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المعطالت الثقافية

محاولة في بناء المفهوم
Cultural Blocks

An Attempt to Build the Concept
البحثية ضمن مــا أسـ ّـمـيــه ب ـ «الـحــداثــات التطبيقية» .وتـقـتــرح مفهو ًما
مـلـخــص :تـتـنـ ّـزل هــذه الــورقــة
ّ
ّ
«المعطالت الثقافية» الذي نسعى من خالله إلى تفسير بعض مظاهر
إجرائيا جديدً ا وسمناه بـ
ً
التردد والتعثّر التي حكمت مسارات العقلنة والنهوض والتحديث في الوطن العربي وفهمها.
مطبقة
منهجا
وقد اعتمدنا في ذلك
ً
ً
تخاصصيا مركّ ًبا واستفدنا من آخر مجلوبات علوم الدماغ ّ
على المعرفة والوجدان.
الكلمات المفتاحية :حداثات تطبيقيةّ ،
معطالت ثقافية ،التفاعل المعرفي – الوجداني.

Abstract: This research paper falls within what the author calls «applied
modernisms». It proposes a new procedural concept, which the researcher named
«cultural blocks» and which is used to interpret and understand the obstacles that
have blocked the way towards rationalization and renaissance in the Arab world.
The study relies on an interdisciplinary synthetic method and takes advantage of
the latest developments in neuroscience applied to knowledge and being.
Keywords: Applied Modernisms, Cultural Blocks, Cognitive-Ontological
Interaction.

ّ
التكون
المعطالت الثقافية :جينيالوجيا
ّ
إنّ الجينيالوجيا بما هي منهج حفري نقدي ،وبما هي حركة دائبة من الظاهرة إلى أصلها ومن
ّ
المشكلة
األصــل إلــى الـظــاهــرة ،لـهــي ق ــادرة عـلــى مـســاعــدتـنــا عـلــى الـنـفــاذ إلــى الـشــروط العميقة
للعوائق الثقافية التي حالت دون انتشار التفلسف في الفضاء العربي على نحو يؤ ّكد أهمية العقل كما
* أستاذ في جامعة قابس ،المعهد العالي للغات ،قسم علوم التربية بتونس ،متخصص في علم النفس التربوي.
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تنص على ذلــك النصوص المرجعية المؤسسة للثقافة العربية .فالموقف من الفلسفة والتفلسف هو
ّ
ّ
موقف تاريخي ،أي إ ّنــه تـكـ َّـون وتبلور ضمن سياقات تاريخية مـحـ ّـددة .وال شــك فــي أنّ لحظة البداية
كانت حاسم ًة إلى حدٍّ كبير ،بل لع ّلنا ال نزال نعيش ارتداداتها إلى اليوم.
ألول
تقبل المسلمين ّ
ّ
ثمة على األقـ ّـل ثالثة عوامل أساسية نحسب أ ّنــه كــان لها عميق األثــر في كيفية ّ
األول فإنّنا نرجعه إلى مصدرها اليوناني ،بمعنى أنّها
مرة الفلسفة في القرن الثاني للهجرةّ .أما العامل ّ
ّ
ّ
ً
كانت ما ّد ًة ثقافية وافد ًة على الحضارة اإلسالمية من قوم «غير مشاركين لنا في الملة» ،وما اقترن بذلك
بخاصة أنّ الفلسفة
من ارتياب وتشكيك في مدى شرعية التعامل المعرفي والقيمي مع غير المسلمين
ّ
الـيــونــانـيــة كــانــت تـمـ ّثــل نـسـ ًقــا مــن األفـكــار والـنـظــريــات وال ــرؤى والـقـيــم والـمــواقــف حــول اإلنـســان والـكــون
والشر.
واآللهة والخير
ّ

ّأما العامل الثاني فإنّنا نرجعه إلى اسم الفلسفة ذاته ألنّنا نعتقد أنّ تسمية الفلسفة «فلسفة» لم تخل من
تمت تسمية الفلسفة منذ بدايتها «حكمة» ً
مثل لكان لذلك
تأثيرات نفسية وجدانية ثقيلة .لذلك نرى أنّه لو ّ
تقبلها واستدماجها ضمن الثقافة العربية اإلسالمية منذ بداية ترجمتها.
ٌ
أثر نفسي إيجابي مساعد على ّ

ّأما العامل الثالث فإنّنا نعزوه إلى السجاالت الفكرية والكالمية والصراعات السياسية واأليديولوجية
ضد أنصار الهرمسية
التي كانت تــدور بين الفرق والملل .لنتذكّ ر هنا المعتزلة والمأمون في صراعهم ّ
التشيع
والـغـنــوص والـبــاطـنـيــة ولـنـتــذ ّكــر ذلــك ال ـحــوار بـيــن الـنـقــل والـعـقــل ،بـيــن األشــاعــرة واالع ـتــزال وبـيــن
ّ
العربية التي ما زالت
والتس ّنن ،فربما نظفر في ذلك بأصل عميق لبعض مظاهر االزدواج في الشخصية
ّ
تالزمها إلى اليوم.

تكون على امـتــداد حقب التاريخ اإلســامــي ،فهذا يعني
إذا س ّلمنا بــأنّ العائق الثقافي هو نتاج ّ
ترسبي ّ
ٍ
تعبيرا
تقبل الفلسفة بوصفها
ً
أنّ هناك من الحوادث التاريخية الوازنة ما ترك بصمات عميق ًة في كيفية ّ
ثقافيا جــديــدً ا يسعى إلــى التموضع ضمن الثقافة السائدة بما تقوم عليه من قــرآن وحديث وفقه ونح ٍو
ً
وشعر وكالم.
وف ــي الـحـقـيـقــة ،لـقــد سـبــق لـلـجــابــري أن ت ـحـ ّـدث عــن مـشـكـلــة بــدايــة تـشـ ّـكــل الـعـقــل ال ـعــربـ ّـي ،وع ــن حــادثــة
العربية؛ ففي كتابه «تكوين العقل العربي» ،طــرح الجابري سـ ً
ـؤال جذر ًيا
«تنصيب العقل» في الثقافة
ّ
ّ
ألول مـ ّـرة؟ وأ ّكــد أنّ هــذا التنصيب
العربية
وهــو :كيف تـ ّـم تنصيب العقل الكوني في الثقافة
اإلسالمية ّ
ّ
ّ
لم يكن ً
ً
تميز بالصراع األيديولوجي والسياسي بين
ثقافيا
فعل
محضا ،بل جاء ضمن مناخ ّ
معرفيا ً
ً
عام ّ
العباسي والشيعة الباطنية خـصــوم دولـتــه .وقــد اعتمد الـمــأمــون فــي مــواجـهــة خصومه
الـمــأمــون الخليفة ّ
إستراتيجية ذكية تقوم على توظيف الموروث القديم .فإذا كانت الشيعة قد لجأت إلى الغنوص وإلى
أئمتهم وتــأكـيــد أحقيتهم فــي اإلمــامــة والـقـيــادة الدينية
«الـعـقــل المستقيل» لتأكيد اسـتـمــراريــة الــوحــي فــي ّ
والسياسية ،فإنّ المأمون قد استنجد بـ «العقل الكوني اليوناني» ليع ّزز به جانب المعقول الديني العربي
وكرسه الواقع السياسي(((.
قرره العقل المعتزلي ّ
كما ّ
((( محمد عابد الجابري ،تكوين العقل العربي ،ط ( 2بيروت :دار الطليعة ،)1985 ،ص .233
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أيضا أنّ هذا التنصيب ،ومنذ لحظاته التأسيسية األولى ،قد ّ
في هذا اإلطار ،أكّ د الجابري ً
ظل محكو ًما
بالصراع بين «البيان» و«العرفان»((( .وال ّ
شك في أنّ عملية التنصيب هذه من حيث مشهديتها وكيفيتها
محدد ًة
وأطوارها ومالبساتها والمشاعر التي ح ّفت بها والذكريات الجمعية التي نسجت حولها ،كانت ّ
لمستقبل الفلسفة في الثقافة العربية اإلسالمية ليس على المستوى المعرفي فقط وإنّما على المستوى
ّ
المشاعري والوجداني ً
تحدد
المرجح أن يكون السياق الوجداني
أيضا .ومن
الحاف بهذه العملية قد ّ
ّ
أساسا بالخوف من الوقوع في الزندقة وتحريف العقيدة والمروق عن الدين.
ً

العام الــذي صاحب تنصيب الفلسفة في المجتمع العربي إ ًذا ،بكثرة السجاالت
تميز المناخ الثقافي
ّ
ّ
لتتبعهم ومطاردتهم.
والـمـعــارك السياسية واأليديولوجية .فقد أنشأ الخليفة المهدي «ديــوان الــزنــادقــة» ّ
وارتـبــط اســم الــزنــادقــة ً
ّ
المتشككين فــي العقيدة .وقــد بلغت الحملة
أول بالمانوية ثــم ا ّتـســع ليشمل كـ ّـل
ضدهم أوجها عام 166هـ حيث ّ
ً
مؤسس فرقة
نكل بهم المهدي
ّ
تنكيل .من جهته ،كان واصل بن عطاء ّ
المعتزلة قد أ ّلف رسال ًة في «الر ّد على الزنادقة» .وهو ما قام به غيره من المتك ّلمين والفقهاء للر ّد عليهم.
نعد رسائل إخوان الصفا ر ّدة فعل
في المقابل ،وضمن هذا السجال الفكري واأليديولوجي ،يمكن أن ّ
ضد إستراتيجية المأمون الثقافية.
الشيعة اإلسماعيلية ّ

ـديــة (ن ـس ـب ـ ًة إل ــى أب ــي يــوســف يـعـقــوب بــن إس ـحــاق ال ـك ـنــدي 185ه ـ ــ805 /م -
بــال ـعــودة إل ــى الـلـحـظــة ال ـك ـنـ ّ
ً
منخرطا في الصراع األيديولوجي الدائر آنذاك،
256هـ873 /م) على وجه الدقة ،نالحظ أنّ الكندي كان
وأنّه كان منحازًا إلى العقل على حساب الهرمسية والغنوص المانوي والعرفان الشيعي واستقالة العقل.
ي ّتضح ذلك من خالل عدد كبير من مؤ ّلفاته مثل «الــر ّد على المانوية والمثنوية» ،و«كتاب التنبيه على
يدعي صنعة الذهب والفضة» ،وكتاب «الحث على
خدع الكيميائيين» ،وكتاب «في إبطال دعوى من ّ
تع ّلم الفلسفة» ،و«رسالة في االحتراس من خدع السفسطائيين» ،وغيرها .فهو عندما يقول« :وينبغي لنا
الحق من أين أتى ،وإن أتى من األجناس القاصية ع ّنا واألمم
الحق واقتناء
ّأل نستحي من استحسان
ّ
ّ
المتباينة ،فــإ ّنــه ال شــيء أولــى بطلب الـحـ ّـق مــن ال ـحـ ّـق»((( ،إ ّنـمــا يـقــول ذلــك دفـ ًعــا للمشاعر السلبية التي
تقترن عــاد ًة ّ
ممن ال يشاركنا فــي الــديــن وفــي الم ّلةّ .أمــا حين يـحــاول فضح
بكل مــا نـعـ ّـده دخـيـ ًـا ووار ًدا ّ
الذين يهاجمون الفلسفة باسم الدين خدم ًة لمصالح سياسية ،فيصفهم بكونهم «مــن أهــل الغربة عن
(((
تتوجوا بتيجان
«ذبا
ّ
ّ
الحق من غير استحقاق»  ،وأنّهم إنّما يعادون الفلسفة ويهاجمون أهلها ًّ
الحق وإن ّ
نصبوها من غير استحقاق بل للترؤس والتجارة بالدين وهم عدماء الدين،
عن كراسيهم
المزورة التي ّ
ّ
ألنّ من تجر بشيء باعه ،ومن باع شي ًئا لم يكن له».
هـكــذا كــانــت الـلـحـظــة الـكـنــديــة فــي مـســار تنصيب الـفـلـسـفــة فــي الـثـقــافــة الـعــربـيــة لـحـظـ ًة حــاسـمـ ًة ومـحـ ّـمـلـ ًة
ومحدد ًة لما سيأتي بعدها .فارتداداتها ما زالت حاضر ًة
باالنطباعات والصور والمواقف واالتجاهات
ّ
((( المرجع نفسه ،ص .249

