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 يقذيح

هذه مجموعة مقاالت للدكتور ساتوشً كانازاوا والدكتور جاد سعد 

تتحدث عن علم النفس التطوري وتطبٌقاته المختلفة بفروع اخرى 

ثارة من العلوم كسلوك المستهلك والسٌاسة والدٌن والجمال واال

ترجمها الصدٌق حٌدر  والنسوٌة وما بعد الحداثة  والفلسفة .

السعدي لصالح مدونة شباب الشرق االوسط ، قمت بإعدادها على 

شكل كتاب الكترونً وكان بودي ان اتحدث عن هذا العلم ومحتوى 

المقاالت اال انً اراهن على القراء الكرام نبوؼهم بفهم ما هو جدٌد 

من خبلل هذه المقاالت والخروج وتركٌزهم على ما هو مهم 

ذلك احٌلهم الى ك بمحصلة نافعة تهدؾ الى الرقً بالعلم والمعرفة .

سلسلة مقاالت عن اساسٌات علم النفس التطوري والتً نشرتها 

 على منتدى طبٌعً ومدونة شباب الشرق االوسط .

 ٕٔٔٓ/ٙ/ٔعلً شان 

ali.chan42@yahoo.com 
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 يثذأ انضافاَا: ػٍ انذياؽ انثششي وإدساكه

 
 ما هو لون الموزة؟

االفتراضات األساسٌة لعلم النفس التطوري هو أنه ال ٌوجد شًء خاص عن  أحد
الدماغ البشري. فهو جهاز متطور، تماما كالٌد أو البنكرٌاس أو أي جزء آخر من 

 .جسم اإلنسان

وجمٌع اآللٌات النفسٌة  –تماما مثل كل أجزاء أخرى من الجسم البشري، الدماغ 
وؾ بٌبة األسبلؾ التً تطوروا فٌها، تصمم وتكٌؾ مع ظر –المتطورة ضمنه 

ولٌس بالضرورة فً البٌبة الحالٌة. هذا المبدأ ٌنطبق على كل من التكٌفات النفسٌة، 
كاآللٌات النفسٌة المتطورة، والتكٌفات الجسدٌة، مثل العٌن، والرإٌة، ونظام التعرؾ 

 .على األلوان

فً ضوء الشمس وضوء القمر. صفراء فً ٌوم  ما هو لون الموزة؟ الموزة صفراء
مشمس، فً ٌوم ؼابم، وفً ٌوم ممطر. صفراء عند الفجر وعند الؽسق. لون 
الموزة ٌبدو ثابتاً للعٌن البشرٌة فً ظل كل هذه الظروؾ، رؼم حقٌقة أن موجات 
الضوء الفعلٌة المنعكسة من سطح الموزة فً ظل هذه الظروؾ المتنوعة هً 

ٌا، فهً لٌست من لون واحد طوال الوقت. ومع ذلك، ٌمكن للعٌن مختلفة. موضوع
البشرٌة ونظام التعرؾ على األلوان أن تعوض هذه الظروؾ المتنوعة ألنها جمٌعا 
وقعت خبلل مسار التطور لنظام رإٌة اإلنسان، وٌمكن أن تتصور موضوعٌاً ألواناً 

 .متنوعة على أنها صفراء باستمرار

كل الظروؾ، ما عدا فً موقؾ سٌارات فً اللٌل. تحت  فالموز ٌبدو أصفر تحت
أضواء بخار الصودٌوم التً تستخدم عادة لتضًء مواقؾ السٌارات، ال ٌظهر 
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الموز كؤصفر طبٌعً. وهذا ألن أضواء بخار الصودٌوم لم تكن موجودة فً البٌبة 
ة عن األسبلفٌة، أثناء تطور نظام رإٌة اإلنسان، والقشرة البصرٌة بالتالً عاجز

 .تعوٌضهم

قد ٌتذكرون مشهداً قرب نهاٌة  ”الهاوٌة“ 191ٔمعجبو فٌلم جٌمس كامٌرون لعام 
الفٌلم ، حٌث ٌستحٌل على الؽطاس أن ٌمٌز األلوان تحت إضاءة اصطناعٌة فً 

ملفات “ الظبلم المعتم كلٌاً للحوض المحٌطً العمٌق. متابعو البرنامج التلفازي
جرابم الواقعٌة قد ٌتذّكرون أبعد من ذلك أن شهود وؼٌره من مسلسبلت ال ”جنابٌة

العٌان ؼالبا ما ٌخطبون التعرؾ على ألوان السٌارات على الطرق السرٌعة، مما 
ٌإدي بالشرطة إما إلى إثبات أو استبعاد المشتبه بهم المحتملٌن بشكل ؼٌر صحٌح، 

م وؼٌرها من ألن الطرق السرٌعة والخارجٌة ؼالباً ما تضاء بؤنوار بخار الصودٌو
 .مصادر اإلضاءة الجدٌدة تطورٌاً 

نفس هذا المبدأ الذي ٌنطبق على التكٌفات الجسدٌة مثل التعرؾ على األلوان ٌنطبق 
وا بؤن التكٌفات  على التكٌفات النفسٌة. إذ أن جمٌع رواد علم النفس التطوري أقرُّ

روؾ البٌبة النفسٌة تصممت لتتبلءم مع ظروؾ بٌبة األسبلؾ، ولٌس بالضرورة لظ
لدى الدماغ البشري صعوبة فً الفهم  :الراهنة. أدعو هذه المبلحظات بمبدأ السافانا

سابر  .والتعامل مع الكٌانات والحاالت التً لم تكن موجودة فً بٌئة األسالف
علماء النفس التطورٌٌن ٌسمون نفس المبلحظة فرضٌة التركة التطورٌة أو فرضٌة 

 .عدم التطابق

على مبدأ السافانا فً الواقع هو حقٌقة أن األفراد الذٌن ٌشاهدون أنواع أحد األمثال 
معٌنة من البرامج التلفزٌونٌة هم أكثر رضى عن صداقاتهم، تماما كما لو أن لدٌهم 
المزٌد من األصدقاء أو أنهم ٌجتمعون معهم على نحو أكثر تواتراً. فمن المنطقً 

معهم بشكل أكثر  ٌجتمعون األصدقاء الذٌنالمزٌد من  لدٌهم جداً أن الناس الذٌن
تواترا هم أكثر رضى عن صداقاتهم، من أولبك الذٌن ال ٌوجد لدٌهم الكثٌر من 
األصدقاء أو ال ٌجتمعون معهم بصورة متكررة. وهم كذلك. ما ٌثٌر االهتمام هو أن 

هذا  الشًء نفسه ٌحدث إذا كانوا ٌشاهدون التلفزٌون أكثر. من منظور مبدأ السافانا
هو األرجح، ألن صوراً واقعٌة لبشر آخرٌن، مثل التلفزٌون، األفبلم، أشرطة 
الفٌدٌو، الدٌفٌدٌهات، والصور ، لم تكن موجودة فً بٌبة األسبلؾ، حٌث كل الصور 
الواقعٌة للبشر اآلخرٌن هً بشر آخرٌن. نتٌجة لذلك، فإن مبدأ السافانا ٌوحً بؤن 

 –‖ أصدقاء التلفزٌون―ة فً التمٌٌز بٌن العقل البشري قد ٌجد صعوبة ضمنٌ
 .وأصدقابهم الحقٌقٌٌن –الشخصٌات التً تعرض تكرارا فً برامج التلفاز 

مثال آخر ، وهو حقٌقة أنه عندما قام النفسانٌون التجرٌبٌون عمداً بخلق حالة حٌث 
ٌكسب الناُس الماَل وهم منبوذٌن وٌخسرون المال وهم متضمنٌن، ال ٌزال الناس 

ٌُستبَعدون ٌشع ٌُتضمنون )وٌخسرون المال( وٌتؤذون عندما  رون بالسعادة عندما 
)وٌكسبون المال(. فً حٌن أن هذا ال معنى له من منظور اقتصادي بحت، فهو ٌتفق 



 

 

ٙ 

تماما مع مبدأ السافانا. فطوال مراحل تطور البشرٌة، كان االستبعاد من 
ان العامبلن تفاوتا معاً دابماً عبر مفٌداً. هذ دائما   مكلفاً والتضمٌن دائما   مجموعة

التارٌخ التطوري، ألنه لم ٌكن َثّم نفسانٌون تجرٌبٌون أشرار فً بٌبة أسبلؾ 
ٌُتبلعب بها بشكل مستقل. لم تكن هناك أشٌاء مثل االستبعاد النافع أو التضمٌن 
المكلؾ، وبالتالً ال ٌمكن للعقل البشري استٌعابها. فهو ٌفترض ضمناً أن كل 

 .ٍن مفٌد وكل استبعاٍد مكلؾتضمٌ

لذلك ٌبدو أن الدماغ البشري ٌجد صعوبة فعلٌة فً الفهم والتعامل مع الكٌانات 
والحاالت التً لم تكن موجودة فً بٌبة األسبلؾ، كما ٌشٌر إلٌها مبدأ السافانا. إذا 
نظرت حولك، سوؾ تدرك أن ال شًء تقرٌبا فً بٌبتك الحالٌة كان موجوداً فً بٌبة 

سبلؾ. فً الواقع، أعتقد أن هناك أربعة كٌانات فقط فً بٌبتنا الحالٌة كانت األ
موجودة فً بٌبة األسبلؾ: الرجال والنساء والفتٌان والفتٌات. إن كنت خارجها، قد 
تمٌل إلى أن تتضمن بعض المٌزات الطبٌعٌة كاألشجار والجبال واألنهار، ولكن ما 

إنها لٌست نفس األشجار والجبال واألنهار التً لم تكن أنت فً السافانا األفرٌقٌة، ف
فً بٌبتك  المواقف والعالقات كانت موجودة فً بٌبة األسبلؾ. هناك المزٌد من

الحالٌة التً لم تزال موجودة فً بٌبة األسبلؾ، كالصداقات، والتحالفات، وعقود 
شمل االزدواج )أو التزوٌج(. ولكن العدٌد من هذه الحاالت والعبلقات الٌوم ت

مكونات بدٌعة تطورٌاً )مثل الفٌسبوك، العقود المكتوبة التً تنفذها الحكومة، 
 ) وشهادات الزواج

لدى الدماغ البشري صعوبة فً الفهم والتعامل  – إن كلمة المفتاح فً مبدأ السافانا
، ال الصعوبة هً – مع الكٌانات والحاالت التً لم تكن موجودة فً بٌئة األسالف

ؤحٌانا ٌمكن التؽلب على القٌود المفروضة على الدماغ البشري بشكل االستحالة. ف
ٌمكن لنا أن نتذكر أن الشخصٌات التً نرى على التلفاز هم ممثلون  –واعً 

ولكنه ؼالباً ما  –محترفون ٌتقاضون المبلٌٌن من الدوالرات ألداء أدوار مكتوبة 
إننا ال نزال نتصرؾ ٌكون صعباً. حتى حٌن ندرك شٌبا على المستوى الواعً، ف

كما لو لم نكن، حٌث نصبح أكثر ارتٌاحا مع صداقاتنا عندما نشاهد التلفاز أكثر. 
للمبلحظة التً قبض علٌها مبدأ السافانا آثار قوٌة وعمٌقة جداً على علم النفس 

 .التطوري وكٌؾ ٌعمل الدماغ البشري

، أحد أبرز الباحثٌن فً علم لمقالة الدكتور ساتوشً كانازاوا هذه المقالة هً ترجمة
، وقد ُنشرت ألول مرة على Evolutionary Psychology النفس التطوري

 .Psychology Today موقع

 

 

http://www.psychologytoday.com/print/38933
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 كيف تطّىس انزكاء انؼاو؟

 
 م .. فكيف تطورت عقولهم؟هكذا تطورت أجساده

إذا كانت محتوٌات دماغ اإلنسان محددة بالمجال، كما ٌزعم علماء النفس 
التطوري، فكٌف ٌمكن لعلم النفس التطوري أن ٌفسر الذكاء العام، والذي ٌبدو 

 عام المجال؟

ٌشٌر الذكاء العام إلى القدرة على التفكٌر باالستنباط أو االستقراء، أو على نحو 
تجرٌدي، استخدام القٌاس، تركٌب المعلومات، وتطبٌقها فً مجاالت جدٌدة. وهو 
مقٌاس لكٌفٌة )وإلى أي مدى( تفكٌرك، ولٌس معرفتك، رؼم أن ما تعرفه ٌتؤثر 

 .بذكابك

لعلم النفس التطوري. فعلماء النفس التطوري مفهوم الذكاء العام ٌطرح مشكلة 
ٌقولون بؤن دماغ اإلنسان ٌتكون من آلٌات نفسٌة متطورة محددة بالمجال، والتً 
تطورت لتحل مشاكل تكٌفٌة معٌنة )كمشاكل البقاء والتكاثر( فً مجاالت محددة. 

اب وهكذا، لدٌنا مثبلً آلٌة كشؾ الؽش فً مجال التبادل االجتماعً، وجهاز اكتس
اللؽة فً مجال اكتساب اللؽة األم. تطورت اآللٌات النفسٌة المتطورة تعمل فقط فً 
مجالها المعٌن. إذ ال ٌمكنك استخدام آلٌة كشؾ الؽش لتعلم لؽتك األم أو جهاز 
اكتساب اللؽة للكشؾ عن الذٌن قد ٌنتهكون عقداً اجتماعٌاً ضمنٌاً. ولكن إذا كانت 

بالمجال، كٌؾ ٌمكن لعلم النفس التطوري أن ٌفسر  محتوٌات دماغ اإلنسان محدودة
 الذكاء العام، الذي ٌبدو عام المجال، وٌنطبق وٌفٌد فً العدٌد من المجاالت؟

إنً أعتقد أن ما ٌعرؾ اآلن باسم الذكاء العام ربما قد تطور فً األصل كتكٌؾ 
بشري محدد بالمجال للتعامل مع مشاكل جدٌدة تطورٌا وؼٌر متكررة. فالدماغ ال



 

 

9 

ٌتكون من عدد كبٌر من آلٌات نفسٌة متطور ة محددة بالمجال لتحل مشاكل التكٌؾ 
المتكررة، مثل مشاكل توفٌر الؽذاء، واختٌار الشرٌك. فً هذا المعنى، لم ٌكن على 
أسبلفنا حقا أن ٌفكروا ألجل حل هذه المشاكل المتكررة. فالتطور قد أنجز كل 

وجّهز الدماغ البشري باآللٌات النفسٌة المبلبمة، التفكٌر سلفاً، إن جاز التعبٌر، 
والتً تنتج فٌنا التفضٌبلت المناسبة، اإلدراكات المرؼوبة، والعواطؾ، وتحّفز 

 .السلوك التكٌفً فً سٌاق بٌبة األسبلؾ

كل ما كان على أسبلفنا فعله لحل مشاكلهم التكٌفٌة الٌومٌة هو اتباع ما تملٌه تلك 
ورة والتصرؾ وفقا لما شعروا به، والسٌر وراء عواطفهم اآللٌات النفسٌة المتط

ومشاعرهم. نادراً ما كان التعقّل الواعً والمتعمد ضرورٌا ألسبلفنا، ألن معظم 
 .مشاكلهم التكٌفٌة كانت متكررة ومؤلوفة، وكانت لدٌهم حلول متؤصلة فً أدمؽتهم

ت هناك مشاكل حتى فً أقصى ظروؾ االستمرارٌة والثبات فً بٌبة األسبلؾ، كان
عرضٌة ٌرجح أنها جدٌدة وؼٌر متكررة تطورٌاً، األمر الذي تطلب من أجدادنا أن 
ٌفكروا وٌتعقلوا ألجل الحل. وربما قد تكون مشاكل جدٌدة تطورٌا كهذه قد حصلت، 

 :على سبٌل المثال

البرق قد ضرب شجرة بالقرب من المخٌم وأشعل النار فٌه. النٌران تنتشر اآلن  -ٔ
لشجٌرات الجافة. ماذا علً أن أفعل؟ كٌؾ ٌمكن لً وقؾ انتشار الحرٌق؟ إلى ا

كٌؾ ٌمكن لً ولعابلتً الخروج منه؟ )منذ أبدا بما أن البرق ال ٌضرب المكان نفسه 
 .(مرتٌن ، وهذا ضمان أن تكون المشكلة ؼٌر متكررة

 نحن فً وسط أقسى موجة جفاؾ خبلل مابة سنة. المكسرات والتوت فً أماكن -ٕ
تجمعنا الطبٌعٌة، والتً عادة ما تكون وفٌرة ، ال تنمو على أي حال، والحٌوانات 
نادرة أٌضاً. الؽذاء ٌنفد منا ألن أٌا من مصادرنا الطبٌعٌة من المواد الؽذابٌة ال 

 ٌتوفر. ماذا ٌمكننا أن نؤكل؟ وما هو اآلمن لؤلكل؟ وإال فكٌؾ ٌمكننا توفٌر الؽذاء؟

ضخم النهر لعدة أمثال عرضه العادي، وأنا محاصر تسبب سٌل مفاجا فً ت -ٖ
على جانب واحد فً حٌن أن فرقتً بؤكملها على الجانب اآلخر. ومن المحتم أن 
أنضم إلٌهم قرٌبا. كٌؾ ٌمكن لً عبور النهر؟ هل ٌجب أن أمشً خبلله؟ أو ٌنبؽً 

ك ، فؤي أن أشٌد نوعا من المركبات الطافٌة وأستخدمها لعبوره؟ إذا كان األمر كذل
 نوع من المواد علً أن أستخدم؟ الخشب؟ الحجارة؟

إلى حد أن هذه المشاكل الجدٌدة تطورٌا وؼٌر المتكررة، حدثت بتكرار كافً فً 
بٌبة األسبلؾ )مشكلة مختلفة كل مرة، وكانت لها آثار خطٌرة كفاٌة لتإثر على 

والُحكم من  البقاء والتكاثر، فإن أي طفرات وراثٌة سمحت لحاملٌها بالتفكٌر
ربما قد تطور كتكٌؾ محدد ‖ الذكاء العام―أن ٌتم اختٌارها، وما نسمٌه اآلن   شؤنها

بالمجال فً مجال المشاكل الجدٌدة تطورٌا وؼٌر المتكررة. وألن مثل هذه المشاكل 
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لٌست مبلمح متكررة فً بٌبة األسبلؾ، ما من حلول متؤصلة توفرت بالتكٌفات 
 .النفسٌة الحاضرة

لٌس أكثر أهمٌة من أي  –ا المنظور، ربما لم ٌكن الذكاء العام مهما جدا من هذ
فً أصله التطوري، ولكنه أصبح هاما بشكل  –تكٌؾ نفسً آخر محدد بالمجال 

شامل فً الحٌاة الحدٌثة، فقط ألن بٌبتنا الحالٌة هً تقرٌباً بالكامل جدٌدة تطورٌا. 
ة تإكد أن أكثر األفراد األذكٌاء هم أفضل النظرٌة الجدٌدة تقترح، والبٌانات التجرٌبٌ

من األفراد األقل ذكاء فً حل المشاكل إن كانت المشاكل جدٌدة تطورٌاً. واألفراد 
األكثر ذكاء لٌسوا أفضل من األفراد األقل ذكاء فً حل المشاكل المؤلوفة تطورٌاً، 

على المسار  كما فً مجاالت التزاوج، الوالدٌة، والعبلقات بٌن األشخاص، والعثور
)إٌجاد طرٌقك إلى البٌت فً ؼابة( ، إال إذا كان الحل ٌنطوي على كٌانات جدٌدة 
تطورٌاً. على سبٌل المثال، األفراد األكثر ذكاء لٌسوا أفضل من األفراد األقل ذكاء 
فً إٌجاد الرفقاء والحفاظ علٌهم، ولكنهم قد ٌكونون أفضل فً استخدام أجهزة 

األفراد األكثر ذكاء لٌسوا أفضل فً إٌجاد الطرٌق إلى البٌت المواعدة الحاسوبٌة. 
فً ؼابة، ولكنهم قد ٌكونون أفضل فً استخدام الخرٌطة أو جهاز مبلحة ساتلً 

 (.)ٌقوم على السواتل: األقمار الصناعٌة

إنً أعتقد أن العلماء والمدنٌٌن معاً قد بالؽوا بإفراط فً أهمٌة الذكاء العام فً الحٌاة 
ة. فالذكاء ال ٌساعدك مع المشاكل المهمة حقاً فً حٌاتك، كالحفاظ على عبلقة الٌومٌ

عمل ناجحة، كونك صدٌقا جٌدا، وتربٌة األطفال. إنه ٌساعدك فقط فً حل المشاكل 
ؼٌر المهمة والجدٌدة تطورٌاً كالحصول على التعلٌم الرسمً، جنً المال فً 

 .اقتصاد رأسمالً، والتحلٌق بطابرة

 ، المنشورة على موقعلمقالة الدكتور ساتوشً كانازاوا ٌنة هً ترجمةهذه التدو
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 تطىس انزكاء انؼاو وفق فشضياخ ػهى انُفش انتطىسي

 

. فمع ان الدماغ  الدماغ هو عضو ذو كلفة تشٌؽل عالٌة على الصعٌد األٌضً
فً المبة من الوزن المتوسط للجسم البشري اال انه ٌستهلك  ٖالى  ٕالبشري ٌشكل 
% من السعرات الحرارٌة فً الجسد . تملك الربٌسات  ٕ٘و  ٕٓتقرٌباً ما بٌن 

عموما ادمؽة كبٌرة ، اال ان البشر ٌتفوقون من بٌن الربٌسات فؤدمؽتنا اكبر بالنسبة 
 ٖربٌسات أخرى ولقد تضاعؾ حجم الدماغ البشري ما ٌقارب  لحجم الجسم من أي

-مرات خبلل المبلٌن الماضٌة من السنٌن .تؤوي ادمؽتنا الكبٌرة أدوات معالجة
اي اشكال من الذكاء ؼٌر موجود لدى أسبلفنا ذوي االدمؽة  -معلومات فابقة التعقٌد

االشكال الكفاءات  االصؽر او ابناء عمومتنا الحالٌٌن من الربٌسات . تتضمن هذه
 ؼٌر المسبوقة فً التفكٌر المجرد ، المحاكمة الفكرٌة ، التعلم ، وبناء السٌنارٌوات.

من الواضح انه حدث شًء ما خبلل مسار التطور البشري كً ٌدفع بنا المتبلك 
 . هكذا ادمؽة كبٌرة محتوٌة على أشكال رابعة من الذكاء

معرفٌة موضوع سجال كبٌر ، ولم ٌنجز كان مبرر تطوٌر البشر لهذه الكفاءات ال
توافق متٌن بهذا الصدد إلى االن تتمثل احدى التفسٌرات فً فرضٌة السٌطرة 
اإلٌكولوجٌة /التنافس االجتماعً ، تبعاً لفرضٌة السٌطرة االٌكولوجٌة /التنافس 
االجتماعً ، تمكن اسبلؾ البشر من إخضاع العدٌد من )قوى الطبٌعة العدابٌة( 

ٌة التً أعاقت البقاء سابقاً . تتضمن هذه القوى العدابٌة )فرسان الشر االربعة( التقلٌد
وهً : المجاعة )بسبب نقص الطعام( ، الحرب ، الطاعون، والمناخ القاسً . ٌمكننا 
إنتاج طعام وفٌر ، وهكذا فنادراً ما نعانً من المجاعة ، لقد طورنا مساكن ، 

موت بسبب قسوة المناخ القاسً . تبعاً لهذه ومبلبس ، وناراً وهكذا فنادرا ما ن
الفرضٌة فتحت سٌطرة البشر على االٌكولوجٌا الباب امام طاقم جدٌد من قوى 

 . اي التنافس من قبل البشر االخرٌن –االنتقاء 
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تثٌر فرضٌة السٌطرة االٌكولوجٌة/التنافس االجتماعً تعقٌدات العٌش فً جماعات 
ه ، مما ٌتطلب حل مشكبلت تكٌفٌة من مثل تكوٌن اجتماعٌة كبٌرة ومتعددة األوج

األبتبلفات ، معاقبة الؽشاشٌن ، رصد خٌبات االمل ، مفاوضات المرتبٌات 
االجتماعٌة المعقدة والمتؽٌرة . ٌفرض العٌش فً جماعات اجتماعٌة معقدة أخطار 

ٌُّث ، قتل االطفال ، االبتزاز وسواها من ا لوان ك السرقات واكل لحوم البشر والتد
 . الؽش

فرداً، مضافاً إلى تعقٌدات  1٘ٔالى  ٕ٘دفع حجم جماعات اسبلؾ البشر فً حدود 
مشكبلت التكٌؾ االجتماعٌة ، إلى انتقاء ادمؽة أكبر ومستوٌات اعلى من الذكاء 
االجتماعً .ٌفترض فً هذه االشكال الجدٌدة من الذكاء ان تتضمن الوعً ، اللؽة ، 

القدرة على فهم معتقدات ورؼبات الناس االخرٌن(  الوعً الذاتً ، الفهم )اي
تضمنت كذلك )بناء سٌنارٌوات( التً أتاحت للناس إنشاء استجابات ممكنة 

 . للوضعٌات االجتماعٌة المتؽٌرة ومراجعتها

تضمن التنافس االجتماعً الناجح على االرجح تكٌفات لتكوٌن ابتبلفات للصٌد ، 
ً وسٌلة للحصول على مصادر حٌوٌة من وخصوصا صٌد الطرابد الكبٌرة ، وه

البروتٌن واالحماض االمٌنٌة الثمٌنة ، وٌتطلب تكوٌن ابتبلفات صٌد تعاونٌة بدوره 
قدرات تواصل هابلة ، وتكٌفات نفسٌة للتعاون )من ضمنها القدرة على رصد 
الؽشاشٌن ومعاقبتهم( وقواعد تحكم توزٌع اللحم ، اتاحت وفرة اللحم الكبٌرة 

ة من خبلل الصٌد للبشر تحزٌن فابض الطعام فً اجساد االصدقاء والحلفاء المكتسب
 . ، مع توقع المبادلة بالمثل

االمر وثبة كبٌرة لبلنتقال من الصٌد االبتبلفً الى الحرب االبتبلفٌة ،  بال ٌتطل
المحمولة واالبتبلفات التعاونٌة نحو هدؾ هزٌمة جماعات بشرٌة  األسلحةبتحوٌل 

لبهم مواردهم . قد ٌكون سباق التسلح المتبلزم تطورٌاً ما بٌن التكٌفات اخرى بؽٌة س
المكرسة للحرب والتكٌفات المكرسة للدفاع ضد جماعات المهاجمٌن ، أدى بدوره 
الى مزٌد من اشكال الذكاء . من المعقول ان كل هذه القوى ذات الصلة فً ما بٌنها 

ماعة الكثٌؾ والوقوؾ على الساقٌن اي التعقٌدات المفروضة من قبل نهج حٌاة الج
الذي حّرر الٌد البشرٌة وأتاح لها اختراع األدوات واستخدامها ، الصٌد والحرب ، 

 . قد ادت إلى العدٌد من مستوٌات الذكاء العالٌة التً ٌبدٌها البشر فً اٌامنا هذه

 تتحدى لٌندا ؼوتفرٌدسون فرضٌة السٌطرة االٌكولوجٌة / التنافس االجتماعً ،
تجادل بؤن الذكاء العام )كما ٌقاس من خبلل اختبارات نسبة الذكاء ( لٌس مرتبطاً 
بدرجة عالٌة من الذكاء االجتماعً ، كما تتنبؤ به الفرضٌة ، وهً تشٌر الى ان 
اعمال البشر التقنٌة التً رفعت من معدل نسب بقاء البشر لم تلِػ الفروق الفردٌة 

كنها انتقاء مستوٌات اعلى من الذكاء العام ، تقدم على صعٌد البقاء وهً فروق قد ام
ؼوتفرٌدسون دلٌبلً مفحماً على ان الفروق الفردٌة فً البقاء مرتبطة بالفروق الفردٌة 

 . فً الذكاء حتى فً اٌامنا هذه



 

 

ٕٔ 

فً الحقٌقة خلقت التقنٌات الفعلٌة التً اخترعها البشر للمساعدة فً بقابهم اي النار 
والقوارب ، اخطار مستجدة علٌهم فمع ان النار مكنت البشر واالدوات واالسلحة 

االسبلؾ من توسٌع نطاق االطعمة التً ٌمكنهم أكلها ، اال انها خلقت أخطاراً جدٌدة 
مإدٌة الى االذى والموت . ومع ان االسلحة مكنت البشر االسبلؾ من الصٌد 

والموت ففً قبابل الكونػ  لؤلذىبفعالٌة أكبر . اال انها خلقت كذلك مصادر جدٌدة 
فً بوتسواتا ، على سبٌل المثال اكثر اسباب حوادث الصٌد خطورة بمعنى 
االصابات المإدٌة الى الموت لٌست الحٌوانات ذاتها وإنما االسلحة )ذات الحراب 
المسمومة ( التً ٌستخدمها الكونػ فً قتل تلك الحٌوانات ومع ان القوارب قد 

راض وموارد طعام جدٌدة إال انها خلقت كذلك خطر الؽرق أتاحت للبشر استؽبلل ا
المتزاٌد وباختصار فمع انه من الصحٌح ان البشر وصلوا مستوى مذهبلً من 
السٌطرة على اٌكولوجٌاتهم وعلى االخص بعض القوى العدابٌة التارٌخٌة التً 

تسبب اعاقت بقاءهم ، اال ان التجدٌدات التقنٌة المستجدة خلقت أخطاراً جدٌدة 
 .االقل ذكاءً  أولكاإلصابات او الموت لبعض االفراد اي 

 
قترح فرضٌة التجدٌدات الممٌتة التً قالت بها ؼوتفرٌدسون ان تجدٌدات البشر قد 
خلقت ، خطر االذى والموت المبكر النسبً ، بل انها وسعت من هذا الخطر ، وهو 

لوقاٌة من الحوادث الناجمة عن ما ولّد ضؽطاً انتقابٌاً لتطور الذكاء العام. تتطلب ا
او التفكٌر  تالسٌنارٌواالتجدٌدات المستحدثة كفاءات معرفٌة هابلة )القدرة على بناء 

بالعدٌد من امكانات )ماذا لو ( المتنوعة ، استباق الظروؾ المعقدة ، واتخاذ 
 .( احتٌاطات تقلل من االخطار

القوى التً حصلت خبلل نصؾ  تبعاً لفرضٌة التجدٌدات الممٌتة ، ٌمكن للعدٌد من
ملٌون السنة الماضٌة ، ان تكون قد وسعت من فروق البقاء بٌن االفراد من ذوي 
الذكاء العالم العالً والمتدنً . اولها هو الخطر المزدوج : إذ الٌقتصر االمر على 
تعرض االقل ذكاًء لئلصابة وللموت بمعدالت أعلى ، بل سٌعانً أوالدهم كذلك من 

موت اكبر نتٌجة لعدم قدرة االهل على حماٌتهم وتوفٌر احتٌاجاتهم . ثانٌا معدالت 
هو التعقٌد اللولبً المتصاعد :إذ بمقدار تزاٌد تعقٌد التقنٌات ،فإنها توسع من مدى 
أهمٌة الذكاء العام لتجنب االخطار المستجدة التً تحملها . أما ثالث القوى فتتمثل فً 

اجر البشر خروجاً من افرٌقٌا الى أراٍض جدٌدة لم اتساع رقعة الهجرة :إذ حٌث ه
ٌسبق استؽبللها فً كل اوروبا ، اسٌا ، األمٌركتٌن ، وحتى فً اآلركتٌك ولدت هذه 
البٌبات الجدٌدة ضؽوطاً لمزٌد من التقنٌات المستحدثة للسٌطرة علٌها ، حتى انه 

 . ٌخلق المزٌد من االخطار المستجدة

ٌة التجدٌدات الممٌتة من عدة مصادر . أولها ان الذكاء ٌؤتً الدعم التجرٌبً لفرض
مرتبط حقاً مع طول عمر االفراد . وجدت إحدى الدراسات أن زٌادة كل نقطة على 

% فً  ٔقد ارتبطت بانخفاض مقداره  ٙٓٔفً مقابل  7ٓٔنسبة الذكاء من مثل 
سط على نسبة نقطة فوق المتو ٘ٔالخطر النسبً للموت مما ٌعنً انه اذا كانت لدٌنا 
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%  ٘ٔ( فإن ذلك قد ٌقلل من احتمال خطر موتك بنسبة ٓٓٔمقابل  ٘ٔٔالذكاء )
ؼٌر الممٌتة التً تإذي بدورها لٌاقة  باإلصاباتثانٌها ان نسبة الذكاء مرتبطة اٌضاً 

الفرد المتضمنة فً عالمنا الحدٌث ، ٌرجح ان ٌتعرض ذوو نسب الذكاء المتدنٌة 
بحوادث الدراجات والدراجات النارٌة والسٌارات  صابةولئلاكثر من سواهم للؽرق 

سبب  طال ٌرتببالصواعق )بحسب ؼوتفرٌدسون( ومع انه  لئلصابةوٌتعرضون 
واحد بمفرده بقوة مع نسبة الذكاء ، اال انه حٌن تجتمع هذه االسباب كلها فإنها 
 تتراكم كً تزٌد من خطر االذى والموت ، مما ٌفترض انه ناجم عن مستوٌات

 . متدنٌة من الذكاء العام

مع ان فرضٌة التجدٌدات الممٌتة حول التطورٌة للذكاء العام متسقة مع االدلة 
من الجماعات السكانٌة الحدٌثة ،إال ان ؼوتفرٌدسون تقر بؤنه ما زال  ةالمستسقا

ٌتعٌن مجابهتها مع الفرضٌات المنافسة ، من مثل فرضٌة السٌطرة االٌكولوجٌة / 
جتماعً ، ومن المحتمل كذلك ان تكون كلتاهما صاببة النهما ال التنافس اال

التفكٌر -تتناقضان ومن الطرٌؾ ان كلتا النظرٌتٌن تقترح وظابؾ تكٌفٌة للذكاء العام
بناء السٌنارٌوات ، قدرات التفكٌر والكفاءة على التعلٌم من التجربة. تقترح -المجرد

الى قدرات  باإلضافةعام المعرفٌة هذه كلتاهما ان البشر قد طوروا قدرات المجال ال
المجال النوعً المعرفٌة المتخصصة ، التً تم توثٌقها من قبل علماء النفس 

 . التطوري

 هذا المقال مقتبسة من كتاب علم النفس التطوري لدافٌد باس .
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 انـفشضيـح، أو: نًارا يشيذ انُاس يا يشيذوَه؟

للداللة  ‖The Hypothesis― ٌستخدم د. كانازاوا عبارة هذه المقالة مبلحظة: فً
 :على فرضٌته التً ٌستنتجها هنا، وقد فّضلت ترجمتها إلى العربٌة هكذا

