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)2007 / 12 / 4الثالثاء (وأنا أآتب اليوم يومية الغد 
، رحت أعّقب على ما"األنف تدرك مثل العني أحيانا"بعنوان 

معى، فوجدت أن املسألةجاء ىف املقتطف من جلسة العالج اجل
تزداد صعوبة باضطراد، بل وقد تزداد غموضًا أيضا، مث إىن قد
رجعت إىل يومية اليوم، وحني قرأهتا أشفقت على نفسى، وعلى

 :القارئ من آل ذلك، وقلت لنفسى

 بالنسبة للفروض-وأظن األطباء أيضا(إذا آان القارئ  
 وفعال مايصلهااليعرف آيف تدرك العني حقيقًة) الىت أقدمها

مبستويات اإلدراك العادية، فكيف أقدم هلم مفهوما يشرح
أسوة بوجودأنف داخلية، اهللوسات الشمية، وأنا أفرتض وجود 

 ، ىف مقابل العني واألنف الظاهرتني آما نعرفهما؟عني داخلية

أن َثم عيناآم من األطباء الزمالء يقر احتمال فرض 
بالداخل باعتباره آيانات حقيقية،داخلية ميكن أن ترى ما 

 وليس جمرد تأليف خيال املرضى؟

 داخلنا؟ " تعدد الذوات"آم من األطباء الزمالء يقر فرض 

آم من األطباء الزمالء يقر فرض أن نوم حرآة العني
هو نتيجة أن) النوم النْوىب الذى حتدث فيه األحالم(السريعة 

علومات عشرين دقيقةالعني الداخلية تتابع عملية ترتيب امل
 آل تسعني دقيقة؟ 

 األنفإذا مل نقر احتمال صحة هذه الفروض فكيف ندرك أن
 !تدرك مثل العني أحيانا 

 وتدرك ماذا؟

 !!تدرك عامل الداخل 

مث آيف أآتب مقاال هبذا العنوان وحنن مل نتعرف بدرجة
، وال على حىت آيف)ماهية اإلدراك" (تدرك"آافية على آلمة 

،!لعني العادية واألنف العادية اخلارجتان ما تدرآانتدرك ا
فما بالك بإدراك العني الداخلية واألنف الداخلية لداخلنا

 . خاصة ىف حالة املرض؟
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 ِملْن أآتب ؟: مرة أخرى

 على يقني أنىن أآتب للشخص- بعد ثالثة أشهر-  أصبحت
العادى أساسا، ال للزميل الطبيب، وليس حىت للمثقف العادى

 . جدا 

بحت أقرب إىل تصديق أن الشخص العادى،آما أنىن أص
وبالذات من مّر بأزمة مل تكتمها العقافري متاما، وباستمرار،
ميكنىن أن أصل إليه مبا أريد أآثر آثريا من الذى تربمج على

 . املعطيات اجلامدة والثابتة سنوات وسنوات 

وفيما يلى دليل على ذلك من الرد الوحيد الذى وصلىن من
حوار/ الذى البد أن القراء يعرفونه من بريد" عصديق املوق"

اجلمعة، وليسمح ىل أن أعتذر له عن عدم ذآر امسه هنا ىف املنت،
ألسباب ال ختفى عليه، وقد أرجع عن ذلك يوم اجلمعة، أو حسب

 . ما يطرأ

 :رّد صديقنا على يومية أمس قال..... 

 ,   اهللا بسم
   .. أوآسجني رذاذ،  قوى متداخله   طاقه  رحيتها احلياه

  بتكهرب  وساعات  املوت فهى مكتومه  لرحية  بالنسبة ·
 . احلديد  تشبه   وممكن  النار،  وختنق وزى وغبيه

 : ِشْكل  رحيه  ليه  مجاد وآل  ·
 . مثال رحيته دم   فاحلديد  ·
 .  آولونيا   رحية  جوايا وانا  ·
 ,رد بتبقي و  رحيىت"..........."   باضرب وملا  ·
 . مكسرات    بتبقي  رحيىت  بارآض  وملا ·
 . منزل   بول طيور  عرقي ورحية  ·
 " دبليو  ام ىب"   عربيه وشكمان "نشوء" حزىن  ورحية  ·

 .  الشبوره  ىف الصبح
 ..  احلقيقه  هو  حبواسي أدرآه وما  ·
 آما  أقراك وأعرفك أنا...  حييي  عم يا حقيقتك  ·