((( الكندي ،رسائل الكندي الفلسفية كتاب الفلسفة األولى ،تحقيق وتقديم وتعليق محمد عبد الهادي أبو ريدة ،ط ( 2القاهرة :دار
الفكر العربي.)1978 ،

((( المرجع نفسه ،ص .102
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تقريبا؛ موقف يؤمن بأصالتها وبشرعية تموضعها في الثقافة العربية،
إلى اليوم من خالل المواقف ذاتها
ً
يعدها دخيل ًة وعسيرة الهضم واالستدماج ضمن النسيج الثقافي والقيمي السائد.
وموقف ّ
لقد حاول الجابري إ ًذا الوقوف عند األوضاع والمالبسات التي رافقت عملية نقل العلوم اليونانية إلى
«لتتبع معارج التطور الذي سيعرفه
اللغة العربية ،ليس لفهم دوافع تلك العملية آنذاك فحسب ،وإنّما ّ
العقل العربي ذاته»((( .وانتهى إلى أنّ عملية تنصيب العقل في الثقافة العربية اإلسالمية لم تكن باألمر
الـهـ ّـيــن ألنّ الـثـقــافــة الـســائــدة يتقاسمها نـظــامــان مـعــرفـيــان لـكـ ٍّـل منهما ارتـبــاطــاتــه األيــديــولــوجـيــة والسياسية:
البيان والعرفان .لهذا السبب سيكون النظام البرهاني في الثقافة العربية اإلسالمية محكو ًما منذ بدايته
تطوره بر ّدة الفعل هذه ،أي بالصراع بين «البيان» و«العرفان»(((.
وعلى امتداد ّ
ال شــك فــي أنّ البحث فــي نظم المعرفة التي ّ
تشكلت مــن خاللها الثقافة العربية اإلسالمية هــو بحث
يهمنا من استحضار هذا السياق
في أساسيات المعرفة وحفر في شروط قيامها في اآلن ذاته .إال أنّ ما ّ
الثقافي الذي اقترن بحادثة تنصيب العقل في الثقافة العربية اإلسالمية هو بالضبط ما يلي:
 -لم تكن هذه المعارك والسجاالت الكبرى تجري ضمن فراغ وجداني بقدر ما كانت ّتغذي المشاعر
واألحــاسـيــس واأله ــواء والـمـيــوالت وتـتـغـ ّـذى منها فــي الــوقــت ذات ــه؛ أي إنّ الـمــواقــف واالتـجــاهــات
المكونات
والصور والتمثّالت ذات العالقة بالفلسفة كانت وما زالت ميدانًا للتفاعل الجدلي بين
ّ
والمكونات الوجدانية.
المعرفية
ّ
 -كانت الشكوك والـمــواقــف السلبية المستهدفة للفلسفة منذ البداية مقترن ًة أوثــق االقـتــران برهاناتدينية وأيديولوجية وسياسية واضحة.

 -ال ت ــزال ارتــدادات ـهــا وامـتــداداتـهــا مـسـتـمــر ًة ومـتــواصـلـ ًة وفــاعـلـ ًة فــي ال ـت ـصـ ّـورات واالت ـجــاهــات كـمــا فيالمواقف والسلوكيات.
 -وم ــن ه ـنــا ،ف ــإنّ فـهــم أزم ــة الـفـلـسـفــة ال ـيــوم ي ـمـ ّـر ضـ ــرور ًة عـبــر فـهــم األزمـ ــة الـمــؤسـســة لـهــا مـنــذ لحظةتنصيبها األولى.

ّ
والمكونات
المعطالت الثقافية :البنية
ّ
ـرسـبــي ،أي نـتــاج سلسلة مــن الـحــوادث
إذا صـ ّـح أنّ مـفـهــوم الـعــائــق الـثـقــافــي هــو حــاصــل مـســار تــاريـخــي تـ ّ
تكونها وتـطـ ّـورهــا ،فــإنّ هــذا البعد الحدثي والتاريخي للعوائق
التي مـ ّـرت بها الثقافة العربية عبر مسار ّ
كفرا أو ممارس ًة خطير ًة توشك
الثقافية ال يلغي إمكانية إرجاعها إلى بنية مؤسسة وناظمةّ .
فعد الفلسفة ً
ّ
عدها مهد ًدا لصفاء العقيدة ،تشترك في كونها عوائق من طبيعة ثقافية.
أن توقع المؤمن في
الشك أو ّ
جنسا من المعرفة النفس  -اجتماعية تتداخل في تشكيلها عناصر واعية وأخــرى ال واعية.
ونعني بها ً
((( الجابري ،ص .233

((( المرجع نفسه ،ص .249
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وتتقاطع في مستواها األبعاد الفردية مع األبعاد االجتماعية .يجعلنا كل ذلك نفترض وجود تشابه بين
بنية التمثّالت االجتماعية (كما تبلورت من خالل أعمال أبريك ،2011 ،2003 ،وفريقه ضمن مدرسة
نميز في العائق الثقافي بين نواة صلبة أو مركزية من
مرسيليا) وبنية العوائق الثقافية .أي إنّنا نستطيع أن ّ
جهة وعناصر جانبية ،تخومية وأطــرافـيــة مــن جهة ثانية .وتب ًعا لهذا التقسيم البنيوي فــإنّ الـنــواة الصلبة
للتغير .أما العناصر التخومية فهي تمتاز بقد ٍر أكبر من
واألشد مقاوم ًة
تتكون من العناصر األكثر ثباتًا
ّ
ّ
ّ
للتغير .هــذا مــا يرشّ حها إلــى أن تـقــوم ب ــأدوار على غــايــة مــن األهـمـيــة .فهي مــن ناحية
الـمــرونــة والقابلية
ّ
ً
تعد
تقب ًل
ورفضا .ومن ثمة ّ
تربطنا بالعالم الخارجي ومن ناحية أخرى ّ
تحدد هذا االرتباط وتتفاعل معه ّ
المدخل الرئيس لتغيير البنية العميقة للعائق الثقافي .أي إنّ محاولة تجاوز العوائق الثقافية ال تتحقّق
يمس العناصر المركزية من العائق ،فإنّه يظل
بالكشف عنها أو الوعي بها .بل إنّ هذا التجاوز ما لم ّ
سطحيا .ومن ثمة قابلية عودته متى توافرت األسباب.
ً
ومنطقيا
معرفيا
ومثلما يسهل النفاذ إلى المكونات المعرفية من التمثالت االجتماعية ويسهل حسمها
ً
ً
بالتقبل أو بالرفض ،فكذلك شأن المكونات المعرفية من العوائق الثقافية .إال أنّ هذا األمــر يبدو غير
المكونات الوجدانية مــن هــذه الـعــوائــق .وهــو مــا يــؤ ّكــد خطورتها وشـ ّـدة وقعها على
ممكن فــي مستوى
ّ
المواقف والممارسات.

ّ
آليات االشتغال
المعطالت الثقافيةّ :

يمر ضــرورة
والمتعدد الـمـكـ ّـونــات ،فــإنّ فهم آلـيــات اشتغال
بحكم طابعها الـمــركّ ــب
ّ
ّ
المعوقات الثقافية ّ
عبر فهم آلـيــات اشـتـغــال العناصر الـمـكـ ّـونــة لها وفـهــم الـعــاقــات والـتـفــاعــات الممكنة بينها .ونعني بها
بالمكون الالواعي
المكون الواعي
بالمكون الوجداني وعالقة
المكون المعرفي
على وجه الدقّة عالقة
ّ
ّ
ّ
ّ
بالمكون الجماعي.
المكون الفردي
وعالقة
ّ
ّ
 -1في العالقة بين الذاكرة الجماعية والالوعي الجمعي

فــي كتابه حــول الــوعــي والــدمــاغ يؤكد دي الك ــور((( أ ّنــه مهما كــان مستوى النشاط الــذهـنــي ،فــإنّ الوعي
والالوعي في تفاعلٍ
نقدر ما لفرضية «الالوعي الجماعي» من أهمية إجرائية في
مستمر ودائم .لذلك ّ
ّ
يصرح البعض بموقفه
فهم حاالت عدم التطابق بين السلوك وال ّتمثّل وبين االتجاه والممارسة؛ فربما ّ
المنتصر للفلسفة وللتفلسف وبانخراطه المبدئي في التفكير العقالني ،ولكنه على مستوى الممارسة
يتورط ،من حيث ال يعي ،في إتيان عكس ذلك تما ًما .يمكن لفرضية المعارف الضمنية
واالتجاه ربما ّ
عامة ،ولفرضية الالوعي الجمعي بخاصة أن تمثّل مفاتيح إجرائية لتفسير جزء من هذه الظاهرة.
بصفة ّ
ثمة معالجة ال واعـيــة للمعلومة ولـلــذاكــرة وللصور وللتمثّالت ولــاتـجــاهــات .هــذا مــا يــؤكــده أيـ ًـضــا آخر
ّ
اإلضافات في مجال علوم المعرفة ضمن الحقل الخاص بالمعارف الضمنية La cognition implicite
مثلما تشهد بذلك ً
مثل أعمال ديدييه كوربيه  Didier Courbetوغيره.
(7) J. Delacour, Conscience et cerveau, La nouvelle frontière des neurosciences (Espagne: De Boeck, 2001), p. 78.
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وفي الحقيقة لقد سبق لمحمد عابد الجابري في كتابه المذكور أن استعمل هذا المفهوم لتحليل جوانب
مــن اإلشـكــالـيــات الـتــي يطرحها الـعـقــل الـعــربــي .فـهــو قــد انـطـلــق مــن فـكــرة «الـنـظــام الـمـعــرفــي» épistémè
كما تبلور مع ميشيل فوكو ،أي من النظام المعرفي بوصفه جمل ًة من المفاهيم والمبادئ واإلجــراءات
التي تعطي للمعرفة في فترة تاريخية ما بنيتها الالشعورية ،ثم ما هي إلى ٍ
حد ما بين مفهومي «النظام
يهمنا فــي هــذا المقام هــو بــاألســاس الـســؤال الـتــالــي :إذا س ّلمنا مع
المعرفي» و«البنية الــاشـعــوريــة» .مــا ّ
التحليل النفسي بـشـ ّـدة الـتــازم بين الــاشـعــور واالنـفـعــاالت وس ّلمنا مــع عـلــوم المعرفة بــأنّ االنـفـعــاالت
فأي دور للجوانب الوجدانية من البنية
والمشاعر هي في جانبها الغالب نتاج وا ٍع لعمليات ال واعية(((ّ ،
الالشعورية ضمن هذا النظام المعرفي؟
ضـمــن كـتــابــه الـكـلـمــات واألش ـي ــاء وفــي إط ــار بـنــائــه مـفـهــوم «اإلبـسـتـيـمــي» الـمــذكــور ســابـ ًقــا ،اف ـتــرض فــوكــو
وج ــود «س ـي ــرورات الش ـعــوريــة تـتـحـ ّـكــم بـنـظــام ثـقــافــة م ــا»(((  .أم ــا لـيـفــي س ـت ــروس( ((1فـقــد ت ـنــاول فــي كـتــابــه
األن ـثــروبــولــوج ـيــا الـبـنـيــويــة مـفـهــوم الـبـيـنـيــة الــاش ـعــوريــة بــوصـفــه م ـبـ ً
ـدأ تـفـسـيــر ًيــا .ورأى أنّ لـلــذهــن الـبـشــري
ـزوع ــا إل ــى ف ــرض قــوالــب واحـ ــدة ومـشـتــركــة عـلــى الـمـحـتــويــات ال ـتــي يـعــالـجـهــا كـمــا لــو أنّ ه ـنــاك طبيعة
نـ ً
الشـعــوريــة للظاهرة الجماعية وشـ ً
ـروطــا ال واعـيــة للحياة االجتماعية والثقافية .ومــن جهتنا ،فإننا نميل
ـص الـثـقــافــات الـبــدائـيــة والـشـفــاهـيــة
إل ــى مــا ذه ــب إلـيــه ج ــورج طــرابـيـشــي مــن أنّ مـفـهــوم الــاش ـعــور ال يـخـ ّ
دون ال ـم ـك ـتــوبــة وال ـعــال ـمــة وأنّ م ـج ــاالت تـطـبـيـقــه ال ت ـقــف ع ـنــد حـ ــدود األن ـثــروبــولــوج ـيــا واألت ـنــولــوج ـيــا،
بــل يـمـكــن أن تـمـتـ ّـد لـتـشـمــل ال ـم ـجــال اإلبـسـتـيـمــولــوجــي أي ـ ًـض ــا .وال نـعـتـقــد أنّ الـفـصــل الـمـنـهـجــي ال ـحــا ّد
الـ ــذي أق ــام ــه ال ـج ــاب ــري ب ـيــن األن ـثــروبــولــوجــي واألت ـن ــول ــوج ــي م ــن ج ـهــة وال ـع ـل ـمــي واإلب ـس ـت ـي ـمــولــوجــي مــن
ج ـهــة أخ ــرى ل ــه م ــا ي ـب ـ ّـرره ف ــي ظ ـ ّـل بــرادي ـغــم الـتـفـكـيــر ال ـمــركّ ــب وال ـم ـق ــارب ــات الـتـخــاصـصـيــة ال ـتــي تـسـتـظــل
دراستنا بظ ّلها.
ـص الـثـقــافــات الشفاهية دون العالمة.
خــاصــة األمــر ،فــإ ّنـنــا نعتقد أنّ مفهوم «البنية الــاشـعــوريــة» ال يـخـ ّ
ـص الـعــرفــان والـبــرهــان والـبـيــان دون الــوجــدان .بــل إنّ هــذا الـمـجــال األخـيــر لـهــو األق ــرب إليه
كـمــا ال يـخـ ّ
بخاصة مــن وجهة نظر التحليل النفسي .ولكن تبقى أهمية مقاربة الـجــابــري وزيـعــور كامن ًة
مــن البقية
ّ
في استدعائهما مفهوم «الالشعور المعرفي» لفهم أبعاد أساسية من بنية العقل العربي وبعض آليات
ثمة إ ًذا «الشعور معرفي» خاص بالثقافة العربية .وإنّ اعتماد هذه الفرضية الستجالء المسكوت
اشتغالهّ .
عنه في عالقة الثقافة العربية بالفلسفة وبالتفلسف ،ضرورة إجرائية منهجية مؤكدة .ضمن هذا السياق،
ومثلما يفترض الجابري وجود نظم معرفية مؤسسة للثقافة العربية ،نفترض بدورنا وجود نظم وجدانية
مؤسسة للتمثّالت ولـلـتـصـ ّـورات االجتماعية حــول الفلسفة والـعـقــل ،وأنّ هــذه البنى الــاواعـيــة تمارس
دائمين على الثقافة.
تس ّل ًطا
ً
وإكراها َ
((( جوزيف لودو« ،االنفعال والذاكرة وارتباطهما بالدماغ» ،مجلة العلوم األمريكية ،مج ( 12كانون الثاني /يناير  ،)1996ص .12-4
((( ميشيل فوكو ،الكلمات واألشياء (بيروت :مركز اإلنماء القومي ،)1990 ،ص .307 ،277 ،25