 .فً كل مقاالته القادمة وسؤستخدم هذه الكلمة الحقاً  .. ‖ةـفرضٌـال―

 
 "القطٌن" وإلٌها نعود "للبحث عن أصولنا المنسٌة-السافانا.. منها بدأنا "كصٌادٌن

من أٌن تأتً قٌم األفراد وتفضٌالتهم؟ لماذا ٌرٌد الناس ما ٌرٌدونه؟ ما الذي ٌفسر 
 أصل التفضٌالت الخصوصٌة والقٌم لألفراد؟

هً واحدة من المسابل النظرٌة التً لم  –ٌة أصلها والفروق الفرد –إن مشكلة القٌم 
تحل فً العلوم السلوكٌة. اإلجابة التقلٌدٌة لبلقتصادٌٌن على سإال التقلٌدي القٌم 

 .De gustibus non est disputandum :الفردٌة والتفضٌبلت هو
، ولذا ال ٌقدر أحد أن ٌفسر التفضٌبلت الخصوصٌة والقٌم لألذواق ال ٌوجد تفسٌر

 .لؤلفراد

إنً أعتقد أن علم النفس التطوري هو المفتاح لكشؾ منشؤ التفضٌبلت والقٌم 
الدماغ البشري لدٌه صعوبة فً الفهم والتعامل  ٌنص على أن مبدأ السافاناالفردٌة. ف

نظرٌة تطور الذكاء و .فً بٌبة األسبلؾمع الكٌانات والحاالت التً لم تكن موجودة 
الذكاء العام قد تطور كتكٌؾ نفسً محدد بالمجال لحل المشاكل  تشٌر إلى أن العام

إن ترابطهما المنطقً ٌشٌر كفاءة مبدأ السافانا، وٌفضً إلى  .الجدٌدة تطورٌاً 
 .جدٌدة حول التفضٌبلت والقٌم الفردٌة فرضٌة

فإذا كان الذكاء العام قد تطور للتعامل مع المشاكل الجدٌدة تطورٌاً، فإّن صعوبة 
الدماغ البشري فً الفهم والتعامل مع الكٌانات والحاالت الجدٌدة تطورٌاً )كما ٌقترح 
مبدأ السافانا( ٌنبؽً أن تتفاعل مع الذكاء العام، بحٌث ٌكون مبدأ السافانا مإثراً أكثر 
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قل ذكاًء من األفراد األكثر ذكاًء. فاألفراد األكثر ذكاًء ٌنبؽً أن بٌن األفراد األ
ٌكونوا أكثر قدرة على الفهم والتعامل مع الكٌانات والحاالت الجدٌدة تطورٌاً 

 .المؤلوفة تطورٌاً( من األفراد األقل ذكاءً  لٌس )ولكن

فً ―فرضٌـةبالـ― سٌشار لها الحقاً ) نسبة الذكاء–فرضٌة تفاعل السافانا وهكذا فإن
األفراد األقل ذكاًء ٌجدون صعوبة أكبر من األفراد األكثر  هذه المدونة( تشٌر إلى أن

ذكاًء فً الفهم والتعامل مع مع الكٌانات والحاالت التً لم تكن موجودة فً بٌبة 
فً المقابل، الذكاء العام ال ٌإثر على قدرة األفراد على الفهم والتعامل مع  .األسبلؾ

 .الحاالت المؤلوفة تطورٌاً التً كانت موجودة فً بٌبة األسبلؾالكٌانات و

إن الكٌانات الجدٌدة تطورٌاً التً ٌكون األفراد األكثر ذكاًء أكثر قدرة على الفهم 
والتعامل معها ٌمكن أن تشمل األفكار وأسالٌب العٌش، والتً تشكل األساس 

ٌِّموا شٌباً لتفضٌبلتهم وقٌمهم. سٌكون من الصعب جدا على األفراد  لوا أو ٌق أن ٌفضَّ
ما ال ٌستطٌعون فهمه حقاً. لذلك، مطبقًة على نطاق التفضٌبلت والقٌم، فالـفرضٌـة 

األفراد األكثر ذكاء  أكثر احتماال  من األفراد األقل ذكاء  الكتساب وتبنً  تشٌر إلى أن
ف ومن ثّم التفضٌالت والقٌم الجدٌدة تطورٌا  التً لم تكن موجودة فً بٌئة األسال

لم تكن لدى أسالفنا، ولكن لٌس للذكاء العام أي تأثٌر على اقتناء واعتناق 
 .تفضٌالٍت مألوفة تطورٌا  وقٌٍم كانت سائدة فً بٌئة األسالف

فً التدوٌنات القادمة، سوؾ أناقش بعض مترتبات هذه الـفرضٌـة فً مجاالت 
 .مختلفة من الحٌاة، واألدلة التجرٌبٌة المتصلة بها
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 ؟ ”Novelty انجـَِذج“يا انزي تؼُيه 

التجربة ―ٌرتبط الذكاء مع االنفتاح على التجربة الجدٌدة. ولكن ما الذي تعنٌه 
 ؟‖الجدٌدة

مراراً أن  Personality Psychology أظهرت األبحاث فً علم نفس السمات
ٌرتبط  —ة االنفتاح على الخبر —‖ العوامل الخمسة―أحد عوامل السمات لنموذج 

إٌجابٌاً إلى حد كبٌر )وإن بصورة معتدلة( مع الذكاء. فاألفراد األكثر ذكاء أكثر 
انفتاحا على التجارب الجدٌدة. إن التشابه والتداخل بٌن الذكاء واالنفتاح ٌتضحان من 

 .‖االنفتاح―بدالً من ‖ التفكر―حقٌقة أن بعض الباحثٌن ٌدعون عامل السمات هذا 

تقدٌم تفسٌر واحد لكون األفراد األكثر ذكاء أكثر انفتاحا على  للفـرضٌـة ٌمكن
فالذكاء العام  .Novelty التجارب الجدٌدة، وبالتالً أكثر عرضة اللتماس الجـَِدة

ٌّؾ محدود بالمجال للتعامل والحل للمشاكل الجدٌدة تطورٌاً  ، لذا فمن تطور كتك
المعقول جداً أن األفراد األكثر ذكاء، واألقدر على حل مثل هذه المشاكل، هم أكثر 

 .اهٌم الجدٌدة التً قد تإدي إلى حل مثل هذه المشاكلانفتاحاً على الكٌانات والمف

فً ذات الوقت، فالفـرضٌـة تشٌر الحتمال الحاجة إلى صقل مفهوم الجـَِدة، والتمٌٌز 
بٌن الجـَِدة التطورٌة )الكٌانات والحاالت التً لم تكن موجودة فً بٌبة األسبلؾ(، 

بها األفراد شخصٌاً فً حٌاتهم والجـَِدة التجرٌبٌة )الكٌانات والحاالت التً لم ٌجر
الخاصة(. ففً حٌن أن نموذج العوامل الخمسة ال ٌحدد أي نوع من الجـَِدة ٌكون 

هم أكثر مٌبلً اللتماسه، تشٌر  —ومن َثمَّ األكثر ذكاء  —األفراد المنفتحون 
الفـرضٌـة إلى أن األفراد أكثر ذكاء من المرجح أن ٌسعى للجـَِدة التطورٌة فقط، 

 .بالضرورة للجـَِدة التجرٌبٌةولٌس 

على سبٌل المثال، كل من على قٌد الحٌاة فً الوالٌات المتحدة الٌوم قد عاشوا كل 
صارم ، وعلى الرؼم من االستثناءات  monogamous حٌاتهم فً مجتمع أحادي

العرضٌة التً تصنع األنباء، فإن قلٌبلً جداً من األمٌركٌٌن المعاصرٌن لدٌهم تجارب 
مع تعدد الزوجات. لذا، فالزواج األحادي مؤلوؾ بالتجربة لمعظم شخصٌة 

األمٌركٌٌن، فً حٌن أن تعدد الزوجات جدٌد بالتجربة. ٌجوز إذن لنموذج العوامل 
الخمسة التنبإ بؤن األفراد أكثر ذكاء من األرجح أن ٌكونوا منفتحٌن تجاه تعدد 

 .الزوجات باعتباره فكرة أو نمط حٌاة جدٌد تجرٌبٌاً 

على العكس، فالبشر متعددو زوجات بشكل طبٌعً. تشٌر األدلة المقارنة إلى أن 
أجدادنا قد مارسوا تعدد زوجات معتدالً طوال التارٌخ التطوري لئلنسان. أما الزواج 
األحادي المفروض اجتماعٌاً الذي لدٌنا الٌوم فً معظم المجتمعات الؽربٌة فهو 
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ن تعدد الزوجات مؤلوؾ تطورٌاً فً حٌن الزواج ظاهرة تارٌخٌة حدٌثة نسبٌاً. لذا فإ
األحادي هو الجدٌد تطورٌاً. سٌكون للفـرضٌـة بذلك أن تتكهن بؤن األفراد األكثر 
ذكاء أكثر احتماالً لبلنفتاح على الزواج األحادي وأقل عرضة لتعدد الزوجات. وفً 

 لتقدٌر التفرد الواقع، فإن األدلة تشٌر إلى أن الرجال األكثر ذكاء أكثر احتماالً 
 .الجنسً من الرجال األقل ذكاء

وكمثال آخر، فلمعظم األمٌركٌٌن المعاصرٌن، األسماء التقلٌدٌة المستمدة من الكتاب 
، هً أكثر أُلفة بالتجربة من أسماء ؼٌر ‖ماري/مرٌم―و ‖ جون/حّنا―المقدس، مثل 

العوامل لذا فقد ٌتنبؤ نموذج  .LemonJello و OrangeJello تقلٌدٌة مثل
الخمسة بؤن األفراد أكثر ذكاء هم أكثر احتماالً لتسمٌة أطفالهم بؤسماء ؼٌر تقلٌدٌة 

من األفراد أقل ذكاء. أما من وجهة نظر  LemonJello و OrangeJello مثل
هما جدٌدان تطورٌاً بنفس القدر،  OrangeJelloالفـرضٌـة ، فُكلٌّ من جون و

األسماء التقلٌدٌة المستمدة منه جدٌد تطورٌاً. لذا وذلك ألن الكتاب المقدس نفسه وكل 
ٌُتوقع أن األفراد األكثر ذكاء أكثر احتماالً لتسمٌة أطفالهم أسماء ؼٌر تقلٌدٌة.  فإنه ال 
فً الواقع، ال ٌوجد أي دلٌل على االطبلق على أن األفراد األكثر ذكاء من المرجح 

ألبناء أسماء ؼٌر عادٌة ربما ٌكون أن ٌفضلوا أسماء ؼٌر تقلٌدٌة ألطفالهم. إعطاء ا
 .فً الواقع دلٌبلً على انخفاض الذكاء

تشدد الفـرضٌـة على ضرورة التمٌٌز بٌن الجـَِدة التطورٌة والجـَِدة التجرٌبٌة. 
وٌمكن لها أن تفسر لماذا ٌكون األفراد األكثر ذكاء أكثر عرضة اللتماس الجـَِدة 

 ة التجرٌبٌة. كما تقترح أبعد أن ٌكون الترابطالتطورٌة، ولكن لٌس بالضرورة الجـِدَ 
correlation  الُمثَبت بٌن االنفتاح والذكاء مقتصراً على الجـَِدة التطورٌة، ولٌس

بالضرورة الجـَِدة التجرٌبٌة، ولكن المقاٌٌس الحالٌة لبلنفتاح ال تعرض بشكل مبلبم 
 .لهذا االقتراح

 .?What Does ―Novelty‖ Mean هذه المقالة هً ترجمة لمقالة د. كانازاوا
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 نًارا انهيثشانيىٌ أكخش ركاًء يٍ انًحافظيٍ؟

بشكل منفصل  نقطة ال بد منها: هذه المقالة تنقسم لثبلثة أجزاء، نشرها د. كانازاوا
رؼم االتصال الواضح فً أفكارها، ففّضلت أن أنشرها وحدة واحدة، لتسهل 

 .مطالعتها وتتضح معانٌها

 لماذا اللٌبرالٌون أكثر ذكاء من المحافظٌن؟

http://www.psychologytoday.com/node/39868 

 .أنا ال أعرؾ حتى ما هما الجانبان فً الحروب الثقافٌة :هارٌٌت هاٌس

تعتقدون أننا تعتقد أنكم أؼبٌاء، وٌكره  حسناً، جانبك ٌكره جانبً النكم :مات آلبً
 .جانبً جانبكم ألننا نعتقد أنكم أؼبٌاء

 .، ٌوم نٌفادا، الجزء األولعلى قطاع الؽروب ٓٙستودٌو 

السٌاسً بشكل دقٌق، ولكن ٌمكن ألحد من الصعب تعرٌؾ مدرسة كاملة من الفكر 
أن ٌعّرؾ بشكل معقول ماهٌة اللٌبرالٌة )فً مقابل المحافظة( فً الوالٌات المتحدة 

االهتمام الحقٌقً برفاه اآلخرٌن غٌر المرتبطٌن وراثٌا ،  :المعاصرة بوصفها
واالستعداد للمساهمة بنسب أكبر من الموارد الخاصة ألجل رفاهٌة أولئك 

فً سٌاق الحدٌث السٌاسً واالقتصادي، عادة ما تترجم هذه الرؼبة فً  .اآلخرٌن
دفع نسب أعلى من دخل الفرد فً الضرابب تجاه الحكومة وبرامجها للرعاٌة 
االجتماعٌة. عادة ما ٌدعم اللٌبرالٌون برامج الرعاٌة االجتماعٌة هذه وزٌادة 

 .الضرابب لتموٌلها، والمحافظون ٌعارضونهم كالعادة

وفقاً لهذا التعرٌؾ، فاللٌبرالٌة جدٌدة تطورٌاً. فالبشر )ككل األنواع األخرى( 
مصممون تطورٌاً لٌكونوا إٌثارٌٌن تجاه أقاربهم الوراثٌٌن، أصدقابهم وحلفابهم، 
وأعضاء من الدٌم )مجموعة من األفراد تتزاوج فٌما بٌنها( خاصتهم أو جماعتهم 

ارٌٌن تجاه عدد ؼٌر محدد من الؽرباء من ؼٌر العرقٌة. ولٌسوا مصممٌن لٌكونوا إٌث
ٌُتفاعل معهم. وهذا ٌعود إلى حد كبٌر ألن أسبلفنا عاشوا فً  ٌُبلَقوا أو  المحتمل أن 

فرداً متعلقٌن وراثٌاً، والمدن الكبٌرة والدول مع  ٓ٘ٔ-ٓ٘مجموعة صؽٌرة من 
 .اآلالؾ والمبلٌٌن من الناس هً بنفسها جدٌدة تطورٌاً 

، التً تصؾ ‖موسوعة الثقافات العالمٌة―مجلدات  ٓٔخبلصة ذات الـإن التفحص لل
( بقدر ٓٓ٘ٔأكثر من ) anthropology جمٌع الثقافات البشرٌة المعروفة لئلناسة

كبٌر من التفصٌل، وكذلك اإلثنوؼرافٌات األولٌة الموسعة عن المجتمعات التقلٌدٌة، 
ً هذه الثقافات التقلٌدٌة. فً ٌكشؾ أن اللٌبرالٌة كما عّرفت أعبله ؼٌر موجودة ف

حٌن أن تقاسم الموارد، وخصوصا الطعام، شابع جداً بل وإلزامً أحٌناً بٌن قبابل 

http://www.psychologytoday.com/node/39868
http://www.psychologytoday.com/node/39868
http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Paulson
http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Paulson
http://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Perry_(actor)
http://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Perry_(actor)
http://en.wikipedia.org/wiki/Studio_60_on_the_Sunset_Strip


 

 

ٔ1 

الصٌد والقطؾ، وفً حٌن أن التجارة مع القبابل المجاورة ؼالبا ما تحصل، ال ٌوجد 
أي دلٌل على أن الناس فً جماعات الصٌد والقطؾ المعاصرة تتقاسم الموارد 

 .أفراد القبابل األخرى بحرٌة مع

ألن جمٌع أفراد قبٌلة الصٌد والقطؾ هم أقارب وراثٌاً أو على األقل أصدقاء وحلفاء 
للحٌاة، فتقاسم الموارد فٌما بٌنهم لٌس مإهبلً للتعبٌر عن اللٌبرالٌة كما عّرفت أعبله. 

م نظراً لعدم وجودها فً قبابل الصٌد والقطؾ المعاصرة، والتً كثٌراً ما تستخد
كنظٌر فً العصر الحدٌث لحٌاة أسبلفنا، قد ٌكون من المعقول أن نستنتج أن تقاسم 

لٌس  —أي اللٌبرالٌة  —الموارد مع ؼرباء لم ٌلتقهم أحد أو ال ٌحتمل أن ٌلتقٌهم 
جزءا من حٌاة أجدادنا. إذن فقد تكون اللٌبرالٌة، بالتالً، جدٌدة تطورٌاً، 

تتنبؤ بؤن األفراد األكثر ذكاء هم أكثر احتماالً من األفراد األقل ذكاء  الفـرضٌـةو
 .لتبنً اللٌبرالٌة كقٌمة

إن تحلٌل عٌنات تمثٌلٌة واسعة، من كل من الوالٌات المتحدة والمملكة المتحدة، 
ألكثر ذكاء هم أرجح أن ٌكبروا ٌإكد هذا التوقع. ففً كبل البلدٌن، األطفال ا

كلٌبرالٌٌن من األطفال األقل ذكاء. على سبٌل المثال، ضمن العٌنة األمرٌكٌة، أولبك 
فً البلوغ المبكر لدٌهم معدل لنسبة الذكاء فً ‖ لٌبرالٌٌن جداً ―الذٌن ٌعتبرون أنفسهم 

فً ‖ محافظٌن جداً ―، فً حٌن أن أولبك الذٌن ٌعتبرون أنفسهم ٗ.ٙٓٔالطفولة: 
 .1ٗ.9البلوغ المبكر لدٌهم معدل لنسبة الذكاء فً الطفولة: 

رؼم أن الدراسات السابقة تبٌن أن النساء أكثر لٌبرالٌة من الرجال، والسود أكثر 
لٌبرالٌة من البٌض، فإن تؤثٌر الذكاء فً مرحلة الطفولة فً الفكر السٌاسً لدى 

دو أن، كما تتوقع الفرضٌة، األفراد الكبار هو ِضْعؾ تؤثٌر الجنس أو العرق. لذلك ٌب
األكثر ذكاء أكثر احتماالً لتبنً قٌم اللٌبرالٌة من األفراد األقل ذكاء، ربما ألن 

 .اللٌبرالٌة جدٌدة تطورٌاً والمحافظة مؤلوفة تطورٌاً 

إن الوسٌلة الربٌسة التً ٌساهم بها مواطنو الدٌمقراطٌات الرأسمالٌة بمواردهم 
ٌة اآلخرٌن ؼٌر المرتبطٌن وراثٌاً، هً دفع الضرابب إلى الخاصة من أجل رفاه

ماالً   الحكومة من أجل برامجها للرعاٌة االجتماعٌة. وحقٌقة أن المحافظٌن ٌعطون
أكثر للجمعٌات الخٌرٌة من اللٌبرالٌٌن ال تتعارض مع التنبإ من الفرضٌة؛ بل فً 

ستفٌدٌن من التبرعات الخٌرٌة. الواقع تإٌده. إذ ٌمكن لؤلفراد عادة اختٌار وتحدٌد الم
على سبٌل المثال ، ٌمكن أن ٌختاروا إعطاء المال لضحاٌا زلزال هاٌتً، ألنهم 
ٌرٌدون مساعدتهم، ال إعطاء المال لضحاٌا زلزال تشٌلً، ألنهم ال ٌرٌدون 
مساعدتهم. وفً المقابل، فإن المواطنٌن ال ٌملكون أي سٌطرة على من ٌنتفع من 

ونه فً الضرابب. ال ٌستطٌعون فردٌاً أن ٌختاروا دفع الضرابب المال الذي ٌدفع
لتموٌل الرعاٌة الصحٌة، ألنهم ٌرٌدون لمساعدة كبار السن من البٌض، 

هات وحٌدات فقٌرات من السود. قد ، ألنهم ال ٌرٌدون لمساعدة أمAFDC ولٌس
ٌكون هذا على وجه التحدٌد سبب اختٌار المحافظٌن تقدٌم المزٌد من األموال 

http://www.mideastyouth.com/ar/?p=1942
http://en.wikipedia.org/wiki/Aid_to_Families_with_Dependent_Children
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للجمعٌات الخٌرٌة الفردٌة التً ٌختارونها فردٌاً فً حٌن معارضتهم لفرض 
 .ضرابب أعلى

وبالمناسبة، هذا االستنتاج ٌجسد واحدة من الشكاوى المستمرة بٌن المحافظٌن. 
ٌرا ما ٌشكو المحافظون من أن اللٌبرالٌٌن ٌسٌطرون على وسابل اإلعبلم أو فكث

االستعراض أو األكادٌمٌا أو بعض المإسسات االجتماعٌة األخرى. والفـرضٌـة 
تفسر لماذا المحافظون محقون فً شكاواهم. فاللٌبرالٌون بالفعل ٌحكمون وسابل 

سات أخرى، ألنه، بصرؾ النظر اإلعبلم، أو االستعراض، أو األكادٌمٌا، بٌن مإس
عن عدد قلٌل من مجاالت الحٌاة )مثل العمل( حٌث تسود الظروؾ التعوٌضٌة، 
تكون للٌبرالٌٌن السٌطرة على جمٌع المإسسات. إنهم ٌسٌطرون على المإسسات 
ألن اللٌبرالٌٌن هم فً المتوسط أكثر ذكاء من المحافظٌن، وبالتالً هم أكثر احتماالً 

على مركز فً أي مجال من المجاالت )الجدٌدة تطورٌاً( للحٌاة للوصول إلى أ
 .العصرٌة

 إذا كان اللٌبرالٌون أكثر ذكاء من المحافظٌن، فلماذا اللٌبرالٌون بلهاء جدا ؟

http://www.psychologytoday.com/node/39873 

اتفاقه مع تنبإ الفـرضٌـة، فاالستنتاج فً إدراجً السابق أن اللٌبرالٌٌن فً  رؼم
المتوسط أكثر ذكاء من المحافظٌن قد ال ٌتوافق مع معظم المبلحظات والخبرات 

وخاصة أولبك فً  —الٌومٌة لعموم الناس. فإذا كانوا أكثر ذكاء، لماذا اللٌبرالٌون 
أكبر بكثٌر من المحافظٌن لقول وفعل أشٌاء لدٌهم احتمال  —هولٌود واألكادٌمٌا 

 ؼبٌة، واعتناق عقابد مرٌبة وأفكار تتجاوز المصداقٌة؟

قد ٌكون لدى بروس ج. تشارلتون، أستاذ الطب النظري فً جامعة باكنؽهام وربٌس 
من  1ٕٓٓمقاله االفتتاحً لعدد دٌسمبر ، تفسٌٌر لذلك. فٌ‖فرضٌات طبٌة―تحرٌر 

، ٌشٌر تشارلتون إلى أن اللٌبرالٌٌن وأذكٌاء آخرٌن قد ٌكونون ‖فرضٌات طبٌة―
، ٌطبقون التفكٌر المنطقً المجرد بشكل ؼٌر صحٌح فً المجاالت ‖لّماحٌن بلهاء―

القدرة  —فالذكاء العام  شخصٌة. وكما شرحُت فً إدراج سابق،-والبٌناالجتماعٌة 
من المرجح أنه تطور كآلٌة نفسٌة محددة بالمجال تطورت  —على التفكٌر والتعقل 

المؤلوفة تطورٌاً هناك ، فً حٌن أن لجمٌع المشاكل لحل المشاكل الجدٌدة تطورٌاً 
ذكٌاً أم  —آلٌات نفسٌة متطورة أخرى تخصصت لحلها. تم تجهٌز الجمٌع تطوٌرٌا 

بالقدرة على حل هذه المشاكل المؤلوفة تطورٌاً فً المجاالت االجتماعٌة  —ال 
شخصٌة كالتزاوج، تربٌة األطفال، التبادل االجتماعً، والعبلقات الشخصٌة، -والبٌن

ٌات النفسٌة المتطورة. ٌشٌر تشارلتون إلى أن ُجماع كل اآللٌات وؼٌرها من اآلل
الحس ―النفسٌة المتطورة األخرى )باستثناء الذكاء العام( ٌمثل ما نسمٌه عادة 

الجمٌع ٌمتلك الحس السلٌم. ولكن لدى األذكٌاء مٌل لئلفراط فً تطبٌق ‖ السلٌم.
اء العام بشكل ؼٌر صحٌح على قدراتهم للتحلٌل والتفكٌر المنطقً المستمدة من الذك

هذه المجاالت المؤلوفة تطورٌاً ونتٌجة لذلك ٌخربون األمور. بعبارة أخرى، 

http://www.psychologytoday.com/node/39873
http://www.psychologytoday.com/node/39873
http://medicalhypotheses.blogspot.com/2009/11/clever-sillies-why-high-iq-lack-common.html
http://medicalhypotheses.blogspot.com/2009/11/clever-sillies-why-high-iq-lack-common.html
http://www.mideastyouth.com/ar/?p=1851
http://www.mideastyouth.com/ar/?p=1851
http://www.mideastyouth.com/ar/?p=1851
http://www.mideastyouth.com/ar/?p=1851
http://www.mideastyouth.com/ar/?p=1851
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اللٌبرالٌٌن واألذكٌاء اآلخرون ٌنقصهم الحس السلٌم، وذلك ألن ذكاءهم العام 
ٌتجاوزه. فهم ٌفكرون فً الحاالت التً ٌفترض أن ٌشعروها. فً المجاالت المؤلوفة 

العبلقات الشخصٌة، عادة ما ٌإدي الشعور إلى الحلول الصحٌحة فً تطورٌاً مثل 
 .حٌن أن التفكٌر ال ٌإدي

فؤنا ال أحب االستخدام  —‖ لّماحون بلهاء―شخصٌاً ال ٌروق لً مصطلح تشارلتون 
ولكنً، مع ذلك، أتفق تماماً مع تحلٌله ‖. أبله―و ‖ لّماح―البرٌطانً لكل من كلمتً: 

رلتون، الحس السلٌم مؤلوؾ تطوٌرٌا بشكل واضح. لم ٌمكن فنٌاً. فكما ٌشٌر تشا
ألسبلفنا أن ٌعٌشوا ٌوماً واحداً فً بٌبتهم المعادٌة، الملٌبة بالحٌوانات المفترسة 
واألعداء لو لم ٌملكوا الحس السلٌم الفّعال. وهذا هو السبب فً أنه أصبح جزءاً ال 

نفسٌة تطورت فً المجاالت  ٌتجزأ من الطبٌعة البشرٌة المتطورة فً شكل آلٌات
االجتماعٌة والشخصٌة. ألن الحس السلٌم مؤلوؾ تطوٌرٌا، وبالتالً هو طبٌعً، فإن 
الفـرضٌـة تتنبؤ بؤن الناس األكثر ذكاء قد ٌكونون أقل احتماالً إلى اللجوء إلٌها. 
وٌمكن أن ٌكونوا أكثر مٌبل إلى اللجوء إلى أفكار جدٌدة تطوٌرٌا، ال تنتمً للحّس 

 .السلٌم، وؼبٌة لحّل المشاكل فً المجاالت المؤلوفة تطوٌرٌا

‖ لّماح―و ‖ فطٌن―بالمناسبة، هذا هو السبب فً أننً ال أستخدم أبداً كلمات مثل 
كمرادفات ‖ أبله―و ‖ أهبل―وبالمثل، ال أستخدم أبداً كلمات مثل ‖. ذكً―كمرادفات لـ 

ذي ٌمتلك مستوٌات أعلى من ال —لدٌه معنى علمً محدد ‖ الذكً―فـ ‖. ؼبً―لـ 
لها عبلقة أكبر مع الحس السلٌم منها ‖ أبله―و ‖ فطٌن―فً حٌن أن  —الذكاء العام 

مع الذكاء. من وجهة نظري، فالناس األكثر ذكاء مثل اللٌبرالٌٌن من األرجح أن 
)ٌفتقرون إلى الحس السلٌم(، فً حٌن أن الناس األقل ذكاء مثل ‖ بلهاء―ٌكونوا 

 .‖فّطناً ―من األرجح أن ٌكونوا  المحافظٌن

ٌصٌبونها  —‖ ساوث بارك―مبدعا  — تري باركرو مات ستون ومرة أخرى،
، ٌقول الفرد الحكٌم )الزعٌم المسن لثعالب ―Go God GO XII― تماماً. ففً حلقة

 :الماء الملحدة(، مشٌراً إلى رٌتشارد دوكٌنز

لعل دوكٌنز العظٌم لم ٌكن بتلك الحكمة. أوه، لقد كان ذكٌاً، ولكن بعض من ثعالب ―
 ― .التً عرفُت كانت تخلو تماماً من الحس السلٌمالماء األكثر ذكاء 

 .ما كان لشخصً اللعٌن أن ٌقولها بشكل أفضل

 

 تكملة حول اللٌبرالٌٌن األذكٌاء البلهاء

http://www.psychologytoday.com/node/40598 

 .تكون هناك أسباب أخرى وراء تبنً أناس أذكٌاء كاللٌبرالٌٌن ألفكار ؼبٌة قد
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ٌقترح ‖. لّماحٌن بلهاء―فً إدراجً السابق، ناقشت فكرة بروس ج. تشارلتون عن 
تشارلتون أن األشخاص األذكٌاء لدٌهم مٌل لئلفراط فً تطبٌق قدراتهم المنطقٌة 

كل ؼٌر البق على المجاالت االجتماعٌة والتحلٌلٌة )التً ٌوفرها ذكاءهم األعلى( بش
والشخصٌة، حٌث الشعور، ال التفكٌر، هو عادة ما ٌإدي إلى الحلول الصحٌحة. 
فاألذكٌاء ٌنقصهم الحس السلٌم، ألن الحس السلٌم مؤلوؾ تطوٌرٌا، والفـرضٌـة 
تشٌر إلى أن األشخاص األذكٌاء بالتالً هم أقل عرضة إلى اللجوء إلى الحس السلٌم 

مؤلوؾ تطوٌرٌا، الذي من شؤنه أن ٌإدي إلى حلول صحٌحة لمعظم المشاكل فً ال
 .المجاالت االجتماعٌة والشخصٌة

واآلن، قارئ منتظم لمدونتً، السٌد مادس أندرسن، ٌقدم تفسٌراً آخر محتمبلً لكون 
أناس أذكٌاء كاللٌبرالٌٌن ٌتبنون أفكاراً ؼبٌة. لدى السٌد أندرسن اقتراحان رابعان، 

، الذي اقترح ألول مرة من قبل األحٌابً ―مبدأ اإلعاقة― بلهما ٌستفٌد منوك
 .―آموص زهافً― اإلسرابٌلً

عاقة هو ذٌل الطاووس. فالذٌل الطوٌل المفصل المزخرؾ المثال الربٌسً لئل
للطاووس لٌس له أي قٌمة تكٌفٌة، وهو ال تخدم أي ؼرض مفٌد ملموس، من شؤنه 
أن ٌساعد الطاووس فً البقاء على قٌد الحٌاة. فً الواقع ، إنه فقط ٌضر فرص 

ات فً بقابها. الطاووس ذوات الذٌول األطول األكثر تفصٌبل هً أسهل للمفترس
الصٌد والقتل، من الطواوٌس الرفٌقة ذات الذٌول األقصر واألبسط. فهً إذن لٌست 
سوى تكالٌؾ ببل منافع. ولكن، وفقاً لزاهافً، هذه بالضبط هً النقطة. فذكور 

انظرن، أنا مناسب وراثٌاً وٌمكننً أن أركض بسرعة ―الطواوٌس ٌعلنون لئلناث: 
مع هذا الشًء الضخم المتدلً من مإخرتً! حتى أتمكن من الهرب من المفترسات، 

الرفاق اآلخرون لٌسوا مناسبٌن والسبب الوحٌد الذي ٌمّكنهم من التهرب من 
المفترسات هو أن ذٌولهم أقصر. ولن ٌكونوا قادرٌن على التهرب من الحٌوانات 

‖ المفترسة لو كانت ذٌولهم بطول ذٌلً! إذن، جٌنات من ترٌدن لذرٌتكن أن ٌحملوا؟ 
ناث الطاووس بالفعل ٌفضلن التزاوج مع ذكور الطاووس ذوي الذٌول األطول وإ

واألكثر تفصٌبلً وتناظراً، والتً ٌكون الحفاظ علٌها مكلفة للؽاٌة بٌولوجٌاً، وذلك 
لكً ٌكون لذرٌتهم الذكور أٌضا ذٌول أنٌقة طوٌلة مفصلة، تجتذب اإلناث من 

 .جٌلهم

فؤي مقاتل ‖ أقاتل مع ذراع واحدة مقٌدة خلؾ ظهري.― نفس الفكرة ٌلتقطها التعبٌر
ٌمكنه أن ٌكسب معركة مع ذراع واحدة مقٌدة خلؾ ظهره، من الطبٌعً أن ٌكون 
أقوى وراثٌاً وأكثر مبلءمة من أي شخص ٌحتاج لكلتا ٌدٌه للقتال. ٌقترح زاهافً 

لطاووس وأحٌابٌون آخرون أن العدٌد من الصفات التً قد توحً بالعبثٌة ذٌول ا
الطوٌلة قد تكون تطورت كعوابق، أو إشارات صادقة إلى اللٌاقة البدنٌة والجٌنٌة 
للشركاء المحتملٌن. ولذلك فهً منتقاة جنسٌاً )إذ تزٌد من النجاح التكاثري لحاملها(، 

 .(على الرؼم من أنها ؼٌر منتقاة طبٌعٌاً )ال تزٌد من فرص البقاء لحاملها

http://en.wikipedia.org/wiki/Handicap_principle
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مر مبدأ اإلعاقة لزهافً. فؤوالً، ٌشٌر السٌد أندرسون إلى أفكار السٌد أندرسن تستث
أن األفراد أكثر ذكاء ٌمٌلون إلى تبنً األفكار المعقدة عبثٌاً كإشارة صادقة لذكابهم 
األعلى. فؤلن الحس السلٌم مؤلوؾ تطوٌرٌا، وجمٌع البشر مجهزون بالحس السلٌم ، 

ح لهم. أما الناس األكثر ذكاء فإنه بحكم التعرٌؾ هو الحل األبسط واألسهل المتا
الذي ٌقدمه الحس السلٌم، وٌتبنون بدالً منه أفكاراً معقدة ‖ التبسٌطً―فٌرفضون الحل 

بدون داٍع لمجرد أن ذكاءهم ٌسمح لهم بالتمتع بهذه األفكار المعقدة، حتى عندما 
 .تكون ؼٌر صحٌحة أو ؼٌر مفٌدة فً حل المشكلة الحاضرة

مراقبٌن أن هذا بالفعل هو ما ٌحدث فً األوساط األكادٌمٌة. وقد الحظ العدٌد من ال
ففً مجاالت مثل النقد األدبً، تفتقر إلى معاٌٌر موضوعٌة لتقٌٌم األفكار الخارجٌة 
ٌّم على أساس الطبٌعة(،  )على النقٌض من نظرٌات العلوم الطبٌعٌة التً ٌجب أن تق

ٌث ال ٌمكن ألحد أن ٌتفق على أو فً المجاالت العلمٌة الزابفة كعلم االجتماع، ح
ماهٌة الحقٌقة، والفكر السٌاسً ٌصادر األدلة التجرٌبٌة، ٌكافؤ األكادٌمٌون بنحو 
متزاٌد على اقتراح أفكار معقدة وسخٌفة كنظرٌة استجابة القارئ أو البنٌوٌة 
االجتماعٌة. ٌشٌر السٌد أندرسون إلى أن هإالء األكادٌمٌٌن قد ٌقولون )دون وعً(: 

ًّ الذهاب للجواب الواضح والبسٌط ان― ظروا، لدي فابض من الذكاء بحٌث لٌس عل
)وإن كان الصحٌح(. فؤنا أستطٌع اختبلق أفكار معقدة عبثٌاً الن ذكابً األعلى ٌسمح 

 ‖!لً بذلك

وثانٌاً، ٌشٌر السٌد أندرسن إلى أن عدٌداً من اللٌبرالٌٌن السٌاسٌٌن، وخاصة فً 
أنفسهم مكتفون مادٌاً وال ٌستفٌدون شخصٌاً أو مباشرة من هولٌوود واألكادٌمٌا، هم 

السٌاسات اللٌبرالٌة لزٌادة رفاهٌة الدولة. ومرة أخرى، قد ٌكون اللٌبرالٌون ٌعطون 
إشارة صادقة ألنهم جّمعوا وال ٌزالون قادرٌن على تجمٌع المزٌد من الموارد بحٌث 

العامة لفابدة أشخاص آخرٌن.  ٌمكن أن ٌتحملوا دفع ضرابب أعلى، وٌوفروا المنافع
فلو لم ٌكونوا قادرٌن على تجمٌع الموارد بؤنفسهم، لما كانوا قادرٌن على تحمل دفع 
ضرابب أعلى لتموٌل برامج للرعاٌة االجتماعٌة ال ٌستفٌدون منها مباشرة. ففً 

انظروا، أنا ثري جداً بحٌث ٌمكننً تبدٌد أموالً ―الجوهر، هم ٌقولون )دون وعً(: 
 ‖!ى اآلخرٌنعل

أعتقد أن السٌد أندرسن قد ٌكون على حق فً اقتراَحٌه. ولكنً ال أظن أن تفسٌراته 
تشارلتون والتً شرحتها فً إدراجً  رالبروفٌسوبالضرورة تستبدل تلك التً قدمها 

السابق. بدال من ذلك، فقد تكون أسباب إضافٌة لكون الناس األكثر ذكاء من المرجح 
أن ٌصبحوا لٌبرالٌٌن وٌتبنوا أفكار ؼبٌة كإشارات صادقة إلى لٌاقتهم الجٌنٌة 
وقدراتهم الفكرٌة األعلى. لٌس من الضروري أن ٌكون أحد مخطباً لٌكون اآلخر 

 .حق، بل قد ٌكون كبلهما محقاً على حد سواء وٌقدم إجابات جزبٌة على
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نًارا يصّىخ انُاس؟ حالث يقاالخ في انثحج ػٍ دوافغ 

 االَتخاتاخ

 Why Do هذا الموضوع هو ترجمة لمقاالت الدكتور ساتوشً كانازاوا
People Vote? I, II, III. 

