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من مجلة العلوم
املؤلف : توماس إنسل

طبيب نفسى وباحث فى العلوم العصبية 
الحديثة

عن  تكشف  الحديثة  العصبية  الــعــلــوم 
اضطرابات شبكات اتصال الدماغ التي تنشأ 
األطباء  وتدفع  نفسية،  اضطرابات  عنها 
النفسيني إلى إعادة التفكير في أسباب هذه 

األمراض. 
مثال،  كاالكتئاب  العقلية،  األمــراض  وألن 
الدماغ،  في  مرئية  أضرار  بظهور  تترافق  ال 
عن  تنشأ  أنها  طويل  ألمد  االعتقاد  شاع  فقد 

أسباب نفسية محضة.
بني طرائق التصوير العصبي أن نشاطا 

ُ
  وت

الدماغية  الــدوائــر  إحــدى  على  عــادي  غير 
الذهنية،  الوظائف  معالجة  في  املشاركة 
العقلية،  االضطرابات  من  الكثير  يسبب  قد 
مظهرا للمرة األولى الخلل املادي املؤدي إلى 

األعراض العقلية.
العقلية  االضطرابات  بيولوجيا  فهم  إن    
عليها  يقوم  التي  األرضية  لنا  ح 

ّ
ُيوض سوف 

العصبية،  الدائرة  في  الوظيفي  االضطراب 
ومن ثم يساعدنا على تطوير طرق تشخيصية 

موضوعية وتقديم طرق عالجية هادفة.
 ]التصوير[

نوافذ ُمحّسنة إلى الدماغ
العصبية  الــتــصــويــر  تقنيات  ستتمكن 
الباحثني  مـــدارك  توسيع  مــن  الــجــديــدة 
وشحذها فيما يتعلق باالضطرابات الوظيفية 
وذلك  العصبية،  الدوائر  خلل  عن  املسؤولة 
لبنية  تفصيلية  بصور  تزويدهم  طريق  عن 

الدماغ ووظيفته.
تكرار ال هوادة فيه

في  القهري  ــواس  ــوس ال اضــطــراب  ــان  ك  
 نمطا من أنماط العصاب 

ُّ
العهود السابقة ُيعد

نفسي  صراع  أرضية  على  ينشأ  الذي  األولي 
على  النفسي  بالتحليل  للمعالجة  ويستجيب 
الوسواس  مرضى  يعاني  حيث  مثالي.  نحو 
القهري أفكارا اقتحامية متكررة )وساوس( 
تجبر  وُمرِهقة  ُمِلّحة  بنزعات  تترافق  قد 
نمطية  طقسية  بأفعال  القيام  على  املريض 
املرضى  فبعض  قهرية(.  )أعراض  متكررة 

إلى  يدفعهم  بالتلوث  إحساس  يتملكهم  مثال 
االغتسال بطريقة متكررة لدرجة أن جلدهم 
يفارقهم  ال  آخرون  وهناك  بالتآكل.  ُيصاب 
القيام ببعض  اإلحساس بأنهم تقاعسوا عن 
إغالق  أو  الطعام  موقد  كإطفاء  َمهماتهم؛ 
فيعودون  املنزل،  باب  إقفال  أو  املياه  صنبور 
يغادروا  أن  قبل  وتكرارا  مرارا  تفقدها  إلى 
بهذه  املصابني  األشخاص  أن  ومع  املنزل. 
ال  تلك  أفكارهم  أن  عــادة  يدركون  الحالة 
معنى لها، فإنهم غير قادرين على التحكم في 
أعراض االضطراب؛ سواء كانت وسواسية أو 
قهرية، ال بل حتى إن بعض الحاالت الشديدة 

تودي بصاحبها إلى العجز التام.
الدوائر  وظائف  على  الدراسات  ظهر 

ُ
ت ولم 

العالجية  املــداخــالت  بعض  أن  العصبية 
اكتشاف  أيضا  استطاعت  بل  وحسب،  فّعالة 
آلية عمل هذه املداخالت من خالل تغييرها 

