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:حبثا عن منهج

 مقدمة للرد على حوارات لعبة الكراهية

حني آتبت باآرا ىف هذه النشرات املقدمة الثانية ملشروع آتاىب
)78النشرة ( 2007- 11- 17بتاريخ " ماهية الوجدان وتطوره"عن 

مل أآن أعرف أن تطور عرض" آيف ال حنبس الظاهرة ىف لفظها"بعنوان 
ومشارآة أصدقاء املوقع) سر اللعبة(األلعاب النفسية تباعا 

 . فيها قد جتيب عن هذا السؤال ولو جزئيا

الذى حدث أنىن بدأت بعرض بعض األلعاب آما سبق أن أذيعت
ية، وحاولتىف قناة النيل الثقاف" سر اللعبة"ىف برنامج 

قراءهتا ومناقشتها من جديد، وآانت بعض هذه األلعاب تتناول
!!أو العواطف أو االنفعاالت أو األحاسيس (بعض الوجدانات 

 :مثل) ّمسها آما شئت

&2008-5-27بتاريخ  270: العدد( لعبة الكراهية
 ) 2008-5-28بتاريخ  271:العدد

:العددو& 2008-3-11بتاريخ  193:العدد( لعبة الضحك
 )2008-3-12بتاريخ  194

& 2008-1-27بتاريخ  149:العدد( لعبة الشعور بالذنب
-29بتاريخ  151: والعدد& 2008-1-28بتاريخ  150: والعدد

1-2008.( 

&2007-10-22بتاريخ  52: العدد: (لعبة اخلوف
 )2007-10-27بتاريخ " 57:العدد"

 :مث ألعاب متعلقة بشكل غري مباشر بالوجدان مثل

&2008-5-6بتاريخ  249: العدد( :لعبة الطيبة
 ) 2008-5-7بتاريخ  250:والعدد

44:والعدد&  2007- 10- 10بتاريخ 40: والعدد( :لعبة املثالية
:والعدد& 2007- 10- 20بتاريخ  50:العدد& 2007- 10- 14بتاريخ 

  )2008- 4- 14بتاريخ  227: العدد& 2008- 4- 13بتاريخ  226

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــــا يــــوميــــ"   2178



 I06I2008>03א – אא

"تغيريال"هذا باإلضافة إىل ألعاب أخرى تناولت 
اخلوف من"وآذلك  1/12/2007 "وتعدد الذوات"&  17/3/2008

 .2007-10-27& 2007-10-14& 2007-10-10 "فقد التحكم

:والعدد& 2008-2-17بتاريخ  170: العدد "لعبة الذل"مث 
 2008-2-19بتاريخ  172:والعدد& 2008-2-18بتاريخ  171

هاتناولنا مناقشة آل ذلك هبذه الطريقة الىت ابتدعُت
بالصدفة، ابتداء باألسوياء الذين تطوعوا للمشارآة ىف
برنامج القناة الثقافية، وهم متطوعون مل أآن أعرف أغلبهم
من قبل، حيث قام بدعوهتم معدوا الربنامج، باإلضافة إىل بعض

 ممن آنت أدعو شخصيا،

مث خطر ىل أن أدعو زوار املوقع للمشارآة آتابةًً ىف 
لعاب بعد أن تصورت أن الربنامج القدمياالستجابة لنفس األ
مبا فيه من مناقشات قد يغىن) صوت وصورة(املوجود ىف املوقع 

 . عن العودة ملناقشة ما آان ىف هذه اليوميات

من خالل هذه التجارب املتنوعة، وحماوالتى القراءة من
أآثر من زاوية، إذا ىب أآتشف من واقع املمارسة الفعلية

الذى" 17/11/2007التساؤل الذى طرحته ىف  بعض اإلجابة على
 . "آيف ال حنبس الظاهرة ىف لفظها"صدرت به نشرة اليوم 

وحني وصلتىن مؤخرا تعقيبات ومسامهات من أصدقاء جادين
وحنن مل نتناول بعد بشرح مباشر(ومبدعني عن لعبة الكراهية 

تصورت) موضوع الكراهية نفسه آوجدان أو انفعال أو ظاهرة
مل يتابعوا هذه -وهلم آل احلق  -أغلب هؤالء األصدقاء أن 