 

 ـقة I الحلـ

 
 صوتك محسوب" .. هل هذا صحٌح؟"

ٌُقبل المبلٌٌن من الناس على التصوٌت فً كل انتخابات وطنٌة فً الوالٌات  لماذا 
ابر الدٌمقراطٌات الكبرى هً إحدى األلؽاز الدابمة فً نظرٌة االختٌار المتحدة وس

 العقبلنً فً علم السٌاسة. فلماذا ٌصوت الناس؟

كاالنتخابات الرباسٌة  –لو فكرَت فً ذلك، فالتصوٌت فً انتخابات وطنٌة كبٌرة 
هو عمل العقبلنً ألقصى درجة، وذلك ألن احتمال أن صوتك  –األمٌركٌة 

فرقا فً النتٌجة هو ضبٌل للؽاٌة. أن أكثر انتخابات رباسٌة تقاربا فً سٌحدث 
بٌن جون ؾ. كنٌدي ورٌتشارد م. نٌكسون. فً  1ٙٓٔالتارٌخ كانت فً سباق عام 

تلك االنتخابات، كان هامش كٌنٌدي فً التصوٌت الشعبً على نٌكسون هو 
ذا ٌعنً أن احتمال أن . متجاهلٌن للحظٍة تعقٌَد نظام المجمع االنتخابً، ه7ٗ٘,9ٔٔ

=  7ٗ٘,9ٔٔ/ٔكان  1ٙٓٔأي ناخب من شؤنه التؤثٌر على نتابج انتخابات عام 
. عادة ما ٌكون االحتمال أصؽر بكثٌر جداً من ذلك. فً 9ٖٖٗ٘٘ٓٓٓٓٓ.ٓ

الرباسٌة ، لو صادؾ أن تعٌش فً واحدة من المقاطعات  ٕٓٓٓانتخابات عام 

http://www.psychologytoday.com/blog/the-scientific-fundamentalist/200911/why-do-people-vote-i
http://www.psychologytoday.com/blog/the-scientific-fundamentalist/200911/why-do-people-vote-i
http://www.psychologytoday.com/blog/the-scientific-fundamentalist/200911/why-do-people-vote-ii
http://www.psychologytoday.com/blog/the-scientific-fundamentalist/200911/why-do-people-vote-iii
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حتمال كونك تإثر على النتٌجة كانت أكبر األربع الحاسمة فً والٌة فلورٌدا ، فا
بكثٌر )إنما ال تزال صؽٌرة جداً( ، ولكن علٌك إذن أن تضرب هذا االحتمال 
ت فً هذه المقاطعة الحاسمة،  باحتمال صؽٌر جداً، إن صادؾ أن تجد نفسك تصوِّ

)فٌما عدا، فً تلك  9ٖٖٗ٘٘ٓٓٓٓٓ.ٓوالمنتج النهابً سٌكون أصؽر حتى من 
لرباسٌة بالخصوص، أن تلقى الخاسر أصواَت أكثر شعبٌة منها للفابز االنتخابات ا

 (.وذلك لتعقٌد نظام المجمع االنتخابً —

شخص واحد لن ٌحدث  كٌفما حاولت النظر إلٌه، فالتصوٌت أمر العقبلنً. فصوت
أبداً أي فرق فً انتخابات وطنٌة كبٌرة. إذا كانت مرشحتك المفضلة ستفوز، فسوؾ 
ت لصالحها. وإذا كان مرشحك المفضل سٌخسر، فسوؾ  تفوز حتى إن لم تصوِّ
ٌخسر حتى لو صوْتَت لصالحه. االستنتاج الذي ال مفر منه هو أنه، خبلفاً لبلعتقاد 

ٌة ، صوتك ال ٌإثر. فلماذا ٌنفق المبلٌٌن من الناس وقتهم ، السابد والدعاٌة الحكوم
وطاقتهم، ومالهم لٌدلوا بؤصواتهم لو كان ذلك لن ٌحدث أي فرق فً نتابج 

 االنتخابات؟

لكن ماذا لو كان ―أحد األسباب التً كثٌراً ما ٌطرحها الناس حول التصوٌت هو 
كان الجمٌع ٌرى التصوٌت واالستدالل ٌجري هكذا: إذا ‖. الجمٌع ٌفكرون هكذا؟

ت والدٌمقراطٌة ستنهار. هذا ما  ؼٌر منطقً ومضٌعة للوقت، فإن أحدا لن ٌصوِّ
ٌُعرؾ بالتفكٌر السحري، وهو مؽالطة شابعة جدا. فؽالباً ما ٌعتقد الناس بؤن ما 
ٌفعلونه أو ٌفكرون به سٌإثر باآلخرٌن وسٌجعلهم ٌفكرون وٌتصرفون كما ٌفعلون. 

لمظهر من التفكٌر السحري، ٌعتقد الناس أنهم إذا تكلفوا عناء لذا، وفً هذا ا
التصوٌت، فالجمٌع فً هذا البلد سٌصوت، والدٌمقراطٌة األمٌركٌة ستزدهر، ولكن 
ت،  إذا لم ٌتكلفوا هذا العناء، فالجمٌع فً البلد سٌفكرون مثلهم، ال أحد سٌصوِّ

ه مؽالطة. قراركم أن والدٌمقراطٌة األمرٌكٌة سوؾ تنهار. بطبٌعة الحال، هذ
تصوتوا أو ال لن ٌإثر على أن ٌصّوت اآلخرون أو ال )إال إذا كنت شخصاً له تؤثٌر 

 (.كبٌر وتقوم بإعبلن نٌة تصوٌتك للعالم فً وقت سابق لبلنتخابات

سبب آخر للتصوٌت، ٌطرحه علماء السٌاسة كما األفراد العادٌون، هو أنه واجب 
ت فً االنتخابات. إنه لٌس مدنً على كل مواطن فً أي بلد  دٌمقراطً أن ٌصوِّ

حول محاولة التؤثٌر فً نتابج االنتخابات، بل حول القٌام بواجبكم كمواطنٌن 
دٌمقراطٌٌن من خبلل التصوٌت فً االنتخابات. هذا المنطق ٌفشل على األقل لسببٌن 

تؤثٌر ، لدى الواجب الوطنً لدعم الدٌمقراطٌة نفس المشكلة فً الاألول .منفصلٌن
على نتابج االنتخابات كسبٍب للتصوٌت. فشخص واحد ال ٌصنع أي فرق فً النتٌجة 
الجماعٌة، كما أنه ٌتطلب ؼالبٌة كبٌرة من المواطنٌن لتتدعم الدٌمقراطٌة. إذا كان 
للدٌمقراطٌة أن تتدعم، فستتدعم من دون صوتك، أو أن تنهار، فستنهار حتى لو 

رعة صحٌة من التفكٌر السحري لكً تعتقد بؤن كنت قد صوْتَت. سٌحتاج األمر ج
 .مستقبل وصحة الدٌمقراطٌة ٌعتمدان على صوتك
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، ٌنص الواجب المدنً للمواطنٌن الدٌمقراطٌٌن ببساطة على أنه ال بد للمرء الثانً
من التصوٌت فً االنتخابات. فهو ال ٌقول ما إذا كان علٌك التصوٌت للدٌمقراطٌٌن 

وؾ توفون بواجبكم المدنً كمواطنٌن دٌمقراطٌٌن ببساطة أو الجمهورٌٌن. لذلك فس
من خبلل الوصول إلى مركز االقتراع واإلدالء بؤصواتكم. ال ٌهم من ستصّوتون 
له. إذن فإذا كان السبب هو التصوٌت لتؤدٌة واجب وطنً ولٌس للتؤثٌر على نتابج 

ناس بشكل االنتخابات ، فإنه، مرة واحدة داخل ؼرفة االقتراع، سوؾ ٌصوت ال
عشوابً. فقد أدوا بالفعل واجبهم المدنً من الخروج لئلدالء بؤصواتهم، وال ٌهم من 
الذي كانوا سٌصوتون لصالحه. ولكن واقعاً فكل شخص ٌذهب للتصوٌت ٌصّوت 

على وشك محاولة التؤثٌر على  أنه لمنافسه، وهذا ٌعنً لٌس أبدالمرشحه المفضل، و
 .النتٌجة

ٌصوت الناس؟ لٌست هناك إجابة قاطعة ٌتفق علٌها الجمٌع، ولكن لذا، وثانًٌة، لماذا 
 .هناك بعض األفكار. سؤتحدث عنها فً إدراجً البلحق

 ـقة II الحلـ

 

 
 للرباسة األمٌركٌة 17ٕٔمكؽوفرن، مرشحا × نٌكسون 

لماذا ٌتكلؾ المبلٌٌن من الناس عناء التصوٌت فً  –مفارقة إقبال الناخبٌن  إن
 –انتخابات وطنٌة كبٌرة عندما ال ٌكون لدٌهم عملٌا أي فرصة للتؤثٌر على النتٌجة؟ 

هً إحدى األلؽاز النظرٌة الربٌسٌة فً نظرٌة االختٌار العقبلنً فً علم السٌاسة. 
 .أعالج حٌن كنت منّظراً لبلختٌار العقبلنً إنها اللؽز النظري الذي حاولت أن

، كنت أعتمد على نموذج Journal of Politics فً 119ٔفً مقالتً لعام 
التعلم التصادفً )وهو تنوٌع من التحكم بالمإثرات فً السلوكٌة( لمحاولة حل 
مفارقة إقبال الناخبٌن. واقترحُت أن الناخبٌن ربما ال ٌحاولون التؤثٌر على نتابج 

ربما ألنهم  .الماضٌة ، ولكن بدالً ٌستجٌبون لنتابج االنتخاباتالمستقبلالنتخابات فًا
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ٌستخدمون تركٌباً مما فعلوه فً االنتخابات األخٌرة، وما أنتجته االنتخابات كدلٌل 
على ما ٌجب القٌام به اآلن فً عملٌة تعلمهم. فلو أنهم صوتوا فً االنتخابات 

تصوٌتهم، ووفقاً لمنطق التعزٌز، سٌزداد  فسٌتعزز المفضل،األخٌرة وفاز مرشحهم 
االحتمال عن ذي قبل للتصوٌت له فً االنتخابات المقبلة. ولو أنهم، من جهة 
أخرى، صوتوا فً االنتخابات األخٌرة، وخسر مرشحهم المفضل، فإن 

ٌُعاقب تصوٌتهم ، وسٌصبح أقل احتماال من ذي قبل أن ٌصوتوا له ثانًٌة فً س
 .تخابات القادمةاالن

ونفس المنطق ٌنطبق إذا امتنعوا عن التصوٌت فً االنتخابات األخٌرة. فإذا فاز 
مرشحهم المفضل، فامتناعهم سٌتعزز، ومرة أخرى وفقاً لمنطق التعزٌز، ٌنبؽً أن 
ٌصبحوا أكثر عرضة لبلمتناع )أو أقل احتماالً للتصوٌت( فً االنتخابات المقبلة. أو 

ٌُعاقب وٌنبؽً أن ٌكونوا أقل احتماالً خسر مرشحهم المفض ل خسر، فامتناعهم س
 .لبلمتناع )أو أكثر مٌبلً إلى التصوٌت( فً االنتخابات القادمة

هذا مع بٌانات دراسة االنتخابات  نموذج التعلم التصادفً إلقبال الناخبٌن لقد اختبرت
نتخابات الوطنٌة األمرٌكٌة. تبحث الدراسة فً نمط تصوٌت الشعب فً ثبلثة ا

للتجدٌد النصفً  17ٗٔالرباسٌة، انتخابات  17ٕٔوطنٌة على التوالً )انتخابات 
الرباسٌة(. إحدى السمات الفرٌدة لدراسة االنتخابات  17ٙٔللكونؽرس، وانتخابات 

وبعبارة أخرى، بعد  .ٌتم التحقق منها الوطنٌة األمرٌكٌة هو أن أصوات المشاركٌن
أو لم ٌكونوا أدلوا بؤصواتهم فً االنتخابات، ذهب  أن سبل المشاركٌن سواء كانوا

المستطلع إلى دوابر المشاركٌن االنتخابٌة وتحقق من تصوٌتهم. ألن التصوٌت 
ٌعتبر بتلك المعٌارٌة )جزءاً مهماً من تنفٌذ الواجب المدنً للفرد(، فالكثٌر من الناس 

ون فً اتجاه واحد. ٌكذبون بشؤن تصوٌتهم. )ولكن، كما ٌمكنك أن تتخٌل، فهم ٌكذب
ؼٌر المصوتٌن كثٌراً ما ٌدعون أنهم صوتوا، ولكن ال ٌدعً أي مصّوت أبداً أنه لم 
ٌصوت.( إن دراسة االنتخابات األمرٌكٌة الوطنٌة تسمح للباحثٌن أن ٌشقوا دربهم 

، بؽض حقاً  خبلل تحرٌفات المشاركٌن وٌبلحظوا ما إذا كانوا أو لم ٌكونوا صوتوا
 .مون أنهم فعلوهالنظر عّما ٌزع

إن تحلٌلً للبٌانات ٌإٌد نموذج التعلم التصادفً إلقبال الناخبٌن على أكمل وجه. 
الرباسٌة )رٌتشارد نٌكسون(  17ٕٔفؤولبك الذٌن صوتوا للفابز فً انتخابات 

للتجدٌد  17ٗٔأصبحوا أكثر احتماالً فً التصوٌت مرة أخرى سواٌء فً انتخابات 
الرباسٌة. وأولبك الذٌن صوتوا لصالح  17ٙٔات النصفً للكونجرس وانتخاب

الرباسٌة )جورج ماكؽوفرن ، جون ج. شمٌتز،  17ٕٔالخاسر فً انتخابات 
وؼٌرهم من المرشحٌن األصؽر( ٌصبحون أقل احتماال للتصوٌت سواٌء فً 

 .الرباسٌة 17ٙٔللتجدٌد النصفً للكونجرس وانتخابات  17ٗٔانتخابات 

ر المصوتٌن أٌضاً. فؤولبك الذٌن امتنعوا عن التصوٌت نفس العملٌة تإثر على ؼٌ
الرباسٌة لكنهم أٌدوا نٌكسون ٌصبحون أقل احتماالً للتصوٌت  17ٕٔفً انتخابات 



 

 

ٕ9 

فً انتخابات الحقة )ألنهم حصلوا على ما ٌرٌدون من دون أن ٌكلفوا أنفسهم عناء 
أو شمٌتز  الذٌن أٌدوا ماكؽوفرن 17ٕٔالتصوٌت(. فً المقابل ، ممتنعو عام 

ٌصبحون أكثر مٌبل للتصوٌت فً االنتخابات البلحقة. هذه النتابج األولٌة النتخابات 
من الجمعٌة األمرٌكٌة الوطنٌة لدراسة االنتخابات تم  17ٙٔ-17ٗٔ-17ٕٔ

تكرارها الحقاً مع بٌانات المسح االجتماعً العام على عدد أكبر من االنتخابات 
 ٕٓٓٓشرت هذه النتابج فً مقالتً عام . ون11ٕٔحتى  17ٕٔالرباسٌة من 

 . American Sociological Reviewفً

فً معظم االنتخابات الرباسٌة، ٌقوم ما ٌقرب من نصؾ الشعب بالتصوٌت للمرشح 
الفابز، وما ٌقرب من النصؾ اآلخر بالتصوٌت للمرشح الخاسر. بعبارة أخرى، ما 

انتخابات معٌنة، والنصؾ ٌقرب من نصؾ الناخبٌن لدٌهم تصوٌت متعزز فً أي 
اآلخر لدٌهم تصوٌت معاَقب. لذا فٌمكن لنموذج التعلم التصادفً إلقبال الناخبٌن 
ٌمكن أن ٌفسر، بٌن أمور أخرى، لماذا ما ٌقرب من نصؾ الناخبٌن المإهلٌن 

 .ٌختارون أن ٌصوتوا فً كل انتخابات رباسٌة

ر للخلؾ )أي ٌستجٌبون لحوادث إذن ٌبدو أن الناس قد ٌكونون متعلمٌن تكٌفٌاً بالنظ
التعزٌز الماضٌة، وٌصبحون بالتالً أكثر عرضة لتكرار االستجابة المعززة وأقل 
عرضة لتكرار االستجابة المعاقبة( ، بدالً من معظمٌن للنفع بالنظر لئلمام )الذٌن 
ٌدخلون فً السلوك العقبلنً الذي ٌصمم بهدؾ التوصل إلى النتٌجة المرجوة فً 

ل(. إنها لٌست إمكانٌة التؤثٌر على نتابج االنتخابات المقبلة التً تإثر على المستقب
 .احتمال تصوٌتهم؛ إنه ترابط سلوكهم مع النتٌجة المرجوة فً الماضً

ولكن هذا االستنتاج ٌطرح ببساطة أكثر من سإال. لماذا الناس هم متعلمون تكٌفٌاً 
ٌستجٌب الناس لنتابج االنتخابات الماضٌة كما لو كان تصوٌتهم  بالنظر للخلؾ؟ لماذا

ٌُحدث فرقاً فً نتابج االنتخابات  فارقاً؟ إذا كان العقبلنٌاً االعتقاد بؤن تصوٌتهم س
المقبلة )وهو كذلك(، لماذا هو عقبلنً االعتقاد بؤن تصوٌتهم كان فارقاً فً 

لناس الذٌن صوتوا للفابز وكؤن االنتخابات الماضٌة )وهو لم ٌكن(؟ لماذا ٌشعر ا
سلوكهم قد كوفا؟ لماذا ٌشعر الناس الذٌن صوتوا للفابز وكؤن سلوكهم قد عوقب؟ 

 .سؤشرح ذلك فً تدوٌنتً المقبلة
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 ـقة III الحلـ

 
 هل كانت هناك "انتخابات" فً العصر الحجري؟

حت نفسانٌاً حتى بعد أن تركت مٌدان نظرٌة االختٌار العقبلنً فً السٌاسة وأصب
تطورٌاً، ال زالت مفارقة اإلقبال على التصوٌت )وتحلٌلً النظري لها( تإرقنً. 

 لماذا ٌتصرؾ الناس وكؤن تصوٌتهم أحدث فرقاً فً نتابج االنتخابات الماضٌة؟

من المنظور النفسً التطوري، فإنه من المنطقً للناس أن ٌشعروا شخصٌاً 
ماعً كإجراء االنتخابات. تذكروا أن مبدأ بالمسإولٌة عن نتابج صنع القرار الج

السافانا ٌقترح أن العقل البشري هو منحاز إلدراك البٌبة كما لو كانت ال تزال بٌبة 
فرداً  ٓ٘ٔ-ٓ٘القطٌن ٌعٌشون فً جماعة صؽٌرة من -األسبلؾ، حٌث كنا صٌادٌن

تجمعهم عبلقات. وفً بٌبة األسبلؾ، لم تكن هناك انتخابات وطنٌة واسعة مع 
 .مبلٌٌن الناخبٌن أو البطاقات السرٌة

القط. إن كنت تقول -تخٌل أنك كنت سلفنا الذي ٌعٌش فً السافانا األفرٌقٌة كصٌاد
، ومنافسك ‖دعونا نذهب إلى الجبال الصطٌاد الخنازٌر البرٌة―ألعضاء جماعتك، 

، وجماعتك تقرر بشكل جماعً ‖دعونا نذهب إلى الؽابات ونصٌد القرود―ٌقول 
ب إلى الجبال الصطٌاد الخنازٌر البرٌة، فإنه لٌس من ؼٌر المعقول لك إطبلقاً الذها

ـك( كان له تؤثٌر على القرار الجماعً. أوالً، ‖ تصوٌتـ)―أن تظن أن وجهة نظرك 
شخص ٌملك نصٌبا أكبر بكثٌر فً -ٓ٘ٔالجماعة صؽٌرة، فكل بالػ فً جماعة 

اسٌة األمٌركٌة. وثانٌاً، التصوٌت الجماعً من مواطن فً االنتخابات الرب
)اتخاذ قرار جماعً( فً بٌبة األسبلؾ ال تنطوي على االقتراع ‖ التصوٌت―

كل أحد آخر. وخبلفا ‖ صوت―السري. فكل أحد فً الجماعة ٌعرؾ كٌؾ 
لبلنتخابات الوطنٌة الحدٌثة، فرأٌك ورأي خصمك قد ال ٌوزنان بتساوي. فلدٌك كل 
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لبلعتقاد بؤن تصوٌتك كان له تؤثٌر على النتابج األسباب )العقبلنٌة( التً تدعو 
الجماعٌة، وٌجب أن تستمر فً محاولة التؤثٌر على القرار الجماعً للجماعة. وعلى 
العكس، فلدى منافسك كل األسباب )العقبلنٌة( التً تدعو لبلعتقاد بؤن رأٌه ال ٌحمل 

على قرار  وزنا فً جماعتك ، وربما ٌنبؽً علٌه أن ٌكؾ عن محاولة التؤثٌر
 .المجموعة

، تكهنت بؤن هذا قد ٌكون السبب Social Forces فً ٕٔٓٓفً مقالتً لعام 
فً أننا نعّد النتابج االنتخابٌة لبلنتخابات األخٌرة كمعززات أو معاقبات على 

ثمانً سنوات، قام فرٌق  استجابتنا األخٌرة )إما التصوٌت أو االمتناع عنه(. وبعد
من علماء األعصاب، بقٌادة كٌفن س. البار فً مركز علم األعصاب اإلدراكً فً 

 .جامعة دٌوك ، بطرح أول دلٌل مباشر ٌإٌد تكهناتً

 
 الدكتور كٌفن س. البار، عالم األعصاب

الهٌمنة، والسٌاسة، والفسلجة: تؽٌرات تستوستٌرون الناخبٌن فً لٌلة “ فً مقالهم
مكتبة ) PLoS One التً نشرت فً ”الرباسٌة للوالٌات المتحدة 9ٕٓٓتخابات ان

 7٘علمٌة مفتوحة للبحوث العلمٌة والطبٌة(، أخذ البار وزمبلإه عٌنات لعاب من 
، فً 9ٕٓٓمن الناخبات فً لٌلة االنتخابات الرباسٌة لعام  ٙٓٔمن الناخبٌن و 

 ٕٓظة اإلعبلن عن الفابز ، وبعد قبل اإلعبلن عن الفابز ، وفً لح ٓٓ:ٕٓالساعة 
دقٌقة من اإلعبلن عن الفابز. كما تظهر  ٓٗدقٌقة من اإلعبلن عن الفابز ، وبعد 

الرسوم البٌانٌة أدناه، مستوى تستوستٌرون المرأة لم ٌبدو أنه ٌتفاوت كدالة للمرشح 
 الذي دعمته. وفً تناقض حاد، بٌن الرجال، حافظ الذٌن صوتوا لصالح أوباما على

مستوٌات عالٌة من التستوستٌرون، فً حٌن أن حدث للذٌن صوتوا لصالح ماكٌن 
دقٌقة  ٓٗوسابر المرشحٌن الصؽار انخفاض حاد فً مستوى التستوستٌرون بعد 

 .من اإلعبلن عن الفابز
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 الرسم البٌانً لمستوٌات التستوستٌرون، قبل إعبلن نتابج االنتخابات وبعدها

وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن مستوٌات تستوستٌرون الرجال من العبً 
التنس والعبً الشطرنج من الذكور )نعم، العبً الشطرنج( تتذبذب كدالة لنتابج 
المسابقة. فمستوٌات تستوستٌرون الفابزٌن تبقى مرتفعة بعد فوزهم، فً حٌن أن 

زٌمة، ربما للحث على مستوٌات تستوستٌرون الخاسرٌن تنخفض بحدة بعد اله
السلوك المنقاد الحقاً لهزٌمتهم فً المسابقة. إن دراسة البار وآخرٌن هً أول 
استعراض تجرٌبً على أن أنصار مرشحً الرباسة ٌؤخذ نتابج االنتخابات بنحو 
شخصً كما ٌؤخذ العبو التنس والشطرنج نتابج مبارٌاتهم. ٌبدو أن الناخبٌن الذكور 

تابج االنتخابات بنحو شخصً، مما ٌتسق وتكهناتً. إذا كانت على األقل ٌؤخذون ن
 .هذه النتٌجة قابلة للتكرار والتعمٌم، فقد نعرؾ أخٌرا لماذا ٌصوت الناس
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يقانح انشهش انًاضي: ػشش حقائق غيش صحيحح 

 صياصياً حىل انطثيؼح انثششيح

 
 ه فً هذه المقالةالدكتور ساتوشً كانازاوا، أحد مإلَفً الكتاب الذي لخصت أفكار

 .بقلم: آالن س. مٌلر وساتوشً كانازاوا

اإلنسان هً إحدى تلك األشٌاء التً ٌتحدث عنها الجمٌع ولكن ال أحد ٌستطٌع  طبٌعة
أن ٌعّرفها بدقة. فً كل مرة نقع فً الحب، نتعارك مع أزواجنا، ننزعج من تدفق 
المهاجرٌن إلى ببلدنا، أو نذهب إلى الكنٌسة، فنحن ، جزبٌاً، نتصرؾ كحٌوانات 

 .الطبٌعة البشرٌة –طورة إنسانٌة من خبلل مع طبٌعتنا الفرٌدة المت

، أفكارنا ومشاعرنا وسلوكنا ٌتم إنتاجها لٌس فقط من خبلل أوال   .وهذا ٌعنً شٌبٌن
تجاربنا الفردٌة وبٌبة حٌاتنا الخاصة، وإنما أٌضا بسبب ما حدث ألجدادنا منذ 

، أفكارنا ومشاعرنا وسلوكنا مشتركة، إلى حد كبٌر، بٌن جمٌع ثانٌا   .مبلٌٌن السنٌن
 .ال أو النساء، على الرؼم من االختبلفات الثقافٌة التً تبدو كبٌرةالرج

إن السلوك البشري هو نتاج لطبٌعتنا البشرٌة الفطرٌة وتجربتنا وبٌبتنا الفردٌة معاً. 
فً هذه المقالة، سنإكد على التؤثٌرات البٌولوجٌة على السلوك البشري، ألن معظم 

بشري كما لو أنه توقؾ عن التطور عند العلماء االجتماعٌٌن ٌفسرون السلوك ال

http://www.psychologytoday.com/articles/200706/ten-politically-incorrect-truths-about-human-nature
http://www.psychologytoday.com/articles/200706/ten-politically-incorrect-truths-about-human-nature
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الرقبة، وكؤّن سلوكنا هو تقرٌباً نتاج كلً للبٌبة والتنشبة االجتماعٌة. فً المقابل، 
ٌرى علماء النفس التطوري الطبٌعة البشرٌة على أنها مجموعة من التكٌفات النفسٌة 

تكاثر عن طرٌق التً ؼالباً ما تعمل تحت التفكٌر الواعٌة ألجل حل مشاكل البقاء وال
تهٌبتنا ألن نفكر أو نشعر ببعض الطرق. تفضٌلنا للحلوٌات والدهون هو آلٌة نفسٌة 
متطورة. فنحن ال نختار أن نحب الحلوٌات والدهون، بل هً فقط طٌبة الطعم 

 .بالنسبة لنا

إن مترتبات بعض األفكار فً هذه المقالة قد تبدو ؼٌر أخبلقٌة، مخالفة لمثلنا العلٌا، 
هٌنة. نحن نقّرها ألنها صحٌحة، ومإٌدة باألدلة العلمٌة الموثقة. شبنا أم أبٌنا، أو م

 .فالطبٌعة البشرٌة هً ببساطة ؼٌر صحٌحة سٌاسٌاً 

، آلالن س. مٌلر ”لماذا لدى الناس الوسماء مزٌد من البنات“ هذه المقالة مهٌبة من
 .7ٕٓٓفً سبتمبر  Perigee وساتوشً كانازاوا ، نشرته دار

ٌُِردن أن ٌبدون مثلهن .1  (الرجال ٌحبون الشقراوات المتفّجرات )والنساء 

 –، وربما منذ ألفً سنة ٙٔ – ٘ٔفً إٌطالٌا القرن الـ –لفترة طوٌلة قبل التلفاز 
دراسة حدٌثة إلى أنه فً إٌران،  كانت النساء ٌصبؽن شعرهّن باألشقر. وأشارت

حٌث التعرض لوسابل اإلعبلم والثقافة الؽربٌة محدودة، فالنساء أكثر انشؽاالً فً 
الواقع حول صورة جسدهن، وٌردن أن ٌفقدن وزناً أكبر، من نظٌراتهن فً أمٌركا. 

