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 املقّدمة
ر اجلنس البشري أي تصنيف أو ترتيب أو دراسة لتطور الكائنات احلية على سطح كوكب لطاملا تصدّ 

 وحىت وقتنا الراهن. را منذ نشوء احلياةاألرقى واألذكى واألكثر تطوّ  اجلنساألرض، فهو 

ز هذا الكائن عن غريه هو العقل والذي يشكل مفهوما قائما حبد ذاته مغايرا ملفهوم أهم ما مييّ  ولعلّ 

ا قل رقيّ كثري من األنواع احلية األالمتواجد يف املركزي اجلهاز العصيب  منالدماغ جزء رئيس  الدماغ، إذ أنّ 

 قدرة على اإلدراك واالستيعاب والتفكري والتحليل واحملاكمةمبفهومه العام المن البشر، أما العقل فهو 

املنطقية واختاذ القرارات وردود األفعال واملواقف والسلوكيات، واليت ينفرد اجلنس البشري بأدائها بشكل 

 عال من التطور.

لعلمية ا إال أن احلصيلة ،بدأت منذ زمن بعيد اسة هذا الكائن احلي ودراسة عقله قدوعلى الرغم من أن در 

ات خارجية ض له من مواقف ومؤثر حتليله ملا يتعرّ األعضاء أو األنظمة املسؤولة عن عواطفه وطبيعة  حول

إذا ما قورنت باحلصيلة العلمية حول باقي أجهزة جسم اإلنسان وآلية  ،نسبيا ما زالت قليلة وغري كافية

هذه ول الدراسات العملية والتطبيقية حتا  إ ى الكثري من العمل الدووب فيما صخ  ال زلنا حن، و عملها

 ا.هبدف إزالة الغموض حوهلاألنظمة 

لقاء الضوء على إمبسامهته يف جاءت أمهية هذا البحث  ،وانطالقا من هذه احلصيلة العلمية القليلة نسبيا

تعاملها مع ا وكيفية جزائهحماولة التعرف على أ يف ،عواطف والسلوكياتاملنظومة العصبية اليت تتحكم بال

 الذي يعج باملؤثرات املختلفة. الوسط

 ؟؟؟فما هي هذه املنظومة العصبية املسؤولة بشكل أو بآخر عن العاطفة واالنفعاالت والسلوكيات 
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 الجهاز الحوفيالباب األول: 
  :ل الجهاز الحوفيتشك  الفصل األول: 

جند  ،هاز(النظر عن درجة تعقيد هذا اجلة اليت متتلك جهازا عصبيا )بغض عند دراسة مجيع الكائنات احليّ 
أهم  غم من أنهعلى الر ة، أن مجيعها تشرتك بامتالكها جذع الدماغ والذي يعترب أكثر أقسام الدماغ بدائيّ 

يوية وبقائه م يضمن للكائن احلي استمرارية أداء وظائفه احلباعتباره مركزا للمعاجلة والتنظيم والتحكّ ه أقسام
اإلضافة إ ى دوره م الفعاليات الذاتية بم بالتنفس وتنظّ من خالل أقسامه املهمة اليت تتحكّ  ،على قيد احلياة
 م باحلركات النمطية.يف التحكّ 

وبدءا من جذع الدماغ أخذت املناطق املسؤولة عن املشاعر واالنفعاالت أو كما تطلق عليها السايكولوجيا 
إن  "ل املنطقيلعق"ا سؤولة عن التفكري وإددار األوامر أواملراكز املبالنشوء قبل نشوء  "العقل االنفعايل"
 دح التعبري.

الطبقات املتحلقة حول جذع  ، وهيالثدييات ظهور مع االنفعايل للعقل الرئيسية الطبقات نشأت وقد
 ن الدماغ يلتفّ مالدماغ، بشكل عمامة دغرية بأسفلها جتويف يستقر فيه اجلذع، ونظرا إ ى أن هذا اجلزء 

من الكلمة  وهو مشتقّ  The Limbic Systemوحييط جبذع الدماغ أطلق عليه اسم اجلهاز احلويف 
ومعناها دائرة أو حلقة، األمر الذي أضاف إ ى أركشيف الدماغ اإلنساين خربات  ''Limbus''تينية الاّل 

 انفعالية مميزة.

