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  :مق�مة

�ف ع��  1/12/2018 ال��� ن�ة فى ت�قف�ا� م  مق
 :$ق�ل س(ال ع�� )مه#( ق�$# ك�اب

  ال��ائ/ة   ال�ف�/ة   ال�2ائف   ب/    الف�ق    ه�   ف,ا  : ال�ال+
 األرقى؟   اإلن�ان/ة   ال�ف�/ة   وال�2ائف 

 وت�افD زح,ة فى ل>  ذل@، <ع� ن>,ل أن ووع�نا
�فات� .أفعل وهأنHا ح/�ه، فى ب�ع�F أفى أن فات�ى ال,ق

***** 

�ف��اب م  مقL:ة� 2019- 1- 20 االح� ن

 ال�فD عل# :فى الLHى ال�ال+ دل/ل

 )1( “الع/�ى قT�” م  ان�القا

 …………….. 

 األرقى؟   اإلن�ان/ة   ال�ف�/ة   وال�2ائف   ال��ائ/ة   ال�ف�/ة   ال�2ائف   ب/    الف�ق    ه�   ف,ا  : ال�ال+

�]ح   عل#  فى   مع�وف   ت�ت/+   ه�  األرقى  إلى  األدنى   م    ال,خ   ت�ت/+   إن  : ال,عل#�  الف�/�ل�ج/ا   وعل#  ، ال
��ر   عل�م ف�وض   م    نا<ع   وه�  ، الع�T/ة ��]ح،   ال,قارن  األج�ة   وعل#   ال�  ال�ف�/ة   الف�/�ل�ج/ا   عل# و  وال

   : ال�ال/ة   األسD  على   ارتقائ/ا   ال�ف�/ة   ال�2ائف   تق�/#   $,`    ذل@  وعلى  ،)2(

  وgرضاؤه   ال�cع   دافع   ذل@   مaال  ، ب�ائ/ة   وأكa�  أدنى   كان�   م/`ان/`/ة   انع`اس/ة   ال�2/فة   كان�   كل,ا  ) أ(
 اس�cا<ة  م/`ان/`/ا   انع`اس/ا   ال/�   وسk+   للcل�   م(ل#  ح�ىّ   مa/�   م    األل#   إدراك   ذل@   م    وأ<�h  ، األكل< 

 ّlا  للغH`وه .  

 أكa�،  ب�ائ/ة   Lان�   Neurones  ال�/�رونات   م    م�kود   قل/ل   ع�د   م   نا<عة   ال�2/فة   كان�   كل,ا  ) ب ( 

 
  الوظيفة   كانت   كلما

  كانت   ميكانيكية   انعكاسية 
  مثال ،  بدائية   وأكثر أدنى   
  وإرضاؤه   الجوع   دافع   ذلك 

  باألكل 
 
 
 

  من نابعة     الوظيفة   كانت   كلما
  من   محدود   قـليل   ددع 

   Neurones  النيورونات 
  والعكس أكثر،    بدائية   كانت

 صحيح 
 
 
 

  معبراً    الوظيفة   كانت   كلما
  أو الجسدى     بالتعبير   عنها 

  أكثر   كانت   أساسا الحشوى   
،  صحيح   والعكس   بدائية 

 
 
 

الذى   االنفعالى     السلوك   أن
،  الغضب   سورة فى     يظهر 

،  القئ   أو   الوجه   احمرار   وكذا 
  سلوك   من   بدائية   أكثر   هو 

  لقـلة   والتوجع   المؤلم األسى   
بنى     بين   وااللتزام ،  الوفـاء 

 البشر 
 
 
 



  أن   ح/   فى  ، م�kودة   ن/�رون/ة   م�ارات   $,ل   ال�wف   ع��   القل+   خفقان   أن   :ذل@   ومaال  ، صk/ح   Dوالع` 
  . ال,خ   خال$ا  ، كل   $`    ل#   إن  ، أغل+   $,ل  –  مaال  –  الk�]ة   ل,اه/ة   شامل   تع�]y   ع    لل�xk   ال�ف>/� 

