
 1 

 المشهد األخالقي  
 

 

 

 

 

 

 

 سيسام هار
 

  



 2 

 المشهد األخالقي  

 

 القيم اإلنسانيَّة سؤال لمالع سيحسمكيف 

 

 

 

 

 

 

 

 سيسام هار

 

 

 

 

 

 

 

A translation of “The Moral Landscape” © 2014 Sam Harris 

Translation published by Ideas Beyond Borders 2018 

Translated by Kholoud Amr 

Proof-reading and Editing by Ahmed Abdulmajeed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 إلى أما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 المحتويات

 

 

 مقدمة: المشهد األخالقي

 

 الفصل األول: الحقيقة األخالقية

 

 الفصل الثاني: الخير والشر

 

 الفصل الثالث: االعتقاد

 

 الرابع: الدينالفصل 

 

 الفصل الخامس: مستقبل السعادة

 

 هوامش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 5 

 مقدمة

 

 المشهد األخالقي

إذا قام رجل بقتل رجل  . ويقضي هذا العرف بأنهقانون"ال"سمونه بـ رف األخذ بالثأر الذي يأهل ألبانيا ع   ل  بج   ي  

قاتل، لا لا أو شقيق  ابن   عاثر الحظ    صبي   كان. ولو لقاتلل األقارب الذكور قريب من أي   قتل  المغدورألهل  يحق  إنه آخر، ف

ة الئقة، من نيل تعليم مناسب، ورعاية صحي   كفيل بحرمانهوهذا  .ا عن األعينا بعيد  أيامه ولياليه مختبئ   فسيتحتم عليه قضاء

 1.السجناء داخل بيوتهماأللبان، رجاال وصبيان ا، ك اللحظة، يعيش عدد غير معلن عنه من هذه وإلىة. حياة عادي  ب تمتعالو

بأخذ الثأر هي شكل  قاضيةاللتأسيس مجتمعهم على هذا النحو؟ وهل تقاليدهم  أخالقيًّا مخطئون القول إن األلبان يمكنناهل 

 من أشكال الشر؟ وهل قيمهم دون قيمنا نحن؟

كيف يمكن إذ سئلة. األ مثل هذه ، فضال عن أن يجيب، علىالعلم ال يستطيع أن يطرح أن معظم الناس خي ليت

ا في الحياة أفضل، أو أالقول، كحقيقة علمي   ٍ  وألـ "أفضل"  تعريف َمن  ثم ، من نهجٍ آخر؟ خالقي  أكثرة، إن نهج  " "أخالقي 

ا من العلماء يَ ؟ سنلجأ إلى استخدامه ن إال أ، عليه من بيولوجيا عصبي ة رتكزوما تتطور األخالق، اآلن  درسونومع أن كثير 

أن  لنا ينبغيالعلم كيف  أن يخبرناأحد  ال يتوقع أي  و. البشر تصرفر ويكتف يةوصف كيف نطاق غرض أبحاثهم ال يتجاوز

  2.أي للعلم فيها رسميًّاخالفي ة ال ر مسائلهي فالمسائل الخالفي ة الخاصة بالقيم اإلنساني ة . ر أو نتصرفنفك   

 تتعلق في الحقيقة هي أسئلة-الحياة من غرضالالمعنى، واألخالق، وب خاصةال-بأن أسئلة القيم ، رغم ذلك،سأحاجج

ة ة اإليجابي  عواطف االجتماعي  من خالل العلميًّا:  أن ت فهمإلى حقائق يمكن وعليه، فإن القيم تترجم رفاه الكائنات الواعية. ب

ة ة، والفيزيولوجيا العصبي  ة على العالقات اإلنساني  جتماعي  االمؤسسات الوالقوانين  ة، وتأثيراتالثأري   واإليعازاتة، والسلبي  

اللسعادة والمعاناة،  ا  لثقافةا آيلة إلى تجاوز من بين تلك الحقائقالحقائق األهم  إن .وهلم  جرًّ حقائق المتعلقة بالصحة لال مثتمام 

وال يختلف عن السرطان في أي   بقعة أخرى  هو السرطان نفسه، يظل   ة. فالسرطان في مرتفعات غينيا الجديدةة والنفسي  ني  البد

ا ، سأحاججوعليه .نيايهي الشيزوفرتظل نيا يهي الكوليرا؛ والشيزوفر تظل   ؛ والكوليرامن العالم هي  تظل  بأن الرحمة  أيض 

إن كانت هناك، مثال، -ة ازدهار البشركيفي  تتعلق بة مهمة كانت هناك اختالفات ثقافي   نوإ 3هو الرفاه. يظل  الرحمة، والرفاه 

 ا حقائق يجبأيض   هي االختالفات إن هذهف-تنشئة أطفال سعداء، وأذكياء، ومبدعينولكنها متكافئة في طرق غير متوافقة 

 تفسير الطرق التي، أن نتوصل إلى من حيث المبدأ بمقدورنا،، هذا. لتنظيم الدماغ البشري    طبيعة على دةعتم  أن تكون م  

ازددنا فهما ألنفسنا على مستوى الدماغ،  األعصاب والنفس. كلما ضمن سياق علمي    على تعريفنامن خاللها  الثقافة تعمل

 ة.  سئلة القيم اإلنساني  ألأن هناك أجوبة  صائبة  وأخرى خاطئة ازددنا قدرة على رؤية 

نظرته إلى العالم  ييستقمن ف .ةمكانة الحقيقة األخالقي   حولبالطبع، سنضطر إلى مجابهة بعض الخالفات القديمة 

 ال يملكومن ؛ الواقع نفسه صميمفي  أودعها، لكن فقط ألن هللا موجودة ةحقيقة األخالقي  ال على العموم بأن يؤمنمن الدين 

التطور واالبتكار  عملي ة ضغطنتيجة ليجب أن يكونا "الخير" و"الشر"  مفهومي   إلى التفكير بأن  جنحيمثل هذا اإليمان 

 هوفللثانية،  أما بالنسبةة"، بالضرورة، استحضار هللا؛ قي  عن "حقيقة أخال الحديث يستدعي. بالنسبة للنظرة األولى، الثقافي   

نقاش فتح هدف هذا الكتاب هو . فلسفي   ال هشة، وتشو  ثقافي  ال هزات، وتحي  الحيواني ة غرائز المرءال يتعدى حدود التعبير عن 

 . سياق العلم فية لحقيقة األخالقي  ا أن ت فهم حول كيف يمكن
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 ةبسيط فرضي ة نطلق منينه إال أخالف، حل  كون ميمحاججة في هذا الكتاب آيل إلى أن  ما سأطرحه من أن رغمو

، يجب أن تكون هناك عليهو. بشري   ال الدماغ داخلالعالم وما يجري  داخلما يجري  علىبرمته  يعتمد : رفاه اإلنساناجدًّ 

التمييز  على سيحملنا أكثر تفصيالفهمنا لهذه الحقائق بشكل  إن. أن نتوصل إليها وأن نعرفها يمكنناة عن الرفاه حقائق علمي  

أفضل أو  احكم على بعض تلك الطرق بأنهالعلى ، ولعيش جنب ا إلى جنب داخل المجتمعل المختلفة طرقالبوضوح بين 

في  ساعدناتأن  بصيرةال ه يمكن لمثل هذهأن البديهي    ة. ومنأخالقي   ، وأكثر أو أقل  أو أقل   لحقائقل بالنسبة صواب ا أسوء، أكثر

 .البشرحيوات ماليين  فيالتي تؤثر الخيارات  فتح باب وي  األكاديمي    سجالال باب ي غلق ناوه-ةة الحياة اإلنساني  تحسين نوعي  

بل سيظل اختالف . لنا حسم كاف ة المسائل الخالفي ة األخالقي ة بواسطة العلم يكفلهذا رمي إلى القول إن إنني ال أ

ا فتتنلمن المهم أن وبالحقائق.  أكثر فأكثر ستتقيد اآلراء لكن-اقائم   الرأي على إجابة سؤال ما ال  عدم قدرتناأن إلى  أيض 

قرصهم البعوض في الثواني الستين األخيرة بالضبط؟ كم عدد من سيصاب  منعدد يبلغ . كم أن السؤال نفسه بال جواب عنيي

ا للتحديات العملي   بالمالريا؟ كم هؤالء نم اء ذلك؟ نظر  تطلَبةة سيموت منهم جر  فريق من العلماء  أي   تفرغأن ي ، ال يمكنالم 

لزمنا ت   ة بسيطة. هللحلول عددي   لقابلبأن تلك األسئلة هي من الصنف ا ومع ذلك، نحن نعرف. كهذه أسئلة إلجابة علىل

، المنوالنفس على و؟ كال بالطبع. على قدم المساواةاآلراء  كافةباحترام  ذات الصلة البيانات العلمي ةجمع  عدم قدرتنا على

انطالق ا صحيحة بالتساوي. هي عليها المتباينة  الردود كافةال يعني أن  معينةة معضالت أخالقي   ل   على ح عدم قدرتناحقيقة 

لة ال أجوبة من حيث الجهة المبدئيَّ و ةال أجوبة من حيث الجهة العمليَّ لخلط بين ا تجربتي، من ٍ  ي شك    مصدر تشوش أخالقي 

 عظيم.

 تلك في الواقع، ت بيح ة في مدارسها.تسمح بالعقوبة البدني   زالت ة ماكي  يوعشرون والية أمر إحدىهناك، مثال، 

ٍ  ضرب طفل للمعلمين في مدارسها قانونيًّا الواليات يخضع جلده. وانسالخ إصابته برضوض شديدة  إلى حد    بلوح خشبي 

ٍ شبه بشكل ، سنويًّا اآلالف من األطفال لهذا العنف مئات  عقليًّا هذا السلوك تسويغ أن من نافلة الكالمفي الجنوب. وحصري 

-13:24,20:30,12:13 أمثالالطفل ) وإال أفسدنا ال لنا أال نمتنع عن استخدام العصا: خالق الكون نفسه قمحض  هو ديني  

إن كان من  تساءلنا لربما، الرفاه بهدف تنميةمعاملة األطفال  ودنا، وفعال رفاه اإلنسان نا قلقين علىمع ذلك، لو ك .(14

شك ٍ في  . هل هناك أي  والعاطفي    المعرفي    نموهملة كوسائل تحفيز الحكمة تعريض الصغار لأللم، والرعب، واإلهانة العلني  

إلى أن  البحوث افةكتشير عليه بشكل صائب؟ في الحقيقة،  إجابتناشك ٍ في أهمية  جواب؟ هل هناك أي   لديهأن هذا السؤال 

 إلى ، بواقع منحرف،، مما يؤدي بدورهةتقود إلى مزيد من العنف واألمراض االجتماعي   ة ممارسة كارثي ةالعقوبة البدني  

  4ة.لعقوبة البدني  اتأييد و زيادة دعم

اهتدينا إلى معرفتها سواء  ،هذا القبيله يجب أن تكون هناك أجوبة ألسئلة من هي أن بهذا الصدد المهمةلكن النقطة 

. لم ببساطة وأن نتفق على أال نتفق يمكننا أن نتحمل فيها كلفة احترام "تقاليد" اآلخرينفهذه المجاالت خطيرة وال . أم ال

عواقبها إلى جانب -عليهاأجوبة متباينة  ما يعطيه الناس من اإلجابة على مثل هذه األسئلة؟ ألن أكثر فأكثرالعلم  سيحسم  

ت ترجم  إلى اختالفات -، وأعمال العنف، والتشابك مع القانون، إلى آخرهالمزاجة، والعالقات االنساني   على صعيد المترتبة

. آمل أن أوفق في توضيح أننا حين نتكلم عن القيم، طوله وعرضهالعالم ب داخلأدمغة اآلخرين، و داخلأدمغتنا، و داخل

 .بادلالمعتمدة على بعضها البعض بشكل مت في الواقع عن عالم من الحقائق نتكلمفنحن 

 ةترجمية كيف عنكشف حقائق ست هناكو؛ األفكار والنوايا في الدماغ البشري    ية انبثاق  كيف عنحقائق ست فهم   هناك

على العالم وعلى تجربة الكائنات  ذلك السلوك تأثير يةكيف عنست عرف   أكثرحقائق  هناكوإلى سلوك؛  ذهني ةتلك الحاالت ال



 7 

 يمكن أن نعنيه بألفاظ مثل "الخير" و"الشر". كما أن ستضعف عقالنية ما نوعالالواعية األخرى. سنرى أن حقائق من هذا 

ومثلما أنه . ستصبح أهم  بكثير من االنتساب الديني   للشخصو للعلم ي   نطاق التخصصالضمن  شيئ ا فشيئ استقع  هذه الحقائق

ٍ من قبيل ال وجود لشيء  ٍ أو علم جبر إسالمي  ة أو أخالق مسيحي  من قبيل شيء ل ال وجود، سنرى أنه علم فيزياء مسيحي 

 من فروع العلم. غير ناٍم األخالق ينبغي أن ت عتبر فرع ا  بأن، سأحاجج أجلة. إسالمي  

وأنا أحظى بإطاللة مميزة على "الحروب ، (The End Of Faith) "نهاية اإليمان" نشر كتابي األول،أن منذ 

ة الواليات المتحدة، بين الليبراليين العلمانيين والمحافظين المسيحيين، وأوروبا، بين مجتمعات ال ديني   كل من داخل-ة"الثقافي  

 شخاصة من ألكتروني  ة واإلعشرات اآلالف من الرسائل البريدي  لاستالمي عبر . والعددوجالياتها المسلمة المتنامية  في الغالب

ة مشترك ا بمحدودي   اعتقاد ا ، أستطيع القول بقدر من الثقة إنكافة ألوان الطيف الذي يبدأ من الشك   وينتهي باإليمانيمثلون 

أسئلة الحياة  اإلجابة على ال يستطيع بأن العقل ين يعتقدانالطرف إن هذينهذين المعسكرين الثقافيين.  صلبفي  يقعالعقل 

حيال في كافة وجهات نظره تقريبا  ها تؤثرلفجوة بين الحقائق والقيم يبدو أنل كيفية تصور الشخصكما أن . األهم اني ةاإلنس

 .األطفالمن خوض الحروب وحتى تعليم -المهمة اجتماعيًّا القضايا

المحافظون المتدينون إلى يميل : الطيف السياسي    طرفي    علىمتباينة  تبعاتله  في نسيجنا الفكري    نشقاقهذا اال

ون بأن وهم 5أجوبة صحيحة ألسئلة المعنى واألخالق، لكن فقط ألن إله إبراهيم قضى بذلك. هناكاالعتقاد بأن  ه يمكن يقر 

صوت يعلو من  بأن القيم يجب أن تصدر عن مؤمنون، لكنهم العقالني    من خالل البحث العلمي    الحقائق العادي ة الكشف عن

ة النصوص االلتزام بحرفي  ر الفصل بين الحقائق والقيم عن نفسه داخل معسكر اليمين المتدين من خالل: . ي عب   عاصفةالقلب 

 .ةوالحيواني  ة ة للمعاناة البشري  ة، وعدم الثقة في العلم، وعدم االكتراث بالمسببات الحقيقي  التعددي   تجاهالمقدسة، وعدم التسامح 

جون  ومع أن. أنه ال وجود ألجوبة موضوعي ة لألسئلة األخالقي ة لإلى تخي  فيميلون  الليبراليون العلمانيونأما 

اقد  (John Stuart Mill) ستيوارت ميل أسامة بن الدن، إال  نم أفضل على نحو ةللخيري    الثقافي    مثالنامع  يكون منسجم 

تتمثل العواقب المعهودة لفصل الحقائق . بأن أفكار ميل حيال الصواب والخطأ ال تقارب الحقيقة يظن   أن معظم العلمانيين

عدم ، والتسامح حتى مع ة، والصواب السياسي   ة األخالقي  ة، والنسبي  ة الثقافي  التعددي  عن القيم داخل معسكر اليسار في: 

 . التسامح

 ةالديموقراطي ات الغربي   إذ أن بصورة متساوية. أن نقلق من أن كال هذين التوجهين ال يقودان إلى التمكينينبغي 

ا  ت ترك، بوتيرة متزايدة، في القدم. إن تجاور  مغرقلدين  عقالني   الغير حماس الأمام بال رديف أو نصير لتنطرح أرض 

سر في الواليات المتحدة لصالحمسؤول عن العَ هو الة الليبرالي   وكي ةة المحافظة والشكالدوغمائي   على فرض حظر  قد الذي خ 

ر ما عانيناهة؛ وهو ة الجنيني  ألبحاث الخاليا الجذعي   التمويل الفيدرالي    من سنوات التشتت السياسي   تجاه قضايا  وسنعانيه ي فس  

تمرير قوانين حظر اإلساءة إلى األديان في األمم  الرامية إلىالجهود  في صلبوهو قائم  وزواج المثليين؛ جهاضمثل اال

ٍ  انتقاد الدين جعلالمتحدة )التي ست حمل الغرب على العرج في يمواطني الدول األعضاء(؛ وهو ما ل بالنسبة غير قانوني 

ة وتحويلها إلى قد يؤدي إلى إعادة صياغة المجتمعات األوروبي  ما ؛ وهو اإلسالم الراديكالي    منذ جيل ضد   المندلعةحربه 

المحافظين المتدينين فرض هذه الرؤية على ت لهم  الصواب والخطأ عنمعرفة ما يؤمن به خالق الكون إن  6خالفة جديدة.

                                                           
   المترجم-إشارة الكاتب هنا تحيل القارئ إلى سفر أيوب في اإلنجيل حين أجاب الرب  أيوب من العاصفة 
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يقود -بحق    صائب ا أن يكون أي  شيء من غير الممكن أو أن-عدم معرفة ما الصوابأما  ا؛ز العام بأي ثمن كان تقريب  الحي   

 ة بأيديهم.اتهم السياسي  ة وحري  وتسليم معاييرهم الفكري   االستسالمإلى في الغالب الليبراليين العلمانيين 

ة مذهل للغاية. ة الديني  تنازالت للدوغمائي  من  العلماء يقدمه ماو-بامتياز ليبرالي  و علماني   العلمي   التجمع األهلي  إن 

ة للعلوم ات الوطني  األكاديمي  مستويات علمي ة رفيعة كمس تدنيا بل المستويات الهذه المشكلة على  ال تقتصر ،الحق ا كما سنرى

ا اة األعظم نفوذ  المطبوعة العلمي  ، وهي الدورية (Nature) "الطبيعة" مجلة بل إن. كذلك للصحة والمعهد الوطني     وتأثير 

 .والورع التقىات أدبي  عن العلمي    الخطاب تفصل التي ودحراسة الحدعن االضطالع بمهمة  تعجز فتئت، ما في العالم

أن محرري  وجدتو ،على مدى السنوات العشر الماضية مجلةهذه ال كلمة "دين" فيإحصاء  لظهور ا مؤخر   أجريت

فكرة -على عدم التداخل" القائمةولد المحكوم عليها بالفشل والقائلة بـ "السلطة غن جاي ڤا بفكرة ستيعموم   يقبلون"الطبيعة" 

 7مجالين مختلفين من التخصص. يمثالنعلى نحو مالئم، ال يمكن أن يكونا في حالة صدام ألنهما عريفهما أن العلم والدين، بت

 المساحاتوالعبور إلى  لتيهال تطل برأسها إال حين يقوم أحد هذين الحقلين "بافإن المشاكل ، المجلة اتووفق إحدى افتتاحي

ة األفضل فيما خص  آليات المرجعي   هوهنا بأن العلم  الزعم األساسي   يقضي 8".المتاعبو البلبلة مما يثيرآلخر با الخاصة

أن أوف ق  أتمنى المعنى، والقيم، واألخالق، والحياة الحسنة. ة األفضل فيما خص  المرجعي  ، أما الدين فهو عمل الكون المادي   

المعنى، والقيم، واألخالق، والحياة يجب أن يكون ا. ال يمكن أن يكون صحيح   بأن هذا ليس غير صحيح فقط، بل في اقناعكم

ٍ  معتمدة هذه الحقائق تكون نويجب أ-رفاه الكائنات الواعيةب الخاصةحقائق الالحسنة على صلة ب مشروع على  بشكل علمي 

االمفتوح و  النزيهالبحث العقالني  إن . أحوال العالم وأحوال الدماغ البشري    النظر الحقيقي  في مثل هذه  مصدر هو دائم 

 .البحتة الصدفةمن باب شيء على اإلطالق، فهو مصيب  بشأن أي    الو كان مصيب  ف. أما اإليمان، المجريات والعملي ات

، هوكأن ليظهرالعلم  ركفقد ت  . هة كان له ثمنالقضايا األخالقي   منفي اتخاذ موقف  العلمي    التجمع األهلي   ردد تَ إن 

 ال يبدو العلم أكثر من مجرد آلةة، من منظور الثقافة الشعبي   ة.أسئلة الحياة اإلنساني  أهم ن ع منبت  الصلة من حيث المبدأ،

ون بأن المنهج العلمي  أحرج الدين على مدى قرون وسدد له . في الغالب لتفريخ التكنولوجيا ورغم أن معظم المتعلمين سيقر 

 تجمع األهلي   ، داخل البند يكاد ال يرقى إليه أي  شك تقريب اهناك اآلن أن إال ، لطمات موجعة في مجال الحقائق الموضوعي ة

األديان،  كافةمن  ونالديني ونما يشك ل حياة حسنة. المفكريقوله حول شيء  أي   أن العلم ليس لديهيقضي بوخارجه،  العلمي   

ا من مرافعة ودفاع عن ؛ بالتحديد على هذه النقطة متحدون، وعلى طرفي الطيف السياسي    ا وتكرار  ما يسمعه المرء مرار 

بل على أن اإليمان به هو مصدر المعنى والهداية األخالقي ة اإليمان باهلل ال يقوم على أن هناك دليل مفحم على وجوده، 

الوحيد الذي يمكن التعويل عليه. تلوذ التقاليد الديني ة غير المتوافقة فيما بينها اآلن بنفس هذا االستنتاج المتناقض منطقي ا مع 

 مقدماته وتختبئ وراءه.  

. بالتأكيد ففعل عني وهذا كفيل بإثارة رد   -بأسئلة الحياة األعمقتدريجيًّا  سيحيط العلمحتميًّا أن  يبدورغم ذلك، 

ما  ا، ولكنه قد يحدد أيض  ، بالطبععلى مسار التقدم العلمي    سيؤثر المختلفة ةعالمي  صدام بين الرؤى الللحينئذ نستجيب كيف 

ال كيف ينبغي أن يعيش البشر في القرن الواحد سؤف. أم ال على قيم مشتركة تتأسسة إن كنا سننجح في بناء حضارة عالمي  

ما سيسمح هو البشر ا لرفاه ا عقالنيًّ فهم   لكن. التأكيدبوأغلبها خاطئ -فيما بينها من األجوبة المتنافسة كثيروالعشرين تقابله 

طريق بدو يقد وة. ة والبيئي  صادي  ة، واالقتة، والسياسي  ، وااللتقاء على نفس األهداف االجتماعي  فقط بتعايش المليارات منا سلميًّا

 9.بالفعلموجود  نظري  بأن الحقل الأوال  أن نقر   ، عليناكي نصل إليه، لكن طويل جد ا علم لالزدهار اإلنساني   الوصول إلى 
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ٍ  الحديث عن هذا الكتاب إلى صفحات عبر عمدسأ  ذو حيز، وهو ""المشهد األخالقي    طلق عليهسأ حيز افتراضي 

 قطرستترجم الممكنة.  المعاناة حاالت دنىأ وديانهوتمثل ، الممكنة الرفاه أعلى حاالت ، تمث  ل قممهومحتملة واقعي ة نتائج

ا، المختلفة ة، وأنماط الحكماألخالقي   نظمة، والالممارسات الثقافي  - التفكير والسلوك المختلفة إلى  عبر هذا الحيز -وهلم  جرًّ

 وحيد اا جواب  سنكتشف بالضرورة  أنناب هذا ال يعني. من االزدهار اإلنساني    مختلفةعليه، إلى درجات بناء  و ،تحرك ات

ا ٍ  كلل صحيح   تقريب ا ةمتكافئال ألجوبةمن ا كثيرب قد تسمحفبعض األسئلة . مثلى وحيدة لعيش البشر أو طريقة سؤال أخالقي 

الستكشاف. كما أنه جدارة باة أو واقعي   أقل   هذه القمم ال يجعل مم متعددة في المشهد األخالقي   ذلك، وجود ق مع. فيما بينها

 ة.ا أو أهمي  وضوح   ا في واد سحيق أقل  قمة أو أن تكون عالق   فوقلن يجعل الفرق بين أن تكون 

 يةكيف ننظر فيدعونا ، في وجوهناكي نوضح أن وجود أجوبة متعددة لألسئلة األخالقي ة ال يستدعي إثارة مشكلة 

 هناكرغم ذلك، . حيحص واحد غذاءيجب أن يكون هناك نعثر على أي  أحد يجادل بأنه  لن .الغذاء مسألة في حاليًّا تفكيرنا

نا لكن-، مثاللو أكل بعض الناس فستق ا فإنهم سيموتون-هناك استثناءاتما أن ك .والسم    بين الغذاء الصحي    فرق موضوعي  

ٍ يتناول الكيمياء والفيزياء والصحة البشري ة إن وفرة أصناف الغذاء . نستطيع تفسير هذه الحاالت ضمن سياق نقاش عقالني 

يجب أن  أساليب الطهي    كافةأو إن  ،ةت عرف عن التغذية البشري  سإنه ليس هناك حقائق  القولا على ال تغرينا أبد  في العالم 

 . صحي ة بشكل متساو من حيث المبدأ تكون

ك  ال ا من-كثيرة على مستويات  يمكن تحليلهعبر المشهد األخالقي    تحر  لكن -ة وحتى االقتصادالكيمياء الحيوي   بدء 

فكرة "تقسيم العلم ل رغم تأييدي التام .بالضرورة على حاالت وقدرات الدماغ البشري    سيعتمد يرالتغي فإنالبشر،  فيما يخص  

ة ضمن البني   اوظيفيًّ  ادور  باألساس  تخدمة على أنها ، أنظر إلى الحدود بين التخصصات العلمي  لهذاو-10إلى حقول ومباحث"

ة علم األعصاب وغيره من علوم العقل إال أن أسبقي  -فترة حياتهخالل الشخص وترسم حدود ما يمكن أن يتعلمه ة الجامعي  

كونها  كافة العالمات الدالة علىة التجربة اإلنساني  ت ظهر . نكرانهاإلى  مجالة ال التجربة اإلنساني  ب حيال األسئلة الخاصة

تَحد    دَركة  من خالدة  من ق بَل  م   . حاالت الدماغ البشري   ل، ، وم 

استثناء.  ة ال تسمح بأي   ا لألخالق يتطلب العثور على مبادئ أخالقي  ا كونيًّ أن مفهوم  ب ا من الناس يعتقديبدو أن كثير  

 أن يعثرالمرء  استطاعولو -أن تكذب دائًما من الخطأ أن تكذب، فيجب أن يكون حق ا من الخطأ كان نعلى سبيل المثال، إ

كرابط بين كيفية تفكيرنا -ةة. لكن وجود الحقيقة األخالقي  حقيقة أخالقي  مفهوم ل أي   يجب التخلي عن، فوحيدعلى استثناء 

إلى  لعبة الشطرنج األخالق أن تشبه . يمكنال تتغيرة ثابتة أخالقي   األخالق وفق قواعد عريفال يتطلب ت-فاهناوتصرفنا ور

 لعب الشطرنجأردت أن ت لو، لكنها قد تسمح باستثناءات مهمة. على العموم يجب االلتزام بهاادئ مببالتأكيد : هناك حد ٍ كبير

ا هب تقيدأن ت يستحق ، فمبدأ مثل "ال تخسر ملكتك"بجدارة مناورة  بالملكة تعد  تضحيتك، أحيان ا. لكنه يسمح باستثناءات: دائم 

من  أنه الحقيقة الماثلة بقىت رغم ذلك،التي يمكنك اإلقدام عليها.  الوحيدةالخطوة  هو، من حين آلخروفي منتهى الذكاء؛ 

كانت هناك  نا. إالسيئة موضوعيًّ  خطواتا والمن الخطوات الجيدة موضوعيًّ  ستكون هناك جملةلعبة شطرنج  أي   موقع في

 يجب أن يتمكنإذا  -من القسوة اكثر دةإلى السعا تقودنا، مثال، إن كانت الطيبة-ة ست عرف عن رفاه اإلنسانحقائق موضوعي  

استخدام من استخداماتنا للتركيز واالنتباه  أي   من سلوكياتنا و  سلوكحول أي    جد امزاعم دقيقة  التوصل إلى منيوم ما  لعلما

 الهجران.الترك وها جدير بها محايد، وأي  ا، وأي  خيٌر أخالقيًّ  وه

ا  ية ازدهارلكيف كامالا لدينا فهم   بأن القول جد ا رغم أن من المبكر . انظر، بالبروزآخذ مجزأ  البشر، إال أن تفسير 

الحق ا ة ، وقدرة الشخص على تشكيل عالقات صحي  همزة الوصل بين تجربة الطفولة المبكرة، واالرتباط العاطفي    فيمثال، 
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ا ، نفسيًّا أو اجتماعيًّا. كما نعرف أيض  بالنسبة لنا اود  ليس محمواإليذاء  العاطفي   حياته. نحن نعرف، بالطبع، أن اإلهمال في

األم أجريت على الفئران أن رعاية  أبحاثفي الدماغ. تشير  مدركة تكون بأن تأثيرات تجربة الطفولة المبكرة يجب أن

ن وأوكس  پهرموني  فاس  واسطة ، بجزئيًّا، وضبط القلق محكوم، ، واالرتباط االجتماعي  واألب س  نر   vasopressin) ت س 

11and oxytocin)اإلهمال في مرحلة الطفولة ضر  يَ لماذا  حين نسألفي الدماغ. و أةعلى نشاط نظام المكاف تأثيرهما، ل

 عن اضطراب في نفس هذا النظام. ينتجر في أن ذلك قد أن نفك    من المعقول، يبدو واالجتماعي    بتطورنا النفسي   ة المبكر

، إال أن لن يكون أخالقيًّا ألغراض التجارب العلمي  ةة األطفال من الرعاية الطبيعي   إلى حرمان اللجوء رغم أن

الطفولة المبكرة، عمد  إب ان مرحلة دراسة تأثير الحرمان العاطفي   جل ألو. يوميًّا بال قصدالمجتمع ي جري مثل هذه التجارب 

ن من الباحثين إلى قياس نسبة تركيز هرموني  فريق  ت س  ن وأوكس  س   أطفال: من التجمعات السكاني ةفي دماء شريحتين فاس پر 

 تعهدهم الدولةتاألطفال الذين  فإن ،تتصور وكما قد 12لأليتام. دارة وأطفال قضوا سنواتهم األولى في في بيوت تقليدي   نشأوا

ا ا إلى مواجهة صعوبات اجتماعي ة وعاطفي ة في مرمستويات طبيعية من التنشئة. ب ال يحظون عموم   احلوهم يميلون أيض 

ٍ  فشلوا هؤالء األطفال فإن، نيالباحث توقعاتا لوطبق  الحقة من حياتهم.  ن  في معدلي    في اظهار ارتفاع طبيعي  س  فاس پر 

ن  ت س   ني.بالتب مأمهاتهب الجسدي    التصالهماستجابة وأوكس 

 بديهي اتنا، و، لكننا نعرف بأن عواطفنا، وتواصلنا االجتماعي  في طور الطفولة ال يزال المعني إن علم األعصاب

وعبر تلك العملية ، نظممع أبناء جلدتنا من خالل تلك ال االنسجام بعضها البعض. نحن ننشأ على تبادليًّا علىتؤثر  ةاألخالقي  

في أن  أي  شك ٍ  ببساطة . ليس هناك، واألخالقي   ، والعاطفي   االجتماعي    الثقافة آلية لمزيد من التطورتصبح ثم . الثقافة نتج  ن  

 تحوير من خاللعلى تفكيرنا وسلوكنا  تؤثر ةالمعايير الثقافي   إن ة لتلك التأثيرات.نقطة االلتقاء المركزي   هو الدماغ البشري  

 الخضوع لسلطة األبوين وطاعتهمااإلناث؟ هل  من من األبناء مرغوبون أكثرالذكور ة ووظيفة أدمغتنا. هل تشعر بأن بني  

التي  طرقإن ال؟ جنسيًّاة مثلي  كانت طفلك لو عرفت بأنه أو بأنها  حب   ؟ هل ستتوقف عن البحث الصادق عن الحقيقة من همأ

حيوات أطفالهم، يجب أن تترجم إلى حقائق خاصة ، والتأثيرات الالحقة في هذه األسئلة في ينظر الوالدان من خاللها

 بأدمغتهم.

. لم يعد اإلبقاء على كل ٍ منهما بمعزل عن األخرى ممكن اة ة والقيم اإلنساني  إقناعك بأن المعرفة اإلنساني   هوهدفي  إن

 فيتفكير للمتعارضتين  ينتكونهما طريق-عالم القياسات وعالم المعنى يجب أن ي صالحا في نهاية المطاف. أما العلم والدينف

 أن تدحض من خاللكافة معارفنا القائمة على التجربة والتي ال يمكن حال هو ا. وكما إلى تفاهم أبد   يتوصالفلن -نفس الواقع

ال يجبرنا هذا التضارب ومعرفتنا؛  عدم اكتمال ة ال يكشف إال عناألسئلة األخالقي   حولاآلراء  فإن تضارب، المنطق والعقل

 وجهات النظر إلى ما ال نهاية. في تعددي ة الاآلراء على احترام في 

 حقائق وقيم

بمحاجته عن أنه ال يمكن ألي   وصف للنحو الذي يجري  فيلسوف القرن الثامن عشر األسكتلندي ديفيد هيوماشتهر 

 ن أي  أالفيلسوف جي إي مور  أعلنا بهيوم، مهتديًّ  13.كيف ينبغي أن نتصرف )األخالق( قول لنا)حقائق( أن ي عليه العالم

. جادل مور بأنه ال 14"هي بمثابة "مغالطة المذهب الطبيعي    العالم الطبيعي    داخلة الحقائق األخالقي  للكشف عن محاولة 

 نا إن فعلنا ذلكألن (ي ةة، السعادة، اللياقة التطور، اللذ  مثالة )التجربة اإلنساني   خواصة من خاصي   أي   بالخيري ة  مساواة يمكن

ا أن نتساءل من المناسب سيكونف ة إن الخيري   لو قلنا، مثال، .أم ال في ذاتها خيرما إن كانت الخاصي ة المعني ة هي  دائم 
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 عرفبالفعل. ي  خير ة هي من اللذ   محددةة للناس، فسيظل من الممكن أن نقلق ما إن كانت حالة يمنح اللذ   أمر ي   مرادف أل

على  إلى التركيز لجوئنا سهل عبرهذا الفخ   اللفظي   تفادي اعتقادي بأن ورغم مور.  عندبـ "محاججة السؤال المفتوح"  هذا

، كما حملت آراء فالسفة نافذين .هذا الشرك على ما يبدو طوا فيسق معظم العلماء ومثقفي الشأن العامرفاه اإلنسان، إال أن 

نصب جدار فاصل بين أفضت تداعيات كل   ذلك إلى ، وأصداء أفكار هيوم ومور حيال هذه النقطة، 15رپَ وپ  بما فيهم كارل 

 .16برمته داخل خطابنا الفكري    الحقائق والقيم

ة، والتسويغ ة، والعواطف اإليجابي   دراسة السعادة اإلنساني   يقومون اآلن دوريًّا ب علماء النفس واألعصاب أن مع

للكائنات البشري  ة  كيف ينبغي حيالة على نتائجهم البحثي ة مبني   استنتاجات يقدمون على طرحنهم قلما إال أ، األخالقي    العقلي   

قدر ب اتهامهب ويجازفة، بل سيء إلى سمعته األكاديمي  أن الباحث ي  ب اإقرار   يبدو أن هناك . في الحقيقة،أن تفكر وأن تتصرف

الفيلسوف ر عب   ي  ة، إن تجرأ على اإلشارة إلى أن عمله يقدم بعض اإلرشادات حول كيف ينبغي أن يعيش الناس. سلطوي  من ال

 :بالغ ه النظرة بوضوحهذعن وعالم النفس جيري ف َدر 

كيف نكون، لكنه ال يستطيع أن يقول لنا ما العلم يقول لنا  ربماالمعايير؛  اللم هو الحقائق، "موضوع الع

  17".كيف نكون. ال يمكن أن ي وجد علٌم للشرط اإلنساني    فيالخطأ 

هو  للعقل ةة الجوهري  محدودي  الاالعتقاد ب، إال أن هذا أمر نادر صراحةالبمثل هذه  نظرةال هعن هذ أن التعبير رغم

 ة.في الدوائر الفكري   المقبول اآلنالرأي 

على  تجري علميًّا ةألخالق والسعادة اإلنساني  ارغم تحفظ معظم العلماء تجاه موضوع الخير والشر، إال أن دراسة 

ثلما حدث تماما م-ة والرأي العامة الديني  العلم في صراع مع األرثوذكسي   زج   هذه الدراسة والبحوث آيلة إلى وقدم وساق. 

( مهما كان ما 1ة بثالثة أوجه على األقل: )وهمي  هي فجوة ألن الفجوة بين الحقائق والقيم -إب ان تنامي فهمنا لعملية التطور

 أن نقي  مه األمر الوحيد الذي يمكنناهو سأحاجج،  حسبما، وهذا الرفاه-ةرفاه الكائنات الواعي   ن مضاعفةع أن ي عرفيمكن 

عين فكرة تتأسس ( 2؛ )ككلمع العالم  هااألدمغة وتفاعل تخص  نقطة ما إلى حقائق  في أن يترجم يجب-معقول على نحو

المالحظة النزيهة واستخالص النتائج من الحقائق و من خالل الرصدة" )بمعنى المعرفة المتحصلة المعرفة "الموضوعي  

اإليمان  أوال علينا جبالحقائق يعتمد على مبادئ ي في مناقشةجهد نبذله  أي  إذ أن ليها، تقوم ععلى قيم  ة(واألدلة العلمي  

 العتقادات الخاصةايبدو أن ( 3التبسيط، إلى آخره(؛ )االختزال وة، ، االعتماد على األدل  بقيمتها )مثال، االت ساق المنطقي  

ا للحكم ا مشترك  نظام   فيما يبدولدينا من عمليات متشابهة على مستوى الدماغ:  تنبثقبالقيم  عتقادات الخاصةبالحقائق واال

ما  ، سواء فيما خص  وسنرىا كل واحدة من هذه النقاط بالتفصيل. الحق   تناول. سأنطاقينعلى الصواب والخطأ في كال ال

 وواضحٍ  قاطعٍ  لحد ٍ  ال وجود ببساطة أنهفته، آليات الدماغ التي تسمح لنا بمعر فيما خص   الذي هو هناك لنعرفه عن العالم أو

 بين الحقائق والقيم. 

"الرفاه"؟ يبدو لي، مع ذلك،  كـ صعب التعريفأن نؤسس قيمنا على أمر  ناقد يتساءل كثير من القراء كيف يمكن

 األرجح على في الواقع، يبدو 18.ة: ممتنع عن التعريف الدقيق، لكن ال مندوحة عنهمفهوم الصحة البدني  مثل ن مفهوم الرفاه أ

امفتوحة  ستظل   معاني كال اللفظين أن ، يمكن في عصرنا الراهن تقدمنا على درب العلم. لدىوالتنقيح لمراجعة ا أمام دائم 

ا من األمراض  ة إن كانا بالصحة البدني  نفسه متمتع  المرء  تبرأن يع التمارين ا على ممارسة ، وقادر  القابلة للتشخيصسليم 

ا له أن يعيش حتى الثمانينات من عمره ة، والرياضي   . لكن هذا المعيار أن يعاني من تداعيات واضحة بسبب الهرم دونمقدر 
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قابلة للحل بصورة ة كمشكلة هندسي   شيخوخةإلى ال نظرتهفي  الشيخوخة أوبري دي جراي عالم أمراض أصابإن قد يتغير. 

ا على األقدام ميلٍ  قطعلن تعد  قدرتك على ف 19،كاملة ا في عيد ميالدك المئة سير  . إذ قد بمؤشر على تمتعك بـ "الصحة" دائم 

ا على يأتي زمٌن  ا فيه على ركض ماراثون وأنت في السنة الخمسمئة من عمرك فسوف يعتبر ذلك مؤشر  إن لم تكن قادر 

أن مفاهيمنا الراهنة عن الصحة ب يعني نللصحة البشري ة مثل هذا التحول الجذري   في نظرتنا إلى ا لكن. إعاقة بدني ة خطيرة

رفة، أو ذات أسس ثقافيًّة. بالفعل والشخص  المعافى شخصال، إن الفرق بين والمرض هي مفاهيم اعتباطي ة، أو ذاتي ة ص 

 وديانو اإلنساني    الرضىأعالي بين ات الفروق وليست. المجال العلمي    في الفروقات التي نحددها هو من أوضح وأهمالميت 

 . أخرى لم نكتشفها بعد في األعلى أو األسفل تخومكانت هناك  ولوا، حتى وضوح  أقل   البؤس اإلنساني   

 تقهقر إلى الخلف، فإن الالعمل به فنا "الخير" على أنه ذاك الذي يدعم الرفاه، وهو ما سأحاجج  بوجوبإذا عر  

ا إن كانت م  عة التساؤل أتفق مع مور على معقولي   ومع أنيا. سؤال المفتوح" ينتهي حق  الذي دشنه مور في "محاججة ال

ا إن كانت مضاعفة م  على اإلطالق للتساؤل ع ليس هناك من معنى إال أنه حالة معطاة هي "خير"، ة في أي   مضاعفة اللذ  

هي "خير"  لذ ةا إن كانت حالة محددة من الم  ع نتساءلمن الواضح أن ما نسأل عنه حين  الرفاه إلى أقصى حد هي "خير".

ا؛ . هذا السؤال متماسك تمام  من الرفاه أكثر عمق اصيغة أو تعيق الوصول إلى  إلى فضيأم ال، هو ما إن كانت تلك الحالة ت

 ة راسيةمدلوالت الخيري  على ي بقي إنه )سواء كنا أم لم نكن في وضع يؤهلنا لإلجابة عليه(؛ وفوق هذا،  وقطع ا لديه جواب

  20ة واأللم.القادرة على اختبار اللذ   الحسي ة تجربة الكائناتمرفأ في 

 حقيقة هنا إلىانتبا صرفإنما الغرض منه هو مجرد  ،سائر أسئلة القيمةة على هذا النحو ال يحسم تعريف الخيري  

رفاه العقول و، تنطوي على إمكانية التأثير على رفاهنا مجموعة التصرفات، والخيارات، والسلوكيات التي -هي القيم ما

 كثيرة اأسباب   هناكإال أن ، بالفعل امفتوح  ما الذي يتألف منه الرفاه  يترك سؤال ومع أن هذا التعريف. كذلك الواعية األخرى

أن التغير في رفاه الكائنات الواعية آيٌل  على ضوء معطىمن األجوبة. ومتناٍه عدد لديه إلى االعتقاد بأن هذا السؤال  تدعو

المشهد -هذا الحيز من االحتماالتالعلم س ينير ة، يجب أن نتوقع بأن ا من منتجات القوانين الطبيعي  إلى أن يكون منتج  

 .أكثر فأكثر-األخالقي   

شبكة التأثيرات  داخل حاسمبشكل  القيم ا يضعتفسير   بمعنى،-ةا للقيم اإلنساني  ا علميًّ على أن تفسير   نؤكد أنمن المهم 

 تألف منهمعظم ما يف. التطورعلى مبدأ  يقومعن تفسير هو تفسير مختلف -الدماغ البشري    بحاالتالعالم  حاالتالتي تربط 

أن احتماالت التجربة اإلنساني ة يجب أن  معوة ضيقة. حسابات دارويني   من أسر أي    رفاه اإلنسان في اللحظة الراهنة يفلت  

. ال يمكن بالحسبان رضانا المطلق يأخذ على نحو تكون متحققة داخل األدمغة التي بناها التطور لنا، إال أن أدمغتنا لم ت صمم

،  والتصدي لهر المناخي   ة التغي  تخفيف حد  وة، ات مستقر  ديموقراطي   تأسيس تنبأ بحكمة أو ضرورة قدا أن يكون التطور أبد  

بفعل كثير من األمور األخرى ة، أو من انتشار األسلحة النووي   الحد   العمل على من االنقراض، و الحي ة األخرى انقاذ األنواعو

 .ذا القرنالتي باتت حرجة اآلن بالنسبة لسعادتنا في ه

، لما اكتشف إلى إمالءات التطور هو أساس الرفاه الذاتي    االنصياع لو كان 21،پ ن َكرن ڤ  الحظ عالم النفس ستي مثلماو

. ففي نهاية المطاف، بذل مساهمات يومي ة في مستودع حيواناتهم المنوي ة المحلي    تعلو على أغلب الرجال من غاية في الحياة

 تكاليفال يمكن أن يكون هناك شيء أشد  إرضاء  وإشباع ا من تفريخ آالف األطفال دون تكبد أي   رجل، المن منظور جينات 

شخص يستخدم  ، أي  الحقيقة. في تخاب الطبيعي   إلى منطق االن االنصياع. لكن عقولنا ال تكتفي بأو مسؤوليا ت مرافقة

ه من أشواق ورثنا ما. ورغم له ن عيش الحياة التي صنعتها جيناتهم بنفوره قر  ية من الشمس النظارات أو الكريمات الواقي  



 13 

قسط ا ، إال أن داخلي ة كثيرة لعلها ساعدت أسالفنا على البقاء والتناسل ضمن جماعات صغيرة معتمدة على الصيد وااللتقاط

ا من حيواتنا الجواني ة ال يتوافق بصراحة مع عثورنا على السعادة في عالم اليوم إن إغواء افتتاح كل نهار بالتهام  .كبير 

ا تصعب مقاومته  العديد من قطع الكعك المغم س بالسكر واختتامه بمضاجعة عشيقة من خلف ظهر الزوجة قد يكون أمر 

 كي يضاعف المرء رفاهه ا أفضلطرق   بالتأكيدة التطور، لكن هناك عملي   من منظورل فهمها ألسباب يسهو، على البعض

ا لما  خضوعهارغم إلى "الخير" و"السوء"، ما أدافع عنه من نظرة  أن من الواضح. آمل أن يكون طويلعلى المدى ال تمام 

ة دوافع غريزي  إلى  اختزالهاال يمكن  هإال أن، من قيود (كذلك ة)واحتماالتها المستقبلي   حالتنا البيولوجي ة الراهنة تفرضه عليها

فإن ، من أمور تعنينا إلى حد ٍ كبير ات، والعلم، والفن، وغيرهاالرياضي   شأن. وكما هو بشكل مباشر ةوإكراهات تطوري  

 األخالق طارت من العش   الذي بناه التطور.المعنى و بشأنمخاوفنا الحديث ة 

 ة االعتقاد أهميَّ 

تعمل بدأب على استهالك وإنتاج ودمج أفكار عنا وعن العالم فعقولنا . عتقادلال كمحر   بمثابة  إن الدماغ البشري  

ة عبر االحتكاك العابر؛ الموسميَّ األنفلونزا يمكن أن تنتشر ؛ ةر أسلحة نوويَّ إيران تطو   بأنها ذات مضمون صحيح:  تزعم

بمعنى آخر، عبارات؟ مثل هذه الكي نعتقد في صحة  أن نفعلهعلينا  يتوجب. ما الذي ببالشعر األشي فعال أبدو أفضل إنني

كثير من  نقطة تقاطعفي هذا السؤال يقع ؟ صحيحة يعتبرهافتراضات وبمثل هذه اال كي يقبلالدماغ  فعلهما الذي يجب أن ي

  22وحتى التشريع. والسياسة واالقتصاد والفلسفة واألعصاب علم النفس الحقول:

لالحقائق: واالعتقاد بهذا المعنى  عنل اعتقادات شك   ا الفجوة بين الحقائق والقيم. نحن ن  ر االعتقاد أيض  جس   ي    ي شك  

ا لشك   ن   نا. لكنآخره إلىالعلم، والتاريخ، والصحافة، و من خالل-العالم عنمعظم ما نعرفه  ا القيم: أحكام   عن اعتقادات أيض 

 كال الصنفين من االعتقاد رغم ما قد يكون بينة، والغرض األسمى للحياة. واألخالق، والمعنى، واألهداف الشخصي   حيال

ا مهمة للغاية. انتقاسمي همامن تباين في مناحٍ معينة، إال أن الصواب والخطأ:  حيالمزاعم  علىكال الصنفان  نطويي مالمح 

ر ونتصرف ال تقتصر على مزاعم ا ر ونتصرفأن نفك    ينبغيكيف و بل، فقط كيف نفك   حقائق الب الخاصة عتقاداتإن اال .أيض 

 ليست "فعل خاطئاألخالق مثل "القسوة ب الخاصة عتقاداتاالهيدروجين وذرة أوكسجين" و ذرتي    منالماء يتألف مثل "

ٍ في  اجدي  أن تعتقد ف. مجرد تعبيرات عن ميل أو استحسان ألسباب  قبل بهتا بأنك أن تعتقد أيض   يعنيمن االفتراضين  أي 

، وال تكذب على نفسك، وغير مشوش، عقالني  وبأنك عاقٌل، -معايير محددةمتقيد ببأنك  وهذا يعني أنك تعتقدمشروعة. 

ا نعتقد بأن حينإلى آخره. و، منحاز بإفراطوغير  صحيح من ناحية الحقائق أو خير من ناحية األخالق، فنحن نعتقد ما  أمر 

ا بأن أي   . في هذا األمر رأن يتغي   من المستبعد ويبدو. هذا االعتقادنفس يجب أن يشاطرنا موقع مشابه،  منشخص،  أيض 

بين الحقائق والقيم  اصلالفالجدار أن  إلى بشكل أكبرالمنطقي ة والعصبي ة تشير  االعتقاد أن خواص فصل الثالث، سنرىال

 .وهمي  هو جدار 

 الحياة السيئة والحياة الحسنة

 (1)نقطتين فقط: أن المرء ال يحتاج إال للتسليم ب عتقد، أمقنعة المشهد األخالقي    بخصوصتكون محاججتي  كي

على نحو ، ترتبطالتفاوتات  أن هذهو( 2) ،البعض اآلخر حيوات من أحسنأن حيوات الناس متفاوتة فالبعض يعيش حيوات 

ا وغير اعتباطي    مشروع وإخراجهما من حيز  هذين االفتراضين إليضاحوالعالم.  وبحاالت الدماغ البشري    بحاالت، تمام 

 :طيف يمثل السعادة والمعاناة من طرفي طرف والذي يقع كل منهما على للحياة التاليين نموذجينسأعمد إلى طرح ال ،التجريد
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 الحياة السيئة

سنوات ثم ابنتك ذات السبع اغتصبت اليوم، في هذا ة. حرب أهلي  في خضم  طيلة حياتهاعاشت  شابةٌ  أنت  أرملةٌ 

مل على اقتراف هذا الشر تحت  األربع عشرة سنة وابنك ذالجاني هو  ، أنذلكمن أسوء و ا أمام ناظريك.قط عت إرب   الذي ح 

حافية القدمين وسط األدغال والقتلة  تركضين أنت  اآلن. كارىالس  جنود من ال عنقه من قبل عصابة إلى ددةتهديد بلطة مس

ا من أوجه شبه مع األيام األخرى في حياتك: منذ تمام   خلوأن هذا هو أسوء يوم في حياتك، إال أنه ال ي مع. ويطاردونك

لحظة ميالدك، وعالمك مسرٌح للقسوة والعنف. أنت  لم تتعلمي القراءة قط ، ولم تنعمي بحمام دافئ قط ، ولم تسافري خارج 

ا عن الجوع المزمن، يم األدغال األخضر قط . حتى أوفر الناس حظ ا ممن تعرفينهم لم يختبروا سوى فترات قصيرة بعيد  جح

 أشبهعة. حياتك المعايير المرو    تلك، كنت  غير محظوظة للغاية، حتى وفق ألسفد المشاعر، والتشوش. لوالخوف، وتلب  

 .نهايتهاعلى  اآلن تشرفها هي ، واألمد حالة طوارئ طويلةب

 الحياة الحسنة

ٍ محب ٍ  من أكثر شخٍص  أنت  متزوجةٌ  ٍ من بين جميع من قابلتيهم في حياتك  ، و، وذكي  . كالكما يحظى كاريزمي 

تدر  ة بتكريس  نفسك  ألنشطة ا. على مر  عقود، سمحت لك  ثروتك  وعالقاتك  االجتماعي  ة ماديًّ ا، ومجزي  بمهنة محفزة ذهنيًّ 

ا ا عظيم  قة لمساعدة من لم يصيب طرق خال   االهتداء إلى. أحد مصادر سعادتك  القصوى هو الشخصي    ىمن الرض عليك قدر 

، ألجبت   مساعدةبمنحة قدرها مليار دوالر لللتو   حظك  الطيب في الحياة. في الحقيقة، فزت    أطفال العالم النامي. ولو س ئلت 

جينات جيدة  في تتمثلمتظافرة  عواملجملة لو. حياةقضاء وقتك في هذه الل هذه ما كنت  لتتصوري طريقة أفضل من بأنك  

الجريمة، وهول  يد    بعيد ا عنبالصحة،  وموفورة األقرب حيوات مديدة واصدقاؤك    وأسرتك  وظروف مثلى، ستعيشين أنت  

 .مصائبال صنوفمباغت، وغيرها من الفقدان ال

انأنهما مع إن المثالين اللذين اخترتهما،  من المحتمل أن بعض  واتحييمثالن  بحكم أنهما-ان، إال أنهما واقعي  عام 

لمعاناة والسعادة، من اطيف ال هذا من خاللها طرفي   قد يتمدد ابالتأكيد طرق   ورغم أن هناكفي هذه اللحظة.  يعيشونها ناسال

أنني . كما الناس أغلبأمام  ، من حيث المبدأ،ةالمتاح لتجربةل العام نطاقال وضحاني نهذين النموذجيأعتقد بأن  إال أنني

بالنسبة على األقل ، ةأكثر أهمي   شيء هناك إلى أنه ليس يستندحيواتنا  نفعله فيأن معظم ما  خالف علىأن ال با أعتقد أيض  

 . الحياة الحسنةو الحياة السيئة، من الفرق بين نا ولمن نعدهم األقرب إلينال

)االفتراض األول أعاله(،  ذي قيمةيستحق أن ي عتبر  ا بين هاتين الحياتينفرق   ببساطة بأنك إن لم ترَ  دعني أقر  

بأن هاتين  ، إن كنت تقر  منوالال ذات. وعلى إلى وجهة نظري في المشهد األخالقي    يكون بمقدوري أن أجتذبك فربما لن

على نحو ما بينهما من االختالفات ال يرتبط  أنبمن األخرى، لكنك تعتقد  حسنأ بالتأكيد داهما، وأن إحانالحياتين مختلفت

ا في تَبي ن ما  فإنك)االفتراض الثاني(،  حاالت الدماغة، أو ، والظروف االجتماعي  بالسلوك اإلنساني    مشروع ستخفق أيض 

في االفتراض األول أو الثاني، إال أن تجربتي في مناقشة  مجال معقول للشك    ال أرى أي   ومع أنيمحاججتي. ب إليه أرمي

 .طرفتممعنة في المغاالة وال بدتة، مهما تقضي بالرد   على مثل هذه النزعة الشكوكي   األمورهذه 

نون من شأن أناس في الواقعهناك  . همال يثير اهتمامويزعمون بأنه  الحياة الحسنةو الحياة السيئةالفرق بين  يهو  

 بأننا ونسيقر    هؤالء أن رغموالحياتين.  هاتينفرق بين  وجود أي    ربإنكا ذلكيذهبون إلى أبعد من ا أناس  قابلت  إننيبل 

فث ونتنتحد   "وجع"، و"رعب"، ومثل "بؤس"،  مفرداتب وصفيأن للتجربة يمكن  طيف اهناك  أن كما لو اعتياديًّا صر 
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ا"جنون"، و ا"هناء"، و"سالم"، و"سعادة"، وو"رفاه"،  ،، في طرفوهلم  جرًّ أن النقاش  ، في الطرف المقابل، إالوهلم  جرًّ

سوى ال يمثل  هذا، بالطبع، "لكنة، فإن هؤالء سيقولون أشياء متعالمة من قبيل، ة والعلمي  حين يتحول إلى األمور الفلسفي  

ليس بوسع المرء إال أن يتمنى لهؤالء الناس ." في الواقعحقيقيًّا ا عني أن هناك فرق  يال . واظ اللغةتالعبنا بمفردات وألف

ع غصص بَة ماء تجر  أن  علينالكن  آلخر، حينمن  يستخدمون كلمات مثل "حب" و"سعادة"، إن هؤالء. الحياة وكأنها َشر 

كل من يزعم بأنه ال . الحياة السيئةعلى  الحياة الحسنةل عليه هذه األلفاظ وال يستتبع تفضيل الذي يمكن أن تدل    نتساءل ما

نفسه ومن  أن يسل  ميكون سيان بالنسبة له  يرى أي  فرٍق بين هاتين الحالتين للوجود )والعالمين المقترنين بهما(، ينبغي أن

 سعادة."ال" وأن يدعو النتيجة بـ"يحبهم" اعتباطي ا لحالة أو أخرى 

بالنسبة  امهمًّ  ذا عساه أن يكون، فماشخصا للمهمًّ  الحياة الحسنةو الحياة السيئةلم يكن الفرق بين  لونفسك،  سل  

سننظر للقياس؟ كيف  ضمن أعرض مستوى ممكن ا عنه، معبر  من هذا الفرق أهمَّ قد يكون بمقدورنا أن نتصور شيئ ا  ؟ هلله

ات لدي  أولوي   ت، لكن كانالحياة الحسنة كل فرد من ملياراتنا السبعة إلى إيصالان بمقدوري ، كحسن ا، "شخص قال إلى

الحياة ما توفره  ة على أكمل وجه في ظل   ة حقيقي  أي  أولوي   رعىات أخرى؟ ألن ت  أولوي  لديك أن تكون من الممكن أ أخرى."

على أكمل وجه في سياق شهوتك ، ألن ت شبَع ببلطة أحيان ا التعنيفيشتهي ا ؟ حتى لو كنت مازوشيًّ فرصةري ة وح من الحسنة

 ؟ الحياة الحسنة

ا ، الحياة السيئة نحومن الناس  ممكن دفع أكبر عددوسعه لبما  افةبذل كعمل على ي أن أحدهم لتخي   وأن شخص 

الناس في االتجاه المعاكس: هل من طاقته لدفع  ما فير سخ   آخر لديه التزام مقابل بنقض ما يتسبب به األول من أضرار وي  

أي احتمال للَخلط هناك هل هذين المشروعين؟  الفروقات بينشخص آخر ممن تعرفهم عن  تغفل أنت أو أي   المتصور أن

لو تمث ل ؟ تلك الفروقاتهناك بالضرورة شروط موضوعية ل ن تكونة؟ ألدوافعهما األساسي  بين أو  هذين المشروعين بين

ا داخل نطاق  ، ألن تكون هناك طرق الحياة الحسنةهدف المرء، مثال، في تحريك مجموعة سكاني ة برمتها وتأمينها تمام 

 ؟ لسياقأين سيندرج إرغام الغلمان على اغتصاب قريباتهن  في هذا ا؟ فع الة أكثر أو أقل لتحقيق ذلك

بأن  مةداخل األوساط المتعل    متغلغلافتراض  هناكف-حرجةال أتعمد االستفاضة في هذه النقطة، لكنها نقطة إنني 

د  أنها ، أوال تثبت على حال التي قبيل المتغيرات ومن أنها معقدة، وإما، غير موجودةإما أنها  فروقاتالتلك  مغرقة في التفر 

 وقاتفر هناكبأن  يسل  م  فيها المرءالتي  لحظةفي الة عامة. مع ذلك، بإطالق أحكام قيمي   لكل ذلك وال تسمح والتمايز ثقافيًّا

العالم،  وبحاالت، ، وبالسلوك اإلنساني   الدماغ البشري    بحاالت مرتبطة على نحو مشروع الحياة الحسنةو الحياة السيئةبين 

النيل من هذه النقطة ولة. أجوبة صحيحة وخاطئة لألسئلة األخالقي   هناكيكون قد اعترف بأن  اعذروني في تناول ، تمام 

 االعتراضات األخرى:بعض 

مثال، ماذا -من الحياة الحسنةبالفعل "ماذا لو كانت الحياة السيئة، من منظور سياق أعرض، أفضل 

سيكونون أسعد في حياة آخرة   الذين يجنَّدون من قبل الجماعات المسلحة األطفال الجنود أولئك جميع كانلو 

في  بونعذَّ سيُ فأصحاب الحياة الحسنة  أما باالسم الصحيح، الربَّ  دعواأن يموا ل   أو عُ  اإلثم ما، ألنهم ُطه  روا من

 لألبد؟" جحيم  مادي   

ب  سيكون صحتهما أعتقد ب فجل  ، حق ا بهذه الطريقةا منظم   لو كان الكون . رغم ذلك، يوم الحسابخطأ وسيصو 

 حياة آخرةٍ سوىفي لن يكون من شأن ثواب وعقاب  .بال تحد ٍ أو طعنالقيم بالحقائق  حيال ارتباط زعمي األساسي    سيظل  
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تمكنك ألنها -الحياة الحسنةمن  على المدى البعيد أفضل فعال الحياة السيئة كانت لو.  الدنيوي ةالمشهد األخالقي    قلب معالم

 الحياة السيئة لكانت -ة يعقبها خلود في المعاناةمن اللذ  سوى َغمَسٍة  فليست الحياة الحسنة أما ،أزلي ةبسعادة  من الفوز

ا بهندسة حياة ملزمين أخالقيًّ سنكون لو كان الكون يدور على هذا النحو، لكنا و. بالتأكيد الحياة الحسنةستكون أفضل من 

أجوبة أجوبة صحيحة وذلك، مع  ،اكستظل هن، كهذا بموجب مخططوعدد ممكن من البشر.  على نحو يالئم أكبر وتقي ةسيئة 

إلى  بال حسم هنا فهو يما بق تجربة الكائنات العاقلة. أما بحسبيجري تلك األجوبة تقييم  ظل  ية، وسخاطئة لألسئلة األخالقي  

من غير أنه  . أعتقدجد اهذه الصورة العجيبة ا وفق م  ومنظ  ا قائم  الكون  يكون أن حيالأن نقلق  لنا مدى من المعقول أي   

 .الحق نقاش لكن هذا موضوع-أبد االمعقول 

لعلَّ هناك سايكوباتيين يفضلون الحياة السيئة على الحياة الحسنة؟  معينون أناسبالفعل  "ماذا لو كان هناك

 ة تضاهي قتل اآلخرين بالبلطات."النجاح واالزدهار في سياق الحياة السيئة وال يجدون لذَّ  أن يتوخوا وساديين بمقدورهم

فكرة  تلخصت. تعارضةاآلراء الم يتوجب علينا أن نقي م ال يثير سوى التساؤل عن كيف كهذه من أمورالقلق  إن

بقطع  تقطيع أوصالهم، واالحتفاظوا، في قتل شبان، ومعاشرة جثثهم جنسيًّ  لتي تستحق العيشحياة االجيفري داَمر عن 

، سأكتفي في هذا الموضعونتناولها بتفصيل أكبر في الفصل الثالث. أما  ةسايكوباتي  . سنتصدى لمشكلة الأجسادهم كتذكارات

ٍ  في أي    ناباإلشارة إلى أن وإال  هذاأن نقول  يجب. في الحقيقة، ال يعتد  بهانتمتع بحري ة القول إن بعض اآلراء  مجال معرفي 

 ؟قضية الرفاه اإلنساني   ل بالنسبةلماذا ينبغي أن يكون األمر مختلف ا . للمعرفة والخبرة أي  اعتبار على اإلطالق ن يكونل

شيء يسهم به  أن يكون لديه أي   من المستبعدشخص ال يرى أن الحياة الحسنة مفضلة على الحياة السيئة  إن أي  

وكل ما ينعم به المرء في سياق  في أن اإلحسان، والثقة، واإلبداع، حق ا يجب أن نتجادل هل. نقاش حول الرفاه اإلنساني   في 

ٍ مجتمع العيش في  ة ة وسط أدغال حارقة تعج  بحشرات عدواني  حرب أهلي  ما يقاسيه من يعيش في أتون مزدهر أفضل م مدني 

أو -ا على أن العكس هو الصحيحجديًّ  يصر  من  بأن كل   جادل، سأمقبلذلك. في الفصل الناقلة ألمراض مهلكة؟ ال أعتقد 

ايكون  قدحتى بأنه  النظر في  عندلم يترو  أن يكون متسرع ا ووإما  مفرداتاستخدام ال أن يكون مخطئ ا فيإما ف -صحيح 

 التفاصيل. 

أن هؤالء الناس بعالم على قيد الحياة سيفترض قبليًّا  فليس هناك األمازون،جديدة في مجاهل ا قبيلة اكتشفنا غد   لو

 ٍ في هذه  فردنلجأ إلى طرح أسئلة عن متوسط عمر ال نحن. عوض ذلك، يجب أن يتمتعوا بصحة بدني ة مثلى وبازدهار مادي 

عدية، األمراض الم  الوضع، ومعدل تفشي  أثناء، ونسبة وفيات األمهات اليومي   ة القبيلة، ومعدل استهالك السعرات الحراري  

عن  ستكشف على األرجح وهية تدلل على وجود الثقافة، إلى آخره. هذه األسئلة سيكون لها أجوبة، ووجود مظاهر مادي  

أطفالهم يقدمون  هؤالء الظرفاءأن من قبيل  معلوماترغم ذلك، فإن  تقتضي بعض التنازالت. أن الحياة في العصر الحجري   

( األنثربولوجيين على القول بأن هذه القبيلة لديها قانون أخالقي   تحملس قرابين ا آللهة متخيلة بغبطة البكر الكثير )بل جل 

بين األخالق  يدرك المرء العالقةلحظة أن  مع ذلك،عما هو لدينا. نقض والتفنيد عن ال وامتناعه شرعيتهفي  بديل ال يقل  

النفسي    الرضى ن أفراد هذه القبيلة يجب أن يكونوا في حالة منإلقول ا مرتبةيرقى إلى  ذلك الكالمأن  ، يرىوالرفاه

 تفكيرنا يةكيفة وفي الصحة البدني   تفكيرنا يةبين كيف التباين يكشف. رضعلى وجه اال آخرين أناس أي   توازي واالجتماعي   

بعدم  تظاهرنالى إأو، بوجٍه أدق، -عدم معرفتنا مستند إلى: معيار مزدوج عجيبمعيار  ة عنة/االجتماعي  الصحة العقلي  في 

 .شيء على اإلطالق عن الرفاه اإلنساني    أي  -معرفة
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س. اللحاق بركب زمالئهم والسقوط في الهاوية األنثروبولوجيينا، رفض بعض طبع   كتاب ا  نرت  چروبرت إد فقد كر 

ال جهود علماء األنثروبولوجيا البارزين في عشرينيات وثالثينيات  "المتوحش النبيل"، أطروحة كامال ألجل تفكيك مفص  

ك  ومثل فرانز ب واز، -القرن الماضي يد، وروث ب ن د  مت انسجام المجتمعات البدائي ة -تمارغريت م  وطرقهم المنهجي ة التي ضخ 

 23ار، والمبشرين، ومن لف  لفهم.للمستعمرين، والتج  النفوذ الخبيث ال شعوريًّا إلى  عزتهاأو  ما فيها من بربري ة وتجاهلت

تجاه االختالف إلى تحديد مسار هذا الحقل برمته. ومنذ ذلك  ةالرومانسي   ت هذه النظرةكيف أد   بالتفصيل نرت  چ  إد أوضح

ا  أصبحت مقارنة المجتمعات أخالقيًّاالحين،  سع المرء أن يأمل في أكثر من فهم ساد االعتقاد بأن ليس في وو .مستحيالأمر 

 1939إلى درجة أنه بحلول عام  ة جد اة مترسخ  ة الثقافي  النسبي   ت هذه. وأصبحبحسب شروطها الخاصةثقافة  ل أي   قب  وتَ 

ربما كان  األخالقي ة الثقافي ة إطالق األحكام اإلحجام عنارد قائال إن ڤكتب أحد علماء األنثروبولوجيا النافذين في جامعة هار

. على اصحيح  ذلك يكون  النأمل أدعونا  24ة."ة إلى المعرفة العام  "أكثر مساهمة ذات معنى قدمتها الدراسات األنثروبولوجي  

 نستفيق منها. حتى، إنها مساهمة ما زلنا نصارع األحوال كل   

ت طويال  ةالممارسات اإلنساني   كافةبأن  ي خطئ كثير من علماء العلوم االجتماعي ة في اعتقادهم يجب أن التي عمر 

تكي  فة تطوريًّا تكون ا أكثر حتى لذلك،؟ وإال كيف تسنى لها البقاء واالستمرار :م  ، اإلناثختان ك-السلوكي ات غرابة وعقم 

ض  واألخذ بالثأر، و أكل وها بالوثاق، أقدام الصغيرات وشد    طي   وبالندوب،  والوجه وسم البدنوتعذيب الحيوان، وع، قتل الر 

الحمية  وتقييدرة الخاصة بالذكور، يطقوس البلوغ الخطوتقديم البشر قرابين لآللهة، و، االغتصاب الطقوسي   ولحوم البشر، 

رامل مع جثث حرق األو، كبار السن   قتل والتش"، ت  پ  الهنود الحمر المعروفة بـ " وتقاليدق، الر   وة للحامل والمرضع، الغذائي  

استخدام المعادن الثقيلة والجوع المزمن وسوء التغذية،  الالعقالني ة التي يصاحبهاة ة والزراعي  مات الغذائي  حر  الم  و، أزواجهن  

ا، مرضال في معالجة ٍ  في سياق، وأنمذجتها جرت عقلنتها، بل-وهلم  جرًّ ما خطته بانبهار يد إثنوغرافي 
  أو آخر من خرابيش

ٍ أو نسق من التقاليد على االحتمال والبقاء  مجرد. لكن في ميدان بحثه حول النيران خالل جلوسه ال يشير قدرة نظام اعتقادي 

ا ؤد  إلى انهيما يشير إليه هو أنه لم ي أقصىبالحكمة. بل  تصافه، فضال عن اتَكي فه تطوريًّا إلى أو  مطبق اار مجتمع انهيار 

ا.  برم   القضاء على معتنقيه قضاء  م 

، المعتقدات، مثال) "ميمات"الفرق الواضح بين الجينات والـ  على كما أن من المهم في هذا السياق أن ن بقى

ال أي أنها ؛ اإلجتماعي    التواصلعبر  بين الناس "ميماتـ "ال يجري تناقل  ة( نصب أعيننا. واألفكار، والممارسات الثقافي  

منفعة األفراد والجماعات  منح علىفي بقائها  "ميماتـ "ال ال تعتمدلهذا، من البشر.  حامليهال ةمع الخاليا التناسلي   تناقلت  

رفاههم ومنتجات ثقافي ة أخرى تعمل على تقليص  اأفكار  البشر  تناقلأن ي من الممكن جد ا(. غير تناسلي ةأو  ناسلي ةة )تفعلي  

 . طويلةقرون ل

متوسط ف-بال داعٍ  صحتهم البدني ة تعمل على تقويضأشكاال من الحياة  تبنيالبشر  بمقدورمن الواضح أن كما أن 

ا ماة من المجتمعات البدائي   كثيرعمر الفرد في  . لم 25واسط القرن العشرينثلث ما هو عليه في العالم المتقدم منذ أ يبلغ نادر 

أن مؤسساتهم االجتماعي ة  أو رفاههم النفسي   ضونا جاهلين ومعزولين قد يقو   ، أن أناس  من الواضح بنفس الدرجةال يكون 

                                                           
   متخصص في اإلثنوغرافيا وهي أحد فروع األنثروبولوجيا التي تتناول طريقة وأسلوب حياة شعب من الشعوب أو مجتمع من

 المترجم-المجتمعات بالدراسة الوصفية والتحليلية

  المترجم-حيوانات المنوية والبويضاتال 
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من  المرء أن لتخي  ي أن من المثير للجدل ولماذا؟ لخرافة والشعوذةللقسوة، واليأس، وا عقيمة مول داتٍ أن تصبح  من الممكن

 ؟وضارة بشكل سافربل  ،خاطئة فقطبالواقع ليست  عنمعتقدات  لقبيلة أو مجتمع حمل الممكن

الحسد، والعنف -ةللطبيعة البشري   معينة ظاهرمكان ال بد له من تقنين وكبح  االرضأي  مجتمع وجد على ظهر هذه 

 غضب-المجتمعات افةلو أن كوة. ات ومؤسسات اجتماعي  آلي   عبر-، وإلى آخره، والغش   كسل، والخداع، والجشع، والالترابي   

ذلك ونجحت فيه على قدم  تمكنت من فعل-جينوم أفرادها ، ومكانتها في التاريخ، أوالنظر عن حجمها، وموقعها الجغرافي   

معجزة حصلت مثل هذه الذلك، أن  رغم، المهيمن يفترض لنسبي ة الثقافي ةالكن انحياز . لكان ذلك من قبيل المعجزات المساواة

 ال لمرة واحدة فقط، بل على الدوام. 

صحة  في الشخص أن يعتقد ، هل من الممكنالحقائق من ينطلق منظور . مناألمر صونلخ    نلتقط أنفاسنادعونا 

أمور خاطئة في صحة  أن يعتقد)بمعنى،  على أمور خاطئة قيمة الشخص سبغأن ي   أجل. هل من الممكن أمور خاطئة؟

د قيمنا  ،كذلك "أجل" قاطعة هي هذا السؤال اإلجابة علىبأن  أجادل(؟ إني حيال الرفاه اإلنساني    وبأن العلم ينبغي أن يزو  

هل من الممكن أن يكون هناك أناس غير قادرين على ابتغاء ما ينبغي لهم أن يبتغونه؟  أكثر فأكثر. والبيانات بالمعلومات

صحيحة معينة. تصديق افتراضات أو  محددةأناس تعوزهم القدرة على فهم حقائق  ادائم  ا مثلما سيكون هناك م  تما -بالطبع

ما هي في األساس سوى بيانات عن الدماغ  وصافانعدامها، فإن هذه اال للقدرة الذهني ة أو اوصافأي    وكما هو حال

 البشري  . 

 لمعاناة خيًرا؟  ا من الممكن أن تكونهل 

ايبدو   ا . كما قد يتطلب أيض  في بعض األحيان قد يتطلب معاناة أن ارتقاء منحدرات المشهد األخالقي    واضح 

ا  : في هذا المقام مفيدإلى القياس على الصحة البدني ة  مرة أخرى إن اللجوءالذنب والس خط. كمشاعر ، ل بي ةساجتماعي ة مشاعر 

ع  صات من حين آلخرعلينا أن نتجر  أو الموت  أعظممعاناة  نتجنب حتى-وإلى آخره ة،دواء، عمليات جراحي  -بعض المنغ  

ا مدى . نفسه أن يول  د مشاعر إحباط عميق. لكن  همجرد تعل م القراءة أو رياضة جديدة يمكنإن . الحياةوهذا المبدأ يظل  قائم 

ن حيواتنا على العموم. بل قد تقود فترات من االكتئاب إلى ي حس   من هذا القبيل  مهارات تحصيلأن  ، علىمع ذلكخالف،  ال

 . ليكن. يبدو أن عقولنا تعمل بهذه الطريقة 26.ةٍ اٍت إبداعي  ة أفضل وإلى تجلي  قرارات حياتي  

ة ة التحتي  لبني  ا فيا، هذا المبدأ قائٌم ومنسحٌب أيضا على الحضارة ككل. فمجرد القيام بتحسينات ضرورية طبع  

اأمر االنتهاء إلى نتائج غير مرغوبة  . كما أنمن أهلها ويربكهم إلى حد ٍ كبير ايزعج ماليين   مدينة مال . على سبيل ممكن دائم 

هذا  كان حينكابول وجالل آباد.  مدينتي    سريع ذو مسربين بين طريقالمثال، يبدو أن أخطر طريق على وجه األرض هو 

بعض محبي الخير من المقاولين  قاما. لكن ما أن ا نسبيًّ بحفر وصخور على طوله، كان مأمون   وممتلئغير ممهد  الطريق

الحين الكثيرين منهم إذ تفش ت بين األفغان من قوانين الفيزياء.  لسائقينا مهارات االغربيين بتحسينه، حتى تحررت أخير  

على  أنهم بعد فوات األوان يكتشفونحين يفعلون ذلك و، تخفي ما وراءها عادة تجاوز الشاحنات البطيئة عند منعطفات حادة

 لعثرات التي ترتكب باسم التقدم؟ بالطبع. لكندروس مستفادة من مثل هذه ا هناكهل  27.ألف قدمشفير هاوية مريعة بعمق 

، المطروح السؤالو ،واضح للغاية الحياة السيئةو الحياة الحسنة، الفرق بين رة أخرىال تنفي واقعة التقدم. م هذه العثرات

ك  تجنبوفي اتجاه  التحرك على أكثر نحو موثوق ناكيف يمكن :من األفراد والجماعات، هو لكل ٍ   ؟  المعاكستجاه االفي التحر 

 مشكلة الدين       
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حقائق جديدة ومحاججات جديدة، حتى حيال بروز  أمام منفتح الذهنفهم العالم ينبغي أن يكون  إلىمن يسعى  كل  

-باألخالق شخص لديه اهتمام حقيقي   أي  المنوال،  ذات. وعلى مبني ة على أساس محكم فيها نظره ةوجهأن  يرىموضوعات 

 صلة علىة جديدة ومحاججات جديدة أدل   بروزأمام  منفتح الذهنأن يكون ينبغي -لناسا بازدهار بمبادئ السلوك التي تسمح

 ة عقبةائي  الدوغمكما أن . صيغها افةة بكهو الدوغمائي   الرئيس لنقاش المفتوحامن البديهي   أن عدو  بأسئلة السعادة والمعاناة. 

تخيل أن لديهم شيئ ا وصفيًّا لقوله  فيبسبب تردد العلماء حتى ، ؛ لكن، مع ذلكالعلمي    في وجه التسويغ العقلي    معروفة جد ا

 أسئلة الحقيقة والخيري ة تحت لواء الدين. تصول وتجول منفردة بميدانعن القيم، ما زالت الدوغمائي ة 

بعنوان "ما بعد اإليمان:  (Salk Institute)ك مؤتمر لثالثة أيام في معهد َسل  ، شاركت في 2006في خريف عام 

مت العلم، والدين، والعقل، والبقاء."  من  في قاعة المدينة أمام جمهور اجتماعأجريت كوروَجر ب نام  هذه الفعالي ة من قبلن ظ  

نبيرغ، وڤَ ستي تضمنت قائمة المتحدثين كال من. الضيوف المدعوين ن ز، ون و  تو، ورتشارد دوك  العلماء  كثير منهارولد كر 

ةقاعة الكانت  .والخزعبالتة ة الديني  لدوغمائي  لوالفالسفة المناهضين  من الذكاء والتعليم  رفيع مستوىبأناس على  غاص 

لم تكن  ثالثة أيام أن ،شتيومما أثار ده، لكن-ومهندسين، وفيزيائي  ين، أنثربولوجي  ينعلماء في بيولوجيا الجزيئات، و-العلمي   

متسلقي  اجتماع ا يضم   أن لبين الدين والعلم. تخي   أيُّ صدام على اإلطالقكافية لحسم سؤال بسيط هو ما إن كان هناك ب

 ستشعرحينها فوق سفوح الجبال، و سيرالالجبال ال يتمكن المشاركون فيه من االتفاق على ما إن كانت رياضتهم تقتضي أبد ا 

 . عجيبة رمداوالتنا في ذلك المؤتم كم كانت

كافة بين هة من عدد من المواقف الديني ة االعتذاري ة األقل  نزال منحون أصواتهم يعلماء   رأيتكنت في َسلك،  عندما

ة ة الجنيني  ن معارضته ألبحاث الخاليا الجذعي  إو ،نظيرقل ما وجد له  لنصير للعق . فأن يقال لك إن الباباما سمعته في حياتي

جامعة ستانفورد  منعالم فيزياء قبل ة فتلك مسألة، وأن يقال لك هذا من ديني  الة دوغمائي  ا وال تشوبها شائبة من الة أخالقيًّ مبدئي  

فت  بسماع أن هتلر، وستالين،  طيلةمسألة أخرى.  فتلك 28ي ات الحيوي ةيشغل منصب رئيس مجلس األخالق أيام المؤتمر، أ تح 

 مسببينا توالجهاد في اإلسالم ليس الشهادة عقيدتي، وأن حين يصاب بالسعار والجنون وماو أمثلة على العقل العلماني   

ال المجادلة بالحجة والبرهان ألننا نعيش في عالم  من خاللالناس ال يمكن أن تترك معتقداتها أبدا  ، وأنإلرهاب اإلسالمي   ل

 ٍ م مساهمات مهمة لحياتنا األخالقي  عقالني  ض األساطير تقوي العلماء مهمة ه ليس من(، وأنيستطيع ة )وال، وأن العلم لم ي قد  

صالبة نزعتهم ى عل ، ورغم إصرارهمملحدينهذا من علماء  سمعت كل  . الناس" األمل من"انتزاع بما يؤدي إلى  القديمة

ا، وطائش ا، بل ومشين اا ن هناك شيئ  على أ درجةبنفس ال أصرواإال أنهم ة، الشكوكي   ة. كانت ، في انتقاد المعتقدات الديني  سقيم 

 Invasion) "غزو خاطفي األجساد"الرعب لحظات عديدة خالل النقاش استدعت إلى الذهن المشهد األخير من فلم  هناك

of the Body Snatchers):  إلى  بعد قليل وف يعودونكالعلماء، وس ولديهم بحوث منشورة كالعلماء، مظهرهمأناس

من خارج كوكبنا. كنت أتخيل في السابق أن  ةة الدين اآلتيظالمي  ب لكنك أن وخزتهم بإصبعك فإن ألسنتهم تفح  مختبراتهم، 

بأن أمامنا قدر كبير من العمل داخل  اآلن أدركلكني . مىخل كنيسة عظامد عند تتمركزة حروبنا الثقافي  لة خطوط األمامي  ال

 .خندق أقرب

. 29فيه إال غالب أو مغلوبصراع ليس مشتبكان في من منظور الحقائق الدين والعلم  أنفي موضع سابق  ذكرت

، خاصة من منظور فكريًّاغير قادرة على الصمود  فكرةالقيم عن ، شرعت في المحاججة بأن فصل الحقائق قاموفي هذا الم

فيما بين اإليمان والعقل مساومة ضيق  هامشبأني ال أرى سوى قولي  أن يكون مفاجئ ا علم األعصاب. وعليه، ال ينبغي

، إال أن أي  نقاش حول العالقة بين ومع أن الدين ال يحتل موقع التركيز الرئيس في هذا الكتابة. األسئلة األخالقي  ب يتعلق
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ذا، ه. لالديني    وطأة الرأي   يجب أن يكد  على الدوام تحت  الحقائق والقيم، وطبيعة االعتقاد، ودور العلم في الخطاب العام

 في الفصل الرابع. وأتناوله بعمق أكبرم الصراع بين الدين والعل فحصسأت

-اقد خرجنا حديث  ف. العلممع الدين  بتوافق يتظاهرواكثير من العلماء بأن عليهم أن  شعوروراء  لكن ليس هناك لغز

 وعبرنا إلى، ينواالضطهاد الديني طويلة من االرتباكمن قرون مظلمة -ازحف   واآلخرونجرجرة،  بعضناو، هرولة بعضنا

 .30من قبل الجمهور العام وحتى من الحكوماتسافرة ة من حين آلخر بعدائي   األعرضالعلم وتياره  ي قابل فيه عصٍر ما زال

ورغم أن قلة من العلماء الذين يعيشون اآلن في الغرب يخافون على أنفسهم من التعذيب أو القتل على أيدي المتطرفين 

، خاصة في في حالة إقدامهم على اإلساءة إلى الدينخسارة مصادر تمويلهم القلق من  ون عنرعب   ي  دينيًّا، إال أن الكثيرين 

 پ  مة مثل مؤسسة تَ ، أن منظمات ثري  فقر العلم نسبيًّا من ناحية اإلمكانات المادي ة في ظل   ، كذلك ظهريوالواليات المتحدة. 
 ت نل 

(Templeton Foundation)  مساومة نت منمليار دوالر( تمك   1.5 إلى حاليًّاقيمة الوقف الخاص بها  تصل)التي 

القبول بالتنازل والتوصل إلى حل ٍ بأن من الحكمة وأقنعتهم  والصحفيين المتخصصين في الشؤون العلمي ة بعض العلماء

 ة لعصر سالف.الفانتازي  تهويمات الة والرصانة الفكري   وسط تجاه

 كذلكالرأي العام  ثقفيمن العلماء وم كثير، يعتقد ةعدم المساواة االجتماعي   آلفة سهلةٍ  حلولٍ ألنه ليس هناك من و

 قادرةبأن البشري ة مع أنها  من هؤالء ويجزم كثيرة. وهام الديني  األرا بخد  م   األعظم ةي  البشر سواد أن ي تركأن من األفضل ب

ا  تخي ل، إال أن معظم الناس سيحتاجون دوم  ا على العيش وتسيير أمورها بدون صديق م   ا منانطالق  إليمان باهلل. إلى اتمام 

 من تعاٍل وتشاؤم وقصور في المخيلة نظرتهم تلكما تعكسه  أصحاب هذا الرأي يالحظون أبد ا مدى ال يبدو أن تجربتي،

 .الحقةال أجيالهاو-تجاه عموم البشري ة

ا من-تلك اإلهمال الحميدالستراتيجية ة ة، وجغراسياسي  ة، وبيئي  ة، واقتصادي  اجتماعي   تكاليفهناك  النفاق  بدء 

من  يتخوفمن العلماء  الكثير. رغم ذلك، يبدو أن بال داع الماليين أمنصحة و ضقو   ت  سياسات عامة ب انتهاء  و الشخصي   

نني إأعتقد بأنهم مخطئون. وأهم من ذلك، إني كسبها. ي أنلعلم ا يستطيعة سيدشن حرب أفكار ال معتقدات الناس الديني   نقدأن 

تنتهي بانتصار  التي الصفري ة" الصراعاتـ ". فحيال هذه األمر أننا في نهاية المطاف لن يكون لدينا من خيار آخر واثق من

 .تصبح سافرة مكشوفة في النهاية طريقتها في أن لها طرف وهزيمة آخر

محدودة جدًّا ة للعالم النظرة العلمي   فستكونة صحيحة، األساسي   مزاعم الدين : إن كانتالوضع هي حقيقة ههذ

معظم  فسيكون، ة خاطئة  ؛ وإن كانت مزاعم الدين األساسي  اتقريب   مفتوحة أمام تدخالت ما ورائي ة تحيلها إلى نظرة سخيفةو

إلى  من الميلوة، بآمال ومخاوف العقالني   نشغالاال في حالة منالواقع، و طبيعة عميق إزاءالش تشو   ال حالة من في الناس

ا، هل بوسع  .ة في الغالبنتائج مأساوي   يرافقه-ينثمين وتركيزاهدار وقت  قبالة الفرق بين هذين الموقفين المتضادين تمام 

  العلم أن يزعم الوقوف على الحياد؟

هو جزء من مشكلة إنما  القضاياهذه  إزاءإن ما يتسم به موقف معظم العلماء من تعاٍل ومراعاة لمشاعر اآلخرين 

الفجوة  دم الحديث بصدق عنوع، عتقادطبيعة اال عنإلى عدم الحديث بصدق يجنح عامة الناس أوسع في الخطاب العام: 

ما كان حقيقيًّا حيالنا  اأيًّ . لتقدم األخالقي   ل ةالحقيقي   مصادرال دم الحديث بصدق عنعأو لتفكير، ا منكأنماط بين العلم والدين 

بألفاظ ال تسيء إلى فهمنا المتنامي  الحديث عنه يمكنو حاضرا، فهو قابل لالكتشاف في الوقت الا وروحانيًّ ، أخالقيًّ نحن

مقيدة بأغالل مزاعم مثيرة للشقاق حول القداسة  حياتنا األهم مظاهر تبقىأن  أبد اليس من المعقول  للعالم بصورة سافرة.
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ديثنا عن القيم أن كيفية ح خالف علىلل مجالٍ  ليس هناك ببساطة أي  الفريدة لكتب قديمة أو أقاويل عن معجزات غابرة. 

سيكون له تأثير هائل وعميق على -ة أو فشلنا في دراستها على مستوى الدماغوكيفية دراستنا للظاهرة المعني  -ةاإلنساني  

 مستقبلنا الجمعي  .
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 الفصل األول

 الحقيقة األخالقيَّة

ما يمنعنا من التحد ث عن "حقيقة يعتقد كثيرون أن التقدم الفكري  الذي حصل خالل القرون القليلة الماضية فيه 

أخالقي ة"، أو إطالق أحكام أخالقي ة عابرة للثقافة، أو أي  أحكام أخالقي ة على اإلطالق. وعبر مناقشتي لهذا الموضوع في 

ة، استمعت آلالف الرجال والنساء من أهل العلم الرفيع واالختصاص الذين يقولون حرفيًّا إن  عدد من المحافل العام 

األخالق أسطورة ، وإن أي تصريحات تخص القيم اإلنساني ة ال تمتلك شروط الحقيقة )وهي، لذلك، هراء(، وإن تعريفات 

مفاهيم كالرفاه والبؤس مزرية جدًّا، أو ت فرط في الميل نحو النزوات الشخصي ة والمؤثرات الثقافي ة، ومن المستحيل معرفة 

أي   شيء عنها.
31  

ٍ لألخالق لن يكون مجدي ا في جميع األحوال. فهم كما يزعم كثير م ا بأن التوصل إلى أساس علمي  ن هؤالء أيض 

ة  ا للحج  يعتقدون بأننا قادرون على مكافحة الشر اإلنساني   مع العلم بأن أفكارنا عن "الخير" و"الشر" مفتقرة تمام 

ا مراقبة هؤالء حين يعتريهم التر دد إزاء إدانة حوادث وتصرفات صارخة في بشاعتها. ال والبرهان. لهذا، من الممتع دوم 

ا يدافع عن الشرعي  ة "السياقي  ة" الرتداء البرقع، أو ت ا بارز  ٍ إلى أن يرى عالم  ر سوي ته العقلي ة بحق  شويه أعتقد أن المرء ي قَد  

بَوي   لمدى التزام المرء بتحويل العالم إلى  1ة األخالقي ةأعضاء األنثى التناسلي ة، بعد نحو ثالثين ثانية من قوله بعدم تقليل الن س 

  32مكان أفضل.

لهذا، علي  أن استبق الحديث عن علم لألخالق، بتمهيد الطريق واقتالع ما يكتنفها من شجيرات وأشواك فلسفي ة 

ل   القراء مع هذا المو لتف ة. سأحاول فعل ذلك في هذا الفصل ضمن نطاق تصوري لمدى تسامح ج  ضوع. أما من ي نهي م 

 قراءة هذا الفصل دون أن يشعر بأن شكوكه قد تبددت، فإني أحث ه على مراجعة الهوامش الخاصة بهذا الفصل. 

ا  ح إلى أن بمقدور العلم أن يعطينا تفسير  ا جد ا بشأن أطروحتي العامة: إنني ال أ لم  ، أريد أن أكون واضح  أوال 

ا على مبدأ التطور أو بيولوجي ا األعصاب لما يفعله الناس باسم "األخالق". كما ال أرمي إلى مجرد القول بأن بمقدور قائم 

د ة إال  -العلم أن يساعدنا في نيل ما نبتغيه من الحياة. لو قصرت ما أقوله على هذين الزعمين، لكان طرحي مفتقد ا إلى الج 

ة للعلم. عوض ذلك، إنني أجادل إن كان المرء يشك  في حقيقة التطور، وفي اعتماد العقل على ال دماغ، أو في المنفعة العام 

وعليه، ما ينبغي -لنا أن نبتغيه ينبغيلنا أن نفعله وما  ينبغيبأن بمقدور العلم، من حيث المبدأ، أن يساعدنا في فهم ما 

صحيحة وأخرى لآلخرين فعله وما ينبغي لهم ابتغاؤه ألجل عيش أفضل حيوات ممكنة. إنني أزعم بأن هناك أجوبة 

ا مثلما أن هناك أجوبة صحيحة وأخرى خاطئة ألسئلة الفيزياء، وأن هذه األجوبة قد تصبح  خاطئة لألسئلة األخالقي ة، تمام 

ا ما في متناول علوم العقل اآلخذة بالنضج.     يوم 

حال أن ندرك بأن القلق على الرفاه )معرف ا على أشمل وأعمق وجه ممكن( هو األساس الوحيد المفهوم لألخالق 

أن يكون هناك علم لألخالق، سواء نجحنا في تطويره أم لم ننجح: ألن رفاه الكائنات الواعية  يجبوالقيم، سندرك بأنه 

لتغيرات الطارئة على الكون المادي   وعلى تجربتنا لها من الممكن أن الكون ككل. وإذا سل منا بأن ا حالككل ٍ معتمد على 

، هل من األفضل أن ننفق مليارنا التالي  ت فهم، فيجب أن يمكننا العلم شيئ ا فشيئ ا من اإلجابة على أسئلة أخالقي ة معينة. مثال 

                                                           
النسبوي ة األخالقي ة: القول بأن لكل مجتمع وثقافة مفاهيم مختلفة عن الصواب والخطأ وأن األخالق ليست مطلقة أو عالمية، بل هي  1

 المترجم -نسبية وتتعلق بثقافة المجتمع الذي تسود فيه
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ا أكبر بعالقاتنا الشخصي ة، الكذبة من الدوالرات في اجتثاث العنصري ة أم المالريا؟ أي هما على العموم ي ل حق ضرر 

ا مستحيال في اللحظة الراهنة، لكنها قد ال تظل  كذلك إلى األبد.  "البيضاء" أم النميمة؟ قد تبدو اإلجابة على أسئلة كهذه أمر 

كن العلم من حين نتوصل إلى فهم كيف يمكن للبشر تحقيق التعاون واالزدهار في هذا العالم على أكمل وجه ممكن، سيتم

مساعدتنا في االهتداء إلى السبيل الذي يقود أضخم عدد من البشر صوب أعلى قمة للسعادة وبعيد ا عن الدرك األسفل 

للبؤس. بالطبع، ستكون هناك صعوبات عملي ة عند تقييم عواقب أفعال معين ة، وقد تكون بعض السبل في الحياة متكافئة  

كثير من القمم في المشهد األخالقي  (، لكني أجادل بأنه ليس هناك، مبدئيًّا، عقبات تمنعنا من  أخالقيًّا )بمعنى قد تكون هناك

 . حقيقة أخالقيَّةالحديث عن 

ا وَعلماني ة  )وهذا يشمل أغلب العلماء، واألكاديميين، والصحفيين العلميين(  لم  يبدو لي، مع ذلك، أن أكثر الناس ع 

، وردود فعل -اعتباره حقيقة  أخالقي ة   يعتقد بأنه ليس هناك شيء يمكن هناك فقط خياٌر أخالقي  مفضٌل، ورأي  أخالقي 

ا في الخلط بينها وبين معرفٍة حقيقي ٍة بالص واب والخطأ. ورغم أن بإمكاننا أن نفهم كيف ي فكر ويتصرف  عاطفي ة نقع سهو 

 اك أجوبة صائبة لألسئلة األخالقي ة ليقوم العلم بالكشف عنها.البشر باسم "األخالق"، إال أن هناك تصور شائع بأنه ليس هن

إن البعض ملتزم بهذا الرأي   انطالق ا من تعريف "العلم" بمفردات ضي  قة بشكل متطرف، كما لو أن تعريفه 

تجارب مرادٌف لعمليات توظيف النماذج الرياضي ة في الشرح والتفسير والتحليل أو للقدرة المباشرة على إجراء ال

واستخالص البيانات. لكن ذلك يمثل خلط ا بين العلم وبعض أدواته. فالعلم ببساطة هو أفضل جهد نبذله لفهم ما يجري في 

ا. إذ أن هناك أدوات كثيرة على المرء  هذا الكون، والحدود الفاصلة بينه وبين سائر التفكير العقالني   ال يمكن تحديدها دائم 

ٍ أن يتسل ح بها كي يفك    ، مسحة من الفضول الممتزج -ر بشكل علمي  السبب والمسب  ب، احترام الدليل والترابط المنطقي 

ل هذه األدوات قبل -بالنزاهة الفكري ة، اإلقرار بالميل الطبيعي   إلى تحديد توقعات قابلة للتفنيد، وهكذا وعلى المرء أن ي فَع  

 ي  ة والبيانات المحددة. وقت طويل من الشروع في القلق على النماذج الرياض

ا من يعتريهم االرتباك إزاء معنى الحديث بـ "موضوعي ة" علمي ة عن الشرط اإلنساني  . بالرجوع إلى  وهناك أيض 

ٍ".John Searleالفيلسوف جون سيرل  ٍ" و"ذاتي  ا لمصطلحي   "موضوعي  ، هناك مفهومان مختلفان تمام 
يتعلق مفهوم  33

أي كيف نعرف )بمعنى، ابستمولوجيا(، أما مفهوم الثاني فبسؤالنا عن الماهي ة أي ما هو الذي  األول بسؤالنا عن الكيف

ٍ"، فنحن نعني على العموم بأنه ليس لدينا  نعرفه )بمعنى، أنطولوجيا(. عندما نقول إننا نعلل أو نتحد ث بشكل "موضوعي 

ا. وهذا هو أي  تحي  ز ملموس، وأننا على استعداد لتقب ل الحجج المضاد لة، وهلم  جرًّ ة، وأننا على معرفة بالحقائق ذات الص  

ر. بهذا المعنى، ليس هناك ما يعيق دراستنا للحقائق  كيفقوام الزعم الذي نطرحه حيال  )بمعنى، صيغة ضمير  الذاتيَّةنفك  

."ٍ  المتكلم( على نحو "موضوعي 

ه اللحظة من "طنين األذن")رنين ا في أذني(. هذه على سبيل المثال، من الصائب أن تقول إنني اعاني في هذ

ا بالموضوعي ة: إنني ال أكذب؛ وال أبالغ في القول  حقيقة ذاتي ة خاصة بي، لكن بحديثي عن هذه الحقيقة، فإنني ملتزم تمام 

ٍ. إنني وبكل   بساطة اصرح بحقيقة تخص حال ة ما اسمعه ألجل مآرب أخرى؛ وال أعب  ر عن مجرد ميل أو انحياز شخصي 

ٍ في طب   األذن وتأكدت مما يرتبط بهذه الحالة المرضي ة من فقدان للسمع في  ا بمراجعة أخصائي  حاليا. كما أنني قمت أيض 

سب  ٌب موضوعي  )صيغة الغائب( ي مكن  أذني اليمنى. ال شك  في أن معاناتي من حالة "طنين األذن" يجب أن يكون لها م 

، عطب في قوقعة أذني(. ليس هناك ببساطة أي  مشكلة في قدرتي على الحديث عن معاناتي من الكشف عنه )على األرجح

وبالفعل، علوم العقل تستند إلى حد ٍ بعيد على كوننا قادرين على الربط ما -"طنين األذن" وفق معطيات الموضوعي ة العلمي ة
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ماغ. وهذه هي الطريقة الوحيدة لدراسة ظاهرة بين تقارير صيغة المتكلم عن التجربة الذاتي ة وحاالت صيغة  الغائب عن الد  

 كاالكتئاب مثال: أحوال الدماغ الكامنة وراء هذه الظاهرة يجب أن ت حدد بالرجوع إلى التجربة الذاتي ة لصاحبها. 

رغم ذلك، يبدو أن الكثيرين يعتقدون بأنه ألن المعطيات األخالقي ة مرتبطة بتجربتنا )ولهذا، فهي "ذاتي ة" 

ا،  أنطولوجيًّا(، فإن أي  نقاش عن األخالق يجب أن يكون "ذاتيًّا" بالمفهوم االبستمولوجي   )أي أنه منحاز، وشخصي  تمام 

ا في أنني حين أتحدث عن حقائق أخالقي ة "موضوعي ة"، وإلى آخره(. هذا ببساطة أمر غير صحيح. آ مل أن أكون واضح 

َن الذاتي  )أي المتعلق بالتجربة( للحقائق  كو   ب  بات "الموضوعي ة" للرفاه اإلنساني  ، فإنني ال أنكر بالضرورة الم  س  أو عن الم 

كمثال الخير -عن تجربة الكائنات الواعية مستقل   شكل قيد النقاش. إنني قطعا  ال أزعم بأن الحقائق األخالقي ة موجودة ب

األفالطوني   
حقائق -إن ما أقوله ببساطة هو التالي: إذا سل منا بأن هناك حقائق 35أو أن أفعاال  محددة  خاطئة في جوهرها.-34

كن، فمن الصحيح من الممكن أن ت عرف حول كيف يمكن للكائنات الحي ة تجربة أسوء بؤس ممكن وأعظم رفاه مم-واقعي ة

ا من اإلجابة على هذه  موضوعيًّا أن نقول إن هناك أجوبة  صائبة  وأخرى خاطئة  لألسئلة األخالقي ة، سواء تمكنا دائم 

 األسئلة من الجهة العملي ة أم لم نتمكن من ذلك. 