حتمل للنشاط الدماغي.
ُ
امل

 وكثيرا ما َيصف املصابون بمرض الوسواس 
عقلية«  »عـــّرات  بأنها  أعراضهم  القهري 

mental tics، كما لو كانت حركات جسدية ال 
بعض  فإن  وبالفعل،  اإلرادي.  م 

ّ
للتحك تخضع 

جانب  إلى  يعاني  القهري  الوسواس  مرضى 
ويعتقد  حقيقية.  عّرات  الوسواسية  األفكار 
املنظومة  أن  العصبي  الجهاز  علماء  معظم 
سّيرة للوظيفة الحركية تتضمن سلسلة من 

ُ
امل

الدوائر التي ترتبط القشرة الدماغية عبرها 
بمناطق أخرى من الدماغ، كالعقد القاعدية 
عن  مسؤولة  مراكز  وهــي   ،basal ganglia
الوظيفة  وتنسيق جوانب متعددة من  انبعاث 
الحركية. إلى ذلك، فإن الحركات الالإرادية 
التي نشاهدها في العّرات الحركية، على نحو 
وتعّبر  هانتنتون  مرضى  عند  بكثير  أوضح 
هذه  في  مضطرب  نشاط  عن  الحقيقة  في 
د القاعدية. وقد 

َ
الدائرة، وتنشأ عادة في الُعق

التي  العصبي  التصوير  دراسات  لنا  كشفت 
عن  القهري  الوسواس  مرضى  على  أجريت 
مجاورة  دائــرة  في  عادي  غير  نشاط  وجود 
 the الحجاجية  الجبهية  القشرة  تضم 
صنع  في  تشارك  التي   orbitofrontal cortex
مهام مركبة كاتخاذ القرارات مثال، والنواة 
للعقد  التابعة   caudate nucleus ــبــة 

َّ
ن

َ
ــذ

ُ
امل

على  تقع  الذي   thalamus واملهاد  القاعدية، 
 - الحسية  املعلومات  نقل  إدارة  مهمة  عاتقه 

الحواسية وربط بعضها ببعض.
 ]التشخيص واملعالجة[

تجـسـيـر الهـّوة
   يعود التباين في إمكانات املعالجة الطبية 
وغيره،  كاالكتئاب  العقلية،  ــراض  األم بني 
إلى  املثال،  سبيل  على  القلب  أمــراض  وبني 
عن  تاحة 

ُ
امل املعرفة  مستويات  في  االختالف 

األسس البيولوجية للمرض. إن تعميق فهمنا 
تطرأ  التي  االضطرابات  وطبيعة  ألسباب 
أن  شأنه  من  العصبية  الدوائر  وظائف  على 
ر من خالل 

ّ
يساعدنا على وضع تشخيص مبك

وإجــراء  الدماغ  تصوير  وسائل  استخدام 
املتعلقة  املمكنة  املختبرية  ــدم  ال فحوص 
والپروتينية  الجينية   markers بالواسمات 
القيام  ويمكن  املَرِضّية.  باملشكلة  ة 

َ
نِبئ

ُ
امل

بعدئٍذ بتصميم مداخالت عالجية تستهدف 
مباشرة  بصورة  املرض  وراء  الكامن  السبب 

وسريعة.

خَلل فى الدوائر العصبية

أعراض االضطرابات العقلية ميكن أن تنشأ على أرضية خلل وظيفى ىف دورة عصبية معينة
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هذه  نشاط  في  فرط  وجود  على  والدالئل 
ال  القهري  الوسواس  مرضى  عند  الدائرة 
التصوير  دراســـات  من  مصادرها  تستمد 
إفـــادات  مــن  أيــضــا  بــل  فحسب،  العصبي 
في  جلّي  تــراجــع  إلــى  تشير  التي  املــرضــى 
كانت  دوائــيــة  املعالجة،  بتأثير  األعـــراض 
أن  ــى  إل هنا  اإلشـــارة  وتــجــدر  سلوكية.  أو 
دائما  كان  ــراض  األع في  املذكور  التحسن 
ــة نشاط  ــي درجـ ــع انــخــفــاض ف يــتــرافــق م
ما  إلى  إضافة  الحجاجية.  الجبهية  القشرة 
املرضى  لدى  دة 

