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مقدمة

إلخ. … «الثوابت» «ثوابتُنا»، كذا»، «ثوابت مجادالتهم: يف التعبري هذا الناس يدسُّ ما كثريًا
الَحَجر. أُلِقَم كأنما التعبري هذا إثَر الخصُم يُبِلس ما وكثريًا

وقلَّما رأيًا. فيه ويرى اِلمَحك عىل يضعه لكي نفسه التعبري هذا إىل أحٌد ينتبه وقلَّما
نادٌر رضٌب ذاك شيئًا. بداخله أن من يتيقن لكي الغالف هذا يفك أن أحد بخاطر يدور
القائل وعىل الشهود وعىل الخصم عىل تَلُطف التي sleight of hand اليد» «خفة من

نفسه!
loaded خة)» (امُللَقمة/امُلفخَّ املشحونة «األلفاظ ى يَُسمَّ ما إىل التعبري هذا ينتمي
جريمي كان لذا بعد؛ عليه الربهنة تتم لم ته بُرمَّ حكًما مسبًقا تفرتض ألنها words؛
املطلوب» عىل املصاِدرة «النعوت اسم التعبريات هذه مثل عىل يُطِلق J. Bentham بنتام
نَُسلِّم ال قد بما تسليًما وتُسلِّم تُثِبت، لم بما تُصاِدر إنها ،question-begging epithets
جزءًا ليست املواقف وهذه تحملها. التي العبارة داخل يف انفعاليًة مواقَف وتَُدس أصًال، به
أن للحجة كان ما أثًرا تؤتي لكي مرشوٍع غري نحٍو عىل استدعاؤها جرى وإنما الُحجة، من
irrelevant صلة» ذات «غري االنفعالية املواقف هذه تَُعد أخرى وبعبارة بمفردها. تؤتيه

كذبها. أو املطروحة العبارة صدق بتأسيس أي العبارة؛ صدق بقيمة

املاهية نزعة (1)

الثابت؟ معاملَة َل املتحوِّ يعامل بَمن َظنَُّك ما
الصلب؟ معاملَة السائل ويعامل



الثوابت وهم

ُمحَكم؟ دقيق أنه عىل املتشابه الغامض إىل ينظر وَمن
منفصل؟ ُمتقطٌِّع أنه عىل امُلتَِّصل املمتد وإىل

املاهية» «نزعة تملََّكته essentialist « «ماُهويٌّ إنه الشخص: هذا ملثل يُقال
محددة لطبيعٍة instantiation «ُمثوٌل» أنه عىل يشء كل إىل ينظر فَجَعَل ،essentialism

بسواها. تلتئم وال بغريها تمتزج ال كتيمٍة ُمسيَّجٍة ثابتة،
بوجود االعتقاد وأن الدرجة، اختالف عىل (املاهوي) الشخص هذا جميًعا أننا يبدو
اعتقاٌد وأنه جميًعا، البَرش يشمل عام اعتقاد هو يشء لكل — خفية أو ظاهرٍة — ما ماهيٍة

نضمره.1 أننا نَعي أن دون نُضِمره إننا أي التعبري؛ صح إن بذاته، واٍع «غري
كنتيجٍة النوعي تطورنا خالل املاهوي النزوع هذا تبنَّينا قد البرش نحن أننا ويبدو
الثقافات لجميع شامًال النزوُع هذا أصبح بحيث البيئة، مع تفاعالتنا يف التكيفية لنجاعته

الباكرة. الطفولة من بدءًا العمر، مراحل لجميع ودامًغا واألحقاب،
وربما طبيعيون، ماهويون األطفال بأن اللغة نمو يَدُرسون الذين النفس علماءُ يُنبئنا
عقولهم تقوم بينما العقلية بقواهم يحتفظوا أن لهم كان إذا كذلك يكونوا أن عليهم َب تَوجَّ
موسومة منها فئة كل متمايزة، categories تصنيفية» «فئات إىل األشياء بتقسيم النامية

فريد. باسٍم
،cognitive architecture املعريف» «معمارنا يف غائرًة بصمًة املاُهِوية تركت لقد
اقتالُعها، الصعب من فصار ،common sense املشرتك» نا «حسِّ يف أطنابها ورضبت

ماهوية. ال نماذج تبنِّي تتطلب التي البحث مجاالت يف لنا عائًقا تشكل وأصبحت
يكون ذلك فإن أطرافها؛ جميع من للماهوية نَعِرض ال الوجيز العمل هذا يف ونحن
ال جدليٍة مماحكاٍت يف بنا يرمي هذا فإن عليها؛ أو لها ننحاز نحن وال له؛ آخر ال عمًال
فحسب) العمل هذا حدود (يف لنا نتخذ وإنما موضوعنا، يف داخلة هي وال ورائها من طائل
local anti- املوضعية)» (أو الجزئية «الالماهوية عليها نطلق أن يمكن الرأي من وجهًة
باختصاٍر نحن بذاته، وسياٍق بعينه مجاٍل يف للماهوية املضاد الرأي أي essentialism؛
ماهيًة نتصور أن الوهُم لنا ل سوَّ حيثما تنجم أن يمكن التي األخطاء من نُحذِّر أن نريد

ماهية. ال حيث

.meta-cognition إلدراك» «إدراًكا وليس اعتقاد، عن اعتقاًدا ليس إنه أي 1
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مقدمة

بضوابط يلتزم ِرصًفا أكاديميٍّا بحثًا ليس القديمة،2 أعمايل بعض شأن شأنه والكتاب
منه والتصنيف، التأليف من مزيٌج متفرقة، فصوٌل هو وإنما املستتبَّة، األكاديمية الرسائل
راسخة وعلمية فلسفية ألدبياٍت مبارشٌة قراءٌة هو ما ومنه خالٌص، شخيصٌّ ابتكاٌر هو ما

مواضعها. يف إليها أرشت

العائيل» «التشابه ومفهوم فتجنشتني (2)

خدمًة العلمي وللبحث للفلسفة َم َقدَّ جديٍد بمفهوٍم فتجنشتني دفع املتأخرة كتاباته يف
بهذا مضطرين نكون أن دون العامة األسماء نستخدم أن بميسورنا وجعل جليلًة،
العائيل» التشابه «مفهوم هو ذلك االسم، وراء ماهيٍة بوجود نَُسلِّم أن إىل االستخدام
قد الحدود من َحد إليها يشري التي األشياء أن ومفاده ،family-resemblance concept
جزئيٍّا واملتداخلة العديدة املشابهات من بشبكة بل واحدة صفة أو بخاصٍة ال مًعا ترتبط

معينة. لعائلة مميِّزٍة مالمح يف وجوهُهم تشرتك الذين األشخاص كشأن
مجاالت يف وطبقوه عليه ونوَّعوا العلماء فيه ع توسَّ الذي — الجديد املفهوم هذا
ملصاعب نفسه الوقت يف وحصيًفا جريئًا اقتحاًما كان — عديدة3 أسماءً واتخذ متنوعة

لها. حرص ال التي essence «املاهية» مفهوم
املسلك هذا يف قط يتورط ولم رصيح، نحٍو عىل املاهيات لوجود فتجنشتني يَعِرض لم
عندما لليشء تعريف/ماهية أيَّ يعرفون ال اللغة مستخدمي أن هو به أقرَّ ما وكل الوعر.
رضورية غري املاهوي التعريف هذا مثل معرفة وأن صحيًحا، استعماًال اسمه يستعملون
تكون أن تعدو ال فتجنشتني دعوى أن القول وصفوة لفظة. ألية الصحيح لالستعمال
اللغوي لالستخدام رشًطا ليست التعريفات معرفة أن فقط تفيد «إبستمولوجية» دعوى
بذلك ماهوية). مشرتكة خاصة وجود عدم تفيد «أنطولوجية» دعوى (وليست الصحيح
املرتبطة الفلسفية املشكالت يجعل إنه حيث من «عالجيٍّا» تأثريًا الجديد مفهومه يؤتي
ُقِطَعت برتوٍس «أشبه املاهوية التعريفات ويجعل تماًما، تختفي (التعريفات) باملاهيات

باآللية». صلتُها

فقه ٢٠٠٤م، والنفس الفلسفة يف وقراءات دراسات األعماق، صوت ٢٠٠٣م، الفهم فهم بالتحديد: هي 2

٢٠١٢م. الديمقراطية
.polytypic concept, polythetic concept, cluster concept, open-texture concept منها: 3
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البيولوجيا مثل عديدة، بحثية مجاالٍت يف الجديد املفهوم هذا العلماء استخدم وقد
األمراض)، تقسيم (علم والنوزولوجيا التصنيف) (علم والتاكسونوميا وامليثودولوجيا
جهودهم استنفاد من وأعفاهم املجاالت، هذه فهم يف ملحوًظا ًما تقدُّ لهم وأتاح فأسعفهم

طائل. غري يف

أفالطونية/أرسطية آثام (3)

التعريف؛ يف بنظريته أرسطو عليه ى وقفَّ ،ideas امُلثُل يف بنظريته أفالطون دفع منذ
مكوِّنًا املاهوية وصارت عام، ألَفي من أكثر البرشي العقل عىل ورانت املاهية نزعة استتبَّت
كثرية علوًما وعطََّل كثرية، أشياء تصور عن العقَل عاَق املشرتك الحس مكونات من أصيًال

املثال. سبيل عىل الفيزياء أحرزته الذي الحثيث التقدم عن

التصنيف علم يف (4)

بنظرية أخذهم بعد حتى العلماء يالحق املاهوي النزُغ ظل taxonomy التصنيف علم يف
من سنة ألفا التصنيف، علم يف املاهوية «تأثري الرائد مقاله يف هول ديفيد يقول األنواع. تطور
٣٠٠ منذ الفيزياء نضج تضاهي النضج من التصنيفمرحلًة علم يبلغ فقط «واآلن الركود»:
السبب؟ فما عام. مائة أو خمسني منذ البيولوجية العلوم من غريه تضاهي أو مضت، عام
يف أرسطو ملنهج تخصص كل استخدام بقدر إنه بقوله: السؤال هذا عن بوبر كارل يجيب
واالسكوالئية الفارغ اللفظي الحشو من حالة يف موقوًفا التخصص هذا ظل فقد التعريف
التخلصمن من تمكَّنَت ما بقدر التقدم من درجًة حققت قد املختلفة العلوم وإن العقيمة.
علم يف تصدق ما بقدر العلوم من علم أي يف العبارة هذه تَصُدق ال املاهوي. البحث منهج
التصنيف.» علم يف تجليها قدَر علٍم أي يف تتجىل ال التعريف أهمية أن ذلك التصنيف؛

البيولوجيا يف (5)

جديدة. نظرية مجرد تكن لم الطبيعي التطور عن دارون فرضية إن ماير: إرنست يقول
البيولوجي، التفكري يف املاهوية بالطرائق أطاحت نظرية النظرية: من جديد نوٌع هي إنما
الِجماَل البيولوجية املاهوية تُعاِمل .population thinking ماير أسماه ما بها واستبدلت
التي فاألرانب متكافئة؛ قطوًعا أو معيَّنات أو مثلثاٍت كانت لو كما والسالحف واألرانب
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مقدمة

املعلَّق املثايل املاهوي األفالطوني األرنب لألرانب: التامة للفكرة شاحبٌة ظالٌل هي نراها
اللحم ذات األرانب إن التامة. الهندسية الصور جميع جانب إىل تصوري فضاءٍ يف هو حيث

لألرنب. املثالية املاهية عن نشوٌز دائًما هي تبايناتها ولكن تتباين، قد والدم
األفالطونية/األرسطية النظرة هذه مع جذري تضاد عىل َلِهَي التطورية النظرة إن
له، نهاية ال ابتعاًدا األسالف حياة صورة عن األخالُف يبتعد أن الجائز من إذ السالفة؛

مستقبليٍة. لتنوعاٍت ممكنًا َسَلًفا يصبح ابتعاد وكل
الشكل َجَريس ع توزُّ مركَز إال يعني ال اللقب هذا فإن قيايس» «أرنب ثمة كان إذا
تأتي قد األجيال تتايل ومع الوقت. مع يتبدل التوزع وهذا وتعدو. تقفز حقيقية ألرانب
كثريًا ابتعد قد أرانب نسميه ما معيار سيكون عندها بوضوح محددة غري نقطٌة بالتدريج
السماء، يف معلقة لألرانب ماهية دائمة، «أرنبية» ثمة ليس آخر. اسًما يستحق بحيث
املكسوة اآلذان الطويلة األفراد من «populations «مجتمعات/ُسكَّان فحسب هناك بل
واللون والشكل الحجم يف التباين من إحصائيٍّا توزًُّعا تُبدي التي الشوارب املرتعشة بالفراء

وامليول.
نوع بأن القول ا أمَّ أرنب. هو ما أرنبًا فإن أفالطونية بغمامات امُلَغىشَّ للعقل بالنسبة
أو اإلحصائية، املتوسطات من إحصائي سديم … املتنقلة الغيمة من رضبًا يشكل األرانب
منذ كان الذي النموذجي األرنب عن مختلًفا يكون قد هذا يومنا يف النموذجي األرنب أن
انتهاٌك هو القول هذا فإن سنة؛ مليون بعد سيكون الذي النموذجي األرنب أو سنة، مليون

داخيل. لتابو
ُكنَّا جميًعا أننا إىل يعود (١٩ (القرن املشهد إىل دارون وصول يف املزري التأخر إن

العقلية. جيناتنا صميم يف وأضمرناها املاهوية بنا أُْرشِ قد

الجينية املاهوية (6)

اإلنسان سلوك وبأن جيناتها، يف تقبع البرشية الكائنات ماهية بأن القائلة الرأي وجهة هي
اكتشاف عن جديًدا خربًا ى تتلقَّ الناُس تكاد وما له، َمَردَّ ال حتميٍّ نحٍو عىل جيناته تحدده
املاهوية تحيزاتهم ترشئبَّ حتى (… سلوك شخصية، سمة (مرض، ما ليشءٍ جينيٍّ أساٍس
ُعرَض وترضب والحتمية، والديمومة الثبات صفة اليشء هذا عىل وتُسبغ السيكولوجية

الفردي. واالختيار الشخصية والحرية البيئية بالعوامل الحائط
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قد phenotype الظاهري والنمط genotype الجيني النمط بني العالقة أن الحق
عديدٍة لجيناٍت متبادٍل لتفاعٍل كنتيجٍة الجينية األنماط تنبثق حيث التعقيد، شديدة تكون
إليها يسعى البيئات أي تحدِّد أن للجينات يمكن وحني معينة، بيئية ظروف تتوافر حني
وبسبب ماهوي، جواٍب أيَّ تتحدى املعقدة العالقات هذه مثل بها، يتأثر وبالتايل الشخُص
التفسريَ الناس يستسهل nature and nurture والتنشئة» «الطبيعة بني التفاعل تعقد
والبيئة. الجينات بني التفاعلية أو والخربوية البيئية العلل عن الطرف ون ويُغضُّ الجيني
والفينوتايب، الجينوتايب بني العالقة َد تعقُّ يتصوروا أن الناس عامة بميسور ليس
األخرى، الجينات مع والتفاعالت الخربات وتحكمها احتماليٌة الجينية التعبريات أن ويتفهموا
تشكلها كيف ثَمَّ ومن معها؛ تفاعلنا طرائق يف تؤثر أن للجينات يمكن كيف ويستوعبوا
نشأة يف جوهري بدور epigenetic املتعاقبة» «التخليقية العوامل تضطلع وكيف بيئاتنا،
الجينات بني العالقات تعقد مبلَغ َعِلموا أنهم ولو األمراض. وشتى السمات مختلف
واسرتدوا ِنصابه، يف أمرها ووضعوا صحيحًة استجابًة الجينية للتقارير الستجابوا ومآالتها؛
الحر. واالختيار الفردية اإلرادة صدارَة وأدركوا السلوك، تشكيل يف البيئة بدور اهتمامهم
والوجدانية املعرفية للتحوالت الُعمرية املراحل أنسب هي املراهقة فرتة أن ويبدو
السيكولوجية املاهوية لحلحلة التعليمية التدخالت تبدو ثَمَّ ومن اإلنسان؛ حياة يف الكربى
يُبدي ال السن هذه يف والعليا. املتوسطة املدرسة يف العلم فصول أثناء ا ِجدٍّ مالِئمًة الراسخة
الحتمية أوان يكون وال األصغر، األطفال يُبديها كالتي قويًة سيكولوجيًة ماهويًة املراهقون

بعد. جاء قد للبالغني الجينية
يميل بغريزته واإلعالم اإلعالم، وسائل من الجينات عن معلوماتهم الناس يستمد
جينية تفسريات إىل تومئ ُمِخلَّة تبسيطات إال يقدم وال واإلثارة، واملبالغة الفرقعة إىل
من موِبقٌة حلقٌة تنشأ وبذلك باملاهوية، امُلَرشبة الناس حدوس مع تتجاوب للظواهر قوية
«التنميط» يدعم أن املاهوي التحيز شأن ومن منها. الفكاُك يَصُعب والتحريف التدعيم
والجندرية العنرصية تجلياتهما: بشتى discrimination و«التمييز» stereotyping
عوائق وتضع التحيزات، هذه تخليد يف املاهية نزعُة تسهم وهكذا إلخ. … والجنسية

البرشي. للجنس والُخلُقي العلمي التقدم طريق يف
الجينية للماهوية رشعيًة سليلًة eugenics النسل) تحسني (علم «اليوجينيا» كانت وقد
أفعاٍل ارتكاب إىل ودفعتهم العرشين، القرن من ل األوَّ النصف يف الناس من كثريًا أَضلَّت
تحسني إىل ويسعون صنًعا يُحِسنون أنهم يحسبون وهم فظة، إجراءاٍت وتربير شائنٍة

البرشي. الجنس
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اللغوية املاهوية (7)

طبيعة فهم عن طويلًة قرونًا البرشي الفهَم عطلت أنها تُغتَفر ال التي املاهوية آثام من
تأخر كان وقد الوطأة. ثقيلة األثر بعيدة نتائج من ذلك استتبعه وما ومنشئها، اللغة
يف دارون ظهور كتأخر ُمزريًا اللغويات يف (١٨٥٧–١٩١٣م) سوسري دي فرديناند ظهور

البيولوجيا.
اللغات، من لغة أية يف تبلغه لم ا حدٍّ العربية اللغة حالة يف املاهوية عواقب بلغت وقد
إبداعيٍّ وجموٍد (فصحى/محكية) حقيقية لغوية ازدواجية من اليوم نعانيه ما وراء وكانت

غائرة. نقص وعقدة مقيم
مكتمًال ثابتًا أزليٍّا كيانًا اللغة يتصور أن عىل العقل تحمل أن املاهية نزعة شأن من
تنجم emergent «انبثاقية» كظاهرٍة اللغة تصور تجعل وأن فاعل، وِفعل ُمدبِّر بتدبرِي نشأ
أن شأنها ومن الفهم. ويستعيصعىل اإلدراك عن يَنِد أمًرا تجعله االجتماع، عملية من عفويٍّا
األصوات بني منطقيٍة طبيعيٍة رابطٍة أو واملعنى، اللفظ بني «مناسبٍة» وجوَد يتوهم تجعله

ومدلوالتها.
يميل وأن «معياريٍّا»، منهًجا يتخذ أن سوى اللغة دراسة يف يََسَعه لن املاهوي ذلك مثل
املوروثة قواعدها وفرض والتغري، التحول من ومنعها اللغوية «الحالة» عىل املحافظة إىل
وخلق دراستها، يف «منهَجه» اللغة منشأ يف «مذهبُه» عليه أمىل لقد ورصامٍة. حزٍم بكل
تجديد كلَّ ويحارب القائم الوضع يحفظ فظٍّا، نحويٍّا وإرهابيٍّا جافيًا، لغويٍّا رشطيٍّا منه

القديم. إىل أي الصواب؛ إىل ردُّه ينبغي «خطأ» ويسميه
.language change اللغوي» «التغري هي اللغة يف أساسيٍة ظاهرٍة عن املاهويُّ يْعَمُه
properties «خواص» ليسمن — الدقة شئت إن — التغري سائل. كياٌن متغري، كياٌن اللغُة
وجود» «كيفية بل للغة، predicate «محموًال» ليس التغري اللغة. «أنطولوجيا» من بل اللغة
ألسباٍب وذلك متغرية؛ — ipso facto ذاتها طبيعتها بحكم — اللغة كينونة». «أسلوب أو
اللغوية البنية صميم يف الباطنة امليول أي ذاتها؛ للبنية «املحايث» الطابع أهمها كثرية

تغريات. من لها يَعِرض عما واملسئولة
يف وكانوا التغري، اللغة: أنطولوجيا من األسايس الجانب هذا اللغويني قدامى يدرك لم
(بدًال ومطاردته الخطأ رصد عىل وتوفروا خطأً، تغري كلَّ اعتربوا لقد عنه. agnosia َعَمٍه

ومجلدات. أسفاًرا ذلك يف ودبَّجوا التغري!) ويقنِّنوا الحقيقي بعملهم يقوموا أن من
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اللحن. فدرسوا «لحنًا» اعتربوه ألنهم التغري؛ اللغويني قدامى يدُرس لم
من (الفرتة املرحلة لتلك دراستهم من الفراغ بعد النحاة قدامى عىل يجب «كان
يدوروا أال الهجري) الثاني القرن نهاية أو منتصف إىل الهجرة قبل الثاني القرن منتصف
الظواهَر ويتتبعوا املتعاقبة الدراسات بمتابعة ويوصوا يدرسوا وإنما فيها، أنفسهم حول
حركات رصدوا أنهم فلو … البيئات مختلف ويف العصور َمر عىل أوضاعها كل يف املتغرية
إىل اهتدوا ربما كانوا أنهم إىل باإلضافة عليها، املحافظة حاولوا التي اللغة ألفادوا التطور
وبذلك … ُسنَنها) وجه يف واقفني (غري اللغة ملصلحة تسخريها وإىل التطور قوانني معرفة

علمية.»4 أسس عىل مبنيٍّا عالًجا لها عالُجهم يكون
جيل أو معينة فرتة عند التوقف فيها يفرتض أن اللغة يف الباحث حق من «وليس
التغري، الدائبة اللغة مالحظة يف الحقيقي عمله ويرتك الدراسة د فيُجمِّ أجيال، عدة خاصأو
ما يفرض ثم إليه، باللغة حاجة ال عقيٍم ذهنيٍّ وَعنٍَت ومماحكاٍت تفريعاٍت إىل وينرصف
ملهمة عكٌس وهذا تطوُرها. إليها أدى أخرى فرتٍة عىل فرتاتها من فرتة يف اللغة عن الحظه

املصادرة.»5 إىل املالحظة ومن التحكم، إىل الوصف من الدارس
اللغوي؛ تعليمهم يكملوا لم نفٍر من أكثر ليسوا تُقل» وال «ُقل هواة أن لنا يتبني هكذا
ال صواب هو بما … لحن هو بما ال لغويٌّ تغريٌ هو بما اللغوي» «التغري يدرسوا لم ألنهم

خطأ. هو بما
الحقيقية اللغة بينما يتجاوزونه، ال معني زمٍن عند تقعيداتهم يف النحاُة توقف لقد
الزمن، مع يتغري اللغوي الُعرف بينما القواعد توقفت بهم، عابئٍة غريَ سبيلها يف تميض
وِخصاٌم ثأٌر بينهما لغتني إىل لغتنا انشطرت هكذا ُهوَّة. وصارت بينهما الفجوُة فاتسعت
ركب عن وتخلفت الفصحى عروق يف الدماءُ تجمدت وهكذا والفصحى. املحكية وَلَدد:
إىل الدونية يف غرقنا وقد الغري بلغة ج ونتنفَّ أجنبية، بلغٍة العلم ندرس فرصنا اللغات،

األذقان.
وجعلتها املكان، ال الزمان غربَة وغرَّبتها: العربية قتلت لقد املاهوية: بنا فعلت ما هذا

السليقة. ها وتُمجُّ اللساُن عنها يتجاىف أجنبيًة لغًة

ص٥٩-٦٠. ١٩٨٦م، القاهرة، الثانية، الطبعة املعارف، دار اللغة، علوم يف مقدمة زهران: البدراوي د. 4

ص٣١. ١٩٨١م، القاهرة، الكتب، عالم واللهجات، للفصحى اللغوي املستوى عيد: محمد د. 5
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وتقسيماتها األمراضالنفسية فهم يف (8)

أن فرغم تقسيمها؛ يف وطريقتنا النفسية لألمراض فهمنا عىل سلبيُّ أثٌر املاهية لنزعة كان
وترشد اإلكلينيكية الخربة تنظم تصورات مجرد هي النفيس الطب يف التشخيصية الفئات
— إلخ … كالفصام — تشخييص مفهوٍم استخدام يَُعم يكاد فما العالجية، القرارات
أو حقيقيٌّ واقعيٌّ كياٌن وكأنه reification بالتشييء بداخلنا املاهوية النزعة تتناوله حتى
التشخييص الدليل واضعي أن ورغم أعراضاملريضوتفرسها. وراء تقبع محددة «ماهية»
منفصًال ُمَسيًجا كيانًا ليست تشخيصية فئة كل أن إىل اإلشارة عىل حريصون واإلحصائي
يف التشخييص التصور إدراج مجرد فإن ،normality السواء وعن الفئات من غريه عن
الصميمة، املاهوية نزعتَنا يحفز دقيق مركب بتعريٍف وتزويده رسمي، نوزولوجي دليل

املاكر. التشييء هذا عىل ويحملنا
تخوٍم ذات تجمعات يف يتكتل وال متصٌل، يشءٌ هو األعراضالطبنفسية تفاوت أن يبدو
األبعاد. متعدد فضاءٍ يف اعتسافية مواضع مجرد هي التشخيصية الفئات معظم وأن حادة،
(لغة قاطيغورية بلُغٍة إال يفكر وال ذلك، يعي ال دوكنز) ر. (بتعبري املتقطع» «العقل أن عىل
هذا يشكل الفورمات. بهذا إال اإلكلينيكية معرفته يختزن وال املنفصلة)، التصنيفية الفئات

املجال. هذا يف العلمي البحث وتقدم النفيس الطب لتقدم طبيعيٍّا» «عائًقا
تشخيصية فئاٍت تمثل املرضية الحاالت من عيناٍت العلمي البحث لقطاِع تُقدم أنك َهْب
املاهية تلك لك يستكشف أن منه وطلبَت املاهوي، الذهني التوجه لهذا وفًقا اجتُِزئت معينة،
وال عنبًا، الشوك من تجني ال إنك املثال. سبيل عىل الجيني الخلل األعراض: وراء القابعة
non- محدد غري جيني «خلل عن لعيناتك الجينية األبحاث تسفر لذا واقًعا؛ الوهم من

السببيات. رضوب بقية يف الحال وكذلك .«specific
نوزولوجي نسٍق أي هدف بأن النفس النفيسوعلم الطب عىل القائمون َسلََّم طاملا لقد
مفصًال ثمة أن ذلك يتضمن مفاصلها». من الطبيعة «تقطيع هو األمراض) بتقسيم (متعلق
النوزولوجية، الزمالت بني طبيعية حدود ثمة يكن لم إذا ولكن العظم. يف ينرش ال املرء وأن

العظم؟ يف ننرش ال أننا — ا حقٍّ — يُدرينا فَمن
بحدود محددة تصنيفية فئاٌت أنها عىل الطبنفسية الزمالت نفهم أن الخطأ من إن
أي إىل النظر يف صائبة غري طريقٌة فهذه لتشخيصها؛ وكافية رضورية داخلية رشوط ولها
يكونه ملا واحًدا دقيًقا وصًفا هناك وبأن إله، بعني كما إليه ننظر بأننا تصادر ألنها يشء؛
أن النفسيني األطباء وعىل بها. نتصوره التي الطريقة عن بمعزٍل الواقع، يف اليشء هذا
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(الخاص السيكومرتي النموذج أو الطبي النموذج تبنَّوا سواء النظرة، هذه مثل عن وا يُكفُّ
«األنواع من continuum متَصًال الطبنفسية االضطرابات تتخذ إنما النفيس). بالقياس

الرباجماتية. الطريقة هي رها لتصوُّ طريقة وأفضُل العملية»،

الوجودية (9)

املميِّز. وِضدُّها املاهوية نقيُض الوجوديُة

∗∗∗

سابقًة طبيعًة لإلنسان بأن تقول ماهيات، فلسفة التاريخ يف الكربى الفلسفات كانت لقد
إن الكائنات: من غريه شأن ذلك يف شأنه بقالبها، وتقولبه بطابعها تطبعه وجوده عىل
املهندس مخطط يف املبنى وتصميم التمثال، نحت عمليَة تسبق املثَّال خيال يف التمثال فكرة
بذرتها يف وتكمن actual being بالفعل» «وجودها تسبق الشجرة وطبيعة بناءه، يسبق
نسخة إال هو ما الفرد واإلنسان ،potential being بالقوة» «وجوًدا فيها وتوجد الصغرية
الفلسفات لهذه وفًقا — إذن املاهيُة العمومية. اإلنسانية الطبيعة هو سابق لنموذج جزئية

السبق). معنى تفاوت (عىل الوجود عىل سابقٌة —
يوجد إنما املاهية. عىل السابق هو الوجود بل وتقول: اآلية لتعكس الوجودية وتأتي
ويختار الوجود، يف أسلوبه ويبتكر بنفسه، هويته يَجبل ثم بصفة، محدد غري أوًَّال اإلنساُن
لذاته» «موجود فهو أبى؛ أم ذلك شاء حريته، عبء يحمل أن عليه إن يكونه. أن يريد ما
العجماوات وجود en soi ذاته» يف «موجوًدا وليس بذاته، واٍع حر موجوٌد ،pour soi
الدوام عىل التحقق قيد يظل مرشوع إنه وسكينتها. الرضورة ُسبات يف الغارقة والجمادات

باملوت. إال يكتمل وال
ُدواُر (القلُق باملسئولية ويبهظه بالقلق، فيغمره اإلنسان عىل بالحرية الشعوُر يُطِبق
له يَُزين النفس خداع من لوٌن وهو ،mauvais foi سارتر يسميه ما له فينزغ الحرية).
ُقًوى وضحية ، ُمخريَّ غري ًا ُمَسريَّ باعتباره الحرية عبء والتخلصمن واالستسالم، العبودية
من «يشء» مجرد وكأنه يد، بها له ليس قاهرة حتمية واجتماعية وتاريخية بيولوجية

املوضوعات. من «موضوع» أو األشياء
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بالحرية»، عليه «محكوٌم فاإلنسان الحرية؛ من الهروب محاولة من ذلك رغم جدوى ال
عدم وحتى محتوم، فاالختياُر لحظة؛ كل يجرتَحها أن عليه اختيارات بواسطة يمارسها

ُمقنَّع. اختياٌر هو أو االختيار من نوٌع هو االختيار
يكون أن ثَمَّ ِمن سارتر وكاد اإلنسان، ماهيَة تكون أن سارتر عند الحريُة كادت

ماهويٍّا.
بُحريته. وُرمَي العالم هذا يف قذًفا باإلنسان ُقِذَف لقد … الحرية من ِفكاَك ال

ُمريد ٌ ُمخريَّ كائٌن هو فإذا يحملها، أن اإلنسان عىل ُقدَِّر التي «األمانة» هي الحرية
«ال يف مرضوبًا الحتمية بيقني مصائره وتتحدد مستأذنة، عنده السببية القوانني تقف
الكائن إنه ماهيته. وخارج واقعه خارَج يوجد الذي الخالق املخلوق إنه الحرية. يقني»
«املعنى» ويُسِبغ الخليقة، باحة إىل «القيمَة» ويجلب العالم، نسيج يف «الوعَي» يُدِخل الذي
يف الدودة إنه املكتمل. الشيئي الوجود قلب يف حوله من «َعَدًما» ويفرز الكون، صمت عىل

اململكة. داخل مملكة «األشياء»، بني َصدٌع الرضورة، ُسبات يف أَرٌق … التفاحة

نفسه! ابُن (10)

هواه، عىل ويجبله بُعمره يعبث غريه يرتك من الناس من
مسبق، قالٍب من طبعًة ويُسكُّه

الحجر، وصفاقة القالب بالدة تحمل طبعًة
ُمَكثَّف، عدٌم … تكراٌر وجوده
وَمالل: بسأٍم يرمقه الكون

َحُسنَت! وإن أبشعها ما مكرورٌة، نسخٌة حياتُه
… … … … …

كربى، تجربًة عمره من يجعل أن إال يأبى من الناس ومن
بكر، وطريٍق جديٍد أفٍق كل يف يغِمُدها نفسه ابن
وتشوُّف: وَدَهٍش واختالٍج بغبطٍة يرمقه الكون
ساءَت! وإن أجمَلها ما َخلِقه، من قطعٌة حياته

مصطفى عادل
٢٨ / ١٢ / ٢٠١٥م يف الكويت
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عام مدخل

ذلك. نفعل أننا أدركنا لو حتى نرتكبه وسنظل وتكراًرا، ِمراًرا جميًعا فيه نقع خطأ ثمة
رضورة لنا رضوري خطأ وأنه معظمه، يف اإلدراَك يتبطَّن مفيٌد معريفٌّ ٌ خطأ أنه ذلك
بحدود استبصاًرا نكتسب فلكي وترشيحه، تسميته إىل هنا نعمد ُكنَّا إذا ونحن والهواء. املاء
نفسه. اإلدراكي جهازنا صميم يف مبيٌَّت ألنه محتوٌم ٌ خطأ إنه عمله. وبكيفية البرشي إدراكنا
«املاُهويَّة» أو املاهية» «مذهب أو املاهية» «نزعة اسم الخطأ هذا عىل يُطَلق
entities (الكائنات) الكيانات من معني صنف لكل بأن القائل الرأي وهو ،essentialism
يندرج كيما يمتلكها أن الصنف هذا أفراد من فرٍد لكل بد ال الخواص من مجموعة
اسم الخواص هذه عىل يُطَلق األشياء). من الصنَف ذلك يكون (لكي الصنف هذا تحت
الَعَرضية» «الخواص لل كمقابل essential properties املاهوية» أو الجوهرية «الخواص
يف داخلٍة غريُ ولكنها يتصف ال أو اليشءُ بها يتصف قد التي accidental properties
تحته.1 يندرج الذي الصنف هذا تحت يندرج لكي بها يتصف أن عليه ُمَحتٌَّم هو وال ماهيته

أن دون اليشءُ يفقدها أن يمكن ال التي الخواص هي املاهوية «الخواص للفلسفة: أكسفورد معجم يف 1

إياها، متخذًا يكون ال وقد يخلعها، قد — املثال سبيل عىل — قبعة يتخذ الذي فالشخص وجوده؛ يفقد
عىل اتفقنا ما فإذا املكان. من حيًِّزا متخذًا يكون أن عن يتوقف أن يمكن ال نفسه الشخص هذا ولكن
يَُعد املكان من حيز شغل فإن املاهوية)؛ مصاعب يكشف مما وهو خالف، محل ذلك كان (وإن ذلك
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اإلنساني الكائن أن ويبدو نفسه. اإلدراك بيولوجية يف قابعٌة املاهوية جرثومة إن
إليه يصل أن دون للواقع الكامل الفهم يُقاِرب أن عليه ٌر وُمقدَّ املاهية، بنزعة عليه محكوٌم
املفكر وعىل وشيًكا. لها سنعرض مثًال، كالرياضيات الوضع، لهذا استثناءات ثمة أبًدا.
إىل الوصول (استحالة القاعدة بإزاء هو هل يعي وأن هذا، كلَّ جيًدا يَعي أن الحصيف
تجعل التي األسباب أهم َلِمن الوعي هذا غياب وإن االستثناء. بإزاء أم للواقع) الكامل الفهم

تماًما. وخاطئة عشوائية اتجاهات يف استنتاجاتنا يَُجرَّ ألن ُعرضًة املحض العقل
هذه ويستخدم الواقع تمثيالت الدماُغ يتناول .symbols رموز مع أدمغتُنا تتعامل
التايل: املثال لذلك بلوم باول رضب وقد سلوَكنا. يقود لكي (الخائلية) االفرتاضية التناوالت
غرض ألي أعرف أنني ذلك الصنبور؛ من وأملؤه كوبًا آخذ فإنني بالعطش أشعر حني
يمكن رمزان و«صنبور» «كوب» حيث رمزيٍّا، تفكريًا هذا يتطلب والصنابري. األكواُب ُجِعَلت
هو فالكوب يُعرِّفه؛ بما الخاصة باملعلومات مرتبًطا منهما كلٌّ ويجيء تناولُهما، لدماغي
نظريٌّ الوصف هذا إلخ. … املاء لجلب جهاٌز هو والصنبور أيرس، الرشَب تجعل أداٌة
جاري منهم الرأي، بهذا يأخذون الذين الثقات العلماء من العديد هناك أن غري بالتأكيد؛

البيولوجيا».2 من استبصارات الدماغ؟ يعمل «كيف الهام مقاله يف ماركوس
«فئات شكل يف املنطق/الرياضيات من تأتينا الرموز فكرة لوصف طريقة ثمة
استخدامها يمكن عناوين/بطاقات هي التكافؤ فئات .equivalence classes التكافؤ»
من كان إذا كوٌب هو — مثًال — (الكوب الصفات من معطاٍة ملجموعٍة اختزالية كأوصاٍف
قوية معرفية أدوات التكافؤ فئات الفالنية). بالطريقة الرشب لتيسري استخدامه املمكن
فئات صلة. ذو هو فيما االنتباه وحرص التافهة التفاصيل كل باطِّراح تسمح ألنها للغاية؛

الحديس. التمييز لهذا أسس تحديد يف هي هنا املشكلة قبعة. ارتداء بعكس لألشخاص ماهوية خاصة
ثَمَّ من وهو األشياء وصف طرائق من — ببساطة — ينبع التمييز هذا أن املطروحة االقرتاحات من
كمقابل nominal essence االسمية» «املاهية هي تلك لغوي). ُعرٌف أو لغوية (مواضعة املنشأ «لغوي»
لديها نفسها األشياء أن إىل لوك ذهب فقد لوك. جون بها قال التي real essences الواقعية» «املاهيات لل
Oxford Dictionary of وتفرسها»، األخرى ها خواصَّ تتبطن واقعية) أو حقيقية (ماهيات باطنة طبائع

.Philosophy, Oxford University Press, 1996, p. 125
How does the mind work? Insights from biology. Top. Cogn. Sci. 2009 Jan 1; 1 (1): 2

.145–172
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أمٌر رضوبها بمختلف models والنماذج النماذج. لجميع البناء َلِبنَاُت هي إذن التكافؤ
والتواصل. والتفكري للإلدراك رضوريٌّ

املاهية نزعة مغالطة (1)

املرء يسع ما كل إن إذ تفاديها؛ يمكن (وال مسِعفة ِجد التكافؤ فئات أن هي املشكلة
تُطبَّق إن ما إنها بحيث الحقيقية)، األشياء يتناول أن ال رموًزا يتناول أن هو يعمله أن
الحقيقي اليشء هو ليس الرمز أن ننىس أن السهل من يكون حتى األشياء من يشء عىل

(الواقعي).
حدٍّ وإىل ما بمعنًى — الواقع فإن ثَمَّ ومن األشياء؛ مع وليس رموز مع يتعامل العقل
يف الدقة نبيع ثَمَّ ومن تكافؤ»؛ «فئات مع نتعامل أن ننىس نحن للمعرفة! قابٍل غري — ما

املفيدة. التبسيطات مقابل يف … السهولة مقابل
ينجرفون عندئٍذ أنهم غري مفيدة؛ نماذج يشيدوا لكي التكافؤ فئات العلماءُ يستخدم
بينما وموضوعية، مطلقٍة ما «نَِمِريَّة» ب تتسم النمور بأن الظن يف مثًال ويََرشعون بعيًدا،
تعمل التي للطريقة املبارش النتاج تكون أن تَعدو وال الحقيقة، يف لها وجود ال «النمرية»

أدمغتُنا. بها
أفالطون متبعني ذلك يفعلون قد بل الخطأ، نفس يف يقعون ِبَدوِرهم والفالسفة
يف ننخرط ونحن — نكون أن ذلك من بدًال علينا يتوجب إنما ومنظمة. رصيحة بطريقٍة
مفيدٍة تبسيطاٍت عن البحث عملية هو الواقع» «فهم بأن دراية عىل — الواقع فهم عملية
أشياء من واقعية أكثر هو عما البحث بصدد لسنا بالتأكيد فنحن بعد). فيما استغاللها (ثم

أفالطون). يشري (كما الواقع
قد األخطاء هذه وبعض الخطأ. رضوب كل إىل يُفيض املاهوية بمغالطة االنخداع إن

البرشي. التاريخ ويالت أفظع لنا يفرس

املتقطع الذهن (2)

tyranny of discon- املتقطع» الذهن «استبداد املاهية نزعة عىل دوكنز ريتشارد يطلق
مهندس رؤية هي التي لألشياء املعينة ورؤيته أفالطون إىل ويردها ،tinuous mind
يف املعلقة املثالية األفالطونية للدائرة تقريٌب هي الرمل عىل املرسومة فالدائرة إغريقي؛
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قد املاهوية أن غري كالدوائر؛ الهندسية لألشكال بالنسبة يجوز هذا مثل ما. تجريديٍّ مكاٍن
فلم التطور اكتشاف يف الشديد التأخر إىل أفَىض ما هو هذا ولعل الحية. األشياء عىل ُطبَِّقت
اللحم ذات الحقيقية األرانب إىل تنظر كنت فإذا عرش. التاسع القرن يف إال البرشية تدركه
تكون قد األرانب أن لك يخطر فلن مثايل، أفالطوني ألرنٍب تامة غري تقريباٌت أنها عىل والدم
متَِّبًعا تفكر كنت إذا أرنب. غري َخَلٍف إىل تتطور قد وأنها أرانب، غري سلٍف من تطورات
(أيٍّا األرانب وجود عىل «سابقة» األرنب essence «ماهية» أن للماهوية املعجمي التعريف
وستقاومها ذهنك، إىل طوًعا تقفز أن التطور لفكرة يكون فلن هنا) «السبق» معنى كان ما

إليك. أحٌد بها أوَحى إذا
حفرية كانت إذا ما حول االختالف أشد بينهم فيما الحفريات علماءُ سيختلف
أن غري Homo؛ «هومو» أم Australopithecus «أسرتالوبيثيكوس» مثًال: هي معينة
الحماقة َلِمن إنه تماًما. االثنني بني كانوا أفراًدا بالتأكيد ثمة أن يعرف تطور عاِلم أي
َقط توجد لم اآلخر. أو األنواع أحد داخل حفريتك َحرش رضورة عىل تُِرصَّ أن املاهوية
النوع نفس إىل وينتمي إال ُولَِد طفل من ما ألنه هومو؛ طفًال أنجبَت أسرتالوبيثيكوس أمٌّ
غري متقطعة بأسماء األنواع تسمية منظومة — بأرسها املنظومة إن ه. أمُّ إليه تنتمي الذي
حذَف املواءمة تفرض حيث الحارض، هي زمنية لرشيحٍة مكيَّفة منظومة هي — متصلة
َجدٍّ كل أن لو املتقطعة التسمية تبنِّي املستحيل من ليكون إنه درايتنا. مجال من لنا أجداٍد
أعداء يُوَلع التي «الفجواُت» وما بها. محتَفٍظ كحفريٍة قائًما ظل — ما معجزٍة بفعِل —
الذين للمصنِّفني تصادفيٌة نعمٌة إال التطوريني إلحراج بها بالدفع مضلًَّال ولوًعا التطور
كانت إذا ما حول الخالف وإن منمازة.3 منفصلة أسماءً األنواَع يُعطوا أن بحق يريدون
كان إذا ما حول بالخالف أشبه هي لهومو أم ألسرتالوبيثيكوس ا حقٍّ هي معينة حفرية
ينبئك أليس بوصات؛ وعرش أقدام خمسة طوله إن ال. أم «طويًال» ى يُسمَّ أن يجب جورج

معرفته؟ إىل تحتاج بما هذا
«األفريقيني معظم إن الِعرِقي. املصطلح يف القبيح برأسها املاهوية وترشئب
أن منا واحٍد كلَّ يُلِزم املاهوي الذهني التوجه رسوخ أن إال ُمختلط. ِعرٌق األمريكيني»

تقابل لفظة أنسب وجدتُها وقد به، مندمجة غري يجاورها عما بحدودها مستقلة منفصلة أي ُمنمازة: 3

كثريٍة. سياقاٍت يف discrete اإلنجليزية اللفظة
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ذاك ا وإمَّ هذا ا فإمَّ الِعرق، مربعات أحد يف بعالمٍة األمريكية الرسمية النماذج يف يؤرشِّ
الشخص أن هي خبيثة: أيًضا ولكنها أخرى نقطة وثمة للبينيات. مكان وال … ذلك ا وإمَّ
أصل من ينحدر األعلني جدوده من فقط واحٌد كان لو حتى أمريكيٍّا» «أفريقيٍّا يُدَعى سوف
أن عىل ماهويٍّا، تصميًما مجتمعنا، تصميم إىل االنتباه ألِفت أن فحسب أريد إنني أفريقي.
طيٍف مع للتعامل ذهنيٍّا مؤهلني غري أننا يبدو أخرى. أو منفصلٍة لفئٍة شخٍص كلَّ يُخِضع

أفالطون. بماهوية موبوئني نزال ال أننا يبدو البينيات. من متصٍل
euthanasia؛ الرحيم اإلجهاضوالقتل حول األخالقية املجادالت طال قد الوباء ونفس
أثناء لحظة أية وعند دماغه؟ موت إىل أدى بحادث املصاب ذلك «ميتًا» يَُعد نقطة أية فعند
إىل الخلية وحيد زيجوٍت من تدريجيٍّا لينمو الجنني إن «شخًصا»؟ الجننُي يصبح النمو
إىل العالُم ينقسم «شخًصا». يَُعد بلغها إذا بعينها نقطة ثمة وليس الوالدة، حديث طفل
بد ال «ولكن قائل: يقول قد منها. رون يتذمَّ الذين وأولئك الحقيقة هذه يَُعون الذين أولئك
الحقيقة يف وجود ال كال. والجواب: شخًصا.» عندها الجننُي يصبح ما لحظة ثمة تكون أن
ولعل شيًخا. الكهُل الشخص فيه يصبح بعينه ليوٍم وجود ال أنه مثلما اللحظة، هذه ملثل
إنسان، ربع كونه بمراحل يمر الجنني إن تقول: أن بعد) مثاليٍّا يكن لم (وإن األفضل من
بكل ويتهمني اللغة هذه مثل من املاهوي الذهُن يُجِفل … إنسان أرباع ثالثة إنسان، نصف

البرشية. «ماهية» إلنكاري الفظائع رضوب
إىل ُرُجًعا أسالفنا، من فرد فكل الجنني. نمو شأن شأنه تدريجيٌّ أيًضا والتطور
الذي النوع نفس إىل ينتمي وراءه، وما الشمبانزي، مع فيه نشرتك الذي العام الِجذر
نفس إىل ُرُجًعا الشمبانزي، أحد ألسالف بالنسبة الشأن وكذلك وأطفاله. أبواه إليه ينتمي
من V شكل عىل سلسلة بواسطة الحديثة بالشمبانزيات نتصل نحن املشرتك. األعىل الحد
نفس يف عضو هي السلسلة يف وصلة كل وتكاثروا، وتنفسوا ما يوًما عاشوا الذين األفراد
نقاٍط عند موهم يقسِّ أن املصنفون حاول مهما السلسلة، يف جريانه له ينتمي الذي النوع
V ال تفريعات إىل ُرُجًعا البينية األفراد كل أن ولو متقطعة. عناويَن عليهم ويُقِحموا مريحٍة
عادتهم عن التخيل إىل األخالقيون الضطر البقاءُ، لهم تصادف أنه لو املشرتك، الجد من
األخرى. األنواع جميع عن كليٍّا منفصًال مقدٍس نُصٍب عىل البرشي «النوع» وضع يف املاهوية
حيوان. أي قتل من القياس، بنفس أو شمبانزي، قتل من اغتياًال أكثر اإلجهاض يعود ولن
األلم من يُفرتَض فيما ومجرد عصبي جهاز بدون وهو — املبكر البرشي الجنني أن الحق
أنه الواضح من بالٌغ خنزيٌر يستحقها مما أكثر أخالقية حماية يستحق ال — والخوف
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مطارحات (يف «برشي» لكلمة صلبة تعريفات تجاه امُلِلح دافعنا إن للمعاناة. جيًدا مؤهل
إنهاء وقرارات الرحيم القتل مطارحات (يف «حي» وكلمة الحيوان)، وحقوق اإلجهاض

التدريجية. الظواهر من وغريه التطور ضوء يف معنًى لها ليس الحياة)
«متَصل» الفقر أن غري تحته؛ وإما فوقه إما فأنت الفقر، «خط» نعرف ونحن

الدوالرية؟ باملعاِدالت الفعيل فقرك مدى عن تعربِّ ال فِلَم continuum
the dead أفالطون» «إثم عىل األخرى األمثلة من العديد تذكر أن بالتأكيد بوسعك
إىل تُحال أن ويتعني أخالقيٍّا وخبيثة علميٍّا مشوشة إنها «املاهوية». أعني hand؛ of Plato

التقاعد.

sorites paradox الكومة مفارقة (3)

«حجج ب أيًضا (تُعَرف املفارقة الحجج من لفئة أُعطَي الذي االسم هو الكومات مفارقة
يكتنف الذي التحديد لعدم كنتيجة تنشأ التي (little-by-little arguments فشيئًا» شيئًا
يفتقر الكومة مفهوم أن ذلك مثال .predicates «املحموالت» عندها تنطبق التي الحدود
ومن محددة؛ غري كومة» «يكون املحمول extensions «ماَصَدقات» إن حادة. حدوٍد إىل
كومة. ليس وما كومة هو ما بني الفارق تصنع أن يمكن واحدة قمح حبة ثمة فليس ثَمَّ
وأن كومة، تصنعان ال حبتني أن كنتيجٍة فيبدو كومة تصنع ال واحدة قمح حبة دامت وما
القمح من قدر ثمة ليس أْن النهاية يف يبدو إلخ. … كومة تصنع ال بالتايل حبات ثالث
ومن — الصدق ظاهرة مقدمات من نصل إذ «مفارقة» بإزاء ونحن كومة، يصنع أن يمكن

الكذب. ظاهرة نتيجة إىل — خالف بغري صحيح استدالل خالل
.vagueness «الغموض» ب املفارقة من القلب يف القابعة الظاهرة هذه ى تَُسمَّ
غري سياقية عنارص يف الغموض يوجد فقد «املحموالت»؛ عىل َوْقًفا ليس والغموض
أو بمعنًى الكومة ملفارقة ُعرضة كلها إلخ … والظروف والصفات فاألسماء «املحمول»؛

بآخر.
األصل يف تشري وكانت «كومة». ويعني soros اليوناني اللفظ من sorites كلمة وتأتي
تصف أن لك هل الكومة»: «أُحجية ب تُْعَرف puzzle (أحجية) لغز إىل بل مفارقة، إىل ال
تعرتف أن عليك إن … ال كومة؟ بأنهما حبتني تصف ال. كومة؟ بأنها واحدة قمح حبة

الخط؟ تمد أين إذن آِجًال؛ أو عاِجًال إن كومٍة بوجود
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امليجاري املنطقي امللطي يوبوليديس إىل تُنَسب أحاجي سلسلة من واحدة هذه كانت
(رجل الكذاب: أحجية أيًضا األحاجي تتضمن اإلييل). زينون إىل أصلها يقتفي (والبعض
ذا رجًال تصف (هل األقرع: وأحجية كاذب؟) أم صادق يقوله ما هل كاذب؛ إنه يقول
… نعم بالَقَرع؟ شعرتني ذا رجًال تصف فهل نعم. أقرع؟ بأنه رأسه يف واحدة شعرة
تمد عساك أين إذن أقرع؛ بأنه رأسه يف شعرة آالف عرشة لديه رجًال تصف أال عليك إذن

الخط؟
أن ورغم .paradoxes «مفارقات» بأنها اآلن وصفها يكثر القديمة األحاجي هذه
عليها تُضفي التي األسئلة من كسلسلٍة صورية غري بطريقة تقديمها يمكن األحاجي هذه
منطقية. ِبنية ذات صورية كحجة تقديمها باإلمكان فإن ديالكتيكية، قوًة امللغزة طبيعتها

شائعة: كانت الكومة لحجة التالية الصورة

كومة. تصنع ال واحدة قمح حبة
كومة. تصنعان ال قمح حبتا إذن كومة؛ تصنع ال واحدة قمح حبة كانت إذا

كومة. تصنع ال حبات ثالثة إذن كومة؛ تصنعان ال قمح حبتا كانت إذا
…

كومة/١٠٫٠٠٠ تصنع ال ١٠٫٠٠٠ إذن كومة؛ تصنع ال حبة ٩٫٩٩٩ كانت إذا
كومة. تصنع ال قمح حبة

يف فارق أي يصنع ال بحيث الضآلة من — يبدو فيما — هو واحدة حبة فرق إن
باملقدمات الخاصة الصدق لقيم ظاهًرا فارًقا يصنع ال َهَمٌل فارٌق إنه املحمول. تطبيق

املتعاقبة. والتوايل
املنطقي واجهت مثلما الرواقيني املفارقة واجهت هكذا الكذب. ظاهرة النتيجة أن غري
التعبري املمكن فمن منعزلة، ألغاًزا ليست املفارقات هذه مثل أن كما الحديث. الكالسيكي
يطرح أن املثال سبيل عىل املرء بإمكان لها. حرص ال كومة مفارقات عن الطريقة بهذه
رجٌل هو رأسه يف واحدة شعرة ذو رجٌل دام فما الطريقة، بهذه األقرع» «الرجل أحجية
ثانية ومرة أقرع. هو شعرتني ذو رجل إذن أقرع؛ واحدة شعرة ذو رجل كان وإذا أقرع،
ذو رجل إذن وهكذا؛ … أقرع هو ثالث ذو رجل إذن أقرع؛ شعرتني ذو رجل كان إذا
الشعر؛ غزير الرجل هذا مثل أن بحق نشعر أننا غري أقرع؛ هو رأسه يف شعرة آالف عرشة
الكومة مفارقة املفارقة: هذه مثل يتيح غامض محمول أي أن ا حقٍّ ويبدو أقرع. ليس أي

صوٍب. حدٍب كل يف موجودة الغامضة واملحموالت
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تميض أن أيًضا باإلمكان فإن باإلضافة، األقرع والرجل الكومة مفارقة تميض ومثلما
كومة تصنع رمل حبة آالف عرشة بأن يسلِّم ألن مهيئًا املرء كان فإذا بالطرح. بالعكس،
واحدة رمل حبة أي إزالة إن حيث كومة؛ تصنع واحدة حبة بأن يحاجَّ أن إذن بإمكانه فإن
آالف عرشة ذا رجًال بأن يسلم ألن مهيئًا املرء كان إذا وباملثل الفارق. تصنع أن يمكن ال
شعرة ذا كان لو حتى أقرع ليس بأنه يحاج أن إذن يمكنه فلن أقرع، ليس رأسه يف شعرة
أن يمكن ال أصًال امُلشعرة رأسه فروة من واحدة شعرة إزالة إن حيث رأسه؛ يف واحدة
أزواج، يف تأتي الكومة حجج أن القديم العرص يف حتى ُمتبينًا كان هكذا الفارق. تصنع
و«كثري»؛ «قليل» و«غني»؛ «فقري» و«ُمشِعر»؛ «أقرع» و«كومة»؛ كومة» «ليس مستخدمة:
حجة هناك باإلضافة تميض حجة فلكل وهكذا. … و«طويل» «قصري» و«كبري»؛ «صغري»

بالطرح. تميض معكوسة أخرى
القرن أواخر حتى يُذَكر الحًقا اهتماًما — يبدو فيما — تنل لم املفارقة أن عجٍب ومن
بليخانوف مثل ماركسيني فالسفة الجديدة الهيجلية املدرسة من فنجد عرش، التاسع
هكذا التناقض». «منطق أفضلية وعىل «املعتاد» املنطق فشل عىل كدليل املفارقة يذكر
املنطق أخذ الوقت نفس ويف الديالكتيك. انتصار تأسيس املاركسيني امُلنَظِّرين بعض حاول
الكالسيكية صورته ويف محوريٍّا، دوًرا ثانية مرة أمريكية األنجلو الفلسفة يف الصوري
الغموض ظاهرة بأن أقرَّا وقد «الغموض». ظاهرة تناول يف مشكالت وَرِسل لفريجه برزت
له. تحديًا يشكالن ال ثَمَّ ومن املنطق؛ مجال خارج أشياء هما بها املرتبطة الكومة ومفارقة
العرشين القرن من الثاني النصف يف وفريجه رسل عند املثالية اللغة مذهبَي زوال ومنذ

عظيمًة. زيادًة الكومة) مفارقة (وبخاصة العادية اللغة بأوهام االهتمام زاد

امُلتقطِّع» «الذهن إىل عوٌد (4)

ظروف يف فنحن واضًحا؛ األمُر يبدو األوىل للوهلة تنتهي؟ ومتى إذن الحياُة تبدأ متى
ولكن «حيٍّا»، أم «ميتًا» ما شخٌص كان إذا ما تقرير يف مشكلة نجد ال اليومية الحياة
التي equivalence classes التكافؤ» «فئات جميع شأن (شأنها «الحياة» أن هي املشكلة
يمكن ال ضبابية غائمة فحدودها «ماهية»؛ ليست النفع) غاية نافعة تبسيطات ألنها توجد
الشعرة هذه تكون بأن احتمال ثمة شعرًة؛ رأيس من انتزعت أنني َهْب بدقة. تحديدها
نستنتج أن بوسعنا فإن ثَمَّ ومن حية؛ خاليا من مكونة البصيلة وهذه ببصيلتها، محتفظة
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وهي بالتأكيد تموت سوف الخاليا هذه إن ا؟ حقٍّ كذلك هي هل ولكن حية. البصيلة أن
بمعِزل. «الحياة» ل فرصة لها تكون ولن جسمي خارج

حيٍّا؟ شيئًا الدم من قطرة يعترب الذي ذا َمْن ولكن الحية، بالخاليا ميلء أيًضا ودمي
ولكن حية، تأكيد بكل هي باملخترب؟ Petri dish برتي صحفة يف املزروعة الخاليا عن وماذا
بالرضورة املمكن غري من إنه قال: فمن فرق؛ ال الدم؟ قطرة وبني بينها بالضبط الفرق ما

برتي؟ صحفة يف حية — دم قطرة يف — البيضاء الخاليا حفظ
أطروحتي تشوش أن خشية خصيًصا بها استعنُت وقد تافهة السابقة األمثلة إن
تبدأ التي املنطقة إىل النظر يف نرشع إن ما أننا هي األساسية الفكرة أخالقية. متضمناٌت
يمكننا ال ثَمَّ ومن محددة؛ فاصلة خطوط وجود لعدم نُراَع حتى وتنتهي الحياة فيها
عندما معنًى بال يصبح «الحياة» مفهوم إن موضوعية. طريقة بأي وتعريفها الحياة عزل
استحالة أغفل) باألحرى (أو املرء تقبَّل إذا إال باملعنى يتحىل وال موضوعيٍّا. تعريًفا تطلب

الدقيق. التعريف
الناس معظُم يُغفل َخبثها. كل لتُبدي خصبة أرًضا املاهوية املغالطة تجد هكذا
أي ا؛ حقٍّ مريبًا يكون حيث حتى املفهوم استخدام يف ويمضون الحياة تعريف استحالة
باسم حيث وأباطيل، وفظائع أخطاء إىل ذلك يُفيض ونهايتها. الحياة حدود بداية عند
قطرة «إنقاذ» الحاالت بعض يف تماًما يكافئ (بما ميتة شبه أجساٍم عذاَب نطيل قد الحياة
مسِبغني «شخص» هو ما زيجوتًا أن اعتباطيٍّا نقرر أو برتي)، صحفة يف باستنباتها دم
التكوين التام الشخص ذلك األغلب يف متناسني معها، تتناسب ال أهمية فردة خلية عىل

يحملها. الذي
باألرائك تليق تافهة فلسفية موضوعات ليست — ترى كما — األخرية الحاالت هذه
أننا هو تجاهها العام موقفنا زال ما ولكن جميًعا، تهمنا حقيقية موضوعات إنها الوثرية،
فحسب، تصوريٍّا ً خطأ ليس ذلك أن للجميع واضًحا بات إذا حتى ماهوية، بألفاظ نقاربها

مبينًا. وُخرسانًا أيًضا خطًرا بل
قوقازيون، أنهم عىل الناس إىل نشري نحن الِعرق: إىل فانظر بعُد مقتنع غري كنت إذا
هي العلمية الحقيقة ولكن الخارجي. مظهرهم عىل بناءً طريقة وبألف إلخ، … سمر سود،
بل ما. حد إىل «مخلَّطون» جميًعا فنحن للِعرقية؛ واضحة حدود وضع املمكن غري من أن
هذه يربر ما هناك يكون قد لها. أساس ال التي التصنيفات هذه عىل سياساتنا لنقيم إننا
حقيقة بإغفال سعيًدا يكون معظمنا أن هي املشكلة ولكن الحاالت، بعض يف التصنيفات
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أن وينبغي التبسيطات، من يمكن ما أبشع بني من هي اإلثنية عىل القائمة التعريفات أن
يشءٌ األعراق أن يعتقد إذ سعيًدا يكون الناس من الكثري أن غري كذلك؛ أنها عىل تعاَمل
التي الفظائع وجميع العنرصية يَولِّد) أقول (وال يديم الذي األمر أخرى؛ أو ماهية تحدده

عليها. ترتتب
وعىل الناس عىل نحكم فنحن األخالقية؛ االعتبارات أغلب عىل املخاطر نفس وتنطبق
هذه وكأن قرارات ثَمَّ من ونتخذ موضوعيٍّا، محددة وغري عريضة فئات عىل بناءً األحداث
ونحن واملؤذية، املريعة األخطاء من الكثري يولِّد أن هذا شأن من حقيقية. فئاٌت الفئات
فكرية عادة فقط ليست املاهوية مغالطة أن هو أقوله أن أريد ما ذلك. نلحظ ال كالعادة
اإلطالق. عىل ارتكابها تم التي األخطاء أفدح من بعٍض مصدر إنها صلة؛ ذات وغري معتمة
بل والفالسفة، والعلماء األساتذة فينا بمن جميًعا فينا وتؤثر مكان، كل يف شائعة إنها

واملواطنني. والسياسيني الدين رجال بني شائعة أنها هو األسوأ

االستثناءات (5)

