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الفصل األول: تاريخ الرائحة والشم

يحتــل األنــف موقعــًا مركزيــًا فــي وجــه اإلنســان، وهــو بالــغ الحيثيــة فيمــا يتعلــق باألناقــة والتجميــل، إن 

األنــف يمثــل أيضــًا القســم الخارجــي الظاهــر مــن حاســة الشــم، ومــع ذلــك فإنــه فــي حــد ذاتــه ال يلقــى 

االهتمــام الواجــب. وعلــى ســبيل المثــال ال ينتبــه كثيــر مــن النــاس إلــى أن التنفــس عبــر األنــف حيــوي 

للصحــة الجســمية والعقليــة معــًا. 

أهميــة الشــم والرائحــة يطلــق العلمــاء علــى حاســتي التــذوق والشــم اســم الحاســتين الكيميائيتيــن 

قاصديــن أن المثيــرات المرتبطــة بهمــا ذات أســاس كيميائــي.  

الشــم يقوم بدور مميز في الكثير من العمليات النفســية ونماذج الســلوك، فالشــم الزم لعملية الذوق، 

كمــا أنــه يؤثــر فــي حيــاة النــاس الجنســية، وفــي عمليــات التحفيــز والتذكــر، ويقــوم بوظيفــة اإلنــذار المبكــر 

حيــن تتعــرض الحيــاة للخطــر )كمــا فــي حالــة اكتشــاف تســرب الغــاز(.   

إيجــاز عــن التاريــخ الثقافــي للرائحــة حمــل أفالطــون علــى العطــور حملــة شــعواء، فــي زمــن كان فيــه 

ــه يتعيــن علــى الفضــالء أال  اســتعمال المعطــرات وقفــًا علــى بائعــات الهــوى. فــي معتقــد أفالطــون أن

يهتمــوا بغيــر تنميــة الخيــر فــي نفوســهم، فمــا الجســد بــكل روائحــه، فــي رأيــه، إال مجــرد قبــر مؤقــت للــروح. 

أمــا ســقراط فقــد خُلــص إلــى أن الروائــح تعكــس االنتمــاء االجتماعــي.   

واعتبــر كثيــر مــن الفالســفة اللمــس والشــم أمــورًا ســوقية. وُيعلــل فرويــد بطريقــة أخــرى مشــاركًا فــي 

ذلــك علمــاء آخريــن، حيــث رأى أن اإلنســان قــادر أن يــرى ببصــره كل مــا يحــدث حولــه وإلــى مســافة طويلــة 

بعيــدة عنــه. وقــد ذهــب البعــض إلــى حــد الزعــم بأننــا ال نحتــاج الشــم إال نــادرًا. ويعتقــد آخــرون أن هــذه 

الفكــرة ليســت فكــرة خرقــاء، فكثيــر مــن الروائــح أثقــل مــن الهــواء بحيــث ال يتمكــن أحــد مــن شــمها إال وهــو 

مســتلق علــى األرض. 

وإبــان “الثــورة العلميــة” فــي عشــر التنويــر والثــورة الصناعيــة، تــم التركيــز الشــديد علــى العقــل، وقــد َمثــل 

هــذا الموقــف تســاعد نزعــة االزدراء تجــاه العواطــف والجســد. والطــب كان هــو الدافــع األكبــر وراء 

ــر القــرن التاســع عشــر.  فنظــرًا  ــة الشــم، خاصــة فــي القــرن الثامــن عشــر وبواكي ــد بعملي االهتمــام المتزاي

لنقــص الفهــم لطبيعــة ومنشــأ األمــراض المُعديــة راح األطبــاء والباحثــون يرجعــون الســبب فــي كل أنــواع 
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ــى  ــًا الهــواء الفاســد( إل ــا تعنــي حرفي ــا )والمالري ــة، بمــا فيهــا الطاعــون والمالري ــة واألوبئ األمــراض المزمن

األبخــرة الســامة المتصاعــدة مــن الجثــث المتحللــة، ومــن البــول والغائــط، ومــن المســتنقعات، وفــي كل 

مــكان ممــا يــؤدي إلــى “هــذا الخليــط مــن األبخــرة واألدخنــة الســامة” حســب مــا ورد فــي إحــدى الدراســات 

تعنــي كل مــا هــو نتــن وســام.  

 وقــد دفــع هــذا النهــج فــي التفكيــر النــاس إلى الســعي المحموم وراء “األدويــة المضادة للروائح الكريهة” 

التــي تمكنهــم مــن القضــاء عليهــا وعلــى خطر المرض فــي آن معًا.  

ولمــا كان مــن المتصــور أن الروائــح ســوف تميــط اللثــام عمــا يجــري داخــل الجســم، فقــد تــم تنميــة وتطويــر 

نظــام تشــخيص مكثــف علــى أســاس مــن روائــح العــرق والنفــس والــدم وكذلــك البــول والقــرح والصديــد 

ومــا تحــت اإلبطيــن )وقــد وســع األســاس لــكل تلــك العمليــات الطبيــب العربــي ابــن ســينا فــي القــرن 

الحــادي عشــر(.  

لــم يشــدد أي مــن الباحثيــن العلمييــن والفالســفة والفنانيــن علــى العقالنيــة كمــا شــدد فالســفة عشــر 

ــر كل مــن روســو وغوتــه باألهميــة العظمــى للحــدس والشــواغل العاطفيــة حتــى في مجال  التنويــر. لقــد أقَّ

البحــث العلمــي، ولــم يكتفيــا بذلــك بــل امتدحــا حاســة الشــم. 

 وبعيــدًا عــن تلــك االعتبــارات الفلســفية كان ثمــة تغيــر شــامل فــي اتجاهــات النــاس إزاء حاســة الشــم، فقــد 

أدى التطــور فــي علــم الكيميــاء ولحقــًا فــي علــم البكتريولوجــي، إلــى اســتغناء األطبــاء إلــى حــد كبيــر عــن 

اســتخدام أنوفهــم فــي الشــم.  ومــع ذلــك فــإن االعتقــاد بــأن الروائــح الكريهــة لتحتــوي بالضــرورة علــى 

جراثيــم إنمــا يرجــع تاريخــه إلــى العــام 1880 تقريبــًا. 

إن الثقافــة الغربيــة ترتبــط مــع حاســة الشــم بعالقــة ازدواجيــة فيهــا مــن الحــب قــدر مــا فيهــا مــن الكراهيــة. 