 .  وأآرت  نفسى أعرف
 ).  لتشتمىن  بالش وال..( رحية  وعارف باّمشك  ·
  .سفاح   نظرى بيقوىل إنك  ·
  .  بنات  وبتاع  رقيق  إنك  بيقويل و ملمسك  ·
 .  أوى وحشه   مش  احلمام  ىف  وانت ورحيتك  ·
   . أيوه .. يامسني  عرقك ورحية  ·
  باهّزر  مش  انا  بقك سربتو و رحية  ·
   , شويه  أحسن  لنتيجه  اوصل منه  وميكن , اآرت  مش جدل ده  ·
 ,  أآرت ميكن أعرفك  ·

   أآرهك أقدر  ميكن

 تعقيب على تعقيب 
 بصراحة ، أخذت آل آلمة من صديقنا هذا جبدية مطلقة، 

 وصدقته هبدوء وصرب واحرتام، وتصورت أنىن لو قدمت ما حدث 
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ىف العالج اجلمعى آما آتبته قبل هذه اليومية الشارحة، سوف
ثر من أى زميل مل تتح له فرصة مشاهدة العالج اجلمعىيصله أآ

 .رأى العني 

 الفرض األساسى : مرة أخرى 

إن ما حدث ىف مقتطف جلسة العالج اجلمعى الذى سوف نقدمها
 ميكن أن تلتقط،"أنف داخلية"غًدا هو االعرتاف بأن لكل منا 

 . فعال ما بالداخل وجتسده، وقد تشوهه، وقد تضيف إليه 

ا هنا مسح هلا أن تبدأ النشاط، مث تناوهلا مبا يفسرصديقن
 . فعل ذلك 

؛تصورت أنه يستدعى الذآرى، يستحضرها، فتنقلب معايشة
فتفوح رائحة ما، فيقّر هبا، فتنقله من الداخل إىل أقرب ما
يقفز إليه من خمزون أجبديته، مث يضع الوصف الذى حيضره، وخالص 

  ن ثانيةىف أقل م –  رمبا–حيدث آل ذلك 

 املبدع يفعل مثل ذلك متاما،

 لكنه حيتوى هذه اخلربة ويتحمل مسئوليتها، 

 ويسمح هلا أن تنضج،  

 وأن تنساب، وتتشكل

 اخل اخل  .... مث يراجعها، ويصقلها 

املهم أننا حناول أن نؤآد ضرورة أن نبدأ من اخلربة، ومن
 . احتمال صدقها قبل أن نسارع باحلكم عليها 

 تردد جديد

 ولكن ماذا يفيد الشخص العادى من آل هذا ؟

 طيب، وأنا أعمل ماذا ؟ 

 !ليس أمامى إال أن أواصل، وما يصل يصل ألصحابه

فلتسمحوا ىل أن أؤجل موضوع العالج اجلمعى وما حدث فيه
من شم وروائح ومتثيل وتفاعل حىت نتعرف بأى قدر اليوم على

  اخلية ماهية اإلدراك، واهللوسة، والعني الدبعض

 عن اإلدراك 

  :  يقول   تقليديا   تعريفا   اإلدراك   ُيعّرف

الىت   األحاسيس   فيها   نقارن الىت    العملية   هو   اإلدراك   إن" 
 "  معلومات   من   حصلناه   أن   سبق   مبا   نستقبلها 

 ". معىن   للعالمات تعطى  الىت    العملية"أو هى 

  .  الرموز   غري   العالمات 
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 املثري   من   جزء   العالمة   أن   هو   والرمز   العالمة   بني   الفرق
 ، ) املعلومة (

  . حمله   حيل   فهـو  ، يفيده   ما على    دال   الرمز   أن   حني ىف  

 بالرموز   منها   بالعالمات   اختصاصا   أآثر   عملية   اإلدراك
 .  اجملردة 

لتعريف سوف جيد نفسهالذى حياول أن يتوقف عند هذا ا
 حمصورًا بني التذّآر والرمزية والرتمجة، 

 ترمجة املثري الذى يصلنا إىل ماسبق أن تعلمناه، 

التعرف علىوبالتاىل سوف يبتعد عن عملية أمشل هى 
 أو نستدعى ماالبيئة حىت لو مل نستطع أن نفك رموزها،

 يقابلها من ذاآرتنا

 تعريف أوسع 

 ملفهوم اإلدراك أوسع وأمشل حنييسعفنا العلم بتوسيع 
 :يقول

 يتـعرف   أن احلى    للكائن   هبا   ميكن الىت    العملية   هو   اإلدراك" 
  ." البيئة على  