االستكشاف؛ تستحق وهي رموًزا، تتناول ذاتها هي تصورية، حجة هو إنما آنًفا قلناه ما كل
تكون أن يمكن ال أنها واضًحا: تنبًؤا ثمة فإن لذا مفيد؛ تبسيط — نرجو فيما — ألنها
بصفة ولكن الرياضيات. االستثناءات هذه أبرز استثناءات. هناك أن بد وال مطلقة، حقيقة
تفكريي موضوع يكون حني املاهوية، لألخطاء ُعرضة تكون ال قد نفسها األفكار فإن عامة
مجرد يتناول وال مبارشًة موضوَعه الذهن يتناول حينئٍذ مبارشًة، التكافؤ فئات من مجبوًال
حول أفكر فإنني تكافؤ فئات حول أفكر كنت إذا النظرية: الجهة ومن ملوضوعه. رموز
حول يفكر حني املرء أن ذلك من ينتج ماهية. ا حقٍّ لها التي البناءات من الوحيد النوع
عن جذريٍّا يختلف وهذا مطلقة. حقائق يؤسس أن األقل) عىل (نظريٍّا بوسعه فإن مفاهيم
حًرصا تتعامل فهي الرياضيات: هو هنا النموذجي واملثال مفيدة». تبسيطات عن «البحث
٤ تساوي ٢ + ٢ إن املطلقة. الحقائق من الكثري إيجاد يمكنها ولذا مجردة؛ مفاهيم مع

استثناءات. بال
من منظومات أو ومتنافسة مختلفة نظريات تقييم عملية عىل ينطبق نفسه واألمر
دقًة أقل األرض استواء فكرة أن أستنتج أن شك بغري بوسعي إن املفيدة». «التبسيطات
واليشء خطأً. أقل األخرية ولكن خطأ، الفكرتني كلتا إن كروي. أنه عىل العالم تقريب من
للعاَلم تقريٌب التطور نظرية أن شك فال التطور؛ ونظرية الخلق نظرية عىل ينطبق نفسه
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ألنها موضوعية؛ النتيجة أن أدَّعي أن الحالتني كلتا يف وبوسعي الخلق. نظرية من أفضل
تكافؤ. فئات من مكونة نفسها هي بمفاهيم تتعلق

اإلنسان، صنع من إنه — مثًال الكوب — املنتجات أو للمصنوعات بالنسبة الحال كذلك
مصممه ألن معينة؛ ومادة معني بشكل مصنوع وهو التكافؤ. فئات تدفعه تفكري ونتاج
تكونه مما األقل عىل جانبًا إن األكواب. عليه تكون أن ينبغي عما فكرة بالفعل لديه كانت
الفئة من نسخة مثول بقصد الكوب ُصِنَع لقد ماهوي. تفكري نتاج هو األكواب جميع

ا. حقٍّ ماهويٍّا جانبًا للكوب بأن يقول أن املرء بوسع فإن ثَمَّ ومن «كوب»؛ التصورية
الحرص وجه عىل (املقصودة) ماهياتها حدود يف الصنعية األشياء فهم ولكن حق، هذا
حافة بإزاء أننا هي النهائية والنتيجة الخاصة. لفيزيقيتها مكرتث) غري (أو منِكًرا يظل
أقل ثَمَّ من وهي ماهية، متفاوت) حد وإىل ما حد (إىل مة امُلصمَّ لألشياء إن أخرى: غائمة
بعضالصفات كذلك هي بما ولها فيزيقية، بناءات تبقى أنها غري املاهوية؛ ملغالطة تعرًُّضا
لليشء التصوري الجانب ازداد وكلما ماهوية. حدود يف تماًما وصفها يمكن ال التي أيًضا
للتحليل قابلية أكثر كان أيًضا) والرواية والكتب بل software الرخو الَعتاد ذلك (مثال

املاهوي.
باملغالطة جيد وعي عىل تكون أن الفكرية الجهود جميع عىل ينبغي إنه القول: وصفوة
مجالها عىل املغالطة هذه انطباق لدرجة وفًقا ودعاويها مناهجها تكيف وأن املاهوية،
أفىض قد األخطاء هذه وبعض كارثية، أخطاء إىل يؤدي قد لذلك إغفالنا أن ذلك الخاص؛

البرشي. التاريخ مشاهد أفظع إىل بالفعل

fallibilism الالمعصومية نزعة (6)

«الالمعصومية» أو «الالعصمة» هو إبستمولوجيٍّا موقًفا نتخذ أن العلمي التفكري بنا يُهيُب
الفيلسوف إىل النزعة هذه أو املذهب هذا يُنسب الخطأ). من الِعصمة (استحالة fallibilism
الرضوري من ليس أْن وتعني (١٨٣٩–١٩١٤م)، C. Pierce بريس تشارلس األمريكي
يف باعتقاداتنا أحيانًا نقنع أن لنا فإن اليقني؛ عىل مبنية أو يقينية االعتقادات تكون أن
يف يوافينا قد أنه غري رأينا؛ مراجعة إىل يدفعنا جديد دليل إىل فيها نتشوَّف التي الظروف
ونتذرع الروح بهذه نعتصم أن — دائًما حالنا هو هذا دام ما — علينا أن الحق ويف أوانه.
بني «منزلة بمثابة املوقف هذا يَُعد وبذلك .skepticism االرتيابية يف وقعنا وإال املوقف بهذا
الوثوقي الدوجماطيقي املوقف َمعيب: كالهما موقفني بني وسًطا مكانًا له ويُفِرغ منزلتني»،
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k. Popper بوبر كارل اتخذ وقد أخرى.4 جهة من الشكي االرتيابي واملوقف جهة، من
نربهن أن اإلطالق عىل يمكننا ال أننا إىل وذهب الحصيف، املوقف هذا (١٩٠٢–١٩٩٤م)
بمعنى «نعرف»، أن اإلطالق عىل يمكننا ال أننا ذلك صادقة؛ نظرية هي ما نظريًة أن عىل
مخطئني. نكون بأن احتمال أي بعده يعود ال نهائي بشكل ما نظرية صدق نؤسس أن
نظرياتنا جميع إن الحقيقة. عىل عثرنا قد بأننا تام يقني عىل نكون أن املتعذر من إن
إن نقول أن إذَّاك بإمكاننا ولعل لالختبار. دوًما مفتوحة وتخمينات حدسية افرتاضات هي

غريها.5 من أكثر لالختبارات صمدت ألنها بعض؛ من أفضل الحدوس بعض
فنكون إبستمولوجيٍّا، موقًفا الالعصمة نتخذ أن عىل يحملنا العلمي التفكري إن قلنا
مشكلة إن الحقيقة. إىل وأقرب أفضل نماذج الحالية بنماذجنا نبدل أن الحتمال متهيئني
ُمتحيًِّزا ميًال بنا تميل أنها (natural kinds الطبيعية (األنواع لألشياء املاهوية التصنيفات
البنية عرفنا قد وأننا إله، ِبعني كما بحثنا، ملوضوع نهائية رؤيًة اكتشفنا بأننا االعتقاد إىل

املمكنة. العوالم جميع يف حق أنها وعرفنا املعنية، التصنيفية للفئة الثابتة الداخلية
التصنيفات ضد أنطولوجيٍّا موقًفا نتخذ أن ذلك عن فضًال العلمي التفكري بنا ويهيب
بل الطبيعية)، (األنواع الثابتة املاهية بلغة العالم عن التفكري باجتناب نكتفي فال املاهوية،
والخمسني املائة يف العلمي البحث َعلََّمنا لقد لها. وجود ال الثابتة املاهيات هذه أن نَعي أن
األشياء وأن طبيعية)، (أنواع ثابتة ماهيات يف ببساطة ينتظم ال العاَلم أن األخرية سنة
يشء هي املاهوية أن إىل ذلك من نخلص أن يمكننا عليه وبناءً حقيقية.6 ماهيات لها ليس

البرشية. السيكولوجيا خصوصيات من مستمد

ص٢٤٢-٢٤٣. الثاني، الجزء ١٩٨٣م، املعرفة، عالم زكريا، فؤاد د. ترجمة الغرب، حكمة رسل: برتراند 4
١٩٩٤م، بريوت، العربية، النهضة دار العقل، ونُرصة التنوير من عام مائة بوبر، كارل مصطفى: عادل 5

«عن كتابه يف قدم (١٨٠٦–١٨٧٣م) J. S. Mill ِمل ستيوارت جون أن بالذكر الجدير ومن ص٥٠-٥١.
املمارسة عىل مطبًَّقا اإلبستمولوجي الالمعصومية مذهب عن وأبلغه دفاع أقوى ١٨٥٩م عام الحرية»
يف يرغبون الذين أولئك وإن صوابًا، يكون قد قمعه السلطة تحاول الذي الرأي «إن ِمل: يقول السياسية.
عن نيابًة املسألة حسم سلطة لديهم وليس معصومني، غري أنهم إال الحال؛ بطبيعة صوابه َلينكرون قمعه
كتابنا: الالمعصومية عن مل دفاع يف انظر «… الحكم سبيل عن آخر شخص أي وإقصاء البرشي الجنس

ص٥٣–٨٨. ٢٠١٢م، القاهرة، للنرش، رؤية دار الحرية»، «عن فصل الديمقراطية»، «فقه
.Duprè, J., 1993. The disorder of things. Cambridge: Harvard University Press 6
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بينت وقد العالم. يدرك الذي البرشي الذهن يف بل العالم، يف تقبع ال املاهيات
العاَلم بخصوص املاهوية التحيزات تتبنى األطفال أن (١٩٩٤م) وجتفريد وكويل جلمان
أن يفرتضون بالسليقة أرسطيون الرابعة أطفال العمر. من الرابعة بلوغهم منذ البيولوجي
هي ما الكائنات تجعل التي هي املاهيات هذه وأن داخلية، ماهيات لديها الحية الكائنات
التعليمات عن ما حد إىل بمعزٍل ينشأ التحيز هذا أن ويبدو تسلك. مثلما تسلك وتجعلها
ال بحيث كبرية بسهولة ويتعمم ا، ِجدٍّ مبكًِّرا يبدأ َمكنٌي تحيٌز أنه أيًضا ويبدو الوالدية.

مضادة.7 أدلة أي إزاءه تُجدي
أثر ذات املاهوية التحيزات أن إىل (١٩٨٨م) Earnst Mayr ماير إرنست ويذهب
االفرتاضات أن نظره وجهة من ماير ويرى العلمي. التقدم تُعيق أن يمكن ألنها ضار؛
ومن األنواع. ألصل دارون تفسري تتقبل أن الناس عىل صعبًا تجعل األنواع عن املاهوية
شأن — البداية يف يميلون البحث فروع كافة من العلماء أن العلم فلسفة زاوية من املحتمل
يكتسبون إذ — أنهم غري ماهوي؛ نحو عىل موضوعهم يف التفكري إىل — آخر إنسان كل
النموذج به يوحي مما أعقد العالم أن إدراك يف يرشعون — املختار مجالهم يف الخربة
عالم أي وسل element؟ «العنرص» هو ما فيزياء عالم أيَّ َسل املشرتك. للحس املاهوي
يقدمون فقد species؟ «النوع» هو ما حيوان عالم أي وسل gene؟ «الجني» هو ما وراثة
لتوِّهم قالوه ما أن أيًضا سيضيفون ولكنهم الفهم. يف األيرس الجواب ألنه ماهويٍّا؛ جوابًا لك

بكثري. ذلك من أعقد الواقع وأن تبسيٌط الحقيقة يف هو
يُعيننا قد الفلسفي التحليل أن إىل (٢٠٠١م) Peter Zachar زاتشار بيرت ويذهب
العلمية املفاهيم بني أو الشعبية، والتصنيفات العلمية التصنيفات بني العالقة فهم يف
(مثال املشرتك للحس مضاد التقليدية الرواية يف العلم أن صحيح املشرتك. الحس ومفاهيم
فضاءٌ الفيزياء لعاِلم وفًقا هي املشرتك للحس وفًقا «الصلبة» الخشبية املائدة أن ذلك
وصحيح فحسب). صلبًا «يبدو» وإنما الحقيقة يف صلبًا ليس اليشء فهذا تقريبًا! فارٌغ
تمييًزا هناك أن ليعلن القبيل هذا من أمثلة استخدم قد الفلسفة يف املفكرين بعض أن
مفاهيم بني املؤقت التعارض أن غري املشرتك؛ الحس ومفاهيم العلمية املفاهيم بني صارًما

Gelman, S. A., J. D. Coley, and G. M. Gottfried., 1994. Essentialist beliefs in children: 7

The acquisitions of concepts and theories. In Mapping the mind: Domain specificity in
.cognition and culture, ed. L. A. Gelman, 341–65. New York: Cambridge University Press
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العلم بني مستديًما تعارًضا ثمة أن تُثبت ال املشرتك للحس أخرى ومفاهيم معينة علمية
وأن اليشء، بعض مرنة تكون أن يمكن املشرتك الحس مفاهيم أن ذلك املشرتك؛ والحس
اليوم َليبدو أنه ذلك مثال املشرتك. الحس يف الوقت مع يندمج أن إىل يميل العلمي التفكري
أن إال الَخَرف، من رضب هو األرض حول الشمس بدوران أو العالم باستواء االعتقاد أن

املشرتك.8 الحس تصورات من سائًدا نموذجيٍّا ًرا تصوُّ ما يوًما كان االعتقاد هذا
منها، يُجِفَل وال التصوري جهازه يف العلمية املفاهيم يَدِمج أن املشرتك الحس عىل
التطوريني بعُض َ بنَيَّ لقد مختلفًة. نظرًة األشياء إىل ينظر أن فشيئًا شيئًا يتعلم وأن
املعريف معمارنا أن — (١٩٩٤م) Cosmides and Tooby وتوبي كوزميديس مثل —
لكي يتطور لم — املاهوي التحيز يتضمن قد الذي — الطبيعي cognitive architecture
علينا األيرس من إن العلمي. البحث برامج يف تبزغ التي املشكالت من الرضوب تلك يحل
النموذج ا أمَّ لنا. بالنسبة للغاية طبيعي ألنه التقليدي؛ التصنيفي النموذج نتبنى أن بكثري
يتضمن ما كثريًا العلمية بالخربة تمرسنا فإن ذلك ورغم للحدس. مضاد فهو الالماهوي
الخري من وإن العلمي. تخصصنا يف العامل نموذجنا يف للحدس املضادة القضايا دمج
املشرتك الحس افرتاضات تشكيل بإعادة أصحابُها يقوم أن املختلفة العلمية للتخصصات

ماهوي.9 ال نحٍو عىل بحثهم موضوعات وتصور لديهم

األطفال عند املاهية نزعة (7)

عىل يؤثر وشامٌل دائٌم عقيلٌّ تحيٌز املاهية» و«نزعة العالم، يف ال العقل يف قائمٌة املاهيات
يف تنشأ التصورية، أجهزتنا يف متجذرة إنها جسيًما. تأثريًا اإلنسان لدى التصنيف عملية
وال مبارش، نحو عىل تُعلَّم ال وهي التنوع. شديدة ثقافية سياقات عرب ا ِجدٍّ صغرية سن
معريف تحيُّز أنها ورغم العالم. يف «هناك» املاثلة امُلشِعرات قراءة إىل ببساطة ترجع هي

باللغة. وتتشكل أيًضا تتدعم أنها إال ل األوَّ املقام يف (إدراكي)

Peter Zachar: Folk taxonomy should not have essences. Either: A response to the 8

.commentary. Philosophy, Psychiatry & Psychology 7.3, p. 192
Cosmides, L., and J. Tooby, 1994. Origins of domain specificity: The evolution of func- 9

tional organization. In Mapping the mind: Domain Specificity in cognition and culture,
.ed. L. A. Hirschfeld and S. A. Gelman, 85–116. New York: Cambridge University Press
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natural طبيعية» «أنواع هي categories معينة تصنيفية فئات أن الناس يعتقد
وإنها مخرتَعة)، (ال مكتشفة وإنها البرش)، جانب من مصطنعة (غري حقيقية إنها :kinds
افرتاضات أو اعتقادات نعني فإنما «… الناس «يعتقد نقول: وحني الطبيعة. يف متجذرة
ليست أي بذاتها؛ واعية معَلنة رصيحة اعتقادات ليست فهي بها؛ للوعي دخل ال حدسية

.metacognition لإلدراك إدراًكا وليست االعتقادات، عن اعتقادات
تجعل — essence «املاهية» هي — منظورة غري خاصة ثمة أن الناس ويعتقد
الفئة أعضاء فيها يشارك التي املالَحظة التشابهات تسبب املاهية وأن عليه. هي ما األشياء

املعينة. التصنيفية
مثل: فألفاٌظ الحقيقي؛ العالم بنية تعكس اليومية الحياة ألفاظ أن الناُس ويعتقد
مبارش نحٍو عىل للعاَلم الطبيعية األنواع اعتقادهم يف ترسم … فصام ذهب، شجرة، كلب،
وكثري الطبيعية، األنواع إىل تشري التي األلفاظ بل ذلك، تفعل بالطبع األلفاظ جميع (ليست

االجتماعية). بالفئات الخاصة األلفاظ من

املاهوية من ألواٌن (8)

فاألوىل شعبي؛ كاعتقاد واملاهوية فلسفي كموقف املاهوية بني جلمان10 سوزان تفرق
(سؤال ال أم العاَلم يف قائمة املاهيات كانت إذا ما ويعنيها املوضوعي العالم طبيعة تتناول
السؤاَل كبري حد إىل وتجتنب للعالم الناس تمثالت طبيعة فتتناول الثانية ا أمَّ ميتافيزيقي)؛
السيكولوجية)، (املاهوية الدارجة االعتقادية املنظومات يف تتمثل أن ويمكن امليتافيزيقي،

الثقافية). (املاهوية الثقافية املمارسات ويف االسمية)، (املاهوية اللغة ويف
املاهية ا أمَّ املثالية. واملاهية الِعلِّية واملاهية التصنيفية املاهية بني جلمان وتفرق
جميع فيها يشارك التي املميِّزة الخصائص مجموعة فهي sortal essence التصنيفية
الجوهرية الخواص بني أرسطو تمييز حرصها كما املاهية وهي الفئة. أعضاء (وفقط)
أن ذلك: مثال املاهية؛ تشكل الجوهرية الخواص حيث الَعَرضية، والخواص (املاهوية)
شعرها أن أو نظارة تتخذ كونها وليس األب) (أو األم أم كونها خاصة هي الَجدَّة ماهية

الَعَرضية. الخواص من ذلك غري إىل أشيب

Susan A. Gelman: The Essentialist Child, origins of essentialism in everyday thought. 10

.Oxford series in cognitive development, Oxford University Press, 2003
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أو العملية أو الكيفية أو القوة أو الجوهر فهي causal essence الِعلِّية املاهية ا أمَّ
اليشء ويمنح وتدوم تظهر ويجعلها للفئة املميِّزة الخواص يَُسبِّب الذي الكيان أو العالقة
تصوير خري اإلنساني» بالفهم يتعلق «مقال يف الشهرية لوك جون فقرة ولعل هويته.
األشياء، من يشء ألي بالنسبة نفسه الوجود هي «املاهية لوك: جون يقول الِعلية. للماهية
واملجهول لألشياء، الداخيل الحقيقي التكوين فإن وهكذا هو. ما اليشء يكون به الذي
ى يَُسمَّ أن يمكن للكشف، القابلة صفاتها عليه تعتمد والذي األحوال، عامة يف ذلك رغم

ماهيتها.»
املاهية كانت وإذا الفئة. ألعضاء املالَحظة الخواص لتفسري الِعلية املاهية تُستخَدم
لها فئات كلها والنمور املهمالت وسالل (األقالم كيان أي عىل تنطبق أن يمكن التصنيفية
العلية املاهية فإن الفئة)، عضوية لتحديد حاسمة أي «ماهوية» تكون قد معينة خواص
مثال املالحظة. الكيفيات تحدد خفية باطنة خواص فيها التي الكيانات عىل إال تنطبق ال
املالَحظة الخواص شتى عن واملسئول H2O قبيل من شيئًا تكون قد املاء ماهية أن ذلك:
للماء ِعلِّية ماهية ليست فهي رائحة) ال طعم، ال لون، (ال الخواص مجموعة ا أمَّ للماء.
القوة تفتقد األخرية الخواص هذه ألن ذلك «املاء»؛ لفئة ينتمي ما كل عىل تَصُدق أنها رغم

الِعلِّية.
«الخريية» ماهية أن ذلك: مثال العالم. يف حقيقيٌّ مثوٌل لها فليس املثالية املاهية وأما
الذين األشخاص أمثلة يف مكتمل غري نحو عىل تتحقق خالصٌة مجردٌة ما كيفيٌة هي
بل ا، تامٍّ تجسيًدا «الخري» يجسد الخرية األفعال هذه من واحد ال خرية. أفعاًال يجرتحون
الرأي. من الوجهة هذه أفالطون كهف أسطورة وتمثل الخري. من ما جانبًا منها كلٌّ يعكس
بكيانات املتعلقتني والِعلِّية التصنيفية املاهية من كل مقابل يف املثالية املاهية تقف وبذلك

وصفاتها. الحقيقي العالم
«الروح» مثل متباينة مفاهيم يف نجده أن ويمكن محدد هو ما املاهوية التأويالت من
ما فئًة بأن االعتقاد أي وضمنية: استقرابية تكون قد املاهوية أن غري DNA»؛ و«الدنا
اللب هذا مثل عىل يُطَلق اللب. أو الصميم ذلك يكون ماذا معرفة دون لُبٌّ أو صميٌم لديها
11.essence placeholder املاهية» «محل بالتحديد نعرفه أن دون املاهية فيه تحل الذي

املاهية». «ماسك أو 11
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أو الكروموزومات عن يشء أي يتعلم أن قبل حتى — يعتقد قد الطفل أن ذلك: مثال
وتسبب األوالد عن تميزها داخلية خفية ما كيفية لديها البنات أن — البرشية الفيزيولوجيا
الذين أولئك كان وإذا والبنات. األوالد بني والسلوك املظهر يف املالحظة الكثرية الفروق
الذهب ماهية أن (مثل ما ماهيٍة عن تماًما لة مفصَّ اعتقادات لديهم تستوي قد العلم أوتوا
اليومية، الحياة تفكري يف نادرة التصورات هذه مثل فإن ،(٧٩ الذري العدد له أن هي
َعزَّ وإن حتى موجودة ما ماهيًة بأن حدسيٍّا اعتقاًدا تُضمر الناس أن هو بعامة نراه وما
الصميم من جزءًا تكون أن يمكن ال املاهية أن ذلك مرتتبات من تفاصيلها. كشُف عليهم
لها أن غري اللفظة؛ extensions ماصدقات تحدد أن يمكن وال للفظة، (الداليل) السيمانتي

املفاهيم. من مفهوم وثبات ُعمق حيث من الناس العتقادات متضمنات
كما املاهية» «نزعة يتناولوا أن عىل الفالسفة دأَب الجزئية: واملاهوية الكلية املاهوية
ترفضها أو جميًعا العلوُم تتبناها دٌة موحَّ فلسفٌة أنها لو كما أي كليٍّا؛ مذهبًا كانت لو
يراها فهو املاهوية؛ يف كليٍّا رأيًا — املثال سبيل عىل — بوبر كارل اتخذ جميًعا. العلوُم
(داللية) سيمانتية ألسباب — فتمنى كواين، فعل وكذلك العلمية12 للعقالنية كبريًا عائًقا
فقد وكريبك15 بنتام14 ا أمَّ كله.13 العلمي الخطاب من املاهوية يَنفي لو — وإبستمولوجية
الطبيعية لألنواع الخواصاملاهوية يدرس أن علم كل عىل أن إىل وذهبا ماهوية، مذاهب أيَّدا
وهو بعينه، مجاٍل يف املاهوية يرفض من ثمة الكلية النظرات هذه مقابل ويف تشكله. التي
.local anti-essentialism املوضعية» أو الجزئية «الالماهوية عليه نطلق أن يمكن ما
فرضية أن إىل ماير16 يذهب البيولوجيا. مجال يف للماهوية ماير رفض ذلك: أمثلة من
جديد نوع هي إنما جديدة، نظرية مجرد تكن لم الطبيعي باالنتخاب التطور عن داروين

.Popper, K. Objective Knowledge, Oxford: Oxford University Press, 1972 12

.Quine, W. Word and Object. Cambridge, Mass: MIT Press, 1960 13

Putnam, H., “The Meaning of ‘Meaning’”, Mind, Language and Reality: 215–71. Cam- 14

.bridge University Press, 1975
Kripke, S., “Naming and Necessity”, in Davidson, D. and Harman, G. (eds.), Semantics 15

.of Natural Languages: 253–355: 763–9. Cordrecht: Reidel, 1972
Mayr, E., “Typological vs Population Thinking”, in Evolution and Anthropology: A 16

Centennial Appraisal: 409–12. Washington: The Anthropological Society of Washington,
.1959
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ما بها واستبدلت البيولوجي التفكري يف املاهوية بالطرائق أطاحت نظرية النظرية، من
.population thinking (املجتمعي)» السكاني «التفكري ماير أسماه

بدرجة شاملة أنها أولها عديدة، ألسباب كربى أهمية األطفال لدى املاهوية النزعة لدراسة
وعرب عام)، ألَفي عن يقل ال ما عرب املفكرون (تناولها الزمن عرب شاملة فهي الفتة؛
مفكران — املثال سبيل عىل — (اعتنقها جذريٍّا اختالًفا بينها فيما مختلفة فلسفية تعاليم
رس نكشف أن إذن املهم من الثقافات. عرب وربما لوك)، وجون أفالطون تباين متباينان
والسيئة الحسنة ومتضمناتها نفحصمنشأها وأن الراسخة، االفرتاضات من املجموعة هذه

البرشي. للفكر
لقد السابق. يف نتوقعها نكن لم األطفال لدى قدرات لنا تكشف أنها الثاني والسبب
العيانية الصفات داخل محدودة األطفال مفاهيم أن هي االنتشار الواسعة الفكرة كانت
شتى رضوبًا يدمجون أنهم تكشف األطفال يف املاهوية بدراسة فإذا والواضحة، والحسية
والتمييزات والِعَلل والوظائف الداخلية األجزاء تتضمن تصوراتهم داخل الخفية املالمح من
كانت فإذا املعرفة، بنمو الخاصة نظراتنا يف تحوًُّال يُلهمنا أن ذلك شأن من األنطولوجية.
املالَحظة السطحية املالمح تكون أن إذن يمكن فال البداية، منذ قائمة املالحظة غري البناءات
بالنسبة للماهوية الحسنة» «املتضمنات هي تلك أساسيًة. أو بساطًة أو امتياًزا األكثر هي

البرشي. للتفكري
وتتبطنه. stereotyping «التنميط» تعزز — يبدو فيما — املاهوية أن الثالث السبب
التنميط إن رصاحًة: لنَُقل البرشي. التفكري يف للماهوية السيئة» «املتضمنات هي وتلك
أنها عىل املختلفة البرشية الجماعات فتُعاَمل للماهوية. والتصوري اللغوي اإلطار يستعري
أنها االجتماعية الجماعات بني الفروق يف ويُفرتَض عميق، خفيٍّ نحٍو عىل (متمايزة) منمازة
سيكون التفكري يف الطريقة هذه الناس يتقبل ما وبقدر ِجِبلِّيٍّا. ومتأصلة وثابتة محتومة
من فرٍد لهوية محورية أنها عىل االجتماعية الجماعية الفروق مع للتعامل أساس لهم
وإللصاق الفرد، إليها ينتسب التي الجماعة عىل قائمة الفرد عن استنتاجات ولجلب األفراد،
إن لجماعتنا. مغايرة اجتماعية لجماعات ينتمون الذين بأولئك مختلفة وتفسريات دوافع
طبيعية» «أنواع أنها عىل االجتماعية الجماعات يعامل التنميط يمارس الذي الشخص

.natural kinds
واجتماعية؛ تعليمية متضمنات املاهوية لدراسة أن وهو بمكان، األهمية من آخر وسبب
التطور. تدريسنظرية محاوالت تعيق املاهوية االفرتاضات أن إىل بعضالباحثني أشار فقد
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بواسطة إليه نتوصل إنما العالم عن معرفتنا من الكثري إن نقول: أن يمكننا أعم وبصفة
اكتساب لعملية مكتمل وصف أي فإن ثَمَّ ومن املبارش؛ بالتدريس وليس االستدالالت
االستداليل التفكري وتشجع تعزز التي الرشوط إىل االعتبار بعني ينظر أن ينبغي املعرفة
الفئات عن املاهوية واللغة التصنيفية، الفئات عن املاهوي االفرتاض إن األطفال. لدى

األطفال. استدالالت يف بليًغا تأثريًا يؤثران
الغربي الفكر نتاج فهي تاريخيٍّا؛ َعَرضية ظاهرة بأنها املاهوية تفيشِّ يفرس َمن ثمة
من الحقبة هذه يف ماهويون فنحن والتكنولوجيا؛ والسياسية الثقافية والتقاليد الحديث
الدنا مثل منظورة غري بكيانات ونلم العلوم عىل نطَّلع أن بوسعنا صار إذ التاريخ؛
يُماهي ملاذا يفرس أن له يتسنى ال التاريخي للَعَرض املاهية نزعة َعزو أن غري والجزيئات؛

املدرسة! سن قبل األطفال
نعطي إذ فنحن التسمية؛ فعل يف ومستأصلة ُمبيَّتة نتيجة املاهوية أن يرى من وثمة
األشياء؛ هذه فيه تتشارك ثابت تحتيٍّ يشء وجود ضمنًا نقرر إنما االسم نفس محددة أشياء
استخدام نتاج هي املاهوية أن صح إذا ولكن اللغة. الستخدام منطقية نتيجة إذن فاملاهوية
املاهوية تكون ملاذا غريها؛ يف نفعل مما أكثر املجاالت بعض يف نُماهي نحن فلماذا األسماء،

domain-specific؟ املجال» «محددة
للعقل (عاملية) عمومية عادٌة املاهوية أن إىل جلمان سوزان تذهب ذلك خالف وعىل
أفالطون، جمهورية وعن العلم ل تفضُّ عن بمعزل ماهويون فالناس جميًعا؛ الناس تشمل
موقف إىل أقرب رأيها إن جلمان: وتقول واستخدامها. اللغة عن بمعزل ماهويون والناس
يف فائدة ذو ألنه عموميٍّا؛ ماهويٍّا نزوًعا طوروا قد البرش بأن يقول الذي التطوري التكيف
عرب املاهوية توارد تفسري عىل قدرته من جاذبيته املوقف هذا يستمد العالم. مع تفاعالتهم

النمو. أعمار وعرب األحقاب وعرب الثقافات

املاهية نزعة يف اللغة دور (9)

معانيها تعتمد معينة كلمات ثمة أن املاهية نزعة من شيئًا النفس يف تبث التي األسباب من
بأن وبنتام كريبك ويحاج املعروفة. السطحية الخواص غري ما يشء عىل — يبدو فيما —
من قائمة عىل تتأسس ال «بنتام» الطبيعية األنواع وأسماء «كريبك» األعالم أسماء معاني
محملة «خواص يه نسمِّ أن يمكن ما «أعمق»؛ خواص عىل باألحرى بل املعروفة الخواص
معروفًة تكون ال قد التي الخواص تلك متضمنًة theory-laden properties بالنظرية»
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«يرتدي قبيل من العالمات من بمجموعة يُعرَّف ال شوقي» «عيل االسم أن ذلك مثال بعد.
أن ذلك «… ويوسف رفعت يُسميان له صديقني أقرب باملطار، ضابًطا يعمل طبية، نظارة
ثَمَّ ومن األوصاف؛ هذه من وصف أي له كان ملا والدته عند تُويف قد كان إذا شوقي عيل
متصل أنه يبدو الذي الوحيد امللمح ا أمَّ شوقي. عيل لكونه محددة تكون أن يمكن ال فهي
األعالم أسماء إن كريبك: يقول معيَّنني. ألبوين ُولَِد أنه فهو شوقي» «عيل باسم «بالرضورة»
اختيار يف فحسب يساعدنا إنما األسماء من باسم مرتبط وصف وأي تصف. ال ولكنها تشري

املرجع. يُعرِّف ال ولكنه إليه)، (املشار referent املرجع
الطبيعي. النوع ألفاظ إىل األعالم ألسماء التحليل هذا بخاصة وبنتام كريبك نقل وقد
أعضاء لتعريف تُستخَدم قد املعروفة املالمح من مجموعة أن من بالرغم بأنه يحاجان وهما
الحيتان أن ذلك: مثال وكافية. رضورية كمعايري تعمل ال املالمح فإن ما، طبيعي نوع فئة
أسماًكا. ليست ولكنها األسماك، تفعل كما املاء يف وتعيشوتسبح باألسماك، شبيه شكل لها
ورغم الزان، وشجر الدردار شجر بني التفرقة يمكنه ال فمعظمنا مثاًال، بنتام يقدم وباملثل
أشجار أن نفرتض أننا يبدو املعنى. يف مختلفتان و«زان» «دردار» كلمتَي: أن يقرر ذلك
يف هناك قائمة الفروق أن نفرتض أي األشياء؛ من مختلفان نوعان الزان وأشجار الدردار
أن (مشرية ذاك وأيها هذا أيها يخربونا أن الخرباء بإمكان وأن لها، اكتشافنا بانتظار العالم
الذي للعمل، االجتماعي-اللغوي التقسيم رضورة بقوة بنتام يحاج بذلك واقعي). التمييز
دردار» «شجرة هو ما يشءٌ كان إذا ما يميز كيف يعرف أن العادي الناطق يلزم ال له وفًقا
فإن بنتام عن يؤثَر وكما التمييز. هذا عىل القدرة لديهم املجتمع يف الخرباء ولكن مثًال،
التصورية األسس لكن الرأس، يف تكون ال قد املعاني أن صحيح الرأس». يف ليست «املعاني

الرأس». «يف املاهوية من نوًعا تتضمن املنظومة هذه ملثل
أنها غري معينة؛ ماهوية الفرتاضات وفًقا تعمل اللغة أن املوجزة املراجعة هذه تبني
يكون فقد املاهوي؛ التفكري يف تسهم كذلك هي بما اللغة كانت إذا عما مفتوًحا السؤال ترتك

األلفاظ. تُستخَدم كيف يف يُسهم الذي هو املاهوي التفكري ويكون ذلك غري األمر
تلك من بدءًا التفاوت، شديدة نظريات وهي الفكر؛ يف اللغة دور يف نظريات ثمة
تُفيض املختلفة اللغات وأن الواقع، خاللها من ننظم التي العدسة هي اللغة أن تَدَّعي التي
وانتهاءً سابري/ُورف)، (فرضية worldviews للعالم مختلفة رًؤى تبنيُّ إىل بأصحابها
بعض إال (اللهم البرشي اإلدراك يف جوهري تأثري أي لها ليس اللغة أن تدَّعي التي بتلك
وبعد لفظية). صيغة يف الذاكرة مكونات بعض تسجيل مثل الفرعية الشديدة التأثريات
االهتمام لتُحيي األحدث الدراسات عادت الفكر عىل اللغة تأثري رفض من طويلة سنوات
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هذا يف للغة مهمة تأثريات إىل وتومئ نمائي، منظور من وبخاصة الفكر يف اللغة بتأثري
الشأن.

ذاتها بحد اللغة أن إىل وتذهب الطرفني، هذين بني َوَسًطا موقًفا جلمان سوزان تتخذ
وإن جذريٍّا مختلفة بدرجات تُماهي ال املختلفة اللغات أن وإىل نُماهي، أن عىل تحملنا ال
صيغتان وثمة املاهوية، تُستخَدم متى تحدد اللغة أن غري ذلك؛ يف طفيفة فروق بينها كانت
العامة األسماء وهما: الفئات، إىل ماهوي بمنظوٍر لألطفال توحيان خاصة بصفة لغويتان

.generic noun phrases التعميمية االسمية والتعبريات common nouns
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الثاني الفصل

البيولوجيا يف املاهية نزعة

The Dead Hand of Plato أفالطون إثم

عىل تلقيها ظالًال يكون أن يعدو ال نراه أننا نحسب الذي «الواقع» أن إىل أفالطون ذهب
اإلغريق املفكرين من غريه شأن شأنه — أفالطون (كان خارجي مخيٍم نرياُن كهفنا جدار
غري ظل إال هو إْن الرمل يف مرسوم مثلث فكل األمر)، حقيقة يف مهندًسا — الكالسيكيني
لها إقليدية خطوط هي املاهوي املثلث خطوط أن ذلك للمثل؛ الحقيقية للماهية دقيق
كانت إذا أبًدا تلتقي ال الضيق متناهية ال خطوٌط بأنها تُعرَّف عرض، لها وليس طول
يشءٌ وهذا يقل. وال ذلك عن نقريًا يزيد ال قائمتني يساوي املثلث زوايا ومجموع متوازية،
ظلٍّ مجرد هو أفالطون عند الرمل فمثلث الرمل، يف مرسوم مثلث عىل بحاٍل ينطبق ال

املثايل. املاهوي للمثلث َقِلٍق
«املاهوية». من الخاصة بصيغتها — ماير إرنست يقول كما — البيولوجيا ابتُليَت وقد
معيَّنات أو مثلثات كانت لو كما والسالحف واألرانب الِجماَل البيولوجية املاهوية تُعاِمل
األرنب لألرنب؛ التامة للفكرة شاحبٌة ظالٌل هي نراها التي فاألرانب مكاِفئة: قطوًعا أو
الصور جميع جانب إىل تصوري فضاء يف هو حيث امُلعلَّق املثايل، املاهوي األفالطوني
نشوٌز دائًما هي تبايناتها ولكن تتباين، قد والدم اللحم ذات األرانب إن التامة. الهندسية

لألرنب. املثالية املاهية عن
يف تغري أي يعترب فاألفالطوني القنوط؛ إىل تدعو بدرجة تطورية ال صورٌة تلك
لو كما للتغري؛ دائًما مقاومة هناك وستكون املاهوي، األرنب عن وَزيًغا انحراًفا األرانب
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السماء. يف الكائن املاهوي باألرنب مرئي غري مرٍن ِبِطَوٍل موثوقًة الحقيقية األرانب كانت
صورة عن األخالُف يبتعد أن الجائز من إذ جذري: تضاد عىل فهي التطورية النظرة ا أمَّ
وليس مستقبلية. لتنوعاٍت َسَلًفا يصبح ابتعاٍد وكل له، نهايَة ال ابتعاًدا األسالف حياة
اكتشاف يف لداروين املشارك ،Russel Wallace واالس َرِسل يطلق أن الصدفة قبيل من
التنوعات ميل «يف دراسته: عىل يطلق أن عنه، بمعزٍل الطبيعي االنتخاب بواسطة التطور

األصيل». النمط عن الالنهائي االبتعاد إىل
الشكل َجَريس توزٍع مركز إال يعني ال اللقب هذا فإن »؛ قيايسٌّ «أرنٌب ثمة كان إذا
األجيال تتايل ومع الوقت، مع يتبدل التوزع وهذا وتعدو. تقفز متنوعة حقيقية ألرانب
قد أرانب نسميه ما معيار سيكون عندها بوضوح، محددة غري نقطٌة بالتدريج تأتي قد

آخر. اسًما يستحق بحيث كثريًا ابتعد
فحسب هناك بل السماء، يف معلقة لألرانب ماهيٌة دائمة؛ «أرنبية» ثمة ليس
املرتعشة بالفراء املكسوة اآلذان الطويلة األفراد من populations «مجتمعات/سكان»
فما وامليول. واللون والشكل الحجم يف التباين من إحصائيٍّا توزًُّعا تُبدي التي الشوارب
جديد لتوزع مركًزا نفسه يجد قد القديم للتوزع أُذُنًا أطوَل نهايًة يكون أن عىل دأَب
يكون ال فقد األجيال، من يكفي بما كبري عدد تتابع ومع الجيولوجي. الزمن يف بعد فيما
أقرص األسالف بني آذانًا األطول يكون فقد والسلف؛ الَخَلِف توزعات بني تداخل ثمة
هو آخر يونانيٌّ فيلسوٌف قال كما سيولة. يف يشء كل األخالف. بني آذانًا األقرص من
االعتقاد الصعب من يكون قد عام مليون مائة انقضاء وبعد ثابت. يشء ال هرياقليطس:
العملية أثناء جيل من ما أنه غري أسالفها؛ بني أرانب لها كان األخالف الحيوانات بأن
يف السائد النمط عن كثريًا السائد نمُطه يبتعد وال عليه السابق الجيل ويشبه إال التطورية

السابق. الجيل
املجتمعي/السكاني» «التفكري ماير أرنست عليه يُطِلق ما هي التفكري يف الطريقة هذه
ماير ويرى املاهوية. نقيض هو ماير عند السكاني التفكري وهذا .population thinking
جميًعا أننا إىل يعود (١٩ القرن (أواسط مشهد إىل داروين وصول يف امُلزري التأخر أن
يف وأضمرناها املاهوية أُِرشبنا قد ُكنَّا — آخر سبب ألي أو اليوناني التأثري تحت سواء —

العقلية. جيناتنا صميم
«األفكار» من محدوًدا عدًدا «هناك بأن القائل املذهب بأنها املاهوية ماير يصف
هي (الفكرة/املثال) eidos «الصورة» حيث الطبيعة، يف املالَحظ التنوع تتبطن الثابتة
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يشءٍ لظالل مما أكثر واقع له ليس املالَحظ التنوع بينما والحقيقي، الثابت اليشء وحدها
population املجتمعي/السكاني» «الفكر صاحب يؤكد املقابل ويف كهف. جدار عىل ما
والظواهر العضوية الكائنات فجميع العضوي. العالم يف يشء كل َفرادَة thinking
تشكل إحصائية. بلغة إال مجموعها يف وصفها يمكن وال فذة مالمح من تتكون العضوية
الحسابي املتوسط تحديد يمكن مجتمعات — العضوية الكيانات من نوع أي أو — األفراد
واقعية ثمة وليس إحصائية، تجريدات تكون أن املتوسطات تعدو ال لها. التنوع وإحصاء
املجتمعي املفكر من كل يخلص .population «املجتمع» منهم يتكون الذين لألفراد إال
eidos النمط أن إىل النمطي فينتهي تماًما: متضادة نهائية نتائج إىل النمطي واملفكر
(املتوسط) النمط أن إىل املجمتعي ينتهي بينما وهم، التنوع وأن والواقعي الحقيقي هو
إىل النظر يف طريقتني بوسع ليس والواقعي. الحقيقي هو وحده التنوع وأن تجريد،

ذلك.1 من تباينًا أشد تكونا أن الطبيعة
نوع بأن القول ا أمَّ أرنب. هو ما أرنبًا فإن أفالطونية، بغماماٍت امُلَغىشَّ للعقل بالنسبة
اإلحصائية، املتوسطات من إحصائي سديم … املتنقلة الغيمة من رضبًا يشكل األرانب
كان الذي النموذجي األرنب عن مختلًفا يكون قد هذا يومنا يف النموذجي األرنب أن أو
القول هذا فإن سنة؛ مليون بعد سيكون الذي النموذجي األرنب أو سنة، مليون منذ
ينبئوننا اللغة نمو يدرسون الذين السيكولوجيا علماء أن والحق داخيل. لتابو انتهاٌك هو
أن لهم كان إذا كذلك يكونوا أن عليهم ب توجَّ وربما طبيعيون. ماهويون األطفال بأن
تصنيفية فئات إىل األشياء بتقسيم النامية عقولهم تقوم بينما العقلية بقواهم يحتفظوا
آلدم األوىل املهمة تكون أن املستغرب من وليس فريد. باسٍم موسومة منها فئة كل منمازة

أسماء. الحيوانات كل يعطي أن هي Genesis «التكوين» قصة يف
القرن أواسط حتى داروينها البرشية تنتظر أن — ماير رأي يف — إذن عجب ال
وجهة من ييل: ما فلننظر للماهوية نظريته مضادة هي كم نجسد ولكي عرش. التاسع
آخر؛ حيوان بكل موصول حيوان كل فإن التطوري، املجتمعي/السكاني التفكري نظر
بحيث تاليَه يشبه حيوان كل حيث الوسطى الحيوانات من بسلسلة بالنمر، مثًال األرنب

Mayr, E., “Typological vs Population Thinking”, in Evolution and Anthropology: A 1

Centennial Apparisal: 409–12. Washington: The Anthropological Society of Washington,
.1959., pp. 9–28
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للتابو انتهاٌك هذا خصبة، ذرية وإنتاج السلسلة يف جارتها معارشة وصلة لكل يمكن
نظر وجهة فمن خيالية؛ غامضة فكرية تجربة وليس واقع وهذا انتهاك. بعده ما املاهوي
منها حيوان كلُّ بالنمر األرنب تصل الوسطى الحيوانات من سلسلة ا حقٍّ ثمة تطورية
ينتمي الذي النوع نفس يف تماًما يندرج أن حقيًقا كان منها حيوان وكل س، وتَنَفَّ عاش
جاره ابن ا حقٍّ هو السلسلة يف حيوان فكل الطويل. االنزالقي املتصل جانبَي عىل جاراه إليه
تشكل كلها فالسلسلة ذلك ورغم اآلخر. الجانب عىل الذي جاره ووالد جانبه عىل الذي
«أرنب-نمر»). نرى، سوف كما قط، يوجد لم أنه (رغم النمر إىل األرنب من متصًال جًرسا
كل ومن البحر، رسطان إىل النمر ومن الحصان، إىل األرنب من شبيهة جسور وهناك
املروِّعة النتيجة هذه ترتتب ملاذا نفسك: ساءلَت لعلك آخر. حيوان كل إىل نبات) (أو حيوان
عليها سأطلق حال كل عىل عنها ألفصح ولكن التطورية؟ العالم رؤية من بالرضورة
باإلناث جزافيٍّا (لنلتزم أرنبة أيَّ — أرنبًة خذ الفكرية. (البنسة) الشعر: دبوس تجربة
واآلن لها، تالية ها أمَّ وضع — تأثري) أدنى الحجة عىل يؤثر ال وهو التيسري: سبيل عىل
ال يبدو خط يف األعوام، ماليني خالل ُرجًعا الزمن، يف ُرجًعا وهكذا ألمها، تاليًة جدتها ضع
خط عىل نسري اآلن ونحن وأمها. ابنتها بني محصورة منها كل األرانب، إناث من له نهاية
النهاية يف سنالحظ الجند. يتفقد كقائٍد بدقٍة إياها متفحصني الزمن يف ُرجًعا األرانب من
طفيًفا اختالًفا مختلفة بها نمر التي القديمة األرانب أن — الخط هذا عىل نخطو ونحن —
لن بحيث البطء من سيكون التغري معدل أن عىل عليها. اعتدنا التي الحديثة األرانب عن
يف الساعات عقرب حركة نرى أن يمكننا ال مثلما تماًما جيل، إىل جيل من االتجاه نلحظ
نراه أن الحًقا إال يمكننا (ال يكرب وهو طفًال نرى أن يمكننا ال مثلما وتماًما يدنا، ساعات

راشًدا). بعُد فيما ثم مراهًقا، أصبح وقد
إىل نصل سوف — وتدرُّج باطراد — الزمن خالل الَقهقَرى مضينا فإذا ذلك ورغم
إحدى الزَّبَابة.2 هيئة إىل فشيئًا شيئًا وتقرتب األرنب هيئة عن فشيئًا شيئًا تبتعد أسالف
الحيوان هذا تتضح. سوف ألسباب البنسة؛ منعَطف أو منحنى سأسميه املخلوقات هذه

النموَر. األرانُب فيه تُشارك الذي األحدث العام السلف هو
النظر وجهة من يرتتب ولكن املخلوق، هذا يشبه ماذا بالضبط نعرف ال نحن
النوع نفس يف ُعضًوا — الحيوانات جميع شأن — وكان يوجد. أن بد ال أنه التطورية

الفأر. يشبه الحرشات آكالت من حيوان 2
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منعطف اجتزنا قد أننا غري طريقنا؛ يف نستمر اآلن نحن وأمه. بناته له تنتمي الذي
الدبوس أخالف بني (من النمور صوب متجهني الزمن يف ُقُدًما اآلن ونميض الدبوس
نختار حيث باستمرار، الخط يف تشعبات نقابل سوف أننا ذلك واملتنوعني؛ العديدين
عىل بالزَّبَابة شبيه حيوان وكل النمور) إىل النهاية يف سيُفيض الذي التشعب ذلك بثباٍت
سوف مدَركة غري وبمراحل وبالتدريج بابنته. متبوع اآلن هو أماًما املتجه املسار طول
حيوان أي كثريًا تشبه ال قد وسطى حيوانات عرب بالزَّبَابة الشبيهة الحيوانات تتغري
أي نلحظ أن دون — النهاية يف نصل حتى بشدة، اآلخر منها كل يشبه ولكن حديث،

النمر. إىل — نوع أي من مفاجئ تغري
الفكرية: التجربة هذه عن تُقال أن يجب أشياء عدة ثمة

أن املمكن من كان ولكن النمر، إىل األرنب من الطريق اخرتنا أن تصادف قد أننا أوًَّال:
إىل اإلنسان من أو الزراف، إىل الكنغر من أو الدولفني، إىل يَْهم الشَّ من الطريق نختار
لسبب بنيس؛ طريق بالرضورة ثمة حيوانني أي بني أن القول: زبدة الَحدوق. أسماك
نميض أن هو فعله علينا ما كل ما: َسَلٍف يف آخٍر نوع كل يشارك نوع كل أن هو بسيط
إىل ُقُدًما ونميض الدبوس ثنية خالل ننثني ثم املشرتك السَلف إىل النوع من القهقرى

اآلخر. النوع
بحيوان حديثًا حيوانًا تصل حيوانات سلسلة تحديد عن إال نتحدث ال أننا الحظ ثانيًا:
بأننا القول بوسعك أن أفرتض بل نمر، إىل أرنبًا ر نُطوِّ ال بالتأكيد نحن حديث. آخر
لألسف علينا هناك. من النمر إىل ُقُدًما ر» «نطوِّ ثم الدبوس منحنى إىل ُرُجًعا «ندهور»
السلَف تتشارك بل حديثة، أنواع إىل تتطور ال الحديثة األنواع أن وتكراًرا مراًرا نعيد أن
كان «إذا مزعج: نحو عىل الشائعة الشكوى جواب هو هذا عم. أبناء فهي فحسب؛
ظهرانينا؟» بني شمبانزيات ثمة تكون أن يتأتى فكيف الشمبانزي من متطورين البرش
املؤدي الطريق اعتسافيٍّا نختار نحن الدبوس منعطف حيوان من القادم طريقنا يف ثالثًا:
نغفل أن نختار نحن ثانية مرة ولكن التطور، تاريخ يف حقيقي طريق هذا النمر. إىل
حرص ال أخرى وصول نقاط إىل التطور نتبع أن بوسعنا كان حيث كثرية تفرُّع نقاط
لقسٍم بل فحسب والنمور لألرانب ال األكرب السَلف هو املنعَطف حيوان أن ذلك لها؛

الحديثة. الثدييات من كبري
فكل وهائلة، جذرية مثًال) والنمر (األرنب الدبوس نهايتَي بني الفروق أن رغم رابًعا:
السلسة طول عىل فرد فكل الضآلة. شديدة ضئيلة بينهما تصل التي السلسلة يف خطوة
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أكرب السلسلة يف بجاَريه وشبهه وبناتها، األمهات تشابه الجانبني عىل لجاَريه مشابه
به. املحيط املجتمع من النموذجيني باألعضاء شبهه من

لم التطور. نظرية تقبُّل عليهم تعذَّر بحيث املاهية بنزعة ُمَرشبني الناس كان لقد
كان ولكنه ١٩٥٤م، عام إال تُبتَكر لم فهي «ماهوية»؛ لفظة أعماله يف داروين يذكر
immutability of األنواع» «ثبات فكرة وهي منها البيولوجية بالصيغة تام إلٍف عىل
ما جيًدا املرءُ يدرك ولن االسم. هذا تحت ملحاربتها جهده من الكثري ه ووجَّ ،species
ال ماهويني كانوا مستمعيه أن جيًدا يتذكر لم ما أعماله من كثري يف بصدده داروين كان

األنواع. ثبات يف البتة يُشكُّون
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الثالث الفصل

والوجودية بنياملاهوية

ماهيته. عن دائًما اإلنسان يفصل الذي «الالوجود» ذلك هي الحرية

سارتر

فاملقولة essentialism؛ «املاهوية» بنقيضها: إال existentialism «الوجودية» تُفَهم ال
بنقيضها: إال الفهم َحق تُفَهم ال املاهية» عىل سابق «الوجود لسارتر: تُنَسب التي الرئيسية
ماهيات فلسفة التاريخ يف الكربى الفلسفات كانت لقد الوجود». عىل سابقة «املاهية
وتَُقولبه بطابعها تطبعه وجوده عىل سابقة طبيعة لإلنسان أن بمعنى essences؛1
يف ظهورها تسبق ماهيتها مثًال «الشجرة الكائنات، من غريه شأن ذلك يف شأنه بقالبها،
الكبرية، الشجرة إمكانات كل عىل تنطوي صغريًة بذرًة ما يوًما كانت لقد الوجود. عالم
الشجرُة فرتعرعت إلخ. … الرتبة وطبيعة الجو يقتضيها معينة رشوٌط لها وتواَفرت

عن النظر قطع مع اليشء أو الكائن من ل املتعقَّ األمر عىل وتُطَلق هو؟» «ما جواب يف يُقال ما هي املاهية 1
شيئًا يكون وبدونه إنسانًا اإلنساُن يكون به الذي ل املتعقَّ فاألمر الخارج؛ يف ثبوته أو الخارجي وجوده
املتعارف معناه من املاهية لفظ سارتر نقل وقد الجرجاني). تعريفات (عن ناطٌق» «حيواٌن أنه هو آخر
يكون املعنى وبهذا ماهيته، هي التي شخصيته يكوِّن األفراد من فرد فكل الهوية؛ أو الشخصية معنى إىل
هو بل األشياء، ماهية يف قط يدخل ال «الوجود أن فهو عليه املتعارف ا أمَّ املاهية. عىل سابًقا الوجود

التهافت). (الغزايل، املاهية» إىل مضاف
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سوف ما وكل كامنة. قًوى من الصغريُة البذرُة تلك عليه تنطوي كانت ما كل وحققت
وتحديده.»2 به التنبؤ يمكن مما هو تطورات من الشجرة لتلك يحدث

املبنى وتصميم وتشكيله، التمثال نحت عملية تسبق املثَّال خيال يف التمثال فكرة إن
تكون اإلنسان فكرة فإن اإلنسان هللا يخلق «وإذ وتنفيذَه. بناءَه يسبق املهندس مخطط يف
طبًقا خلُقها يأتي بحيث يصنعها، الذي الصانع عقل يف السكني تقبع كما فكره يف قابعًة

3«… معني وشكل خاصة ملواصفاٍت
ملثاٍل جزئية نسخة إال هو ما — التفكري من الخط لهذا وفًقا — إذن الفرد اإلنسان
هذه البرش، أفراد كل تشمل التي اإلنسانية الطبيعة هو عام، قبيل نموذج أو مسبق كيل
اإلنساني الفكر عىل مسيطرة ظلت التي الفكرة تلك الوجود، عىل السابقة املاهية فكرة هي
وعند «ديدرو» عند «فنجدها» الكثريين، أذهان عىل مسيطرًة وبقيت اليونانية، نشأته منذ
ما هي البرشية الطبيعة وهذه برشية، طبيعٌة له فاإلنسان «كانت»؛ عند وحتى «فولتري»
من غريه مع صفاتها يف يشرتك أو إنسان، كل به يتسم ما وهي اإلنسان، عليها يُصاغ
عام مفهوم أو عامٍة لفكرٍة طبًقا ُخِلقوا قد أفرادها أو كلها اإلنسانية تكون وبذلك البرش.
العامة الطبيعة هذه وصف يف «كانت» ويغايل البرش. عليه يكون أن يجب عام نموذج أو
ويجعلهم والبورجوازي، الطبيعي واإلنسان الغابة رجل بني يساوي بحيث للبرشية،
حقيقته؛ عىل أسبق التاريخ يف اإلنسان فكرة نجد وهكذا عامة. صفاٍت يف يشرتكون الثالثة
فكرة توجد ولكن اآلخر، عن يختلف منهم وكل معينون برش يوجد ال أنه نجد أننا بمعنى
املتميزة اآلحاد ذلك بعد هناك ثم بينهم، ويساوي جميًعا البرش يجمع عام وإطار عامة

أخرى.4 مرًة الوجود عىل تسبق املاهية إن أي البرش؛ من
فاإلنسان السابق؛ وهو األصل هو الوجود بل ويقول: اآليَة ليعكس سارتر ويأتي
مسبقة ماهية أو سلًفا موجودة إنسانية طبيعة ثمة وليس ذلك. بعد يتحدد ثم أوًَّال يوجد
يخلق الذي هو اإلنسان بل الزب، رضبَة قالبها يف وتَُصبُّه اإلنسان عىل نفَسها تَْفِرض

ص٢٠٠. ١٩٦٣م، ط٢، القاهرة، بالفجالة، مرص مكتبة الحرية، مشكلة إبراهيم: زكريا د. 2

للطبع املرصية الدار مطبعة الحفني، املنعم عبد ترجمة إنساني، مذهب الوجودية سارتر: بول جان 3

ص١٢. ١٩٦٤م، القاهرة، والتوزيع، والنرش
ص١٣. إنساني، مذهب الوجودية 4
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مكرتٍث غري عالم إىل به ُقِذَف لقد شيئًا. ليس الوجود نحو وثْبته أول يف فاإلنسان ماهيتَه؛
ٍد محدَّ غريَ أوًَّال يوجد إنه مرجعية. أية دون ويفعل يختار أن وعليه مستيئس وضع يف فهو
ومقاصده اختياراته طريق عن بنفسه ماهيتَه ويربأ املستقبل يف نفَسه يغمد ثم بصفٍة،
مسبقة قاعدة أية دون يؤديها ألنه املخاطرة؛ نظريُ هي حريٍة عن يؤديها التي وأفعاله
يف طريقتَه ويخرتع تعريَفُه ويصنع لحظة كل هويتَه ينحت إنه ضمانات. أية ودون

باملوت.5 إال يكتمل وال يتحقق يظل دائٌم مرشوٌع إنه الوجود.
واحد مخلوق األقل عىل يوجد …» سارتر: يقول إنساني» مذهب «الوجودية كتابه: يف
إن نقول: وحني … اإلنسان هو املخلوق وهذا وتِبني. معامُله تتحدد أن قبل تواجد قد
ويحتك نفسه، إىل يتعرف ثم أوًَّال، يوجد اإلنسان أن نعني فإننا املاهية عىل سابق الوجود
يكن لم فإذا تحدده، التي هي أشياء لنفسه ويختار صفاته، له فتكون الخارجي، بالعالم
شيئًا. يكن ولم بدأ الصفر، من بدأ قد ألنه فذلك محددة؛ صفات حياته بداية يف لإلنسان
ثم يوجد اإلنسان إن … لنفسه َره قدَّ ما سوى يكون ولن ذلك، بعد إال شيئًا يكون لن وهو

الوجود.»6 إىل يقفزها التي القفزة بعد يكونه أن يريد ما ويكون يكون، أن يريد
الوجودية، مبادئ من األوَّل املبدأ هو هذا بنفسه. هو يصنعه ما سوى ليس «اإلنسان
بها ليوجهوا الكلمة هذه مستخدمني للوجودية الذاتية» «النزعة الناس يسميه ما هو وهذا
املنضدة؛ أو للحجارة مما أكرب كرامة لإلنسان أن سوى بها نعني ال لكننا إلينا. النقد
نحو بذاته يمتد شيئًا يكون وهو يكون، ثم أساًسا يوجد اإلنسان إن نقول: أن نعني ألننا
حياًة يمتلك مرشوع مرشوع، فاإلنسان املستقبل؛ إىل بها يمتد أنه يعي وهو املستقبل،

كالطحلب.»7 شيئًا يكون أن من بدًال ذاتيًة،
بها يقوم اختيارات طريق عن يمارسها بالحرية»، عليه «محكوم كائٌن إذن اإلنسان
مَقنَّع. اختياٌر هو أو االختيار من نوٌع هو االختيار عدم حتى حتم، فاالختيار لحظة؛ كل يف
توءم هي املسئولية عليه. يكون وعما وجوده عن مسئول فهو ُمختاًرا ُحرٍّا اإلنسان دام وما

غسان د. مراجعة مصطفى، عادل د. ترجمة الوجودي، النفيس العالج إىل مدخل يالون: وإرفني رولوماي 5

ص٢١. ١٩٩٩م، بريوت، العربية، النهضة دار يعقوب،
ص١٤. إنساني، مذهب الوجودية 6
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جميًعا؛ الناَس لتشمل تمتد بل فرًدا بوصفه عليه َوْقًفا ليست املسئولية وهذه الحرية.
باختياره ألنه يفعل؛ فيما لآلخرين ويفعل لنفسه، يختار فيما لآلخرين يختار فاإلنسان
وبتشكيله العالم، قلب يف «القيم» ويدس يكون، أن يرى كما اإلنساَن يرسم هذين وفعله
فإن ما فعًال أو قيمًة يختار وحني بعامة. اإلنسان صورَة نفسه الوقت يف يشكل لصورته
ألنها ثقيلة؛ باهظة إذن املسئولية عليهم، وينعكس بالرضورة اآلخرين يمس يأتيه ما
«القلق والقلق. بالكرب دائًما الحر والفعل الحرية ترتبط ثَمَّ ومن جميًعا؛ الناس تمس
وأن واملسئولية، الحرية عبء كاهله عن يضع أن لإلنسان ينزغ مما وهو الحرية»، ُدواُر
الواعي الحر اإلنساني الوجود le؛ pour soi لذاته» «املوجود مرتبة من نفَسه يَخِفض
يف الغارقة والجمادات العجماوات وجود l’en soi ذاته» يف «املوجود مرتبة إىل بذاته،

وسكينتها. الرضورة ُسبات
النفس خداع من لوٌن وهو ،mauvais-foi سارتر يسميه الذي هو النزغ هذا
بيولوجية قًوى وضحية ، ُمخريَّ غريَ ًا ُمَسريَّ باعتباره واالستسالم العبوديَة لإلنسان يَُزيِّن
األشياء من «يشء» مجرد وكأنه يد، فيها له ليس قاهرة حتمية واجتماعية وتاريخية
مًدى، أقىص إىل الحرية توكيد يف سارتر ويمعن املوضوعات. من object «موضوع» أو
فعله أسباب حتى يَعي أن بإمكانه فإن الذاتي، بالوعي يتمتع إذ اإلنسان إن فيقول:
ثَمَّ ومن ويراها؛ دوافعه عىل يقف االنعكايس الوعي هذا خالل من وهو سلوكه، وُمحدِّدات
عليه محكوم اإلنساني الكائن إن اتباعها. من ِحلٍّ ويف إزاءها ُحرٍّا ويصبح زمامها يمتلك