وإن أمعنــا النظــر إلــى الحــرب اإلعالنيــة المعلنــة فــي أيامنــا هــذه ضــد الضمــادات الطبيــة والحشــوات 

العــرق  بالبشــرة ومزيــالت  العنايــة  المُعطــر ومنتجــات  والصابــون  والصغــار  الكبــار  القطنيــة وحفاضــات 

ــه مــرة أخــرى.       ــأن الشــم قــد اســتعاد أهميت ــا أن نزعــم ب والعطــور، يمكنن

الرائحــة والعلــم خالصــة القــول أن الروائــح ليــس لهــا أمــواج ُيقــاس طولهــا أو أيــة خــواص أخــرى يســهل 

قياســها، فضــاًل عــن أن إحساســات الشــم تولدهــا مــواد كيميائيــة متنوعــة، ويمكننــا الجــزم بأننــا لــم نعــرف، 

مــا إذا كانــت الخصائــص الكيميائيــة للمــواد هــي المســؤولة عــن إحــداث اإلحســاس بالشــم. 

وقــد عبــر أحــد الباحثيــن عــن ذلــك التأرجــح وعــدم اليقيــن بمــا يلــي: “الزال مــن المســتحيل التنبــؤ بــأي درجــة 

مــن درجــات الدقــة المطلوبــة عمــا ســتكون عليــه رائحــة هــذا المُركــب الكيميائــي أو ذاك، ولــو اســتطعنا 
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التنبــؤ بالرائحــة فيجــب معرفــة خواصهــا وســماتها ممــا يزيــد األمــر تعقيــدًا”.    

الحــواس فــي المملكــة الحيوانيــة ال يمكــن تصنيــف الروائــح تحــت قاســم واحــد مشــترك. عنــد اإلنســان 

يبلــغ معــدل )عتبــة( الشــم قرابــة 50،000 بليــون جــزيء بينمــا يحتــاج الكلــب إلــى مئتــي ألــف جــزيء فقــط. 

ويبلــغ متوســط إحســاس الكلــب الشــمي بضــع مئــات المــرات أكثــر مــن إحســاس اإلنســان. وثمــة مثــال 

معاكــس وهــو أن اإلنســان يمكنــه شــم رائحــة كحــول البوتيــل أفضــل ممــا يســتطيع الفــأر وهــو الحيــوان 

الــذي يتمتــع بحاســة شــم قويــة جــدًا. 

أهميــة عضــو الشــم ُيدعــى المركــب التكوينــي المخــي الــذي يتضمــن داخلــه حاســة الشــم بالمــخ الشــمي. 

عنــد الحيوانــات يحتــل الجهــاز الشــمي جانبــًا معتبــرًا مــن الحجــم الكلــي لنســيج المــخ ويؤثــر الشــم تأثيــرًا كبيــرًا 

علــى الســلوك. ومــن هنــا فــإن بنيــة المــخ الشــمي اإلنســاني نــادرًا مــا تختلــف عــن مثيالتهــا عنــد الثدييــات 

األخرى.    

وثمــة دواع كثيــرة تدفــع لالعتقــاد بــأن اإلحســاس األول للطفــل يتــم فــي مجــال الشــم. فنحــن نســتهل 

مســيرة حياتنــا كمــا هــو الحــال بالفعــل ال برؤيــة ضــوء النهــار بــل بتنســم “رائحــة الحيــاة”.     

الفصل الثاني: حاسة الشم

ينقســم األنــف إلــى تجويفيــن بينهمــا غشــاء عــازل، وعضــو الشــم ال يعمــل بكفاءتــه الكاملــة إال عنــد توافــر 

حــد معيــن مــن المنبهــات المتنوعــة فثمــة اضطرابــات ســريان الهــواء فــي المنخاريــن وثمــة نــزوع نحــو 

التنشــق عندمــا نشــم شــيئًا.   

الشم والتذوق تبين أن حاسة الشم ذات تأثير عظيم على إحساسنا وتقديرنا لما نتذوقه،  

 وبوســعنا أن نســتنتج كيــف أن نــزالت البــرد تؤثــر عكســيًا علــى مــذاق الطعــام والشــراب.  وباختصــار فــإن 

تجربــة التــذوق مشــروطة إلــى حــد مؤثــر بمــا يصاحبهــا مــن إحساســات الشــم.     

التجويــف األنفــي وعضــو الشــم بمعــزل عــن ترطيــب الهــواء الــذي نتنفســه فــإن للمخــاط وظيفــة إضافيــة: 

ــواع الشــذا المعطــر تــذوب فــي المخــاط أواًل، ثــم تنتقــل إلــى حيــث عضــو الشــم.  إذ ُيرجــح أن مختلــف أن

وبهــذه الطريقــة يمكــن أن تزيــد درجــة تركيــز الرائحــة.   

تشــغيل الخليــة الحســية المــواد ذات الطبيعــة المائيــة والمــواد الدهنيــة مثــل المســك طيعــة فــي 

ذوبانهــا بالطبقــة المخاطيــة. وثانيهــا فــي األهميــة هــو الــوزن الجزيئــي للرائحــة، فالجزيئــات الكبيــرة تصــادف 

صعوبــة أكبــر فــي الحركــة عبــر تيــار الهــواء الداخــل، ومــن ثــم يتباطــأ امتصــاص الطبقــة المخاطيــة لهــا. وثالــث 

تلــك العوامــل هــو أن امتصــاص الروائــح يعتمــد إلــى حــد مــا علــى قــوام المخــاط. وثمــة عامــل آخــر يضــاف 
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هــو ســمك طبقــة المخــاط، إذ كلمــا ازداد ســمك تلــك الطبقــة كلمــا بعــدت المســافة بيــن المســتقبالت 

الحســية وبيــن مصــدر الرائحــة وبالتالــي تتناقــص ســعة رد فعــل عضــو الشــم.  

الجــزء الشــمي مــن الدمــاغ يحتــوي الجــزء الشــمي مــن الدمــاغ علــى ُبصيلتيــن شــميتين BO وقضيبيــن 

منتفخيــن وكذلــك علــى اللحــاء الشــمي. ولقــد تشــكلت البصيلتــان الشــميتان في نهايــة األنبوب عبر عملية 

موغلــة فــي القــدم مــن تاريــخ التطــور، إذ توجــد مثــل تلــك البصيــالت لــدى الحشــرات، واألجــزاء القريبــة 

النشــوء مــن اللحــاء لــدى اإلنســان قــد نمــت علــى حســاب مــا تبقــى مــن األنبــوب، فاألجــزاء البصيليــة تحتــل 

فــي المتوســط عشــر الواحــد فــي المائــة فقــط مــن حجــم المــخ لــدى اإلنســان. وتــؤدي الخاليــا الحســية 

اتصالهــا بالبصيــالت الشــمية عبــر الثقــوب التــي تتخلــل عظــم المصفــاة الشــمية الكائــن بالجمجمــة تعينهــا 

فــي ذلــك األعصــاب. وهنــا يتــم التفعيــل األول لإلشــارات الصــادرة عــن الخاليــا الحســية وهــي العمليــة التي 

تتــم الحقــًا فــي اللحــاء الشــمي. وفــي هــذه المنطقــة األخيــرة يتــم تحليــل اإلشــارات وربطهــا بغيرهــا مــن 

المعلومــات. 