وأجوبة  هة العمليَّةأجوبة من حيث الجوكما أشرت سابق ا، ي خفق كثير من الناس في التمييز بين أن تكون هناك 

بصدد أسئلة محددة عن طبيعة الواقع. حين نفكر في تطبيق العلم على أسئلة الرفاه اإلنساني  ، من من حيث الجهة المبدئيَّة 

ٍ، لكن  المهم جدًّا أال يغيب هذا الفرق عن أذهاننا. ففي النهاية، هناك ما ال يحصى من الظواهر التي هي واقعي ة بشكل ذاتي 

ا مستحيال. تأمل في قائمة بمقدو ٍ )أي  بنزاهة وعقالني ة(، مع أن وصفها بدق ة يظل  أمر  رنا أن نناقشها بشكل موضوعي 

مفترضة تشمل كافة "أمنيات أعياد الميالد" التي تقابل كافة اآلمال الواعية التي جالت في أذهان أصحابها بصمت لدى 

األفكار التي لم ت نطق أمر متاح لنا؟ كال بالطبع. سيعتصر الكثيرون أذهانهم اطفاء شموع أعياد ميالدهم. هل استعادة تلك 

الستحضار ولو أمنية واحدة من أماني أعياد ميالدهم الخاصة بهم. هل هذا يعني أن تلك األماني لم توجد قط  أو أننا ال 

ني ترددت في أذهان أصحابها باللغة نستطيع اإلشارة إليها بعبارات صائبة أو خاطئة؟ ماذا لو قلت إن جميع تلك األما

عصبون بالضبط  10.000الالتيني ة، وأنها تمحورت حول تحسين تكنولوجيا األلواح الشمسي ة، وأنها نجمت عن نشاط 

لكن ال يمكن إال  ؟ كال، إنه دقيق للغاية وخاطئ بالتأكيد.فاضداخل دماغ كل   شخص من هؤالء؟ هل هذا االفتراض 

ا كهذا حيال أبناء جلدته من البشر. من الواضح أننا نستطيع صياغة مزاعم صحيحة أو خاطئة عن  لمعتوه أن يصد ق أمر 

الذاتي ة البشري ة )والحيواني ة(، كما أننا نستطيع تقييم هذه المزاعم دون حرية الوصول إلى الحقائق قيد البحث في معظم 

ا واللجوء إلي ه ضروري  في الغالب. ومع ذلك، سيقول كثير من العلماء إنه ال وجود الحاالت. هذا أمر معقول وعلمي  تمام 

لحقائق أخالقي ة ألن هناك ببساطة حقائق تخص التجربة اإلنساني ة ليس بمقدورنا أن نصل إليها مباشرة، أو أنها قد ال 

بين المعرفة اإلنساني ة والقيم  ت عرف أبد ا. إن سوء الفهم هذا، وفق ما سأوضح الحق ا، خلق تشوش ا هائال حيال العالقة

 اإلنساني ة.

المسألة الثانية التي تجعل فكرة الحقيقة األخالقي ة صعبة على النقاش هي كيل الناس بمكيالين فيما خص  مبدأ 

الف العلمي    اإلجماع. فمعظم هؤالء يعتبر اإلجماع العلمي   كبرهان على وجود حقائق علمي ة، وال يرى في مسائل الخ 

ن الكثير من نفس هؤالء الناس يعتقد بأن مسائل الخالف  األخالقي  سوى مؤشر على ضرورة إجراء مزيد من البحوث؛ لك

ى بحقيقة أخالقي ة، أما اإلجماع األخالقي  فال يشير إال إلى أن البشر تبرهن  على أنه ال يمكن أن يكون هناك وجود لما ي سم 



 25 

ٍ لديهم نفس التحي زات في الغالب. ومن البديهي   أن هذه االزدواجي ة في المعا يير تتالعب بكفتي   الميزان ضد  مفهوم عالمي 

 36لألخالق.

رغم ذلك، النقطة األعمق واألهم هنا هي أن الحقيقة ال عالقة لها، من حيث المبدأ، باإلجماع. فمن الممكن أن 

يكون شخص واحد على صواب وأن يكون كافة اآلخرين على خطأ. إن اإلجماع يرشدنا ويساعدنا في اكتشاف ما يجري 

ا . هناك بالتأكيد 37في العالم، لكن هذا هو كل  ما يعنيه. وال يحد  وجوده أو عدمه ما يمكن أو ال يمكن أن يكون صحيح 

حقائق فيزيائي ة وكيميائي ة نحن إما على جهل بها أو أننا مخطئون بصددها. وأنا حين أتكلم عن "حقيقة أخالقي ة"، فإنني 

ا أن نكون على جهل بها أو أننا أتكلم عن أنه يجب أن تكون هناك  حقائق عن رفاه اإلنسان والحيوان وأن من الممكن أيض 

هو األداة التي تمكننا من الكشف عن تلك -والتفكير العقالني  بعامة-مخطئون بصددها. وفي كلتا الحالتين، فإن العلم

 الحقائق.

، إذ يعترض الكث الف الحقيقي  يرون بشدة على زعمي بأن األخالق والقيم مرتبطة انطالق ا من هذه النقطة يبدأ الخ 

بحقائق خاصة برفاه الكائنات الواعية. وعلى ما يبدو، فإن من ينتقدونني يظنون بأن الوعي ليس له مكانة خاصة بالنسبة 

لى للقيم، أو أن أي  حالة من حاالت الوعي تنال من فرص التقييم ما تناله أي  حالة أخرى. إن أهم االعتراضات ع

 محاججتي يتلخص على النحو اآلتي: 

ا بالنسبة لنا. لو أراد شخص تعذيب جميع  لماذا ينبغيلكنك لم تقل  أن يكون رفاه الكائنات الواعية مهمًّ

ل بالقول إنه ال يتحلى بما تتحلى به أنت من "أخالقي ة"؟   الكائنات العاقلة إلى حد   الجنون، فمن المخو 

من يعتقد صادق ا بال مراء في أن هذه الشكوكي ة األخالقي ة مفهومة، لكن ليس هناك من مع أني ال أظن بأن هناك 

ٍ في عدد من سي ل ح  على هذه النقطة بشراسٍة تبدو غالب ا وكأنها صادقة.  ش ح 

يم. ما لنبدأ بحقيقة الوعي: أعتقد أن بإمكاننا أن نَعرف، بالعقل وحده، أن الوعي هو المجال المنطقي  الوحيد للق

البديل اآلخر؟ أدعوك إلى محاولة التفكير في مصدر للقيم ال عالقة له البت ة بتجربة الكائنات الواعية )الفعلي ة أو المحتملة(. 

أمعن النظر فيما يستتبعه ذلك: مهما يكن هذا البديل، فإنه ال يستطيع التأثير على تجربة أي   كائن )في هذه الحياة أو فيما 

أقل  شيء جدير باالهتمام -التعريف من حيث-هذا البديل في صندوق. واآلن، ما لديك في هذا الصندوق هوعداها(. ضع 

 في هذا الكون. 

ٍ للقيم؟ أعتقد أن ما سأصرفه من وقت  إذ ا، كم ينبغي أن نهدر من الوقت في القلق على مثل هذا المصدر الفوقي 

تكون على صلة ما بتجربة الكائنات الواعية الفعلي ة  سوفاألخرى للقيم في طباعة هذه الجملة كثير عليه. سائر المفاهيم 

 38أو المحتملة. وهكذا، فإن زعمي بأن الوعي هو أساس القيم واألخالق اإلنسانيًّة ليس بنقطة انطالق اعتباطي ة.

رفاه" يشمل اآلن وقد انتهينا من وضع الوعي فوق طاولة البحث، فإن زعمي اآلخر يقوم على أن مفهوم الـ "

ٍ. وأن "األخالق" بالنوايا  ف عليَّةعلى صلة  -أي ا كانت أشكال ارتباط الناس بهذا المفهوم-كافة ما يمكن أن نقي  مه بشكل منطقي 

 واألفعال التي تؤث  ر في رفاه الكائنات الواعية. 

ة مضادة. فحين ي سأل الكثيرون عن سبب عند هذه النقطة، غالب ا ما ت ساق المفاهيم الديني ة للقانون األخالقي   كأمثل

هذا، لكن هذا ال يبدو بزعم صادق أو  تقولاتباعهم لقانون الرب  ، يردون بمكر قائلين، "لذاته". طبع ا، من الممكن لك أن 
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"لذاته"  هل اتباع قانون يهوه متماسك. فماذا لو كان هناك رب  أعظم قدرة  وسيعذبنا إلى األبد بسبب اتباعنا لقانون يهوه؟

سيكون معقوال  في هذه الحالة؟ الحقيقة التي ال مجال للتنصل   منها هي أن المتدي  نين ال يقل ون عن أي   شخص آخر في 

االندفاع نحو البحث عن السعادة وتجنب البؤس. أما الفرق الوحيد بينهم وبين غيرهم فهو إيمانهم بأن أهم التغيرات 

-حصل بعد الموت )أي  في النعيم أو الجحيم(. ورغم االستشهاد أحيان ا باليهودي ة كاستثناءالطارئة على التجربة الواعية ت

إال أن العهد القديم ي وضح بشكل ال ل بس فيه بأن على اليهود اتباع قانون يهوه -لعدم ميلها إلى التركيز على الحياة اآلخرة

بحياة آخرة، ولكنهم يعتقدون مع ذلك بأهمية االنتماء إلى تقليد  . أما من ال يؤمنون بالرب   أوخوفًا من مغبَّة عدم اتباعه

ٍ، فهم ال يؤمنون بهذا إال ألن العيش بهذه الطريقة يبدو أن له بعض المساهمة اإليجابية في رصيد رفاه هم أو رفاه  ديني 

 39اآلخرين.

لرفاه. كما أن سائر المحاوالت لهذا، فإن التصورات الديني ة لألخالق ليست مستثناة من قلقنا المشترك تجاه ا

الفلسفي ة الرامية إلى وصف األخالق عبر مبادئ مثل الواجب، واإلنصاف، والعدالة، أو أي   مبدأ غير صريح االرتباط 

  40برفاه الكائنات الواعية، تؤول في نهاية المطاف إلى االعتماد على مفهوم ما للرفاه.

 41ذه النقطة على مفاهيم عجيبة وضيقة لما قد يعنيه مفهوم "الرفاه".ترتكز الشكوك المندلعة على الفور حيال ه

كاإلنصاف، والعدالة، واالحسان، وإدراك عام للواقع -ال أعتقد أن هناك أي  شك ٍ في أن معظم ما يهم  الشخص العادي

وحسبما ذكرت  42للبشري ة. حضارة عالمي ة مزدهرة، وبالتالي، مع الرفاه األعظملسيكون متكامال مع تأسيسنا -الدنيوي   

وإن -قمم كثيرة في المشهد األخالقي   -سابق ا، قد تكون هناك طرق مختلفة كثيرة، أمام األفراد والجماعات، لتحقيق االزدهار

ع بالفعل حيال كيف يمكن أن ينال الناس الرضى العميق في هذه الحياة، فمن الممكن أن ي ؤخذ هذا التنوع  كان هناك تنو 

حة"، مفتوٌح على مصراعيه أمام التمحيص بعين اال عتبار وأن يصان في سياق العلم. مصطلح "الرفاه"، كمصطلح "الص  

ٍ، أن نناله من الرضى بالضبط؟ وما هي الظروف ٍ وجمعي  ا من -واالستكشاف. ما مقدار ما يمكننا، على صعيد شخصي  بدء 

الكفيلة بتوليد مثل هذه السعادة؟ نحن ال ندري -قتصادي ةالتغيرات في الجينوم ووصوال إلى التغيرات في األنظمة اال

 ببساطة. 

لكن ماذا لو أصر  أشخاص معي نون على أن "قيمهم" و"أخالقهم" ال تمت  للرفاه بصلة؟ أو لنقل، حتى نكون أكثر 

د مما يحيله إل ٌق في الغرائبي ة والتفر  غر  ٍ، بالمبدأ، لرفاه واقعي ة، ماذا لو كان تصورهم للرفاه محدود وم  ى رفاه عدائي 

، "القمم الوحيدة التي تهمني في المشهد األخالقي   هي جيفري داَمراآلخرين كافة؟ على سبيل المثال، ماذا لو قال رجل مثل 

 -مختلفة راديكاليًّاالقائم على توقع التزامات أخالقي ة -قمم ت تيح لي أن أقتل شب ان ا وأمارس الجنس مع جثثهم". هذا االحتمال

 يقع في صميم شكوك الكثيرين تجاه وجود حقيقة أخالقي ة.

ير ثانية بسياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بأهمية اإلجماع: من ال يشاطرنا أهدافنا العلمي ة ال  ال بد لنا هنا من التذك  

؛ لكن، ولسبب ما، من ال يشاطر نا أهدافنا األخالقي ة يحكم علينا بعدم األهلي ة حتى تأثير له بأي   شكل على الخطاب العلمي 

" أصحاب خبرة وتدريب  لمجرد الحديث عن حقيقة أخالقي ة. لعل  من المناسب أن نلفت النظر هنا إلى أن هناك "علماء 

" على تأويل البي ٍ يؤمنون بنظرية الخلق اإللهي   كما وردت في اإلنجيل، ويقوم تفكيرهم "العلمي  انات والمعلومات علمي 

العلمي ة وتفصيلها على مقاس سفر التكوين. هؤالء، بالطبع، يزعمون االشتغال بالـ "علم"، لكن العلماء الحقيقيين لديهم 

                                                           
  المترجم-إله العبرانيين في العهد القديم 
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الحرية، بل هم ملزمون، بتوضيح أن هؤالء يسيئون استخدام هذا المصطلح. وعلى نفس المنوال، هناك من يزعمون بأنهم 

ق" و"القيم اإلنساني ة"، لكننا حين نرى ما تسببه معتقداتهم من بؤس هائل، ينبغي أال يمنعنا حريصون جد ا على "األخال

شيء من القول إنهم يسيئون استخدام مصطلح "األخالق" أو إن قيمهم مشوهة. كيف أقنعنا أنفسنا بأن كافة وجهات النظر 

 ؟حيال األسئلة األعظم أهمي ة في حياة البشر يجب أن تكون متساوية  

ج لنفسها على أنها أعظم قوة للخير وأنها الحصن الحصين  لنضرب مثال بالكنيسة الكاثوليكي ة. إنها منظمة ترو  

الوحيد ضد  الشر   في الكون. وحتى بين من هم من غير الكاثوليك، فإن عقائد هذه الكنيسة ت ربط على نحو كبير بمفاهيم كـ 

ذلك، فإن مؤسسة الفاتيكان تحكم بالحرمان الكنسي  ضد  نساء يحاولن أن يصبحن "األخالق" و"القيم اإلنساني ة". رغم 

كما أنها تحكم بالحرمان الكنسي بحق  44وال تحكم بالحرمان الكنسي ضد  قساوسة ذكور يغتصبون األطفال. 43قسيسات

تصبها زوج أمها وحامل طفلة ابنة تسع  اغحتى لو كانت األم -أطباء يجرون عمليات إجهاض إنقاذ ا لحياة األمهات

ايخ الثالث األلماني  الرتكابهم جريمة إبادة بشري ة. -45بتَّوأم لكنها لم تحكم بالحرمان الكنسي ضد  أي   عضو من أعضاء الر 

ا أن ضالل الكنيسة ا؟ كال. يبدو واضح  ا "أخالقيًّا" مغاير   أنحن ملزمون حق ا بأن نعتبر هذا القلب الفاضح لألولي ات إطار 

الكاثوليكي ة في حديثها عن المخاطر "األخالقي ة" لموانع الحمل ال يقل في ضالله عما لو تحدثت، مثال، عن "فيزياء" 

خاصة لتحول الخبز والخمر في سر   التناول
  في كلتا الحالتين، من الصواب أن نقول إن .ٍ ٍ ودم ٍ حقيقي  إلى جسد حقيقي 

 تحق أن ي صرف االنتباه إليه في هذا العالم.الكنيسة مصابة بتشوش بشع حيال ما يس

رغم ذلك، سيواصل الكثيرون إصرارهم على أننا ال نستطيع الحديث عن حقيقة أخالقي ة، أو إلقاء مرساة 

ف بالرجوع إلى أهداف  ا مثل "األخالق" و"الرفاه" يجب أن ت عر  األخالق في مياه الحرص العميق على الرفاه، ألن مفاهيم 

وليس هناك ما يحول دون اختالف البشر حول تلك التعريفات. قد أزعم بأن األخالق حق ا هي -ايير مختلفةمحددة ومع

ا في  ا آخر سيكون حرًّ مضاعفة الرفاه وأن الرفاه يستتبع مجموعة واسعة من الفضائل النفسي ة والمتع النافعة، لكن شخص 

ا اقتناص شخص مرعوب وإن  قول إن األخالق معتمدة على عبادة آلهة اآلزت ك ا أصال، يستتبع دائم  الرفاه، إن كان مهم 

 وحبسه في قبو البيت لتقديمه قربان ا لآللهة. 

ال شك  بأن األهداف والتعريفات التي تحدد المفاهيم مهمة. لكن هذا ينطبق على كافة الظواهر وعلى أي   منهجي ة 

 منذ خمس وعشرين سنة. ما الذي أعنيه بـ "مي  ت"؟ هل أعني قد نوظفها في دراسة تلك الظواهر. والدي، مثال، ميتٌ 

أهداف ا مثل التنفس، واأليض، واالستجابة إلى المحفزات، وهلم  -محددة؟ حسن ا، إن شئت، أجل أهداف"مي  ت" بالرجوع إلى 

ا. إن تعريف "الحياة" ما زال مستعصي ا على التعريف حتى يومنا هذا. هل هذا يعني أننا ال ن ستطيع دراسة الحياة جر 

ا  علميًّا؟ كال. فعلم البيولوجيا مزدهر رغم هذه األمور المبهمة. أما مفهوم "الصحة" فمقارنة بمفهوم "الموت" يظل فضفاض 

ف بالرجوع إلى أهداف محددة ا، يجب أن ي عر  عدم المعاناة من ألم مزمن، وعدم التقي ؤ على الدوام، وإلى -أكثر: هو، أيض 

ا ما بالرجوع إلى أهداف ال يمكن أن وهذه ا-آخره ف  مفاهيمنا عن "الصحة" يوم  ألهداف متغيرة بشكل متواصل. قد ت عر 

حة علميًّا؟  تخطر في بالنا اآلن )مثل هدف االستنبات التلقائي   لطرف مبتور(. هل هذا يعني أننا ال نستطيع دراسة الص  

                                                           
    التناول أو القربان المقدس أو األفخاريستيا يرمز إلى العشاء األخير الذي تناوله المسيح مع حواريه، ويحتفى به في طقس سر 

الفعلي  التناول في الكنيسة بتناول كسرة من الخبز ورشفة من الخمر. وتعتقد الكنيسة الكاثوليكية أن الخبز والخمر يتحوالن إلى جسد ودم المسيح
 المترجم-في الالهوت الكاثوليكي transubstantiationرف باستحالة الشكلين وهو ما يع

  المترجم-من الشعوب األصلية في األمريكيتين 
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ل له نفسه مهاجمة أسس الطب   الفلسفي  ة بطرح أسئلة من  إنني أتساءل إن كان هناك على وجه االرض من تسو  

قبيل: "ماذا عن كل   أولئك الناس الذين ال يشاطرونك هدف تجن ب المرض والموت المبكر؟ من لديه سلطة القول إن عيش 

"؟ ما الذي يحملك على الظن   بأنك قادر على اقناع  شخص حياة مديدة بال ألم ومرض وجسد معطوب هو أمر "صحي 

يعاني من غرغرينا قاتلة بأنه ال يتمتع بما تتمتع به من صحة؟" رغم ذلك، هذا هو عين ما أواجه به من اعتراضات حين 

أتحدث عن األخالق وفق مفاهيم الرفاه اإلنساني   والحيواني  . هل من الممكن التعبير عن هذه الشكوك والظنون بلغة 

. التخاطب البشري  ؟ أجل. لكن هذا ال يعني  أن علينا أن نحملها محمل الجد  

صاغ أحد المنتقدين القلق تجاه ما أطرحه على هذا النحو: "األخالق نسبي ة لجهة الزمان والمكان اللذين تتجل ى 

فيهما. إن لم تقبل أصال بالرفاه كقيمة، فستسقط المحاججة عن سؤال لم ينبغي أن ي عنى المرء بالرفاه." وكبرهان على 

افتراضه هذا، أشار إلى أنه لن يكون بوسعي اقناع أعضاء تنظيم طالبان بأن قيمهم تقوم على أمور خاطئة. إثبات صحة 

ا "نسبي ة لجهة الزمان والمكان اللذين تتجلى فيهما"، وليس هناك  مع ذلك، ووفق نفس هذا المعيار، فإن حقائق العلم أيض 

رغم مئة وخمسين سنة  46له أن يؤمن بقيمته. ينبغيي   التجريبي   بأنه من سبيل إلى إقناع شخص ال يؤمن بقيمة الدليل العلم

من العمل واالشتغال العلمي   طبق ا لمبدأ التطور، ما زلنا غير قادرين على اقناع أغلبي ة من األمريكيين بأن التطور حقيقة 

ا حقيقيًّا؟  علمي ة. هل هذا يعني أن البيولوجيا ليست علم 

نا ما يمكن تسميته بـ "فيزياء" َحَدسي  ة، لكن جل  هذه الفيزياء الحدسي ة خاطئ )فيما خص  إن لدى كل  واحد م

ا عميقا بالقوانين التي تحكم  هدف وصف تصرفات المادة(. إن علماء الفيزياء وحدهم دون ا عن سواهم هم من يمتلكون فهم 

ا ما يمكن تسميته بـ "أخالق" حدسي ة، لكن جل  معرفتنا تصرفات المادة في كوننا. إنني أحاجج بأن كل  واحد منا لديه  أيض 

بهذه األخالق الحدسي ة خاطئ بوضوح )فيما خص  هدف مضاعفة الرفاه الشخصي   والجمعي  (. وكذلك، أن خبراء حقيقيين 

 47الحيوان.متخصصين باألخالق هم وحدهم دون ا عن سواهم سيكون لديهم فهم عميق بمسببات وشروط رفاه اإلنسان و

أجل، يجب أن يكون لدينا هدف لتعريف ما يعتبر "صحيح" أو "خاطئ" حين نتحدث عن الفيزياء أو األخالق، لكن اللجوء 

إلى هذا المعيار أمر مطلوب في كال المجالين على قدم المساواة. وأجل، أعتقد أنه من الواضح جدًّا أن اتباع طالبان 

يأملون في الحصول عليه في العالم اآلخر كذلك(. لكن معتقداتهم الديني ة قادتهم إلى خلق يسعون إلى الرفاه في هذا العالم )و

ا لالزدهار اإلنساني  . أيًّا كان ما  كاإلبقاء على كل النساء  -أنهم يريدونه من هذه الحياة يظنونثقافة تكاد تكون معادية تمام 

 كم ستكون حياتهم أفضل لو أن أولوياتهم كانت مختلفة.  هم ال يستوعبون ببساطة-والفتيات رهن الخنوع واألمي ة

حة كقيمة. لكن في اللحظة التي نقر  فيها  علمي ا،ليس بمقدور العلم أن يخبرنا لماذا ينبغي لنا،  أن ننظر إلى الص  

حة هي الهدف المناسب  قادر على إيجاد لطب، فإننا نستطيع دراستها والترويج لها من خالل العلم. إن الطب  لبأن الص  

وهو قادر على فعل ذلك حتى وتعريف "الصحة" نفسه آخذ في التغي ر. بالفعل، -حلول ألسئلة محددة حيال صحة اإلنسان

حة في المستقبل.  يستطيع علم الطب   إحراز تقدم رائع دون أن يعرف كم سيؤثر تقدمه نفسه على تغيير مفهومنا للص  

حة أعتقد أن حاجتنا إلى تبرير قلقنا حة ما هي إال -على الرفاه أقل  من حاجتنا إلى تبرير قلقنا على الص   ألن الص  

وجه من أوجهه العديدة. وحين نبدأ في التفكير جديًّا بالرفاه اإلنساني  ، سنجد أن العلم قادر على إيجاد حلول ألسئلة محددة 

 مفهومنا لـ "الرفاه" بالتطور.حيال األخالق والقيم اإلنساني ة، حتى في الوقت الذي يواصل فيه 
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ك األخالقي   لخصومه بتقديم تبرير  شك   ال يستطيع  هو مطلب راديكالي   من الضروري  أن ننتبه إلى أن مطالبة الم 

ف بالرجوع إلى هدف فهم العمليات الدائرة في الكون. هل نستطيع أن  أي  فرع من فروع العلم تلبيته. فمفهوم العلم ي عَر 

؟ لو كان األمر كذلك، فإننا سنبدو غير علمي   الهدف علميًّا؟ كال بالطبع. هل من شأن ذلك أن يجعل العلم نفسه  نبرر هذا

 فيها.  نفسهكمن حفر حفرة  وأوقع 

إن البرهنة على أن تعريفنا للعلم هو تعريف صحيح مستحيلة ألن معاييرنا الخاصة بالبرهان ستكون في بنيان 

نسوقه. ما الدليل الذي يمكن أن يبرهن على أنه يجب أن تكون للدليل قيمة؟ ما هو المنطق الذي يمكن أن يدلل أي   برهان 

بمقدورنا أن نالحظ من خالل متابعة ورصد الواقع أن العلم النموذجي  أقدر من "علم" قائم على  48على أهمية المنطق؟

ماذا نرد  على "عالم" جعل من إثبات صحة كلمة هللا هدف ا أوحد ا له؟ معتقد الخلق اإللهي   في توقع تصرفات المادة. لكن ب

هنا، يبدو أننا نقع في مأزق. رغم ذلك، ما من أحد ي عير فشل العلم النموذجي   في إخراس كافة أصوات المعارضة الممكنة 

ا لألخالق بأكثر من ذلك؟ له أي  وزن على اإلطالق؛ لماذا ينبغي أن نطالب علم 
49 

كين في االخالق بتبعي  ة مطلقة فكرة هيوم القائمة على التمييز بين ما هو كائن وما ينبغي يقتب س كثير من المتشك  

ون على أن األفكار المتعلقة فيما ينبغي  50أن يكون وكأنها القول الفصل في موضوع األخالق حتى نهاية العالم. وهم يصر 

باالستناد إلى "ينبغي ات" أخرى، ال إلى حقائق عن العالم كما هو كائن. ففي لنا القيام به أو القيم ال يمكن تبريرها إال 

النهاية، كيف يمكن أن توجد بالفعل أمور كااللتزامات األخالقي ة والقيم في عالم من الفيزياء والكيمياء؟ كيف يمكن أن 

ٍ، مثال، أنه  ا بشكل موضوعي   طيب ة؟ لنا أن نعامل األطفال معاملة  ينبغي يكون صحيح 

ربكة بال داعٍ للتفكير في الخيار األخالقي  . في الحقيقة، إنها  لكن فكرة الـ "ينبغي" هذه هي طريقة مصطنعة وم 

وهي، وللعجب، ت عيق تفكير حتى من هم ملحدين اآلن. إن كانت فكرة الـ -إحدى م خرجات األديان اإلبراهيمي ة البائسة

ه، فيجب أن تترجم إلى قلق تجاه تجربة الكائنات الواعية الفعلي ة أو المحتملة "ينبغي" هذه تعني أي  أمر يمكننا أن ن عنى ب

ا في هذه الحياة أو في أي  حياة أخرى(. على سبيل المثال، أن يقال إنه  لنا أن نعامل األطفال معاملة  طيبة  يبدو  ينبغي)إم 

زعم بأنه ال يريد أن يكون في حاٍل أفضل فهو إما مطابق ا للقول إن  الجميع سيكون في حال أفضل إن فعلنا ذلك. من ي

مخطئ فيما يفعله، في الواقع يريده )بمعنى، ال يعرف ما الذي يفتقده(، أو أنه يكذب، أو أن ما يقوله غير مفهوم. أما من 

ا. مما تجدر يصر  على أنه ملتزم بمعاملة األطفال بطيبة ألسباب ال عالقة لها برفاه أي   أحد فإن ما يقوله غير مفهو م أيض 

اإلشارة إليه هنا هو أن إله إبراهيم لم يقل لنا أبد ا أن نعامل األطفال معاملة طيبة، لكنه قال لنا أن نقتلهم عقاب ا على ردهم 

، وإنجيل 13-7:9، إنجيل مرقس 21-21:18، سفر التثنية 20:9، سفر الالويين 21:15علينا بوقاحة )سفر التكوين 

" على أنه جنوني  للغاية. بمعنى أنه ليس  ذلك،رغم  (.7-15:4متى  فالجميع ينظر إلى هذا األمر اإللهي  "األخالقي 

ا بأن الصلة بين  -حتى األصوليين المسيحيين واليهود األرثوذكس-بمقدور أي   أحد أن يتعامى بشكل مطلق ويسل  م تمام 

األخالق والرفاه اإلنساني   محكومة بشريعة الرب  .
51  

 أسوء بؤس ممكن بالنسبة للجميع

ٍ أو محتمٍل. رغم ذلك،  حاججت مسبقا بأن وجود القيم مرهون بما يطرأ على رفاه الكائنات العاقلة من تغي ر فعلي 

ظنًّا بأنه يجب أن يكون متناقضا مع -وكما أشرت سابق ا، يبدو أن الكثيرين ي سقطون على مفهوم "الرفاه" إسقاطات غريبة

ا، مع أنه ببساطة ليس كذلك. كما يساور مبادئ كالعدا لة، واالستقاللي ة الذاتي ة، واإلنصاف، والفضول العلمي  ، وهلم  جرًّ
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ف على نحو واٍه. ومرة ثانية، أتيت على شرح لماذا ال أعتقد بأن هذا يمثل مشكلة  عر  هؤالء القلق من أن مفهوم "الرفاه" م 

اهيم مثل "الحياة" و"الصحة"(. مع ذلك، لعل  من المفيد أن ننوه إلى إمكانية تعريف )مثلما أنه ال يمثل مشكلة بالنسبة لمف

أخالقي ة كوني ة بالرجوع إلى أقصى نقطة في الطرف السالب لطيف التجربة الواعية: سأشير إلى تلك النقطة المتطرفة بـ 

 "أسوء بؤس ممكن بالنسبة للجميع."

يض خاصة به في المشهد األخالقي  ، فإننا نظل  قادرين على تصور حالة حتى لو كان لكل   كائن عاقل نقطة حض

ا( من المعاناة. إن كنت تظن  للكون يعاني فيها الجميع من أقصى ما هو ممكن بالنسبة له أو لها )بما يشمل غير العاقل أيض 

ده بكلمة "سي  ىء" )وال أعتقد كذلك بأنك بأننا ال نستطيع القول إن هذه الحالة ستكون "سيئة"، فأنا ال أعرف إذ ا ما قد تقص

تعرف ما تقصده بها(. حال أن نتصور "أسوء بؤس ممكن للجميع"، يصبح بمقدورنا أن نتحدث عن اتخاذ خطوات متأني ة 

باتجاه الخوض في هذه اللهوة السحيقة: ما معنى أن تصبح الحياة على هذه األرض أسوء بالنسبة لجميع البشر في آن 

به إلى أن حدوث هذا ليس بحاجة إلى قيام جماعة من الناس بفرض تعاليمها األخالقي ة القائمة على شروطها واحد؟ انت

ا لألعصاب هبط من الفضاء على األرض وجعل الجميع في حالة يرثى لها. كل  ما نحتاجه هو  ا سامًّ الثقافي ة. بل لعل  غبار 

أن يكون هناك مكاسب تعويضي ة )بمعنى، لن يتعلم أحد أي  درس مهم، ولن  مشهد يفقد فيه الجميع القليل، أو الكثير، دون

ينتفع أحد من خسارات اآلخرين، وإلى آخره(. ال يبدو من المثير للجدل أن نقول بأن التغي ر الذي يترك الجميع في وضع 

ٍ، يمكن أن نصفه منطقيًّا بـ "سي  ى ء"، إن كان لهذه الكلمة من أي   معنى على أسوء مما كانوا عليه، طبق أي   معيار عقالني 

 اإلطالق.

ال بد لنا أن ننطلق من نقطة ما ببساطة. إنني أجادل بأن من اآلمن، في المشهد األخالقي  ، أن ننطلق من فرضي ة 

تقوم على أن من الخير أن نتجنب التصرف على نحو يتسبب في وقوع أسوء بؤس ممكن للجميع. إنني ال أزعم بأن 

نا يكترث شخصيًّا بتجربة جميع الكائنات الواعية؛ بل أقول إن كون ا تعاني فيه جميع الكائنات الواعية من أسوء بؤس معظم

ممكن هو أسوء من كوٍن تختبر فيه الرفاه. هذا كل  ما نحتاج إليه كي نتحدث عن "حقيقة أخالقي ة" في سياق العلم. حال أن 

مهما بلغت درجة هاتين الحالتين بالنسبة ألي  كائن معين في -واالزدهار المطلقنقر  بأن أقصى درجات للبؤس المطلق 

مختلفتان ومعتمدتان على حقائق حول الكون، نكون قد اعترفنا بأن هناك أجوبة صائبة وأخرى خاطئة لألسئلة -النهاية

  52األخالقي  ة.

أسئلة مثل، "إلى أي  حد ٍ يجب أن أكترث بحال من المسل م به أن ثمة صعوبات أخالقي ة حقيقي ة ستبرز حين نطرح 

أطفال األشخاص اآلخرين؟ ما مقدار ما يجب أن أبذله من تضحية، أو أطالب أطفالي أنفسهم ببذله، لقاء مساعدة من هم 

ٍ ال بد وأن يتم تطب-بحاجة إلى المساعدة؟" نحن لسنا، بحكم الطبيعة، محايدين يقه في ومعظم ما نقدم عليه من تسويغ أخالقي 

ظروف تنطوي على توتر ناتج من همنا على أنفسنا، أو على االقربين لنا، وشعورنا بأن من األفضل أن نكون أكثر 

ا بمساعدة اآلخرين. وفوق هذا يجب أن تظل "أفضل" تشير، في هذا السياق، إلى التغيرات اإليجابي ة في تجربة  التزام 

 الكائنات الحسي ة. 

يل وجود شخصين في األرض فقط، ولنسمهما آدام وحواء. من البديهي   أن بمقدورنا أن  سأطلب منك أن تتخ 

نتساءل عن كيف قد ي ضاعف هذان الشخصان رفاهيهما. هل هناك أجوبة خاطئة لهذا السؤال؟ أجل، بالطبع. )اإلجابة 

هذين الشخصين، إال أن  : تهشيم كل منهما لوجه اآلخر بصخرة.( ومع أن هناك طرق ا لتصادم مصالح1الخاطئة رقم 

الحلول لن  وأفضلمعظم حلول مشكلة كيف يمكن أن يحقق شخصان ازدهارهما على األرض لن تكون معادلة صفري ة. 
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تكون قطع ا معادلة صفري ة. أجل، من الممكن أال يكون هذان الشخصان متفطنين إلى إمكانيات التعاون األعمق فيما بينهما: 

لو تصرفا بهذه الطريقة؟ أجل، إن كان ما نعنيه بـ  على خطأوالتهام اآلخر، مثال. هل سيكونان قد يحاول كل منهما قتل 

"خطأ" هو تفريطهما بمصادر تحقق لهما رضى أعمق وأدوم. إن القول بأن رجال وامرأة وحيدين في األرض سيكونان 

وى، والدفاع عن نفسيهما من الحيوانات كالحصول على الطعام، وبناء المأ-في حال أفضل لو أدركا مصالحهما المشتركة

ا للخالف. ولو كان آدام وحواء مبدعين إلى حٍد كاٍف، فقد يدركا منافع استكشاف العالم، وإنجاب -الضاري ة ال يبدو مثير 

ذا أجيال مستقبلي ة للبشري ة، وابتداع التكنولوجيا، والفن، والطب. هل هناك دروب جيدة وأخرى سيئة للسير فيها عبر ه

المشهد من اإلمكانيات؟ بالطبع. في الحقيقة، هناك، بالتعريف، دروب تقود إلى أسوء بؤس ممكن ودروب تقود إلى أعظم 

بموجب بنية دماغ كل ٍ منهما، ومعطيات بيئتهما المباشرة، وقوانين الطبيعة. الحقائق -رضى ممكن لهذين الشخصين

يولوجيا بحسب تأثيرها على تجربة الشخصين الوحيدين في الوجود. ما لم األساسية هنا هي حقائق الفيزياء والكيمياء والب

ا عن مبادئ الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، فإن أي  حقيقة عن تجربة آدام وحواء  يكن الدماغ البشري  قابل للفصل تمام 

 53الذاتي ة )بارزة أخالقيًّا أم ال( هي حقيقة عن )جزء من( الكون.

متبادل ومعقد على نحو  سب  بات تجربة آدام وحواء بصيغة ضمير المتكلم، فنحن نتكلم عن تفاعلحين نتكلم عن م

ٍ بين حاالت الدماغ والمحف  زات البيئي ة. ومهما بلغ هذا التفاعل المتبادل من تعقيد، إال أن من الممكن أن نفهمه  استثنائي 

سئلة الخاصة برفاه آدم وحواء(. وحتى لو كانت هناك ألف بدرجة أكبر أو أقل )بمعنى، هناك أجوبة صحيحة وخاطئة لأل

والفروقات بين -طريقة أمام هذين الشخصين لتحقيق االزدهار، ستكون هناك كثير من الطرق أمامهما لعدم تحقيق ذلك

لماذا سيختفي  التنع م برغد فوق قمة للرفاه والتقل ب في ضنك واد سحيق مرعب ست ترجم إلى حقائق يمكن أن ت فهم علميًّا.

 مليار شخص إلى هذه التجربة؟ 6.7الفرق بين األجوبة الصحيحة والخاطئة فجأة حال أن نضيف 

على أقصى طرفه وتتلوه تصاعديًّا  أسوء بؤس ممكن للجميعيقع -إن ربط قيمنا بطيف من حاالت الوعي  

ر القيم والمعايير األخالقي ة من خالله. طبع ا، يبدو أنه السياق المشروع الوحيد الذي ي تيح تصو-درجات متفاوتة من الرفاه

ا في تعريف "العلم" على أي   كل  من لديه قائمة مغايرة من المسل مات األخالقي ة هو حر  في طرحها، مثلما هو حر  تمام 

ا ا من التعريفات الرا-وجه يراه مناسب ا. لكن بعض التعريفات ستكون عقيمة، أو أكثر سوء  هنة لـ "األخالق" بل إن كثير 

سيئة إلى درجة أن بإمكاننا أن نعرف، سلف ا وقبل انجاز أي   اختراقات في علوم العقل، بأن تلك التعريفات ال مكان لها في 

أي  شيء ذي معنى   نقاش رصين حول كيف ينبغي أن نعيش في هذا العالم. ليس لدى فرسان جماعة "كو كلوكس كالن"

ئي ة، وفسيولوجيا الخلي ة، وعلم األوبئة، وعلم اللغة، والسياسات االقتصادي ة، وإلى آخره. كيف لقوله عن الفيزياء الجزي

ا في موضوع الرفاه اإلنساني  ؟ يمكن أن يكون جهلهم أقل  وضوح 
54  

ا، يجب أن نسل م بأن هن اك حال أن نقر  بأن الوعي هو السياق الذي يتيح ألي   نقاش حول القيم أن يكون مفهوم 

حقائق ست عرف عن كيف يمكن أن تتغير تجربة الكائنات الواعية. رفاه اإلنسان والحيوان ظواهر طبيعي ة. وهذا يعني أن 

من الممكن، مبدئيًّا، دراسة تلك الظواهر بأدوات العلم والحديث عنها بدقة أكبر أو أقل. هل تعاني الخنازير بدرجة أكبر 

                                                           
   جماعة عنصرية سرية أميركية تؤمن بتفوق العنصر األبيض واستخدام العنف لتحقيق ما تؤمن به. تشكلت بعد الحرب األهلية

 المترجم-األميركية وتحرير السود ونفذت عمليات اغتيال وحرق وقتل بحق كثيرين منهم
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، بدرجة أكبر أو أقل إن تخل ت الواليات المتحدة أحاديًّا عن من البقر عندما تساق إلى الذبح؟ ه ل ستعاني البشري ة، إجماال 

 كامل ترسانتها النووي ة؟ أسئلة كهذه من الصعب جدًّا أن نجيب عليها. لكن هذا ال يعني أنها بال أجوبة.

إلنساني  ال يعني أنه ليست حقيقة أنه قد يكون من الصعب أو المستحيل أن نعرف بالضبط كيف نضاعف الرفاه ا

كما ال يعني أنه ليس بمقدورنا استثناء أجوبة معينة على اعتبار أنها سيئة -هناك طرق صائبة وأخرى خاطئة لفعل ذلك

بشكل صارخ. على سبيل المثال، هناك توتر في الغالب بين استقالل الفرد وخير الجماعة، وكثير من المشاكل األخالقي ة 

ة إلى كيفية ترتيب األولويات بين هذه القيم المتضاربة. مع ذلك، استقالل الفرد يجلب للناس منافع واضحة تؤول في النهاي

كيف نوازن بين الحقوق الفردي  ة  بدقةوهو، لهذا، جزء مهم من الخير العام. حقيقة أنه قد يكون من الصعب أن نقرر 

موضوعيًّا  مريعةكافئة لفعل ذلك، ال يعني أنه ليست هناك طرق والمصالح الجمعي  ة، أو أنه قد يكون هناك ألف طريقة مت

لفعل ذلك. إن صعوبة الحصول على أجوبة دقيقة ألسئلة أخالقي ة معينة ال يعني أنه ينبغي لنا أن نتردد في إدانة أخالقي  ات 

ا. حال أن نعترف بمعرفة أي   شيء عن الرفاه اإلنساني    وجهة نظر العلمليس من زاوية شخصي ة فقط، بل من -طالبان أيض 

ا بحق الرفاه.  علميًّا، يجب أن نعترف بأن من الممكن أن يكون أفراد أو ثقافات معينة على خطأ تمام 

 َعماٌء أخالقيٌّ باسم "التسامح"

عتقاد بقيمة أي   شيء، فهذه الفكرة هناك مخاوف عملي ة بالغة تول  دها الفكرة المتحذلقة بأن أي  شخص حر  في اال

بالضبط هي التي تسمح لكبار المتعلمين، والعلمانيين، وغيرهم من أصحاب النوايا الحسنة بأن يتوانوا، لمدة متعسفة من 

الوقت في الغالب، عن إدانة ممارسات مثل فرض الحجاب على النساء، وتقطيع األعضاء التناسلي ة لإلناث، وحرق 

لزواج القسري  ، وسواها من النتائج الظريفة لـ "أخالقي ة" بديلة موجودة في أرجاء العالم. إن المغرمين بما األرامل، وا

أبد ا ما ينطوي عليه موقفهم من مخاطر، وال  يدركونحدده هيوم من فرق بين ما هو كائن/ وما ينبغي أن يكون ال 

ف األخالقي   من فشل ذريع في التعاطف. ورغم تمسك هؤالء يبصرون ما ينجم عن هذا "التسامح" الفكري   مع االختال

ٍ. فهناك في هذه اللحظة فتيات ت حرق  بمناقشة هذه القضايا حسب الشروط األكاديمي ة، إال أن هذا ليس مجرد نقاش أكاديمي 

ض وجوههن  بالحامض لتجرئهن  على تعلم القراءة، أو رفض الزواج برجال غرباء، بل وعلى "جريمة" ال تعر 

لالغتصاب. ومما يدعو إلى الدهشة أن بعض المفكرين الغربي  ين ال يرف  لهم جفن حين يطلب منهم الدفاع عن تلك 

ٍ حول موضوعات مشابهة لما نناقشه اآلن.  الممارسات انطالق ا من أرضي ة فلسفي ة. تحدثت ذات مرة في مؤتمر أكاديمي 

ا وال يقبل الدحض: لدينا سبب وجيه حاليًّا يحملنا على االعتقاد بأن واختتمت محاضرتي حينها بافتراض ظننته م حكم 

ثقافات معينة  هي دون ثقافات أخرى في األهلي ة والقدرة على مضاعفة الرفاه. واستشهدت بما تمارسه طالبان من تضليل 

ٍ وممارسات همجي ة بسبب كراهيتها للنساء وضربت ذلك مثال على رؤية عالمي ة  قاصرة ال يبدو أنها قادرة على ديني 

 تحقيق االزدهار األكمل لإلنسان. 

ٍ كفيل بإشعال فتيل الخالف. فإثر انتهائي من  وحسبما اكتشفت الحق ا، فإن النيل من ساحة طالبان في مؤتمر علمي 

كات في المؤتمر إلى سجاٍل معها. كان انطباعي السابق عنها هو أنها  تني إحدى المشار  مؤهلة جد ا للحديث الحديث، جر 

رة الحق ا في اللجنة الرئاسي ة الخاصة  بكفاءة عما سي خل  فه العلم من تأثير على فهمنا لألخالق. في الواقع، ع ي  نت هذه المحاض 

مون توصيات  ا يقد   ببحث القضايا األخالقي ة المرتبطة بتطور علوم البيولوجيا، وهي اآلن من بين ثالثة عشر شخص 

اء تقدم علم الطب   الحيوي   والعلوم ذات الصلة والتكنولوجيا" ألجل التأكد من أن للرئيس أوب اما حول "قضايا قد تستجد جر 
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ٍ مسؤول." ، والرعاية الصحي ة، والمخترعات التكنولوجي ة تجري بشكل أخالقي  "البحث العلمي 
إليكم مقاطع قصيرة من  55

 أو بأخرى: السجال الذي دار بيني وبينها مشافهة بصورة

ا من القول إن ارغام النساء على ارتداء  هي: ما الذي يحملك على االعتقاد بأن العلم سيتمكن يوم 

 البرقع هو أمر خاطئ؟ 

أنا: ألنني أعتقد بأن الصواب والخطأ أمران متعلقان بزيادة الرفاه أو تقليصه، ومن البديهي   أن ارغام 

يش وضربهن  وقتلهن  حال رفضهن  ذلك، ال يعد  استراتيجي ة  جيدة  نصف المجتمع على العيش في أكياس من الخ

 لمضاعفة الرفاه اإلنساني  .

 هي: لكن هذا هو رأيك أنت فقط.

ط األمر أكثر. ماذا لو عثرنا على ثقافة يعمد أصحابها بموجب طقس من طقوسها إلى  أنا: حسن ا... لنبس  

ا على قلع عينيه لحظة ميالده، هل توافقين في هذه الحالة على القول إننا كف   بصر المولود الثالث باإلقدام حرفيًّ 

 وجدنا ثقافة  تسهم في تقليص رفاه اإلنسان بال داعٍ؟

 هي: هذا يعتمد على سبب قيامهم بذلك.

لنقل أنهم كانوا يفعلون ذلك انطالق ا من خرافات ]خافًضا حاجباي ببطء إلى موضعهما الطبيعي  [: أنا 

 في نصوصهم المقدسة، يقول اإلله، "وقضينا بالظ لمة على كل   ثالٍث."دينية. 

 هي: إذ ا، في هذه الحالة، ال يمكنك أبد ا أن تقول إنهم كانوا خاطئين.

إن مثل هذه اآلراء شائع جدًّا في البرج   العاجي  . فسجالي كان مع امرأة )صعب أال  تشعر بأن جنسها ال يزيد من 

ة بتطورات حيرتك تجاه آرائها ( ألقت قبل مدة قصيرة محاضرة رصينة حول العواقب األخالقي ة لبعض التطبيقات الخاص 

ا ما على استخدام تكنولوجيا  حديثة في علم األعصاب. أعربت خاللها عن خشيتها من أن ت قدم أجهزتنا األمني ة يوم 

. كانت قلقة  بشكل ك ا محتمال  للحري ة اإلدراكي ةالتصوير العصبي   ألغراض الكشف عن الكذب، وهو ما اعتبرته انتها

ن  خاص من إشاعات حول محاولة حكومتنا ارغام إرهابيين معتقلين على استنشاق بخاخات تحتوي على هرمون أوكسيت س 

oxytocin .نت لتقبل ومع أنها لم تقل هذا، إال أنني أظن  بأنها ما كا 56لحملهم على التعاون بشكل أكبر في التحقيق معهم

أثناء استماعي  57بتعريض هؤالء السجناء حتى لرائحة الخبز الطازج  ، التي ك شف عن تأثير مشابه لها في هذا المجال.

ا لم أكن على علم بعد بآرائها الليبرالي ة حيال الحجاب القسري   وطقوس قلع العيون، ظننتها مسرفة  إلى محاضرتها، ولم 

بعض الشيء في الحيطة والحذر، ولكنها في المقام األول عالمة عاقلة ومرجعي ة فذ ة ومتحدثة بليغة في موضوع 

ترف بأني بعد حديثي معها، وانتباهي إلى الخندق العميق الذي يفصل موقفينا إزاء تلك القضايا، األخالقي ات العلمي ة. أع

ٍ على حركتين  اكتشفت بأني غير قادر على توجيه كلمة أخرى لها. في الواقع، انتهى السجال بيننا إثر إقدامي بشكل تلقائي 

رفيًّا وفغرت فاه ا، ثم د رت على عقبي  ومضيت في حال ت عد ان من قبيل الكليشيهات في علم األعصاب: ارتخى حنكي ح

 سبيلي.

                                                           
  ا مستقال ومنفصال واستخدام نطاق عقله الكا  المترجم-مل بعيدا عن سيطرة السلطةحق الفرد في التفكير تفكير 
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---------------- 

رغم أن البشر لديهم أنظمة أخالقيًّة متباينة، إال أن جميع وجهات النظر المتنافسة تزعم لنفسها عالمي ة خاصة 

بَوي    بها. ويبدو أن هذا ينطبق حتى على النسبوي ة األخالقي ة. ومع أن عدد من قبل من الفالسفة بأن ت طلق عليه تسمية "الن س 

األخالقي  " ضئيل جدًّا، إال أنه ليس من غير المعهود أبد ا أن تشهد اندالع هذه النظرة كالبركان كلما واجه العلماء 

في مدينتي    واألكاديمي ون قضايا محلي ة متعلقة بالتنوع األخالقي  . قد يكون إرغام النساء على ارتداء البرقع خاطئ ا

"بوسطن" و"بالو ألتو"، وفق ما يحاجج به هؤالء، لكننا ال نستطيع القول إنه خاطئ بالنسبة للمسلمين في كابول. مطالبة 

من يفخر باالنتماء إلى ثقافة ضاربة الجذور بتبني نظرتنا إلى المساواة بين الجنسين ستكون إمبريالي ة  من الناحية الثقافية 

ة من الن   58احية الفلسفي ة. إن هذه النظرة شائعة بشكل مثير للدهشة، خاصة بين علماء األنثربولوجيا.وساذج 

بَوي ون إن وجود الحقائق األخالقي ة نسبي   النسبوي ة األخالقي ة، مع ذلك، تميل إلى التناقض مع نفسها. قد يقول الن س 

ٍ محدد، لكن  الزعم تجاه مكانة الحقيقة األخالقي ة ينطوي على االدعاء بأنه صحيح  هذافقط وال يتحقق إال ضمن إطار ثقافي 

الممكنة. أما من الناحية العملي ة، فالنسبوي ة األخالقي ة ترقى إلى مرتبة الزعم بأننا يجب أن نكون  عبر كافة األطر الثقافي ة

متسامحين تجاه االختالف األخالقي   ألن ما من حقيقة أخالقي ة بمقدورها أن ت بطل أخرى وأن تحل  في مكانها. ولكن، مع 

ٍ بين جملة خيارات أخرى كلها صائبة بالتساوي. بل ي قد م  ذلك، هذا االلتزام بالتسامح ال ي طرح ببساطة ك خيار نسبي 

التسامح على أنه أكثر تماشي ا مع الحقيقة )العالمي ة( لألخالق من عدم التسامح. التناقض هنا ليس مفاجئ ا. وبموجب ما لدينا 

ٍ من نزوع شديد نحو صياغة مزاعم أخالقي ة عالمي ة، أعتقد أن بمقدور المرء م بَوي  عقوليًّا أن يشك  فيما إن كان أي  ن س 

ا مع مبادئه قد وجد على اإلطالق. ٍ متسٍق دوم   أخالقي 

النسبوي ة األخالقي ة وبوضوح هي محاولة تكفير فكري  عن جرائم الغرب االستعماري ة، والمركزي ة اإلثني ة، 

دة التي يمكن أن تذكر بحق   النسبوي ة. ال ينبغي أن يفهم من كالمي والعنصري ة. وهذا، فيما أعتقد، هو إشارة اإلحسان الوحي

د على اعتبار أنها، من حيث المبدأ، أكثر استنارة من مثيالتها لدى أي   ثقافة  أنني أدافع عن حاالت اغراق الغرب في التفر 

ن تكون متجاوزة للثقافة، تماما مثلما هو أخرى. بل إنني أجادل بأن أهم  الحقائق األساسي ة الخاصة بازدهار البشر يجب أ

إن كان، مثال، تعل م لغة معينة أو وشم وجهك -حال معظم الحقائق األخرى. وإن كانت هناك حق ا حقائق ذات بني ة ثقافي ة

ا من عملي ات )فسيولوجي ة-يغي  ر احتماالت التجربة اإلنساني ة جوهريًّا عصبي ة( متجاوزة  حسنًّا، فإن تلك الحقائق تبرز أيض 

 للثقافة. 

ينقل ستيفن پ نكر اقتباس ا عن عالم األنثربولوجيا ، (The Blank Slate)"اللوح الفارغ" في كتابه الرائع 

 دونالد سيمنز وف  ق فيه على نحو خاص في التقاط مشكلة التعددي ة الثقافي ة: 

ا واحد ا فقط في العالم قام بطرح فتاة صغيرة أ ا وثب تها وسط صراخها ومقاومتها "لو أن شخص  رض 

ا من أعضائها التناسلي ة الخارجي ة بشفرة معق مة، وخاط المكان من مبدئه حتى منتهاه، تارك ا  ٍ، ثم قطع جزء  برعب 

فتحة  صغيرة  فقط  لخروج البول والحيض، لما كان هناك أي  تساؤل سوى ما هي أفدح العقوبات التي يجب أن 

شخص، وإن كان الحكم عليه باإلعدام كافي ا. لكن حين ي قدم ماليين الناس على هذه الفعلة، فعوض أن ينالها هذا ال

، بدل أكثر، بشاعة ، بل  تصبح فادحة بماليين المرات، تصبح فجأة "ثقافة"، وتصبح، على نحو محي  ر، أقل 

رين األخالقيين"، وبينهم نسويات مدافعات    59عن حقوق المرأة."وتحظى حتى بدفاع بعض "المفك  
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تَعال َمة"( هو عين ما يمنح  تَعال م في آٍن واحد )بود   المرء أن يقول "السيكوباتي ة الم  هذا االرتباك الذهني  والم 

للزعم بأن أخالقي ة  عالمي ة أمٌر يتطلب تأي  يد الدين ودعمه. ففصل الحقائق عن القيم أد ى إلى تصد ع األرض  مصداقيةال

ة  النسبوي ة األخالقي ة وأعماق ماسوخية من الصواب-فها تحت أقدام الليبرالي ة العلماني ةوانخسا  يةمفضي ا إلى وقوعها في هو 

السياسي ة. ولنستحضر هنا أبطال "التسامح" وحَملة لوائه ممن أدانوا بال وعي أو تفكير سلمان رشدي على الفتوى التي 

قلقها المتواصل على حياتها، أو رسامي الكاريكاتور الدنماركيين على فعلتهم  صدرت بحقه، أو آيان هرسي علي على

ٍ للقيم  "المثيرة للجدل" ، وعندها سنفهم ما يحصل حين تؤمن صفوة الليبرالي  ين المتعلمين بعدم وجود أساس عالمي 

لعقل، تفضي مباشرة إلى االرتماء عند اإلنساني ة. أما داخل صفوف المحافظين في الغرب، فنفس تلك الشكوكي ة تجاه قدرة ا

خل  ص العالم. يرمي هذا الكتاب إلى المساهمة في جهود شق   طريق ثالث وسط هذا التيه.  قدمي   المسيح، م 

 علٌم أخالقيٌّ 

ا قريب. فما زال هناك بال ريب من سيرفض أي  وصف للطبيعة البشري ة ما  لَموي ة" جاهزة  عم  ستصبح ت َهم  "الع 

ف كثير من القراء كذلك من أن تكون أطروحتي إلى حد ٍ ما، بل هي بوضوح،  لم ل في اإلنجيل أوال. وقد يتخو  يكن قد تنز 

 طوباوي ة. إنها ليست كذلك، كما سيتضح عبر صفحات هذا الكتاب.

من اتخذ لنفسه مع ذلك، فإن الشكوك األهم في هذا المقام هي تلك المتعلقة بسلطة العلم. هناك من األكاديميين 

منحاز ضد  المرأة، ومنحاز عنصريًّا، ومنحاز إمبرياليًّا، -صنعة وحرفة عبر اتهام العلم بأن أساساته تنخرها آفة التحي ز

ن غ، الفيلسوفة المتخصصة في فلسفة العلم والداعية النسوي ة،  ومنحاز للشمال ضد  الجنوب، وإلى آخره. ولعل  ساندرا هارد 

جين لوجهة النظر هذه. وفق ما تطرحه، فإن تلك التحامالت والتحي زات دفعت العلم إلى طريق من أشهر الم رو  

نغ العلماء بأن يمنحوا على  ٍ مسدود يسمى "الموضوعي ة الهش ة". وإلصالح هذا الوضع الخطير، توصي هارد  ابستمولوجي 

  60ة" ما تستحقه من مكانة الئقة.الفور االبستمولوجي ات "النسائي ة" و"التعددي ة الثقافي  

أوال، دعونا أال نخلط بين هذا الزعم المعتوه وابن عمه العاقل: ال خالف على أن العلماء يبدر منهم أحيان ا ما ينم  

. فما زالت توليفة بعض الفروع العلمي ة  ختل ة  عن انحياز ضد المرأة وبعض األشكال األخرى من االنحياز العنصري  م 

لجهة غلبة البيض والذ كور عليها )مع أن بعضها اآلن مختل لجهة غلبة اإلناث(، ومن الممكن للمرء هنا أن يثير تساؤال  

ا إثارة أسئلة مشروعة حول اتجاه العلم  معقوال  حيال ما إن كان سبب ذلك هو االنحياز. كما أن من الممكن للمرء أيض 

ضت لإلهمال أحيان ا ألن الذ كر هو العينة وتطبيقاته: في مجال الطب  ،  حي ة تعر  ، من الواضح أن قضايا النساء الص   مثال 

ضت  ا أن يجادل بأن مساهمات النساء واألقلي ات في المجال العلمي   تعر  النموذجي ة لإلنسان. ومن الممكن للمرء أيض 

  Rosalindير: قد تكون قضية روَزل ند فرانكل نللتجاهل من حين آلخر أو لم تنل  ما تستحقه من اعتراف وتقد

Franklin  ك مثاال على ذلك. لكن أيًّا من هذه  Watsonوواتسون  Crickوبقائها بعيدة  عن األنظار خلف العالمين ك ر 

علمي ة الحقائق، منفردة أو مجتمعة، أو كيفما ض وعفت، ال يشير ولو من بعيد إلى عطب مفاهيمنا الخاصة بالموضوعي ة ال

 بسبب آفة العنصري ة أو التحي ز ضد  المرأة.

                                                           
   ست نفسها للبحث في مجال تركيب الجزيء وخاصة الحمض النووي ، وقد مك ن ما DNAروزال ند فرانكلين عالمة بريطانية كر 

ف على تركيبة وشكل هذا الحمض  ك وجيمس واتسون من التعر  ألول مرة في التقطته من صور أشعة لهذا الحمض كال من العالمين فرانسيس كر 
لكن الجائزة لم  1962، وناال على هذا االكتشاف جائزة نوبل للطب في عام 1953تاريخ العلم. نشر االثنان ورقة علمية بهذا الخصوص عام 

ك وواتسون DNAتشمل روَزل ند وبقي اكتشاف الـ   المترجم-مرتبطا باسمي كر 
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نغ سد دت  ٍ؟ إن قضية هارد  ٍد ثقافي  هل هناك حقًّا ما يمكن أن نطلق عليه ابستمولوجيا نسوي ة أو ابستمولوجيا تعد 

ا بأنه ليس هناك ابستمولوجيا نسوي ة واحدة فقط، بل هناك ا لعديد منها. وفق لطمة  لنفسها حين اعترفت صاحبتها مؤخر 

وجهة النظر هذه، لم ال يعتبر تصور هتلر لـ "فيزياء يهودي ة" )أو تصور ستالين لـ "بيولوجيا رأسمالي ة"( بمثابة إدراك فذ  

فيزياء ومذهل لمدى ثراء االبستمولوجيا؟ وهل يترتب علينا اآلن أن ننظر بجدي ة ال إلى إمكانية فيزياء يهودي ة فقط، بل و

ا؟ كيف يمكن أن تعد  بلقنة العلم على هذا النحو خطوة  نحو "موضوعي ة قويمة وسديدة"؟ وإن كان مبدأ هوديَّات نسوة ي أيض 

الشمول السياسي   هدف ا رئيس ا لنا، فما هو السقف األعلى بالنسبة لجهود تنطلق من هذا المبدأ وترمي إلى توسيع مفهومنا 

يتمتعون غالب ا بموهبة استثنائي ة تجاه المسائل الرياضي ة المعقدة، وكل  من ال يتمتع بذلك ليس للحقيقة العلمي ة؟ إن الفيزيائيين 

ا؟ لم ال نستحدث ابستمولوجيا  بإمكانه أن يتوقع من نفسه تقديم مساهمة كبيرة في هذا العلم. لم ال نعالج هذا الوضع أيض 

ل لم ال نكون أكثر جرأة  فنؤسس فرع ا من فروع الفيزياء لمن يعاني الفيزيائيين الفاشلين في حسابات التفاضل والتكامل؟ ب

من إصابات دماغي ة حاد ة؟ من بمقدوره أن يفترض على نحو معقول بأن جهود ا كهذه الستيعاب وشمل الجميع ستزيد من 

نب رغ ذات مرة على شكوك مماثلة تجاه موضوعي ة ا 61فهمنا لظاهرة كالجاذبي ة؟ لعلم قائال: "يجب أن تكون رد  ستيفن و 

ا جدًّا كي تكون مخطئ ا لهذه الد رجة." تعال م   كما يقع فيه كثيرون.-بالفعل، يقع المرء في هذا الخطأ 62م 

لكن، مع ذلك، ليس هناك مجال لإلنكار بأن اختزال كافة القيم اإلنساني ة بالبيولوجيا هو غلطة شنيعة تستدعي 

ياح من كل   جانب. مثال،  ن الص   ل س  )بالتعاون مع  E. O. WELSONحين كتب المتخصص في علم الحشرات إي أو و 

وس  ( أن "األخالق، أو إيماننا باألخالق على وجه التحديد، ليس سوى أداة تكي ف Michael Ruseالفيلسوف مايكل ر 

إلى دحض ذلك ووصفه،  Daniel Dennettوجدت لخدمة غايتنا في زيادة النسل والتكاثر"، عمد الفيلسوف دانيال َدن ت 

حقًّا، بـ "الهراء". إن حقيقة أن حدسنا األخالقي  ربما يكون قد أسبغ ميزة تكي ف ما على أسالفنا ال تعني أن غرض  63م 

هو النجاح في التكاثر، أو أن "إيماننا باألخالق" مجرد وهم مفيد. )هل النجاح في التكاثر هو الغرض من  الراهناألخالق 

ا؟( كما أن هذه  علم الفلك؟ وماذا عن ممارسات استخدام موانع الحمل وتنظيمه؟ هل التكاثر هو الغرض من كل   ذلك أيض 

ا بأن مفهومنا لـ "األخالق" ال يمكن له أن ينمو بشكل أكثر وأرقى خالل عملية تطور فهمنا ألنفسنا.  الحقيقة ال تعني أيض 

ا لعملية االنتخاب الطبيعي  ؛ ليس من حاجة تقتضي أبد ا أن تكون كثير من المظا هر العالمي ة للحياة اإلنساني ة نتاج 

 فهي قد تكون وببساطة، كما يقول دانيال دن ت، "حيال  ذكي ة " ت عب  ر عنها الثقافة أو "حركات انتقالي ة إجباري ة" تولد طبيعيًّا

تبعد أن يكون هناك جين وراء معرفتنا بأننا حين نقذف من رحم األنماط القياسي ة في عالمنا. وحسبما يقول َدن ت، من المس

به من طرفه المدبب  ". وعلى هذا المنوال، من المستبعد أن يكون أسالفنا قد اضطروا إلى صرف  ا فعلينا "أن نصو   رمح 

  64وقت طويل في نقل هذه المعرفة لسائر األجيال المتعاقبة.

إدانة الخيانة الزوجي ة، ومعاقبة -ما نفعله باسم "األخالق"هناك سبب وجيه يحملنا على االعتقاد بأن معظم 

لت مالمحها من قبل عملية االنتخاب -الغشاشين، واعتبار التعاون قيمة، إلى آخره ينبع من عمليات ال واعية ش ك  

الطبيعي  .
نية، حين أتحدث لكن هذا ال يعني أن التطور قام بتصميمنا كي نعيش حيوات حافلة بالرضى العميق. للمرة الثا 65

ٍ لكافة العمليات المعرفي ة والعاطفي ة التي تحكم ما ي قدم الناس عليه من  عن علم لألخالق، فإنني ال أشير إلى تفسير تطوري 

أفعال حين يقولون إنهم يفعلون ذلك كونهم "أخالقيين"؛ بل أشير إلى محصلة الحقائق العلمي ة التي تحكم نطاق كافة 

الممكنة بالنسبة لنا. حين تقول إن هناك حقائق عن األخالق والقيم اإلنساني ة، فأنت تقول ببساطة إن هناك  التجارب الواعية

. ورغم أن هذه -حقائق عن الرفاه ما زالت قيد االكتشاف بصرف النظر عن عملية التطور التي مر  بها نوعنا البشري 
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، إال أنها ال يمكن أن تكون محض اختراع من قبل أي   شخص أو الحقائق مرتبطة، بالضرورة، بتجربة الكائنات العاقلة

 ثقافة.

 لهذا، يبدو لي أن هناك ثالثة مشاريع على األقل علينا أن نحترز من الخلط بينها:

نحن نستطيع أن نفس ر لماذا يميل الناس إلى اتباع أنماط معينة من التفكير والسلوك )كثير منها  (1)

 وضرره( باسم "األخالق".يمكن التدليل على سخفه 

ر بوضوح أكبر في طبيعة الحقيقة األخالقي ة وتحديد أنماط التفكير والسلوك  (2) نحن نستطيع أن نفك  

 لنا أن نتبعها باسم "األخالق". ينبغيالتي 

ة من التفكير والسلوك باسم "األخالق"  (3) نحن نستطيع أن نقنع الملتزمين بأنماط سخيفة وضار 

 لتزام وعيش حياة أفضل.بالتحلل من هذا اال

إن كال من هذه المساعي متمايز ويستحق عناء البحث والعمل. ومعظم العلماء الذين يدرسون األخالق من 

سون أنفسهم حصريًّا للمشروع األول: أي أن هدفهم  منظور عملي ة التطور، وعلم النفس، وعلم بيولوجيا األعصاب ي كر  

ر و يتصرف الناس بالطرق التي يفكرون ويتصرفون وفقها بموجب عواطف أخالقي ة يتلخص في وصف وفهم لماذا ي فك  

ا. إن هذه األبحاث مهمة، بالطبع،  ز، والتعاطف، والحب  ، والشعور بالذ نب، واإلهانة، وهلم  جرًّ بارزة مثل الغضب، والتقز 

ة المشتركة وحصيلة تشابهنا الفسيولوجي   لكنها ليست ما أحاول التركيز عليه في هذا الكتاب. فرغم أن أصولنا التطوري  

تشير إلى أن الرفاه اإلنساني  سيسمح بوجود مبادئ عامة من الممكن أن ت فهم علميًّا، إال  أني ال أرى أبد ا أن هذا المشروع 

ا م نهم، مثل عالم األول لديه صلة بالمشروع الث اني أو الث الث. كنت قد تصادمت مع بعض قادة هذا المشروع إلن كثير 

، يؤمن بأن هذا المشروع األول يمثل همزة الوصل الوحيدة والمشروعة بين Jonathan Haidtالنفس جوناثان ه يت 

 العلم واألخالق.

ة تواجه البشري ة في القرن الواحد -تغيير التزامات الناس األخالقي ة-لكني أعتقد بأن المشروع الث الث هو أعظم مهم 

ةوالعشرين. فمعظ من التصدي للتغي ر المناخي  ، ومكافحة اإلرهاب، وإيجاد عالج للسرطان، وحتى إنقاذ -م األهداف المهم 

تقع في دائرة اختصاصه. طبع ا، تغيير قناعات الناس األخالقي ة مهمة صعبة للغاية، لكنني أعرف -الحيتان من االنقراض

نقصده بالقول إن الحقائق األخالقي ة موجودة . ولهذا، فإن تركيزي بأنها صعبة على وجوه الخصوص طالما أننا لم نحدد ما 

 الرئيس منصب  على المشروع الث اني. 

، تقديم تفسير  لتوضيح الفرق بين هذه المشاريع الثالثة، سأعمد إلى ضرب أمثلة محددة: نحن نستطيع، مثال 

(؛ 1زال نحو معاملة النساء كممتلكات شخصي ة للرجل )تطوريٍ معقول للسؤال عن لماذا مالت المجتمعات البشري ة وما ت

ا علميًّا للسؤال عن هل، ولماذا، وإلى أي   درجة تتغير حياة  ا حين نحاول أن نقدم تفسير  لكن هذه المسألة تصبح مختلفة  تمام 

ا لمسألة كيف نقرر  (؛ وهاتان المسألتان مغايرتان2المجتمعات البشري ة إلى األفضل حين تنضج وتتجاوز ميال كهذا ) تمام 

( ٍ  (.3في هذه اللحظة من التاريخ تغيير تصرفات الناس إلى األفضل وتمكين النساء على صعيد عالمي 

ليس صعب ا على المرء أن يالحظ لماذا قد تقود دراسة منصب ة على األصول التطوري ة لـ "األخالق" إلى 

خالق. فلو كانت األخالق ببساطة مجرد طرق للتكي ف بهدف تنظيم االستنتاج بعدم وجود أي   صلة بين الحقيقة واأل

فات االجتماعي ة اإلنساني ة والحد   من الصراعات، لما كان هناك ما يحملنا على االعتقاد بأن مفهومنا الراهن  التصر 
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ر للصواب والخطأ يعكس أي  فهم عميق لطبيعة الواقع. وعليه، يمكن لمحط   تركيز ضيق ينصب  ع لى تفسير لماذا ي فك  

ستعصي ة   ف الناس وفق ما يفكرون به ويتصرفون بحسبه أن يقود المرء إلى أن يجد فكرة "الحقيقة األخالقي ة" م  ويتصر 

 على الفهم حرفيًّا.

لكن الحظ كيف أن المشروعين األولين يعطيان وصفا مختلفا تماما عن كيفية تموضع "االخالقية" في العالم 

. في المشروع االول، "االخالق" هي مجموع االيعازات والتصرفات )مع ما يضم ذلك من تعبيرات ثقافية و الطبيعي

دواعم بيولوجية عصبية( التي قام التطور بزجها فينا. في المشروع الثاني، "االخالق" تشير الى االيعازات والتصرفات 

 التي نتستطيع ان نتبعها لزيادة رفاهيتنا في المستقبل.

ا حاول إغواء زوجة رجل آخر في مركز دع ونا نضرب مثال داال لتوضيح هذه النقطة: تخي ل أن رجال  وسيم 

للياقة البدني ة. وأن المرأة حين بادرت بأدب إلى لفت نظر المعجب بها إلى حقيقة أنها متزوجة، أصر  هذا الوغد على 

. إثر ذلك، انسحبت المرأة من الحديث بعد برهة وجيزة، محاولته، وكأن زواجها السعيد لن يصمد أمام سحر شخصيت ه

 ولكن انسحابها كان أقل مباغتة من أي رد فعل يتماشى مع قوانين الفيزياء. 

ا. يمكنني القول إن زوجتي حين نقلت لي هذه االحداث باألمس،  ر  أكتب هذا من واقع تجربة فظ ة عشتها مؤخ 

ا أن هذه احداث ملحوظة اخ القيا. في الواقع، لم تكد زوجتي ت كمل جملتها الثالثة حتى بدأت عصارات كان رأي فور 

 غيرة، واحراج، وغضب، وإلى آخره. -االستياء األخالقي   القاتمة بالنز   داخل دماغي

ف الرجل ، انزعجت من تصر  ا لوجه، فأظن أن انزعاجي كان سيبلغ مبلغ ا -أوال  ا وقابلته وجه  ولو كنت حاضر 

بكثير. ولو لم ي ق م زير النساء وزن ا لي بحضوري كما فعل في غيابي، فبوسعي أن أتخيل كيف كان يمكن أن تنتهي أعظم 

 مثل هذه المواجهة بالعنف البدني  .

سيحصر كافة العلماء -لن يجد أي  متخصص في علم النفس التطوري   مشقة  في تفسير ردة فعلي في هذه الحالة

ـ "أخالق" اهتمامهم في مجموعة الحقائق التالية: أفلت القرد الكامن في داخلي من قفصه وظهر تقريب ا ممن يدرسون ال

زة تتصاعد وت غل  ف  للعيان، أما ما قد يجول في رأسي من أفكار عن "حقيقة أخالقي ة" فستكون أشبه بغازات لغوي ة مقز  

ٍ ق ضي ف ا. إنني نتاج تاريخ تطوري  يه على كل   ذكر من األجناس الحي ة بحماية مصادره ومنع مخاوف حيواني ة أبعد غور 

هدرها على نسل ذكر آخر. ولو قمنا بتصوير دماغي إشعاعيًّا وربطنا بين مشاعري الذاتي ة وما ي قابلها من تغي رات 

 ألول.فسيولوجي ة عصبي ة، فسيكون الوصف العلمي  لتلك الوقائع مكتمال  تقريب ا. وبهذا ينتهي المشروع ا

رغم ذلك، هناك طرق متعددة ومختلفة متاحة أمام القرد للرد   على حقيقة رغبة القرود في زوجته. لو حصل هذا 

في ثقافة تقليدي ة ت علي من شأن الشرف، فقد يضرب الزوج الغيور زوجته، ثم يجرجرها إلى مركز اللياقة البدني ة، 

س ا في رأسه. في الواقع، في مجتمع ي علي من شأن الشرف، قد يتعاطف ويرغمها على تحديد هوية من غازلها ليفرغ مسد  

موظفو المركز مع الرجل الغيور ويقومون بتنظيم مبارزة بالمسد سات. أو قد ي طفئ الرجل نيرانه بارتكاب فعلة منكرة 

افترضنا أن الرجل الغيور  أكثر، قتل أحد أقرباء خصمه وإشعال فتيل سلسلة من عمليات األخذ بالثأر. على أي   حال، لو

. هناك  نجا من القتل وبقي على قيد الحياة، فإنه قد يقتل زوجته امعان ا في التأكيد على صيانة شرفه، تارك ا أوالده بال أم ٍ

ف الرجال فيها على هذا النحو أمر شائع، والتي يبدأ مئات  كثير من التجمعات األهلي ة في هذه األرض التي يعتبر تصر 

غرق  في الق َدم  داخل أجهزة أدمغتهم حتى في هذه اللحظة. المال  يين من فتيانها بتفعيل هذا البرنامج الحاسوبي   الم 
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رغم ذلك، فإن دماغي نفسه يكشف عن عالمات واهية للحضارة: من بينها أني أنظر بعين الريبة إلى عاطفة 

ا وتعاطف ا معين ا تجاه منظورها إلى ما حدث.  الغيرة. وأنني أحب  زوجتي وأتمنى لها السعادة بصدق، وهذا يستتبع تفهم 

اء ما  ومن خالل التروي والتأمل في األمر، بمقدوري أن أشعر بالسرور حيال دفعة الثقة النفس التي حصلت عليها جر 

ا أن أتعاطف مع حقيقة أن ثقتها بنفسها كأنثى، بعد انج ابها طفلتنا البكر أوالها به هذا الرجل من اهتمام؛ بإمكاني أيض 

ا بأنها ما كانت لترغب في التصرف دون أدب أو  ا، ربما كانت بحاجة إلى أي   دفعة ممكنة. كما أني أعرف أيض  مؤخر 

تهذيب، وربما يكون ذلك هو ما جعلها بطيئة  بعض الشيء في انتزاع نفسها من براثين حديث اتخذ منعطف ا خاطئ ا. كما 

ن تجد أي  رجل فاتن في هذا العالم سواي، أو أن أي  رجل آخر لن يختطف عينها للحظة، وال أني ال أتوهم أبد ا بأنها ل

أتصور أن اخالصها لي يجب أن ينحصر في هذا التضييق المستحيل لمدى انتباهها. وكيف أشعر حيال الرجل المعجب 

ا لالعتراض محاولته تحطيم زواج شخص آخر، ألني ال أستطيع التعاطف مع -بها؟ حسن ا، ما زلت أجد تصرفه مثير 

لكني أتعاطف مع سائر األمور األخرى التي ال بد  وأنه -وألني أعرف بأنني ما كنت ألتصرف على النحو الذي تصرفه

ا أعتقد بأن زوجتي جميلة، وأعلم كيف يكون حال المرء حين يكون قرد ا أعزب ا في الغابة.   شعر بها، ألني أنا أيض 

األهم  بالنسبة لي هو أنني أ ولي قيمة كبيرة لرفاهي، ورفاه زوجتي وابنتي كذلك، وأروم مع ذلك، فإن األمر 

العيش في مجتمع يعمل على مضاعفة احتماالت الرفاه اإلنساني  . هنا يبدأ المشروع الثاني: هل هناك أسئلة صائبة وأخرى 

لو قتلت زوجتي ردًّا على هذه الحادثة؟ إننا  خاطئة لسؤال كيف نضاعف الرفاه؟ كيف كان ممن الممكن أن تتأثر حياتي

لسنا بحاجة إلى علم أعصاب مكتمل كي نعرف أن سعادتي، وسعادة الكثيرين، كانت ستتقل ص إلى حد ٍ كبير. ماذا عن 

اه الرفاه الجمعي   لمن يعيشون في مجتمع ي علي من مكانة الشرف وربما كانوا سيؤي  دون مثل تلك األفعال؟ يبدو لي أن رف

أفراد تلك المجتمعات بائس بوضوح. رغم ذلك، لو كنت مخطئا بهذا الخصوص، وكانت هناك طرق تتيح تنظيم ثقافة 

ة -ت علي من الشرف بما يسمح بتحقيق نفس مستوى ما ينعم به اآلخرون من رفاه في أمكنة أخرى إذ ا وليكن. سيمثل هذا قم 

 وجود قمم متعددة ال يحيل الحقائق األخالقي ة إلى مجرد حقائق ذاتي ة. أخرى في المشهد األخالقي  . وكما ذكرت سابق ا،

ا مثل اعتقاد  ٍ تملي على الكثيرين االعتقاد في تصورات مشوهة عن األخالق، تمام  إن أسس أي   مشهد أخالقي 

ممارسات مثل الكثيرين في تصورات مشوهة عن الفيزياء. يعتقد البعض أن "الفيزياء" تشمل )أو تبرهن على صحة( 

. هؤالء ببساطة، وبوضوح، مخطئون بحق الفيزياء. هناك في ، والعالج بالمثل أو الطب   البديلالتنجيم، والڤ ودو

". 57الواليات المتحدة، أغلبي ة ) في المئة( تؤمن بأن منع المثليين من الزواج واجب "أخالقي 
مع ذلك، إن كان هذا 66

إزاء كيف نستطيع مضاعفة رفاهنا، فربما يكون هؤالء الناس ببساطة مخطئين بحق  اإليمان ينطلق من مفهوم مختل ٍ 

األخالق. حقيقة استخدام ماليين الناس لمصطلح "األخالق" كمرادف للدوغمائي ة الديني ة، أو العنصري ة، أو التمييز على 

 مفرداتهم والتسليم بها إلى نهاية الزمان.أساس الجنس، أو ألي   اخفاق آخر ال ينبغي أن يرغمنا على االكتفاء بقبول 

ا من التفاصيل ما  ٍ بحت للدماغ البشري  ؟ مع أن كثير  ما الذي سيعنيه لنا اكتساب فهم عميق، ومتسق، وعلمي 

زالت غير واضحة، إال ان التحدي الماثل أمامنا اآلن هو البدء في الحديث بشكل معقول عن الص واب والخطأ، والخير 

                                                           
  قية حملها بعض الرقيق إلى أميركا الالتينية وامتزجت هناك بمؤثرات أخرى ڤودو معتقدات وطقوس دينية مستمدة من الوثنية األفري

م كالمسيحية. وهي ما زالت شائعة في هايتي وجزر الكاريبي. تقوم تلك المعتقدات على عبادة أرواح األسالف ومحاولة االتصال بهم واستحضاره
 المترجم-وفيها ممارسات أقرب إلى السحر والشعوذة

  لعالج على المبدأ القائل "عالج الداء بالداء أو المثل بالمثل" وبحيث أنه إن كانت كمية صغيرة من مادة ما مسؤولة عن يعتمد هذا ا
توليد مجموعة من األعراض في جسم شخص سليم، فإنه من الممكن استخدام نفس المادة في معالجة ذات األعراض التي يعاني منها الشخص 

 المترجم-المريض
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، ع ا كهذا يبدو أنه آيل إلى تشكيل مالمح أخالقي تنا والشر   لى ضوء ما يتوفر بين أيدينا حاليًّا من معرفة عن العالم. إن حوار 

 67وسياساتنا العامة خالل السنين المقبلة.
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 الفصل الثاني

 الخير والشر

كاألوبئة -داهمنا ما يسبب القلق والهلعلعل ما من شيء في عالمنا يفوق التعاون اإلنساني   في األهمي ة. فكلما 

ال نجد سبيال  إلى عالجها )إن كان لها عالج( بغير -الفت اكة، أو احتمال ارتطام نيزك باألرض، أو أي   كارثة عالمي ة أخرى

تملك أسباب اللجوء إلى التعاون اإلنساني  . إن التعاون هو الخامة التي ت صنع منها حيوات إنساني ة ذات معنى ومجتمعات 

البقاء. لهذا، ربما لن يكون هناك ما يفوق التعاون في األهمية بالنسبة لعلم خاص بالرفاه اإلنساني   يغذ  الخطى نحو بلوغ 

 مرحلة النضج.

ة في مجال التعاون  ق م بتصفح جريدة، اليوم أو أي يوم من ما تبقى من حياتك، وستقرأ بالتاكيد عن إخفاقات جم 

عضها جسيم واآلخر بسيط، يعلن عنها من كافة أرجاء العالم. وشيوع مثل هذه اإلخفاقات ليس بأقل مأساوي ة اإلنساني  ، ب

ا من الطاقة اإلنساني ة المهدورة. وحين  من نتائجها، فعمليات الخداع واللصوصي ة والعنف وما شاكلها ت نتج سيال  عارم 

ودين على الوقاية من اللصوصي ة والعنف )دون اإلشارة إلى كلفة نتأمل في حجم ما نبدده من وقتنا ومصادرنا المحد

عواقبهما(، تبدو مشكلة التعاون اإلنساني   وكأنها المشكلة الوحيدة التي تستحق التفكير.
( Ethicsإن "األخالقي ات" ) 68

د ( )استخدم هذين المصطلحين بشكل متبادل( هما التعبيران اللذان نطلقهmoralityو"األخالق" ) ما على تفكيرنا المتعم 

ومن البديهي أن القضايا األخرى التي لها تأثير أعظم على سؤال الرفاه اإلنساني   معدودة على أصابع  69في هذه القضايا.

 اليد الواحدة.

ا لجملة القوى والعوامل  حسن المعاملة، والمعاملة بالمثل، والثقة، واالنفتاح-كلما زاد فهمنا للدماغ، ازددنا فهم 

ا ن -على الحوار، واحترام الدليل والبرهان، وحدس اإلنصاف، والتحكم في االندفاعات، وكبح العدوان، وهلم  جرًّ التي تمك  

األصدقاء والغرباء من النجاح في العمل جنب ا إلى جنب في المشاريع الحضاري ة المشتركة. إن فهمنا ألنفسنا على هذا 

ة في تحسين الحياة اإلنساني ة، سيكون من أهم التحديات الماثلة أمام العلم في العقود الوجه، واستخدام هذا الفهم والمعرف

 المقبلة.

ت  يتصور الكثيرون أن نظرية التطور تقتضي األناني ة كحتمي ة بيولوجي ة. لكن هذه الفكرة الخاطئة والرائجة أضر 

، وما يرافقه من مشاعر أخال قي ة، متوافق، في الواقع، مع التطور البيولوجي  . إذ أن ضغط بسمعة العلم. فالتعاون اإلنساني 

ويعود ذلك إلى  .االنتخاب الطبيعي   ضمن نطاق الجينات "األناني ة" يَحمل كائنات مثلنا على تقديم التنازالت لذوي القربى

حفظ ونقل جيناته. وقد ال تبدو هذه  سبب بسيط يتمثل في أن تلك الجينات األناني ة بمقدورها أن تعتمد على أقرباء المرء في

الحقيقة واضحة لك عبر التفح ص الذاتي  ، إال أن نجاح شقيقك أو شقيقتك في التناسل ي عتبر، جزئيًّا، بمثابة نجاح لك. لم 

 Williamتحظ هذه الظاهرة المعروفة بـ "انتخاب ذوي القربى" بتحليل معتبر إال في الستينيات على يد ويليام هاملتون 

Hamiton،70 لكنها كانت متضمنة في فهم علماء البيولوجيا السابقين. فحسب بعض الروايات، س ئل جاي هالدين 

                                                           
   عالم بريطاني ولد في أواخر القرن التاسع عشر وكان رياديًّا في علم البيولوجيا اإلحصائية وتمكن من التوصل إلى أن الفرد يشترك

 المترجم-مع اثنين من أشقائه أو ثمانية من أبناء عمومته في محتواه الوراثي   الكامل
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J.B.S. Haldane  ،ذات مرة إن كان على استعداد للمخاطرة بحياته إنقاذ ا لشقيقه من الغرق، فرد  بمزاح قائال: "كال

". لكني على استعداد إلنقاذ شقيقين أو ثمانية من أبناء العم  
71  

فَرز  قطعت  االيثار والمعاملة بالمثلحول  Robert Triversإن أبحاث عالم البيولوجيا التطوري ة روبرت تر 

ويقوم النموذج الذي طرحه  72شوط ا بعيد ا في تفسير التعاون بين األصدقاء والغرباء ممن ال تجمع بينهم رابطة من الدم.

فَرز على دمج كثير من العوامل الن فسي ة واالجتماعي ة المرتبطة باإليثار والمعاملة بالمثل مثل: الصداقة، والعنف تر 

األخالقي  )بمعنى، معاقبة الغشاشين(، والذنب، والتعاطف، واالمتنان، إلى جانب النزوع نحو خداع اآلخرين عبر محاكاة 

ا، ربما  Geofferey Millerتلك الحاالت. ووفق ما ألمح إليه داروين أوال، واستفاض جيفري ميلر  بالبحث فيه مؤخر 

قد حث  على تنمية السلوك األخالقي   بشكل أكبر. وألن الفضيلة األخالقي ة جذ ابة لكال الجنسين،  االنتخاب الجنسيَّ يكون 

  73فربما كان لها دور شبيه بذيل الطاووس: انتاجه وصيانته مكلفة، لكنه نافع لجينات صاحبه في نهاية المطاف.

البديهي   أن مصالحنا األناني ة ال تتضارب دوما مع مصالحنا غير األناني ة. وفي الواقع، رفاه اآلخرين، وأقرب من 

األقربين لنا على وجه الخصوص، ي عد  من بين مصالحنا األولي ة )األعظم أناني ة(. ورغم أنه ما زال هناك الكثير مما لم 

اء دوافعنا األخالقي ة، إال أن االنتخاب الطبيعي  لذوي القربى، واإليثار والمعاملة نفهمه بعد حول البيولوجيا الكامنة ور

بالمثل، واالنتخاب الطبيعي  الجنسي  يكشف النقاب عن كيف تطورنا كي ال نكون مجرد ذوات ذري ة تقوم على خدمة 

اعة إلى خ  74دمة المصلحة المشتركة مع اآلخرين.مصالحها الذاتي ة كالعبيد، بل كي نكون ذوات ا اجتماعي ة نز 

اء ما لدى البشر من قدرة على التعاون. على سبيل  يبدو أن بعض السمات البيولوجي ة قد تشك لت ثم تحسنت جر 

لبة العين )المنطقة المحيطة  المثال، خالف ا لسائر الكائنات األخرى، بما فيها الثدي ات العليا التي ننتمي إلى رتبتها، فإن ص 

بالسواد المستدير في العين( لدى اإلنسان بيضاء ومكشوفة للعيان. وهذا ما يجعل تَعق ب مرمى بصر اإلنسان سهال للغاية، 

ل في االنتباه البصري   لمن يقابلنا مهما كان طفيف ا. يطرح عالم النفس مايكل  ويتيح لكل   واحد منا أن يالحظ أي  تحو 

ا لهذا األمر:ال Michael Tomaselloتوماسيللو   منطق التطوري  التالي تفسير 

ٍ يكتظ  "إذا كنت  أ علن، بالفعل العملي  ، عن مرمى بصري، فيجب أن أكون في محيط اجتماعي 

ني ا إلى استغالل ذلك على نحو يضر  بأن يسبقوني، مثال، إلى الغذاء أو الفرار من -بأشخاص ال يميلون دوم 

ٍ متعاون انتفع فيه من اقتفاء اآلخرين لمرمى بصري." عدوان ما. فعال، ال بد أن أكون في محيط اجتماعي 
75 

ا األطفال  اكتشف توماسيللو أن تتبع مرمى بصر الشخص المقابل ال يقتصر على البالغين فقط، بل يفعل ذلك أيض 

ا. في المقابل، تميل قرود الشامبانزي إلى االهتمام بحركات ا لرأس فقط. كما أشار الذين لم يتجاوزا بعد اثني عشر شهر 

 توماسيللو إلى أن حساسيتنا الفريدة تجاه مرمى البصر سه لت وأتاحت لنا التعاون اإلنساني  وتطور اللغة. 

مع أننا جميع ا أناني ون، إال أننا ال نقتصر على أن نكون ذلك وحسب. فسعادتنا نفسها تملي علينا توسيع دائرة 

اتهم وأتراحهم. -مصالحنا الشخصي ة لتشمل اآلخرين ا الذين نحفل بأمر مسر  العائلة، واألصدقاء، وحتى الغرباء عنا تمام 

ا  ورغم ضآلة عدد المفكرين الذين تناولوا المصالح الشخصي ة المتضاربة وما تلعبه من دور في المجتمع، إال أن حتى مفكر 

وأقر  كذلك بأن قدرتنا على  76ن إلى درجة كبيرة.أقر  بأننا جميع ا نهتم  بسعادة اآلخري Adam Smithمثل آدام سميث 

 االهتمام باآلخرين لها حدود وأن هذه الحدود نفسها هي مصدر لقلقنا الشخصي   والجمعي  :
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"لنفترض أن اإلمبراطوري ة الصيني ة العظيمة، بما فيها من عدد ضخم من السكان، ضربها زلزال فجأة 

ٍ إنساني   النزعة، وال عالقة له أبد ا بذلك الجزء وابتلعتها األرض، ثم لنتأمل كيف ستك ون رد ة فعل رجل أوروبي 

عة إلى مسامعه. إنه سيقوم أوال وقبل أي   شيء، كما أتصور،  من العالم، فور وصول أنباء هذه الكارثة المرو  

ف  ذلك بكثير من العبارات التأم لي ة المحزنة عن الحياة بالتعبير عن أسفه العميق لمصير هؤالء التعساء، وس يرد 

اإلنساني ة وكم هي زائلة، وعن عقم كل   ما يبذله اإلنسان فيها من كدح، ألنها من الممكن أن تتبدد في طرفة عين. 

ا، إن كان من هواة التوقعات، على طرح تحليالت عديدة لما ستَخلفه هذه الكارثة من آثار على  ولعله سيقدم أيض 

قطاع المال واألعمال في عموم العالم. وبعد أن يفرغ من فيض هذا التفلسف الراقي،  التجارة في أوروبا، وعلى

وحال أن يستنفد سائر أوجه التعبير عن تلك المشاعر اإلنساني ة، سيعود بنفس الخف ة والسكينة إلى استئناف ما 

تقع أبد ا. ولو كانت مصيبة تافهة كان يقوم به من عمل أو استراحة أو تسلي ة، كما لو أن تلك الحادثة المهولة لم 

قد حل ت به ألصابت سير حياته بخلل واضطراب أعظم. لو كان سيفقد إصبع يده الصغير في الغد، لما نام الليل؛ 

لكنه بعد هالك مئات الماليين من أبناء جلدته من البشر، وشرط أال يكون قد رآهم من قبل، فإنه سيطلق عنان 

ا بذلك الحجم الرهيب أقل  أهمية شخيره وينام قرير العين و هو يشعر بقدر عظيم من األمان. فيما يبدو، فإن دمار 

ا لوقوع مصيبة تافهة كتلك على رأسه، هل سيكون  بالنسبة له من مصيبة تافهة خاصة به. قياس ا على ذلك، ودرء 

ة أال يكون قد رآهم من قبل؟ رجل ذو نزعة إنساني ة على استعداد للتضحية بمئات األلوف من أبناء جلدته، شريط

ا  إن الطبيعة البشري ة لترتجف هوال من خاطر كهذا. لم ينتج العالم في أحلك لحظات انحطاطه وفساده، شرير 

 77خسيس ا كان بمقدوره مجرد التفكير في أمر كهذا. لكن ما الذي يصنع هذا الفارق؟"

ٍ وحدسنا األخالقي  . يلتقط سميث على نحو موفق ما يعتمل في دواخلنا من توتر بي ن األناني ة كرد   فعل غير إرادي 

إن الحقيقة الخاصة بنا جلية واضحة: نحن مستحوذ علينا من قبل رغباتنا األناني ة مدى الحياة تقريب ا؛ والتفاتنا العميق نحو 

الصرخات دويًّا في جذب آالمنا ومسراتنا يمنعنا إال في النادر من صرف االنتباه إلى أمر آخر؛ وال تفلح سوى أعظم 

علينا أن ينبغي انتباهنا إلى معاناة من ال نعرفهم، وحينها بشكل عابر فقط. عالوة على ذلك، فإننا حين ننظر بوعي فيما 

ل علينا من مكان ما: نحن نريد بصدق مجتمعات عادلة منصفة؛ ونريد آلمال  نفعله، يبدو أن مالك بر ٍ وإحسان وحياد يتنز 

 تحقق؛ ونود  أن نترك العالم وهو في حال أفضل مما وجدناه عليه.اآلخرين أن ت

ٍ بارز. فاألخالق ا من أي   نظام أخالقي  من حيث هي قواعد متبعة بشكل -إن أسئلة الرفاه اإلنساني   أعمق غور 

ا القناعات تتطلب، في  هي تطورات حديثة نسبيًّا. إذ أن مثل هذه -واع، وعقود اجتماعي ة، ومفاهيم حول العدل، وهلم  جرًّ

رغم  األقل، لغة معقدة واستعداد ا للتعاون مع الغرباء، وهذا يحملنا شوط ا أو اثنين إلى ما قبل "حالة الطبيعة" الهوبزوي ة.

فت من قبل عملية التطور لتخفيف ما واجهه أسالفنا من بؤس طاحن تقع  ذلك، فإن جميع التغي رات البيولوجي ة التي وظ  

ٍ لألخالق، وذلك ألجل االستفادة منها واالسترشاد بها في تحقيق الرفاه الشخصي   والجمعي  . ولكي ضمن نطا ق تحليلي 

 نبسط األمر على نحوو أفضل:

دفعت بعض التغي رات الجيني ة في الدماغ إلى ظهور المشاعر االجتماعي ة، والمؤسسات األخالقي ة،  -1

 واللغة...

                                                           
  المترجم-عة العدواني ة والصراعي ة لدى االنسان لتأمين المصادر والبقاء"حالة الطبيعة" عند الفيلسوف توماس هوبز تتلخص في النز 
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بدورها إلى بروز أنماط آخذة في التعقيد من السلوك التعاوني  ، والوفاء بالوعد، وأد ت هذه األمور  -2

 وخشية المرء على سمعته...

وشكلت تلك األمور فيما بعد األساس الذي قامت عليه المعايير الثقافي ة، والقوانين، والمؤسسات  -3

ا يزل تعزيز صمود هذا النظام التعاوني   النامي في وجه  االجتماعي ة التي كان الغرض منها ولم 

 القوى المضادة.

ج حصلت في حالتنا، وكل  خطوة من خطواتها تمثل تحسين ا لرفاهنا الشخصي   والجمعي    صيغة ما من هذا التدر 

ا. فبمقدورنا، من خالل التخطيط أو اإلهمال،  ال يمكن نكرانه. وال شك  في أن التقهقر الكارثي  إلى الوراء ممكن دائم 

سخير حصادنا الحضاري   المكلف، والرافعة العاطفي ة واالجتماعي ة التي شك لتها عملية التطور البيولوجي   والثقافي   على ت

مر   آالف السنين، في إفقار أنفسنا وإنزال البؤس بحيواتنا أكثر مما قد تتمكن الطبيعة بمفردها أن تلحقه بنا. تخي ل لو أن 

رة جوع ا على خدمة  العالم كله أصبح نسخة   كب رة  عن كوريا الشمالي ة، حيث تقوم جموع البشري ة المستعبدة والمتضو   م 

المتصارعة فيما بينها. ما  مخبول ذي شعر أشعث: قد يكون هذا العالم أسوء من عالم يعج  فقط بأشباه اإلنسان من القردة

ا، وأقل  إشباع ا، وأكثر إفضاء   الذي ستعنيه كلمة "أسوء" في هذا السياق؟ إنها تعني ما يشير إليه حدسنا بالضبط: أشد  إيالم 

ا. ورغم أن المقارنة بين أحوال العالم المتضاربة هذه أمر غير ميسور، إال أن هذا ال ي عني إلى الرعب واليأس، وهلم  جرًّ

أجوبة من الناحية العمليَّة وأجوبة من أنه ليس هناك حقائق تجريبي ة ي صار إلى مقارنتها. مرة أخرى، هنالك فرق بين 

  الناحية المبدئيَّة.

حين نبدأ في التفكير باألخالق وفق مفاهيم الرفاه، يسهل علينا أن نتبي ن تراتبي ة أخالقيًّة ضمن المجتمعات 

ك ت  اإلنساني ة. انظر  : عن سكان جزيرة دوبو Ruth Benedictإلى ما تقوله روث بَن د 

فة من العدواني ة والخبث التي تعمل معظم المجتمعات اإلنساني ة  ز الحياة في دوبو أنماط ا متطر   "ت عز  

انة تلك على تقليصها عبر مؤسساتها المختلفة. في المقابل، تعمل مؤسسات أهل جزيرة دوبو على اإلعالء من مك

األنماط إلى أعلى الدرجات. ويقضي المرء حياته هناك دون أن يحاول قمع أفظع ما تثيره الضغينة في هذا 

نه  من التنفيس  العالم من كوابيس في نفس اإلنسان. ووفق نظرته إلى الحياة، تتمثل الفضيلة في اختيار ضحية ت مك  

لطبيعة. كما أن الوجود كله يتبد ى له كصراع عنيف بين عن الخبث الذي يعزوه إلى المجتمع البشري   وقوى ا

سفاحين ينازل كل  منهم اآلخر على شتى منافع الحياة. أما سالحه في هذا النزال فيتمثل في الظن  والقسوة، وهو 

  78ال يسمح لنفسه بالرحمة، كما أنه ال يطلبها من أحد."

 فيما بينهم كان ال يقل  عن جهلهم بحقائق العلم الحديث. ومع يبدو أن جهل أهل دوبو بإمكانيات التعاون الحقيقي   

انصب  شغلهم الشاغل -ألنهم كانوا في غاية الفقر والجهل-أن ما كان يستحق  انشغالهم به من األمور ال ي عد  وال ي حصى

ذات سحري ة ت وقعهم في براثين على االشتغال بالسحر. وكانت المصلحة األولى لكل ٍ منهم هي استهداف أبناء القبيلة بتعوي

المرض أو الموت ثم االستيالء على محاصيلهم. أما التعاويذ المعني ة فكانت ت تناقل من أعلى إلى أسفل عن طريق األخوال 

                                                           
  ( أوسترال ب ثسينaustralopithecine شبيه اإلنسان من القردة. وهو يمثل :) مرحلة بدائي ة قد تكون النقطة التي بدأ فيها االنفصال

في القدرة على المشي منتصب ا لكنه مثل القردة في صغر دماغه والقدرة على التأرجح  النوعي  بين شبيه االنسان والقردة العليا. إذ أنه يشبه اإلنسان
 المترجم-بين األغصان وتسلق األشجار

  Dobu Island المترجم-جنوب شرق غينيا الجديدة في غرب المحيط الهادئ 
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وتعد  أعز  ما يملكه المرء. ولهذا، كان ي نظر إلى من لم يكن لديه ميراث كهذا على أنه ذو حظ ٍ عاثر للغاية. لكن شراء 

ا، وأدى ذلك إلى صرف حياتهم االقتصادي ة إلى االتجار بتلك البضائع الوهمي ة.   التعاويذ كان متاح 

كان ي عرف في القبيلة أن أفراد ا معينين يحتكرون أسباب الداء والدواء. وهو ما كان كفيال ببث   المهابة العظيمة 

الدائم. وفي الواقع، كان األهالي يعتقدون بضرورة  في النفوس تجاه هؤالء األفراد وحمل الجميع على استرضائهم

ٍز منيع: في غياب  ر  ٍ. فحتى فعل الجاذبي ة، مثال، كان ال بد  له من متمم ٍ بواسطة ح  االستعانة بالسحر للقيام بأي   عمل دنيوي 

 اصة بها. تعويذة مناسبة، كان من المتوقع أن تثب خضروات الرجل من التراب ثم تختفي بما لها من قوى خ

ومما جعل األمور أسوء مما هي عليه، أن أهل دوبو كانوا يتخيلون بأن الحظ  الجيد يخضع لقوانين جامدة من 

الديناميكا الحراري ة. ولو كان محصول الرجل من "اليام" )نبات يشبه البطاطا الحلوة( أكثر من محصول جاره بكثير، 

. وبما أن جميع أهل دوبو كانوا يسعون بدأب إلى سرقة محاصيل بعضهم فيجب أن يكون الفائض مسروق ا بواسطة السحر

البعض عبر تلك الطرق، فإن المزارع المحظوظ على األرجح كان ينظر إلى فائض محصوله وفق تلك النظرة. ولهذا، 

 كان المحصول الجيد بمثابة "اعتراف بالسرقة". 

