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 وظيفة القلب. 1

إىل سياَقني منحصَرين: السياق الرومنسّي، والسياق الطّّبّ. إذ إّما العادة، يف أّي ذكر معاصر ملفردة القلب، يذهب بنا 
ني عن بعضوما، وعدمع مرا.. ومن الواح  بععدع املفوومَ لأل وعاء   وإّما أن يكون، للعواطف ايكون القلب مركز  أن 
ومن قبيل الصدفة. إّّل أّن املفردة حتمل معاين أوسع من ذلك بكثري، وتلك املعاين املوملة  ،صاهلما إّّل خارجيًّااتّ 

رائحة الدم عالقة على ألّن . خذ مثًل  السّيدة ماكبث، اليت كانت تسري أثناء نوموا متئّوهة  اهتمامتستحّق بعض 
 يَديوا، فيجيبوا الطبيب: 

 ري ا.. إّن على قلبوا لوقْ ر ا كبتنويدة  يا هلا 

 تقول وصيفتوا:مثّ 

 .4أعضاء جسدي أّي منكرامة إن كنت ألصون   أىب اهلل أن أرحى بقلب كوذا يف صدري،
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هذا . وأحد أسباب استغرابنا فنوملهغريب بالنسبة إلينا،  ،هلكنّ  ّل يتجاوز الكًلم هنا احلدود الطبيعّية،
منط تفكرينا. إذ ما  طرأت علىتغرّيات معّينة معضاف ا إىل "قلب"،  ملفردة اّلستخدام العاطفيّ  )سوء( هوالكًلم 

إنسان. أي إنّه اإلنسان األساس،  هو القلب بلحاظ كونه اللّب، أو مركز وجود أيّ الشخصّيات تكّلمت عنه هذه 
،   اإلنسان ًل جند أّن ك  . ومبقارنة املعنَيني الرومنسّي والطّّبّ لكلمة القلب، وقبل كّل شيء، كما يرى نفسهكما هو فعًل 
ني جزئّي وغري مستقّل. فنجد من جوة أّن عًلقات احلّب ّل تقوم على بعض املشاعر اخلاّصة فحسب، بل على املعنيَ 

أّن أّي شخص حيتاج إىل عملّية جراحّية لقلبه، يلجأ إىل جرّاح حيّب  فنحن نرى، على سبيل املثال،الشخصّية ككّل. 
 يف حال حصول مضاعفات غري متوقّعة؛ تضييعهإنقاذ القلب بدّل  من قادر على  ،جرّاح ذي قلب جريء عمله،

من الصميم، نابع ا صاحب قلب جسور ّل يضعف أو ينوار بسوولة. فطالب الطّب الذي ّل يكون عمله  وهو، بعد،
 إىل مريض أيض احيتاج اجلرّاح فإّن أخرى،  وما كان ذهنه وقّاد ا. ومن ناحيةلن يصري مبستوى ذلك اجلرّاح اجلريء، م

يضع قلبه على سّكة الشفاء. ن ، ّل إىل مريض ذي قلب حعيف؛ هو حباجة إىل مريض مستعّد ألجسورذي قلب 
لقلب كلٍّ من الطبيب واملريض دور ا  ، جند أنّ خترج عن سياق الكًلم الطبيعيّ  ّلومبثل هذه املقاربة الواسعة اليت 

ا قلب قاس، أو باملعىن الضّيق للكلمة، أي ذ ،أن يكون عدمي القلب ، ميكن ألحدمهابالطبعأساسيًّا يف هذه العملّية. 
يف  )أو اللّب( وو حباجة إىل هذا املركز البنيويّ فأو غري متعاطف. ولكن ليكون صاحب شخصّية ممّيزة،  أنانيًّا،
القلوب بني  تفاوتتف .كّلفاملنّظمة من املشاعر املركزيّة اليت حترّكه دومنا ت الكتلةوهو  .ففيه ترتّتب أولويّاته .وجوده

 عنصر ا ذا تأثري أساسّي على نشاطات الناس. القلب ّل يغرّي واقع كون كّله  ذلك بارد متحّجر، لكنّ و حّيق قاٍس، 

أوسع أو أخرى أحيق. وظيفة أو الدماغ؟ هنا أيض ا، ميكننا اّلختيار بني  بالذهن ، إذ ا،املركز هذاما عًلقة ف
وبني القلب، كما فعلت يف معر. حديثي عن طالب الطّب، إذ  ،الذهنأو  ،التقابل بني الدماغظور ميكننا طبع ا أن نع 

أن يرّتب ذلك أّي أثر على قلبه أو دون  ،واينج  بيسر يف امتحاناته كلّ إنّه ، أي الرفيعمن الطراز  ذهن اقد ميلك 
ملقاربة املسألة. إذ حني يقول طبيعّية  هذه الطريقة ليست الطريقة الوحيدة، وّل الطريقة األكثر  شخصّيته. لكنّ 

أصابه فريوس. وحني حاسوب فشكواه ليست شكوى  ،5"بالعقارب ئعقلي ملمتل أي قرينيت احملبوبة، إنّ " ماكبث:
 يقول:
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قموا، أم هو العقل املريض استعصى على كّل دواء؟ أّل تقَتلعع من اجلذر جنم أس ى نبت يف ما لك ّل تداوي سع 
تعمد إىل فؤادها املمتلئ قيح ا فتشفيه بعذب بلسم يسكره عن مّث ، مؤرّقةالذاكرة، ومتحَق من الرأس أفكار ا 

 التومام؟
 فيجيبه الطبيب:

 نفسه. ما ملثل هذا السقم من ترياق، إّّل أن يعربئ املريض
 فيعود مكبث ويقول:

 .6التصديق بهآلىب دع عنك ط ّبك فما لغري الكًلب فيه من منفعة. وإيّن 

. فالقلب مركز "القلب"ما نسّميه إىل أقرب نسبيًّا املعىن ، بل هنا بالذهنهو املقصود  intellectليس العقل 
 من أن الذهنبينوما. هذا ّل مينع  التفكيكواّلهتمام، وهذان أمران ّل ميكن  القصدمركز  الذهنّن أاهلموم، يف حني 

كما هو حال   حسابات جمّردة، أو معلومات نتّصرف هبايكون حاحن ا للفكر، ألّن الفكر أوسع عموم ا من جمّرد 
وإن احنصر املفعول  ساريللفكر . ويظّل هذا التوصيف وبياهنااحلواسيب، بل هو عملّية تطوير إدراكاتنا ومشاعرنا 

 .بساطة  وعفويّة  كثر األتأّمًلت لل يف جتاهله"، و"املوج  الفكر، بني يدينا، بالفكر اجلاّد 

 فاإلنسان، يف بعض أحواله، متأنّ 

 يدرس فعله خطوة  خطوة  

 إّّل أنّه حني يفّكر

 7يضع يده على صدره

إليه من داخل، نعظر ، إذ إنّه، إذا فيوا الطًّلب امتحانل من األمور اليت ميكن الفكر يف املقام األوّ فليس  
 الشؤؤن احلياتّية. ميّثل كلّ 

 إذ نضّيق وم جيعلنا نفصل الشعور عن الفكر،ألّن كثري ا ممّا يف الساحة الفكريّة اليأمهّّية هذه األمور ذات 
من قبيل استخدام كلمات إىل . حنن منيل جبملتوا مفوومة غري ،بالتايل ،، فتصب  حياة اإلنسانمنومافومنا لكّل 
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من شؤون  عن اجلانب العمليّ  ،نسبيًّا ،تّتسم ببعدهااليت شعور" لنعرّب عن جمموعة حمّددة من العواطف القلب" و"ال"
 نسّية.بالتصرّفات غري الروم للشعورقة كأن ّل عًل  ،وبالتحديد عن جانب مشاعر الرومنسّية، والشفقة، واللطف ،احلياة

ا. إذ تنبع أفعال اللؤم  أن وّل ميكن من مشاعر لؤٍم وغّل، وتستعر داخل اإلنسان والتشّفي يكون هذا األمر صحيح 
، برغم اعتيادنا لبقةة عموم ا من مشاعر الطبيعيّ  اللبقةأو عن سبق تصميم. كذلك تنبع األفعال  تلقائيًّاسواء كان فعله 

، حّّت يدمهنا خطر قد تبدو األمور نامجة  عن عادة فحسبإليه. نا أصبحنا نسّلم به وّل ننتبه على هذا األمر لدرجة أنّ 
 مفاجئ ينّبونا إىل الدافع. 

