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2501I ‹Ú^¤]<Ø’ËÖ]V <Ì�]çÃÖ]<l^e]†Ş•]æ<á]‚qçÖ]<Ì×ÚE1D 
 

 

  االفتراضات األساسية األساس فى الطب النفسى
  :االستهالل

فصل "تتابع المفاجآت التى لم تعد مفاجآت، نفتح ملف الوجدان، المفروض أنه مع 
الذى يبدو أنه لن ينتهى أبدا، ولماذا " األساس فى الطب النفسى"فى كتاب " الوجدان

ينتهى ما دامت هناك أمانة ال بد أن تصل إلى أصحابها ، وما دام هناك ما يسمى 
يق بما يصله، مع أملى الشديد أن يكون فى وهو ال يرفض أو يعتذر أو يض" الحاسوب"

  .ما يفيد وينفع الناس ويمكث فى األرض كل ذلك 
عالقة قديمة ) الخ........العواطف، االنفعال، الشعور،(عالقتى بإشكالة الوجدان 

وفى " اإلبداع"، بل وفى "اإلدراك"، وفى "التفكير"جدا، وتنظيرى فيها سبق تنظيرى فى 
، ) طبعا(ها على مراحل متتالية، لكننى أعايشها منذ وعيت طفال ، وقد أثبت"األحالم"

وأواجهها تعريفا وحضورا وأعراضا وعالجا منذ امتهنت هذه المهنة الرائعة، وقد 
ثم بدات نشرها فى ما يعتبر مجرد  1974بدأت إثبات بعض أفكارى وفروضى سنة 

  اإلنسان   مجلة فى    يل والتطويربعد التعد   نشرت أنها   لكنها كانت شبه كاملة، ثم  مسودة
فى نشرات متفرقة سنة  طفيف   تعديل أجرى عليها    ، ثم )1984  سنة (  )[1](والتطور 

ها هى تعاود الظهور اآلن كأساس لتصورى عن ماهية   وأخيرا ،)[2]( 2007
الوجدان وتطوره، ومن ثم اضطراباته وبعض اإلشارة إلى عالجه، وقد كان عنوانها 

إال أننى وجدت أنها لم تكن ترقى حينذاك إلى  ،" والعواطف   لإلنفعال   التطورية   النظرية "
، فغيرت العنوان، وأيضا قمت بتحديث ليس قليال فى "نظرية"ما يمكن أن يعتبر 

  .المحتوى بما يتفق مع ما تطورت إليه خبراتى، ووصلنى من اطالعاتى

   
أهم ما وصلت إليه حاال هو 
هذا التداخل الشديد بين 

هو  ، ما"وجدان"ما هو 
شامل، وما هو " إدراك"
لغة "مشتمل وما هو " وعى"

 بناء
 
 
الوجدان يوصف غالبا 

بالكلمات، : باأللفاظ
والكلمات غير قادرة فى 
كثير من األحوال على 
اإلحاطة بالظاهرة 
الوجدانية فى سوائها 
 ومرضها على حد سواء
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، ما هو "وجدان"بين ما هو أهم ما وصلت إليه حاال هو هذا التداخل الشديد 
، هذا التداخل المهم لم يكن "لغة بناء" مشتمل وما هو "وعى" شامل، وما هو" إدراك"

ظاهرا لى فى فترة التنظير األولى، وبالرغم من أن هذا التداخل هو حقيقة ال يمكن 
 إلحاحا  -حاالً  –التجاوز عنها إال بغرض التقسيم والتنظير والتبويب، إال أنه يلح على

  .يكاد يحول بينى وبين االنطالق فى تقديم الوجدان فى فصل أو فى ملف مستقل هكذا
ثم إن أخشى ما أخشاه هو أن أواصل االستطراد ، كما حدث فى ملف اإلدراك، 
فال يتم هذا الكتاب األم أبدا، ومع ذلك، فأنا ال أجد بديال عن أن أجمع كل ما كتبته فى 

بل ان أتطرق إلى االضطرابات التى هى أساس هذا الفصل هذا الصدد لعله يتكامل ق
  ).ولو تاريخا(

  :إشكاالت وتحديات
اإلشكاالت التى قابلتها فى تنظيرى السابق والحالى يمكن تقديمها فى إشارات 

  :موجزة كالتالى
باإلضافة إلى اإلشكاالت العامة المتحدية فى دراسة العلوم  :إشكاالت منهجية: أوالً
عامة، والعلوم النفسية خاصة، سوف نواجه إشكاالت التقييم الكمى، والتعريف اإلنسانية 

  اإلجرائى بشكل حاد ولحوح يكاد ال يجد حال فى كثير من األحيان
بالكلمات، والكلمات غير : الوجدان يوصف غالبا باأللفاظ :إشكاالت اللغة: ثانياً

نية فى سوائها ومرضها على قادرة فى كثير من األحوال على اإلحاطة بالظاهرة الوجدا
حد سواء، وهنا يتعلق األمر بوصاية المعاجم من جهة، وباختالف اللغة المستعملة 
المعيشة لوصفه من جهة أخرى، ثم اختالفها عن اللغة الفصحى التى نصفها بها 

) [3](ونكتبها بها، وأيضا توجد إشكاله البدء من لغة أجنبية ثم اللجوء إلى الترجمة 
  .معظم الوقت

نفسه أنه هو اداة  فالباحث األمين فى هذه الظاهرة يجد :إشكاالت الباحث: ثالثاً
البحث فى كثير من األحيان، خصوصا إذا كان مصدره األساسى هو الممارسة 

ة، وأنه يتبع المنهج الفينومينولوجى غالبا، فهو يبحث فى الوجدان بالوجدان، اإلكلينكي
  وجدانه شخصيا، األمر الذى يزيد أالمور تحديا ، وثراء فى نفس الوقت

 

  
 

 
  أو   تأمل   مجرد   ليست هى 

  بعض   عن   بها   أكشف   نظرة 
  داخل حتى    أو داخلى  
  إعالن هى    وإنما مرضاى،  
  مكثفة   لمعايشة موضوعى  
  ربع   من   أكثر   استمرت 

 قرن 
 
 

  وأتعرف   تعرفت   حيث
  جوانب   يضئ   ما على    أبدا 

  معه   الأقبل   مما جهلى،  
  أرفض   وال ،  مسبقة   وصاية 
  ومراجعة ،  دائم   تعلم   معه 

  من   كثير فى    مؤلمة 
 األحيان 

 
 

  تحديا   يمثل "  الوجدان " 
  ما   أشكل   من   وهو ،  دائما 

رحلتى  فى  صادفنى  
  المعرفية 
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فإن بعض ما سوف يرد فى هذا الملف، إال أنه سبق نشر  :إشكاالت التكررا: رابعأ
أننى فضلت اليومية ومع أنه قليل نسبيا، إال " اإلنسان والتطور"أجزاء منه فى نشرات 

االعتذار عنه، وإن كنت ال أرى بأسا فى ذلك، فضال عن أننى اشك أن هناك متابع 
  .مثابر، يمكن أن يضجر من هذا التكرار أو يحتج عليه

