للوعي يمكن وال الوعي خارج
البرصية القرشة يف يحدث الذي الرسيع الكهربي النشاط بكل واعني لسنا لكننا الرياح،
عىل لنردَّ واعني ونحن الكمبيوتر جهاز أمام نجلس وعندما اإلدراك. هذا إىل بنا تؤدِّي التي
أيدينا بها تكتب التي بالطريقة واعني غريَ نكون فإننا اإللكرتوني، الربيد رسائل إحدى
فإننا طاولة، تنس مباراة نلعب وعندما الكلمات. هذه منه تأتي الذي املصدر أو الكلمات،
يمكِّننا الذي الحركي البرصي التحكُّم إىل ننتبه أن دون للفوز وعٍي عن جاهدين نسعى

الفوز. من

22



البرشي الدماغ

الوصالت مليارات جانب إىل دماغنا، خاليا من خلية كل تكون الحاالت، هذه جميع يف
عىل اآلَخر والبعض أرسع، نحٍو عىل الكهربيَة النبضاِت يطِلق بعضها نَِشطة؛ العصبية،
تيار يف مطلًقا يحدث ال النشاط هذا معظم أن غري به. نقوم ما عىل اعتماًدا أبطأ، نحو
أو الالوعي، أو الباطن العقل يف يتم إنه عنه نقول فنحن لذلك عقلنا؛ مرسح يف أو الوعي

الوعي. هامش إىل نُِحيله
فرق وجوَد ن يتضمَّ التمييز هذا أن يف املشكلُة تكمن ا؟ حقٍّ هذا يعنيه الذي ما لكن
الدماغ نشاط فهل الالوعي؛ يف املوجودة وتلك الوعي يف املوجودة األشياء بني سحري
أي يعتقد أن يمكن كما مادية، غري ذات أو خارقة روح فيه تتحكَّم الوعي يف يتمُّ الذي
الوعي؟ فيه يحدث الدماغ يف خاص مكان هناك وهل الثنائية؟ بنظرية مؤمن شخص
يف واعيًة، تجارَب تُنتج بالوعي» الخاصة العصبية «الخاليا من خاصة أنواع هناك وهل
العصبية الخاليا بني للربط معيَّنة ُطُرٌق هناك وهل ذلك؟ األخرى الخاليا تفعل ال حني
خاصة نظريات هناك ح، سنوضِّ كما ماذا؟ أم الوعي؟ إنتاج عليها يرتتب التي وتلك

خطرية. نقص أَْوجُه بها كلها لكن االحتماالت، هذه لكلِّ مقاِبلة بالوعي
صحة تأكيد أجل من نصارع نحن هل هو: نطرحه الذي السؤال وكأنَّ يبدو وأخريًا،
عن نتخىلَّ أننا أم التجارب، من تياًرا أو مرسًحا يشبه بأنه الوعي عن الشائع مفهومنا
أن األفضل من جديد؟ مفهوم عن نبحث أن ونحاول فيه للتفكري التقليدية طرقنا كل
تربط التي املدِهشة األبحاث نتائج من بعًضا ل نتأمَّ بينما اعتبارنا يف السؤال هذا نضع

الدماغ. بعمل الوعي

املواكب الحس

د املوحَّ الوعي من الغريب الشكل وهذا يلمسونها، أو أصواتًا يرون أو أشكاًال، الناس بعض يسمع
تأثرياتها لكنَّ الحالة، تلك من يعانون الصغار األطفال من فالعديد للدهشة؛ مثري نحو عىل شائع
من يعاني بالغ شخص ٢٠٠ كلِّ من شخٍص نحو تاركًة العمر، يف تقدُّمهم مع تختفي ما غالبًا
وبني النساء، بني أكثر شائعة وهي العائالت، أفراد بني بالوراثة الحالة تلك تنتقل الحالة. تلك
ومكانية رياضية قدرات تصحبها لكن جيدٍة ذاكرٍة بوجود ويرتبط اليرسى، بيدهم يكتبون َمن

والفنَّانني. والكتَّاب الشعراء بني خاصٍّ نحٍو عىل شائع وهو ضعيفة.

يمكن وال واأللوان. األحرف أو األرقام بني الربُط يتمُّ ما دائًما شيوًعا، الحالة تلك أشكال أكثر يف
من عديدة أعواٍم بعد الحالة تلك من يعانون َمن إخضاع وعند وعي، عن التجارب تلك َكبُْت
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الوعي

أو الصور أو األشكال نفُس املثري نفس عن ينتج أنه يذكرون معظمهم فإن الختبارات، معاناتهم
هؤالء، وجود يف النفس علماء شكَّ طويل ولوقت هذه، قدراتهم يخفون هؤالء من وكثري األلوان.

وثباتها. الحالة تلك تأثريات شيوَع أكََّدْت الحديثة األبحاَث لكنَّ

املختلفة اإلحساس مناطق بني كربى عصبيًة وصالٍت الحالة تلك من يعاني َمن يمتلك ربما
ألن نظًرا أنه راماتشاندران إس يف األمريكي العصبي النفس علم اختصايصُّ ويرى بالدماغ،
تلك أشكاِل أكثَر يفرسِّ قد هذا فإن الدماغ، يف متجاورة مناطق يف معالجتهما تتمُّ واأللوان األرقام

شيوًعا. الحالة

للوعي العصبية املالزمات

ماهية عن ماذا لكن نحبه، ال مزعج شعور فهو فظيعة؛ تجربة األلم إن باأللم. أحسَّ كلنا
أي للوعي؛ العصبية — األُُسس أو — املالزمات لفهم مثايل نموذج األلم إن الشعور؟ هذا

الذاتية. بالتجارب ترتبط أو تالزم، التي الدماغ يف تتم التي األحداث
وصُف يمكننا فال مثايل؛ نحو عىل خاصة تجربة األلم إن الشخيص، الجانب عىل
بمراقبة إال آَخر، شخص به يشعر الذي األلم شدة مدى نعرف أن يمكن وال ألحٍد، أملنا
ال أننا من الرغم عىل خداَعنا، يحاول أنه نعتقد فَقْد بهذا قيامنا عند وحتى سلوكه،
بمجرد نتألَّم عندما به نحسُّ الذي الشعوِر تذكُّر يمكننا وال األمر. من التأكُّد أبًدا يمكننا
طفًال تُنِجَب أن يمكن امرأٍة من ما إنه يقال ما عادًة األمر، واقع يف األلم. هذا يذهب أن
فإن وأخريًا، األول. طفلها والدة عند بها شعَرْت التي اآلالم تذكُّر بإمكانها كان إذا ثانيًا

اآلن. منه نعاني أن هي األلم شكَل ا حقٍّ بها نعرف أن يمكن التي الوحيدة الطريقة
من جزء يُجَرح عندما — املثال سبيل عىل — األلم يحدث الذاتي، غري الجانب عىل
العصبية اإلشارات تمر ثم الجرح، موضع يف عديدة كيميائية ات تغريُّ فتحدث الجسم؛
امليالني» العديمة يس العصبية «األلياف ى تُسمَّ التي املتخصصة العصبية الخاليا عرب
(التي الجسدية الحسية والقرشة وامِلهاد الدماغ جذع إىل هناك ومن الشوكي، الحبل إىل
عمليات ح وتوضِّ الِحزامية. الدماغ وقرشة الجسم) مناطق كلُّ بها خريطًة ن تتضمَّ
تلك يف يحدث الذي النشاط وقدر األلم قدر بني قويٍّا ارتباًطا هناك أن الدماغ تصوير

لأللم. العصبية املالزمات من بعًضا هنا فهمنا نحن أخرى، بعبارة املناطق؛
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من ننزلق أن السهل فمن السببية»، يعني ال «االرتباط أن نتذكََّر أن املهم من اآلن،
افرتض التايل: البسيط املثال يف كما بالسببية، يتعلَّق فيما خاطئة نتائج إىل االرتباطات
يفعل مرة كلِّ يف تقريبًا التليفزيون، وفتح املعيشة غرفة إىل الدخوِل عادُة لديه فريدي أن
يدخل عندما سيمبسون». «عائلة الَكْرتُون مسلسل بَدء ذلك يتبع ما رسعان ذلك، فيها
تُعَرض تماًما مختلفًة فقراٍت فإن التليفزيون، ويفتحون املعيشة غرفة إىل آَخرون أناس
ما أن إىل نخلص أن علينا يجب َلكان السببيَة، يعني االرتباط كان لو التليفزيون. عىل
ال نحن بالطبع، الحالة، تلك يف الَكْرتُون. مسلسل عرض يف السبب هو فريدي به يقوم

األخرى. الحاالت من العديد يف ذلك نفعل لكنَّنَا الفخ، هذا يف نقع
وثيق ارتباٌط هناك يكون عندما أنه هي نتذكََّرها أن يجب التي العامة القاعدة إن
«ب»، يف تسبََّب «أ» وهي: محتملة، سببية تفسريات ثالثة فهناك و«ب»، «أ» شيئنَْي بني
ربما ذلك، إىل باإلضافة آَخر. يشءٌ فيهما تسبََّب و«ب» «أ» أو «أ»، يف تسبََّب «ب» أو
(مثل اآلَخر عن مختلف أحدهما أن بََدا لو حتى نفسه اليشء و«ب» «أ» أن األمر يكون

املساء). ونجم الصباح نجم أو ،H2Oو املاء
علينا يكون الحالة هذه ويف األلم، يف الجسمية اُت التغريُّ تتسبَّب ربما األلم؟ عن ماذا
نحتاج الحالة هذه ويف الجسمية، ات التغريُّ يف األلم يتسبَّب وربما الصعبة، املشكلة حل
نحن الحالة هذه ويف كليهما، سبََّب آَخر يشء حدث وربما للطبيعة، خارقة نظرية إىل
املاديني من العديُد يؤيِّد نفَسه. اليشءَ كالهما كان ربما أو اليشء، هذا ماهيَة نعرف ال
عن فكرة أي مطلًقا لدينا ليست فنحن صحيًحا، التفسريُ هذا كان إذا لكن األخري، التفسريَ
املرغوب غري الفظيع املخيف الشعور لهذا يمكن كيف إذ صحيًحا؛ يكون أن يمكن كيف
يس العصبية األلياف لبعض الكهربية النبضات إطالق نفسه هو يكون أن واملحرج فيه

امليالني؟ العديمة
نيأس؛ أالَّ يجب لكننا بالوعي، يتعلَّق فيما الحارض جهلنا ُعْمَق السؤال هذا ح يوضِّ
فدعونا هنا، ثانيًة ذلك يفعل وقد مستحيلة، تبدو التي املشكالت حل عادة لديه فالعلم
العصبية املالزمات أغوار سرب أجل من ُوِضعت التي التجارب أفضل بعض عىل نظرًة نُلِق

البرصي. الوعي الحالة، هذه يف للوعي؛
تجد تتأمله، كلما .1-2 الشكل يف املعروض نيكر مكعب عىل نظرًة نُلِق دعونا
قصٍد؛ عن يحدث هذا تجعل أن أيًضا يمكنك وربما مختلفني؛ محتَملني تأويلني له أن
أنهما لو كما اآلَخر، املنظور ثم الوعي دائرَة يدخل األول املنظور أن لو كما األمر سيبدو

وعيك. عىل لالستحواذ يتصارعان
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الوقت، لبعض الشكَل هذا ْلَت تأمَّ إذا نيكر. مكعب الغريب الشكل هذا ى يُسمَّ :1-2 شكل
أجل من يتصارعان املنظورين أن لو كما متساويني، محتَملني تأويَلني له أن فستجد

يحدث؟ فيما للتفكري الصحيحة الطريقة هي هذه هل لكن، وعينا. عىل االستحواذ

لتجارب العصبية املالزمات لدراسة مثاليًة فرصًة الغامضة األشكال هذه مثل تقدِّم
فيها يحدث التي الدماغ مناطق تحديد عىل قادرين نكون ربما املثال، سبيل عىل معينة؛
إدراكاتُنا دخَلْت حيث املنطقَة وجدنا أننا هذا يعني وربما التجربُة، تتغريَّ عندما تغيريٌ
البحث، محل الوعي بنوع الخاصة العصبيَة الخاليا ْدنا حدَّ أو الوعي، دائرة يف الحسية

البرصي. الوعي مركَز ْدنا حدَّ أو
لوجوثيتيس نيكوس اليوناني األحياء عالم أجَرى العرشين، القرن ثمانينيات يف
ى يُسمَّ الغموض من مختلًفا نوًعا استخَدَم وقد األمر، هذا الختبار القرود عىل تجارَب
الحالة، هذه يف العينني. عىل مختلفتني صورتني عرُض يتمُّ حيث العينني؛ تناُفَس
أن يبدو نيكر. مكعب مع الحال هو كما الوعي، عىل لالستحواذ الصورتان تتصاَرُع
الضغط عىل قادرًة كانت ألنها بها؛ نستجيب التي نفسها بالطريقة تستجيب القردة
كهربية أقطابًا لوجوثيتيس وَضَع لذلك حاليٍّا؛ تراها التي الصورة عن لتعربِّ رافعٍة عىل
يف الواقعة األولية البرصية الدماغية القرشة ذلك يف بما أدمغتها، من مختلفة مناطق يف
القرشة من وأجزاء ،(V4 (املنطقة الحقة برصية وأجزاء ،(V1 (املنطقة الرأس مؤخرة
أن النتائُج أظهَرِت األولية. املعالجة بعد البرصية املعلومات بعض تذهب حيث الصدغية
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لكنه الوقت، طوال هو كما بقي البرصية القرشة من األمامي الجزء يف الخاليا نشاَط
عىل ْت تمَّ أحدُث تجارُب وأظهَرْت القرد، تجربة َْت تغريَّ عندما الصدغية القرشة يف َ تغريَّ

النتائج. نفَس الدماغي التصوير تقنيات باستخدام البرش من متطوعني
الوعي فيه يحدث الذي املكاَن عرفنا قد وأننا ُحلَّْت قد املشكلة أن يعني هذا هل
تشاملرز يعتقد املثال، سبيل عىل هكذا؛ يفكِّرون الباحثني بعض أن يبدو الدماغ؟ يف
التي هي الدماغية الخاليا تلك أن راماتشاندران ويرى املناطق، تلك يف ينتج الوعي أن
َخَلَص مماثٍل، نحٍو عىل األخرى. الدماغية الخاليا بخالف الذاتية الواعية التجارب تنتج
لسنا أننا إىل نوبل، جائزَة الحائز الفسيولوجيا عالم ،(١٩١٦–٢٠٠٤) كريك فرانسيس
الالحقة بالنتائج فقط واعون وأننا األولية، اإلحساس مناطق يف املعالجة بعملية واعني

املعالجة. لتلك
القوُل يعنيه ا عمَّ فكرٍة أي لدينا ليَسْت فنحن هي؛ كما تبقى األساسية املشكلة لكن
يف يَنتج الوعي أن أو الذاتية، الواعية التجارب تُنتج التي هي العصبية الخاليا بعض بأن
كيف نسأل: أن يجب املرادة، الدماغية الخاليا نكتشف فعندما الدماغ؛ من معيَّنة منطقة
أن الخاليا لبعض يمكن وكيف األمر؟ هذا يُحِدثه الذي الكبري االختالف وما وملاذا؟ هذا؟

اآلخر؟ للبعض ذلك يمكن وال الذاتية، التجارَب تُنتج
ال وحدها االرتباطات لكن العمليات، تلك حدوث مكان معرفة بالتأكيد املهم من إنه

لغز. أنه أكرب بوضوٍح ندرك تجعلنا إنها األمر، واقع يف اللغز؛ تحل

التالفة األدمغة

وتتعرض الدماغية الدموية األوعية يف انسداٌد يحدث عندما الدماغية السكتة تحدث
الجانب يف شلٍل يف هذا يتسبَّب ما وكثريًا للتلف، األكسجني من املحرومة العصبيُة الخاليا
أخرى مشكالٍت أو العمى، أو اإلصابة، فيه حدثَْت الذي الدماغ لجانب الجسم من العكيس
األيمن الجانب يف يتحكَّم الدماغ من األيرس الجانب ألن ذلك فهم يسُهل واحد. جانب يف
اليمنى، العني يف يتحكَّم ال إنه (أي املرئي العالم من األيمن الجانَب يرى وهو الجسم، من
مع أحيانًا يحدث غرابًة أكثر تأثري هناك لكن املنتصف). يمني إىل يَُرى يشء كل يف لكن

النصفي. العمى وهو أََال الدماغ؛ من األيمن الجانب يف تلف حدوث
يفقدون أنهم يبدو وإنما فحسب، القدرات بعَض الحالة بتلك املصابون يفقد ال
ناحيَة ينظرون عندما اإلبصاَر يستطيعون ال أنهم عىل هذا يقترص ال عاَلِمهم؛ نصَف
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جانبًا هناك أن يدركون ال أنهم يبدو وإنما الصور، أو الغرف إحدى من األيرس الجانب
فقط يأكلون قد املثال، سبيل عىل الغريب؛ سلوكهم خالل من واضًحا هذا يصبح أيرس.
أحُد يدير حتى الباقي تماًما ويتجاهلون طبقهم، من األيمن الجانب عىل املوجود الطعاَم
فقط يتفاعلون أو ذقنهم، من األيمن الجانَب فقط يحلقون وربما لهم، الطبَق األشخاص

يمينهم. عىل يقفون الذين الزائرين مع

سكتة من عانَْت التي بي بي املريضة األشكاَل تلك َرَسمْت النصفي؛ العمى :2-2 شكل
الجانب يف الناقصَة األجزاءَ الِحِظ .١٩٨٧ عام يف دماغها من األيمن الجانب يف حدثَْت دماغية
بعد وفاتها حتى املريضة هذه لدى الظهور يف املرض أعراض استمرَّْت شكل. كلِّ من األيرس

عاًما. ١٧

املرىض؛ هؤالء عىل فريدًة تجربًة بيزياك إدواردو اإليطايل األعصاب عالم أجرى
يعرفونه جميًعا كانوا الذي ميالنو، يف الشهرية الكاتدرائية ميدان تخيَُّل منهم طلب فقد
الجانب من الكاتدرائية إىل وصلوا قد كانوا إذا سريونه ما َوْصُف أوًال عليهم كان جيًدا.
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عىل رأَْوها التي الجميلة العديدة واملقاهي واملحالت املبانَي جميُعهم وصفوا لقد الشمايل؛
ولم املوضع، هذا يف يقفون كانوا إذا يسارهم عىل يشء أيَّ تماًما تجاهلوا حني يف يمينهم،
القدوم لتخيُِّل دعاهم ذلك بعد لكنه هناك، كان بما يخربونه يجعلهم أن بيزياك يستطع
يف تجاَهلوها قد كانوا التي املباني كلَّ بدقٍة وصفوا وهنا املقابل، الجانب من امليدان إىل

تذكَّروها. قد كانوا التي تلك ونسوا البداية،
أن يمكن البرشية التجربَة أن تصديق ا جدٍّ علينا الصعب من هنا؟ يحدث الذي ما
سندرك فإننا دماغية، بسكتة أُِصبنا إذا بالتأكيد أننا نتخيَّل أن ل نفضِّ فنحن هكذا؛ تتجزَّأ
يحدث ال هذا أن الواضح من لكن مًعا، الجانبني ونجمع فيه وقعنا الذي السخيف َ الخطأ
واعيٌة ذاٌت توجد وال تماًما، العالم نصُف يختفي األشخاص، هؤالء منظور فمن أبًدا؛

املشكلة. عىل التغلُّب يمكنها أعىل
آثار من نعاني حتى به مسلًَّما أمًرا نعتربه أن ببساطة يمكن يشء أيًضا الذاكرة إن
املدى. طويلة وذاكرة املدى، قصرية ذاكرة الذاكرة: من أساسيان نوعان هناك فقدانه.
الذاكرة من والدقيقة املختلفة العديدة األشكاَل يُخِفَي أن يمكن العام التقسيم هذا لكنَّ
تضعف قد الذين سنٍّا األكرب األشخاص لدى مهم وهذا معيَّنة، وقدراٍت بمهامَّ املرتبطة
األماكن، عىل التعرُّف عىل قادرين يكونون قد لكنهم املاضية، األحداث تذكُِّر عىل قدرتُهم
يف تلٌف يحدث عندما كذلك، جديدة. حركية مهاراٍت وتعلُِّم الروتينية، املهام وتذكُِّر
الذاكرة. من ا جدٍّ صة متخصِّ أنواع يف يؤثَِّر أن يمكن هذا فإن الدماغ، من صغرية مناطق
الوعي دراسة عند لالهتمام إثارًة وأكثرها ًة حدَّ الذاكرة فقدان أشكال أكثر فإن ذلك، ومع

لإلصابة. الالحق أو التقدُّمي الذاكرة فقدان هو
الجهاز من جزء (وهو الُحَصني يف تلٌف يحدث عندما الحالُة تلك تقع ما عادًة
نتيجة تحدث التي كوراسكوف متالزمُة هذا يف السبَب أكان سواء الدماغي)، الحويف
حرمان إىل أدَّت لحادثة التعرض أم مرض أو جراحة فيه السبب أم الكحويل م التسمُّ
بالفعل املوجودة بالذكريات يحتفظ الشخص أن النتيجة وتكون األكسجني. من الدماغ
االحتفاظ عىل القدرَة يفقد لكنه لديه، املدى الطويلة والذاكرة املدى القصرية الذاكرة يف
شكل عىل تكون حياته بقية فإن ثَمَّ ومن املدى؛ الطويلة الذاكرة يف جديدٍة بذكرياٍت

شيئًا. عنه يتذكر وال يختفي ثم ثواٍن لبضع يستمرُّ حارض
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دراستُها؛ ْت تمَّ التي التقدُّمي الذاكرة بفقدان املصابة الحاالت أشهر من إم إتش كان
عىل للسيطرة يائسٍة محاولٍة يف ١٩٥٦ عام يف لديه الُحَصني منطقتَِي استئصاُل تمَّ فقد
شديد فقدان بحالة األمر به انتهى وقد منها، يعاني كان التي الشديدة الرصع حالة
لكنه معيَّنة، ملثرياٍت إدراًكا أرسع وأصبح جديدٍة، مهاراٍت تعلُّم بإمكانه كان فقد للذاكرة؛
بسبب ذاكرتَه فَقَد موسيقيٍّا كان دبليو يس بها. قام التي للمهام أداءَه ينكر ما دائًما كان
املوسيقية النَُّوت وقراءة باملوسيقى االستمتاع بإمكانه ظلَّ املرض وبعد الدماغ، اْلتهاب
أخرى أحداٍث أيِّ أو الربوفات تذكُّر بإمكانه يكن لم لكن الكوَرس، توجيه وحتى وعزفها

مرضه. منذ له حدثَْت
ضحايا أحد كان الذي جي جيمي مع تجربتَه ساكس أوليفر األعصاب عالم يصف
يزال ال أنه عمره من واألربعني التاسعة يف وهو يعتقد كان والذي كوراسكوف، متالزمة
يف صورتَه ساكس أَراه الفضول، من وبدافع البحرية. لتوِّه ترك وقد عرشة، التاسعة يف
رؤية عند والحرية الخوف جيمي تملَّك عندما فعل ما عىل ندم ما رسعان لكنه املرآة،
لريى النافذة إىل برسعٍة يقوده ساكس جعل ما هذا رمادي. شعر به يوجد الذي وجهه
وتركه يبتسم وبدأ جيمي روع من هذا أ هدَّ وقد بالخارج، يلعبون وهم األطفال بعَض

تماًما. غريب شخص ساكس أن لو كما جيمي حيَّاه عاد وعندما متسلًِّال، ساكس
دبليو ويس إم إتش هل للذاكرة؟ شديٍد فقداٍن من تعاني عندما الحال يكون كيف
استطعنا إذا األمر؟ هذا حقيقة ما أم مختلفة؟ بطريقة واعيان أنهما أم بالكامل َواِعيان
إجابات عىل نحصل فقد صحيٍح، نحٍو عىل تعريفه حتى أو قياسه أو الوعي اكتشاف
يقولونه. ملا واالستماع الناس سلوك مالحظة هو فعله نستطيع ما كل لكن محدَّدة،
فهما الجوانب؛ بعض يف واعيان أنهما الواضح فمن الحالتني، هاتني مالحظة خالل ومن
غري به، يشعران ما وْصُف ويمكنهما حولهما، يحدث بما ان ومهتمَّ ومنتبهان مستيقظان

تماًما. مختلفة أخرى جوانب يف تجربتهما أن
لتوِّي واعيًا أصبحُت «لقد مرة: من أكثَر التالية الكلمات كتب دبليو، يس مذكرات يف
ربما لتوِّي!» استيقظُت «لقد قائلني: مرة من أكثر آَخرون َب تعجَّ حني يف األوىل.» للمرة
أننا لو كما حولنا، يدور بما واعني فجأًة أصبحنا بأننا القوي الشعوَر هذا يعرف كلنا
يوجد ما جمال يثريه قد باالستفاقة الشعور هذا التفكري؛ يف مستغرقني أو نحلم كنَّا
كان أيٍّا اآلن؟» واٍع أنا «هل نفسه: أحدنا سؤال أو محدَّد تعليق أو معيَّنة كلمة أو حولنا
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يقظة عن عبارة حياًة تعيش كيف تخيَّْل لكن وخاصة، غريبة لحظة تكون فقد السبب،
تذكُُّرها. أبًدا يمكنك ال دائمة

من يعانون َمن أن حني ففي الوعي؛ استمراريَة ل نتأمَّ تجعلنا الحاالت هذه مثل إن
وحتى آَخر، شخص أي مثل الوعي من د موحَّ كتيَّار الحاَرض يرون قد للذاكرة فقداٍن
لديهم تكون أن يمكن ال فإنه ألخرى، لحظة من مستمرَّة تجربتهم أن يشعرون قد إنهم
بماضيهم؛ املتصل للمستقبل التخطيط أو األمس، من اليوم إىل ل التحوُّ عن فكرة أي
الحقائق تلك فإن الروح، أو الداخلية الذات أشكال من شكل أي بوجود تؤمن كنَت فإن
يشء كلَّ تتذكَّر ما مكاٍن يف حقيقية ذات هناك فهل معها. التعاُمل الصعب من سيكون
هي لتلٍف تعرََّضْت قد الذات أو الروح هل التالف؟ الدماغ عىل عرضه يمكنها ال لكن
األكثر اليشء الدماغ؟ يف حدث الذي املادي التلف مع تماًما متواٍز نحٍو عىل األخرى،
عىل يعمل دماٌغ ما نحٍو عىل ينتجه ، مستمرٌّ وعٌي لها ذاٍت بوجود إدراكنا أن هو احتماًال

هذا؟ يكون كيف لكن متكامل، نحٍو
فهناك والدماغ؛ الذاتية تجاربنا بني االرتباط مدى ل تأمُّ يف الحاالت تلك تساعدنا قد

الوعي. وحدِة فكرَة تتحدَّى الدماغ تلف من غرابًة أكثر أشكال

الرؤية عىل قدرٍة وجود دون الرؤية

الرؤية عىل األساسية قدرتها من الرغم وعىل البرصي، العَمه ى تُسمَّ بحالة مريضة إف دي
أو أنماطها، أو األشياء أشكال عىل التعرَُّف تستطيع ال فإنها طبيعية، األلوان ورؤية
الوصوَل تستطيع لكنها األرقام، أو الحروف تمييز أو الخطية، الرسومات أبسط تسمية
تستطيع ال كانت إن حتى ملحوظة، بدقٍة بها واإلمساك يوميٍّا تستخدمها التي األشياء إىل

األشياء. تلك تعريَف
فيها تضع التي الفتحة مثل — الفتحات من سلسلٌة عليها ُعِرضت مثرية، تجربة يف
الخطوط أحِد ضبُْط أو الفتحة اتجاِه رسُم منها وُطِلب — ترسله أن تريد الذي الخطاب
استطاَعْت بطاقة، أُعِطيَْت عندما لكنها هذا، من بأيٍّ القياَم تستِطع لم الفتحة؛ زاوية مع

فيها. وإدخالها الفتحة مع محاذاتها بسهولة
(ألنها الرؤية عىل قادرة املريضة تلك أن لو كما هذا يبدو ربما األوىل، للوهلة
بعدم هذا سيوحي للرؤية؛ الفعلية» «التجربة ب تمر أن دون البطاقة) إدخال استطاعت
تلك تعتمد برصي. زومبي السيدة هذه أنَّ لو كما والوعي، الرؤية بني ارتباط وجود
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تلك أن أثبتَْت األبحاث لكن والوعي، الرؤية يف التفكري يف الطبيعية طريقتنا عىل النتيجة
خاطئة. النتيجة

املعلومات تأتي ييل: فيما تتمثَّل ربما الرؤية يف التفكري يف الطبيعية الطُُّرق أكثر إن
عىل وبناءً العالم، من لصورٍة الواعية رؤيتنا إىل هذا فيؤدِّي الدماغ؛ ويعالجها العينني إىل
قبل واٍع نحٍو عىل شيئًا نرى أن علينا يجب أخرى، بعبارة معها. نتفاعل أن يمكن ذلك
عىل الطريقة بتلك ًما مصمَّ ليس الدماغ أن ثبََت وقد معه. التفاعل عىل قادرين نكون أن
هناك األمر، واقع يف أبًدا. الحياة هذه يف نستمرَّ أن لنا كان فما كذلك، كان وإن اإلطالق،

مختلفة. وظائف لهما متمايزان، برصيان مساران أو تياران األقل) (عىل

الفص الجبهي
الفص الجداري

التيار الظهري

الفص القفوي
القرشة البرصية األولية

التيار الجويف

الفص الصدغي
ا4خيخ

جذع الدماغ

َمعِنيٌّ الظهري والتيار الحيس، باإلدراك َمعِنيٌّ الجويف التيار برصيان. تياران :3-2 شكل
الرسيع. الحركي البرصي التحكُّم بتنسيق

الصدغية، القرشة حتى األمام إىل األولية البرصية القرشة من الجويف التيار يمتد
الوقت؛ بعض تأخذ قد اإلدراكات تلك لكن للعالم، دقيقة حسية إدراكات ببناء َمعِنيٌّ وهو
َمعِنيٌّ وهو الجداري، الفص حتى الظهري التيار يمتدُّ — هذا مع مواٍز نحٍو عىل — لذلك
يقودها التي الرسيعة األفعال أن هذا يعني الرسيع. الحركي البرصي التحكُّم بتنسيق
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الطريق؛ يف ما عائٍق تجنُِّب أو بكرٍة، اإلمساك أو ما، لعبٍة يف اإلرسال ردِّ مثل البُرص،
إف دي حالة أصبحت لقد العائق. أو للكرة إدراكك من طويل وقت قبل تحدث أن يمكن
وإنما والوعي، الرؤية بني ارتباط وجود عدم بأنها ليس وصفها فيمكن اآلن؛ مفهومة
كبريًا جانبًا الحالة تلك فقَدْت فقد الحيس؛ واإلدراك الفعل بني ارتباط وجود عدم بأنها
املطلوب الظهري بالتيار تحتفظ لكنها البرصي، اإلدراك إىل يؤدِّي الذي الجويف التيار من
الصورَة هذه األخرى التجارب من العديُد أثبَت وقد الدقيق، الحركي البرصي للتحكُّم

خاطئٌة. اإلبصار يف للتفكري الطبيعية طريقتنا أن ترى وهي العامة،
بجامعة العصبي النفس علم اختصايصُّ َل توصَّ العرشين، القرن سبعينيات يف
اسمه مريًضا يتابع كان فقد استثنائيَّة؛ أكثر اكتشاٍف إىل وايسكرانتز لورانس أكسفورد
وتشتمل ،V1 اة املسمَّ البرصية القرشة من األولية املنطقة يف تلٍف من يعاني كان بي دي
فيها تلٍف حدوث فإن ثَمَّ ومن املرئي؛ للعالم خريطة يف منظمة خاليا عىل املنطقة تلك
مباَرشًة أمامه ينظر عندما الشخص أن هذا يعني العتمة. ى يُسمَّ ما أو عمياءَ، بقعًة يُوِجد
الحياة يف اإلطالق. عىل يشء أيَّ فيها يرى أالَّ يمكن العالم من منطقًة هناك فإن بثباٍت،
يف لكن أبصارهم، تحويل يمكنهم األشخاص هؤالء ألن كثريًا؛ هذا يهمُّ ال قد الطبيعية،
فإنهم العمياء، البقعة يف صورة أو يشء عليهم ُعِرض إذا أنهم إثبات السهل من التجارب

رؤيتها. يستطيعون ال إنهم سيقولون
مجموعًة مريضه عىل عَرَض وايسكرانتز أن يف فيتمثَّل الغريب، االكتشاف عن أما
رأسية الخطوط تلك كانت ما إذا تحديَد منه وطلب متعدِّدة، مختلفة بزوايا الخطوط من
ألنه أفقيًة؛ أم رأسيًة كانَْت إن يعرف ال بأنه طبيعيٍّ نحٍو عىل املريض عليه ردَّ أفقية، أم
أن ومع األمَر، َن يخمِّ أن منه طلب وايسكرانتز لكن خطوط. أي رؤية يستطيع ال كان
يف صحيحة إجابته وكانت َن؛ خمَّ فقد املنطقة، تلك يف أعمى ألنه ممتعًضا كان املريض
أنه أوضَحْت البيانات أن غري أعمى أنه َعى ادَّ لقد أخرى، بعبارة املرات. من ٪٩٠ حوايل
العميان». «إبصار اسَم املتناقضة الحالة هذه عىل وايسكرانتز أطلق الرؤية. يستطيع

وكانت الحالة، بهذه اآلخرين املرىض عىل الالحقة التجارب من العديِد إجراءُ تمَّ
فإنه واٍع، نحٍو عىل يشء أيَّ يرى أنه يُنكر كان البعَض أن حني ففي متماثلًة؛ النتائج
األضواء حركة تقليد أو مكانها، إىل اإلشارة أو األشياء، تجاه عينَيْه تحريَك يستطيع كان
من وغريها العني حدقة يف اتَِّساٌع آَخرين لدى حدث حني يف العمياء. البقعة يف األشياء أو

33



الوعي

املثريات لوَن صحيٍح نحٍو عىل ن يخمِّ كان منهم والعديد للمثريات، االنفعالية االستجابات
رؤيتَها. يستطيعون ال إنهم يقولون التي

الوعي؛ نظريات إىل بالنسبة حاسًما عاِمًال األوىل، للوهلة العميان، إبصار يبدو
دون موضوعية رؤية لديهم الحالة هذه لديهم َمن إن التايل: النحو عىل تسري قد فالحجة
الذاتية الواعية بالتجربة يمرَّ أن دون يرى أن يمكن جزئي زومبي هو أي ذاتي؛ وعي
كما للرؤية، املادية الوظائف عن منفِصٌل خارجيٌّ يشءٌ الوعي أن يثبت وهذا للرؤية؛

خطأ. عىل واملادية الوظيفية وأن موجودٌة، الذاتية الواعية التجربة أن يُثِبت

ِن األمَر. حسنًا، خمِّ

… لكنني
أعمى وال أستطيع
رؤية أي خطوط.

امممم … حسنًا،
إنها خطوط حمراء

أفقية.