ِّ
عن

ُ
امل األعــراض  فإن  سبق، 

أو  الدوائية  للمعالجة  يستجيبوا  لم  الذين 
بعد   - أيضا  هي   - تتراجع  السلوكية  املعالجة 
الجبهية  القشرة  بني  فعليا  االتصال  تجميد 
طريق  عن  سواء  بة، 

َّ
ن

َ
ذ

ُ
امل والنواة  الحجاجية 

للمنطقتني  الرابطة  العصبية  األلياف  قطع 
كهربائيا.  تثبيطها  أو  جراحيا  املذكورتني 
والفعالية الواضحة ملثل هذه التداخالت التي 
االتصاالت  شبكة  في  مادية  تبدالت  حدث 

ُ
ت

دليال  لنا  تقدم  الدماغ،  دوائر  إحدى  داخل 
أعراض  إن  القائل  املبدأ  صحة  على  ساطعا 
على  تنشأ  أن  يمكن  العقلية  االضطرابات 

أرضية خلل وظيفي في دائرة عصبية معينة.
ألصل  الحقيقي  السبب  عن  السؤال  أما   
في  يحصل  الـــذي  الوظيفي  ــراب  ــط االض
الوسواس  بمرض  املتعلقة  العصبية  الدائرة 
القهري، فهو سؤال منفصل، ويمكن أن تكون 
بعض  ففي  ومعقدة.  مركبة  عنه  اإلجابات 
باستعداد  األمــر  ق 

ّ
يتعل أن  يمكن  الحاالت 

االستعداد  في  الحال  هي  كما  وتماما  ُمسبق. 
سكر  ارتفاع  أو  الكوليسترول  الرتفاع  العائلي 
األفراد  بني  الجينية  االختالفات  فإن  الدم، 
بها  يتطور  التي  الكيفية  في  تؤثر  أن  يمكن 
هو  وكما  بها.  يعمل  التي  والطريقة  الدماغ، 

املعقدة  الصحية  االضطرابات  من  معروف 
د 

ّ
األخرى، فإن االستعداد الجيني وحده ال ُيول

مع  عادة  تتفاعل  والخبرات  فالبيئة   - املرض 
االختالفات الجينية وقد يسبب ذلك املرض 
بعضهم.  عند  يسببه  وال  الناس  بعض  عند 
قد  الفرد  دماغ  بيولوجيا  بأن  اإلقــرار  وهذا 
دائرة  بخلل  فتتسبب  الخبرات  مع  تتفاعل 
عصبية أو بتحريض مثل هذا الخلل، هو مهم 
 

ّ
الــرض عواقب  فهم  أجــل  من  خــاص  بوجه 

trauma. النفسي
 خوف ال ُيتعلم

الصدمة   بعد  ما  كــرب  االضــطــراب   
ُّ

يعد  
بني  شــيــوعــا  ــراض  ــ األم أكــثــر  ــن  م  PTSD
كان  وسابقا  الحرب.  من  العائدين  الجنود 
الكفاح«  »عصاب  يسمى   PTSDاالضطراب
بني  فُيصنف  اليوم  أما  املعارك«،  »وهــن  أو 
يتميز  اضطراب  وهــو  القلق،  اضطرابات 
تسلطية  أفكار  أهمها:  متعددة  بــأعــراض 
منهكة؛ كاستدعاء مشاهد تنبض بالحياة من 

وكوابيس  للمرض،  املسببة  املاضي  أحداث 
عالية  بدرجة  مصحوبة  نوم  اضطرابات  مع 
 PTSD االضطراب  يقتصر  وال  اليقظة.  من 
يشمل  بل  وحدهم،  القدماء  املحاربني  على 
أيضا ضحايا االغتصاب واإلرهاب وحوادث 

املرور.
لالضطراب  أن  ــى  األول للوهلة  يبدو  وال   
ــر  ــدوائ ال منظومة  بخلل  عــالقــة   PTSD
على  يــدل  ال  اسمه  أن  السيما  الدماغية، 
املنشأ  خارجي  املــرض  أن  ُيوحي  بل  ذلــك، 
ــراض  أع ظهور  يعني  وال  نفسي(.   