وإٌران  ٘ٔفمن الصعب أن نعزو تفضٌبلت ورؼبات النساء فً إٌطالٌا القرن الـ
 .إلى التكٌٌؾ االجتماعً لوسابل اإلعبلم ٕٔالـالقرن 

شاّبًة بخصر نحٌل، نهدٌن كبٌرٌن، شعر  – باربً إن رؼبة المرأة فً الظهور مثل
هً الرد المباشر، الواقعً والمعقول على رؼبة  – أشقر طوٌل وعٌون زرقاء

كل الرجل فً التزاوج مع النساء اللواتً ٌبدون مثلها. ال ٌوجد منطق تطوري وراء 
 .هذه المٌزات

ٌعود تفضٌل الرجال للنساء الشابات فً جزء منه ألنهن أمٌل ألن ٌُكنَّ أكثر صحة 
من النساء األكبر. وأحد المإشرات الدقٌقة على الصحة هو الجاذبٌة البدنٌة؛ واآلخر 
هو الشعر. فللنساء الصحٌحات شعر المع ومشرق، فً حٌن شعر المرٌضات ٌفقد 

نمو ببطء، فالشعر بطول الكتؾ ٌكشؾ عن عدة سنوات من برٌقه. وألن الشعر ٌ
 .الحالة الصحٌة ألي امرأة

فخذ منخفضة.  -إلى-نسبة خصر ولدى الرجال أٌضاً تفضٌل عالمً للنساء ذوات
فهّن أكثر صحة وخصوبة من سابر النساء؛ وٌقضٌن وقتاً أسهل فً حمل الطفل 
وٌقمن بذلك فً سن مبكرة ألن لدٌهّن كمٌات أكبر من الهرمونات اإلنجابٌة 
األساسٌة. وبالتالً فالرجال ٌسعون بؽٌر وعً وراء النساء األكثر صحة وخصوبة 

 .الخصور الصؽٌرة عندما ٌسعون وراء ذوات
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حتى وقت قرٌب جدا، كان من األلؽاز فً علم النفس التطوري هو سبُب تفضٌل 
الرجال لذوات األثداء الكبٌرة، بما أن حجم ثدًٌ المرأة ال عبلقة له بقدرتها على 
إفراز الحلٌب. لكن األنثروبولوجً فرانك مارلو من جامعة هارفارد ٌدعً أن 

األثقل، ترتخً بشكل أكثر وضوحاً مع التقدم فً السن عن األثداء األكبر، ومن ثمَّ 
األثداء األصؽر. وبذلك فإنها تجعل من السهل على الرجال أن ٌحكموا على سن 
المرأة )وقٌمتها اإلنجابٌة( بالنظر، مما ٌقترح سبب أن الرجال ٌجدون ذوات األثداء 

 .الكبٌرة أكثر جاذبٌة

اَء ذوات األثداء الكبٌرة لنفس سبب أنهم وبدال من ذلك، ربما ٌفضل الرجال النس
ٌفضلون ذوات الخصور الصؽٌرة. فقد كشفت دراسة جدٌدة حول النساء البولندٌات 
عن أن النساء ذوات األثداء الكبٌرة والخصور الضٌقة لدٌهن خصوبة أكبر، وٌتضح 

 .(ذلك من مستوٌاتهن لهرمونٌن إنجابٌٌن )إسترادٌول وبروجسترون

شقر بؤنه ٌتؽٌر بشكل كبٌر مع تقدم العمر. عادة، فإن الفتٌات ٌتفرد الشعر األ
الصؽٌرات ذوات الشعر األشقر الفاتح ٌصبحن نساًء بشعر بنً. وبالتالً، فالرجال 
الذٌن ٌفضلون أن ٌتزاوجوا مع نساء شقراوات إنما ٌحاولون بؽٌر وعً التزاوج مع 

لٌس من قبٌل  .(صحة وخصباً النساء األصؽر سناً )وبالتالً، فً المتوسط، األكثر 
المصادفة أن الشعر األشقر تطور فً اسكندنافٌا وشمال أوروبا، ربما كوسٌلة بدٌلة 

ٌُعلِنَّ عن شبابهن، ألن أجسامهن كانت مخبؤة تحت المبلبس الثقٌلة  .للنساء ل

النساء ذوات العٌون الزرقاء ال ٌنبؽً أن ٌكّن مختلفات عن ذوات العٌون الخضراء 
فً الذكور  –ة. ولكن تفضٌل العٌون الزرقاء ٌبدو عالمٌاً وال ٌمكن إنكاره أو البنٌ

فضبلً عن اإلناث. أحد التفسٌرات هو أن بإبإ اإلنسان ٌتوسع عندما ٌتعرض الفرد 
لشًء ٌحبه. على سبٌل المثال، فالبإبإ لدى النساء والرضع )ولكن لٌس الرجال( 

حدقة العٌن ٌعد مإشرا صادقا لبلهتمام ٌتمدد تلقابٌا عندما ٌرون أطفاالً. اتساع 
واالنجذاب. وحجم البإبإ ٌكون أسهل تحدٌداً فً العٌون الزرقاء. فؤصحاب العٌون 
الزرق ٌعتبرون جذابٌن كرفقاء محتملٌن ألنهم األسهل فً تحدٌد ما إذا كانوا مهتمٌن 

 .لنا أو ال

ن خبلل شّد الوجه، والمفارقة هً أن أٌا من أعبله لم ٌعد صحٌحاً لفترة أطول. فم
الشعر المستعار، شفط الدهون، جراحات تكبٌر الثدي، صبػ الشعر، والعدسات 
البلصقة الملونة، ٌمكن ألي امرأة، بؽض النظر عن العمر، امتبلك الكثٌر من 
السمات الربٌسٌة التً تحدد مثالٌة الجمال األنثوي. والرجال سٌعجبون بها. ٌمكن 

أن كثٌراً من النساء الشقراوات، ذوات األثداء الكبٌرة  للرجال أن ٌفهموا إدراكٌاً 
عاماً، لكنهم ال ٌزالون ٌجدونهن جذابات  ٘ٔالمكتنزة، ال ٌبلؽن من العمر فً الواقع 

ألن آلٌاتهم المتطورة النفسٌة تنخدع باالختراعات الحدٌثة التً لم تكن موجودة فً 
 .بٌبة األسبلؾ

 البشر متعددو زوجات بشكل طبٌعً .2
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تاركٌن تارٌخ الحضارة الؽربٌة جانبا، فالبشر متعددو زوجات بشكل طبٌعً. تعدد 
األزواج )زواج امرأة واحدة بعدة من الرجال( نادر جداً، ولكن تعدد الزوجات 
ٌُمارس بشكل واسع فً المجتمعات البشرٌة،  )زواج رجل واحد بعدة من النساء( 

قد الزواج األحادي هو الشكل مسٌحٌة تنّص على أن ع-رؼم أن التقالٌد الٌهو
الطبٌعً الوحٌد للزواج. نحن نعرؾ أن البشر قد كانوا متعددي الزوجات خبلل 

 .معظم تارٌخهم ألن الرجال أطول من النساء

بٌن أنواع الربٌسٌات وؼٌر الربٌسٌات، تترابط درجة تعدد الزوجات عالٌاً مع 
فكلما كان النوع أكثر تعدداً  الدرجة التً ٌكون فٌها ذكور نوع ما أضخم من إناثه.

 ٓٔللزوجات، كان تفاوت الحجم بٌن الجنسٌن أكبر. عادة، فإن ذكور اإلنسان أطول 
بالمبة من اإلناث. هذا ٌشٌر إلى أنه، طوال التارٌخ، كان الناس  ٕٓ  بالمبة وأثقل

 .متعددي زوجات بشكل معتاد

التفاوت فً اللٌاقة )الفارق  مقارنة بالزواج األحادي، ٌخلق تعدد الزوجات مزٌداً من
فً اللعبة التكاثرٌة( بٌن الذكور عنه بٌن اإلناث، ألنه ‖ الخاسرٌن―و ‖ الفابزٌن―بٌن 

ٌسمح لعدد قلٌل من الذكور الحتكار جمٌع اإلناث فً الجماعة. إن تفاوت اللٌاقة 
األكبر بٌن الذكور ٌخلق ضؽطاً أكبر للرجال لكً ٌتنافسوا مع بعضهم ألجل 

وج. وحدهم الذكور الضخام والطوال ٌمكنهم أن ٌفوزوا بفرص التزاوج. بٌن التزا
للزوجٌن مثل البشر، والتً ٌبقى فٌها الذكور واإلناث معا لتربٌة -األنواع الرابطة

أطفالهم، تفضل اإلناث أن تتزاوج مع الذكور الضخام والطوال ألن بإمكانهم أن 
 .فترسة والذكور اآلخرٌنٌوفروا حماٌة جسدٌة أفضل ضد الحٌوانات الم

فً المجتمعات التً ٌكون فٌها الرجال األؼنٌاء أكثر ثراء من الرجال الفقراء، 
فالنساء )وأوالدهن( ٌفّضلون تقاسم القلة الثرٌة من الرجال؛ نصؾ، وربع، أو حتى 
عشر من رجل ثري ال ٌزال أفضل من رجل فقٌر بكامله. كما صاؼها جورج 

األمومة تقود المرأة إلى تفضٌل حصة العشر فً رجل فإن ؼرٌزة ―برنارد شو، 
رؼم حقٌقة أن البشر هم بطبٌعة ‖. ثالثة-أولى على االستبثار برجل درجة-درجة

الحال متعددو زوجات، فمعظم المجتمعات الصناعٌة أحادٌة الزواج ألن الرجال 
م فً ٌمٌلون ألن ٌكونوا أكثر أو أقل مساواًة فً مواردهم بالمقارنة مع أسبلفه

العصور الوسطى. )البلمساواة تمٌل لبلزدٌاد مع تقدم المجتمع فً التعقٌد من الصٌد 
والقطؾ إلى المجتمعات الزراعٌة المتقدمة. والتصنٌع ٌمٌل إلى خفض مستوى 

 .(البلمساواة

معظم النساء ٌستفدن من تعدد الزوجات، فً حٌن أن معظم الرجال ٌستفٌدون  .3
 من الزواج األحادي

وهو الحال فً كل مجتمع  –ٌكون هناك المساواة فً الموارد بٌن الرجال  عندما
فإن معظم النساء ٌستفدن من تعدد الزوجات: ٌمكن للمرأة أن ٌقتسمن  –بشري 
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رجبلً ثرٌاً. فً إطار الزواج األحادي، سٌجدن أنفسهن عالقات فً الزواج من رجل 
 .أفقر

شدة. ففً ظل الزواج األحادي، ٌمكن واالستثناءات الوحٌدة هً النساء الجذابات ب
لهن احتكار أكثر الرجال ثراء؛ وفً ظل تعدد الزوجات، ٌجب أن ٌتقاسمن الرجال 
مع النساء األخرٌات األقل جاذبٌة. ومع ذلك، فإن الوضع هو العكس تماماً بالنسبة 
للرجال. فالزواج األحادي ٌضمن أن كل رجل ٌمكن أن ٌجد زوجة. صحٌح، 

ل جاذبٌة ٌمكن أن ٌتزوجوا فقط من نساء أقل جاذبٌة، ولكن هذا أفضل والرجال األق
 .بكثٌر من عدم الزواج من أي شخص على اإلطبلق

ٌتصور الرجال فً المجتمعات أحادٌة الزواج أنهم سٌكونون أفضل حاالً فً ظل 
تعدد الزوجات. ما ال ٌدركونه هو أنه، بالنسبة لمعظم الرجال الذٌن لٌسوا جذابٌن 

ٌة، فتعدد الزوجات ٌعنً أن ال زوجة إطبلقاً، أو، إذا كانوا محظوظٌن، الزوجة للؽا
 .أقل جاذبٌة بكثٌر من التً قد ٌحصلون علٌها فً ظل الزواج األحادي

 معظم االنتحارٌٌن مسلمون .4

تفّهم معنى ―وفقا لعالم االجتماع دٌٌؽو ؼامبٌتا من جامعة أكسفورد، محرر كتاب 
وهو تارٌخ شامل لهذه الظاهرة المقلقة والموضعٌة: رؼم أن ‖ ، العملٌات االنتحارٌة

العملٌات االنتحارٌة لٌست دابماً ذات دوافع دٌنٌة، فحٌن ٌشارك الدٌن، فهو دابماً 
اإلسبلم. لَِم هذا؟ لماذا اإلسبلم هو الدٌن الوحٌد الذي ٌحفز أتباعه على ارتكاب 

 عملٌات انتحارٌة؟

ً تطوري هو أن التفجٌرات االنتحارٌة اإلسبلمٌة الجواب المدهش من منظور نفس
(. 1ٕ، ٘قد ال ٌكون لها عبلقة باإلسبلم أو القرآن )باستثناء سطرٌن فٌه ــ التوبة: 

فقد ال ٌكون لها عبلقة بالدٌن، السٌاسة، الثقافة، العرق، اإلثنٌة، اللؽة، أو المنطقة. 
ن لدٌها الكثٌر لتفعله مع كما هو الحال مع كل شًء آخر من هذا المنظور، قد ٌكو

 .الجنس، أو، فً هذه الحالة، مع ؼٌاب الجنس

ما ٌمٌز اإلسبلم عن الدٌانات الكبٌرة األخرى هو أنه ٌسمح بتعدد الزوجات. من 
خبلل السماح لبعض الرجال باحتكار جمٌع النساء واستبعاد العدٌد من الرجال كلٌاً 

 ٓ٘صاً فً النساء المتاحات. إذا كان من الفرص اإلنجابٌة، فتعدد الزوجات ٌخلق نق
فً المبة األخرى ال  ٓ٘فً المبة من الرجال لدٌهم زوجتان لكل واحد، فإن الـ

 .ٌحصلون على زوجات أبداً 

فتعدد الزوجات ٌزٌد الضؽط التنافسً على الرجال، وخاصًة الشباب ذوي الوضع 
ل العنٌفة لٌتوصلوا إلى المتدنً. فإنه بالتالً ٌزٌد احتمال جنوح الشباب إلى الوساب

رفٌقاتهم. من خبلل القٌام بذلك، فلدٌهم القلٌل لٌخسروه والكثٌر لٌربحوه مقارنًة مع 
الرجال الذٌن لدٌهم زوجات أصبلً. فً كل المجتمعات، تعدد الزوجات ٌدفع الرجال 
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للعنؾ ، وٌزٌد الجرابم كالقتل واالؼتصاب، حتى بعد السٌطرة على عوامل مختلفة 
تنمٌة االقتصادٌة، والتفاوت االقتصادي، والكثافة السكانٌة، ومستوى مثل ال

 .الدٌمقراطٌة، والعوامل السٌاسٌة فً المنطقة

ومع ذلك، فتعدد الزوجات فً حد ذاته لٌس سبباً كافٌاً للتفجٌر االنتحاري. 
فمجتمعات جنوب الصحراء األفرٌقٌة والبحر الكارٌبً هً متعددة الزوجات بشكل 

ٌر من الدول المسلمة فً الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا. ولدٌهم بالفعل أكثر بكث
مستوٌات عالٌة جداً من العنؾ. وتعانً جنوب الصحراء األفرٌقٌة من تارٌخ طوٌل 

 .من الحروب األهلٌة المستمرة، ولكن لٌس التفجٌرات االنتحارٌة

فً انتظار أي  من الحور العذارى فً الجنة 7ٕالعنصر الربٌس اآلخر هو الوعد بـ
شهٌد فً اإلسبلم. إن احتمال الوصول الخاص إلى العذارى قد ال ٌكون مؽرٌاً لكل 
من لدٌه حتى رفٌقة واحدة على األرض، والذي ٌضمنه الزواج األحادي الصارم 
عملٌا. بٌد أنه احتمال جذاب جداً لمن ٌواجه حقٌقة قاتمًة على األرض هً كونه 

 .لتكاثرخاسراً بشكل كامل فً سباق ا

إن مزٌجاً من تعدد الزوجات، ووعٍد بحرٌم كبٌر من العذارى فً الجنة هو ما ٌحفز 
العدٌد من الشبان المسلمٌن الرتكاب تفجٌرات انتحارٌة. باالتفاق مع هذا التفسٌر، 
فإن جمٌع الدراسات حول االنتحارٌٌن تشٌر إلى أنهم أصؽر بكثٌر لٌس فقط من 

ولكن من األعضاء اآلخرٌن )ؼٌر االنتحارٌٌن(  السكان المسلمٌن بصفة عامة،
لمنظماتهم السٌاسٌة المتطرفة مثل حماس وحزب هللا. وكل االنتحارٌٌن تقرٌبا هم 

 .عزاب

 إنجاب األبناء ٌقلل من احتمال الطالق .5

اكتشؾ علماء االجتماع والدٌموؼرافٌا أن األزواج الذٌن لدٌهم ابن واحد على األقل 
 بلق أقل بكثٌر من األزواج الذٌن لدٌهم بنات فقط. ِلَم هذا؟ٌواجهون مخاطر للط

 –بما أن القٌمة التزاوجٌة للرجل تتحدد بشكل كبٌر من ثروته، ووضعه، وسلطته 
على األب أن  –فً حٌن أنها للمرأة تتحدد بشكل كبٌر من شبابها وجاذبٌتها الجسدٌة 

النظر عن مدى كثرة ٌتؤكد من أن ابنه سوؾ ٌرث ماله، ووضعه، وسلطته، بؽض 
أو قلة هذه الموارد لدٌه. فً المقابل، فهناك القلٌل نسبٌا مما ٌمكن لؤلب )أو األم( 

 .القٌام به للحفاظ على ابنته شابًة أو جعلها أكثر جاذبٌة جسدٌاً 

لذا فإن الوجود المستمر )واالستثمار فً( األب هو مهم لبلبن، ولكنه لٌس حاسماً 
لً فإن وجود أبناء ٌمنع الطبلق ورحٌل الوالد من األسرة أكثر بالنسبة للبنت. وبالتا

 .من وجود البنات، وهذا األثر ٌمٌل ألن ٌتقّوى بٌن األسر الثرٌة

 لدى الناس الوسماء مزٌد من البنات .6
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المعتقد الشابع أن ما إذا كان إنجاب اآلباء صبً أو فتاة هو أمر متروك للصدفة  فمن
العشوابٌة. قرٌب، ولكن لٌس تماما، فهو إلى حد كبٌر فً مستوى الصدفة. فالنسبة 

أنثى. ولكن نسبة  ٓٓٔذكور مقابل كل  ٘ٓٔالعادٌة بٌن الجنسٌن عند الوالدة هً 
وبالنسبة ألسر مختلفة. وهناك عوامل قد الجنس تختلؾ قلٌبل فً ظروؾ مختلفة، 

 .تإثر بلطؾ على جنس النسل

، وٌالرد-فرضٌة ترٌفرز أحد أهم المبادئ الُمحتفى بها فً علم األحٌاء التطوري،
تنص على أن اآلباء األثرٌاء ذوي المكانة العالٌة لدٌهم أبناء أكثر، بٌنما اآلباء 
الفقراء ذوي المكانة المتدنٌة لدٌهم بنات أكثر. وذلك ألن األطفال عموماً ٌرثون 
الثروة والمكانة االجتماعٌة لوالدٌهم. وعلى مر التارٌخ، ٌمكن أن نتوقع ألبناء 

حون أنفسهم أثرٌاء أن ٌكون لهم عدد كبٌر من الزوجات العاببلت الثرٌة الذٌن ٌصب
والخلٌبلت والمحظٌات، وٌنتجوا عشرات أو مبات األطفال، فً حٌن أن أخواتهم 
المساوٌات ثراًء ٌستطعن الحصول على عدة أطفال فقط. فاالنتخاب الطبٌعً ٌصمم 

 –القتصادٌة الوالدٌن لٌحصلوا على نسبة جنس متحٌزة عند الوالدة تبعاً لظروفهم ا
أوالد أكثر إذا كانوا أثرٌاء، بنات أكثر إذا كانوا فقراء. )إن اآللٌة البٌولوجٌة التً 

 (.ٌحدث بها هذا لٌست مفهومة حتى اآلن

لقد تم توثٌق هذه الفرضٌة فً مختلؾ أنحاء العالم. فالرإساء األمٌركٌٌن، ونواب 
. رعاة الموكوؼودو الفقراء الرإساء، ووزراء الحكومة لدٌهم أبناء أكثر من البنات

فً شرق أفرٌقٌا لدٌهم أبناء أكثر من البنات. وسجبلت رعٌة الكنٌسة من القرنٌن 
تبٌن أن مبلك األراضً االثرٌاء فً لٌزن، ألمانٌا، كان لدٌهم أبناء أكثر  9ٔو  7ٔالـ

ر من البنات، فً حٌن أن العمال الزراعٌٌن والحرفٌٌن ببل ملكٌة كان لدٌهم بنات أكث
دولة، كان األفراد األثرٌاء أكثر  ٙٗمن األبناء. وفً استطبلع شمل مشاركٌن من 

احتماالً لئلشارة إلى تفضٌل األبناء إذا لم ٌكن لهم إال طفل واحد، فً حٌن كان 
 .األفراد األقل ثراء أكثر احتماالً لئلشارة إلى تفضٌل البنات

روة العابلة ومركزها: فإذا كان وٌبلرد المعممة تذهب ألبعد من ث-إن فرضٌة ترٌفرز
الوالدان ٌحمبلن أي صفات ٌمكن أن ٌنقبلها ألطفالهما، وهً أفضل لؤلبناء من 
البنات، فسٌكون لدٌهم المزٌد من األوالد. على العكس، إذا كان لدى الوالدٌن أي 
صفات ٌمكن أن ٌنقبلها ألطفالهما، وهً أفضل للبنات، سٌكون لدٌهم المزٌد من 

 .البنات

ن الجاذبٌة الجسدٌة، فً حٌن أنها صفة إٌجابٌة على صعٌد عالمً، تساهم أكثر فً إ
نجاح النساء إنجابٌاً منها للرجال. فٌمكن للفرضٌة المعممة بالتالً التكهن بؤن اآلباء 
الجذابٌن جسدٌاً ٌنبؽً أن ٌكون لدٌهم بنات أكثر من األبناء. مرة أخرى، هذي هو 

فً المبة لٌكون  ٙ٘لدٌهم فرصة ‖ جذابٌن جدا―ٌصنفون الحالة. األمٌركٌون الذٌن 
 .فً المبة لسابر الناس 9ٗطفلهما األول بنتاً، مقارنة مع 

 ما هو مشترك بٌن بٌل غٌتس وبول مكارتنً والمجرمٌن .7
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ففً كل  ‖.الجرٌمة-منحنى العمر― لقرابة ربع قرن، عرؾ علماء اإلجرام عن
كان المٌل إلى ارتكاب الجرابم وسلوكٌات مجتمع وفً جمٌع األوقات التارٌخٌة، 

المخاطرة األخرى ٌتزاٌد بسرعة فً مرحلة المراهقة المبكرة، وٌتؤوج فً أواخر 
ـات ٕٓمرحلة المراهقة والبلوغ المبكر، وٌتناقص بسرعة فً جمٌع أنحاء الـ

 .ـات، وٌصبح مسطحاً فً منتصؾ العمرٖٓوالـ

الملؾ العمر ٌمٌز كل سلوك إنسانً  هذا المنحنى ال ٌقتصر على الجرٌمة. فنفس
قابل للقٌاس الكمً وفً العموم )أي، ٌنظر إلٌه العدٌد من األقران المحتملٌن( 
ومكلؾ )أي لٌس فً متناول جمٌع المنافسٌن الجنسٌٌن(. فالعبلقة بٌن العمر 
واإلنتاجٌة بٌن موسٌقًٌ الجاز الذكور، الرسامٌن الذكور، الكتاب الذكور، والعلماء 

هً أساسا نفس  – ‖العمر-منحنى العبقرٌة― والتً ٌمكن أن ٌطلق علٌها –كور الذ
تتؤوج بسرعة فً بداٌة  –التعبٌر عن عبقرٌتهم  –العمر. فإنتاجٌتهم -منحنى الجرٌمة

البلوغ، و ثم سرعان ما تتراجع بشكل متساوي طوال فترة البلوغ. إن منحنى 
وضوحا بكثٌر؛ فهو ال ٌتؤوج أو ٌتفاوت العمر بٌن نظٌراتهم اإلناث هو أقل -العبقرٌة

 .بشدة كدالة للعمر

بول مكارتنً لم ٌكتب أؼنٌة خبطة لسنوات، وهو اآلن ٌنفق الكثٌر من الوقت فً 
الرسم. بٌل ؼٌتس هو اآلن رجل أعمال محترم وفاعل خٌر، ولٌس نابؽة الحاسوب 

ألكثر من ثبلثة  الٌافع. ج. د. سالٌنؽر ٌعٌش اآلن فً عزلة تامة ولم ٌنشر أي شًء
فقط عندما كتب، أنتج، وّجه، وتؤلق  ٕٙعقود. أورسون وٌلس كان بعمر 

 .”المواطن كٌن“ فً

ثمة نظرٌة واحدة ٌمكن أن تفسر إنتاجٌة كل من العباقرة المبدعٌن والمجرمٌن على 
مدى الحٌاة: كل من الجرٌمة والعبقرٌة هً تعبٌر عن رؼبات الشباب التنافسٌة، التً 

 .النهابٌة فً بٌبة األسبلؾ كان من شؤنها أن تزٌد النجاح اإلنجابً وظٌفتها

فً المنافسة الجسدٌة ألجل الرفقاء، قد ٌقوم أولبك التنافسٌون بالتصرؾ العنٌؾ تجاه 
أندادهم الذكور. أما الرجال األقل مٌبل نحو العنؾ والجرٌمة فقد ٌعبرون عن 

 .تنافسٌتهم من خبلل األنشطة اإلبداعٌة

لفة المنافسة تزداد جذرٌا حٌن ٌحصل الرجل على أطفال، حٌن توضع طاقاته إن تك
وموارده الستخدام أفضل فً حماٌتهم واستثمارهم. فوالدة الطفل األول عادة ما 
تحدث بعد البلوغ بعدة سنوات، وذلك ألن الرجال بحاجة إلى بعض الوقت لتجمٌع ما 

ب رفٌقتهم األولى. ولذا فإن هناك ٌكفً من الموارد وتحقٌق المركز الكافً الجتذا
فجوة لعدة سنوات بٌن الزٌادة السرٌعة فً فوابد المنافسة وبالمثل الزٌادة السرٌعة 
فً تكالٌفها. اإلنتاجٌة تتراجع سرٌعاً فً أواخر البلوغ ألن تكالٌؾ المنافسة تزداد 

 .وتلؽً منافعها
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سً، إن صح القول، هذه الحسابات قد أجرٌت عن طرٌق االنتقاء الطبٌعً والجن
والذي ٌزود من ثّم أدمؽة الذكور بآلٌة نفسٌة تجعلهم أمٌل ألن ٌكونوا متنافسٌن بنحو 
متزاٌد بعد البلوغ مباشرة، وجعلهم أقل قدرة على المنافسة مباشرة بعد والدة طفلهم 
األول. الرجال ببساطة ال ٌشعرون بؤنهم ٌتصرفون بعنؾ ، ٌسرقون، أو ٌجرون 

تجارب العلمٌة، أو أنهم ٌرٌدون فقط أن ٌستقروا بعد والدة طفلهم، المزٌد من ال
 .لكنهم ال ٌعرفون بالضبط لماذا

فً الواقع، بٌن جمٌع  –إن التشابه بٌن بٌل ؼٌتس وبول مكارتنً والمجرمٌن 
ٌإشر لمفهوم هام فً البٌولوجٌا  –الرجال على مر التارٌخ التطوري 

 .اختٌار اإلناث :التطورٌة

ؼالبا ما ٌقلن ال للرجال. وكان على الرجال أن ٌؽزوا أراضً أجنبٌة، فالنساء 
ٌكسبوا معارك وحروباً، وٌنشبوا سمفونٌات، وٌإلفوا كتباً، وٌكتبوا سوناتات، وٌطلوا 
أسقؾ كاتدرابٌات، وٌصنعوا اكتشافات علمٌة، وٌعزفوا فً فرق روك، وٌكتبوا 

ٌوافقن لممارسة الجنس معهم.  برمجٌات حاسوب جدٌدة من أجل إقناع النساء بحٌث
 .نعم :لقد بنى الرجال الحضارة )ودمروها( من أجل إقناع النساء، بحٌث ٌقلن لهم

 نوعا  ما –أزمة منتصف العمر هً أسطورة  .8

ٌعتقد كثٌرون بؤن الرجال ٌمرون بؤزمة منتصؾ العمر حٌن ٌكونون فً عمر 
سط ٌمرون فعبلً فً أزمات متوسط. لٌس تماماً. فالعدٌد من الرجال فً عمر متو

منتصؾ العمر، ولكن لٌس ألنهم فً منتصؾ العمر. بل ألن زوجاتهم. فمن 
المنظور النفسً التطوري، أزمة منتصؾ العمر للرجل تندفع بسبب اإلٌاس )انقطاع 
الطمث( الوشٌك لدى زوجته ونهاٌة سٌرتها اإلنجابٌة، وبالتالً حاجته المتجددة 

 ٕ٘عاما متزوج من امرأة عمرها  ٓ٘عا لذلك، فرجل عمره لجذب النساء األٌفع. تب
عاما متزوج من امرأة  ٕ٘عاما لن ٌمر بؤزمة منتصؾ العمر، حٌن أن رجبلً عمره 

عاما متزوج من  ٓ٘عاما سٌفعل، وتماماً مثل رجل نموذجً عمره  ٓ٘عمرها 
ندما عاما. إنه لٌس منتصؾ العمر تبعه ما ٌهم؛ إنه تبعها. فع ٓ٘امرأة عمرها 

ٌشتري سٌارة رٌاضٌة حمراء المعة، فإنه ال ٌحاول أن ٌسترد شبابه، بل ٌحاول 
اجتذاب النساء الشابات لٌحللن محل زوجته اإلٌاسٌة من خبلل استعراض ماله 

 .وجماله

من الطبٌعً للسٌاسٌٌن أن ٌخاطروا بكل شًء من أجل العالقة )ولكن فقط إذا  .9
 (كانوا ذكورا

، حٌن استٌقظ األمٌركٌون على االدعاء المذهل أن 119ٌٔر ٌنا ٕٔفً صباح ٌوم 
عاما فً البٌت األبٌض،  ٕٗالربٌس بٌل كلٌنتون كان على عبلقة مع موظفة عمرها 

تشٌر بٌتزغ إلى أنه ‖ لقد قلت لكم ذلك. ―فّكرت المإرخة الداروٌنٌة لورا ل. بٌتزغ، 
وجوا بشكل أحادي )زوجة فً حٌن أن الرجال األقوٌاء خبلل التارٌخ الؽربً قد تز
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واحدة قانونٌة فقط فً كل مرة(، كان لدٌهم دابما رفٌقات عدٌدات )عشٌقات، 
محظٌات وإماء(. مع زوجاتهم، أنتجوا ورثة شرعٌٌن؛ ومع األخرٌات، أنتجوا 

 .نؽوالً. ولكن الجٌنات ال تمٌز بٌن هاتٌن الفبتٌن من األطفال

نات عالٌة على مدى تارٌخ البشرٌة نجاحا نتٌجة لذلك، حقق الرجال األقوٌاء فً مكا
إنجابٌا عالٌا جدا، وتركوا عددا كبٌرا من الذرٌة )الشرعٌة وؼٌر ذلك(، فً حٌن أن 
عددا ال ٌحصى من الرجال الفقراء ماتوا ببل أزواج أو أطفال. فموالي إسماعٌل 

ؾ السفاح، السلطان الشرٌفً األخٌر فً المؽرب، ٌبرز من ناحٌة كمٌة، ألنه خل
من أي شخص آخر على اإلطبلق، لكنه لم ٌختلؾ نوعٌاً  – ٕٗٓ,ٔ –أكثر ذرٌة 

 .بؤي حال عن سابر الرجال األقوٌاء، مثل بٌل كلٌنتون

لماذا على وجه األرض ٌقوم أقوى ― – 119ٔالسإال الذي طرحه كثٌرون فً 
، هو، من وجهة ‖رجل فً العالم بمخاطرة وظٌفته ألجل عبلقة مع امرأة شابة؟

فالرجال ‖ لَِم ال؟―نظر الداروٌنٌة، سإال سخٌؾ.كان جواب بٌتزغ سٌكون: ال
ٌناضلون لنٌل السلطة السٌاسٌة، بوعً أو بؽٌر وعً، من أجل التوصل اإلنجابً 
لعدد أكبر من النساء. إن التوصل اإلنجابً إلى النساء هو الهدؾ، ولكن الموقع 

ٌس الوالٌات المتحدة بلقاء السٌاسً لٌس سوى وسٌلة. أن نسؤل لماذا سٌقوم رب
جنسً مع امرأة شابة هو مثل أن نسؤل لماذا عمل شخص ما بجد لكسب مبلػ كبٌر 

 .من المال لٌقوم بإنفاقه من ثمّ 

فآخرون  –ما ٌمٌز بٌل كلٌنتون لٌس أنه أقام عبلقة خارج الزواج وهو فً المنصب 
ما ٌمٌزه هو حقٌقة  – ٌفعلون، وؼٌرهم سٌفعل؛ وسٌكون لؽزا داروٌنٌا إن لم ٌفعلوا

 .أنه ألقً القبض علٌه

 الرجال ٌتحرشون جنسٌا بالنساء ألنهم غٌر متحٌزٌن جنسٌا .10

إحدى النتابج المإسفة لتزاٌد عدد النساء المنضمات إلى القوى العملة وعملهن جنبا 
لجنب مع الرجال، هً تزاٌد عدد حاالت التحرش الجنسً. لماذا ٌجب أن ٌكون 

 ً نتٌجة ضرورٌة للتكامل الجنسً فً مكان العمل؟التحرش الجنس

ٌحدد النفسانً كنؽسلً ر. براون نوعٌن من حاالت التحرش الجنسً: المعاوضة 
البٌبة ―و ‖( ٌجب أن تنامً معً إذا كنت ترٌدٌن اإلبقاء على عملك أو الترقٌة)―

ون )مكان العمل ٌعّد أٌضا من أجل االستؽبلل الجنسً لٌشعر العامل‖ المعادٌة
باألمان والراحة(. فً حٌن أن النسوٌات وعلماء االجتماع ٌمٌلون إلى تفسٌر 

وؼٌرها من األٌدٌولوجٌات، ٌحدد ‖ السلطة األبوٌة―التحرش الجنسً من خبلل 
براون الهدؾ النهابً لكبل نوعً التحرش الجنسً عن طرٌق الفروق بٌن الجنسٌن 

 .فً خطط التزاوج
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الرجال أكثر اهتماما فً الجنس العارض قصٌر تثبت الدراسات بشكل قاطع أن 
ٌّة،  فً المبة من الرجال الجامعٌٌن  7٘األمد من النساء. فً دراسة تعد اآلن كبلس

الذٌن اقتربت منهم أنثى ؼرٌبة جذابة وافقوا على ممارسة الجنس معها؛ وأي من 
ذٌن لم النساء البلتً اقترب منهن رجل ؼرٌب جذاب لم توافق. وكثٌر من الرجال ال

 .ٌواعدوا تلك الؽرٌبة وافقوا مع ذلك على ممارسة الجنس معها

إن صنؾ المعاوضة فً التحرش هو مظهر لرؼبة الرجال األكبر فً الجنس 
العارض قصٌر األمد، واستعدادهم الستخدام أي وسٌلة متاحة لتحقٌق هذا الهدؾ. 

لٌس حول الجنس بل حول ―ؼالبا ما تدعً النسوٌات أن التحرش الجنسً هو 
سلطة لٌحصلوا على فالرجال ٌستخدمون ال –السلطة؛ أما براون فٌدعً أنه كبلهما 

القول أنه فقط حول السلطة ال معنى له أكثر من القول أن السطو ―الجنس. وٌضٌؾ 
 .‖على مصرؾ هو فقط ألجل البنادق، ولٌس ألجل المال

فتنتج عن االختبلفات الجنسٌة ‖ البٌبة المعادٌة―أما حاالت التحرش الجنسً من نوع 
وكثٌر من النساء ‖. معادٌا―أو ‖ مبالؽا جنسٌا―بٌن ما ٌعتبره الرجال والنساء سلوكا 

ٌشتكٌن قانونٌا من أنهن قد تعرضن لئلساءة، الترهٌب، والمعاملة المهٌنة من قبل 
زمبلبهن الذكور. ٌشٌر براون إلى أنه قبل وقت طوٌل من دخول النساء فً القوى 

ب، العاملة، كان الرجال ٌعّرضون بعضهم بعضا لمثل هذه المعاملة السٌبة، الترهٌ
 .واإلهانة

إن إساءة المعاملة، التخوٌؾ، والتحقٌر هً جزء من ذخٌرة كل الرجال من 
أخرى، فإن الرجال ال ٌعاملون  األسالٌب المستخدمة فً المواقؾ التنافسٌة. بعبارة

وهو تعرٌؾ التمٌٌز، الذي ٌقع ضمنه التحرش  –النساء بطرٌقة مختلفة عن الرجال 
بل على العكس: الرجال ٌضاٌقون النساء تحدٌداً ألنهم ال ٌمٌزون  –الجنسً قانونٌاً 

 .بٌن الرجل والمرأة
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 انؼهىو االجتًاػيح هي فشوع يٍ انثيىنىجيا

(1) 

لوجٌا )علم األحٌاء( هً دراسة البٌو
جمٌع الكابنات الحٌة، سلوكها ونظمها االجتماعٌة. والبشر هم كابنات حٌة. لذا، 
فالعلوم االجتماعٌة )دراسة سلوك البشر ونظمهم االجتماعٌة( تقع ضمن اختصاص 
علم األحٌاء. العلوم االجتماعٌة فروع من علم األحٌاء، وجمٌع النظرٌات االجتماعٌة 

مٌة حول السلوك البشري ٌجب أن تكون متسقة مع المبادئ والقوانٌن المثبتة فً العل
 .البٌولوجٌا

ومع ذلك، فمعظم العلماء االجتماعٌٌن قد ٌعترضون على هذا االحتواء للعلوم 
الجنس البشري  uniqueness االجتماعٌة تحت البٌولوجٌا، وٌّدعون بؤن فرادة

ض أن هذا التفرد ٌجعل البشر مستقلٌن تتطلب علماً منفصبلً. بل ٌدعً البع
ومحصنٌن ضد قوانٌن ومبادئ البٌولوجٌا؛ فعلم األحٌاء لٌس مهماً للسلوك البشري. 