العصــب التوأمــي العصــب التوأمــي )العصــب الجمجمــي الخامــس( مســؤول فــي األصل عن “إحساســات 

الوجــه” ويتفاعــل هــذا العصــب أيضــًا لــدى الثدييــات مــع مــواد كيميائيــة بعينهــا بمــا فيهــا الروائح.

وتتأكــد مجــددًا حقيقــة أن جهــاز العصــب التوأمــي مختــص بمواجهــة األخطــار لــو علمنــًا أن الروائــح غيــر 

المؤذيــة تثبــط عمــل جهــاز العصــب التوأمــي. وفضــاًل عــن ذلــك، علينــا أن نحتــاط فــي تفســير فــوارق القــدرة 

الشــمية لــدى الرجــال والنســاء، وعنــد الشــباب والشــيوخ، وبيــن المدخنيــن وغيــر المدخنيــن، فالتفاعــل بيــن 

الجهازيــن الشــمي والعصــب التوأمــي يمكــن أن يكــون عامــل إســهام فــي تفســير تلــك الفــوارق. فليــس مــن 

المســتحيل علــى ســبيل المثــال أن يكــون عضــو الشــم األقــل كفــاءة مرتبطــًا فــي الغالــب بحساســية عاليــة 

ــر  ــد إلــى حــد بعيــد كــره رائحــة دخــان الســيجارة حتــى بيــن أكث ــرد يمكنهــا أن تزي ــة ب للعصــب التوأمــي، فنزل

المدخنيــن إدمانــًا.

األنــف العظمــي يقــوم األنــف العظمــي )المعــرف أيضــًا بعضــو جيكوبســون( بوظيفــة مهمــة لــدى 

القــوارض والحيوانــات. ويقــع ذلــك العضــو الــذي يتخــذ شــكل الســيجار فــي مقدمــة التجويــف األنفــي. 

عنــد الــكالب والخيــول، وعنــد الفئــران والقــوارض األخــرى والقطــط. وثمــة دالئــل قويــة تؤكــد أهميــة هــذا 

العضــو فــي عالــم الحيــوان فــي إدراكــه للمنبهــات بمعنــى اجتماعــي وجنســي ال جــدال فيــه.  

الفصل الثالث: طبيعة الرائحة والشم

كيــف تترابــط الروائــح وإحساســات الشــم؟ مثــل هــذا الســؤال يتعيــن تفكيكــه إلــى قســمين. فالرابطــة 

الكميــة بينهمــا توصــف درجــة الشــدة التــي يتزايــد معهــا انطبــاع الرائحــة بتزايــد شــدة التنبيــه. ومــن الناحيــة 
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النظريــة تأخــذ هــذه الرابطــة أشــكااًل عديــدة: الَخطــي أو اللوغرتمــي. وتتعلــق الروابــط الكيفيــة، باإلجابــة 

علــى الســؤال عــن كيفيــة ارتبــاط انطبــاع الشــم بالخصائــص الكيميائيــة ألي مــادة ســواء كانــت قائمة بذاتها 

أم ضمــن مزيــج مــن المــواد.  

الفيزيــاء النفســية فــي العــام 1803 تــم إنشــاء قســم “بحــوث اإلدراكات الحســية واألفــكار” فــي المعهــد 

الفرنســي للعلــوم. وكان االعتقــاد الســائد أن اصطنــاع لغــة تصــف اإلحساســات الشــمية البــد أن تكــون 

أداة إلبعــاد الروائــح عــن االرتبــاط بــأي مكــّون حيوانــي عنــد الجنــس البشــري، وقــد أدى ذلــك إلــى نتائــج غيــر 

مقبولــة .كمــا تحولــت محاولــة تصنيــف الروائــح إلــى مشــكلة علميــة: إذ أن الروائــح ال يمكــن تكديســها معــًا 

علــى أســاس مــن خصائــص فيزيائيــة أو كيميائيــة. 

تصنيــف الروائــح إذا أراد أحدنــا أن يصنــف مراتــب الروائــح فعليــه أن يؤســس ذلــك إمــا علــى االنطباعــات 

الشــمية أو طبقــًا للخــواص الكيميائيــة أو حســب البنيــة الجزيئيــة أو بالرجــوع إلــى شــكل المــواد.   

تســمية الروائــح مــن الممكــن إلينــا تصنيــف الروائــح طبقــًا للمصطلحــات التــي يســتعملها العطــارون 

ــو علــى  ــاب مــا يرب ــة مؤلــف نموذجــي، وقــد أورد فــي هــذا الكت ــى كتاب ــدر( إل وآخــرون. وقــد عمــد )أركتان

األلفــي رائحــة تســتعمل فــي مجــال صناعتــي مســتحضرات التجميــل والصناعــات الغذائيــة، واصفــًا إياهــا 

بمصطلحــات مألوفــة فــي عالــم الزهــور والتوابــل والمشــروبات وهلــم جــرا.  

تصنيــف الروائــح طبقــا للبنيــة الكيميائيــة كان المعتقــد الســائد فــي علــوم الكيميــاء لفتــرة مــن الزمــن 

أن شــكل الجــزيء هــو العامــل الحاســم فــي إحــداث اإلحســاس الشــمي.     

وحــاول باحثــون آخــرون، تصنيــف الروائــح علــى أســاس مــن الخــواص الكيميائيــة. وفــي الحقيقــة فلقــد أدى 

اكتشــاف بروتينــات الربــط الشــمي ووجــود أنــواع معينــة مــن فقــدان القــدرة علــى الشــم إلــى إمكانيــة 

اكتشــاف الروائــح األوليــة بالمناظــرة مــع األلــوان األوليــة - ومــا يرتبــط بهــا مــن صــور معينــة للعمــى اللونــي. 