وأسبابه.8 دوافعه وخارج ماهيته خارج يوجد أن
أيًضا هو اإلنسان وجود إن بقوله: الوجودي التوجه هذا عىل البعض يعرتض قد
فليس إلخ. … تلقاها التي والرتبية وبيئته وراثته أهمها لعل كثرية، عوامل عىل يتوقَّف
اآللية لتلك خاضعون نحن بل الشامل، الكوني النظام عىل بخارج اإلنساني الوجود
يرد وهنا نفسه. املختار اليشء طبيعة عىل تماًما متوقًفا اختيارنا تجعل التي الطبيعية
خصوًصا العالم، عىل اإلنسان توقف بحال ينكرون ال إنهم فيقولون: الوجودية أنصار
«الوجود بأن مثًال) Husserl هرسل مثل فيلسوف (مع الشعور تمام يشعرون وأنهم
ُمْجِمعون فالوجوديون اإلنساني؛ الشعور إىل بالنسبة هامة جوهرية حقيقة العالم» يف

ص٢٢. الوجودي، النفيس العالج إىل مدخل 8
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وجود تاريخي، زماني وجود هو بل ُمطَلًقا، ا عامٍّ وجوًدا ليس اإلنساني الوجود أن عىل
أو روابط مجموعة من مؤتلف الخارجي، العالم نحو متجه وجود ومواقفه، ظروفه له
أن نقرر أن من يمنعنا ال هذا ولكن وأشياء. ذوات من فيه بما العالم هذا مع عالقات
إليه بالنسبة هو عداه ما كل ألن املوجودات؛ باقي عن يفصله ما الحرية من اإلنسان لدى
صحيٌح يختاره.»9 الذي املعنى بحريته عليها يخلع أن يستطيع محضة» «معطيات مجرد
أوضاع هذه فكل البيولوجي، تكويني أو رأيس مسقط أو والديَّ اختيار يف أسترش لم أنني
أراه الذي املوقف اتخاذ يف الحرية مطلق لديَّ أن غري إلغائها؛ إىل سبيل وال عيلَّ مفروضة
هذه يف ُمخريَّ غري كنت فإذا متمرًِّدا. أو متقبًِّال مستخذيًا، أو بها فخوًرا مثًال فأكون منها،

منها. وموقفي لها استجابتي يف مخري جد فإنني األوضاع،
بحريته! وُرِمَي العالم هذا يف باإلنسان ُقِذَف لقد الحرية. من فكاك ال

الرضورة، أسري بأنه نفسه فيوهم العبء: الحرية هذه للتخلصمن اإلنسان يتفنن قد
السلطة، ألوان لكافة للخضوع ويتهيأ ذاتها»، يف «القابعة األشياء حياة يعيش أن إىل ويعمد
الحرية بأن ذلك عنه؛ نيابًة القرارات يتخذ أن غريه إىل يَِكل أو االختيار مواقف من ويروغ
االختيار رضورة مبعثه عام شعور فالقلق كظلها؛ الحرية يالزم القلق القلق. توءمها
دون بل لالختيار، مبدأ أي لديه يكون أن دون يختار أن اإلنسان عىل ألن «ذلك نفسها:
أساء أو أحسن قد كان إذا مما يتحقق أن بمقتضاه يستطيع معيار أي لديه يكون أن
ذلك عن تعبري هو وإنما معني، خطر من خوف عن عبارة هنا القلق فليس االختيار.
بدون العالم هذا إىل به ُقِذَف قد أنه من يتحقق حينما اإلنسان يغمر الذي الحاد الشعور
بل أفعاله، بنتائج يتنبأ أن وسعه يف يكون أن دون يختار بأنه عليه ُحِكَم قد وأنه إرادته،
نُبل، من يخلو ال نفسه الوقت يف كان وإن أليم، شعوٌر فالقلق تربيرها؛ يستطيع أن دون
وأمام ذواتنا أمام مطلقة ومسئولية شاملة حرية من لدينا بما شعورنا يف األصل وهو
ونبدع امُلثُل نخلق بفعلنا ألننا ذواتنا؛ نصنع حينما اإلنسان مثال نصنع فنحن اآلخرين؛
إىل بعينيها تحدق اإلنسانية إن سارتر: يقول … أيًضا للجميع بل فقط ألنفسنا ال القيَم
كل فعىل َهْدِيه، عىل وتعمل بمقتضاه تسري نظاًما منه تتخذ لكي اإلنسان يعمله ما كل

ص٢٠١. الحرية، مشكلة 9
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عىل تعمل أن باإلنسانية يجدر الذي املوجود ذلك بحق أنا هل نفسه: يسائل أن إنسان
أفعاله؟»10 َهدي

أن فيحاول باملسئولية، ويبهظه بالقلق ويغمره اإلنسان، عىل بالحرية الشعوُر يُطِبق
األشياء، من يشء بإزاء وكأنه الخارج من نفَسه يتصور بأن الَحَرج هذا من منَفذًا يجد
الحرية عبء من نتخلص أن نحاول هكذا نفَسه. «يموضع» أن يحاول آخر: بتعبري أو
فرًضا. علينا ُفِرَض الذي املايض أو النشأة أو الوراثة يد يف رهائن أننا عىل أنفَسنا فندرس
فنحاول السلبية، وطمأنينتها سكينتها عىل ذاتها يف القارة الجامدة األشياء نحسد وكأننا
هو «وهذا علينا. املقدَّرة املسبقة ماهيتنا نري تحت ون مسريَّ مجربون أننا عىل نربهن أن
الوجود نطاق يف اإلنساني الوجود تُدِرج أن تحاول التي الفلسفية املذاهب تلك يف األصل
ماهيته. ضوء عىل إال وجوُده يُفَهم ال موضوع مجرد اإلنسان كأن األشياء) (وجود العام
ألنه فذلك — األشياء وجود — املوضوعي الوجود إىل مستمر حنني اإلنسان لدى كان وإذا
باستمرار تتأرجح متقلبة حياة سوى يملك ال هو بينما بالفعل، كائنٌة األشياء تلك أن يرى
ما يكون أن َقط يمكن ال اإلنسان أن حني يف هي ما هي فاألشياء والعدم؛ الوجود بني
عىل يستحيل وهكذا يكون.»11 أن يريد ما لنفسه يختار أن عن مطلًقا يكف ال ألنه هو؛

بموته! إال يكتمل أن اإلنسان مرشوع
حائط يف تصدُّع أو الوجود يف ثغرًة اإلنساني الكائن بأن سارتر قول نفهم هنا من
التفاحة! يف الدودة إنه الكون. نسيج يف التجانس انعدام يسبب الذي هو ألنه العام؛ الوجود
عدًما حوله من يُفرز الذي املخلوق إنه الوجود! إىل العدُم ينفذ بفعله الذي املوجود إنه
العدم يتخلله ناقص وجود وجوده ألن إال حرٍّا ليس وهو العام. الوجود باقي عن يعزله
ماهيته. عن دائًما اإلنسان يفصل الذي «العدم» ذلك سوى الحرية فليست جانب، كل من
لدينا وكأن ملاهيتنا، وفًقا والعمل حريتنا، من الهروب محاولة إىل يدفعنا ما هذا
التي الالمسئولية تلك نحسد «وهكذا وجودنا. عىل سابقة ماهية — األشياء كبقية —
سكون يف الغارقة األشياء وجود األزيل، الثابت الوجود ذلك إىل فننزع األشياء، بها تتمتع
صارمة قوانني بإطاعة السلبية الحالة تلك دعائم توكيد عىل ونعمل واليقني، الطمأنينة
ومعلمني، قادًة منهم نتخذ آخرين أناس أحكام إىل باالستناد أو سابًقا) تحديًدا (محددة

ص٢٠٩-٢١٠. الحرية، مشكلة 10
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إلخ. … بمقتضاها نعمل أن نحاول (كذا) هللا أو الطبيعة نحو موهومة التزامات بابتداع أو
صميمها يف فهي النفس؛ لخداع متنوعة أساليب سوى ليست سارتر نظر يف كلها وهذه

الحرية.»12 عىل القضاء بها يُقَصد محاولة مجرد
أو الكيل الوجود يف فلسفًة فأسس الفينومينولوجي املنهج هيدجر مارتن انتهج
مدخًال بوصفه Dasein (الدازاين) املفرد املتعني الوجود تحليل عىل تقوم األنطولوجيا
هذا به يتصف ما وأول الحدود. يف معها ومشرتًكا بها مختلًطا ذاتها الكينونة ملبحث
للكائن األسايس الوجودي الِقوام هو هذا العالم». يف «الوجود هو املفرد املتعني الوجود
اإلنساني فالوجود مجزأة؛ غري واحدٍة كظاهرٍة العالم» يف «الوجود نفهم أن يجب البرشي.
البحر. يف سمكٍة سبَح فيها سابٌح هو وال الشاطئ، عىل حصاٍة رقوَد العالم يف راقًدا ليس
التي األشياء متناوله يف يجد بحيث بالعالم، مخلوط … العالم سياق يف ُمعًطى هو بل
التي باألشياء ًدا محدَّ الوقت ذات يف نفسه ويجد أدواٍت، ويتخذها يتناولها أن يستطيع
األثر، بعيدة نتائج اإلنساني للكائن األسايس القوام هذا عىل يرتتب منها. يعاني أن يجب
أفالطون استهلَّها التي الثنائية تلك واملوضوع، الذات بني التقليدية الثنائية انتفاء أهمها
علم عطَّل وعائًقا الغربي الفكر يف صدًعا فبقيت نهائيٍّا تكريًسا وكرَّسها ديكارت قها وعمَّ
هناك إن بحيث به، «مرضوب» بعالٍم ممزوج إذن اإلنساني الوجود عدة. قرونًا النفس

وجودنا. صميم يف داخًال العالم من عنًرصا
الوجود جوهر هو فاإلمكان وصريورٌة؛ انبثاٌق بأنه أيًضا اإلنساني الوجود ويتصف
ومن الدوام؛ عىل نفسه مرشوع اإلنسان ممكناتُه. إال الحقيقة عىل اإلنساُن فما اإلنساني.
امتالك يتوىل أن تعني املرءُ يعيش أن وجوده. يف الجوهرية اللحظة هو فاملستقبل ثَمَّ
يفعله ما عليه يُميل الذي هو مستقبيل بهدٍف مشدوًدا يكون أن الخاص، وجوده مرشوع
أن … يكونه أن يمكن بما بل عليه، هو بما أو كانه بما ال ذاته يعي أن واآلن، هنا
تسمح ما أقىص إىل يتخطاها أن … ذاته عىل يعلو أن … الحقيقية نفسه اتجاه يف ينطلق
«التجاوز» أو «العلو» هيدجر يسميه ما هو الوجودي البعد هذا وجوده. ممكناُت له

.transcendence
وإضاعة ذاته خارج بامتداده وهو دائًما، نفسه خارج اإلنسان «إن سارتر: يقول
متعاليٍة؛ أهداٍف وراء يسعى بأن يوجد أن اإلنسان بوسع يوجد! ذاته خارج نفسه

ص٢١٣-٢١٤. نفسه، املصدر 12
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العلو هذا مرجعها معاملًة األشياء ويعامل ذاته يتجاوز بطبعه، متعاٍل كائن فاإلنسان
باتجاهه اإلنساني وجوده يحقق لن كإنساٍن وهو … العلو صميم يف إذن إنه (التجاوز).
يحرر وحدها الطريقة بهذه ذاته. خارج غايات نحو وسعيه لذاته بتجاوزه بل ذاته، نحو

كإنسان.»13 وجوده ويحقق ذاته

دائمة محددة ثابتة خواص عىل تولد الكائنات أن إىل تذهب املاهوية إن القول: صفوة
تعريف بغري تولد الناس أن الوجودية تزعم بينما تعريفها، أو ماهيتَها تشكل التي هي
يُبِدع وأن املعنى، من صميمها يف ِخلٍو حياٍة عىل املعنى يُضفي أن الفرد عىل وأن محدد،

املسئول. وااللتزام الحر الفعل خالل من ماهيتَه
«يعثر» أن الفرد وعىل مسبقة وغاية صميم معنًى لها الحياة أن إىل املاهوية تذهب
«يبتكر» أن الفرد عاتق عىل وتضع ذلك الوجودية تنكر بينما الغاية، وتلك املعنى هذا عىل
الكتشاف واالستبطان بالتفكر املاهوية تهيب بنفسه، ماهيتَه ويخلق وغايتها، حياته معنى
ال حياة عىل الغايَة يُسبغ الذي بالفعل الوجودية تهيب بينما األصل، من القائمة املاهية

غاية. وال ذاتها بحد لها معنى
أن الوجودية تؤكد بينما وتُكتَشف، قائمٌة املاهية أن إىل املاهوية تذهب آخر: وبتعبري

وتُبتَكر. غائبٌة املاهية

ص٦٥-٦٦. إنساني، مذهب الوجودية 13
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الرابع الفصل

املاهوية فتجنشتنيونزعة

وأن العادية اللغة إىل الفالسفة يعود أن رضورة إىل املتأخرة مراحله يف فتجنشتني ذهب
نظره يف تنشأ الفلسفية املشكالت ألن ذلك مثالية؛ لغٍة إلقامة محاولٍة أية عن يتخلوا
بعيدة بمعاٍن األلفاظ واستخدام تجاهلها، أو العادية للغة الفالسفة استخدام سوء من
والوهم والحرية القلق بداء مصابون مرىض عنده إنهم املألوف. االستخدام عن البعد كل
عقولهم خلق من غريبة معانَي باأللفاظ تُلصق اصطالحيًة فنيًة لغًة استخدامهم بسبب
أن فتجنشتني ورأى فكرية. مآزق يف أوقعهم مما العادي، االستخدام يف لها أساس وال
تسيطر الذين املرىض لهؤالء الفلسفي» «العالج من نوع هي الجديدة الفيلسوف مهمة
وصياغة العادية اللغة إىل عودتهم يف هو عالجهم وأن معينة، لغوية نماذُج أذهانهم عىل
مشكلة أنها لنا يتبني أو أفضل حالٍّ املشكلة نَِحل بحيث إطارها، يف الفلسفية املشكالت

الفالسفة.1 عقول يف إال لها وجود ال وهمية
(١٨٨٩–١٩٥١م) L. Wittgenstein فتجنشتني للودفيج الفكري التاريخ ينقسم
tractatus logico- فلسفية» منطقية «دراسة2 مرحلة مرحلتني: إىل عامة بصفة
مرحلة هي متأخرة ومرحلة حياته، يف الذي الوحيد الكتاب وهو  philosophicus
محارضاته مذكرات عن عبارة وهو philosophical investigation فلسفية» «بحوث

وفاته). (بعد ١٩٥٣م عام ت نُِرشَ التي أبحاثه ومجموعة

دار الخويل، طريف يمنى د. مراجعة مصطفى، عادل د. ترجمة الفلسفة، إىل مدخل إيرل: جيمس وليم 1

ص٢١١. ٢٠١١م، ط٢، للنرش، رؤية
«رسالة». أو 2



الثوابت وهم

إمكان إىل يطمح فتجنشتني كان — tractatus «الدراسة» مرحلة — األوىل املرحلة يف
ولذلك التجزيء؛ من مزيًدا تقبل ال بسيطة نهائية مكونات إىل القضايا جميع تحليل
نظريات مع الكثري يف تشرتك «وهي ،logical atomism املنطقية» «الذرية نظريته يَت ُسمِّ
وهذه .rationalists العقالنيون بها قال التي البسيطة النهائية املكونات عن منها أسبق
من درجة بأقىص يشء كل عن تعربِّ كاملة لغة وضع محاوالت جميع أساس هي الفكرة
فمن اللغة، هذه مثل إيجاد إمكان فتجنشتني أنكر فقد املتأخرة املرحلة يف ا أمَّ الدقة.

ُمربًَما.»3 قضاءً الخلط عىل نقيض أن املستحيل
كلمة أية «معنى أن يف املتأخرة فتجنشتني لنظرية األساسية الفكرة تلخيص يمكن
لكي language games اللغوية» «األلعاب تشبيه يستخدم وهو استخدامها». طريقة هو
هو اللغة من معني لجزء الفعيل االستخدام إن االستخدام. طريقة هو املعنى أن فكرة يُبنَيِّ
أن يمارسونها من كل عىل ينبغي معينة قواعد اللعبة ولهذه مثًال. كالشطرنج بلعبة أشبه
نلعب كيف نتعلم حني إننا بها. املسموح الحركات عىل معينة قيوًدا هناك أن كما يراعوها.
ومن استخدامها طريق عن الكلمات معنى نكتسب املتنوعة اللغوية األلعاب من عدًدا
معينة.» بكلمٍة الخاص املنطق أو grammar النحو نتعلم «إننا آخر: وبتعبري … خالله
الخاص «النحو» إدراك يف نقص عن عندئٍذ ينجم امليتافيزيقية املشكالت إثارة فإن «وهكذا
طرح يف رغبة لدينا تظل ال صحيًحا فهًما القواعد نفهم أن بمجرد ألننا ذلك بالكلمات؛
اللغة إن الرغبة.»4 هذه من شفانا قد اللغوي» «العالج يكون أن بعد األسئلة هذه مثل

االستخدام. سوء عن الفلسفية املشكالت تنشأ وإنما تكفي، العادية
أو نَْزٍغ وليدة هي التقليديني الفالسفة حريت التي الفلسفية املشكالت معظم إن
إىل معينة بطريقٍة اللغة يف املستخَدمة التعبريات يُحوِّلون إذ بالفالسفة يتلبس وسواس
اللفظي، التماثل بعضرضوب فهم ويُسيئون اإلطالق، عىل فيها تنطبق ال أخرى مجاالت
املفارقات يَُولِّد الذي األمر الكلمات؛ أو العبارات لبعض الظاهري بالرتكيب وينخدعون
الفالسفة مؤلفات بها ت َغصَّ طاملا التي الصارخة اللغوية واملتناقضات العجيبة اللفظية
أن يف عجب فال الحياة، تروس عن بعيًدا باللغة القذف عىل دأبوا لقد امليتافيزيقيني.

ص٣١٢. ج٢، ١٩٨٣م، الكويت، املعرفة، عالم زكريا، فؤاد د. ترجمة الغرب، حكمة َرِسل: برتراند 3
ص٣١٢-٣١٣. ج٢، الغرب، حكمة 4
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الظاهرة لهذه عالج من وليس مألوف. غري هجينًا استخداًما اللغة يستخدمون نراهم
منشأ عىل نُظِهرهم حتى النفيس العالج من لرضٍب أنفسهم الفالسفة بإخضاع إال الشاذة
االهتداء عىل نُعينهم وبذلك سطوتها؛ تحت وقعوا طاملا التي امليتافيزيقية األوهام تلك
سلبية فتجنشتني عند الفلسفة مهمة إن كلمات. من به يفوهون ملا الحقيقية املعاني إىل
أمامنا عثرة حجر تقف التي العوائق إزالة تتعدى تكاد ال وظيفتها كل دامت ما رصفة،

العادية.5 اللغة معاني فهم سبيل يف

العائيل» «التشابه إىل املاهية من (1)

مقاَمه. تقوم الكلمة أن يُفرتَض «موضوع» يف يتمثل ال الكلمة ومعنى أدوات. الكلماُت
فإننا كلمة أية معنى عن نتحدث حني أننا الحقيقية اللغوية املمارسة يف الحال وواقع
إنه شخص: أي عن نقول وحني الكلمة، تلك بها تُستخَدم التي الطريقة عن عندئٍذ نتحدث
يفهم أصبح أو تعلَّم قد الشخص هذا أن بذلك نعني فإننا كلمة أية معنى َفِهم أو تََعلَّم قد
طابع إذن للغة معينة. لغوية جماعة يف ُعضًوا بالتايل وأصبح الكلمة، تلك يستخدم كيف
كثرية استعماالت للغة الوقائع.6 لتصوير وسيلة مجرد من أكثر منها يجعل اجتماعي
عن والتعبري والتحضيض والتوبيخ والتحذير األمر منها التصوير، أو الوصف مجرد غري

إلخ. … املشاعر
اللفظة ومعنى االستخدام. عن اسأل ولكن املعنى عن تسأل ال االستخدام، هو املعنى
الفالسفة يؤكد فبينما اليومية. حياتنا يف لها استخدامنا طرق) (أو طريقة غري ليس
فإن محدد، معنًى كلمة لكل يكون أن يستوجب مما بالتعبري منوط الواضح الفكر أن
دقيق، محدد معنًى اللغة كلمات من الواحدة للكلمة فليس ذلك؛ بغري يَبَْدهنا فتجنشتني
لها حرص ال معاٍن اليومية الحياة يف بالفعل مستخدمة هي كما الواحدة للكلمة وإنما

ص٢٧٥–٢٧٧. القاهرة، مرص، مكتبة املعارصة، الفلسفة يف دراسات إبراهيم: زكريا د. 5

إىل تشري خاصة لغة هناك كانت لو ألنه الخاصة»؛ اللغة «استحالة تبيان يف وأفاض فتجنشتني أكد 6
حني يف اجتماعية»، «ظاهرة تكون أن عندئٍذ النتفى واحد شخص سوى يعانيها ال التي الفردية الخربات
بوظيفتها تقوم أن للغة يتسنى ال وبدونها «اللغة»، بها تتسم سمة أول هي االجتماعية الصبغة هذه أن

كلغة.
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فالكلمة الكلمة؛ فيها تُستخَدم التي املختلفة والظروف واملواقف السياقات بحسب تتحدد
االستخدامات بني يوجد وال املختلفة، والحاجات للظروف وفًقا وتضيق تتسع مطاطة
متداخلة تشابهات بينها توجد وإنما محدد، مشرتك عنرص الواحدة للكلمة املختلفة

الواحدة.7 العائلة أفراد بني نراها كالتي متشابكة
يف فتجنشتني بيَّنها التي الظاهرة هو family resemblance العائيل» و«التشابه
مًعا ترتبط قد الحدود من حد إليها يشري التي األشياء أن وُمفاُدها املتأخرة، كتاباته
تشرتك الذين األشخاص كشأن التشابهات، من بشبكة بل واحدٍة مشرتكة بخاصٍة ال
مفهوم كل يعني العائيل»8 التشابه و«مفهوم معينة. لعائلة مميزة مالمح يف وجوههم
بل عامة فريدة سمة بفضل ال عليها وينطبق املوضوعات أو األشياء من مجموعًة يضم

بعض. مع بعضها جزئيٍّا ومتداخلة عديدة بينها تشابهات لوجود
عنرص عن البحث نحاول أن العبث من يكون وقد عديدة. استعماالت إذن للغة
تكمن للمعنى شاملة essence «ماهية» ثمة وكأن املختلفة، االستعماالت هذه بني مشرتك
نشبِّه أن حاولنا أننا لو الحق جادة إىل أقرب نكون ولعلنا االستعماالت. تلك وراء من
كل يف مراعاتها من بد ال التي للقواعد بفهمه لأللفاظ املختلفة لالستعماالت اإلنسان فهم
بعض التزام من بد ال إنه حيث من باللعبة تكون ما أشبه هي فاللغة األلعاب. من لعبة
سمح العب كل أن لو الالعبني بني يشيع أن بد ال االختالط أن وكما منها. كل يف القواعد
لو االختالط يشيع فكذلك اللعب، يف استمراره أثناء للعبة جديدة قواعد بابتداع لنفسه
حول املطلوب الوضوح بلوغ إىل سبيل وال املرعية، القواعد مخالفة إىل باللغة الناطق عمد

استعمالها.9 طرق إىل بالرجوع إال كلمة أية معنى
نتحقق لكي اللغة بها تضطلع التي املتنوعة الوظائف يف النظر نمعن أن وحسبنا
اللغة، لبناء تحليلهم يف الفالسفة اصطنعها طاملا التي املنطقية النظرة تلك سذاجة من
لكل أو بسيط موضوع لكل محدد واضح رمز فيها يكون مثاليٍة للغٍة تصورهم يف أو
وال املوضوعات، بعض عىل بطاقات لصق عملية مجرد اللغة ليست … بسيطة خاصية

دار الخويل، طريف يمنى د. مراجعة مصطفى، عادل د. ترجمة الفلسفة، إىل مدخل إيرل: جيمس وليم 7

ص٢٣٧. ٢٠١١م، ط٢، القاهرة، للنرش، رؤية
.Family-resemblance concept, polytypic concept, or open-texture concept 8

ص٢٧٢. املعارصة، الفلسفة يف دراسات إبراهيم، زكريا 9
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أو الصورية النظر وجهة (من اللغة مرونة عىل أدل وليس منطقي». «حساب مجرد هي
قد أنها عن فضًال الجديدة، االستعماالت من العديد عن التعبري تقبل أنها من الشكلية)

بها.10 النهوض عىل دأبت التي تلك غري جديدة مهام بتحمل تنهض
التي العملية الطريقة إىل النظر من أفضل اللغة طبيعة لفهم سبيل ثمة وليس
آيل جهاٍز أي إىل املرءُ ينظر ما نحو عىل االعتيادية، حياتنا صميم يف اللغة بها تُستخَدم

استخدامه.11 طريقة يدرك أو فيفهمه دورانه، أو تحركه أثناء
أن ويبدو الحياة.» أشكال من شكًال نفهم أن هو ما لغًة نفهم «أن فتجنشتني: يقول
يفعلوا أن اللغة دراسة يف يرغبون الذين أولئك تُلِزم دعوًة تضاعيفه يف يحمل القول هذا
اإلثنوغرافيون/األنثروبولوجيون يفعله بما الشبه شديد شيئًا الخاصة عشائرهم بإزاء
لجملة إجمايل معنًى َم تََرسُّ تقدير أقل عىل ذلك يتضمن يدرسونها، التي العشائر بإزاء

الحياة.12 أشكال من شكًال تؤلف التي اللغوية وغري اللغوية املمارسات

PI 65–67 َحرفيٍّا نصفتجنشتني عن العائلية: التشابهات (2)

أحٌد يعرتض قد إذ االعتبارات؛ هذه كل خلف يكمن الذي الكبري السؤال نواجه هنا (65)
لم لكنك اللغة، ألعاب أنواع جميع عن تتكلم فأنت السهل! الطريق سلكت «لقد بقوله: عيلَّ
املناشط هذه كل بني مشرتك هو ما وال اللغة: ماهية ثَمَّ ومن اللغوية؛ اللعبة ماهية تذكر
استبعدت قد تكون وبذلك اللغة، من أجزاء أو لغة منها يجعل نحو عىل الفعاليات أو
العامة بالصورة الخاص الجزء ذلك وهو صداًعا، لك سبَّب الذي الجزء ذلك بحثك من
نسميه ما كل بني مشرتًكا يكون يشء إىل التوصل من فبدًال … حق وهذا وللغة.» للقضايا
شأنه من يكون اللغوية الظواهر تلك بني مشرتك واحد يشء يوجد ال بأنه أقول لغة،
منها الواحدة مرتابطة هي وإنما جميًعا، لها بالنسبة واحًدا لفًظا نستخدم يجعلنا أن
نسميها فإننا العالقات، أو هذه الرتابط عالقة بسبب وإنه مختلفة، عديدة بطرق باألخرى

القول. هذا أفرس أن اآلن أحاول وسوف «اللغة». باسم جميًعا

ص٢٧٣. إبراهيم، زكريا املعارصة، الفلسفة يف دراسات 10

ص٢٧٥. السابق، املرجع 11
ص٢٣٧. الفلسفة، إىل مدخل إيرل، جيمس وليم 12
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األلعاب بذلك وأعني «األلعاب»؛ ب نسميها التي األفعال أو العمليات مثًال لنأخذ (66)
يكون الذي ما ذلك. وغري األوليمبية، واأللعاب الكرة، وألعاب الورق، وألعاب الرقعة، ذات
جميًعا أسميناها ما وإال مشرتك يشء وجود من بد «ال تقل: ال جميًعا؟ بينها مشرتًكا
إذا ألنك جميًعا؛ بينها مشرتك يشء أي هناك كان إذا ما وشاهد انظر بل «ألعاب».» بأنها
بل وعالقات تماثالت ستشاهد وإنما جميًعا، بينها مشرتًكا شيئًا تشاهد فلن إليها نظرت

منها. كاملة سلسلة
وشاهد! انظر لكن تفكر، ال أكرر:

ألعاب إىل انتقل ثم املرتابطة. العديدة بعالقاتها الرقعة ذات األلعاب إىل مثًال انظر
مشرتكة صفات تجد أنك إال األوىل، املجموعة وبني بينها كثرية تناظرات تجد هنا الورق؛
ألعاب إىل ذلك بعد ننتقل وحينما غريها. أخرى صفات تظهر بينما اختفت، بينها عديدة

أيًضا. الكثري يزول حني يف باقيًا، يظل مشرتك هو مما كثريًا أن نجد الكرة؛
والثعبان. السلم بلعبة الشطرنج لعبة قارن «مسلية»؟ بأنها تتصف جميعها هي هل
ممارسة (أثناء الصرب يف فكر الالعبني؟ بني تنافس أو وخسارة، مكسب دائًما هناك هل أم
الحائط إىل بكرته طفٌل يرمي حينما لكن وخسارة، مكسب الكرة ألعاب يف األلعاب). هذه
املهارة تلعبه الذي الدور إىل انظر تزول. السمة هذه أن نجد ثانية مرة بها يمسك ثم
األلعاب يف اآلن فكر التنس. يف واملهارة الشطرنج يف املهارة بني والفرق الحظ، ويلعبه
ويمكننا اختفت! قد األخرى الصفات من كم لكن موجود، التسلية عنرص هنا الدائرية؛13
نتبني أن ويمكننا األلعاب، من أخرى كثرية مجموعات ذكر يف النحو هذا عىل نستمر أن

وتختفي. تزول وكيف التماثالت، أو التشابهات تنشأ كيف
وهي وتتقاطع؛ تتداخل التماثالت من مركبة شبكة نرى أننا هي التأمل هذا ونتيجة

تفصيلية. تماثالت أخرى وأحيانًا شاملة، تماثالت أحيانًا
بأنها القول من أفضل التماثالت هذه يحدد تعبريًا أجد أكاد ال أنني أعتقد (67)
البنية مثل: الواحدة، العائلة أفراد بني العديدة التشابه أوجه ألن عائلية»؛ «تشابهات
الطريقة. بنفس وتتقاطع تتداخل إلخ … واملزاج امليش وطريقة العينني ولون واملالمح

العدد أنواع فإن وكذلك السابق، املعنى بهذا عائلة» ن تكوِّ «األلعاب إن أقول: أنا
بعالقة يرتبط ألنه ربما حسنًا، «عدد»؟ بأنه شيئًا ي تُسمِّ ملاذا الطريقة. بنفس عائلة ن تكوِّ

املوسيقية». «الكرايس لعبة مثل الحلقات أو الدوائر شكل فيها الالعبون يأخذ التي األلعاب هي 13
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بأننا القول يمكن الطريقة بهذه العدد. باسم اآلن حتى يَت ُسمِّ أخرى أشياء مع مبارشة
14«… نفسه باالسم نسميها التي األشياء من غريه مع مبارشة غري بعالقة نربطه

للماهوية؟ رصيٌح رفٌض العائيل» «التشابه هل (3)

(٦٥–٦٧ فلسفية (بحوث العائيل» «التشابه عن فتجنشتني لحديث السائدة القراءة تذهب
يتضمن عنده العائيل التشابه املفهوم وأن املاهية، لنزعة رصيح رافض فتجنشتني أن إىل
ثمة وليس لأللعاب، ماهويٍة مشرتكٍة لخاصٍة وجود ال أنه مفادها أنطولوجية»، «دعوى
األلعاب. «ماهية» عىل يقبض أو لأللعاب املشرتكة السمة يحرص تحلييل ماهوي تعريف
األلفاظ أن يفيد بل ذلك، يفيد ال فلسفية» «بحوث يف فتجنشتني نص أن والحقيقة
كألفاظ؛ تعمل لكي املشرتكة) الخواص (تحرص ماهوية تعريفات لها يكون أن يلزمها ال
غري املاهوي املذهب هذا جعل إىل بل املاهوية، رفض إىل يرمي ال العائيل التشابه فمفهوم
يف فتجنشتني من الشذرات هذه نقرأ أن فاألفضل الفلسفية؛ وطأته تبديد وإىل صلة، ذي
فلسفية»، «بحوث من ١٣٣ الشذرة يف مثًال عليه نص كما الفلسفي منهجه من هدفه ضوء
تماًما.»15 تختفي أن يجب الصدد) هذا يف باملاهوية (املتصلة الفلسفية «املشكالت أن وهو

مطبوعات مكاوي، الغفار عبد د. مراجعة إسالم، عزمي د. ترجمة فلسفية، بحوث فتجنشتني: لودفيج 14
ص٨٦–٨٨. ١٩٨٩م، الكويت، جامعة

بطريقة وإكماله ألفاظنا باستخدام الخاصة القواعد نسق عىل الدقة إضفاء هو ليس هدفنا أن «كما 15

ببساطة يعني هذا لكن كامل، وضوح الحقيقة يف هو إليه نهدف الذي الوضوح ألن لها؛ نظري ال استثنائية
تماًما.» تزول أن ينبغي الفلسفية املشكالت أن

(وذلك ذلك أريد حني التفلسف عن التوقف عىل قادًرا يجعلني الذي ذلك هو الحقيقي االكتشاف إن •
مرتتبة دامت ما حقيقية مشكالت ليست الفلسفة مشكالت أن بالتحليل أوضحت قد أكون أن بعد
تجعلها أسئلة ذلك بعد تزعجها ال حتى سالًما؛ الفلسفة يمنح الذي هو اللغة)، منطق فهم سوء عىل

سؤال. موضع نفسها هي
األمثلة سلسلة قطع ويمكن باألمثلة. عرضه يف االستعانة مع منهًجا نعرض ذلك من بدًال ونحن •

صعوبات). تُستبَعد (كما واحدة مشكلة ال مشكالت تَُحل وهكذا هذه.
(فمهمة املختلفة العالج بطرق أشبه مناهج بالفعل فهناك ذلك ومع واحد، فلسفي منهج يوجد ال •
فلسفية، بحوث بتحليلها)، الفلسفية للمشكالت عالًجا التحليلية الفلسفة باعتبار عالجية الفلسفة

.١٣٣ شذرة
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وجود (عدم أنطولوجية» «دعوى يتضمن العائيل للتشابه السائد التفسري كان إذا
«دعوى يتضمن الثالث للشذور الصحيحة القراءة فإن ماهوية)، مشرتكة خاصة
ما كلمًة يستخدموا لكي يعرفوه أن الناطقني عىل يتعني عما تتحدث إبستمولوجية»
ولكي دالة. (عالجية) فلسفية صلة ذا «وصًفا» تكون أن بها ويُراد صحيًحا، استخداًما
الكلمات استعمال إىل وننظر الواقع أرض إىل ننزل أن علينا فإن دقتها من نتحقق
اللفظة «استعمال» ب املنوط الدور إن يستخدمونها. عندما الناطقون يفعله ما ونتفحص

املتأخر.16 فتجنشتني عند الفلسفي املنهج يف أسايس دور َلُهو
فالشذور لها؛ وجود ال املاهيات إن العبارة: برصيح يقل لم فتجنشتني أن ذلك يعني
تقرر إنما موجودة. غري أو موجودة املاهوية التعريفات كانت إذا بما ترصح لم الثالث
الصحيح. االستخدام أجل من إجبارية أو إلزامية ليست التعريفات معرفة أن فحسب

يف نقده سهام فتجنشتني إليه يصوِّب الذي الغرض يكن لم آخر: وبتعبري
لأللعاب ماهيات «ثمة الرصيحة، املاهوية الدعوى هو (٦٥–٦٧) العائيل التشابه فقرات
«الناطقون قبيل من رأٌي هو الغرضاملستهدف كان بل املاهوي)»، التعريف يف (محصورة
فالوصف صحيح»؛ نحٍو عىل اللفظ يستخدموا لكي تعريف/ماهية معرفة إىل بحاجة
لأللعاب تعريف/ماهية أي يعرفون ال الناطقني أن يكشف اللغة استعمال لعملية الواقعي
املاهوي التعريف هذا مثل معرفة إذن صحيًحا، استخداًما «لعبة» لفظة يستخدمون عندما
القراءة هذه إليه ترمي الذي والتأثري لفظة. ألي الصحيح لالستعمال رضورية ليست
التعبري؛ صح إن باإلذابة بل بالرفض ال املاهوي اللب تناول هو لفتجنشتني املراِجعة
َدْخَل ال املاهوية التعريفات دامت ما تُحيَّد أن ينبغي للماهوية املفرتَضة التأسيسية فالقوة
األثري التعبري وباستعارة الطبيعية، اللغة مفاهيم من ملفهوم استخدامنا يف دور وال لها

باآللية». ِصَلتُها ُقِطعت برتوس «أشبه فإنها لفتجنشتني
أثًرا ليس فتجنشتني عند الفلسفي للمنهج املنشود األثر فإن القراءة هذه ضوء ويف
باملاهوية املرتبطة الفلسفية للمشكالت ينبغي وملاذا كيف اآلن لنا بَدا فلقد فيه؛ مباَلًغا
تقوِّض التي األمثلة من مثال وهذا .(١٣٣ فلسفية، (بحوث تماًما» «تختفي أن (التعريفية)
وكشوًفا foundational «تأسيسية» نتائج لنا تقدم أنها من التقليدية امليتافيزيقا تدَّعيه ما

Sorin Bangu: Later Wittgenstein on Essentialism, Family Resemblance and Philosoph- 16

.ical Method, METAPHISICA. Vol. 6, No. 2, p. 56
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هذا ملثل يمكن عما مستقل للغة استعمالنا أن نتبني عندما فنحن نفسه؛ الواقع طبيعة عن
أعيننا أمام د تتبدَّ اإلطالق)؛ عىل شيئًا يكتشف كان (إن يكتشفه أن امليتافيزيقي املرشوع
ادعاء أن إىل فتجنشتني يذهب األشياء. طبيعة يف لبحثه امليتافيزيقي يريدها صلة أية
املفاهيم) الستخدامنا أسسية بتربيرات تزويدنا (بمعنى تصورية أسس بتقديم الفالسفة
تَجهد بينما هو، كما يشء كل ترتك األصيلة فالفلسفة وهم، مجرد — ببساطة — هو
النتيجة فإن األسس هذه عىل بالعثور االعتقاد وقر وإذا األسس. أجل من الزائفة الفلسفة
ُمعيقًة لغوية، إصالحات اقرتاح يف (الزائفة) الفلسفة تَِلجَّ أن هي ذلك عىل املرتتبة املبارشة

الطبيعية.17 اللغة ملفاهيم الفعيل االستعماَل بذلك

.Ibid, pp. 71-71 17
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بوبر كارل عند الالماهوية

والرافضني املاهية لنزعة املناوئني أشد من (١٩٠٢–١٩٩٤م) بوبر ريموند كارل كان
كتابه يف آخر، يشء كل ضوئه يف ونفرس نكتشفه أن علينا نهائي» «واقع وجود لفكرة
املعقوالت عالم إن فيقول: األفالطونية امُلثُل لعاَلم يَعِرضبوبر «النفسودماغها» (املشرتك)
فهو كثريٍة، نواٍح من عنه االختالف شديد فإنه بوبر، عند ٣ بالعالم شبهه رغم أفالطون عند
essences؛ «املاهيات» أو ،ideas «األفكار/امُلثُل» أو ،forms «الصور» أسماه مما ن يتكوَّ
الصور عالم يف املاهيات وأهم العامة. األفكار أو املفاهيم إليها تشري التي األشياء أي
هذه يتصور وهو و«العدالة». و«الَجمال» «الخري» هي أفالطون عند املعقولة األفكار أو
فإن ذلك خالف وعىل إلهي. مصدر ومن «أزلية»، أو زمنية وال ثابتة، أنها عىل األفكار
وهو الجزئي). استقالله (رغم مصدره حيث من اإلنسان صنيعة هو بوبر عند ٣ العالم
العالم أشياء وجود عىل أؤكد «بينما بوبر: يقول ألفالطون. صدمة يمثل أن كفيًال كان رأي
املوضوعات عىل وضع أي أسبغ ال أنني بمعنى وجود، لها املاهيات أن أعتقد ال فأنا ،٣
أو الحقيقية الطبيعة يف النظرية التأمالت إن أفكارنا. أو بمفاهيمنا الخاصة املسميات أو
وعلينا لفظية مماحكات إىل — رأيي يف — تؤدي للعدالة؛ أو للخري الحقيقي التعريف
وصف لقد … essentialism املاهية» «نزعة أسميته ملا املناهضني من فأنا اجتنابها؛
(النوس، العقلية عيننا إن الرؤية. من نوع أنها عىل األفكار أو الصور فهم عملية أفالطون
أو املاهية أو الفكرة «ترى» أن وبوسعها فكريٍّا حدًسا ُوِهبَت قد الروح»، «عني العقل)،
فإننا — نفهمه أن — نراه أن من نتمكن إن وما املعقوالت. عالم إىل ينتمي الذي اليشء
يتم متى الفكري الحدس هذا الحقيقة». ضوء «يف نراها أن نستطيع املاهية، هذه نعرف

الخطأ.» من معصوم فهو إليه الوصول
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عن بعيد أنه يؤكد ولكنه الفكري الحدس قبيل من شيئًا هناك أن إىل بوبر يذهب
«عني قبيل من شيئًا نملك ال أننا إىل ويذهب يصيب. مما أكثر يخطئ وأنه املعصومية،
— بعضو أشبه ما شيئًا — َمَلَكة اكتسبنا قد أننا رغم الفكري، اإلحساس عضو أو العقل»
أو صنعها عملية خالل من ٣ العالم موضوعات نفهم أننا ويرى االستدالل. أو للجدل
املبارش، بالتأمل وليس باملمارسة نتعلم فنحن املمارسة؛ عن تنتج قدرة وهي خلقها، إعادة
وكيف نفهمها وكيف ٣ العالم موضوعات نصنع كيف نتعلم النِشط، باإلسهام نتعلم

نراها.1
إن إلخ». … الحياة؟ هي ما الجاذبية؟ هي ما هو؟ «ما أسئلة يكره بوبر كان
«ما أن مثلما العلم، يف ًما تقدُّ تصنع أن منها يُرَجى ال أسئلة هي القبيل هذا من أسئلة
املحاوالت هذه مثل السياسة. يف ًما تقدُّ تصنع ال إلخ» … العدالة؟ هي ما الحرية؟ هي
تحت يُدرجها أن إىل ببوبر َحدا ما هو تعريف يف الواقع ماهية لحبس السحرية شبه
اليوتوبية إىل يؤدي أن السياسة يف املاهوي املدخل هذا طبيعة ومن «املاهوية». تصنيف
ينبغي «ماذا قبيل: من أسئلة فهي وجدوى أصالًة األكثر األسئلة ا أمَّ املذهبي. والرصاع
األسئلة هذه مثل فإجابات … مقرتحاتك؟» هي «ما الظروف؟» هذه يف نفعل أن علينا
عمليٍّا؛ نجربها بأن جديرة فهي لذلك صمدت فإذا مثمرة، بطريقة وتُنَْقد تُنَاَقش أن يمكن
النقدي التمحيص بل املفاهيم تحليل ليس — العلم يف كما — السياسة يف األجدى فالعمل

التجربة.2 الختبار وتعريضها للنظريات

األفالطونية-األرسطية التعريف نظرية نقد (1)

التي … السكوالئية هو — والتشوش الكسل عدا — فلسفتنا عىل األكرب الخطر
د. ُمحدَّ دقيٌق أنه عىل غامض هو ما تُعامل

رامزي فرانك

للنرش، رؤية دار مصطفى، عادل ترجمة بوبر)، ل، األوَّ (الجزء ودماغها النفس إكلس: وجون بوبر كارل 1

ص٨١–٨٥. ٢٠١٢م، القاهرة،
Popper, K. R., The Open Society and Its Enemies, Vol. 2, 5th edition, Princeton University 2

.Press, 1966, pp. 158–168
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بوبر يعرض وأعداؤه» املفتوح «املجتمع كتابه من الثاني الجزء من األوَّل الفصل يف
مشكلة إن بوبر: يقول أرسطو. عند التعريفات يف املاهوي للمنهج مهمة استطرادٍة يف
كان أنه غري التاريخانية؛ عىل مبارش َوْقع ذي غري املصطلحات» و«معنى التعريفات
بالتاريخانية اتحد الذي اللفظي الحشو من الرضب ولذلك للخلط؛ ينقطع ال مصدًرا
أسميه والذي نحن بزمننا ألمَّ الذي السام الفكري املرض ذلك فأنتج هيجل؛ عقل يف
املدمر الفكري للتأثري مصدر أهم وهو ،oracular philosophy النبوئية» «الفلسفية
فحسب الوسطى العصور تنتاب ال التي والفارغة اللفظية التاريخانية تلك لكل ألرسطو،
تسَلم لم فتجنشتني فلسفة حداثة يف فلسفٌة فحتى نفسها؛ املعارصة فلسفتنا عىل تَِرين بل

التأثري! هذا من
من ما إنه نقول: بأن أرسطو منذ الفكر تطور نُجِمل أن بوسعنا أن إىل بوبر يذهب
الحشو من حالٍة يف موثًقا ظل إال التعريف يف األرسطي املنهَج يستخدم يزال ال مبحث
تقدم أي إحراز من تتمكن لم العلوم مختلف وإن العقيمة، والسكوالئية الفارغ اللفظي
كثريًا أن يف السبب هو (وهذا املاهوي. املنهج هذه من التخلص من تمكنت ما بقدر إال

الوسطى). العصور إىل تنتمي زالت ما االجتماعية» «علومنا من
قد املشكلة أن ذلك اليشء؛ بعض ُمجرًَّدا يكون أن املنهج هذا عرض عىل سيتعني
نفوذهما أدى فقد خاصة؛ بصفة أرسطو يد وعىل أفالطون، يد عىل عظيًما تشوًُّشا عانت
فإن ذلك كل ورغم . بالهنيِّ ليس أمًرا تبديدها جعل مبلًغا الرسوخ من بلغت تحيزات إىل

والتشويق. الفائدة من يخلو ال قد بالتحليل الكثري والحشو الخلط هذا مصدر تناول
والرأي knowledge املعرفة بني — أفالطون أثر ذلك يف مقتفيًا — أرسطو يفرق
الرأي بينما ُمطَلق، نهائيٍّ نحٍو عىل وصادقة تخطئ، ال سديدة عنده فاملعرفة opinion؛
العلمية العبارات من أرسطو عند املعرفة ن تتكوَّ أحيانًا. كاذبًا يكون وقد عليه، ل يُعوَّ ال
وقد إثباتها. يمكن ال التي principles «املبادئ» أو عليها، الربهنة أو إثباتها تم التي
معرفتنا، كل إثبات نحاول أال علينا أن عىل أرص حني شك بغري صواب عىل أرسطو كان
االستقاء أي — ذاته بحد الربهان فإن ثَمَّ ومن مقدمات؛ من ينطلق أن يتعني برهان فكل
بد ال النتيجة أن فحسب يبني بل نتيجة، أي صدق يحسم أن يمكن ال — املقدمات من
عىل الربهنة نطلب أن علينا كان فإذا صادقة. املقدمات تكون أن رشيطة تَصُدق أن
— إال ليس — الخلف إىل خطوًة تَرحَلت قد تكون الصدق مسألة فإن بدورها، املقدمات
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النكوص هذا نتجنب ولكي نهاية. غري إىل وهكذا املقدمات. من جديدة مجموعة إىل
أن بالرضورة نفرتض أن أرسطو علََّمنا فقد infinite regression (regress) الالنهائي
«املبادئ». يسميها وهو برهان، أي إىل تحتاج وال الشك تقبل ال صادقة مقدمات هناك
وفًقا — نقول أن بوسعنا فإن املبادئ هذه من النتائج بها نشتق التي باملناهج سلَّمنا إذا
كان لو بتملُّكها حقيقون وإننا املبادئ، يف نة متضمَّ كلها العلمية املعرفة إن ألرسطو:
املبادئ؟ هذه ل نُحصِّ كيف ولكن املبادئ. من موسوعيًة قائمًة ل نُحصِّ أن فقط بُمكنتنا
بإدراك جوهريٍّ بشكٍل معرفٍة كل ل نُحصِّ أننا إىل — أفالطون شأن شأنه — أرسطو ذهب

األشياء. ماهية
نعرف و«أن ماهيته»، بمعرفة إال ما شيئًا نعرف أن بوسعنا «ليس أرسطو: يقول
تصف عبارة إال ليس ألرسطو وفًقا principle و«املبدأ» ماهيته». نعرف أن هو اليشء
بذلك .definition «تعريًفا» يسميه ما بالضبط هي العبارة هذه ولكن ما. يشءٍ ماهية
.definitions «تعريفات» هي «املبادئ» كل أي للرباهني»؛ األساسية «املقدمات كل تكون
إن صغري.» كلٌب هو «الجرو نقول: أن لتعريف مثاًال يكون قد التعريف؟ يبدو كيف
the املعرَّف» «الحد ى يَُسمَّ «جرو») (لفظة الجملة-التعريف هذه يف subject املوضوع
the defining املعرِّفة» «الصيغة عليها فيُطَلق صغري» «كلب كلمتَا: ا أمَّ ،defined term
وبكثري تعقيًدا وأكثر املعرَّف الحد من أطول املعرِّفة الصيغة تكون وكقاعدة: .formula
املعرِّفة والصيغة اليشء، ملاهية اسًما املعرَّف الحد أرسطو ويَعترب األحيان. بعض يف ِجدٍّا
للماهية، جامًعا وصًفا تقدم أن يجب املعرِّفة الصيغة أن يؤكد وهو املاهية. لهذه وصًفا
رغم — أرجل» أربع له «الجرو مثل عبارة فإن هكذا املعني. لليشء املاهوية الخواص أو
كون ماهية ى يُسمَّ قد ما (تستنفد) تجمع ال إنها حيث من قويًما، تعريًفا ليست — صدقها
رغم اللون»، بني «الجرو العبارة: فإن وباملثل الحصان. عىل أيًضا تَصُدق بل جرًوا، اليشء
تصف ذلك أجل من وهي الجراء، جميع عىل تَصُدق ال فإنها الجراء، عىل تَصُدق قد أنها
accidental property َعَرضية خاصة مجرد هو وما ماهوي) (غري جوهري غري هو ما

املعرَّف. للحد
املبادئ أو التعريفات عىل نحصل أن يمكننا كيف سؤال عن اآلن حتى نُِجب لم ولكننا
ثمة فليس النقطة هذه يف تماًما واضح غري أرسطو أن رغم صحيحة. أنها من ونتيقن
بوسعنا أن يعلِّم أفالطون كان فقط أخرى. مرًة أفالطون أثر يقتفي بعامة أنه يف شك
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intellectual الفكري» «الحدس من معني نوع طريق عن ideas «امُلثُل/األفكار» فهم
عملية وهي لدينا، mental eye العقل» «عني ب إليها ننظر أو نراها إننا أي intuition؛
عنرص أي ويستبعد الفكر عىل كليٍّا يعتمد ولكن للرؤية، مماثل كيشء أفالطون يتصورها
من وإلهاًما جذريًة أقل الشأن هذا يف أرسطو نظر وجهة أن ورغم حواسنا. عىل يعتمد
أننا يعلِّم كان وإن أرسطو أن ذلك اليشء؛ نفس إىل تُفيض فإنها أفالطون نظر وجهة
بأن يعرتف فهو املمكنة؛ املالحظات بكل قمنا قد نكون أن بعد إال التعريف إىل نصل ال
نمتلك أننا النهاية يف ويفرتض ا، تامٍّ تحديًدا تعريًفا تحدد أن اإلطالق عىل يمكن ال الخربة
وأن األشياء ماهيات ندرك أن من تُمكِّننا التي الفكرية أو العقلية امللكة تلك فكريٍّا، حدًسا
عىل قادرين بالرضورة نكون حدسيٍّا ما ماهيًة عرفنا ما إذا أننا كذلك ويفرتض نَعِرفها؛

تعريفها. عىل ثَمَّ ومن وصفها؛
مقبوًال وصًفا نقدِّم أن — أعتقد فيما — يمكننا املخترص التحليل هذا نُجِمل إذ ونحن
للمعرفة النهائي الهدف أن إىل ذهب إنه قلنا: إذا والكاملة التامة للمعرفة األرسطي للمثال
مع أسمائها عىل تحتوي أي املاهيات؛ جميع تعريفات عىل تحتوي موسوعة جمع يف هو
املوسوعة، لهذه تدريجي تراكم عن عبارة املعرفة تقدم أن اعترب وإنه التعريفية، صيغاتها

بها. الثغرات وَملء فيها والتوسع
التام النقيض عىل تقف املاهوية اآلراء هذه جميع أن شك أدنى دون اآلن يتضح
نصل لكي جهدنا قصارى نبذل العلم مجال يف أننا رغم أوًَّال: الحديث. العلم مناهج من
يدنا وضعنا أننا من نتيقن أن اإلطالق عىل يمكننا ال بأننا دراية عىل فنحن الحقيقة، إىل
إىل نطمح أال ينبغي أننا العلم مجال يف الكثرية اإلحباطات من تعلَّمنا أن سبق لقد عليها.
يف بوسعنا ألن العلمية؛ نظرياتنا تقوَّضت ما إذا نحزن أال تعلََّمنا ولقد املطلقة. الحقيقة
أن إذن بوسعنا األفضل. هي النظريتني من نظرية أية كبرية بثقة نحدد أن كثرية حاالت
انقشاع عن — معظمنا لدى — الِعَوض لهَي املعرفة هذه وإن ًما، تقدُّ نحرز أننا نعرف
ينبغي العلمية نظرياتنا أن نعرف أخرى بعبارة نحن اليقني. ووْهم املطلقة الحقيقة َوْهم
نبني أن مهمة كثرية حاالت يف بوسعنا أن أيًضا نعرف ولكننا فرضيات، تظل أن دائًما لها
مختلفتني كانتا إذا ألنهما ذلك ال؛ أم قديمًة فرضيًة تفوق جديدٌة فرضيٌة كانت إذا ما
وعىل تجريبيٍّا؛ اختبارها األغلب يف يمكن والتي مختلفة، تنبؤات إىل إذن تؤديان فسوف
نتائج إىل تؤدي الجديدة النظرية أن نُبنيِّ أن أحيانًا يمكننا الفاصلة التجربة هذه أساس
إننا نقول: أن يمكننا بذلك وتتقوَّض. ذلك عن القديمة النظرية تُقرصِّ حني يف ُمْرِضية
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من الوجهة هذه إن العلمي، التقدم العلمي باليقني استبدلنا قد الحقيقة عن بحثنا يف
تدريجي موسوعي برتاكم ينمو ال فالعلم العلم؛ تطور يعززها العلمي املنهج يف الرأي
بواسطة يتقدم إنه بكثري. ثورية أكثر بطريقة بل يعتقد، أرسطو كان كما للمعلومات
األرض أن نظرية (مثل الغرابة وشديدة جديدة نظريات تقديم بواسطة الجريئة، األفكار

القديمة. بالنظريات اإلطاحة وبواسطة ُمسطًَّحا)، ليس املكان وأن مسطحة، ليست
َفِهَم الذي باملعنى «معرفة» العلم يف ليس أْن تعني العلمي للمنهج الرؤية هذه ولكن
العلم يف لدينا ليس النهائية. يتضمن الذي املعنى أي الكلمة؛ هذه وأرسطو أفالطون به
عليه نطلق أن اعتدنا ما وإن الحقيقة، بََلغنا قد بأننا لالعتقاد اإلطالق عىل كاٍف مربِّر
بشتى تتعلق معلومات هو وإنما املعنى، بهذا معرفة ليس كقاعدة هو العلمية» «املعرفة
أفالطون لغة باستخدام — إنه االختبارات. لشتى صمدت وكيف املتنافسة الفرضيات

علمي. opinion «رأي» بآِخر تتعلق معلومات — وأرسطو
(باستثناء براهني لدينا ليس العلم يف أننا — ذلك عن فضًال — تعني الرؤية هذه
بُمكنِتها التي — اإلمبرييقية العلوم يف ا أمَّ الحال). بطبيعة واملنطق البحتة الرياضيات
إذا تحدث، ال فالرباهني — فيه نعيش الذي العالم عن بمعلومات تزودنا أن وحدها
الذي ا (أمَّ األبد. وإىل مرًة ما نظريٍة صدق تؤسس حجًة proof «الربهان» ب نعني ُكنَّا
البحتة الرياضيات فإن األخرى الجهة ومن العلمية). النظريات تفنيدات فهو يحدث قد
يطوران بل العالم، عن معلومات لنا يقدمان ال — بالرباهني يسمحان اللذين — واملنطق
تشري ما «بقدر آخر): موضع يف أرشُت (كما نقول أن يسعنا بذلك وصفه. وسائل فحسب
غري تكون ما وبقدر للدحض، قابلًة تكون أن عليها يتعني التجربة عالم إىل العلمية الجمل
يلعب ال الربهان أن من الرغم عىل ولكن التجربة.» عالم إىل تشري ال فإنها للدحض، قابلة
األهمية يف مساٍو دورها إن بل دوًرا، تلعب الحجة تزال فما اإلمبرييقية العلوم يف دور أي

والتجربة. املالحظة تلعبه الذي للدور تقدير أقل عىل
أرسطو. ذهن يف يقر كان عما تماًما مختلف بخاصة العلِم يف التعريفات دور أن كما
كما تماًما نصفها ثم بتسميتها املاهية إىل أوًَّال نشري التعريف يف أننا يعلِّم أرسطو كان
«هذا بقولنا: معني يشء إىل أوًَّال نشري نحن اللون.» بني الجرو «هذا مثل: عادية جملٍة يف
يشري التي للماهية هكذا بوصفنا أننا يعلِّم وكان اللون». «بني بأنه نصفه ثم الجرو»،
التعريف أن ذلك يعني الحد. «معنى» نفرس أو أيًضا نحدد فنحن املعرَّف الحد إليها
هو؟» «ما هو األوَّل السؤال االرتباط: أشد مرتبطني سؤالني عن واحد وقت يف يجيب قد
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والسؤال املعرَّف؟ الحد إليها يشري التي املاهية هي ما يسأل: وهو الجرو؟» هو «ما مثًال:
(أي ما حدٍّ معنى يطلب وهو «جرو»؟» لفظة تعني «ماذا مثًال: تعني؟» «ماذا هو الثاني
بني نميز أن الحايل السياق يف الرضوري من وليس املاهية). إىل يشري الذي الحد معنى
إىل االنتباه ألفت أن بخاصٍة وأودُّ فيه، يتشاَركان ما نرى أن فهو املهم ا أمَّ السؤالني. هذين
(األيمن األيرس الجانب عىل التعريف يف يقع الذي الحد يطرحهما السؤالني كال أن حقيقة
(األيرس األيمن الجانب عىل تقع التي املعرِّفة الصيغة عنهما وتجيب العربية)، اللغة يف
العلمي املنهُج عنها يختلف التي املاهوية النظر وجهة تميز الحقيقة هذه العربية). يف

جذريٍّا. اختالًفا للتعريف
اليسار من أي «اعتياديٍّا»؛ التعريف يقرأ املاهوي التأويل بأن القول يمكننا فبينما
يُقَرأ أن يجب العلمي التعريف بأن القول بوسعنا فإن العربية)، يف (العكس اليمني إىل
بالصيغة يبدأ ألنه العربية)؛ يف (العكس اليسار إىل اليمني من أو األمام، إىل الخلف من
كلب هو «الجرو للتعريف العلمية النظرة تكون بذلك لها. قصريًة تسميًة ويطلب املعرِّفة
«ما السؤال: جواب وليس الصغري؟» الكلب سنسمي «ماذا السؤال: عن جواب أنه صغري»
ال أسئلة هي الجاذبية؟» هي «ما أو الحياة؟» هي «ما قبيل من أسئلة (إن الجرو؟» هو
اليمني «من باملقاربة تتسم التي للتعريف العلمية النظرة هذه العلم). يف دور أي تلعب
،nominalist «االسمي» تأويله عليها نطلق أن يمكن العربية) يف (العكس اليسار» إىل
تعريفات إال ثمة ليس العلم يف .essentialist «املاهوي» أو األرسطي لتأويله كمقابل
هذا من طويلٍة. قصٍة اختصار أجل من اختزالية تسميات أو رموز إدخال أي اسمية؛
الرموز أن ذلك العلم؛ يف األهمية بالغ دور أي تلعب ال التعريفات أن للتو نرى أن يمكننا
الصيغ األطول، التعبريات بها يستبَدل أن دائًما يمكن — الحال بطبيعة — االختزالية
يف البطء شديدة العلمية لغتنا يجعل أن هذا شأن من الرموز. هذه إليها ترمز التي املعرِّفة
املعلومات من ذرة مثقال أبًدا نفقد لن أننا غري والورق؛ الوقت يهدر وأن الحاالت، بعض
املصطلح لهذا القويم باملعنى — scientific knowledge العلمية» «املعرفة إن الوقائعية.
هو يتأثر الذي الوحيد اليشء التعريفات. جميع استبعدنا ما إذا مساٍس أدنى دون تظل —
العلم يف يمكن ال أنه ذلك يعني (ليس فحسب اإليجاز بل الدقة نقول ال ستفقد التي لغتنا
للدور النظرة هذه اإليجاز). أجل من تعريفات إدخال إىل ة ُمِلحَّ عملية حاجة ثمة تكون أن
املاهوية فالتعريفات أرسطو؛ نظرة من التام النقيض عىل تقف التعريفات تلعبه الذي
معرفتنا، كل تتضمن بذلك فهي كلها؛ معرفتنا منها تُستَمد التي املبادئ هي أرسطو عند
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أو العلمية التعريفات ا أمَّ أقرص. صيغًة الطويلة بالصيغة تستبدل أن عىل تعمل وهي
«رأي» أي حتى وال كانت، معرفة أي عىل تحتوي ال ذلك من النقيض عىل فهي االسمية
تخترصروايًة إنها جديدة، اعتسافية مختزلة تسميات إدخال هو تعمله ما وكل ،opinion

طويلًة.
املصاعب نتأمل أن ذلك ندرك لكي ويكفينا املمارسة، يف النفع أعظم التسميات لهذه
البكرتيا من معينة ساللة عن تحدث كلما بكرتيا عالِم عىل كان إذا ستَعِرض التي الشديدة
األنواع من عدٍد عن تميزها التي إلخ الصباغة طرائق فيه (بما كله وصفها يكرر أن
من حتى — ِجدٍّا كثريًا أُغِفل ملاذا لذلك: مماثل بتأمل — أيًضا نفهم ولعلنا الشبيهة).
يف (العكس اليسار» إىل اليمني «من تُقرأ أن يجب العلمية التعريفات أن — العلماء جانب
وليكن — ما علًما يدرسون عندما األشخاص معظم أن ذلك آنًفا؛ أوضحنا مثلما العربية)
الفنية املصطلحات هذه كل معاني كشف يحاولوا أن يجب األوىل للمرة — البكرتيولوجيا
اليسار «من التعريف يتعلمون — األمر حقيقة يف — الطريقة بهذه وهم تصادفهم. التي
قصرية بأخرى ا ِجدٍّ طويلة رواية عن مستعيضني ماهويٍّا، تعريًفا كان لو كما اليمني»، إىل
ا حقٍّ درايس كتاب مؤلف أو معلٌم يميض وقد سيكولوجي، َعَرٍض مجرد هذا أن غري ا؛ ِجدٍّ
له تَعِرض أن بعد إال فني مصطلح أي يُدِخل ال قد أنه بمعنى تماًما، مختلفة بطريقة