  :مقدمة
  ماهية   عن" أبدأ اليوم بالمقدمة الباكرة لألطروحة األولى التى كانت بعنوان

حيث طرحت بعض ذلك بتفصيل   " نفسية   ظاهرة فى    نقدية   قراءة :وتطوره   الوجدان 
  :أكبر قليال
   : وتحديد   تمهيد
  أن   بد   ال الموضوعى،    بحجمها   المناسب   مكانها فى    الدراسة   هذه   القارئ   يضع حتى 

  : لمتلقيها وتصورى  ،  وحدودها ،  طبيعتها   ابتداء   أعلن 
  مترجمة   أو ،  المنشور العلمى    التراث   من   مباشرة   مستقاة   معلومات   ليست    إنها  : أوال

  وإن ،  تنظيم   إعادة   ثم   وتعداد   مراجعة   مجرد   ليست   أنها   كما ،  المقرر   الخاص   الشائع   من 
  من   ذلك   تفعل   أنها   إال  - التمهيدية   وخاصة  - المراحل   معظم فى    التراث   تناقش   كانت 
،  موسوعية إال قليال   بمراجعات   القارئ   أو نفسى    أشغل   ال   فسوف وبالتالى  نقدى،    موقف 
  ممن طلبتى    به   ألزم   بما نفسى    ألزم   ال أننى    كما ،  شاملة   مصادر   بضعة على    معتمدا 
  هذه   تاركا ،  بأبحاث وآراء سابقة   ن توثيقم   وغيرها   الدكتوراه   رسائل فى    عليهم   أشرف 
  أو حياتى  فى    بها   يقوموا   أن   أوصيتهم   حيث ،  وعهدا   أمانة   لهم .  التوثيق   مرحلة :  المرحلة 
  الموضوع   صلب الى    أنطلق   أن   أستطيع   وبهذا ،  دين   عنقهم فى  لى    كان   إن موتى،    بعد 
  الندفاع   المعيق النظرى    التبرير فى    للمبالغة   اضطرار   أو ،  بالتقصير   عورش   دون 
   . السياق 

  رؤية هى    إنما ،  أعلنه   ذاتيا   استنباطا   وال ،  أطرحه   شخصيا   رأيا   ليس   إنه  : ثانيا
  بها   أكشف   نظرة   أو   تأمل   مجرد   ليست وهى  :  أسلوب   من   لها   تيسر   بما ،  أعلنها   متراكمة 
  مكثفة   لمعايشة موضوعى    إعالن هى    وإنما مرضاى،    داخل حتى    أو داخلى    بعض   عن 
)  قرن   نصف على    قاربنا   اآلن  -  األول   الجزء   كتابة   وقت (  قرن   ربع   من   أكثر   استمرت 
     وبنفس بيئتى،    معالم   مع   يتفق   بما   نتائجها   أطرح   بأن ) يلزمنى   أو ( لى    يسمح   قد   بما 

  
 

  من   يكون   الوجدان يكاد
  حياتنا   مسار   يحدد   ما   أهم 
  وطبيعة   وجودنا   وأبعاد 

 تركيبنا 

  
  
  
 

  يكون الوجدان    يكاد
  العقلية   النشاطات   أغمض 

 جميعا 

  
  
 
 

  اجتهادات   من   ننطلق   أن
  نتكلم   أننا   لنا توحى    لفظية 
  يبق   ولم ،  نعرفها   أشياء   عن 
أو ننطق   منها   ننطلق   أن   إال 

الى    حاجة   دون (بها 
الذى    ذا   فمن  - )  مراجعة 
  الحزن   أو ، " الحب "  يعرف   ال 

   الغضب؟   أو   الكره   أو 
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  أدبية   النقد وخبرتى  ،  االكلينيكية خبرتى  فى  وذاتى،  ناسى،  تعرى    من   عايشته   وما لغتى، 
  الأقبل   مما جهلى،    جوانب   يضئ   ما على    أبدا   وأتعرف   تعرفت   حيث ،   سواء   حد على  
   . األحيان   من   كثير فى    مؤلمة   ومراجعة  ، دائم   تعلم   معه   أرفض   وال ،  مسبقة   وصاية   معه 

  العامل   الفرض   بين   ما   وسطا   يكون   ما   أقرب   هو   النهاية فى    أقدمه   ما   إن   : ثالثا
،  الزمة   تالية أخرى    مرحلة   إن .  مغلقة   حقيقة   أو ،  منتهيا   يقينا   ليس   أبدا   ولكنه ،  والنظرية 
  أن إلى    ابتداء   أنبه ولكننى  ،  التحقيق   مرحلة ،  وأساسا   أيضا طلبتى    عنق فى  التى  وهى  
،  ناحية   من   الفرض   يظلم   ال حتى    سيختاره الذى    المنهج يتحرى    أن ينبغى    التحقيق   هذا 
   .أخرى   ناحية   من   المنهج   يشوه   وال 

للناس، كل الناس، وإن كنت أوجهها أساسا ألصحاب    الدراسة   هذه   تبأك إنى    : رابعا
وطموحى  توجهى    عن   تعبر   أن   يمكن   كلمة   أقرب هى    هنا "  الناس "  وكلمة  :  أساسا   المصلحة  
  دائما  لى   يتمثل   المتخصص   كان   وإن ،  متخصص الى    الحديث   بتوجيه   ملتزما   فلست ،  معا 
أنى    ذلك معنى    وليس .  تردد   دون   لكن ...   ومسئولية   باحترام   فأواجهه "  الحضور "  رأس على  
"  المصلحة   أصحاب "  أخاطب   أن   سأحاول ولكننى  ،  التسطيح   خطورة   يحمل   تبسيطا   سأتعمد 
   . المنهج   وقصور   التخصص   فرط   نتيجة   بها   نمر التى    المحنة   تجاوز   محاوال    ، جميعا 

   : واألسئلة ...  المشكلة
فى  صادفنى    ما   أشكل   من   وهو ،  دائما   تحديا   يمثل "  الوجدان "   الدراسة   هذه   موضوع

   : أنه   ذلك ،  المعرفية رحلتى  
  تركيبنا   وطبيعة   وجودنا   وأبعاد   حياتنا   مسار   يحدد   ما   أهم   من   يكون   يكاد ) 1( 
  الحب فى  ،  اليومية   لغتنا فى    به   ونتحدث ،  فيه   نتحدث   ما   أكثر   من   أنه   كما ) 2(  
   !!)   مؤخرا (  والسياسة   االقتصاد   بله ،  والحرب 

   . عاجمي   العقلية   النشاطات   أغمض   يكون   يكاد   فهو   ذلك   ومع ) 3( 
   :  سبيلين   بأحد   عليه   للتعرف   نلجأ   ونحن   

  ولم ،  نعرفها   أشياء   عن   نتكلم   أننا   لنا توحى    لفظية   اجتهادات   من   ننطلق   أن    :األول
    ال الذى    ذا   فمن  - )  مراجعة الى    حاجة   دون (أو ننطق بها   منها   ننطلق   أن   إال   يبق 