التي املثريات تخمنُي دقيٍق نحٍو عىل يمكنه العميان إبصار حالة لديه مريض :4-2 شكل
رؤيتها. يستطيع ال أنه ِعي يدَّ

عىل الحالة لتلك احتماًال األكثر التفسريُ يقوم البساطة؛ بهذه ليَسْت األمور لكن
البرصية املعلوماُت عربها ق تتدفَّ منفصلة متوازية مسارات عرشة نحو هناك أن حقيقة
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األولية، البرصية القرشة باتجاه األكرب املساَر تأخذ الخاليا من ٪٨٥ نحو إن الدماغ. يف
وال أخرى، قرشية وتحت قرشية مناطق إىل أخرى صغرية مسارات يأخذ الباقي لكن
القدرات فإن لذا العميان؛ إبصار حالَة يسبِّب الذي V1 منطقة بتلِف املسارات تلك تتأثَّر
وكمثال هذه. األخرى املسارات استخدام عىل تعتمد ربما الحالة تلك لديهم مَلْن الغريبة
من فليس سليًما، حالته عىل بِقَي العينني حركات يف يتحكَُّم مساًرا أن افرتض هذا، عىل
بأن يشعر قد إنه حتى العمياء، البقعة يف شيئًا لتتبع املريض عينا تتحرََّك أن الغريب
دون من لكن هناك، يشء يوجد أنه تخمني عىل قادًرا يكون ثَمَّ ومن تتحركان؛ عينيه
األخرى. سماته أو حجمه أو شكله تحديُد أو اليشء، تمييُز بإمكانه يكون لن V1 املنطقة

أعمى. ا حقٍّ هو الجانب، هذا يف
ال لكنها مدهشة، ظاهرًة العميان إبصاُر يبقى الصحيح، التفسري هو هذا كان إذا
تخربنا الحالة تلك كانت فإذا اإلبصار. عمليات عن ينفصل أن يمكن الوعي أن تُثِبت
واحدة مركزية برصية تجربة وجود عن التقليدي مفهومنا أن فهو الوعي، عن بيشء
تماًما عِصيًَّة تبقى برصية تجربة بأي َوْعينا كيفية فإن كذلك، تماًما. ً خطأ يكون ربما

دائًما. الحال هو كما التفسري عىل
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الثالث الفصل

الوقتواملكان

الذاتية التجربة توقيت

واقع من املحريِّ السؤال هذا ظهر الواقعي؟ العالم أحداث عن الوعي ر يتأخَّ أن يمكن هل
أدَِّت ليبيت. بنجامني األعصاب عالُم العرشين القرن ستينيات يف بدأها التي األبحاث
الثانية»، نصف ر «تأخُّ أو ليبيت» ر «تأخُّ عن نظريات ظهور إىل إليها َل توصَّ التي النتائُج

واملسئولية. اإلرادة حرية عىل ذلك وتبعات الخامس، الفصل يف سنرى كما
رضورية، لجراحٍة أدمغتهم سطُح تعرََّض مرىض عىل تجاربه أُوىل ليبيت أجرى
فرتٍة منذ معروًفا كان كهربية. أقطاب باستخدام السطح هذا بتحفيز له حوا رصَّ وقد
للجسم، خريطة عىل تحتوي الجسدية الحسية القرشة اة املسمَّ الدماغ منطقة أن طويلٍة
قد الجسم من به املرتبط الجزء أن لو كما اإلحساس إىل يؤدِّي منها جزءٍ أيِّ تحفيز وأن
القرشة تحفيز تمَّ وإذا الجسم، من جزء يتحرَّك الحركية القرشة تحفيز تمَّ فإذا ملسه؛ تمَّ

وهكذا. أشياء، رؤية تتمُّ البرصية
من بَدءًا الطول يف املختلفة الكهربية التحفيز عمليات من سلسلًة ليبيت استخدم
ثانية من أكثر وحتى الثانية) من ألٍف عىل واحًدا يساوي ثانية (امليلِّ ثواٍن ميلِّ بضعة
الكهربية، النبضات من قصرية لسالسل املرىض تعرُِّض مع ييل: ما إىل َل وتوصَّ واحدة،
كلمسة بيشء شعروا أنهم ذكروا أطول، لنوبات التعرُِّض مع لكن يشء، بأي يشعروا لم
حتى املستمرِّ الكهربي التحفيز من ثانيٍة نصَف احتاَج األمر أن ليبيت أثبت أذرعهم. عىل
بعد حدثَْت الواعية التجربَة أن لو كما األمر بََدا بذلك.» «أشعر يقول: أن للمريض يمكن

التحفيز. بَدء من ثانيٍة نصف
لكبح أسلوب فيها استُخدم تجارب خالل من الغريبة النتيجة تلك إثباُت جاء وقد
الحسية القرشة تحفيَز أن بالفعل املعروف من كان وقد الواعية، األحاسيس حجب أو
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الوقت؛ َد حدَّ ليبيت لكن باللمسة، الشعوَر يمنع الذراع عىل حقيقيٍة ملسٍة بعد الجسدية
باستطاعته يكون املريض فإن ثانية، نصف من بأكثر اللمسة بعد الدماغ َز ُحفِّ فإذا
الشعوُر يُطَمس فسوف الثانية، نصف مرور قبل ذلك ُفِعل إذا أما باللمسة، الشعور

. قطُّ يحدث لم أنه لو كما باللمسة
دقًة) األكثر بالرضورة ليس أنه من الرغم (عىل وضوًحا األكثر التفسري كان لقد
عىل ليبيت أطلق العصبية. الخاليا نشاط من ثانية نصف إىل يحتاج الوعي إنتاج أن هو
يعني فهو للغاية؛ غريب أمر هذا للوعي». املطلوبة العصبية الخاليا نشاط «كفاية هذا:
قيمَة ال فهو ثَمَّ ومن الواقعي؛ العالم أحداث عن حدوثه يف َر يتأخَّ أن يجب الوعي أن
عالم يف ثانيٍة نصف معنى ندرك أن هنا املهم من اإليقاع. رسيِع لعالٍم االستجابة يف له
مئاٍت عىل واحد يف الدماغ إىل تصُل الذراع عىل حقيقية بلمسة الخاصة فاإلشارة الدماغ؛
لومضٍة القيايس االستجابة وقت إن أرسع. نحٍو عىل هناك إىل تصُل واألصوات الثانية، من
العصبية الخاليا من العديد تنشيَط هذا ن ويتضمَّ ثانيٍة، ُخْمس نحو يساوي ضوئيٍة
ًرا متأخِّ الوعي يأتي أن الجنون من رضبًا يبدو االستجابة. وتنسيق الضوء الكتشاف

ليبيت. تجارب نتائج من بََدا ما هذا لكن العملية، هذه سري يف هكذا
«اإلحالة ظاهرَة لألمر ليبيت تفسريُ ُن يتضمَّ ندركه؟ ال فلماذا صحيًحا، هذا كان إذا
النشاط من ثانيٍة نصَف بالفعل يحتاج الوعي أن يرى فهو الذاتي»؛ «السبق أو الراجعة»
يتمُّ األحداث أن إىل ر التأخُّ لهذا مالحظتنا عدم سبَب يُرِجع لكنه القرشة، يف املتواِصل
للوعي؛ املطلوب العصبية الخاليا لنشاط األدنى الحد فيه يحدث الذي الوقت إىل إرجاعها
رسيعة ملسة أو ضوئية ومضة املثال: سبيل عىل — ملثرٍي نتعرَُّض عندما ألنه ممكن وهذا
ليبيت، لنظرية وطبًقا املستدعاة». «االستجابَة ى يُسمَّ الدماغ يف فوريٌّ تأثريٌ يحدث —
الحسية القرشة يف يزداد النشاط فإن الذراع، عىل بلمسة واٍع نحٍو عىل نشعر عندما
وبمجرد للوعي؛ املطلوبة العصبية الخاليا نشاط لكفاية الوصول يتم حتى الجسدية
وإال، املستدعاة؛ االستجابة لوقِت إحالتُه تتمُّ للَّْمسة الظاهري التوقيت فإن إليها، الوصول
الوعي. حدوث يف تأخرٍي أيُّ أبًدا يُالَحظ ال الطريقة، وبهذه يشء. بأي الشعوُر يتمَّ فلن

الطب يف حدث الذي َم التقدُّ ألن أخرى؛ مرًة ليبيت تجارُب تُكرَّر أن املحتمل غري من
نتائج قبول يتمُّ ما عادًة ذلك، مع رضوري. غريَ يل التدخُّ اإلجراء من النوع هذا جعل
هو حوله اتفاق يوجد ال ما لكن املجال، هذا يف الباحثني معظم ِقبَل من التجارب تلك
الذين املادي املذهب مناِهيض ضمن من نفسه ليبيت إن النتائج. لتلك الصحيح التأويل
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نظرية تبنَّى َمن أما والدماغ. العقل بني التكافؤ عدَم تعني النتائج تلك أن يعتقدون
علم واختصايص ،(١٩٠٢–١٩٩٤) بوبر كارل السري العلم فيلسوف مثل — الثنائية
عىل دليًال النتائَج تلك اعتَربَ فقد — (١٩٠٣–١٩٩٧) إيكلز جون السري العصبي النفس
الكمِّ لنظرية بحاجة أننا بينروز روجر السري الريايض َعى وادَّ املادي، غري العقل قوة

النتائج. تلك لتفسري
أن فقط يبدو النتائج أن يريَان فهما تماًما؛ هؤالء مع وتشريتشالند دينيت اختلف
وسيبقون الوعي، عن الخاطئة فكرتهم عن يتخلَّْوا لن الناس ألن الغريبة التبعات تلك لها
قابلٍة غري الوعي مشكلَة يجعل وهذا الديكارتي، باملرسح الخاصة بفكرتهم متمسكني

كذلك. األمر يكون أن املفرتض من يكون عندما للحلِّ
الطبيعية فالطريقة عمًقا؛ أكثر نحٍو عىل قليًال نستكشفه بأن االعرتاضجدير هذا إن
مثري أي (أو الذراع عىل فلمسة كهذا؛ شيئًا تكون ربما الثانية نصف تأخري يف للتفكري
معالجُة تتمُّ حيث الدماغ إىل الذراع أعصاب عرب تمر إشارات إنتاج إىل تؤدِّي آَخر)
الشخص ويشعر الوعي إىل النهاية يف تصل حتى الصلة، ذات املناطق يف املعلومات
توقيته؛ له منهما كلٌّ الظاهرة، من مختلفان نوعان هناك هذه، النظر وجهة من باللمسة.
األجهزة، باستخدام قياسها يمكن مادية توقيتات لها التي املوضوعية األحداُث هناك بدايًة
معينة. دماغية خلية فيه تنشط الذي التوقيت أو الكهربي، املثري حدوث توقيت مثل
تجربة فيه تحدث الذي الوقت مثل توقيتاتها، لها التي الذاتية التجارب أيًضا وهناك

الوعي. دائرة اللمسة فيه تدخل الذي الوقت أو اللمس،
أن يجب بأنه مقتِنًعا تكون ربما األمر، واقع يف ا، جدٍّ رائًعا الوصف هذا يبدو قد
البديهية الطريقة تلك قبلَت فإذا فيها؛ يُدِخلنا التي املشاكل كلَّ الِحْظ لكن صحيًحا، يكون
املادية األحداث تتقابل حيث الدماغ يف مكاٍن أمام إما فأنت الدماغ، يف للتفكري ظاهريٍّا
سحري نحٍو عىل الواعية غري العمليات فيه ل تتحوَّ وقٍت أمام وإما العقلية، األحداث مع
ما لكن الوعي». دائرة «تدخل أو واعية» فيه «تصبح الذي الوقت أي واعية؛ عمليات إىل
أو الصعبة باملشكلة تصطدم فأنت الطريقة، بتلك فكَّرَت إذا هذا؟ يعنيه أن يمكن الذي

للحل. قابل غري أنه يبدو الذي الوعي بلغز
البديهية التفكري طريقِة تبنِّي هي املوضوع هذا مع للتعاُمل الجيدة الطرق إحدى
إىل الواعية غري العمليات ِل تحوُّ كيفية تفسري أي املشكلة؛ حلِّ ومحاولة الوعي، يف هذه
من مختلفة وأشكال الكم، نظرية إىل تقودنا التي الطريقة هي وهذه واعية، عمليات
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ليبيت اقرتاح يتمثَّل بالوعي. الخاصة الحالية العملية النظريات معظم وبالطبع الثنائية،
نحٍو عىل طويلٍة لفرتٍة الدماغ خاليا من مجموعة يف فيزيائي نشاط يحدث عندما أنه يف
واعية أخرى إىل اللحظات إحدى يف واعية غري كونها من تتحوَّل العملية تلك فإن كاٍف،
مستمرٍّا. اللغز يبقى وهكذا ملاذا، أو ذلك يحدث كيف يفرسِّ ال لكنه التالية، اللحظة يف

تحديد يمكن بأنه القائل االفرتاض من التخلُّص يف تتمثَّل ثوريًة أكثر طريقة هناك
الوعي يف الطبيعية التفكري طريقة من التخلَُّص أن صحيٌح الواعية. التجارب توقيت
أكثر االحتمال هذا تجعل قد التي األخرى الغريبة األمثلة بعض هناك لكْن للغاية، صعب

جاذبيًة.

واألرانب الساعات

منذ تدق. الساعة أن تدرك الصفحة تُقلِّب وبينما الكتب، أحد تقرأ جالس أنك تخيَّْل
تلك يف وعيك؛ دائرة الضوضاء تلك دخَلْت وفجأًة اآلن لكن بالدقات، واعيًا تكن لم لحظة،
تسمعها. لم التي الدقات وَعدُّ إليها، تستمع تكن لم التي األصوات تذكُّر يمكنك اللحظة،
السادسة. الساعة أنها تجد حتى االستماع يف ستستمر وأنت دقات، ثالث بالفعل دقت

الدقات عدد بَعدِّ قْمَت قد أنك من التأكُّد يمكنك ألنه ؛ خاصٍّ نحٍو عىل رائع املثال هذا
الضوضاء من متعدِّدة أشكال مع الوقت طوال مشابه يشء يحدث لكن صحيح، نحو عىل
يف تحدث التي بالحفر الخاصة بالضوضاء واعيًا تكون مفاجٍئ نحو عىل فربما الخلفية؛
أنك لو كما األمر يبدو اآلن ولكن بها، واعيًا تكن لم أنت اللحظِة تلك وحتى الطريق،
يكن لم إن شخًصا، أن لو كما تقريبًا األمر يبدو بها؛ واعيًا تصبح أن قبل صوتها تذكَّْرَت
لتجاهلها، نميل أننا لدرجة ا جدٍّ معتادة التجارب تلك إن الوقت. طوال يستمع كان أنت،

إمعانًا. أكثر نحٍو عىل فيها نفكَِّر أن تستحق لكنها
صحيحًة، الوعي يف العادية التفكري طريقُة كانت إذا الساعة؛ مثال ل نتأمَّ دعونا
وأيٌّ الوعي، تيار أو مرسح يف كانت التجارب من أيٌّ تحديد عىل قادرين نكون أن يجب
الوعي تيار يف كانت إنها قلَت إذا للساعة؟ دقات ثالث أول عن فماذا هناك. يكن لم منها
بأنك ا جدٍّ املحدد االنطباع تفسري تستطيع فلن الوقت، طوال بها) واعيًا كنَت إنك (أي
تيار خارَج كانت إنها قلَت إذا اآلَخر، الجانب عىل الحًقا. فقط بها وعي عىل أصبحَت
وعي عىل أصبحَت عندما حدث ماذا َ تفرسِّ أن فعليك بها)، واٍع غري كنَت إنك (أي الوعي
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نحو عىل الوقت يف راجعة إحالة حدثت ثم الرابعة الدقة حتى واعية غري كانت فهل بها؛
من ما شكٍل يف موجودة بها الخاصة الذكريات هل ليبيت؟ يقول أن يمكن كما ذاتي،
عن وبعيًدا انتباهك؟ ل يتحوَّ عندما واعية لتكون ل تتحوَّ لكي فقط الواعية غري الحالة
تيار من أغرب نوٍع مع هذا يرتكنا ل، التحوُّ هذا يعني أن يمكن ماذا تفسري صعوبة
التي وتلك الوقت طوال بها واعني كنَّا التي األشياء من مزيٍج عىل اآلن يحتوي ألنه الوعي؛

. اسرتجاعيٍّ نحٍو عىل فجأًة نعيها
مليئة صاخبٍة غرفٍة ففي األمر؛ نفس إىل تشري التي األخرى األمثلة من العديد هناك
شخًصا ألن فجأًة انتباهك تحول ربما بعض، مع بعضهم يتحدث الذين باألشخاص
باهتمام ستستمع فإنك «… إنها … سو عن أمِس جريمي قال ماذا ْن «خمِّ قال: خلفك
هذا هل لكن تقال، وهي بالكامل بالجملة وعي عىل تبدو إنك اللحظة، تلك يف بالغ؛
الجملة تلك هل اآلن: السؤال اسمك. يذكر لم إذا اإلطالق عىل تالحظها لن إنك صحيح؟

خارجه؟ أم الوعي تيار داخل
العديد تجميع إىل بحاجة فأنت كالمنا؛ كلِّ عىل املشكلة تلك تنطبق األمر، واقع يف
تيار يف يوجد الذي ما للفهم. قابلًة الجملة بدايُة تصبح أن قبل املتسلسلة املعلومات من
وهل مفهوم؟ غري كالم أو ضوضاء مجرد هذا كل هل هذا؟ كل يحدث بينما إذن الوعي
األمر أن يبدو ال الطريق؟ منتصف يف كلمات إىل لها معنى ال ضوضاء مجرد من تحوََّلْت
تقال، وهي إليها استمعَت أو مفهومًة جملًة سمعَت قد كنَت لو كما األمر يبدو كذلك؛
فقط يغني. وهو صغري طائر إىل استمع أو واحدة كلمة يف فكِّر مستحيل. هذا ولكنَّ
سمعته؟ الذي هذا ما تعرف أن يمكنك هل الكلمة، تنتهي أو األغنية تكتمل أن بمجرد

النقطة؟ تلك قبل الوعي تيار يف كان ماذا
إلحداث صورها. أوضح يف املشكلَة تُربز القافز» «األرنب ى تُسمَّ مبتكرة تجربة هناك
بالتجربة القائُم ينقر بينما اآلَخر االتجاه إىل وينظر ذراَعه الشخُص يمدُّ التأثري، هذا
التأثري نفس إحداث يمكن لكن للنقر، آلة استخدام تمَّ األصلية، التجربة يف ذراعه. عىل
أن هو املهم األمر مسنون؛ َرصاص قلِم باستخدام بعناية ُمنتَجة نقرات باستخدام
مرات وثالث الرُّْسغ، يف مرات خمس متساويني وبضغٍط بدقٍة متساوية فرتات عىل تنقَر

الكتف. من بالقرب ومرتني املرفق، من بالقرب
بسلسلة سيشعر كاٍف، بشكل غريٍب نحٍو عىل الشخص؟ هذا به سيشعر الذي ما
كما لكن منفصلة، مرات ثالث يف ليس الكتف إىل الرُّْسغ من برسعة تنتقل النقرات من

القافز». «األرنب التسمية جاءت هنا ومن ذراعه؛ بطول يقفز صغريًا أرنبًا أن لو
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١٢٣ ١٢٣

الرسغ، عىل مرات خمس برسعة بالتجربة القائم ينقر القافز. األرنب تجربة :1-3 شكل
أرنبًا وكأن يبدو اإلحساس لكن الكتف، من بالقرب ومرتني املرفق، من بالقرب مرات وثالث
الرابعة وحتى الثانية من النقرات مكان يعرف أن للدماغ كيف الذراع. بطول يقفز صغريًا
يف ر يتأخَّ أو األصيل اإلحساس يُمَحى وهل بعُد؟ حدثَْت قد املرفق عىل النقرة تكن لم إذا

ماذا؟ أم الوعي؟ دائرة إىل الدخول

مهمة؛ يثريها التي األسئلة لكن يضحكون، الناس ويجعل غريب التأثري هذا إن
عىل النقرة تكن لم عندما والرابعة والثالثة الثانية النقرة مكان الدماغ يعرف فكيف
(النقرة نقرة كل بأن تقول التي التقليدية الفكرَة تبنَّيَْت فإذا بعُد. حدثَْت قد املرفق
خارجه)، أو الوعي تيار (داخل واعية غري وإما واعيًة إما تكون أن يجب مثًال) الرابعة
الثالثة النقرة بأن القول عليك يكون ربما املثال، سبيل عىل كبرية. حرية يف فستدخل
النقرة حدوث بعد الحًقا، لكن الرُّْسغ، يف أي الصحيح؛ مكانها يف واعية تجربة كانت
منتصف يف حدثَْت التي بها الواعية التجربة محلها وحلَّْت الذكرى تلك َمْحُو تمَّ السادسة،
الوعي بأن القوَل ُل تفضِّ فقد الفكرة، تلك تعجبَك لم وإذا واملرفق. الرُّسغ بني الطريق
منها؛ واحدة كل مكان تحديد قبل النقرات كل حدوث بانتظار الوقت، لبعض َف توقَّ
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ِت تمَّ ثم السادسة، النقرة حدثت حتى واعية غري الرابعة النقرُة بقيِت الحالة، تلك يف
الوعي. تيار يف الصحيح مكانها يف تُوَضع حتى الوقت يف رجعي نحو عىل إليها اإلشارة
وإما املشكالت، مع التعامل إما مريح؛ غري باختيار نُواَجه أننا يبدو ثانية، مرة
ح يوضِّ قد أخريًا مثاًال ييل فيما سنورد الواعية. التجارب لتيار التقليدية الفكرة تجاُهل

الوعي. تيار فكرة يف أخرى مشكالٍت

وعي دون القيادة

معنى يعرف «جميعنا أن جيمس وليام أعَلَن ،١٨٩٠ عام يف باالنتباه؟ املقصود ما
املقصود يعرف أحَد ال أنه الالحقة والتجارب املجادالت من العديد بعَد بََدا لكن االنتباه»،
جوانب أحُد فاالنتباه دراستها؛ يمكن االسم بهذا واحدة عملية توجد ال إنه حتى باالنتباه،
ْقَت تعمَّ كلما غرابًة يزداد لكنه األوىل، للوهلة الفهم وسهَل واضًحا يبدو الذي الوعي

فيه. التفكري
ضوء ككشاف إليه النظر يف االنتباه يف التفكري يف البديهية الطرق أكثر تتمثَّل
هذا يُستخَدم أحيانًا الظالم؛ يف أخرى أشياء ترك مع األشياء، بعض عىل تركَِّزه أن يمكن
أوقات يف لكن اسمنا، عىل ينادي شخٍص أو عالية ضوضاء بواسطة إرادتنا ضدَّ الكشاُف
الكتاب يف — املثال سبيل عىل — اآلن نفكر أن باختيار بأنفسنا، بتوجيهه نقوم أخرى،
االنتباه توجيه عىل القدرة هذه إن دقيقتني؛ أو لدقيقٍة النافذة عرب النظر ثم نقرؤه، الذي
كما األمر «يبدو» وعينا. به يقوم يشء أنها أيًضا يبدو وإنما نستطيعه، شيئًا فقط ليَسْت

ا؟ حقٍّ صحيح هذا هل لكن إليه، أنتبه أن أريُد ما وعٍي عن أقرُِّر أنني لو
يف أصعَب تصبح التقليدية الفكرة تلك فإن دماغنا، داخل يحدث فيما فكَّرنا إذا
بني ق تنسِّ متواٍز، نحٍو عىل تحدث عديدة عمليات هناك الدماغ، داخل ففي استيعابها؛
االنتباه يف للتفكري طريقة أفضل ربما سلوكنا. يف وتتحكَّم واألفكار، الحسية اإلدراكات
أركِّز عندما لذلك الدماغ؛ موارد لتخصيص النُُّظم من مجموعة أو كنظام تخيُّله هي
الدماغ يف والسمع اللغة ملناطق ص تُخصَّ أكثر معالجة إمكانيات فهناك ما، حديٍث عىل
رياضية، مباراة ملشاهدة انتباهي ُل يتحوَّ وعندما واللمس؛ بالبرص الخاصة بتلك مقاَرنًة

وهكذا. البرص، ملناطق أكثر معالجة إمكانيات ُص تُخصَّ
آالَف النفس علماء أجرى للموارد؟ التخصيَص هذا ُه يوجِّ الذي ما نسأل: ربما اآلن
توزيع يمكن وكيف االنتباَه، َه توجِّ أن مختلفة ملثريات يمكن كيف ح توضِّ التي التجارب
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الخاصة اإلضاءَة ُه نوجِّ كاملخرجني نحن هل باالنتباه. الخاص الضوء كشاف :2-3 شكل
واعية؟ قرارات اتخاذ طريق عن وذلك هناك، وتارًة هنا تارًة بانتباهنا

وماذا الوعي؟ دور أين لكْن هذا. يحدث عندما نَِشطًة تكون التي الدماغ ومناطق االنتباه
واٍع؟ نحٍو عىل العرَض ه أوجِّ هناك بأنني القوي اإلحساَس الدماغ يف يقابل أن يمكن
حدوث مع وحتى واالنتباه. الوعي بني العالقة وضوح عدم وراء األسباب أحد مجرد هذا
وبني بينه تربط عامٍّ نحٍو عىل عليها متََّفق نظرية توجد فال االنتباه، فهم يف كبرٍي ٍم تقدُّ
ظاهرتان أنهما أخرى تدَِّعي واالنتباه، الوعي بني النظريات بعُض تساِوي حني يف الوعي.
يف انتباه، دون من وعي هناك يكون أن يمكن ال أنه البعض ِعي ويدَّ تماًما؛ مختلفتان

هذا. البعض يرفض حني
أصبح شخص أي إن املشكلَة؛ تلك بارٍز نحٍو عىل وعي دون القيادة ظاهرة ح توضِّ
سري خط يف سيارتك تقود عندما فأنت الغريبة؛ التجربة بهذه مرَّ ربما بارًعا سائًقا
قيادتك أثناء فأنت لك، صديق منزل أو املدرسة أو العمل إىل ًها متوجِّ لك مألوَفني وطريق
قْدَت أنك تعرف أنت وجهِتَك؛ إىل تصل ا، جدٍّ رسيع وقت ويف آَخر، يشء يف التفكري يف تبدأ
بشأن اإلطالق عىل يشء أيَّ تتذكََّر أالَّ يمكن لكْن املكان، هذا إىل وصْلَت حتى سيارتك
منتبًها كنَت إن حتى كلها، بالعملية تماًما واٍع غري أنك لو كما األمر يبدو القيادة؛ هذه

الوقت. طوال تماًما
بدًال يقظتك ألحالم منتبًها كنَت أنك يف تتمثَّل االقرتاحات أحد هنا؟ يحدث الذي ما
املوارد، بمعالجة خاصة عملية أنه عىل االنتباه إىل يُنَظر كان إذا لكن القيادة، تجربة من
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عدة عند ْفَت توقَّ قد تكون ربما الرحلة، تلك ففي صحيًحا؛ يكون أن يمكن ال هذا فإن
األخرض، اللون إىل اإلشاراُت َلِت تحوَّ عندما ثانيًة بسيارتك وتحرَّْكَت حمراء، إشارات
التي والسيارة سيارتك بني آِمنٍة مسافٍة عىل وحافظَت الطرق، اْلتقاء نقاط مع وتعاملَت
وبطَّأَْت واملنعطفات، التالل عىل السري مع تتناَسَب حتى رسعتك من ْلَت وعدَّ أمامك، تسري
تشكَر كي ولوَّْحَت للرسعة، به املسموح األقىص الحدَّ د تحدِّ الفتًة رأيَت عندما رسعتك من
ًدا معقَّ تنسيًقا تتطلب فهي مهارات، إىل تحتاج املهام هذه كل أوًال. تمر جعلك شخًصا
النقطة فإن لهذا ذلك؛ وغري القرار اتخاذ وعملية الحركي والتحكُّم والسمع البرص بني
تلك يفعل كان أنه وإنما للمهمة، انتباه أي يُويل يكن لم الدماغ أن ليَسْت هنا املهمة
من يتم كان النشاط هذا كل وكأن األمر يبدو بها؛ «واعيًا» تكن ولم آيلٍّ بشكٍل املهمة

دونك.
املجازية الصوَر تستدعي أن والبديهي السهل من يبدو هذا؟ تَِعَي أن يمكنك كيف
تلك كلُّ كانت الواعية، الحالة ففي الفرق؛ لوصف التيار أو باملرسح الخاصة املعتادة
مرسحنا يف معروضًة األخرى والسيارات واملنعطفات والتالل ة املتغريِّ املرورية اإلشارات
أحالُم سيطَرْت فقد الواعية، غري الحالة يف أما لدينا؛ الوعي تيار يف اختربناها أو العقيل
الوعي. تيار إىل قطُّ والسيارات واملنعطفات اإلشارات تدخل ولم العرض، عىل اليقظة

الدماغ. يف يحدث ما وبني الفكرة تلك بني الربَط نحاول عندما فقط املشكلة تظهر
سبيل عىل القيادة؛ عملية من صغري واحد جانب يف املتضمنة الدماغ عملياِت ل نتأمَّ دعونا
وغري الواعية الحالة يف السيارة؛ وإيقاف األحمر اللون إىل اإلشارة تغريُّ مالحظة املثال،
التخطيط ومناطق البرصية القرشة يف حدث قد املعالجة من كبريًا قدًرا أن بد ال الواعية،
يف واألقدام. األيدي حركات بني التنسيق يتم حيث الحركية والقرشة الجبهية القرشة يف
عن النشاط هذا كل يتم إحداهما، يف أنه غري السيارة، إيقاف يف تنجح إنك الحاَلني، ِكال

الفرق؟ فما فال؛ األخرى يف أما وعٍي،
العرض، خاللها من الذات تشاهد الدماغ يف مركزية شاشة توجد ال أوضحنا، كما
اختالف هناك يكون أن يجب أنه غري الواعية، التجارب فيه تحدث مركزي معالج وال
خاصة صحيحة نظرية كلِّ عىل يجب ما هو إنه االختالف؟ هذا هو ما اآلن: السؤال مهم.
بالوعي، الخاصة النظريات أشهر بعِض الستعراض الوقت اآلن حان ترشحه. أن بالوعي

املدهش. االختالف هذا مع تتعامل كيف ومعرفة
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الوعي نظريات

حالٍّ وجدوا أنهم يدَّعون أناٍس من اإللكرتوني الربيد ورسائل الخطابات من العديَد ى أتلقَّ
والغالبية الشأن، هذا يف إليها لوا توصَّ التي النظرية عىل إطالعي ويريدون الوعي، للغز
تفصل ثنائية نظريات إما النظريات: من نوعني تحت تندرج النظريات تلك من العظمى

الحديثة. الفيزياء عجائب عىل تقوم نظريات وإما والروح، العقل بني
دوًما؛ بالجاذبية والجسد) العقل بني الفصل عىل تقوم (التي الثنائية فكرة تتسم
من ا جدٍّ قليًال عدًدا هناك لكنَّ الوعي، يف تفكرينا طريقة مع جيد نحٍو عىل تتناسب ألنها
الوحيد الحديث فاملثال صحيحة؛ تكون أن يمكن أنها يرون الذين العلماء أو الفالسفة
وإيكلز بوبر اقرتََحها التي الثنائية التفاعلية هو الفكرة تلك عىل القائمة الوعي لنظريات
عن منفصل بذاته واٍع مادي غري عقل بوجود قاَال فقد العرشين، القرن سبعينيات يف
خالل من له التابع الدماغ عىل التأثري عىل قادر العقل وهذا الواعي، غري املادي الدماغ
يفرسِّ قد العصبية. الخاليا بني الوصالت مليارات عرب تحدث التوازِن دقيقِة تفاعالٍت

فقط مشغوًال كان املادي غري العقل إن بقولهما الالواعية القيادة ظاهرَة وإيكلز بوبر
لكن، والقيادة. بالبرص الخاصة املناطق من بدًال اليقظة بأحالم الخاصة الدماغ بمناطق
تفسري أيَّ تقدِّم ال النظرية هذه فإن الثنائية، من األخرى األنواع مع الحال هو كما
بذاته)، الواعي العقل سمات إحدى فقط تراها إنها (حيث الذاتية التجربة حدوث لكيفية

إليها. تشري التي التفاعالت تلك حدوث لكيفية تفسرٍي أيَّ ر توفِّ ال أنها كما
يتم حيث تقريبًا؛ املشكالت نفَس تواِجُه عليها اطََّلْعُت التي الثنائية نظريات كل إن
لكيفية ُمْرٍض تفسريٌ يوجد ال لكن الوعي، بعملية يقوم مستقلٍّ عقل وجود عن الحديث

السحر. طريق عن إال اللهم الدماغ؛ أو العالم مع تفاعله
فبعضها آَخر؛ نهًجا فتتخذ الحديث، الفيزياء علم عىل املعتمدة النظريات عن أما
الوعي، يف مماثلة بتأثريات الكم فيزياء يف املوجود للوقت الالمكاني املميز السلوك يشبِّه
الواعي املالحظ أن ترى التي للجدل املثرية الفكرة عىل اآلَخر البعض يعتمد حني يف
تلك من شهرًة األكثر النظرية لكن الكم. ميكانيكا يف املوجية الدالة انهيار لرشح مطلوب
التخدير اختصايصُّ يرى الدقيقة. األنيبيبات يف الكمية الحوسبة عىل تعتمد النظريات
يف املوجودة الدقيقة األنيبيبات أن بينروز روجر السري والريايض هامروف ستيوارت
فهي كذلك، نظنُّها ما عادًة التي البسيطة الرتكيبية العنارص ليست الدماغية الخاليا كل
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وهذا الدماغ، مستوى عىل الكمية واالتصاالت الكمي بالتماسك تسمح لكي مة مصمَّ
تأثريات وكذلك حرة، إرادة وجود وإمكانية الوعي وحدَة — َعائهما ادِّ بحسب — يفرسِّ
تحدث عندما فحتى الذاتية؛ يف هنا الحقيقية الصعوبة تكمن لكن لليبيت. الغريبة الوقت
يفرسِّ ال يظلُّ هذا فإن كبرٍي)، نحٍو عىل للجدل مثري أمر (وهو األدمغة يف الكمية الحوسبة

أن إىل األشخاص من العديد ويخلص الشخصية. الذاتية التجارب تحدث أن يمكن كيف
آَخر. بلغٍز لغٍز استبدال هو للوعي الكمية النظرياُت تفعله ما كلَّ

وعلم التقليدية الفلسفة عىل تقوم أتناولها سوف التي األخرى النظريات كل
تلك ترى الفلسفة؛ يف العليا» التفكري «عمليات عىل تقوم التي النظريات مثل األعصاب،
عمليَة أيًضا الشخص يمتلك عندما فقط واعيًة تكون واألفكار األحاسيس أن النظريات
إدراُك سيكون — املثال سبيل عىل — لذا بها؛ واعيًا يكون أن من تمكِّنه عليا تفكرٍي
تمكِّنه عليا تفكرٍي عمليُة صاَحبَتْه إذا فقط واعيًا املرور إشارة يف األحمر للَّون السائق
خاليا أي استدعاءِ دون املدهش االختالَف النظرياُت تلك ُ تفرسِّ األحمر. اللون رؤية من
عملياُت تصاحبها التي تلك هي الواعية فاألفكار بالوعي، خاصة صة متخصِّ عصبية
ألن الغريبة؛ الوقت تأثريات من بعًضا ببساطة تعالج أنها كما بها؛ خاصة عليا تفكرٍي
لدى وعي وجود تنفي لكنها تنفيذها، يتمَّ حتى وقتًا تستغرق العليا التفكري عمليات
تفسري تستطيع وال عليا، تفكري عمليات لديها تكون أن يمكن ال التي األخرى الحيوانات
أفكار وجود دون ا جدٍّ واعون أنهم الناُس فيها يدَِّعي التي العميق ل التأمُّ مثل حاالٍت
السائَق أن افرتضنا إذا فقط تُفرسَّ فهي وعي، دون القيادة ظاهرة عن أما اإلطالق. عىل

يقظة. حلم يف مستغِرق أنه يعتقد كان القيادة فرتة طوال
وكان األعصاب، وعلم النفس علم يف عميقة جذور لها الشامل العمل إطار نظرية إن
تلك تقوم العرشين؛ القرن ثمانينيات يف بارس برنارد النفس عالم هو وَضَعها َمن أول
معالجُة فيه تتمُّ شاِمٍل عمٍل إطار عىل اعتماًدا وظيفيٍّا منظَّم الدماغ أن فكرة عىل النظرية
وتقابل الوعي. مرسح فكرة عىل بشدة تعتمد وهي الواحدة، املرة يف فقط أشياء بضعة
املضاءة املنطقة يف املوجودَة تلك وقت أي يف الوعي يف توجد التي للغاية القليلة األشياءُ
عن وبعيًدا أقل. واٍع بهامٍش واملحاطة االنتباه ضوء بكشاف املنارة املرسح منتصف يف
واعية غري عديدة سياقية نُُظٌم لهم الظالم، يف يجلس واٍع غري جمهور يوجد املرسح،

املرسح. عىل تقع التي األحداَث تشكِّل
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إطار داخل معالجته تتمُّ أنه هو واعيًا حدث أي يجعل ما أن النظرية تلك ترى
تقود عندما ثَمَّ ومن الواعي)؛ (غري النظام باقي عىل عرضه يتم ثَمَّ ومن العام؛ العمل
إطار يف األخرى والسيارات الحمراء باإلشارات الخاصة املعلومات معالجة تتم وعي، دون
سلوكيات عىل للتأثري متاحًة يجعلها وهذا الدماغ، باقي عىل َعْرُضها ويتم الشامل، العمل
اليقظة، بأحالم خاصتك الشامل العمل إطاُر يمتلئ وعندما والتذكُّر؛ الكالم مثل أخرى
عرضها. يتم وال الظالم إىل حتى أو الوعي هامش إىل والسيارات اإلشارات إحالُة تتمُّ

واعية؛ تكون أن يمكن األشياء بأن رصاحًة تقرُّ أنها هو النظرية تلك يميِّز ما إن
النظرية تلك يف املشكلة لكن شامل. نحٍو عىل واملتاحة العمل إطار يف املوجودة تلك أي
عىل متاحًة تكون التي أي — عرضها يتمُّ التي املعلومات تكون أن يجب ملاذا تفسري هي
واقع يف فال. األخرى، املعلومات أما مختربة)، (أي واعية — واٍع غري لجمهور شامل نحٍو

دائًما. هي كما غامضة األساسية الذاتية مشكلة تبقى األمر،
املثال، سبيل فعىل بالوعي؛ الخاصة النظريات معظم عىل أيًضا هذا ينطبق وربما
عندما ينشأ الوعي أن تونوني وجيوليو إديلمان جريالد العصبية البيولوجيا عاِلَما يفِرتض
تنقل وصالت وجود مع الدماغ، يف ديناميكيٍّا مركًزا كبرية عصبية خاليا مجموعات تكون
علم اختصاصية تقرتح الدماغية. والقرشة امِلهاد منطقتَِي بني وإيابًا ذهابًا اتصاالت
يشء، ال أو يشء كل إدراك عىل تقوم ظاهرًة ليس الوعي أن جرينفيلد سوزان األدوية
العصبية الخاليا من الكبرية املجموعات أي العصبية؛ عات التجمُّ حجم مع يزيد لكنه
يجب ملاذا تفرسِّ ال النظريات تلك لكن كذلك، األمر يكون ربما مًعا. تعمل التي املرتابطة
ذاتية تجارَب — مناسبًا تنظيمها كان أو حجمها كرب مهما — عصبية شبكة أي تنتج أن

األول. املقام يف
اقرتاُح يتمَّ أن رائعة َالسرتاتيجية ا حقٍّ وإنها هذا، العصبية الرتاكيب تلك تفعل ربما
الكشف محاولة ثم الوعي، حدوث يف دور لها يكون ربما التي الرتاكيب تلك وجود
ارتباط بمدى يتعلَّق فيما ذلك فعل يحاوالن وتونوني إديلمان إن عملها. طريقة عن
تلك تنجح ربما النهاية، ويف الوعي؛ بخصائص العصبية الخاليا مجموعات خصائص
اللغز حلُّ يمكنها نظرية أي توجد ال إنه القول أستطيع اآلن حتى لكنني االسرتاتيجية،
يف بأنه القائل األسايس باالفرتاض تقبل النظريات تلك كل إن الذاتية. للتجربة األسايس
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عوامل السياق ا$وجودة خلف الستار

مهندس اإلضاءة

التنافس عىل الوصول للوعي

الالعبون
األساسيون …

الحواس الخارجية
البرص
السمع
اللمس

الحواس الداخلية
التخيل البرصي
الحديث الداخيل

األحالم
ا<شاعر ا<تخيَّلة

األفكار
األفكار ا<مكن تخيلها

األفكار ا<مكن التعبD عنها
البديهيات التي يف هامش الوعي

كشاف الضوء
الخاص
باالنتباه

ا$سلَّط عىل
ا$رسح الخاص

بالذاكرة
العاملة …

هامش الوعي

تستقبل الذاكرة العاملة ا<دخالت الواعية وتتحكَّم يف الحديث الداخيل،
وتستخدم التخيُّل للمهام ا<كانية، ويتم كل هذا تحت سيطرة إرادية.

التجربة الواعية

الجمهور غA الواعي …
أنظمة الذاكرة

قاموس الكلمات
الشبكات الداللية

الذاكرة الشخصية والتقريرية
ا<عتقدات، ا<عرفة الخاصة

 بالعالم وبالذات وباآلخرين.

تفسA محتويات الوعي

التعرُّف عىل األشياء والوجوه والحديث
واألحداث، والتحليل الرصيف، والعالقات

ا<كانية واالستدالالت االجتماعية.

السلوكيات التلقائية

ذاكرة ا<هارات، وتفاصيل
اللغة والتحكُّم يف الحركة
والقراءة والتفكD وآالف

السلوكيات األخرى …

األنظمة التحفيزية
هل الحدث الواعي ذو صلة بأهدايف؟ االستجابات االنفعالية، وتعبDات الوجه،

وإعداد الجسم للترصف، وإدارة الرصاعات الخاصة باألهداف.

