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امللخص:
خاك العذًذ مً املفىشًٍ والفالظفت في فُىىمُىىلىحُا الحشواث الذاخلُت
للىعي ،ئال أهىا أسدها أن هبرص حاهبا مً سؤي مخخلفت جخمشل في وحهت هظش "دًياسث
الزي ًشي بمشهضٍت الىعي في املخ ،خذدها بالؼذة الفىىبشٍت التي جخللى مشحراث
مادًت ومعىىٍت خاسحُت ،وفي امللابل ًشي "داهُِل دًىِذ" جذفم الىعي مشل جذفم
النهش ًدذر مً خالٌ عملُاث معخمشة ومىدؽشة في املخ وَعخمش جأزحرها في
املعخلبل.
اعخمذها في دساظدىا هزه جلذًم سؤٍت جدلُلُت على خلفُاث فلعفُت
معاـشة ،جىـلىا لبعن الىخائج وامللترخاث :أوضح دًياسث أن الؼذة الفىىبشٍت
في املخ هي مشهض الىعي لإلوعان ،وليي ٌؽعش الفشد بش يء ما في وعُه ال بذ أن جفل
مشحراث هزا الش يء مً عمى إلاخعاط ئلى هزه الؼذة ،وخالـت سأي "دًىِذ"  :أهه
ًلبل أن الىعي مشل الخُاس املخذفم أو ًيىن معخمشا ،ولىىه ٌعخلذ اهه لخىأ ظاخم
الاعخلاد بزلً في الحلُلت.
الكلمات املفحاخية :الىعي ،جذفم النهش ،املعشح الذًياسحي ،مشهضٍت الىعي،
اظخمشاسٍت الىعي.

 بن راشد رشيد،بلحاج حسنية

Abstract :
Many intellectuals and philosophers in Phenomenology
fought the internal movements of consciousness, descartes sees
the centrality of awareness in the brain, identified by coniferous
glands that receive external physical and moral stimuli, and in
contrast DanielLe Dennett highlighted the flow of awareness
such as the flow of the river.
In our study, we adopted an analytical vision on
contemporary philosophical backgrounds, which we came up
with some findings and suggestions: Descartes explained that the
pineal gland in the brain is the center of human awareness, and
the conclusion of Dennett's opinion: he accepts that awareness is
like the flowing current or is continuous, but he believes it is an
overwhelming mistake to believe that it is in fact.
Keywords: Awareness, river flow, Cartesian theatre, central
awareness, continuity of consciousness.

__________________________________________
، بلحاج خعيُت:املؤلف املرسل
:مقذمة.1
 فىاملا وان للىعي،الىعي ظاهشة جخمحز بالىحىد الخام أو الاوعذام الخام
معخىٍاث ودسحاث عىذ إلاوعان مً لحظت ئلى أخشي وهىان دساظت ملظاهش الىعي
 اجفاٌ أو، وخذة أم حعذد،أو مشاجبه بحن عذة اججاهاث اظخمشاسه مً عذمه
،ٌ وال ٌعني رلً بالمشوسة أن ٌعبر مفهىم الىخذة عً مفهىم الاجفا،ٌاهففا
 بل وفي مجشي خُاجه الُىمُت،ًذسن إلاوعان في حمُع أوؽىخه املادًت والشوخُت
فاملشء عىذما ًيىن في خالت ًلظت جامت فهى ئرن مىدبه واضح الخفىحر وجيىن
ً الىعي عىذ إلاوعان هى ول ما ٌعبر عىه م،فعالُخه الذماػُت في أكص ى مذي لها
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جخُل وجزهش وجفىش واهفعاالث وملاسهاث واظخذالالث على حمُع املعخىٍاث ،ئن
ألامش ألاظاس ي فُما ًخعلم بالىعي هى أن هيىن واعحن بهىٍدىا الشخفُت ،الىعي
حعش بحن ما وان وما ظُيىن ،همضة وـل بحن املاض ي واملعخلبلً ،مشل دوسا مهما
في عملُت الخىظُم والخدىم في الزاث ،فهى ًجعلىا وعُىش عليها باالخخُاس أو
الخؼاض ي عً بعن ألافعاٌ الخاسحُت عً إلاسادة ،وللىعي وظُفت مخخففت وهي
إلاؼاسة للحالت والعالكت بُنها وبحن البِئت للىـىٌ ئلى الخفاعلٌ ،عخىُع الىعي ئن
ٌعلي المىء على املعلىماث الجذًذة أو ػحر املخىكعت (مدعً ،5985 ،ـفدت
.)97
الىعي هى ول ما ٌعبر عىه مً جخُل وجزهش وجفىش واهفعاالث وملاسهاث
واظخذالالث ،ولُه ئمياهُت خل املؽىالث واجخار اللشاس ،وال ٌعني رلً أن الحالت
الزهىُت للمشء جيىن مىعذمت أزىاء الىىم ،ئال أنها جيىن مىحهت ألهذاف خاسحُت،
وعلى رلً ًيىن الىعي خاـُت جمحز اليائىاث البؽشٍت ،ولىً امللفىد بالىعي ملىت
إلاخعاط التي ًمىً ئن ًخلاظمها اليائً ألاخش ،فالىعي ًىدؽش بذسحاث مخفاوجت
بحن اليائىاث الحُت و إلاوعان.
العذًذ مً الفالظفت ألاوسوبُىن مشل "اًماوٍل واهي "و "ولهام "  ،وكاٌ"
هشبشث" عً الىعي بأهه ًمىً لألفياس أن جيخلل مً خالت واعُت ئلى خالت مضاحُت
ال ئسادًت بُنهما خي فاـل ًذعى "عخبت الىعي" ،وَعىد جاسٍخ أوٌ ججشبت مخبرًه
على ظاهشة الىعي ئلى ظىت ألف وزماوي مائت وحعع وظبعحن ،وهى جاسٍخ أوٌ أبدار
مخبرًه لعالم الىفغ ألاملاوي "ولهم ماهغ وٍىذن" ووان الهذف مً جلً الذساظت
معشفت بيُت وجشهُبت الىعي بيل ما فُه مً عىاـش خعُت وجفىس وؼعىس وخُاٌ
وراهشة وخشهت واهدباه مً عىاـش حعخبر امخذاد لحالت الىعي (فحرظذ،5987 ،
ـفدت  ،)33وان ٌعخمذ في جلً ألابدار على عذد مً الخلاسٍش الىاججت عً ججاسب
أفشاد في خُاتهم الُىمُت ،وكام العالم ألامشٍيي " ادواسد بشا د فىس حؽض" بخىىٍش
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هزا الىىع مً ألابدار خُث جىـل ئلى جىظُف العلل عً وشٍم اعخماده على
جلً الىشٍلت واظخىاع مً خاللها جدذًذ أهىاع الخزوق ،بعذ هزا الىشح
والاظخذالٌ على مفهىم الىعي هداوٌ في دساظدىا ها جه مشاجب ودسحاث الىعي و
أوحهه هل هي مخعذدة أم مخدذة؟ مىـىلت أم مىففلت؟ ،ما هي عالكت الىعي
باملعشفت؟ ،ما هي وبُعت وعي إلاوعان؟ ،وما هي ألاؼياٌ التي حعبر عىه؟ ،وما
املىلىب مً الىعي لذي إلاوعان؟ ،ما ًدذر في الذماغ و الىعي الزاحي؟ ،بعذ هزه
ألاظئلت ظيخىشق ئليها لبدشىا بخلفُت فلعفُت لحلُلت الىعي إلاوعاوي مابحن
الاجفاٌ والاهففاٌ.