  أو   الكره   أو )  باإلكتئاب   فأكثر   أكثر  -لألسف حاليا  –يسمى  (  الحزن   أو ، " الحب "  يعرف
  للتعرف   يتعرض   حين   الحياة فى    الحب   دور   ينكر   أن   الناس   أحد   يجرؤ   وهل   الغضب؟ 

  
 

  هو االختزالى    السبيل
تنتهى    أن   عن   المسئول 
  بعض فى    االنفعال   دراسة 
  عد إلى    النفس   علم   مجاالت 

،  العرق   وكم ،  النبض 
،  الخ ...  الفعل   رد   وسرعة 
  دراسة   عن    مبتعدين 
مثال تحت    تدرج   ظواهر 

و  أ"  األلم   معايشة : "تعبير
  إبداع " و  أ"  الحرمان   نبض " 

 ،" الفرح 
 
 

  نشاط  - أصال  - يوجد   هل 
  عليه   يطلق   أن   يمكن عقلى  
  أو   ؟   الوجدان :  االسم   هذا 
:  القريبة   األسماء   من أى  

   االنفعال؟   العواطف؟ 
 
 

 

 

�و�ـــــــــــــــــــא���ــــ�ـــــــــــــــ�ـــ��ـ��������������������ـــــــــــ���ـــــــــــ�ن��و�א��ـــــــــــــא�
	ـــــــــ���ـــ��ــــ�ــــ���ـــــ��� 10   



<í{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{éÚçéÖ]<ì†{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{�ßÖ]–<‚{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{uù]<<<06060606I07070707I2014201420142014 

 

  تطور فى  سنرى    كما   جائز   هذا (  أصال؟   الحب   اسمه   شئ   وجود   عدم   احتمال على  
  ما   اذا ) علمى   غير   انزعاجا (  ينزعج   أن   يمكن   المختصين   من   كثيرا   إن   بل  -) الدراسة 
   ) قليل   بعد   ووارد   أيضا   جائز   وهذا (  أصال   العواطف   اسمه   شئ   وجود   إلنكار   تعرض 

  فهو :  المترامية   الغامضة   الظاهرة   هذه على    التعرف   لمحاولة  :الثانى   السبيل   أما   
  أن   يمكن   ما هى  :  الظاهرة   تصبح   بحيث ،  محدود   منهج   تطبيق   طريق   عن   االختزال 
  ليس   فيما ،  نفسها   الظاهرة   أما  ، لذلك   األنسب   أنه   انتقاه الذى    تصور   بذاته   منهج   يدرسه 
  أو (  إنكارها   هو   إلحاحها   من   للتخاص   طريق   فخير   ، المختار   المنهج   هذا   متناول فى  
  المسئول   هو االختزالى    السبيل   وهذا   ،") منها "  المنهج   عن "  فاض "  ما   إنكار :  أدق   بتعبير 
  وكم ،  النبض   عد إلى    النفس   علم   مجاالت   بعض فى    االنفعال   دراسة تنتهى    أن   عن 
: مثال تحت تعبير   تدرج   ظواهر   دراسة   عن    مبتعدين ،  الخ ...  الفعل   رد   وسرعة ،  العرق 
  بالتعود :  األمر   بنا وينتهى  ، " الفرح   إبداع " و  أ"  الحرمان   نبض " و  أ"  األلم   معايشة "
  أو ،  الكلية   المعالم    تضيع حتى  ، " قياسلل   القابلة   الوحدة " برصد    إلى االكتفاء   واإلغفال 
   . أقرب   الفن إلى  هى  أخرى    مجاالت   أو أخرى،    لتخصصات   تترك 

  قاصرة   كانت   مهما   أمينة   مواجهة   بكليتها   المشكلة   لمواجهة   آن   قد   األوان   أن   أعتقد
  تطرح التى    األسئلة   بعض على    اإلجابة   نحاول   أن   علينا ،  ذلك   سبيل وفى  ،  أو صعبة 
   . جميعا   عليها   باإلجابة  -  تعسفا  - أنفسنا   نلزم   أال   شريطة ،  الصدد   هذا فى     نفسها 

  أو   ؟   الوجدان :  االسم   هذا   عليه   يطلق   أن   يمكن عقلى    نشاط  - أصال  - يوجد   هل  -1 
   . الخ ...  االنفعال؟   العواطف؟ :  القريبة   األسماء   من أى  

على  "  معا "  تـستقبل   نشاطات   عدة   أنه   أو ،  واحد   نشاط العقلى    النشاط   هذا   هل -2 
   .  والتقريب   الخطأ   سبيل 

  تتغير   أنها   أم   المختلفة؟   النمو   أطوار فى    ذاتها هى  هى    النشاطات   هذه   هل -3 
  ال   بدرجة   مرحلتها   سابق   عن   مختلفة   الجديدة   كيفيتها فى    تصبح حتى    وتترابط   وتتداخل 
  النمو؟   أطوار   اختالف   رغم   االسم   نفس   عليها   نطلق   أن   يصح 

  ساكن لفظى    قالب   خلدا   والتنوع   الغموض   بهذا   نشاط   حشر إلى    نطمئن   كيف  -4 
   : وبالتالى   الرمزية؟   اللغة   وهو ، ) مرحليا   ولو (  بالضرورة 

فى    تساهم   وظيفة أهى    النشاط؟   هذا تحتوى  وهى    الرمزية   اللغة   وظيفة هى    ما  -5
  نقف   لم   إذا   لها   فهمنا   تعوق   وظيفة هى    أم   أنواعها؟   مختلف   أو    الظاهرة   طبيعة   تحديد 
  . متجددا   نقديا   موقفا   منها 

  
 
 
 

 
العقلى    النشاط   هذا   هل
  عدة   أنه   أو ،  واحد   نشاط 
"  معا "  تـستقبل   نشاطات 
والتقريب   الخطأ   سبيل على    

 
 
 
 

  اللغة   وظيفة هى    ما
  هذا تحتوى  وهى    الرمزية 
  تساهم   وظيفة أهى    النشاط؟ 
  الظاهرة   طبيعة   تحديد فى  

  أم   أنواعها؟   مختلف   أو  
  لها   فهمنا   تعوق   وظيفة هى  

  موقفا   منها   نقف   لم   إذا 
  . متجددا   نقديا 
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  باإلجابة   القارئ   أعد   ال   الوقت   نفس وفى  ،  الجديدة   األسئلة   هذه   بطرح   هنا أكتفى  
  ثمة   بأن   القارئ   أذكر ولكنى  ، " معا "  مهمتنا   إنها   ثم ،  أستطيع   ال   حيث ،  جميعا   عليها 
   : ذلك   ومن التحدى ،    بهذا   نواجه   ونحن   ننساها   أن ينبغى    ال "  قديمة " أسئلة 

  المخ فى    بذاتها   مراكز   نتاج   هو )  الوجدان /  العواطف /  لاالنفعا (  النشاط   هذا   هل  -1 
  ؟) الميكانيكيون   التشريحيون   ذلك   يؤكد   أن   حاول   كما (   البشري؟ 

  عبر   الحياة على    الحفاظ فى    يسهم ، " بقائية "  مظاهر   له حيوى،    دافع   هو   هل  -2 
   ). داروين   قال   كما (  التطور؟ 