ا بالتكتم والسري ة. أما ما  هذا الزواج الغريب بين الطمع والتفكير السحري   خلق داخل مجتمع دوبو هوس ا تام 

يتبقى في هذه الحالة من إمكاني ة للحب والصداقة الحقيقي  ة فيبدو أن معتقد ا آخر أجهز عليها بالكامل. إذ كانت المعتقدات 

ذا ما أد ى إلى تفشي الشعور تقضي بأن قوة السحر تتنامى طرديًّا مع مشاعر الشخص الحميمة تجاه الضحي ة المعني ة. وه

بعدم الثقة تجاه اآلخرين أو االطمئنان لهم، وعلى األخص تجاه ذوي القربى. وهكذا، إن أصيب رجل بمرض خطير أو 

مات، فإن زوجته هي الم المة على ما أصابه من حظ ٍ عاثر، والعكس بالعكس. تعكس هذه الصورة المجملة ألهل دوبو 

 ا من قبل أوهام مضادة لمفهوم االجتماع البشري  .صورة مجتمع مستعبد تمام  

هل كان أهل دوبو يحب ون أصدقاءهم وعائالتهم بقدر ما نحب  نحن أصدقاءنا وعائالتنا؟ قد يظن الكثيرون بأن 

ا. لكني أرى أن هذا السؤال سديد واإل جابة إجابة سؤال كهذا يجب أن تكون، مبدئيًّا، "أجل"، وإال لكان السؤال نفسه عقيم 

(، Homo sapiensعليه سهلة. إن الجواب هو "كال". وبما أن أهل دوبو ينتمون مثلنا إلى فصيلة اإلنسان العاقل )

فعلينا أن نفترض بأن أدمغتهم كانت تشبه أدمغتنا إلى حد كاٍف كي نتمكن من فتح باب المقارنة. هل هناك من شك ٍ في أن 

عبير وصدى داخل أدمغتهم؟ لن تشك  في ذلك إال إن كنت تعتقد بأن عمل الدماغ أنانية أهل دوبو وخبثهم العام كان لهما ت

يقتصر على سحب األوكسجين والغلوكوز من الدم مثال. حين نتوصل إلى فهٍم أكمل للفسيولوجيا العصبي ة لحاالت كالحب  ، 

ممكن ا. لكننا ال نحتاج إلى انتظار واالحسان، والثقة، يصبح الكشف عن تفاصيل االختالف بيننا وبين أناس كأهل دوبو 

كشوفات علمي ة ريادي ة في علم األعصاب كي نستعين في هذا النقاش بالمبدأ العام التالي: مثلما يمكن أن يكون األفراد 

ا أن يكونوا على خطأ  والجماعات على خطأ حيال كيفي ة الحفاظ على صحتهم البدني ة بالشكل األمثل، فمن الممكن أيض 

 ال كيفي ة مضاعفة رفاههم الشخصي   واالجتماعي  . حي

أعتقد بأننا، وعلى نحو متزايد، سنفهم الخير والشر، الصواب والخطأ، من خالل المفاهيم العلمي ة، ألن المخاوف 

اك حقائق األخالقي ة ت ترجم  إلى حقائق حيال كيف تؤثر أفكارنا وتصرفاتنا على رفاه كائنات واعية مثلنا. وإذا كانت هن

فيجب أن تكون هناك أجوبة صائبة وأخرى خاطئة لألسئلة -وهناك حقائق-ي صار إلى معرفتها حول رفاه تلك الكائنات

األخالقي ة. سيالحظ طلبة الفلسفة بأن هذا الموقف يلزمني بصيغة ما من الواقعي ة األخالقي ة )بمعنى، أن المزاعم األخالقي ة 
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طئة بالفعل( وبصيغة أخرى من العواقبي ة األخالقي ة )بمعنى، صواب فعل ما يعتمد على كيفي ة يمكن أن تكون صائبة أو خا

تأثيره على رفاه الكائنات الواعي ة(. ورغم ما تعرضت له الواقعي ة األخالقي ة والعواقبي ة األخالقي ة من ضغط الدوائر 

  79ع كثير من بديهي اتنا حيال كيف يدور العالم.الفلسفي ة، إال أنهما تتوفران على فضيلة االنسجام م

سأتناول هنا نقطة انطالقي )العواقبي ة(: جميع أسئلة القيمة )صواب وخطأ، خير وشر، إلى آخره( معتمدة على 

 -اسعادة، معاناة، بهجة، قنوط، وهلم  جرًّ -إمكانية اختبار وتجربة القيمة المعني ة. ودون عواقب ممكنة على صعيد التجربة

. لهذا، فإننا حين نقول إن فعال ما هو واجب أو شر أو صالح من الناحية األخالقي ة،  فإن أي  حديث عن القيمة يعد  هراء 

فنحن نسوق مزاعم )ضمني ة( حيال عواقبه )الفعلي ة أو المحتملة( على حيوات الكائنات العاقلة. إنني ال أعرف أي  

ومن البديهي أن المرء حين يحرص على مرضاة الرب أو مالئكته، فإن موقفه قائم على  استثناءات مهمة لهذه القاعدة.

افتراض أن تلك الكينونات الغيبي ة تعي )بصورة ما( وتدرك أفعال البشر وتصرفاتهم. وأن من الممكن أن يعاني المرء من 

في السياق الديني تظل  العواقب والحاالت  غضبها أو ينعم برضاها، إما في هذا العالم أو في العالم اآلخر. إذ ا، حتى

 الواعي ة هي األساس الذي تقوم عليه سائر القيم.

ٍ مسلم قرر ابادة نفسه من الوجود مع زمرة من الكفار. يبدو قراره هذا،  لننظر، مثال، في طبيعة تفكير انتحاري 

ا مع السلوك العواقبي  . لكننا حين نر ا تمام  جع إلى تسويغ اإلسالم لفعل الشهادة، نرى أن عواقب هذا للوهلة األولى، متناقض 

ا بيت القصيد. فطالب الشهادة يتوخون إرضاء هللا واختبار وتجربة العيش في سعادة  تخيلة، هي تمام  الفعل، الحقيقي ة والم 

ا على أنها أم  أبدي ة بعد الموت. ولو سل م المرء وآمن باالفتراضات الميتافيزيقي ة التقليدي ة لإلسالم، ف سينظر إلى الشهادة حتم 

ن مكان ا في الجنة لنفسه فقط، بل ولسبعين من  ا على أعلى درجات س لم اإليثار: فهو ال يؤم   الترقيات. كما يتربع الشهيد أيض 

ا. وفوق هذا، يؤمن طالب الشهادة بأنهم امتداد لفعل هللا في األرض، مما ينجم عنه عواقب مح مودة على أولي القربى أيض 

ا، وهي قائمة على إيمانهم المطلق بما  ا وتكرار  األحياء. إن طريقة تفكير هؤالء معروفة جدًّا عبر ما يعلنون عنه مرار 

ا أن يكون عالمنا مصمم  أخبرهم هللا به، في القرآن والحديث، من عاقبة أفكار وأفعال معينة. طبع ا، من المستبعد تمام 

ٍ لكتاب معين. بشكل يحض  أفراد الرئيسي   ات على قتل أحدهم لآلخر ويكافئهم على ذلك انطالق ا من إيمانهم بأصل إلهي 

ا بشع ا ومريع ا  حقيقة أن طالب الشهادة مخطئون في اعتقاداتهم تجاه عواقب أفعالهم هو عين ما يجعل تلك األفعال استخدام 

ٍ للحياة اإلنساني ة.  وغير أخالقي 

ا بجائزة غيبي ة(، فإن ألن معظم األديان تتصور األ خالق كمسألة طاعة وامتثال لكلمة هللا )من أجل الفوز عموم 

العالم. لهذا، ال يجد المؤمنون المتدينون  هذاتعاليمها ومبادئها األخالقي ة في الغالب ال عالقة لها بمضاعفة الرفاه في 

لمثلي ة الجنسي ة، وإلى آخره، دون أن يروا ما يدعوهم غضاضة في التأكيد على عدم أخالقي ة تنظيم النسل، واالستمناء، وا

إلى المحاجاة بأن تلك الممارسات تسبب المعاناة والضرر. كما أنهم ال يجدون غضاضة كذلك في السعي خلف مراٍم 

الواجب  صارخة في عدم أخالقيتها، ألنها تطيل أمد البؤس اإلنساني   دونما داع، وهم مؤمنون بأن سعيهم هذا هو من قبيل

 األخالقي  . إن هذا السلخ الديني   للهم   األخالقي   عن واقع معاناة اإلنسان والحيوان يتسبب في أضرار جسيمة. 

----------------------- 

من الواضح أن ثمة قدرات وحاالت عقلي ة ت ساهم في زيادة رفاهنا العام )سعادة، إحسان، معاملة طيبة، وهلم  

ا( كما أن ث ا(. لهذا، فإن سؤالنا جرًّ مة قدرات قاصرة وحاالت عقلي ة ت ساهم في نقصانه )قسوة، كراهية، إرهاب، وهلم  جرًّ
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ا بأن  عما إن كان فعل معي ن أو طريقة من التفكير ستؤثر على رفاه المرء و/أو رفاه اآلخرين هو سؤال ذو معنى، علم 

بيولوجيا تأثيرات من هذا القبيل. أين يجد المرء موقعه على خط   هذه  هناك الكثير مما قد يتكشف لنا في نهاية المطاف عن

جيني ة، وبيئي ة، واجتماعي ة، ومعرفي ة، وسياسي ة، -المتوالية من الحاالت العقلي ة المحتملة سيتحدد من قبل عوامل كثيرة

 أن تأثيراتها متحققة على مستوى الدماغ ومع أن فهمنا لتلك المؤثرات قد ال يكتمل أبد ا، إال-واقتصادي ة، وإلى آخره

البشري  . لهذا، فإن فهمنا المتزايد للدماغ ستتعاظم أهميته بالنسبة ألي   مزاعم نطرحها حيال كيف تؤثر األفكار واألفعال 

 على رفاه الكائنات البشري ة.

لك. لقد افتتحت هذا الكتاب عبر الحظ أني لم آت  على ذكر األخالق في الفقرة السابقة، وقد أكون في غنى  عن ذ 

المحاجاة بأن األخالق يمكن، رغم ازورار العلماء والفالسفة لقرن من الزمن، أن ت ربط مباشرة بمعطيات حول سعادة 

وشقاء الكائنات الواعية. مع ذلك، من المثير لالهتمام أن ننظر فيما قد يحصل لو أننا تجاهلنا هذه الخطوة ببساطة وقصرنا 

لى "الرفاه" فقط. كيف سيكون عالمنا حين نكف  عن القلق على "الصواب" و"الخطأ"، أو "الخير" و"الشر"، الحديث ع

ونعمل ببساطة على مضاعفة الرفاه إلى أقصى حد ٍ ممكن، رفاهنا ورفاه اآلخرين؟ هل سنخسر أي  أمر مهم؟ ولو كان 

ا، ألن يكون، بالتعريف، أمر رفاه   ؟ شخص مامهم 

 هل بمقدورنا أن نكون على "صواب" إزاء الصواب والخطأ؟ 

وش ا غرين  مجموعة أبحاث تعد  من أهم األبحاث  Joshua Greeneنشر الفيلسوف وعالم األعصاب ج 

المتخصصة في مجال دراسة األخالق باالعتماد على تقنيات التصوير العصبي  .
ى فهم العمليات  80 ومع أن غرين يتوخ 

تي تحكم حيواتنا األخالقي ة، إال أنه يعتقد بأننا ينبغي أن نكون شكوكيين تجاه الواقعي ة األخالقي ة انطالق ا من الدماغي ة ال

أرضي ة ميتافيزيقي ة. لهذا، فالسؤال بالنسبة لغرين ال يتمثل في، "كيف يمكن أن تعرف على وجه اليقين بأن معتقداتك 

المعتقدات األخالقي ة ألي   شخص صائبة؟" بمعنى آخر، ما الذي يمكن أن  تكونن األخالقي ة صائبة؟" بل، "كيف يمكن أ

ا أخالقيًّا صائب ا أو خاطئ ا؟  وفيما يبدو، فإن غرين مؤمن بأن جواب هذا السؤال هو "ال شيء".81يجعل زعم 

وب من وجهة رغم ذلك، تبدو اإلجابة على هذا السؤال سهلة بالنسبة لي. وجهة النظر األخالقية )س( هي أص

ا أدق لصلة الوصل بين األفكار/النوايا/السلوك اإلنساني   والرفاه اإلنساني  . هل  النظر )ص(، إن كانت )س( تستتبع فهم 

إرغام النساء والفتيات على ارتداء البرقع يعود بمساهمة إيجابية على الرفاه اإلنساني  ؟ هل ينتج أوالد ا وبنات ا أكثر سعادة؟ 

أكثر إحسان ا ونساء  أكثر هناء  ورضى؟ هل يتيح نمو عالقات أفضل بين الرجال والنساء، بين األوالد  هل ينتج رجاال

؟ إنني أراهن بحياتي على أن إجابة كل   سؤال من تلك األسئلة هي "كال". وهذا، ما  ، أو بين البنات وآبائهن  وأمهاتهن 

ا من العلماء سيفعلونه لوال أن معظمهم ا كتلك هي مجرد أحسب، أن كثير  ب على التفكير بأن أحكام  ، كما شرحت سابق ا، د ر  

وبالتالي، هي من حيث المبدأ غير علمي ة. وال يبدو أن هناك غير فئة قليلة جد ا من العلماء -تعبيرات عن تحي زات ثقافي ة

ون بأن هذه الحقائق األخالقي ة البسيطة تقع على نحو متزايد ضمن نطاق نظرتنا العلمي ة للعالم. يعب  ر غرين عن  الذين يقر 

 هذه الشكوكي ة السائدة بشكل موفق: 

ٍ، بل من قبل  ٍ أخالقي  "إن إطالق الحكم األخالقي  ال يصدر، في جانبه األكبر، من قبل تسويغ عقلي 

ٍ  بديهي ات أخالقي ة عاطفي ة الطابع. فما لدينا من قابلية إصدار الحكم األخالقي   تمخض عن عملية تكي ف تطوري 

اء تجاه حياة بشرية اجتماعية بصورة شديدة  . نحن، في الحقيقة، متكي  فون مع إصدار األحكام األخالقي ة  معقد جر 
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ا من "البديهة". ومثل كثير من  إلى حد ٍ بعيد حتى أن قيامنا بذلك يبدو، من وجهة نظرنا، سهال للغاية، جزء 

عر بقدرتنا على اصدار أحكام أخالقي ة كشعورنا بقدرتنا على التصور، كقدرة، في هذه قدراتنا البديهي ة، نحن نش

 ٍ ٍ ورصين لمعطيات أخالقي ة منفصلة عن العقل. ونتيجة لذلك، نحن نميل بشكل طبيعي  الحالة، على التقاط فوري 

ا  نحو اعتقاد مغلوط بالواقعي ة األخالقي ة. إن الميول النفسي ة التي تشجع على هذا االعتقاد الخاطئ تخدم غرض 

ا، وهذا ما يفسر لماذا ينبغي أن نجد الواقعي ة األخالقي ة جذ ابة جدًّا رغم أنها خاطئة. وللمرة الثانية،  بيولوجيًّا مهم 

 82الواقعي ة األخالقي ة هي خطأ ولدنا كي نقع فيه."

ا لوجهة نظره، يذهب غرين إلى القول بأن  الواقعي ة األخالقي ة تفترض أن "هناك اتساق ا كافي ا في وجهات ودعم 

نظر الناس األخالقي ة األساسي ة بشكل يبيح التحدث كما لو أن هناك واقعي ة عيني ة لـ "الصواب" أو "الخطأ"، "العدل" أو 

ة صائبة لألسئلة األخالقي ة؟ هل لكن هل نحن بحاجة حق ا إلى افتراض مثل هذا االتساق كي تكون هناك أجوب 83"الظلم"."

 الواقعي ة الفيزيائي ة أو البيولوجي ة معتمدة على "اتساق كاٍف في وجهات نظر الناس ]الفيزيائي ة أو البيولوجي ة[ األساسي ة"؟

بدأ أخالقي  إنني على يقين من أننا، لو نظرنا إلى البشري ة بأكملها، لوجدنا أن اإلجماع على أن القسوة فعل خاطئ )م

مشترك( أعظم بكثير من اإلجماع على أن الزمن يتغي ر  بتغي ر  السرعة )النظري ة النسبي ة الخاصة( أو أن البشر وسرطانات 

البحر لهم َسلٌَف مشترك )نظري ة التطور(. أينبغي أن نشك  فيما إن كانت هناك "واقعي ة عيني ة" بالنسبة لصحة تلك المزاعم 

ئي ة والبيولوجي ة؟ هل الجهل العام بالنظرية النسبي ة الخاصة أو نفور قطاع عريض من األمريكيين من تقب ل االجماع الفيزيا

العلمي   على نظرية التطور يضع، ولو إلى حد ٍ ضئيل، نظرتنا العلمي ة للعالم موضع تساؤل؟
84 

أخالقي ة، بل حتى أن يتفق الفرد الواحد مع  يالحظ غرين أن من العسير في الغالب أن يتفق الناس على حقيقة

 نفسه في سائر السياقات المختلفة. هذه التوترات قادته إلى االستنتاج التالي:

"يفشل التنظير األخالقي  ألن بديهياتنا ال تعكس مجموعة متماسكة من الحقائق األخالقي ة وهي لم 

كي تتصرف كما لو كانت... إن أردت أن تفهم فهمك تصمم من قبل االنتخاب الطبيعي   أو أي   شيء آخر ل

، فيمم وجهك شطر البيولوجيا، وعلم النفس، واالجتماع  85ال شطر األخالق المعياري ة."-األخالقي 

إن هذا االعتراض على الواقعي ة األخالقي ة يبدو معقوال، إلى أن يتنب ه المرء إلى أن إسقاطه على أي   حقل من 

ني ة ممكن. فعلى ذات المنوال، من الصحيح أن تقول إن بديهياتنا المنطقي ة، والرياضي ة، والفيزيائي ة لم تصمم المعرفة اإلنسا

من قبل عملي ة االنتخاب الطبيعي   ألجل البحث عن الحقيقة.
هل هذا يعني أن علينا أن نستنكف عن أن نكون واقعيين  86

نا بحاجة إلى نبش العلم كي نعثر على أفكار وآراء تتحدى عملية التوليف التنظيري   حيال الواقع الفيزيائي   المادي  ؟ نحن لس

السلس. فهناك كثير من األطر العلمي ة )والمستويات الوصفي ة( التي تستعصي على الدمج وتعمل على تقسيم خطابنا العلمي 

حد إلى مناهضة بعضهم البعض. هل هذا إلى حقول تخصصي ة، بل وتدفع الحائزين على جائزة نوبل في التخصص الوا

ا  يعني أن ال أمل لنا أبد ا في فهم حقيقة ما يجري في هذا العالم؟ كال، بل يعني أن النقاش يجب أن يظل  مفتوح 

  87ومتواصال.

ميؤوس ا منه. وإن يكن؟ -بين اإلنسان ونفسه أو بينه وبين الناس-قد يكون االتساق المطلق في المجال األخالقي   

ذا األمر هو عين ما نواجهه من غياٍب للحسم في سائر حقول المعرفة اإلنساني ة. فاإلجماع التام  كهدف علمي ال وجود له فه
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إال في الحد   األعلى للمسائل المختلفة، في نقطة نهاية مفترضة يكتمل فيها البحث العلمي وينتهي. لم ال نتسامح مع فكرة 

 بالرفاه اإلنساني  ؟النهاية المفتوحة تجاه تفكيرنا 

لحظة أن نقر  ونقبل بأن هناك أجوبة صائبة -هذا ال يعني أن جميع اآلراء حول األخالق مبررة. على العكس

وأخرى خاطئة ألسئلة الرفاه اإلنساني  ، يجب أن نقر  بأن الكثيرين مخطئون ببساطة حيال األخالق. يبدو أن الخصيان 

مة" في الصين، ساللة تلو األخرى، كانوا يشعرون بشيء من التعويض  الذين خدموا األسرة الملكي ة في "المدينة المحر 

إلى جانب المعرفة بأن أعضاءهم -على حياتهم الم صادرة والمعزولة من خالل النفوذ الذي مارسوه داخل ديوان الحكم

د موتهم، وهذا سيضمن لهم ميالد ا جديد ا الجنسي ة المبتورة، والمحفوظة في قوارير زجاجي ة طيلة الوقت، ستدفن معهم بع

ٍ فإنه سيقول: نحن لسنا بصدد مجرد اختالف في الرأي  ٍ أخالقي  كبشر مكتملين. حين تعرض وجهة النظر هذه على واقعي 

ووجهات النظر، بل نحن أمام حالة من الخطأ األخالقي  . يبدو لي من المعقول أن نكون واثقين من سوء فعل أبوين يقومان 

ٍ".ب بيع أبنائهم لخدمة حكومة تنوي بتر أعضائهم التناسلي ة "باستخدام الصلصة الحارة فقط كمخدر موضعي 
وهذا يعني  88

عن عمر ناهز التسعين، كان  1996، آخر خصيان اإلمبراطور، الذي توفي في عام Sun Yaotingأن َصن يوتنغ 

ا إلى خدمته" أعظم ندم في حياته. يبدو أن معظم العلماء مخطئا حينما عد ، "سقوط النظام االمبريالي   الذي كان  يطمح دوم 

يعتقدون بأنه مهما بلغت التزامات المرء األخالقي ة من سوء في التكي ف أو المازوشي ة، فمن المستحيل أن تقول بأنه مخطئ 

ل حياة جيدة.   حيال ما يشك  

 مفارقة أخالقية 

ا إن كانت تنطوي العواقبي ة األخالقي ة على ج ملة من المشاكل في الجانب العملي  . فنحن ال نستطيع أن نحدد دائم 

تأثيرات فعل ما ستكون سيئة أو جيدة. في الواقع، يمكن أن يكون البت  في هذا األمر صعب إلى حد ٍ مدهش حتى بأثر 

ٍ. أطلق َدن ت   the Three Mile Island) على هذه المشكلة ما أسماه بـ "تأثير جزيرة ثري مايل" Dennettرجعي 

Effect.)89  ،يبدو هل كان االنصهار الجزئي  في مفاعل جزيرة ثري مايل بمثابة عاقبة سيئة أم جيدة؟ للوهلة األولى

سيئ ا بالتأكيد، لكنه قد يكون وراء توجهنا نحو العمل على زيادة إجراءات السالمة النووي ة، وبهذا فإنه يكون قد أدى إلى 

حيوات الكثيرين. أو ربما يكون قد دفعنا نحو االعتماد على تقنيات أشد  تلويث ا للبيئة، وبهذا يكون قد ساهم في ارتفاع إنقاذ 

ا من التأثيرات، قسم منها يعزز  معدالت اإلصابة بالسرطان والتغي ر المناخي   العالمي  . أو ربما يكون قد أنتج عدد ا وافر 

آخر يلغي بعضه البعض تبادليًّا. وهكذا، إن كنا ال نستطيع تحديد النتيجة النهائي ة حتى لحادثة  بعضه البعض تبادليًّا، وقسم

نالت من التحليل الشيء الكثير، فكيف يمكننا الحكم على العواقب المحتملة لعدد ال يحصى من القرارات التي يتوجب علينا 

 اتخاذها مدى الحياة؟

ة تواجهنا عند عمل عدم -الشر، اإلعجاب-ية االستدالل األخالقي   وتحديد التكافؤ الفع ال )الخيرهناك صعوبات جم 

اإلعجاب( تجاه حادثة ما، من بينها عدم استطاعتنا في الغالب أن نحدد بسهولة رفاه أي طرف من األطراف يجب أن 

بادليًّا، وهناك مفارقات كثيرة يحوز على اهتمامنا األكبر. إن مصالح البشر متضاربة، ومفاهيمهم للسعادة غير متوافقة ت

تعترض سبيلنا حال أن نبدأ في التفكير برفاه السكان قاطبة. وكما سنرى الحق ا، فإن حقل "األخالق في المستوى 



 50 

السكاني  "
  هو بمثابة آلة بغيضة لتفريخ المفارقات. وعلى حد   علمي، لم يفلح أي  أحد في التوصل إلى طريقة لتقييم الرفاه

رتشالند الجمعي    شا تش  ، فإنه "ليس لدى Patricia Churchland على نحو يصون جميع بديهي اتنا. ووفق الفيلسوفة پاتر 

أحد أدنى فكرة عن كيفي ة المقارنة بين معاناة خمسة ماليين شخص من صداع خفيف ومعاناة شخصين من كسور في 

تياجات مئة طفل في سيبيريا ال يمتون له بصلة ومصابين األرجل، أو كيف يقارن المرء احتياجات اثنين من أطفاله باح

 90بعطب في الدماغ."

ٍ، لكن األخالق في المستوى السكاني   تتحكم في أهم   القرارات التي  قد تبدو أحجية كهذه وكأنها مجرد ترف فكري 

اض، أو معاناة الماليين من تصدر عن المجتمعات. فما هي مسؤولياتنا األخالقي ة عند اندالع الحرب، أو انتشار األمر

المجاعة، أو شح  المصادر العالمي ة؟ في أوقات كهذه ال بد  لنا من تقييم التغي رات الطارئة على الرفاه الجمعي   عبر طرق 

 250.000ي فترض أن تتسم بالعقالني ة واألخالقي ة. إلى أي مدى ينبغي أن نكون متحف  زين للتحرك والعمل حين يموت 

ا في زلزال يضرب جزيرة هايتي؟ سواء عرفنا أم لم نعرف، فإن البديهي ات المتعلقة برفاه كافة السكان تحدد تفكيرنا شخص  

 تجاه هذه المسائل.

طبعا هذا إن لم نقم بتجاهل األخالق على مستوى السكان ببساطة، وهو األمر الذي يبدو أننا نميل إليه نفسيًّا. فقد 

وزمالئه عن قيود مفزعة على التسويغ العقالني   لدى تفكيرنا في  Paul Slovicول سلوڤ تش كشفت أبحاث عالم النفس پ

وفق سلوڤتش، حين تتعرض الحياة اإلنساني ة للخطر، يبدو 91جماعات كبيرة العدد، بل في عدد يربو على الجماعة الواحد.

معرضة للخطر. ولو ظننا أن خسارة كثير من الحيوات قد من العقالني   واألخالقي   أن يتزايد قلقنا بتزايد أعداد الحيوات ال

تضيف مزيد ا من العواقب السلبي ة )كانهيار الحضارة مثال(، فيفترض بمنحنى قلقنا أن يتصاعد بحد ة أكبر. لكن هذا 

 الوصف المنطقي   ال يعكس كيفية استجابتنا في الواقع لمعاناة الكائنات اإلنساني ة األخرى.

سلوڤ تش عبر التجارب التي أجراها بأن اهتمامنا الحدسي  يبلغ مداه لموت فرد واحد نعرفه، ثم يقل   ت ظهر أبحاث

هذا االهتمام درجة لموت فردين، ويقل  أكثر وأكثر كلما ازداد عدد الموتى، وهكذا فإننا نزداد تبلدًّا مع تزايد أعداد الموتى. 

" ي   ر المعطى الذي ي ندب  على نطاق واسع وهو أن معاناة طفل واحد )أو حتى ويعتقد سلوڤ تش بأن هذا "الخدر النفسي  فس  

ا "إهمال اإلبادة" عتبرة. إن ما أطلق عليه سلوڤ تش اصطالح  -حيوان واحد( تصيبنا بغم ٍ أعظم مما تصيبنا به إبادة جماعي ة م 

يمثل أحد إخفاقات حدسنا األخالقي   -من صنع اإلنسانإخفاقنا الوثيق في االستجابة، عمليًّا وعاطفيًّا، ألبشع صنوف المعاناة 

 األبشع عاقبة واألشد  إثارة للحيرة.

ا ألطفال محتاجين، بلغ سخاءهم  رصد سلوڤ تش أن المشاركين في تجاربه عند منحهم فرصة التبرع بالمال دعم 

العهم على حالتين من العوز فقط. ثم تضاءل إحسانهم لدى اط واحدوتعاطفهم مداه لدى اطالعهم على معاناة طفل 

والفاقة. ثم الحظ تواصل هذا االتجاه العويص بشكل يتلخص في أنه كلما تعاظمت الحاجة والعوز، يصبح الناس عاطفيًّا 

ا وأقل  ميال إلى العطاء.  أقل  تأثر 

 ٍ  يساعد في ربط بالطبع، أدركت الجمعيات الخيري ة منذ أمد طويل أن تقديم البيانات الجافة عبر وجه إنساني 

المتبرعين بواقع المعاناة اإلنساني ة ويسهم في زيادة التبرعات. وقد أكدت أبحاث سلوف تش هذا الظن  الذي بات يعرف اآلن 

                                                           
  لم ويحاول البحث في إمكانية جعل العالم أفضل في ي عنى هذا المبحث بأسئلة أخالقية على مستوى السكان في بلد أو على مستوى العا

 المترجم-ظل كثافته السكانية المرتفعة التي تجاوزت عشرة باليين نسمة معظمهم يعيشون تحت خط الفقر
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لكن ما يثير الدهشة، مع ذلك، أن إضافة معلومات حول حجم المشاكل ضمن تلك  92بـ "تأثير الضحي ة القابلة للتعريف".

دي إلى نتائج عكسي ة. دل ل سلوڤ تش على أن وضع قصة شخص محتاج واحد في السياق األعرض الحمالت المشخصنة يؤ

 للحاجة والعوز ي قل  ص اإليثار بشكل وثيق. 

ا للمعايير األخالقي ة. لكن النقطة  حقيقة انخفاض قلق الناس مقابل ارتفاع المعاناة اإلنساني ة يمثل انتهاك ا صارخ 

ننا حين تتاح لنا فرصة لفت أنظارنا إلى هذا االنتهاك فإننا ندرك على الفور ما يمثله من خلل في المهمة، مع ذلك، هي أ

توزيع مصادرنا العاطفي ة والمادي ة. إن مثار الدهشة في تلك النتائج التجريبي ة يعود إلى ما تنطوي عليه من تناقض واضح: 

ذلك بما يحدث لشقيقها، فيجب، في األقل، أن تكون مكترث ا بنفس فلو اكترثت بما يحدث لفتاة صغيرة واحدة، واكترثت ك

لكن حين ي كشف لك انتهاكك لهذا المبدأ، ستشعر بأنك 93القدر لمصيرهما الواحد. يجب أن يكون قلقك )بمعنى ما( تراكميًّا.

قسيم المشاركين في التجارب ارتكبت خطأ أخالقيًّا. وهذا يفسر لماذا ال يمكن الحصول على النتائج السابقة إال من خالل ت

إلى مجموعتين منفصلتين )يطلب من األولى التبرع لمساعدة طفل واحد ويطلب من الثانية التبرع لمساعدة طفلين(؛ 

وبوسعنا أن نكون على ثقة من أننا لو طرحنا كال السؤالين على أي   مشارك في الدراسة، فإن هذا التأثير سيزول )إال إن 

 لمشاركين عند انتهاكهم معايير التسويغ األخالقي   من مالحظة ذلك(.استطعنا أن نمنع ا

من البديهي أن إحدى المهمات الكبرى للحضارة هي العمل على وضع آليات ثقافي ة تحمينا من إخفاق بديهي اتنا 

نين، واألنظمة األخالقي ة اللحظة تلو األخرى. يجب أن نعمل على تعزيز ما بأنفسنا من جوانب حسنة بواسطة القوا

الضريبي ة، وبناء المؤسسات. ومعرفتنا بعدم قدرتنا على إيالء طفلين قيمة تفوق ما نوليه لكل ٍ منهما على انفراد، تلزمنا 

بتأسيس بنيان يعكس ويعزز فهمنا األعمق للرفاه اإلنساني  . وضمن هذا السياق، يصبح وجود علم لألخالق مسألة في غاية 

ا: كلما تنامى فهمنا بمسببات ومكونات الرضى اإلنساني  ، وكلما تنامت معرفتنا بتجارب أبناء جلدتنا من األهمية بالنسبة لن

 البشر، ستتنامى قدرتنا على صنع قرارات ذكي ة بشأن ما يجب أن نتبناه من سياسات اجتماعي ة وما يجب أن ن عرض عنه. 

شوارع والية "لوس أنجلوس". لماذا هم شخص يعيشون في  90.000على سبيل المثال، هناك حوالي 

مشردون وبال مأوى؟ كم يبلغ عدد المصابين منهم بأمراض عقلي ة؟  كم عدد المدمنين منهم على المخدرات أو الكحول؟ كم 

 عدد من ي عتبر منهم ببساطة ضحايا نظامنا االقتصادي  ؟ إن أسئلة من هذا القبيل لها أجوبة. وكل  مشكلة من تلك المشاكل

ا. هل هناك سياسات من الممكن أن  ا حلوال خاطئة أو تجاهال تام  تقتضي أشكاال مختلفة من االستجابة التي تتضمن أيض 

؟  د داخل تجمعه األهلي  نتبناها بغرض أن ت تاح لكل   شخص في الواليات المتحدة فرصة االسهام في تخفيف مشكلة التشر 

في تخفيف مشكلة التشرد أكثر من متابعة على الرغبة قبل ويمكنها أن تحمل الناس  هل هناك أفكار خالقة لم ي فك ر فيها من

هل من الممكن تصميم لعبة فيديو بوسعها أن تسهم في حل  مشكلة التشرد في العالم  التلفاز أو اللهو بألعاب الفيديو؟

الواقعي  ؟
أن نسلط الضوء على الحقائق ذات  مرة أخرى، هذه األسئلة مفتوحة على عالم من الحقائق، سواء استطعنا94

 الصلة أم ال.

ث له األخالقي ة إلى حد بعيد بالمعايير الثقافي ة، ويمكن أن يكون التزامه على نحو منفرد  يتأثر انسجام الفرد مع م 

االجتماعي  من دور في بعمل يؤمن بصوابه صعب عليه. الحظت ابنة صديق لي لم تتجاوز األربع سنوات ما يلعبه الدعم  

 صنع القرارات األخالقي ة:

 "تناول لحم الحمالن الصغيرة محزن جدا"، قالت وهي تقضم قطعة من لحم الحمل بنهم.
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 "لم ال تتوقفين عن التهامها إذ ا؟" سألها والدها. 

 "لماذا يذبحون هذا الحيوان الرقيق الناعم؟ لم ال يذبحون صنف ا آخر من الحيوانات؟"

 الناس تحب  أكل اللحم. تماما كما تفعلين أنت اآلن"، قال الوالد. "ألن

 ثم رد ت قائلة: -دون أن تتوقف عن مضغ اللحم -أمعنت ابنته النظر في األمر لوهلة

 "إنه عمل غير حسن. لكني ال أستطيع التوقف عن أكلها طالما أنهم واصلوا ذبحها." 

، بل هناك أيضا مسألة التفكير في مضاعفة رفاه  وال تنتهي المصاعب العملي ة للعواقبي ة األخالقي ة عند هذا الحد  

السكان وكيف نتناولها. فحين نفكر في مسألة رفاه السكان، هل نفكر في مجموع الرفاه أم في معدله؟ كشف الفيلسوف 

ف ت  ك پَر  ر  فلو انصب  اهتمامنا 95شكالي ة.عن أن كال هذين األساسين الحسابيين يقودان إلى مفارقات إ Derek Parfitد 

ا تعيش فيه مئات المليارات حياة بالكاد تطاق على عالم تعيش فيه سبعة  على مجموع الرفاه فقط، فينبغي أن نفضل عالم 

ف ت في محاججته المعروفة بـ "االستنتاج البغيض". في  96مليارات حياة في منتهى الرضى. هذا ما توصل إليه پَر 

ا يعيش فيه فرد واحد سعيد على عالم تعيش المقابل، لو انصب    اهتمامنا على معدل رفاه السكان، فينبغي أن نفضل عالم 

فيه مليارات ممن هم أقل  سعادة بشكل طفيف فقط؛ بل قد توحي لنا هذه الحالة بالقتل الرحيم ألعداد كبيرة ممن هم في 

ا تعيش أسفل سلم السعادة، وبهذا يرتفع معدل الرفاه اإلنساني  .  ا إلى أن نفضل عالم  كما ستقودنا محاباة معدل الرفاه أيض 

فيه مليارات تحت طائلة بؤس مقيم على عالم يعاني فيه شخص واحد فقط من عذاب تكاد ال تبصره العين. كما قد تقودنا 

ف ت، لو انصب  اهتمامنا محاباة معدل الرفاه إلى رهن أخالقي ة فعل ما بتجربة من ال يؤثر عليهم هذا الفعل. وكما يشير  پَر 

على معدل الرفاه بالنسبة لمقاييس العصر، فقد نحكم بالخطأ أخالقيًّا على إنجاب طفل اليوم إن لم تكن حياته، مع أنها 

ف ت إلى وضع سيناريوهات مفترضة يحصل كافة البشر  جديرة بالعيش، أفضل من حيوات قدماء المصريين مثال. عمد پَر 

 97مما هو متاح لهم في سياقات أخرى، لكن معدل نوعي ة الحياة، مع ذلك، سيرتفع. أقلَّ واصفات معيشي ة في سياقها على م

هذا يدلل بشكل واضح على أنه ليس بوسعنا أن نعتمد على مجرد عمليات رياضي ة من قبيل حساب مجموع أو معدل 

ا أن نرى بأن الرفاه اإلنساني  يجب أن يكون له الرفاه كأدوات وحيدة للقياس. رغم ذلك، على طرفي النقيض، بمقدورن

: من األفضل لنا جميعا أن نكون في غاية الرضى واالشباع على أن نكون جميع ا في عذاب على نحو مامجموع تراكمي  

 مطلق.

ا إلى أسئلة شائكة. على سبيل المثال ، هل االكتفاء بوضع العواقب فقط في ميزان حساباتنا األخالقي ة يقود أيض 

ء، وأغبياء؟  ال  م مساعدة رهائن أثرياء، وأصحاء، وأذكياء على مساعدة رهائن فقراء، وأع  نحن ملزمون أخالقيًّا بأن ن قد  

فالرهائن السابقون، في نهاية المطاف، أكثر قدرة على تقديم مساهمات إيجابي ة للمجتمع إثر إطالق سراحهم. وماذا عن 

قاء والعائلة؟ هل من الخطأ أن أنقذ طفلي الوحيد إن تجاهلت أثناء ذلك إنقاذ ثمانية أطفال لرجل التزام الحيادي ة تجاه األصد

 غريب ال أعرفه؟ مصارعة أسئلة كهذه أقنعت الكثيرين بأن األخالق ال تخضع لقوانين رياضي ة بسيطة.

                                                           
   يَقل  الرفاه كلما زاد عدد السكان ألن توزيع المصادر على عدد ضخم يقلل نصيب الفرد، وكلما قل عدد السكان تتوزع المصادر

 المترجم-على عدد قليل من األفراد فيزيد نصيب الفرد منها
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األسئلة األخالقي ة قد تكون عسيرة مع ذلك، ما تشير إليه تلك األسئلة الشائكة هو أن محاولة اإلجابة على بعض 

أو مستحيلة من الناحية العملي ة، لكنها ال تشير إلى أن األخالق تعتمد على أي   أساس آخر غير عواقب أفعالنا ونوايانا. وقد 

ة لإلجابة تمثل هذه النقطة مصدر إرباك متكرر، لكن اإلرباك يزول حين نعلم بأن العواقبي ة األخالقي ة ليست طريقة منهجي  

على األسئلة األخالقي ة بقدر ما هي فرضي ة وزعم حول مقام الحقيقة األخالقي ة. أما مسألة تقدير العواقب فيجب أن تجري 

في المجال األخالقي   وفق ما يجري عليه تقدير أي   مسألة في كافة المجاالت األخرى؛ بواسطة التوسل وسط الشك وعدم 

بيانات، والرصد النزيه. حقيقة صعوبة، أو حتى استحالة، معرفة ما ستتمخض عنه أفكارنا وأفعالنا اليقين بالنظريات، وال

ا للقيم األخالقي ة جدير بالقلق.  من عواقب ال تعني أن هناك أساس ا آخر 

ا إلى حل   مسائل أخالقي ة طالما ظننا بأنها مستعصي   ة على رغم تلك الصعوبات، ال استبعد أبد ا أن نتوصل يوم 

الحل. على سبيل المثال، لعلنا نتفق على أن محاباة من تربطنا بهم عالقات حميمة أفضل )لما تضاعفه من الرفاه العام( 

من الصرامة األخالقيًّة وعدم التمييز أبد ا بين من ستقع عليهم العواقب. بمعنى، قد ال تتحقق بعض أشكال الحب   والسعادة 

حالنا في  وصفلة خاصة تربط كل  واحد منا بفرع من عموم البشري ة. وهذا من حيث على الوجه األكمل إال عبر ص

ا وأكيد ا. فتجارب التجمعات األهلي ة التي استندت على تجاهل الصلة الخاصة بين الوالدين  الوقت الحاضر يبدو صحيح 

ر  على ما يرام. فقد تعل م القائمون على "الكيبوتزات" اإلسرائيلي ة هذا الدرس بالطريقة  وأطفالهم، مثال، يبدو أنها لم تَس 

ٍ انعكست بسعادة أقل على كل ٍ من األطفال وذويهم، انقلبوا إلى  األصعب: بعد أن اكتشفوا أن تنشئة األطفال بشكل جماعي 

-ي   نحو أطفالهقد يكون معظم الناس أكثر سعادة في عالم يصون تحي ز المرء الطبيع98التقي د باألسرة النووي ة من جديد.

ضمن سياق مفترض من القوانين والمعايير االجتماعي ة التي تتجاهل هذا التحي ز. حين آخذ ابنتي إلى المستشفى، من 

الطبيعي   أن أكون أكثر قلق ا عليها من قلقي على سائر األطفال في ردهة االنتظار. لكني، رغم ذلك، ال أتوقع من موظفي 

ا التحي ز. في الواقع، وبعد تمع ٍن في األمر، أدرك بأني ما كنت ألريد منهم فعل ذلك. كيف المستشفى أن يشاطروني هذ

يمكن لما يمثله هذا من إنكار لمصلحتي الشخصي ة أن يخدم مصلحتي الشخصية  في الواقع؟ أوال، هناك طرق عديدة لكي 

ا ضدي بدل أن يكون في صفي، وأنا أعلم بأني  سأنتفع من نظام منصف أكثر بكثير من نظام آخر يكون نظام ما متحي  ز 

ا، وتجربة التعاطف هذه تهمني إلى حد ٍ بعيد. سأشعر بأنني إنسان  يمكن إفساده بسهولة. كما أني أكترث لحال اآلخرين أيض 

كنت أفضل حين أنظر إلى اإلنصاف كقيمة، وأريد البنتي أن تكبر وتصبح إنسانة تشاطرني هذه القيمة. وفوق ذلك، كيف 

سأشعر لو كان الطبيب يشاطرني هذا التحي ز تجاه ابنتي وينظر لها على أنها أهم  من سائر مرضاه؟ بصراحة، كان هذا 

 سيثير الهواجس والقلق في نفسي. 

لكن لعل  هناك عالمين ممكنين يضاعفان رفاه أصحابهما بنفس الدرجة بالضبط: في العالم "س" يصب  كل  

اه الكل   بال تحي ز تجاه أحد، أما في العالم "ص" فيميل كل  شخص إلى درجة من التفضيل األخالقي   شخص تركيزه على رف

نحو أصدقائه وعائلته. قد يكون هذان العالمان خي  رين بالتساوي، ألن من يعيش فيهما يتمتعون بنفس مستوى الرفاه 

ر في هذين العالمين كقمتين في ا لمشهد األخالقي  . وقد يكون هناك عوالم أخرى. هل هذا يمثل بالضبط. من الممكن أن نفك  

ك من موقعنا  تهديد ا للواقعي ة األخالقي ة أو النسبوي ة األخالقي ة؟ كال. ألنه ستظل هناك طرق صائبة وأخرى خاطئة للتحر 

 ة الرفاه.الراهن في المشهد األخالقي   صوب قمة أو أخرى، وسيظل هدف الحركة في النهاية هو مضاعف

وهنا لنعود بالنقاش إلى اإلسالم المحافظ وباألخص   إلى حلوله السهلة والسريعة: ليس هناك على اإلطالق ما 

يحمل على التفكير بأن شيطنة مثليي الجنس، ورجم الزناة، وفرض الحجاب على النساء، والحث   على قتل الفنانين 
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ك اإلنساني ة صوب قمة في المشهد األخالقي  . وهذا الزعم، كما أعتقد، والمفكرين، واالحتفاء بمناقب االنتحاريين ستحر   

 يوازي في الموضوعي ة أي  زعم آخر قد نسوقه في المجال العلمي  .  

لنتأمل قضية الرسوم الكرتوني ة الدنماركي ة المثيرة للجدل، لكونها حالة من حاالت انفجار الجنون الديني   المندلع 

كورت ڤ ست رچارد، صاحب الرسم الكرتوني   الذي اعت ب ر األكثر إساءة من بين تلك الرسوم غير المؤذي ة أبد ا، حتى اليوم. 

وبعد أكثر من ثالث سنوات -. قبل بضعة أسابيع2006يعيش في الخفاء منذ مطالبة مسلمين متدينين بسفك دمه في عام 

ست رچارد وهو يتسل ح بفأس. ولم يسمح بنجاة ڤ ست رچارد من الذبح اقتحم صومالي  بيت ڤ  -على هذه القضية المثيرة للجدل

ا داخل بيته بغرض حمايته )حفيدته البالغة خمس سنوات من  إعالء  لكلمة هللا سوى لجوئه إلى غرفة صممت خصيص 

مانين إلى جانب سبعة وث-العمر شهدت الهجوم كذلك(. يعيش ڤ ست رچارد اآلن تحت حماية مستمرة من قبل الشرطة

  99دنماركيًّا ممن يحملون، لسوء حظهم، اسم "كورت ڤ ست رچارد".

ه النقد إلى  تدفع مخاوف اإلسالم الغريبة تجمعاته األهلي ة المنتشرة في أرجاء العالم إلى فقدان صوابها حين يوج 

. لكن نفس تلك رسوم كارتونيَّةدينها، فتلجأ إلى الشغب والفوضى، وحرق السفارات، ومحاولة قتل المسالمين، بسبب 

 ٍ ا، مثال، على ما يقترفه أبناء دينها بحقها من بشاعات متواصلة. التجمعات األهلي ة ال تقدم تلقائيًّا على أي   من ذلك احتجاج 

ا من -أسباب عدم ميل هذا القلب الفاضح لألولوي ات إلى مضاعفة السعادة اإلنساني ة تندرج ضمن عدة مستويات تحليلي ة بدء 

ى مزيد من المعلومات في هذه الحالة؟ يبدو لي أن ما الكيمياء الحيوي ة ووصوال إلى االقتصاد. لكن هل نحن حقًّا بحاجة إل

 ٍ نعرفه عن الشرط اإلنساني   في الوقت الحاضر كاٍف لكي نعرف بأن قتل رسامي كرتون بجريرة الكفر ال يقودنا إلى أي 

 مكان يستحق عناء شد   الرحال إليه في المشهد األخالقي  . 

وكي   تجعل تقدير التغي رات الطارئة على الرفاه اإلنساني   صعب ا. هناك نتائج أخرى في علم النفس واالقتصاد السل

مثال، يميل الناس إلى اعتبار أن الخسارة أهم  بكثير من الربح المتروك، حتى إن كان صافي الخسارة والربح المتروك هو 

في المئة،  50إلى $  100نفسه في الحالتين. مثال، حين ي عرض على مجموعة أشخاص رهان تصل فيه نسبة خسارة

$ غير جذ اب بالنسبة لهم. يعود هذا التحي ز إلى ما أصبح يعرف بـ 200سيرى معظمهم أن أي  ربح محتمل يقل  عن 

بَة": يطلب الناس مقابل شيء وهب لهم ثمن ا أكبر مما كانوا سينفقونه للحصول على هذا الشيء في المقام األول.  "تأثير اله 

، "حين ي نظر إلى سلعة ما كشيء قد ي خسر أو ي تخلى عنه فإن Daniel Kahnemanال كانمان وفق عالم النفس داني

ا في مطب   الحفاظ  100قيمتها ترتفع أكثر من الحين الذي ت قي م فيه كربح محتمل". هذا النفور من الخسارة ي وقع البشر عموم 

بر التفاوض: طالما أن كل  طرف ي قي م تنازالت خصمه على الوضع القائم. كما أنه يمثل عقبة في وجه تسوية النزاعات ع

  101كأرباح وتنازالته هو كخسائر، فسيؤول كل  طرف إلى التصور بأن تضحيته أعظم من تضحية اآلخر.

(. ولو كان هذا fMRIجرت دراسة النفور من الخسارة عبر آلية التصوير الوظيفي   بالرنين المغناطيسي   للدماغ )

مة التحي ز ناجم   ا عن المشاعر السلبي ة المرتبطة بخسارة محتملة، ففي هذه الحالة سنتوقع أن يكون للمناطق الدماغي ة المتحك  

بالمشاعر السلبي ة دخٌل في ذلك. لكن لم يرصد الباحثون زيادة في نشاط أي   منطقة من مناطق الدماغ لدى زيادة الخسائر. 

ا في النشاط لدى زيادة الخسائر المحتملة. في الحقيقة، ت ظهر تلك عوض ذلك، ت ظهر المناطق التي تمثل األ رباح تقل ص 

التراكيب الدماغي ة نفسها نمط ا من "النفور العصبي   من الخسارة": يتقل ص نشاطها لدى مواجهة خسائر محتملة بمعدل أكثر 

 102حد ة من معدل زيادته لدى مواجهة أرباح محتملة.
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ا أخالقي ة، خاصة حين تكون النتيجة التي تتمخض هناك بعض الحاالت ال تي تول  د تلك التحيزات في سياقها أوهام 

عنها تلك الحاالت موصوفة بمفردات الربح والخسارة. وفي مثل هذه الحاالت فإن تلك األوهام تؤثر على نظرة المرء في 

ا تفنيد تلك األو هام بالكامل. ومثل حال كثير من األوهام التصوري ة، تحديد الصواب والخطأ. وقد ال يكون من الممكن دائم 

قد يكون من المستحيل أن "ترى" ظرفين على أنهما متكافئان أخالقيًّا، حتى وأنت "تعلم" بأنهما كذلك. في مثل هذه 

جة مطابقة الحاالت، قد يكون تجاهل ما تبدو عليه األمور في الظاهر فعال أخالقيًّا. أو قد تكون للطريق الموصل إلى نتي

 لطريق آخر أهمية خاصة بالنسبة لنا، وفي هذه الحالة ستظل  الخسائر واألرباح متنافرة.

تخيل، مثال، أنك ضمن هيئة محل فين مكل فة بالنظر في قضية تحديد ما يجب أن تدفعه إحدى المستشفيات من 

 ي الحالتين التاليتين: تعويضات ألهالي أطفال تلقوا رعاية دون المستوى المطلوب. وعليك النظر ف

ا  جرى إبالغ الوالدين "س" بأن ابنتهما البالغة ثالث سنوات من العمر أ عطيت عن غير عمد عقار 

ا بأن ابنتهما قبل دخول المستشفى، كانت عبقرية في الموسيقى  ا من قبل أحد موظفي المستشفى. علم  عصبي ا سامًّ

ى المستشفى، خسرت كامل موهبتها وقدرتها على عزف . لكن بعد دخولها إل195ويصل معدل ذكائها إلى 

 لتصبح متوسطة الذكاء. 100الموسيقى، وانحدر معدل ذكائها إلى الـ 

في المقابل، أ بل غ الوالدين "ص" بأن المستشفى أهمل في إعطاء ابنتهما ذات الثالث سنوات، والتي 

ا مأمون ا وغير باهظ الثمن ك100يصل معدل ذكائها إلى  ن أداء مادتها الوراثي ة بشكل ، عقار  ان يفترض أن يحس  

اء هذا اإلهمال، ظل ت ابنتهما بمعدل ذكاء  يمنحها موهبة موسيقي ة فذ ة ويضاعف معدل ذكائها مرتين تقريب ا. وجر 

ا بأن الفترة الزمنية الحرجة التي ال بد من تناول هذا  متوسط ولم تكتسب أي  مهارات موسيقية ملحوظة. علم 

 العقار خاللها انقضت بال رجعة.

من الواضح أن نتيجة هاتين الحالتين هي واحدة. لكن ماذا لو كانت المعاناة النفسي ة المرتبطة بالخسارة أعظم من 

تلك المرتبطة بربح متروك لم يتحق ق؟ إن كان األمر كذلك، فقد يكون من المالئم أن يؤخذ هذا الفرق بعين االعتبار، حتى 

ٍ لكون خسارة الشيء أسوء من عدم ربحه. وهذا مصدر آخر من مصادر الصعوبة في ولو عجزن ا عن تقديم تفسير عقالني 

المجال األخالقي  : خالف ا للمعضالت الخاصة باالقتصاد السلوكي  ، فإن تحديد المعيار الذي ي حكم به على نتيجتين نهائيتين 

لى األرجح مبدأ آخر له دور بهذا الصدد: يميل الناس إلى رؤية مع ذلك، هناك ع103بالتكافؤ هو أمر صعب في الغالب.

ر هذا  م األخالقي   على نحو أفظع من ذنب القعود عن فعل الواجب األخالقي  . أما كيف ينبغي أن نفس   حر  ذنب اقتراف الم 

ه اإلنساني   ال يعني أننا التحي ز فهو أمر غير واضح كذلك. على أن القول بأن هناك أجوبة صائبة ألسئلة مضاعفة الرفا

ا في وضع يمكننا من اإلجابة على هذه األسئلة. ستكون في المشهد األخالقي   قمم وقيعان، والحركة فيما بينها  سنكون دوم 

ا أو لم نعرف أي  الطرق في هذا المشهد تقود إلى األعلى.  ممكنة، سواء عرفنا دائم 

ها مقتضيات بالنسبة لألخالق. على سبيل المثال، يميل الناس إلى هناك مظاهر كثيرة أخرى لذاتيتنا تترتب علي

تقييم تجربة ما على أساس قمة حدتها )سواء إيجابيًّا أو سلبيًّا( ونوعي ة لحظاتها النهائي ة. يعرف هذا في علم النفس بـ 

إلى أن المرضى الذين يحتاجون إلى "قاعدة القمة/النهاية". ولدى اختبار هذه القاعدة في المجال الصحي  ، توصل الباحثون 

عمليات تنظير في القولون )حين كانت هذه العمليات تجري دون تخدير( يمكن تقليص تصورهم لأللم بشكل ملحوظ، 

وزيادة احتمال رجوعهم إلجراء مزيد من الفحوصات، إذا عمد الطبيب دون داع إلى إطالة فترة شعور المريض بأدنى 
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ويبدو أن نفس هذا المبدأ ينطبق  104ترك أنبوب التنظير في مؤخرة المريض لدقائق إضافي ة. مستويات االنزعاج بواسطة

ض للبرد. 105على حاالت األصوات المنف  رة تشير هذه النتائج البحثي ة إلى أن من قبيل اإلحسان إلى المرء،  106والتعر 

ا بعد. وقد يكون عدم القيام بذلك أمر غير بهدف تقليص ذكرى األلم لديه فيم إطالة ألمه دون داعضمن ظروف معينة، 

ٍ بالفعل. من البديهي   أن هذه النتيجة تجافي الحدس إلى حد ٍ بعيد. لكن هنا بالضبط تكمن أهمية العلم: إنه يسمح لنا  أخالقي 

نفس هذا األمر باستكشاف العالم، ومكاننا فيه، عبر طرق تتيح لنا تجاوز ظواهر األمور والنفاد إلى بواطنها. لم ال نفعل 

 حيال األخالق والقيم اإلنساني ة بعامة؟

 اإلنصاف والتراتبيَّة

ثمة اعتقاد شائع بأن التركيز على عواقب األفعال هو مجرد مدخل من المداخل العديدة إلى األخالق، وأن هذا 

ستعٍص على التطبيق. في المقابل، فإن البدائل المتخي لة إما أنها مغرقة في العقالني ة،  المدخل مأزوم وحافل بالمفارقات وم 

أو أنها عكس ذلك بالتأكيد، كاالفتراضات اليائسة  awlsJohn R،107كأفكار فيلسوف حديث مثل جون راولز 

 والمتناقضة ألديان العالم الكبرى. 

ا للهداية األخالقي ة، لهذا لن أعاود  108شرحت في موضع سابق أسبابي في نفي أن يكون الدين الموحى به مصدر 

العديد من األديان الموحى بها بين أيدينا، ( هناك 1العزف على ذات النغمة، بل سأكتفي باإلشارة إلى البي  ن الصريح: )

( النصوص المقدسة للعديد من األديان، بما فيها األعظم عدد ا من 2وهي تعرض علينا عقائد ا غير متوافقة فيما بينها؛ )

ي نستخدمها ( الَملَكة الت3حيث االتباع )بمعنى، المسيحي ة واإلسالم(، تؤيد بشكل سافر ممارسات غير أخالقي ة مثل الرق؛ )

ا على القاعدة الذهبي  ة بأنها حكيمة وعلى قتل المرتدين بأنه حماقة، هو شيء  في اإلقرار بصحة االفتراضات الدينية، حكم 

( األسباب الدافعة إلى االعتقاد بأن أي  دين من 4النص   ذاته؛ ) منالنص   المقدس؛ وهو، بالتالي، ال ينبع  علىنحن نضفيه 

"أوحي به" إلى أسالفنا ) عوض االعتقاد بأنه اخت لق من قبل رجال ونساء لم يحظوا بمزايا التعليم في  أديان العالم قد

وفكرة أن كل  عقيدة من تلك العقائد المتناقضة معصومة عن -القرن الواحد والعشرين( إما أنها مضحكة أو ال وجود لها

 Bertrand Russellإلى مالحظة الفيلسوف برتراند راسل الخطأ تظل فكرة مستحيلة منطقيًّا. ويمكننا أن نلجأ هنا 

الشهيرة والتي تشير إلى أنه حتى لو استطعنا أن نتيقن من أن أحد أديان العالم صحيح بالمطلق، فاستناد ا إلى ضخامة عدد 

 ما هو موجود من عقائد متناقضة، على كل   مؤمن أن يتوقع بأن الخلود في جهنم مسألة محتملة.

موقع  John Rawlsائر التحديات العقالني ة للنسبوي ة األخالقي ة، احتلت "تعاقدي ة" جون راولز من بين س

( مدخال نحو بناء A Theory of Justiceالصدارة في العقود األخيرة. طرح راولز في كتابه "نظري ة في العدالة" )

مجتمع منصف اعتبره بديال عن هدف مضاعفة الرفاه اإلنساني  .
ل ور راولز طريقته المنهجي ة اإلجرائي ة الرئيسة، التي ب 109

يدين لها هذا الكتاب بما نال من شهرة واجبة، من خالل محاولة اإلجابة على التساؤل التالي: كيف سيبني وسينظم 

ا على معرف ة الشخص أشخاص راشدون، على هدي مصالحهم الشخصي ة، مجتمع ا ما في حالة لم يكن أي  واحد منهم قادر 

"، وهو الوضع الذي  الذي سيكونه في هذا المجتمع الجديد؟ أطلق راولز على نقطة االنطالق المبتكرة هذه "الوضع األولي 

ٍ وهم خلف "ستار من  يجب أن ينطلق منه جميع هؤالء األشخاص في الحكم على إنصاف أي   قانون أو ترتيب اجتماعي 

أي  مجتمع نريده طالما أننا لم نفترض مسبق ا معرفتنا بأننا سنكون فيه من السود  الغفلة". بكلمات أخرى، يمكننا أن نصمم

                                                           
  المترجم-القاعدة الذهبية في األخالق هي أن تعامل اآلخرين كما تحب أن يعاملوك 
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ء، مرتفعي أم منخفضي الذكاء، المتمتعين بالجمال أم  ال  أم البيض، الذكور أم اإلناث، الشباب أم الكهول، األصحاء أم األع 

ا.  القبح، وهلم  جرًّ

أسئلة اإلنصاف، فإن هذه التجربة الفكري ة رائعة دون شك. لكن هل بوصفها طريقة منهجي ة إجرائي ة للحكم على 

هي حقًّا بديل يغنينا عن التفكير في العواقب الفعلي ة لتصرفاتنا؟ كيف سنشعر، لو أننا بعد بناء مجتمعنا المثالي من خلف 

مع أنها في منتهى اإلنصاف، إال أنها  ستار الغفلة، قيل لنا من قبل كائن ك لي   المعرفة بأننا اعتمدنا بعض الخيارات التي

ستقود ماليين الناس إلى البؤس الشقاء بال داع، وبأننا لو اخترنا بعض المعايير األقل أنصاف ا بشكل طفيف للغاية لتجنبنا 

ا ينطلق من  ذلك البؤس والشقاء؟ هل بمقدورنا أن نقابل مثل هذه المعلومات بعدم المباالة؟ حين نتصور في العدالة تصور 

ا عن رفاه البشر، سنواجه باحتمال أن تكون هناك أفعال وأنظمة اجتماعي ة "صائبة" أخالقيًّا لكنها في  كونها منبت ة تمام 

ع مرارة هذه النقطة، على غرار ما يبدو  ل على المرء تجر  المجمل تلحق الضرر برفاه كل من يقع تحت طائلتها. ما ي سه  

ال  110"ليس هناك من سبب يحمل على التفكير بأن المؤسسات العادلة ستضاعف الخير" أنه حصل مع راولز، هو أن قوله

 يعدو أن يكون سوى إقرار بهزيمة أخالقي ة وفلسفي ة.

يتخوف البعض من أن االلتزام بمضاعفة رفاه مجتمع ما قد يقود إلى التضحية بحقوق وحريات القلة طالما أن 

ال نقيم، مثال، مجتمع ا تكدح فيه قل ة من العبيد حتى الموت ألجل سعادة اآلخرين؟  أرباح الكثرة تعوض تلك الخسائر. فلم

ويذهب هؤالء إلى أن التركيز على الرفاه الجمعي   يبدو أنه ال يحترم اإلنسان كغاية في حد   ذاته، فمن الذي ينبغي لنا أن 

ى بأقلية ما، مثال، يبدو أنها من جنس ما يجده قديس نحفل برفاهه في المجتمع؟ ما يجده العنصري  من لذة في إلحاق األذ

من لذة المخاطرة بحياته ألجل انقاذ الغرباء. ولو كان مجموع العنصريين أكثر من مجموع القديسين، فستكون الغلبة 

 للعنصريين على ما يبدو، وحينها سن جبر  على بناء مجتمع يضاعف من لذة الظالمين.

رة غير مكتملة عن الرفاه اإلنساني  . ولو قال هؤالء إن معاملة اإلنسان كغاية في لكن هذه المخاوف تنبع من صو

 ٍ -حد   ذاته هي طريقة جيدة لصيانة الرفاه اإلنساني  ، لقلت إن هذا هو عين ما ينبغي أن نفعله. فاإلنصاف ليس بمبدأ تجريدي 

ي  ة، على أن التصوير العصبي  كشف كذلك عن بل هو تجربة محسوسة. ونحن نعرف ذلك بالطبع من خالل عوالمنا الداخل

إن 111أن اإلنصاف ي حف  ز نشاط نظام المكافأة في الدماغ، أما الرضوخ لعروض مجحفة فيتطلب ضبط المشاعر السلبي ة.

-المحتاجينأخذ مصالح اآلخرين بعين االعتبار، واتخاذ قرارات محايدة )ومعرفة أن اآلخرين سيفعلون ذلك(، ومساعدة 

، أن يخضع كل  ا، ضمن إطار عمل عواقبي  أخالقي  هي تجارب تساهم في رفاهنا النفسي   واالجتماعي  . ويبدو معقوال تمام 

منا لنظام عدالة يقوم على جب   مصالحنا األناني ة المباشرة لصالح اعتبارات اإلنصاف. لكن معقولي ة هذا األمر، مع ذلك، 

 112ن الجميع سيكون في حال أفضل مما هو عليه في ظل   مثل هذا النظام.متوقفة على افتراض أ

قد ال يتوافق سعي كافة األفراد نحو السعادة مع جهود بناء مجتمع عادل في جميع األوقات، لكن علينا أال نغفل 

نه سيء بالنسبة عن حقيقة أن المجتمعات ال تعاني؛ البشر هم من يقع عليهم هذا الفعل. ليس في الظلم من خطأ سوى أ

ٍ أو محتمل. للبشر على صعيد فعلي 
فالظلم ي قل  ص من سعادة ضحاياه، ومن السهل أن يجادل المرء بأن الظلم يجنح إلى  113

ر الثقة  ا برفاه اآلخرين. عالوة على ذلك، فإن الظلم يدم   تقليص سعادة مقترفيه مقارنة مع سعادتهم لو كانوا أكثر اهتمام 

عاون ما بين الغرباء أمر أصعب. طبعا، نحن نتحدث هنا عن طبيعة التجربة الواعي ة، ولهذا نحن كذلك، مما يجعل الت

نتحدث، بالضرورة، عن العمليات التي تجري في أدمغة الكائنات البشري ة. إن علم األعصاب الخاص باألخالق والمشاعر 

ا إلى فهم واضح وعميق للمسائل األخالقي ة االجتماعي ة ما زال في طور البداية، لكن ال خالف على أنه سيتوص ل يوم 



 58 

العويصة المتعلقة باألسباب المادي ة لسعادتنا وشقائنا. وقد يخبئ لنا هذا الطريق بعض المفاجآت، لكن لدينا من األدلة ما 

جانب علم  يحملنا على توقع أن الطيبة، واإلحسان، واإلنصاف، وغيرها من شيم الخير الكالسيكية ستبرر علميًّا من

ن -األعصاب بمعنى أننا لن نكتشف سوى مزيد من األسباب التي تدعم االعتقاد بأنها تعود علينا بالخير، بمعنى أنها تحس  

 وتصلح حيواتنا على العموم.

ا أن األخالقي ة، مثل العقالني ة، تتضمن وجود معايير معي نة بمعنى، أنها ال تقتصر على مجرد -بدأنا نرى مؤخر 

أن نفكر ونتصرف. وأحد المعايير التي تشترك  ينبغيكيف نميل إلى التفكير والتصرف، بل هي تقول لنا كيف وصف 

بمعنى، ال ينبغي أن يعتمد حل  مشكلة ما على كونك الزوج أو 114فيها كل  من األخالقي ة والعقالني ة هو المنظور المتبادل.

و المدين، وهكذا. ولهذا ال يمكن للمرء أن يدافع عن صواب وجهات نظره الزوجة، أو رب  العمل أو الموظف، أو الدائن أ

على أساس ما هو مفضل بالنسبة إليه فقط. وفي المجال األخالقي  ، يقع هذا المتطلب في صلب ما نعنيه بـ "اإلنصاف". 

بموجبها وأخرى يعامل وهو يوضح كذلك لماذا ليس من المحمود للمرء أن تكون لديه قواعد أخالقي ة يعامل أصدقائه 

 الغرباء بموجبها.

ا تتباين تصرفاتهم في العمل عن تصرفاتهم في الحياة الشخصي ة. ورغم عدم كذب  كلنا صادفنا في الحياة أشخاص 

هؤالء مطلق ا على أصدقائهم، إال أنهم قد يكذبون على عمالئهم أو زبائنهم دون أي   تأنيب للضمير. لماذا يعد  هذا الفعل 

". تأمل ما سيحدث حين يكتشف مبدأ المفاجأة غير السارةأخالقيًّا؟ ألنه يعرض صاحبه، في األقل، لما يطلق عليه " فشال

مثل هذا الشخص أن أحد زبائنه هو صديق له في الواقع: "آه، لماذا لم تقولي إنك أخت جنيفر! إيه... حسن ا، ال تشتري 

 هذا؛ ذاك العرض أفضل بكثير." 

ه في مواقف محرجة على الدوام. وكل  من مثل هذه اللحظا ت تفضح ما يعتري أخالقي ات المرء من زيف وتزج 

ا إلحراجات من هذا القبيل. كما أنه ليس أهال للثقة والثقة هي -يمارس ازدواجي ة في معاييره األخالقي ة معرض دائم 

خرين. فحتى لو حدث وكنت صديق ا مقرب ا من شخص المقياس الذي نقيس به مقدار اعتمادنا على المرء في صيانة رفاه اآل

فلن تستطيع أن تثق بتعامله مع أقرب الناس إليك )"لم أعرف -بمعنى، أنك في الجانب الصائب من مجال أخالقي اته-كهذا

 . اعذرني، إنني آسف على ذلك"(. ابنتكبأنها كانت 

ٍ كان يعيش في ظل   الرايخ الثا ا بالقضاء على يهود أو تمع ن في موقف شخص نازي  لث، وبعدما ألزم نفسه تمام 

. ما لم تطرح محاججة محكمة بأن انتحار هذا الشخص  العالم، اكتشف، مثلما حدث مع كثيرين، بأنه هو نفسه يهودي 

ة. إذ من ضرورة أخالقية، فبمقدورنا أن نتخيل كم سيكون من العسير عليه أن يصالح أخالقي اته النازي ة مع هوي ته الحقيقي  

الواضح أن مفهومه للصواب والخطأ ب نَي على اعتقاد مغلوط حيال أصله ونسبه. إن األخالق القويمة ال ينبغي أن تكون 

هش ة أمام مفاجآت غير سارة من هذا القبيل. ويبدو أن هذا طريق آخر نحو الوصول إلى "الوضع األولي  " الذي افترضه 

إن لم يكن ألي   سبب -هو الصواب أن يكون معتمد ا على عضوية المرء في قبيلة معينة راولز. بمعنى، ال يمكن لذاك الذي

 آخر سوى أن من الممكن للمرء أن يكون مخطئ ا حيال حقيقة عضويت ه.

، الذي ربما كان الوصف األكثر شهرة في سائر الفلسفة األخالقي ة، Kantيلتقط "الواجب األخالقي" عند َكان ت 

 جوانب ا من نفس تلك المخاوف:
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ٍ واحد وهو كالتالي: "راع في فعلك أن يكون مطابقا للمبدأ  "إذ ا، ليس هناك غير واجب أخالقي 

ا.""   115االساسي الذي كنت، في نفس الوقت، لتتبعه ان أصبح قانون ا عامًّ

العقل الخالص، إال أنه جذاب ورغم اعتقاد َكان ت بأن هذا المعيار القابل للتطبيق على عموم الناس هو نتاج 

ال يستطيع المرء أن يزعم بأنه على  116بالنسبة لنا ألنه يعتمد على بديهي ات حدسية أساسي ة متعلقة باإلنصاف والتبرير.

  117إال كانت وجهة نظره قابلة للتعميم على سائر اآلخرين.-لجهة العقل أو األخالق-"صواب" حيال أي  شيء

 تكون شخًصا خي  ًرا؟ هل من العسير جًدا أن 

ينفق الكثيرون قسط ا من الوقت على مدار الحياة في اتخاذ قرارات حيال االستجابة )أو إن كان ينبغي لهم 

ا قسط ا من  االستجابة أم ال( لحقيقة أن هناك أناس ا آخرين يتضورون جوع ا حتى الموت بال داع. كما ينفق الكثيرون أيض 

ما يرغبون في تناوله من األطعمة الشهي ة في بيوتهم أو مطاعمهم المفضلة. أي  هذين الوقت في اتخاذ قرارات بشأن 

المشروعين يستنفد قسط ا أكبر من وقتك ومصادرك المادي ة كل عام؟ إن كنت مثل معظم من يعيش في العالم المتقدم، 

لتضارب بين التزامنا بإشباع رغباتنا األناني ة فمقارنة كهذه لن ترشحك لنيل لقب قديس. هل من الممكن أخالقيًّا تبرير هذا ا

والتزامنا بتخفيف بؤس وهالك الماليين بال داع؟ كال بالطبع. غالب ا ما يعد  مثل هذا اإلخفاق في االلتزام بمواقف أخالقي ة 

سهل على المرء أن يكون متسقة بمثابة لطمة للعواقبي ة األخالقي ة. لكن ال ينبغي لألمر أن يكون كذلك، فمن قال إن من ال

ا بحق، أو حتى أن تكون مواقفه األخالقي ة متسقة على الدوام؟   خي  ر 

ال شك  لدي  في أنني أقل  خيري ة مما يمكن لي أن أكون عليه. بمعنى، إنني ال أعيش على نحو ي تيح مضاعفة رفاه 

،  كذلك، في أنني أخف ا في العيش على نحو يضاعف رفاهي نفسه. هذه اآلخرين بصورة فع الة. وال يساورني الشك  ق أيض 

إحدى المفارقات اإلنساني ة النفسي ة: نحن نخفق غالب ا في فعل ما نزعم بأننا نريد فعله وما يصب  فعله في خانة أهم مصالحنا 

نحن نخفق في نهاية اليوم )أو أو، في األقل، -أكثر األفعال التي نريد أن نفعلهاالذاتي ة. بمعنى، إننا نخفق غالب ا في فعل 

 العام، أو الحياة بطولها( في فعل أكثر ما نتمنى لو أننا فعلناه. 

تمع ن فقط فيما يجب أن يخوضه الكثيرون من صراعات بطولي ة ألجل اإلقالع عن التدخين أو التخلص من 

الوزن الزائد. ما يتوجب على المرء فعله واضح على العموم: إن كنت تدخن علبتي سجائر في اليوم أو كانت الزيادة في 

ا، فأنت بالتأكيد ال تعمل على مضاعفة رف 25وزنك  اهك. ولعل  هذا األمر غير واضح جدًّا لك اآلن، لكن تخيل: كيلوغرام 

ا عن التدخين أو التخلص من الوزن الزائد، فما احتماالت أن تندم على هذا القرار بعد عام  لو نجحت في اإلقالع تمام 

ة في أن تحمل نفسك على ت عديل سلوكك مثال؟ صفر على األرجح. رغم ذلك، إن كنت مثل معظم الناس، فستجد مشقة جم 

 118بشكل بسيط يسمح لك بأن تنال ما تريده.

معظمنا يعاني من تلك الورطة من الناحية األخالقي ة. إنني أعرف بأن مساعدة من يتضورون جوع ا أهم  بكثير 

عظم من معظم ما أقوم بفعله. وال أشك  في أن فعل ما هو أهم بكثير سيمنحني لذة ورضى نفسيًّا يفوق ما أحصل عليه من م

ما أفعله سعيًّا وراء اللذة والرضى النفسي  . لكن هذه المعرفة ال تغي رني. إنني، مع ذلك، أريد أن أفعل ما أفعله سعيًّا وراء 

                                                           
   المانيا -، الطبعة األولى، كولونيا52نقال عن ترجمة د. عبد الغف ار مك اوي، تأسيس ميتافيزيقا األخالق، إمانويل كان ت، صفحة

 المترجم-2002
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ة بأني سأكون أسعد لو أني أردت مساعدة الجائعين  اللذة أكثر مما أريد أن أفعله لمساعدة الجائعين. إنني على قناعة تام 

لكن هذه القناعة غير كفيلة  -أن هؤالء سيكونون أسعد لو أني صرفت وقت ا وماال أكثر في مساعدتهموال أشك  في -أكثر

بتغيري. أعرف بأنني سأكون أسعد وأن العالم سيكون مكان ا أفضل )هامشيًّا( لو أني كنت مختلف ا على هذه األصعدة. إنني، 

 119ة، أو على درجة من السعادة، كما يمكن لي أن أكون عليه.لهذا، متأكد فعليًّا من أنني لست على درجة من األخالقي  

ك ساكن ا لفعل ما أنا على قناعة  إنني على معرفة بكل تلك األمور، وأريد أن أضاعف سعادتي، لكنني على العموم ال أ حر  

 بأنه سيجعلني أسعد مما أنا عليه اآلن.

االجتماعي ة لعالمنا. من الواضح للغاية بالنسبة لي أنه على هذه المزاعم، في الواقع، تخص  بنيتي العقلية والبني ة 

فإني سأكون  -بمعنى، على ضوء كيف تؤثر أفعالي وطرق استخدامي النتباهي على حياتي-ضوء حالتي العقلي ة الراهنة

 ي ة. هذه ليست مفارقة. أسعد لو كنت أقل أناني ة. وهذا يعني أنني سأكون أنانيًّا بحكمة وفع الي ة أكبر لو كنت أقل أنان

س  ا وما زال ممكن ا، فكل  شيء نكر   ماذا لو تمكنت من تغيير بنية عقلي؟ على مستوى ما، كان هذا األمر دائم 

انتباهنا له، وكل  معرفة نكتسبها، وكل  انضباط نتأقلم معه، ي حدث تغييرات في عقولنا. كما بات في متناول أيدينا جميع ا 

مة من العقاقير التي تعمل على تنظيم المزاج، واالنتباه، والتيق ظ. عالوة على ذلك، قد نكون على اآلن ترسانة ضخ

مشارف التوصل إلى إمكانية إحداث تغييرات أوسع نطاق ا )وأكثر تحديد ا كذلك( في قدراتنا العقلي ة. هل سيكون من الخير 

طأ؟ وهل ستؤدي قدرتنا على تعديل مفهومنا األخالقي   إلى إحداث تغييرات في عقولنا تؤثر على مفهومنا للصواب والخ

التقليل من شأن محاجاتي لصالح الواقعي ة األخالقي ة؟ ماذا لو تمكنت، مثال، من إعادة تشبيك الروابط العصبي ة في دماغي 

ا  ا استثنائيًّا في لذته وحسب، بل ويشعرني أيض   فعل أقوم به؟ أهمُّ بأنه بشكل ال يجعل تناول البوظة )آيس كريم( أمر 

رغم توفر البوظة وسهولة الحصول عليها، إال أن الميل الجديد الذي اكتسبته سيطرح تحديات معينة على صعيد 

تحقيق الذات بالنسبة لي. سيزيد وزني، وسأتجاهل االلتزامات االجتماعية والقضايا الجادة، وسأصدم اآلخرين بأولوياتي 

هة. لكن ماذا لو أت اح لنا التقدم في علم األعصاب تغيير طريقة استجابة كافة األدمغة للتجارب األخالقي ة ذات المشو 

الصلة؟ ماذا لو استطعنا أن نبرمج الفصيلة البشري ة برمتها كي تكره اإلنصاف، وتفتخر بالغش والخداع، أو كي تحب 

ا من الناحية األ خالقي ة؟ مرة أخرى، الشيطان يكمن في التفاصيل. القسوة، وتحتقر اإلحسان، وهكذا. هل سيكون هذا خير 

هل هذا سيقود بالفعل إلى عالٍم من الرفاه المتكافئ والحقيقي  ، بحيث يظل  مفهوم "الرفاه" قابل للتمحيص والتحسين 

؟ الحقيقي   لرفاه المتواصل كما هو الحال في عالمنا؟ لو كان هذا كذلك، إذ ا وليكن. فما الذي يمكن أن يكون أكثر أهمي ة من ا

لكن، على ضوء كافة مقتضيات مفهوم "الرفاه" في عالمنا، من الصعب أن نتصور بأن كافة خصائص الرفاه يمكن أن 

 تكون قابلة لالستبدال أثناء تحركنا عبر المشهد األخالقي  . 

لنظر في إن نسخة مصغرة من هذه المعضلة تتربص بنا في األفق، إذ أننا سنضطر وبشكل متسارع إلى ا

ا يجعلها ال تحفل  أخالقي ات استخدام األدوية لتخفيف المعاناة النفسي ة. مثال، هل سيكون من الخير المرأة أن تتناول عقار 

بموت طفلها؟ طبع ا ليس خالل فترة أمومتها وحضانتها ألطفالها اآلخرين، لكن ماذا لو فقدت أم  طفلها الوحيد ولم تجد أي  

ت في حزن مقيم؟ كم ينبغي لطبيبها أن يخفف من حزنها ويجعلها في حالة أحسن؟ كم درجة التحس ن عزاء أو سلوى وظل  

الشعور بها؟ هل سيرغب أي  أحد منا في ظرف كهذا أن يشعر بأنه في غاية السعادة مثال؟ لو  تودَّ التي ينبغي لها أن 

عتقد بأن غالبيتنا سترغب في أن تكون حاالتنا العقلي ة فإني أ -وهذا الخيار، بصورة ما، قادم ال محالة-أعطينا الخيار

مقترنة، ولو من بعيد، بواقع حيواتنا. وإال فكيف يمكن الحفاظ على الروابط التي تجمع أحدنا باآلخر؟ كيف يمكن، مثال، 
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في مقدورنا فعل ذلك.  أن نحب  أطفالنا من جهة، وأن ال نعير، من جهة مقابلة، معاناتهم وموتهم أي  اهتمام؟ أظن أنه ليس

 لكن ما الذي سنفعله حين تبدأ الصيدليات برص   رفوفها بأدوية مضادة ألوجاع الفقدان وحرقته؟

ا حل  مثل هذه المعضالت، فكيف ينبغي أن نتابع المسير؟ نحن ال نستطيع أن نوازن أو أن  إن لم نستطع دائم 

ا بين االحتياجات المتضاربة لمليارات ا لكائنات. بل وال نستطيع في الغالب ترتيب احتياجاتنا المتضاربة في سلم نوف  ق تمام 

من األولويات. لكن ما نستطيع فعله هو أن نحاول، ضمن الحدود العملي ة، السير في طريق يبدو أنه سيضاعف رفاهنا 

ٍ. كما سنرى الحق ا، لقد بدأنا في اكتشاف أي    ورفاه اآلخرين على األرجح. هذا ما يعنيه أن تعيش بشكل حكيم وأخالقي 

ا لألخالق.   المناطق الدماغي ة التي تسمح لنا بفعل ذلك. أما تحصيل فهم أكمل لمقتضيات حياة أخالقي ة، فأمر سيتطلب علم 

ع  االنبهار بالتنوُّ

أطروحة نافذة حول إطالق األحكام األخالقي ة تعرف بـ  Jonathan Haidtوضع عالم النفس جوناثان هايت 

،" يلخص هايت "ن ٍ ذائع االنتشار بعنوان "الكلب العاطفي  وذيله العقالني  موذج الحدس االجتماعي  ". وفي مقال مرجعي 

 ورطتنا على النحو اآلتي:

يمكن أن يسمى الوهم األول بوهم "ه ز  ذيل  "إن حياتنا األخالقي ة مصابة بآفة تتمثل في وهمين.

سي ر من قبل تسويغنا األخالقي   نفسه )الذيل(. أما الوهم الكلب": نحن نعتقد بأن حكمنا األخ القي نفسه )الكلب( م 

الثاني فيمكن أن يسمى بوهم "ه ز  ذيل الكلب اآلخر": خالل محاجات أخالقي ة، نحن نتوقع من وراء النجاح في 

ل مع أن تعتقد بأنك تفنيد ودحض محاجاة خصومنا أن يؤدي ذلك إلى تغير عقول خصومنا. وهذا االعتقاد متماث

    120(."لو أرغمت ذيل الكلب على االهتزام عبر هزه بيدك فينبغي أن يجعل ذلك الكلب سعيد ا

ا أخالقي ة   ، بل هو يقول بأن هذا يحصل أبًدا لم يصل األمر بهايت إلى حد   القول بأن التسويغ العقلي  ال ي نتج أحكام 

ن هايت متشائم من قدرتنا على صياغة احكام صحيحة إزاء الصواب والخطأ، أو أقل  بكثير مما يظنه الناس في الغالب. إ

الخير والشر، ألنه رصد من خالل تجاربه أن الكائنات البشري ة تميل إلى إصدار قرارات أخالقي ة على أساس العاطفة، ثم 

ٍ، وبعد ذلك تتشبث بتلك القرارات بعناد ٍ بعدي  حتى لو تجل ى لها خطل تسويغها العقلي  .  تبرير تلك القرارات بتسويغ عقلي 

كما الحظ بأنه لدى سؤال الناس عن تبرير ردود أفعالهم على معضالت أخالقي ة معينة، فإنهم غالب ا ما ي صابون "بالذهول 

اب تدعم أخالقيًّا". وعمد المشاركون في تجاربه إلى "التأتأة، والضحك، والتعبير عن الدهشة من عجزهم على اإلتيان بأسب

ٍ وال يغيرونها..." ون على التشبث باألحكام األخالقي ة التي أطلقوها على أساس عاطفي   رأيهم، ومع هذا فإنهم يصر 

وبعيد ا عن المجال األخالقي  . لنتأمل هنا  فعاليةيمكن، مع ذلك، قول األمر نفسه إزاء إخفاقنا في التسويغ العقلي   ب

 Let's Make a"مفارقة مونتي هول" )التي استعارت اسمها من اسم مقدم برنامج المسابقات "دعونا نعقد صفقة" 

Deal) تخي ل أنك متسابق في برنامج مسابقات وعرضت عليك ثالثة أبواب مغلقة: خلف واحد منها فقط سيارة جديدة؛ .)

 ة خراف. ما عليك سوى اختيار الباب الصحيح لتصبح السيارة ملك ا لك.وخلف البقي

. حينها يعمد مقدم البرنامج إلى فتح الباب رقم 1تجري اللعبة على النحو التالي: افترض أنك اخترت الباب رقم 

. هل 3رقم  إلى الباب 1خلفه. ثم يعرض عليك المقدم فرصة تغيير رهانك من الباب رقم  عنزة، كاشف ا عن وجود 2

ينبغي لك أن تفعل ذلك؟ الجواب الصحيح هو "أجل". لكن أغلب الناس يجدون هذا الجواب مربك ا جد ا، ألنه ينتهك الحدس 
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. لو تمسكت 2من  1الشائع والذي ينطلق من أنه، ببقاء بابين مغلقين، فإن احتمال وجود السيارة خلف أي منهما هو 

. لو بدلت خيارك، فإن احتماالت فوزك سترتفع 3من  1ت فوزك في الواقع هي بخيارك األول، رغم ذلك، فإن احتماال

  3.121من  2لتصل إلى 

ا من ضحاياها "بذهول منطقي  ". فحتى حين يفهم  إن من اإلنصاف القول بأن "مفارقة مونتي هول" تصيب كثير 

ن سطوة حدسهم األولي   بأن كل باب يمثل الناس عقليًّا لماذا ينبغي عليهم تبديل األبواب، فإنهم يعجزون عن الفكاك م

مجرد إخفاق في التسويغ العقلي  . وال يعني -. هذا اإلخفاق الوثيق ال يتعدى حدود ما شرحناه آنف ا1/2فرصة للفوز بنسبة 

 بأنه ليس هناك إجابة صحيحة لـ "مفارقة مونتي هول". 

وجوناثان هايت يعتقدان بأن وجود  Joshua Greeneرغم ذلك، يبدو أن علماء  على شاكلة جوشوا غرين 

المسألة الخالفي ة األخالقي ة بعينه يدحض إمكانية وجود الحقيقة األخالقي ة. ووفق رأيهما، فإن كل  ما بمقدورنا أن نفعله هو 

لى زواج أن ندرس ما تفعله الكائنات البشري ة باسم "األخالق". وبناء  عليه، إن كان المحافظون المتدينون ينظرون إ

ا، فسنكون في مواجهة مجرد اختالف في  المثليين على أنه زيغ وضالل، لكن الليبراليين العلمانيين يجدونه مقبوال تمام 

 وليس في مواجهة اختالف ذي صلة بأي   حقيقة عميقة من حقائق الحياة اإلنساني ة.-الخيارات األخالقي ة

لألخالق بكونها نسق ا من "األحكام المتقادمة للعدالة، والحقوق،  انطالق ا من موقف يعارض المفهوم الليبرالي  

ل الناس عالئقهم ببعضهم البعض"، يطالبنا هايت أن ن عمل النظر في طالسم من  والرعاية المتصلة بكيف ينبغي أن يشك  

 هذا القبيل: 

س كثي ر من النصوص "لو كان مقصد األخالق هو كيفية معاملة بعضنا البعض، فلماذا، إذ ا، تكر  

 122القديمة مساحات كبيرة للقواعد المتعلقة بالحيض، وبمن يستطيع أكل ماذا، وبمن يستطيع نكاح من؟"

إنه سؤال مثير لالهتمام بالفعل. لكن أليست تلك هي ذات النصوص القديمة التي ال ترى في الرق   إشكالي ة 

وإال، لكانت تلك النصوص قد عارضته قطع ا. أم هل من -ة المطافأخالقي ة؟ لعل  الرق  ليس له عواقب أخالقي ة في نهاي

الممكن أن يكون إلغاء الرق   بمثابة برهان ساطع على تحي ز الليبراليين؟ أو، جريًّا على منطق هايت، لم ال نسأل، "إن 

تفرد النصوص القديمة كانت الفيزياء مجرد نسق من القوانين التي تفسر بنية الكون من حيث الكتلة والطاقة، فلماذا 

 مساحات كبيرة للمؤثرات غير المادي ة وأفعال الرب   المعجزة؟" لماذا بالفعل.

يبدو أن هايت يعتبر أن من الفضيلة الفكري ة القبول، دون نقد أو تمحيص، بالتصنيفات األخالقي ة لموضوعه 

ا من موضوعها البحثي  ؟ البحثي  . ولكن من قال بأن كل  ما يفعله أو يقرره الناس باسم "ا ألخالق" يستحق أن يعتبر جزء 

ا بأن  ا دقيق ا للعالم القديم. كما يعتقد ماليين األميركيين أيض  هناك أغلبية من األميركيين مؤمنة بأن االنجيل يقدم تفسير 

نا حين يحين أوان المسبب الرئيس للسرطان هو "الغضب المكبوت". إننا، وبكل أريحي ة، ال نسمح لتلك اآلراء بتكبيل

مثلما أن -النقاش الجدي   حول علم التاريخ أو علم األورام. من البديهي أن هناك الكثيرين ممن هم على خطأ حيال األخالق

هناك الكثيرين ممن هم على خطأ حيال الفيزياء، والبيولوجيا، والتاريخ، وسائر ما يستحق الدراسة والفهم. ما الغرض 

بغض   الطرف عن هذه الحقيقة؟ إن كانت األخالق نسق ا من التفكير في رفاه الكائنات الواعي ة العلمي  الذي نخدمه 

 .ٍ  )ومضاعفته(، فينبغي أن يكون قدر كبير من قلق الناس األخالقي  غير أخالقي 
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 يؤكد الشكوكيون األخالقي ون أمثال هايت على شراسة الخصومات األخالقي ة بصفة عامة:

"ما تتسم به السجاالت األخالقي ة من مرارة، وعقم، وادعاء التقوى بات من الممكن اآلن شرحه وتفسيره. ففي 

الحمل، أو السياسة، أو العالقات الحميمية بين األخ وأخته، أو ما فعله صديقي بصديقك، يعتقد  اجهاضأي   سجال حول 

ٍ في الحقائق ذات الصلة )الوهم األول(. ثم يسوق الطرفان ما يعتقدان  طرفا السجال بأن مواقفهما تنطلق من نظر عقالني 

رف المقابل االستجابة لما ساقه من حجج وأسباب بأنه حجج دامغة لدعم مواقفهما. بعد ذلك، يتوقع كل طرف من الط

)الوهم الثاني(. وحين يخفق الطرف المقابل في التأثر بأسباب وجيهة كتلك، يستنتج كل طرف بأن الطرف المقابل يجب 

 اجهاضأن يكون منغلق الذهن أو غير نزيه. وعلى هذا النحو، تتمكن الحروب الثقافي ة حول قضايا كالمثلية الجنسية و

الحمل من شق   الصفوف إلى فريقين من الالعبين المتحفزين أخالقيًّا والمؤمنين بأن حوافز الخصوم ليست أخالقي ة."
123  

لكن هذه الدينامي ة التي يصفها هايت مألوفة لكل   من خاض سجاال حول أي   موضوع. أما بالنسبة للفشل في حمل 

أي   مسألة خالفي ة يتمتعان بقدر واحد من المصداقية. على سبيل المثال، اآلخرين على االقتناع فإنه ال يعني بأن طرفي 

ا صدامي من حين آلخر مع أصحاب نظرية المؤامرة ألحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.  تلتقط الفقرة السابقة تمام 

" في Scripps Survey Research Centerفقد كشف استطالع آلراء األميركيين على نطاق البالد، أجراه "

جامعة أوهايو، عن أن أكثر من ثلث األميركيين يظن بأن الحكومة الفيدرالية "لها يد في هجمات التاسع من سبتمبر 

اإلرهابي ة أو لم تتخذ أي  إجراءات لمنع وقوعها كي تتمكن الواليات المتحدة من خوض حرب في الشرق األوسط" وأن 

ا.في المئة يؤمنون بأن من "المحتمل  16 كما يعتقد كثير من هؤالء بأن البرجين لم ينهارا  124جدا" أن يكون هذا صحيح 

ألن طائرتي ركاب نفاثتين ممتلئتين بالوقود قامتا باالصطدام بهما بل ألن عمالء إدارة بوش زرعوا متفجرات في 

ا بغرض نسفهما ) في المئة قالوا إنه  10دا"، وفي المئة من بين جميع المستطلعين قالوا إن هذا "محتمل ج 6البرجين سرًّ

 "محتمل إلى حد ما"(. 

ا لديهم قناعات كهذه، ينتهي بي المطاف إلى ذات الطريق المسدود الذي وصفه هايت:  كلما صادفت أشخاص 

"يسوق الطرفان ما يعتقدان بأنه حجج دامغة لدعم موقفهما. ثم يتوقع كل طرف من الطرف المقابل االستجابة لمثل تلك 

ألسباب )الوهم الثاني(. وحين يخفق الطرف المقابل في التأثر بأسباب وجيهة كتلك، يستنتج كل طرف بأن الحجج وا

الطرف المقابل يجب أن يكون منغلق الذهن أو غير نزيه". مع ذلك، ال مجال إلنكار أنه إن كان طرف في هذا السجال 

ٍ حيال ما حصل على أرض الواقع في  ، فيجب أن يكون الطرف المقابل على 2001سنة  سبتمبر/ أيلول من 11على حق 

 خطأ.

بالطبع، بات معروف ا جيد ا اآلن أن شعورنا بالتسويغ العقلي   الموضوعي   هو غالب ا من قبيل الوهم.
لكن هذا ال  125

غ عقالنيًّا  ر ونسو   األدلة والبراهين،  ، وأن نبذل قسط ا أكبر من االنتباه إلىبفاعليةيعني أننا ال نستطيع أن نتعلم كيف نفك  

وأن نكون أكثر تيق ظ ا تجاه إمكانية الخطأ القائمة على الدوام. إن هايت محق في مالحظته أن الدوائر العصبي ة الكهربائي ة 

، والطريقة التي تحث  مشاعرنا من خاللها عملية إطالق  الخاصة بالمشاعر في الدماغ غالب ا ما تتحكم بحدسنا األخالقي 

. لكن ال يمكن االستنتاج من هذا بأنه ليس هناك أجوبة صائبة وأخرى خاطئة لألسئلة الحكم ت ستحق الدراسة بال شك ٍ

األخالقي ة. فكما أن الناس حين يزعمون بأنهم عقالنيون ال يكونوا عقالنيين في الغالب، من الممكن أيضا أن يكونوا غير 

 أخالقيين حين يزعمون بأنهم أخالقي  ون.
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ا بين مقاربتين هما: المقاربة من خالل  تصنيفه الشكال األخالقي ة المختلفة المتوفرة لنا، يقدم هايت خيار 

"التعاقدي ة" ومقاربة "خلي ة النخل". أما المقاربة "التعاقدية" فهي مربع الليبراليين الذين يحصرون قلقهم في المقام األول 

النخل" فتمثل النظام االجتماعي  المحافظ )ديني  على العموم(، وهي تلحق بمسألتي الضرر واإلنصاف. وأما مقاربة "خلي ة 

بدائرة قلقها قلق ا إضافيًّا تجاه الوالء للجماعة، واحترام السلطة، والطهارة الديني ة. قد يكون التضاد  بين هذين المفهومين 

ا بالنقاش، وبيانات هايت عن االختالفات بين ال ليبراليين والمحافظين مثيرة لالهتمام، لكن هل تأويله لها للحياة الخي رة جدير 

صحيح؟ إذ يبدو من الممكن، مثال، أن تكون األسس األخالقي ة الخمسة )الضرر واإلنصاف والوالء للجماعة واحترام 

مجرد أوجٍه لقلق  السلطة والطهارة الديني ة( التي صنف المقاربات األخالقي ة المختلفة على أساسها يمكن أن تكون ببساطة

 أعم  تجاه الضرر.

على سبيل المثال، ما المشكلة الحقيقي ة في تدنيس نسخة من القرآن؟ لن يكون هناك من مشكلة لوال أن هناك 

ا  أناس ا يؤمنون بأن القرآن نص  إلهي. ويعتقد هؤالء بشكل جازم أن انتهاك المقدسات سيجر  عليهم أو على قبيلتهم ضرر 

كن في هذا العالم، ففي العالم اآلخر. وحسب منظور الجماعة المؤمنة، فإن من يعمد إلى تدنيس النص   المقدس إن لم ي-ما

يكون قد أضر  نفسه بنفسه، بمعنى أن عدم تبجيل المقدس قد يكون العقوبة في حد   ذاتها، بأن يطمس على قلبه فال يبصر 

المرء، فإن القداسة واحترام السلطة الديني ة تؤول في النهاية إلى قلق من  نور اإليمان. وأيًّا كانت التأويالت التي يحبذها

 الضرر على أي   حال. 

ٍ مثلي أنا، شغوف في التفكير وفق  ويمكن تطبيق نفس هذه النقطة في االتجاه المعاكس: بمقدور شخص ليبرالي 

ة الخي رة يجب أن ت حمى من قبلي ة اآلخرين مفاهيم الضرر واإلنصاف، أن يتضح له على جناح السرعة بأن رؤيتي للحيا

ا مثل  العدواني ة. وعندما أنقب  عميق ا في قرارة النفس، أكتشف بأني أريد أن يبقى البرابرة خلف أسوار المدينة، تمام 

ا مشروع ا ألجل هذا الغرض. مثل هذه اللحظا ت من جيراني المحافظين، وأدرك أن التضحية بحريتي نفسها قد تكون أمر 

ا في السنوات المقبلة. تخيل فقط للحظة كيف قد ي حمل الليبراليون على التفكير في  الكشف واإللهام أتوقع أن تتضاعف كثير 

خطر اإلسالم بعد عملي ة إرهابي ة نووي ة مثال. قد يؤدي حرص الليبراليين على السعادة والحرية إلى حملهم في يوم ما على 

ب بقوانين أكثر صرامة وبالوالء للقبيلة. هل هذا سيعني أن الليبراليين سيتحولون إلى إطالق دعوات صاخبة تطال

محافظين دينيين مهجوسين بالقلق على "خلي ة النحل"؟ أم أن المفهوم الليبرالي لتجنب الضرر مرن إلى حد ٍ كاٍف ليحيط 

 عة ومن هم خارجها؟ بالحاجة إلى النظام ومراعاة االختالفات القائمة بين من هم داخل الجما

ا عن انطواء المحافظة على قسط إضافي من التحي ز المعرفي    فالقناعات -أو النفاق السافر-ثمة تساؤل أيض 

نة وحربائي ة. إذ أن المناطق األشد  محافظة في  األخالقي ة للمحافظين االجتماعيين تستتر في الغالب خلف سلوكي ات متلو  

 126بأعلى معدالت الطالق وحمل المراهقات، وبأضخم شهية تجاه استهالك المواد اإلباحي ة.الواليات المتحدة تتصف 

بالطبع، قد يجادل البعض بأن المحافظة االجتماعي ة هي في الواقع نتيجة لطغيان مظاهر االنحالل األخالقي   في تلك 

حالل األخالقي  والمحافظة األخالقي ة جنب ا إلى خاصة في الحاالت التي يوجد فيها االن-المناطق. لكن هذا التفسير مستبعد

 جنب في الشخص الواحد. ولو بحثنا عن شواهد على هذا النفاق، فقلما يخذلنا القساوسة االنجيليون والساسة المحافظون.

متى يكون نظام اعتقاد ليس خاطئ ا وحسب، بل ويشجع كذلك على الخطأ والمعاناة دون داع وعلى نحو يستأهل 

في المئة من البريطانيين المسلمين )تتراوح أعمارهم بين  36انة والشجب؟ حسب استطالع أخير للرأي، يعتقد اإلد
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ين جزاء كفرهم. هل هؤالء الناس "متحفزون أخالقيًّا"، وفق  127السادسة عشر واألربع والعشرين( بأنه ينبغي قتل المرتد  

 مفهوم هايت، أم هم مشوشون أخالقيًّا فحسب؟

عثرنا على ثقافات معينة لديها قواعد أخالقي ة تبدو فظيعة حتى لو قلبنا رأس ا على عقب متغيرات هايت  وماذا لو

الخمس من ضرر، وإنصاف، ووالء للجماعة، واحترام للسلطة، وطهارة روحاني ة؟ وماذا لو عثرنا على جماعة من الناس 

بالمقدس، أو بصيرة أخالقية بأي   شكل من األشكال؟ هل ال حساسية لديها تجاه الضرر واإلنصاف، أو ليس لديها وعي 

سيسمح لنا مفهوم هايت لألخالق في هذه الحالة منع هؤالء الناس الغارقين في الظالم من إيذاء أطفالهم؟ أم أن قيامنا بذلك 

ٍ؟ ا غير علمي   سيكون أمر 

 الدماغ األخالقيُّ 

العشاء في مطعم إلى جلوس زوجة صديقك الحميم على مسافة منك. تخي ل أنك تفط نت فجأة أثناء تناول طعام 

وعند نهوضك إللقاء التحي ة عليها، الحظت بأن من يجلس قبالتها ليس بصديقك الحميم، بل رجل وسيم غريب. حينها 

شبوه فيما يعتريك شيء من التردد. هل هو أحد زمالئها في العمل؟ أم هو أخوها الذي يعيش في مدينة أخرى؟ ثمة أمر م

 تبصره عيناك.