ومــن ذلــك الســياق تتعيــن اإلشــارة إلــى دراســة مكثفــة تناولــت “عالقــات بنيــة الروائــح” تركــز البحــث فيهــا 

عــن المركبــات الكيميائيــة الوظيفيــة أو الوضــع النســبي لــذرات الجزيئيــات التــي ُتعــد بمثابــة عناصــر جوهريــة 

لحــدوث اإلحســاس الشــمي.  وبالرغــم مــن أن البحــث فــي العالقــة بيــن اإلدراك الحســي الشــمي والبنيــة 

الكيميائيــة للروائــح يتميــز كمــا ســلف بأنــه لــم يحقــق ســوى خطــوات قليلــة جــادة إلــى األمــام.

فــوارق الحساســية الشــمية ثمــة تباينــات شــديدة بيــن عضــو الشــم عنــد أحــد مــن النــاس وبيــن عضــو أي 

أحــد آخــر. فقيمــة العتبــة الفارقــة لرائحــة الليمونيــن )رائحــة الليمــون أو البرتقــال( أعلــى أربعــة آالف مــرة عنــد 

شــخص مــن النــاس عنــه عنــد واحــد آخــر.   
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االعتيــاد علــى الروائــح يألــف النــاس جميعــًا الروائــح بمنتهــى الســرعة، خاصــة حينمــا تكــون تلــك الروائــح 

ال تشــكل خطــرًا عليهــم أو تثيــر نفورهــم وتحفظهــم. وباختصــار، فــإن االســتمرار فــي اســتقبال أي رائحــة 

عمومــًا يــؤدي إلــى خفــض الشــدة اإلدراكيــة لهــا. والعكــس صحيــح: فــإن لــم نختبــر رائحــة مــا لفتــرة مــن 

الزمــن فــإن تجــدد التعــرف إليهــا يكــون قويــًا ومثيــرًا.

الكــم يؤثــر فــي الكيــف إن رائحــة واحــدة كفيلــة بإحــداث إحساســات شــمية متنوعــة. وتتميــز كثيــر مــن 

المــواد بأثــر مضاعــف )ثنائــي أو ثالثــي( ممــا يــدل علــى أن ثمــة انطباعــات مختلفــة تتماشــى مــع الكميــات 

المختلفــة للمنبهــات.   

التلــوث الشــمي وأخــاط الروائــح كل الروائــح التــي نشــمها يوميــًا ونعتبرهــا روائــح طيبــة ومرضيــة )رغــم 

الفــروق الكبيــرة بينهــا( ذات خاصيــة واحــدة تجمعهــا إجمــااًل أال وهــي أنهــا ليســت روائــح نقيــة خالصــة بــل 

خليــط مــن الروائــح. فدائمــًا وأبــدًا مــا تكــون الروائــح غيــر نقيــة وغيــر خالصــة.  

تحليــل األخــاط والتعــرف علــى خصائصهــا بمقــدور عضــو الشــم أن يميــز بضــع مئــات اآللــف مــن الروائح 

شــريطة أن تعــرض عليــه واحــدة وراء واحــدة. ويكــون الســبب فــي اختــالط األمــور علينــا تجــاه خليــط الروائــح 

هــو كوننــا ال نعــرف أيهــا نوليــه االنتبــاه واالهتمــام؟  

األنــف نصــف المســدود حيــن تكــون واحــدة مــن القناتيــن األنفيتيــن حــرة وســالكة وعلــى “رأس العمــل” 

يمكــن لألخــرى أن تســتريح وثمــة ظاهــرة ترتبــط ارتباطــًا مبهمــًا بتلــك العمليــة، وتتمثــل فــي كــون نشــاط 

نصفــي المــخ مهمــًا، فعندمــا تكــون القنــاة األنفيــة اليمنــى مفتوحــة فــإن النصــف األيســر مــن المــخ يبــدي 

نشــاطًا نســبيًا والعكــس صحيــح.  وال يوجــد تفســير لحــدوث ذلــك. 

اتجاه الشــم إن اإلنســان يملك عضوين للشــم كما أن له عينين اثنتين، ويتمكن العضو الحســي المزدوج 

مــن اســتقبال معلومــات أكثر مــن العضو األوحد. 

الفصل الرابع: الشم والرائحة على مدار العمر 

إن حاســة الشــم تهيــئ وتنتقــي المعلومــة الــواردة وثمــة عمليــات فســيولوجية كثيــرة - بمــا فــي ذلــك 

ميولنــا وحاجاتنــا الجســمية - تؤثــر فــي تجربــة الشــم )كالجائــع الــذي تتمثــل لــه بعــص الصــور المبهمــة 

المالمــح علــى أنهــا شــرائح لحــم(.    

خــط )الســائل الــذي يمــأل  روائــح الرحــم يرجــح  أن أول إدراك حســي لنــا، وحتــى قبــل أن نولــد، هــو رائحــة النُّ

الغشــاء الداخلــي الــذي يحيــط بالجنيــن مباشــرة(. ومــن المرجــح أن ذلــك اإلدراك الحســي ال يتــم فــي عضــو 

الشــم، ولكــن داخــل العضــو العظمــي األنفــي الــذي يتكــون بيــن األســابيع الخامــس والثامــن مــن الحمــل. 



8 الرائحة   |

وفــي مرحلــة جنينيــة متأخــرة عــن ذلــك تتدهــور الروابــط العصبيــة بيــن هــذا العضــو وبيــن المــخ. 

الشــم عنــد األطفــال ُيبــدي الرضعــاء )الُرضــع( ميــاًل نحــو روائــح بعينهــا فــي مرحلــة مبكــرة مــن نموهــم. 

واألطفــال الرضعــاء ولــدوا مزوديــن بنفــور فطــري تجــاه البيــض المتعفــن، ومــن الممكــن أن تكــون رائحــة 

ــا أن أمهــم كانــت تفــوح برائحــة البيــص المتعفــن  الزبــد مألوفــة ومأمونــة مثــل رائحــة أمهــم. ولــو افترضن

فإنهــم فــي حالــة تلــك التجربــة ســيقومون بحــركات الرضاعــة اســتجابة لتلــك الرائحــة الكريهــة، ومــن الممكن 

أن يكونــوا قــد تعلمــوا بغايــة الســرعة استحســان واســتقباح روائــح بعينهــا لكــن ثمــة روائــح أخــرى نفتــرص أن 

الرضيــع يشــمها للمــرة األولــى تثيــر لديــه ردود فعــل. ومــن الجلــي أن بوســع أنــف الرضيــع أن يقيــم الروابــط 

بســرعة ويفصــل مــا هــو مألــوف لديــه، وفــي الوقــت ذاتــه يبــدو أن ثمــة استحســانًا فطريــًا بذاتــه لبعــض 

ــر ملحــوظ فــي النظــر إلــى  ــارًا مــن ســن معينــة فصاعــدًا يقــع تغي ــه اعتب الروائــح. وبينــت تجــارب عديــدة أن

الروائــح وتقييمهــا.   