.2ماهية الوعي:
ئن الىعي دلُل وحىد العلل وئدساهه في الىكذ هفعه وٍمىً حعشٍفه ما
خلُلي وأخش مفهىمي ،ئما الىعي بمعىاه ما خلُلي فاهه ٌؽخمل على ول ما ًمىً
ئن ًدلله الىاخذ مىا في خالتي ػُاب الىعي وجالؼُه ،وٍذخل هزا الخعشٍف جدذ
على زالر دسحاث :الىاخذ مىا بزاجه في بذاًت ألامش زم ئدساهه باألخش ،إلاوعان وما
ًشجبي بىحىده بمً خىله مً أؼُاء ،الخعشف على مىلىعاث في خالت عذم
ئدساهها في ـىسة خعُت مشل ألافياس ،ومفهىم الىعي هى اهه ًدىاوٌ ؼىاهذ الىعي
وممحزاجه ،لذي فهى ًشجبي خذور الىعي باإلخعاط باأللىان وألاـىاث ودسحاث
الحشاسة والمؼي وػحرا مً إلاخعاظاث التي جإلف هُئت مشهبت وجترابي مع
الحاالث واملؽاعش والىىاًاٌ ،ؽحر " بِعُاػ" ان الىعي له وشق مخخلفت :
الاظخخذام املُخافحزًلي جلشٍبا ليي جمشل ؼِئا ما ًيىن بؽشٍا بؽيل خاؿ ،وألامش
الشاوي الزي وشخه "بِعُاػ" ًخخق بالىعي في وـفه مادة للخجشبت (Brentano,

).1997, p. 129
وكذ بدث "وٍلىض" دون حذوي لهزا املفهىم في الفلعفت الىالظُىُت،
والجاهب الشالث لخعشٍف الىعي ًخعلم بالىعي بىـفه خاـُت ملحت في الترهُب
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إلدسان إلاوعانً ،دذد الىعي وشٍلا واخذا فُه ًمىً للمعلىماث مً حضء واخذ
مً الترهُبت على الىظام ولهً ،فبذ الىعي مؽيلت للعلم املعشفي وعلم الىفغ
املعشفي ،أما مفىلح العلل أهثر مً مجشد وعي بل حؽمل أًما الشػباث ،وكذ
ًيىن الىعي مترادفا مع الىعي بالزاث ،وخُث ئن املشء ًمىً ئن ًيىن على وعي
بعذًذ مً ألاؼُاء بخالف هفعه مشل الىعي باآلخشًٍ أو بالعالم الخاسجيٌ ،عخلذ "
ظدُفحن واًذ" ئن ئعادة جلُُم الخبرة الىاعُت جيىن مممىهت ومإهذة ،وٍشي ئن
اللُمت التي هدذدها لألشخاؿ على هدى ممحز جيىن اظدىادا ئلى وعيهم الزاحي
ولِغ وعيهم الجمعي ،هشحرا ما هجذ ـعىبت بؽيل واضح وواف بحن الىعي والىعي
بالزاث ،والعبب الشاوي في ئهىا سبما وؼالي في جلذًش أهمُت الىعي ظىاء بفىسة
لمىُت وبىظشٍت مخعالُت ومبهمت للىعي). (Compdbel, 1984, p. 57
.1.2وظيفة الوعي:
ئن للىعي وظُفت مهمت ًلىم بها جظهش مً خالٌ جىىسه فهى لرشوسي للخعامرل
مع ألامىس الجذًذة أو املعلرذة ،وأًمرا لخمىرحن وئعىراء اللرذسة للخخىرُي علرى املرذي
اللف ررحر والبعُ ررذ كب ررل الب ررذء ف رري اجخ ررار اللر رشاساث ف رري الع ررالم الحلُل رري ولل ررىعي ك ررذسة
مد ررذودة عل ررى جىظ ررُم وع ررشك امل ررإزشاث الخاسحُ ررت الت رري جىاح رره الش ررخق ف رري وك ررذ
بعُىرره ،ئن بعررن العملُرراث الترري كررذ جشحرهررا مشررل ألافيرراس والخُرراالث وألافررالم الخلُعررت
كررذ ًخعررزس بلىػهررا الررىعي ئرا مررا علمىررا هُررف هدررخف بهررا بعُررذا عىررهً ،لترررح "حرراوى ي
أن الىظُفت الشئِعُت للعملُاث الىاعُرت ،ئن جمىرً الشرخق مرً فرشك هرىع مرا مرً
الع ررُىشة عل ررى البِئ ررت ،لخدلُ ررم ه ررذف م ررا ،وٍ ررخم ئزب رراث ال ررخدىم عى ررذما جل ررىم ػح ررر
مخىكع ررت ف رري الع ررالم بدؽ ررىَؾ الع ررلىن امللف ررىد لخدلُ ررم ه ررذف م ررا ،م ررع رل ررً ً ررخم
ئخشاص الهذف.
ئن الفى ررشة املخمشل ررت ف رري ئن وظُف ررت ال ررىعي ه رري ال ررخدىم ف رري البِئ ررت م ررً خ ررالٌ
الخيؽُي املإكرذ لالسجباوراث المرعُفت أو مىرع الاسجباوراث اللىٍرت ،جلتررح ملرارا ًيرىن
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م ررً امله ررم باليع رربت لل ررىعي ئن ًي ررىن مد ررذودا ف رري كذسج رره ،والخيؽ ررُي واملى ررع املالئم رران
والم ررشوسٍان لخدلُ ررم عملُ ررت ال ررخدىمً ،خىل ررب ئن ً ررخم جىحيهه ررا بؽ رريل مد ررذد عى ررذ
اسجباورراث مدررذدة و ٌعررمذ لهمررا باالهدؽرراس السجباورراث ػحررر مىاظرربت ،وئرا لررم ًىررً دوس
الررىعي مدررذودا فرري ظررمعخه ،فرران الخيؽررُي واملىررع ٌعررخمذان للعملُرراث املعشفُررت ػحررر
املىاظر رربت ،وبر ررزلً ًفر رربذ املعشفر رري مؼمر ررىسا بمعشفر ررت ػحر ررر مىاظر رربت ،فىظُفر ررت الر ررىعي
الخدىمُرت جخمرمً الخؼلرب علرى الخجراسب ػحرر املرإزشة وحمعهرا معرا ،حعراعذ فري ئًجرراد
الحلررىٌ العررهلت الترري ال ًمىررً الحفررىٌ عليهررا بأظررالُب أوجىماجُىُررت (Collins,

).1995, p. 75
ان الحررىادر حمُعهررا لررى واهررذ جدررذر فرري هظررام صميرراوي فحزًلرري عررام هفررادس
علر ررى وحر ررىدهً ،ىىبر ررم فر رري عر ررالم املىلر ررىعاث الفحزًلُر ررت ،والىُمُر رراء ،والبُىلىحُر ررا،
وهررزلً فرري علررم الاحخمرراع البُورري والعررلىوي ،همررا ًىىبررم فرري الؼىٍرراث ،فرران للحررىادر
أن جلررع وجدخررل ميانهررا دون خاحررت ئلررى وعرري ،وملررا ورران الررىعي ٌؽررحر ئلررى هررزه الحررىادر
مجخمعرت ،جلرً التري جدرذر فري وعرم صميراوي لرإلدسان الخراؿ ،وملرا واهرذ جلرً وبُعرت
خبرجى ررا ب ررالىعي ،ف رران مداول ررت ئهي رراسه أم ررش ًبع ررث عل ررى الابدع ررام ،ول ررِغ أمامى ررا ئال أن
وعلم بىحرىده هخدفرُل خاـرل ،ومرً زرم فران اللرىٌ بىحرىد هظرام صميراوي لرإلدسان
الحسر ي الخراؿ هررى مىلرب أولرري مىىلري لحرذور ؼررىاهذ ظاهشٍرت فىكُررت  ،ووعنري بهررا
الىك ررامع مىل ررع خب رررة ً ،ررإدي بى ررا ئل ررى الل ررىٌ ب رران ال ررىعي ل ررشوسة مىىلُ ررت ،جل ررً ئرن
ئحابت بذيهت ال مفش منها عً العإاٌ :لم ًىحذ الىعي؟.
.2.2الوعي املسحمر:
الررىعي بررأمش مررا ًظررل معررخمشا ،الررىعي عىررذ "ولررُم حررُمغ" رلررً الخُرراس الررزي
ًخممً الفىش وإلاخعاط وإلادسان ،ئن الىعي ئرا وان ًخألف مً عىاـرش مىففرلت،
لي رران معن ررى ه ررزا أهى ررا ولج ررض ع ررً الخىـ ررل ئل ررى عىف ررش حذً ررذ ،ئن وع ررش ال ررىعي مخ ررذفم
مخفررلً ،مىررً أن هىظررش ئلُرره مررشة بىـررفه ؼررِئا واخررذا ،وٍمىررً أن وعُررذ الىظررش ئلُرره
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مررشة أخررشي ئرا ؼرربىا البدررث والفدررق والخىلُررب)، (Westen, 1999, p. 54
وهىان أس ع خفائق عىذ "حُمغ" وهي:
 ول خالت عللُت جمُل ليىنها حضءا مً وعي شخص ي. في ئواس ول وعي شخص ي جيىن املشاخل أو الحاالث العللُت دائما في خالت جباًًوحؼحر.
 ول وعي شخص ي ًيىن معخمشا على معخىي الىعي والحغ. في ئواس الىعي الشخص ي جدذر عملُت اهخلائُت ،بدُث ًخخلق الىعيالشخص ي مً بعن أحضائه ،وٍدخف بالبعن ألاخش.