خيوننا . إذ حني حال خاننا الشعورعمل يف  فنحن يف احلقيقة مشّكلون يف قالب يستحيل معه القيام بأيّ 
فعل لدرجة قد يصل معوا إىل  ، كما يف حاليَت اخلمول واّلكتئاب الشديَدين، يتوّقف اإلنسان عن ممارسة أيّ الشعور

بعبارة  ،نا ّل نعيش أساس ا على عملّيات حسابّية تعرتحوا بني الفينة واألخرى بعض املشاعر. فالفكراملوت. إذ إنّ 
أّما هذه التسوية اليت حتصل بني املشاعر املتعارحة واملختلفة،  ما. ثانية، هو صورة وعينا وشعورنا، وقد انتظما إىل حدٍّ 

  ، فنعرّب عنوا بالقلب أو الشخصّية.ةقويّة  وثابت وإن كانت

بل هي أنا بالطبع ّل أنفي إمكانّية وقوع تضاربات وتناقضات بني الفكر والشعور، أو بني الشعور والفعل.  
وفرة  يف املصطلحات اليت  األدبّ  جند يف خمزوننا ، وألجل ذلكجّديّة   مشاكلنا أكثرأحد  ومتّثل موارد الوقوع هذه) تقع

أن يتشّكل ، لّيةاذا فع يكونبالعموم، لكي  ،حيتاج الشعورلكّن هذه احلاّلت هي بالضرورة استثنائّية. إذ  .(واتعرّب عن
بل  هلذه القاعدة، استثناءب الفكر التأّمليّ  وليس. يشحنوا الشعورأن إىل  ، لتفعل،األفكار حتتاجوكذلك  .أفكار يف

 مام. هنحلشريّة واّلقوامه شعور قوّي با

 ، ويفعلى حّد سواء فإهّنما، يف واقع احلال، حاحران، حنكي على تعار. الفكر والشعورحينما وحنن، 
 ،فجأة  ، ، غلبت عليهيف العادة حذر، مقاولفلو درسنا مثًل  حالة  .مقدار حضور أيّوما . واملائز كّل املائز يفاملقلَبني

لقد  حيرّكه، يف هذه احلالة، شعوران وفكرتان، ّل أقّل. ، فإنّهبكّل ما لديوا يف جمازفة خطرية مشاعر جارفة، فراهن
بكامل أنتجوا عقله حسابات  ،رغبته الدائمة والثابتة بالشعور باألمان بفعل حسابات دقيقة لكن مضّللة أعهنكت
 ،كشخص واحد  تصّرف ،مع ذلك ،عمل به، لكّنهيأن  الذي اعتادكن على مستوى التنظيم مل ي تصرّفه مّث إنّ . زمخه



حيتاج إىل جتريد للمسألة، جتريد  هذا الكّل املرّكب هواجلانب الفكرّي عن اجلانب العاطفّي يف  إّن فضّ . كشخصنيّل  
 إيّاه عادة .املنظّرون اهتمام عظيم ّل يوليه 

 

 والشعور العمليّ الطالق بين العقل  .2

من العادات شبكة  كاملة   إّّل أنّ  وحدة الشخصّية البشريّة تبدو واححة . إنّ ؟ املسألةما املوّم يف كّل هذا  ،ولكن
، ما حيّتم حرورة إعادة اّلّتصال وجتعلوا غري قادرة على التعبري عن نفسوا ،عليوا أن تعّتم ما فتئت حتاولالتنظرييّة 

اليت و ، الربيطانّية األخًلقّية عقد هذه الشبكة اليت نسجتوا الفلسفة حلّ  يفهاهنا، يكمن  ،لمّهي األوّ ، فإّن لذا .هبا
بذلك  ة  شغلت نفسوا منذ القرن الثامن عشر بنزاع حول ما إذا كانت األخًلق مسألة عقل أو شعور، متجاهل

 :ق، يتعلّ مهيو  بعبارةسؤال هذه الفلسفة، ف ثنني مع ا.مشوهلا اّل :احلقيقة الواححة

ا من ما إذا كنّا حنّصل املعرفة هبو  ،رأو الشعو  ينّ اّلشتغال العقًل مصدرهاكان ات، وما إذا  العاّم لألخًلقيّ ألساس با
 .8رفيع داخليّ  وحسّ  مباشرشعور  من خًللأو  ،سلسلة من احملاججات واّلستنتاجات خًلل

إذ كّل بناء يقوم على أساس ؛ " هو حبّد ذاته كارثيّ أساس. فاّلستخدام اجملازّي لكلمة "زائفة إهّنا معضلة
أّن الواقع خًلف ذلك. فاألخًلق  إّّل  .هذا األساس هويّةحول  قرار ا حامس ا نّتخذعلينا أن  ، ما جيعلنا نظّن أنّ واحد
ين حمض ، وّل تكون العًلقة بني هذين البعدَ والفكريّ  ين العاطفيّ عدَ البع  النواحي اإلنسانّية، وي، شأهنا شأن كلّ حت

 . الشكل باحلجمهي عًلقة عضويّة، كعًلقة بل . املشكِّلة للبناءة، كتلك اليت بني احلجارة املرصوفة عًلقة خارجيّ 

ا  األخري ، بيد أنّ انتشر هذا الصراع العقيم يف بدايته كجزء من جدل أوسعلقد و  سرعان ما  إذ ،كان أقّل عقم 
 .نظريّة املعرفة يني حولوالتجريبّ  نيالعقًلنيّ بذلك صراع  عنيت؛ ّل مسألة أصالة ورجاحة، حيثّية مسألة عنّي أّن املسألةت

تعتمد جلواب حبسب املفرت. واح ؛ أم على التجربة؟ ا ّلشتغال العقًلينّ على ا ،يتسائل البعض، تعتمد املعرفة إذ هل
يف وجيب أن تكون اخلطوة الًلحقة هلذا اجلواب أن نواصل العمل والبحث  خمتلفة. بأحناء، لكن كليوماعلى  املعرفة 
  املختلفة. تبيان هذه األحناء سبيل
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كان التجربّيون   فقد ،الفلسفة األخًلقّية أّما يف .كانطمنذ  املسألة واححة   تعلى املستوى النظرّي، بات
قد ترجو أن تفوز إذا ما  ؛كرة قدم  مع مباراة يعتعاطىكما   ّل يعتعاطى معوا املسألة يف استنتاج أنّ  بطيئني للغاية
هذا السؤال من معاجلة هي معىن  شجيع حبماسة. فالطريقة الوحيدة اليت جتعل من سؤال هيوم سؤاّل  ذا استغرقت يف الت

والشعور( فالتعاطي مع هذا السؤال يكون على أساس قبول عدم انفكاك العنصَرين )العقل . احليثّية والرجاحة منظور
  قبل املبادرة إىل التحليل املتأيّن للدور الذي يلعبانه يف املرّكب العاّم.