السياقات ا<حليةا<خرج 

األنماط الحسية الثانوية
الحرارة
االهتزاز

التذوق
الشم

إطار محتويات هي الوعي محتويات لبارس، طبًقا الشامل. العمل إطار نظرية :3-3 شكل
العقل. مرسح يف الضوء عليه املسلَّط باملرسح يتعلق فيما شامل، عمل
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الوعي

أن حني يف الوعي، تيار أو مرسح «داخل» األشياء من قليل عدد يكون محدَّد وقت أي
أشكال من شكل ألي يمكن كيف تفسري تستطيع ال لكنها خارجه، تكون الباقية األشياء

الواعية. التجارب من تياًرا ينتج أن املادي الدماغي النشاط
تفسري محاولة عن التخيلِّ يف تتمثَّل األمر، مع للتعاُمل تماًما مختلفة طريقة هناك
هذا فهم أبًدا يمكننا لن ضعفاء برش بأننا واالعتقاد باالستسالم ليس الوعي؛ مرسح
يوجد ال أنه دينيت ادََّعى أوضحنا، كما وهم. املرسح هذا أن َعاء بادِّ وإنما الكبري، اللغز
حدِّ إىل ذَهَب التأثري، قوى بتعدُّد الخاصة نظريته ويف الديكارتي، املرسح اسمه يشء
دائرة يف تكون األشياء بعض وأن املرسح، يشبه العقل كون فكرة عن تماًما تخىلَّ أنه
التوصيفات تضاعف الدماغية العمليات فإن دينيت، وبحسب خارجها. وبعضها الوعي،
خارجها. أو الوعي دائرة داخل هو ما منها يوجد ال التي الوقت، طوال للعالم املتوازية
هو ا عمَّ شخٍص بسؤال املثال، سبيل عىل معينة؛ بطريقٍة النظام استكشاف يتمُّ وعندما
حتى لكن عنه؛ ويخربك به واٍع هو ما يحدِّد فربما ما، ملثرٍي يستجيب جعله أو به واٍع
الوعي. دائرة داخل وجوده عدم أو اليشء هذا وجوَد يؤكِّد ما يوجد ال النقطة، تلك عند
جميًعا بأننا الجازم اعتقادنا ترفض فهي بشدة؛ للبديهة مخاِلفٌة النظرية تلك إن
وقت أي يف — الذاتية الواعية التجربة أو — به واعون نحن ما الدقة نحو عىل نعرف
هنا. لها عرضنا التي الغريبة التوقيت تأثريات مع الجيد التواُفق ميزة لها لكن د؛ محدَّ
إىل تحتاج لفظي استكشاف عملية ألي املعلومات إتاحة عملية ألن ليبيت تأخري يحدث
ثَمَّ ومن الوعي؛ دائرة خارج أو داخل َقطُّ تكونَا لم والقيادة الساعة ودقات الوقت. بعض
تفسريها؟ نحاول التي الظاهرة من تماًما نتخلَُّص هذا يجعلنا أََال لكن مشكالت. تظهر ال
بنفي الظاهرة تلك لغز بإنهاء دينيت ويتهمون ذلك، يفعل أنه يعتقدون الناس بعض

تماًما. وجودها

اآلن؟ تعيه الذي ما

هل لكن اآلن، وعيك دائرة يف توجد التي األشياء الدقة وجه عىل تعرف أنك من متأكًدا تكون ربما
األسئلة من سلسلًة أنفسهم يسألوا أن عىل تالمذتي ْعُت شجَّ سنوات، لعدة ذلك؟ من متأكِّد أنت
«هل أو اآلن؟» الواعي «َمن أو اآلن؟» واٍع أنا «هل مثل: يوم، كل املرات مئات الصعوبة املتزايدة
واعون أنهم من متأكِّدين كونهم من الحال بهم ينتهي الغالب، ويف واٍع؟» نحو عىل هذا فعلُت
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واملكان الوقت

أنفسهم عىل السؤال طرح أن ويدركون الشأن؛ هذا يف لديهم كبرية شكوك وجود إىل اليوم، طوال
فرًقا. يُحِدث

له ْصُت خصَّ ولقد الخصوص، وجه عىل مهم لحظة؟» منذ به واعيًا كنت الذي «ما سؤال إن
إجابة هناك تكون أن فيجب الوعي، من تياٌر بحقٍّ هناك كان فإذا ل؛ التأمُّ من طويلة ساعات
األمر ل تأمُّ يف تبدأ أن بمجرد لكنك د، محدَّ بيشء واعيًا كنت أنني وهي السابق السؤال عىل واحدة
عىل مختلفة؛ عديدة أشياء ضمن من واحًدا شيئًا تختار أن يمكن أنك فستجد ، ِجديٍّ نحٍو عىل
أن يبدو كان البداية، يف العشب. إىل النظر أو س بالتنفُّ اإلحساس أو املرور ضوضاء املثال، سبيل
من أصبح فقد الوعُي؛ َ تغريَّ التدريب، مع لكن األخرى، األشياءَ يستبعد األشياء تلك أحد اختيار
منها أيٌّ يكون ال وأنه الوقت، نفس يف تحدث التي األشياء من مجموعاٍت دائًما هناك أن الواضح

إدراكها. يتم حتى الوعي دائرة داخل األمر واقع يف

فربما كذلك، األمر كان إذا نفسه؟ الوعي من يغريِّ أن الوعي الستكشاف يمكن هل اآلن: السؤال
الخداع. هذا من نتخلَّص كيف نتعلَّم ربما أو خداُعنا، السهل من يكون

اليشء وهذا «الوعي» يه نسمِّ شيئًا هناك أن الواضح فمن دينيت؛ مع أختلف أنا
أننا أعتقد نظن؟ كما التجارب من موحد تيار بالفعل هو هل لكْن تفسري. إىل يحتاج
فكرة وقبول اآلن، وعيه يف يوجد ما يعرف منَّا كالٍّ أن فكرة عن التخيلِّ إىل نحتاج ربما

عقولنا. عن راتنا تصوُّ يف مخدوعون ربما أننا
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الرابع الفصل

كبري وْهٌم

الوهم طبيعة

بشأن نعتقده فيما كبري نحٍو عىل مخطئني نكون ربما أننا احتمال إن وهم؟ الوعي هل
والذات َوْهٌم، الديكارتي واملرسح َوْهٌم، الحرة اإلرادة مختلفة: بأشكال لنا يظهر عقولنا

كبريٌ». «َوْهٌم املرئي عاملنا وثراء َوْهٌم،
املقابل فتعريف «وهم»؛ كلمة معنى تحديد يف واضحني نكون أن أوًال يجب

كالتايل: هو اإلنجليزية» للغة أكسفورد «قاموس يف لها اإلنجليزي

اعتقاٌد أو فكرٌة … باملظاهر مضلًَّال أو مخدوًعا تكون أن حالة أو حقيقة
م. توهُّ أو ضالل أو خداٌع أي خاطئ؛

هو: «وبسرت» قاموس يف وتعريفها

الحقيقية. طبيعته فْهَم نيسء تجعلنا بطريقٍة بالفعل موجود يشء إدراك

كما ليس ولكن موجود يشء هو وإنما موجود، غري شيئًا ليس الوهم أخرى، بعبارة
لنا. يبدو

النفق هذا إن .1-4 الشكل أمثلتها من التي البرصية األوهام هي األوهام أنواع أشهر
يف حجًما، أقل مذعوًرا آَخر رجًال يطارد ش متوحِّ ضخم رجل بوجود انطباًعا يعطي
خداعنا يف البسيط الوهم هذا نجح لقد الحجم. يف متساويان الواقع يف االثنني أن حني
اآلَخر؛ عن ا جدٍّ بعيًدا يبدو الرجلني أحد أن يعني مما يرتاجع، النفق عمق أن نرى ألننا
من حجًما أكرب البعيد الشخص أن إىل البرصي الجهاز يف التلقائية اآلليات فتخلص
معرفُة يمكننا األخرى، البرصية األوهام من والعديد الوهم هذا ويف إلينا. األقرب الشخص



الوعي

بالداخل يوجد الذي الرجل البرصي، الوهم هذا يف لنا. يبدو كما ليس يشء الوهم :1-4 شكل
الحجم. يف متساويان االثنني أن من الرغم عىل اآلَخر، من أكرب يبدو

أن غري ثانيًة، بها ننخدع أالَّ برضورة أنفسنا وتذكريُ تضليلنا، يف الخدعُة نجَحِت كيف
اآلَخر. من حجًما أكرب شخًصا هناك بأن خداعنا يف يستمر البرصي االنطباع

حينها يكون لن االدِّعاء فإن بالكامل؟ الوعي عىل مماِثل يشء ينطبق أن يمكن هل
الطريقة بشأن البديهية أفكارنا أن هذا يعني يبدو؛ كما ليس وإنما موجود، غري الوعي أن
إننا وحيث منها. نتخلََّص أن ويجب خاطئة، تكون أن يجب الوعي بها لنا يبدو التي

الفكرة. تلك تساعدنا فقد الوعي، فهم محاولة عند كبريًا لغًزا نواِجُه
نفكِّر ثم بها، الوعي لنا يبدو التي الطريقة من نبدأ أن يجب الفكرة، تلك ولتطبيق
قبُل من عرضنا (لقد مرسح بأنه العقَل نشبَِّه أن السهل من خاطئًة. تكون أن يمكن ملاذا
الوعي بأن االنطباع يف تتمثَّل أخرى تفكري طريقة وهناك خاطئًا)، هذا يكون قد ملاذا
إىل تحتاج التي أو صعوبًة األشياء بأكثر للقيام إليه بحاجة وأننا القوة، أشكال من شكل
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كبري وْهٌم

املشكالت، وحلُّ القرار واتخاذُ اإلبداعي التفكريُ ذلك عىل الجيدة األمثلة من كبرية. براعة
واٍع. غري نحٍو عىل إنجازها يمكن األشياء تلك من بعًضا أن األمر واقع يف يتَِّضح لكن

باألطفال: خاص لغز بسيط: مثال ييل فيما

موجودة أشياء عىل نظري وقع حقل، عرب أسري كنُت بينما مشمس، يوم يف
تلك وصَلْت كيف الفحم. من وقطعتان وجزرة قديم وشاح وهي: العشب، عىل

هناك؟ إىل األشياء

عليك ما حلَّه؛ تحاِول أن فيجب الفور، عىل اللغز هذا تحلَّ أن بإمكانك يكن لم إذا
ذهنية صورة برسم واٍع نحٍو عىل الحل إىل الوصول ومحاولة جوانبه، كل يف التفكري إال
إذا إليه. تصل أن بمجرد لك واضًحا الحلُّ سيصبح عقلك؛ إعمال ثم للمشهد واضحة
ماذا وانظر «االحتضان» مرحلة تدخل املشكلَة فدَِع تراه، أن تستطيع ال زلت ما كنَت

اآلن.) عليها تطَِّلع ال لكن الفصل، نهاية يف اإلجابة (ستجد سيحدث.
باجتهاد يعملون عندما الناس أن هذه االحتضان بمرحلة الخاصة الدراسات تُظِهر
حلُّ يقفز آَخر، يشء يف ليفكِّروا فيها التفكري يوقفون ثم ما، مشكلٍة حلِّ أجل من
جانبه. من اإلطالق عىل واٍع جهٍد دون الشخص ذهن إىل فجأًة األحيان بعض يف املشكلة
للمشكالت املبدعة والحلول فاالبتكارات املبدعني؛ والفنانني العلماء مع مماثل يشء يحدث
جاهًدا، يحاول املبدع أو العاِلم أن هو عادًة يحدث فما مصادفًة؛ لهم تظهر لم العلمية
َة كافَّ مستكِشًفا عويصة، ملشكلة حلٍّ إىل الوصوَل سنوات، حتى أو أيام أو ساعات لعدة
حلٍّ إىل الوصول يف يفشل ذلك مع لكنه فيها، املوجودة الصعوبات َة كافَّ ًدا ومحدِّ جوانبها
يقفز املشكلة حلَّ يجد وفجأًة آَخر، يشء يف ويفكِّر فيها التفكري يوقف أن يلبث ال ثم لها،
تعمل كانَْت العقل من ما منطقًة أن لو كما األمر يبدو استكشاف. لحظة يف ذهنه إىل

بمفردها. حلها إىل َلْت وتوصَّ املشكلة حلِّ عىل باستمراٍر
يكن لم التعقيد، شديدة خاصًة مشكالٍت العلمية التجارب بعض أيًضا استكشفْت
تتطلَّب املشكالت تلك إن حلُّها. تمَّ أنه غري املنطقي، التفكري باستخدام حلها املمكن من
لعبَة املشاركون لعب شهرية، دراسٍة ففي الحدَس؛ عليه نُطِلَق أن يمكن شيئًا آَخر، شيئًا
مثل اٍت متغريِّ يف يتحكَّموا أن واستطاعوا املصانع، أحد يف السكَّر إنتاَج تحاكي كمبيوتر
عملية عليها تعتمد التي املعادالت عن فكرة لديهم تكن لم لكْن وأجورهم، العمال عدد
أي لديهم تكن لم لكن السكر، إنتاج تثبيت عىل قدرتهم نَْت تحسَّ كبريٍة وبرسعٍة املحاكاة،
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الوعي

يعرفون كانوا أنهم اعتقدوا الذين هؤالء إن األمر، واقع يف بهذا. قيامهم كيفية عن فكرة
كذلك. يكونوا لم الذين هؤالء من املهمة يف أسوأ أداؤهم كان عادًة يفعلونه كانوا ما

فنحن التعقيد؛ العالية االجتماعية عواملنا يف الوقت طوال ربما مماثل يشء يحدث
عليه ونحكم صوته ونسمع وملحاته، ومالبسه وجَهه نرى جديًدا، شخًصا نقاِبل عندما
غبي، أو ذكي مريب، أنه أو به الوثوق يمكن وبأنه عاطفيٍّا، بارد أو ودود بأنه رسيًعا
من حياتنا مدى عىل َن تكوَّ تاريٌخ لدينا الفطرية، قدراتنا كلِّ جانب إىل ذلك؟ كيف لكن
التاريخ هذا كلِّ تذكُّر يمكننا ال ربما أننا صحيح حالهم؛ كان كيف ومعرفة الناس مقابلة
هناك لكنَّ الصلة، ذات االحتماالت كلَّ تعطينا التي املعادالت تحديد أو رصيٍح، نحٍو عىل
االعتماد يمكن أحكاٍم بإصدار الحال بنا وينتهي هذا، كل فيه يحدث النظام يف ما مكانًا

عليها.
القرار اتخاذ عمليَة يه نسمِّ ا ممَّ كثريًا يفرسِّ الضمنية املعالجة من النوع هذا إن
نشعر أننا يبدو فقط الحلول، تأتي أين من نعرف ال إننا حيث الحدس؛ أو االنفعالية،
يتم ما عادًة مهمة مهارات هذه فعله، علينا يجب ما «نعرف» أو الصحيح بالحل
تغليب أي املشاعر؛ حساب عىل بالعقالنية املفكِّرين من العديُد أُعِجب تاريخيٍّا، تجاهلها.
هذا والجسد؛ العقالني املنطق بني والفصل آَخر، يشء أي عىل الرصف العقالني التفكري
عىل الدليَل َم قدَّ فقد ديكارت»؛ َ «خطأ داماسيو أنطونيو األعصاب عالُم عليه يُطِلق ما
عىل القرار. اتخاذ وعملية للتفكري أساسيٌة واملشاعر بالعواطف اإلحساس عىل القدرة أن
االستجابة يف ضعف الجبهي الفص يف بتلف األشخاصاملصابني لدى يصبح املثال، سبيل
يبدو العقالنية، الشديدي القرار متَِّخِذي من يصبحوا أن من بدًال أنهم غري االنفعالية،

اإلطالق. عىل أمر أي يف قرار أي اتخاذ عىل قادرين غري يصبحون أنهم
تحت التي املثريات أي نعيها؛ ال التي املثريات أنواع لكلِّ نستجيَب أن أيًضا يمكننا
سمعة ذو الشعور عتبة تحت الذي اإلدراك إن الشعور). حيِّز خارج (أْي الشعور عتبة
يشرتون الناس جعل يمكنهم املعلنني بأن تقول التي االدِّعاءات بسبب ربما سيئة،
واقع يف التليفزيونية. الربامج أو األفالم يف ا جدٍّ موجزة رسائل إدراج خالل من منتجاتهم
الرشائي. السلوك بهذا الناس يتأثَّر ما ونادًرا يُجِدي، ال الخداع من النوع هذا إن األمر،
هناك املثال، سبيل عىل اإلدراك؛ من النوع هذا عىل تقوم التي األرشطُة كذلك تُجدي وال
سيجعل النوم، أثناء تشغيله أو خاِفٍت بصوٍت رسائل به رشيٍط إىل االستماع بأن ادِّعاءات
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لم إْن األمر، واقع يف حياته! يغريِّ أو جديدًة مهاراٍت أو جديدًة لغاٍت يتعلَّم الشخَص
شيئًا. تتعلَّم فلن الرسائل، سماع يمكنك

عىل حقيقية؛ ظاهرة اإلدراك من الشكل هذا فإن جانبًا، االدِّعاءات تلك ينا نحَّ إذا
يمكنهم ال بحيث ا جدٍّ قصري نحو تومضعىل كلمٌة الناس تُعَرضعىل عندما املثال، سبيل
إذا ثَمَّ، ومن استجاباتهم؛ عىل التأثريُ بإمكانها سيظلُّ الكلمة فإن واٍع، نحٍو عىل رؤيتها
بنك (أي: bank التالية الكلمة فإن يروها، ولم نهر) (أي: river كلمُة عليهم ُعِرضْت
عىل تُفرسَّ أن من أكثر نهٍر ضفُة أنها عىل تُفرسَّ أن املحتمل من سيكون نهر) ضفة أو
من الناس فإن عابسة، أو مبتسمة وجوٍه عرض تمَّ إذا باملثل، األموال. إليداع مكاٌن أنها
بعدها املعروضة لها معنى ال التي للرموز إيجابي نحٍو عىل يستجيبوا أن أكثر املحتمل
ال بعدٍد نتأثَّر الوقت طوال أننا ح توضِّ — العديد وغريها — التجربة تلك إن الفور. عىل
تلك كلَّ تعالج الذكية فأدمغتنا حولنا؛ تحدث والتي نالحظها، ال التي األحداث من نهائيٍّ
عنها. القليل إال واٍع نحو عىل نعرف ال أننا إال مدهش، نحو عىل َدة معقَّ بطرق املعلومات
من كبري جزء من يتكوَّن البرشي العقل إن كالتايل: يشء بتخيُّل هذا يغرينا ربما
ما وهو الواعي، العقل وأخريًا الوعي، قبل وما الوعي دون ملا أصغر وأجزاء الالوعي،

خاطئًة. تكون أن يجب الصورة تلك أن أعتِقُد لكنني مباِرش، بشكل ونختربه نعرفه

الفجوات ملء

قبُل؛ من الحظتَه قد تكن لم مبارشة عينيك أمام شيئًا فجأًة رأيَت أن قبُل من حدث هل
رجل أو وجوده، تلحظ لم كتاٌب أو فقْدتَها، أنك اعتقدَت التي النظَّارة املثال، سبيل عىل
مثلما اللحظة؟ تلك قبل َوْعِيك دائرة يف موجوًدا كان الذي ما جارك؟ حديقة يف ثلج
لم بوجودها.» نشعر لم لكننا فجوات؛ هناك كانت «ربما :١٨٩٠ عام جيمس وليام أشار
للغرفة، بأعيننا اْلتقطناها التي الصورة يف كتاٌب أو نظَّارة، هيئة عىل فجواٌت هناك تكن
وهل الفجوَة؟ عقلُنا َمَأل هل السؤال: الحديقة. يف ثلج رجل هيئة عىل خالية مساحة وال

ذلك؟ احتاج
نحن ييل: ما غرابتها يف السبب يكون ربما لكن غريبًة، الشائعة التجربة تلك تبدو
تجربتنا هي للعالم كاملة صورٌة توجد عقلنا أو رأسنا داخَل ما مكاٍن يف أنه نتخيَُّل
أنه نفرتض لذا فجوات؛ دون عاَلًما نرى حولنا، ننظر عندما حال كلِّ عىل فنحن الواعية،
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تمثيل بوجود القائلة الفكرة تلك إن داخلنا. ممثٍَّل كهذا فجوات بال عاَلٍم وجود من بد ال
عقود مدار عىل املعرفية العلوم ألغلب األساسية الفرضيَة كانت الرأس يف ل مفصَّ داخيل
من يتضح كما النحو، هذا عىل عقولنا يف نفكَِّر أن الخطأ من يكون ربما أنه غري كثرية،

البسيطة. التجارب بعض خالل
عرضيٍّا ح توضِّ غريبة بطريقة مة مصمَّ البرشية العني إن العمياء؛ البقعة هناك أوًال:
ألسالفنا، البعيد املايض يف ما موضٍع يف ر. التطوُّ عملية بها تعمل التي العشوائية الطريقَة
الخاليا من املعلومات تحمل التي العصبية الخاليا كانت حيث بسيطة أعنٌي َرْت تطوَّ
الدماغ إىل الخلف، إىل ترجع أن من بدًال األمام إىل تتحرك للضوء املستقبلة القليلة
حدث ثَمَّ ومن تقدِّمه؛ ما تطويِر عىل دائًما الطبيعي االنتقاء عملية وتعمل البسيط،
وعدسات عضالت ذات دة معقَّ عني إىل تدريجيٍّا َرْت وتطوَّ البدائية، العني تلك يف تعديٌل
العصبية الخاليا كانت الوقت، ذلك بحلول مًعا. هذا كلِّ دمِج مع املستقبالت، وآالف
املساَر اتخذت قد أنها ترى أن يمكن ال ر التطوُّ عملية لكنَّ الضوء، طريق يف تتحرَّك
ذلك نتيجة وكانت األصلية. الخطة بقيت ثَمَّ من جديد؛ من لتبدأ ثانية وترجع الخاطئ،
ى تُسمَّ كبريٍة حزمة يف مًعا تتجمع ثم املستقبالت، تعتم عصبية خاليا لدينا أن هي
عن بعيًدا درجة ١٥ (حوايل فجوًة ُمحِدثًا الشبكية، عرب يمرُّ الذي وهو البرصي، العصب
عىل عميانًا نكون العني من الجزء هذا يف اإلطالق. عىل مستقبالت توجد ال حيث املركز)
جرِّب بنفسك، ذلك من تتأكَّد ولكي ال، بالطبع قبُل؟ من ذلك الحظت هل كامل. نحٍو

.2-4 الشكل يف املوجود االختباَر

َضْع ذراعك؛ مدى عىل واجعله الكتاَب أمسك العمياء. بالبقعة خاصٌّ اختباٌر :2-4 شكل
بعد حرِّْك اليرسى؛ بعينك الصغرية السوداء النقطة إىل انظر ثم اليمنى عينَِك عىل يدك
ستختفي، القطة صورة أن ستالحظ معيَّنٍة مسافٍة عند ببطء، وللخلف لألمام الكتاَب ذلك

لديك. العمياء البقعة يف تقع اآلن أنها إىل هذا ويرجع
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من عني كل يف املوجودة العمياء البقعة نالحظ ال ببساطة إننا العادية، الحياة يف
تغطي منهما كالٍّ فإن ثَمَّ ومن عيننَْي؛ لدينا أن إىل ذلك يف السبب من جزء ويرجع عينَيْنا،
فجوًة نرى ال فنحن العينني، إحدى نغطِّي عندما حتى لكن األخرى، يف املوجود النقَص
يسدَّ حتى الناقصة األشياء يمأل الدماغ هل يتكرَّر؛ السؤال نفس إن هذا؟ ملاذا رؤيتنا. يف
حول الحامية النقاشات من العديد هناك هذا؟ فكيف كذلك، األمر كان وإذا الفجوة؟ هذه

املسألة. هذه
ويرجع هذا؛ يفعل وال بالتفاصيل، الفجوات مْلءِ إىل يحتاج ال الدماغ أن دينيت يرى
إليها تنظر حتى للعالم صورة هيئة عىل لنسخة بناءٍ عمليَة ليَسْت الرؤية أن إىل ذلك
وتحدث هناك، يوجد ما حول افرتاضات أو تخمينات عمل إىل أقرب لكنها داخلية، ذات
تعتِّم التي األشياء من العديد رؤية يمكنك ربما اآلن الوقت. طوال التصورية العملية تلك
خلف تختفي سجادة مكتب، من جزءًا يخفي كتاب املثال، سبيل عىل أخرى؛ أشياء عىل
يف سيارة هيئة عىل فجوًة ترى ال أنت بالطبع، سيارة. تخفيه جميل منظر طاولة، ِرْجل
البرصية فتجربتك وشجريات؛ بأشجار الناقص الجزء ملء إىل حاجٍة يف ولست املنظر،

كله. رؤيته باستطاعتك يكن لم إن حتى كامًال، منظًرا هناك بأن تخربك
بورق بالكامل مغطَّاة غرفة يف نميش ونحن أنفسنا تخيَُّل اآلن دينيت منَّا يَطلب
خالَل سنرى — قوله بحسب — إننا مونرو؛ ملارلني متطابقة بورتريهات عليه حائط
بأحدها كان إن برسعٍة وسنالحظ املتطابقة، البورتريهات مئات هناك أن قليلة ثواٍن
تكون أن اآلن يجب أننا هو إليه سنصل الذي الطبيعي االستنتاج سخيف. شارب أو قبعة
ال هذا — دينيت بحسب — لكن رأسنا، يف املمثلة تلك صور لكلِّ لة مفصَّ صورة لدينا
بوضوح، ترى التي فقط هي الشبكية، مركز يف توجد التي النقرة، إن يحدث. أن يمكن
ومن ثانية؛ كل كبرية) حركات (أْي رمشات خمس أو أربع بنحو فقط أعيننا وتقوم
الكمِّ هذا كلِّ رؤية عىل فقدرتنا بورتريه؛ كل يف بوضوٍح ننظر أن بإمكاننا يكن لم ثَمَّ
وآليات بأكملها الغرفة عرب متكرًِّرا نمًطا ترى أن يمكن التي الخامة كشافات عىل تعتمد
مختلف؛ لون أو سخيف شارب مثل الغريبة، األشياء إىل االنتباَه لتجذب خاصة مفاجئة
أكرب بشكل يشبه يشء لكنه اإلطالق، عىل لة مفصَّ داخلية صورًة ليس تراه ما فإنَّ لذا
ال فالدماغ املتطابقة؛ البورتريهات من العديد هناك بأن تمثيًال أو افرتاًضا أو تخمينًا
هذا. يفعل وال داخلية، صورة يف فردي بشكل املمثلة لتلك صورة كلِّ تمثيل إىل يحتاج
يف لكنه رءوسنا، داخل موجود التفصيل هذا بأن الواضح االنطباع عىل نحصل ونحن
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وال الناقصة، املمثلة صور مْلءِ إىل حاجَة فال العالم؛ يف الخارج يف هناك يبقى األمر واقع
هذا. الدماغ يفعل

النفس عاِلَمي بحسب وذلك بالفعل، تحدث الناقصة الفجوات ملء عملية لكنَّ
طَلبَا عندما صناعية عمياء بَُقًعا أوجَدا فقد راماتشاندران؛ إس ويف جريجوري ريتشارد
جليٍد منظُر بها لشاشٍة األوسط الجزء عىل أبصارهم يركِّزوا أن بحثهما يف املشاركني من
يف جليد. به يوجد ال درجات ٦ بزاوية مائل صغري رمادي مربع هناك وكان متأللئ،
مثل بالجليد يمتلئ املربع بدأ ثواٍن؛ خمس نحو بعد لكن املربَع، املشاركون رأى البداية،
ثم الجليد، من مربًعا رأَوا رماديًة، الشاشة كلُّ صارت عندما ذلك، وبعد الشاشة، باقي
يف الفجوات مللء منفصلة آليات أخرى تجارب وأظهرت ثالث. أو ثانيتني بعد اختفى
قرمزيَة الخلفية كانت التجارب، تلك إحدى يف املثال، سبيل عىل والحركة؛ والخامة اللون
عىل تتحرَّك سوداء نقاط عن عبارة املربع وكان المعة، سوداء نقاط بضع وعليها اللون،
مرحلتني عىل تمَّ هذا لكن املربع، اختفى قليلة ثواٍن ويف رمادية. خلفية عىل أفقي نحٍو
إىل املتحركة النقاُط َِت تغريَّ ثم قرنفيل، إىل الرمادي اللون َل تحوَّ البداية يف منفصلتني؛

المعة. أخرى
أو اإلنجليزية باللغة مكتوب نَصٌّ بها خلفيًة مماِثلة أخرى تجربة استخدمت
لكن السابقة، التجارب يف حدث كما املربع واختفى الفجوات ملء عملية ْت تمَّ الالتينية،
يقدروا لم لكنهم املربع، يف أحرف رؤيَة يستطيعون كانوا إنهم قالوا املشاركني أن املثري
يشاهد التي األحالم يف أيًضا موجود التأثري هذا أن هو أيًضا املثري اليشء قراءتها. عىل
لكنهم فيها املوجودة الكتابة رؤية ويمكنهم كبريًة، الفتاٍت أو صحًفا أو كتبًا الناس فيها
«فكرة» إىل أقرب يشء هو ربما يرونه؟ الذي هذا ما هو: السؤال قراءتها. يستطيعون ال

فعلية. بأحرف مغطَّاة مساحة إىل منه الكتابة
التجارب تلك لكن َف، يتوقَّ ولن مستِمرٌّ تلك الفجوات ملء عملية حول الجدل إن
يف التفاصيل إلكمال تدريجية عملية عن عبارة ليَسْت لكنها بالفعل، تحدث أنها ترى

داخلية. صورة

التغيري عمى

.3-4 الشكل من األوىل الصورة إىل النظُر منك فيها ُطِلب لتجربة خضْعَت أنك تخيَّْل
من الثانية الصورة إىل الصورة تغيريُ يتم عينَيَْك، فيها تحرِّك التي اللحظة ويف ذلك، بعد
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متأكِّدون الناس أغلب إن الصورتني؟ بني الفرَق ستالحظ هل هو: السؤال نفسه. الشكل
مخطئون. لكنهم هذا، سيفعلون أنهم من

رمشهما أو عينَيْك تحريك أثناء الصورتني بني التبديُل تمَّ إذا التغيري. عمى :3-4 شكل
عمى ظاهرة عىل أُجِريت التي التجارب تخلص بينهما. الفارق رؤية من تتمكََّن فلن مباَرشًة،

املرئي. للعالم ل مفصَّ تمثيٍل بناءَ تستلزم ال الرؤية أن إىل التغيري
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الطرق من بالعديد إثباتها تم التي التغيري، عمى بظاهرة ى يُسمَّ ما هو هذا إن
ثمانينيات يف أُجِريت والتي — عليها ْت تمَّ التي التجارب أوىل فاستخدمت املختلفة؛
املشاركني، عني من ينعكس ليزر، شعاُع استُخدم العينني. لتتبُّع أدواٍت — املايض القرن
إليها؛ ينظرون التي الصورة أو للنص الفوري التغيري تم ثم العني، حركات الكتشاف
التتبُّع أدوات ظاهريٍّا. والواضحة الكبرية التغيريات مالحظة يف حتى املشاركون ففشَل
عىل املشاركني إجبار يف تتمثَّل أبسط طريقٍة تجربَة حاولُت لكنني الثمن، غالية هذه
إىل لت وتوصَّ نفسه؛ الوقت يف وتغيريها قليًال الصورة تحريك طريق عن أعينهم تحريك

َوْهٌم. املرئي عاملنا ثراء أن إىل وخلصت النتائج نفس
ومضة وجود عىل أبسطها يقوم األخرى، الطرق من العديد ذلك بعد استُخِدمت
يستطيع حتى االثنتني بني التبديل ذلك بعد يمكن الصورتني، عرض بني قصرية رمادية
حتى دقائق عدة الناس يستغِرَق أن املمكن من عامٍّ، بشكٍل الفارق. رؤية املالحظ
َلتجربة ا حقٍّ إنها اإلطالق. عىل موجود غري آَخر أو مختلف، لونه كبريًا شيئًا يكتشفوا
ستسمعهم فإنك آَخرين، مع كنَت فإذا فارق، أيَّ ترى وال وتنظر تنظر فأنت ا؛ جدٍّ محبطة
منذ تالحظه لم أنك كيف تعرف وال ا جدٍّ الواضح الفارق ترى فجأًة ثم عليك، يضحكون

األوىل. اللحظة
الكشف وآليات التلقائية اآلليات نشاط توقف الطرق تلك كل ألن التأثري هذا يحدث
تلك ودون األشياء، أحد يف َ تغريَّ أمًرا هناك أن لحقيقِة تنبِّهنا ما عادة التي الحركة عن
تلك نتائج بحسب — ويبدو العني، حركات عرب الذاكرة عىل االعتماد علينا يكون اآلليات

للدهشة. مثري نحٍو عىل ضعيفة فقط إليه ننظر بما الخاصة الذاكرة أن — التجارب
أننا ُر نتصوَّ نحن ييل: ما السبب يكون ربما جانبنا؟ من االندهاش هذا ملاذا لكن
حتى إليها نظرة كلِّ مع بها معرفتنا فأكثر أكثر تزيد الصورة، يف النظَر نجيل بينما
الرؤية، عن مفهومنا هو هذا بداخلها. موجود هو ا عمَّ ا جدٍّ جيدة فكرٌة رأسنا يف َن تتكوَّ
املفرتض فمن كذلك، األمر كان إذا لكن األمر، بها يتمَّ أن ر نتصوَّ التي الطريقة هي وهذه
عمى قوة إن اختفى. قد منه العلوي الجزء أن نالحظ وأن الدرابزين، نتذكََّر أن بالتأكيد
الخاصة الطبيعية النظرية تلك يف خاطئًا شيئًا هناك أن من بد ال بأنه تُوِحي التغيري

واضح. غري اليشء هذا لكن بالرؤية،
عىل االنتباه تركيز فهل املفتاح، هو يَُعدُّ ربما االنتباه أن يف يتمثَّل االحتماالت أحد
ليفني دانيال النفس عاِلَما وَضَع الصورتني؟ بني للفارق مالحظتك دون يحول يشء
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أشياءُ فيها تختفي قصرية أفالًما صنَعا فقد التجربة؛ محلَّ االحتماَل هذا سيمونز ودانيال
ثم الغرف، إحدى يف وحيًدا املمثل يجلس األفالم، أحد يف لونها. أو شكلها يتغريَّ أو عديدٌة
الغرفة، خارج آَخر ملشهد ٌل تحوُّ هناك الهاتف. جرس يدق عندما الباب إىل ليذهب يقوم
التجربة يف املشاركني ثلث نحو إن الهاتف؛ بسماعة يمسك تماًما مختلف شخص وهناك

التغيري. اكتشفوا الذين فقط هم
— العاِلَمني نفس أثبت لكن الفيلم، يف الخداع بعض بسبب حَدَث هذا أن تعتقد ربما
املحيط اليومي الوسط يف العاديني األشخاص مع نفسه التأثريَ — الدهشة يثري نحو عىل
يف املارة أحد من باالقرتاب التجربة عىل القائمني أحد قيام رتَّبَا الحاالت، إحدى يف بهما.
يتحدَّث وبينما الحرم، داخل ما مكاٍن إىل الذهاب كيفية عن وسؤاله كورنيل، جامعة حرم
بابًا؛ حامَلنْي بوقاحٍة بينهما بالدخول اٍل عمَّ زيَّ يرتديان مساعدان يقوم الشخصان،
للشخص املواِجه غري الباب بجزء التجربة عىل القائم الشخص يمسك اللحظة، تلك يف
املارُّ الشخص أصبح وهكذا الباب، يحمل كان الذي العامل بمكان مكانَه ويبدِّل املار
لتلك خضعوا الذين األشخاص نصف أن غري تماًما، مختلف شخص إىل يتحدَّث املسكني
كانوا هل الناس يُسأَل عندما ثانية، مرة التبديل. عمليَة الحظوا َمن هم فقط التجربة
سيفعلون، بأنهم مقتنعني يكونون فإنهم التغيري، هذا مثل سيكتشفون أنهم يعتقدون

مخطئون. لكنهم
التغيري عمى إحداث يمكن املثال، سبيل عىل العادية؛ الحياة يف لذلك تبعات هناك
عىل هذا يحدث التبديل. وقت يف تظهر بسيطة فقاعات أو طينية» «لطخات باستخدام
قد الطيَّارين أو السائقني أن إىل يشري الذي األمر الجو، ويف الطرق عىل متكرِّر نحو
يصطدم أن فيه يحدث الذي الوقت نفس يف مهم حدث وقع إذا خطرية أخطاءً يرتكبون
الحوادث بعض يف السبَب هو هذا يكون وربما للمركبة، األمامي بالزجاج الطني بعُض

الوعي. عىل بتبعاتها معنيُّون هنا لكننا لها، تفسريَ ال أنه ظاهريٍّا يبدو التي

الكبري الوهم نظرية

يبدو التي الطريقَة — املقصود غري أو — اإلدراكي والعمى التغيري عمى نتائج تتحدَّى
لدينا أن نعتقد كنَّا إذا إننا أي البرصية؛ تجاربنا يف طبيعي نحو عىل بها يفكِّر أغلبنا أن
نكون أن فيجب األخرى، تلو الواحدة وعينا عرب تمرُّ التي الصور من ومفصًال ثريٍّا تياًرا
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النظرية أي الكبري»؛ «الوهم بنظرية تُعَرف ما عليه تقوم الذي األساس هو هذا مخطئني.
كبري. وهم عن عبارة كله املرئي العالم إن تقول التي

كيف فهم إىل بحاجٍة فنحن كذلك، كنَّا إذا هكذا؟ مخطئني نكون أن يمكن كيف
تفسريَ تحاول التي املختلفة النظريات من العديد هناك فيه. نقع وملاذا الوهم هذا يحدث
نتخلَّص أعيننا فيها نحرِّك مرٍة كلِّ يف أننا عىل ينطوي الذي االكتشاف من بدءًا النتائج،
املعلومات، ببعض االحتفاظ علينا ب يتوجَّ أنه الواضح من املتاحة. املعلومات معظم من
ونوع قدر تحديد يف النظريات تختلف ولذلك تماًما؛ مفهوم غري العالم فسيبدو وإال

العالم. يف النظر نجيل عندما بها نحتفظ التي املعلومات

اإلدراكي العمى

لم دمنا ما اإلطالق عىل يشء رؤية نستطيع ال ربما أننا الغريبة اإلدراكي العمى ظاهرة توحي
يركِّزون تجربتهما يف املشارِكني روك وإرفني ماك أرين النفس عاِلَما جعل عليه. انتباهنا نركِِّز
لفرتة الصلبان أحد ظهور عند يقرِّروا وأن ما، بقعٍة عىل أبصارهم تركيز منهم طلبَا بأن انتباَههم
يشء — ع متوقَّ غري نحٍو عىل — أومض وعندما اآلَخر، من أطول جوانبه أحد كان ما إذا وجيزة
واليشء رؤيته. يستطيعوا لم املشاركني معظم فإن الصليب، من بالقرب كبري نحو عىل مرئي
ينظرون الذي املكان من بالقرب صليب عىل الرتكيُز منهم ُطِلب عندما أنهم هو أكثر املدهش
عىل االنتباه تركيَز أن يبدو أعينهم؛ أمام مباَرشًة يومض كان الذي اليشء رؤيَة يستطيعوا لم إليه،
دون واٍع حيس إدراك يوجد ال أنه إىل وروك ماك خَلص تنظر. حيث أعمى يجعلك واحد جانب

انتباه.