٪ 7.ٗعالم اجتماع شملهم االستطبلع نسبوا فقط  9ٙٔ، من 11ٙٔوفقا لدراسٍة عام 
 ٪ من الفروقٖ.٘ٔفً المتوسط من الفروق بٌن الجنسٌن فً االهتمامات المهنٌة، و 

والدٌة، -بٌن الجنسٌن فً اإلجرام العدوانً ، إلى عوامل بٌولوجٌة )وراثٌة، قبل
٪ 9٘والدٌة ؼٌر اجتماعٌة(. لذا فإن اجتماعٌاً نموذجٌاً ٌعتقد بؤن ما ٌقرب من -وبعد

من التباٌن فً الفروق بٌن الجنسٌن فً أعمال العنؾ والعدوان تفّسره عوامل 
ة االجتماعٌة للجنسٌن. قبل سنوات عدٌدة، كنت اجتماعٌة وثقافٌة بحتة مثل التنشب

 .عالم اجتماع كهذا

 حٌوي-ما من شك فً أن البشر فرٌدون. ولكن، كما ٌشٌر االجتما
sociobiologist  فالبشر لٌسوا فرٌدٌن فً فرادتهم. ‖بٌٌر فان دٌن بٌرغ―العظٌم ،

كانت فرادة النوع  فكل نوٍع فرٌٌد من نوعه. إذ لو لم ٌكن، لما كان نوعاً منفصبلً. إن
تتطلب منهجاً علمٌاً منفصبلً، فٌتعٌن إذن أن تكون هناك تخصصات علمٌة بعدد 
األنواع )كعلم الكلب، علم القط، علم الزرافة، الخ(. فً الواقع، البٌولوجٌا تؽطً 

البشر، أو هكذا تقول الحكمة التقلٌدٌة فً العلوم  ما عدا جمٌع األنواع فً الطبٌعة،
 .االجتماعٌة
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إن االدعاء بؤن العلوم االجتماعٌة لٌست جزءا من علم األحٌاء، وإلقامة علم منفصل 
وؼٌر متوافق ألجل البشر فقط، هو ؼرٌب وؼٌر ضروري بقدر إنشاء علم 
الهٌدروجٌن، لدراسة الهٌدروجٌن بؽض النظر وبالتعارض مع الفٌزٌاء. ومع ذلك، 

منطقٌة بقدر فكرة أن العلوم فإن فكرة علم الهٌدروجٌن المنفصل عن الفٌزٌاء 
االجتماعٌة منفصلة عن علم األحٌاء. فالهٌدروجٌن عنصر فرٌد جداً: إنه العنصر 
األكثر وفرة فً الكون؛ وهو أخؾ وأبسط عنصر؛ بل هو العنصر الوحٌد الذي ال 
تحتوي نواته على نٌوترونات؛ ولدٌه أقل عدد من النظابر فً الطبٌعة؛ لدٌه نقطة 

ر منخفضة للؽاٌة؛ جزيء الهٌدروجٌن هو أبسط جزيء؛ ولدٌه ؼلٌان وانصها
سرعة أعلى من أي ؼاز آخر فً أي درجة حرارة معٌنة، وبالتالً فهو ٌنتشر 

 .والقابمة تطول… أسرع من أي ؼاز آخر

مع ذلك، فمن ؼٌر الضروري تماماً إقامة علم هٌدروجٌن مكرس فقط لدراسة فٌزٌاء 
ً القوانٌن والمبادئ العامة التً تنطبق على جمٌع الهٌدروجٌن، ألن الفٌزٌاء تبن

العناصر، بما فً ذلك الهٌدروجٌن. فقانون بوٌل وقانون أفوجادرو ٌنطبقان على 
الهٌدروجٌن كما على كل الؽازات األخرى رؼم فرادتها. والفٌزٌاء كعلم تقدمت كما 

ة التً تنطبق نراها ألنها ال تصنع استثناءات، بل تصوغ القوانٌن والمبادئ العام
 .على جمٌع العناصر، ولٌس قوانٌن محددة لكل عنصر

بطبٌعة الحال، فالفٌزٌابٌون، كؽٌرهم من العلماء، ٌتخصصون فً أنواع معٌنة من 
المادة؛ بعضهم فٌزٌابٌو دقابق أولٌة، وآخرون فٌزٌابٌو مادة مكثفة. فلٌس هناك أي 

كٌمٌاء، البعض حرج فً تخصص بعض العلماء فً السلوك البشري. فً ال
)الكٌمٌاء ‖ علم الكربون―ٌتخصص فً دراسة مركبات الكربون، ولكن ال شًء فً 

العضوٌة( ٌتنافى والمبادئ العامة للكٌمٌاء. أنا ال أدعو للقضاء على العلوم 
 المواءمة― 119ٔفً كتابه لعام ‖. بٌولوجٌا االنسان‖االجتماعٌة، بل فقط احتوابها كـ

Consilience‖بشمولٌة ‖ إدوارد أو. وٌلسون―لم الحشرات فً هارفارد ، ٌدعو عا
وتؤكٌد إلى توحٌد، أو مواءمة، جمٌع العلوم والدراسات اإلنسانٌة )كالفنون، األدب، 
الموسٌقى، واألخبلق(، مسترشدة بمبادئ علم األحٌاء التطوري. المواءمة هً ما 

 .اءنحتاج إلٌه من أجل احتواء العلوم االجتماعٌة تحت علم األحٌ

معظم العلماء االجتماعٌٌن ال ٌرون كٌؾ ٌمكن لقوانٌن األحٌاء نفسها أن تنطبق 
للبشر كما لجمٌع األنواع األخرى. على سبٌل المثال، معظم االجتماعٌٌن ٌدعون أنه 
رؼم أن لكل األنواع األخرى فً الطبٌعة طبٌعة فطرٌة خاصة بالنوع، تحدد كٌؾ 

تثناء من هذه القاعدة ولٌس لهم أي طبٌعة ٌتصرؾ أعضاء ذلك النوع، فالبشر اس
وكل سلوكهم تحدده التنشبة ‖ ألواحاً فارؼة―فطرٌة. ٌدعون أن البشر ٌولدون 

االجتماعٌة والعوامل البٌبٌة األخرى. معظم علماء االجتماع ال ٌرون كٌؾ أن 
قد  –أي مٌلهم إلى صٌاؼة نظرٌات محددة للبشر فقط  –استثنابٌة اإلنسان هذه 

 تطور العلوم االجتماعٌة. سٌحتاج األمر إلٌمان هابل بالخلق الكتابً أعاقت
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Biblical Creation  لكً ٌعتقدوا بؤن البشر هم، إلى حد ما، النوع الوحٌد المعفى
 .من قوانٌن البٌولوجٌا التً تتخلل سابر الطبٌعة

إن علم الهٌدروجٌن بمعزل عن الفٌزٌاء لٌس ضرورٌاً، ألن الهٌدروجٌن رؼم 
ادته، مختلؾ كمٌاً فقط، ال نوعٌاً، عن العناصر األخرى. الهٌدروجٌن هو عنصر فر

ممٌز عن الهلٌوم، ولكن الهلٌوم لٌس سوى الهٌدروجٌن مضافاً له زوج من 
البروتون واإللكترون. اللٌثٌوم، مع اختبلفه عن الهٌدروجٌن والهٌلٌوم، لٌس سوى 

ون. جمٌع العناصر متشابهة، إال فً الهٌلٌوم مضافاً له زوج من البروتون واإللكتر
عدد البروتونات وااللكترونات التً تحتوٌها؛ كافة الخصابص الفرٌدة لمختلؾ 
العناصر مستمدة من ذلك. هذا هو السبب فً أن نفس قوانٌن ومبادئ الفٌزٌاء تنطبق 

 .على جمٌع العناصر، بؽض النظر عن طبابعها الفرٌدة

البٌولوجٌة. فالبشر نوع مختلؾ عن الشمبانزي، الشًء نفسه ٌنطبق على الكابنات 
ولكن الشمبانزي لٌس سوى بشر مع بضع نقاط مبوٌة قد تؽٌرت فً الجٌنوم، 
والؽورٌبل لها نقاط مبوٌة أكثر بقلٌل. جمٌع أنواع الحٌوانات متشابهة، باستثناء 

على الجٌنات المحتواة فً جٌنوم كل منها. جمٌع قوانٌن ومبادئ البٌولوجٌا تنطبق 
 reductionism البشر كما على جمٌع أنواع الحٌوانات األخرى. إن االختزالٌة

فً البٌولوجٌا )تصنٌؾ جمٌع الكابنات البٌولوجٌة من حٌث تركٌبها الوراثً، وشرح 
سلوكها ونظمها االجتماعٌة بنفس مجموعة المبادئ فً علم األحٌاء التطوري(، 

وع( تسمحان لها أن تنطبق على جمٌع والعمومٌة )ال ٌتم منح استثناءات ألي ن
 .األنواع. فاالختزالٌة والعمومٌة هما مبادئ هامة فً العلم

فً إدراجً المقبل، سؤشرح لماذا، خبلفاً لما ٌعتقده معظم االجتماعٌٌن، جمٌع العلوم 
الجٌدة اختزالٌة، وكل السلوك البشري ٌجب أن ٌفسر على مستوى الجٌنات 

 (.قابق)والجزٌبات والذرات والد

(2) 
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خبلفاً لبلعتقاد الشابع )وما ٌفكر فٌه معظم  
العلماء االجتماعٌٌن(، فجمٌع العلوم الجٌدة اختزالٌة. عالم فٌزٌاء الدقابق والحابز 

ٌشرحها بشكل أفضل، حٌث  على نوبل )وأحد أبطالً الفكرٌٌن( ستٌفن واٌنبرغ
إن الرإٌة االختزالٌة للعالم مثٌرة للمشاعر وؼٌر شخصٌة. ال بد من تقبلها ―ٌقول 

 .‖كما هً، لٌس ألننا نحبها، ولكن ألنها هً الطرٌقة التً ٌعمل بها العالم

ولكن لـَِم هذا؟ لماذا الرإٌة االختزالٌة هً الطرٌقة التً ٌعمل بها العالم؟ األمر فً 
واألشٌاء  .األشٌاء األكبر مصنوعة من أشٌاء أصغر البساطة. فً الطبٌعة،ؼاٌة 

الظواهر على مستوى أعلى من  األصؽر لٌست مصنوعة من أشٌاء أكبر. حتى
ٌجب أن توّضح بآلٌات سببٌة تعمل على مستوى أدنى من ‖( األشٌاء األكبر)―التجّمع 

البشر مكونون من جٌنات وخبلٌا وبروتٌنات. ‖(. األشٌاء األصؽر)―التجّمع 
والجٌنات والخبلٌا والبروتٌنات لٌست مصنوعة من البشر. فعلى السلوك البشري 

ستوى البشر( أن ٌفسر بواسطة آلٌات تعمل على مستوى الجٌنات، )الظواهر على م
الخبلٌا، والبروتٌنات. بالطبع، ال بد من شرح سلوك الجٌنات، الخبلٌا، والبروتٌنات 
على مستوى الجزٌبات والعناصر، وفً نهاٌة المطاؾ، الدقابق األولٌة، وربما 

الطرٌق بطوله )ولكن، خبلفاً األوتار المهتزة. تماماً كالسبلحؾ، فاالختزالٌة تقطع 
للسبلحؾ، فهً تتوقؾ عند المكون األساس فً الطبٌعة، التً اعُتقد سابقاً أنه الذرة 

ٌُعتقد حالٌاً أنه الوتر المهتز  .(و

ومن المهم أن نشٌر، مع ذلك، إلى أن االختزال ال ٌعنً أن الفٌزٌاء، األكثر 
الطبٌعة من تلقاء نفسها. األساسٌة من كل العلوم، ٌمكن أن تفسر كل شًء فً 

فالظواهر المتكونة على مستوى أعلى تتطلب قوانٌن منفصلة، باإلضافة إلى المزٌد 
من القوانٌن األساسٌة، لٌتم تفسٌرها. بعبارة أخرى، فاالختزالٌة ال تعنً أننا نستطٌع 

ة االستؽناء العلوم ذات المستوى األعلى، واألساسٌة األقل، كالعلوم االجتماعٌة. ومر
 :‖أحبلم بنظرٌة نهابٌة― 11ٕٔأخرى، واٌنبرغ ٌفسر ذلك تماماً فً كتابه عام 
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أعتقد أن هناك حساً ٌمكن به تفسٌر كل شًء وفق قوانٌن الطبٌعة وأن قوانٌن ―
ولكن التفسٌر هو تفسٌر من حٌث المبدأ  .الطبٌعة هً ما ٌحاول الفٌزٌابٌون اكتشافه
وم األخرى. ونحن نرى هذا حتى ضمن بحٌث ال ٌهدد بأي شكل استقاللٌة العل

فدراسة المٌكانٌكا اإلحصابٌة، أي سلوك عدد كبٌر من الدقابق،  .الفٌزٌاء نفسها
وتطبٌقاتها فً دراسة المادة عموماً، كالمادة المكثفة، البلورات، والسوابل، هً علم 

لنؤخذ مستقل ألنك حٌن تتعامل مع أعداد كبٌرة جدا من الدقابق، تبرز ظواهر جدٌدة. 
مثاالً استخدمته فً كل مكان، حتى لو حاولت التوجه االختزالً ورسمت حركة كل 
جزيء فً كوب من الماء باستخدام معادالت الفٌزٌاء الجزٌبٌة لمتابعة كٌؾ ذهب 
كل جزيء، فً أي مكان فً خضّم شرٌط الحاسوب الذي أنتجه لن تجد األشٌاء التً 

رجة الحرارة، أو اإلنتروبٌا. كل علم ٌتعامل تهمك بشؤن الماء، كاالضطرابات، أو د
مع الطبٌعة وفقا لشروطه ألن كل علوم ٌجد شٌبا آخر فً الطبٌعة ٌثٌر االهتمام. 
ومع ذلك، ثّمة شعور بؤن مبادئ المٌكانٌكا اإلحصابٌة هً ما هً علٌه بسبب 

اإلحصائٌة ال تمتلك  فالمٌكانٌكا .خصابص الجسٌمات التً تتكون منها األجسام
 ‖.المبادئ التً تقف وحدها والتً ال ٌمكن استنتاجها من مستوى أعمق

وبالمثل، ال ٌمكن لقوانٌن األحٌاء التطورٌة وحده أن ٌفسر لماذا ٌصبح بعض 
الرجال ممتهنٌن لئلجرام فً حٌن أن آخرٌن ٌصبحون مواطنٌن ملتزمٌن بالقانون، 

ألبد والبعض اآلخر ٌنتهً بالطبلق، ناهٌك عن أو لماذا بعض الزٌجات تدوم إلى ا
أسباب الحروب والثورات وحدوث الركود االقتصادي. من أجل توضٌح هذه 

، ٌحتاج المرء لقوانٌن علم االجتماع، macrolevel المستوى-الظواهر الناشبة كلٌة
اعٌة العلوم السٌاسٌة، واالقتصاد. ومع ذلك، فهذه القوانٌن اإلضافٌة من العلوم االجتم

 .ال ٌمكن أن تتعارض مع قوانٌن أكثر عمقاً فً األحٌاء التطورٌة

اجتماعٌة للثورات ال ٌمكن أن تحتوي -فعلى سبٌل المثال، إن نظرٌة متكاملة كل
على افتراض ٌنّص على أن البشر الفاعلٌن ٌقٌمون بالتساوي رفاهٌة نسلهم الوراثً 

ستعداد متساوي لبلنخراط فً مع نسل شخص آخر، أو أن الرجل والمرأة لدٌهما ا
العنؾ الجسدي. بعبارة أخرى، فالعلوم االجتماعٌة للبٌولوجٌا التطورٌة هً ما 
المٌكانٌكا اإلحصابٌة لفٌزٌاء الدقابق األولٌة فً اقتباس واٌنبرغ أعبله. معٌدٌن 
عبارة واٌنبرغ، فالعلوم االجتماعٌة ال تملك المبادئ التً تقؾ وحدها وال ٌمكن 

 .ها من مستوى أعمقاستنتاج
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لٌدا كوسمٌدس وجون تووبً، وهما من  
أّسسا علم النفس التطوري، ٌذكراننا بؤنه قبل ؼالٌلٌو ونٌوتن، كان العلم السماوي 
)حول حركات األجرام السماوٌة(، والعلم األرضً )حول حركات األشٌاء على 

قوانٌن األرض( ٌنظر إلٌها كعلوم منفصلة، تحكمها مجموعات منفصلة من ال
والمبادئ. لقد كانت خطوة كبٌرة إلى األمام فً تارٌخ العلوم أن كـُسر الجدار 
الفاصل بٌنهما، كما فعل ؼالٌلٌو ونٌوتن، وأن اعُترؾ بؤن نفس المجموعة من 

 .القوانٌن والمبادئ تنطبق على كل األجسام السماوٌة واألرضٌة

عٌة الٌوم. فالعلوم االجتماعٌة هذه، لسوء الحظ، هً الحالة المإسفة للعلوم االجتما
. والعلماء 7ٔهً فً مكان العلوم الفٌزٌابٌة فً القرن الـ ٕٔفً القرن الـ

االجتماعٌون ٌعتقدون بالفصل الصارم بٌن علوم اإلنسان )االجتماعٌة( حول سلوك 
النوع اإلنسانً، وبٌن علوم ؼٌر اإلنسان )البٌولوجٌا( حول سلوك سابر األنواع فً 

ٌُكسر الجدار الفاصل  الطبٌعة. وستكون خطوة كبٌرة إلى األمام فً تارٌخ العلوم أن 
 .بٌنهما أٌضاً، وأن تضّم العلوم االجتماعٌة تحت البٌلوجٌا

 .أختم هذا اإلدراج باقتباس آخر مفضل لدي من واٌنبرغ

السبب فً إعطابنا االنطباع بؤن فٌزٌاء الدقابق األولٌة هً أكثر أساسٌة من سابر ―
 ‖.الفٌزٌاء هو أنها كذلك فروع

والسبب فً إعطائنا االنطباع بأن علم النفس التطوري هو أكثر أساسٌة من سائر 
 .فروع العلوم االجتماعٌة والسلوكٌة هو أنه كذلك
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 9-2، ونكٍ صًًها انتطىس ”ياتيم“تاستي .. صُؼتها 

نًارا يحة انشجال انشقشاواخ انًتفجشاخ  -2

 )ونًارا تشيذ انُضاء أٌ يثذوٌ يخههٍ(؟

 

ثمة معتقد شابع لدى علماء االجتماع والجمهور العادي سوٌة، أن وسابل اإلعبلم 
تفرض صوراً تعسفٌة للجمال األنثوي المثالً على الفتٌات والنساء فً مجتمعنا، 

وهذا أبعد ما ٌكون  .ر المصطنعة والتعسفٌةوتجبرهم على التطلع إلى هذه المعاٌٌ
 .عن الحقٌقة

وفقا لهذا الزعم، فالفتٌات والنساء ٌردن أن ٌبدون وكؤنهن عارضات فابقات أو 
، ووفقاً لهذه ممثبلت أو رموز بوب ألنهن ٌقصفن بشدة بصور لهاتٌك النساء. ضمنٌاً 

النظرة، فإن الفتٌات والنساء ٌتوقفن عن إرادة الظهور مثلهن فٌما لو توقفت وسابل 
اإلعبلم عن إؼراقهن بمثل هذه الصور، أو قامت بتؽٌٌر المعاٌٌر التعسفٌة لجمال 

 –األنثى. وقد تعزز هذا الرأي، ضمن أشٌاء أخرى، على ٌد العارضة السابقة 
 فً سلسلة أفبلمها الوثابقٌة‖ جان كٌلبورن― –ٌة نسوٌة المتحولة لناشطة اجتماع

 .―َقْتلُنا بهدوء―

وؼٌرها من النسوٌات ٌعتقدن بؤن الفتٌات والنساء هن آلٌات  كما ٌبدو، فإن كٌلبورن
ببل عقول، قد ٌفعلن وٌعتقدن بؤي شًء ٌقوله لهن وكبلء الدعاٌة. إن االدعاء بؤن 
الفتاة والمرأة ترٌد أن تبدو وكؤنها شقراء متفجرة بسبب لوحات اإلعبلن، األفبلم، 

ٌملك من البلمنطقٌة أقل من  برامج التلفاز، قصاصات الفٌدٌو، وإعبلنات المجبلت،
 االدعاء بؤن الناس ٌصبحون جابعٌن ألنهم ٌقصفون بصور لؤلؼذٌة فً الوسابط

media.  إذا لو توقفت وسابل اإلعبلم عن إؼراق الناس بصور لؤلؼذٌة، فإنهم لن
 ! ٌجوعوا أبداً 

ٌمكن ألي شخص أن ٌرى عبثٌة هذه الحجة. فنحن نجوع دورٌاً ألن لدٌنا آلٌات 
جٌة ونفسٌة تفرض علٌنا أن نسعى وراء األؼذٌة ونستهلكها. ونحن نملك هذه فسل

اآللٌات الفطرٌة ألنها تحل مشكلة هامة على التكٌؾ ألجل البقاء. فؤسبلفنا )طوٌبلً 
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قبل أن ٌكونوا بشراً أو حتى ثدٌٌات( من لم ٌصبح منهم إلى حد ما جابعاً للؽذاء، لن 
ٌحملون جٌناته. ونحن بطبٌعة الحال نجوع بنفس  ٌعٌش طوٌبلً بما ٌكفً لٌترك ذرٌة

القدر لو أن كل اإلعبلنات عن الطعام اختفت الٌوم.فاإلعبلنات هً عواقب مٌلنا 
 .للجوع، ال أسباب له؛ إذ هً تستؽل حاجاتنا الفطرٌة للؽذاء وال تخلقها

ض وٌنطبق الشًء نفسه مع المثل األعلى للجمال األنثوي. فقطعتان من األدلة ٌفتر
بشكل عام، تفرض ‖ الثقافة―أن تكفً لدحض االدعاء بؤن الصور فً الوسابط، و 

على الفتٌات والنساء الرؼبة لٌبدون وكؤنهن شقراوات متفجرات. أوالً، كانت النساء 
ٌصبؽن شعرهن أشقر ألكثر من نصؾ ألفٌة، وربما ألفٌتٌن مضٌتا، عندما لم ٌكن 

ؼم من وجود صور، ونحن ندٌن لهذه هناك تلفاز، سٌنما، أو مجبلت )على الر
 ٘ٔاللوحات بؤننا نعرؾ الٌوم أن النساء ٌصبؽن شعرهن أشقر فً إٌطالٌا القرن الـ

(. فرؼبة المرأة فً أن تكون شقراء سبقت الوسابط بمبات، إن لم تكن آالؾ ٙٔوالـ
 .السنٌن

وثانٌاً، أظهرت دراسة حدٌثة أن النساء فً إٌران، حٌث 
لوسابط والثقافة الؽربٌة، وبالتالً فهن ال ٌعرفن جٌسٌكا سمبسون ال ٌتعرضن عادة ل

من روزان بار، ومعظم النساء ٌرتدٌن الحجاب التقلٌدي الفضفاض الذي ٌؽطً 
الجسم كله بحٌث ٌجعل من المستحٌل معرفة أي شكل وراءه، هن فً الواقع أكثر 

تهن األمرٌكٌات فً اهتماما لصورة أجسادهن، وٌردن أن ٌفقدن وزناً أكبر من نظٌرا
أرض ڤوغ ودمٌة باربً. العلوم االجتماعٌة التقلٌدٌة، والتً تنسب تفضٌبلت 
ورؼبات النساء كلٌاً للتنشبة االجتماعٌة من قبل الوسابط، قد تجد صعوبة فً تفسٌر 

واإلٌرانٌات الٌوم أن تطمح وٌسعٌن لتحقٌق  ٘ٔكٌؾ ٌمكن لئلٌطالٌات فً القرن الـ
ٌة للجمال األنثوي كما تفعل النساء فً المجتمعات الؽربٌة نفس الصورة المثال

 .المعاصرة

فلماذا إذن ترٌد النساء أن ٌبدون كشقراوات متفجرات؟ ٌقترح علم النفس التطوري 
أن ذلك ألن الرجال ٌرٌدون التزاوج مع النساء البلتً ٌبدون مثلهن، ورؼبة المرأة 

ولة لهذه الرؼبة من الرجال. وهذا لتبدو مثلهن هً استجابة مباشرة واقعٌة ومعق
ٌإدي ببساطة لسإال آخر: لماذا ٌرٌد الرجال التزاوج مع النساء البلتً ٌبدون 
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مثلهن؟ ذلك ألن المرأة التً تبدو مثلهن تملك قٌمة إنجابٌة أعلى والخصوبة وتحقق 
 نجاحاً إنجابٌاً أعلى من المتوسط. ال ٌوجد شًء تعسفً عن الصورة المثالٌة للجمال

األنثوي، بل هو محسوب بدقة وبعناٌة خبلل مبلٌٌن السنٌن من التطور باالنتقاء 
الجنسً. الٌوم ٌرٌد الرجال أن ٌتزاوجوا مع النساء البلتً ٌبدون كشقراوات 
متفجرات، ونتٌجة لذلك، ترٌد النساء أن ٌبدون مثلهن، وذلك ألن أسبلفنا الرجال 

تً ٌبدون مثلهن لم ٌتركوا ذرٌة كثٌرة الذٌن لم ٌرؼبوا بالتزاوج مع النساء البل
 .كؤولبك الذٌن فعلوا

الحظوا أوالً أن ‖. شقراوات متفجرات‖لنلقً نظرة فاحصة على ما أعنٌه بالضبط بـ
هناك سلسلة طوٌلة من الشقراوات المتفجرات فً الوسابط الؽربٌة: بامٌبل أندرسون، 

إلى األٌقونة مارٌلٌن  جوردان، مادونا، برٌجٌت باردو، جٌن مانسفٌلد، رجوعاً 
مونرو وحتى أبعد من ذلك فً التارٌخ. ولدٌنا عدٌد من األمثلة المعاصرة أٌضاً : 
جٌسٌكا سمبسون، كامٌرون دٌاز، سكارلٌت جوهانسون، بٌن أخرٌات. ٌمكن للقراء 
من المجتمعات ؼٌر الؽربٌة اقتراح بدٌل مناسب لممثبلت الجمال األنثوي من 

عرؾ من هن، ولكننً قادر مع ذلك أن أكون على ثقة من أنهن ثقافاتهم. أنا ال أ
 .ٌشتركن بالعدٌد من المٌزات مع نظٌراتهن الؽربٌات

ما هً هذه المٌزات؟ فً اإلدراجات القادمة، سوؾ نعزل ونناقش بالدور هذه 
السمات الربٌسٌة التً تحدد صورة الجمال األنثوي المثالً. وهً: الشباب، الشعر 

ر النحٌل، النهد الكبٌر، الشعر األشقر، العٌون الزرق، والعٌون الطوٌل، الخص
 .الكبٌرة. هناك منطق تطوري وراء كل منها

 

 

 انشثاب(2)

إحدى الخصابص الربٌسٌة للجمال األنثوي المثالً هو 
 الشباب. لماذا ٌفضل الرجال التزاوج مع فتٌات شابات؟
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جابٌة أكبر وخصوبة أكثر من الرجال ٌفضلون النساء الشابات ألن لدٌهن قٌمة إن
النساء األسّن. والقٌمة اإلنجابٌة للمرأة هً العدد المتوقع لؤلطفال الذٌن ٌمكن أن 
تلدهم فً ما تبقى من مسٌرتها اإلنجابٌة، لذا فقٌمتها األقصى تكون فً بداٌة 
الحٌض، وتتراجع بثبات خبلل مسار حٌاتها، وتصل إلى صفر فً سن الٌؤس. 

وسط عدد األطفال لدٌها بالفعل فً أي سن معٌنة، والذي ٌصل والخصوبة هً مت
لحده األقصى فً عشرٌناتها. ٌشٌر المنطق النفسً التطوري إلى أن هذا هو السبب 
فً انجذاب الرجال إلى الفتٌات المراهقات والنساء الشابات، على الرؼم من قوانٌن 

انٌن ضد االؼتصاب المجتمع المتحضر بشؤن سن التمٌٌز. تذكر، لم تكن ثمة قو
الجنابً فً بٌبة األسبلؾ؛ فً الواقع، لم تكن ثمة قوانٌن على اإلطبلق. ومبدأ 
السافانا، الذي ٌنص على أن الدماغ البشري لدٌه صعوبة فً الفهم والتعامل مع 
الكٌانات والحاالت التً لم تكن موجودة فً بٌبة األسبلؾ، ٌشٌر إلى أن العقل 

ٌفهم القوانٌن المكتوبة، بما فً ذلك القوانٌن المتعلقة بسن  البشري ال ٌمكنه حقا أن
 .التمٌٌز

على سبٌل المثال، فمدرسو الثانوٌات وأساتذة الجامعات فً الوالٌات المتحدة )ولكن 
لٌس زمٌبلتهم( لدٌهم معدل أعلى من المتوقع للطبلق وأقل من المتوقع للزواج من 

ات ونساء فً ذروة قٌمتهن اإلنجابٌة. فؤي جدٌد، ربما ألنهم ٌتعرضون باستمرار لفتٌ
امرأة بالؽة قد ٌتزوجون أو ٌواعدون تتضاءل بالمقارنة مع طالبات إناث فً 
شرخهّن اإلنجابً. وٌمكن أن ٌفسر أٌضاً السبب فً أن معظم الزٌجات فً هولٌوود 
ال تستمر طوٌبلً جداً. فالممثلون ٌتعرضون باستمرار وٌترابطون بشكل وثٌق مع 

المودٌبلت فقط -ال أٌفع وأٌفع من النجٌمات، فً حٌن أن زوجاتهم الممثبلتأجٌ
 .ٌكبرن فً السن

ذاتً صؽٌر، -وفً هذا الصدد، لدٌنا استطراد سٌر
ٌدعم وجهة نظري مع ذلك حول أهمٌة الشباب فً جمال األنثى المثالٌة. عندما 

عام ‖ لوسماء بنات أكثرلماذا لدى الناس ا―بدأنا، آالن س. مٌلر وأنا، بكتابة الكتاب 
، اخترنا بامٌبل أندرسون كمثل األعلى للجمال األنثوي، دمٌة باربً البشرٌة، ٕٓٓٓ
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لماذا الرجال تعجبهم بامٌبل أندرسون )ولماذا ―وسمٌنا الفرع ذي الصلة من الكتاب 
ومع مر السنٌن، لم تعد تتبلءم مع البلبحة. فمسلسل ‖ترٌد النساء أن ٌبدون مثلها(؟

. 7ٕٓٓعام  ٓٗ، وبامٌبل أندرسون وصلت الـٕٔٓٓانتهى بثه عام ‖ ووتشباي ―
لذلك اخترنا بعد ذلك أن تحل محلها برٌتنً سبٌرز، التً كانت آنذاك صورة كاملة 
لؤلمٌرة العذرٌة الصالحة للزواج. حسناً، تعرفون ما حدث لها مإخرا. المرشح 

 !التالً، رجاءً 

سبٌرز بصورة أخرى للجمال األنثوي المثالً، كما سعٌنا مرة أخرى إلبدال برٌتنً 
اتضح لنا فً نهاٌة المطاؾ أنه، بؽض النظر عمن اخترنا استخدامها، فإنها ستكون 
عتٌقة الطراز قرٌباً نظراً لؤلهمٌة الكبٌرة الموضوعة على الشباب من أجل الجمال 

لماذا ٌحب ― عاما، لكان المقطع بعنوان ٖٓاألنثوي المثالً. فلو كتبنا كتابنا قبل 
)لكن علم ‖ مٌجرز، )ولماذا ترٌد النساء أن ٌبدون مثلها(؟-الرجال فرح فاوست

عاماً، ولن ٌكون لدٌنا شًء لنكتبة عن ذلك  ٖٓالنفس التطوري لم ٌكن موجوداً منذ 
فً كتابنا!(. كان من شؤن ذلك أن ٌجعل من الكتاب عتٌقاً بالفعل اآلن، إذ فرح 

ٌُقرأ كتابنا لفترة طوٌلة وال 7ٕٓٓعام  ٓٙفاوست وصلت الـ . بما أننا كنا نرٌد أن 
 .ٌُنظر إلٌه أبداً كشًء عتٌق، قررنا أخٌرا عدم استخدام مثال فعلً لشقراء متفجرة

 انشؼش انطىيم-(4)

الرجال عموماً ٌفضلون النساء بشعر طوٌل. 
أخرى، تفضٌل الرجال للنساء  ومعظم النساء الشابات ٌخترن إطالة شعرهن. ومرة

بشعر طوٌل هو السبب وراء تفضٌل النساء إلطالة شعرهن. السإال هو إذن: لماذا 
 ٌفضل الرجال النساء ذوات الشعر الطوٌل؟

ألن الجنٌن البشري ٌنمو داخل جسم المرأة لتسعة أشهر، ومن ثم ترعى األم ولٌدها 
م بالنسبة لرفاه الطفل. النساء الجدٌد لبضع سنوات الحقة، فصحة المرأة أمر حاس

المرٌضات ال ٌصنعن أمهات جٌدات، بدرجة أكبر بكثٌر من أن الرجال المرضى ال 
ٌصنعون آباء جٌدٌن. لذا، فالرجال ٌهتمون باختٌار النساء الصحٌحات لٌكّن أمهات 
ألطفالهم. جزء من السبب ٌعود ألن الرجال ٌفضلون النساء الشابات، وإلى جانب 

ٌمتهن اإلنجابٌة وخصوبتهن )كما نوقش فً إدراجً السابق(، فالنساء ارتفاع ق
 .األصؽر سنا ؼالبا ماً ٌكّن أصّح فً المتوسط من النساء األكبر
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كٌؾ ٌمكن للرجال تقٌٌم صحة قرٌناتهم المحتمبلت؟ لم تكن ثمة عٌادات فً بٌبة 
شر دقٌق األسبلؾ؛ وكان األسبلؾ الرجال ٌحكمون على صحة المرأة بؤنفسهم. مإ

على الصحة البدنٌة هو الجاذبٌة، وهذا هو السبب فً أن الرجال ٌحبون النساء 
الجمٌبلت، كما ذكرت فً إدراجً السابق. ومإشر آخر جٌد على الصحة هو 
الشعر. فلؤلشخاص األصحاء )رجاالً ونساء( شعر المع براق، فً حٌن أن شعر 

الجسم إلى مصادر جمٌع الناس المرضى ٌفقد برٌقه. فؤثناء المرض، ٌحتاج 
العناصر الؽذابٌة المتاحة )كالحدٌد والبروتٌن( لٌحارب المرض. وبما أن الشعر 
لٌس ضرورٌاً للبقاء )مقارنة بنخاع العظم، مثبلً(، فالشعر هو المكان األول الذي 
ٌتوجه له الجسم لجمع المؽذٌات الضرورٌة. وبالتالً، فالصحة الضعٌفة لشخص 

 .ة الشعرتظهر أوالً فً حال

إضافة لذلك، فالشعر ٌنمو ببطء شدٌد، حوالً ست بوصات فً السنة. وهذا ٌعنً 
أنه إذا كانت المرأة شعر لحد الكتؾ )بطول قدمٌن(، فإنه ٌشٌر بدقة لوضعها 
الصحً على مدى السنوات األربع الماضٌة، وذلك ألن الشعر ٌنمو مرة واحدة وما 

مظهره فً وقت الحق. فالمرأة قد تكون من شًء ٌمكن لحامله القٌام به لٌؽٌر 
صحٌحة اآلن، ولكن إذا كانت مرٌضة فً وقت ما خبلل السنوات األربع الماضٌة، 
فشعرها الطوٌل قد ٌشٌر إلى وضعها المرضً الماضً. لم ٌكن ما ٌمكن أن للمرأة 
فعله فً بٌبة األسبلؾ لجعل شعرها ٌظهر صحٌاً وبراقاً لو كانت ؼٌر صحٌحة. هذا 

هو سبب مٌل المسنات للحفاظ على شعرهن قصٌراً، ألنهن ٌملن ألن تصبح  أٌضا
أقل صحة عندما ٌكبرن فً السن، فبل ٌردن عبلمات واشٌة بوضعهن الصحً 

 .الراهن تتدلى من رإوسهن

لو أردت أن ترى هذه العملٌة فً األداء، حاول تجربة صؽٌرة بنفسك. اعثر على 
قة أو محطة مترو(. الحظها من الخلؾ، دون امرأة ؼرٌبة فً مكان عام )مثل حدٌ

النظر إلى وجهها، ٌدٌها، مبلبسها، أو أي شًء آخر عنها، فقط انظر إلى شعرها. 
حاول تخمٌن عمرها من حالة شعرها وحده، ال شًء آخر. وبمجرد انتهابك من 
التوصل إلى تخمٌن لسنها، ُمّر بها، واستدر إلى األمام، وانظر بحذر فً وجه 

. سوؾ تجد أنك نادراً جداً ما قد تفاجؤ بسنها الظاهر عندما تنظر فً إلى المرأة
وجسدها كله، وذلك ألن حالة شعرها عادة ما تكون مإشر دقٌق جداً لعمرها. لقد 

 .اكتشفَت اآلن أهمٌة الشعر بوصفه دلٌبلً على العمر فً بٌبة األسبلؾ
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 انخصش انصغيش(5)

. لماذا تعتبر هذه ٖٙ-ٕٗ-ٖٙما هً المقاٌٌس المثالٌة لؤلنثى؟ 
القٌاسات هً المثالٌة لؤلنثى؟ لقد تبٌن أن هذه األرقام لم ُتخَتر اعتباطاً، بل هناك 

 .منطق تطوري دقٌق وراءها

فقد أجرى النفسانً التطوري فً جامعة تكساس، دٌفٌندرا سٌنػ، 
-لرجال لدٌهم تفضٌل عالمً لنسب خصرتجارب فً مجتمعات مختلفة إلثبات أن ا

لورك منخفضة )قٌاس الخصر مقسوماً على قٌاس الورك(. إذ قدمت لهم رسومات 
إلى  7.ٓللورك )متراوحة بٌن -شكلٌة لنساء متطابقات فً كل شًء إال نسبة الخصر

-( ، أعرب معظم الرجال فً تجارب سٌنػ عن تفضٌلهم للنساء بنسبة الخصرٓ.ٔ
-ٕٗ-ٖٙللورك ألي امرأة بقٌاس -قرٌبة جداً من نسبة الخصر ، وه7ً.ٓالورك 

ٖٙ (ٓ.ٙ7). 

