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 الصاعدي إخالص ترجمة:

  
 
 

 العواطف و الشھوات عن      : الثاني الفصل
 
 

  بـِشكسبیر ثِــق
 

 خسارة بعد و الثاني، ریتشارد الملك مسرحیتھ نھایة قبیل .رھاَخب حتى الدرب ھذه طرق فــلقد بیر؛بِشكس ثِـق
 عن تصوره بین محتملٍ  تمییزٍ  عن عفویا بولینغبروك ریتشارد یخبر باألفق، یتھدده بالسجن مصیر و الُمْلـك

 .قسماتھ على االنكسار مشھد یدرس و وجھھ، فیھا یقابلُ  مرآةً، ریتشارد یطلب .المشاعر عن تصوره و العاطفة
 تتوّرم فجیعةٍ  ،"ةالمستتر الفجیعة ظل " إال ھو ما وجھھ على المتجلِّ  "الخارجي العویل نسق " أن یالحظ ثم

 بأن فقط، أبیاتٍ  أربعة في و شكسبیر، یعلن .یقرر كما ؛ " داخال تكمنُ  " فجیعتھ .المعذّبة روحھ في بصمتٍ 
 بال المشاعر أو بالعاطفة عرضیا إلیھا نشیر ما كثیرا التي و ظاھریا، المنفردة و الموحدة الوجدانیة العملیة

  .أجزاء إلى تحلیلھا یمكن اكثراث،
 

 یشمل ألن العواطف لكلمة الدارج االستخدام یمیل .التمییز ھذا من تنتفع المشاعر شرح في استراتیجیتي إن
 تنتھي و اطفبالعو تبدأ التي المعقدة األحداث سلسلة لفھم ھذه محاولتنا في العون سنتلقى لكننا المشاعر، تصور

 ألغراض و .سّرا بھ المحتفظ الجزء و عملیةال ھذه من علنا المشاع الجزء بین المبدأ ذي الفصل من بالمشاعر
ً  بالمشاعر، اآلخر و بالعاطفة األول الجزء أدعو عملیة؛  .سابقا أوجزتھ الذي العاطفة مصطلح معنى مع تماشیا

 البیولوجیا أغوار بسبر لنا یسمح لعلّھـف وجیھ، لسبب ھذا المفاھیم و الكلمات اختیار في یرافقني أن القارئ أسأل
  .الثالث الفصل بنھایة مجددا معا الشعور و العاطفة شمل أجمع بأن أعد .تھتح الكامنة

 
 

 الوجھ، في تتجلى إذ للعیان، ظاھرٌ  و علني منھا العدید حركات، أو أفعالّ  الكتاب، ھذا سیاق في فالعواطف، إذن؛
 المجردة، بالعین مرئي غیر لعاطفیةا العملیة مكونات بعض بأن المؤكد من .محددة سلوكیاتٍ  أو الصوت، أو

 أما .الكھربیة الفیسیولوجیا موجات أنماط و الھرمونیة كالمقایسة الحدیثة العلمیة بالمسابر "مرئیة تصبح" لكنھا
 الممتلكات الحقیق، مالكھا سوى الكل عن مستترة العقلیة؛ الصور كل شأن شأنھا دوما، فــمحتجبةٌ  المشاعر،

  .الَحِويّ  الدماغ ذي للكائن خصوصیة األكثر
 

 طیف و فالعواطف سنرى، كما و  العقل. فمسرحھا المشاعر، أما لھا، مسرحا الجسد من العواطف تتخذ
 في أیضا المشاعر تساھم . regulation life الحیاة لتنظیم األولیة اآللیات من جزء تحتھا الكامنة االنفعاالت

 تاریخ في المشاعر سبقت بھا المرتبطة االنفعاالت و العواطف بأن یبدو .أعلى مستویات على لكن و الحیاة تنظیم
 و لعقولنا الزاویة حجر بدورھا ھذه و للمشاعر، أساسا اللصیقة الظواھر و العواطف تشكل إذن، .كذلك الحیاة

 .طبیعتھ توضیح ننوي ما ھي
 

 للتفكیر نمیل -مفھوم بشكل و - یجعلنا مما مستمرة عملیة عبر بحمیمیة بعضھما مع المشاعر و العواطف تتصل
 یحق كما المتصلة، العملیة ھذه من متفرقة أجزاء التقاط العادیة األحوال في یمكننا ذلك، مع و .واحد ككیان بھما

 العلمیة، المسابر من بعدد و المجردة بالعین .اإلدراكیة العصبیة العلوم مجھر تحت اآلخر عن جزء فصل لنا
 عملیة استھالل یُدَرس أن یمكن بالفعل؛ و .موضوعیا العاطفة تصنع التي لوكیاتالس یفحص أن ما لمراقب یمكن



 أن لنا یتأتّى كیف نكتشف أن على منفصلة بحثٍ  موضوعات إلى المشاعر و العواطف تحویل یساعدنا .الشعور
  .نشعر

 
 execution  تفعیل و triggering  إثارة عن المسؤولة اغالدم و الجسد آلیات شرح ھو لفصلا ھذا ھدف

 توضیح أن أتوقع .بالعاطفة المنتھیة الظروف لیس و ھنا االھتمام محط ھي الداخلیة "العاطفة ماكینة" .ما عاطفة
  .المشاعر تنشأ كیف سیخبرنا العواطف

 
 

  المشاعر سوابقُ  العواطفُ 
 

 في مبھما شكسبیر تركھ لما انتباھكم بلفت أبدأ دعوني المشاعر، على العواطف أسبقیة عن نقاشنا معرض في
 و للعواطف تثبت التي باالحتمالیة و ظل كلمة باستخدام یتعلق إنھ .ریتشارد لسان على كتبھا التي السطور
 فجیعة ظل الخارجي العویل :ریتشارد یقول .لألولى األخرى أسبقیة فیھ ترى الذي بالوقت تمایزھما المشاعر
 في ریتشارد وجھ كان كما تماما -الفجیعة شعور - لرئیسا للغرض مرآة بانعكاس یكون ما أشبھ ھذا مستترة،

 االعتقاد إلى نمیل إذ الغّرة، لبدیھتنا صدى رجعُ  االلتباس ھذا .ریتشارد الرئیس؛ المسرحیة لبطل انعكاسا المرآة
 نع متحدثا ریتشارد یقول .حقا یھم ما ھي المشاعر أن نعرف نحن ذلك، إلى باإلضافة .الجليّ  منبعُ  الخفيّ  بأن

 .حقیقیة مشاعر من نبتھج أو نعاني إننا .ذلك في نوافقھ نحن و ،"الجوھر یكمن ھناك " :المستترة فاجعتھ
 مركزیة تعُـتّـم ".بالُمسبِّ " ال و "األول" تعني ال "الرئیس" لكن .خارجیة آثارٌ  الضیق، بمعناھا العواطف،

 تالیا عنھا یعبر ثم ما، بشكل أوال، تحصل اعرالمش بأن القائل الرأي تفضل و الشعور نشوء كیفیة على الشعور
 مقبول نیوروبیولوجي تفسیر إیجاد تأخر في جزئیا، لو و المالم، ھو و صحیح، غیر الرأي ھذا .بالعاطفة
  .للمشاعر

 
 قولھ، لـریتشارد ینبغي كان ما ھاكم .العكس ال الخارجي؛ العاطفي النسق لظال ھي بمجملھا المشاعر بأن یبدو
 في محتملةٍ  ال و مستترة  فجیعةٍ  ظاللِ  من ھذا الخارجي ویلالع نسقٌ  یلقي كم .. آهٍ  " :لشكسبیر االعتذار بالغ مع

 " اودیسوس؛ في قال حین James Joyce جویس جیمس بـ یذكرني بدوره ھذا و ( ".المعذبة روحي سكون
  .) "توازنھا فقدت التي العقول بكل زاخر قنٍص  مربع شكسبیر

 
 ألن المشاعر تتلوھا و أوال عواطفا نملك :بسیطة إجابتي .المشاعر العواطف تسبق لماذا نسأل أن لنا یحق ،ھنا

 بسیطة reactions  انفعاالت من العواطف تبنى .الحقا المشاعر و أوال بالعواطف أتى evolution  التطور
  .التطور في تسود أن لھا السھل من لذا و بسھولة، الحيّ  الكائن نجاة ترعى

 
 بأن الطبیعة قررت ماكأن یبدو. ھكذا أو البدء، في أذكیاء جعلتھم النجاة؛ لھم لھةاآل أرادت الذین ھؤالء بإیجاز،

 بوقت الخالق كالذكاء شیئا الحیة الكائنات تمتلك أن قبل ھذا و الوقت، بنفس للغایة متداعیة و ةللغای غالیة الحیاة
 و الفنانون بھا یقرر التي ذاتھا بالطریقة تقرر ال و بالتصمیم لتعم ال الطبیعة أدمغة. تمتلك أن قبل و طویل،

 اإلنسان، إلى كاألمیبا تواضعا أكثرھا من الحیة، الكائنات كل تولد المرادة. الفكرة یوصل التشبیھ لكن المھندسون،
 مصادر إیجاد ھي: المشاكل ھذه فعلّي. تفكیر بال و اوتوماتیكیا للحیاة األولیة المشاكل لتحلّ  مصممة بأجھزة
 بنیة على الحفاظ الحیویة، العملیات إلتمام مؤاتٍ  داخلي كیمیائي اتزان على الحفاظ تحویلھا، و دمجھا للطاقة،
 ۱ االستتباب الخارجیة. البدني األذى أو المرض عوامل تالفي و التمّزق؛ و البلى حل بترمیمھا الكائن

 homeostasis   ٌالناتجة المنظمة الحیاة حالة و ھذه التنظیمات لمجموعة مالئما اختصارا تشكل واحدة كلمة 
  عنھا.

 

  :استتباب ۱
 (المترجمة) المختلفة. الحیویة لوظائفھ االستقرار و االتزان من بحالة لالحتفاظ الداخلیة بیئتھ متغیرات بھا ینظم الحي للكائن خاصیة

                                                 



 في نجد إذ .للغایة دقیقة  -االستتباب آلة - یّةــلـِ الِجـبْ  و التلقائیة الحیاة إدارة آلة أصبحت التطّوریة، العملیة خالل
 في زیادات أو عنھ، انسحابھ أو ما شيء نحو ككل الحي الكائن كإقبال بسیطة استجاباتٍ  االستتباب  منظومة قاع

 استجابات نجد المنظومة، ھذه في صعودا و ).quiescence اھمودً ( انخفاضات أو )arousal  تیقـّظا( النشاط
 تنظیم عن المسؤولة الظواھر من رعاألف عدیدة كبیرةٍ  كشجرة االستتباب آلةِ  تخیل یمكننا .تعاونیة أو تنافسیة
  .الشجرة في سنجد ما إلیكم الخالیا، عدیدة الكائنات في ألعلى القاع من نرقى حین .التلقائي الحیاة

 
  الدنیا الفروع
 التقلصات الھرمونیة، اإلفرازات ( میكانیكیة و كیمیائیة مكونات تشمل ھذه و :metabolism األیض عملیة

 على ،reactions االنفعاالت ھذه تحكم .الداخلیة الكیمیاء على للحفاظ تھدف ) ذلك إلى ما و بالھضم العضلیة
 ،)الجسد في الدم لجریان المالئم بالتوزیع بدورھما یتحكمان اللذین و( الدم ضغط و القلب نبض المثال، سبیل
 و تخزین و ،)الخالیا بین ما األحیاز و الدم سوائل الداخلي بالوسط نعني( الداخلي الوسط قلویّة و حموضة تعدیل

 تصنیع للحركة، ضروریة ھي و( بالطاقة الكائن لتزوید المطلوبة الكربوھیدرات و الدھون و البروتینات نقل
  ).تجدیدھا و البنیة على الحفاظ و الكیمیائیة اإلنزیمات

 
1منعكسات

۲
F أو الضجیج، أو للمس انفعالھ في الكائن یستغلھ الذي و اإلجفال، منعَكس ھذه تشمل و :أولیة 
  .الشدیدین والحر البرد عن بعیدا أو العتمة، عن بعیدا الضوء، نحو الكائنات تقود التي االنتحاءات

 
 من .السامة الكیمیائیة الجزیئات و الطفیلیات و الباكتیریا و الغازیة الفیروسات لصدّ  معدٌّ  ھو و :المناعي الجھاز
 الخالیا جدران داخل المحبوسة الكیمیائیة الجزیئات مع التعامل على أیضا قادر أنھ مالحظة لالھتمام المثیر

حت إن ما الكائن تضر أن یمكن التي و بالعادة الطبیعیة  مثال ( الداخلي الوسط إلى المحتضرة الخالیا من ُسّرِ
 من سالمتھ ُھدِّدت إن الحي للكائن األول الدفاع خطُّ  المناعيُّ  الجھاز جاز،بإی ). الغلوتامیت و الھیالورونات

 .الخارج أو الداخل

 عضو من مكونة التعقید؛ متفاوتة عكاسیةان أقواس من جزءا الُمنعكسات تكون ما كثیرا .لمحّفـز كاستجابة یحصل إرادي ال و سریعٌ  فعلٌ  :reflex ُمنعََكس۲
، حسّ    )المترجمة( .مستجیب عضو و صادر عصب عصبي، مركز وارد، عصب متلّقٍ

 
 االستجابات المناعیة

 المنعكسات األولیة
 التنظیم األیضي

 العواطف المخصوصة

 البواعث و الدوافع

 المتعة و األلم سلوكیات

 الشكل ۲.۱: مستویات التنظیم االستتبابي التلقائي، من البسیط إلى المركب

                                                 



 الوسطى الفروع
 انفعاالت تشمل إنھا ).العقاب و( األلم أو )الثوابو pleasure( المتعة بتصور عادة المرتبطة كیاتالسلو ھذه

 فیمكن ؛بھ یشعرون بما یبلّغون و یشعرون الذین البشر بالنسبة .حدث أو شيءٍ  من ككل الكائن انسحاب أو إقبال
 و الجسد یتھدد عندما المثال، سبیل على .ُمقتَــصَّة أو مجزیةً  مؤلمة، أو ممتعة بكونھا المثیلة االنفعاالت وصف
 اتإشار المتضررة المنطقة خالیا ترسل ، -العدوى أو الحروق مع الحال ھو كما - وشیك خطر أو خلل أنسجتھ
 كاستجابةٍ  المرض سلوكیات أو األلم بسلوكیات تلقائیا الكائن یرد . ociceptiven  األذیّة دالالت تسمى كیمیائیة

 ھذه تتضمن .الخفيّ  منھا و الجليُّ  منھا تلقائیا، الضرر الطبیعة بھا تجابھ التي األفعال من حزمة ھذه .لذلك
 حمایة وأ ، تعیینھ یمكن و خارجیا كان إن األذى مصدر عن بعیدا منھ جزء أو بأكملھ الجسد سحب أیضا األفعال
 أو بالّروع الموشیة الوجھ تعابیر و )الجذع على االنكفاء أو الجریحة الید كحمل( الجسد من المصاب الجزء

 إنھا .المناعي الجھاز ینظمھا التي و المجردة بالعین مرئیة الغیر االستجابات من عدد أیضا ھناك و .المعاناة
 كیمیائیة مواد إنتاج و المھدَّدة، المناطق إلى عجل على رسالھاإ و البیضاء، الدم خالیا من معینة فئات زیادة تشمل

cytokines ۳ كالسیتوكینات
Fأو معتد میكروب محاربة( تواجھھ التي المشكلة حل على الجسم تساعد التي و 

 .كألم نحّسھ ما أساس إلیھا المؤدیة الكیمیائیة اإلشارات و األفعال ھذه مجموع یشكل ).متضرر نسیج إصالح
 فعندما .الجسد ھذا واجھت لمشكلة بھا یستجیب التي نفسھا بالطریقة للجسد الجید الوظیفي لألداء الدماغ یستجیب

 إقبالھ .محدد نمطٍ  وفق یتصرف فإنھ استغاللھا، و الطاقة تحویل في بسھولة و عقبات بال بسالسة، الجسم یعمل
 المواد من محددة فئات منتجا عافیة؛ و ً ثقة تفیض ھوجھ تعابیر مسترخٍ، و منبسطٌ  قـدّه ،میّسرٌ  اآلخرین على

 الممیزة االنفعاالت كبعض تماما المجردة بالعین مرئیة غیر ھي و ،endorphins كاإلندورفینات الكیمیائیة
 نحّسھ ما أساس بھا المرتبطة الكیمیائیة اإلشارات و األفعال ھذه مجموع یشكل .المرض و األلم لسلوكیات