إىل التجارب هذه مثل تشري لكن السنني، آالف منذ االنتباه عىل تعتمد ُخدًعا َحرُة السَّ ماَرَس لقد
إىل يشري إذ ا؛ جدٍّ غريب أمر فهو صحيًحا، هذا كان إذا الوقت. طوال مخدوعني نكون ربما أننا
عليها، انتباهنا نركِّز التي ا جدٍّ القليلة األشياءَ فقط نرى فإننا الغرفة، يف النظر نجيل عندما أننا

األمر. يف اعتقادنا طريقة من الرغم عىل آَخر، يشء أي ا حقٍّ نرى وال

فيها نركِّز مرة كل يف ثرية برصية بتجربة بالفعل نمر أننا وسيمونز ليفني يرى
نحرِّك عندما ذلك، وبعد مغزاه، أو املشهد معنى هذا من ونستخلص يشء، عىل برصنا
راسخة بفكرة نحتفظ الطريقة وبهذه فقط؛ املغزى ويبقى التفاصيل نتخلَّصمن أعيننا،
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زعمهما بحسب — هذا إن بالتفصيل. منها جزء رؤية دائًما ونستطيع إليه، ننظر ا عمَّ
كبري. التباس دون ظاهريًة مستمرًة تجربًة يعطينا —

التغيري عمى عىل كثرية بأبحاث رينسينك رونالد الكندي النفس عالم أيًضا قام
ال البرصي الجهاز أن يرى فهو اليشء؛ بعَض مختِلف تأويل له وكان اإلدراكي، والعمى
فهو ذلك، من بدًال االنتباه، تركيز عند حتى وال للعالم، لة ومفصَّ كاملًة تمثيالٍت أبًدا يبني
نركز وعندما انتباهنا. تغريُّ مع مرة، كل يف واحًدا شيئًا مفردة، ألشياء تمثيالٍت يبني
إىل تركيزنا ل نحوِّ عندما لكن الوقت، لبعض به واالحتفاظ له تمثيل بناء يتم يشء، عىل
ويقول املنفصلة. األشياء من ع تجمُّ إىل ويرتاجع تماُسَكه التمثيل هذا يفقد آَخر، يشء
دائًما يُبنَى أن يمكن أنه هو املرئي عاملنا بثراء انطباًعا تكويننا يف السبب إن رينسينك

ثانيًة. النظر إجالة خالل من املناسب الوقت يف جديد تمثيٌل
فإن قطتي، إىل أنظر عندما بأنني االعتقاد الصعب فمن ا؛ جدٍّ غريبًا هذا يبدو
نظرية من ضمنيٍّا يتَِّضح ما هذا لكن البرصي، جهازي من يختفي الغرفة يف ما باقي
أتأكََّد لكي يشء إىل برسعة أنظَر أن حاولُت إذا ذلك؟ من أتأكََّد أن يل كيف لكن رينسينك.
أبني فأنا إليه، نظري رسعة قدر نفس فعىل سأفشل، أنني فاملفرتض وجوده، عدم من
يرجع هذا لكن صحيح، بأكملها الغرفة رؤيَة أستطيع بأنني وانطباعي جديًدا، تمثيًال
وعيي. يف بأكملها للغرفة صورًة لديَّ ألن وليس ثانيًة، أنظر أن دائًما بإمكاني أن إىل

استكشافه يف عام مائة من أكثر منذ جيمس وليام وصفها التي باملشكلة هذا يذكرنا
الظالم». يبدو كيف ملعرفة اللمبة من الجاز إخراج «محاولِة ب الذات َل تأمُّ شبََّه فقد للوعي؛
باب فتح سيحاول كان ربما أو الكهرباء، مع نفسه اليشء بفعل سيستمتع أنه ُر أتصوَّ

ال. أم دائًما مضاءً بالداخل الضوء كان ما إذا لرؤية رسيع نحو عىل الثالجة
عمل أو بالداخل كامريا بوضع تريد مما ُق التحقُّ بسهولة يمكنك الثالجة، حالة يف
لكنَّ بكثري، أصعب الدماغ يف لذلك املقابل إن خالله. من لتنظر الثالجة جانب يف ثقٍب
اكتشفنا فإذا الدماغ؛ لتصوير تقنيات تطوير يف كبريًا ًما تقدُّ يوٍم كلَّ ق يحقِّ األعصاب علم
املعلومات من ا جدٍّ محدود بقدر ُمحتِفًظا الطريقة، بتلك ا حقٍّ يعمل البرصي الجهاز أن
الدماغ داخل يشء يوجد ال أنه إىل نخلُص أن فيمكن الواحدة، املرة يف باألشياء الخاصة

نخابره. أننا نعتقد الذي للرؤية املفصل التياَر يقابل
املثال، سبيل عىل للوعي؛ العصبية املالزمات مجال يف البحث عىل تبعاٍت لهذا إن
أمام نراها التي للعالم الواضحة «الصورة مالزمات تحديد يف يرغب إنه كريك يقول
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وهًما املرئي العالم كان إذا لكن الدماغ». يف الذي «الفيلم داماسيو يه يسمِّ ما أو أعيننا»،
الفيلم ألن عنه؛ يبحثان ما إيجاد عىل أبًدا قادرين يكونَا لن الباحثني هذين فإن كبريًا،
الوهم. من جزء فكالهما الدماغ؛ يف موجودين غري الواضحة والصورة الدماغ يف الذي

الوعي عن التقليدية أفكارنا تفنيِد محاولة يف بعيًدا ذهبَْت أخرية نظرية هناك
كيفني النفس عالم وضعها التي للرؤية» الحركية الحسية «النظرية وهي البرصي،
الرؤية أن يرى أسايس نحٍو عىل جديًدا نهًجا اتََّخذَا لقد ناو؛ ألفا والفيلسوف أوريجان
للفعل طريقة هي وإنما للعالم، داخلية تمثيالت بناء فيها يتم عمليًة اإلطالق عىل ليست
تؤثِّر كيف معرفة أي الحركية؛ الحسية األفعال يف بالتحكُّم معنيَّة الرؤية إن العالم. يف
البرصية املدخالت مع والتعاُمل العالم، من عليها حصلَت التي املعلومات عىل أفعالك
العني ورمشات الجسم وحركات العني حركات مع بها تتغريَّ التي الطريقة من لالستفادة
الرؤية أن النظرية هذه ترى فعل. الرؤية إن أخرى، بعبارة الحركات. من ذلك وغري
اليشء كلها تصبح والفعل واالنتباه الرؤية وإنما للعالم، تمثيالٌت فيها تُبنَى عمليًة ليَسْت
حاليٍّا؛ برصيٍّا» «تعالجها التي املشاهد جوانب هو تراه ما أن أيًضا تعتقد وهي نفسه،
من ما جانٍب معالجة عن تتوقف وعندما شيئًا، ترى لن فإنك العاَلَم، تعالج تكن لم فإذا

العدم. منزلة إىل تُنِزله فأنت العالم،
الخاصة التقليدية النظريات عن كبرٍي نحٍو عىل مختلف النظريات من النوع هذا إن
يتمُّ التي العميل، أو املجسد باإلدراك الخاصة للنظريات مشاِبه لكنه الحيس، باإلدراك
يقومون الذي الباحثون وجد الحالة، هذه ويف االصطناعي. الذكاء مجال يف تطويرها
من بل فعالة، غري طريقٌة ومعقدًة مفصلًة داخليًة تمثيالٍت إعطاءها أن روبوتات بإنشاء
نظًما نها نُضمِّ أن األفضل من ذلك، من بدًال الواقعي. العالم مع تتعامل جعلها املستحيل
وتصويبها. أخطائها من ذاتيٍّا والتعلُّم أخطاء وارتكاب العالم مع التفاعل لها تتيح أبسط
التقليدية، النظريات تستطع لم البرصي؟ الوعي فهم يف النهج هذا سيساعدنا هل
ملاذا أو واعيًة، تجارَب التمثيالت تلك تصبح كيف َ تفرسِّ أن للعالم، الداخلية بتمثيالتها
وكأننا نبدو ملاذا أو فال، أغلبها أما الوعي، دائرة يف البرصية التمثيالت بعض تكون
عىل رأًسا املشكلَة تقلب الحركية الحسية النظرية إن التمثيالت. تلك إىل ينظر شخص
اآلن عليها فإن ثَمَّ ومن األفعال؛ هي املرئية واألشياء الفاعل، هو الناظر جاعلًة عقب،
ال، أم ذلك يف ستنجح كونها وأما ذاتيًة. تجارَب األفعاُل تصبح أن يمكن كيف َ تفرسِّ أن
وعىل كامل. نحٍو عىل املشكلَة بالتأكيد َْت غريَّ لكنها العاجل، القريب يف سنعرفه ما فهذا
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كبري وْهٌم

بنا حري فإنه الصعبة، واملشكلة الَحرية إىل فقط أدَّْت التقليدية النظريات أن من الرغم
كبريٌ. َوْهٌم الرؤية أن فكرَة االعتبار بعني نأخذ أن

اللغز حل

الحلُّ لك َف تكشَّ ربما الشمس. يف ذاب قد ثلٍج رجل لتشكيل األشياء تلك األطفال أحرض
ربما أو صفحات، بعدة اللغز عرض بعد الثلج رجَل ذكرُت عندما مفاجئ نحو عىل

اإلطالق. عىل إليها تصل لم أو فوري، بشكل ذهنك إىل اإلجابُة قفزِت
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الخامس الفصل

الذات

والروح الذات

غري دماغي» هو «أنا أو جسدي» هو «أنا مثل: إجابات إن أكون؟ — ماذا أو — من
الجسم هذا يمتلك شخص أنني يل يبدو دماغ. أو جسم بأنني أشعر ال ألنني ُمرضية؛
وينظر الرأس تلك داخل يعيش أنه لو كما يشعر الذي يكون أن يمكن َمن لكن والدماغ،
التجارب؟ بتلك ويمر الحياة هذه يعيش أنه يبدو الذي ذا وَمن العينني؟ عرب الخارج إىل
يالحظ داخيل كيان إىل وال مالك، وجود إىل حاجة توجد ال العلمية، النظر وجهة من
فهمها، يف وصعبة دة معقَّ األدمغة تكون ربما داخلية. ذات إىل وال الدماغ، يفعله ما
أخرى، عىل عصبية خلية تؤثِّر كيف ندرك أن يمكن أننا هذا يعني سببيٍّا»؛ «مغلقة لكنها
معينة ذهنية حالة تؤدِّي وكيف وتتفرَّق، العصبية الخاليا من مجموعات تتجمع وكيف

«إلينا». تحتاج ال أدمغتنا إن أخرى، بعبارة آَخر؛ تدخل ألي حاجة ال وأنه أخرى إىل
الواعية، التجارب يف أفكِّر فعندما موجود؛ بأنني يغمرني إحساس لديَّ ذلك، مع
هناك أن يل يبدو جسمي، حركات يف أفكِّر وعندما يمتلكها، شخًصا هناك أن يل يبدو
ال شخًصا كأن يل يبدو حياتي، يف الصعبة القرارات يف أفكِّر وعندما بها، يقوم شخًصا
لو كما يل يبدو العالم، هذا يف بحق املهمة األشياء عن أتساءل وعندما اتخذها، قد أنه بد
الحقيقية. «ذاتي» «أنا»؛ هو الشخص هذا ما. لشخص مهمًة تكون أن يجب األشياء أن
هناك تكون عندما إذ الوعي؛ بمشكلة وثيق نحٍو عىل مرتبطٌة الذات مسألة إن
تكون أن يمكن فال ما، لشخٍص تحدث بد ال أنها االفرتاض السهل فمن واعية تجارب
يحتاج ال العلم إن مسدود. طريق إىل نصل وهكذا بها؛ يمر شخص دون تجارب هناك
باإلضافة ذواٍت. لديهم أن من التأكد تمام متأكِّدون الناس معظم لكن داخلية، ذات إىل
االبتكار ويقوض الفوىض إىل سيؤدِّي الذات فكرة إنكار أن الناس معظم يعتقد ذلك، إىل



الوعي

عدمه، من الذات بوجود اعتقادنا عىل تعتمد عديدة أشياء هناك األخالقي؛ النظام ر ويدمِّ
للغاية. ة محريِّ تكون أن إىل تميل بالذات يتعلَّق فيما أفكارنا أن غري

األنا نظرية بني بالتمييز الحرية تلك بعض تبديَد بارفيت ديريك الفيلسوف يحاول
فردية كذوات «نبدو» بأننا فيها املشكوك غري الحقيقة من بارفيت بدأ الحزمة. ونظرية
السبب بأن األنا نظرية مؤيدو ردَّ ذلك. يف السبب عن وتساءََل بتجارب، تمر مستمرة
ذلك، من العكس عىل مستمرة. ذوات فنحن بالفعل؛ صحيح االعتقاد هذا أن يف يكمن
الذات تجربة تفسري يجب وأنه صحيح، غري االعتقاد هذا بأن الحزمة نظرية مؤيدو ردَّ

أخرى. بطريقة
(١٧١١–١٧٧٦) هيوم ديفيد للفيلسوف عمٍل من اسَمها الحزمة نظرياُت أخذَْت
ما كلَّ لكنَّ املجرِّبة، الذات عن الذاتية تجاربه يف بالبحث بدأ أنه كيف وصف الذي
من «حزمة ب أشبه لكنها كيانًا، ليست الذات أن إىل فخلص التجارب؛ هو كان وجده
واحد، شخٍص إىل تنتمي أنها يبدو التي االنطباعات من سلسلة املرء فحياة األحاسيس»؛
العالقات. من ذلك وغري الذاكرة خالل من ببعض بعضها مرتبطة األمر واقع يف لكنها

تكون أن إىل تحتاج وأنت األنا، نظرية أشكال أحد هي الثنائية فكرة أن الحظ
من لك سيتضح وكما األمر، واقع يف مستمرة. ذات بوجود لتؤمن الفكرة بتلك مؤمنًا
ال الثنائية فكرَة ترفض التي الحديثة العلمية النظريات من الكثري إن عرضنا، خالل
املستمرة الرتاكيب ضوء يف الذات تفسري أو للذات، العصبية املالزمات إيجاد يحاول يزال

األنا. نظرية عىل تقوم النظريات فتلك لذا الدماغ؛ يف املوجودة
نحٍو عىل تجسد تقريبًا فكلها النظريتني؛ عىل واضحًة أمثلًة الكربى الديانات م تقدِّ
إليها النظر يتم أكان سواء الذوات، وجود افرتاض عىل تقوم إنها أي األنا؛ نظرية مباِرش
معتقدات عليه تقوم الشخصية الذوات تلك فوجود آَخر؛ يشء أي أم آتمان أم كأرواح
إىل بالنسبة أسايس يشء وهو األخالقية، واملسئولية املوت بعد والحياة بالهوية خاصة
العلماء بعض أن من الرغم وعىل والهندوس. واملسلمني واليهود املسيحيني معتقدات
الذات فمسألة والدين، العلم بني تعاُرٌض يوجد ال أنه ِعي يدَّ اآلَخر والبعض متديِّنون،
إىل ذات، أو روح لديه شخٍص كلُّ كان فإذا الشأن؛ هذا يف واضحة مشكلة باعتبارها تربز
يستطع؛ لم اآلن حتى لكنه اكتشافها، عىل قادًرا يكون أن يجب العلم فإن دماغ، جانب

بالتأكيد. مشكلة هناك لكن يفعل، لن أنه يعني ال وهذا
شمال يف بوذا عاش الذات؛ فكرة األخرى الديانات بني من وحدها الهندوسية ترفض
من طويلة فرتة بعد َف تثقَّ قد أنه املفرتض ومن عام، ٢٥٠٠ من يقرب ما منذ الهند
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يف بما عرصه، يف السائدة الدينية املعتقدات بوذا رفض وقد شجرة، تحت جالًسا ل التأمُّ
سببها البرشية املعاناة إن قال ذلك، من وبدًال اآلتمان، أو األبدية الداخلية الذات ذلك
الوحيد السبيل وإن الذات، وهو خاطئ بمفهوم ك التمسُّ الخصوص وجه وعىل الجهل،
فكرُة تَُعدُّ لذا الذات؛ تُقوي التي وامليول الرغبات كلِّ من التخلُّص هو الرصاع هذا إلنهاء
َوْهٍم، عن عبارة لكنها موجودة، غري الذات أن هذا يعني ال تعاليمه. يف أساسيًة «الالذَات»
الشخص، حياة طوال يعيش دائًما كيانًا تكون أن من فبدًال تبدو؛ كما ليست أنها أو
معتِمد يشء كل أن أيًضا يرى وهو العنارص. من ملجموعة عليه متعارف اسم مجرد فإنها
إن تقول التي الحديثة الفكرَة يشبه وهذا بمفرده؛ ينشأ يشء ال وأنه سابقة، أسباب عىل
«األفعال أن َعاء ادِّ أمَكنَه كيف هذا يفرسِّ بعض. عىل بعضه ومعتمد سببيٍّا مغَلٌق الكون
ُمنظِّر أول إنه بوذا عن بارفيت يقول فال». الفاعل اليشء أما تبعاتها، وكذلك موجودة

الحزمة. لنظرية

املستمرة. الذوات وجود بوذا أنكر :1-5 شكل
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يعني فقبولها قبولها؛ أو فهمها يف معتاد غري نحٍو عىل صعبٌة الحزمة نظرية إن
جسمه؛ حياة يعيش أو حرة وإرادة وعي لديه كيان إنك تقول فكرة أي عن تماًما التخيلِّ
دائم؛ أو واقعي يشء إىل تشري ال «ذات» كلمة بأن االعتقاد عليك يكون ذلك، من وبدًال
الذات من النوع هذا فإن بتجارب، تمر التي الذات عن أما كلمة. أو فكرة مجرد إنها
االستمرارية َوْهُم ويحدث ثانيًة. يتالىش ثم تجربة كل مع يتكوَّن عابر انطباع مجرد

باالستمرارية. االنطباَع تعطي التي الذكريات مع تظهر مؤقتة ذات كل ألنَّ نتيجًة
تكن لم ما إليها بالنظر جديرًة تكون لن ربما للبديهة املخالفة النظرية هذه مثل إن
بالذات املقصود تحديد عند غيابها حال نواِجهها أن علينا يتحتم كبرية صعوبٌة هناك
بعني إليها ننظر بأن جديرة األقل عىل هي َوْهٌم الذات أن ترى التي الفكرة إن فقط.

بالذاتية. الخاصة الظواهر أغرِب بعَض ل نتأمَّ بينما االعتبار

الدماغ شطر

لكن عقلية، تجربة مجرد هذا يبدو ربما نصفني؟ إىل دماغك شطر تمَّ إذا سيحدث ماذا
الرهيبة؛ العملية تلك إجراء تمَّ العرشين، القرن وستينيات خمسينيات يف األمر، واقع يف
خالل من محتملة غري الحياَة تجعل لدرجٍة ا جدٍّ شديًدا يكون أن أحيانًا يمكن فالرصع
بالعقاقري الحاالت تلك معالجة باإلمكان أصبََح اليوم، منه. مستمرة شبه لنوباٍت التعرُّض
الدماغ بشقِّ الصعبة الحاالت عالج يتم كان الوقت، ذلك يف لكن ًال، تدخُّ أقل بجراحاٍت أو
تتم الحاالت هذه معظم ويف آَخر. إىل جانٍب من النوبات انتشار يمنع مما نصفني؛ إىل
ترك مع الدماغ، جاِنبَِي بني يصل الذي األسايس َن املكوِّ يَُعدُّ الذي الثفني الجسم إزالة
إن قلنا إذا نبالغ لعلنا لذا، سليمة. هي كما العصبية الوصالت وبعض الدماغ جذع
معظم فإن الثفني، الجسم دون من لكن نصفني، إىل َشْطُرها تمَّ قد املرىض هؤالء أدمغة

ستتوقف. الدماغ من واأليرس األيمن الجانبني بني املعتادة العصبية اإلشارات
نحٍو عىل املرىض تعاَىف فقد ا؛ جدٍّ القليل إال يحدث لم املرىض؟ لهؤالء حدث ماذا
يف قليٍل تغيرٍي حدوث أو تغيري، أيِّ حدوث دون طبيعية، حياة عاشوا أنهم ويبدو جيد،
العرشين، القرن ستينيات أوائل يف لكن اللغوية. القدرة أو الذكاء معدل أو الشخصية
أظَهَرْت تجارَب جازانيجا ومايكل (١٩١٣–١٩٩٤) سبريي روجر النفس عاِلَما أجَرى

الغريبة. التأثريات بعض وجوَد
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فاملعلومات بالدماغ؛ اإلحساس أعضاء تتصل كيف معرفة عىل التجربة تصميم يقوم
اليرسى األذن من اآلتية (وتلك الدماغ من األيمن الجانب إىل تذهب اليمنى األذن من اآلتية
من اآلتية املعلومات تذهب الرؤية، عملية يف لكن الدماغ)، من األيرس الجانب إىل تذهب
صحيح)، (والعكس الدماغ من األيمن الجانب إىل البرصي املجال من األيرس الجانب
أيَّ فإن مباَرشًة، أمامك نظرَت إذا أنك هذا يعني .2-5 الشكل من يتضح كما وذلك
أن حني يف الدماغ، من األيمن الجانب إىل به الخاصة املعلوماُت تنتقل يساَرَك تراه يشء
كذلك، الدماغ. من األيرس الجانب إىل به الخاصة املعلومات تنتقل يمينََك تراه يشء أيَّ
صحيح). (والعكس الجسم من األيمن النصف يف يتحكَّم الدماغ من األيرس الجانب فإن
تتنقل بحيث الدماغ جانبَِي بني وارتباط اتصال هناك يكون طبيعي، شخص أي ويف
الدماغ، انفصال حالة من يعانون الذين املرىض يف لكن بينهما، رسيٍع نحٍو عىل املعلومات
التجِربِة عىل القائمان الباحثان استطاع لهذا، إدراكهما من انطالًقا كذلك. ليس األمر فإن
ف سيترصَّ هل هنا: والسؤال حدة. عىل جانب كل الواحد، الشخص دماغ بجانبَْي االتصاَل

مستقلٍّ؟ نحٍو عىل واعيًا منهما كلٌّ كان وهل منفِصالن؟ شخصان كأنهما الجانبان
ونظر قسمني، إىل منقِسمًة كانَْت شاشٍة أمام املريض جلس معروفة، تجربة ويف
أدَّى مما اآلَخر، الجانب ثم جانٍب يف الصور أو الكلمات عرُض تمَّ ثم املنتصف، إىل بثبات
أو لفظيٍّا، الردَّ املريُض استطاع الدماغ؛ من فقط واحد جانب إىل املعلومات إرسال إىل

اليدين. من أيٍّ باستخدام
يف الكالم إن وحيث األيمن، البرصي املجال عىل ما صورٍة عْرُض تمَّ أنه افرتض
أن حينها يستطيع املريض فإن الدماغ، من األيرس الجانب عىل األشخاصمقصور بعض
األيرس، البرصي املجال عىل عْرُضها تمَّ إذا لكن تماًما، طبيعيٍّ نحٍو عىل الصورَة يصَف
فقط يمكنه الكالم عىل بقدرته الدماغ من األيرس الجانب أن هذا أكََّد ذلك. يستطيع فلن
أن للدماغ األيمن للجانب يمكن نفسه الوقت ويف األيمن، الجانب يف عْرُضه يتمُّ ما رؤيُة
يف املشاركني من الباحثني طلِب خالل من هذا ثبت األيرس. الجانب يف يُعَرض ما يرى
املخفية األشياء من كومًة إعطاؤهم يمكن املثال، سبيل عىل كلمات؛ دون من الردَّ التجربة
يمكن الطريقة وبهذه اليرسى؛ اليد باستخدام رأوه ما اختياُر منهم ويُطَلب حقيبة، يف
لم ترى؟» «ماذا التايل: للسؤال مختلفني يْن ردَّ الوقت نفس يف الدماغ جاِنبَا يعطي أن
الجانبني يجعل هذا هل هو: هنا والسؤال اآلَخر؛ يفعله ما يعرف كان منهما أيٍّا أن يَبُْد

واِعينَْي؟ منفصلني شخَصنْي
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اليم� اليسار

ا$جال البرصي
األيرس

الجانب األيمن
من الدماغ

الشبكية

الجانب األيرس
من الدماغ

ا$جال البرصي
األيمن

بي املريض يساَر للثلوج صورٍة عْرُض تمَّ البرشي. للدماغ املتصالب التشبيك :2-5 شكل
األيرس الجانب استطاع لذا يمينه؛ دجاجة ملخلب وصورٍة الدماغ، انفصال بحالة املصاب إس

فقط. الدجاجة مخلب رؤيَة الدماغ من املتكلِّم

بي للمريض األيرس البرصي الجانب يف لثلوٍج صورٍة عْرُض تمَّ شهرية، تجربة ويف
منه وُطِلَب األيمن، الجانب يف دجاجة ملخلب وصورٍة الدماغ، انفصال بحالة املصاب إس
صورَة اليرسى بيده اختار أمامه؛ املوجودة الصور من مجموعٍة من مشاِبهة صوٍر اختياُر
كلُّ يراه ما مع يتناسب هذا دجاجة. صورَة اليمنى وبيده الثلوج)، (لصورة جاروف
قال اختياراته، أسباَب َ يفرسِّ أن املريض من ُطِلب عندما لكن الدماغ، جاِنبَي من جانب
الدجاجة مخلب يتناسب بسيط؛ يشء هذا «أوه، الدماغ): من املتكلِّم األيرس الجانب (أي

الدجاج.» حظرية لتنظيف لجاروٍف وستحتاج الدجاجة، مع
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االختالق طريق عن جْهَله أخفى الدماغ من املتكلِّم األيرس الجانب أن هذا من يتضح
صورة اآلَخر الجانب عىل ُعِرض عندما نفسه اليشءَ فَعَل لقد الذاكرة؛ فجوات مللء
تمت انفعالية استجابة أي أو التورُّد أو االبتسام أو للضحك مقبوًال عذًرا تعطي انفعالية
ا، جدٍّ املرىضطبيعيني هؤالء يبدو أن يمكن كيف تفسري عىل هذا يساعد ربما استثارتها.
من العديد من ُن تتكوَّ فأدمغتنا أنفسنا؛ عن تساؤالت نطرح أيًضا يجعلنا أن يجب لكنه
الدماغ، يف يتم يشء كل إىل الوصول يمكنه ال املتحدِّث والجزء نسبيٍّا، املستقلة الوحدات
األسباب هذه من َكْم هو: هنا والسؤال ألفعالنا. ُمقِنعة أسبابًا يقدِّم ما كثريًا أنه غري

ذلك؟ معرفة يمكننا وكيف حقيقية؟ أسبابًا وليس مقبولة اختالقاٌت
رأس يف واعيان كيانان لديهم كان مرضاه أن إىل التجارب تلك من سبريي خَلص
جازانيجا احتجَّ املقابل، يف حرة. وإرادة خاصة أحاسيس له منهما كيان كلُّ منهم؛ كلٍّ
اللغَة يستخدم الذي «املرتجم» بدور يقوم الذي هو الدماغ من فقط األيرس الجانب بأن
الذي هو فقط الجانب هذا إن األشخاص؛ إىل والنيات األفعاَل وينسب املعتقدات وينظِّم
متعدِّدة، ومهارات بقدرات الدماغ من اآلَخر الجانَب تارًكا املستوى»، عايل «وعي لديه

حقيقي. وعي دون لكن
فيمكننا ذلك؛ تحديد كيفية عن فكرة لدينا ليس أننا املشكلة صواب؟ عىل أيهما
أو اآلَخرين، األشخاص مع الحال هو كما — لكن الدماغ، جانبي من جانب كلِّ سؤال
ما إذا اليقني وجه عىل التأكُّد نستطيع ال زلنا ما نحن — الحيوانات أو ع، الرُّضَّ األطفال
بنا يعود ال. أم الصور واختيار الكالم عىل القدرة جانب إىل واعية تجارب لديهما كان
عنرص الوعي أن تعتقد كنَت فإذا األول؛ الفصل يف لها عرضنا التي النقاشات إىل هذا
أم وعي لديه الجانبني ِكَال كان إن تعرف أن تريد أنك الطبيعي فمن إضايف، خارجي
يتعلَّق عندما الحال وهكذا هذا. تفعل أن تستطيع لن لكنك فقط، منهما واحد جانب
تعرف أن تريد أنك الطبيعي فمن دائمة، ذوات بوجود تعتقد كنَت إذا — بالذاتية األمر

هذا. تفعل أن تستطيع لن لكنك ال، أم ذات لديه الدماغ جانبي ِكَال كان إْن

الزر؟ عىل ستضغط هل

التجربة إن آَخر؟ شيئًا يقول وعقلك شيئًا لك يقول قلبك هل داخلك؟ ذاتني بوجود تؤمن هل
هذا. الكتشاف جيدة طريقة الفلسفية الفكرية
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خلية كل فإن الزر، عىل تضغط عندما تريده. مكان أي إىل والسفر فيها الدخول يمكنك آلًة تخيَّْل
هذه إن وحيث إليه، ستذهب الذي املكان يف إنتاجها وإعادة وتدمريها تصويرها سيتمُّ جسمك يف
أن يمكن ال لذا فيه؛ الرجوع ويمكن تماًما آِمن اإلجراء هذا أن نفرتض أن فيجب فكرية، تجربة

ستذهب؟ هل هو: هنا والسؤال الطريق. تضلَّ أن من مرشوعة مخاوف لديك تكون

اإلطالق؛ عىل هواجس أيُّ لديك تكون أالَّ املفرتض فمن الحزمة، لنظرية املؤيدين أحَد كنَت إذا
تبدو لن هي. كما ستبقى ذكرياتك وكل الرحلة، انتهاء بعد تختلف لن جسمك يف خلية فكل

قبُل. من لديك كان كما الداخلية الذات وهم نفس لديك وسيكون لآلخرين، مختلًفا

إىل سيصل الذي الشخص أن بفكرة مؤمن أنك بد فال الزر، عىل الضغط ترفض تزال ال كنَت إذا
داخلية. ذات وجود يف تعتقد ستظلُّ أخرى، بعبارة «أنت». ليس بالتأكيد املكان

فلسفية. فكرية تجربة املكان: يف اآلني االنتقال آلة :3-5 شكل

داخل ثانية واعية ذات هناك كانت إن تعرف أن الرضوري فمن مهم؛ أمر هذا
التأثري أو مالئم نحٍو عىل تتحدَّث أن تستطيع ال الدماغ انفصال بحالة املصاب الشخص
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َوْهٌم بأكملها املشكلة تلك أن يرى بارفيت لكن غريبًا، يبدو هذا بالطبع يحدث؛ ما عىل
املشكلة عن تخلَّْت الحزمة فنظرية األنا. نظرية بسبب األنا وجود يف االعتقاد بسبب نشأ
تجاِرَب هناك أن صحيٌح املشطور؛ الدماغ داخل ذاتان وال واحدة ذات توجد فال تماًما؛

ومعي. معك الحال هو كما بها، يمرُّ َمن يوجد ال لكن

العقل املغناطييسوانفصال التنويم

متطوِّعني يطلب املرسح خشبة عىل رجل وهناك عرض، يف أنت التايل: املشهَد تخيَِّل
وهم الناس من كبرية أعداًدا تشاهد إنك مغناطيسيٍّا. تنويمهم ليتم املرسح عىل للصعود
يفرزهم املغناطييس واملنوِّم ذلك، فعل يف مرتدِّد وأنت يصعدوا، لكي أيديهم يرفعون
مستعدين ستة حوايل إىل عددهم وصل حتى مختلفة واختباراٍت ألعاٍب باستخدام ببطء
ر تصوُّ أو بالنوم متعلِّقة عات توقُّ وبعد دقائق، بضع بعد عميقة». «غفوة يف للدخول
مستِعدِّين وكانوا املتطوعني كلُّ اسرتخى مصعد، يف الهبوط تخيُّل أو جميلة مشاهد
كان حني يف املالبس، لخلع خيالية نظَّارة عرب ينظر أحدهم كان البرص، ملح ويف للمرح،
منهم يطلب املشاهدين بني يتجوَّل ثالث كان حني يف سريك، يف كحصان اآلَخر ف يترصَّ

إيقاظه.
عن اإلقالع عىل الناس ملساعدة يُستخَدم إنه كعالج؛ املغناطييس التنويَم ِل تأمَّ أو
العاطفية، املشكالت مواجهة أو العصبي، الضغط تقليل أو الوزن، فقدان أو التدخني،
يفيد. العالجات تلك فبعض فيها، مباَلغ بذلك املتعلِّقة االدِّعاءات من العديد أن ومع
أنواع بعض يف للتخدير وكبديٍل اآلالم تقليل يف أيًضا املغناطييس التنويم ويُستخَدم

العمليات.
املغناطيس، لقطع باستخدامها السمعة السيئة املسمرية املغناطييسمن التنويم نشأ
التاسع القرن أواخر يف ازدهارها قمة يف كانت التي الحيوانية» «املغناطيسية ونظريات
شائًعا األرواح تحضري وكان والتسلية. النفس وعلم الطب يف استخدامها تمَّ عندما عرش،
الوسطاء بتنويم أحيانًا يقومون املجال هذا يف الباحثون وكان الوقت، ذلك يف أيًضا
العديدة الظواهر إحدى وهذه أجسادهم، عن أرواحهم لفصل مغناطيسيٍّا الروحانيني

العقل. انفصال حالة إىل تشري أنها يبدو التي
الشخصية؛ تعدد باضطراب الخاصة الغريبة الظاهرة وهي أخرى، ظاهرة هناك
مورتون دكتور إىل بوشام كريستني اآلنسة تُدَعى صغرية شابة ذهبَْت ،١٨٩٨ عام يف
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وإنهاٍك؛ وقلٍق آالٍم من تعاني وهي بوسطن، من كان الذي (١٨٥٤–١٩٢٩) برينس
شخصيٌة ظهَرْت ثم ا، جدٍّ سلبية شخصية إىل فتحوََّلْت مغناطيسيٍّا، بتنويمها برينس قام
عليها أُطلق كما سايل، «هي». الغائب بضمري بوشام اآلنسة إىل تشري وبدأت تماًما، جديدة
حني يف جيدة، وبصحة وقوية َلِبقة ثة ومتحدِّ وَمِرحة بالحيوية مليئًة كانت بعد، فيما
كريستني كانت وعندما مفرط، نحو عىل ومتزمتة وضعيفًة وعصبيًة مملة كريستني كانت
ترفض كريستني كانت وعندما لتمزقها، فجأة تظهر سايل كانت عقالنية، خطابات تكتب
كريستني حياة سايل جعلت أخرى، بعبارة سيجارة. وتشعل تظهر سايل كانت التدخني،

نفسه. الجسم تسكنان كانتَا االثنتني أن مع جحيًما،
الشخصية، تعدد الضطراب الكالسيكية الحاالت من واحدة بوشام اآلنسة حالة كانت
علماء كلُّ وأجمع و١٩١٠. ١٨٤٠ عاَمْي بني لحالتها املشاِبَهة الحاالت مئات لت وُسجِّ
عىل تستحوذ أن أكثر أو مختلفتني لشخصيتني يمكن أنه عىل والباحثني واألطباء النفس
جانب إىل الحاالت، تلك مثل أن اعتَقَد املثال، سبيل عىل جيمس، فوليام واحد؛ جسم
عديدة، واعيًة ذواٍت يدعم أن واحد دماغ بإمكان أنه أثبتَْت أخرى، تنويمية ظواهر
الذوات أو املشرتك بالوعي الحالة هذه يت وُسمِّ نفسه، الوقت يف وإما تباديل بشكل إما

الخفية.
تفرسِّ نظريٍة وجود وعدم الشخصيات عدد زيادة مع غرابًة تزداد الحاالت بدأت

الخرباء ادِّعاء مع الفكرة، عىل هجوٌم العرشين القرن أوائل يف ظَهَر لذا يحدث؛ ما
عىل الذكور لألطباء اإلقناعية والقوة املغناطييس التنويم يختلقها بأكملها الظاهرة أن
املغناطييس، التنويم يثريها الحاالت تلك من الكثري أن صحيٌح الفاضالت. مريضاتهم
بعضها لكنَّ املغناطييس، التنويم خالل من ثانيًة ُشفي قد بعضها أن كذلك بََدا كما
ظهَرْت التي البطلة شخصية مثل الخرباء، إلذهال ويستمر تلقائي، بشكل يحدث كان
الثالثة»، حواء «وجوه ى يُسمَّ الذي العرشين القرن خمسينيات يف ُعِرض الذي الفيلم يف
العرشين، القرن سبعينيات يف نُِرشت التي الشهرية «سايبل» رواية يف ظهَرْت التي وتلك

منفصلة». شخصية ١٦ لديها «امرأة وهي
أكثر تشخيص تمَّ ،١٩٩٠ عام وبحلول جديد، وباءٍ انتشار عن الحاالت تلك كشفت
التليفزيونية الربامج مساهمة مع االضطراب، بهذا املتحدة الواليات يف حالة ألف ٢٠ من
ومن دقة أكثر الحالة تشخيص معايري أصبََحت أخرى، مرة الفكرة. انتشار يف والكتب
الهوية انفصال «اضطراب مصطلُح حلَّ ١٩٩٤ عام ويف املشخصة. الحاالت عدد قلَّ ثم
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الكثريُ يستخدمه يَُعْد لم الذي الشخصية»، تعدد «اضطراب مصطلح محلَّ الفصامي»
االختصاصيني. من

أو ينشطر أن يمكن العقل أن فكرة هو ا جدٍّ غريبًة تبدو الحاالت تلك جعل ما إنَّ
األخرى، التنويمية الظواهر بعض مع الغرابة نفس تبدو منفصلة. أجزاء إىل ينفصل
النظر وجهة إن بعُد. محسومة غري تزال وال الوطيس حامية نقاشات إىل ْت أدَّ وقد
عن العقل من جزء فيها ينفصل انفصال، حالة املغناطييس التنويم أن ترى الفيكتورية
السائر عليه نُطِلق ما عادًة (الذي املنوَّم الشخص يف املغناطييس املنوِّم ويتحكم باقيه.
عىل ويفكِّر ف يترصَّ يجعله مما عقله؛ من املنفصل الجزء إىل مباَرشًة بالتحدُّث نائًما)
حالة يف وهو بها يقوم أن املستحيل من كان باهرٍة بأعماٍل يقوم وحتى مختلف، نحٍو

العادية. االستيقاظ
إن أو مختَلقٌة، التنويمية الغفوات إن قائلني اد النقَّ اعرتََض عرش، التاسع القرن منذ
بتمثيلية. يقومون أو بالتنويم القائم للشخص يذعنون فقط كانوا املنوَّمني األشخاص
سؤال حول الحجج دوران مع التايل، القرن معظم مدار عىل نفسها الحجة هذه استمرَّْت
انفصال حالة ربما — الوعي من خاصة حالة املغناطييس التنويم هل هو: رئييس واحد

كذلك. ليس أنه ترى وأخرى كذلك، أنه ترى نظرية هناك ال؟ أم — للعقل
بني النقدية التجارُب قارنَِت النظريتني؛ هاتني الختبار عدة محاوالت هناك كانت
منوَّمون أنهم َعاء ادِّ منهم ُطِلب الذين الضابطة املجموعة وأفراد املنوَّمة املجموعة أفراد
كان مباِرش. إجراء ألي يتعرَّضوا أن دون التنويمية اإليحاءات بخربة املرور تخيُّل أو
تظهر التي الظاهرة نفس الضابطة املجموعة أفراد عىل ظهرت إذا أنه يف يتمثَّل الهدف

خاطئة. خاصة تنويمية حالة وجود فكرة فإن بالفعل»، «املنوَّمني األشخاص عىل
النظرية يدعم وهذا املجموعتني، بني اختالفات توجد ال أنه التجارب من العديد أثبَت
باالنتهاء سعداء النفس علماء من والعديد خاصة، تنويمية حالة وجود عدم ترى التي
تبقى ذلك، ومع املغناطييس. التنويم ظاهرة بشأن وخاص مميَّز يشء يوجد ال أنه إىل
تلك يف املنوَّمة املجموعة أفراد بعض يتعرَّض املثال: سبيل فعىل الغريبة؛ األشياء بعض
يَْقبَلون بحيث النقدي، التحليل عىل القدرُة لديهم فيها تتعطَّل عقلية حالة إىل التجارب
الضابطة، املجموعة أفراُد يقبله أن يمكن ال بشكل مستحيلة أو منطقية غري مواقَف
أشياء خلف موجودة أشياء رؤية أو الوقت، نفس يف الشخص لنفس صورتني رؤية مثل

األخرية. عرب أخرى
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النفس عالم يد عىل العرشين القرن سبعينيات يف اكتُِشف آَخر غريب تأثري هناك
األصحاء املنوَّمني املشاركني بعض أن التجارُب أثبتَِت (١٩٠٤–٢٠٠١)؛ هيلجارد إرنست
إلثارة إجراء (وهو د متجمِّ ماء يف يَديْهم إحدى غمس يتم عندما باأللم الشعوَر ينكرون
أنه هيلجارد اعتَقَد النفسية). التجارب يف االستخدام وشائع ضار غري باأللم الشعور
أضع «عندما لهم: قال ولذلك باأللم، يشعر أنفسهم من جزء زال ما هؤالء أعماق يف
وعندما «… داخلكم املخفي الجزء هذا إىل التحدُّث عىل قادًرا سأكون أكتافكم، عىل يدي
أخرى، تجارب ويف به. يشعرون الذي الشديَد األلَم املنوَّمون املشاركون وَصَف هذا، فعل
متجاَهلًة مثرياٍت أو منسيًَّة أحداثًا يصف املنوَّمني األفراد بداخل ي» املتخفِّ «املراِقب كان

الوقت. طوال واعية بتجارب يمرُّ كان آَخر شخًصا أن لو كما األمر بدا ظاهريٍّا؛
التي العقل، بانفصال الخاصة الجديدة نظريته يضع هيلجارد النتائج تلك جعَلْت
توجيه تحت متعددة تحكُّم أجهزُة هناك تكون الطبيعية الحالة يف أنه عىل تربهن
ال تبدو األفعاَل جاِعًال بالتنويم، القائم يتحكَّم التنويمية، الحالة يف لكن تنفيذية، «أنا»
العقل انفصال نظريات عن اليشء بعض النظرية تلك تختلف حقيقيًة. والهالوَس إرادية
مختلفني، واعني أشخاص عن عبارة العقل من املنفصلة األجزاء أن ترى التي السابقة
التجاِرب من مجموعة من أكثر يدعم أن يمكن الواحد الدماغ أن بفكرة تحتفظ لكنها

الوقت. نفس يف الواعية
هذا يف النظريات من العديد بني من واحدًة تَُعدُّ النظرية تلك أن البيان عن غنيٌّ
البحث، من عام ألف من أكثر وبعد يشء. عىل النظريات تلك بني إجماع يوجد وال املجال،
يمكن أو الوعي، من خاصة حالًة ن يتضمَّ املغناطييس التنويم كان إن نعرف ال زلنا ما

ال. أم الوعي، يقسم بأنه الجزم

بالذات الخاصة النظريات

أكون؟» ماذا أو أكون «َمن سؤال: إىل — الحرية من بمزيد ربما — اآلن نعود أن يمكن
واحد، لجسم واعية ذات بوجود الشائع لالفرتاض تحديًا تمثِّل السابقة الظواهر كل إنَّ
الذات؛ بوجود الطبيعي واإلحساس االستثنائية الحاالت تفسري كيفية عن نتساءل وترتكنا
نفسه، الوقت يف تحدث متعدِّدة واعية تجارب هناك تكون أن املمكن من كان إْن حيث

واحدة؟ ذاتًا لدينا بأن نشعر فلماذا
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عن فلسفية نظريات وهناك الذات، معنى تفسريَ تحاِوُل متعدِّدة نظريات هناك
عن نفسية نظريات وهناك األخالقية، واملسئولية الشخصية والهوية األشخاص طبيعة
أيًضا وهناك للذات، املتعددة واألمراض للذات الخادم والتحيُّز االجتماعية الذوات تكوين
يمكننا ال بالطبع نحن الدماغ. يف الذات بأساس متعلِّقة األعصاب بعلم خاصة نظريات
يتعلَّق فيما واضحة تبعات لها قليلة أمثلًة اخرتُْت فقد لذا هنا؛ النظريات تلك كل تناُول

بالوعي.
١٨٩٠ عام يف ظهر الذي النفس» علم «مبادئ جيمس وليام كتاب عن قيل لقد
جوانب كلَّ جيمس تناَوَل كبريين، مجلدين ففي النفس؛ علم تاريخ يف كتاب أشهر إنه
الذات طبيعة لتحديد قوٍة بكلِّ وسعى والذاكرة، الحيس واإلدراك العقلية الوظائف

النفس». علم نطاق ضمن تدخل التي ة املحريِّ األلغاز «أكثر أنها َعى ادَّ التي املجربة،
عنه يعربَّ الذي والجر، النصب حالة يف «أنا» املتكلم ضمري بني البداية يف جيمس ميََّز
«أنا» املتكلم وضمري به، املفعول الشخص أو االعتبارية الذاَت ويمثِّل me ب اإلنجليزية يف
املجردة. األنا أو املدِركة الفاعلة الذاَت ويمثِّل I ب اإلنجليزية يف عنه يُعربَّ الذي الفاعل،
يف تحدث التي واإلدراكاِت األحاسيَس يستقبل الذي هو الفاعل املتكلم ضمري أن يبدو
رَفَض يكون؟ عساه ماذا لكن واإلرادة، السعي وأصل االنتباه مصدر وأنه الوعي، تيار
الذات أن ترى التي العكسية النظريَة أيًضا رَفَض ولكنه الروح، نظريَة اه سمَّ ما جيمس

الفاعل. «أنا» الضمري به يوحي الذي الخيايل الكيان من أكثر يشء ال خيال؛ مجرد
خالل من األمثل الوجه عىل فهمها يمكن ربما مهمًة نظريًة كان َمه قدَّ الذي الحل إن
نوع لها أفكارنا أن جيمس رأى املفكِّر.» الشخص نفسه هو «التفكري الشهرية: مقولته
يف التايل: النحو عىل ه َ يفرسِّ أن حاَوَل الذي األمر إلينا، بالنسبة والدفء الحميمية من
تيار محتويات بعَض يرفض الذي التفكري من خاص نوع هناك يكون ربما وقت، أي
اللحظة ويف ملكه. أنها ِعي ويدَّ مًعا ويجمعها أخرى محتويات عىل يوافق لكنه الوعي،
لنفسه، وينسبها مًعا ويجمعها السابقة املحتويات يأخذ آَخر تفكري هناك يكون التالية،
نفسه هو التفكري أن يبدو — قوله بحسب — الطريقة بهذه بالوحدة. شعوًرا ُموِجًدا
أنه ترى استثنائي، نحو عىل حديثة نظرية وكأنها النظرية تلك وتبدو املفكِّر. الشخص
اإلرادة بقوة يؤمن وكان الحزمة، نظريَة رَفَض جيمس لكن ثابتة. أنا أو ذات توجد ال

شخصية. روحية قوة وبوجود
راماتشاندران فأشار املشكلة؛ تناُوَل األعصاب علماء حاَوَل عام، مائة مرور بعد
الذي َمن مسألة يطرح أنه يبدو الذي الرابع) الفصل (انظر الفجوات ملء عن بحثه إىل
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أكرب تناُول يف نبدأ أن يمكن …» قال: البحث، هذا عرب الصورة. يف الفجوات ملء له يتم
أن راماتشاندران اقرتََح الذات.» طبيعة وهي نواجهها، التي والفلسفية العلمية األلغاز
هو اليشء وهذا ما، يشء أجل من ولكن ما، شخٍص أجل من تتمُّ ال الفجوات ملء عملية

للدماغ. الحويف الجهاز يف عملية أْي أخرى؛ دماغية عملية
ومجموعات الذات بني تساوي حيث الخط؛ نفَس الشامل العمل إطار نظريات تأخذ
من تسلسٌل يحدِّد بارس، نظرية يف املثال: سبيل عىل املتفاعلة؛ العصبية الخاليا من معينة
النظريات هذه بني من واألبرز الوعي. مرسح يف الضوء دائرة تحت يدخل ما السياقات
املعلومات تكون بأن يسمح الذي هو النظام هذا إن تقول التي الذات، نظام نظرية هي
خالل من الشخصية تعدد اضطراب تفسري ويمكن عنها. والتعبري لالستخدام قابلًة
الذاكرة وإىل الشامل العمل إطار إىل الوصول أجل من تتناَفُس مختلفة سياقية تسلُسالت

وهيلجارد. جيمس وَصَفها التي الخفية الذوات بوجود يسمح ال هذا لكن والحواس،
البسيطة الكائنات إن لداماسيو: املستويات د املتعدِّ النظام يف يتمثَّل آَخر مثال هناك
بلحظة، لحظًة الكائن لحالة خريطًة ترسم التي العصبية األنماط من مجموعة لديها
بذات مرتبط أسايس وعي فلديها تعقيًدا، األكثر الكائنات أما البدائية. الذاَت اها سمَّ والتي
الوقت يف بالذات إحساًسا ر ويوفِّ اللغة، أو التفكري أو الذاكرة عىل يعتمد ال وهذا أساسية،
معه يتفاعل يشء لكل نهائي ال نحٍو عىل إنتاجها إعادة يتم مؤقتة، ذات إنها الحارض؛
والذات املمتد الوعي يأتي الشخصية، والذاكرة التفكري عىل القدرة مع وأخريًا، الدماغ.
الفيلم صاحبة إنها حياتك؛ قصَة ِدك َرسْ عند عنها تحكي التي الذات هي هذه الشخصية.