( ((1كلود ليفي ستروس ،األنثروبولوجيا البنيوية ،ترجمة مصطفى صالح (دمشق :منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،)1977 ،
ص .17
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 -2من الذاكرة الجمعية إلى الذاكرة الوجدانية

إنّ صــورة الفلسفة كـمــا يـتـ ّـم بـنــاؤهــا فــي عقولنا هــي ،فــي جــزء مـنـهــا ،حــاصــل ذاكــرتـنــا وذكــريــاتـنــا وتــذكّ ــرنــا.
تعبر عنها وتعمل على
وتمثّل التصورات االجتماعية في ّ
حد ذاتها ضر ًبا من ضروب الذاكرة الجماعيةّ ،
ترسب من ذكريات جماعية حول
إخراجها إلى السطح .وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن مدى تأثير ما ّ
ـرســب في
الفلسفة بالتمثّالت الحالية حــولـهــا ،والـبـحــث عــن طبيعة الـمـخــزون الــذاكــري الــذي كــان قــد تـ ّ
تتكون وفقها المعارف والذاكرات والتمثالت
الثقافة
العربية حول الفلسفة ،ومحاولة فهم الكيفية التي ّ
ّ
معرفيا فحسب
الجماعية ذات العالقة بصورة الفلسفة .وإذا افترضنا أنّ هــذا المخزون الــذاكــري ليس
ً
وإنّما هو وجداني ً
أيضا ،فما عسى يكون أبرز الحوادث التاريخية والثقافية (مثل حرق كتب ابن رشد،
الحجاج ،وتهافت الفالسفة ،وتهافت التهافت ،ومغامرة الماركسية في
وتجربة الغزالي الشكية ،وقتل
ّ
المجتمع العربي ،ومصطفى محمود وروجيه غارودي في رحلتهما من «الكفر إلى اإليمان» ،وغيرها)
ـورا نـمـطـيـ ًة؟ ومـتــى تـنـشــط؟ وكـيــف يقع
الــذي تـكـ ّـونــت فــي سـيــاقــه هــذه الــذاكــرة؟ وكـيــف لـهــا أن
تستقر ص ـ ً
ّ
حاسما في المواقف والسلوكيات والممارسات؟
تفعيلها فتغدو مؤ ّث ًرا
ً

ّ
بخاصة ،بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية.
والمعطالت الثقافية
عام ًة
ّ
ثمة عالقة متينة بين الثقافة ّ
ّ
يتم إال على أرضية المكتسبات والمعارف
وإذا كان رسوخ التمثّل واندماجه ضمن منظومة الثقافة ال ّ
يمر ضــرور ًة عبر فهم العالقة بين الثقافة والذاكرة ،أي عبر
السابقة ،فإنّ فهم آليات المعوقات الثقافية ّ
(((1
فهم البناء االجتماعي للمعارف وللذكريات .هــذا مــا أثبته نيكوال روسـيــو وكريستين بــونــاردي حين
أكّ ــدا أنّ التمثّالت االجتماعية إ ّنـمــا تتبلور فــي جــزء منها على األق ـ ّـل ،انـطــا ًقــا مــن الـمـعــارف والـخـبــرات
السابقة لألفراد وللجماعات .وهو ما يبرهن على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الذاكرة في هذا
تدخل
البناء ،إذ يختلف تأثير التمثّالت والصور واالتجاهات السلبية تجاه مادة الفلسفة بحسب نوعية ّ
تبعا لمكتسباتنا الثقافية السابقة وإستراتيجياتنا التذكرية.
الذاكرة ،أي ً

تتشكل؟ ومن ّ
ّ
يشكلها؟ وكيف يقع
ومما
ولكن ما هي
ّ
محددات الذاكرة؟ وكيف تؤ ّثر في التمثّالت؟ ّ
يتم
تنوع الــذاكــرات الفردية
ّ
يتم المرور من ّ
وتعددها إلــى الــذاكــرة الجماعية؟ ثم كيف ّ
تشكيلها؟ كيف ّ
الــرجــوع بــالــذاكــرة الجماعية إلــى الــذاكــرات الـفــرديــة؟ وفــي كلمة :مــا هــي الـشــروط االجتماعية والنفسية
والوجدانية التي ّ
نفكر في الماضي في إطارها؟
ـاص ،مفهوم
إنّ مفهوم التمثالت االجتماعية بوجه عــام ،ومــا استحال منها إلــى عــوائــق ثقافية بوجه خـ ّ
عالئقي متشابك ،يـتـعـ ّـذر المسك بــآلـيــات اشتغاله بمعزل عــن شبكة الـعــاقــات الـتــي تربطه بــالـمــؤ ّثــرات
الواعية والالواعية ،بالذاكرة وبالخيال ،بالوجدان وبالعقل .فمقاربة التمثّالت االجتماعية والثقافية ال
بتوسط الذاكرة الجماعية والــوجــدان الجماعي .كما أنّ فهم العالقة بين التمثّالت االجتماعية
تتم إال ّ
ّ
فبغض النظر عن
بتوسط التطبيقات واالستخدامات االجتماعية للذاكرة.
ّ
يتم إال ّ
والذاكرة الجماعية ال ّ
مواقفنا مــن الفلسفة واتجاهاتنا نحوها ،فــإنّ الثقافة العالمة تزخر بكثير مــن الـصــور والــرمــوز الفلسفية

(11) C. Bonardi & N. Roussiau, Les représentations sociales (Paris: Dunod, 1999), pp. 7-11.