 .كـمتعة
 

 خارجیة أحداث أو اآلداء، مثاليّ  أیٍض  تنظیمُ  الجسد، وظائف بعض تعتري عللٌ  — عدة دوافع المتعة و لأللم
 حال بأي ضروریة لیست و المتعة أو األلم لسلوك سببا لیست المتعة أو األلم تجربة لكن .تحمیھ أو بالكائن تضر

 تقوم أن جدا البسیطة المخلوقات لبعض یمكن التالي، المقطع في سنرى كما و .السلوك ھذا لحصول األحوال من
 أو منخفضا السلوكیات بھذه شعورھا احتمال كان إن و حتى االنفعالیة أو العاطفیة السلوكیات ھذه ببعض
  .منعدما

 
 التالي العلوي المستوى في

 و الفضول العطش، الجوع، :رىالكب األمثلة من . motivations الدوافع و drives  البواعثِ  من عدد ھنا یكمن
 بإجادةٍ  و ،appetites الشھوات سدیدة؛ كلمة مظلة تحت سویّـا سبینوزا جمعھم .الجنس و اللعب شاف،االستك
 تشیر  .desire الرغبات بھا: یحیط و شھواتھ الفرد فیھا عيی التي الحالة لوصف أخرى ةكلم استخدم مبھرةٍ؛

 الُمـوِعي شعورنا على الرغبة كلمة تدل بینما محدد بباعثٍ  المنشغل للفرد السلوكیة الحالة إلى الشھوات كلمة
 conscious لطیفٌ  نظیرٌ  السبینوزي التمییز ھذا إن .األمر نھایة ذلك في فشلنا أو لھا إتمامناو لشھوةٍ  بامتالكنا 

 ،ةبسالس متصلةً  رغبات و شھواتٍ  للبشر أن یظھر .الفصل ھذا بھ افتتحنا الذي و الشعور و العاطفة بین للتمییز
  .المشاعر و العواطف كحال

 
 القمة قُـرب

 .proper -emotions  المخصوصة العواطف
 مرورا و الخوف و األسى و الفرح من ابتداءا —الضیق بمعناھا العواطف :التلقائي الحیاة تنظیم عقدِ  واسطة ھنا

 بسیطة؛ فاإلجابة تماما، القمة في یوجد عّمـا تتساءل كنت حال في و .sympathy  التعاطف و الخزي و بالزھو
 الوالدة منذ فعالة و نشطة األدوات ھذه تكون أن على الجینوم یحرص .القادم الفصل سنناقشھا التي و المشاعر،

 تفعیل آنِ  تحدید في الحقا مھما دورا سیلعب التعلم أنّ  إال التعلّم، على اعتماد بقلیل أو اعتمادٍ  بال بقلیل، بعدھا أو
  .صوابا أكثر العالقة ھذه تكون ما بقدر االنفعال، تعقید یزید ما بقدر و .األدوات ھذه

 )المترجمة( .الخالیا بین للتواصل إشارات أو كوسائط تعمل ببتیدیة أو بروتینیة مواد :السیتوكینات ۳
                                                 



 
 فیتغیّر حیاتنا؛ خالل أجلھ من نبكي ما أّما الوالدة، وقت نشطٌ  و معدَّةٌ  النشیج و للبكاء المكونة االنفعاالت حزمة
 ظروف تحت تُفعّل أنھا كما كبیر حد إلى stereotyped  ُمقولَبة و تلقائیة االنفعاالت ھذه كل .خبراتنا بتغیُّر
 أدوارا بكاؤنا و ضحكنا یلعب .المقولبة األنماط ھذه execution  تفعیل تعدیل على القدرة للتعلّم لكن( .معیّنة

 .)شتى بطرقٍ  ما موسیقیة حركة في واحد للحن المؤلفة النوطات عزف یمكن مثلما الظروف بتفاوت تتفاوت
 .مباشرة غیر أو مباشرة خرى،أب أو بطریقة البقاء؛ تغلیب و الحیاة عملیات لتنظیم االنفعاالت ھذه كل تھدف
 في ؛ بالعواطف المخصوصة العواطف و الدوافع و البواعث و المتعة و األلم سلوكیات مجموع إلى أحیانا یُشار
 .التنظیمي دورھا و المشتركة ھیئتھا االعتبار بعین أخذنا إن معقول و مفھوم ھذا و األوسع، و األعم معنھا

 
 لحالة الِجبلِّیة الحیاة تنظیم تجھیزات تصبو ال :لطیفة الحقةٌ  خاطرةٌ  المجرد البقاء ھبةب قانعة الغیر للطبیعة عنَّ 

 ھو ما توفیر إلى االستتباب مساعي فتھد بالواقع، .تلك إلى ال و ھذه إلى ال الموت، و الحیاة بین ما وسطٍ  محایدةٍ 
 و being-well  بالعافیة -مترفة و كرةمف ككائنات - نسمیھ ما توفیر أي ،الحیاد على الحیاة حالة من أفضل

  .الصحة
 

ذُ  .بأجسادنا خلیة كل داخل ، بلحظة لحظة حیاتنا ھذه االستتبابیة العملیات مجموعة تحكم  الحوكمة ھذه تنفـَّ
 القدرة التغیرات لھذه ثانیا، .خارجیا أو داخلیا الحي الكائن بیئة في ما شيء یتغیر أوال، :سیطةب تسویة بواسطة

 و التغیر ھذا الكائن یرصد ثالثا، ).للتحّسن فرصة أو لسالمتھ تھدیدا تمثل ( الكائن حیاة ریاتمج ویلتح على
 كل تعمل .آدائھ فعالیة و ذاتھ ـصونل نفعا األكثر الحال یخلقُ  بنحو ذلك و یقتضیھ، بما األمر مع یتعامل

 ما .لھا وفقا یتصرف و الخارجیة و الداخلیة الظروف لیقدّر الكائن وسائل فھي لذا و التسویة ھذه وفق االنفعاالت
 سنرى و .الفرصة إلدراك السعي أو الشائبة من بالتخلص - بفعلھ - یحلھا فرصةً، یرصد أو شائبةً  یرصد إن

 أو الحب أو كالحزن عواطف - المخصوصة العواطف عن الحدیث عند حتى صحیحة التسویة ھذه بأن الحقا
 استجابة و تقدیر من بكثیر أبلغ المخصوصة العواطف حال في االستجابة و التقدیر تشابك لكن -بالذنب اإلحساس

  .تطوریا لھا المؤلفة البسیطة االنفعاالت
 

 في سبینوزا استخدمھ كما كوناتوس الالتیني المصطلح إلیھ یحیل لما الكلمات أقرب ھنّ  السعي و الكبَد أو الكفاح
 كینونتھ لیصون شيء كل یكابد " :نفسھ سبینوزا بتعبیر .األخالق بكتاب الثالث الفصل من ۸ و ،۷ ،٦ المسائل

 االستبصار مزیة بفضل ".ھُرهجو إال كینونتھ لصون الشيء َكبـَدُ  ما " و "یطیق ما كل و بوسعھ ما كل باذال
 على بھ یحافظ نحوٍ  على ُمركَّب الحي الكائن ألن ملمحا باعتباره سبینوزا تصور تأویل یمكننا الحالیة، الرجعي
  .لحیاتھ المھددة المتعددة االحتماالت أمام وظائفھ و تركیبھ تماسك

 
 النفس صون أفعال و فرصال و األخطار تواجھ حین النفس صون باعثِ  من كال الكوناتوس یتضمن

 إبّان الجسد بھا یمر التي التحوالت من بالرغم و .بعض على بعضھا الجسد أجزاء تضم التي و محصورةالال
 .الھیكلي التصمیم نفس متبعةً  و الفرد نفس مشكلةً  الكوناتوس تبقى ھرمھ، و أجزاء من یؤلّفھ ما تجدیده و نشأتھ

 
 الدارات في المستقرة النزعات مجموع إنھا الحالیة؟ البیولوجیة تبالمصطلحا سبینوزا كوناتوس مرادف ما

 و .البیئیة أو الداخلیة الظروف تتعھدھا إن ما العافیة و لنجاةا من كلل تسعى التي و circuitry brain  العصبیة
أ كیف القادم الفصل في سنرى  یتم .عصبیا و كیمیائیا الكوناتوس؛ نشاطات من الواسع الطیف بھذا الدماغ یُـنبـَّ

 العصبیة السبل عبر تجري كیمیائیة كھربائیة إشارات و الدم مجرى في منقولة كیمیائیة جزیئات بواسطة ذلك
 pathways nerve. عدة في ھنالك تُـَمثَّل ثم الحیویة العملیة من متعددة جوانبل إشارات الدماغ إلى یرسل 

 تنظیم شجرة رؤوس بلغنا قد نكون بذلك و .محددة دماغیة مواضع في العصبیة الخالیا من دارات مادتُّھا خرائط؛
  .المشاعر عنده تتآلف الذي المستوى ھو و الحیاة



 
  تداخلي مبدأ

 
 جزاءأ تُحتوى إذ مثیرة. بناء خطة نلمح باالستتباب، المنوطة التنظیمیة االنفعاالت قائمة على نقف حین

 .الُمـركَّب حشا في  البسیط یتداخل أي استفاضة، األكثر فعاالتاالن من اأجزاء لتكون متراكبةً  األبسط االنفعاالت
نةٌ  األخیرة ھذه .المتعة و األلم سلوكیات آلیات في ُمدغمةٌ  األیض تنظیم و المناعي الجھاز آلیات فـبعض  ُمضمَّ
 كلھا و األیض حال تصحیح حول تدور الدوافع و البواعث أغلب و ( الدوافع و البواعث آلیات في بدورھا
 المناعیة، االستجابات المنعكسات، - السابقة المستویات كل من اآللیات بعض تدمج ).متعةً  أو ألما تتضمَّن
 أدوار فإن سنرى، كما و .المخصوصة العواطف آلیات في - البواعث و المتعة أو األلم سلوك األیضي، االتزان

 دمیة - الروسیة الدمیة منظر المجموعة ھذه منظر یطابق ال .ذاتھ المبدأ وفق مركبة المخصوصة العواطف
 لیست .فیھ المعّشِش األصغر للجزء تضّخمٍ  مجرد لیس األكبر الجزء ألن ،بالضبط المصفوفة -ماتریوشكا

 التي التنظیمیة االنفعاالت من واحدة أي تشكل ال .صحیحا التداخل مبدأ یظل لكن الحد، ھذا إلى مرتبة الطبیعة
 من انفعال كل یتكون العكس، على بل .معینا ھدفا لتخدم الصفر من بُنیت جذریا؛ مختلفة عملیة ھنا اھااستعرضن

 النجاة - نفسھا العامة الغایة كلھا لھا .أدناه األبسط العملیات أجزاء من مسكوكٍ  rearrangement تنظیم إعادة
 حل .بعافیة للنجاة أیضا ضروري حلُّھا جدیدةٍ؛ شكلةبم متعلقا ثانویا ھدفا معاد تنظیم كل یخدم لكنّ  و -العافیة مع
  .العامة الغایة لتحقیق مھم متطلب جدیدة مشكلة كل

 
 تصّور ال الطوابق متعدد المبنى استعارة أن نجد لذا و .خطي ھرمي بھیكل االنفعاالت مجموعة تشبیھ یمكن ال
 لھو األفضل التشبیھ إن .مالئما لیس الضخمة السلسلة تشبیھ بالمثل، و .البیولوجي الواقع من یسیرا شیئا إال

 اتصال على تحافظ و بإطراد تستفیض و تعلو أفرع عن جذعھا ینشق التي و الفوضویة العظیمة الشجرة صورة
  .الشجرة تلك من بقعة بكل مدّونٌ  التطور تاریخ .جذورھا مع االتجاه ثنائي

 

  المشاعر

 البواعث و الدوافع

  سلوكیات األلم و المتعة

  االستجابات المناعیة
 األولیة المنعكسات

  األیضي التنظیم

  العواطف 

 مستویات بقیة عن عقلي تعبیر المشاعر إن .االستتباب تنظیمات من إضافیا مستوى المشاعر تدعم :۲.۲ الشكل 
  .االستتبابیة التنظیمات



 المخصوصة العواطف إلى البسیط االستتبابي التنظیم من :بالعواطف المتعلقة االنفعاالت عن المزید
 

 تحتمل حالة — المحیطة البیئة في ما حالة أو ما لشيء استجابةً  تنظیمیة انفعاالت من أوردناه ما بعض یشكل
 یكون قد .الكائن داخل حالة أو لشيء منھا األخر البعض یستجیب لكن .التزاوج أو للتغذیة فرصة أو الخطر

 تعرف appetitive  ـِّیةُمـشھ سلوكیات مسببة الطاقة؛ إلنتاج الالزمة الغذائیة المواد مخزون في انخفاضا
 مسببا جرحا یكون أو قرین عن البحث یحفز ھرمونیا تغیرا یكون قد أو .غذاء عن البحث أیضا تشمل و بالجوع

 یشمل بل فحسب، الغضب أو كالخوف للغایة ظاھرة عواطف المدى ھذا یتضمن ال .ألما نسمیھ الذي لالنفعال
 بِحد، محدود جسدٍ  ،كائن ضمن كلھ ھذا یحصل .المتعة أو باأللم مرتبطة السلوكیات و الدوافع البواعث، أیضا
 غیر أو مباشر بشكل واضحا، ھدفا االنفعاالت ھذه كل تعرض .الدوران عن ساعتھ عقارب تتوقف ال جسد

 ضمن محددة كیمیائیة جزیئیات كمیة على المحافظة یجب .سةبسال الداخلي الحیاة اقتصاد تسییر ھو و مباشر،
 درجة على محافظةال كذلك یجب .المدى ھذا نغادر إن ما مھددة الحیاة ألن عنھ، تدنو ال و تفوقھ ال محدد، مدى

 مساعدة اتیاستراتیج االستكشاف و الفضول و — للطاقة مصادر توفیر من بد ال .ضیقة معاییر نضم الحرارة
 االستھالك لتناسب تعدیلھا و حرفیا، دواخلنا ضمن إدراجھا من بد فال وجدت، إن ما .المصادر ھذه دتحدی في

 من األنسجة إصالح أیضا یتعین و التعدیالت عن الناتجة الفضالت كل من التخلص یجب و التخزین أو الفوري
  .سلیما الكائن لیبقى التمزق و البلى

 
 -الخزي و sympathy  التعاطف الحزن، السعادة، الخوف، الشمئزاز،ا - المخصوصة العواطف تھدف كذلك و

 بتسھیل مباشر غیر بشكل تعمل أو نافعة، فرصة لقنص الكائن دفع أو األخطار بدرء مباشرة الحیاة لتنظیم
 كل فلیست .عاطفة فیھا تخالجنا مرة كل في العافیة و النجاة نعزز أننا أقترح ال أنا .االجتماعیة العالقات
 مھم عامل تفعیلھا سیاق و العاطفة حدة من كال أن كما العافیة، و النجاة تعزیز على قدرتھا في سواءٌ  العواطف

 البشریة ظروفنا في العواطف لبعض استغاللنا حقیقة لكن .معینة حادثة في للعاطفة  المحتملة القیمة لتحدید
  .النافع الحیاة تنظیم في التطوري دورھا تنفي ال maladaptive للتكیف مھایىء غیر بشكل الحالیة

 
 phobia الرھاب .الحزن على نفسھ الشيء ینطبق و الحدیثة، مجتمعاتنا في عكسیة بنتائج الغضب یأتي ما غالبا
 من .المناسب الموقف في الغضب أو الخوف أنقذھا التي األرواح بـعدد فكر ذلك، من بالرغم و .أیضا كبیرة عقبة

 یتجزأ ال جزءا یجعلھا ما ذلك لعل و تدعمھ، تزال ما إنھا .تلقائیا النجاة لدعمھا التطور في سادت اأنھ المحتمل
  .األخرى الفصائل و لإلنسان الیومي الوجود من

 
 اإلنسان بیئة في كثیرا تختلف عاطفة كل قیمة أن لحقیقة و العواطف لبیولوجیا فھمنا یوفر عملیة، كمالحظة

 حسباننا في فنضع ،مریعون مستشارون العواطف بعض أن مثال نتعلم .اإلنسان سلوك لفھم ھامة فرصا الحالیة
 أجدھا و الثقافیة و العرقي التعصب إلى المؤدیة االنفعاالت بعض مثال أتأمل .نصائحھم تبعات تقلیل أو كتمھا