الفيلم. هذا داخل تربز التي الدماغ يف الذي
وربما معيَّنة، دماغية وعملية الذات بني تساوي أنها يف النظريات هذه كل تشرتك
يُقال حالة، كل يف الوعي. لغز من تقرتب ال لكنها وتركيبها، الذات أصِل تفسريَ تحاِوُل
أُِتيحت أو أخرى دماغية عملية عىل ُعِرَضْت ألنها دماغية عمليات خابرت قد ما ذاتًا إن
تفسريه. يمكن ال أمًرا تظل ملاذا، أو واعية تجارب إىل هذا يحوِّلها كيف مسألة لكن لها،
الديكارتي، املرسَح رفضدينيت أن بعد دينيت؛ قدَّمه تماًما مختلف نهج هناك أخريًا،
تفسري، إىل يحتاج يشء الذات أن دينيت ادََّعى العرض. يشاهد الذي امُلشاهد أيًضا رَفض
دماغية)، عملية أي حتى (أو مادي يشء أيُّ بها يوجد التي بالطريقة موجود غري لكنه
األمر، واقع يف مفيد. تجريدي َلتعبري إنه الفيزياء، يف الجاذبية مركز مع الحال هو وكما
ونحن ذات، قصة تنسج فاللغة الرسدي»؛ الجاذبية «مركز اسُم الذات تلك عىل أُطِلق
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وعيًا تمتلك واحدة داخلية ذاتًا — لنا واحد جسم وجود إىل باإلضافة — هناك بأن نؤمن
متوازية عمليات فقط توجد وإنما داخلية، ذات توجد ال حقيقًة، قراراٍت. وتتَِّخذ آراء ولها

مفيد. خيال أْي حميد؛ مستخدم َوْهم عنها ينشأ متعدِّدة
أن يمكن الغالية، ذاتنا إىل النظر عند الصعبة االختيارات بعَض أمامنا أن يبدو
كان لو حتى دائمة، روًحا أو ذاتًا هناك أن ونفرتض لنا، بها تبدو التي بالطريقة نتشبََّث
ما بنوٍع نساويها أن ويمكن عميقة، فلسفية مشكالت إىل ويؤدِّي يحدث أن يمكن ال هذا
تجارُب الدماغية العملية لتلك تكون أن يجب ملاذا مسألة ل ونؤجِّ الدماغية العمليات من

ذاتًا. بكوننا شعورنا يقابل دائم كياٍن أيَّ نرفض أن يمكن أو اإلطالق، عىل واعية
من أنه يف املشكلة تكمن األخري. املساَر هذا نسلك أن علينا يجب فكريٍّا أننا أعتقد
كل إىل تماًما مختلف نحٍو عىل ننظر أن هذا يعني الذاتية؛ حياتنا قبوُل ا جدٍّ الصعب
أبدو مرة كل يف وأنه التجارب، بتلك يمر َمن يوجد ال بأنه االعتقاد أيًضا ويعني تجربة،
بََدا التي الشخصية الذات نفس وليس ت مؤقَّ َوْهم مجرد هذا فإن موجود، أنني فيها
لكني صعب، هذا إن املايض. العام أو املايض األسبوع أو لحظة قبل موجودة كانت أنها

املمارسة. مع سهولًة أكثر سيصبح األمر أن أعتقد
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السادس الفصل

الواعية اإلرادة

حرة؟ بإرادة نتمتع هل

الحرة. إرادتك عىل بناءً أردَت كلما ُرسغك اثِن ثم أمامك، يدك مدَّ
ِكال يف باًال. تُْلِق أالَّ قررَت أنك بد فال ذلك، فعلَت قد تكن لم إن بهذا؟ قمَت هل
عىل ذلك تفعل لم أنك أو ما، لحظٍة يف يدك بثني قمَت لقد قراًرا، اتخذَت لقد الحاَلني،
الداخلية؟ ذاتك هل الفعل؟ بدأ أو القرار اتخذ الذي ما أو الذي َمن اآلن: السؤال اإلطالق.
يتعلَّق فيما َدة معقَّ مشكالت هناك رأينا، كما لكن لك، يبدو قد ما هذا الوعي؟ قوة أم
فكرة أي لدينا فليست موجودًة، الذات تلك كانت لو وحتى داخلية، ذات وجود بفكرة
دماغية عمليات هناك كانت ربما لذا الفعل؛ حدوث يف بها تتسبَّب قد التي الكيفية عن
ال، أم ُرسغك ثنيَت قد كنَت ما إذا َدْت حدَّ التي هي متتاٍل، نحو عىل تحدث متعددة،

هذا. تمَّ ومتى
األفعال يف التحكُّم عن الكثريَ نعرف فنحن الترشيحي؛ الدليل مع حتًما ذلك يتفق
يتم فعندما والحيوانات، البرش من كلٍّ عىل أُجِريت التي التجارب خالل من اإلرادية
ويكاد ذلك، يف الدماغ مناطق من العديد تشرتك الرُّسغ، ثَنْي مثل إرادي فعل بأي القيام
وصالٍت ترسل التي الجبهية قبل املنطقة يف النشاط يبدأ ييل: كما يكون األحداث تسلسل
القرشة إىل عصبيًة وصالٍت ويرسل األفعال يربمج وهذا الحركية، أمام القرشة إىل عصبيًة

العضالت. بتحريك الخاصة األوامَر بدورها ترسل التي األولية، الحركية
تنتج الكالم، يف املثال: سبيل عىل معينة؛ أفعال يف دور لها أخرى مناطق هناك
الجانب يف اليمنى باليد يكتبون الذين معظم عند توجد وهي الحركي الناتج بروكا منطقة
التسلُسل مع تتعامل التي اإلضافية الحركية املنطقة ذلك بعد تأتي الدماغ، من األيرس
باالنتباه املعنيَّة األمامية الحزامية والقرشة التخطيط، السابقة لألفعال الدقيقني والربمجة



الوعي

منظر جانبي للجانب األيرس للدماغ

الجانب األيمن للدماغ من الداخل

ا)نطقة الحركية اإلضافية

القرشة الحزامية األمامية

القرشة الجبهية البطنية

الفص الجبهي

القرشة قبل الجبهية
الظهرية الجانبية

القرشة أمام الحركية القرشة الحركية األولية
الفص الجداري

منطقة بروكا الفص القفوي

الفص الصدغي
القرشة الحجاجية الجبهية

يتدفَّق إرادي، بفعل القيام عند اإلرادي. الفعل يف املشرتكة الدماغية املناطق :1-6 شكل
هناك الحركية. والقرشة الحركية أمام القرشة إىل الجبهية قبل املناطق من العصبي النشاط
كيف اإلطار؟ هذا يف الوعي دور أين أيًضا. دور لها يكون قد هنا إليها مشار أخرى مناطق

ما؟ بفعٍل تقوم أن داخلية لذات يمكن وأين
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البرش يف للدماغ تصوير عمليات من أدلٌة ح توضِّ وأخريًا، الفعل. جانب إىل واأللم للمشاعر
فريٍد نحٍو عىل َمعِنيَّة الجانبية الظهرية الجبهية قبل القرشَة ى تُسمَّ منطقًة هناك أن

وكيفيته. الفعل وقت بتحديد الخاصة الذاتية بالتجربة
تكون التي العصبية الخاليا عن يكشف أن للعلم يمكن ييل: كما هي فاملشكلة لذا،
أن يبدو ال أنه غري وتنفيذها، األفعال وتخطيط الحسية املعلومات قدوم عند نَِشطة
أي يف أو الجبهية أمام القرشة يف سواء بالفعل، قرار اتخاذ عن مسئولة العصبية الخاليا
االستجابة يف حرٍّا يجعلني — وعيي أو ذاتي — آخر شيئًا ثمة أن يبدو وإنما آَخر. مكان

فيها. أرغب التي بالطريقة
هيوم ديفيد عنها قال التي الحرة، باإلرادة الخاصة الكالسيكية املشكلة هي تلك
املسائل أكثر إنها يقال األمر، واقع يف امليتافيزيقا. يف للجدل املثرية املسائل أكثر إنها
تلك أثاَرْت ذلك. بعد وما اليونانية الفلسفة من بدايًة الفلسفية، املسائل كل بني نقاًشا
ونعترب مسئولني، أنفسنا نعترب فنحن املسئولية، تستتبع الحرية ألن قويًة؛ مشاعَر املسألة
التي بالطريقة َف الترصُّ بحريٍة يختارون أنهم بافرتاض أفعالهم عن مسئولني اآلخرين
دًة؛ مهدَّ للبرش األخالقية املسئولية تبدو فقد حرة، إرادة هناك تكن لم فإذا بها، يقومون

ًدا. مهدَّ القانون حكم يبدو ثم ومن
إىل األوائل، الفالسفة من العديد إىل فبالنسبة بالحتمية؛ يتعلَّق املشكلة من جزءًا إن
ِقبل من سلًفا محدَّدة األحداث كل إن أي حتمي؛ الكون أن يبدو الحاليني، العلماء جانب
محتوم، أنه بد ال يحدث يشء كل أن يفرتض هذا فإن كذلك، األمر كان إذا سابقة. أحداث
سلًفا. محدَّدة أنها بد ال أفعايل كل ألن الحرة؛ لإلرادة مجال فال كذلك، يشء كل كان وإذا
يشء بأي قيامي إمكانية يف معنى وال يشء، أي فعَل الختياري مجاَل ال أنه هذا يعني

آَخر.
بأنه وا وحاجُّ والحتمية، الحرة اإلرادة بني الجمع يمكن ال أنه الفالسفة بعض اعتَقَد
أن وإما إثباته)، يف ا جدٍّ وصعبًا محتَمل غري يبدو الذي (األمر خاطئة الحتمية أن إما
غري مستحيًال ًال تدخُّ أْي للسحر؛ مكاِفئًة ستكون (ألنها وْهٌم أنها بد ال الحرة اإلرادة
الكم فيزياء يف كما الحتمي، العالم يف حقيقية عشوائية عمليات ظهور أن الحظ مادي).
ال العمليات تلك إن حيث الحرة؛ اإلرادة لوجود مجاًال يعطي ال اإلشعاعي، التحلُّل أو

عشوائيًة. بحقٍّ كانت إن فيها، التأثري اإلطالق عىل يمكن
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عديدة طرًقا والحتمية الحرة اإلرادة بني الجمع يحاولون َمن يجد املقابل، يف
هذا يعني فوضوية، الحتمية العمليات بعض إن املثال: سبيل عىل بذلك؛ للقيام ومتنوِّعة
حتى بها، التنبؤ يمكن ال معتاد، غري نحٍو عىل دة معقَّ نتائج لها تكون أن يمكن أنه
بد ال البرش فإن كذلك، املبدئية. األحوال يف بالكامل حتمية أنها من الرغم عىل نظريٍّا،
الحيوانات مثل مثلهم — فالبرش الحتمي. العالم يف حتى دة معقَّ باختيارات يقوموا أن
يف القرارات. من العديَد تتَِّخذَ أن يجب دة معقَّ فاعلة عنارص — اآلالت وبعض األخرى
بعض إىل بالنسبة ذلك. فعل دون الحياة هذه يف االستمرار يمكنهم ال إنهم األمر، واقع
من النوع هذا فإن والحتمية، الحرة اإلرادة بني الجمع هذا إمكانية إثباَت يحاولون الذين
العتبار سعداء والبعض والقانون، األخالقية للمسئولية كأساس ا جدٍّ كاٍف القرار اتخاذ

اإلرادة. حرية هو هذا أن
الذي هو الوعي أن البعض يرى اإلطار؟ هذا يف الوعي مكان أين اآلن: السؤال
التفكري عىل البرشية القدرة إن البعض، إىل فبالنسبة املميز؛ طابعها كلها املسألَة يعطي
إرادًة لدينا أن يرون فهم واآلالت؛ األخرى الحيوانات عن تميِّزنا التي هي بذاته الواعي
نكون أن يمكن ثَمَّ ومن عواقبها؛ وتقدير البدائل بني الواعية املوازنة بإمكاننا ألن حرة
فإذا نفسها. املشكلة إىل مباِرشٍ نحٍو عىل يرجعنا هذا أن غري اختياراتنا، عن مسئولني
أي للسحر؛ مكاِفئًا يكون فإنه ممكنًة، الحرة اإلرادة تجعل كقوة إليه يُنَظر الوعي كان
فإن القوة، هذه بمثل الوعي يكن لم إذا لكن سببيٍّا، مغَلق عالم يف مستحيل ل تدخُّ إنه
تحديد يف التجارب بعض تساعدنا وقد وهًما، يكون أن يجب الواعي بالتحكُّم إحساسنا

صواب. عىل الجانبني أي

الواعية األفعال توقيت

أن فيجب بها، تقم لم إن ُرسغك؟ ثَنْي ثم يدك مدِّ يف املتمثِّلة البسيطة باملهمة قمَت هل
دراسة عند معروٌف البسيط الفعل هذا ألن — مرات بضع ذلك تكرِّر أو — اآلن تفعل

اإلرادي. للفعل النفيس الجانب
طرح فقد اآلن؛ حتى بشأنها الجدل يُثار يزال ال بتجربٍة ليبيت قام ،١٩٨٥ عام يف
يبدأ الذي فما ومقصود، تلقائي نحٍو عىل رسغه شخص يثني عندما التايل: السؤاَل
هذا عىل للردِّ واعية؟ غريُ دماغيٌة عمليٌة أم بالفعل بالقيام الواعي القرار هو هل الفعل؟
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األوقات يف مرة، ٤٠ األقل عىل رسغهم بثني القياَم تجربته يف املشاركني من طَلَب السؤال،
بدأ الذي والوقت الفعل، فيه تمَّ الذي الوقت وهي: أشياء، ثالثة وقاَس يريدونها التي
واٍع نحو عىل القرار فيه اتخذوا الذي والوقت الحركية، القرشة يف الدماغي النشاط فيه

بالفعل. بالقيام
خالل من نفسه الفعل تحديد يمكن إذ وقتهما؛ تحديد السهل من كان شيئني أول إن
وقت قياس ويمكن العضالت)، كهربية مخطط (أْي الرسغ عىل كهربية أقطاب وضع
كهربية مخطط (أْي الرأس فروة عىل كهربيٍة أقطاٍب باستخدام الدماغي النشاط بداية
يف الصعوبة تكمن االستعداد». «إمكانية ى تُسمَّ تدريجيٍّا تتزايد إشارًة تكتشُف الدماغ)
ليبيت إليها أشار والتي بالفعل، القيام املشاركون فيها قرََّر التي اللحظة وقت تحديد
فعل أو زرٍّ عىل الضغَط أو الرصاَخ منهم طلبَت إْن أنك يف املشكلة تكمن إذ باإلرادة؛
هو كما هذا، الجديد الفعل يحدث أن قبل آَخر تأخري هناك فسيكون آَخر، يشء أي
يتداَخُل قد بالرصاخ الخاص القرار فإن كذلك، الرسغ. بثني الخاص الفعل مع الحال
فقد اإلرادة؛ لقياس خاصة طريقًة ليبيت وضع لذا قياسه؛ يتم الذي األسايس القرار مع
عقارب مثل دائرة يف تدور نقطٌة عليها تظهر شاشًة تجربته يف املشاركني أمام وضع
قرَّروا عندما النقطة وجود مكان وتحديد الساعة مشاهدَة املشاركني من طلب ثم ساعة،
يف النقطة مكان إىل اإلشارَة — الفعل انتهى أن بعد — حينها استطاعوا بالفعل. القيام
بالفعل. القيام قراَر اتخاذهم وقت بتحديد لليبيت سمح ما وهذا املهمة، اللحظة تلك

تحديد يف ترغب قد االستعداد؟ إمكانية أم اإلرادة أوًال؟ حدث الذي ما هو: السؤال
الذات عن العامة آرائك عن هذا يكشف وقد صحيحًة، تكون أن ع تتوقَّ اإلجابتني أي

الحرة. واإلرادة والوعي
بالفعل القيام قبل يحدث اإلرادة أو بالفعل بالقيام الخاص القراَر أن ليبيت اكتَشَف
بنحو ذلك قبل بدأت االستعداد إمكانية لكن ثانية)؛ ُخْمس (أْي ثانية ميلِّ ٢٠٠ بنحو
أخرى، بعبارة الفعل. قبل ثانية ميلِّ ٥٥٠ بنحو بالفعل القيام قبل أْي ثانية، ميلِّ ٣٥٠
الواعية الرغبُة الشخص لدى َن تتكوَّ أن قبل الحركة تخطط التي الدماغية العمليات تبدأ
قد أنه بد فال الدماغ، عرف يف جدٍّا طويل وقت وهذا ثانية، ثلث من بأكثر الحركة يف

واٍع. نحٍو عىل الحركَة الشخُص يقرَِّر أن قبل العصبية املعالجة من كبري قدٌر حدث
النهاية ففي الجدل؛ من الكثري حولها ثار قد النتيجة تلك أن الغريب من ليس ربما
بالفعل بالقيام قرارنا أن مفاده الذي اإلرادي، الفعل حول افرتاضاتنا أهم د تهدِّ أنها يبدو
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اإلرادة

مخطط كهربية الدماغ

إمكانية االستعداد الحركة

مخطط كهربية العضالت

يف ومقصوٍد تلقائيٍّ نحٍو عىل رسغهم بثني املشاركون قام ليبيت تجربة يف :2-6 شكل
فيه بدأت الذي والوقت االستعداد، إمكانية فيه تبدأ الذي الوقت قاس يريدونها. التي األوقات

أوًال؟ يحدث الذي ما وتساءل: بالفعل. بالقيام الواعي القرار أو اإلرادة، ولحظة الحركة

ترى التي الفكرة أن فستجد هذا، يف فكَّْرَت إذا لكن بأكملها. الفعل عملية يبدأ الذي هو
أن تعني إذ للسحر؛ مكاِفئة ستكون دماغية، عمليات أي قبل يبدأ واعيًا قراًرا هناك أن
النظريات إن الدماغ. يف تتم التي املادية األحداث يف ويؤثِّر فجأًة يظهر أن يمكن الوعي
بوبر نظرية أو الديكارتية النظرية مثل الثنائية، نظريات هي بهذا تقرُّ التي الوحيدة

النظريات. تلك يف املوجودَة املشكالِت قبُل من عرضنا وقد وإيكلز،
أن غري ليبيت، إليها ل توصَّ التي النتائج من أحٌد يندهش أن ينبغي ال أنه هذا يعني
قد كلهم الفسيولوجيا وعلماء النفس وعلماء اإلحصاء وعلماء فالفالسفة يحدث؛ لم هذا

النتائج. تلك معنى حول دة ومعقَّ طويلة نقاشات يف دخلوا
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ا جدٍّ ًرا متأخِّ دوره يأتي الوعي أن إىل وخَلص تمحيٍص، دون النتائَج َقِبَل البعض
يعني وهذا لها؛ النهائي السبَب يكون أن يمكن ال ولذلك اإلرادي، الفعل عملية بدء عند

حرة. إرادة لدينا ليَسْت أنه
صحة يف التشكيَك البعُض وحاَوَل النتيجة، تلك بشأن جاَدَل َمن هؤالء بني من
املنفذة املهمة أو اإلرادة بها ِقيَسْت التي الطريقة يف التشكيك املثال: سبيل عىل النتائج؛
معظَم استبعَدْت التي الضابطة التجارب من العديَد ذَ نفَّ ليبيت لكن التجربة، تصميم أو

نفسها. النتائج إىل عامٍّ نحٍو عىل الحًقا املشابهة التجارُب َلِت توصَّ وقد املشكالت،
بالنسبة املهمة األفعال ألنواع تعميمها يمكن ال النتائج أن آخرون ادََّعى حني يف
وقت اختياُر املشاركني بإمكان كان املهمة، تلك يف املثال: سبيل عىل الحرة؛ اإلرادة إىل
بسيطة حركة فإن كذلك، به. سيقومون الذي الفعل نوعية وليس فقط، بالفعل قيامهم
ناهيك كتاب، قراءة أو الرسير من النهوض مثل د معقَّ بفعل مقارنتها يمكن ال للرسغ
األطفال؛ تربية طريقة تحديد أو الوظائف إحدى قبول مثل صعب باختيار القيام عن
الحرة اإلرادة نوع وجود عدم ضدَّ دليًال تَُعدُّ ال ليبيت نتائج أن هؤالء رأى الطريقة بهذه

املهم.
من بدًال وهم؛ الحرة اإلرادة أن فكرة وال االنتقادات، هذه نفسه ليبيت يقبل لم
أحيانًا تجربته يف املشاركني أن الَحَظ حيث اإلرادي؛ الفعل يف للوعي آَخر دوًرا وَجَد ذلك،
بتجربة يقوم هذا جعله وقد تماًما، فعلها قبل الحركة فعل عن امتنعوا إنهم له يقولون
كاملعتاد، االستعداد إمكانية تبدأ الحاالت تلك يف أنه وأوضح األمر، هذا الختبار أخرى
ثم ومن الفعُل. فيه يحدث أن املفرتض الوقت من ثانية ميلِّ ٢٠٠ نحو قبل تختفي لكنها
الرسغ، ثني عملية بدء يمكنه ال — قوله بحسب — فالوعي واٍع»؛ «فيتو وجود رأى فقد
حرة إرادة لدينا ليَسْت أنه من الرغم عىل أخرى، بعبارة منعها. عىل يعمل أن يمكنه لكن

الفعل. لعدم حرة إرادًة لدينا فإن للفعل،
الرغم عىل أنه يعني فهذا واملسئولية؛ الحرية عىل مهمًة تبعاٍت لهذا إن ليبيت قال
لِها تحوُّ منُْع وعٍي عن يمكننا فإنه دوافعنا، أو ميولنا يف الواعي التحكُّم يمكننا ال أنه من
القتل يف الرغبة تخيُّل مجرد عن نُسأَل أن — املثال سبيل عىل — ينبغي ال لذا أفعال؛ إىل
نمنع أن يمكن لكن بها، واٍع تحكٌُّم لدينا ليس الدوافع تلك ألن الرسقة؛ أو االغتصاب أو
ليبيت استطاع الطريقة، بتلك واٍع. اعرتاض حق لدينا ألن األشياء تلك فعل من أنفَسنا
تجاَوَز لقد األمر، واقع يف الوعي. قوة يف االعتقاد عن التوقف دون تجربته نتائِج تقبَُّل
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فريدة خاصية الذاتية التجربة أن ترى التي الواعي»، العقيل املجال «نظريَة ر وطوَّ هذا
يف بدوره يؤثَِّر أن ويمكن الدماغ، نشاط من ينشأ مجال هي أي الطبيعة؛ يف وأساسية
فيما صعوبًة األكثر السمتني يفرسِّ القوي د املوحَّ املجال هذا أن ليبيت زعم النشاط. هذا

الحرة. باإلرادة وإحساسنا العقلية، حياتنا وحدة وهما: بالوعي، يتعلَّق
خاطئ اعتقاد عىل تقوم أنها هو ًة حدَّ للتجربة هة املوجَّ االنتقادات أكثر إن أخريًا،
تؤدِّي الثالث، الفصل يف رأينا كما الواعية. التجارب توقيت تحديد يمكن أنه مفاده
والنتائج املشكالت من الكثري إىل والوقت الوعي بني العالقة تحديد تحاول التي التجارب
إمكانية فكرة يف بالكامل متشكِّكة نظٍر وجهِة تبنِّي علينا ذلك من وللخروج املتعارضة،
تمَّ التي اللحظة توقيت عىل تعتمد ليبيت تجربة أن تذكر الواعية. التجارب توقيت تحديد
املقبول من هل لكن به؛ وعي عىل أصبحنا التي اللحظة أو الوعي، يف القرار اتخاذ فيها

الوقت؟ هذا مثل هناك إن نقول أن
أن تفرتض ألنها ُملغزة؛ بأكملها الواعية التجارب توقيت تحديد إمكانية فكرة إن
واألوقات الدماغ، يف تتم التي األحداث فيها تقع التي األوقات األوقات: من مجموعتني هناك
الوعي. دائرَة األحداُث تلك فيها تدخل التي أو األحداث بتلك وعي عىل فيها نصبح التي
الوعي، يف القرار اتخاذُ فيها تمَّ التي اللحظة توقيت تحديد إمكانية بقبول أخرى، بعبارة

الدماغ. يف تتمُّ التي األحداث عن مختلف يشء الواعية التجارب بأن تقرُّ فأنت
معينة، أوقات يف تقع أحداٌث الواعية التجارب أن فكرَة ترفض أن البدائل أحد
يف املشاركني إن نقول قد تماًما. مختلٍف نحٍو عىل التجارب تلك تفسري هذا ويعني
من بدًال الحدوث، وشك عىل حركًة هناك أن عرفوا عندما النقطة مكاَن حدَّدوا التجربة
يمكن ال الطريقة، بهذه وعي. عن القرار اتخاذ فيه تمَّ الذي الوقت هو هذا إن القول
شيئًا ليَسْت ألنها وإنما ر، متأخِّ وقت يف تأتي ألنها ليس األفعاَل، تبدأ أن الواعية لإلرادة
أشكال من شكل أيَّ تمثِّل ال فهي ثَمَّ ومن الدماغ؛ يف تحدث التي العمليات عن منفِصًال

اإلطالق. عىل القوة

الواعية باإلرادة اإلحساس

أفعالنا، سبب هو الوعي أن فكرة عىل الشك بظالل تلقي والتجارب املناقشات تلك كل إن
نستكشف أن املفيد من يكون ربما لذا كذلك؛ بأنه يتبدَّل ال إحساس لدينا يظلُّ أنه غري
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نحن كنَّا إن تحديد علينا يكون األفعال، تحدث فعندما اإلحساس. هذا لدينا يتولَّد كيف
لالهتمام. مثريتني بطريقتني هذا يف نخطئ أن ويمكن آَخر، شخص أم فيها السبَب

عن املسئول هو آَخر شخًصا أن خاطٍئ نحٍو عىل ونعتقد شيئًا نفعل أن يمكن بدايًة،
املعروف الفيزياء عالم ،(١٧٩١–١٨٦٧) فاراداي مايكل أجرى ،١٨٥٣ عام ففي فعله؛
منتصف يف الوقت، ذلك يف الواعي. التحكُّم عىل حاسمًة تجربًة الكهرباء، مجال يف بأبحاثه
يف صغرية بلدة من انتَرشَ حيث أَْوِجه؛ يف األرواح بتحضري الولع كان عرش، التاسع القرن
عروًضا يقدِّمون الرُّوحانيون الوسطاء وكان املتحدة، والواليات أوروبا عرب نيويورك والية
التواُصل هذا طرق أشهر ومن املوتى. أرواح مع تواُصٌل أنه ُعون يدَّ كانوا ملا فيها مباَلًغا

الطاولة. عىل القرع
طاولة حول األشخاص من عدد يجلس األرواح، تحضري جلسات من النوع هذا يف
ليُعِلنوا األرواح عىل الرُّوحاني الوسيُط ينادي ثم أمامهم، مستٍو نحٍو عىل أيديهم ويضعون
الوسيط ويطلب غاِمٍض، نحٍو عىل الحركة يف الطاولة تبدأ أن ويحدث حضورهم، عن
ومرتني بنعم، لإلجابة واحدًة مرًة ينقروا بأن الحارضين، أسئلة عن اإلجابَة األرواح من
والحصول األسئلة طرح يتمُّ وهكذا أكرب، أبجدية شفرات باستخدام أو بال، لإلجابة
أو آبائهم مع تحدَّثوا أنهم معتِقدين بيوتهم إىل الحارضون ويعود عنها، إجابات عىل
كانَْت الطاولة أن ُرِوي دراميًة، الجلسات تلك أكثر ويف ني. املتوفَّ أوالدهم أو أزواجهم
ترتفع حتى أو واحدٍة، رجٍل عىل ألعىل ترتفع أو تنقلب، أو األرض، عىل بأرجلها تخبط

األرض. عن بالكامل
يستعينون وهم الوسطاء بعُض وُضِبط منتِرشًة، كانت بالغش االتهامات إن بالطبع،
بََدا بعضهم أن غري مخفيَّة، حبال أو عِيص أو األنظار عن املخِفيِّني األشخاص ببعض
أثناء العينني معصوبي وكانوا بحباٍل ُقيِّدوا إنهم حتى للغش، فرصة لديه ليست أنه
مشِرتكة بحقٍّ قوٌة كانَْت إذا النهاية، ففي يحدث، ما يكتشف أن فاراداي أراد العرض.
املوتى أرواح وعي كان وإذا الفيزياء، علم مساَر يغريِّ أن يمكن اكتشافها فإن األمر، يف

هذا. بها يتم التي الكيفية معرفة يف يرغب كان فقد ثقيلة، طاولة تحريك يمكنه
بحيث خفيفة الصقة بمادة بالطاولة الكرتون من قطًعا أَْلَصَق هذا، يكتشَف لكي
بأخرى. أو بطريقٍة األرواح تحضري جلسة يف املشاركني أيدي تحرََّكْت إذا قليًال تتحرك
الكرتون قطع حركُة ر فستتأخَّ بالفعل، الطاولة تحرِّك َمن هي األرواح كانت إذا أنه اعتَقَد
املفرتض فمن السحب، أو بالدفع يقومون املشاركون كان إذا لكن الطاولة، حركة عن
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ِقَطع كانت واضحًة؛ النتائج كانت الطاولة. تتحرك أن قبل الكرتون ِقَطُع تتحرَّك أن
وليس — املشاركون كان أخرى، بعبارة الطاولة. تحرُّك اتجاه يف دائًما تتحرك الكرتون

الطاولة. تحريك عن املسئولني هم — األرواح
تجارب ويف يفعلون. كانوا ماذا يدركوا لم بأنهم واقتنع ذلك، عن فاراداي سألهم
قطع عىل املشاركون يضعه الذي الجانبي الضغِط َكمَّ ح يوضِّ مقياًسا َر طوَّ أخرى،
يخلص لم الحركات. كلُّ َفْت توقَّ املقياس، رؤية باستطاعتهم كان فعندما الكرتون؛
عضلية «حركة ب يقومون أنهم إىل خَلص وإنما يغشون، كانوا املشاركني أن إىل فاراداي
أننا حني يف بيشء نقوم ال أننا نعتقد أحيانًا أننا عىل إثباٍت أول هذا وكان واعية»؛ غري

بالفعل. به نقوم
واألرقام األحرف َوْضُع فيها يتم التي الحديثة، ويجا لوحة عىل نفسه األمر ينطبق
تُطَرح وعندما مقلوب، كوب أسفل عىل أصابعهم املشاركون ويضع طاولة، حافة حول
هذا يحدث واٍع. نحٍو عىل أحٌد فيه يتحكََّم أن دون يتحرَّك وكأنه الكوب يبدو أسئلة، عليهم
املشاركني، أصابع مكان تتبُّع الصعب من يجعل مما برسعٍة؛ تتعب الذراع عضالت ألن
حركٍة يف يتسبَّب مما أصابعهم؛ وْضَع املشاركون يعدِّل بسيطة، حركة تحدث وعندما
عىل للحفاظ مهمة فهي األمر، واقع يف ا؛ جدٍّ طبيعية التعديالت هذه مثل إن بكثري. أكرب
يف بأمان الشاي من ساخن بكوب اإلمساك عند أو ثابتني، نقف عندما ظهورنا استقامة
حالة يف يكون جسمنا فإن ثَمَّ ومن تتحرك؛ أن دون عضلة أي تبقى أن يمكن فال أيدينا؛

الوضع. يف دائمني وتعديٍل ضبٍط إعادِة مع البسيطة الحركة من دائمة
ى يُسمَّ شيئًا هناك أن تعني ال الواعية غري العضلية الحركة وجود أن الِحْظ
القيام بإمكانهم الناس أن فقط يعني ولكنه الحركات، تلك مصدر هو الذي «الالوعي»،
متعدِّدة أجهزٍة من فيه ما بكل جسمهم، ألن بها؛ يقومون أنهم إدراك دون بأفعاٍل

األفعاَل. تلك بََدأ الذي هو املتوازي، للتحكُّم
بالفصام؛ اإلصابة حالة يف يحدث الخطأ من النوع لهذا بكثري إثارًة أقل مثال هناك
من ٪١ حوايل ويصيب العالم، أنحاء جميع يف منترش خطري نفيس مرض هو الفصام إن
عىل بقدرته إلحساسه الشخص فقدان هو ا جدٍّ خطريًا املرض هذا يجعل ما إن السكان.
يسمع حيث السمعية؛ الهالوُس شيوًعا املرض هذا أعراض أكثر ومن ذاته، يف التحكُّم
أو املوتى أرواح بأن مقتنًعا يكون وبعضهم إليهم، تتحدَّث أصواتًا به املصابني من الكثريُ
معهم. التواُصل تحاِول الخارجي الفضاء من كائنات أن أو الجدران يف تعيش العفاريت
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سماعها، للجميع يمكن بحيث عاٍل تُعَرضبصوٍت وهي أفكارهم البعض يسمع حني ويف
تجارُب أثبتَْت رءوسهم. يف أفكاًرا يُدِخلون حولهم ْن ممَّ أناًسا أن اآلَخر البعض يعتقد
الدماغ مناطق يف نشاٍط وجود مع تتزاَمن األصوات أن الدماغ لتصوير أجهزًة استخَدَمْت
يسمعون أنهم نفرتض أن يمكن لذا أصوات؛ سماَع يتخيَّل الشخص كان إذا تنشط التي
فهم استطعنا إذا ذلك. يفعلون ال بأنهم مقتِنعون أنهم من الرغم عىل أصواتًا، بالفعل

ا. جدٍّ وشيًكا سيكون الفصام ملرض اٍل فعَّ عالٍج إيجاد فإن هذا، يحدث كيف
العرشين، القرن ستينيات يف أُجِريت مثرية تجربة مصدره الخطأ هذا عىل أخري مثال
مناطق إىل للوصول الجمجمة فتح الغالب يف يعني الدماغ يف عملية إجراء كان عندما
(١٩١٠–١٩٧٧) والرت جراي وليام الربيطاني األعصاب جرَّاح قام الدماغ. من كبرية
العالج، من جزءًا هذا معتربًا مرضاه، لبعض الحركية القرشة يف كهربية أقطاب بزرع
يف الرشائح. لعرض بروجيكتور جهاز يف التحكُّم منهم طلب عندما حدث ما وفحص
ويف التالية، الرشيحة رؤية يف يرغبون عندما الزرِّ عىل الضغط يمكنهم األحيان، بعض
لتغيري اإلشارة تلك واستخدم َه وكربَّ أدمغتهم من الناتَج والرت جراي أخذ أخرى أحياٍن
عىل الضغط وشك عىل كانوا عندما إنهم قالوا شديدة؛ حريٌة املرىض أصابت الرشيحة.
األمر، يف متحكمني بالفعل كانوا إن وحتى نفسها، تلقاء من تتغريَّ الرشيحة كانت الزر،
فإنه ذلك، به يخربنا أن يمكن ما كان أيٍّا ذلك. فعل يف بالرغبة اإلحساس لديهم يكن فلم
بعض يف يكون أن يمكن حرة إرادة لدينا بأن «شعورنا» أن للشك مجاًال يَدَُع ال بما يثبت

خاطئًا. األحيان

الواعية اإلرادة وهم

لديها كائنات سببها يالحظونها التي األحداث أن استنتاج يف عجيب نحو البرشعىل يرسع
التي لألشياء مختلف نحٍو عىل يستجيبون ا جدٍّ الصغار األطفال وحتى ونيات، خطط
يف تقدُّمهم ومع غريهم، ما شخٌص يسحبها أو يدفعها التي بتلك مقاَرنًة بنفسها تتحرَّك
لديهم اآلَخرين األشخاص أن إدراك أْي العقل»؛ «نظرية عليه يُطَلق ما يطوِّرون السن،
الكائنات اكتشاِف عىل ُجبلنا أننا لو كما األمر يبدو ونيَّات. وخطط واعتقادات رغبات
تكون وربما تماًما، يحدث ما هذا يكون ربما األمر، واقع يف إليها. أفعاٍل ونسبِة الحية
عىل الحياة هذه يف البقاء يعتمد فقد جيدة؛ بيولوجية ألسباب َرْت تطوَّ قد القدرة تلك
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كأفعال وإما صلة، ذات غري كحركات إما لألحداث، الصحيح التفسري عىل واضٍح نحٍو
آَخر. حيٍّ لكائٍن مقصودة

