العواطف واألهواء

الطريقة:جدلية الدرس:

اإلشكال:هل مصدر العاطفة الذهن أم الجسم ؟
تعد العاطفة هي تلك الحالة االنفعالية المعقدة الثابتة والمستديمة وغير العنيفة على خالف الهيجان وهي أنواع كثيرة ,وهي
كذلك استعداد انفعالي مكتسب ولهذا تتميز عن الميول الفطرية رغم أنها نبتت منها فهي تتأثر بالعوامل االجتماعية وتنمو
وتقوى تحت تأثير التفكير والتأمل والتجارب االنفعالية المختلفة وألهمية هذا المبحث اختلف الفالسفة الختالف مناهجهم
حول إعطاء مصدر حقيقي للعواطف بشتى أنواعها والتساؤل الذي يتبادر إلى أذهاننا.هل يمكن إرجاع العاطفة إلى الذهن
آو الجسد؟
يرى الذهنيون ومن بينهم هر برت أن مصدر العواطف هو االتفاق واالختالف بين تصوراتنا وأفكارنا والعواطف بالنسبة
إلى أفكارنا مثل االتساقات بالنسبة إلى األصوات الموسيقية التي نؤلفها مثال ذلك أنني عندما أكون في حالة انتظار صديق
فإنني أتصور مجيئه وصدق حديثه فإذا وردت علي منه رسالة تؤكد زيارته فان الفرحة ستغمرني أما إذا أنبأتني الرسالة
بعدم قدومه فان هذه الفكرة ستصطدم باألفكار األخرى التي كنت أغذيها في نفسي أتوقعها فيشملني الحزن.
إال أن هذه النظرية لم تصمد للنقد ذلك أنها تفسر عاطفة بعاطفة أخرى ال غير ألن االنتظار الذي يثير السرور هو في
الحقيقة رجاء إثارته رابطة الصداقة التي تربطني بالصديق وليس الرجاء والصداقة مجرد فكرة بل هما عاطفتان قد تولدتا
أو تكفان عواطف أخرى وكل ما في األمر أن النظرية تفسر إلى حد ما العواطف الفكرية التي تنشأ على االتفاق أو
االختالف بين األفكار هذا عالوة على أن تهمل التغيرات العضوية التي تصحب ظهور العواطف مصاحبة متراوحة في
الشدة.
وعلى عكس الرأي السابق يرى أنصار النظرية الفيزيولوجية وعلى رأسها وليام جيمس أن االضطرابات العضوية التي
تحدث لإلنسان في حالة العاطفة خاصة العاطفة الدينية وقد وسع ريبو هذه النظرية وعندئذ وقع الربط بين العاطفة الدينية
والقشعريرة التي يشعر بها المتدين كما استدلت هذه النظرية باالضطرابات العضوية التي تظهر على المتصوفين وقد جاء
في القرآن الكريم مصداقا لقوله تعالىمثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم )  ,وقال أحد الشعراء العرب:
وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر
كما أن العاطفة الخلقية في صورة استنكاف تصحبها تغيرات فيزيولولجية و كثيرا ما تصحب العاطفة الجمالية حركات
واضحة في الغناء و الرقص ومن العادة أن يذكر بهذا الصدد ما حدث لـ مقبرانش من تسارع في حركة القلب بشكل
عنيف عندما كان يقرا كتاب(اإلنسان لديكارت)مما جعله مرارا يترك قراءته للتنفس.
إن هذا الرأي هو اآلخر لم يصمد للنقد ذلك أن العاطفة مثل الهيجان ال تنفصل عن الجسم ومهما كانت االضطرابات
العضوية مختلفة في الهيجان ,والعاطفة من حيث الدرجة فقط ,فان هذا الجانب الفيزيولوجي يبقى دائما عاجزا عن تفسير
نوعية العواطف والمعاني الخاصة التي تكتسبها.
إن العيب الذي تؤاخذ عليه النظريتين أنهما جزأتا العواطف الوجدانية لدى الفرد بحيث طرحت العاطفة اإلنسانية بشتى
أنواعها ,األولى على النفس والثانية على مستوى الجسم في حين عواطف الفرد مصدرها النفس والجسم معا وبدون توفر
هذين الشرطين يصبح ال معنى لعواطفنا وأهوائنا بدون أن ننسى العوامل االجتماعية.
وفي األخير وكحوصلة لما سبق فان العاطفة ليست في الجسد وال في النفس ,وإنما في اإلنسان كجزء ال يتجزأ,وان كل
المحاوالت الرامية لفصل الجسد عن الروح أو العكس مآلها الفشل ذلك انه ال يمكننا أن نجد فردا بدون جسد له عواطف
سامية أو العكس,فاإلنسان ليس ملكا كما انه ليس بشيطان.