 و التباین ألن ،آلخرینا تباین برصد تطوریا معنیّة اجتماعیة لعواطف التلقائي االستغالل جزئیا، ، تستوطن
 االنفعاالت من النوع ھذا أن المرجح من .العدوان أو االنسحاب یحفز و المخاطرة و الخطر إلى یشیر قد التفاوت

 على أدمغتنا إبقاء حقیقة نعي أن بإمكاننا .لنا مالئما ال و مفیدا یعد لم لكنھ القبلي المجتمع في مفیدة أھدافا حقق
 و انفعاالت ھكذا نبذ نتعلم أن نستطیع .بعیدة آجال منذ مختلف سیاق في النفعالھا مشابھ بنحو تنفعل التي اآللیة
 .المثل لیفعلوا حولنا اآلخرین نقنع

 
 البسیطة المخلوقات عواطف

 
) المتناعلة أو( البرامیسیوم وحید خذ ".عاطفیة" النفعاالت البسیطة المخلوقات امتالك وافرةٌ  أدلةٌ  تدعم

paramecium، خطر عن بعیدا متسارعا یسبح عقل، ال و لھ دماغ ال جسدٌ، ُكـلُّھ الخلیة، أحاديُّ  بسیط كائن 
 یسبح قد و .للغایة منخفضة أو مرتفعة حرارة أو كثیرة، اھتزازات أو تِخزه، إبرةً  یكون قد — طریقھ في محتمل

  .یتغدى أن یمكنھ حیث الطریق من عقِطَ  نحو متجھا المغذیات، من كیمیائي تدّرج عبر متسارعا، البرامیسیوم
 أو المفرطة، االھتزازات الحادة، الحرارة تغیرات —للخطر محددة عالمات لیرصد مصمم البسیط المخلوق ھذا

 بالمثل، و .اعتداال أكثر و أھدأ آمن، لمكان بالمضي ینفعل و —غشاءه یمزق قد ثاقب جسم مع تماسھ



 لتوفیر یحتاجھا التي الكیمیائیة الجزیئات وجود رصد بعدما خضرة األكثر الطحالب أثر متقفیا یسبح مفالبرامیسیو
 عملیة جوھر نفس دماغ بال كائن في الحاصلة و أصف التي ألحداثا لھذه إن .الكیمیائي للتوازن و الطاقة

 و رابتاالق أو المرواغة و التجنب بضرورة یشي حدث أو جسم وجود رصد — البشر نحن لدینا العاطفة
سة غیر قدرة النحو ھذا على االنفعال إن .دقةالمصا  و التدریس بأصول كثیر تھتم ال البرامیسیوم فمدرسة —مدرَّ
 عدیم البرامیسیوم داخل فعلیا المعقدة و ظاھریا البسیطة و جینیا المعطاة اآللیة في محتواة قدرة إنھا .التربیة
 علیھا الحفاظ و حیاتھا لتنظیم الالزمة بالوسائل الحیة الكائنات بتجھیز مھتّمةً  الطبیعة كانت لطالما .الدماغ

  .التفكیر حتى أو أسئلة لطرح الحاجة دون أوتوماتیكیا،
 
 للبیئة كان إن سیما ال عنھ االستغناء یمكن ال و للنجاة مفید متواضعا، كان إن و دماغ، امتالك فإن بالطبع و

ر .البرامیسیوم بیئة تحدیات تفوق تحدیات  حبل بال و صغیر عصبي بجھاز صغیر كائنٌ  —ضئیلة بذبابة فّكِ
 تتجنب و صوتیة فوق  متھورةٍ  اندفاعاتٍ  في حولك ستئز .ُمخِفقا مرارا ھششتھا إن الذبابة ستغضب .شوكي

 استجابةً  تستدیر و حركاتھا تھدأ كیف حینئذ سترى .السكر بإطعامھا الذبابة إسعاد أیضا یمكنك .القاضیة ضربتك
 التجربة أجریت فلقد ھذا، أختلق لم .الكحول سقیتھا إن منتشیةً  سعیدةً  الذبابة جعل یمكنك كما .المرضي للغذاء
 ألبخرة التعرض فبعد .) Melanogaster Drosophila  الفاكھة ذبابة( بالدروسوفیال تعرف ذباب فصیلة على

 لباسترسا الذباب یمشي .ةمقارب لجرعة تعرضنا لو سنكون كنا كما تماما متزن غیر الذباب كان اإلیثانول،
  .االختبار نبوبأ أسفل ینحدرون ثم قنوع انتشاءٍ 

 
 التبّصر عن ناھیك بعواطفھ، "یشعر" أنھ أقترح ال أني بید عواطٌف، للذباب .اإلنارة عمود عند الثمل یترنح كما
 وصفھا التي الذبابة نوم آلیات فتأمل بسیطة، كائنات ھكذا في الحیاة تنظیم آلیات رقي في شكّ  اعتراك إن و .فیھا

 عندنا، اللیل-النھار دورات یكافئ ما الضئیلة للدروسوفیال . زمالؤه و Greenspan Ralph  غرینسبان رالف
 إذ السفر، إرھاق ینتابنا حینما النوم من للحرمان االستجابة نفس حتى و المجدد النوم و الكثیف النشاط من فترات
  .مثلنا أطول، نوما تحتاج

 
 و شوكي، حبل بال صغیرا دماغا تملك أیضا ھي و —  Aplysia Californica البحریة بالبـّزاقة فّكر أو

 مجموعة البزاقة تنتج .نبضھا و دمھا  ضغط ترفع و نفسھا على ستنطوي و خیشومھا المس .الكسل من الكثیر
 .بلى عاطفة؟ .الخوف عاطفة من مھمة تكمكونا فستُعرف إلي، أو إلیك نُِقلت إن التي و المتناغمة االنفعاالت من

  .األغلب على ال، شعور؟
 

 حالة لكل مبتكر تذوق مع فشیئا، شیئا انفعالھا تبني ال أنھا كما .مترویا عامدا انفعاالتھ الكائنات ھذه أيُّ  یأتي ال
 االستجابات بین ما ةاستجاب "تختار" إنھا .مقولب بشكل تلقائیا و انعكاسیا المخلوقات تنفعل .االنفعال فیھا یعرض
 إطالق .الجاھزة األلبسة معرض من غرضا التركیز المشتت المتسّوق یختار مثلما تمضي و لالستعمال الجاھزة

 االنفعاالت ھذه أما بسیطة استجابات الكالسیكیة المنعكسات ألن صحیح غیر االنفعاالت ھذه على منعكسات لفظ
 من reactions related-emotion  بالعواطف المتعلقة فعاالتاالن یمیز ما .االستجابات من مرّكبة فحزمٌ 

 االنعكاسیة، االستجابات من مجموعات بأنھا وصفھا األفضل من .تنسیقھا و مكوناتھا تعدد ھو المنعكسات
  .فعال بحل معینة لمشاكل یستجیب بأن للكائن تسمح إذ .للغایة منسقة كلھا و جدا، مسھب بعضھا

 
 المخصوصة العواطف

 
 قاصرة الوسوم و التصنیفات أن من بالرغم و .منوعة فئات في العواطف بتصنیف یقضي عریق تقلید ھناك

 و الوسوم تتغیر أن المحتمل من .لمعرفتنا التمھیدیة الوضع باعتبار المرحلة ھذه في لھا بدیل ال فإنھ بوضوح،
 أجده حالیا، .مسامیة الفئات بین الفاصلة دودالح أن نتذكر أن علینا األثناء، ھذه في .المعرفة بتراكم التصنیفات

 ،emotions background  الخلفیة عواطف :أدوار ثالثة في المخصوصة العواطف نصنف أن مفیدا
 .emotions social االجتماعیة العواطف و emotions primary  األولیة العواطف

 



 تعر لم إن و حتى .األھمیة بالغة أنھا إال الفرد سلوك في بارزة غیر الخلفیة فعواطف المصطلح، یشي كما و
 شخص في حماسا أو طاقةً  مصیبا لمحت إن الخلفیة لعواطف جیدا قارئا تكون ما غالبا فإنك انتباه، كثیر األمر
 أصدقائك في الدعة و الھدوء أو الحدة أو الھیاج أو الوعكات من الطفیف تشخیص على قادرا كنت أو للتو قابلتھ

 إذ .واحدة بكلمة ضحیتك یتفوه أن دون التشخیصي عملك أداء فستستطیع ذلك، في بارعا كنت لو و .زمالئك و
 تالحظ تكرارھا؟ ما .و اتّساعھا؟ ما دقّتھا؟ ما قوتھا؟ ما جسده؛ كامل و أطرافھ حركة انحناءات تقییم تستطیع

 موسیقى تسمع بل موسي،القا معناھا تصور و بسماعھا تكتفي ال فإنك الكلمات، تنطق حین و .الوجھ تعابیر أیضا
3تّصاوتـال تسمع كذلك؛ الصوت

٤
F prosody.  

 
 التفاعالت من محددة تراكیب الستغالل كحصیلة الخلفیة عواطف لي تراءت ،التصور ھذا طورت أن منذ و

 وفق ،)مثالال سبیل على الشھوات و المتعة و  األلم سلوكیات األساسیة، االستتبابیة العملیات( األبسط التنظیمیة
 لحظة تتقاطع و تنفرج إذ و التنظیمیة األفعال ھذه من مركبة تعبیرات الخلفیة عواطف .الذكر اآلنف التداخل مبدأ

 الجاریة و المتزامنة التنظیمیة العملیات من لعدد التنبؤ على عصیة كنتیجة الخلفیة عواطف أتخیل .بلحظة
 أي أو للسطح تطفو داخلیة حاجة بأي مرتبطة أیضیة عدیالتت ھذا یشمل .الفسیحة بالمالعب الشبیھ بأجسادنا

ره خارجي وضع بأي مرتبطة و للتو، أرضیت حاجة  مرجل نتیجة .الفكریة حساباتنا أو شھواتنا أو عواطفنا تُقدِّ
 وسطا أو سیئة أو جیدة تكون قد ،" being of state وجودنا أو كینونتنا حالة" ھو ھذا التغیر دائم التفاعالت

  .تملیھ لما وفقا نجیب و "كینونتنا حالة " نستشیر ،"نشعر كیف " نُسأل حین .نھمابی
 

 عن نتساءل أو الخلفیة، عواطف تكوین في تسھم ال تنظیمیة انفعاالت أي ھنالك كان إن نتساءل أن المالئم من
 الحالة تتفاعل كیف عن نسأل أو الھیاج، أو كالفتور خلفیة عواطف تكوین في تكرارا التنظیمیة االنفعاالت أكثر

 تُجر لم بعد؛ ندري ال أننا ھي المباشرة اإلجابة .الخلفیة عاطفة مع temperament المزاجیة الحالة و الصحیة
  .الالزمة الفحوصات

 
 ھذه في بارزة محددة فعواط بتكویم قضى عریقا تقلیدا ألن أیسر األساسیة أو األولیة العواطف تعریف

 إلى یتناھى ما أو — السعادة و الحزن الدھشة، االشمئزاز، الغضب، الخوف، تضم الشائعة القائمة .المجموعة
 البشر بین التمییز سھلة العواطف فھذه .المركزیة لھذه وجیھة أسباب ھناك .عاطفة مصطلح یذكر حینما ذھنك

  .أیضا الحیوانیة الفصائل بین و الثقافات مختلف من

 ال ما و العاطفي المحتوى أي غیرھا، و النبرة و النغم و كاإلیقاع اللفظیة، عطللمقا الصوتیة بالخصائص المتعلقة الكالم جوانب على تطلق :التصاوت ٤
 )المترجمة ( .اللغة قواعد و الكلمة اختیار من یستنبط

  االجتماعیة العواطف
 األولیة العواطف
 الخلفیة عواطف

 الدوافع و البواعث

 المتعة و األلم سلوكیات

 المناعیة االستجابات
 األولیة المنعكسات

  األیضي التنظیم

 و األولیة العواطف الخلفیة، العواطف :المخصوصة العواطف من األقل على أنواع ثالثة ھنالك :۳.۲ الشكل
 من استجابات االجتماعیة العواطف تتضمن فمثال، .أیضا علیھا التداخل مبدأ ینطبق .االجتماعیة العواطف
  .الخلفیة و األولیة العواطف

                                                 



فة السلوك أنماط أیضا،   استقینا .الفصائل و الثقافات بین لحد ثابتة لھا المسببة الظروف و األولیة للعواطف الُمعـّرِ
 الطلیعة، الخوف یقود .عجب ال و األولیة، العواطف دراسة من العواطف نیوروبیولوجیا عن نعرفھ ما معظم

  .السعادة و زنالح ،االشمئزاز فھم باتجاه عتقط واسعة أشواطا لكن و ھیتشكوك، ألفرید یخمن قد كما
 

 االمتنان، الحسد، الغیرة، الزھو، بالذنب، اإلحساس الخزي، الحرج، التعاطف، االجتماعیة العواطف تشمل
 من كاملة حاشیة على التعرف یمكن .أیضا علیھا التداخلي المبدأ ینطبق .االزدراء و االستیاء اإلعجاب،
 للعواطف جزئیة كمكونات عاجمی یخدمون ،األولیة العواطف من عناصر مع جنب إلى جنبا التنظیمیة االنفعاالت

 عاطفة تستعیر كیف تأمل .واضح الدنیا األدوار لمكونات التداخلي الدمج .منوعة تراكیب في تماعیةاالج
 و  التلقائي الرفض بمعیة تطورت یةأول عاطفة ھو و "االشمئزاز" من الوجھ تعابیر االجتماعیة "االزدراء"

 - األخالقي الھلع و االزدراء مواقف لوصف نستخدمھا التي الكلمات حتى و .تسممھا المحتمل لألغذیة النفعي
 تحت المتعة و األلم مكونات أثر نستجلي أن یمكن .العشاعش و التداخل فلك في تدور - مشمئزون بأننا نعترف

  .األولیة العواطف في تواجدھا من أخفت كان ولو االجتماعیة، العواطف سطح
 

 و المجتمع فكرة لزاما نستحضر أننا بما و .یفعلھا و االجتماعیة العواطف الدماغ یثیر كیف بفھم للتو بدأنا لقد
 محصورة لیست االجتماعیة العواطف أن نالحظ أن المھم فمن ،"اجتماعي" مصطلح ذكر عند اإلنسانیة الثقافة
 في العادیة، القردة و البابون الشمبانزي، في لھا أمثلة ستجد و حولك انظر .األحوال من حال بأي البشر على

 الملكیة الھیئة مھیمن، لقردٍ  الفخور المشي — وفیرة األمثلة .بالطبع كلبك و قطتك في و األسود، و الدالفین
 الذي و مھیمن الغیر للحیوان الذلیل السلوك المجموعة، بقیة الحترام المستدعیة و األعلى القرد أو للذئب حرفیا
 الكلب حرج و متألما، ینوح آخر تجاه الفیل یبدیھ الذي التعاطف الطعام، عند األسبقیة و الحیّز عن لزاما یتنحى

  . فعلھ عن نُھي ما لیفع حین
 

 الموقف ینجح إن ما تُستغَل ألن جاھزة و دماغھ في عمیقا مغروسة اجتماعیة عاطفة إلظھار الكائن نزعة یبدو
 التسویة بأن شك ال .العواطف مخالجة لُقِّـنت قد الحیوانات ھذه تكون أن المحتمل الغیر من أنھ إذ بإثارتھا، المالئم

 إنھ .محددة فصائل جینوم من ھدیة ھي ثقافیة أدوات أو لغة أي دون كھذا معقدا سلوكا تعطي التي العامة الدماغیة
  .اآلن حتى تناولناه مما بأدنى لیست ھي و كبیر، لحد الجبلیّة و التلقائیة الحیاة لتنظیم أجھزتھم دلیل من جزءٌ 

 األیضي؛ التنظیم عمل وضوح بنفس ةمباشر الوالدة منذ تُستغَل ألن معدة و حرفیا ِجبلیّة العواطف أن ھذا أیعني
 كلیا جبلیّة العاطفیة االستجابات تكون قد .العاطفة باختالف تختلف اإلجابة أن األرجح على األولى؟ أنفاسنا بعد
 روبرت بحث .المناسب البیئي التعّرض من بسیطة مساعدة تتطلب اآلخر؛ بعضھا في و الحاالت، بعض في

