
علم األعصاب الدماغية..
أزمــة تـطور أم انـطالق

.Paris Tech أستاذ أصول التربية في جامعة الكويت. واملقال مترجم عن مجلة ❋

ترجمة: علي وطفة ❋

اجلارية  ال��ع��ل��م��ي��ة  األب���ح���اث  ت��ش��ك��ل 
العصبية  والبرمجة  ال��دم��اغ  مجال  في 
املجال احليوي لعلم البيولوجيا املتقدم 
وتتوقع  والعشرين.  احل��ادي  القرن  في 
حتقيق  إم��ك��ان  املستقبلية  ال���دراس���ات 
ت���ق���دم م���ذه���ل ف���ي م��خ��ت��ل��ف امل���ج���االت 
والذكاء  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة 
القوة  عن  الكشف  يتم  عندما  البشري 
عليها  ينطوي  التي  الهائلة  اإلعجازية 
االكتشاف  هذا  مثل  وسيؤدي  ال��دم��اغ،  
النفسية  األم���راض  معاجلة  إل��ى  أي��ض��ا 
التي تؤثر فيه، مثل ألزهامير والفصام 
والتوحد، ويجعلها أمراضا غير ممكنة 

احلدوث في املستقبل.
هذا  ت��ط��ور  ي���ؤدي  أن  الطبيعي  وم��ن 
العلم إلى حتقيق اكتشافات مذهلة في 
مجاالت أخرى، مثل: علم التربية، وعلم 
والعصبية.  النفسية  األم����راض  ع��اج 
املتعلقة  الطموحات  ه��ذه  أهمية  وم��ع 
امل��ج��ال اجل��دي��د فإن  بالتقدم ف��ي ه��ذا 
التطور  ح����ول  ت��ث��ار  ك��ث��ي��رة  ت���س���اؤالت 

احلاصل في هذا امليدان. 
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وثمة مشروعان متميزان حاليًا في مجال 
علم األعصاب الدماغي؛ ففي الواليات املتحدة 
األمريكية تقوم معاهد الصحة القومية 
 »Connectome« بتمويل مشروع يدعى )NIH(
يسعى إلى رسم اخلريطة العصبية للدماغ 
البشري. ويعتمد هذا املشروع على حتقيق 
هذه الغاية من خالل دراسة أدمغة بشرية 
راشدة وصحية. وبالتزامن مع ذلك يؤسس 
عدد من الباحثني في مدرسة البوليتكنيك 
الفيدرالية بلوزان )EPFL( »مشروع الدماغ 
األزرق« املتضمن بناء دماغ بشري افتراضي 

ضمن حاسوب فائق. 
وتشكل ه��ذه احمل���اوالت التي تستهدف 
تسريع وتائر البحث ح��ول الدماغ عامليًا 
ل��والدة عائلة من االختصاصات  منطلقًا 
التي تتكامل فيما نسميه علم األعصاب 
neurosciences. وه��ي تسعى  الدماغية 
إلى فهم العالقة القائمة بني البيولوجيا 
والتفكير والسلوك اإلنساني وحتليل مكوناتها 
واجتاهاتها. وتسعى هذه العلوم إلى حتليل 
اإلنسان الكلي بوصفه كائنًا مفكرًا ميتلك 
القدرة على التصرف واإلحساس من خالل 
الدماغ. وميثل هذا الهدف طموح علماء 
األعصاب، في الوقت الذي يرى فيه علماء 
البيولوجيا أن هذا الهدف يتمثل في دراسة 
النظام العصبي وبنيته ووظيفته بدءًا من 
املستوى الذري إلى املستوى العضوي، حيث 
تكون البداية في الدماغ ثم يتم االنتقال 

إلى دراسة اجلسد بصورته الكلية. 

والدة علم األعصاب الدماغي
هذا العلم هو في األصل مجرد فرع من 
علم األعصاب العام، وقد ولد حتت تأثير 
املناقشات القائمة حول تقاطعات األمراض 
النفسية واجلسدية. واستطاع خالل 15 عامًا 
أن يشكل مفترق طرق بني البيولوجيا والطب 
وعلم النفس، والكيمياء، وعلوم احلاسوب 
والرياضيات. ويركز على فهم وظائف اجلهاز 
العصبي ف��ي مختلف ج��وان��ب��ه اخللوية 
والنمائية والتشريحية والفيزيولوجية 

واإلدراكية والوراثية والطبية. 

وحديثًا، استطاع علماء األع��ص��اب أن 
يوفروا معلومات مهمة حول وظائف الدماغ، 
ما أدى إلى بعض العالجات املبتكرة، وكانت 
النتائج مقنعة ج��دًا على املرضى الذين 
أصيبوا بأمراض خطرة غير قابلة للشفاء. 
ومن ذلك على سبيل املثال إمكان األعمى 
استعادة البصر جزئيًا من خالل كاميرا 
توضع في شبكة العني وميكنها نقل بيانات 

الصورة بوضوح قدره 60 بكسل. 