ورغم أنك ال تستطيع التقاط حديثهما، إال أن هناك أريحي ة وحميمي ة بينهما ال تخطئها العين. ثم يخطر ببالك اآلن 

 أن صديقك مسافر لحضور مؤتمر. هل انساقت زوجته إلى عالقة غرامي ة من وراء ظهره؟ ماذا ينبغي أن تفعل؟

في خلق هذا االنطباع األخالقي   المهم   وفيما يعقبه من إثارة العواطف األخالقي ة. ستسهم مناطق دماغي ة كثيرة 

ستتقاطع هنا كثير من األلياف العصبي ة المنفصلة والخاصة بكل من اإلدراك العقلي   والمشاعر، كالحساسي ة تجاه السياق، 

ا. في وتسويغ معتقدات اآلخرين عقليًّا، وتأويل مالمح الوجه ولغة الجسد ، واالمتعاض، ولجم االندفاع، وهلم  جرًّ ، والشك  

أي نقطة بالضبط تشكل تلك العمليات المتفاوتة حالة من اإلدراك العقلي   المعرفي  ؟ من الصعب الجزم بذلك. لكن في األقل، 

ل خيانة صديق( في التقل ب نحن نعرف بأننا عبرنا إلى النطاق األخالقي   لحظة بدء أفكار أخالقي ة الطابع )بمعنى، احتما

. ٍ في الذهن. ولتسهيل أغراض هذا النقاش، لن نحتاج إلى أن نذهب إلى أبعد من هذا الحد    بوعي 

إن المناطق الدماغي ة التي تشارك في عملة اإلدراك المعرفي   األخالقي   تشمل مساحات كثيرة في القشرة الجبهي ة 

، وريكاردو Jorge Mollنسبة لألبحاث الخاصة بهذا الموضوع، تعد  أبحاث يورغ مول والفص   الصدغي  . وبال األمامي ة

قس م هؤالء أفعال البشر  128، مع آخرين من أشمل المراجعات.Souza-Ricardo de Oliveiraسوزا -دي أوليڤييرا

 إلى أربع تصنيفات:

 .أفعال ترمي إلى تحقيق المصلحة الذاتي ة وال تأثير لها على اآلخرين

 أفعال ترمي إلى تحقيق المصلحة الذاتي ة ولها تأثير سلبي  على اآلخرين.

 أفعال تعود على اآلخرين بالنفع، واحتمالي ة الرد   عليها بالمثل مرتفعة )"اإليثار المتبادل"(.

                                                           
  المترجم-القشرة المخية التي تقع مباشرة خلف الجبهة وتمثل الجزء األكبر من الفص الجبهي للمخ 
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أو  أفعال تعود على اآلخرين بالنفع، وال تعود على صاحبها بأي   منافع ذاتي ة مباشرة )مكاسب مادي ة

"(. وهذا يشمل المساعدة اإليثاري ة من  على صعيد الس معة( وال يتوقع صاحبها أن تقابل بالمثل )"اإليثار الحقيقي 

"( من الجهة األخرى. جهة، والعقاب الجسيم لمن ينتهك معايير وقواعد التعامل )"العقاب اإليثاري 
129  

في األفعال المندرجة ضمن التصنيفات الثالثة األولى، أما وفق مول وزمالئه، نحن نشاطر الثدي ات االجتماعي ة 

د ا/  تَعم  التصنيف الرابع فيبدو أنه خاص  بنا نحن معشر البشر. )تجدر اإلشارة هنا إلى أن فعل اإليثار يجب أن يكون م 

ثل النحل، والنمل، واألرضة واعيًّا، وذلك الستثناء فعل التضحية البطولي ة بالنفس الذي يرصد بين الحشرات االجتماعي ة م

 أو النمل األبيض(.

رغم اعتراف مول وزمالئه بتجاهل أحد مكونات اإليثار الحقيقي   وهو المكافأة )يسمى غالبا بـ "الوميض الدافئ" 

وهو مرتبط بالتعاون(، إال أننا نعرف من خالل أبحاث التصوير اإلشعاعي   العصبي   أن التعاون مرتبط بنشاط مرتفع في 

ويبدو أن ذلك ينسف فكرة التضاد   التقليدي ة بين الدوافع األناني ة ودوافع انكار الذات. فإن  130مراكز منح الجائزة في الدماغ.

ر في مساعدة اآلخرين على أنها شكل آخر  كانت مساعدة اآلخرين مجزي ة، عوض أن تكون مؤلمة فقط، فعلينا، إذ ا، أن نفك  

 الذات.  من أشكال القيام على خدمة

من السهل أن نتبي ن ما تلعبه الدوافع السلبي ة واإليجابي ة من دور في المجال األخالقي  . فنحن نشعر 

باالحتقار/الغضب إزاء اعتداءات اآلخرين األخالقي ة، وبالذنب/الخزي   من اخفاقاتنا األخالقي ة، و"بالوميض الدافئ" حين 

تفعيل مثل هذه اآللي ات الدافعة والمحف  زة، من المستعبد جد ا أن ت ترجم الوصفات  نعامل اآلخرين على نحو طي ب. ودون

األخالقية )المفاهيم العقالني ة الصرفة للـ "ينبغي"( إلى سلوكي ات فعلي ة. حقيقة أن الدافع أو الحافز هو عامل متغي  ر 

ر األحجية التي تطرقنا إليها سابق ا بشكل مختصر: نحن نعرف ما الذي يجعلنا سعداء في الغالب، أو ما الذي  ومنفصل ي فس  

نا على السعي وراء تلك الغايات؛ في المقابل، نحن نجد غالب ا  سيجعل العالم مكان ا أفضل، لكننا ال نجد الدافع الذي يحض 

ف على نحو نعرف بأننا سنندم عليه الحق ا. من الواضح أن الدوافع األخالقي ة من الممكن فض  اقترانها  الدافع للتصر 

ا أكثر عمق ا للدوافع اإلنساني ة.  بالنتائج اإليجابي ة للتسويغ العقلي   األخالقي  . لهذا، سيتطلب علم لألخالق، بالضرورة، فهم 

تشمل المناطق الدماغي ة التي تتحكم بعمليات الحكم على الصواب والخطأ شبكة واسعة من البنى والتراكيب 

ت القشري ة للمخ  . وتختلف مساهمة تلك المناطق في عملية التفكير والسلوك األخالقي   بحسب الوقع العاطفي  ، القشري ة وتح

ين، أما المناطق  فيبدو أن المناطق الجانبي ة للفص   الجبهي   تتحكم في الحنق واالمتعاض المرتبط بمعاقبة المذنبين المتعد  

ا تمييز بين 131كافأة المرتبطة بالثقة والمعاملة الطيب  ة بالمثل.الجبهي ة الوسطى فتول  د مشاعر الم وكما سنرى، هناك أيض 

القرارات األخالقي ة الشخصي ة وغير الشخصي ة. وهكذا، فإن الصورة النهائي ة معقدة، ألن العوامل المتعددة مثل الحساسية 

لة ولكنها متداخلة األخالقي ة، والدوافع األخالقي ة، واألحكام األخالقي ة، والتسويغ العقلي   األخالقي   تعتمد على عمليات منفص

  .ٍ  على نحو تبادلي 

( بأهمي ة مركزي ة في معظم النقاشات حول األخالق والدماغ. MPFCتمتاز القشرة الجبهي ة األمامي ة الوسطى )

ا في العملي ات الخاصة بالعاطفة، والمكافأة،  وكما سنتطرق بتوسع في الفصلين الثالث والرابع، تلعب هذه المنطقة دور 

ق األحكام بناء  على منظور ي قي  م األشياء بالنسبة النعكاساتها على الذات. ويبدو أنها تسجل الفرق كذلك بين االعتقاد وإطال

ض هذه المنطقة للعطب في رأس اإلنسان بجملة عجز وقصور يتجلى في ضعف القدرة على  وعدم االعتقاد. وقد رب ط تعر 

، وضمور مشاعر اجتماعي ة كالتعاطف، والخزي  ، واإلحراج، والذنب. وعندما كبح جماح االندفاعات، والتبل د العاطفي
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(، فإن القدرة على التسويغ العقلي   ومعرفة المفاهيم المجردة MPFCتنحصر اإلصابة بالقشرة الجبهي ة األمامي ة الوسطى )

ف ا  لالئق تجاه اآلخرين تصاب بالخلل واالنقطاع.للمعايير األخالقي ة تنجو من األذى على العموم، لكن القدرة على التصر 

( MPFCومما يثير االهتمام، أن المرضى الذين يعانون من إصابات في القشرة الجبهي ة األمامي ة الوسطى )

أكثر ميال إلى التسويغ العقلي   العواقبي   من األشخاص العاديين عند مواجهة معضالت أخالقي ة معي نة وتقييمها. خاصة، 

ٍ.حي ن تتسم التضحية بفرد إلنقاذ المجموع بطابع شخصي 
 لنتأمل السيناريوهات التالية: 132

ا. هناك  أنت تتولى قيادة قاطرة صغيرة مندفعة بشدة نحو نقطة تتفرع فيها سكة الحديد يمين ا ويسار 

 خمسة عمال على اليسار، أما على اليمين فال يوجد سوى عامل واحد.

شيء ستتجه القاطرة إلى اليسار، مما ينجم عنه مقتل العمال الخمسة. لن ينجوا إن لم تبادر إلى عمل 

ا في لوحة التحكم لحرف مسار القاطرة إلى اليمين، مما ينجم عنه  هؤالء من موت محقق إال إن ضغطت مفتاح 

 مقتل العامل الوحيد هناك.

ا؟   هل ترى في ضغط المفتاح إلنقاذ العمال الخمسة تصرف ا سليم 

قاطرة متجهة صوب خمسة عمال سيقتلون على الفور إن واصلت القاطرة اندفاعها في المسار  هناك

الراهن. أنت فوق جسر للمشاة يعلو سكة الحديد ويقع بين القاطرة المسرعة والعمال الخمسة. هناك رجل غريب 

 عنك وعظيم الجث ة يقف بجانبك فوق الجسر.

إال إن دفعت الرجل الغريب ليسقط عن الجسر فتصطدم ال يمكن إنقاذ العمال الخمسة من الموت 

 العربة بجسده في األسفل وتتوقف. سيموت الرجل الغريب إن أقدمت على ذلك، لكن سينجو العمال الخمسة.

ا؟   133هل ترى في دفع الرجل الغريب إلنقاذ العمال الخمسة تصرف ا سليم 

يناريو األول، لكنهم ال يؤيدون ذلك في السيناريو يؤيد معظم الناس التضحية بشخص ألجل إنقاذ خمسة في الس

 134الثاني، بل يعتبرونه فعال أخالقيًّا مقيت ا ضمن هذا السياق. هذه المفارقة معروفة منذ أمد طويل داخل األوساط الفلسفي ة،

عضالت ( ومن معه كانوا أول من درس استجابة الدماغ ورد   فعله على هذه المJoshua Greenلكن جوشوا غرين )

توصل هؤالء إلى أن المعضالت التي تتسم بطابع  135(.fMRIبواسطة تكنولوجيا التصوير بالرنين المغناطيسي   )

شخصي  ، مثل المعضلة في السيناريو الثاني، تعمل على استثارة المناطق الدماغي ة المرتبطة بالعاطفة. ثم كشفت دراسة 

يناريوهين السابقين من الممكن تعديله، وإن بشكل طفيف، عبر التأثير الحقة عن أن تفاوت األشخاص في االستجابة للس

على سياقهم العاطفي  . إذ لجأ الباحثون إلى عرض فلم لطيف لبضع دقائق على المشاركين في التجربة وبعد انتهائه 

 136ب إلى حتفه.عرضوا عليهم معضلة جسر المشاة. وكانت النتيجة أن هؤالء كانوا أكثر ميال نحو دفع الرجل الغري

( يسهل عليهم أكثر من غيرهم MPFCحقيقة أن المرضى ممن يعانون من اصابة في القشرة الجبهي ة األمامية )

اتخاذ قرار التضحية بالواحد إنقاذ ا للمجموع مفتوح أمام تأويالت مختلفة. يعتبر غرين هذه الحقيقة دليال على أن عملي ات 

.اإلدراك المعرفي   والعاطفي   تع رغم ذلك، هناك ما يدعو إلى القلق من أن محض التضاد   بين التفكير 137مل بشكل متضاد ٍ

ا كافي ا للبيانات والنتائج. العواقبي   والعواطف السلبي ة ال يقدم تفسير 
138 

م ال أظن  أن التوصل إلى فهم أكثر تفصيال للعملي  ات الدماغي  ة المساهمة في التوصل إلى هذا الصنف من األحكا

األخالقي ة يمكن أن يؤثر على مفهومنا للصواب والخطأ. ومع ذلك، قد تواصل الفروقات المصطنعة بين المعضالت 

ا في معاناة أكبر من المكاسب  األخالقي ة في لعب دور في عملية تسويغنا العقلي  . إن كانت الخسائر سوف تتسبب دوم 
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يفجعنا على نحو ال يتأتى من الضغط على مفتاح، فإن هذه الفروقات  المتروكة، أو إن كان دفع شخص إلى حتفه كفيل بأن

تصبح متغي  رات تقي  د كيف يمكن لنا أن نتحرك عبر المشهد األخالقي   نحو حاالت أعلى من الرفاه. لكن بمقدور علم 

ا تفضي إلى نفس لألخالق، كما يظهر لي، أن يمتص  تلك التفصيالت: السيناريوهات التي تبدو، على الورق، وكأنه

 النتيجة )بمعنى، خسارة حياة مقابل إنقاذ خمس(، قد تكون عواقبها الفعلي ة مختلفة على أرض الواقع.

 السايكوباتيون

ألجل فهم العالقة بين العقل والدماغ، فإن دراسة من تعوزهم قدرات عقلي ة معين ة لعلٍة أو إصابٍة تعد  مفيدة في 

بالتشريح والتحليل. ولهذا،  رت لنا أمنا الطبيعة باقتدار ما يمكننا من تناول األخالقي ة العرفي ةالغالب. ولحسن الحظ، وف  

ا بـ "السايكوباتيين" و"السسيوباتيين"، ا يشار إليهم عموم  فإن بين أيدينا عينات تضم  أشخاص 
ويبدو أن أعداد هؤالء  139

 أكثر مما يظنه معظم الناس بكثير. تتيح دراسة أدمغة هؤالء فرصة النظر في األسس العصبي ة لألخالقي ة العرفي ة.

تتناول وسائل اإلعالم السايكوباتي ة، بوصفها اضطراب ا في الشخصي ة، وتتعامل معها بشكل طاغٍ كموضوع 

المرء أن يخوض في هذه المسألة دون أن يشعر وكأنه ينغمس في عمل مثير للغرائز، لإلثارة. لهذا، من العسير على 

سواء  على صعيده الشخصي   أو على صعيد جمهوره. مع ذلك، ليس هناك من شك ٍ في وجود السايكوباتيين، فكثير منهم 

كالسفاحين والساديين الجنسيين،  يتحدث عالنية عما يجده من لذ ة في إرهاب وتعذيب األبرياء. أما النماذج المتطرفة،

فتتحدى أي  قدرة لدينا على التفهم والتعاطف. وبالفعل، حين تنغمس في األبحاث المتخصصة في هذا الموضوع، تبدو كل  

حالة أبشع وأشد  استغالق ا على الفهم من سابقتها. ورغم ما يعتريني من تردد في سرد   تفاصيل تلك الجرائم، إال أني أخشى 

ر الناس يوميًّا بما يمثله هؤالء من أ ي على حقيقة الواقع. فضال عن أن سيل األخبار التي تذك   د قد ي عم   ن الحديث بشكل مجر 

ا بأن بعض الناس ال ذنب لهم في كونهم يفتقرون فعال إلى قدرة االكتراث بأبناء  شر   إنساني  ، ال يتيح لنا أن نتذك ر أيض 

إلى شهادة هذا الرجل الذي حكم عليه بجريمة اغتصاب وتعذيب ابن زوجته البالغ تسع سنوات جلدتهم من البشر. انظر 

 على نحو متكرر:

"بعد سنتين من اعتدائي على ابني جنسيًّا، واستهالك ما استهلكته خاللهما من مواد إباحي ة قمت 

ة خاصة بـ "فنون االستعباد الجنسي  " بشرائها أو استعارتها أو تبادلها مع اآلخرين، وقعت يداي على مواد اباحي  

ومن ضمنها فنون ا خاصة باألطفال. وكان بعض ما قرأته منها وما رأيته فيها من صور يوضح طرق الوصول 

 إلى الخضوع التام. تعل مت من كل ذلك كيف أرغم األطفال على فعل ما أشتهيه.

ني نفسه، ثم تفاقم األمر حتى وصل إلى حد   قيامي بدأت تدريجيًّا في استخدام بعض فنون االستعباد تلك مع اب

ش به  بوضع رأسه في كيس وإحكام غلقه ثم تثبيته بلف شريط الصق بضع مرات حول عنقه، وبعدها أعمد إلى التحر 

ق الكيس وأخرج رأسه منه، ال خوف ا عليه من  واغتصابه... إلى أن يزرق  بدنه، وي غمى عليه. في تلك اللحظة أمز  

 تناق، بل من فرط النشوة.االخ

                                                           
   قبول األفراد بمبادئ المجتمع الخاصة بالصواب والخطأ. وفي هذا المستوى األخالقي  ، يطيع األفراد قواعد ومعايير المجتمع حتى

 المترجم-عندما ال تكون هناك نتائج ترجى من وراء الطاعة أو عدمها
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ا،  كنت حين أ وقع األلم به أتهي ج إلى أبعد الحدود. وعندما أراه وقد فقد وعيه وتبد ل لونه، اشتد  صبابة وتهي ج 

فأمزق الكيس ثم أقفز فوق صدره واداعب نفسي في وجهه ثم أحمله على مص   قضيبي حين يبدأ... في استرداد وعيه. 

 ، أعمد إلى اغتصابه من فمه. وأثناء كحه واختناقه

، باستعمال الكيس البالستيكي والشريط الالصق، مرتين أو ثالث مرات في  استخدمت هذا األسلوب السادي 

األسبوع، وعلى مر   أزيد من عام فيما أذكر."
140 

لصورة. لكن ال أظن  أن هذه اللمحة الخاطفة للعالم الشهواني   الخاص برجل واحد تكفي لتحديد سائر تفاصيل ا

كن على ثقة بأن ما أوردته آنف ا ليس بأبشع ما أنزله رجل أو امرأة بطفل ألجل المتعة واللهو فقط. من جملة المظاهر 

ا على من يمد  لهم يد العون. على سبيل  الصادمة لألدبي  ات الخاصة بالسايكوباتيين هو سهولة عثور حتى أكثرهم سوء 

عن الدور الذي تلعبه المواد اإلباحي ة العنيفة في تلك األدبيات. إن المواد اإلباحية الخاصة  المثال، ال يمكن للمرء أن يغفل

باألطفال فقط، والتي تعد ، وفق إشارة الكثيرين، سجال بصريًّا لجريمة فعلي ة، يوفرها قطاع صناعي  عالمي  تقدر قيمته 

االختطاف، والسياحة الجنسي ة، والجريمة المنظمة، ويستعين  اآلن بمليارات الدوالرات. وهذا القطاع متورط في جرائم

بأرفع تقنيات استخدام االنترنت. وحجم هذه الصناعة الضخم معناه أن هناك عدد ا كافي ا من الزبائن المتحمسين والراغبين 

ألجل خلق ثقافة في مشاهدة األطفال، بل والرضع ومن يكبروهم بعام أو اثنين، أثناء التعرض لالغتصاب والتعذيب 

ا.         141فرعي ة تمام 

--------------- 

، إال أن أعداد ا كبيرة منهم تعيش دون خط   اإلجرام 142مع أن نسبة تمثيل السايكوباتيين في سجوننا تعد  نسبة جيدة

ح والجنايات المعلن. ومقابل كل   سايكوباتي يقتل طفال، هناك عشرات اآلالف ممن يقترفون أفعاال تتجاوز حدود الجن

(، الذي طور آلية التشخيص القياسي ة لتقييم السايكوباتية، (Robert Hareالبسيطة بكثير. وحسب تقديرات روبرت هير 

ٍ في الواليات PCL-Rأو ما يعرف بقائمة تدقيق هير لالعتالل النفسي ) (، هناك على األرجح حوالي مئة سفاح سايكوباتي 

ٍ )حوالي المتحدة في أي   لحظة، ومقابل  في المئة من مجموع  1هؤالء هناك على األرجح ثالثة ماليين سايكوباتي 

 143السكان(.

إن كانت تقديرات هير صحيحة، فهذا يعني بأننا جميع ا نصادف مثل هؤالء األشخاص على مدار الوقت. قابلت 

ا رجال يفاخر أشد  الفخر بأنه نظ م حياته بصورة تكفل له خيانة زوجته دون أن تطاله يد العقاب. في الواقع، كان هذا  مؤخر 

، ألن كل واحدة منهن كانت تصدق  ا من النسوة اللواتي كان يخون زوجته بمصاحبته لهن  ا عدد ا كبير  الرجل يخون أيض 

زعمه لها بأنه وفي  مخلص. ومن باب حرصه على نبل وشهامة من هذا القبيل، لجأ هذا الرجل إلى انتحال جملة من 

المستعارة والمهن الزائفة، والتوسل بجحافل من األكاذيب. ومع أني ال أستطيع الجزم بسيكوباتي ة هذا الرجل، إال  األسماء

أنه يفتقر بشكل واضح إلى ما نعتبره بالضمير الحي  . فيبدو أن حياة من الخديعة والدسائس األنانية المتواصلة لم تسبب له 

أي  ضيق أو انزعاج.
144 

ٍ حول الذات وعدم اكتراث مطلق نحو معاناة اآلخرين. وتبدو القائمة التي يتصف السايكوبا تيون بتمحور استثنائي 

تضم  أهم صفاتهم وكأنها إعالن شخصي  صادر من أعماق الجحيم. فهم قساة، ومراوغون وماكرون، وخد اعون، 

غد ارون، ومستهترون، ومي الون إلى ومندفعون، وكتومون، ومهووسون بالعظمة، وباحثون عن اإلثارة، وإباحي ون، و
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ومفتقرون إلى العمق العاطفي  . كما تنم  تصرفاتهم عن ضعف في الحساسي ة  145العدواني ة كرد   فعل وكوسيلة في ذاتها،

ا طبيعيًّا من القلق وال خوف، وربما العاطفي ة تجاه العقاب )الفعلي   أو المحتمل(. وأهم  من ذلك، ال يختبر السيكوباتيون قدر 

ر ذلك سبب انعدام الضمير لديهم.   ي فس  

عندما أجريت أول دراسة باستخدام تقنية التصوير العصبي   االشعاعي   ألدمغة أشخاص سايكوباتيين، وقورنت 

هذه الصور بأدمغة مجرمين غير سايكوباتيين وأدمغة أشخاص غير مجرمين، كشفت هذه الدراسة عن أن أدمغة 

ومع أننا نفضل العيش بال قلق 146السايكوباتيين ت ظهر نشاط ا أقل  بكثير في مناطق االستجابة الدماغي ة للمحف  زات العاطفي ة.

 147أو خوف، إال أن هاتين العاطفتين تقومان بخدمة جليلة، فهما بمثابة المرساة بالنسبة للمعايير االجتماعي ة واألخالقي ة.

بالقلق تجاه انتهاكاته، الحقيقية أو المتخيلة، تصبح المعايير االجتماعي ة واألخالقي ة بالنسبة له مجرد  فعندما ال يشعر المرء

وهناك دراسات تدعم هذا التحليل، إذ كشفت بعض التجارب عن أن األطفال الذين  148"قواعد من صنع اآلخرين".

ا أخالقيًّا أكبر. سؤال ما هو الحد  المعقول الذي يمكن لنا أن نتوخاه حين  وعليه، يظل   149يعتريهم القلق ي ظهرون تفهم 

ٍ لألخالق. وعلى  ا. وال يمكن لنا أن نخوض في هذا السؤال إال من خالل علم تجريبي  ر من القلق مفتوح  نسعى إلى التحر 

 ضوء ما نشهده من تطوير العالجات الفع الة للقلق، ال مفر  من مواجهة هذه السؤال عما قريب. 

ٍ في كم ا عن خلل مرضي  ا كشفت أبحاث أخرى معتمدة على التصوير العصبي   عن أن السايكوباتي ة تنتج أيض 

فأدمغة متصدري قوائم قياس الشخصي ة السايكوباتي ة أظهرت نشاط ا  150المناطق الدماغي ة المسؤولة عن التحفيز والمكافأة.

ٍ في المناطق المسؤولة عن الم كافأة )في منطقة النواة المتكئة تحديد ا( استجابة للمنبه العصبي   عاليًّا وغير طبيعي 

( أثناء ترقب تحقيق مكاسب نقدي ة. ويرتبط اإلفراط في حساسي ة تلك الدائرة العصبي ة amphetamine"أمفيتامين" )

ن الباحثون بالبعد االندفاعي   وغير االجتماعي   للسايكوباتي ة، والذي يقود إلى تصرفات تتصف بالمجا زفة والشراسة. وي خم  

 بأن اإلفراط في االستجابة لمكافأة مرتقبة يمكن أن يحول دون تعل م المرء من العواطف السلبي ة لآلخرين.

وعلى عكس من يعانون من أمراض عقلي ة أو اضطرابات مزاجي ة، ال يشعر السايكوباتي ون على العموم بمعاناة 

خلل. كما أن التعريف القانوني  لسالمة العقل ينطبق عليهم، لجهة امتالك الفهم العقلي   للتمييز بين الخطأ من أي   قصور أو 

ا في التمييز بين االنتهاكات العادي ة واالنتهاكات األخالقي ة. مثال، لدى  والصواب. مع ذلك، يخفق السايكوباتيون عموم 

ناول طعامك في مقعدك داخل الصف إن سمحت لك المعلمة بذلك؟" مقابل سؤال عدد من األطفال "هل من المقبول أن تت

"هل من المقبول أن تصفع وجه طالب آخر إن سمحت لك المعلمة بذلك؟" عكست ردود األطفال العاديين البالغين تسعة 

ٍ بين هذين السؤالين، على اعتبار أن االنته ا فصاعد ا ميال إلى التمييز بشكل أساسي  اك الذي يطرحه السؤال وثالثين شهر 

الثاني هو أمر خاطئ جوهريًّا. ويبدو أن ما دل هم على ذلك هو إدراك ما يتضمنه من معاناة إنساني ة محتملة. أما األطفال 

ٍ بين السؤالين.  المعرضين لخطر السايكوباتي ة فيجنحون نحو عدم رؤية أي   فرق أخالقي 

شخاص على عدد من السايكوباتيين وط لب منهم تحديد وحين عرضت مجموعة من الصور لعيون بعض األ

ا أو عل ة ما. ا عامًّ ويبدو  151الحاالت النفسي ة التي يرونها في تلك الصور، تمكنوا من فعل ذلك ولم يظهر أن لديهم قصور 

عدم اكتراثهم  في مستواها األساسي   تعمل لديهم بصورة سليمة، وإن اعتراها بعض القصور الناجم عنأن "نظرية العقل"

                                                           
   في أساسية  وتعد  هذه النظريةفعال الشخص نفسه. عن أ مختلفةوإدراك أنها  تلقائيًّاالقدرة على تفسير أو توقع أفعال شخص آخر

 المترجم-لسلوك األخرين المرء تحليل، واستنتاجوإدراك، وفهم، 
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لكن االستثناء المهم والوحيد هو عجز السايكوباتيين عن تمييز الخوف والحزن في مالمح  152بمشاعر اآلخرين.

 وهذا الفرق قد يكون هو ما يحدد الفارق التام بينهم وبين اآلخرين. 153اآلخرين.

التعل م العاطفي   ناتج عن  السايكوباتي ة إلى فشل في مهارات  James Blairيعزو عالم األعصاب جيمس بلير

(، وهي مراكز orbitofrontal cortex( والقشرة الحجاجية الجبهية )amygdalaعل ة جيني ة في اللوزة الدماغية )

دماغي ة بالغة األهمية لعملية الفهم واإلدراك والتحليل واالستنتاج والسلوك العاطفي  .
إن عواطف اآلخرين السلبي ة،  154

ألبوي  ، قد تكون هي ما يدفعنا إلى التعامل االجتماعي   الطبيعي  . ولهذا، يمكن أن تنتج السايكوباتية عن عوض العقاب ا

 155قصور في التعل م من خوف وحزن اآلخرين.

ٍ تجاه ما يسببه من ألم ومعاناة لآلخرين، قد يلجأ  ا لخطر السايكوباتي ة، كونه مصاب بعماء عاطفي  ض  إن طفال معر 

وحسبما يشير  156يق أهدافه إلى السلوك المناهض للمجتمع على نحو متصاعد طيلة فترتي   المراهقة والبلوغ.ألجل تحق

بلير، فإن استراتيجيات األهل التربوي ة لزيادة التعاطف تميل إلى النجاح في تلطيف السلوك المناهض للمجتمع لدى 

ا مع أطفال يتصفون بسمة غلظة القلب/عدم العاطفة التي تعتبر من سمات السايكوباتي ة  األطفال األصحاء؛ لكنها تفشل حتم 

الواضحة. ومع أن تقب ل نتائج هذه الدراسة أمر صعب، إال أنها تشير بقوة إلى عدم قدرة بعض األشخاص على تعل م 

ا ما في تطوير أساليب تمكننا من تغيير ذلك. لكن كي ال نخ 157التعاطف تجاه اآلخرين. رج عن إطار ولعلنا نفلح يوم 

الموضوع، يكفي أن نشير هنا إلى أننا بدأنا في فهم أنواع العلل المرضي ة الخاصة بالدماغ والتي تقود إلى أشد أشكال الشر 

اإلنساني   تطرف ا. ومثلما أن لدى بعض الناس عجز أخالقي  واضح، ينبغي أن يكون لدى البعض موهبة أخالقي ة، ومهارة 

ا عنه أخالقي ة، بل وحتى ع عبر  ج في الموهبة م  بقري ة أخالقي ة. وكما هو حال أي   موهبة إنساني ة، يجب أن يكون هذا التدر 

 داخل الدماغ.     

ح نظرية األلعاب ) أن تكون عملي ة التطور قد اصطفت عبر االنتخاب الطبيعي   ميلين Game Theory)ت رج  

يُن تَُدان"راسخين فيما خص  التعاون البشري  هما:  " )أو ما يطلق عليه غالب ا "مبدأ المعاملة بالمثل"( و"االنشقاق كما تَد 

اع ا إلى رد   158الدائم". "كما تَدين  ت َدان" هو ما نراه ساري ا في عموم المجتمع: إن لمست منك معاملة حسنة، فستجدني نز 

عليك بالمثل. لكن لنتأمل كيف يتجلى "االنشقاق الدائم" المعروف بمثله، ولو أسأت لي أو آذيتني، فلن أقاوم إغراء الرد   

على صعيد العالقات اإلنساني ة: ينخرط المنشق  على األرجح في عملية دائبة من الخداع والتالعب، ويختلق عبرها 

ف على نحو استراتيجي  تقليده تعرضه العتداءات أخالقي ة )إلثارة مشاعر الذنب واإليثار في نفوس اآلخرين(، ويوظ  

، ال  للعواطف االجتماعي ة اإليجابي ة مثل المؤازرة والتعاطف )والعواطف السلبي ة كذلك مثل الشعور بالذنب(. عند هذا الحد  

يغالب المرء الشعور بأنه وصل إلى جحيم يضم  شت ى أصناف السايكوباتي ة. ويبدو أن وجود السايكوباتيين أمر متوقع 

عاب، مع أنه من جوانب أخرى غامض للغاية. رغم ذلك، فإن السايكوباتي  الذي يقضي حياته كلها في بالنسبة لنظري ة األل

غير محابي ة إلى حد ٍ مرعب. ذاك أن "االنشقاق الدائم" كاستراتيجي ة يتطلب من قرية صغيرة ينبغي أن يكون في بيئة 

الرديئة لكي يغشهم ويخدعهم. لهذا، فإن نمو المدن  المنشق إمكانية العثور على أشخاص غير متفطنين بعد إلى سمعته

 وتضخمها أتاح فرص ممارسة هذا النمط من العيش أكثر من أي   وقت مضى. 

                                                           
 

   وسيلة من وسائل التحليل الرياضي   لحاالت من تضارب المصالح يستعان بها ألجل التوصل إلى أفضل الخيارات الممكنة في ظل
 الظروف المتاحة. 
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 الشرُّ 

حين نواجه السايكوباتية في أبشع صورها، نجد مشقة بالغة في منع أنفسنا من النظر إليها من منظور الخير  

نتبنى نظرة أقرب إلى الطبيعة؟ لتوضيح هذه النقطة، دعنا نفترض بأنك وجدت نفسك والشر. لكن ماذا لو حاولنا أن 

ط ا فيها؟ حسن ا، من البديهي  ، أن  ٍ متوحش، ولنتساءل عن طبيعة المشكلة التي ستجد نفسك متور   محبوس ا في قفص مع دب 

لن يكون من السهل أن تتحاور عقالنيًّا مع الدببة المتوحشة تعاني من عجز فادح في اإلدراك العقلي   والعاطفي  . لذا، 

ا توازي مصالحه، أو  شريكك الجديد في السكن أو أن تتمكن من استرضائه، ألنه ال يدرك على األرجح بأن لديك مصالح 

ا كهذه، فإنه يعدم العاطفة التي  بأنه قد يكون لديكما أنتما االثنان مصالح مشتركة، وحتى لو كان بإمكانه أن يفهم أمور 

تؤهله لحمل هذا األمر محمل الجد. أما من وجهة نظر الدب  ، فأنت في أحسن األحوال شيئ ا مشتت ا لالنتباه، ومصدر ازعاج 

لفرط ارتعاشه خوف ا، وشيئ ا لدن ا طريًّا يختبره بأسنانه. يمكننا أن نقول إن الدب  المتوحش، مثل السايكوباتي، مجنون 

".أخالقيًّا. رغم ذلك، نحن ال نشي  ر إلى حالة الدب   هذه وال نعتبرها شكال من أشكال "الشر  

رك ب فينا فطريًّا. يميل البشر وقردة  يعد  الشر  اإلنساني  ظاهرة طبيعي ة، وثمة قدر من العنف الضاري م 

شر ضمن نطاق الجماعة الشامبانزي إلى إظهار نفس القدر من العداء تجاه الغرباء، لكن القردة أشد  عدواني ة بكثير من الب

ال تتوفر عليها قردة  داعمة للمجتمعوعليه، يبدو أننا نتوفر على قدرات  159تقريب ا(. 200الواحدة )بعامل يصل إلى 

الشامبانزي. وخالف ا لما قد يبدو في الظاهر، فإن الكائنات البشري ة أصبحت أقل  عنف ا على نحو مضطرد. يوضح جاريد 

 هذا األمر بقوله: Jared Diamondدايموند 

"من الصحيح، بالطبع، أن مجتمعات دول القرن العشرين، وعبر تطوير تقنيات مذهلة للقتل الجماعي  ، 

حط مت جميع األرقام القياسي ة المسجلة في التاريخ ألعداد القتلى جراء العنف. لكن سبب ذلك هو أن أي  مجتمع 

داد السكاني ة الهائلة من الضحايا المحتملين التي تتوفر للمجتمعات آخر في التاريخ اإلنساني   لم تتوفر له األع

اء العنف من سكان العالم في المجتمعات التقليدي ة السابقة لنشوء الدولة  الحديثة؛ إن النسبة الفعلي ة لمن قتل جر 

 160في عهد بول بوت." الحديثة أعلى مما هي عليه حتى في بولندا إبان الحرب العالمية الثانية أو في كمبوديا

ا،  ا بأن ثمة فرق بين ما هو طبيعي  وما هو خير بالفعل. فالسرطان ظاهرة طبيعي ة تمام  ر أنفسنا دائم  علينا ان نذك  

لكن اجتثاثه والقضاء عليه يعد  من جملة األهداف الرئيسة لعلم الطب الحديث. وربما تكون عملية التطور قد دفعت نحو 

ابي  ، واالغتصاب، وغيرها من السلوكيات غير األخالقي ة كاستراتيجيات ترمي إلى تكاثر جينات المرء انتخاب العنف التر

 لكن رفاهنا الجمعي  معتمد بوضوح على مقاومتنا لمثل هذه الميول الطبيعي ة.-وانتشارها

 Samuel Bowelsز وربما كان العنف الترابي  ضروريًّا كي يتطور اإليثار. فعالم االقتصاد صموئيل باول

يحاجج بأن األفعال العدواني ة تجاه من هم "خارج الجماعة" واإليثار تجاه من هم "داخل الجماعة " هما وجهان لعملة 

وتشير نماذج باولز الكمبيوترية إلى أن اإليثار ال يمكن أن يظهر دون قدر من الصراع بين جماعتين. ولو  161واحدة.

ألننا -اد أمور كثيرة يجب أن نتسامى عندها على ضغط التطور بواسطة االستعانة بالعقلصح  ذلك، فإن هذا يكون في عد

في الوقت الراهن، ودون هجوم من الفضاء الخارجي  ، نفتقر إلى "جماعة خارجي ة" مناسبة ت ذكي فينا الحماس لدفع عجلة 

 اإليثار إلى األمام.
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لالهتمام في سياق ما أطرحه من تفسير للمشهد عواقب مثيرة  Bowlesفي الواقع، إن لخالصات باولز 

 :Patricia Churchlandاألخالقي  . أنظر إلى ما تقوله باتريشا تشيرشالند 

"لو افترضنا أن أسالفنا من قردة الغابات وأسالفنا من البشر قاموا كجماعتين منفصلتين بشن   الغارات 

قبائل أميركا الالتينية حتى يومنا هذا، فهل بمقدورنا أن على بعضهما، مثلما تفعل قردة الشامبانزي والعديد من 

باإلدانة األخالقي ة؟ إنني ال أرى في الواقع أي  أساس لمثل هذا  تصرفهمنكون واثقين من صحة الحكم على 

ا لو كان اإليثار التقليدي  لدى اإلنسان الحديث، وفق ما حاجج به  ال أيض  الحكم. كما سيكون هذا الحكم م شك 

، قد تطور على نحو معقول بموازاة الصراع العنيف تجاه جماعة Samuel Bowlesموئيل باولز ص

  162خارجي ة."

مع ذلك،  ترمي محاججتي في هذا الكتاب، بالطبع، إلى القول بوجود "أساس في الواقع" ألحكام عالمي ة للقيمة.

وفق إشارة تشيرشالند، لو لم تكن هناك أي  طريقة أخرى أتاحت ألسالفنا التقدم نحو اإليثار دون أن تتطور لديهم نزعة 

ا واستثنائيًّا  ا مهم  عدائي ة تجاه جماعة خارجي ة، فإنني في هذه الحالة أقول: وليكن. ولو افترضنا أن تطور اإليثار يمثل تقدم 

م األخالقي ة )كما أحسب أنه كذلك(، لكان هذا مساٍو لهبوط أسالفنا إلى واد بغيض في المشهد األخالقي   ال بالنسبة للمفاهي

لشيء إال ألجل التقدم نحو قمة أعلى. لكن من المهم أن نعيد التذك ير هنا بأن قيود عملية التطور تلك لم تعد ضاغطة وليس 

بموجب التطورات األخيرة في علم البيولوجيا، نحن جاهزون اآلن كي نقوم من سبيل إلى الفكاك من أسرها. في الواقع، و

بهندسة تطورنا المقبل على نحو واع. هل ينبغي لنا أن نفعل ذلك؟ ولو قررنا أن نقوم به فعال، فعلى أي وجه من األوجه؟ 

ا علميًّا إلمكانات الرفاه اإلنساني   هو المرشح فقط للعب دور الدليل والمرش  د لنا في هذا السياق.إن فهم 

 وهم حريَّة اإلرادة

تسمح األدمغة للكائنات العضوي ة بتعديل سلوكها وأحوالها الداخلي ة استجابة لما يطرأ على البيئة الخارجي ة من 

ي تغي رات. وقد أدى تطور هذه البنى الدماغي ة، بميل مضطرد في زيادة حجمها وتعقد تركيبها، أدى إلى فروقات هائلة ف

 كيفية عيش األنواع الحي ة على كوكب األرض. 

، وأحوال الجسم الداخلي ة، وفضاء  إن الدماغ البشري  يستجيب لمعلومات ترده من نطاقات عديدة: العالم الخارجي 

وافتراضات  يشمل اللغة المحكي ة والمكتوبة، واإلشارات االجتماعي ة، والمعايير الثقافي ة، والطقوس التفاعلي ة،-المعنى

ا. وبالنسبة لما نختبره عبر تجاربنا في الحياة، فإن تلك  ا خاصة بالذوق ونمط العيش، وهلم  جرًّ بعقالنية اآلخرين، وأحكام 

النطاقات العديدة تبدو وكأنها موحدة وال فرق بينها. فأنت، مثال، تلمح صديقتك العزيزة من بعيد وهي تقف في حالة رث ة 

ا في هاتفها المحمول بعصبي ة وهي تبكي. هل اعتدى عليها شخص ما؟ في زاوية الشارع.  ثم تدرك بأنها تضرب رقم 

تهرع إليها وأنت تشعر برغبة جارفة في مساعدتها. إن "ذاتك" في هذه اللحظة تبدو وكأنها واقفة في نقطة تقاطع تلك 

إلى الشعور بأنك أنت مصدر أفكارك وأفعالك.  النطاقات المختلفة بمدخالتها ومخرجاتها. ومن هذا المنظور، فأنت تميل

ة. رغم ذلك، وكما سنرى  أنت تقرر ما تريد أن تفعله وما ال تريد أن تفعله. وأنت الفاعل الذي يتصرف وفق إرادته الحر 

 الحق ا، فإن وجهة النظر هذه ال يمكن مصالحتها مع ما نعرفه عن الدماغ البشري  .

ه أدمغتنا في كل لحظة هائل جد ا، لكن حجم ما نكون نحن على وعي به منها في إن كم  المعلومات الذي تعالج

في التفكير، -غضون ذلك ال يتعدى النزر اليسير. ورغم وعينا المستمر بما يطرأ على تجربتنا المعاشة من تغي رات
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التي ت نتج تلك التغي رات. بل إن إال أننا في غفلة تامة عن العمليات العصبي ة -والمزاج، والتصور، والسلوك، وإلى آخره

اآلخرين في الغالب، عبر اختطاف نظرة إلى وجهك أو سماع نبرة صوتك، أكثر تفطن ا منك إلى نواياك وما يعتمل في 

 داخلك. ومع ذلك، يظن  معظمنا بأننا نحن من يقوم بخلق أفكارنا وأفعالنا.  

ها إلى منشئها األول. وما يتوفر بين أيدينا من هذه لقد بات بمقدورنا اآلن تعقب األفعال والتصرفات ورد

المحاوالت العلمي ة يكشف عن أن مصدر األفعال والتصرفات ليس سوى عملي ات بيولوجي ة نحن على غير وعي بها. وهذا 

ة ليست سوى وهم. فقد كشف، مثال، عالم الفسيولوجيا بنجامين ل بَت  عن  Benjamin Libetيبرهن على أن اإلرادة الحر 

مل ثانية من إحساس الشخص بأنه قرر أن  350إمكانية رصد النشاط في المناطق المسؤولة عن الحركة في الدماغ قبل 

ا باالعتماد على صور الرنين المغناطيسي   للدماغ إلى أن بعض القرارات  163يتحرك. كما خلصت دراسة أجريت مؤخر 

بورها إلى حيز اإلدراك )أي قبل زمن طويل من النشاط االبتدائي   في ثوان من ع 10"الواعي ة" يمكن التنبؤ بها قبل 

مصالحة مثل هذه النتائج مع المفهوم القائم على أن الشخص نفسه هو المصدر  Libet.)164مناطق الحركة الذي رصده 

التمييز بين األنظمة الواعي ألفعاله وتصرفاته أمر صعب للغاية. وال بد أن نشير هنا إلى عقم المحاوالت التي لجأت إلى 

"العليا" و"الدنيا" في الدماغ لحل   تلك المعضلة، فأنا، مثال، ال دخل لي في تدشين ما يجري داخل المناطق التنفيذي ة في 

وف  ي قشرتي الجبهي ة األمامي ة، مثلما أن ال دخل لي في فسيولوجيًّا. ويبدو أن ال مفر  من مواجهة الحقيقة:  تهي ج جهازي الح 

أنا، بصفتي موضوع ا لخبراتي وتجاربي، ال أستطيع معرفة ما سأفكر فيه أو ما سأفعله في اللحظة التالية إال بعد أن تنبثق 

جريات فسيولوجي ة وم حركات عقلي ة أنا في غف  لة عنها. فكرة أو نية في ذهني؛ واألفكار والنوايا تسببها م 

أدرك كثير من العلماء والفالسفة منذ أمد بعيد بأنه ال يمكن التوفيق بين حري ة اإلرادة وفهمنا المتزايد للعالم 

المادي  .
فقد الحظ عالم البيولوجيا  166رغم ذلك، ما زالت هذه الحقيقة عرضة لإلنكار والجحود من قبل الكثيرين. 165

ا أن بعض العملي ات الجوهري ة في الدماغ، مثل فتح وغلق القنوات م Martin Heisenbergمارتن هايزنبيرغ  ؤخر 

ٍ. وبناء  عليه، ال يمكن القول بحتمي ة  الشاردي ة )األيوني ة( وإطالق محتويات الحويصالت المشبكي ة، تحدث بشكل عشوائي 

ٍ. إذ ا، يمكننا أن نخلص إلى  ٍ خارجي  أن مجمل تصرفاتنا "مولٌد ذاتيًّا"، وهنا، حدوث هذه العمليات من خالل محفز بيئي 

ة. لكن وفق هذا السياق، فإن "مولٌد ذاتيًّا" ال تعني سوى أن تلك  167حسب تصور هايزنبيرغ، يكمن أساس ما لإلرادة الحر 

 العمليات تنشأ داخل الدماغ. وهذا ما يمكن أن يقال بحق   الحاالت الدماغي ة لدجاجة مثال.

ٍ لو علمت  بأن قراري ا لخاص باحتساء فنجان ثالث من القهوة هذا الصباح كان قد نجم عن إطالق عشوائي 

ة إلرادتي؟ إن عشوائي ة من هذا القبيل، إن  للنواقل العصبي ة، فكيف يستوي أن أعتبر تلك العشوائية بمثابة ممارسة حر 

ر من مظاهر الفاعلي ة اإلنساني ة. تخيل كيف كانت فع الة على العموم في كافة أرجاء الدماغ، كفيلة بأن تمحق أي  مظه

ستكون حياتك لو كانت كل  أفعالك، ونواياك، ومعتقداتك، ورغباتك "مولدة  ذاتيًّا" بهذه الطريقة: لسوف تبدو تقريب ا كمن ال 

فعال، عقل له على اإلطالق. ولسوف تعيش كمن يتطوح هنا وهناك بفعل رياح داخلي ة عاتية. ال يمكن أن توجد األ

والنوايا، والمعتقدات، والرغبات إال ضمن نظام مقيد إلى حد ٍ كبير بأنماط من السلوك وبقوانين المحفز واالستجابة. في 

ا-الحقيقة، إن إمكانية التسويغ العقلي   مع اآلخرين تعتمد على االفتراض -أو إمكانية أن يجد المرء سلوكهم أو كالمهم مفهوم 

                                                           
  جزء من الدماغ مسؤول عن االستجابة السلوكية والعاطفية وخاصة ما هو ضروري منها بالنسبة للبقاء مثل تناول الغذاء والتكاثر-

 المترجم
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تكون ملتزمة بقيود الواقع المشترك. في حدها األبعد، ترقى فكرة هايزنبيرغ عن مجريات عقلي ة بأن أفكارهم وأفعالهم س

 168"مولدة ذاتيًّا" إلى مصاف الجنون التام.

تتلخص المشكلة هنا في أنه ليس هناك تفسير للحتمي ة السببي ة يمكن أن يترك هامش مناورة لحري ة اإلرادة. 

ثم تحركنا، أو تفشل في تحريكنا، ألسباب، -ات من كل صنف ولون تثب في الذهن ببساطةفاألفكار، واألمزجة، والرغب

ا. لماذا استخدمت كلمة "مبهمة" في الجملة السابقة؟ يجب أن أعترف بأنني ال  من وجهة النظر الذاتي ة، تعد  مبهمة تمام 

ا في أن أفعل خالف ما فعلته؟ ما الذي يمكن أن تعنيه مثل هذه العبارة؟ لماذا، في نهاية المطاف، لم  أدري. هل كنت حرًّ

واآلن وهي تتنافس مع "مبهمة" على احتالل مكان في هذه -ترد في ذهني كلمة "غامضة"؟ حسن ا، إنها لم ترد وحسب

ا لخياري األول. هل أنا حر  فيما يخص هذا الخيار؟ هل أنا حر  في أن أشعر بأن  الصفحة، أجد أنني ما زلت منحاز 

هل أنا حر  في تغيير ما في عقلي؟ كال بالطبع. إن فيما أنا ال أشعر بأنها الكلمة األنسب؟ ضة" هي الكلمة األنسب، "غام

 فحسب. أنا عقلي يستطيع أن يغيرني 

ا ما كان سيفعل خالف ما فعله لو أنه اختار أن يفعل خالف ما فعله،  ليس هناك من أي   معنى للقول بأن شخص 

 شخص ال تنبثق في ذهنه إال كما لو كانت قد وثبت من فراغ. وبهذا المعنى، فإن كل  واحد منا أشبه بآلة ألن "خيارات" أي   

تقوم يد غير مرئية بالعزف عليها. ومن منظور عقلك الواعي، فأنت لست مسؤوال عما ستفكر فيه  زايلفون فينومينولوجي ة

 169مسؤول عن ميالدك ومجيئك إلى هذا العالم.( بقدر ما أنت غير ستفعلهبعد لحظة )وبناء عليه ما 

ة" تصف  إن اعتقادنا باإلرادة الحرة يتول د لحظة تلو األخرى من جهلنا بمسببات قبلي ة معينة. وعبارة "إرادة حر 

 حين تتماهى أنت مع محتوى كل   فكرة تنبثق في وعيك. إن األفكار المتسلسلة من قبيل، "ماذا سأشتري البنتي ما تشعر به

في عيد ميالدها؟ آه، أجل! سآخذها إلى محل بيع الحيوانات األليفة وساشتري لها السمكة التي تعجبها"، تعبر عن الواقع 

ٍ(، فإن األفكار تتوارد  ٍ وموضوعي  المنظور للخيارات، والقائم على انتقائها بحرية. لكن من منظور أعمق )وبشكل ذاتي 

 بالنسبة ألفعالنا. تترا بال مؤلف ولكنها تلعب دور المؤلف

وهذا يحمل  170، يخلط كثير من الناس بين الحتمي ة والجبري ة.Daniel Dennettوكما أوضح دانيال َدن ت 

ا، فلم يجدر بي أن أفعل أي  شيء؟ لم ال أكتف بمجرد  البعض على إثارة تساؤالت من قبيل، "إن كان كل  شيء محتوم 

القعود ورؤية ما سيحدث؟" لكن حقيقة اعتماد خياراتنا على مسببات قبلي ة ال يعني أن خياراتنا غير مهمة. فلو لم أقرر 

ن ليكتب نفسه بنفسه. ولهذا فإن خياري القائم على كتابته كان بال أدنى شك ٍ السبب الرئيس كتابة هذا الكتاب، فإنه ما كا

ا، هي حاالت دماغي ة طارئة تفضي إلى  وراء وجوده. إن القرارات، والنوايا، والجهود، والغايات، وقوة اإلرادة، وهلم  جرًّ

الم. لهذا، فإن الخيار اإلنساني  ال يقل  في األهمية عما تصرفات محددة، وتلك التصرفات تفضي بدورها إلى نتائج في الع

ن به عش اق حري ة اإلرادة. كما أن "مجرد االكتفاء بالقعود ورؤية ما سيحدث" هو في حد ذاته خيار سي نت ج  عواقبه  يؤم  

ا بطوله في السرير مترقب ا حد وث شيء ما؛ ستجد أن الخاصة به. فضال عن أنه خيار صعب للغاية: حاول أن تمكث يوم 

اعة إلى النهوض وفعل شيء ما، وستجد أن قمع ذلك سيتطلب مقاومة جب ارة على مر   ساعات اليوم.   نفسك نز 

                                                           
   فينومينولوجيا: مدرسة فلسفية تعتمد على الخبرة الحدسية للظواهر كنقطة بداية )أي ما تمثله هذه الظاهرة في خبرتنا الواعية( ثم

لموصل تنطلق من هذه الخبرة لتحليل الظاهرة وأساس معرفتنا بها. وتتلخص أفكار هذه المدرسة في أنها تهتم بالوعي اإلنساني باعتباره الطريق ا
 المترجم-لى فهم الحقائق االجتماعية وخاصة الطريقة التي يفكر بها اإلنسان في الخبرة التي يعيشها، أي كيف يشعر اإلنسان بوعيه. )ويكبيديا( إ
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طبع ا، هناك فرق بين األفعال اإلرادي ة وغير اإلرادي ة، لكن هذا الفرق ال يدعم الفكرة الشائعة حول حري ة اإلرادة 

ستشعرة )رغبات، غايات، توقعات، إلى آخره( أما  )كما أنه غير معتمد عليها(. إن األفعال اإلرادي ة مرتبطة بنوايا م 

األفعال غير اإلرادي ة فال تتصف بذلك. كما أن الفروقات التقليدي ة بين كال الصنفين من األفعال والمتعلقة بتفاوت درجات 

ا من الحالة العصبي ة الغريبة التي تسمى "-النية وانتهاء  بما يصدر عن قن اص من أفعال 171"ة اليد الدخيلةمتالزمبدء 

من الممكن الحفاظ عليها: ذاك أنها ال تتعدى أن تكون وصف ا لما كان جاري ا في الدماغ لحظة وقوع الفعل. إن أي  -مدبرة

ستشعرة تحض  على القيام به، أما الفعل غير اإلرادي   فال يتوفر على ٍ يقترن  بنية م  ذلك. أما من أين تنبع نوايانا  فعل إرادي 

ا من الناحية الذاتي ة. إن شعورنا بحرية اإلرادة ينبع  ا تمام  ا غامض  نفسها، وما الذي يحدد مالمحها في كل لحظة، فيظل  أمر 

نا. من إخفاقنا في تقدير وقبول الحقيقة التالية: نحن ال نعرف ما الذي سننوي فعله إلى أن تنبثق النية نفسها في أذهان

ورؤيتنا لهذه الحقيقة يعني أننا ندرك بأننا ال نخلق أفكارنا وأفعالنا على النحو الذي يفترضه عامة الناس. لكن تلك الرؤية 

وذلك اإلدراك ال ينتقصان من أهمية الحري ة االجتماعي ة والسياسي ة. بل إن حري ة الشخص في فعل ما ينوي فعله تظل  

 ال تصبح أقل  قيمة مما كانت عليه في أي   وقت مضى. بنفس القدر من األهمية و

 المسؤوليَّة األخالقيَّة

مسألة حرية اإلرادة ليست مجرد ترف فكري يشتغل به الفالسفة ويناقشونه في ندواتهم المغلقة. بل هي قضية 

المفهوم الديني   لـ "اإلثم" والتزامنا أوسع نطاق ا من ذلك بكثير، ألن االعتقاد في حرية اإلرادة هو الضامن والكفيل لكل ٍ من 

تصف المحكمة العليا )األميركي ة( حري ة اإلرادة باألساس "العالمي   والراسخ" لنظامنا  172الثابت بالعدالة الجزائي ة.

ها نظامنا للعدالة القضائي  ، والمتمايز عن "نظرة حتمي ة إلى الفعل اإلنساني   غير متسقة مع المبادئ األخالقي ة التي يقوم علي

لهذا، فإن أي  تطورات علمي ة قد تثير الشكوك حول مفهومنا  173(.1978الجنائي ة" )الواليات المتحدة ضد غرايسون، 

  174لحري ة اإلرادة ستضع ما نستند عليه من ركائز أخالقي ة في معقابة الناس على أفعالهم السيئة موضع تساؤل.

إلنساني  ينتجان عن أحداث ومجريات مادي ة طبيعي ة. وثمة تخوف كبير من أن يؤدي لكن الخير اإلنساني  والشر ا

أي  نقاش نزيه للمسببات األساسي ة الكامنة وراء الفعل اإلنساني   إلى تآكل مفهوم المسؤولي ة األخالقي ة. إننا لو نظرنا إلى 

ة التي ترصدها صور األقمار الصناعي ة، فكيف سنتمكن من األشخاص كأنماط عصبي ة متقلبة مثل تقل ب األحوال الجوي  

الحديث عن األخالق بشكل محكم ومتماسك؟ في المقابل، لو تمسكنا بالتزامنا الراهن في النظر إلى األشخاص كأشخاص، 

لي ة يمكن التعامل مع بعضهم بالعقل ويتعذر فعل ذلك مع بعضهم اآلخر، فحينها يتحتم علينا تفصيل مفهوم للمسؤو

 الشخصي ة على مقاس الحقائق والمعطيات.

حين نقول بأنك تتحمل مسؤولية فعل ما، فما الذي نعنيه حقًّا بذلك؟ على سبيل المثال، ذهبت  باألمس إلى السوق، 

تر أي  وبعد عودتي إلى البيت وتأملي فيما فعلته هناك، تبين لي بأني كنت مرتدي ا مالبسي بالكامل، ولم أسرق شيئ ا، ولم أش

علبة من سمك األنشوفة باهظ الثمن. أن تقول إني كنت مسؤوال عن تصرفاتي هو أن تقول ببساطة إن أفعالي كانت 

متماشية مع أفكاري ونواياي ومعتقداتي ورغباتي إلى حد ٍ كاٍف العتبارها امتداد ا لتلك األفكار والنوايا والمعتقدات 

سي في السوق، فوجدت أني أقف عاري ا وأنوي سرقة ما أستطيع حمله من علب والرغبات. في المقابل، لو انتبهت إلى نف

ا على مألوف شخصيتي؛ كنت سأشعر كما لو أني فقدت عقلي، أو كما  ا صارخ  سمك األنشوفة، لكان هذا التصرف خروج 

عتمد على سمات لو أني غير مسؤول عما يصدر عني من أفعال. لهذا، فإن الحكم على الشخص بالمسؤولية عن أفعاله ي

  ، وليس على الميتافيزيقا العقلي ة لمبدأ السبب والنتيجة.عقل الشخص
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 لننظر في األمثلة التالية على العنف اإلنساني  :

ا بالرصاص  ولد في الرابعة من العمر كان يلعب بمسدس والده فقتل امرأة شابة. كان المسدس محشوًّ

 ومتروك ا في جارور غير مقفل بمفتاح.

ٍ متواصل، أخذ مسدس ولد ف ٍ وعاطفي  ض طيلة حياته إليذاء جسدي  ي الثانية عشرة من العمر، تعر 

 ضايقته وأغاظته فأرداها قتيلة. والده وأطلق الرصاص عمد ا على امرأة شابة ألنها

رجل في الخامسة والعشرين من العمر، كان ضحية اعتداء متواصل طيلة طفولته، أطلق النار عن 

 ته ألنها هجرته وذهبت في صحبة رجل آخر.عمد وقتل شريك

رجل في الخامسة والعشرين من العمر، نشأ وترعرع على يد والدين رائعين ولم يتعرض لإليذاء قط، 

 أطلق النار عن عمد وقتل امرأة شابة لم يقابلها من قبل "من باب التسلية واللهو فقط". 

يد والدين رائعين ولم يتعرض قط  لإليذاء، رجل في الخامسة العشرين من العمر، نشأ وترعرع على 

أطلق النار عن عمد وقتل امرأة شابة لم يقابلها من قبل "من باب التسلية واللهو فقط". ثم كشفت صورة رنين 

مغناطيسي لدماغ الرجل عن ورم بحجم كرة "غولف" في قشرة الفص   الجبهي   اإلنسي   )منطقة مسؤولة عن 

 ندفاعات العاطفي ة والسلوكي ة(. التحكم والسيطرة على اال

في كل حالة من تلك الحاالت ق تلت امرأة شابة، وفي كل حالة منها كان موتها نتيجة اندالع مجريات في دماغ 

ر بأن  ٍ على خلفية الظروف الموصوفة في كل حالة. فنحن نقد   كائن إنساني   آخر. تعتمد درجة ما نشعر به من حنق أخالقي 

بعة ليس في استطاعته أن ينوي قتل شخص بالفعل وأن نوايا صبي في الثانية عشرة ال ترقى إلى نوايا طفال في الرا

الشخص البالغ. وفي كال الحالتين األولى والثانية، نحن نعلم بأن دماغ القاتل لم ينضج بالكامل وأن كافة مسؤوليات 

افل باإليذاء واالعتداء والظرف الذي ينكأ جراحات الماضي الشخصي ة القانوني ة لم ت كتسب بعد. كما أن سجل الماضي الح

ٍ ارتكبها شخص كان قد عانى هو نفسه على أيدي  في المثال الثالث يخفف من ذنب الرجل، فهذه جريمة انفعال عاطفي 

أما في المثال اآلخرين. في المثال الرابع، ليس هناك من إيذاء أو اعتداء، والدافع المذكور يدمغ الفاعل بالسايكوباتية. 

الخامس، فيبدو أننا في مواجهة نفس الدافع والسلوك السايكوباتي الوارد في المثال الرابع، لكن مسألة الورم الدماغي   ت غي ر 

المعادلة األخالقي ة تماما، فموقع الورم في صورة الرنين المغناطيسي كفيل بتجريد القاتل من كافة أشكال المسؤولي ة. كيف 

ج في اللوم األخالقي   مع أن األدمغة ومؤثراتها الكامنة في خلفية المشهد هي، في كل حالة، وإلى  يمكن أن نفهم هذا التدر 

 نفس الدرجة بالضبط، المسبب  الحقيقي  لموت امرأة؟ 

ٍ يعيش داخل العقل اإلنساني   لكي ن دين عقال كهذا  بالألخالقي ة، ال يبدو لي أننا بحاجة إلى أي   وهم عن فاعٍل سببي 

ا ما فإن ما ندينه  والتقصير، بل وبالشر   أيضا، وبأنه، لهذا، يتحمل مسؤولية التسبب بمزيد من األذى. إننا حين ندين شخص 

ٍ أو حادث( ال ترجح وجود نية إلحاق األذىفيه هو  . وعليه، فإن أي  حالة أو ظرف )من قبيل حداثة السن   أو مرض عقلي 

النية ستخفف من درجة الذنب. وهكذا، فإننا نتمكن من إدانة الفعل وفق ا لتوفر نية إلحاق األذى دون اللجوء إلى مثل هذه 

أي   مفهوم عن حري ة اإلرادة. وعلى ذات المنوال، فإننا نتمكن من الحكم على درجات الذنب وفق ا لمعطيات الحالة المعني ة: 

ط ارتباطه باآلخرين، تناوله للمسكرات، نيته التي اعترف بها تجاه الضحي ة، وهلم  شخصية المتهم، جناياته السابقة، أنما

ا مع طبيعة شخصيته، فإن هذا يؤثر على إحساسنا بما يمثله هذا  ا. وحين يظهر لنا أن فعل الشخص يتضارب تمام  جرًّ

لهف على القتل ثانية، فنحن لسنا الشخص من خطر على اآلخرين. لو ظهرت على المتهم، مثال، إمارات عدم الندم والت

ا على المجتمع.  بحاجة إلى تقليب النظر في أي   مفهوم لحرية اإلرادة لكي نعتبره خطر 
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ل بعضنا البعض مسؤولية األفعال التي نخطط لها بوعي فقط، بل هناك أيضا التصرفات  طبع ا، نحن ال ن حم  

لكن لماذا يستحق القرار  175ي ة تصدر دون تخطيط واضح.الطوعي ة. ونحن نقوم بذلك ألن معظم التصرفات الطوع

الواعي بإلحاق األذى اللوم على وجه التحديد؟ ألن الوعي هو، من بين أمور أخرى، السياق الذي تصبح نوايانا من خالله 

قداتنا، معت-متاحة لنا بالكامل. وما نفعله عقب تخطيط واع يميل إلى عكس أكمل صورة عن الخصائص الكلي ة لعقولنا

ا بقتل الملك، وبعد أسابيع من التفكير والمطالعة  ا. لنقل، مثال، أن ك اتخذت قرار  ورغباتنا، وغاياتنا، وتحي زاتنا، وهلم  جرًّ

ا على قرارك. لو أقدمت على قتل الملك بالفعل، فإن فعلك هذا سيكشف عن  في المكتبة والتحاور مع األصدقاء بقيت مصر 

 ناس. وعليه، فإن قلق عموم المجتمع من شخص مثلك سيكون معقوال.معدنك بين معادن ال

رغم أن النظر إلى الكائنات اإلنساني ة على اعتبار أنها قوى طبيعي ة ال يمنعنا من التفكير وفق مفردات المسؤولي ة 

لمن لديهم نية إلحاق  األخالقية، إال أنه يضع منطق القصاص موضع تساؤل. من البديهي   أننا نحتاج إلى بناء السجون

كل  من  176لكن لو كان بوسعنا أن نحبس الزالزل واألعاصير على جرائمها، لشيدنا لها سجون ا كذلك. األذى باآلخرين.

ا سيئة، وحظ ا سيئ ا أي  -حكم عليه باإلعدام، رجال كان أم امرأة، لديه خليط من الجينات السيئة، وأبوين سيئين، وأفكار 

يتحمل  االرضالمعطيات، بالضبط، يمكن اعتبار هؤالء مسؤولين عنها؟ ليس من إنسان على وجه معطى من بين تلك 

مسؤولية صنع جيناته أو نشأته، لكن هناك ما يكفي من األسباب لحملنا على االعتقاد بأن تلك العوامل تحدد شخصية 

ذه الحقيقة وبأن الحياة تمنح كل منا لحظة ميالده اإلنسان على مدار حياته. لهذا، ينبغي لنظامنا العدلي   أن يعكس فهمنا له

معطيات مختلفة عن اآلخر. في الحقيقة، مجرد عدم اإلقرار بما تنطوي عليه األخالق نفسها من أقدار من الحظ هو عمل 

 غير أخالقي  .

ا للشر   اإلنساني  ، ولنتخيل أننا تمكنا من صنع عال جات رخيصة وغير دعونا نتأمل ما قد يحصل لو اكتشفنا عالج 

مؤلمة ومأمونة ألي   تغير يطرأ على الدماغ البشري   وله صلة بالشر اإلنساني  . ولنفترض أن عالج السايكوباتية بات من 

، في هذه الحالة، مجرد نقص في التغذية.  الممكن أن ي مزج مباشرة مع غذاء الشخص مثل "فيتامين د". سيصبح الشر 

 منعفسنرى أن نزوعنا إلى القصاص فيه من العيب الشيء الكثير. ولننظر في حالة  لو تخيلنا وجود عالج للشر،

ٍ على اإلطالق؟  مجرم قاتل من الحصول على عالج الشر   كجزء من العقاب. هل سيكون لهذا المنع أي  معنى أخالقي 

ا ما  ا أن يحرم من هذا العالج؟ و يستأهلوكيف يمكن أن نفهم أي  معنى للقول بأن شخص  ماذا لو كان هذا العالج متوفر 

ا قبل ارتكاب هذا الشخص لجريمة ما؟ هل سيظل في هذه الحالة هو المسؤول عن أفعاله؟ يبدو على األرجح بأن  ومتاح 

ا على اإلطالق  من كانوا على علم بحالة هذا الشخص ووضعه سيحكم عليهم بتهمة التقصير واإلهمال. هل سيكون مفهوم 

المثال الخامس بحرمانه من إجراء عملي ة جراحي ة لو علمنا بأن الورم الدماغي  كان هو المسبب  أن نعاقب الرجل في

المباشر إلقدامه على العنف؟ كال بالطبع. إن النزوع إلى القصاص، إذ ا، يبدو أنه يعتمد على عدم رؤيتنا للمسببات الكامنة 

 وراء سلوك اإلنسان وتصرفاته.

هيم حرية اإلرادة، إال أن معظمنا يعرف بأن االضطرابات الدماغي ة قادرة على قهر أفضل رغم تعلقنا الشديد بمفا

ا نحو نظرة أكثر عمق ا واتساق ا وإحسان ا تجاه إنسانيتنا  ما في العقل من نوايا حسنة. ومثل هذا التحول في الفهم يمثل تقدم 

ميتافيزيقا الديني ة. ويبدو لي أن بعض المفاهيم نجحت في وينبغي أن نالحظ بأن خط  سير هذا التقدم معاكس لل-المشتركة

ا  طرح منظور أوسع لقسوة البشر من الفكرة القائمة على وجود روح غير فانية تقف بمعزل عن كل التأثيرات المادي ة، بدء 

 من الجينات وانتهاء  بالنظم االقتصادي ة. 
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دنا من إنسانيتنا. هل يمكن لتفكير لكن ثمة تخوف من أن المعرفة الناجمة عن تقدمنا في  علوم األعصاب قد تجر  

يقوم على أن العقل هو أحد منتجات الدماغ المادي   أن يفضي إلى تقليص إحسان الواحد منا لآلخر؟ مع أن طرح مثل هذا 

صمة العار السؤال معقول، إال أنني أرى أن ثنائية الروح/الجسد هي العدو المتربص باإلحسان. على سبيل المثال، و

األخالقي ة التي ما زالت تحيط باضطرابات المزاج واإلدراك العقلي   تنبع، إلى حد ٍ بعيد، من النظر إلى العقل ككيان متمايز 

عن الدماغ. فحين يفشل البنكرياس، مثال، في انتاج األنسولين، ليس من العار على المريض أن يتناول األنسولين المركب 

فشل البنكرياس. لكن الكثيرين ال يشعرون بنفس هذا الشعور تجاه ضبط المزاج بواسطة العقاقير  صناعيًّا للتعويض عن

المضادة لالكتئاب )وألسباب ال يبدو أن لها عالقة بالتخوف من مضاعفات جانبي ة محتملة(. وإن كان هذا التحي ز قد تراجع 

ٍ.في السنوات األخيرة، فسبب ذلك هو ما طرأ من إقبال على تقب   ٍ مادي   ل الدماغ كعضٍو فيزيائي 

ربكة بالفعل. في مقال الفت ومثير نشرته مجلة "ذا نيويوركر"، كتب  رغم ذلك، فإن مسألة القصاص قضية م 

د دايموند  ا حول ما ندفعه غالب ا من ثمن باهظ مقابل تخلينا عن حق األخذ بالثأر  Jared Diamondجار  مؤخر 

التجربة التي مر  بها صديقه دانيال، من سكان مرتفعات غينيا الجديدة، الذي أخذ بثأر عمه ويقارن دايموند بين 177للدولة.

القتيل وشعر بارتياح عظيم، والتجربة المأساوية التي مر  بها والد زوجة دايموند، الذي سنحت له فرصة الثأر من قاتل 

ا عن ذلك. بعد قضاء سنة واحدة في السجن، أطلق عائلته أثناء الهولوكوست لكنه عمد إلى تسليم القاتل للشرطة عوض  

سراح القاتل، وقضى والد زوجة دايموند السنوات الست األخيرة من حياته "وهو يكابد ألم الشعور بالندم والذنب". مع أن 

ثأر من الواضح ثمة الكثير مما يمكن قوله ضد ثقافة األخذ بالثأر في مرتفعات غينيا الجديدة، إال أن شفاء الغليل عبر أخذ ال

 أنه يلبي حاجة نفسي ة شائعة. 

نحن مي الون بشدة إلى التصور بأن الناس هم من يخلقون أفعالهم، وإلى تحميلهم مسؤولية ما يقترفونه من 

اعتداءات بحقنا، وإلى الشعور بأن تلك االعتداءات هي دين واجب السداد. وفي أغلب األحيان، يتطلب التعويض الوحيد 

ا حيال كيف سيقوم نظام العدالة األمثل  الذي يبدو مناسب ا أن يعاني الجاني أو أن تصادر حياته. ويظل السؤال مفتوح 

بالتعامل مع تلك الميول والنزعات. لكن التوصل إلى تفسير شامل ومفصل للمسببات الكامنة وراء السلوك البشري   ينبغي 

، إلى درجة ما على األقل. فما كان والد زوجة دايموند على األرجح أن يقو  ض استجابتنا الطبيعية تجاه انتهاك العدالة

سيعاني من نفس الرغبة في االنتقام لو أن عائلته لقيت حتفها سحق ا تحت أقدام فيل أو صرع ا بالكوليرا. وعلى نفس 

ا لو علم بأن قاتل عائلته عاش ح ياة أخالقي ة بال أي   شائبة إلى المنوال، يمكننا أن نتوقع بأن حد ة ندمه كانت ستتراجع كثير 

 أن بدأ فيروس بتدمير قشرة الفص الجبهي   اإلنسي   في دماغه.

رة للقصاص قد تظل أخالقي ة، إن حملت الناس على التصرف بشكل أفضل  زو  وربما يمكن القول إن صيغة م 

عوض التأكيد -يد على معاقبة مجرمين معينينبكثير مما كانوا سيفعلونه في حالة عدم وجودها. أما التساؤل عن فوائد التأك

ا أن النزوع إلى  -على احتوائهم أو إعادة تأهيلهم فهو سؤال مطروح على علمي االجتماع والنفس. لكن من الواضح تمام 

 ٍ ٍ عقلي  الثأر واالنتقام، والذي يرتكز على فكرة أن كل  شخص يخلق أفكاره وأفعاله بحري ة، ينطلق من وهم إدراكي 

ٍ و ٍ آخر. -عاطفي   وهو يعمل على إطالة أمد وهٍم أخالقي 

ا صعب ا. فمن جهة، من  إن السجاالت الدائرة حاليًّا تقضي على العموم بأن مفهومنا لحري ة اإلرادة يمثل لغز 

صدر خلق أفعالنا المستحيل أن ي فهم هذا اللغز وفق معطيات الحتمي ة السببي ة؛ ومن جهة ثانية، هناك شعور ذاتي  قوي  بأن م

مع ذلك، أعتقد بأن هذا اللغز هو في حد   ذاته عرض من أعراض ما يعترينا من تشوش. إن تشوشنا ال 178هو نحن أنفسنا.
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ينبع من أن حري ة اإلرادة هي وهم ببساطة: تجربتنا ال تمنحنا مجرد نظرة مشوشة للواقع؛ بل نحن مخطئون في فهم 

ر بأننا نشعر بها. وشعورنا بحريتنا نفسها يتول د من طبيعة تجربتنا. نحن ال نشعر بأنن ا نشعر بنفس مقدار الحرية الذي نفك  

عدم بذلنا االنتباه إلى ماهية شعورنا الفعلي   في أن نكون ما نكونه. في اللحظة التي نبذل فيها االنتباه بالفعل، نبدأ في رؤية 

ا مع هذه الحقيقة. إن األفكار والنوايا تنبثق ببساطة في الذهن. وما  أن اإلرادة الحرة ال وجود لها، وأن ذاتيتنا متوافقة تمام 

وهم حريَّة اإلرادة هو نفسه وهم على عساها أن تفعل غير ذلك؟ الحقيقة الخاصة بنا هي أغرب مما يظن  الكثيرون: 

  وهم.
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 الفصل الثالث

 االعتقاد

األميركي ة ذات مرة بمجموعة مؤيدين محتملين لحملته الرئاسي ة في بيت التقى أحد المرشحين لمنصب الرئاسة 

ف وتبادل عبارات المجاملة والترحيب، الحظ بطرف عينه طبق ا  أحد المحسنين األثرياء. وبعد برهة قصيرة من التعر 

احة على الطاولة المجاورة. لكن ألنه ظنه طبق   ات المنزلي ة الفو  ا من الفواكه المجففة والمكسرات، غرف بلوريًّا من المعطر  

قبضة من تلك المجففات المؤلفة من كسيرات من جذوع األشجار والبخور وبتالت الزهور وأكواز الصنوبر ومما ال يؤكل 

 من أخشاب حرجي ة، ودفعها بشراهة في فمه.

يات المتحدة األميركي ة(. لكن ما فعله بطلنا بعد ذلك ظل  مسكوت ا عنه )يكفي القول بأنه لم يصبح رئيس ا للوال

بإمكاننا أن نتخيل ما عم  المشهد من انفعاالت نفسي ة: المرشح الرئاسي  قابع ا في المصيدة بعينين جاحظتين، وما بين نظرة 

و الرعب المطل ة من وجه مضيفه وما يفتك بلسانه من ذعر، عليه أن يقرر على عجل إما أن يبتلع تلك العفونة المقززة أ

أن يلفظها أمام المأل. وبمقدورنا أن نتخيل ارتباك الحاضرين من مشاهير ومنتجين سينمائيين وتصن ع عدم مالحظة كبوة 

ٍ بالحيطان والسقف وأرضي ة الحجرة. وال شك  أن بعضهم كان أقل تحفظًّا. يمكننا أن  الرجل العظيم عبر إبداء اهتمام فجائي 

 رشح: بانوراما عاطفي ة تتقل ب ما بين الدهشة وحتى الشماتة. نتخيل وجوههم من زاوية نظر الم

جميع هذه االستجابات، وما لها من أهمية شخصي ة واجتماعي ة وتأثيرات فسيولوجي ة متتابعة لحظة بلحظة، تتول د 

عكسها المرء عن ذاته في من قدرات عقلي ة بشري ة بامتياز: إدراك نوايا الشخص اآلخر وحالته الذهني ة، الصورة التي ي

ا.  الحيز المادي   واالجتماعي  ، واالندفاع نحو حفظ ماء الوجه )أو مساعدة اآلخرين على فعل ذلك(، وهلم  جرًّ

ورغم أن هذه الحاالت العقلي ة لها ما يقابلها بال شك ٍ في حيوات حيوانات أخرى، إال أنها ذات وقع الذع على 

د البشر على سائر تجربتنا نحن معشر البشر بشك ل خاص. وقد تكون أسباب ذلك كثيرة ومتنوعة، لكن أهمها هو تفر 

 الكائنات بامتالك القدرة على التفكير والتواصل من خالل لغة معقدة.

إلى جانب الصمت النسبي   ألبناء عمومتنا من -كشفت جهود علماء اآلثار واالنثروبولوجيا واألعصاب والجينات

ع عن السلف  179اللغة البشري ة نتجت عن عملية تكي ف حديث للغاية. عن أن-الرئيسي ات إذ أن نوعنا البيولوجي  تفر 

مليون سنة فقط. ويبدو اآلن أن هذا االنفصال عن قردة الشامبانزي لم يحدث دفعة  6.3المشترك مع قردة الشامبانزي قبل 

( الذي فاق التوقعات، Xكيز على التشابه في كروموسومات )واحدة، فمقارنة جينوم البشر وجينوم قردة الشامبانزي، بالتر

ٍ قاطع. ع بشكل نهائي  ع، ثم تزاوج مع الشامبانزي لبعض الوقت، وبعدها تفر  وكي ال نسهب  180كشف عن أن نوعنا تفر 

ا، يبدو أن جميع الكائنات البشري ة التي تعيش في وقتنا الحاضر انحدرت من مجموعة سكاني ة منفردة عاشت في  كثير 

سنة. كان هؤالء بالنسبة لنوعنا البيولوجي   هم أول من قام  50.000أفريقيا واحترفت الصيد وجمع الثمار قبل نحو 

  181باالبتكارات التقني ة واالجتماعي ة التي جعلتها اللغة ممكنة.

ا تركت أفريقيا وعمرت سائر بقاع األرض  150تشير األدلة الجيني ة إلى أن جماعة من هؤالء قد تصل إلى  نفر 

بالتدريج. لكن هجرتهم لم تخل  من مصاعب وأهوال، خاصة وأن البقاع التي نزلوا فيها كانت مأهولة. فقد سبقهم إلى 

ك تَس" موطن ا لهم. وكال  أوروبا والشرق األوسط بشر من نوع "هومو نياندرثال"، أما آسيا فاتخذها بشر من نوع "هومو إر 
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النوعين كانا من من أنواع اإلنسان القديم الذين برزا إلى الوجود عبر مسارين تطوريين منفصلين بعد هجرة سابقة أو 

ا، وصنع أدوات حجري ة مشابهة ألدوات اإلنسان العاقل أو "هومو  أكثر من أفريقيا. وكالهما كان يمتلك أدمغة أضخم حجم 

ا جيد ا. د أسالفنا تدريجيًّا، وربما اجتثوا  َساپينز"، وكانا مسلحين تسليح  رغم ذلك، خالل العشرين ألف سنة الالحقة، شر 

ا إلى ما كان يتمتع به إنسان "نياندرثال" من دماغ أضخم في الحجم وجسد أمتن في  182اجتثاث ا، كافة منافسيهم. ونظر 

ط مزي ة التكل م بكالم ذي مدلوالت رمزية البني ة، يبدو من المعقول االفتراض بأن نوعنا )هومو َساپينز( كانت لديه فق

 183ومعقدة بشكل كامل.

رغم الخالفات التي ما زالت قائمة حول األصول البيولوجي ة للسان البشري  ، وحول بوادره المحتملة في سلوك 

في صلب إال أنه ليس من خالف على أن اللغة ذات التراكيب المعقدة تكمن  184التواصل لدى الحيوانات األخرى كذلك،

قدرتنا على فهم الكون، والتواصل من خالل التعبير عن األفكار إلى اآلخرين، والتعاون فيما بيننا ضمن مجتمعات معقدة، 

لكن لم كان للغة مثل هذا التأثير الفارق؟  185وفي بناء )على ما يأمله المرء( حضارة عالمي ة قادرة على البقاء واالستمرار.

كالم )وعلى القراءة والكتابة في فترات الحقة( اإلنسان العاقل من الهيمنة على العالم؟ ما الذي كيف مك نت القدرة على ال

سنة الماضية؟ أرجو أال أ تهم بعدم تقدير  50.000كان في نهاية المطاف يستأهل التواصل واالتصال بشأنه خالل الـ 

والقصص لم تكن القوة الدافعة في هذا السياق. مكمن  األدب والفن إن عب رت عن االعتقاد بأن قدرتنا على نسج الحكايات

قوة اللغة يتمثل في هذا السياق فيما أتاحته لنا من قدرة االستعاضة عن التجربة المباشرة ببضع كلمات ومحاكات حاالت 

ا مرعبين باألمس أمام ذلك الكهف"، مفيدة جدًّ  ا قبل العالم الممكنة ببضع أفكار. كانت عبارات مثل، "رأيت أشخاص 

ا يسترشد به في -صحيحةسنة. إن مقدرة الدماغ على تصديق جمل خبري ة كهذه واعتبارها  50.000 ا قويم  ومصدر 

ا ة على التغيير. هناك لفظ شائع نحن -السلوك، والعاطفة، والتنبؤ بالنتائج المستقبلي ة، وهلم  جرًّ ر ما للكلمات من قو  ي فس  

  186صديق؛ إننا نسميه "االعتقاد".نستخدمه لمثل هذا النوع من الت

 ما هو "االعتقاد"؟

إن ضئآلة عدد األبحاث التي أجريت لدراسة االعتقاد أمر يبعث على الدهشة، وهذا لقلة الحاالت العقلي ة التي 

عتقاد" تضاهي االعتقاد في ممارسة نفوذ كاسح على الحي اة اإلنساني ة. نحن ن قيم في الغالب فرق ا تقليديًّا بين "اال

و"المعرفة"، لكن هذا التصنيف مضلل جدًّا في الواقع. فأن تعرف بأن جورج واشنطن كان أول رئيس للواليات المتحدة 

ق  وأن تعتقد في صحة الجملة الخبري ة التالي ة "كان جورج واشنطن أول رئيس للواليات المتحدة" هما أمر واحد. حين نفر  

نا العادي  ة، فنحن نفعل ذلك بقصد لفت االنتباه إلى درجات اليقين. مثال، أنا أميل إلى قول بين االعتقاد والمعرفة في أحاديث

"أعرف هذا" حين أكون على يقين تام بأن أحد اعتقاداتي إزاء أمر أو شيء خاص بالعالم هو اعتقاد صحيح؛ وحين ال 

األرجح". معظم معرفتنا المتعلقة بالعالم تقع بين  أكون على يقين تام، فقد أقول شيئ ا من قبيل " أعتقد بأن هذا صحيح على

ا من االقتراع بقطعة نقود وانتهاء  بقول أراهن -هذين الحدين. وأما ما يندرج بينهما من طيف يعكس سائر قناعاتنا بدء 

 فيعبر عن درجات من "االعتقاد". -بحياتي على صحة هذا

هرة منفردة على مستوى الدماغ. وهنا ينبغي أن يحملنا مع ذلك، من المعقول أن نتساءل إن كان "االعتقاد" ظا

فهمنا المتزايد لذاكرة اإلنسان على توخي الحذر. فعلى مر   السنوات الخمسين الماضية، تفك ك مفهوم "الذاكرة" إلى العديد 

لعصبي ة من صيغ اإلدراك المعرفي  ، وبات من المعروف اآلن أن هذه الصيغ متمايزة فيما بينها من الناحية ا

ا إن كانت فكرة كـ "االعتقاد" قد تتفك ك هي األخرى إلى عمليات  187والتطوري ة. ينبغي أن يدفعنا هذا إلى التساؤل عم 
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متمايزة عند تتبعها واقتفاء أثرها في الدماغ. في الحقيقة، يتداخل االعتقاد مع أنواع محددة من الذاكرة، إذ يمكن للذاكرة أن 

كما أن بعض  188اد حول الماضي )مثال، "تناولت طعام اإلفطار معظم أيام األسبوع الماضي"(،تكون مرادف ا العتق

)مثال، "األرض هي ثالث الكواكب  االعتقادات المعينة ال يمكن التمييز بينها وبين ما ي طلق عليه غالب ا "الذاكرة الداللي ة"

 ب عد ا عن الشمس"(. 

أي  مجموعة من اعتقاداتنا الخاصة بالعالم مخزنة على هيئة جمل خبري ة  ليس هناك سبب يحملنا على التفكير بأن

إذ أن فهم خبر أو افتراض بسيط يتطلب  189تحتمل التصديق أو التكذيب، أو ضمن هياكل أو بنى منفردة، داخل الدماغ.

وفاعلة لتمحيصه والحكم  وعملية واعية 190غالب ا عملية غير واعية لتفعيل قدر معتبر من المعرفة الخاصة بخلفية الخبر

مثال، جملة من قبيل "أصيب الفريق بخيبة مريرة بعد فشل المرحلة الثانية في إطالق 191عليه بالتصديق أو التكذيب.

الصاروخ،" رغم أن قراءتها سهلة، إال أن فهمها متعذر دون تصور عام لعملية إطالق صاروخ وفريق من المهندسين. 

فك   رموز الكلمات. ولهذا، علينا أن نتوقع بأن أي   تواصل األساسي ة، ما يتعدى مجردهناك، إذ ا، حتى في عمليات ال

 اعتقادات معينة ستكون مغلفة كذلك بمجموعة مشابهة من االرتباطات الرمادي ة.

رغم ذلك، يمكن أن ت عرض اعتقاداتنا وأن ي عبر عنها بجمل منفردة دون أي   ارتباطات. تخيل أنك تسمع من 

 تثق به أحد المزاعم الجازمة التالية: صديق

 أعلن "مركز مكافحة األمراض" أن الهواتف الجوالة تسبب سرطان الدماغ بالفعل. -1

 ربح شقيقي مئة ألف دوالر في "الس فيغاس" خالل عطلة نهاية األسبوع. -2

 إنهم يسحبون سيارتك اآلن. -3

العالم ونتبادله طوال الوقت فيما بيننا. وقبولنا بصحة نحن نقوم بمثل هذا االستعراض لما يدور من حولنا في 

مثل هذه الجمل الخبري ة )أو باحتمال صحتها( هو اآللية التي نكتسب من خاللها معظم معرفتنا بالعالم. ورغم أنه ليس من 

لحاالت الدماغي ة التي تسمح المعقول أبد ا أن نبحث في الدماغ عن ب نى تقابل جمال خبري ة محددة، إال أننا قد نقدر على فهم ا

حين يقول شخص ما "إنهم يسحبون سيارتك اآلن"، فإن قبولك بصحة هذا الخبر 192بقبولنا لصحة مثل تلك الجمل.

سيجعلك تسابق الريح إلى المكان الذي ركنتها فيه. لهذا، يمكن التفكير في "االعتقاد" كعملية تجري في الزمن الحاضر؛ 

 ما ف طن إليه. إنها فعل التفط ن، وليس

 يحدد قاموس أوكسفورد عدة أوجه لمعنى كلمة "اعتقاد":

الفعل الذهني  أو الحالة الذهني ة أو العادة الذهني ة بالتوكل على أو الثقة بشخص أو بشيء؛ الثقة،  -1

 التوكل، االعتماد، الركون، اإليمان.

القبول الذهني  بصحة خبر أو بيان أو معطى ما، على أساس الثقة بالمصدر أو البي  نة والدليل؛  -2

تصديق الذهن لخبر، أو لمعطى متجاوز للمالحظة والرصد، بناء  على شهادة شخص آخر، أو 

 تصديق. لمعطى أو لحقيقة بناء  على دليل قائم على الوعي  ؛ الحالة الذهني ة التي لها دخل في هذا ال

                                                           
   هي الذاكرة الخاصة بالمعنى والحقائق األساسية التي ليست موضع سؤال وغير المتعلقة بالتجارب الشخصية. مثل أسماء الدول
 المترجم-ومعرفة أن السماء زرقاء ومعرفة شكل الكلب مثالوعواصمها 
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 الشيء أو األمر المعتقد به؛ الخبر أو مجموعة األخبار المعتقد بصحتها. -3

ا التعريف األول. إن هذين المعنيين لمفهوم  إن التعريف الثاني هو ما نسعى وراءه بالضبط، وقد يشمل ذلك أيض 

 االعتقاد مختلفان جدًّا عن المعنى الثالث المرتكز على البيانات والمعلومات. 

أظن بأن معظمنا سيراهن على صحة هذا  مقاهي "ستاربكس" ال تبيع "بلوتونيوم".الزعم التالي:  لنتأمل

هذا الزعم وال نكذبه. رغم ذلك، فإنك قبل قراءتك لهذا  نصدقوهذا وجه آخر للقول بأننا -الزعم بمبالغ طائلة من المال

سلة المقهى األشهر في العالم بالمواد األشد   خطورة الزعم، لم يخطر في بالك على األرجح أن تفكر في احتمال متاجرة سل

في العالم. بناء  على ذلك، من المستبعد أنه كانت هناك بنية في دماغك تقابل هذا االعتقاد. لكن، رغم ذلك، من الواضح 

 إلى هذا االعتقاد. ترقىأنك كنت تضمر صورة ما للعالم 

اطا كثيرة من النظر في المعلومات وتمحيص ها يجب أن تمهد لنا الطريق كي نتمكن من الحكم على الخبر إن أنم 

السابق بأنه "صحيح". معظمنا يعرف، بطرق متعددة ظاهرة وباطنة، أن "ستاربكس" ليست بموزع محتمل يعمل على 

المتعلقة بالسلوك ، والمعرفة الداللي ة، واالفتراضات الذاكرة العرضي ة-انتشار المواد النووي ة. وهنا تتضافر قدرات متمايزة

ا تتضافر مع ا لحملنا على قبول وتصديق -اإلنساني   والحوافز االقتصادي ة، والتسويغ العقلي  القائم على االستقراء، وهلم  جرًّ

على اعتقاد بأن المرء ال يستطيع شراء بلوتونيوم من "ستاربكس" ال يتعدى أن يكون كنا الزعم السابق. إن القول بأننا 

ص تلك العمليات في اللحظة الراهنة: بمعنى، "االعتقاد"، في هذه الحالة، هو ميل إلى تصديق خبر والحكم فا يلخوص

 بصحته )أو أنه صحيح على األرجح(.  

معظم اعتقاداتنا جاءتنا وفق هذه الصيغة بالضبط: أخبار نعمد إلى قبولها وتصديقها بناء  على افتراض أن 

 لشديد ينفي احتمال تكذيبها واعتبارها مغلوطة.مصدرها موثوق، أو أن تواترها ا

؛ الشمس نجم-في الواقع، كل  ما نعرفه خارج نطاق تجربتنا الشخصي ة يعود إلى مواجهتنا لجمل خبري ة معي نة

"االعتقاد" في لم نجد سبب ا )أو وسيلة( يدعونا إلى الشك   في صحتها. إن -القرنبيط مفيد؛ يوليوس قيصر إمبراطور رومانيٌّ 

  193صيغته هذه، كفعل قبول وتصديق، هو ما سعيت وراء فهمه على نحو أفضل من خالل أبحاثي في علم األعصاب.

 البحث عن االعتقاد داخل الدماغ

كي يكون نسق مادي  ما قادر على السلوك المتسم بالتعقيد، يجب أن يكون هناك فصل ذو معنى بين مدخالته 

رف، فإن هذا الفصل متحقق داخل الفص   الجبهي   أكثر من أي   منطقة أخرى في الدماغ. إن الفص  ومخرجاته. ووفق ما نع

الجبهي  هو ما يتيح لنا على ضوء أهدافنا األولي ة واستدالالتنا اآلني ة أن ننتقي ونختار من بين جملة واسعة من الردود على 

رتفع" على العواطف والسلوك هي الخامة التي تصنع منها الشخصي ات المعلومات الواردة. وهذه السيطرة "ذات السقف الم

تركت محفظتك في المقهى؛ هذا المسحوق -اإلنساني ة. ومن البديهي   أن قدرة الدماغ على تصديق أو تكذيب الجمل الخبري ة

ا مركزيًّا في تدشين، وتنظيم، والسي-األبيض هو أنثراكس؛ مديرك واقع في غرامك طرة على سلوكنا األشد  تلعب دور 

 تعقيد ا.

                                                           
  المترجم-هي ذاكرة أحداث السيرة الذاتية ومجموع التجارب الشخصية السابقة التي وقعت في وقت معين ومكان معين 
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سة بشكل منفرد لالعتقاد. فالدماغ عضو مر   لكن من المستبعد أن نعثر في الدماغ البشري   على منطقة مكر 

سة بالكامل ألنماط مستجدة من السلوك  بعملية التطور، وال يبدو أن هناك عملية في الطبيعة تسمح بخلق بنى جديدة مكر 

. وتبع ا لذلك، كان على وظائف الدماغ ذات المرتبة األعلى أن تبرز إلى الوجود من آليات ذات مرتبة واإلدراك المعرفي   

رة مثل الجزيرة " " تساعد في مراقبة ما يجري في أمعائنا، insulaأدنى. على سبيل المثال، إن بنية دماغي ة قديمة ومعم  

ا تتدخل في تصور األلم، والتعاطف، والكبرياء، والتحكم في تصور الجوع والمشاعر األولي ة كالقرف.  لكنها أيض 

ا كذلك في عمليتي   تشك ل االعتقاد والتسويغ 194واإلهانة، والثقة، وتقدير الموسيقى، واإلدمان. ا مهمًّ وربما تلعب دور 

ة داخل الفص   األخالقي  . تعد مثل هذه التعددية في تقسيم الوظائف سمة شائعة لكثير من المناطق في الدماغ، خاص

الجبهي  .
195  

ٍ أو بمعزل عن الطفرات األخرى التي كانت تحدث  لم تتطور أي  منطقة من مناطق الدماغ في ظل   فراغ عصبي 

، إذ ا، مثل سفينة ب نيت ثم أعيد بناؤها، خشبة تلو األخرى،  في نفس الوقت داخل المحتوى الجيني   البشري  . العقل البشري 

البحر. وكانت التغي رات تطرأ على أشرعتها، وعوارض أرضيتها، ودفتها حتى واألمواج تضرب كل أثناء شقها عباب 

ا من سلوكنا وإدراكنا المعرفي  ، حتى الجزء الكبير الذي يبدو اآلن أساسيًّا إلنسانيتنا، لم يتم  ا كبير  شبر من هيكلها. إن جزء 

للوظيفة الدماغي ة تطور بهدف إجراء انتخابات ديموقراطي ة، أو  اصطفاؤه وانتخابه على اإلطالق. ليس هناك أي  مظاهر

ا ولدنا مرات -إدارة مؤسسات مالي ة، أو تعليم أطفالنا القراءة. نحن، بكل خلية فينا، منتجات أنتجتها الطبيعة لكننا أيض 

لف من دماغ إلى آخر. فطريقة ومرات عبر الثقافة. وجزء كبير من هذا اإلرث الثقافي   يجب أن يكون متحقق ا بشكل مخت

تفكير شخصين في سوق األسهم، أو تذك ر أن عيد الميالد عطلة وطنية، أو حل   أحجية مثل "برج هانوي"، ستكون مختلفة 

ا في وجه المحاوالت التي ترمي إلى مطابقة حاالت ذهني ة بحاالت  على األرجح من شخص آلخر. وهذا يثير تحديًّا واضح 

  196ة.دماغي ة محدد

ب حصر أي   حالة ذهني ة بموقع محدد داخل الدماغ هو ما يتسم به الدماغ البشري  من تواصل  عامل آخر يصع  

كما أن ما يخزنه من معلومات يجب أن يكون أشد تناهيًّا في  197واتصال مذهل: إنه في المقام األول يتكلم مع نفسه.

بره من حاالت عبر تجربتنا الذاتي ة. ينتج التمظهر عن نمط من النشاط الصغر من المفاهيم، والرموز، واألشياء، أو ما نخت

ها  ا في الذهن، ورد   ا تتبع األشياء/األحداث في العالم، أو مفاهيم  العصبي عبر شبكات من العصبونات وال يستلزم عموم 

ال يمكن أن يكون من  زوججاك متعلى سبيل المثال، إن التفكير في فكرة بسيطة مثل  198إلى ب نى منفصلة في الدماغ.

عمل أي   عقدة منفردة داخل شبكة من العصبونات، بل يجب أن يتمخض عن نمط من الترابط بين عقد كثيرة. وهذا ال 

 يحمل أي  ب شرى لمن سيسعى خلف العثور على "مركز" خاص باالعتقاد في الدماغ البشري  .

، قمت بدراسة االعتقاد UCLAرنيا، لوس أنجلوس كجزء من البحث لنيل درجة الدكتوراه من جامعة كاليفو

ولفعل ذلك،  199(.fMRI)التصديق(، وعدم االعتقاد )التكذيب(، والشك   بواسطة التصوير الوظيفي   بالرنين المغناطيسي   )

ع طلبنا من متطوعين قراءة بيانات تندرج تحت تصنيفات عريضة ومتنوعة خالل تصويرنا ألدمغتهم. بعد أن يقرأ المتطو

جمال خبرية مثل، "كاليفورنيا جزء من الواليات المتحدة" أو "شعرك بني  اللون"، يحكم عليها إما بـ "الصحة" أو بـ 

"الخطأ" أو "ال يمكن الحكم عليها" ويضغط على زر ٍ أمامه يمثل الحكم الذي اختاره. كانت تلك، على حد   علمي، هي 

اسة االعتقاد )التصديق( وعدم االعتقاد )التكذيب( عبر أدوات علم األعصاب. المرة األولى التي حاول فيها أي  باحث در

لة حول ما هي المناطق الدماغي ة التي تتحكم بتلك الحاالت  ولذلك، لم يكن بين أيدينا ما نستند إليه في صياغة فرضي ة مفص 
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ا لما PFCالجبهية )لكن كان من المعقول، مع ذلك، أن نفترض بأن القشرة الحجاجية  200الذهني ة. ( لها دخل في ذلك، نظر 

  201تلعبه من دور واسع في السيطرة على العواطف والسلوك المعقد.

كان فيلسوف القرن السابع عشر سبينوزا يذهب إلى أن مجرد فهم جملة خبري ة يستلزم قبوال ضمنيًّا بكونها 

ويبدو أن العديد  202الفهم تقوم على دحضها ورفضها.صحيحة، أما عدم االعتقاد في صحتها فيتطلب عملية الحقة لعملية 

قد تكون عملية فهم الجملة الخبري ة مشابهة لعملية تصور الشيء في  203من الدراسات السيكولوجي ة تدعم هذا التخمين.

ي ة من خالل الحيز المادي  . نحن قد نقبل بالمظهر ونعتبره ممثال للواقع إلى يثبت العكس. وما حصلنا عليه من بيانات سلوك

دراستنا يؤيد هذه الفرضي ة، فقد كان المشاركون في الدراسة أسرع في الحكم على الجمل الخبرية بـ "الصحة" من الحكم 

 204عليها بـ "الخطأ" أو "ال يمكن الحكم عليها".