 خوف وضح لقد .اجتماعیة بعواطف االنخراط حال یحصل قد ما على جید ٌمؤشر Robert Hinde ھیندي
 مرة .أیضا األفعى من الخائف أمھ لتعبیر تعرضا بل فحسب ألفعى تعرضا یستلزم ال األفاعي من الجبلي القرود
 على ذلك مثیل یسري . "المرة" ھذه دون "الجبلي" السلوك في طینخر ال لكنھ عملھ، السلوك لیباشر كافیة واحدة

 خالل جدا الیافعة primates  الرئیسات في الخضوع و الھیمنة أنماط ترسیخ ذلك؛ مثال .االجتماعیة العواطف
  .اللعب

 
 ھذه تبقى .ذكیة اجتماعیة سلوكیات إظھار على القدرة بحضارتھا مشتھرة الغیر و البسیطة الحیوانیة للفصائل
 التعلیم ولیدة الجتماعیةا السلوكیات بأن االعتقاد على درجوا الجمیع ألن ھذا و التقبل، على عصیة المسألة

 المتواضعة الدیدان تمتلك .لتذھلنا كبیرا دماغا تحتاج ال أنھا مجددا سنرى و حقا، ذلك  تستطیع لكنھا .ةبالضرور
 عصبیة صلة ٥۰۰۰ قرابة و التحدید وجھ على عصبیة خلیة elegans C. ۳۰۲  الرشیقة بالربداء المسماة
 العصبیة صالت من تریلیونات عصدة و عصبیة خلیة ملیار یملكون فالبضر المقارنة، لسبی على و ( .وسطیة

 و المنغصات من خالیة بیئة في !)خنثى دیدان إنھا ( الصغیرة الجنسیة الوحوش ھذه تجوب عندما .)الوسطیة
 ستفھمھ —شحیحا الغذاء كان وأ كریھة رائحة فاحت إن أما .منعزلة تتغذى و تنطوي فإنھا كافیة، غذائیة بموارد
 تتغذى و واحدة بقعة في الدیدان فستجتمع — أنفك خالل من بالعالم اتصلت و دودةٍ  وجود لك كان لو فیما كـخطر
 اجتماعیة مفاھیم بعدة ذاتھ الوقت في المدى بعید و الجنیني البدائي السلوك ھذا یشي .طاريء ألي تحسُّـبا سویةً؛
 الحلول ھذه أن یوما ظننت ھل .األولیة العمال نقابات و التّقشف، اإلیثار، قوة، التعاون بالكثرة، األمان :مثیرة



 ۹٥۰۰۰ ةالواحد للنحلة .الخلیة مجتمع في للغایة اجتماعي و صغیر كائن لة،النح خذ اإلنسان؟ صنیعة السلوكیة
  .شك بال دماغ ھذا .عصبیة خلیة

 
 المعقدة الثقافیة االجتماعي الضبط آلیات تكوین في دور االجتماعیة العواطف ھذه لوجود یكون أن جدا یحتمل

 المواقف في مستدعاة االجتماعیة العاطفیة االنفعاالت بعض أن أیضا الواضح من ).الرابع الفصل طالع(
 ةالتبعی و الھیمنة استعراضات .المراقب ال و للمتفاعل ال بجالء ظاھرا االنفعال محفز یكون أن دون اإلنسانیة

 .العمل مكان و السیاسة الریاضة، في البشري السلوك غرائب و طرائف بكل فكر — ذلك على مثال االجتماعیة
 قلیال مرتبطٌ  اآلخرین یجبن حین احترامھ یفرض بعضھم یجعل و أتباعا اآلخر البعض و قادة البعض یجعل ما

 محددة عاطفیة استجابات الشخص فیھا یبث التي بالطریقة و محددة جسدیة بصفات كثیرا و ،المھارة و بالمعرفة
 العاطفة جھاز منبعھا ألن ھذا أبداھا، لمن و لمراقبیھا مدفوعة غیر االستعراضات بعض تظھر .اآلخرین في

 لألثر قادنا الذي و داروین، ِلـُمسـتحقِّھ، الفضل ننسب أن علینا .َموِعيالال و الِجبلّي الذات حفظ و عیةاالجتما
  .ظواھرال لھذه التطوري

 
 غیر أصل لھا االنفعاالت من إضافیة طائفة ھناك .الغامض األصل ذات الوحیدة العاطفیة االنفعاالت لیست ھذه

 و بحرص نحصلھ الذي التباغض و التآلف إلى أشیر إني .للشخص الفردي التطور خالل التعلم یُشكَّلھ َموعي
 األشخاص، مع بتفاعلنا یتعلق فیما perceptions  الحسیة الُمدَرَكات و بالعواطف زاخرة حیاةٍ  عبر تكتم

 المجموعتین ھاتین أن المثیر من .إلیھ انتباھنا لفت فروید أراد ما ھذا و األماكن و األنشطة األشیاء، المجموعات،
مة الغیر االنفعاالت من  ال ھوة في مرتبطتین تكونان قد —الِجبلیّة و المتعلَّمة االنفعاالت — الالُموِعیة و المتعلـَّ

 داروین من لكل الفكري اإلرث تقاطع إلى إشارةٌ  المحتمل الالموعي تفاعلھما أن لنقول یغرینا ھذا .السحیقة وعینا
  .المكتَسب و للجبلي التأثیرات لدراسة مسیرتھ سخر كالھما و فروید؛ و
 

 حول المخصوصة، العواطف ىإل االستتبابیة الكیمیائیة العملیات من استثناء، بال الحیاة تنظیم ظواھر كل تدور
 تكیفیة بتعدیالت الظواھر ھذه جمیع ترتبط .مباشر غیر أو مباشر بشكل صحتھ و المخلوق سالمة على الحفاظ

ybod  الجسد لحاالت mapping brain  الدماغ خرطنة في تغییرات إلى بعدئذ تؤدي و الجسد حالة في
statesركَّب ضمن البسیط تداخل یضمن .المشاعر أساس بدورھا ھذه تشكل ؛  في التنظیمي الغایة بقاء المُّ

 من تشابكا أكثر المخصوصة فالعواطف .تشابكھ و التركیب تغیر رغم الغایة تـثبت .السلسلة من العُـلى الدرجات
 و العملیات قصد یختلف .أیضا متنوع استجاباتھا ھدف و محفزات من یثیرھا ما أن كما شك، بال الُمـنعكسات

  .التحدید وجھ على ببدایتھا ؤذنةالم المواقف
 

 على المخصوصة العواطف تؤثر إذ .التنظیمیة التفاعالت صنوف بین ما مثیرة تبادلیّة تفاعالت أیضا نكتشف
 أو الحزن حال نفسھ الشيء یحصل و الجنس و الجوع بواعثَ  مثال الخوف یثبّط .صحیح العكس و الشھوات؛
 الجوع، أي — البواعث إرضاء .الجنس و الجوع باعثي السعادة زتعزّ  ذلك، من العكس على و .االشمئزاز

 و .الحزن أو الیأس أو الغضب إلى یؤدي إرضاءھا عن العجز لكن للسعادة سببٌ  —غیرھا و الجنس و العطش
 عواطف مشكلةً  البواعث، و االستتبابیة كالتعدیالت یومیا، التكیفیة االنفعاالت تولیفة تنفرج سابقا، الحظنا كما

 من المختلفة المستویات ھذه تتأمل حین إنك .الزمن من ممتدة فترات عبر المزاج محددة و الحالیة لخلفیةا
  . البالغ التنظیمي تشابھھا یصعقك بعد، عن التنظیمیة االنفعاالت

 
 تالكام عن قاصرةٌ  حیاتھا لصون العاطفة مخالجة على یعینھا بما المزودة الحیة الكائنات فمعظم علمنا، حد على

 وجود ترصد فھي .األساس من العواطف لھذه بامتالكھا التفكیر عن كقصورھا العاطفة بھذه الشعور معدات
ـي إدراك جھزٌ  ھو تحتاجھ ما كل .بعاطفة لھا تستجیب و البیئة في معینة محفّـزات  تنقّي مصفاةٌ  —بسیط ِحّسِ
 الكائنات معظم .العاطفة بھا تخالج قدرةٌ  و ) العاطفي االختصاص ذات المحفزات( بالعاطفة المختصة المحفّزات

 بالطبع، افتراض ھذا .نفكر كما تفكر أن عن ناھیك نشعر كما تشعر ال إنھا .أداء من علیھا یتعین ما تؤدي الحیة
 للتراكیب األبسط الكائنات تفتقد .القادم الفصل سنشرح كما الشعور یستلزمھ عما فكرتنا تبرره افتراض لكنھ

 ھو الشعور حسیة؛ خرائط في العاطفي االنفعال أثناء الجسم في الحاصلة التغیرات لعرض الالزمة الدماغیة



 یشّكل قد ما ھو و الجسمانیة، التغیرات من النوع لھذا المترقبة المحاكاة لتمثیل مؤھل لدماغ أیضا تفتقد .النتیجة
  .القلق أو الرغبة أساس

 
 "سوء" أو "بجودة" الحكم أن و الكائنات من یمتلكھا لمن نافعة أعاله التنظیمیة االنفعاالت أن الواضح من

 ال و البرامیسیوم ال .عافیتھ و الكائن نجاة على أثرھا على یقف —لھا المثیرة المواقف أو األشیاء —مسبباتھا
 أجل من العمل على ال و المواقف لھذه الشریرة من الخیرة الصفات معرفة على قادرون السنجاب ال و الذبابة

 لوسطنا وجینيرالھید األس نوازن حین للخیر -البشر نحن - ننزع ال و .أولى باب من "السيء "ضد "الجید"
 مباشر بشكل إما نفسھا، تلقاء من "الجیدة" للنتیجة أجسادنا تمیل .حولنا ألشیاء حزن أو بسعادة ننفعل أو الداخلي
 ".بالخیر" تنتھي ثم األمر باديء "الشر" تتفادى التي و خوف باستجابة مباشر غیر أو سعادة ابةاستج كإعطاء

 الشعور دون و إتیانھا تقرر أن دون جیدة نتائج إلى مفضیةٍ  نافعةٍ  انفعاالت إتیان الكائنات بمقدور أن أقترح
 االنفعاالت، ھذه بنیة من یظھر كما و .الرابع الفصل في الفكرة ھذه لمناقشة سأعود و االنفعاالت؛ ھذه بتكشف
  .أقل أو أبلغ فسیولوجي توازن حاالت باتجاه حصولھا أثناء ما لفترة المخلوق یتحرك

 
 في أحواال التلقائیة االنفعاالت ھذه تخلق المماثلة؛ الظروف في أوال، .لسببین البشر لنا الُمستَحقة تبریكاتي أھدي
 آخر بالمشاعر یعرف ما ھي و العصبي، الجھاز في تموضعت إن ما مؤلمة أو ممتعةك لنا تتمثّل البشري الجسم
 نسعى .اآلن الثاني السبب فلنتناول .اإلنسانیة المأساة و اإلنساني للبھاء الحقیقي المصدر ھو ھذا بأنھ فلنقل .األمر
 عواطف و محددة أھداف بین قةللعال لوعینا ذلك و األقل، على .ما حد إلى ،قصد عن بعواطفنا للتحكم البشر نحن

 األشیاء من نوع أيّ  على و بیئتنا في بالتواجد لھ  مسموح األشیاء و المواقف من نوع أيّ  نقرر أن یمكننا .محددة
 األبدي طردھا نؤید أن و المتلفزة اإلعالنات نشاھد أال مثال نقرر أن بإمكاننا .وقتنا و اھتمامنا نصرف المواقف و

 التحكم من نوعا نمارس فعلیا فإننا العاطفة، یسبب ما مع تفاعلنا في بتحكمنا و .األذكیاء نالمواطنی منازل من
 و التلقائي طغیان فعلیا نتجاوز .لیرغب سبینوزا كان كما أكثر، أو أقل النسجام أنفسنا نقود و الحیاة عملیات على
 یعرفوا أن بدون بعید زمن منذ االحتمالیة ھذه اكتشفوا قد البشر أن ھو للفضول المثیر من .العاطفیة اآللة غفلة

 و نقرأ ما حیال خیاراتنا اتخاذ حین نفعلھ ما فھذا .الدقة وجھ على المستعملة لالستراتیجیات الفسیولوجي األساس
 عالقتنا و البیئة تعدل التي و الدینیة و االجتماعیة المدركات باتباعھم لقرون البشر فعلھ ما ھذا و .نصاحب من
  .حمیة نتبع و نتریض تجعلنا التي و الصحي العیش برامج نداعب حینما فعلھ نحاول ما ھذا .یافعل بھا

 
 .محالة بال و حتما مقولبة المخصوصة، العواطف حتى التنظیمیة، االنفعاالت كل أن نقول أن الدقیق غیر من

 یتعلق حینما الطبیعة بحكمة تدخلن أال علینا —تكونھ أن ینبغي ما ھذا و مقولبة "الدنیا الفروع" انفعاالت بعض
 .لالنفعاالت الجالبة للمحفزات بتعرضنا التحكم بإمكاننا لكن .الخطر من الھرب أو القلب وظیفة بتنظیم األمر

 نقول و المطلقة اإلرادة قوة نستعمل أن ببساطة بإمكاننا .الدھر عبر االنفعاالت ھذه كوابح تعدیل نتعلم أن نستطیع
 .أحیانا فحسب؛ ال
 

 تعریف صیغة في فرضیة
 

 صورة في المخصوصة للعواطف عملیة فرضیة تقدیم اآلن بإمكاني الحسبان، في للعاطفة المتعددة األنواع بأخذ
  .تعریف

 
 و الكیمیائیة االستجابات من مركَّبَةٌ  حصیلةٌ  التعاطف، و الحرج و الحزن و كالسعادة المخصوصة، العاطفة -۱

نَـةً  العصبیة   .ممیزا نمطا مكّوِ
competent "emotionally   "بالعاطفة مختصا "محفزا یرصد حین الطبیعي الدماغ عن االستجابات تنتج -۲

stimulus"  یثیر ما أي ؛ trigger العقلي. باالستدعاء أو حقیقة وجودھا حال أحداث أو أشیاء من العاطفة 
  تلقائیة. االستجابة

 قائمة ذلك، مع محددة، تعلیمات وفق بالعاطفة مختصة محددة لمحفزات لیستجیب بالتطور معدٌّ  الدماغ -۳
 عمر خالل متعلَّمـة عدة محفزات تشمل بل التطور، فرضھ بما محصورةً  لیست بالعاطفة المختصة المحفزات

  .التجارب من



 الدماغ تراكیب حالة في و المخصوص الجسم حالة في مؤقت تغیر ھي االستجابات لھذه الفوریة النتیجة -٤
  .للتفكیر الداعمة و للجسم المخرطنة

 غیر أو مباشر بشكل العافیة و النجاة إلى موصلة ظروفٍ  في المخلوق وضع ھي لالستجابات النھائیة النتیجة -٥
  .مباشر

 
 لھذه المعطى الوزن و العملیة مراحل فصل أن إال العاطفي لالنفعال الكالسیكیة المكونات التعریف ھذا یشمل

 رصد لحظة منذ ،evaluation-appraisal تقییم -تقدیر بمرحلة العملیة تبدأ .تقلیدي غیر یبدو قد لالمراح
 .التقدیر مرحلة نھایة —المحفز رصد بعد العقلیة العملیة في یحدث بما معنيٌّ  بحثي .بالعاطفة المختص المحفز
-العواطف دائرة من التالیة مرحلةال باعتبارھا نفسھا، العواطف تعریف من أیضا المشاعر استبعدت بالطبع،

  .المشاعر
 

 العملیة التقدیر باعتبار —الوظیفي الوضوح لدواعي أیضا التقدیر مرحلة استبعاد بوجوب البعض یجادل قد
 للعواطف الحقیقیة القیمة سیحجب التقدیر لمرحلة الجذري اإلبعاد لكن .ذاتھا العاطفة لیس و للعاطفة المؤدیة
 على القادرة االنفعاالت مجموعة بین و بالعاطفة المختص المحفز بین للغایة الذكي صلھاو :إیضاحھا عن عوضا
 أمام معرضا العاطفة لوظیفة لبیولوجيا الوصف سیجعل التقدیر استبعاد .بعمق تفكیرنا و جسمنا وظائف تغییر

 كیف نلحظ أن أیضا علینا سیستعصي .المغزى عدیمة تقدیر بال العواطف تعتبر التي الكاریكاتوریة السخریة
  .المشاكل لنا تحل أن یمكنھا كیف و الذكاء مبھرة و بدیعة تكون أن للعواطف یمكن