14

العدد Volume 5 / 20
ربيع  Spring 2017

كـتـلــك الـتــي يـمـكــن أن تــوحــي بـهــا ذك ــرى الـكـنــدي وال ـفــرق الـكــامـيــة ومـحـنــة الـمـعـتــزلــة وفـلـسـفــة ابــن سينا
الصفا والـغــزالــي وابــن رشــد وابــن خـلــدون ،وترجمة العرب
والـفــارابــي وابــن الــراونــدي وال ــرازي وإخــوان ّ
الـفـلـسـفــة الـيــونــانـيــة مـتـمـ ّثـلــة بــالـخـصــوص فــي أرس ـطــو وأف ــاط ــون ،وإش ـكــال ـيــات الـعـقــل والـنـقــل والـحـكـمــة
ّ
الحلج ومحمود طه ،وتكفير
والشريعة والمنقذ من الضالل ،ونقد ابن تيمية المنطق اليوناني ،وقتل
ّ
المغذية
نصر حامد أبــي زيــد وحسن حنفي .ولـكـ ّـن هــذه الثقافة العالمة ،وإن مثّلت رافــدً ا مــن الــروافــد
لـلـتـمـ ّثــات ولـلـصــور واالت ـجــاهــات حــول الـفـلـسـفــة ،فــإ ّنـهــا ال تـقــوم بــذلــك إال بـعــد إخـضــاعـهــا لمقتضيات
الـسـيــاق وإكــراهــاتــه؛ أي ّإل وهــي تـخـضــع لـعـمـلـيــات الـتـصـنـيــف والـتـبــويــب والـتـحــويــر والـتــأويــل واالنـتـقــاء
يفسر االختالف في المواقف من التراث ومــن الثقافة داخــل الجماعة
والتفضيل واالستبعاد .وهــذا ما ّ
ذاتها .فالتحليل الجينيالوجي والتكويني للتمثّالت االجتماعية ،يكشف عن تو ّت ٍر حا ّد تقوم عليه هذه
التمثالت بين الثبات واالستمرارية ،بين النماذج األصلية األولية والوضعيات المتغيرة أو االستجابات
الـمـتـجــددة للحاضر ،بين االتـصــال والقطيعة ،بين البنية والـحــدث .ضمن هــذا الـتــو ّتــر وهــذه الـسـيــرورة،
ـدخـ ًـا فــاعـ ًـا فــي ب ـلــورة س ـي ــرورات الـتـمـ ّثــات االجـتـمــاعـيــة
يـتـنـ ّزل «ال ـمــاضــي» بــوصـفــه عـنـصـ ًـرا مـكـ ّـو ًنــا وم ـتـ ّ
السائدة ودينامياتها.
ّ
يتشكل التفكير الحالي انطال ًقا
الرسوخ ّ ،ancrageبين مسكوفيتشي كيف
الر ّ
سو أو ّ
من خالل مفهوم ّ
من المقوالت السابقة التي ترسبت واستقرت ضمن منظومتنا المعتقدية والتمثلية .فمقاومة «الغريب»
ـرسـخــة .كما
ومــواجـهــة «ال ـجــديــد» بـصـفــة عـ ّ
ـامــة تـتـغـ ّـذيــان ع ــاد ًة مــن سـلـطــة الـمــاضــي وهـيـمـنــة نـمــاذجــه الـمـتـ ّ
تندرج التمثّالت االجتماعية بحسب مسكوفيتشي بالضرورة ضمن أطر التفكير الموجودة .وهذه األطر
بــدورهــا مـنـغــرســة فــي الـقـيــم والـتـقــالـيــد وال ــرؤى الـســائــدة .كـمــا تـتـكـ ّـون ،فــي جــزء مـنـهــا ،مــن خــال تفاعلها
مــع رواس ــب الـمــاضــي وال ـتــاريــخ وال ــذاك ــرة وم ـخــزونــات ـهــا( .((1وه ــو مــا يــدفـعـنــا إل ــى أن نــأخــذ ،فــي مـحــاولــة
فـهـمـهــا ،فــي الـحـسـبــان الـثـيـمــات  thêmataواألف ـك ــار الـمــرجـعـيــة الـمــؤسـســة  idées sourcesوال ـن ـمــاذج
األصلية  archétypesالالواعية والقوالب األولـيــة التي تقبع في أعماقنا والتي منها تنبثق كل الصور.
فلكل ثقافة نماذجها األصلية و«أركتيباتها» التأسيسية ذات العالقة الوثيقة بـ «الشخصية األساسية» أو
نقر بوجود
«الشخصية القاعدية» و«األطــر الثقافية» أو «األنـمــاط الثقافية» .فــي هــذا الـسـيــاق ،علينا أن ّ
المحددة لقطاع الفلسفة وتحديده.
العامة
صعوبة حقيقية في ضبط مضمون األطــر الثقافية المرجعية
ّ
ّ
وب ـنــا ًء عـلـيــه ،نـتـســاءل :مــن أي ــن ن ـبــدأ؟ هــل مــن األط ــر الـثـقــافـيــة الـقــائـمــة؟ أم مــن األط ــر الـتــأسـيـسـيــة الـقــابـعــة
فــي أعـمــاق الوعـيـنــا الـجـمـعــي؟ وهــذه األطــر الـمــرجـعـيــة ،هــل بقيت هــي نفسها مــن دون أن تـتـغـ ّـيــر؟ وإن
الكندية لحظ ًة تأسيسي ًة
نعد اللحظة
تغيرها وتـطـ ّـورهــا؟ فــي هــذا اإلطــار يمكن أن ّ
ّ
تغيرت ،مــا هــو مسار ّ
حاسم ًة ما زالــت تلقي بظاللها إلى اليوم .لقد اقترنت الفلسفة لحظتها بمعا ٍن سلبية بخاصة من جهة
ـوجــس مـنــه الــذي ُيـعـ ّـد دخـيـ ًـا عـلــى الـمـ ّلــة وربـمــا مـنــاقـ ًـضــا لكتابها الـمـقـ ّـدس .فــالـخــوف من
مـصــدرهــا الـمـتـ ّ
الكفر والتكفير ّ
حاضرا على الدوام .إنّه الخط الذي ال يمكن تجاوزه وإال كانت العواقب
هاجسا
ظل
ً
ً
يشرع كل ذلــك لنا االفـتــراض أنّ االنهمام بالفلسفة واالشتغال بها داخــل السياق العربي ّ
ظل
وخيم ًةّ .
(12) S. Moscovici, La psychanalyse, son image et son public (Paris: P.U.F, 1961), p. 170.
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المحرمة على الوعي ومقترنًا بالتخوم الخطرة ومحكو ًما بعقدة الشرعية والمشروعية.
متاخما للحدائق
ً
ّ
لتعميق التحليل في ضوء هذه الفرضية ،علينا أن نعود إلى مفهوم الذاكرة نفسه ،بحيث تعني الذاكرة في
اآلن نفسه الحافظة والذكريات المحفوظة ،أي اآللية والمضمون .وهي من وجهة نظر علوم المعرفة،
ـري بنا
نـظــام لـمـعــالـجــة الـمـعـلــومــات يـقــوم عـلــى ثــاث مــراحــل ،وهــي الـتــرمـيــز واالحـتـفــاظ وال ـتــذكّ ــر( .((1ح ـ ّ
هنا التمييز بين معنى الــذاكــرة االجـتـمــاعــي واألنـثــروبــولــوجــي مــن جـهــة ،ومعناها النفسي والـعــرفــانــي من
جهة أخــرىّ .أمــا مــن جهة األنـثــروبــولــوجـيــا ،فــإنّ هــولـبــاك( ((1يــرى أنّ الــذاكــرة الجماعية هــي أحــد األبـعــاد
يستمدان من تشارك أفرادها
األربـعــة المشكلة للهوية الجماعية ،وأنّ وحــدة الجماعة وانسجامها إنّما
ّ
وتقاسمهم الــذاكــرة نفسها .ومــع ذلــك فــإنّ بعد الــذاكــرة الثقافي هــذا في حاجة إلــى المراجعة والتوسيع
المكونات الوجدانية في ّ
تشكل
في ضوء نتائج علوم المعرفة األخيرة بخاصة من جهة تأكيدها أهمية
ّ
يتحدث عــن «ذاكــرة
الــذاكــرة واشتغالها وتأثيرها فــي التفكير والـسـلــوك .وهــذا بــالــذات مــا جعل البعض
ّ
ان ـف ـعــال ـيــة»( .((1وال نـعـنــي بــالــذاكــرة االنـفـعــالـيــة هـنــا ح ـ ٍ
ـاالت وجــدان ـي ـ ًة مـقـتــرنـ ًة بـمــواقــف مــاضـيــة ومـصـحــوبــة
بــانـفـعــاالت إيـجــابـيــة أو سـلـبـيــة مـثــل الـشـعــور بــالـحــزن أو الـخــوف إزاء مـثـيــر مـعـ ّـيــن يــذكّ ــرنــا بـخـبــر مــؤلــم من
ترسب في
الماضي ،وإنّما الذاكرة االنفعالية أو الوجدانية كما نستعملها في هذا البحث ،ال تتع ّلق بما ّ
الذاكرة الفردية والجماعية من مضامين ومعا ٍن سلبية تجاه الفلسفة والفالسفة والتفلسف فحسب ،وإنّما
هي بالدرجة األولى البنيات الوجدانية واآلليات والديناميات المنتجة لذلك؛ أي كيف يساهم السياق
الــوجــدانــي والـمـنــاخ االنـفـعــالــي الـسـلـبــي فــي تثبيت الـصــور واالتـجــاهــات الـمـعــاديــة أو الـمـعـ ّـطـلــة لتدريس
مر ًة أخرى بما للتفاعل المعرفي  -الوجداني من أهمية قصوى في اشتغال
الفلسفة .علينا أن نذكّ ر هنا ّ
العوائق الثقافية.
ـارا للتحليل وللتأويل وأدا ًة لــه فــي الــوقــت ذاتــه .وإنّ تحليل األســس
سن ّتخذ مــن مفهوم الــذاكــرة إ ًذا إطـ ً
المتدخلة فيها.
النظرية لمفاهيم الذاكرة والتمثّالت وفحصها هما اللذان يتيحان لنا دراسة المسارات
ّ
يمكن عـ ّـد الــذاكــرة الـفــرديــة ق ــدر ًة بـشــريـ ًة عـلــى التفعيل الـجــزئــي أو الـكـ ّلــي لـحــوادث الـمــاضــي عـلــى نح ٍو
صائب أو مخطئ( .((1وهي تشتغل انطال ًقا من سج ّلين أحدهما مؤقّت أو عابر (الذاكرة القصيرة المدى)
واآلخر دائم وطويل المدى (الذاكرة الطويلة المدى)ّ .
تنظم الذاكرة الطويلة المدى التمثّالت الذهنية
تكون الذاكرة الداللية أو الرمزية .وهي لذلك ذات أهمية اجتماعية وازنة .تفرز الذاكرة الشخصية
التي ّ
وتوجه استباقاتنا وانتظاراتنا .فهي ال تعيد تفعيل
ومتضمن بعضها لبعض،
بصفة دائمة خطاطات متراتبة
ّ
ّ
عد الذكرى الشخصية
تجارب الماضي فحسب ،بل تلتقط الجديد وتساهم في استدماجه .كما يمكن ّ
( ((1مـحـمــد قاسم عبد الله ،سيكولوجية الــذاكــرة قضايا واتـجــاهــات حديثة ،سلسلة عالم المعرفة ،العدد ( 290الكويت :المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،نيسان /أبريل  ،)2003ص .12
(14) M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire (Paris: Librairie Félix Alan, 1925); M. Halbwachs, La mémoire
collective (Paris: PUF, 1950), pp. 14, 108.

( ((1دانـيـيــل جــولـمــان ،الــذكــاء العاطفي ،ترجمة ليلى الجبالي ،سلسلة عــالــم المعرفة (الـكــويــت :المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب )2000 ،ص 39؛ محمد طه ،الذكاء اإلنساني ،اتجاهات معاصرة وقضايا نقدية ،سلسلة عالم المعرفة (الكويت :المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2006 ،ص 201؛ لودو.
( ((1عبد الله ،ص .33 ،17
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إعــادة خلق للماضي مــن أجــل حــاجــات الحاضر واستشرا ًفا للمستقبل .كما أنّ الــذاكــرة الفردية ليست
(((1
وتأثيرا في
كبيرا
ً
بمعزل عن تأثيرات السياق الخارجي ،واالجتماعي ،ومعاييره  .إنّ لالجتماعي وزنًا ً
عمليات خزن المعلومات .من جهة أخرى ،وإذا س ّلمنا مع هولباك( ((1بأننا «نتك ّلم ذكرياتنا قبل ذكرها»
وبــأنّ «اللغة هي المكان الــذي ّ
يفكر فيه الناس على نحو جماعي ومشترك»( ((1وبأنّنا نلج الذاكرة عبر
اللغة ،فال ّ
شك في أنّ لكلمة «فلسفة» وطأ ًة مختلف ًة عن كلمة «حكمة» .ومثلما أسلفنا ،فإنّنا نحسب
تقبلها
األول باإلرث اليوناني «حكمة» ً
سميت الفلسفة منذ االحتكاك ّ
أنّه لو ّ
عوضا عن «فلسفة» ،لكان ّ
عما عرفناه .يؤكد كل ذلك أهمية الدور الذي تقوم به اللغة
تقب ًل مختل ًفا ّ
الوجداني في الثقافة العربية ّ
في مستوى التمثّالت االجتماعية كما في مستوى الذاكرة الجماعية معرف ًة ووجدانًا .في الحالتين ،هناك
يوميا ال على اللغة الرمزية والتعاقدية للعلم .فليست اللغة أدا ًة
اعتماد على اللغة الطبيعية المتداولة ً
محايد ًة بل هي بنية إنشائية ونظام توليدي للرموز والدالالت.
إلــى جــانــب الـمــوضـعــة ،تـقــوم الــذاكــرة أيـ ً
ـضــا ب ــدور مـهــم فــي عـمـلـيــة الـتـفـيـئــة والـتـصـنـيــف catégorisation