احلرية البادئة حول آيفية تناول النظر فيما نسميه مشاعرنا
إخل، تلك احلرية الىت قدمتها منذ.. أو .. أو عواطفنا أو 

سؤاال بالتمام ليس عندى إجابات جاهزة 25البداية ىف 
 ) إن مل يكن آلها(ألغلبها 

مرة ىف املداخالت الىت وصلتىن وجدت نفسىوبالنظر أآثر من 
مضطرا إلعادة نفس األسئلة آبداية قد حتفز التحريك وتنشط

موقعها السابقاخلالف أو االتفاق، ومل أآتِف باإلشارة إليها ىف 
14/11/2007   

 ):مع بعض التعديالت الطفيفة(لتساؤالت آالتاىل آانت ا

 هل العواطف هى ما شاع عنها؟ -1

 ؟ متعارف عليه )اسم(هل ميكن حبس عاطفة ما ىف رمز  -2

؟ وما فوائد)باملعىن الشائع(هل العاطفة نقيض للعقل  -3
 أو مضار هذا االستقطاب؟

آيف تتفرع العواطف إىل التفاصيل مث تنضم لتحتوى نبض -4
 لوجدان؟ا

من أول اإلدراك احلسي حىت(ما عالقة العواطف باملعرفة -5
 ؟)اإلبداع الفائق
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 ؟ )أو مكتوبة(هل ميكن تعريف العواطف بألفاظ منطوقة -6

 ميكن تصنيف العواطف إىل مفردات بدقة مفيدة؟ هل-7

حىت حتتوى املعىن حني تلتحم هل تتصاعد العواطف تطوريا -8
 .)تبالنظرية اخلاصة بالكا( بالفكرة والكلمات

أم أنطف سلبية وأخرى إجيابية؟ اهل يوجد ما يسمى عو-9
مثل تناُسَبَها مع بعضها، أو مع(هذا يتوقف على عوامل أخرى 

 )غريها من وظائف، أو مع دافعها، أو مع عائدها؟

 باإلميان؟/ ما عالقة العاطفة بالدين  -10

 ما عالقة العواطف باإلبداع؟ -11

االضطرابات“أو حىت ” عواطفاضطراب ال“ما معىن تعبري - 12
 ؟ هل ميكن تعريف اإلضطراب دون التعرف على السواء؟”الوجدانية

عاطفة ما بأهنا) تشخيص(ما هو مدى االتفاق على رصد  -13
 مضطربة؟

آيف نقرأ غائية أعراض اضطرابات العواطف واالنفعال-14
 ؟)ال السبب –املعىن ( والوجدان

جتلياهتا وقنواهتاىف (ماذا عن العواطف واللغة -15
 ؟)وأحواهلا

 مثل اجلسد والعقل؟ - مبا هى- هل العواطف تشرتك ىف التفكري- 16

هل الوعى بالعواطف ضرورى لالعرتاف هبا أم يكفى-17
حنن نستقبل: ملحوظة( ظهورها ىف أى من التجليات املتاحة؟
 ) !!أن تبلغ وعيهمعواطف األطفال واحليوانات قبل أو دون 

هل هو: ”الذآاء العاطفى“ديد املسمى املفهوم اجل-18
 إضافة أم اختزال؟

 !!!باإلعالم؟ –بالسياسة  -باجلرمية: ما عالقة العواطف -19

وبسائر( باجلنس ، بالعدوان: ما عالقة العواطف -20
 )الغرائز؟

هل اجلسد هو أداة تعبري عن العواطف أم أنه يشارك ىف -21
 تشكيلها؟ وآيف؟

"العالقة باآلخر"ية منفصلة عن هل توجد عواطف بشر -22
حىت مع: أو ىف اخلارج. ذوات الداخل=داخل الذات: ىف الداخل(

 ؟)بعض اإلسقاط

 هل توجد عواطف أخالقية وأخرى ال أخالقية؟ -23

هل ميكن برجمة العواطف آما جيرى ىف بعض العالج -24
 السلوآى، واملعرىف، وغسيل املخ، واإلعالنات؟