الشــم لــدى البالغيــن إن الســنوات العشــرين األولــى مــن عمــر الفــرد تشــهد تقلبــات فــي تقييمنــا لمعظــم 

الروائــح. لكــن مــن الالفــت وجــود تماثــل داخــل كل فئــة عمريــة علــى حــدة. وفضــاًل عــن ذلــك فــإن ُســلم 

تقييــم الروائــح لــدى الراشــدين أوســع مــدى مــن نظيــره عنــد الرضــع والصبيــة. ومــؤدى ذلــك أن االســتجابة 

للروائــح تصبــح أشــد ذاتيــة وزخمــًا فــي ترابطاتهــا مــع تقــدم العمــر، والــى أن يحــدث فــي مرحلــة الكهولــة 

والشــيخوخة ضيــق نطــاق الحــس الشــمي.  

الشــم عنــد المســنين يتعيــن علــى حاســة الشــم أن تنضــج ويــرى أغلــب الباحثيــن أن حساســيتها تبلــغ 

الــذروة فيمــا بيــن الثالثيــن واألربعيــن مــن العمــر. وكلمــا تقــدم بأحدنــا العمــر صــار أكثــر حنكــة، مــا يعنــي أن 

روائــح بعينهــا تســبح أكثــر زخمــًا بترابطاتهــا، ولكــن مهمــا بلغــت حاســة الشــم لدينــا مــن دقــة فــإن القــدرة 

علــى تســمية الروائــح والتعــرف عليهــا وتمييزهــا تنحــط تدريجيــًا. 

المدخنــون والبيئــة والعمــل إن القــدرة الشــمية لــدى المدخنيــن أســوأ عامــة مــن قــدرة غيرهــم ممــن ال 

يدخنــون. ونأتــي لجانــب الضــرر المباشــر للتدخيــن فنــرى العديــد مــن الباحثيــن يذهبــون إلــى أن الضــرر يتأتــى 

بطــول مــدة مداومــة الشــخص علــى التدخيــن وكميــة التبــغ التــي يجــري تدخينهــا وثمــة مــواد أخــرى عديــدة 

ذات آثــار مباشــرة ســارة علــى حاســة الســم.  وهــي ال تتمثــل فقــط فــي المــواد الطيــارة المهيجــة كحامــض 

الكبريتيــك واألمونيــا والبنزيــن وأول أكســيد الكربــون وإنمــا أيضــًا فــي معــادن كالرصــاص والفضــة والكــروم 

والزئبــق. وأولئــك الذيــن يعملــون أغلــب الوقــت فــي أعمــال تتعلــق بالمنظفــات والمذيبــات، يحــرزون نتائــج 

أقــل مــن غيرهــم فــي اختبــارات الشــم وهكــذا فــإن “الصباغيــن” أســوأ شــمًا مــن نظرائهــم العامليــن فــي 

مهــن وحــرف أخــرى وربمــا يرجــع ذلــك الستنشــاقهم مذيبــات الدهــان أثنــاء العمــل.   
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الفــوارق بيــن الجنســين تفــوق القــدرة الشــمية للمــرأة نظيرتهــا عنــد الرجــال مــن كافــة الوجــوه مــع األخــذ 

فــي االعتبــار أن متوســط قيمــة العتبــة الفارقــة لشــم العديــد مــن الروائــح أدنــى عندهــن مــن نظهرائهــن من 

الرجــال. علــى أن تراتــب التلــذذ بالروائــح أوســع وأعمــق لــدى النســاء، فهــن يتلقيــن الروائــح بتركيــز أكبــر وهــن 

ــن الجنســين والقــدرات الشــمية  ــزداد االختالفــات بي ــرًا إفصاحــًا عــن رأيهــن فيهــا. ومــع تقــدم العمــر ت أكث

للنســاء المتقدمــات فــي العمــر أقــل عرضــة للتدهــور مقارنــة بالرجــال. وثمــة اختــالف آخــر يتجلــى فــي أن 

النســاء أكثــر قــدرة علــى تســمية الروائــح مــن الرجــال، ولعــل مــرد ذلــك إلــى أن الحــس اللغــوي لديهــن أفضــل 

مما لدى الرجال.     

حاســة الشــم والثقافــة واقــع األمــر أن حاســة الشــم تتماثــل بيــن ثقافــة وأخــرى، فالبشــر أجمعيــن 

يستحســنون الروائــح ذاتهــا خاصــة مــا يتعلــق بروائــح النباتــات والتوابــل والفواكــه والميــاه العذبــة. وســائر 

البشــر ينفــرون مــن روائــح األشــياء الفاســدة والغائــط.    

الفصل الخامس: الشم والذاكرة

لمــا كنــا بصــدد الحديــث عــن حاســة الشــم، إن الحيــوان يتجنــب الروائــح النتنــة ومــا يرتبــط بهــا مــن أشــياء 

خطــرة، وأنــه يقتفــي أثــر الروائــح الزكيــة، وال تبــدأ آليــات الســلوك، هــذه، فــي العمــل، بالطبــع إال حيــن ترتبــط 

انطباعــات الشــم بخبــرات راســخة فــي الذاكــرة علــى نحــو أو آخــر.  

الرائحــة ونشــاط المــخ مــن المالحــظ أن التنفــس عبــر األنــف عوضــًا عــن الفــم يؤثــر علــى النشــاط المخــي. 

ــر األنــف ال يزيــد مــن حساســية المــخ للروائــح فحســب لكــن التفاوتــات فــي نشــاط “ألفــا”  إن التنفــس عب

و”بيتــا” بمقيــاس الكهربيــة الدماغيــة )موجــات مــن 8-13 و40 13- هرتــز بالتحديــد( تتعاظــم حيــن نتنفــس 

عبــر األنــف مقارنــة بتنفســنا عبــر الفــم 153، ويعنــى ذلــك أننــا حيــن نتنفــس عبــر األنــف يصبــح المــخ “أكثــر 

تنبهــًا وترقبــًا” وعلــى أهبــة أكبــر للعمــل.       

الســمة العصبيــة الفســيولوجية للروائــح ثمــة علــى صعيــد الشــم تفاعــل بيــن نصفــي المــخ لكنهمــا 

مــع ذلــك ومــن حيــث التوصيــف ليســا منخــارًا واحــدًا ذي جهتيــن )وبطبيعــة الحــال ال ينطبــق ذلــك بحــال إن 

نحــن اســتخدمنا المنخاريــن معــًا(. ولمــا كان منخــارًا اإلنســان والفئــران يمكــن النفــاذ إليهمــا بنفــس الكيفيــة. 

