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 1القيم الغربّية: حكاية السّيد الذي أطاح به خادمه

 2ألستري كروك

 ترمجة حممود يونس

  ، املعنوية، العقل.ماكغيلكريستألستري كروك، حممود يونس، القيم الغربية، املعرفة، الكلمات المفتاحية: 

  ّ منغلذ  للذ   ليتطذو ر ىل  ناذاط غذا    -مذ  مذرور الذ من-توحي األسطورة بتبلور جانب واحد من جوانب اشتغالنا الذهين
 لقد ينندس اخلادط ىلغاحة سي ده. ،ات التفل ت املمكنةالهات، نااط يقفل كل  آلي  

، جمذذر د حكايذذا، لذذن الفذذاني واخلالذذدين، يكمذذن فياذذا املعذذ  ق روايذذة ةليسذذت األسذذاغري، ق ا قبذذة املاربذذل سذذقراغي  
أمبذذهورلس ىل  الطوبوارافيذذا التفّذذيلي ة ل كذذا   لمذذد . ورذذدحولنذذا ربذذة للعذذا  مذذنتنبذذّ للذذ  م حاذذة  ا بذذل ينذذيالسذذرد. 
ر، والذذهي يتعذذه ر الوصذذو  للعذذا  ا  ذذ implicitاملضذذمر لذذن الفاذذم  يعذذ   بواسذذطت كمجذذا    ، مسذذتمدم ا ىلي اينذذاصذذقلي ة
 .explicitالّرحية  لتوصيفاتىللي  با

سذذذايكولوجي ة للذذذدما  الب ذذذري ، -لّذذذبي ة بقذذذرا ة ،ىليذذذا  ماكغيلكريسذذذت، العذذذاط املا ذذذي للذذذ  مذذذو مت ّذذذل، تقذذذد ط
وكمذذذا األسذذذاغري السذذذابقة، فذذذل   الكاتذذذب يلجذذذي ىل  م حااتذذذ  التفّذذذيلي ة حذذذو  رسذذذم ي الذذذدما   .3ولنّذذذف ي  ال متنذذذا رين

-وأ   ينذها ال تنذا ر  ،ال تنذا ر العميذ  ق لاملنذا تنطوي، بنحو، لل  ما ن ذاده مذن البنية الدا لي ة للعقللِيوحي بي   
ة حتذذاو  ىل بارنذذا بذذ   ال  مذذا كانذذت ايرمسذذي   –فيمذذا  ذذم  دماانذذا– وحيكذذي لنذذالميقذذة لنذذا.  حيمذذل مغذذا    –واالنقسذذاط
 صغري.رم ي  أ   اإلنسا ، ق ل رت  م  الكو ، أو العا  الكبري، ينو مبثابة لا    ؛السني

لن العا ، بل متعار ة، فليست خمتلفة ومباينة  ، أو نسمة،رؤية  لكن، ىل  كا  كل  نّف من الدما  يقد ط 
ا، ةففي كل  نسمة شي  من األصال ،وم  ينها .وسيطي ا، ىلذ ا، أ  يكونامو يفتا . للي ، ملاذا كا  الدما  منقسم 

؟ يبدو أ   يبلغا  ق اال ت   حد  االنفّا وهبها الو وح والعم ؟ وما ينو ينها الهي يقوط ب  نّفا الدما  حبيث 

                                                           

، ق بريوت، ق السادس والساب  من ح يرا  التجديد واالجتهاد الفكرّي عند اإلمام الخامنئيوررة ُرد مت ق املؤمتر الدويل  الهي أرام  معاد املعار  ا كمي ة حو   1 
2011. 
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مو  ؛"من   ل ألّ بهلك "النحو الهي و  ."ذاالذ"ماالسؤا  لن الذ"كيف"، ال ق السؤا  لن الفارق يكمن ق 
 اخلاص  بكل  نّف. الوجود

نوع العناية اليت يولياا كل  يكمن ق " :أم ا املائ  األساسي ، من حيث التكوين العّيب ، فاو، يقو  املؤل ف
. ولعل نا، كهلك، ومن     ولينا نا بيمر ما و ي  الّلة بطبيعة الوار . ولعل  ينها اإلهباط ق الرؤية ينبئ"للعا  نّف

أرف ، ىل  غبيعة الو    ننفه، ببّريةلنا بواسطة نّف ي الدما ،  وجود نسمتي أساسي تي لن العا  تُقد ما ب
ة ولكن، لوروفاما ق تعارض، ينبغي فّلاما. من يننا كانت البنية الدمااي   .النارتي ريمت  من اإلنساين . فلكل  

 ىل  نّفي. املنقسمة

الهي  ي  دماا-نّفال dispositionأو االستعداد االنتباه الهي نولي  العا   ،  يرى ماكغيلكريست أ   و 
بل  ،فحسب، من "من"، مبع  من "نكو "، دُ د  "كيف" االنتباه ىل  العا ، ال حيُ أو، بعبارة أ رى،  ،نو  ف  ق ذلك

 يساينم ق  ل  العا  الهي نسكن : فنحن، حرفيًّا، شركا  ق اخلل .ينو 

وبالتايل، فل   ينها  ،اه الهي يولي  الغربي و  للعا مو االنتبلل   تغري   غرأ ،من ناحية أ رى ، اال م تقادطوم  
، والولي بالهات املتّالد، رد  . ورد أد ى التغري  ق االنتباه االنتباه املتغري  ينو و  [،ىل  العا ]" ل " لاملنا الهي تغري 
انتا  لقد  بل النّف األمين.، ىل  امل يد من امل اكل ق التعاو  م  1فرُع التد  ل املت ايد للنّف األيسر من الدما 

. بنا املطا   ىل   لل و ائفي 

األيسر، الهي يول د "لامل  الفعلي " املرتكس ىل  الهات، رد  الدما ما يرمي ىللي  ماكغيلكريست، يننا، ينو أ   
، ىل  وتفاصيلااصورهتا نفس اليت تعكس  ،للمروج من "رالة املرايا" ق املمكنة،الطر وكل  املنافه املتوافرة، كل  أال   

تج لن ذلك رؤية اربي ة . ورد ن، وبلصرار، من اإلدال  بدلوهن   ميُ ىل   ،لل  فام  ناألمي الدما الوار  الهي يعيننا 
 الكاتب ويرىيناب وشعور بالفرا . رة، ومن ولة السيارات، موسومة بتفاؤلي ة ال أساس يا، وخمتلطة م  رُ بتس  ة، مُ ن  نذ  ك  مُ  

،  ينها التحليل بل ق  ق ذلك انعكاس ا ملمارسات دما  أيسر خمتل  و ائفيًّا، وال جيد لل  مارسات  الرتا  ا. ما يد  
ولل  لج ه ىلرجاع الولي الغريب  املعاصر كل  القيم العليا ىل  القيمة الوحيدة اليت يفاماا، ويني املنفعة،  كهلك، لل 

 .لن القياط خب   ذلك

ا، ق األو لي ة )ال اييمنة(  تضربمؤمن بي   استعادة اإلماط اخلميّ لتقليد فكري   ىلنّ   املضمرةجهوره، حتديد 
 و دنا بلجابة لل  تساؤالت ماكغيلكريست حو  ىلمكاني ة تدارك نتائج تاألمين للعا ،  دما اللنحو االنتباه الهي يولي  

                                                           

ة ىلال  دما  سيروط، من ا   فّالد ا، باستبدا  لبارة النّف األيسر، أو األمين، من الدما ، بقويل الدما  األيسر والدما  األمين، وذلك لل  سبيل  1  التسامح، ىلذ ليس ّث 
 املرتجم.واحد منقسم ىل  نّفي، أمين وأيسر. 
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، كا  حموريًّا ق مو االنتباه الهي نولي  للعا ، ق برأيي األيسر، واستعادة التوا   بي النّفي. فالتوا   الدما سيطرة 
الثارب ىل  النفاذ ينو  -لن نّف ي الدما -ينهه ا كاية أو ينهه "األسطورة"  حتمل  لنالعل  ما و مقاربات اإلماط. 