 
  الدماغیة العواطف آلیة

 
 لذلك وفقا االستجابة و حولھ و المخلوق داخل البیئة تقییم من العقل و الدماغ تمكن طبیعیة وسیلة العواطف توفر
 ".التقییم" لمصطلح الفعلي بالمعنى الظروف، من كثیر في عواطفنا یسبب ما بوعي نقیم بالفعل، و .تكیّـفي بشكل

 في و .أیضا بالماضي صلتھ و األخرى المسببات و باألشیاء عالقتھ بل فحسب، المسبب وجود حینھا نعالج ال
 تعدیل مكاننابإ .بالتقییم مفّكرا الواعي العقل جھاز یشارك و طبیعي بشكل العواطف جھاز یقیم الظروف، ھذه

 االستجابات و المسببات بین نحول أن ھو التعلیمي تطورنا غایات أھم من فإن بالفعل، و .العاطفیة استجابتنا
 متطلبات مع لتتفق الطبیعیة العاطفیة استجاباتنا تشكیل في ذلك یسھم أن نأمل .تلقائیة غیر ةیتقییم بخطوة العاطفیة

 مسببھا تحلیل یستلزم ال  العواطف حدوث أن ھو ھنا إلیھ اإلشارة أود ما لكن للغایة صحیح ھذا كل .ما ثقافة
  .مختلفة إعدادات وفق العواطف تعمل إذ .حدوثھا موقف تقییم عن ناھیك بوعي،

 
 معرفة دون العاطفي االنفعال فیھا یحصل التي الحالة في حتى للموقف؛ الكائن تقدیر نتیجة إلى العاطفة تشیر

 فكرة فُِھـَمت ما، بشكل .بوضوح للنفس معلوم غیر التقدیر لكون تھتم ال .بالعاطفة المختص بالمحفز واعیة
 بیولوجیا إنجازا لھ التلقائیة استجابتك و لوضع المبھر تقییمك كان لو كما َموعي، تقییم أنھا على حرفیّا التقدیر
 .ضئیال

 
 إثارة من بأدمغتنا المحیطة الموجودات معظم بھا تمكنت التي بالكیفیة اإلنساني التقدم تاریخ جوانب أھم أحد یتعلق

 مھیّأ triggers المثیرات ھذه بعض .موعي غیر أو موعي بشكل و سیئة أو جیدة ضعیفة، أو قویة ما؛ عاطفة
 .الفردیة تجاربنا بفعل بالعاطفة مختصة بموجودات أدمغتنا، ،عبر مقترنا فأصبح اآلخر البعض التطور، بواسطة

 دونما باالنزعاج ستشعر الیوم، المنزل ھذا زیارة تعاود عندما .بالغ خوف تجربة طفال فیھ اختبرت منزال تذّكر
 نفسھ االنزعاج یزورك أن یحصل قد و .زمن منذ نفسھ المكان في قویة سلبیة لمشاعر تجربتك سوى سبب أي

 لموقف الدماغي السجل رصدك سوى أیضا ھنا مبررا تجد ال و الشيء، بعض یشابھھ آخر منزال تزور عندما
  .مقارب

 
 التجربة لكنھا .المنازل من معین لنوع زیارتك عند مستاءة استجابةً  األساسیة دماغك تراكیب علیك تملي ال

 غیر االستیاء سبب لكون تعبأ ال .یوما جربتھ الذي باالستیاء منازل ھكذا لیربط بدماغك دفعت التي الحیاتیة
 باالستیاء الشعور على ُكـیِّـفت لقد .بريء متفرجٍ  مجرد فالمنزل باالرتباط، ذنبا ھسمِّ  .أصال نفسھ بالمنزل متعلق



 الشعور على ُكـیِّـفت لربما أو .الفعلي السبب تعرف أن دون معیّنة منازل بغض على ربما و معینة منازل في
 الحظ .الطریقة بھذه لمبتذل،ا و منھ العادي نكره، و نحب مما العدید نشأ .ذاتھا باآللیة معینة منازل في بالرضا

 فیھ نغدو الذي بالوقت حال؛ أي على و .مبتذال ال و عادیا لیس ھو و اآللیة؛ بنفس یكتسب قد الرھاب أن أیضا
 العاطفي التمییز .العالم ھذا في عاطفیا ةمحایدال األشیاء من القلیل -بقي إن - یبقى ، الكتب لكتابة یكفي بما بالغین

 انفعاالت بعضھا یبعث و تحس بالكاد ضعیفة عاطفیة انفعاالت بعضھا یبثّ  :درجات ذو زٌ تمیی الموجودات بین
 التعلم لحصول الضروریة ةالجزیئی و الخلویة اآللیات بكشف ابتدأنا لقد .شتى درجات ماھبین یتوسط و قویة

  .العاطفي
 

 —حدة على ظرف كل مع یتّـسق بما عواطفھا execution  تفعیل تعدل أن أیضا المركَّبة المخلوقات تتعلم
 دون العاطفي التعبیر مدى العاطفي التعدیل أجھزة تضبط .ھنا مالئمة األكثر ھما التقدیر و التقییم مصطلحي

 التوالي، على مرتین المسلیة القصة ذات علیك ـتقُصص إن بسیط؛ كمثال .الكائن من المـوعیة للمداولة الحاجة
 عابر لقاء أو دبلوماسي عشاء —اللحظة لتلك االجتماعي السیاق حسب یةللغا مختلف بشكل تضحك أو فستبتسم

 فلن تنشئتك، في صنعا والداك أحسن لو و .غیرھا أو المقربین األصدقاء مع الشكر عید عشاء أو الرواق في
 ائنالك نفس من نابعا حكما الضابطة األجھزة بعض تعكس ذلك، مع .تلقائي الضبط .بالسیاق التفكیر علیك یتعین

 زمیلك بھا تفوه عبارة من اشمئزازك أو جذلك تكتم أن تختار قد .لذلك جةً نتی تعدیلھا أو العاطفة كبت یحاول قد و
 درایتك و بالسیاق الواعیة معرفتك تساعدك .الوضیع إلى الشریف بین ما تتراوح بأسباب مدفوعا محاورك أو

 حاول لكن .العاطفة عن الطبیعي التعبیر كبت تقرر أن على سلوكك جوانب من جانب لكل المستقبلیة بالتبعات
  .للطاقة كبیر مستھلك إنھ كبرت؛ كلما ذلك تجنب

 
 من مستدعاةً  أو حاضرةً  objects competent emotionally  بالعاطفة المخصوصة األشیاء تكون قد

 بنفس عالنیة الذاكرة تحتال قد و .حاضرة بعاطفةٍ  الالموعیة الشرطیّة الذاكرة انتھت كیف رأینا لقد و .الذاكرة
 .مجددا بسببھا لترتاع روعتك؛ و منك دنت التي البعیدة الحادثة تلك ذاكرتك من تستدعى قد فمثال؛ .الحیلة

 .الذاكرة من مستدعاة و ُمـجدَّدة صورة أو للتو مصوغة صورة أو حاال حاضرة كانت سواء نفسھ األثر للصورة
 مللھم، اختالف على الممثلین، حرفة تعتمد .حدتھا إال تختلف ال و ، بالعاطفة مختص محفز وجد إن عاطفة تنشأ
 مرات في و .المنشودة للعاطفة فتسوقھم بوضوح؛ ذاكرتھم أحیانا یمكنون إذ .العاطفیة بالذاكرة یسمى ما على
 ھذا مالحظة سبینوزا على فاتت ما .معینا مسلكا والیسلك أنفسھم یعدون بینما برویةٍ  أدائھم الذاكرة تتخل أُخر؛
 كتاب( آت أو ماض ھو ما بصورة یتأثر ما قدر الحالي بصورة ألما و متعةً  المرء یتأثر :دوما الیقظ ھو و األمر

  ).۲۸ المسألة الثالث، الفصل األخالق،
 

  العواطف تفعیل و إثارة
 

 المحفز بظھور السلسلة تبدأ :التالي النحو على أراھا .األحداث من معقدة سلسلة على العواطف ظھور دیعتم
 رحلتك في صادفتھ بـدبٍّ  فكر .ُمتَـذكَّر أو فعلیا موجود موقف أو شيء ما؛ محفزّ  للعقل یتناھى .بالعاطفة المختص
 دبٍّ  ذكرى خیوط من للخوف مناقشتھ نسج الذي و James William  جیمس ویلیام لـ تقدیرا أوردتھ ( ألالسكا
  .تفتقده شخص مع مرتقب بلقاءٍ  أو )مماثل

 
 أكثر أو واحدة في تمثل أن و بد ال بالعاطفة المختصة باألشیاء المرتبطة الصور بأن محایدة بمصطلحات نقول و

 عن النظر بغض و .العرض مرحلة ِلـنسّمھا .السمع و اإلبصار كمناطق بالدماغ، الحسیة المعالجة أنظمة من
  العاطفة إلثارة زنادیة مواضع على المحفز وجود على الدالة اإلشارات عرض من بد فال العرض، زوال سرعة

 sites triggering-emotion إال تفتح ال كأقفال تصورھا یمكن .آخرى دماغیة أماكن في الموجودة و أیضا 
 من قفال تختار بأنھا ناھ الحظ .المفاتیح ھي بالعاطفة المختصة فالمحفزات بالطبع، .المالئمة مفاتیحھا طابقتھا إن

 مواضع عدة بعدھا العاطفة إثارة مواضع تنّشط .قفال یصنع كیف الدماغ تلقین عن عوضا مسبقا موجودة أقفال
 العاطفة للحالة المباشر السبب ھي األخیرة ھذه و ، sites execution-emotion العاطفة لتفعیل أخرى

 أو مدویةً  العملیة تتضخم قد بالنھایة، .بالعاطفة للشعور مةالداع الدماغیة المناطق في و الجسد في الحاصلة
 عصبیة إشارات ترتحل عندما العملیة تبدأ الدماغ؛ تشریح و العصبیة الفسیولوجیا بلغة .تنتھي و ذاویة تنكمش



 لىع )خطر لجسم السریع االقتراب تقابل بصریة نماطأل الحاملة البصریة القشرة من الناشئة و ( معینة ھیئة ذات
 مثال كاللوزة ، المستقبِلة التراكیب بعض ستصبح .عدة دماغیة تراكیب قاصدةً  عدة سبلٍ  عبر التوازي

amygdala،  ًتستھدف إشارات بإرسال تشرع و -القفل في المفتاح یدور عندما - معینة ھیئةً  ترصد عندما نشطة 
  .عاطفة ستصبح التي األحداث من تسلسال مكونةً  أخرى مناطق

 
 مناعیة ابةاستج إلى مؤدیا و الدم مجرى قتحمام )مثال كفیروس ( antigen ٥  المـُستَِٓضدّ  حال الوصف ھذا یشبھ

 أن علیھما بغيین و ).المستضد تعطیل على القادرة -األضداد أو - المضادة األجسام من كبیر عدد من مكونة(
 االستجابة و الحسي النظام خالل "المـستََضد " َرضیع العاطفة؛ حالة في .منھجیا متشابھة فعملیاتھما یتشابھا،
 في العملیتان تتم .عاطفة إلثارة معدّة دماغیة مواضع عدة من واحدة في "االنتقاء" یحصل ".الّضد" ھي العاطفیة
 الحلول بابتكار یتعلق فیما خالقة لیست الطبیعة .النفع متماثلة نتائجھما و المعالم نفس لھما و متقاربة ظروف
 كل ألدّرت ، مثیل نجاح ھولیوود لمنتجي كان لو .تكرارا و مرارا استخدامھ تعاود أحدھا، ینجح إن ما .الناجعة

 .الدوام على ماال لألفالم تتمة
 

 الصدغي؛ الفص في عمیقا مستقرة اللوزة، :للعاطفة إثارة مواضع باعتبارھا اآلن المعروفة الدماغیة المناطق من
 prefrontal ventromedial  اإلنسي البطني الجبھيّ  المقدَّم قشرة باسم روفمع الجبھي الفص من جزء

cortexاإلضافیة الحركیة الباحة في أخرى جبھیة منطقة و ؛  area motor supplementary القشرة و 
 ةاإلثار مناطق تستجیب .منھا للمفھوم تعداد لكنھ اإلثارة، مناطق لكل حصرا لیس ھذا .cingulate  الحزامیة

 كتیار بالمرة؛ طبیعیة الغیر و أدمغتنا، في للصور الداعمة الكھربائیة الكیمیائیة األنماط أي الطبیعیة، للمحفزات
 المقولبة األداء ذات تنتج صارمة؛ ثابتة باعتبارھا المواضع لھذه النظر ینبغي ال لكن .الدماغ یالمس كھربائي

 التحفیز یستطیع ما البسیطة العقلیة الصور تفعل مجددا، و .ھانشاط تعدِّل مؤثرات عدة لوجود المرة، تلو المرة
  .فعلھ المباشر الدماغي

 
 وجھ على LeDoux Joseph  لیدو جوزیف أبحاث جدیدة، بمعلومات الحیوانات عند اللوزة دراسة وافتنا

 رالف بدراسات ممثلة ممكنا، أمرا اإلنسان لوزة دراسة من الحدیثة الدماغ تصویر تقنیات جعلت كما الخصوص،
 صلة للوزةا أن الدراسات ھذه تقترح .Dolan Raymond #۲٤ دوالن ریموند و Adolphs Ralph  ادولفز
 وجھ على الغضب؛ و كالخوف العواطف، ةإثار و بالعاطفة المختصة اإلبصاریة و عیةالسم المحفزات بین ھامة

 و العواطف ھذه إثارة اللوزة في بأذى المصابون العصبیة األمراض مرضى یستطیع ال .الحصر ال الخصوص
 فیما األقل على مفقودة، كانت لو كما تبدو غضبھم و خوفھم أقفال أن أي .مشاعر من یقابلھا ما یملكون ؛ال بالتالي
 الحدیثة الدراسات تسفر لذلك، باإلضافة .معینة ظروف تحت المفعلة اإلبصاریة و السمعیة بالمثیرات یتعلق

 الخالیا من أكبر قدر وجود عن البشریة اللوزة من المنفردة العصبیة الخالیا لنشاط المباشرة بالتسجیالت المعنیة
  .السارة بالمحفزات مقارنة سارة الغیر للمحفزات لالستجابة المضبوطة العصبیة

 
 المحفز بوجود درایتنا عن النظر بغض اإلثارة وظائف بعض الطبیعیة اللوزة تؤدي للفضول، مثیر لبشك

 الالَموِعي الرصد على اللوزة قدرة على األدلة أول Whalen Paul ویلن بول بحث یقدم .بالعاطفة المختص
 مما طبیعیین أشخاص لىع بالغة بسرعة المحفزات من النوع ھذا ُعرض عندما .بالعاطفة المختصة للمحفزات

 آلرني حدیث بحث أوضح .باللوزة نشاط عن الدماغ صور كشفت یرون، ما لطبیعة بتاتا مدركین غیر جعلھم
 محفزات أن خفیةً  یتعلموا أن بمقدورھم الطبیعیین األشخاص أن دوالن ریموند و Ohman Arnie اومان
 یعزز .سارة غیر بأحداث مرتبطة )األخرى بةالغاض الوجوه عن دونا غاضب معین وجھ( غیرھا، دون معینة،
 المتوار التمثیل مع نفسھ الشيء یحصل ال بینما الیمنى اللوزةِ  نشاطَ  سيء بحدثٍ  المرتبطِ  للوجھ المتوارِ  التمثیل
  .اآلخر للوجھ

 

  )المترجمة ( .مضادة مناعیة أجسام بإثارة مناعي فعل رد إثارة على قادر جزيء :المستضد ٥
                                                 



 ھذه یبین كما ،attention selective االنتقائي االنتباه تسبق فائقة بسرعة بالعاطفة المختصة المحفزات تُـرَصد
 رؤیة ساحة lobe parietal الجداري أو lobe occipital القذالي الفص إصابات تسبب :المبھر االكتشاف

 "تجتاز" ذلك؛ من بالرغم و ،)االنتباه انعدام أو اإلھمال نتیجة محفزاتھا رصد یمكن ال رؤیة ساحة أي( عمیاء
 تلتقط .شك بال ترصد و اإلھمال أو العمى حاجز )ةالغاضب أو السعیدة كالوجوه ( بالعاطفة المختصة المحفزات