االعتقاد كان مرتبط ا بنشاط وعند مقارنة الحاالت الذهني ة لالعتقاد بالحاالت الذهني ة لعدم االعتقاد، وجدنا أن 

ن  المعلومات  205(.MPFCأكبر في القشرة األمامي ة الجبهي ة الوسطى ) ولهذه المنطقة التابعة للفص   الجبهي دخل في قَر 

وفي األفعال التي ترمي إلى  207وفي تغيير السلوك استجابة للمكافأة، 206الواقعي ة باالرتباطات العاطفي ة ذات الصلة،

ا بالمراقبة الدائبة للواقع، واإلصابة في هذه MPFCكما أن هذه القشرة ) 208اف معينة.تحقيق أهد ( على ارتباط أيض 

بمعنى، اختالق الشخص جمال خبري ة خاطئة دون -المنطقة يمكن أن تسبب للشخص فبركة األحداث على نحو غير واعٍ 

أي   انتباه إلى عدم قوله الحقيقة.
حالة في الدماغ، يبدو أن فبركة األحداث على نحو غير واعٍ وأيًّا كان ما يسبب هذه ال 209

هو اضطراب تفلت فيه عملية معالجة االعتقاد من عقالها. وغالب ا ما يجري ربط القشرة األمامي ة الجبهي ة الوسطى 

(MPFC،  بالتمثيل الذاتي )
ة في أنفسهم ويرصد الباحث في هذه المنطقة نشاط ا أكبر عند تفكير أفراد عينة الدراس 210

 211مقابل تفكيرهم في الغير.

( والمصاحب لالعتقاد مقارنة بعدم االعتقاد قد يعكس أهمي ة MPFCإن النشاط األكبر الذي رصدناه في الـ )

ذاتي ة أكبر و/أو مكافئة أعظم تجاه الجمل الخبري ة الصحيحة. حين نعتقد في صحة افتراض ما، فإننا نحمل هذا االعتقاد 

ا كما لو كان امتداد ا لذواتنا: نحن نقول، في الواقع، "هذا لي. بمقدوري أن استخدم هذا. هذا متسق مع نظرتي على عاتقن

ٍ. نحن، في الواقع،  ٍ إيجابي   نحبُّ للعالم". يبدو لي أن قبوال إدراكيًّا معرفيًّا من هذا القبيل يتوفر بجالء على تكافؤ عاطفي 

  212نحب  الخطأ. الصواب، وربما نحن، في الحقيقة، ال

( في عملية المعالجة المعلوماتي ة لالعتقاد إلى صلة تشريحي ة بين مظاهر MPFCيشير الدور الذي تلعبه الـ )

اإلدراك المعرفي   لالعتقاد والعاطفة/المكافأة. فحتى الحكم على صحة جمل خبري ة محايدة عاطفيًّا تضمن إشراك مناطق 

جهاز الحوفي   الذي يحكم تأثراتنا اإليجابي ة والسلبي ة. في الواقع، أظهر االعتقاد الرياضي  في الدماغ على اتصال وثيق بال

عن نمط نشاط مشابه لالعتقاد األخالقي   )بمعنى، "من الخير أن تفصح ألطفالك عن محبتك  "(16=8+6+2)بمعنى، "

ا من بين سائر لهم"(، مع أن هاتين الجملتين الخبريتين كانتا تمثالن في التجربة ز ا من المحفزات األقل تشابه  وج 

المحفزات األخرى. هذا يشير إلى أن فسيولوجيا االعتقاد قد تكون واحدة في الحالتين بصرف النظر عن مضمون الجملة 

ا إلى أن الفصل بين الحقائق والقيم ليس له من اعتبار كبير بالنسبة لوظيفة الدماغ األساسي     213ة.الخبرية. كما يشير أيض 

ق بين محاجاتي المتعلقة بالمشهد األخالقي   ودراستي لالعتقاد من خالل التصوير  بالطبع، بمقدورنا أن نفر  

(. فقد حاججت بأنه ليس هناك من حد ٍ فاصل بين الحقائق والقيم، ألن القيم fMRIالدماغي   الوظيفي   بالرنين المغناطيسي )
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، وبصفته كذلك، بإمكاني أن أطرحه حتى قبل أن أغامر بدخول ت ختزل إلى أصناف معينة من الحقائق. و هذا زعم فلسفي 

 : المختبر. مع ذلك، تشير دراستي العلمي ة لالعتقاد إلى أن الفصل السائد بين الحقائق والقيم يجب أن ينظر إليه بعين الشك  

ا تشريحيًّا بين التسويغ العقلي   والقيم. ( التي يبدو أنها تشكل MPFCأوال، يجري االعتقاد إلى حد ٍ كبير عبر الـ ) جسر 

( تلعب هذا الدور الوسيط بغض النظر عن مضمون االعتقاد. وهذه الخالصة المتمثلة في MPFCثانيًّا، يبدو أن الـ )

ا للفصل ما بين الحقيقة والقيمة: ألنه إن كانت عملية االعتقا د في أن حيادي ة واستقاللي ة المضمون تشكل تحديًّا مباشر 

"الشمس نجم" متشابهة للغاية، من وجهة نظر الدماغ، مع عملية االعتقاد بأن "القسوة فعل خاطئ"، فكيف يستوي القول 

 إن األحكام العلمي ة واألخالقي ة ال يجمع بينها أي  شيء؟

يل، يبدو أن نحن نستطيع تجاوز الحدود الفاصلة بين الحقائق والقيم عبر طرق أخرى. فحسب ما سنرى بعد قل

معايير التسويغ العقلي   تنطبق بشكل متكافئ على كل ٍ من االعتقادات الخاصة بالحقائق المادي ة واالعتقادات الخاصة بالقيم. 

ا. هذا التشابه يشير إلى أن هناك تماثل عميق، إن  ا شنيع ا دائم  ففي كال النطاقين، يعد  الدليل على عدم االتساق والتحي ز أمر 

 كن هوية واحدة، بين النطاقين.لم ي

  سطوة التحيُّز

لو أردنا فهم كيف يفكر شخص ما، فليس كافيًّا أن نعرف ما إن كان يعتقد في صحة مجموعة معينة من 

ا، ومثل هذه التباينات  االفتراضات أم ال. فمن الجائز أن يعتقد شخصان في صحة نفس االعتقاد ولكن ألسباب متباينة تمام 

ألن الحرب واليات المتحدة ينبغي أال تغزو العراق ال، إن كنت تعتقد في صحة أن 2003مهمة على العموم. في عام 

هو بمثابة شيء؛ ولو كنت تعتقد في صحة ذلك ألنك ترى أن اعتداء الكفار على حرمة ديار  المفتوحة في أفغانستان أهم  

المسلمين أمر منكر وبغيض هو شيء آخر. أن تعرف ما يعتقد الشخص في صحته تجاه موضوع محدد هو أمر ال يتطابق 

 ع أن تعرف كيف يفكر ذلك الشخص. م

تشير األبحاث السيكولوجي ة التي أجريت على مدار العقود الماضية إلى وجود عملي ات غير واعية تؤثر في 

عملية تشكيل االعتقاد، وأن بعض تلك العملي ات ال يساعدنا في البحث عن الحقيقة. حين ي طلب من األشخاص الحكم على 

ث ما، أو أرجحية أن يكون حادث سبب وقوع حوادث أخرى، فغالبا ما يتعرض هؤالء للتضليل من احتمالي ة وقوع حاد

قبل عوامل متنوعة، بما فيها تأث رهم غير الواعي بمعلومات عرضي ة. على سبيل المثال، لو طلب من هؤالء تذك ر آخر 

األطباء في والية "سان فرانسيسكو"، فإن األرقام  أربعة منازل من أرقام ضماناتهم االجتماعي ة ثم طلب منهم تقدير عدد

الناتجة عن هذه األسئلة ستكشف إحصائيًّا عن عالقة وطيدة فيما بينها. ومن نافلة القول، أن هذا التأثير يزول حينما ي عكس 

عقالني ة، كانت هناك بعض الجهود التي حاولت إبداء رباطة الجأش حيال مثل هذا االنحراف عن ال 214ترتيب السؤالين.

بل وكدليل على أن -بتصويره على انه مجرد أخطاء أدائي ة عشوائي ة أو كعالمة على سوء فهم عينة البحث لما طلب منها

الباحثين السيكولوجيين أنفسهم غ رر بهم من قبل معايير خاطئة من التسويغ العقلي  . لكن هذه الجهود الرامية إلى تبرير 

ل على العموم. هناك وببساطة بعض األمور التي نحن بطبيعتنا ال نحسن القيام بها. إن قصورنا الذهني باءت بالفش

األخطاء التي يميل الناس إلى ارتكابها من خالل مجموعة واسعة من اختبارات التسويغ العقلي   ليست مجرد أخطاء 

تيبها. وكما قد يتوقع المرء، فإن وحسب؛ بل هي أخطاء منهجي ة ذات ارتباط وثيق بمضمون تلك االختبارات وطريقة تر

ا من تلك األخطاء يتقل ص من خالل زيادة القدرة على اإلدراك العقلي   المعرفي  . نحن نعرف بأن التدريب،  215عدد ا كبير 

ن طريقة تفكيره.  216واستخدام األمثلة والقواعد، يقلل إلى حد ٍ كبير من ارتكاب الشخص لمثل تلك األخطاء ويمكن أن يحس  
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اء بت نحية أخطاء التسويغ العقلي   جانب ا، نحن نعرف كذلك بأن األشخاص يكتسبون معتقداتهم الخاصة بالعالم جر 

 ، غائبي  أسباب يغلب عليها الطابع العاطفي  واالجتماعي  مقابل الطابع المعرفي   الخالص. إذ يمكن أن يؤدي التفكير الر 

، والوالء للجماعة، و الخديعة الصريحة للذات إلى انحراف بشع عن المعايير العقالني ة. فأغلب المعتقدات والتحي ز الذاتي 

يجري تقييمها على خلفية معتقدات أخرى وغالب ا في سياق أيديولوجيا يتقاسمها الشخص مع آخرين. وعليه، يندر أن تجد 

 يمليه العقل.ما  لدى األشخاص االنفتاح المطلوب لمراجعة وجهات نظرهم وفق

هذا السياق، أتاحت االنترنت تأثيرين متضادين في آن واحد. فقد عملت من جهة، على تقليص العزلة الفكري ة  في

أي قضية. ومن جهة ثانية، سمحت بانتعاش األفكار  تجاه اآلراءتنوع  إزاءعلى جهلهم  صعبت على الناس أمر البقاء بأن

وقت بمقدوره بث  وجهة نظره والعثور، في الغالب، على فأي  شخص يتوفر على جهاز حاسوب وكثير من ال-السيئة

ا للجميع، أصبح الجهل كذلك. ا مفتوح   جمهور من المتلقين. وهكذا، حين أصبحت المعرفة مصدر 

كما أن من الصحيح القول إن المرء كلما كان أقل  كفاءة في حقل معين، زاد ميال إلى المغاالة في تقدير قدراته. 

في المقابل، يميل من هم على علم  217الغالب إلى زواج قبيح بين الثقة والجهل من الصعب تقويمه.وهذا يؤول في 

ومعرفة أكبر إلى االنتباه بشدة إلى ما لدى غيرهم من علم ومعرفة أعظم. وهذا يفضي بدوره إلى خطاب عام يعاني من 

عن الطروحات الدينية على العموم. على سبيل يتبدى ذلك في السجاالت بين العلماء والمدافعين -العرج وعدم التوازن

ز وحذر، أو المثال،  حين يتناول عالم المسائل الخالفي ة في حقله فإنه يتكلم بلغة تعكس ما يتسم به المجال العلمي  من تحر 

لعقائد تعكس حدود فهمه، وعندها يهرع خصومه في الغالب إلى صنع افتراضات ال تستند إلى أي   مبررات إزاء أي   ا

ٍ يتحدثون بنبرة  الدينية التي يمكن اقحامها لسد   الفراغ المتاح. لهذا، غالب ا ما يجد المرء أناس ا بال تدريب أو تأهيل علمي 

، وعلم الكون، أو البيولوجيا الجزيئي ة.    ملحوظة من الثقة عن التبعات اإللهي ة لميكانيكا الكم  

هذه النقطة تستحق  شيئ ا من االستطراد. رغم أن اللجوء إلى اتهام العلماء بـ "الكبر" يعد  من التكتيكات الخطابي ة 

التقليدي ة في مثل تلك السجاالت، إال أن تواضع الخطاب العلمي   هو، في الحقيقة، أحد سماته األبرز. وانطالق ا من تجربتي، 

ا مثل الحديث عن مدى شيوع الع ري   فيه. إنك ستالحظ في أي   فالحديث عن مدى شيوع الكبر دا ٍ هو تمام  خل مؤتمر علمي 

ٍ أن المتحدث تلو اآلخر يوشي حديثه بالتنبيهات واالعتذارات. ولو ط لب من أحدهم أن يعل  ق على أمر يقع  اجتماع علمي 

ا  على جائزة نوبل بشيء من هذا القبيل، "حسن ا، هذا مباشرة على حافتي   تخصصه العلمي  ، فسيرد حتى من كان منهم حائز 

ال يقع ضمن نطاق تخصصي، لكني أظن بأن "س" هي..." أو "إنني على يقين من أن هناك في هذه القاعة من هو على 

تتضاعف مرتين كلَّ بضع علم بهذه النقطة أكثر مني، لكن على حد   علمي فإن "س" هي..." إن حصيلة المعرفة العلمي ة 

وا  نواتس ا إلى هذا الكم   الهائل من المعرفة، يعيش كافة العلماء في حالة من التفط ن الدائم إلى أنهم أينما هم  اآلن. ونظر 

 بالحديث في حضرة علماء آخرين، فسيكون هناك بالتأكيد من هو على إحاطة بجزئي ة معينة أكثر منهم. 

طابنا العام. لنضرب مثال على ذلك بالمحافظة السياسي ة. إنها منظور ال يمكن أال تؤثر التحي زات المعرفي ة على خ

محكم التعريف يتسم بقلق عام تجاه التغيير االجتماعي   وبتسليم مسبق بعدم المساواة االجتماعي ة. إن وصف المحافظة 

 Johnالنفس جون جوست  السياسي ة أمر سهل ويسير، لكننا نعرف بأنها محكومة من قبل عوامل كثيرة. فقد جمع عالم

Jost  شخص. وبعد تحليل تلك البيانات وجد جوست  23.000وزمالؤه بيانات من اثني عشر بلد ا جرى تحصيلها من

أن المحافظة السياسي ة مرتبطة بالدوغمائي ة، وعدم المرونة، والقلق من الموت، والحاجة إلى حيز مغلق، وأنها مرتبطة 

تجربة، والتعقيد المعرفي  ، واالعتزاز بالنفس، واالستقرار االجتماعي  .عكسيًّا مع االنفتاح على ال
إن التالعب ولو  218
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بمتغير واحد من تلك المتغيرات بإمكانه أن يؤثر على اآلراء السياسي ة والسلوك. على سبيل المثال، مجرد اللجوء إلى 

للمعايير الثقافي ة ومكافأة الملتزمين بها. كما كشفت تذكير الناس بحقيقة الموت يزيد من جنوحهم نحو معاقبة المتجاوزين 

إحدى التجارب عن أن استدراج القضاة نحو فرض غرامات قاسية على بنات الهوى ممكن في حالة حمل هؤالء القضاة 

   219على التفكير بالموت قبل النظر في القضايا المعني ة.

تربط المحافظة السياسي ة بكثير من مصادر التحي ز  رغم ذلك، خلص جوست وزمالؤه بعد مراجعة األدبيات التي

 الواضح إلى االستنتاج التالي:

"األيديولوجي ات المحافظة، كسائر أنظمة االعتقاد األخرى في الواقع، يعود اعتناقها في جزء منه إلى 

متين من الدوافع ال  تلبيتها لحاجات سيكولوجية متعددة. أن تقول إن لدى أنظمة االعتقاد األيديولوجي ة أساس

 220يعني أن تقول إنها غير مبدئي ة، أو غير مبررة، أو أنها ال تستجيب للعقل والدليل."

إن هذا الكالم يتجاوز حدود اللطافة واللياقة في التعبير. إذ أننا، قطع ا، نستطيع أن نقول إن نسق ا اعتقاديًّا يدين 

ا بدرجة  بالفضل للدوغمائي ة، وعدم المرونة، والقلق من الموت، والحاجة إلى حيز مغلق سيكون مبدئيًّا بقدر أقل، ومبرر 

 أقل، ومستجيب ا بصورة أقل للعقل والدليل مما لو كان على العكس من ذلك. 

وهذا ليس للقول إن الليبرالي ة ال تعاني هي األخرى من حالة انسداد بسبب بعض التحي زات المعينة. ففي دراسة 

ا حو ل التسويغ العقلي   األخالقي  ،أجريت مؤخر 
ط لب من المشاركين الحكم على إن كان من الصواب أخالقيًّا التضحية  221

ا بأن األسئلة تضمنت إشارات إلى أعراق األشخاص المعنيين. اتضح أن المحافظين  بشخص ألجل انقاذ مئة آخرين، علم 

ا من الليبراليين تجاه العرق، وعليه، أك ثر عدال وانصاف ا. كان الليبراليون، وفق ما تبين، متحمسين جد ا كانوا أقل  تحي ز 

ا. وأصر  هؤالء على أن االعتبارات  للتضحية بشخص أبيض إلنقاذ مئة من غير البيض، لكن العكس لم يكن صحيح 

يد تحديد المظاهر المتعلقة بالعرق لم تخطر في بالهم أبد ا. طبع ا، النقطة المهمة هنا هي أن العلم يتيح لنا وبشكل متزا

تلك المعايير التي حين يكشف -العقلي ة التي تتسبب في انحرافنا عن معايير الحقائق المادي ة والتسويغ العقلي   األخالقي   

 الستار عنها فإن كافة األطراف ت قر  بصحتها وبأن ال خالف عليها.

رمته، بمعنى أن الشخص لديه الدافع على فهم العالم، يمكننا القول إن ثمة دوافع وراء اإلدراك العقلي   المعرفي   ب

ا. في المقابل، يمكن القول إن الدافع مظهر من مظاهر  ، وهلم  جرًّ وعلى االتصال بالواقع، وعلى التخلص من الظن  

اإلدراك العقلي   نفسه.
ي الخطأ، رغم ذلك، فإن دوافع ا كالرغبة في العثور على الحقيقة، أو عدم الرغبة في الوقوع ف 222

تميل إلى التحالف مع األهداف االبستمولوجي ة بطريقة ال تتوفر عليها كثير من االلتزامات األخرى. ووفق ما بدأ يتجلى 

لنا، قد ال يكون التسويغ العقلي  برمته قابال لالنفصال عن العاطفة. لكن إن كان دافع الشخص الرئيس من اعتناق اعتقاد ما 

فهذا بالضبط ما نعنيه بعبارات مثل -تخفيف ا لمشاعر القلق، أو الخجل، أو الذنب، مثال-ني ة إيجابي ةهو الحفاظ على حالة ذه

"التفكير الرغائبي  " و"خديعة الذات". ومثل هذا الشخص سيكون، بالضرورة، أقل استجابة لسلسة من األدلة والمحاجات 

. أن تشير إلى الدوافع غير االبستمولوجي ة في نظرة شخص الصحيحة التي تتناقض مع ما يحاول التشبث به من اعتقادات

ا. ألنه يلقي بظالل من الشك   على صلة الشخص بالعالم كما هو كائن.  223ما للعالم، إذ ا، هو انتقاد دائم 

 حين نخطأ في فهم حدود قدراتنا الطبيعيَّة
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ورفاقه باألساس، من  Antonio Damasioلقد تمكنا منذ زمن طويل، من خالل أبحاث أنطونيو داماسيو 

معرفة أن أشكاال معينة من التسويغ العقلي   ال تنفصل عن العاطفة.
حتى ن سوغ عقليًّا بشكل فع ال، يجب أن يكون لدينا  224

إذا كان االعتقاد في صحة  225( تدعم ذلك.fMRIشعور تجاه الحقيقة. وعلى ما يبدو فإن دراستنا األولى باعتماد صور)

معادلة رياضي ة )مقابل عدم االعتقاد في صحة أخرى( واالعتقاد في صحة جملة خبرية أخالقي ة )مقابل عدم االعتقاد في 

صحة أخرى( ي نتج نفس التغيرات في الفسيولوجيا العصبي ة، فإن تحديد الحد  الفاصل بين التفكير العلمي   المتزن والبعيد 

ا صعب ا. عن الع  اطفة وأحكام القيمة يصبح أمر 

مع ذلك، مثل هذه الخالصات ال تنتقص من أهمية العقل على اإلطالق، وال تجعل التمييز بين االعتقاد المبرر 

واالعتقاد غير المبرر مشوش ا وغير واضح. بل بالعكس، عدم انفصال العقل عن العاطفة يؤكد على أن صحة اعتقاد ما ال 

د فقط على القناعة التي يشعر بها اتباع هذا االعتقاد؛ إنها تقوم على سلسلة من األدلة والمحاجات التي تصلها يمكن أن تعتم

 بالواقع. ربما يكون الشعور ضروريًّا للحكم على الحقيقة، لكن ال يمكن أن يكون كافي ا. 

معنى، قناعتك بصحة بأن "شعورك بأنك تعرف" )ب Robert Burtonيجادل عالم األعصاب روبرت ب رت ن 

حكمك على أمر ما( هو عاطفة إيجابي ة أولي ة تطفو في الغالب بشكل متحرر من العمليات العقالني ة وبإمكانها أحيان ا أن 

ا عن الدليل المنطقي   أو الحسي  . تصبح منفصلة تمام 
وهو يستنبط ذلك من االضطرابات العصبي ة التي ي ظهر من يعانون 226

( وشكًّا مرضيًّا )مثل، Cotard's delusionمرضيًّا )مثل، الفصام "الشيزوفرانيا" ومتالزمة وهم ك تار منها يقين ا 

(. ويخلص ب رت ن إلى أن من غير العقالني   أن obsessive compulsive disorderاضطراب الوسواس القهري 

ة طموحة في مالمحها لكنها في الغالب ليست أكثر من قناع تتوقع الكثير من العقالني ة اإلنساني ة. ووفق طرحه، فإن العقالني  

ف ا. ر  ا ال مبدئيًّا ص    يخفي وراءه شعور 

ث  س ف ر  ا مشابهة. إذ كتب ك ر  ، وهو رائد في استخدام Chris Frithكما طرح علماء أعصاب آخرين مزاعم 

ا:  التصوير الوظيفي العصبي، مؤخر 

داخل الصورة بمجملها؟ إنه محاولة ترمي إلى تبرير الخيار بعد  "أين يأتي دور التسويغ العقلي   الواعي

عملية حسمه. وهو، في نهاية المطاف، الطريقة الوحيدة التي نتوفر عليها حين نحاول أن نبرر لآلخرين لماذا 

ا معينًّا. لكن بسبب عدم قدرتنا على الوصول إلى العملي ات الدماغي ة ذات العالقة، فإن ت بريراتنا في اتخذنا قرار 

"قصة" نابعة من التشوش -الغالب زائفة: تسويغ عقالني  بعدي  لتأدية غرض ما، أو حتى فبركة عن غير قصد

 227بين المخيلة والذاكرة."

ث يقصد إنكار أي   دور  للعقل في عملية صنع القرار )مع أنه عنون مقاله بـ "ليس  على اإلطالقال أظن أن ف ر 

الواقع"(. لكنه خلط بين معطيين عن العقل ودمجهما مع ا: رغم أن من الصحيح أن سائر  من أحد يستخدم العقل في

العمليات الواعية، بما فيها أي مجهود للتسويغ العقلي  ، معتمدة على مجريات نحن على غير وعي بها، إال أن هذا ال يعني 

ٍ لشعور ب ٍ. نحن على غير وعي بالعمليات العصبي ة التي أن التسويغ العقلي  ال يرقى إلى أكثر من مجرد تبرير بعدي  هيمي 

تتيح لنا اتباع قواعد الجبر، لكن هذا ال يعني أننا ال نتبع هذه القواعد أبد ا أو أن الدور الذي تلعبه في حساباتنا الرياضي ة هو 

لتمييز بين امتالك المرء أسباب ا دور بعدي  على العموم. حقيقة أننا لسنا على وعي بمعظم ما يجري داخل أدمغتنا ال تجعل ا
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، وتلقي  ا أو أهمية. كما أنها ال تشير إلى أن االتساق الداخلي  جيدة لما يعتقد به أو امتالك أخرى سيئة أقل  وضوح 

 المعلومات بانفتاح، ونقد الذات، وغيرها من فضائل اإلدراك المعرفي   العقلي   أقل  قيمة مما نفترضه على العموم.

رق كثيرة تسمح بتضخيم األسس غير الواعية للتفكير اإلنساني  . على سبيل المثال، يالحظ ب رت ن أن هناك ط

ا من االحتباس الحراري   وحتى عقوبة اإلعدام-تفكير المرء في كثير من القضايا األخالقي ة سيتأثر بدرجة تحمله -بدء 

ن المرء مخاطر ذوبان الغطاء الجليدي   القطبي  ؛ وعند النظر للمخاطر. فعند تقييم مشكلة االحتباس الحراري  ، يجب أن يز

في عقوبة اإلعدام والحكم على مدى أخالقي ة إقرارها والعمل بها، يجب أن يأخذ في الحسبان مخاطر تنفيذ هذه العقوبة 

ا يتحكم بهذا بحق أشخاص أبرياء. رغم ذلك، تتفاوت درجة تحمل المخاطر من شخص آلخر إلى حد ٍ كبير، ويبدو أن م

ن ) D4بما فيها الجينات المستقبلة لدوبامين -التفاوت هو مجموعة من الجينات ( )الذي يعبر stathminوبروتين ستاثم 

ثلى للنفور من المخاطر،  عنه أساس ا داخل اللوزة الدماغي ة(. وانطالق ا من اعتقاد ب رت ن بأنه ال يمكن أن تكون هناك درجة م 

ل العقل بحق في مثل هذه األسئلة األخالقي ة. وأن "إعمال العقل" سيكون فإنه يخلص إلى أنه  ليس بمقدورنا أبد ا أن ن عم 

ببساطة المسمى الذي نطلقه على تحي زاتنا غير الواعية )والمحتومة جينيًّا(. لكن هل من الصواب حق ا أن نقول إن كل 

ونحن نناضل في سبيل بناء حضارة عالمية؟ وهل يقصد  درجة من درجات تحمل المخاطر ستخدم أغراضنا بشكل متساوٍ 

 تجاه المخاطر؟-أو حتى االنتحارية-ب رت ن حق ا التلميح إلى أنه ليس هناك أساس للتمييز بين المواقف السليمة وغير السليمة

ا في االعتقاد الديني  . فمن ورث  في محتواه ووفق ما اتضح، ربما تلعب الجينات المستقبلة للدوبامين كذلك دور 

بصيغته األعلى نشاط ا من المحتمل أكثر أن يعتقد في المعجزات وأن يكون شكوكيًّا تجاه العلم؛ الصيغ  D4الجيني مستقبل 

 228األقل نشاط ا مرتبطة بـ "المادي ة العقالني ة".

د ا نحو ، الذي يزيد من مستوى الدوبامين، نزوع ا متزايL-dobaأظهر أشخاص شكوكيون لدى إعطائهم عقار 

فيما  وقد دفعت حقيقة أن االعتقاد الديني  معطى ثقافي  عالمي  وعلى ارتباط 229تقب ل التفسيرات الباطني ة للظواهر الغريبة.

يبدو بالمحتوى الوراثي   )الجينوم( علماء  مثل ب رت ن إلى االستنتاج ببساطة أنه ال مجال للفكاك من أسر التفكير القائم على 

 ديني  .  اإليمان ال

ث اساءا فهم داللة العمليات المعرفي ة غير الواعية. فحسب طرح ب رت ن، ستظل الرؤى  يبدو لي أن ب رت ن وف ر 

د وبال قاسم مشترك يجمع بينها، أما األمل في اقناع بعضنا البعض من خالل المحاجة العقالني ة،  العالمي ة مغرقة في التفر 

ا عرض من أعراض نفس العمليات غير  وبما يمكننا من دمج فضاءاتنا المعرفي ة، فأمل ليس بعقيم فقط، بل إنه أيض 

الواعية والالعقالني ة الصريحة التي يدفعنا ذلك األمل إلى االفتراض بأننا قادرين على شطبها. وهذا يقود إلى االستنتاج 

ٍ لالعقالني ة الديني ة هو مضيعة غير الئقة لل  وقت:بأن أي  نقد عقالني 

"إن الخالف بين العلم والدين ال يمكن أن يتبدد؛ إنه متجذر في البيولوجيا... لدغة عقارب. نحن نتكلم 

عن الدين، واآلخرة، والروح، والقوى العليا، واإللهام، وغرض الوجود، والعقل، والموضوعي ة، والالجدوى، 

ٍ يتعارض والعشوائي ة. إننا ال نستطيع أن نغالب أنفسنا... اإلصرار عل ى تبني العلماني   والعلمي   على نطاق عالمي 

د...  ا مع ما يقوله علم األعصاب لنا عن أن اختالف السمات الشخصي ة يول  د رؤى عالمي ة مغرقة في التفر  تمام 

ر العقل الف جوة القائمة اختالف في التركيب الوراثي  ، واألمزجة، والتجربة قاد إلى رؤى عالمي ة متباينة. لن ي جس  

 230بين المؤمنين وغير المؤمنين."
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المشكلة، مع ذلك، هي أنه في فترات تاريخي ة سابقة كان من الممكن أن نقول نفس األمر عن الشعوذة والسحر. 

اء تاريخيًّا، كان االشتغال بالسحر والشعوذة معطى ثقافيًّا عالميًّا. لكن االعتقاد في السحر أصبح مرذوال اآلن في كافة أرج

العالم المتقدم تقريب ا. هل هناك عالٌم على وجه االرض يجرؤ على المحاججة بأن االعتقاد في العين والحسد أو في أن 

 الجن  واألرواح الشريرة هم أصل داء الصرع هو اعتقاد آيل إلى البقاء والصمود في وجه العقل؟ 

شاكلة بين الدين والسحر بالية وعتيقة،  من الجدير أن نتذك ر بأن االعتقاد في السحر وتلبس وكيال تبدو هذه الم 

الجن باإلنس ما زال وباء  ذائع االنتشار في أفريقيا. ففي كينيا، ي حرق دوريًّا كبار السن من رجال ونساء وهم على قيد 

: ألوف الصبية وفي أنغوال والكونغو ونيجيريا تستهدف هذه الهستيريا األطفال في الغالب 231الحياة بتهمة ممارسة السحر.

والصغيرات س ملت أعينهم حقن ا بأحماض بطاريات السيارات، أو تعرضوا للتعذيب بهدف طرد الجن واألرواح الشريرة 

ا  232من أجسادهم؛ وبعضهم قتل بشكل مباشر؛ وبات الكثيرون مشردين بعد تبرأ عائالتهم منهم. غني عن القول، أن قدر 

ا من هذا الجنون ذاع وانتشر باس م المسيحي ة. وحل  هذه المشكلة عسير بوجه خاص ألن المسؤولين الحكوميين كبير 

المكلفين بحماية المشتبه بهم من سحرة وساحرات يعتقدون كذلك في السحر والشعوذة. وكما كان الحال خالل القرون 

ا في كافة أرجاء أوروبا، فإن الجهل المطبق با لمسببات المادي ة لألمراض، الوسطى، حين كان االعتقاد في السحر منتشر 

 .نموولعدم نمو المحاصيل، ولغيرها من حوادث الحياة التي تحط  من كرامة اإلنسان هو ما يتيح لهذا الوهم بأن ي

ستقب الت داخل الدماغ؟ من سيجرؤ حينها على القول  ماذا لو حدث وربطنا بين الخوف من السحر وعمل أحد الم 

 والشعوذة غير قابل لالجتثاث؟إن االعتقاد في السحر 

عبر استالمي آالف الرسائل البريدي ة وااللكتروني ة من أناس تركوا االعتقاد برب   إبراهيم، فإنني أعرف أن 

التشاؤم من قدرة العقل وقوته ال مبرر له. فمن الممكن أن ي قاد الناس إلى مالحظة أوجه التضارب والتناقض في إيمانهم 

ٍ، وإلى الصدام المتزايد بين مزاعم النصوص الديني  ، وإلى  ما يمارسه إخوانهم في الدين من خديعة للذات وتفكير رغائبي 

المقدسة وكشوفات العلم الحديث. إن تسويغ ا عقليًّا ومحاجات من هذا القبيل بمقدورها أن تثير في أنفسهم التساؤالت حيال 

بوها منذ كانوا في حضن امهاتهم. في الحقيقة، بمقدور تشبثهم بمعتقدات لم يختاروها بل، بالنسبة لغالبي تهم الساحقة، تشر 

الناس أن يتساموا على مجرد ما هو حسي  وأن يستجلوا أفكارهم حيال أي   موضوع تقريب ا. والسماح لوجهات النظر 

ا-المتنافسة بالتصادم الوظيفة المطلوبة في هذا السياق، وذلك يؤدي  -عبر الحوار المفتوح، واالستعداد لتقب ل النقد، وهلم  جرًّ

ٍ وإصابة اتباعه بعدم ارتياح بالغ. وهناك معايير نستهدي بها، حتى  من خالل فضح مواطن عدم االتساق في نسق اعتقادي 

 حين تتضارب اآلراء، إذ أن انتهاك تلك المعايير هو أمر يهم جميع األطراف المعني ة. على سبيل المثال، ي عد  التناقض

الذاتي  مشكلة بصرف النظر عما يتحدث المرء عنه. وكل  من يعتبره فضيلة من المستبعد أن ي حمل على محمل الجد. مرة 

ا تجاه الحقيقة.   أخرى، العقل ال يتعارض مع الشعور بشكل صارخ في هذا الصعيد؛ بل هو يستتبع شعور 

لنا صحيحة مهما أطرقنا وحككنا رؤوسنا  تبدوالتي ال  في المقابل، تصادفنا أحيانا بعض الجمل الخبري ة الصائبة

وأطلنا النظر، لكن يمكن ألي   شخص على استعداد للقيام بالمجهود الفكري   الالزم أن ي قر  بصوابها. فمن العسير جدًّا أن 

ى جانب القدرة إل-تستوعب أن كميات ضئيلة من المادة تحتوي على طاقة انفجار مذهلة، لكن المعادالت الفيزيائي ة

تؤكد بأن هذا صحيح. وعلى نفس المنوال، نحن نعرف بأن معظم الناس ال يستطيعون التوصل -التدميري ة لقنابلنا النووي ة

ا احصائيًّا  بل وحتى استيعاب سلسلة من المنازل الرياضي ة أو ناتج رمي حجر النرد بضع مرات بشكل يقابل اختبار 
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ل مسألة عمائنا الداخلي   تجاه العشوائي ة -لم يمنعنا من أن نفهم العشوائي ة رياضيًّا للعشوائي ة. لكن هذا األمر أو من أن نحو  

إلى موضوع نتناوله من خالل فهمنا المتنامي لإلدراك العقلي   والسلوك االقتصادي  .
233   

ا في بيولوجيتنا ال تبطل مبادئ العقل. ال ر  تجذ    Wittgensteinحظ ڤ تَجنشتاين حقيقة أن العقل يجب أن يكون م 

هل كان ذلك ؟" لكنه ال يسمح لنا بأن نسأل، "هل كان ذلك إطالق نارذات مرة أن منطق لغتنا يسمح لنا بأن نسأل، "

ا على المنطق. على  234؟"ضجيجا يبدو أن هذا حقيقة مشروطة بعلم األعصاب، عوض أن يكون إكراه ا مطلق ا مفروض 

لة المعروفة بالترافق الحسي  ، بمعنى أنه يختبر خالل تجربته المعاشة تداخال بين حواسه سبيل المثال، من لديه الحا

 .ٍ ا على طرح السؤال السابق دون أي   تناقض منطقي  ا(، قد يكون قادر  الرئيسي ة )يرى األصوات، ويتذوق األلوان، وهلم  جرًّ

اته تلك( يعتمد على حقائق خاصة بأدمغتنا. عدم قدرتنا على قول كيف يتبدى العالم لنا )وما يمكن أن يقال منطقيًّا عن تبدي   

إن شيئ ا ما هو "أحمر وأخضر" هي حقيقة خاصة ببيولوجيا البصر قبل أن تكون حقيقة من حقائق المنطق. لكن هذا ال 

 بيعي ة على الفهم.يمنعنا من أن ننظر إلى ما وراء هذا الشرط نفسه. كلما تقدم العلم، ازددنا فهما لحدود قدراتنا الط

 االعتقاد والتسويغ العقليُّ 

ثمة عالقة وطيدة بين االعتقاد والتسويغ العقلي  . كثير من اعتقاداتنا هي نتاج استنتاجات مستخلصة من حاالت 

المعلومات محددة )استدالل( أو من مبادئ عامة )استنباط(، أو من كليهما مع ا. إن االستدالل عملية نستقرأ من خاللها 

الموجودة عن حاالت ماضية للتقدم نحو حاالت جديدة، وتوقع أحوال العالم المستقبلي ة، وعقد مقارنات بين مجال 

ر نظرة  235وآخر. أن تعتقد بأن لديك بنكرياس على األرجح )ألن الناس على العموم لديهم نفس األعضاء(، أو أن تفس  

يحب مرق اللحم، هي أمثلة على االستدالل. وهذا الشكل من التفكير مهم على التقزز على وجه ابنك بأنها تعني بأنه ال 

وجه الخصوص بالنسبة لإلدراك المعرفي   العادي   ولممارسة العلم واالشتغال به، وهناك جهود متنوعة لصياغته في 

.ٍ نموذج حاسوبي 
سي  من مكونات أي   محاجة أما االستنباط، فرغم أنه أقل  مركزي ة في حياتنا، إال أنه مكون أسا 236

إن كنت تعتقد بأن الذهب أغلى من الفضة، والفضة أغلى من القصدير، فمن خالل االستنباط يمكن القول إنك  237منطقي ة.

ا في أن الذهب أغلى من القصدير. ي تيح لنا االستدالل أن ننتقل إلى ما بعد الحقائق المتوفرة بين أيدينا؛ أما  تعتقد أيض 

فيتيح لنا أن نجعل ما تتضمنه اعتقاداتنا الراهنة أكثر جالء  ووضوحا، وأن نبحث عن أمثلة مضادة، وأن نتحقق  االستنباط

ا رسم الحدود الفاصلة بين هاتين الطر قتين من طرق يمن تماسك وجهات نظرنا منطقيًّا. بالطبع، ليس من السهل دوم 

 سع من التحي زات في كال هاتين الطريقتين من التفكير.التسويغ العقلي  ، كما أن الناس تخضع لتأثير نطاق وا

ومن الجدير بنا أن نتأمل في حقيقة التحي ز الخاص بالتسويغ العقلي  . إن هذا التحي ز ال يمثل فقط مجرد مصدر 

ص نمط من للخطأ. كل  تحي ز، إذ ا، يميط اللثام عن شيء من بنية العقل اإلنساني  . وتشخي نمط موثوقللخطأ؛ بل هو 

ومن الممكن أن تكون هذه المعايير في -األخطاء على أنه "تحي ز" ال يمكن أن يجري دون الرجوع إلى معايير محددة

ا مع معايير التسويغ العقلي   العملي  . فمن الممكن أن تكون محاججة ما  صدام أحيان ا. معايير المنطق، مثال، ال تتناغم دوم 

مة خاطئة، ولذلك، فإنها تقود إلى استنتاج خاطئ )مثال، العلماء أذكياء؛  سديدة منطقيًّا، لكنها ليست سليمة ألنها تتضمن مقد  

.) ؛ إذ ا، العلماء ال يرتكبون أخطاء  معظم دراسات التسويغ العقلي   االستنباطي    238األشخاص األذكياء ال يرتكبون أخطاء 

يمة وأنهم سيحكمون على محاججة سديدة بأنها غير سديدة إن كانت تشير إلى أن لدى الناس "تحي ز" نحو االستنتاجات السل

ا لـ العقالني ة  " ينبغي أن يعتبر عرض  استنتاجاتها تعوزها الصدقي ة. ليس من الواضح إن كان هذا "التحي ز االعتقادي 

د متصا  دمة مع التسويغ العملي   ببساطة.أصلي ة. عوض هذا، يبدو أن ذلك يمثل حالة لربما كانت فيها معايير المنطق المجر 
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أجريت أبحاث التصوير العصبي   على أنواع التسويغ العقلي   المختلفة.
وحسبما رأينا، مع ذلك، فإن قبول  239

المرء بثمار هذا التسويغ )بمعنى، االعتقاد( يبدو أنه عملية مستقلة. ورغم أن هذا األمر تشير إليه نفس دراساتي القائمة 

لعصبي  ، إال أنه يترتب مباشرة على حقيقة أن التسويغ العقلي   ال يفسر سوى مجموعة فرعي ة من اعتقاداتنا على التصوير ا

 حيال العالم. تمعن في الجمل الخبري ة التالية:

جميع عينات التراب المعروفة تحتوي على بكتيريا؛ إذ ا، تراب حديقتي على األرجح يحتوي على  -1

 )استدالل(.بكتيريا 

 دان فيلسوف، جميع الفالسفة لديهم آراء تجاه نيتشه؛ إذ ا، دان لديه رأي تجاه نيتشه )استنباط(. -2

 المكسيك لديها حدود مشتركة مع الواليات المتحدة. -3

 أنت تقرأ في هذه اللحظة. -4

األولى والثانية فقط كل جملة من هذه الجمل يجب أن ت قي م عبر قنوات مختلفة من المعالجة العصبي ة )والجملة 

تتطلبان تسويغ ا عقليًّا(. مع ذلك، كل  جملة من تلك الجمل لها نفس التكافؤ اإلدراكي   المعرفي  : كونها صحيحة، وتبعث على 

االعتقاد )أو كونها معتقد بها، وتعتبر "صحيحة"(. وهذا القبول اإلدراكي   المعرفي   يسمح ألي   حقيقة واضحة بأن تأخذ 

 داخل نطاق أفكارنا وأفعالنا، وفي تلك اللحظة تصبح ذات قوة وفعالي ة بحسب ما يمليه محتواها االفتراضي. مكانها

 عالم بال كذب؟

معرفة ما يعتقد الشخص يكافئ معرفة إن كان يقول الحقيقة أم ال. وعليه، فإن أي  وسائط خارجي ة قادرة على 

ٍ. تحديد أي  افتراضات يعتقد الشخص الخاضع لل ٍ وحقيقي  تجربة في صحتها ستكون بمثابة "جهاز للكشف عن الكذب" فعلي 

ا ما من دراسة الخداع عبر توظيف  ن الباحثين يوم  إن أبحاث التصوير العصبي   المتخصصة في االعتقاد وعدمه قد ت مك  

ويمكن لهذا المدخل  240أم ال. هذا التكافؤ بين معرفة ما يعتقد الشخص بأنه صحيح أو خاطئ ومعرفة إن كان يقول الحقيقة

 الجديد تذليل كثير من العقبات التي أعاقت دراسة الخداع في الماضي. 

جرائم القتل المدب رة، -عند تقييم الكلفة االجتماعي ة للخداع، يجب أن ت ؤخذ جميع األفعال اإلجرامي ة في الحسبان

ا. كافة هذه Ponzi schemesخطط پ ن زي"بشاعات اإلرهاب، جرائم اإلبادة، الغش االستثماري   أو "م ، وهلم  جرًّ

الجرائم ال بد من رعايتها ودعمها عند كل منعطف باألكاذيب. وضمن هذا السياق األعرض، فإن الخداع يتفوق حتى على 

تحين لحظة العنف في كونه العدو األساسي  للتعاون البشري  . تخي ل كيف سيتغير عالمنا لو أن الكذب أصبح مستحيال حين 

ى جهاز إنذار  الحقيقة. كيف ستبدو العالقات الدولي ة لو أنه كلما وقف متحدث في األمم المتحدة محاوال حجب الحقيقة دو 

 في كافة أرجاء المبنى؟

كدليل جنائي  أثبط محاوالت البعض في نفي التهم الموجهة إليهم  DNAاستخدام الطب  الجنائي  للحمض األميني 

ا عن سخطه لحظة أن علم بأن وجعلها تب دو عقيمة بشكل كوميدي. تذك ر كيف صمتت فجأة معزوفة بيل كلنتون تعبير 

ا بالمني كان في الطريق إلى المختبر. وأنجز مجرد التلويح بتحليل حمض أميني  ما عجزت هيئة  DNAفستان ا ملطخ 

ة أخرى. بمقدورنا اتصال وتواصل فوري  مع ضمير الرجل الع-محلفين علي ا عن إنجازه ظيم، الذي ظهر بأنه كان في مجر 

 الركون إلى أن وسيلة مضمونة للكشف عن الكذب ستنتج تحوالت مشابهة، في قضايا وموضوعات أهم  من تلك بكثير.



 95 

لكن تطوير وسائط موثوقة للكشف عن الكذب سيكون أسهل -تطوير تقنية لقراءة العقل ما زال في طور البداية

اءة العقل بشكل دقيق. وسواء تمكنا أم لم نتمكن من فك   الشفرة العصبي ة، بما يفتح لنا طريق الوصول إلى بكثير من قر

أفكار المرء الشخصي ة وذكرياته وتصوراته دون تشوش، فإننا سنتمكن على األرجح، وإلى درجة اليقين األخالقي  ، من 

كرياته وتصوراته بصدق أم ال. ولن يتطلب تطوير وسيلة موثوقة تحديد ما إن كان المرء أثناء الحديث يطرح أفكاره وذ

للكشف عن الكذب سوى احراز تقدم متواضع للغاية عما هو متاح وممكن في الوقت الراهن بواسطة تقنيات التصوير 

 العصبي  . 

راف( بقبول واسع أبد ا فهذا الجهاز  241.لم تحظ وسائل كشف الخداع التقليدي ة بواسطة "جهاز كشف الكذب" )پ ل چ 

، وعبر تقرير 2002ي سجل إشارات التهي ج العصبي   الهامشي ة عوض النشاط العصبي   المرتبط بالخداع نفسه. في عام 

صفحة، نبذ المجلس الوطني  للبحوث )ذراع األكاديمي ة الوطني ة للعلوم( كافة البحوث التي يقوم عليها  245مؤلف من 

أما األساليب الحديثة في مجال كشف  242ها "ضعيفة" و"مفتقرة إلى الصالبة العلمي ة"."جهاز كشف الكذب" واعتبر

الكذب، بواسطة استخدام التصوير الحراري   للعين،
ا التقنيات المعتمدة على بث    243 فتفتقر كذلك إلى الدقة. وهناك أيض 

كن تطبيقاتها محدودة وليس من الواضح كيف إشارات كهربائي ة عبر فروة الرأس للكشف عن "معرفة تدل  على الذنب"، ل

يمكن استخدام هذه الطرق في التمييز بين معرفة تدل  على الذنب وصيغ أخرى من المعرفة على أي   حال.
244 

رغم المشاكل المنهجي ة، إال أن من الصعب أن يبالغ المرء حين يقول إن عالمنا سيتغير بالكامل إن أصبحت 

ورخيصة، ومخفية عن األنظار. عوض نقل المتهمين بجرائم القتل أو مدراء صناديق  أجهزة كشف الكذب موثوقة،

التحوط إلى المختبر في السر   لقضاء ساعة مربكة من التصوير الدماغي  ، قد يأتي زمن ستكون فيه كل  قاعات المحاكم أو 

ف الحيطان بعيد ا عن األنظار. غرف االجتماعات مجهزة بتقنية الكشف عن الكذب المزروعة تحت األرضيات أو خل

ا من االفتراض بأن أي  محادثات هامة ستكون مراقبة وسترصد  وحينئذ، لن يجد المتحضرون من الرجال والنساء مفرًّ

صدق أو كذب المشاركين فيها. وعندها سيحاول أصحاب النوايا الحسنة المناورة للتنقل بين مربع وآخر من مربعات 

لكن هذه المناورات لن تكون مذهلة كما هي عليه اآلن. ومثلما اعتدنا على أن األماكن العامة تخلو الصراحة اإلجباري ة، 

فقد نعتاد -دون أن نشمل ما نتقيد به من سلوك كلما تركنا خصوصي ة بيوتنا-من العري   والجنس والس باب ودخان السجائر

ا م ا على أن حضورنا في أماكن معينة يتطلب منا التزام  طلق ا بقول الحقيقة. وقد يتوقف الكثيرون عن الشعور أيض 

بالحرمان من حرية الكذب أثناء مقابلة للتوظيف أو مؤتمر صحفي مثلما أننا في الوقت الراهن ال نشعر بالحرمان من 

عتقاد بأنها حرية خلع سراويلنا في السوبرماركت. وسواء نجحت تلك التقنية إلى الحد   الذي نأمل به أم ال، إال أن مجرد اال

 ناجحة سيغير ثقافتنا بشكل عميق.

ٍ، بدأ القلق يساور بعض الباحثين من أن وسيلة موثوقة للكشف عن الكذب ستشكل انتهاك ا لما  على صعيد قانوني 

ٍ ضد تجريم النفس. كفله التعديل الخامس في الدستور األميركي   من حق 
رغم ذلك، فإن التعديل الخامس خضع  245

قدم التكنولوجي   منذ مدة. إذ قضت المحكمة العليا بإلزام المدعى عليهم بتقديم عينات من دمائهم ولعابهم إلفرازات الت

وغيرها من أدلة مادي ة قد تؤدي إلى تجريمهم. هل ستضاف بيانات التصوير العصبي   إلى هذه القائمة، أم ستعتبر صورة 

كما أن المذكرات والرسائل اإللكتروني ة وغيرها من سجالت أفكار  من صور ابتزاز األدلة وإكراه المتهم على االعتراف؟

الشخص باتت تقدم كأدلة إلى المحاكم بحري ة ودون قيد أو شرط. ليس من الواضح أبد ا بأن هناك فرق بين هذه المصادر 

 المتنوعة للمعلومات ينبغي أن تكون له أهمية أخالقي ة أو قانوني ة بالنسبة لنا.
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قة، منع القضاء من انتزاع االعتراف بالجرم يبدو أنه يعود إلى معتقد باٍل ساد في عصر شاعت فيه في الحقي

الخرافة والتطي ر إلى حد ٍ كبير. إذ شاع في الماضي وعلى نطاق واسع اإليمان في أن الكذب بعد حلف اليمين ي لحق اللعنة 

ضع أي  أحد، وال حتى المجرمين، بين سندان العدالة ومطرقة مكان األبدي ة بروح صاحبه، وكان يعتقد بأنه ال ينبغي أن ي و

مثل الجحيم. لكني أشك  فيما إن كان حتى الكثير من المسيحيين األصوليين يتخيل حاليًّا بأن يمين ا ي حلف على أنجيل في 

 قاعة محكمة له مثل هذه األهمي ة الكوني ة. 

لة الكمال. وحال أن نتوصل إلى وسيلة مناسبة للكشف عن الكذب، سيبدأ بالطبع، ال يمكن أن تبلغ أي  تقنية منز

أصحاب النوايا الحسنة في المعاناة من ميلها إلى ارتكاب األخطاء اإليجابي ة والسلبي ة. لكننا سنلجأ قطع ا إلى تحديد نسبة 

ا لعقودمقبولة من الوقوع في الخطأ. ولو شككت في ذلك، فتذك ر بأننا في الوقت الحاضر  مع أننا -أو نقتلهم-نحبس أشخاص 

نعرف بأن نسبة من المحكوم عليهم يجب أن تكون بريئة، وأن نسبة ممن يطلق سراحهم ويتجولون في شوارعنا هم 

ض فيه من  ٍ يتعر  سايكوباتيون خطرون سيعاودون اقتراف الجنح والجرائم بالتأكيد. نحن حاليًّا نعيش في ظل   نظام قضائي 

شخص غير محظوظ للحكم عليه خطأ باقتراف جريمة قتل، وللمعاناة في السجن برفقة مجرمين مرعبين حين آلخر 

لسنوات، ولإلعدام في نهاية المطاف من قبل الدولة. لنتذكر هنا قضية كاميرون تود ويلينچهام المأساوي ة، فقد حكم على 

ب في مقتل أطفاله الثالثة. ورغم رفضه لهذا الحكم هذا الرجل باإلعدام بعد إدانته بإشعال الحريق في بيته والتسب

بس عشر سنوات ثم أعدم في نهاية المطاف. ويبدو اآلن أنه كان بريئ ا على  وإصراره على براءته، إال أن ويلينچهام ح 

ٍ -األرجح ٍ معتمد على علوم مزيفة، ولنظام قضائي  ٍ جنائي  ٍ أدى إلى نشوب حريق، ولطب   ال مجرد ضحية لتماس كهربائي 

 246يتوفر على وسائل موثوقة تكشف عن متى يقول الناس الحقيقة في الواقع.

ال خيار لدينا سوى االعتماد على نظامنا القضائي   الجنائي  ، رغم حقيقة أن القضاة والمحلفين وسائل ضعيفة جد ا 

اإليجابي  ( والصنف الثاني من األخطاء في الكشف عن الحقيقة، وهم عرضة الرتكاب الصنف األول من األخطاء )الخطأ 

)الخطأ السلبي(. إن أي  شيء يمكنه تحسين أداء هذا النظام العتيق، حتى ولو قليال، سيزيد من حاصل العدالة في 

 247العالم.

 هل نملك حريَّة االعتقاد؟

ا من خواصه الذهني   ة واضح للعيان. على رغم أن االعتقاد أمر يصعب تحديده بدقة داخل الدماغ، إال أن كثير 

سبيل المثال، ال يعتقد الناس عن علم ومعرفة في صحة افتراضات ما ألسباب فاسدة. وإن كنت تشك  في ذلك، فتخيل أنك 

 تسمع التفسير اآلتي لفشل قرار اتخذ بمناسبة حلول رأس السنة:

يناير، وجدت أني  عاهدت نفسي في رأس هذه السنة على أن أكون أكثر عقالني ة، لكن مع نهاية شهر

قد وقعت في أسر ما اعتدت عليه من االعتقاد في صحة األشياء ألسباب فاسدة. واآلن، أنا أعتقد بأن سرقة 

اآلخرين عمل غير مؤذ، وبأن شقيقي المتوفى سيعود إلى الحياة، وبأن من المقدر لي الزواج من أنجلينا جولي، 

ا من الشعور باالرتياح. ال لشيء إال ألن هذه االعتقادات تول  د في نف ا كبير   سي قدر 

إن عقولنا ال تعمل بهذه الطريقة. كي يصبح االعتقاد معتقد ا به فإنه يستتبع نتيجة بدهي ة تقوم على أننا اعتقدنا به 

ا. كي نعتقد فعال في صحة افتراض ما ألنه ا في-سواء كان المضمون قيميًّا أو ماديًّا-يبدو صحيح  أنه  فيجب أن نعتقد أيض 
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، لما اعتقد المرء بصحته. يجب أن نعتقد، إذ ا، بأننا لسنا بشكل صارخ غير صحيح يطابق الواقع. بمعنى أنه لو كان

ا.   مخطئين، أو موهومين، أو معتوهين، أو واقعين في أسر خديعة الذات، وهلم  جرًّ

ا ابستمولوجيًّا وافيًّا، إال أنها  تقطع شوط ا بعيد ا في التأليف بين العلم والحدس، مع ان الفقرة السابقة ال تقدم تفسير 

ومصالحة خالفاتهما المتكررة سواء  بسواء. ال شك  أن هناك اختالف مهم بين اعتقاد قائم على دافع متسم بتحي ز عاطفي 

 غير واع )أو أي   التزامات غير ابستمولوجي ة( واعتقاد يخلو من ذلك نسبيًّا.

مع ذلك، يتخيل كثير من العلمانيين واألكاديميين بأن المؤمنين يعتقدون عن علم ومعرفة في أمور ال عالقة 

، -Philip Ballألسبابها بتصورهم للحقيقة. إن سجاال مكتوب ا دار بيني وبين فيليب بول  وهو عالم، وصحفي  علمي 

لقضية بشكل جيد. ذهب بول إلى أن من المعقول أن يعتقد يسل  ط الضوء على هذه ا-(Natureومحرر في مجلة "نيتشر" )

ا  الشخص في صحة افتراض ما ال لسبب إال ألنه "يحمله على الشعور براحة أكبر"، ويبدو أنه يرى أن الناس أحرار تمام 

التسويغ العقلي  في تحصيل اعتقاداتهم على هذا النحو. غالب ا ما ي قدم الناس على فعل هذا دون وعي، بالطبع، وقد تناولنا 

المنطلق من دوافع معينة في مكان سابق. لكن بول يظن  على ما يبدو بأن االعتقادات يمكن اعتناقها بشكل واع ألن 

الشخص ببساطة يشعر براحة أكبر تحت تأثير سحرها. دعونا نرى كيف يمكن أن يحدث أمر كهذا في الواقع. تخي ل 

م البيان التالي عن قنا ا ي قد    عته الديني ة:شخص 

إنني أؤمن بأن يسوع ولد من عذراء، وبأنه بعث حيًّا من الموت، وبأنه اآلن يلبي الدعوات ألن هذا 

اإليمان يشعرني براحة أكبر. إن اعتناقي هذا اإليمان ال يتعدى أن يكون ممارسة لحريتي في أن أعتقد 

 بافتراضات تشعرني بالراحة. 

ت تنقض معتقداته الغالية؟ انطالق ا من أن إيمان هذا الشخص يقوم بشكل كيف سيرد  شخص كهذا على معلوما

بحت على ما يثيره في نفسه من مشاعر، ال على الدليل أو الحجة، فينبغي أال يكترث ألي   دليل أو حجة جديدة قد تعترض 

تلك االفتراضات في نفسه من سبيله. في الحقيقة، األمر الوحيد المخول بتغيير وجهة نظره في يسوع هو تغير ما تثيره 

 . تخي ل هذا الشخص المؤمن وهو يعاين لحظة من لحظات الكشف والتجلي: مشاعر

على مر   الشهور الفائتة، وجدت أن اعتقادي في ألوهي ة المسيح لم يعد يشعرني بالراحة. والحقيقة هي 

ج في موعد معي. وألن المسلمين يعتقدون أنني قابلت امرأة مسلمة اعجبتني للغاية، وأريد أن أطلب منها أن تخر

مقدس ا، فإنني قلق من أن اعتقادي بألوهي ة المسيح قد يعيق فرص وصولي إليها. وبما أنني ال  ليسبأن المسيح 

 مقدس ا.  ليسأحبذ مثل هذا الشعور، وأرغب في مواعدة هذه المرأة بشدة، فإنني أعتقد اآلن بأن المسيح 

د شخص كهذا على  ج  ا في ذلك. لماذا ال يستوي أي  معنى لما يقوله هذا  االرضوجه هل و  قط؟ أشك  تمام 

، أي أنها تزعم بأنها ترسم صورة للعالم كما هو كائن. في بشكل جوهري   الرجل؟ ألن االعتقادات معرفي ة )ابستمولوجي ة( 

ة ميالده وموته، وعن صلته الخاصة بخالق مثالنا السابق، قد م الرجل مزاعم محددة عن المسيح التاريخي  ، وعن طريق

الكون. لكنه وهو يزعم رسم صورة للعالم على هذا النحو، ال يبذل أي  مجهود كي يبقى على اتصال بمظاهر العالم الذي 

ا. كل  ما يعنيه هو ما يشعر به فقط. وبناء  على هذا التباين، ينبغي أن يكون من  ينبغي أن يمنح إيمانه شكال وجوهر 

ا.ا  لواضح بأن معتقداته ال تستند إلى أي   مقومات يمكنها )أو ينبغي لها( أن تبرر معتقداته تلك لآلخرين، بل ولنفسه أيض 
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ا أكبر بالراحة. لكنهم ال يفعلون  طبع ا، غالب ا ما يعتنق الناس اعتقادات ألنها في جزء منها تثير في أنفسهم شعور 

، والتشوش في التفكير هي حقائق خاصة باإلدراك المعرفي   ذلك وهم في تمام وعيهم. فخديعة الذات ، والتحي ز العاطفي 

ا، وبشكل يتوافق مع المعنى التالي:  لو أن كمااإلنساني  . ومن الممارسات الشائعة أن تتصرف  ا ما كان صحيح  افتراض 

ا". "سأتصرف بناء على االفتراض "س" ألن ما يتمخض عنه يروق لي، ومن يدري، لعل اال فتراض "س" يكون صحيح 

في صحة افتراض ما ألنه ببساطة يرغب في  عن علم ومعرفةلكن هذه الحاالت ال تتطابق على اإلطالق مع اعتقاد المرء 

ا.     أن يكون هذا االفتراض صحيح 

ومما يدعو إلى االستغراب، نظر الناس في الغالب إلى تلك المزاعم الخاصة بالقيود المفروضة على العقالني ة 

ل المقطع التالي الذي تلقيته من بول   : Ballكعالمة على "عدم التسامح". تأم 

ا في اختيار س[ بهذا الصدد. حين يقول: "ال ينبغي أن تكون حرًّ ي"إنني أتساءل عما ي لمح إليه ]سام هار  

ا إلزاميًّا. ولو  ما تعتقد بصحته" فمن العسير أن تحمل هذا القول على أي   وجه من الوجوه سوى أنه يعني أمر 

كان ما يعنيه سام هو أنه ال ينبغي أن نترك الناس في حالة جهل شديدة ال ت وفر لهم أساس ا معقوال التخاذ 

أن تقول إنه "ال ينبغي أن ي سمح -كن يبدو أن ما يعنيه يتجاوز حدود هذاقراراتهم المعني ة، لقلت ال بأس في ذلك. ل

لك باختيار ما تود  االعتقاد به ألنه فقط يحملك على الشعور براحة أكبر". أليس في هذا الكالم نبرة تشبه إلى حد ٍ 

؟ أظن )بل آمل( أن ما تنديد الماركسيين بـ "الوعي الزائف"، وما يستتبعه ذلك من ضرورة تصحيحه على الفور

على أنه من المسموح )بل وما ترفع له -نتمكن من االتفاق في األقل على أن هناك أصناف ا مختلفة من االعتقاد

القبعات( أن تعتقد بأن أطفالك هم األلطف واألجمل في العالم ألن هذا يشعرك بقدر أكبر من الراحة. لكني ارتعد 

ليها، بأنه ال ينبغي أن ي سمح لمن كان على علم ومعرفة جيدة أن يختار قليال من الفكرة، التي جرى التلميح إ

  248اعتقاداته بحرية... ليس في وسعنا بالتأكيد أن نترخص إلى هذا الحد   في النهي والمنع؟"

ٍ تلك التي يتحدث عنها بول؟ إنني اعتقد أن جورج واشنطن كان الرئيس األول للواليات  أي  حري ة إدراك معرفي 

متحدة. هل اخترت، وفق ا لشروط بول، هذا االعتقاد "بحري ة"؟ كال. هل أنا حر  في أن أعتقد بخالف ذلك؟ كال بالطبع. ال

في أن أعتقد بخالف ذلك، إال أنه ال يمكن لي أن  أرغبإنني أمام البرهان والدليل بمثابة عبد رقيق. ورغم أنني قد 

"جورج واشنطن" وعبارة "الرئيس األول للواليات المتحدة" في أي   نقاش أتغاضى ببساطة عن الربط المتواتر بين اسم 

اعتقاد ا آخر، لكنني في هذه الحالة  أزعمحول التاريخ األميركي  . لو رميت إلى إيهام اآلخرين بأني معتوه، فبوسعي أن 

ٍ وقام  لو ظهر، مثال، دليل قاطع على-سأكون كاذب ا. وعلى ذات المنوال، لو تغير الدليل فجأة وقوع عملية تزوير تاريخي 

ا عني من اعتقادي السابق د رغم  ومرة ثانية، دون أن -المؤرخون بإعادة النظر في سيرة واشنطن الذاتي ة، فإنني سأ جر 

ي يكون لدي  أي  خيار آخر حيال ذلك. اختيار االعتقادات بحري ة ودون قيد أو شرط ليس باألمر الذي ت قدم عليه العقول الت

 تتحلى بالعقالني ة.

هذا ال يعني، بالطبع، أننا ال نملك أي  قدر من الحري ة الذهني ة. فنحن في مقدورنا ان نختار التركيز على حقائق 

ا. ويترتب على هذه الخيارات عواقب  معينة وأن نتغافل عن حقائق أخرى، وأن نؤكد على الصالح مقابل الطالح، وهلم  جرًّ

ا  إزاء نظرتنا إلى العالم. بمقدور المرء، مثال، أن ينظر إلى كيم يونغ إيل كدكتاتور شرير؛ وبمقدوره أن ينظر إليه أيض 

كرجل كان ذات يوم طفال ألب سايكوباتي خطير. إن الجملتين السابقتين صائبتان على العموم. )من البديهي   أنني حين 

 أؤيد فكرة ميتافيزيقية تقوم على "حري ة اإلرادة".( أتكلم عن "حري ة" و"خيارات" من هذا القبيل، فإنني ال 
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أما بخصوص ما إن كانت "هناك أصناف مختلفة من االعتقاد" فأقول ربما، لكن ليس على شاكلة ما يذهب إليه 

ا دقيق ا لح قيقة بول. إنني، وللصدفة، لدي ابنة صغيرة وأعتقد بأنها "األلطف واألجمل في العالم". لكن هل يمثل هذا تفسير 

ألطف وأجمل بنت في العالم؟ لو علمت أن أب ا غيري  بالفعلما أعتقد به؟ هل أنا، بكلمات أخرى، أعتقد بأن ابنتي هي 

يظن  بأن ابنته هي األلطف واألجمل في العالم، هل سأقول بأنه مخطئ وأصر  على ذلك؟ كال بالطبع. لم يوفق بول في 

يه فكري ا( بابنته. إليكم ما أعتقد به: أعتقد بأنني متعلق بابنتي على نحو خاص، تصوير حقيقة اعتقاد أب فخور )وعاقل ونز

ا أن يكون لدى اآلباء  وهذا التعلق يحدد إلى درجة كبيرة طبيعة نظرتي إليها )بحسب ما ينبغي أن يكون(. وأنا أتوقع تمام 

ا مماثال تجاه بناتهم. وعليه، أنا ال أعتقد بأن ابنتي ه ي األلطف واألجمل في العالم وفق أي   مفهوم اآلخرين تحي ز 

ٍ. ما يصفه بول ببساطة هو كيف يشعر المرء حين يحب  ابنته أكثر من سائر الفتيات األخريات؛ إنه ال يصف  موضوعي 

االعتقاد كصورة تعكس العالم كما هو كائن في الحقيقة. ما أعتقد به حق ا هو أن ابنتي هي ألطف وأجمل بنت في العالم 

 .النسبة ليب

تتقاسم كال من االعتقادات القائمة على الحقائق المادي ة واالعتقادات األخالقي ة سمة مشتركة على العموم، وهي 

ال ينبغي أن تؤثر المتغيرات الظرفي ة، مثل  249تتمثل في افتراض أننا لم نتعرض للتضليل من قبل معلومات َعرضي ة.

حقائق غير مترابطة أو عرض نتيجتين متطابقتين عبر وصفهما بمفردات الربح الترتيب الذي تعرض من خالله مجموعة 

على ما نصدره من أحكام أدت إلى  شديدوالخسارة، في عملية اتخاذ القرار. طبع ا، حقيقة أن مثل هذا التالعب له تأثير 

ذا التالعب لم تعتبر فضيلة من ظهور عدد من األبحاث الملفتة داخل نطاق علم النفس. مع ذلك، هشاشة المرء أمام مثل ه

 الفضائل االبستمولوجي ة قط؛ بل كمصدر من مصادر عدم االتساق الذي يستغيث مطالب ا بمعالجته. 

لننظر في إحدى الحاالت الشهيرة التي ترد في البحوث القائمة على التجارب العلمي ة وت عرف بمشكلة "المرض 

اآلسيوي  ":
250  

ٍ غير معهود، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الوباء إلى تخي ل أن الواليات المتح دة تستعد لمواجهة اندالع وباء آسيوي 

شخص. جرى اقتراح برنامجين العتماد أحدهما في مكافحة المرض. افترض بأن التقديرات العلمي ة لعواقب  600وفاة 

ٍ من البرنامجين هي كاآلتي:  اعتماد أي 

 شخص. 200إذا اعتمد البرنامج "س"، سينجو 

ستكون واحد من ثالثة، و احتمالية عدم نجاة  شخص 600إذا اعتمد البرنامج "ص"، احتمالية نجاة 

 اثنين من ثالثة. أي شخص ستكون

 أي  برنامج من البرنامجين تفضل؟ 

في هذه النسخة من المشكلة، تفضل أغلبية كبيرة من المستطلعين البرنامج "س". مع ذلك، يمكن إعادة صياغة 

 نفس المشكلة على النحو اآلتي:

 شخص. 400إذا اعتمد البرنامج "س"، سيموت 
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 600إذا اعتمد البرنامج "ص"، احتمالية ان لن يموت أحد ستكون واحد من ثالثة، واحتمالية موت 

 شخص اثنين من ثالثة. 

 أي  برنامج من البرنامجين تفضل؟

تطلعين البرنامج "ص". الحظ أن هذا التباين في الحكم بعد صياغة المشكلة على هذا النحو، سيفضل أغلب المس

حصل بالرغم من أن السيناريوهين السابقين لم يتضمنا أي  اختالفات مادي ة أو أخالقي ة ألن نتائجهما واحدة. وهذا يكشف 

الخسائر المحتملة عن أن الناس حين تنظر في األرباح المحتملة فإنها تميل إلى النفور من المجازفة، أما حين تنظر في 

فإنها تميل إلى المجازفة. لهذا، فإن استعراض أي  مشكلة عبر استخدام مفردات الربح أو الخسارة يثير ردود فعل متباينة. 

هناك طريقة أخرى للتعبير عن نفس هذا األمر من خالل النظر إلى ما لدى الناس من ميل مبالغ فيه نحو تقدير اليقين، 

تي تعكس يقين ا بإنقاذ حيوات اآلخرين ذات جاذبية مفرطة، أما األرقام التي تعكس يقين ا بخسارة حيوات فاألرقام القاطعة ال

اآلخرين فموجعة إلى حد ٍ مفرط. على أن المستطلعين حين طرحت عليهم صيغتي مشكلة المرض اآلسيوي   جنب ا إلى 

يؤكد على أن اتساق التسويغ العقلي   وثباته وعدم جنب، أجمعوا على أن السيناريوهين يستأهالن رد ا واحد ا. وهذا 

تأرجحه، منطقيًّا وأخالقيًّا، هو معيار نطمح إليه جميع ا. ونحن حين نقبض على اآلخرين وهم متلب  سون في االنحراف عن 

لتلك هذا المعيار، وبصرف النظر عن سائر حيثيات تفكيرهم، يصبح عدم االتساق في مواقفهم فجأة هو السمة األبرز 

 المواقف. 

بالطبع، هناك كثير من الطرق األخرى التي يمكن أن نقع في سياقها ضحية للتضليل. من بين الدراسات التي 

تآمر هذا العالم  David L. Rosenhan.251تفوقت بجدارة في إيضاح هذه النقطة ما قام به عالم النفس ديفيد روزنهان 

خمس مستشفيات نفسي ة تتبع خمس واليات مختلفة، وذلك بغرض تحديد مع سبعة باحثين على إدخال أنفسهم كمرضى في 

ما إن كانت الكوادر المتخصصة في الصحة العقلية في تلك المستشفيات ستكتشف وجود عقالء بين المعتلين عقليًّا. اتفق 

لى مسامعهم الباحثون، ألجل اقناع المسؤولين باستقبالهم كمرضى، على التظاهر بالشكوى من سماع صوت يردد ع

ا. ولدى النجاح  ٍ تمام  الكلمات التالية: "فارغ" و"أجوف" و"خبطة". باستثناء ذلك، تصرف كل  واحد منهم بشكل طبيعي 

ا هؤالء المرضى المزيفون عن االشتكاء من أعراضهم وسعوا إلى اقناع  بالنزول في جناح األمراض النفسي ة، توقف فور 

الموظفين بأنهم يشعرون بالصحة والعافية وأنهم في حالة طبيعي ة تسمح بنزولهم من األطباء، وطاقم التمريض، وسائر 

المستشفى. لكن هذا األمر كان صعب ا إلى حد ٍ مفاجئ. فرغم أن هؤالء المرضى، العاقلين في األصل، كانوا يريدون 

ا عن زوال األعراض التي كانوا يشتكو ا وتكرر  ن منها، وأصبحوا "نماذج تحتذى في النزول من المستشفى، وأعلنوا مرار 

ا )تراوحت من سبعة أيام إلى اثنين وخمسين  التعاون"، إال أن معدل مكوثهم في المستشفى وصل إلى تسعة عشر يوم 

ا(، وف رض عليهم خاللها تناول أصناف مذهلة من العقاقير القوي ة )كانوا يلقونها خفية في دورات المياه(. ولم يخرج  يوم 

منهم من المستشفى ألن المسؤولين أعلنوا عن تمتعه بالصحة العقلي ة، بل لم يطلق سراحهم في نهاية المطاف إال أي  أحد 

صت حالته بالمعاناة من  بعد تشخيص حالتهم جميعا بالمعانة من شيزوفرانيا في طور الفتور )باستثناء واحد منهم ش خ  

حين كان األطباء والمرضى والموظفون في غفلة تامة عن وجود  االضطراب العاطفي   ث نائي   القطب(. وللمفارقة،

ا ما يشيرون إلى السالمة العقلي ة  أشخاص طبيعيين في جناح المرضى النفسيين، كان المرضى العقلي ون الحقيقيون كثير 

." ا مثل، "أنت لست مجنون ا، إنك صحفي   الواضحة للباحثين، بقولهم أمور 
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ٍ على ال تشكيك الذي أثارته إحدى تلك المستشفيات بعد سماعها عن هذه الدراسة قبل نشرها، أعلن وعبر رد ٍ ذكي 

روزنهان عن عزمه على إرسال بعض المتآمرين معه إلى ذلك المستشفى وتحد ى العاملين فيه باكتشاف مرضاه المزيفين. 

أحد. لكن هذا لم يمنع المستشفى من  وفيما أبقى المستشفى على عيونه ساهرة، لم يرسل روزنهان، في الحقيقة، أي  

"تعقب" تيار متواصل من المرضى المزيفين. فخالل فترة امتدت بضعة أشهر، وصلت نسبة من صنف بتصنع المرض 

ٍ وطبيب من أطباء المستشفى. ورغم أننا معتادون على  من المرضى الجدد إلى عشرة في المئة من قبل طبيب نفسي 

ن من المفاجئ أن نرى المبدأ الذي تقوم عليه من خالل مثل توضيحي   على هذه الدرجة من ظواهر من هذا القبيل، إال أ

الوضوح: التوقع يمكن أن يكون، إن لم يكن كل  شيء، فكل  شيء تقريب ا. ختم روزنهان بحثه بهذه اإلدانة: "من الواضح 

 ي ة."أننا ال نستطيع تمييز العقالء من غير العقالء داخل المستشفيات النفس

ال خالف على أن الكائنات البشري ة تفشل في االلتزام بمعايير العقالني ة على نحو منتظم. لكن فشلنا ال يعدو أن 

بل نحن نفشل فشال موثوق ا. بتعبير آخر، نحن نستطيع استخدام العقل لكي نفهم، ونقيس، ونتنبأ -يكون مجرد فشل فحسب

عليه عواقب أخالقي ة. فنحن نعرف، مثال، أن اختيار الخضوع لعملية جراحي ة خطيرة بانتهاكاتنا لمعاييره. وهذا ما تترتب 

متأثر جدًّا بكيفية عرض نتائجها المحتملة على المريض من خالل معدالت البقاء على قيد الحياة أو معدالت الوفاة. نحن 

 252األطباء ال يقل عما يقابله عند المرضى.نعرف، في الحقيقة، أن لهذه الطريقة في طرح النتائج المحتملة تأثير على 

بموجب هذه المعرفة، هناك التزام أخالقي  يقع على كاهل األطباء يتمثل في التعامل مع اإلحصاءات الطبي ة بحذر وبطريقة 

ا بقرارات مرضاهم أو قرارات بعضهم البعض.  تخفف التحي زات غير الواعية، وإال لما تمكنوا من تجنب التالعب سهو 

.ٍ   253وهذا كفيل بأن يؤدي إلى اتخاذ بعض أهم القرارات في الحياة بشكل غير مبدئي 

ال بد  لنا من اإلقرار بأن من الصعب علينا معرفة كيف ينبغي أن نتعامل مع كافة المتغيرات التي تؤثر على 

قتل بحق   شخص بريء ألن ذلك يضمن أحكامنا الخاصة بالمعايير األخالقي ة. لو ط لب مني، مثال، أن أجيز إنزال جريمة ال

لنا التوصل إلى عالج لمرض السرطان، لوجدت مشقة بالغة في الرد بـ "نعم" رغم المحاججة العواقبي ة الواضحة التي 

ض الجميع للموت بنسبة واحد في المليار تحقيق ا لنفس الغرض،  تحبذ فعل ذلك. لكن لو طلب مني أن أفرض إجراء  ي عر  

ي فعل ذلك. إن فرض اإلجراء السابق من المتوقع أن يؤدي إلى مقتل ستة أو سبعة أشخاص، لكن، مع ذلك، لما ترددت ف

يبدو لي أنه أخالقي  بشكل واضح. في الحقيقة، إن تشتيت الخطر بهذه الطريقة الذكي ة يصف كيفية إجراء األبحاث الطبي ة 

دير أعظم من الخطر على أصدقائنا وعلى الغرباء كلما جلسنا في الوقت الحاضر. عالوة على ذلك، نحن نقوم بفرض مقا

خلف مقود سيارة. ولو كانت قيادتي لسياراتي في المرة المقبلة تضمن لنا التوصل إلى عالج للسرطان، العتبرتها أعظم 

ٍ أقوم به في حياتي. ال شك  أن الدور الذي تلعبه االحتماالت يمكن تحديد درجاته بواسطة التجارب. فبإمكاننا  عمل أخالقي 

في المئة على شخصين بريئين، أو  50أن نسأل المشاركين في التجارب ما إن كانوا سيقبلون بفرض خطر الموت بنسبة 

ا. كيف ينبغي لنا أن ننظر إلى الدور الذي تلعبه االحتماالت في  عشرة في المئة على عشرة أشخاص أبرياء، وهلم  جرًّ

ا أحكامنا األخالقي ة، مع ذ ا في اإلفالت تمام  لك، هو أمر غير واضح. وعلى ما يبدو، من الصعب أن نتخيل أننا قد ن فلح يوم 

اء الطريقة التي تعرض علينا األمور من خاللها.   من أسر اإليحاء والتأثير الذي نتعرض له جر 

إن العلم يتعاطى مع القيم منذ زمن طويل. ورغم االعتقاد الشائع بعكس ذلك، إال أن التثبت العلمي  من صحة أي   

شيء ال يتمخض عن امتناع العلماء عن اصدار أحكام قيمة؛ بل هو يتمخض عن بذل العلماء أفضل جهد لديهم في االلتزام 
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اتهم بالواقع عبر سلسلة من األدلة والحجج الموثوقة. وبهذه الطريقة تصبح مبادئ التسويغ العقلي   التي تربط اعتقاد بقيمة

 معايير التفكير القائم على التسويغ العقلي   فع الة.

أن تقول إن أحكام الحقيقة والخيري ة تستدعيان اللجوء إلى معايير محددة تبدو طريقة أخرى للقول إن كالهما 

 شاعر عاطفي ة. أمور إدراكي ة معرفي ة، ال مجرد م

وهذا هو السبب وراء عدم قدرة المرء على الدفاع عن موقفه القائم على حقائق مادي ة أو أخالقي ة بالرجوع إلى 

ألنه ببساطة يحبذ  هو فعل خاطئ الكذبأو أن  H2O الماء هوما يحبذه وما ال يحبذه. ليس بمقدور المرء أن يقول إن 

التفكير على هذا النحو. كي يدافع المرء عن افتراضات كهذه، يجب أن يرجع إلى مبدأ عميق. أن تعتقد في صحة "س" أو 

ا أن اآلخرين ينبغي أن يشاطروك هذا االعتقاد أو ذاك ضمن ظروف مشابهة.  في أخالقي ة "ص" هو أن تعتقد أيض 

غي أن أعتقد بصحته، ولماذا ينبغي أن أعتقد بصحته؟" هو سؤال علمي  على إن اإلجابة على سؤال "ما الذي ينب

العموم. اعتقد بصحة افتراض ما ألنه مدعوم جيد ا بالنظري ة والدليل؛ اعتقد بصحته ألن التجارب التي أجريت برهنت 

ا في ذلك؛ اعتقد بصحته ألنه على صحته؛ اعتقد بصحته ألن جيال من األذكياء بذلوا كافة ما بوسعهم إلثبات خطئه وفشلو

صحيح )أو ألنه يبدو كذلك(. هذا معيار من معايير اإلدراك المعرفي   كما أنه لب  أي   بيان مهمة علمي ة. وطالما تعلق األمر 

 ليس هناك حقائق بال قيم.-بفهمنا للعالم
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 الفصل الرابع

 

 الدين

 

اسع عشر، إلى القول بأن انتشار المجتمع الصناعي   سيؤدي إلى القضاء ذهب كثير من المفكرين، منذ القرن الت

وعدد ال يحصى ممن تأثر بهم من علماء األنثروبولوجيا، -256وڤ يبر، 255وفرويد، 254على الدين. وتوق ع ماركس،

لكن هذا لم يحدث. فما زال أن االعتقاد الديني  في ظل الحداثة سيذوي شيئ ا فشيئ ا ثم ينضب. -واالجتماع، والتاريخ، والنفس

ل معظم المجتمعات المتقدمة إلى مجتمعات  الدين في القرن الواحد والعشرين من أهم مظاهر الحياة البشري ة. ورغم تحو  

مع االستثناء المثير للفضول والمتمثل في الواليات المتحدة، إال أن األرثوذكسي ة الديني ة منتعشة في كافة  257علماني ة،

العالم النامي. وفي الحقيقة، يبدو أن اإلنساني ة متجهة صوب مزيد من التدين، ألن األمم المزدهرة وغير المتدينة أرجاء 

وحين نأخذ بالحسبان صعود األسالموي ة في أرجاء العالم اإلسالمي  ، وانتشار البنتاكوستوي ة  258هي األقل إنجاب ا.

(Pentecostalism) ا، وتدين الواليات المتحدة الشاذ  عن القاعدة، يبدو من الواضح أن المحموم في أرجاء أفريقي

 الدين ستكون له تبعات جغراسياسي ة لمدة طويلة من الزمن.

رغم أن الدستور األميركي  يكفل فصل الكنيسة عن الدولة بشكل قاطع، إال أن منسوب االعتقاد الديني   في 

لدين في الحياة األميركي ة والخطاب السياسي  ( يضاهي ما يوازيه في كثير من الواليات المتحدة )وما يرافقه من أهمية ل

الدول الثيوقراطي ة. سبب هذا األمر غير واضح. هناك محاججات راجت على نطاق واسع وذهبت إلى القول بأن التعددي ة 

حتكار الدين من قبل كنيسة الدولة أدى إلى الديني ة والمنافسة أد ت إلى انتعاش الدين في الواليات المتحدة، في حين أن ا

لكن "نظرية السوق الديني ة" هذه لم تعد تحظ بتأييد كبير اآلن. في المقابل، يبدو أن التدين مقترن  259انحطاطه في أوروبا.

مستويات  إلى حد ٍ وثيق بتصورات مجتمعي ة منطلقة من عدم الشعور باألمن. فداخل أمة بثراء الواليات المتحدة، قد تؤدي

ا )واألقل  عالية من عدم المساواة االجتماعي ة واالقتصادي ة إلى مستويات من التدين عادة ما ت قرن  بالمجتمعات األقل تقدم 

أمن ا(. وعالوة على كون الواليات المتحدة األشد  تدين ا بين األمم المتقدمة، فإن معدالت عدم المساواة االقتصادي ة فيها هي 

  261والفقراء أميل إلى التدين من األغنياء، داخل األمة الواحدة أو ما بين األمم. 260لك.األعلى كذ

في المئة من األميركيين أن المرء يجب أن يؤمن باهلل كي يضمن الحصول على قيم حسنة وكي يكون  75يرى 

ٍ صلب". 69ويريد  262أخالقيًّا، في المئة رئيس ا يسترشد بهدي "إيمان ديني 
ا  ما تعبر عنه 263 هذه اآلراء ليس مفاجئ ا، نظر 

إلى أن حتى من يَعد ون أنفسهم علماء  علمانيين يسل  مون للدين ويعترفون دوريًّا بأنه أكثر مصدر مشترك للمعنى 

الكنيسة -واألخالق. إن من الصحيح أن معظم األديان ال توفر للناس سوى ردود جاهزة على أسئلة أخالقي ة محددة

م اإلجهاض، مثال. لكن األبحاث التي درست ردود الناس على معضالت أخالقي ة غير معهودة تشير إلى الكاثوليكي ة ت ح ر  

عدم تأثير الدين في األحكام األخالقي ة التي تتطلب من المرء أن يوازن بين األضرار والمنافع )مثال، انقاذ حيوات 

  264أشخاص مقابل خسارة حيوات أشخاص(.

                                                           
   حركة تجديدية داخل المسيحية البروتستانتية تتميز عن غيرها كحركة إنجيلية تؤكد على أن العمادة في الروح القدس تتيح للمسيحي

القدرة أن يعيش حياة ممتلئة بالروح القدس والتمكين. ويتضمن هذا التمكين استخدام هبات وعطايا روحية مثل القدرة على التحدث بألسنة مختلفة و
 فاء المرضى. وبسبب التزامهم بسلطة اإلنجيل، وبالهبات والعطايا الروحية، وبالمعجزات، يميل المؤمنون بالبنتاكوستية إلى االعتقاد بأنعلى ش

 المترجم-حركتهم تعكس نفس القوة الروحية والتعاليم التي كانت موجودة في عصر الرسل في المرحلة المبكرة من نشوء الكنيسة. )ويكبيديا(
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ياس من مقاييس صحة المجتمع، فإن البلدان األقل  تدين ا تتفوق على األشد   تدين ا في كافة أما بالنسبة ألي   مق

على نحو متسق في -وهي األشد  إلحاد ا في العالم-المقاييس تقريب ا. تَحل  بلدان مثل الدنمارك والسويد والنرويج وهولندا

ر الفرد، ووفيات الرضع، والجريمة، ومحو األمي ة، والناتج مرتبة أعلى من األمم المتدينة بالنسبة لمقاييس كمتوسط عم

المحلي اإلجمالي  ، ورعاية الطفل، والمساواة االقتصادي ة، والتنافس االقتصادي  ، والمساواة بين الرجال والنساء، والخدمات 

حماية البيئة، وانعدام الفساد، الصحي ة، واالستثمار في التعليم، وااللتحاق بالجامعات، وحرية الوصول إلى االنترنت، و

ا. واالستقرار السياسي  ، وتقديم المساعدات اإلنساني ة لألمم األفقر، وهلم  جرًّ
سل ط الباحث المستقل  غريغوري پ ول 265

Gregory Paul  مقياس المجتمعات الناجحة ومقياس التدين  –مزيد ا من الضوء في هذا السياق عبر ابتكار مقياسين"

مقابل العلماني ة". وخلص پ ول إلى أن هذين المقياسين يرجحان بقوة كف ة المحاججة القائلة بوجود ارتباط بين  الشعبي   

وثمة خالصة أخرى قد تكون على صلة بهذا المتغير المتعلق بعدم شعور 266القناعة الديني ة وعدم شعور المجتمع باألمن.

 267ت المتحدة مترابط مع العنصري ة إلى حد ٍ كبير.المجتمع باألمن: االلتزام الديني  في الواليا

ومع أن مجرد الترابط بين االختالل الوظيفي   للمجتمع واالعتقاد الديني   ال ي فصح عن طبيعة العالقة بينهما، إال 

لصحة المجتمع. أن هذه البيانات والمعلومات البحثية ينبغي أن ت سقط الزعم الحاضر على الدوام بأن الدين هو أهم  ضامن 

كما أن تلك البيانات تبرهن، بشكل حاسم، على أن وجود منسوب مرتفع من عدم االعتقاد الديني   ليس سبب ا يستدعي انهيار 

  268الحضارة.

ا  سواء  كان الدين ي سهم في الخلل الوظيفي   للمجتمع أم ال، من الواضح أن المجتمعات حين تصبح أكثر ازدهار 

ا وديموقر ا أكثر علماني ة. وحتى داخل الواليات المتحدة، فإن التوجه نحو واستقرار  اطي ة، فإنها تميل إلى أن تصبح أيض 

العلماني ة باٍد للعيان. وكما يشير پ ول، فإن هذا التوجه نحو العلماني ة، وخالفا آلراء كثير من علماء األنثروبولوجيا والنفس، 

  269لى حد   التخلي عنه بسهولة عند تحسن الظروف إلى الدرجة المنشودة".يشير إلى أن االلتزام الديني  "زائف إ

 

 الدين وعمليَّة التطور

ا. وأولى اإلشارات الدالة على ممارسة اإلنسان  ما زالت األصول التطوري ة للدين مبهمة وغير واضحة تمام 

كثيرون دليال على ظهور االعتقاد الديني  .طقوس الدفن يعود تاريخها إلى خمسة وتسعين ألف سنة، ويعد ها 
يذهب  270

بعض الباحثين إلى أن صلة الدين بالتطور هي صلة مباشرة، وأن هذه الصلة تتضح من خالل النظر إلى مقدار ميل 

ٍ وحجم ما تبذله من جهود لضبطه وتنظيمه، بغرض تشجيع  ل أخالقي  شك   العقائد الديني ة إلى رؤية السلوك الجنسي   كم 

الخصوبة وتجنب الخيانة الجنسي ة. فمن البديهي  ، أن من مصلحة جينات أي   رجل أال يقضي حياته في تنشئة أطفال رجل 

آخر، كما أن من مصلحة جينات أي   امرأة أال يبدد قرين ها مصادره على امرأة أخرى وعلى نسله منها. إن حقيقة تقنين 

ل قوام أحد مزاعمها اللحوحة بتقديم النفع أديان العالم لتلك المصالح، وفرض عقوبات  قاسية بحق من يعتدي عليها، ي شك  

مع ذلك،  271العام للمجتمع. من المغري، إذ ا، تتبع خط يصل العقائد الديني ة المتعلقة بالزواج والجنس بمبدأ البقاء لألصلح.

إذ ينبغي أن يحابي التطور في الواقع نشاط ا وحتى من خالل سياق كهذا، فإن صلة الدين بعملية التطور ال تبدو مباشرة: 

جنسيًّا غير قائم على التمييز بين امرأة أو أخرى أو مقصور على امرأة واحدة من ق بل الرجال، طالما أن بمقدور هؤالء 

  272األوغاد تجنب إهدار مصادرهم بصورة تهدد نجاح ذريتهم في التناسل.

ٍ مسب ق تجاه الخرافة: إذ ينبغي أن يحابي االنتخاب الطبيعي  نسق ا لتشك ل ولربما يكون لدى البشر استعداد جيني 

ا ومنفلت ا من أي   قيد طالما أن منافع االعتقاد العرضي   والصحيح كبيرة إلى حد ٍ كاف. االعتقاد جامح 
اختالق عقائد ديني ة  273

ة لمن خارج هذه الجماعة، ربما وف ر حماية وهويات جديدة، وما ينجم عنه من تجانس بين أفراد الجماعة الواحدة وكراهي  
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ق فيه الدين الناس عن بعضهم البعض، فإنه سيمنع مسببات األمراض  ما ضد  األمراض المعدية: إلى الحد   الذي ي فر  

رغم ذلك، مسألة ما إن كان الدين )أو أي  شيء آخر( قد أسبغ على جماعات من البشر ميزة  274المستجدة من االنتشار.

فحتى لو كانت القبائل في بعض  275وري ة )ما يطلق عليه "انتخاب الجماعة"( هي مسألة تظل  موضع سجال عريض.تط

األحيان كالمركبات بالنسبة لالنتخاب الطبيعي  ، وثََبت أن للدين قدرة على التكيف، فسيظل سؤال ما إن كان الدين اليوم 

ا. ك ما ذكرنا سابق ا، هناك جملة واسعة من الخصال البشري ة الراسخة جينيًّا يزيد من فرص البشر على البقاء سؤاال مفتوح 

ا( التي لربما تحقق التكيف من خاللها  )مثل، العدواني ة تجاه من هم خارج الجماعة، والخيانة الزوجي ة، والتطي ر، وهلم  جرًّ

لم تعد تخدم التكيف على الوجه  (cenePleistoعبر مرحلة ما من ماضينا، لكنها وصوال إلى عصر الپ اليستوسين )

األمثل. وفي عالم ال يتوقف عن النمو باضطراد نحو مزيد من االكتظاظ والتعقيد، لربما تودي بنا كثير من تلك الخصال 

 البيولوجي ة المنتخبة إلى التهلكة.

لمترابطة. فأي  دين من األديان من الواضح أن الدين ال يمكن أن ي ختزل إلى مجرد سلسلة من االعتقادات الديني ة ا

ا  ا، وهذه الممارسات تخدم بدورها أغراض  يتألف من طقوس، وشعائر، وصلوات، ومؤسسات اجتماعي ة، وع َطٍل، وهلم  جرًّ

بمعنى، القبول بصحة افتراضات تاريخي ة وميتافيزيقي ة -الديني   االعتقادلكن، مع ذلك،  276شتى، على نحو واعٍ وغير واعٍ.

ل تلك الممارسات إلى مشاريع ذات صلة وأهمية، بل وحتى إلى مشاريع من الممكن أن تكون -ددةمح هو الذي يحو  

على أن االعتقاد سابق على الطقوس، وأن  Rodney Starkمفهومة. إنني اتفق مع عالم األنثروبولوجيا رودني ستارك 

ٍ مع ا بأنهم  277إله )أو آلهة( ما. ممارسة كالصالة ي نظر إليها على أنها فعل اتصال حقيقي  إن الملتزمين دينيًّا يعتقدون عموم 

ٍ يوف  ر التباعه إطار عمل يمكنهم من تأويل تجربتهم المعاشة من خالله  يمتلكون معرفة بحقائق مقدسة، وأي  نسق إيماني 

 278ألجل إضفاء مزيد من الصدقي ة على عقائده.

هي عاقبة مباشرة لما يعتقد الناس بصحته حيال الواقع البراني   ال خالف على أن معظم الممارسات الديني ة 

والجواني  . بالفعل، معظم الممارسات الدينية ال يمكن أن ت فهم إال على ضوء تلك االعتقادات األساسي ة. حقيقة وجود كثير 

يلقنونه في الشعائر مثل الببغاوات  من الناس الذين يَشك ون في عقائد ديني ة محددة في الوقت الحاضر، ومع ذلك يرددون ما

ويحاكون تأدية الطقوس مثل القردة، هي حقيقة ال أهمية لها في هذا السياق. إذ أي  إيمان ذاك الذي يمثله من هم في طور 

رون شعيرة الق د اس لكنهم ال يعتقدون بأن  الخبز فقدانه وتركه؟ رغم أنه قد يكون هناك كثير من الكاثوليك، مثال، ممن يقد  

ل الكلي  " تظل  أكثر أصل مقبول لهذه الشعيرة. وما تحظى  ل فعليًّا إلى لحم ودم المسيح، إال أن عقيدة "التحو  والخمر يتحو 

ا من الكاثوليك ما زالوا يَعد ون المعتقد األساسي  الخاص  به شعيرة القداس من أسبقي ة داخل الكنيسة مرهون بحقيقة أن كثير 

ج لهذا المعتقد وتدافع عنه. الفقرة التالية، وهذ-بها صحيح ا بدوره هو عاقبة مباشرة لحقيقة أن الكنيسة ما زالت ت رو  

"، تمثل القضية المعني ة، وتوضح طبيعة االفتراضات الكنيسة الرومانيَّة الكاثوليكيَّة شهادة اإليمان فيالمقتبسة من كتاب "

 معظم األديان:تجاه حقيقة الواقع التي تكمن في صلب 

 

"وأشهد كذلك على أنه في القداس ت قد م ذبيحة تكفيري ة الئقة وحقيقية للرب   نيابة  عن األحياء واألموات، 

وعلى أن الجسد والدم، جنب ا إلى جنب مع الروح واأللوهي ة، لسيدنا المسيح حاضرة جوهريًّا وحقيقيًّا وواقعيًّا في 

فخارستيا، وعلى أن هناك تحوال كليًّا لعنصر الخبز إلى الجسد، ولعنصر الخمر الفريضة األقدس المتمثلة في األ

                                                           
  المترجم-العصور الجليدية األخيرة من 
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إلى الدم؛ وأن هذا التحول ي طل ق عليه القداس الكاثوليكي  عقيدة التحول. كما أشهد كذلك بأن المسيح بتمامه 

 وكماله بكل  ه وبرمته وأن الخبز والخمر المقدس جرى تلقيهما مع ا وفي آن واحد".  

اك فرق، بالطبع، بين مجرد الشهادة باعتقادات كهذه واالعتقاد الفعلي   بها.هن
وهذا الفرق، على أهميته، ال  279

ا إال في عالم فيه بعض من يؤمن بالفعل بما يقول إنه يؤمن به. وليس هناك ما يدعو إلى الشك   في  يمكن أن يكون مفهوم 

ا دينيًّا أو آخر.أن نسبة معتبرة من البشر، أغلبية على األرجح، تق  ع ضمن هذا التصنيف األخير فيما خص  معتقد 

ٍ، هو اعتقاد  في المئة من األميركيين بأن الحياة كانت موجودة بشكلها  42ما يثير الدهشة، من منظور علمي 

لية التطور، في المئة بأن الحياة ربما تكون قد تطورت من خالل عم 21الراهن منذ بدء العالم، واعتقاد نسبة أخرى تبلغ 

في المئة فقط يعتقدون في التطور من خالل عملية االنتخاب  26لكن يد  الرب   كانت وراء توجيه هذا التطور )

الطبيعي  (.
280  

في  79في المئة من األميركيين بأن االنجيل هو كلمة الرب )إما الحرفي ة أو "الموحى بها"(؛ ويؤمن  87يؤمن 

ٍ بشحمه ولحمه إلى األرض في وقت ما من المستقبل.المئة من المسيحيين بأن المسي ٍ فيزيائي  ح سيعود بشكل مادي 
281 

كيف تأت ى لهذه الماليين الغفيرة من الناس االعتقاد في أمور كهذه؟ طبع ا، ال شك  في أن منع انتقاد المعتقدات 

لكن، وفق عالم األنثروبولوجيا پَاسكال الديني ة وجعل ذلك من قبيل المحرمات أسهم في بقاء تلك المعتقدات وترسيخها. 

( للتأكد من تطابق هذه المعتقدات الجواني  ة مع reality testing، فشل إجراء اختبار الواقع )Pascal Boyerبوير 

ر المالمح المحددة لالعتقادات الديني ة:  العالم البراني   ال ي فس  

ا عن جزر اختفت وقطط تكلمت بلسا ن مبين، لكنهم ال يضمونها إلى معتقداتهم "إن لدى الناس قصص 

الديني ة في العادة. في المقابل، ي نتج الناس تصورات عن أشباح وآلهة شبيهة باإلنسان ويستخدمون هذه 

، ماذا نفعل بالموتى، كيف تقع  التصورات عند التفكير في سائر األسئلة االجتماعي ة )ما هو السلوك األخالقي 

ا(. تصرف الناس على هذا النحو المصائب، لماذا نؤد للغاية وال يمكن أن ي رد  إلى  دقيقي الطقوس، وهلم  جرًّ

التراخي المعهود في االلتزام بمبادئ التسويغ العقلي   السليم".
282   

فق بوير، يجب أن تبرز التصورات الديني ة من تصنيفات ذهني ة سابقة في الزمن على ظهور الدين وهذه البنى -و 

سي ة تحدد القالب الذي ت صاغ فيه االعتقادات والممارسات الديني ة. وترتبط تلك التصنيفات الذهني ة بأمور مثل الكائنات األسا

الحي ة، والتبادل االجتماعي  ، واالنتهاكات األخالقي ة، والمخاطر الطبيعي ة، وطرق فهم المصائب البشري ة. حسب تفسير 

قائد الديني ة الالمعقولة ألنهم خف ضوا سقف معاييرهم العقالني ة؛ بل إنهم يخفضون سقف معاييرهم بوير، ال يَقبل الناس بالع

العقالني ة ألن عقائد معينة تناسب "قالب االستدالل" لديهم بشكل تبدو معه وكأنها معقولة. أما ما تفتقده معظم االفتراضات 

خالل كونها مترسخة، وعاطفي ة، ومهمة اجتماعيًّا. كافة هذه الخواص تنتج من الديني ة من المعقولي ة فإنها ت عو  ض عنه من 

البني ة األساسي ة لإلدراك المعرفي   البشري  ، وحرية الوصول بوعي إلى معظم هذه البنية الداخلية أمر غير متاح. وعليه، 

ا موثوق ا على المضامين أو المسببات يجادل بوير بأن الالهوت الصريح والدوغمائي ات المعتنقة عن وعي ليست مؤ شر 

 الحقيقية لمعتقدات الشخص الديني ة. 

ا من  ا ورسوخ  قد يكون بوير مصيب ا في زعمه بأن لدينا قوالب معرفي ة إدراكي ة لألفكار الديني ة هي أكثر تَجذ ر 

"أداة عمل"(. فقد طرح عالم النفس الثقافة )على غرار ما يبدو أنه لدينا من تصورات عميقة ومجردة مثل "حيوان" و

ت  ت ن بار  ا الدين باكتساب اللغة: نحن نأتي إلى هذا العالم ونحن مهيؤون معرفيًّا  Justin Barrettَجس  شب  ه  ا مماثال، م  زعم 

الكتساب اللغة؛ وال تملي ثقافتنا وتنشئتنا علينا سوى أي   لغة من اللغات سنتعرض لتأثيرها.
ا ما 283 سماه  وقد نكون أيض 

بمعنى، قد يكون لدينا نزوع طبيعي  إلى رؤية العقل ككيان -بـ "ثنائيي الحدس" Paul Bloomعالم النفس پ ول بلووم 
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ويمكن لهذا النزوع أن يقودنا إلى  284منفصل عن الجسد، وعليه، نحن نحدس وجود عقول بال أجساد تعمل في العالم.