تتكفــل الروابــط المتقاطعــة بحســن اســتخدام القــدرة التخزينيــة للدمــاغ الشــمي: فــإن انتقلــت معلومــة من 

عضــو الشــم األيمــن إلــى النصــف األيســر مــن المــخ، فــإن هــذا النصــف األيســر بــدوره مفتــوح علــى النصــف 

األيمن.    

اســتبقاء الروائــح عندمــا نشــم شــيئًا فإننــا نضفــي قــدرًا البــأس بــه مــن المعانــي علــى الروابــط المنبعثــة 

مــن األشــياء وخاصــة تلــك التــي تثيرهــا الروائــح، هــذا اإلضفــاء اللفظــي ال يمثــل ســوى أفقــر جوانــب التعبيــر 
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عــن تجربــة الشــم، ألننــا نكــون إمــا عاجزيــن عــن وصــف الكثيــر مــن الروائــح أو ســنتمكن مــن وصفهــا لكــن 

فــي النــادر األقــل مــن الحــاالت وغالبــًا مــاال نتمكــن لغويــًا مــن مجــرد القــدرة علــى تعييــن أو تحديــد الروائــح.   

الروائــح كوســائل ُمســاِعدة للذاكــرة لــو كان الواحــد منــا ُيخفــق غالبــًا فــي الحديــث بوضــوح عــن ســنوات 

الدراســة األوليــة فــإن رائحــة الطباشــير كفيلــة بحفــزه وإعانتــه علــى تذكــر العديــد مــن األشــياء. بمعنــى آخــر، 

فــإن الروائــح تنشــط الذاكــرة العشــوائية. 

ارتبــاط الشــم والرائحــة باأللــوان ثمــة تفاعــل بالــغ اإلثــارة بيــن الروائــح واأللــوان، فلقــد أظهــرت األبحــاث 

أن الشــدة اإلدراكيــة لرائحــة مــا تطــرد وتزيــد إن قمنــا بتلويــن الســائل العطــري فــي إحــدى القواريــر بلــون 

مــا، وثمــة داع آخــر للربــط بيــن األلــوان والروائــح وهــو أن األشــياء التــي تصــدر الروائــح طيبــة كانــت أم كريهــة 

عــادة وعامــة مــا “يصحبهــا” لــون جميــل أو قبيــح.      

اللغــة واألدب ال زال ثمــة أســئلة متعلقــة بنقــص ومحدوديــة معجــم مفــردات الروائــح لــم تجــد إجاباتهــا 

بعــد. وهــل هــذه الظاهــرة تتعلــق أساســا بالروائــح نفســها التــي نعلــم حقــًا ويقينــًا مــدى صعوبــة تقســيمها 

إلــى مراتــب وفئــات. لــو شــئنا تســمية نوعيــة رائحــة مــا، غالبــًا مــا نعمــد إلــى اســتعمال مصطلحــات مســتقاة 

مــن أنظمــة حســية أخــرى. غالبــًا مــا نصــادف األلــوان فــي ثنايــا الروايــات والقصــص، لكــن الروائــح أقــل بكثيــر.   

الفصل السادس: الروائح كدوافع للسلوك

إن ارتبــاط داللــة رائحــة ببيــان شــمي يصبــح متاحــًا فقــط، عندمــا تقــوم بذلــك الربــط أجهــزة حســية أخــرى. 

وبالرغــم ممــا نقــول، فثمــة فــارق واحــد بيــن الشــم كحاســة وبيــن أخواتــه مــن الحــواس األخــرى، أال وهــو 

أن الترجمــة النهائيــة لالنطباعــات الشــمية تجــري أساســًا )وفــي ذات الوقــت تؤثــر( تلــك األقســام مــن المــخ 

المختصــة باالنفعــاالت والمشــاعر والدافعيــة.    

اإلدراك والســلوك إن واجــب الحــواس الرئيــس هــو تمكيــن أي حيــوان مــن الســير فــي “اتجــاه معيــن”. 

والبشــر، الذيــن ضمنــوا ألنفســهم عــن طريــق التطــور الثقافــي والحضــاري إيجــاد بيئــات مالئمــة لهم، فإنهم 

يواجهــون فــي أيامنــا هــذه بفيــض مــن المعلومــات عليهــم أن يســتوعبوها. 

العوامــل االجتماعيــة والرفاهيــة رائحــة جســم شــخص مــا لهــا آثــار فســيولوجية علــى غيــره مــن النــاس، 

وبمعــزل عــن هــذا التأثيــر، فــإن الروائــح تؤثــر علــى الســلوك االجتماعــي، وعلــى العالقــات والتفاعــالت بيــن 

النــاس. وتبــدو قــدرة الفــرد علــى التحكــم فــي بيئتــه محــدودة وقاصــرة.  الرائحــة والســـلوك نحــن نلتقــط 

الروائــح علــى أنحــاء ثالثــة: موجبــة وســالبة ومحايــدة، فــإن جــاء رد فعلنــا ســالبًا علــى رائحــة مــا، فنحــن 

مدعــوون للســلوك الــذي ُيقلــل مــن اإلحســاس بالرائحــة. 
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 أمــا الروائــح الطيبــة والمحايــدة فقلمــا تترســب فــي الوعــي والذاكــرة. ومــرد ذلــك كــون تلــك الروائــح أقــل 

ارتباطــًا بالســلوك، علــى عكــس الروائــح المرتبطــة بأيــة مخاطــر تحيــق بنــا، والتــي تدفعنــا إلــى رد فعــل كلــي 

كاالبتعــاد أو الفــرار.     

الروائــح والعاقــات بيــن األشــخاص تســاهم الروائــح فــي تحديــد تفاعلنــا االجتماعــي. فهــي التــي تؤكــد 

وتعــزز الروابــط بيــن األقــارب كمــا أنهــا تطــور وتوثــق الصــالت بيــن الوالديــن وأطفالهمــا. فالروائــح التــي 

تؤثــر علــى االتصــاالت بالمعنــى العــام غالبــًا مــا يكــون لهــا آثــار مختلفــة عــن الروائــح التــي ال دور لهــا ســوى 

الحفــاظ علــى البنيــة االجتماعيــة القائمــة. 

الروائــح والجنــس القســم الشــمي مــن المــخ إمــا يرتبــط بصــورة مباشــرة أو قريبــة مــن أنظمــة مخيــة وأجزاء 

من النظام الغددي )الغدد الصماء( المرتبطة بالشــبق الجنســي وبالممارســة الجنســية.  

