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احلُرَّة بكل ما هنتم به تقريًبا: املبادئ األخالقية، والقانون، والسياسة، والدين، تتعلق مسألة اإلرادة 
والسياسة العامة، والعالقات احلميمية، والشعور ابلذنب، واإلجناز الشخصي. يبدو أبن أغلب 
جتلّياتنا اإلنسانية يف حياتنا تعتمد على ُرؤيتنا لغريان كأشخاٍص إبرادٍة ُمستقلة، قادرين على 

جتمع العلمي على وشك اإلعالن عن أن اإلرادة احلُرَّة وهم، فإنه سيُثري ا
ُ

الختيار احلر. لو كان امل
حراًب ثقافية أشرَس من تلك اليت نشبت حول موضوع التطور؛ فَبدون اإلرادة احلُرَّة سُيصبح 

دُ  جرمون ُُمرد آالٍت سيئِة الضبط، وسيبدو أي تصوٍر للعدالة ُيشدِّ
ُ

ذنبون وامل
ُ

على مسألة  امل
عقاهبم )بداًل من ردعهم أو إعادة أتهيليهم أو حىت ُُمرد احتوائهم( أمًرا ال معىن له. كما أّن 
أولئك الذين يعملون جبّد، ويتبعون القواعد  ال "يستحقون" النجاح مبعناه العميق. ليس من 

 اطر عالية.الُصدفة أن جيد ُمعظم الناس أن هذه االستنتاجات ُمثرية لالستهجان. إن املخ
، وصل ستيفن هاِيس وجوشوا كوميسارجيفسكي، وُُها 2007متوز )يوليو(  23يف فجر يوم 

ُُمرمان مأجوران، ملنزل الدكتور ويلّيام وجينيفر بيتيت يف تشيشاير، وهي بلدٌة هادئة تقع وسط 
العرتافاهتما  والية كونيتيكت . وجدا الدكتور بيتيت انئًما على األريكة يف ُشرفة التشميس، ووفًقا

سجلة، وقف كوميسارجيفسكي فوق الرجل النائم ُمرتدًدا لبضع دقائق، قبل أن يهوي على 
ُ

امل
رأسه ضراًب مبضرب البيسبول؛ ُمّدعيًّا أبن صراخ ضحيته أيقظ شيًئا ما يف داخله، وضرب بيتيت 

 ابملضرب بكل ما أويت من قوة إىل أن َصَمت.
تيت وَقَدَمْيه، ومن مث صعدا للطابق العلوي للبحث يف بقية بعدها، قام االثنان بربط َيَدي بي

عاًما، وميكايال البالغة  17أرجاء املنزل، واكتشفا وجود جينيفر بيتيت وابنتَ ْيها: هايلي البالغة 
 عاًما، انئمات. فأيَقظا اإلانث الثالثة، وفوًرا، ربطوهن أبسرَّهِتن. 11

ليرتًا تقريًبا[  15طة الوقود، واشرتى أربع غالوانت ]ويف الساعة السابعة صباًحا، ذهب هاِيس حمل
من البنزين، ويف الساعة التاسعة والنصف، ذهب ابلسيارة مع السيدة بيتيت إىل املصرف لسحب 

حادثة اليت َجَرت بني جينيفر وموظف املصرف أبهنا  15مبلغ 
ُ

ألف دوالر نقًدا منه. وأشارت امل
 عتقدت أبن آسريهم سُيطلقون سراح عائلتها من دون أذى.مل تكن ُمدركًة إلصاابت زوجها، وا

وبينما كان هاِيس وأم البنات خارج املنزل، روَّح كوميسارجيفسكي عن نفسه أبن التقط صوًرا 
م الرجالن  عارية مليكايال هباتفه اخللوي، واستمىن عليها. وعندما عاد هاِيس مع جينيفر، قسَّ
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فعله. وقررا أبن على هاِيس أن أيخذ جينيفر إىل ُغرفة املعيشة املال، وفكرا لُُبهٍة فيما عليهما 
 ويغتصبها، وهذا ما فعله، ومن مث خنقها، ومن الواضح أبن ذلك فاجأ شريكه.

عند هذه اللحظة، انتبه الرجالن إىل أن ويلّيام بيتيت ختّلص من قيوده وهرب، لذا شعرا ابلذعر، 
النار. وعندما سألت الُشرطة كوميسارجيفسكي مَل ملْ وسكبا البنزين بسرعة يف البيت وأضرما به 

َتنْي من سريرُها قبل إضرام النار، أجاب قائاًل: "مل خيطر ذلك ببايل". لقد ُتوفيت  يفك واثق الِبن ْ
 الفتااتن اختناقًا بسبب استنشاق الدخان، فيما كان ويلّيام بيتيت الناجي الوحيد من اهلُجوم.

رائم، يشعر ُمعظمنا تلقائًيا أبن رجااًل مثل هاِيس عندما نسمع عن مثل هذه اجل
وكوميسارجيفسكي ينبغي عليهما حتمل املسؤولية األخالقية عن تصرفاهتما. ولو كنا قريبني من 
عائلة بيتيت، لَشَعَر العديد منا أبن قتل هذين الوحشني أبيدينا ُمُبٌر متاًما. هل سنهتم أبن هاِيس 

ات الندامة وحاول االنتحار؟ ليس متاًما. ماذا عن حقيقة أن  قد أظهر ُمنذ ذلك احلني عالم
ذكراته اليومية، وحبسب ما 

ُ
كوميسارجيفسكي اغُتصب مراًرا وتكراًرا عندما كان طفاًل؟ وفًقا مل

حمّطًما نفسًيا، وعلى درجٍة عالية من  ُُيكنه التذكر، عرف أبنه كان "ُُمتلًفا" عن بقية الناس،
ُصعَق من ُسلوكه يف بيت بيتيت: لقد كان لصًّا حيرتف السطو على املنازل  الُُبود. كما ادعى أبنه

لياًل، ولكنه مل يُكن قاتاًل، ومل يكن ينوي قتل أحد عمًدا، قد تبدأ مثل هذه التفاصيل يف جعلنا 
 نتوقف لُُبهة.

كما سنرى، ليس املقصود احلديث عّما إذا كان ابإلمكان الُوثوق مبُجرَمنْي مثل هاِيس 
ومسيارجيفسكي ليتحداث بصدٍق عن مشاعرُها ونواايُها: مهما كانت دوافعهما الواعية، فإنه وك

. وبقدر ما اال ُُيكن هلذين الرجلني أن يعرفا مَل ُُها كذلك. كما ال ُُيكننا تقرير ملاذا لسنا مثلهم
دُها، ذرًة وجدُت شعورُها ُمثريًا لالمشئزاز، إال أن علي االعرتاف أبنين لو ُكنت يف مكان أح

َرة، فسأكون مثله: ال يوجد ُجزٌء إضايف مين ُُيكنه أن يُقرر رؤية العامل بشكٍل ُُمتلف، أو يُقاوم  ِبذَّ
دوافع افرتاس اآلخرين.  حىت لو ُكنت تعتقد أبن كل إنسان أيوي يف نفسه روًحا خالدًة، فإن 

ال أمتلك روح شخٍص  ُمشكلة املسؤولية ستبقى: ال ُُيكنين أن أحظى بَشَرِف حقيقة أنين
، إذ لو  2007متوز )يوليو(  23ُمضطرٍب عقلًيا. ولو ُكنت حًقا مكان كوميسارجيفسكي يوم 

 -كان لدي موراثته ]اجلينات[ وخُبته احلياتية ودماًغا ُمطابًقا )أو روًحا( يف احلالة نفسها متاًما 
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ٌم فكراًي إلنكار هذا. وعليه، لكنُت تصرفت متاًما كما فعل، ألنه، وببساطة، ال يوجد موقٌع حُمرت 
 يبدو دور احلظ حامًسا.

وابلطبع، لو علمنا أبن كلْيهما يُعاين من أوراٍم يف الدماغ تُفسر تصرفهما العنيف، سيتغرّي حدسنا 
األخالقي جذراًي، لكّن االضطراابت العصبية تبدو ُُمرد حالٍة خاصة من األحداث اجلسدية اليت 

وعليه؛ سيبدو فهم الفسيولوجية العصبية للدماغ كصّك براءة مثل تتحول إىل أفكار وأفعال. 
اكتشاف ورم فيه، وكيف ُُيكننا فهم حياتنا، وحتّمل الناس الختياراهتم، ابلنظر إىل األصول 

 الالواعية لعقولنا الواعية؟
اٍت ُمضمرة إن اإلرادة احلُرَّة وهم. ببساطة، حنن ال نصنع إراداتنا. تنشأ أفكاران ونواايان من ُمسبب

 ال ُندركها، وال ُُنارس عليها ُسلطًة واعية. ليس لدينا احلُريّة اليت نعتقد أبننا ُنتلكها.
، سواء  يف احلقيقة، إن اإلرادة احلُرة أكثر من وهٍم )أو أقل(، وعليه ال ُُيكننا جعلها ُمرتابطة فكرايًّ

 عنها، أم  أهنا نتاج ُصدفة وحنن أكانت إراداتُنا ُمقررًة من ُمسبباٍت ُمسبقة وحنن غري مسؤولني
لسنا مسؤولني عنها. إذا كان اختيار أحدهم إطالق النار على الرئيس ُمقرًرا من ُنِط ُمعني من 

قابل نتاج ُمسبِّباٍت ُمسبقة
ُ

رمبا ُمصادفة سيئة احلظ من  -النشاط العصيب، والذي هو يف امل
فما الذي قد يعنيه القول أبن  -شعة الكونيةاملوراثت السيئة وطفولٍة ُمضطربة واألرق والتعرض لأل

إرادتُه "ُحرَّة"؟ مْل يصف أحٌد َقط طريقة ُُيكن من خالهلا أن تنشأ العمليات العقلية واجلسدية 
 شاهدًة على وجود مثل هذه احلُريَّة، وأغلب األوهام مصدرها أموٌر أقسى من هذه.

 افرتاضني:يبدو أبن التصور الشائع لإلرادة احلُرة يرتكز على 
 األول، أن كل واحٍد منا ُُيكنه التصرف بشكٍل ُُمتلف عما فعلناه يف املاضي.

عظم أفكاران وأفعالنا يف احلاضر.
ُ

 والثاين، أننا املصدر الواعي مل
 وحبسب ما سنراه بعد قليل، وعلى أّي حال، فإن كال االفرتاضني خطأ .

بق مع أي عامٍل ذايت حولنا، وسيُثبت لنا سُب ولكن احلقيقة األعمق هي أن اإلرادة احلرة ال تتطا
غور النفس قريًبا التعارض يف الفكرة بقدر تعارضها مع القوانني الفيزايئية. يبدو أبن األفعال 
العدائية تنشأ ال إراداًي، ببساطة )سواء أكانت ُمسبَّبة أم  غري ُمسبَّبة أو حُمتملة االحنراف، ال فرق 

ثرها وصواًل ملنبعها يف عقولنا الواعية. حلظة أو حلظتان من التدقيق يف ذلك( وال ُُيكن تقّفي أ
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الذايت العميق وقد ُتالحظ أبنك مل تعد تُقرر الفكرة التالية اليت تفكر هبا أكثر من الفكرة التالية 
 اليت سأكتبها.

 

 

 األصول غري الواعية لإلرادة
[. على الرغم من 1تُعاجلها أدمغتنا يف كل حلظة ]ُندرك أبن هنالك ُجزءًا ضئياًل من املعلومات 

ات يف خُباتنا فنحن  -أفكاران ومزاجنا وإدراكنا وسلوكنا وما إىل ذلك -أننا ُنالحظ ابستمرار تغرير
ال ُندرك متاًما األحداث الفسيولوجية العصبية اليت أدت هلذا. ويف احلقيقة، قد نكون ُشهوًدا 

ا. غالًبا ما ُيدرك اآلخرون حالتك الذهنية ودوافعك، أكثر منك، سيئني للغاية للتجربة حبد ذاهت
 مبُجرد النظر لوجهك أو االستماع لَنُْبِة صوتك.

عادًة ما أبدأ هناري بكوٍب من القهوة أو الشاي، وأحيااًن  بكوبني. هذا الصباح، احَتسيت قهوًة 
؟ لست يف موقٍع يسمح يل مبع رفة السبب. أردت، اليوم، قهوًة )كوبني منها(، ملاذا مل أشرب شاايًّ

. وُكنت ُحرًّا يف تناول ما أريد. هل فّضلت واعًيا القهوة على الشاي؟ ال.  أكثر مما أردت شاايًّ
لقد مت االختيار بواسطة األحداث اليت جرت يف دماغي، اليت مل يكن إبمكاين، كشاهٍد واٍع على 

اي قبل أن حيصل أفكاري وأفعايل، تدقيقها أو التأثري عليها. ُُيكن  أن "أُغريِّ رأيي" وأختار الشَّ
شارب القهوة داخلي على ما يُريد؟ نعم، ولكن قد تكون هذه الرغبة انجتًة أيًضا عن أسباب 
الواعية. ملاذا مل تظهر هذا الصباح؟ ملاذا قد تظهر ُمستقباًل؟ ال أعرف. النوااي للقيام أبمٍر ما 

عو  يف الشرعور، كما أي فكرة أو رغبة قد تتعارض َتْظَهر بل،  -روعدم القيام آبخر ال تنشأ يف الشر
 معها.

، عامل وظائف األعضاء، استخدامه جلهاز Benjamin Libetلقد اشُتهر عن بنيامني ليبت 
، لكي ُيظهر أنه ُُيكن Electroencephalogram - EEGالرسم الكهرابئي للدماغ 

ميّلي اثنية تقريًبا من شعور الشخص  300ل الكشف عن النشاط يف القشرة احلركية للدماغ قب
ع ُُمتٌُب آخر هذا العمل ابستخدام التصوير ابلرنني املغناطيسي 2أبنه قرر التحرك ] [. ووسَّ
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: حيث طُلب من الذين خضعوا لالختبار ]العينات اخلاضعة لالختبار[ أن fMRIالوظيفي 
ة" تتكون من تسلسل عشوائي من يضغطوا على زٍر واحد من بني زرّين أثناء ُمشاهدهتم "ساع

األحرف اليت تظهر على الشاشة، وقالوا أبن احلرف كان ظاهرًا يف اللحظة اليت قرروا فيها الضغط 
على أحد الزرَّين. وجد القاِئمون على التجربة أبن منطقيت الدماغ حتتواين معلومات حول أي زرًّ 

 كاملة من القرار الذي اختذوه عن سيضغط عليه اخلاضعون لالختبار قبل سبع إىل عشر ثوانٍ 
خلية  256[. وحديًثا، أظهرت تسجيالٌت ُمباشرٌة من القشرة الدماغية أن نشاط 3وعي ]

ميّلي اثنية من إدراكه لذلك، وبدقة  700عصبية كان كافًيا لتوّقع قرار الشخص للتحرك قبل 
 [.4ابملئة ] 80توقرع 

حساس أبننا اخلالقون الواعون ألفعالنا. إحدى من الصعب التوفيق بني هذه النتائج مع اإل
الوقت الذي  -احلقائق اليت تبدو اآلن ال تقبل اجلدل: قبل حلظات من إدراكك ما ستفعل اتلًيا

يكون دماغك قد قرر فعاًل ما  -يبدو فيه أن لديك شخصًيا احلُرِيَّة الكاملة للتصرف كما ترغب
 "القرار" وتعتقد أبنك تعمل على اختاذه. الذي ستفعله، وابلتايل ُتصبح ُمدرًكا هلذا

إن هذا التمّيز بني النِّظاَمنْي "األعلى" و"األدىن" يف الدماغ ال ُيشفي الغليل، إذ ال أساهم، 
بصفيت الشاهد الواعي لتجربيت، ابلشروع ابألحداث يف قشرة دماغي يف ُمقدمة اجلبهة أكثر مما 

بعض التأخري بني األحداث الفسيولوجية العصبية أحتكم يف نبضات قليب. سيكون هنالك دائًما 
حىت لو كانت  -األوىل اليت تَ ْلَتِمُع فيها فكريت الواعية التالية والفكرة حبد ذاهتا. وحىت لو مل توجد

فال ُُيكنين أن أقرّر مبا سأفكر فيه  -مجيع احلاالت الذهنية ُمتطابقة مع حاالهتا الكامنة يف الدماغ
حىت تظهر الفكرة أو النِّية. كيف ستكون حاليت الذهنية التالية؟ ال أعرف، إهنا أو ما أنويه اتلًيا 

 حتدث وحسب. أين هي احلريَّة يف ذلك؟
ات يف وظائف الدماغ  ختيَّل جهاًزا رائًعا لتصوير األعصاب يسمح لنا ابكتشاف أرّق التغرير

ختُب
ُ

، إىل أن تكتشف أبن الُعلماء وتفسريها. قد مُتضي ساعًة يف التفكري والتصرف حبرية يف امل
الذين يعملون على فحِص دماغك كانوا قادرين على إنتاج سجلٍّ كامل ملا سُتفكر به، وتقوم به، 

ثواٍن متاًما من  10دقائق و 10قُبيل حلظات من كل حدث. لنفرَتض مثاًل أبنك قررت قبل 
سجل جهاز الَفحص أوضح  دخول التجربة أخذ ُملٍة من طاولٍة قريبة، والبدء بقراءهتا، ولكن
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ثواٍن، ال بل أن القاِئمني على التَّجربة   6دقائق و 10أبن هذه احلالة الذهنية قد نشأت قبل 
كانوا يعلمون أي ُملٍة ستختار. لقد قرأت لفرتٍة من الوقت، ومن مث مللت وتوقفت؛ يعرف 

خُيُبوك أبي مُجلٍة ستكون القاِئموَن على التجربة أبنك ستتوقف قبل اثنيٍة من ذلك، وُُيكنهم أن 
 آخر ما تقرأ.