يتسبَّب األحداث أن نتيجة إىل الخلوص بسهولة للناس يمكن القدرة، تلك باستخدام
الكرتون أفالم نجاح يعتمد األمر، واقع ففي كذلك؛ ليس األمر أن حني يف ما، عاِمٌل فيها
للكائنات ا جدٍّ بسيطة تمثيالت توفري املمكن من تجعل فهي هذا؛ عىل الكمبيوتر وألعاب
ينادون عندما املثال: سبيل عىل كبري؛ نحٍو عىل معها األطفال يتفاعل ذلك ومع الحية،
ويبدو يقتل. ال حتى املسكني كيني عىل أو توم، القط من يهرب كي جريي الفأر عىل
يجد فال عقوًال؛ لديها أن لو كما الحية غري األشياء عن التحدُُّث ا جدٍّ الطبيعي من أيًضا
«جهاز أن أو الخميس.» يوم هو اليوم أن ساعتي «ترى أقول: أن يف غرابًة الناس من أي
اتخاذ هذا عىل دينيت يطلق محارضتي.» إفساد عىل م مصمِّ خاصتي املحمول الكمبيوتر
أو الساعات أو الكمبيوتر أجهزة (أو اآلَخرين مع نتعامل إننا أي القصدي»؛ «املوقف
الغالب يف — اعتقاده بحسب — يَُعدُّ وهذا عقوًال، لديها أن لو كما الكرتون) شخصيات

حولنا. يجري ما لفهم الًة فعَّ مخترصًة طريقًة
إىل ونيات رغباٍت ننسب فقط لسنا إذ أنفسنا؛ عىل نفسها العادَة نطبِّق أيًضا إننا
والنيات، الرغبات من نفسها األنواع لديها داخلية ذاتًا لدينا أن نفرتض لكننا اآلخرين،
الشعور فهذا شيئًا، أردنا بأننا نشعر عندما لذا تحُدث؛ األشياء تجعل التي هي وأنها
يهم فال ر، التطوُّ بعملية يتعلق وفيما اليشء. هذا َفعل الفاعل «أنا» أن شعور إىل يتحول

مفيًدا. الخيال هذا دام ما خياًال، اإلرادة سبب كان ما إذا
فيها ْت تمَّ التي الحاالت من ما عمليٍة عن الكثري نعلم أن يمكن دائًما، الحال هو كما
لكن يشء، حدوث يف أشخاٌص فيها تسبََّب أمثلة بالفعل عرضنا لقد خاطئ. نحو عىل
فيها حدث حاالت أيًضا وهناك بذلك، قاموا َمن هم بأنهم مقابل شعوٌر لديهم يكن لم

العكس.
ومسابقات األلعاب يف شائع وهو السيطرة»، «َوْهُم عليه يُطَلق ما ذلك عىل األمثلة من
فوزهم فرص أن يعتقدون فهم تذكرتهم، رقم عىل اختيار للناس أُعِطي فإذا اليانصيب؛
الفوز. هذا تحقيق يف ساهموا قد أنهم لو كما يشعرون فإنهم فازوا وإذا كبريًة، تكون
موجوًدا؛ السيطرة َوْهُم يكن لم إن عائد أي تحقيَق القمار أنديُة تستطيع ال قد باملثل،
يجعل الذي هو فرًقا، تُحِدث أن يمكن منَّا الواحد أفعال بأن الدائم الشعور إن حيث
للطبيعة الخارقة باألشياء اإليمان فإن كذلك، الحظ. ألعاب ممارسة عىل تُقِبل الناس
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ما نتيجٍة إنتاج ذهني نحو عىل الناس حاَوَل إذا املثال: سبيل عىل الوهم؛ هذا يدعمه
النتيجة؛ تلك أحدثوا َمن هم بأنهم قوي شعور لديهم يكون فإنه النتيجة، تلك وحدثَْت
لديهم فسيكون الصديق، هذا اتََّصَل ثم لهم صديٍق يف املساء طواَل يفكِّرون كانوا فإذا
أن يمكن املشاعر هذه إن بهم. الصديق اتصال يف السبب هي أفكارهم بأن قوي شعور

لألفكار. البعيدة للتأثريات منطقي إنكاٍر أيَّ بسهولة تتجاوز

للطبيعة الخارقة باألشياء اإليمان

التطوري النفس عاِلُم يرى شابَه؟ وما واألرواح األشباح بوجود اإليمان إىل البرش نحن نميل ملاذا
أدمغتنا نستخدم واملرض، الصحة أنماط أو السموات أو الطقس َفْهِم أجل من أننا بينكر ستيفن
املوقف اتخاذ مقاومة بسهولة يمكننا ال فنحن أخرى؛ ألغراض َرْت تطوَّ التي اإلدراكية وأجهزتنا

نراها. التي األحداث يف السبب هو ما كيانًا هناك أن بد ال أنه ر نتصوَّ ثَمَّ ومن القصدي؛

وسطاء بها التي النفسية والعروَض األرواح تحضريَ جعل الذي هو الطبيعي امليل نفس إن
تحضري جلسات تقديَم وايزمان ريتشارد النفس عاِلُم أعاَد عندما للناس. ا جدٍّ جذَّابًة روحانيون
بلمسات وشعروا الظالم، يف تطفو أشياءَ فيها املشاركون رأى الفيكتورية، الطريقة عىل األرواح
أحد قام بينهم. فيما تتحرَّك أرواًحا هناك بأن مقتنعني وكانوا ، تدقُّ أجراًسا وسمعوا برشتهم، عىل
األشياء رأوا عندما ألنهم بِحيَله؛ انخدعوا كذَّبوه الذين حتى لكن الظواهر، تلك بتقليد َحَرة السَّ
شخًصا هناك أن لو كما تماًما األشياءُ تحرََّكِت وعندما يحرِّكها، أنه بدَّ ال شخًصا أن ظنُّوا تتحرَّك
يمكن الطريقة، بهذه ذلك. يفعل بالفعل شخًصا هناك أن تخيَّلوا يحملها، وهو بينهم ل يتجوَّ

وأرواح. أشباح بوجود اإليمان بسهولٍة

عاِلُم شبََّه أفعالنا؛ يف السبب هي أفكارنا بأن الشعور هو قوًة أكثر شعور هناك
أن وافرتض األخرى، السببية بأحكامنا الواعية اإلرادة تجارَب ويجنر دانيال النفس
(رغم مراحل ثالث عىل الوهم هذا يحدث به. نقوم كبري خطأ سببُه َوْهٌم الحرة اإلرادة
يؤدِّي ثانيًا: ما. بفعٍل للقيام تخطيَطه دماغنا يبدأ أوًال: ا)؛ جدٍّ رسيًعا كلها تحدث قد أنها
للنتيجة نقفز ثم الفعل يحدث ثالثًا: الفعل. هذا بشأن أفكار إىل الدماغي النشاط هذا

الفعل. يف السبب هي الواعية أفكارنا بأن
بدايًة، بصديقك؛ واالتصاَل الهاتف بسماعة اإلمساَك قرَّْرَت أنك نفرتض دعونا لذا،
نشاٌط فيه السبَب يكون أن املفرتض من (الذي للفعل التخطيط يف الدماغي النشاط يبدأ
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بشأن أفكاٍر إنتاِج إىل الدماغي النشاط هذا يؤدِّي خارجية)، أحداث أو ساِبٌق دماغيٌّ
بأن الخاطئة النتيجة إىل وتقفز بالسماعة، وتمسك يدك تمدُّ وأخريًا، بالهاتف. االتصال

الفعَل. سبَّبَِت التي هي الواعية أفكارك
من للتأكُّد تجارب عدَة ويجنر أجرى النحو؟ هذا عىل األمر هذا يتمَّ أن يمكن هل
َن تتكوَّ أن يجب اإلرادة: تجربة لحدوث متطلبات ثالثة هناك أن ويجنر افرتض هذا؛
تُصاَحَب أالَّ ويجب الفعل، مع متَِّسقًة الفكرُة تكون أن ويجب الفعل، وقوع قبل الفكرُة
ويجا لوحُة إيَّاها ألهَمتْه تجربًة ويجنر أجرى االفرتاض، هذا والختبار أخرى. بأسباب
غري عضلية حركة عىل — لفاراداي الناقرة الطاوالت مثل — اعتمدت التي القديمة،
فأرة عىل ُمثبَّتة صغرية لوحًة بالكوب استبَدَل اللوحة، تلك من ويجنر نسخة ويف واعية.
تعرض شاشٍة عىل مؤًرشا تحرك التي اللوحة عىل إصبعيهما العبان يضع الكمبيوتر؛
عىل اإلبقاء عليهم وكان السماعات، عرب كلمات إىل املشاركون استمع صغريًا. شيئًا ٥٠
متحاِلًفا الالعبني أحد كان األمر، واقع يف ف. بالتوقُّ إشارٍة إىل يستمعوا حتى الفأرة حركة
يف أنه إثبات من ويجنر مكََّن مما الفأرة، حركة إيقاف يف يتحكَّم وكان ويجنر، مع
الفأرة أوقفوا أنهم من التأكُّد تماَم متأكِّدين للبحث الخاضعون كان معيَّنة، ظروٍف ظلِّ
ع توقَّ كما هذا، حدث آَخر. شخص يد عىل تمَّ قد األمر واقع يف هذا أن حني يف بأنفسهم،

مباَرشًة. ف التوقُّ قبل اليشء اسَم سمعوا عندما ويجنر،
وينبع السحرية، الخدعة مثل تماًما يحدث الحرة اإلرادة وهم أن ويجنر ادََّعى
أو الورقَة، اختاروا بأنهم لالعتقاد جمهوَرهم َحَرة السَّ يدفع أن يمكن السبب. لنفس
أن إىل وخَلص العادية؛ الحياة يف جميًعا ننخدع أن ويمكن بأنفسهم، الرقَم نوا خمَّ أنهم
أم هذا مع تتَِّفق أكنَت وسواء َوْهٌم، إال هو ما أفعالنا، تسبِّب الواعية أفكارنا بأن االعتقاد
شعورنا أن وهو مؤكَّد؛ نحو عىل واحًدا شيئًا تطرح عرضناها التي األمثلة تلك فإن ال،

حرة. إرادة — لدينا ليس أو — لدينا أنه عىل دليًال ليس شيئًا، نريد بأننا
أو — يمكنك فكيف َوْهٌم، الحرة اإلرادة أن إىل وخَلصت الرأي هذا مع اتََّفْقَت إذا
يشء، أيِّ فعل من معنى ال أنه إىل الناس بعض يخلُص حياتك؟ تعيش أن — لك ينبغي
السهل من وليس النقاش لذلك نتيجًة ليس هذا لكنَّ يشء؛ أي فعل عن يمتنعون وقد
حيث ستفعل؛ ماذا نفسك فاسأل النهج، هذا تتبع أن يجب أنك اعتقدَت فإذا به. القيام
الرسير يف فالبقاء يشء؛ أي تفعل أالَّ ببساطة يمكنك ال أنك حقيقة مواَجهة عليك سيكون
أو الطعام لتناُوِل ستقوم أنك املفرتض ومن شيئًا، تفعل ال أنك يعني ال اليوم طواَل
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تجربة اإلرادة الواعية

الفكرة ا-سار السببي الظاهري الفعل

ا-سار السببي الحقيقي

ي الحقيقي
ا-سار السبب

السبب غ2
الواعي للفكرة

غ2
ر 

سا
ا-

عي
لوا

ا

السبب غ2
الواعي للفعل

األفكار إنتاج إىل تؤدِّي الالواعية العمليات أن ويجنر اقرتََح الواعية. اإلرادة وْهم :3-6 شكل
تسبِّب التي هي أفكارنا أن خاطٍئ نحٍو عىل نستنتج وهكذا نفسه، والفعل بالفعل الخاصة

أفعاَلنا.

ليس أمر أنه كما شيئًا، تفعل ال أنك معناه ليس حياتك إنهاء أن كما الحمام. إىل الذهاب
لديك بأن تؤمن أن دون حياتك تكون أن يمكن كيف لفكرة وبتقبُِّلَك مقبوًال. أو سهًال

الوهم. من تتخلَّص أن عليك السهل من سيكون حرة، إرادة
فهو َوْهًما، الفنية الناحية من الحرة اإلرادُة كانَِت إذا حتى بعُد؟ ماذا اآلن: السؤال
ال الذين الناس لدى حتى حرة، إرادة لدينا بأن الشعور يالزمنا ولذا ا؛ جدٍّ قوي وهم
اإلرادُة كانت لو» «كما يعيشون إنهم أحيانًا يقولون الذين صحيح، هذا بأن يؤمنون
أن يمكنهم الطريقة، بهذه ذوات. لديهم واآلخرين أنهم لو» و«كما موجودًة، الحرة
إىل وبالنسبة صحيًحا، يكون أالَّ املحتمل من أنه يعرفون بيشء يؤمنوا أن دون يعيشوا

النهاية. يف الشعور هذا يختفي اآلخرين،

99





السابع الفصل

ة املتغريِّ الوعي حاالت

واألحالم النوم

إثبات السهل ومن أبًدا. يحلمون ال أنهم البعض زعم من بالرغم جميًعا، تراودنا األحالم
السماِت دماُغه فيه يُظِهر الذي الوقت يف أبًدا يحلم ال أنه يزعم شخص استيَقَظ فإذا ذلك.
َمن فإن لذلك راَوَده؛ حلًما أن بالتأكيد سيذكر فإنه الرسيعة، العني حركة لنوم املميزَة
تذكُّر عىل فالقدرة أحالمه؛ ينىس شخص مجرد األمر واقع يف هو يحلم ال أنه ِعي يدَّ
هناك األحالم. رؤية عىل القدرة وليس آَخر، إىل شخص من كثريًا تختلف التي هي األحالم
وأن وورقة، َرصاٍص قلَم األشخاص هؤالء مثل تعطي أن يف يتمثَّل ذلك عىل آَخر دليل
شخٍص ألي يمكن استيقاظهم. عند يتذكَّرونه يشء أيَّ يدوِّنوا أن صباح كلَّ منهم تطلب
خالل ويف األحالم، تذكُّر عىل القدرة يف كبرية زيادة حدوث هو املعتاد والتأثري هذا، فعل
عليه كانوا ما إىل العودَة يتمنَّون إنهم حتى الناس، معظم عىل األحالم تنهال أيام بضعة

التذكر. عىل القدرة عدم من قبُل من
غري العني حركة نوم من مراحل بأربع الدماُغ يمرُّ الليل، أثناء طبيعي نوم أي يف
األوىل، املرحلة إىل ثانيًة يعود ثم الرابعة، وحتى األوىل من املراحل عرب أوًال يمر الرسيعة؛
كل مرات خمس أو أربع النمط هذا ويكرر الرسيعة، العني حركة نوم فرتة يف يدخل ثم
— فكثريًا مختلفة؛ تجارب فسيَِصفون املختلفة، املراحل تلك يف الناس إيقاظ تمَّ إذا ليلة.
حني يف يحلمون، إنهم سيقولون الرسيعة، العني حركة نوم مرحلة يف — دائًما وليس
أو عابًرا تفكريًا يفكِّرون إنهم يقولون قد الرسيعة غري العني حركة نوم مرحلة يف أنهم
يمرُّ اإلطالق. عىل شيئًا يفعلون ال أو ما، حدٍّ إىل ثابتًة صوًرا يشاهدون أو يشء، يف مليٍّا
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دة معقَّ أحالم رؤية عىل القدرة لكن الفسيولوجية، املراحل بنفس ع، الرُّضَّ وحتى األطفال،
التخيُّل. عىل والقدرة املعرفية املهارات ر تطوُّ مع تدريجيٍّا، ر تتطوَّ وواضحة

فيها يحدث أن يمكن التي الجوانب وبعض النوم فسيولوجيا عن الكثريَ نعرف
من كحالة النوم إىل النظر عند بكثري يقينًا أقلَّ صورًة تُخِفي املعرفة تلك لكن خطأ،

الوعي.
الوعي حاالت مفهوَما يبدو الوعي، جوانب من الكثري إىل بالنسبة الحال هو كما
بشعور نمر أننا نعرف كلنا املثال: سبيل عىل ظاهريٍّا؛ واضحني ة املتغريِّ الوعي وحاالت
نمرَّ أن دون نخمن، وقد ى، الحمَّ بسبب الهذيان حالة يف املعتاد شعورنا عن مختلف
يف نكون أو املخدرات نتعاطى أو نثمل عندما أيًضا مختلف بشعور نمرُّ بأننا بالتجربة،

ة. املتغريِّ الوعي حاالِت الحاالت هذه كل عىل نُطِلق أن يمكن لذا روحية؛ حالة
هناك مشكالت. يف الفور عىل بنا ستدخل الحاالت تلك لتعريف محاولة أي أن غري
الكحوليات قدر مثل موضوعية مقاييس هناك أوًال: الشأن؛ هذا يف واضحتان طريقتان
الطريقة تلك لكنَّ عليه، ُطبِّقت التي التنويمية الطريقة أو األشخاص، أحد تناَوَلها التي
يف ا، جدٍّ ثَِمًال يصبح وأحدهما الكمية نفَس يرشبَا أن يمكن شخصني ألن مثاليًة؛ ليَسْت
األشخاص عىل مختلف نحٍو عىل التنويمية الطرق تؤثِّر باملثل، يتأثر. اآلَخر يكاد ال حني
تكون قليلة وعي حاالت هناك اإلطالق. عىل مؤثِّرة أخرى تكون ال حني يف املختلفني،
من متضاربة. نتائج الذهنية الحاالت قياس ويعطينا فريدة، فسيولوجية بأنماط مرتبطة
يمرون أنهم ُعوا يدَّ أن يمكن الناس ألن ُمجِدية؛ غري السلوك مقاييس تكون أن املمكن
أي عىل سلوكهم. يف اإلطالق عىل ظاِهٍر تغيرٍي أيُّ يبدو أن دون ة متغريِّ وعي بحاالت
تتعلَّق ة متغريِّ حالة أي أن عنها يغيب املوضوعية املقاييس تلك كل أن بالفعل يبدو حال،
بها. يمرُّ الذي الشخص إىل بالنسبة خاص يشء وهي تجاهها، بها تشعر التي بالكيفية
املثال: سبيل عىل الحاالت؛ لتلك الذاتية التعريفات تفضيُل يتمُّ ما عادًة السبب، لهذا
العام النمط يف كيفيٌّ ٌ «تغريُّ بأنها ة املتغريِّ الوعي حالَة تارت تشارلز النفس عاِلُم يعرِّف
التي الطريقة عن جذريٍّ نحٍو عىل يختلف وعيه بأن بها املارُّ يشعر بحيث الذهني، لألداء
يُدِخلنا لكنه الحاالت، بتلك املقصود ح يوضِّ بالتأكيد هذا العادية.» األحوال يف عليها يكون
التي الحاالت مع والتعاُمل «الطبيعية»، بالحالة املقصود تحديد مثل مشكالٍت، يف أيًضا
لكنهم غريبة حالة يف املصابني أن املصابني) عدا ما (للجميع فيها الواضح من يكون

ا. جدٍّ طبيعيون أنهم ُعون يدَّ
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تلك أوضح إىل ننظر عندما مشكلٌة تصاِدفه التعريف هذا أن الغريب من كذلك،
مختِلف «وعينا بأن نشعر ال أننا هو عادي حلم أيِّ سمات أبرز فمن الحلم؛ وهي الحاالت
«ال أنفسنا: يف ونقول الحًقا نستيقظ فقط إننا الحلم؛ وقت يف األقل عىل جذري»، نحو عىل
تجارب، اعتبارها يمكن األحالم أن الناس بعض يشكُّ السبب، لهذا أحلم!» كنت أنني بدَّ
«نتذكرها» فقط نحن وإنما الحايل؛ الوقت يف بها «نمر» أننا يبدو ال يشء، كل فرغم
لحظة يف اختلقناها أننا أم لنا، بدت كما األحالُم فعًال حدثت هل اآلن: فالسؤال إذن الحًقا.

هذا؟ نعرف أن يمكن وهل االستيقاظ؟
نُدِرَج أن املمكن من املثال: سبيل عىل هذا؛ ملعرفة عدة طرًقا هناك أن املدهش من
ماء تنقيط أو لهم، معينة أصوات تشغيل طريق عن مثًال الناس، أحالم يف معينة أشياء
وعندما شالالت، أو كنيسة بأجراس حلموا أنهم الحًقا سيذكرون أحيانًا، برشتهم. عىل
الذي الوقت تقريبًا استغرَقْت األحالم أن يتَِّضح األحداث، تلك توقيت تقديُر منهم يُطَلب

تستغرقه. أنها بََدا
يروا أن يمكن الذين القليلني األشخاص استغالل يف تتمثَّل أفضل طريقة هناك
يف تحلم. أنك الحلم، أثناء تعرف، عندما الَجِيلُّ الحلم يحدث بإرادتهم؛ َجِليَّة أحالًما
عىل تنتابهم و٢٠٪ جليَّة، أحالًما يحلمون أنهم الناس من ٪٥٠ نحو ادََّعى االستبيانات،
األحالم، من النوع بهذا قطُّ يحلموا لم الذين هؤالء إىل بالنسبة ما. حدٍّ إىل متكرٍِّر نحو
يف الحاِلُم ويبدأ غريب يشء بحدوث َجِيلٍّ حلم أي يبدأ ا. جدٍّ غريبة األحالم تلك تبدو قد
بجدتي أتى الذي ما أو املبنى؟ هذا قمة إىل صعدُت كيف مثًال: نفسه يف يقول بأن ؛ الشكِّ
نفعل كما — الغريب اليشءَ هذا يقبل أن من وبدًال ماتَْت؟ أنها أعرف أنني مع هنا إىل
يتغريَّ اإلدراك هذا ومع حقيقيٍّا، يكون أن يمكن ال أنه الحالم يدرك — األحالم يف عادًة
الواعية ذاته شعور بنفس الحالم ويشعر وضوًحا، أكثر الحلم مشاِهد فتبدو يشء؛ كلُّ
الطريان يف الناس من الكثري يبدأ النقطة، هذه عند الحلم. يف التحكُّم يبدأ وقد الطبيعية،
إىل يعودون الناس ومعظم طويلٍة، لفرتٍة الجلية األحالم تستمر ما نادًرا لكْن واالستمتاع،

كبرية. برسعة العادية األحالم
يف جلية بأحالم الحلم اعتادوا الذين األشخاص من ا، جدٍّ القليل بل القليل، يشرتك
العني حركة نوم ففي أحالمهم؛ أثناء إشارات إعطاء كيفية ويتعلمون معملية تجارب
أحالمك بتمثيل ستقوم َلكنَت وإال تقريبًا، الجسم عضالت كل يف شلل يحدث الرسيعة،
يستطيع لذا التنفس؛ عملية أيًضا وتستمر الحركة يف تستمران العينني لكن بنفسك،
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وأغلب فقط، العينان وتتحرك الجسم عضالت لكل شلل يحدث النوم، شلل يف :1-7 شكل
التي الشمطاء نيوفاوندالند عجوز مثل النوم، بشلل يتعلَّق فيما خرافات لديها الثقافات
الحركة. من لتمنعه عليه تجلس بأن النائم صدَر تحطُِّم وقد بالليل، شيطانة شكل يف تظهر

التجارب عىل للقائمني هذا يسمح أعينهم. بتحريك اإلشارَة أحيانًا جِليَّة بأحالم الحاملون
الوقَت األمُر هذا يحدِّد عام، بوجٍه أثناءها. الدماغ نشاط ومالحظة األحالم توقيت بتحديد
كان لو كما الطريقة بنفس تقريبًا ف يترصَّ الدماغ أن أيًضا ح ويوضِّ لألحالم، الحقيقي
ما كان أيٍّا أو أغنية، يغني أو تنس مباراة يلعب أو الشارع يف بالفعل يسري صاحبه

فعليٍّا. يفعله بما يقوم ال أنه الوحيد االختالف به؛ يحلم

تجارب؟ األحالم هل

إىل حاجٍة يف جدٍّا الغريبة الحقائق بعض وهناك لألحالم، عامٍّ نحٍو عىل مقبولة نظرية توجد ال
وقتها. يف بها وعي عىل نكن لم أحالًما رأينا أننا نتذكَُّر االستيقاظ، عند املثال: سبيل عىل تفسرٍي؛
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تصف النوادر من فالكثري الفعيل، الوقت يف تحدث األحالم أن إىل أشاَرْت التجارب أن حني ويف
ألفريد الفرنيس بالطبيب الخاصة تلك النوادر تلك أشهر ومن االستيقاظ؛ عند اختالُقها تمَّ أحالًما
نفسه ليجد امِلْقَصلة، إىل الفرنسية الثورة أحداث أثناء أُِخذ بأنه حلم الذي (١٨١٧–١٨٩٢) موري

الرسير. من الخلفي الجزءُ رقبته عىل وقع وقد االستيقاظ عند

تحدث الرسيعة، العني حركة نوم أثناء ففي السابقتني؛ النظر وجهتَِي بني جمَعْت نظرية هناك
خارجها، أو الوعي دائرة داخَل منها أيٌّ تكون وال متزامن، نحٍو عىل عديدة دماغية عمليات
من املمكنة العديدة الخيوط أحد باختيار القصص من عدٍد أيِّ اختالُق يمكن االستيقاظ وعند
تلك بني من الوحيدة هي املختارة القصة وتكون الذاكرة، يف ْت تبقَّ التي املتعددة القصاصات
بالفعل قصة أيُّ تحدث فلم فعيلٌّ؛ حلم يوجد ال لكن تحديدها، تم ربما التي العديدة القصص
تمرُّ التجارب من تياراٍت األحالُم تَُعدُّ ال هذه، الرجعي» «االختيار نظرية ويف الوعي». دائرة «يف

النائم. العقل عرب

يستيقظ فأحيانًا أخرى؛ نتائج له الرسيعة العني حركة نوم أثناء العضالت شلل إن
يُعَرف الحركة. يستطيعون ال أنفسهم ويجدون هذه الشلل حالة تختفي أن قبل الناس
عادًة يحدث؛ ما تعرف تكن لم إذا ا جدٍّ مرعبة تجربة يكون أن ويمكن النوم، بشلل هذا
هناك بأن قويٍّا وإحساًسا غريبة وأضواءً وطحن دمدمة أصواَت التجربُة تلك ن تتضمَّ ما
بشلل املتعلِّقة بها الخاصة الخرافات لديها الثقافات معظم إن منك. بالقرب شخًصا
بالليل، الناس صدور عىل وتجلس تأتي التي الشمطاء» نيوفاوندالند «عجوز مثل النوم،
الخاصة الخرافات إن الوسطى. العصور معتقدات من التي الشيطانة أو الشيطان أو
فهي الخرافات؛ لتلك الحديث املقابل تكون ربما للنائم الفضائية الكائنات باختطاف
الشخُص فيها يكون التي الشلل من السارة غري الحالة تلك يف ُمختَلقة واضحة تجربة

والنوم. اليقظة بني

والوعي العقاقري

الدماغ. عىل يعتمد اإلدراك أن عىل إقناًعا األكثر الدليَل الوعي عىل العقاقرِي تأثريُ يقدِّم
أن يعتقدون الذين الناس من العديد هناك ألن ذكرته لكنني واضًحا، أمًرا هذا يبدو ربما
الصعب من يصبح الدماغ. موت بعد ملا البقاء ويمكنه بل دماغهم، عن منفصل عقلهم
املفعول. النفسية العقاقري تأثريات ندرك أن بمجرد النظريات من النوع هذا قبول ا جدٍّ
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الثقافات كل يف وتوجد العقلية، الوظائف عىل تؤثِّر املفعول النفسية العقاقري
وَْعيهم؛ حالة لتغيري طرق إيجاد يف كبريًة متعًة يجدون الناس أن ويبدو لنا، املعروفة
إذا ُمِميتًة تكون وقد خطرية تكون أن يمكن املفعول النفسية العقاقري تلك من فالكثري
والتقاليد الطقوس من د معقَّ نظام لديها الثقافات ومعظم خاطئ، نحو عىل تعاطيها تمَّ
وبأي ظروٍف، أي وتحت بالضبط، منها نوع أيِّ تعاطي يمكنه َمن تحدِّد التي والقواعد
أن العقاقري لتلك حظُرها يعني حيث الحديثة؛ الغربية الحضارة هو واالستثناء شكل.
تلك أكثر من العديد برشاء يُسمح ثَمَّ ومن تطويرها؛ يمكن ال الطبيعية الحماية نظم
أو الفهم هذا مثل وجود دون السن صغار عليها ويحصل الشارع، من تأثريًا العقاقري

الحماية.
تأثريات لها التي املفعول، النفسية العقاقري من عديدة رئيسية مجموعات هناك
تلك أول وكان للوعي، تامٍّ فقداٍن إىل تؤدِّي التي تلك هي التخدير فعقاقري مختلفة؛
«غاز عليه يُطَلق ما أو النيرتوز، أكسيد مثل بسيطة غازات عن عبارة ظهوًرا العقاقري
عند لكن الوعي، فقدان إىل تؤدِّي كبرية بجرعات استنشاقها عند التي وهي الضحك»،
عىل وتساعد روحية، حاالت يف املرء تُدخل أنها الكثريون يزعم قليلة بجرعات استنشاقها
من منها كلٌّ ن يتكوَّ ما فعادًة الحديثة، التخدير عقاقري أما فلسفية. رًؤى إىل الوصول
الوعي. وإفقاد االسرتخاء وإحداث األلم بتخفيف التوايل عىل تقوم منفصلة، عقاقري ثالثة
الوعي؛ لفهم جيِّدة طريقًة ستكون التخدير عقاقري دراسة أن البعض يعتقد ربما
األمر، واقع يف منهجي. نحو عىل تقليله أو زيادته طريق عن الوعي ماهية نكتشف فربما
عىل تؤثِّر الغالب يف لكنها ومختلفة، عديدة بطرق تعمل العقاقري تلك أن الواضح من
أو بَْدُؤها يتمُّ معيَّنة عملية أو للوعي» «مركٍز وجود عىل دليٌل يوجد فال بالكامل؛ الدماغ

إيقافها.
مضادات ذلك يف بما النفيس، العالج يف املفعول النفسية األخرى العقاقريُ تُستخَدم
التي العقاقري ضمن املهدِّئات بعُض أصبَحْت وقد ئات، واملهدِّ االكتئاب ومضادات الذُّهان
تخفض التي األخرى املواد إىل بالنسبة الحال هو كما إدمانها، ويتم استخدامها يَُساء
تأثريات له (الذي الكحولُّ بينها من والتي املركزي، العصبي بالجهاز العصبي النشاط
واملورفني الهريوين املخدرات: ضمن ومن والباربيتورات. الوقت) نفس يف ومثبطة محفزة
هي التي بالدماغ، الخاصة اإلندورفينات تأثريَ تحاكي املواد وتلك وامليثادون، والكودين
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لبعض كبريًة متعًة تجلب وهي واإلثابة، العصبي الضغط حاالت يف تُفَرز كيميائية مواد
الشديد. لإلدمان املسبِّبة املواد من لكنها الناس،

األشياء تلك وأغلب واألمفيتامني، والكوكايني والكافيني النيكوتني املنبهات: ن تتضمَّ
للحصول الجرعات لزيادة متعاطيها لدى حاجة هناك تكون أي الشديد؛ اإلدماَن تسبِّب
يف شديدة ورغبًة مؤملة أعراًضا يسبِّب الجسم من انسحابها أن كما التأثري، نفس عىل
األنف، خالل من االستنشاق طريق عن الكوكايني تعاطي يتمُّ ما وعادًة عليها. الحصول
ثَمَّ ومن أرسَع؛ يصبح تأثريه أن يعني وهذا للتدخني، قابلة صورة إىل تحويله يمكن لكن
مجموعة فهي األمفيتامينات، أما أكرب. بصورة الشديد اإلدماَن ويسبِّب قوًة أكثر يصبح
مشاِبهة خصائص لها عقاقري (وهي الحديثة مة املصمَّ العقاقري من العديَد ن تتضمَّ كبرية
ومن املخدرات). قوانني عىل للتحايل معدَّل كيميائي تركيب ذات لكنها املخدرة، للعقاقري
مزيًجا يُحِدث الذي النشوة ار عقَّ أو إكستايس، أو إيه، إم دي إم ار َعقَّ العقاقري: تلك أمثلة

والعاطفية. واملهلوسة املحفزة التأثريات من
فهم محاولة إىل بالنسبة أهميًة املفعول النفسية العقاقري أكثَر الهلوسة عقاقري تَُعدُّ
العقاقري تلك بعض ألن تماًما؛ مالئًما يكون ال قد الهلوسة» ار «َعقَّ ومصطلح الوعي،
الفعلية الهلوسة إن الفنية، الناحية ومن األمر، واقع يف اإلطالق. عىل هالوس تُحِدث ال
املريض يعتقد عندما يحدث كما الواقع، وبني بينها بها يمرُّ َمن يخلط التي هي
هذا عىل وبناءً غرفته. جدران من تأتي رأسه يف يسمعها التي األصوات أن بالفصام
يعرف يظلُّ املتعاطي ألن كاذبة»؛ «هالوس تنتج الهلوسة عقاقري معظم فإن التعريف،
أيًضا العقاقري تلك تُعَرف السبب ولهذا حقيقيًة، ليَسْت يراها التي الهالوس من أيٍّا أن
يعني الذي «سايكوليتيك» ب أو للعقل، املجسدة العقاقري يعني الذي «سايكيديلك» ب

للعقل. املرخية العقاقري
وهو الصغرى، املهلوسة العقاقري من أحيانًا ويُعتَرب بمفرده، مجموعة يف الِقنَّب يقع
مصدًرا ويعد الطب، مجال يف عام آالف ٥ من أكثر منذ املستخَدم الِقنَّب نبات من مشتق
فنَّاني من كبري عدٌد استخَدَم وقد واملالبس، الحبال صناعة يف املستعَملة املتينة لأللياف
وقد دواءً. باعتباره الفيكتوريون استخَدَمه وقد عملهم، يف الِقنََّب عرش التاسع القرن
عىل اآلن يُستخَدم فهو هذا، مع لكن العرشين، القرن يف الدول من العديد يف حْظُره تمَّ
الزهور ورءوس الجافة (األوراق أعشاب هيئة عىل إما عادًة تدخينُه يتمُّ إذ كبرٍي؛ نحٍو
إىل النبات، من املأخوذ الراتنج من صلب مزيج (وهو حشيش هيئة عىل وإما اإلناث)،
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أو ِنيئًا الحشيش أكل أيًضا ويمكن املسحوقة)، األزهار أو واألوراق اللقاح حبوب جانب
اللبن. أو الكحول يف ُمذابًا أو مطبوًخا

يشتمل لكنه دلتا-٩-ترتاهيدروكانابينول، هو الِقنَّب يف الرئييس ال الفعَّ املكون إن
تأثريات لها عديدة أخرى ومكونات الكانابينويدات، من آَخر نوًعا ٦٠ من أكثر عىل
بعض، مع بعضها يتفاعل أيًضا وربما املناعي، والجهاز الدماغ عىل قليًال مختلفة
أسابيع. حتى أو أيام لعدة الجسم يف تبقى أن ويمكن الدهون، يف للذوبان قابل وأغلبها
أخرى ناحية ومن ة، ومتغريِّ دة معقَّ هي ناحية فمن وصفها؛ الصعب من الِقنَّب وتأثريات
يعانون الناس وبعض لهم. يحدث ا عمَّ التعبري يمكنها ال الكلمات إن الِقنَّب متعاطو يقول
مختلفة أشكال زراعة مع يزيد التأثري هذا أن ويبدو القنَّب، تدخني عند البارانويا من
إىل بسيطة التأثريات فإن الناس، معظم إىل بالنسبة لكن الِقنَّب، نبات من قوًة أكثر
األحاسيس من أكرب بنشوة واإلحساَس الحواس، قوة وزيادَة االسرتخاءَ ن وتتضمَّ ما، حدٍّ
والشعوَر اآلخرين، عىل واالنفتاَح الجنسية، املتعة وزيادَة الضحك، إىل وامليَل البسيطة،
يقلُّ التحفيَز أن التجارُب أظهَرِت الذاكرة. عىل متعدِّدًة وتأثرياٍت ببطء، يمرُّ الوقت بأن

تًة. مؤقَّ تكون ما عادًة التأثريات لكن املدى، القصرية الذاكرة يف شديد تلف ويحدث
واسٍع نطاٍق عىل املستخَدم املخدِّر ار العقَّ هذا تأثريات أن املدهش من كان ربما
مالئم نحٍو عىل يمكنه بالوعي خاص علم لدينا ليس بالتأكيد نحن ا. جدٍّ غامضًة تبدو
الكثريين شعور يف السبب تفسري أو القنَّب، ن يدخِّ عندما الشخص لوعي يحدث ما تفسري

تعاطيه. عند بالنشوة
أطول لفرتة تستمرُّ ما وعادًة بكثرٍي أكرب تأثريات لها الكربى الهلوسة عقاقري إن
نطاق عىل تعاطيها يف السبَب يفرسِّ ربما الذي األمر فيها؛ التحكُّم الصعب ومن بكثري،
مكونات أحد وهو تريبتامني، ميثيل (ثنائي تي إم دي العقاقري تلك ضمن ومن أقل.
«عيش يف (املوجود وسيالسيبني األياواسكا)، ى املسمَّ أمريكي الجنوب الروحي الرشاب
العقاقري من والعديد الصبار)، بيوط نبات من (املشتق وميسكالني السحري»)، الغراب
الليرسجيك)، حمض إيثيالميد لثنائي اختصار (وهو دي إس إل ذلك يف بما الصناعية،
العصبية النواقل أحَد تماِثل العقاقري تلك ومعظم متعددة. وتريبتامينات وفينيثيالمينات
والدوبامني (النورإيبينيفرين) والنورأدرينالني كولني األستيل — الكربى األربعة الدماغية
تناُولها عند ًة سامَّ كلها تكون أن املمكن ومن أدائها، عىل بالسلب وتؤثِّر — والسريوتونني
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عىل لكنها بالفعل، املوجودة العقلية األمراض من تفاقم أن ويمكن ا، جدٍّ عالية بجرعات
الشديد. اإلدماَن تسبِّب ال عامٍّ نحٍو

القرن ستينيات يف صيته ذاع وقد الهلوسة، عقاقري أشهَر دي إس إل اُر َعقَّ يَُعدُّ ربما
نحو إىل تستمر التي «الرحلة» ب ى تُسمَّ نفسية آثاًرا متعاطيه يف يثري وهو العرشين.
تنتهي، ال وكأنها تبدو الساعات ألن االسم بهذا يت ُسمِّ وقد ساعات؛ عرش إىل ثمان من
نحو عىل تربز فاأللوان الحياة؛ عرب عظيمة رحلة يف وكأنه املتعاطي يشعر ما وعادًة
ثعابني إىل ل يتحوَّ الحائط فورق عجيبة؛ أشكاًال تتخذ أن العادية لألشياء ويمكن كبري،
من الرَُّؤى وتلك قدًما. خمسني ذي بأجنحة تنني إىل مارة سيارة تتحوَّل أو تتلوَّى، ملوَّنة
«رحلة يف املتعاطي تجعل بحيث ا جدٍّ مخيفًة أو للنفس، وسارًَّة ُمبِهجًة تكون أن املمكن
باإلحساس فقداٍن مع الروحية، الرؤى بعض مع بالخشوع إحساٌس عادًة وهناك سيئة».
د يتوحَّ أو آَخر، شخًصا أو حيوانًا أصبح وكأنه املتعاطي يبدو أن ويمكن للذات. العادي
رحلًة ليَسْت دي يس إل عقار تعاطي عن تنتج التي فالرحلة إذن، بالكامل. الكون مع

باستخفاف. نأخذها أن يمكن عادية
جديد «عالم رواية مؤلِّف (١٨٩٤–١٩٦٣) هكسيل ألدوس تعاطى ،١٩٥٤ عام يف
اإلدراك»؛ «مغاليق فتَحْت بأنها التجربَة ووَصَف األوىل، للمرة امليسكالني ار عقَّ وجميل»،
مثاليٍّا العالم وبََدا خارًقا، حوله يشء كل وأصبح وعجيبة، ملوَّنًة العادية األشياءُ بََدِت فقد
وَصَف األمر واقع ويف الروحية. بالتجارب الخاص الوصف مع وْصُفه وتشابََه وجوده، يف
الرب وجوَد يُدِركون تجعلهم إنها أي روحية»؛ «عقاقري بأنها العقاقريَ تلك الناس بعُض