رتبطة بكل فية والذاكرة املوالعاطفبات اجلهاز احلويف اجلهاز املسؤول عن سلوكيات الشخ  االنفعالية 
رت وظيفتان أساسيتان للخربة اإلنسانية مها الذاكرة والتعلم مما أتاح ر هذا اجلهاز تطوّ منهما، ومع تطوّ 

مواقفه وأكثر قدرة على مواكبة املتغريات من حوله، فإذا علم  يف حتديد لإلنسان أن يكون أكثر ذكاء  
املرات  به يفاإلمكان جتنّ وف يلحق به األذى فسوف حياول قدر ا كان ساإلنسان بأن فعل أمر ما أيّ 

 .القادمة

ا لدى الة وظيفيا إ ى مساحة القشرة بأكملهأما بالنسبة للقشرة املخية، فإن نسبة مساحة املناطق الفعّ 
ريه ألن فكرة تفوق اجلنس البشري على غاألجناس، وهذا يدعم باقي  عنداإلنسان أكرب بكثري من النسبة 

نا االنفعال للمشاعر يف املشاعر نفسها وتتيح ل إضافة التفكريجزءا من هذه املناطق مسؤول عن التفكري و 
 .بأفكارنا وبالتايل اإلبداع والفنّ 
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مور أمهها قدرة يفسر العديد من األ يف احلقيقة، إن هذا الرتابط الوثيق ما بني اجلهاز احلويف وقشرة املخو 
مله من على متييز الفروق الدقيقة بني األكشياء وما حت عره وعواطفه وقدرتهلتعبري عن مشااإلنسان على ا

معان خمتلفة، فمثال عند روية احليوانات الدنيا أي خطر أمامها فإهنا تسعى للهرب تبعا الستجابة منطية 
ة يوحمددة حدثت لديها، أما عند اإلنسان فنجد أن هذه االستجابات دقيقة ونوعية مما يعطي للقشرة املخ

 .(2000جوملان،) دورا بالغ األمهية يف إضفاء املرونة على سلوكياتنا

يف حني أن اجلهاز احلويف يفرض قراره حبدة ويغلب القشرة املخية إذا ما تعلق األمر بالعاطفة واألحاسيس 
 إلمرة اجلهاز احلويف ال ملنطق القشرة املخية.اليت ختضع 

 

 

 _  بىن اجلهاز احلويف وتوضعها يف الدماغ _(  1 ) كشكل 
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 :الفصل الثاني: أقسام الجهاز الحوفي الرئيسية 

 از احلويفأقسام اجلهة ماهيّ على الرغم من اختالف العلماء فيما بينهم وتضارب مصادر املعلومات حول 

ها ودورها تواليت ال تزال موضوعا قيد الدراسة والبحث، إال أن بعض األقسام ال خالف على فعاليّ  الرئيسية

 الرئيس يف اجلهاز احلويف وهناك اتفاق وإمجاع على أمهيتها، أبرزها:

  اللوزة الدماغيةAmygdala: 

عصبونات على جم للالنوى القاعدية وأكثرها تأثريا، وهي عبارة عن كتلة أو جتمع دغري احلمن أهم  تعدّ 

 هيئة لوزة، تتواجد يف املنطقة الداخلية السفلية من الف  الصدغي يف كل نصف كرة خمية

(Bailey,2015). 

 

 ا بني البىن الدماغية املختلفة _ه(  _ اللوزة الدماغية وموقع 2)  كشكل 
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يقوم مبعاجلتها  ،هات واملعلومات احلسية الواردة إليه من احمليطاملنبّ فبعد أن يستقبل الدماغ الكم اهلائل من 

يف مناطق معينة منه ومن مث يرسلها إ ى اللوزة الدماغية اليت تعترب كمدخل للمنظومة احلوفية يقوم بتقييم 

هذه املعلومات وتنظيم ردة فعل مناسبة باالعتماد على اخلربات السابقة والتجارب املتكررة وبالتايل اختاذ 

من  راراتهذه القتتدفق معني أو كشخ  معني، ومن مث ة التعامل مع موقف القرار املناسب حول كيفيّ 

 فمثال: اسبة.اجلسم لردة الفعل املن لكي هتيئاللوزة الدماغية إ ى باقي أجزاء املنظومة العصبية املستقلة 

يف حالة الغضب: يتدفق الدم إ ى اليدين ليجعلهما قادرتني على القبض على سالح أو ضرب العدو، كما  

ة يكفي للقيام من الطاق ا  ب وتندفع دفقة من اهلرمونات مثل األدرينالني مما يولد كمّ تتسارع ضربات القل

 بعمل عنيف.