 نظريّة املعرفة، وإن كنت لن أستطيع معاجلة على مواحيع كبرية. لكّن  سريعةمًلحظات  هذه جمّرد، بالطبع
لصاحل املتطرّفة  الدغمائّيةلتجريبّية ا رفضأ ّل نأنّ إىل ، ولو ملرّة، اإلشارة أردتجتّنب ا لسوء الفوم، و ، بإسواب، فإّنن

 يف واقع األمر، يستحيل الدفاع عن مثل هذه املدرسة العقًلنّية كما بّينه لنا خرية. العقًلنّية الدغمائّية املتطرّفة
ب اخلربة البشريّة استمراريّة املشروع التجريّّب القائم على الواقعّية، واحلّس السليم، واّلعرتاف برتكّ ميثّلون  الذينفًلسفة ال

  .9وتعقيدها

أي هي جمّرد تتابع إلدراكات  –يلّوثوا الفكر  اخلربة على أهّنا جتميع ملاّدة خام، مل  تظوريَ ولة هيوم اإّن حم
تلك كتشاف ساإىل  هسعيلقد كان حمقًّا يف هي حماولة لن يعكتب هلا النجاح.  –حّسّية متمايزة، ومتفاصلة، وعشوائّية 

تافيزيقا لل النائيةالشواطئ  من هذا ليست  فاخلربة .نا مضطّرون إىل اّلعرتاف مبا آلت إليه هذه الرحلةالتجريبّية، لكنّ م 
 –يف فلسفة العلم  –حيث ّل ينبغي هلا ذلك مفلسة  إّن جتريبّية هيوم. وليس متاح ا تصويرها كما فعل هيوم، القبيل

  .10وأّّن هلا أن تتعايش مع تبعات ذلك
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هذا األمر حني إىل تنّبه هيوم نفسه  بل إنّ . شحًّا وإمًلق ا يف فلسفة الذهن أشدّ مّث إهّنا، أي جتريبّية هيوم، 
إىل ، متناشزةألحداث  احنّلت إىل تعاقباحلقيقة الثابتة الوحيدة، قد  كان يتعاطى معوا على أهّناّلحظ أّن الذات اليت  

الشّ  فاستمر  . لكّن هيوم مل يَر عًلج ا هلذه املعضلة،11شّد احلزمةمن اإلدراكات" ينقصوا اخليط الذي يحزمة "
مبا اندجمت عليه على شكل إصرار غريب، متناقض بالتأكيد، على عدم اّلعرتاف املذكور، عند التجريبّيني الًلحقني، 

 . خربتنا الفعلّية من تعقيد وترّكب

اإلصرار على فرادة اخلربة كمدخل إىل املعرفة. بالتايل، قد ففي هناية املطاف، ما هي التجريبّية؟ إن هي إّّل 
يتوّقع املرء أن يؤول بنا ذلك إىل اختطاط اخلربة يف كّل جنبة من جنباهتا. ولو تبنّي إثر ذلك أهّنا، أي اخلربة، غاية يف 

 .لوك، وباتلر، ووليم جاميس من أمثال – مزاوليوابعض ا من أبرز  التجريبّيةسبت تكا  التعقيد، فعًلم نتفاجأ؟ إنّه هكذا
 لطاملا نظر إىل هيوم . إّّل أنّ ليست إّّل وريث ا جلوده هذانولوجيا مو نالف   شارك هؤّلء بعض اهتماماهتم، ولعلّ هيوم نفسه 

اليت كان يعليوا فوق  البساطة  حابطة إىل احلائرةهذه املنطقة  إخضاععلى  وأصرّ ، ارتياب حاّدةاحلياة الداخلّية نظرة 
 –موما كان املفووم واحح ا، أو بريئ ا، أو حروريًّا  –رفض كّل إحالة  على حابطة. وعًلوة  على ذلك، فقد أصرّ كّل 
وريث ا من ورثة يف القرن العشرين  اليت راجت السلوكّيةقّدم ماّدة  لصاحل القول بنفس خالدة. من هنا كانت املدرسة قد تع 

 ّلحق ا. وسأذكر مدارس مماثلة   .اخلجولو الًلواقعّي  هذا التقليد الفكريّ 

يف احملّصلة، فإّن هاجسنا األساس هو وحدة احلياة اإلنسانّية، ولسوف حناول أن ندافع عنه يف وجه 
األطروحات النقيضة اليت فرحوا علينا حنو اشتغالنا النظرّي، ما ألزمنا خبيارات جتايف الواقع، وصلنا إليوا، بظّن، جرّاء 

 ًلفّية.عادات نظريّة سّيئة وخ

 

  الطالق بين الطبيعة واإلرادة. 3

موحوع البحث هنا هو احلرب الدائرة حاليًّا بني الطبيعة البشريّة  "احلرّيّة والوراثة". حمورهنسبيًّا،  يسريبحث مب، إذ ا ،أبدأ
واإلرادة البشريّة احلرّة. واملبحث برّمته من تنويعات تلك املسألة األكثر إثارة  للصخب واألحقاد يف اجملال الفكرّي 

ما نقّرر مطالبون بأّن  ني،بني هذين املفوومَ  فنحن اليوم مطالبون باّلختيار .املعاصر، عنيت هبا جدلّية الشعور والعقل
( حبيث نرث بنية  عقلّية  "Homo sapiens"اإلنسان العاقل  ة، أو منتسبني إىل النوع البشرّي )إىل فصيلإذا كّنا أحرار ا
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يف واقع احلال،  ؟وإّلم حيتاج البيت، إىل احلجم أم إىل الشكلهل البندورة فاكوة أم خضار؟  ،لكن وعاطفّية  ّلزمة.
؛ لن إّن كليوما ّل يستغن عن اآلخر، بل هو يقتضيه. فالكائن الذي خيلو من تركيب طبيعّي، ّل يسعه أن يكون حرًّا

 ،للقيام به. ويف الواقع شيء حيتاج إىل احلرّيّة أيّ  الكائنلن يكون هلذا  إذ يكون ملفردة احلرّيّة أّي معىن يف هذه احلالة.
على بل هي حبيث يكون جمرب ا عائق حلرّيّة اّلختيار عنده،  يف اإلنسان أيّ  ةاملوجود ةالطبيعيّ  نيةهذه البشّكل تّل 

 اّلختيار.

ّل نفوموا متام ا، وإن كّنا يف مقام   أنصاف حقائقمثَّ لنفوز هبا. بل  قدم مباراة كرةليست املسالة مسألة 
وعن الطبيعة تطّورت احلرّيّة عن  تصّوراتنا. هذا األمر صعب بالطبع، ألّن العمل نذعن هلا، وجند حاجة أن نوّفق بينوا

 زمنمنذ  بات معروف ارادة احلرّة، كما فوم اإلفإّن  ، ومل تتطّور حبيث يكون التوفيق بينوا أمر ا تلقائيًّا.يف سياقات خمتلفة
من  تصدرّل  اإلشكالّية الراهنة أنّ  بيد. التفّكروإىل شيء كثري من ، متناهية الدقّة ةمنطقيّ  12مسكرةإىل  حيتاج طويل،

هي تصدر من بل  هذه الصعوبة املزمنة فيما خّص التعاطي مع اإلرادة احلرّة يف عًلقتوا مع الضرورات السببّية.
توسيع  على ،لة ميلودرامّيةيف حماو  عزم،، منذ نيتشه الذي مفووم اإلرادةالتضييق اهلائل والعزل امل عحَكم الذي تعّر. له 

 . إىل حدود القدرة الكّلّيةة نسانيّ ة اإليّ احلرّ نطاق 

 ،فقد كانت اإلرادة عنده هي العقل العملّي عينه. وهي اّلسم الذي يشري إىل اإلنسان بكّله ،أّما كانط
وألّن نيتشه يرتاب بالفكر بطبعه، فقد كّثف اإلرادة يف بععدها الًلفكرّي، فصرّيها،  باعتباره خمتار ا ومسؤوّل  عن اختياره.

كانوا   وألهّنمالرغبة جزء ا من الطبيعة،  اعتربواون الذين الوجوديّ أّما  ة.اخلاصّ  الرغباتيف حتقيق  الشجاعة ببساطة،
وكثّفوها جمّدد ا حبيث ، اإلرادة عن الرغبةفقد عزلوا ، شيء طبيعيّ  أيّ  شباكموجوسني بتحرير الفرد من الوقوع يف 

. وبالرغم من فقدان ، يف عزلته هذه، يصري من الصرافة حبيث ّل معىن  لهاّلختيار إّّل أنّ . الصرفوعاء اّلختيار  باتت
 عندهاالطبيعة البشريّة. عن  تواالذات يف ذاتيّ  فصلن يريد مل املتنّفس الوحيدما زالت فإهّنا ة بريقوا، اللغة الوجوديّ 
 . ّل وجوة هلاحمض قّوة جمّردة  الذاتتصب  هذه 
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. تقّدم لنا هذه اخلريطة السياق الذي جيمع الرغبات بكّلهاما حنتاج إليه هو اختطاط خريطة خلفّية للنفس 
تّتسم مناطق حمّددة وكما أشرت يف معر. حديثي عن القلب،  الطبيعّية مع اإلرادة املشكِّلة اليت تنّظم هذه الرغبات.

