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يق  بالضِّ واملُبَهُم  العامُّ  الشعوُر  ذلك  بالخوف؟  يوًما  يشعْر  مل  منَّا   s Ó�

واملُصاَحُب ببعض األعراض الجسديَّة مثل الصداع، وزيادِة التعرُّق، وتزايُِد 
يف  الراحة  وعدم  التنفُّس)،  يف  (صعوبة  در  الصَّ وضيق  القلب،  رضبات 
القدرة عىل  عدم  أو  االسرتخاء،  عىل  القدرة  وعدم  التوتُّر  ا  ورمبَّ املعدة، 

البقاء يف مكاٍن واحد. 

ø·U�½ ]3

ا من الحيوانات. قد نخاُف من االمتحان، أو  قد نخاُف من الظالم، أو رمبَّ
ا من اإلحراج. قد  ا من العقاب. قد نخاُف من الرفض والهجر، أو رمبَّ رمبَّ
ا  ا من املرض. قد نخاُف من خطٍر نعرفُه، أو رمبَّ نخاُف من املستقبل، أو رمبَّ
ا من األحداث.  من أخطاٍر مجهولة ال نعرفُها. قد نخاُف من الناس، أو رمبَّ
ا عىل َمن نُِحّب. قد نخاُف عىل ما حصلنا  قد نخاُف عىل أنفسنا، أو رمبَّ

عليه، أو عىل ما ميكن أن نحُصَل عليه.

لقد اختربنا كلُّنا الخوَف من هذه األمور. غري أنَّ هناك أشياَء أخرى يخاُف 
ة؛ فهناك َمن يخافون من حيوانات يحبُّها الكثري من  منها البعُض بصورٍة خاصَّ
الناس مثل الكالب أو القطط. جميعنا نشعُر ببعض الرهبة والحذر عندما 
ا من األماكن  نكون يف مكاٍن مرتفع، لكنَّ هناك َمن يرتَعبون ويضطربون جدٍّ
الحرشات  رؤية  لدى  جميعنا  نتأفَُّف  املزدحمة.  أو  املغلقة  أو  املرتفعة 
الزاحفة يف املنزل، لكنَّ بعَضنا يشعُر بالرُّعب الشديد حتَّى إنَّه ال يستطيُع 
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النَّوم بسبب وجود ’’رصصور‘‘ يف املنزل. سنناقُش هذا الخوَف الخاصَّ والذي 
يه ’’الرُّهاب‘‘ أِو ’’الفوبيا‘‘ بالتَّفصيل فيام بعد مع األنواع املختلفة من  نسمِّ

القلق املرَّيض، أِي القلق الذي يُصاُب به بعُض الناس دون غريهم.

oKI�«Ë Ô·u)«

أنواع  عىل  السابقة  األمثلة  من 
نستطيع  ’’الفوبيا‘‘،  أِو  الرُّهاب 
بني  الفرَق  نعرَف  أن  ببساطٍة 
مثًال  ميكُن  فال  والقلق.  الخوف 
يف  يجلس  جامعيٍّا  طالبًا  تجَد  أن 
’’كافترييا‘‘ الكلِّيَّة مهموًما فتسأله: 
’’لقد  مثًال:  لك  فيقول  بك؟‘‘  ’’ما 

رأيُت كلبًا هذا الصباح وأنا أخاف من الكالب!‘‘. بالتَّأكيد لن يحُدَث هذا، 
لكْن ميكُن أن يقوَل لك إنَّه قَلٌِق بسبب امتحاٍن وشيك ومل يستعدَّ له كام 
ينبغي، أو أنَّه مثًال قَلٌِق بسبب مرِض والده. الخوُف إًذا شعوٌر تُجاَه مثريٍ 
ا القلُق فهو حالٌة شعوريٌَّة تُجاَه يشٍء  د وحادٍث بالفعل. أمَّ واضح ومحدَّ

يُتََوقَّع حدوثُه ومل يحُدْث بعد.