الـتــي تـقــوم عليها عملية الــرسـ ّـو والــرســوخ االجـتـمــاعــي  ancrageبـخــاصــة مــن خــال مـقــارنــة المعلومات
ً
ذاتيا فحسب
الجديدة بالمقوالت الموجودة والمألوفة؛ فمبدأ التفيئة والتبويب أو التصنيف ليس مبدأ ً
العامة للثقافة ولقيم المجتمع؛ فالفرد في المجتمع يص ّنف ما حوله وفقًا لنسق
بل يخضع للدالالت
ّ
المقوالت ومبادئ التبويب المشتركة بين أفــراد المجموعة( .((2ولكل ثقافة قوالبها ومبادئها ونماذجها
المستمدة من األيديولوجيا واألطر اإلبستيمية للمعارف الجماعية واألحكام المسبقة واألفكار
األولية
ّ
النمطية واالتجاهات واالعتقادات .فما يقبع وراء التمثّالت االجتماعية إ ًذا هو «الثيمات» أو األفكار
العامة.
األولية والنماذج األصلية واألطر اإلبستيمية واألخطوطات  Les schémasوالنظم األيديولوجية ّ
هوية الجماعة؛ فمن خالل عالقته
للتمثّالت االجتماعية كما للذاكرة الجماعية دور أساسي في نحت ّ
مهم في مستوى التمثّالت االجتماعية والذاكرة الجماعية .فقد
ّ
بالهوية ،يقوم االنتماء االجتماعي بدور ّ
ـويــة والطريقة التي تبني بها جماعة مــا تمثّالتها االجتماعية .فهي
أثبتت جــودلــي و جــود عالقة بين الـهـ ّ
مقو ًما
تبني هذه الهوية من خالل المعاني والقيم التي تعطيها لتمثّالتها االجتماعية .وإذا كان اإلسالم ّ
سيتحدد ضرور ًة وفي جزء كبير منه
مقومات هوية العربي الثقافية ،فإنّ موقفه من الفلسفة
ّ
أساسيا من ّ
ً
ّ
ـويــة .لذلك ظلت ثنائية الـحــال والـحــرام إحــدى أهـ ّـم المقوالت التصنيفية الحاكمة
بمقومات هــذه الـهـ ّ
ّ
أهم ما أضافه هولباك في مستوى مفهوم
للمواقف واالتجاهات نحو الفلسفة والفالسفة والتفلسف .إنّ ّ
الــذاكــرة الجماعية إ ًذا هــو تـجــاوز االنـغــاق على الـفــرديــة الــذي وســم الـمـقــاربــة النفسية كما تـبـلــورت مع
أهم ما يمكن أن
برقسون ومحاولة ربطها بنظرية دوركايم في التمثّالت الجماعيةّ .أما من ناحيتنا ،فإنّ ّ
(17) D. Middeleton & D. Edwards (eds.), Collective Remembering (London & Newbury Park & New Delhi: Sage,
1990), pp. 120-138.

( ((1موريس هولباك عالم اجتماع فرنسي (.)1945–1877

(19) Halbwachs, La mémoire collective, pp. 89-93.
(20) Moscovici, p. 170.
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مكوناتها الوجدانية .لكن ما عالقة الذاكرة بالوجدان؟ وهل يمكن ً
أصل
نضيفه إليها في هذا البحث هو ّ
نتحدث عن ذاكرة وجدانية؟
أن
ّ
يمكن أن تـتـحـ ّـدد االتـجــاهــات الـحــالـ ّـيــة نـحــو الفلسفة فــي جــزء مـهــم منها انـطــا ًقــا مــن الــذاكــرة الجماعية
تكونت عبر التفاعل الطويل الــذي عاشته الثقافة العربية اإلســامـيــة على امـتــدادهــا التاريخي مع
التي ّ
ـك فــي أنّ ثـ ّـمــة مـحـ ّـطـ ٍ
هــذا الـجـنــس مــن الـمـعــرفــة ال ــذي ُع ـ ّـد واف ــدً ا ودخ ـيـ ًـا .وال شـ ّ
ـات دا ّلـ ـ ًة وحــاسـمـ ًة في
تكون المخزون الذاكري والوجداني تجاه الفلسفة كاللحظة الكندية مثلما سبق بيان ذلك .إنّ الذاكرة
ّ
الجماعية هي حصيلة سـيــرورات عرفانية ووجدانية فردية وجماعية ،واعية وال واعية في الوقت ذاتــه.
وهــي لــذلــك مــوضــوع تخاصصي (مـتــداخــل االخـتـصــاصــات) بــامـتـيــاز .لكن هــل الفلسفة مــوضــوع ذاكــرة
وبأي معنى تكون كذلك؟
جماعية؟ ّ
اجتماعيا .ولذلك ال يمكن أن تكتسب بعدها االجتماعي ّإل من خالل
ال تمثّل الفلسفة في ذاتها حد ًثا
ً
ارتباطها بمسائل وممارسات اجتماعية أخــرى ،مثل االمتحانات الوطنية والمعتقد الديني .إنّ ارتباط
الفلسفة بــالــذاكــرة الجماعية يـمـ ّـر ،كـمــا بـ ّـيـ ّنــا ذلــك ،عـبــر ارتـبــاطـهــا ببعض الشخصيات والــرمــوز الفلسفية
التاريخية مثل ابــن رشــد ،وسـقــراط .وهــذا االرتـبــاط هــو فــي الحقيقة ارتـبــاط بــرمــوز الفلسفة ال بالفلسفة
ـاصــة مــن جـهــة عالقتهم بــالــواقــع وبالحياة
فــي حـ ّـد ذاتـهــا .وهــو ارتـبــاط بــالـصــور النمطية حــول هــؤالء بـخـ ّ
(مثاليون) أو عالقتهم بالدين (زنادقة ،وك ّفار) ،أو عالقتهم بالغرب (منسلبون ،ومغتربون)؛ فصورة ابن
رشد ً
مثل عاد ًة ما تحضر في وعينا الجمعي ووجداننا المعاصر وفقًا لنمطين أساسيين :إما وفقًا لصورة
المحنة والتكفير أي صــورة الفيلسوف الممتحن والم ّتهم بالزندقة الــذي أحرقت كتبه ،أو وفقًا لصورة
الفيلسوف الحكيم (الملك ،أو الــوزيــر) الــذي له شــأن كبير في إدارة الشأن الـعــام .وذلــك تب ًعا للسياق
الحر .كما تختلف
السياسي والثقافي واالجتماعي السائد وما يسمح به من مساحات للتداول الفكري
ّ
ّ
يتشكل
هذه الصورة بحسب نوعية االنتماء والتموقع االجتماعي واأليديولوجي؛ فابن رشد يمكن أن
ويرتد إلى زنديق عند أولئك في اآلن ذاته.
رم ًزا للعقالنية عند هؤالء
ّ
يــرى أبــريــك( ((2أنّ الـتـمـ ّثــات االجـتـمــاعـيــة تنشأ نتيج ًة لـسـيــرورات تـمـ ّلــك الــوقــائــع ومـحــاولــة إع ــادة بنائها
واستدماجها ضمن المنظومات الرمزية القائمة؛ أي من خالل انغراس الجديد ضمن الموجود ً
أصل.
فمن خالل إعادة بناء الماضي يبدو النشاط التذ ّكري عملي ًة مر ّكب ًة غير منحصرة في فعل العقل فحسب،
بــل بــات مــن الـمــؤكّ ــد الـيــوم االع ـتــراف بـمــا لـلـعــواطــف واالنـفـعــاالت مــن دور مـهــم فــي س ـيــرورات الحفظ
مهم في عمل
تتم ضمن فراغ انفعالي وجداني ،بل لالنفعاالت دور ّ
والتذكّ ر واالنتقاء؛ فعملية التذكّ ر ال ّ
(((2
الذاكرة ً
أهمية دور االنفعال في
واسترجاعا ،خزنًا وتذكّ ًرا .وتجمع الدراسات المعاصرة على
حفظا
ً
ّ
الــذاكــرة ســواء أتع ّلق األمــر بالتذكّ ر الشعوري أم بالتذكّ ر الالشعوري؛ فعندما يكون المرء تحت سيطرة
االنـفـعــال ،فــإنّ قــدرتــه على االحـتـفــاظ بالذكريات وتسلسل الـحــوادث تـتـعـ ّزز .هــا هنا بالضبط يمكن أن
(21) J-C. Abric, Collectif, Méthodes d’étude des représentations sociales (Paris: Erès, 2003), pp. 59-80; J-C. Abric,
Pratiques sociales et représentations (Paris: P.U.F, 2011), Chap. I.

(((2

لودو ،ص 2-4؛ وكذلكDelacour, p. 78. :
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نـظـفــر بـعـنــاصــر عـلـمـيــة أســاسـيــة لـتـفـسـيــر اس ـتـمــرار حـضــور بـعــض ال ـصــور الــذاكــريــة الـسـلـبـيــة الـقــديـمــة تـجــاه
المحملة
وجدانياّ ،أما الحوادث
الفلسفة إلى اليوم ،وفهمه .فنحن عاد ًة أكثر نسيانًا للحوادث المحايدة
ّ
ً
انفعاليا فهي ّ
أقل تأ ّث ًرا بالنسيان .وهنا علينا التذكير بأنّ تأثير السياقات الوجدانية واالنفعالية
والمشحونة
ً
واستحضارا ،فيها ما هو خاضع للمراقبة والوعي ،وفيها ما
في سيرورات الذاكرة انتقا ًء وترمي ًزا ،خزنًا
ً
هو ضمني آلي متجاوز للوعي ،ويمثّل تعزيز القدرة على تخزين الذكريات إحدى اآلليات التي يؤ ّثر
من خاللها االنفعال في عمل الذاكرة الضمنية والواعية(.((2
 -3التفاعل المعرفي  -الوجداني

إذا س ّلمنا مع جولمان بــأنّ «األفكار في العقل ال ترتبط بمحتواها فقط ،وإنّما بالحالة النفسية ً
أيضا»،
ـأي مكان للوجدان في تمثّلنا للفلسفة؟ الــوجــدان مبحث من مباحث الفلسفة لطالما اقترن بالجسد
فـ ّ
وبــاالنـفـعــاالت مـمـ ّثـ ًـا بــذلــك مـقــابـ ًـا ونـقـيـ ًـضــا لـلـعـقــل( .((2وقــد ظـ ّلــت الـعــاطـفــة لــزمــن طــويــل مـسـتـبـعــد ًة من
الخطاب الرسمي للفلسفة القائم على هيمنة اللوغوس والعقل والحساب .فكأنّما الوجدان والعاطفة
اليوم يثأران لهذا االستبعاد؛ أي إنّ الفلسفة لم تؤت من قبل العقل والبرهان (فمعاركها في هذا المجال
كــانــت تـكـسـبـهــا فــي أغ ـلــب ال ـحــاالت أو ه ـكــذا ي ـبــدو عـ ــادةً) ب ـقــدر مــا وق ــع الـنـيــل مـنـهــا مــن جـهــة الـعــاطـفــة
وال ــوج ــدان واالن ـط ـبــاع واالن ـف ـعــال .فـنـحــن نـعـتـقــد أنّ الـمـعــوقــات األســاسـيــة ال ـيــوم ،إنـمــا تـسـتـمـ ّـد قـ ّـوتـهــا من
يتشبث بالعقل وبالبرهان وال يستطيع ر ّدهما .ومشكلة الفلسفة ليست
الوجدان ال من البرهان .فالجميع ّ
االقتناع البرهاني بقدر ما تكمن في اإلقناع الوجداني .وال يمكن أن يفلح البرهان إذا ّ
عطله الوجدان
ويؤيده.
ولم يساوقه ّ