هد ررً دائم ررا ف رري خال ررت خ ررب وهشاهُ ررت أو ػم ررب أو ف ررشح أو اظ ررترحاع رهشٍ رراث
وهىزا ،ػحر أن هزه حمُعا خاالث مشهبرت أو معلرذة هخجرذ عرً وحرىد خراالث أخرشي
بع ررُىت ،فه ررل جدب ررع ه ررزه الح رراالث البع ررُىت كاهىه ررا مخخلف ررا ،ئن م ررا هدف ررل علُ رره
مرشجحن لرِغ الؽرعىس هفعره وئهمرا الشر يء ،فرىدً هرشي العؽرب ،أي هرشي الىهرا الخمررش
مرشجحن ،وفري هرىع عررذم مرً الترهحرز وعخلررذ أن هرزا الشر يء اخررذر لرذًىا الؽرعىس هفعرره
مشجحن ،ولىً الحلُلرت أهىرا هرشي العؽرب اخمرش ظرىاء أوران جدرذ أؼرعت الؽرمغ أم
فرري الظررل  ،ولىررً ئرا مررا عبررر عىرره الفىرران بشَؽررخه فاهرره ًشظررم حررضءا بنرري اللررىن وأخررش
اـررفش فاكعررا لُعبررر عررً جررأزحر الررضسع فرري وعُرره ،وهىررزا فرران الشر يء هفعرره ال ًمىررً ئن
ًمىدىا الرىعي هفعره مرشجحن ،فرىدً وعري ؼرعىسا مخخلفرا ججراه ألاؼرُاء بلرذس مرا هيرىن
فرري خالررت حررىع أو ؼرربع أو ساخررت أو حعررب ،وهررزلً برراخخالف ألاعمرراس وألاوكرراث مررً لُررل
ونهاس (بشحعىن ،5995 ،ـفدت .)97
.3.2الوعي الذائم و الاهحقالي:
دع رراة امل ررزهب الحسر ر ي مش ررل "هُ ررىم" اهاه ررىا ئل ررى ئهي رراس وح ررىد جل ررً املشاخ ررل أو
الحرراالث الشابخررت ،خُررث ئنهررم لررم ًخىـررلىا ئلررى وحررىد عالكرراث واكعُررت جررشبي بررحن جلررً
املؽرراعش أو املشاخررل العللُررت الشابخررت وبررحن ألاؼررُاء الحعررُت فرري العررالم ،وأؼرراس هررإالء
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املفى ررشون ئل ررى اه رره م ررً املمى ررً وح ررىد ع ررذة أفير راس أو مؽ رراعش زابخ ررت ودائم ررت متراـ ررت
بعمررها بجاهررب بعررن همررا هررى الحرراٌ فرري كىررع لعبررت "الررذومُىى" ولىنهررا مىففررلت عررً
بعم ررها ،م ررا ًد ررذر ئرا جج رراوب ال ررىعي م ررع ه ررزا الخؼح ررر أو ئع ررادة الترجِ ررب؟ ئرا واه ررذ
الخؼحراث البىُئت جدذر هىعا مً الىعي ،فلمارا ال ًفراخب الخؼحرراث العرشَعت هرىع
أخرش مرً الرىعي أًمرا؟ ،ئمرا فري خالرت مداولرت جرزهش اظرم وعرِىاه جيرىن هىران سؼرشة فرري
الررىعي ،ولىنهررا سؼررشة وؽررىت جأخررزها جرراسة فرري اججرراه ٌؽررعشها بأهىررا ؼررذًذي اللررشب مررً
الاظم ،ومشاٌ للخؼحراث أو الخعذًالث التي جدذر في الىعي ًخضرح فري الحالرت العللُرت
أو الىُررت الترري حعرربم جلف ر إلاوعرران بعبرراسة مررا ،فلبررل الىىررم بررأي هررالم جيررىن هىرران
هُررت مدررذدة وخالررت ممحررزة مررً الررىعي برران إلاوعرران ًررخلف هررزا الىررالم لُدررذر رلررً
ألازش (البلفمي ،5993 ،ـفدت .)575
ملضٍررذ مررً الخلررذم فرري هررزا الاججرراه ًمىررً ان هخخلررى عررً فىررشة أخررشي ررخُفت،
وهرري ئن ألافيرراس البعررُىت والخفررائق الاًجابُررت للمعشفررت إلاوعرراهُت جيررىن مىحررىدة
فر رري الحر رراالث العللُر ررت أو املشاخر ررل العللُر ررت ،ولىر ررً العالكر رراث بر ررحن هر ررزه ألافير رراس ػحر ررر
مىح ررىدة ،ولى ررً أًم ررا ه ررزه الخع ررذًالث ال جدل ررم الخؼح ررر الج ررزسي املىل ررىب ،ئن م ررا
ًج ررب الاعتر رراف ب رره خل ررا ه ررى أن ألافي رراس أو الف ررىس املد ررذدة الت رري ٌعخم ررذ عليه ررا عل ررم
الرىفغ الخللُررذي ال جدخررل مررً علىلىررا ئال اللرذس الِعررحر ،ال ر يء أٌعررش مررً أن هررشبي
سمضٍررا بررحن هررزه الحلررائم وظررلىن العلررل ،فىمررا أن إلاخعرراط بىكررذ م رري الفىررشة أو
وؽىء الفىسة العللُت ًيىن هدُجت لإلزاسة التي حعببذ فيهرا أداة أو عملُراث خرذزذ
مىر ررز لحظر ررت مر ررشال ،هر ررزلً ًير ررىن إلاخعر رراط بمعر رراس هر ررزه الفىر ررشة هدُجر ررت لعملُر رراث
وأخذار ًيىن ملابلها الىفس ي هى مىلىع فىشها في اللحظت اللادمت.
ئرا أخ ررزها ف رري الاعخب رراس الىظُف ررت املعشفُ ررت للح رراالث العللُ ررت ،هج ررذ أن الف رراسق
بحن ما هى مجشد اوالع وما هى خبرة ومعشفت كذ ًخللق جمامرا خعرب وحرىد ألاؼرُاء
الشاهىٍت الىفعُت او ػُابها ،فاملعشفت والخبرة بش يء هي معشفت بعالكاجه ،ئمرا الاورالع
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بش ر ر يء فُير ررىن ملفر ررىسا علر ررى معشفر ررت الاهىبر رراع الر ررزي ًيىهر رره هر ررزا الش ر ر يء (فخحر رري،
 ،5957ـررفدت  ،)34فرري مجمررىع فىشهررا الخللررامي جىحررذ دائمررا فىررشة او مىلررىع مررا
ج ررذوس خىل رره و ررل عىاـ ررش الفى ررش ،وجي ررىن العالك ررت به ررزه الفى ررشة دائم ررا معدؽ ررعشة ف رري
ألاؼررُاء الشاهىٍررت الىفعررُت وبخاـررت عالكررت الخلررذم والتراحررع ،وفن ًمىىىررا أن هفىررش
فرري مىل ررىعىا مررً خ ررالٌ اليلم رراث أو الفررىس املشئُ ررت ،ولى ررً هررزا ال ٌع ررخذعي حعمُ ررم
معشفخىا باملىلىع ئرا هىا وؽعش في أفياسها بىىع مً ألاؼرُاء الشاهىٍرت الىفعرُت ًلرشب
جلر ررً ألافير رراس بعمر ررها مر ررً بعر ررن وٍر ررشبي بُنهر ررا وبر ررحن املىلر ررىع ،فر ررارا مر ررا هىر ررا وؽر ررعش
بر رراالكتراب مر ررً الخىـر ررل الر ررى ممر ررمىن فر رران هر ررزا ًإهر ررذ أن الفىر ررش علالور رري ـر ررائب،
فاليلمرراث هرري وررل لؼررت كررذ ومررجذ أهررىاع مررً ألاؼررُاء الشاهىٍررت راث عالكرراث جبادلُررت
بعم ررها م ررع بع ررن ،وم ررع املم ررمىن وٍبل ررى الخأهُ ررذ عل ررى أن أه ررم ه ررزه العالك رراث ه ررى
إلاخعاط بالخلاسب أو الخىافش أو إلاخعاط باالججاه الفائب واملخىئ للفىش.
.4.2الوعي وعذم أهمية الوسائل العقلية:
ئن "ول ررُم ح ررُمغ" ٌع ررذ ال ررىعي "عام ررل اهخل رراء " ؼ ررِئا م ررً ب ررحن ع ررذة مىبه رراث
هشحرة ،وٍخم ئبرشاص املىبره املخخراس والترهحرز علُره ،علرى خرحن ًرخم ومرغ ألاخرذار ألاخرشي
وجلر ر ررً هر ر رري إلاسادة ،ئن الهجر ر رراص ألاظر ر ررمى لهر ر ررا ًىمر ر ررً فر ر رري اظر ر ررخخذام ألافير ر رراس وحعبئر ر ررت
الخف ررىساث ف رري هم رري فى ررشي مىح رره ،ئر أنه ررا ك ررذ جد ررذر مشهب رراث حذً ررذة م ررً ألافي رراس
وجفررىع أهررذافا حذًررذة للعررلىن ،ولررزا فرران "حررُمغ" كررذ جىـررل ئلررى هدُجررت مإداهررا
ئن إلاسادة جي ررىن ك ررذ فشػ ررذ م ررً وظُفاه ررا عى ررذما ججع ررل العل ررل ًشه ررض عل ررى مىل ررىع
مدرذد بؽريل مخماظرً ،ئر أن حهررذ الاهدبراه ٌعرذ عمرال ئسادًرراً ،جُرب "حرُمغ" بأنهررا
إلاسادة ،فلررم حعررذ إلاسادة لذًرره رلررً الجهررذ الررزي ًررذفع الجعررم ػررالى جىفُررز خشورراث
بعُنها ،ولىنها الجهذ الزي ًدفض العلرل علرى ئبرشاص فىرشة وجلرذًشها وئعاللهرا علرى بلُرت
ألافياس.