االستئثار ا ؤو  دو   ، منبالتايل، ورد متك ننا، ألحد النّفي لل  ا  ر األفضلي ة متنح ،وأمناط وجود ،رؤية طأمنا
 األمين. الدما باخليارات اليت ال ميكن ولوجاا ىلال  من     

الهي يستعي ب  ماكغيلكريست، برأيي، لل  كيفي ة اجنهاب الولي اإلس مي  ىل  ريم كما ويضي  اجملا  
أ  ري ة أمس ، تتجاو  ريود ال ما ، وال تعبي بنااط األسباب. فلل جالة والتضحية بالهات ريمة ق نفس األمر، 

من تنحّر بيداة املنفعة. أم ا  القاربة النار لن لوارب مارستاا. وال بد  ياتي القيمتي، والقيم املما لة، من م بغض  
 املنفعة. ،لوحيدة اليت يعرفاا النّف األيسربرد ينا ىل  القيمة ا ُتستول ب األيسر، فل   ينهه القيم الدما  وجاة نار

 

 لعالمنسختان عن انصفا دماغ: 

مد لي ة  النّفي  ِك ال ينفّل نّفا الدما  لندنا كل ي ة . ولدينا من األدل ة ما ُي ري ىل  أ   كل  ن اط ىلنساين  جيد ق  
، وينو النسيج العّيب  الهي يربط نّفا الدما ، جماوال  corpus callosum ىللي . ورد كا  دور النسيج الوسيط

ومن املقدَّر أن   حيوي لدد ا من األليا  ما بي النّفي من التواصل.  لفرتة غويلة. ا   نعلم أ   دوره ينو متكي
فل   نسبة اخل يا العّبي ة اليت يربط  ،وم  ينها .النّفي ق اهبة غوبوارافيًّا الث ّثائة والثمامنائة مليون ا تربط املوا   امل

ما يلفت انتبايننا ينو أ   و . brain cortex الدمااي   1بيناا النسيج ال تتمط   نسبة اال ني باملئة من   يا اللحا 
، ىل   الو يفة األساس يهه األليا  يني أ  بك ط آ ر .التثبيطالغاية األساسي ة يها الكم  ايائل من االرتباغات يني 

الروابط بي النّفي    تكنأدمغة  أك ،  ،م  الورت ،مين  كل  نّف النّف  ا  ر من التد  ل. ولندما كن ا نطو ر
 حجم الدما . بالنسبة ىل ت داد كما رد يتور   املر ، بل كانت تتنارم 

 الحظبطريقة خمتلفة؟ ، الهي يقد ط العا  دمااي  -النّفمن االشتغا   ،فما ينو، ىلذ ا، ينها النحو املمتلف
لا  ق سيولة دائمة، ق شبكة ينو ي ، وتعقيده ا  الوحدة واالنفّا  ق مشول  لا    في  خنت  نحنف .األمين الدما 

. خنت  في  الرتابط ق ألم  ما يكو لا  وتعاود الت ك ل. ينو  تت ك ل ال تفتي من الكل ي ات اليتشبكة من التعالقات، 
، فاي حتوي، ا  ،  2"تقدمياا رد "أليد ابنسمة منا ؛ اص     تنا بنحوفي   األيسر، فنحن خنت  الدما ، صنوهأم ا 

                                                           

 أي الق رة اخلارجي ة للدما  املسؤولة لن و ائف  العليا، والبالغة التطو ر ق الدما  اإلنساين . املرتجم. 1 

قوط بتمثيل العا ، العا  لنا، والكلمة رد ُترتجم بلحضار العا ، أو جعل العا  حا ر ا. أم ا الدما  األيسر في presentيقو  الكاتب بي   الدما  األمين يقوط بتقدمي  2 
 ، والرتمجة ا رفي ة يني ىللادة ىلحضار، أو ىللادة متثُّل، أو ىللادة تقدمي العا ، وينهه األ رية يني ما سنعتمده ق األالب. املرتجم.re-presentتقدمي صورة، أو مثا ، لن  
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ع   األشيا ، بنتباه النحو من اال يقوط ينها. ورابلة للتّنيف ىل  فئات وأجناس، حمدودة، متفاصلةكيانات ساكنة، 
 للينا حياة يا. بلجيا ، ىلن نا تستحوذُ . وينو هبها يّري  األشيا  مكتفية  بهاهتا، آلي ة، ال وصرحيةيجعلاا حمد دة  ف، وتثبيتاا

ما متنافرتا ، وبالتايلةامها أساسي  تغريقتا  للتعاغي م  العا ، كل كل  ، يضطر  اسجسد ىل  أ  يتعاغ  معاما  ، بيد أّن 
 بيناما. املاد ي ة ةالعّبي  ق البنية الفّل  حد   ىل  ،واحدة لل  حيايا

 اواسع   اانتباين  ، فيييت ا لدا ما كا  من  مرتك   ااألمين ملسؤولي ة كل  نوع من االينتماط م الدما ، يتّد ى بالعموطو 
ستمرج األشيا  ت امهاىلحد ،فاايننا رابلي تا  .واملرتك   ،، واالنتقائي  االينتماط الضي  األيسر  الدما  فيديُ ، ق حي ايقا  

مناور ا  ،لن العا  ،مناور ا ىللي  كهايت   ،ل   ال ي  لن ررين ، ول   الكائن ا ي   مقتضية  من العا  لغاياتنا اخلاص ة، 
القيمة ا اكمة يني و  ،غي ىلي ؤينا األولوي ة واستمداماالداف  يننا ينو القبض لل  األشيا  اليت ينباو  .ىللي  كمو ولي  

حس  االرتباط ىل  ىل  اليقاة وحد ة االنتباه، القابلي ة الثانية )اليت ي تمل للياا الدما  األمين( فاي تن ع أم ا املنفعة. 
، مو ل رة من "البيني ة" م  كل  ما يكمن ربل أ  يع يا التفك ر، وبالتايل، فالتوج   ينو مو االخنراط بالعا  باألشيا 

  ارج الهات.

. فمعرفتنا هبها وذينننا من     التفالل م  دماانا لنا ينوجد، ما ينو موجودفكل  ، ىلذ ا، ينو االنتباه. املِ كُ 
ا يني   .وكل  ما    ذلك واه  هه الع رة، ما نييت ب  ي وفرعُ ، بنحو ،لن أنفسنا تعبريالوجود ىلمن 

 أ  يضعنا ق متاس   يين –االهي ألجل  منتلك دماا   السبب  –أ   مام ة الدما   ،لندينا ،رد يبدو من الوا ح
فاها ما  ؟لنا" "تنوجداألوج ، ما يني النسمة من "ذاك الهي يوجد" واليت  يني ما أم ا .م  كل  ما ينو موجود سوانا

 "ذاك الهي يوجد"، سوانا. ىل مو ن ولنا  ،وجودنا مو أي لل  غبيعة انتبايننا، سيتور ف

 ل منا االنتقائي ة  تُ  -ا ق العا ، والتحك م في   اجاتنام   االستفادة تستوجباليت  الغاياتتلك - وبعض الغايات
رد و . explicitnessوالّراحة وبعض أوج  اخل ة، كي نّل ىل  املنفعة  ،أ  نّر  لل  اربلة السياق ،نراهق ما 

بالتايل،  أو متثُّ ت . تقدميات ىللادة  تنحّر   تنا ب  ق بل ،حبيث ال خنت  العا  أص    تلقائي ة وآلي ةتّري ينهه املعاسجة 
ب كل  مفاينيمي   صورة وارعي ة موجودة جمر د ،اإلحضار-ُمعادأو  التقدمي-عادلندنا، بل مُ  حا ر اال يعود العا  

لل  استحضار  ب كل كبري تعتمد ردرتنا لل  استعما  العا و الدما  األيسر.  مضمارتّو ري  ق الهينن. ينها ينو 
 العا .  متثُّ ت-ينهه التّو رات، ىللادة

تكو  األولوي ة  ،اللحاظوهبها مبعنامها الواس .  واملعرفة الفامينهه، ختتلف كثري ا لن  التمثُّ تىللادة بيد أ   
ك    معرفة   يغاأليسر ىل  حيا هتا، وينو وحده القادر لل  أ  يّ الدما ُ  ؤو ي  املعرفة اليت  يضمنفاو  ؛للدما  األمين

األكثر و  ،النّفي. فكل  ما ينو جديد جيب أ  حيضر أو ال  ق الدما  األمين، ربل أ  يّل ىل  بؤرة الرتكي  األو ح
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حملد د، ا يل ، وا الفامدمج  دعاوجيب بعدينا أ  يعود من النّف األيسر ىل  األمين، كيما يُ  .الدما  األيسر ق ،جتر د ا
 تاليت  اسجيل املم   ،واخلايل من ا ياة

ينها ىلذا ما أردنا أ  ال تنقط  جتريدات  .والتوحيدي  للدما  األمين ،، ا ي  1
ا ألن   يتعاغ  م  العا  ربل أ  و لعا  ا ي . ولن ا ات،الدما  األيسر لن السيار حيا  الدما  األمين باألسبقي ة حتديد 

 .تقدمي ، والتحليل ىل  شي  آ ر؛ وربل أ  يقوط الدما  األيسر بللادة ، واالنقساطُ االنفّا ُ   ُ حيو ل  