وهكذا سيكون األمر مع كل شيٍء آخر: لقد حاولت تذّكر اسم رئيس القاِئمني على التجربة، 
"، بينما امسه فعاًل هو "بريت Brentولكنك نسيته؛ ستتذكره بعد دقيقة على أنه "برينت 

Brettختُب، ولكّنك ". اتلًيا، قررت الذهاب للتسوق البتياع حذاٍء جديد بع
ُ

د أن تركت امل
أدركت يف الفكرة الثانية أبن ابنك سُيغادُر املدرسة ابكًرا اليوم، لذا لن يكون أمامَك وقٌت كاٍف 
للذهاب للتسوق بعد كل هذا. ختيَّل ما الذي سيكون عليه األمر عندما ترى السجل الزمين هلذه 

صوَّر لُسلوكك
ُ

املعين، مبا ُيظهر أن القاِئمني على التَّجربة  األحداث الذهنية، إىل جانب املقطع امل
يعرفون ما الذي سُتفكر به وتقوم به قُبيل أن تقوم به. وابلطبع، ستستمر ابلشعور ابحلُرِيَِّة يف كل 
حلظٍة راهنة، ولكّن حقيقة أن هنالك شخًصا آخر ُُيكنه إخبارك مبا أنت على وشك التفكري به 

لى حقيقته: إنه وهم. إذا كانت قوانني الطبيعة لن تصدم والقيام به، سيكشف هذا الشعور ع
غالبيتنا ألهنا غري ُمتوافقة مع اإلرادة احلرة، فإّن ذلك ألننا مل نتخيل كيف سيبدو السلوك البشري 

عُلوْل.
َ

 إذا فهمنا مجيع عالقات الِعلَِّة وامل
هم إدراك أن ما أبنيه ضد اإلرادة احلرة ال يعتمد على الفلسفة

ُ
املادية )ابختصار: افرتاض  من امل

أن الواقع ماديٌّ حَبْت(. ال يوجد شك، أبن ُمعظم، إن مل يكن كل، األحداث الذهنية هي نتاج 
أحداٍث مادية. إن الدماغ نظاٌم مادي ]فيزايئي[، مرهوٌن أبكمله بقوانني الطبيعة، وهنالك مجيع 

ات يف حالته ال وظيفية وبُنيته املادية حُتدد ابلكامل أفكاران األسباب اليت تدفعنا لالعتقاد أبن التغرير
هُن البشري مصنوًعا من مادة روحية، فلن يتغري أي شيء يف  وأفعالنا. ولكن حىت لو كان الذِّ
حجيت. لن متنحك العمليات الالواعية للروح حرية أكثر مما ستمنحك إايه الفسيولوجية الالواعية 

 لدماغك.
حك اتلًيا؛ فأنت ال تتحكم هبا. إهنا حقيقة َبَدِهيَّة يف مجيع إذا مل تكن تعرف ما ستقوم به رو 

احلاالت حيث يتمىن فيها املرء لو أنه إبمكانه الشعور أو التصرف ابختالف عّما يفعل: فّكر 
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لتزمني الذين صدف أبن أرواحهم شاذة جنسًيا، أو قابلني للِسمَنة أو 
ُ

مباليني املسيحيني امل
مع ذلك، لن تكون اإلرادة احلُرَّة أكثر وضوًحا عندما يقوم املرُء متاًما يشعرون ابمللل من الصالة. 

ل فيها. الروح اليت تسمح لك  مبا متىن أن يفعله، وذلك عندما يسَتذِْكر األحداث املاضية ويتأمَّ
 ابلبقاء ضمن نظاٍم غذائّي غامضٌة مثل تلك اليت تُغريك بتناول فطرية الكرز على اإلفطار.

الك فارٌق بني األفعال االختيارية وغري االختيارية، ولكّن هذا ال يدعم الفكرة ابلتأكيد، هن
الشائعة عن اإلرادة احلُرَّة )كما ال تعتمد عليها(. ترتافق األفعال االختيارية مع النوااي اليت يتم 

 الشعور هبا لتنفيذها، بينما ال يكون األمر كذلك يف حالة األفعال غري االختيارية.
لة القول، أن هنالك فرًقا ينعكس على ُمستوى الدماغ، وخُيُبان الكثري حول ما ينويه ومن انف

الشخص عن وعي. وجيعل من املنطقي ُمعاملة اإلنسان الذي يسَتْمِتع بقتل األطفال ابختالٍف 
عن ذلك الذي صدف أن صدم طفاًل بسيارته وقَ تَ َله؛ ألن النوااي الواعية لألول تُعطينا الكثري من 

علومات عن كيفية تصرفه ُمستقباًل، ولكّن املكان الذي أتيت منه النوااي حبد ذاهتا، وما الذي امل
حُيدد خواصها يف كل حلظة، يبقى سرًّا غامًضا من النواحي الذاتية. سينُتج شعوران حُبريَّة اإلرادة 

 ذاهتا. ولفهم من اإلخفاق يف تقدير هذا: ال نعرف ما ننوي القيام به إىل أن تظهر النية حبدِّ 
 ذلك، علينا أن ندرك أبننا لسنا ُمؤلفي أفكاران وأفعالنا ابلطريقة اليت يفرتضها الناس عادًة.

ابلتأكيد، ال تُقلل هذه البصرية من أُهية احلرية االجتماعية والسياسية. احلرية لفعل ما ينويه املرء، 
ًقا. توجيه ُمسدٍس لرأسك ال يزال ال أن يفعل شيًئا آخر،  ليست أقل قيمًة مما كانت عليه ساب

ستحيل الربط بني 
ُ

ُمشكلًة تستحق احلّل، بصرف النظر عن مصدر النوااي. ولكن، ببساطة، من امل
فكرة أننا، بوصفنا كائنات واعية، مسؤولون بُعمٍق عن خصائص حياتنا الذهنية والسلوك الناجم 

 عنها، وعن الواقع.
ك إرادة ُحرَّة ابلفعل. عليك أن تكون ُمدرًكا جلميع هذه فكر مبا سيتطلبه األمر لكي يكون لدي

العوامل اليت حُتدد أفكارك وأفعالك، وستحتاج ألن تتمتع بسيطرة كاملة على هذه العوامل. 
ؤثرات؟ أهو مزيٌد من 

ُ
حددة للحرية: ما الذي يُؤثر على امل

ُ
ولكن هنالك ُمفارقٌة تُبطل الفكرة امل

ؤثرات؟ ليست ايٌّ من هذه
ُ

احلاالت الذهنية الطارئة مُتثل حقيقتك. أنت ال ُتسيطر على  امل
 العاصفة، كذلك لسَت اتئًها فيها، أنت العاصفة.



10 
 

 تغيري املوضوع

ُُيكننا القول، بال وجل، أن أحًدا مل حياول التفكري بوجود اإلرادة احلُرَّة ألهنا حتمل، كفكرٍة ُُمردة، 
الفكرة إىل حقيقة أن ُمعظمنا نشعر أبننا نُؤلف أفكاران وأفعالنا آمااًل عظيمًة. ويعود حتّملنا هلذه 

حُبريَّة )مهما كانت صعوبة تفسريها من الناِحيَ َتنْيِ املنطقية أو العلمية(. تنشأ فكرة اإلرادة احلُرَّة 
هذه من جتربة شعورية. ومع ذلك، من السهل التعامي عن هذه احلقيقة النفسية حاملا نبدأ 

 ا.احلديث فلسفيً 

يف األدبيات الفلسفية، يوجد ثالث ُمقارابت للفكرة: حتمّية وحترريّة ]ليُبااترية[ وتوافقّية. ترى  
كلٌّ من احلتمية والتحررية أبن سلوكنا لو كان يتحدد أبكمله بواسطة ُمسببات ابطنية، فإن 

 اإلرادة احلُرَّة وهم. )وهلذا السبب ُيشار هلما كوجهات نظر "تعارضية"(.

ُمعتنقو احلتمية أبننا نعيش يف مثل هذا العامل، بينما يتصّور التحرريون )ال عالقة هلم يُؤمن 
ابلفلسفة السياسية اليت حتمل االسم نفسه( أبنه جيب وجود قوة إنسانية تعلو سحراًي فوق 

سببات املادية. يستدعي التحرريون أحيااًن كيااًن ماورائيّ 
ُ

دات كأداٍة لإلرا  -مثل الروح -ُمستوى امل
اليت تتصرف حبرية. فيما يدعي التوافقيون أبن احلتميني والتحرريني كالُها خيلطان خطًأ، وأبن 

 اإلرادة احلُرَّة تنسجم مع حقيقة احلتمية.

واليوم، تُعّد الطريقة الفلسفية الوحيدة املقبولة لتأييد اإلرادة احلرة هي أن تكون تكاملًيا؛ ألننا 
 معىن يتعلق ابلسلوك البشري. نعرف أن احلتمية صحيحة يف كل

حُتدد األفعال العصبية غري الواعية أفكاران وأفعالنا، وهي بذاهتا تتحدد من ُمسببات ُمسبقة ال 
ُندركها ذاتًيا. مع ذلك، فإن "اإلرادة احلُرَّة" اليت ُيدافع عنها التوافقيون ليست اإلرادة احلُرَّة اليت 

 يشعر ُمعظم الناس أبهنم ُيتلكوهنا.

عي التوافقيون عموًما أبن الشخص ُحرٌّ ما دام ُمتحرًرا من أي إلزاٍم خارجي أو داخلي قد يد
ُينعه من التصرف بناًء على رغباته ونواايه الفعلية. إذا أردت مغرفًة أخرى )سكوب( من 
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ثلجات دلياًل حا
ُ

ثلجات وال أحد جُيُبك على أكلها، عندئٍذ يُعتُب أكلك ملغرفٍة اثنية من امل
ُ

مسًا امل
على حرية اإلرادة لديك. مع ذلك تقول احلقيقة أن الناس يدعون أّن لديهم ذوااًت أكُب من هذه. 
إن حدسنا األخالقي وشعوران ابلقوة الشخصية يرتكز على ُشعور أبننا املصدر الواعي ألفكاران 

ااًث سابقة وأفعالنا. وعندما نُقرر من نتزوج أو حنّدد أي كتاب سنقرأ،  فنحن ال نشعر أبن أحد
أجُبتنا وأملت علينا أموًرا ال نتحّكم هبا. احلرية اليت نفرتضها ألنفسنا، وننسبها لآلخرين بسهولة، 
تبدو أبهنا تصرف النظر عن أتثري األسباب الباطنية غري الشخصية. واحلركة اليت ترى أن مثل هذه 

سببات فعالة جًدا
ُ

العصبية للفكر والسلوك كما قد يكشف أي حساٍب ُمفصل للفسيولوجيا   -امل
ال متكنّنا من حتديد مشّاعٍة معقولٍة ظاهراًي لُنعلَق عليها أفكاران التقليدية عن املسؤولية  -اإلنساين

 [.5الشخصية ]

غتِصبني والَقَتلة يرتكبون جرائمهم إبرادهتم احلُرَّة؟ إذا كانت هذه 
ُ

ما الذي يعنيه القول أبن امل
ب أن تعين أبنه ُُيكنهم التُصرف بشكٍل ُُمتلف، وليس على أساس اجلُملة تعين شيًئا، فإهنا جي

ؤثرات العشوائية حول ما ال ُيسيطرون عليه، بل ألهنم
ُ

كانوا أحرارًا   -بوصفهم عناصر واعية -امل
ابلتفكري والتصرف بطرٍق أخرى. أن تقول أبهنم أحراٌر أبن ال يغَتِصبوا وأن ال يقتلوا كالقول أبّن 

ة دوافع القيام بذلك )أو ُُيكنهم تفادي الشعور هبذه الدوافع متاًما( مع الكون، مبا إبمكاهنم ُمقاوم
يف ذلك أدمغتهم، بنفس احلالة متاًما اليت كانت ابللحظة اليت ارتكبوا فيها جرائمهم. وافرتاض أن 

جرمني العنيفني لديهم مثل هذه احلرية، جيعلنا نلومهم عكسًيا على أفعاهلم. ولكن
ُ

من  هؤالء امل
ضطربني العقليني 

ُ
دوهنا )أي احلرية( يتالشى املكان الذي ُنصوب عليه لومنا فجأًة، وحىت أكثر امل

املخيفني سيبدون ضحااي ألنفسهم. وخيتفي اللوم جتاههم يف اللحظة اليت نرى فيها َدْفَق األسباب 
 اليت تسبق قراراهتم الواعية، واليت تعود إىل طفولتهم وما قبلها.

شكلة ]لقد قدم ا
ُ

ن من هذه امل [. وُتشبه النتيجة علم 6لتوافقيون أداًب غزيرًا يف إطار سعيهم للتمكر
الالهوت، أكثر من أي ُماٍل آخر من ُماالت الفلسفة األكادُيية. )أشك يف أن هذا ليس 
ُصدفًة. كانت اجلُهود هتدف أساًسا يف أن ال تسمح لقوانني الطبيعة بتجريدان من الوهم اللذيذ( 
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فًقا للتوافقيني، إذا أراد إنساٌن ارتكاب جرُيٍة، وفعلها بسبب رغبته، فإن أفعاله تشهد على وو 
 ُحريَّة اإلرادة لديه. ومن كال الناحيتني، األخالقية والعلمية، يبدو هذا سطحًيا بشكٍل ُمتعّمد.

ة( حىت ابلنسبة  لدى الناس رغبات ُمتعارضة، وتبدو بعض الرغبات َمَرِضيَّة )وهي غري حُمبذَّ
تضاربة 

ُ
ألولئك الذين يتحكمون هبا. وأغلبهم حمكومون ابلعديد من األهداف والّطموحات امل

شرتكة: ُتريد إهناء عملك، ولكنك مّياٌل أيًضا إليقافه هبدف اللعب مع أطفالك. تطمح 
ُ

امل
، ولكنك لإلقالع عن التدخني، ولكنك تتوق ملجِّ لُفافة تبٍغ أخرى. ُتكافح سعًيا الّدخار املال

واقٌع أيًضا حتت إغواء شراء حاسب آيّل جديد. أين هي احلُريَّة عندما تتفوق إحدى هذه 
ر تفسريها؟ تعارضة على األخرى بطريقٍة يتعذَّ

ُ
 الرغبات امل

إن مشكلة التوافقية متتد ألعمق من ذلك، مع ذلك؛ أين هي احلُريَّة يف أن ُتريد ما ُتريده من دون 
اإلطالق؟ أين هي احلُريَّة يف أن تكون راضًيا متاًما أبفكارك ونواايك أي صراٍع داخلّي على 

 واألفعال الالحقة، بينما هي نتيجٌة ألحداث ُمسبقة ال يد لك يف وجودها إطالًقا؟

على سبيل املثال، شربُت للتو كواًب من املاء، وشعرت ابلسالم التام الختاذي قرارًا بذلك. لقد 
املاء ينسجم متاًما مع ُرؤييت ملا أريد أن أكونه عندما أحتاج لشراب. شربت ُكنُت ظمآاًن، وُشرب 

َجَعًة يف وقٍت سابٍق من النهار، وُرمبا أشعر ابلذنب؛ ولكن ُشرب كأس من املاء يف أي ساعٍة ال 
يتبعه اللوم. وأان راٍض عن نفسي متاًما. أين احلُريَّة يف ذلك؟ قد يكون ذلك صحيًحا لو رغبُت 

 آخر، لفعلته، ولكين رغم ذلك ُمضطٌر لفعل ما أريد فعاًل. وال ُُيكنين، ُمقدًما، حتديد يف شيءٍ 
رغبايت، أو تقرير اليت ستكون انِفَذًة. ببساطة، ُيُدين الكون ابحلياة الفكرية. ملَ مْل أُقرر ُشرب كوب 

 ؟ ابلتأكيد ال.عصري؟ مل ختطر الفكرة على ابيل. هل أان ُحرٌّ يف القيام مبا مل خيطر على ابيل

وال يوجد طريقة ُُيكنين فيها التأثري على رغبايت: ما هي أدوات التأثري اليت سأستخدمها؟ رغبات 
أخرى؟ لكي أقول أبنين قُمت أبموٍر ُُمتلفة عّما أردته يعين ببساطٍة القول أبنين سأودر العيش يف  

ا أكثر من التأكيد على املبدأ التايل: كوٍن ُُمتلف إن ُكنُت يف كوٍن ُُمتلف. مل تبلغ التوافقية حدًّ 
 الُدمية ُحرَّة ما دامت حُتب اخلُيوط اليت حُتركها.
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، ُيصّرون على أنه حىت لو  Daniel Dennett[ 7التوافقيون، مثَل صديقي دانيال دينّيت ]
يفعله كانت أفكاران وأفعالنا نتاج أسباٍب الواعية، فإهنا ال تزال أفكاران وأفعالنا. وأن أي شيٍء 

دماُغنا أو يُقرره، سواء أكان عن وعٍي أم ال، فإنه شيٌء قُمنا به أو قررانه. وال تُلغي حقيقة أنه ال 
ال تلغي إرادتنا احلُرَّة؛ ألن  -ألسباب أفعالنا -بشكٍل دائم -ُُيكننا أن نكون ُمدركني ذاتًيا

فكاران الواعية. متعَّن ابلتايل، الالوعي الفسيولوجي العصيب لدينا ُُيثلنا "حنن" كما هو احلال مع أ
 ، من مركز املذهب الطبيعي:Tom Clarkمن توم كالرك 

هاريس حُمقٌّ طبًعا أبننا ال ُنلك وصواًل واعًيا للعمليات الفسيولوجية العصبية اليت تقوم عليها 
عليه خياراتنا. ولكن، وكما ُيشري دينّيت غالًبا، هذه العمليات خاصٌة بنا، متاًما كما حنن ما 

بوصفنا أشخاًصا، متاًما كما مُتثلنا "حنن"، وكما وعينا الواعي. ال ينبغي أن نفصل أنفسنا عن 
فسيولوجيتنا العصبية وافرتاض أن الذات الواعية، اليت يعتقد هاريس )وُرمبا، كما يعتقد آخرون 

من ذلك، فإننا،  أيًضا( أهنا ُتكوِّن نفسنا احلقيقية، واليت ختضع لرمحة خالايان العصبية. بداًل 
بوصفنا أفراًدا ُمتشاهبني، نتكوَّن من عملياٍت عصبية )من بني أموٍر أخرى(، وبعضها يدعم 
الوعي، وبعضها ال يدعم. وبذلك هي ليست وًُها، كما يقول هاريس، إننا حنن ُمؤلفو أفكاران 

ادرون جسداًي على وأفعالنا؛ لسنا ُُمرد شهوٍد على ما خَتَْتِلُقُه لنا السببية. وحنن أشخاص ق
التصرف بشكٍل مدروٍس واالختيار والعمل، حىت لو مل يكن الوعي يتوىل زمام املهمة متاًما. لذا 

 فإن شعور التأليف والسيطرة صاِدقَان.