املصطلح. لهذا الحاجة
مختلف للتعريفات االسمي أو العلمي االستخدام أن أبني أن اآلن حتى حاولت لقد
النظرة أن تبيان أيًضا باإلمكان ولكن التعريفات. يف ألرسطو املاهوي املنهج عن تماًما
هذا أطيل ال لكي — وسأكتفي ذاته. بحد مغلوٌط أمٌر ببساطة هي التعريفات يف املاهوية
لهما مذهبني املاهوية، املذاهب من فقط مذهبني أنقد بأن — ينبغي ما فوق االستطراد
املذهب هو األوَّل عليهما. قائمة تزال ال الذائعة الحديثة املدارس بعض إن حيث من أهمية
أن يجب بأننا القائل الرواج الشديد املذهب هو واآلخر الفكري، بالحدس الخاص الخفي

الدقة. شئنا إذا مصطلحاتنا» «نُعرِّف
يمكننا — الفكري الحدس هي — َمَلكًة نمتلك أننا إىل أفالطون مع أرسطو ذهب
املحدثني املاهويني من وكثري الصحيح، هو التعريفات أي ونتحقق املاهيات نُبرص أن بها
أي نملك ال أننا إىل — كانت أثر مقتفني — آخرون فالسفٌة وذهب املذهب، هذا أعادوا قد
يوصف قد ما شيئًا نملك بأننا طوًعا نسلِّم أن بوسعنا أن ورأيي القبيل. هذا من يشء
فكرية خربات لدينا أن أدق: بتعبري أو ،intellectual intuition فكري» «حدس أنه عىل
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رياضية طريقة أو نظر وجهة أو ما فكرًة «يفهم» من كل إن كذلك. توصف قد معينة
وهناك حدسيٍّا، اليشء هذا يفهم إنه يُقال: قد بها» «أحسَّ قد أنه بمعنى مثًال، كالرضب
هذه أن أؤكد أن أودُّ أخرى جهة من أني غري الصنف؛ هذا من لها حرص ال خربات
تأسيس يف تفيد أن اإلطالق عىل يمكن ال — العلمية لجهودنا أهميتها عىل — الخربات
أنها أو بالرضورة صادقة بأنها حدسيٍّا املرء شعور اشتد مهما نظرية أو فكرة أية صدق
رغم كحجة، حتى تعمل أن يمكن ال الحدوس هذه مثل .self-evident بذاتها» «واضحة
ليس — حدس لديه آخر شخٌص هناك يكون فقد حجج؛ عن البحث عىل تشجعنا قد أنها
كانت بائدة بنظريات مرصوٌف العلم طريَق إن خاطئة. النظرية نفس بأن — قوًة أقل
يسخر — املثال سبيل عىل — بيكون فرنسيس كان لقد بذاتها، واضحًة ما يوًما تَُعد
األرض حول تدور والنجوم الشمس بأن بذاتها الواضحة الحقيقة أنكروا الذين أولئك من
يف عظيًما دوًرا شك بغري ليلعُب الحدس إن واضح. نحٍو عىل ثابتًة تبدو كانت التي
قد ولكنه اكتشافاته، إىل يقوده إنه الشاعر. حياة يف بالضبط يفعل مثلما العالم، حياة
يسأله ال فالعلم كان، كيفما الخاص شأنه دائًما يظل وهو إخفاقاته. إىل أيًضا يقوده
شخص. كل يختربها أن يمكن التي الحجج إال ه تهمُّ ال العلم أفكاره. عىل حصل كيف
بًا: متعجِّ قال عندما الدقة يف غايًة وصًفا املوقف هذا جاوس العظيم الريايض وصف وقد
ينطبق هذا كل عليها!» الحصول كيف بعُد أعرف ال ولكني نتيجتي، عىل حصلُت «لقد
هيجل، بواسطة انتقل الذي باملاهيات، ى يَُسمَّ ما حدس يف أرسطو مذهب عىل بالطبع
«الحدس أن إىل يشري وهو الكثريين، وتالميذه هرسل إدموند بواسطة نحن زمننا ويف
ال منهج هو — هرسل يسميه كما — الخالصة» «الفينومينولوجيا أو للماهيات» الفكري
ابتكاٌر أهو حوله: الجدل كثر الذي السؤال حسم امليسور «من الفلسفة. وال العلم يخص
أو الديكارتية من صيغة ربما هو أم الخالصة الفينومينولوجيا أصحاب يعتقد كما جديٌد

األرسطية.» من صيغة أنه فالجواب الهيجلية؟
مذهب من حتى الحديثة باآلراء ارتباًطا أكثر هو بالنقد أتناوله الذي الثاني واملذهب
أرسطو منذ .verbalism اللفظية النزعة بمشكلة خاصة بصفة ويتصل الفكري، الحدس
العبارات، جميع عىل يربهن أن يمكن ال املرء أن عريض نطاق عىل املعروف من أصبح
نهائي ال نكوٍص إىل إال تُفيض لن ألنها اإلخفاق؛ عليها مقدَّر املحاولة هذه مثل وأن
أن يُدركون — يبدو فيما — املحدثني الُكتَّاب من العديد وال أرسطو ال ولكن للرباهني.
نهائي ال نكوٍص إىل الطريقة بنفس تُفيض حدودنا جميع معاني بتعريف املماثلة املحاولة
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وجهة عن تعبري خريُ اليوم» «أفالطون كروسمان كتاب من التالية والفقرُة للتعريفات.
عىل (فتجنشتني الصيت ذائعي املعارصين الفالسفة من الكثري اعتقاد يف مبيَّتة الرأي من
يمكننا فلن نستخدمها التي األلفاظ معاني بدقة نعرف نكن لم إذا …» املثال): سبيل
الوقت فيها نضيع التي العبثية مجادالتنا فمعظم مفيد؛ نحٍو عىل يشء أي نناقش أن
التي لأللفاظ به خاصة غامضة معاٍن لديه منا كالٍّ أن حقيقة إىل باألكثر تعود جميًعا
ألفاظنا بتعريف بدأنا ما فإذا املعنى. بنفس يستخدمها خصمه أن ويفرتض يستخدمها
نقرأ أن بحسبنا ثانية: مرة بكثري. فائدًة أكثر نقاشات إىل نَخلُص أن بإمكاننا لكان
كبريًا اعتماًدا تعتمد للخطابة) الحديث (النظري الدعاية أن نلحظ لكي اليومية الصحف
أن عىل بالقانون السياسيون أُجِربَ لو إنه األلفاظ. معاني خلط عىل نجاحها أجل من
الشعبية، جاذبيتهم من األكرب الشطر َلفقدوا يستخدموه أن يريدون لفظ أي يُعرِّفوا
هذه محضة.» لفظية خالفات هي خالفاتهم من كثريًا أن وَلتبنيَّ أقرص، ُخَطبُهم وَلصارت
يمكن اللغة أن ومفادها ألرسطو، نعزوها التي التحيزات من لواحدٍة ا ِجدٍّ مميَّزة الفقرة
هذه إدراك ا حقٍّ يمكن هل فلننظر التعريفات. استخدام طريق عن دقًة أكثر تُجَعل أن

الغاية.
بالقانون «أُْجِربوا إذا آخر) شخص أي (أو «السياسيني» أن نرى أن أوًَّال يمكننا
غري إىل ستطول بل خطبُهم تَْقُرص فلن يستخدموه»، أن يريدون لفظ أي يَُعرِّفوا أن عىل
للربهان يمكن مما أكثر الحدود من حدٍّ معنى يؤسس أن يمكن ال التعريف أن ذلك حد؛
إىل املشكلة هذه يزيح أن إال يملك ال فكالهما عبارة؛ صدَق يؤسس أن االستنباط أو
فينقل التعريف وأما املقدمات، إىل خلًفا الصدق مشكلة فينقل االستنباط ا أمَّ الَخْلف.3
هذه أن غري املعرِّفة)؛ الصيغة ن تكوِّ التي الحدود (أي املعرِّفة الحدود إىل خلًفا املشكلة
التي الحدود من وخلًطا غموًضا أقل تكون أال كثرية ألسباب املرجح من املعرِّفة) (الحدود
يؤدي الذي األمر بدورها؛ نعرِّفها لكي نميض أن حال أية عىل علينا وسيكون بها؛ بدأنا
يرى أن املرء بوسع نهاية. غري إىل وهكذا … كذلك تعريفها ينبغي جديدٍة حدوٍد إىل
املطلب عن تمنًُّعا يقل ال مطلب هو ألفاظنا جميع تعريف برضورة الخاص املطلب أن

عباراتنا. جميع عىل الربهان برضورة الخاص

أكثر. ال املشكلة ل يرحِّ أن أي 3
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إذا الناس يعنيه ما بأن يُقال فقد منصف؛ غريَ النقد هذا يبدو قد األوىل للوهلة
من بكلمات ترتبط ما ا ِجدٍّ كثريًا التي االلتباسات من التخلص هو تعريفات التمسوا
غري من أن الواضح من وإن إلخ. … «الدين» «الواجب»، «الحرية»، «الديمقراطية»، قبيل
األكثر املصطلحات هذه من بعض تعريف املمكن من ولكن ألفاظنا، جميع تعريف املمكن
إن أي فحسب؛ قبولها ينبغي التعريفية األلفاظ وأن الحد، ذلك عند وتركها خطورة
الدفاع هذا أن غري الالنهائي؛ النكوص نتجنب كيما اثنتني أو خطوة بعد نتوقف أن علينا
محاولة أن أنكر أني إال كثريًا، استخدامها يُساء املذكورة األلفاظ أن فصحيٌح مغلوط:
الواضح من إن أسوأ. األحوال تجعل أن إال يمكنها ال إذ األحوال؛ تُصِلح أن يمكن تعريفها
معرَّفة غريَ املعرِّفة األلفاظ وترك واحدة مرة ولو ملصطلحاتهم السياسيني تعريف أن
ألفاظنا يُعرِّف الذي أي — ماهوي تعريف أي أن ذلك خطبهم؛ تقصري من يُمكِّنهم لن
قصة استبدال يعني — جديدة) فنية مصطلحات يُدِخل الذي االسمي للتعريف (كمقابل
إال يؤتي لن الحدود تعريف محاولة فإن ذلك عن وفضًال رأينا. كما قصرية بقصة طويلة
املعرِّفة ألفاظنا جميع بتعريف نطالب أن نستطيع ال دمنا فما الغموضوالخلط؛ من املزيد
التعريفات. مطلب يجيب أن بسهولة الحاذق الفيلسوف أو السيايس بوسع فإن بدورها
العامة» اإلرادة «حكم يقول: أن بوسعه فإن «الديمقراطية» ب يعني ماذا مثًال ُسئل فإذا
الدقة، معايري بأعىل ثَمَّ من وَوىفَّ تعريًفا، قدم قد اآلن إنه وحيث الشعب». روح «حكم أو
تعريف مطلب دام ما يُنَقد أن ا حقٍّ يمكن وكيف ثانية. مرة نقده عىل أحد يجرؤ فلن
نكوٍص طريق عىل تضعنا بدورها «الروح» أو «اإلرادة» أو «الشعب» أو «الحكم» ألفاظ
املطلب هذا ُطِرَح إذا أنه عىل ذلك؛ طرح يف يرتدد شخص أي تجعل بحيث مؤكد، نهائي ال
مدى حول النزاع فإن أخرى جهة ومن السهولة. بنفس إجابته فباإلمكان هذا كل رغم

ألفاظ. حول فارغ خالٍف إىل إال يؤدي أن يمكن ال التعريف صدق أو صواب
«مبادئ» تأسيس أرسطو مع تحاول لم إذا حتى املاهوية الرأي وجهة تنهار هكذا
معنى نعرِّف «أن علينا أن وهو تواُضعا، أكثر يبدو الذي باملطلب واكتفت معرفتنا

حدودنا».
األهمية شديد مطلب هو التباس وبدون بوضوح نتحدث أن مطلب أن شك ال ولكن
أن لالسمية يمكن وهل به؟ تَفي أن االسمية الرأي وجهة بوسع فهل يُجاب. أن وينبغي

الالنهائي؟ النكوَص تتالىف
الالنهائي؛ بالنكوص تتعلق االسمي املوقف لدى صعوبة ثمة فليس يمكنها؛ نعم
لكي بل حدوده، معاني يحدد لكي التعريفات يستخدم ال — رأينا قد كما — فالعلم
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فجميع التعريفات؛ عىل يعتمد ال وهو أكثر. ال االستخدام يسرية مختزلة تسميات يُدِخل
من ينتج ينقلها. التي للمعلومات فقدان دون العلم من تُحذَف أن يمكن التعريفات
معرَّفة». غري حدوًدا ا حقٍّ يحتاجها التي الحدود جميع تكون أن «يجب العلم يف أنه ذلك
السؤال، هذا عىل شتى أجوبة َحت اقُرتِ لقد مصطلحاتها؟ بمعاني إذن العلوُم تؤمن كيف
لقد هذا: هو — يبدو فيما — فاملوقف شاٍف؛ جواب أي بينها من أن أظن ال ولكني
معرفة عىل نحصل أن مهم هو كم طويل لزمٍن ها َلفَّ َلفَّ وما األرسطية الفلسفة أنبأتنا
متشبثني زلنا ما ونحن تصديقها، إىل نميل جميًعا رصنا بحيث حدودنا، بمعنى دقيقة
معنى همها جعلت التي — الفلسفة بأن الشك تقبل ال التي الحقيقة برغم العقيدة بهذه
عىل غامضة أيًضا هي بل فحسب، باللفظية تعج ليست — قرنًا عرشين طيلة املصطلحات
بالوقائع بل ومعانيها باأللفاظ يكرتث يكاد ال الفيزياء مثل علًما أن حني يف مريع، نحٍو
تحت أنه إىل تلفتنا أن ينبغي الحقيقة هذه أن املؤكد من الدقة. من عظيمًة درجًة بلغ قد
إىل تشري أراها أني غري الحدود؛ معاني أهمية يف الشديدة املبالغة تمت األرسطي النفوذ
تأسيس يف فحسب يفشل ال املعنى مشكلة عىل الرتكيز فهذا ذلك؛ من حتى أكثر هو ما

والخلط. للغموض الرئييس املصدر نفُسه هو إنه بل الدقة،
ألفاظنا. معنى عىل ُمطَلًقا تعتمد ال عباراتنا تكون أن عىل نحرص العلم يف نحن
معلومات أي نستمد أن اإلطالق عىل نحاول ال فنحن مصطلحاتنا تُعرَّف عندما وحتى
نحن اضطراب، أدنى مصطلحاتنا تسبب ال لذا حجة؛ أية عليه نؤسس أو التعريف، من
مصطلحاتنا بأن دائًما وعي عىل نحن شديدة. يٍة بِجدِّ «معناها» نأخذ ال ونحن نبهظها، ال
ونحن عملية)، تطبيقات يف إال نستخدمها أال تعلمنا قد دمنا (ما اليشء بعض غامضة
بعناية جملنا بصياغة صميمه، يف بالبقاء بل منها الغموض هامش بإنقاص ال الدقة نبلغ
تجنب يف سبيلنا هو هذا يُذَكر. شأٌن مصطلحاتنا ملعنى املمكنة للظالل يكون ال بحيث

ألفاظ. حول االصطراع
مصطلحاته دقة عىل تعتمد العلم ولغة العلم دقة بأن القائل الرأي أن املؤكد من
حقيقة عىل تعتمد إنما لغة أي فدقة تحيز؛ مجرد أنه إال ظاهريٍّا، مقبول ِجد رأي هو
(رميل)»، «كثيب مثل لفًظا إن دقيقة. تكون أن بمهمة ألفاظها تُثِقل أال عىل تحرص أنها
الكثيب طول يكون أن يتعني بوصًة (فكم شك بدون الغموض شديد لفظ هو «ريح» أو
ورغم «ريًحا»؟) ى يُسمَّ كيما الهواء يتحرك أن يتعني رسعة وبأية كثيبًا؟ ى يُسمَّ حتى
وإذا الجيولوجيا، عاِلم أغراض من لكثري تماًما كافية بدقة يتحليان اللفظان فهذان ذلك
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طولها رملية «كثبان يقول: أن دائًما بوسعه فإن التمييز من أعىل درجًة األمُر تطلَّب ما
العلوم يف الحال وكذلك الساعة». يف ميًال ٢٠–٤٠ بني رسعتها «ريح أو قدًما» ٤–٢٠ بني
اعتباًرا نضع أن دائًما نحرص — املثال سبيل عىل — الفيزيائية القياسات يف دقة. األكثر
إىل النطاق هذا إنقاص محاولة يف الدقة تتمثل وال خطأ، فيه يحدث قد الذي للنطاق

الرصيح. تمييزه يف بل النطاق، هذا مثل وجود بعدم نتظاهر أو صفر،
الفيزياء يف (تزامن) simultaneity كمصطلح إزعاًجا، ما مصطلٌح أوَقَع حيثما وحتى
بسبب بل ملتبًسا، كان أو دقيق غري كان معناه ألن يكن لم ذلك فإن املثال؛ سبيل عىل
زائدة بدقة أو املعنى، من كبري بقدر املصطلح نُثِقل أن عىل َحَملنا معني حديس تحيز
ما إن املعنى. دقة من أو املعنى من قليًال قدًرا عليه أضفينا ألننا وليس املعنى، يف
كانوا املتزامنة األحداث عن حديثهم يف الفيزيائيني أن هو للتزامن نقده يف أينشتني وجده
يكن لم مصطنع. أنه تبنيَّ الرسعة) متناهية ال إشارة (افرتاض ضمنيٍّا افرتاًضا يضمرون
دقيًقا يكن لم املصطلح أن أو ملتبًسا كان معناهم أن أو يشء أي يَعنوا لم أنهم الخطأ
حتى خفيٍّا كان نظري افرتاض من التخلص أن هو أينشتني وجده ما بل الكفاية؛ فيه بما
العالم؛ يف برزت قد كانت صعوبة بإزالة ل تكفَّ قد الحديس— الذاتي وضوحه بسبب حينه
إحدى بصدق بل املصطلح معنى بمسألة الحقيقة يف معني غري أينشتني كان فقد ثَمَّ ومن
عن بمعزل بدأ قد كان املرأ أن لو كثريًا سيُجدي كان أنه ا ِجدٍّ املستبعد ملن وإنه النظريات،
الجوهري»، «معناه تحليل طريق عن التزامن مفهوم تحسني يف محددة فيزيائية مشكلة

التزامن. عن يتحدثون عندما ا» حقٍّ الفيزيائيون «يعنيه ما بتحليل حتى أو
قبل جسورنا نعرب أن نحاول أال يجب أننا املثال هذا من نتعلم أن يمكن أننا أعتقد
املصطلحات بمعنى تتعلق بأسئلة االنشغال أن املؤكد من أن أيًضا وأعتقد إليها، نصل أن
هذا مثل يستند إنما أينشتني. ملثال باللجوء تربيره يمكن ال التباسها) أو غموضها (مثل
نعمل وأننا مصطلحاتنا معنى عىل يتوقف كثريًا شيئًا بأن القائل االفرتاض عىل االنشغال
هذه من والسكوالئية. اللفظية النزعة إىل يؤدي أن بد ال فهو ثَمَّ ومن املعنى؛ هذا بواسطة
العلم أن حني يف بأنه يقول الذي فتجنشتني مذهب مثل مذهبًا ننتقد أن يمكننا الزاوية
لغتنا ي تُنقِّ وبذلك املصطلحات؛ معنى توضح أن هي الفلسفة مهمة فإن الوقائع يف يبحث
أية إىل تُفيض ال أنها املدرسة هذه آلراء املميزة السمة إن اللغوية. األحاجي من وتتخلص
بتحليالتها تتوجه ال ثَمَّ من وأنها العقالني، للنقد تخضع أن يمكن الحجة من سلسلة
انشغال أي أن إىل يبدو فيما ذلك يشري املكرَّسني. من صغرية حرصية لدائرة إال الدقيقة
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خاصة: بصفة األرسطي املذهَب تَِسم التي النتيجة تلك إىل يؤدي أن إىل ينزع باملعنى
والتصوف. السكوالئية النزعة

كان لقد لألرسطية. املميزتان النتيجتان هاتان نشأت كيف باختصار اآلن لننظر
بالنظر املعرفة. لتحصيل األساسيان املنهجان هما والتعريف الربهان أن يؤكد أرسطو
إلثبات لها حَرص ال محاوالت إىل أدى قد أنه إنكار إىل سبيل فال الربهان، مذهب إىل أوًَّال
نالحظ أن ويمكن السكوالئية، بهذه القروسطية الفلسفة وتعج إثباتُه. يمكن مما أكثر
هللا وجود إثبات محاوالت لجميع كانْت نقد كان لقد كانْت. زمن حتى القارة يف نفَسه امليَل
الجديدة النزعة وتتمثل وهيجل. وشيلنج فخته عند الرومانيس الفعل رد إىل أدى ما هو
نوًعا فإن الرومانسيني ومع العقالنية. الحجة من نوع كل ومعها الرباهني إغفال يف
أيًضا. االجتماعية العلوم ويف الفلسفة يف رائجًة صيحًة يصبح الدوجماطيقية من جديًدا
الفرتة هذه شوبنهاور يصف ندعها. أو نأخذها أن وعلينا الفصل بقولها تجابهنا إنها
األمانة سمة «إن قائًال: الغش»، «عرص عليها أطلق والتي نبوئية، لفلسفة الرومانسية
كل أعمال تتخلل والتي ما، ببحٍث االضطالع يف القارئ بمشاركة الخاصة الروح تلك —
فالسفًة ين املدعوِّ هؤالء بأن تشهد صفحة كل وإن ُكليٍّا. هنا تختفي — السابقني الفالسفة

يَسَحروه.» أن بل القارئ يعلِّموا أن يحاولون ال
من كبري كم إىل أوًَّال أدى لقد التعريف. يف أرسطو مذهب أنتجها مماثلة نتيجة وثمة
يحاجَّ أن يمكنه ال املرء بأن بعد فيما يشعرون بدءوا الفالسفة أن غري اللفظية؛ املماحكة
أدت بل فحسب، اللفظية النزعة تشجع لم املاهوية فإن الطريقة بهذه التعريفات. حول
هذه العقل، من واليأس والصوفية السكوالئية العقل. يف أي الحجة؛ يف أمل خيبة إىل أيًضا
الحرية ضد املعَلنة أفالطون ثورة وتصبح وأرسطو. أفالطون ملاهوية املحتَّمة النتائج هي

العقل. ضد رسية ثورة — أرسطو مع —
ألول بهما ُدِفَع عندما التعريف ونظرية املاهوية فإن نفسه، أرسطو من نعلم وكما
يبدو الذي لسقراط، القديم الرفيق أنتستني من وبخاصة قوية، بمعارضة ُووِجها قد مرة
هذه نتائج وإن لألسف، انهزمت قد املعارضة هذه أن إال للغاية، معقوًال كان نقده أن

البرشي. للجنس الفكري للتطور بالنسبة لفادحة الهزيمة
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العقل. انطالق ويعوق اللغة يكبِّل تصوُّري إثٌم

∗∗∗

العملية الواقعية التقدمية والنزعة جهة من املحافظة املاهوية النزعة بني اللغة يف توتٌر ثمة
أخرى. جهة من

دائمة؟ تامة، ثابتة، مسبقة، ماهية للغة هل
وللناس؟ وبالناس، الناس، من اللغة أم

دوٌر التالميذ عىل نفرضها التي العسرية اللغوية للتعاليم يكون أن املحتمل من هل
تدفقهم؟ وتعويق إبداعيتهم تجميد يف ما

خطأ؟ الحديث واالستعمال صواب املوروثة القواعد أن يقرر الذي من
موقف وأن اللغة، يف محافظ مذهب كل من القلب يف هي املاهوية النزعة أن يبدو

اللغة: فقه يف مذهبه يحدد الذي هو املاهوية من املرء

اصطالح؟ أم هي توقيٌف اللغة: أصل يف •
هي أم رضوريٌة طبيعيٌة عالقٌة أهي باملدلول؛ الدال عالقة اللغة: طبيعة يف •

متغريٌ؟ يشءٌ أم ثابٌت يشءٌ اللغة هل واتفاق؟ مواضعة
سمحة؟ وصفية أم حاكمة معيارية تكون أن لها أينبغي اللغة: علوم يف •
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وسيقول حاكمة. ثابتة، طبيعية، توقيفية، اللغة إن املاهوية بالنزعة َب أُْرشِ َمْن سيقول
ذلك. بغري املاهوية من ُعويفَ َمْن

اصطالح؟ أم توقيٌف (1)

إعجازية بطريقة فجأة وظهرت السماء من هبطت البرشية اللغة إن املاهوي: سيقول
اللغة زيوس! رأس من ِمِنرفا ُولَِدت كما مكتملة، مستويًة واحدة، زمنيٍة لحظٍة يف خارقة،

هللا. من إلهام أو وحي أو «توقيف» هي هؤالء عند
إال ليست اللغة «أن الحديث االجتماع وعلم الحديثة اللغويات ضوء يف اآلن الثابت من
من األقدمون تصوره ما غري عىل إال تقوم ال االجتماعية الظواهر وتلك اجتماعية، ظاهرة
صناعة ليست االجتماعية الظواهر تلك … تحكمية»1 صناعية وأعمال منطقية عقلية أمور
اإلرادة أو الفرد، لعقل فيها توجيه وال بذاته، جيل عمل وال بعينهم، أفراد أو بعينه فرد
إذا صدها يستطيع هو وال أراد، إذا دفعها يستطيع هو فال عليها، له تأثري وال الفردية،
هم فال يؤخروه. أو شيئًا أمرها من يقدموا أن بمستطيعني مجتمعني قومه وال هو وما شاء،
طريقها؛ يختطُّون هم وال تنظيمها، يف يسهمون هم وال وجودها، يف إراديٍّا ًال تدخُّ يتدخلون
وتحول، تغري من ينالها وما … موانع أو دوافع من يواجهها وما له تتعرض ما وكل
الجمعي، العقل نتائج من إال منه يشء يكون ال وتعطل، توقف أو وتبسط، توسط أو
فيه تعطي وال يُثِبت، وال األفراد منطُق فيه ينفي ال ما وهو التجمعي، الوجود ومقتضيات
املطردة.»2 الثابتة االجتماعية القوانني تحتمه واقع من أبًدا يغريوا ولن تمنع، وال إرادتُهم

تتمثل أنها (١)» ثالث: رئيسية بخصائص — دوركايم إميل أوضح كما — االجتماعية الظواهر «تتميز 1
وتنسيق الجمعية، حياتهم لتنظيم أساًسا ويتخذونها ما، مجتمع أفراد اتباعها يف يشرتك عامة نظم يف
وإنما األفراد، صنع من ليست أنها (٢) بغريهم. تربطهم والتي ببعض بعضهم تربطهم التي العالقات
ما هو وهذا العمران. ومقتضيات الجماعات حياة عن نفسها تلقاء من وتنبعث االجتماع، طبيعة تخلقها
منها نظام أي عىل الفرد خروج أن (٣) الجمعي». «العقل نتاج من أنها يقررون إذ االجتماع علماء يعنيه
تحول أو يكن، لم كأنه وتعتربه عمله تلغي أو أدبي، أو مادي بعقاب تأخذه مقاومة املجتمع من يَْلَقى
الخواص وهذه … العقيم العبث رضوب من رضبًا أعماله وتجعل مخالفته وراء من يبتغيه ما وبني بينه
مرص نهضة دار واملجتمع، اللغة وايف، الواحد عبد عيل (د. يكون.» ما أكمل عىل اللغة يف تتوافر الثالث

ص٣-٤). ١٩٧١م، القاهرة، والنرش، للطبع
ص٤٠–٤٤. ١٩٨٧م، للكتاب، العامة املرصية الهيئة اللغوية، حياتنا مشكالت الخويل، أمني 2
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إليه. ذهبوا فيما األوَّيل القدماء خطأ لنا يتبني حتى ابتداءً تفهُمه ينبغي أمٌر هذا
عما للتعبري أساًسا ويتخذونه اتباعه، يف األفراد يشرتك عام نظاٌم مجتمع كل يف «فاللغة
يصنعها التي األمور من ليست واللغة بعض. مع بعضهم تفاهمهم ويف بخواطرهم، يجول
الجمعية، الحياة عن وتنبعث االجتماع، طبيعة تخلقها وإنما معينون، أفراد أو معني فرد
فيجد ينشأ منا فرد وكل لألفكار. وتبادل الخواطر عن تعبري من الحياة هذه تقتضيه وما
واملحاكاة، التعليم بطريق تلقيًا عنه فيتلقاه مجتمعه عليه يسري لغويٍّا نظاًما يديه بني
تفاهمه يف ويحتذيه قوالبه، يف أصواته ويصب األخرى، االجتماعية النظم سائر يتلقى كما

وتعبريه.»3

القديم العقل خصائص من (2)

اللغة، علوم تأسيس لحظَة تطوره من التاريخية املرحلة تلك يف اإلنساني العقُل يكن لم
عقًال كان البرشية. الطفولة وسذاجة والبدائية الشفاهية آثار من بعُد تخلََّص قد يكن لم
من وأسطورًة هنا من روايًة ط يتلقَّ يزال وما بائد؛ قديٌم «بارادايم»4 عليه يهيمُن قديًما
من آالف بضعة يتجاوُز ال عنده التاريخ وكان الحرية. وينفي الثغرة بها يَسدُّ هناك
كاللغة. هائًال شيئًا يصنع أن امُلقزَّم التاريخ هذا يف اإلنسان بوسع يكن لم ثَمَّ ومن السنني؛

وترتبَّع. وتستوي األسطورة تنفذ هنا من
علوُم تدلنا كما السنني، ماليني منذ بدأ األرض عىل اإلنسان كفاح أن األمر وجُه
حتميٍة كنتيجٍة ِرْسِلها عىل نشأت اجتماعية ظاهرٌة اللغة وأن والجيولوجيا، األنثروبولوجيا
والتعبري للتواصل وسيلة اتخاذ إىل مضطرين أنفسهم يجدون أفراُدها جماعة يف للحياة
بعاداته وتتأثر املجتمع بظهور تَظَهُر اجتماعيٌة ظاهرٌة اللغة والخواطر. األفكار وتبادل
املجتمع، لها يخضع التي التطور لُسنَِن وتخضُع وتفكريه، سلوكه وطرائق وتقاليده

بانحطاطه. وتنحط بارتقائه فرتتقي
منه نفوَرنا التناقض من ينفر تطوره من املرحلة هذه يف اإلنساني العقل يكن ولم
نعيه أن يجب ما هذا فيه، فاعًال law of contradiction التناقض» «قانون يكن ولم اآلن.

ص٤. واملجتمع، اللغة وايف، الواحد عبد عيل د. 3

فيلسوف كون توماس وضع من واملصطلح معريف، إطار أو قيايس مثال أو إرشادي أو شارح نموذج 4
ومؤرخه. العلم
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وسالم، وئام يف juxtaposed جنب إىل جنبًا القدماء فكر يف ة النقائضمرتاصَّ نشهد ونحن
إىل تدعونا ببساطٍة تُبتَلع والغيبية امليثوبية5 التصورات ونشهد أحالمنا! يف ترتاصُّ مثلما
ولكنه واملعلول)، (العلة والنتيجة السبب بني العالقة «يدرك القديم الفكر كان العجب.
وذلك شخيص؛ هًوى أي ودونما آليٍّا كالقانون تعمل (ِعلِّيَّة) سببية من نراه ما يدرك لن
أعجُز إنه … الحقيقية األسباب عن بحثًا املبارشة التجربة عالم عن كثريًا ابتعدنا قد ألننا
بأفكارنا، يقنع لن أنه كما املحسوسة. الحقيقة عن االنسحاب هذا كل ينسحب أن من
ذاِت إرادة عن يبحث إنه «كيف». عن ال «من» عن يبحث فإنه السبب، عن بحث فإذا
emergent «انبثاقية» كظاهرة «اللغة» مسألة جعل ما هذا ُمعيَّنًا.»6 فعًال تأتي غرض

فهمه. منال عن بعيًدا إدراكه، عىل َعِصيٍّا شيئًا االجتماع طبيعة من تلقائيٍّا تنجم
إنسانية ظاهرة وهي إنساني. مجتمع كل بها يتميز اجتماعية «ظاهرة إذن اللغة
اإلنسان بتطور وتطورت أسفل، من نشأت بل عٍل، من تهبط ولم باآللهة، لها عالقة ال
اإلنسان «بوسائل — هريَدر يقول كما — اللغة َعت اخُرتِ لقد حضارته.»7 بنمو ونمت ذاته،
اخرتع الذي هو هللا يكن لم اإللهية. التعليمات بطريق آلية بصورة تُبتَكر ولم الخاصة،
قدراته ممارسته بطريق اخرتاعها إىل اضُطر الذي هو نفسه اإلنسان ولكن لإلنسان، اللغة

الخاصة.»

اللغة طبيعة (3)

إليه تُشري وما األلفاظ بني واملدلول؟ الدال بني واألشياء؟ الكلمات بني العالقة هي ما
األلفاظ؟

ومدلولها الكلمة بني العالقة إن يقول: ل األوَّ السؤال: هذا عىل ممكنان جوابان ثمة
اليشء هذا عن للتعبري املقيَّضة هي بعينها الكلمة هذه تجعل رضورية طبيعية عالقٌة
املحدد؛ املعنى هذا إىل لإلشارة — املمكنة األصوات من غريها دون — املناِسبة وهي بعينه،

.mythopeic لألساطري الصانعة أو األسطورية 5
للدراسات العربية املؤسسة جربا، إبراهيم جربا ترجمة: الفلسفة، قبل ما وآخرون: فرانكفورت ه. 6

ص٢٧-٢٨. ١٩٨٢م، ط٣، والنرش،
ص٧٢. ١٩٥٥م، بريوت، ة، ُميَرسَّ عربية نحو فريحة: أنيس 7
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االعتساف. أو للمصادفة مرتوٍك غريُ (signification التدليل (أو الداللة أمر فإن وبالتايل
اللغة. يف naturalism الطبيعي» «املذهب هو ذلك

وبني — كالكلمات — اللغوية العالمات بني القائمة العالقة إن يقول: الثاني والجواب
«مواضعة» أو «تواطؤ» أو «اصطالح» أو «ُعرف» مسألة األحوال عامة يف هي معانيها
الواقع يف بمدلولها تربطها طبيعية ذاتية قيمة تحمل ال اللغوية الرموز «إن .convention
والعالقة الحصان. جسم ومكونات «حصان» كلمة بني عالقة أي هناك فليس الخارجي.
لذلك اسًما الكلمة هذه استخدام عىل اصطلحت التي اإلنسانية الجماعة عند فقط كامنة
االتفاق ذلك عىل أي العرف؛ عىل تقوم اللغوية الرموز هذه قيمة أن هذا ومعنى الحيوان.
متفقان واملتلقي املؤثر أن معناه وهذا التعامل. يف تستخدمها التي األطراف بني الكائن
عىل يحتم ما هناك وليس املعرفية.»8 بقيمتها املركبة اللغوية الرموز هذه استخدام عىل
تعني الكلمَة هذه يجعل إنما الكلبيات. من املستأنَس الصنف ذلك تعني أن dog كلمة
أن بينهم فيما ويتوقعون بعًضا بعُضهم يرُقب باإلنجليزية الناطقني أن هو تعنيه ما
«املذهب هو ذلك بالكلب،9 dog كلمة يربط والذي عليه املتفق بالعرف منهم كل يلتزم

اللغة. يف conventionalism التواضعي» أو االصطالحي
اإلغريق زمن ويف العصور. أقدم منذ اللغويني املفكرين عقوَل املسألة هذه شغلت
مثل الطبيعي باملذهب قائل بني فيه الفالسفة وانقسم ناضًجا، طرًحا السؤاُل هذا ُطِرَح
وهريموجينيس. ديمقريطس مثل االصطالحي باملذهب وقائل وكراتيلوس، هرياقليطس

اللغوية العالمة اعتباطية (4)

بذلك تقوم الطبيعية اللغات من لغة وكل وتقطيعه، العالم لتجزئة طريقة من أكثر هناك
يُعَرف ما هي اللغوية العالمات لكل املزدوجة العرفية هذه اليشء. بعض مختلٍف نحٍو عىل
فرديناند عن مأثور مصطلح وهو ،arbitrariness of sign العالمة» «اعتباطية ب حاليٍّا
signifier «الدال» تربط التي العالقة إن سوسري: يقول (١٨٠٧–١٩١٣م). سوسري دي

١٩٧٨م. القاهرة، والنرش، للطباعة الثقافة دار اللغة، علم إىل مدخل حجازي: فهمي محمود د. 8

William James Earle: Philosophy of Language. In: Introduction to Philosophy; McGraw- 9

.Hill, Inc., 1992, p. 152
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اإلجمالية النتيجة اللغوية بالعالمة أعني كنُت وملا اعتباطية. عالقة signified «املدلول» ب
عالمة اللغوية العالمة وبساطة: بإيجاز القول بوسعي فإن واملدلول، الدال بني للربط
املتتابعة السلسلة مع داخلية عالقة بأية ترتبط ال sister «األخت» ففكرة اعتباطية.
إذ الفرنسية؛ اللغة يف الفكرة لهذه بالنسبة كدالٍّ تُستعمل التي s-o-r األصوات من
ذلك عىل دليل وأكرب األصوات. من أخرى سلسلة أي باستخدام الفكرة هذه تمثيل يمكن
b-o-f الدال «ثور» فللمدلول مختلفة: لغات وجود بل اللغات، بني القائمة الفروق هو
لقد اآلخر.10 الطرف عىل o-k-s (ochs)و (الفرنسية-األملانية)، الحدود من طرف عىل
للداللة الدقة: وجه عىل أو اللغوية، العالمة عىل للداللة symbol «رمز» لفظ استُخِدم
بسبب وذلك اتخاذه، من تمنعنا التي املصاعب بعض هناك ولكن «الدال». نسميه ما عىل
فيه بل فارًغا، ليس فهو اعتباطيٍّا؛ دوًما يُدَرك ال أنه خاصية فللرمز نفسه؛ ل األوَّ مبدئنا
يمكن ال — امليزان أي — مثًال العدالة فرمز واملدلول؛ الدال بني «طبيعية» رابطة من بقية

عربة!11 أو مثًال دبابة آخر: يشء أي به يُستبَدل أن
انطباًعا تعطي أن ينبغي ال الكلمة فهذه التالية: املالحظة «اعتباطية» لفظ يستدعي
شيئًا يغري أن أحد أي بُمكنة ليس أنه (وسنرى للمتكلم تماًما مرتوك الدال اختيار أمر بأن
اللغوية العالمة أن باالعتباطية أعني إنما ما). لغويٍّ مجتمٍع يف استتبت لغوية عالمة يف
طبيعية.12 رابطة أية عىل تقوم ال بها واملدلول الدال بني العالقة إن أي سبب؛ لها ليس
يُْعَرف ما هو اللغوية للعالمة االعتباطية الطبيعة لهذه املمكن الوحيد واالستثناء
الكلمات بعض تقوم حيث الصوتية، باملحاكاة التسمية أي onomatopoeia باألونوماتوبيا
bow-wow وكلمة أزيز، أو هدير بمنى boom كلمة (مثل تسميها التي األصوات بمحاكاة

نباح).13 بمعنى
حجمها: يف ويضعها األونوماتوبيا شأن من يهوِّن ما رسعان سوسري دي أن غري
غري دائًما؛ اعتباطيٍّا ليس الدال اختيار أن عىل كدليٍل األونوماتوبية الكلمات تُتَّخذ «قد

ص٨٧. ١٩٨٨م، املوصل، بيت عزيز، يوسف يوئيل د. ترجمة العام، اللغة علم سوسري: دي فرديناند 10

نفسها. الصفحة السابق، املرجع 11
ص٨٧-٨٨. السابق، املرجع 12

.William James Earle: Philosophy of Language, p. 152 13
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إن ثم اللغوي، النظام بناء يف (عضوية) حيوية عنارص ليست األونوماتوبية الكلمات أن
للتطور تصادفيًة نتيجًة جاءت إنما أونوماتوبيتها أن كما … يُعتَقد مما بكثري أقل عددها

فيها.» الصوتي
،glug-glug مثل: واملعنى، الصوت بني للعالقة حقيقية أمثلة هي التي الكلمات ا أمَّ
ألنها اعتباطية؛ بصورة عادًة يكون اختيارها أن عن فضًال العدد، قليلة فهي tuik-tick
bow- ذلك (مثال األصوات بعض محاكاة يف الُعرف، عىل أيًضا تعتمد تقريبية محاوالت
إن ما الكلمات هذه إن ثم الكلب)). (نباح الفرنسية يف ouaoua يقابله اإلنجليزية يف wow
— إلخ والرصيف الصوتي — اللغوي للتطور خاضعًة ما حد إىل تصبح حتى اللغة تدخل
الالتينية من مشتقة (حمام) pigeon كلمة ذلك: (مثال األخرى الكلمات له تخضع الذي
الطائر). صوت به يوحي الذي الصوت من مشتقة بدورها الكلمة وهذه (pipio العامية
الصفة تكسب لكي األوىل؛ صفتها من شيئًا تفقد الكلمات هذه أن عىل واضح دليل وهذا

الطبيعية). الصلة (انعدام االعتباطية صفة وهي اللغوية للعالمة العامة
توحي (التي األونوماتوبية بالكلمات وثيًقا ارتباًطا ترتبط وهي التعجب، ألفاظ وأما
حجة بطالن عىل دليًال ليست فهي السابق؛ النقد أيًضا عليها ويصح بمعانيها)، أصواتُها
تلقائية تعابري أنها عىل التعجب ألفاظ إىل املرء ينظر وقد اللغوية. العالمة يف االعتباطية
وجود عدم نبني أن نستطيع ولكننا الطبيعية. اللغوية الُقَوى املتكلم عىل تمليها للحقيقة
هذه بني نقارن أن إال علينا فما التعجب؛ ألفاظ معظم يف والدال املدلول بني ثابتة عالقة
يقابلها الفرنسية aie! (فلفظة أخرى إىل لغة من اختالفها نرى حتى لغتني يف األلفاظ
كلمات ما وقٍت يف كانت التعجب ألفاظ من كثريًا أن نعلم إننا ثم اإلنجليزية).14 يف ouch!
mort من (هللا) mordieu (اللعنة)، diable الفرنسية الكلمة الحظ: ُمحدَّدة، معاٍن لها
وألفاظ بمعناها توحي التي فاأللفاظ إذن .(Zounds goodness اإلنجليزية: (يف dicu

خالف.15 موضع الرمزي وأصلها ثانوية، أهمية ذات التعجب
باللغة إعجابهم بهم وذهب اللغة، خصائص يف الغلو يف العرب النحاة من كثري وقع
مظاهر من عليها وأضفوا خيالهم، يف إال له وجود ال ما فيها تصوروا بحيث بعيًدا العربية

يوسف). يوئيل (د. آخ! العربية: يف ذلك يقابل 14
ص٨٨-٨٩. العام، اللغة علم سوسري: دي 15
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كانوا أنهم ذلك من البرش.16 لغات من لغة به تتصف وال األذهان يف يصح ال ما السحر
بني منطقية عقلية رابطة أو واملعنى، اللفظ بني «مناَسبة» بوجود قويٍّا إيمانًا يؤمنون
التكرار إىل ه َمردُّ اعتباطيٍّا يكون أن يمكن األمر أن يتصورون وال ومدلوالتها، األصوات
يقول والتعميم. الربط إىل العقل وميل التداعي عن ناتًجا وهميٍّا يكون وأن والعادة،
«وقد السكري»: سعيد أبو أغفله مما هذيل أشعار تفسري يف «التمام كتابه: يف جني ابن
األفعال، وقوع وقت األصوات حكاية عىل أوقعت إنما كلها العبارات أن إىل بعُضهم ذهب
الَخضم أن ترى أال بعض، ببعضها وضورَع تداخلت إنها ثم كذلك، األمر يكون أن أبعد وال
الرخاوة من والقاف الخاء بني ما واليابس الرطب وبني يابس، لكل والَقضم رطب لكل
يجُف ولم والطفه له، وتأتَّى تََفطَّن إذا ملتأمله وينجذب يصحب إنما باب وهذا … والصالبة
فالباء عنده؛ الحادثة األصوات ترتيب عىل وهو ونحوه، الرتاب «بحثت» قولهم: ومنه عليه،
إذا ونحوها الحديدة رسوب كصوت بعُد فيما والحاء الرتاب، عن به يبحث بما للخفقة
ا فأمَّ غموًضا. فيه فإن فتأمله، الرتاب من ينبث ما صوت لحكاية والثاء األرض، يف ساخت
للمبالغة فاستعارة املسألة، هذه حقيقة عن وبحثت األمر، هذا حقيقة عن بحثت قولهم:
لكانت ذلك ولوال املبالغة، من لرضب إال املجاز إىل الحقيقة تُْرتَك وال املعنى، ذلك طلب يف

املجاز.»17 من أَْوىل الحقيقة
أصواَت بأجراسحروفه مضاِهيًا وجدته اللغة هذه من كثريًا «فإن «الخصائص»: ويف
لقوة وذلك الرطب؛ يف وَخْضم اليابس، يف َقْضم قالوا: تراهم أال عنها، بها عربَّ التي األفعال
للفعل األضعف والصوت األقوى، للفعل األقوى الصوت فجعلوا الخاء، وضعف القاف
وقالوا: صوته، استطالة من هناك ملا الراء فكرروا الجندب، َرصَّ قالوا: وكذلك األضعف.
لصوته، حكايًة غاق الغراَب وا وسمَّ صوته، تقطيع من هناك ملا فَقطَّعوه، البازي، َرصَ َرصْ
قطعه إذا و«قدَّه» َعْرًضا، قطعه إذا اليشء» «َقطَّ وقالوا: ألصواتها. حكايًة بطٍّا والبطَّ
إليه و«َمتَّ الحبَل» «َمدَّ وقالوا: الدال. منقطع من مدة أقرص الطاء منقطع ألن وذلك طوًال؛
— مهموسة ألنها — التاء وجعلوا عالج، فيه ملا — مجهورة ألنها — الدال فجعلوا بقرابة»

ص٥٦. ٢٠٠١م، ط٨، القاهرة، املرصية، األنجلو مكتبة اللغة، أرسار من أنيس: إبراهيم د. 16

بغداد، القييس، ناجي تحقيق السكري، سعيد أبو أغفله مما هذيل أشعار تفسري يف التمام جني: ابن 17
ص١٣٠-١٣١. ١٩٦٢م،
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أسباُب تكون أن يمكن وقد «نعم، عليها: التالية الفقرة يف يقول ثم فيه.»18 عالج ال ملا
«إن كراتيلوس: يف أفالطون بقول شبيٌه وهو َعنَّا.» الزمان يف لبُعدها علينا تخفى التسمية

حجابًا.» عليه ألقت قد القديمة العصور

اللغوي التغري (5)

اللغة يجعل سبب من ليس إذن يشء، كل يغري الزمن «إن سوسري: دي فرديناند يقول
مواجهة يف نفسها عن الدفاع يف لها حول ال فاللغة … العام القانون لهذا تخضع ال
نتائج إحدى وهذه والدال. املدلول بني العالقة أخرى إىل لحظة من تَُغريِّ التي القوى
فثَمَّ الزمان يف تسري برشية جماعة هناك كان وحيثما للعالمة.»19 االعتباطية الطبيعة
يفكك إذ «الزمن أن فالحق ببعيد؛ ذلك من اللغة وليست أبت. أم شاءت سيعروها تغري
اإلطار خارج للغة وجود فال املتكلمني، مجتمع يف بل فراغ يف يعمل ال فإنه والدال املدلول
فرًدا ر (تصوَّ املتكلمني مجتمع وأهملنا الزمن ضمن اللغة إىل نظرنا وإذا االجتماعي.
وعىل اللغة. يف يؤثر لن إذَّاَك فالزمن تغيري؛ أي نالحظ ال ربما قرون) عدة يعيش لوحده
رأينا ملا الزمن وأهملنا املتكلمني مجتمع — االعتبار بعني — أخذنا فإذا ذلك، من العكس

اللغة.»20 يف تؤثر التي االجتماعية القوى أثر
تميض إن فما تقاومه. العالم يف واحدة لغة توجد وال منه، مناص ال أمٌر «التطور
حتى منه، بد ال أمٌر التغيري إن الواضحة. التغيريات بعض تدون حتى الزمن من فرتة
يسيطر أن ما لغًة يخرتع من بوسع الطبيعية). (غري االصطناعية اللغات يف َليظهر إنه
لتحقيق االستخدام مجال يف تدخل إن ما ولكن االستخدام. موضع توضع أن قبل عليها
السيطرَة صاحبُها فيفقد األفراد، لجميع ملًكا تصبح حتى أجلها من ُوِضَعت التي الغاية

عليها.»21

ج١، ١٩٩٩م، ط٤، للكتاب، العامة املرصية الهيئة النجار، عيل محمد تحقيق الخصائص، جني: ابن 18
ص٦٦-٦٧.

ص٩٤. العام، اللغة علم سوسري: دي 19

ص٩٦. السابق، املرجع 20

ص٩٤. السابق، املرجع 21
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فرد يخلقها أن يستحيل «اللغة الشعبية»: «عنارصالسيكولوجيا كتابه يف فونت يقول
إال االصطناعية، اللغات من وغريها اإلسربانتو باخرتاع قاموا أفراًدا أن صحيح األفراد. من
تستطع لم بل أصًال. لغًة هناك تكن لم ما تحقيقها املستحيل من كان االخرتاعات هذه أن
من مستعارة عنارص بفضل إال يعش لم ومعظمها نفسها، تعيل أن اللغات هذه من أي
عىل اإلسربانتو24 «ولنأخذ سوسري:23 يقول االصطناعية اللغة هذه وعن طبيعية.»22 لغات
الظن فأغلب عليها، ُفِرض الذي القيد من ستتحرر اللغة هذه نجحت إذا املثال: سبيل
للعالمة الكاملة الحياة من مرحلة تدخل االستخدام قيد توضع أن بعد اإلسربانتو أن
املنطقية طبيعتها لتُالئم ُوِضَعت التي تلك عن تماًما تختلف لقوانني طبًقا وتنتقل اللغوية.
األجياُل تستخدمها ثابتًة لغًة يقرتح الذي إن أبًدا. الطبيعة هذه إىل تعود ولن األوىل،
البط؛ بيضة الدجاجة تحت يضع الذي كمثل مثله فإنه األوىل، بطبيعتها وتقبلها املقبلة
بقيَة يجرف الذي التياُر — صاحبها رغم — يجرفها الرجل هذا يخلقها التي فاللغة

اللغات.»25

.Wundt. W., 1921. Elements of Folk Psychology. London: Allen and unwin., p. 3 22

اللغة علم يف محارضاته سيكاهي وألربت بايل شارل تلميذاه: ونرش ١٩١٣م، عام سوسري دي تُويف 23

١٩١٦م. سنة العام
الزاروس الدكتور الرويس العالم ١٨٨٧م عام بها دفع االصطناعية، العاملية اللغات أشهر هي اإلسربانتو: 24
اإلذاعة وبرامج املجالت لها َصت وُخصِّ عاملية كلغة كثريًا راجت وقد الكثريون. بعده من رها وطوَّ زامنهوف
ليست واإلسربانتو العلمية. والندوات املؤتمرات يف واستُعِمَلت والجامعات، املدارس من عدد يف وُدرَِّست
اللغات من منتقاة قواعد عىل قائمة ألنها الدقيق؛ باملعنى صناعية لغًة أيًضا ليست ولكنها طبيعية لغة
القواعد من يمكن ما أقل عىل تحتوي إذ للغاية؛ التعليم وسهلة التبسيط شديدة لغة وهي األوروبية.
صياغة عىل تساعد التي املنتظم االشتقاق وقواعد األساسية املفردات ومن قاعدة)، عرشة (ست النحوية
القرن بدايات يف سطوعه بعد نجُمها أفل فقد التسهيالت هذه كل ومع األخرى. املفردات من كبرية أعداد
أمة حضارة عن تعربِّ ال أنها أقلها ليس ألسباب وذلك منه؛ والستينيات الخمسينيات وحتى العرشين
ورواَجها ضغطها تكتسب املسيطرة العظمى الدول لغات وأن رؤيتها، وأفق الخاص عيشها ونبض بعينها
من عليها يطرأ أن بد ال املصطنعة اللغة وأن املجاالت، جميع يف الغري عىل وسيطرتهم أهلها قوة من
ن وتُحصِّ الوفاق تضمن ال املشرتكة اللغة وأن جيل، إىل جيل من الطبيعية اللغات عىل يطرأ ما التغريات

والرصاعات. الحروب من مانًعا يوًما تكن ولم الشقاق، ضد
وأكثر. سوسري دي تنبُّؤ ق حقَّ قد الزمن أن وواضح ص٩٤-٩٥، العام، اللغة علم سوسري، دي 25
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الحياة وأشكال واألحوال األجياُل وتتبدل باللغة، الناطقني حاجاُت فتتغري الزمن يسري
األشياء تتغري الحياة. بتغري اللغُة تتغري املعلومات. ووسائط العمل وأدوات التفكري وأنماط

الرمزي. وغطاؤها

اللغوي التغري أسباب (6)

االقتصاد مبدأ

الهمزة من التخلص ذلك: مثال الطاقة. من مبذول بأقل املفيد التعبري إىل الناطقني ميل أي
املركبة» «األصوات وانكماش الحديثة، العربية اللهجات معظم ويف الحجاز قبائل لهجة يف
«ِبيت»، إىل و«بَيْت» «نُوم»، إىل و«نَْوم» «يُوم»، إىل «يَْوم» نطق فتحول diphthong؛
اللهجات بعض يف والظاء) والذال (الثاء األسنانية األصوات واندثار «ِعني»، إىل و«َعنْي»
يف الواحدة للظاهرة املختلفة واألنواع الكثرية التفريعات عىل والقضاء الحديثة، العربية
املقصورة األلف عن بها واالستغناء تأنيث كعالمة بالتاء االكتفاء ذلك: مثال اللغة. داخل
(فنقول: املمدودة األلف وعن فتَوى)، عدَوى، سلَمى، من: بدًال َفتوه، َعدوه، َسلمه، (فنقول:

شقراء). صحراء، حمراء، من: بدًال َشقره، َصحره، َحمره،
ما العادي اللغوي االستعمال يف باألغالط تسميته عىل ُدِرج ما أن إىل فراي يشري
الذي املجهود من حد أقىص إىل االنتفاع باتجاه اللغوي التنظيم لتبسيط محاولة إال هو
ثابتة حاجة عن اللغوي االستعمال فينم اللغوي، اإلنتاج حيث من اللغة متكلم به يقوم

26… الرتكيب يف املنطقي والتناسب التعابري يف والدقة اللغوي االختصار إىل

القياس مبدأ

أو سمعناه، ما عىل قياًسا نسمعه لم ما ارتجال اللغة يف analogy «القياس» ويعني
تشبهه. ترصيفات أو كلمات من لدينا ما عىل بالقياس عندنا من ترصيف أو كلمة ابتكار
خالل من الذاكرة، عىل العبء وتخفيف املجهود يف «االقتصاد» مبدأ ضمن القياس ويدخل

،١٧-١٨ الكتاب: معارصة»، «قضايا يف منهجيته، وإعادة للعقل تحرير اللغة تحرير إمبابي: فتحي 26

ص٢٨٣. ١٩٩٧م،
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القاعدة عىل صياغتها وإعادة الشاذة النادرة الصيغ وإقصاء املطَِّرد الشائع عىل الحمل
.leveling املؤتلف مجرى املختلف ويجري الظاهرة وتتوحد االختالفات فتزول املطردة؛
املطرد عىل القياس لتأثري خضعت قد سكسونية األنجلو الشاذة األفعال أن ذلك: مثال
healpاملايض إىل ف يَُرصَّ كان (help) helpan الفعل أن ذلك من املاضية. سنة األلف يف
عىل منتِظًما الفعل هذا كان عرش الرابع القرن بحلول ولكن ،holpen الثالث والترصيف

.(help, helped, helped) اإلنجليزية لألفعال املطردة القاعدة

أخرى بلغة االتصال

التجارة. أو الهجرة أو الغزو خالل من أخرى بلغة اتصالها اللغة: يف التغري أسباب من
عىل — العرب اقرتض فقد «االقرتاض»؛ اللغات احتكاك حالة يف التغري صور أهم ومن
واملجاز، والنحت االشتقاق طريق عن كثرية، لغات من أعجمية ألفاًظا — املثال سبيل
يُخَىش دقيق اصطالحي معنًى عىل تدل كانت إذا األجنبية اللفظة تعريب طريق عن أو

العربي. اللفظ ثنايا يف ضياُعه
الفارسية مفردات فمعظم يُحَىص؛ يكاد فال العربية من األخرى اللغات أخذته ما ا أمَّ
مفردات أرباع وثالثة فاريس، أو عربي الرتكية مفردات ومعظم األصل، عربي الحديثة
مثل: عربي، أصل من كثرية كلمات الحديثة اإلنجليزية ويف فاريس، أو عربي األردية
lemon, muslin, saffron, sherbet, syrup, sugar, camphor, candy, coffee, cot-
خاص (نسيج املوصيل الليمون، الرتتيب: عىل وهي ton, crimson, cumin, damask
املجمد)، القصب (عسل القنوة الكافور، السكر، الرشاب، الزعفران، املوصل)، إىل يُنَسب

(نسيج).27 الدمشقي الكمون، القرمزي، القطن، القهوة،

الحياة أشكال تغري

وبزوغ االتصال، ووسائط الثقافة ومعالم الحياة أشكال تغري اللغوي التغري أسباب من
قد العربية األلفاظ من كثريًا أن ذلك من جديدة؛ مصطلحات تتطلب جديدة مفاهيم

ص٣٤. ١٩٧١م، القاهرة، والنرش، للطبع مرص نهضة دار واملجتمع، اللغة وايف: الواحد عبد عيل د. 27
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بالعبادات تتصل خاصٍة معاٍن عىل تدل وأصبحت القديمة العامة معانيها من تجردت
والفقه، والكالم الفلسفة مصطلحات أو والحرب، واإلدارة السياسة شئون أو والشعائر،

إلخ. … والَعروض والرصف النحو مصطلحات أو

العلمية واملجامع واملرتجمني الُكتَّاب تأثري

وزيادة نطاقها واتساع وتهذيبها اللغة نهضة يف كبري أثر واملرتجمني واألدباء للُكتَّاب
العرص يف العربية نهضة يف الفضل فأكرب األمم. تاريخ يف كثرية ذلك عىل واألمثلة ثروتها.
مفردات اقتبسوا لقد والفارسية. اليونانية عن واملرتجمني واألدباء العلماء إىل يعود العبايس
التعبري عىل وقدرًة مرونًة وازدادت اللغة متن فاتسع العربية، ملقتضيات وطوَّعوها أجنبية
الُكتَّاب أفاد إذ والشام؛ مرص يف الحديثة النهضة عرص يف األمر كذلك واآلداب. العلوم عن
من الكثري وعرَّبوا وترجموا بها، وتأثروا األوروبية اللغات أساليب من والعلماء واألدباء

والفكر. واألدب الفن مذاهب من الكثري ونقلوا والعلم، األدب مصطلحات

اللغة ذات يف داخلية عوامل

تنطوي — وقواعدها ودالالتها كلماتها وعنارص وأصواتها متنها — ذاتها اللغة بنية إن
وجهة توجيهه وعىل اللغوي التطور عىل آليٍة صورٍة يف نفسها هي تعمل خصائص عىل
ألحَّ الذي structure «بنية» لل immanent «امُلحايث» أو «الكموني» الطابع إنه خاصة.
أو أحداث من «البنية» عىل يطرأ ما كل إن بتبيانه: دولوز جيل واضطلع البنيويون عليه
ميول من ذاتها البنية عليه تنطوي مما ينبع وإنما الخارج»، «من لها يقع ال عوارض

تغريات.28 من لها يَْعِرض ما كل عن املسئولة هي تكون باطنة واتجاهات كامنة

الداليل التغري أنواع (7)

اللفظة هذه كانت فقد «السيد»؛ لكلمة حدث ما الداليل التطور عىل النموذجية األمثلة من
مقابل هو أو عبد، له َمن هو فالسيد «عبد»؛ كلمة correlative متضايف هي البداية يف
أصبحت ثم والسلطان. النفوذ صاحب عىل لتدل «السيد» كلمة استعمال تطور ثم العبد.

ص٣٩. ١٩٧٦م، القاهرة، مرص، مكتبة البنية، مشكلة إبراهيم: زكريا د. 28
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العلمي. الشيعي للمرجع لقب الشيعة اإلخوة عند وهي «الهاشمي»، تعني «سيد» كلمة
الناس أصبح األلقاب وإلغاء الطبقات بني الفوارق تقليص وبعد الحديث العرص ويف
االحرتام سبيل عىل جميًعا األسماء يسبق لقبًا الكلمة وصارت «السيد»، ب بون يُلقَّ جميًعا
بعض يف الكلمة هذه الستعمال معينة كراهة األخرية الفرتة يف استجدَّت وقد والتأدب.