. للمضم ر لل  الّريح ة الهاتي ةفل   أولوي ة الدما  األمين تتجه ر ق أولوي ة انتباين  اليقظ، وق األولوي   ،وينكها
ّ   جير د   يستطي  املر  أ ف ؛املع  اجملا ي، بكل  االلتبارات، ساب  لل  التجريد والتحديدف  )جير د ق األصل ال تي

 explicit) جيعل األشيا  صرحية  . وال يستطي  املر  أ  جير د من تعّ أ  يي ه أو يسحب من( ىل    يكن ّث ة ما 
املّرَّح تكمن ق املضمر،  . فجهورة (مطوي  ) مضم رة  كن ق األصل ت(، ىل    ن ُر ما كا  مطويًّايني ق ال تيني ة 

ا، فالقبض لل  األشيا  )وينها ينو أسلوب الدما  األيسر(، أم ا حقل الدما  األمين.  واملضمر ينو لن يوصلنا بعيد 
 خنضعاا ملقتضياتأ  و . املضم رةباشرة أو املطبيعتاا اري ، لاألشيا  أمه ي ة تعّ  لل  القبض بالتحديد أل   أكثر
 .اغبيعتاا كل يًّ     الّراحة ينو أ  مرِ 

 واالستعداد الهي نتلق   ب العا .  لتلق يلفة خمت استعداداتال مكي يننا لن أما  تفكري خمتلفة، بل لن ىلن نا 
نويل االنتباه. ويعل منا للم  نمن الهي ،من نكو بتغيري انتبايننا  ويقوطكما   ،لنا ينوجدال ي  الهي  نوعالعا  يغري  

ًّّا ما، أو أمر ا ما النفس العّيب  أن نا لندما نويل حّت  من     التفكري بيمناط معي نة من الناس، أو  ،لنايتنا شم
 ي  أو ال مم ق كيفي ة تّر فنا وتفكرينا وشعورنا. وينها ينو فنحن نّري أررب شبا ا بهاك ال ،ختي لااأو "القيم"، 

أت  فيك د  االنتباه. كل  ينها، بالطب ، ُمتضمَّن ق اإلس ط، ىلال  أ   اإلماط أساس أمه ي ة ا تيار النموذج األلل ، وهتهيبِ 
 للي  جمد د ا.

ّ   ؛وغبيعت ، وكهلك ا ا  م  االنتباه املسب  وجاة استعدادناومن      الهي من   ل  أي القالب الهين
. أ "ننسلخالعا  الهي يق خنل فلن نا، فعليًّا،  ،العا  ن ايند وع ، ينو ن، بالطريقة الديكارتي ةد م  ذينننا لنا ونعطي  شك  

 نتلق   ب  االستعدادمج ة فيما جند. وجييب الغرب لن ينها السؤا ، سؤا  أي  نوع من   اص  من االنتباه ل  تداليات
  حد  بعيد، لمل الدما  واليت تعكس، ىل -غريقة ا لة-العا  بالطريقة الوحيدة اليت يعرفاا  فامالعا ، من     

نستغرب ىلذا ما رأى التفكري ال . جيب، ىلذ ا، أ  انسجام ا محيميًّا )منوذج ا لة( الهي ينسجم م  منوذجاا األيسر
ا آالت. ،والعا  ،والدما  ،اسجسدالغريب  ىل    لل  أّن 

                                                           

موح د ا، يساوي أكثر من جمر د جمموع أفراده. ويني ت ري ىل  أمه ي ة السياق ق رؤية  مفردة ق للم النفس تع  البنية، أو اييئة، اليت ت ك ل ك ًّ  Gestaltاسج تالت  1 
 الكيانات. املرتجم.
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 ،سياق، ال مرساة ل  ق العا  املعيش، مع وال  لن الا لن العم لاري    أ  نرى شيئ ا من، ببساغة، ال نستطي
ا سياق رادر م ب  بالقيمة ق ذات  ينو سياق ديكاريت  الاق سي-ال حّت   ق ينها  لل  حتديد ما سذنجده؛ وينو حتم 

 ، أ  يكو  العا  ميت ا، ماد ة صم ا تتور عىلذا من القو  بالدور ق بنية الدما  األيسر: " ، بالتايل،العا  أيض ا. ال مفر  
ه ،‘سياريًّا-ال’سيار ا  تافرت و  سيمرج ’الدليل الهي  ،‘تراه’ما ستجد أ   فلة كقالب ساب  لل  االنتباه، ا  تواخت 

 . "لن يقوط ىلال  بتثبيت الرؤية ىل  العا  لل  أن   آلة ميكانيكي ة ،‘ىل  الوجود

ىلشارت  ىل   قو ، [احملض ر وأ]العا  املقدَّط لن  امتثيل ، لو   -العا  املعادب تعبريهوماكغيلكريست، يننا، ق 
ينها النحو من التفكري، ينو ببساغة  عة، يعيدنا ىل  املفك رين املاربل سقراغي ي الهين حه روا من أ   "وارعي ة" مّنَّ  ماكينة
مو وجودنا، ال لن ذاك املوجود سوانا. وىل  كن ا ماي ئي  لنمن نكو ، لن ىلن   ي و دنا بلمحة لن أنفسنا،  .مرآيت   لا 
 .، سواهلن ينعكس ىللينا، ق مرآة الرأي اإلنساين  فأل  ال نرى ىلال  ما نريد رؤيت ، متام ا 

. أم ا ىل  كن ا بالنسبة ىللينا، بيد  رد يبدو أصي   وحقيقيًّا وينم رىاسأُ  ،سو  نعيش مضلَّلي أن   يال    ال 
نبدأ مب حاة ما  فحري  بنا أ مستعد ين أل  ننار ىل  أنفسنا بطريقة تغاير ما التدنا للي ، باررتاح املاربل سقراغي ي، 

وبارمنيدس جيادال  لل  الدواط بي   كل  اإلنساني ة أمبهورلس كا  فقد   ،لطاملا كا  ينناك، منتار ا أ  يُرى. من يننا
ّ  من أج ا  مت ا ية، واملتيغ  املقولب ق مفاينيم"الرأي" اإلنساين   تعيش ق وينم ما ل، وينمِ  ر حبسب القالب ، املب

 حبيث رد صااوا تور عاهتم ملا "يكون " العا  ق مناذج منتاية. انتبايني  -املاربل

نبدأ معاا، ووفق ا يا،  لملي اتبل ىل   ،منسلمة لن السياق فحسبىلال  أن نا لسنا بنا رين ىل  أشيا  
ها ليس شيئ ا، بل ". ويناالنوجاد" ق غورشي   "رؤيةذ"ب ،بذ"م حاة" ذاك الهي لطاملا كا  ينناك، "متلا ف ا أل  يُرى"

ال  درجات  ومراحل . ينو ن وع وس ف ر  ا فكرة ا قيقة ومن ىلمن   مبا جنده بل الة األشيا ، ال جبم  األشيا  ىل  بعضاا. ىلّن 
ط مو قدُّ ت  يني ا قيقة كك ف ف ،، ىلذ ينهه األ رية سكوني ة، ينامدةصوابي ة يني مبا ينيك ف، ق مقابل فكرة ا قيقة

ا بالكامل.   تّري شيئ ا بنفساا،فقة كّوابي ة ا قي أم اأمر ما، م  كو  ينها األمر ق مرأ ى من ا، وىل    يكن ُم ايند 
األكثر  رتا ى لنا لل  أن  ما يو  ،مقلوب أ   العا ينو  ،با تّار ،القدما  يرمي ىللي ما و . متام اأ  نعرف   شيئ ا يكو  لنا
ا بص بة ، واأل الدليل ينك ف كوينم و داع؛ أم ا ذاك الهي ينسحب من بؤرة االنتباه، كثر جوينري ة، واألكثر تسديد 

، وينها " ىل  ا قيقةطوةخبأررب " فاو، دائم ا، -ق بعض درجات  ىل  كا  ل  أ  يُرىو - والهي يُرى ج ئيًّا فحسب
 . أرّ  املمكن

كي نبدأ بالرؤية ب كل خمتلف؟ ق اإلجابة لن ينها ما ينو االنتباه امل ئم، ىلذ ا؟ ما ينو االستعداد امل ئم  
نوع  ق هتهيب ،الهي منارس ب  انتبايننا النحومن اللجو  ىل  القيم. فالقيم حتضر من      مفرًّاالسؤا ، ال جند 
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ّ ، وج  من أوج  الولي، وليسينو ، ق األشيا  "كيف"ار   الذ االنتباهو النتباه الهي نتبن اه. ا  "الذ"ماذا ار   أمر بي
اه الهي يتحو   ىللي  انتبايننا، سوا  كا  التطلُّ . فجواب املاذا ق األشيا ، ينو بنفس  شي  من األشيا ، فياا   واالجت 

شي ، فلعل   اخليار واألحجيات ولا  ال  أو االنتباه القادر لل  العيش ق ال يقيني ات ،املنفعل ىل  اليقي الذُمقعَّد
، وحبسب غبيعت ، جممولة من االنتباه يييت بعا  ىل  الوجود، ومع  موِ  فا تيارُ األكثر حموري ة الهي يواجا  اإلنسا : 

 ينهه. املقلوبةامللفت، يننا، ينو مدى لكس بنية الدما  املنقسمة لطبيعة الوجود القيم. 