يرى آرون بيك، رائد العالج املعرّيف١، أنَّ الخوَف هو فكرُة أو إدراُك أو 

(1)   Aaron T. Beck, Cognitive Therapy and the Emotional Disorders, (Penguin 
books), 1976.
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ا القلُق فهو الحالة الشعوريَّة التي تنتاُب  توقَُّع أنَّ أمرًا سيِّئًا سيَحُدث. أمَّ
اإلنسان عندما يحُدُث هذا األمُر أو يُتََوقَّع حدوثه مثًال، فيستطيع املرء 
أن يقول: ’’عندي خوٌف من االماكن املرتفعة‘‘ لكنَّه ال يشعُر بالقلق اآلن؛ 
ا إذا صار يف مكاٍن مرتفع، فإنَّه عندئٍذ  ألنَّه ليس يف مكاٍن مرتفع بَعُد، أمَّ
يشعُر بالقلق والتوتُّر وما يصاحب ذلك من أعراٍض جسديَّة مثل حدوث 
تقلُّصاٍت يف العضالت، ورعشٍة يف الجسم، وجفاٍف يف الحلق، وزيادٍة يف 

عدد رضبات القلب، وتعرٍُّق يف األطراف، وما إىل ذلك.

أو  الحوادث  مثل  الجسديِّ  أنواعه:  بكلِّ  األذى  توقُُّع  هو  الخوَف  إنَّ 
بني لديه، أو  األمراض، أو املعاناة  التي قد تصيُب الشخص أو أحد املقرَّ
خرية أو  -االجتامعّي، مثل التعرُّض للفشل أو للرفض أو للسُّ األذى النفيسِّ
للفضيحة. إنَّ أفكاَر الخوف تؤدِّي إىل مشاعر القلق، حتَّى يزوَل سبُب 
الخوف ويتأكََّد املرُء من عدم حدوث هذا اليشء الذي يشعر بالخوف 
منه. لذا يقول الالهويتُّ والفيلسوُف الوجوديُّ بول تيليك إنَّ القلَق هو 

’’شوكة‘‘ الخوف.٢

يُعدُّ القلُق شعوًرا طبيعيٍّا ما داَم ردَّ فعٍل ألمٍر حقيقيٍّ وواقعيٍّ وُمتَناسٍب 
ا إذا كان القلُق دون وجود خطٍر  ة مع درجة خطورة املوقف. أمَّ يف الشدَّ
ة مع حجم الخطر املوجود، فإنَّه  ، أو كان غري متَناسٍب يف الشدَّ حقيقيٍّ

يصرُي قلًقا ُعصاِبيٍّا أو َمرَضيٍّا.

(2)   Paul Tillich, The Courage To Be (New Haven &London: Yale University Press, 
2000).
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- الفتاُة التي تشعُر بالقلق الشديد ملجرَّد وجودها مبفردها يف املنزل، أو 
عند انقطاع التيَّار الكهربايئِّ عن املنزل، يعدُّ قلُقها َمرَضيٍّا.

من  الرُّغم  عىل  خطري  مبرٍض  إصابته  من  بقلٍق  يشعُر  الذي  الشابُّ   -
ہ من هذا املرض، يعدُّ  تكرار الفحص الطبِّيِّ والتحاليل التي تؤكِّد ُخلوَّ

قلُقه َمرَضيٍّا. 

ر أطفاله عَرش دقائق عِن املوعد  - األب الذي يشعُر بالقلق ملجرَّد تأخُّ
يُعدُّ  مكروٌه،  أصابَهم  قد  بدَّ  ال  أنَّه  معتقًدا  املنزل  إىل  لعودتهم  املعتاد 

قلُقه َمرَضيٍّا.

يتَّصُل  أنَّه مل  تتوقَُّع أن يرتكَها خطيبُها ملجرَّد  تنام ألنَّها  التي ال  الفتاُة   -
هاتفيٍّا بها ليوٍم واحد، يعدُّ قلُقها َمرَضيٍّا.