، تتشكل إلى نوعيات مختلفة  عامة   دافعية   قوة   لها ،  مطورة   غريزة   هو   هل  -3 
  الداخلي؟   أو الخارجى    الموقف   بحسب   متعددة
  بالمثير   سراحها   أطلق   ما   اذا  Unfolding  للبسط   جاهزة   كامنة   طاقة   هو   هل  -4 
   الخ ) ..... Releaser : المطْلقْ (  المناسب 

هى    اجتيازها   محاولة فى  يصاحبنى  التى    المغامرة   أن   ابتداء   للقارئ   أكرر   أن   بد  ال
،  بالدراسة   الموضوع   هذا   تناول   مشاكل   من   حيث ،  الثابتة   القيم   اهتزاز   بخطر    محفوفة 
كما تحول دون تقبل  ، الحقيقى   البحث   تمنع   دفاعية   تبشحنا   محملة   ألفاظه   كل   أن 

  بل ،  واألخالق ،  بالقيم يسمى    ما   تحت   يندرج   مما   كثيرا   وأن ،  التعرية واالقتحام الجديدين
  من   يركث فى    الفهم   يعوق   وثيقا   ارتباطا !!)  االنفعالية (  الظاهرة   بهذه   يرتبط   إنما ،  والدين 
 - ضمنا  - تحدد التى  ) الجاهزة" ( العلمية   بالقيم "يسمى    ما   ذلك   من أستثنى    وال ،  األحيان 
   . سواه   دون   بحث   منهج   اختيار 

  .معا :  المحاولة   إال   سبيل   فال ،  المحاولة   إال   نملك   ال   دمنا   وما
   .ونلتقى غدا

  

[1] -   
�   وا����ر ا���د   ا����ن   �����  ا"��  -  ! �   ا�
 #�
	"  ا$�   �(  150 - 108  ص    "و���ر�   ا����ان   ��ه
 
)*  1984( . 

[2]  - ��
	 ��ه� ا����ان و���ر�" 2007-11-14 ة "! 
 -    �
	 ��ه� ا����ان و���ر�  2007- 11- 17� ة )2 ( $ %آ

 .-, ا�(�ه ة + �*()�؟
� ة   - �: ���0�) 3(��ه� ا����ان و���ر�   18 -11 -2007

	 ا����ان، وا23ن"" 

 ا�; :�   �	   8�9  ا�67� ا�-�ء   - [3]

  
 
  
  
 
 

/  االنفعال (  النشاط   هذا   هل
  هو )  الوجدان /  العواطف 
فى    بذاتها   مراكز   نتاج 

   البشري؟   المخ 
 
 
 
 

  جاهزة   كامنة   طاقة   هو   هل
Unfolding  للبسط    ما   اذا  

  بالمثير   سراحها   أطلق 
:  المطْلق (  المناسب 

Releaser..... ( 
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  االفتراضات األساسية األساس فى الطب النفسى
  )2(ملف الوجدان واضطرابات العواطف  :الفصل الخامس

  أو   األدبية   العامة   اللغة   غير هى    المتخصصة   اللغة   بأن   نعترف    أن   بد   ال ، ... بداية
  هذا   أن   إال ،  غيرها   عن   العلمية   اللغة   فصل   لتبرير   كافيا   مبررا   ذلك   يبدو   وقد ،  المعجمية 
  حيث ،  هذا   بموضوعنا   يتعلق   فيما   خاص   بوجه   يصح   ال و ،  حال   كل فى    يصح   ال   التبرير 
  األلفاظ   أقرب   استعمال   هو   شيء   كل   وأول ،  شيء   كل فى    النظر   إعادة إلى    يلناسب فى    أننا 
  بترجمة   نقوم على أن  - األغلب فى   -  لقد دأبنا ،  الظاهرة "  أبعاد "  حقيقة إلى  )  اللغة (
  الظاهرة   صلأ   عمق إلى  الكافى    الرجوع   دون   أسماء العواطف من لغات مستوردة 
  ابتداء   الظاهرة   نواجهة   أن   هو   الشأن   لهذا   بالنسبة  -  زال   وما  - بنا   األجدر   وكان ،  المعنية 
  لغتنا فى    لها   بحثنا   كافية   بدرجة   استيعابها إلى    اطمأننا   فاذا ،  أدوات   من   نملك   ما   بكل 
  نبحث   أن   يصح   قد    ذلك   بعد   ثم ،  الممكن   بالقدر   بها   تحيط   ألفاظ   من   يناسبها   عما   مباشرة 
البدء  –بل إن هذه الخطوة  ،  األمر   لزم   أن األخرى    اللغات فى    اللفظ   هذا   يقابل   ما   عن 

  بالكلمة   دأنب تبدو أكثر تشويها وأخطر أثرا إذْ ال يوجد أى مبرر لكى   -من لغة أخرى 
  أصل إلى    الرجوع   اجتهاد   دون(  بالعربية   تقابلها   كلمة   أقرب   عن   ثم نبحث ،  األجنبية 
  عن   تسلخها   تخصصية   حدودا   بالعربية   الكلمة   لهذه   نفرض   ثم ) الكافى   بالقدر   الظاهرة 
  تتضخم   أن   والبد ،  المقصود العلمى    بمدلولها   تحيط   ال   الوقت   نفس وفى  اللغوى    أصلها 
  أو   العواطف   أو   االنفعال   تصف التى    باأللفاظ   يتعلق   فيما   خاص   بوجه   المشكلة   هذه 
 ،  آن فى    ونشطة   وقادرة   راسخة   قديمة   العربية   اللغة    وال مفر من اإلقرار بأن ،  الوجدان 

   
  
  
  
  
  

  اللغة   بأن   نعترف    أن   بد   ال
  اللغة   غير هى    المتخصصة 

  أو   األدبية   العامة 
  ذلك   يبدو   وقد ،  المعجمية 
  فصل   لتبرير   كافيا   مبررا 
  إال ،  غيرها   عن   العلمية   اللغة 
فى    يصح   ال   التبرير   هذا   أن 

  بوجه   يصح   ال و ،  حال   كل 
  بموضوعنا   يتعلق   فيما   خاص 

 هذا 
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وإذا كان حال العرب حاليا يعلن درجمة جسمية من التوقف وال أقول التدهور، فإن 
يمكن اللغة العربية ال تزال تمثل عندى حضارة بأكملها، فهى لغة عبقرية قادرة، وال 

أن يخرج لفظ من ألفاظها الواعدة المرنة المبدعة إال من وعى بشرى حضارى قادر 
  .على إفرازه بهذه القدرة والكفاءة، بغض النظر عما آل إليه إغلب هذا الوعى مؤخرا

ثم " البينشخصى"، ثم "الوعى الشخصى"النفسية كما تحضر فى    الظاهرة   أن   وبما  
  من    لنا   بد   فال وأعمق من مجرد ما تحويه معالم اللغة،   شكلوأ   أغمض   هى" الجمعى"
  الظاهرة   نفحص   بالظاهرة اللغة، واللغة الظاهرة بمعنى أن   فيها   نبدأ   مراجعة   وقفة 
الظاهرة حين يحاول احتواءها لفظ ما، ثم   هذه   مضمون   عن   البحث   نحاول   ثم ،  أساسا 

