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ملف احلب والكره والعواطف

 :مقدمة

املطروحة، فإذاتناولنا أمس حماولة اإلجابة على األسئلة 
بنا أمام فروض حمتملة، قابلة لتفريخ فروض أآثر فأآثر،
وتوقفنا بعد السؤال العاشر لكثافة الرتآيز، أمال ىف التقاط

 .األنفاس

 وفيما يلى استمرار احملاولة بالنسبة لألسئلة املتبقية

على األقلاآتشفت أن بعضها معاد بشكل ما، أو  :ملحوظة(
 )هومتداخل، فلم أرفض ذلك

 ما عالقة العواطف باإلبداع؟ -11

وهى هى(ملستويات معرفية معا  اإلبداع هو مجاع والىف نشط 
 ) مستويات الوعى على مسار هريارآية اجلدل املتصاعد

هذا اإلبداع يتجلى نتاجه فيصنف حسب األداة القادرة على
ا هو يظهر معلنااستيعاب هذه احلرآية املشتملة، وأيض

شعرا، أو نظرية رياضية، أو تشكيال،(بأجبدية هذه األداة، 
 )إخل...أو منوا ذاتيا، أو إميانا خالّقا 

ومن مث فإن العواطف باعتبارها برناجما معرفيا، هى
 مشارآة ىف هذه العملية اجلمعية، 

 لإلبداع،  فهى ليست جمرد وقود أو دافع 

 .ها قادرة على اإلبداعوحد -ىف نفس الوقت  –وال هى 

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

 ال ميكن ، ال

لكن االضطرار املرحلى جيعلنا نرضى بكل التسميات
 ،دون أن نتوقف عندهااملستعملة، 
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 .أصعب من تعريف االضطرابوعموما، فتعريف السواء هو 

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

األرجح عندى هو أن نقصر لفظ االضطراب على تلك العاطفة
الىت تعجز عن أداء وظيفتها البقائية، وعلى مستوى أآثر

أنظر أيضا إجابة(تواضعا، عن وظيفتها التكيفية، مرحليا،
 )9سؤال 

أننا مل نستطع أن حندد بدقة آافية املقاييس واحملكاتومبا  
األمر(الىت نقيس هبا أداء أى برنامج لوظيفته البقائية 

فإنه ال يوجد) الذى قد ال نكتشفه إال بعد انقراض آائن ما
 حل هلذا اإلشكال إال حال نسبيا، 

علينا أن نكتفى باجلارى حاليا لتحديد االضطراب بالنظر
اطف التكيفية، فإذا ما عجزت عاطفة ما عنىف وظيفة العو

أداء هذه الوظيفة، أو إذا ما قامت بنشاطها لتحقق عكس
االجتاه، مسيت مضطربة أو مريضة، شريطة أن حنذر وحنن نعّرف

، حىت ال خيتلط بالتشكلadaptation, adjustment ,التكيف 
conformity 

غائية أعراض اضطرابات العواطف واالنفعالآيف نقرأ  -14
 ؟)املعىن قبل السبب(والوجدان 

 قراءة غائية األعراض النفسية عامة هى عملية إشكالية، 

 ىف حالة اضطراب العواطف تصبح العملية أآثر إشكالية،

 :لكن بصفة عامة 

ومن ذلك(نضع ىف االعتبار أن فرط نشاط برنامج بقائى 
د يشري إىل ضرورة حماولة إعالن أن هذاق) آربنامج" العاطفة"

لدرجة، منحرف املسارأو ) احليوى(الربنامج آان بطئ اإليقاع 
  هتدد النمو،

اختفاء نشاط برنامج أو خفوت وأيضا ميكن افرتاض أن 
قد يشري إىل نوع من) ومن ذلك العاطفة آربنامج(ظهوره 

لربنامج،االحتجاج على عدم االعرتاف باملسار الطبيعى هلذا ا 
 وإطالق فاعليته

من هنا تصبح مظاهر فرط النشاط، أو خفوته هى حماولة
 .إعالن وجتاوز معا

مت قراءة غائية االضطراب باعتباره عملية ومن مث 
احتجاج لتجاوز آل من بطء اإليقاع أو خفوت الظهور، وهى 

 .وهلذاتسمى اضطرابا أو مرضا) ولو مرحليا(حماولة فاشلة 

ىف جتلياهتا وقنواهتا(العواطف واللغة ماذا عن  -15
 ؟)وأحواهلا

 )بني اللغة والكالم: ليس عمدا(مضطر أن أخلط 
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هى شديدة التداخل مع العواطف ىف آرتآيب غائراللغة 
 حرآيتها ووظيفتها 