، لكن كّلما زاد تركيز الضوء عليوا، كّلما فكريًّالنا ا مألوفة وبأهنّ  ،عليوا الفكر احلايلّ  تسّلط أحواءيف هذا الكّل ب
، يسّلط الضوء على جسم اإلنسان من مثًل   فعلم الطّب،. وتظّورت الفجوات بينوا ازدادت ظلمة اإلطار احمليط هبا،

 الذي )كما رأى مكبث( من قبيل الذهن ،املناطق اجملاورة يعيق رؤيةإّّل أّن هذا الرتكيز  له.حيث هو غر. وموحوع 
 .نفسها يف عًلج املر. يشّكل فومه عنصر ا أساسيًّ 

، أو الشعوريضيء بإهبام منطقة  ،لعله حوء وردّي(و )من سابقه يف مكان آخر، جند حوء ا خمتلف ا أحعف و 
يلمع  غرح ا، غريه . مّث جند يف مكانأو تعقيد ذات أمهّّية غري ،املفرت. حبسب ،منطقةهي إذ دة. بعض املشاعر احملدّ 

 اإلرادة. اإهنّ  ؛اه آخربضبابّية بلون أخضر آٍت من اجتّ 

باإلنسان صاحب  بعيد الصلةيبدو  ،مو موحوع العل ،؟ فاإلنسانإذ ا كيف جنمع هذه الشظايا املتفرّقة
اختيار  ليس اهلّم، إذ ا، وإن كان، يف األحوال كّلوا، يشتغل على أنّه واحد جامع لكّله. ،القرارات ذاملشاعر، أو بآخ

 تاج خريطة حتويوا كّلوا.؛ حنهذينأحد 

بالطبع. إذ لطاملا كان فوم الناس ألنفسوم جتزيئيًّا. واألرج  أنّه سيبقى  جديدة  ليست  املشاكلوجذور هذه 
 يف مقالته "اإلنسان": ألكسندر بوبذكرها اليت لتناقضات لعرحة  هذا الفوم  وسيبقى .كذلك لألبد

 عظيم، وإن غلعظ ؛حكيم، وإن اكفورّ كائن   ؛جمعول يف هذا املوحع الربزخيّ 

 اعتزازه 13، شديد الضعف يف رواقّيةجنبة ارتيابه يف كثري العلم

جم؟ حمتار، أوحش هو أم عالق ها هنا،   إله؟يف ال "ما بني بني"؛ مرتّدد، أيقدم أم حيع

 ، وما فّكر إّّل ل َيز لّ ليموتإّّل لد وع أبالعقل ينقاد، أم بالشعور يؤَخذ؟ إن 

 األر.بعضه يريد السماء، وبعضه يريد اإلخًلد إىل  ؛هكذا خعل ق

 الزللكّل شيء، واملتقّلب يف   احَلَكمع على؛ وفريسة الكلّ  د الكلّ سيّ 

 14أحجياته وأكرب، وأححوكتههو جمد العامل، 
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 أو عقل واجلسد،األكادميّية يف تعميق الشرخ. فال صاتاجلديد يف هذا القرن، هو مسامهة التخصّ  لكنّ 
: تعناَقش مبصطلحاهتا اخلاّصة هبا. وكّل فروع معرفّية خمتلفة باتت موحوعاتاإلنسان والوحش، أو التشكيكّية والرواقّية، 

ما مل يكن عرحة  للنقاش قبًل  فوو عرحة لًلرتياب؛ إذ كيف نتوافر على السبل املًلئمة لنقاشه؟ فلعّله ّل يليق 
. ففي كّل حقل معريّف على حياله،   ّية،صالتخصّ  حنو املزيد من ازوع  نجند بالنقاش األكادميّي أن يتعّر. له أصًل 

ا جملال اشتغال احلقل إيّاه؛ احلذر، هنا، كّل احلذر، ممّا يقع خارج هذا اجملال، ممّا حيصر اّلهتماموتضييق    ا معتعم د 
املذاهب  ، يف أّي مسألة مطروحة، بنير عداء  . ويسّبب هذا األمتاّم وواح بشكل  تقدميوااألمور اليت ميكن ب

 إذ كّل منوا يّدعي امتًلكه "املركز الصحي ". ،املتخاصمة

،يتمّثل العًلج الوحيد هلذه التجزئة  األساسّية باعتبارها إىل املفاهيم  ة أكرببشموليّ والنظر  يف التمّول قليًل 
 كّل".جزء ا من "

به  وإذا كان مَث  من منطلق غريب وغامض للشروع يف التعاطي مع هذه املسألة، فوو اإلرادة، وأتوّسل
من يرى أّن طبيعتنا بذاهتا . إذ إّن )املنطلق( كيما أعاجل اإلشكاّلت املتوّلدة من موحوعة اإلبداع واألصالة أو اخلًّلقّية

على مسّو دور يف اخلًّلقّية  أيّ ب حطًلعاّلبيسم  هلا ل ،بكّل تأكيد ،وآلّية، لن يكون مستعدًّا، وحمدودة، لئيمة
 أو العزم – لكن مّت كانت قّوة اإلرادةجعل اإلرادة مصدر كّل قيمة أخًلقّية وفنّ ّية. يف نيتشه بعون يتّ  هؤّلءو . منزلتوا

ا أخًلقيًّا ختلق فّنان ا، أو  – ا للحرّيّة ،ليس حرمان او . هبات إّل  المواهب إن؟ حقيقيًّامعصلح  أن يعيش كّل  ،أو انتواك 
كما هي احلال مع   – يستطيع أن خيتار له دماغ ا من السوقعو. أن ، املركزيّ  مّنا كما هو، بدماغه وجوازه العصّبّ 

حّّت اهلل نفسه ّل يستطيع أن  مّث من هو أصًل  هذا الذي نبحث فيما يًلئمه؟ أكثر مًلئمة  له. – مقتنياته وحاجياته
  يوجد نفسه من العدم.

بلحاظ   )األسباب( العللالناس يف التعامل مع  من عادة عند إمّنا ينشأ، إىل حّد بعيد، اخلوف من احلتمّيةف
؛ من الصعب أن نتخّيل العيش دوهنا. ُمَمكِّنة عللاهلبات فحرمان ّل هبة. أهّنا كوهنا أعداء ّل أصدقاء، وعلى أساس 

يق ا وشحوب ا وح إمًلق اأكثر إىل الذات نظرة ب يشيباسم احلرّيّة  للعلل املاّديّةالًلديّن هذا الرفض  فإنّ ، واقع احلاليف 
اجلسد بلحاظ كونه أمهّّية الفعلّية، لكّنوا تؤّكد على  الذاتَ  تعترب الروحَ  ، وإن كانتفاملسيحّيةمن أّي نظرة دينّية هلا. 
تبحث  ّل جمّرد أشباح. كذلكضمن أن يسكن اجلّنة أناس كاملون، تاجلسد س إّن فكرة بعث؛ تعبري ا مومًّا ومناسب ا هلا

 دخل هلا بتشكيللوراثة ّل اإّن ن يقولوا يريدون أ نهؤّلء الذي لكن يبدو أنّ  عن جسد يناسبوا.الروح يف البوذيّة 
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غري ذي جنس، أو جمّرد إرادة حصل أن علقت داخل بدٍن  ،يرون يف الشخصّية أمر ا جمّرد ا ،اإلنسان البّتةشخصّية 
 فما هي هذا املواهب اليت حكينا عليوا إذ ا؟معنّي. 