ّ
)رض

اليقظة  درجة  وارتفاع  النوم  كاضطرابات 
مع  تالشيها  ثم  النفسي   

ّ
الرض تجربة   

َ
ُبَعْيد

مرور الوقت - كما هي الحال عادة عند معظم 
باالضطراب  يتعلق  األمــر  أن   - األشخاص 
بعد  يظهر  ال   PTSD فاالضطراب   .PTSD
مرور  بعد  بل  مباشرة،  النفسي   

ّ
الرض وقوع 

جميع  ُيصيب  ال  وهو  عدة.  أشهر  أو  أسابيع 
في   20 نحو  بل  النفسية،  الرضوض  ضحايا 

هدف عام 196020102020املقارنة

منبئات احتامل الخطر

التشخيص

املدخالت العالجية

النتائج
احتامل خطر النكس عال

معدل وفيات عال

استجابة 50 ىف املائة من املرىض بعد 12 أسبوعا

احتامل خطر النكس عال

معدل وفيات عال

استجابة خالل 24 ساعة

احتامل خطر النكس متدن

معدل وفيات متدن

غري معروف

عرب استجواب املريض

ضعيفة )قصة عائلية وقصة رضوض نفسية(

عرب استجواب املريض

مضادات االكتئاب

معالجة معرفية

قوية )جينات ، بروتينات، وسائل تصويرية(

عرب التصوير والوسامت البيولوجية واالستجواب

إجراء وقائية: معالجة معرفية أو لقاح

مداخالت عالجية مصممة حسب احتياجات

 األشخاص: أدوية محسنة ، معالجة معرفية،

تحريض دماغى

مأسسة الرعاية الطبية

معالجة بالشحنات الكهربائية،

insulincoma وغيبوبة اإلنسولني
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الحاد  الكرب  هؤالء  يعاني  حيث  منهم،  املئة 
أفعال  ردود  من  متكررة  بنوبات  يتجلى  الذي 
ملحات  أو  بذكريات  املصحوب  الشديد  الهلع 

 األصلية.
ّ

عابرة مرتبطة بحادثة الرض
ة الخوف بلغة 

ّ
سمى عملية التقليل من ِحد

ُ
وت

 ،extinction اإلخماد  السيكولوجية  املعالجة 
وهو تأهيل املريض نفسيا من خالل تعريضه 
لذكريات  لسالمته،  هدد 

ُ
امل وغير  املتكرر، 

أن  إلى  الــراض،  بالحدث  تتعلق  إشــارات  أو 
العالمات  بني  الفصل  على  قــادرا  يصبح 
املحرضة لذكريات املاضي الخاص بالحدث 
الذي  األوتوماتيكي   - االرتكاسي  خوفه  وبني 
عن  واالستعاضة  الذكريات،  هذه  تحرضه 
ويمكن  طبيعي.  بارتكاس  الخوف  ارتكاس 
 PTSD القول في هذا السياق، إن االضطراب
وإن  اإلخماد،  عملية  نجاح  عدم  عن  ُيّعبر 
يتطلب  تلقائيا،  أو  عالجيا  املــرض،  تراجع 
الدراسات  وتشير  التعلم.  من  جديدا  أسلوبا 
جريت على اإلنسان والحيوان 

ُ
األخيرة التي أ

وظيفة  في  اضطرابا  أن  إلى  واضحة  بدالئل 
إحدى الدوائر العصبية يمكن أن يكون السبب 
الشخص  وتــرك  اإلخماد  عملية  إعاقة  في 

.PTSD معرضا لإلصابة باالضطراب
الرئيسية  الـــدمـــاغ  مــحــطــات  ــون  ــك ــت وت
العصبية  اإلشــعــارات  بنقل  املتخصصة 
املرتبطة بالخوف من اللوزة ومجرة الخاليا 
العميقة  »النواة  باسم  املعروفة  لها  املجاورة 
 the bed nucleus of the النهائي«  للسطر 
مسؤولة  أنها  يفترض  التي   ،stria terminalis
عن التعاطي مع شتى أعراض الخوف: زيادة 

والجمود  الشديد  والتعرق  القلب  دقات  عدد 
الحركي وردود أفعال إجفالية شديدة. وتجدر 
نورونات  من  مجموعة  أن  إلى  هنا  اإلشــارة 
الطويلة  محاويرها  من  قسما  ترسل  اللوزة 
هناك  لترتبط  الدماغ  جذع  إلى  والرفيعة 
م الوظائف املستقلة، 