 ستقود كانت التي و —الطبیعیة المعالجة قنوات اجتیاز على لقدرتھا المھملة المحفزات ھذه العاطفیة اإلثارة آلیة
 المختص المحفز یرصد :بیّنة البیولوجیة "الجانبي المجاز" تسویة قیمة .اإلھمال أو العمى لوال معرفي تقدیر إلى

ل لذلك، نتیًجة .انتباھك إعارتھ عن النظر بغض العاطفةب  .المحفزات لھذه الفكر و االنتباه یحوَّ
 منطقة ھذه .اإلنسي البطني الجبھي مقدَّم منطقة في تحدیدا الجبھي، الفص في مھم آخر إثارة موضع یوجد

 أشیاءا كانت سواءا  اجتماعیة، عواطف بإثارة مختصة اتعقید أكثر لمحفزات العاطفیة األھمیة لرصد مضبوطة
 الشخصیة بخسارتنا المثار الحزن أو أحدھم مصیبة معاینة عن الناجم التعاطف .ُمتعلَّمة أو طبیعیة ؛ مواقفا أو

 المنزل كمثال — الحیاتیة تجربتنا عبر العاطفیة أھمیتھا محفزات عدة تكتسب .المنطقة ھذه واسطة یتطلبان
  .المنطقة ھذه من مالئمة عاطفةً  تثیر و —االستیاء مصدرِ 

 
 داماسیو حنة و Bechara Antoine بشارة انطوان زمالئي، و أوضحت الصدغي، الفص بإصابات یتعلق فیما

Damasio Hanna  ترانیل دانییل و Tranel Daniel ، محفزھا یكون لما العواطف مخالجة على القدرة تغیر 
 اإلحساس أو اإلحباط أو كالحرج اجتماعیة عاطفة المالئمة استجابتھا تكون لما و یااجتماع بالعاطفة المختص

  .الطبیعي االجتماعي بالسلوك المماثل التلف یخل .بالذنب
 

 یستجیب اإلنسي البطني الجبھي مقدَّم أن ادولف رالف بیّن البحثیة، مجموعتنا من حدیثة دراسات سلسلة في
 الخلیة تسجیالت إن .سار غیر أو سارا العاطفي الصور محتوى كان إذا ما بحسب مختلف شكلب و بسرعة

 باالستجابة تشي جراحیا تشنجاتھم معالجة المزمع المرضى في اإلنسي البطني الجبھي مقدَّم من الواحدة العصبیة
 تبدأ كما .سارة الغیر للعاطفة عثةالبا للصور الیسرى، من أكثر الیمنى ، المنطقة ھذه عصبونات من للعدید البالغة

 نمط المنطقة عصبونات تعلق أوال، .المحفز عرض عقب فحسب ثانیة میلّي ۱۲۰ مضي بعد سریعا باالنفعال

 المخ جذع أنویة

 القاعدي الدماغ ُمقدَّم

 اإلنسي البطني الجبھيّ  المقدَّم قشرة

 اللوزة

 دماغي نشاط یثیر لما شتى عواطف تثار .بالدماغ العاطفة تفعیل و إثارة لمواضع تبسیطي عرض :۲.٤ الشكل
 المواضع ھذه من أیا ینتج ال .مثال اإلنسي البطني الجبھيّ  المقدَّم أو باللوزة المراضع، ھذه أحد في نشاطا ما

 دَّمكـُمق أخرى مواضع في في الحقا نشاطا یسبب أن الموضع على یتعین العاطفة؛ لتحصل .وحده عاطفة
 منّسقة مشاركة من العاطفة تنتج المرّكبة، السلوكیات ككل و .المخ جذع أنویة أو الوطاء القاعدي، الدماغ

 .ما دماغي جھاز من مواضع لعدة متناغمة

 الِوطاء



 الخالیا من أقل عدد یستجیب .لـھنیھة سكنت بعدما أبلغ بشدة و أبلغ بتواتر تَْحِفز ثم الذاتي، firing َحـْفِزھا
 .الذكر السالف اإلنطالق و التوقف لنمط أیضا یفتقدون كما السارة العواطف على الباعثة للصور العصبیة

 دافیدسون ریتشارد قدمھ مقترح مع متفق لكنھ توقعت مما تطرفا أكثر األیسر و األیمن الدماغ شقي بین الالتناظر
 Davidson Richard اقترح الطبیعیین، األشخاص في المجراة المخ تخطیط دراسات على ناءب و .سنوات قبل 

  .الیسرى من أكثر السلبیة بالعواطف الیمنى الجبھیة القشرة ارتباط دافیدسون
 

 تشمل .عصبیة بصالتٍ  العاطفة تفعیل مواضع إلى المثیرة المواضع نشاط نقل من بد ال ما، عاطفیة حالة لخلق
 الوطاء .المخ جذع في األنویة بعض و القاعدي، الدماغ مقدم الوطاء، :اآلن إلى عروفةالم العاطفة تفعیل مواضع

ل ھو  كیمیائیة جزیئات یرسل إذ .العواطف من یتجزأ ال جزءا تمثل عدة كیمیائیة الستجابات الرئیس المـُفعِّ
 الجھاز وظیفة و عضاءاأل وظیفة الداخلي، الوسط بذلك مغیرةً  النخامیة، الغدة عبر أو مباشرةً  الدم، لمجرى
 على أمثلة vasopressin  الفازوبٍرّسین و oxytocin كاألوكسیتوسین ببتیدات .نفسھ المركزي العصبي
 من واسع طیف یعتمد .النخامیة الغدة من الخلفي الجزء بمساعدة و الوطائیة األنویة بفعل مطلقة جزیئات

 بتفعیل اآلمرة الدماغیة التراكیب في الھرمونات ھذه وجود على )الحضانة و كالتعلّق( العاطفیة السلوكیات
 و ،serotonin السیُروتونین و dopamine كالدوبامین لجزیئات المحلیة الوفرة تؤدي بالمثل، .السلوكیات

 برهتنَـخ ما مجموع بأن یبدو المثال، سبیل على و .معینة سلوكیات حصول إلى العصبي، النشاط یعدالن اللذان
 جذع من السقیفیة البطنیة الباحة( محددة منطقة من الدوبامین إطالق على معتمد السلوكیات من ممتع أو كمثیب
 جملةُ  .أخرى بمنطقة )القاعدي الدماغ مقدم في accumbens nucleus  المتكئة النواة ( تواجده و )الدماغ
 الدماغ جذع أنویة و الدماغ ذعج سقیفة أنویة بعض الوطائیة، األنویة القاعدي، الدماغ كمقدم مواضعا أن القول

ل ھي الحنجرة و البلعوم و اللسان و الوجھ حركات عن المسؤولة فة السلوكیات من للعدید النھائي المـُفعِّ  المـُعّرِ
 المركبة األفعال حصیلة إن .البكاء و الضحك إلى النفور أو التودد من المتراوحة و .ُمركَّبُھا و بسیطھا للعاطفة؛

 التفعیل من بجزء منھا واحدة كل تسھم التي و األنویة ھذه أنشطة بین المذھل التنسیق نتیجةُ  حیانام على البادیة
  .ھذه التفعیل لعملیة البحثي عمره Panksep Jaak  بانسیب یاك سّخر لقد .متناغمین وفاق و نظام في

 
 العضلي الجھاز و األعضاء و الداخلي الوسطَ  العصبیة و الكیمیائیة االستجابات وابل یغیر العواطف، كل في

 و الجسد وضعیات و النطق و الوجھ تعبیرات بعدھا عنا تصدر .معین نمط وفق و معینة لمدة ذلك و الھیكلي،
 الرئة و كالقلب الداخلیة األعضاء و الجسم كیمیائیات ).األبوة أو التودد االنعقاد، الجري،( محددة سلوك أنماط
 بعض في الفعلي البدني االضطراب ربما و التقلقل و و التبدّل حول لعاطفةا تدور .أیضا مساعدا دورا تلعب

 نتیجة دماغیة؛ أوامر بفعل التوازي على الصور إنتاج و االنتباه عن المسؤولة الدماغیة التراكیب تتغیر .األحیان
  .أُخر مناطق تنشط بینما نشاطا أقل الدماغیة القشرة مناطق بعض تبدو لذلك،

 
د بصري محفز بھا یثیر التي الكیفیة ممكن، توضیحي رسم بسطأ في إلیكم، ـِـلھا و الخوف عاطفة ُمھدِّ  الشكل( یُفعِّ

٥.۲(  
  

 واحدة، أحداث سلسلة في لعرضھا یكفي بما بسطتھا الشعور، و العاطفة لعملیات میّسر وصف عرض أجل من
 سالسل مولدةً  متوقع، ھو كما جانبیا، العملیة تنتشر واقعیا، .شعوره ركائز بتوثیق تنتھي و وحید بمحفز تبدأ

 استرجاع إلى یقود ما غالبا بالعاطفة المختص األولي المحفز ألن ھذا و نفسھا، مضاعفةً  و موازیة أحداث
  .أیضا بالعاطفة مختصة بدورھا ھي و مماثلة؛ أخرى محفزات

 
 تحفیز أو علیھا تعدیل إثارة أو نفسھا عاطفةال إثارة استدامة على اإلضافیة المحفزات ھذه تعمل الوقت، بمرور و

 العملیة على األولي بالمحفز المرتبطة العاطفیة الحالة حدة و استمراریة تتوقف بالتالي؛ و .لھا مناقضة مشاعر
 ھذه تطرد أو المحفزات من مزیدا العاطفي االنفعال العقل محتویات تمنح أن إما .حینئذ الجاریة اإلدراكیة

  .خرىأ جھة من تحجیمھا أو جھة من عاطفةال مضاعفة أو استدامة إلى یؤدي مما المحفزات؛
 

 االستجابة محفزات معھ المصطحب العقلیة المحتویات انسیاب :المزدوج المسار ھذا وفق العواطف تُعالج
 البادئةُ  لسلسلةا تتابع .بالنھایة المشاعر إلى المؤدیة و العواطف، أي نفسھا، الًـُمـفعَّلة االستجابات و العاطفیة



body- الجسد استشعار مناطق في الشعور مادة توثیقَ  العواطف تفعیل حال ُ المستمرة و العواطف بإثارة
 regions sensing المالئمة.  
 

 إلى نعود —المشاعر تجمیع مرحلة العملیة تبلغ أن بمجرد عقلي المجال لىإ نعود أننا لالھتمام المثیر من لعلھ
 المثیرةِ  األشیاء و لألحداث مماثل بقدر عقلیةٌ  المشاعرَ  إّن .بأسره العاطفي المنعطف بدأ حیث األفكار حبل

 أو كانت لیةً فع الكائنِ  جسم حالة أي الخاص؛ محتواھا و منشأھا ھو عقلیة كظواھر المشاعر یمیز ما .لعاطفتھا
  .الجسد استشعار مناطق في mapped  مخرطنة

 
 
 

 تفعیل

 عاطفیة حالة

 
  )حثّ  ( إثارة

 
  مختّصٍ  محفّـز تقدیر و تعریف

  )الخوف ( بالعاطفة

 
 من رتبة األعلى و الترابطیة الباحات

 المخ قشرة

 اللوزة

 
 القاعدي المخ مقدم

 المخ جذع المھاد

 
 و الداخلي الوسط في مؤقتة تغیرات
 و الھیكلي العضلي الجھاز و األحساء

  مخصوصة سلوكیات

 مراحل األیسر العمود یوضح .الخوف مثالھا ما، عاطفة تفعیل و إلثارة األساسیة للمراحل مخطط  :٥.۲ الشكل
 یوضح ).٤( الخوف حالة بأوج انتھاءا و بالعاطفة المختص المحفز تقدیر و بتعریف بدءا ،)۳ إلى ۱ ( العملیة
  ).٤( السلسلة لھذه الفسیولوجیة التبعات و مرحلة كل لتمام الالزمة الدماغیة التراكیب األیمن العمود



 بـَـغــتة
 

 المالحظات أبلغ أتت .العواطف بتفعیل المتحكمة لآللیة أوضح منظورا العصبیة الدراسات بعض قدمت مؤخرا،
 )الرعاش الشلل( الباركنسون لمرض لعالج خضوعھا أثناء العمر من الستین و الخامسة تبلغ امرأة من تبیانا

 disease Parkinson's. و الوجود حیز إلى العواطف ظھور لكیفیة عابرة لمحةً  سنُمنَح أننا بـِخلدنا دار ما 
  .أعراضھا تخفیف فیھ حاولنا الذي الحین في بالمشاعر ارتباطھا كیفیة

 
 الشلل، یسبب ال أنھ رغم .سلس طبیعي بشكل الحركة على بالقدرة یُخل شائع عصبي اضطراب ھو الباركنسون

 األخیرة تشیر .بینھم األھم ھي ھذه لعل و الحركة؛ تعذر و الُرعاش و العضلي )التیبس ( الـَصـَمل یسبب أنھ إال
 على اعتدنا .الحركة ببطء یعرف آخر عرضٌ  ھو و بطیئةً  الحركات تكون ما ھادة .الحركة استھالل صعوبة إلى

 على محتوٍ  دواء بواسطة األخیرة الثالثة العقود في ممكنا صار أعراضھ تخفیف أن إال عضاال مرضا اعتباره
 في محددة عصبیة دارات عن غائبٌ  فالدوبامین .الدوبامین العصبي للناقل كیمیائي سلفٌ  ؛levodopa اللیفودوبا
 زءالج في للدوبامین المنتجة األعصاب تموت( .السكري مرضى عن اإلنسولین یغیب مثلما الباركنسون مرضى
 تعرف أخرى منطقة عن فــیقُصر substantia nigra السوداء المادة منطقة من tacompac srpa الُمكتَنِز

 ال الـُمعوزة الدماغیة الدارات في نالدوبامی لزیادة المصمم فالدواء ألسف،ل . )gnaglia basal القاعدیة بالعُقَد
  .المرضى كل یساعد

 
 تغیرات تسبب أو األمر بادئ بمساعدتھم نجحت من على تدریجیا فعالیتھا األدویة تفقد قد ذلك، إلى باإلضافة

 التطویر، قید عدیدة أخرى عالجیة وسائل ھناك السبب، لھذا .نفسھ المرض من إعاقة بأقل لیست أخرى حركیة
 مرضى مخ جذع في ضئیلة )أقطاب( مسارٍ  زرع أحدھا یتضمن .الخصوص وجھ على واعدا أحدھا یبدو

 .الحركیة األنویة بعض عمل طریقة الشدة خفیض و التردد عالي الكھربائي التیار مرور یغیر بحیث الباركنسون
 بدقة أیدیھم المرضى فیحّرك .الكھربائي التیار مرور بمجرد بأعجوبة األعراض تتالشى إذ غالبا، مبھرة النتائج

 .سابق اعتالل وجود الغریب معھا یُـَخمـّن ال بالغة بأریحیة یمشون و
 

 موضعة جھاز الجراح یستخدم ذلك؛ لتحقیق و .األقطاب ُممـاّسات ٓلٓنٓسق الدقیق التثبیت ھو العالج نجاح أساس
 یقود و )األبعاد الثالثي الفراغ في ما دماغي تركیب بتحدید یسمح جھاز ھو و( device stereotacic تجسیمیة

 طویالن قطبان ھناك .الدماغ جذع في mesencephalon  المتوسط بالدماغ المسمى الجزء إلى بحذر القطب
 أربع منھما واحد لكل و األیمن الجانب في اآلخر و الدماغ جذع من األیسر الجانب في أحدھما عمودیان؛

 و .كھربائي ارتی بتمریر حدة على مماس كل تحفیز یمكن و میلیمترین بنحو اآلخر عن مماس كل یبعد .ُمماّسات
 مضاعفات أي دون األعلى التحسن یعطي المماسات أي معرفة الممكن من یصبح ، مماس كل تحفیز بتجربة
  .جانبیة

 
 في فریقھ و Agid Yves آجید إیف زمیلي حالتھا درس بمریضةٍ  تتعلق علیكم سأقصھا الني المثیرة القصة
 تاریخ لھا و العمر من الستین و الخامسة في امرأة كانت .بباریس Hospital Salpetriere  سالبیتغیغ مشفى
 ال االكتئاب من المریضة تعان لم .نفعا اللیفودوبا معھ یجد یعد لم الذي و الباركنسون أعراض مكابدة من طویل

 لیس .للیفودوبا الجانبیة األعراض أحد المزاج؛ تقلبات من حتى تشتكِ  لم و المرض، حدوث بعد ال و قبل
  .النفسیة األمراض من عائلي أو شخصي تاریخ أي للمریضة