ية. كشاملة أوسع، وتسمح بدخول مزيد من الضوء إ ى الشبكيف حالة الدهشة: ترفع احلواجب لتسمح بنظرة 

أكرب من املعلومات حول ما حدث دون توقع وأثار هذه الدهشة، ويكشف حقيقة ما  ا  وهذا يعطي كمّ 

 جيري بالضبط مما يساعد على اختيار أفضل فعل مناسب للموقف.

هي بشكل اء موقف إجيايب معني فأما باقي احلاالت اليت تشمل السعادة واالرتياح واالستقرار العاطفي جرّ 

 دا ومحاسا للقيام بأي مهمة وبذل أي جهد لتحقيق اهلدف املرجو.عام حتقق راحة عامة للجسم واستعدا

كما تعد اللوزة الدماغية متعلقة بشكل أساس باالستجابات املستقلة اليت خت  اخلوف والروع وما يرافقها 

 (2000ات هرمونية وتنشيط للجملة الودية )جوملان،من إفراز 
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 _ للوزة الدماغية يف اجلهاز احلويف( _ ا 3)  كشكل 

 

 

  المهادThalamus: 
ث يف الدماغ، للبطني الثال يف اجلزء العلوي من اجلدار الوحشيّ تقع كتلة كبرية من املادة السنجابية، 

لدماغ. ويعترب ة من قشرة اوتقسمه الصفيحة النخاعية الداخلية إ ى نوى عديدة تعطي اتصاالت مستقبل

اتصال حسية ضخمة لقشرة املخ، إذ أن بعض خالياه تنقل سياالت حسية داعدة إ ى ؛ حمطة املهاد

 (.2008صل،)ب خيخ وحتت املهاد واجلسم املخططاملناطق املستقبلة احلسية من القشرة، وسيل من امل

يقسم املهاد تشرحييا إ ى ثالثة أجزاء رئيسة، أمامية وخلفية ومتوسطة، وتشتمل املنطقة املتوسطة على 

  .لنوى البطنية والظهرية واجلانبيةا

 :يقسم املهاد إ ى جمموعتني من النوى هي نوى نوعية ونوى النوعيةف أما وظيفيا

نوى  أمهها:و م اجلسيف س احلل تشتمل على النوى احلسية واحلواسية اليت ترتبط مع سب :النوى النوعية

 ى:ويشتمل هذا املركب عل املركب البطين القاعدي
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تستقبل اإلكشارات العصبية حلس اجلسم بوساطة  ،كرب النوىأوهي من  VPL البطنية اخللفية اجلانبيةالنواة  

مي ألمامي، ويصدر عنها ألياف تتجه حنو القشر احلسي اجلسا ألياف السبيل الظهري والسبيل اجلانيب

 .فهي نواة نوعية للحس اجلسمي

اإلكشارات العصبية حلس الوجه وترسلها حنو املركز املخص  تستقبل  VPM النواة البطنية اخللفية املتوسطة
 .هلا يف أسفل القشر احلسي اجلسمي

ها حنو لتستقبل اإلكشارات العصبية حلس الذوق بوساطة السبيل املفرد وترس VP النواة البطنية اخللفية 
 .باحة حس الذوق

ارات بناء كشبكي، وتستقبل اإلكش وهي نوى هلا عالقة بالتنظيم العصيب القشري ذات ة:النوى الالنوعي 

ونوى جذع  القاعدية واملهاد والوطاء واملخيخ نوىخادة من الو العصبية من الرتاكيب العصبية حتت القشر 

ملخي وختزين ا الدماغ، وترسلها حنو القشر الرتابطي واحلركي فلها دور يف اإلكشراف على يقظة القشر

 ة.ة القشريدور يف الفعالية احلركي املعلومات، كما هلا

 موعات:وعية املهادية يف ثالث جمتتوزع النوى الالن 

احلليمي  اجلسيممن تستقبل النواة املهادية األمامية اإلكشارات العصبية من الوطاء ) :النواة األمامية .1

يف مهما ا ب هذه الدارة دور تلعو اجلهاز احلويف.  وحن اوطاء( وترسلهالذي يقع بالناحية اخللفية من ال

 .الذاكرة ويف االنفعاالتعمليات 

 وىنتستقبل النوى البطنية اإلكشارات العصبية من الرتاكيب حتت القشر املخي )ال :النوى البطنية .2