�F    أو  الF��c   <ال�ع�/�   ع�ها   مع��اً    ال�2/فة   كان�   كل,ا  ) حـ ( kكان�   أساسا  ال   �aب�ائ/ة   أك   D`والع  
  ه�  ، القئ   أو   ال�جه   اح,�ار   وHLا  ، الغ�+   س�رة  فى   $�ه�  الFH  االنفعالى   ال�ل�ك   أن   ذل@   ومaال  ، صk/ح 
 �aجع   ال,(ل#  األسى   سل�ك   م    ب�ائ/ة   أك��  أن   ن�c     وه`Hا  .. ال��  ب�ى   ب/    واالل�lام  ، ال�فاء   لقلة   وال
  . وتا<`اتٍ  م�احةً  ن/�رونات   م    ت,ل   ما  “م�F”  ح�+   تTاع�$ا   ت��ت+   ال�2ائف 

 ائ/�ها؟ب�   أو   ال�2/فة   ارتقاء   $�kد  الFH   ه�   وح�ه  ال,�F   هل   ول>   : ال�ال+

  ل>ل   <ال���ة   العل,اء   عل/ه   $��ق�   ول#  ، تعق/�ا   أش�   أم�   هHا   ول>   ، ال���   أ$�ا   ی�ج�   بل  .. ال  : ال,عل#
  ان/ةاإلن�   ال�ف�/ة   ال�2ائف   أن   ه�   إ$�احه   أرج�   ما   كل  ، ف/ه   لإلفاضة  “ ال�ل/ل ”  هHا  فى   مcال   وال  ، و2/فة 
�ة   ألنها  ، ال,خ  فى   Locality  م�ضعها   ت�kی�   $Tع+   <الHات  األرقى �  Lل/ة و2ائف وهى   ت,اما   م�
  ال�ف�/ة   لالض��ا<ات   بHاتها   م�اضع   ت�kی�   فإن   ال,��أ   نفD  وعلى  ،“ت��/#”  بل  م�kد “ م�ضع ”  الی���ها 
�لفة w,ح   ال�T$   عة   ام�اف/   أم�ا/��  . ال�فD   ماه/ة   ل

 $�,ى   ما   م�قع   ه�   ف,ا  ، ال�ف�/ة   ال�2ائف   أو  ، ال,خ   و2ائف   ت�ت/+   شأن   ه�   هHا   كان   إذا  : ال�ال+
 ال,خ؟  فى   أ$�ا   ه�   هل   ال�ا� ؟   العقل   أو   <الالشع�ر 

 ، ال�ل�   اله�اء  فى   مc�دا   مفه�ما   ل/D   الالشع�ر   وأن  ، “ال��  ” ىف   ل/D   ال�ا�    العقل   أن   الش@  : ال,عل#
 فى غائ� ت��/#   نا�   أساسا ه�   الالشع�ر   أو   ال�ا�    والعقل  ..  ال,خ  فى   ه�   <ال�فD   ی�عل�   ما   كل   وأن 

  مaل  أخ�F    أح�ال  فى   $�ه�   ق�   ال�ا�   هHا   ول>   ، بHاتها   ل�kة  فى   اإلن�ان  وعى   ع    <ع/�ا       أ$�ا ال,خ
 Elcctrode Micro  دق/�   <ق�+   ال>ه��/ة   <اإلثارة   وأح/انا  ، العقاق/�   <ع�   ب�أث/�   أو  ، <ال���]#   أو  ، الkل# 
��ع   واع   ل�w   ال,خ   أجlاء   ل�ع� �  ق�   األخ/�ة   ال�cارب   هHه   أن   والkق/قة  ، فقh   م�ضع/ا   ت�wی�ا   وم�wر   م
��ع   ال�w   واس�عاد  Penfield  “ب�ف/ل� ”  ه�  رائ�   ج�اح   عال#   بها   قام �  ال�ق/قة   ال>ه��/ة   اإلثارة   بهHه   ال,
 ) ب/�ن    إر]@ (  آخ�   عال,ا   أله,� �ةالف>   نفD   إن   بل  ، ی�LH�ها   أن   م,`    أنه   ی��Tر   $`    ل#   ق�$,ة   ذL�]ات 
  )3(   ال�اح�   ال�w   ذات  فى   م�ع�دة   أشwاص   حاالت تقابل   ال,خ  فى   ت��/,ات   ع�ة   وج�د   ف�ض   ی��a   أن 