من خارج، بل   انكتدّخًلت طرأت عليقية ّل  واخلًّل  اإلبداع أنّه جيب علينا أن نعامل هو ،ما أقرتحه، هنا
وّل خطر يف اّلعرتاف جبذور جينّية  الكاملة، وبالتايل من وجوه طبيعتنا ككّل. الخيالّيةسعتنا وجَوني من وجوه ك

  .15وليس لنا أن نعزهلما كنتاج إرادة بكريّة التوالد لإلبداع واخلًّلقّية.

 أوجهاحلكم األخًلقّي عن باقي  ملكةعزل ل ،ّل تقّل غموح ا ،حماولةيف هذا املوحع، أجد ملحًّا التطّرق إىل 
 طبيعتنا.

  

 ي الشخصّية األخالقّيةظّ تش. 4

 اّلستدّلّلتعلى األحكام األخًلقّية  تأسيسهو من حكم بعدم إمكانّية  G. E. Mooreجورج إدوارد مور كان 
فت  الطريق أمام أن ية". كان هدفه من فعل ذلك انيّ "مغالطة طبيع يصدر عن إمّنا أخًلقيّ  استدّلل، وأّن كّل العقلّية

اليت هنضت ئة السيّ  والرباهني اّلستدّلّلت إزالةمبجّرد واححة  وبديوّية  ا ستصب  ظّن أهنّ )مجالّية(  ةيقيّ طستاإأخًلقّية 
مثري ا  )التأسيس لعلم أخًلق قائم على قيم مجالّية( شروعهذه امل يكون. وقد عليوا القيم األخرى )غري اجلمالّية(

بات، فقد . إيّاها "املوريّة"بيد أّن ما حصد اّلهتمام كان مشروع ا آخر، هو من تداعيات النقلة ، لًلهتمام حبّد ذاته
ا، إمهال كّل تعاط عقًليّن مع الشأن األخًلقّي دليل احرتافّية   . كّل من تعاطى الفلسفة األخًلقّيةمن اآلن فصاعد 

 جيب أن تعن عزهلا مفووميًّا بشكٍل تاّم. ، مبا هي حقل معريّف،األخًلق سيادةفربأيوم إّن 

انطًلق ا ممّا تراكم من جود يومّي انصّب على التفّكر يف املسائل باحثوم مب يشرعونكان الفًلسفة قبل ذلك،  
كّل البعد عن   بعيدةإىل استنتاجات  – الربيطانّينياملثالّيني حال هي كما   –حّّت حني وصلوا هم و األخًلقّية. 

أّما  .وسببه هذا اّلختًلف كيفّيةفقد اعتربوا أّن واجبوم تبيان  ، وجوات النظر اليومّية، العاديّة، فيما خّص األخًلق
الدغمائّية املتعجرفة، ما أوصله من  حنومع  قد تقاطعا وحدسه الثاقب ةالصادق ةاألخًلقيّ  هتاندفاعفإّن ، الشابّ  مور

، تصاعدت فيه حّدة التخّصصّية . ويف عصر، قبل أّي نقاش، على أنّه هاو مدّعمن ّل يشاطره منوجه إىل صرف كلّ 
 ،فيما بعد فكان أن توافق األكادميّيون،. اّلنضواء حتت راية مور من مواجوتهأكرب يف سوولة  املتوتّر  وجد األكادمييّ 
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الوصول إىل أحكام أخًلقّية مبعزل عن اّلستدّلل  كيفّيةوحصره يف معاينة على حتديد نطاق فلسفة األخًلق 
 . 16العقليّ 

ا من نوعه شكل من أشكال اّلشتغال الفكرّي يّتصل باملوحوعات ، إذ إّن أّي طبع ا وهذا التضييق ليس فريد 
يف  نيألكادمييّ يضع اودراسة األطفال الصغار،  ،النقد األدبّ و  الدوافع،نفس  علمذات احلميمّية احلياتّية، من قبيل 

إّن اهليمنات من  ؟، ببساطة، أن يتجاوزواعلى حممل اجلّد؟ أم هل ميكن هلم شيء كلّ   اهل يأخذو  وحع مشك ل:
خبري ا يف علم فأّن جتد  إمبرييّة، هي أكثر األشياء إغراء  بالفعل.-النوع الذي جيايف التجريبّية، أي اهليمنات الضدّ 

الفلك احلديث، مطل ق ا لسانه يف موحوعات هذا العلم، ومنظّر ا بني يَدي مجاعة من املنّجمني، فإنّه لن يععدم النفوذ 
يتكّلم بنخبويّة  كّل ما عليه فعله هو أن إذ  ممّيز. عمل إىل برنامج  لن يكون حمتاج اهو  والسلطة على مستمعيه البّتة.
 جتدوهو إن فعل ذلك سيحظى بشعبّية واسعة وسيذيع صيته.  .غريهاّلستماع إىل  ءعناكي يوّفر على مناصريه 

، يقبل ويدرس ما 17"جيكل" ك  ، لألسباب املونّية،يف شخصّيته. فوو مصاب ا بانفصام ، عند هذه اللحظة،األكادمييّ 
ّل ينفّك ، فوو مشاكله الواقعّيةاملضطّر إىل مواجوة ، اليوميّ  "هايد" من حيث هوأّما يسم  به التّيار السائد. 

ا، وإن حبذر،  لنفعّية، ا بعض ما تقّدمه تلك النظم الفكريّة اليت حّرموا التقليد اإلمبريّي الطارئ، من قبيلمن مستفيد 
تعدحض بشكل  ، إّّل أهّنا مل املإلمنوا أمام  تربّأ كان قد  رغم أنّه، وغريها، املسيحّيةو األنويّة، و املاركسّية، و الفرويديّة، و 

، تصب  الكتب األكادميّية، اليت عادة ما يكتبوا جيكل، )كنتيجة ثانويّة هلذا الرتتيب كاف، ومل جتد هلا بدائل مًلئمة.
 للغاية(.  ممّلة  

 –يعن أن تنفصم كمفّكر. ويعن، كذلك، أن تعشّظي حقل اشتغالك  مور "مانيفستو"على  ،إذ ا أن توّقع،
األحكام األخًلقّية مستثناة  من اّلستدّلل، فإّن امللكة اليت تصدر  تة األخًلقّية. فإذا كانوهو، يف حالتنا، الشخصيّ 

وّل بّد من دراسة النقطة  عنوا، أيًّا كانت، تنجذم، اآلن، عن كّل صلة معقولة )قابلة ألن تععقل( مع بقّية الشخصّية.
 نعتربها مصدر ا للحكم األخًلقّي. حيث حيصل هذا اّلجنذام، وهي ختتلف تبع ا ّلختًلف امللكة اليت

                                                           

   
 لقد أشرت إىل بعض هذه النتائج يف مقاليت حول "حياديّة الفيلسوف األخًلقّي"، ويف مواحع أخرى. انظر، 16 

“The Neutrality of the Moral Philosopher,” Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary vol. 48 (1974); 

Beast and Man (Harvester Press, 1979), ch. 9. 
. 1886يف لندن عام  ةل مرّ نشرت ألوّ  ،سكتلندي روبرت لويس ستيفنسونة لألديب اّلرواية خياليّ  دكتور جيكل ومستر هايد 17

، وحتكي قّصة الدكتور جيكل الرجل الطّيب الذي حاول طوال عمره قمع النزعات داخل اإلنسان تتناول الرواية الصراع بني اخلري والشرّ 
ة، ازداد هايد وشرّير، وبعد فرت  د هايد، وهو رجل شاّب عدائيّ الشريرة يف داخله، واخرتع ترياق ا لفعل ذلك، لكّن الرتياق حّوله إىل السيّ 

     املرتجم. لدرجة صار جيكل مضطر ا معوا ألخذ ترياق ليبقى نفسه. قّوة  



اليت تغرق احلقل األكادميّي يف  قد خّلف واحدة  من تلك النقاشات احلاّدة ةانيّ باملغالطة الطبيع مّث إّن قول مور
 ،وبشراسة إىل قائل يناف ،أّن املطرقة هي األداة الشرعّية الوحيدة،  على فمن قائل يصرّ  جلبة ّل يسمع فيوا إّّل صداه.