بداخلهم.
تُحِدث أن يمكن العقاقري كانت إن بما الخاص املثري السؤال األمر هذا يطرح
بانكا والرت األمريكي والوزير الطبيب أعطى شهرية، دراسة يف حقيقية. دينية تجارب
فأخذ التقليدي؛ العظيمة الجمعة قدَّاس أثناء يف الالهوت طالب من لعرشين دواء حبات
تناَوَل اآلخر النصف لكن فقط، متوسطة دينية بمشاعر وأحسوا وهميٍّا اًرا عقَّ نصفهم
نقاٌد استبَعَد قوية. روحية بتجارب مرُّوا أنهم بينهم من ثمانية وذكر السيالسيبني، اَر َعقَّ
الروحية التجارب من اليشء بعض أدنى مرتبٍة يف تقع إنها عنها وقالوا التجارَب تلك

«الحقيقية». الروحية بالتجارب املقصوَد نعرف أن يستتبع هذا لكن «الحقيقية»،
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العادية غري التجارب

مرُّوا ْن ممَّ (٪٤٠ إىل ٣٠ من (ربما للدهشة مثري نحو عىل الناس من كبري عدد ذكر
خابروا أنهم والرؤى، الرشود حاالت إىل الجسم من الخروج تجارب من بدءًا بتجارب،
«التجارب أحيانًا التجارب تلك عىل ويُطَلق كبري. حدٍّ إىل مثرية تلقائية ة متغريِّ وعي حاالت
عالقته أو بذاته الشخص إحساس يف ًا تغريُّ نَْت تضمَّ إذا وخاصة االستثنائية»، البرشية

بالعالم.
من خرج كأنه الشخص فيها يبدو التي تلك هي الجسم من الخروج تجارب إن
الناس من ٪٢٥ إىل ٢٠ من نحٌو ويدَِّعي خارجه. موقٍع من العالم إىل ينظر وأخذ جسمه
تكون ما عادًة التجربة وتلك واحدة، مرة األقل عىل التجارب هذه بإحدى مروا قد أنهم
يطريون وكأنهم لهم يبدو أنه أحيانًا يذكرون الناس أن من الرغم عىل ا، جدٍّ قصرية
عىل سارًَّة، التجارب تلك تكون ما وعادًة أخرى. عوالم إىل يسافرون أو طويلٍة ملسافاٍت

النوم. بشلل مصحوبًة كانَْت إذا خاصًة مخيفًة، تكون أن يمكن أنها من الرغم
إن بالفعل؛ الجسَم تَرَك قد شيئًا أن بالرضورة يعني ال التعريف هذا أن الِحْظ
تلك حول كبري نحو عىل النظريات تختلف حدث. قد هذا كأن فقط يشعر الشخص
أجسامهم، ترك قد وعيهم أو روحهم أن الناس بعض يعتقد املثال: سبيل عىل النقطة؛
«اإلسقاط لنظرية وطبًقا أجسامهم. موت بعد حتى الحياة يف يستمرون قد وربما
تلك اختباَر عديدة تجارب وحاوَلْت غامض. نجمي» «جسم من الخروج يتم النجمي»،
الجسم الكتشاف عديدة وسائل تجربة تمَّ املثال: سبيل عىل جدوى؛ دون لكن الفكرة
وأشخاص وحيوانات الوزن لقياس وآالت مادية أدوات ذلك يف بما الروح، أو النجمي
من ُطِلب بديل، نحو عىل بها. موثوق وسيلة أي إىل الوصول يتم لم لكن آَخرون،
أو أرقام مثل أشياءَ إىل النظُر الجسم من الخروج بتجارب يمرون كانوا الذين األشخاص
قادرين كانوا أنهم ادَّعوا منهم العديد أن من الرغم وعىل شابه، ما أو مناظر أو حروف
هذا تم لو ع متوقَّ هو مما أدق عامٍّ نحٍو عىل يكن لم وصفهم فإن األشياء، تلك رؤية عىل
أن ُمقِنع دليل بالتأكيد يوجد ال لكن الجسم، يرتك ال ما شيئًا أن هذا يثبت ال عرًضا؛

هذا. فعل قد شيئًا
يمكن بكيف يتعلَّق فيما الجسم من الخروج تجارَب النفسية النظرياُت تفرسِّ
الذين الناس أن وُوِجد ا، يتغريَّ أن بالشخص الخاصني الواقع ونموذج الجسم لصورة
نقاِط تخيَُّل يجيدون َمن أو عاٍل، مكاٍن من األشياء إىل ينظرون وكأنهم الحلم إىل يميلون
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حالة من االنتقال يشبه أن يمكن الوعي؟ لحاالت تخطيط عمل يمكن هل :2-7 شكل
من التي الحاالت بعض وجود مع األبعاد، متعدِّد واسع حيِّز عرب التحرَُّك أخرى إىل
هذه مثل تطويَر الكثريون حاَوَل وقد ا. جدٍّ بعيدة أخرى أن حني يف إليها الوصول السهل

فيها. الصلة ذات األبعاد معرفة الصعب من لكن التخطيطات،

تحدث أن ويمكن الجسم؛ من الخروج بتجارب للمرور قابليًة األكثر هم مختلفٍة رؤيٍة
االسرتخاء وحاالت النوم أثناء يف تحدث ما غالبًا لكنها وقت، أي يف تقريبًا التجارُب تلك
عىل التجارب تلك إنتاُج أيًضا تمَّ وقد العصبي، الضغط أو الخوف لحظات ويف الشديد
وهي للدماغ؛ األيمن الصدغي الفص من لجزء الكهربي التحفيز خالل من مقصوٍد نحٍو

لجسمنا. صورتنا يف وتتحكَّم تُنِشئ التي املنطقة
من مجموعًة شاهدوا أنهم أحيانًا يذكرون املوت، من قريبني الناس يكون عندما
من الرغم وعىل املوت. من االقرتاب تجربة باسم مجتمعًة تُعَرف التي الغريبة، التجارب
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يرونها الناس من القليل وأن الناس، عند اليشء بعض التجارب تلك ترتيب اختالف
نهايته يف مظلم طريق أو نفق اجتياز هي: يرونها التي شيوًعا األكثر التجارب فإن كلها،
جراحية لعملية أو لإلنعاش يخضع وهو لجسمه الشخص ورؤية ذهبي، أو ساطع نور
واستعادة العميق، الرضا أو القبول أو الفرح ومشاعر الجسم)، من الخروج تجربة (أْي
موتى فيه آَخر عاَلٍم ورؤية الحياة، ألحداث بانوراميٍّ اسرتجاٍع أو املايض من لقطات
هذا يف الدخول من بدًال الحياة إىل بالعودة قرار اتخاذ وأخريًا نور»، من «كائن أو بالفعل
أقل أصبحوا أنهم مدَِّعني الناُس يتغريَّ ما عادًة التجارب، بتلك املرور وبعد اآلَخر. العالم

املوت. من خوًفا وأقل ماديًة، أو أنانيًة
من االقرتاب بتجارب مروا أنهم عديدة مختلفة وعصور ثقافات من أشخاص ذكر
الثقافية االختالفات وتكمن أحداثها، مجمل يف غريب نحو عىل متماثلة أنها ويبدو املوت،
بوابات أو املسيح رؤية إىل املسيحيون يميل املثال: سبيل عىل التفاصيل؛ يف هنا األساسية
عظيم. كتاب يف مكتوبًا اسمه ويَُرى هانومان اإللَه الهندوُس يقابل حني يف اللؤلؤ، من
الحياة لتجربة دينهم رؤيَة يُثِبت التجارب اتساق أن باألديان املؤمنون ِعي يدَّ ما وعادًة
الناس أن حقيقة خالل من أفضل نحٍو عىل تفسريُه يمكن االتساق هذا لكن املوت، بعد
الضغط مع مماثلة بطرق تتفاعل متشابهة، أدمغة لديهم والثقافات العصور كل من
إىل تؤدِّي التي األخرى املثريات من العديد أو األكسجني نقص أو الخوف أو العصبي

املوت. من االقرتاب تجارب إنتاج
الشعور إىل تؤدِّي التي اإلندورفينات إفراز إىل تؤدِّي أن يمكن املثريات تلك كلَّ إنَّ
وتعتمد الدماغ، من عديدة مناطق يف عشوائيٍّا عصبيٍّا نشاًطا تُحِدث أن ويمكن بالرسور،
هذا حدث فإذا النشاط؛ هذا فيه يحدث الذي املكان عىل العشوائي النشاط هذا تأثريات
كما (تماًما وأضواءً لولبية وأشكاًال أنفاًقا الشخص فسريى البرصية، القرشة يف النشاُط
يف حدث إذا أما مماثلة)، عصبية تأثرياٌت لها تكون هلوسة عقاقري تعاطي عند يحدث
الخروج بتجارب الشخص ويمر الجسم، صورة يف ات تغريُّ فستحدث الصدغي، الفص
النشاط هذا حدوُث يؤدِّي أن ويمكن الذكريات، من سيًال يظهر أن ويمكن الجسم، من
والحالة الشخص ع توقُّ عىل اعتماًدا مختلفة، أنواع من رًؤى ن تكوُّ إىل أخرى أماكن يف
بالفعل ون يتغريَّ األشخاص من العديد أن شك وال الثقافية. واملعتقدات السابقة الذهنية
حدوث إىل هذا يرجع ربما لكن لألفضل، الغالب يف املوت، من االقرتاب بتجربة املرور عند
روحهم ألن وليس موتهم، فكرة مواَجهة عليهم يكون أنه وإىل الدماغ، يف كبرية ات تغريُّ

قصرية. لفرتة أجسامهم تركت قد
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من والعديد عميقة، بتجارب يمرَّ حتى املوت من قريبًا الشخص يكون أن يجب ال
عىل يُطَلق ما وغالبًا اليومية، حياتهم يف جدٍّا غريبة بتجارب يمرون الطبيعيني األشخاص
يف آلهة، أو روحية كيانات أو مالئكة رؤيَة نَْت تضمَّ إذا دينيٌة» «تجارُب التجارب تلك
بسيطة طريقة توجد ال األشياء. تلك ن تتضمَّ لم إن روحيٌة» «تجارُب عليها يُطَلق حني
ال أو الوصَف تفوق إنها يقال ما وعادة وصفها، حتى أو الروحية التجربة لتعريف
فهًما أو عة متوقَّ غري معرفة تنقل وإنها بالخشوع، شعوًرا ن تتضمَّ وإنها وصفها، يمكن
يف تغريُّ حدوث هو التجربة تلك يف البارز اليشء وربما عنه؛ التعبري يمكن ال للكون
أم منفصلٍة ذاٍت وجوِد فكرِة بخطأ الكامل االقتناع يف هذا تمثََّل سواء بالذات، اإلحساس

واحد. يشء يف الكون مع د بالتوحُّ اإلحساس يف
ُطُرق هناك لكْن ا، جدٍّ قصرية وتكون تلقائيٍّ نحٍو عىل التجارب تلك تحدث ما عادًة
حاالٍت تدريجيٍّ نحٍو عىل تُحِدَث أن يمكنها أو حدوثها، احتمال من تزيد أن يمكنها

مماِثلًة. ذهنيًة

ل التأمُّ

من حالٍة يف والدخول مرتبًعا الجلوس هي ل التأمُّ عن الشائعة الذهنية الصورة إن
هذا عىل يكون ل التأمُّ أنواع بعض إن العالم. عن تماًما واالنقطاع العميق االسرتخاء
حالة ويف امليش أثناء ل التأمُّ ذلك يف بما األخرى، األنواع من العديد هناك لكن النحو،

والنشاط. واالنتباه اليقظة
عىل والبوذية، الهندوسية وخاصة األديان، سياق يف يُماَرس األساس يف ل التأمُّ كان
أما مماثلة. أساليب له كان األخرى واألديان والصوفية املسيحية يف َل التأمُّ أن من الرغم
األول املقام يف لها الرتويُج تمَّ التي ل، للتأمُّ العلمانية األشكال من العديد فهناك اليوم،
ل التأمُّ األشكال تلك أفضل ومن العصبي، الضغط وتقليل لالسرتخاء طرًقا باعتبارها

التجاوزي.
اللوتس وضع مثل خاصة، أوضاع يف الجلوس أثناء تُماَرس ل التأمُّ أنواع أغلب إن
موضوعًة فقط، منهما واحدة أو القدَمنْي، من قدٍم كلُّ فيه تكون الذي النصفي، أو الكامل
وساداٍت باستخدام أبسط أوضاٍع يف لون يتأمَّ الناس من العديَد لكنَّ املقابلة؛ الفخذ عىل
مختلف يشء يوجد وال تحته. أقدامهم ثني مع منخفض مقعد عىل جالسني أو مستقرٍة،
االسرتخاء عىل تساعد وضعية توفري وهو أََال الهدف؛ نفس لها فكلها األوضاع، تلك يف
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أو وتنام، بالنعاس تُصاب أن خطران: دائًما هناك ل، التأمُّ ففي الوقت. نفس يف واالنتباه
قاعدًة ر توفِّ األوضاع وتلك الراحة، بعدم الشعور أو املشوشة األفكار بسبب تنفعل أن

السابقني. الخطرين ل املتأمِّ يتجنَّب وبهذا جيًدا؛ ًسا وتنفُّ مستقيًما وظهًرا ثابتًة
أنه من الرغم عىل كبريًا، اختالًفا هنا املتاحة األساليب تختلف العقل؟ عن ماذا واآلن
الذهن عن األفكار كلِّ إبعاد وهو واحد، هدف يف تشرتك كلها إنها األحيان بعض يف يقال
فربما األساليب، تلك من أيٍّا جرَّبَْت قد تكن لم فإذا سهًال؛ ليس وكالهما االنتباه، وتدريب

دقيقة. ملدة يشء يف التفكري وعدم أسفل إىل النظر التايل: التمرين أداء يف ترغب
من الرأس عىل ستنهال فاألفكار التمرين؛ بهذا القيام يمكن ال يحدث؟ الذي ما
لحظُة هناك ستكون ما ونادًرا الخارج، يف تحدث أشياء بسبب سيُشتَّت واالنتباه الداخل،
يشء كل فرغم مفاجئًا؛ هذا يكون ال ربما التفكري. عن فيها ف يتوقَّ العقل داخل سكوٍن
برغبتنا. النشاط عن لتتوقف وليس آمنني، وتجعلنا العالم مع لتتكيََّف أدمغتنا تطوَّرت
املشتِّتة العوامل كلَّ ويتجنَّب العقل يهدأ أن املمكن فمن املكثَّف، التدريب ومع ذلك، رغم

لالنتباه.
وأفضل ذهنك، عن املرغوبة غري األفكار إبعاد كيفيِة تعلَُّم ل التأمُّ أنواع كلُّ تستلزم
أن فقط وإنما شكل، بأي معها التعامل أو معها مواجهة يف الدخول عدم هو لذلك سبيل
ليست لكنها بالكامل، الطريقة هي هذه تكون أن يمكن رأسك. عن تماًما جانبًا يها تنحِّ
ينتبه العقَل يجعل الرتكيزي ل فالتأمُّ األخرى. الطرق من العديد تطوير تمَّ ولذلك سهلة،
يتمُّ عبارة أو (كلمة مانرتا هذا يكون وربما يفعله، شيئًا العقَل يعطي مما آَخر؛ ليشء
حجر مثل شيئًا يكون ربما أو التجاوزي، ل التأمُّ يف الحال هو كما صمٍت)، يف تكرارها
مراقبة هي الشأن هذا يف شيوًعا الطرق أكثر إن دينية. أيقونة أو شمعة أو وردة أو
بالهواءَ يشعر بأن الطبيعي، ِسه لتنفُّ الشخِص مالحظة هي ببساطة والفكرة س، التنفُّ
وعندما عرشة، رقم إىل تصل حتى س التنفُّ مرات عدَد يحسب ثم ويخرج، يدخل وهو

جديد. من ويبدأ ثانيًة واحد رقم إىل يرجع عرشة، رقم إىل الشخص يصل
املثال: سبيل فعىل مساعدٍة؛ وسيلة أيِّ إىل تحتاج ال ل التأمُّ من أخرى أنواع هناك
جدار إىل والنظر مفتوحتني نصُف والعينان الجلوس الشائع من البوذي، ِزن مذهب يف
فعله. للكثريين يمكن ال يشء وهو فقط»، «الجلوس هو الحالة تلك يف الهدف إن أبيض؛
يف يكمن العينني غلق مع ل التأمُّ يف والخطر فتحهما. أو العينني غلق مع ل التأمُّ ويمكن
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فتح مع ل التأمُّ يف الخطر عن أما النوم، أو األمر إدراك دون كبرية خياالت يف الدخول
منتبًها. تبقى أن األسهل من أنه من الرغم عىل التشتُّت، إمكانية يف فيتمثَّل العينني،

أنه يعتقدون ألنهم َل التأمُّ يمارسون الناس من الكثري إن هذا؟ كل من الهدف ما
لها. يتعرَّضون التي العصبية الضغوط مع التكيُّف عىل ويساعدهم االسرتخاء إىل سيؤدِّي
مفاِجئًة كانت والنتائج ل، التأمُّ تأثريات عىل للتعرُّف التجارب آالف إجراءُ تمَّ األمر، واقع يف
القلب رضبات عدد مثل االسرتخاء عىل الدالة األساسية العوامل قياُس تمَّ فعندما للغاية؛
ُوِجد الدماغ؛ نشاط أو للجلد املوصلية االستجابة أو األكسجني استهالك أو س التنفُّ أو
االستماع أو والقراءة هدوء يف الجلوس مجرد من أكثر اسرتخاءٍ إىل يؤدِّي ال ل التأمُّ أن
املثال: سبيل عىل االنفعال؛ من مزيٍد إىل ل التأمُّ يؤدِّي أن يمكن الواقع، يف للموسيقى.
التحكُّم أجل من الشخص ويصارع العقل، مراودة يف املرغوبة غري األفكار تستمر عندما
اإلطالق عىل مناسبًا حالٍّ ليس َل التأمُّ أن سيبدو القصري، املدى عىل بالتأكيد مشاعره. يف
الرياضية التمارين ممارسة من تزيد أن األفضل من وأنه العصبي، الضغط لتخفيض

ِل. بالتأمُّ تقوم أن من بدًال
الطويل، املدى عىل لون فاملتأمِّ عمًقا؛ أكثر التأثريات تكون الطويل، املدى عىل لكن
من حاالت يف يدخلون عقود، حتى أو عديدة ألعوام َل التأمُّ يمارسون الذين هؤالء أْي
يف أنفاس ٤ إىل ٣ من ليصري س التنفُّ ُل معدَّ ينخفض أن ويمكن العميق، االسرتخاء
النشاط يف تكون (التي املعتادة البيتا موجة من الدماغ أمواج تبطِّئ أن ويمكن الدقيقة،
أو الدلتا ملوجتي العادي) االسرتخاء أثناء يف تكون (التي األلفا أو االستيقاظ) أثناء
ذلك يفعلون ال عديدة لسنوات َل التأمُّ يمارسون الذين األشخاص لكن بطئًا. األكثر الثيتا
دينيًة تكون الغالب يف ِل التأمُّ إىل تدعوهم التي األسباب فإن لالسرتخاء؛ وسيلًة باعتبارها
االستبصار. أو اآلخرين مساعدة أو الخالص أجل من لون يتأمَّ أنهم هذا يعني روحيًة؛ أو
املتَّبَع ل التأمُّ أسلوب األخص وعىل البوذي، ل التأمُّ يف النحو هذا عىل يكون األمر إن
وسائَل يَستخدم أنه عنه ويشاع قليلة، دينية طقوس ذو بوذيٌّ مذهٌب وهو ِزن، مذهب يف
يمارسون املذهب هذا طالب وبعض العقل، طبيعة يف املباِرش االستبصار إلدخال قاسية
استكشاف يمكنه بحيث العقل تهدئة كيفيَة يتعلَّمون حيث الصامت؛ بالتنوير يُعَرف ما
ى تُسمَّ خاصة أسئلة أو ألغاًزا آَخرون يستخدم حني يف ، مباِرشٍ نحٍو عىل الوعي طبيعة
أي عىل فهمها حتى أو عقليٍّا، حلها يمكن أسئلًة الغالب يف ليست األسئلة وتلك الكوان؛
من يمكنه والحرية، الشك من شديدة حالة يف ل املتأمِّ تُدِخل أسئلة فهي عادي، نحو
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سؤال وهو أكون؟» «َمن هو: املطلق الكوان يكون وربما جديدًة. رًؤى يستلهم أن خاللها
«ذات» توجد ال أنه فإدراك املباِرشة؛ التجربة يف بعمق يبحث ل املتأمِّ يجعل ا جدٍّ محريِّ

طويلة. رحلة يكون أن يمكن فيما األوىل الخطوة هو واضحة
ما، يشء اخرتاُق فيها يتمُّ التي التنوير تجارب من العديَد الناس يذكر ِزن، مذهب يف
تماًما مؤقتة، تجارب فقط تكون ربما التجارب تلك لكن جديدة، بطريقة العالم يُرى ثم
تتبدَّد الذي الكامل التنوير هو األسمى الهدف إن يقال التلقائية. الروحية التجارب مثل
بالفعل). يقوم وشخص منفصلة بذات الخاصة تلك (وهي الثنائية أوهاُم بالكامل فيه
فهل عنها؛ اإلجابة عليه الوعي لعلم مثريًة أسئلًة تطرح املمارسات تلك مثل إن
هناك وهل يحدث؟ ما فهم ثَمَّ ومن الحاالت؛ تلك يف الدماغ يتغريَّ كيف دراسة يمكننا
وهل يسلكونها؟ التي السبل يف يختلفون الناس أن أم بها املروُر يتمُّ مراحل بالفعل
األهم: والسؤال يزعمون؟ كما ل، التأمُّ بعد أنانيًة وأقل تعاُطًفا أكثر بالفعل الناس يصبح
ل والتأمُّ الروحية التجارب يف وأصلية؟ حقيقية إليها لوا توصَّ التي ُرَؤاُهم من أيٌّ هل
يرون أو منفصلة، ذات وجود َوْهم من يتخلَّصون أنهم الناُس يذكر الطويل، املدى عىل
تصارع التي األوهام نفس هذه وهل ؟ حقٍّ عىل يكونوا أن يمكن فهل حقيقته؛ عىل العالم
الوعي دراسة إن اآلن: قوله نستطيع ما كلُّ مواجهتها؟ أجل من للوعي العلمية الدراسة
يف نبدأ أن يمكن األقل عىل ولكننا األسئلة، تلك عن لإلجابة الكايف بالقدر رة متطوِّ ليَسْت

طرحها.
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األوراَق ترى إنك الغابة؛ يف كبرية بلوط شجرة يف تحدِّق وأنك جميل، يوم يف أنك افِرتْض
أرضية عىل يرتاقص امللون والظلَّ النسيم، هبوب أثناء يف كاألمواج تتحرك وهي الخرضاء
املتشاِبَك النمَط سرتى كثب، عن تنظر وعندما آَخر، إىل غصن من تطري والطيوَر الغابة،
األرض رائحَة وتشم االختفاء، تحاول وهي خنفساء وتلمح الشجرة، جذع عىل ِللِّحاء
هذه الواعية، التجربة هي تلك حولك؛ الرطب بالهواء وتشعر البلوط، ثمار عليها املتناثر

إليك. بالنسبة الشجرة صورة هي
غصن من تطري التي الطيور تلك أو الخنفساء، إىل بالنسبة الشجرة تبدو كيف لكن
أن نريد العشب؟ يف املختبئ الثعبان أو باألعىل، املختفية النائمة الخفافيش أو آَخر، إىل
يمكننا ال أننا املشكلة للعاَلم. الحيوان رؤية عن نسأل أن املعقول من ويبدو هذا، نعرف
أمامك ليس خفاًشا؟» كنَت لو الحال يكون «كيف سألنا: عندما اكتشفنا فكما نعرف؛ أن
الواقع يف وهناك الحيوان. بوعي يتعلَّق األمر فهذا دودة، أو خفاش أنك تخيُِّل سوى
هذا وشكل وعي لديها التي الحية الكائنات بتحديد تتعلَّق األوىل: منفصلتان؛ مسألتان

الوعي. هذا ر تطوُّ وكيفية بوقت تتعلَّق والثانية: الوعي،
ال. أم واعيًة كانت إن ونسأل الكائنات من نطاًقا َل نتأمَّ أن املفيد من يكون ربما
حال هناك ليس أنه عىل سيتفقون الناس معظم الشجرة؛ تحت يوجد بحجٍر نبدأ دعونا
ِلحاء من أجزاءً أو الشجرة حول الرتبة من قطًعا أو حجًرا أصبحنا إذا عليه نكون معنيَّ
يف يشء كل أن يعتقدون الشاملة الروحية النظرية أنصار أن غري الشجرة، من وقَعْت
بداية منذ موجود والوعي واعية، غري كائناٌت توجد ال إليهم، بالنسبة ثَمَّ ومن واٍع؛ الكون

الخلق.
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النباتات من وغريها األشجار إن سيقولون الناس معظم نفسها؟ الشجرة عن ماذا
ووجوِد حواسَّ امتالِك يف تتمثَّل للوعي األوىل العالمات أن إثبات يمكن أنه إالَّ واعية، غري
فهي بالعالم؛ إحساس لديها يكون أن يمكن والشجرة العالم، مع التفاعل عىل قدرة
تنبثق بلوط لشجرة فيلم وبترسيع والرطوبة، الحرارة ودرجة والضوء للجاذبية تستجيب
الغضة وأوراقها ألعىل، طريقها متحسسة تتلوى الصغرية البذرة أن سنرى جوزتها، من
ينطبق وعيًا. لديها أن باحتمالية لالعتقاد ميًال أكثر وسنكون الضوء، متلمسة تخرج

البكترييا. وربما والطحالب األشنات عىل نفسه اليشء
أشخاص عدة حاَوَل إذا القائمة؟ إىل ها نضمَّ أن يجب التي األخرى الكائنات ما
فالبعض بينهم؛ فيما اختالٌف فسيحدث وعيًا، األكثر إىل وعيًا األقل من الكائنات ترتيَب
األشياء، من الكثريَ بعُد يتعلَّموا لم ألنهم التسلُسِل نهاية قرب ع الرُّضَّ األطفاَل سيضع
وسيضع إلمكانياتهم، نظًرا التسلسل قمة من بالقرب سيضعونهم آَخرين أن حني يف
سريى حني يف ا، جدٍّ معنا متشاِبهون ألنهم مرتفعة مرتبٍة يف الشمبانزي حيواناِت البعُض

الذكاء. عامل هو املهم وأن ذكاءً، أكثر والدالفني والحيتان الغربان أن آخرون
عىل فالثعابني، الحيوانات؛ تمتلكها التي املختلفة الحواس وهو آَخر اعتبار هناك
مجسات لديها أخرى حيوانات هناك أن حني يف حادة، شمٍّ حاسة لديها املثال، سبيل
والطيور بفريستها، لإلمساك خاللها والرؤية الحمراء تحت األشعة الكتشاف خاصة
تستطيع لكنها اإلطالق، عىل شم حاسة أيُّ لديها ليَسْت أو ضعيفة شم حاسة لديها
الكثري األمر، واقع يف رؤيتَه. البُرش يستطيع ال الذي البنفسجي فوق الضوء يف الرؤيَة
األلوان رؤية عىل غنًى أكثر قدرًة يعطيها اللون رباعي برصي جهاز لديها الطيور من
الحال يكون كيف اآلن: السؤال اللون. الثالثي البرصي جهازنا ظلِّ يف لدينا التي تلك من
استخدام علينا ألنَّ هذا؛ تخيُّل حتى يمكننا ال رؤيتَه؟ البُرش يستطيع ال لونًا رأيَت إذا
لأللوان تمثيل أي لديه ليس الجهاز وهذا التخيُّل، عملية يف دماغنا يف البرصي الجهاز

البنفسجية. فوق
من بدًال املنفصلة العدسات آالف بها َدة معقَّ عيونًا الحرشات تمتلك الوقت، نفس يف
الضوء ظلِّ يف الرؤية يمكنها كما والثدييات، الطيور إىل بالنسبة الحال هو كما واحدة عني
ذاَت مساراٍت تستخدم وهي حادة، شم حاسة لديه الحرشات من والكثري البنفسجي، فوق
الفريومونات باستخدام بعض مع بعضها يتواصل أو الطعام، إىل رفاقها لقيادة رائحٍة
وكيف تجربتهم؟ شكل ما استشعارها. قرون خالل من الكيميائية املواد تلك وتكتشف
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اس؟ حسَّ استشعار قرن باستخدام نة متعفِّ فأر جثة رائحَة شمْمَت إذا الحال يكون
ستكون الجثة تلك رائحة أن املفرتض من الجثة، تلك يف بيضها تضع ذبابة إىل بالنسبة
كل أن إىل نخلص أن يجب األخرى، الحيوانات بحواس معرفتنا خالل من ا. جدٍّ جذَّابة
عاَلم أو بيئة يف يعيش منها فكلٌّ تماًما؛ مختلفة تجربة لديه ستكون الغابة تلك يف كائن

االختالف. تمام مختلف
ناحيٍة، من وعي. لديها التي الحيوانات تحديد بشأن الفضول لدينا يزال ال ربما
حني يف وعي، لديها الكائنات بعض إن أي موجود؛ غري أو موجوًدا الوعي يكون أن يمكن
أرواح؛ لديهم َمن هم فقط البرش أن ديكارت يعتقد وعي. لديها ليس أخرى كائنات أن
يمكن أخرى، ناحية ومن الشعور». عديمة آلية «كائنات األخرى الحيوانات فإن ثَمَّ ومن
إن األخرى. من أكرب وعي لديها الكائنات بعض إن أي مستمرٍّا؛ ًا متغريِّ الوعي يكون أن
وشكل ذلك، يف والسبب واعية، الكائنات أي تحديد لها ينبغي للوعي صحيحة نظرية أي

الوعي. هذا
ال التي للوعي املثرية الخاصية بتلك ثانيًة سنصطدم إننا هذا؟ ملعرفة السبيل ما
يف داخلية منطقة هناك وليس الوعي، اكتشاُف يمكنها آلية توجد فال نعرفها؛ أن يمكن
لذا أخرى؛ حيواناٍت يف نجدها وال الحيوانات بعض يف نجدها قد الوعي إلنتاج الدماغ
األفضل من فربما عنه، اإلجابة يمكن ال سؤال هناك كان وإذا إجابة، دون السؤال يستمر

طرحه. عن َف نتوقَّ أن
الوحيد السبُب كان لو حتى طرحه، عن َف نتوقَّ أن يمكن ال السؤال هذا أن غري
لذا وعي؛ لديه ليس آيلٍّ كائٍن أيُّ يعاني أن يمكن فال الحيوانات. بمعاناة نهتمُّ أننا هو
ألم بشأن القلق إىل بحاجٍة لسنا فنحن ، حقٍّ عىل رأيه عىل واَفَقه وَمن ديكارت كان إذا
الفرو ذات القطة أن الواضح فمن تعاني، أنها لنا يبدو الحيوانات أن غري الحيوانات؛
الواضح من أنه حني يف سعيدة، تبدو املرح واملزاج الالمعتني والعينني الكثيف الالمع
يف ينزف جرح بسبب تعرج التي الجامدتني والعينني الرث الخفيف الفرو ذات تلك أن
هذا يف الحدسية مشاعرنا أن من نتأكََّد أن يمكن هل لكن باأللم. تشعر أرجلها؛ إحدى

صحيحٌة؟ الشأن
عامٍّ نحٍو عىل الناس ينسب املثال: سبيل فعىل متقلِّبة؛ هذه الحدسية مشاعرنا إن
بعيونها واألرانب القطط مثل تشبهنا، التي واملحبوبة الرقيقة للحيوانات أكرب مشاعَر
نحٍو عىل يتحرَُّك يشء أي تجاَه هذا الحديس املوقَف الناس ويتبنى األمام. إىل الناظرة
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هذه من كائن كلَّ إنَّ ثعبانًا؟ أو عنكبوتًا أو بومة كنَت إذا الحال يكون كيف :1-8 شكل
هل لكن الخاص. عاَلِمه أو بيئته يف ويعيش حياته، لطريقة مناِسبة حواس لديه الكائنات

هذا؟ نعرف أن يمكن وكيف وعيًا؟ الكائنات تلك تمتلك

الروبوتات عىل أُجِريْت التي التجارُب وأثبتَِت الروبوتات، أبسط كان لو حتى مقصوٍد،
أو العبوَس أو االبتساَم تقلِّد حديديٍة لرأٍس مشاعَر الناُس ينسب كيف تعقيًدا األكثر

الحدسية. املشاعر بتلك الوثوق يمكننا فال االستماَع؛
إذا بأنه دوكينز ستامب ماريان البيولوجيا عاملة ت احتجَّ األزمة، تلك من للخروج
سبِب تجنُِّب أجل من للعمل ا مستعدٍّ يكون أن فيجب بحق، يعاني حيوان أي كان
قاَمْت بالدواجن، الخاصة البطاريات يف قشٍّ وجود عدم من لقلقها ونظًرا معاناته.
قفٍص إىل للوصول ثقيلة ستارة دْفُع الدواجن عىل فيها يتوجب تجربٍة بتصميم دوكينز
فإنها قش، به الذي القفَص َلِت فضَّ الدواجن أن الواضح من أنه من الرغم وعىل . قشٌّ به
يمكن لهذه املشابهة السلوكية اإلجراءات إن هناك. إىل للوصول مجهود بأي تقم لم
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الناس بعَض هذا يجعل ربما لكن الحيوانات، معاناة مدى عىل الحكم عىل تساِعدنا أن
تشعر أنها أو تتألَّم كانت لو كما ف تترصَّ الحيوانات هل لكن حسن، «هذا يقولون:

باأللم؟» «بالفعل»
القدراِت د تحدِّ نظريٌة هناك تكون أن هو السؤال هذا عن لإلجابة سبيل أفضل إن
إىل وبالنسبة وجوده، عدم إىل تشري التي وتلك وعي، وجود إىل تشري التي والسلوكياِت

النظريات. تلك من العديد فهناك الحيوانات، عند الوعي

األخرى والعقول والذوات املرايا

يف لكنه تافًها، هذا يبدو ربما بالتأكيد. ذاتك سرتى سرتى؟ فماذا مرآة، يف نظرَت إذا
ملعنى إدراًكا لديك أن بد ال أنه يعني ذاتك رؤية عىل قادًرا فكونك حقيقي؛ إنجاز الواقع
كان فإذا للغاية؛ معروًفا اختباًرا املرآة خالل من الذات عىل التعرَُّف يجعل ما وهذا الذات،
يخربنا قد املرآة فاختبار الناس، بعض يرى كما للذات، إدراك وجود عىل يعتمد الوعي
عىل التعرُّف يمكنها الحيوانات أي اكتشاف إىل بحاجة فنحن الحيوانات؛ وعي عن بيشء

املرآة. يف ذاتها
فعل واألرانب والكالب للقطط يمكن ال أليف، لحيوان مالك أيُّ يشهد أن يمكن كما
وقد شديٍد، باهتماٍم إليها تندفع قد البداية، يف ملرآٍة الحيوانات تلك رؤية فعند ذلك؛
لكنها املرآة، يف رؤيته يمكنها الذي اآلَخر األرنب أو الكلب عن للبحث املرآة خلف تنظر
وقد املنعكسة، صورها مع األسماك أنواع بعض تتصاَرُع قد بامللل. تشعر ما رسعان
طائًرا أو سمكًة ترى أنها تفرتض أنها الواضح فمن أمامها؛ استعراًضا الطيوُر تقدِّم

العليا؟ والقردة القردة عن ماذا لكن آَخر.
حيوانات من الثنني مرآًة (١٨٠٩–١٨٨٢) داروين تشارلز أعطى ،١٨٧٢ عام يف
املنعكستني، صورتيهما تقبيَل وحاَوَال لِعبَا كيف ووصف الحيوان، حديقة يف الغاب إنسان
َم صمَّ الزمان، من قرن حوايل وبعد نفسيهما. عىل تعرََّفا أنهما من متأكًِّدا يكن لم لكن
حيوانات من مجموعًة أعطى إذ ذلك؛ الكتشاف اختباًرا جالوب جوردون النفس عالم
فوق واضحتني حمراوين بقعتني ورسم َرها خدَّ ثم باملرآة، للعب طويًال وقتًا الشمبانزي
املرآة. يف تنظر جعلها الحيوانات، استيقَظِت وعندما لها، املقابلة واألذن العينني إحدى
مسحهما، أو ملسهما سنحاول وربما البقعتني الفور عىل سنرى املوقف هذا يف أنت أو أنا
الجانب يف املكان لنفس ملسها من أكثر البقعتني ملَسِت فقد الحيوانات؛ تلك فعَلْت وهكذا

وجهها. من اآلَخر
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ع الرُّضَّ األطفال خضع فقد األخرى؛ األنواع من املزيد اختبار تم الحني، ذلك ومنذ
ملَسْت العليا، للقردة األخرى األربعة األنواع من االختبار. لهذا فوق فما شهًرا ١٨ سن من
اختالٍف وجود من الرغم عىل البقعتني، الغاب وإنسان والبونوبو الشمبانزي حيوانات
التي االختباراُت وأظهرت ذلك، تفعل لم الغوريال حيوانات لكن الشأن، هذا يف بينها كبرٍي
بإمكانها أن من الرغم عىل ذاتها، عىل التعرُّف عىل قادرة غري أنها القردة عىل أُجِريت
رؤيتها فقط يمكنها التي األشياء إىل الوصول مثل أخرى، أغراض يف املرايا استخدام
العليا القردة بني الشأن هذا يف كبرٍي اختالٍف وجود إىل هذا يشري املرآة. يف انعكاسها عرب
األمر؛ بهذا تحيط التي واملشكالت الشكوك من الكثري هناك لكن األخرى، والحيوانات
وتستمتع الذكاء، من ا جدٍّ كبرٍي قدٍر عىل والدالفني الحيتان أنواع بعض املثال: سبيل فعىل
بها يمكنها أيٍد لديها ليست لكن الذات، عن مفهوٌم لديها يكون وربما باملرايا، باللعب

امللوَّنتني. البقعتني ملس
الوعي؛ عن مؤكدًة إجاباٍت يقدِّم ال فإنه ومهم، رائع االختبار هذا أن من الرغم عىل
تستطيع الشمبانزي حيوانات أن ُمقتِنًعا االختبار هذا َم صمَّ الذي جالوب كان فقد
ومستقبلها، ماضيها عن وفكرة الذات، عن مفهوم ولديها املرايا، يف ذاتها عىل التعرَُّف
استخدام يمكنها الحيوانات تلك أن يف فقط معه يتفقون املتشكِّكني إن بذاتها. ووعي
وعيًا لديها أن يعني ال هذا أن ويرون أجسادها، فحص يف املرآة يف املنعكسة صورها

ذاتيٍّا.
عند االجتماعي الذكاء فحص وهي الذاتي، الوعي الستكشاف أخرى طريقة هناك
عقول. لديها األخرى الحيوانات أن تقدير يمكنها كان إن فحص ذلك يف بما الحيوانات،
بالنسبة الحال هو كما العقل، عن نظريٌة لديه كانت إذا الحيوان أن يف تتمثَّل هنا الفكرة
ونيات رغبات لديها ذاته أن ويرى للداخل الفهم هذا تحويل يمكنه فربما البرش، إىل
بما علٍم عىل تكون أن يجب آَخر، كائنًا تخدع فحتى أيًضا؛ هنا مهم الخداع إن ومشاعر.
الحيوانات انتباه تشتيت عىل تعمل الشمبانزي حيوانات أن لُوِحظ وقد يريده، أو يعرفه
تمارس حني الصخور خلف االختفاء عىل تحرص أو الطعام بانتزاع تقوم بينما األخرى
دانيال الرئيسيات اختصايصُّ بها قام التي الذكية التجارب بعض لكن خارًجا، سلوًكا

الحيوانات. لتلك االجتماعي التبرصُّ مدى عىل الشك بظالل ألَقْت بوفينيليل
لذا البعض؛ بعضها ومن البرش من الطعام باستجداء الشمبانزي حيوانات تقوم
الطعاَم سيدتان َمْت قدَّ التجارب، إحدى ففي ا؛ جدٍّ غريبة ظروف ظلِّ يف بوفينيليل اختربها
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تجارب ففي الذاتي؛ للوعي اختباًرا باعتباره املرآة عرب الذاتي التعرُّف يُستخَدم :2-8 شكل
املرآة. يف فقط رأَتْها بقعٍة مْسَح الشمبانزي حيوانات حاوَلْت جالوب،