- الشابُّ الذي يعتقُد أنَّه إذا تكلََّم وسَط جامعٍة سيتلعثَم، ويسخُر منه 
الجميع، يُعدُّ قلُقه َمرَضيٍّا.

oKI�« ÔÀ Ôb×¹ nO�

هناك ثالُث حاالٍت أساسيَّة٣ يؤدِّي حدوثها إىل القلق. وهذه الحاالت هي:

(3)   Carissa Kelvens (Spring 1997) http://www.csun.edu/~vcpsy00h/students/fear.
htm
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١ ..(Overstimulation) اإلثارة الزائدة
٢ ..(Cognitive Incongruity) رصاع األفكار
٣ ..(Response Unavailability) العجز أو عدم إتاحة ردِّ الفعل

َغْمِر  إىل  الزائدة  اإلثارُة  تشرُي 
تحُدُث  قد  باملعلومات.  اإلنسان 
معلوماٍت  بسبب  اإلثارة  هذه 
نفِسه  املخِّ  َميِل  بسبب  أو  مثرية، 
واملعلوماُت  األفكار.  تساُرع  إىل 
من  التي  املعلومات  هي  املثريُة 

شأنها أن تثرَي كامٍّ كبريًا من األفكار يف املّخ. فإذا وصلَْت معلومٌة مثًال تفيُد 
بتعرُِّض شخٍص محبوٍب لخطٍر ما، فهذه املعلومة مثرية، أي أنَّها تُثرُي كامٍّ 
هائًال من األفكار- أفكاٍر تحاوُل أن تستنتَج مزيًدا من املعلومات أو أن 
تبَحَث عن طرٍق للحصول عىل مزيٍد من املعلومات، كام أنَّها أفكاٌر تضُع 
مييُل  الناس  بعُض  حياله.  الترصُّف  وكيفيَّة  وأسبابه  حدَث  ملا  احتامالٍت 
هم إىل تساُرع األفكار أكرث من غريهم، لذا فإنَّهم يشعرون بالقلق أكرثَ  ُمخُّ

من غريهم.

مادٌَّة  وهي   ،٤(GABA) ’’جابا‘‘  اسمها  كيميائيٌَّة  مادٌَّة  املخِّ  يف  توَجُد 
ري برسعٍة شديدة، ومن ثَمَّ فإنَّها  وظيفتُها َمْنع النبضاِت العصبيَّة من السَّ
تَقي املخِّ من أن تغُمره املعلوماُت املتدفِّقة من البيئة املحيطة. ميكُن أن 

(4)   Gamma Amino Buteric Acid (GABA).

 p¢Vtô©J  óæY  o≥∏≤dG  oç oóëj
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نحسَب هذه املادَّة ’’فرامل‘‘ املُّخ. عندما تكوُن هذه ’’الفرامل‘‘ ضعيفًة، 
يتعرَُّض املخُّ للَقلق بصورٍة أكرب؛ ألنَّ مثل هذا املخِّ يكون ميَّاًال إىل تَساُرع 
ُ كيف يكوُن  األفكار وإنتاج عدٍد كبريٍ من األفكار والتصوُّرات. وهذا يفرسِّ

بعض الناس بطبيعتهم قَلِقني.

الحالة الثانيُة هي حالُة الرصاع الفكرّي، وهي أن توَجَد فكرٌة ال يستطيُع 
للخسارة.  أو  للَخطَر  التعرُّض  مثل  ويقبَلَها،  معها  يتَصالَح  أن  اإلنساُن 
وكلَّام كانَِت الفكرُة غرَي مقبولة، أثارَْت كامٍّ كبريًا من القلق. إذا قيَل لك 
إنَّ شخًصا ال تعرفُه مريٌض، فهذه فكرٌة تستطيُع تقبُّلَها، وإن مل تقبَلْها 
ا إذا كان هذا الخُرب  اء معافني. أمَّ متاًما؛ ألنَّك تريُد للجميع أن يكونوا أصحَّ
عن صديٍق تعرفُه وتحبُّه، فإنَّك سرتفُض هذه الفكرة (أو ستَقبلُها بدرجٍة 
ابنك، فإنَّ الرصاَع يكوُن  ابنتك أو  أقّل)، وأخريًا إذا كان هذا الخرب عن 
التامِّ وعدم تصالحَك املطلَق مع  ِة رفِضَك  أكَرب والقلَق أشدُّ بسبب شدَّ

هذه الفكرة.