ْ
ظ

َ
باملراكز املسؤولة عن ن

رسل قسما آخر إلى الدماغ األمامي املؤثر 
ُ

وت
في انبعاث الحوافز وصنع القرارات وإدراك 
كانت  وإذا  للمحرضات.  املميزة  الخصائص 
من  إذن  بد  فال  الخوف،  محرك  هي  اللوزة 
وجود مرجعيات في الدماغ يرّد إليها إيقاف 
الحاالت  ــزول  ت حاملا  املحرك  هــذا  نشاط 

الداعية إلى الخوف وينعدم مبرر وجوده.
لقد بدأت طرق التصوير العصبية بالكشف 
املعالجة  لفوائد  البيولوجي  ــاس  األس عن 
املعرفية – السلوكية، وهي طريقة من طرائق 
املعالجة السيكولوجية )الكالمية( التي تركز 
على  املريض  أفعال  ردود  أو  استجابات  على 
هذه  تعديل  إلى  وتسعى  الصعبة،  الظروف 
البحثية  الطرائق  هذه  وتشير  االستجابات. 
سياق  تقييم  في  الهيپوكامپوس  أهمية  إلى 
دركات، وإلى دور القشرة ما قبل الجبهية 

ُ
امل

تحمل  كيفية  تعلم  في  الوحشية  الظهرية 
الخوف أو التغلب عليه. وملا لم تكن هناك صلة 
وصل مباشرة تربط القشرة ما قبل الجبهية 
االعتقاد  فإن  باللوزة،  الوحشية  الظهرية 
تقوم   vmPFC القشرة  أن  هو  حاليا  السائد 
بوصل إحداهما باألخرى، األمر الذي ُيفّسر 
كيف أن املعالجة املعرفية قادرة على مساعدة 
املريض على اتباع أسلوب جديد في التعاطي 

مع األشياء، وجعله يتعافى من مرضه.
 تحوالت جوهرية

استقيتها  أمثلة،  من  ه 
ُ

عرضت ما  ُيشير   
أشخاص  على  جريت 

ُ
أ متعددة  دراسات  من 

أو  القهري  الوسواس  أو  باالكتئاب  مصابني 
االضطراب PTSD، إلى وجود عالقة صريحة 
مترابطة  معينة  دماغية  مناطق  نشاط  بني 
السلوك  اضــطــرابــات  ــني  وب بينها،  فيما 
تبنّي  وقد  األمراض.  لتلك  مِيزة 

ُ
امل واملشاعر 

دورا  تؤدي  الجبهية  قبل  ما  القشرة  أن  لنا 
وهو  ذكرناها،  التي  الحاالت  جميع  في  مهما 
هذه  كانت  ا 

ّ
ومل بتاتا.  االستغراب  ُيثير  ال  أمر 

املنطقة عند الثدييات األخرى قليلة التطور، 
صعبة  املختبر  حيوانات  عند  دراستها  فإن 
للقشرة  أن  د 

ّ
يؤك األمر  هذا  أن  غير  ومعقدة. 

الجنس  ُيميز  ملا  مركزية  أهمية  الدماغية 
البشري عن باقي الكائنات الحية، وأفضل ما 
يتبناه علماء اليوم من وجهات النظر، هو أن 
 بمنزلة 

ُّ
هذا الجزء من القشرة الدماغية ُيعد

تتم  الذي  املكان  أنه  كما  للدماغ،  عام  حاكم 
فيه معالجة معظم ما نصبو إليه من أهداف 
وما ينبعث فينا من حوافز من أجل أن نكون 
والتخطيط  الــقــرارات  اتخاذ  على  قادرين 

للمستقبل.
أن  إلى  ــارة  اإلش تجدر  السياق  هذا  وفي   
من  الدماغية،  القشرة  تؤديه  الــذي  الــدور 
في  املشاركة  وارتباطاتها  أجزائها  حيث 
ُيمكن  سابقا،  إليها  أشرنا  التي  ــراض  األم
إلى  وإضافة  آخر.  إلى  مرض  من  يختلف  أن 
الكشف  تم  فقد  بها،  استشهدنا  التي  األمثلة 
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القشرة  في  مَرضّي  نشاط  وجود  عن  أيضا 
عند  الوحشية  الظهرية  الجبهية  ماقبل 
 PFC ر في نمو القشرة