 
 قبل من عولجوا الذین مریضا عشر للتسعة مماثل نحو على اإلجراء مضى و موضعھا في األقطاب وضعت
 حصل مفاجئا أمرا لكنَّ  .األكبر التحسن المریضة ألعراض حقق الذي المماس األطباء وجد .ذاتھ الطبي الفریق

 الذي المماس من أدنى تحدیدا؛ و األیسر، الجانب في األربعة التماس نقط إحدى لخال الكھربائي التیار مر حین
 قلیال انحنت ثم یمینا وجھتھ و بصرھا أرخت بغتةً، الكالم عن المریضة أمسكت .بملیمترین أعراضھا خفف
 أسى اعتراھا و فیّاضة دموعھا جرت .فجأة بالبكاء شرعت ثواٍن؛ بعد و .الحزن مسحة تعابیرھا َكـَست و للیمین

 الذي العمیق الحزن عن المریضة خاللھ تتحدث ظلت حزین عرضٌ  بعدھا استمر .بعده نشجت أن لبثت ما .بالغ



 سئلت حین .إرھاقھا و قنوطھا عن و قدما، المضي معھ یستحیل الذي بالشكل للطاقة الشدید عـََوزھا عن ینتابھا
  :كاشفةً  كلماتھا جاءت بھا، عما

 
 ..شيء بأي أحس أو شيء أي أسمع أو شيء أي أرى بأن ال و أعیش بأن راغبة أعد لم .الداخ أتداعى إنّي

 ..الحیاة ھذه نفسي عافت الیوم، بعد بالعیش أرغب ال ..المزید أحتمل ال و الحیاة سئمت
 .الضآلة و بالتفاھة أشعر .. یجدي شيء ال

 .العالم ھذا من أنا ُمرتاعةٌ 
 ..طبعا نفسي على أتحسر ..قصـِیّا ُركـنا سأنتبذُ 

  عنائي؟ أكلفك ِلـمَ  یرجى، أمل ال
 

 إلى المریضة سلوك عاد .اإلجراء أنھى و التّیار عن ناتجٌ  المألوف الغیر الحدث ھذا أنّ  المسؤول الطبیب أدرك
 ،محیاھا عن الحزن تبدد .بدأ كما تماما فجأة النشیج كـفّ  .التیار انقطاع على ثانیة ثالثین نحو مضي بعد طبیعتھ

 كانت التالیة، دقائق الخمس خالل و أساریرھا، انفرجت و بسرعة ابتسمت .لفظیا الحزن إقرار عن انقطعت كما
 أثار الذي ما .السبب ما تَـدرِ  لم لكنھا مستاءة كانت لقد كلھ؟ النحیب ذاك شأن ما :تساءلت .أیضا حةمّزا و فكھةً 
  .مراقبیھا حیرة من أقل حیرتھا كانت ما المفرط؟ یأسھا

 
 كان كما الحركي التحكم بتراكیب الكھربائي التیار یمر لم .الوضوح من كافٍ  قدرٍ  على أسئلتھا فإجابة ذلك؛ مع

 ھذه تنتج .مخصوصة أفعال عن المسؤولة المخ جذع أنویة من واحدة غبر التیار مر ذلك؛ عن عوضا مزمعا،
 و الحنجرة و البلعوم و الفم حركات الوجھ، تلعضال حركاتٍ  الدلیل ھذا یشمل .الحزن عاطفة مجموعةً  األفعال

  .ذرفھا و الدموع بـصبِّ  تنتھي متنوعة أفعال إلى باإلضافة النشیج؛ و البكاء عن المسؤول الحاجز الحجاب
 

 حفلة في ھذا عالاألف دلیل انخرط .خارجھ للمفتاح تنااربإد دماغھا داخل مفتاحا أدرنا أننا لو كما مذھال األمر یبدو
نةٍ  ةموسیقی  وجود عن مسفرا األثر یظھر بحیث ،لھا المالئمین المكان أو الزمان عن فیھا خطوة أي تَعدو ال ُممرَّ

 بكل ، اختبرت ما المریضة أنّ  إال .بالعاطفة مختص محفز وجود أي األغراض؛ و النوایا كانت أیا ُمحِزنة أفكار
 العاطفة، بدأت بعدما .عفویا الختبارھا معرضة كانت ما و متوقعة الغیر الحادثة ھذه قبل من مماثلة أفكارا تأكید،
  .بالعاطفة المتعلقة األفكار تلتھا

 
" أال تجده شنیعا أن  عاطفٍة غیر مدفوعة بسبب شخصي و ذاتي.  مِلت من قدرة الممثل على استحضارعجب ھا

ع ھذا الـمؤدِّ  روحـَھ، فـتـَقُصَّ خیاال و تـدَِّعي وجدًا؛ تـشحُب لھما طـلعـتھ و ترثـیھما مداِمعُھ، فیھدُج صوتھ   یـُطّوِ
َرهُ ؟ " لم یكن للممثل أي سبب شخصي لینفعلوَ إذ یتابُع كل كیانِھ و یغـمُره الـتّـیھ  كان یتحدث عن  — ھَما تـصوَّ

و ما شأنھا بھ لیبكي ؟". على   " ما شأنھ بھیكوباو كما یقول شكسبیر :  Hecuba مصیر شخصیة تدعى ھیكوبا
باستدعاء أفكار عقلیة حزینة و التي تثیر بدورھا العاطفة و تساعده على تمثیلھا  أدائھأیة حال، یبدأ الممثل 

   .بحرفیّـة. لكن ال یطابق ھذا حالة المریضة الغریبة، إذ لم یسبق عاطفتھا وھم و ال خیال
 

ار على اإلطالق، لم یتناه لذھنھا أفكار مؤرقة تلقائیا و لم یطلب منھا استحضارھا. برز لم یحفز سلوكھا أي أفك
الحزن انتابت  مشاعرعرض الحزن، بكل تعقیده البھي، من العدم حرفیا. و ال یقل عن ھذا أھمیةً مالحظة أّن 

شعورھا بالحزن، عن غت كمالحظة مھمة أخرى؛ بعد أن بلّ المریضة بعدما دخل عرض الحزن في حیّز التنفیذ. 
القلق بشأن حالتھا الصحیة، اإلجھاد، الیأس، خیبة أمل حیاتیة و تمني  —امتلكت أفكارا متسقة مع الحزن

  .الموت
 

 األفكار من بجمع مصحوبا الحزن شعور تبعھا .أوال الحزن عاطفة حدوث المریضة ھذه عند األحداث تتابع یبین
 بالشعور" :العامي بالتعبیر نصفھا التي العقلیة للحالة الممیزة األفكار ةً؛عاد الحزن عاطفة تصاحب و تسبب التي

 لألفكار یعد لم .الشعور كذلك و العاطفة اختفت .المظاھر ھذه خبت قد و إال التحفیز توقف إن ما ".بالحزن
 مشاعر أو للحز مسببة أفكار أي تملك لم .اللبس متجاوزین لنرى السیدة ھذه حالة تساعدنا .أیضا وجود المقلقة



 الشعور اعتماد و العاطفة إلثارة العصبیة لآللیات النسبي االستقالل من كال الدلیل یدعم .الحزن عاطفة قبل حزن
  .العاطفة على

 
 للظواھر؛ الفعلي التتابع تحلیل العادیة األحوال في علینا یصعب .واضحة النادرة العصبیة الحادثة ھذه أھمیة
 مسببة أفكارٌ  للذھن تقفز حینما .الصلة ذات األفكار و للمشاعر تمھیدھا و العواطف ظھور لسرعة نظرا

 و موضوعیا مرتبطة أخرى أفكارا بدورھا تستدعي التي و المشاعر، تتبعھا عواطفٌ  تحصل بطبیعتھا، للعواطف
 تنّشط بالتالي؛ و افیةإض لعواطف مستقلة كمثیرات المستدعاة األفكار تعمل قد .العاطفیة الحالة توسیع في مسھمةً 
 أو المنطق تدخل یوقفھا أن إلى الدورة تستمر و متزایدا شعورا المتزایدة العاطفة تعطي .الجاریة االنفعالیة الحالة
 للعاطفة؛ المسببة األفكار –أوجھا الظواھر من المجموعات ھذه كل فیھ تبلغ الذي بالوقت .االنتباه تشتت

 نمیز أن علینا یصعب —للشعور التابعة األفكار و شعورا؛ نسمیھا التي یةالعقل الظاھرة العاطفة؛ سلوكیات
  .البدء كان ھاألیّ  الداخلي باالستبصار

 
 الشعور و العاطفة أن االعتبار بعین األخذ مع للحزن الجالبة األفكار المریضة دماغ یستدر قد ِلم :سائل یسأل قد

 .المثیرة العاطفة بدھالیز و العاطفة على الشعور باعتماد قةٌ متعل اإلجابة .المالئمة بالمحفزات مدفوَعین غیر
 المسببة األفكار من ضروبا أیضا الدماغ یستجلب باختصار، .الحزن عاطفة تفعیل الحرن شعور یتبع ما سرعان

 تبث .االتجاه ثنائیة غنیة شبكة في العواطف ربط قد الشرطي التعلم ألن الحزن، شعور و الحزن لعاطفة عادةً 
 ھذا على باستمرارٍ  اإلدراكیة و العاطفیة المعالجة مستویات تُربط .صحیح العكس و معینةً  عواطفا معینةٌ  كارٌ أف

 إیكمان سأل .رفاقھ و Ekman Paul إیكمان لـبول دراسة وضحت كما تجریبیا ثیرالتأ ھذا إثبات بمكن .النحو
 أو سعادة أو حزن تعبیرَ  التعبیرُ  یصبح بحیث معین، تتابع في معینة وجھیة عضالت یحركوا أن المشاركین

 تسبب أن شأنھا من أفكار لعقولھم یَعرض لم .وجوھھم على بادٍ  التعابیر أي المشاركین یدر لم .علمھم دون خوف
 من ألجزاء السبق كان .۳۲# المعروضة للعاطفة مالئم بشعور المشاركون شعر ھذا؛ رغم .الظاھرة العواطف

 .بعد فیما الشعور من أجزاء لحقھا ثم المشارك، ال الباحث سیطرة تحت كانت إذ .شك أدنى دون العاطفة نمط
 بآنّـا دفعوا قد بأنھم تذكروا .Hammerstein  ھامرستاین و Rodgers رودجرز حكمة مع ھذا كل یتماھى
Anna )سعید بنغمٍ  رالصفی بأن المرتاع صغیرھا و نفسھا لتقنع )ملكھا أطفال لتعلیم سیام لمملكة قدمت التي و 
 ".أیضا نفسي أخدع أخشاھم، من بھا أخدع حین ألنني .بالفعل غریبة الخدعة ھذه نتائج " :ثقةً  خوفھما سیُـحیل

 و المشاعر التعابیر تستدعي .شعورا تسبب أن لھا نفسیة بدوافع مدفوعة الغیر و الـُممثَّلة العاطفیة فالتعابیر
  .ابیرالتع ھذه مع انسجامھا تعلمنا التي األفكار

 
 أمزجةِ  و بمشاعر نعي عندما حالنا "یسارا الصفر" القطب تفعیل عند المریضة حال یشبھ ذاتیة، نظرٍ  وجھة من
 دونما الحیویة و باألمل مفعمون و سعداء أننا معین، بوم من معینة لحظة في الحظنا، مرة كم .مسببا لھا نجد ال
نا ما یكون أن تملیح األحایین، ھذه في حزینون؟ و نزقون أننا العكس، على أو السبب؛ نعرف أن  أسعدنا أو أھمَّ

 قد .الشعور بالتالي و العاطفة آلیة إثارة على ذلك، من بالرغم قادرة، افكار لكنھا .وعینا نطاق خارج تعالج فكرةً 
 الكثیرون عھر العشرین، القرن من قصیر غیر ألمدٍ  و .ندرك ال قد و االنفعالیة الحاالت ھذه منبع مرات ندرك

 صراعاتھم عن و الالَمـوِعیة أفكارھم عن المزید لیعرفوا psychoanalysts  النفسیین المحللین آلرائك
 من لعدد الرحبة عقولنا باتساع التسلیم من مناصا الناس أغلب یجد فال ھذه، أیامنا أما .لھا المؤدیة الالموعیة

 التعرف في نفشل لما .فلسفتھ في ما یوما تصوره املت،ھ صدیق ھوراشیو، یستطیع ما یفوق المجھولة األفكار
 النوع ھذا یكون ما عادة الحظ؛ لحسن .مبررة الغیر المشاعر و العواطف تزورنا العاطفة، الُمسبِّبة الفكرة علًى
  .فجاءة أقل و حدةً  أقل

 
 .۳۳# التفصیل من يءبش معتادة الغیر حالتھا المریضة حالة عن المسؤولة الباحثین و األطباء مجموعة درست
 لم أسلفنا؛ كما و متوقعة، غیر نتیجة أي عن یسفر ال المریضة ھذه في المزروعة لألقطاب آخر مماسّ  أيُّ  تحفیز

 التالیة الحقائق من األطباء تـثبّت .ذاتھا بالطریقة عولجوا الذین عشر التسعة المرضى في مماثل شيء یحصل
 تحفیز ینوون أنھم المریضة أخبروا عندما أوال، .موافقتھا بعد إضافیتین، مناسبتین في المریضة فحص بعد

 غیرُ  شيء ال .نوع أي من سلوكي تغیر یحصل لم آخر، قطب مفتاح أداروا أنھم إال اْلمـُشِكل المماِس  ذي القطب
 أعید إنذار، دون امجدد الُمشِكل المماس أداروا عندما ثانیا، .المریضة بھ بلغتھم فیما أو الحظوه فیما اعتیادي



 تفعیلھ و القطب موضعة ترتبط إذن .المفاجئة األولى المالحظة في الحاصلة األحداث مجموعة نفس إنتاج
  .وضوح بكل بالظاھرة

 
 البوزیتروني بإإلصدار المقطعي التصویر باستخدام ( وظیفي دماغي تصویر دراسة أیضا الباحثون أجرى كما

 ) tomography emission-positron ھو الھامة مالحظاتھا إحدى .یسارا الصفر المماس تحفیز بعد 
 الجسد، حالة بتخطیط عالقة ذات منطقة ھي و األیمن، الجداري الفص في لتراكیب الكبیر النشاط مالحظة
 الذي و المریضة جسد حالة في البالغ بالتغیر النشاط ھذا یرتبط األغلب؛ على .فراغیا الجسد تخطیط تحدیدا؛

  .ھاویة في بالسقوط إحساسھا ذلك؛ من التحفیز، خالل مرارا نھع بلغت
 

 بدایة نقطة عادةً  الدلیل ھذا یشكل .دائما محدودة -واحد لمریض سیما ال - الحالة لدراسات العلمیة القیمة
 ھذه من المستقى فالدلیل ذلك؛ مع .الدراسة ختام كونھ عن عوضا متواصلة استكشافات و جدیدة لفرضیات

 أنھا كما .مكونا ُمـكـّونا الشعور و العاطفة عملیات تحلیل إمكانیة یرى الذي التوجھ تدعم إنھا .للغایة قیّـم ةالدراس
 عدة من ُمـتناغمةٍ  مساھمات من ُمركـّبة عقلیة وظیفة أي تنتج :اإلدراكیة العصبیة العلوم في رئیسیا مفھوما ترسخ
 مفھومة واحدة دماغیة منطقة نشاط من بدال المركزي بيالعص الجھاز من منوعة مستویات في دماغیة مناطق
ِسـي بشكل   .تـَفـرُّ

 
  الدماغ جذع مفتاح

 
 المماس بأن بدوی .المریضة ھذه في العاطفي االنفعال بدأت الدماغ جذع أنویة أيّ  إطالقا الواضح غیر من

 جذع یعد .مجاور مكان بأي نفسھ الكھربائي التیار یمر أن یحتمل لكن مباشرة السوداء المادة عبر مر قد المشكل
 .شتى بوظائف المعنیّة الدارات و باألنویة مزدحم ھو و المركزي العصبي الجھاز من جدا صغیرة منطقة الدماغ
 لكننا .مؤثر بشكل التیّـار مسار توجیھ إعادة إلى المعیاري التشریح عن اختالف أي یقود قد و جدا ضئیل بعضھا

 .تدریجیا العدیدة العاطفة مكونات إلنتاج الالزمة األنویة بعدھا لیستدعي المتوسط الدماغ من ثالحد ببدء نشك ال
 بالمادة المسماة المنطقة أنویة تكون أن الحیوانیة، التجارب من ُعرف ما على اعتمادا أیضا، الممكن من بل