شكلة األصعب 
ُ

عالوًة على ذلك، تُعّد العمليات العصبية اليت تدعم الوعي )بطريقٍة ما، هي امل
أن األدلة ُتشري وبقوة إىل أهنا ترتافق مع تصرفات مرنة وتكامل  للوعي( أساسيًة لالختيار، ذلك

ا يف أن الوعي حبدِّ ذاته )اخلُبة  يف املعلومات يف خدمة السيطرة على السلوك. ولكن هنالك شكًّ
 االستثنائية( ُيضيُف أي شيٍء هلذه العمليات العصبية يف السيطرة على األفعال.

ُحرَّة ذات سببية ُمتضادة، لسنا آهلًة صغرية ذاتية السببية. صحيٌح أن البشر ال ُيتلكون إرادة 
ولكننا حقيقيون بقدر العمليات الوراثية ]اجلينية[ والبيئية اليت َخَلَقْتنا، واملواقف اليت اختذان فيها 
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خيارات. إن آلية التباُحث اليت تدعم التصرفات النافذة حقيقيٌة فعاًل، وُتؤثر سببًيا على أي 
يف الطبيعة. لذا ليس علينا احلديث كأننا عناصر حقيقيون من أجل تدبري وهم قوة  عملية أخرى

ُمفيد من الناحية التحفيزية، وهو األمر الذي يُرجح هاريس أبننا نفعله يف هناية ُمالحظاته عن 
 اإلرادة احلُرَّة. ُُيكن للقوة التغلب على احلتمية، وال ُمشكلة يف ذلك.

[(. 9الفرق بني وجهة نظر دينّيت ووجهة نظري )دينّيت يُوافق ] -ازةبطريقٍة مُمت -يُوضح هذا
ون املوضوع، كما هو احلال مع دينّيت: إهنم يُقايضون  وكما قُلُت آنًفا، أعتقد أبن التوافقيني يُغرير

بفهٍم ُمَتَخيٍَّل ألنفسنا. إن هذا مبثابة فخ  -اخلُبة الذاتية لكوننا عناصر واعية -حقيقًة نفسية
واء. احلقيقة النفسية هي أن الناس يشعرون أبهنم ُمتطابقون مع قناٍة حُمددٍة للمعلومات يف لإلغ

أذهاهنم الواعية. يُؤكد دينّيت ببساطة أننا أكثر من هذا؛ أننا نسرُي ابلتوازي مع كل ما جيري 
النرجوم، داخل أجسادان، سواء أُكنا واعني به أم ال. وُيشبه هذا القول أبننا مصنوعون من ُغبار 

وحنن كذلك، لكننا ال نشعر أبننا كغُبار النرجوم. ومعرفة أننا من ُغبار النرجوم ال ُتوجه حدسنا 
 [.10األخالقي أو نظامنا للعدالة اجلنائية ]

تتخذ يف هذه اللحظة عدًدا ال حمدوًدا من "القرارات" غري الواعية بواسطة أعضاٍء أخرى غري 
تشعر أبنك مسؤوٌل عنها. هل تُنتج خالاي الدم احلمراء واخلمائر دماغك، لكنها ليست أحدااًث 

]اإلنزُيات[ اهلضمية يف هذه اللحظة؟ ابلطبع، جسدك هو من يفعل هذه األشياء، لكن ماذا لو 
"قرر" فعل غري ذلك، ستكون ضحيًة هلذه التغريات، أكثر من كونك سببها. إن القول أبنك 

نه "أنت" ادعاٌء ال عالقة له إطالًقا ابلشعور ابلقوة مسؤوٌل عن كل ما جيري حتت جلدك أل
 واملسؤولية األخالقية اليت جعلت من فكرة اإلرادة احلُرَّة ُمشكلًة ُمستمرًة للفلسفة.

ابملئة من اخلالاي  90يفوق عدد اجلراثيم ]بكترياي[ يف جسمك عدد اخلالاي البشرية. يف احلقيقة، 
ابملئة من املوراثت  99ل "إي كوالي" )وتنتمي داخل جسمك هي جراثيم ]ميكروابت[ مث

الوظيفية يف جسمك هلم(. ُتؤدي العديد من هذه الكائنات احلية وظائف ضرورية؛ ُُيكن القول 
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إبهنم "أنت" مبفهوٍم أوسع. هل تشعر بتطابٍق معهم؟ أخالقًيا، هل ستكون مسؤواًل عنهم إن 
 أساؤوا التصرف؟

م ُمؤلفو أفكارهم وأفعاهلم أمٌر وُهي. سُيصابون حتًما شعور الناس )أو هكذا يفرتضون( أهن
ابلدهشة لو متّكنا من االطالع على اختياراهتم الواعية، بواسطة جهاز فحص للدماغ قبل ثواٍن 
من إدراكهم هلا؛ ألنه سُيشكل حتداًي ُمباشًرا لوضعهم كعناصر ُيسيطرون على حياهتم الداخلية، 

ه التجربة، من الناحية املبدئية على األقل، وسيشعر الذين خضعوا نعلم أنه ُُيكننا إجراء مثل هذ
 [11لالختبار أبننا نقرأ أفكارهم )أو ُنسيطر عليه( إذا ضبطنا اجلهاز بشكٍل صحيح. ]

نعلم، حقيقة األمر، أننا نشعر أحيااًن ابملسؤولية عن أحداٍث ليس لنا أتثرٌي سبيب عليها. وُُيكن 
الشكل الصحيح من التالعب التجرييب، حنو االعتقاد أبهنم قصدوا توجيه الناس عُب استخدام 

القيام بفعٍل ما، بينما مل خيتاروا أو ُيسيطروا على حتركاهتم. ويف إحدى التجارب، طُلب من 
اخلاضعني لالختبار اختيار صوٍر على شاشة ابستخدام ُمؤشر احلاسب اآليل، لقد مالوا لالعتقاد 

ؤشر عمدً 
ُ

ا إىل صورٍة حُمددة، حىت عندما كانت حتت السيطرة التامة من شخٍص أبهنم وجهوا امل
ؤشر ]

ُ
[. ُُيكن إعطاء األشخاص 12آخر، طاملا مسعوا اسم الصورة يف اللحظة السابقة لتوقف امل

سريعي التأثّر ابلتنومي املغناطيسي اقرتاحات مدروسة لتنفيذ مهاٍم ُُمتلفة، وعندما ُسئلوا مَل فعلوا 
حتدث العديد منهم بال تكلرف؛ ُمقدمني ُمُبراٍت لسلوكهم ال عالقة هلا ابلسبب هذه األمور، 

 احلقيقي. ال شك أبن خاصية الُقوة لدينا قد تتجه اجتاًها خطًأ متاًما. وما أقوله أبهنا خطأ دائًما.

بداًل من ذلك، ُُيكنه العيش  -ختيل ادعاء شخٍص أبنه ال حيتاج إىل تناول أي نوٍع من الطعام 
على الضوء. خيرج علينا، من وقٍت آلخر، ُمعلم يوغا هندي ُمتباهًيا بذلك، أكثرهم من أجل 
تشككني. ال داعي للقول أنه ال يوجد سبٌب يدفعنا ألن أنخذ مثل هذه 

ُ
الُسخرية من امل

االدعاءات على حممل اجلّد، ومهما كانت حنافة ُمعلم اليوغا. ومع ذلك، ُُيكن لتوافقي، مثل 
حتال: الرجل يعيش على الضوءدينّيت، إ

ُ
 -مثلنا مجيًعا -جياد صلٍة ابلدفاع الذي قدمه هذا امل

ألنك عندما تتتّبع مصدر أي طعاٍم، ستصل إىل شيٍء ما يعتمد على الرتكيب الضوئي. عندما 
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أنكل حلًما بقراًي، فإننا نتناول الُعشب الذي أكلته البقرة، والُعشُب استهلك ضوء الشمس 
ُمعلم اليوغا ليس كاذاًب، يف هناية املطاف. لكنها ليست الُقدرة اليت َروََّج هلا ُمعلم  لينمو. إًذا،

شكلة مع التوافقيني، حتّل ُمشكلة 
ُ

اليوغا، وما يزال ادعاؤه الفعلي ُمضلِّاًل )أو وُهًيا(. هذه هي امل
 "اإلرادة احلُرَّة" من خالل جتاهلها.

اعيٍة إذا كان سبب كل شيٍء ننويه عن وعي أحدااًث يف كيف ُُيكننا أن نكون "أحراًرا" كعناصر و 
دماغنا مل ننِوها، ومل نكن على وعيٍّ اتمٍّ هبا؟ ال ُُيكننا ذلك. القول أبن "دماغي" قرر أن يُفكر 
أو يتصرف بطريقٍة ُمعينة، سواًء أكان عن وعي أم بال وعي، وأن هذا هو أساس ُحرييت، جتاهل 

ؤلفون ألفكارهم املصدر األول إلُياننا ابإلر 
ُ

ادة احلُرَّة: الشعور ابلقوة الواعية. يشعر الناس أهنم امل
 وأفعاهلم، وهذا هو السبب الوحيد حول ما سُيظِهراإلرادَة احلُرََّة ُمشكلًة تستحق احلديث عنها.

 

 العلَُّة واملَْعُلول

نعلم، من الناحية الفيزايئية، أنه ُُيكن اختصار كل فعٍل إنساين إىل سلسلٍة من األحداث غري 
ل املوراثت، وترتبط النواقل العصبية مبستقبالهتا، وتنقبض األلياف العضلية،  الشخصية: ُتسجَّ

[ من الناس زاند ُمسدسه. إال أنه من وجهة احلس العام John Doeويضغط زيٌد ]جون دو 
أفكار القوة اإلنسانية واملبادئ األخالقية اليت حنتفظ هبا، يبدو أبن أفعالنا ال ُُيكن أن تكون  جتاه

ُُمرد نتائج شرعية لتكويننا احليوي ]البيولوجي[ أو ظروفنا أو أي شيٍء آخر قد يُؤدي ابآلخرين 
الصدفة أو االرتياب للت َّنَ ُبِؤ هبم )أي أبفعالنا(. وعليه، أيمل بعض الُعلماء والفالسفة أن تتمكن 

ي من إفساح ُمال لإلرادة احلُرَّة.  الَكمِّ

 Martinعلى سبيل املثال، الحظ األحيائي ]عامل البيولوجيا[ مارتن هايسنُبغ 
Heisenberg  ]اِلْف ]األيوانت أبن عملياٍت ُمعينًة يف الدماغ، مثل عملية فتح قنوات الدَّ

رتابطة، حي
ُ

ثريات وغلقها وحترير احلَُويِصالت امل
ُ

دث عشوائًيا، وبناًء عليه ال ُُيكننا حتديدها ابمل
البيئية. وهكذا، ُُيكن اعتبار ُمعظم سلوكنا أبنه "ذايت النشوء". ويتصور أن أساس ُحريَّة اإلنسان 
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تكمن ها هنا. ولكن كيف ُُيكن ألحداٍث من هذا النوع أن ُتُبر اإلرادة احلُرَّة؟ تعين عبارة "ذايت 
 أبن أحدااًث ُمعينًة تنشأ يف الدماغ. -فقط -السياقالنشوء" يف هذا 

لو كان قراري بتناول كوب قهوٍة اثٍن صباح اليوم نتاج حتريٍر عشوائي للنواقل العصبية، فكيف 
ُُيكن اعتبار النشأة الغامضة للحدث كُممارسة ُحرَّة إلراديت؟ ال ُُيكنين حتمل مسؤولية أحداٍث 

ا عن حتصل ُصدفًة من خالل حتديد واحدٍ   منها. وإذا كانت سلوكيات ُمعينة لدّي تنتج حقًّ
الُصدفة، فذلك جيب أن ُيشكل ُمفاجأًة، حىت ابلنسبة يل. كيف ُُيكن لكمائن عصبية من هذا 

 النوع أن جتعلين ُحرًّا؟

ختيَّل كيف ستكون حياتك إذا ما كانت مجيع أفعالك ونواايك وُمعتقداتك ورغباتك "ذاتية 
هكذا. ستبدو أبنك ابلكاد لديك عقٌل أساًسا. وستعيش كمن ضربته عاصفة  النشوء" عشوائيةً 

عتقدات والرغبات فقط ضمن نظاٍم حتكمه جدايًّ أُناٌط 
ُ

رايٍح داخلية. تتواجد األفعال والنوااي وامل
 استجابة.  –سلوكية وقوانني إاثرة 

عرفة أن ُسلوكهم وطرائق  أو، يف الواقع، إمكانية م –إن إمكانية االستدالل مع البشر اآلخرين 
تعتمد على االفرتاض أبن أفكارهم وأفعاهلم ستسري ُمذعنًة على  -كالمهم ُُيكن فهمها أساًسا

سكك ُقضبان واقٍع ُمشرتك. وعالوًة على ذلك، يبقى هذا األمر صحيًحا عند حُماولة فهم سلوك 
" دون وجود عقٍل أحدهم الشخصي. وضمن هذا احلّد، حتول أحداث هايسنُبغ "ذاتية النشوء

 على اإلطالق.

ْح أن  رَجَّ
ُ

ال يُتيح الُغموض اخلاص مبيكانيكا الكم ُمرتكًزا: لو كان دماغي حاسًبا آلًيا كميًّا، من امل
ح أن  َرجَّ

ُ
يكون دماغ الذاببة حاسًبا آلًيا َكِميًّا أيًضا؛ فهل يتمتَّع الُذابب ابإلرادة احلُرَّة؟ من غري امل

ي ملحوظًا أحيائِيًّا يف أيِّ حالة. إهنا ُتؤدي دوًرا يف التطور ألن األشعة ُيصبح التأثري الَكمِّ 
الكونيَّة، واجُلسيمات األخرى عالية الطاقة ُتسبب طفراٍت نُقِطية يف ال  "دان" ]احلمض الرييب 
النووي منقوص اأُلكسجني[ )إن ُسلوك هذه اجُلسيمات املارَّة عُب نُواة اخللّية حمكومٌة بقوانني 

[. لكن، ينظر قلٌة 13يكانيكا الَكّم(. وبناًء على ذلك، سيبدو التطور غري قابٍل للتوقع مبدئًيا ]م
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من ُعلماء األعصاب للدماغ على أنه حاسٌب آيلٌّ كمّي. وحىت لو كان األمر كذلك؛ فغموض 
واجهة أّي الَكّم ال يُقدم شيًئا جلعل مفهوم اإلرادة احلُرَّة واضًحا من الناحية العلمية. ويف مُ 

استقالٍل حقيقي عن األحداث السابقة، فإن كل فكرٍة وفعٍل سريقى لدرجة القول: "ال أعلم ما 
 الذي أصابين".

َد؛ ويتضمن هذا مجيع حاالت ُعقولنا  ستقبل قد ُحدِّ
ُ

لو كانت احلتمّية صحيحة، فهذا يعين أبن امل
ستقبلية، وسلوكنا التايل. وبَقَدِر ُخضوع قانون الِعلَّ 

ُ
ْعُلولِيَّة لالحتميةامل

َ
 -الَكّم أو ما إىل ذلك -ة وامل

فإنه ال ُُيكننا أن ننسب ألنفسنا الَفضَل ملا حيصل. ال يوجد ُمموعة من هذه احلقائق اليت تبدو 
 ُمتوافقًة مع الفكرة الرائجة عن اإلرادة احلُرَّة.

 

 االختيارات، اجلهود، النوااي

د وذلك عندما نُفكر يف السلوك اإلنساين، يبدو  تَ َعمَّ
ُ

االختالف بني الفعل عن سبق إصرار وامل
ومعه احلفاظ  -العرضي ببساطة مهًما للغاية. وكما سنرى، ُُيكن احلفاظ على هذا االختالف

م الشؤون األخالقية والقانونية لدينا  بينما نستبعد فكرة اإلرادة احلُرَّة على حنٍو حاسم. -على أهَّ

يبدو أهنا تظهر تلقائًيا، خلف ُمال نواايان. بينما تبدو حاالت  هنالك حاالت ُمعينة من الوعي،
أخرى ذاتية النشأة ومقصودًة وخاضعة إلراداتنا. عندما أمسع حفيف أوراق األشجار خارج 
انفذيت، فإهنا ُتؤثر على وعيي وحسب: مل أجعلها حتصل، وال أستطيع إيقافها ساعة أشاء. 