ُّ
مرضى الفصام، وتأخ

املترافق  االنتباه  نقص  مرضى  عند  بكاملها 
 attention-deficit الحركي  النشاط  بفرط 
 12 و   7 عمر  بني  ما   hyperactivity disorder

سنة.
أمــرا  صــار  الترابط  هــذا  ــود  وج أن  ومــع   
من  مــزيــد  ــى  إل بحاجة  زلــنــا  فما  ــدا،  ــؤك م
بأسس  تزودنا  أن  شأنها  من  التي  األبحاث 
جانب  أي  تعرف  من  تمكننا  ودقة  متانة  أكثر 
دورا  ــؤدي  ي الدماغي  النشاط  جوانب  من 
من  وغيرها  األمراض  هذه  نشوء  في  حاسما 
األمراض النفسية. كما أننا بحاجة إلى مزيد 
تعمل  قد  التي  الجينات  عن  املعلومات  من 
أو  املرض  بهذا  اإلصابة  احتمال  زيادة  على 
الكشف  على  أيضا  سيساعدنا  فهذا  ذاك، 
الفيزيولوجية املشاركة في نشوء  عن اآلليات 

املرض.
الدماغ  دوائر  اضطرابات  هوية  تعرف  إن   
الوظيفية التي تنشأ عنها األمراض العقلية قد 
مستوى  على  األهمية  بالغة  تداعيات  له  يكون 
العقلية  فــاألمــراض  واملعالجة.  التشخيص 
يمكن  التي  ألعراضها  تبعا  ف 

ّ
صن

ُ
ت مازالت 

بينها  تداخالت  إلى  ذلك  فيؤدي  تتشابه  أن 
عن  تماما  ّيبة 

َ
ُمغ مازالت  أيضا  وهي  أحيانا، 

وذلك  املعروفة،  البيولوجية  بالدالئل  صلتها 
حسب  تصنيفها  إعــادة  أن  من  الرغم  على 
وظائف الدماغ املختلفة قد تفتح آفاقا واسعة 
مبني  للتشخيص  جديد  نظام  تطوير  أمــام 

على مبدأ الواسمات البيولوجية biomarkers؛ 
التغّيرات  أو  الدماغي  النشاط  نماذج  مثل 
املرتبطة  البنيوية  الت 

ّ
التبد أو  الكيميائية 

الفحوص  ستخدم 
ُ

ت وكما  املَرضّية.  بالحالة 
 - الطبية  االختصاصات  باقي  في  تّممة 

ُ
امل

مستويات  تحديد  أو  الكوليسترول  كمعايرة 
prostate- بالپروستاتة  الخاص  املستضد 
إجراء  أو  الدم،  في   specific antigen levels
النشاط  كقياس  الفيزيولوجية،  القياسات 
 – التصويري  املسح  استخدام  أو  الكهربائي، 
املختلفة  البيولوجية  الواسمات  فحص  فإن 
أن  يمكن  العقلية  باالضطرابات  املتعلقة 
يساعد على تشخيص هذه األمراض بطريقة 

ر.
ّ
أكثر دقة، وربما في وقت مبك

 episode of الذهانية  النوبة  ــت  زال ومــا   
أحد   

ُّ
ــعــد

ُ
ت الفصام  ــرض  م فــي   psychosis

كما  تماما  املفتاحية،  التشخيصية  معاييره 
من  السابق  في  القلب  مرض  تعريف  يتم  كان 
يعانيها  التي  الصدري  اق 

ّ
الخن نوبة  خــالل 

واملعرفية  السلوكية  األعراض  ولكن  صاب. 
ُ
امل

تظهر  ال  قد  الدماغ  اضطرابات  في  املعروفة 
الخلل  بدء  على  طويل  زمن  انقضاء  بعد   