احلقائق األخًلقّية مباشرة ، وحندس هبا كما  نرىمثّ إن طرح مور بأنّا  .على أنّه األداة الوحيدة ذات الشرعّية ملنشارا عن
من أن تعاجل هبذه  خالفّية  أكثر  ،املقام األّول، يف ةذلك أّن األخًلقيّ  حندس باأللوان فنعرفوا، سرعان ما نعبذ.

ا عمليًّا أكرب من ذلك بكثري. حتمل بع  ،ثاني ا ،وهي. البساطة ، يف َم يكون لكن ل   – الفعلالقيمّية توّلد األحكام فعد 
ا ألفعال هذه هي ) إىل احلدس شعور ّلال مرّدها إىلاألحكام  الفًلسفة أنّ  بعض يقرتح ؟األصل، قبول احلقائق موّلد 

 (. emotivismة الشعوريّ  الفلسفة

 أثر جّذاب ومباشر. )أي انتقال الصورة من احلدس باأللوان إىل الشعور( لقد كان هلذا اّلستبدال للمجاز
ة قبضت الفلسفة الشعوريّ . لقد ، ويستثرينا أنفسناخاّص بنافما نشعر به  أّمامجيع ا؛ إلينا فما نراه هو نفسه بالنسبة 

كان ّلهنمام   ،جوهريّانمن احلقيقة. فالشعور والفعل عنصران من عناصر األخًلقّية موّم على جزء باستنتاجوا هذا 
لدينا اليوم أرحّية . كما أّن ينكان هيوم حمقًّا يف الرتكيز على هذين العنصرَ وقد  . أثر إمهاهلما الفكرالفًلسفة مبحوريّة 

، إىل حاليًّا ة ،حمريّ  بل لقد باتت هذه األزمة. واّتضاحواّية املذكورة أعًله تفاقم أزمة اخلًلقلفعل ذلك مع صًلبة  أكثر 
بانعدام الصلة بني حيظى الطرح القائل  ،أيض ا ،هنا. و اعن التفكري هب لنكفّ نرّحب بأّي عذر  احلّد الذي أصبحنا معه

اّلشتغال الشعور و الذي جيعل تقابًل  بني العرف رسوخ ىل ذلك إة كبرية. أحف جباذبيّ  األسئلة األخًلقّيةالعقل و 
 رحابة صدر، فكرة لّ تلّقف الناس، بك بالتايل، مقبولّية الطرح الشعورّي. فاقم من، ما ةيف الفلسفة األخًلقيّ  العقًلينّ 

 يتجاوز هذه احليثّية حكم أخًلقيّ  أيّ  ، وأنّ شخصيّ تأكيد جمّرد تعبري عن شعور  ة هي بكلّ أّن األحكام األخًلقيّ 
 ة سبيًل  للتعبري عن استنتاجوم هذا. . ورّحب هؤّلء بالفلسفة الشعوريّ ، فوو خاطئأمر، إّّل يكن مستحيًل  

واجبات ال بإنّ  القائلة )بنحو ما تقريّّب( النسبّيةو ة بني الشعوريّ  جعلوا تًلزم ام بفعلوم هذا غالب ا ما إّّل أهنّ 
أي كأجرة دخول تدفع مثن ا  ،نوع من املقايضة ، وأّن اّللتزام هبذه الواجبات ما هو إّّل رةحضا حبسب كلّ  تلفخت

  أّي ارتباك هذا! – خارج هذه اجملموعةمعىن  لًلنتساب إىل جمموعة معّينة، وتصب  غري ذات 

 ومستعهع منط جديد يف التفكري،  بربوز ،تسّببت هذا التوليفة، الرخوة واملراوغة، بني الشعوريّة والنسبّيةوقد 
-الًل". ولعّل هذه التوليفة أشبه األشياء مبا قد نعتربه، بشيء من التناقض يف العبارة، حنو ا من ة"ة األخًلقيّ "اّلنعزاليّ 

 ة مشاكلنا وصراعاتنا اليومّية. ولكّن مع كافّ  خيّوهلا التعاطيبشكل  ة على التأقلمر ، املرنة والقاد"أخًلقّية السامية
إىل  حباجة؛ حنن بالشعور وحدهالصراعات واملشاكل  خادعة. إذ ّل ميكن حلّ  ا جمّرد فوحىبرهن أهنّ أل ججواسأحا

املبادئ الليربالّية، شأهنا شأن مبادئ و ما مبعزل عن احلضارات األخرى.  حضارة  نتصّور ّل ميكننا أن العقل، كذلك. مّث 



الشخصّية  بأخرى، بل مبلكة أو  بالشعوربىن ليس فقط صاغ وتع تع  جّديّةأحكام أخًلقّية  تستند إىلاملدارس األخرى، 
 ككّل.

، بدأ الفًلسفة األخًلقّيون حياولون إجياد مقاربات أقّل هشاشة  وأكثر فعالّية  ملوحوعوا. 1995ومن عام 
ا عّما نراه يف التفكري اليومّي. ففي وهنا، نوجز خلفّية هذه احملاوّلت.  وّل تظّنن أن هذا القّصة، هنا، ستذهب بنا بعيد 

اّلحطراب ان الفًلسفة األخًلقّيون يتصارعون على نفس املشكلة اليت يتصارع عليوا اآلخرون، أي اجلوهر، ك
يف بعض  متام ا ناانيربك ،من حضارات أخرىوصراع املعايري املستقاة  ،الدائم التغرّي ف. يف عصرنااملستفحل  األخًلقيّ 
التاسع مبعظموا يف القرن  قلتصع . أحف إىل ذلك أّن األدوات املفوومّية اليت نواجه هبا هذه الفوحى قد األحيان
ا ّممت صع هي كانت قد ، و عشر ا وحدهو  ا،ومتحّجر   ،اخانق   امسيحيًّ لتواجه تقليد   من املثري للدهشة أنّ  – سائد 

فسكي وكريكغارد وفرويد ونيتشة وسامويل يدوستو ف. راهنةا ما زالت ث عن هذه املشكلة كأهنّ البعض ما زال يتحدّ 
كثرية اّلعتداد بنفسوا؛ أّما كيف خنرج من الفوحى   ةة التقليديّ املناهضة للدغمائيّ  احملاججاتمن  يزّودوننا بالكثريباتلر 

إن كنت عالق ا وسط  سديدة   وا قد ّل تكون فكرة  دة، لكنّ من العادات اجليّ  وفت  النافذة ه صحي  أنّ . فًل إشارة إليه
 ة. عاصفة ثلجيّ 

ني. إذ يتبع رّدة الفعل تَ ني متضادّ بني اسرتاتيجتَ  ،كما الفًلسفة  ،الناسيف ورطة من هذا القبيل، يتواوى 
فالشعورّيّة   بّناءة تقوم على احملاولة مرّة أخرى. أمر ا مستحيًل  رّدة فعٍل التدمرييّة اليت تتلو إعًلن كّل أشكال التفكري

إىل احلكم  عناصر فكريّة إلدخالا وعى الفًلسفة عدم واقعّيتوا، قاموا خبطوة جريئة وملّ  أساس ا، مدّمرة  كانت 
فصل هذه العناصر وأصّروا على  ،عنادهم ىلم بقوا عاألمر مل يكن هبذه السوولة، ألهنّ  . لكنّ من جديد األخًلقيّ 
 . أشكال الفكر األخرى كلّ عن   املستدخلة

ز يعيش داخل كّل مّنا، معزوّل  يف مكتبه ليصدر أحكام ا مميّ  فاعلبقيت الصورة الطاغية هي صورة  لقد
 ،هو املشاعر الشخص )الفاعل(ما لدى هذا  كان كلّ   ،18ةشعوريّ ال .Ayer .J Aألفرد جولز آير  في نظريّةف قيمّية.

. إذ تعّلم من فظاظة   وقت، أصب  أقلّ الوكان كّل ما يعنيه هو إنتاج املشاعر واألفعال عند اآلخرين. لكن، ومع 
20نسونيفستو  .Smith-Nowell P 19مسيث

nsonveSte .L C.  ا تطوير بنّي بدل املشاعر. وه باملواقفأن يتعامل  ذا حتم 
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A. J. Ayer, Language, Truth and Logic (Gollancz, 1936), ch. 6. 