ميتين، لنتمكن من استشراف وتوقع بقائنا نحن بعد الموت، ولنتصور تخمين عالقات مستمرة مع أصدقائنا وأقاربنا ال

ا ال مادي ة. وعلى نفس المنوال، تشير تجارب عديدة إلى أن لدى األطفال استعداد مسبق تجاه  ا بأن لدى الناس أرواح  عموم 

واألنثروبولوجيا إلى وهذا ما قاد كثير من علماء النفس -افتراض وجود تدبير وقصد من وراء ما يجري في الطبيعة

ا ما هلل. توصلت عالمة  285االعتقاد بأن األطفال، بمعزل عن أي تأثير سوى استخدام أدواتهم الخاصة، سيخترعون تصور 

إلى أن األطفال في الفئة العمري ة ما بين ثماني إلى عشر سنوات،  Margaret Evansالنفس مارغريت إيفانز 

و متسق أكثر ميال من آبائهم وأمهاتهم إلى إعطاء تفسير مرتكز على نظرية وبصرف النظر عن نشأتهم، هم وعلى نح

خلق العالم الطبيعي  .
286  

ما لدينا من استعداد تجاه األفكار الديني ة بحقيقة جنوح الناس إلى  Bruce Hoodي شب  ه عالم النفس بروس ه ود 

ألفاعي والعناكب( بدال من المخاطر ذات االحتماالت المعاناة من رهاب نحو المخاطر ذات الصلة بعملية التطور )مثل ا

وألن عقولنا تطورت على نحو  287األكبر في القضاء عليهم والتسبب في هالكهم )مثل السيارات والقوابس الكهربائية(.

ا من وجوه في الغي-يدفعنا إلى تعقب األنماط في العالم، فإننا غالب ا ما نتعقب أنماط ا غير موجودة بالفعل وم ووصوال إلى بدء 

ٍ يسميه "الحاسة الخارقة" ٍ إضافي  ٍ معرفي  قابلي ة -يد إلهي  ة تتدخل في عمل الطبيعة. كما يَفترض ه ود وجود مخطط إدراكي 

ما لالستدالل على قوى خفي ة في العالم، تعمل لصالح الخير أو لصالح الشر. ووفق طرحه، تول  د الحاسة الخارقة 

)الديني ة وغير الديني ة( بمفردها وبمعزل عن أي   شيء آخر، ثم تقوم الثقافة الحق ا بتعديل وتحوير االعتقادات في الخوارق 

 تلك االعتقادات، عوض غرسها في الذهن، بشكل يتناسب مع أغراضها.

المحافظة االجتماعي ة( رغم أن االنتماء الديني  أمر مقتصر على اإلرث الثقافي  ، إال أن التوجهات الديني ة )مثال، 

والسلوك الديني  )مثال، ارتياد الكنيسة( يبدو أنها متأثرة على نحو ما بعوامل جيني ة.
فأهمية انظمة الدوپامين في الدماغ  288

ا من الحاالت المرضي ة  بالنسبة للتجربة الديني ة، واالعتقاد، والسلوك تشير إليها أدلة متعددة، بما فيها حقيقة أن كثير 

يصاحبها إفراط في -الهوس، اضطراب الوسواس القهري، والشيزوفرانيا-اإلكلينيكي ة المتعلقة بالناقل العصبي   دوپامين

ا، فالعقاقير التي تعمل على تعديلهSerotoninكما أ دين السيروتونين ) 289التدين. ، LSD ،psilocybinمثل -( أيض 

mescaline،  N,N-dimethyltryptamine ("DMT") ،3,4و-

methylenedioxymethamphetamine ("ecstasy")- يبدو أنها محفزات قوي ة على وجه الخصوص بالنسبة

 291كما جرى الربط بين التجربة الديني ة وصرع الفص   الصدغي. 290للتجربة الديني ة/الروحي ة.

ا بأن العقل البشري  لديه استعداد مسبق لحمل اعتقادات ديني   ا حقيقة أن حتى لو كان صحيح  ة، إال أن هناك أيض 

وبجرعات أكبر في بعض -كل  جيل جديد ي لق ن، ولو جزئيًّا على األقل، رؤية ديني ة للعالم من خالل افتراضات لغوي ة

المجتمعات مقارنة بغيرها. ومهما كانت بطانة الدين التطوري ة، فمن المستبعد للغاية أن يكون هناك تفسير جيني  لحقيقة 

ل الفرنسيين والسويديين واليابانيين إلى عدم اإليمان باهلل في حين أن األميركيين والسعوديين والصوماليين يؤمنون به. مي

 من الواضح أن الدين مسألة متعلقة إلى حد ٍ كبير بما ي عل  مه الناس ألطفالهم من اعتقادات حيال طبيعة الواقع.  

 

 ؟هل االعتقاد الدينيُّ مميَّز دماغي ا

رغم أن االعتقاد الديني  يبقى من بين مظاهر الحياة اإلنساني ة األهم، إال أن ما ي عرف عن عالقته باالعتقاد العادي 

على مستوى الدماغ شحيح للغاية. فليس من الواضح ما إن كان المؤمنون المتدينون وغير المؤمنين مختلفين في كيفية 

ادي ة. أجريت بحوث عديدة بواسطة التصوير العصبي   والتخطيط الكهربائي   تقييمهم لبيانات تتضمن معطيات وحقائق م
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ٍ على التفك ر-للدماغ حول الممارسة والتجربة الديني ة مركزة بشكل أساسي 
لكن غرض هذه البحوث كان  293والصالة. 292

الوعي أكثر تقليدي ة. ولم تصمم أي   يتلخص في إثارة تجارب روحي ة/تأملي ة لدى عينة البحث المتدينة ومقارنتها بحاالت من

.ٍ  دراسة من تلك الدراسات بشكل يتوخى عزل االعتقاد نفسه ورصده بشكل أساسي 

أثناء عملي في مختبر مارك كوهين المتخصص في علم األعصاب المعرفي   في جامعة كاليفورنيا بوالية "لوس 

ي   في دراسة االعتقاد كأسلوب عام لإلدراك (، نشرت أول بحث اعتمد على التصوير العصبUCLAأنجلوس" )

المعرفي   
)ناقشت هذا في الفصل السابق(. ورغم أن مجموعة بحثي ة من المعهد الوطني   للصحة أجرت بعد ذلك دراسة  294

حول االعتقاد الديني   تحديد ا،
وفي دراسة إال أن أحد ا لم يعمد بحثيًّا إلى مقارنة هاتين الصيغتين لالعتقاد بشكل مباشر.  295

( لقياس fMRIالتصوير الوظيفي   بالرنين المغناطيسي   ) Jonas T. Kaplanالحقة، استخدمت أنا وجوناس تي كاپالن 

تغي ر اإلشارات العصبي ة في أدمغة أشخاص مسيحيين وأشخاص غير مؤمنين أثناء تقييمهم صحة أو خطأ مجموعة من 

كل   خطوة من خطوات هذه الدراسة، ط رحت على عينة البحث إما جملة خبري ة  في 296االفتراضات الديني ة وغير الديني ة.

ٍ )مثال، "صنع المسيح المعجزات المنسوبة إليه في اإلنجيل بالفعل"( أو جملة خبري ة ذات مضمون غير  ذات مضمون ديني 

ا جدًّا(، وط لب من  ٍ )مثال، "كان اإلسكندر الكبير قائد ا عسكريًّا مشهور  أفراد العينة الضغط على زر ٍ لإلجابة على ديني 

 الجملة المطروحة والحكم عليها بالصح أو الخطأ. 

كانت نتائجنا بالنسبة لكال المجموعتين، المسيحي ة وغير المؤمنة، وبالنسبة لكال تصنيفي المحفز )الديني   وغير 

ٍ  الديني  (، متسقة إلى حد ٍ بعيد مع خالصات دراساتنا األولى. إذ كان االعتقاد في صحة جملة خبري ة مرتبط ا بنشاط عصبي 

 297(، وهي منطقة مهمة بالنسبة لتصوير الفرد لذاته أمام اآلخرين،MPFCأكبر في القشرة األمامي ة الجبهي ة الوسطى )

أظهرت هذه المنطقة نشاط ا أكبر  300والسلوك القائم على دافع لبلوغ هدف معين. 299والمكافأة، 298واالرتباطات العاطفي ة،

سواء  اعتقدت عينة البحث في صحة جمل خبري ة حول الرب   ووالدة العذراء أو في صحة جمل خبري ة حول حقائق 

 301عادي ة.

جاه المحفز غير الديني   كنا قد صممنا دراستنا بشكل يهدف إلى استثارة نفس االستجابات من المجموعتين ت

)مثال، "النسور موجودة بالفعل"( واستثارة استجابات متعاكسة تجاه المحفز الديني   )مثال، "المالئكة موجودة بالفعل"(. 

وحقيقة أننا حصلنا جوهريًّا على نتيجة واحدة لالعتقاد بالنسبة لكل ٍ من المسيحين المخلصين وغير المؤمنين، وبالنسبة لكال 

فزين الديني   وغير الديني  ، هي حقيقة ت جادل بقوة عن أن الفرق بين االعتقاد وعدم االعتقاد هو واحد بالنسبة للدماغ، المح

ا هو قيد التفكير.   302بصرف النظر عم 

ٍ متشابه لكال التصنيفين من األسئلة  )ديني   رغم أن المقارنة بين االعتقاد وعدم االعتقاد أسفرت عن نشاط عصبي 

وغير ديني  (، إال أن المقارنة بين الحصيلة الكلي ة للتفكير الديني   والحصيلة الكلي ة للتفكير غير الديني   أسفرت عن تشكيلة 

واسعة من الفروقات في أرجاء الدماغ. كان التفكير الديني  مرافق ا بإشارات عصبي ة أكبر في الفص   الجزيري األمامي   

ط البطني  . يَرتبط الفص  الجزيري األمامي   بتصور األلم،والجسم المخط
والمشاعر السلبي  ة  304وتصور ألم اآلخرين، 303

أما الجسم المخطط البطني   فيرتبط بالمكافأة. 305كالقرف.
لن يكون من قبيل المفاجأة، إذ ا، أن تثير الجمل الخبري ة  306

 مجموعتي عينة البحث.الديني ة عواطف ا إيجابي ة وسلبي ة أكثر لدى كال 

ا من اعتقاداتهم الديني ة. في  ا أن كال المؤمنين وغير المؤمنين كانوا على األغلب غير متيقنين تمام  ويبدو أيض 

دراستنا األولى لالعتقاد، التي تضمنت محفزا ثالث ا ص مم بهدف إثارة الشك   وعدم اليقين، الحظنا وجود إشارات عصبي ة 

( لدى عجز عينة البحث عن الحكم بالصحة أو الخطأ على افتراض معين. وهنا ACCزامية األمامي ة )أكبر في القشرة الح

ا الحظنا أن التفكير الديني  )لدى مقارنته بالتفكير غير الديني  ( أدى إلى ظهور نفس هذا النمط لدى كال المجموعتين.  أيض 
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في االستجابة للجمل الخبري ة ذات المحفز الديني   كان أطول عالوة على ذلك، فإن الوقت الذي صرفته كال المجموعتان 

بدرجة كبيرة، رغم أن تلك الجمل لم تكن أكثر صعوبة من الجمل الخبري ة ذات المحف  ز غير الديني  . لعل كال الملحدين 

  307ة.والمؤمنين الدينيين كانوا أقل  تأكد ا على العموم من صحة أو خطأ الجمل الخبري ة الديني  

رغم االختالفات الشاسعة في المعالجة المعلوماتي ة األساسي ة المسؤولة عن أساليب التفكير الديني   وغير الديني  ، 

إال أن الفرق بين االعتقاد بصحة افتراض ما وعدم االعتقاد بصحته يبدو أنه متجاوز لمضمون االفتراض نفسه. تشير 

المتعارضة يمكن تعقبها بواسطة تقنيات التصوير العصبي   الراهنة وإلى أنها مرتبطة  دراستنا إلى أن هذه الحاالت الذهني ة

على نحو وثيق بالشبكات العصبي ة التي يدخل في نطاق عملها تصوير الذات أمام اآلخرين والمكافأة. وقد يكون لهذه 

ا من السايكولوجيا العصبي ة للدين، وم-الخالصات مجاالت تطبيقية كثيرة ا باستخدام "الكشف عن االعتقاد" كبديل بدء  رور 

ألجهزة "الكشف عن الكذب"، وانتهاء  إلى فهم كيف تبرز مزاولة العلم نفسه واالشتغال به، ومزاعم الحقيقة بشكل عام، 

 من بيولوجيا الدماغ البشري  . مرة ثانية، نتائج من هذا القبيل تشير بشكل أكبر إلى عدم وجود حد ٍ فاصل وقاطع بين

 .ٍ ٍ إنساني   الحقائق والقيم كمسألة إدراك معرفي 

 

 هل الدين مهمٌّ؟

ٍ، إال أن مثل  رغم أن االعتقاد الديني  قد ال يكون أكثر من مجرد تطبيق لفعل االعتقاد العادي   على مضمون ديني 

ا لما تحظى به من اتباع يسبغون عليها هذا الت ا مقاومة هذه االعتقادات متميزة عن غيرها بوضوح نظر  ميز. كما أنها أيض 

للتغيير بشكل خاص فيما يبدو. وغالبا ما ي رد  ذلك إلى حقيقة أن تلك االعتقادات تتعاطى مع األمور بمعزل عن الحواس 

ا من  الخمس، وعليه فهي في العادة غير قابلة للدحض والتفنيد. لكن ال يمكن لهذا أن يختزل عموم المسألة. إذ أن كثير 

ا من الطوائف المسيحي ة ووصوال إلى الفرق الغرائبي ة التي تؤمن باألطباق الطائرة، تربط رؤاها الجماعات ا لديني ة، بدء 

للعالم بافتراضات محددة قابلة لالختبار. على سبيل المثال، تزعم مثل هذه الجماعات من حين آلخر بأن كارثة عظيمة 

نظور. ويعتقد المؤمنون المتحمسون بحتمي ة هذه النبوءات وبأن ستحيق باألرض في تاريخ محدد خالل المستقبل الم

األرض حال أن تبدأ في التصد ع أو تبدأ مياه الطوفان في االرتفاع، فإن قوى من عالم آخر ستحملهم على الفور إلى بر   

ئالتهم وأصدقائهم المتشككين األمان. وغالب ا ما يبيع هؤالء منازلهم ومقتنياتهم، ويتركون وظائفهم وأعمالهم، وينبذون عا

ويتصرفون بصورة تعكس يقينهم القاطع بأن نهاية العالم قد اقتربت. وحين يحل  الموعد المضروب، -في صحة اعتقاداتهم

وال يجلب معه غير الدحض المطلق لتلك العقيدة الراسخة، ي عقل ن كثير من أفراد تلك الجماعات فشل النبوءة ببراعة 

-قة، تجري معالجة مثل هذه الكوارث اإليمانية عبر زيادة جهود الدعوة والتبليغ واختالق نبوءة جديدةفي الحقي 308مذهلة.

ا جديد ا مع الواقع التجريبي  . دفعت مثل هذه  وهذا بدوره ي وفر الهدف التالي للحماسة الديني ة، وكذلك، ولألسف، صدام 

ا من الناس إلى االستنتاج بأن اإليمان  ا عن االعتقاد العادي  .  الظواهر كثير   الديني  يجب أن يكون متمايز 

في المقابل، غالب ا ما ي واجه المرء ادعاءات محيرة ت نكر قوة االعتقاد الديني  ، خاصة من علماء هم أنفسهم غير 

ة األساسي ة أن "االعتقادات الديني   Scott Atranمتدينين. على سبيل المثال، يزعم عالم األنثروبولوجيا سكوت أتران 

ٍ ال معنى لها وهي تفتقر إلى شروط الحقيقة" وبشكل حرفي 
وبالتالي، ليس في وسعها التأثير على سلوك الشخص فعليًّا.  309

حسبما يرى أتران، ال عالقة للتفجيرات االنتحاري ة اإلسالمي ة إطالق ا باألفكار اإلسالمي ة الخاصة بالشهادة والجهاد؛ بل 

اج ترابط حميم بين "عصبة من الناس تتخيل نفسها عشيرة من األهل واألقارب ". بل إن أتران قال هي، عوض ذلك، نت

في محضر عام وعلى المأل إن المؤشر األهم  على ما إن كان مسلم سيتحول من نقطة مجرد تأييد الجهاد إلى نقطة 
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ٍ عنيف "ليس له أي  عالقة بالدين، ب ل له عالقة فيما إن كنت منتميًّا إلى ناٍد لكرة قدم أم االقتراف الفعلي   لعمل انتحاري 

  310ال".

تحليل أتران لمسببات العنف اإلسالمي   ي غفل إلى حد ٍ كبير ما يقوله الجهادي ون أنفسهم عن دوافعهم.
بل إنه  311

يتجاهل دور االعتقاد الديني   في التحريض على العنف اإلسالمي   حتى حين يقحم نفسه داخل حيز دراسته نفسها. هذه 

 إحدى الفقرات المقتبسة من أحد أبحاث أتران التي يلخص فيها مقابالته مع الجهاديين: 

ا لما ستفعله؟" أو "ماذا لو "طرحت عليهم جميع ا أسئلة من قبيل، "ماذا لو كانت أسرتك ست قتل ا نتقام 

كان أبوك يصارع الموت وطلبت منك أمك بعد علمها بتخطيطك لعملية استشهادي ة أن تؤجل ذلك ريثما تتمكن 

العائلة من الوقوف على قدميها؟" ردودهم على هذه األسئلة تمحورت حول أن هناك واجب تجاه األسرة لكن 

"وماذا لو لم ي سفر فعلك عن مقتل أي   أحد غيرك؟" ردهم التقليدي  هو، الواجب تجاه هللا ال يمكن تأجيله. 

"سيحبك هللا على أي   حال". على سبيل المثال، عندما طرحت هذه األسئلة على أمير الجماعة اإلسالمي ة 

ستشهاد ، رد  بقوله إن اال2005المزعوم، أبو بكر باعشير، القابع في سجن "سيبيانانغ" بجاكرتا في أوغسطس 

جهاد ا في سبيل هللا يأتي في مقدمة فروض العين، بما فيها أربعة من أركان اإلسالم الخمسة )ركن الشهادة هو 

الركن الوحيد الذي يقابل الجهاد(. ما يهمه هو ومعظم من قابلتهم من الشهداء المحتملين ومناصريهم هو نية 

 312نفسه فقط له نفس قيمة وأجر قتل كثير من األعداء".الشهيد والتزامه نحو هللا، وعليه فإن تفجير المرء ل

س كإعالن سافر عن قناعات ديني ة يصبح، وفق أتران، مجرد  ما قد يتجلى للعين التي ال تتمتع بالدربة أو التمر 

ا "قيم مقدسة" و"التزامات أخالقي ة" يتقاسمها من تجمع بينهم أواصر ق ربى زائفة وأشخاص متآمرين معهم؛ وليس له

مضامين تحمل افتراضات معين ة. تأويل أتران الغريب لبيانات مقابالته نفسها يتجاهل االعتقاد اإلسالمي  الشائع بأن 

نون أماكن ا هناك ألحبائهم وأقربائهم. على ضوء هذه األفكار الديني ة، فإن  الشهداء يذهبون إلى الجنة على الفور وأنهم ي َؤم  

ذ ب عد ا آخر. وعبارات مثل "سيحبك هللا على أي   حال" لها معنى يستحق التفكيك. أوال، من التضامن داخل الجماعة يتخ

ا أن أفراد عينة أتران يعتقدون بوجود هللا. وثانيًّا، ما نفع أن يحبك هللا؟ إنه نافع في اإلفالت من نار الجحيم  الواضح تمام 

ات الجهاديين المسلمين ال عالقة لها باعتقاداتهم الديني  ة كمثل القول والفوز بالسعادة األبدي ة بعد الموت. أن تقول إن تصرف

 إن قتل الشرف ال عالقة له باعتقادات الجاني الخاصة بالنساء، والجنساني ة، والشرف الذكوري  . 

تخ إن االعتقادات لها عواقب. في تنزانيا، هناك اقبال على االتجار بأعضاء المصابين بالمهق يل ألن من الم 

على نطاق واسع أن لحم المصابين به )الباينوز( له خواص سحرية. ويعمد صيادو األسماك إلى حياكة شعر المصابين به 

لن أتفاجأ أبد ا لو أن عالم أنثروبولوجيا مثل أتران رفض القبول بهذه الالعقالنية  313بخيوط شباكهم سعي ا وراء صيد وفير.

ر "أعمق" ال عالقة له باالعتقاد في القوة السحري ة ألعضاء المصابين بالمهق. البشعة على ما هي عليه وسعى إلى تفسي

يعاني كثير من المتخصصين في العلوم اإلنساني ة من عجز فادح في القبول بأن الناس غالب ا تعتقد بالضبط فيما تقول إنها 

تقاد منتشر على نطاق واسع في أفريقيا، وكان تعتقد به. في الحقيقة، االعتقاد بأن للحم البشر قوة شفاء من المرض هو اع

شائعا في الغرب كذلك. ولقد ذ كر أن "دهون المومياء" )مرهم يصنع بطحن أجزاء من المومياء( استخدمت في دهن 

كان كتالوج شركة ميرك  1908جراح لنكولن أثناء احتضاره أمام مسرح فورد. وحتى وقت متأخر يعود إلى عام 

Merck كيف  314والدمامل، وكسور العظم وما شابه. ن بيع "مومياء مصري ة أصلي ة" لمعالجة الصرع،لألدوية يتضم

                                                           
   اعتالل جيني ينجم عنه خلل في انتاج صبغ الميالنين. وهذا الصبغ هو ما يمنح اللون للجلد والشعر والعينين ويحمي الجسم من أشعة

 المترجم-الشمس الضارة ويعرض فقدانه الشخص لإلصابة بسرطان الجلد
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ر هذا السلوك لو استثنينا مضمون اعتقادات الناس؟ ال داع وال حاجة إلى ذلك. خاصة وأنه، على ضوء  يمكن لنا أن نفس  

لغز أبد ا إزاء لماذا يتصرف أناس معينون على الوضوح الذي يعبر به هؤالء الناس عن صالبة اعتقاداتهم، ليس هناك من 

 النحو الذي يتصرفون به. 

(، المنشور من قبل الجمعي ة األميركي ة DSM-IVيعد  الدليل التشخيصي  اإلحصائي  لالضطرابات العقلي ة )

ا في العالم من قبل العاملين في المجال السريري  ف هذا لألطباء النفسيين، المرجع األكثر استخدام  للصحة العقلي ة. ي عر  

الدليل "الوهم" على أنه "اعتقاد خاطئ مستند إلى استنتاج غير صحيح تجاه الواقع البراني   يتشبث به صاحبه خالف ا لما 

يعتقد به الجميع تقريب ا وخالف ا لبرهان ودليل واضح مناقض لذلك االعتقاد." وكيال نظن بأن اعتقادات ديني ة معينة قد تقع 

ضمن ظالل هذا التعريف، فإن مصنفي الدليل عمدوا إلى تبرئة العقائد الديني ة، من حيث المبدأ، عبر الجملة التالية: "هذا 

االعتقاد ليس من االعتقادات المقبولة في العادة لدى عموم المنتمين إلى نفس ثقافة الشخص أو ثقافته الفرعي ة )مثال، ليس 

 315(. وطبق ا لما رصده البعض، هناك مشاكل عديدة في هذا التعريف.765يني  (" )صفحة بفقرة متضمنة في اإليمان الد

ا من أوهام  . دينيَّةووفق ما يمكن ألي   مختص سريري أن يشهد به، فإن من يعانون من مرض الوهم غالب ا ما يعانون أيض 

نه بأنه يمكن أن يكون اعتقاد ما وهميًّا في أما معيار أن يكون اعتقاد ما مشترك ا على نطاق واسع فيمكن أن ي ستشف  م

سياق ومعياريًّا في سياق آخر، حتى لو كانت أسباب االعتقاد بصحته متمسك بها على نحو ثابت. هل يصبح الشخص 

اس المنعزل الذي يعاني من الذ هان عاقال سويًّا بمجرد أن يجتذب حشد ا من االتباع المخلصين؟ إن كانت السوي ة العقلي ة تق

بالعدد الضخم لمجموع المشتركين في اعتقادات معينة، فيجب أن يكون الملحدون والال أدريون في الواليات المتحدة 

في الحقيقة،  316في المئة من أعضاء األكاديمي ة الوطني ة للعلوم. 93مصابين بالوهم: ومثل هذا التشخيص سيلطخ سمعة 

في أميركا القرن الواحد  317المتحدة تفوق أعداد من يشك ون في وجود يهوه.أعداد من ال يستطيعون القراءة في الواليات 

ا بالنسبة لاللتزام بالمبادئ  والعشرين، عدم االعتقاد بإله إبراهيم ظاهرة هامشي ة إلى أبعد الحدود. وهكذا هو الحال أيض 

ٍ لعلم الوراثة، أو النظري  -األساسي ة للتفكير العلمي    ة النسبي ة الخاصة، أو اإلحصاء البيزي فضال عن فهم تفصيلي 

(Bayesian statistics.) 

إن الحد  الفاصل بين المرض العقلي   واالعتقاد الديني   الرصين من الممكن أن يكون تمييزه صعب ا. تجل ى ذلك 

ا ضد زمرة من الملتزمين المسيحيين الذين اته فعت مؤخر  موا بقتل رضيع بشكل صارخ من خالل إحدى القضايا التي ر 

ا. بدأت المشكلة حين كف  الصغير عن قول "آمين" قبل تناول الطعام. وإثر االعتقاد بأن "روح  318عمره ثمانية عشر شهر 

تمرد" قد بدأت تتنامى داخل الصبي، عمدت تلك الزمرة، التي تضمنت أم الولد، إلى حرمانه من الطعام والشراب إلى أن 

األم، قبلت ببيان غير معهود لدفع التهمة: أقسمت على التعاون في مقاضاة المتهمين معها مات. وحال توجيه التهمة إلى 

بشرط إسقاط جميع التهم إن قام ابنها من الموت وب عث إلى الحياة من جديد. قبلت النيابة بهذا الدفع شريطة أن تكون تلك 

ا على  هيئة شخص آخر أو حيوان. ورغم حقيقة أن زمرة القيامة مطابقة "لقيامة المسيح" وأال تتضمن حلوال أو تقمص 

المجاذيب تلك حملت جثة الصبي في كيس أخضر وطافت به ألكثر من سنة، ترقب ا لقيامته من الموت، لم يكن هناك من 

ٍ. لكن من الواضح أن ما يعاني منه هؤالء هو الدين.   سبب يدعو إلى االعتقاد بأن أيًّا منهم يعاني من مرض عقلي 

 

 صدام العقل واإليمان 

عملية التأمل وتفحص الذات ال تقدم لنا أي  شواهد على أن تجربتنا واختبارنا للعالم من حولنا، وألنفسنا فيه، 

معتمدة على تغي رات في الجهد الكهربائي   وتفاعالت كيمائي ة تجري داخل رؤوسنا. ورغم ذلك، فإن حصيلة قرن ونصف 
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ا ذاتيتنا بمظاهرها العزيزة  من علوم الدماغ ت علن بأن األمر يجري على هذا النحو. ما الذي سيعنيه لنا أن نفهم أخير 

 والحميمة والمأسوف عليها من خالل الدوائر العصبي ة وعمليات معالجة المعلومات؟

ا بعد من منظور فهمنا العلمي   الراهن للعقل، فإن األديان الكبرى ما برحت تتشبث بعقائد تتآكل معقوليتها  يوم 

يوم. ومع أن العالقة المطلقة بين الوعي والمادة لم تحسم بعد، إال أن من الممكن اآلن طرح أي   تصور ساذج للروح 

استناد ا إلى اعتماد العقل الواضح على الدماغ. فكرة أنه قد تكون هناك روح غير فانية قادرة على التسويغ العقلي  ، 

ا، وهيوالشعور بالحب  ، وتذك ر أحداث  على مدار ذلك الوقت كائنة بشكل مستقل ميتافيزيقيًّا عن الدماغ،  الحياة، وهلم  جرًّ

ا  تبدو فكرة واهية وال يمكن الدفاع عنها بموجب أن تلف الدوائر العصبية المعنية يقضي على تلك القدرات قضاء مبرم 

( )فقدان القدرة على النطق( تظل قادرة على aphasiaالك لية ) األفازيالدى الشخص الحي  . هل روح شخص يعاني من 

ا إن كانت روح مريض بالسكري   قادرة على انتاج فيض من  النطق والتفكير بطالقة؟ هذا السؤال يشبه التساؤل عم 

ا إلى أنه ال يمكن أن تكون هناك ذاٌت موحدةٌ تع مل األنسولين. كما أن الطابع المحدد العتماد العقل على الدماغ يشير أيض 

كلها معرض للخلل بشكل -وتشتغل داخل كل   واحد منا. هناك ببساطة أجزاء داخلي ة كثيرة وقابلة للفصل في عقل اإلنسان

  319تحول دون أن يكون هناك كيان منفرد يتصرف على نحو يشاكل الَخي ال بالنسبة للفرس.-مستقل

لى تشابه دماغ اإلنسان الرهيب مع أدمغة ويعاني االعتقاد في الروح مزيد ا من الخلل واالضطراب بالنظر إ

حقيقة تواصل واستمرار قوانا العقلي ة جنب ا إلى جنب مع الرئيسي ات التي يزعم بأنها بال أروح تثير  الحيوانات األخرى.

حن صعوبات خاصة. فإن كان األسالف المشتركون لكل من قردة الشامبانزي والكائنات البشري ة بال أرواح، متى حصلنا ن

تتجاهل كثير من أديان العالم الكبرى هذه الحقائق المربكة لتؤكد ببساطة على امتالك الكائنات  320على أرواح خاصة بنا؟

البشري ة صيغة فريدة من الذاتي ة التي ال عالقة لها بالحيوات الجواني ة للحيوانات األخرى. والروح هي التذكار الواضح 

د، لك ا، إذ الذي يذكرنا بهذا التفر  د اإلنسان ال يقف عند هذا الحد   بل يتجاوزه ليشمل الحس  األخالقي  أيض  ن الزعم بتفر  

ينظر إلى الحيوانات على أنها ال تمتلك أي  شيء يماثله. بديهياتنا األخالقي ة، إذ ا، يجب أن تكون من صنع هللا. وعلى ضوء 

حلى بالنزاهة الفكري ة في صفوف العلماء ال مفر أمامه من تفادي ما يحظى به هذا الزعم من انتشار وتغلغل، فإن من يت

 الصدام الصريح مع الدين فيما يخص أصول األخالق.

ا من  تخيل على نطاق واسع بأنه ليس هناك صراع، من حيث المبدأ، بين العلم والدين ألن كثير  رغم ذلك، من الم 

من برب   إبراهيم وبالمعجزات القديمة. وحتى المتطرفين الدينيين العلماء هم أنفسهم من "المتدينين"، بل إن بعضهم يؤ

رون  ا-منتجات العلم بعضي قد   وبذور حب االستطالع هذه، حسب ما -المضادات الحيوي ة، والحواسيب، والقنابل، وهلم  جرًّ

ى بصبر وبشكل ال يستدعي اإلساءة لإليمان الديني     .يقال لنا، من الممكن أن ت رعى وت نم 

تَحمل  صالة التصالح هذه مسميات شت ى ولديها كثير من المدافعين اآلن. لكنها أ سست على مغالطة. فحقيقة أن 

بعض العلماء ال يجدون أي  مشكلة في اإليمان الديني   ال تبرهن إال على أن تقابل األفكار الجيدة واألفكار السيئة أمر 

الزوجي ة؟ هذان األمران يتصادفان دوريًّا. حقيقة أن النزاهة الفكري ة يمكن أن ممكن. هل هناك صدام بين الزواج والخيانة 

ال يعني بأنه ليس هناك تناقض تام  بين العقل واإليمان، أو -في دماغ منفرد، أو مؤسسة، أو ثقافة-ت عزل داخل حي  ز مغلق

"الكبرى"، والتي هي فيما بينها متباينة إلى حد ٍ بين رؤية العلم بمجموعه للعالم وتلك الرؤى التي تروجها أديان العالم 

 كبير. 

توضيحه من خالل األمثلة هو مدى تهافت الطرق التي يلجأ إليها العلماء المتدينون لمصالحة العقل مع  يُمكنما 

به أعمال اإليمان، حين يبذلون جهد ا بالفعل إلنجاز مهمة كهذه. قليلة هي الجهود التي حظيت في هذا السياق بما حظيت 

من نجاح في استقطاب الجمهور األميركي  . ي شغل كولينز حاليًّا منصب مدير  Francis Collinsفرانسيس كولينز 
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المعهد الوطني للصحة، وقد عي نه الرئيس أوباما في هذا المنصب. وعلى المرء أن يعترف بأن مؤهالت كولينز فذ ة، فهو 

لم الوراثة الطبي ة، كما أنه الرئيس السابق لمشروع الجينوم البشري  . عالوة على ذلك، عالم في الكيمياء الفيزيائي ة، وفي ع

، وفق إشارته بنفسه، على أن من الممكن أال يكون هناك صدام بين العلم والدين. سأستفيض في مناقشة  فهو برهان حي 

 والرفيع" الذي يصدقه العمل. آراء كولينز، ألنه ي عد  على نطاق واسع قدوة ومثاال لإليمان "الراقي 

 The Language" )لغة هللا، نشر كولينز كتاب ا احتل قوائم الكتب األكثر مبيع ا، كان عنوانه "2006في عام 

of God،)321  وزعم فيه بأنه سيوضح ويدلل على "تناغم متسق ومرٍض إلى حد ٍ بعيد" بين العلم في القرن الواحد

" هو كتاب مذهل بحق. فقراءته تشبه متابعة مشهد انتحار مفكر. مع ذلك، حدث كلمة هللاة. "والعشرين والمسيحي ة اإلنجيلي  

هذا االنتحار لكن دون أي   إقرار بوقوعه؛ استسلم الجسد للحبل؛ انكسر عظم العنق؛ خمدت األنفاس؛ أما الجثة فهي متدلية 

 كل مكان احتفاءهم بصحة الرجل العظيم. ورغم هذا يواصل الناس المهذبون في-وفي حالة تخبط مريع حتى اآلن

ي متدح  كولينز دوريًّا من قبل زمالئه العلماء على ما ال يؤمن به، فهو ليس بـ "شاب يؤمن بخلق األرض"، كما 

أنه ليس بمؤيد لنظرية "التصميم الذكي  ". وعلى ضوء األدلة والبراهين التي تدعم نظري ة التطور، فإن عدم اإليمان بكال 

ا للمعهد الوطني   للصحة، فإن  هذين األمرين يعتبر من المناقب الحسنة بالنسبة ألي   عالم. لكن بما أن كولينز مدير 

مسؤوليته تجاه أبحاث علم الطب الحيوي   والصحة تفوق مسؤولي ة أي   شخص آخر على وجه األرض، وهو يَحتكم  على 

كما أنه أحد أهم الشخصي ات االعتباري ة التي تمثل العلم داخل الواليات ميزاني ة سنوي ة تتجاوز الثالثين مليار دوالر. 

 المتحدة. لهذا، نحن لسنا بحاجة إلى تهنئته على اعتقاده في نظرية التطور.

عل  م، فهمه للكون أمام الجمهور العام )الفقرات التالية هي سلسلة  ص كولينز، كعالم وم  لنستعرض هنا كيف ي لخ  

(، عرضت بالترتيب، خالل محاضرة ألقاها كولينز في جامعة كاليفورنيا، "بيركلي"، في slidesرض )من شرائح الع

 (:2008عام 

 الشريحة األولى

مليار سنة وضبط  13.7خلق الرب  القادر على كل   شيء، والذي ال يَحد ه زمان أو مكان، كون ا قبل 

ٍ طويل.  معاييره بدقة للسماح بظهور التعقيد على مدى زمني 

 الشريحة الثانية

 ، تضمنت خطة الرب   آلية التطور بهدف خلق تنوع مذهل لألشياء الحي ة فوق كوكبنا. وعلى األخص  

 منت خطة الخلق تلك الكائنات البشري ة.تض

 الشريحة الثالثة

ا إلى حد ٍ كاٍف، أنعم الرب  على البشري ة بمعرفة  بعد أن هي أ التطور "منزال" )الدماغ البشري( متقدم 

 الخير والشر )القانون األخالقي  (، وباإلرادة الحرة، وبالروح غير الفانية.

 الشريحة الرابعة

دم إرادتنا الحرة في خرق القانون األخالقي  ، وهذا ما يؤدي إلى اغترابنا عن الرب  . نحن البشر نستخ

 بالنسبة للمسيحيين، يسوع هو الحل  لذلك االغتراب.

 الشريحة الخامسة

ٍ من أعراض التطور، لما كان هناك شيء مثل الخير أو  لو كان القانون األخالقي  مجرد َعَرٍض جانبي 

. ولكان كال الخير والشر مجرد وهم. ولكن ا نحن قد تعرضنا للخداع والتضليل. هل أي  أحد منا، خاصة  الشر  

 الملحدين بقوة، على استعداد لقضاء حياته من منظور هذه الرؤية للعالم؟ 



 114 

أحقًّا من الصعب جد ا أن تالحظ وجود صراع بين علم كولينز ودينه؟ تخيل فقط كم كان كالمه سيبدو علميًّا 

ة لمعظم األميركيين لو أنه، كمؤمن بالهندوسي ة، حاضر في جمهوره قائال: إن اإلله براهما خلق الكون ثم خلد إلى بالنسب

)بصورة تحترم قانون "كارما" والميالد من  DNAالنوم؛ واإلله ڤ شنو يقوم على حفظ الكون والتالعب بأحماضنا النووي ة 

هل كان كولينز سيحظى بأي   فرصة  322بتدميره من خالل حريق عظيم. جديد(؛ واإلله شيڤا سيقوم في نهاية المطاف

ا بالشرك؟  إلدارة المعهد الوطني   للصحة لو كان مؤمن ا بتعدد اآللهة ومجاهر 

عندما كان كولينز طبيب ا في أول مشواره المهني  ، حاول سد  الفراغ الذي تركه في قلبه غياب الرب   من خالل 

لكبرى. وهو يعترف، رغم ذلك، بأنه لم يكن قد قطع مسافة ت ذكر في هذا البحث حين لجأ إلى التماس دراسة أديان العالم ا

ٍ كان يعيش في نهاية الشارع". في الحقيقة، يبدو مبلغ جهل كولينز بأديان العالم مذهال. على  حنان ورحمة "قس ٍ ميثودي 

التي تقول إن المسيح هو الشخص الوحيد في تاريخ البشري ة الذي سبيل المثال، إنه ال يكف  عن ترديد األكذوبة المسيحي ة 

زعم بأنه الرب  )كما لو أن هذه األكذوبة ستجعل آراء نجار غير متعلم من القرن األول الميالدي   صحيحة وجديرة بالثقة 

وغا، والدجالين، والمصابين على نحو خاص(. إذ يبدو أن كولينز ال يعرف حقيقة أن آالف ا من القديسين، ودعاة فلسفة الي

ا. قبل أربعين سنة، تمكن تشارلز  بانفصام الشخصي ة، يزعمون بأنهم الرب  في عين هذه اللحظة. وهكذا كان الحال دائم 

مانسون، وهو شخص بغيض ال يتحلى بأي   جاذبي  ة خاصة، من إقناع زمرة من المنبوذين في المجتمع في وادي "سان 

واالبن أو الرب  والمسيح مع ا وفي آن واحد. هل ينبغي لنا، بناء  على ذلك، أن نقوم باستشارة مانسون  فرناندو" بأنه اآلب

في سجن "ك رك ران". حقيقة تشد ق كولينز، -أو يجلس على األقل-في مسائل علم الكون؟ إذ أن الرجل ما زال يسير بيننا

ا نافذ ا عن الدين، بالخرافة الس ا ومنافح  خيفة الخاصة بثناء المسيح على نفسه وترديده لها إنما هي إحدى بصفته عالم 

ا طويال من الزمن داخل جنبات الكنيسة اإلنجيلي ة التي يتردد فيها الصدى.  العالمات الكثيرة على قضائه ردح 

أس لويس" لكن الحاج  ي تابع المسيرة: بعد ذلك، نسمع بأن شك  كولينز في هوي ة هللا لم يصمد في مواجهة "سي 

C. S. Lewis:وكانت الفقرة التالية من لويس حاسمة بهذا الشأن . 

"أحاول أن أقطع الطريق هنا على أي   شخص يحاول ترديد ذلك الشيء األحمق الذي غالب ا ما يردده 

". ٍ عظيم، لكني ال أقبل بزعمه أنه هو الرب  هذا شيء  الناس عنه: "أنا على استعداد لقبول المسيح كمعل  م أخالقي 

ٍ عظيم. بل  ه به. إن الرجل لو كان مجرد رجل وقال ما قاله المسيح لما كان مجرد معل  م أخالقي  يجب أال نتفو 

ا معتوه ا وإما الشيطان نفسه. يجب أن تقرر. إما أن هذا -بع ت ه  رجل يقول إنه بيضة مخفوقة-لكان إما شخص 

نون أو شيء أسوء من ذلك. بإمكانك أن ت خرسه على اعتبار الرجل كان، وما زال، ابن هللا، وإما أنه رجل مج

أنه أحمق، وبإمكانك أن تبصق عليه أو تقتله على اعتبار أنه شيطان؛ أو بإمكانك أن تجثو عند قدميه وأن تدعوه 

ا. إنه لم يترك هذا الباب مف ا إنسانيًّا عظيم  عل  م  تعالي بشأن كونه م  ا لنا. إنه الرب. لكن دعنا من ذلك الهراء الم  توح 

 لم يشأ ذلك".  

يطرح كولينز علينا هذه األفكار التافهة كي نتدبر ونتأمل ثم يصف لنا كيف غ ي رت نظرته للكون بشكل ال رجعة 

 فيه: 

"لويس كان محقًّا. كان ال بد لي أن أحسم هذه المسألة. كانت سنة كاملة قد انقضت منذ أن قررت 

ٍ جميل، وخالل تسلقي لجبال "كاسكيد" االعتقاد بفكرة ما عن الرب، وحا نت اآلن لحظة الحقيقة. أثناء يوم خريفي 

 . في رحلتي األولى إلى غرب والية "مسيسيبي"، تغل ب جمال وجالل صنع هللا وخلقه على أي   مقاومة لدي 

ى علو وعندما قطعت زاوية الجبل، سقط بصري بشكل غير متوقع على شالل ماء متجمد في غاية الجمال، عل
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مئات األقدام، عرفت في تلك اللحظة أن بحثي قد انتهى. وفي الصباح، ركعت فوق العشب الندي   وقد بدأت 

  323الشمس بالبزوغ ثم سل مت نفسي ليسوع."

هذه خديعة مطلقة للذات. فمن الصاعق ببساطة أن تكون هذه الفقرة قد كتبت من قبل عالم يرمي إلى التدليل على 

ع العقل. ولو ظننا بأن تسويغ كولينز العقلي  ال يمكن أن ينحط  إلى درجة أدنى من الخلل واالضطراب، توافق اإليمان م

فروع منفصلة، وهذا ما حمله على  ثالثةلكنا مخطئين. فهو يبوح لنا بعد ذلك بأن شالل الماء كان متجمدا على هيئة 

  324استحضار الثالوث المقدس.

ا على تأكيد وإثبات صحة أركان العقيدة المسيحي ة، ينبغي أن نسل  م، إذ ا، بأنه إ ن كان شالل ماء متجمد قادر 

فبمقدور أي   شيء أن يؤكد ويثبت صحة أي   شيء. لكن هذه الحقيقة لم تكن واضحة لكولينز حين "ركع فوق العشب 

ا لمحرري مجلة  ( التي تعتبر Nature" )نيتشر"الندي  "، مثلما أنها غير واضحة له اآلن. كما أنها لم تكن واضحة أيض 

أهم مجلة علمية صادرة في أي   لغة من لغات العالم. إذ أن المجلة أثنت على كولينز لمخاطبته ودعوته "أهل اإليمان 

"، فإن كولينز نيتشروبحسب مجلة " 325متسق مع معتقداتهم الديني ة".-بطريقة تفكيره وبخالصاته-الستكشاف كيف أن العلم

مهمة "مؤث  رة" و"جديرة بالثناء" تتمثل في مد   "جسر عبر الهوة االجتماعي ة والفكري ة الموجودة بين أغلب  حمل على عاتقه

ر عن ساعديه فوق ذلك  الدوائر األكاديمي ة األميركي ة وما يسمى بمناطق العمق األميركي  ." وها هو كولينز، وقد شم 

 الجسر:

فهوم الرب   كخالق؛ أنتم على حق في تشبثكم بحقائق اإلنجيل؛ "كمؤمنين، أنتم على حق في تشبثكم بم

م أي  أجوبة على أهم   أسئلة الوجود اإلنساني  ؛ كما  أنتم على حق في تشبثكم بالخالصة القاضية بأن العلم ال ي قد  

  326أنكم على حق في تشبثكم باليقين في أن مزاعم المادي ة اإللحادي ة يجب أن تقاوم بعناد".

 

هللا، الذي ال يحده زمان أو مكان، خلق الكون ووضع القوانين الطبيعي ة التي تحكمه. ساعي ا إلى عمارة "

هذا الكون العقيم بمخلوقات حي ة، اختار هللا آلية التطور األنيقة لخلق الميكروبات، والنباتات، والحيوانات من 

ن عمد وقصد كي ينشأ مخلوقات مميزة ستمتلك شتى األصناف. واألكثر روعة، أن هللا اختار نفس اآللية ع

ذكاء، ومعرفة بالصواب والخطأ، وحرية اإلرادة، ورغبة طلب مرضاته وصحبته. كما عرف أيضا بأن هذه 

  327نهاية المطاف معصية القانون األخالقي." المخلوقات ستختار في

     

سنة؛ رئيسنا استخدم من  6000؛ نصف الشعب األميركي يعتقد بأن عمر الكون هو 2006تخيل: العام هو 

خلفي ة ديني ة؛ وأحد بسبب فوره وألول مرة حق النقض في منع التمويل الفيدرالي   ألرفع البحوث الطبي ة الواعدة في العالم 

ات، الصادرة مباشرة من القلب )إن لم يكن من علماء البالد األبرز ال يملك أن يقول في مواجهة ذلك كله سوى تلك الكلم

 العقل(.  

طبع ا، حين تنزاح الغشاوة وتتفتح عين اإليمان، فإن المؤمن يجد مصداق إيمانه في كل مكان. في الفقرة التالية 

 يخبرنا كولينز عن حيرته تجاه قبول منصب رئيس مشروع الجينوم البشري  :

ا هللا وطالب ا منه الهداية بشأن هذا "قضيت مدة طويلة في الصالة  ا داخل كنيسة صغيرة، مستخير  عصر 

في الحقيقة، لم أمر بهذه التجربة قط. لكن خالل تلك الساعات، التي انتهت بتراتيل -القرار. لم "أسمع" هللا يتكلم

لم أكن أتوقعها، حل ت علي  طمأنينة وسالم. وبعد بضعة أيام، قبلت العرض".
328 
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ر هذه كم يتمنى ا لمرء، لكن بال طائل، أن يجد في مكان ما من كتاب كولينز عبارة "مذكرتي العزيزة" ت ؤط  

الشطحات الكئيبة بعيد ا عن جادة التسويغ العقلي   النزيه. في هذا الموضع، نجد أنفسنا، وللمرة الثانية، أمام تأكيد غريب وال 

ا يستدعي الدهشة على حصول أمور غير متوقعة: مثلما أن  كولينز لم يتوقع رؤية شالل ماء متجمد، فإنه لم يتوقع أيض 

سماع تراتيل وصلوات مع حلول المغرب وهو داخل كنيسة. كم من المستبعد أن يصادف المرء صلوات المساء )التي 

ا داخل كنيسة صغيرة؟" وما الذي يرمي  ترتل قبيل غروب الشمس بالضبط( لدى قضائه "مدة طويلة في الصالة عصر 

ليه كولينز من وراء قوله بأنه شعر "بالطمأنينة والسالم"؟ ما يقصده، بالطبع، هو أن ننظر إلى ذلك كعالمة، مهما كانت إ

ضئيلة، على صحة معتقداته الديني ة. إنه يشير، محقًّا، في موضع آخر من الكتاب إلى أنه "ال يمكن أن يكون كال اإليمان 

ب." لكن أال يتصور كولينز بأنه في لحظة ما خالل السنوات األلف الماضية بأن بالتوحيد واإليمان بتعدد اآللهة صائ

( اإلله صاحب رأس الفيل، وشعرا بنفس مشاعر الطمأنينة Ganeshهندوسيًّا أو اثنين صليا في معبد، ربما لـ "غانيش" )

 والسالم؟ ماذا سيصنع كولينز، كعالم، بحقيقة كهذه؟ 

ٍ في السعي وراء حاالت العقل الكامنة في صلب  ينبغي أن أذكر عند هذا الحد    بأني ال أرى أي  شيء غير عقالني 

كثير من أديان العالم. فالتراحم، والخشوع، واإلخالص، ومشاعر توافق المرء مع ذاته هي قطع ا من أغلى التجارب التي 

، هو التوكؤ على تلك التجارب يمكن أن يشعر بها الشخص. لكن ما هو العقالني وال مسؤول في شخص عالم ومعل  م

ٍ لبعض الكتب،  واالستناد عليها لوضع مزاعم غير مبررة وغير قابلة للتبرير حيال بنية الكون، وحيال القول بأصل إلهي 

ة ال وحيال مستقبل البشري ة. حتى بمعايير التجارب التأملي ة العادي ة، فإن ما يسوقه كولينز من ظواهر لتأييد اعتقاداته الديني  

يستحق نقاش ا رصين ا. شالل جميل؟ تراتيل كنسي ة غير متوقعة؟ شعور بالطمأنينة والسالم؟ إن حقيقة أن هذه األمور هي 

 اإليجابي   هذا.  أبرز معالم رحلة انعتاق كولينز من العبودي ة قد تكون هي ذاتها أبرز تفاصيل الحيرة في "بحر المتاعب"

االنفجار العظيم، ضبط العوامل الثابتة في الطبيعة -عل اإليمان باهلل "معقوال للغاية"يجادل كولينز بأن العلم يج

ٍ،  329بدقة، ظهور األشكال المعقدة من الحياة، فاعلي ة الرياضيات، كلها أمور تشير بالنسبة له إلى وجود إله "محب 

". لكنه عندما ي واجه بتفسير بديل )وأكثر معقولي ة بك ٍ ٍ، ومتسق  أو بدليل يشير إلى أن هللا قد -ثير( لتلك الظواهرومنطقي 

ٍ أو حتى غائب ٍ أو متسق  ٍ أو منطقي  يعلن كولينز بأن هللا خارج الطبيعة، ولهذا ال يستطيع العلم تناول -يكون غير محب 

، وعلى كمال سؤال وجوده على اإلطالق. وعلى نفس المنوال، ي صر  كولينز على أن حدسنا األخالقي  يشهد على وجود هللا

شخصيته األخالقي ة، وعلى رغبته في صحبة كل فرد من أفراد نوعنا البشري  ؛ لكن حين ينقلب حدسنا األخالقي  على 

عقبيه إثر فتك زلزال أو إعصار بأطفال أبرياء، فإن كولينز يطمئننا بقوله إن مفاهيمنا الزمني ة للخير والشر ال يمكن 

إن أسلوب المحاججة هنا ال يختلف عن سائر  330بأن إرادة هللا تتصف بالكمال والغموض.الركون إليها أو الثقة بها و

أسلوب المحاججات االعتذاري ة الديني ة التي تبت  في المسائل بأسلوب القرعة بقطعة معدنية؛ إن ظهرت الصورة، يفوز 

 اإليمان؛ وإن ظهرت الكتابة، يخسر العقل. 

نز في مجموع المعجزات المقننة كنسيًّا، بما فيها الميالد من عذراء وقيامة مثل معظم المسيحيين، يؤمن كولي

كثر في االقتباس عن إن تي رايت  332وجون پولكنهورن N. T. Wright 331المسيح وبعثه حيًّا بصورة حرفي ة. وهو م 

John Polkinghorne وت، ي حيل بصفتهما أفضل المراجع في ذلك الموضوع، وحين ي ضغط عليه في مسائل الاله

                                                           
  " بحر المتاعب أوSea of troublesر الشهيرة: "أن تكون أو ال تكون..." وهي " عبارة ترد على لسان هاملت في قصيدة شكسبي

تهكم استعارة استخدمها شكسبير لمقارنة متاعب هاملت )معاناته( ببحر شاسع بال شطآن. في المقابل، ال تخلو إشارة الكاتب ضمن هذا السياق من 
 المترجم -صريحا
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الناس إلى مراجعة كتابيهما لمزيد من االستيضاح. وإلعطاء القراء لمحة سريعة عن هذه األدبيات، سنستعرض وصف 

 پولكنهورن لفيزياء البعث الموعود وقيامة الموتى:

"إذا اعتبرنا الكائنات البشري ة وحدات تتألف من عقل وجسد، حسبما أعتقد أن كال من اإلنجيل 

معاصرة لالرتباط الوثيق بين العقل والدماغ يحثاننا على فعل ذلك، فعندها يجب أن ت فهم الروح والتجربة ال

بحسب المفهوم األرسطي على أنها الـ "صيغة"، أو النمط الحامل لمعلومات، الجسد. مع أن هذا النمط يتحلل عند 

ا أن تعتقد بأن هللا سيتذك ر هذا النمط وسيعيد تشكيله من خالل فعل البعث  الموت، إال أنه يبدو من العقالني   تمام 

اإللهي  . أما "مادة" العالم اآلتي، الذي سيكون الحامل لما أعيد تجسيده، فستكون المادة المتحولة للكون الراهن، 

التي افتداها هللا ومن  عليها بالخالص من موتها الكوني  . الكون الذي سي بعث ليس محاولة ثانية من قبل الخالق 

جديد ( بل هو تحويل كلي للعالم الحاضر من خالل فعل خلق جديد "شيء من ال شيء) عالم من الفناءلصنع 

" )رسالة كورنثوس األولى من قديم ( في كون مقدس "مادته" 15:28". وحينها سيكون هللا حقًّا "الكل  في الكل 

المتأصل في العملية المادي ة الفيزيائي ة الراهنة. مثل هذه المتشبعة باإللهي   ستحظى بالخالص من الزوال والتحلل 

ا،  األلغاز والمعتقدات المثيرة تعتمد في دوافعها ال على إخالص هللا فحسب، بل وعلى قيامة المسيح أيض 

، وما باعتبارها حادثة خالقة سيتناسل منها الخلق الجديد، وكذلك على ما ورد من تفاصيل عن القبر الفارغ

ا مثلما أن العالم اآلتي سيكون يست ل لجسده الميت، تمام  خلص منها بأن جسد الرب المعظم الذي قام هو تحو 

   333تحوال لهذا العالم الحاضر والفاني".

ا. المشكلة، مع ذلك، أنه يستحيل  هذه المعتقدات، بالفعل، "ملغزة ومثيرة". وبالمناسبة، پولكنهورن عالم أيض 

ٍ مثل أكذوبة -التي تغطي اآلن رفًّا كامال من الكتب-ينتمييز كتاباته حول الد عن الحيل واألكاذيب المنسوجة بدهاء استثنائي 

د المرء احراج المؤسسة الديني ة بسفسطة فارغة منمقة ومؤلفة بحذر وعناية، للجأ  334(.Sokal hoaxسوكال ) ولو تعم 

العلمي ة الزائفة، والتسويغ العقلي   الزائف. ولسوء الحظ،  بالضبط إلى توظيف هذا الصنف من العلم الزائف، والمرجعي ة

 فإنني ال أجد سبب ا يدعوني إلى الشك   في صدق پولكنهورن. وال يبدو أن فرانسيس كولينز يشك  في إخالص الرجل كذلك.

حديث، فإن األمر حتى بالنسبة لعالم في مقام كولينز، الذي ناضل ليصالح اعتقاده في ألوهي ة المسيح مع العلم ال

يتلخص في نهاية المطاف بمعجزة "القبر الفارغ". يعترف كولينز من تلقاء نفسه بأنه لو ثبت خطأ محاججاته العلمي ة 

الداعمة لمعقولي ة وجود هللا، فإن إيمانه باهلل لن ينقص، ألنه يتأسس على االعتقاد، الذي يتقاسمه مع جميع المسيحيين 

د في اإلنجيل من معجزات المسيح. المشكلة، مع ذلك، هي أن أقاصيص المعجزات منتشرة الملتزمين، بصحة ما ور

كالغبار في أرجاء المنزل، حتى في القرن الواحد والعشرين. على سبيل المثال، جميع قوى المسيح الخارقة ن سبت إلى 

من شهود العيان األحياء في  من قبل أعداد ضخمة Sathya Sai Babaالمعلم الروحي   الهندوسي ساثيا ساي بابا 

جنوب الهند. بل إن ساي بابا يزعم بأنه ولد من عذراء. وهذا الزعم ال ي عد  في الواقع من المزاعم غير الرائجة في تاريخ 

الدين، أو في التاريخ بصفة عامة. فقد كان يعتقد في الماضي أن رجاال دنيويين كجنكيز خان واإلسكندر الكبير ولدوا من 

)يبدوا أن التوالد العذري ال يتكفل بأن الرجل سيدير خد ه األسر بعد األيمن(. إذ ا، إيمان كولينز يتأسس على الزعم  عذارى

والتي ال تستأهل ولو ساعة من التغطية -بأن قصص المعجزات على غرار ما يحيط اليوم بشخص مثل ساثيا ساي بابا

ين توضع في السياق الديني   السابق لظهور العلم الحديث في تصبح على نحو ما ذات مصداقي ة خاصة ح-المتلفزة

                                                           
  وتركه في قبره عاد أتباعه ليتفقدوه فوجدوا قبره فارغ ا  القبر الفارغ: المعجزة التي يرويها االنجيل عن أن المسيح بعد صلبه وموته
 المترجم-فقالوا بأنه قام
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عقود من حدوثها المفترض، وحسبما قام الدليل عليها في نسخ  بعداإلمبراطورية الروماني ة إب ان القرن األول الميالدي  ، و

وعلى هذا  335كاملة.عن نسخ عن نسخ من المخطوطات اإلغريقي ة المتضاربة فيما بينها والتي وصلتنا ناقصة وغير 

 األساس يوصينا المدير الحالي للمعهد الوطني   للصحة أن نعتقد بصحة االفتراضات التالية:

ولد المسيح، الذي احترف النجارة، من عذراء، وذ بح طقوسيًّا كفداء لكافة خطايا أبناء نوعه  -1

 البشري  ، ثم قام وب عث حيًّا بعد ثالثة أيام.

حيث ينصت، على مر   ألفيتين من الزمان، )وأحيان ا، -ى "السماوات"صعد، بجسده، على الفور إل -2

 يستجيب( في آن واحد لصلوات مليارات من البشر المعذبين.

ا ما  -3 ولعدم رضاه عن بقاء هذا الترتيب الموقر إلى أجل غير مسمى، سيعود هذا النجار الخفي  يوم 

وظنونها الشكوكي ة، وحينئذ سيمنح الخلود إلى األرض ليحاسب اإلنساني ة على خطاياها الجنسي ة 

لكل   من حالفه الحظ في االقتناع، وهو ما زال في حجر أمه، بأن هذه المعجزات المملة وغير 

 المفهومة هي سلسلة الحقائق األهم التي أوحي بها وك شفت لإلنسان عن الكون. 

ا، من كل -4 يوبترا إلى آينشتاين، وبصرف النظر وأما سائر بقية أفراد نوعنا البشري  ، ماضيًّا وحاضر 

ا غير مرغوب به إلى حد كبير، ومن األفضل أن يترك  عن إنجازاتهم األرضي ة، فسيلقون مصير 

 بال تحديد. 

في غضون ذلك، قد يتدخل هللا/المسيح في عالمنا وقد ال يتدخل، وفق ما يحب  ويرضى، فيشفي  -5

يشفي تارة أخرى(، ويستجيب تارة لدعاء مخلص تارة من سرطان في مراحله النهائي ة )وقد ال 

بالهداية والصالح )وقد ال يستجيب تارة أخرى(، ويواسي تارة المفجوعين والمنكوبين )وقد ال 

 يواسي تارة أخرى(، من خالل قدرته المتصفة بكمال الحكمة والمحبة.

قول "كلها قاطبة". رغم ذلك، واستناد ا كم من القوانين العلمية ستنتهك من قبل هذا المخطط؟ إن المرء ليهم  بال

إلى طريقة تعامل مجالت مثل "نيتشر" مع كولينز، فال يسع المرء أن يستنتج سوى أن الرؤية العلمي ة للعالم، أو الصالبة 

 الفكري ة والنقد الذاتي  التي كانت وراء بروزها، ليس فيها أي  شيء يلقي على تلك القناعات ضوء سلبيًّا. 

 BioLogosتعيينه مديرا للمعهد الوطني   للصحة، أسس كولينز منظمة تدعى "بيولوغس فونديشن" ) قبل

Foundation (، يتلخص غرضها )وفق بيانها التأسيسي  ( في بث   ونشر "توافق اإليمان المسيحي   مع الكشوفات العلمي ة

ون"، وهي منظمة تزعم بأنها تسعى وراء البحث حول أصل الكون والحياة". تمويل "بيولوغس" يأتي من "مؤسسة تمبلت

س نفسها في المقام األول لمحو الحدود الفاصلة بين الدين  عن أجوبة لـ "أسئلة الحياة الكبرى"، لكنها، على ما يبدو، ت كر  

مسيرتها والعلم. وبسبب ثرائها المذهل، يبدو أن "تمبلتون" قادرة على شراء تواطؤ علماء هم علمانيون في األصل عبر 

اإليمان الديني   وتصويره على أنه ذراع شرعي  للعلم. وكما هو متوقع، فإن مجلة "نيتشر" تبنت  وصفالرامية إلى إعادة 

ا تجاه مؤسسة "تمبلتون".   336هي األخرى موقف ا إنبطاحيًّا محرج 

لسحر والشعوذة والتنجيم هل كان كولينز سيلقى نفس المعاملة من "نيتشر" لو أنه حاجج لصالح توافق العلم مع ا

أو بطاقات قراءة الطالع المسماة بـ "تارو"؟ على العكس، كان سيقابل ببركان من االنتقادات الحارقة. على سبيل المقارنة، 

ك السلك المهني االكاديني لينبغي أن نتذك ر بأن  ض  Rupert Sheldrakeعالم الكيمياء الحيوي ة روپرت شلدر  تعر 

ك قد طرح في كتابه "علم جديد للحياة" ) 337ا بسبب افتتاحي ة يتيمة لمجلة "نيتشر".لالعدام مجازي    A Newكان شلدر 

Science of Life" نظرية تسمى )morphic resonance وحاول أن يفسر من خاللها كيف تتطور األنساق "

ت كبيرة ألن تكون نظريته هذه مخطئة طبع ا، من البديهي   أن هناك احتماال 338الحي ة وغيرها من األنماط في الطبيعة.
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ك تضاهي ما أقدم عليه كولينز من عدم التزام بالنزاهة الفكري ة في  ا. لكن ليس هناك ولو جملة واحدة في كتاب شلدر  تمام 

ي   ما الذي يفسر هذا الكيل بمكيالين؟ من الواضح أن انتقاد التيار الدين 339كل صفحة تقريب ا من صفحات كتابه "لغة الرب".

 السائد )والذي يعني، في الغرب، المسيحي ة واليهودي ة واإلسالم( ال يزال في عداد المحرمات.

 

 حسب كولينز، ال ينطبق القانون األخالقي  إال على البشر حصريًّا:  

ٍ ما، إال أن نطاق ذلك  "مع أن الحيوانات األخرى قد ت ظهر أحيان ا ومضات تكشف عن مفهوم أخالقي 

التأكيد وليس شائع ا أو سائد ا. وفي كثير من األحيان يبدو سلوك األنواع الحي ة األخرى متباين ا دراماتيكيًّا محدود ب

مع أي   مفهوم للصواب العالمي  ".
340 

إن المرء ليتساءل إن كان الكاتب قد قرأ أي  صحيفة في حياته. أال ينم  سلوك البشر عن مثل ذلك "التباين 

كم ينبغي أن يبلغ سلوك البشر من السوء لكي ي حمل هذا "المفهوم العالمي   للصواب األخالقي  " على محمل الدراماتيكي  "؟ 

ا محاكاتنا في القسوة  ؟ مع أن كافة األنواع الحي ة األخرى ال تستطيع محاكاتنا في اإليثار، إال أنها ال تستطيع أيض  الشك  

ٍ ما بين الحيوانات األخرى قبل أن يبدأ والسادي ة. كم ينبغي أن يبلغ مقدار شيوع "و مضات" تكشف عن مفهوم أخالقي 

ا أو اثنين عن الجينات-كولينز في التساؤل عما إن كان شعورنا األخالقي  يحمل -الذي يعرف، في نهاية المطاف، أمر 

ناة فئران غير مألوفة بالنسبة عالمات تطوري ة؟ ماذا لو كانت الفئران تظهر قلق ا أعظم حيال معاناة فأر مألوف مقابل معا

( وماذا لو كانت القردة ستلجأ إلى حرمان نفسها من الطعام كي تحول دون تعرض رفاقها في نفس 341لها؟ )إنها تفعل ذلك

( وماذا لو كان لدى قردة الشامبانزي شعور واضح باإلنصاف لدى 342القفص لصدمات كهربائي ة مؤلمة؟ )إنها ستفعل ذلك

( ألن تكون هذه 344( وماذا لو كان لدى الكالب مثل هذا الشعور؟ )لديها فعال343غذائية؟ )لديها بالفعلاستالمها مكافآت 

ا لعملي ة التطور؟  النتائج على غرار النتائج التي سيتوقعها المرء إن كانت أخالقيتنا نتاج 

بأنه ال يمكن تفسير يستند كولينز في قوله إن األخالق ذات أصول متجاوزة للطبيعة على مزيد من االفتراض 

اإليثار الحقيقي   وفق مبدأ عملية التطور. وألن التضحية بالنفس ال يمكن أن تزيد من احتماالت نجاح الكائن الواحد في 

ٍ لألخالقي ة. وفق وجهة نظر  البقاء والتناسل، فإن سلوك التضحية الحقيقي ة بالنفس هو مرافعة أزلي ة ضد  أي   تفسير بيولوجي 

ٍ. لكن مجرد التفكير لوهلة في هذا األمر يكشف كولي نز، إذ ا، محض وجود اإليثار يقدم دليال دامغ ا على وجود إله شخصي 

لنا أننا لو قبلنا بهذا اإلخصاء والتحييد للبيولوجيا، فسيكون كل شيء متعلق بنا منغمس ا في وميض الغموض الديني   الدافئ. 

لم يكن -ومن المستبعد أن يكون من سمات التكيف بحسب آليات االنتخاب الطبيعي    إن تدخين السجائر ليس بعادة صحي ة

لكن هذه العادة منتشرة بشكل واسع ودامغ. هل من الممكن، إذ ا، أن يَكون هللا مزارع -هناك سجائر في العصر الحجري   

ئم على إنكار الذات قد يبرزان من سمات تبغ؟ ال يبدو أن كولينز قادر على رؤية أن األخالقي ة البشري ة والحب  القا

ا لعملية التطور. ومن الصعب أن يصدق المرء بأن  بيولوجي ة ونفسي ة أولي ة وأساسي ة، وهذه السمات بحد   ذاتها كانت نتاج 

ا لتخصصه العلمي. ولو لم يكن المرء على بصيرة ببواطن األم ور، لوقع كولينز فاته بالفعل االلتفات إلى هذا األمر نظر 

 في أسر االستنتاج بأن الدوغمائي ة الديني ة عقبة في وجه التسويغ العقلي   العلمي  .

هناك، بالطبع، تبعات أخالقي ة لالعتقاد بأن البشر هم النوع الحي  الوحيد الذي ص نع على صورة هللا وأ نعم عليه 

بمعنى، التخفيف الفعلي من معاناة -ى السلوك األخالقي   السليمبـ "أرواح غير فانية". فالقلق على الروح ليس بمرشد قويم إل

( لحظة التلقيح، أو ب عيده، يقود إلى zygotكائنات واعية مثلنا نحن. إذ أن االعتقاد بأن الروح تَحل  في البويضة الملقحة )

التالي، إلى تأنيب عظيم للضمير مخاوف زائفة تجاه مصير الخاليا التي لم تتمايز بعد في أطباق الزراعة المخبري ة، وب

في المقابل، فإن االعتقاد في الروح يحمل الناس في الغالب على عدم االكتراث  تجاه أبحاث الخاليا الجذعي ة الجنيني ة.
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ة بمعاناة كائنات يعتبرونها بال أرواح. هناك كثير من األنواع الحيواني ة التي بمقدورها أن تعاني وتتألم بصورة غير متاح

ٍ يبلغ ثالثة أيام من العمر. إن استخدام القردة في التجارب الطبي ة، وتعريض الحيتان والدالفين للسونار  لجنين بشري 

البحري   الحربي   
يمثل معضالت أخالقي ة حقيقي ة، وينطوي على معاناة فعلي ة بالنسبة لتلك الحيوانات. إن القلق على  345

والتي ظل ت لسنوات إحدى أهم السياقات الواعدة -لغ من العمر مدة االنتهاء من قراءة هذه الجملةاألجن ة البشري ة التي لم تب

ٍ مظلم وفشل مريع على صعيد -للبحث الطبي   قاق أخالقي  هو من بين الم خرجات الوهمي ة الكثيرة للدين، والتي قادتنا إلى ز 

لبحوث الخاليا الجذعي ة الجنيني ة، إال أنه فعل ذلك )حرفيًّا( بعد التعاطف والتراحم. ورغم ما يبدو على كولينز من تأييد 

ٍ جسيم. وكافة ما قاله أو كتبه حول هذا الموضوع يعق  د دونما داعٍ  كثير من التنقيب داخل مجاهل الروح وضغط الهوتي 

ٍ أو دوران.سؤال مباشر وال-لو كان المرء معنيًّا فعال برفاه اإلنسان والحيوان-سؤاال أخالقيًّا هو   يحتاج إلى أي  لف 

ال يمكننا الحكم على أخالقي ات بحوث الخاليا الجذعي ة الجنيني ة، التي تستتبع تدمير أجن ة بشري ة في الوقت 

خلي ة. ويجب أن ننظر إلى مسألة تدميرها على  150الراهن، إال بعد أن نحدد ما تمثله األجن ة التي لم تبلغ سوى مرحلة الـ 

لعضوي ة في المراحل المشابهة والمتقدمة من التعقيد، وكذلك كيفي ة تعاملنا مع الكائنات ضوء كيفي ة تعاملنا مع الخاليا ا

البشري ة في المراحل المتأخرة من النمو. على سبيل المثال، هناك مجموعة من الحاالت التي يمكن أن تحدث خالل فترة 

ا الحمل، والتي يقتضي عالجها التدخل والقيام بتدمير أجن ة في مراحل مع أن هذه التدخالت ال تقدم للمجتمع -نمو أكثر تقدم 

سوى منافع محتملة أقل  بكثير من بحوث الخاليا الجذعي ة. ومما يثير الفضول، أن ما من أحد يعترض على مثل تلك 

كنه على قيد اإلجراءات الطبي ة. يمكن أن يولد طفل مكتمل وفي داخل جسده يقبع شقيقه التوأم الذي ما زال غير مكتمل ول

وفي بعض المناسبات ال تكتشف هذه الحالة إال بعد سنوات من  (.fetus in fetuحالة تدعى "جنين داخل جنين" )-الحياة

الوالدة، وإثر شكوى الطفل األول من شيء يتحرك داخل جسده. بعد ذلك، ي ستأصل الطفل الثاني كالورم ويتم  إتالفه.
346 

وألن هللا فيما يبدو يحب التنوع والتعدد، فهناك حاالت ال تحصى من الصيغ المختلفة لهذه الحالة، ومن الممكن أن يلتحم 

التوأم على أي   نحو يمكن تخيله تقريب ا. كما يمكن أن يكون التوأم الثاني كتلة غير منظمة من الخاليا تدعى "ت َرتوَما" 

(teratoma  من البديهي   أن أي .) ا من جنين ما ٍ، ومهما كانت خالياه غير منظمة، سيكون كينونة أكثر تطور   توأم طفيلي 

حتى التضحية المتعمدة بأحد الشقيقين التوأم الملتحمين )"السيامي"( ألجل انقاذ الشقيق اآلخر  خلي ة. 150زال في مرحلة 

ناجي. في الحقيقة، كانت هناك حاالت تم  فيها نقل حصلت في الواليات المتحدة، وجرى منح األعضاء المشتركة للشقيق ال

  347األعضاء غير المشتركة من الشقيق التوأم الذي ض حَي به إلى الشقيق الناجي.

حاجج البعض بأن "القدرة على البقاء والحياة" للكائن العضوي   هي االعتبار الرئيس في هذا المقام: ألنه دون 

ٍ لن تتمكن مثل تلك  ا هم مثل حي  ينقض هذا الشرط تدخل استثنائي  ا من البشر المكتملين نمو  التوائم من النجاة. لكن كثير 

ا على التدخل الطبي   للبقاء على قيد الحياة )مثال،  بسبب عدم قدرتهم على البقاء خالل مرحلة ما من حياتهم واعتمادهم تمام 

فسها ال تستطيع البقاء والحياة إال في حال وضعها في مرضى الفشل الكلوي   المعتمدين على غسيل الكلى(. واألجن ة ن

ظروف مناسبة. وبالفعل، يمكن هندسة األجن ة وراثيًّا كي ال تتمكن من البقاء بعد عمر محدد حتى لو زرعت داخل الرحم. 

 هل هذا كفيل بتبديد مخاوف من يعارضون أبحاث الخاليا الجذعي ة الجنيني ة ألسباب أخالقي ة؟

هذا الكتاب قيد التأليف، لم تكن إدارة أوباما قد ألغت بعد أهم  العوائق التي ف رضت على أبحاث الخاليا  حين كان

الجذعي ة الجنيني ة. أما في الوقت الراهن، فإن التمويل الفيدرالي  ال يسمح به إال لدعم األبحاث التي تستخدم خاليا جذعي ة تم 

ا الحصول عليها من فائض األجنة لدى  العيادات المتخصصة في التلقيح االصطناعي  . تمثل هذه اللفتة تنازال واضح 

ا في دعم أبحاث األجن ة المخل قة عبر تقنية  للناخبين األميركيين وقناعاتهم الديني ة. ومع أن كولينز يبدو مستعد ا للمضي قدم 

عن أن يكون صوت الوضوح األخالقي   في هذا السجال.  (، إال أنه ما زال بعيد ا جد اSCNTنقل نواة الخلي ة الجسدي ة )
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ا عن األجنة الناتجة عن االتحاد SCNTعلى سبيل المثال، يعتبر كولينز أن األجن ة المخل قة عبر تقنية ) ( مختلفة تمام 

ا من المخطط الذي صممه هللا ل خلق إنسان" أما العادي بين الحيوان المنوي   والبويضة ألن األجن ة األولى "ليست جزء 

األجن ة الثاني ة "فهي جزء ال يتجزأ من مخطط هللا الذي يجري تنفيذه على مدى القرون من قبل نوعنا البشري   وكثير من 

ما جدوى ونفع الحديث عن "مخطط هللا" في نقاش جاد حول األخالقي ات الحيوي ة؟ فلو نضجت  348األنواع األخرى".

( وأصبحت كائنات بشري ة تحس وتستشعر األلم، هل سيكون من األخالقي   قتل هؤالء SCNTية )األجن ة المخل قة عبر تقن

األشخاص وحصد أعضائهم ألن عملية التلقيح التي نتجوا عنها لم تكن ضمن "مخطط هللا"؟ مع أن إدارة كولينز للمعهد 

البحث في مجال الخاليا الجذعي ة الجنيني ة، إال  الوطني   للصحة ال يبدو أنها ستعيق على األغلب تقدمنا بخطى متقطعة نحو

أن تعيينه في هذا المنصب يمثل عملية مقايضة من قبل الرئيس أوباما بين العلم الحقيقي   واألخالقي ات الحقيقي ة من جانب، 

 والخرافات والمحرمات الديني ة من جانب آخر. 

أسئلة الوجود اإلنساني  " وإن "مزاعم المادي ة اإللحادي ة يجب أن  كتب كولينز قائال إن "العلم ال يقدم أجوبة ألهم   

تقاوم بصمود". ليس بمقدور المرء إال أن يأمل بأال تؤثر هذه القناعات على قراراته المتعلقة بإدارة المعهد الوطني   

م بالفعل للصحة. وطبق ما حاججت به عبر صفحات هذا الكتاب، فإن فهم الرفاه اإلنساني   على مستو ى الدماغ قد ي قد  

كيف نتمكن من تحقيق أعمق أشكال ؟ لماذا نعاني ونتألمأسئلة من قبيل، -بعض األجوبة على أهم   أسئلة الوجود اإلنساني   

؟ أال يمثل أي  مجهود قائم على تفسير الطبيعة هل من الممكن أن تحبَّ جارك كما تحبُّ نفسك؟ أو، بالفعل، السعادة

ون إشارة إلى الروح، وعلى تفسير األخالقي ة دون إشارة إلى هللا، "مادي ة إلحادي ة"؟ هل من الحكمة حق ا وضع البشري ة د

مستقبل البحث الطبي   الحيوي   في الواليات المتحدة في عهدة رجل يؤمن بأن فهمنا ألنفسنا من خالل العلم أمر مستحيل، 

 لكن قيامنا من الموت أمر محتوم؟  

تقدت تعيين الرئيس أوباما لكولينز عبر صحيفة "نيويورك تايمز"، ذهب كثير من القراء إلى أن انتقادي حين ان

ن ث ميلر  349ما هو إال تعبير صريح عن "عدم التسامح". إلى  Kenneth Millerعلى سبيل المثال، ذهب عالم األحياء ك 

بشكل محض من تمسكي الشديد "بازدراء واحتقار الزعم في رسالة وجهها إلى محرر الصحيفة بأن وجهة نظري تنبع و

." وفي مقال نشرته صحيفة "الغارديان"، وصف آندرو براون  350الدين" وبأني لم أعترض على كولينز إال "ألنه مسيحي 

Andrew Brown  تجاه أبحاث األجن ة ٍ ٍ إلى حد ٍ مدهش ويعبر عن موقف شمولي  انتقادي لكولينز بأنه "غير ليبرالي 

م مع أي   مفهوم ممكن لحقوق اإلنسان بل وللدستور األميركي  ." من الواضح أن ميلر وبراون يعتقدان بأنه ال ينبغي يتصاد

وأن اإلقدام على ذلك -ألحد أن يتصدى للمعتقدات غير المبررة والتفكير غير المنظم طالما أنها ترتبط بدين عامة الناس

 لميدان.يرادف التعصب. إنهما ليسا وحيدين في هذا ا

هناك أدبيات ضخمة اآلن وما زالت تتناسل، تشمل عشرات الكتب ومئات المقاالت، تقوم بمهاجمة رتشارد 

، Christopher Hitchens، وكريستوفر هتشنز Daniel Dennett، ودانيال َدن ت Richard Dawkinsدوكنز 

ؤالء من فظاظتنا، وتحي زنا، وجهلنا بكيف وصاحب هذه السطور )المدعوون بـ "الملحدين الجدد"( على ما يَزعم به ه

 يلتزم ويمارس المؤمنون "الراقون" إيمانهم. 

ي قال في الغالب إننا نقوم بتشويه ومسخ الدين حين نعمد إلى تصويره من خالل صيغه األكثر تطرف ا وتعميم تلك 

له مثال يحتذى لإليمان الراقي كفرانسيس الصيغ واعتبار أنها تمثل المجموع. نحن ال نفعل ذلك. نحن نفعل ببساطة ما يفع

.  كولينز: نحن نحمل مزاعم الدين محمل الجد  

يتخوف كثير من منتقدينا العلمانيين من أننا إن دفعنا الناس إلى االختيار بين العقل واإليمان، فإنهم سيختارون 

تكرار القول إن العلم ال يتناقض مع الدين،  اإليمان ويتوقفون عن دعم البحث العلمي  ؛ لكن، في المقابل، إن لم نتوقف عن
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فقد ننجح عبر مداهنة الناس بإقناع أعداد ضخمة منهم بقبول حقيقة التطور )كما لو كان هذا غاية في حد   ذاتها(. ولنقتبس 

 Unscientificعينة من تلك التهم، التي أخشى أن معظم الناس ستجدها مقبولة، من كتاب "أميركا غير العلمية" )

America :نباوم رش  ل ك   ( للصحفي   كريس موني وعالمة البيولوجيا البحري ة شير 

ر العلم والعقل أكثر، فشراسة الملحدين الجدد وروحهم  " إن كان الهدف هو تحويل أميركا إلى بلد ي قد  

، القتالي ة ستجني عكس الثمار المنشودة. وللمفارقة، فإن جهود هؤالء تتضافر مع جهود خصومهم  األلد  

المحافظين المسيحيي  ن المناهضين للعلم والذين يقفون خلف الحركات المؤي  دة لنظريتي الخلق والتصميم الذكي  ، 

وهذا سيتكفل باإلبقاء علينا في وضع من االنقسام واالستقطاب تجاه قضايا عديدة مثل تدريس التطور مع أننا 

ل األ ميركيون أمة متدينة للغاية، ولو أرغمت على االختيار بين غير مضطرين ألن نكون في وضع كهذا. ي شك  

العلم واإليمان، فستختار غالبيتها العظمى اإليمان. ي خطئ الملحدون الجدد حين يصرون على أن هذا االختيار 

لذكي  ليس يجب أن يحسم. فاإللحاد ليس النتيجة المنطقي ة والحتمي ة للتسويغ العقلي   العلمي  ، مثلما أن التصميم ا

ٍ، كما أن هناك  بنتيجة الزمة لإليمان الديني  . وهناك عدد ضخم من العلماء يؤمن باهلل دون شعور بتناقض داخلي 

ر نشأة وتنوع وارتباط أشكال  كثير من المؤمنين الذين يقبلون بالتطور على أنه النظري ة الصحيحة التي تفس  

ون ثنائي ة استقطابي ة زائفة لن  الحياة على األرض. الملحدون الجدد، مثل من يمقتونهم بشدة من األصوليين، ي قي م 

تؤدي إال إلى اإلضرار بقضية محو األمي ة العلمي ة على مر  األجيال القادمة. إنها ثنائي ة ت نذر بترك العلم نفسه 

ا عن العثور على مالذ آمن وسط حرب  ثقافي ة مدمرة ومفتوحة مكشوف ا في الوسط بين فريقين متطرفين، عاجز 

  351األجل".

نباوم من تشوش حيال طبيعة المشكلة. إذ أن  رش  أول مالحظة جديرة بااللتفات إليها هنا هي ما يعتري موني وك 

الهدف ال يتلخص في مجرد اجتذاب مزيد من األميركيين إلى القبول بحقيقة التطور )أو بأي   نظري ة علمي ة أخرى(؛ بل 

ابهم إلى تقدير مبادئ التسويغ العقلي   والخطاب التعليمي   الذي يجعل االعتقاد في التطور إجباريًّا اآلن. إن الهدف هو اجتذ

قناعة بال رصيد -الشك في حقيقة التطور ما هو إال عرض لحالة مرضي ة أساسي ة؛ وهذه الحالة المرضي ة هي اإليمان نفسه

ي كاٍف من األسباب، خلط خاطئ بين األمل وال معرفة، أفكار سيئة ت حمى ويدافع عنها ضد أفكار جيدة، أفكار جيدة ت عم  

نباوم يتخيالن أن  رش  ا. يبدو أن موني وك  عليها أفكار سيئة، خديعة للذات ت رفع إلى مصاف مبدأ للخالص، وهلم  جرًّ

 بمقدورنا اجتذاب الناس إلى تقدير النزاهة الفكري ة من خالل الكذب عليهم.

( على أنها تعبير عن "االحترام" تجاه accommodationismرويج الدائم لـ "االستيعابي ة" )رغم الت

نباوم ليست سوى عملي ة خداع مكشوفة بدافع الخوف. إنهما  رش  المؤمنين، إال أن االستيعابي ة التي يوصينا بها موني وك 

خصة . حسن ا، قد تكون هناك رمهما بلغت قوة وصالبة المرافعة ضدَّ الدينيؤكدان لنا بأن الناس ستختار الدين على العلم، 

للكذب ضمن سياقات محددة. على سبيل المثال، لن أتحمس إلى كشف النقاب بالكامل عن ال عقالني ة اإلسالم لو كنت في 

نباوم إلى الخطاب العام في الواليات المتحدة:  رش  المسجد الحرام في مكة. لكن لنكن صادقين حيال كيف ينظر موني وك 

. وعلى سبيل المقارنة، فإن حيين سيحرقون مكتبة اإلسكندرية برمتها من جديدراقب لسانك جيًدا، وإال فإن غوغاء المسي

"الشراسة والروح القتالي ة" لدى "الملحدين الجدد" تسودها روح الزمالة والمساواة إلى حد ٍ بعيد وليس فيها نبرة استعالء. 

تَهمون به ال يتعدى حدود افتراضنا بأن الـ "هومو ساپينز" )اإلن سان العاقل( يمتلكون ما يلزم من ذكاء ونضج وما نحن م 

ٍ لالستجابة إلى المحاجات العقالني ة، والتهكم، والسخرية، في الموضوع الديني    أسوة باستجابتهم لمثل هذه الضغوط -عاطفي 

ال في سائر الموضوعات األخرى. طبع ا، من الممكن أن نكون مخطئين. لكن دعونا نعترف: أي  الطرفين في هذا السج
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ينظر إلى العوام كأطفال مشاغبين وخطرين وأي هما يراهم كأناس بالغين راشدين قد يفضلون أال يكونوا على خطأ تام ٍ حيال 

 طبيعة الواقع.

ش التي تمثل موضوع هذا الجزء من الكتاب، وهو الزعم الذي ال عالقة له  وأخيرا، وصلنا إلى لب   مسألة التشو 

ٍ".بالموضوع والمتمثل في أن  حقيقة وجود  352"هناك عدد ضخم من العلماء يؤمن باهلل دون شعور بتناقض داخلي 

بأن  يقولونأو أنهم قادرون على فعل ذلك وهم -أشخاص معينين قادرين على التسويغ العقلي   بشكل سيء وبضمير مرتاح

وطرائق التفكير. من الممكن أن تكون ال يبرهن أبد ا على أن الدين والعلم متوافقان في األفكار واألهداف -ضميرهم مرتاح

مخطئ ا دون أن تعرف بأنك كذلك )نحن نسمي هذا "جهال"(. ومن الممكن أن تكون مخطئ ا وأنت تعرف بأنك كذلك، لكنك 

متردد في أن تتحمل الكلفة االجتماعي ة التي تترتب على اعترافك علن ا بذلك )نحن نسمي هذا "نفاق ا"(. وقد يكون من 

ا أن تكون مخطئ ا، وأن تلمح هذه الحقيقة على نحو واه، ولكنك تسمح لخوفك من أن تكون مخطئ ا بأن يزيد الممكن أي ض 

ا أن هذه الحاالت الذهني ة تقوم على خدمة  من التزامك باعتقاداتك الخاطئة )نحن نسمي هذا "خديعة للذات"(. يبدو واضح 

 الدين بشكل ضخم وغير عادي.  

ٍش في الواليات المتحدة. وهذا ليس بأمر مفاجئ، إذ أن ما يتفق من الحقائق العلمي ة مع هناك جهل علمي  متف

البداهة قليل جدًّا وما يتضارب معها كثير للغاية. فليس من الواضح بالتأكيد أن الحيز الفارغ لديه ب ني ة في الواقع أو أن 

إن التفكير كعالم )حتى، كما بدأنا نرى، حين يكون المرء نفسه هناك سلف ا مشترك ا يجمعنا بذبابة المنزل والموز. ولهذا، ف

ا كثيرة تتفوق  ا( من الممكن أن يكون صعب ا. لكن من بين سائر ما يجعل التفكير كعالم أكثر صعوبة ال يبدو أن أمور  عالم 

 على االرتباط بالدين.
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 الفصل الخامس

 

 مستقبل السعادة

 

اعتبرني في يوم من األيام بمثابة شخص مفرط بالتفاؤل. ومع ذلك، فإنني حين أتمعن ال أحسب أن هناك أحد ا 

أجد أسباب ا تقودني إلى األمل. رغم ما يتصف به -التنمي ة األخالقي ة لنوعنا البشري   -في مصدر متجذر من مصادر التشاؤم

ا وال يمكن للعين أن تخطئه. إذ أن قدرتنا  نوعنا البشري  من سلوك سيء متواصل، إال أن تقدمنا أخالقيًّا يبدو لي واضح 

ٍ. ونحن نقوم اليوم، وبالتأكيد، بفعل ما فيه نفع للبشري ة جمعاء أكثر من أي   وقت مضى  على التعاطف تتنامى بشكل جلي 

 في تاريخنا.

نا في العالم بالطبع، شهد القرن العشرين عدد ا من البشاعات التي ال نظير لها من قبل. لكن قلق من يعيش م

ا تجاه ما تتسبب به الحرب  المتقدم آخذ في التزايد تجاه قدرتنا على إلحاق األذى ببعضنا البعض. فنحن اليوم أقل تسامح 

ا تجاه األيدولوجي ات التي تشيطن -ألننا بال ريب أصبحنا نرى صورها بأم   العين-من "أضرار جانبي ة" ونحن أقل  ارتياح 

 رمتها، بما يبرر إيذاءها أو تدميرها عن بكرة أبيها. مجموعات سكاني ة ب

خذ بعين االعتبار انحسار منسوب العنصري ة في الواليات المتحدة خالل السنوات المئة الماضية. طبع ا، ما تزال 

الصور العنصري ة موجودة، لكن ال يمكن ألحد أن ينكر الشواهد على تراجعها. يجب أن يكون معظم القراء قد اطلع على 

لت عمليات االختطاف العلني   في النصف األول من القرن العشرين. حين نتأمل تلك الصور، نرى أهالي بلدات  التي سج 

وقد تجمعوا عن بكرة أبيهم، يقفون وكأنهم يترقبون كرنفاال، ألجل االستمتاع بالتفرج على مناظر تعذيب شباب وشابات 

كهرباء ليتمكن الجميع من رؤيتهم. غالب ا ما يظهر في تلك الصور أصحاب  حتى الموت بعد ربطهم إلى شجرة أو عمود

بنوك، ومحامون، وأطباء، ومعلمون، ورجال دين، ورؤساء تحرير الصحف، وعناصر من الشرطة، وعضو من أعضاء 

ون بتخشب ألجل مجلس الشيوخ أو الكونغرس أحيان ا. يتحل ق هؤالء وهم في أبهى حللهم واالبتسامات تعلو وجوههم، ويقف

التقاط صورة أشبه ببطاقات المعايدة وقد تدل ت من فوق رؤوسهم جثة ممزقة بالسياط ومتفحمة جزئيًّا في الغالب. هذه 

أسنان، آذان، -الصور في حد   ذاتها كفيلة بإثارة صدمة بالغة. لكن ما بالك بأن هؤالء كانوا يأخذون تذكارات من الجثة

لعرضها على أصدقائهم وعوائلهم بعد العودة إلى البيت. بل -تناسلي ة، وأعضاء داخلي ة أصابع، عظام الركب، أعضاء

   353كانوا، أحيان ا، يعرضون تذكارات انتصاراتهم المرعبة تلك في محال عملهم.

ل رد الفعل التالي على فوز المالكم جاك جونسون بلقب البطولة على غريمه جيم جيفريز الملقب بـ "أمل  تأم 

 يض العظيم":الب

 

 كلمة إلى الرجل األسود:

 

 ال تشمخ بأنفك عاليًّا

 ال تنفخ صدرك متباهيًّا

ا  ال ترفع صوتك متبجح 

 وال تنفش من نفسك

 ال تطلق عنان طموحك
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 أو تتركه يحل  ق في أجواز الفضا 

 تذك ر، أنت لم تقم بشيء البتة

 فأنت ما زلت أنت وفقط

 األسبوع الماضينفس عضو المجتمع الذي كنته 

 لم تسمو إلى مرتبة أعلى

ا جديد ا  ال تستحق اعتبار 

 ولن تحظ ولو بفتات منه

 ليس من رجل سيرمقك بنظرة إكبار

 ألن لونك من لون 

  354ذاك الذي انتصر في "رينو"

 

"كو ال يمكن للقارئ المعاصر إال أن يتخيل بأن هذه الكراهية العنصري ة مقتبسة من إحدى نشرات جماعة 

كلوكس كالن". على العكس، هذا المقطع هو الرأي الموزون لهيئة تحرير صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الذي نشرته 

كافتتاحي ة لها قبل مئة سنة بالضبط. هل يمكننا أن نتخيل بأن وسائل إعالمنا الرئيسة ستعود من جديد إلى التلفظ بعنصري ة 

ا في مسارنا الراهن على األرجح: ست واصل العنصري ة خسارة مؤيديها؛ وسيصبح من هذا القبيل؟ أعتقد أننا سنمضي قدم  

ا، في  ل تاريخ الرق   في الواليات المتحدة صاعق ا أكثر وأكثر؛ وستتعجب أجيال المستقبل من إخفاقاتنا نحن، أيض  مجرد تأم 

ج من يخلفنا، كما أَحرجنا م ل مسؤولياتنا تجاه الخير العام. سن حر   ن سبقنا. هذا هو التقدم أخالقيًّا إلى األمام.تَحم 

ز توقعي هذا هو الرؤية التي أنظر من خاللها إلى المشهد األخالقي  : اعتقادي بأن األخالق مجال  إن ما ي عز  

حقيقي  أصيل لسعي اإلنسان إلى تفسير وفهم وإيجاد أجوبة لما يجري في الحاضر والمستقبل، وبأن األخالق ليست مجرد 

ٍ، يشير إلى أن التقد م إلى األمام أمر ممكن. إن كانت الحقائق األخالقي ة متجاوزة الشتراطات الثقافة، فينبغي أن من تج ثقافي 

ا بأننا نعيش في زمن  تتقارب أحكام البشر األخالقي ة ثم تلتقي لتصب  في مجرى واحد. لكني في نفس الوقت، أعي تمام 

سلمين ويقترفون أعمال شغب ألجل رسومات كرتونية، ويعارض الكاثوليك استخدام ينتفض فيه مئات اآلالف من الم

العوازل الطبي ة في قرى أنهكها مرض فقدان المناعة )اإليدز(، وأن أحد األحكام األخالقي ة القليلة الكفيلة بتوحيد القسم 

ٍ األكبر من البشري ة هو أن المثلي ة الجنسي ة فعل منكر وشذوذ عن الطبي عة. رغم ذلك، بمقدوري أن أتلمس آثار تقدم أخالقي 

 حتى وأنا اعتقد بأن أغلب الناس في تشوش عظيم حيال الخير والشر. ربما أكون متفائال أكثر مما كنت أظن.

 

 العلم والفلسفة

. مع هو بمثابة وهم-والعلم عن األخالق تبع ا لذلك-حاججت عبر صفحات هذا الكتاب بأن فصل الحقائق عن القيم

ذلك، أدرت النقاش على مستويين في األقل: استعرضت وراجعت البيانات العلمي ة التي أعتقد بأنها تدعم محاججتي؛ لكني 

ا موقف ا فلسفيًّا أساسيًّا ال يعتمد في صحته بشكل ضيق على البيانات العملي ة المتاحة. وربما يتساءل  صغت وطرحت أيض 

 مستويين ببعضهما البعض. القارئ عن كيفية ارتباط هذين ال

ا. ع رف عن آينشتاين تشككه في  أوال، علينا أن نلتفت إلى أن الحدود التي تفصل العلم عن الفلسفة غير قائمة دائم 

في ميكانيكا الكم، مع أن كال العالمين الفيزيائيين كانا يتسلحان بنفس الخالصات التجريبي ة  Bohrوجهة نظر العالم بور 

ا رسم خط ٍ قاطع بين التفكير واألساليب الر ياضي ة. فهل كان خالفهما مسألة "فلسفي ة" أم "فيزيائي ة"؟ ليس في وسعنا دوم 
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العلمي   و"محض" الفلسفة ألن كافة البيانات العلمي ة يجب أن ت فسر استناد ا إلى خلفي ة نظري ة، والنظريات المختلفة تحمل 

ا معتبرة من التسويغ العقلي   المعتمد بدوره على السياق. ولعل من يؤمن بثنائية الروح/الجسد سيقول إن علم  بدورها مقادير 

( )الرأي   الفلسفي   القائل بأن المجري ات العقلي ة ينبغي أن  (physicalism"الفيزياوي ةاألعصاب برمته مدين بالفضل لـ "

الفتراض بأن العقل منتج من منتجات الدماغ هو جزء ال يتجزأ من ت فهم كمجريات فيزيائي ة(، ولو قال هذا لكان محقًّا. إن ا

كافة ما يشتغل به علماء األعصاب من بحث ودراسة تقريب ا. فهل "الفيزياوي ة" مسألة من مسائل "الفلسفة" أم "علم 

ن حتى لو سلمنا األعصاب"؟ قد تعتمد إجابة المرء على الموقع الذي يحتله ضمن التصنيفات والتخصصات الجامعي ة. لك

ة أو تجربة علمي ة  بأن الفالسفة فقط هم المي الون إلى التفكير في "الفيزياوي ة" نفسها، تبقى في مواجهتنا حقيقة أن أي  محاج 

ا  بالنسبةتنجح في التشكيك بهذا االفتراض الفلسفي  ، فإن خالصاتها ستكون بالغة األهمية  لعلم األعصاب وستمثل معلم 

ألعظم أهمية في تاريخ هذا العلم قاطبة. لهذا، مع أن هناك بالتأكيد بعض الرؤى الفلسفية التي ليس لها اتصال ا-جديد ا

بالعلم، إال أن العلم في الغالب هو مسألة وضع الفلسفة موضع ا عمليًّا. وجدير بنا أن نتذكر هنا بأن التسمية األصلي ة التي 

 في الواقع، "الفلسفة الطبيعي ة". أ طلقت على العلوم الفيزيائي ة كانت،

عبر أجزاء هذا الكتاب التي يمكن أن توصف بأنها "فلسفي ة" على نحو مالئم، قمت بطرح كثير من النقاط التي 

ا من العلماء يعاملون الحقائق والقيم كما لو كانت متنافرة وال سبيل إلى مصالحتها من حيث  لها تطبيقات علمي ة. إن كثير 

 بالنسبةلكني حاججت بأن الحقائق والقيم ال يمكن أن تكون كذلك، إذ أن أي  شيء ذي قيمة يجب أن يكون قي  ما المبدأ. 

لشخص ما )بصورة واقعي ة أو محتملة(، وينبغي، لذلك، أن تكون قيمته عائدة إلى الحقائق المتعلقة برفاه الكائنات الواعي ة. 

ا"، لكنه موقف على صلة مباشرة بحدود العلم. لو كنت مصيب ا فيما أذهب إليه، يمكن للمرء أن يعتبر هذا موقف ا "فلسفيًّ 

سيكون نطاق دائرة اختصاص العلم أوسع مما يفترضه كثير من المشتغلين به، وقد تمس  كشوفاته الثقافة على نحو ال 

ا االختالف في الرؤية قد ينسبه يتوقعونه. ولو كنت مخطئ ا، ستكون حدود العلم ضيقة بحسب ما يفترضه معظم الناس. هذ

د طبيعة االشتغال بالعلم ومزاولته في السنوات المقبلة.   البعض إلى "الفلسفة"، لكنه اختالف سيحد  

الذي ناقشنا أعماله في الفصل الثاني. أقنع  Jonathan Haidtولنستحضر في هذا المقام جوناثان هيدت 

رجها، بأن هناك صنفين من األخالقي ة: األخالقي ة الليبرالي ة المهمومة بقلقين هيدت الكثيرين، داخل الدائرة العلمي  ة وخا

أساسيين )الضرر واالنصاف(، واألخالقي ة المحافظة المهمومة بخمسة أخرى )الضرر، واالنصاف، والسلطة، والطهارة، 

آيلين إلى رؤية السلوك اإلنساني   على نحو والوالء للجماعة(. وتبع ا لذلك، يعتقد الكثيرون بأن الليبراليين والمحافظين 

متباين، وأن العلم ليس بوسعه أن يحسم هذا التباين أبد ا بقوله إن أحد المقاربتين األخالقي تين هي "أفضل" أو "أصوب" أو 

 أكثر "أخالقي ة" من األخرى.  

ي ة التي نسبها إلى المحافظين أعتقد أن هيدت مخطئ لسبيين على األقل. أوال، لظني بأن مصادر القلق اإلضاف

يمكن أن ت فهم كوجوه أخرى للقلق من الضرر. بمعنى، إنني أعتقد بأن أخالقي ة المحافظين هي نفس أخالقي ة الليبراليين، 

لكن وجه االختالف بينهما ينحصر في أن  كل  طرف منهما يفكر بطريقة مختلفة حيال كيف ينشأ الضرر كنتيجة ويتراكم 

ا إلى أن المحافظين أكثر ميال نحو التأثر بمشاعر القرف، ويبدو أن هذا يؤثر بشكل  355ون.في الك هناك بحوث تشير أيض 

األهم من ذلك، وبعيد ا عن الفروقات بين الليبراليين  356خاص على أحكامهم األخالقي ة المتعلقة بموضوع الجنس.

ة، فستكون إحدى تلك المقاربتين األخالقيتين على األرجح والمحافظين، لو كانت أطروحتي حول المشهد األخالقي   صائب

                                                           
   المذهب الفيزيائي أو النظرية الفيزيائية في الفلسفة وهي أطروحة فلسفية وجودية تقول إن "كل شيء فيزيائي"، وإنه "ال يوجد شيء

 المترجم-فوق أو ما وراء المادة الفيزيائية". )ويكبيديا(
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أقدر من األخرى في دفع عجلة تقد م البشر نحو االزدهار. ومع أن عدم اتفاقي مع هيدت ال يستند في الوقت الحاضر على 

َجح على األخرى غير مقارعة الحجة بالحجة، وال يعتمد إلى حد ٍ كبير على بيانات علمي ة، إال أن المحاججة التي ست رَ 

 سيكون لها تأثير على التقدم العلمي  ، وعلى تأثير العلم على سائر الثقافة.