التقابل يننا ينو بي االجنهاب، من جاة،  لن تكو  "العق ني ة" مّدر ا نستقي من  القيم. ىلذوألكو  وا ح ا، 
أيسري (، وبي، من جاة -)الن وع الدما  واملغرِتب لن للعا ،  االستغ   املفرتس صرحية الع رة م ىل  أنا مع ولة، 

ل رة "الكو  م "، ل رة  ؛ال انفّاط يا ل رةىل  العا  ق  الهات املنجهبة ، ىللفةة، ىللفة للدما  األمين م  ا ي   اني
ي  نعيش بدا ل ، وال حّت   املمتِ  بكل  . ينو ال عور بالبد  ال ك  الكائنة، ول رة الرلاية. ىلن   اكتنا  الوحد

. فليس ينو اريب ا لن األشيا  املاد ي ة، بل، لل  العكس متام ا، ا الّميمةواتنا، بل كوج  من أوج  وجودنكامتداد له
؛ وىلذ جيهب  كل   ّوصي تاا  ق املت م ّةيعتّ باألشيا   "الوجود"  "الوجود" بعض   بعضُ ووجودينا املرتاص  واملتعي 
 االجنهاب.يعاين  ،أو "ال ي " ،عض الوجودفل   با  ر أررب، 

م  نار استعدادي  متوج   ىل  املو عة واالارتاب، وآ ر يّري أساس  ،ن نتعاغ  يننا م   بابي ات الرؤيةم
للمرئي  ا س ي ة اري شف افة، ىل  ألطينا األولوي ة  رواناوىل  كانت  .بي الكائنات فنّري   تردادي ةمعرفة يّري التواصل، 

 الرائي لن املرئي . يُبعدفحسب، لل  الطريقة الديكارتي ة، فل   رؤيتنا تّري لائق ا، أمر ا 

وينها ما يقتضي لدط امت ك املرارب ألي  تي ري لل  املرار ب )أو لدط تي  ره مبا يرارب (. ىلال  أ   البيني ة ق ينهه 
ىلذا استعن ا  ا ميمي ة. أم ا ىلذا رأينا ىللياا بنحو خمتلف،الرؤية ليست اائبة، بل ُمنك رة، وبالتايل يني باردة،  الية من 

وو وح ، فعندينا نعي  كل  القوى، لوض االلتماد الكل ي  لل   بات "النار" املنفّل  واستمدمنا، 1اخل لي ةالرؤية ب
 لكلياما.وسيلة تواصل بي اال ني، وحتويل ]البيني ة[ ووجود أنفسنا ككائنات مت ّلة. فتّري  وجود ا  ر

كما ينو تقتضي الرؤية من     األف    ال ي لل  االنتباه، ىلذ ا، أ  مير  ل  أف  الرتكي  )التبؤ ر(. فرؤية 
الرتكي  لل  و  االنس خيوجد. فالّراحة تفرض  ي ة، أو لم ، ذاك الهيدائر املباشر، ىل  األمر املتمط ي، ىل  
 التفاصيل، لوض الرتكي  لل  املغ ى.

                                                           
 . املرتجم.seeing throughأو "الرؤية من    "، أي الرؤية اليت تنفه من األشيا  ىل  ما ورائاا  1
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ط  ىل  تتاط  أنواع التفكري القدمية، اليت ال ،ري اليت وجدت ربل أف غو  وأرسطونرج  ىل   يوط التفك جمد د ا
أ ر من اسجو اني ة الدفينة،  ،، واليت رد نفه فياا اإلس ط. ففي شهرات املّن فات القدمية ينههالساروردي بي متفر راهتا

 .ملا لد ه ليب ا فيااوال فافي ة. ولطاملا رر لاا أرسطو لوض الو وح  اا للمفاررات وللنفي املثِبتنفس   هتبواالب ا ما 

م  ينها، وبتقابل صارخ م  الرائج الفكري  ق لّرنا، فل   القدما  ربطوا بي صعوبة النّوص والقّائد 
لسكباا  . فاالستحضار ا    لألشيا  ينو حبيث تكو  كل  حماولةينوالقدمية، وبي صعوبات اإلدراك الب ري  مبا ينو 

ا حتر   وت و ه. لها،   يع   القدما  لن . أم ا   روالب اللغة تدلو ىل  املفاررةق)األشيا (  كل  حماولة لفض املفار رة فلّن 
 التدرُّجي  املمتلف لن منط  أرسطو. املنط ندمام مل حقة ينها 

  -أفلوغي بعبارة-ة والبيني ة، حيث نلمح الكل ي  الّلبة ومواجاتاا، بالتبادلي   املتعي نةىلن   باالررتاب من الفردي ة 
كما لو كا  منعكس ا ق ُصو ر نراينا لل  صفحة اري صقيلة ملرآة معتمة. وترتبط غريقة الرؤية املمتلفة ينهه بالبد  

من  ريبةكما لو كا  رطعة ا  اسجسد   نحن ال نسكنُ فوبا واس  ق تباين حاد  م  الثنائي ة الغربي ة بي البد  والهينن. 
ديكارتي ة ما، بل من نعي  . وينبغي أ  تعمل أجسامنا وأذيناننا كما لو كانت ملكة  واحدة ىل  كا  لنا أ   ماكينة

متفاللة م  لا  الكائنات ا ي ة. وينها مو من التقابل  ،ن كائنات مندجمة م  ينها العا نكو  والي بينفسنا مبا م
 الهين يول دمها كل  من الدما  األمين واأليسر. اسجوينري ة بي العاملي ت فات   ، مر ة  انية، بعض االيُ 

 قمايني ات األشيا  املتعي نة  ؛ن باملايني اتلدما  األميول  الن  تعبري . ىلن  اآ ر   شيئ اشي  ينو ما ينو، وليس  كل  
اخل ة، من  ، يني شكلينناالقيمة األ  ري ة، و  . ويقرتح  ماكغيلكريست كسبيل ملقاربة الكل  مبا ينو كل .حمو تاا

بعض القيم، من ربيل العدالة وال جالة أم ا وينهه الذ"يني" اري رابلة ل  ت ا  ىل  أي    ة أ رى، أو شي  آ ر. 
،تبدو سابقة  ، فوالتكافل ارتباغ ا الوجود اإلدراكي ة، ولل  اخل ة كهلك. بيد أ   ينهه القيم أو   لل  أوج  لا   ، حّت 

ف عورنا بالعدالة يكو  مكن ا بفعل الدما   ،بقو ة الت الر مناا بقو ة التعق ل. وينها ما تعكس ، أيض ا، بنية الدما 
ا  ا  مقد ط اسجباة الااراين  اسجانيب  األمين.   فعندما تتعط ل ينهه املنطقة، يّري تّر فنا أنانيًّا.األمين، حتديد 

ّ لة، يرى الدما  األمي ا مستقاة من ريم ألل ، ويني  ادمة يا، ق حي أ   باحمل ن ىل  القيم الدنيا لل  أّن 
القيم ا اكمة للي  يني ريم املنفعة ، م  كو  الدما  األيسر ا ت ايل ، ويفس ر القيم العليا بلحالتاا لل  القيم الدنيا
لملي اتنا اخليالي ة وا دسي ة، بي   الرم ي ، وكل  والله ة. وينكها مُتس خ لواغفنا، وحس نا الفكايني ، وكل  فامنا اجملا ي  

 تّري ار  ا ل نتباه املركَّ ، الهي جيعلاا صرحية ، وبالتايل، ميكانيكي ة و الية من ا ياة.

متعار ة مع ، خماصمة  ل ، بنية الدما  األمين  الدما  األيسر كا  ي داد مي   ىل  أ  يرى أ    يرى ماكغيلكريست
ا ييم ، معط    بهلك لملي ة ىللادة معطيات  ىل  الدما  األمين، كيما يُعاد اات ، وبالتايل فقد لمد ىل  الرتا نوهتديد 
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جمد د ا وينها مثا  لن اخلادط لن الت ا ي[  ]يكف   ًّ كُ   يرج  ماانفّا  الدما  األمين وانع ال  ىل  السياق امل ئم، كي
 يعر  أكثر. [اخلادط] توين م سي ده غااية،  انًّا أن   الهي

ىل   ينهه اإلغاحة بيولوي ة الدما  األمين يني نتيجة حتمي ة لن وع الدما  األيسر ىل  تقدمي رؤية ميانيكي ة للعا ، 
ا بلغاحة   يّري، حبسباا، امليل التوحيدي   كل  ىلجنا ات الدما  األيسر ق تعيي حدود املايني ات للدما  األمين هتديد 

 املفردة.

