
 

 الهيجان

؟ نخاف ألننا نضطرب أننا أم نضطرب ألننا نخاف نحن هل:اإلشكال  

وانقطاعها الحركات بازدياد مصحوبة العنف فيها يغلب شديدة مفاجئة صدمة الهيجان ريبو يقول . 

, رحالف, الغضب, كالخوف حادة اضطرابات حدوث حالة في الفرد تعم التي والجسدية النفسية الحالة ذلك هو الهيجان إن

 جمهور لكن, احد ينكره ال ما وهذا فيزيولولجية وأخرى سيكولوجية اضطرابات تصاحبها الحاالت وهذه, األلم, اللذة

 في تغير الهيجان هل:نقول باألحرى الفيزيولوجي؟أو التغير أم النفسي االضطراب حدوثا أسبق أيهما حول اختلف الفالسفة

العكس؟ أم المتغيرة نفسيةال بالحلة شعور يليه الفيزيولوجية الحالة  

 االضطرابات أي الجسد وظائف و األعضاء باضطرابات شعور هو إنما الهيجان أن الفيزيولوجية النظرية أنصار يرى

-األمريكي العالم المبدأ هذا عن دافع من وأول.الداخلية واألعضاء والرئتين والشرايين والقلب األطراف في الموجودة

 في االضطرابات يحصر األخير هذا أن إال-النج كارل-الدنماركي ،والعالم(النفس علم في لوجيزا)كتابه في -جيمس ويليام

 المحيطة السطحية العضالت على-جيمس– يلح بينما انقباضها أو بتوسعها الداخلية األوعية تغيرات و الحشوية النواحي

 مباشرة تتبع الجسدية التغيرات أن هي ظريتين يقوإلن ونجده الخارجية والحركات والهضم والتنفس الدموية الدورة في

 يرى العام الذوق قائالإن المعنى هذا ويوضح(  الهيجان هو تحدث وهي التغيرات بهذه شعورنا وإن المثيرة الحقيقة إدراك

 أننا:نقول أن ونضطرب،واألصح فنغضب خصمنا ويزعجنا نهرب و فنخاف دبا ونقابل ونبكي ونحزن ثروتنا نضيع أننا

أخرى بحقائق هذه نظريته جيمس ويدعم(...العكس نرتجف،وليس ألننا نضطرب،نخاف ألننا نبكي،نغضب ألننا نحزن : 

لها ومميزة مناسبة فيزيولوجية مظاهر هيجانية حالة لكل إذا الخوف زال للهيجان الجسدية المظاهر زالت إذا •  

 إلى بصدره ودفع ينكسه أن بدل رأسه الحزين رفع افإذ يهتاج، ال فإنه بالهيجان الخاص الوضع اإلنسان يتخذ لم إذا •

 هي الديني بالهيجان الشعور فينا تخلف وسيلة أحسن إن باسكال يقول هذا وفي بالحزن يشعر ال فإنه ينكمش أن بدل األمام

دينية بحركات نقوم أن  

فعال غضبال إلى يؤدي الغضب دور كتمثيل مناسبة ونفسية جسمية وضعيات نتيجة الهيجان يحدث قد • . 

 التي اإلدريانين بمادة شخصا حقنا إذا أنه ذلك اعتراضات عدة لها وجهت فقد النقد أمام يصمد لم النظرية بهذه القول إن

الغدد و األحشاء في االنتشار واسعة تغيرات تسبب  

 من لها ليس التي الغيرة و كالحقد الهيجان بعض أن كذلك اهتياج بالضرورة عنه ينتج ال كانون األمريكي العالم بين كما

الذهنية العناصر سوى تعديل . 

 استجبنا الخطر أدركنا فإذا الهيئة تصور و بإدراك أوال يبدأ هيجان كل أن يرى ثان اتجاه ظهر األول الرأي عكس وعلى

 على طرأ بأنه أدركنا و الجو في تحلق هي و طائرة متن على كنا فإذا ذلك على مثال نقدم و هرب، النتيجة كانت و

 فإننا قيد دون أسد واجهنا إذا الخطر،و حالة تصورنا ألننا علينا يغمى أو فنرتجف الخوف أدركنا ميكانيكي خلل الطائرة

 على كان لقد و.  عضليــة و غددية و حشويــة اضطرابات بشكل جسدنا على هيجاننا ينعكس و فنخاف الموت نتصور

 التصورات وانسجام اتفاق تستدعي اللذيذة االنفعاالت يقــوإلن هربرت نجد حيـث ونهالفوسكي هربرت النظرية هذه رأس

 فرؤية سابقا ذكرناه ما هذا مثل و( اتفاقها عدم و إنتضامها عدم عن تنشأ فإنها المؤلمة االنفعاالت أما البعض مع بعضها

 االستدالل على إليه ذهبت مافي النظرية هذه اعتمدت وقد.جسمنا على هذا وينعكس نخاف ثم الموت نتصور تجعلنا األسد

أفعاله جميع مصدر والنفس آلة الجسم بأن . 

 كانت إذا النفسية الظاهرة فهم عدم التجريبي النفس علم في ثبت أنه ذلك بطالنها آية مضمونها في تحمل النظرية هذه لكن

 العضوية، لالضطرابات حقاال يحدث األحيان فيبعض النفسية بالحالة شعورنا أن كذلك البيولوجية، شروطها عن بمعزل

الهيجان إلثارة تكفي ال وحدها التصورات أن كذلك . 

 تصورات أو نفس بدون هيجان وال جسد بدون هيجان فال التجزئة تقبل ال كوحدة الحي الكائن استجابة هو الهيجان إن

 الذي والعيب.وثابتة معينة راكزم للهيجان يكون أن أمريكا في ماسرمان بها قام التي األخيرة الدراسات نفت عقلية،ولقد



 الجانبين في النظر ينبغي لكنكان واحد جانب من تفسيرا المعقدة الظاهرة هذه تفسير حاولتا أنهما النظريتين عليه تؤاخذ

 فهو( اإلنسان في بل النفس في وال الجسم في ليس االنفعال أرسطوإن يقول لذلك الهيجانية الحالة حدوث عند وترافقهما

 التكييف من نوع تحقيق في الفرد تساعد التي االجتماعية العوامل مساهمة إلى باإلضافة منه، جزء ككل اإلنسان استجابة

وسطه مع . 

 هو وإنما العناصر، من جملة وال بسيط عنصر إلى طبيعته ترجع ال الهيجان أن إال نقول أن يمكننا ال أنه القول وخالصة

 في العقلية والتصورات الفيزيولوجية للتغيرات تبعا يحدث فهو معا والنفس الجسم تعم بأنها نسلم تجعلنا معقدة نفسية حادثة

واحد آن . 