على سبيل  -ذهين من خالل الرتكيز على شيٍء آخرُُيكنين أن أحاول إبقاء الصوت خارج 
ويبدو هذا التصرف، بتوجيه االنتباه، ُُمتلًفا عن مساع صوت ببساطة. إنين أقوم   -املثال، كتابيت

به ضمن حدوٍد ُمعينة، يبدو أبين أختار ما أنتِبُه له. يقتحم ذهين صوت حفيف أوراق األشجار، 
اللحظة التالية، وتوجيهه إىل مكاٍن آخر. ينعكس هذا  لكن ُُيكنين السيطرة على انتباهي يف

الفارق بني احلاالت غري االختيارية واالختيارية للذهن على ُمستوى الدماغ؛ ألهنا حمكومة أبنظمٍة 
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ُُمتلفة. وينبغي أن يُنتج االختالف بينهم، إىل حدٍّ ما، شعوًرا بوجود ذاٍت واعيٍة تنعم حُبريَِّة 
 اإِلرادة.

عور ابحلُرِّيَّة نتيجًة جلهلنا، من حلظٍة إىل أخرى، ابألسباب مع ذلك، وك ما بدأان نرى، يظهر الشر
السابقة ألفكاران وأفعالنا. تصف عبارة "اإلرادة احلُرَّة" طيًفا يبدو كأنه الشعور للتحديد مع 

م البن يت يف عيد حاالت ذهنية حاملا تنش أ يف الوعي. خُتُبان أفكاٌر مثل "ماذا جيب علي أن أُقدِّ
ميالدها؟ عرفت؛ سأصحبها إىل حمٍل للحيواانٍت األليفة، وأدعها ختتار مسكًة استوائية" ابحلقيقة 
ذت حُبرِّيَّة. لكن، من وجهة نظٍر أعمق )احلديث موضوعًيا  الواضحة لالختيارات، اليت اختر

 وشخصًيا(، تنشأ األفكار ببساطة دون أتليف، إال أهنا تُؤلف أفعالنا.

 هذا أن اإلدراك الواعي والتفكري املدروس ال خيدم أي غرض. يف احلقيقة، يعتمد ُمعظم ال يعين
سلوكنا عليهم. قد أحترك قلياًل، ال واعًيا، يف مقعدي، لكن ال ُُيكن أن أقرر ال واعًيا أن األمل يف 

كون ظهري ُيُبر الذهاب إىل ُمعاجل طبيعي. ولكي أذهب إليه، جيب أن أصبح ُمدرًكا لألمل وأ
ُمتحفًزا بوعي الختاذ إجراٍء حيال ذلك. قد يكون ابإلمكان صنع رجٍل آيل ]روبوت[ عدمي 
اإلحساس قادٍر على هذه احلاالت، لكن يف حالتنا، يبدو أبن سلوكيات ُمعينة تتطلب حضور 
تفكرٍي واٍع. ونعلم أبن أنظمة الدماغ، اليت تسمح لنا ابلتفكري يف خُباتنا، ختتلف عن تلك 

س
ُ

تخدمة عندما نستجيب تلقائًيا للُمحفزات. لذا، ال يكون الوعي، ضمن هذا السياق، شيًئا امل
[. كذلك، كامل عملية أن أصبح ُمدرًكا لألمل يف ظهري، والتفكري به، 14ال صلة له ابألمر ]

والبحث عن عالج له، ينتج عن عمليات ال أعيها متاًما. هل أوجدت أان، املرء الواعي، أملي؟ 
د ظهر ببساطة. هل اختلقُت أفكاًرا عنه أدت يب للتفكري يف العالج الطبيعي؟ ال أيًضا، ال، لق

دروس الواعي هذه
ُ

رغم اختالفها عن  -لقد ظهرت األفكار ببساطة. ال تُقدم عملية التفكري امل
نَعكس الالواعي

ُ
 ُأُسًسا حلُرِّية اإلرادة. -امل

خيلطون ُعموًما بني احلَْتِميَّة واجَلُْبِيَّة. ويُؤدي هذا لظهور أشار دينّيت، وآخرون، إىل كون الناس 
أسئلٍة من عيار "إذا كان كل شيٍء قد تقرر، فلماذا علي أن أفعل أي شيء؟ ملاذا ال أجلس 
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وأرى ما سيحدث؟" إنه إرابٌك حمض؛ أن جتلس وترى ما الذي سيحصل هو اختياٌر حبد ذاته، 
نه من الصعب للغاية القيام به: فقط حاول البقاء يف السرير سينتج عنه عواقب خاصة به. كما أ

طوال اليوم، ُمنتظًرا حصول شيٍء ما؛ ستجد نفسك ُمهامًجا بدافع الُنهوض وفعل شيٍء ما، 
قاومته.

ُ
 والذي سيتطلب ُجهوًدا جبارًة ُمتزايدًة مل

ذا مل أُقرر كتابة هذا وال تعين حقيقة اعتماد خياراتنا على ُمسبباٍت ُمسبقة أبهنا غري ُمهمة، إ
السبب الرئيسي يف ظهوره.  -من غري ريبٍ  -الكتاب، فإنه لن يكتب نفسه. اختياري كتابته كان

تُعتُب القرارات والنوااي واجملهودات واألهداف وقوة اإلرادة وما إىل ذلك، حاالت عرضية للدماغ، 
امل. لذلك، تُعتُب االختيارات ُتؤدي إىل سلوكيات حُمددة، وُتؤدي السلوكيات إىل نتائج يف الع

ِبحني حبَْمِد اإلرادة احلُرَّة. لكن االختيار التايل الذي ستتخذه  ُسَّ
اإلنسانية ُمهمًة، حبسب رأي امل

 سيخرج من ظُُلمات ُمسبباٍت ُمسبقة مل توجدها أنت، الشاهد الواعي على خُبتك.

الف إذا اختاره ُمالًفا" صحيحًة، ولذلك، وبينما تُعّد مقولة أن "الشخص كان ليقوم بشيٍء ُمُ 
إال أنه ال يُقدم ذلك النوع من ُحريَّة اإلرادة، اليت يتوق هلا ُمعظم الناس؛ ألن "خيارات" شخٍص 
ما تظهر يف عقله ببساطة، كما لو كانت ُمنبثقًة من الفراغ. ومن وجهة نظر إدراكك الواعي، 

به )وتفعله الحًقا( أكثر من مسؤوليتك عن فإنك مل تَ ُعد مسؤواًل عن الشيء القادم الذي تفكر 
 حقيقة أنك ُولدت يف هذا العامل.

دعنا نفرتض أبن حياتك قد خرجت عن مسارها، لقد اعتدت أن تكون ُمتحفزًّا جًدا، وتُثريك 
ُفرصك، والئًقا من الناحية البدنية، إال أنك اآلن كسوٌل، تثُبط ُهتك بسهولة، ووزنك زائد.  

َخت حياتك، لكن ال كيف وصلت إىل هذا ا لطريق؟ ُُيكنك إخباران قصًة حول كيف تَ َفسَّ
نحدر، وتُغريِّ 

ُ
ر حقًّا مل تركَت ذلك حيصل. واآلن ُتريد اهلروب من هذا االجتاه امل ُُيكنك أن تُفسِّ

 نفسك من خالل اإلرادة.

ساعدة الذاتية، وبدأَت تُغريِّ نظاَمك الغذائي، وتنضم إىل ق
ُ

اعة رايضية، كما بدأَت قراءة ُكتب امل
قررت العودة إىل املدرسة، ولكنك، بعد ستة أشهر من اجلُهد، مل تقرتب قيد أُنُلة من احلياة اليت 



21 
 

ُكنَت عليها من قبل. وأخفق الكتاب يف التأثري عليك، فيما ثَ ُبت استحالة االستمرار على 
ذا صادفت عدًدا كبريًا نظاميك، الغذائي والرايضي، وتسرب امللل إليك من املدرسة فتوقفت. ملا

من العقبات يف نفسك؟ ال فكرة لديك. لقد حاولت أن تُغريِّ عاداتك، لكن يبدو أبهنا أقوى 
منك. يعلم ُمعظمنا كيف يكون الفشل هبذه الطريقة. وال توحي هذه اخلُبات، ولو قلياًل، حبُرِّيَِة 

 اإِلَرادة.

ائاًل كفى! واآلن، لديك إرادٌة حديدية. لكنك استيقظت هذا الصباح، شاعرًا بتصميٍم أكُب. ق
وملع يف ذهنك، قبل  ُمغادرتك السرير، فكرة رائعة ملوقٍع شبكي، واكتشفت أن اسم النطاق كان 
ُمتوافًرا لقاء عشر دوالرات فقط، فامتألت ابلثقة. أنت اآلن ُمبادر! وُتشارك الفكرة مع العديد 

 تجعلك ثرايًّ ال حمالة.من األشخاص األذكياء، الذين يعتقدون أبهنا س

هتب رايحك، فتغتنمها، وأشرعتك مرفوعة، وتغري وجهة سفينتك بنشاط. كما يظهر أبن أحد 
، ُمدرب أساليب العيش وُمعلِّم Tim Ferrissأصدقائك هو صديٌق ُمقرٌب أيًضا لتيم فرييس 

اللياقة الشهري. يعرض فرييس التشاور معك حول منهاج نظامك الغذائي والتدريبات. وجتد أبن 
ا، وتكتشف يف داخلك ُمزواًن من  -على إثر ذلك -هذا االجتماع قد كان ُمفيًدا جدًّ

  10رطاًل ] 20دل االنضباط، مل تكن تعرف وجوده. ويف خالل الشهور األربعة التالية، تستب
كيلوغرامات تقريًبا[ من الدهون مبثلها من العضالت. ما يزال وزنك كما هو، لكنك حتولت 

 متاًما. وال ُيصدق أصدقاؤك ما أجنزته. حىت أعداؤك بدؤوا يطلبون الُنصَح منك.

ار تشعر جتاه حياتك بشعوٍر ُُمتلف متاًما، وال ُيكن إنكار الدور الذي أداه االنضباط واالختي
واجلُهد يف هُنوضك. لكن كيف ُُيكنك تفسري ُقدرتك على بذل هذا اجملهود اليوم وليس قبل سنة 

كعنصر   -مضت؟ من أين أتت فكرة املوقع الشبكي؟ لقد ظهرت يف عقلك وحسب. هل قُمت
اببتكارها؟ )إذا كان األمر كذلك، ملاذا ال تقوم اببتكار الفكرة التالية اآلن؟(   -واٍع كما تشعر

ف ُُيكنك شرح التأثري الذي أحدثته نصيحة تيم فرييس عليك؟ كيف ُُيكنك شرح ُقدرتك كي
 على االستجابة هلا؟
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إذا ما أوليَت انتباهك حلياتك الداخلية؛ سرتى أبن ظهور االختيارات واجلهود والنوااي عملية 
ات اليت غامضة أساًسا. نعم، ُُيكنك اختاذ قرار اخلضوع حلميٍة غذائية، وتعرف الكثري ع تغريِّ

ُ
ن امل

ُيكنك االلتزام هبا، ولكن ال ُُيكنك أن تعرف ملاذا متكنت أخريًا من االلتزام هبذا النظام بينما 
أخفقَت يف مجيع حُماوالتك السابقة. رمبا لديك قصًة لُتخُبان هبا حول اختالف األمور هذه املرة، 

لك يٌد يف السيطرِة عليها.  لكنها لن تكون سوى وصٍف ما بعدّي ]الحق[ ألحداٍث مل يكن
نعم، ُُيكنك فعل ما ُتريد؛ لكن ال ُُيكنك تفسري حقيقَة أن حاجاتك ُتؤثر يف حالٍة دون أخرى 
)وابلتأكيد، ال ُُيكنك اختيار حاجاتك ُمقدًما(. لقد رغبت يف ختسيس الوزن لسنوات. ومن مث 

 لذي أوجدته.رغبَت ذلك فعاًل. ما الفرق؟ مهما يكن، فإنه لن يكون الفرق ا

ألنك، كُعنصٍر واٍع، ُتشكل ُجزًءا من ذهنك وحسب،  -أنت لست ُمسيطًرا على ذهنك 
[. ُُيكنك فعل ما قررت فعله؛ لكن، ال ُُيكنك تقرير ما 15وتعيش حتت رمحة أجزاٍء أخرى ]

سُتقرر فعله. وابلتأكيد، ُُيكنك خلق إطار عمٍل حبيث ُتصبح قراراٌت ُمعينة ُمرجحًة أكثر من 
األخرى؛ مثاًل: ُُيكنك إزالة كل احللوايت من بيتك، لُيصبح من االستحالة عليك أن أتكل 
احللوى الحًقا يف املساء، لكن ال ُُيكنك معرفة ملاذا ُكنت قادًرا على اخُلضوع اليوم إلطار العمل 

 هذا؛ بينما مل ختضع له البارحة.

أو أنه كان ُمقّدًرا تقويضها من علم األحياء إًذا، ليس القصد أبن قُ وَّة اإلرادة هذه ليست هامة، 
]البيولوجيا[. إن قوة اإلرادة، حبّد ذاهتا، ظاهرٌة أحيائِيٌَّة ]بيولوجية[. ابستطاعتك، من خالل 
ا استطاعة لبذل  اجلُهِد واالنضباط، أن تُغريِّ حياتك ونفسك، لكن لديك يف هذه اللحظة أُير

ثقال َذرٍَّة وال أصغر. فإما أن تكون حمظوًظا يف هذا اجملال، ُجهٍد وانضباط، مبا ال يزيد عن ذلك م
 أو ال تكون؛ فال ُُيكنك أن تصنع حظك.

يعتقد كثرٌي من الناس أبن ُحريَّة اإلنسان تكمن يف ُقدرته على فعل ما نؤمن بوجوب فعله، وذلك  
أجل ُمالحقة أهدافنا بعد التفكري مليًّا فيه؛ والذي يعين، غالًبا، كبح مجاح رغباتنا اآلنية من 



23 
 

ؤكد أبهنا ُقدرٌة يتمتع هبا الناس، بدرجٍة أو أبخرى، 
ُ

بعيدة األمد أو الوصول لرأٍي أفضل. ومن امل
 بينما تفتقدها حيواانت أخرى، ولكن، مع ذلك، ُقدرة أذهاننا هلا ُجذوٌر ال واعية.

هًدا لتغيري نفسك أو حني تبُذل جُ  -أنت مل تنِب ذهنك. ويف اللحظات اليت يبدو لك أبنك تبنيه
فإن األدوات الوحيدة، اليت حتت تصرفك، هي تلكم اليت ورثتها  -حتصيل معرفة أو إجادة مهارة

 من اللحظات السابقة.

ُتؤثر االختيارات واجملهودات والنوااي والتفكري على سلوكنا، ولكنهم، حبدِّ ذاهتم، ُيشكلون ُجزًءا 
، واليت ال ُُنارس سيطرًة ُمطلقًة عليها. إن اختيارايت من سلسلة ُمسببات تسبق اإلدراك الواعي

ُمهمة، وهنالك ُسبٌل أخرى الختياراٍت أكثر حكمة، لكن، ال أستطيع اختيار الذي أختاره. وإذا 
على سبيل املثال، بعد التفكري ذهااًب وجيئًة بني  -بدا، أبي حاٍل من األحوال، أبنين أستطيع

رتت اختياره. يوجد إحجاٌم هنا، ينتهي يف الظالم دائًما. جيب أن فإنين مل أخرت ما اخ -اختيارين
 [16أختذَّ خطوًة أوىل، أو أخرية، ألسباٍب حُمتمٌّ عليها البقاء غامضًة. ]

يعتقد كثرٌي من الناس أن ُمشكلة اإلحجام زائفة. ُيصرر بعض التوافقيني على أن ُحرِّيَّة اإلرادة 
ى التفكري أو التصرف على حنٍو ُُمتلف. مع ذلك، فإن القول أبنه  ُمرتادفٌة مع فكرة قدرة املرء عل

كان إبمكانك القيام بذلك بطريقٍة أخرى هو ُُمرد التفكري "كان إبمكاين فعل شيٍء ُُمتلف" 
ٌة فارغة ] ستقبل 17بعدما فعلت ما فعلته حقيقًة. هذه ُحجَّ

ُ
[. إنه خيلط، خطًأ، ما بني أمٍل ابمل

وسيبقى ما سأفعله اتلًيا وسببه أمًرا غامًضا؛ شيًئا قررته احلالة السابقة وتفسرٍي صادق للماضي. 
صادفة(. يُعادل إعالن "ُحرييّت" القول "ال 

ُ
للكون وقوانني الطبيعة )مبا يف ذلك إسهامات امل

 أعرف ملاذا فعلتها، ولكنها تلك النوعية من األشياء اليت أميل لفعلها، وال أابيل بذلك".