المستعمل   اللفظ   يتضمن   وكيف أخرى    لغات   محاوالت   بعض نرى  أن بعد ذلك من حقنا 
  وجه وأى  ،  إشكالها   تحل   أن   اللغة   تلك   استطاعت   وهل ،  وصفه   يريد   بما   وينبض   فحواه 
،  اليه   بدورهم   مه   وفـقوا   ما   وبين مرحلى،    أو جزئى    حل   من   إليه    اهتدينا   ما   بين   شبه 
  العجز   حالة وفى  ،  مختلفتين   لغتين   من   ولفظ   لفظ   بين   للتقريب   األخيرة   المرحلة تأتى    ثم 
  اختالف   تعلن ،  بمفرداتها   قائمة   لغة   كل   تظل   أن   يمكن )  نسيبا   ولو (  التطابق   هذا   عن 
   . تصفه التى  )  خاصة :  الوجدانية / ةاالنفعالي (  الظاهرة   جذور 

   وثقافية   بيئية   عوامل   من   وغيره   التاريخ   يفسرها   االختالفات   هذه   أن   نتذكر   أن   علينا
  هو   تماما   أو ،   ابتداء   األلفاظ   خالل   من   الكلية   بهذه   ظاهرة   مع   التعامل   وأن ،  وتطورية 
  ).المعرفى   النفس   وعلم المعرفى،    العلم   خاصة (  علم   من   أكثر   من   مراجعة   محل   أمر 
  لفظ   تقديم   عن   تاما   عجزا   لغة   تعجز   وقد ،  أوعندها   بها ننتهى    ال   لغتنا   من   نبدأ   حين   إننا 
فى    خصوصا   ووارد   عام   هو   اإلشكال   هذا    .أخرى   لغة فى    مقابل   لفظ   احتواه   ما يحتوى  
  تصف التى    األلفاظ   بصدد   ونحن   أكثر   وارد   وهو ،  عامة   النفسية   الظاهرة   مع   التعامل 
  . )[1](  والوجدان   العواطف 

  وصف فى    تستعمل التى    األلفاظ   مضمون فى    التعمق إلى    الحاجة   أشد فى    نحن
  إن اللفظى    المضمون   هذا   تطور   تاريخ وفى    بل ،  خاص   بوجه ) [2])( الوجدان (/ العواطف 
  بأنواع   األصوات   مختلف   إصدار   ارتباط   أن   ذلك ،  األصوات   علم   يهمل   ال   بما   أمكن 
   ).[3]( هذا   مجالنا فى    الداللة   بالغ   أمر لغوى    رمز   هو   فيما   التحامهما   تطور   ثم   االنفعال 

    بيننا   جوهرية   ثقافية   فروق   اكتشاف إلى    بنا تؤدى    بأن   خليقــة    المراجعة   هذه

  
 
ال يوجد أى مبرر لكى 

ثم  ،  األجنبية   بالكلمة   نبدأ 
  كلمة   أقرب   عن   نبحث

  دون(  بالعربية   تقابلها 
  أصل إلى    الرجوع   اجتهاد 
) الكافى   بالقدر   الظاهرة 
  الكلمة   لهذه   نفرض   ثم 
  تخصصية   حدودا   بالعربية 
اللغوى    أصلها   عن   تسلخها 
  تحيط   ال   الوقت   نفس وفى  
 المقصود العلمى    بمدلولها 

 
 
 

  بوجه   المشكلة   هذه   تتضخم
  باأللفاظ   يتعلق   فيما   خاص 
  أو   االنفعال   تصف التى  
 الوجدان   أو   العواطف 

 
  
 
  ال مفر من اإلقرار بأن

  راسخة   قديمة   العربية   اللغة  
  آن فى    ونشطة   وقادرة 
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  يضبط   قد   مما )  خاصة   الوجدان /  االنفعال   مجال فى  (  الشعوب   من   غيرنا   وبين
  يكون   أن   بد   ال   إنه   ثم ،  نحن   هو   ما   خالل   من   اتجاهاتنا   ضبط فى    إرادتنا   ويشحذ   خطونا 
  دون   وشكلها   بأصواتها أخرى    لغات   من   ألفاظ   بنقل   لنا   يسمح   ما   الشجاعة   من   لدينا 
  صحيح   والعكس ،  لغتنا   من   لفظ   وصفها فى    ينجح   لم   ةظاهر   تضمنت   إن   ترجمتها 
  يقابلها   ما   لها    يجدون   ال   قد   ألفاظ   من   رصيد   عندنا   يظل   أن   من   البد   أنه أى  ،  ومـلزم 
  اللغة   من   النقل   أثناء  - مثال  - ذلك   مثل   حدث   وقد هى،    كما   إليهم   فتدخل ،  لغتهم فى  
  األلفاظ   ظلت   حيث ،  خاصة   النفسية   العلوم   مجال فى  ،  االنجليزية إلى    بالذات   األلمانية 
  لغتهم   بين   والمسافة   بالك   فما ،  اللغتين   أصل   تقارب   رغم   ترجمة   بال   بذاتها   قائمة   األلمانية 
   )[4]( ى؟ ه   ما   بالغة   ولغتنا 

  الفعل   من   مشتق   فهو "  ما   حركة " عن   أساسا   يعبر   أنه   فنجد ،  "االنفعال"   بلفظ   اآلن   نبدأ
على    دلت   كلمة : فعل :  النحو فى    وهو :  وفعاال   فعال :  فعل ،  العمل معنى    من   يحمل   بما [
  وانقباضا   انبساطا   به   تأثر :  بكذا   ومنفعل ،  منفعل   فهو ،  فعله   مطاوع   وانفعل ، ] وزمنه   عمل 
)[5](   

 =(  باإلنجليزية   هو   ما إلى  ومبنى  معنى    األلفاظ   أقرب   هو "  إنفعال " اللفظ   هذا

E/motion Emotion   "مسبوق   وكالهما ،   الحركة   فعل   يشمل   فكالهما ، ) "فعل/إن  
   . وتنشيطه   الفعل   بإثارة توحى    ببادئة 

  بصفته "  االنفعال " اسم   تحت   الدراسة   هذه   موضوع   الظاهرة   الباحثين   أغلب   يدرس
  لو ألننى    ، ذلك ،  ابتداء   ذلك   رفضت أنى    إال ،  مضمونا   واألشمل ،  شيوعا   األكثر   اللفظ 
لكنت أبعد ما أكون عن ما أريد، وإليكم  ) [6]" ( االنفعال " بلفظ   الدراسة   هذه   عنونت 