  هHا   هل   ال�اح�؟   ال�w   ذات  فى   م�ع�دی    أشwاص   <ه   ال�اح�   ال,خ   $`�ن    أن   $,`    ك/ف  : ال�ال+
 كالم؟ 

  الف>�ة   كان�   وgن  ، الف�ض   هHا   تفT/ل   مcال   ه�ا   ول/D  ، عل#   ول>�ه  ، كالما   ل/D   هHا   ال  : ال,عل#
 ال�ف�ى   ال��/+  أع�ى   وال  ، م�ضاه   مع   تعامله  فى   خاص   ب�جه   ال��/+   وتف/�  ، ال��ا�ة   غا$ة  فى   األساس/ة 
  : فى   إ$�احها   $���k    حقائ�   ع�ة   ه�   ال�ق�ة   هHه  فى   ومایه#  ، ��/+  أF   بل 

  مفه�م   $�ای�  عادF   مفه�م   ه�  ، ال,خ  فى  Hierarchieal ) ه/�ارL/ة (  ه�م/ة   ت��/,ات   وج�د   إن   
��ر �  كان�   فإذا  ، والL�kة   اإلح�اس   مaل  األخ�F    2ائفال�   فى   اله/�ارL/ة   ال���/,ات   نفD   وج�د   و]�ای�   ال
 هى Ganglia Basal   القاع�$ة   العق�   كان�   وgذا  ال��ائى،   اإلح�اس   م�lL  هى Thalamus   الaاالم�س 
 lL�,ة  ال��ائى   الL�kالی�ج�   فـَـلـِـ#َ   ، لل    F�� ال�ف�ى؟   ال��L/+  فى   ب�ائ/ة  ) م���]ات   أو ( م�

  ال/ق�ة   حالة  فى   ول>�ه  ، ) شTwا   اع��اره   $,`  (  م�>امال   ك/انا   $,aل   ال,خ  فى  ت��/,ى  م���F    وLل
  . لل�فD   أو   للTw/ة   ال,,aـِّلة   ال>ل/ة   ال�ح�ة   ض,    $ع,ل 

 . وم�kرة   ورمl]ة   م��قله   ح�Lة  فى   ال���/,ات   هHه   وت�ه�   ال�ح�ة   هHه   ت�ف>@   االحالم  وفى

 
  اإلنسانية   النفسية   الوظائف   أن 
  تحديد   يصعب   بالذات األرقى   
 المخ فى     Locality  موضعها 

 
 
 

فى     ليس   الباطن   العقـل   أن
  ليس   الالشعور   وأن ،  “البطن ”

  الهواء فى     مجردا   مفهوما 
 الطلق 

 
 
 

  هو   بالنفس   يتعلق   ما   كل   أن
  أو   الباطن   والعقـل ..   المخ فى   

  نشاط   هو أساسا   الالشعور 
      تنظيم غائر فى المخ أيضا 

فى     اإلنسان ى  وع   عن   بعيدا 
 بذاتها   لحظة 

 
 
 

فى     يظهر   قد   النشاط   هذا
  أو ،  الحلم   مثل أخرى     أحوال 

  بعض   بتأثير   أو ،  بالتنويم 
  باإلثارة   وأحيانا ،  العقـاقير 
  دقيق   بقطب   الكهربية 

Micro Elcctrode  لبعض  
  متطوع   واع   لشخص   المخ   أجزاء 

 تخديرا   ومخدر 
 
 
 