 

 سيكولوجيا السعادة

لم أتطرق كثيرا في هذا الكتاب إلى الوضع الراهن للعلم السيكولوجي   وما له من صلة بالرفاه اإلنساني  . فما زال 

في طور الطفولة، خاصة فيما يتعلق بفهم التفاصيل ذات -أحيان ا "السيكولوجي ة اإليجابي ة"الذي يسمى -هذا المجال البحثي  

ا لصعوبة تعريف الرفاه اإلنساني  ، وتردد العلماء العام في تحدي تعريفات األطراف  العالقة على مستوى الدماغ. ونظر 

المجال. على سبيل المثال، ما معنى أن تقارن التقديرات المختلفة له، يشق  على المرء أحيان ا فهم ما يجري بحثه في هذا 

الذاتي ة لدرجات "السعادة" أو "الرضى عن الحياة" بين األفراد أو عبر الثقافات؟ إنني غير متأكد من معنى ذلك على 

فرص اإلطالق. من البديهي أن تصور الشخص لما هو ممكن في الحياة يؤثر على حكمه تجاه ما إن كان قد استغل ال

المتاحة له على أكمل وجه، وتمكن من تحقق أهدافه، وإقامة صداقات متينة، وإلى آخره. سيذهب البعض في هذه الليلة إلى 

تهم وهم فخورون لمجرد نجاحهم في تقليص ما يتعاطونه يوميًّا من الـ "ميثامفيتامين" ؛ وسيعتري اإلحباط آخرين أسر 

إلى مرتبة األرقام ثالثية المنازل. إن الموقع الذي يرتضيه المرء  "400ربس لنزولهم بضع درجات على سلم قائمة "فو

 لنفسه في الحياة على صلة كبيرة بالموقع الذي كان فيه باألصل. 

كنت على معرفة في السابق برجل موهوب وفي منتهى الذكاء. أرسل هذا الرجل عشرات الرسائل االلكتروني ة 

نيته على قتل نفسه. وحسبما تتوقع، استنفرت هذه الرسائل فورة من الردود العاجلة. ومع ألصدقائه ومعارفه معلن ا عن 

ٍ، وتجربة  أني لم أكن على صلة وثيقة به، إال أني بعثت له برسائل عديدة أحثه فيها على ضرورة التماس نصيحة أخصائي 

من األمور المعروفة لمكافحة االكتئاب. لكنه، مع تناول العقاقير المضادة لالكتئاب، ومعالجة مشكلة األرق، والقيام بعدد 

ٍ: يموت  ذلك، كان ي صر  في كل مرة رد  علي  فيها بأنه لم يكن مكتئب ا. كان يعتقد بأن ذاته تتصرف وفق استبصار فلسفي 

المرء على الجميع في نهاية المطاف؛ ال جدوى، إذ ا، من الحياة على اإلطالق؛ ليس هناك، بناء  عليه، من سبب يحمل 

 مواصلة العيش إن لم تكن لديه الرغبة في ذلك.

تبادلنا الرسائل جيئة وذهاب ا، وحاولت إقناعه بأن "استبصاره" نفسه هو عرض من أعراض االكتئاب أو أي   

اضطراب آخر من اضطرابات المزاج. وحاججت بأنه لو شعر بالتحسن، فإنه ببساطة لن يعتقد بأن حياته ال تستحق 

وأظن أن الكثيرين بادلوه رسائل تحمل نفس هذا المضمون. ويبدو أن تلك الرسائل أفلحت في زحزحته عن شفير العيش. 

 الهاوية لبعض الوقت. لكنه، مع ذلك، رجع وانتحر بعد أربع سنوات. 

تكشف مثل هذه التجارب عن مدى صعوبة مناقشة موضوع الرفاه اإلنساني  . طبع ا، تبادل الرسائل حول أي   

وضوع يمكن أن يكون مضلال ألن الناس تستخدم نفس الكلمات ولكنها قد تعني بها أشياء متباينة للغاية. على أن تناول م

حاالت العقل بالحديث صعب بوجه خاص. هل كان صديقي "مكتئب ا" حق ا وفق مفهومي أنا لهذه الكلمة؟ وهل كان هو 

على معرفة بما كان ينبغي لي أن أقصده بها؟ على سبيل  أنانت أصال على معرفة بما قصدته أنا بـ "االكتئاب"؟ هل ك

المثال، هل هناك أصناف من االكتئاب سي صار إلى تمييزها عن بعضها البعض وتسمح بعالجات معينة؟ وهل من الممكن 

                                                           
  منشط للجهاز العصبي مستخدم على نطاق واسع في أميركا كنوع من المخدرات التي يعاني كثيرون هناك من اإلدمان عليها-

 المترجم

   المترجم-شخص في الواليات المتحدة األميركية 400قائمة "فوربس" ألغنى 
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ء عيش أن صديقي لم يكن يعاني من أي   صنف منها؟ بكلمات أخرى، هل من الممكن للشخص أال يرى أي  معنى من ورا

يوم آخر، وأن يكون لديه دافع لقتل نفسه، وهو ال يعاني من أي  حالة من حاالت االضطراب في المزاج؟ أمران اثنان 

يبدوان لي في غاية الوضوح عند هذه النقطة: مثل هذه األسئلة لديها أجوبة، مع أننا ال نعرف عن التجربة اإلنساني ة في 

 األسئلة بشكل مناسب. الغالب ما يكفي أصال لمناقشة تلك 

ا، بل من الممكن أن  إننا حين نستخدم كلمات مثل "سعادة" و"رفاه" فنحن ال نعني بها شيئ ا واحد ا محدد ا وواضح 

ب من دراسة أهم المظاهر اإليجابي ة للتجربة اإلنساني ة بطريقة علمي ة. بل هذا، في  نقصد أشياء عديدة ومختلفة. وهذا ي صع  

ب على الكثيرين معرفة أهداف الحياة التي تستحق السعي خلفها. ما مقدار السعادة والشعور بالرضى الواقع، ي صع   

واالمتالء بالضبط الذي ينبغي لنا أن نتوقعه ونتوخاه في عملنا أو عالقاتنا الحميمة؟ معظم ما أقابله من شك ٍ وارتياب حين 

ا في أتناول هذه الموضوعات يصدر من أشخاص يعتقدون بأن "ا لسعادة" حالة سطحي ة من حاالت العقل وأن هناك أمور 

ا مثل "الرفاه" و"االزدهار" هي  الحياة أهم بكثير من "أن تكون سعيد ا". وعلى نسق ذلك، قد يعتقد بعض القراء أن مفاهيم 

ينونة األشد إيجابي ة والتي مفاهيم سقيمة. رغم هذا، فإنني ال أجد ألفاظ ا أو كلمات أفضل من تلك في داللتها على حاالت الك

ٍ، والذي تظل ذراه قيد االستكشاف، تتمثل في تحريرنا  بإمكاننا أن نصبو إليها. إن إحدى فضائل التفكير في مشهد أخالقي 

من تلك الصعوبات الداللي ة للغة. فليس هناك من حاجة للقلق على العموم إال حيال ما سيعنيه التحرك إلى "أعلى" كلفظ 

 الداللة لكلمة "أسفل". مضاد في

بعض ما خلص إليه العلماء السيكولوجيين حول الرفاه اإلنساني   يؤكد ما هو معروف لدى الجميع: الناس أكثر 

ميال للسعادة إن كان لديهم أصدقاء جيدون، ومستوى أساسي  من السيطرة على حيواتهم، وما يسد  احتياجاتهم من المال. 

 قر فغير منصوح بها. نحن لم نكن بحاجة إلى العلم ليقول لنا هذا.أما الوحدة، والعجز، والف

لكن أفضل البحوث العلمي ة في هذا المجال كشفت أيضا عن أن بديهياتنا حول السعادة غالب ا ما تكون خاطئة 

ا. على سبيل المثال، يشعر معظم الناس بأن توفر خيارات أكثر بالنسبة لهم اة، أو اختيار لدى البحث عن شريك الحي-تمام 

ا ا -مهنة، أو التسوق لشراء فرن جديد، وهلم  جرًّ ا. لكن مع أن توفر خيار  هو أمر جيد على  ماهو أمر مرغوب به دوم 

 357العموم، إال أن توفر خيارات كثيرة جدًّا يميل إلى تقويض شعورنا بالرضى، بصرف النظر عما نختاره من الخيارات.

ون من العقالني   أن يلجأ المرء إلى الحد   استراتيجيًّا من خياراته. إن أي  شخص بنى بيت ا استناد ا إلى معرفة ذلك، قد يك

وراح يتنقل من محل إلى آخر لشراء صنابير جديدة يعرف مقدار الكدر والحيرة التي شعر بها أمام وفرة ما هو متاح من 

 أشكال وألوان ومواصفات.

لدراسات التي تناولت السعادة اإلنسانية هو اكتشاف أننا حك ام من أهم األمور التي تمخضت عن البحوث وا

ل بَرت -سيئون للغاية حيال كيف سنشعر في المستقبل "التنبؤ  Daniel Gilbertإنها قدرة أطلق عليها عالم النفس دانييل چ 

ل بَرت وآخرون أننا نغالي على نحو منتظم في تقدير مدى تأثرنا بالتجار إن  358ب الحسنة والسيئة.الوجداني". بي ن چ 

ا، أميل إلى ان ال تكون باألهمية التي نظن بأنها  التغيرات الطارئة على الثروة والصحة والعمر والوضع الزوجي   وهلم  جرًّ

لكننا مع ذلك نتخذ أهم قراراتنا في الحياة انطالق ا من تلك االفتراضات غير الدقيقة. من المفيد أن نعرف بأن -ستكون عليها

ا يمكن أن يكون له تأثير بالغ ما  ا هو أقل  أهمية مما نظنه في الغالب. في المقابل، فإن ما نعده تافه  نظن بأنه سيكون مهم 

على حيواتنا في الواقع. إن راقبت متعجب ا كيف يرتقي الناس بأنفسهم إلى مستوى الحدث لدى مواجهة محنة عظيمة لكنهم 

ن قد عاينت هذا المبدأ في أرض الواقع. خالصة تلك الدراسات والبحوث ال خالف قد ينهارون أمام مشكلة بسيطة، فستكو

عليها اآلن: نحن ال نملك من األدوات ما يعيننا بصورة دقيقة على استعادة الماضي، أو تصور الحاضر، أو استشراف 

. المستقبل فيما يخص سعادتنا نفسها. ال عجب، إذ ا، إن كنا ال نشعر بالرضى في الغالب ا  ألعم  
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 أيُّ ذات ينبغي لنا أن نُشبعها؟  

ا يصدر صوت ا على فترات -لو طلبت من أشخاص أن يرصدوا مستوى رفاههم لحظة بلحظة عبر إعطائهم منبه 

فستحصل على تقدير معين لمدى شعورهم بالسعادة. رغم ذلك، -زمني ة عشوائي ة، مما يحثهم على تسجيل حاالتهم الذهني ة

ساطة عن مدى رضاهم عن حيواتهم بصفة عامة، فستحصل غالب ا على تقدير مختلف للغاية. ي طلق عالم النفس لو سألتهم بب

بة" وعلى المصدر الثاني "الذات  Daniel Kahnemanدانيال كاهنمان  على مصدر المعلومات األول "الذات المجر  

رة". وهو يبرر تجزئة العقل البشري   على هذا النحو باال ستناد إلى أن هاتين "الذاتين" ال تتفقان غالب ا فيما بينهما. المتذك  

وبالفعل، يمكن اظهار عدم اتفاقهما من خالل التجارب، حتى خالل فترة زمني ة قصيرة نسبيًّا. لقد تطرقنا إلى هذا 

رة" تق ي  م أي تجربة الموضوع حين أشرنا إلى تجارب كاهنمان الخاصة بعمليات تنظير القولون: ألن "الذات المتذك  

رة"  بالرجوع إلى قمة حدتها ولحظاتها األخيرة )"مبدأ القمة/النهاية"(، فإن من الممكن تحسين نصيب "الذات المتذك  

ببساطة، على حساب "الذات المجربة"، عبر إطالة أمد عملية مزعجة خالل لحظاتها األقل حدة )وهذا بدوره يقل  ص سلبي ة 

 الذكريات المستقبلي ة(. 

ا على سائر مناحي الحياة. تخي ل، مثال، أنك تود  وعلى ما يبدو فإن ما ينطبق على تنظير القولون ينطبق أيض 

قضاء إجازتك في مكان ما وتريد اتخاذ قرار بشأن قضائها في جزر الهاواي أو في روما. في جزر الهاواي، أنت تتخيل 

وتلعب التنس، وتحتسي كوكتيل "ماي تاي". أما في روما  نفسك وأنت تسبح في المحيط، وتسترخي فوق رمال الشاطئ،

فأنت ترى نفسك وأنت تجلس في المقاهي، وترتاد المتاحف واآلثار القديمة، وتحتسي كمية محترمة من الخمر. أي  

بة" ستكون أكثر سعادة في هاواي، وفق رصد وتسجيل للذتك  الجهتين ينبغي لك أن تختار؟ من الجائز جد ا أن "ذاتك المجر  

رة" ستسترجع قضاء إجازة أجمل بكثير في روما بعد عام من  العاطفي ة والحسي ة على مدار الساعة، مع أن "ذاتك المتذك  

اآلن. أي  هاتين الذاتين ستكون على حق؟ هل يستقيم هذا السؤال أصال؟ يالحظ كاهنمان أنه رغم اعتقاد معظم الناس بأن 

بة" يجب أن تكو ن أكثر أهمية، إال أن هذه الذات ال صوت لها في قراراتنا المتعلقة بما نفعله في الحياة. "الذات المجر  

فنحن في نهاية المطاف ال نستطيع االختيار من بين تجارب، بل يجب أن نختار من بين تجارب متذك رة )أو متخي لة(. 

ارب، بل نفكر فيه كمجموعة من "الذكريات ووفق كاهنمان، نحن ال نميل إلى التفكير في المستقبل كمجموعة من التج

رة" هي الذات الوحيدة التي بإمكانها  359المرتقبة". إن المشكلة بين مزاولة العلم وعيش المرء لحياته هي أن "الذات المتذك  

ر وتتحدث عن الماضي. وهي، لهذا، الذات الوحيدة التي تستطيع بصورة واعية اتخاذ القرارات على ضوء الت جربة أن ت فك  

 الماضية. 

وهو نفس معامل  0.5.360وفق كاهنمان، يبلغ معامل االرتباط بين هاتين "الذاتين" بالنسبة للرفاه حوالي 

صد بين التوائم المتماثلة، أو بين الشخص ونفسه بعد عقد من الزمن. وبناء  على هذا، يبدو أن نصف  361االرتباط الذي ر 

س يترك فوق الطاولة حين نقوم باستشارة "ذات" أو أخرى. ماذا نصنع ما نحتاجه من المعلومات حول سعادة الشخص 

ٍ متواصل، وشكاوى  بة" تعاني من ضغط عائلي  رة" تزعم بأنها تعيش حياة رائعة، مع أن "ذاته المجر   بشخص "ذاته المتذك  

رة" تزعم بأنها تعيش في حالة عميقة من عدم ال ٍ؟ أو بشخص "ذاته المتذك   بسبب فشله في تحقيق -رضىصحية، وقلق مهني 

لكن عملية رصد حالة سعادته لحظة بلحظة تكشف عن مقدار كبير جد ا من السعادة؟ يعتقد كاهنمان بأنه -أهم   أهداف حياته

ا، فإنه سيثير مشكلة في وجه أي   علم لألخالق.  ليس هناك من طريقة للتوفيق بين مثل هذه التباينات. ولو كان هذا صحيح 

بة" في طور من أطوارها. تخي ل، يبدو من الوا رة" هي ببساطة "الذات المجر   ضح، مع ذلك، أن "الذات المتذك  

مثال، أنك تقضي شؤون يومك بسعادة كبيرة، وتختبر لحظة من الرضى تلو األخرى، إلى أن تصادف في الطريق ندًّا 
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ا من أيام المدرسة. يقف قبالتك وكأنه النجاح نفسه وقد تجسد إنسا ن ا ويسألك عما صنعته بنفسك في العقود الماضية. قديم 

ة"، وهي تشعر بقدر هائل من الضيق وخيبة األمل، وتعترف "ليس بالشيء الكثير".  في هذه اللحظة، تتقدم "ذاتك المتذكر  

يؤثر على لنقل أن تلك الحادثة زجتك في أزمة ثقة بالنفس، ثم دفعتك هذه األزمة إلى اتخاذ بعض القرارات الصارمة، بما 

عائلتك ومهنتك مع ا. إن كل  لحظة من تلك اللحظات هي جزء من نسيج تجربتك، مع ذلك، سواء قمت باستعادة تلك 

اللحظات أم ال. الذكريات الواعية وتقييم الذات هما في حد ذاتهما تجارب تضع لبنات األساس للتجارب المستقبلي ة. 

ا معين ا في الحاضر ثم يحدد أفكارك وتصرفاتك فتقييمك بشكل واع لحياتك، ومهنتك، أو زوا جك يول  د في نفسك شعور 

ا معينة وسيترتب عليها تبعات على مستقبلك. لكن أيًّا من هذه المجريات ال  الالحقة. وهذه التغييرات ستول  د بدورها مشاعر 

بة"(  .  يجري خارج نطاق تجربتك المتتالية في اللحظة الراهنة )بمعنى، "ذاتك المجر  

مليار ثانية التي تشكل متوسط حياة الشخص وتقييم رفاهه في كل لحظة من تلك  2.5لو تمكنا من رصد 

رة". أجل، تجربة استعادة الماضي تحدد في الغالب ما  بة" و"الذات المتذك   اللحظات، فسيتالشى الفرق بين "الذات المجر  

تجربة الشخص المستقبلي ة. لكن، مع ذلك، يظل من الصواب  وهذا يؤثر بشكل بالغ على مالمح-نقرر فعله في المستقبل

مليار ثانية التي تشكل قوام حياة متوسطة، كانت هناك لحظات معينة جميلة وأخرى  2.5القول إن في كل   ثانية من 

ثيرات الحقة. مؤلمة؛ بعضها جرت استعادته الحق ا بدرجة أكبر أو أقل من الدقة، وأن هذه الذكريات كان لها ما كان من تأ

 إن الوعي وما يحتويه من مضمون دائب في التقل ب والتحول يظل هو الواقع الذاتي  الوحيد. 

بة" لم تشعر  ة" بأنك قضيت وقت ا رائع ا في روما، مع أن "ذاتك المجر   بناء  على ذلك، لو زعمت "ذاتك المتذكر  

ة" )بم عنى، استعادتك لتلك الرحلة في ذهنك( تكون قد أخطأت بشأن كيف بغير الملل واالرهاق واليأس، فإن "ذاتك المتذكر  

ة" تعتقد بأنك كنت سعيد ا  كان حالك وأنت في روما. تتضح هذه النقطة أكثر حين ن ضي  ق نطاق التركيز: تخي ل "ذات ا متذكر  

بة" كانت، في الواقع، تحديد ا أثناء جلوسك لخمس عشرة دقيقة فوق "الدرج اإلسباني  " في روما؛ في حين أن "ذات ك المجر  

تتهاوى على مر   كل   دقيقة من تلك الدقائق في قرارة بؤس يفوق أي  وقت آخر خالل تلك الرحلة. هل نحتاج إلى ذاتين 

 لتفسير هذا التباين؟ كال. تقل بات الذاكرة تكفينا كرد ٍ ناجع. 

ي الحياة ال يجري استرجاعه أبد ا، أما ما نقضيه من ووفق ما يقر  به كاهنمان، فإن القسط األعظم من تجاربنا ف

وقت بالفعل في تذك ر الماضي فهو زمن قصير نسبيًّا. لهذا، ال يمكن للمرء أن يقيم نوعية القسط األعظم من حياته إال من 

مرء في خالل ما تحمله هذه الحياة من مالمح عابرة أثناء حصول مجرياتها. لكن هذا يتضمن الزمن الذي يقضيه ال

استعادة الماضي. وسط هذا الدفق والجريان الدائب، تتجلى تلك اللحظات التي نقضيها في سبك قصة أعرض عن حيواتنا 

كنقاط متأللئة فوق صفحة نهر داكن: قد تبدو تلك اللحظات بمثابة لحظات خاصة، لكنها جزء ال يتجزأ من عموم التيار 

 على أي   حال. 

 

 اأن أكون مصيبًا أو مخطئً 

من الواضح أننا نواجه صعوبات عملي ة وأخرى تصوري ة حين نسعى إلى مضاعفة الرفاه اإلنساني  . خذ، مثال، 

التوتر ما بين حرية التعبير، وحق الخصوصي ة، وواجب أي   حكومة في الحفاظ على سالمة مواطنيها. كل مبدأ من تلك 

ٍ. لكن  المشكلة، مع ذلك، هي أن قطبي  أي   مبدأ من تلك المبادئ يتنافر مع المبادئ يبدو أساسيًّا بالنسبة لمجتمع صحي 

أقطاب المبدئين المقابلين. ثمة صيغ معينة لحرية التعبير تنتهك خصوصي ات الناس على نحو مؤلم، بل من الممكن أن 

ض المجتمع نفسه للخطر. هل ينبغي أن يكون بمقدوري تصوير جاري من شباك غرفة نومه ونشر تلك الصور على  تعر  

ا في نشر وصفة تفصيلي ة لتركيب فيروس  "؟ هل ينبغي أن أكون حرًّ موقع "يوتيوب" على اعتبار أن هذا عمل "صحفي 
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مرض الجدري اصطناعيًّا؟ من البديهي أن هناك حدود ا مناسبة لحرية التعبير. وعلى ذات النسق، المبالغة في احترام 

ا بالغ الحماسة تجاه  الخصوصي ة سيجعل جمع األخبار أو محاكمة المجرمين واإلرهابيين مهمة مستحيلة. كما أن التزام 

حماية األبرياء يمكن أن يقود إلى انتهاكات ال تطاق لكل ٍ من الخصوصي ة وحرية التعبير. كيف ينبغي أن نوازن التزامنا 

 تجاه هذه األمور المهمة والمتباينة؟

ا أن أسئلة من هذا القبيل لها قد ال نتمكن أبد ا من اإلجابة بدق ة مطلقة على هذا السؤال. لكن من الواضح تمام 

أجوبة. وحتى لو كانت هناك ألف طريقة مثلى لتمهيد التضارب بين تلك المتغيرات الثالثة، فبالنظر إلى التغيرات المقترنة 

ا  الناس في النتيجة.  وسيعاني-بسائر مناحي الثقافة، يجب أن تكون هناك طرق أكثر ليست بمثلى تمام 

لهما اإلقدام عليه، فما معنى هذا القرار بالنسبة لهما؟ إنه  ينبغيحين يقرر رجل وامرأة بأن إنجاب طفل هو أمر 

ا آخر إلى العالم؛ كما ينبغي أن يعني  يعني على األرجح بأنهما يعتقدان بأن رفاههما نفسه سيزيد من وراء جلبهما شخص 

ا بأنهما يتوقعان بأ ن طفلهما سيحظى، إجماال، بحياة تستحق العيش. وإن لم تكن هذه األمور في عداد توقعاتهما، فمن أيض 

 الصعب أن يتبين المرء سبب رغبتهم بإنجاب طفل في المقام األول. 

رغم ذلك، تشير معظم أبحاث السعادة إلى أن الناس يصبحون في الواقع أقل  سعادة بعد اإلنجاب، وال يعودون 

لنقل أنك على معرفة بهذه األبحاث لكنك  362مستوى سعادتهم إال بعد أن يكبر أطفالهم ويتركوا بيت العائلة.إلى نفس 

تتخيل بأنك ستكون حالة استثنائي ة. طبع ا، ت ظهر بحوث أخرى أن معظم الناس يعتقدون بأنهم حاالت استثنائية لقواعد من 

رء بأنه يتمتع بمستوى أعلى من المتوسط من الذكاء والحكمة والصدق هذا القبيل: ما من شيء أكثر شيوع ا من اعتقاد الم

ا، وهي ال تثير قلق ا لديك. ولعل كل  االستثناءات المعني ة صحيحة  ا. لكن لنقل أنك على معرفة بهذه البحوث أيض  وهلم  جرًّ

ا. مع ذلك، تشير دراسة  مشهورة حول اإلنجاز اإلنساني   إلى في حالتك، وربما ستكون حق ا سعيد ا كأب حسبما ترجو تمام 

 363أن إحدى أكثر الطرق الموثوقة في تقليص مساهمة الشخص في المجتمع هي قيامه باإلنجاب وتشكيل أسرة لنفسه.

كيف ستنظر إلى قرار إنجاب طفل لو علمت بأن ما ستقضيه من وقت في تغيير الحفاض واللعب بمكعبات "ليغو" 

 ف "الزهايمر" الذي كنت على قاب قوسين أو أدنى منه؟سيمنعك من التوصل لعالج الخر

إن هذه األسئلة ليست بأسئلة فارغة، كما أنها ليست من صنف األسئلة التي من المحتمل أن يجيب عليها أحد. مع 

ا( حيال الرفاه المستقب ا في سياق توقعات معقولة )وغير معقولة تمام  لي   ذلك، فإن قرار إنجاب طفل يمكن أن يتخذ دائم 

لجميع األطراف المعني ة. ويبدو لي أن التفكير على هذا الغرار هو من صنف التفكير الذي ينظر في مشهد أخالقي   بتدبر 

 وتأمل. 

إن لم نكن قادرين على تبديد كافة أشكال التوتر بين الرفاه الشخصي   والجمعي  ، فليس هناك ما يدعونا إلى 

على العموم. إن معظم الزوارق في عرض البحر ستعلو بالتأكيد مع ارتفاع نفس  التفكير بأنهما في حالة من الصدام

ن من حياة الجميع: سنستفيد كلنا جميع ا من  الموج. وليس صعب ا أبد ا أن نتصور التغي رات العالمي ة التي يمكنها أن تحس  

س فيه غير جزء قليل من مصادرنا في التحضير واالست عداد لقتل بعضنا البعض. إن العثور على عيشنا في عالم ال نكر  

مصادر نظيفة للطاقة، وعالجات لألمراض، وتحسينات للزراعة، وطرق جديدة لتسهيل التعاون البشري   هي أهداف عامة 

تستأهل الكفاح ألجلها. ما الذي يعنيه مثل هذا الزعم؟ إنه يعني أن لدينا ما يكفي من األسباب لحملنا على االعتقاد بأن 

 عي وراء أهداف من هذا القبيل سيقود إلى أعلى فوق منحدرات المشهد األخالقي  . الس

----------------------  

إن الزعم بأن من الممكن أن يكون لدى العلم شيء مهم ليقوله عن القيم )ألن القيم مرتبطة بحقائق حول رفاه 

الكائنات الواعية( هو محاججة تقوم على جملة من االفتراضات األساسي ة. وبهذه الصفة، فإنه زعم ال يستند إلى أي   نتائج 
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ه غير قابل للدحض والتفنيد. من البديهي   أنه لو كان هناك مصدر آخر للقيم أكثر علمي ة وبحثي ة محددة. لكن هذا ال يعني بأن

أهمي ة من رفاه الكائنات الواعية )في هذه الحياة أو أي   حياة أخرى( وال عالقة له على اإلطالق بهذا الرفاه، فإن أطروحتي 

صور ما يمكن أن يكونه مثل هذا المصدر. ولو ستتهاوى ويثبت بطالنها. لكن حسبما ذكرت سابق ا، ليس بمقدوري أن أت

اد عى شخص ما بأنه عثر على هذا المصدر في مكان ما، فإنه، من حيث التعريف، لن يكون مثار اهتمام محتمل من قبل 

 أي   أحد.

رغم ذلك، هناك طرق أخرى من الممكن أن تؤدي إلى دحض أطروحتي وتفنيدها. لن يكون هناك مستقبل لعلم 

ا وغير مرتبط بحاالت الدماغ. لو أن الحالة الدماغي ة "س" يمكن أن  لألخالق، مثال، إن كان الرفاه اإلنساني  عشوائيًّا تمام 

تجعل بعض الناس سعداء وبعضهم اآلخر تعساء، فلن يكون هناك ترابط عصبي  للرفاه اإلنساني  . في المقابل، قد يكون 

ا وموجود ا، لكنه ي حف ز بنفس الدرجة من قبل حاالت العالم المتنافرة. في هذه الحالة، الترابط العصبي  للرفاه اإلنسا ني   قائم 

ا، فلن  لن تكون هناك همزة وصل بين حياة الشخص الجواني ة وظروفه البراني ة. لو كان أي  من هذين السيناريوهين صحيح 

م ذلك، لو كان العالم يدور على هذا النحو، لكان الدماغ مجرد نتمكن من طرح أي   مزاعم حول االزدهار اإلنساني  . رغ

ٍ باذخ وباهظ التكاليف إلساءة فهم العالم. ومرة ثانية،  بطانة عازلة للجمجمة، ولكان علم األعصاب برمته مجرد نهج علمي 

.  هذا زعم مفهوم، لكنه ال يعني بأن على األذكياء أن يأخذوه على محمل الجد  

ا بأن التوصل إلى علم لالزدهار اإلنساني   قد يكون ممكن ا، لكن عموم الناس قد ي حملون يمكننا أن نتصو ر أيض 

على الشعور بقدر متكافئ من السعادة من جانب إيعازات "أخالقي ة" متباينة للغاية. ربما ليس هناك عالقة بين أن تكون 

ا يشعر بأنه يعيش جيد ا ا جيد ا وأن تكون شخص  س هناك عالقة بين السلوك األخالقي   )بحسب التصور وعليه، لي-شخص 

العام( والرفاه الذاتي  . في هذه الحالة، سيكون ما يختبره مغتصبو النساء والكذبة واللصوص مكافئ لما يختبره القديسون 

ا، رغم أنه قد يبدو مستبعد ا للغاية. فأبحاث التصوير  من سعادة عميقة. هذا السيناريو هو المرشح األكبر ألن يكون صحيح 

العصبي   تشير إلى ما هو واضح منذ أمد بعيد عبر التأمل الداخلي   للنفس: التعاون البشري  مجٍز ويعود بالنفع.
رغم  364

ذلك، إن تبين أن الشر  سبيل أكيد إلى السعادة مثله مثل الخير، فإن محاججتي بصدد المشهد األخالقي   ستظل صامدة، 

منفعة علم األعصاب في التحقق من صحتها. لكن محاججتي لن تظل مشهد ا "أخالقيًّا" على وجه وكذلك األمر بالنسبة ل

ا متساوية.  الخصوص؛ بل ستصبح، عوض ذلك، مشهد ا من الرفاه يحتل  فيها القديسون واآلثمون قمم 

ة: كلنا جميع ا انحدرنا يبدو أن مخاوف ا من هذا القبيل تتجاهل بعض الحقائق الواضحة جد ا حيال الكائنات البشري  

وتطورنا من أسالف مشتركة، ولهذا، فإن أوجه الشبة بيننا أكبر بكثير من أوجه االختالف؛ األدمغة والعواطف البشري ة 

األولي ة متجاوزة للثقافة بشكل واضح، وهي بال خالف متأثرة بما يجري في العالم )كما بوسع أي   شخص اصطدم إصبع 

ة أن يشهد على ذلك(. ليس من أحد يعتقد، على حد   علمي، بأن هناك اختالفات كبيرة في ضروري ات قدمه بجدار أو صخر

 الرفاه اإلنساني   إلى حد ٍ يجعل المخاوف التي ذكرناها آنفا تبدو معقولة. 

ل االقتصاد أما ما إن كانت األخالق ستصبح حقال يعتد  به من حقول العلم أم ال فهذه ليست النقطة المهمة هنا. ه

ا عميق ا لالقتصاد  ا، فإنه لن يبدو كذلك. لعل فهم  علم بكل معنى الكلمة حتى اآلن؟ انطالق ا من الحكم على ما يجري مؤخر 

ا من قبضتنا. لكن هل من أحد يشك  في أن هناك طرق ا حسنة وأخرى سيئة لهيكلة اقتصاد ما؟ وهل سيعتبر أي   سيفلت دائم 

د   فعل مجتمع ما تجاه أزمة مصرفي ة هو شكل من أشكال التعصب؟ تخي ل كم سيكون مرعب ا لو شخص متعلم أن انتقاد ر

إما  من حيث المبدأ أصبح عدد ضخم من األذكياء مقتنع ا بأن سائر جهود منع حدوث كارثة مالي ة عالمي ة يجب أن تكون

 وقفنا بالضبط تجاه أهم األسئلة في الحياة اإلنساني ة.سليمة على حد ٍ سواء أو سخيفة على حد ٍ سواء. رغم ذلك، هذا هو م
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ال ألن -يعتقد معظم العلماء في الوقت الحاضر أن أجوبة أسئلة القيمة اإلنساني ة ستظل بعيدة عن متناولنا إلى األبد

سويغ نظري  للحديث عن تناول الذاتي ة اإلنساني ة بالبحث أمر صعب جد ا، أو ألن الدماغ معقد للغاية، بل ألنه ليس هناك ت

ا بأنه ما من شيء كثير يترتب على ما إن كنا  صواب وخطأ، أو خير وشر، عبر الثقافات المختلفة. يعتقد الكثيرون أيض 

ٍ لألخالق أم ال. لكن يبدو لي، رغم ذلك، بأنه وألجل تحقيق مصالحنا األعمق في هذه الحياة،  سنتوصل إلى أساس عالمي 

 والجمعي  ، علينا االعتراف أوال بأن بعض المصالح مبررة ويمكن الدفاع عنها أكثر من على الصعيدين الشخصي   

 المصالح األخرى. فعال، بعض المصالح قاهر إلى حد ٍ ال يحتاج معه إلى أي   دفاع على اإلطالق.

ي   الملحة. فعلى كتبت هذا الكتاب بأمل أن ندرك أهمية استخدام العلم في مجال البحث عن أسئلة الوجود اإلنسان

ا أمام الدين لكي يزعم دون -هذا المحرك الضخم للجهل والتعصب-مدى قرن ونيف، تركت النسبي ة األخالقي ة المجال مفتوح 

منافسة ت ذكر بأنه اإلطار العالمي  الوحيد للحكمة األخالقي ة. ونتيجة لذلك، تنشغل المجتمعات األشد نفوذ ا على وجه االرض 

ز فيه على مشاكل كاالنتشار النووي، في سجاالت  حول مسائل كزواج المثليين جنسيًّا في الوقت الذي ينبغي أن ت رك  

وجرائم اإلبادة، وأمن الطاقة، والتغير المناخي  ، والفقر، وتدهور التعليم. ال شك  أن التأثيرات العملي ة للتفكير في مشهد 

ٍ ال يمكن أن تكون سبب ا وحيد ا في  ل اعتقاداتنا حيال أخالقي  حضنا على التفكير وفق هذا النمط من التفكير، إذ يجب أن نشك  

الواقع انطالق ا مما نعتقد بأنه حقيقي  فعال. لكن يبدو أن قل ة من الناس تدرك حجم المخاطر التي يثيرها نمط التفكير القاضي 

 بأنه ليس هناك أجوبة حقيقي ة لألسئلة األخالقي ة. 

فاهنا يعتمد على التفاعل بين ما يجري في أدمغتنا وما يجري في العالم، وكانت هناك طرق أفضل إذا كان ر

وأخرى أسوء لتحصيل وتأمين ذلك الرفاه، فستكون بعض الثقافات أكثر ميال من ثقافات أخرى إلى انتاج حيوات تستأهل 

وستكون بعض وجهات النظر حيال العالم  العيش؛ وستكون بعض المذاهب السياسي ة أكثر استنارة من مذاهب أخرى؛

ٍ ال داعي له. سواء تمكنا أم لم نتمكن أبد ا من ان نفهم عمليًّا المعنى، واألخالق،  خاطئة بشكل يتسبب في بؤس إنساني 

والقيم، فإنني حاولت أن أبي  ن بأنه يجب أن يكون هناك شيء حيال هذه األمور مما يمكن أن نتوصل إليه ونعرفه بواسطة 

ٍ في طريقة تفكيرنا في السعادة اإلنساني ة والخير  العلم. وإنني مقتنع بأن مجرد اقرارنا بذلك كفيل بإحداث تغيير جذري 

 العام. 
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في طريقة التعاطي مع هذا الموضوع يتمثل في مواطن التوكيد ونقاطه. على أي حال،  يبدو لي أن الفرق بيني وبينهما
يسوق كل من كاسيبيير وفالنَچن تفاصيال فلسفية أكثر مني، ويستحق كتاباهما المطالعة والقراءة. كما أن فالنَچن قدم لي 

 مجموعة مالحظات قيمة جدا على مسودة سابقة لهذا الكتاب.      
10  lsonE.O. Wi ،1998. 
11  Keverne & Curley ،2004 ؛Pedersen ،Ascher ،Monroeو ،Prange ،1982 ؛Smeltzer ،

Curtis ،Aragonaو ،Wang ،2006 ؛Young & Wang ،2004. 
12  Fries ،Ziegler ،Kurian ،Jacorisو ،Pollak  ،2005. 
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كانت محاججة هيوم في الواقع موجهة ضد التوفيقيين الدينيين الذين سعوا إلى استنباط األخالق من وجود   13

هللا. وللمفارقة، أصبح تسويغه العقلي منذ ذلك الحين أحد المعوقات الرئيسة في وجه ربط األخالق بسائر المعرفة 
وما ينبغي أن يكون لم ينجو دائما من القدح والذم )مثال، /الفرق الذي ابتدعه هيوم بين ما هو كائناإلنسانية. مع ذلك، 

Searle ،1964:؛ ودنيت الذي يقول) 

"إن كانت الـ "ينبغي" ال يمكن أن تشتق من الـ "يكون"، فمن أين يمكن أن تشتق إذا؟ ... يجب أن تكون األخالق 
ن البشري أو قد يكونه، وعلى ما قد يريد الكائن على مفهوم لما يكونه الكائ-على تقدير للطبيعة البشرية بصورة مامتأسسة 

 (.468، صفحة Dennettطبيعوي ة، فإن الطبيعوي ة ليست بأكذوبة" ) هذهالبشري الحصول عليه أو أن يكونه. إن كانت 
14  Moore [1903], 2004. 
15   Popper ،2002 60-62، صفحة. 
إن قائمة أسماء من اتبع هيوم ومور من العلماء طويلة جدا وال سبيل إلى ذكرها بالكامل. لكن يمكن االطالع   16

   (.91-84، صفحة 2006) Edelmanعلى عينة حديثة من أسماء هؤالء في مجال علم األعصاب لدى إدلمان 
17   Fodor ،2007. 
رتشالند   18 ني ما سمعته مؤخرا من أن الفيلسوفة پَت ريشا تش  استخدمت نفس هذا  Patricia Churchlandسر 

 التشبيه. )پَت ريشا: أنا لم أسرقه!(
19  De Grey & Rae ،2007. 
 مشكلة استخدام اللذة كمقياس لـ "الخير" يتجلى أكثر عند النظر في عدد من المزايا والمحاذير لعلم األعصاب  20

اآلخذ في النمو. مثال، لو تمكنا يوما من التالعب بالدماغ كي نجعل بعض السلوكيات والحاالت الذهنية ممتعة أكثر مما 
هي عليه اآلن، فمن المعقول أن نتساءل ما إن كانت مثل هذه التحسينات ستكون "خيرة". قد يكون من الخير أن نجعل 

ن هل سيكون من الخير أن نجعل الكراهية العاطفة األكثر امتاعا من أي التراحم مجزيًّا أكثر من الشهوة الجنسية، لك
 عاطفة أخرى؟ ليس بمقدورنا اللجوء إلى اللذة كمقياس للخيرية في مثل هذه الحاالت، ألن اللذة هي ما سنقوم باختياره.  

21  Pinker ،2002 53-54، صفحة. 
ا بأن التمييز التقليدي بين "ا  22 العتقاد" و"المعرفة" غير وارد هنا. فكما سنوضح في ينبغي أن يكون واضح 

الفصل الثالث، معرفتنا المفترضة عن العالم هي برمتها من قبيل "االعتقاد" وفق المفهوم القائم على التمييز السابق. سواء 
ال، ويعبر اختار المرء أن يقول إنه "يعتقد" في صحة "س" أو إنه "يعرف" بأن "س" صحيحة هو فرق في التوكيد ليس إ

عن درجة ثقة المرء فيما يقوله. ووفق ما سيناقشه هذا الكتاب، فإن المعرفة المفترضة هي صيغة من صيغ االعتقاد. كان 
فهم االعتقاد على مستوى الدماغ محور بحثي العلمي األخير، باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي للدماغ 

(fMRI( )S. Harris et al. ،2009 ؛S. Harris ،Shethو ،Cohen ،2008.)   
23  Edgerton ،1992. 
 .26، صفحة Edgerton ،1992نقال عن   24
: Edgerton (1992, p. 26)حتى مثل هذه األمور يعتبرها األنثربولوجيون بديهية للغاية حسبما يخبرنا   25

الطبية للمجتمعات التقليدية الصغيرة هو أن هذه "االفتراض السائد بين األنثربولوجيين الذين يدرسون الممارسات 
التجمعات السكانية تنعم بحالة صحية وغذائية جيدة... وغالب ا ما يقال لنا إن المحرمات الغذائية غير العقالنية، حال أن 

  تفهم بشكل كامل، سيثبت أن لها صفة التكيف بحسب االنتخاب الطبيعي".
26  Leher ،2010. 
27  Filkins ،2010. 
لالطالع على كتاب ينتقد "مجلس أخالقيات البحوث الحيوية" إلدارة بوش ويدينه على نحو خاص، راجع   28

 .Human Dignity and Bioehics (Pinker 2008a). 555ويقع في  ستيفن پ نكرأعده  التقرير الذي
29  S. Harris ،2004 ،2006a ،2006b ؛S. Harris ،2006c ؛S. Harris ،2007a ،2007b. 
30  Judson ،2008 ؛Chris Mooney ،2005. 
 

 االولالفصل 
 

ا ما وفق TED، ألقيت محاضرة في مؤتمر "تيد" )2010في شباط فبراير  31 ( حول كيفية امكانية فهمنا لألخالق يوم 

(. في العادة، عندما يتحدث المرء في مؤتمر www.youtube.com/watch?v=Hj9oB4zpHww) المفاهيم العالمي ة والعلمي ة

فإن مالحظات اآلخرين على حديثه ال تتعدى بضع أحاديث جانبية في البهو خالل استراحة القهوة. لكن، ولحسن الحظ، جرى بث  

 يد" على اإلنترنت حين كنت في المراحل األخيرة من كتابة هذا الكتاب، وهو ما أثار عاصفة من التعليقات المفيدة جد ا.حديثي في "ت

http://www.youtube.com/watch?v=Hj9oB4zpHww


 136 

                                                                                                                                                                                     
خط أني من انتقدني على عدم الرجوع باستفاضة أكبر إلى المصنفات األكاديمية في الفلسفة األخالقيًّة. هناك سببان في عدم 

على عدد كبير من تلك المصنفات، إال أنني لم أصل إلى موقفي من العالقة بين القيم اإلنسانية قيامي بذلك: أوالهما، رغم اطالعي 

وبقية المعرفة اإلنساني ة من خالل قراءة أعمال الفالسفة األخالقيين؛ توصلت إليه عبر النظر بعين االعتبار إلى التطبيقات المنطقية 

"، metaethicsيهما، قناعتي بأن أي ظهور لمصطلحات مثل "لما نحرزه من تقدم متواصل في علوم العقل. وثان

"، وإلى آخره، يزيد مباشرة من حجم الضجر emotivism"، و"antirealism"، و"noncognitivism"، و"deontologyو"

الجمهور الواسع والملل في هذا العالم. إن هدفي، من وراء الحديث في مؤتمرات مثل "تيد" وكتابة هذا الكتاب، هو فتح نقاش يتمكن 

من االنخراط به ومن أن يجده نافعا ومفيدا. هناك من األمور ما يجعل انجاز هذا الهدف مهمة أصعب بالنسبة لي فيما لو تكلمت 

وكتبت مثل فيلسوف أكاديمي. طبعا، ال مندوحة لي عن التطرق لبعض النقاشات الفلسفية، لكن أسلوبي في طرحها سيعتمد على 

تها بااللتفاف حول الكثير من اآلراء والتحديدات االصطالحية التي تجعل النقاشات األكاديمية للقيم اإلنسانية تجنب الخوض في لج

عصية على الفهم. ومما ال شك فيه أن هذا سيثير ضيق البعض، لكن من استشرتهم من الفالسفة المهنيين أبدوا تفهما ودعما لما أقوم 

 به.

تفذ ل ك بالنظر إلى تجربتي كناقد للدي 32 ن، علي  أن أقول بأنه من المزعج جدا أن أرى كاريكاتور صاحب العلم الم 

والملحد العدمي أخالقيا ال ينقطع عن الظهور في بريد رسائلي اإللكترونية وفي المدونات. آمل من أعماقي أال يكون 
ن   قد وضعوني ضمن نطاق راداراتهم.  Rick Warrenأشخاص من أمثال ريك وار 

   
33 Searle, 1995, p.8. 

 
كان هناك تشوش كبير حول هذه النقطة، وما زالت جوانب عديدة منه مؤثرة في الدوائر الفلسفية. أنظر،  34

 :J.L. Mackieمثال، إلى ما يقوله 

"لو كانت هناك قيم موضوعي ة، لكانت كينونات أو صفات أو عالقات من صنف عجيب جدا، مختلف كليًّا عن 

العالم. انطالقا من هذا، لو كان لدينا وعي  بها، لوجب أن يحدث ذلك من خالل ملكة خاصة للتصور أي شيء آخر في 

 (. Mackie 1977, p.38األخالقي   أو حدس ما، مختلفة كليًّا عن طرقنا العادية في معرفة أي شيء آخر" )

ٍ" معا. نحن في غنى ع Mackieمن الواضح أن  ن مناقشة "كينونات أو قام بدمج مفهومي مصطلح "موضوعي 

صفات أو عالقات من صنف عجيب جدا، مختلف كليًّا عن أي شيء آخر في العالم" حتى نتمكن من الحديث عن حقيقة 

ٍ مشروع، على أحوال  أخالقية. نحن ال نحتاج إلى أكثر من اإلقرار بأن تجارب الكائنات الواعية معتمدة، بشكل علمي 

ر   أكبر من قدر الخير، أو قدر من الخير أكبر من وبأن، األفعال، بناء  عل-العالم ى هذا، يمكن أن تتسبب في قدر من الض 

، وليس مفهوما أبدا الزعم بأن  ر   ، أو أن تكون محايدة  أخالقيًّا. ال نحتاج ألكثر من هذا حتى نميز الخير من الض  ر   قدر الض 

ا". نحن ال يلزمنا أن نتوفر على مستودع  فعال ما يضر  جميع من يمسهم )حتى الفاعل نفسه( قد يكون مع ذلك "خير 

ٍ من الصواب والخطأ، أو أفعال صائبة أو خاطئة  على نحو غامض ملغز، كي يكون هناك أجوبة  في ذاتهاميتافيزيقي 

صائبة وأخرى خاطئة لألسئلة األخالقية؛ بل نحتاج ببساطة إلى مشهد من التجارب الممكنة الذي يمكن اجتيازه بصورة 

على ضوء كيف هو العالم كائن بالفعل. والمعيار الرئيس، بناء  على هذا، هو أال يكون  ماير عشوائية وبطريقة منظمة غ

وبأنه، انطالقا من ذلك، من الممكن للمرء -البؤس والرفاه اعتباطيين بالكامل. يبدو لي أننا نعرف من اآلن أنهما ليسا كذلك

 رك من حالة إلى أخرى.     أن يكون صائبا أو خاطئا حيال كيف يتح

 
هل شق  بطن طفل بسكين يعد دائما فعال خاطئا؟ كال. قد يفعل المرء ذلك أثناء عملية طارئة الستئصال الزائدة  35

 الدودية.   

 
قد يرد البعض بالقول إن اتفاق العلماء حيال العلم أكبر من اتفاق الناس العاديين حيال األخالق )لست متأكدا  36

( إنه يدور في حلقة مفرغة ألن كل  من ال يتفق إلى حد 1صحيح(. لكن هذا الزعم أجوف، لسببين على األقل: ) من أن هذا

( العلماء، من 2مفتوح وبحاجة ماس ة للمراجعة(؛ ) العالمكاف مع الرأي الغالب ال يعد  بمثابة "عالم" )لهذا فإن تعريف 

"خبراء في األخالق" كذلك مجموعة نخبوي ة، ووجود خبراء كهؤالء  حيث التعريف، يشكلون مجموعة نخبوي ة. وسيشكل

 يتماشى تماما مع محاججتي. 
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هناك حاالت استثنائية واضحة تشمل الظواهر "المرك بة اجتماعيا" والتي تتطلب درجة من االجماع لجعلها واقعية.  37

لكن ما يجعلها نقود هو أن عددا كافيا من الناس على استعداد لمعاملتها بهذه الصفة )راجع -الورقة التي في جيبي هي "نقود" بالفعل

Searle, 1995 .) 

  
لية، أعتقد أن لدينا في هذا الصعيد حدسا مفيدا جدا. نحن أشد اهتماما بالكائنات التي تستطيع اختبار درجات من ناحية عم38

ونحن محقون بشأن ذلك، ألن المعاناة والسعادة )بتعريفهما وفق أعرض مفهوم ممكن( هما كل ما يمكن أن -أكبر من المعاناة والسعادة

ت الحيوانات متساوية في األهمية؟ كال. هل تتألم القرود أكثر من الفئران عند إجراء يكون محل  اهتمام المرء. هل جميع حيوا

التجارب الطبية عليها؟ إن صح  ذلك، وكانت جميع المعطيات األخرى متساوية، فإن إجراء التجارب على القردة أسوء من اجرائها 

مشكلة لدي في اإلقرار بأن حيوات أشخاص معينين هي أثمن من على الفئران. هل جميع حيوات البشر متساوية في األهمية؟ كال. ال 

حياتي )كل ما أحتاجه هو أن أتخيل فقط ما سيحدثه موت أشخاص معينين من معاناة أعظم قدرا وما سيمنعه من سعادة أكبر(. رغم 

ثمينة بالتساوي. وعليه، فإن معظم  أن حيوات جميع البشر كما لوذلك، يبدو أيضا أمرا عقالنيا جدا بالنسبة لنا أن نتصرف جمعيًّا 

قوانيننا ومؤسساتنا االجتماعية تتجاهل عموما االختالفات بين الناس. أشك في أن يكون هذا أمر جيد جدا. طبعا، قد أكون مخطئا في 

قد أثرت على  وهذا بالضبط هو بيت القصيد. لو لم نتصرف على هذا النحو، لكان عالمنا مختلفا، ولكانت تلك االختالفات إما-ذلك

محصلة الرفاه اإلنساني، أو أنها لم تؤثر. مرة أخرى، هناك أجوبة لمثل هذه األسئلة، سواء استطعنا أو لم نستطع قط اإلجابة عليها 

 من الناحية العملية.     

  
سؤال "لماذا الدين في نهاية األمر، هذه النقطة هي لفظية داللية بالكامل: إنني أزعم بأنه أيًّا كان جواب من يوجه له  39

 مهم؟" فمن الممكن أن يؤطر ضمن مفاهيم القلق على رفاه الشخصي المعني   )سواء كان في محله أم ال(.   

 

 
ال أعتقد أن الفلسفة األخالقية إليمان ويل كان ط تمثل استثناء  أيضا. إن الواجب الملزم لدى كان ط ال يتأهل كمعيار عقالني  40

نه سيكون نافعا على العموم )حسب إشارة جون ستيوارت ميل في مطلع كتابه "مذهب المنفعة" لألخالق إال بافتراض أ

Utilitarianism لهذا، بمقدور المرء أن يحاجج بأن ما هو مفيد في فلسفة كان ط األخالقية يرقى إلى صيغة ضمنية لمذهب .)

 ات حول الواجب الملزم عند كان ط. . سأتطرق الحقا إلى مزيد من المالحظconsequentialism"العواقبي ة" 

 
مثال، يفترض الكثيرون أن التوكيد على الرفاه اإلنساني سيقود إلى ارتكاب أمور فظيعة مثل إعادة تشريع الرق،  41

مثل  واالتجار بأعضاء الفقراء، وقصف العالم النامي دوريا باألسلحة النووية، أو تنشئة أطفالنا على استخدام متواصل للهرويين. تنجم

وكلها مرتبطة بما -هذه التوقعات من عدم التفكير جديًّا في هذه المسائل. هناك أسباب واضحة جدا لعدم اإلقدام على تلك األمور

ستسببه تلك األفعال من معاناة أشد فظاعة وما ستحول دون الوصول إليه من سعادة أعمق. هل يعتقد أي شخص حقا بأن أقصى حالة 

 نساني متوافقة مع العبودية وسرقة األعضاء واإلبادة؟ ممكنة من االزدهار اإل

  
انقاذا  هل هناك مقايضات واستثناءات؟ بالطبع. ربما أملت بعض الظروف على تجمع أهلي انتهاك عدد من تلك المبادئ 42

 لبقائه. لكن هذا ال يعني أنها ال تؤدي عموما إلى زيادة وصيانة الرفاه اإلنساني. 

 
43Stewart ،2008.  
 
أعترف بأنني، كمنتقد للدين، لم أصرف سوى قدر قليل من االنتباه إلى فضيحة االعتداءات الجنسية في الكنيسة  44

الكاثوليكية. بصراحة، تعففت عن انتهاز لحظة ترنح الدين وانهياره لتسديد ضربة قاصمة له. كانت تلك الفضيحة المدوي ة أفظع هدف 

ع تسدده الكنيسة في مرماها عل ى مدار تاريخها، ولم أشعر أن ثمة حاجة الى التهكم على الدين في أشد لحظات انكساره وإنزاله مرو  

الخزي والعار بحق نفسه. حتى بنظرة إلى الوراء، من السهل أن تفهم اندفاع المرء إلى إشاحة بصره إلى بعيد: تخيل فقط أما وأبا 

بغرض تربيته روحيا، فال يؤدي  the Church of a Thousand Handsمتدينين يرسالن طفلهما الغالي إلى "كنيسة األلف يد" 

ذلك إال إلى اغتصابه وإسكاته عن البوح بما جرى له من خالل تهديده بالنار والجحيم. ثم تخيل حصول ذلك لعشرات اآلالف من 
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الديني المذهل مغرٌق في  وألطفال ال يحصى عددهم على مدار أكثر من ألف عام. هذا االستعراض-األطفال في عصرنا الحاضر

 الزيغ واالنحراف والخيانة، إلى حد  إصابة المرء باكتئاب فظيع يشل  وببساطة قدرته على التفكير.

لكن هناك ما هو أبعد من ذلك في هذه الظاهرة مما كان ينبغي أن يستحوذ على انتباهي. تأمل في األيديولوجيا الخرقاء 

التي سمحت بوجود هذه الظاهرة من األساس: صرفت الكنيسة الكاثوليكية ألفي عام من وجودها في شيطنة الغريزة الجنسية إلى 

على الفعل اإلنساني األشد ترسخا وصحة ونضجا واجماعا بالتحريم. بالفعل، هذه المنظمة درجة لم تبلغها أي مؤسسة أخرى، قاضية 

تعارض استخدام منظمات وموانع الحمل: مفضلة، على ذلك، أن ينعم من هم األفقر في هذا العالم ببركة اإلنجاب وتشكيل  ما زالت

لذي ال رجاء في الشفاء منه، حكمت الكنيسة على أجيال من العائالت األضخم عددا واألقصر عمرا. وجراء هذا الغباء المقدس وا

أو بنمط إنجاب ساد في العصور الحجرية، وبالفقر، وبالموت جراء مرض اإليدز. إن أضفنا  -من الخزي والنفاق الناس الطيبة بحياة

من بين -الزواج، فسيصبح لدينا مؤسسةإلى هذه الال إنسانية حيلة االنقطاع عن البشر في خلوات ت فرض فيها العزوبية واالنقطاع عن 

تجتذب مشتهي ممارسة الجنس مع الغلمان الصغار من الرجال، والمتحرشين جنسيا باألطفال، والساديين -األوسع ثراء  في العالم

ن عددا الجنسيين إلى صفوفها، ثم ترفعهم إلى مراتب السلطة، وتمهد لهم طريق الوصول إلى األطفال. وأخيرا، انتبه أيضا إلى أ

، أينما كان لتعاليم الكنيسة سيطرة وتحكم مما -ضخما من األطفال سيولد خارج رابطة الزواج، وأمهاتهم غير المتزوجات سيشه ر بهن 

يقود إلى ترك آالف من األوالد والبنات على عتبات المالجئ التي تديرها الكنيسة وبالتالي تركهم تحت طائلة االغتصاب والترويع 

ساوسة ورجال الدين. وهنا، عبر هذه اآللة المرعبة التي صممت لتديرها على مدى العصور رياح العار والسادية، نتمكن على يد الق

 نحن الفانون وأخيرا من التقاط لمحة خاطفة لغرائب فعل الرب   وعجيب صنعه. 

 Irish Commission to Inquire into، قامت "اللجنة اإليرلندية للتحقيق في االعتداء على األطفال" 2009في سنة 

Child Abuse (CICA)  2.600بالتحقيق في حاالت كالتي ذكرت آنفا داخل إيرلندا. يصل عدد صفحات التقرير الذي أصدرته 

بعد اطالعي على قسط صغير من هذه الوثيقة المفجعة، أستطيع القول  .(/www.childabusecommission.com/rpt)صفحة 

إنه لدى التفكير في االعتداءات الكنسي ة الجنسية على األطفال، من األفضل عدم تخيل ممارسات أثينا القديمة والكالم المعسول عن 

ٍ ال ي جَرؤ  على التلف ظ با سمه". أجل، كان هناك بالتأكيد من يتصفون باألدب من مشتهي ممارسة الجنس مع الغلمان الصغار بين "حب 

رجال الكهنوت، وممن عب روا عن محبة جارفة نحو من كان سيبلغ في صبيحة اليوم التالي من الغلمان الثامنة عشرة من العمر. لكن 

يمكن للمرء -تصل إلى الشر المطلق. إن الفضيحة داخل الكنيسة الكاثوليكية وراء هذا الطيش واالستهتار هناك طيف من االعتداءات

تشمل االغتصاب والتعذيب المنهجي لليتامى وأصحاب االحتياجات -هي الكنيسة الكاثوليكية التيأن يقول اآلن بأمان الفضيحة 

أحيانا من قبل مجموعة من -ر حتى النزفالخاصة من األطفال. وضحاياها يشهدون على تعرضهم للجلد باألحزمة والوطء في الدب

ض كثير من -المعتدين ثم جلدهم ثانية وتهديدهم بالموت والذهاب إلى الجحيم إن ذكروا كلمة واحدة حيال االعتداء عليهم. وأجل، تعر 

ضة جالده كي األطفال ممن وصل حد اليأس أو تحلى بما يكفي من شجاعة للبوح بتلك الجرائم إلى اتهامه بالكذب ورده إلى قب

 يغتصب ويعذب من جديد.

ا من  تشير األدلة إلى أن من قام على تيسير بؤس هؤالء األطفال والتغطية عليه هم رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية بدء 

ابق تحت اسم قاعدة الهرم وحتى قمته، وصوال إلى مراكز اتخاذ القرار في القشرة المخية األمامية للبابا الراهن. بمقتضى منصبه الس

، أشرف البابا بندكتوس شخصيا على رد فعل الفاتيكان على تقارير االعتداءات الجنسية Cardinal Ratzingerالكاردينال راتزنجر 

في الكنيسة. ماذا فعل هذا الرجل الحكيم والمحسن حين نما إلى علمه أن مرؤوسيه اغتصبوا آالفا من األطفال؟ هل قام بإبالغ 

ور وحماية الضحايا من التعرض لمزيد من االعتداءات؟ ما زال المرء يجرؤ على التخيل بأن هذا القدر األساسي من الشرطة على الف

التعقل اإلنساني ربما كان ممكنا، حتى داخل الكنيسة. على النقيض من ذلك، أزيحت جانبا شكاوى االعتداءات المتكررة والمتصاعدة 

كاتهم، ومدح األساقفة على تحديهم للسلطة العلمانية، ووزع القساوسة المتهمين على في نبرة يأسها، وضغط على الضحايا إلس

أبرشيات ال تحوم حولها الشكوك كي يدمروا من جديد حيوات مزيد من األطفال. ليس من مبالغة في القول إن الفاتيكان ينطبق عليه 

سةمنذ عقود )إن لم يكن منذ قرون( التعريف الرسمي لمنظمة إجرامية مك ال للقمار، أو الدعارة، أو المخدرات، أو أي خطيئة -ر 

 :CICAبل السترقاق األطفال جنسيا. تأمل في المقاطع التالية من تقرير -عرضية أخرى

فيما يخص مدرسة واحدة، قدم أربعة شهود إفادات تفصيلية عن االعتداء الجنسي، الذي يتضمن االغتصاب في  7.129

قسيسين أو أكثر وفي إحدى المناسبات بمشاركة أحد المقيمين األكبر سنا. شاهد من المدرسة الثانية، التي  جميع تلك الحاالت، من قبل

اقتادوني إلى العيادة المدرسية... ثبتوني قدمت فيها العديد من التقارير، وصف تعرضه لالغتصاب من قبل ثالثة من القساوسة: "

." شاهد آخر أفاد بأنه كان يعتدى عليه جنسيا مرتين في األسبوع في ، وكنت أنزففوق السرير، كانوا حيوانات. ... قاموا بوطئي

 أيام محددة من قبل اثنين من القساوسة في الحمامات أو في المهجع:

... ثم يحل  أحدهما محلَّ اآلخر. كانت كل مرة [جنسيا]... اآلخر عليَّ  يعتدي فيمالدى الباب للمراقبة يمكث كان أحدهما 

 ربي ضربا مبرحا. وعندما أخبرت األب خالل جلسة االعتراف، نعتني بالكاذب. لم أنبس بعد ذلك بحرف قط."تنتهي بض

http://www.childabusecommission.com/rpt/
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[ ... كلما أراد. إن لم تطع فإنك تضرب ضربا مبرحا، ثم يرغمك على أن "سين"القس كان عليَّ أن أذهب إلى غرفته... ]

[... وكان هناك قس آخر عمد إلى تثبيتي أرضا وراح االستمناءله... ] أفعل ذلك[... له. ذات ليلة لم االستمناءتقوم بذلك الفعل... ]

 [ .... أشار إلى الندوباالثنان يضربانني بمضرب الهوكي حتى هرسا أصابعي... ]

أفاد الشهود بخوفهم في الليل تحديدا لدى سماعهم زمالئهم من الطلبة وهم يصرخون من داخل غرف تغيير  7.232

دع النوم أو من داخل غرف نوم القساوسة الموظفين أثناء االعتداء عليهم. كان لدى الشهود وعي بأن زمالئهم ممن الثياب، ومخا

 وصفوهم باليتامى يعيشون أوقاتا عصيبة على وجه الخصوص:

حد [ ... من حجم الوامن كان يتعرض منهم لالعتداءاألطفال اليتامى، كان الوضع أبشع بالنسبة لهم. كنت أدري... ]

منهم، كنت أسألهم فيقولون إنهم أتوا من... مؤسسة معلومة... كانوا هناك من عمر غض. كنت تسمع الصراخ من الغرفة التي 

 كان القس... سين... يعتدي عليهم فيها.

في ليلة من الليالي، وكنت لم أزل حديث عهد بالمكان، رأيت أحد القساوسة متمددا إلى جانب أحد األوالد الصغار في 

... قائال "ال تتدخل فيما ال يعنيك وإال لقيت نفس "سين"السرير... وسمعت صراخ وبكاء الصغير، وحينها خاطبني القس... 

المصير".... سمعت صراخ الصغار وأنا أعرف أنهم في تلك اللحظة يتعرضون لالغتصاب وهذا بمثابة كابوس ألي إنسان. 

اتخذت  ووقتها ،كان ينزف من مؤخرته، ا يحصل لي مهما كان... أتذكر ولداستحاول اإلفالت والهرب... إذ أنني لن أدع هذ

 [ ... يحصل لي... كاد هذا األمر أن يدفعني إلى حافة الجنون. الوطء في الدبرقراري، ال يمكن أن أدع هذا... ]

 CICA. حتى تقرير الـ هذا هو صنف االعتداء الذي مارسته الكنيسة وأخفته منذ الوقت الذي تعجز الذاكرة عن استحضاره

 امتنع عن ذكر أسماء القسيسين الذين ارتكبوا تلك األفعال.

 Goodstein andلقد انتبهت من غفوتي غير األخالقية تلك حيال هذه القضية من خالل التقارير اإلعالمية األخيرة )

Gallender, 2010; Goodstein, 2010a, 2010b; Donadio, 2010a, 2010b; Wakin and McKinley Jr., 2010 ،)

(، وريتشارد 2010a, 2010b, 2010c and 2010d) Christopher Hitchensوباألخص بالغة زميلي  كرستوفر هتشنز 

 Richard Dawkins (2010a, 2010b.)دوكنز 

 (.http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7930380.stmأقدمت الكنيسة كذلك على حرمان والدة الفتاة ) 45

( بأن المعطيات والقيم "متشابكة" فيما بينها. وتفترض األحكام 2007) Hilary Putnamالفيلسوف هيالري پتنام  حاجج46

ا. وأشار پتنام، كما فعلت هنا، إلى أن  ، التبسيط واالختصارالبساطة، الجمال المنطقي،االت ساق  -العلمية وجود "قيم معرفي ة" وهلم  جرًّ

 كل ما يساق من محاججات ضد وجود حقيقة أخالقية يمكن أن يساق أيضا ضد الحقيقة العلمية دون أي تعديل.

  
عل، هذا األمر الذي تؤول إليه محاججتي رى كثير من الناس فكرة "خبراء أخالقيين" بغيضة. إذ وصف البعض، بالفي 47

بأنه يندرج بالتأكيد ضمن فكرة الكاتب جورج أورويل "األخ األكبر" وبأنه "وصفة تفضي إلى الفاشية". سأكرر القول ثانية بأن هذه 

العلم الضوء على المخاوف يبدو أنها تنبع من تردد مذهل حيال التفكير جديا في مقتضيات مفهوم "الرفاه" أو حيال كيف قد يسلط 

مسبباته وشروطه. ويبدو استحضار القياس على مفهوم الصحة وابقائه قيد النظر أمرا مهما في هذا السياق: هل هناك أي شيء له 

عالقة بفكرة "األخ األكبر" حيال االجماع العلمي  على صلة التدخين بسرطان الرئة؟ هل قاد إصرار الدوائر الطبي ة على الناس بترك 

ٍ كان أن التد خين إلى "الفاشية"؟ يرد كثير من الناس بشكل متسرع ودون تأٍن على فكرة التخصص األخالقي بالقول، "ال أريد من أي 

يقول لي كيف أعيش حياتي." وهو ما ال أجد ردا عليه إال بالقول، "إن كانت هناك من طريقة تمكنك من أن تكون أنت ومن تكترث 

 ليه اآلن، ألن تكون راغب ا في معرفتها؟"   لحالهم أكثر سعادة مما أنت ع

  
في سياق هذا الموضوع يوظف اآلن ذلك االقتباس سيء الصيت أللبرت آينشتاين، والذي ال يمل  المدافعون عن الدين  48

 أبدا اإلشارةمن االستشهاد به بشكل مستهلك، زعما بأن "العلم بال دين أعرج، والدين بال علم أعمى". لكن آينشتاين لم يقصد بذلك 

إلى إيمانه بالرب، أو احترامه إليمان غير مبرر، بل كان يتحدث عن الدافع األولي   الذي يحث  على فهم الكون، جنبا إلى جنب 

 "اإليمان" بأن مثل هذا الفهم هو أمر ممكن:

وسع، ما الوسائل التي ستسهم مع أن الدين قد يكون ذاك الذي يحدد الهدف، إال أنه، رغم ذلك، تعل م من العلم، بمفهومه األ

في بلوغ األهداف التي حددها. لكن ال يمكن التوصل إلى العلم إال من قبل من تشب ع حتى األعماق بطموح التوصل إلى الحقيقة 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7930380.stm


 140 

                                                                                                                                                                                     
القوانين والفهم. مصدر هذا اإلحساس، مع ذلك، ينبع من نطاق الدين. ولهذا النطاق أيضا ينتمي اإليمان في اإلمكانية التي تقضي بأن 

ا حقيقيًّا ال يتوفر  التي تضبط عالم الوجود هي عقالنية، بمعنى، أنه يمكن استيعابها من قبل العقل. ليس بمقدوري أن أتصور عال م 

 ,Einstein, 1954على مثل هذا اإليمان العميق. هذا الوضع قد تلتقطه هذه الصورة: العلم بال دين أعرج، والدين بال علم أعمى )

p. 49  .) 

 
الخروج من تلك المآزق ليس معجزا كما يتصور الشكوكيون. على سبيل المثال، يمكن اقتياد "علماء" نظرية الخلق إلى  49

رؤية أن عين المعايير العقلية التي يستخدمونها إلثبات صحة النص المقدس تحت ضوء المعلومات التجريبية تكشف أيضا عن مئات 

وبهذا فهي تضرب أساس مشروعهم بأكمله. ويصح األمر نفسه فيما يخص المآزق -المقدسمن نقاط التضارب داخل النص 

األخالقية: أولئك الذين يزعمون بالحصول على أخالقهم سماويًّا من الرب، بال إشارة إلى أي مخاوف أرضي ة، لديهم غالبا قابلية 

، نقل توماس فريدمان مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" ذات مرة للنزوع نحو تلك المخاوف في نهاية األمر. فيما يمثل حالة استثنائية

ٍ كان قد بدأ في القتال إلى جانب الجيش األميركي ضد تنظيم القاعدة في العراق، بعد إقناعه بأن القتال في  تفاصيل لقائه بمقاتل سني 

صر من عناصر القاعدة على قطع رأس طفلة صف القوات الكافرة أهون الشرين. ما الذي أقنعه بذلك؟ كان الرجل قد شهد إقدام عن

(. ولهذا، يبدو أن الحدود بين جنون القيم اإلسالمية والجنون المطلق من الممكن أن Friedman, 2007في الثامنة من عمرها )

 تتضح حين تخط ها دماء طفلة صغيرة. 

ون أصلب من تلك التي سيقف عليها أي في الواقع، أعتقد بأن األرضية التي ستقف عليها األخالق في نهاية المطاف ستك

حقل آخر من حقول العلم، ذاك أن المعرفة العلمية ال تعد قي مة إال ألنها تسهم في رصيد رفاهنا. طبعا، يجب أن نضيف إلى تلك 

عالم، وحل المشاكل، ألنهم إنما يصفون بذلك اللذة العقلية التي تتأتى من فهم ال-المساهمات مزاعم من يقولون بقيمة المعرفة "لذاتها"

وإلى آخره. من الواضح أن الرفاه يجب أن ي قد م على المعرفة في األسبقية، ألننا نستطيع بسهولة تصور حاالت يكون من األفضل 

فيها عدم معرفة الحقيقة، أو حين تكون المعرفة الخاطئة مرغوبا فيها. ال شك بأن هناك ظروفا تعمل فيها األوهام الدينية حسب هذه 

الطريقة: حين يتواجد جنود، مثال، في ساحة المعركة وعدوهم يفوقهم عددا إلى حد هائل لكن، لجهلهم باالحتماالت القائمة ضدهم 

والقتناعهم بأن الرب في صفهم، يتمكنون من االعتماد على ذخيرة عاطفية ال تتوفر لجنود لديهم معلومات كاملة ومعتقدات مبررة 

ن اعتبار حقيقة أن مزيجا من الجهل والمعرفة الخاطئة يمكن أن يكون مفيدا في مناسبة أو أخرى بالكامل. رغم ذلك، ال يمك

كمحاججة تصلح للدفاع عن المنفعة العامة لإليمان الديني )أو عن حقيقته(. وبالفعل، نقطة ضعف الدين األهم، بعيدا عن ال معقولية 

 نية ومفرقة لصفوف البشر باهظة بشكل استثنائي على صعيد عالمي.     عقائده الواضحة، هي أن كلفة اعتناق معتقدات غير عقال

 
تحليل هيوم للمعطيات والقيم مقنعا للغاية حتى أنه قام برفعه إلى مصاف الحقائق  Sean Carrollيجد عالم الفيزياء  50

 الرياضية:

م فردي   بجمع رقمين زوجيين. لو ( هي كمحاوالت الوصول إلى رقis( من "كائن" )ought"محاوالت اشتقاق "ينبغي" )

 ,Carrollاد عى البعض بأنهم تمكنوا من ذلك، فأنت لست مضطرا إلى فحص طريقتهم الحسابية؛ أنت تعرف بأنهم ارتكبوا خطأ" )

2010a .) 

 
اذا هذا المفهوم المضلل لـ "ينبغي" لو أسقط على أي مشروع فيبدو أنه سينثر بذور الشك القاتلة فيه. إن سؤال لم 51

ن "ينبغي" أن ننظر إلى الرفاه كقيمة ال يستوي معناه بل المعنى هنا أقل استواء  مما لو كان السؤال لماذا "ينبغي" لنا أن نكون عقالنيي

إن المرء ال يستطيع التحرك من "ما هو كائن" إلى "ما ينبغي"، يجب أن نكون صادقين حيال  القولأو علميين. ومع أن من الممكن 

وال إلى "ما هو كائن". البيانات العلمية التي تقرر "ما هو كائن" تستند في قرارتها على "ينبغيات". حين أقول، "الماء كيف نصل أ

كائن باتحاد ذرتي هيدورجين مع ذرة أوكسجين"، أكون قد نطقت بخبر نموذجي لحقيقة علمية. لكن ماذا لو شكك شخص ما في هذا 

بيانات والمعلومات من علم الكيمياء التي تصف نتائج تجارب بسيطة. لكني حين أفعل ذلك، ألجأ الخبر؟ حينها أستطيع اللجوء إلى ال

ضمنيا إلى قيم المنهج التجريبي والمنطق. ماذا لو كان محاوري ال يشاركني االعتقاد في هذه القيم؟ بماذا أرد عليه حينها؟ حينها 

 ماذا ينبغي أن نكترث بما يفكر به شخص كهذا في مسائل الكيمياء؟ يتضح بأن هذا السؤال خاطئ. أما السؤال الصحيح فهو، ل

األمر على نفس الشاكلة فيما يتعلق بهمزة الوصل بين األخالق والرفاه: أن يقال بأن األخالق اعتباطية )أو أنها ذات بنية 

الكائنات العاقلة هو خير، هو مثل القول بأن ثقافية، أو شخصية فحسب( ألننا ال نستطيع القول بخالف ذلك إال إن سلمنا أوال بأن رفاه 

العلم اعتباطي )أو أنه ذو بنية ثقافية، أو شخصية فحسب( ألننا ال نستطيع القول بخالف ذلك إال إن سلمنا أوال بأن فهما عقليا للكون 

هن على استناده إلى أرضية هو خير. أجل، كال المسعيان مستندان إلى مسلمات )وأعتقد، كما قلت سابقا، أن المسعى السابق سيبر
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أصلب من الالحق(، لكن هذه ليست بمشكلة. ليس من إطار معرفي يستطيع الصمود في وجه شكوكية مطلقة، ألن أيا منها ال يستطيع 

تبرير ما يقوم عليه بالكامل. دون أن يكون المرء قادرا على الوقوف خارج إطار ما بشكل تام، فإنه معرض دوما لتهمة أن ذلك 

طار ال يستند على شيء، وأن بديهي اته خاطئة، أو أن هناك أسئلة جوهرية ال يستطيع اإلجابة عليها. يتضح أحيانا أن مسلماتنا اإل

لكن تلك األخطاء ال  -مثال، مسلمة التوازي في الهندسة اإلقليدية ال تنطبق على الهندسة برمتها-األساسية خاطئة أو محدودة النطاق

 ى ضوء مسلمات أخرى تقف على أرضية صلبة.يمكن تعقبها إال عل

العلم والتفكير العقالني يتأسسان على بديهيات حدسية ومفاهيم ال يمكن اختزالها أو تبريرها. حاول تحديد مفهوم "مبدأ 

السببية" من خالل تعريفات ليست ذات طابع دائري. أو حاول تبرير عالقة التعدي في المنطق: س=ص، ص=د، إذا س=د. قد يقول 

لمة ألحقناها بتعريف "المساواة". وسوف يكون لدى اآلخرين حرية تعريف "المساواة" بشكل أحد الشكوكيين، "ليس هذا بأكثر من مس

مختلف." أجل، سوف يفعلون. وحينها سوف يكون لدينا حرية وصفهم بـ "بلهاء". بالنظر إليها من هذه الزاوية، فإن النسبوي ة 

ال ينبغي أن - يمتلك سوى شرعية محلية ضمن سياق ثقافي معينوجهة النظر القائمة على أن الفرق بين الصواب والخطأ ال-األخالقية

تكون أكثر جاذبية من نسبوي ة فيزيائية، أو بيولوجية، أو رياضية، أو منطقية. هناك طرق أفضل أو أسوء لتحديد مفاهيمنا؛ هناك 

عي وراء تحصيل الرضى في هذه كثير من الطرق للس-هل من شك في هذا؟-طرق أكثر أو أقل تماسكا للتفكير في الواقع؛ وهناك

 الحياة ولعدم نيله.    

 
بإمكاننا، لذلك، أن ندفع هذه الفكرة الميتافيزيقية عن الـ "ينبغي" وراء ظهورنا، وعندها كل ما يتبقى لدينا هو صورة  52

كاننا أن نقول بأننا إن لم علمية للسبب والمسبب. وفيما يتعلق بقدرتنا على التسبب في أسوء بؤس ممكن لكل من في هذا الكون، بإم

نرغب في أن يختبر الجميع أسوء بؤس ممكن، فينبغي أن ال نقدم على فعل "سين" من األفعال. هل بمقدورنا أن نتصور وجود 

ا شخص ملتزم بقيم مغايرة تماما ويريد لكل الكائنات الواعية، بما فيها هو نفسه، أن تنحط  إلى حالة أسوء بؤس ممكن؟ ال أعتقد أن هذ

ممكنا. كما ال أعتقد أننا نستطيع أن نطرح بشكل مفهوم أسئلة من قبيل، "ماذا لو كان أسوء بؤس ممكن للجميع هو خير في الواقع؟" 

أسئلة كهذه تبدو مرتبكة تحليليا. نستطيع أيضا طرح أسئلة من قبيل، "ماذا لو كانت أكثر دائرة تامة الكمال هي مربع في الواقع؟" أو 

ت كل الفرضيات العلمية الصحيحة هي خاطئة في الواقع؟" لكن إذا أصر شخص ما على الحديث بهذه الصورة، فال أرى "ماذا لو كان

  .  ما يلزمني بحمل آرائه محمل الجد  

 
حتى لو كانت العقول مستقلة عن العالم المادي، يظل بمقدورنا الحديث عن معطيات بالنسبة لرفاهها. لكننا في  53

دث عن أساس آخر لتلك المعطيات )األرواح، وعي موجود بشكل منفصل عن الجسد، إكتوبالزم، إلى هذه الحالة سنتح
 آخره(.

 
ردا على حديثي في "تيد" قائال: "لم أَر  Russell Blackfordحول نقطة ذات صلة بهذا الموضوع، كتب الفيلسوف   54

لضرورة مخطئون بشأن معطى ما عن العالم. عالوة على هذا، ال إلى اآلن أي  محاججة تقوم على إظهار أن المضطربين عقليا هم با

أرى كيف يمكن أن تبنى محاججة كهذه." بينما سأناقش مسألة االضطراب العقلي بتفصيل أكبر في الفصل التالي، سأستعرض هنا 

ار تجارب تشيع الرضى محاججة كهذه باختصار: نحن نعرف حاليا أن المضطربين عقليا لديهم تلف في الدماغ يمنعهم من اختب

ٍ )بمعنى أنها تميل إلى  العميق )مثل التعاطف مع اآلخرين( والتي يبدو أنها خير بالنسبة للناس على الصعيدين الشخصي والجمعي 

زيادة الرفاه في الصعيدين(. وعليه، ال يدري المضطربون عقليا ما يفوتهم جراء ذلك )لكننا ندري(. كما أن موقف المضطرب عقليا 

فيها: حتى  Kantيمكن تعميمه؛ إنه ليس، بناء  على ذلك، وجهة نظر بديلة لكيف ينبغي أن يعيش البشر )هذه نقطة واحدة أصاب  ال

المضطرب عقليا ال يمكن أن يرغب بالعيش في عالم مكتظ بالمضطربين عقليا(. كما يجب أن ندرك أيضا أن المضطرب عقليا الذي 

اعة: استمع  إلى مقابالت أجريت مع أشخاص حقيقيين مضطربين عقليا، وستكتشف بأنهم ال يميلون إلى الزعم نتخيله هو مجرد فز 

بامتالك أخالق بديلة أو بعيش حياة من الرضى العميق. هؤالء األشخاص واقعون تحت حكم إكراهات قسرية ال يفهمونها وال 

يا ما كان ما يؤمنون به تجاه ما يفعلونه، يسعون إلى لون يستطيعون مقاومتها. ومن الواضح تمام الوضوح أن المضطربين عقليا، أ

من ألوان الرفاه )إثارة، نشوة، مشاعر القوة والسيطرة، إلى آخره(، لكن بسبب الخلل العصبي والقصور االجتماعي، فإنهم يفعلون ما 

أمور خاطئة، ألن عيش حياة  يستمد الرضى من Ted Bundyيفعلونه بشكل سيء للغاية. نستطيع القول إن مضطربا عقليا مثل 

بعل ة فيزيائي  يعاني من  Bundyموجهة نحو اغتصاب وقتل النساء ال يتيح أشكاال أعمق وأعم  من االزدهار اإلنساني. قارن عل ة 

 عالم الرياضيات، خالل John Nashاضطرابات وهمية ويجد أنماطا قياسية وأهمية حسابية في المواضع الخاطئة. يبدو جون ناش 

معاناته من أعراض الشيزوفرينيا، مثال جيدا: كان مجس "وجدتها!" لديه قد ض بط بشكل عقيم؛ كان يبصر أنماطا ذات معنى في 

وتلك األنماط كانت مرشدا عقيما إلى األهداف العلمية السليمة )أي، فهم العالم المادي(. هل هناك أي شك -مواضع لم يبصرها قرناؤه



 142 

                                                                                                                                                                                     
كان متصال بشكل عقيم بإمكانيات العثور على الرضى العميق في الحياة، أو أن  Ted Bundyذا!" لدى في أن مجس  "أجل! أحب ه

 هوسه باغتصاب وقتل الفتيات كان مرشدا عقيما إلى األهداف السليمة لألخالق )بمعنى، عيش حياة متسمة بالرضى مع اآلخرين(؟

بعض األمور الغريبة من الحياة، ليس هناك من يتوخى بؤسا مطلقا ال نهاية له. أما  Bundyرغم أن أناسا قد يتوخون مثل 

مثل التحرر من األلم والشك والخوف وإلى -من يلتزم بأخالقي ات مختلفة فيسعى وراء أشكال وصيغ من الرفاه الذي نقر  به نحن أنفسنا

حماسة كبيرة في الدفاع عن أخالقياته تلك، إال أنها تعيق وتثبط رفاهه بشكل واضح. ولو ذهب شخص ورغم ما قد يبذله من -آخره

أو أن أي ظاهرة من  5=2+2بأنه يريد أن يكون بائسا بحق، فلدينا الحرية الكاملة لمعاملته كشخص يزعم بأنه يؤمن بأن  الزعمإلى 

ضوع األخالق، كما في أي موضوع آخر، بعض الناس ال يستحقون اإلنصات الظواهر تسبب نفسها بنفسها وال ترتبط بغيرها. في مو

 إلى ما يتفوهون به.  

 
 .www.bioethics.gov/about/creation.htmlمقتطف من بيان صحفي للبيت األبيض:  55

  
ن  56 ت س  س  أثير عصبي   يبدو أنه يتحكم باإلدراك االجتماعي لدى الحيوانات وبتجربة هرمون ذو ت Oxytocinأ وك 

، Ahmadi، وZak ،Stanton؛ Matzner ،2005، وZak ،Kurzbanالثقة )والرد عليها بثقة مقابلة( لدى اإلنسان )

2007.) 

 
57Appiah,2008,p.41.  

   
 األخالقية: هذا ما تنص عليه "موسوعة ستانفورد للفلسفة" بشأن النسبوي ة 58

، وبمناسبة نقاشات األمم المتحدة حول حقوق اإلنسان العالمية، أصدرت "الرابطة األميركية لعلماء 1947"في عام 

األنثروبولوجيا" بيانا أعلنت فيه أن القيم األخالقية نسبية باختالف الثقافات وأنه ليس هناك من وسيلة للكشف عن أن قيم ثقافة ما هي 

ق حظي قط  بإجماع كافة أصوات علماء األنثروبولوجيا حيال التأكيد على هذا الموقف، أفضل من قيم ثقافة أخرى. ليس هناك من اتفا

وفي السنوات األخيرة عمد بعض المدافعين عن حقوق اإلنسان في صفوف علماء األنثروبولوجيا إلى تخفيف حدة التوجه الن س بَوي  

 .Richard Aو Cliord Geertzبارزين ومعاصرين من أمثال األخالقي لحقلهم المعرفي  . رغم ذلك، يواصل علماء أنثروبولوجيا 

Shweder  ".الدفاع عن مواقف النسبوي ين األخالقيينhttp:plato.stanford.edu/ entries/moral-relativism/. 

ان ؟ أرجو أن تالحظ بأن هذا الموقف كان يمثل من قبل هؤالء العلماء أفضل ما بوسعهم فعله في الوقت الذي ك1947عام 

 Melو Scott Atranو Richard Shwederفيه دخان محرقة أوشفتز ما زال متصاعدا. حملني صدامي المنطوق والمكتوب مع 

Konner ،وغيرهم من علماء األنثروبولوجيا، حملني على االقتناع بأن االلتفات إلى التنوع األخالقي ال يستتبع، بل هو بديل بائس ،

 ان. عن التفكير الواضح برفاه اإلنس

 
 .273، صفحة Pinker ،2002راجع:  59

 
 .Harding ،2001راجع:  60

 
؛ P.R. Gross ،1991لالطالع على نقض أشمل وأوسع ألسس نقد النسوية والتعددية الثقافية للعلم الغربي، راجع  61

P.R. Gross & Levitt ،1994. 

 
 .105، صفحة Weinberg ،2001راجع  62

 
 .Dennett ،1995راجع:  63

  
 .487المرجع السابق، صفحة   64

 

http://www.bioethics.gov/about/creation.html
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. تكشف التجارب عن أنه حتى الرضع الذين يبلغون ثمانية أشهر من M.D. Hauser ،2006راجع، مثال،  65

 (.Bloom ،2010العمر يودون رؤية معاقبة المعتدين )

 
66Marriage.aspx. -Gay -Oppose-Continue-Americans-www.gallup.com/poll/118378/Majority 

  
اك اآلن حقل منفصل يسمى "أخالقيات علم األعصاب"، تم تأسيسه بدمج علوم األعصاب مع الفلسفة، وهو ال يركز هن 67

كثيرا في قضايا من هذا النوع. أخالقيات علم األعصاب حقل أوسع من أخالقيات علم البيولوجيا المتعلقة بالدماغ )أي، أنه أوسع من 

واالشتغال به(: إنه يحيط بجهودنا الرامية إلى فهم األخالقيات نفسها كظاهرة بيولوجية. مجرد إطار أخالقي لمزاولة علم األعصاب 

، Gazzanigaهناك مراجع يتكاثر عددها بسرعة حول أخالقيات علم األعصاب )يمكن العثور على مقدمات مستفيضة وحديثة لدى 

لنقاش: مخاوف حول حق الفرد في التمتع (، وهناك مسائل أخالقية عصبية أخرى ذات صلة بهذا اLevy ،2007، و2005

بخصوصية ذهنية بعيدا عن قبضة السلطة، الكشف عن الكذب، والعواقب األخرى لتطور علم التصوير العصبي؛ المسؤولية 

(؛ الشخصية في ضوء العمليات الحتمية والعشوائية داخل الدماغ )ال يمنح أي  منها شرعية للمفاهيم الشائعة حول "اإلرادة الحرة"

 أخالقيات التحسين العاطفي والمعرفي؛ وعواقب فهم التجربة "الروحية" بمفاهيم فيزيائية؛ وإلى آخره.

 الفصل الثاني
 
انظر، مثال، مقدار ما نهدره من وقت وأموال لتأمين اغالق بيوتنا وأماكن عملنا وسياراتنا ضد أي عمل لصوصي  68

بواب حين نفقد المفاتيح(. وتمعن في كلفة تأمين اإلنترنت والبطاقات االئتمانية من )واضطرارنا إلى االستعانة بشركات لفتح تلك األ

محاوالت االختراق، والوقت المهدور في استخدام كلمات السر أو في استعادتها حين ننساها. إن كلفة انقطاع خدمة الهاتف لخمس 

الزعم بأن كلفة الوقاية من اللصوصية هي أعلى من ذلك  دقائق في مجتمع حديث تقدر بمليارات الدوالرات. أعتقد أن من الممكن

وستجد أن ما -أقفال من نوع آخر-بكثير. أضف إلى كلفة تأمين األبواب بما يلزم من أقفال، ما نبذله في سبيل تأمين العقود الرسمية

الوقائية من اللصوصية )باعتراف الجميع، نسدده من كلفة سيحل ق عاليًّا في الفضاء. تخيل عالما ال حاجة فيه إلى مثل هذه اإلجراءات 

 هذا أمر صعب(. إنه عالم يتوفر على قدر أعظم من الثروة )بقيمة تشمل تضم كال من الوقت والمال(.

ثمة طرق أخرى للتفكير في التعاون اإلنساني، بما فيها السياسة والقانون، لكني أرى أن المزاعم المعي ارية   69

 . لألخالق على أنها تأسيسية
70  Hamilton ،1964a ،1964b. 
71 McElreath & Boyd ،2007 82، صفحة . 
72  Trivers ،1971  . 
73  G. F. Miller ،2007. 
بمعنى، سين يعطي ) المعاملة بالمثل غير المباشرةلإلطالع على مراجعة حديثة تبحث أيضا في ظاهرة   74

. وبخصوص الشكوك حيال كفاية Nowak ،2005صاد؛ ثم صاد يعطي عين، أو عين يعطي سين، أو كالهما(، راجع 

-خاصة بين الحشرات التي تعيش حياة تعاونية مشتركة-انتخاب أولي القربى واإليثار والمعاملة الطيبة في تفسير التعاون
 .E. O. Wilson ،2005؛ D. S. Wilson & Wilson ،2007راجع 

75  Tomasello ،2007. 
76  Smith[ ،1759 ]1853 3، صفحة. 
 .192-193صفحة المرجع السابق.   77
78 Bendict ،1934 172، صفحة. 
ت العواقبي ة بكثير من التحسينات بعد النظرية المنفعية األصلية لكل من   79  Johnو  Jeremy Benthamمر 

Stuart Millالمتخصصين من الفالسفة فقط.  . سأتجاهل في النقاش معظم تلك التحسينات، ألنها على العموم تهم

-Sinnottتقدم تلخيصا جيدا عبر مقال ) The Stanford Encyclopedia of Philosophyموسوعة ستانفورد للفلسفة 
Armstorng ،2006  .)   

80J. D. Greene  ،2007 ؛J. D. Greene ،Nystrom ،Engell ،Darley ،& Cohen ،2004 ؛J. D. 
Greene ،Sommerville ،Nystrom ،Darley ،& Cohen ،2001. 

81 J. D. Greene ،2002 59-60، صفحة. 
 .204-205، صفحة المرجع السابق  82
 .264المرجع السابق، صفحة   83
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لنستعرض بسرعة مزيدا من المنطلقات الفلسفية: ما الذي يجب أن يكون صحيحا في ممارسة كإرغام النساء   84

كل على الحجاب لكي تكون خاطئة موضوعيا؟ هل يجب على هذه الممارسة أن تتسبب في معاناة غير ضرورية في 
ورية في هذا العالم فقط. هل يجب أن يكون ؟ كال. يكفي لهذه الممارسة أن تتسبب في معاناة غير ضرالعوالم المحتملة

بمعنى، هل يجب أن يكون ما في الفعل من خطأ مبنيا في معنى -تحليليا صحيح أن الحجاب القسري هو عمل غير أخالقي
بمعنى، هل يجب أن تكون هذه الممارسة خاطئة بشكل مستقل عن -كلمة "حجاب"؟ كال. هل يجب أن تكون قبليًّا صحيحة

سانية؟ كال. الخطأ في هذا الفعل معتمد إلى حد بعيد على التجربة اإلنسانية. ارغام النساء والفتيات على ارتداء التجربة اإلن
البرقع خاطئ ألن من المزعج ومن غير العملي أن تعيش وأنت مغطى بالكامل، وألن هذه الممارسة تطيل من أمد النظرة 

بالدة من يفرضها من الرجال تجاه إمكانية المساواة والتواصل إلى النساء كممتلكات شخصية للرجال، وألنها تكرس 
الحقيقي بين الجنسين. كما أن تقييد وإعاقة حركة نصف المجتمع ينعكس سلبا على الثروة االقتصادية واالجتماعية 

قريبا. هل والفكرية للمجتمع. وعلى ضوء التحديات الماثلة أمام أي مجتمع، فإن هذه الممارسة سيئة في كل األحوال ت
أخالقيا دون أي استثناء في عالمنا؟ كال. بمقدورنا وبسهولة أن نتخيل بعض  يجب أن يكون الحجاب القسري غير مقبول

ربما تجنبا إلثارة الرجال األفظاظ خالل -الظروف التي يعد فيها لجوء المرء إلى فرض البرقع على ابنته أخالقيا تماما
 استدالليةنزالق من حقيقة بهيمية وتحليلية وقبلية وضرورية إلى حقيقة استنتاجية وسفر في الريف األفغاني. هل هذا اال

ومشروطة ومحشوة باالستثناءات هو مشكلة بالنسبة للواقعي   األخالقي؟ استحضر المقارنة التي أجريتها بين األخالق 
لكنه على العموم، فكرة مريعة. رغم وجود ؟ كال. دائما ولعبة الشطرنج. هل التخلي عن ملكتك في لعبة الشطرنج خاطئ

عدد ال يحصى من االستثناءات لهذه القاعدة، تظل هناك خطوات جيدة موضوعيا وأخرى سيئة موضوعيا في أي لعبة 
شطرنج. هل نحن في موقع يؤهلنا للقول بأن معاملة النساء في المجتمعات التقليدية المسلمة سيئة على العموم؟ بالتأكيد. 

 .Aآيان حرسي علي الجيدة في هذا الموضوع ) هناك أي شك، فأنصح القراء باالطالع على العديد من كتبوإن بقي 
Hirsi Ali ،2006 ،2007 ،2010.)    

85  J. D. Greene ،2002 287-288، صفحة. 
( حاجج بأن األصول التطورية للمعتقدات األخالقية 2006) Richard Joyceالفيلسوف ريتشارد جويس  86

ع من األساسات التي تقوم عليها األخالق على نحو ال نشهده بالنسبة لألصول التطورية للمعتقدات الرياضية تضعض
والعلمية. لكنني ال أجد هذا التعليل مقنعا. يؤكد جويس، مثال، على أن بديهياتنا الرياضية والعلمية من الممكن أن انتخابها 

جرى انتخاب بديهياتنا األخالقية على أساس معيار مختلف تماما. في  جرى على أساس ما تمتاز به من دقة فقط، بينما
حالة الرياضيات )التي يلجأ إليه كنموذج شارح(، قد يبدو هذا معقوال. لكن العلم تقدم إلى األمام عبر انتهاك الكثير )إن لم 

تلك االنتهاكات كخطوة محتملة بعيدا نقل معظم( بديهياتنا العلمية األولية الفطرية. حسب تعليل جويس، يجب أن ننظر إلى 
 عن الحقيقة.     

محاججة غرين تبدو في الواقع غريبة بعض الشيء. العواقبية األخالقية ليست صحيحة، ألن هناك ببساطة  87

تنوع كبير جدا في الرأي حول األخالق؛ لكن يبدو أنه يعتقد بأن أغلب الناس لو أتيحت لهم فرصة التأمل والتفكير فإنهم 
 يتقاربون ويلتقون على مبادئ العواقبية األخالقية.س

88 Faison ،1996. 

 
89  Dannett ،1995 498، صفحة. 
90  Churchland ،2008a. 
91  Slovic ،2007. 
يبدو أن هذا على صلة بنتائج بحثية أكثر عمومية في مجال األبحاث الرامية إلى التفسير والتعليل، والتي   92

، Fong ،Krantzكشفت عن أن المشاركين فيها غالبا ما يقيمون وزنا أكبر لحكاية طريفة من عينة إحصائية واسعة )

نسخة معكوسة بوجه خاص لما أطلق عليه كال  (. كما يبدو أنهStanovich & West ،2007؛ Nisbett ،1986/07و

(: حيث تخفق قيمة تقييماتنا Kahnman & Frederick ،2005بـ "التجاهل المتصل" ) Frederickو  Kahnemanمن 

في الزيادة مع حجم مشكلة ما. مثال، القيمة التي سيلحقها معظم الناس بإنقاذ ألفي شخص ستكون أقل مرتين عن قيمة ما 
قيمة )حتى لو كانت  أقلنقاذ ألف شخص. لكن نتيجة سلوف تش، رغم ذلك، تشير إلى أنها يمكن أن تكون سيلحقونه بإ

المجموعة األصغر مشمولة في المجموعة األكبر(. لو كان هناك من نتيجة غير معيارية في علم النفس األخالقي، 
 فستكون هذه.     

، إن ظننت بأن أيا من الطفلين سيعاني بشكل غير محتمل قد يكون هناك بعض االستثناءات لهذا المبدأ: مثال 93

في حال موت اآلخر، فقد تعتقد أن موت االثنين سيكون أفضل من موت أحدهما. وإن كان لحاالت كهذه من وجود بالفعل، 
 فإنها تمثل وبوضوح استثناءات من المبدأ العام بأن العواقب السلبية يجب أن تكون قابلة للجمع. 

تصمم ألعابا تأخذ بعين االعتبار مثل هذه النتائج ضمن عالمنا  Jane McGonigalإن هذا جنونيا؟  هل يبدو  94

 .www.iftf.org/user/46الواقعي: 
95  Parfit ،1984. 
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 Reasons andبينما نالت محاججة پرافت ما تستحتقه فعال من تقدير واحترام، وكتابه "أسباب وأشخاص"  96

Persons  يعد تحفة فلسفية، إال أن أول ظهور لمالحظة مشابهة للغاية سجلت من قبل راولزRawls[ ،1971 ]1999 ،

  .141-140صفحة 
 على سبيل المثال: 97

حد السيناريوهات المستقبلية، تبدأ أسوء الجماعات معيشة في العالم بالحصول على حيوات تستأهل . ضمن أسيناريو بقاء فرنسا فقط
العيش. وبعدها تأخذ نوعية الحياة بين األمم المختلفة بالتحسن على نحو متواصل. ورغم حصول كل أمة من األمم على نصيب متساو من مصادر 

 لثقافية تمنح بعض األمم درجات أعلى من نوعية الحياة. األفضل حاال، على مدار قرون، هم الفرنسيون.العالم، إال أن أمورا مثل المناخ والتقاليد ا

معد جديد بإصابة الجميع تقريبا بالعقم. يتمكن العلماء الفرنسيون  وباءفي سياق سيناريو مستقبلي آخر، يتسبب 
م األخرى. وهذا ما يسبب بعض التأثيرات السيئة من تركيب مصل مضاد ال يكفي إال لسكان فرنسا فقط. تفنى جميع األم

على نوعية حياة الفرنسيين الناجين من الفناء. وهكذا لن يصبح هناك فنون أجنبية جديدة، أو آداب، أو تكنولوجيا يمكن 
المستقبلي  للفرنسيين استيرادها. هذه التأثيرات السيئة وسواها ترجح كفتها على كفة أي تأثيرات جيدة. طيلة هذا السيناريو

، المرجع Prafitالثاني سيكون معدل نوعية حياة الفرنسيين أقل قليال مما سيكون عليه في السيناريو المستقبلي األول )

 (.421السابق، صفحة 
98  P. Singer ،2009 139، صفحة. 
99  Graham Holm ،2010. 

100  Kahneman ،2003. 
101  LaBoeuf & Shafir ،2005. 
102   Tom ،Fox ،Trepelو ،Poldrack ،2007 لكن حسبما يشير المؤلفون، هذا البروتوكول فحص تقييم .

الدماغ للخسارة المحتملة )بمعنى، القرار المنفعي( وليس لخسارات معاينة من خالل التجربة، وتشير دراسات أخرى إلى 
 أن التأثيرات السلبية وما يرافقها من نشاط اللوزة الدماغية يمكن توقعها.