   : بعض مبررات ذلك
فى    متضمنة   ارتضوها   قد   الدارسين   أغلب   أن   أتصور التى    الحركة   أن   يبدو ) 1( 
انتهى    االتجاة   هذا   ولكن ، " للدراسة   قابلة "  ظاهرة   بأنها   أغرتهم التى  هى  "  إنفعال "  اللفظ 
  زيادة إلى    للقلب   خفقان   من   الفسيولوجية   االنفعال   مظاهر على    ركــزوا   أن الى    بهم 
  وضع   أو   الوجه   تعبيرات إلى    يشيرون   القليل وفى  ،  الخ ..  التنفس   سرعة فى  
  الظاهرة   هذه   تطور   ندرس   حين   أهمية   األبعاد   أقل هى    األبعاد   هذه   ولعل ،  إلخ ... الجسم 
 البشرى حتى تصل    الكائن فى    ارتقائها   صورة أعلى  فى  

  
اللغة العربية ال تزال تمثل 
عندى حضارة بأكملها، 
فهى لغة عبقرية قادرة، 
وال يمكن أن يخرج لفظ 

ها الواعدة من ألفاظ
المرنة المبدعة إال من 
وعى بشرى حضارى قادر 
على إفرازه بهذه القدرة 
 والكفاءة

 
 

النفسية كما تحضر    الظاهرة
، ثم "الوعى الشخصى"فى 
" الجمعى"ثم " البينشخصى"
وأعمق   وأشكل   أغمض   هى

من مجرد ما تحويه معالم 
 اللغة

 
 

  ال   لغتنا   من   نبدأ   حين   إننا 
  وقد ،  أوعندها   بها ننتهى  
  عن   تاما   عجزا   لغة   تعجز 

  ما يحتوى    لفظ   تقديم 
  لغة فى    مقابل   لفظ   احتواه 

 أخرى 
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التى تعتمد على درجة من التقمص والمشاركة  )Empathy  )[7]"المواجدة" إلى
بين الفاحص  )[8](  "البينشخصى"ليس فقط لعواطف المفحوص وإنما لإلحاطة بالوعى 

  والمفحوص
 Emotional  باالنفعال   الخبرة إلى    يلتفتون   ال   الدارسين   أن   ىيعن   ال    هذا   إن  

experience ، الخبراتى   البعد   هذا    يبدو  - سيأتى   كما  - االتجاهات   من   كثير فى    أنه   إال  
  من   انتقاص   هذا   وكل ،  استبطانيا   ذهنيا   نشاطا     يبدو   ما   وأحيانا )  االنفعالية (  لإلثارة   الحقا 
  باعتباره "  االنفعال "   اللفظ   بهذا   االرتباط إلى   - جزئيا   ولو  - أعزوه   وأنا ،  الظاهرة   طبيعة 
   . هنا   وراءه   االنسياق   رفضت   مما ،  ككل   للظاهرة   األشمل   الممثل 

حتى  ،  ما   بشكل   بمؤثر   االرتباط   يتضمن   يكاد "  االنفعال "  لفظ   استعمال   أن   كما ) 2( 
 -..."  بــ   انفعل ": "  الباء "  الجر   بحرف   ملحوقا   بالعربية   أصله فى    ورد   قد   الفعل   أن 
،  ئياتلقا   دافعة :  ظاهرة هى    أقدمها التى    الظاهرة   ألن ،  كثيرا   أو   قليال يقيدنى    ارتباط   هو و
  لم   أم   بمؤثر   ارتبطت   سواء ) [9]( وتصعيدا   غاية :  غيرها فى    متكاملة ،  أحيانا   مثارة 
حتى    به   نع   لم   أو ،  دراسته   إلمكان   رصده   لدرجة   المؤثر   بهذا   وعينا   سواء :  أو ،  ترتبط 
   . غصبا   أغفلناه 

  قل   أو أولى،    مظهر إلى    يشير   إنما ،  الشائعة   االستعماالت   أغلب فى    واالنفعال ) 3( 
  الظاهرة   ههذ   تندمج   كيف   هو يعنينى    ما   أن   ذلك ،  اليوم قضيتى    صلب   ليس   وهذا بدائى،  
  والف "  يكتمل   حين   تماما تختفى    ثم تكاد   نوعيتها   تتغير حتى  األعلى    الكل فى    البدائية 
  سيتوقف   االنفعال   لفظ   فان   ذلك وعلى  ،  التطور   سلم   درجات أعلى  على  ) [10]" ( النمو 
وتكاد     به   لترتفع   ستحتويه التى  األرقى    المظاهر إلى    به   نتصاعد   ونحن   مهمته   أداء   عن 

   . أصال   مستقل   انفعال   ثم   يصبح   فال ،  تنفيه
  وكل ، " عاطفة "  يعطف   عطف   من   وهو  " العواطف "  لفظ إلى    ذلك   بعد   ننتقل   ثم

،  المشاعر   من   خاص   بنوع   محدودا   تجعله   تكاد   اللفظ   بهذا   المتعلقة   األصلية المعانى  
  بالميل   متعلق   وذاك   هذا   أن   ويبدو "  شفقة "  أو   حنُو   هو   ما   يشمل الذى    النوع   وهوذلك 
  عقب   وليدها على    األم   ميل الى    يرجع   ولعله ) [11](  والحماية   للرعاية ) الجسدى (
  بجانب  -  األقل على    أصوله فى  -  اللفظ    هذا   يختص   يكاد   وهكذا ،  وبعيدها   مباشرة   والدته 
    الجانب "  أو " اإليجابى   الجانب "  أحيانا يسمى  الذى    الجانب   وهو ،  دراسته   نريد   مما   واحد 

إلى    الحاجة   أشد فى    نحن 
  األلفاظ   مضمون فى    التعمق 

  وصف فى    تستعمل التى  
)  الوجدان (/ العواطف 
  تاريخ وفى    بل ،  خاص   بوجه 

  المضمون   هذا   تطور 
  ال   بما   أمكن   إن اللفظى  

 األصوات   علم   يهمل 
 
  
 

  من   لدينا   يكون   أن   بد   ال
  بنقل   لنا   يسمح   ما   الشجاعة 
أخرى    لغات   من   ألفاظ 
  دون   وشكلها   بأصواتها 
  ظاهرة   تضمنت   إن   ترجمتها 
  من   لفظ   وصفها فى    ينجح   لم 

  صحيح   والعكس ،  لغتنا 
  من   البد   أنه أى  ،  ومـلزم 
  من   رصيد   عندنا   يظل   أن 
  ما   لها    يجدون   ال   قد   ألفاظ 
  فتدخل ،  لغتهم فى    يقابلها 
  حدث   وقد هى،    كما   إليهم 