سبيل حس الذوق( وترسلها حنو القشر أمام احلركي والقشر احلركي، حيث تشارك ، القاعدية، خميخ جانيب

 يف التخطيط للحركة وبرجمتها.
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 القاعدية نوىتستقبل اإلكشارات العصبية من ال VA النواة البطنية األمامية تشتمل النوى البطنية على 

تستقبل اإلكشارات العصبية من مصدرين مها  VL النواة البطنية اجلانبية ،وترسلها حنو القشر أمام احلركي

 .الكرة الشاحبة والنواة املسننة باملخيخ املقابل هلا وترسلها حنو الباحة القشرية احلركية

 (ةيتستقبل النوى الظهرية اإلكشارات العصبية من الرتاكيب العصبية حتت القشر  :النوى الظهرية  .3

الوطاء والنواة البطنية اخللفية اجلانبية للمهاد ومن سبيل حس الشم(. كما تستقبل اإلكشارات العصبية من 

ي، فلها دور يف اجي واجلبهاحلجاجلبهي( وترسلها حنو قشر الرتابط أمام اجلبهي و  القشر املخي )القشر أمام

هلا دور يف ختزين املعلومات والتفتيش عنها يف خمازن الذاكرة  أن دراك الفكري واحلسي والشمي، كمااإل

تستقبل اإلكشارات العصبية من  DM النواة الظهرية املتوسطة تشتمل النوى الظهرية على .حني احلاجة

لومات دراك الفكري ويف ختزين املعاإلارس دورها يف الوطاء والقشر أمام احلركي وترسلها حنومها حيث مت

تستقبل اإلكشارات العصبية للحس اجلسمي من النواة البطنية DL النواة الظهرية اجلانبية ،والتفتيش عنها

 .دراك األكشياء حبس اللمسإفلها دور يف  .اخللفية اجلانبية للمهاد وترسلها حنو قشر الرتابط اجلداري

تستقبل اإلكشارات العصبية من سبيل حس الشم احلديث وترسلها حنو القشر  DI االنسيةالنواة الظهرية  

م أما السبيل الشمي القدمي فله دور يف عمليات التعل .دراك الشميإلاحلجاجي اجلبهي، فلها دور يف ا

نواة املركز املتوسط والنوى داخل ، الحيتها بوساطة حاسة الشموالتفتيش عن األطعمة ومدى د

ترسلها و  عصبية من السبيل اجلانيب األمامينواة ذات بناء كشبكي، تستقبل اإلكشارات ال يوه :يحيةالصف

 .حناء القشرة املخية الرتابطية، فلها دور يف اليقظة القشرية واالنتباه واحلذر واالنفعالأحنو مجيع 

، حيث ه الذايتامس يف تنظيم يقظة القشر بوساطة نظدور فاعل ورئيبشكل عام لنوى املهاد كما أن 

ميارس وظيفته يف االكشراف على دورة اليقظة والنوم بوساطة األلياف املهادية القشرية والقشرية املهادية. 

كشارات ن ظهور مغازل النوم واملوجات البطيئة ما هي إال نتائج للنشاطات االيقاعية املنتظمة لإلحيث أ
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كشارات إلل لالمتزامنةقاعية أي اإيالنشاطات الال بشكل متزامن. أماالعصبية اليت تصدر عن نوى املهاد 

 .(Altibbi,2009ر )على حدوث اليقظة واالنتباه واحلذالعصبية فإهنا حترض 

 

 

 

 ( _ البنية التشرحيية للمهاد _ (  4  كشكل 
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 الوطاء Hypothalamus: 
لبطني لرضية واأل جزء من اجلدار الوحشيّ الذي يشكل الواقع حتت املهاد و  اجلزء من الدماغ املتوسط

 (.2008أمحد، ) الرتكيب القمعيو  ويشتمل على منطقة التصالب البصري، اجلسيمات احلليمية ،الثالث

 

 

 ( _ الوطاء تشرحييا _ 5) كشكل  

 

تلة املاء وتنظيم حرارة اجلسم والتحكم بكم بتنظيم درجة وللوطاء أمهية كبرية كونه حيتوي على مراكز التحكّ 

 الضغط الشرياين وتنظيم تقلصات الرحم والتحكم بإفراغ احلليب من الثديني عند اإلرضاع.
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 (  _ توضع مراكز التحكم يف الوطاء _ 6)     كشكل

 

افة كوعلى الرغم من أن حجمه ال يتجاوز بضعة سنتمرتات مكعبة إال أن للوطاء سبيالن اتصال مع  
 مستويات اجلهاز احلويف.