 العواطف هو لصاحلها أم ضدها؟وهل التنظري عن  -25
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 :مث أننا

ما أن نشرنا لعبة الكراهية حىت، جاءتىن تعليقات من
أميمة رفعت،. أوسم وصفى، د. عصام اللباد، د. األصدقاء د

أنس زاهد، وهى تعليقات جادة ومفيدة. أمل حممود، أ. أ
ومبدعة، ومنبهة بوجه عام، وقد وجدت أنه من األفضل أن

بشكل آخر بعد أن نتفق علىأؤجل الرد تفصيال لعلنا نلتقى 
منهج التجريب قبل وبعد منهج املناقشات، واالستشهادات،

شرحت ىف اليومية ىف العدد التاىل ملقدمةوالتوثيق ذلك أنىن 
صور آذلك أنوأنا أت( 17/11/2007الكتاب املشار إليه 

املشارآني املتداخلني ىف التعقيبات على لعبة الكراهية مل تتح
شرحت تصورا ملا قد تؤدى إليه) هلم الفرصة لالطالع عليها

املناقشات والتصورات النظرية بعيدا عن التجريب، تصورت أن
سوف يرتتب عليه أن جترى األمور ىف" هلا اسم"تقدمي أية عاطفة 
 .نأملهغري االجتاه الذى 

من الرجوع لليومية -مرة أخرى–وحىت أعفى القارئ 
على الوجه: وهو تقريبا القدمية أآرر ما نبهت إليه حرفيا

 :التاىل

لَتسمية) وهل عندنا سبيل آخر؟(حنن نستعمل لفظا ) 1
.أو غريها" احلزن"أو " اخلوف"العاطفة الىت سنتناوهلا، مثال 

 )الكراهية 2008-6-3وبالنسبة هلذه النشرة اليوم (

ال تنَس(يقفز إىل وعى املتلقى ما يعرفه عن هذا اللفظ ) 2
 ).أننا ىف سياق علمى

يقفز ىف نفس الوقت ما يثريه فيه مساع أو نطق أو) 3
 )واعيا مبا جيرى أو غري ذلك(قراءة هذا اللفظ 

ختتلط خربته، مبرجعيته املعلوماتية، مبوقفه) 4
)شعوريا أو ال شعوريا(يحدد األيديولوجى، ومواقفه األخرى ف

مازلنا بعيدين عن(ما ينوى التعامل به مع هذا اللفظ 
االقرتاب من الظاهرة الىت يشري إليها اللفظ، ناهيك عما إذا

 ).قادرًا على تضمينها داخله أم ال –اللفظ  –آان 

أو إىل(فيلجأ إىل املعاجم ) املتلقى(قد تزيد حريته ) 5
موالنا"أو " سيدنا جوجل"إىل  يلجأ: موسوعة، أو مؤخرا

 "!).ياهوه

 .قد تدعم املعاجم واملواقع موقفه املبدئى، أو تعدله) 6

أو املوسوعة أو حىت(قد حتل حتديدات أو تعريفات املعجم ) 7
حمل موقفه الشخصى، بدرجات خمتلفة حسب) املرجع العلمى

 إخل!! مرونته أو تصلبه 

من خالل ذلك) روحةاملط(مث يبدأ ىف قراءة العاطفة ) 8
 .الشخصى جدا، أو الشخصى املعجمى، أو الشخصى املرجعىاملوقف 

 .بعد ذلك يصله أو ال يصله ما أردنا احلديث عنه) 9
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 من هنا

وجدت أنىن لو بدأت نقاش ما وصلىن من تعقيبات صادقة عن
ظاهرة الكراهية، بعيدا عن تلك األسئلة اخلمسة/لعبة

ف نتفاهم بطريقةوالعشرين وعن هذه التصورات التسعة، فسو
وهى غري) اخل...ومبا أن.. ، واثبْت لك،...إثبت ىل(أخرى 

الطريقة الىت آمل من خالل مثابرتى أن تفيد أآثر من خالل
استغالل هذه النشرة اليومية للكشف واالآتشاف، وليس

 للمناقشة واإلثبات 

أمل حممود تفضال باملشارآة ىف. أوسم وصفى، وأ. آل من د
أمانة وتلقائية مبمارسة اللعبة، جنبا إىل جنباالستجابة ب