الحالة الثالثة هي عدم القدرة عىل ردِّ الفعل. فعندما تكون هناك فكرٌة 
’’َخِطرٌة‘‘، وتشعُر بأنَّك تستطيُع أن تفَعَل شيئًا ما ِحيالها، فإنَّ جزًءا من 
والسيطرة عىل  بالقدرة  يُشعرَُك  فعٍل عميلٍّ  ردِّ  إىل  يتحوَُّل  القلق  طاقة 
َدوًرا  القلُق  يلَعُب  الحال،  هذه  يف  القلق.  مستوى  فيتناقص  املوقف، 
ا  إيجابيٍّا؛ إذ إنَّه يشَحُذ كلَّ طاقاتك الجسديَّة والذهنيَّة لعمل يشٍء ما. أمَّ
عندما ال تكوُن قادًرا عىل القيام بيشء، فإنَّ قلَقك يتفاقَُم؛ ألنَّك تشعُر 

بالَعْجز عِن التعامل مع الفكرة املقلِقة.
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أَرشْنا سابًقا إىل أنَّ القلَق يف حدِّ ذاته ميكُن أن يكوَن ردَّ فعٍل يُِعدُّ اإلنساَن 
للحياة، فعادًة  ًدا  ُمهدِّ الخطر. وعندما يواِجُه اإلنساُن خطرًا ما  ملواَجهة 
ما يحُدُث ردَّا فعٍل جسديَّان تلقائيَّان يُطلَق عليها اسم ’’الحرب-الهرب‘‘ 
٥.(freeze) د رًا اكتُِشَف ردُّ فعٍل ثالٍث هو التجمُّ (fight – flight)، ومؤخَّ

للحرب  ا  إمَّ يستَعدَّ  أن  الجسُد  يحاِوُل  الهرب،  أو  الحرب  إىل  بالنسبة 
ا للَجري والهرب من الخطر. ولالستعداد، يجري إرساُل كلِّ  واملواجهة وإمَّ
الدم واألوكسجني إىل اليَدين والرجلنَي واملجموعات العضليَّة الكربى، مثل 
العضالت هي  إنَّ هذه  الفخَذين والذراَعني والساعَدين؛ حيُث  عضالِت 
ا بالهرب. لذا فإنَّ الدَم ينسحُب فجأًة من  ا بالحرب وإمَّ التي ستَقوُم إمَّ
البطن والرأس. هذا يجَعلَُك تشعُر فجأًة كام لو كان أَحٌد قد رفََسَك يف 
بطنك، أو أنَّك ستَفقُد الوعي. يف هذه الحالة الطارئة، يتوقَُّف الجسُم عن 
بَْنِد  محاربة األمراض أو َهْضم الطعام، أو القيام بأيِّ أمٍر ال يَقُع تحت 
الحرب أِو الهرب.  يف هذا الوقت لن تكوَن لدى عقلك طاقٌة ألْن تفكَِّر يف 
فلسفتك يف الحياة، أو مبادئك وقناعاتك، ومن ثمَّ قد تترصَُّف عكَسها يف 

مثل هذه األوقات؛ حيث إنَّه ال وقَت للتَّفكري أصًال.

د، غري أنَّه يف هذه الحال يحاِوُل  واليشُء نفسه يحُدُث أيًضا يف حالة التجمُّ
الجسُم أن يقلَِّل األمل الجسديَّ والنفيسَّ قدَر املستطاع، وذلك بأْن يقلَِّل 

(5)   Kathleen M. Chard, Ph.D. Cognitive Processing Therapy Veteran/Military Ver-
sion (August 2008).
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’’يفصل‘‘  من حيويَّته كام لو كان 
 ُ الكهرباَء عن جسمه. وهذا يُفرسِّ
الخوف  حالة  يف  اإلنساَن  أنَّ 
الشديد قد يشعُر بَشلٍل تامٍّ وعدم 

القدرة عىل التحرُّك.