لم فمها. عىل والثانية عينَيْها، عىل عصابًة وضَعْت األوىل السيدة الشمبانزي، لحيوانات
بنفس السيدتني من استجَدْت فقد الحيوانات؛ تلك إىل بالنسبة اختالف أيَّ هذا يمثِّل
يبدو رأسها؛ عىل دلًوا وضَعْت سيدٍة من الحماس بنفس استجَدْت إنها حتى الدرجة،
حتى الخالصة يراك. أن يمكن ال شخص من االستجداء من جدوى ال أنه تفهم ال أنها
مؤكَّد، غري يزال ال هذا حتى لكن العقل، عن نظرية لديها ليَسْت الحيوانات تلك أن اآلن

أكثر. مؤكدة غري تزال ال الحيوانات وعي عىل والشواهد
اللغة بني التمييز هنا املهم فمن البرش؛ تفرُّد يظهر وهنا اللغة، هو فاصل خط آِخر
ثالَث الفرفت قردة تُصِدر املثال، سبيل فعىل التواُصِل؛ من األخرى واألشكال الفعلية
املخاطر، من مختلفة أنواع من اآلخرين القردة لتحذير األقل عىل مختلفة تحذيٍر صيحاِت
وذكور واملسافات، الطعام مصادر عن معلومات لتوصيل طويلة برقصات النحل ويقوم
والعديد تلك ألحانها؛ ع وتنوُّ طول خالل من املهمة مكانتها عن لآلخرين تُعِلن الطيور
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ثابتة، معاٍن لها اإلشارات تلك لكن الحيوانات، تلك لحياة مهمة التواُصل طرق من غريها
الجْمُع فيتمُّ الحقيقية، اللغة يف أما جديدة. أخرى إلصدار بينها الجمع إعادة يمكن وال
مساٍو كبري عدٍد إلنتاج الطرق من نهائيٍّ ال بعدٍد املحدَّدة اإلشارات أو األصوات بني
من نقلها يمكن «ميمات» حينها تصبح الجديدة الرتكيبات وتلك املحتملة، املعاني من

القادم). اإلطار (انظر آَخر إىل شخص
من الرغم عىل بالفشل، كلها تقريبًا باءَْت قد األخرى لألنواع اللغة تعليم محاوالت إن
الشمبانزي حيوانات من كبرية مجموعة فهناك لنجاحها؛ البداية يف آماٌل هناك كانت أنه
مكونة مفردات لديه وبعضها األمريكية، اإلشارة لغَة تعلََّمت الغاب وإنسان والغوريال
اختبار يف نجَحْت كوكو اسمها غوريال هناك إن حتى اإلشارات؛ من مئات عدة من
أخرى. تأثرياٌت له كانت اإلشارة لغة عىل تدريبها أن يوحي مما املرآة، عرب الذاتي التعرُّف
نحٍو عىل تبدأ فلم الطعام؛ طلب يف إشاراِتها تستخدم الغالب يف العليا القردة تلك لكن
كما يفعلونه، ا عمَّ الجميع إخبار أو بالكلمات التالعب أو األشياء أسماء ذكر يف تلقائيٍّ

الصغار. األطفال يفعل
بالكامل العقوَل تُغريِّ اللغة أن يرون الناس فبعض بالوعي؛ هذا عالقة مدى ييل فيما
التفكري عىل والقدرة العقل ونظرية بالذات اإلحساس ذلك يف بما الوعي، أساسياِت وتُنِتج
واعيًا، حيوان أيُّ يكون أن يمكن ال اللغِة دون من أخرى، بعبارة واملستقبل. املايض يف
فال األخرى، األنواع يف لغة وجود عىل — صحت إن — األدلة من القليل لدينا إنه وحيث
صعبًة، املشكلة تلك بََدْت إذا هذا؟ نُثِبَت أن يمكن كيف لكن وعي. لدينا َمن فقط أننا بد
املقام يف الوعُي َر تطوَّ كيف بمسألة املتعلِّقة ة واملحريِّ الغامضة باألمور تُقاَرن ال فهي

وملاذا. ومتى، األول،

الوعي وظيفة

رية. تطوُّ وظيفة له الوعي أن بد فال واعون، إننا حيث أنه ترى قد الوعي؟ أهمية ما
خالل من التطوُّر فنظرية كبرٍي؛ نحٍو عىل معقولًة الفكرة تلك تبدو األوىل، للوهلة
وقوية مهمة لكنها بسيطة فهي املهمة؛ العلمية النظريات من واحدة الطبيعي االنتخاب
وكما العاَلم. يف أحٌد إليها َل توصَّ نظرية أفضل إنها يقول والبعض استثنائي، نحو عىل
وتعقيًدا وظيفيًة التصميمات أكثر تنتج أن متكرِّرة بسيطة لعملية يمكن داروين، اعتَقَد
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عديدة نَُسًخا وصنع يشء، من بدأ النحو؛ هذا عىل ساَر األمر إن يشء. ال من يبدو ما عىل
األمر. يف ما كل وهذا العملية، كرَّر ثم منها واحدة واختار بسيطة، باختالفات منه

الذي الصناعي االنتخاب برشح داروين بدأ االنتخاب. أو االختيار تأثري الرسيف يكمن
يَزيدون الطريقة وبهذه األخرى، عن الحيوانات بعض من التهجني الناس فيه يختار
العمليات يف حدثَْت قد تكون أن يجب نفسها العملية أن أدَرَك لكنه املرغوبَة، السماِت
أو مساحة أو طعام فيه يوجد ال عاَلٍم يف أنه هذا يعني الطبيعي. لالنتخاب العشوائية
من أفضل نحٍو عىل ستحيا الكائنات بعض أن َشكَّ فال للعيش، كاٍف هواء أو ضوء
إىل سينتقل فإنه البقاء، أجل من الرصاع يف ساَعَدها الذي كان وأيٍّا األخرى، الكائنات
كلها واألسنان والشعر واألجنحة العيون مثل فسمات العملية. تستمر وهكذا نسلها،
والتي البقاء، عىل الحيوانات ساعدت التي التكيُّف عمليات هي وهذه َرْت، وتطوَّ ظهَرْت

تناَسَلْت. إذا نسلها إىل ستنتقل
ألن كذلك؛ يكون أن بد ال أنه يبدو ربما التكيُّف؟ أشكال من شكل الوعي هل
لكنَّ االنتخاب، عملية خالل من تختفي ما رسعان التكيُّف عىل تساعد ال التي السمات
جدوى، ذي غري ثانويٍّا ناتًجا يكون ربما الوعي أن وهما آَخرين، كبريين احتمالني هناك
كذلك). يبد لم إن (حتى التكيُّف عىل يساعد آَخر يشء من ا مهمٍّ مكونًا يكون ربما أو
تُدِخلنا — سنرى كما — كلها لكنها الثالثة، االحتماالت تلك من لكلٍّ للوعي نظريات هناك

حريٍة. يف
دون روا تطوَّ ربما البرش أن وهي تماًما، طبيعية فكرة وكأنها تبدو بما نبدأ دعونا
جميًعا كنَّا وربما اختياري، إضايف يشء الوعي إن أخرى، بعبارة وعي؛ لديهم يكون أن
فيه يبدو عاَلًما يتخيََّل أن منَّا كلٍّ فبإمكان صحيًحا؟ هذا يكون ال ملاذا الزومبي. من
تلك إن بداخلهم. وعي وجود دون لكن مماِثٍل، نحٍو عىل ويترصفون متماثلني الناس
أو زومبي، توائَم ُن تتضمَّ التي الفكرية التجارب أشكاِل كلَّ دعمت قد البديهية الفكرة

هنا. مهمة مشكلة ثمة لكن بالكامل. الزومبي من بأفراٍد مأهوًال أرض كوكب حتى
والبعض الزومبي، من بعضأسالفنا يكون بحيث ر التطوُّ لعملية إعادٌة تتمَّ أن تخيَّْل
الطبيعي االنتقاء عملية إن الواعية. الكائنات يهم نسمِّ أن يمكن الذين وهم واعني، اآلَخر
أي يحدث لن سيحدث؟ فماذا الواعية، والكائنات الزومبي من املزيج هذا عىل تعمل اآلن
فهما الواعية؛ الكائنات عن تفريقهم يمكن ال باألساس الزومبي ألن اإلطالق؛ عىل يشء
شيئًا تجد لن الطبيعي االنتقاء عملية أن يعني وهذا والقول، والفعل الشكل يف يتشابهان
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الواعية الكائنات عن الزومبي أعداد يف نقص أو زيادة فأي أساسه؛ عىل تعمل مختلًفا
إضايف، خيار الوعي أن فكرَة سينقض املثري االستنتاج وهذا بالكامل. عشوائيٍّا سيكون
فكرة عن تماًما التخيلِّ األفضل فمن ثانوية؛ ظاهرة أو منه، جدوى ال ثانوي منتج أو

للوعي. أفضَل فهٍم نحو ُقدًما وامُليضُّ الزومبي
التكيُّف، أشكال من شكل ذاته حدِّ يف الوعي أن إما آَخرين: احتمالني مع هذا يرتكنا

منها. جانب أنه أو أخرى، تكيُّف أشكال سياق يف بالرضورة يأتي أنه وإما
رنا تطوَّ ربما إننا نقول أن املنطقي فمن التكيُّف، أشكال من شكًال الوعي كان إذا
بالزومبي شبًها أكثر َلُكنَّا الفالسفة؛ من زومبيٍّا نكن لم لو الحالة تلك يف لكن دونه، من
أساسية. قدرة لديها توجد وال مهم يشء ينقصها كائنات وهي هوليوود، أفالم يف الهايتي
الرؤية، تلك عىل وافقنا وإذا الواعية. الكائنات ل ستفضِّ كانت حينها التطوُّر فعملية
فيما صادفناها التي املشكالت وسنتذكَّر الوعي، امتالُك يضيفه ما تحديد علينا فسيكون
الصعب من بدايًة، بالفعل. شيئًا يفعل أن يمكن الوعي أن يرى الذي باملفهوم يتعلَّق
بالفعل تؤثِّر أن …؟» كنَت لو الحال يكون «كيف أو الذاتية للتجارب يمكن كيف تحديد
ال بحيث ا جدٍّ الِحق نحٍو عىل تحدث التجارب أن عىل كثرية أدلة هناك إن ثم يشء، أي يف
أنها يُعتَقد ما كثريًا التي التأثري أشكال لها تكون وأن األفعال يف السبَب تكون أن يمكن

عنها. ناتجة
ثمانينيات يف ظهَرْت تأثريًا وأكثرها النوع، هذا من عديدة نظريات هناك ذلك، مع
يف نشأ الوعي أن يرى الذي همفري، نيكوالس النفس عاِلم يد عىل العرشين القرن
دة. معقَّ وعالقات تحالُفات وذوي كبري، نحو عىل اجتماعيًة كائناٍت كانوا ألنهم أسالفنا
وأفضل انتقائية، ميزة لديهم ستكون اآلَخرين بأفعال التنبُِّؤ عىل القادرين األشخاص إن
الطريقة، بهذه الذات. مالحظة أو الداخلية» «العني من نوٍع ر تطوُّ هو هذا لفعل طريقة
مؤثِّرًة النظرية تلك أصبَحْت وقد واعني. أصبحنا وهكذا الذات، ل تأمُّ عىل القدرُة َرِت تطوَّ
فقد بالوعي، يتعلَّق فيما لكن العقل، نظرية وأصول االجتماعي الذكاء عىل لتأكيدها
العني وأن للسلوك، ضعيًفا دليًال يَُعدُّ الذاتي ل التأمُّ أن أساس عىل للنقد النظريُة تعرََّضِت
تفسريًا تعطي ال النظرية أن كما الثنائية، فكرة من خطري نحو عىل بنا تقرتب الداخلية
وهي ذاتها، الصعوبَة واَجَهِت لكنها همفري، نظرية عىل أخرى نظريات قامت للذاتية.

انتقائية. مزايا ألي التجربة توفري وسبب الذاتية دور فهم
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يمكن ذاتها حدِّ يف التجارب أن فكرِة عن التخيلِّ هو واألخري الثالث االحتمال إن
ثانوي منتج ألنه ليس التكيُّف، أشكال من شكًال الوعي يكون لن هنا شيئًا؛ تفعل أن
أو التفكري أو الحيس اإلدراك أو الذكاء عن فصله يمكن ال ألنه وإنما الجدوى؛ عديم
النحو هذا عىل يفكِّر ربما املتطورة. األخرى القدرات من أيٍّ أو اللغة أو الذاتي ر التصوُّ
كل تفسري يتم عندما بأخرى، أو بطريقٍة أنه يفرتضون فهم املاديني؛ العلماء غالبيُة
ا؛ جدٍّ بعيًدا يبدو اليوم ذلك أن يف املشكلة تكمن الوعَي. النهاية يف سنفهم القدرات، تلك
القدرات تلك من أليٍّ امتالكنا أن وراء السبَب تفرسِّ ُمقِنعة نظريٌة اآلن حتى توجد فال
كل وجود مع بالرضورة الذاتية وجود تالُزم وراء السبب أي واعية؛ عقليًة حياًة يعطينا
سنظلُّ هذا، يمكننا أن إىل لكن بهذا، القيام املستحيل من أنه ذلك يعني ال القدرات. تلك

الصعبة. املشكلة نفس مع التعاُمل علينا ويكون الزومبي، فكرة إىل نرجع
ظهورها أصل يرجع التي تلك بني ترتاوح الوعي ر تطوُّ نظريات أن اآلن لنا يتَِّضح
غريهما أو الذكاء أو الحيس اإلدراك ر بتطوُّ تربطه التي وتلك نفسها، الحياة ظهور مع
يوجد ال لكن امليمات. أو التقليد أو باللغة تربطه التي تلك وحتى العامة، القدرات من

هذا. تحديد كيفيَة أحٌد يعرف ال أنه واألهم الصحيح، هو أيها عىل اآلن حتى إجماع

امليمات

اإلنجليزية الكلمة ترجمة وهي ،١٩٧٦ عام يف «امليم» مصطلح ابتكر من أول دوكينز ريتشارد كان
تشبه عملية خالل من ينحرس أو ويزدهر آخر إىل عقل من ينتقل ثقايف اخرتاع بمعنى meme
تنتقل التي القصص أو السلوكيات أو املهارات أو العادات هي إذن «امليمات» الجيني. االنتقاء
عىل امليمات تتناَفُس الجينات، إىل بالنسبة الحال هو فكما التقليد؛ طريق عن آَخر إىل شخٍص من
إىل األدمغة من أو آخر، دماغ إىل وتنتقل الدماغ من تقفز معلومات فهي نسخه، أو نقله يتمُّ َما
داخل موجودًة كيميائيًة موادَّ تكون أن من بدًال الفنية، األعمال أو الكتب أو الكمبيوتر أجهزة

وثقافاتنا. عقولنا مشكِّلًة العالم، عرب الفائزة امليمات وتنترش الخاليا.

مثل حياتنا، يعزِّز املجمعات تلك من والكثري كبرية، ميمات مجمعات لتكون مًعا امليمات تتجمع
أخرى مجمعات هناك لكن والفنون. والرياضات القانونية والنظم العلمية والنظريات املالية النظم
وغري االعتباطية العالجات مثل آَخر إىل عائل من تنتقل التي الطفيليات أو العدوى بأشكال أشبه
مدعًما يكون بالنسخ أمٍر عن عبارة األشياء لتلك األسايس فالرتكيب الكمبيوتر؛ وفريوسات العلمية،

والوعود. التهديدات ببعض
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«فريوسات عليها يُطِلق دوكيز ريتشارد جعل ما وهذا الشكل، هذا األديان من الكثري يستخدم
وخاصًة اآلخرين، إىل الديني مذهبهم عقائد ميمات لنقل يدعون مثًال الكاثوليك فالروم العقل»؛
والتربُّع الكنيسة إىل والذهاب الرتانيم وإنشاد األكل عند الشكر وصالة فالدعاء أوالدهم؛ إىل
الجحيم بدخول بالتهديد أدائها عىل يَُحثُّ التي امليمات تلك مظاهر من كلها املهمة، للمؤسسات
الخاصة امليمات تحمي اإلسالمية الرشيعة فإن مماِثٍل، نحٍو عىل الجنة. بدخول الوعد أو لألبد
أمر دليل دون فاالعتقاد الدين؛ تعاليم عن يخرج َمن عىل شديدة عقوبات فْرِض طريق عن بها
نحو عىل دين أي ميمات تُنسخ أن يمكن ثَمَّ ومن فيه؛ مرغوب غري أمر والشك فيه، مرغوب
الحاالت ويف ال. أم نحٍو، أي عىل قيمة ذات أو صحيحة األساسية معتقداته أكانت سواء ناجح،
من يموتون الذين الشهداء إىل بالنسبة الحال هو كما يحملها، َمن تقتل ميمات نجد املتطرفة،
يف كما امليمات، نرش أجل من األطفال إنجاب عن الناس يرصفون الذين هؤالء أو عقيدتهم، أجل
الرأيس االنتقال بسبب كبرٍي حدٍّ إىل التقليدية األديان بقيت لقد املتزوجني. غري القساوسة حالة
مع األديان تلك تكيُّف بكيفية التنبَُّؤ امليمات نظريُة لنا تتيح أن يجب االبن). إىل الوالد (من
املحتمل من التي حديثًا الناشئة واملذاهب باألديان والتنبؤ متزايٍد، نحٍو عىل الرسيع األفقي االنتقال

تستمر. أن

مًعا تزدهر التي امليمات من مجموعة أي للميمات؛ مجمًعا تكون أن أيًضا املمكن من الذات إن
و«أنا «… أعتقد و«أنا «… أريد «أنا مثل: فعبارات «أنا»؛ كلمة فيها تستخدم مرٍة كل يف وتقوى
إن األمر، واقع يف واعية. بتجارب تمرُّ دائمة داخلية ذات بوجود الخاطئة الفكرة تؤيد «… أعرف
ميمات آالت أي عليه؛ نحن ما لتجعلنا مًعا امليمات وتتصارع نْسُخها يتمُّ التي هي فقط الكلمات

مضللة.

الوعي مستقبل

جوهرية أخطاء بوجود تيش أنها وأظن وخطرية، عميقة إليها وصلنا التي الحرية إن
معظم عن التخيلِّ إىل نحتاج فربما بالوعي؛ يتعلَّق فيما األساسية تفكرينا طريقة يف

جديد. من ونبدأ األساسية افرتاضاتنا
يمرُّ التجارب أن يف األول يتمثَّل تقريبًا، الجميع لدى ا جدٍّ أساسيان افرتاضان هناك
ال بها. يمرُّ شخص وجود دون تجارُب هناك تكون أن يمكن ال إنه أْي ما؛ شخٌص بها
التي اآلن الواعية الذات أن يفرتض وإنما ة، متغريِّ غري أو ثابتة ذات وجود هذا يفرتض
استيقظت والتي السابقة، الليلَة للنوم الرسير إىل ذهبَت التي نفسها هي الكتاب هذا تقرأ

االفرتاض. هذا من التخلُّص يجب الصباح. هذا
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تياٍر هيئة عىل الواعي العقل عرب ق تتدفَّ التجارب أن يف فيتمثَّل اآلَخر، االفرتاض أما
اتجاَهه يغريِّ أو التياُر هذا ف يتوقَّ قد الحسية؛ واإلدراكات والصور واملشاعر األفكار من
املهم العقل. مرسح يف الواعية األحداث من سلسلة عن عبارة يبقى لكنه يضطرب، أو
إجابة هناك تكون أن بد فال اآلن؟» جيم وعي يف يوجد «ماذا سألَت: إذا أنك هو هنا
الباقي أما الواعي، التيار يف تكون الحسية وإدراكاته جيم أفكار بعض ألن صحيحة؛

أيًضا. منه التخلُّص يجب االفرتاض وهذا فال،
تماًما؛ مختلفة املرة هذه البداية نقطة وستكون جديدة، ببداية ثانيًة سنبدأ لذا،
ستكون اآلن؟» واٍع أنا «هل نفيس: أسأل فعندما املمكنة، املالحظات أبسط من فسنبدأ

«نعم.» هي: دائًما اإلجابة
نسأل فعندما نعرف؛ أن نستطيع ال أننا العجيب اليشء األوقات؟ باقي عن ماذا لكن
األوقات يف الحال عن نسأل أن يمكننا ال لكن باإليجاب، إجابة عىل نحصل السؤال، هذا
«الوهم ونظرية التغيري بعمى يذكِّرنا الوضع هذا إن السؤال. هذا فيها نطرح ال التي
فيها تنظر مرة كل ويف ثانيًة، النظر دائًما يمكنك الرؤية فمع بالرؤية؛ الخاصة الكبري»
يشء رؤية تحاول أن ويمكنك دائًما. هناك موجود أنه تفرتض لذا غنيٍّا؛ مرئيٍّا عامًلا ترى
برسعة الثالجة فتَْح يشبه األمر إن إليه. تنظر ال عندما شكله رؤية أبًدا يمكنك ال لكن ما،
والباب الضوء رؤية أبًدا يمكنك فلن الدوام؛ عىل ُمَضاءً بداخلها الضوء كان إذا لرتى ا جدٍّ

مغلق.
ومتحدِّثة ماهرة كائنات البرش فنحن الوعي؛ وهم بها يحدث التي الكيفية هي وتلك
اإلجابة عىل دائًما نحصل ألننا ثم اآلن؟» واٍع أنا «هل نفسها تسأل أن يمكنها ومفكِّرة،
من تنبع االفرتاضات وبقية دائًما، واعون بأننا الخاطئ لالستنتاج نقفز فنحن «نعم»،
بيشء واعني نكون أن يجب حياتنا، يف استيقاٍظ لحظِة كل يف أننا نتخيَّل فنحن هذا؛
لذا باإليجاب؛ دائًما اإلجابة نجد فإننا واعني كنا إذا عما نسأل عندما ألننا بآَخر؛ أو
الضوء وكشافات املسارح مثل االستنتاج، هذا مع تتناسب التي املجازية الصورَة نختلق

تماًما. مخطئون مخطئون، لكننا الوعي. وتيارات
شخص يوجد وال بالوعي محتويات توجد فال السؤال، نطرح ال عندما أننا الحقيقة
دينيت نظرية يف كما — متواٍز نحو عىل األشياء فعل يف الدماغ يستمر وإنما بها، ليمرَّ
يف خارجها. أو الوعي دائرة داخل منها أيٌّ يكون وال — التأثري قوى بتعدُّد الخاصة

129



الوعي

محاولة إن اآلن؟» واٍع أنا «هل سؤال فيه تطرح ال الذي الوقت يف واٍع أنت هل :3-8 شكل
بداخلها الضوء كان إن لرؤية برسعٍة الثالجة باب فتح محاولة تشبه السؤال هذا عىل اإلجابة

ال. أم دائًما مضاءً

وتذهب واٍع، غري أو واعيًا الدماغ نشاط َكْوِن فكرة عن بالكامل التخيلِّ يمكن األمر، واقع
األمرين. بني السحري» «الفرق مشكلة معها

اآلن؟» واٍع أنا «هل مثل: أسئلة طرح عرب ينشأ فهو كبري؛ وهم عن عبارة الوعي إذن
تياٌر هناك يكون إجابة؛ اختالُق يتمُّ تلك السؤال لحظِة يف اآلن؟» به واٍع أنا الذي «ما أو
لحظة هناك وتكون مًعا، كلها تظهر وتجاربه التيار، هذا تالحظ وذات التجارب، من آنيٌّ
تكون األسئلة، هذه مثل فيها تسأل التي التالية املرة يف هذا. كل فيها يختفي الحقة
استمررت وإذا الذاكرة. من رجعيٍّ نحٍو عىل اختالقه، يتم جديد وعاَلم جديدة ذات هناك
بالتيارات الخاصة املجازية الصور ابتكار يف وأخذَت دائًما، واعيًا تكون أنك االعتقاد يف

حريتك. من فأكثر أكثر تزيد فأنت واملسارح،
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القديمة؛ املشكالت معظُم ستختفي الوعي، بشأن التفكري يف الجديدة الطريقة بهذه
ينشأ أو للدماغ املادي النشاط عن ينتج الوعي أن كيف تفسري إىل حاجٍة يف نكون فلن
الدماغ نشاط بني السحري الفرق تفسري علينا يكون وال كذلك. ليس األمر ألن عنه؛
عن نتساءل أن علينا يكون وال فرق. هناك ليس إذ الواعي؛ غري الدماغ ونشاط الواعي
التجارب؛ من تيار يوجد ال ألنه وظيفة؛ لها كانت إن أو الذاتية التجارب ر تطوُّ كيفية

َوْهٍم. إىل يؤدِّي عابر حدث فقط يوجد
فقط هي النحو هذا عىل تضليلها يتمَّ أن عىل القادرة الكائنات إن الرؤية، تلك يف
البرش أن هذا يعني ربما البرش؛ بها يعي التي بالطريقة واعيًة تكون أن يمكن التي
للعقل ونظرية لغة لديهم الذين الوحيدون ألنهم املكانة؛ تلك من ا جدٍّ قريبون أو مميزون
الحيوانات أما الوهم، هذا إنشاء عىل تساعد التي األخرى العوامل وكل للذات، ر وتصوُّ
تنشئ هي الحياة؛ يف تمر وهي عابرة مدركة عوالم تنشئ وهي حياتها فتعيش األخرى،
تحدث التي التجارب من تيارات ليست لكنها — هذا نقول أن لنا جاز إذا — تجارب

شديدة. حرية يف بها تدخل صعبًة أسئلًة أبًدا نفسها تسأل ال فهي منَّا؛ أليٍّ
معنيَّ حال هناك يكون ربما مثلهم؟ نكون عندما بالفعِل الحاُل يكون كيف لذا،
طائر خلف مكانها إىل برسعة ترتد وهي املتشابكة األفرع عابر؛ كيان أي نكون عندما
وهو ألرنب أو يركض، وهو لحصان املشدودة العضالت وألم َمْجثَِمه، عىل يهبط أن بعد
ونظام الخفاش جانب من بحرشة بالكامل اإلحاطة شعور أو آِمن، مكان إىل ليصل يقفز
لو الحال يكون «كيف لسؤال: صحيحة إجابة توجد ال لكن طريانه. يف يرشده السونار
الوقت؛ معظم يف نحن نكون ألن معني حال هناك يوجد ال مثلما تماًما خفاًشا؟» كنَت

السؤال. نسأل عندما إجابة فقط فهناك
طويل تاريخ له آَخر لغز سؤال هذا واعيًة؟ تكون أن الكمبيوتر ألجهزة يمكن هل
تكون أن يمكن التي هي فقط البيولوجية الكائنات أن البعض يرى د. ومعقَّ ب ومتشعِّ
وليس املهمة، هي الكمبيوتر بها يقوم التي الوظائف أن آَخرون ِعي يدَّ حني يف واعيًة،
اإلجابة ستكون وهم، أنه عىل الوعي إىل تنظر التي النظرية يف منها. املصنوع املادة
عىل القدرة تمتلك أن من يمكِّنها يشء أي أو ميمات أو لغٌة آلٍة أليِّ كان إذا بسيطة؛
فإنها وعقلها، الداخلية ذاتها عن نظرياٍت وتبتكر اآلن؟» واٍع أنا «هل سؤال: طرح
واعون، أننا بها نعتقد التي نفسها املضللة بالطريقة واعية أنها وتعتقد مثلنا ستُضلَّل
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خالل من مؤقتة مدركة عوالَم — البرش غري األخرى الحيوانات مثل — ستنشئ وإال
تختربها. أنها أبًدا تتخيََّل لن لكنها البيئة، مع تفاعالتها

ما التساؤل: بطبيعة يتعلَّق كبري واحد سؤال فسيربز الجديد، النهج هذا سلكنا إذا
سؤاًال؟ نفسه يسأل أن طرحناه، الذي النحو عىل آلٍة أو كائن، أي إىل بالنسبة يعنيه الذي
يطرح الذي الشخص دماغ يف يحدث ما دراسَة تكون ربما هذا يف التحقيق طرق إحدى
الخاصة والرقص ق التدفُّ أنماط مًعا تتجمع أن يمكن هل العميقة. الطريقة بتلك سؤاًال
نستخدم أن يمكن خاصة؟ روابط أو أنماط هناك تكون أو ما، نحٍو عىل الدماغ بنشاط

للوعي. العصبية املالزمات فحص يف املستخَدمة لتلك مماِثلة طرًقا الشأن هذا يف
ويعيشوا األوهام من يتخلَّصوا أن للبرش يمكن كان إن معرفة وهو آَخر، أمر هناك
العقلية اليقظة أو ل التأمُّ من معينة أنواًعا يمارسون الذين هؤالء يدَِّعي دونها. العالم
دون تجارَب فقط هناك وإن مفكٌَّك، العادي العالم إن يقولون فهم ذلك؛ يمكنهم أنهم
هذا عىل أجبنا إذا الحالة؟ تلك يف لشخص الدماغ نشاط سيبدو كيف أحد. يختربها أن
يضمن ما يوجد ال أنه حني يف األوهام، حدوث سبب فهم إىل أقرب نكون فربما السؤال،
النهج عن مختلف أنه املؤكد فمن ممكنًا، حتى أو أسهل بالرضورة النهج هذا يكون أن

املتبع. الحايل
املمكنة األساليب أحد كبرٍي؛ نحٍو عىل ماهرين باألبحاث املشاركون يكون أن يجب
— الكوانات ى تُسمَّ خاصًة أسئلًة أو قصًصا باستخدامه — يستخدم الذي زن، تأمل هو
إن هذا؟» «ما أو اآلن؟» «متى أو أكون؟» «من مثل: هنا، الصلة ذا نفسه األسئلة نمَط
عىل قدرة ذي عقيل إطار عىل يحافظوا أن منتظم نحٍو عىل يمكنهم الطريقة تلك مماريس
من يحاولون التي العقلية اليقظَة آَخرون يمارس حني يف ويستكشفوه، العميق التساؤل
لون يتأمَّ أكانوا سواء اللحظة، يف بالكامل لني ومتعقِّ ومنفتحني متيقظني يبقوا أن خاللها
حالة إىل يؤدِّي أن الطويلة، املمارسة مع ظاهره، يف البسيط األسلوب لهذا يمكن ال. أم
تمرُّ ذات أي ودون املكان، أو بالوقت إحساس أي دون لكن وتختفي ظواهر فيها تظهر

بها.
من لكن األساليب، تلك مماريس العلماءُ يدرس قد الوعي، الستكشاف النهج هذا يف
العلماء بعض بالفعل هناك األمر، واقع ففي مًعا؛ األمرين الشخصنفسه يفعل أن املمكن
يحمل الوعي. بدراسة يقومون الذين املمارسني وبعض األساليب، تلك يمارسون الذين
ليجعالنا النهاية يف مًعا يجتمعان قد الشخصية واملمارسة العلم بأن األمَل طيَّاته يف هذا
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نُسلِّم وَجْعلنا واآلَخر، الذات أوهام وإسقاط ضالالتنا، من تخليصنا مع — بوضوح نرى
الشأن. بهذا سؤاًال يطرح من يوجد وال ثنائية، هناك توجد ال أنه — واحد عالم بوجود
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Oxford University Press, 2003), along with exercises, demonstrations, and
an extensive list of references.

D. C. Dennett, Consciousness Explained (Boston, MA, and London: Lit-
tle, Brown and Co., 1991) provides a deep and fascinating philosophi-
cal approach. For opposing views, see D. Chalmers, The Conscious Mind
(Oxford: Oxford University Press, 1996) and J. Searle, The Mystery of

Consciousness (London and New York: Granta Books, 1998).
For psychology and neuroscience, try F. Crick, The Astonishing

Hypothesis (New York: Scribner’s, 1994) (a strong reductionist view),
and G. M. Edelman and G. Tononi, Consciousness: How Matter Becomes

Imagination (London: Penguin, 2000). (In the USA, this is published as
A Universe of Consciousness: How Matter Becomes Imagination, by Basic
Books.) A. Zeman, Consciousness: A User’s Guide (New Haven, CT: Yale
University Press, 2002) is a good overview.

William James’s two-volume classic is The Principles of Psychology

(London: MacMillan, 1890), and for some fun reading try D. R. Hofstadter
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and D. C. Dennett (eds), The Mind’s I: Fantasies and Reflections on Self and
Soul (London: Penguin, 1981).

صحف

The two main print journals are the Journal of Consciousness Studies and
Consciousness and Cognition.

ويب مصادر

Journal of Consciousness Studies online, http://www.imprint.co.uk/jcs
.html.

Online papers on consciousness: this is an excellent source of many
classic and contemporary papers, all available in full online, provided by
David Chalmers, http://www.u.arizona.edu/˜chalmers/online.html.

Psyche, an electronic journal, http://psyche.cs.monash.edu.au/.
Science and Consciousness Review, an electronic journal, http://www

.sci-con.org/links.html.
My website, with other links and online articles, http://www

.susanblackmore.co.uk/.

األول الفصل

For readings on the hard problem, see J. Shear (ed.), Explaining
Consciousness—The ‘Hard Problem’ (Cambridge, MA: MIT Press, 1997),
pp. 9–30, and more generally on philosophy of mind, D. Chalmers, (ed.),
Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings (Oxford: Ox-
ford University Press, 2002). Nagel’s original paper on the bat is T. Nagel,
‘What is it like to be a bat?’, Philosophical Review (1974), 83: 435–50. It is
widely reprinted, including in Chalmers’s anthology, where you can also
find Block’s paper on concepts of consciousness, and Dennett on qualia.
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Zombies are discussed in D. Chalmers, The Conscious Mind (Oxford:
Oxford University Press, 1996) and D. C. Dennett, Consciousness Explained
(Boston, MA, and London: Little, Brown and Co., 1991). The Journal of

Consciousness Studies devoted a special issue to zombies, vol. 2, part 4
(1995).

الثاني الفصل

For readings on NCCs, see T. Metzinger (ed.), Neural Correlates of

Consciousness (Cambridge, MA: MIT Press, 2000). For books on neuropsy-
chology, including brain damage and blindsight, see A. Damasio, The
Feeling of What Happens: Body, Emotion and the Making of Consciousness

(London: Heinemann, 1999); A. D. Milner and M. A. Goodale, The Visual

Brain in Action (Oxford: Oxford University Press, 1995); V. S. Ramachan-
dran and S. Blakeslee, Phantoms in the Brain (London: Fourth Estate, 1998);
and L. Weiskrantz, Consciousness Lost and Found (Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 1997). For synaesthesia, see R. E. Cytowic, The Man Who Tasted
Shapes (New York: Putnams, 1993).

الثالث الفصل

Libet’s delay is discussed in most general books on consciousness, in-
cluding those above and J. McCrone, Going Inside (London: Faber & Faber,
1999) and in his own book, B. Libet, Mind Time: The Temporal Factor

in Consciousness (Cambridge, MA, and London: Harvard University Press,
2004). Critical discussions of timing, the cutaneous rabbit, and other ex-
periments are in D. C. Dennett, Consciousness Explained (Boston, MA, and
London: Little, Brown and Co., 1991).

For the various theories discussed here, see B. J. Baars, A Cognitive

Theory of Consciousness (Cambridge: Cambridge University Press, 1988),
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which describes global workspace theory and supporting evidence; G. M.
Edelman Wider than the Sky: The Phenomenal Gift of Consciousness, Lon-
don, Allen Lane (2004); R. Penrose, Shadows of the Mind (Oxford: Oxford
University Press, 1994); and K. R. Popper and C. Eccles, The Self and its

Brain (New York: Springer, 1977).

الرابع الفصل

A. Damasio, Descartes’ Error: Emotion, Reason and the Human Brain (New
York: Putnams, 1994). For the power of unconscious processing, see
G. Claxton,Hare Brain, Tortoise Mind: Why Intelligence Increases When You
Think Less (London: Fourth Estate, 1997). For filling-in, see D. C. Dennett,
Consciousness Explained (Boston, MA, and London: Little, Brown and Co.,
1991) and V. S. Ramachandran and S. Blakeslee, Phantoms in the Brain

(London: Fourth Estate, 1998).
Change blindness and the grand illusion theory of vision are dis-

cussed in A. Noë (ed.), Is the Visual World a Grand Illusion?, a special issue
of the Journal of Consciousness Studies (2002), 9 (5-6), and reprinted as
a book by Imprint Academic of Thorverton, Devon. Also see A. Mack and
I. Rock, Inattentional Blindness (Cambridge, MA: MIT Press, 1998). Demon-
strations can be viewed at http://viscog.beckman.uiuc.edu/djs_lab/demos

.html and http://www.psych.ubc.ca/˜rensink/flicker/download/.

الخامس الفصل

For a simple introduction to ego and bundle theories, as well as the tele-
transporter thought experiment, see D. Parfit, ‘Divided minds and the
nature of persons’, in C. Blakemore and S. Greenfield (eds), Mindwaves
(Oxford: Blackwell, 1987), pp. 19–26. Opposing views on self are aired in
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a special issue of the Journal of Consciousness Studies reprinted as S. Gal-
lagher and J. Shear (eds), Models of the Self (Thorverton, Devon: Imprint
Academic, 1999).

Good introductions to Buddhism are S. Batchelor, Buddhism Without

Beliefs: A Contemporary Guide to Awakening (London: Bloomsbury, 1997)
and W. Rahula, What the Buddha Taught (London: Gordon Fraser; New
York: Grove Press, 1959).

Split brain cases are described in M. S. Gazzaniga, Nature’s Mind

(London: Basic Books, 1992) and dissociation in E. R. Hilgard, Divided
Consciousness: Multiple Controls in Human Thought and Action (New York:
Wiley, 1986). Early cases, and James’s own theory of self, are in W. James,
The Principles of Psychology (London: MacMillan, 1890).

السادس الفصل

For the debate on Libet’s experiment, see B. Libet, ‘Unconscious cere-
bral initiative and the role of conscious will in voluntary action’, The
Behavioral and Brain Sciences (1985), 8: 529–39, with commentaries in
the same issue, 539–66, and 10, 318–21. The experiment is widely dis-
cussed, most critically in D. C. Dennett, Consciousness Explained (Boston,
MA, and London: Little, Brown and Co., 1991).

The first table tipping experiment is in M. Faraday, ‘Experimental in-
vestigations of table moving’, The Athenaeum (1853), N°1340: 801–3; and
for further examples and Wegner’s theory, see D. M. Wegner, The Illusion
of Conscious Will (Cambridge, MA: MIT Press, 2002).
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السابع الفصل

Overviews of the topics discussed here can be found in J. A. Hobson,
Dreaming: An Introduction to the Science of Sleep (New York: Oxford Uni-
versity Press, 2002); M. Jay (ed.), Artificial Paradises: A Drugs Reader (Lon-
don: Penguin, 1999); R. M. Julien, A Primer of Drug Action: A Concise,

Nontechnical Guide to the Actions, Uses, and Side Effects of Psychoactive

Drugs, revised edn. (New York: Henry Holt, 2001); and M. Earleywine,
Understanding Marijuana: A New Look at the Scientific Evidence (New
York: Oxford University Press, 2002).

For OBEs and NDEs, see S. J. Blackmore, Dying to Live: Science and the
Near Death Experience (London: Grafton, 1993) and H. J. Irwin, Flight of
Mind: A Psychological Study of the Out-of-Body Experience (Metuchen, NJ:
Scarecrow Press, 1985).

For a practical guide to meditation, see M. Batchelor, Meditation for

Life (London: Frances Lincoln, 2001); and for research, see M. A. West (ed.),
The Psychology of Meditation (Oxford: Clarendon Press, 1987).

الثامن الفصل

The evolution of consciousness is discussed in most general books on
consciousness, but see also N. Humphrey, A History of the Mind (London:
Chatto & Windus, 1992); N. Humphrey, The Mind Made Flesh: Frontiers

of Psychology and Evolution (Oxford: Oxford University Press, 2002); and
E. M. Macphail, The Evolution of Consciousness (Oxford: Oxford University
Press, 1998).

Research on animal minds is reviewed in M. D. Hauser, Wild Minds:

What Animals Really Think (New York: Henry Holt and Co.; London: Pen-
guin, 2000).
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For memes, see R. A. Aunger (ed.), Darwinizing Culture: The Status

of Memetics as a Science (Oxford: Oxford University Press, 2000) and
S. J. Blackmore, The Meme Machine (Oxford: Oxford University Press,
1999).
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