قد تكون عامال مساعدا ىف الرمز القادرآما أن اللغة 
 تنشيط العاطفة وتوظيفها ىف التواصل خاصة 

ة إذا توارت ىف سجن الكلمات، فإهنا قد تصبحلكن اللغ
 .أو حبسها احرتازا خلنقها خنقا،أداة لتزييف العواطف أو 

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

 ؟"مبا هى"بتعبري ) مع أنىن واضع األسئلة(ال أعرف املقصود 

ميكن أنأعتقد أننا حني ننظر ىف العملية املعرفية، ال  
 ، "مبا هى"نأخذ أية وسيلة معرفية منفردة 

املعرفة البشرية متضفرة بطبيعتها، ومن مث فإن العواطف
"العقل"و" التفكري"من منظور املعرفة تشرتك مع آل من 

 ).األمر حيتاج إىل مراجعة وتفصيل(بدرجات خمتلفة، " اجلسد"و

هل الوعى بالعواطف ضرورى لالعرتاف هبا أم يكفى -17
 ظهورها ىف أى من التجليات املتاحة؟

حنن نستقبل عواطف األطفال واحليوانات قبل أو :ملحوظة( 
 ) !!أن تبلغ وعيهمدون 

االختالف حول تعريف الوعى، وتوصيف ما هيته ال ينتهى،
 ومن مث تصعب اإلجابة، 

عموما فإذا آان املقصود بالوعى هو درجة من الدراية 
للشخص نفسه قبل غريه، فإن قدرًا من awarenessاملعلنة 

 بوجه خاص، العواطف اإلنسانيةالدراية الزم إلعالن نشاط 

بغري هذه الدرجة من) العواطف(لكن نشاط هذه الربامج  
–الدراية هو وارد ومهم، بل لعله األهم، ويقيم عمليا 

 ).أمربيقيا بنتائجه ىف التواصل والتكيف واإلبداع، والبقاء(

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

إذا آان املقصود به ما شاع عنه من الرتآيز على وظيفة
العواطف ىف النجاح االجتماعى، وُظرف األداء احلياتى

ث جيرى قياس ذلك وصياغته، فهذا اختزال سىء ، حي"بالسالمة"
 ،I.Qمقابل معامل الذآاء  .E.Q"معامل العواطف"فيما يسمى 

أعتقد أن هذا املنطلق هو أبعد ما يكون عما أعنيه من
ىف) Processingوفعلنة واعتمال (أن العواطف أداة معرفة 

 ذاهتا،

يقتصر على" الذآاء العاطفى"أعتقد أن أغلب ما يسمى  
 يم جناح هذا النشاط االجتماعى الدمث، هذه املساحة من تقي
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–بالسياسة  –باجلرمية :ما عالقة العواطف-19
 !!!باإلعالم؟

آنت أفضل أن يوضع هذا السؤال ىف ثالثة أسئلة ، ولست
أدرى ما الذى جعلىن أمجع هذه النشاطات الثالثة معا هكذا،

 :املهم

- باعتبارها برامج معرفية بقائية أساسا –العواطف 
، وإال فكيف البقاءجرميةت دافعا ىف ذاهتا إىل ارتكاب أية ليس

 بني أفراد اجلنس، وأيضا آيف التكافل مع جنس آخر،

إن ما نتصوره أحيانا من ربط بني مجوح عاطفة ما، 
وارتكاب جرمية ما، هو إعالن عن خلل ىف أداء هذه العاطفة،

 وهذا اخللل، مثل أى خلل، يصيب أى برنامج بقائى،

تفاقم اخللل وامتد فهو النذير باالنقراض للنوع، فإذا 
 )مثل جرائم احلروب اجلارية حاال وتارخيا(ورمبا للحياة 

فهى وثيقة إجيابا وسلبا، من حيث بالسياسةأما عالقتها 
احتمال اللعب هبا إعالميا وغري ذلك لتزييف الوعى العام

 هذا هو الشكل السلىب، -والتدخل ىف اختاذ القرار

أما احتمال احرتامها مع غريها من وسائل التفاهم 
اجلماعى، واعتبارها عامال فاعال مشارآا ىف تسيري أمور جماميع

املشاعر العامة واالستماع ملا تقول، الناس ، من خالل احرتام 
 .فهذا هو الوجه اإلجياىب

فهذا يتوقف على جمال استعمال باإلعالمأما عالقتها 
 : اإلعالم، وموضوعيته 

حني تستعمل ىف الدعاية اخلبيثة أو لدغدغة سلبيةهى 
 املشاعر البدائية، أو غسيل املخ، 