قمت بتكرار تجارب سٌنػ شخصٌاً وبصورة ؼٌر رسمٌة فً ثبلثة بلدان مختلفة فً 
ثبلث قارات مختلفة )الوالٌات المتحدة، نٌوزٌلندا، والمملكة المتحدة( ، وعثرت على 

النتابج متماثلة بشكل ملحوظ فً كل تجربة فً كل بلد؛  نفس نتابج سٌنػ. كانت
، ومعظم النساء 7.ٓللورك -معظم الرجال ٌفضلون النساء ذوات نسبة الخصر

 .1.ٓللورك -ٌفضلن الرجال بنسبة الخصر

لورك منخفضة؟ ٌقول سٌنػ أن هذا ألن -لماذا إذن ٌرٌد الرجال نساًء بنسب خصر
أقل من النساء ؼٌر الصحٌحات. فهناك  لورك-النساء الصحٌحات لهن نسب خصر

كالسكري، ارتفاع الضؽط، السكتة القلبٌة، السكتة  –مجموعة من األمراض 



 

 

٘ٙ 

ٌّر توزٌع الدهون فً الجسم بحٌث ال ٌمكن  –الدماؼٌة، واضطرابات المرارة  تؽ
للورك. فالنساء ذوات -للنساء المرٌضات أن ٌحافظن على انخفاض نسبة الخصر

منخفضة هن أكثر خصوبة؛ سٌكون لهن وقت أسهل فً حمل للفخذ -نسب الخصر
األطفال، وٌمكنهن القٌام بذلك فً وقت أبكر ألن لدٌهن كمٌات أكبر من الهرمونات 
التناسلٌة األساسٌة. بطبٌعة الحال، فالنساء الحوامل بطفل رجل آخر ال ٌمكنهن 

 .لورك منخفضة-الحفاظ على نسبة خصر

بذب أٌضاً، وإن قلٌبلً جداً، خبلل دورة الطمث؛ للورك للمرأة تتذ-نسبة الخصر
فتصبح أوطؤ أثناء اإلباضة، عندما تكون المرأة خصبة. لذا، فالرجال ٌبحثون ببل 

 .وعً عن النساء األكثر صحة وخصوبة عندما ٌسعون وراء نساء بخصور صؽٌرة

للورك الواطبة، كما حددها سٌنػ، ٌفسر معاً شعبٌة -إن تفضٌل نسب الخصر
رسٌهات فً كثٌر من المجتمعات الؽربٌة على مر التارٌخ كوسٌلة لجعل الكو

خصور النساء تبدو أصؽر ما ٌمكن، واالتجاه الحالً للشابات لتعرٌة بطونهن. وهو 
ٌفسر أٌضاً لماذا تكون المراهقات، ال النساء اآلٌسات، أكثر عرضة لتعرٌة بطونهن 

ى الحمل(، تماما كما تقوم النساء كإشارة صادقة على خصوبتهن العالٌة )القدرة عل
الشابات، ال الكبٌرات، بإطالة شعرهن كإشارة صادقة على صحتهن. مرة أخرى، 
فنجومٌة برٌتنً سبٌرز وكرٌستٌنا أؼٌلٌرا لٌست سبب رؼبة الفتٌات الصؽٌرات 

 .إلظهار بطونهن، بل نتٌجة لها

همٌة العددٌن الثانً للفخذ فً استنتاج خصوبة المرأة تفسر أ-إن رمزٌة نسبة الخصر
األولى؟ ما  ٖٙ. ولكن ماذا عن الـٖٙ-ٕٗ-ٖٙوالثالث فً قٌاسات األنثى المثالٌة 

بوصة؟ هذا هو موضوع إدراجً  ٖٙالذي ٌهم النساء فً أن ٌكون محٌط ثدٌهن: 
 .البلحق

 انخذياٌ انكثيشاٌ(6)

كان سر إعجاب الرجال بالنساء ذوات 
ة فً علم النفس التطوري، خصوصاً وأن حجم ثدي األثداء الكبٌرة لؽزاً لفترة طوٌل

المرأة لٌس له عبلقة بقدرتها على اإلرضاع؛ فالنساء بؤثداء صؽٌرة ٌمكن أن ٌنتجن 
من الحلٌب ألطفالهن الرضع بنفس قدر ذوات األثداء الكبٌرة. حتى ذوات األثداء 

ذا إذن ٌفضل الكبٌرة ال ٌكّن بالضرورة أمهات أفضل من ذوات األثداء الصؽٌرة. لما
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الرجاُل النساَء ذوات الصدور الكبٌرة؟ لم تكن ثّم إجابة شافٌة لهذا السإال حتى وقت 
 .قرٌب

اقترح فرانك مارلو، اإلناسً فً هارفارد آنذاك، حبلً لهذا اللؽز فً أواخر 
ـات، رؼم أنه بعد فهم هذا التفسٌر، أصبح لؽزاً آخر أنه كٌؾ لم تخطر 11ٓٔالـ

الفكرة. ٌستؽل مارلو المبلحظة البسٌطة أن األثداء األكبر،  ألحد من قبل لتلك
واألثقل بالتالً، تتدلى مع التقدم فً العمر بشكل أوضح مما تلك األصؽر. وبالتالً، 
فمن األسهل بكثٌر للرجال أن ٌحكموا على عمر المرأة )وقٌمتها اإلنجابٌة( بالنظر 

، ال ٌتؽٌر شكلها كثٌراً مع تقدم لو كان لدٌها أكبر مما لو كان لدٌها أثداء أصؽر
 .العمر

تذكر أنه لم ٌكن ثّم أي تراخٌص قٌادة أو شهادات مٌبلد ٌمكن للرجال أن ٌتحققوا 
منها لمعرفة أعمار النساء فً بٌبة األسبلؾ. لم تكن ثّم نتٌجة/تقوٌم، وبالتالً لم 

ٌعرفن بالضبط ٌوجد مفهوم أعٌاد المٌبلد فً بٌبة األسبلؾ، وحتى النساء أنفسهن لم 
كم كان عمرهن. كان الرجال األسبلؾ بحاجة الستنتاج سن المرأة وصحتها 
اإلنجابٌة من بعض العبلمات الجسدٌة، وحالة األثداء قدمت دلٌبلً جٌداً، فقط إذا 
كانت كبٌرة بما ٌكفً لٌتؽٌر شكلها بشكل واضح مع تقدم العمر. ٌمكن للرجال أن 

وٌحاولوا التزاوج مع النساء الشابات فقط، فقط  ٌخبروا عن سن النساء بشكل أدق،
إن كانت لدٌهن أثداء أكبر. مارلو ٌفترض أن هذا هو السبب فً أن الرجال ٌجدون 

 .النساء ذوات األثداء الكبٌرة أكثر جاذبٌة

وفً اآلونة األخٌرة، كان هناك تفسٌر نفسً تطوري منافس لكون الرجال ٌفضلون 
. فدراسة للنساء البولندٌات تظهر أن النساء الذٌن لدٌهم النساء ذوات الصدور الكبٌرة

صدور كبٌرة وخصور ضٌقة معاً لدٌهن خصوبة أكبر، كما تشٌر لها مستوٌات 
إسترادٌول وبروجستٌرون(. لذلك فالرجال  -β-7ٔاثنٌن من الهرمونات التناسلٌة )

الخصور  قد ٌفضلون النساء ذوات الصدور الكبٌرة للسبب نفسه كما ٌفضلون ذوات
الصؽٌرة. أدلة عملٌة أكثر قد تصبح ضرورٌة لتحدٌد أي هذٌن التفسٌرٌن النفسٌٌن 
التطورٌٌن المتنافسٌن أكثر دقة. هذه فقط واحدة من المناطق العدٌدة التً تتنافس 

وهً عبلمة على علم صحً نشط،  –فٌها الفرضٌات فً علم النفس التطوري 
قصص ―التطوري، الذٌن ٌدعون أنه مجرد  ودلٌل واضح على أن منتقدي علم النفس

 .ؼٌر مفحوصة تجرٌبٌاً، هم ٌجهلون المٌدان ببساطة‖ حصلت هكذا

ٌمكن للرجال االستدالل بدقة على عمر المرأة وقٌمتها اإلنجابٌة فٌما لو كان بإمكانهم 
مباشرة أن ٌراقبوا صدورهن ومبلمحهن الجسدٌة األخرى )كمحتوى الدهون 

، وكما ٌظهر ذلك من الخصر الصؽٌر، كما شرحت فً إدراجً وتوزٌعها من الجسم
السابق(. ولكن ماذا ٌفعل الرجال إذا لم ٌتمكنوا مباشرة من مراقبة أجساد النساء؟ 
ماذا لو أخفً جسد المرأة من خبلل المبلبس الثقٌلة، على سبٌل المثال؟ الرجال 
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هو موضوع إدراجً بحاجة إلى طرٌقة أخرى لتحدٌد سن المرأة: لون شعرها. هذا 
 .المقبل

 

 

 

 الشعر األشقر(ٙ)

لماذا الشقراوات أكثر متعة؟ 
ألن السادة ٌفضلون الشقراوات. لماذا ٌفضل السادة الشقراوات؟ ألن لدٌهم آلٌات 

 نفسٌة متطورة تدفعهم ألن ٌفضلوا ذوات الشعر األشقر. لماذا؟

فكرة كون الشعر األشقر هو المثال األنثوي تعود على األقل لنصؾ ألفٌة، وربما  إن
أللفً سنة. فهناك أدلة على أن النساء خبلل العصر الرومانً وعصر النهضة كن 

. لقد كانت رؼبة 9ٌٕٔٔصبؽن شعرهن أشقر، طوٌبلً قبل اكتشاؾ البٌروكسٌد فً 
التارٌخ المسجل بحٌث استطعن إنجاز  النساء فً أن ٌُكّن شقراوات قوٌة جداً طوال

 .ذلك دون مساعدة البٌروكسٌد

ٌعتقد البعض أن الرجال ٌفضلون الشعر األشقر ألن الشقراوات ٌملن إلى أن تكون 
بشرتهن أفتح، وهو ما ٌفضلونه. ولكن هذا ٌبدوخاطباً. ففً حٌن أن الرجال ٌفضلون 

ع معدل الخصوبة )فلون بشرة النساء ذوات البشرة األفتح، ألنها تشٌر إلى ارتفا
المرأة ٌؽمق حٌن تكون حامبل أو على الحبة(، ٌرتبط اللون األفتح للبشرة مع الشعر 
األحمر، ولٌس األشقر، ومع ذلك، وفقا لدراسة واحدة، كل من الرجال والنساء لدٌهم 
نفور شدٌد من األقران المحتملٌن ذوي الشعر األحمر. فقد تبٌن أن الرجال ٌفضلون 

شعر األشقر بالضبط لنفس سبب تفضٌلهم للثدي الكبٌر: كبلهما مإشر دقٌق على ال
 .عمر المرأة، وبالتالً قٌمتها اإلنجابٌة



 

 

٘1 

ما ٌمٌز الشعر األشقر عن كل األلوان األخرى هو أنه ٌتؽٌر بشكل كبٌر مع تقدم 
العمر. فالفتٌات الصؽٌرات بشعر أشقر فاتح ٌكبرن عادة لٌصبحن نساء بشعر بنً 

ؼم أن هناك قلة من النساء البلتً ٌحتفظن بشعرهن أشقر فاتحاً إلى سن البلوغ(. )ر
وهكذا، فإن كان الرجال ٌفضلون النساء ذوات الشعر األشقر، فهم ٌحاولون ببل 
إدراك أن ٌتزاوجوا مع النساء األصؽر سناً )وبالتالً، فً المتوسط ، األكثر صحة 

وبة األكبر. لٌس من قبٌل المصادفة أن وخصباً( وذوات القٌمة اإلنجابٌة والخص
الشعر األشقر تطور فً اسكندٌنافٌا وشمال أوروبا، حٌث ٌكون الطقس شدٌد البرودة 
شتاًء. فً أفرٌقٌا، حٌث تطور أسبلفنا لمعظم تارٌخهم التطوري، بقً الناس )رجاال 

ق ونساء( عراة معظم الوقت. فً بٌبة كهذه، وٌمكن للرجال أن ٌقٌموا بشكل دقٌ
عمر المرأة من توزٌع الدهون فً جسمها أو اكتناز ثدٌٌها )كما ناقشت فً اإلدراج 
السابق(. لم ٌكن لدى الرجال فً المناخات الباردة مثل هذا الخٌار، ألن النساء 
)والرجال( ٌلتحفون بشدة فً بٌبات كهذه. وربما هذا هو السبب فً تطور الشعر 

بدٌلة للنساء لئلعبلن عن شبابهن. طّور الرجال األشقر فً المناخات الباردة كوسٌلة 
الحقاً المٌل لتفضٌل التزاوج مع شقراوات الشعر كاستجابة؛ وكان للذٌن فعلوا ذلك 
فً المتوسط نجاح إنجابً أكبر من أولبك الذٌن لم ٌفعلوا، ألنهم، دون علم منهم، 

 .كبرانتهوا بالتزاوج مع النساء األصؽر سناً مع صحة إنجابٌة وخصوبة أ

‖ أن الشقراوات ؼبٌات― stereotype بالمناسبة، فهذا ٌشٌر أٌضا إلى أن تنمٌطة
قد ٌكون لها أساس إحصابً ما وهً صحٌحة )كما أن كل التنمٌطات تقرٌبا 
صحٌحة، كما شرحت فً سلسلة من اإلدراجات السابقة(. لماذا ٌعتقد الناس أن 

ً ذلك التنمٌطات التً ٌولدها، هو الشقراوات ؼبٌات؟ تذكر أن الدماغ البشري، بما ف
متكٌؾ مع بٌبة األسبلؾ )كما ٌشٌر مبدأ السافانا(. ماذا سٌكون متوسط عمر 

عاما( مع  ٓٓٓ,ٓٔالشقراوات الفاتحات فً بٌبة األسبلؾ )شمال أوروبا مثبلً، منذ 
 . ماذا سٌكون متوسط عمر السمراوات٘ٔانعدام صبؽة الشعر؟ حوالً 

brunettes عاما من أن تكون أكثر  ٘ٔ. فبل بد لبنت الـٌٖ٘بة؟ حوالً فً نفس الب
عاماً،  ٖ٘من امرأة الـ‖( أؼبى―سذاجة وأقل خبرة، نضجاً، وحكمة )بعبارة أخرى، 

مهما كان لون شعرها. إن األمر لٌس أن الشقراوات أؼبى من السمراوات، بل أن 
، والشعر األشقر هو )أقل معرفة، خبرة، ونضجاً( من النساء األكبر‖ أؼبى―الشابات 

 .مإشر موثوق للشباب الفابر

ربما ٌكون نفس المنطق وراء تنمٌطة أن ذوات األثداء الكبٌرة ؼبٌات. ففً بٌبة 
، وحدهن الٌافعات جداً لدٌهن bras األسبلؾ، دون جراحات تجمٌل أو حتى مناهد

 .أثداء كبٌرة ومكتنزة
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 انزسقاء انؼيىٌ(7)

إن وصفاً نموذجٌاً للجمال األنثوي المثالً 
بعد أن اقترح مارلو حبلً للؽز لماذا ‖ شعر أشقر، وعٌون زرقاء.―ٌذهب دابماً إلى 

تفضٌل الرجال للنساء ذوات الصدور الكبٌرة، ال تزال جاذبٌة العٌون الزرقاء هً 
عرفنا  السر الوحٌد الواجب حله فً مجال الصفات المرتبطة بالجاذبٌة الجسدٌة.

اآلن لماذا ٌفضل الرجال النساء مع كل الصفات التً تمٌز باربً أو أي شقراء 
متفجرة نموذجٌة، وعرفنا المنطق التطوري وراء كل منها. ولكن لون العٌن، بشكل 
أكثر من لون الشعر، وٌبدو سمة تعسفٌة جداً. لماذا ٌجب أن تكون النساء ذوات 

ون الخضر أو البنٌة؟ مع أن تفضٌل العٌون العٌون الزرق مختلفات عن ذوات العٌ
 .الزرقاء ٌبدو عالمٌاً وال ٌمكن إنكاره

هناك طبقة إضافٌة على سّر العٌون الزرقاء. فخبلفاً لجمٌع الصفات األخرى التً 
نوقشت سابقا فً سلسلة اإلدراجات هذه )الشباب، الشعر الطوٌل، الخصر الصؽٌر، 

والتً تعتبر جذابة فقط للنساء، ٌعتقد أن العٌون  الثدٌان الكبٌران، والشعر األشقر(،
الزرقاء جذابة للرجال كما النساء. على سبٌل المثال، فالوصؾ النموذجً للرجل 

ولٌس أشقر؛ فعلى عكس النساء ‖ طوٌل القامة ، أسمر، ووسٌم ،―الجذاب هو 
 الشقراوات، ال ٌعتبر الرجال الشقر عالمٌا جذابٌن )ألن النساء ٌفضلن عموماً 

التزاوج مع الرجال األكبر سناً، ال األصؽر(. ومع ذلك، كما تظهر أمثلة كفرانك 
وبول نٌومان )الذي اشتهرت عنه نكتة أنه ال ٌرٌد ‖( تلك العٌون الزرق)―سٌناترا 

‖( هنا ٌرقد بول نٌومان الذي توفً فاشبلً ألن عٌنٌه تحولتا للبنً―أن ٌنقش على قبره 
ون جذابٌن، تماماً كالنساء مع عٌون زرق. لذلك ٌبدو فالرجال مع عٌون زرق ٌعتبر

ٌجب أن تتضمن أكثر من ‖ لماذا العٌون الزرق جذابة؟―أن اإلجابة على سإال 
 .التفضٌل الجنسً للذكور

جاذبٌة العٌون الزرقاء بقٌت ؼموضاً تطورٌاً حتى قامت طالبة جامعٌة لدّي، لً آن 
ة للصؾ الذي أخذته منً فً ربٌع تٌرنً، باقتراح حل جدٌد فً ورقتها الفصلٌ

. بقدر ما أعرؾ، تفسٌرها هو الوحٌد المتاح لجاذبٌة العٌون الزرقاء من بٌن ٕٕٓٓ
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كل ما اقترح فٌما مضى، وله على األقل معقولٌة ظاهرٌة. ولكن، بطبٌعة الحال، ال 
 .بد له أن ٌخضع الختبارات تجرٌبٌة صارمة قبل أن ٌصبح تفسٌراً مقبوالً 

عٌن اإلنسان ٌتوسع عندما ٌتعرض الفرد لشًء  pupil ً إلى أن بإبإتشٌر تٌرن
ٌحبه. على سبٌل المثال ، بإبإات النساء واألطفال )ولٌس الرجال( تتمدد تلقابٌاً 
عندما ٌرون أطفاالً. وهكذا ٌمكن أن ٌستؽل اتساع حدقة العٌن، وهو عادة ما ٌكون 

ه دلٌبلً صادقاً على االهتمام خارج سٌطرة الفرد االختٌارٌة الواعٌة، باعتبار
واالنجذاب. معظم الناس ال ٌدركون حتى أن حجم بإبإاتهم ٌتؽٌر عندما ٌرون شٌبا 
ٌروق لهم، لذلك سٌكون من الصعب خداع اآلخرٌن من خبلل التبلعب الواعً 
بحجم البإبإ. فبل ٌمكننا إال أن نكشؾ عن اهتمامنا وانجذابنا لآلخرٌن من خبلل 

 .حجم بإبإنا

م تستفٌد تٌرنً من مبلحظتٌن بسٌطتٌن. أوالً، كل بإبإ بشري هو بنً داكن، بؽض ث
النظر عن لون القزحٌة، التً تحتوي البإبإ وتحدد لون العٌن. ثانٌاً، األزرق هو 
أخؾ لون لقزحٌة اإلنسان. نتٌجة هاتٌن المبلحظتٌن تفٌد أن حجم البإبإ أسهل 

اجه أناساً بؤلوان عٌون مختلفة، وعلٌك تحدٌد تحدٌداً فً العٌون الزرقاء. إذا كنت تو
ما إذا كان كل شخص ٌحبك أو ٌهتم بك، مع تثبٌت كل شًء آخر، فمن األسهل أن 

 .تقرأ مستوى االهتمام أو االنجذاب لدى الشخص أزرق العٌنٌن

حجة تٌرنً، والتً أعتقد أنها قد تكون صحٌحة، هً أن ذوي العٌون الزرق 
محتملٌن ألنهم أسهل فً تحدٌد ما إذا كانوا مهتمٌن بنا أم  ٌعتبرون جذابٌن كؤقران

ذوي العٌون الزرق من أصحاب عٌون بؤي لون ‖ تقرأ عقول―ال. فمن األسهل أن 
 .آخر، على األقل عندما ٌتعلق األمر باالهتمام أو االنجذاب

 إحدى المزاٌا فً حل تٌرنً للؽز العٌون الزرقاء هً أنه ال ٌفسر فقط لماذا تعتبر
العٌون الزرقاء مثالٌة فً األزواج ولكن ما ٌفسر أٌضا لماذا، على عكس سابر 
السمات التً ناقشت فً سلسلة اإلدراجات هذه، تعتبر العٌون الزرق جذابة فً كبل 
الجنسٌن. فإنه أهمٌة قراءة عقول الرجال لدى النساء ال تقل عن أهمٌة قراءة عقول 

ظراً للعواقب األكبر بكثٌر للوقوع فً الخطؤ النساء لدى الرجال؛ فدون أي شًء، ون
، ٌنبؽً أن تكون للنساء حاجة أكبر لٌقررن ما إذا ‖الخطؤ―باالنجذاب إلى الشخص 

كان االهتمام الظاهري لشركابهن المحتملٌن حقٌقٌاً أم ال. فاآلثار السلبٌة المترتبة 
زرقا ٌنبؽً أن على االنخداع بخاطب كذاب هً أكبر بكثٌر لدى النساء، فالعٌون ال

 .تكون صفة أكثر أهمٌة فً الرجال عنها فً النساء

وبالمناسبة، أعتقد أن منطق تٌرنً ٌمكن أن ٌفسر أٌضاً لماذا ٌعتبر ذوو العٌون 
أي: ما  –فهم ؼامضون ألن عقولهم ‖. ؼامضٌن―البنٌة الؽامقة فً كثٌر من األحٌان 

أصعب بكثٌر لدى التقٌٌم. فاللون  –إذا كانوا أو لم ٌكونوا مهتمٌن أو منجذبٌن لنا 
البنً الداكن للقزحٌة مشابه جداً للّون )العالمً( للبإبإ البنً الداكن، وهكذا فإنه من 
الصعب للؽاٌة قٌاس حجم البإبإ فً العٌون البنٌة الؽامقة. فً دراسة واحدة، كثٌر 
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)كما فعلوا  من الناس، رجاال ونساء ، عّبروا عن كرههم للعٌون البنٌة الؽامقة جداً 
 .(مع الشعر األحمر

 انؼيىٌ انىاصؼح(8)

مٌزة أخرى تعتبر جذابة فً النساء هً 
العٌون الواسعة. على عكس العٌون الزرق )نوقشت فً اإلدراج السابق(، فالعٌون 
الواسعة تعتبر جذابة فً النساء فقط، ال فً الرجال. لـَِم هذا؟ لماذا تعتبر العٌون 

 النساء فقط، ال فً الرجال؟الواسعة جذابة فً 

هناك على األقل سببان منفصبلن لكون العٌون الواسعة جزءاً من الجمال األنثوي 
المثالً. أوال، كما ذكرت باختصار فً إدراج سابق، فالعٌون الواسعة )مع الشفاه 
األوفى، والجباه الكبٌرة، والذقون األصؽر( هً مإشرات على مستوٌات عالٌة من 

والنساء بمستوٌات أعلى من هرمون اإلستروجٌن ٌقضٌن وقتاً أسهل  اإلستروجٌن.
فً الحمل من النساء بمستوٌات أقل من اإلستروجٌن. فالنساء ذوات العٌون الواسعة 

 .لذلك ٌصنعن أزواجاً أفضل فً المتوسط مع النساء بعٌون أصؽر

ؤلطفال ممٌزة ل) neotenous والسبب الثانً هو أن العٌون الواسعة سمة طفولٌة
والرضع(. فؤلن العٌن البشرٌة ال تكبر فً الحجم خبلل النمو بقدر سابر الوجه 
والرأس، فحجم العٌن نسبًة للوجه ٌنخفض مع نمونا. وكما نعلم جمٌعاً، فاألطفال 
)كصؽار أنواع الثدٌٌات األخرى( لدٌهم عٌون كبٌرة نسبٌاً مقارنة مع األطفال 

البا ما ٌنظر الناس )رجاالً ونساء( إلى الذٌن لدٌهم األكبر والبالؽٌن. نتٌجة لذلك، ؼ
عٌون واسعة على أنهم أصؽر سنا مما هم علٌه فعبلً. )كم تقدر عمر المرأة فً هذه 
الصورة، على سبٌل المثال؟( فؤلن الرجال ٌفضلون النساء األصؽر سناً، كما 

ة، كالعٌون شرحت فً إدراج سابق، فهم ٌمٌلون إلى تفضٌل النساء مع مٌزات طفولٌ
الواسعة. وهذا هو سبب آخر لكون العٌون الواسعة )وهً شابعة فً األطفال 

 .واألوالد( هً جزء من الجمال األنثوي المثالً

قد تتلكؤ اآلن عند هذا التفسٌر للنظر فً الرؼبة للنساء بعٌون كبٌرة لدى الرجال. 
اوج مع األطفال ٌجوز لك أن تشٌر )بشكل صحٌح( إلى أن الرجال ال ٌحاولون التز
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واألوالد؛ فهذا سٌكون التكٌفٌاً للؽاٌة ألنهم ؼٌر ناضجٌن. لذلك، قد تسؤل، لماذا 
 الرجال ٌفضلون المرأة التً، جوهرٌاً، تبدو كاألطفال؟

هذه نقطة جٌدة جداً إلدخال مفهوم هام فً 
، والذي تعرؾ Runaway selection انتقاء الهروب :البٌولوجٌا التطورٌة

اسم انتقاء الهروب الفٌشري، على اسم الوراثً البرٌطانً رونالد أ. فٌشر، أحٌانا ب
الذي اقترح ألول مرة هذه الفرضٌة. كاستطراد بسٌط، لو كنت قد أخذت فً أي 
وقت مضى اإلحصاء األساسً فً الكلٌة، ال بد أن ك قد تستذكر شٌباً ؼامضاً ٌسمى 

ترمز إلى فٌشر، الذي ابتكر  F فً إحصابٌة F حٌث .‖F اختبار‖ أو  ‖F إحصابٌة―
االختبار وقدم مساهمات هامة أخرى لئلحصاء. وهذا هو السبب، على عكس 

ٌكتب دابماً  F ، فً أنχ2 كاي-، أو إحصابٌة مربعz ، إحصابٌة t إحصابٌة
 .بالحرؾ الكبٌر

مفهوم انتقاء الهروب إلى أنه عندما ٌفضل جنس ما أزواجاً مع سمات وراثٌة  ٌشٌر
معٌنة، ثم، من خبلل عملٌة االنتقاء الجنسً، سٌؤتً الجنس اآلخر ممتلكاً هذه المٌزة 
بؤشكال مبالػ فٌها على نحو متزاٌد. تقدم قرون اإللكة )أكبر أنواع األٌابل( مثاالً 

زاوج مع ذكور بقرون أكبر، وذلك ألن هذه الذكور جٌداً. فإناث اإللكة تفضل الت
ٌمكنها هزٌمة الذكور األخرى ذوات القرون األصؽر فً المسابقات على األراضً 
واألزواج، وألن حجم قرن اإللكة محدد وراثٌاً إلى حد كبٌر، فسٌحمل أبنابهم أٌضاً 

ذكور إلكة  قرون كبٌرة تكون جذابة لؤلقران المحتملٌن. ونتٌجة لذلك، وسوؾ ٌؤتً
بقرون أكبر وأكبر ، إلى نقطة تصبح قرونهم ببساطٍة كبٌرة جداً. قد تصبح كبٌرة 
بحٌث تشكل عقبات أمام التؽذٌة والبقاء، وحتى لقتال الذكور اآلخرٌن، وهو الؽرض 
األصلً من وجود القرون الكبٌرة فً المقام األول. ولكن الذكور ٌواصلون إظهار 

ها سمة مفضلة لدى اإلناث تطورت عن طرٌق انتقاء قرون مبالػ بها جداً ألن
 .الهروب لفٌشر
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ربما نفس العملٌة تحدث مع تفضٌل الرجال للنساء بمٌزات طفولٌة. ألن الرجال 
ٌفضلون التزاوج مع النساء األصؽر سناً، فالنساء ٌؤتٌن مع المزٌد والمزٌد من 

واج وبالؽات، فً نهاٌة المٌزات الطفولٌة، مما ٌجعلهن ٌبدون لٌس فقط صالحات للز
أطفال. ربما كان تفضٌل الرجال للشعر -أوالد بل حتى أشباه-المطاؾ ٌافعات، أشباه

األشقر قد توجهوا من خبلل انتقاء هروب مماثل. كما أشارت لً المحررة األقدم فً 
، كارلٌن فلورا، من قبل، والعدٌد من األطفال الصؽار الشقر ال ‖علم النفس الٌوم―

قراً وشعرهم ٌتحول لؤلؼمق قبل وقت طوٌل من وصولهم إلى سن البلوغ ٌعودون ش
)كما فعلت كارلٌن(. لذا بتفضٌل التزاوج مع النساء بشعر أشقر خفٌؾ، فالرجال فً 
كثٌر من األحٌان ٌنجذبون )التكٌفٌاً( لؤلطفال قبل سن البلوغ. قد ٌكون تفضٌلهم 

تفضٌل الرجال للنساء مع سمات للنساء مع عٌون كبٌرة التكٌفٌاً بالمثل. ولكن 
طفولٌة، وامتبلك النساء لمثل هذه السمات، مع ذلك، قد ٌكون تطور عبر انتقاء 

 .الهروب

 انًفاسقح انكثيشج: نًارا يُخذع انشجال(9)

إذن فالرجال ٌحبون النساء البلتً ٌبدون 
، والنساء ٌرٌدن أن ٌبدون مثلهن، وذلك ألن كل من كشقراوات متفجرات، أو باربً

سماتهن الربٌسة )الشباب، الشعر الطوٌل، الخصر صؽٌرة، األثداء الكبٌرة، الشعر 
األشقر، العٌون الزرق، والعٌون الواسعة( هو مإشر على الشباب، وبالتالً على 

رة الصحة، القٌمة اإلنجابٌة، والخصوبة. هناك منطق تطوري دقٌق وراء صو
الجمال األنثوي المثالً. اآلن، قد ٌكون القراء الحاذقون الذٌن تابعوا إدراجات هذه 

ا شًء مما قلته فً اإلدراجات السابقة السلسلة قد التفتوا إلى المفارقة فً كل هذا. ل
 .لهذه السلسلة صحٌٌح بعد اآلن
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، صبػ من خبلل شد الوجه، الشعر المستعار، شفط الدهون، تكبٌر الثدي جراحٌاً 
بؽض النظر  –الشعر، عدسات الصقة ملونة، وجراحات التجمٌل، ٌمكن ألي امرأة 