كثيرا ما ارتبط ذكر الفلسفة إ ًذا بالعقل والمنطق والبرهان .ولك ّننا نحسب أنّ ربطها بالوجدان واالنفعال
ً
بخاصة إذا علمنا مــن شـ ّـدة وطــأة االنطباعات الوجدانية السلبية تجاه الفلسفة
ً،
ة
ـرور
ـ
ض
ّل
ث
يم
ـات
ـ
ب
قــد
ّ
مــا علمنا ،ح ّتى باتت تمثّل أعتى العقبات الـ ّتــي تحول دونـهــا .فهذه االنـفـعــاالت والـحــاالت الوجدانية
الـسـلـبـيــة تـجــاه الـفـلـسـفــة ،وعـلــى الــرغــم مــن أنّ نــواتـهــا الـصـلـبــة واه ـيــة (ان ـط ـبــاع ،وخ ــوف ،وحـكــم مـسـبــق)،
فهي شــديــدة التأثير .إ ًذا ال يمكن أن نختزل الحالة الوجدانية فــي شحنتها البيولوجية بــل علينا ربطها
يبرر ربطها بالتمثّالت االجتماعية والذاكرة الوجدانية
بامتداداتها الثقافية والتاريخية .وهذا بالضبط ما ّ
والعوائق الثقافية.
تهتم بها
على الرغم من نجاحاتها المتواترة ،فــإنّ علوم المعرفة قد تجاهلت الجوانب الوجدانية ولم ّ
ّإل في مرحلة أخيرة .وربما يعود هذا إلى سيطرة البراديغم العقالني الذي طالما أعطى األولوية للعقل
والوعي على حساب الالوعي والوجدان .وربما يعود ً
أيضا إلى غياب األطر المنهجية المساعدة على
مقاربة هذه الظواهر.
( ((2لودو ،ص .12-4

( ((2جولمان ،ص .48 ،25
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ثمة تفاعل جدلي حقيقي بين الوجداني والثقافي ،بين الذاكرة الجماعية والالوعي الجمعي من جهة،
ّ
ّ
والمكونات الوجدانية للتمثلت الثقافية واالجتماعية من جهة أخرى .لذلك راهنت هذه الدراسة على
ّ
عد الوجدان والعاطفة من أهم العوامل المؤ ّثرة في المعرفة؛ فليست التمثّالت والتصورات االجتماعية
ّ
واالتجاهات والمواقف محض ظواهر معرفية ،بل هي مر ّكب يتداخل في مستواه المعرفي بالوجداني.
ولـكــن مــا هــي ال ـعــاقــات الـمـمـكـنــة بـيــن آلـ ّـيــات الـمـعــالـجــة الـمـعــرفـيــة لـلـتـمـ ّثــات االجـتـمــاعـيــة لــاتـجــاهــات
وأي دور لـلـعــاطـفــة ول ـلــوجــدان فــي ه ــذه الـعـمـلـيــات الـمـعــرفـيــة؟ وكـيــف نـفـهــم هــذا
بــأســاسـهــا الــوجــدانــي؟ ّ
العربي للفلسفة؟ هل يمكن
تقبل المجتمع
مطبقًا على مــدى ّ
التداخل والتفاعل المعرفي -الوجداني ّ
ّ
ّ
المعطالت الثقافية واألحكام
ونفسر آلـ ّـيــات اشتغال
أن نظفر في هــذا التفاعل بما به نستطيع أن نفهم
ّ
المسبقة التي تحول دون نشر التفكير الفلسفي على الوجه المطلوب؟
نتتبع هــذه الـعــاقــة فــي االتـجــاهـيــن مـ ًعــا :أي مــن الـتـمـ ّثــات الثقافية إلــى الـجــوانــب
لتبين ذلــك ،علينا أن ّ
ّ
فالمكونات المعرفية للتمثّالت االجتماعية
الثقافية.
ّالت
ث
التم
إلى
الوجدانية
الجوانب
ومن
الوجدانية
ّ
تــؤ ّثــر فــي الـجــوانــب الــوجــدانـيــة مـنـهــا .وال ـم ـكـ ّـونــات الــوجــدانـيــة بــدورهــا تــؤ ّثــر فــي الـجــوانــب الـمـعــرفـيــة من
هذه التمثّالت.
عـلــى الـعـكــس مــن الـحــالــة الـعــاطـفـيــة ،ف ــإنّ الـشـعــور أدوم وأط ــول ام ـت ــدا ًدا فــي الــزمــنّ .أم ــا مــن جـهــة عــدد
االن ـف ـعــاالت الــوجــدان ـيــة ،فــإ ّن ـنــا يـمـكــن أن نـمـ ّـيــز بـيــن ان ـف ـعــاالت أســاسـيــة مـثــل ال ـفــرح وال ـخ ــوف والـغـضــب
ٍ
انفعاالت فطري ًة أولي ًة ،وهي نفسها في كل الثقافات اإلنسانية(،((2
تعد
والحزن والمفاجأة والكره ،وهي ّ
الحب (مركّ ب من الفرح والقبول) أو الكره (مر ّكب من
وانفعاالت ثانوية ،وهــي مختلطة ومركّ بة مثل
ّ
تعد هذه االنفعاالت الثانوية ك ّلي ًة .وهي أكثر تبعي ًة للثقافة منها إلى العوامل
الغضب واالحتقار) .وال ّ
البيولوجية؛ أي إنّ التمثّالت الذهنية والثقافية تقوم فيها بــدور بــارز .وهــذا مهم بالنسبة إلى فهم كيفية
ـب وال ـك ــره ت ـجــاه الـفـلـسـفــة واش ـت ـغــال ـهــا .فـهــي م ــواق ــف وجــدان ـيــة غـيــر فـطــريــة وال تـعـ ّـد
ت ـك ـ ّـون مـشــاعــر ال ـح ـ ّ
ٍ
الحب والكره تجاه ما ّدة
استجابات بيولوجي ًة وإنّما هي إلى الثقافة واالكتساب أقــرب؛ أي إنّ مشاعر
ّ
الفلسفة هي في جوهرها مواقف واستجابات ثقافية مكتسبة ،ومن هنا فهي قابلة للمراجعة والتعديل.
التكيف عند
أساساّ .إل أنّ هذا
تكيفي ًة
من حيث بعدها البيولوجي إ ًذاّ ،
ً
ّ
تعد وظيفة االنفعاالت الثانوية ّ
التكيف النفسي واالجتماعي والثقافي.
اإلنسان ال يقف في حدوده البيولوجية وإنّما يصبح ضر ًبا من
ّ
ٍ
عدها عناصر
التصورات القديمة لوظيفة االنفعاالت حول
لئن تمحورت
جملة من األدوار السلبية مثل ّ
ّ
إرباك وفوضى ،فإنّ
أساسا على
عد األدوار اإليجابية لالنفعاالت القائمة
التصورات الحديثة تميل إلى ّ
ً
ّ

(25) C. E. Izard, «Basic Emotions, Relations among Emotions, and Emotion-Cognition Relations,» Psychological
;)Review, vol. 99, no. 3 (1992), pp. 561-565; C. E. Izard, The face of emotion (New York: Appleton-Century Crofts, 1971
C. E. Izard, Human emotions (New York: Plenum Press, 1977); R. Plutchik, «Cognitions in the service of emotions: An
evolutionary perspective,» in: Candland R., et al. (eds.), Emotions (Monterey: Brooks/Cole, 1977); R. Plutchik, Emotion,
a psychoevolutionary synthesis (New York: Harper & Row, 1980); R. Plutchik, «Emotions: A general psychoevolutionary
theory,» in: K. R. Scherer & P. Ekman (eds.), Approaches to emotion (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1984), pp.
197–219; A. Damazio, «Les émotions, source de la conscience,» Propos recueillis par Chapelle G., Sciences humaines,
Mensuel no. 119 (Aout/Septembre 2001).
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التكيف والتأقلم مع المحيط وعلى الدافعية؛ فاالنفعاالت تقوم بــدور أساسي في ربط الكائن ببيئته.
ّ
(((2
أساسا على المعنى الذي يعطيه الفاعل لسياق فعله
وعالقة الربط هذه ،هي بالنسبة إلى شيرر  ،قائمة
ً
منظورا إليه من زاوية حاجاته وانتظاراته.
ً

تحدد الوجدان( ،((2ففي الحالتين هناك عالقة
يحدد المعرفة( ،((2أو أنّ المعرفة ّ
سواء س ّلمنا بأنّ الوجدان ّ
تأثير متبادل بينهماّ .إل أنّ ما يالئم بحثنا الراهن هو الفرضية الثانية القاضية بأنّ التأويل المعرفي الذي
يحدد طبيعة االنفعال.
يعطيه الفاعلون لمعطيات السياق هو الذي ّ

المتدخلة في بناء التأويل المعرفي
عدة نظريات لتحديد العوامل الحاسمة
ّ
في هذا اإلطار وقع اقتراح ّ
أهم االفتراضات في فهم التفاعل الوجداني  -المعرفي
للسياقّ .
تعد نظرية التأويل المعرفي لالنفعاالت ّ
ثمة أقربها إلى خصوصية بحثنا .تعود نظرية التأويل المعرفي لالنفعاالت في أصلها
وتفسيره .وهي من ّ
أول من استعمل مفهوم  appraisalالذي يعني التأويل والتمثّل
إلى ماغدا أرنولد وريشار الزاريس ،فهما ّ
المعرفي الذي يعطيه الفاعل للسياق وللحدث .وهذا المفهوم هو افتراض في تفسير الطريقة التي تولد
بها االنـفـعــاالت وتبرير الختالفها مــن تجربة إلــى أخــرى؛ أي كيف للحدث نفسه أن يــو ّلــد فينا مشاعر
حد ذاتها ،بقدر
مختلفة .وربما يدفعنا هذا إلى استنتاج أنّ المشكل الفعلي ليس كام ًنا في الفلسفة في ّ
مــا هــو مشكل فــي الـتــأويــل والـنـظــرة والـتـصـ ّـور .ومــن دون أن نسقط فــي ضـ ٍ
ـرب مــن الــدور الـفــارغ ،يمكن
نعد أهمية تأثير المعارف واألفكار والتأويل والتمثّل في المشاعر والعواطف واألحاسيس ،وأهمية
أن ّ
هــذه األخـيــرة فــي اشتغال األولــى .بـهــذا المعنى تصبح العالقة بين الـمـعــارف والـعــواطــف عــاقـ ًة سببي ًة؛
أي إنّ الـسـيــاق الـمــادي والـنـفـســي والــوجــدانــي والـمـعــرفــي فــي تــداخــل وتــأثـيــر مـتـبــادل .فليست الـمــؤ ّثــرات
الــوجــدانـيــة عــوامــل تـســريــع أو تـعـطـيــل لـلـنـمـ ّـو الـمـعــرفــي فـقــط ،بــل هــي عـنــاصــر مـشـ ّـكـلــة لـلـمـعــرفــي .كــذلــك
الـمـعــرفــي فــي عــاقـتــه بــالــوجــدانــي .فـكــأ ّنـمــا بـيــاجــي قــد بـقــي حبيس الـنـظــرة الـقــديـمــة وكــذلــك حــال تالميذه
مثل الجابري.
ـذمــر ض ـ ّـد كل
كـثـيـ ًـرا مــا تـكـشــف الـمــواقــف الـمـعــاديــة والـمـحــاربــة لـلـفـلـسـفــة عــن نـفـسـهــا فــي شـكــل نـفــور وتـ ّ
والتصورات تجاه الفلسفة
التأمل والتنظير والتجريد .وعلينا أن نتعامل مع هذه االتجاهات
محاوالت ّ
ّ
مكو ٍ
نات معرفي ًة فقط بل يتداخل في مستواها الثقافي باالجتماعي،
بوصفها مواقف مركّ بة؛ أي إنّها ليست ّ
تفسيرا لبعض الصعوبات الحائلة دون انتشار الفلسفة في
بالنفسي ،وبالتربوي .ولذلك يمكن أن نجد
ً
نقر صعوبة الفصل
مستوى األسـبــاب الواعية وغير الــواعـيــة .وهنا علينا أن ّ
نعدهما فــي تداخلهما وأن ّ
(26) K. R. Scherer & A. Schorr & T. Johnstone (eds.), Appraisal processes in emotion: Theory, Methods, Research (New
York & Oxford: Oxford University Press, 2001), pp. 92–120.
(27) James, W. «La théorie de l’émotion,» L’année psychologique, vol. 9, no.1 (1902), pp. 388-401; W. B. Cannon,
«The James-Lange theory of emotions: a critical examination and an alternative theory,» The American Journal of
»Psychology, vol. 39 (1927), pp. 106-124; R. B. Zajonc, «Thinking and feeling: Preferences need no inferences,
American Psychologist, (1980), pp. 35, 151-175; J. P. Forgas, Feeling and thinking: The role of affect in social cognition
(UK: Cambridge University Press, 2001).
(28) M.B. Arnold, Emotion and Personality, vol. 1 & 2 (New York: Columbia University Press, 1960); R. Lazarus,
Psychological Stress and Coping Process (New York: Mc-Graw Hill, 1966).
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لتيسر تجاوزها .ولك ّننا نرى أنّها وجدانية نفسية
القطعي بينهما .إذ لو كانت هذه المقاومة معرفي ًة فقط ّ
نغير من خاللها األفكار
باألساس ،وبنا ًء عليه ،يصعب تغييرها بالسرعة والوسائل والحيل ذاتها التي ّ
واألحكام المنطقية واآلراء.
ـوجـهــة ضـ ّـد الفلسفة ع ــاد ًة مــا تـكــون مـشـحــونـ ًة عــاطـفـ ًـيــا ووجــدانـ ًـيــا؛ والـمـثــال على
إنّ الـشـكــوك والـتـهــم الـمـ ّ
ذلــك هــو هــذه االتـهــامــات« :معرفة خـطـيــرة» ،و«مقلقة» ،و«عــامــل فــوضــى» ،و«مـصــدر إلـحــاد» ،و«مظهر
تبعية» ،و«جنون» و«ما ّدة دراسية صعبة ومعقّدة وسبب في السقوط في االمتحان» .كما يمكن لرفض
بالتذمر واالحتراس أن يأخذا ً
شكل غير مباشر؛ كأن نعترض على الغرب ،أو على
الفلسفة والستهدافها
ّ
التحديث وعلى العقالنية والتنوير ،ثم نرفض الفلسفة بوصفها مداخل لذلك.
من خالل حوار أجرته معه مجلة  ،La Rechercheوفي إطار تمييزه بين االنفعاالت والمشاعرّ ،
تمكن
أنطونيو دامازيو( ((2من تأكيد حقيقتين على غاية من األهمية المعرفية والمنهجية ،هما:
المسوغات النظرية
 -االرتباط العضوي بين المشاعر والمعارف أو األفكار .وهذا من شأنه أن يعطيّ
لربط الوجدان بالثقافة وبالذاكرة الجماعية.
 -االرت ـ ـبـ ــاط ال ـع ـض ــوي ب ـي ــن ال ـم ـش ــاع ــر والـ ـخـ ـب ــرات ال ـض ـم ـن ـيــة  implicitesوال ـم ـي ـك ــان ـي ــزم ــات اآلل ـي ــةويسوغ هذا بدوره ربط المشاعر بالالوعي الفردي والجماعي.
.automatiques
ّ
ضـمــن الـسـيــاق نفسه ومــن خــال أشـهــر كـتــابــاتــه( ((3مــا انـفـ ّ
ـك أنـطــونـيــو دامــازيــو يــؤكــد اسـتـحــالــة كـنــه حقيقة
حي ًة أو
الوعي بمعزل عن العواطف واألحاسيس والمشاعر والجسد ألنّ الكائن البشري ليس عضوي ًة ّ
ً
ً
عقل
محضا وال هو فكر من دون دماغ .في هذا السياق ّبين أرنولد وشيرر( ((3أنّ الحالة الوجدانية عاد ًة
يتحرك في إطارها .وبنا ًء عليه،
ما تكون محكوم ًة بالتقييم والتأويل الذي يعطيه الفاعل للوضعية التي
ّ