 

  هرمية   تنظيمات   وجود   إن   
 Hierarchieal)  هيراركية (

عادى     مفهوم   هو ،  المخ فى   
  ويساير   التطور   مفهوم   يساير 

  التنظيمات   نفس   وجود 
  الوظائف فى     الهيراركية 

 والحركة   اإلحساس   مثل األخرى   
 
 
 

  القـاعدية     العقد   كانت   إذا
Basal Ganglia   المركز هى  

  اليوجد   فـَـلـِـمَ  ،  للحركة البدائى   



�لفة   ال���/,ات   تع,ل  أF  ، ال�ج�د   و]�ع�د   ال�ح�ة   هHه   ت�ف>@   ال��cن   وفى  w,دح,ة   الlفى   م  Dت�اف  
 ت>فى   العامة   اإلشارات   هHه   أن   وأ2   فقh،  الkل#  فى   ال��م   أث�اء   ول/��   ال/ق�ة   حاالت  فى   وذل@  ، وتTادم 
  ال�ع�/�ات   هHه   ل>ل  الkاوF    ه�   ال,خ   أن  الLHى   ال�ال+   ی�رك  أن وه�  ، وه�فه   ال�ل/ل   هHا   حc#   <ه   $�,ح   <,ا 
  . معا   اس�ع,الها   وأسئ   فه,ها   أسئ  ال�ى  “ <ا�    عقل ” إلى  “ عق� ” إلى  ‘ الشع�ر ’  م    وال,فاه/# 

  ألنه  ، هHا  unconscious”’ الالشع�ر ”  تع�/�   أرف�  نف�ى   ق�ارة  فى  أن�ى ب�ىّ  $ا ل�عل# :أخ�F  وم�ة 
  هHه   م    ب�ال   “اآلخ� ”  أو  “األخفى” أو   “األ<ع� ”  أو   “األع,� ”  الع�ر   نق�ل   أن   أف�ل   و��L  ، <ال�في   تع�/� 
  . مل���ة بل غام�ة معان تk,ل ق� ال�ى   ال>ل,ة 

 ال>/,/اء؟   <عل#   عالق�ه   ف,ا   األع�اء   و2ائف   <عل#   ال�فD   عل#   عالقة  هى   هHه   كان�   إذا  : ال�ال+

  مaل  : العاد$ة   األح�ال  فى  ىح�  ، ال>/,/اء   تأث/�   ت�k   وت��kل   ت�غ/�   ال�ف�/ة   ال�2ائف   كان�   إذا  : ال,عل#
  ال��ازن   فى   مع/�ة   ب��+   ال>/,/اء   ت�اخل  م�F لل��   ن�رك   أن  ال��/عى   م    فإنه  ، ال>�kل/ة   ال,�و�ات   تأث/� 
   :یلى ك,ا   ن�ردها   أن   $,`    العالقة   هHه   ت�ضح  ال�ى   ال��/�ة   والkقائ�   . لل,خ  ال>لى  ال�2/فى 

 الهل�سة   ل�رجة   ال�فD   و2ائف   فاخ�ل�  ، ال,خ   م���]ات   تف>`�   أع�/�   إذا   عقاق/�   ه�اك  ) أ ( 
)4(Hallucination   hلwه  وت�,ى  ، والHل  ، ال,ـُـهـَـلـْـِ�سات   العقاق/�   هaم   ¯/k25  د   س   ل   وعقار   ال 