املتحفظة. العربية األوساط

widening/extension (التعميم) املعنى توسيع (8)

وتزداد intension «مفهومه» فيتسع للفظ، التمييزية املالمح بعض إسقاط نتيجة وذلك
يف تشمله تكن لم ما لتشمل ويمتد يتسع الكلمة معنى إن أي extension؛ «ماَصَدقاته»

ذلك: أمثلة املايض،

يف تعني كانت التيني أصل من كلمة وهي الراتب، تعني التي salary كلمة •
مرتب تعني الزمن بمرور صارت ثم امللح، من الجندي حصة القديمة بدايتها

عمل. ألي مرتب أي تعني أن إىل الحديث زمننا يف وانتهت الجندي،
أي ليشمل اآلن معناها واتسع املرسومة، اللوحة عىل تُطَلق كانت picture كلمة •

الفوتوغرافية. الصورة فيها بما صورة
جميع تشمل اآلن وصارت الكالب، من معينة ساللة تعني قديًما كانت dog كلمة •

السالالت.
امرأة أي أيًضا ليشمل معناها اتسع وقد صغرية، طفلة تعني كانت girl كلمة •

عمر. أي من
رفقة ليشمل املعنى اتسع ثم السفر، من الراجعة الرفقة هي األصل يف القافلة: •

راجعة.29 أو كانت ذاهبة السفر
يشء. كل إتيان ليشمل معناها اتسع ثم املاء، إتيان األصل يف الِورد: •

وصارت معناها اتسع وقد األزهار، من املعروف الصنف ذلك عىل تُطَلق الَورد: •
زهر. كل عىل أيًضا تُطَلق

القاهرة، املرصية، النهضة مكتبة اللغة، علم يف ودراسات بحوث إبراهيم: محمد إبراهيم مجدي د. 29

ص٢١٣–٢١٥. ٢٠٠٤م،
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وصارت الدواب، تجرها أو باليد تُدَفع التي العربة عىل مقصورة كانت العربة: •
اآللية. السيارات كل تشمل

األم تُْرِضُعه الذي ا (أمَّ الدواب من وغريهما والشاة الناقة لبن يخص كان اللبن: •
املرضع واملرأة والشاة الناقة ليشمل اللبن معنى تطور وقد ِلبان)، فهو ابنها

اللبان. بها يختص كان التي
رائًدا. حاجة كل طالب صار ثم الكأل، طالب األصل يف الرائد: •

شدة. كل يف استخدامه كثر ثم الحرب، األصل يف البأس: •

narrowing (التخصيص) التضييق (9)

يشملها كان التي األشياء بني من بعينه يشء عىل واقتصاره املعنى نطاق تقلص وهو
فكلما للفظ، الداللية املكونات أو التمييزية املالمح بعض إضافة نتيجة وذلك املايض، يف
والتضييق املاصَدق). قل املفهوم ضاق (كلما أفراده عدد قل ليشء الداللية املكونات زادت

اللغة. يف األغلب الداليل التغري هو
الداللة: يف التضييق أمثلة من

عامة، بصفة الغذاء أو الطعام إىل تشري كانت القديمة اإلنجليزية يف mete كلمة •
ضاق وقد حلوى). أو (مربى sweetmeat كلمة يف العام املعنى أثر زال وما

الطعام. من واحًدا صنًفا ليخص اآلن معناها
ضاق وقد الكالب، جميع إىل تشري األصل يف كانت اإلنجليزية hound كلمة •

منها. بعينه نوًعا ليخص اآلن معناها
سائل». أي من «الجرعة تعني كانت اإلنجليزية (سم) poison كلمة •

أي corpus الالتيني أصلها يعنيه ما تعني كانت اإلنجليزية corpse كلمة •
جثة ليخص معناها ضاق وقد ميِّتًا، أو حيٍّا البرشي غري أو البرشي «الجسم»

امليت. اإلنسان
النساء. عىل تدل أصبحت ثم يَُمس، ال محرم كل عىل تدل األصل يف كانت حريم: •
البالد بعض (يف «األرز» وعىل مرص)، (يف «الخبز» عىل لتدل معناها ضاق العيش: •

العربية).
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الفرح يف والرش، الخري يف ورجاًال نساءً الناس اجتماع تعني األصل يف مأتم: •
اجتماع تعني اآلن وهي للموت. النساء اجتماع لتعني معناها ضاق وقد والحزن.

األحزان. يف الناس
معنى تطور ثم الحزن.30 أو الفرح يف املرء تعرتي خفة تعني كانت َطَرب: •
تعني الكلمة وصارت الفرح، ملمح واستُبقَي الحزن ملمح منه وسقط الطرب

تعبري. أو نغم من للجمال النفس اهتزاز أو فحسب، الفرح
(الحج: َكَفُروا﴾ الَِّذيَن هللاُ َوَعَدَها ﴿النَّاُر أيًضا والرش الخري يف تُستعَمل كانت وعد: •
بالرش. «وعيد» كلمة ت واختصَّ فقط، الخري يف تُستعَمل اآلن صارت وقد .(٧٢

واليمام والقمارى كالفواخت أشبهها وما األطواق ذوات عىل تُطَلق كانت َحمام: •
الطيور. من بعينه النوع ذلك عىل ليدل معناها ضاق ثم والَقطا.

يف لدوامها الخمر يف استعمالها شاع ثم ودام، سكن ما كل األصل يف امُلدام: •
تسكن. حتى عليها يُغَىل ألنه أو الدن،

shift (النقل) التحول (10)

أخرى: إىل األحوال من مجموعة من الكلمة انتقال أي

السفن مجال عىل مقصورتني port و«ميناء» navigation «ِمالحة» كلمتا كانت •
والربي، الجوي املجال ليشمل اآلن معناهما انتقل وقد والنهري، البحري املجال أو

.widening الداليل «التوسيع» ضمن أيًضا هذا يَُعدَّ أن ويمكن
والدعاء؛ الترضع وتعني gebet القديمة اإلنجليزية يف كانت (خرزة) bead كلمة •
يف منظومة حبات عىل وأدعيتهم تسبيحاتهم يعدون الكاثوليك الكهنة كان إذ

الجعدي: النابغة يقول 30

ك��ال��م��خ��ت��بَ��ل أو ال��واِل��ه َط��َرَب إث��ِره��م ف��ي َط��ِربً��ا وأران��ي

املتنبي: ويقول

ال��طَّ��َرِب ق��ب��ض��ة ف��ي وه��م��ا ودم��َع��ُه م��ن��ط��َق��ُه ال��م��ح��زوُن ال��طَّ��ِرُب يَ��م��ِل��ُك ال

98



اللغوية املاهوية

دعاء، املعنيني: عىل تدل الوسيطة اإلنجليزية يف bede أو bead صارت ثم خيط.
األدعية. عد وحبات

تعني اآلن الكلمة وصارت األسنان. وصفاء الثغر جمال تعني كانت َشنَب: •
العامة. عند الشارب

وما املائدة تعني وصارت للمسافر، يُصنَع الذي الطعام تعني كانت فرة: السُّ •
الطعام. من عليها

الرسقة. إىل امليل عن به يكنى وصار السخاء، عن به يُكنى كان اليد: طول •
والريف، املياه عن وأحيانًا األقذار، عن «التباعد» تعني األصل يف كانت التنزُّه: •

والخرض. البساتني إىل والفلوات الصخب عن البُعد لتعني اآلن تطورت وقد
النقل. ويف السفر يف تُْستَْخَدم واحد نسق عىل اإلبل من عدد األصل يف هو القطار: •

النقل. وسائل لتطور معناها اآلن تغريَّ وقد

figurative useاملجازي االستعمال (11)

األشياء: بني مشابهة أو مماثلة عىل قائٌم املعنى يف تحول وهو

الرافعة لتعني اآلن وتُستعَمل العنق، طويل طائر وهو (كركي) crane كلمة •
أيًضا.

ثم الغليظ، الصوف نسج من نوع عىل تدل األصل يف (مكتب) bureau كلمة •
التي األثاث قطعة عىل ثم النسج، بهذا تَُغطَّى التي األثاث قطعة عىل أُطِلَقت
من القطعة هذه عىل تحتوي التي الغرفة عىل ثم كانت، أيٍّا للكتابة تُستعَمل
يقومون الذين األشخاص عىل ثم الغرفة، هذه يف تُْعَمل األعمال عىل ثم األثاث،
أو اإلدارات إحدى بإدارة تقوم األشخاص من مجموعة أية عىل ثم األعمال، بهذه

الجمعيات.31
(الحقيقية) الحسية الداللة من اللفظ «ينتقل املبارك: محمد األستاذ يقول
الزمن، مرور وتأثري االستعمال كثرة نتيجة (املجازية) املعنوية الداللة إىل

ط٣، القاهرة. الخانجي، مكتبة وقوانينه، وعلله مظاهره اللغوي، التطور التواب: عبد رمضان د. 31

بعدها. وما ص١٩٢ ١٤١٥ه، ١٩٩٥م
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كثرة بعد ولكنه املجاز، طريق عن األمر بادئ يف الجديد باملعنى فاستعماله
مدلوله عىل داللته وتصبح الصفة هذه عنه تذهب الناس بني وشيوعه االستعمال
االنتقال يتم ما «وعادًة عمر: مختار أحمد د. ويقول مجازية.»32 ال حقيقة الجديد
من املجازي االستعمال ويميز معجمية. فجوة سد وبهدف قصد، بدون املجازي
ِرْجل كقولنا: وذلك حي، مجاز كل يف املوجود النفي عنرص للكلمة الحقيقي
أن الوقت بمرور يحدث وقد … عينًا ليست اإلبرة وعني ِرْجًال، ليست الكريس
عىل املجازي املعنى يشيع وقد معنيان، للفظ فيصبح املجازي االستعمال يشيع
اآلتية الثالثة األنواع بني بعُضهم وميََّز عليه، ويقيض الحقيقي املعنى حساب

للمجاز:

عند والدهشة الغرابة ويثري الوعي، عتبة يف يظل الذي الحي: املجاز (١)
السامع.

ويكتسب مجازيته يفقد الذي النوع وهو :fossil الحفري أو امليت املجاز (٢)
الرتدد. وكثرة األلفة من الحقيقية

السابقني. النوعني بني وسًطا مكانًا ويحتل :fadedالذاوي أو النائم املجاز (٣)
الوعي درجة عن سؤال جزئيٍّا هو النائم واملجاز امليت املجاز بني والفرق

اللغوي.»33

أخرى أمثلة

يف مجاًزا استخدامه كثر ثم العلف، من الدابة بطن امتالء األصيل معناه املجد: •
وأصبح األصيل، معناه وانقرض الصيت، وبُعد السمعة وطيب بالكرم االمتالء

املجازي. املعنى هذا يف حقيقة
العقل. نقص إىل وانتقل الناقة، لبن قلة هو األَفن: •

نفسها. الحرب إىل وانتقل الحرب، يف األصوات اختالط هو الَوَغى: •

ص٢٢١. ١٩٦٨م، بريوت، الفكر، دار العربية، وخصائص اللغة فقه املبارك: محمد 32

ص٢٤١-٢٤٢. ٢٠٠٩م، ط٧، القاهرة، الكتب، عالم الداللة، علم عمر: مختار أحمد د. 33
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كان البدوي الشاب ألن بها؛ دخوله عن كناية كانت عبارة امرأته: عىل الرجُل بَنَى •
النقراض األصيل معناها اآلن فقدت وقد جديًدا، خباءً وألهله له يبني تزوج إذا

الزفاف. عن كنايًة تُستخَدم تزال ال كانت وإن النظام، هذا
القربة تعني صارت وقد املاء. قربة يحمل الذي الجمل األصل يف تعني الراوية: •
وبني آنيته يف املاء يحمل الذي البعري بني املجاورة لعالقة مرسل)؛ (مجاز نفسها

املحمول. اإلناء
عىل لتطلق مدلولها تطور ثم الرسائل، عليها تُحَمل التي الدابة األصل يف الربيد: •
الحارض. العرص يف الغاية لهذه املتخذة والوسائل النظم وعىل املنقولة، الرسائل

الذنوب. عن الصفح إىل وانتقل السرت، من والغفران: الغفر •
املهر كان حينما قديًما يُستخدم التعبري هذا كان مهَرها: املرأة إىل الرجُل ساق •
الفعل أُعطَي نقوًدا املهر وصار الُعرف تغري أن بعد ولكن األنعام. من عدًدا

بحيويته.34 واحتفظ أوسع معنًى
أو قومه عن املتكلم بمعنى يُستعَمل صار :(… باسم املتحدث (أو القوم لسان •

الكل). عىل الجزء اسم (إطالق املرسل املجاز سبيل عىل مؤسسته

deterioration/pejoration الداليل االنحطاط (12)

أمثلته: ومن سلبيًة، داللًة فيُكسبها اللفظة بمعنى يلحق تغري هو

الطبقة إال بها تحظى ال رفيعة رشف ألقاب األصل يف هي :Ladyو Sir كلمة •
كارل سري (مثل االستثنائية ملكانته تقديًرا اللقب هذا األمة تمنحه من أو العليا
التغريات نتيجة العاديني األشخاص عىل اليوم إطالقها شاع أنه غري بوبر)؛

الحديث. العرص يف أوروبا شهدتها التي والسياسية االجتماعية الكبرية
وصارت داللتها انحدرت ثم «مشهور»، تعني األصل يف كانت notorious كلمة •

قبيح. بيشء مشهور أي ر» «ُمَشهَّ تعني

ص١٦٢. الداللة، علم 34
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dogma كلمة وكانت راسخ»، اعتقاد «ذو تعني األصل يف dogmatic كلمة •
اليقني عىل واقترصت داللتها انحدرت وقد ومرشًدا. هاديًا مبدأ أو عقيدة تعني

الالعقالني. الجازم املتصلب
تعني التي skeptikos القديمة اليونانية الكلمة من تأتي skeptic كلمة •
اإلجابات ويلتمس يسأل الذي الشخص أي inquiring؛ «ُمستعِلم» أو «متسائل»
أو «الشاك» تعني وصارت معناها تغري ثم راسخٍة، اعتقاداٍت إىل بعُد يصل ولم

«املرتاب».
الوزراء»! «رئيس األندلسية الدولة يف تعني كانت حاجب: •

مرموًقا. ومنصبًا رفيًعا مركًزا األصل يف تعني كانت تركية أفندي: •

melioration/amelioration الداليل «التحسن» أو «االرتقاء» (13)

ما يزايلها أو إيجابيًة داللًة اللفظُة تكتسب حيث الداليل، االرتقاء الداليل االنحطاط يقابل
أمثلتها: ومن سلبية، داللة من األصل يف لها كان

أو السايس معناه جرماني أصل من كلمة (مشري): اإلنجليزية Marshal كلمة •
.maresاألفراس يتعهد الذي الغالم أو اإلصطبل خادم

ثم أيامنا، يف الربيد» «موزع يشبه الذي «الرسول» عىل تدل كانت angel كلمة •
اإللهي العقل بني الوسيط الكائن عىل للداللة باستعماله اللفظ هذا الفقهاء رفع

اإلنساني.35 والعقل
فروسية يف تعربِّ وكانت «سري»، أو «فارس» لقب اآلن تعني التي Knight كلمة •
معنى من األوروبية اللغات إىل انحدرت وقد مرموق، مركز عن الوسطى القرون

خادم».36 «ولد هو أصيل
كفعل تُستعمل تزال (وال «خادم» تعني قديًما كانت (وزير) minister كلمة •

خدمة). يقدم أو يُِعني أو يُسِعف بمعنى

ص٢٤٩. السابق، املرجع 35
نفسها. الصفحة السابق، املرجع 36
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«ذكي» تعني العامية السياقات يف صارت خبيث، أو رشير بمعنى wicked كلمة •
«شاطر». عاميتنا: يف كقولنا أو «متألق» أو

بظرف «مزعج تعني وصارت حدتها من كثريًا فقدت mischievous(مؤٍذ) كلمة •
«شقي». عاميتنا: يف كقولنا أو ومرح»

«أحمق». أو «غبي» بمعنى قديمة فرنسية كلمة من تنحدر (لطيف) nice كلمة •
حتى بيت كل يعني صار ثم الشعر، من املصنوع املسكن هو األصل يف بيت: •

األبيض»! «البيت

تَُقل وال ُقل (14)

خطأ»؟ «هذا اللغة: يف تقول أن يعني ماذا
ينبغي كان معينًا standard of correctness صوابيٍّا» «مستوى يُراِعي ال أنه يعني
يجب هذا أجل «ومن (١٩٣٣م): واللغة» «الكالم كتابه: يف جاردنر يقول يراعيه. أن
واألسس القواعد وضع يف السلطة صاحُب وَمن اللغة؟ هي ما أوًَّال: أنفَسنا نسأل أن
سهلة، أسئلة وهذه الجميع؟ عىل وتُْفَرض التزامها يجب التي والكلمات واالستعماالت
الفرد يقف كما أنه رأيه من للموضوع تقريبي تقدير فهناك عسرية؛ عليها اإلجابة ولكن
37… عموًما» اللغة وراء من أيًضا يقف اللغوي» «املجتمع فإن عنه، ليدافع كالمه وراء
فمهمة رصًفا: معيارية نظرة للغة النظرة إىل اللغويني اتجاه املايض الجيل يف السائد وكان
فقط، الكلمات معاني إعطاء ليست املعجم ووظيفة الكالم، صحة قواعد تدريس النحو
االتجاه هذا ضد يسري اآلن االتجاه ولكن الكلمات. تعنيه أن يجب ما إىل أيًضا اإلشارة بل
املاضية صورتيه يف اللغوي االستعمال «تصف» اللغوية املؤلفات جل أصبحت إذ املعياري؛
لحظاتها من لحظة أي يف اللغة «ألن االعتبار؛ يف اللغوي» «التغري وضع مع … والحارضة
ويف دائمة حركة يف فاللغة املستقبل؛ يف سيكون ما وإنما بالفعل كائن هو ما فقط ليست

دائم.»38 تحول
ً خطأ التغريَ َعدُّوا ألنهم ربما التغري، أسباب يبحثون العرب اللغويني ُقدامى يكن لم
منه التحرز بغية ورصده؛ الخطأ تعقب عىل جهدهم وقرصوا اجتنابه، عىل العامة وحثوا

ص١٢-١٣. ١٩٨١م، القاهرة، الكتب، عالم واللهجات، للفصحى اللغوي املستوى عيد: محمد د. 37

ص١٤. اللغوي، املستوى 38
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«باب بعنوان: بابًا قتيبة ابن أفرد — املثال سبيل عىل — الكاتب» «أدب يف واجتنابه،
يدرسوا لم اللغويني قدامى إن القول: صفوة موضعه.»39 غري يف الناُس يضعه ما معرفة

اللحن! فدرسوا لحنًا عدوه ألنهم التغري؛
التي «الجماعة تلك نعني فإنما اللغوي، املجتمع هي اللغوية السلطة إن نقول: وحني
اجتماعي وسط كل ففي بلومفيلد؛ قول حد عىل موحدة» بطريقة الكالم نظام تستعمل
اللغة لوجود أسايسٌّ َلرشٌط إن بل الوحدة، من شيئًا للغة أن عادًة نجد السكان متجانس
لغويٍّا املتزاملة فالجماعة للتعبري؛40 الوسائل نفس استخدام عىل يتكلمونها يحرصمن أن
بهذا يستمسكون وهم مشرتكة، تجارب من يتقاسمونه ما — فريث يقول كما — تستعمل

الخاصة.41 بيئتهم يف واإلفهام الفهم رشط ألنه عليه؛ ويحرصون التماثل
فإنهم ثَمَّ ومن فيه؛ عاشوا الذي عرصهم ويف بيئتهم من اللغة يكتسبون واألفراد
أن ينبغي كما وال سبقت، عصوٍر يف تُنَطق كما ال عرصهم يف تُنَطق كما اللغة يراعون
هذا يكون وقد مستمر، تغري يف اللغة األيام. غيَّبَته ذهبي لعٍرص مثايل نموذٍج وفَق تُنَطق
ونحن حدوثه. بُطءُ ينفيه وال يحدث ولكنه أجيال، أو جيل بمرور إال يتضح ال بطيئًا التغري
اقتناص وبُغية والدراسة، الترشيح لدواعي ذلك نفعل فإنما اللغوي الثبات نفرتض إذ
والُعرف مستمرة حركة يف اللغة بينما والتقعيد، الرصد لرضورة سينكرونية لغوية» «حالة

عميل. وَوْهٍم إجرائية حيلٍة من أكثر ليس إذن اللغوي الثبات دائب. تغري يف اللغوي
اللغوي الُعرف «مراعاة أنه: عىل الصوابي املستوى تعريف إىل ذلك من نخلص
نشاط معه يتوافق اللغة؛ يف التطور اعتبار مع خاص، زمٍن يف خاصة بيئة عىل املقترص
املتكلم يراعيه ما تغري بالرضورة ذلك يتبع الصفات.»42 بهذه الباحث ويالحظه املتكلم

فيه تلحن فيما البهاء املثال: سبيل عىل منها نذكر الحرص؛ تفوق اللحن يف القديمة املؤلفات 39

املنطق إصالح الباهيل، نرص ألبي العامة فيه يلحن ما لألصمعي، العامة فيه يلحن ما للفراء، العامة
ليس للديمرتي، األلسنة تقويم دريد، البن اللسان تقويم الدينوري، عيل ألبي العامة لحن كِّيت، السِّ البن
درة العسكري، هالل ألبي الخاصة فيه تلحن ما للزبيدي، العوام لحن خالويه، البن العرب كالم يف
منظور، البن الغواص درة من الخواص تهذيب عيل، بن القاسم محمد ألبي الخواص أوهام يف الغواص

للسيوطي. املنسوب العوام غلطات
ص٢١. اللغوي، املستوى 40
ص٢٧. نفسه، املرجع 41
ص١٢. نفسه، املرجع 42

104



اللغوية املاهوية

عليه ويرتتب معه، يتوافق كي عليه نفسه يفرض الذي الجديد اللغوي العرف حسب عىل
من اكتسبه الذي اللغة يف الصوابي املستوى مراعاة بغري يطاَلب ال اللغة مستعمل أن

فيه.43 عاش الذي العرص ُعرف وِمن أفراده، أحد هو الذي الجيل
اللغوي، االختصاص جهات عن واالنرصاف القواعد إلغاء إىل دعوًة الحديث هذا ليس
تأتي بحيث وحركتها، ومنشأها القواعد طبيعَة االختصاص جهاُت تُراعي أن إىل دعوة بل
املقرتحات وتأتي والجمود، التعسف من وتربأ وتطورها اللغة استعمال مع متفقة القواعد
االجتماعي للعرف تخضع اجتماعيًة ظاهرًة بوصفها اللغة، طبيعة مع متوافقة الجديدة
ميدان، غري يف تُحاَرب دونكيشوتية محاوالت تكون وال الخاص، اللغوي والعرف العام

طائل. غري يف الذهَن تِكدُّ ومماحكات
الحقيقية اللغة بينما يتجاوزونه، ال معني زمٍن عند تقعيداتهم يف النحاة ف توقَّ لقد
الزمن، مع يتغري اللغوي العرف بينما القواعد توقفت بهم، عابئٍة غري سبيلها يف تميض
وجعلها قواعدها ب وصعَّ الفصحى أربك ما هذا هوة. وصارت بينهما الفجوة فاتسعت

استخدامها. ويف دراستها يف أجنبية بلغة أشبه
تغيريًا ليستتبع والداليل) واملعجمي والنحوي والرصيف (الصوتي اللغوي التطور «إن
ً خطأ يصبح املايض يف صوابًا كان فما كذلك، التاريخية الناحية من الصوابي املستوى يف
يف يتبناه أن اللغوي املجتمُع رأى إذا الغد صواَب اليوم ُ خطأ ويصبح الحارض، الوقت يف

االستعمال.»44
جيل أو معينة فرتة عند التوقف فيها يفرتض أن اللغة يف الباحث حق من «وليس
الدائبة اللغة مالحظة يف الحقيقي عمَله ويرتك الدراسَة د فيَُجمِّ أجيال، عدة أو خاص
ثم إليه، باللغة حاجة ال عقيٍم ذهنيٍّ وَعنٍَت ومماحكاٍت تفريعاٍت إىل وينرصف التغري،
وهذا تطورها. إليها أدى أخرى فرتة عىل فرتاتها من فرتة يف اللغة عن الحظه ما يفرض

املصادرة.»45 إىل املالحظة ومن التحكم، إىل الوصف من الدارس ملهمة عكٌس
دراسة تجري أن ألمكن العرب النحاة يد عىل حد عند يقف لم االستشهاد أن «ولو
كل والعتُرب هذه، أيامنا إىل النصوص من يَِجدُّ ما باستقراء وعصور مراحل عىل اللغة

ص٣١. نفسه، املرجع 43
ص٦٨. ط٤، القاهرة، الكتب، عالم والوصفية، املعيارية بني اللغة حسان: تمام د. 44

ص٣١. اللغوي، املستوى 45
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يف ًرا تطوُّ يتطلب اللغوي االستعمال يف ًرا تطوُّ السابقة القواعد مخالفة إىل فردي غري ميل
عند االستشهاد إيقاف ولكن اللغة. لدراسة وصفي منهج ظل يف القواعد هذه إىل النظرة
من لديهم ما إىل يلجأون — عندهم االستقراء روافد ت جفَّ وقد — النحاة جعل معني حد
دامت وما منها، الجديد أعوزهم التي النصوص بدل الدراسة مادة فيجعلونها القواعد،
القواعد هذه إىل النظرة من إذن مهرب فال الدراسة مادة وهي الهدف هي نفسها القواعد
أي الرتاكيب؛ من والخطأ الصحيح لبيان املنهج، صلب من ومعايري مقاييس باعتبارها
دراسيًة فكرًة أصبح املتكلم يراعيها اجتماعية فكرة يكون أن بدل الصوابي املستوى إن
علينا لزاًما وأصبح اللغة، دراسة يف الوصفي باملنهج العمل ف توقَّ وبهذا الباحث. يراعيها
تطور من معينة مرحلة تصف دراسة باعتبارها العربية اللغوية الدراسات إىل ننظر أن اآلن
أرسع األدب مؤرخو كان وقد مراحل، عىل الحقيقة يف تشتمل املرحلة هذه ولكن الفصحى،
ويدرسوا املراحل بهذه يعرتفوا أن بالنحاة أَْوىل وكان النحاة، من اللغة بعصور االعرتاف إىل
لزاًما أصبح وقد األدب.46 تاريخ أصحاب فعل كما حدة عىل وصفية دراسة منها واحدة كل
مرحلتنا بدراسة نبدأ أن الفصحى هذه يف تطور من َجدَّ ما دراسة أردنا إذا أيًضا علينا
التاريخية املراحل من سبقها ما إىل منها نتطرق وأن وصفية، دراسة فيها نعيش التي هذه
عىل القديمة الدراسات هذه نفوذ عن النظر نقطع وأن االستشهاد توقف منذ حدثت التي
جديد.»47 من والتقعيد االستقراء يتوخى وصفي منهج أساس عىل بالدراسة ونبدأ تفكرينا،

مشهور خطأ (15)

فيها! اللغوية األخطاء تاريخ سوى ليس اللغة تاريخ
يسربسن

يف رشيق ابن يقول االعتبار. بعني وأخذوها التاريخي التطور ظاهرة إىل القدامى األدب دارسو فطن 46

ويُستحَسن آخر، يف يُْستَْحَسن ال ما وقت يف فيُستحَسن والبالد، واألزمنة املقامات تختلف «قد «العمدة»:
وكثر فيه استجدَّ بما زماٍن كلَّ تُقابل الُحذَّاق الشعراءَ ونجد غريه. أهل عند يُستحَسن ال ما بلٍد يف

أهله.» عند استعماله
.١٦٧-١٦٨ والوصفية، املعيارية بني اللغة 47
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مخالف األغلب) يف (فردي وتجديد ابتداع process «عملية» و«حالة»: «عملية» التغري
الطارُف فيها يستتب state «حالة» تتبعها السائد، للعرف ipso facto حاِله» «بطبيعة
اللغة يف التغري إن أوملان: يقول دواليك. وهكذا جديًدا يعود فال اللغة متَن ويدخل املستجد
والتجديد» «االبتداع عليه يطلق وما نفسه التغري مرحلة هي األوىل مرحلتني: عىل يقع
عنارص بإدخال األفراد من فرد به يقوم وقد الفعيل، الكالم يف هذا ويحدث innovation
بأن dissemination التغري» «انتشار مرحلة هي والثانية اللغة، استعمال يف جديدة
اللغة، نظام عنارص من عنًرصا التغريُّ أصبح ذلك حدث وإذا بينها، فيما الجماعة تتداوله
يُدِخله بما فرديٍّا أوًَّال يبدأ فالتغري بها؛ الناطقني بني العام باالستعمال له سمح قد دام ما
«مخالفة» أنه عىل أوًَّال إليه ينظر مما جديدة، استعماالت من اللغة نظام عىل أفراد أو فرٌد
غريهم، من قبوًال تلَقى أن (األخطاء!) «املخالفات» لهذه ُقدِّر فإذا الجماعة، عليه ملا (خطأ!)
باللغة.48 الناطقني كل يتبعها التي القاعدة وتصبح العام، االجتماعي الطابع تأخذ فإنها
األخطاء تاريخ سوى ليس اللغة تاريخ «إن اللغويني: بعض عن يسربسن قول تأويُل هذا

فيها.»49 اللغوية

الشيوع اللغة رشعية (16)

ما فإذا ذاتي! تناقض … مستدير» «مربع شأن شأنها مشهور» «خطأ عبارة فإن ثَمَّ ومن
مستحقة: مرشوعة شهرته أن فاعلم وإبانًة، ووضوًحا جماًال أكثر املشهور الخطأ وجدت
هي مشهور» «خطأ ذلك؟! من أكثر «الصواب» يكون وماذا واإلبانة. والوضوح الجمال

مشهور! خطأ ذاتها
صفتها وتتبدل عنرصها يتحول األلسنة عىل رايتها وتنرش لغوية مجاوزٌة تشيع حني
«املخالفة» لهذه كان وما حقوق. من للقاعدة ما كل علينا لها قاعدة «قاعدة»؛ رتبة وتأخذ
لقد نَجاعة. وتُثِبُت فراًغا وتسد وصًال وتحقق فكًرا تقدم تكن لم لو سلطانَها تبسط أن
عنها نتنازل أن السفه ومن «لغة»، ثَمَّ من فصارت convention «املواضعة» لها تمت

ص١٦٥. ١٩٦٢م، القاهرة، برش، كمال د. ترجمة اللغة، يف الكلمة دور أوملان: ستيفن 48

ص١٥٦. ١٩٥٤م، القاهرة، أيوب، الرحمن عبد ترجمة: واملجتمع، الفرد بني اللغة يسربسن: أوتو 49
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التواصل لتحقيق — ِرسِلها عىل — َجدَّت «مواضعة» إال اللغة وهل تَُقل! وال ُقل بدعوى
اللغة هل ونخريًا. صفريًا و«نَحُوه» ُرصاًخا و«قاعدته» فأفأًة التواصل وسيلُة كانت أن بعد
املتَّبَع عن خروج هو الخطأ كان وإذا الُحبسة؟ من واملروق الرصاخ عىل «الخروج» ذاك إال
امتاز وإن مشهور، ٌ خطأ املعنى بهذا هي وقضيضها ها بقضِّ فاللغة املستقر؛ عن وتململ

العالم. بحجم … كبري خطأ بأنه األخطاء من غريه عن

قنعَت إذا فأنت دراستها: يف «منهجه» عليه يُمِيل اللغة منشأ يف املرء «مذهب» أن الحق ومن
واالستقراء املحايد بالوصف دراستها يف تقنع فسوف ، اتفاقيٌّ اجتماعيٌّ ُعرٌف اللغة بأن
دراستها يف تصطنع فسوف إلهي50 و«توقيف» ُمقدَّرة ماهيٌة بأنها امتألَت إذا ا أمَّ السمح.

نحوي! وإرهابي لغوي رشطي إىل تتحول وسوف امللِزم، واملعيار الصارمة القاعدة
ثابتٌة ماهيٌة اللغة أن قلبه يف َوَقَر وقد اللغوي بحثه يف ع َرشَ فيمن احتيالُك ما ولكْن
حفظها إىل نية بأحسن مدفوع إنه سحرية؟ سليقٌة أو حكماء َوضُع أو إلهي وتوقيٌف
هوادة. بال املوروثة قواعدها فرض إىل ومدفوع تغري. أو ل تحوُّ أي ضد عنها والذود
ولم عبثًا تأِت لم التي اللغوية الظواهر هذه يف القابعة «الحكمة» عن البحث إىل ومدفوٌع
وإنما العربية، اللغة تبتدع لم العرب «إن «االقرتاح»: يف السيوطي يقول اعتباًطا. تنشأ
(التوقيف). صنعه» فيما هللا حكمة عن تبحث أن النحاة وعىل سبحانه، هللا صنع من هي
العرب). (حكمة وجًها» به يحاولون وهم إال إليه يُضطرون يشءٌ «وليس سيبويه: ويقول
هو والصواب بها، يتواصل ملن ينطقها، ملن اللغة مستخدميها، ملُك اللغة إنما
ويعكس القائمة، البيئة يرتجم القول، من رضٌب نفسه اللغوي والتغري التواصيل، الصواب
املنطوقَة الكلمَة يالحقوا أن اللغة ُمنَظِِّري وعىل الجديدة. الخربة ر ويشفِّ الراهنة، الثقافة
اتبع قد شكسبري كان ولو يحاكموها! أن ال يَِصفوها أن … العكس ال معها ويتأقلموا
املبتكرة واأللفاظ الجريئة التعبريات من بفيض اإلنجليزية أرفَد ملا تقل وال قل مبدأ
eyeball, obscene, hot-blooded, epileptic, مثل: دماءها، وتجدد رمقها تحفظ

.alligator … etc.

برس، جروس قاسم، ومحمد الحميص أحمد تحقيق: النحو، أصول علم يف االقرتاح السيوطي: انظر 50
ص٨١. ١٩٨٨م،
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رشطٍة بوظيفِة زمٍن من يقومون لغوية»، و«سادية معجمي» «إرهاٌب تملَّكهم قوًما فينا إن
«كفعل ، والتََّسيلِّ للتسلُّط ينصبونها تقل، وال ُقل وبلعبة املخالفات، بتحرير مولعة لغوية
أنهم هؤالء يظن الصحيح»! «تصحيح حد إىل ذلك يف ويُغالون الَعظايا!» يحرتُش الهرِّ
ويبثُّون واالضطراب، الفوىض فيها وينرشون اإليذاء غايَة يؤذونها وهم اللغة إىل يحسنون
أيديهم عىل تُحتَرض العربية هي وها عنها، واالنرصاف الفصحى من اليأَس الناس يف
اللغة يُصِلحون أنهم هؤالء يظن اللسان. تهجر أن سوى اللغة موت وليس الخشنة،
فسلبتهم (البَعدية) القواعُد أضلَّتهم لقد منَكًرا. نخًرا فيه وينخرون القارَب يهزون وهم

الحصان. تتقدَّم وبالعربة الكلَب يهز بالذيل وكأنَّا (القبلية)، السليقة
وعىل ووراءها بعدها وتأتي القواعُد لها تَعنُو بسجيٍة يتكلم القديم العربي كان ملاذا
بالقواعد وبدأنا اآلية نحن قلبنا بينما قواعد، الذوُق وأصبح ماُع السَّ َع ُرشِّ لقد حتى َقدِّها،
الخطأ عن وا وانَفضُّ العربية، من الناُس َضِجَر حتى الذوَق، لها ُع ونطوِّ محرابها يف نتحنَُّث

والقواعد؟! الذوَق وفقدوا والصواب،

تخرج أن األلفاظ عىل يُلِحُّ سبٍب ألُف وهناك دائب، ٍل وتحوُّ دائمٍة سريورٍة لفي اللغة إن
يف اللغة دامت وما القديم. بمعناها صلة ذات غري جديدًة معانَي وتكتيس ِجلِدها من
الظاهرة رصُد بها املنوُط اللغة علوُم ذلك يف تواكبها أن الطبيعي فمن مستمر تغري
«املعيارية» بني محسوبًا توتًُّرا اللغوية العلوم نهُج يكون وأن حركتها، وضبُط اللغوية
للتطور آفاًقا لها تفتح ووصفية واالنهيار، التحلل من اللغة تصون معيارية و«الوصفية»:

واالرتقاء.51

للثقافة، األعىل املجلس الصوري، غري املنطق يف فصول املنطقية، املغالطات مصطفى: عادل د. 51

ص٢٣١–٢٣٧. ٢٠٠٧م،
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السابع الفصل

التصنيف1 علم يف املاهوية

كوبرنيكوس عمل نُِرشَ حيث الحديثة، العلمية للثورة كبداية ١٥٤٣م عام تحديد يمكننا
الكالسيكية الفيزياء بلغت عام مائة من أقل وخالل الترشيح، يف فيزاليوس وعمل الفلك يف
يف نظري إنجاز أي يتم لم بينما ،Principia «املبادئ» نيوتن كتاب يف إثمارها موسم
القرن مجيء حتى الرشد سن البيولوجيا تبلغ ولم الفيزياء. إنجازات يضارع البيولوجيا
يف وباستري الوراثة، يف مندل وأعمال التطور، يف مارك وال داروين أعمال مع عرش التاسع
مسري فكان taxonomy التصنيف علم يف ا أمَّ الخلية. نظرية يف وغريه وشليدن البكرتيا،
وجون لينيوس كارولوس حققه تقدم بعض ورغم ذلك. من حتى أبطأ العلمية الثورة
كما التصنيف لنظرية مهمة إسهامات يقدما لم فهما التصنيف علم ميثودولوجيا يف راي
السكوالئي التأثري من التخلص يف الفيزياء عن البيولوجيا تخلفت وبينما أرسطو. ابتكرها
العكس وعىل الشأن. هذا يف البيولوجية العلوم من غريه وراء التصنيف علم تخلف فقد
يبلغ فقط واآلن التمام. عن تكون ما أبعد الحقيقة يف العملية هذه فإن الشائع؛ الرأي من
تضاهي أو مضت، عام ٣٠٠ منذ الفيزياء نضج تضاهي النضج من مرحلة التصنيف علم

السبب؟ فما عام. مائة أو خمسني منذ البيولوجية العلوم من غريه
الفكر تطور نجمل أن أرى فيما «يمكن بقوله: السؤال هذا عن بوبر كارل يجيب
فقد التعريف يف أرسطو ملنهج تخصص كل استخدام بقدر إنه نقول: بأن أرسطو منذ

David L. Hull, The Effect of Essentialism on Taxonomy-Two Thousand Years of Stasis. 1

The British Journal for the Philosophy of Science, Vol. 15, No. 60, (Feb. 1965), pp. 313–
.326
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وإن العقيمة، واإلسكوالئية الفارغ اللفظي الحشو من حالة يف موقوًفا التخصص هذا ظل
البحث منهج من التخلص من تمكنت ما بقدر التقدم من درجة حققت قد املختلفة العلوم

املاهوي.»2
أن ذلك التصنيف؛ علم يف تَصُدق ما بقدر العلوم من أي يف العبارة هذه تَصُدق ال
من علم أي يف فليس التصنيف. علم يف تجليها قدر علم أي يف تتجىل ال التعريف أهمية
معنى عن حشو من التصنيف علم يف ما قدر لفظة معنى حول الفارغ اللفظي الحشو
داروين يقول يُفرتَض. فيما لذلك ا حدٍّ وضع قد داروين أن غري species؛ «نوع» لفظة
باآلراء الكافة عند يُعرتَف «عندما لها: نهاية ال التي الخالفات هذه عىل تعليقه يف نفسه
يف كبرية ثورة ثمة ستكون بأنه نتنبأ أن بوسعنا سيكون العمل هذا يف قدمتها التي
اآلن، كما جهودهم يف يمضوا أن األحياء تصنيف علماء بوسع سيكون الطبيعي. التاريخ
نوًعا ذاك أو الشكل هذا كان إذا فيما الشك من الظل ذلك الدوام عىل ينتابهم لن ولكنهم

3«. بالهنيِّ ليس انفراٌج — خربة عن وأتحدث ثقة عىل وأنا — وهذا حقيقيٍّا.
حدثت كبرية ثورة ثمة بعامة. بها ُمسلًَّما األنواع تطور عن داروين آراء أصبحت لقد
عاِلم ينتاب ظل املاهية نزعة شبح ولكن الفيلوجيني)، (التصنيف الطبيعي التاريخ يف
من ا ِجدٍّ كثريًا أن عجيبٌة ملفارقٌة «إنها املثال: سبيل عىل ماير إرنست يقول التصنيف.
أنهم من بالرغم صارم، إستاتيكي لألنواع بتصور يلتزمون يزالون ال التصنيف علماء
أن البيولوجيا تاريخ يف عجيبٌة ملفارقٌة «إنها ثانية: ومرة التطور.»4 بوجود طوًعا يسلمون
الواقع عن بُعًدا أكثر التجريبيني لدى لألنواع تصور إىل أدى مندل قوانني اكتشاف إعادة
يتوقع أن حقيًقا املرء كان البيولوجيا يف نظريتني أهم اكتشاف فمع سابًقا.»5 كان مما
أكثر يصبح أن ال وضوًحا أكثر منظور يف يقع أن التصنيف وحدة مثل أسايس ليشء
تحديد يجدون ولكنهم تتطور، األنواع بأن التصنيف علماءُ يُسلِّم األوىل املرحلة يف ضبابية.

.Karl R. Popper, The Open Society and Its Enemies, Princeton, 1950, p. 206 2

.Charles Darwin, The Origin of Species, New York, 1859, p. 447 3

.Ernst Mayr, Systematics and the Origin of Species, New York, 1942, p. 103 4

Ernst Mayr, ‘Species concepts and definition’, The Species Problem, Washington, 1957, 5

.p. 5
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استمرارية بوجود يسلمون الثانية املرحلة ويف ممكن. غري أمًرا لذلك وفًقا األنواع أسماء
يف ليُسهما االثنان اجتمع وقد للنوع. واقٍع أي ينكرون ولكنهم ما نوٍع أعضاء بني جينية

األنواع. مشكلة استمرار
نزعة من بقية وجود يف يكمن ماير مفارقات تأويل فإن 6A. J. Cain كني َ بنَيَّ وكما
عن املسئولة هي املاهوية األثارة هذه التصنيف. علم من تماًما إقصاؤها يتم لم املاهية
وهو األنواع»، ثبات «مفهوم التقريب عىل يه نسمِّ أن يمكن بما التصنيف علماء تمسك
أخرى أسباب بالطبع ثمة الواقع. عن عارية التصنيف يف أنواع وجود عن مسئول بدوره
— الغالب يف — وهي األرسطي، التعريف بفخاخ التمسك عىل التصنيف علماء حملت
نفسه يجد إذ فامُلصنِّف منظومته؛ ابتكار إىل األساس يف بأرسطو أدَّت التي األسباب نفس
تبسيًطا مهمته ط يُبسِّ أن بوسعه فإن يقسمها؛ أن عليه املتباينة الصور من خليط بإزاء
فعله أن غري للتعريف؛ «جوهرية/ماهوية» خواص هي معينة خواصَّ أن زعم ما إذا كبريًا
خصائص حدود يف تعريفها يمكن ال األصانيف أسماء إن إذ «زعًما»؛ كونه يعدو لن هذا
بالكائنات معرفًة وأقلهم نقديًة الباحثني أقل عىل ينطيل لن كبري تزييف دون جوهرية

تصنيفها. الجاري
ألنهم كبريًا؛ إغفاًال والنظرية الواقع بني التوتر هذا األوائل املصنِّفون أغفل لقد
ال يجعلهم ما لديهم العلماء حتى وألنه األرسطي، التعريف منطَق بوضوح يفهموا لم
تبيان حال كل عىل اآلن غرضنا ليس املسبقة. الفلسفية فروضهم يتعارضمع ما يلحظون
taxa األصانيف أسماء تعريف عن املصنفني عجز عن مسئوًال كان األرسطي التعريف أن
مسئول األرسطي التعريف أن تبيان بل بالتأكيد)، صحيًحا هذا كان (وإن مالئمة بطريقة
فعليٍّا الخواص ع تََوزُّ إن قويٍم. نحٍو عىل species «النوع» تعريف عن املصنفني عجز عن
ألسماء األرسطية التعريفات عن التخيل إىل النهاية يف املصنفني دفع قد الكائنات بني
«األنواع» لتعريف محاوالتهم عن للتخيل يدفعهم مماثل توتر ثمة وليس taxa األصانيف
species لألنواع بالنسبة متخبٌط األرسطي التعريف أن غري األرسطية؛ بالطريقة species

.taxa لألصانيف بالنسبة متخبط هو مثلما

A. J. Cain, ‘Logic and memory in Linnaeus’s system of taxononmy’, proceedings of the 6

.Linnaean Society London, 1958, 169, 149
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methodological املنهجية» «املاهوية اسم «استخدم ييل: كما املاهية نزعة بوبر يُعرِّف
مهمة بأن والقائل تابعيه، من وكثريون أفالطون اتخذه الذي الرأي َ لتَُعنيِّ essentialism
الواقع أي لألشياء؛ الحقيقية الطبيعة ويصف يكتشف أن هي «العلم» أو الخالصة املعرفة
ة امُلَحسَّ األشياء ماهية بأن العجيب االعتقاد ذلك أفالطون إىل يعود املاهية.» أو الخفي
من كثريون كان وإذا صورها. أو أسالفها يف واقعية أكثر أخرى أشياء يف توجد أن يمكن
متفق فجميعهم هذا، تحديد يف تماًما يتبعوه لم — أرسطو مثل — املنهجيني املاهويني
لألشياء، الخفية الطبيعة اكتشاف أنها عىل الخالصة املعرفة مهمة تحديد يف أفالطون مع
قد املاهيات هذه بأن القول يف أفالطون مع متفق أيًضا وجميعهم ماهيتها، أو صورها، أو
االسم هو لها مناسبًا اسًما ماهية لكل وبأن الفكري، الحدس بمساعدة تُدَرك أو تُكتَشف
يطلقون وهم كلمات، يف توصف قد املاهية وبأن ة، املحسَّ األشياء من كل عىل يُطَلق الذي

7.a definition «تعريًفا» األشياء من يشءٍ ماهية وصف عىل
.typology األنماط» «علم التصنيف علم يف املوقف هذا عىل يُطَلق أصبح وقد
اإلقرار (٢) الصور. بوجود األنطولوجي اإلقرار (١) األنماط: لعلم معتقدات ثالثة ثمة
املنطقي اإلقرار (٣) األنواع. ماهيات يدرك أن هي كعلٍم التصنيف مهمة بأن امليثودولوجي
نجتنب أن شئنا إذا الثالثة املنفصلة املعتقدات هذه نميز أن علينا إن بالتعريف. املتعلق
كانا لقد األنماط». «علماء من بأنهما والمارك داروين تتهم التي تلك مثل عبارات اجرتاح
التعريف منطق أي للماهوية؛ الثالث العنرص من بجزء احتفظا أنهما بمعنى أنماط عاِلَمي
صيغتها يف (وبخاصة املاهية لنزعة «وفًقا بوبر: يقول آخر. معنًى بأي وليس األرسطي،
نفسه الوقت يف وهو اليشء. طبيعة أو الداخلية املاهية ترديد هو التعريف فإن األرسطية)
ثالثة هناك أن إىل أرسطو يذهب املاهية.»8 ي يَُسمِّ الذي االسم معنى لفظٍة، معنى يذكر
املاهية، ي يَُسمِّ االسم واسمه. وتعريفه ماهيته (كائن): كيان أي عن تُعَرف أن يمكن أشياء
وصٌف والتعريف الكيان اسم هو إذن االسم للماهية. ا تامٍّ جامًعا وصًفا يقدم والتعريف
وصف بأنها امُلعرِّفة والصيغة اليشء، ملاهية اسم بأنه يُعرَّف الحد أن أرسطو «يعترب له.
للخواص أو للماهية جامًعا وصًفا تقدم أن يجب املعرِّفة الصيغة أن يؤكد وهو املاهية.

املعني.»9 لليشء (املاهوية) الجوهرية

.Karl R. Popper, The Open Society and Its Enemies, Princeton, 1950, p. 34 7

.Karl R. Popper, Conjectures and Refutations, New York, 1962, 19 8

.Popper, The Open Society, 1950, p. 208 9
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استخدمنا إذا — أرسطو إليه يدعو ما فإن املاهيات، عن قيل ما كل عن النظر وبغض
متفرقًة أُِخذَت إذا والتي باالقرتان املرتبطة بالخواص التعريف هو — الحديث املصطلح
مثال .sufficient «كافية» فهي مجتمعًة أُِخذَت وإذا necessary «رضوري» منها فكل
ُمثلثًا. لكونه وكاٍف رضوري هو األضالع ثالثي مستويًا مغلًقا شكًال اليشء كون أن ذلك:
ولكنه األزلية. الصور لتعريف — معلوم هو كما — مالئم التعريف من الرضب هذا مثل
نفسه؛ species «النوع» لتعريف أو تتطور، التي األنواع أسماء لتعريف تماًما مالئًما ليس
به املسموح التعريف أنه افرتض ما بعينه هو التعريف من الرضب هذا فإن ذلك ورغم
بأن األنطولوجي لإلقرار تحديًا بالرضورة التطور نظرية كانت لقد قريب. عهد حتى
امليثودولوجي. لإلقرار تحديًا أيًضا كانت أنها تماًما الواضح ومن موجودة. كُصَوٍر األنواع
لنظرية ولكن يدركها. أن التصنيف علم مهمة تكون أن يمكن فلن صور ثمة يكن لم فإذا
داروين يََره لم ما هي الثالثة النتيجة وهذه التصنيف، لعلم بالنسبة ثالثة نتيجة التطور
لعلماء وأمكن ولألنواع، األنواع ألسماء األرسطي التعريف عن التخيل تََعنيَّ لقد وأتباُعه.
وعن الحال، واقع يف الحية الكائنات بني للخواص الفوضوي ع التَّوزُّ عن التغايض األنماط

التغايض. يمكنهم فلم التطور علماء ا أمَّ النوع. إلبقاء املستعملة التكاثر طرق تنوع

والتطور األرسطي التعريف (1)

من species «النوع» ل تعريف شيئني: إىل يهدفون البداية منذ التصنيف علماء كان
طبيعي. تصنيٍف إىل يُفيض أن شأنه من د موحِّ ومبدأ حقيقية، أنواٍع إىل يُفيض أن شأنه
االقتباس يف د املوحِّ املبدأ هذا مثل عن التصنيف علماء بها بحث التي الحماسة تتضح
أتمكن لم ولكني كثريًة أشياءً اكتشفت وقد أجده، لكي طويًال جهدت «لقد للينوس: التايل
أخريًا التصنيفيون عثر وقد َحِييت.»10 ما عنه البحث يف أستمر وسوف عليه، العثور من
«َمثََّل» الذي التصنيف ذلك هو الطبيعي فالتصنيف التطور؛ نظرية يف د املوحِّ مبدئهم عىل
الربنامج التصنيفيني بعض تلقى املعاني.11 من ما بمعنًى النوع) (تطور الفيلوجينيا

Tindell Hopwood, ‘Animal classification from the Greeks to Linnaeus’, Lectures on 10

.the Development of Taxonomy, London, 1950, p. 26
.David L. Hall, ‘Consistency and Monophyly’, Systematic Zoology, 1960, 13, 1–11 11
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ملاذا الواضح من الرفض. يف غريهم حماسة إال يضارعها ال الرتحيب يف بحماسة الفيلوجيني
معارضًة لقَي الفيلوجيني التصنيف أن غري الفيلوجيني؛ التصنيف األنماط علماء عارض
بعلم لهم صلة أي أنكروا ولكنهم التطور، نظرية قبلوا الذين التصنيفني من أيًضا
،classificationists التقسيميني باسم تُْعَرف األخرية املجموعة هذه أصبحت التصنيف.
وتفسري .numerical taxonomists الَعَدديون التصنيفيون هم املحدثون ونظراؤهم
أن فرغم للماهوية. الثالث العنرص يف أيًضا نجده أن يمكننا األوائل التقسيميني موقف
فكال للماهوية األولني التقريرين هجروا التقسيميني ومعظم األوائل الفيلوجينيني جميع

األرسطي. التعريف يهجر لم الطرفني
التطور نظرية تقبلوا فإذا ورطة؛ بإزاء بأنهم التصنيف علماء أحسَّ التطور بسبب
يكون أن يف أمل أي عن يتخلوا أن عليهم فإن طبيعي، لتقسيم د املوحِّ املبدأ بوصفها
أي عن يتخلوا أن عليهم فإن حقيقية بأنواع التمسك شاءوا وإذا طبيعي. نوٌع يوًما لديهم
هذه وراء املنطقي األساس نرى أن بوسعنا طبيعي. تقسيم يوًما لديهم يكون أن يف أمل
املثال: سبيل عىل المارك يقول وداروين. وليل المارك من التالية االقتباسات يف املعضلة
يزداد «نوًعا» املرء يسميه ما بتحديد املتعلق الطبيعيني العلماء عمل من الشطر ذلك «إن
االفرتاض يف يجري ألنه اضطرابًا؛ وأكثر ًدا تعقُّ أكثر يصبح أي يوم؛ بعد يوًما اختالًال
تتغري، ال بخصائص دوًما متميزة أنواًعا تشكل الطبيعة منتجات بأن تقريبًا عامليٍّا السائد
األنواع دامت ما بأنه عندئٍذ المارك خلص لقد نفسها.»12 الطبيعة ِقَدم قديم ووجودها
ويرد حقيقية، تكون أن يمكن ال فإنها الخصائص من ثابتٍة بقائمٍة تحديدها يمكن ال
غري فالتغري مزعجة: لذلك الواضحة فالنتائج حقيقية غري األنواع كانت «إذا بقوله: ِليل
التقسيم وسيصبح دقيقة، حدوٌد لألنواع يعود ولن رضوريٍّا، بل ممكنًا يصبح املحدود

آخر.»13 نوع إىل بسهولة يتحول أن نوع ألي وسيجوز خالصة، اعتباطية ممارسة
وفًقا ولكن التطور، نظرية هو الطبيعي للتقسيم الوحيد األساس فإن أخرى وبصيغٍة
كانت فإذا آخر. نوع إىل منها النوع ويتغري بالتدريج تنشأ األنواع فإن التطور لنظرية
مجموعة أو فردة خاصة بواسطة تَُحد أن يمكن ال فإنها التدريج بهذا تطورت قد األنواع
تَُعرَّف أن يمكن ال إذن األنواع أسماء فإن تَُحدَّ أن يمكن ال األنواع كانت وإذا الخواص. من

.J. B. Lamarck, Discourse D’Ouverture, Paris, 1907, p. 110 12

.William Coleman, “Lyell and the ‘reality’ of species”, Isis, 1962, 53, 326 13
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فإنها، التقليدية بالطريقة تَُحد أن يمكن ال األنواع أسماء كانت وإذا التقليدية. بالطريقة
فاألنواع اإلطالق عىل تَُعرَّف أن يمكن ال كانت وإذا اإلطالق. عىل تُعرَّف أن يمكن ال إذن،
«النوَع» فإن حقيقية غري األنواع كانت وإذا (واقعية). حقيقية تكون أن يمكن ال إذن

تماًما. عشوائيٌّ أمٌر والتصنيف إليه) (مرِجع/مشار َسنَد له ليس إذن ،species
املحَدثني. التصنيف علماء كتابات يف نجدها أن يمكن الحجة نفس من عنارص ثمة
التي األشكال فإن جيدة سلسلة تتاح عندما «ولكن ييل: ما مثًال A. J. Cain كني يقول
خط يف متعاقبة مراحل هي دامت ما محددة غري تصبح معني وقت أي يف جيًدا نوًعا تبدو
باستمرار تتغري الزمن وبمرور 14«… بعض يف بعضها بسالسة تتداخل واحد تطوري
كَحدٍّ يُستخَدم أن يمكن مفاجئ انقطاع أي بدون جديدين نوعني إىل بالتدريج وتتحول
ليس إذ القدر؛ بنفس اعتباطية ما جنٍس داخل واألنواع التحتية األنواع حدود وتَُعد معني.
كني ويخلص غريها. دون معينٍة نقطٍة عند ممتدة سلسلٍة يف َقطًعا تضع ألن سبب ثمة
النَسب خط أن املؤكد «من :G. G. Simpson سيمبسون ويقول لها. حل ال املشكلة أن إىل
… اعتباطيٍّا يكون أن يجب التقطيع وهذا التصنيف. ألغراض ِقَطٍع إىل يُقطَّع أن يجب

15«… ممتد خطٍّ لتقسيم اعتباطية غري طريقة ثمة ليس ألنه
عرقية كخطوٍط األنواع إن كني: يقول «نوع» بال الخاصة املذكورة املثالب كل ورغم
األنواع «إن ماير: ويقول أخرى.»16 رتبة أي من اعتباطية وأقل ذاتية وأقل اصطناًعا «أقل
… التطبيقية17 البيولوجيا ويف السلوكية العلوم ويف اإليكولوجيا ويف التطور يف مهمة وحدٌة
الفرعية التقسيمات هذه «مثل سيمبسون: ويقول ا.»18 ِجدٍّ ُمحدَّدة بيولوجية داللة لها إن
نوضح ولكي … طبيعية» «غري أو واقعية» «غري أصانيف بالرضورة تُنِتج ال االعتباطية
األزرق من لونيٍّا تتدرج السلك من قطعة فإن للتفسري كافية ولكن بسيطة بمماثلة ذلك
شطرين إىل السلك هذا قطع فإن اآلخر، الطرف عند األخرض إىل األطراف أحد عند مثًال

.A. J. Cain, Animal Species and Their Evolution, London, 1954, p. 107 14

.G. G. Simpson, Principles of Animal Taxonomy, New York, 1961, p. 165 15

.Cain, 1954, p. 113 16

Ernst Mayr, “Difficulties and importance of the biological species”, The Species Prob- 17

.lem, Washington, 1957, p. 385
.Ibid, p. 384 18
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يوجدان السلك من تماًما واقعيان قسمان هما الناتجني الجزأين ولكن اعتباطي، فعٌل هو
يُفَصال.»19 أن قبل الكل من طبيعيني كجزأين

ويف للنوع، مشكلة ثمة بأن يعتقدون زالوا ما التصنيف علماء أن تماًما الواضح من
منطقيٍّا. الحاسمة بيولوجيٍّا الفاترة الفكرة تلك التعريف، فكرة املشكلة هذه من القلب

cluster concepts عنقودية مفاهيم بوصفها األصانيف أسماء (2)

الجهود وفرة رغم السابقني القرنني خالل األسئلة هذه حول اتفاق إىل العلماء يصل لم
الكثري. االختالف هذا وراء خفيٍّا سببًا ثمة بأن َليشعر املرء إن ماير: ويقول املبذولة.
الفيلوجينيا وعلماء التقسيم علماء أن الشأن هذا يف اتفاق إىل التوصل عدم أسباب من
وحدة هي التقسيم وحدة تكون أن تريد األوىل فالزمرة التصنيف؛ الغرضمن يف يختلفون
لهذا خبيئًا سببًا أيًضا هناك ولكن التطور. وحدة تكون أن تريدها واألخرى التَعرُّف،
األرسطي. بالتعريف للتأثر التصنيفيني من الطرفني من كلٍّ قابلية وهو الكثري، االختالف
التصنيفيني وجميع ماير إليها وصل التي النتيجة تلك األرسطي التعريف خطأ دالئل من
هو االختالف سبب يكون «ربما أنه وهي النوع، مشكلة تناولوا الذين تقريبًا اآلخرين
هذين من لكل مختلف تعريف يلزمنا وأنه «النوع»، من صنف من أكثر هناك أن حقيقة

«النوعني».»20
نبحث أن هي التصنيف علماء عىل األرسطي التعريف تأثري لكشف طريقة وأفضل
تعريف وهو بالفعل؛ األرسطي التعريَف بسببه التصنيفيون هجر الحدود من نوٍع تعريف
تقريبًا عام مائتَي منذ أدانسون أدركه ما ببساطة اآلن ندرك نحن .taxa التصانيف أسماء
الرضورية الخواص من مجموعات بواسطة تُعرَّف أن يمكن ال األصانيف أسماء أن من
ذات خاصة أي تكون قلَّما أنه ذلك مجتمعة؛ تؤخذ حني والكافية ُفراَدى تؤَخذُ حني
مًعا؛ مانٍع جامٍع نحٍو عىل taxon أصنوفٍة أي أعضاء بني مَوزَّعًة تصنيفيٍة قيمٍة أي
تحرتم (ال تصنيفية لحدوٍد تخضع ال األصانيف أسماء لتعريف تُْستَْخَدم التي فالخواص
هي أم الحبليات شعبة يف داخلة حبليات النصف هل ذلك: مثال تصنيفية). حدوًدا

.Simpson, 1961, pp. 60-61 19

.Mayr, 1957, p. 10 20
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ما chordate «الحبليات» لتعريف املستخدمة الخواص بني ة ثَمَّ ليس مستقلة؟ شعبة
قليًال فإن الحبليات داخل نة متضمَّ حبليات النصف كانت فإذا مًعا، وكاٍف رضوري هو
عصبي حبل ظهري، حبل مثل: حرصي، بشكٍل الحبليات تمتلكه الذي هو الخواص من
دوري وجهاز عظم، أو غرضوف من داخيل هيكل ُقساِمي، عضيل جهاز ظهري، أجوف
ِشق يكون ربما جامع، بشكٍل موجود هو ما الخواص بني يكون ال عندئٍذ ولكن مغلق.
الحبليات نصف بعض فإن ذلك ومع جامع، بشكٍل موزًَّعا يكون ألن يشء أقرب الخيشوم
الحبليات نصف نُدِخل لم فإذا بعيد. أو قريب من الخيشوم لشق يمت يشء أي يمتلك ال
للحبليات ممتلًكا يصبح املعرِّفة الخواص من كثريًا فإن الحبليات، يف أخرى جهة من
ولكن خيشومية، وشقوق ظهري، أجوف عصبي حبل ظهري، حبل مثل: جامع، بشكل
مثل: حرصية، غري للحبليات حرصيٍّا ممتَلكة كانت التي الخواص من كثري ستصبح عندئٍذ
مانع جامع بشكٍل الحبليات تمتلكها التي الوحيدة الخاصة ظهري. أجوف عصبي حبل
طور يف واحًدا تمتلك الذيل وحبليات الفقاريات بعض كانت وإن الظهري، الحبل هو
التعريف فإن باالعتبار فقط الحالية األشكال أخذنا لو وحتى فحسب. الريقة أو الجنني

يُجدي. لن ببساطة األرسطي
أمكن — إذا وفقط — إذا رصيٍح نحٍو عىل مَعرَّفة ما لفظٌة تُعد أن عىل العرف جرى
املجموعة وتكون رضورية ِحدة عىل خاصة كل تكون بحيث الخواص من مجموعة إعطاء
الذكر البالغ اإلنسان هو: األعزب أن ذلك من مجتمعًة. تؤَخذ إذ كافية للخواص الكلية
البنية فإن خواص، a ،b ،c ،dو تعريُفها مطلوبًا كلمًة A كانت فإذا َقط، يتزوج لم الذي
دون بالفصل أيًضا تُعرَّف أن لأللفاظ يمكن ،ADF a. b. c. d هي التعريف لهذا املنطقية
uncle وال أخته، أو املرء أخو هو sibling ال أن ذلك من األرسطي. التعريف لروح انتهاك
ملثل املنطقية والبنية خاالته. أو عماته إحدى زوج أو أمه أخو أو املرء والد أخو هو
حدة عىل كافية خاصة كل الفصيل التعريف هذا يف ،ADF aVbVcVd هي: التعريف هذا