 إكشارات عصبية بثالثة اجتاهات: الوطاء وما جياوره من بىن صدري

  خلفي وسفلي حنو جذع الدماغ، وبشكل رئيسي إ ى مناطق التشابك يف الدماغ املتوسط واحلدبة احللقية

 والبصلة السيسائية، ومن كل منهم إ ى العصبونات احمليطية يف اجلهاز العصيب الذايت.

  إ ى األعلى باجتاه املناطق األعلى من الدماغ البيين Diencephalon  واملخ، وخادة إ ى املناطق الدنيا من

 املهاد واألجزاء احلوفية يف القشرة املخية.

 .إ ى املنطقة قمعية الشكل من الوطاء وذلك للتحكم بالوظائف اإلفرازية للنخامة األمامية واخللفية 
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واحدا من أهم سبل التحكم يف اجلهاز  ،من وزن الدماغ 1من % ل أقلّ يشكّ لذلك يعد الوطاء والذي 

د من السمات العاطفية ياحلويف. فهو يتحكم مبعظم الوظائف اإلفرازية يف اجلسم باإلضافة إ ى حتكمه بالعد

 .يف السلوك

و تأثري أمن املتعارف عليه، أن العلماء يلجؤون لطرق عديدة وخمتلفة لكي يتمكنوا من حتديد عمل و 

عضو معني يف اجلسم، ولدراسة تأثري الوطاء يف اجلسم اجتهوا إ ى إحدى الطرق اليت تتمثل بتحفيز الوطاء 

 أو ختريبه األمر الذي ميكنهم من حتديد وظائفه وتأثرياته.

 وقد الحظوا أن ختريب الوطاء أو حتفيزه له عميق التأثري على السلوك العاطفي للحيوانات واإلنسان.

 آلثار اليت لوحظت بعد حتفيز الوطاء:من ا

_ أن تنشيط املنطقة اجلانبية من الوطاء ال يؤدي فقط إ ى الشعور بالعطش واجلوع، إمنا يؤدي أيضا إ ى 

 زيادة الغضب واالنفعال بشكل كبري لدرجة أن احليوان أو اإلنسان ميتلك الرغبة يف القتال اجلسدي.

الناجتة  املناطق احمليطة هبا يف الوطاء، يؤدي إ ى آثار معاكسة لآلثار_ أن تنشيط النوى البطنية املتوسطة و 

عن تنشيط املناطق اجلانبية منه واليت أسلفنا ذكرها، فهو يعطي كشعور بالتخمة ويقلل الرغبة يف تناول 

 الطعام، كما يؤدي إ ى هدوء الكائن بشكل عام.

ثالث أو تنشيط الواقعة مباكشرة جبوار البطني ال أن تنشيط النطاق الضيق الذي تشغله النوى القرب بطنية_ 

املنطقة الرمادية من الدماغ املتوسط املتصلة مع هذا اجلزء من الوطاء، عادة يؤدي إ ى اخلوف وردات فعل 

 خت  العقاب.

_ أن الدافع اجلنسي من املمكن تنشيطه من تنشيط مناطق خمتلفة من الوطاء السيما املناطق األكثر علوا 
 ق األكثر اخنفاضا منه.واملناط

 ملذكورة أعالهناجتة عن تنشيطه اأما فيما صخ  آثار ختريب الوطاء فهي بشكل عام آثار معاكسة لآلثار ال
Guyton,2006) .) 
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 الحصين Hippocampus: 
لبطني اجلانيب، ، ميتد يف أرضية ايف املنطقة املتوسطة من الف  الصدغي ن من مادة سنجابيةهو تبارز منح

يعترب احلصني لشبهه حبصان البحر، و  إ ى اللغة اليونانية وذلك وتعود تسميته األمامية متضخمة، هنايته
 منطقة قدمية من طبقات املخ.

يعمل احلصني خصيصا يف تشكيل الذاكرة طويلة األمد، حيث أنه يعد خمزنا للذكريات ومسؤول عن 
الذاكرة طويلة األمد مع إمكانية اسرتجاعها إرساهلا إ ى مكاهنا املالئم يف نصف الكرة املخية من خالل 

 عند الضرورة.
ه ة بشكل ميكنارب سابقإلنسان مبقارنة األحداث احلاضرة مبا يشاهبها من جتل كما يسمح احلصني السليم

 من اختيار احلل األنسب واألفضل له والذي يضمن له البقاء على قيد احلياة.
 