25 LSD.  

  فإذا  ، ال,�اه�   هHه   زال�  ، ال�فD   اض��اب   م�اه�   م    $عان�ن   ل,�ضى   أع�/�   إذا   عقاق/�   ه�اك  ) ب ( 
 ال�ف�ى   ال,�ض   إن   تق�ل   ن��]ات   2ه�ت   وذاك   هHا   وم   ، وه`Hا  ..  الهل�سة   ع    كف�ا  ، مaال   یهل�س�ن    كان�ا 
�اجات   هHه   أن   والkق/قة  ، ال,ادة   تل@   نق�   أو   ل>/,/ائ/ةا   ال,ادة   هHه   لl]ادة   ن�/cة   ه� ���ـlَِلة،  م�عcلة   اسwوم 
  ق�   بل  ، ذاك   أو   االض��اب   هHا  فى   ال,�اش� ال��+   ه�   ذل@   أن  $ع�ى   ال  ، ال�ق�   أو   <الl]ادة   مادة   ف�ج�د 
 ذل@ أو الl]ادة هHه ن�/cة ال>لى ال���/# فى خلل ه� ال��+ $`�ن  ل�اوغا ، ذاته   لالض��اب   ن�/cة   $`�ن  

  .ال�ق�

�ة   ال>/,/ائ/ة   <األس�اب   ال,�علقة   الف�وض   وLلkاضعة   ف�وض  وهى  ، ال�ف�/ة   لألم�اض   ال��� الی��غى  ، م
  .  وعالجه  ال�ف�ى   ل,�ضا   $ف��   م�اش�  اس��هالى   كkل   وح�ها   ال/ها   االس��اد  فى   ال���ع 

 .<ال,خ ال�فD عالقة ما به�وء لى فقل مwى، فى تlدح# ال,عل�مات ب�أت لق� واح�ة، واح�ة :ال�ال+

 ، ال�فD   ب�2/فة   م�اش�ة   عالقة   له   ال,خ   ت�L/+   فإن  ، لل,خ  ال>لى   ال�ا�  هى   ال�فD   كان�   إذا  : ال,عل#
  ال�w   مخ   م    اللkاء   خال$ا   ع�د  فى   وأقل   وزنا   أقل  ) م�ه#   ال�ی�ة   ال�رجة (  مaال   العق�ل   ضعاف   ومخ 
 Fالعاد ..  

 عالق�ها أع�ى Lالم@ مع�# فى تل�ح ال�ى واألن�ج ال��ائى <k`ا$ة ذل@ Lل عالقة وما :ال�ال+
��ر� .<ال

�]ح   عل#   إن :ال,عل# ���ر]ة   العل�م   أه#   م    ه,ا   ال,قارن   Embryology  ج�ةاأل   وعل#   ال,قارن    ال� ، ال
��ر   ن��]ة   ان ی(�L   وه,ا �  لل�2ائف   ث#   وم   ، لل,خ  اله�مى   ال��ت/+   فه#  فى   أساس/ة  هى  ال�ى   ال
  أم`    بHاتها   م��قة   ت�ج�   ال   أنه   ثان/ة   ن(�L   دع�ا  ث# اآلن، ذل@ تفT/ل ت(جل ل>  ، ال�ف�/ة   وال,���]ات 
  . ال�ف�/ة   ال�2ائف   م    بHاتها   ل�2/فة   ت,اما   ت�kی�ها 

 ؟   ال�ار]خ   ع��  ال�ف�/ة وال�2ائف ال,خ  مفه�م   ه�   هHا   كان   وهل  : ال�ال+

  بدائية )  مستويات   أو (مستوى   
 النفسى؟   التركيب فى   

 
 
 

  المخ فى   تنظيمى   مستوى     كل
  يمكن (  متكامال   كيانا   يمثل 
فى     ولكنه ،  ) شخصا   اعتباره 

  ضمن   يعمل   اليقظة   حالة 
  الممثـِّلة   الكلية   الوحدة 

 للنفس   أو   للشخصية 
 
 
 

  هذه   تتفكك   االحالم فى  
  هذه   وتظهر   الوحدة 

  مستقـله   حركة فى     التنظيمات 
 . ومحورة   ورمزية 

  هذه   تتفكك   الجنون وفى    
 الوجود   ويتعدد   الوحدة 

 
 
 

  هذه   لكل الحاوى     هو   المخ   أن
  من   والمفـاهيم   التعبيرات 
إلى   “  عقد ”إلى   ‘  الشعور ’