ىلذ  ؛ينو ليس ماتمًّا بتقدمياا كما يني، بكل  امو اا والتباسااىلذ ، يعاد تقدمي األشيا ؛ في الدما  األيسرف
الدما  األيسر ، ىلم ا أ  يرتد  كل  شي  ىل  املنفعة،  يوجدها اكم يننا ينو القيمة االستعمالي ة لألشيا . وق العا  الهي 

فكر الغريب  تعكس، بهاهتا، نسيا  الوجود ق الغرب، يُلفظ حبد ة. ورد كا  ينايدار ينو الهي الحظ أ  أداتي ة الأو 
ا البالث لل  التطف ل املت ايد للد ،أ ارينا امل   صدرا ربل  بقرو  وينهه مسيلة ما  ورد يضيف ماكغيلكريست بيّن 

 .ناأليسر ق أشغا  الدما  األمي

، فل   التفكري الغريب  ل  ض آ رر  ل  أو  ،لل  أن    اص ي ة أ رى من  ّائم ال ي  م  الوجود فبتعاغي 
"الوجود" ب كل أوس . أم ا تعتيمنا لل   من فاماإلجرائي  حيجب الدين ة اسجهري ة اليت رد ن عر هبا ىلذا ما متكن ا 

يمل  فاملقرو  ىل  صفة(  الوجود مبا ينو صفة )وال يوجد ق اللغة اإلنكلي ي ة استعما  للمفردة يستغّ لن صيغة الفعل
ن عر بذ"ماابة الوجود". ىلن نا خنسر اإلحساس بالدين ة. وىلذ ُتسطَّح األشيا  وتُ يَّف، فاي مُتفا م لوض ي  بمبحاوالتنا 
.  أ  خُتت   

ينكها ينبئنا ردما  ال رق، وينرارليطس، واملاربل سقراغي ي، واألف غوني و   ،كتوط، متحف ظ  ، ق جوينره،الوجودو 
االنتباه املركَّ ، املمعن حتديق ا، الهي يسع  ىل  ارتطال  لن شبكة     صدرا وينايدار. ينو يعت  املاسجدد، وكهلك 

أماط الوجود، و يع   صفات ، وميي  ينا، وميو عاا ]جيعلاا مو ول ا[.  ماالع رات البيني ة، لن لم  املع ، لن كمون ، كي
 وينكفئ. ينسحب فلن  ، حماولة فام  هبها النحو

، ال تنك ف ىلال  من     استعداد معي  النتباه صبور متوج   ىل  العا . وينها ما فاألشيا  كما "تكو " حقًّا
العّي  لل  ، هاتالب كائنلا، ال ي  الهي يسب  الوجود ،اليوناين   aletheiaيربط ا قيقة مبفاوط االنك ا  

 (.apophasisب كل الئ  ىلال  بالسلب، بي   نقو  ما ليس في  ) التعريف

وىلذا ما كا  توصيفنا ألداتي ة الدما  األيسر و"مورفنا" من الدما  األمين، يّدط القارئ لل  أن   ملسة متعم دة، 
 ،حمر ك  األو يل  و األساس،   ُ مهُّ ىلذ شائبة،  ت وب ال و وح ماكغيلكريست ق تنافسي ة الدما  األيسر ففل  ا    ق ذلك. 

ىل   العا ، ىلذا كا  للدما  األيسر أ  حير  األسبقي ة، سيكو  ميكانيكيًّا ىل   ولن جناق اإلنّا  ىل  رلنا ينو القو ة.
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وب  بد ، نائي ا، شيئ ا ما، لن امل اركة ق ال عور، صرحي ا،  ،سيكو  جمر د ا ،لذ"أج ا " متفاصلة جمر د جتم  حد  بعيد، 
ُّّ  نفعيًّا ق أ  ر ،  ائد   ا للتب العّبي ة النفسي ة والدليل ا يت من العلوط  ،ر ق امل اكلالثقة ق ربض  لل  الوار ، وفارد 

 لا  الدما  األيسر ق مقابل لا  الدما  األمين. أبعاديؤك د لل  أ   ينهه يني كل  

 ،تد  ل الدما  األيسرفياا الدما  األمين، أو يت ايد  ىل رينابي   ا االت اليت يتضر ر يكتب ماكغيلكريست ف
يعاين املر   من صعوبة ق فام  ،لادة  ما ت اد م اكل ليادي ة م اهبة لتلك اليت نراينا ق حاالت االنفّاط

تعبريات الوج ، وق تيويل امل الر والتعبري لناا، وق فام وجاات نار ا  رين املمتلفة.  السياق، والن ة، وق تيويل 
 ، وق فام الوحدات الكاملة. كما ويعانو  من م اكل م اهبة ق ىلدراك اسج تالت

ومتوا ياهتا م   ،حو  ا دا ة الغربي ة، وفلسفتاا Louis Sassورد كتب لا  النفس املرموق لويس ساس 
، لندما ، وحتديد اض  يده للي يملا  االنتباهق ىل اارينا، جمد د ا، لكيفي ة حتويل تكمن ف  أمه ي ة كتاباتأم ا االنفّاط. 

العا ، ونكف  لن االستجابة التلقائي ة وا دسي ة ل . بل نّري، ق املقابل، منفك ي، منفعلي،  نكف  لن اخنراغنا ق
ّ  ق  والي بهواتنا، و"حمد ري" ىل  العا  بيلي "مو ولي ة"، ويّري العا  اريب ا، أجنبيًّا، خميف ا، وم اهب ا للعا  الهين

 حالة االنفّاط.

ّ   سا ينو آ ر نقطة ق املسار ]الهي[ يت مهه الولي لندما ينفّل لن     اسجنو س الفكرة القائلة بييتق
. والولي ال ائد بالهات يغر بنا لن ، لريتكس ]الولي[ ىل  ذات اسجسد ولن ال غف، ولن العا  االجتمالي  والعملي  

ديكارت. فاملرارب املنسلخ، العا ، ويومهنا بين نا، من فقط، وأفكارنا، وارعي و . كم ينو رريب ينها املورف من مورف 
ايامد، املتبل د، ي عر وكي   العا  يفقد وارعي ت ، ليّري جمر د أشيا  نراينا. ولندما يستحوذ للينا ينها االنتباه احملد ق، 

 نرى الناس ا  رين كما لو   يكونوا أناس ا، يّريو  رجاال  آلي ي، يّريو  آالت.

 املعطي ينو فيؤمن بين   ،ي ، فل   الدما  األيسر جيعل ىلرادة الفعل مكنةوخلاصي ة بنا  األنساق العق ني ة ف
ا األشيا    ق كل  مر ة ينوجد فياا شي  جديد من     اإلتيا  بعناصره  الفعلالقدرة لل  ع    وينم توبها ي .حّوي 

وينايننا تسلسل لقط  صغرية من املعلومات، ّنائي ة ال كل ق الااينر، جتتم  لتّن  شيئ ا. وينكها،  املتو  لة وجتميعاا.
ق رؤية العا .   ِ فل   تسلسل األشيا  اليت تسب ب ىلحداينا األ رى ق ال ما  ينو من خمل فات الدما  األيسر، وغريقتِ 

ستعيني بقط  متفر رة ومنفّلة، من ال نّن  "أشيا " أم ا ق الطريقة األ رى للنار ىل  العا ، فلن نا ال جنم  م
. ،حتّلال جنعل األشيا  و جديدة،   بل من نك ف لم ا ينو موجود أص  

ي ، وحيث تقتضي ي حظ ينايدار، متاك م ا، بي   ما يُطال ب ب  ا  ، ق كل  مكا ، ينو الفعل القاسي، الفور 
 لقد صار املريض الّبور الهي ينتار يندي ت  أشب  بالضعف احملض. ،الضرورة، العنفي  
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فل   كلمة  ،" األشيا    يكتس ينها املع ، ق الغرب، ربل القر  الساب  ل ر. ومبعناينا القدمي" ل ِ  لكن  فعل  
  حُيرَّر ىل  أ  جيد( كانت تعّ االكت ا ، ىلجياد أمر كا  ينناك، وىل  كا  حيتاج أ ،تعّ، حرفيًّا inventخيرتع )

، لوض أ  وط ب ، أمر ا جنمع  ونّنع الهي نق الفعلالوجود. فقط م  صعود التفكري الديكاريت  باتت الكلمة تعّ 
 لن . نك ف

 ينو موجود سوانا يكو  ما يكون كل  ما   أور وا الغرب مفاوم ا مفاده أ    كر أ  نقو  ىل   القدما مرادنا م ا ذُ 
وجد من ذاك الهي نن منيكون  ق ولينا الب ري ، ق لقائاا م  ذاتنا اسجوينري ة. وبنحو م اب ،  تنوجدمبقدار ما 

ومن لقائ  م  ذاتنا اسجوينري ة. ورام التفريط هبها املفاوط ق التقليد الغريب ، فقد حافظ للي  التقليد الفكري   ،يوجد
 اإلس مي  وصان .