القلَق بحدِّ ذاته حالٌة مزعجٌة  إنَّ 
نفسيٍّا وجسديٍّا، كام أنَّها قد تكوُن 
تظهُر  عندما  اجتامعيٍّا  محرجًة 

أعراُض القلق أمام اآلخرين يف صورة احمراٍر يف الوجه أو تلعثٍُم يف الكالم، 
ا يصاُب املرء بحالة إغامء. لذا فإنَّ الشخَص الذي يعرُف أنَّه معرٌَّض  أو رمبَّ
لإلصابة بَنوبات القلق يخاُف ليس فقط من اليشء الذي يُقلُِقه، بل أيًضا 
وقلقه،  اإلنسان  خوف  من  يزيُد  ِبَدوره  وهذا  نفسها،  القلق  نَوبة  من 

ويُدخلُه يف دائرٍة ُمفَرغة من الخوف والقلق املتزايَدين.

الخوف؛  من  تزيُد  للقلق  الجسديَّة  األعراَض  أن  نجد  األحيان  بعض  يف 
هذا  فإنَّ  صعبًا،  َسه  وتنفُّ متَسارعًة  قلبه  رضباِت  اإلنساُن  يجُد  فعندما 
ْطيِّ املتكرِّر بني هذه  انطباًعا بوجود خطر، وذلك لالرتباط الرشَّ يُعطيه 

األحاسيس ووجود الخطر، ومن ثمَّ يزداُد إحساسه بالخطر.

التي كنُت فيها عند طبيب األسنان، وبعد أن حَقَنني  املرَّات  يف إحدى 
الحقنة  احتواء  يتَسارُع (بسبب  التخدير، وجدُت نبيض  الطبيُب بحقنة 
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عىل األدرنالني لتَقليل النَّزف). وعىل الرُّغم من عدم وجود أفكار خوف 
يف ذهني، فإينِّ وجدُت نفيس أتساءل: ’’ملاذا أنا خائف هكذا من إجراٍء 
بسيط يف األسنان؟‘‘ يف الواقع أنا مل أكن خائًفا، بل ظننُت ذلك بسبب 

زيادِة رسعة رضبات قلبي وصعوبة تنفُّيس ِبِفعل األدرينالني. 

·u)« Ô—UJ�√

العالج  رائد  بيك،  آرون  يرى 
فكرُة  هو  الخوَف  أنَّ  املعرّيف٦، 
سيِّئًا  أمرًا  أنَّ  توقَُّع  أو  إدراُك  أو 
واقع  القلَق يف  فإنَّ  لذا  سيَحُدث. 
الَحَدث  من  ناتًجا  ليس  األمر 
غري  بشكٍل  ا  وإمنَّ مبارش،  بشكٍل 

مبارش من خالل األفكار التي تنشأ يف أذهاننا كتَفسريٍ للَحَدث.

- عندما يتلقَّى الطالُب الجامعيُّ خَرب أنَّ عميَد الكلِّيَّة يطلبُه يف مكتبه، 
ا يفصله من الكلِّيَّة.  تقفُز يف ذهنه فكرُة خوٍف أنَّ العميَد سيوبُِّخه أو رمبَّ
بسبب هذه األفكار، يبدأ الطالُب يف اختبار مشاعر القلق حتَّى يذهَب 
العميد ويتأكََّد أنَّ هذه األفكار ليَسْت صحيحة، عندئٍذ فقط تزوُل  إىل 

مشاعر القلق.