 :  آما يلى عموم ماهية اإلدراكاآلن نوجز 

 أآثر ،  البيئة على    بالتعرف ُتعىن    اإلدراك   عملية   إن )  ا ( 
  . ماهيتها   حتديد   أو   تسميتها   من 

وإن آان" ( احلسية " باملعلومات   ابتداء   هتتم   إا )  ب ( 
 )التعرف الكلى قد يتجاوز االحساس

 أو   جتريدية   منها   أآثر   مباشرة   معرفية   عملية   إا )  جـ ( 
   . رمزية 

 إا عملية جترى قبل وبعد التفكري واخليال  )  دـ ( 
 :داخلية العني ال 

 العملية   ليشمل  أآثر فأآثر  مؤخرا   اإلدراك   مفهوم   اتسع
 ما   وهذا  ( الداخلية   البيئة على   - مباشرة -  هبا   نتعرف الىت  
 ).الداخلية   العني Sims   أمساه 

، اإلثبات   صعب   هو   الداخلية   العني   مفهوم   أن   من   الرغم على 
 اآلخر   اجلانب   غور   لسرب   والفائدة   الداللة   شديد   مدخل   أنه   إال 
 درجة وإىل  ،  الذهانية   اخلربة ىف    خاصة يتجلى  الذى    اإلدراك   من 
  . واإلميانية   الصوفية   اخلربات اإلبداعية ىف  ،  أهم   اورمب ،  أخفى 

ىف   األساسية   باعتباره اخلطوة   اإلدراك   هكذا يصبح مفهوم
يصبح . Awareness  الدراية   ذلك ىف    مبا   املعرفية   العملية 

الىت   األولية   املعرفية   البوابة ه  مفهوما أوسع وأمشل باعتبار
 ببعض   بعضها   -ىف الداخل واخلارج–الوجود    مستويات   توصل 
  . الدراية   من   متفاوتة   بدراجات 
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 اإلدراك   ليشمل   اإلدراك   مفهوم   يتسع  أيضا  املنطلق   هذا   من
  ، للحواس   املتجاوز 

 البيئة   إدراك   ليشمل اإلدراك عامة ما هو   وآذلك 
 اجلسد   وصورة ،  الذات صورة    كإدرا   ذلك ىف    مبا   للذات   الداخلية 
 إخل..  اجلسد   وخمطط 

 ما   دراسته   تشمل   أن   اإلدراك ملدى    االتساع   هذا   آما يسمح
 مرضية   تعترب   ال والىت  ،  للعادة   اخلارقة   بالظواهر   أحيانا يسمى  
 علم يسمى    فيما   تـدرج الىت    الظواهر وهى  ،  أصال 
ىف   يقع نفسفسيولوجى    نشاط   ظواهر   باعتبارها  لباراسيكولوجىا 
  الداخلية واخلارجية بشكل   البيئة على    التعرف   مفهوم   نطاق 
 ،  بآخر   أو 

 اإلدراك والتفكري واخليال
 دقيقة   عالقة   والتخيل   بالتفكري   اإلدراك   نذآّر بأن عالقة

 من   لكثري وبدئى  وحلظى  أساسى    اإلدراك   تربيع   حني ففى  .  وعميقة 
 يتعلق   فيما   آذلك   ليس   األمر   أن   جند ،  التفكري   عملية   أشكال 
 وافرا   قدرا   مباشرة   بصورة   يتضمن   اإلدراك   أن   ذلك ،  بالتخيل 
 أو   لداخليةا   البيئة   من   آان   سواء  ( ماثل   بواقع   الشعور   من 
التفكري هو عملية مفاهيمية جتريدية   أن   حني ىف  )  اخلارجية 

 .ترابطية، واخليال آذلك متاما، لكنه يتجاوز الواقع ال أآثر

 إدراك الداخل واالستبطان
) الداخل   إدراك  ( الداخلية   باحلياة   املباشرة   الدراية   إن

 ألن  ، الداخلى   التأمل   أو   بطاناالست يسمى    ملا   مرادفة   ليست 
 رموز إىل    املرتجـم   املعقلن   النشاط   عليها   يغلب   األخرية   الطريقة 
، وآل ذلك أقرب الداخل   لعامل   وشارحة ،  راصدة   وألفاظ  ، آالمية 

 إىل التفكري ىف الداخل ووصفه واحلكم عليه،

 من   آثري ىف    خطوة   أول   فهو   الداخلية   البيئة   إدراك   أما  
 ).  سواء   حد على    والوجدانية   املعرفية  ( النفسية   العمليات 