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ً ررشي "ح ررُمغ" ئن الفع ررل إلاوع رراوي الب ررذ ئن ًم ررش بع ررذة مشاخ ررل جب ررذأ بىح ررىد
مجمىعررت مررً الاخخُرراساثً ،لررىم العلررل بفشصهررا وجفرريُفها زررم ًلررىم بعملُررت الاخخُرراس
خعب أهذافه ،زرم جرأحي مشخلرت الاعخلراد برالفىشة ،وهىرا ًفربذ لرإلسادة دوس فري خعرم
الاخخُ رراس م ررً حه ررت أخ ررشيً ،إه ررذ " ح ررُمغ" ئرن خلُل ررت ال ررىعي اخخُ رراسي وف رري واك ررع
إلاسادة الاخخُاسٍ ررت ،وهد ررً عل ررى دساً ررت جام ررت به ررزه الىل رراه خُ ررث ًي ررىن الاخخُ رراس ب ررحن
البرذائل ،فران العرلىن الاعخُرادي هرى مرا ًمرىذ البؽرش خاـرُاهم الاحخماعُرت املخمحرزة،
وهى ما ًمىذ كُمت للىحىد ،ئن خلُلت أن الىعي ًمشل الخبرادٌ برحن الفرشد واملجخمرع،
وهىرران بعررن الخفررائق ألاخررشي كررذ أخررزث ولررعها الىبُعرري ،وهمررً الالخبرراط فرري
خلُلررت أن وررل شررخق لذًرره وعرري مخجرره الررى الجهررت الخاسحُررت وهررى املجخمررع ،ولررِغ
مررً املهررم باليعرربت للشررخق أن ًررخفهم وررل ألاظررباب وساء ظررلىهه (فخح رري،5957 ،
ـفدت .)56
عى ررذ حع رراؤلىا أالن هُ ررف ًل ررىم العل ررل ب ررالشبي ب ررحن ه ررزه ألاؼ ررُاء ،هج ررذ أن
هىر رران عملُر ررت اهخخر رراب أخر ررشي ،خُر ررث ئن العلر ررل ًلر ررىم خر ررالٌ الحعر رراباث العللُر ررت
بخلعُم ألاؼُاء املىلىب الشبي بُنها ئلى أحضاء زم ًخخاس مً بُنها اوعب حرضء ًمىرً
أن ًلىد ئلى الاظخيخاج أو املممىن املىاظرب فري أي لحظرت واسئرت ،ففري عرالم الفىرىن
والجمالُاث هجذ أن الفىران ًخخراس الىؼمراث وألالرىان وألاؼرياٌ التري جىاظربه وجدلرم
الاومجام والخجاوغ الزي ًدلم الؼشك مً عمله.
.3العقل الواعي عىذ ديكارت:
البررذ أن جيررىن هىرران وحهررت هظررش خُىمررا ًىحررذ علررل واع ،فالعلررل الررىاعي هررى
ال ررزي ًشاك ررب وٍأخ ررز املعلىم رراث املخاخ ررت ل رره ف رري جخ ررابع مع ررخمش م ررً ال ررىعي وف رري وك ررذ
مدررذد وميرران مدررذد مررً العررالم ،مررً زررم فرران العلررل هررى مشهررض الزاجُررت أو ر يء مررً
هزا اللبُل ،لىً ئرا ما حعاءلىا عرً مىلرع هرزه الىلىرت وعرً ميران وحهراث هظشهرا
فر رري املر ررخ ،فاهىر ررا ال هجر ررذ ئحابر ررت وظر ررىجذ ئن ور ررل افترالر رراجىا خر ررىٌ رلر ررً كر ررذ بر رراءث
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بالفؽرل ،وأـربذ مرً الىاضرح جمامرا اهره ال ًىحرذ ميران مدرذد جىحرذ فُره املعلىمراث
ف رري امل ررخ ،وه ررزه الحلُل ررت بعُ ررذة ع ررً أن هالخظه ررا أو هدب ررع ئزشه ررا ،وئرا ع ررذها ملشالىر را
ظررىجذ أن المررىء ٌعررحر بأظررشع مررً الفررىث ،ولىررً ًأخررز وكخررا أوررىٌ ورري ًدررذر فرري
امل ررخ عملُ رراث إلاز رراسة الت رري حع رربب الشؤٍ ررت ،بمعن ررى أن ج ررأزحر الم ررىء ًخخل ررف ع ررً ج ررأزحر
الفررىث فرري اظررخجابت املررخ لهمررا ،والفىررشة اللائلررت بىحررىد خبرررة الررىعي برراملخ هرري هدُجررت
وبُعُت للحلائم التي ال وعخىُع ئهياسها (كاظم ،5998 ،ـفدت .)523
هىرران بعررن الخفعررحراث ػحررر املإهررذة للررىعي فرري املررخ جررشي أن إلاوعرران عىررذما
ًررشي مشررُال وَعررخجُب لرره بررالىظش ًررإدي رلررً ئلررى ئزرراسة ألاخررذار املخضوهررت فرري اللؽررشة
الخاسحُررت للمررخ عررً وبُعررت هررزا املشحررر ،فُبررذأ املررخ فرري ئدخرراٌ الجذًررذ خررىٌ وبُعررت
املشح ررر وَع رردشني م ررا ك ررذ ج ررم جخضٍى رره ،ز ررم ًب ررذأ بعم ررل اظ ررخجاباث مخىىع ررت له ررزا املشح ررر،
فُىظررش للمشحررر علررى اهرره مجررشد مشحررر ،زررم ًبررذأ فرري جدذًررذ ؼرريله زررم اللررىن زررم الحشهررت،
خت ررى ً ررخم ئدساه رره ،وم ررً املفت رررك اه رره ًىح ررذ مي رران م ررا ب رراملخ جخجم ررع فُ رره و ررل ه ررزه
العملُرراث ،خُررث ًخجمررع وررل ر يء فرري همررىرج مخعررذد لعررشك خبرررة الررىعي فرري خاظررت
بعُنهرا ،فرالىعي ًررخم حعذًلره وحؼُحررره بىراء علرى املشحرراث وظشوفهرا ،ومررً خرالٌ جفاعلررذ
مد ررذدة ف رري امل ررخ ًيع ررم م ررً خالله ررا عملُ رراث إلادسان الحس ر ي والظ ررىاهش الحشهُ ررت ج ررم
حعذًل الىعي ،وعملُاث الرىعي املإكخرت التري ًلرىم بهرا املرخ ماصالرذ مجهىلرت خاـرت مرا
ًلرىم بره الررىعي مرً جشجِررب مىلرىعاجه مررً خُرث ألاهمُررت ،عىرذما ًيررىن املرخ معررشك
لىشحر مً املشحراث والخخابعاث ،لزا هدً في خاحرت للرىاهحن جفعرش لىرا الخشبُرذ املإكرذ
الزاحي للىعي وهُف ًخيىن (اللادس ،5999 ،ـفدت .)99
حذلُررت "دًيرراسث" فرري جفىررشه حررذًا فرري مررارا ًدررذر داخررل حعررم املشاكررب ،كررام
بخدرذًث عذًررذ مررً ألافيرراس ػحرر املىىلُررت مررً خُررث أن هرزا الجعررم ظررىحي ووبُعرري
مم ررا ظ ررهل علُى ررا أن هفع ررش هشحر ررا م ررً الخعلُ ررذاث خ ررىٌ ه ررزا الجع ررم ،فل ررذ أوض ررح
"دًيراسث" أن املرخ مشهرض الؼرذة الفرىىبشٍت ،وهررزه الؼرذة مشهرض الرىعي والعلرل الررىاعي،
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وجلررع فرري خرري الىظرري مررً املررخ ،وجبررذو هررزه الؼررذة مخخلفررت جمامررا عررً بلُررت الؼررذد و
به ررا هشح ررر م ررً الىظ ررائف ألاخ ررشي املبهم ررت الؼامم ررت ،وٍب ررذو أن دًي رراسث ك ررذ ول ررع له ررا
وظُفررت الررىعي الن بلُررت الؼررذد معلررىم وظائفهررا وهرري الؼررذة الىخُررذة املبهمررت ،سبمررا ال
ًىحررذ الُررىم مررً ًىافررم بؽرريل واضررح علررى املادًررت الذًياسجُررت ،وكررذ أـررش عذًررذ مررً
الىظررشٍحن علررى أنهررم سفمررىا بف رشاخت مشررل هررزه الفىررشة العررِئت بيررل ولررىح ،ولىررً
هم ررا ظ ررجري ،ف رران اللؼ ررت املجاصٍ ررت امللىع ررت للمع ررشح ال ررذًياسحي ظ ررخظل حع ررىد لخيخابى ررا
والعلمر رراء علر ررى خر ررذ ظر ررىاء ،وعلر ررى الر ررشػم مر ررً مىىلُر ررت هر ررزه الفىر ررشة التر رري حر رراء بهر ررا
دًياسث ،ئال اهه اخىأ في جدذًذ دوس الؼذة الفىىبشٍت). (White, 1991, p. 201
.4الرسوم املحعذدة للوعي عىذ "ديىيت":
ًخىك ررع "دًىِ ررذ" اه رره ظ ررِبذو ػشٍب ررا وـ ررعبا ف رري جف ررىسه ف رري البذاً ررت ،فه ررزه ه رري
الىشٍلر ررت التر رري جر ررم بهر ررا جىىٍر ررم وجشظر ررُخ فىر ررشة املعر ررشح الر ررذًياسحي ،ووبلر ررا لىمر ررىرج
الشظررىم املخعررذدة ،فرران وررل أهررىاع إلادسان والفهررم ،فرري الىاكررع ووررل أهررىاع الخفىحررر أو
اليؽرراه العللرري ،والاهررم مررً رلررً ،ئن همررىرج املخىىرراث املخعررذدة ًخجىررب الخىررأ
املعىر ررىي الفت ر رراك اهر رره ًجر ررب أن ًير ررىن هىر رران ظر ررشدا مفر ررشدا والر ررزي ًير ررىن ملبر ررىٌ
ومعترفررا برره ،أي الخررذفم الفعلرري لررىعي الشررخق ،ظررىاء أورران الشررخق الررزي ًلررىم
بالخجشبرت ًمىىره الحفررىٌ علرى مرذخال لرره أم ال ،وبرذال مرً مشررل هرزا الخرذفم املفررشد،
مهما وان احعاعه فهىان كىىاث عذًذة فيها جداوٌ الذوساث املخخففرت فري برخب
وحلب ررت مخىاصهر ررت ،اللُ ررام بأعمالهر ررا املخع ررذدة ،ميىهر ررت سظ ررىم مخعر ررذدة ألهفع ررها ولمر ررا
جلررذمذ ،وررل عملُرراث الخفىحررر والحشهررت جررخم عررً وشٍررم عملُرراث مخعررذدة مررً الفهررم
والخفعررحر والررخدىم الترري جدررذر مئرراث امل رشاث فرري مالًررحن مررً الشررىاوي ،وهىرران دائم ررا
ظررإاٌ ًىررشح هفعرره وٍفررخذ بابررا للمىاكؽررت وهررى :هررل مدخررىي الخبرررة ًمىررً أن ًيررىن
عىفشا للىعي؟ وهل ٌعخىُع أن ًمحز هىع الىعي؟). (Rosenthal, 1991, p. 89
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ئن همر ررىرج الر ررىعي مشلر رره أًمر ررا مشر ررل "ظر ررِىاسٍى الؼر ررضٌ" مدخر ررىاه أهثر ررر جر ررذفلا،
ٌؽ ررخمل عل ررى عذً ررذ م ررً املع ررىداث ،فاملع ررىداث ً ررخم ججشباه ررا عل ررى املع ررشح ،وه ررزلً
هررزه املعررىداث ًررخم عشلررها علررى املررخ ،وبهررزه املعررىداث عذًررذ مررً الخررذاخالث الترري
له ررا ج ررأزحراث مخخلف ررت ،هم ررا أن له ررا دوسا أًم ررا ف رري اخخُ رراس جفع ررحراث مد ررذدة لجمُ ررع
املىلىعاث ،والتي هي بمشابرت العملُرت الحلُلُرت للرىعي وئدسان املىلرىعاث ،وٍمىرً
جلخُفها فُما ًلي:
 أن "نهش الىعي" لِعذ عملُت فشدًت ولىىه نهش مخىاصي مً الفشاعاث وعذًذمً املدخىٍاث التي ًخم حعذًلها بؽيل معخمش ،ومً زم جم جخم عملُت حعذًل
الخبرة الؽعىسٍت الىاعُت.