أن تحصل على جمٌع السمات الربٌسة التً تمٌز الجمال المثالً  –عن سنها 
عاماً  ٓٗلئلناث. قلٌل جداً من مظهر بامٌبل أندرسون هو طبٌعً. فامرأة عمرها 

 ٕٓلتستمر فً الظهور كامرأة عمرها الٌوم ٌمكن أن تعتمد على التقنٌة الحدٌثة 
‖ العادٌات―تبدو أفضل وأصؽر من معظم النساء  ٓٙعاماً(. وفرح فاوسٌت فً الـ

 .فً نصؾ عمرها

لدى الدماغ البشري صعوبة فً )―والرجال ٌقعون فٌهن. كما ٌشٌر مبدأ السافانا 
، ‖(سبلؾالفهم والتعامل مع الكٌانات والحاالت التً لم تكن موجودة فً بٌبة األ

فؤدمؽة الرجال ال ٌمكنها حقاً أن تفهم أثداء السٌلٌكون أو صبػ الشعر األشقر، ألن 
سنة. وٌمكن للرجال أن  ٓٓٓ,ٓٔهذه األشٌاء لم تكن موجودة فً بٌبة األسبلؾ منذ 

ٌفهموا بوعً وإدراك أن كثٌراً من النساء كثٌرة بؤثداء كبٌرة مكتنزة لسن فً الواقع 
م ال ٌزالون ٌجدونهن جذابات ألن آلٌاتهم النفسٌة المتطورة سنة، لكنه ٘ٔبعمر 

 .تنخدع باالختراعات الحدٌثة التً لم تكن موجودة فً بٌبة األسبلؾ
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 فهضفح انًىضىػاَيح: يهخص وجيز

 
 د. لٌونارد پٌكوؾ، مإلؾ هذه المقالة

 )117ٔ)بلوم للكتب، ‖ المتوازٌات المشإومة―نشرت أصبلً فً 

إن نظاماً كامبلً للفلسفة التً تدعو إلى التعقل واألنوٌة قد تم تعرٌفه فً عصرنا على 
أطلس “ ٌد آٌن راند. أعنً فلسفة الموضوعانٌة، التً عرضت بالتفصٌل فً

وهً  .”فضٌلة األنانٌة“ ، و”مقدمة لنظرٌة المعرفة الموضوعانٌة“ ،”مستهجن
القتباسات البلحقة، إال إن أشٌر لؽٌر ذلك، الترٌاق للحالة الراهنة فً العالم. )جمٌع ا

 .)هً من أعمال آٌن راند

معظم الفبلسفة قد تركوا نقاط انطبلقهم إلى متضمنات ؼٌر معروفة. ولكن قاعدة 
الوجود موجود، وفعل الفهم واالستٌعاب لهذه العبارة “ :الموضوعانٌة صرٌحة جداً 

شخص، وأن ثمَّ شخصا  موجودا  ٌتضمن بدٌهٌتٌن نتٌجتٌن: أن ثمَّ شٌئا ٌتصوره 
 .”ٌمتلك الوعً، حٌث أن الوعً هو وسٌلة إدراك ما ٌوجد حالٌا

إن الوجود والوعً هً حقابق ضمنٌة فً كل إدراك. وهما قاعدة لجمٌع المعارؾ 
ٌَعرفه. وهً  ٌُعرؾ وشخصاً ل )واشتراط للبرهان( : فالمعرفة تفترض أن شٌباً س

ب منها: فكل تلفّظ إنسانً، بما فً ذلك نكران هذه مطلقات ال ٌمكن التشكٌك أو الهر
 .البدٌهٌات، ٌتضمن استخدامها والقبول بها

وهً بدٌهٌة صحٌحة ، بكلمات أرسطو،  –البدٌهٌة الثالثة فً قاعدة المعرفة 
هً قانون الهوٌة. هذا القانون ٌحدد جوهر الوجود: أن  –‖ للوجود بما هو وجود―

والشًء هو ما هو، وهذا ٌإدي إلى المبدأ األساسً لكل تكون هو أن تكون شٌباً ما ، 
األفعال، قانون السببٌة. قانون السببٌة ٌنص على أن أفعال شًء ما تتحدد ال 

 .بالصدفة، ولكن بطبٌعته ، أي: ما هو علٌه

ومن المهم أن نبلحظ العبلقة المتبادلة بٌن هذه البدٌهٌات الثبلثة. فالوجود هو 
اإلنسان ٌقدر على تكٌٌؾ خلفٌته  .ون موجود مستقال  عن الوعًالك .البدٌهٌة األولى
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فرانسٌس ) ”الطبٌعة، لكً ُتقاد، ٌجب أن ُتطاع“ الحتٌاجاته الخاصة ، ولكن
بٌكون(. ما من عملٌة عقلٌة ٌمكنها أن تؽٌر قوانٌن الطبٌعة أو تمحو الحقابق. إذ 

الهوٌة ، والوعً هو  الوجود هو―وظٌفة الوعً لٌست خلق الواقع ، ولكن تفهُّمه. 
 .‖تحدٌد الهوٌة

إن المصدر الفلسفً لوجهة النظر هذه، والداعً األكبر لها فً تارٌخ الفلسفة هو 
أرسطو. ومعارضوها هم جمٌع التقالٌد الربٌسة األخرى، بما فً ذلك األفبلطونٌة 

كرة أن والمسٌحٌة والمثالٌة األلمانٌة. مباشرة أو ؼٌر مباشرة ، فهذه التقالٌد تدعم ف
 .الوعً هو خالق الواقع. وجوهر هذا المفهوم هو إنكار بدٌهٌة أن الوجود موجود

طبٌعً، أي متفوق، ‖ فوق―فً النسخة الدٌنٌة، ٌدعم المنكرون دعوًة إلى وعً 
ومتناقض، مع الوجود؛ وفً النسخة االجتماعٌة، ٌذٌبون الطبٌعة إلى ضبابٌة ؼٌر 

وفق رؼبة اإلنسان. المدرسة األولى تنفً الواقع محددة، وٌعطونها شبَه شكٍل عابراً 
من خبلل التمسك بهما معاً )أي الواقع والوعً الفابق(. والمدرسة الثانٌة تستؽنً 
عن مفهوم الواقع بذلك النحو. األولى ترفض العلم، القانون، العبلقة السببٌة، والهوٌة 

المعجزات. وتنص  ، زاعمة أن كل شًء ممكن إلرادة الرب، كلٌة القدرة وصانعة
الثانٌة على ذات الرفض الدٌنً بؤلفاظ علمانٌة، بدعوى أن كل شًء ممكن إلرادة 

 .‖الشعب―

أي من المدرستٌن ال تستطٌع أن تطالب بقاعدة من األدلة الموضوعٌة. فبل توجد 
طرٌقة للتفكٌر انطبلقاً من الطبٌعة إلى نقٌضها ، أو من الحقابق إلى تخرٌبها، أو من 

ٌة إلى محو النقاش على هذا النحو ، أي بدءاً من أسسه: متمثلة ببدٌهٌات أي فرض
 .الوجود والهوٌة

المٌتافٌزٌقا ونظرٌة المعرفة مترابطان ترابطا وثٌقا؛ وهما ٌشكبلن معاً األساس 
للفلسفة. فً تارٌخ الفلسفة، رفض الواقع ورفض التعقل كانا متبلزمٌن دوماً. 

طو، مٌتافٌزٌقا موالٌة للواقع تعنً وتتطلب نظرٌة وبالمثل، كما ٌشٌر مثال أرس
 .معرفة موالٌة للتعقل

القدرة التً تحدد وتدمج المواد التً توفرها “ والتعقل كما تعرفه آٌن راند هو
 .”حواس اإلنسان

التعقل ٌإدي هذه الوظٌفة من خبلل المفاهٌم، وصحة التعقل تعتمد على صحة 
المفاهٌم هً مشكلة ربٌسة للفلسفة. إذا كانت المفاهٌم  المفاهٌم. ولكن طبٌعة وأصل

تشٌر إلى وقابع ، فإن المعرفة لدٌها قاعدة فً الواقع، وٌمكن للمرء أن تحدد أسس 
موضوعٌة لتوجٌه عملٌة اإلدراك اإلنسانٌة. وإذا كانت المفاهٌم معزولة عن الواقع، 

 .حولفحتى ذلك الحٌن ٌصبح اإلنسان وجمٌع معارفه، أعمى ببل 

 .، التً تعثرت فٌها الفلسفة الؽربٌة‖مشكلة الكلٌات―وهذه هً 



 

 

ٙ9 

-ادعى أفبلطون العثور على مرجع للمفاهٌم لٌس فً هذا العالم ، ولكن فً بعد فوق
طبٌعً من الجواهر. والكانطٌون ٌعتبرون المفاهٌم )بعضها أو كلها( خلواً من 

ة عن الحقابق الخارجٌة. كبل المرجعٌات، أي: كإبداعات ذاتٌة للعقل البشري مستقل
النهجٌن ، وكل تنوعاتهما فً تارٌخ الفلسفة ٌإدٌان إلى نفس النتٌجة األساسٌة: قطع 
أدوات إدراك اإلنسان عن الواقع، وبالتالً إضعاؾ عقل اإلنسان. )على الرؼم من 
أن نظرٌة المعرفة األرسطٌة أعلى بكثٌر ، ولكن نظرٌته عن المفاهٌم اختلطت ببقاٌا 

ألفبلطونٌة وهً ؼٌر مقبولة.( أما الفبلسفة الحدٌثون فقد تخلوا عن المشكلة، ا
 .وكنتٌجة لذلك ، تخلوا عن الفلسفة على هذا النحو

عقلً. وإنجازها -أما آٌن راند، فتتحدى وتكتسح الحصن الربٌسً للمحور الضد
 .ل اإلنسانالتارٌخً هو ربط شكل اإلدراك اإلنسانً الممٌز بالواقعة، أي: تفعٌل تعقّ 

 .وفقا للموضوعانٌة، فالمفاهٌم تستمد من وتشٌر إلى حقابق الواقع

؛ ال توجد أفكار لوح أبٌض العقل عند الوالدة )كما ذكر أرسطو أول مرة( هو
فطرٌة. والحواس هً وسٌلة اإلنسان الربٌسة لبلتصال بالواقع؛ وهً تعطٌه 

ماهٌة الشًء هً ما ٌكتشفه  اشتراطاً لكل معرفة الحقة، ودلٌبل على أن ثمة شًء.
 .على المستوى المفاهٌمً للوعً

تشكٌل األفكار هو طرٌقة اإلنسان فً تنظٌم المواد الحسٌة. لتشكٌل مفهوم، ٌعزل 
المرء كتلتٌن أو أكثر عن سابر مجاله اإلدراكً، وٌدمجهما فً وحدة عقلٌة واحدة، 

ود من الحاالت: واحدة ٌرمز إلٌها بكلمة واحدة. المفهوم ٌستوعب عدداً ؼٌر محد
للكتل التً عزلها، وكل األخرٌات )فً الماضً والحاضر والمستقبل( هً التً 

 .تشابهها

دون  التشابه هو مفتاح هذه العملٌة. ٌمكن للعقل أن ٌحتفظ بخصابص الكتل المماثلة
المفهوم هو التكامل العقلً الثنٌن ―التً تختلؾ من حالة إلى حالة.  تحدٌد قٌاساتها

أكثر من الوحدات التً تمتلك نفس الخاصٌـ)ات( الممٌزة، مع حذؾ قٌاساتها أو 
 .‖المحددة

المبدأ األساسً لتشكٌل المفاهٌم )الذي ٌنص على أن القٌاسات المحذوفة ٌجب أن 
كمٌة( هو المعادل للمبدأ  أي ، ولكن ٌمكن أن توجد فًماٌكون موجودا فً كمٌة

، ما الرموز الجبرٌة ٌجب أن تعطى قٌمة عددٌةاألساس للجبر ، الذي ٌنص على أن 
قٌمة. فً هذا المعنى واالعتبار، الوعً اإلدراكً هو  أي ولكن ٌمكن إعطاءها

 .الوعً المفاهٌمً هو الجبر لإلدراك الحساب، ولكن

طبٌعٌة: إنها تشٌر إلى حقابق هذا العالم، كما عالجتها –المفاهٌم لٌست ذاتٌة وال فوق
مقدمة “ اإلنسان. )إن ما سبق هو بٌان موجز؛ للمناقشة كاملة راجعوسٌلة إدراك 

 (.”إلى نظرٌة المعرفة الموضوعانٌة
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بدءها،  –هذه هً عناصر القدرة العقلٌة لئلنسان  : الحواس، المفاهٌم، والمنطق
ٌعنً: ابِن المعرفة على المبلحظة؛ ‖ اتبع التعقل―شكلها، وأسلوبها. فً الجوهر، 

وفقا للعبلقات الحقٌقٌة )القابلة للقٌاس( بٌن الكتل؛ استخدم المفاهٌم وفقا شّكل المفاهٌم 
لقواعد المنطق )فً نهاٌة المطاؾ، قانون الهوٌة(. ألن كبلً من هذه العناصر مبنً 
على أساس حقابق الواقع، واالستنتاجات التً بتوصل إلٌها بعملٌة التعقل هً 

 .موضوعٌة

 .(التصوؾ أو التشكك )أي تكافإ األدلة والبدٌل عن السبب هو أحد أشكال

طبٌعٌة، والمشكك ٌنفً إمكانٌة أي معرفة. ٌدعً –الصوفً ٌسعى لمعرفة فوق
الصوفً أن وسٌلة المعرفة اإلنسانٌة ؼٌر كافٌة وأن المعرفة الحقٌقٌة تتطلب نوراً 

ٌدافع  من عند هللا؛ المشكك ٌوافقه، ثم ٌلقً باهلل. الصوفً ٌتمسك بالمطلقات، التً
عنها بدافع اإلٌمان؛ والمشكك ٌجٌب بؤنه ببل إٌمان. إن إٌمان الصوفً، فً نهاٌة 
المطاؾ، هو فً مشاعره، والذي ٌعتبرها سبٌبلً إلى الماوراء، والمشكك ٌطرح 

التً، كما ٌقول، هً األساس الوحٌد للعمل فً عالم  هو الماوراء، ثم ٌتبع مشاعره
 .مجهول

مٌة، التً تعتقد بوعً أو بوعً باطن.  ٌَ المشاعر هً نتاج أفكار الناس وأحكامهم الِق
 .وهً لٌست أدوات لئلدراك أو أدلة للعمل

أدان متدٌنو الطراز القدٌم العقل البشري على أساس أنه محدود، نهابً، وراسخ فً 
ى الهوٌة األرض، كضٍد للعقل اإللهً كلً الكمال ببل مثال. هذا ٌتضمن هجوماَ عل

)كما ٌفعل أي رفض للنهابً(؛ ولكنه ٌفعل ذلك تحت ؼطاء من التؤكٌد على وعً 
طبٌعٌة. أما العدمٌون الحدٌثون فهم أكثر وضوحا: إنهم ٌسعون ال –لهوٌة أكبر وفوق

للنهابً، ولكن للصفر. تماما كما ٌرفضون مفهوم الواقع فً المٌتافٌزٌقا، وكذلك 
 .ٌة المعرفةٌرفضون إمكانٌة الوعً فً نظر

الن هذه المعرفة ‖ األشٌاء كما هً ،―اإلنسان، ٌقول الكانطٌون، ال ٌمكنه أن ٌعرؾ 
تكتسب عن طرٌق حواس بشرٌة، مفاهٌم بشرٌة، ومنطق بشري، أي من وسابل 

 .المعرفة البشرٌة

إنسانً، حٌوانً، أو إلهً )على  –قد ٌنطبق على أي وعً   نفس شكل البرهان
، أي من خٌر(: إن كان هو شٌباَ، إذا كان ٌقتصر على بعض،افتراض وجود هذا األ

األشٌاء ―، ولكن فقط ‖األشٌاء كما هً―وسابل للمعرفة، بنفس المنطق فهو لن ٌعرؾ 
 .لهذا النوع من الوعً‖ كما تبدو

جوهر  –ٌعترض كانط على حقٌقة أن عقل اإلنسان له طبٌعة. نظرٌته هً : الهوٌة 
وسٌلة المعرفة تجعل المعرفة مستحٌلة. وكما تشٌر آٌن  تبطل الوعً. أو: –الوجود 
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أصم، ألن لدٌه  –اإلنسان أعمى، ألن لدٌه عٌون ―راند ، فهذه النظرٌة تعنً أن 
 .‖ٌدركها ألنه واألشٌاء التً ٌدركها ؼٌر موجودة، –واهم، ألن لدٌه عقل  –آذان 

وٌة، كذلك تسحب تماما كما تسحب عدمٌة كانط المعرفٌة باإلدراك بعٌداً عن اله
 .بعٌداً عن أي استمتاع بالحٌاة –القٌم مٌدان –عدمٌته األخبلقٌة األخبلق 

أما األخبلقٌات الموضوعانٌة فهً عكس كانط. األخبلقٌات الموضوعانٌة تبدأ بسإال 
 أساسً: لماذا األخبلق ضرورٌة؟

ٌتصرؾ الجواب ٌكمن فً طبٌعة اإلنسان بوصفه كابناً حٌاً. على الكابن الحً أن 
فً مواجهة خٌار ثابت: حٌاة أو موت. الحٌاة مشروطة؛ ال ٌمكن أن ٌستمر إال من 
خبلل مسار معٌن للعمل ٌقوم به الكابن الحً، مثل أفعال الحصول على الؽذاء. وفً 
هذا الصدد النباتات والحٌوانات ال خٌار لها: فً حدود صبلحٌاتها ، فإنها تتخذ 

بها حٌاتهم. اإلنسان ٌملك الخٌار. انه ال ٌعرؾ تلقابٌا ما تلقابٌاً اإلجراءات التً تتطل
هً اإلجراءات التً ستحافظ علٌه، وإذا كان ٌرٌد البقاء فعلٌه االكتشاؾ، ثم 
الممارسة باالختٌار، لمدونة من القٌم والفضابل، المدونة الخاصة التً تقتضٌها حٌاة 

 .البشر. الؽرض من األخبلق هو تحدٌد مثل هذه المدونة

الموضوعانٌة هً الفلسفة األولى التً تحدد العبلقة بٌن الحٌاة والقٌم الُخلُقٌة. 
ال بفضل  – ضرورة وجودٌة لبقاء اإلنسانهً هدؾ،―، تكتب آٌن راند، ‖ األخبلق―

 ‖.طبٌعً أو جٌرانكم أو أهواءك الخاصة، ولكن بفضل الواقع وطبٌعة الحٌاة–الفوق

كل ما “ .لواقع وطبٌعة اإلنسان، هو حٌاة اإلنسانمعٌار األخبلق، كما تتطلبه طبٌعة ا
 ”.هو مناسب لحٌاة الكائن العاقل هو خٌر؛ كل ما هو مدمر لها هو شر

 ”أطلس مستهجن“ ، كما ٌنص جون ؼالت، بطل‖ عقل اإلنسان―

هو أداته األساسٌة للبقاء. الحٌاة أعطٌت له، ولٌس البقاء. جسده أعطً له، ولٌس 
له، ولٌس مضمونه. لٌبقى على قٌد الحٌاة، علٌه أن ٌعمل، وقبل  قُوُته. عقله أعطً

أن ٌتمكن من العمل ال بد له أن ٌعرؾ طبٌعة وؼرض هذا العمل. فهو ال ٌستطٌع 
حفر   الحصول على طعامه دون معرفة الؽذاء وطرٌق الحصول علٌه. وال ٌستطٌع

ذلك. لٌبقى على دون معرفة هدفه ووسٌلته لتحقٌق  –أو بناء سٌكلوترون  –خندق 
 .قٌد الحٌاة، علٌه أن ٌفكر

التفكٌر لٌس عملٌة تلقابٌة. فلئلنسان أن تختار بٌن أن ٌفكر أو ٌسمح لعقله بالركود، 
أو ٌختار بإرادته أن ٌتحول ضد ذكابه، ٌتهرب من علمه، ٌخّرب عقله. إذا رفض 

إدراكه للتفكٌر ، فهو ٌؤتً بالكوارث: انه ال ٌملك الحصانة لكً ٌرفض وسٌلة 
 .للواقع
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التفكٌر هو عملٌة حساسة وصعبة، ال ٌستطٌع اإلنسان تنفٌذها ما لم ٌكن هدفه 
المعرفة، ومنهجه المنطق، وحكم عقله هو موجهه المطلق. الفكر ٌتطلب األنانٌة، 

ٌعلو على سبلمة وظٌفتها   األنانٌة األساسٌة للقدرة العقبلنٌة التً ال تدع شٌباً 
 .الخاصة

سان أن ٌفكر إذا كان ٌضع شٌباً، أي شًء، فوق تصوره للواقع. إنه ال ال ٌمكن لئلن
ٌستطٌع متابعة األدلة دون كلل أو دعم استنتاجاته بعناد، فً حٌن ٌبلحظ االمتثال 
لناس آخرٌن كدافعه األخبلقً، والتحقٌر الذاتً كؤعلى فضابله، والتضحٌة كواجبه 

زل عن سٌادته علٌه، أي: حٌن ٌتقبل األساسً. ال ٌمكنه استخدام دماؼه بٌنما ٌتنا
 .نظرابه كمالكٌن ونزالء فً دماؼه

الناس ٌتعلمون من اآلخرٌن، وٌبنون على عمل أسبلفهم ، وٌحققون بالتعاون من 
المفاخر ما سٌكون من مستحٌل على جزٌرة صحراء. ولكن كل هذه العبلقات 

تعتمد على الفرد  االجتماعٌة تتطلب ممارسة الوسٌلة اإلنسانٌة لبلدراك ؛ فهً
فً المعنى البدبً والداخلً للمصطلح، بمعنى إنسان ٌواجه ‖ االنفرادي―االنفرادي ، 

الواقع بشكل مباشر، ٌسعى ال لٌعلق نفسه على صلٌب اآلخرٌن أو ٌتقبل كلمتهم 
 .كفعل إٌمان، ولكن للفهم، للتواصل، للمعرفة

ب؛ على الكابن الحً أن عقل اإلنسان ٌتطلب األنانٌة، وكذلك حٌاته فً كل جان
ٌكون المستفٌد من أفعاله. علٌه أن ٌبلحق أشٌاء محددة ألجله، لصالحه، ولبقابه. 
الحٌاة تتطلب اكتساب القٌم ، ال خسارتها؛ اإلنجاز ، ال النكران؛ الحفاظ على النفس، 
ال التضحٌة بالنفس. ٌمكن لئلنسان أن تختار تقدٌر ومواصلة التضحٌة بالنفس، لكنه 

 .ٌستطٌع البقاء أو االزدهار بؤسلوب كهذاال 

األنانٌة األخبلقٌة ال تعنً رخصة للقٌام بكل ما ٌرضً أحداً تقوده النزوات. بل 
مدونة  أي .العقالنٌة تعنً االنضباط الدقٌق بتعرٌؾ وتحقٌق مصلحة الفرد الذاتٌة

للمصلحة الذاتٌة العقبلنٌة ترفض كل شكل من أشكال التضحٌة البشرٌة، سواء من 
النفس لآلخرٌن، أو من اآلخرٌن للنفس. أخبلقٌات المصلحة الذاتٌة العقبلنٌة تإٌد 
ممارسة عقل واحد لخدمة حٌاة واحدة، وجمٌع خٌارات القٌم وسمات الشخصٌة 

ذه. إنها تتمسك بفضابل العقبلنٌة، االستقبلل، المحددة التً تنطوي علٌها ممارسة كه
 .‖للبقاء بؤي ثمن―النزاهة، الصدق، العدل، اإلنتاجٌة، والفخر. إنها ال تدعو 

حٌاة اإلنسان، كما تتطلبها طبٌعته، لٌست حٌاة ؼاشم أرعن، أو حثالة نّهاب أو 
ٌال، ولكن ال حٌاًة عن طرٌق القوة أو االحت –صوفً شّحات، ولكن حٌاة كابن مفّكر 

ٌُدفع لبقاء  –الحٌاة عن طرٌق اإلنجاز  ال البقاء بؤي ثمن، ألن هناك ثمناً واحداً فقط 
 .اإلنسان: التعقل
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كمفرد. ال  –التعقل هو سمة للفرد. الفكر هو عملٌة ال ٌقوم بها الناس، بل اإلنسان 
 جماعة أن تفعل ذلك. كل ما ٌمكن‖ عضوٌة―ٌمكن ألي مجتمع، لجنة ، أو جماعة 

 .أن تفعله مجموعة فً هذا الصدد هو أن: تترك الفرد حراً لٌعمل، أو تمنعه

 .األساسً لحٌاة اإلنسان هو الحرٌة السٌاسً إن الشرط

فً هذا السٌاق تعنً القدرة على التصرؾ دون إكراه من اآلخرٌن. تعنً ‖ الحرٌة―
فً مجتمع قدرة الفرد على التصرؾ وفقا لحكمه، مع احترام الحق نفسه لآلخرٌن. 

 .حر، ٌنبذ الناس طرٌقة قاتلة فً التعامل مع الخبلفات: استهبلل القوة المادٌة

القوة هً الضد اللفظً والنقٌض للفكر. فالفهم ال تنتجه لكمة فً الوجه؛ الوضوح 
الفكري ال ٌنبثق عن فوهة بندقٌة؛ وترجٌح األدلة لٌس بوساطة تشنجات اإلرهاب. 

ٌمكنه تحقٌق المعرفة أو اإلدانة بمعزل عن أو ضد  العقل هو وسٌلة إدراكٌة؛ ال
 .تصوره للواقع؛ إذ ال ٌمكنه أن ٌكون قسرٌاً 

 –النظام الذي ٌحرس حرٌة عقل اإلنسان  –النظام السٌاسً المناسب، فً جوهره 
هو النظام األمٌركً األصلً، المبنً على مفهوم الحقوق الفردٌة ؼٌر القابلة 

نسان لٌس القانون اإللهً أو القانون النٌابً، ولكن إن مصدر حقوق اإل―للتصرؾ. 
هً شروط الوجود التً  الحقوق .قانون الهوٌة. ألؾ هو ألؾ ، والرجل هو الرجل

 ‖.تتطلبها طبٌعة اإلنسان من أجل البقاء المبلبم

كان اآلباء المإسسون على حق بشؤن حقٌقة أن الحقوق سٌاسٌة ال اقتصادٌة، أي 
وللحفاظ على نتابج عمل الفرد، ال مطالبات ؼٌر مكتسبة بؤعمال قوانٌن للعمل   أنها

أو نتاجات اآلخرٌن. وكانوا على حق حول حقٌقة أن وظٌفة الحكومة المناسبة هً 
 .حماٌة حقوق اإلنسان

حقوق اإلنسان، تبلحظ آٌن راند، ال ٌمكن انتهاكها إال بالقوة البدنٌة )االحتٌال هو 
ظام سٌاسً قابم على االعتراؾ بالحقوق هو الذي شكل ؼٌر مباشر للقوة(. وأي ن

ٌحرس اإلنسان ضد العنؾ. لذا فالناس ال ٌتعاملون مع بعضهم كقتلة محتملٌن، بل 
كتجار ذوي سٌادة، وفقا ألحكامهم المستقلة وموافقتهم الطوعٌة. هذا النوع من النظام 

فة والؽرض التً ٌمثل الحماٌة المنهجً لعقل اإلنسان ولمصلحته الذاتٌة، أي الوظٌ
 .علٌها تعتمد الحٌاة البشرٌة

الحكومة هً الجهة التً تقوم باحتكار االستخدام القانونً للقوة البدنٌة. فً مجتمع 
حر الحكومة ال تستعمل القوة إال فً التؤدٌب، ضد أولبك الذٌن بدءوا باستخدامها. 

الشرطة؛ الجٌش؛ والمحاكم )والتً  هذا ٌنطوي على ثبلث وظابؾ ربٌسٌة هً :
 .(توفر وسٌلة لحل المنازعات سلمٌا ، وفقا لقواعد موضوعٌة
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إن الحكومة فً مجتمع حر ممنوعة من محاكاة المجرمٌن التً أنشبت للقبض 
علٌهم. فهً ممنوعة من استهبلل القوة ضد الناس األبرٌاء. وال ٌمكنها ضخ قوة 

ن المسالمٌن، ألجل أي ؼرض أو فً أي مجال التدمٌر المادي فً حٌات المواطنٌ
 .للمسعى ، بما فً ذلك فً مجال اإلنتاج والتجارة

وهذا ٌعنً رفض أي انفصام بٌن الحرٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة. وٌعنً الفصل بٌن 
الدولة واالقتصاد. هذا ٌعنً البدٌل الوحٌد لبلستبداد الذي تم اكتشافه على اإلطبلق: 

 .دعه ٌعمل رأسمالٌة

تارٌخٌا، عملت الرأسمالٌة ببراعة، وهذا هو النظام الوحٌد الذي سوؾ ٌعمل. أدت 
االشتراكٌة بكل تنوٌعاتها إلى كارثة، وستإدي ثانٌة كلما حاولت. ولكن االشتراكٌة 
هً محط إعجاب معلمً البشرٌة، فً حٌن أن الرأسمالٌة هً الملعونة. ومصدر هذا 

 .والحقوق أنانٌة، والرأسمالٌة أنانٌةهو عكس لحقٌقة أن الحرٌة أنانٌة، 

إن صح أن الحرٌة والحقوق والرأسمالٌة هً أنانٌة، فٌصح أٌضاً أن األنانٌة ، 
 .معرفًة بشكل البق، هً الصالحة

ما من مستقبل للعالم إال من خبلل والدة جدٌدة للنهج األرسطً للفلسفة. وهذا ٌتطلب 
 .عقل، للحٌاة على األرض، والعظمة لئلنسانتؤكٌدا أرسطٌاً لواقعٌة الوجود، لسٌادة ال

أرسطو والموضوعانٌة ٌتفقان على األساسٌات، ونتٌجة لذلك، على هذه النقطة 
األخٌرة أٌضاً. كبلهما ٌعتقد أن اإلنسان ٌمكنه أن ٌتعامل مع الواقع، وٌحقق القٌم، 

هما وٌعٌش دون مؤساوٌة. ال ٌإمنان فً اإلنسان الدودة أو اإلنسان الوحش؛ كبل
الرجل عظٌم ―ٌتمسك باإلنسان المفكر، وبالتالً اإلنسان البطل. أرسطو ٌسمٌه 

 .آٌن راند تسمٌه هوارد روارك، أو جون ؼالت‖. النفس

فً كل عصر ، بحكم طبٌعتهم، على الناس أن ٌكافحوا: ٌجب أن ٌعملوا، بعلم أو 
بدونه، لتفعٌل رإٌة ما لئلمكانات البشرٌة، سواء كانت متناسقة أو متناقضة، متعالٌة 
أو وضٌعة. ٌجب علٌهم، فً نهاٌة المطاؾ، صنع خٌار أساسً، ٌحدد خٌاراتهم 

فسه دابماً، هو الخٌار المعرفً: التعقل األخرى ومصٌرهم. الخٌار األساسً ، وهو ن
 .أو البلتعقل

بما أن فهم الناس للتعقل ونسخهم عن البلتعقل تختلؾ من عصر لعصر، وفقا لمدى 
 .معرفتهم وفضٌلتهم، فكذلك الشكل المحدد لبلختٌار، ونتٌجته المحددة

 فً العالم القدٌم ، بعد قرون من االنحطاط التدرٌجً، كان الخٌار هو أفكار
الحضارة الكبلسٌة أو األفكار المسٌحٌة. اختار الناُس المسٌحٌة. وكانت النتٌجة هً 

 .العصور المظلمة
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فً العالم الوسٌط، بعد ألؾ سنة، كان الخٌار هو أوؼسطٌن أو األكوٌنً. اختار 
 .الناس األكوٌنً. وكانت النتٌجة هً عصر النهضة

ارع مإسسً أمٌركا من أجل التؤكٌد فً العالم المستنٌر، بعد أربعة قرون الحقة، تص
على خٌار أسبلفهم النهضوٌٌن، لكنهم لم ٌتمكنوا جعله ٌتماسك تارٌخٌا. وكانت 

 .النتٌجة بلداً جدٌداً رابعاً، مع مدمر ذاتً مدمج

الٌوم، فً الوالٌات المتحدة، الخٌار هو اآلباء المإسسٌن واألساس الذي لم ٌتسن لهم 
 .ٌجة ما زالت مفتوحة، أو كانط والتخرٌب. والنت
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 ..صيكىٌ يشىشاً أٌ َثحج ػٍ انذيٍ انىاحذ انصحيح

 
 كلٌّ يعظّم دينه .. يا ليت شعزي ما الصحيح؟

  

ؼالبا ما أتٌحت لً حوارات مع أناس متدٌنٌن عن قناعاتهم المطلقة بؤن رواٌتهم 
دٌناً األخرى(. عادة ،  1111الدٌنٌة هً الصحٌحة )بدال من الرواٌات النابعة من الـ

أنا أعلم أنها الرواٌة الصحٌحة ―كان الرد هو ذلك الذي ٌعّرؾ معنى الطوطولوچٌا: 
 !ٌلجم‖. ألن دٌنً هو الوحً الصحٌح

افترض أن شخصاً من المرٌخ قد انتقل إلى األرض حدٌثاً. وهو ٌقوم بالتسوق بحثاً 
عن دٌن واحد صحٌح. دعونا نرى أٌن سٌقوده هذا االستكشاؾ. كؤّي مرٌخً منطقً 

 .وعقبلنً، فسوؾ ٌبدأ بطرح بعض األسبلة األساسٌة لٌبقً الحوار دابراً 

  

  

 .على من هو اإلله الحقٌقًهل ٌمكننً أن أشرب الكحول؟ هذا ٌعتمد 

هل ٌمكننً أكل البروشٌوتو )نوع إٌطالً من اللحم المقدد، ٌتخذ من لحم الخنزٌر(؟ 
 .هذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقً
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هل ٌمكننً أكل بعض األرز المقلً مع الجمبري؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله 
 .الحقٌقً

 .على من هو اإلله الحقٌقً هل ٌمكننً االستماع إلى الموسٌقى؟ هذا ٌعتمد

هل ٌمكن أن أشّؽل الحاسوب للعمل ٌوم السبت؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله 
 .الحقٌقً

 .هل ٌمكن أن أتخذ أكثر من زوجة واحدة؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقً

 .هل ٌمكننً أن أستمنً )أشبع ذاتً جنسٌاً(؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقً

 .هولة الحصول على الطبلق؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقًما هً س

ما هً العقوبة البلزمة )إن وجدت( للمثلٌة الجنسٌة؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله 
 .الحقٌقً

 .هل ٌمكن للمرء أن ٌنتحر؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقً

على من هو اإلله إذا مرضت؟ هذا ٌعتمد   هل ٌمكن لً أخذ األدوٌة الموصوفة
 .الحقٌقً

 .هل ثمَّ حٌوانات معٌنة تعتبر مقدسة؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقً

 .(هل ثمَّ إله واحد أو آلهة متعددة؟ هذا ٌعتمد على من هو/هً اإللهـ)ة( الحقٌقٌـ)ة

 .هل توجد جهنم؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقً

 .؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقًهل ممارسة الجنس قبل الزواج مسموحة

 .هل الشمس إلهٌة؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقً

 .هل لً أن أتناسخ؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقً

 .كٌؾ على المرأة أن تلبس؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقً

 .قًهل ختان الذكور واجب إلهً؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌ

 .هل ختان اإلناث واجب إلهً؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقً

ٌّا( عن نفسه؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقً  .هل كشؾ المخلِّص )المس
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أقاربً األموات إلى الجنة؟ هذا ٌعتمد على ‖ ألنقل بسرعة―ٌمكننً شراء الؽفرانات 
 .من هو اإلله الحقٌقً

ا على علم بموقعك بالنسبة لبلتجاهات األساسٌة؟ هذا هل من المهم أن تكون دابم
 .ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقً

 .هل هناك ممثل مباشر لئلله على األرض؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقً

 .هل سٌذهب الملحدون إلى الجحٌم؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقً

 .هذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقًكم هو سهل بالنسبة لً أن أنضم إلى دٌنكم؟ 

 .هل هو تجدٌؾ أن أحصل على وشم؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقً

 .هل هناك شًء ما مثل النهر المقدس؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقً

 .هل ٌجب أن أسعى لبلنتقام من أعدابً؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقً

مجدون )المعركة الكبرى قبل عودة ٌسوع المسٌح(؟ هذا هل نحن قرٌبون من هر
 .ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقً

هل تسكن بعض األرواح على الكواكب األخرى؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله 
 .الحقٌقً

هل ٌحظر ارتداء األحذٌة الجلدٌة فً أٌام معٌنة؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله 
 .الحقٌقً

 .ذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقًهل الحج واجب إلهً؟ ه

 .هل الردة )ترك الدٌن( مسموح بها؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقً

 .هل التطور حقٌقة؟ هذا ٌعتمد على من هو اإلله الحقٌقً

  

  

 !سوف ٌبدو صحٌحا  أن اإلله ٌكمن فً التفاصٌل :بعد كل هذه األسبلة
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 انضهيى صيؼهٍ َهايح انًجتًؼاخ انحشج يىخ انحش

 

 د. جاد سعد

ولكنها  (Saad, 2004) كنت قد كتبت عن الحكاٌة الشخصٌة التالٌة فً مكان آخر
تستحق التكرار هنا. قبل عدة سنوات، خرجت أنا وزوجتً لعشاء احتفالً مع أحد 

حداثٌة -طبلبً فً الدكتوراه وإحدى صدٌقاته. كانت الصدٌقة المشار إلٌها مابعد
زمة وأكادٌمٌة نسوٌة شدٌدة. عند نقطة ما خبلل عشابنا، سؤلتها بلطؾ ما إذا ملت

للقارئ  .توجد حقائق كلٌة ال حداثً التؤسٌسً أنه-كانت تعتقد فعبلً بالمبدأ المابعد
ألن هذا المبدأ األخٌر نفسه ٌفسر على أنه  اللماح أن ٌبلحظ المشكلة المنطقٌة هنا،

ٌّة !حقٌقة كلٌة هذا اللؽز المحرج جانباً، ردت بكل تؤكد أنه بالفعل كل المعارؾ  منح
نسبٌة. بالتؤكٌد، رددت بؤن ال بد من وجود بعض الكلٌات، وإال فالسعً وراء 
الحقابق العلمٌة لٌس سوى وهم مطلق. على أمل أن أكون أكثر تحدٌداً، اقترحُت 

 .كٌؾ كنُت مضلبلً تزوٌدها بؤمثلة من الكلٌات ومن ثم ٌمكن لها أن تفسر لً 

لقد بدأت مع حقٌقة تافهة بعض الشًء أو هكذا اعتقدت. سؤلتها عما إذا كانت حقٌقة 
كلٌة أنه ضمن الجنس البشري وحدهن النساء ٌحملن األطفال. بالتؤكٌد فهذه حقٌقة 
مطلقة، أم ال؟ بعد تقلٌب عٌنٌها باشمبزاز تام، واتخاذ بعض تكشٌرات ونفثات، 

عند هذه النقطة، طالبً فً  .sexist بت كم كان مثالً جنسوٌاً فؤجابت أنها استؽر
الدكتوراه، زوجتً، وأنا كنا فً حٌرة حقاً. فقد أوضحت النسوٌة أنه فً السرد 
الروحً لمجموعة معٌنة من الشعب الٌابانً، فالرجال هم الذٌن ٌحملون األطفال! 