ل مبوجباا نّفا الدما  جراحيًّا ،حةبلغنا املر   الهين  ضعوا سجراينها، ويُ  لن   ات مقلقة فيما  م   ،فُّ
تّل ب الدما  األيسر، وىل    يعانوا، بالعموط، من  لل ق ىلحساسام بالهات. ينكها يني حا  رجل أراد احتضا  

أ نا   وجت  بيد، فوجد ذرال  األ رى تدفعاا. وق ا االت األ رى، حيكي بعض املر   لن حاد ة تتكر ر معام 
اليم ، ورد كانت ا الة من السو  حبيث ا طر ت ىل   قّية  ريادة السي ارة، حبيث تستحوذ اليد اليسرى لل  املقبض مُ 

 أو لن حاالت تغل  فياا اليد اليسرى أبواب ا فتحتاا اليد اليم ، حتد  ت ىلحدى املريضاتالقيادة كل يًّا. ورد  الت ا 
"أنا  :أو، بعبارهتامنعت القرا ة بقلباا للّفحات وىلا راا للكتب.  وأ ىل  البائ ، اسرتد ت ماال  رد مت  اليد اليم 

أفتح اخل انة. أنا ألر  ما أريد ارتدا ه، وىلذ أحاو  أ  أحضره بيدي اليم ، تقوط اليسرى بلحضار اريه. وال أستطي  
 أ  أترك  ىل  كا  بيدي اليسرى، بل للي  غلب مسالدة ابنيت".

ي رح ماكغيلكريست، ينو ىلرداط الدما  األيسر، اري لا  مبا جيري ق ناريه األمين، لل  تقرير  ما جيري يننا،
قدط للي  الدما  األمين يييت خب   "مّا ي"، وبالتايل، حياو  أ  ما أريده "أنا"، ولل  ا كم بي   أي  الرتاض يُ 

 يي ه ب ماط األمور، متجاين   تد   ت الدما  األمين.

، ا ائ  لل  جائ ة نوبل لعمل  لل  املر   الهي  ضعوا سجراحة Roger Sperryر سبريي ويكتب روج
ل مبوجباا الدما ، أي مت  رط  النسيج الواصل بيناما: "رد يكو  كل  من الدمااي والي ا، ق الورت لين ، ولكن  فُّ

  تثري، وال ريب، أسئلة  حو  فكرة  ما لة   بنحوين من اخل ة الهينني ة، متعار ي، ومتنافيي، وىل  كانا متوا يي". ىل   
تق   ،لب  الهات يكمن ق محيمي ة العم "الهات" كانت مورد نقاش مستفيض ىل رينا. ويبدو ملاكغيلكريست أ   

ّ ّي ة للدما  ىل  نّفيى ما دو  االنقساط الدمااي ، أي ينو ساب  لل  ينهه القجهوره ق مستو   وم   .سمة التم
ا  ب .  ال ،الواليي ىلدراكيًّا ،ينها، فل   ك  الدمااي  ينقطعا  لن االتّ 
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، وىل  كا  موُ  الولي ق ك  ا الي خمتلف ا. أم ا اال ت   األبر   للي ، يغه ي كل  من الدمااي الولي  منفّ  
ّ  باالستجابة . يننا يعل   بعض الكت اب بال واليفيكمن ق ل رة كل  من الدمااي بالهينن  ي   الدما  األيسر مع
أررب األشيا  نا، ق املقاط، االفرتاض الرائج بي   "اإلرادة" رُ ضُ والي. وحي   الوالية، ق حي يتعاغ  األمين م  الهينن ال

لكن لعل  ، للينا أ  نريده، مستعملي لهلك احملل  الوالي من دماانا. نتمي ل أن نا، كي نقر ر أمر افىل  الهينن الوالي. 
 "ال والي" ينو، ق كل  ما في ، "أنا"، متام ا كما يني الذ"أنا" الوالية.

. ولل  ينها، حير رنا ق وار  األمر، من األفضل أ  يكو  ا ا  كهلك، أل   حمل  الولي من ا ياة  ئيل للغاية
د Julian Jaynes 1جوليا  جاميس ة الهينني ة الب ري ة. ة للحيامن فكرة ا اجة ىل  الولي ق كل  امل مح احملد 

ال الغاية، ىل  أ   القليل فقط من الن اط الدمااي  يد ل حي   الولي )التقديرات الرايننة ت ري ىل  ما  هوي ري، يه
ا ال يتمط   الواحد باملئة(، وأن نا نت مه رراراتنا، ومل  م اكلنا، ونّدر أحكامنا، ومني    يتجاو  اخلمسة باملئة، ورمب 

 ر وما ىل  ذلك دو  أ  يكو  للولي دور فالل ق أالب األحيا .ونفك  

وينها ما يوصلنا ىل  ىل فاق الرأي الرائج باحتكار الدما  األيسر للعقل الوالي. رد يرى أالب الناس أ   
والّريح ينو ل مة "العق ني ة"، بيد أ   ينهه املعاسجة امليكانيكي ة ال ت ك ل  ،وا يادي   ،االستدال  املباشر، واملتسلسل

 . ّ ، ومعاسجة امل اكل، واالستنباطلق   ّ ر فرت  ،أم ا التعق ل الضم بط مجيعاا بن اط الدما  األمين، ق املو   توالتب
تنفّل امل الر واألحاسيس لن اسجسد  والو ائف اإلدراكي ة األرف . وبطبيعة ا ا ، ال امل الرالهي يتوس ط بي 

. فاو أساس اخنراغنا ق العا . وكهلك فام  الفام االجتمالي  مبع  الرتابط امل الري ،  لها، فل    الهي ي عر وحيس 
 كل  ذلك يكو  مكن ا بفعل الدما  األمين.   ،كيف ي عر ا  رو ، والقيم من ربيل العدالة

ال يرتبط بالسؤا  لن الذ"ماذا" أو الذ"ما ينو"، بل بالسؤا  الهي يّري موجود ا  وجمد د ا، نرى أ   نوع "املعرفة"
ال يسع  لريى األشيا  كما يني، أو أ    ،لن الذ"كيف". فيحد نول ي املعرفة منسلخ ]لن العا [، أفقي ، وتسلسلي  

تقدمي" العا   -لك كي يستطي  أ  "يعيدواملن وع األسطرة، وذ ،م  املنتاِ  ،البارد العا    يعيش "دين ة الوجود"، بل يؤ ِرُ 
 جتمي  ألج ا .، صنيعة ذاتنا الوارعي ةكمو وع للمعرفة. وينهه يني املعرفة 

كل  ذلك ق   ،أم ا النوع ا  ر من "املعرفة" فيميل ىل  استيعاب كل  االنعكاسات املمتلفة لهاك الهي يقارب 
ا  ،وحي   ،ق وجود معيش ،وم  املضم ر ،ورت واحد. ويننا جتتم  اخل ة التلقائي ة اسج تالتي ة م  الّورة ومرتابط. ىلّن 

 أمامنا. ،وحيًّا ،حرًّا اجملتم     اة الدين ة حيث جند الكلَّ 

                                                           

 Bicameral Mind The Origin of Consciousness in the Breakdown of the .(Houghton Mifflin, 1990) ق كتاب : 1 
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الغرب "تّو ف ا" ق ىل ا  "العق ني ة" لل  ينها األساس، تنبث  ينهه العملي ة اسج تالتي ة "األ رى"، ويني ُتسم   ق 
ُيسا  فام  ق الفكر الغريب  ألو لوي ة  تعق ل ،كتعق ل  ،ببساغة ،التجريبي ة اليت تسع  ىل  ن ع الّوفي ة. ويني تنبث 

ّ  الب ري  )لنده العق ني ة باملئة( يق  حتت لنوا  ينها التعق ل  99ىل   95. ومن الااينر أ   معام الن اط الهين
 اسج تاليت   املسم  ،  طي ، تّو ف ا. با تّار، كل نا منارس .