على اجلانب اآلخر إذا قام اإلعالم باإلسهام ىف إجيابية وهى
 . تنمية اإلبداع، وموضوعية املعرفة، وإثراء املعلومات

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

 ئز أيضا، وأصال، برامج بقائية، الغرا

تعمل إجيابيا ىف الظروف -مثل أى عاطفة  –وأى غريزة 
 الطبيعية

مثال بدرجة ما مع الوعى غريزة العدوانحني تلتحم 
فتتجلى ىف صورة آراهية أو حقد أو شك أو غرية أو غري ذلك،

وحىت دورها(فإهنا من حيث املبدأ، تظل تقوم بدورها البقائى 
أنظر آل ما ذآر، وانتظر آل ما سيذآر عن: األعمق التكيفى

 ،)الكراهية آمثال
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غريزة العدوان عن الوعى البشرى بشكل تنفصلأما حني 
خمّل، ومن مث عن املسئولية مثال، فإهنا تصبح مثل أى غريزة

 .منفصلة، خطرا على الفرد، وعلى النوع، على املدى الطويل

آذلك احلال بالنسبة لغريزة اجلنس، فهى إن التحمت بدرجة
ما بالوعى واملسئولية على امتداد الزمن لفرتة ما، مسيت حبا

 أو تواصال أو ترامحا،

أما إذا انفصلت فهى إما أن تقتصر على دورها التكاثرى 
 حلفظ النوع، أو دورها الّلذى النكوصى لتفريغ الطاقة،

ر إيذائى من خالل االقتصار علىأو هى قد تنقلب إىل دو 
 .استعمال لآلخر، وإهانة الذات ىف آن

هذا هو الشكل السلىب ملمارسة غريزة اجلنس باإلضافة إىل 
 .جتليات سلبية أخرى ال جمال لتفصيلها

أما سائر الغرائز، فيمكن تطبيق نفس القياس الذى
 .تناولنا به اجلنس والعدوان

ن العواطف أم أنه يشارك ىفهل اجلسد هو أداة تعبري ع -21
 تشكيلها؟ وآيف؟

 "االثنان معا يا سيدى"

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

 ؟)بعض اإلسقاط

 هذه هى أزمة اإلنسان املعاصر، 

 اإلنسان ال يكون إنسانا إال باتصافه

 بدرجة من الوعى، -أ

 ،)مبا ميتد إىل اآلخر ىف داخلنا(مث الوعى بالوعى  -ب 

بشرا يتصف بنفس " آخر"مث بدرجة من التواصل مع   -ج
 ،)على درجة من الوعى والوعى بالوعى: أى(املواصفات 

على هذا األساس يصبح وجود اآلخر ىف حسبة العواطف أمرا
 جوهريا لنكون بشرا،

أى انتقى اآلخر ىف اخلارج أو ىف(فإذا انتفى ذلك  
، وهو أمر مستحيل عمليا، فهذا إعالن بغياب دور) الداخل

 .معا" اإلبداعى التواصلى املعرىف العواطف"

 هل توجد عواطف أخالقية وأخرى ال أخالقية؟ -23

العواطف ىف ذاهتا، بصفتها برامج بقائية، آلها أخالقية
 باملعىن التطورى،

عواطف ال أخالقية إال إذا انفصلت عن وبالتاىل ال توجد 
 )13&  9أنظر إجابة سؤال (وظيفتها أو عجزت دوهنا 
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هل ميكن برجمة العواطف آما جيرى ىف بعض العالج-24
 السلوآى، واملعرىف، وغسيل املخ، واإلعالنات؟

وهى(املتفقة مع قوانني النمو والبقاء  الربجمة اإلجيابيية
الذاآرة وحتسني األداء وهذا الكالم غري الشائع ىف برامج تقوية

 Growth Oriented" املتوجه منائيا"هى العالج املسمى العالج ) 

خلدمة أغراض سلبية، ومن بينها ما الربجمة السلبيةأما 
فهى برجمة أيضا، وهى تسخر خلدمة" غسيل املخ"يسمى أحيانا 

 .التدهور فاالنقراض

وهى ما أشرت إليه من "ىف احملل" الربجمة التلميعيةمث هناك 
 )اخل..برامج تقوية الذاآرة وصقل بعض السمات، 

 هل التنظري عن العواطف هو لصاحلها أم ضدها؟ -25

 األرجح عندى أنه ضدها

 إال إذا وجدنا منهجا آخر،

 وأجبدية أخرى،  

 ويبدو أن هذا بعض ما حناوله 
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