كاٍف. الخواص من األقل عىل واحدة وامتالك
أسماء لتعريف صالًحا ليس التعريف من الصنفني هذين من فكل ذلك ومع
أو الفيلوجيني التصنيف نظر وجهة من وسواء األصانيف. لتحديد وبالتايل األصانيف؛
الخواص من مجموعات بواسطة إال تَُعرَّف أن يمكن ال األصانيف أسماء فإن العددي،
والبنية نهاية. غري إىل طويلة فصلية تعريفاٍت يف واملنتظمة إحصائيٍّا املشاِركة ة املتغريِّ
ليس .ADF a. b. c. dVb. c. d. eVa. c. d. f and so on هي: التعريف هذا ملثل املنطقية
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مجموعة أي وال رضورية، الخواص من مجموعة أو معينة خاصة — العادة يف — ثمة
الطريقة بهذه إال تعريفها يمكن ال لكلمة العادي الخطاب يف ذلك أمثلة من كافية. عددية
األشجار، من معني لنوع ثمرة قبيل: من خواص الليمونة وصف يتضمن «ليمون». كلمة
إن حيث رضوري، الخواص هذه من يشء ال إلخ. … الشكل بيضية حامض، طعم لها
ولكن ومختلفة عديدة مجموعات ثمة ليمونة. وتبقى منها واحدة ألي تفتقر قد الفاكهة

كافية.21 لذلك وفًقا هي الخواص من متداخلة
علماء تبنَّى cluster concepts عنقودية كمفاهيم األصانيف ألسماء تعريفهم يف
اليشء. بعض للجدل ومثريًا جديًدا فلسفيٍّا موقًفا ال) أم ذلك أدركوا (سواء التصنيف
لقد التعريف. يف والرتكيبية التحليلية العالقات بني البسيطة الثنائية القسمة هجروا لقد
أو تَُعرِّفها التي باللفظة تحليليٍّا مرتبطة تكون أن إما امُلَعرِّفة الخاصة بأن الُعرف جرى
خاصة «أي فإن الجديد املوقف صيغ إلحدى وفًقا ذلك. يف َوَسٌط ثمة وليس تكون. ال
تحليليٍّا مرتبطة ى ستُسمَّ انطباقها ننكر ألن معنًى ثمة يكون ال بحيث بأخرى مرتبطة
بهذا تفي ال التي الخاصة ا أمَّ .siblinghood بال brotherhood ال ارتباط ذلك مثال بها.
ى ستُسمَّ اللفظة ملعنى دقيق تفسري أي يف تدخل بأن حقيقة ذلك رغم ولكنها املتطلب
الخواص إن تركيبية.»22 ستسمى ذلك غري أخرى ارتباطات وأي بها. معياريٍّا مرتبطة
وهي معياريٍّا، مرتبطة كلها نادرة) استثناءات (مع األصانيف أسماء تعريف يف تقع التي
أو خاصة إىل يفتقر أن يمكن أفراد مجتمع أي أو فرد أي ألن تحليليٍّا؛ مرتبطة ليست
تحليلية؛ خواص مجرد ليست أنها غري األصنوفة؛ يف ُعضًوا ذلك مع ويبقى خواص بضع

التعريفات. يف املستخدمة الوحيدة الخواص ألنها
التصنيف حالة يف نة. متضمَّ قوانني ثمة معيارية» «خواص معينة خواص تسمية يف
هاتان تحدد الجينية. والنظرية التطورية النظرية قوانني هي القوانني هذه فإن الفيلوجيني
يف للتعريف. خاصة كل أهمية مدى وما معيارية خواص هي الخواص أي النظريتان
«تحلييل/تركيبي» البسيط الحاد التمييز وأنصار األرسطي التعريف يعارضأنصار العادة
مثل أن يدَّعون فهم نقلتني: بإحدى وذلك عنقودية، كمفاهيم األلفاظ تعريف محاوالت

.Michael J. Scriven, ‘The Journal of Philosophy’, 1959, 56, p. 860 21

.Ibid, p. 861 22
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هؤالء (١) ولكن الَعَرضيني، املستخدمني جانب من غائمة بطريقة «تُْستَْخَدم األلفاظ هذه
أنها عىل معينة وكافية رضورية رشوط بقبول إقناعهم العادة يف يمكن املستخدمني
باملفهوم يُستبدل أن ينبغي و(٢) تركيبية. أنها عىل األخرى الروابط ورفض تحليلية

التقليدية.»23 بالطريقة يَُعرَّف أن يمكن تحديًدا أكثر مفهوم الغائم
علماء أن املؤكد فمن األصانيف. أسماء حالة يف للتطبيق قابل غري البديلني هذين كال
رضوريًة رشوًطا يقبلوا أن يمكنهم وال َعَرًضا، األصانيف أسماء يستخدمون ال التصنيف
هو وال الحبليات. مثال َ بنَيَّ مثلما ذلك، أرادوا لو حتى تحليلية أنها عىل معينة وكافيًة
وتبَقى تحديًدا أكثر أسماءً اآلن بحوزتهم التي األصانيف بأسماء يستبدلوا أن بإمكانهم
الفقاريات — وفقط — جميع أن ذلك: مثال الفيلويجيني. التصنيف بأغراض وافيًة
اإلنتوجيني؛ نموها من ما وقت يف ظهريٍّا حبًال تمتلك الذيل وحبليات الرأس وحبليات
أصنوفة فإن ذلك ورغم الخاصة. لهذه مشارك متغري هي أخرى خاصة ثمة وليس
رشًطا ظهري حبل امتالك بجعل تتكون أن يمكن notochordata الظهر» «حبليات
الذيل وحبليات الظهر وحبليات الفقاريات فإن أخرى جهة ومن مًعا. وكافيًا رضوريٍّا
منقرض وإكينوديرم حبليات) النصف من (وكالهما والبتريوبرانش واإلنتريوبنيوست
هي أخرى خاصة ثمة وليس األنتوجيني. نموها من معني وقت يف خيشومية شقوًقا تمتلك
وكافيًا رضوريٍّا رشًطا خيشومية شقوق امتالك جعلنا فإذا الخاصة. لهذه مشارك متغري
أن تعدو ال السابقة التعريفات ولكن تقليديٍّا. تَُعرَّف أن «خيشوميات» ألصنوفة ألمكن مًعا
املحدوثون التصنيف علماء ُجِهد الذي األصانيف ألسماء التعريف من الصنف ذلك تكون
مفيًدا أو العددي) التصنيف (موقف فحسب مفيًدا ليكون التصنيف ُجِعَل وسواء لتجنبه.
يمكن ال األصانيف أسماء فإن الفيلوجيني) (املوقف الفيلوجينية الوجهة من أيًضا وداالٍّ

إحصائيٍّا. املشاِركة املتغرية الخواص من مجموعات بواسطة إال تَُعرَّف أن
تقديم بعد ثانية. بخصيصة اآلن حتى املقدَّمة العنقودية املفاهيم أمثلة جميع تتصف
يف السبب يعود ال «وهكذا». أو «إلخ» بتعبري ينتهي التعريف فإن الفصل من عديدٍة بنوٍد
معروفة أنها إىل وال ا ِجدٍّ طويلة الفصل قائمة أن إىل األصانيف أسماء معظم حالة يف ذلك
الالنهائية هذه نهاية. غري إىل تطول قائمة فهي تكتمل؛ أن يمكن ال القائمة أن إىل بل ا، ِجدٍّ

جوهرية. بل الفيلوجيني التصنيف ألغراض مؤذية ليست

.Ibid, p. 859 23
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من بعضها نميز أن يجب التي األنواع التطور، عن األنواع تتوقف أن قبل ليس
فقليل األبد؛ وإىل مرًة لتمييزها عددها) (وما كاٍف الخواص أي نقرر أن يمكننا بعض،
أنواع أية عن الحديث اإلنسان لتمييز تكفي — املثال سبيل عىل — الخواص من ا ِجدٍّ
قطعها التي الخطوط نفس عرب التطور يف القردة من نوع ع َرشَ ما فإذا ذلك ورغم أخرى.
يمتد أن يتعني سوف Homo sapiens ال تعريف فإن مساوية، خواص واكتسب اإلنسان
الجذر. أحادي يبقى أن Homo sapiens لل كان إذا الجديد الشكل هذا يستبعد لكي
ًما. مقدَّ التمييزية الخواص هذه تقديم عن يعجز فإنه التصنيف علماء أحد أراد إذا وحتى
ليس التعريف. لتعقيد سبب ثمة فليس االحتمال، البعيد الحادث هذا مثل يقع حتى ولكن
أن هو يلزمهم ما وكل الطوارئ. لجميع ًما مقدَّ جاهزين يكونوا أن التصنيف علماء بوسع

تبزغ. عندما بالفعل تبزغ التي الطوارئ يستوعبوا
نعرِّف أن األقل، عىل املبدأ حيث من املمكن، من فإن تماًما، املنقرضة األنواع حالة ويف
من وجريانه املعني للنوع حفريٌّ ِسِجلٌّ توافر ما إذا األبد وإىل مرًة األنواع هذه أسماء
يتعني ما منقرٍض نوع اسم تعريف فإن كامل، غري الحفري السجل كان فإذا األصانيف.
األصانيف أسماء لتعريفات فإن وهكذا شبيهة. ألنواع حفريات اكتشاف تم ما إذا تغيريه
يمكن ال التقليدية التعريفات خالف عىل فإنها أخرى، خصيصًة — عنقودية كمفاهيم —
سيكون األدلة من مزيد تراكم وكلما اإلمبرييقية، االكتشافات عن األبد إىل معزولة تكون أن

األدلة. هذه تستوعب لكي تتغري أن املتعني من
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اجلينية املاهوية

أنها عىل البرشية الكائنات إىل ية الردِّ النظرة هي genetic essentialism الجينية املاهوية
املاهوية وترتبط الوراثة. علم بلُغة قيمتها وصف ويمكن جيناتها. يف ماهيُتها تكمن كائنات
بأن االعتقاد وهي ،genetic determinism الجينية» «الحتمية ب وثيًقا ارتباًطا الجينية
وقابل دائم يشء هي الشخص سمات وأن الجينية، بنيته مسبًَقا تحدده اإلنسان سلوك
االجتماعي السياُق فيه يؤثر وال البدنية، ِجِبلَّته يف وُمبيَّت اإلخصاب منذ ومحتَّم للتنبؤ
«لقد :DNA للدنا املزدوج الحلزون مكتشفي أحد — واطسون جيمس يقول يُذَكر. تأثريًا
يف مكتوب أنه عرفنا فقد اآلن ا أمَّ النجوم. يف مكتوب مستقبلنا بأن االعتقاد عىل َدَرجنا

جيناتنا.»
ت صحَّ لو إذ العواقب؛ فادح التبعات باهظ الخطر شديد الحديث هذا أن الحق
والسيايس واالجتماعي الخلقي — املؤسساتي) (بل النظري بناؤنا النقلب الجينية الحتمية
واالجتماعية الفردية واملسئولية اإلرادة حرية وانتفت عقب، عىل رأًسا — والجنائي
غري إىل الحزم؛ ينبغي حيث والتساهل التسامح، ينبغي حيث البطش وجاز والجنائية،

مناسب. بتفصيٍل ذكره سيأتي مما ذلك
عن بالحديث األمر يتعلق حني شديدة معرفية تحيزات إىل املاهوي التفكري يُفيض
لدور املبترس الفهم يؤدي اجتماعي. فصيل أو حالة أو ما بسلوك الوثيقة وصلتها الجينات
الحاالت، هذه حول التصورات من مجموعة إىل البرشية الحاالت شتى إحداث يف الجينات

أنها: عىل فتُدَرك

تتغري. ال ثابتة •
احتمالية. ال حتمية •
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محددة. علة ذات •
غريها. عن ومنمازة متجانسة •

املذهب «مغالطة إىل يؤدي الذي (األمر ُخِلَقت» «هكذا أي natural؛ طبيعية •
طبيعي أساس عىل يقوم الخري بأن القول أي naturalistic؛ fallacy الطبيعي»
هو مما يُستخَلص يكون أن ينبغي ما وأن الواقع من تُستخَلص القيمة وأن

كائن).1

حيث ومتفرًِّدا، ومقبوًال وجيًها الجيني التفسري فيها يكون نادرة حاالت بالطبع ثمة
الناس أن غري strong؛ genetic explanation القوي» الجيني «التفسري عليه يُطَلق
حاالت يف األخرى العوامل تأثري من أكرب تأثريًا الجيني العامل إىل تنسب أن إىل تميل
العنرص إىل الناس ينظر ،weak genetic explanation الضعيف» الجيني «التفسري
العقيل واملرض واإلجرام الجنيس والتوجه (الِجندر)، والجنوسة — املثال سبيل عىل —
أمينًا، رصًدا حقيقتها ترصد ال محرَّفة صورة يف فريونها ماهوية، بعدساٍت منة، والسِّ
تحيد بطريقة الجديدة الجينية الكشوف إليهم تنقل التي اإلعالم وسائُل ذلك يف تُظاهرهم

الهستريية. اإلعالمية والفرقعة واإلثارة والتهويل املبالغة إىل وتميل الحقيقة عن
صفاتهم لهم تحدد جينات البُرش يرث الحياة. هذه يف يشء كل تُسريِّ الجينات أن يبدو
املهنية واهتماماتهم الشخصية وسماتهم الدينية وميولهم السياسية ومواقفهم الجسمية
أين — الدقة من بيشء — ينبئنا أن يمكن الدنا تحليل أن كما الشخصية.2 ومخاوفهم
أن ا حقٍّ مثريًا ليكون إنه األمراض. ببعض نُصاب أن احتمال ومدى أسالفنا، بعُض نشأ
بتعبري (أو نحن ما يبدو، فيما تجعلنا، والتي بداخلنا، املادية البناء َلِبنَات عن شيئًا نعرف

ماهيتَنا»). «تشكل آخر
األشياء، وإىل أنفسنا إىل بها ننظر التي الطريقة عىل ذاته بحد الجيني الخطاب يؤثر
يف الصميمة السيكولوجية ماهويتُنا وتؤثر سلًفا، القائمة السيكولوجية ماهويتَنا ويدعم

استحالة — مور جورج اإلنجليزي الفيلسوف رأسهم وعىل — األخالق يف الحديس املذهب أصحاب يرى 1
االنتقال هذا أن ويرون يكون، أن ينبغي ما إىل كائن هو مما االنتقال أو الوقائع، من القيم استخالص

وحده. ونسيج بذاته قائًما القيمة عالم دام ما واضحة مغالطة ويمثل مرشوع، غري
Bouchard T. J., Genetic influence on human psychological traits: A survey. Current 2

.Directions in Psychological Science. 2004, p. 13: 148–151
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حلقٌة تنشأ بذلك قالبها. يف وتصبها الجديدة، الجينية الكشوَف بها ى نتلقَّ التي الطريقة
الجيني املاهوي التحيز شأن ومن منها. الفكاك يصعب والتحريف التدعيم من خبيثٌة
اليوجينا تيار يف وجد وقد والجنيس. الِعرقي والتعصب stereotyping التنميط يدعم أن
وترسيخ دوره ملمارسة كثريًا ُمراَغًما — تطبيقاته بشتى — النسل) (تحسني eugenics

ذاته.

السيكولوجية املاهوية (1)

الفئات فتدرك الحياة، يف تُصادفها معينة كيانات essentialize تُماهي أن إىل الناس تميل
أن عىل خاصة، بصفة الحية والكائنات الكيميائية واملواد املعادن قبيل من «الطبيعية»
الناس لدى السيكولوجية املاهوية وتتجىل هي. ما تجعلها تحتية أساسية طبيعة هناك
الكيانات تجعل التي الِعلة وهي منظورة، وغري غائرة «ماهية» أو أوليًة طبيعًة تدرك عندما
الكيانات؛ من معينة فئة ألعضاء الظاهرة املشرتكة الخصائَص تَُولِّد إذ هي؛ ما الطبيعية
حادة ومخالب ناعم وفراء شوارب لها تكون أن يف تتسبب املثال سبيل عىل القطة فماهية
ولكنها املنظورة الخصائص تضبط املاهية إن راضية. تكون عندما تَُخرِخر أن إىل وميل
مثًال) شعر بدون (قطط ما فئٍة ألعضاء املالَحظة الخصائص تتغري فقد بها؛ تُحدَّد ال

األعضاء.3 هؤالء ماهية يف تغريًا ذلك يتضمن أن دون
املتوقعة. والخصائص املاهية بني الِعلية العالقة تلك للماهية املحدِّدة العنارص من
السمات تحولت إذا حتى تتغري ال أنها املفرتض من القطة فماهية الثبات؛ عنرص ومنها
تغيري لها يُجَرى أو شعرها يُحَلق كأن مبارشة بيئية أو جسمية تغريات بفعل املالَحظة

جراحي.
متجانسة أنها عىل تُدَرك النوع هذا فئة أعضاء أن إىل الطبيعي النوع ماهية تشري
تُدَرك جميًعا القطط يجعل ما يشء ثمة األخرى. الفئات أعضاء عن ومتميزة بينها فيما
املسترتة الفريدة املاهية إن الحيوانات. أنواع بقية عن متميزة أنها وعىل قطط أنها عىل

Medin D. L., Ortony A., Psychological essentialism. In: Vosniadou S., Ortony A., editors. 3

Similarity and analogical reasoning. New York: Cambridge University Press; 1989, pp.
.179–195
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استدالالت يقيم لكي inductive potential استقرائيٍّا» «إمكانًا للمدِرك تقدم فئة لكل
معينة.4 فئة بأعضاء تتعلق محددة وسلوكية فسيولوجية

— ذلك عن فضًال — إنهم بل األنواع، طبيعة يفهموا لكي املاهيات إىل الناس يستند
من رشائح إن االجتماعية. الجماعات سلوَك يفهموا أن أرادوا إذا ماهويًة أحكاًما يضعون
َلتَتَناولها — البرش اصطناع من أنها رغم — gender والجنوسة ،race العنرص قبيل
وهوايت جيل أن ذلك من الطبيعية. األنواع بها تتناولها التي الطريقة بنفس املاهية نزعة
فينظرون الكشفية الفرضية هذه يطبقون املنغولية القبلية الجماعات أن وجدا (٢٠٠١م)
تتبدل ال القدرات هذه أن ويعتقدون متفاوتة، فطرية قدرات لها أن عىل القبلية البطون إىل

أخرى.5 جماعات َكنَف يف وينشئون والدتهم عند يُتَبَنَّون الذين األشخاص لدى حتى
متجانسة فئات يشكلون أنهم عىل االجتماعية الجماعات أعضاءَ الناُس يدرك
«التنميط» العملية هذه عىل ويُطَلق تتبدل، ال نمطية أوصاًفا عليهم ويسبغون وثابتة،

.stereotyping
من السبب أنها املفرتض من فإن منظور غري باطن يشءٌ هي فئة أي ماهية أن ورغم
وبعضها معروف الخصائص هذه بعض الفئة، هذه أعضاءُ بها يتصف خصائص وراء
عند أهميتها من تنال ال للماهية وامللغزة الخفية الطبيعة هذه الكشف. بانتظار يزل ملا
الصعوبة هذه عىل يتغلبون وهم املجرد، الذهني البناء لهذا استخدامهم من تقلل وال الناس
لهم يتيح ما وهو املاهية)، املاهية/َمَحل مكان (ماسك essence placeholder باستخدام
إعطاء إىل الحاجة دون املالَحظة الخصائص إىل املاهية من ِعلِّية استدالالت يستقوا أن
غري هو ما عن ماهوية استدالالت إجراء دون يحول وقد يُِحدُّها، قد ماديٍّا وصًفا املاهية
عامة بها يتصورها التي الطريقة األقل عىل (أو «الجينات» أن نرى ونحن بعد. مكتَشف
يستجيب التي الطرائق لنا يفرس ما وهو املتخيَّلة، املاهية لهذه مكان كماسك تعمل الناس)

الناس. عن جينية معلومات يتلقون عندما األفراد بها

Haslam N., Bastian B., Bain P., Kashima Y., Psychological essentialism, implicit theories, 4

.and intergroup relations. Group Processes and Intergroup Relations. 2006; 9: 63–76
Gil-White F., Are ethnic groups biological species to the human brain? Essentialism in 5

.human cognition of some social groups. Current Anthropology. 2001; 42: 515–554
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الجينية املاهوية (2)

.innate potential الفطري» «اإلمكان فكرة وهو السيكولوجية، للماهوية هام ن ُمكوِّ ثمة
أن ذلك معينة؛ ضوابط األعضاء خصائص عىل تَْفِرض األنواع من نوٍع يف العضوية إن
وترتبط جهة، من بالفطرية الثابتة املاهية ترتبط البيولوجي. النسل خالل تنحدر املاهية
ما لجماعة املالَحظة الخصائص أن إىل يُشري مما أخرى، جهة من بالجينات الفطرية

مشرتك. جيني أساٍس عىل تقوم أنها يُفرتَض
منمازة، متجانسة، أساسية، (ثابتة، السيكولوجية للماهوية املقوِّمة العنارص تتماثل
األعضاء أن إىل التشابه هذا يومئ الجينات. عن الشائع العامي التصور مع طبيعية)
يف الجينات تعمل هكذا ماهيتهم. يف أيًضا مشرتكون محددة جينية بنية يف املشرتكني
وميولهم قدراتهم عىل يستدلوا أن لهم وتتيح املاهية»، مكان «ماسك عمَل الناس فهم
إىل امليل هذا عىل يُطَلق مفرتَضة. مشرتكة جينات عىل بناءً وميولهم غريهم وقدرات
«املاهوية مصطلح الجينية بنيته عىل يقوم كيشءٍ وترصفاته ما خصائصشخٍص استنتاج
إىل النفَس الجينيُة املاهويُة «تَُردُّ بقولهما: املعنى هذا وليندي ِنْلِكن يصوغ الجينية».
والتاريخية االجتماعية تعقيداتها بكل اإلنسانية الكائنات بني تساوي إذ جزيئي؛ كياٍن

جيناتها.»6 وبني واألخالقية
املاهوية تحيزاتهم تستيقظ حتى يشءٍ ألي جيني أساٍس عن خربًا الناُس يتلقف إن ما
التأثريات عن بمعزٍل والحتمية، والدوام الثبات صفَة اليشء هذا عىل وتُضِفي السيكولوجية
واملصري ع متوقَّ فاملآل موجوًدا الجني دام فما الفردي، واالختيار الشخصية والحرية البيئية
وال مستبَعدة، فالحالة غائبًا دام وما موجودة، فالحالة موجوًدا الجني دام وما محتوم.

خربوية. أو بيئية أو أنتوجينية عوامل ألية هنالك وزن
املشرتكة الجماعات يتصوروا أن عىل الناَس تحمَل أن الجينية املاهوية شأن من
الجينية الحالة وكأن غريها)، (عن و«منمازة» «متجانسة» أنها عىل الجيني األساس يف
لديهم الجينية املاهية يف املشرتكني الجماعة أعضاء فجميع الحدود؛ يف مشرتكتان والجماعة
األساس يف يشاركون ال الذين أولئك عن بالرضورة تغيب الصفة وهذه الصفة. نفس

التحتي. الجيني

Nelkin D., Lindee M. S., The DNA mystique: The gene as a cultural icon. New York; 6

.Freeman; 1995; p. 2
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،natural «طبيعية» أنها عىل نتائجها تصور إىل الناس تدفع الجينية العلل أن كما
(خري، أخالقية خواص تستمد أن (أي الطبيعي» املذهب «مغالطة يستحث قد الذي األمر
يكون» أن ينبغي «ما تستمد أن أو (… أخرض، (طويل، طبيعية خواص من إلخ) … حق،
الذي من قبوًال أكثر عندنا سيكون «طبيعيٍّا» نراه الذي النزوع إن كائن»). هو «ما من
أساٌس لها َ تبنيَّ إن — إليها سيُنظر املثلية الجنسية أن ذلك من طبيعي». «غري نراه

حرٍّا. إراديٍّا حياتيٍّا اختياًرا كانت إذا مما إيجابية أكثر نظرًة — جيني
األشياء إىل خاللها من ننظر باملنشور أشبه عدسات الجينية املاهوية تشكل هكذا
وأن لألشياء، رؤيتنا يغري بأن كفيٌل الجيني املاهوي التحيز إن لها. فهمنا فيتشوه
أساس بأي عندنا مرتبطًة تكن لم إذا لها تقييمنا عن مختلًفا تقييًما األمور نُقيِّم يجعلنا

جيني.

معقولة؟ غري الجينية املاهوية هل (3)

نتلقاه ملا — األغلب يف مرغوبة وغري — متحيزًة استجابًة تعكس املاهوية بأن نسلِّم نحن
االستجابة هذه مثل تُعترب أن يمكن أال يتساءل: أن للمرء ولكن جينية. معلومات من
أن ينبغي ما لحالٍة التحتي الجيني باألساس املرء معرفة أن املعقول من أليس عقالنية؟
وطبيعية؟ متجانسة وأنها ًدا محدَّ سببًا لها وأن محتَّمة، الحالة أن يستنتج أن إىل تدفعه
من مكرورٍة تتابعاٍت من كاٍف عدٍد من سلسلٌة ما لشخص كان إذا أنه ذلك: مثال
مرض تُنتج سوف فإنها ،٤ كروموزوم نهاية يف الصحيح املوضع يف CAG قواعد ثالث
بها التنبؤ األعراضيمكن حدوث بداية إن بل آخر. لسبٍب األوان قبل تمت لم ما هنتنجتون
هنتنجتون مرض فإن املقاييس وبجميع الكروموزوم. يف املكرورة التتابعات عدد عىل بناءً
تصور هو الجربية السبل بهذه ره وتصوُّ وطبيعي، ومتجانس محدَّد سبب وذو محتَّم،

لفهمه. الصحيحة الطريقة وهو وجيه
ناحية من مختلفٍة. بطرٍق phenotypes الظاهرية األنماط يف تؤثر الجينات أن عىل
يمكن كربى بيوكيميائية مسالك خالل من الظاهرية األنماط يف تؤثر أن للجينات يمكن
القوية». الجينية «التفسريات (١٩٩٨م) توركهايمر عليه يطلق ما وهو وتُفهم، تُقاس أن
عدًدا تشمل التي والحاالت monogenic الجني الوحيدة األمراض حالة يف األمر هكذا
وذات محتمة نتصورها أن ا حقٍّ معقوًال يبدو الحاالت هذه مثل يف الجينات. من صغريًا
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جهة ومن التحتي. الجيني بأساسها ملعرفتنا كنتيجٍة وطبيعية، ومتجانسة واحد سبب
ال القاعدة. يمثل مما أكثر االستثناء يمثل أنه يبدو القوى الجيني التفسري فإن أخرى
والقاعدة الجيني.7 األساس األمراضذات من ٪٢ حوايل إال الجني الوحيدة األمراض تشكِّل
يَُعربَّ أن يمكن allele األليل نفس أن تعقيًدا األمر ويزيُد تتشارك، عديدة جينات أن هي
تلخيص بمعِرض وهنرت كرافت يذكر البيئية. العوارض بحسب مختلفة أنحاء عىل عنه
— القليل وليس — «الكثري أن الجينات أساس عىل املريض بالخطر للتنبؤ املؤيدة األدلة
العالقات إن شائع.»8 مرض لكل املوروث الخطر أغلب عن مسئولة الخطر أليالت من
بالغة تكون أن يمكن الظاهري) (النمط والفينوتايب الجيني) (النمط الجينوتايب بني
تتوافر عندما عديدٍة لجيناٍت متبادل لتفاعل كنتيجة الجينية األنماط تنبثق حيث التعقيد،
الشخص إليها يسعى البيئات أي تحدِّد أن للجينات يمكن وحيث معينة، بيئية ظروف

ماهوي. جواٍب أي تتحدى املعقدة العالقات هذه مثل بها، يتأثر ثَمَّ ومن
أن املعلوم الحاالت تلك إىل به ليشري ضعيف» جيني «تفسري تعبري تركهايمر يستخدم
حد إىل معروفة غري تنقله التي اآلليات أن غري .i.e)؛ heritability > 0) جينيٍّا أساًسا لها
البرشية بالحاالت الجينات بها ترتبط التي الطرائق أغلب إن للمعرفة. قابلة غري أو كبري
مورَّثة تقريبًا البرشية السلوكات كل وإن ضعيفة. جينية تفسريات بأنها توصف أن يمكن
لها التحتية الجينية املسالك كانت وإن والطالق) والتدخني االنتخابي التصويت فيها (بما
ال أكثر املاهوية االستجابة كانت والحاالت الجينات بني الرابطة ضعفت وكلما يسرية. غري

معقولية.
التفسريات بطريق األعم األغلب يف الظاهرية األنماط يف تؤثر الجينات إن وحيث
االستجابات فإن االحتماالت) برفع القابلية، بزيادة الخطر، تقديرات (برفع الضعيفة
هينشو يحاج وكما — ذلك ورغم مالئمة. غري تكون ما كثريًا الجينية للرتابطات املاهوية
حالًة الناُس يعزو فعندما — النفسية واألمراض الوصمة عن حديثهما معرض يف وستري
الشخص تالؤم مدى مثل أخرى منظورات يُغفلون ما كثريًا فإنهم جيني أساس إىل ما

Jablonka E., Lamb M. J., Evolution in four dimensions: Genetic, epigenetic, behavioral, 7

.and symbolic variation in the history of life. Cambridge, MA: MIT Press; 2006
Kraft P., Hunter D. J., Genetic risk prediction-Are we there yet? New England Journal 8

.of Medicine. 2009; 360: 1701–1703
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ما كثريًا الجيني الغزو إن أي حالته؛ نشوء يف الشخص نمو أثََّر كيف أو البيئة، مع
التعقيدات هذه توجد للظواهر. بالنسبة العزو من األخرى الرضوب فوق أولوية يُمنح
التفاعل تعقد وبسبب والتنشئة. الطبيعة فيها تتفاعل التي البرشية الظواهر معظم يف
األسباب حساب عىل القوي الجيني التفسري تبنِّي الناُس يستسهل والتنشئة الطبيعة بني
بل الجيني للدور نكرانًا هذا ليس والبيئة. الجينات بني التفاعلية أو والخربوية البيئية

فيه.9 للمبالغة

الوراثة لعلم العامة فهم (4)

الناس معرفة أن الجينية التفسريات حول العقالني بالتفكري الخاصة املصاعب د يَُعقِّ مما
تبني مثًال (٢٠٠٤م) وآخرين الني بحث (يف محدودة معرفة هي الوراثة علم عن بعامة
فهمهم رغم ولكن الخاليا!) يف تقع الجينات أن يعلمون ال الدراسة يف املشاركني نصف أن
بشكل اآلخرين لسلوك جينية تفسريات إسداء عن تتورع ال الناس فإن للجينات املحدود
(٢٠٠٠م) وِجلمان هيمان دراسة بيَّنت فقد األطفال؛ عىل حتى ذلك يَصُدق عفوي. تلقائي
فهمهم انعدام رغم اآلخرين سلوك لتفسري رصيح بشكل الجينات يستدعون األطفال أن

الوراثة. لعلم تقريبًا
إال يقدم ال واإلعالم اإلعالم، وسائل من الجينية معلوماتهم الناس عامُة يستقي
الحديس الفهم مع تتجاوب للظواهر قوية جينية بتفسرياٍت توحي ُمِخلة تبسيطات
فهمهم يف بشدة ويؤثر الجينية بالحتمية مشبع فهم وهو الجينات، عن للعامة (والخاطئ)
ظاهرتَي: وراء من يقبع ما هي الجينية املاهوية التحيزات هذه مثل وألنفسهم. لآلخرين
العنرص، يف تجلياتهما: بجميع discrimination و«التمييز» stereotyping «التنميط»

إلخ. … منة والسِّ العقيل، واملرض واإلجرام، الجنيس، والتوجه (الِجندر)، والجنوسة
بصدد تكون عندما املاهوية النزعَة تُبدي الناس أن البحوث من كثريٌ لنا تكشف
أنها عىل الجماعات يُدِركون عندما املاهوية تحيزاتهم وتشتد األخرى، الجماعات تقييم
ينظر والتنميط. التحيز لنمو خصبًة أرًضا يقدم الذي األمر عامة، جينية بنية يف تشارك

Hinshaw S., Stier A., Stigma as related to mental disorders. Annuel Review of Clinical 9

.Psychology. 2008; 4: 367–393
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ومحدِّدة وثابتة فطرية مالمح يف تشرتك أنها عىل املختلفة الجماعات أعضاء إىل الناس
ذات املحدِّدة املالمح هذه بعض وأن املميِّزة، وخصائصهم سلوكاتهم يف تتسبب للجماعة

جيني. منشأ
الجيني الَعْزو بني ارتباًطا هناك أن ٢٠٠٦م وَهسالم باستيان دراسة بيَّنت وقد
موجبًا ارتباًطا يرتبط للماهوية»10 البيولوجي األساس «مقياس أن ُوِجد فقد والتنميط؛
االجتماعية. الجماعات بشتى الخاصة التنميط رضوب شتى عىل الناس تصديق درجة مع
التي الخصال أقوى من هو بيولوجية حدوٍد يف السلوك تفسري إىل امليل أن تبني لقد
بنوًدا يتضمن (الذي الجينية» الحتمية يف االعتقاد «مقياس يف األمر كذلك بالتنميط. تُنبئ
التحيز مع موجبًا ارتباًطا يرتبط فهو جيناته»)، يف يقبع شخص كل «مصري قبيل: من
أولئك فإن وباملجمل الوظيفية.11 والنزعة القومية والنزعة السلبي العنرصي والتنميط
إىل أْميَل هم عامة جينية ماهية يف تشرتك أنها عىل البرشية الجماعات إىل ينظرون الذين

الجماعات. تلك عن تنميطية اعتقادات اعتناق

والعنرصواإلثنية الجينية املاهوية (5)

العتيدة. االجتماعية التصنيفات من اثنني — أقل بدرجة ربما — واإلثنية raceالعنرص يَُعد
وقد هائلًة. أهميًة وإثنيتهم الناس عنَرص يولُون الناس أن عىل األدلة تعوِزنا ال ونحن
من عريٍض لقطاٍع بالنسبة البناءين هذين دور بدراسة السيكولوجيا يف الباحثون قام
والهوية الجماعة وخارج الجماعة داخل واإلدراكات والتحيز التنميطات مثل: الظواهر،

املرتبطة. املعرفية واآلليات والقدرات
أن إىل ١٩٥٤م ألبورت جوردون أشار املتحيزة الشخصية لصورة ترسيمه ويف
«ثمة الناس. لدى املتحيزة العنرصية اآلراء تخليد عىل عجيبة قوة له املاهية يف االعتقاد
هتلر»، «آرية الزنجي»، «الدم الرشقية»، «الروح يهودي»: كل يف متأصلة يهودية ماهية

مرياثه إىل كبري حد إىل ما فرٌد يكونه الذي الشخصية نوع «يُعَزى املثال: سبيل عىل منه بنٌد ينص 10

الجيني.»
Keller J., In genes we trust: The biological component of psychological essentialism 11

and its relationship to mechanisms of motivated social cognition. Journal of Personality
.and Social Psychology. 2005; 88: 686–702
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املشبوب الالتيني «اإلنسان املنطقي»، الفرنيس «اإلنسان ألمريكا»، الخاصة «العبقرية
ِرسية دة) مجسَّ طبيعية (قوة «مانا» ثمة املاهية. يف اعتقاًدا يمثل أولئك كل العاطفة»؛
بأن نحاج ونحن أعضائها.12 جميع فيها ويشارك الجماعة، يف تقيم — الرش أو للخري —
يُعزِّز أن ذلك شأن ومن «املانا»، هذه تتبطن أنها عىل الجينات تتصور ما كثريًا الناس

األغلب). يف (البغيضة األفعال ردود من طائفًة
مكثف. علمي لتمحيص خضع قد سؤاٌل ذاك للعنرص؟ جيني أساس ثمة هل
أساس وجود عدم تؤكد الدولية السياسية والرابطات العلمي املجتمع غالبية أن ورغم
التنوع من ا ِجدٍّ بكثري أوضح لعنرص داخل التنوع أن بمعنى العنرص، ملفهوم بيولوجي
إن استدالالت. لعمل بيولوجية كأمارٍة العنرص يستخدمون الناس زال فما العنارص، بني
التصنيفات استخدام يماثل للجينات املستلهمة العنرصية للتصنيفات الناس استخدام
discrete منمازة تصنيفية فئات يف األفراد تضم أنها يف species األنواع عىل القائمة
الجينية بالتشابهات للعنرص املاهوي اإلدراك هذا ارتبط وقد رضورية.13 ثابتة طبيعية

الجماعات. هذه أعضاء بني املدَركة
العنرصية الفروق إدراك يف الجيني العزو تأثري لدراسة حديثة أبحاث أُجريت وقد
بني الجينية الفروق حول االعتقادات ترتبط كيف بدراسة الباحثني بعض قام واإلثنية.
بدراسة — املثال سبيل عىل — وآخرون جاياراتني قام فقد والتمييز. بالتحيز العنارص
العزو بتقدير قاموا وقد البيض. باألمريكيني والخاص بالعنرص املتعلق الجيني العزو
تشييد يف الجينات دور عىل صدَّقوا شخًصا كم قياس طريق عن العنرصية للفروق الجيني
األكثر األشخاص أن فوجدوا العنف، ويف للنجاح، الدافعية ويف الذكاء يف عنرصية فروق
االستجابة (مثل التقليدية العنرصية مقاييس عىل أعىل درجات عىل حصلوا قد جينيٍّا عزًوا
والعنرصية أسود) شخٍص من ابنته أو ابنه زواج تجاه أبيض والٍد جانب من السلبية

حالهم).14 سوء عن مسئولون أنفسهم السود بأن االعتقاد (مثل الحديثة

.Allport G., The nature of prejudice. Reading, MA: Addison–Welsey; 1954, p. 174 12

Haslam et al., Essentialism beliefs about social categories. British Journal of Social 13

.Psychology. 2000; 39: 113–127
Jayaratne T., et al., The perennial debate: Nature, nurture, or choice? Black and White 14

Americans’ explanations for individual differences. Review of General Psychology. 2009;
.13: 24–33
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العنرصوالذكاء (6)

الذكاء؟ يف عنرصية فروق توجد هل

∗∗∗

يف آخر. سيكولوجي بناء أي يَُصْغ لم كما قوية ماهوية حدوٍد يف الذكاءُ ِصيَغ لقد
بأنه الذكاء َعرََّف بريت، سرييل سري هو الذكاء، يف األوائل الباحثني أحد َعرَّف ١٩٣٤م عام
باالجتهاد تتأثر وال … التدريب أو التعليم إىل تعود ال موروثة، … إجمالية فكرية «قدرة

فيه.»15 نفكر أو نقوله أو نفعله ما كل يف وتدخل الحماس، أو
الذكاء. الختبار األوىل النشأة يف واضًحا للذكاء الوراثي األساس عىل التوكيد كان
يف (اليوجينيا) النسل تحسني حركة مكونات من حاسًما مكونًا ا حقٍّ االختبار هذا وكان
أقل درجات عىل السود األمريكيني حصول واقعة أن ذلك: مثال العرشين. القرن بدايات
يف أمل ال أنه إىل تشري أنها عىل الباحثني بعُض فرسها قد الذكاء اختبارات يف البيض من

السود. بني األكاديمي األداء تحسني
اللولبية البنية الكتشافه نوبل عىل الحائز — واطسون جيمس قال أحدث تاريخ ويف
مستقبل حول األعماق من «حزين إنه تايمز: سنداي للندن مقابلة يف — للدنا املزدوجة
بينما لذكائنا، مساٍو ذكاءهم أن واقعة عىل قائمة االجتماعية سياساتنا «كل ألن أفريقيا»؛
تم ما كثريًا الذكاء من املوروث املكون إن أي الحقيقة»؛ يف ذلك غري تقول االختبارات
أي منال دون تقع البرش أجناس ولكل للناس الفكرية اإلمكانات أن يُثبت أنه عىل تفسريه

تعليمي. أو بيئي تأثري
سطوة ما بشكٍل تعكس وكلتاهما االستنتاجات، هذه يف أساسيتان مغالطتان ثمة
داخل املحسوبة الوراثية التقديرات أن فكرة هي األوىل تقاَوم: ال التي الجينية املاهوية
التي املفرتضة الجينات إىل تعود الجماعات بني الفروق أن تُثِبت أنها يُفرتَض الجماعات
السمات تتبطن التي الجينات أن يُفرتَض كيف املغالطة هذه تعكس الوراثة. تتبطن

Burt C., Studying the minds of others. In: Burt C., editor. How the mind works. London: 15

.Unwin Brothers Ltd.; 1934, p. 28
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األفراد اختالف من كل وراء ًدا) محدَّ سببًا تمثل إنها (أي الوحيد العامل هي الوراثية
مربهنًا — العلمي البحث ويبني (الفينوتايب). الظاهري النمط يف الجماعات واختالف
للفروق الجينية التفسريات يستخدمون الذين األشخاص أن — املغالطة هذه جاذبية عىل
الجماعات بني املدَركة الفروق لتفسري الجينات يستخدموا أن أيًضا األرجح من هم الفردية

السمة.16 نفس يف
هذه أن عىل تدل أن املفرتض من للوراثة ما سمٍة قابلية أن هي الثانية واملغالطة
مقدَّر مآٌل أنه عىل يَُرى الظاهري النمط إن أي بيئية؛ عناُرص لها تَُعدِّ أن يمكن ال السمة
سمة أي موروثية ولكن ذلك). رغم املتبنيَّ (وغري التحتي الجيني للنمط وثابت سلًفا
الخاطئة الطرق بهذه املوروثية تفسري إن للتعديل. قابليتها عن يشء أي تقول ال بالطبع
الوراثة علماء بعض جانب من حتى — والذكاء) العنرص إىل باإلضافة أخرى مجاالت (ويف
التحيزات مع الحجج هذه مثل تتجاوب كيف َليؤكد — الذكاء يف والباحثني السلوكية
لسبٍب نتاًجا بوصفه ماهوية حدوٍد يف الذكاء إىل الناس ينظر ما كثريًا للناس. املاهوية
التحيزات هذه تُثار إن وما الفرد، عنرص مع الحدود يف مشرتك الجيني) (النمط أسايس
التحتي الجيني األساس عىل — تقريبًا حرصيٍّا — انتباههم الناس يركز حتى املاهوية

الذكاء. يف البيئية التأثريات حق يغمطون وبذلك املدَرك؛

(الجنوسة) والِجندر الجينية املاهوية (7)

social construct اجتماعي gender  بناء فالجنوسة جينيٍّا ًدا محدَّ sex الجنس كان إذا
االجتماعية األدوار مثل: وعنارصاجتماعية الجنسية، األعضاء مثل: عنارصبيولوجية يضم
ميلر وجد فقد للماهوية؛ تعرًُّضا االجتماعية التصنيفات أكثر هي الجنوسة ولعل املالئمة.
احتماًال أكثرها كانت الجنوسة أن مختلًفا اجتماعيٍّا تصنيًفا ألربعني دراسة يف ٢٠٠٦م
العمر من الرابعة يف أطفاًال إن الطبيعية. األنواع بها تُدَرك التي الطريقة بنفس تُدَرك أن
بخصوص نتائج يستمدوا أن من يُمكِّنهم االستدالل ثري كتصنيف الجنوسة يستخدمون

Sternthal M., et al., unpublished manuscript. University of Michigan; 2009. Is there a 16

genetic explanatory style? The link from explanations for individual to perceived group
.differences
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وهكذا والبيئة. املظهر مثل أخرى تصنيفية ُمشِعراٍت ناقضت إذا حتى البرشية، السلوكات
أنها عىل خصائصها إىل الناس ينظر الجنوسة عن ماهوية أفكاٌر الذهن إىل ورد كلما

متداخلة. وغري واحٍد سبٍب عن وناتجة وثابتة فطرية
مع ترتبط للجنوسة املاهوية النظرة أن إىل االرتباطية الدراسات من عدد يشري
الجنوسة فروق اعتبار إىل أميَل الشخص كان كلما وأنه الجنسية، للفروق العايل اإلدراك

متمايزان. أنهما عىل الجنسني إىل النظر إىل أيًضا أْميَل كان جينية لعلٍل نتاًجا
ففي التنميط؛ إىل تُفيض للجنوسة املاهوية النظرة أن إىل التجريبي البحث يشري
يَدَّعي مصطنََعني مقالني أحد بقراءة املشاركون قام ٢٠٠٤م والفرانس بريسكول دراسة
املقالني أحد يقدم الِجندر. بحسب تختلف النباتات عىل التعرف عىل القدرة أن منهما كل
البحث أسفر وقد ثقافيٍّا. اجتماعيٍّا تفسريًا اآلخر املقال ويقدم الفرق، لهذا جينيٍّا تفسريًا
الشخص بأن االعتقاد إىل أميل كانوا الجندرية للفروق الجيني التفسري قرءوا الذين أن عن
سمات عزو (أي الجندرية التنميطات عىل بقوٍة التصديق إىل وأميل يتغري، أن يمكنه ال
باملقارنة وذلك املتوسطة)، للمرأة نمطية أنثوية وسمات املتوسط للرجل نمطية ذكورية
للنظرة يمكن كيف البحث هذا يربز ثقايف. اجتماعي تفسري عىل اطَّلعوا الذين بأولئك
جانبًا تتبطَّن الجينات كانت فإذا محددة؛ سببية اعتقاداٍت إىل تؤدي أن الجينية املاهوية
للسمات الجوهري السبب أيًضا فهي النباتات) عىل التعرف (أي الجنسية الفروق من

األخرى.17 والذكورية األنثوية
لتفوق الجيني التفسري يؤثر كيف ٢٠٠٦م وهايني دارنيمُرد استطلع آخر بحث ويف
أساٍس بوجود بحثية دعاوي ثمة املجال.18 هذا يف النساء أداء عىل الرياضيات يف الذكور
وهو — ٢٠٠٥م َسَمرز لورنس أشار وقد الرياضيات. يف للذكور املزعوم للتفوق جيني
متأصلة رياضية بملكة يتمتعون الذين الرجال نسبة أن — هارفرد جامعة رئيس عندئٍذ
األداء عىل يؤثر أن املزاعم لهذه للتعرض يمكن فكيف النساء. نسبة من أكرب هي

Brescoll V., LaFrance M., The correlates and consequences of newspaper reports of 17

.research on sex differences. Psychological Science. 2004; 15: 515–525
Dar-Nimord I., Heine S. J., Exposure to scientific theories affects women’s math 18

.performance. Science. 2006; 314: 435
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التنميط» «خطر إطار ١٩٩٥م وأرونسون ستيل استخدم الرياضيات؟ يف لإلناث الفعيل
طة املنمَّ املهام يف أسوأ أداءً طة املنمَّ الجماعات أعضاء يؤدي (حيث stereotype threat
األربع املناورات إلحدى اإلناث املشاركني وعرَّضا الجماعة)، يف عضويتهم تُربَز عندما
يُذَكِّرهن يشء (٢) الرياضياتي. األداء يف جنسية فروق ثمة ليس بأن ادِّعاء (١) اآلتية:
(وبخاصة جيني أساس لها الرياضيات يف الجنسية الفروق بأن ادِّعاء (٣) بجنسهن.
الجنسية الفروق بأن ادِّعاء (٤) .(٪٥ بمقدار النساء يفوقون الرجال بأن الكاذب الزعم
بالتساوق — النتائج أشارت خربوي. أساس لها باملائة) الخمسة (فرق الرياضيات يف
يف أداءهن جعل بجنسهن النساء تذكري أن إىل — التنميط خطر عن السابقة البحوث مع
الرياضيات. يف جنسية فروق ثمة ليس أنه عرفن الالئي من أسوأ الريايضالالحق االختبار
الرياضيات يف الجيني األساس بدعوى علمن اللواتي أولئك أن خاصٍة بصفٍة الطريف ومن
يومئ أنوثتهن. يتذكرن كن اللواتي أولئك ألداء تدنيه يف مساويًا الرياضياتي أداؤهن جاء
بني جيني بفرق يتصل الرياضيات يف التدني لحكاية األصيل النساء فهم أن إىل ذلك
إىل تعود الرياضيات يف الجنسية الفروق بأن أُخِربن اللواتي أولئك ا أمَّ والنساء. الرجال
هذه تشري التنميط. لخطر أمارة أيَّ يُظِهرن لم — املقابل يف — فهن خربوية، أسباب
يف — تُبِطلها أن يمكن للجندر الجينية املاهوية الرؤية تجاه الطبيعية امليول أن إىل النتائج

رصيحة. خربوية تفسرياٌت — املواقف بعض
البيولوجية النظرية ينارص مقاًال إما املشاِركاُت قرأت — أخرى دراسة يف — وباملثل
قرأن الالتي أولئك أن النتائج فكانت للجندر. اجتماعية نظرية يؤيد مقاًال وإما للجندر
نعومة األنوثة، الحياء، (مثل التقليدية األنثوية الصفات عىل صدَّقن البيولوجية النظرية

االجتماعية.19 النظرية قرأن الالتي أولئك من أقوى بدرجة الحديث)
ماهويٍّا إدراًكا الجندرية الفروق إدراك إىل بطبيعتها تميل الناس أن القول مجمل
إىل األبحاث بعض وتشري طبيعية. متجانسة السبب محددة حتمية أنها عىل أي جينيٍّا؛
لدى التنميطية امليول ض تخفِّ أن يمكن الجندرية الفروق عىل البيئية التأثريات تبيان أن

الجينية. املاهوية ملحاربة ممكنة طريقة إىل بالتايل وتشري الناس،

Coleman J., Hong Y., Beyond nature and nurture: The influence of lay gender theories 19

.on self-stereotyping. Self & Identity. 2008; 7: 34–53
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لحظة فيها املرء عضويُة تتأسس اجتماعيًة تصنيفاٍت والجندر العنُرص يمثل وبينما
فإن املتحولني)؛ مثل املهمة االستثناءات بعض (مع عليها خالف ال ثابتًة وتبقى امليالد
مثل — الحاالت بعض ويف امليالد. لحظة واضحة تكون ال اجتماعية تصنيفات هناك
اإلرادة فيها تدخل متصاحبة سلوكية مظاهر ثمة — منة والسِّ واإلجرام الجنيس التوجه
مثل — أخرى تصنيفات وثمة األسباب. من لغريه منافًسا سببًا وتشكل ما نحٍو عىل
يُصاب كأن العمر من الحقة مرحلة يف إال املرء فيها يقع أال املمكن من — العقيل املرض
قلَّما أنهما يف األخرى الفئوية التصنيفات هذه عن والجندر العنرص يختلف بالفصام.
املاهوية بالتحيزات متأثرون ذلك يف وهم الشخصية، لإلرادة يخضع الناسكيشء يدركهما

آنًفا. قلنا كما الجينية

الجنيس والتوجه الجينية املاهوية (8)

sexual الجنيس» «التوجه وهو بالجينات، ارتبط طاملا اجتماعي فئوي تصنيٌف ثمة
بنكارت م. ك. بينهم من — العلماء من عدٌد أشار عرش التاسع القرن يف .orientation
الجنيس للتوجه الجيني املنشأ كان وقد ُمَورَّث، يشءٌ الجنيس التوجه بأن — مورو وباول
هامر ادَّعى عندما جديدة مصداقية واكتسب العرشين، القرن خالل طويل نقاش محل
الجنسية يف جزئيٍّا تتسبب (Xq28) جينيًة أمارًة اكتشفوا أنهم (١٩٩٣م) وآخرون20
الجينية العالمة وأصبحت بشدة، اإلعالم وسائل انتباَه البحُث هذا جذب الذكور. يف املثلية
أن يف األخرى املختربات إخفاق من الرغم عىل gay gene ى تَُسمَّ جني) مائة تضم (وهي

البحث. هذا نتائج تكرر
أن من الرغم وعىل الكشف. هذا لعواقب نقاًشا وأثارت املقاالت عرشات ذلك بعد تتالت
جينات تضم قد جينية لعالمة مبدئيٍّا كشًفا بوصفه بعناية مصوًغا كان ذاته بحد البحث
هذه أن بَيَّنَت الصحفية املقاالت من الكثري فإن الرجال؛ لدى الجنيس بالتوجه تضطلع
وركزت مثيل. حياة أسلوب تبنِّي يف خيار لها ليس الناس أن إىل تشري املكتَشفة النتيجة

Hamer D. H., Hu S., et al., A linkage between DNA markers on the X chromosome and 20

.male sexual orientation. Science, 1993; 261: 321–327
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واالختبارات «املشبوهة» لألجنة االنتقائي اإلجهاض مثل يوجينية هموم عىل أخرى مقاالٌت
ِعلِّية عالقًة أن تؤكد االستجابتني وكلتا األجنة. هذه مثل عىل للتعرف مة املصمَّ التشخيصية
لم املاهوية االستجابات من النوع نفس إن ُعِرَفت. قد املثلية والجنسية الجينات بني ثابتة
عن مسئوالن البارد املنفصل واألب املستبدة األم بأن النفيس التحليل مقولة عن مثًال ينتج
السلوك من األلوان هذه يف ع للرضَّ الواعي التحكم أن رغم الطفل، يف املثلية امليول نشأة
الحجج أن عىل دليل — ثانيًة مرًة — وهذا جيناتهم. يف تحكُّمهم من أقوى ليس الوالدي

البيئية. الحجج إليه تؤدي عما كيفيٍّا مختلفة أفعال ردود إىل تؤدي الجينية
يف له يد وال أمره، عىل مغلوٌب املثيل أن للمثلية الجيني األساس فرضية عىل يرتتب
والتمييز وتقريعه للومه محل فال ثَمَّ ومن املثلية؛ ميوله عىل له سلطان وال الجنيس، توجهه
من للمثلية الجيني األساس فإدراك األحيان؛ من كثري يف الواقع هو هذا كان وقد ضده.

للمثليني. إيجابية تقييمات إىل يؤدي أن شأنه
كيف تبنيِّ املثليني تجاه التسامح وبني الجيني األساس إدراك بني العالقة هذه
ويف املجاالت، بعض يف الطبيعي» املذهب «مغالطة إىل الجينية املاهوية تؤدي أن يمكن
«ال حياٍة أسلوَب «يختارون» املثليني أن يعتقدون الناس بعض فيه زال ما سيايس مناخ
اعتبار إىل فحسب الناس يدفع ال الجنيس للتوجه جيني أساٍس معرفة فإن أخالقيٍّا»؛
تحيزهم خفض إىل أيًضا يدفعهم بل محدد، بسبب ومحتًَّما منفصًال شيئًا الجنيس التوجه
األخالقية سطوتها تفقد األخالقية املضامني ذات السلوكيات أن الواضح فمن املثليني. ضد
بحالة أخالقيٍّا موصومٌة حالٌة تُربَط إن فما الفرد. إرادَة يتجاوز كيشءٍ إليها الناس نظر إذا
يؤدي قد مما السيطرة؛ خارج كحالٍة الناس يراها حتى الجيني) االستعداد (مثل جسدية
واالستهجان. املالم كف إىل ويُفيض الفئة، هذه أعضاء مع التعاطف مشاعر تعزيز إىل
هذا ولعل املجاالت. بعض يف السلبية التقييمات تخفف قد الجينية الحجج أن نرى هكذا
أن باعتباره يضع أن املرء عىل أن غري الجينية؛ للماهوية ممكنًا إيجابيٍّا ملمًحا يكون أن
تجاه للتعصب إيجابي ف مخفِّ أنه عىل اليوم يؤخذ ما وأن دينامية، السياسية السياقات

يوجينية.21 ملمارساٍت ذريعًة ما يوًما يُتََّخذ قد املثليني

Brookey R. A., Reinventing the male homosexual. Bloomington, IN: Indiana University 21

.Press; 2002
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واإلجرام الجينية املاهوية (9)

اإلجرامية الحاالت من كثري يف تسجيلُها تم واإلجرام الجينات بني مشهودٌة صلٌة ثمة
العرشين. القرن من األوَّل النصف يف اليوجينيا لحركة كربى كدعامة ونهضت الشهرية،
نُِرشَ ١٩٦٥م عام ويف إقناعية. بقوة يتحىل الوقت ذلك منذ لإلجرام الجيني املنشأ فتئ وما
صًدى ولقَي كروموزومي، بشذوذ مرتبًطا يكون قد اإلجرامي السلوك أن إىل يشري بحٌث
كروموزوم لديهم الذكور من عادي غري عدًدا وزمالؤه جاكوب وجد وقد واسًعا.22 إعالميٍّا
«يؤهل الشذوذ هذا أن إىل وأومأ أسكتلندا، يف اإلصالحيات نزالء بني (XYY) زائد Y
حول املناقشات وتوالت الشعبي االهتماُم اندلع وقد الزائد». العدواني للسلوك حامليه
«الحاملني» هؤالء عند واالختيار (culpability اللوم استحقاق (امَللومية، املسئولية سؤال
مرتبط الزائد Y الكروموزوم أن فكرة يرفضون الباحثون بدأ ما ورسعان .carriers
جاكوب دراسة يف متحيزة واستدالالت ميثودولوجية أخطاء وجود مؤكدين بالعدوانية،
هذا بني واضح عام ربط هناك ظل فقد للبحث األصلية النتيجة رفض ورغم وزمالئه.