 المثال؛ سبیل وعلى .المنّـسق اطفةالع بإنتاج مرتبطة gray periaqueductal  بالمـََسال المحیطة الّسنجابیة
 إما —الخوف انفعال من مختلفة أشكال بإنتاج منوطة بالمسال المحیطة السنجابیة من مختلفة أعمدة أن نعرف
 الحزن بأفعال بالمسال المحیطة السنجابیة ترتبط قد ). االنعقاد بسلوك أو الفر و الكرّ  بسلوكیات المنتھي الشكل
 سریعا لتشمل بالعاطفة، المتعلقة المتوسط الدماغ أنویة إحدى من انفعاالت سلسلة بدأت حال، أیة على و .أیضا
 التي الكیمیائیة األجھزة ذكر یفوتنا ال و الصدري التجویف و الصوت و الوجھ — شتى جسدیة أجزاء بعدئذ

 المریضة ضرتاستح ذلك، إلى باإلضافة .معینة شعوریة حالة إلى التغیرات قادت .مباشرة مراقبتھا یصعب
 تحت منطقة في األحداث سلسلة بدأت .الحزن شعور و الحزن عاطفة تكشف أثناء الحزن مع متسقة أفكارا
 أو ألیم بحدث للتفكیر نتیجة یحصل قد لما مشابھة أثارھا أن إال الدماغیة، القشرة في تبدأ أن عن عوضا قشریّة

 من طبیعیًة حالةً  كانت إذا ما تمییز على قادرا یكون فلن فحسب، اللحظة تلك في أحدھم شھدھا إن و .حضوره
 بالعاطفة شعور حالة أو قدیرة ممثلة براعة خلقتھا بالعاطفة شعور حالة أو feeling-emotion  بعاطفة الشعور
  .كھربائي مفتاح أدارھا

 
 مفاجىءٌ  ضحكٌ 

 
 وضحت Fried Itzhak  فرید اتزاك أجراھا دراسة بأن سأضیف للغایة، ممیزین البكاء و الحزن بأن تظن لئال
 الدماغ لتحفیز خاضعة بمریضة أیضا مرتبطة ظروفھا .الذكر اآلنفة للحالة مماثلة اھرةظ عن ینتج قد الضحك أن

 لذینا الصرع مرضى مساعدة یمكن .الدماغ قشرة وظائف  تخطیط :الشيء بعض مختلف ھدفھا لكن الكھربائي
 الجراحة، إجراء قبل .جراحیا النوبات لتلك المسببة الدماغیة المنطقة بإزالة ذلك و دواء، ألي نوباتھم تخضع لم
 عدم الواجب المناطق على التعرف یلزمھ بل فحسب، بدقة إزالتھا الالزم المنطقة تحدید الجراح على یتعین ال

 مراقبة و كھربائیا الدماغ بتحفیز ھذا یحصل .بالكالم ةالمرتبط كالمناطق الوظیفیة، ألھمیتھا نظرا إزالتھا
  .النتائج



 
 اإلضافیة الحركیة بالباحة تعرف ، .ك.أ للمریضة األیسر الجبھي الفص في منطقة تحفیز الجراحون بدأ حینما
area motor supplementary، الضحك یثیر المتقاربة المواضع من لعدد الكھربائي التحفیز بأن الحظوا 
 یكن لم .المعدي بالضحك وصفوه لھ المراقبین أنّ  حتى للغایة، أصیال الضحك كان .الدوام على و التحدید على

ر لم و بدعابة تسمع لم و مضحك شيء المریضة على یُـعَرض لم إذ — بالمرة متوقعا  مع و .طریف بشيء تفّكِ
 و بالمرح إحساس" تاله الضحك نّ أ ھو للدھشة المثیر .واقعي لكنھ و شيء بأي مدفوع غیر ضحكا ضحك؛ ذلك

 عزو أیضا لالنتباه المثیر من .الدامعة المریضة مع حصل كما تماما العفویة؛ طبیعتھ من بالرغم "الجذل
 حصان، صورة المریضة على ُعـِرض إن فمثال؛ .التحفیز وقت لھ مطالعتھا صدفت شيء ألي ضحكھا المریضة

 مثل الضحك، لعاطفة مثیرة محفزات أنفسھم الباحثون كان المرات؛ بعض في و ".مضحك الحصان " ستقول
  ".ھكذا واقفون ..شباب یا للغایة طریفون أنتم " :قولھا

 
 أما .عرضا و طوال السنتیمترین حوالي حجمھا یعدو ال صغیرة، رقعةً  للضحك الجالبة الدماغ رقعة كانت

 تسبب لم ذلك؛ مع .الید حركات توقف أو كالمال حبسة مثل معروفة ظواھر تحفیزھا عن فنتج المجاورة؛ المناطق
 الضحك تتضمن لم السابقة المریضة نوبات أن نالحظ أن یجب ذلك؛ على عالوةً  .ُمـسبقا الضحك التحفیزات ھذه

  .مطلقا
 

 جذع أنویة في نشاط إلى یؤدي الدراسة بھذه المذكورة المواقع تحفیز بأن آظن شرحھا، السابق الھیكلة ضوء في
ف لم .الحركیة الضحك ألنماط لمنتجةا الدماغ  للضحك ال بعد؛ بدقة أنشطتھا تتالي و المخ جذع أنویة على یُـتعرَّ

 معالجة بعد .العواطف إلنتاج متدرجة متعددةِ  عصبیةٍ  آلیةٍ  عن لمحةً  مجموعةً  الدراسات ھذه تعطینا .للبكاء ال و
 ُجـلّھا أخرى، مواضع في نشاطٍ  إثارة بواسطة یةالفعل العاطفة القشریة المواضع تستھل بالعاطفة، مختص محفز
 موجودة األولیة إثارتھ مواضع بأن یبدو للضحك، بالنسبة .باألخیر العاطفة تفعیل یجري ھنا، و قِشرّي، تحتَ 

 .األمامیة الحزامیة القشرة و اإلضافیة الحركیة كالباحة مواضع الجبھة؛ مقدم قشرة من الظھریة اإلنسیة بالمناطق
 التفعیل مواضع .اإلنسیة البطنیة الجبھة مقدم بمنطقة موجودة اإلثارة مواضع أن الظن أغلب للبكاء، ةبالنسب

 مع الضحك دراسة في المكتشف الدلیل یتفق الصدفة، بمحض و .المخ جذع بأنویة موجودة لكلیھما الرئیسة
 إذ .الحزامیة القشرة من مامياأل الجزء و اإلضافیة الحركیة الباحة في بضرر المصابین للمرضى مالحظاتنا

 ابتسامةً  یبتسمون بل —بدعابة المثارة العفویة كالضحكة — "طبیعیة" ابتسامةً  یبتسمون ال أنھم الحظنا
  .التصویر عدسة مواجھة كابتسامة مصطنعةً 

 
 لعزل المؤدیان التقییم و التقدیر — الشعور و العاطفة عملیة آلیات و مراحل فصل بإمكانیة الدراسات ھذه تشھد

 الضحك دراسة في المصطنع الكھربائي المحفز .الحاصل الشعور و التفعیل اإلثارة، بالعاطفة، المختص المحفز
 المناطق و السبل نشاط بفضل ھذا و بالضحك، المختص المحفز عزل عن طبیعیا الناتجة العصبیة للنتائج محاكٍ 

 الضحك حالة في .اإلضافیة الحركیة الباحة منطقة على تنعكس التي و مثیل محفز لمعالجة الداعمة العصبیة
 المریضة حالة في .كھربي قطب طرف من فـیأتي ، .ك.أ المریضة حالة في أما داخلیا، المحفز یكون الطبیعي،
 األقل على خطوة بعض على أي العاطفة، تفعیل آلیة أثناء متأخرة، مرحلة في الكھربائي التحفیز تدخل الدامعة،

  .اإلثارة مرحلة من
 

 البكاء من المزید و ضحكٌ 
 

 تدعى بحالة متعلق إنھ .للعواطف المخ جذع مفاتیح على أخرى نظرةً  العصبیة الحوادث من آخر نوع یعطینا
ف لم لكن القدم، منذ األعصاب طب تاریخ في معروفة مشكلة إنھا .المرضي البكاء و الضحك  علیھا یُتـعرَّ
 حالتھ درست لقد و المشكلة، ھذه على ممتاز مثال .س المریض .قریب عھد منذ إال فسیولوجیا و تشریحیا
  . Anderson Steven آندرسون ستیفن و Parvizi Joseph  بارفیزي جوزیف مع بالتعاون

 
 جذع جلطات فبعض .جدا محطوظا المعالج الطبیب عدَّه المخ، جذع في صغیرة دماغیة بجلطة .س أصیب حین
 و نسبیة بسیطة حركیة مشاكال سببت فقد تحدیدا؛ الجلطة ھذه أما .مریعة إعاقات منھا الكثیر یُـخلّف و قاتل المخ



 و سھال یكن لم ما أما .الشأن بھذا یتعلق فیما المتوقع مجراھا س المریض حالة تبعت .تزول أن جدا المحتمل من
 المریض ینفجر قد .فادحة خسائر امسبب بھ اعتنى من و عائلتھ و المریض منھ عانى الذي العرض فھو  متوقعا ال

 قیمتھ تعاكس فقد مجھوال، االنفجار دافع لكون باإلضافة .ظاھر سبب أي دونما البكاء یشلھ أو مقھقھا ینفجر .س
 عن للغایة جادة محادثة وسط ضاحكا .س المریض حرفیا، ینفجر، أن یمكن .االنفعالي اللحظة جو العاطفیة

 وسط بكاءا قلبھ یتفطر قد بالمثل، و .لكبحھ نفعٍ  أي الحثیثة محاوالتھ تجدي أن دون المالیة، شؤونھ أو صحتھ
  .مجددا انفعالھ یكبح أن یقدر ال و جدا ھامشیة محادثة

 
 لم ضحكھ و بكاءه من أیا بأن للسیطرة، فاقدٌ  بأنھ لیقول أنفاسھ یلقط .س یكاد ال بحیث تباعا، الفورات تتوالى قد

 بأي متصال یكن لم أنھ التوضیح عن غنيٌّ  .العقلیة أفكاره في الغریب السلوك لھذا بررام یجد ال أنھ و معنیا، یكن
 العصبي الجھاز في منطقةً  أصاب لضرر نتیجةً  .واحدٌ  فالناتج ھذا؛ مع .مفتاحٍ  أي أحدٌ  یُـِدر لم و كھربیة تیارات
 أن علیھ یصعب و مقنع ليعق سبب دون العواطف ھذه .س تخالج المخیخ؛ و المخ جذع في أنویة من مكونةً 
 فرحا ال یكن لم أنھ رغم الحزن، من شيء أو الفرح من بشيء .س یشعر و الفورة تنتھي :آخر مھم أمر .یلجمھا

 مدفوعة غیر عاطفة أدّت مجددا؛ ھنا .سعیدة أفكار تشجھ لم و محزنة أفكار تؤرقھ لم و األمر، بدایة حزینا ال و
 .الجسد حركات خزین مع متسقةً  عقلیة حالة جلبت و للشعور

 
 .غامضةً  المعرفي و االجتماعي السیاق وفق البكاء و بالضحك التحكم من تمكننا التي الدقیقة اآللیة كانت لطالما

 تلعب المخیخ و pons  الجسر في أنویةً  أن بیـّنت و الحل من جزء عن اللثام المریض ھذا حالة دراسة أماطت
 دعما مماثلة بإصابات و الحالة بنفس آخرین لمرضى الحقة دراسات وفرت كما .التحكم آلیة في مھما دورا

 من أنظمة من مكونة مفاتیح توجد الدماغ، جذع في :التالي النحو على التحكم آلیة تخیل .النتیجة لھذه إضافیا
 البكاء و كالضح أجھزة المخیخ في آخر نظام یعدل .المقولب البكاء أو الضحك خلق على القادرة السبل و األنویة

 و الحركة مكونات بعض مدة و حدة و البكاء أو للضحك الالزم الحد بتغییر مثال، التغییر، یحصل .األساسیة
 تعمل التي المتعددة المناطق — النظام على یؤثر أن الدماغیة القشرة لنشاط یمكن ؛ الطبیعیة الظروف في .ھكذا

 أو الكثیر بالعاطفة المختص المحفز یسبب أن مالئما فیھ یغدو الذي السیاقَ  مناسبةٍ  كل في تمثل و كمجموعة
  .نفسھا الدماغیة القشرة على النظام یؤثر بالتالي؛ .البكاء أو الضحك من القلیل

 
 الفعلي التفعیل و للعواطف السابقة التقدیر عملیة بین للتفاعل مسبوقة غیر لمحةً  أیضا .س المریض حالة تقدم

 تنفصل عندما .بالمقابل بھا یتأثر و الحاصلة العاطفیة بالحالة یؤثر أن للتقدیر یمكن .نناقشھ كنا الذي للعواطف
  .س مع حصل كما فوضویة؛ النتائج تكون التفعیل، و التقدیر عملیتي

 
 الحالة ھذه فإن المكونات، عدیدةِ  أنظمةٍ  على السلوكیة و الذھنیة العملیات اعتماد السابقة الحالة وضحت إن

 "المراكز" عن یكون ما أبعد نحن .المكونات ھذه بین المعقد التفاعل على العملیات ھذه مدتعت كیف توضح
  .العصبیة للسبل االتجاه وحید المسار فكرة عن یكون ما أبعد و المنفردة

 
 العقل إلى النّشط الجسد من نقلـةٌ 

 
 التنظیمیة االنفعاالت و الشھوات المخصوصة، العواطف — الفصل ھذا في تناولناھا التي الظواھر تحصل
 تنبّأ سم.الج إدارة على لیساعد التطور صممھ ؛ حكیما ُوِلد دماغٍ  قیادة تحت و الجسد مسرح في —األبسط

ة الفكرة ھي و الكوناتوس؛ عن بعباراتھ البدیھة لھذه رمـَّز و النیوروبیولوجیة الحكمة بھذه سبینوزا  بـسعي الـمـُقرَّ
 منفردة، كنفوس موعي، قرار دون و تتعھده بما موعیة معرفة دون أنفسھا لحفظ -مالـِزا كلھا، الحیة المخلوقات

 الحكمة ھذه تبعات موضعة بعد بو .حلھا یحاولون التي المشكلة یدركون ال ھم باختصار؛ .شيء أي تتعھد بأن
 تقود قد نرى،س كما باألخیر، .لعقولنا التأسیسي المكون ھي و المشاعر، تنتج مجددا، الدماغ على الطبیعیة
 تترك .الذات حفظ هسیتخذ الذي المنحى بشأن قرارات نعص في تساعد و الذات لحفظ مقصودا سعیا المشاعر
  .الممكننة التلقائیة باألفعال اإلرادي التحكم من لنوع مفتوحا المجال المشاعر

 



 انفعاال تنتج التي لآللیة بقالس كان .دفعات على الدماغیة الشعور و العاطفة آلیة جمعت قد الطبیعة بأن یبدو
 متبوعةً  دماغیة خریطة تنتج آلیة تلتھا .العاطفة آلیة — شيء أو حدث على فعل كرد شيء أو لموقف موجھا

 .الشعور آلیة —كلھ ھذا عن الناتجة الكائن لحالة أو لالنفعاالت فكرة، أو عقلیة، بصورة
 

 المھددة الظروف من لعدد خالق غیر لكن و فعال بشكل االستجابة من المخلوق العاطفة، األول، الجھاز مكـّن
 غیر" أو "للحیاة مالئمة" تبعات ، "للحیاة مالئمة غیر" أو "للحیاة مالئمة" ظروف — عیھا المعینة أو للحیاة

 أطال و المالئمة غیر أو المالئمة للظروف عقلیا تنبیھا أضاف فقد الشعور، الثاني، الجھاز أما ".للحیاة مالئمة
 ، الماضیة الذكریات مع موفّـق اتحاد عبر و بالنھایة، .أثرھا لیدوم الذاكرة و االنتباه تعدیل عیر العواطف یرتأث

  .مقولبة غیر و مبتكرة استجاباتٍ  خلق احتمالیة و النظر بعد لنشأة الطریق الشعور مھد المنطق، و الخیال
 
 مكونات ببضع ألحقتھا و كبدایة العاطفة آلیة الطبیعة استعملت یـُضاف، جدید جھاز كل مع الحال ھو كما و

  .مبدأھا action الفعل أن إال العاطفة، كـانت البدء؛ في .إضافیة