أزمة النمو 
وعلى الرغم من أهمية اإلجنازات التي 
حققها علم األعصاب، فإن هذا العلم مير 
مبرحلة حرجة تأخذ طابع أزمة مستمرة. 
ففي مجتمع عصري حّر تأخذ فيه مسألة 
الضبط الذاتي العاطفي والغرائزي أهمية 

مركزية كبيرة في مجتمعاتنا، 
تتنامى مسألة الصحة 

العقلية واألم���راض 
النفسية في مختلف 
املؤسسات املجتمعية 

والثقافية. 
ومع ذلك، يجب أن 
نعترف أن ما حققه 

ال���دم���اغ خالل  ع��ل��م 
العقد األخير من القرن 

املاضي أقل من الطموحات 
املنشودة. وقد أثار هذا األمر موجة عنيفة 
من االنتقادات العلمية تتركز على الصالحية 
العلمية للتشخيصات الدماغية. وضمن 
هذا املسار يبدو أن مفهوم التشخيص بدأ 
يتغير أيضًا مع معاينات الطب النفسي، 
والسيما فيما يتعلق باملتالزمات املرضية 

الشائعة. 
وجت���در اإلش���ارة ف��ي ه��ذا السياق إلى 
مسألة مصداقية األب��ح��اث ودقتها في 
مجال العلوم العصبية، و من ذلك مسألة 
اختيار العينات وسالمتها. وتطالعنا في 
سياق آخر مسألة عدم الكفاية العلمية 
للباحثني، فمعظم الباحثني ينتسبون 
إلى علم األحياء، ويحتاجون إلى معرفة 

تتوقع ال��دراس��ات إمكان 
تحقيق تقدم مذهل في 
مختلف المجاالت االقتصادية 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ذك��اء 
البشري عندما يكشف عن 
القوة اإلعجازية الهائلة 
التي ينطوي عليها الدماغ

علم األعصاب الدماغي هو 
في األصل مجرد فرع من علم 
األعصاب العام وولد تحت 
تأثير المناقشات القائمة 
ح��ول تقاطعات األم��راض 
ال��ن��ف��س��ي��ة وال��ج��س��دي��ة
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حقيقية بالرياضيات. ومن املعروف أن 
دراسة اجلهاز العصبي حتتاج إلى خبرة في 
علم الرياضيات لدراسة العالقات القائمة 
بني مختلف اجلوانب املتعلقة بتكوينات 
الدماغ، ومن ثّم عالقة ذلك بالعضويات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ل��ج��س��د. وت��ت��ع��اظ��م ض���رورة 
الرياضيات في مجال فهم البنية املعقدة 
للدماغ ومعاجلة البيانات اإلحصائية. وهذا 
النقص ينسحب على الضعف في مجال 
الفيزياء التي تتكامل مع الرياضيات في 
فهم وحتليل التكوينات املعقدة للدماغ 
في عالقته بسائر أعضاء اجلسد. وهذا 
النقص لدى علماء األعصاب من شأنه أن 
يضعف مستوى القدرة على التشخيص 
احلقيقي بفعالية للكشف عن العالقات 
الدائرية بني األسباب والنتائج في خضم 
التفاعل بني عصبونات الدماغ من جهة، 
وب��ني مختلف األوض����اع السيكولوجية 

واجلسدية من ناحية أخرى. 
لقد أثار ولع العامة مبسألة الدماغ في 
مختلف أنحاء العالم نوعًا من االنتشار 
الواسع لعدد من األفكار والتصورات العامة 

املتعلقة بتطوير الشخصية اإلنسانية 
إل��ى نوع  وتنميتها، وأدى ه��ذا االنتشار 
من التعميم غير احلذر لنتائج البحوث 
احلقيقية اجلارية في هذا املضمار. وضمن 
هذا االنتشار حقق بعض الباحثني شهرة 
واسعة وأصبحت دراساتهم أكثر شعبية 
وتبسيطية، ومثل ه��ذا التبسيط يؤدي 
غالبًا إلى زعزعة استقرار األبحاث العلمية 

والتأثير في نتائجها. 
ولم يسلم علم األعصاب الدماغي من 
االنتقادات التي حتمل طابعا فلسفيا. ففي 
فرنسا، على سبيل املثال، رفعت دعاوى 
قضائية ضد علماء األعصاب الذين يسطون 
على معطيات حقول علمية أخرى بعيدة 
عن مجاالت تخصصهم مثل: اللسانيات 
واألنثروبولوجيا وعلم النفس، وينسبونها 
إلى علم البيولوجيا واألعصاب. ويضاف 
إلى ذلك أنهم يختزلون ما هو جمعي إلى 
ما هو فردي، ثم يفسرون ذلك في ضوء 