الفيرمونــات: ماحظــات عامــة يمكننــا مقارنــة الفيرمونــات بالهورمونات مع فــارق واحد بينهما وهو أن 

الفيرمونــات تبســط أثرهــا خــارج نطــاق الجســم. وعــادة مــا تقــوم الفيرمونــات بــدور فــي الســلوك الجنســي، 

لكنهــا وبالمثــل ذات وظيفــة اتصاليــة.  مثــال النمــل، عــالوة علــى مــا لديــه مــن الفيرمونــات الجنســية، 

يمتلــك نوعــان مــن “فيرمونــات تقصــي األثــر” وثمــة قطعــان مائيــة مــن األســماك المهاجــرة تعيــش معــا 

بفضــل روائحهــا.  

الكشــوف الجديــدة فــي عالــم الحشــرات  توجــه الفيرمونــات ســلوك الثدييــات كمــا نالحــظ مثــاًل عنــد 

الفئــران، وبفضــل قــرون استشــعاره الكثيــرة والمــزودة بمســَتقِبالت شــمية مخصصــة فقــط الســتقبال 

رائحــة البومبيكــول يتمكــن ذكــر ديــدان الحريــر مــن اقتفــاء إثــر أنثــاه.  

الفيرمونات عند الثدييات وعند البشــر اتضح للعيان أن الهيمنة الكاملة للفيرمونات على الســلوكيات 

المحــددة واألفعــال القهريــة التــي نصادفهــا لــدى الحشــرات قلمــا توجــد بــذات الصــورة لــدى الثدييــات مــا 

لــم تكــن معدومــة مــن األصــل. فســلوك الثدييــات أكثــر تعقيــدًا.   

هــل ثمــة وظيفــة للفيرمونــات عنــد البشــر؟ اســتنادًا إلــى علــم األحيــاء، فليــس هنــاك عمليــات حيويــة 

تتــم بصــورة ال تعليــل لهــا، وكل الوســائل المتاحــة تســتغل فــي الصــراع مــن أجــل البقــاء. ولــو كان ثمــة أمــور 

ممتعــة للكائــن الحــي )مثــل االتصــال الجنســي( فــإن تلــك المتعــة ليســت ســوى أداة فــي خدمــة الضــرورة 

البيولوجية.    

الفصل السابع: العطور وجوازات السفر الشمية

مــن المنطقــي أن يعمــد أولئــك الذيــن يفوحــون بروائــح كريهــة إلــى عمــل مــا مــن شــأنه حجــب تلــك الروائــح 
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عــن اآلخريــن، وبالطبــع، فــإن الدافــع إلــى إخفــاء روائــح بعينهــا والقلــق الــذي تثيــره فينــا روائــح أبداننــا الغريبــة 

علــى الخصــوص، إنمــا هــي أمــور تحددهــا ثقافتنــا إلــى حــد بعيــد. فنحــن ال نرغــب أن يعاملنــا اآلخــرون علــى 

أننــا حــاالت خاصــة فــي األوســاط االجتماعيــة العامــة، وحتــى تحتفــظ بتلك المســافة الالزمــة للحيلولة دون 

حــدوث ذلــك فليــس عليــك ســوى اســتبدال رائحــة جســمك مســتعينًا فــي ذلــك بســائل مــا بعــد الحالقــة 

أو العطــور.   

العطــور فــي األزمنــة الغابــرة يحكــي أن كليوباتــرا ملكــة مصــر كانــت تدلــك نفســها يوميــا بالحنــة وزيــت 

الزيتــون والياســمين ومــواد فواحــة أخــرى، فيمــا كانــت اإلمبراطــورة جوزفيــن الفرنســية )زوجــة نابليــون 

بونابــرت( تســتعمل مقاديــر كبيــرة مــن المســك وهــي فــي حجــرة نومهــا.    

ــر  ــم يكــن مــن المســتحب عامــة اســتعمال المســك والعنب ــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر ل وخــالل القرني

فتلــك “المــواد الســريعة التالشــي” تحمــل معهــا فــي رأيهــم آثــارًا وخيمــة علــى صحتنــا العقليــة. 

العطــور والروائــح فــي العصــر الراهــن فــي عصرنــا هــذا، كثــر اســتعمال الروائــح، التــي كنــا نعدهــا فيمــا 

مضــى “خطــرة” ألننــا أدركنــا ووعينــا أن “امــرأة تفــوح برائحــة طيبــة ليســت بالضــرورة امــرأة مثــارة جنســيًا أو 

شــبقة. وعلــى ذلــك فقــد احتلــت العطــور فــي ثقافتنــا موقعــًا ال محــل فيــه لوظيفتهــا القديمــة المتمثلــة 

فــي إخفــاء روائــح األبــدان. 

إثــارة االنفعــاالت  الكثيــر مــن  الروائــح يعنــي  الكثيــر مــن  ارتبــاط العطــور باالنفعــاالت والعواطــف 

والمشــاعر، وهــو يفضــي بالتالــي لمزيــد مــن التطــور االنفعالــي والعاطفــي. ومــن الجدير بالذكــر أن األطفال 

عــادة مــا ينفــرون مــن العطــور .وأحيانــًا مــا ُتســاق هــذه الحجــة كبرهــان علــى أن األطفــال لــم يصلــوا بعــد 

لدرجــة الوعــي بالبعــد الجمالــي للروائــح.  

اســتعمال العطــور وســياقاته إن تقبــل أي رائحــة يعتمــد علــى الســياق الــذي نتلقاهــا فيــه. فــال أحــد 

يبالــي فــي حجــرة تبديــل المالبــس الرياضيــة إن كنــت تفــوح بالعــرق أم ال، ومــن الالفــت أن الروائــح قلمــا 

تتدخــل فيمــا نصــدره مــن تقييمــات علــى شــيء أو شــخص مــا فــي ســياق معيــن.  

تجارة العطور من الصعوبة بمكان اإلقرار بما إن كانت العطور مرغوبة أم ال؟  

 ويداعــب صنــاع العطــور األمــل عبــر الحمــالت اإلعالنيــة فــي حمــل المســتهلكين علــى االقتنــاع بكونهــم 

قادريــن علــى توكيــد جوانــب شــخصياتهم اإليجابيــة لــو أنهــم اســتعملوا هــذا العطــر أو ذاك. إن القــوة 

الدافعــة لشــراء واســتعمال العطــور تحددهــا فــي زماننــا هــذا سياســات التســويق.     