فإنّ المواقف واالتجاهات والتمثّالت التي يبنيها الناس حول مسألة الفلسفة والفالسفة هي بالضرورة
حاصل تفاعل خبراتهم المعرفية والوجدانية في شأنها.
فــي نـهــايــة األمــر نخلص إلــى أنّ الـشـعــور والـعــاطـفــة وال ـحــاالت الــوجــدانـيــة ليست اسـتـجــابـ ٍ
ـات ميكانيكي ًة
وبيولوجي ًة محضة أمــام المثير ،وإ ّنـمــا بينهما وســاطــة التأويل والفهم والتقييم ،وســاطــة الثقافة والتربية
والتنشئة االجتماعية والتاريخ .وهــذا وجــه بــارز من وجــوه التفاعل الوجداني  -المعرفي إزاء الفلسفة.

(29) A. Damasio, «entretien avec Antonio Damasio: L’esprit est modelé par le corps,» Propos recueillis par Postel-Vinay
O., La Recherche, Mensuel no. 368 (Septembre 2003), p. 69.
(30) A. Damazio, «Les émotions, source de la conscience Propos recueillis par G. Chapelle,» Sciences humaines,
Mensuel no. 119 (Aout/Septembre 2001); A. Damasio, Le Sentiment même de soi - Corps, émotions, conscience (Paris:
Odile Jacob, 2002); A. Damasio, L’erreur de Descartes: La raison des émotions (Paris: Odile Jacob, 2010); A. Damasio,
Spinoza avait raison: Joie et tristesse, le cerveau des émotions (Paris: Odile Jacob, 2005).
(31) Arnold; K. R. Scherer, «Les émotions: fonctions et composantes,» Cahiers de Psychologie Cognitive (1984),
pp. 4, 9-39.
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محد ًدا لنوعية االستجابة الوجدانية واالنفعالية ،وإنّما للداللة وللمعاني التي
حد ذاته ّ
فليس المثير في ّ
تم ذلك على نح ٍو ال وا ٍع.
يعطيها الفاعل لذلك المثير الدور الحاسم .وإن ّ

ّ
المعطالت الثقافية
مفهوم
ّ
التصورات واالتجاهات التي تحول دون تحقّق
بالمعطالت الثقافية أو العوائق الثقافية جمل ًة من
نعني
ّ
ّ
ومعطل دون التحديث والتنوير.
التنمية والنهوض .إنّها الثقافة وقد استحالت إلى عائق ومانع
من جهة اللسان ،يمكن للعائق الثقافي أن ُيفهم على أنّه« :ما يحول دون» أو «ما يمثل حاج ًزا دون».
وفــي الحالتين هـنــاك إحــالــة إمــا إلــى ضــرب مــن الـحــاجــز الــذي يمنعنا مــن بـلــوغ الـهــدف وإمــا إلــى عامل
ـاحــا ،فـنـعـنــي بــالـمـعـ ّـوقــات الـثـقــافـيــة جـمـلـ ًة مــن الـتـصــورات
وأم ــا اصـطـ ً
تـعـطـيــل يـحــول دون تـقـ ّـدم الـمـســارّ .
واالتجاهات واالستعدادات الوجدانية السلبية واألنماط السلوكية التي تسير في ا ّتجاهٍ مضا ّد لتحديث
توجه سلوكنا على نح ٍو
غالبا ما ّ
ننبه إليه هنا هو أنّ هذه المعوقات ً
المجتمع ونهوضه .وما يجدر أن ّ
غـيــر مـبــاشــر ودون أن يـكــون لـنــا ،ضـ ــرورةً ،وع ــي ك ـ ٍ
ـاف بـهــا .وه ــذا مــن شــأنــه أن ي ـشـ ّـرع لـنــا الـحــديــث عن
ٌ
ن ــوع مــن الــاوعــي الـثـقــافــي ال ــذي يـقــف وراء سـلــوكــاتـنــا الـيــومـيــة .وإذا ك ــان الـتـحـلـيــل الـنـفـســي الـفــرويــدي
قــد اخـتــزل الــاوعــي فــي جملة المحتويات البيولوجية والـغــريــزيــة المكبوتة أي الـتــي منعت مــن العبور
إلــى نـظــام مــا قبل الـشـعــور ،فــإنّ يــونــغ قــد أكّ ــد أنّ الــاوعــي ال يـتـكـ ّـون مــن مــواد شخصية فحسب ،وإ ّنـمــا
كــذلــك مــن عــوامــل جماعية على شكل مــوروثــات وصــور أولـيــة ونـمــاذج بدئية ّ Archetypes
فاللوعي
يتكون
له تمظهرات وأنـمــاط وجــود أخــرى وهــو ال ينحصر في المحتويات البيولوجية المكبوتة وإ ّنـمــا ّ
أيـ ًـضــا مــن كــل ال ـمــواد الـنـفـسـيــة الـتــي لــم تـبـلــغ مــن ال ـقـ ّـوة مــا يـسـمــح لـهــا بـعـبــور عـتـبــة الــوعــي« ،لـقــد أطلقت
إ ًذا فــرضـيــة أنّ الــاوعــي يـحـتــوي فــي طـبـقــاتــه الـعـمـيـقــة ،عـلــى م ــواد جـمــاعـيــة حـ ّـيــة وفــاعـلــة نـسـبـ ًـيــا ،وهـكــذا
كـنــت م ـقــا ًدا إل ــى الـتـحـ ّـدث عــن الوع ــي ج ـم ــاع ــي»( .((3فــالــاوعــي إ ًذا ال يـعــود فــي نـشــأتــه إل ــى صــراعــات
وتـنــاقـضــات رغـبـيــة وبـيــولــوجـيــة فــي مـسـتــوى شخصية الـفــرد فـحـســب ،وإ ّن ـمــا كــذلــك إلــى صــراعــات مــاديــة
تـجــد أســاس ـهــا الـعـمـيــق فــي الـمـجـتـمــع وال ـث ـقــافــة وال ـت ــاري ــخ .ه ـنــاك م ــؤ ّث ــرات انـفـعــالـيــة ال واع ـيــة (الــاوعــي
تستمد جذورها فقط من الشحنات البيولوجية المكبوتة وإنّما للثقافة واالكتساب نصيب
المعرفي) ال
ّ
مهم فيها(.((3
ّ
بخاصة
تتورط في القيام بجملة من األدوار السلبية
ولكن متى
ّ
تتحول الثقافة عائقًا؟ يمكن للثقافة أن ّ
ّ
ً
مستجدات العصر العلمية والمعرفية ،وعندما ال تكون
أيديولوجيا مغلقًا وال تواكب
شكل
حين تأخذ
ّ
ً
تتلبس بـمــواقــف رافـضــة ومـشــاعــر معادية
سـنــدً ا ودافـ ًـعــا وأرض ـيـ ًة مــائـمـ ًة للفكر الـعـقــانــي والـنـقــدي ،كــأن ّ
للفلسفة .وبــالـنـسـبــة إلــى الـسـيــاق الـعــربــي اإلســامــي ،فــإنّ الـحــديــث عــن الـعــوائــق الـثـقــافـيــة ع ــاد ًة مــا يقترن
(32) Carl Gustav Yung, Les Racines de la conscience (Paris: Buchet-Chastel, 1971), Ch. I.
(33) A. Channouf, Les influences inconscientes, De l’effet des émotions et des croyances sur le jugement (Paris: Armand
colin, 2004), pp. 55-63.
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نص وأجوبة جاهزة أكثر منها ثقافة سؤال وبحث»« ،ثقافة
بالحديث عن «ثقافة نقل ال عقل»« ،ثقافة ّ
التكفير بدل التفكير» وثقافة اال ّتباع بدل اإلبداع.
فــي كـتــابــه «تـكــويــن الـعـقــل الـعـلـمــي» ،ح ـ ّـدد غــاسـتــون بـشــار الـعــائــق اإلبـسـتـيـمــولــوجــي عـلــى أ ّن ــه مجموعة
مــن الـتـمـ ّثــات الـتــي تـمـنــع مــن طــرح األسـئـلــة الـعـلـمـيــة الـحـقـيـقـيــة .فـكـ ّـل عـلــم يـبـنــى عـلــى أن ـقــاض بــداهــات
ـس ال ـم ـش ـتــرك وذلـ ــك ب ـعــد تـصـفـيــة ال ـح ـســاب م ــع جـمـلــة م ــن ال ـع ــوائ ــق ال ـتــي ت ـعـ ّـطــل ب ـل ــورت ــه .وم ــا دام
ال ـح ـ ّ
الـعـقــل هــو ال ــذي يـتـخــيــل تـفـسـيـ ٍ
ـرات لــأشـيــاء وي ـت ـصـ ّـورهــا ،فــالـعــائــق هــو بــالـنـسـبــة إل ــى بـشــار يــوجــد داخــل
ّ
ف ـع ــل ال ـم ـع ــرف ــة ن ـف ـس ــه ،وداخ ـ ــل األعـ ـم ــاق ال ــاواع ـي ــة ل ـل ـع ـقــلّ .أم ـ ــا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـح ـل ــول ،ف ـق ــد اق ـت ــرح
ّ
خط ًة رباعي ًة:
تطهر فكري ووجداني.
 -إجراء عملية ّ- -إعادة بناء العقل.