لن ما يبدو أن   أسلوب تفكري خيالف الطبيعة النفسي ، -الن لة الّوفي ة، حبسب الدليل العّيب  ينهه تّدر و 
ملقابل يت مه منط ا املضل لة لذ"ىللادة التقدمي"، لنحو ترا ي "األشيا " اخلادع، فيقوط بتنحية "ربضة" الفكر املعقِلن. وق ا

دو   ،الهينن ورد صار يعر  نفس  بعم فاي ، حاالت الهينن اري الوالية بهاهتا من الولي يفتح اجملا  الستبّاراتِ 
 أ  يعرفاا.

التفكري العمي  والتيم ل العمي  ق ا قبة القدمية. ىلذ، ق ينهه ، و وكثري ا ما راجت مفاينيم من ربيل املعرفة العميقة
ري رم ي ة العم  ىل  التنايني العقلي  والروحي . لكن ال شك  بيمه ي ة ك  العقلي، ولعل  نفس بنية دماانا، التعبريات، ت 
 . ىلذا ما استطعنا أ  نفتح أنفسنا لنتيم ل ،ق غبيعة الوار  ما يني للي ، مؤش ر لل  أمر مام  لكوّنا لل  

دمة من ال رق، استبّارات انبثقت من أمناط الولي وجمد د ا، فقد مجعت  يوط التفكري املاربل سقراغي ة، والقا
اليت ال تتيم ل الهات بعقلي ة السياسة العملي ة.  ه، لل  سبيل املثا ، أر يتاس الفيثااوري ، فقد كا  م ر ل ا، 

ا روحيًّا ،وخمرتل ا ،وماندس ا وسياسيًّا ملدينة تارانتو اإليطالي ة. ورد تطل   ىللي  شعب   ،ولسكريًّا ،باإل افة ىل  كون  رائد 
 دوس  األو لي ة، وت  ماا لل  الدواط م  التطبيقات العق ني ة، ق املسائل العملي ة كايندسة والقانو ، كما ق 

 االستنارات الروحي ة.

ّ  ىل  أمه ي ة ا فاظ لل  د راسة العرفا  ق  طاب  األ ري ىل  وينهه املسيلة مضمرة ق ىلشارة اإلماط اخلمي
ّ ، أو    ال عب اإليراين . ومتث ل ينهه امل اوجة بي ا دس النادر وال ااماتي ة ق حل  امل اكل، اليت  اويا اإلماط اخلمي

 ينها النمط من الولي. وأينها املستوى، ولل  ينها النحو من القيادة، لل  مثا ، ق مخسمائة لاط، 

رؤيت  للعا   تبالو   اإلنساين  من األيسر، ىل  كان التّار اناه، ىل  كا  الدما  األمين أكثر ولكن، بعد ما رأي
يني هبهه احملوري ة، وبالفعل يا أساسي تاا ق ما  م  العقل واملعرفة، فلماذا صار مام    ىل  ينها ا د ؟ ينل املسيلة، 

ا  الدما  األيسر، والهي سامهت ررو     ة من غغي ببساغة، يني امباسنا دا ل املفاصل امليكاني كي ة الشتغا 
 ، حّت  لند املسلمي؟الفكر الغريب  ق تع ي  رؤيت 

ا ىل  االمسار، و  أط ينل يني م كلة الولا  ايش  لنحوِ  ىل فا  ال فافي ة، أو تفكري الدما  األمين، واليت متيل أبد 
متّارلة  ِمتافي يقي ة الب هبا حقبتنا املعاصرة؟ ينل ّث ة من روىواليقي اليت تط ،والثبات ،تفض ل اال تبا  أماط الو وح
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ق العا  كما يقد م  نّفا دماانا؟ وينل من، بالفعل، أماط  اة  حتر ك أمناط وجودنا -حلقات التاريخ املتكر رة-
انطفا  دورة حكم الدما  األيسر، مبا بات يُفسح ق اجملا  لتقد ط ناريه؟ وينل يسل ط حدث الثورة ق ىليرا ، ق 

 استعادت  للتقليد الفكري  "ا  ر"، أي   و  لل  ينها؟

 الب ري ، م  مرور ال من، ما أد ى ىل  ت ايد الّعوبات اليت تّالد حاد  للولي الهايت  يقو  ماكغيلكريست ب
ق الغرب؟ لقد كانت ينناك  القطعي ةتواج  التعاو  بي نّفي الدما . بها يّري السؤا ،   كانت العملي ة هبها 

كما ي ري   ،حتو الت ينائلة ق حضارات األلفي تي األ ريتي، وكانت تتقاغ  أحيان ا م  التحو الت ق الغرب، ولكن
لل  غريقة أفقي ة  اعّر التنوير، بلصرارين،   يكن ّث ة ما ي ب  ينها االفرتاق ايائل ق الثقافة املرتبطة بماكغيلكريست

 وحيدة ق تّو ر العا ، وق ا ت ايا كل  القيمة املعرفي ة ىل  ريم للمي ة.

امن ا ق األنا. وينها، ق ما أرى، مّدر يقي كينها ال وجعلديكاريت  ا قيقة ق "اليقي"، لقد رأى التفكري ال
ا " وتبدأ بالتفاللأنا، تّري لندينا حمور الوار ، مبا يني الكثري من الثنائي ات الغربي ة. "الهات"،  " لا ِ م  العا  لل  أّن 

 .ط" مفرتس للعا  من حول ستمدِ مُ ، و"  للم   ىل  نفس يُرجِ 

التنوير نفس  ما حيتاج ىل  م يد من الفام. يبدو  ]لّر[ السؤا . ولعل  بيد أن نا بهلك ال نعطي ىلجابة لل  
ّ ي الهات وانعكاسي تاا املت ايدا  ق الغرب، يرتبطا   يها الكاتب أ   يننري كوربا  كا  حمقًّا لندما را  بي   تق

ا ينو العا  املاد ي   ،لعم ، والدائري ةبتااوي ا ا واحد  ، وينها ما يبدو أن   رد  والسياق لتّري، مجيعاا، مسط ح  اإلم يقي 
ّ  هتاوي"واري بعيد لن بدأ ق القر  الثاين ل ر.  ا ىل  مستوى  " الضم الّريح، جند ال من العلماين  "املعيش"، مرتدًّ

 ب.حو  املرارِ  املتمحورال من الطويل ، و"بُعد  املساحة" اخليايل ، 

املسيحي ة للمجا  اإليي  ىل  اجملا  املاد ي  اإلنساين ، من  برد   التااوياتال نستطي  ىلال  أ  نربط ينهه ومن 
، ال ما  العلماين  الطويل .      والدة يسوع ق لا  البد ، وق ال ما  التارخيي 

ا ترت ا، وبنحو ما، بقياط أف غو  وأرسطو بوىل  كن ا ال جند ينها حم ًّ ملنار ة ينهه األحداث املفتاحي ة، فلّن  ط، رمب 
ا لن الولي الغريب . أ ف ىل  ذلك ىلا ق لّر التنوير الباب لل   الفكر املاربل سقراغي ، وبدفنااببرت جهور  بعيد 

 ، مّادر التفكري األ رى، اليت كا  يا دور حتفي ي  ينائل للناضة األوروبي ة السابقة: األف غوني ة احملد  ة، اخليميا
و ل ت كهلك ىل  أ  وصلنا ىل   ،وايرمسي ة. لقد ُسد ت كل  منافه اإلف ت من الباراديغم الفكري  الغريب  الطااي

 القر  التاس  ل ر.

. فاي األررب ىل  العقل سالة املنا دما  األيسر لل  ينهه القرو  الث  ة فلكوّنا لأم ا ينيمنة وجاة نار ا
كما ويستفيد الدما  األيسر من أدوات ا جاج   .اينتمامنا صلبق يني فاخل ة الوالية  الوالي بهات ، املتيم ل ذات  .
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العا   نا الوالي نسمة  ، ىلذ يني، ق النااية، حتت ربضت . وينكها يكر س  طابُ الث  ة، اللغة واملنط  والع رات الطولي ة
ال النسمة اليت يقد ماا الدما  األمين، الهي  -الدما  األيسر- الدما  القادر لل  الك ط اليت "يعيد" تقدمياا نّفُ 

 الدما  األيسر امو  ا والتباس ا. هما يعت   -مبقتض  ذات -أن   يول د يرى ىل  العا  لل  

ق حي ال يفعل الدما  األمين ذلك. وينها ما ميك ن   ،أنامة   ، م  الورت،يبّ ما حيّل ينو أ   الدما  األيسر
كر نسقي  يتطو ر م  ال من، ما يعطي  رسو  ا وص بة . ق املقابل، ما يعرف  الدما  األمين، ال وسائلة ق ف يبلورمن أ  

ل ، كي يتيق ظ في . فلذا ما لِدط ينها الفام  "يُعط " لغريه، بل ينو يُل ط الطر  املقابل بي   يكو  لدي  فام مسب  
أليسر كبديل. بيي  األحوا ، فل   ا ت ا  مستويات الفكر ىل  النار ىل  املعرفة اليت تتيت   من الدما  ا اسج ئي ، فسيغري 

 مستو ى واحد انعكس ق اّنداط التوا   بي نّفي الدما  ىل  أحادي ة منط الدما  األيسر ق الفام.