 الخفائق املإكخت املىلىعُت للحاالث املمحزة ًمىً أن جيىن مدذدة ،ولىًهزا الىمىرج ال ًدذد الخفائق املإكخت للخبرة الشخفُت.
 اخخالف املىلع ال ٌعاعذ في ئعادة جلُُم املدخىي اللادس على الخمُحز مًخالٌ مشهض ما.
.5املسرح الذيكارجي (مأل الفراغات):
جىبش ررم فى ررشة م ررأل الفشاػ رراث عل ررى أنه ررا هدُج ررت زاهىٍ ررت لإلل رضام الم ررمني بىم ررىرج
املعررشح الررذًياسحي ،وهرري فىررشة مررأل الف رشاغ أو التررزود باملعلىمرراث ،أـررىٌ هررزه الفىررشة
حعخمررذ علررى الافترراك املمررلل بأهرره جىـررل املررخ ئلررى جمُحررز أو خىررم ،والعررإاٌ عمررا ئرا
و رران امل ررخ ًل ررىم ب رراملأل بىشٍل ررت واخ ررذة أو ب ررأخشي ،فه ررى ل ررِغ بع ررإاٌ وال ررزي ًمى ررً
لالظرردبىان مررً خاللرره الخررأزحر علُرره ،الن الاظرردبىان ًمررذها  :أي الشررخق الخالررع
لخجشب ررت ئل ررى حاه ررب الل ررائم عليه ررا ،فل رري بمدخ ررىي الخمشُ ررل أو ئع ررادة الخل ررذًم ول ررِغ
بفررىس الىظررُي الخمشُلرري هفعرره وظررماجه للحفررىٌ علررى دلُررل علررى الىظررُي ،فررىدً
هدخاج ججاسب لللُام بخجاسب ئلافُت عذًذة.
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كررذم "مرراسلحن مررىهش" العذًررذ مررً ألامشلررت فرري مررأل الفشاػرراث :مررشال ليرري جىررابم
ـر ررىسة م ر را مشر ررل جلر ررً الخاـر ررت "بمر رراسلحن مر ررىهش" فاهر ررً ًجر ررب أن جدفر ررش الفر ررىسة،
فالفررىسة عليهررا أن جلررع الحفررشة راث الشبرراث املشجفررع فرري أعُيىررا ولىىرره مررً املعررشوف
حُذا أن الشؤٍت البؽرشٍت بمدراراة الجرضء املدفرىس والتري ًخرذمها براةي ؼربىُت العرحن،
لررِغ لررذيها جدىٍررل حُررذ حررذا ،ومررع رلررً فررىدً وعررشف اهرره علُررً أن جررذخل ػشفررت
خىائىه ررا ج ررم هع ررىتها ب ررىسق علُ رره ـ ررىس مخمازل ررت "مل رراسلحن م ررىهش" هظر رشا الن الشؤٍ ررت
بمدراراة الجررضء الحفررشي ال جيررىن خررادة بؽريل ورراف لخلررذًمها بىفعررها ،مررً املفترررك
أن هررزا سبمررا ًيررىن ممىىررا مررً خُررث املبررذأ ،ولىررً املررخ بؽرريل مإهررذ جلشٍبررا ال ٌعررعى
لعىرراء ومخاعررب عمررل هررزا امل رأل ،بعررذ اللُررام بخمازررل ـررىسة واخررذة "ملرراسلحن مررىهش"،
و عذ عذم جللي أًت معلىماث للىدُجت بأن الىلاه ألاخشي لِعذ " ماسلحن" .
أهررذ بالفعررل جررشي مئرراث الفررىس املخمازلررت ٌ"مرراسلحن" علررى الحررائي ،ولىررً مررا
لررِغ هررى الحرراٌ ،مررع رلررً هررى اهرره جىحررذ مئرراث الفررىس املخمازلررت لهررا ،وال يهررم مررذي
خُىٍر ررت وكر ررىة اهىباع ر ررً فر رري اه ر ررً جر ررشي وجفه ر ررم ور ررل الخفاـ ر ررُل ،فالخفاـر ررُل جي ر ررىن
مىحررىدة فرري العررالم ،ولررِغ فرري عللررً ،ئرا جللررى املررخ دلررُال مخىاكمررا مررً مىىلررت مررا،
فاهه ئما ًخخلى عً حعمُماتها أو ًلىم بخعذًلها ،ولىرً عرذم الحفرىٌ علرى اي دلُرل
مً مىىلرت الىلىرت املعخمرت لرِغ هرى هفعره والحفرىٌ علرى دلُرل مخىراكن (صهشٍرا،
 ،5985ـفدت .)76
البلعررت املعخمررت هرري زلررب أو خفررشة مياهُررت ،ولىىرره مررً املدخمررل وحررىد زلررىب
صمىُ ررت أًم ررا ،أـ ررؼشها ه رري الفج ررىاث الت رري جد ررذر بِىم ررا أعُيى ررا جشؼ ررم هظ ررشة خ ررادة،
وهدررً ال هالخ ر هررزه الفجررىاث ،ولىررً ال ًجررب أن ًررخم ملإهررا واملخىرراظشاث الضمىُررت
املعخم ررت ،سبم ررا جي ررىن ه رري عملُ رراث الؼُ رراب أو الفل ررذان التر ري جد ررذر خ ررالٌ الىىب رراث
الفشعُت للفشع الخفُف ،وهزه جيىن كابلرت للمالخظرت عرً وشٍرم الشرخق الرزي
ٌعرراوي ،ولىررً فلرري مررً خررالٌ الاظررخذالٌ ،أن الخلررل الررشئِغ فرري فىررشة مررل الشؼ رشاث
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ًىمً في انها جلترح أن املخ ًلذم ؼِئا ما بِىما هى في الىاكرع ًخجاهرل ر يء مرا ،وكرذ
كاد هزا ختى املفىشًٍ العفعىائُحن حرذا ئلرى اسجيراب عذًرذ مرً ألاخىراء املخلجلرت،
والترري لخف ررها "اً ررذملان" عل ررى هد ررى ج ررام :ئن واخ ررذة م ررً أه ررم الع ررماث الالفخ ررت للىظ ررش
لل ررىعي ه رري اظ ررخمشاس ًخ رره ،وهى ررزا ًي ررىن خاوئ ررا جمام ررا ألن أهث ررر ظ ررمت الالفخ ررت للىظ ررش
لل ررىعي ه رري ع ررذم الاظ ررخمشاسٍت ،هم ررا ج ررم جىل ررُذ ه ررزا ف رري البلع ررت املعخم رت والفج ررىاث
املىبع ررىت ،باعخباسهم ررا ابع رري ألامشل ررت ،وع ررذم اظ ررخمشاسٍت ال ررىعي جي ررىن الفخ ررت للىظ ررش
بعبب اظخمشاسٍت الظاهشة.