المستمدة من السلطة.
 -رفض كل الحججّ
- -المحافظة على روح االندهاش والحيرة.

ـأي معنى؟
وعـلــى غــرار بـشــار ،يمكن إ ًذا أن
ّ
نتحدث عــن «عــائــق ثقافي» وعــن «قطيعة ثقافية» .لكن بـ ّ
فإذا كان العائق اإلبستيمولوجي متع ّلقًا بالمعرفة العلمية ،فإنّ العائق الثقافي بدوره ،يتع ّلق بكل الثقافة
ٍ
تطبيقات ش ّتى .ال ّ
شك في أنّ بين العائق اإلبستيمولوجي والعائق الثقافي عناصر
ويمكن أن نجد له
ّ
وتطورً .
وأيضا من حيث
المعطل .وبالقطع معه تتحقّق نقلة
وخصائص مشتركة .فكالهما يقوم بدور
ّ
تكونهما الجوانب الوجدانية والنفسية مع الجوانب المعرفية .تكاد تكون عالقة
المكونات ،تتظافر في ّ
ّ
ّ
تتكون
العوائق اإلبستيمولوجية بالعوائق الثقافية عالقة الجزء بالكل .فالثّقافة هي الفضاء والوسط الذي ّ
في إطاره العوائق ،ثقافي ًة كانت أم إبستيمولوجية.
يهم العائق الثقافي ّ
كل
يهم
ً
أساسا المعرفة العلمية ،بينما ّ
من جهة أخرى ،فإنّ العائق اإلبستيمولوجي ّ
المعارف والممارسات؛ فربما يتع ّلق بممارسة فنية ما ،بأدب ما ،بفكرة ما .ويمكن أن نستنتج أنّ العوائق
اإلبستيمولوجية حــالــة مــن حــاالت الـعــوائــق الثقافية .وكــاهـمــا يمثّل عــائـ ًقــا ذهـنـ ًـيــا فـكــر ًيــا؛ أي إ ّنــه يسكن
داخل الفكر وفي أعماق الالوعي الثقافي.
ومثلما أسـلـفـنــا ،فــإ ّنـنــا نستطيع أن نظفر عـنــد بـشــار بـمــا يــؤكّ ــد وجــود جــوانــب نفسية ووجــدانـيــة فــي هــذه
ال ـعــوائــق إل ــى جــانــب ال ـم ـكـ ّـونــات الـمـعــرفـيــة .فـلـيـســت ال ـعــوائــق الـثـقــافـيــة مـحــض مـضــامـيــن مـعــرفـيــة (آراء،
وأف ـك ــار ،واع ـت ـق ــادات ،وتـ ـص ـ ّـورات ،وأح ـك ــام ،وصـ ــور) وإ ّن ـم ــا هــي أيـ ًـضــا ح ــاالت وجــدان ـيــة وانـطـبــاعــات
واتجاهات وميول.
تتغير العوائق الثقافية بحسب الــزمــان والمكان .فهي تختلف من بلد إلــى آخــر ومــن ثقافة إلــى أخــرى.
ّ
فــإذا كــانــت الـثـقــافــة االسـتـهــاكـيــة والـقـيــم الـبــراغـمــاتـيــة مــن أهـ ّـم الـعــوائــق الثقافية فــي المجتمعات الغربية،
فــإنّ ثنائية الـحــال وال ـحــرام تـمـ ّثــل أهـ ّـمـهــا فــي المجتمعات الـعــربـيــة .فــالـعــوائــق الثقافية تنطبع بـتـحـ ّـوالت
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نتحدث عن جيل جديد أو مظهر جديد من العوائق الثقافية ومعا ٍن
الزمن والتاريخ .بل إنّنا يمكن أن
ّ
مستجدة للخرافة .إ ّنـهــا الثقافة التقنوية والعلموية التي ال تــرى مــن وجــاهــة للمعرفة وللحقيقة إال متى
ّ
ارتـبـطــت بــالـنـجــاعــة والـمــردوديــة اآلنـيــة الـســريـعــة فستبعد بــذلــك الـمـعــرفــة الـمـجــردة الـتــي تبحث فــي المثل
العليا والمعاني المطلقة والغايات القصوى للوجود البشري .إنّها الثقافة وقد أنكرت غاياتها القصوى
وارتدت إلى تابع للنظام الرأسمالي النفعي االستهالكي.
ّ
ً
ّ
المعطالت الثقافية في النقاط التالية:
إجمال ،وبصيغة أكثر إجرائية ،يمكن أن نكثّف خصائص
تتكون من عناصر واعية وأخرى غير واعية.
ّ --

أهم مؤثرات السلوك الالواعية.
 -ت ُّعد من ّ

ً
قوتها.
مشتركا ،منه
اجتماعيا
طابعا
ّ
 -ت ّتخذ ًتستمد ّ
ً

مستمر.
تتضمن جوانب معرفية وأخرى وجدانية وهي ،فيما بينها ،في تفاعل
ّ -ّ

وتتجسد في مواقف سلبية وسلوكيات.
تصورات واتجاهات
 -تتمظهر من خالل ّّ

ً
واستخراجا.
تشخيصا
واعيا وهي لذلك تتط ّلب
شكل
 -عاد ًة ما تأخذً
ً
ضمنيا ال ً
ً
وتتحول بحسب السياقات والتطورات التاريخية.
تتغير
ّ
ّ --

خاصا لمفهوم
 -تبدي ممانع ًة ومقاوم ًة عنيد ًة أمام محاوالت النقد والتجاوز .وهو ما يتط ّلب توظي ًفا ًّإجرائية مساعدة في فهم التفاعالت الوجدانية
«الـصــراع المعرفي  -الوجداني  -االجتماعي» أداة
ّ
ـاصــة مــن جـهــة عالقتها
الـمـعــرفـيــة وتـفـسـيــرهــا فــي مـسـتــوى االت ـجــاهــات وال ـت ـصـ ّـورات االجـتـمــاعـيــة بـخـ ّ
ينجر عنها من مقاومة.
بالتغير وما
ّ
ّ

والتصورات
 -وبما هي مفهوم إجرائي تساعد على تفسير الجوانب الوجدانية واالنفعالية لالتجاهاتّ
بالتغير وما يقترن به من ممانعة ومقاومة.
االجتماعية وفهمها بخاصة من حيث عالقتها
ّ

 -لذلك يمثّل تجاوزها ًً
وسلوكا.
شرطا ضرور ًيا للبناء الحقيقي معرف ًة

خاتمة

تقدم ننتهي إلى تأكيد وجــود عوائق ثقافية ّ
معطلة مسارات التحديث والتنوير والنهوض
من خالل ما ّ
ّ
المعطالت الثقافية بنى مركّ بة ال تمارس نفوذها من خالل األفكار واآلراء
في مجتمعنا العربي .وهذه
واألحكام والمضامين المعرفية فقط ،وإنّما بخاصة من خالل الشحنات الوجدانية والمناخ العاطفي
العامة الحافّة بها .وبما أنّ هذا المفهوم عالئقي ومر ّكب ،فإنّ مفاهيم السياق
واألحاسيس واالنطباعات ّ
والذاكرة والالوعي والوجدان قد مثّلت المساحات األساسية التي حاولنا أن نبلور حقيقته من خاللها.
ٍ
ّ
خطوات ثال ًثا:
المعطالت الثقافية
وقد اعتمدت إستراتيجيتنا في مفهمة
 -االنطالق من داللة سائدة :سعينا في هذا المستوى األول من المفهمة إلى االستفادة من فكرة العائقالتصورات -العوائق
طبقه بشالر على المعرفة العلمية ،وكــذلــك مــن فرضية
ّ
اإلبستيمولوجي كما ّ
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ثم تولينا نقد العائق اإلبستيمولوجي ورسم حدوده
كما يستعمل في مجال البيداغوجيا والتع ّلميةّ .
المكون المعرفي واختصاصه
المكونات الوجدانية واقتصاره على
بخاصة من جهة عدم حسبانه
ّ
ّ
ّ
ّ
بمعرفة قطاعية بعينها دون القدرة على استيعاب كل المعارف.
يقدمه
تخير المرجعيات النظرية المالئمة :وفي هذا اإلطار حاولنا أن نستفيد في تجذيره نظر ًيا مما ّ
ّ -وبخاصة علوم الوجدان.
التحليل النفسي وما تقترحه علوم المعرفة
ّ
التثبت في القيمة اإلجرائية لهذا المفهوم :كان ذلك من خالل امتحان قدرته على تفسير جانب من
ّ -أزمة الفلسفة داخل سياقها الثقافي العربي.
هـكــذا يـتـبـ ّـيــن لـنــا أنّ مـفـهــوم الـتـمـ ّثــات االجـتـمــاعـيــة ،مثلما اعـتـمــدتــه الـتـنـظـيــرات االجـتـمــاعـيــة عـلــى امـتــداد
ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ،ي ـظــل ق ــاب ـ ًـا لـمـضــاعـفــة مـسـتـطــاعــه اإلج ــرائ ــي وطــاق ـتــه ال ـت ـف ـس ـيــريــة ،وذلـ ــك بــاالس ـت ـفــادة
ـام وع ـل ــوم ال ــوج ــدان عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص .وق ــد حــاولـنــا
م ــن آخ ــر مـجـلــوبــات ع ـلــوم الـمـعــرفــة بــوجــه ع ـ ّ
ف ــي ه ــذه ال ــدراس ــة أن ن ـبــرهــن ع ـلــى ذل ــك م ــن خ ــال ب ـن ــاء م ـف ـهــوم «ال ـم ـع ـ ّـط ــات ال ـث ـقــاف ـيــة» الـ ــذي يـبـســط
س ـل ـط ــان ــه ع ـل ــى الـ ـتـ ـصـ ـ ّـورات وال ـس ـل ــوك ــات اعـ ـتـ ـم ــا ًدا ع ـل ــى ال ـت ـف ــاع ــل ال ـج ــدل ــي داخـ ـل ــه ب ـي ــن ال ـم ـك ـ ّـون ــات
ـارا ت ـحـ ّـرر ًيــا تــاريـخـ ًـيــا أي وعـ ًـيــا
الــوجــدان ـيــة وال ـم ـكـ ّـونــات الـمـعــرفـيــة .وإذا كــانــت ال ـحــريــة فــي جــوهــرهــا م ـس ـ ً
بــال ـضــرورات الـمــوضــوعـيــة الـمـتـحـ ّـكـمــة فــي الـفـعــل وتـفـ ّـطـ ًنــا لـلـمـعـ ّـطــات الـتــي تـحــول دون انـطــاقـتــه ،فــإنّ
تـشـخـيــص ه ــذه ال ـم ـعـ ّـطــات ي ـظـ ّـل ال ـش ــرط األول ل ـل ـت ـحـ ّـرر م ـن ـهــا .وإ ّن ـن ــا لـنـجــد ف ــي ذل ــك م ــدخ ـ ًـا أســاسـ ًـيــا
لــان ـت ـقــال بــال ـحــداثــة ف ــي الـمـج ـتـمـعــات ال ـعــرب ـيــة م ــن م ـس ـتــوى ال ـش ـعــار ال ـم ـج ـ ّـرد إل ــى م ـس ـتــوى ال ـحــداثــات
المتعينة.
التطبيقية
ّ
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