األفكار الوجودية إمتاًعا )ورمبا الوحيدة( هي أننا أحراٌر يف أتويل معىن حياتنا، واحدة من أكثر 
وإعادة أتويلها. ابستطاعتك اعتبار زواجك األول، الذي انتهى ابلطالق، على أنه "فشل" أو 
ستقبلية. هل 

ُ
اعتباره ظرفًا تسبَّب يف أن تنضج أبساليب كانت مصرييًة ابلنسبة لسعادتك امل

ختلفة  تتطلب حرية
ُ

التأويل هذه إرادًة ُحرَّة؟ ال، إهنا تقرتح، ببساطة، أبن ألساليب التفكري امل
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تبعاٍت ُُمتلفة. ُتسبب بعض األفكار الكآبة وتُثبط العزُية؛ بينما يُلهمنا بعضها اآلخر، ُُيكننا 
 لقها.ُمتابعة أي خٍط نُريده من التفكري، ولكن يُعتُب اختياران نتيجًة ألحداٍث سابقٍة مل خن

فّكر للحظة ابلسياق الذي سيظهر فيه قرارك التايل: أنت مل خَتْرَت واِلَديك، أو وقت والدتك 
ومسقط رأسك، ومل خترَت نوَعك أو غالبية جتاربك يف احلياة. ليس لديك أي نوٍع من السيطرة 
على موراثتك أو تطور دماغك. وينتقي دماغك اآلن اختيارات على أساس تفضيالت 

ت تشّكلت فيه طوال فرتة حياتك من خالل موراثتك، وتطورك اجلسماين ُمنذ أن وُمعتقدا
َحِبلْت والدتك بك، والتفاعالت اليت حصلت بينك وبني اآلخرين، واألحداث، واألفكار. أين 
احلُريَّة يف ذلك؟ نعم، أنت ُحر اآلن يف فعل ما حيلو لك، حىت اآلن. لكن، من أين أتت 

 رغباتك؟

، يف مقاٍل له كتبه لصحيفة "النيويورك Eddy Nahmiasإيدي انِمياس  انتقد الفيلسوف
 " ُحَجًجا من النوع الذي قدمته هنا، فقال:The New York Timesاتُيز

يفهم العديد من الفالسفة، ومن ضمنهم أان، اإلرادَة احلُرَّة على أهنا ُمموعة من الُقدرات لتصورر 
أسباب املرء الختيارها، والتخطيط ملستقبل املرء على  مسارات األحداث ُمستقباًل، والبحث يف

تناقضة. نتصرف إبرادتنا احلُرَّة 
ُ

ضوء هذا البحث والسيطرة على التصرفات يف ُمقابل الرغبات امل
مارسة هذه الُقدرات، من دون ضغٍط خارجي أو داخلي غري 

ُ
إىل املدى الذي يُتيح لنا الُفرصة مل

نا إىل املدى الذي نتحلى فيه هبذه الُقدرات تقريًبا، وأبن لدينا معقول. إننا مسؤولون عن أفعال
مارستها ]

ُ
 [.18ُفرًصا مل

ستقبل والتخطيط له، والتفكري مليًّا يف الرغبات 
ُ

ال شكَّ أبنه ابستطاعة املخلوقات البشرية ختيرل امل
ختلف أ

ُ
تناقضة، وما إىل ذلك، وأبن أي خسارة ستُنقص من قيمتنا. وُُيكن مل

ُ
نواع الضغوط امل

الداخلية واخلارجية أن تكون حاضرًة أو غائبًة بينما يتخيل شخٌص وخُيطط ويتصرف، وحُتدد 
هذه الضغوط إحساسنا إذا ما كان الشخص مسؤواًل أخالقًيا. مع ذلك، ال عالقة هلذه الظواهر 

 ابإلرادة احلُرَّة.
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ُمكّرًِسا يف الفنون القتالية، تدربت  مثاًل؛ ُكنت يف فرتة ُمراهقيت وبداية عشرينيات ُعمري، طالًبا
ابستمرار، ودرَّست صفوًفا يف الُكليَّة. وبدأت ُمؤخرًّا يف التدررب ُُمدًدا، بعد توقٍف استمر أزَيَد 
من عقدين. يبدو أبن ُكالًّ من انقطاع اهتمامي ابلفنون القتالية وعودته تعبرٌي صادٌق عن احلُريَّة 

أرزح حتت "ضغٍط خارجي أو داخلي غري معقول"؛ لقد فعلت ما اليت يعزوها انِمياس يل. مل 
أردته متاًما. أردت التوقف عن التدريب؛ فتوقفت. أردت استئنافه؛ وها أان اآلن أتدرب عدة 

 مراٍت ُأسبوعًيا. كان كل هذا ُمرتبًطا بتفكرٍي واٍع وتصرفاٍت من الواضح أبهنا مع سيطرة ذاتية.

لنفسي لسلوكي، أجده غامًضا للغاية. ملاذا توقفت عن مع ذلك، عند حبثي عن السبب ا
التدريب قبل عقَدين؟ حسًنا، هنالك أموٌر ُمعينة أصبحت أكثر أُهيًة ابلنسبة يل. ولكن، ملاذا 
أصبحت أكثر أُهيًة ابلنسبة يل؟ وملاذا آنذاك حتديًدا؟ وهلذه الدرجة؟ وملاذا ظهر اهتمامي فجأًة 

بات؟ ُُيكنين أن أفكِّر ملًيا وبوعي بنتائج ُمؤثراٍت ُمعينَّة؛ على ابلُفنون القتالية بعد عقوٍد  من السر
متاز "أتمالت حول الُعنف  Rory Millerسبيل املثال: قرأت ُمؤخًرا كتاب روري ميّلر 

ُ
امل

Meditations on Violence لكن، ملاذا قرأت هذا الكتاب؟ ال فكرة لدي. وملاذا  ."
باشر   وجدته شديد التأثري؟ وملاذا

ُ
كان كافًيا إلطالق العنان من انحييت )لو كان ابلفعل السبب امل

ا؟ أُمارُس اآلن َضرَبنْي من الُفنون القتالية، كما أتدرب مع ميّلر،  لسلوكي(؟ وملاذا هو ُمثرٌي جدًّ
وخُباء آخرين يف ُمال الدفاع عن النفس. ما الذي حيدث هنا حبق اجلحيم؟ ُُيكنين ابلتأكيد أن 

ًة حول سبب قيامي مبا أفعله، والذي قد يُعادل ابلنسبة يل إخباركم أن هذا التدريب أروي قص
وما إىل ذلك. لكن التفسري احلقيقي لسلوكي غامٌض عيّن. … فكرة جيدة، وملاذا أستمتع به 

 ومن الواضح للغاية أبنين، كشاهٍد واٍع لتجربيت، لست السبب الغامض له.

فقرة السابقة، قائاًل "يبدو كتاب ميّلر هذا مُمتًعا!" وستشرتونه. لن سُيفكُِّر بعضكم، بعد قراءة ال
يُفكر بعضكم يف مثل هذا األمر. ومن بني الذين سيشرتون الكتاب، سيجده البعض ُمفيًدا 
للغاية، بينما قد يضعه آخرون من دون فهمه، وسيضعه آخرون على الّرف وينسون قراءته. أين 

نت، كُعنصٍر واٍع يقرأ هذه الكلمات، لست مبوضٍع يسمح لك بتحديد احلُرَّية يف أيٍّ من هذا؟ أ
"مل أكن ألشرتي الكتاب، لكن سأشرتيه  -يف أيٍّ من الفئات سُتصنَّف. وإذا قررت تبديل الفئة
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ال ُُيكنك تفسري هذا القرار كذلك. ستفعل ما ستفعله أايًّ كان،  -اآلن، نكايًة بَك وحسب!"
 نت قادًرا على فعل خالف ذلك.وال معىن للتأكيد أبنك كُ 

 

 هل إبمكان احلقيقة أن تكون سيئًة لنا؟

خيشى العديد من الناس من كون ُحرِّية اإلرادة وًُها ضروراًي، وأنه من دوهنا سُنخفق يف عيش 
حيواٍت ُمبدعة واتّمة. ال ُمُبر هلذا القلق إطالًقا، فقد وجدت دراسة أبن قراءة أفراد عينَّة الدراسة 

[. 19تُعارض ُوجود اإلرادة احلُرَّة، قد جعلتهم أكثر مياًل للغش يف امتحاانت الحًقا ] مواضيع
[. من اجلائز 20بينما وجدت دراسة أخرى أبن أفراد العينَّة أصبحوا أقل إفادًة وأكثر عدوانيًة ]

ا أنه ونتيجة ملعرفة )أو لتوكيد( حقائق ُمعينة يف ذهن اإلنسان، ُُيكن أن تنشأ عواق ب مؤسفة جدًّ
من انحيٍة نفسية أو ثقافية، أو كليهما. مع ذلك، لسُت قلًقا ُخصوًصا من احلط من شأن 

 أخالقيات ُقرائي عُب نشري هلذا الكتاب.

عور ابإلرادة احلُرَّة قد حّسن مبادئي  سأحتدث ُمنطلًقا من جتربٍة شخصية، أعتقد أبن فقدان الشر
قة والتسامح، وتقليل شعوري ابستحقاقي لنتائج األخالقية فقط، من خالل زايدة مشاعر الشف

ة دائًما؟ غالًبا ال. إذا كنت أدرُِّس مادًة للدفاع عن  حظي اجليِّد. هل هذه احلالة الذهنية حُمبذَّ
مبا يف ذلك رّد املرأة جتاه ُهجوٍم  -النفس للنساء، سأعتُب التشديد على أن كل السلوك البشري

اًما أتكيدي أن كل السلوك اإلنساين، على أنه أمٌر حُيدده سُيؤدي إىل نتائج عكسية مت -جسدي
غتصبني هم، يف هناية املطاف، سيّئو احلظ؛ ألهنم أنفسهم ضحااي 

ُ
حالٌة سابقٌة للكون، وأن كل امل

أسباٍب سابقٍة مل يكن هلم يٌد يف خلقها. هنالك حقائق علمية وأخالقية وعملية ُمناسبٌة لكل 
ل "اقتلعي عني الوغد وحسب" له مكانه، ابلتأكيد. ال يوجد تناقض حادثة، واإليعاز أبمٍر مث

هنا، ال ينفع مصاحلنا يف احلياة دائًما النظر للناس واألشياء على أهنم ُمموعة من الذرّات، ولكن 
 هذا ال يُبطل حقيقة أو فائدة الفيزايء.
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[، بل يف احلقيقة، ساهم يف زايدة مشاعري  ال جيعلين عدم إُياين ابإلرادة احلُرَّة َقَدرايًّ ]َجُْبِايًّ
ابحلُرِّيَّة. تبدو آمايل وُماويف واضطراابيت العصبية شخصيًة أقل وراسخة. ال ُُيكنين إخباركم كم 
سأتغريَّ ُمستقباًل. كما إن املرء ال يصل إىل نتيجٍة اثبتة حول نفسه ُمعتمًدا على جتربٍة وجيزة يف 

ر به أو كيف تصرَّف، خالل ُمدٍة سوء اهلضم. وال حيتاج املرء لفعل ذل ك ُمعتمًدا على ما فكَّ
قدمة للنظام

ُ
عطيات امل

ُ
مثل تعلم مهاراٍت  -زمنيٍة طويلة يف املاضي. ُُيكن لتغرير ابتكاري يف امل

أن حُتوِّل حياة املرء حتوالًّ  -جديدة، أو بناء عالقاٍت جديدة، أو اعتماد عادات ُُماملة جديدة
 جذراًي.

فارقة أنه ُُيكن التحول املرء ليصبح حّساًسا للمسبِّبات الباطنية ألفكاره ومشاعره؛ فيُتيح له من 
ُ

امل
سيطرًة إبداعية أكُب على حياته. شيٌء من قبيل اجلدال مع زوجتك ألنك يف مزاٍج سيئ، أو أن 

ا ُتدرك أن مزاجك وسلوكك نتجا عن اخنفاض نسبة الُسكر يف الدم. وابلطبع، يكشف لك هذ
الفهم أنك ُدمية كيميائية حيوية، ولكنه يسمح لك أيًضا ابإلمساك إبحكام بواحٍد من ُخيوطك: 
قد تكون لُقمٌة من األكل كل ما حتتاجه شخصيتك. ُُيكن أن يسمح لنا الذهاب ملا وراء 

يهنا أفكاران ومشاعران الواعية يف التوجه حنو مساٍر أذكى يف حياتنا )ابلطبع، مع معرفة أنه يتم توج
 يف هناية املطاف(.

 

 املسؤولية األخالقية

منحنا اإلُيان ابإلرادة احلُرَّة كال املفهومني الدينيني "اخلطيئة" والتزامنا "ابلعدالة اجلزائيَّة"، ووصفت 
تحدة األمريكية اإلرادة احلُرَّة أبهنا أساٌس "شامٌل وصلب" لنظامنا 

ُ
احملكمة الُعليا للوالايت امل

ما خيتلف عن "تتناىف وجهة النظر احلامسة حول سلوك اإلنسان مع املبادئ القانوين، وهو 
تحدة ضد غرايسون، عام 

ُ
م(. ويبدو أي 1978األساسية لنظامنا اجلنائي" )قضية: الوالايت امل

كوك حيال أخالقيات عقاب الناس على  تطور فكرّي يُهدد اإلرادة احلُرَّة، على أنه يُثري الشر
 سلوكياهتم السيئة.
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وابلتأكيد، سيكون القلق األكُب يف أن ُمناقشًة صرحية لألسباب األساسية للسلوك اإلنساين 
ستبدو أبهنا لن ترتك ُمااًل للمسؤولية األخالقية. إذا نظران للناس على أهنم أُناٌط عصبية جويَّة؛ 

كأهنا   فكيف ُُيكننا احلديث منطقًيا عن الصواب واخلطأ أو اجليد والسيئ؟ تبدو هذه األفكار
تعتمد على كون الناس قادرين على اختيار كيفية تفكريهم وتصرفهم حبرّيَّة. وإذا بقينا ُملتزمني 
ابلنظر إىل الناس على أهنم كذلك؛ فإنه ينبغي علينا إجياد فكرٍة ما عن املسؤولية الشخصية 

 تُناسب احلقائق.

فعل؟ ذهبت البارحة إىل السوق؛ وحُلسن احلظ، ُُيكننا ذلك، ما الذي يعنيه حتمل املسؤولية عن 
ُكنت ُمرتداًي مالبسي ابلكامل، ومل أسرق أي شيٍء، ومل أشرت مسك أنشوفة. والقول أبين ُكنت 
مسؤواًل عن سلوكي، هو كالقول ببساطة أبين ُمنسجٌم مبا يكفي مع أفكاري، ونواايي وُمعتقدايت 

اقًفا عاراًي يف السوق، عازًما على سرقة ورغبايت، ألنين ُأعَتُب استمراًرا هلم. ولو وجدُت نفسي و 
أقصى ما ُُيكنين من ُعلب األنشوفة، فإن سلوكي سيكون ُمناقًضا جًدا لشخصييت، وسأشعر 
أبنين مل أكن ُمدرًكا متاًما، أو أبين مل أكن مسؤواًل عن أفعايل. تعتمد أحكام املسؤولية على املزاج 

 تافيزيقيا[ العلة واملعلولية الذهنية.العام لذهن املرء، وليس على ما ورائيات ]مي

 فكِّر ابألمثلة التالية لسلوٍك إنساين عنيف:

سدس ُمذخرًا  -1
ُ

طفٌل ُعمره أربع سنوات، كان يلعب مبُسدس والده، وقتل امرأًة شابة، كان امل
ن يف درج خزانة.  وغري ُمؤمَّ

َمني، أخذ ُمسدس صيٌب ُعمره اثنتا عشرة سنة، كان ضحية اعتداٍء جسدي وعاطفي دائ -2
 والده، وأطلق النار عمًدا وقتل امرأًة شابة، ألهنا كانت ُتضايقه.

رجٌل ُعمره مخٌس وعشرون سنة، كان ضحية اعتداٍء جسدي وعاطفي دائَمني، أطلق النار  -3
 عمًدا وقتل خليلَته، ألهنا هجرَتُه من أجل رجٍل آخر.
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ن ُمذهَلني، ومل يتعرض ُمطلًقا لالعتداء رجٌل ُعمره مخٌس وعشرون سنة، ترعرع مع والَدي -4
 العاطفي، أطلق النار عمًدا على فتاة شابٍة مل يُقابلها قط "على سبيل االستمتاع فقط".

رجٌل ُعمره مخٌس وعشرون سنة، ترعرع مع والَدين ُمذهَلني، ومل يتعرض ُمطلًقا لالعتداء  -5
لها قط "على سبيل االستمتاع فقط". كشف العاطفي، أطلق النار عمًدا على فتاٍة شابة، مل يُقاب

تصوير دماغ الرجل جبهاز الرنني املغناطيسي عن وجود ورٍم حبجم كرة غولف، يف القشرة الدماغية 
توسطة )وهي املنطقة املسؤولة عن التحكم ابلدوافع العاطفية والسلوكية(.

ُ
 أمام اجلبهيَّة امل

أعاله، ويف كل حالة كان موهتا نتيجًة ألحداٍث ماتت امرأٌة يف كل حالٍة من احلاالت املذكورة 
تنشأ يف دماغ إنساٍن آخر. لكن تعتمد درجة الغضب األخالقي اليت نشعر هبا على الظروف 
ا إنسااًن  الباطنية املوصوفة مع كل حالة. نظنر أبنه ال ُُيكن لطفٍل يف الرابعة من ُعمره أن يقتل حقًّ

رًة كما لدى شخٍص عمًدا، كما ال ُُيكن لنوااي إنسان يف  الثانية عشرة من ُعمره أن تكون ُمتجذِّ
ابلغ. ونعلم يف احلالتني األوىل والثانية أبن دماغ القاتل مل ُيصبح ابلًغا متاًما، وأبنه مل يستحق بعد 
ُخص[. أما يف احلالة الثالثة، فيبدو أبن وجود اتريخ  مجيع مسؤوليات تكوين الشخصية ]التشَّ

ات والظروف اليت تراكمت، خُتفف من وطأة ذنب الرجل: كانت جرُيًة سابق يف االعتداء
عاطفية ارتكبها شخٌص عاىن من اآلخرين. أما يف احلالة الرابعة، فَ َلْم يكن هنالك اعتداء، 
وُيصنَّف دافع ُمقرتف اجلرُية على أنه ُمضطرٌب عقلًيا. كما تتضمن احلالة اخلامسة الُسلوك نفسه 

ضطرب عق
ُ

من الُرؤية  -بطريقٍة أو أبخرى -لًيا، ولكن، يُغريِّ وجود ورٍم يف الدماغوالدافع امل
األخالقية لألمر برمته: ابلنظر إىل مكانه، يبدو أبنه ينزع عن القاتل كامل املسؤولية عن جرُيته. 
ضطرب عقلًيا يف 

ُ
وسَتعَمل كالسحر، حىت لو كانت خُبة الرجل الذاتية مُماثلًة لتلك اليت لدى امل

لة الرابعة؛ يف اللحظة اليت نفهم فيها أن مشاعره انبعٌة من سبٍب جسدي، أي ورٌم يف الدماغ، احلا
 فإن ذلك ال ُينعنا من النظر إليه كضحيٍة جلسده األحيائي ]البيولوجي[.