 
 

 

 ( _ موقع احلصني يف الدماغ _ 5)  كشكل  
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 الجهاز الحوفي اضطراباتالباب الثاني: 
 

متكامل ومنسق وعلى مستوى عال من التنظيم، ولذلك  إن عمل اجلهاز احلويف كعمل غريه من األجهزة،
فإن حدوث أي خلل يف البىن العصبية املشكلة له سوف يؤدي إ ى اضطراب عمل اجلهاز ككل، وقد 
ينجم هذا اخللل عن إدابة أو ختريب متعمد أو خار  عن السيطرة ألحد هذه البىن، أو من املمكن أن 

 ا يؤدي بالنهاية إ ى اضطراب اجلهاز احلويف.م عن عوامل خارجية ممرضة، ممجيكون نا

االت يما يف احلوالسللتوتر والضغط ؤدي إ ى ختفيض االستجابة تإذ أن إدابة اللوزة الدماغية باآلفات 
 (.LeDoux,2003)العاطفية املعتاد عليها سابقا 

صام الشخصية كانفكما تبني من خالل التشخي  واملتابعة أن احلصني متعلق باألمراض العقلية احلادة  
والكآبة، حيث لوحظ يف كلتا احلالتني ضمور يف احلصني، ومن اجلدير ذكره أن الدراسات احلديثة القائمة 
يف الوقت الراهن تشري أن املعاجلات الفعالة من املمكن أن متنع أو حتول دون هذا االنكماش إذا ما كشفت 

 وكشخصت هذه األمراض بوقت مبكر.

 تضرر احلصني: نامجة عنومن أبرز األمراض ال

  :مرض الزهايمر 
 :التعريف بالمرض 

لستني من العمر، سن بعد احالة مرضية تصيب اخلاليا العصبية يف الدماغ وغالبا ما يصيب الكبار يف ال 
وتعد خاليا احلصني املتضرر األول من هذا املرض قبل أي جزء من أجزاء الدماغ وهلذا تعترب الذاكرة 

 ، ويعترب أحد أمراض الدماغ التنكسية اليت تسوء مع الوقتاإلدابة مبرض الزهامير املتضرر األول عند
 لدرجة أنه ممكن أن يسبب الوفاة.

 :من أهم أعراض المرض 
وهو أول أعراض املرض، حيث يبدأ املصاب بنسيان األحداث اليت حدثت معه  فقدان شديد للذاكرة:

رة وقعت قبل مدة قصرية، نتيجة لتخريب الذاكيف وقت قريب، ويصبح غري قادر على تذكر أحداث 
، إ ى األحداث اليت حصلت معه قبل إدابته باملرض وبتفاديل دقيقةقصرية األمد ولكن ميكنه أن يتذكر 
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أن ميتد تأثري املرض يف مراحل متقدمة منه إ ى الذاكرة طويلة األمد حيث يصبح املصاب غري قادرا على 
 أقاربه ومهنته ومكان عمله إ ى درجة أنه قد ينسى امسه وموقع بيئته.تذكر األماكن وأمساء أددقائه و 

 كاالكتئاب واالرتباك واهللوسة واحلرية والضياع.  اضطرابات نفسية:
س فمن كانوا فيما مضى منشرحي الصدر ومنفتحني على النا تقلبات في الشخصية والسلوك والمزاج:

قد يزداد انسحاهبم وعزلتهم عن الناس وعصبيتهم أو عنادهم، ومع مرور الوقت يصبحون عدوانيني 
بشكل ال تفسري له، ويصرخون بسباب فاحش، ويظهرون سلوكا جنسيا غري الئق، ولدى بعض الناس 

 .(2014سليمان،) هي حالة تسمى حالة الغروبتصبح األعراض أسوأ قرب هناية اليوم و 
  العالج: 
ت هذا املرض والعال  الوحيد املتوفر حاليا هو العالجامن  تام ووايف كشفاءعال  يؤمن ال يوجد  حىت اآلن

اليت تدعم وظيفة اخلاليا العصبية املتأذية وأدوية ختفف من األعراض الثانوية وحتقق االستقرار فيها لفرتة 
 ومن هذه العالجات: الزمن كاالكتئاب،حمدودة من 