(6)   Aaron T. Beck, Cognitive Therapy and the Emotional Disorders, (Penguin 
books), 1976.
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من  بالخوف  الطالُب  يشعُر  مهّم،  امتحاٍن  عن  املدرِّس  يعلُن  عندما   -
الرسوب أو األداء السيِّئ يف االمتحان، وهكذا يستمرُّ القلق حتَّى تأيت ورقُة 
األسئلة ويكتشف أنَّه يعرُف إجابة األسئلة، لكْن تظلُّ هناك بعض أفكار 
د، فتظلُّ  الخوف أنَّه قد ال يستطيُع كتابَة كلِّ ما يعرفه يف الوقت املحدَّ
هناك درجٌة ما من القلق، ثمَّ ينتهي القلُق متاًما عندما ينتهي من اإلجابة 

د، عندئٍذ فقط تنتابُه مشاعُر راحٍة وسعادة. قبل انتهاء الوقت املحدَّ

- عندما تكتشُف سيِّدٌة شابٌَّة ورًما يف ثَدِيها، تنتابُها أفكاُر خوٍف من أنَّ 
هذا الورَم خبيث، وهكذا تظلُّ يف حالٍة من القلق حتَّى تجرَي الجراحَة 

وتستَأصَل الورم وتكتشف أنَّه ورٌم حميد.

Òw{ Ód Ó*« oKI�« w� ÔW ]¹dJH�« Ô¡UDš_«

حدوث . ١ عن  ومستمرَّة  رة  متكرِّ ذهنيٌَّة  صوٌر  ا  ورمبَّ تلقائيَّة  أفكاٌر 
أمٍر ضارٍّ لإلنسان أو َمن يحبُّهم، أو عن حدوث خسارِة أمٍر ما يف 

نطاقه الشخّيص.

عندما . ٢ األفكار.  هذه  مع  باملنطق  التعامل  عىل  القدرة  تناُقُص 
يخطُف  الذي  اإلرهايبِّ  مثل  فهي  املّخ،  عىل  األفكار  هذه  تهجُم 
طائرًة ويسيطُر عليها متاًما، فال ينفع املنطق يف الحوار معه يف ذلك 

ا. الوقت؛ ألنَّ مشاعَر القلق تكون شديدًة جدٍّ
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التعميم. بسبب الخوف من الزلزال مثًال، ميكن أن يثرَي اهتزاُز أيِّ . ٣
يشٍء نوبًة من القلق. أو بسبب الخوف من املرض، يصرُي أيُّ أمٍل أو 

َعرٍَض عابر، عالمًة عىل مرٍض خطري!

ÒwÝUÝ_« ÔÊU�_«

تخربُنا نظرية إريك إريكسون٧ بأنَّ 
الطفَل يف السنة األوىل من الُعمر 
مستقرَّة،  رعاية  عىل  حصل  إذا 
الجسديَُّة  احتياجاتُه  َدِت  وُسدِّ
والنفسيَّة، فإنَّه يشعُر بالقبول غري 

املرشوط، أي أنَّه يشعُر بالقبول واالحرتام عىل الرُّغم من عجزه واحتياجه. 
أو  األساّيس‘‘  ’’األمان  عليه  يُطلَق  ما  داخلَه  ُق  يحقِّ القبوَل  هذا  إنَّ 
ُد  ’’الثقة األساسيَّة‘‘. أي شعور اإلنسان باألمان أنَّ البيئَة املحيطَة ستُسدِّ
احتياجاته بشكٍل بسيٍط وتلقايّئ، ومن ثمَّ تكون لديه قدرٌة معقولة عىل 
َر مآُل األشياء  ل إحباطات الحياة والعالقات حيُث إنَّه يتوقَُّع أن يتطوَّ تحمُّ

إىل األفضل ال إىل األسوأ.

األماُن األسايسُّ هو الذي يجعُل اإلنساَن يتوقَُّع الخرَي من اآلخرين • 
ومن الحياة، وليس العكس.