كيف يسعنا استيعاب هذا التدرج يف املسؤولية األخالقية عندما تكون األدمغة وأتثرياهتا الباطنية 
 وابلدرجة نفسها متاًما، هي السبب احلقيقي ملوت امرأة؟ يف كل حالة،
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ال ينبغي أن يكون لدينا أية أوهام أبن الُعنصر السبيب، الذي يعيش داخل دماغ اإلنسان، 
سيتعرف على أشخاٍص حُمددين على أهنم خطريون، ما نشجبه أبقصى درجٍة يف الشخص اآلخر 

مكان احلُكم على درجات الذنب من خالل الرجوع إىل هو النيَّة الواعية يف اإليذاء. ال يزال ابإل
صادقة اآلخرين، 

ُ
تهم، واعتداءاته السابقة، واألُناط اليت يستخدمها مل

ُ
حقائق احلالة: شخصية امل

واستهالكه للُمسكرات، والدوافع اليت أقّر هبا خُبصوص الضحية، وما إىل ذلك. إذا بدت أفعال 
ًقا، فإن ذلك قد يُؤثر على رأينا يف اخلطر الذي ُيشكله شخٍص على أهنا ليست من طباعه إطال

تهم غري اندٍم، ويتوق للقتل ُُمدًدا؛ فال حاجة ألن نُفكر ملًيا يف أنه ال 
ُ

على اآلخرين. إذا بدا امل
جتمع.

ُ
 يوجد فكرة من أفكار اإلرادة احلُرَّة ستعتُبه خطرًا على امل

ر أمرًا يستحق اللوم حتديًدا؟ ألن ما نفعله عطًفا على ملاذا يُعدر القرار الواعي يف إيذاء شخٍص آخ
ختطيطنا الواعي ُييل ألن يعكس ابلكامل اخلواص العامة ألذهاننا: ُمعتقداتنا ورغباتنا وأهدافنا 
سبقة وما إىل ذلك. فإذا ما زلت تُقرر قتل امللك، بعد أسابيع من التفكري مليًّا والبحث 

ُ
وآرائنا امل

مع أصدقائك؛ فسنقول لك: حسًنا، إن قتل امللك يكشف عن شخصيتك يف املكتبة والنقاش 
ستقل ألفعالك؛ بل هي أن لديك، لسبٍب 

ُ
احلقيقية. الفكرة هنا ليست أنك السبب النهائي وامل

 ما، ذهنية قاتل ملٍك.

جرمني، ملنعهم من إيذاء اآلخرين. التُبير األخالقي هلذا صريٌح للغاية: 
ُ

جيب سجن بعض امل
ن مجيع اآلخرين أفضل حااًل. سيسمح لنا التخلي عن وهم اإلرادة احلُرَّة ابلرتكيز هكذا سيكو 

إىل آخره. مع ذلك، يبدأ بعض … على األمور املهمة، ومحاية الناس األبرايء، وردع اجلرُية 
احلدس األخالقي يف الرتاخي يف اللحظة اليت ننظر هبا نطرًة شاملًة ألخذ احلوادث يف االعتبار. 

فرتسات ضراوًة، هي يف حقيقة األمر سيئة احلظ يف كوهنا كذلك،  وحاملا
ُ

ُندرك أنه حىت أكثر امل
ويبدأ منطق كرهها )كُمضاٍد للخوف( ابلتفكك. وُُمدًدا، حىت لو ُكنت تعتقد أبن كل إنسان 

 يضم روًحا خالدًة؛ فإن الصورة لن تتغري: أي شخٍص ُولد بروح ُمضطرٍب عقلي سيئ احلظ متاًما.
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؟ أحد األسباب هو ابلع ودة للحالة اخلامسة، ملاذا غريَّ ورم الدماغ وجهة نظران يف املوقف جذرايًّ
أن أتثريه قد حصل لشخٍص )علينا االفرتاض( ما كان ليتصرف على هذا النحو. يبدو ُكلٌّ من 

وجيا[. الورم وأتثريه عرضًيا، وسيجعل هذا ُمقرتف اجلرُية يبدو ُُمرد ضحيٍة لعلم األحياء ]البيول
وابلتأكيد، إذا مل نتمكن من عالج حالته؛ فسنضطر الحتجازه لكي ُننعه من ارتكاب املزيد من 
اجلرائم، ولكننا لن نكرهه أو ُندينه على أنه سيئ. هنا جبهٌة واحدة أعتقد أبن حدسنا األخالقي 

أصعب، كلما  جيب أن يتغري حوهلا: ُيصبح رسم خٍط فاصل بني احلالَتنْي، مثل الرابعة واخلامسة
 زاد فهمنا للذهن البشري من الناحية السببية.

لدى الرجال والنساء احملكومني ابإلعدام بعض الرتكيبات من املوراثت السيئة، واآلابء السيئني، 
والبيئة السيئة، واألفكار السيئة )وابلتأكيد، لدى الُبيء قدٌر كبري من سوء الطالع(. أيٌّ من هذه 

عنها حتديًدا؟ ال يوجد كائٌن بشري مسؤول عن موراثته أو تنشئته، على  الكميات كان مسؤواًل 
الرغم من أن لدينا ما يكفي من أسباب لالعتقاد أبن هذه العوامل حُتدد شخصيته. ينبغي أن 
ُيظهر نظام العدالة اخلاص بنا فهًما أبن احلياة قد تُعامل أي شخٍص منا بطريقٍة ُُمتلفٍة متاًما. يف 

شني عدم إدراك كم يتدخل احلظ يف الفضيلة حبدِّ ذاهتا.احلقيقة، يب
ُ

 دو أبن من امل

ولكي نعرف كيف جيب أن يتحول حدسنا األخالقي كاماًل، فكر يف الذي قد حيصل إذا 
اكتشفنا عالًجا للشر اإلنساين. ختيَّل لو أصبح ابإلمكان إجراء كل تغيري ذي صلٍة يف الدماغ 

ن األمل وأبمان. يف احلقيقة، ُُيكن وضع العالج ُمباشرًة يف البشري بتكلفٍة أرخص وخاليٍة م
 إمدادات الغذاء، مثل فيتامني "د"، لن يكون الشر أكثر من ُُمرَّد سوء تغذية.

إذا ختيلنا وجود عالٍج شاٍف للشر، فُيمكننا أن نرى أبن نزعتنا اجلزائيَّة تُعاين خلاًل أخالقًيا. 
عالج للُمجرمني، كُجزٍء من العقاب. هل يبدو هذا األمر أتمل، لُُبهة، يف فكرة منع تقدمي 

منطقًيا إمجااًل؟ ما الذي قد يعنيه القول أبن شخًصا يستحق أن ُُينع عنه تلقي هذا العالج؟ ماذا 
رجح للغاية 

ُ
لو كان هذا العالج ُمتاًحا قبل جرُيته؟ هل سيبقى مسؤواًل عن أفعاله؟ يبدو من امل

عوا على حالته، بُتهمة ابإلُهال. هل سيكون من املنطقي رفض إجراء ُمقاضاة أولئك، الذين اطل
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عملية جراحية للرجل يف احلالة اخلامسة كعقاٍب، إذا عرفنا أبن الورم الدماغي كان السبب 
احلقيقي للُعنف لديه؟ ابلتأكيد ال. تبدو ُمقتضيات ذلك حمتومًة: يعتمد اإلحلاح على اجلزاء على 

 األساسية للسلوك اإلنساين. عدم ُرؤيتنا للُمسببات

بصرف النظر عن ارتباطنا بفكرة اإلرادة احلُرَّة، يعرف أغلبنا أبن إبمكان اضطراابت الدماغ 
التفوق على أفضل نوااي الذهن. ُُيثل هذا التحول يف الفهم ُخطوًة ُمتقدمًة حنو ُرؤيٍة أكثر تعمًقا 

شرتكة، وينبغي علين
ُ

ا ُمالحظة أن هذا ابتعاد ُمستمر عن املاورائيات واتساًقا وشفقًة إلنسانيتنا امل
الدينية. ابلكاد يوجد هنالك مفاهيم قدمت نظرًة أعظم لقسوة اإلنسان أكثر من فكرة روٍح 
ؤثرات املادية، اليت ترتاوح ما بني املوراثت إىل األنظمة 

ُ
خالدة تقف ُمرتَِّفَعًة عن مجيع امل

االعتقاد ابإلرادة احلُرَّة الفكرة السيئة؛ واليت تبدو االقتصادية. وضمن اإلطار الديين، سيدعم 
ُمُبًرا، ليس كعقاٍب قاٍس وحسب يف هذه احلياة، بل عقاٌب أبدي يف احلياة األخرى. وعالوًة 
رافقة لتقّدمنا يف اجملال العلمي، هي أن فهًما 

ُ
على ذلك، ومما يُثري الُسخرية، أن أحد املخاوف امل

 ؤدي لتجريدان من اإلنسانية.أكثر اكتمااًل ألنفسنا سيُ 

ال يعين النظر للكائنات البشرية على أهنا ظواهر بشرية، أن نقوم بتدمري نظامنا للعدالة اجلنائية. 
ماذا لو متكنا من حبس الزالزل واألعاصري جزاًء على جرائمهما، سنبين سجواًن هلم أيًضا. 

  -وُمكافحة األوبئة الناشئة
ُ

من دون أن ننسب هلا اإلرادة احلُرَّة.  -سببَّةوحىت احليواانت الُبيَّة امل
وُُيكننا، وجبالء، الرد بذكاء على التهديدات اليت نتعرض هلا من األشخاص اخلطرين، من دون 
أن نكذب على أنفسنا خُبصوص األصول املوغلة للُسلوك اإلنساين. ما زلنا حباجٍة إىل نظام 

د اإلدانة وال ستقبلية اليت ُيشكلها عدالٍة جنائي يسعى ألن حُيدِّ
ُ

ُباءة بدقٍة، إىل جانب املخاطر امل
جتمع. ولكن منطق عقاب الناس لن يكون انجًزا؛ ما مل نكتشف أبن الُعقوبة 

ُ
ذنب على امل

ُ
امل

 ُمكوٌن أساسٌي للردع أو إعادة التأهيل.

 Jaredفضاًل عن ذلك، علينا اإلقرار أبن مسألة الُعقوبة صعبة. كتب جاريد داُيوند 
Diamond [ ُنشر يف صحيفة "ذا نيويوركر 21يف مقاٍل رائع ،]The New 
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Yorker حول الثمن الباهظ الذي ندفعه أحيااًن عندما ال نشفي غليلنا ابالنتقام، وقارن ،"
بني جتربيَت َشْخَصنْي: صديقه دانيال، وهو من ُسكان ُمرتفعات غينيا اجلديدة، الذي انتقم ملوت 

ه؛ ومحاه الراحل، ا لذي أُتيحت له الُفرصة لقتل الرجل الذي قتل كامل أفراد عائلته خالل عمِّ
احملرقة اجلماعية ]اهلولوكوست[، ولكنه اختار بداًل من ذلك تسليمه للُشرطة، )وُأطلق سراح 
القاتل، بعد أن أمضى سنًة واحدًة يف السجن(. ال ُُيكن أن تكون عواقب إشفاء الغليل 

، واالمتناع عنه يف احلالة الثانية، أكثر جالًء من ذلك. وبينما يوجد ابالنتقام، يف احلالة األوىل
الكثري لقوله ضد ثقافة الثأر يف مناطق غينيا اجلديدة اجلبلية، فإن محا داُيوند أمضى آخر ستني 
عاًما من حياته "ُُيزقه الندم والذنب"، ومن الواضح أبن االنتقام ُيشفي غليل احلاجة النفسية 

 د منا.القوية للعدي

حنُن ُنيل كثريًا حنو فهم الناس على أهنم ُمؤلفو أفعاهلم، لتحميلهم مسؤولية األخطاء اليت يرتكبوهنا 
نا، والشعور بوجوب ُمعاقبة هذه اآلاثم، وغالًبا ما يكون العذاب، أو سلب احلياة، العقاب  حبقِّ

رتكيب جرُية. ويبقى أمامنا ُرؤية كيف
ُ

ُُيكن لنظام عدالة حسن  الوحيد الذي يبدو ُمناسًبا مل
االّطالع علمًيا االهتمام هبذه الدوافع. من الواضح أنه ينبغي أن يُؤدي تفسري كامل ألسباب 
السلوك البشري إىل إضعاف رّدان الطبيعي على الظلم. على سبيل املثال، أشك أبن محا داُيوند 

وا حنبهم جرّاء مرض اهلواء سُيعاين من العذاب نفسه لو أن عائلته ُسحقت حتت أقدام فيل أو قض
األصفر ]الكولريا[. وعلى حنٍو ُمشابه، ُُيكننا االفرتاض أبن ندمه سيكون أقل، بشكٍل ملحوظ، 
إذا علم أبن قاتل عائلته قد عاش حياًة أخالقيًة بريئًة، إىل أن أصيب مبرٍض يف قشرة دماغه أمام 

توسطة.
ُ

 اجلبهيَّة امل

إذا أدى ألن يتصرف  -ال بل ضرورايً  -الُعقوبة أخالقًيامع ذلك، قد يبقى شكٌل صوريٌّ من 
جرمني

ُ
 -الناس بطريقٍة أفضل مما قد يفعلون. وعّما إذا كان ُمفيًدا تشديد الُعقوبة على بعض امل

فإن الُسؤال موجٌه للِعلَمني االجتماعي والنفسي. ولكن  -بداًل من احتوائهم أو إعادة أتهيلهم
ؤلف احلُّر ألفكاره يبدو جلًيا أبن الرغبة يف ا

ُ
لُعقوبة، الناشئة من فكرة أن كل شخٍص هو امل

 وأفعاله، تستند على وهٍم إدراكي وعاطفي، كما ُتدمي وُهًا أخالقًيا.
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هنالك طريقة واحدة للنظر يف الصلة ما بني اإلرادة احلُرَّة واملسؤولية األخالقية، وهي ُمالحظة أننا 
ما يتعلق األمر ابألفعال اليت قد يردعها العقاب فقط ننسب هذه الصفات ُعموًما للناس عند

[. ال ُُيكنين حتميلك مسؤولية سلوكك الذي ال ُُيكنك السيطرة عليه. إذا جعلنا الُعطاس 22]
أمًرا غري قانوين، فسيخرق بعض الناس القانون بصرف النظر عن شدة العواقب. سلوٌك مثل 

ا مليًّا واعًيا وُجهًدا دؤواًب يف كل حركة. هلذا؛ جيب االختطاف، إال أنه، يبدو أبنه يتطلب تفكريً 
علينا الُقبول ابلردع. إذا كان إبمكان التهديد ابلُعقوبة أن جيعلك تتوقف عن فعل ما تفعله، فإن 

 سلوكك يدخل متاًما ضمن األفكار العامة لإلرادة احلُرَّة واملسؤولية األخالقية.

يكون ضروراًي  -بداًل من ُُمرد االحتواء أو إعادة التأهيل -الصارمقد يكون صحيًحا أن العقاب 
من أجل منع جرائم ُمعينة. ولكن عقاب الناس ألسباٍب واقعية ]براغماتية[ صرفة سيكون ُُمتلًفا 
ا عن النهج الذي نتبعه حالًيا. وابلطبع، إذا كان عقاب اجلراثيم والفريوسات سيمنع ظهور  جدًّ

 نا قد نُوسع نطاق عدالتنا لتشملهم أيًضا.أمراٍض وابئية، فإن

ستطاع تعديلها عُب الُعقوابت واحلوافز، 
ُ

هنالك طيٌف واسٌع من السلوكيات البشرية اليت ابمل
ستحيل تفاديها 

ُ
ونسب املسؤولية للناس يف هذه السياقات أمٌر طبيعي للغاية. بل قد يكون من امل

دة إىل أن فكرة اإلرا Daniel Wegnerحُبكم العادة. كما ُيشري العامل النفسي دانيال ويغنر 
احلُرَّة قد تكون أداًة لفهم السلوك البشري. والقول أبن امرًءا اختار حُبرِّيٍة تبذير ُمدخرات ُعمره 
على طاوالت البوكر ُيشبه القول أبنه كان لديه الُفرصة لفعل خالف ذلك، وأبن ال شيء مما 

نه أراد ذلك، ونواه، فعله كان طائًشا. مل يلعب البوكر ُصدفًة، أو ألنه وقع يف براثن الوهم، بل أل
سببات العميقة للرغبات والنوااي

ُ
 -وقرره، مراًرا وتكرارًا. ويف معظم الغاايت، كان منطقًيا جتاهل امل

ْشَبِكيَّة، وخالف ذلك
َ

والرتكيز بداًل من ذلك على اخلُطوط العامة التقليدية  -املوراثت، واجلُهود امل
اراتنا وسلوكنا؛ ألهنا أسهل طريقة لتنظيم للشخصية. وحنن نقوم بذلك عندما نُفكر يف اختي

لها؟ ال أعرف،  ل اجلَعة. وملاذا أُفضِّ أفكاران وأفعالنا. ملاذا أطلب جَعًة بداًل من النبيذ؟ ألنين أفضِّ
ولكن ال أحتاج للتساؤل عن ذلك ُعموًما. إن معرفيت أبين أحب اجلَعة أكثر من النبيذ هو ُجلر 

ُل مذاق أحدُها على اآلخر. ما أريد معرفته لالحتفال يف م طعم. ومهما يكن السبب؛ فإنين أفضِّ



35 
 

هل هنالك ُحرِّية يف ذلك؟ ال إطالًقا. هل سأستعيد ُحرِّييت سحراًي إذا اختذ قرارًا ُُمالًفا لتفضياليت 
وطلبُت نبيًذا بداًل عن اجلعة؟ ال، ألن ُجذور هذه النية ستكون غامضًة بقدر ُغموض 

 التفضيالت نفسها.