  أسئ التى   “  باطن   عقـل ”
 معا   استعمالها   وأسئ   فهمها 

 
 
 
 

  تعبير   أرفض 
  unconscious”’ الالشعور ”

،  بالنفي   تعبير   ألنه ،  هذا
  الشعور   نقول   أن   أفضل   وكنت 

أو     “األبعد ”  أو   “األعمق ”
  من   بدال   “اآلخر ”  أو “ األخفى”

التى قد تحمل     الكلمة   هذه 
  . معان غامضة بل ملتبسة

 
 
 
 

  أعطيت   إذا   عقـاقير   هناك
،  المخ   مستويات   تفككت 

  لدرجة   النفس   وظائف   فـاختلت 
الهلوسة   



**** 

 و�ع�

 ال��ة لهHه <ال���ة فعل�ا L,ا نقTّ� وال قادمة ن�ة فى وغ/�ه ال�(ال هHا على نc/+ أن نأمل دع�نا

�ف  – ]1[��اب م  :ال,قL )ال+ دل/ل� م ( )“الع/�ى قT�” م  ان�القا ال�فD عل# فى الLHى ال
 ال�ف�ى ال�+ ج,ع/ة م��رات  )2018 الaان/ة ال��عة( ،)1980 األولى ال��عة ( )73 إلى ص 69

،Fر���فى م�فH وفى ل,T�]ةا األنcل� م`��ة فى  ال�رق/ة ال��عة فى م�ج�د وال>�اب ال� ال,ق�# دار م�
 م�ی�ة 9 شارع م  18 شارع 24 :وال��kث لل��ر]+ ال�خاوF  م�lL وفى ،10 شارع ال�ف�/ة للkTة
،#�  www.rakhawy.net  ال�ا<h ه� وهHا ال,(لف، <,�قع حال/ا أ$�ا ی�ج� L,ا ال,ق

 ال�فD عل# ع  الائع �ع�/�ال غ/� physiology Psychic ال�ف�/ة الف�/�ل�ج/ا ال�ع�/� هHا – ]2[
 ه�ا ق�م�اه الFH الwاص ال,فه�م االع��ار فى آخHی  psychology Physiological الف�/�ل�جى

��رF  <ال,ع�ى الف�/�ل�ج/ا ف�وع أرقى ه� أو الف�/�ل�ج/ا عل# م  ی�lcأ ال جlء ه� ال�فD عل# <اع��ار� .ال

 حاالت” أو “ذات حالة” فقh ول/D “عق�ل” أو “خأمwا” ع�ة أنها <اع��ار ال�kیx أص�ح والحقاً  – ]3[
 “ذوات

  .<ع� ف/,ا الهل�سة تع�]y س/أتى – ]4[

 
  أعطيت   إذا   عقـاقير   هناك

  مظاهر   من   يعانون لمرضى   
  هذه   زالت ،  فسالن   اضطراب 

  كانوا   فـإذا ،  المظاهر 
  عن   كفوا ،  مثال   يهلوسون 

 الهلوسة 
 
 
 

هى   التى     التطور   نظرية   ان
  الترتيب   فهم فى     أساسية 

  ثم   ومن ،  للمخ الهرمى   
 النفسية   والمستويات   للوظائف 

 
 
 

  بذاتها   منطقة   توجد   ال   أنه
  لوظيفة   تماما   اتحديده   أمكن 
  . النفسية   الوظائف   من   بذاتها 

  
: إرتباط كامل النص  

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD200119.pdf  
 

 

***   ***   *** 

 )السادس االصدار( "  العربية النفسية العلوم شبكة"  لـ  2019 السنوي الكتاب
  التأسيس من عشر التاسع عامها وتدخل عشر الثامنة شمعتها تطفئ الشبكة

 " العطـــاء من عامـــا 15... الـــكدح من عامــــا 18 
  ) 13/06/2003: الويب على  -  01/01/2000: التأسيس( 

  )رابط الكتاب(
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

  

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 
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