 املعلومات شهراتوبالتايل، حل ت اللغة بدي   لن الغموض املمت    واليقيني ة االلتحاط األو يل  م  سلسلة 
يًّا لل غة املتعاربة، ما  ،يني ة""اليق والناائي ة ق  اينرينا. مث  تقوط "املعاسجة" التحليلي ة املتعاربة جبعل الدما  األيسر شرغ ا البُد 

   صوت .يعطي  أفضلي ة ينائلة لُيسمِ 

مين ق األالب، فل   الدما  األيسر ينو الهي ميتلك أدوات اللغة يّدر لن الدما  األورام أ   الفكر 
ىل  ذلك أفضلي ت  ق التّنيف  وىلذا أ فتاملعجمي ة والرتكيبي ة واإللرابي ة حبيث يسيطر لل  "الكلمة" لموم ا. 

ل  الدما  األمين أ  والتحليل والتفكري التسلسلي ، فلن   يّبح رويًّا للغاية ق بنا  ا ج ة. ق املقابل، من الّعب ل
فكري  رائم لل  وبها، فل   وجود نااط جد  معق د، وصوت  ال ي ئم لّر "ال ك  اسجهري ".   فما يعرف ،  أص   ُيسم  

اللغة الّرحية املتسلسلة ين ع القيمة، تلقائيًّا، لن كل  ما ال ميكن التعبري لن  لغة . والدما  األيسر يرفض كل  ما ال 
   بواسطة لق ني ت  اخلاص ة ب ، ويسقط  من كل  التبار.ميكن الوصو  ىللي

تم جما نا، أسطورتنا. وكما كل  أسطورة، ليس املراد أ  يؤ  ه  هبا حرفيًّا؛ بل املغ ى فياا أ  ختدط كواسطة خنها هب
عا  الهي ، بل يستحضرينا ماكغيلكريست لكي يقو  شيئ ا مامًّا حو  اللفام املضمر. وال يُراد أ  يُعم ل مبوجباا

ا، كهلك، لل   نسكن . ال أرل ، فل   سردي ت  تؤك د لل  مدى ربض منط الدما  األيسر لل  التفكري الغريب ، ولكن رمب 
ل، فلن   ي تغل كّالة من ن   مّت ما استحكم نااط ما ىل ،بّراحة ،بعض التوج اات ق الفكر اإلس مي . ينو يقو 

ا لن ا ومن حمتج و  ،كل  املمارج  فياا ، رد ُسد تاملرايا  . وينو مت ائم ق ما  م  ردرتنا لل  ىلجياد املمرج.فياا رام 

لل  جوينر التوا   بي النّفي، م  ولي  ألسبقي ة الدما  األمين، ينو أينم   القابضأنا أرى أ   ىلرث اإلماط أم ا 
 حدث فكري  لقرو   لت. كيف مفظ ينها اإلرث؟
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ق سبيل خيتلف لن سبيل ينايدار، بي   العملي ة الفلسفي ة الغربي ة حتتاج أ   لقد آمن لودفيغ فتغن تاين، امل تغل
ر العقل الرا ي لن ذاتوتُنا  غل  د  نفساا؛ جيب أ  جُتمَّدت ت جيب أ  يفي   ، . ورد رأى حاجة  ملعار ة خمد 

بسردينا تعطينا بعض رمت . لكن كيف نقوط بهلك؟ لعل  األسطورة اليت رد ولعل  ال عوب كهلك ،اإلنسا  للدين ة
ّ   ، بلمياين،وأكثرينا ،اإلشارات  .ُمتضمَّن ق رؤية اإلماط اخلمي

رد، ولل  املستوى اسجمعي   ق ما  م  الف ،األمر، ميكن تناوهبا بي النّفيفالو ائف الدمااي ة، ق وار  
النسمِة القو ة  من ق استقا   ةاحملاكا لل بالتيس ي ب مم  أو برم . وتكمن القدرة  لُ عَّ ف  يتذ  فالدما  األمين أم ا كهلك. 

ق "الريا ات" الروحي ة  ،األصل، ىل  ا د  الهي تنتضي في  شمّي ت  وردرت . ولكن، ولتحديد أك ، فلن نا جند
ّ ا للتغلُّب لل  لغة نسمة التفكري الدما  ّ ي ومنطقاا  ،أيسري  -لألف غوني ة احملد  ة، املمارسات اليت رد ُصم مت  

ّ ، يرك   كثري ا لل  القيمدينا. ولل  حد  سوا ، فل   أفلوغي، الهي نرى تي ريه ق كتابات اإلماط اومجو  املندجمة م   خلمي
 غريقة ا ياة، غريقة الوجود كمفتاح ل نتقا  من الولي اليومي  "املمدَّر" ىل  ولي أكثر اميا  ا ىل  ذات املر  ا قيقي ة.

للرتاتبي ة  اخلامنئيق رؤية اإلماط  املرتبط ب ،ل  "بنية" القيمة، ولل  "مو العيش" ل ويرتد د صدى ينها التيكيدِ 
. ففي حما رة ل ، ق ايرمي ة للقيم، حيث ريم املرتبة العليا وحدينا رادرة لل  أ  توصلنا ىل  جمتم  أ  ري  حقيقي  

بد  ا بالقيم امل ئمة حمضر مج  من املفك رين ق ت رين الثاين املا ي، تكل م املرشد األلل  حو  الرتاتبي ة املهكورة، 
وصوال  ىل  القيم امل ئمة للعلم، وصعود ا ىل  ريم ألل  وحدينا  ،العا  ألجل الغايات العملي ةب ملمسكا ،لولي اليومي  ل

 لت  ط  ىلجياد اجملتم  األ  ري . مث  رابل اإلماط بي نااط القيم التّالدي  ق اإلس ط، املتجهر ق فامنا القادرة لل
م  ألل  مستويات القيمة فحسب، م  القيم ا اكمة ق لا  اليوط، م  الرتاتبي ة املتسافلة للقيم اليت  األ  ري ة
 الهي خيت   كل  ريمة ىل  أساس ق املنفعة.ربل م  منط الدما  األيسر ق التفكري  اماينيناين

حتم ا، فل   املفتاح ق االنتقا  ىل  منط الدما  األمين، الوحيد القادر لل  ىلي جنا سل م القيم، يكمن ق دائرة 
ق تقديره للعم ، ق مقاربت  للمضمر، وق  ، وينها ما يقتضي محل ىلرث اإلماط اخلميّ، ومتابعت املّر حدو   املضمر

نعيد تراص  األبعاد املتااوية من "الوجود" ق متيي  يا لن ينكها م ة املعي ة ق لا  مرتابط. للاألسبقي ة اليت يعطياا 
 . ولمق الوجود ي ةدائر بجمد د ا  ن عرو واحدي ة البعد املاد ي للوجود، 

جتاو  اإلمكانات احملتج  ة لل غة )بسبب ت  ماا م  الدما  األيسر(، ولعل نا باستعمالنا للغة رادرة لل  
مبا يني فام للقوى اخلارجي ة  ،وباالستعانة الواسعة باألسطورة مبا يني حامل للمضم ر، وباللجو  ىل  السردي ة النموذجي ة

لن املع  اري الّريح. كما ومن     اجملا ، نستطي  أ  نع    ،اري املرئي ة اليت يق  السلوك الب ري   حي تاا



[17] 

 

ويسالدنا اللجو  ىل  املفاررات وال عر والّور اخليالي ة ق هتدمي املنط  الّوري  املعاصر املنبّ، ىلذا جا  التعبري، لل  
 الثالث املرفوع، الهي يقوط حبه  كل  احتماالت البيني ة.  أمبد

ا، أيض ا، بلصرارنا لل  أمه ي ة  لل  نرى السياق، و حبيث توسعة جما  الرتكي  لل  ، و اخل لي ةالرؤية و اإلدراك، ورمب 
رد نستطي  أ  نتفل ت من "رباط"  -م صعوبات الفام الكل ي ملا ندرك را-الع رات البيني ة حيث يتمو   "ال ي " 

 أيسري  املغل .-منط التفكري الدما 

ق ىلصراره لل  اسجم  بي و و  التجربة، تقدمي اإلماط للتجربة لل  الناري ات حينها التفل ت يكمن ق لعل  و 
ا اجات املتضاربة، وق ىلحساس  بي   الكل  ق لملي ة تغري  وسيولة، لو  ا لن السكو ، وق فام  بي   كل  األشيا  

 .حتوي غارة ا ياة