 (.D. A. Pizarro & Uhlmann ،2008مالحظة مشابهة ) Uhlmannو Pizarroرح ط  103
104  Redelmeier ،Katzو ،Kahneman ،2003. 
105  Schreiber & Kahneman ،2000. 
106 Kahneman ،2003. 
107  Rawls[ ،1971 ]1999 ؛Rawls & Kelly ،2001. 
108  S. Harris ،2004 ،2006a ،2006d. 
عمد الحقا إلى تعديل وجهة نظره، محاججا بأن العدالة كإنصاف يجب أن تفهم "كتصور سياسي للعدالة ال   109

 (.xvi، صفحة Rawls & Kelly ،2001كجزء من عقيدة أخالقية شاملة" )
110  Rawls[ ،1971 ]1999 27، صفحة. 
111  Tabibnia ،Satputeو ،Lieberman ،2008. 
ليس من غير المعقول، إذا، أن نتوقع أن المؤمنين بالرفاه كقيمة يعتبرون اإلنصاف قيمة أيضا. وعند   112

بمعنى، أنه لن يفضي إلى رفاههم -تقييمهم لإلنصاف، فإنهم سيميلون إلى اعتبار أن انتهاكه يمثل عمال غير أخالقي
بيعة تسمح بوجود قمم مختلفة ومتناقضة على ما يبدو داخل الجمعي. لكن ماذا لو لم يكونوا كذلك؟ ماذا لو كانت قوانين الط

المشهد األخالقي؟ ماذا لو أن هناك عالما محتمال أصبح "المبدأ الذهبي" فيه بمثابة غريزة راسخة ال تتزعزع، وكان هناك 
الما يضم أعدادا في نفس الوقت عالم يكافئ األول في السعادة لكن أهله ينتهكون ذلك المبدأ تلقائيا؟ ربما كان هذا ع

متساوية من الساديين والمازوشيين. لنفترض أن من الممكن في هذا العالم أن نجمع كل شخص، واحدا تلو اآلخر، بقرين 
مقابل من القديسين في العالم األول، وعلى ما بين كل زوج من هؤالء القرناء من اختالف في كل شيء، إال أنهم يتطابقون 

هم. بتحديد كل تلك الشروط، سيرغم النسبوي األخالقي في القول بأن هذين العالمين هما في كل شيء له عالقة برفاه
متكافئان أخالقيا. هل يمثل هذا مشكلة؟ ال أعتقد ذلك. فالمشكلة تكمن في عدد التفاصيل الكثيرة التي أرغمنا على تجاهلها 

ملنا على القلق من أن مبادئ الرفاه اإلنساني مرنة في خضم عملية الوصول إلى هذه النقطة. ما السبب الذي بإمكانه أن يح
إلى هذا الحد؟ هذا يشبه القلق من أن هناك عالما محتمال قوانين الفيزياء فيه، مع أنها متسقة مع بعضها البعض كما هو 

نبغي لنا أن نقلق الحال في عالمنا، إال أنها متناقضة تماما مع الفيزياء كما نعرفها. حسنا، ماذا لو كان األمر كذلك؟ كم ي
 بالضبط من احتمال كهذا خالل محاوالتنا توقع وفهم تصرفات المادة في عالمنا؟

أما االلتزام الكانتي القائم على اعتبار كل شخص غاية في حد ذاته، مع أنه مبدأ مفيد جدا، إال أن رسم خريطة 
على التحديد فقط، بل إن فردية المرء بالنسبة دقيقة له في العالم أمر عسير. فالحدود بين الذات والعالم ليست عصية 

لماضيه ومستقبله مسألة يعتريها الغموض. مثال، إن كل واحد منا هو صنيعة ما يفعله وما يمتنع عن فعله. هل لهذا األمر 
 أي مقتضيات أخالقية؟ إن كنت ال أميل في الوقت الحاضر إلى األخذ ببعض األفعال الضرورية والنافعة، مثل أن آكل

جيدا، وأن أزور الطبيب وطبيب األسنان بشكل دوري، وأن أتجنب الرياضات الخطيرة، وأن أتقيد بتثبت حزام األمان في 
ضد الذات المستقبلية التي ستعاني عواقب  الجرائمهل أكون قد ارتكبت سلسلة من -السيارة، وأن أدخر النقود، وهلم جرا
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العيش بحصافة، على ما يسببه ذلك من ألم لي، حرصا على مصالح ذاتي  ما ارتكبته من اهمال؟ لم ال؟ ولو أنني قررت
كوسيلة لتحقيق مصالح شخص آخر؟ هل أنا مجرد مصدر مادي للشخص الذي  يالمستقبلية، فهل هذا يعني استخدام وجود

 سأكونه في المستقبل؟
 

ع عادل، يبدو أنه يتطفل مفهوم راولز لـ "الخيرات األولية"، والتي يجب أن توزع بإنصاف في أي مجتم 113

على مفهوم عام للرفاه اإلنساني. فما الذي يجعل "الحقوق األساسية والحريات"، و"حرية التنقل وحرية اختيار المهنة"، 
و"سلطات وصالحيات مواقع القيادة والسلطة"، و"الدخل والثروة"، و"األسس االجتماعية الحترام الذات" مهمة لنا بأي 

لم يكن ألنها تمثل مقومات الحيوات اإلنسانية السعيدة؟ بالطبع، من المؤلم لراولز أن يقر  بأن مفهومه شكل من األشكال إن 
لكن فيما خص بأنه خير على أي نحو كان، فيبدو أنه مدين بالفضل إلى  -للـ "الخير" مجتزأ وال يتعدى أن يكون سياسيا
     .60-50فحة ، صRawls ،2001مفهوم أعرض للرفاه اإلنساني. راجع راولز 

114  Cf. Pinker 58-60، صفحة. 
115 Kant[ ،1785 ]1995 30، صفحة. 
شا تشيرتشالند: حسب  116  پاتر 

"قناعة كان ت القائمة على أن االنفصال عن العواطف أمر أساسي لرسم مالمح الواجب األخالقي يتناقض بشكل صارخ مع 

، العواطف األساسية هي الطريقة التي تحملنا بها أمنا الطبيعة على فعل ما ما نعرفه عن طبيعتنا البيولوجية. من وجهة نظر بيولوجية

ينبغي علينا فعله بحصافة. كما أن العواطف االجتماعية هي طريقة لحملنا على فعل ما ينبغي علينا فعله اجتماعيا، ونظام المكافئة هو 

 (.Churchland ،2008bكال المجالين." )وسيلة نتعلم من خاللها استخدام التجارب الماضية لتحسين أدائنا في 

مع ذلك، من جملة ما يراه الناس غالبا كمشاكل في العواقبية األخالقية هو ما تستتبعه من تراتبية أخالقية:  117

ك   Robert Nozickدوائر معينة للرفاه )بمعنى، عقول( ستكون أكثر أهمية من غيرها. يشتهر الفيلسوف روبرت نوز 

ة": كائنات افتراضية يمكنها أن تنال من وراء التهامنا على بمحاججته التي تقول بأن هذا يفتح الباب أمام "وحوش المنفع
(. لكن، وكما يالحظ 41، صفحة Nozick ،1974مقادير هائلة من الرضى أضخم بكثير مما سنخسره نحن جراء ذلك )

ك،  تقي ض ن عد  تماما من قبيل وحوش المنفعة تلك. وبعيدا عن الخوض في حقيقة أن عدم المساواة االقتصادية  نحننوز 
. أما أكلهاللكثيرين التربح من عرق وكدح اآلخرين، فإن غالبيتنا تدفع ماال للبعض مقابل تربية حيوانات وقتلها لنتمكن من 

ما يترتب على هذا التدبير بالنسبة للحيوانات فسيء للغاية. كم يبلغ مقدار ما تالقيه هذه الكائنات من ألم وعذاب؟ ما وجه 
أو خنزير أو دجاجة وتلك المستعبدة في مزارعنا؟ رغم ذلك، يبدو أننا قررنا بأن التضحية بكامل  االختالف بين أسعد بقرة

رفاه فصائل معينة من الكائنات الحية ألجل مصلحتنا هو أمر ال غبار عليه. قد نكون مصيبين في هذا. أو قد ال نكون. 
برة. لهذا، من الصعب للغاية أن نعتقد بأن كل ما بالنسبة للكثيرين، تناول اللحم هو ببساطة مصدر غير صحي للذة عا

نفرضه من ألم وقتل على نظرائنا من الكائنات الحية يمكن الدفاع عنه أخالقيا. لكن من باب الجدل، دعونا نفترض بأن 
 الحيوانات يفضي إلى صافي زيادة في الرفاه على كوكب األرض. بعضالناس بتناول لحم  لبعضالسماح 

، هل سيكون من األخالقي بالنسبة لألبقار التي تساق إلى الذبح أن تدافع عن نفسها لو سنحت ضمن هذا السياق
لعلها تسحق آسريها تحت أظالفها ثم تفر هاربة؟ هل سيكون من األخالقي لسمكة أن تصارع الصنارة على -لها الفرصة

أخالقيا )أو بأنه  نات بأنه أمر مرغوب بهضوء رغبة الصياد المبررة في أكلها؟ بحكمنا على استهالك لحوم بعض الحيوا
 مقبول أخالقيا في األقل(، يبدو أننا تجاهلنا احتمالية المقاومة المشروعة من قبلها. فنحن وحوش المنفعة بالنسبة لها.

ك على ذلك ويتساءل إن كان من األخالقي التضحية بنوعنا البشري ألجل السعادة الغامرة التي ال  يقيس نوز 
ها لكائنات خارقة أعلى مرتبة من البشر. لو تملينا حقا في هذا األمر وحاولنا تخيل تفاصيله )وهذا ليس يمكن تصور

باألمر السهل(، فأعتقد أن من الواضح بأن الجواب سيكون "أجل". ليس هناك من سبب يدعونا إلى افتراض أننا يجب أن 
نت هناك كائنات تقارن بنا كما نقارن نحن بالبكتيريا، فينبغي نحتل القمة األعلى في المشهد األخالقي على ما يبدو. إن كا

أن يكون من السهل االعتراف بأن مصالحهم يجب أن تتغلب على مصالحنا، وإلى درجة ال يمكن لنا أن نتصورها. ال 
لى االعتقاد أعتقد أن وجود تراتبية أخالقية كهذه يثير أي مشكلة بالنسبة ألخالقنا. وليس هناك من سبب قاهر يحملنا ع

 بوجود كائنات خارقة كتلك، أو أخرى تود أكلنا.        
لم تفلح نظرية المنفعة التقليدية في تفسير لماذا يعمد الناس في الغالب إلى التصرف بطرق يعلمون أنهم سيندمون عليها الحقا. لو  118

حقيقا لرضاهم، إذا لكانت اإلرادة غير ضرورية، ولما كانت األفعال كان البشر مي الين ببساطة إلى اختيار الطريق المفضي إلى الخيار األكثر ت
ديناميات صنع  Gorge Ainslie، يتفحص عالم النفس Breakdown of Willالتي تنطوي على خذالن النفس معروفة. في كتابه الالفت، 

ضرورة اإلرادة اإلنسانية، إلى جانب ما لها من  القرار اإلنساني في مواجهة خيارات مفضلة لكنها متضادة في نفس الوقت. لتفسير كال من
نموذجا تفسيريا لصناعة القرار ي نظر فيه إلى كل شخص كجماعة مؤلفة من "ذوات" آنية ومستقبلية متنافسة فيما  Ainslieإخفاقات متوقعة، يقدم 

 ع التفكير العقالني الصارم فيما يبدو.بينها، وكل "ذات" منها تعمد إلى تخفيض قيمة الجوائز المستقبلية بشكل حاد ال يتوافق م
تعددية المصالح المتنافسة في العقل اإلنساني هي العلة التي تسير كل واحد منا ليدور كما لو كان ائتالفا مضعضع ا من المصالح 

وى جسم واحد كي نعبر بواسطته مثل معطى أننا ليس لدينا س-المتضاربة التي ال يمكن جمع شتاتها في وحدة إال عبر الحد   من المصادر المتاحة
هذا القيد الواضح على قدرتنا في إشباع غايات متضاربة يبقي علينا في حالة دائبة من المقايضة مع "الذات":   عن رغباتنا، لحظة بلحظة.
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ن  نفصل عنه، كيما يكون ( يجب أن يعامل يوليسيس المنصت لغنائها كشخص مSirens"يوليسيس العازم على مواجهة الكائنات الخرافية )ساير 

 (.40، صفحة Ainslie ،2001متأثرا إن أمكن ومحبطا إن لم يكن كذلك" )
يقود اإلفراط في تخفيض الجوائز المستقبلية إلى أمور مثيرة للفضول مثل "الخيار المفضل المعكوس": مثال، يفضل معظم الناس نيل 

$ بعد عشر 10.000$ بعد ثالث عشرة سنة على نيل 15.000$ بعد ثالث سنوات، لكنهم يفضلون نيل 15.000$ اليوم على نيل 10.000
واضح سنوات. وبناء  على أن السيناريو األخير هو ببساطة السيناريو األول ولكن بعد النظر فيه عبر مسافة زمنية تبلغ عشر سنوات، يبدو من ال

أجيل الزمنية. يصبح تأجيل نيل جائزة ما أقل قبوال لدى المرء كلما اقترب أكثر من احتمال نيلها أن خيارات الناس تنعكس بشكل يرتبط بمدة الت
 والتمتع بها.

 
كما أنني لست أيضا على تلك الدرجة من الصحة أو من التعليم الحسن اللذين يمكن لي أن أكون عليهما.  119

 ذات صلة بمعطيات ذاتي ة عني(.)حتى حين تكون  موضوعي اإنني أؤمن بأن هذه المقوالت صائبة 
120  Haidt ،2001 821، صفحة. 

يمكن التقاط الحكمة من تبديل األبواب بسهولة لو تخيلت بأنك أقدمت على خيارك األول من بين ألف باب   121

تثناء ، ثم قام مونتي هول بفتح سائر األبواب المتبقية باس17مغلق، عوض ثالثة أبواب فقط. تخيل أنك اخترت الباب رقم 

أم  17، كاشفا عن خراف على مد البصر. ما الذي ينبغي عليك فعله بعد هذا؟ هل تتمسك بخيار الباب رقم 562الباب رقم 
؟ يجب أن يكون واضحا بأنك حين أقدمت على خيارك األول كانت نسبة عدم التأكد عالية 562تغيره وتختار الباب رقم 

بابا منحك قدرا استثنائيا من  998. فتح 1000من  999وفرصة خسارة  1000من  1للغاية، كنت تواجه فرصة فوز تبلغ 

 . 1000من  999يمثل احتماال بالفوز قيمته  562حملك على معرفة أن الباب رقم -المعلومات
122  Haidt ،2008. 
123  Haidt ،2001 823، صفحة. 
124  http://newspolls.org/question.php?question_id=716 ومصادفة، كشف نفس االستطالع .

في المئة من األميركيين يعتقدون أيضا بأنه من "المحتمل جدا" أن "الحكومة الفيدرالية تحجب دليل وجود حياة  16عن أن 

 (. http://newspolls.org/question.php?question_id=715في كواكب أخرى" ) ذكية
هذا واضح على وجه الخصوص في األبحاث المتعلقة بشطري الدماغ، حين تعمد المناطق الخاصة باللغة   125

 .M.S؛ Gazzangia ،1998الق تفسيرات السلوك للشطر األيمن من الدماغ )في الشطر األيسر روتينيا باخت
Gazzaniga ،2005 ؛Gazzaniga ،2008 ؛Gazzaniga ،Bogen & ،Sperry ،1962.)  
126 Blow ،2009.    
يناير/  29صحيفة "الديلي ميل" البريطانية )‘. تدفع الشباب المسلم نحو نبذ القيم البريطانية’"التعددية الثقافية   127

 (.2007كانون الثاني، 
128  Moll ،Souza-de Oliveira & ،Zahan ،2008 2005؛. 
129  Moll et al. ،2008 162، صفحة. 
nucleus, the ventromedial and  the nucleus accumbens, the caudateبما فيها   130

orbitofrontal cortex, and the rostral anterior cingulate (Rilling et al., 2002). 
مع ذلك، وكما هو األمر غالبا مع األبحاث القائمة على التصوير االشعاعي العصبي، فإن النتائج ال تقسم   131

في أحد أبحاثه المبكرة حول التقزز واالستياء إلى أن  Mollمول على هذا النحو المرتب األنيق. في الواقع، توصل 

 (.Moll ،de Oliveira-Souza et al. ،2005أيضا بتلك الحاالت السلبية ) المناطق الوسطى على عالقة
132  Koenigs et al. ،2007.  
133  J.D. Greene et al. ،2001.  
على تطويرها فيما بعد  Thompson( وعمل 1967) Footطرحت هذه التجربة ألول مرة من قبل   134

(1976.) 
135  J.D. Greene et al. ،2001. 
136  Valdesolo & DeSteno ،2006. 
137  J.D. Greene ،2007. 
138  Moll et al. ،2008 أن . ثمة قلق آخر يربك أبحاث التصوير العصبي االشعاعي ومصدره 168، صفحة

 .Gالذاكرة واللغة، مثال )-"عاطفية" كشف عن أن لها يد في عمليات دماغية أخرى .Green et alالمناطق التي اعتبرها 
Miller ،2008b وهذه  إحدى حاالت مشكلة "االستنباط العكسي" التي أثارها .)Poldrack (2006 والتي ،)

 واالعتقاد.سأستعرضها الحقا ضمن سياق بحثي الخاص في مسألة اإليمان 
رغم سعي بعض الباحثين إلى التفريق بين هاتين المفردتين، إال أن المعظم يستخدم الواحدة مكان األخرى  139

 دون تفريق ملموس.  

http://newspolls.org/question.php?question_id=716
http://newspolls.org/question.php?question_id=715
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140   Salter ،2003 راجع أيضا 98-99، صفحة .Stone ،2009. 
141  www.missingkids.com. 
 50عشرون في المئة من المساجين الذكور واإلناث سايكوباتيون، وهم مسؤولون عن ارتكاب أكثر من    142

(. معدل االنتكاس أو معاودة ارتكاب الجرم للسجناء السابقين 87، صفحة Hare ،1999في المئة من الجرائم الخطيرة )

عدل االنتكاس العنيف أعلى بثالث إلى خمس مرات( بالنسبة للسايكوباتيين هو أعلى ثالث مرات من السجناء اآلخرين )وم
(Blair ،Mitchellو ،Blair ،2005 16، صفحة .) 

143  Nunez ،Casey ،Egner ،Hareو ،Hirsch ،2005 ألسباب قد تكون متصلة بإعالم اإلثارة، فإن .

س، ضمن  ر  التشخيصي واإلحصائي الدليل السايكوباتية ال وجود لها كتصنيف تشخيصي، بل وال حتى كمادة في الف ه 
(. إن حالتي التشخيص الواردة في هذا الدليل تسعيان إلى البحث في التصرفات المترابطة DSM-IV) لالضطرابات العقلية

وال تسلطان الضوء على مكوناتها -( واضطرابات السلوكASPDاضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع )-للسايكوباتية

طالق. وتعد اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع شائعة في العديد من االضطرابات البين شخصية والعاطفية على اإل
 PCL-R (deقد ال يحرزون درجات عالية من خالل أداة القياس السايكوباتية  ASPDاألخرى، ومن يعانون من 
Oliveira-Souza et al. ،2008 ؛Narayan et al. ،2007 جوانب القصور المتعلقة بالسايكوباتية في الدليل .)

. هناك كثير من Blair et al ،2005التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية جرى لفت األنظار إليها باقتدار في 

ميز الدوافع وراء التصرفات الشخصية المعادية للمجتمع والكثير من السبل ليصبح المرء مجرما متسما بالعنف. أهم ما ي
السايكوباتية ليس التصرف السيء بحد ذاته، بل طيف من العجز العاطفي والعجز في العالقة بين الشخص واآلخرين. 
والسايكوباتية أكثر قدرة على التنبؤ بتصرفات محددة )مثل معدل االرتكاس( من المعيار المعتمد في الدليل التشخيصي 

 واإلحصائي لالضطرابات العقلية.
 (.Teresi ،2010العظيم ) Erwin Schrodingerنفسه بحق  و أننا نستطيع قول األمرمع ذلك، يبد 144
يمكن أن تؤدي إصابة الفص الجبهي باألذى إلى حالة تعرف بـ "السوسيوباتية المكتسبة أو الثانوية"، وهي  145

ي واحد، إال أن السوسيوباتية تشمل بعض مظاهر السايكوباتية األولية. ومع أن هاتين الحالتين تستخدمان غالبا بمعنى سياق
من قبل  العدوان كردة فعلالمكتسبة والسايكوباتية مختلفتان، خاصة فيما يتعلق بنوع العدوان الذي ينتج عنهما. يصدر 

فهو وسيلة لتحقيق غاية بشكل متعمد. إن  العدوان كأداةمحفز يثير مشاعر الضيق أو التهديد ويرتبط غالبا بالغضب. أما 
ينقض فجأة على من حوله ويشبعهم ضربا جراء تعرضه للتزاحم بالمناكب في الشارع يكون قد عبر عن الرجل الذي 

عدوان كردة فعل، أما الرجل الذي يهاجم رجال آخر لسرقة محفظته أو إلثارة إعجاب أفراد عصابته فيكون قد عبر عن 
ة المكتسبة، جراء التعرض إلصابات في اللوزة العدوان كأداة. إن المشاركين في التجارب ممن يعانون من السوسيوباتي

المخية، يظهر عليهم ضعف في لجم اندفاعاتهم وميل متزايد نحو العدوان كردة فعل. رغم ذلك، فإنهم ال يظهرون ارتفاعا 
لعدوان في القابلية نحو العدوان كأداة. أما السايكوباتيين فلديهم نزوع نحو كال الصنفين من العدوان. وأهم من ذلك، أن ا

كأداة يبدو أنه مرتبط إلى حد وثيق بسمة غلظة القلب/عدم العاطفة وهي العالمة المميزة لالضطراب السايكوباتي. تشير 
أيضا  الدراسات التي أجريت على توائم من نفس الجنس أن سمة غلظة القلب/عدم العاطفة مرتبطة على نحو وثيق

، Viding ،Jones ،Frick ،Moffittلة لالنتقال عبر الوراثة )بمسببات السلوك المعادي للمجتمع والتي هي قاب

  (.Plomin ،2008و

، وزمالؤه عن أن الترابط ما بين تناقص المادة الرمادية والسايكوباتية Moll ،de Oliveira-Souzaكما كشف 

تية هما اضطرابين مختلفين. يمتد إلى ما وراء القشرة األمامية الجبهية، وهذا يفسر أن السسيوباتية المكتسبة والسيكوبا
 the bilateralجرى الربط بين السايكوباتية وتقلص المادة الرمادية داخل شبكة واسعة من البنى الدماغية: بما فيها 

insula ،the fusiform cortex التلفيف الجبهي الوسطي ،the middle frontal gyri من بين مناطق أخرى. إن ،

  صابة مثل هذه الشبكة الواسعة بشكل انتقائي.   من المستبعد إلى حد بعيد إ
146 Kiehl et al. ،2001 ؛Glenn ،Raineو ،Schug ،2009 رغم ذلك، حين طرحت على السايكوباتيين .

كانوا أميل إلى التوصل إلى نفس  MPFCمعضالت شخصية مقابلة لمعضالت غير شخصية، فإنهم وخالفا لمرضى 

، Glenn ،Raine ،Schug ،Youngأجوبة األشخاص الطبيعيين، لكن دون شعورهم بنفس رد الفعل العاطفي )

 (.Hauser ،2009و
147  Hare ،199976ة ، صفح. 
 .132نفس المرجع، صفحة   148
149  Blair et al. ،2005. 
150  Buckholtz et al. ،2010. 
151  Richell et al. ،2003. 
152   Dolan & Fullam ،2004. 
153  Dolan & Fullam ،2006 ؛Blair et al. ،2005. 
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154  Blair et al. ،2005 يبدو أن أول كتاب تصدى لتناول السايكوباتية على طول صفحاته هو كتاب .

Cleckley " ة العقليةقناع السويَّ الذي عنونه بـ" (The Mask of Sanity ومع أن نسخه لم تعد متوفرة اآلن في .)

يستحق القراءة بالفعل، أقله  األسواق، إال أنه ما زال يحظى بالتقدير ويعمد كثيرون إلى االقتباس منه على نطاق واسع. إنه
 Hare ،1999 ،Blair etلما يتميز به أسلوب الكاتب النثري من طرافة بالغة حتى وإن كانت غير متعمدة في الغالب.   

al. ،2005و ،Babiak & Hare ،2006.يقدم هؤالء كتابا أحدث زمنيا يناقش هذا االضطراب على طول صفحاته ، 
155  Blair et al. ،2005ر األبحاث المتخصصة إلى أنه وبسبب أن العقوبة )محفز غير مشروط( قلما . تشي

تنفذ فورا بعد ارتكاب انتهاك محدد )محفز مشروط(، يميل النفور الناجم عن العقوبة البدنية إلى االرتباط بالشخص الذي 
ة لو كانت هي المصدر القبلي أمر بالعقوبة عوض ربطه بالسلوك الذي يحتاج إلى تقويم. كما الحظ بلير أيضا أن العقوب

للتوجيهات األخالقية، فلن يكون بمقدور األطفال مالحظة الفرق بين التجاوزات التقليدية )كالثرثرة أثناء شرح المعلم 
للدرس( والتجاوزات األخالقية )كضرب أحد التالميذ(، ذاك أن كال هذين الصنفين من االنتهاكات يجر العقاب على 

ميز األطفال األصحاء نفسيا بسهولة بين هذين الصنفين من السلوك السيء. وعليه، يبدو أن مصدر مرتكبه. ومع ذلك، ي
تقويم السلوك لديهم ينبع مباشرة مما يبدو على اآلخرين من تعاسة وألم لدى انتهاك الحدود األخالقية الفعلية. تشعر الثدي ات 

ها. ونحن نعلم ذلك من خالل التجارب التي أجريت على القردة األخرى كذلك بالنفور الشديد من معاناة وألم أبناء نوع
(Masserman ،Wechkinو ،Terris ،1964( والفئران )Church ،1959 والتي ال يعتبر إجراء مثلها اليوم أمرا )

ي تفضل على نحو متسق أن تعان rhesusمقبوال أخالقيا. مثال، خالصة البحث الخاص بالقردة تقول: "أغلبية من قردة 

ض أبناء فصيلتها للصعق بالكهرباء."  من الجوع على أن تؤمن طعامها من خالل تَعر 
المراجعات الالحقة لألدبيات المنشورة حول التصوير العصبي اإلشعاعي أنتجت نظرة مشوشة تجاه األساس  156

تشوهات تشريحية  (. ومع أن دراسات منفردة توصلت إلى الكشف عنRaine & Yaling ،2006العصبي للسايكوباتية )

إال أن -بما فيها اللوزة الدماغية، وقرن آمون، والجسم الثفني، والبطامة-ووظيفية في مناطق واسعة ومتعددة في الدماغ
الخالصة الوحيدة المشتركة بين كل الدراسات هي أن السايكوباتيين يميلون إلى إظهار تقلص في المادة الرمادية في 

المنطقة الوسطى والمنطقة -(PFC(. إن تقلص المادة الرمادية داخل ثالث مناطق في )PFCالقشرة الجبهية األمامية )

مرتبط بالقياسات والمعايير المحددة للسايكوباتية، وتلك المناطق وفق ما أظهرته دراسات أخرى -الجانبية والقطب الجبهي
(. وتشير نتائج األبحاث de Oliveira-Souza et al. ،2008على اتصال مباشر بوظيفة التحكم بالسلوك االجتماعي )

األخيرة إلى أن االرتباط بين تقلص سمك القشرة الدماغية والسايكوباتية قد يكون مهما في النصف األيمن من الدماغ فقط 
(Yang ،Raine ،Colletti ،Togaو ،Narr ،2009كما تشير أدمغة السايكوباتيين أيضا إلى تقلص الموصالت  .) 

في الواقع، إن (. M. C. Craig et al. ،2009المؤلفة من المادة البيضاء بين المناطق الجبهية األمامية واللوزة الدماغية )

االختالف في متوسط كثافة المادة الرمادية في المناطق الجبهية األمامية يفسر نصف الحاالت المختلفة الخاصة 
ال يبدو ثمة اختالف بين الرجال والنساء في تجربة واختبار الغضب، لكن بالتصرفات المعادية للمجتمع بين الجنسين: 

، Jonesولهذا فإنهن أقدر على كبح اندفاعاتهن المعادية للمجتمع )-النساء يملن إلى الشعور أكثر بالخوف والتعاطف

2008.) 
ة األمامية افتراضا يقوم على أن القصور في القشرة الحجاجي  .Blair et alوضع بلير وزمالؤه   157

للسايكوباتية هو األساس في النزوع إلى العدوان كردة فعل، بينما يقود االضطراب في اللوزة الدماغية إلى "ضعف في 
التحفيز على النفور، والتعلم النفعي الوظيفي، وعمليات التقاط وتحليل وفهم تعبيرات الخوف والحزن" مما يفتح الباب أمام 

، صاحب أول درسة للسايكوباتية Kent Kiehlيعتقد مل االجتماعي الطبيعي مستحيال. العدوان كوسيلة ويجعل التعا

اعتمدت على تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، يعتقد اآلن بأن التشريح الوظيفي العصبي للسايكوباتية يشمل 
لحزامية األمامية والخلفية، واللوزة شبكة من الهياكل تضم القشرة الحجاجية األمامية، والقشرة الجزيرية، والقشرة ا
(. وهو يسمي تلك Kiehl et al. ،2001الدماغية، والتلفيف المجاور لقرن آمون، والتلفيف الصدغي العلوي األمامي" )

حاليا في دراسة ضخمة تعتمد على التصوير بتقنية الرنين  Kiehl(. ينشغل Kiehl ،2006الشبكة بـ "النظام البارالمبي" )

للتصوير والمحمول في حافلة صغيرة  Telsaيسي وتستهدف السايكوباتيين في السجون، من خالل استخدام جهاز المغناط

يمكن نقلها من سجن آلخر. وهو يأمل في بناء قاعدة بيانات مؤلفة من الصور العصبية لحوالي عشرة آالف من 
 (.  Seabrook ،2008؛ G. Miller ،2008aالسايكوباتيين )

158  Trivers، 2002 لالطالع على نقاش مكثف للتفاصيل، راجع 53، صفحة .Dawkins[ ،1976]2006   ،
 .233-202صفحة 

159  Jones ،2008. 
160  Diamond ،2008 كما خلص .Pinker ،2007 أيضا إلى نفس هذه النقطة: "لو أن حروب القرن ،

العشرين أدت إلى نفس نسبة القتلى إلى عدد السكان في حروب مجتمع قبلي تقليدي، لكان هناك ملياري قتيل، ال مئة 
 مليون فقط". 
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إن من السهل الخلوص إلى استنتاج أن الحياة رخيصة في مجتمع الشرف المحكوم بقانون الثأر والقصاص 
، فإن تلك المجتمعات ت قيم للحياة من خالل إجراء واحد  William Ian Millerلعين بالعين"(، لكن، وفق ما يالحظ )"ا

على األقل قيمة أكبر مما نفعله نحن في مجتمعاتنا. فنظمنا االقتصادية تزدهر ألننا أميل إلى الحد   من التبعات الشخصية 
وبا فوقعت عنه وأصبت بكسر في الرقبة، فربما اضطر إلى دفع تعويض لك. لدى المسائلة القضائية. لو بعتك سلما معط

لكني لن أضطر إلى دفع أي قيمة من المال توازي ما سأقبل بدفعه لك كي أتجنب كسر رقبتي نفسها. نحن مقيدون في 
إننا مقيدون بما مجتمعنا بما تحدده المحكمة من قيمة لرقبة الشخص اآلخر؛ أما في ثقافة محكومة بقانون القصاص، ف

 (.W.I. Miller ،2006نضعه نحن من قيمة على رقابنا. )
161  Bowels ،2006 ،2008 ،2009. 
162  Churchland ،2008a. 
163  Libet ،Gleason ،Wrightو ،Pearl ،1993. 
164  Soon ،Brass ،Heinzeو ،Haynes ،2008 حاجج .Libet  الحقا بأنه رغم عدم تمتعنا بإرادة حرة في

، Libetتدشين أفعالنا وتصرفاتنا، إال أننا قد نتوفر على إرادة حرة في نقض نية قبل انعقادها ووضعها موضع التنفيذ )

 (. لكنني أرى أن هذا التسويغ العقلي غير سليم، فهناك أسباب عديدة تدعو إلى التفكير بأن النقض الواعي2003، 1999

 للنية يجب أن يتمخض هو اآلخر عن عمليات عصبية ال واعية. 
165  Fisher ،2001 ؛Wegner ،2002 ؛Wegner ،2004. 
166  Heisenberg ،2009 ؛Kandel ،2008 ؛Karczmar ،2001 ؛Libet ،1999 ؛McCrone ،2003 ؛

Planck & Murphy ،1932 ؛Searle ،2001 ؛Sperry ،1976. 
167  Heisenberg ،2009. 
من بين مشاكل هذا المدخل أن تأثيرات ميكانيكا الكم غير بارزة وملحوظة بيولوجيا في األغلب. إن   168

ميكانيكا الكم تؤثر في عملية التطور، ألن الجزيئات ذات الطاقة العالية مثل االشعة الكونية تسبب طفرات جينية نقطية في 
داخل نواة الخلية محكوم بقوانين ميكانيكا الكم. لهذا، يبدو  ، وتصرفات تلك الجزيئات التي تعبر إلىDNAالحمض النووي 

   (. Silver ،2006أن نتائج عملية التطور ال يمكن التنبؤ بها من حيث المبدأ )
إن قوانين الطبيعة ال تبدو للكثيرين منا متناقضة مع اإلرادة الحرة ألننا لم نتخيل من قبل كيف سيبدو الفعل  169

ة العالقات بين األسباب والنتائج مفهومة. لكن لنتخيل أن عالما مجنونا نجح في تطوير وسيلة تحكم اإلنساني لو كانت كاف
ك فتاة جيئة وذهابا وهي تظن بأنها تتحرك وفقا  في الدماغ البشري عن بعد: كيف ستشعر وأنت تراقبه وهو يحر  

لفتاة؟ كال. لكن هذا العالم المجنون ما هو إال "إلرادتها"؟ هل ستراودك نفسك ولو مثقال ذرة في أن تنسب فعل الحرية ل
الحتمية السببية مجسدة في هيئة رجل. إن ما يجعل وجود هذا العالم عدائيا للغاية تجاه مفهومنا لإلرادة الحرة هو أننا حين 

تصنيع وتركيب عاكفا على تبديل وتعديل التوصيالت الكهربائية المختلفة، وعلى -نتخيله وهو يربض خلف أفكارنا وأفعالنا
ا سيسقط في أيدينا وسنتخلى عن مفاهيمنا حول الحرية -النواقل العصبية، وعلى ضبط وتنظيم الجينات، وهلم  جرًّ

والمسؤولية. ولكي نرى بأن إضافة العشوائية ال تغير أي شيء في هذا الوضع، لنتخيل فقط أن هذا العالم ضبط مدخالت 
اء لعدد من عجالت لعبة الروليت. إن تلك المدخالت تتحكم في التغيرات التي آلته على أساس ترتيب محكم وبالغ الده

تطرأ على الحاالت الدماغية لشخص ما. وانطالقا من ذلك، كيف يمكن لتغيرات من هذا القبيل ال يمكن التنبؤ بها أن تشكل 
 أساسا لحرية صاحبها؟ 

ة من العشوائية والقانون الطبيعي، دعونا نواصل عوض التفكير في تلك التغيرات الدماغية واحتماالتها المركب
عملية التخيل ولنفكر فيها على أنها ذلك العالم المجنون، ألن هذا سيسهل علينا رؤية أن كافة المظاهر المتعلقة بعالم 

د األفكار، واألمزجة، والنوايا ستظل في حالة من الجريان والبروز وتولي-الشخص الداخلي ستبقى مصانة ولن تتعطل
ولكننا سنبصر الحقيقة التي ال مجال لنكرانها، وهي أن العقل الواعي نفسه ال يمكن أن يكون مصدر  -األفعال والتصرفات

 التامأفكاره ونواياه. وهذا يفضح زيف اللغز الذي تقوم عليه اإلرادة الحرة: إذا كانت تجربتنا اإلنسانية متوافقة مع االنعدام 
 بتداء  أن نقول بأننا نرى أي دليل عليها؟    لإلرادة الحرة، فكيف يمكن ا

170  Dennett ،2003. 
إن عبارة "متالزمة اليد الدخيلة" تصف مجموعة من االضطرابات العصبية التي تحمل المصاب بها على   171

ا األمر، إنكار ملكيته إلحدى يديه. أفعال اليد غير المهيمنة لدى المرضى المصابين بحالة انفصال الدماغ ينطبق على هذ
وفي الحاالت الصعبة بعد الجراحة يمكن أن يؤدي ذلك إلى صراع علني بين اليد السليمة واليد التي تتصرف كما لو أن 

يفضلون استخدام عبارة "اليد المتمتعة بحكم ذاتي"، ذاك أن المرضى يقرون بأن  .Zaidel et alلها إرادة مستقلة. إن 

ال يحيلون ملكيتها إلى شخص آخر. بعض الحاالت الشاذة المشابهة يمكن إحالتها يدهم خارجة عن نطاق سيطرتهم ولكنهم 
" )بعد سكتة دماغية في الشريان المخي متالزمة اليد الدخيلة الحسيةإلى أسباب عصبية أخرى: مثال، تؤدي اإلصابة بـ "

 (.   Pryse-Philips ،2003الخلفي( إلى قيام اليد اليمنى أحيانا بخنق أو مهاجمة الجزء األيسر من الجسم )
 .272-274، صفحة S. Harris ،2004راجع   172
173  Burns & Bechara ،2007 264، صفحة. 
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، صفحة Burns & Bechara ،2007وهناك جملة من الباحثين الذين طرحوا محاججات مشابهة. راجع   174

 .1776، صفحة J. Greene & Cohen ،2004؛ 264
175  Cf. Levy ،2007. 
 :Michael Gazzanigaيقول عالم األعصاب مايكل غازان غا   176

دماغية مرتبطة بالمسؤولية، ألن المسؤولية أمر نحن ننسبه إلى  "لن يهتدي علم األعصاب أبدا إلى أي منطقة
ن وليس لألدمغة. إنها قيمة أخالقية نطلبها من أبناء جلدتنا من البشر. وكما أن بوسع طبيب العيون أ-لألشخاص-البشر

( ولكنه ال يستطيع أن يخبرنا متى يصبح الشخص أعمى بشكل 20/200أو  20/20يخبرنا كم تبلغ قوة بصر الشخص )

قانوني أو أن ما لديه من بصر ال يخوله أن يقود حافلة مدرسية، فإن الطبيب النفسي وعلماء الدماغ قد يتمكنون من 
ية لكنهم ال يستطيعون أن يخبروننا )بشكل غير اعتباطي( متى إخبارنا عن الحالة العقلية للشخص أو عن إصابته الدماغ

تصبح السيطرة والتحكم لدى الشخص ضئيلة للغاية وال تسمح بتحميله المسؤولية. إن قضية المسؤولية )مثل قضية من 
كثر أو يستطيع قيادة حافلة مدرسية( هي خيار اجتماعي. وبالنسبة لعلم األعصاب، ليس هناك شخص مسؤول عن أفعاله أ

أقل من أي شخص آخر. بل نحن جميعا جزء من نسق حتمي سنتمكن من فهمه، نظريا، بالكامل في يوم ما. لكن فكرة 
نتج اجتماعي ي بحث عنه في قواعد المجتمع وأحكامه، ال وجود لها في البنى العصبية للدماغ  المسؤولية، وهي م 

(Gazzaniga ،2005 102-101، صفحة".) 

ح أن المسؤولية منتج اجتماعي منسوب إلى الناس ال إلى األدمغة، إال أنها منتج اجتماعي رغم أن من الصحي
 يمكن أن يصبح مفهوما بشكل أكثر أو أقل على ضوء معطيات معينة عن دماغ الشخص. أعتقد أن بإمكاننا أن نتخيل

تقنيات تصوير الدماغ، ستسمح لنا بأن ببساطة أن الكشوفات العلمية التي ستتوصل إليها علوم األعصاب، إضافة إلى 
ننسب المسؤولية إلى األشخاص بصورة أدق بكثير مما هو متاح لنا في الوقت الحاضر. لن تكون القضية القضائية 

( مثيرة للجدل لو علمنا بأن حشوة الكريما لكل قطعة توينكي كانت Twinkie defenseالمعروفة بـ "دفاع توينكي" )

 ل كوابح سيطرة الفص الجبهي على الجهاز الحوفي.تحتوي على مادة تعط
محق بالتأكيد في قوله "وبالنسبة لعلم  Gazzanigaلكن لعل "المسؤولية" ببساطة منتج اجتماعي خاطئ: ذاك أن 

األعصاب، ليس هناك شخص مسؤول عن أفعاله أكثر أو أقل من أي شخص آخر". إن األفعال الواعية تنبثق من أحداث 
 عصبية نحن على غير وعي بها. وسواء كانت تلك األحداث قابلة للتنبؤ أم ال، فإننا ال نسبب مسببات أفعالنا.    

177  Diamond ،8200. 
في األدبيات الفلسفية، هناك ثالثة أساليب تتناول هذه المشكلة: الحتمية، والليبرتارية، والتوافقية. غالبا ما   178

يشار إلى كل من الحتمية والليبرتارية على أنهما وجهتي نظر "غير توافقيتين"، ذاك أنهما تحاججان بأنه إذا كان سلوكنا 
لقوانين الطبيعية، فإن حرية اإلرادة مجرد وهم. يعتقد الحتميون أننا نعيش في محددا بالكامل من قبل مسببات خاضعة ل

عالم على هذه الشاكلة بالضبط؛ أما الليبرتاريون )ال عالقة لهم بوجهة النظر السياسية التي تحمل نفس هذه التسمية( 
ستعانة بكيان ميتافيزيقي ما، مثل روح، وهم يلجؤون حتما إلى اال-فيعتقدون بأن فاعليتنا تعلو على حقل المسببات القبلية

، فإنهم يحاججون Daniel Dennettويعتبرونه بمثابة مركبة إراداتنا الفاعلة بحرية. أما التوفيقيون، أمثال دانيال دنت 

؛ ولالطالع على محاججات التوفيقيين اآلخرين Dennett ،2003بأن حرية اإلرادة متوافقة مع الحتمية السببية )راجع 

، Watsonوكل تلك اآلراء تجدها في -Watson، وAyer ،Chisholm ،Strawson ،Frankfurt ،Dennett راجع

(. إن مشكلة التوافقية، حسبما أرى، هي أنها تميل إلى تجاهل أن البديهيات األخالقية لدى الناس تدفعها مفاهيم 1982

 رادة التي يفترضها الناس ألنفسهم وينسبونها لغيرهمميتافيزيقية لحرية اإلرادة أكثر عمقا ورسوخا. بمعنى أن حرية اإل
، "تستحق أن يريدها المرء"( هي حرية منسلخة عن Dennettبسهولة )سواء كانت هذه الحرية أم لم تكن، وفق مفهوم 

-باتالتأثير غير الشخصي للمسببات الكامنة في خلفية المشهد. وفي اللحظة التي يكشف فيها الستار عن فعالية تلك المسب
ي سقط في يد أنصار حرية اإلرادة وال يعود -باستعراض أي تفسير مفصل للفسيولوجيا العصبية لفكر اإلنسان وسلوكه

بإمكانهم العثور على مشجب معقول لتعليق مفاهيمهم الخاصة بالمسؤولية األخالقية. ناقش نفس هذه الفكرة كال من عالمي 
 ولهما:بق Jonathan Cohenو Joshua Greeneاألعصاب 

"نظرة غالبية الناس إلى العقل هي نظرة ثنائية )جسد/روح( وليبرتارية بشكل ضمني، ال مادية أو توفيقية...إن 
حرية اإلرادة الحدسية هي ليبرتارية وليست توفيقية. بمعنى أنها تتطلب رفض الحتمية والتزاما ضمنيا بسببية عقلية 

لفلسفية، فإن الحتمية تهدد بالفعل حرية اإلرادة والمسؤولية حسبما نفهمهما سحرية ما...وخالفا لألرثوذوكسية القضائية وا
 (.   1780-1779، صفحة J. Greene & Cohen ،2004حدسيا." )

 
 الفصل الثالث

 
ال يمكن لألدمغة أن تصبح متحجرات ومستحاثات، لهذا ليس بمقدورنا أن نتفحص أدمغة أسالفنا القدماء.   179

لكن مقارنة التشريح العصبي للرئيسيات الحية يوفر لنا بعض المؤشرات على أشكال التكيف الجسدي التي ربما أدت فيما 
 مضى إلى ظهور اللغة.   
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180  N.Patterson ،Richter ،Gnerre، Landerو ،Reich ،2006 ،2008. 
181  Wade ،2006. 
182  Sarmiento ،Sawyer ،MilnerK ،Deakو ،Tattersall ،2007 ؛Wade ،2006. 
حملت نفس الطفرتين المهمتين اللتين تميزان  FOXP2يبدو، مع ذلك، أن نسخة انسان النياندرثال من الجين   183

(. ومن المعروف اآلن أن Krause et al. ،2007؛ Enard et al. ،2002اإلنسان الحديث عن غيره من الرئيسيات )

يلعب دورا مركزيا في اللغة المنطوقة، وأي خلل فيه يقود إلى قصور لغوي شديد لدى أشخاص أصحاء  FOXP2جين 

في تطور  FOXP2(. دفعت مركزية الجين Monaco ،2001، وLai ،Fisher ،Hurst ،Vargha-Khademبالكامل )

(. في الحقيقة، Yong ،2008الكالم ) اللغة عند البشر بعض الباحثين إلى االستنتاج بأن إنسان النياندرثال كان يستطيع

قد سبقت ظهور إنسان الهومو ساينز، ألن "من الصعب تخيل  بمقدور المرء أن يحاجج بأنه يجب أن تكون َملَكة الكالم
في المئة، وكال األمران حدثا منذ قرابة  75ظهور أنماط معيشة معقدة وانتخاب زيادة في حجم الدماغ تصل إلى نحو 

  (.Trinkaus ،2007دون أن يكون هناك وجود ألنماط من التواصل االجتماعي المعقد" )سنة،  800,000
184  Fitch ،Hauserو ،Chomsky ،2005 ؛Hauser ،Chomskyو ،Fitch ،2002 ؛Pinker & 

Jackendoff ،2005. 
دة، كذلك في صلب قدرتنا على شن الحرب بشكل فعال، واقتراف جرائم اإلبا لألسف، فإن اللغة تكمن  185

 وتحويل كوكبنا إلى مكان غير صالح للعيش.
مع أن تبادل المعلومات العامة كان مفيد ا بال شك، إال أن ثمة سبب وجيه يدعونا إلى االعتقاد بأن تبادل   186

، Dunbar ،1998على وجه الخصوص كان كالمحرك بالنسبة لعملية التطور الخاص باللغة ) االجتماعيةالمعلومات 

بقدر أضخم وبأمانة أكبر من المعلومات غير (. كما يتناقل البشر أيضا المعلومات االجتماعية )كالنميمة( 2003

 (.Dunbar ،2006، وMesoudi ،Whitenاالجتماعية )
187  CF. S. Harris ،2004 243-244، صفحة.  
188  A. R. Damasio ،1999. 
189  Westbury & Dannett ،1999. 
190  Bransford & McCarrell ،1977. 
191  Rumelhart ،1980. 
192  Damasio ( يذكر فرقا مشابهاA. R. Damasio ،1999.) 
، كان ال بد في دراستنا التي حاولت تحديد االرتباطات العصبية بالحاالت الذاتية مثل االعتقاد وعدم االعتقاد  193

لنا من االعتماد على التقارير السلوكية لعينات البحث. ورغم أن من المعقول للمرء أن يقلق من قيام المشتركين في 
ولو -التجارب بإساءة الحكم على ما يعتقدون به، أو بمحاولة خداع القائمين على التجارب، إال أنه ليس من داع لهذا القلق

بعين االعتبار، فينبغي أن يؤخذ بعين االعتبار أيضا في كل الدراسات المعنية بالتصور  كان من المناسب أن يؤخذ هنا
واإلدراك المعرفي اإلنساني. وطالما أننا نقبل باالعتماد على األشخاص في تقرير أحكامهم التصورية، أو أحكامهم 

 وعدم االعتقاد، والشك.  المعرفية، فال يبدو أن هناك مشكلة خاصة في االعتماد على تقارير االعتقاد، 
194  Blakeslee ،2007. 
النافذة والتي تقضي بأن أي نظام معقد  David Marrتتصادم هذه االعتبارات على نحو ما بأطروحة  195

لمعالجة المعلومات ينبغي أن يفهم أوال على مستوى "النظرية الحاسوبية" )بمعنى، على أعلى مستوى من التجريد( فيما 
(. إن التفكير من خالل الغايات يمكن أن يكون مفيدة جدا، طبعا، كونه يوحد )ويتجاهل( Marr،1982يتعلق بـ "غاياته" )

عظيما من التفاصيل الدنيا صعودا نحو العليا: غاية "اإلبصار"، مثال، معقدة على مستوى تحققها العصبي، وزيادة  قدرا
(. وعليه، فإن 139، صفحة Dawkins ،1996على ذلك، فهي تنجز من قبل أربعين مسار تطوري منفصل على األقل )

يمكن أن يكون معقوال للغاية. لكن بالنسبة لبنية كالدماغ، فإن التفكير في "اإلبصار" من خالل الغايات الحاسوبية المجردة 
"غايات" النظام ال يمكن أن تحدد بأكملها على نحو مسبق. فنحن ليس لدينا في الوقت الحاضر أي فكرة عن كافة غايات 

  ( مثال.   insulaمنطقة كالجزيرة )
التفكير بالدماغ كمجموعة وحدات  هناك جدل واسع في أوساط علم األعصاب حول إن كان من األفضل 196

موزع. مع ذلك، يبدو من الواضح أن كال وجهتي النظر صحيحة، اعتمادا على مستوى تركيز  منفصلة أو كنسق دينامي
(. فهناك درجة من التوزيع على شكل وحدات ال يمكن انكارها اآلن كخاصية J.D. Cohen & Tong ،2001الباحث )

إصابة منطقة دماغية بالعطب يدمر قدرات معينة )مثال، القدرة على تمييز ومعرفة من خواص تنظيم الدماغ، ألن 
الوجوه( ولكنه يترك معظم القدرات األخرى بال أذى. كما أن هناك اختالفات محددة في أنواع الخاليا وأنماط من 

، تضمن القيود القائمة في وجه االرتباطات التي تشير إلى تخوم واضحة بين المناطق الدماغية المختلفة. إضافة إلى ذلك
 انتقال المعلومات عبر مسافات طويلة في الدماغ درجة ما من تنظيم الدماغ على أساس وحدات.
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ورغم أن تخصص المناطق يعتبر حقيقة عامة فيما خص تنظيم الدماغ، إال أن الفصل الصارم ال يعتبر كذلك 
ية ذات وظائف متعددة. وحتى داخل المناطق ذات الوظائف المحددة، على العموم: مثلما ذكرنا آنفا، معظم المناطق الدماغ

فإن الحدود بين وظيفتها الراهنة ووظائفها المحتملة تمتاز بأنها وقتية ومشوشة، ومن األكيد أنها ستكون، في حالة أي 
ات البؤرية، وهذا دماغ فردي، مغرقة في التفرد. على سبيل المثال، يظهر الدماغ قدرة عامة على الشفاء من اإلصاب

يستتبع توظيف مناطق أخرى في الدماغ )المجاورة عموما للمنطقة المصابة( وتحوير وظائفها. تفيد مثل هذه االعتبارات 
 بل حتى بين الدماغ ونفسه مع مرور الوقت.-بأنه ال يمكننا أن نتوقع تماثال حقيقيا بين األدمغة

ة للتصوير العصبي تميل إلى محاباة أطروحة تنظيم الدماغ هناك قلق مشروع، رغم ذلك، من أن الطرق الراهن
وبما يقود، المستنفدين لهذه الطريقة البحثية وال يتحلون بالنقد والتمحيص، إلى صورة ساذجة للفصل -على شكل وحدات

ظى بالشهرة (، والتي تحfMRIالوظيفي في الدماغ. ولنأخذ بعين االعتبار طريقة التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي )

األكبر بين طرق التصوير العصبي في الوقت الحاضر. ال تعطينا هذه التقنية قياسا مطلقا للنشاط العصبي. عوض ذلك، 
تتيح لنا أن نقارن التغير في تدفق الدم عبر الدماغ بين ظرفين مختلفين تقوم عليهما التجربة. على سبيل المثال، بإمكاننا أن 

د فيها المشارك في التجربة بصحة جملة خبرية بالحاالت التي يعتقد فيها المشارك في التجربة نقارن الحاالت التي يعتق
بخطأ جمل خبرية. والصور الناتجة عن ذلك تكشف لنا أي المناطق الدماغية التي كانت ضمن أي من ظرفي التجربة 

اإلشارات العصبية عبر الدماغ، فهي  أكثر نشاطا من غيرها. ألن صور الرنين المغناطيسي تسمح لنا برصد التغير في
ليست، من حيث المبدأ، عمياء عن التقاط معالجة المعلومات بصورة موزعة على نطاق واسع أو بصورة تجميعية. لكن 

( على تدفق الدم كمؤشر على النشاط العصبي يقل  ص من مستوى الدقة المكاني والزمني، والتقنيات fMRIاعتمادها )

تخدمها لتحليل بياناتنا تتطلب منا التركيز على حزم النشاط األكبر نسبيا. ولهذا، فإن هذه التقنية مصممة اإلحصائية التي نس
(. وتكمن المشكلة، cf. Henson ،2005إلنتاج صور تبدو وكأنها تؤكد على تنظيم وظائف الدماغ بشكل وحدات )

قيقة أن الدماغ برمته يكون في حالة نشاط خالل ظرفي بالنسبة للناقدين، في أن هذه الطريقة في دراسة الدماغ تتجاهل ح
إجراء التجربة )بمعنى، خالل االعتقاد وعدم االعتقاد(، وقد تكون للمناطق التي تسقطها عملية التصوير من حسابها عالقة 

 بمعالجة المعلومات ذات الصلة.
( أيضا على افتراض عالقة خطية بين التغير في fMRIكما تقوم تقنية التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي ) 

(، BOLDمعدل تدفق الدم، يقاس من خالل ما ترصده إشارة الرنين المغناطيسي من تغير في مستوى األكسجين في الدم )

، Logothetis ،Paulالحية تستند إلى تأييد ودعم جيد )من ص fMRIوالتغيرات في النشاط العصبي. ورغم ما تحظى به 

Augath ،Trinathو ،Oeltermann ،2001 إال أن هناك بعض الشكوك في أن تكون العالقة الخطية المفترضة بين ،)

(. كما أن هناك أيضا Sirotin & Das ،2009تدفق الدم والنشاط العصبي قائمة ومنسحبة على كافة العمليات الذهنية )

اكل محتملة إزاء مقارنة حالة دماغية بحالة أخرى استنادا إلى االفتراض بأن التغيرات في الوظيفة الدماغية يمكن أن مش
 Fristonتكون قابلة لإلضافة على غرار إضافة مكونات تجربة ما )غالبا ما يشار إلى هذا بمشكلة "اإلدراج المحض"( )

et al. ،1996 هو "النشاط" المشار إليه بواسطة التغيرات التي تطرأ على إشارة مستوى (. وهناك أسئلة أيضا حيال ما

ل BOLDاألكسجين في الدم ) عَد   (. إن الترابط المبدئي لتغيرات تدفق الدم في الدماغ يظهر على أنه نشاط قبل مشبكي/م 

ه الحقيقة بعض عصبي )حسبما يقاس من خالل جهد الحقل المحلي(، وليس كنبضات كهربائية محورية. وتثير هذ
(: ليس بمقدور هذه الصور أن تفرق fMRIالمخاوف المتعلقة بتأويل بيانات التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي )

النشاط الخاص بمهمة محددة عن نشاط التشابكات العصبية؛ كما أنها ال تستطيع التفريق بين معالجة البيانات من أسفل إلى 
( قد ال تلتقط الفرق بين اإلشارات المنبهة واإلشارات fMRIلى األسفل. في الواقع، صور )أعلى أو المعالجة من األعلى إ

المثبطة، إذ أن األيض الغذائي يتزايد مع فترة الراحة وأثناء عمل المثبطات. وقد يبدو من الممكن للغاية، على سبيل 
( أكبر وفي المقابل BOLDت مرتبطة بإشارة )المثال، أن الزيادة المتكررة في عمل المثبطات داخل منطقة ما ربما كان

انخفاض في إطالق السياالت العصبية. لالطالع على مزيد من النقاش حول جوانب القصور في عمل هذه التقنية، راجع 
Logothetis ،2008 ؛M. S. Cohen ،1996 ،2001( رغم ذلك، فإن تقنية .fMRI تظل أهم أداة بين أيدينا لدراسة )

 لدى البشر دون اللجوء إلى الجراحة.      وظائف الدماغ 
( تصل من عصبونات تقع في نفس المنطقة dendrites)معظم المدخالت التي ترد إلى الشجيرات العصبية  197

 10في المئة إلى  5من القشرة الدماغية: والقليل جدا منها يصل من مناطق قشرية أخرى أو من مسارات صاعدة. مثال، 
 (.R. J. Douglas & Martin ،2007من القشرة البصرية يصل من المهاد ) 4دخالت في الطبقة في المئة فقط من الم

(. لمزيد Fried ،2005، وQuiroga ،Reddy ،Kreiman ،Koch)رغم وجود "خاليا الجدات" الواضح  198

 .Doumas & Hummel، 2005من النقاش حول عيوب التفسير "االرتباطي" التقليدي للتمظهرات العقلية، راجع 
 .Cohen ،2008، وHarris ،S. ،Sethنشرت هذه البيانات الحقا وتجدها لدى  199
إن التحليل البعدي لبيانات التصوير العصبي هو من أوجه قصور كثير من الدراسات، وقد أشرنا في ورقتنا  200

محدد لوظيفة الدماغ والنتائج األخرى التي البحثية األصلية إلى أهمية التمييز بين النتائج التي تنبأنا بها بناء  على نموذج 
تنبأنا بها في غياب فرضيات سابقة. رغم هذا التنبيه، أعتقد بأن هناك بعض اإلفراط في اإلصرار على التمييز بين 

األبحاث التي تعتمد على الوصف وتلك التي تعتمد على الفرضيات في المجال العلمي عامة وفي علم األعصاب على وجه 
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يجب أن يكون هناك دائما رصد قائم على تجربة أولى، وال يمكن للمرء االقتراب من الواقع الفيزيائي من خالل  التحديد.
دراسة تعتمد على مراجعة للدراسات السابقة. بحكم أني كنت أول شخص يرصد ويراقب تغيرات تدفق الدم في التلفيف 

فإن -(MacDonald ،1992، وSergent ،Ohtaص )المغزلي استجابة لمحفز بصري يتمثل في استعراض وجوه أشخا

-استنتاجي، استنادا إلى تلك البيانات، بأن هذه المنطقة من القشرة الدماغية تلعب دورا في التعرف على الوجوه وتمييزها
ة في يمثل حالة مشروعة تماما من االستقراء العلمي. وما تال هذا االستنتاج من تأييد ودعم الحق عزز من ثقتنا الجمعي  

( لكنه لم يشكل تقدما ابستمولوجيا عن Chun ،1997، وKanwisher ،McDermottهذه البيانات والمعلومات األولية )

الدراسة األولى. إن جميع األبحاث الالحقة المعتمدة على الفرضيات السابقة والتي صبت اهتمامها على التلفيف المغزلي 
فية التي تستند إليها )أو، كما هو الحال في الغالب بالنسبة لعلم األعصاب، من تستقي شرعيتها المتزايدة من الدراسة الوص

األدبيات الخاصة بالعيادات الطبية والتي تتصف بطابعها الوصفي(. إن كانت الدراسة الوصفية األولى خاطئة، فإن أي 
لى صحيحة، فإن األبحاث التي فرضيات تستند إليها ستكون جوفاء )أو صحيحة بمحض الصدفة(؛ وإن كانت الدراسة األو

تعتمد على أسلوب المتابعة سيقتصر عملها على دعم وتأكيد خالصات الدراسة األولى، وربما، البناء عليها. إن اإلصابات 
مث لت تجارب ا وصفية وعرضية دون تخطيط، وما تعلمناه من تلك الحالتين من  .H.Mو Phineas Gageالتي عانى منها 

لم يضره غياب فرضيات أولية. -ربما أكثر مما تعلمناه من أي تجربتين في تاريخ علم األعصاب-يمةثروة معلوماتية ق
بالفعل، أصبحت تلك المعلومات التي حصلنا عليها من الرصد والمالحظة اإلكلينيكة أساسا لكافة الفرضيات الالحقة حول 

 وظيفة الفص الصدغي بمنطقتيه األمامية والوسطى. 
201& CohenE. K. Miller  ،2001 ؛Desimone & Duncan ،1995 مع أن العطب في القشرة الجبهية .

( يمكن أن يؤدي إلى جملة عيوب ونواقص، إال أن أكثرها شيوعا هو التصرف االندفاعي العشوائي وغير PFCاألمامية )

(. وكما Damasio ،2000، وBechara ،Damasioالالئق، والذي يصاحبه عجز في تحصيل قواعد سلوكية جديدة )

يشهد كثير من اآلباء واألمهات، فإن القدرة اإلنسانية على التحكم وضبط الذات ال تبلغ مراحل نموها الكامل إال بعد فترة 
، PFC( )Sowellالمراهقة؛ وهذا يحصل عندما تنضج أخيرا روابط المادة البيضاء في القشرة الجبهية األمامية )

Thompson ،Holmes ،Jerniganو ،Toga ،1999 .) 
202 Spinoza[ ،1677]  1982. 
203  D. T. K. Gilbert ،1991 ؛D. T. K. Gilbert ،Douglasو ،Malone ،1990 ؛J. P. Mitchell ،

Dodsonو ،Schacter ،2005. 
ن( ما بات يعرف بـ "تحي ز التأكيد" أو "استراتيجية  204 االختبار هذا التحيز للحقيقة قد يتفاعل مع )أو ي بط  

(: يميل األشخاص نحو البحث عن دليل يؤكد فرضية ما عوض البحث عن دليل Klayman & Ha ،1987اإليجابي" )

يفندها. ويعرف عن هذه االستراتيجية بأنها أنتجت مرارا أخطاء  في التسويغ العقلي. إن تحي زنا نحو االعتقاد قد يفسر 
حيث أن مجرد التعرض الفتراض ما، حتى بعد الكشف عن خطئه أو نسبه  أيضا ما يعرف بـ "تأثير الحقيقة المتوهمة"،

، Begg ،Roberston ،Gruppusoإلى مصدر غير موثوق، يزيد من احتماالت أنه سيتذكر فيما بعد على أنه صحيح )

Anasو ،Needham ،1996 ؛J. P. Mitchell et al. ،2005.) 
ارات عدم االعتقاد مقارنة باختبارات االعتقاد. تعرف هذه نجم هذا عن تراجع أكبر في اإلشارة خالل اختب 205

المنطقة الدماغية بمستوى عال من النشاط المتعلق بالراحة وإظهار نشاط أقل من النشاط القياسي لمجموعة واسعة 
 (.Raichle et al. ،2001ومتعددة من المهمات اإلدراكية المعرفية )

206  Behara et al. ،2000 . 
207  al.Hornak et  ،2004 ؛O'Doherty ،Kringelbach ،Rolls ،Hornakو ،Andrews ،2001. 
208  Matsumoto & Tanaka ،2004. 
209  Schinder ،2001. 
210  Northoff et al. ،2006. 
211  Kelley et al. ،2002. 
األطراف لدى مقارنته مع كل من االعتقاد والشك، كان عدم االعتقاد مرتبطا في دراستنا بتفعيل متعدد   212

؛ Pillias ،1998، وFaurion ،Cerf ،Le Bihanللقشرة الجزيرية األمامية، وهي المنطقة األساسية لإلحساس بالطعم )

O'Doherty ،Rolls ،Francis ،Bowtellو ،McGlone ،2001 تعرف هذه المنطقة على نطاق واسع بأن لها دخل .)

(، وتوقع Segebarth ،2003، وRoyet ،Plailly ،Delon-Martin ،Karekenبالمشاعر السالبة مثل القرف )

(. كما جرى ربط القشرة الجزيرية Kuhnen & Knutson ،2005الخسارة في المهمات التي تتطلب صنع القرار )

، .T. Singer et al( بل على تصوره تجاه اآلخرين أيضا )Wager et al. ،2004األمامية أيضا بتصور األلم )

2004.) 
هذه النتائج تسحب البساط من تحت أقدام رؤية مقبولة على نطاق واسع في فلسفة األخالق وتوصف على   213

العموم بـ "الالإدراكي ة". تذهب "الالإدراكي ة" إلى أن المزاعم األخالقية تخلو من مضمون يقوم على االفتراض، ولهذا، 
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حظ هذه الرؤية، ال يظهر أن أدمغتنا تبدي أي انتباه لهذا  فإنها ال تعبر عن اعتقادات حقيقية بخصوص العالم. ولسوء
الكشف في مجال األخالقيات الفوقية: يبدو أننا نقبل بصحة االفتراضات األخالقية بنفس الطريقة التي نقبل بها أي بيانات 

 أخرى عن الحقيقة المادية.
الدماغ للشك: الحالة الذهنية التي ال يمكن  عبر هذه التجربة األولى لدراسة االعتقاد، قمنا أيضا بتحليل استجابة

الحكم من خاللها على صحة أو خطأ افتراض ما. أال يستطيع المرء الحكم على صحة افتراض ما، هل الفندق إلى الشمال 
من شارع ماين، أم إلى جنوب شارع ماين؟ هل كان يوجه كالمه لي، أم إلى الرجل من خلفي؟، له عواقب 

 ة. إن الشك يمنع تشكل حلقة الوصل بين التفكير وما يتبعه من سلوك/عاطفة. سلوكية/عاطفية واضح
هناك عوامل كثيرة تجعل أحكامنا متحيزة، منها: اعتبارات اعتباطية عند تقدير الكم، تصورات خاطئة تجاه  214

العقيم، وغيرها من أنماط العشوائية، عدم الحساسية تجاه حجم العينة، ارتباطات وهمية، اإلفراط في الثقة، تقييم الدليل 
، Kahneman ،Krueger ،Schkade؛ J. S. B. T. Evans ،2005؛ Baron ،2008التفكير غير المعيارية. راجع 

Schwarzو ،Stone ،2006 ؛Kahneman ،Sovicو ،Tversky، 1982 ؛Kahneman & Taversky ،1996 ؛

Stanovich & West ،2000 ؛Tversky & Kahneman ،1974 . 
215novich & West Sta ،2000.  
216  Fong et al. ،1986/07. 
217  Ehrlinger ،Johnson ،Banner ،Dunningو ،Kruger ،2008 ؛Kruger & Dunning ،1999. 
218  Jost ،Glaser ،Kruglanskiو ،Sulloway ،2003. 
219  Rosenblatt ،Greenberg ،Solomon ،Pyszczynskiو ،Lyon ،1989. 
220  Jost et al. ،2003 369، صفحة. 
221   D. A. Pizarro & Uhlmann ،2008. 
222  Kruglanski ،1999 يصف عالم النفس .Drew Western  التسويغ العقلي المنطلق من دوافع معينة

على أنه "صيغة لتنظيم التأثيرات الضمنية التي يعمل الدماغ على تداخلها والتقائها في نقاط تمثل حلوال تقلص من حاالت 
(. يبدو Hamann ،2006، وWestern ،Blagov ،Harenski ،Kiltsالتأثر السالبة وتزيد من حاالت التأثر الموجبة" )

 القول سديدا.هذا 
حقيقة أن هذا المبدأ يتحطم، بشكل مذهل ودون وعي ذاتي، ضمن النطاق الديني هو عين ما يمكن المرء   223

 من التساؤل معقوليا ما إن كانت أديان العالم على أي صلة بالواقع.  
224  Bechara et al. ،2000 ؛Bechara ،Damasio ،Tranelو ،Damasio ،1997؛A. Damasio ،

1999. 
225  al. S. Harris et ،2008. 
226  Burton ،2008. 
227  Frith ،2008. 
228  Sliver ،2006 77-78، صفحة. 
لكن هذا األليل تم ربطه أيضا بطباع سايكولوجية متعددة، كالسعي وراء كل ما هو جديد واالنبساط، وهو   229

 (.Benjamin et al. ،1996األمر الذي قد يفسر أيضا دوام استمراره في الجينوم )
230  Burton ،2008 188-195، صفحة. 
231  Joseph ،2009. 
232  Houreld ،2009 ؛LaFraniere ،2007 ؛risHar ،2009. 
233  Moldinow،2008 . 
234   Wittgenstein ،2008.   
 (.Holyoak ،2005التسويغ القائم على المشابَهة أو المقابَلة بين شيئن ي عتبر نوعا من االستدالل )   235
236  Solman & Lagnado ،2005 ؛Tenebaum ،Kempو ،Shafton ،2007. 
 .Evans ،2005لمراجعة األدبيات الخاصة بالتسويغ العقلي االستنباطي راجع   237
238  Cf. J. S. B. T. Evans ،2005 178-179، صفحة. 
 ;Canessa et al., 2005; Goel, Gold, Kapur, & Houle, 1997; Osherson et al., 1998كمثال،  239

Prabhakaran, Rypma, & Gabrieli, 2001; Prado, Noveck, & Van Der Henst, 2009; Rodriguez-Moreno & 

Hirsch, 2009; Strange, Henson, Friston, & Dolan, 2001. Goel and Dolan (2003a)  وجدوا أنه عندما تكون

زة على المنطقة الدماغية المسؤولة عن االستدالل القياسي متأثرة بتحيز اعتقادي قوي، تكون المنطقة البطبنية االنسية للدماغ متحف

االكثر، بينما عندما يخلو هذا االستدالل من التحيز، يبدو بانه يكون تابعا لتحفير أكبر للجزء الوحشي قبل الجبهي لقشرة الدماغ. وجد 

Elliot et al. (1997)  أن الجزء البطني االنسي للقشرة الجبهية االمامية هو الجزء الذي يبدو بأنه يتحكم بالتخمين. أشارBechara 
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et al. (1997)   لفشل المرضى الذين يعانون من ضرر في الجزء البطني االنسي للقشرة الجبهية االمامية في التصرف وفقا

 العتقاداتهم التصورية عندما انشغالهم بمهمة تتضمن المراهنة.

وبينما يكون اتخاذ القرارت مقرونا بالتأكيد بمعالجة الدماغ لالعتقاد، تكون القرارات التي قرر علماء االعصاب دراستها 

. يتطلب توليد حركات كهذه (Glimcher, 2002)هي من الصنف الذي يسبق الحركات االرادية خالل فحوصات الختبار االحساس 

ولكن هذه الدراسات ليس مصممة  –تطيع القول بأن هذا يشمل االعتقاد بحدوث حدث ما نس –ادراك أن المحفز المستهدف قد ظهر 

لتفحص االعتقاد على أنه سلوك افتراضي. إتخاذ القرارات في وجه مكافئة محتملة هو بوضوح ذو اهمية كبيرة ألي شخص سيقوم 

ا زال ضعيفا. على سبيل المثال، خالل مهمة قرار بفهم جذور سلوك البشر والحيوانات، ولكن ارتباط ذلك باالعتقاد بحد ذاته م

 Gold andبصري )تم فيها تدريب قردين لرصد الحركة المتواصلة لنقاط عشوائية والتأشير على اتجاهها باعينهم(، وجد 

Shadlen بة السلوكية أن مناطق الدماغ المسؤولة عن الحكم المبني على الحس هي نفس المناطق التي قامت تلو ذلك بتوليد االستجا

(Gold & Shadlen, 2000, 2002; Shadlen & Newsome, 2001) تبدو العصبونات في هذه المناطق وكانها تلعب دول .

درب عندما نصل للحد االدنى الالزم للتحفيز. قد يدفعنا ذلك للقول بأن ا"العتقاد" بأن  موصالت للمعلومات الحسية، مفعلة للسلوك الم 

حيث  –يقع في الجنب الوحشي لداخل الفص الجداري للدماغ، المناطق الجبهية البصرية، واالكيمة العلوية  محفزا ما تحرك لليسار

قرد تم تدريبه الصدار رد  –أن هذه المناطق من الدماغ هي المسؤولة عن توليد حركة العين. ولكننا هنا نتكلم عن "اعتقادات" القردة 

 فورية. و هذا النوع من "االعتقاد" ال يمثل النوع الذي اتناوله في موضوع بحثي. فعل نمطي تجاه محفز معين في امل بمكافئة

وبصورة عامة، معظم ما ك تب عن اتخاذ القرارات للحين، كان في محاولة لتفسير الرابط بين الفعل االرادي، رصد 

لمكافئة لسلوك معين، بان هذا يخص موضوع األخطاء، والمكافئة. ونستطيع الحكم، ما دام نظام المكافئة للدماغ متضمننا لتوقع ا

ولكن ال يوجد ما يدل على أن هذه االعتقادات واضحة، متداولة لغويا، أو فرضية. نحن نعلم بأن هذا غير ممكن،  –تكوين االعتقاد 

ضوع، الرابط ، والحمام. وقد تحرى، ما كتب في هذا الموطيور القرقفحيث أن معظم الدراسات أ جريت على القوارض، القرود، و

بين الحكم المبني على الحس وبين االستجابات الحركية، بدال عن الفرق بين االعتقاد من عدمه. في الواقغ، يسمح نفس النموذج 

االقتصادي الذي ي مكن علماء السلوك البيئي من تفسير سلوك مجوعات من الحيوانات بحثا عن الطعام، لنا بوصف فعالية التجمعات 

. هناك كذلك فرع نامي من يتم كتابته (Glimcher, 2002)ي تتحكم بردود افعال الشخص الحيوانية لمكافئات متغايرة. العصبونية الت

عن االقتصاد العصبي، والذي يتفحص اتخاذ القرارات من قبل البشر )كذلك الثقة وتبادل المنفعة( عبر استعمال التصوير العصبي. 

 بعض االكتشافات تمت مناقشتها هنا.

كثر تعقيدا، كالتصنيف النمطي المتعدد أوهذا يصبح معقوال بصورة خاصة عند استعمال ادوات تحليل معلومات  240

هي  fMRI(. معظم التحليالت لبيانات ال Cox & Savoy, 2003; P. K. Douglas, Harris, & Cohen, 2009المتغيرات )

احادية المتغير وتتناول العالقات بين أي فعالية في أي منطقة من الدماغ ونماذج المهمات. هذا االسلوب يتجاهل اللعالقات الداخلية 

أظهرا أن االسلوب متعدد المتغيرات، والذي تستعمل فيه وسائل التعرف على  Cox and Savoyالتي توجد بالتاكيد بين المناطق. 

بطريقة أكثر دقة بكثير تجاه انماط  fMRI لنظر الى العالقات بين كل المناطق، يسمح لتحليل دقيق لبيانات الالنمط االحصائي ل

انواع ممكنة( من  10الفعاليات المنتشرة. باستخدام هذا االسلوب، استطاعا أن يحددا أي محفز بصري كان الشخص يشاهده )من بين 

 ثانية فقط من خوضه للتجربة. 20خالل فحص 

 كاليفورنيا طالبة دراسات عليا في مختبر مارك كوهين لعلوم االعصاب الخاصة بالوعي في جامعة وهي اميال دوغالس،ب

 & ,P. K. Douglas, Harris، قامت مؤخرا بأخذ اسلوب مشابه لتحليل بنياتي الخاصة باالعتقاد )(UCLA) وس"لوس أنجلوالية "ب

Cohen, 2009را فرد لكل من الفحوص الشعاعية (. وقامت بخلق م صنف غير م  قب للتعلم الآللي من خالل اجراء تحليل للمكون الم 

فرد الذي يتناسب مع اكثر قيمة لفعالية رد  الثالث لكل متطوع في دراستنا. ثم قامت تلو ذلك باختيار المسار الزمن ذو المكون الم 

االعتقاد". هذه القيم تم الزج بها في عمليات اختيار، تم ترقية الفعل الديناميكي الدموي تجاه أحداث تخصل"االعتقاد" أو "انعدام 

. Naïve Bayesالمكونات المفردة التي شكلت "توقعات جيدة" فيها كمميزات في شبكة التصنيفات المستعملة لتدريب م صنف 

د. باستعمال هذا المعيار، صنف الختبار دقة هذا التصنيف التابع لها، قامت باميال باجراء تثبت مزدوج مبني على ترك معطى مفر

 بالمئة. باعتبار نتائج كهده، يبدو أن تطور ال  90التابع لها المفردات المتروكة بصورة صحيحة بنسبة  Naïve Bayesم صنف 

fMRIصبح مستقبال أداة دقيقة لكشف الكذب ، عبر تحسينات في االجهزة وتقنيات تحليل البيانات، ال يبدو بعيد االحتمال.يل 

 
241  Holden ،2001. 
242  Broad ،2002. 
243  Pavlidis ،Eberhardrو ،Levine ،2002. 
244  Allen & Iacono ،1997 ؛Farwell & Donchin ،1991 .Spence et al. (2001.) 
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245  Stoller & Wolpe ،2007. 
246  Grann ،2009. 
هناك، رغم ذلك، أسباب تدعونا إلى الشك في نجاح الوسائل المستخدمة حاليا في التصوير العصبي، مثل   247

، في أن ترقى وتتطور إلى تكنولوجيا عملية قادرة على قراءة العقل. fMRIالتصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي 

بمجموعها تعاني من العديد من القيود المهمة. لعل  MRIفاألبحاث الوظيفية القائمة على استخدام التصوير العصبي للدماغ 

 أولها وأعظمها أهمية هي تلك المتمثلة في القوة اإلحصائية والحساسية. 
قد نكتشف كذلك بأن الفيزياء التي يستند عليها التصوير العصبي ال تسمح بنطاق أبعد مجاال أمام حس االبتكار 

يبزغ أبدا فجر عصر تسود فيه تقنية رخيصة وخفية للكشف عن الكذب،  واالختراع اإلنساني. ولو صح ذلك، فقد ال
وسنضطر إلى االعتماد على تقنيات متعبة وباهظة الثمن. رغم ذلك، أعتقد أن من المأمون القول إن الوقت الذي سيصبح 

اوضات مهمة لقطاع المال في المحاكم، وأمام هيئة عليا من المحلفين، وخالل مف-فيه الكذب، في القضايا ذات الوزن الثقيل
ا مسألة مستحيلة عمليا ليس ببعيد. هذه الحقيقة ستذاع على نطاق واسع، بالطبع، وسيعم التوقع بأن -واألعمال، وهلم  جرًّ

التكنولوجيا المعنية قد ركبت في أماكنها المخصصة. وهذا التوقع نفسه، عوض االستخدام المتواصل لتلك األجهزة، 
 هائلة متعلقة بسلوكنا وتصرفاتنا. سيؤدي إلى تغييرات 

248  Ball ،2009. 
249  Pizarro & Uhlmann ،2008. 
250  Kahneman ،2003. 
251  Rosenhan ،1973. 
252  McNeil ،Pauker ،Soxو ،Tversky ،1982. 
هناك تحيزات أخرى خاصة بالتسويغ العقلي يمكنها أن تؤثر في القرارات الطبية. من المعروف، على   253

سبيل المثال، أن وجود خيارين متشابهين يمكن أن يخلق "صداما على صعيد القرار"، مما يؤدي إلى االنحياز إلى خيار 
لجراحة تحديد من هم المرضى الذين يتوجب بديل ثالث. في إحدى التجارب، طلب من علماء األعصاب وأخصائي   ا

إدخالهم أوال إلى المستشفى. نصف تلك العينة كان عليها أن تختار بين امرأة في مطلع الخمسينات ورجل في السبعينات. 
أما نصفها اآلخر فكان عليه االختيار بين نفس المريضين، باإلضافة إلى امرأة أخرى في الخمسينات أيضا ويصعب 

في المئة من األطباء إجراء عملية للرجل؛ أما في  38ينها وبين المرأة األولى: في السيناريو األول اختار التمييز ب

(. هذا التغير في النتائج LaBoeuf & Shafir ،2005في المئة من األطباء اختاروا الرجل ) 58السيناريو الثاني فإن 

في المئة؛ ثم  62لغت فرصة المرأة في الحصول على العملية أكبر مما قد يبدو للوهلة األولى: في الحالة األولى، ب

 في المئة. 21تراجعت هذه النسبة في الحالة الثانية إلى 

 
 الفصل الرابع

 
254  Marx[ ،1843 ]1971. 
255  Freud[ ،1930 ]1994 ؛Freud & Strachey[ ،1927 ]1975. 
256  Weber[ ،1922 ]1993. 
257  Zuckerman ،2008. 
258  InglehartNorris &  ،2004. 
259  Finke & Stark ،1998. 
260  Norris & Inglehart ،2004 180، صفحة. 
ال يبدو، مع ذلك، بأن عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية تفسر التطرف الديني في العالم اإلسالمي،   261

 (.Esposito ،2008؛ Atran ،2003حيث أن الراديكاليين، في المتوسط، أكثر ثراء  وتعليما من المعتدلين )
262  http://pewglobal.org/reports/display.php?ReportID=258. 
263http://pewforum.org/surveys/campaign08/.   
264   Pyysiainen & Hauser ،2010.   
265  Zuckerman ،2008. 
266  Paul ،2009. 
267  Hall ،Matzو ،Wood ،2010. 
( من قبل SWBعقود وعبر ثقافات مختلفة لدراسة "الرفاه الذاتي" )تشير األبحاث التي أجريت على مدار  268

( إلى أن الدين قد يقدم مساهمة مهمة للسعادة WWW.worldvaluessurvey.orgاالستطالع الخاص بقيم العالم )

بمستويات منخفضة من التنمية االجتماعية، واألمن، والحرية. أما اإلنسانية والشعور بالرضى داخل المجتمعات التي تتسم 

http://www.worldvaluessurvey.org/
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المجتمعات األسعد واألكثر أمنا فأميل إلى أن تكون أكثر علمانية. بلوغ مجتمع ما المؤشرات القصوى للرفاه الذاتي يعني 
ا( وأن أفراده يتمتعون بالحرية أنه متسامح اجتماعيا )تجاه مثليي الجنس، والمساواة الجندرية، واألديان األخرى، وهلم  جرًّ 

(. بالطبع، التسامح والحرية الشخصية مرتبطان مباشرة، Welzel ،2008، وInglehart ،Foa ،Petersonالشخصية )

 وال يبدو أن أيا منهما يحظى بانتعاش وازدهار في ظل األرثوذكسية الدينية. 
269  Paul ،2009. 
270  Culotta ،2009. 
271  Buss ،2002. 
بالشكر للفت نظري إلى هذا )التواصل الشخصي(.  Jerry Coyneي مدين لعالم البيولوجيا جيري كوين إنن  272

ا من المجتمعات  Mark Cohenوقد رصد عالم األعصاب مارك كوهين  )التواصل الشخصي( فوجد، مع ذلك، أن كثير 

مثال، عقوبة التعرض لالغتصاب كثيرا -التقليدية تمتاز بتسامح أكبر تجاه فوضى الذكر الجنسية من فوضى األنثى الجنسية
ت قد يقدم تبريرا ما تكون بسوء، أو أسوء، من العقوبة على البادئ باالغتصاب. يخمن كوهن أن الدين في مثل هذه الحاال

في هذا  بعديا قائما على اإللزام البيولوجي. قد يكون األمر كذلك. لكني سأضيف فقط بأن مهمة مضاعفة الرفاه اإلنساني
 السياق، كما في السياقات األخرى، هي مهمة منفصلة بوضوح عن اإللزام البيولوجي المتعلق بعصر البالستوسين.

273  Foster & Kokko ،2008. 
274  ncherFi ،Thornhill ،Murrayو ،Schaller ،2008. 
275  Dawkins ،1994 ؛D. Dennett ،1994 ؛D. C. Dennett ،2006 ؛D. S. Wilson & Wilson ،

 .Dawkins ،2009؛ 172-169، صفحة E. O. Wilson  &Holldobler ،2005؛ 2007
276  Boyer ،2001 ؛Durkheim & Cosman[ ،1912 ]2001. 
277  Stark ،2001180-181فحة ، ص. 
278  Livingston ،2005. 
279  Dennett ،2006. 
280  http://pewforum.org/docs/?DocID=215. 
281  http://pewforum.org/doc/?DocID=153. 
282  Boyer ،2001 302، صفحة. 
283  Barrett ،2000. 
284 Bloom ،2004. 

 
285  Brooks ،2009. 
286  E. M. Evans ،2001. 
287  Hood ،2009. 
288  D'Onofrio ،Eaves ،Murrelle ،Maesو ،Spilka ،1999. 
289  Previc ،2006. 
باإلضافة إلى ذلك، وجد أن كثافات نوع معين من مستقبالت السيروتونين مترابطة عكسيا مع تسجيالت   290

 (.Farde ،2003، وJ. Borg ،Andree ،Soderstormعالية في اختبار قائمة المزاج والشخصية )
291  Asheim ،Hansen & Brodtkorb ،2003 ؛Blumer ،1999 ؛Persinger & Fisher ،1990. 
292  Lewis-efczynskiBr ،Lutz ،Schaefer ،Levinsonو ،Davidson ،2007 ؛Lutz ،-Brefcynski

Lewis ،Johnstoneو ،Davdison ،2008 ؛Lutz ،Greischar ،Rawlings ،Richardو ،Davidson ،2004 ؛

Lutz ،Slagter ،Dunneو ،Davidson ،2008 ؛A. Newberg et al. ،2001. 
293  Anastasi & Newberg ،2008 ؛Azari et al. ،2001 ؛A. Newberg ،Pourdehand ،Alvi ،

-Schjoedt ،Stodkilde؛ Waldman ،2006، وA. B. Newberg ،Wintering ،Morgan؛ d'Aquili ،2003و
Jorgensen ،Geertzو ،Roepstorff ،2008 ،2009. 
294  S. Harris et al. ،2008. 
295  Kapogiannis et al. ،2009. 
296  Harris et al.S.  ،2009. 
297  D'Argembeau et al. ،2008 ؛Moran ،Macrae ،Heatherton ،Wylandو ،Kelley ،2006 ؛

Northoff et al. ،2006 ؛Schneider et al. ،2008. 
298  Bechara et al. ،2000. 
299  Hornak et al. ،2004 ؛O'Doherty et al. ،2003 ؛Rolls ،Grabenhorstو ،Parris ،2008. 
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300  Matsumoto & Tanaka ،2004 . 
بين المسيحيين وغير المؤمنين لم تكشف عن أي اختالفات مهمة ضمن  عتقادلالالمقارنة المباشرة   301

المجموعة الواحدة تجاه المحفز غير الديني. أما بالنسبة للمحفز الديني، فقد كانت هناك مناطق إضافية في الدماغ طرأ 
موعة الواحدة؛ مع ذلك، يبدو أن خير ما يفسر هذه النتائج هو رد فعل مشترك لدى المجموعتين عليها التغير ضمن المج

 على جمل خبرية تنتهك العقائد الدينية )مثال، جمل خبرية "ك فري ة"(.
بين المسيحيين وغير المؤمنين، تزايدا في اإلشارات  عدم االعتقادفي المقابل، أظهرت المقارنة العكسية، أي 

ية داخل "الثلم   الجبهي   العلوي  " والتلفيف أمام المركزي  ". وهذا النشاط المرصود داخل هاتين المنطقتين ال يمكن أن العصب
يفسر بسهولة اعتمادا على دراستنا السابقة. مع ذلك، أظهرت منطقة خاصة بتحليل المعلومات داخل منطقة "الجزيرة" 

قارنة. وهذا يطابق جزئيا خالصات دراستنا السابقة بخصوص هذه المقارنة تزايدا في اإلشارات العصبية عبر هذه الم
الذي وجد أيضا أن اإلشارات العصبية في "الجزيرة" مترابطة مع رفض الجمل الجينية التي  Kapogiannisويدعم بحث 

ألمامية". وألن اعتبرت خاطئة من عينة البحث. تطرقنا سابقا إلى أهمية التأثير/التقييم السالب في "الجزيرة ا
Kapogiannis  لم يصمم تجربته بصورة توفر ظرف تحكم غير ديني، فإنه فسر نشاط وتدخل منطقة "الجزيرة" كعالمة

على ما قد تثيره انتهاكات العقيدة الدينية من "اشمئزاز وشعور بالذنب أو الخوف من الخسارة" لدى أصحاب اإليمان. في 
 أن منطقة "الجزيرة" نشطة أيضا في عملية عدم االعتقاد بصفة عامة. حين أن دراستنا السابقة تشير إلى 

حصلنا على تلك النتائج رغم أن الفئتين المشاركتين في التجارب قبلتا ورفضتا البيانات المتضادة والتي   302

سر بواسطة أي تعتبر على طرفي نقيض خالل نصف اختبارات التجربة. ويبدو أن هذا ينفي احتمال أن بياناتنا يمكن أن تف
 خاصية من خواص المحفز سوى كونها تعتبر "صحيحة" أو "خاطئة" من قبل المشاركين في الدراسة. 

303  Wager et al. ،2004. 
304  T. Singer et al. ،2004. 
305  Royet et al. ،2003 ؛Wicker et al. ،2003. 
306  Izuma ،Saitoو ،Sadato ،2008. 
أنها مرتبطة بصورة مفضلة بالتفكير الديني هي القشرة االنسية الخلفية. هذه المنطقة هي جزء من منطقة رئيسية اخرى يبدو   307

(. ومن الممكن أن Northoff et al., 2006شبكة "حالة الراحة" والتي ت ظهر فعالية أكبر خالل كل من الراحة والمهام التابعة لشخص الفرد )

ديني ومحفز غير ديني، لكال المجوعتين، هو مفهوم الشخص لهويته الذاتية: بمعنى اخر، لكل اختبار يكون أحد االختالفات بين االستجابة لمحفز 

بعة ديني، كان المسيحيون يؤكدون بصورة واضحة منظورهم الديني للعالم، بينما كان غير الدينيون ينكرون بوضوح ادعاءات امتالك الحقيقة التا

 للدين.

نتقصة للدين تحفيزا أكثر للنصف الدماغي االيسر لشبكات الذاكرة، شاملة على النقيض من ذلك، أنتجت التصر يحات الغير دينية الم 

التلفيف المجاور للح صين، والتلفيف الصدغي االوسط، والقطب الصدغي، والقشرة الشريطية الخلفية. من المعروف أن الح صين،  للح صين، و

(. الفص الصدغي االمامي هو مرتبط Diana, Yonelinas, & Ranganath, 2007الذاكرة ) التلفيف المجاور للح صين هما مرتبطان باسترجاع

حفزات K. Patterson, Nestor, & Rogers & Schacter, 2008كذلك مع مهمات الذاكرة االستداللية ) (. وهكذا، فأن االحكام التي تخص الم 

قدمة في بحوثنا تبدو أكثر اعتمادا على انظ  مة الدماغ المسؤولة عن النفاذ للمعرفة المخزونة.الغير دينية الم 

حفزات الدينة، انتجت التصريحات التي خالفت المنهج المسيحي اشارات اكثر لكال المجموعتين و في اكثر من منطقة من  من بين الم 

قطاب الجبهية، والقشرة المحيطية السفلى. مناطق الدماغ، بضمنها الجسم الم خطط البطني، والقشرة جنب الحزامية، والتلفيف الجبهي االوسط، واال

حفزات التي تنناقض مع منهجهم )كمثال: االله االنجيلي هو خرافة( و  هذه المناطق أظهرت أشارات اكثر خالل كل من رفض المسيحيين للم 

ة لهذه التصريحات ال"االلحادية" في إقرارغير المؤمنين لحقيقة هذه التصريحات. وبعبارة اخرى، هذه المناطق من الدماغ استجابت بصورة مميز

االشارة التابعة للجسم المخطط البطني في اطار هذا التناقض، تؤشر الى أن القرارات المتعلقة بهذه االشارات قد تكون أكثر  كال المجموعتين.

المنهج الديني، بينما المسيحيون قد  في االدالء بعبارات جازمة تنقض بوضوح  مكافئة لكال المجموعتين: غير المؤمنين قد يجدوا متعة خاصه

 يستمتعوا برفض هكذا تصريحات.

308  Festinger ،Rieckenو ،Schachter[ ،1965 ]2008. 
309  Attran ،2006a. 
310  Attran ،2007. 
311  Bostom ،2005 ؛Butt ،2007 ؛Ibrahim ،2007 ؛Oliver & Steinberg ،2005 ؛Rubin ،

 .Shoebat ،2007؛ 2009
312  Attran ،2006b. 
313  Gettleman ،2008. 
314  Ariely ،2008 177، صفحة. 
315  Pierre ،2001. 
316  Larson & Witham ،1998. 
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في المئة من هؤالء من المولودين داخل أميركا( هم  14واحد وعشرون في المئة من البالغين في أميركا )و  317

في المئة فقط من  3(، في حين أن WWW.nifl.gov/nifl/facts/reading_facts.htmlبصورة وظيفية أميون )

. ورغم غياب الملحدين شبه التام عن المشهد العام، إال أنهم األقلية األميركيين يوافقون على العبارة "ال أعتقد في الرب"
ا بالعار في الواليات المتحدة ويأتون بمرتبة الحقة بعد مثليي الجنس واألفارقة األميركيين واليهود والمسلمين -األكثر وصم 

يين المستعدين للتصويت ، كان عدد األميرك2001سبتمبر من عام  11واآلسيويين أو أي مجموعة أخرى. حتى بعد 

، Edgell ،Geteisوانتخاب رئيس مسلم للواليات المتحدة أكبر من عدد المستعدين للتصويت وانتخاب رئيس ملحد )

 (.Hartmann ،2006و
318  Morse ،2009. 
ة، ولو كان هناك َخي اٌل لهذا الفرس، لكان تماما بال بني ة وغافال عن تفاصيل التصور، واإلدراك، والعاطف 319

والنية والقصد التي تدين بوجودها إلى النشاط الكهربائي الكيماوي في مناطق محددة من الدماغ. إذا كان هناك "وعي 
خالص" قد يحتل مثل هذا الدور، فسيحمل شبها ضئيال بما يقصده الناس المتدينون بكلمة "روح". إن روحا طيفية شفافة 

 رة في دماغ ضبع كراحتها واستقرارها داخل دماغ بشري على حد سواء.  كالتي يتكلم عنها هؤالء ستكون مرتاحة ومستق
320  Levy (2007) .يطرح نفس السؤال 
321  Collins ،2006. 
يجدر بنا أن نتذكر في هذا السياق أن من الممكن لعالم كبير، في الواقع، تدمير سمعته المهنية من خالل   322

والحائز على جائزة نوبل  DNAمكتشف بنية األحماض النووية ، James Watsonتلفظه بشيء أحمق. جيمس واتسون 

والمدير األول لمشروع الجينوم البشري، لقي هذا المصير عبر تأكيده خالل مقابلة معه على أن المنحدرين من أصول 
 (. بضع كلمات نطق بهاHunte-Grubbe ،2007البيض ) أفريقية يظهر أنهم وبشكل فطري أقل ذكاء  من األوروبيين

َض الحائط: س حبت منه الدعوات إلى محاضرات  واتسون على غفلة فأسفرت عن ضرب الوسط األكاديمي بمهنته ع ر 
وندوات، وألغيت دعوته إلى حفالت تسليم الجوائز، وأجبر واتسون على االستقالة فورا من منصب كرئيس لمعمل "كولد 

 سبرينغ هاربور" للبحوث.
ومقلقة، لكن نقطته الضمنية وغير الواضحة لم تكن، مبدئيًّا، غير علمية. قد آراء واتسون حول األعراق مزعجة 

تكون هناك فروقات في الذكاء قابلة للتعقب داخل األدمغة بين األعراق المختلفة. وبالنظر إلى العواقب الجينية لمجموعة 
تكن هناك أي فروقات بين سكانية تعيش في عزلة لعشرات اآلالف من السنين، سيكون من المدهش للغاية إن لم 

الجماعات العرقية واالثنية التي ما زالت قيد عدم االكتشاف. إنني ال أقول هذا دفاعا عن اهتمام واتسون بالعرق، أو تلميحا 
إلى أن هذا الموضوع يستحق أن يسبر غوره عبر إجراء البحوث. بل إن قولي ال يتعدى مجرد مالحظة أن هناك، على 

لوجهة نظرة. ومع أن عبارات واتسون بغيضة ومقيتة، إال أنه ليس في وسع المرء أن يقول  محتملا ما األقل، أساسا علمي
إن وجهة نظره ال عقالنية بالمطلق أو إنه، بمجرد التعبير عنها، تنكر لوجهة النظر العلمية للعالم وأعلن عن حصانته ضد 

إدارة مشروع الجينوم البشري، الدكتور فرانسيس كشوفاتها المقبلة. مثل هذا االمتياز يجب أن يحفظ لخليفة واتسون في 
 كولينز.  

323 Collins،2006 225، صفحة.  
324  Van Biema ،2006 ؛Paulson ،2006. 
325  Editorial ،2006. 
326  Collins ،2006 178، صفحة. 
 .220-201المرجع السابق، صفحة   327
 .119المرجع السابق، صفحة   328
من فعالية غامضة على وصف العالم الفيزيائي أغوى كثيرا من العلماء  من الصحيح أن ما لدى الرياضيات  329

هذه المشكلة  Eugene Wignerوأوقعهم في أسر التصوف واألفالطونية الفلسفية والدين. أثار عالم الفيزياء يوجين ڤجنر 

. ورغم Wigner ،(1960)في ورقة علمية مشهور حملت عنوان "الفعالية غير المعقولة للرياضيات في العلوم الطبيعية" 

 Craikإني غير متأكد على اإلطالق من أن ما سأشير إليه يستنفد هذا اللغز، إال أني اعتقد بأن ثمة ما يقال لصالح فكرة 

(Craik ،1943 التي تقول إن تشاكال ما بين عمليات الدماغ والعمليات التي تمثلها في العالم قد يفسر منفعية األرقام )

معينة. هل من المدهش حقا أن أنماطا معينة من نشاط الدماغ )بمعنى، أرقام( يمكن أن ترصد آثارها  وعمليات رياضية
 في العالم من خالل خرائط موثوقة؟ 

كما أن لدى كولينز ميال مرعبا نحو انتقاء الكلم وتحريفه عن مواضعه لعلماء مشهورين مثل ستيفن هوكينغ   330

Stephen Hawking  .إنه يقول مثال:وألبرت آينشتاين 

"حتى ألبرت آينشتاين رأى أن رؤية العالم من خالل نظرة طبيعية محضة هي رؤية فقيرة. منتقيا كلماته بحذر، 
 كتب قائال، "العلم بال دين أعرج، والدين بال علم أعمى".

http://www.nifl.gov/nifl/facts/reading_facts.html
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تاين في يبدو أن من ينتقي كلماته بحذر هنا هو كولينز. كما رأينا في موضع سابق، حين تقرأ عبارات آينش
(، فإن هذا االقتباس يكشف عن آينشتاين لم يقبل أبدا بوجود إله خالق 49-41، صفحة Einstein ،1954سياقها العام )

يتدخل في الكون وأن استعماله لكلمة "هللا" كان من باب اإلشارة الشعرية إلى قوانين الطبيعة. وقد اشتكى آينشتاين من مثل 
 قوله:هذا التحريف المتعمد ألعماله ب

"إن ما تقرأه حول قناعاتي الدينية هو كذب بالطبع، كذب يكرر بشكل منهجي. إنني ال أؤمن بإله شخصي ولم 
أنكر هذا قط بل عبرت عنه بكل وضوح. إن كان من شيء في  يمكن أن ت طلق عليه كلمة ديني فهو إعجابي الذي ال حدود 

 (.36، صفحة R. Dawkins ،2006عنها. )تجد هذا االقتباس لدى  له تجاه بنية العالم بحسب ما يتمكن علمنا من الكشف
331  Wright ،2003 ،2008. 
332  Polkinghorne ،2003 ؛Polkinghorne & Beale ،2009. 
333  Polkinghorne ،2003 22-23، صفحة. 
بإرسال مقال يتألف من كالم فارغ بعنوان  Alan Sokal، قام عالم الفيزياء آلن سوكال 1996في عام   334

"Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum 
Gravity مجلة" إلى ( "النص االجتماعي"Social Textومع أن المقال كان جنونيا بشكل صارخ، إال أن هذه ال .)مجلة ،

 جاه النظرية الثقافية"، نشرته بحماس بالغ. ويزخر نص المقال بجواهر من هذا القبيل:التي ما زالت تقف "موقفا طليعيا ت
"إن خطاب الدوائر العلمية، على ما له من قيمة ال مجال إلى إنكارها، ال يستطيع التأكيد على مكانة أبستمولوجيا 

المهمشة... في جاذبية الكم، كما سنرى  ذات حظوة للسرديات المضادة للهيمنة والمنبعثة من الرفض أو الجماعات األهلية
المكان المتعدد والمتشعب عن الوجود كحقيقة فيزيائية موضوعية؛ وتصبح الهندسة عالئقية -الحقا، ينقطع نسيج الزمان

مسألة إشكالية ونسبية. هذه -ومن ضمنها، الوجود نفسه-وسياقية؛ وتصبح التصنيفات المفاهيمية األساسية للعلم القبلي
، Sokalالمفاهيمية، حسبما سأجادل، سيكون لها تبعات هائلة بالنسبة لمضمون علم مستقبلي ما بعد حداثي" ) الثورة

 (.    218، صفحة 1996
335  Ehrman ،2005 .يتفق علماء االنجيل على أن كتابة أولى األناجيل جرت بعد عقود على حياة المسيح .

. ما وصلنا هو نسخ عن نسخ عن نسخ للمخطوطات اإلغريقية القديمة ونحن لم تصلنا النصوص األصلية لألناجيل األولى
أي -التي يختلف كل منها عن اآلخر في آالف من المواضع حرفيا. كما أن كثيرا منها يتضمن إشارات إلى تأويالت الحقة

أصبحت فيما  أن ثمة أشخاص عمدوا إلى إضافة مزيد من الفقرات إلى تلك النصوص على مر القرون، وأن تلك الفقرات
ا من االنجيل المعتمد رسميا. في الحقيقة، هناك أجزاء كاملة من العهد الجديد، مثل سفر الرؤيا، اعتبرت زائفة  بعد جزء 
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