 عقالنيا   وصفا :  هذا اإلدراك املباشر يلى    قد   واالستبطان 
 جتريدية لكنه ليس هو هو   مبفاهيم الداخلى    للعامل 

 نتيجة تنشيط العني الداخلية 
   ؟العني الداخلية تنشيط ما هو ناتج

 حبسب   آلخر   شخص   من   الداخلية   العني   تنشيط   ناتج   خيتلف
 فهى ،  العني   هذه   التقطته   ما   استثمار 

 حتكيه   مث تعقلُنه مث   بالداخل   ما   ترصد   أن    إما )1(
 آما ذآرنا حاال   استبطانا 

 إبداعى   تنظيم   إعادة ىف    صلهاو   ما   تستعمل   أن   وإما ) 2(

 بشكل   هذه   رؤيتها   الداخلية   العني   تعلن   أن   وإما ) 3(
 غري   لكنه   حسيا   إدراآا   باعتباره   الداخل فرتى    مباشر 
) قليل   بعد  ( نسميه   سوف   ما   وهذا ، ) الداخل ىف    إال  ( موجود 
 )  البصرية   ليسو  ( البصريية   اهللوسة 
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وإما أن تسقطه إىل اخلارج مث تستقبله إحساسا قادما) 4(
 من مصدر خارجى متاما فهى اهللوسة التقليدية

الذى   احلْدس إىل    أقرب   غامضا   وعيا   به   وإما أن تزداد ) 5 (
، مث تتناوله تشكيال جديدا مباشرة   ترمجة   دون الوعى    يعمق 
 اإلبداعية مبا ىف ذلك إبداع الذات  اخلربات   بعض   يتضمن   وهذا 

 )التصوف(

 البيئة الداخلية والالشعور
 . الالشعور يسمى    ملا   مرادفة   ليست   الداخلية   البيئة   

 جمرد   وليست    آحقيقة -  الداخلية   املوضوعات   تشمل   إا  
 فرويد   امساه   ما إىل  ينتمى  دافعى،    شواش   أو   رموز أو ُقوى 
 ".اهلى  " أو "  اهلو"

، وصورا ،  أفكارا   الداخلية   البيئة   هذه   تشمل   آما  
وأحاسيس، باعتبارها آيانات قائمة ميكن إدراآها   وذآريات 
  . "مبا هى"

هذه اخللفية الىت تبدو شديدة البساطة، يرفضها معظم
رية لفهماألطباء واملختصون بعنف حْكِمى دامغ، مع أا ضرو

الىت عرضنا بعض عيناهتا أمس، مث سنعرض آيفية(اهللوسة 
 )التعامل معها غدًا

   اهللوسة
 آأنه موضوع   يعلن وجود  حقيقى   إدراك   خربة هى    اهللوسة

، احلواس من اخلارج عادة   تستقبله   احمليطة   البيئة ىف   حقيقى 
  . الواقع  ىف   وجود   له   ليس   أنه   من   بالرغم 

 العامة   عند   استعماهلا   يساء عموما "  هلوسة " آلمة
  .  املختصني   عند   وأحيانا 

 أنه   يعنون   فإم   يهلوس   فالنا   أن   عندنا   الناس   يقول   حني
، وهذا خطأ شائع ينبغى) يلخبط  ( والتصرفات   الكالم ىف    خيلط 

  .االنتباه إليه

الىت حيكيها املريض ألفاظا، أو حيكيها خياالاهللوسات 
مريضا، أو حىت ينكر طبيعتها ويزعم أا جمرد هتيؤات، هى
هلوسات أيضا، ولكنها أقل أصالة، وهى التعنينا هنا آثريا،
–بل إننا لكى نتعامل معها من خالل هذا النوع من العالج 

ب من حناول أن نقلبها خربة معاشة حىت تقرت-الذى سوف نقدمه
 .النوع الذى نتناوله هنا

 : منها   آثرية   أحوال ىف  العادى    الشخص   عند   اهللوسة   حتدث

 ) الوسْن   هلوسة  ( النوم ىف    الدخول   حني ) 1(

 ) اليقظة   قبيل   هلوسة  ( الكاملة   اليقظة   قبيل ) ب(

 ) شكل  ( األحالم   أثناء  )ج(

 رؤية   مثل (ميكانيكى    مبثري   اإلحساس   عضو   إثارة   عند  )ء(
  ) العينني   دعك   بعد   الضوء   نقط 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   642