 
 سياسةال

سواء أكان ذلك جيًدا أم ال، فإن إلزالة وهم اإلرادة احلُرَّة مضامني سياسية؛ ألن التحّرريني 
حافظني ليسوا ُمتساوين يف درجة ُعبوديتهم هلا. ُييل التحّرريون إىل فهم أن 

ُ
]الليُباليني[ وامل

تعلقة بنجاحه. 
ُ

بينما لدى شخًصا قد يكون حمظوًظا أو غري حمظوٍظ يف مجيع املسائل امل
حافظني هوٌس ديين ابلفردية. يبدو العديد أبهنم ال يتمتعون أبي نوٍع من الوعي حول كم ينبغي 

ُ
امل

أن يكون املرء حمظوظًا حىت ينجح يف أي شيٍء يف احلياة، وبصرف النظر عن اجلّد الذي يبذله 
ي أن يكون املرء املرء؛ إذ ينبغي أن يكون املرء حمظوًظا حىت يكون قادًرا على العمل، وينبغ

حمظوًظا حىت يكون ذكيًّا، وبصحٍة جيدٍة جسداًي، وأن ال ُيكون ُمفلًسا يف ُمنتصف الُعمر بسبب 
 مرض زوجه.

سرتى، عند النظر إىل السرية الذاتية ألي رجٍل "عصامي"، أبن جناحه اعتمد ابلكامل على 
جد شخص على األرض اختار ظروٍف ابطنية مل خيلقها، وأبنه كان ُُمرد ُمستفيٍد منها. ال يو 

موراثته، أو بالد مولده، أو حالته السياسية واالقتصادية اليت سادت يف اللحظات اهلامة لتقدمه. 
حافظني لو 

ُ
ومع أن املرء حيصل، من خالل عيشه يف أمريكا، على  إحساٍس مُميز أبن بعض امل

تيتَّموا قبل سن اخلامسة، فإهنم لن  ُسئلوا مل مَل يولدوا ابعوجاج يف القَدمني ]َحَنُف القدم[، أو
 يرتددوا يف أن ينسبوا الفضل يف هذه اإلجنازات ألنفسهم.

وحىت لو عانيت لالستفادة الُقصوى مما منحتك إايه الطبيعة، فإنه ال يزال عليك االعرتاف أبن 
ه ُقدرتك ونزَعتك للُمنافسة هي ُجزٌء من إرثك. ما هو مقدار الفضل الذي يستحقه شخٌص ألن

حافظون على 
ُ

ثابرة، حالٌة عصبية. ابلتأكيد، امل
ُ

غري كسول؟ ال شيء إطالًقا. إن الكسل، كما امل
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حّق يف االعتقاد أبنه جيب علينا تشجيع الناس للعمل الستخالص أفضل ما لديهم من ُقدرات، 
ر هذه وتثبيط الطَُفيِليني أينما استطعنا. ومن احلكمة حتميل الناس مسؤولية أفعاهلم، إذ ُتؤث

األفعال على سلوكهم وجتلب النفع للُمجتمع. ولكن ال يعين هذا أنه ينبغي علينا أن نكون 
مأخوذين بوهم اإلرادة احلُرَّة. علينا االعرتاف فقط أبن اجلُهود هامة، وأبن إبمكان الناس أن 

تغيريات، ولكن يتغريوا. حنن ال نُغريِّ أنفسنا بدقة؛ ألنه ال ُنلك سوى ذواتنا اليت نقوم معها ابل
ألننا نُؤثر ونتأثَّر ابستمرار من العامل الذي حُييط بنا، والعامل الذي بداخلنا. قد يبدو من غري 
املعقول حتميل الناس مسؤولية ما حيصل يف ركنهم من الكون، ولكن حاملا نوقف سحر اإلرادة 

ُمفيدًة. ُُيكننا أن نطلب احلُرَّة، فإننا سنتمكن من فعل ذلك بدقة، إىل الدرجة اليت تكون فيها 
وا عندما ُُيكنهم ذلك. وُُيكننا رسم بعض املسارات األخرى عندما يكون  من الناس أن يتغريَّ
التغيري ُمستحياًل، أو عند عدم االستجابة للمطالب. وخالل سعينا لتحسني أنفسنا وُُمتمعنا؛ 

 للعمل معها. فإننا نعمل ُمباشرًة مع قوى الطبيعة، ال شيء سوى الطبيعة نفسها
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 ُشكر وتقدير

، لُمساهمتها في "اإلرادة Annaka Harris، آناكا هاريس الكتاب ُمحررةوأود أن أشكر زوجتي 

ة". وكما هو الحال دائًما، ساهمت نظرتها الثاقبة وتوصياتها في تحسين الكتاب كثيًرا. ال  الُحرَّ

سع من الوقت والعمل على مشروعها الخاص، مع وجود ُمت  أعرف كيف تمكنت من تربية ابنتنا، 

ر ُكتُبي  وُممتٌن جًدا لوجودها معي. ةولكنها تمكنت من ذلك. أنا محظوظٌ للغاي ،لكي تُحر ِّ

وأمي، المسودات  Galen Strawsonوغالين ستراوسون  Jerry Coyneكما قرأ جيري كوين 

 ائدةٍ عظيمة.األولى لمخطوطة الكتاب، وقدموا ُمالحظاٍت ذات ف
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 عن الكاتب

 

و"رسالة إلى أُّمة  ،"The End of Faithكتب سام هاريس الُكتُب األكثر مبيعًا: "نهاية اإليمان 

 ،"The Moral Landscapeو"المشهد األخالقي  ،"Letter to a Christian Nationمسيحية 

عن فئة  2005" للعام PEN". ولقد فاز كتابه "نهاية اإليمان" بجائزة جمعية "بِن Lyingو"الكذب 

ظهرت ُمناقشات حول الدكتور هاريس ولُغة.  15الكتابة الواقعية. كما نُشرت كتاباته بأكثر من 

"، ومجالت "أمريكان ساينتفيك The New York Timesوأعماله في صحيفة "ذا نيويورك تايمز 

American Scientific و"نيتشر  ،"Nature"،  و"رولينغ ستونRolling Stone ،"

ظهرت كتاباته في  ذلكك ،وفي منشورات أخرى ،"Time"، و"تايم Newsweekو"نيوزويك 

 Los Angelesو"لوس أنجلس تايمز  ،"The New York Timesُصحف: "ذا نيويورك تايمز 

Times"،  و"التايمزThe Times اللندنية، و"بوسطن غلوب "Boston Globe و"ذا آتالنتيك ،"

The Atlantic و"نيوزويك ،"Newsweek و"حولية علم األعصاب ،"Annals of 

Neurology وفي غيرها. كما أن الدكتور هاريس شريك ُمؤسس وُمدير تنفيذي لـ "بروجيكت ،"

ر المعرفة العلمية والقِيم العلمانية سة لنش"، وهي ُمؤسسة غير ربحية ُمكرّ Project Reasonريزون 

حائز على شهادة في الفلسفة من جامعة ستانفورد، ودكتوراه في علم  وهو أيًضافي الُمجتمع. 

: لكتروني. نرجو منكم زيارة موقعه اإلUCLAاألعصاب من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس 

www.samharris.org. 
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 المالحظات:

ورات في علم النفس التجريبي والتصوير العصبي دراسة الحدّ الفاصل بين أتاحت لنا آخر التط -1

العمليات الذهنية الواعية وغير الواعية، وبدقٍة ُمتزايدة. ونعرف اآلن بأنه يوجد نِظامان على األقل في 

يحكمان اإلدراك البشري وعواطفه وسلوكه.  -يُشار لهما غالبًا بـ "العمليات الُمزدوجة" -الدماغ

هما يُعدّ من وجهة نظر تطّورية أقدم والواعٍ وبطيء التعلم وسريع االستجابة؛ بينما تطور اآلخر أحد

في وقٍت أحدث، وهو واعٍ وسريع التعلم وبطيء االستجابة. ظاهرة التهيئة ]التحضير والتزويد 

أول هذين  بالمعلومات[ التي تُمثل بدون وعي تأثيًرا ُمنبًِّها ألفكار المرء وعواطفه، وتُفصح عن

النظاَمْين، وتكشف حقيقة العمليات الذهنية الُمعقدة التي تعمل في ُمستوى ُسفلّي لإلدراك الواعي. 

يُمكن للناس أن يتخيّلوا أهدافهم وسلوكهم الالحق بشكل موثوق به من خالل مروحٍة واسعة من 

. 2008ش. ماريين، الطرق، وتُغيِّر هذه الُمؤثرات غير الواعية )أتش. آرتس وآر. كوسترز وأت

؛ آر. 1639[: 5780] 319التحضير والسلوك الدافع خارج اإلدراك، مجلة "العُلوم/ ساينس" 

. اإلرادة الالواعية: كيف يعمل السعي لتحقيق األهداف خارج اإلدراك 2010كوسترز وأتش. آرتس، 

 (.50 - 7[: الصفحات: 5987] 329الواعي، مجلة "العُلوم/ ساينس" 

 المرجع باإلنجليزية:

(H. Aarts, R. Custers, & H. Marien, 2008. Preparing and motivating 

behavior out-side of awareness. Science 319[5780]: 1639; R. Custers & H. 

Aarts, 2010. The unconscious will: How the pursuit of goals operates outside 

of conscious awareness. Science 329 [5987]: 47–50). 

لقد كان األسلوب التجريبي "اإلخفاء الرجوعي" لُبَّ ُمعظم هذا العمل: إذا قدم أحدهم عناصر مع 

ميلّي ثانية(، فإنه يُمكنهم ُمالحظته بوعي؛ ولكن لم يكن بإمكانهم  30ُمحفزات بصرية موجزة )بُحدود 

ه التقنية بتقديم كلمات االستمرار في ذلك إذا تبع الحافز نفسه فوًرا نمٌط ُمغاير )اإلخفاء(. تسمح هذ

وصوٍر إلى الذهن تحت عتبة اإلدراك. ومما يُثير االهتمام؛ أن عتبة التعرف الواعي للكلمات العاطفية 

أقل من الكلمات الحيادية، مما يُشير إلى حصول عملية داللية قبل الوعي )آر. جياّلرد، و أيه. ديل 

. عملية الداللة غير الواعية 2006س. ديهاين، كول، و أل. نقاش، و أف. فينكير، و أل. كوهين، و"أ

للكلمات العاطفية تُعدل الوصول الواعي. مجلة "وقائع األكاديمية الوطنية للعلوم في الواليات المتحدة 

 (.7529 -7524[: الصفحات: 19] 103األمريكية. الواليات الُمتحدَّة األمريكية 

 المرجع باإلنجليزية:

(R. Gaillard, A. Del Cul, L. Naccache, F. Vinckier, L. Cohen, & S. Dehaene, 

2006. Nonconscious semantic processing of emotional words modulates 

conscious access. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 103[19]: 7524–7529). 

ل الكلمات ال مخفية مناطق ُمرتبطة مع وفّرت أحدث تجارب التصوير العصبي مزيدًا من األدلَّة: تُشغِّ

ل ُمعالجة الكلمات غير الواعية شبكة توزيع 2007عملية الداللة )أم. تي. دياز وجي. مكارثي،  . تُشغِّ

، أس. 1775 – 1768[: الصفحات: 11] 19لمناطق الدماغ. مجلة "علم األعصاب المعرفي" 

، وجاي. بي. بولين، وآخرون، ديهاين، وأل. نقاش، وأل. كوهين، ودي. لو بيهان، وجاي. أف. مانغين

، اآلليات الدماغية لتغطية الكلمات والتحضير بواسطة التكرار الالوعي. مجلة "الطبيعة 2001
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. أس. ديهاين، وأل. نقاش، وأتش. جي. لو 758 - 752[: الصفحات: 7] 4]نيتشر[ للعلوم العصبية". 

، تصوير التهيئة الداللية 998آخرون، المبرتز، و -كليك، وإي. كويشلين، وأم. ميولّر، وجي. ديهاين

 (600 -597[: الصفحات: 6702] 395الالواعية. مجلة "الطبيعة ]نيتشر[" 

 المرجع باإلنجليزية:

(M. T. Diaz & G. McCarthy, 2007. Unconscious word processing engages a 

distributed network of brain regions. J. Cogn. Neurosci. 19 [11]: 1768–1775; 

S. Dehaene, L. Naccache, L. Cohen, D. Le Bihan, J. F. Mangin, J. B. Poline, 

et al., 2001. Cerebral mechanisms of word masking and unconscious 

repetition priming. Nat. Neurosci. 4[7]: 752–758; S. Dehaene, L. Naccache, 

H. G. Le Clec, E. Koechlin, M. Mueller, G. Dehaene-Lambertz, et al., 1998. 

Imaging unconscious semantic priming. Nature 395[6702]: 597–600) 

تُغيِّر الُمكافآت الموعودة تحت عتبة اإلدراك من النشاط في منطقة الُمكافئات في الدماغ، وتُؤثر على 

دراغانسكي وآر. كالش، وأتش. هاو، وآر.  السلوك الالحق )أم. بيسيغليوني، وأل. شميدت، وبي.

. كيف يُترجم الدماغ المال إلى قوة: دراسة تصوير عصبي للحوافر 2007جاي. دوالن، وآخرون، 

 (؛906 -904[: الصفحات: 5826] 316تحت عتبة الوعي، مجلة "العُلوم ]اسينس[" 

 المرجع باإلنجليزية:

Subliminally promised rewards alter activity in the brain’s reward regions 

and influence subsequent behavior (M. Pessiglione, L. Schmidt, B. 

Draganski, R. Kalisch, H. Lau, R. J. Dolan, et al., 2007. How the brain 

translates money into force: A neuroimaging study of subliminal motivation. 

Science 316[5826]: 904–906). 

وتُوّجه وجوه ُمخيفة مخفية وكلمات عاطفية النشاط في اللوزة الدماغية، محور العمليات العاطفية في 

النظام الُحوفِّي )بيه. جاي. واِلن، وأس. أل. راوش، وأن أل. إيتكوف، وأس. سي. مكإنيرني، وأم. بي. 

. التقديم المخفي لتعبيرات الوجه العاطفية تُشكل نشاط اللوزة الدماغية من 998لي، وأم. أيه. جينيك، 

، أل. نقاش، وبي. 418 -411[: الصفحات 1] 18دون معرفة واضحة. "مجلة العُلوم العصبية". 

. سجل مباشر 2005جياّلرد، وسي. آدم، ودي. حزبون، وأس. كليمنصو، وأم. باوالك، وآخرون، 

ول العواطف الُمستثارة بواسطة كلمات تحت واعية. مجلة "وقائع األكاديمية داخل قِْحفَة الدماغ ح

[: الصفحات: 21] 102الوطنية للعلوم في الواليات المتحدة األمريكية. الواليات الُمتحدَّة األمريكية 

7713- 7717.) 

 المرجع باإلنجليزية:

(P. J. Whalen, S. L. Rauch, N. L. Etcoff, S. C. McInerney, M. B. Lee, & M. 

A. Jenike, 1998. Masked presentations of emotional facial expressions 

modulate amygdala activity without explicit knowledge. J. Neurosci. 18[1]: 

411–418; L. Naccache, R. Gaillard, C. Adam, D. Hasboun, S. Clemenceau, 



41 
 

M. Baulac, et al., 2005. A direct intracranial record of emotions evoked by 

subliminal words. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 102[21]: 7713–7717). 

يُشير التقديم تحت عتبة اإلدراك للُمحفزات بعض المشاكل الفكرية، مع ذلك، وكما أشار دانيال دينِت، 

ين ما تم اختباره، ومن ثم نُِسَي، وبين ما لم يتم قد يكون من الصعب )أو من الُمستحيل( التمييز ب

طالع الحوار الُمفيد للغاية لـ "العمليات في الوعي ذات الطابع األورييلي في  -اختباره في المقام األول 

. "شرح الوعي". بوسطن: ليتل وبراون 1991ُمقابل تلك ذات الطابع الستاليني" )دي. سي. دينِت، 

 (.125 -116وُشركاهما، الصفحات: 

 المرجع باإلنجليزية:

(D. C. Dennett, 1991. Consciousness explained. Boston: Little, Brown and 

Co., pp. 116–125) 

يعود هذا الغُموض، بدرجٍة كبيرة منه، إلى حقيقة أن ُمحتويات الوعي يجب أن تكون ُمتكاملة بُمرور 

. إطار عمل للوعي. مجلة 2003ريك وسي. كوخ، ميلّي ثانية )أف. ك 200إلى  100الوقت؛ ما بين 

 (.126 -119[: الصفحات: 2] 6"الطبيعة ]نيتشر[ للعُلوم العصبية"، 

 المرجع باإلنجليزية:

(F. Crick & C. Koch, 2003. A framework for consciousness. Nat. Neurosci. 