.6ثذفق الوعي (الفيىوميىولوجيا):
ٌعخل ر ررذ الىاخر ر ررذ مىر ر ررا أن الفُىىمُىىلىحُر ر ررا جير ر ررىن بر ر ررحُدت بىـر ر ررفها بهر ر ررزه
الدعررمُت؟ ،أي وىـررف لىُررف جبررذو ألاؼررُاء مررً وحهررت الىظررش الترري جدرراوٌ أن جيررىن
بعُىت ،أي عذم ئخماس أعباء هظشٍت لخدملها ،ولىنها جيىن أًمرا اوعياظرُت بؽريل
واف ملالخظت ألاؼرُاء ،مشرل ظرماث الؽربىت لرىعي ،وهرزلً ألاؼرُاء الشاهىٍرت ودوسهرا،
والتي ال حعلً عً هفعها بأي وشٍلت بعُىت ومباؼشة في الخبرة ،مع رلرً فاإلوعران
سبم ررا ٌعخل ررذ ئن الفُ ىىمُىىلىحُ ررا جم ررش أهث ررر مم ررا جفُ ررذ خ ررحن جف ررل لخى ررىٍش هظشٍ ررت
مىاظ ر رربت خاـ ر ررت ب ر ررالىعي ،هظر ر رشا ألنه ر ررا حع ر ررضص أوه ر ررام مد ر ررذدة ع ر ررً وبُع ر ررت ال ر ررىعي،
وظخىؽر ررف املىاكؽر ررت مر ررً خر ررالٌ الخفىحر ررر باًجر رراص علر ررى زر ررالر كمر رراًا :الاظر ررخمشاسٍت،
مؽيلت الشبي ،وفىشة أن العلل مخىاصٍا بؽيل كىي ولِغ مدعلعال.
.1.6الحذاومية:
هى رران ج ررىهم مضع ررىم ب ررأن الفُىىمُىىلىحُ ررا سبم ررا ً ررخم اتهامه ررا ب ررالخعضٍض ،وه ررى
فىررشة أن الررىعي ًيررىن معررخمشا أو مخىاـررال ،علررى خررحن ال ًيررىن هررزلً فرري الحلُلررت،
وَعخل ررذ "داهُِ ررل دًىِ ررذ" أه رره م ررً الخى ررأ الاعخل رراد ب ررأن واخ ررذة م ررً أه ررم الع ررماث
الالفخررت للىظررش للررىعي هرري الاظررخمشاسٍت ،وظررلم "دًىِررذ" برران الررىعي ظاهشٍررا عبرراسة عررً
حؼح ر رراث معر ررخمشة ،علر ررى الر ررشػم مر ررً وحر ررىد فجر ررىاث صمىُر ررت ،فر رري املشهر ررض داخر ررل وبر ررحن
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الؽرريلُاث وهىررزا ،الررىعي ًبررذوا وررالنهش املخررذفم ،وهررزا حاهبرره ػحررر املىلررىعي ،ولىررً
مررً الىاخُررت املىلررىعُت ،فُىحررذ دلُررل عل ررى الفجررىاث وعلررى الخبرراًً الىُفرري ،وك ررذ
اعترررف حررُمغ بررزلً ،فبررالىظش ئلُرره راجُررا ،هجررذ ان الررىعي ًبررذو مشررل النهررش املخررذفم،
وبالىظش ئلُه بؽيل مىلرىعي ،فاهره ٌؽربهه ولىرً بذسحرت اكرل ،فأيهمرا الحلُلرت؟ سأي
"ح ررُمغ" ئن وليهم ررا ًمى ررً أن ًيىه ررا ب ررحُدحن ،وه ررى عل ررى ـ ررىاب خع ررب م ررا ً ررشي
"فالهجان" والازىان مً املمىً أن ًيىهرا برحُدحن ،ألنهمرا مبيُران علرى وحهراث هظرش
خاـرت بهمرا ،ومرً الىاخُرت الفُىىمُىىلىحُرتن فران الرىعي ًيرىن مخرذفلا ومىلررىعُا
ًيىن اكل جذفلا.
مررا لررذًىا هررى مؽرريلت مشحرررة لخفعررحر هُفُررت ظررُىشة خاـررُت الدؽرربُه بالخررذفم
علر ررى الر ررىعي الع ر ررادي عىر ررذما جير ررىن عملُ ر رراث الر ررذماغ التر رري حع ر رراعذه فجىٍر ررت ح ر ررذا،
والع ر ررإاٌ هى ر ررا :مل ر ررارا ًي ر ررىن ال ر ررىعي ال ر ررزاحي مىل ر ررىعي ػح ر ررر خع ر رراط ئرا ج ر ررم فع ر ررحره
مىلىعُا ألؼُاء مدذدة عىه؟ وأخحرا هشٍذ ئحابت مً الىىع الرزي ًمىىىرا أن وعىيهرا
للعإاٌ عً  :هُفُت ئعىاء ألاؼُاء ألاخشي ،مشل ألافالم ،اهىباعرا معرخمشا ،وئعىراء
الاهىبرراع املخىاـررل سبمررا ًيررىن هررى الهررذف الررزي جررم جفررمُم الجهرراص لللُررام برره ،وفرري
هرزه الحالرت ال ًيررىن هىران خىرأ فرري الخفىحرر فرري أن الرىعي ًبرذوا والخررذفم ،اهره هررزلً
ألهه ـمم الن ًبذو بخلً الىشٍلت (سوبشث ،2222 ،ـفدت .)556
اهره مرً املررإزش حرذا أن املررخ ًمهرذ وٍخجاهررل الاهخلراٌ املفرراجن البفرشي ألعُيىررا،
وبزلً ظىيىن في خاحت الرى جفعرحر حُرذ لىُفُرت كُرام املرخ برزلً ،والحالرت الىفعرُت
فر رري بذاًر ررت الاظخفعر رراس ال ًجر ررب أن جير ررىن واخر ررذة مر ررً إلاخباور رراث فر رري لر ررعف الر ررىعي
وعجررضه فرري الىؽ ررف عررً الىشٍلررت الت رري ٌعمررل به ررا املررخ بخدذًررذ دوس ال ررىعي فرري كُ ررادة
وجىحُرره حهرراص عفرروي مخىررىس ومعلررذ حررذا ليرري ًلررىم بخعررذًل ولرربي هفع ره ،فاهرره
ظ ررُيىن جف ررمُما جىىسٍ ررا ظ ررِئا ئرا و رران ال ررىعي ه ررى مىدؽ ررف دكُ ررم لي ررل ألاخ ررذار
العفرربُت ،فىظُفخرره لِعررذ ولررع او جلررذًم علررم ألاعفرراب ،لررزلً فررىدً ًمىررً ان
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هخلب ررل أن ال ررىعي ل ررِغ مىدؽ ررفا خع ررُا للع ررماث الت رري ال حؽ رربه الخ ررذفم للعملُ رراث
الذماػُررت دون الخخلرري عررً فىررشة اهرره ال ٌؽرربه الخررذفم بؽرريل راحرري ،وٍمىىىررا أًمررا
جلبل أن وعُىا بالعالم الخاسجي هرى فجرىي ورلرً دون أي لرشس مرً ادعراء أن الرىعي
بؽ رريل ػحر ررر مىلر ررىعي ًير ررىن لر رره خاـر ررُت الدؽر رربه بالخر ررذفم ،فر ررالىعي ال ًلر ررخلي ور ررل
املعلىماث في العالم.
و رران "ح ررُمغ" مخ ررأزشا بل ررذسجىا عل ررى جلع ررُم ال ررىعي ،وعل ررى الاهخم ررام بؽ ررِئحن
مخخلفررحن ،وأداء وؽرراوحن مخخلفررحن فرري الىكررذ هفعرره ،علررى الررشػم مررً عررذم ئدساهىررا
فرري الىكررذ الررزي هلررىم فُرره بررزلً ،فررالىعي سبمررا ًررخم جلعررُمه ئلررى أح رضاء والترري جىحررذ
وجخعاٌؾ معا ،ولىً بعمها ًجهل بعن بؽيل مخبادٌ ،هل مشرل هرزه الحراالث هري
الترري فيهررا ًىحررذ مجشٍرران مخمح رزان ًجشٍرران معررا بؽرريل مخررىاص ،أم أن هىرران ببعرراوت
مجررشي واخررذا معلررذا؟ وهىرران ئمياهُررت واخررذة برران هىرران رلُررت اهدباهُررت مفررشدة جخؼحررر
للخلف ولألمام بحن مهمخحن عىذ ظرشعت هائلرت ،والعلرل بىشٍلرت مرا ًلرىم بففرل ورل
حعلعل لحل املؽيلت بدُث ًبذوا أن هال منها ًدذر في مجشي مىرهً ،جرشي فري جرىاص
واضررح مررع املجررشي ألاخررش ،عى رذما جيررىن هىرران فرري الىاكررع ئلُررت مخلىعررت ومدعلع ررلت
وحؽرربه الىشٍررم املخعررشج وحعمررل بفعالُررت ،أن جىررىٍش هظشٍرراث أفمررل خررىٌ بىرراء املررخ
ووظُفخرره ،خررىٌ الاهدبرراه ،وإلادسان ،واليؽرراه الحشورري ،ظِعرراعذها فرري إلاحابررت عررً
ألاظ ررئلت الت رري ج ررذوس خ ررىٌ الخ ررذفلاث املىلع ررمت الظ رراهشة (سوب ررشث ،2222 ،ـ ررفدت
.)78
.2.6جشابك الاجزاء:
م ررً ب ررحن أؼ ررُاء أخ ررشي ٌع ررذ ج ررذفم ال ررىعي ج ررذفلا للم ررذسواث الحع ررُت ،وهى رران
مجمىعر رراث مخخففر ررت مر ررً الخالًر ررا العفر رربُت للىؽر ررف عر ررً أؼر ررياٌ مخخلفر ررت مر ررً
ألاؼُاء في مجاٌ الشؤٍت ،فدشهت ولرىن الىرشة ًرخم الىؽرف عنهرا بىاظرىت مجمىعراث
مخخلفررت مررً الخالًررا العفرربُت فرري مىرراوم مخخلفررت فرري اللؽررشة البفررشٍت ،وال رشبي أو
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حؽ ررابً ألاح رضاء ب ررحن الشؤٍ ررت والع ررمع ،أو الشؤٍ ررت والؽ ررمً ،ي ررىن أهث ررر حعلُ ررذا أًم ررا،
هظ رشا الن امل ررذسن الحس ر ي مخع ررذد ألاؼ ررياٌ ًخم ررمً الجه ررذ ف رري مى رراوم مخخلف ررت م ررً
اللؽر ررشة الخاسحُر ررت ،واملؽر رريلت هر رري :هُر ررف ًمىر ررً لير ررل هر ررزه املعلىمر رراث التر رري جمر ررذ
معالجاهررا بفررىسة فشدًررت أن حعرربب مررذسوا خعررُا مىخرذا ،وإلاحابررت ظررخيىن ظررهلت لررى
وان هىان ميان خُث ًمىً ليل مخشحاث املعالجاث املخمرمىت أن جىلرل خعراباتها
وجلذًشاتها في الىكذ هفعه ،وهي ملذسة خاـت بالىعي.