مع اإلدالء ببعض اآلراء والتعليقات الىت سنرجع إليها حني
أنس زاهد. عصام اللباد وأ. أما د: يأتى أوان املناقشة

فلم يشرفانا باملشارآة ىف االستجابة للعبة، واآتفيا بإبداء
 .الرأى املفيد واجلديد

ل حممود باستجاباهتا وجدتأم. حني قارنت آراء آل من أ
درجة من االتساق بني محاسها واحتجاجها وثورهتا وبني إجاباهتا،

أوسم واستجابته. األمر الذى مل أجده ىف املقارنة بني آراء د
مما قد أرجع إليه وأنا أناقش استجاباهتما مع بقية(

 ).الردود، ومنها استجاباتى شخصيا مرتني بفاصل أربع سنوات

 جتربة

رمبا ألهنا منتظمة ىف املشارآة، وعميقة -أميمة . د أما
االستبطان، ودائبة احملاوالت والنقد، فقد رصدْت جتربتها قبيل،

 : قائلة بالنص  جتربةوأثناء، وبعد االستجابة مبا أمستها 

لعبة الكراهية لعبة صعبة، توترت آثريا وأنا ألعبها،
 :هذه التجربةوأريد ان اسجل 

وىل شعرت بضيق وتوتر واربكىن ربطمنذ اللعبة األ
 .الكراهية باحلب ىف مجلة واحدة

مثل اجلرس الذى ال يكف مث ظلت تلح على فكرى مجلة واحدة
 ، "أنا ما باآرهش حد"عن الرنني 

ألخرى أنتظر أن أجد مجلة وظللت عند تنقلى من لعبة
 ، ولكن حىت اية اللعبة مل"\انا ما باآرهش حد"\أمتمها هبا 

دث هذا وآان البد ىل ىف آل مرة أن أقول أنىن أآره، مما وترىنحي
 .اآثر

،تردد مجلة عدم آراهيىت ألحد ىف عقلىأثناء  الغريب أنه 
آانت تقفز ىف خميلىت وجوه أناس بعينهم، أحذر منهم وأحتفظ

  !!..على رأىي فيهم ولكنىن مل اقل لنفسى أبدا أنىن أآرههم

عورى بالرغبة ىف مقاومةبل وش(وبرغم ضيقى الشديد 
جتمع احلب بالكراهية، قفزت ىف خميلىت من األلعاب الىت) اإلجابة

، مما جعلىن)هذا أو جيب على(صور أخرى ألناس آخرين أحبهم 
 .فعال مغتاظة وغاضبة
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 تعقيب

أميمة قامت بتجربة حقيقية جيدة. لعلنا نالحظ آيف أن د
 : وصادقة، ولو صح أنىن فهمتها فقد مرت باملراحل التالية

 " أنا ما بكرهش حد"رفض عام مبدئى  :أوًال

شفاهة(وهى تستجيب  األولتياران من الفكر معا،  :ثانيًا
ىف إحلاح تلك اجلملة عليها والثاىنلعبة لعبة، ) ىف األغلب

 )عدم آرهى ألحد) (أنا ماباآرهشى حد(بعناد مثابر 

آل ذلك(االنتهاء بالغيظ والغضب ملا اضطرت إليه  :ثالثًا
 )ث دقائقىف ثال

من التيار األول(عدم الفهم هلذا التشويش : رابعًا
التيار الثاىن الذى(على تفكريها أثناء اللعب ) غالبا

ادعاء الشجاعة، أو حىت -بأمانة–نافية ) آليااستجاب 
 .الفضول، آدوافع لالستجابة

عادت تكتب ما حدث ىف آلمات أآملت هبا األلعاب :خامسا
أرسلتها إلينا مع رصد جتربتهاالعشرة بعد يومني، مث 
 . السابقة الىت أوردنا نصها

 :خرجْت من آل ذلك :سادسا

 .بأن حتريك الوعى عملية مؤملة جدا) 1( 

 بأنه بعد الرؤية نتحرر ) 2( 

 )وقد نعود إىل ذلك ىف حوارنا مع االستجابات األخرى الحقا(

أننا -برغم األمل–أميمة بتلقائية سلسة . هكذا أوضحت د
، وهى تثبتمنهج آخر لفحص ما نتصوره عن عواطفناام أم