(7)   Erik Erikson, Child and Society (N.Y.: Norton, 1963).

 oπ©éj  …òdG  ƒg t»°SÉ°SC’G  o¿ÉeC’G

 øjôNB’G øe nÒÿG o™ sbƒàj n¿É°ùfE’G

.¢ùμ©dG ¢ù«dh ,IÉ«◊G øeh



١٨

                        
tŽ«u½√Ë oKI�«                 

األماُن األسايسُّ هو ما يجعلُك تستقلُّ سيَّارَة أجرٍة وتأمتُن سائًقا ال • 
تعرفه عىل نفسك؛ ألنَّك تحسُب أنَّ األصَل يف الناس هو الخرُي، وأنَّ 

الرشَّ هو أمٌر استثنايّئ.

األمان األسايسُّ هو ما يجعلُك تستقلُّ طائرًة دون أن تتأكَّد بنفسك • 
من أنَّ كلَّ يشٍء فيها عىل ما يُرام؛ ألنَّك تثُق بأنَّ األساَس هو السالمُة، 

وأنَّ الحوادَث هي استثناٌء لهذه القاعدة.

بنايٍة •  يف  قدميًا  مصعًدا  تستقلُّ  يجعلُك  الذي  هو  األسايسُّ  األماُن 
قدمية وتثَق بأنَّه لن يتعطََّل فجأًة.

ا إذا مل يحُصِل اإلنسان عىل القبول غري املرشوط، يف صورة الحنان واالحتواء  أمَّ
يشعَر  أن  عندئٍذ  السهل  من  فإنَّ  كافية،  بصورٍة  املرحلة  والرِّعاية يف هذه 
ا يكوُن الضعُف يف األمان األسايسِّ سببًا من أسباب القلق العاّم  بالقلق. ورمبَّ

(Generalized Anxiety Disorder)، أِو الشخصيَّة الَقلِقة بشكل عاّم.

ÒwÞd ]A�« Ô◊U³ð—ô«

ينتَُج  أن  للقلق  ميكُن  فإنَّه  للقلق،  املعرفيَّة  السلوكيَّة  النظريَّة  بحسب 
القلُق كرَدِّ فعٍل عىل  ْطّي. ففي بعض األحيان يحُدُث  من االرتباط الرشَّ
حاالت  هذا يف  ويحُدُث  بالقلق.  فيها  الناُس  يشعُر  ال  ما  عادًة  مواقَف 
ى الرُّهاب (الفوبيا). مثًال، عندما يخاُف أحُدهم خوفًا غري مربٍَّر من  تُسمَّ
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الصغرية،  األليفة  الكالب  حتَّى  الكالب، 
فهذا يجعلُنا نتساءل إْن كان هذا الشخص 
قد ’’تعلَّم‘‘ الخوَف املبالََغ فيه من الكالب 
عندما تعرَّض يف الطفولة إليذاٍء من كلب، 
لهذا،  تعرََّض  منه  قريبًا  شخًصا  شاهَد  أو 
فحَدَث ارتباٌط َرشْطيٌّ بني الكلب والخوف، 

َم ذلك الخوُف عىل نحٍو غري منطقيٍّ ليشَمَل كلَّ الكالب. أيًضا َمن  ثمَّ ُعمِّ
ا تعرََّض يف الطفولة لتعطُِّل  يخاُف من األماكن املغلَقة (كاملِصَعد مثًال)  رمبَّ

مصعٍد بينام كان هناك مبفرده.

الشكل رقم (١): مراكز املنطق والوجدان

يف هذه الحاالت تجُد أنَّ الخوَف ينتُج من منطقٍة من املخِّ ’’أدىن‘‘ من 
ى  تَُسمَّ الوجداينِّ وهي  الفعل  ردِّ  املنطقّي، وهي منطقُة  الواعي  العقل 
األِمجداال (Amygdala). فالرجُل الراشد يعرُف باملنطق أنَّ الكلَب الذي 

يَّة القرشة املخِّ
الوعي واملَنِطق

األِمجداال
(Amygdala)