عملُررت الدؽررابً ب ررحن ألاح رضاء جيررىن مدح رررة ،عمُلررت حررذا ،ف رري علررم ألاعف رراب
املعشف رري ،ولىنه ررا ال جم ررغ الادع رراء ب رران ال ررىعي ه ررى ج ررذفم ،ف رري الىاك ررع ئن خلُل ررت و ررىن
الر ررىعي ٌؽر رربه الخر ررذفم وان مدخىٍاجر رره جير ررىن مر ررذسواث خعر ررُت مىخر ررذة ،ججعر ررل مر ررً
مؽريلت الرشبي مؽرريلت ،فرالشبي ًدررذر والعرإاٌ عمرا ئرا ورران ًدرذر مررً خرالٌ وررل
الحعرراباث والخلررذًشاث للمعالجرراث راث ألاػرشاك الخاـررت الترري ججررذ وشٍلررا لرربعن
املشاهررض الشئِعررُت الترري لررم ًررخم اهدؽررافها بعررذ ،أو مررا ئرا ورران معررخىي معررحن للىمررارج
املخزبزبت املتزامىت في الىشق املىاظربت جلرىم ببعراوت بخلرذًم سبري ئدساوري خسر ي دون
أي اجفاٌ أو سبي ،لزلً فان الخىكُذ هى الشبي ،وبذال مرً الىكرىف فري وشٍرم هرزا
البدث ،فان فُىىمُىىلىحُا الخذفم جدرث وجرذفع العمرل الخفعرحري املفرمم لخفعرحر
هُ ررف ًمى ررً ملعالج رراث مخفاوج ررت أن جي ررىن باعش ررا لىخ ررذة ئدساهُ ررت خع ررُت ملمىظ ررت
(خعً ،5997 ،ـفدت .)49
.3.6الحوافق:
همررا سأًىررا ان الررىعي عىررذ "داهُِررل دًىِررذ" ًبررذو مشررل الخُرراس املخررذفم أو ًيررىن
معررخمشا ،ولىىرره ٌعخلررذ اهرره لخىررا ظرراخم أن وعخلررذ هررزلً فرري الحلُلررت ،وكررذ ظرربم
مداولت هُفُرت ئهلرار خلُلرت فُىىمُىلىحُرا الدؽربه بالخرذفم مرً اعترراك "دًىِرذ"،
ف ررالىعي ٌؽ رربه الخ ررذفم ،وئنه ررا ملؽ رريلت بدشُ ررت مهم ررت أن هفع ررش هُ ررف ومل ررارا اه رره به ررزا
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الؽ رريل الفُىىمُىىلىحُ ررا ،عل ررى ال ررشػم م ررً أن العملُ رراث الذماػُ ررت والفع ررُىلىحُت
التي حعاعذ الىعي ال حؽبه الخذفم مً هىاح عذًذة (كاظم ،5998 ،ـفدت .)96
مجراص الخرذفم لرم ًررخم أخرزه فري الاعخبرراس بؽريل مباؼرش ،وهررى ٌعخمرذ علرى فىررشة
أن بى رراء العل ررل ًي ررىن مخىاصٍ ررا عل ررى هد ررى هائ ررل ،وان ال ررىعي هفع رره ًم ررمً فىضر ر ى،
حؽررىَؾ ،مخ ررىاصي ،دون أن ًي ررىن مخأه ررذا م ررً ماهُ ررت ه ررزا الدؽ ررىَؾ املخ ررىاصي فاه رره
ًبررذو مررً الىاضررح ئلررى خررذ مررا اهرره ئرا واهررذ هررزه الدؽىَؽرراث املخىاصٍررت املخىافلررت هرري
املجر ر رراص العر ر ررحُذ للر ر ررىعي ،وبر ر ررزلً فر ر رران مجر ر رراص الخر ر ررذفم ًجر ر ررب أن ًىلط ر ر ر ي ،وهر ر ررال
الاظخعاسجحن لِعخا مخىاػمخحن.
.7مىاقشة الىحائج املسحخلصة:
كمىررا بخعشٍ ررف الررىعي م ررع إلاؼرراسة ئل ررى وظائف رره وبِىررا أهمُاه ررا ،الررىعي ل رره أبع رراد
هشحرررة مشررل الررذماغ والعلررل وإلادسان ،أخُاهررا ًيررىن هررى وظُفررت مشادفررت لألبعرراد الترري
رهشهاهررا ظررابلا ،وأخ ررشي ألاؼررُاء الت رري وؽررعش بهررا ،وَع ررخخذم م رشاث عذً ررذة علررى اه رره
الؽررعىس وإلاخعرراط عىررذ الىفعرراهُحن ،والاهدبرراه صاوٍررت مررً صوٍررا الررىعي الترري هررذسهها،
ٌعررخخذم علررى اهرره املعشفررت هررزلً ،فدُىمررا هيررىن بررىعي ر يء مررا ،خُيئررز هيررىن علررى
دساًت ومعشفت بهزا الش يء.
بما أن الىعي هى له أبعاد ومإؼشاث وحب أن ًيىن لره وظُفرت هرىالا ملرا واهرذ
ل رره جل ررً ألاهمُ ررت ف رري خُاجى رراً ،فع ررش ال ررىعي الظ ررىاهش إلاوع رراهُت الت رري جد ررذر داخ ررل
إلاوعرران بفررىسة واضررحت ومبهمررت مترابىررت ومعررخمشة ،وهررى لررشوسي ألهرره ٌعرراهم فرري
جيؽررُي الررزاهشة والررخعلم وخررل املؽررىالث مررً خررالٌ خاـررُت اجخررار الل رشاس الفررىسي
املت رزامً معه ررا بف ررىسة ج ررزٌ عل ررى الحم ررىس ال ررذائم لل ررىعي ،وٍظه ررش رل ررً ف رري اب ررذ ع رراث
إلاوعان في الشدود والحشواث والعلىهُاث الىاعُت.
للررىعي وظررائف عررذة منهررا  :العررشك والررخدىم ،سدة الفعررل املعررخمشةٌ ،عررذ مشررل
الخلفرراص ال ررزي ٌع ررشك ألافي رراس بدى ررم راح رري وبُو رريً ،ب رررص دوس ال ررىعي ف رري خ ررل املؽ ررىالث
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بىاظر ر ررىت إلادسان الحس ر ر ر ي الر ر ررىاعي وألافير ر رراس والحر ر ررىاط وألاهر ر ررذاف إلاظر ر ررتراجُجُت،
والىظُفت ألاظاظُت للىعي هري الرخدىم فري البِئرت والرخدىم فري برذاًاث ألافيراس ونهاًاهرا
للخىـل ئلى هذف مشحى بىشٍلت واعُت اهُت ومعخمشة.
للر ررىعي وظُفخر رران أظاظر ررِخان همر ررا :العر ررشك التر رري ًخمشر ررل فر رري اجمر رراح الشؤٍر ررت
والررخدىم امل ررىعىغ فرري الع ررُىشة علررى املىك ررف مررً خ ررالٌ ظررلىن وسد فع ررل ،بع ررشك
ألافياس املعدبىىت والظاهشة لذفع املؽىالث أو الخدىم فيها وخلها.
الفررشق بررحن الررذماغ والعلررل ،الن هررزا ألاخحررر هررى املعررئىٌ عررً الررىعي بؽررمىله
ال ر ررزاهشة والخخُ ر ررل وإلادسان وجب ر رراًً الشػب ر رراث والاظ ر ررخذالٌ وإلاسادة وأوح ر رره ال ر ررخعلم
والالؼعىس  ،والعلل له عملُاث عذًذة أهمها الىعي املعخمش.