6[2]: 119–126). 

ياء واإلدراك البصري الُمصاحب؛ إذ تصل إلى تسمح فترة التكامل هذه بدوث اإلحساس بلمس األش

قشرة الدماغ في أوقاٍت ُمختلفة بتجربتها، ويُعتقد بكونها ُمتزامنة. ولذلك، يعتمد الوعي على ما يُعرف 

ُعموًما بـ "ذاكرة العمل". لقد توصل العديد من ُعلماء األعصاب للفكرة نفسها )جاي. أم. فوستر، 

وحيد اإلدراك" أوكسفورد: مطبعة جامعة أوكسفورد؛ بيه. ثاغارد ، "قشرة الدماغ والذهن: ت2003

. الوعي العاطفي: نموذج عصبي حول كيف يتفاعل التقييم اإلدراكي واإلدراك 2008وبي. أوبي، 

؛ بي. جاي. 834 -811(. الصفحات: 3) 17الجسدي إلنتاج خبرة نوعية. مجلة "اإلدراك الواعي". 

تتفاعل الخبرة الواعية وذاكرة العمل. "توجهات علوم اإلدراك"  . كيف2003بارس وأس. فرانكلين، 

 (.172 -166(: الصفحات: 4) 7

 المرجع باإلنجليزية:

(J. M. Fuster, 2003. Cortex and mind: Unifying cognition. Oxford: Oxford 

University Press; P. Thagard & B. Aubie, 2008. Emotional consciousness: A 

neural model of how cognitive appraisal and somatic perception interact to 

produce qualitative experience. Conscious. Cogn. 17(3): 811–834; B. J. 

Baars & S. Franklin, 2003. How conscious experience and working memory 

interact. Trends Cogn. Sci. 7(4): 166–172). 
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واقترب جيرالد إيدلمان من تحديد هذا المبدأ عبر فكرة الوعي لديه كـ "حاضر يتم تذّكره". )جي. أم. 

 ، "الحاضر الذي يتم تذّكره: نظرية إحيائية للوعي". نيويورك: "بايسيك بوكس"(.1989إيدلمان، 

 المرجع باإلنجليزية:

(G. M. Edelman, 1989. The remembered present: A biological theory of 

consciousness. New York: Basic Books). 

. وقت النية الواعية 1983بي. ليبِت وسي. أيه غليسون، وإي. دبليو. رايت ودي. كاي. بيرل،  -2

الجهوزية(: البداية الالواعية للتصرف الُحّر  -للتصرف بالعالقة مع بداية النشاط الِقْحِفي )إمكانيات

 .1985؛ بي. ليبِت، 642 -623[، الصفحات: 3]القسم  106"الدماغ"  اإلرادي، مجلة

 المرجع باإلنجليزية:

B. Libet, C. A. Gleason, E. W. Wright, & D. K. Pearl, 1983. Time of 

conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-

potential): The unconscious initiation of a freely voluntary act, Brain 106 (Pt 

3): 623–642; B. Libet, 1985. 

البداية غير الواعية القِْحفية ودور اإلرادة الواعية في األفعال اإلرادية. مجلة "العلوم السلوكية 

 .566 - 529: الصفحات: 8للدماغ". 

 المرجع باإلنجليزية:

Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary 

action. Behav. Brain Sci. 8: 529–566 

كما وجد ُمختبٌر آخر إمكانية تغيير ُحكم شخص عندما ينوي التحرك، من خالل إعطائه تغذية راجعة  

ية ُمتأخرة بحركاته الفعلية. وهذا يُشير إلى أن هذه األحكام تقديراٌت رجعية است نادًا على الوقت ِحّسِ

الظاهر للتحرك، وليس استنادًا على إدراٍك فعلي بالنشاط العصبي الذي تسبب بالحركة )دبليو. بيه. 

 (. 200بانكس وإي. أيه. إشام، 

 المرجع باإلنجليزية:

(W. P. Banks & E. A. Isham, 2009). 

: الصفحات: 20م النفسية"، نحن نستنتج اللحظة التي قررنا التصرف بها أكثر من إدراكها. )"العُلو

17- 21.) 

 المرجع باإلنجليزية:

(Psychological Science, 20: 17–21) 
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ة لم يُحفظ أصاًل: ُربما لدى الذهن الواعي "حق  مع ذلك، يُفكر ليبِت وآخرون أن مفهوم اإلرادة الُحرَّ

في ظاهره، وبالتأكيد األحداث االعتراض" بداًل من البدء بأفعال ُمعقدة. لطالما بدا هذا االقتراح سخيفًا 

 العصبية التي تمنع فعاًل ُمخطًطا له تنشأ من الوعيٍ أيًضا.

 1224. فّك رموز النوايا وتوقها. "حوِليَّة أكاديمية نيويورك للعُلوم. 2011جاي. دي. هاينِس،  -3

 .21 -9(: الصفحات: 1)

 المرجع باإلنجليزية:

J. D. Haynes, 2011. Decoding and predicting intentions. Ann. NY Acad. Sci. 

1224(1): 9–21. 

. إن التفعيل الُمسبق الُمتولد داخليًا، لخلية عصبية 2011آي. فريد، وآر. مكامل، وجي. كريمان،  -4

: 69يتوقع االختيار. مجلة "األعصاب"،  -واحدة في القشرة الدماغية األمام جبهية الُمتوسطة لإلنسان

ة. مجلة "األعصاب"، 2011بيه. هاغارد،  :562 -548الصفحات:  : 69. وقت القرار لإلرادة الُحرَّ

 .406 -404الصفحات: 

 المرجع باإلنجليزية:

I. Fried, R. Mukamel, & G. Kreiman, 2011. Internally generated 

preactivation of single neurons in human medial frontal cortex predicts 

volition. Neuron, 69: 548–562; P. Haggard, 2011. Decision time for free 

will. Neuron, 69: 404–406. 

 أشار عاِلما األعصاب: جوشوا غرين وجوناثان كوهين لنُقطة ُمشابهة: -5

يين والتكامليون  مر هذا هو األ… نظرة ُمعظم الناس للذهن ثُنائية ضمنيًا، والتحرّريون وغير المادِّ

على … بالنسبة لهم، يتطلب رفض الحتمية والتزاًما ضمنيًا ببعض أنواع الُمسببات الذهنية السحرية 

ة والمسؤولية، كما  النقيض من التقليدية القانونية والفلسفية، ال تُشكل الحتميَّة تهديدًا حقيقيًا لإلرادة الُحرَّ

نسبة للقانون، علم األعصاب ال يُغيِّر شيئًا . بال2004فهمناها بَدَِهيًّا. )جاي. غرين وجاي. كوهين، 

 359وكل شيء. مجلة "الُمعامالت الفلسفية للجمعية الملكية في لندن، السلسلة )ب( ُعلوم اإلحياء". 

[1451 :]1775- 1785.) 

 المرجع باإلنجليزية:

(J. Greene & J. Cohen, 2004. For the law, neuroscience changes nothing and 

everything. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 359[1451]: 1775–1785) 

 للُحصول على دراسة جيدة ألفكار التكامليين، طالع الرابط الشبكي:  -6

http://plato.stanford.edu/entries/compatibilism/ 

ة )ا2003كما يُمكن اإلطالع على جي. واتسون، إصدار  لطبعة الثانية(. أوكسفورد، . اإلرادة الُحرَّ

 مطبعة جامعة أوكسفورد.
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 المرجع باإلنجليزية:

G. Watson, ed., 2003. Free will (second edition). Oxford: Oxford University 

Press. 

يَّة"، نيويورك: منشورات دار بنغوين.2003دي. سي. دينِت،  -7  . "تطور الُحّرِ

 المرجع باإلنجليزية:

D. C. Dennett, 2003. Freedom evolves. New York: Penguin. 

 Tom Clarkُمراسالت خاصة مع توم كالرك  -8

 Daniel Dennettُمراسالت خاصة مع دانيال دينِت  -9

)في ُمراسالت خاصة معه( إلى أنه، حتى لو اتفق  Galen Strawsonأشار غاِلن ستراوسون  -10

يادية للمسؤولية األخالقية ال تزال ُمشكلةً عويصةً لألسباب لمرةٍ مع دينيِت هنا، إال أن الفكرة االعت

 المطروحة آنفًا".

"، Consciousness Explainedوصف دانيال دينِت، في كتابه الُمعنون "شرح الوعي  -11

بوصل  W. Grey Walterتجربة غير منشورة قام خاللها جّراح األعصاب دبليو. جراي والتر 

مرضاه ُمباشرةً مع عارض شرائح. وطلب منه تقديم الشرائح على مهلهم، القشرة الدماغية الحركية ل

قال أفراد التجربة بأنهم شعروا أن العارض كان يقرأ أذهانهم. ولسوء الحظ، هنالك بعض الشكوك إن 

 كانت التجربة قد أُجِريَت حقًّا.

ورد بوكس/ مطبعة . "وهم اإلرادة الواعية"، كامبريدج، ماساشوستس: برادف2002دي. وينغر،  -12

 معهد ماساشوستس للتقنية.

 المرجع باإلنجليزية:

D. Wegner, 2002. The illusion of conscious will. Cambridge, MA: Bradford 

Books/MIT Press 

، "الطبيعة الصعبة: صدام العلم والروحانية على الجبهة الجديدة للحياة". 2006إل. سيلفر،  -13

 .50نيويورك: إيكو، الصفحة 

 المرجع باإلنجليزية:

L. Silver, 2006. Challenging nature: The clash of science and spirituality at 

the new frontiers of life. New York: Ecco, p. 50. 

ناقشة حصلت ُمؤخًرا عن دور الوعي في علم النفس البشري، طالع: آر. أف. لقراءة مُ  -14

. هل تُسبب األفكار الواعية السلوك؟ 2011باومايستر، وإي. جاي. ماسيكامبو، وكاي. دي. فوهس، 

 .361 -331: الصفحات: 62"النشرة السنوية لعلم النفس، 

 المرجع باإلنجليزية:



45 
 

R. F. Baumeister, E. J. Masicampo, & K. D. Vohs, 2011. Do conscious 

thoughts cause behavior? Annual Review of Psychology, 62: 331–361. 

ُمجددًا، وكما أشار غاِلن ستراوسون )في ُمراسالت خاصة معه(، حتى لو ضمنا بأنك تُشكل  -15

ل مسؤولية شخصيتها  ُمطلقًا. كامل ذهنك )الواعي والالواعي(، فإنك ال يُمكنك تحمُّ

 أشار آينشتاين )بعد شوبنهاور( للفكرة نفسها: -16

ية اإلرادة البشرية. على سبيل  صراحةً، ال يُمكنني فهم ما يقصده الناس عندما يتحدثون عن ُحّرِ

يٍة ال يُمكنني فهمها إطالقًا.  المثال، لدي شعوٌر بأني أريد شيئًا ما أو غيره؛ ولكن ما عالقة هذا بُحّرِ

ية؟ فعٌل آخر أشعر برغبٍة في إشعال غليوني وأفعل ذلك؛ ولكن كيف يُمكنني ربط هذا مع  فكرة الُحّرِ

لإلرادة؟ قال شوبنهاور ذات مرة: يُمكن للمرء القيام بما يُريده، ولكن ال يُمكنه أن يُريد ما يُريده. )أم. 

 (.201، "إلى أين يذهب العلم؟" نيويورك: دبليو. دبليو. نورتون وشركاه، الصفحة: 1932بالنك، 

 المرجع باإلنجليزية:

(M. Planck, 1932. Where is science going? New York: W. W. Norton & 

Company, p. 201.) 

ية الُمخالفة للواقع غير ُممكنة  -17 كما أشار جيري كوين )في ُمراسالت خاصة معه(، فكرة الُحّرِ

االختبار علميًا أيًضا. ما هو الدليل الذي يُمكن وضعه بدايةً إلظهار إمكانية تصّرف المرء بشكٍل 

 حصل في الماضي؟يختلف عّما 

 الرابط اإللكتروني: -18

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2011/11/13/is-neuroscience-the-death-

of-free-will/. 

ة: تشجيع االعتقاد 2008كاي. دي. فوهس وجاي. دبليو. سكولر،  -19 . قيمة االعتقاد باإلرادة الُحرَّ

 .54 -49(:1) 19سية"، بالحتمية يزيد من الغّش. "العُلوم النف

 المرجع باإلنجليزية:

K. D. Vohs & J. W. Schooler, 2008. The value of believing in free will: 

Encouraging a belief in determinism increases cheating. Psychological 

Science, 19(1): 49–54. 

. الفائدة االجتماعية 2009. ديوال، آر. إف. باومايستر، إي. جاي. ماسيكامبو، وسي. أن -20

ة يزيد من العدوانية ويُقلّص النفع. "نشرة علم النفس  ية: إنكار اإلرادة الُحرَّ اإليجابية للُشعور بالُحّرِ

 .268 -260: 35الشخصي واالجتماعي، 

 المرجع باإلنجليزية:

R. F. Baumeister, E. J. Masicampo, & C. N. DeWall, 2009. Prosocial 

benefits of feeling free: Disbelief in free will increases aggression and 
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reduces helpfulness. Personality and Social Psychology Bulletin, 35: 260–

268. 

، 2001نيسان )أبريل(  21. االنتقام يُخّصنا. صحيفة "ذا نيويوركر"، 2008جاي. دايموند،  -21

 .78 -74الصفحات: 

 المرجع باإلنجليزية:

J. Diamond, 2008. Vengeance is ours. The New Yorker, April 21, 2001, pp. 

74–87. 

 .Steven Pinkerُمراسالت خاصة مع ستيفن بينكر  -22
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 ُمؤلف كتاب "هناية اإلُيان" أكثر الُكُتب مبيًعا وفق صحيفة نيويورك اتُيز.
 كتاب "اإلرادة احلُرة"إطراٌء سابق على  

 
ستفز أن سام هاريس يُبنيِّ 

ُ
 -مع وحشيٍة فكرية ُمثرية لإلعجاب -"جند يف هذا الكتاب الرائع وامل

ل ومفهوٌم ُمفكك، حىت على ُمستوى ذايت. وإذا كان ذلك صحيًحا،  أن اإلرادة احلُرَّة عيٌب ُمتأصِّ
 كبشر".  فإن الكتاب سُيغري جذراًي الطريقة اليت نرى هبا أنفسنا

، ُمدير مركز الدماغ واإلدراك، ُمؤلف كتاب V. S. Ramachandranيف. أس. راماشاندران، 
 ".The Tell-Tale Brain"الدماغ الواشي 

 
"ابرع وذكي، وليس أقل من أن يقال عنه اثقب الفكر، يُبني لنا كتاب اإلرادة احلُرَّة أنه ُُيكن 

عظم الناس قوله يف  13لسام هاريس أن يقول يف 
ُ

 ألف كلمة". 100ألف كلمة أكثر مما ُُيكن مل
  Oliver Sacksأوليفر ساكس 

 
، ار يرفضون ببساطة االعتقاد أبننا ال ُنتلكه"إن اإلرادة احلُرَّة وهٌم ُمقنٌع للغاية؛ لدرجة أن البش

جيمع سام هاريس يف كتاب اإلرادة احلُرَّة، ما بني ِعْلَمي األعصاب والنفس للقضاء على هذا 
الوهم قضاًء ُمُبًما. وكما ُمعظم ُكتب هاريس، لن ُيسبب لك هذا الكتاب القلق وحسب، بل 

 سيجعلك تُفكر بُعمق. اقرأه: ال بّد لك من ذلك".
، أستاذ علم البيئة والتطور، جامعة شيكاغو، وُمؤلف كتاب "ملاذا Jerry A. Coyneجي أيه. كوين 

 "Why Evolution Is Trueالتطور صحيح 
 

ستحيل عدم وجود إرادة ُحرَّة، وإال فإّن عدم وجودها 
ُ

"يقول الكثريون أهنم يعتقدون أبن من امل
ثرية والشخصية، نفسه مثااًل سيسبُب العدمية واليأس. يُقدم لنا سام هاريس

ُ
، يف هذه املقالة امل

عن قلٍب غري ُمستغرٍق يف التفكري، وأنه أكثر حساسية وإبداًعا من الناحية األخالقية، ألن هذه 
 الساحرة الشريرة حتديًدا ميتة".
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شكلة Owen Flanaganأوين فالانغان 
ُ

، أستاذ الفلسفة يف جامعة ديوك، وُمؤلف كتاب "امل
 "The Really Hard Problemالعويصة 

 
"إذا ُكنت ُمؤمًنا ابإلرادة احلُرَّة، أو تعرف شخًصا يُؤمن هبا،  فستجد العالج الشايف هنا. جُيادل 

رادة احلُرَّة سام هاريس، يف هذا الكتاب الذكي واجلذاب والصغري وسهل القراءة للغاية، أبن اإل
غري موجودة، وأبننا يف حاٍل أفضل إن علمنا أبهنا غري موجودة، وأبنه حاملا نُفكر هبا ابلطريقة 
الصحيحة، فإّن إبمكاننا أن ُندرك أبهنا غري موجودة من خالل جتربتنا الشخصية. إنه نقاٌش 

 لطيٌف من أحد أملع الُعلماء حولنا".
النفس يف جامع ييل، وُمؤلف كتاب "كيف تعمل السعادة  ، أستاذ علم  Paul Bloomبول بلوم 

How Pleasure Works" 
 

 ُكتب أخرى لسام هاريس:
 The End of Faithهناية اإلُيان 

 Letter to a Christian Nationرسالة إىل أمة مسيحية 
 The Moral Landscapeاملشهد األخالقي 

 Lyingالكذب 
 

 

 

 

 

 