ّ
إال

الوظيفي في الدائرة العصبية، ال بل حتى إنها 
قد  املعاَوضة  آليات  تكون  أن  بعد   

ّ
إال تظهر  ال 

استنفدت قدراتها. وما نعرفه اليوم جيدا، هو 
 بعد 

ّ
أن أعراض مرض پاركنسون ال تظهر إال

نتجة للدوپامني 
ُ
تلف 80 في املئة من الخاليا امل

في املادة السوداء، وأن األعراض الحركية في 
بعد   

ّ
إال الظهور  في  تأخذ  ال  هانتنكتون  مرض 

د القاعدية.
َ

زوال 50 في املئة من نورونات الُعق

طريقة  اختيار  ــرض  امل طبيعة  ــحــدد 
ُ

وت  
جريت 

ُ
أ التي  فالدراسات  املناسبة.  العالج 

على الدوائر العصبية ملعرفة آلية عملها لم 
املداخالت  بعض  فعالّية  إثبات  في  تنجح 
السلوكية  املعرفية  كاملعالجة  العالجية 
تتعرف  أن  أيضا  استطاعت  بل  وحسب، 
ر بها هذه املداخالت 

ّ
ؤث

ُ
اآللية التي ُيمكن أن ت

حدث تغييرات فيه، 
ُ

في النشاط الدماغي وت
من  جديدة  بأساليب  يمدنا  ــذي  ال ــر  األم
تحسني  على  تساعدنا  قد  الفكري  التأمل 
وال  عالجّية.  تقنيات  من  حاليا  ُمتاح  هو  ما 
ــة  واألدوي االكتئاب  مضادات  أن  في  شك 
تمتلك  أيضا  الحالية  للذهان  املــضــادة 
فّعالية عالجية، ولكنها ليست أفضل بكثير 
سنة.   40 منذ  املعروفة  األدويــة  فعالية  من 
الوظيفية  االضطرابات  فهم  من  مزيدا   

ّ
إن

مرض  ظهور  وتسبب  الدماغ  تصيب  التي 
تطوير  على  قادرين  يجعلنا  سوف  االكتئاب 
طرق عالجية أكثر فّعالّية وربما شافية لهذا 

املرض.
 أهم ما ُيمكن أن يترتب مباشرة على 

ّ
 ولعل

مقاربة األمراض العقلية من حيث إنها تشكل 
هو  الدماغ،  دوائر  منظومة  في  اضطرابات 
ر الذي سوف يطرأ على نظرة املجتمع  التغيُّ
كان  األجــيــال،  مــّر  فعلى  األمـــراض.  لتلك 
املريض العقلي ُيوصم دائما بأنه إّما مسكون 
ضعيف  أو  خطير  أو  الــشــريــرة  ــاألرواح  ــ ب
على  والديه،  فساد  ضحية  أنه  أو  اإلرادة 
الرغم من افتقار هذه الوصمات بالطبع إلى 
العلمي  املنهج  استخدام  إن  علمي.  دليل  أي 
في التعاطي مع االضطرابات العقلية سوف 
يقدم دعما كبيرا للمصابني بها في نضالهم 
االعتراف  من  استحقاقاتهم  على  للحصول 

االجتماعي الكامل والرعاية الجيدة.
نعثر  أن   ومن منظور علمي، يصُعب علينا 
تطور  من  يحصل  ملا  الطب  في  سابقة  على 
منذ   psychiatry النفسي  الطب  مجال  في 
لهذا  الفكري  األساس  أخذ  لقد  قصير.  أمد 
الحقل الطبي في التحول جذريا من مجاله 
الذاتية  النظرة  مبدأ  على  القائم   - الحالي 
هو  آخــر  مجال  إلــى   - »العقلية«  للظاهرة 
اليوم  يحدث  فما  وبالفعل،  العصبية.  العلوم 
من تطور علمي في نظرتنا وفهمنا لألمراض 
العقلية سوف يقود في أغلب الظن إلى ثورة 
يعود  وسوف  والعالج،  الوقاية  في  حقيقية 
على  األمــد  وطويلة  كثيرة  حقيقية  بفوائد 

ماليني األشخاص من جميع أنحاء العالم.

وظائف الدماغ اخملتلفة قد تفتح آفاقًا واسعة أمام تطوير نظام جديد للتشخيص املرضى