الررىعي لرره ميرران خرراؿ ًيؽرري فُرره :الجهرراص العفرروي ومررا ًدىٍرره مررً معرراسف
وادساورراث ،الررىعي ًلررىم بعمررل معلررذ ومخبررذٌ بالعررالم الخرراسجي ،والعلررل املررخدىم فرري
وررل هررزه ألاوؽررىت الىاعُررت ،مدخىٍرراث الررىعي جخمررمً حمُررع ألاؼررُاء الترري هيررىن علررى
ئدسان بها منها الخبراث ،لِعذ هزه ألاخحرة التي هشبي بُنها وبرحن وراجىرا بؽريل ؼرامع
مشل ألافياس واملؽاعش والفىس وألاخالم والخجاسب التي ًمش بها إلاوعان وػحرها.
ال ررىعي مف ررذسه إلادسان الفعل رري والعلل رري لألخ ررذار ،وجخخل ررف خ رراالث ال ررىعي
باخخالف خاالث الخجاسب الفعلُت مخممىت ألاخذار الذاخلُت والخاسحُت.
أهررذ "حررُمغ" علررى الخجشبررت الباوىُررت ألي ئوعرران جإهررذ علررى لررً الررىعي ًظررل
معر ررخمشا ،أي أن جُر رراس الر ررىعي مخر ررذفم ومخفر ررل حملر ررت واخر ررذة ،وباالظر ررخىاعت ئعر ررادة
الىظش اججاهه مشة أخشي ئرا خاولىا الخىلُب والذكت والبدث.
جذفم الىعي أمش وبُعي ،ألهه اوعُا ي ًخذفم كىشة ،كىشة ،دون اهلىراع ،مرا
دام الىعي في جبذٌ ال ًفعش هزا عذم وحىد خالت عللُت مذاومت.
اكش "حُمغ" هزلً أن مً خىاؿ الىعي اخخالفره وحعرذدهً فمعرلً الرىعي
لِغ له دوائش مخفلت بملذاس مرا هرى ظربُل ٌؽربه الخُراس املخرذفم مشرل النهرش او الرىادي
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الج رراسي ،وٍر ررشي "ح ررُمغ" بر رران ال ررىعي أداة اخخُر رراس هيخل رري منهر ررا ؼ ررِئا مر ررً ب ررحن عر ررذة
مإؼشاث هشحرة ،وٍخدذد املإؼش املىخلى وجدذًرذه ،وجدلُرل "حرُمغ" لرذوس الرىعي لرم
ًىً جفعحرا أو جأملُا ،لىىه باسص عً هاجج لخدلُل الجهاص العفوي.
.8خاثمة:
كررذم وررل مررً "دًيرراسث" و " داهُِررل دًىِررذ" أوحرره هظررش لخفعررحر أوؽررىت الررىعي
إلاوعرراوي ،ب ررابشاص سؤي جدلُلُ ررت بىِ ررذ عررً م ررً او ررش فلع ررفُت ظررابلت م ررع الخ ررىك ف رري
جج ر رراسب الؼ ر ررشك منه ر ررا جفع ر ررحر الظ ر ررىاهش الباوىُ ر ررت ل ر ررذي إلادسان الحسر ر ر ي وال ر ررىاعحن
والبدث عً املرخدىم فري وؽراه الرىعي :هرل هرى الرذماغ أو العلرل؟ أمرا "حرُمغ" ًرشي
أن الجه رراص العف رروي ه ررى امل ررخدىم ف رري ال ررىعي ،وعى ررذ الىفع رراهُحن مش ررل "فشوٍ ررذ" هى رران
حاهررب ظرراهش وهررى الررىعي وحاهررب برراوً هررى الالوعرري (الؽررعىس والررال ؼررعىس) ،لإلحابررت
ع ررً ألاظ ررئلت الت رري جل ررذمىا به ررا ف رري بذاً ررت الى ررشح ع ررً ال ررىعي ووظائف رره وخفائف رره،
مإؼشاجه وأبعاده.
لىررا الح ررم ف رري ئعى رراء م ررىحض فُم ررا مررا جىـ ررل ئلُ رره دًي رراسث" ،م ررلء الفشاػ رراث
( املعشح الذًياسحي) ،و اظخمشاسٍت الىعي وجذفله مشرل النهرشً ،رشي "دًىِرذ" ان اللرىٌ
بىح ررىد خب رررة ال ررىعي ف رري ال ررذماغ ه رري خالـ ررت بذيهُ ررت للىك ررامع الت رري ال هل ررذس ججاهله ررا،
فؼالر ررب مر ررا هخعر ررشك لر رره مر ررً ججر رراسب وعر ررخىُع أن هىظفر رره ئلر ررى الخجر رراسب التر رري جمر ررذ
مالخظاها ،معىاه جرم ئدساههرا ،وججراسب ػحرر مالخظرت أي لرم جلرق فري خللرت الرىعي ،أؼراس
"دًياسث" جىلُذ أن املخ مشهض الؼذة الفىىبشٍت ،وئنهرا مشهرض الرىعي ،أي اهره البرذ أن
جيررىن ئؼرراساث خعررُت مررا بررحن الررزي ٌؽررعش برره لإلوعرران ومررا ًفررل ئلررى هررزه الؼررذة،
ظىاء واهذ مشحراث ملمىظت أو خعُت ،و بعرذها ًبرذأ العلرل الرىاعي فري حؽرىُل املشحرر
وئدساهرره ليرري ًلررىم بخىحُرره وممررت مشظررلت للشحررىع مررً حذًررذ ئلررى الؼررذة الفررىىبشٍت،
لر ررزا حعر ررذ هر ررزه ألاخحر رررة بمؽر ررابهت املعر ررشح الر ررزي ٌعر ررشك علُر رره املعلىمر رراث لخدلُلهر ررا
بىاظىت العلل وفدفها.
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"دًىِذ" له سؤٍت مخالفت ٌ "دًياسث" الن هزا ألاخحرر كرام بخدذًرذ دوس الؼرذة
الفررىىبشٍت خاـررت فُمررا ًخعلررم بمررشوس املشح رراث امللمىظررت واملدعىظررت لهررزه الؼررذة،
وأوضررح "دًىِررذ" اهرره مررً ػحررر املعلررىٌ بعررذم وحررىد مشاهررض أخررشي سئِعررُت فرري الررذماغ
حعم ررل أزى رراء وخ ررذة ال ررىأي ،أول ررم عل ررى حع ررمُت "دًي رراسث" ملشهضٍ ررت ال ررخدىم ف رري امل ررخ :
"املادً ررت الذًياسجُ ررت" وفى ررذ ه ررزه الفى ررشة بالخىحُ رره له ررا خى ررم الخى ررأ ،عل ررى ػ رشاس انه ررا
واهررذ البذاً ررت ٌ "دًي رراسث" خُررث أؼ رراس ال ررى العلررل ػح ررر امل ررادي ،وحهررت هظ ررش "دًىِ ررذ"
للررىعي  :مشررل الُيبررىع املخررذفم الررزي ًدررذر مررً خررالٌ عملُرراث معررخمشة ومىدؽررشة فرري
امل ررخ وَع ررخمش مفعىله ررا ف رري املع ررخلبل ،وأعى ررى ل رره وح رره الؽ رربه" :الؼ ررضٌ مدخ ررىاه أهث ررر
جررذفلا" وٍررذون فرري الىشحررر مررً املعررىداث ،فرري خررحن ئن "دًىِررذ" عبررر عررً أم العررماث
الالفخ ررت للىظ ررش ف رري الخ ررذفم ه رري الاظ ررخمشاسٍت ً ،ررشي " اً ررذملان" عى ررغ ه ررزا الى ررشح ،ان
الع ررمت ألاهث ررر الالفخ ررت للىظ ررش ه رري ع ررذم الاظ ررخمشاسٍت ف رري الخ ررذفمً ،ل ررش" دًىِ ررذ" ب رران
ال ررىعي ظاهشٍ ررا ً ررىعىغ ف رري مجم ررىع حؼح رراث مع ررخمشة ،عل ررى ػ رشاس م ررً وح ررىد فج ررىاث
صمىُت ،لزلً ؼبهه بالخُاس املخذفم.
ك ررذما ه ررزا البد ررث للؼ ررىؿ ف رري جُ رراس ال ررىعي إلاوع رراوي بمىظ ررىس فُىىمُىىلىحُ ررا
الحشورراث الذاخلُررت للررىعي ،خرراوٌ "دًيرراسث" جدذًررذ مشهضٍررت الررىعي ،وفرري امللابررل كررذم
"دًىِررذ" جررذفم الررىعي وؼرربهه بررالنهش املخررذفم باظررخمشاسٍت حعبررر عررً وحررىد مشاهررض عررذة
خررالف " دًيرراسث"  ،جرشاءي لىررا ان هلررذم وحهررت هظشهررا مررً مفهىمىررا المررُم والبعررُي
بررأن "دًيرراسث" خرراوٌ معالجررت حاهررب الررىعي بخدذًررذه فرري صاوٍررت معُىررت عىررغ "دًىِررذ
ال ررزي أساد أن ًب رررص أهمُ ررت ال ررىعي ،وو رران ال ررذوس ٌ "ح ررُمغ" بخىحُ رره هظ ررشة "دًىِ ررذ"
ولهرم لرره هظشجرره وسؤٍخرره جفررب ولهررا فرري جفعرحر الررىعي الررزي لرره وؽرراه ملعررذ فرري إلاملررام
بيامل حىاهبه ،ولهزا هلترح املضٍذ مً الذساظاث خىٌ الىعي إلاوعاوي.
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