جــوازات الســفر الشــمية واألداء الحيوانــي قلمــا ننتبــه إلــى روائــح أجســامنا الشــخصية إال إن تغيــرت 
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ــا علــى رائحتــه الخاصــة، وثمــة دالئــل علــى اشــمئزازنا حيــن نضطــر  فجــأة. ويعــود ذلــك إلــى تعــود كل من

لالختــالط الحميمــي مــع أنــاس تتعــارض روائحهــم بقــوة مــع رائحتنــا، كمــا أننا ننجذب إلى أنــاس “يتوافقون” 

مــع جــواز ســفرنا الشــمي.   

التعــرف علــى روائــح أجســاد اآلخريــن بوســع النــاس أن يتعرفــوا علــى جــواز ســفرهم الشــمي شــريطة أن 

ُيمنــح عضــو الشــم الوقــت الكافــي وأن يكتســب الخبــرة الوافيــة فــي التمييــز بيــن الفــروق الدقيقــة للروائــح، 

وأال تكــون حاســة الشــم قــد تضــررت كثيــرًا بفعــل تدخيــن التبــغ. 

الوالــــدان واألطفــــال أظهــرت العديــد مــن الدراســات أن األمهــات ال يجــدن أدنــى صعوبــة فــي التعــرف 

علــى أطفالهــن بنــاًء علــى مــا يفوحــون بــه مــن رائحــة، ثمــة رابطــة بيــن رائحــة األم وبيــن الطفــل، وبــأن الطفل 

يتعــرف علــى رائحــة أمــه. كمــا يظهــر لنــا – مــن إحــدى التجــارب فــي هــذا الحقــل –أن رائحــة األب تتســاوى 

فــي الميــزان عنــد الرضعــاء مــع رائحــة أي رجــل غريــب عنهــم.  

الرائحــة ورعايــة الوالديــن يبقــى مؤكــدًا أن الروائــح تقــوم بــدور مميــز فــي تنشــئة األطفــال والحيوانــات. 

وقــد أثــرت الروائــح علــى األم، ُمّحولــة الرضاعــة إلــى فعــل ممتــع بالنســبة للصغــار.   

الفصل الثامن: االضطرابات الشمية 

إن الطــب ال يــزال يتمســك إلــى يومنــا هــذا بأفــكار عامــة عــن البشــر والعالــم، وفيمــا يتصــل بموضــوع الشــم، 

فقــد كان مــن عواقــب هــذه النظــرة، قلــة األبحــاث فــي حقــل تشــخيص وعــالج االضطرابــات الشــمية، 

فحاســة الشــم ال تلقــى طبيــًا التقديــر الــالزم. ومــن العــار أن يســتمر الحــال علــى مــا هــو عليــه، فتدنــي القدرة 

علــى الشــم أو زوالهــا بالكليــة بــات اختــالاًل شــائعًا.    

م االختالالت الشمية إلى ثالث مجموعات: اإلصابات الفيروسية  المسببات والعـــــاج بوسعنا أن ُنقسِّ

بمــا فيهــا نــزالت البــرد المعتــادة، وثانيهــا الحــاالت الباثولوجيــة )المرضيــة( التــي تصيــب الجيــوب األنفيــة، 

وثالثهــا اإلصابــات والرضــوض التــي تقــع نتيجــة ســقوط األشــخاص أو تلقيهــم ضربــة علــى الــرأس.

وبمــرور الزمــن، قــام األطبــاء بالتوصيــة باســتخدام مــا ال حصــر لــه مــن األدويــة والعقاقيــر الطبيــة لمعالجــة 

ــه  ــأن تلــك المــواد أســهمت فــي عــالج مــا ُوصفــت ألجل االختــالالت الشــمية وليــس ثمــة داع لالدعــاء ب

مــن اختــالالت شــمية. واألمــر المهــم هنــا هــو دقــة التشــخيص والباقــي يمكــن حلــه وعالجــه عــن طريــق 

األدويــة. 

الشـم والمرض الكثير من األمراض، واألعراض، والتشوشات النفسية ذات أثر مدمر على قدرة الشم. 
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االضطرابــات واالختــاالت الهورمونيــة تنطــوي مســتويات اإلفــراز الهورمونيــة غيــر االعتياديــة علــى 

متضاديــن يؤثــران معــًا علــى حاســة الشــم أولهــا تعزيــزي وثانيهــا تدميــري.  

التــــــداوي بالعطـــــور ويســتخدم )فــي نطــاق محــدود(  لعــالج ومــداواة األمــراض العقليــة والجســمية 

فــي آن واحــد. وأشــيع أن المســك يؤثــر علــى المالنخوليــا  )مــرض الكآبــة الســوداء( .وقيــل أن روائــح الريحــان 

والنعنــع الفلفلــي والــورد والنيرولــي، والقرنفــل تزيــد مــن الشــعور باالنتبــاه واليقظــة 

الفصــل التاسـع: خاتمـــة

علينــا نحــن الراشــدين أن نميــز بيــن المهــم وغيــر المهــم وبيــن األهــم. ولتحقيــق تلــك الغايــة فليــس لدينــا 

مــن أدوات غيــر الحــواس.  

الوظيفــة األساســية لحاســة الشــم تلــوح حاســة الشــم األفضــل تجاوبــًا مــع وظيفتهــا، فهــي الحاســة 

التــي تمكننــا مــن التمييــز بيــن مــا هــو )ذاتــي شــخصي أنانــي( ومــا هــو )غيــري( أو غيــر شــخصي، وفيمــا 

يختــص بالبشــر، فــإن حاســة الشــم خيــُر عــون لإلنســان علــى اتخــاذ القــرارات الســريعة. وعــادة مــا ال ينتظــر 

الشــم حكــم قوانــا العقليــة التأمليــة الذكيــة، بــل يتحــول فــي التــو إلــى المراكــز المخيــة التــي تتحكــم فــي 

الســلوك. 

خصائــص عامــة إن مــا تحدثــه أيــة رائحــة مــن انطبــاع يعتمــد اعتمــادًا قويــًا علــى مــدى تركيــز مــادة الرائحــة. 

وعلــى الراغبيــن مــن النــاس فــي اقتنــاص فــرص أكبــر لشــم أفضــل أن يزحفــوا علــى األرض. وأثــر الروائــح 

يختلــف إلــى حــد مــا وفقــًا للمنخــار الــذي قــام باستنشــاقها. وقــد نجــد أنفســنا - تحــت تأثيــر غيــر واٍع بإحــدى 

الروائــح - مدفوعيــن للقيــام بعمــل أو بتجنــب آخــر  ويمكــن للروائــح  أن تحــدث تغيــرات جســمية جذريــة تمامًا 

دون وعــي منــا بذلــك.