19 
P. Nowell-Smith, Ethics (Pelican, 1954).  

20 
C. L. Stevenson, Facts and Values (Yale, 1963). 



 هري ّما رأى الفكر وتصدر األحكام. ول ، فوي تستلزمفاملواقف أشبه برتاكيب منّظمة من املشاعر .،لمذهب الواقعيّ ل
R. M. Hare  األمهّّية البالغة هلذا الفاعل، فإنّه ازداد جرأة  وقال إّن وظيفته ّل متّت بصلة إىل الشعور، بل هي التوجيه
  .21واقرتاح األفعال

األحكام، هو، يف واقع األمر، إرادتنا، أو مقدرتنا على إنفاذ بعض األمور دون إّن القاحي األخًلقي، مطلق  
، بدورها، تظّل منفصلة  عن كّل أحناء الفكر أخرى. وهو، يف هذا، يصدر عن مبادئ عقلّية عاّمة. بيد أّن هذه املبادئ

جملال لقرار أقّل عموم ا، أي حيث األخرى. فًل تعسو غ هذه األحكام بأسباب، بعلل، إّّل حيث يعفس  قرار عاّم يف ا
يعطيه سبب ا. فوي أوامر خالصة توّجه أفعاّل  خارجيًّا معّينة . وقد بقي الرتكيز على الفعل اخلارجّي، بيد أّن اّلّتصال 

 أن ترث Prescriptivism 22للتوصيفّيةكان من املقّدر من ذكر للشعور.   وع ا، ومل يكن مَث  طبأّي فكر آخر بقي مق
 بل كنّد حصرّي يطالب باستبداهلا. ،، ّل كمتّمم هلاIntuitionismيّة، كما ورثت األخرية مدرسة مور احلدسّية الشعور 

ا  .، لعّل من املناسب اإلشارة إليوا من خًلل مفووم "اللعبة"وهلذا املوقف تبعات غريبة جدًّ

ومنوا ، األوحاعبعض بغية استجًلء "اللعبة"  لقد استخدم كثري من الفًلسفة بعد فتغنشتاين التعبري البًلغيّ 
ّل  لكّن هذا التعبري البًلغيّ  .إلزامّيتوا، إّّل أهّنا قوانني يصعب فوم مصدر قواننيلبشكل واح  احملكومة  ،األخًلقّية

جيب أن  ،؟ لفوم هذا املوحوعملزمة   قواعد لعبة ما تكونن هنائيًّا، بل هو حمّفز يثري سؤاّل  أكرب: ملاذا و ميكن أن يك
حيوان ا ّلعب ا؟ هذا مبحث كائن ما   نسأل عن احلاجة اليت تشبعوا اللعبة؛ ما هي األمور اليت تضطلع بدور يف كون  

،هذا التعبري البًلغيّ  جععلاليت  من املخلوقات صعب املنال حول طبيعتنا وطبيعة غرينا جتريّبّ  لقد  ّلستثنائوا. ، أصًل 
يشّكل وحده العملّية احلامسة الوحيدة  ، وأنّه، أي التوصيف،يف فراغأنّه يشتغل   prescribingتوصيفالب رأى القائلون

 ؟أصًل   واحدة أن يكون هناك عملّية فريدةجيب  اذا. لكن ملة األخًلقيّ يف

إّن اإلصرار على تضييف مقولة األخًلقّية ينبع من اخلوف على سيادة الفلسفة األخًلقّية كحقل، واحلرص 
 ثوا مبقوّلت خارجة عنوا، وهذا ما دفع يف اجّتاه طغيان اّلجّتاه اّلختزايّل.من تلوّ 

 

]...[ 
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 الختزال إلى مكانه الصحيح. 7

 23تويدلدي فعندما يرفع. املعارحةتغّذى بدوره على ، وكما كّل مبالغة، فإّن يمبالغة  الفّج كونه اّلختزال  ّل يعدو
ث، أو حّّت اقتصاديّة، أو ملوِّ  ، أو وحدةنوويّ المض احل ّلستنساخ أداة، أو قرد عار الصوت بأّن اإلنسان إن هو إّّل 

 تعايلالذي يؤّكد بثقة زائدة على  تويدلَدمإمّنا يرّد على فوو  ،ةكيميائيّ   خليط من موادّ أو  ،سلسلة أمناط سلوكّية
. واحلنق عند ك َلي الطرفنيفق األحيق من اّلحتكاك والتفاعل  يفاقم. ومّت بدأت هذه اللعبة، وجتاوزيّته اإلنسان
إّّل أنّه جيدر بنا  .وبالتايل غري متمايز عنوا ،مرآة  هلا يستحيل برذائل الطرف اآلخر حّّت  طرف موووس ا كلّ   فيصري
 .الصراخهذا  كلّ   ة املخفّية يف طّياتعن الرسالة احلقيقيّ  البحث

خذ طبيعتنا على أكّل احلجج اليت ت  ،يف اآلونة األخرية ،أن توحعباعتقادي،  ،وغرابته سوء احلظّ إنّه ملن 
ن، رفضت يام دارو . فمنذ أيّ املعارحةشرت سابق ا، على أيقع أغلب اللوم، كما و مقّزز.  يف قالب اختزايلّ  حممل اجلدّ 

مة وغري مؤذية حول عرتاف حبقائق مسل  ّلايف اإلنسان، وبشكل غريب،  ةوحيّ الر  اجلنبة تّدعي نصرةاجلماعات اليت 
  املتناثرة للخارطة النفسّية. القصاصات مجع، بل ما حنتاجه هو اللومنا لسنا اآلن يف معر. لكنّ  .الطبيعّية فيه اجلنبة

، اليت ةالفجّ قة و من املفاهيم النفسّية الضيّ  تكمن يف التخّلصأعتقد أّن اخلطوة األوىل لتحقيق هذا املطلب 
ّلفرتا. أّن امليول اليت نشتمل عليوا بالغة يف بدائّيتوا  إطًلق ار فًل مربّ  .بطبيعتنا املوروثة باتت متًلزمة  مع اّلهنمام

الرؤى  إّّل أنّ  احتياجاتنا النفسّية عادة  ما تكون شديدة التعقيد. مّث إّن املعطيات الواقعّية حول وروثات.من امل جملّرد أهّنا
اّلحتياجات  مع هذهعامل تت ،ريّةالتطوّ سفة األخًلق فًلأو  اللّذة،كاليت يقول هبا أصحاب مذهب ،  ةالطبيعانيّ 

. والرداءة فلسفة األخًلقبناهيك  إيّاها، علم النفس رديئة مبعايريهذه الرؤى  إنّ . ، وهذا خطأ فعليّ باعتبارها بسيطة  
 .يف ك َلي احلاَلني تصدر عن موارد مستقّلة

يف تعقيدها، فإّن السؤال حول "األساس" األخًلقّي يكتسي رداء ا  طيات الواقعّية الطبيعّية بالغةعوألّن امل 
من قبيل الوقائع  بعض الوقائع العلمّية، "األسس "يعن بما عادة  " أخًلقيًّا أن يطرح "أساس ا ، اليوم،من حياولخمتلف ا. ف

"أسس" خيتلف عن اّلستخدام املتعارف  ملفردةوهذا اّلستخدام مبدأ  منطقيًّا.  "األساس"حول التطّور، وّل يريد من 
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ا ما ّل تقليد  و أ إشاعة   القول إنّ إذ ميكننا  .عنه ه ّل يقّل صّحة  إّّل أنّ  .، مثًل  ات"استعماله يف "أسس علم الرياحيّ 
 ،إنصافوبكّل  ،املفردةاستخدام  ،يف الواقعميكن،  انتقاص من واقعّية املوحوع، ّل من منطقه.هذا و  "أساس" له؛
  ن يزّودنا به.عنصر حنتاجه بشّدة وّل مَ  أيّ  للكًلم على

اآلن، لقد تقّدم مّن القول إّن الوقائع، أو املعطيات الواقعّية، املرتبطة باحلاجات اإلنسانّية، واملرتبطة بالتايل 
ات الذكّية، اليت فاملخلوق برتكيبنا العاطفّي والفكرّي املوروث، هي مورد حاجة عند القراءة أو التأسيس األخًلقّي.