  أثناء  - مثال  - ذلك   مثل 
  األلمانية   اللغة   من   النقل 
 االنجليزية إلى    بالذات 
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،  وأسبابها   القرابة :  تعني   فالعاطفة   الخاصة   ذاتيته   له "  عاطفة "  االسم   لكن "  البناء
فى  ، ) عطف (  الفعل   يستقل عن   كاد   ولكنه ،  ميل واقتراب   بها   وكلها ،  والشفقة ،  والصلة 
  ما على  "  عاطفة "  لفظ   يطلق   أن اللغوى    المجمع فارتضى  االستعمال العلمى،  
  بسلوك   والقيام ،  معينة   بانفعاالت   الشعور إلى    بصاحبه   ينزع نفسى    استعداد :"... هو 
  يشترط   ال   أنه    نالحظ ، إذْ  طيب   اجتهاد   هذا   أن نرى    ونحن   " شيء   أو   فكرة   حيال   خاص 
  أو   نفورا   يكون   قد " سيأتى   كما "  إنه   بل ،  اقترابا   أو   ميال )  النزوع   أو (  السلوك   يكون   أن 
  أن على    نصر اذا فلم ،  الخوف   وعاطفة ،  الكره   عاطفة :  في   الحال   هو   مثلما ،  تجنبا 
أخرى    كلمة   عن   نبحث   وهل    العكس؟   دون   االقتراب   بمشاعر "  عاطفة "  كلمة   تختص 
  تحريك   من أعلى  "  لمرحلة هى    عاطفة   كلمة   تكون   بأن نكتفى    أم   النفور؟   لمشاعر 
  أو ،  بذاته   بموضوع  - أكبر من الوعى   مساحة فى   -   ارتبطت   ما   إذا ) [12]( المشاعر 
   .  تحديدا   أكثر   فكرة 

  االنجليزية   اللغة فى  المعنى    هذا إلى    كلمة   أقرب   يجعل   هو ما   ولعل هذا
  تستعمل أساسا وهى    اقترابية ،  إيجابية   كلمة   أنها   يبدو   حيث    )[13](Sentiment)(  هى 
  بفكرة   ارتبط   ما   إذا   االنفعال ى عل   تطلق قد   العلمية   اللغة وفى  ،  الفنية   المجاالت فى    أكثر 
"  استعداد "  العاطفة   بأن   فيذكرنا   المجمع   تحديد إلى    نرجع   ثم .  بذاته   موضوع   أو   محددة 
 - حال   كل على  وهى  ، " بسلوك "  القيام   قبل "  بانفعال   شعور "  وأنه ، " تحريك "  منها   أكثر 
  وكل ،  أطول   يبدو   زمنها   أن   كما تعبيرحشوى،    أو ،  موقفية   استجابة   مجرد   ليست  -  بذلك 
  عواطف   أحقية   حول   مفتوحا   التساؤل   تاركا   يظل   ولكنه ،  الرؤية فى  نسبى    وضوح   هذا 
   ". عاطفة "  السم   النفور 

بثرائه وقدرته وتجلياته  "الوجدان"وحين نلتقى األحد القادم سوف نتناول لفظ 
  .وتشكيالته

�   آ���3 2  "  أر����   ���0ا "  /�. - [1]!  " 
�567  
  ا�9���5
   >����A@   ودرا*�ت   أ<�ث   >�; "  ا:���9ل 
 
5��BCب (  وا��Eا�   FGأ   
HI5�J:�<  ( @6Kو   �L   أن   ;�<  
ا�X  ا�V    W��B�U إH    T�S0   إ�Q ..   ا�(P�   و�O0ت   اF�Nف 
 �O�YZ   
Y�آ Emotion  �[�\اد��  �K��O`5   �_   و*^ورد ،  و

   ا�9�وق   أf� اT    ا:���9ت   e�ورة إc6)H    T ا�bى  H�A�2    ا�
 اB`�ر�
   ا��را*�ت 

   
  

  الظاهرة   هذه   تطور   ندرس
  ارتقائها   صورة أعلى  فى  
البشرى حتى    الكائن فى  

تصل إلى 
) Empathy"المواجدة"

التى تعتمد على درجة من 
التقمص والمشاركة ليس 
فقط لعواطف المفحوص 
وإنما لإلحاطة بالوعى 

بين الفاحص " البينشخصى"
 والمفحوص

 
  
 
 

  سيتوقف   االنفعال   لفظ   ان
  ونحن   مهمته   أداء   عن 
  المظاهر إلى    به   نتصاعد 

  ستحتويه التى  األرقى  
،  وتكاد تنفيه    به   لترتفع 
  مستقل   انفعال   ثم   يصبح   فال 

  . أصال 
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The German word Gefhl means both feeling and  

emotions and has usually a positive significance; f or 
instance a Gefhlaufallung is a man of heart. The wo rd 
for acute emotional episodes Gefhlsaufwa llung can be 
either positive or negative. In contrast ، the French 
word: motion" has the force of a rather negative 
emotional upset ، with "passion" as its positive 
counterpart; and sentiment is a term for feeling in  
the broad sense. In English ، emotion is taken by 
contemporary psychologists as the basic affective 
process while feelings are usually restri cted to 
pleasantness and unpleasantness at least in the 
professional writing. In some cases affect is used as 
a generic term ، including both feeling and emotions. 
Perhaps it will help to remember that the term 
feeling   is used in a much broader sense in lit erary 
colloquial English while the German Gefhl and the 
French sentiment are closer to this broader usage     

 Magda Arnold، (1968) The nature of emotion 
Penguin Books 

[2] -  2 hbه   
�j�Bا   ��   
   أW   ا�`�رئ   kjFH   ا��را*
 mY��*ت     أ�Y�ا:���9ل   آ / U7ار   ا���0ان / ا���ا�o   �Op�<  ،
 ���5jوأ   mY��*أ   �Hأ   �O)�   mE <   �9ضp\   م   �5`�م�`�  
  ،st�6ا� uA�5*و   ��Cم   ا�`�<   

   �H�Z إT    ا��را*`�)Bا  
 
6*�)B2  (  ا U57   ة�ه�Pا�   
�   �k9   آ�Y��*:   mل )  ا�Bرو*�  
 hb�9ظ   ه�C2    ا ct�5*   د�wا .  


   اC<�ث   E)K�   �EKد - [3]H�A�ا�   
�H�xا   
tFا��  
 
�Y�wا   @<    s`5*�� k9�ا�   h�)��  هbا   أن أرى  أW    إ: ،  و
��   �5#   ا���Eر I���   و:>� ،  �   
��ا�0   yO)Bى    اbا�  s9�
�� ،  �لا:Y�j   هbا �z   �Y���   ;�<�E)H   {�!   #9)ا�   |H�xأو   ا  

   ا:�Y�0ع   !�} H�P�   I~ا�Aأو ،  ا�   �Y���  !�}   E)H� �EHد   
 
fا��را   |H�xا   
fا���دات   ورا   
6��EBا  ، mآ   hbه  
  . إ!��F   ���د   �L   ا����sA6)H {5    :   إ��Eرات 


 �tدر - [4]HI5�J:�< �P9� �0أ � @jاء  ا��jا s�!
ا*��Y�. �9# ا��k9 <�وف " ا���0ان"ا��k9 ا���� 


5)5K: Wijdan  ىb5_ ا��� أ>��د ا�� �أc< UG >��ا 
����ى  s�! c�j�tد ا�9Bا s9G5_ ا���اC>��د >�� ا�� 

c5Y�� ر�� �)H�� �6Gور وأ�wى ا���� s�!و Wijdan 
nonwijdanic dimension . 