 04I12I2007א – אא

 .....  
اهللوسةالىت هتمنا ىف هذا املقام هو ما امسيه     الظاهرة 

حسية، وفيها حيكى املريض عن خربات )وليس البصرية(، البصريية
اليشعر هبا غريه، وهو عادة ما يعزوها) الشم مثلما أسلفنا(

 . أا بدايًة َتكون جمرد إدراك للبيئة الداخلية للخارج، برغم

 إىل أن األصوات-مثال–وأحيانا ما يعرف املريض ذلك ويشري 
الىت يسمعها بالرغم من أا تصل أذنه) اهللوسة السمعية(
 فإا تأتيه من داخل رأسه ) مثال(

وحنن(وأحيانا يعلن بإصرار، أو آاحتمال أا غري حقيقية 
 )عتربه ذا بصرية جيدةنفرح بذلك ون

أنظر ( ،"جمرد هتيؤات"مث إنه قد يتمادى فيصفها بأا  
وهو بذلك ينفى أصلها احلقيقى، وهو يرضينا) غدًا حالة عصام

 حنكم عليه بأنه خييل إليه  إذ ال نتواىن ىف أن-حنن األطباء–
 .ما يعايشه، فهو بذلك أحسن ما دمنا مل نسمعها حنن معه

 وسة مراحل نشأة اهلل

ميكن إجياز هذه املراحل الىت أشرنا إليها على الوجه
 : التاىل 

لكنها) آما حيدث ىف احللم(البيئة الداخلية تتحرك   -1
 تتحرك ىف اليقظة 

أو األنف الداخلية أو األذن(العني الداخلية   -2
حيّتّد إدراآها، فتلتقط هذه التحرآات وترصدها ) الداخلية

ية البيئة الداخلية على أاقد تصل املريض حرآ -3
أصوات الداخل أو روائح الداخل، أو أحيانا على أا

 )بعد أن حيوهلا إىل ذلك(أفكار الداخل 

قد يسقطها إىل اخلارج عموما أو يلصقها بأشخاص  -4
 )وهذه هى اهللوسة التقليدية(معينني 

قد ُيِحل املريض حملها خياالت معقلنة فتصبح أقرب إىل  -5
 ر اخليالية منها إىل حقائق إدراآية ماثلة الصو

قد يعرتف أحيانا، أو متذبذبا، بأا جمرد ّختيل -6
حقيقية   إدراك   خربة وىف هذه احلال وبرغم أا ) هتيئوات(

-  واعية   ببصرية يدرك )  املبدع   أو  (  فإن املريض   للداخل،
، ويقال خارجيا   اقعاو   ليس   عنه حيكى    ما   أن  -  ما   بدرجة 

  من   تزيد   البصرية   هذه   أن   األمر   وحقيقة إن بصريته سليمة، 
اإلدراك، وآأا تدعونا إىل حسن   اضطراب   خربة   أصالة وحضور

 تناوهلا

 مشروعية وموضوعية العامل الداخلى 
  اجلديد   هو الداخلى    العامل   مبوضوعية   لالعرتاف   املدخل   هذا   إن

وهو يرفض من املريض إنكاره ألعراضه باعتبارها ومها 
 )بعكس ما يفرح به األطباء عادة(

    منو   مع   اهللوسة   نتعامل مع   املكثف النفسى    العالج   أثناء
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   تنقلب   جتعلها   بطريقة   البصرية

   ُمْسقط  ) أو فكر (  موضوع   من    -1

    ُمْدرك داخلى    موضوع  إىل   -2

 االلتحام قادرعلى  ،  حقيقى داخلى    موضوع إىل     مث  -3
  ،  اجلارية   التكامل   بعملية 

 املوضوع إىل  > ==اخلارجى    املسقط :  من   املوضوع   نقلة   وأثناء 
 :للتكامل   القابل الداخلى    املوضوع إىل  > " == املستقل "الداخلى 
 مباشرة، "  اهللوسة " باسم   اهللوسة   عن   العالج ىف    احلديث جيرى  

 ظروف ىف    التكامل   يتم حىت    واستيعاهبا   حتملها   ويستمر 
 )ما أمكن ذلك(مالئمة،  

 .وهذا ما سوف نقدمه غدًا من جلسة العالج اجلمعى

- Symptoms in the Mind, Andrew Sims Mind 

وآنت قد وصلت إىل مثل ذلك من خربتى اإلآلينيكية قبل أن
املصداقية"وهذا ما امسيته سابقا، " سيمز"يصلىن فرض 

 "باالتفاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    ـــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــ"  يــــوميــــــــا "   644