عقود. بضعة بعد واإلجرام الكروموزومي الشذوذ
جينيٍّا أساًسا تكشف حاشدة إمبرييقية أبحاث اآلن حتى توجد ال أنه والحقيقة
االعتقاد أن غري قويٍّا؛ يزال ال االرتباط بهذا العلمي االهتمام أن رغم اإلجرامي للسلوك
البيض األمريكيني من ٪٦٢ أن ذلك: (مثال شائع اعتقاد هو لإلجرام الجيني األساس يف
من االعتقادات وهذه جزئيٍّا). األقل عىل جيني، يشء هي اإلجرامية امليول أن يعتقدون
للسلوك الجيني فاألساس خاصة؛ بصفٍة القانونية متضمناتها بسبب بمكان؛ األهمية
الجريمة فاعل إىل النظر وإىل الطبيعي املذهب مغالطة إىل يؤدي أن يمكن للمجتمع املضاد
نفسه الفعيل اإلجرامي السلوك أن ورغم َملوم. غري وبالتايل نفسه؛ يف للتحكم فاقٌد أنه عىل
االغتصاب يطيق أن يمكن ال مثًال (املجتمع الجينات إىل يُعَزى عندما سلبيًة أقلَّ يُدَرك لن
إذا تعاُطًفا أكثر نظرًة إليه يُنَظر قد الجريمة فاعل فإن التحتية) أسبابه عن النظر بغضِّ

سيطرته. عن خارٍج كيشءٍ يَُرى سلوكه كان

Jacobs P. A., et al., Aggressive behavior, mental subnormality and the XYY male, 1965; 22

.208: 1351-1352
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أن سواء حدٍّ عىل الناس عامة ولدى القضائي السلك لدى األساسية التصورات من
عىل املرء وقدرة (اإلرادة)، الحر واالختيار اإلجرامية، النية إىل تستند الجنائية املسئولية
guilty mind/mens املذنب» «العقل ى يَُسمَّ ما واملحلفون القضاُة يقيِّم أفعاله. يف التحكم
املتهم يتلقى قد العنرص هذا غياب ويف الجريمة. يف العمدي القصدي العنرص أي rea؛
من تنقص الجينات بني الواضحة الحتمية العالقة إن الرباءة. حتى أو مخففة عقوبًة
عن خارًجا لنا يبدو سلوَكه تجعل وقد ألفعاله، وامتالكه اإلجرامي الفاعل ملسئولية إدراكنا
لحالتني بكاليفورنيا العليا املحكمة يف حدث ما لذلك الطريفة األمثلة من وسيطرته. إرادته
(من الشطب عقوبة يواجهان زبائنهم أموال باختالس متهَمني ملحامينَي للغاية، متماثلتني
الكحول تناول إىل األمَر كالهما وعزا التهمة، املحامينَي من أيٌّ ينكر لم املحامني). جداول
جينيٍّا استعداًدا لديه بأن حاجَّ املحامينَي أحد أن غري الشائن؛ لسلوكه قريب كسبٍب
قبوًال، أكثَر الجيني االستعداد صاحب لدى التخفيف حجَج املحكمُة ووجدت للكحولية،
اآلخر املحامي ُشِطَب بينما عمله، ممارسة يف باالستمرار له وُسِمح املراقبة تحت فُوِضَع

املحامني.23 سلك من
الحتمية يف االعتقاد يرتبط كيف لدراسة أُْجِريَت األبحاث من أخرى مجموعة ثمة
املشاركون م ُقسِّ ذاته). للسلوك الجيني األساس عن النظر (بغض األخالقي غري بالسلوك
يف («فنحن الحرة اإلرادة وجود ينكر مقاًال قرأ وقسم محايًدا مقاًال قرأ قسم قسمني: إىل
عندئٍذ البيئة»). وبرمجتها الجينات وشيَّدتها التطور صممها بيولوجية حواسيُب النهاية
مكسبهم أجل من إليهم أُوِكَلت مهمٍة يف للغش فرصٌة معينة بطريقة للمشاركني أتيح
أكثر الغش ارتكبوا الحتمية املقاالت قرءوا الذين املشاركني أن النتيجة كانت الشخيص.
املقاالت كانت إذا ما الواضح غري من أنه ورغم محايدة. مقاالت قرءوا الذين أولئك من
القدرية االعتقادات بني العالقة تُثِبت فإنها الجينات، دور تبيان بسبب أثرت قد الحتمية

األخالقي.24 غري والسلوك

Cooper Dreyfuss R., Nelkin D., The genetics of jurisprudence. Vanderbildt Law Review, 23

.1992; 45: 313–348
Vohs K., Schooler J., The value of believing in free will: Encouraging a belief in 24

.determinism increases cheating. Psychological Science, 2008; 19: 49–54
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تقييم من يخفف اإلجرامي للسلوك الجيني األساس يف االعتقاد إن القول: صفوة
للسلوك الجيني األساس عىل املبارشة األدلة زالت وما أفعاله. عىل وسيطرته الفاعل َملومية
ارتباطاٍت املستقبل أبحاث تكتشف بأن احتمال هناك ظل وإن ما، نوًعا محدودًة اإلجرامي
يكون فقد ذلك ورغم والبيئة، الجينات بني تفاعالت تكتشف وأن لدينا، مما أكثر جينيًة
يكون قد أنه ذلك محدوًدا؛ قضائيٍّا دفاًعا ذلك» أفعل جعلتني جيناتي «إن حجة: استخدام
أنه غري املدَركة؛ امللومية من يخفف قد سلوكه عىل املرء سيطرة فنقص حدين، ذا سالًحا
عىل خطٌر فهو مسئول غري كان فإن التغري، وصعوبة الثبات تصوَر يدعم نفسه الوقت يف

طليًقا! تُِرَك إذا َفعلتَه يكرر بأن وقمنٌي املجتمع

واملرضالعقيل الجينية املاهوية (10)

هذه انتشار كان وقد عائالت». يف «تجري العقلية األمراض أن الِقَدم منذ املالَحظ من
األدلة ورغم املايض. القرن يف اليوجينيا لحركة الرئيسية االهتمامات بني من األمراض
تعتمد التي الحاالت فإن العقيل املرض انتقال يف الجوهري الوراثي العنرص عىل الكثرية
بيوكيميائية أمراض وبعض نادرة (متالزمات) زمالت عىل تقترص جينات بضعة عىل
.(Wilson’s disease ويلسون ومرض ،Cohen’s syndrome كوهن زملة (مثل معينة
من هائًال عدًدا ويتضمن معقد أمٌر فيها الجيني فاالنتقال النفسية األمراض عامة ا أمَّ

الجينات.
حني عنها جينيٍّ كمرٍض يدركونه حني العقيل املرض إىل الناس نظرة تختلف
يتضمن قد العقيل املرض أن إىل وبالنظر بيئي. اجتماعيٍّ أساٍس ذي كمرٍض يدركونه
للفاعلية إدراكنا ويقلل الطبيعي، املذهب مغالطة يُثري قد الجيني الَعزو فإن أخالقيَّة أموًرا
الناس أن املتواتر البنيِّ من إن به. املصابني تجاه التعاطف يثري ثَمَّ ومن فيه؛ اإلرادية
من صاحبها وتربئة إرادية ال (واعتبارها بيولوجيٍّا املحددة الحالة مع التعاطف إىل تميل
ثَمَّ ومن وبيئيٍّا؛ وثقافيٍّا اجتماعيٍّا املحدَّدة الحالة مع تعاطفها من أكثر وامَللومية) املسئولية
املريض إعفاء إىل يميلون وراثي جيني مرض أنه عىل العقيل املرض إىل ينظرون من فإن
املرىض من مسافة اتخاذ وإىل للحالة، سيئ مآٍل توقع وإىل أفعاله، عن املسئولية من
عىل الناَس وتحمل ِفعَلها املاهوية التحيزات تفعل ذلك كل ويف خطورتهم. من والتوجس
ومنفصل ومتجانس محدد سبب عن وناتٍج يتغري، ال ثابٍت كتصنيٍف العقيل املرض تصور

وطبيعي.
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العقيل املرض إىل وترى نصابه يف األمر تضع التي الحصيفة العلمية النظرة ا أمَّ
من تخفف أن شأنها فمن — والتنشئة الطبيعة — والبيئة البيولوجيا لتفاعل كنتاج

عليه. هي ما عىل األشياءَ وترى املاهوية التحيزات
التوجه بخصوص أو جهة من والِجندر العنرص بخصوص سواء — القول وصفوة
الجيني األساس تدعم التي الحجج إن أخرى: جهٍة من العقيل واملرض واإلجرام الجنيس
الناُس يُبِدي الخربوية. العوامَل تدعم التي الحجج تثريه مما َقَدِرية أكثر استجابات تثري
وتؤدي جيناتهم، يف يختلفون اإلثنية/العنرصية الجماعات أعضاء أن يعلمون عندما تحيًُّزا
رياضية، جينات يمتلكون الرجال أن يسمعن عندما الرياضيات يف تدنِّيًا أكثر أداءً النساءُ
عىل اللوم ويقل الجنيس، للتوجه جينات هناك إن قيل: إذا أكثر تساُمًحا املثليون وينال
إذا خطورة أكثر العقلية األمراض وتَُعد بإجرامهم، تتعلق جينات ثمة كان إذا املجرمني
منة. للسِّ جينات هناك أن علموا إذا أكثر كعًكا الناس ويأكل فيها، ضالعة جينات ثمة كان
فإنهم جينيٍّا مرتبطون أنهم عىل معينة اجتماعيٍة جماعٍة أعضاء إىل يُنَظر عندما
يمكن اإلدراكات هذه ومثل وطبيعي. ومتجانس، محددة، ِعلٌَّة وله ثابٍت ككياٍن يُدَركون
كائنة االجتماعية الفئة يف العضوية كانت إذا وبخاصة والتحيز، التنميط إىل تُفيض أن
ترتبط فعندما ذلك ومع والِجندر. العنرص حالة يف كما كبري، حد إىل وثابتة الوالدة منذ
إدراك فإن واإلجرام) منة والسِّ املثلية (مثل سلوكية بمظاهر وثيًقا ارتباًطا فئة يف العضوية
تعاطٌف ذلك عن وينتج موصومة، فئة يف العضو مسئولية إدراك معه ويَِقل يَِقل قد اإلرادة
الجيني السبب إدراك عن الناجمة األمر طبيعية إدراك أن كما اإلدانة. وتخفيف العضو مع

السلبية. التقييمات ن تُحسِّ أن شأنها من التي الطبيعي املذهب مغالطة يحفز قد
وراثي هو السلوك أغلب أن إىل تشري السلوكية الجينية األبحاث أن بالذكر وجدير
كل يف تظهر قد الجيني املاهوي التحيز من األلوان هذه أن إىل يومئ مما ما؛ بدرجٍة
أن محتمًال يبدو أنه ذلك: مثال الوراثي. العنرص تبيان فيها يمكن التي تقريبًا املجاالت
السلوكيات أو الكحولية إىل الناس ينظر كيف يف أيًضا تتجىل قد الجينية املاهوية التحيزات
مختلف يتصورون كيف أو ومآلها، األمراض شدة يتصورون كيف أو األخرى، اإلدمانية
يؤثر أخرى مجاالت املستقبل يف البحث يكشف وقد والقدرات. واالتجاهات السمات أنواع

وسلوكهم. الناس أفكار عىل منضبط غري تأثريًا الجيني الَعزو فيها
«التعبري يعتمد إذ احتمايل؛ نحو عىل الحياة مصائر معظم يف تؤثر الجينات أن ورغم
مع الجينات تتفاعل وإذ معينة، بيئية متغريات وجود عىل gene expression الجيني»
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وقد املاهوية، تحيزاتُهم تَنَشط جينية حجًجا يواجهون عندما الناس فإن غريها؛ جينات
كما — الجينات إن بعيًدا. اختالًفا مختلفة بطرائق املصائر تلك يروا أن إىل بهم تنتهي
يسلك «ملاذا لسؤال: َمكينًا ماديٍّا تفسريًا تقدم أن يمكن — األقل عىل الناس عامة يتصورها

بها؟» يسلكون التي بالطريقة الناس

الشعبي والخطاب الجينية املاهوية (11)

الوراثية بالصفات تتعلق لحجج الوراثة بعلم الرسمي التمرس عديمو الناُس يتعرض
يتفاعل كيف ييل فيما نتناول وسوف قرون. طيلة لذلك يتعرضون ظلوا وقد للبرش.
الدائر الخطاب املايضيف يف سواء الجينية، املاهوية الناس تحيزات مع الجينات يف الحديث
األزمنة يف أو عامة، سياساٍت من بها يتصل وما النسل) (تحسني اليوجينيا حركة حول

الجيني. البحث عن العامة التصورات يف املعارصة

اليوجينية واألفكار الجينية املاهوية (12)

عرب اليوجينية األيديولوجيات صعود تكرار يف الجينية املاهوية التحيزات قوُة تتجىل
بها يدرك التي األساليب عىل مبارشًة ترتتب األيديولوجيات هذه أن نؤكد ونحن التاريخ.
دامت وما اإلنسانية. للشخصية وأساسية ومتجانسة ثابتة أنها عىل الجينية األسَس الناُس
لتحسني الرامية الجهود أن ذلك عن ينتج فإنه الِعلِّية، َمكَمن أنها عىل تَُرى الجينات
أعم. بصفة gene pool الجينات» «جميعة أو الجينات تحسني عىل ترتكز سوف البرشية
تحاول الناُس بَقيت ما صعود يف تبقى سوف اليوجينية األيديولوجيات أن نتوقع ونحن
بالخصائص املتعلقة الجينية الكشوف من تتلقاه بما االجتماعي للعالم رؤيتها دمج
الجينية. باملاهوية ترتبط وكيف اليوجينيا طريق باختصاٍر نَِصف ييل وفيما البرشية.

للحكام أفالطون دعوة يف واضًحا الغربي الرتاث يف لليوجينيا تناول أول كان
من أن أدرك أنه (عىل البرشي التناسل يف التحكم طريق عن الدولة تحسني إىل (الحراس)
أن املفهوم من كان أنه ذلك يعني السكان). عامة عن خفيًة السياسة هذه تبقى أن املهم
الوراثية هذه آليات أن رغم األفراد، بني كيفيٍّا تختلف للوراثة قابلًة ماهيًة تمتلك الناس
فإن البرشية ن يُحسِّ أن يريد من أن املقدمة هذه عىل منطقيٍّا يرتتب بعُد، مفهومًة تكن لم

القادمة. األجيال يف الوراثية املاهية هذه يستنبت أن عليه
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هذه أن غري عنرص؛ أو أمٍة لتحسني برامج وضع محاولة التاريخ يف تكررت وقد
كتاب صدر أن إىل علمي، أساس أي إىل تفتقر كانت والَخَلف الذرية تحسني يف الرغبة
يف املتفاوتة الوراثية بالسمات دارون قول بني الصلة وكانت األنواع». «أصل دارون
وها إغفالها. يمكن ال الفتًة البرشي الجنس ماهية تحسني يف الرغبة وبني الصالحية
نستخدم أن يقرتح — دارون َعم — Francis Galton جالتون فرنسيس سري هو
مستخدمًة جالتون أفكاُر لبثت وما البرشي. الجنس لتحسني االصطناعي االنتخاب مفهوم
املجتمع من متزايًدا اهتماًما تثري الحيوان، تربية بحوث من علميًة ونتائَج استعاراٍت
الرتبة يف — وانترشت العرشين، القرن وأوائل عرش التاسع القرن أواخر يف العلمي
الهشيم. يف النار انتشار الصناعي العالم يف — الجينية املاهوية الناس لتحيزات الخصبة
الجينات. أو للوراثة املحدود الفهم ذوي عىل اليوجينية األيديولوجيات يقترصإغراء لم
من بحذافريها، اليوجينية واملمارسات األفكار العرص علماء أبرز من بعٌض اعتنق فقد
مثل بارزٌة وجوٌه أيًضا بهم ولحق فيرش، ورونالد بربانك ولوثر بريسون كارل بينهم
تحسني يف رغبتهم جمعتهم روزفلت، وتيودور برناردشو وجورج بل جراهام ألكسندر

البرشي. بالزم» «الجريم نوعية
فإن املثال سبيل فعىل اليوجينيا، عن متميًِّزا الوراثة علم يكن لم املبكر الوقت هذا يف
اليوجينيا. حركة عىل َصدَّقت قد الوراثة لعلم األمريكية للمجلة سة املؤسِّ التحرير هيئة
تمجيد يف األُبُوَّة وتنظيم األمريكية اليوجينيا رابطة مثل جديدٌة تنظيماٌت واندفعت

معها.25 تتحالف األمريكية الرتبية رابطة كانت بينما اليوجينية، األيديولوجيات
حيث عدة، قاراٍت يف املحلية املعارض إىل حتى اليوجينية الدعاية وصلت وقد
العائالت إىل ميداليات َقدمت التي املباريات طريق عن اإليجابية اليوجينيا تشجيع تم
هذا مثَل تلَقى علميًة فكرًة العالُم شهد وقلَّما يوجينية. لياقة األكثر ع والرُّضَّ واألزواج
املاهوية التحيزات مع اليوجينية األيديولوجيات تجاوبت كم يشهد الذي الشعبي، الرواج

للناس.
املهم من ولكن ما، حدٍّ إىل رسيعة اليوجينيا لحركة الواسعة الجاذبية نهاية كانت
تنامت (وإن األوىل بالدرجة علمية مآخذ بسبب يكن لم الحركة أفول أن نالحظ أن

Black E., War against the weak: Eugenics and American’s campaign to create a master 25

.race. New York: For Walls Eight Windows; 2003
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كان إنما العرشين). القرن من الثالثينيات طوال بالفعل اليوجينية النظريات انتقادات
التي الالإنسانية تجاه واالمتعاض الفهم لتنامي نتيجة اليوجينيا لحركة املفاجئ املوت

اليوجينية. السياساُت تستلزمها
أنه يُزَعم وما اليوجينية باأليديولوجية السياسات بعض تأثرت الشمالية أمريكا يف
من الهجرة حصَص خفض ١٩٢٤م لعام األمريكي الهجرة فقانون علمية». «معطيات
الذكاء يف املوروث القصور من كبرية درجات لديهم مواطنيها أن يُزَعم التي البالد
قد أمريكا يف الواليات معظم كانت العرشين القرن من األوىل األعوام وبحلول واألخالق.
هذه وامتدت رصيحة، يوجينية ألسباب عقليٍّا املتخلفني عىل للزواج تحديدات َعت َرشَّ
محاوالت ذلك أعقبَت .interracial بني-العنرصي الزواج عىل تحديدات إىل التحديدات
ذلك عن فنتج القرسي، التعقيَم والية ٢٢ َعت َرشَّ وقد التعقيم. خالل من النسل لتحديد
تعقيمات باملثل كندا َعت وَرشَّ الثالثينيات. أواسط يف قانوني تعقيم حالة ٢٠٠٠٠ حوايل

واليتني. يف إجبارية
صعود إثر النهاية يف الشمالية بأمريكا اليوجينية السياسات رعُب َخَفَت وقد
َفَرَض اليوجينية. العنرصية لأليديولوجيات املعَلن واعتناقها أوروبا يف القومية االشرتاكية
يف ذروتها بلغت مسبوق غري بحجٍم تعقيم برامج تبعتها الزواج، عىل تحديدات النازيون
وقد املثليني). املعاقني، الغجر، اليهود، (مثل فيها املرغوب غري للعنارص املنظمة اإلبادة
الساحقة واألغلبية الناس عامة ألهم الذي هو النازيون ارتكبها التي املذبحة حجم كان
عىل علمي تفنيد أي فعل مما بأكثر اليوجينية األيديولوجية يرفض أن العلمي للمجتمع
هذه أن نؤكد ولكننا اليوجينيا، صعود وراء كثريًة أسبابًا هناك أن الواضح من اإلطالق،
من عريًضا قطاًعا راقت الجينية الجميعة تحسني فكرة أن لوال لتحدث كانت ما األهوال

الجينية. املاهوية الناس تحيزات مع تجاوب قد عليه تقوم الذي املنطق ألن السكان؛
استمر فقد اليوجينيا عن الكثريين لدى العميقة السلبية االرتباطات هذه كل ورغم
حياة لتحسني جديدة طرائق يف ننظر أن إىل واضطرَّنا الجيني، البحث يف امللحوظ التقدم
فتوحات إىل وتناولها عليها التعرف حيث من للجينات املتنامي الفهم أدى لقد الناس.
كيتونوريا الفينيل مثل الجني وحيدة اضطرابات لعالج الغذائي التدخل مثل جديدة علمية
برسطان املرتبطة األليالت لحامالت للثدي الوقائي واالستئصال ،phenylketonuria
املسبق الجيني والتشخيص املناعة، نقص مثل ألمراض التجريبي الجيني والعالج الثدي،
الجينات تفهم عندما الناس أن هنا األمر وجُه إلخ. … األجنة يف Tay-Sachs مثل ألمراض
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تلك ن تُحسِّ بحيث جيناتها يف التحكم يف غالبًا ترغب فإنها الحياة ملآالت تحتي كسبب
املآالت.

غري الناس؛ حياة تحسني يف هائلة فائدة ذات الجينية التقنيات هذه مثل أن الحق من
التحيزات دعمت لقد أحد: إليها التفت قلَّما الفتوحات لهذه كلفٍة إىل هنا النظر نلفت أننا
يف يقبع حلها ومصدر الحياة مشكالت مصدر أن روعهم يف وألقت الناس لدى املاهوية
إنسانًا يُعَلن أن لجنني يحق «ال يقول: أن F. Crick كريك فرنسيس لسري وزيَّنَت جيناتهم،
لنا تزين الجينية املاهوية تحيزاتنا إن الجينية.» ِهباته تخص معينة باختبارات يمر حتى
حياتنا تحسني وأن االجتماعية، للمشكالت النهائي الحل أنها عىل الجينات إىل نرى أن
قد التي الرضوب تلك التدخل، رضوب من غريه عىل الجيني التقني للبحث األولوية يجعل
يرصف الجينات عىل الرتكيز «فإن هورويتز الحظ وكما كلفًة. وأقل تأثريًا أكثر أنها يثبت
املاهوية تحيزاتنا إن امَلعيبة.» الجينات تغيري جهود إىل البيئة تغيري جهود عن االنتباه

الحياة.26 ملشكالت الجينية الحلول بنداء تسحرنا
إىل ودفعهم النية، حسني من كثريًا أضل نزًغا الجيني والتحسني اليوجينيا كانت لقد
لتحسني ضال جهٍد يف العرشين القرن أوائل يف الشائنة األفعال من كثري وتربير ارتكاب

البرشي. الجنس

الجيني للبحث الشعبي والتصور الجينية املاهوية (13)

مع الحال هو ومثلما اإلعالم. وسائل من كبريًا انتباًها بالجينات املتعلق البحُث يسرتعي
للمستمعني؛ الفهم وصعبة املعقدة العلمية الظواهر تبسيط يتم األخرى العلمية التقارير
عن القراء من كثريًا يُضل قد الذي الحد تبلغ الجينية التقارير حالة يف التبسيط أن غري
ومن اإلعالم؛ وسائل من إال الجينات عن معلوماته يستقي ال الناس أغلب إن الظاهرة. فهم
بدراسة ١٩٧٧م كونراد قام وقد املعلومات. هذه توصيل كيفية يف النظر املهم من كان ثَمَّ
الجينية، الحتمية دعم يف اإلعالم وسائل تسهم كيف كبري بتفصيل فيها درس علمية،

Horwitz A. V., Media portrayals and health inequalities: A case study of characteri- 26

zations of gene x environment interactions. Journal of Gerontology. 2005; 60 B (Special
.Issue II): 48–52
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الجينات بها تبدو الجينية العلمية النتائج توصيل عملية يف التحيزات من عدًدا َ بنيَّ فقد
فالنتائج األمر؛ حقيقة يف العلمية البيانات تقوله مما وحتميًة محوريًة أكثر بدوٍر مضطلعًة
تحظى والسلوكات) األمراض إحداث يف للجينات املبارش السببي (للدور املؤيدة البحثية
األبحاث يف الحدوث كثرية وهي الالحقة املفنِّدة النتائج من بكثري أكرب إعالمية بتغطية
وجه دون الجينية الحتمية انطباع م تضخُّ إىل يؤدي الذي األمر خاص؛27 بشكل الجينية
للبحث التبسيط مفرطة صورًة يقدم فتئ ما اإلعالم أن إىل ٢٠٠٢م كونراد يذهب حق.
مرض واحد جني أي OGOD؛ (one gene, one disease) ب الظاهرة تُنَعت وحني الجيني.
محددة، سمة أو ومرض محدد جني بني حتميًة لواحد» «واحد عالقَة تتخذ فإنها واحد،
«اكتشف اإلعالم: عناوين يف الجينية الظواهر تُنَعت هكذا قوي». جيني «تفسري إىل وتشري
املثلية»، جني «اكتشفوا بعُد: أسوأ هو ما أو للتطور»، «جينًا أو للِمثلية»، جينًا الباحثون
حتى أو األصلية، للنتائج التبسيط مفرطة صيغًة يقدمون بذلك إنهم التطور». «جني أو
أن ورغم اإلطالق). عىل مثيل» «جني إىل ل يُتََوصَّ لم (مثًال: للبينة زائًفا تمثيًال يقدمون
الكييس التليُّف (مثل الجني الوحيدة األمراض يف فعًال موجودة هذه لواحد واحد عالقات
االحتماالت أبعد ومن األمراض، من للغاية صغريًة رشيحًة تمثل فإنها (cystic fibrosis
واحد»، مرض واحد «جني ظواهر إن جينات. بضعة نتاج السيكولوجية السمات تكون أن
بمكان. الندرة من هي الجينية، املاهوية الناس تحيزات مع بشدة تتجاوب كانت وإن

التعرض تأثريات — مبارش بشكل — تبحث التي السيكولوجية األبحاث هي قليلٌة
استكشفت دراسٌة أُجِريَت لذلك واستثناءً الناس. اتجاهات عىل الجينات يف اإلعالم لتقارير
البنات أداء فاق األوالد أداء أن َعى ادَّ جهرٍي بحٍث عن اإلعالمية للتقارير األمهات استجابات

،file drawer problem امللفات» ُدرج «مشكلة عليها يُطَلق العلمي البحث مجال يف مشكلة ثمة 27

أنه ذلك املنشور؛ البحث عىل بناءً ال أم واقعيٍّا ما أثٌر كان إذا ما تحديد محاوالت يف تنشأ مشكلة وهي
الذين أولئك فإن نادًرا؛ إال الباحثون له يَُحصِّ ال وبالتايل منعدًما)؛ (وربما ضئيًال األثر هذا يكون عندما
فال الحال) بطبيعة عدًدا األكثر (وهم أبحاثهم يف يحصلونه ال الذين ا أمَّ وينرشونه. يسجلونه لونه يحصِّ
التي األبحاث ألن حقيقيٍّا؛ يبدو أن للوهم يمكن هكذا ملفاتهم. درج يف به ويُلقون نرشه إىل يميلون
الوهمي األثر هذا َلت َحصَّ التي الشاذة القليلة األبحاث تُنَرش بينما األدراج، طريحَة بقيت وهًما وجدته
املجاالت أكثر من الباراسيكولوجيا مجال ويُعد األمر. يهمه ملن ومضلِّلة لالنتباه وآرسًة بالتهليل مصحوبًة

املشكلة. هذه من معاناًة
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األوىل اإلعالمية التغطية من أشهر ثالثة بعد الرياضيات. يف التعليمي) املستوى نفس (من
بذلك يعلمن لم الالتي األمهات أن إىل أشارت بيانات ١٩٨٦م وجاكوب إكلس جمع للبحث
ا أمَّ ألطفالهن. الرياضية القدرة تقييمات يف اختالًفا يجدن لم (uninformed mothers)
بناتهن أن رأين فقد (misinformed mothers) البحث هذا عن قرأن الالتي األمهات
جهد بذلك عليهن وأن أكرب، مصاعب فيها سيجدن وأنهن الرياضيات، يف قدرًة أقل
بناتهن مصاعب عن األمهات اعتقادات أن بدا فقد ذلك عن وفضًال الرياضيات. يف أكرب
قويٍّا ُمنِبئًا كان وبالتايل الرياضيات؛ يف البنات قلق زيادة يف أثٌر لها كان قد الرياضياتية
إن القول: ومجمل الرياضيات.28 يف تقوية مجموعات أخذَ ونيَّتِهنَّ الرياضياتي بأدائهن
موقف عىل أثََّر قد الرياضياتي األداء يف الجنسية الفروق بخصوص جينية التعرضلحجج
التغطية تأثري مدى يف أيًضا نبحث أن ويبقى الرياضيات. تجاه أيًضا وسلوكهن البنات

وسلوكهم.29 الناس موقف عىل الجينية النتائج من أخرى لرضوب اإلعالمية
أن فالحق وحده؛ اإلعالُم عليه يُالم ال الجينية األبحاث تبسيط يف اإلفراط أن غري
جذب يف الرغبة تدفعهم وقد اإلعالمي، الظهور حب يف يتنافسون قد أنفسهم الباحثني
مع فيتواطئون ألبحاثهم، املمكنة باملتضمنات وإغرائهم ألبحاثهم املموِّلة الوكاالت اهتمام
تبسيطاتها يف اإلعالم تقارير تشارك تقارير وضع عىل ملؤسساتهم العامة العالقات هيئة

الالحقة. إخفاقاتها ويف
فالعلماء للناس؛ املاهوية التحيزات مع تتجاوب بأشياء الجيني البحث تغطية تتسم
واحد»، مرض واحد «جني بعالقة توحي بطرائق يدرسونها التي الجينات ينعتون أوًَّال
واقع من أكرب حامليه بإصابة احتماٍل إىل يومئ ما كثريًا الجينات توصيف إن بحيث

ذلك: مثال الحال.

أكرب بخطر يرتبط الشاذ األليل فإن (BRC1) «١ الثدي «رسطان حالة يف •
الثدي. رسطان حاالت من فقط ٪٥ بنحو يُقدَّر هذا أن غري الثدي؛ برسطان

مبارش نحو عىل — بنفسه يؤدي (تنبؤ self-fulfilling prophecy لذاتها» قة املحقِّ «النبوءة انظر 28
«املغالطات كتابنا يف expectancy effect التوقع» «أثر وكذلك ا)، حقٍّ يصبح أن إىل — مبارش غري أو

ص٣٦٤–٣٧٣. ٢٠١٣م، القاهرة، للنرش، رؤية دار املنطقية»،
Eccles J. S., Jacobs J. E., Social forces shape math attitudes and performance. Signs., 29

.1986; 11: 367–380
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يُصابون ال (APOE e4) ألزهيمر» «جني ى يَُسمَّ الخاصبما األليل حاميل من ٪٧١ •
أليل يحملون ال باملرض املصابني من ٪٤٤ أن كما اإلطالق. عىل ألزهيمر بمرض
الشعب (مثل بعضالشعوب باملرضيف ارتباًطا أقل األليل هذا أن كما .APOE e4
إن اليابانيني).30 (مثل أخرى شعوب يف منه األفارقة) واألمريكيني الهيسباني
ثَمَّ من والقراء املتواضع؛ الدور هذا تعكس ال الجينات لهذه الشائعة األسماء
مما محوريًة أكثر األمراض يف دوًرا تلعب الجينات أن يستنتجوا أن خليقون

األمر. حقيقة يف تفعل

العلمية املناقشات يف تظهر ما كثريًا للماهوية حافزة أخرى شائعة ثيمة وهناك
البرشي. الجينوم لوصف ماهوية metaphors استعارات استخدام وهي الوراثة، لعلم
«الكأس أو الحياة» «ماهية عن البحث أنه عىل البرشي» الجينوم «مرشوع ُوِصَف لقد
إشارًة التوصيفاُت هذه تقدِّم البرشية. فهم من ستمكننا التي Holly Grail املقدسة»
بوسع البرشية. للطبيعة املتبطنة الزرقاء الطبعة من نوًعا بوصفه الجينوم إىل رصيحًة
التصورات تفهم ما كثريًا الناس أن إىل فبالنظر أمره، عىل القارئ تغلب أن االستعارات هذه
الجينات أن تتصور أن إىل بالناس تُفيض فقد االستعارات، خالل من املفاهيم وتُدِرك

جربي. بدوٍر تضطلع
الفاعلية من شكًال تُعَطى ما أحيانًا الجينات أن هي املاهوية تحفز شائعة ثالثة وثيمة
الجيناُت توصف إرادته. من الشخَص تجرد واعيٍة كياناٍت تصورها إىل يُفِيض مما اإلرادية؛
تريد «الجينات (مثل: واعية رغبات عليها تُسبَغ أو العرائس»، «ُمحرِّكة أو «أنانية» بأنها
«كانت قولنا: عن يختلف ال فإنه الشعري االختزال من كلوٍن هذا يُستخَدم حني كذا»).
الجينات رشح عند املصطلحات هذه مثل استخدام أن غري اليوم»؛ ذلك يف غاضبًة الغيوم
تسهم الجينات. داخل ويعزله تصورنا يف locus of control والضبط الوعي موقَع يغري

الوراثة. علم حول العامة األحاديث يف املاهوية التعبريات يف الظاهرة هذه

Farrer L. A., et al., Effects of age, sex, and ethnicity on the association be- 30

tween apolipoprotein E genotype and Alzheimer Disease. A Meta-Analysis. APOE and
Alzheimer Disease Meta-Analysis Consortium. Journal of the American Medical Associ-

.ation, 1997; 278: 1349–1356
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املاهوية الصياغة إن بها. نفكر التي الطريقة يف ا ُمِهمٍّ دوًرا اللغة تلعب وباإلجمال،
دوًرا تلعب قد الظاهري والنمط الجيني النمط بارتباطات املتعلقة للمعلومات املنيعة
الجينية املاهوية االنحيازات تؤدي نفسه الوقت ويف الجينية. املاهوية ترسيخ يف محوريٍّا
مفرطة OGOD أوصاًفا مستخدمني بحثهم اختصار إىل سواء حد عىل واملعلِّقني بالعلماء
بالتبسيط جميًعا تتسم ماهوية واستعارات فاعلة إرادة ذات وترسيمات التبسيط، يف
طريقة يف االنحرافات هذه مثل أن إىل السابقة التجريبية املراجعات هذه تشري امُلِخل.
الذين األشخاص أن واملحصلة متعددة. سلبية نتائج لها تكون قد الجيني البحث توصيل
الجينية التأثريات يُدركوا أن َحِريُّون اإلعالم خالل من الجينات عن معرفتهم يستمدون

الصميم. يف وخاطئة ثابتة حتمية بطريقٍة

الجينية للماهوية الناس اعتناق من نحد كيف (14)

فهل شتى. سلبية عواقب وذات ومتغلغلة َمكينٌة الجينية املاهوية أن كيف سبق فيما رأينا
كيف تتفهم أن عىل الناَس نحمل أن يمكننا هل التحيزات؟ هذه بها نخفض طريقة ثمة
سبٍب وذو وطبيعي ومتجانٌس ثابٌت املآل أن بالرضورة يعني ال ما ملآٍل الجيني التعليل أن

الجينية؟ للماهوية الناس اعتناق من نحد كيف محدد؟
الناس انتباه نلفت أن الجينية الحتمية تُضِعف أن شأنها من التي االسرتاتيجيات من
أن َوَجدا ٢٠٠٢م وريد ووَكر أن ذلك من والبيئة. الجينات بني التفاعلية العالقات إىل
الجينات بني تفاعليٍّا تفسريًا يتلقون عندما للُفصام إيجابيًة أكثر تقييًما ن تكوِّ الناس
الجيني البحث أن إىل هذا يشري خالًصا. جينيٍّا تفسريًا يتلقون عندما تقييمهم من والبيئة
جينية تفسريات يتضمن حني وذلك املاهوية، التحيزات تُضِعف بطريقٍة ل يَُوصَّ أن يمكن
كلما تَضعف أن الجينية املاهوية ولعل القوية).31 الجينية للتفسريات (كمقابل ضعيفة
أن الناس يتفهم قلَّما الظاهري. والنمط الجيني النمط بني العالقات د تَعقُّ تبيان أمكننا
وقلَّما األخرى، الجينات مع والتفاعالت الخربات وتحكمها احتمالية الجينية التعبريات

Walker I., Read J., The differential effectiveness of psychosocial and biogenetic causal 31

explanations in reducing negative attitudes toward “mental illness”. Psychiatry: Inter-
.personal and Biological Processes. 2002; 65: 313–325
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تشكلها كيف ثَمَّ ومن معها؛ تفاعلنا طرائق يف تؤثر أن للجينات يمكن كيف يتفهمون
«التخليقية العوامل تلعبه الذي الدور يدرون ال ربما الناس معظم أن كما بيئاتنا.
د تعقُّ للناس وصل لو ربما املعقدة. واألمراض السمات نشوء يف epigenetic املتعاقبة»
حتمية. أقل بطرائق الجينية للتقارير الستجابوا ومآالتها الجينات بني العالقات وثراء
من خريٌ حال كل عىل الفهم عدم ولكن الناس، فهم عىل يستعيص قد ذلك أن صحيح
خارج هو ملن فهُمها يتاح وقلَّما معقدة تكون ما كثريًا العلمية الحجج إن الخاطئ. الفهم
ال أنهم غري الفيزياء)؛ (يف األوتار نظرية يفهمون ال مثًال الناس معظم الباحثني. حلقة
يتخذون أو للنظرية العامة الفكرة يفهمون بأنهم الخاطئ االعتقاد وفق حياتَهم ون يسريِّ

الخاطئ. فهمهم عىل بناءً الحياتية قراراتهم
املدرسة يف العلم فصول أثناء ا ِجدٍّ مالئمًة النوع هذا من التعليمية التدخالت تبدو
األطفال يُبديه كالذي قويٍّا طبيعيٍّا َعزًوا املراهقون يُبدي ال السن هذه يف والعليا. املتوسطة
التوكيد خفض وينبغي بعُد، حلَّ قد للبالغني الجينية الحتمية أوان يكون وال األصغر،32
جيني تفسري إىل تشري التي مندل بازالء تجارب مثل الجني، أحادية الظواهر أمثلة عىل
للتفسريات الناس فهم لتعزيز تمهيًدا والبيئة، الجني تفاعالت عىل عاٍل بتوكيٍد مقرتنًا قوي،

الضعيفة. الجينية
عىل املاهوية الصيغة إضفاء من الحذَر وا يتوخَّ أن الوراثة علم يف الباحثني وعىل
يف مسئوليتها تتحمل أن بدورها اإلعالم وسائل وعىل الصحفية. ترصيحاتهم يف نتائجهم

الشأن. هذا
ذات حاالٍت تتأمل عندما الطبيعي املذهب مغالطة ارتكاب إىل تميل الناس إن وحيث
جيني أساٍس تعلُّم أثناء املغالطة بهذه تذكريهم فإن أخالقية، ومتضمنات جينيٍّ أساٍس
إخمادها يمكن املاهوية التحيزات أن كما املاهوي. التفكري يقلل أن قمنٌي برشية لسمٍة
الالحتمية الطرق عىل الضوء تُلِقي بمفنِّدات مصاَحبًا الجيني البحث عرض يكون بأن
يف تساعد قد الرسائل صياغة من الرضوب هذه مثل الحياة. بمآالت الجينات عالقة يف
تأثريات يف املستقبيل البحث يُلقي وسوف املاهوية. التحيزات شحن من الناس تحصني

الهام. املوضوع هذا عىل الضوءَ الجينية املاهوية وصياغة الرسائل صياغة

Gelman S. A., The essential child: Origins of essentialism in everyday thought. New 32

.York: Oxford University Press; 2003
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مجمل

الناس يصادف عليها. معنًى وإضفاء االجتماعية عواملهم تفسري إىل بطبعهم الناس يميل
يتأثَّرون فإنهم ذلك كل عىل معنًى إضفاءَ محاولتهم ويف كبريًا، برشيٍّا تنوًُّعا حياتهم يف

األقل: عىل سببيني بتفسريين

الفطري. الطبيعي التفسري •
البيئي. والتفسري •

هذين بني َميًال البندول يرتاوح املتعاقبة والعصور املختلفة السياقات وخالل
يميل املعارصة الغربية املجتمعات يف البندول أن عىل تدل املؤرشات أن غري التفسريين؛
كشوَف اإلعالم وسائُل به تُوِصل الذي الحماُس يعززه الفطري، الطبيعي التفسري تجاه
الجنيس، التوجه الجندر، العنرص، مثل: — شتى مجاالت يف اليوم ضافية أدلة ثمة الجينوم.
التصنيفات وهذه الجينات بني ِعلِّية عالقاٍت وجود عىل — منة السِّ العقيل، املرض اإلجرام،
العلمية، البينَة يتجاوز أنه العالقات لهذه الناس ر تصوُّ عىل الغالبة السمة أن غري الفئوية؛
للجني سحريًة قدرًة ويعزو القوي، الجيني التفسري مأخذَ الضعيف الجيني التفسريَ ويأخذ
ما والبيئية. الثقافية االجتماعية العنارص ويُغفل والجماعة، الفرد خصائص تشكيل عىل
يندفعوا حتى البرشية الحاالت بعض لفهم صلة ذات الجينات أن فكرة يف الناُس ينظر إن
. الِعيلِّ تأثريه تقدير يف مباِلغني للحالة الجوهري امللَمح هو الوراثي ن املكوِّ أن اعتبار إىل
ستكون الجينات أن فكرة عىل نُِكبَّ حتى املشكلة ِعلَُّة أنها عىل الجينات نصوغ إن وما

بالكثري. تَِعدنا اليوجينية السياسات أو الجينية الهندسة وأن الحل، هي
النتائج هذه تسهم قد ومثرية، مهمة نتائج يقدِّم يزال ال الجيني البحث أن والحق
املحاصيل بواسطة الغذاء إنتاج زيادة عديدة: جهات من الحياة جودة زيادة يف النهاية يف
األخرى الجهة من ولكن إلخ. … الجينية العالجات خالل من الصحة تحسني جينيٍّا، لة املعدَّ
وسائل جانب من الناس عامة إىل بها ل تَُوصَّ التي بالطريقة — الجينية الكشوف فإن
عن االهتمام ورصف الجربية، األفكار ودعم املاهوية، التحيزات إثارة إىل تميل — اإلعالم
الحر. واالختيار الفردية اإلرادة حجم إدراك وعن اإلنساني، السلوك تشكيل يف البيئة دور
من للحد حثيثة خطوات اتخاذ فإن فيها، شك ال التي الجيني البحث أهمية فرغم
سيكون الكلب؛ مالزمَة اآلن حتى الجينات دراسة الزمت التي البغيضة والسلوكات األفكار

البحث. هذا عىل نعلقها التي الكربى اآلمال نحقق حتى علينا واجبًا فرًضا
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املاهية نزعة سليلة السياسية، الربوكُرستية تذييل (15)

(أو األشياء عىل القوالب» «فرض إىل نزعة أية هي Procrusteanism الربوكُرستية
لكي البيانات وتلفيق املعطيات وتشويه الحقائق َيلِّ أو (… النصوص أو األشخاص
واالنسجام امُلْعتََسف والتطابق الجربية القولبة إنه مسبق. ذهنيٍّ مخطٍط مع َقًرسا تنسجم

امُلبَيَّت.
واحد، قالٍب يف جميًعا املواطنني صب إىل نزعة أية هي السياسية والربوكرستية
املاهية» «مذهب يف السياسية الربوكرستية تتَجذَُّر للعدالة. والتماًسا للخري تعميًما
de re ماهوية» خصائص «لألشياء بأن القائل الرأي وهو الفلسفي. essentialism
لإلنسان وتعريفاتنا، تصنيفاتنا عن بمعزٍل خواصرضورية أي essential؛ properties
الروح هي املاهيُة هذه تكون قد الكائنات؛ من غريه عن تميزه حقيقيٌة ماهيٌة ثَمَّ من
(اإلنسان مدنية تجمعات يف الحياة إىل امليل هي تكون وقد عاقل)، حيوان (اإلنسان العاقلة
إنسانًا يكون بها لإلنسان محددة ثابتًة ماهيًة هناك أن املهم إلخ. … مدني) حيوان
idea «فكرة» أو eidos «صورة» أو أفالطوني» «مثال هناك آخر. يشءٍ أيَّ يكون وبدونها
منها. ويقرتب تجسيدها إىل يسعى أن األريض الحقيقي اإلنسان عىل ينبغي لإلنسان أزلية
بينهم فيما الفالسفة يتداولها أن َضرْيَ ال مأمونة، ميتافيزيقيٌة أفكاٌر أولئك كل
تقع حني — ذلك رغم — الخطُر يبدأ الوثرية. النظرية مقاعدهم عىل حولها ويختلفوا
عىل القدرة وذوي البأس أويل السياسيني رءوس) باألحرى (أو أيدي يف األفكار هذه مثُل
idealist «املثايل» للطاغية يقُع حني التنفيذ. موضَع ووضعها الحي الواقع يف استخدامها
بالقوة فرضها إىل مضطرٍّا نفسه يرى فقد البرشيُة، الطبيعُة تكونه عما واضٌح تصوٌر
هذا عىل بالتمرد نفسه تحدثه َمْن كل وسحق الزب، رضبَة قالبها يف وصبِّهم رعاياه عىل

الواحد. األزيل القالب
بروكرست» «سياسة كتاب مؤلف — Antony Flew فلو أنتوني يسميه ما ينشأ هكذا
املحافظة» «العدالة أو socialist Procrusteanism االشرتاكية» «الربوكرستية ب —
التجانَس تفرَض أن تريد االجتماعية اليوتوبيا من رضب إنها .conservative justice
البعَض وتعطي البعض من فتأخذ املواطنني، عىل املطلقَة املساواَة وتفرَض الناس، عىل

امليزان.33 يعتدَل حتى اآلخر

.Antony Flew: Politics of Procrustes. Buffalo: Prometheus Books, 1981 33

153



الثوابت وهم

بأن الربوكرستية يحطم أن يريد معارص» «ثيسيوس بمثابة هو فلو أنتوني إن
األمر النهار؛ َوَضِح إىل ويخرجها املظلمَة املؤذية طبيعتها ويفضَح وتهافتَها زيَفها يَكِشَف
ربما أو الحسنة، واملوعظة بالحكمة يدعو من إليه يدعو شخيص مبدأ مجرد ليس هنا
سيايس منهٌج ولكنه مثًال)؛ تولستوي ليو طريقة (عىل والِرب التضحيِة يف مثاٍل بتقديم

الجبارة. الحكومية اآللِة بقوِة هائٍل نطاٍق عىل فرُضه يُراد وإداري
حد: عند السياسيني الربوكرستيني جنون يقف لم

فذهب والقسطاس، بالعدل األفراد عىل الثروة توزيع بإعادة يَقنَع لم َمْن فمنهم •
الالمساواة ومعقل الناس بني التفاوت منبع األرسة»: «نظام تحطيم رضورة إىل

الَحصني. وحصنها
cognitive؛ equality املعرفية» «املساواة فرض رضورة إىل ذهب من ومنهم •

اآلخرون. يعرف مما أكثَر شخٌص «يعرف» أن ينبغي فال
الجتثاِث (eugenics (اليوجينيا النسل» «تحسني رضورة إىل بعُضهم ذهب بل •

البيولوجيا. من … املنبع من التفاوت

يف «املساواة ب صدَرها وتَشفي مأربها تبلغ أن يمكن الربوكرستية أن السخرية من
تقضيه ما بقدر باإلساءة َوَطَرها تقيض وأن العلم»، يف «املساواة ب تَْشفيه ما بقدِر الجهل»
ٌ مبدأ به يُستبَدل لم ما أيًضا الضنك وِعماد الرفاه ِعماد هو املساواة مذهب إن باإلحسان.

الواجب. مبادئ من آخر
عقيدٍة عىل ترتكز — تمثالتها وشتى تجلياتها بمختلف — الشمولية النُّظم أن والحق
وتريد اإلنسان، خريُ يكونه وما اإلنسان، يكونه ملا راسًخا مفهوًما لديها إن غائرٍة. ماهويٍة

االختالف. وتطمس النقَد تستحق شاملٍة بآليٍة الجميع عىل تفرضه أن
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عىل القائمة املَرضية والتقسيمات الرصيحة التشخيصية املعايري إدخال أن فيه شك ال مما
من الطبنفسية املمارسة يف األثر عميق له كان — ICDو DSM ال تقسيم مثل — قاعدة

عديدة: وجوٍه

التواصل تحسني ومن أفضل، تشخييص اتفاٍق تحقيق من املمارسني َمكَّنَت فقد •
بينهم. فيما

دقة. أكثر تشخيصية وأدوات معايري قدمت إذ البحثي العمل وساعدت •
تقدم دولية مرجعية منظومة إىل اآلن يستند فأصبح التدريس عملية وساعدت •

مشرتكًة. عامليًة لغًة
ممتهني لدى املستخَدمة التشخيصية املعايري عىل الجمهور اطالع خالل ومن •
ومقدميها النفسية الخدمة متلقي مع التواصل نَت حسَّ فقد النفسية، الصحة

بعامة. واملجتمع

يف القصور أوجه وعن العيوب عن تعمينا أال ينبغي املقدَّرة املزايا هذه أن غري
الجديدة والكشوف دائب، ٍل تَحوُّ يف اليوم النفيس فالطب املعارصة؛ املَرضية التقسيمات
الحالية، النظرية دعائمه من الكثري عاجًال تتحدى أن قمينٌة والجينات األعصاب علم يف
الجديدة والعالجات النفسية، االضطرابات وبتعريف بالتسبيب تتعلق التي تلك وبخاصة
أفضل تقسيًما منه تتطلب سوف الدماغ يف بعينها وظيفية منظومات تستهدف التي

املستفيدة. اإلكلينيكية للرشائح تمييًزا
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التشخيصية املفاهيم validity «صدق» أن يوم كل لنا يتضح أخذ ذلك ضوء يف
تها. ِعالَّ عىل تؤخذ أن يمكن ال النفسية لالضطرابات املعارصة التقسيمات يف بإجالل املوَدعة
التشخيصات reliability (ِعَول) «ثبات» من جيدة درجة حققنا وقد — اليوم علينا إن
«الثبات» العلمي. العمل يف املراد غاية ليس فالثبات «الصدق».1 مشكلة إىل نلتفت أن —
(مثلما الصدق يضمن ال والثبات «الصدق»، ل sufficient condition كافيًا رشًطا ليس
أن افِرتْض «ثابت»، نحٍو عىل خاطئًا ما يشءٌ يكون أن يمنع ما فليس االعتقاد)؛ إىل نميل
دائًما عليه وزني سأسجل إنني كيلوجرامات. بخمسة الصفر عن مؤُرشه يبتعد ميزانًا
الخطأ. اتساق ولكنه نعم، متسق؟ القياس فهل الحقيقة. عن كيلوجرامات خمسة بزيادة

الخطأ. ثابُت خاطئٌ إنه ثابت، نحٍو عىل صحيح غري إنه كال. صحيح؟ القياس وهل
أفضل يكون لن التشخييص دليلنا بأن النطاق واسعة دعوة اآلن هناك ذلك أجل من
صدق َقيَّمنا لو وحبذا التشخيصية، مفاهيمه «صدق» درجة تتحسن لم ما سابقيه من
من التحقق تم مًدى أي إىل تُبنيِّ الدليل يف رصيحًة صدٍق درجَة له وأدَرجنا تشخيص كل

الصدق. هذا

التشخيصات تأسيسصدق معايري (1)

هي: معايري خمسة (١٩٧٠م) 2Rubins & Guze وجوز روبنز أَدَرج

بة). املرسِّ والعوامل الديموغرافية والخصائص األعراض (مثل اإلكلينيكي الوصف (١)
بعد ما واستقصاءات واألشعة السيكولوجية االختبارات (مثل املختربية الدراسات (٢)

الوفاة).

وذلك االختبار؛ عىل التعويل أو االعتماد إمكان هو reliability (الِعَول) «الثبات» النفيس، القياس يف 1

يَدَّعي ما قياس يف االختبار صدق فيعني validity «الصدق» ا أمَّ متعددة. قياسات بعد درجاته بثبات
كلمة استخدام عىل العرب النفس علماء دأب وقد لقياسه. َم ُصمِّ ما ا حقٍّ يقيس كونه خاصية أو قياَسه،
غري االصطالح»؛ يف مشاحة «ال إذ به؛ التزموا بما االلتزام ثَمَّ من وعلينا ،validity لكلمة ترجمًة «صدق»
تمييزهم لهم تُفِسد ألنها الفلسفة؛ أهل تزعج أنها كما النفيس. القياس مجال يف دقيقة غري ترجمة أنها

.truth الواقعي والصدق validity الصوري) (الصواب املنطقية الصحة بني الصارم
Robins E., Guze S. B.: Establishment of diagnostic validity in psychiatric illness: its 2

.application to schizophrenia. Am. J. Psychiatry, 1970; 126: 983–987
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األخرى. االضطرابات عن لالضطراب املميِّزة املعايري (٣)
الزمن). عرب تجانسه أو التشخيص ثبات عىل األدلة (متضمنة املتابعة دراسات (٤)

العائلة). يف املفرتَض االضطراب وجود تواتر (إلثبات العائلة دراسات (٥)

ليس الجيد املآل ذا الفصام أن يثبتا لكي الخمسة املعايري هذه وجوز روبنز استخدم
يف التمييز إىل الحًقا ذلك أفىض وقد مختلف. مرض هو بل الفصام، من خفيًفا رضبًا
.schizophreniform disorder الشكل الفصامي واالضطراب الفصام بني DSM III ال
أصناف ثالثة بني مميًِّزا القائمة هذه يف ع وتوسَّ (١٩٩٠م) Kendler كندلر جاء ثم

الصدق: معايري من

والعوامل املرض قبل والشخصية العائالت يف التواتر مثل سابقة: معايري •
بة. املرسِّ والعوامل الديموغرافية

البيولوجية. واالختبارات السيكولوجية االختبارات مثل متزامنة: معايري •
الزمن، عرب اإلجمايل األداء الزمن، عرب التشخيص ثبات مثل تنبؤية: معايري •

للعالج. االستجابة والشفاء، االنتكاس معدالت

منفصلة زملًة تكون قد البارانويا أن يُثبت لكي عة املوسَّ املعايري هذه كندلر واستخدم
الفصام.3 من فرعيٍّا نوًعا وليس

disease entity مريض» «كيان بوجود االفرتاضالضمني (2)

التشخيصية categoriesالفئات بأن طويل زمٍن منذ وعي عىل املمارسني من الحصفاء كان
الخربة د تََعقُّ وتفسري لتنظيم مفيًدا إطاًرا تقدم ما بقدر فقط مربَّرة تصورات، مجرد هي
العالجية. قراراتنا يرشد ولكي االضطرابات مآل عن استدالالت منه نستمد لكي اإلكلينيكية؛
حرب «زملة أو «الفصام» مثل تشخييص— مفهوم استخدام يعم إن ما أنه املؤسف ولكن
من يقبع واقعيٍّا كيانًا اعتباره يتم أي reification؛ «التشييء» يناله حتى — الخليج»

صدقه. يف الشك يصح وال ويفرسها املريض أعراض وراء

Kendler K. S.: The nosologic validity of Paranoia (simple delusional disorder): a review. 3

.Arch. Gen. Psychiatry, 1980; 37: 699–706
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تساعدهم مجردة تصورات خلق البرشيف برع لقد التفكري: يف عام خطأ و«التشييء»4
أن يمكن العملية هذه أن الحظ سوء ومن العيانية. األشياء من غفريٍة حشوٍد تصنيف يف
أن ورغم واقعيٍّا. شيئًا كان لو كما املجرد املفهوم فيُعاَمل العكيس، االتجاه يف أيًضا تميض
حريصون االضطرابات من وغريه (DSM) النفسية التشخييصلالضطرابات الدليل واضعي
لالضطراب تشخيصية category فئة كل بأن افرتاض ثمة «ليس أنه إىل اإلشارة عىل
النفسية االضطرابات بقية عن تفصله مطلقة حدوٍد وذو تماًما منفصل كيان هي النفيس
مصطلحات مجموعة يف التشخييص التصور إدراج مجرد فإن ذلك رغم السواء»؛ عن أو

املاكر. التشييء هذا حفز إىل ينزع دقيق مركب بتعريٍف وتزويده رسمية
— آنًفا املذكورة الصدق معايري اقرتحوا الذين — وكندلر وجوز روبنز كان لقد
أن احتمال ا أمَّ بذاتها. قائمٌة منفصلٌة كياناٌت النفسية االضطرابات أن ضمنًا يفرتضون
لم يشء ببساطة فهو بينهما فيما طبيعي َحدٍّ بدون باآلخر أحُدها يندمج قد االضطرابات
االضطراب هذا أن عىل دليل األقارب بني االضطراب انتشار أن مثًال ظنُّوا لقد لهم. يخطر
continuum متَصٍل وجود مع الدرجة بنفس يتوافق الكشف هذا أن حني يف صادق، كياٌن
واحد اضطراب من ألكثر عاٍل prevalence انتشار وجود إمكان أن ويبدو التغريات. من
االضطرابات بمآل التنبؤ يف النجاح محدودية أن ظنوا وقد لهم. يخطر املريضلم أقارب يف
الجيد املآل ذي الفصام (بني الفصل معايري أن عىل يدالن العائلية الدراسات نتائج وتداخل
النتائج أن ِبَخَلِدهم يَُدْر ولم التحسني، من مزيد إىل بحاجة السيئ) املآل ذي والفصام
جميع تُعثر بأن جديرة واقعة وهي بينهما، طبيعي َحدٍّ وجود عدم بسبب حدثت قد ربما

التشخيصية. املعايري تهذيب عىل القائمة التحسني محاوالت
املرضية الزمالت بني طبيعية حدوٍد وجود إلثبات عديدٍة بمحاوالٍت الكثريون قام وقد
َخالء منطقة بتحديد (إما السواء وبني الجسيم، االكتئاب مثل شائعة ُزملٍة بني أو املتقاربة
مثل مؤيِّد متغري وبني األعراض صورة بني خطية غري عالقٍة بكشف أو zone of rarity

بالفشل. باءت املحاوالت هذه أغلب ولكن الوراثية)، أو املآل
(مثل الفردة الزمالت تعريف يف فروق أقل أن السكان لعامة عديدٌة مسوٌح بينت كما
أن يعني وهذا لة. املسجَّ االنتشار درجة يف كبرية فروق إىل يؤدي قد الجسيم) االكتئاب

٢٠٠٧م، القاهرة، للثقافة، األعىل املجلس املنطقية»، «املغالطات كتابنا انظر «التشييء» عن للمزيد 4
ص١٧٣–١٧٧.
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boundary «تخًما» يمثل ال أي طبيعيٍّا؛ خالءٍ نطاَق يناظر ال التعريف يرسمه الذي الحد
حقيقيٍّا. واقعيٍّا

etiology سببيات يف يُسهم املختلفة الجينات من العديد أن ذاته الوقت يف تبني وقد
تسبيب يف ضالعة خطر عوامل هي الجينات هذه بعض وأن الطبنفسية، الزمالت أغلب
DSM/ICD ال يف األخرى الزمالت من العديد أن كما متقاربة. غري أنها يُفرتَض زمالٍت
مفهوم إىل أفىض الذي األمر الوجداني؛ االضطراب أو الفصام مرىض أقارب لدى تتواتر
schizophrenia spectrum and الوجداني» والطيف الفصامي «الطيف اضطرابات
زمالٍت إىل يؤدي قد نفسه الجيني الخلل أن أيًضا ُوِجَد وقد .affective spectrum
باالضطراب املرتبطة املزعومة االستهداف مواضع من ٣ أن ذلك: مثال متباينة. طبنفسية
تسبيب يف يبدو فيما أيًضا تسهم (٢٢ ،١٨ ،١٣ الكروموزوم (عىل القطبية ثنائي
تقريبًا مطابق م املعمَّ القلق الضطراب الجيني األساس فإن ذلك عن وفضًال الفصام.5
— يبدو فيما — يضم للفصام الجيني واألساس الجسيم.6 لالكتئاب الجيني لألساس
واضطراب النمط فصامية الشخصية اضطراب تشمل األخرى االضطرابات من طيًفا
التداخل هذا مثل أن ويبدو الذهاني.7 الوجداني االضطراب وحتى البارانويدية الشخصية

االستثناء. وليس القاعدة هو متباعدة نحسبها لزمالٍت الجينية القابلية يف
متباينة زمالت إىل متساوية باحتماالت تُفيض الواحدة البيئية العوامل أن ُوِجَد وقد
االستهداف إىل يؤدي الطفولة يف واإلهمال والجنيس الجسدي اإليذاء أن ذلك: مثال عديدة.
للَرشه االستهداف إىل يؤدي قد الجنيس واإليذاء الرشد؛ مرحلة يف واالكتئاب القلق من لكل

املواد.8 وسائر الكحول عىل االعتماد إىل وأيًضا (النُّهام) العصبي

Berrettini W. H.: Susceptibility loci for bipolar disorder: overlap with inherited vulner- 5

.ability to schizophrenia. Biol. Psychiatry 2000; 47: 245–251
Kendler K. S.: Major depression and generalized anxiety disorder: same genes, (partly) 6

.different environments-revisited, Br. J. Psychiatry Suppl., 1996; 30: 68–75
Kendler K. S., Neale M. C., Walsh D.: Evaluating the spectrum concept of schizophrenia 7

.in the Roscommon Family Study. Am. J. Psychiatry, 1995; 152: 749–754
Bulik C. M., Prescott C. A., Kendler K. S.: Features of childhood sexual abuse and 8

the development of psychiatric and substance use disorders. Br. J. Psychiatry 2001; 179:
.444–449
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املريض» «الكيان فرضية وهم من املتزايد التحرر (3)

هذه فإن العام؛ والخطاب الطبي الخطاب من كلٍّ يف disease «مرض» لفظة شيوع رغم
الغالبية كانت وإن الجميع، ويقبله االلتباس من خاٍل تعريٌف لها ليس الحقيقة يف اللفظة

اللفظة. هذه تعنيه ما نعرف جميًعا بأننا القائل امُلِريَح الوهَم تبتلع
تكونه ا َعمَّ عامة تصورات ستة (١٩٨٨م)9 Albert et al. وزمالؤه ألربت أدَرَج
والنظريات nominalism «االسمية» من ترتاوح «َمرًضا»، تشكل إنها يُقال قد التي الحاالت
املجتمع يف ما مهنٌة أو املجتمُع سماه إذا «مرًضا» يَُعد ما شيئًا إن (أي االجتماعية النسبية
إىل التامة)، للصحة اجتماعي مثاٍل بلوغ عن (التقصري االجتماعية واملثالية االسم) بهذا
normality «السواء» عن (االنحراف االجتماعية الوجهة من املعيارية اإلحصائية املفاهيم
موضوعيٍّا الثابت (الحيود disease realism املرض» «واقعية ومفهوم إحصائيٍّا)، امُلعرَّف
األكثر أنه عىل األخري النموذج هذا وزمالؤه ألربت تبنَّى وقد التكيفي). البيولوجي األداء عن
املرض، تشكِّل ال اإلكلينيكية والعالمات األعراض أن فأكدوا للطب، الحايل للوضع مالءمة
عىل بوضوح تعرَّفنا إذا إال (واقعيٍّا) ا حقٍّ املرض اكتشفنا إننا نقول: أن يمكننا ال وأننا

املرض. لهذا الِعلِّيَّة اآلليات
وقٍت يف النفيس الطب يف استُخِدَم قد للمرض العامة املفاهيم هذه من كالٍّ أن ورغم
كلتيهما) والسيكودينامية البيولوجية صيغتيه (يف املرض» «واقعية نموذج فإن األوقات من
نصريٌ (وهو Kraepelin كربلني ظل وقد عرش. التاسع القرن نهاية منذ ساد الذي هو
dementia praecox املبكر» «الَعتَه أن يعتقد طويًال زمنًا املرض») «واقعية ل مخلٌص
وعالماتهما ألعراضهما الجاهدة املالحظة طريق عن امُلَعرََّفني — االكتئابي الهوس وجنون
العصبية الباثولوجيا تكتشف سوف الدماغي املرض من متمايزين نوعني يمثالن —
فقد ذلك من وبالرغم النهاية. يف الِعلِّيَّة آلياتهما الوراثة وعلم التجريبية والسيكولوجيا
واقرتح متمايزان، مرضيان كيانان االضطرابني هذين أن فرضية عن أخريًا كربلني تخىلَّ
كتب تقريبًا الوقت نفس ويف الصميم. يف dimensional «بُعديٍّا» نموذًجا ذلك من بدًال
الكانتي باملعنى فكرة الحقيقة يف هي disease entity املريض الكيان فكرة أن ياسربز
طريٍق إىل — ذلك مع — يشري ولكنه إليه الوصول املرء يمكن ال لهدٍف ر تَصوُّ للكلمة:

.Albert et al.: Reasoning in Medicine. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1988 9
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أنه عندئٍذ وأضاف معينة. إمبرييقية لبحوٍث valid «صادًقا» ًها توجُّ ويقدِّم املثمر، للبحث
النفيس الطب لبحوث املثمر التوجه أصبحت قد املرضية الكيانات «فكرة أن من بالرغم

لها.»10 وجود ال الفعلية املرضية الكيانات فإن الخاص
النفيس الطب يف املريض التقسيم بخصوص حاليٍّا الدائر بالجدل الحديث هذا يتصل
( التَغريُّ (متصل األبعاد ومفهوم املنفصلة املرضية الكيانات مفهوم أن ل: األوَّ وجهني: من
فكالهما الطبنفسية، االضطرابات ر لتصوُّ اآلخر) أحُدهما (ينفي متخارجني سبيلني ليسا
يقدم وقد ،threshold model of disease املرض «تصور» يف عتبة نموذج مع متوافق
الظواهر أن والثاني: الطبنفسية. امَلراضة من املتداخلة حتى أو املتباينة للِقَطع تفسريًا
تقدم ال واملآل) واملسار والعالمات األعراض مجموعة (أي النفيس للمرض السطحية
آلية رسم بمعنى التشخييص، العنوان أو التشخيصية الفئة صدق لتقرير مضمونًا أساًسا

وكافية. رضورية محددة بيولوجية
بني طبيعية حدود توجد ال أنه إىل تومئ أدلًة املطَّلعني املعلقني من عديد قدم وقد
Widiger وكالرك  ويديجر واقرتح الصحة. أو السواء وبني املدَرك النفيس االضطراب
«وساد بواسطة يمثَّل قد الطبنفسية األعراض يف التفاوت أن (٢٠٠٠م) 11and Clark
التصنيفية الفئات من بمجموعة يمثَّل مما أفضل أعراض» مجموعات من ألبعاد منظم
«ليس أن إىل (١٩٩٩م)  بقوة 12Cloninger كلونينجر ويذهب املنفصلة. categories
مجموعَة قط أحٌد يجد «لم وأنه الكربى»، الزمالت بني طبيعيٍة لحدوٍد إمبرييقي دليل هناك
متداخلة»، غري فئاٍت إىل تماًما النفسية االضطرابات تفصل اختبارات أو عالمات أو أعراٍض

الصميم». يف مغلوطة القاطيغورية «املقاربة وأن
فشل من أُحِبطوا وقد — (١٩٩٦م) Ginsburg et al. وزمالؤه جينسربج ويشكو
أن — الطبنفسية االضطرابات تتبطن جينات أي لكشف امُلضني البحث من عقدين

Jaspers K.: Allgemeine Psychopathologie: English Tranlsation of the 7th (1946) Edi- 10

tion. Translated and edited by Hoenig J., Hamilton M. W., Manchester U. K., Manchester
.University Press, 1963, pp. 569-570

Widiger T. A., Clark L. A.: Towards DSM-V and the classification of psychopathology, 11

.Psychol. Bull. 2000; 126: 946–963
Cloninger C. R.: A new conceptual paradigm from genetics and psychobiology for the 12

.science of mental health. Aust. N. Z. J. Psychiatry, 1999; 33: 174–186
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phenotypes ظاهريًة أنماًطا يحدد ال DSM IV ال يف ن املتضمَّ الحايل املريض «التقسيم
الجيني.»13 البحث أجل من

ف تكشَّ كلما إلحاًحا تزداد إضافيًة مشكلًة comorbidity املتصاحبة امَلراضة وتمثل
قال وقد .community studies االجتماعية الدراسات طريق عن الكامل امتداُدها
املتصاحبة امَلراضة مقياس إن (١٩٩٨م): Sullivan and Kendler وكندلر سوليفان
النظرة مع يتسق ال اإلدمان وزمالت القلق اضطرابات ومختلف الجسيم االكتئاب بني

متمايزة.14 مرضية كيانات أنها عىل الطبنفسية االضطرابات هذه إىل التقليدية
أي لنا تقدم أن يف فشلت قد بإجالل نحفظها التي املرضية تقسيماتنا أن والحق

الرئيسية. الزمالت من أيٍّ سببيات يف كربى استبصارات
الحملة رئيس — فرنسيس بألن فأدت واإلحباط الفشل من الرضوب هذه تراكمت
ذو أنه (عىل حزين تعليق إىل Helen Egger إَجر وهيلني — DSM IV ال أنتجت التي
التي التدويرية الفلكية باملرحلة «نَُمر النفيس الطب يف بأننا واستشفاف) ربما، بصرية،
نََسَقنا أن شك ال دارون. قبل البيولوجيا فيها وكانت كوبرنيقوس، قبل الفلك علم فيها كان
«بساطة» أكثر نماذج به يُستبَدل سوف inelegant األنيق وغري املعقد الحايل الوصفي

16.elegance و«أناقة» 15simplicity
DSM ال يقدمه الذي الثوري الجديد التقسيم فشل ضوء يف اإلحباط هذا نتفهم نحن
غري الرئيسية؛ الزمالت من أيٍّ سببيات يف كربى استبصارات إىل يُفيض أن يف تاله وما III

Ginsburg et al.: Molecular genetics of psychopathologies: a search for simple answers 13

.to complex problems. Behav. Genet., 1996; 26: 325–333
Sullivan P. F., Kendler K. S.: Typology of common psychiatric syndromes: An empirical 14

.study. Br. J. Psychiatry, 1998; 173: 312–319
ومع نظريتني بني فمن والنظريات؛ للتفسريات اآلراء) معظم (يف قيِّمة صفة العلم فلسفة يف البساطة 15
الكيانات) أنماط أو الكيانات من عدد أقل املتضمنة (أو تعقيًدا األقل النظرية تَُعد آخر يشء كل تساوي
أي syntactic simplicity الرتاكيبية» «البساطة هي العلم فلسفة يف و«األناقة» األفضل. النظرية هي

النظرية. فرضيات يف والتعقيد العدد قلة
Frances A. J., Egger H. L.: Whither psychiatric diagnosis. Aust. N. Z. J. Psychiatry, 1999; 16

.33: 161–165
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داخل األقل (عىل االفرتاض تنامي فرغم اآلن، حتى يربره ما له يكون ال قد اإلحباط هذا أن
كياناٍت ليست حاليٍّا املدَركة الطبنفسية االضطرابات أغلب بأن العلمي) البحث مجتمع
أنماًطا تتطلب ذلك عىل الربهنة ألن َقط؛ عليه الربهنة تتم لم االعتقاد هذا فإن َمَرضية؛

اآلن. حتى إليها نبلغ لم البحث من

التشخيصات عىل الصدق مفهوم تطبيق (4)

حدوٍد ذات تجمعاٍت يف يتكتل وال متصل يشءٌ ا حقٍّ هو الطبنفسية األعراض تفاوت كان إذا
فضاء يف اعتسافية مواضع تكون أن تعدو ال التشخيصية الفئات أغلب كانت وإذا بَيِّنة،
التشخيصية الفئات هذه تَُعد أن يمكن كيف نرى أن الصعب من فإن األبعاد، متعدد
الطب يف التشخيصية الفئات من قلة ثمة فإن أخرى جهة ومن مرشوعة. بصفة «صادقة»
العقيل التخلف أسباب ي يَُسمِّ الفئات هذه وأغلب صادقة. كفئاٍت باإلجماع مقبولة النفيس
كروتسفيلد»؛ جاكوب مرض هنتنجتون، مرض كيتونوريا، الفينيل داون، زملة الَعتَه: أو
17R. Kendell and A. Jablensky جبلنسكي وأسني كندل روبرت يقرتح ثَمَّ ومن
التاليني: الرشطني أحد فيها توافر إذا بالصدق توصف التشخيصية الفئة أن (٢٠٠٣م)

املجاورة الزمالت عن منفصل واقعي كياٌن أنها ثبت زملًة تُعرِّف الفئة كانت إذا (١)
طبيعي).18 (حد zone of rarity َخالء منطقة بواسطة السواء وعن

كانت إذا أي أساسيًة؛ أكثر التشخيصية للفئة التعريفية الخصائص كانت إذا (٢)
أو كروموزومي أو هستولوجي أو ترشيحي أو فيزيولوجي خلل بواسطة معرَّفًة الفئة

جزيئي.