 العال  باألدوية -
 العال  بالليزر -
 العال  باألنسولني -
 العال  الطبيعي )باخلضار والفواكه( والفيتامينات -
 العال  باللقاح -
 العال  باألمصال -

 طور يف واليت هتدف إ ى تثبيط إنتا  التأثريات السمية لربوتني بيتا أميلوئيد هي الثاين أما أدوية اجليل 
التجريب ولن تتوفر إال بعد عدة سنني، ويف البلدان املتقدمة هناك هيئات ومجعيات هتتم ومجعيات هتتم 

 .هبذه اجملموعة من املرضى وتساعدهم
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 والمقترحات النتائج
  ّحاسيس اليت ق األمر بالعاطفة واألاجلهاز احلويف يفرض قراره حبدة ويغلب القشرة املخية إذا ما تعل

 إلمرة اجلهاز احلويف ال ملنطق القشرة املخية.ختضع 
  حيث ميارس الذايت هامس يف تنظيم يقظة القشر بوساطة نظدور فاعل ورئيبشكل عام لنوى املهاد ،

 كشراف على دورة اليقظة والنوم بوساطة األلياف املهادية القشرية والقشرية املهادية.إلوظيفته يف ا
 كشارات العصبية يقاعية املنتظمة لإلإلما هي إال نتائج للنشاطات ا ظهور مغازل النوم واملوجات البطيئة

عصبية فإهنا كشارات الإللالمتزامنة لقاعية أي اإيبشكل متزامن. أما النشاطات الالاليت تصدر عن نوى املهاد 

 .رعلى حدوث اليقظة واالنتباه واحلذض حترّ 
 % سبل التحكم يف اجلهاز احلويف.  من وزن الدماغ، واحد من أهم 1الوطاء والذي يشكل أقل من 

  مبقارنة األحداث احلاضرة مبا يشاهبها من جتارب سابقة بشكل لإلنسان يسمح احلصني السليم
 من اختيار احلل األنسب واألفضل له والذي يضمن له البقاء على قيد احلياة.ه نميكّ 
  ّعال من التنظيمق وعلى مستوى عمل اجلهاز احلويف كعمل غريه من األجهزة، متكامل ومنس. 
  احلصني متعلق باألمراض العقلية احلادة كانفصام الشخصية والكآبة، حيث لوحظ يف كلتا احلالتني

 ضمور يف احلصني.
  ّل إ ى عال  هنائي ملرض الزهامير حىت الوقت الراهن.مل يتم التود 

 إاّل  ،ن املاضييات القر على الرغم من أن اجلهود املبذولة يف فهم ودراسة اجلهاز احلويف تعود إ ى مخسين
 ما من قبل القسم األعظم من الناس مبن فيهم األطباء واملختصني يف إ ى حدّ  اه يعترب جمهوال أو مبهمأنّ 

األمر الذي يستدعي من اجملال الطيب زيادة االهتمام هبذا املوضوع والتأكيد على توجيه   اجملال احليوي،
ألن ذلك يسهم  ،ة الدقيقة اليت يعمل وفقها اجلهاز احلويفاآلليّ كفاءات علمية معتربة للدراسة والتعمق يف 

لنفسية ابشكل أفضل مع االضطرابات  ا من التعاملننيف معرفة وفهم جسم اإلنسان أكثر فأكثر وميكّ 
 .ة هلاجات أكثر فعاليّ واالجتماعية ويسهم يف إجياد عال
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 اخلامتة
 

حلويف الذي اجلهاز ا نأأدبح باإلمكان القول اللوزة الدماغية، املهاد، الوطاء واحلصني، ف على بعد التعرّ 

واطف م الرئيسي باجلانب املعنوي لإلنسان وما يتضمنه هذا اجلانب من عيعترب املتحكّ  ،البىن هله هذتشكّ 

ي جهاز أو ألمله ال ختضع وغريه بشكل تام ومستقل، حيث أن آلية ع ومشاعر وانفعاالت ورّدات فعل

، وهذا ما يناقض املعتقدات الشائعة اليت تعترب أن للقلب دورا فيما صختلج اإلنسان من مشاعر عضو آخر

 وعواطف خمتلفة.

ولكن هذا جمرد رأي كشخصي تثبت دحته أو نقضه بعد أن تقدم الدراسات احلديثة القائمة حول هذا 

 املوضوع براهني وأدلة علمية وافية ومقنعة متاما.
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