تنطوي على تركيب خمتلف، قد ختتلف من حيث واجباهتا، بل من حيث مفووم الواجب عندها؛ ولعّلوا ختلو من 
ا من  أساس  باعتبارها مبىن   الوقائع، أو املعطيات،أن نتحّدث عن هذه  ،تأكيد بكلّ و  ،إذ اميكننا،  الواجبات بالكّلّية.
 كتلك) املعطياتوغريها من  ،ة، ألّن اّلعتبارات املنطقيّ ا املبىن احلصريّ هذا األمر ّل يعن أهنّ  ، إّّل أنّ مباين األخًلق

 . لن تقوم جمموعة بسيطة من اخليارات باألمر كّله حبال ؛ة( هي أيض ا مطلوبةة أو الثقافيّ اّلقتصاديّ 

نطاق خيارنا  دحتدّ  فوي ،عتناطبي فومتوا يف حموريّ  تبيان هوة على احلقائق البيولوجيّ  الرتكيزاهلدف من إّن 
ة على ألسباب عمليّ ة. وحنن مجيع ا نقبل، يّ  لفكرة احلرّ معىن   أردنا إعطاء أيّ  إذا مافوموا  وّل حميص عن، بنحو قاطع

ة، عند ة، أو احلاجات الطبيعيّ احلاجات اجلنسيّ  نناقش عندماكما ونلجأ إليوا كثري ا   ،غري املؤذيةما أعتقد، هذه الفكرة 
يتوّجب علينا، مبقتضى حني حيدث هذا، و . ا، فإهّنا تصري مؤذية  وحصريًّ  ااختزاليًّ تأخذ منح ى  ماإّّل أهّنا عنداألطفال. 

ة منوا ة بدّل  من أن ننظر إىل السلبيّ عاءات احلصريّ هذه اّلدّ يف ة أن ننظر إىل املعاين اإلجيابيّ  املمارسة اجلدلّية املًلئمة،
على أخطائه. فإذا قال  أن ترّكزخصمك أن يقول بدّل  من  حياول ز على ماعليك أن حتاول أن تركّ  أنّ  على قاعدة –

ض إحافة من أجل إظوار ا حممع كلمة "جمّرد" على أساس أهنّ التعامل يجب ف، "اإلنسان جمّرد حيوان إنّ "أحدهم 
ة، وإّّل ملا  حيوان. وميكن وصفه باحليوانيّ  ،إىل أمور أخرى إحافة   ،ن نرّكز على فكرته األساسّية. فاإلنسانالتوكيد، وأ

 ؟ا السؤال املطروح فوو: ما هي تبعات هذا األمر. أمّ لناطق، أو احليوان األكملكان باإلمكان وصفه باحليوان ا

 من، اإلنسان يف حماولة فوم نستطيع أن نستفيد،نا وبالتحديد أنّ  ،كسب الفكريّ التبعات بامل ل أهمّ تتمثّ  
علينا أن نؤّكد على غىن وكثرة هذه مّث إّن تطويرها لفوم احليوانات األخرى.  تّ  الكثري من املخّططات املفوومّية اليت

القائمة بني األجناس وإن مل يستدع مّنا ذلك أن ننكر اّلختًلفات  األمناط، بدل الرتكيز على فجاجتوا وبساطتوا،
 .علوم احلياة واستطالتوانسان، بل إلظوار دقّة اإل لتقزميّل  على رأسوا، ةعاءات اّلختزاليّ اّلدّ  هنا نقف. املتنّوعة

البيولوجيا أكثر تطّور ا ّن أإذا أخذناها مبعىن " ،ة""حنن كائنات بيولوجيّ  ،E. O. Wilson وميكن القبول مبًلحظة ويلسون
  .أمر صحي ". وهذا ككلّ   اعنّ ا ختربك أمور ا ّل عن جسدك فحسب، بل ، إذ إهنّ ا نظنّ ممّ 



 ،ة)احلبال الصوتيّ  األعضاء ذات الصلة أن تشرّح ،حصر ا ،ّل يعن فأن تدرس البنية األلسنّية البيولوجّية
ة ى ذلك إىل دراسة وظيفة الكًلم يف احلياة اّلجتماعيّ تعدّ بل ي ،(األخرىواألعضاء  ،ي الدماغنصفَ و  ،نجرةواحل

ة فراد نفوم ة نستطيع أنفقط هبذه اخللفيّ  .ةة وغري اإلنسانيّ اإلنسانيّ  األخرى،التواصل  أساليب يف سياق كلّ بوحعوا 
ا .ّل ميكن إظوارها برفض مقارنتوا مطلق االلغة اإلنسانّية، و  إذ يقول ويليام جيمس يف  ،وهذا اّلستخدام ليس جديد 

على الفعل والقدرة على التحّمل، على  اهلالتأثري اهلائل  بسبب ،ربونجمنا ة: "إنّ معر. حديثه عن التجربة الدينيّ 
، فووخ. هذا األمر ليس ا24"ة يف اجلنس البشريّ ائف البيولوجيّ يف خانة أهّم الوظ هذه التجاربتصنيف   ،مينع ّل تزاّل 

 بل يتّمم هذه التفسريات. ،من قيمة تفسريات أخرى ،قصتين وّل

معناها، دون أن جيعل منوا  "بيولوجيا" قبيلللكلمات من استخدام مثل هذا األسلوب غري املعّقد، حيفظ  إنّ 
ذاته  . فَسري عملّية التطّور هو حبدّ ة  بيولوجيّ  نظرة   نشاط إنساينّ  أداة  يف الصراع. وميكن يف هذا السياق أن ننظر إىل أيّ 

ا كما يعرف  –التارخيّية واحلفريّة تناسبه األساليب و جزء من التاريخ،  يف دراسة صون علماء اآلثار املتخصّ  جّيد 
. فاملعرفة من بعض العلوم اليت افرتحناها من مشّخصات العلوم الطبيعّيةأكثر بكثري  – الكائنات املتحّجرة ومتعّلقاهتا

 بتلك الفرتة من التاريخ موّمة للبيولوجيا املعاصرة، بقدر أمهّّية علَمي الكيمياء والفيزياء هلا.

 .كل  ليس مَثّ من اختصاص مَ د ا، ّل مباراة كرة قدم لنفوز هبا. فكّل اّلختصاصات تكّمل بعضوا؛ وهنا جمدّ 

وألحرب مثاّل  أختم به، فإّن مفووم "الغريزة" يعيننا على فوم أساليب اّلختزالّية يف سلب املشروعّية عن 
وإن كنت ّل أزعم  –ن مقوّلت جّديّة بعد أن ازدعرَيت بعض املفاهيم، وكيف ميكننا استنقاذها واستعادهتا لتكو 

. وكما قلت أثناء فمفووم الغريزة أحوج ما يكون إىل تطوير يعمل يف اخليال الوصول إىل موقف حيسم هذه املعركة.
هو يف كّل نه الناس عن أنفسوم املفووم الذي يكوّ  يف "مقالة حول اإلنسان" إنّ  Pope بوب من كًلم اقتباسيّ 

 ،ل هريقليتسويقو  ته هائلة.ومادّ  املوحوع بذاته صعب جدًّا عرحة لتناقض ولَبس، ألنّ  ،ويف كّل النقاشات ،قاتاألو 
أن  أعماق روح اإلنسان أخفى من أن نبحث فيوا. وإنّه ملن الغريب املربك وهو مل يكن حياول أن يتساخف، إنّ 

ا، من هذه الفكرة  ،التطّور يف التعّلم جيعل   ا كانت عليه. إّّل أنّ املوّمة أقّل وحوح ا ممّ الذي مل يشود له العامل مثيًل  أبد 
 كل شيء ممكن.
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