ردُّ الفعل
الوجدايّن

املهاد

تحت املهاد

األِمجداال
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معه،  يلعبون  صغاًرا  أطفاًال  أنَّ  كيف  ويرى  وصغري،  أليٌف  كلٌب  أمامه 
يكوَن موجوًدا  أن  لكنَّه ال يستطيُع هو  أياديهم يف فمه،  ا يضعون  ورمبَّ
بالقرب منه؛ ألنَّه إذا اقرتَب منه، يُنشُئ هذا ’’املُثري‘‘- وهو صورة الكلب- 
الخوف  حالَة  يُنتُج  مامَّ  (األِمجداال)،  الوجداينِّ  املخِّ  فعٍل وجدانيٍّا يف  ردَّ 

يَّة التي يسكُنها املَنِطق. بعيًدا عِن القرشة املخِّ

ÒwŁ«—u�« ÔV½U'«

يف النهاية ال ميكُن أن يكتمَل الكالُم دوَن ِذكِر االستعداد الواريّث. عادًة عندما 
القلق بشكٍل  أَحٌد يف األرسة ميَّاًال إىل  إْن كان  أسأُل عماليئ املصابني بالقلق 
الوالَدين أو  أَحَد  خاّص، وعادًة ما يكوُن األمر كذلك، فإنَّ اإلجابَة تكون أنَّ 
كليهام ميَّاٌل إىل القلق. والعنُرص الورايثُّ هنا قد يؤثُِّر يف مدى استجابة األِمجداال 
’’جابا‘‘  العصبيِّ  الناقل  نَْقِص  أَرشْنا سابًقا، من خالل  يؤثِّر، كام  أو  لالستثارة 
ا يكون التأثرُي من  الذي يشكُِّل ’’فرامَل‘‘ املخِّ التي متنُع اإلثارَة الزائدة، أو رمبَّ
خالل زيادة النورأدرينالني (Nor-adrenaline). يجب أيًضا أن نلَحَظ أنَّ تأثرَي 
الوالَدين ليس فقط وراثيٍّا، بل هناك أيًضا دوٌر للتَّنشئة والتعليم واألحداث 
أوالَدها عىل  األمُّ  تُريبِّ  فعندما  الطفولة.  مرحلة  األرسة خالل  التي جرَْت يف 
الخوف، فإنَّها تغرُس فيهم معتقداٍت محوريًَّة مثريًة للخوف، نذكُر منها ما ييل:

َن هذا املعتقُد •  ا تكوَّ إذا تعرََّض أحُدهم للخطر، فإنَّه لن ينجو. رمبَّ
بسبب تعرُِّض أكرث من شخٍص يف أرسة املنشأ خالل فرتة الطفولة 

ألخطاٍر ومل ينُج أَحٌد منها.
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ا بسبب تعرُِّض •  األعراُض البسيطُة تُخفي وراَءها أمراًضا خطرية. رمبَّ
ثمَّ  أهملَها  التي  البسيطة  اآلالم  لبعض  القريبني  أفراِد األرسة  أحِد 

ثبََت أنَّها أعراُض مرٍض خطري.

ا •  ر دون سبٍب واضح، يكوُن بكلِّ تأكيٍد تعرََّض للخطر. رمبَّ َمن تأخَّ
ملا  وفًقا  والترصُّف، وذلك  املعتقد  بهذا  األمِّ  أو  األب  إميان  بسبب 

اعتقَدتْه أرسة املنشأ يف أثناء الطفولة.

ا كان شعاًرا يُردَّد ’’َمن خاَف سلم!‘‘.•  الخوُف يحمي من الخطر! رمبَّ

قلقي وخويف عىل َمن أحبُّ هو الدليُل الوحيُد عىل حبِّي له. ألنَّ • 
أَحَد الوالَدين قال هذا البنته أو ابنه يف الطفولة، صاَر هذا معتقًدا 

ال متكُن مناقشتُه.

الرُّهاب  مثل  الُعصايّب،  القلق  أنواع  من  عدًدا  ذكرنا  الفصل  هذا  خالل 
(الفوبيا)، والقلق العاّم. توَجُد أشكاٌل َمرَضيٌَّة عديدة للقلق، مثل نَوبات 
الهلَع، والوسواس القهرّي، وكَرْب ما بعد الصدمة، وهي ما سنتَناوله يف 

الفصل التايل. 