 [5] - �Y�!^*    2 ول�)K   ل�GCا   
H�A�ا�    s�!" {��Bا  
��   و�0ت   \�ن ،  أ*�*� "  ا��*�5    ����H   
\�e�0   أو   ا��H  
 c56)0} 2    ا������� 2    إ��O5   أ��ت أN�ى    �Lدون   ا   �Bا ، 

  من   وهو "  العواطف "  لفظ 
، " عاطفة "  يعطف   عطف 
  األصلية المعانى    وكل 
  تكاد   اللفظ   بهذا   المتعلقة 
  خاص   بنوع   محدودا   تجعله 

 المشاعر   من 
 

  أن اللغوى    المجمع ارتضى  
  ما على  "  عاطفة "  لفظ   يطلق 

نفسى    استعداد :"... هو 
  الشعور إلى    بصاحبه   ينزع 
  والقيام ،  معينة   بانفعاالت 
  فكرة   حيال   خاص   بسلوك 

 شيء   أو 
 
 

  المجمع   تحديد إلى    نرجع
  العاطفة   بأن   فيذكرنا 
  منها   أكثر "  استعداد "
  شعور "  وأنه ، " تحريك "
  القيام   قبل "  بانفعال 
  كل  على وهى  ، " بسلوك "
  مجرد   ليست  -  بذلك  - حال 

  أو ،  موقفية   استجابة 
  أن   كما تعبيرحشوى،  

أطول   يبدو   زمنها   
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�)O\  -  F��
   أ*�س (ا�VI �ى    bHآ�   � -  �F6وز>�دى    أو )  ا�u9ا�

) �5wأو )  ا   ���دة )  ا���ب   ���ن (  �(�Pر   ا>   m�9ا�  " ���  " ��  
 �t   ل�H    s�! 
fا�j   �L�Y��*ا   hb3   ا 2    ا���رةbا"�ل   ه   
G�N .  

[6]   - �Y���  أو    " ا��9�Cل   �567
 "  أر����   ���0ا   \��.   
ا�bى    ا� ��Fن   اB���0ن   و�� "  ا:���9ل " " >��K �5   رو>�ت "
 �Y[�Nا   @�� ا���د   هbا  2   ���اث   �

[7]   -  k9�"ا�0ة�Bد" ا �إ�OHب ا$�اط وc�� . �t ا:>
 c5ا����ن وا����ر، �� *�ف إ� 
�� 2 c)! .و��ه c< .6jر

m�9ا� 
H�� 2 ض�ض ا�9�! @j. 
[8]   -s� �    Interpersonal consciousness  ا��!s ا�56(


 اm�C وا�Y!C ا����K Xوز tFا�� U�H �56�� |H�j �����
��!s ا�9�Cظ وا���u6 ا��6B� و���K أ*�س m5E K 2 ا

s�Yا�    Collective Consciousness 

 2    ا�9�ض   �� *�ف أ!�د إ�j c5@ !�ض -   [9]H��   m�9ا� 

[10]   -  mY��*أ   
Y�و:ف " آ  " ��   ��t   
/�K  
 
Y�E�   Synthesis    Fp9��   ا�Hه�   !   
Y�Eا�   
اNC�ى    ا� �~�
  ". /�ع "

[11]   -  ��Bا �Nول   أو (  ا�Cا  ( 
Y�E�  " U�!  " �Yp�H   اbه  
 u�95| ،  ا��j   U�!   �\��!  : ل��  .وا��   

�   �P9@ إu �    T   أن   ه(�   >(�   ¡�ر -   [12]H�N¢   نFY���H    2
"  ا!� B� �P9�  "   و��   أ�e�9p\   �pH   ا*���Y:   هbا   ���(� 
9
   ا:*���Yل   وهbا - ، " ا�jC*5# " و �<   SYا�  ، S/و   u�Eه(�   ا��  
�   >��bات Yp�H   mE <   ��  -  ��  >^ن   !��Y ،  !�اU7   ا���9ل أو   ه�   
ا��!�Y5\   m<�`H    s   أ*�*�   mY���H   إ�Q :  ا� ��ر )  أ (  ا9B�د 
�O\   mY���H    2 : �سا��j )  ب (  أ�� ،   �Nر�O0   أو   ا�(#9 2    �� 
� ،  ا$Y#   ا�xاس   و£�~U   � �ط E�   
A5G   S/   u�Eا��   �YO�`)K    Tإ
 U57   د   وآ^ن ،   ا���0ان / ا:���9ل��K   67`�ت mNا�Kا� ��ر   و  
 hb\�)�
 2  (  ودرcK�0   ا���jس   وأدوات ،  وA5G   SYا�  ( �Qإ   u�K  
��آ�6   آ��5    ���7   ا�(#9 2     �)��¡    2 
`�)���ه�       Wو�0ا
 mE <   أو   �N¤<  ، �Eل   و��Y��*ا   �Hbه   @P9�2    ا� hbه   
  ا��را*
�N    2ص !��H����    sY   ��و�
 أى    ودون     و!���   ��EH   �H�Aن   *�ف 

   هbا   ���(� G�N2    و 
�j�Bا   
�   ا�>��ا~5�   
  . ا��را*

[13]  -   2 
�j��   
`<�*  ، .�6t   
/�K   
Y�آ   Feeling    Tإ
 
97�!  ، ��b.   وآ�6t   
/�K   
Y�آ   Sentiment    Tو�0ان إ  ،  �)Eو�
،  ا��t.   �9# و�     Feeling ،  2�k9   ا��/
   ه��t   hbر   !��أ 
�   Sentiment   \�ن E¥   ن   أن�EK   ب�tأ    Tإ ��97
 "  ه�   �!  " S�  

 وs`6K  ،  ا����9
   ا����P9ت Y�و�0ان   آ    Xه� ا����H   ;�6ا�  
 
/�K   �B   ه�   Affect   ��   دu*   c� t�)�   ��< �Y5\ .  



   و>�9�
   هhb   \�ن   !�Y�Eا� Sentiment    S0ا�K    2 ا��اث  
  sY�ا��  s�9)ا� |H�xا   m���   �O��   
Y�آ   attitude ، 9#   ر��)�  

 Xj :    sj�K  أى  ،  اC*�6ب Y�آ      sentiment    W��B�< 
  ا�¡�>5
) U7ا���ا   
56
ا   دون )  ا:�tا>5���  ) U7ا���ا   
H�\�)ا�� .( 

  من   المرحلة   هذه  فى 
 أنى   القارئ   يالحظ   الدراسة 

  كلمات     أستعمل  
  الوجدان / العواطف / االنفعال 

  وأحيانا  ، بعضها   بجوار 
  بشكل   منها   أيا   أستعمل 
الباقى   مقام   ليقوم   فضفاض   

 
 

 باالنجليزية لفظا أجد لم حين
 اللفظ احتواء على قادرا

" الوجدان" العربى
 اللفظ نفس استعملت

التينية بحروف  Wijdan 

 أبعاد من بعدا به أصف
 اقترحته الذى التشخيص

 بعد األبعاد مستوى على
 المفرد الوصفى التشخيص
 المحاور مستوى وعلى
نسميه محور لدينا وأصبح  

Wijdan nonwijdanic 
dimension  
 
 

 االبن نحته" المواجدة" لفظ
 وقد الخراط إيهاب. د
 فى عنه ونوهت به رحبت
 مما والتطور، اإلنسان مجلة

 عرض حين إليه سوف
الفصل نهاية فى الفرض  
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