إضايف. ٢١ كروموزوم بوجود تَُعرَّف داون َفُزملة •
.٤ كروموزوم يف شاذ جني بوجود يعرف هنتنجتون ومرض •

إسفنجي دماغي (اعتالل مميزة بهستولوجيا يُعرَّف كروتسفيلد جاكوب ومرض •
املخية. األمراض بقية عن تفرقته يمكن الشكل)

R. Kendell and A. Jablensky: Distinguishing between validity and utility of psychiatric 17

.diagnoses. Am. J. Psychiatry, 160: 1, January 2003
.zone of rarity خالء (نطاق) منطقة وجود من للتحقق إحصائية تقنيات هناك أن بالذكر جدير 18

163



الثوابت وهم

أهم املعرِّفة الخصائص مستوى عند كيفية فروق أو واضحة حدود وجود أن والحق
التالية: لألسباب وذلك التشخيصية، الفئة صدق لتقرير (etiology) السببيات من

عىل يبزغ أو بالتدريج يتفتح ما وكثريًا يشء»، ال أو «كل ليس السببيات فهم أن (١)
املتفاعلة. األحداث من معقدة شبكة اتضاح مع مراحل

طويٍل. بزمٍن التحتي السبب معرفة قبل ثابتًا أو واضًحا الحد يكون قد (٢)
الصَعر مثل النيورولوجية االضطرابات (وبعض النفسية االضطرابات معظم (٣)
زالت ما (dystonia deformans امُلَشوِّه التوتر وخلل النصفي والصداع torticollis
لدينا إن كبري. حد إىل مجهولة زالت ما سببياتها ألن اإلكلينيكية؛ زمالتها بواسطة تَُعرَّف
الزملة هذه مثل أن ثبت ما إذا صادقة كفئٍة السبب مجهولة زملة أي لقبول وجيًها سببًا
َحد وجود عىل الدليل هذا فمثل َخالء»؛ «منطقة بواسطة املجاورة الزمالت عن منفصلة
سببيات عن تختلف الزملة هذه سببيات أن إىل يربهن) لم (وإن بقوة يومئ طبيعي
تبيان أجل من العلمي البحث عىل قوي كحافز يعمل أن الدليل هذا شأن ومن جريانها،

الزمالت. سببيات

الخاصة الحالية تصوراتنا من الكثري دام ما ولكن الطبي. العلم مسار كان هكذا
تبقى أن املستبَعد فمن األعراض، تغريُّ يف أصلية انقطاعات تعكس ال الطبنفسية بالزمالت
هنتنجتون ومرض داون زملُة بقيت لقد البيولوجي. ألساسها الناجح االستكشاف بعد
األعراض يف حقيقي انقطاع عىل قائمني كانا ألنهما البيولوجي؛ أساسهما اكتشاف بعد
التخيل يتم فسوف ثَمَّ ومن الرشط؛ بهذا يفي فال الطبنفيس تقسيمنا ا أمَّ والعالمات.
الفئات جميع إن منه. بدًال dimensional «بُعدي» تقسيم وتَبَنِّي آجًال أم عاجًال عنه
محلها تحل وسوف ،invalid صادقة» «غري ألنها تختفي؛ سوف املوجودة التصنيفية

األبعاد: تلك إىل حينئٍذ األسئلة تنتقل وسوف ،dimensions األبعاد من مجموعٌة

هناك؟ بُْعًدا كم •
األبعاد؟ هذه هي ما •

valid؟ «صادقة» بدورها األبعاد هذه هل •

األخرى؛ الطبية االضطرابات تقسيم يف الخالء) (منطقة الخالء» «نطاق يُستخَدم قلَّما
زمالتها، من أساسيًة أكثر مستًوى عىل معرَّفة األخرى الطب أفرع يف األمراض كل ألن
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السبب هو وهذا والسببيات. الباثولوجيا يف التأسيس جيدة بفروٍق اآلخر من أحدها ومميٌَّز
من كثريًا أن برغم تُنَاَقش وقلَّما تُطَرح قلَّما هناك التشخيص «صدق» مسألة أن يف

للغاية: متشابهة زمالت يف تتشارك الطب يف األمراض

والوهن الحرارة ارتفاع هي أعراٍض زملة يف تتشارك امُلعدية الُحميات من فكثري •
الجراثيم أن غري الهضمي؛ الجهاز واضطراب الجلدي والطفح والصداع والتعرق
حاسمة. تعريفية خصائص هي — تمييزها يمكن والتي املتباينة — املسبِّبة

القصبي والرسطان pulmonary tuberculosisالرئوي الدرن من كلٌّ يتمثل وقد •
أيًضا أنهما غري تماًما؛ متماثلة إكلينيكية صورة يف bronchial carcinoma

الرسطان. هيستوباثولوجيا ونُعاين ُعصيَّات نعاين حني تماًما متمايزان

يف اآلن النفيس الطب التشخييص. اليقني هذا مثل عن بعيد فهو اآلن النفيس الطب ا أمَّ
تعريف إىل بَعُد مضطرٍّا كان حيث عام، ٢٠٠ منذ الطب معظم عليه كان الذي الوضع نفس
التمييز إىل مضطرٍّا النفيس الطب دام فما ثَمَّ ومن زمالتها؛ بواسطة اضطراباته معظم
أمًرا يظل التشخيصية املفاهيم «صدق» فإن زمالت بني التمييز بواسطة اضطراباته بني
هو التشخيصات «صدق» لتأسيس الخالء نطاقات استخدام وإن النفيس. الطب يف ا مهمٍّ

النفيس. الطب تطور من الحالية املرحلة يف لنا متاحة اسرتاتيجية أفضل

التشخيصات جدوى

توصف أن يمكن ال — الفصام فيها بما — الحالية الطبنفسية االضطرابات معظم إن قلنا:
أو نفع ذات غري أنها بحاٍل يعني ال هذا أن غري valid؛ «صادقة» تصنيفية فئات بأنها
عن معتَربة معلومات يقدم كان إذا ُمْجٍد أو نافع إنه التشخييص: للعنوان ويُقال جدوى.
لالختبار قابلة قضايا و/أو للعالج، ح املرجَّ واملآل prognosis (التكهن/اإلنذار) التنبؤ

واالجتماعية. البيولوجية correlates امُلالِزمات عن
(الخاصة النوزولوجية مفاهيمنا من كثريًا إن نقول: أن ينبغي للجدوى التصور بهذا
ببساطة إنهم حد؛ أقىص إىل اإلكلينيكيني للممارسني مفيدة الحالية األمراض) بتصنيف
الشفاء احتماالت عن للغاية قيِّمة بمعلومات تمدهم فهي عنها؛ االستغناء يستطيعون ال
بمعلومات وتزودهم العالجية، قراراتهم وترشد االجتماعي، والعجز والتدهور واالنتكاس
املرض قبل وشخصياتهم أعراضهم صورة العالم: عرب ملرضاهم املماثلني املرىض عن ثرية
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بديلة لعالجات اإلكلينيكية التجارب ونتائج الزمن بمرور وتحوالتهم العائلية وخلفياتهم
سواء أحيانًا، عنها ِغنَى وال مفيدة معلومات هذه كل الزملة، سببيات يف والبحث عديدة

ال. أم صادقة املعنية التشخيصية الفئة كانت
خاصية فالصدق utility؛ و«الجدوى» validity «الصدق» بني آخر فرق وهناك
صادقة) غري أو صادقة إما هي — املبدأ حيث من — (الفئة التشخيصية للفئة ثابتة
خاصية بل يشء»، ال أو «كل خاصية فليست الجدوى ا أمَّ السياق. عىل يعتمد ال وصدقها

:context-specific السياق عىل جزئيٍّا تعتمد متدرجة

قليل ولكنه املمارسني، النفسيني لألطباء للغاية قيًِّما مفهوًما يكون قد فالفصام •
للذهان. الجيني األساس يستكشف الذي للعالم أو الجنائي للمحامي الجدوى
وحدة يف النفع بالغ مفهوًما يكون قد القطبية ثنائي الوجداني واالضطراب •
عالًجا تتطلب التي الذهانية الحاالت بني تميز (حيث بمستشفى حادة حاالت
يف نفًعا أقل مفهوم ولكنه ذلك)، تتطلب ال التي والحاالت األمد طويل دوائيٍّا

تأهييل. برنامج
ولكن النفيسة، العالجات من لكثري مفيد مفهوم الحدية الشخصية اضطراب •

البيولوجي. التوجه ذوي النفسيني األطباء من لكثري مفيًدا ليس

ال الواحد التشخييص للمفهوم العديدة البديلة التعريفات أن هو ثالٌث فرٌق وهناك
مختلفة؛ سياقاٍت يف مجديًة جميًعا تكون أن يمكن ولكنها صادقًة، جميًعا تكون أن يمكن
ما درجة عىل ينطوي إذ باملآل؛ التنبؤ يف خاصة بصفة مفيد للفصام DSM IV ال فتعريف
حرص يف أنفع هو متنوًِّعا طيًفا يضم بحيث بكثري اتِّساًعا أكثر تعريًفا ولكن اإلزمان. من

عالية. وراثية قابلية ذات زملٍة

العلمي البحث يف ذلك متضمنات

الباحثون صار (١٩٩٣م) ICD 10 لل البحثية والنسخة (١٩٨٠م) DSM III ال مجيء منذ
التعريفات يستخدموا لكي العلمية الدوريات ومحرِّري املموِّلة املنظمات من ضغٍط تحت
reliability (ِعَوًال) ثباتًا بذلك حققوا وقد أبحاثهم، يف بها ويلتزموا الرسمية واملعايري

شاءوا. متى غريهم تجارب تكرار من وتمكنوا ملوضوعهم، كبريين ودقًة
الخاصة الزمالت ومعايري بتعريفات العبودي التمسك فإن ذلك من الرغم وعىل
السببيات مثل خاصة أنحاء يف البحثي العمل لتقدُّم حقيقيٍّا عائًقا تشكل ICDو DSM بال
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لدينا فإن باألساس صادقة غري التصنيفية الفئات هذه دامت وما إلخ. … والجينيات
عىل أدنى حد واحد، محوري َعَرٍض (مثل تماًما مغايرة معايري استخدام إىل يدعونا ما
إحباط إن ا حقٍّ فارماكولوجي). أو نيوروفيزيولوجي خلل معني، معريف خلل ما، مقياٍس
الزمالتية املنظومة من النفيس) والطب والسيكولوجيا الجينات (يف العلمي البحث أهل

ومربراته. وجاهته له املعارصة
التعريف استخدام عىل وإرصارهم الدوريات ومحرري املموِّلة الهيئات ضغط أن كما
االعتبارات أن إىل ويشري له، غ مسوِّ ال أمٌر هو «صدُقها» يَثبُت لم لزملٍة «الرسمي»
علميٍّا قراًرا يكون أن ينبغي ما عىل عنوًة نفَسها تُقِحم والقضائية واالجتماعية السياسية

خالًصا.
يف أحراًرا يكونوا أن الباحثني عىل فإن الرسمية بالتعريفات االلتزام فوائد رغم إذن
التغلب أجل ومن كثرية، مجاالت يف البحثي العمل إطالق أجل من آخر تعريٍف استخدام

تقدير. أقل عىل القيايس التعريف عيوب عىل

تعليق

نوزولوجي نسق أي هدف بأن والسيكولوجيا النفيس الطب عىل القائمون َسلََّم طاملا لقد
يف ينرش ال املرء وأن مفصًال ثمة أن هذا يتضمن مفاصلها»، من الطبيعة «تقطيع هو
ا حقٍّ يُدِرينا فَمن النوزولوجية الزمالت بني طبيعية حدود ثمة يكن لم إذا ولكن العظم.

العظم؟ يف ننرش ال أننا
يذكر ذلك، من حتى رعونًة أكثر يكون قد النفيس) الطب مجال (يف تقطيعنا إن
فعله ما فيذكر املظهر، تشابه بمجرد التقسيم عىل مثاًال (١٩٨٦م) Corning كورنينج
عاد ا: مهمٍّ اجتماًعا لريأس الظهر بعد فيه تركه عندما بمكتبه أعوام الستة ذو طفله
املكتب؛ يف امللفات» نظام ترتيب «أعاد قد طفله أن ليجد االجتماع بعد مكتبه إىل كورنينج
األخرى. امللفات مع الحال وكذا األرضية. عىل كومة يف أنيًقا تجميًعا البنية امللفات ع فجمَّ
نظره)؛ (يف لها املناسبة الكومات يف ووضعها ملف كل يف املوجودة الوثائق الطفل نزع وقد
يف املعني الشكل ذات والبيضاء كومة، يف ُوِضَعت املعني القطع ذات الصفراء فاألوراق
يف عليها املطبوع البيضاء واألوراق كومة، يف املعني القطع ذات الصفراء والكراسات كومة،
املكتب». فوىض له «َسوَّى أنه مفتخًرا يعلنه طفله وجد األب عاد وعندما وهكذا. … كومة
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قائٌم تحليٌل يأخذ حيث الطبنفيس، للتقسيم مماثل طفله تقسيم أن كورنينج يومئ
تتضمنها.19 التي املعلومات جهة من للفئات تحليٍل مكاَن خارجية مظاهر عىل

يمكن املبدأ حيث من أنه غري (قاطيغوريان)؛ فئويان تقسيمان ICDو DSM ال إن
dimensions «األبعاد» من مجموعة بواسطة يُمثَّل النفيسأن أعراضاالضطراب يف للتنوع

متعددة. categories تصنيفية» «فئات ب وليس
استثناء، بال كلها قاطيغورية األخرى الطب أفرع يف املرض تقسيمات كانت وإذا
العامة األسماء يف واملطمورة البرشية للذهنية األساسية الخصائص من (١) ألن: فذلك
لألشياء التصنيفية الفئات تمييز اليومية، الحياة لغة يف generic nouns الجنس) (اسم
األمراض معظم بأن تقليديٍّا التسليم تم قد (٢) إلخ). … الكواكب األحصنة، (الكرايس،

متمايزة. كيانات هي
هي النفسية االضطرابات أن افرتاض عىل املايض يف النفسيون األطباء َدَرَج وقد
وإما األعراض، من محددة بمجموعة إما اآلخر: عن أحدها منفصل متمايزة كيانات أيًضا
الفينيل داون، زملة مثل: قليلة لحاالت بالنسبة ا حقٍّ ذلك ثبت (وقد ثابتة محددة بسببيات

كروتسفيلد). جاكوب مرض ألزهيمر، مرض كيتونوريا،
تراكم مع امَلَريض الكيان فرضية يف التشكيك تزايد املاضية عاًما العرشين يف أنه إال
والفصام القلق واضطرابات الجسيم االكتئاب مثل: املرضية، االضطرابات بأن األدلة
عن وفضًال بالسواء. وأحُدها باآلخر أحُدها ِخفيًَة يلتحم … القطبية ثنائي واالضطراب
محددة» «غري األغلب يف هي الزمالت لهذه املتبطنة والبيئية الجينية العوامل فإن ذلك

.non-specific
بني الطبيعية الحدود قبيل من يشء هناك ليس أْن يوم بعد يوًما واضًحا بات لقد
املمارسني حمل الذي األمر باألساس؛ مغلوطة القاطيغورية املقاربة وأن الكربى، الزمالت
تفاوت بأن القول أي dimensional؛ «بُعدية» مقاربة اقرتاح عىل املستنريين والباحثني
من مجموعة بواسطة يمثل مما أفضل األبعاد بواسطة يُمثَّل قد الطبنفسية األعراض

Corning, W. C., 1986. Bootstrapping toward a classification system. In Contemporary 19

directions in psychopathology, ed. T. Millon and G. Kleman, 279–303. New York: Guilford
.Press
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همبل الفيلسوف الحظ وقد الشخصية، سمات مجال يف وبخاصة التصنيفية، الفئات
ملوضوعه قاطيغوري بتقسيم يبدأ العلوم معظم أن قرن نصف من أكثر منذ Hempel

دقة. أكثر قياٌس له يتيرسَّ عندما باألبعاد عنه يستعيض الغالب يف ولكنه

األبعاد عىل القادمة التقسيمات تأسيس مزايا

أكثر أو فئتني معايري يستوفون الذين املرىض مشكلة تختفي أن ذلك شأن من •
فئتني بني الحدود عىل يقفون الذين أو نفسه، الوقت يف التصنيفية الفئات من

متجاورتني.
ا َقْرسً تنسجم لكي الفرد املريض أعراض َيلِّ إىل «الربوكرستية» الحاجة تزول وأن •

مسبق. نمطي ٍر تصوُّ مع
يف جديدة واقعية ويُدِخل قبل، ذي من أكثر مفيدة معلومات توصيل يتيح وأن •

النفسية. االضطرابات طبيعة عن املمارسني افرتاضات

أبعاد عىل املرضية التقسيمات تأسيس مساوئ

التشخيصية التصنيفية الفئات بلغة التفكري عىل اإلكلينيكيون املمارسون تعوَّد لقد (١)
اإلكلينيكية معرفتهم من وكثري القاطيغوري، بلغة يفكرون إنهم .diagnostic categories
وصورتها النفسية األمراض أسباب عن القائمة املعرفة ومعظم الفورمات، بهذا مخزونة
الفئات بهذه مرتبطًة ونُظَِّمت استُفيدت قد بمسارها والتنبؤ وعالجها اإلكلينيكية

التصنيفية.
إذا بكثرٍي أيرس يكون األفراد املرىض عالج عن واملناسبة الفورية القرارات اتخاذ (٢)
يف ما نقطٍة يف ُوِضَع إذا منه تشخيصية فئة داخل وثيٍق نحٍو عىل املريض وضع أمكن

األبعاد. متعدد فضاءٍ

من يكون ربما الحايل الوقت يف ناضج بُعدي نسٍق توافر عدم وإىل األسباب هذه إىل بالنظر
أن الحصافة من إن األبعاد. عىل كله قائم نوزولوجي تقسيم وضع إىل نندفع أن االبتسار
الشخصية، اضطرابات مثل محدودة، مجاالت عىل الحايل الوقت يف األبعاد استخدام نقرص
أن لنا َ تبنيَّ ما فإذا القاطيغوري. باملدخل باملقارنة االستخدام هذا جدوى نخترب وأن
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يكون فقد املمارسني، جانب من مقبول وأنه جيًدا يعمل للشخصية البُعدي النظام
الذهان مثل أخرى مجاالت يف البُعدية املقاربات جدوى نستكشف أن آنذاك املالئم من

امِلزاج. واضطرابات

Practical Kinds عملية» «أنواع النفسية االضطرابات

يتبنى طبيعية» أنواًعا ليست الطبنفسية «االضطرابات بعنوان متميزة علمية ورقة يف
للماهوية، املضادة الرباجماتية اإلبستمولوجيا (٢٠٠٠م) 20Peter Zachar زاتشار بيرت
طبيعية. أنواًعا ليست آخر، يشء كل شأن شأنها الطبنفسية، االضطرابات أن إىل ويخلص
عىل تصورها ينبغي الطبنفسية االضطرابات بأن القائلة املاهوية الفكرة زاتشار ينتقد
فئات تكون فإنها وإال الباطنة، خواصها إىل باإلحالة تماًما تتحدد طبيعية أنواع أنها

اعتباطية. تصنيفية
الطبيعة يف ُمَسيَّجة كيانات أنها عىل الطبنفسية االضطرابات تصور إن زاتشار يقول
.Species للنوع التطورية البيولوجيا وفهم للمرض الطب فهم مع يتسق ال تصور هو
وهي ،Practical Kinds العملية» «األنواع بمفهوم زتشار يدفع ذلك من النقيض وعىل
،Reliability والثبات Validity الصدق من متفاوتة مستويات عىل تَُعرَّف مستقرة أنماط
العالم. إىل العلمية النظر وجهة مع اتساًقا أكثر هو الالماهوي التفكري هذا أن إىل ويذهب
بحدود محددة تصنيفية فئات أنها عىل الطبنفسية اللزمات نفهم أن الخطأ من إن
إىل النظر يف صائبة غري طريقة فهذه لتشخيصها؛ وكافية، رضورية داخلية، رشوط ولها
ملا واحًدا دقيًقا وصًفا هناك وبأن إله، بعني كما إليه ننظر بأننا تصادر ألنها يشء، أي
النفسيني األطباء وعىل بها. نتصوره التي الطريقة عن بمعزل الواقع، يف اليشء هذا يكونه
السيكومرتي النموذج أو الطبي النموذج تبنَّوا سواء النظرة هذه مثل عن يَُكفوا أن
من Continuum ُمتََّصًال الطبنفسية االضطراباُت تتخذ إنما النفيس). بالقياس (الخاص

الرباجماتية. الطريقة هي لتصورها طريقة وأفضل العملية»، «األنواع

Peter Zachar: Psychiatric Disorders Are Not Natural Kinds. Philosophy, Psychology, & 20

.Psychiatry, 7.3 (2000) 167–182
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(١٩٩٢م)، 21Gorenstein جورنشتاين يصفه كما «الدواء»، أو Drug و«العقار»
مجموعات به تضطلع الذي الدور تصف عليا تصنيفية فئة فالدواء العميل. للنوع جيد مثال
الحلق، «مطهرات األدوية تتضمن الطبية. املمارسة يف الكيميائية املركبات من متباينة
الحيوية، واملضادات العضالت، وراخيات األنف، وبخاخات الكولستريول، وخافضات
تكون أن يمكن املركبات رضوب شتى من الكثري الجلدي». للطفح امللطفة والحفاضات
«خاصة هو بل كيميائية، مادة ألي متأصلة باطنة خاصًة ليس دواءً اليشء َكون إذن دواء.
هذا من عميل نوع النفيس املرض أن جورنشتاين يرى .Relational Property عالئقية»

الصنف.
ولكنها الطبيعية، األنواع من أكرب بدرجة Fuzzy مهوشة غائمة العملية واألنواع
متوازنة معايريَ سيكومرتيٍّا، تُحدَّد إذ العملية، األنواع تقسيم ويتطلب اعتباطية. ليست
لألنواع تام Reliability «ثبات» ثمة فليس لذلك ونتيجة املختلفة. السياقات يف ِقيَمها تغريِّ
بعض. من ثباتًا أعىل وبعضها Continuum «ُمتََّصل» عىل كائنًة رها تصوُّ ويمكن العملية.
التشخيصية للفئات التقليدي النموذج عىل يقوم ال نفسه DSM ال أن إىل زاتشار يذهب
محاولة وهي ،Prototype Model of Categories للفئات» البدني «النمط نموذج عىل بل
إليانور النفس عاملة عمل إىل وتستند واملفاهيم، األشياء بالفعل البرش يصنف كيف لتبنيُّ
مضادة طريقة وهي (١٩٧٥م)، 22Eleanor Rosch and C Mervisمريفيس س. روش،
محددة؛ تخوم للفئة تكون أن الطبيعية) (األنواع التقليدية الفئات تقتيض بشدة. للماهوية
ال، أو كوكب إما (املريخ يكون ال أو الفئة يف عضًوا يكون أن إما ما شيئًا إن بحيث
أيًضا التقليدية وللفئات مًعا). االثنني يكون أن يمكن وال … مربع أو مثلث إما والشكل
لإلنسان أرسطو تعريف ويَُعد تعرِّفها. التي والكافية الرضورية الخواص من مجموعة
ما ماهية عن عاقل» «حيوان حد يعربِّ وهكذا التقليدية. للتفيئة مثاًال عاقل» «حيوان بأنه
يقرأ أن استطاع شخص أي فإن الرأي من الوجهة وبهذه إنسانًا. ما يشءٌ يكون أن يعنيه

وصدًقا. ا حقٍّ ما يشء يكون ماذا يعرف أن أمكنه فقد الطبيعة كتاب

.Gorenstein, E., 1992. The science of mental illness. San Diego: Academic Press 21

Rosch E., and C. Mervis, 1975. Family resemblances: Studies: in the internal structure 22

.of categories. Cognitive Psychology, 7: 573–605
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«حدود لها البدني» النمط «نموذج فئات فإن التقليدية الفئات من النقيض وعىل
وبعض الفئة. يف عضًوا يكون ال ومن يكون من دائًما واضًحا فليس ثَم ومن غائمة»؛
نموذجيَّة أكثر العصفور أن ذلك من الفئة. يف كأعضاء غريهم من نموذجيَّة أكثر األعضاء
وألية حبوب. جوال ككريسمن نموذجية أكثر امللك وعرش النعامة، من للطيور بدئي كنمٍط
نموذجية غري وأمثلة طائر) (العصفور نموذجية أمثلة هناك الصنف هذا من معينة فئة
نموذج فئات أن كما األثاث). من جزء الكتب (مسند بني بني وأمثلة الثدييات) من (الحوت
الفئة هذه فأعضاء فيها. العضوية تَُعرِّف وكافية رضورية رشوط لها ليس البدني النمط
Family عائيل» «تشابه يف يشاركون وإنما الخواص، جميع يف يشاركوا أن يلزمهم ال
صون فاملرىضيُشخَّ فئة. يف اليشء لوضع بديلة معايري ثمة أن ذلك يعني .Resemblance
مجموعة (أو واحد معيار ليسثمة ولكن املعايري، من مجموعة يطابقون ما بقدر DSM ال يف
الخصائص املتعدد املعيار اسرتاتيجية الطريقة هذه ى وتُسمَّ وكاٍف. رضوري معايري)
وتنظَّم البدئي». «النمط نموذج من صيغة وهي ،Polythetic Criterion Strategy
وكما أوًال. نموذجية األكثر املعايري تُدَرج بحيث الخصائص املتعددة املعايري مجموعات
مختلفة طريقة ٩٣ هناك (١٩٩٤م) 23Widiger and Francisوفرانسيس ويديجر الحظ
و٨٤٨ ،DSM-III-R يف الحدية الشخصية كاضطراب املريض تشخيص بمعايري لإليفاء
اضطراب زملة إن للمجتمع. املضادة الشخصية اضطراب بمعايري لإليفاء مختلفة طريقة
واحًدا. منفصًال نوًعا وليست الشخصية أنواع من عائلة هي للمجتمع املضادة الشخصية
ون يُلِمُّ ال ممن الُقراء من العقلية الرصامة أصحاب روع من زاتشار يهدئ ولكي
«كله مبدأ مع املمارسني يرتك ال مطلقة معايري غياب إن يقول الرباجماتية بتفاصيل
ذلك من الشخيص. الهوى يتجاوز فعًال تفعل تزال ال فاملعايري anything؛ goes مايش»
بدني نمط ذات طبيعتها يف تَُعد الحدية والشخصية الفصام معايري أن من بالرغم أنه
الفصام بني فرق هناك زال فما بينية) وحاالت منهما لكل نموذجية حاالت توجد (حيث
الرشوط من واحدة مجموعة تقديم يمكنهم ال صني املشخِّ أن ورغم الحدية. والشخصية
من غريه عن الفصام تميز باإلمكان يزال فال الفصام لتشخيص (مًعا) والكافية الرضورية

Widiger, T. A., and A. J. Francis, 1994, Towards a dimension model for personality 23

disorders. In Personality disorders: And the five-factor model of personality, ed. T. Costa
.and T. A. widiger, 19–39. Washington, DC: American Psychologist Association
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الشخصية «اضطراب إن لقولنا األسباب من الكثري نقدم أن بوسعنا أن كما االضطرابات.
نقطِّع بأننا القول إىل ذلك يضطرنا أن دون مرشوًعا طبنفسيٍّا اضطرابًا ليس العنرصية»

مطروًحا. خياًرا ليس مايش» «كله مبدأ إن كال، املفاصل. من الطبيعة

الرباجماتية اإلبستمولوجيا

العالم. خالل نبحر أن يف تساعدنا أدوات والنماذج النظريات أن إىل الرباجماتية تذهب
العلماء شأن شأنهم والرباجماتيون، العميل. نفعها يف يكمن النظريات هذه وصدق
من يَِقيهم وهذا ر. يَُطوَّ أن دائما يمكن أفضل نموذًجا أن احتمال عىل منفتحون الطبيعيني،
ر تصوُّ وأفضل واقعيٍّا. عليه هي كما األشياء حاَل مبارشة تناظر فئاتهم بأن السهل االعتقاد
«أوصاَفا» ال العالم، لفهم ممكنة أدوات أي Prescriptions؛ «وصفات» نعتربها أن للنماذج
من الصنف هذا يتسق الحقيقة. عىل العالم يكونه عما جازمة عبارات أي Descriptions؛
(١٩٨٧م): 24Lakoff الكوف من التالية الثالث القضايا مع أيًضا الرباجماتية الالماهوية

البرشية. الكائنات خارج عالٌم ثمة •
معرفتنا. سبُب ما، بطريقٍة هو، العالم •

غريها. من أفضل االعتقادية املنظومات بعض •

للماهوية مضاد الطبي النموذج

تقرير يتضمن وهو النفيس. الطب يف املشكالت أهم من واحًدا يزال وال التقسيم كان
النموذج أنصار يود ويعالجوها. يشخصوها أن النفسيني األطباء عىل ينبغي الزمالت أي

الطب: يف األخرى الزمالت تَُعرُّف مثًال الزمالت يعرِّفوا أن البيوطبي

شتى وأعراًضا عالماٍت أن يالَحظ حيث إكلينيكيٍّا، تحليًال األوىل الخطوة فتشمل •
يومئ هكذا الصدفة. من أكثر يعمل شيئًا األمر يف أن إىل تشري بطريقٍة مًعا تحدث
مندمجة، زملٍة إىل الصدر واحتقان والصداع األنف وسيولة الحلق التهاب تزامن

Lakoff, G., 1987. Women, fire, and dangerous things. Chicago: University of Chicago 24

.Press
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اإلكلينيكي باملظهر هذا ى يسمَّ .Common Cold «الزكام» أنها عىل تُصنَّف
للمرض.

يظهر قد الحلق احتقان أن فنجد املرض، مساَر نَِصَف أن التالية والخطوة •
يتبعه أصفر، ترصيٍف يف متمثًال األنفية الجيوب احتقان يحدث ثم ويزول، أوًال
ينشأ العملية يف ما نقطٍة وعند ُمعٍد. غري الشخُص يصبح عندما شفاف ترصيٌف

تلقائي. والشفاء أسابيع. يلبث وقد الصدر احتقان
وصف أما مشرتك. عالج وبالتايل مشرتكة سببيات للزمالت تكون النموذج هذا يف •
يتضح إن وما البيوطبي. النموذج لُباب لُب فهو الزملة إلنتاج الجسمية اآلليات
أنها عىل تقليديٍّا ر وتَُصوَّ «أمراًضا» الزمالت عىل يُطَلق اآلليات هذه مثل ثمة أن

طبيعية. أنواع

مثل البيولوجية، املتغريات تساعدنا فقد طبيعيًة أنواًعا الطبنفسية الزمالت كانت إذا
األطباء بعض يفرتض لها. املتبطِّن واقِعها فصل يف الدوائية، واالستجابة الجينية امُلَدوَّنات
العلم الوطيد الواقع هي الجسمية األمراض دامت ما أنه السيكولوجيني وبعض النفسيني
أنهما عىل والفصام االكتئاب نفهم أن علينا فإن علميٍّا صائبني نكون لكي فإنه الطب
أن ذلك مثال تحتية. باثولوجية عمليات لهما أن بد ال كمرَضني وهما جسميان. مرضان
يمكن ما يوم يف وبائيٍّا كان الذي General Paresis العام» «الَخَزل الطبنفيس االضطراب
َعَظمة، زملة إىل اكتئابية زملة إىل بارانويدية زملة من اإلكلينيكية الصورة فيه تتفاوت أن
زهري هي التحتية الباثولوجية والعملية نفسها.25 هي التحتية الباثولوجية العملية أن غري
وكاٍف رضوري Spirochete امللتوية البكرتيا ووجود .Untreated Syphilis معاَلج غري

الزهري. لتشخيص
القدرة هو د واملوحَّ الناضج العلم خصائص من أن (١٩٩١م) Staats ستاتس يرى
الظواهر، لنفس مظاهر الحقيقة يف هي سطحيٍّا املتباينة الظواهر أن كيف يرى أن عىل
الَخَزل تفسري تم مثلما واالكتئاب الفصام تفسري إن تحتية. باثولوجية لعملية مثًال تجليات

البيوطبي. للنموذج بالنسبة هام هدف هو العام

Blashfield, R. K., 1984. The classification of psychopathology: Neo-Krapelinian and 25

.quantitative approaches. New York: Plenum
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يف النفسية الصحة أهل يساعد سوف كأمراض الزمالت تصور أن فكرة أن ورغم
كيانات أنها عىل فقط ر تُتَصوَّ أن يمكن ال األمراض فإن الطبنفسية، األنواع اكتشاف
البيولوجيا علماء أن ونبنيِّ Species النوع مفهوم سنتفحص ييل وفيما منفصلة. جسمية
تُعترب ال واألنواع األمراض كانت فإذا األنواع. بني املطلقة الحدود فكرة يرفضون التطورية

طبيعية. أنواًعا تُعتَرب أال ينبغي أيًضا الطبنفسية فاالضطرابات طبيعية أنواًعا

طبيعية أنواًعا األمراضليست

املرض». هو «هذا ونقول: إليه نشري محدد يشء هناك ليس

∗∗∗

(١٩٨٦م): 26Roth and Kroll وكرول روث يقول

صورته يف باملرض يُصاب (السل) للدرن يتعرض من كل ليس مثًال، هكذا،
وحالته ،host للُمضيف الجيني التكوين عىل املناعة جهاز حالة تعتمد التامة.
والتعرض املناعة، نقص زملة إىل تؤدي قد التي الفريوسية والعدوى الغذائية،
ومستوى القلق، وحالة اإلجهاد، وحالة مشابهة، ميكروبية لجراثيم السابق
من ذلك وغري مستجدة، كربى حياتية وتغريات اكتئاب، ووجود املعنويات

السيكولوجية. العوامل

يف العدوى توجد الدرن. ملرض كافيًا ليس ولكن رضوري رشط الدرن عصيات
خواص إنها واملضيف. العدوى بني التفاعل من املرضية العمليات وتنتج امُلِضيف،
أن (١٩٩١م) Wallace واالس ويبنيِّ صميمة. باطنة خواص ال Relational «عالئقية»
األكثر األمراض هي املعدية األمراض أن رغم أنه فيالحظ أيًضا. بالعالج تتعلق الالماهوية

فإن: الطب علم يف فسيولوجيٍّا ارتكاًزا

أو الحيوي املضاد لنفس تستجيب ال قد مختلفني مريضني يف العدوى نفس •
الفريوس. مضاد

.Roth, M. and J. Kroll, 1986. The reality of mental illness. Cambridge University Press 26
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بنا تؤدي أن ينبغي الدواء. لنفس تستجيب قد املختلفة الجرثومية العدوى •
القائلة البيولوجيني النفسيني األطباء بعض دعاوي يف الشك إىل واالس مالحظات
من تَنَوًُّعا يكون أن بد ال لالكتئاب املضاد للدواء يستجيب اضطراب كل بأن

االضطراب.27 نفس

فإن ثم ومن الباطنة، خواصها حدود يف ا تامٍّ تعريًفا العملية األنواع تعريف يمكن ال
أننا (١٩٩٢م) Gorenstein جورنشتاين ويذكر تعريفها. يف ضالعٌة الخارجية املعايري
الحدية والشخصية الفصام مثل ِلُزمالٍت البيولوجي األساس مسألة بني نخلط إذ نخطئ
ليس بيولوجيٍّا أساًسا لها أن فإثبات أمراًضا. الزمالت هذه كانت إذا عما السؤال وبني
Extroversion لالنبساط بيولوجي أساٍس وجود إثبات أن مثلما أمراض، أنها عىل برهانًا
بسوء اجتماعي تقييم عىل تنطوي «مرض» صفة أن ذلك مرض. أنه عىل برهانًا ليس
ادعاء إن موجوًدا. الفصام كان إذا ما تقرير مشكلة عن مختلفة مشكلة وهي التكيف،
أن إىل ويحتاج صحيح غري ما شيئًا ثمة أن الحقيقة يف يعني مرض فيه ما شخًصا أن
إىل بالنظر بالتمام تعريفها يمكن ال العملية، األنواع جميع شأن شأنها واألمراض، يعاَلج.

الباطنة. خواصها
رابطة موقف هو العملية األنواع تعريف يف الخارجية املعايري دور عىل آخر ومثال
باثولوجي جنيس انحراِف من املثلية الجنسية تصنيف أعادت إذ األمريكية النفيس الطب
من كنوٍع املثلية إىل ننظر نزال ال الغرب) (يف فنحن الجنيس. التوجه يف َسِويٍّ ٍع تَنَوُّ إىل
َليتخذون املثليني إن بل التكيف. يسء مرًضا نراه ال ولكننا بيولوجي أساٌس له السلوك
أساس كشف كان عاًما ثالثني منذ أسوياء. أنهم عىل كدليٍل للمثلية البيولوجي األساَس
أن يريد ال املجتمع كان إذا ولكن ما. ملرٍض حقيقي لوجوٍد تأييًدا يَُعد أن قمينًا بيولوجي

مرًضا. ى يَُسمَّ لن الجيني أساسها فإن يعاَلج أن إىل يحتاج مرًضا املثلية ي يَُسمِّ
Category التصنيفية الفئة نموذج إلنقاذ اتُِّخذَت التي الواعدة االسرتاتيجيات من
Wakefield ويكفيلد يَُعرِّف «االضطراب». مفهوم «املرض» بمفهوم نستبدل أن التقليدي

Wallace, E. R., 1994. Psychiatry and its nosology: A historico-philosophical review. In 27

Philosophical perspectives on psychiatric diagnostic classification, ed. J. Z. Sadler, O. P.
.Wiggins, and M. A. Schwartz, 16–86. Baltimore: Johns Hopkins University Press
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واقعة إىل «ضار» لفظة تشري ضار». وظيفي «عرس أنه عىل النفيس االضطراب (١٩٩٢م)
القيم بواسطة معرَّفًة الهناءة، نقصان تشمل الشخص، عىل سلبية عواقب لها الحالة أن
قد حسن غري ما شيئًا أن واقعة إىل وظيفي» «ُعرس تعبري ويشري االجتماعية. واملعاني

بها.28 تعمل لكي َمت ُصمِّ قد كانت التي بالطريقة تعمل تعد فلم داخلية، بآليٍة لحق
التصميم» «فشل أن يف التقليدي التصنيفية الفئة نموذج مع ويكفيلد تعريف يتماَىش
فشُل حيث اضطرابًا، معينة حالة لتسمية وكافيان رضوريان مجتِمَعني، هما، و«الرضر»
كان مثلما الوظيفي الُعرس ويكفيلد يعرِّف التحتية. الباثولوجية العملية هو التصميم
يشءٍ حرمان-غياب أنه عىل «الرش»، يَُعرِّفون األكويني) توما (أتباع التوماويون الفالسفة
هذا استخدام يف األكرب والتحدي .Entity «كيانًا» ليس إنه هناك. يكون أن ينبغي كان

هناك. يكون أن ينبغي الذي ما تقرير يف هو النموذج
الضار الوظيفي الُعرس عن ويكفيلد مفهوم بأن مقتنع غري إنه زاتشار بيرت يقول
باطنة. أو داخلية خواص إىل يشري ال الرضر معيار ألن طبيعي؛ نوع أنه عىل مطروٌح
معنى من جزءًا التكيف سوء دام وما التكيف. سيئ يعني ويكفيلد عند فللرضر
لحالة ُمماهية أنها عىل الطبنفسية االضطرابات تعريف فإن الطبنفسية االضطرابات
باطنة، ثابتة سمات بوجود التكيف تعريف من بدًال ألنه كاٍف. غري سيكون ثابتة داخلية
فإن املحلية البيئة تغريت ما فإذا تنافسية. ميزًة يُضفي يشء أَيُّما بأنه التكيف يَُعرَّف
تكيفية غري تكون قد معينة مواقف يف التكيفية السمات إن بحيث يتغري، تكيفيٍّا يَُعدُّ ما
تعتقد ألنك التوجس من سيكولوجية حالة يف كنَت إن أنك ذلك مثال أخرى. مواقف يف
واملافيا للحكومة مرِشًدا كنَت إذا تكيفية تَُعد حالتك فإن تقتلك أن تحاول املافيا أن
يف كنَت إذا التوافق سيئة تكون نفسها السيكولوجية الحالة وهذه تقتلك. أن فعًال تحاول
الفالسفة يسميه ما لديها الحاالت هذه مثل قتلك. تحاول ال واملافيا Delusion «ضالل»
خارجية، رشوٍط عن بمعزل التكيفية من نصيبها تقدير يمكن وال ضيق»، «مضمون

االجتماعية. واملمارسات املعايري وبخاصة
بل وحدها، الداخلية الخواص إىل باإلشارة يُفَهم أن يمكن ال التصميم فشل حتى
االنتخاُب يعمل إنما معها. التكيف إىل التصميم يهدف التي تلك بيئة أية نسأل أن ينبغي

Wakefield, J. C., 1992, The concept of mental disorder: On the boundary between 28

.biological facts and social values. American: Psychologist 47: 373–88
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فشًال تشكل قد واحدة داخلية آليات وإن والبيئة. الحي الكائن بني تفاعالت عىل الطبيعي
تاريخهما بحسب آخر، فرعي لنوٍع تصميمية وكفاءة Subspecies فرعي لنوع تصميميٍّا
داخلية خواص إىل فقط بالنظر يتحدد طبيعيٍّا نوًعا ليس إذن التصميم فشل التطوري.

ثابتة.

طبيعية أنواًعا ليست Speciesالكائنات أنواع

أن تعلم أن الالزم، من أكثر ذهنيٍّا ُمتساهًال الالماهوي النموذج لك بدا إذا يفيدك، قد
ُهول يقول الحفريات. وعلم الحيوان علم يف أيًضا فيه مشكوك الطبيعية األنواع وجود

ماهيات: وليست إحصائية تجريدات األنواع إن مثًال (١٩٨٩م) Hull

يمتلكها السمات من مجموعًة يكشف أن زمنية نقطة أية يف املرءُ يتمكن قلَّما
وفضًال األخرى. األنواع بعض يف أعضاء أي يمتلكها وال ما نوع أعضاء جميع
بمجموعة عادة تتصف النوع لنفس املتتابعة األجيال أعضاء فإن ذلك عن

طفيًفا.29 اختالًفا مختلفة سماٍت

تحدد ثابتة باطنة بنية أو ثابتة، ماهيات وجود لفكرة مضادة نفسها التطور فكرة إن
individual- «الفرد-النوع» عالقة يعتربون البيولوجيون يعد لم النوع. أعضاء جميع
للفئة األعضاء ينتمي حيث member-class «العضو-الفئة» لعالقة مماثلة species
إىل أقرب أنها عىل إليها ينظرون وإنما (مشرتكة)، عامة خواص يف اشرتاكهم بسبب
وبدًال أكرب. متعضيًا تشيِّد الفردة الخاليا حيث cell-organism « «الخلية-املتعيضِّ عالقة
(السكان/ Population لفظة استخدام يف دارون يتبعون فإنهم Organism لفظة من
أفراد من وليس متفردة أفراد من سكان حدود يف األنواع دارون يعرِّف األفراد). مجتمع
يتنافس وإيكولوجية وسلوكية جينية منظومة و«السكان» عامة. ماهيٍة يف يشرتكون
تعود ال الفهم بهذا األخرى. األنواع أعضاء مع ككلٍّ ويتنافسون بينهم فيما أعضاؤها
وإنما تسميتها، للماهوي يحلو كما مصادفات أو اختالالت أو قصورات الفردية الفروق

الطويل. املدى عىل لألنواع السائلة الطبيعة فهم يف محوري يشء الفردية الفروق

Hull, D. L., 1989. The ontological status of species as evolutionary units. In Philosophy 29

.of biology, ed. M. Ruse, 146–55. New York: Macmillan

178



النفسية االضطرابات وتقسيم املاهوية

وَعوِّضعيوبَه املستطاع قدر التقسيم مزايا ارفع

قادرين الطبي النموذج ُمنَظِّرو يكون أن فينبغي صواب عىل البيولوجيا فالسفة كان إذا
منظومة كل لدى يكون وقد الزمالت، لتعريف بديلة تصنيفية منظومات اقرتاح عىل
من مختلفة مستويات عىل التصنيفية املخططات تنشأ الزمالت. من مختلفة مجموعات
النيوروكيميائي، املستوى الجيني، املستوى الحرص) ال املثال سبيل (عىل متضمنة التحليل،
متشاكلة املخططات هذه تكون ال وقد الثقايف. االجتماعي املستوى الترشيحي، املستوى
ألغراضمعينة، Validity «صدق» تصنيف لكل وسيكون الشكل). يف اآلخر أحُدها (يماثل

الحق. التصنيف منها أي ى يسمَّ أن يمكن ال ولكن
وينتقدون النفيس، بالقياس اكتشافها تم التي «البُعدية» النماذَج البعض يفضل
و«اعتباطية»، افرتاضية»، «بناءات عندهم ألنها إكلينيكيٍّا املكتشفة «القاطيغورية» النماذج
يف Comorbility املصاحبة امَلراضة مشكلة أن هؤالء يؤكد طبيعيٍّا». حادثة غري و«فئات
النقد هذا يومئ منفصلة. كيانات من مكونة أنها يُفرتَض منظومة يف مقبولة غري DSM ال
وأنه العيب هذا من بريء للشخصية الخمسة العوامل نموذج عىل القائمة أبعادهم أن إىل

صحيح؟ هذا فهل مفاصلها. من ما، بطريقٍة الطبيعة، يقطِّع سوف
األبعاد لكشف النفيس القياس مناهج بأن القول إىل يدعونا ما هناك أن الحق
بارامرتات تعديد يتم إن ما أنه صحيٌح مفاصلها. من الطبيعة تَُقطِّع ال السيكولوجية
حلول ربما، تظهر، وسوف البارامرتات َغريِّ ولكن نسبيٍّا، ثابتة حلول تبزغ حتى معينة
نا َغريَّ كلما مختلفة مفاصل نجد أال ينبغي الطبيعة تقطيع يف أننا البديهي ومن مختلفة.
األداتي» املذهب مقابل يف العلمية «الواقعية عنوان تحت األمر يف ننظر وحني السكاكني!
ذاتها هي تَِفي ال البُعدية النماذج فإن Scientific Realism vs Instrumentalism

القاطيغورية. النماذج لرفض أنصاُرها يستخدمها التي باملعايري
«حي عامل أن ذلك من كبري. حد إىل ذاتية أحكاًما تتطلب العوامل تسمية أن كما
عامل تسميته أيًضا يمكن للشخصية الخمسة األبعاد نموذج يف Conscientious الضمري»
يل قال (مثلما «متزلِّف»! حتى أو «ملتزم»، أو ق»، «ُمَدقِّ أو «مسئول»، أو عليه»، «يُعتَمد
ما شخص بوصف أشبه إنه مرتادفات: مجرد هذه ليست مرضاي). من متمرد شابٌّ مرًة
املختلفة فلأللفاظ «صارم». مقابل «متصلب» أو «ِرخو»، بأنه وصفه مقابل «َمِرن» بأنه

طبيعية. بأنواع هذه وليست مختلفة؛ ظالل
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عوامل؛ ليست املقاييس إن العامل. من املشتق واملقياس العامل بني خلًطا ثمة أن كما
عمليٍّا. مريحة بناءات إال هي إن

لفئات كبديٍل الخمسة األبعاد َحت اقُرتِ DSM IV ال وضع أثناء التسعينيات، أوائل يف
،Neuroticism العصابية سمات: خمس 30NEO-PI ال يقيس الشخصية. اضطراب
،Conscientiousness (الحي) الضمري ،Openness االنفتاح ،Extroversion االنبساطية
كربى بحثية برامج يف ظهرت ألنها الكبار»، «الخمس هذه تسمى .Agreeableness القبول
ماكري يدعي التصورية لبداياتها مراجعتها ويف السنني. عرب العاميل التحليل من عديدة
الشخصية أوصاف عىل قائم NEO-PI ال أن (١٩٩٠م) McCrae and Costa وكوستا
وهما .Folk Wisdom الشعبية» «الحكمة يسميانها والتي الطبيعية، اللغات يف املوجودة
القرون؛ عرب الطبيعية اللغات يف اختزانها تم قد الهامة السمات جميع أن ِعيان يَدَّ
البنيَة كشفا قد أنهما إىل يخلُصا لكي الثقافات عرب العوامل اتساق عىل أدلة ويستخدمان

للشخصية. (العاملية) العمومية
أن ذلك مثال والسيكولوجيني. الفالسفة جميع من القبول يلقى لن القول هذا مثل
Fallacy of the املكتمل» املعجم «مغالطة يسميه فيما (١٩٣٨م)، هويتهد نورث ألفرد
جميُع لوعيهم خطر قد «البرش بأن القائلة الخبيثة الفكرة ينتقد ،Perfect Dictionary

خربتهم.» يف للتطبيق القابلة األساسية األفكار
الكبار» «الثالث ذلك قبل كانت وكوستا) ماكري (عند الكبار الخمس أن الحق
َت تََغريَّ الشخصية بنية أن بعد فيما قررا ثم االنفتاح)، االنبساطية، (العصابية، عندهما
يتغري أن التحسني أحٌد شاء إن املستبعد من وليس واالنفتاح، الضمري هما عاملني وأضافا

أخرى. مرة النموذج

منينجر الالتشخيصعند نموذج

anti- للتشخيص املضاد بالنموذج الشبه غاية شبيه البُعدي التقسيم أن السخرية من
الفئات أن إىل ذهب الذي Karl Menninger منينجر كارل عند diagnostic model

وأن الناس، مشكالت فهم يف ا حقٍّ تساعدنا أن يمكن ال الدراسية الكتب يف التصنيفية

.The NEO Personality Inventory 30
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نهايتَي إحدى عند يقع فمن واملساطر: املقاييس بلغة نفكر أن ذلك، من بدًال علينا،
إن وما «ُمتوافًقا»، يكون املقاِبلة النهاية عند يقع ومن التوافق»، «يسء سيكون املقياس
يف النفسية الصحة أهُل يساعدهم أن يُفرتَض حتى التوافق يسء مجاٍل يف الناس يدخل
بانسجام التوصية هذه تتطابق «السواء».31 ِحس من أكرب قدًرا يحققون كيف اكتشاف
درجة بتقدير الصحيون املمارسون يرشع بأن (١٩٩٤م) Widiger ويديجر اقرتاح مع
يفهموا لكي للشخصية األساسية األبعاد عىل الشخص موقع يقرروا ثم التوافق سوء

عنده. التوافق سوء طبيعة
مرضية»، «كيانات ى تسمَّ ثابتة حاالت استخدام من بدًال علينا، أن منينجر يدعي
تواٍز ويف للشخصية. الوظيفي لألداء متعددة مقاييس عىل لة املتبدِّ املواقع بلغة نفكر أن
الجاكسونية اسم الرأي من الوجهة هذه عىل منينجر يطِلق الجديدة الكريبلينية مع مثري
(البُعدي) الكمي التمييز عىل تركيًزا بذلك يَعِني وهو جاكسون. هجلينج إىل نسبًة الجديدة،
ما إن النفيس. املرض من املختلفة األنواع بني (القاطيغوري) الفئوي التمييز من بدًال
نموذج هو الجديد الجاكسوني النفيس للطب إضافتَه الُجدد البُعدي االتجاه أنصار يقرتح

للشخصية. الوظيفي لألداء علميٍّا مؤسس

طبيعية أنواًعا ليست الجيني األساس ذات الشخصية سمات

وجود بني الخلط يف األطباء، بعض شأن شأنهم أيًضا، النفيس القياس مفكرو يقع قد
وتيليجني ليكني أن ذلك مثال طبيعيٍّا. نوًعا اليشء هذا وَكون ما ليشءٍ بيولوجي أساٍس
السلبية، قبيل من الشعبية البناءات أن إىل يذهبان (١٩٩٦م) Lykken and Tellegen
Sandra سكار ساندرا تشري (كما بيولوجي/جيني.32 أساس لها واإليثار، والسعادة،
إىل وبالنظر الوراثة).33 من ينجم الشخصية تفاوت منا ٪٢٤–٤٠ أن إىل (١٩٨٧م) Scar

.Menninger, K., et al., 1963. The vital balance. New York: Viking Press 31

Lykken, D., and A. Tellegen., 1996. Happiness is a stochastic phenomenon. Psycho- 32

.logical Science 7: 186–89
Scarr, S., 1987. Personality and experience: Individual encounter with the world. In 33

The emergence of personality, id. J. Aronoff., A. I. Rabin, and R. A. Zucker, 49–78. New
.York: Springer
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واقعيٍّا موجودة النفسية السمات بعض أن إىل السيكولوجيون يخلص قد الكشوف هذه
طبيعية. كأنواٍع

واقعيٍّا املوجودة السمات هي بيولوجي أساس لها التي السمات أن فكرة أوًال: ولكن،
الحاالت فجميع مادي؛ مفكر كل عند حاصل كتحصيل مزدراة تكون أن ينبغي فكرة هي
«الدماغ املادية لألطروحة ووفًقا أدمغة. دون توجد أن يمكن ال العاطفية أو املعرفية
األساس من ما رضٌب لها سيكولوجية حالة كل فإن brain-as-substrate ِقواًما» بوصفه
أساًسا تمتلك ال أنها هو تحب أو تكتب أن يمكن ال مثًال، الصخرة، أن يف فالسبب الجيني.
انفعالية معرفية حالة أو االنبساطية) (مثل سمة أي إن للحساب. أو لالكتئاب بيولوجيٍّا
السيكولوجيا جوانب من جانب وكل البيولوجي، االستعداد بسبب توجد االكتئاب) (مثل

بيولوجي. أساس لها البرشية
عىل منفصل كياٌن اليشء هذا أن يعني ال جيني أساس له ما شيئًا إن تقول أن ثانيًا:
الجنوح، الهناءة، التدين، التقليدية، مثل من األخرى السمات فمثًال .DNA الدنا مستوى
أساًسا أيًضا لها أن َ تَبنَيَّ قد … التليفزيون مشاهدة ومدة األنا، قوة االنفعايل، الثبات
لالستجابة فامليول التليفزيون! مشاهدة ملدة جينًا روا طوَّ أسالفنا أن نظن ولسنا جينيٍّا.

االحتماالت. هذه البال ويف تتطور لم املرء ثقافة تقدمها التي لالحتماالت
تخليق برنامج جيني، أساس هناك يكون أن يُحتمل التليفزيون ملشاهدة بالنسبة
إىل النهاية يف تفيض عملية يبدأ وجداني معريف استعداد ذا عصبيٍّا جهاًرا يخلق بروتني
العملية يف النهائية النقطة أن غري الفرصة؛ واتته إن التليفزيون مشاهدة يُكِثر شخص
نواتج فهي الشخصية، لسمات بالنسبة نفسه اليشء ويَصُدق بيولوجيٍّا. أساًسا ليست
رضورية الجينيات تكون قد وكافية. رضورية باطنة معايري إىل تَُرد أن يمكن وال نهائية

السمات. ألغلب كافية أسبابًا ليست ولكنها عمليات، كبادئة
ثنائي االضطراب (مثل ما زملة أو االنبساطية) (مثل ما سمة إىل ننظر عندما
والبيولوجي، والسلوكي السيكولوجي ،Covariation املتصاحب التغاير فإن القطبية)
ما شيئًا ثمة بأن القول يمكننا بحيث شديد باتساق املرتابط التنظيم من ما نوًعا يعكس
باطنة خواص ثمة ليس فقط. بيولوجي متصاحب تغاير إىل رده البتة يمكننا وال هناك،

عملية. أنواع والزمالت السمات هي. ما والزمالت السمات تجعل

182



النفسية االضطرابات وتقسيم املاهوية

خالصة

الكرايس كالكريس. ما شيئًا تجعلها وكافية، رضورية لألشياء، باطنة رشوط ثمة ليس
واألمراض، الزمالت، بأن االعتقاد لرفض كثرية أسباب أيًضا ولدينا طبيعية. أنوًعا ليست
فئوية منظومة ألي خاصة هذه طبيعية. أنواع الشخصية، وسمات األحياء، وأنواع
الطبي النموذج ال Dimensional بُعدية أو متصلة تُعتَرب أن أيًضا يمكن (قاطيغورية)
نجحت التصنيف، يف للسيكولوجي الرياضية املقاربة وال املرض، لفصل ومناهجه التقليدي
ثابتة أنماًطا اكتشف كليهما أن صحيح طبيعية». «أنواًعا ى يسمَّ أن يمكن ما فصل يف
باستخدام للتحديد قابل منفصل، باطن واقع فكرة أن غري اخرتاعات؛ مجرد من أكثر هي
يلزمنا إنا مغلوطة. فكرة هي وحدهما املعقد اإلحصائي والتحليل البيولوجي التجريب
أخرى مناهج تبنِّي شأن ومن األنماط، نُفِرد لكي األخرى والدالئل املتغريات من ا جدٍّ الكثري

تجدها. التي األنماط يغري أن أخرى برهانية أولويات أو
مفاهيم أنها عىل التشخيصية الفئات ر تََصوُّ مزايا (١٩٨٦م) 34Meehl ميهل يعرض
.Scientifically Malignant علميٍّا» «موِبقًة أخرى اسرتاتيجيٍة أيَّ ويعترب مفتوحة،
كنا فمهما .Categories التصنيفية فئاتُنا تحرصه مما أعقد دائًما سيكون فالواقع
نعرتف أن دائًما علينا يكون فسوف الفصام، مثل اضطرابات تعريف يف محددين
االستثناءات ازادت املعايري تحديد زاد وكلما النموذج. تطابق ال بحاالت باستثناءات،
ولكن أوسع، تعريفات باستخدام االستثناءات مشكلة تجنب بوسعنا توقعها. يمكن التي
فئاتنا تصور غ يسوِّ ما ثمة ليس .Reliability (العول) الثبات يقلل أن ذلك شأن من
لالنفتاح ألدعم وإنه مغلقة. مطلقة مفاهيم أنها عىل أي طبيعية؛ أنواع أنها عىل التصنيفية
أنواًعا الطبنفسية Categories التصنيفية الفئات نعترب أن evidence الدليل عىل العلمي

طبيعية. أنواًعا ال عملية
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questions about reliability and construct validity in the grand strategy of nosological
revision. In Contemporary directions in psychopathology, ed. T. Millon and G. Klerman,

.215–31. New York: Guilford Press
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