ضمنا أنه لو مل تتح لنا هذه الفرصة لدراسة طريقة أخرى
ملراجعة ما نعرفه أو نتصوره أو نفرضه على أنفسنا من

، أو ما نتصور أننا)لعبة الكراهية: آمثال هنا(مشاعر 
نعرفه عن هذه املشاعر أو تلك، لو مل تتح لنا فرصة

لظللنا عبيد ما سبق أن" بطريقة أخرى آهذه"ا اختباره
 . عرفناه أو مسعنا عنه أو خربناه ىف ظروف خمتلفة

 . جتارب أخرى أآثر تواضعا

مجال الرتآى واقرتح على أن أآتب. حني نبهىن الصديق د) 1(
نفس األلعاب بالفصحى حىت نتيح الفرصة للمشارآة العامة دون

ملصرية، فرحت وتصورت أن هذااالقتصار على اللهجة العامية ا
مجال. لكن د. أسهل وأقدر على التواصل -آعرب –سوف جيمعنا 

مع إضافة(ظل يبعث لنا باستجاباته باللهجة التونسية 
 2008-5-27ومية راجع ي) ترمجتها إىل الفصحى بني قوسني

أآتشفت نفسى وأنا اقرأه وأناقشه أنىن أقرب إىل ما يريد
التعبري عنه بلهجته اخلاصة أآثر مما آان يصلىن وأنا أقرأه

برغم غرابة اللجهة التونسية وعدم فهمى لكثري من( بالفصحى
 ) .الفهموليس إىل  القربفرداهتا طبعا، أنا أشري إىل م
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سوف أحاول أن: قلت لنفسى أقوم شخصيا بتجربة أخرى) 1(
أجيب على أى لعبة مرة بالفصحى ومرة بالعامية املصرية،
فوجدت فرقا واضحًا فيما حترك داخلى وأنا استعمل نفس

لكنىن) اخلوف مثال، هى هى بالفصحى مثل العامية(الكلمة 
 . ستطيع شرحه باأللفاظ وجدت فرقا ال أ

نفس قام بنفس التجربة ووجد أخربىن حممد ابىن أنه   )2(
 . الفرق 

أخربنا الصديق إسالم أبو بكر ىف بريد اجلمعة أن   )3(
 .ذلك أيضا هو ما استشعره

استنتجت من آل هذا أن هذه الطريقة غري املباشرة للتعرف
طريقة التناولعلى مشاعرنا من جديد ختتلف ليس فقط باختالف 

ولكن أيضا باختالف) املناقشات املعقلنة ىف مقابل التجريب(
اللهجة املستعملة ضمن سياق متكامل، فمثال آلمة اخلوف حني
تقع ىف سياق مجلة فصحى، تثري مشاعر خمتلفة قليال أو آثريا عن

 آلمة اخلوف أو آلمة خائف حني توضع ىف سياق مجلة بالعامية 

 : مثال

 " من احتمال رسوىب خائفصيبة أنا يا ذى امل"

 قارهنا بـ 

 "السَقْط خايفيا هنار أسود أنا "

 :قل آل مجلة مرتني وحاول أن تالحظ الفرق

 هل هى نفس املشاعر؟

آما قدمناها سابقا فأثارت ما( الذل: وقس على ذلك 
 !! وغريه) أثارت

 وربنا يسرت،

 . مبا حرآت الكراهيةمث تأتى  

ىف العالج اجلمعى حني منارس ونطلب من ناهيك عما خربناه
وأحيانا(املريض وهو يعرب عن خوفه أن جيعل جسمه ووجهه 

 . يشارآون ىف ذلك) عرقه

وهذا ما قد نواصل مناقشته حني نعود للرد على ما وصلنا
 .من تعقيبات عن موضوع الكراهيه

 !!!وإىل الغد، فقد حذفت بقية النشرة حذفا ليس ائيا

  

 ) األطروحة(النظرية : األصل آانت ىف -

 ما أردناه : آانت ىف األصل -

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2185