الفعالية الدماغية للفرد حصريًا. 
وكما هي احل��ال في مختلف العلوم 
ل��م يستطع ع��ل��م األعصاب  ال��ن��اش��ئ��ة، 

الكشف عن األمراض العقلية 
يحتاج لتفاعل مجموعة من 
العلوم والمعارف ألن هذه 
األمراض تشكل مزيجًا معقدًا 
من العالقات الذكية بين 
وظيفة الدماغ والعوامل 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة

صراع مستمر
لطاملا دخل علم األعصاب الدماغي الصاعد في 
صراع مستمر ومنتظم مع العلوم املجاورة ال سيما علم 
النفس املرضي والطب النفسي. وميكن اإلشارة في هذا 
اخلصوص إلى النزاع الكبير الذي نشب في ربيع 2013 
في الواليات املتحدة بني علماء األعصاب وعلماء الطب 
النفسي وذلك مبناسبة صدور الطبعة اخلامسة من 
الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية، 
وهو الدليل الذي تصدره اجلمعية األمريكية للطب 
النفسي DSM ويتضمن تصنيف االضطرابات النفسية. 
ويعد هذا التصنيف عامليا حيث يستخدم في العديد 
من البلدان. وتكمن القضية هنا في أن الدليل شمل 
في طبعته تلك فئات جديدة من االضطرابات النفسية 
مثل فقدان الذاكرة الفيزيولوجية مع تقدم العمر. كما 

شكك بعض الباحثني مبصداقية هذا الدليل.
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ثمة مشروع أمريكي رائد في 
مجال علم األعصاب الدماغي 
يدعى Connectome  يسعى 
إلى رسم الخريطة العصبية 
للدماغ البشري من خالل دراسة 
أدمغة بشرية راشدة وصحية

ال��وق��وع ف��ي مضارب  ال��دم��اغ��ي��ة جتنب 
النزعة التجارية الساعية إلى حتقيق 

األرباح املادية. 
وضمن هذا التوجه اتخذت احلكومة 
األمريكية قرارًا بإعادة تنظيم األبحاث 
في مجال األمراض العقلية في الفئات 
األخرى ضمن تصنيفات جديدة، وهو ما 
ميثل انتصارًا لعلم األعصاب الدماغي. 
وأعطت مبادرة الدماغ التي أعلنتها اإلدارة 
األمريكية حديثًا )خريطة الدماغ( بتمويل 
قدره 100 مليون دوالر أمريكي قوة دفع 
أكبر للبحث في مجال علم األعصاب 

الدماغي 
وفي مواجهة هذا التطور اجلديد أعلن 
أنصار الطب النفسي التقليدي أن علم 
األعصاب ليس أكثر من اجتاه بيولوجي، 
وأنه ال يرتقي إلى النموذج العاملي وال 
ميكنه أن يوفر قاعدة مهمة لألبحاث 

في مجال الدماغ. 
ومن املؤكد أن هذا الصراع حول املشروعية 
العلمية بني علم األعصاب الدماغية وغيره 
سينتهي إلى نوع من املصاحلات العلمية، 

وسيؤدي 
بالضرورة إلى 

تعزيز مسارات هذا املجال العلمي الناشئ 
وتأكيد جناحاته وفتوحاته املرتقبة. فمعرفة 
األمراض العقلية والكشف عن خباياها 
وأسبابها يحتاج عمليًا إلى طفرة هائلة 
في مجال التقدم التكنولوجي، ومثل هذه 
النقلة النوعية في مجال التكنولوجيا 
ميكنها أن تدعم وتعزز مسارات هذا العلم 
اجلديد وتشجعه على تطوير اكتشافاته 
املنتظرة. فالكشف عن األمراض العقلية 
في نهاية األم��ر عملية معقدة تتجاوز 
حدود علوم البيولوجيا والوراثة وعلم 
الدماغ مجتمعة، ومثل هذا األمر يحتاج 
إلى تفاعل مجموعة من العلوم واملعارف 
واالختصاصات العلمية األخ��رى؛ ألن 
هذه األمراض تشكل مزيجًا معقدًا من 
العالقات الذكية الفائقة بني وظيفة الدماغ 

والعوامل البيئية واالجتماعية. �

ي����س����ع����ى  »Connectome«  م����������ش����������روع 
ل��ل��دم��اغ البشري إل���ى رس���م اخل��ري��ط��ة العصبية 
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