فٌزٌابً/البٌولوجً، فقد ومن ثم، عن طرٌق تقٌٌدي المتعمد لحمل األطفال بالعالم ال
كنت جنسوٌاً. بالتؤكٌد، فً المجال البٌولوجً، فإن المرأة هً التً تحمل وتلد، ولكن 
فً الساحة الروحٌة، فمن المعقول تماماً للرجال أن ٌحملوا باألطفال. مع أنً كنت 

حداثٌٌن، ال بد لً من االعتراؾ بؤن هذا -على علم تام بالثرثرة البلمعنوٌة للمابعد
مستوى جدٌد من التفكٌر الوهمً. استجمعت نفسً وقررت تقدٌم مثال واحد إضافً 

 .ونهابً

http://www.psychologytoday.com/print/42244
http://www.psychologytoday.com/print/42244
http://www3.interscience.wiley.com/journal/109083141/abstract
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جداً ألنه تناول الفروق بٌن ‖ مثٌراً للجدل―بدأت بالقول أنه ربما كان مثالً األول 
أكثر، ربما ٌكون أسهل لها أن ‖ حمٌداً ―الجنسٌن. وفقا لذلك، فؤود أن أوفر مثاالً 

كانت حقاً حقٌقة كلٌة فً أي جهة نظر على وجه األرض،  تهضمه. سؤلتها عما إذا
أن الشمس تشرق فً الشرق، وتؽرب فً الؽرب. بالتؤكٌد، فالبحارة اعتمدوا منذ 
زمن سحٌق على هذه الحقٌقة الكونٌة. خذ دقٌقة للتفكٌر فً الكٌفٌة التً ٌمكن أن 

‖ تندؾ بعٌداً ―ٌة لكً ردت بها فً هذه الحالة. هنا تلمٌح: انها تستخدم أدوات التفكٌك
آخر كلٌّاتً. فالتفكٌكٌة تزعم إن الواقع هو خلق لؽوي. وبالتالً، لٌس هناك حقٌقة 
موضوعٌة لنتحدث عنها، ألن كل المعلومات تقٌد داخل حدود لؽوٌة ذاتٌة. اقترحت 
أوالً أنً كنت أضع عبلمات على األشٌاء، ورفضت أن تلعب ألعاباً كهذه. فهً لم 

كانت هذه تسمٌات اعتباطٌة. ما الذي ‖. الؽرب―أو ‖ الشرق‖دُت بـتعرؾ ماذا قص
)بكلماتها ‖ ضبع راقص―؟ ما أدعوه الشمس، قد تشٌر له على أنه ‖الشمس‖عنٌُته بـ

الفعلٌة!( ، وهذا ما رددت علٌه بامتعاض: أوكً، الضبع الراقص ٌشرق فً 
ً حروق الشرق، وٌؽرب فً الؽرب. وأفضل من ذلك، فالضبع الراقص ٌعطٌن

ضبع راقص على بطنً السمٌنة إذا اضطجعت وقتاً طوٌبلً دون أي حماٌة من 
 !الضبع الراقص

حداثٌٌن، النسوٌات األكادٌمٌات، -لو كنت تعتقد أن هذا حادث معزول ال ٌمثل المابعد
أو التفكٌكٌٌن، فؤنت على خطؤ. فقد قضت هذه الحركات المناهضة للعلم الجزَء 

ربعة الماضٌة فً تلوٌث العقول، لٌس لؤلكادٌمٌٌن البلمعٌن فقط األكبر من العقود األ
ولكن أٌضاً ألجٌال من الطبلب الذٌن كانوا خبلؾ ذلك معجبٌن بالؽموض المتعمد 
والعمق الوهمً لهإالء المشعوذٌن الفكرٌٌن. تمكنت الجهود المتضافرة التً بذلها 

فً الجامعات. على سبٌل علماء معتبرون من بقر تؤثٌر الحركات المناهضة للعلم 
حداثٌة ببل معنى تتضمن مقاطع -عمداً ورقة مابعد أالن سوكال المثال، قدم الفٌزٌابً

، إحدى مجبلت النخبة فً هذا المجال. Social Text ولّدت بعشوابٌة زابفة إلى
عترؾ سوكال بحٌلته رؼم أن هذا لم ٌبدو محرجاً للمحررٌن. بعد كل بعد أن قبلته، ا

شًء، ألن كل المعانً نسبٌة، فالمحررون فسروا ورقة مولدة عشوابٌاً وببل معنى 
 !على أنها ذات معنى

هذه الحركات المناهضة للعلم إلى جانب النسبٌة الثقافٌة، والصوابٌة السٌاسٌة، 
سٌاسٌة تبرهن على زوال -جمٌع الحقابق الجٌووروح التؤنٌب الذاتً فٌما ٌخص 

الحضارة الؽربٌة. إن ثرثرة كهذه تسببت فً تقدٌم جمٌع وسابل اإلعبلم األمرٌكٌة 
تقرٌباً لتوضٌحات هلوسٌة بخصوص حادث تاٌمز سكوٌر األخٌر، تتضمن أن 
اإلرهابً المزعوم فعل هذا النه تخلؾ عن دفع رهنه العقاري، وبالتالً كان ٌواجه 

ؽوطاً مالٌة كبٌرة. كل من الوسابط ومسإولً أوباما هم تحت مرسوم صارم ض
سٌاسٌة األكثر وضوحا. وهذه الحركات البلمعنوٌة -لتجنب النطق بالحقابق الجٌو

الفكرٌة سوؾ تعلن نهاٌة الدٌمقراطٌات اللٌبرالٌة إذا لم ُتستؤصل من الخطاب -شبه
 .العام

http://en.wikipedia.org/wiki/Sokal_affair
http://en.wikipedia.org/wiki/Sokal_affair
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 قىج وضؼف انُضىيح نقاط

 د. جاد سعد

 feminism قرأت مإخراً مقاالت ساتوشً كانازاوا ورٌجٌنا باّرٌكا عن النسوٌة
باهتمام، ألنها تسلط الضوء على كم هو حساس ومشحون هذا الموضوع. فً إدراج 

ارة إلى نقاط قوة وضعؾ النسوٌة. بفعلً لذلك، الٌوم، أود أن أساهم فً النقاش باإلش
آمل إزالة الؽموض عن الشكل المحترم من النسوٌة )كحركة محاربة الظلم( من 
نظٌره الجموح )كفرع أكادٌمً قادر كما ٌبدو على المساهمة فً حقول مختلفة كعلم 

كونه  النفس، علم البٌبة، الفٌزٌاء، البٌولوجٌا، الكٌمٌاء، والرٌاضٌات، فضبل عن
 (.مرعى خصباً لكره الرجال

واجهت المرأة أشكال وحشٌة ال حصر لها من التمٌٌز المإسسً منذ زمن سحٌق 
وفً جمٌع أنواع البٌبات الثقافٌة. هذه حقٌقة ال ٌمكن إنكارها ومستهجنة أخبلقٌا. 
وبناء علٌه، فالنسوٌة كحركة، تسعً لتحقٌق المساواة للمرأة فً المجاالت 

السٌاسٌة، االقتصادٌة، والمهنٌة )مسمٌاً مجاالت قلٌلة(، جدٌرة بالثناء. االجتماعٌة، 
ما من سبب أخبلقً ال ٌنبؽً ألجله أن ال ٌسمح للمرأة فً التصوٌت، ال تنال فرصة 
متساوٌة فً التعلٌم والرعاٌة الصحٌة، أو ال تحصل على نفس المبلػ من المال 

سإولة بتفّرد عن تصحٌح هذه كرجل ٌإدي نفس العمل، الخ. والنسوٌة كانت م
، وبذا ‖النسوٌة النافعة―المظالم االجتماعٌة الجنسوٌة جداً. هذا ما ٌمكن أن أسمٌه 

تحت هذا العنوان ٌمكن أن أسمً بفخر نفسً نسوٌاً، ألننً أمقت كل أشكال الظلم 
 .هنـا والتعصب. اقرأ مناقشة لتارٌخً الشخصً الزاخر بؤحداث التعصب الخبٌث

دعنً اآلن أنتقل إلى أشكال جامحة، ببل معنى، وضارة من النسوٌة، وهو ما 
 .بمناقشة أربع قضاٌا ربٌسة سوؾ أتقٌد‖. النسوٌة المعادٌة―سؤصوغ له اسم 

منذ بداٌة الحركة، تقاربت العدٌد من النسوٌات الرادٌكالٌات بشكل سرٌع على  (1)
الفكرة الخاطبة أن النساء ٌجب أن ٌعاملن بمساواة فً جمٌع نواحً الحٌاة، ومن 
المهم إثبات أن الرجال والنساء كابنات ؼٌر متماٌزة. ولذا، نسبت كل الفروق بٌن 

ن عدا األعضاء التناسلٌة إلى التنشبة االجتماعٌة. إن طفبلً متوسط له ثبلث الجنسٌ
دراسات ―سنٌن ٌعرؾ أن هذا الموقؾ مضحك رؼم أنه شعار مركزي فً برامج 

اعتناق النسوٌة: حكاٌات تحذٌرٌة من ―واألدب النسوي ذو الصلة. انطر ‖ النساء

http://www.psychologytoday.com/print/31776
http://www.psychologytoday.com/blog/homo-consumericus/200907/enough-the-whining-about-racial-and-ethnic-profiling
http://www.psychologytoday.com/blog/homo-consumericus/200907/enough-the-whining-about-racial-and-ethnic-profiling
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ونورٌّتا كورتؽه، ألمثلة ال نهاٌة  ، تؤلٌؾ دافنً باتاي‖العالم الؽرٌب لدراسات النساء
 .لها من المواقؾ النسوٌة البلعقبلنٌة والقابلة للتخطبة بشكل صارخ

الرجال والنساء ٌنبؽً أن ٌكونوا متساوٌن فً ظل القانون مع أنهم كابنات بٌولوجٌة 
متمٌزة. إن تمنً زوال الفروق بٌن الجنسٌن، وخلق الرواٌات الخٌالٌة عن قدرة 

جتماعٌة فً تشكٌل كل الفروق بٌن الجنسٌن، هو الحمق بعٌنه. فاألمر ال التنشبة اال
شكلً جنسٌاً وٌتكاثر جنسٌاً. بحكم -ٌحتاج لداروٌنً مستعقد لندرك أننا نوع ثنا

 .التعرٌؾ، فهذا ٌعنً أن لدى الرجل والمرأة بعض االختبلفات الفطرٌة البٌولوجٌة

-رة ألنها بنت أساساً أٌدٌولوجٌاً ضدبعض أشكال الحركة النسابٌة قد تكون ضا (2)
ذكوري. على ما ٌبدو، فكراهٌة النساء شرٌرة وتستحق الشجب ولكن كراهٌة 

مقتطؾ من المنظرات  ٓٓٓٔالرجال حمٌدة وجدٌرة بالثناء. ربما ٌمكننً أن أسرد 
النسابٌات الرابدات، كلها مسًء للؽاٌة وشدٌد الجنسوٌة. لو أن نفس المقتطفات 

، ستفسر المقتطفات محل النظر ‖امرأة―لتصبح ‖ رجل―فت فٌها كلمة النسوٌة حرّ 
، فهً جابزة ‖النسوٌات التحررٌات―كجنسوٌة مرعبة. ومع ذلك، عندما تقولها 

تماما. أنا متؤكد من أن معظم القراء ٌعرفون قول أندرٌا دووركن وكاثرٌن ماكٌنون 
ال ٌخلو  heterosexual الذي مفاده أن جمٌع الرجال مؽتصبون، والجنس المؽاٌر

من االؼتصاب. وأود أن أضٌؾ أنه وفقاً لكثٌر من النسوٌات، والرجال الذٌن 
أتساءل ماذا ٌمكن ‖. مؽتصبون تحت التدرٌب―ٌستهلكون البورنو هم على أقل تقدٌر 

أفترض أنه مع ‖. اختراقٌاً بعنؾ―أن نفعل للتكاثر نظراً ألن التزاوج المؽاٌر ٌبدو 
قٌح االصطناعً، قد ٌستؽنى عن الرجال )وقد اقترحت بعض النسوٌات التقدم فً التل

بالمناسبة هذا الموقؾ(. أو ربما قد ٌتعلم الرجال جعل المرأة حامبلً عن طرٌق 
بدال من ذلك، ٌمكننا استكشاؾ إمكانٌات االستنساخ ‖. ببل لمس―الجنس التانتري 

التزاوج ―ا أننا نجتث البشري كوسٌلة المتداد جٌناتنا. وسوؾ نفعل أي شًء بم
 .من مرجع الجنسانٌة البشري‖ المؽاٌر االختراقً

فً العالم الؽرٌب للنسوٌة األكادٌمٌة، قواعد المعرفة لمجاالت علمٌة الجلٌلة  (3)
مشتبه بها إن لم تكن ؼٌر مكتملة ألن الرجال كانوا مساهمٌن ربٌسٌن فً تلك 

لنقد األدبً حٌث ٌمكن للمرء أن المٌادٌن. أنا ال أتحدث عن دراسات السٌنما وا
ٌجادل بؤن النصوص التفسٌرٌة وسابر النتاجات الثقافٌة قد تستفٌد من أن تحلل من 
وجهات نظر اٌدٌولوجٌة عدٌدة. دون علم علماء الطبٌعٌة، فالعلوم الصعبة بما فً 

ٌة. ذلك الفٌزٌاء، الكٌمٌاء، واألحٌاء، بحاجة على ما ٌبدو إلى التؤثر بالنظرٌة النسو
حقا!؟ إن لم ٌكن هذا هلوسٌاً بما ٌكفً لحد اآلن، فٌبدو أن الرٌاضٌات )أصفى جمٌع 
المجاالت( ؼٌر كاملة ومنحازة، وتفتقر الى وجهة نظر نسوٌة. بما أننً قد تدربت 
فً الرٌاضٌات، أتساءل ما للرٌاضٌات النسوٌة أن تكون. كان علً أن أقرأ 

تؤلٌؾ بول ر. ؼروس ‖ وخبلفاته مع العلم الخرافة الرفٌعة: الٌسار األكادٌمً―
ونورمان لٌفٌت ألحصل على جوابً. على ما ٌبدو، فالمشكبلت الحسابٌة اللفظٌة 

بعدسة نسوٌة. نجاح ‖ تتحرر―جنسوٌة بطبٌعتها فً مضمونها، وبالتالً ٌمكن أن 
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$ فً السنة. ٓٓٓ،ٓٗبوب أطفابً ٌكسب ―باهر! خذ مثبلً المشكلة اللفظٌة التالٌة: 
٪ العام ٘صحه ربٌسه، كبٌر اإلطفابٌٌن الري بؤنه سٌتلقى زٌادة راتب بنسبة ن

الرٌاضٌات النسوٌة سوؾ تؽٌر ‖ المقبل، ماذا سٌكون راتبه السنوي الجدٌد؟
‖ بوب―، بل وتؽٌر اسم ‖(شخص إطفاء―)أو ربما ‖ إطفابٌة―إلى ‖ إطفابً―
ق هذه األمور. لست مستهزبا. أنا ال أختل‖. لٌندا‖لـ‖ الري―وتؽٌر أٌضا ‖. باربارا‖لـ

بل أنقل بالحرؾ. أوه ال. لقد حان الوقت إلعادة النظر فً جمٌع المعارؾ التً 
تكتلت فً الرٌاضٌات طوال أكثر من ألفٌات أربع، بما أن البدٌهٌات الرٌاضٌة 

قد تم هدمها. السٌر إسحاق نٌوتن، حان الوقت لتحدٌث دلٌلك فً ‖ الجنسوٌة―
جنسوي ٌا سٌدي. كٌهودي لبنانً، أتساءل عما إذا كان بإمكانً الكالكوالس. فؤنت 

إبراهٌم محاسب ―تطوٌر فرع جدٌد من الرٌاضٌات ٌتحدث عن هوٌتً العرقٌة. 
$ فً السنة. نصحه ربٌسه موردخاي روزنبرغ بؤن راتبه سٌرتفع  ٌٓٓٓٓٗكسب 
 …‖٪٘بنسبة 

، فقد نّورتنا ‖ٌةالجنسو―الرٌاضٌات من أؼبللها ‖ حررت―ؼٌر راضٌة على أنها 
كٌمٌاء -تحدٌداً، فالبٌو .DNA النسوٌات األكادٌمٌات عن الخصابص الجنسوٌة للـدنا

الجزيء ―النسوٌة تقترح أن الـدنا هو أداة للهٌمنة الذكورة كما ٌتضح من سرد 
لطٌؾ! ٌمكننً أن أوفر لكم أمثلة أخرى ال  .(McElroy,1996) خاصته‖ السٌد

الناشبة من المنظرات النسوٌات ولكنً أفتراض ‖ المساهمات العلمٌة―تحصى من 
 .أنكم حصلتم على الفكرة العامة

الجابزة بٌن الجنسٌن. فالرجال الحركة النسابٌة خلقت بلبلة بشؤن الدٌنامٌات  (4)
والنساء لم ٌعودوا ٌثقون بؽرابزهم الداروٌنٌة؛، فبدالً منها ٌسعون لبلنضمام إلى 

جنسً، ألنهم ٌخشون للؽاٌة من اتهامهم -للسلوك البٌن‖ النسوٌة―القواعد الجدٌدة 
انظر إلدراجاتً السابقة بشؤن ‖. أدوات للنظام األبوي―أو ‖ خنازٌر جنس―بؤنهم 

، ألنها تتعلق لحد كبٌر بهذه النقطة. هل ٌحق لً أن هنـاو هنـا جنسوٌة الخٌرةال
أمتدح زمٌلتً حول مبلبسها الجمٌلة أو سٌكون هذا تحرشاً؟ هل تستطٌع أن تمتدح 

ٌّبة لً كلحم بالتالً، رجل؟ و-كم أبدو لماحاً فً بدلتً الجدٌدة أو انها ستكون مش
اآلن طرٌقهم بحذر شدٌد فً دٌنامٌات حٌاتهم الٌومٌة ألنهم   فمعظم األفراد ٌشقون

تحظرها الروحٌة ‖ زلة اجتماعٌة―ٌشعرون بالخوؾ الشدٌد من احتمال اتخاذ 
 .النسوٌة

دعونا ُنشٌد بالحركة النسائٌة لمساهمتها فً جعل مجتمعاتنا أكثر  لكً أختصر،
جنسوٌة )رغم أن ثم مزٌدا  من العمل(. ومع ذلك، دعونا انصافا وعدال، وأقل 

 .نقضً على الهراء الذي صدر من قبل الغالبٌة العظمى من المنّظرات النسوٌات

 

 

http://www.amazon.com/Sexual-Correctness-Gender-Feminist-Attack-Women/dp/product-description/0786411449
http://www.psychologytoday.com/blog/homo-consumericus/200901/the-acronym-benevolent-sexism-is-bs-the-linguistic-irony-is-delicious
http://www.psychologytoday.com/blog/homo-consumericus/200901/the-acronym-benevolent-sexism-is-bs-the-linguistic-irony-is-delicious
http://www.psychologytoday.com/blog/homo-consumericus/200901/exploring-the-items-used-measure-benevolent-sexism
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 انىالء نهصُف في انذيٍ ال يفىقه شيء

 د. جاد سعد

، الوالء للصنؾ هو مقٌاس حاسم للنجاح. إحدى brands مدٌري األصناؾ لمعظم
 .purchases طرق قٌاس الوالء للصنؾ هً قٌاس مدى تكرار االشتراءات

 A لنفترض أن علٌنا تتبع االشتراءات العشر المقبلة للمشروبات الؽازٌة للمستهلكٌن
العشر فً حٌن ٌشتري ٌشتري بٌبسً فً كل المناسبات  A إذا كان المستهلك .B و

مرة واحدة،  7UPفانتا، بٌبسً، وكوكا كوال ثبلث مرات لكل منها، و  B المستهلك
ٌُبدي والًء أكبر للصنؾ فً هذه الفبة من منتج  A ٌمكننا أن نستنتج أن المستهلك

الثابت للصنؾ  A معٌن. االمتداد الطبٌعً هو أن نسؤل ما إذا كان والء المستهلك
للتنوع أموراً ظرفٌة، أو ما إذا كانت هذه التفضٌبلت مظاهر  B وسعً المستهلك

لسمات ترتٌبٌة. وثمة مسؤلة أخرى تهم المسوقٌن، هو ما إذا كان الوالء للصنؾ 
ٌُتناقل بٌن األجٌال. إذا كان والدٌك ٌستهلكان بٌبسً دابماً فً المنزل،  لمنتج معٌن 

ٌد؟ وهذا ٌقودنً إلى هل ٌزٌد ذلك من احتمال أن تصبح أنت شارب بٌبسً شد
أجٌالً -المسؤلة الربٌسة إلدراج الٌوم : أي المنتج ٌحظى بؤكبر قدر من الوالء البٌن

للصنؾ؟ حسناً، الفابز متجاوز بؤمٌال لمنافسه المقبل. فالدٌن هو المسٌطر على 
 .الوالء للصنؾ

تمتلك معظم المسّوقٌن قد ٌسٌل لعابهم ــ ككبلب بافلوؾ ــ على فكرة أن منتجاتهم 
أجٌالً للصنؾ على مقربة مما ٌمتلكه الدٌن. وفً مجال العلوم -نسبة والٍء بٌن

االجتماعٌة، العدٌد من األكادٌمٌٌن ٌتحمسون ألعلى حد إذا كان لدٌهم نموذج ٌفسر 
مثالً -٪ من التفاوت للظاهرة قٌد التحقٌق. حسناً، دٌن والدٌك هو مإشر شبهٖٓ

أجٌالً للمعتقدات -ارة أخرى، فإن االنتقال البٌنللدٌن الذي قد تسمٌه خاصتك. بعب
٪ من التفاوت قٌد السإال. ومن هنا، فالرواٌة الدٌنٌة ٓٓٔالدٌنٌة ٌفسر ما ٌقرب من 

التً ٌعتقدها أحد ما )وفً بعض الحاالت ٌستعد للموت من أجلها( مدفوعة بالكامل 
 .كان قد ولد فٌها‖ َعَرضٌة―من قبل أّي عابلة 

http://www.psychologytoday.com/print/2740
http://www.psychologytoday.com/print/2740
http://www.psychologytoday.com/print/2740
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ابَق زبوناً  .!المـوت …(دم حوافز مؽرٌة ضد السعً للتنوع )الردةبعض األدٌان تق
موالٌاً وإال ستموت. بطبٌعة الحال، فاألدٌان األخرى أكثر دهاء لحد ما فً 
محاوالتها للحفاظ على والء قطعانهم للصنؾ. ابَق فً النادي واجنً الجوابز فً 

ى األبد. هذه بعض نقاط البٌع السماء، أو اترك النادي واستعد ألن ُتقلى فً الجحٌم إل
 !الربٌسة والقوٌة نوعاً ما

واحد من معاٌٌر تحدٌد ما إذا كان أخبلقٌاً أن تقوم باإلعبلن لؤلطفال هو أن نسؤل 
السإال التالً: ما هو السّن األدنى الذي لدى األطفال فٌه قدرة إدراكٌة على فهم 

اكٌة ضد محاوالت كهذه؟ هذا الدوافع الخفٌة للمعلنٌن، وبالتالً بناء دفاعات إدر
النهج منسجم مع أعمال النفسانً السوٌسري جان بٌاجٌه، الذي درس المراحل 
اإلدراكٌة اإلنمابٌة التً ٌجتازها األطفال. فً حٌن توجد بعض االختبلفات بٌن 
الثقافات من حٌث الحد األدنى للسن القانونٌة الستهداؾ األطفال، فهناك معٌار شابع 

ً سنوات. إذن، ففً حٌن أنه ؼٌر أخبلقً أن تعلن لؤلطفال الصؽار هو عمر ثمان
الذٌن هم، بخبلؾ ذلك، ؼٌر مستعدٌن ذهنٌاً لفهم النٌة المقنعة خلؾ الرسابل 

أحد المعتقدات ‖ بإعبلن―اإلعبلنٌة، فإنه على ما ٌبدو أخبلقً ومعنوي تماما أن تقوم 
لعالم. ٌبدو أن المنتجات المقدسة الدٌنٌة لؤلطفال بعد فترة وجٌزة من دخولهم إلى ا

إلهٌاً ال تحتاج لتتوافق مع المعاٌٌر األخبلقٌة نفسها التً تفرض على شركات التبػ 
من قبل لجنة التجارة االتحادٌة، أو التً تفرض على منتجً األفبلم )عن طرٌق 
تقٌٌمات األفبلم( من قبل لجنة مكلفة بتطبٌق بعض المعاٌٌر المجتمعٌة المشوشة 

رٌعة الزوال. من المثٌر لبلهتمام أن نبلحظ أن القانون ٌنص على مبادئ وس
توجٌهٌة محددة للؽاٌة حول متى ٌمكن لؤلفراد أن ٌمارسوا الجنس، ٌمكنهم 
التصوٌت، ٌمكنهم الزواج، ٌمكنهم السٌاقة، أو ٌمكنهم الشرب )ألنها بخبلؾ ذلك 

‖ مستعدون―وكٌات(، إال أنهم ؼٌر مستعدٌن إدراكٌاً وعاطفٌاً للمشاركة فً هذه السل
 .تماما لٌكونوا عرضة للرواٌات الدٌنٌة مباشرة بعد خروجهم من الرحم
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 (Ground Zero Mosque) مسجد المنطقة صفر 

 

بعد أسابٌع من التهرب من الموضوع، فً حفل إفطار رمضانً فً البٌت االبٌض 
، مخطط المركز Park51 مساء الجمعة، أعرب الرئٌس أوباما عن دعمه لـ

االجتماعً اإلسالمً والمسجد، الذي ٌبعد وحدتٌن سكنٌتٌن عن موقع مركز 
بل كان  *، “المنطقة صفر“ التجارة العالمً. الرئٌس ٌقول انه لم ٌكن ٌؤٌد مسجد

سام هارٌس ٌكتب عن فشل الرئٌس فً االعتراف  .فقط ٌدافع عن الحق فً بنائه
 .بأن اإلسالم ٌختلف عن األدٌان األخرى

ٌُبنى مسجد ومركز ثقافً إسبلمً ذي  طابقا على بعد وحدتٌن من  ٘ٔهل ٌجب أن 
موقع أسوأ فظاعة جهادٌة فً الذاكرة الحٌة؟ مقوال بهذا الشكل، فالسإال ٌجٌب على 
نفسه تقرٌباً. هذا ال ٌعنً أن أقول، مع ذلك، أنً أعتقد أنه ٌنبؽً أن نمنع مواطنٌنا 

ربما ال ٌوجد أساس قانونً لفعل ذلك فً أي حال ‖ مسجد المنطقة صفر.―من بناء 
وال ٌنبؽً أن ٌكون هناك. لكن الفارق بٌن ما هو قانونً وما هو مرؼوب فٌه،  —

أو حتى البق، ٌترك المجال لكثٌر من المشارٌع التً قد ال ٌزال أصحاب النواٌا 
الحسنة ٌجدونها هجومٌة. إذا كنت تستطٌع جمع المبة ملٌون دوالر المطلوبة، ٌمكن 

المكان، كامبل مع أسماء جمٌع الضحاٌا  أن تقوم أٌضا ببناء مزار للشٌطان فً هذا
، المستحقٌن للعذاب األبدي فً النار. ٌمكن أٌضا أن تبنً ٔٔ/1ؼٌر المإمنٌن فً 

فً  ٙٔ، لتقدٌم السذاجة، الماسوشٌة، واالضطهادٌة لدى ″ٔٔ/1حقابق ―معهداً لـ 
ن المبة من األمٌركٌٌن الذٌن ٌتصورون أن مركز التجارة العالمً تم هدمه عمدا م

قبل عمبلء للحكومة االمرٌكٌة. بالمناسبة، فإن أي مزار لنظرٌة المإامرة ربما ٌجب 
أن ٌحتوي أٌضاً على مسجد، جنباً إلى جنب مع قابمة األربعة آالؾ الٌهود الذٌن 

 .رفضوا بطرٌقة مثٌرة للرٌبة أن ٌمارسوا الربا فً البرجٌن التوأمٌن فً ٌوم الهجوم

http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_zero#World_Trade_Center
http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_zero#World_Trade_Center
http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2010-08-13/ground-zero-mosque/
http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2010-08-13/ground-zero-mosque/
http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2010-08-13/ground-zero-mosque/


 

 

9ٙ 

ذا العمل الوحشً سوف ٌنظر إلٌه أٌضا من قبل إن إقامة مسجد على أنقاض ه
عدة مالٌٌن من المسلمٌن كانتصار ــ وكعالمة على أن القٌم اللٌبرالٌة فً الغرب 

 .مرادفة لالنحطاط والجبن

نصب تذكاري ―صحٌفة نٌوٌورك تاٌمز أعلنت أن المسجد المقترح لن ٌكون سوى 
وؼنً عن القول أن التسامح هو قٌمة ٌنبؽً لنا جمٌعا أن نلتزم بها التزاما ‖. للتسامح

عمٌقا. وال ٌمكننا أن نتجاهل حقٌقة أن العدٌد من معارضً بناء هذا المسجد 
الذٌن ‖ المولودٌن―ٌكا المحافظة ــ ٌجسدون كل ما هو منحرؾ بشكل مخٌؾ فً أمر

ٌنتظرون بإخبلص ٌوم الصعود، السٌاسٌٌن الجمهورٌٌن االنتهازٌٌن، والمجانٌن 
المطلقٌن الذٌن ٌتوقون لرإٌة سارة بالٌن كربٌس مقبل للوالٌات المتحدة )الحظ أن 
بالٌن نفسها ربما ٌقع فً عدد من هذه الفبات(. هإالء الناس مخطبون حول كل 

 .قرٌبا تحت الشمس. ولكن المشكلة هً أنهم ؼٌر مخطبٌن تماما حول اإلسبلمشًء ت

سنكون قد خننا قٌمنا، ―فً كلمته لدعم المسجد، قال عمدة نٌوٌورك ماٌكل بلومبرغ: 
هذا البٌان ‖ وأعننا علٌنا أعدابنا، لو كنا نعامل المسلمٌن باختبلؾ عن اآلخرٌن.

صحٌح أٌضا أن المسلمٌن النزٌهٌن  ٌمتلك فضٌلة أنه صادق فً معظمه. ولكنه
والمحبٌن للحرٌة علٌهم أن ٌكونوا أول من ٌنظر إلخوانهم المسلمٌن بشكل مختلؾ 
نوعا ما. فً هذه المرحلة من التارٌخ البشري، اإلسبلم ببساطة مختلؾ عن األدٌان 
األخرى. التحدي الذي نواجهه جمٌعا، مسلمٌن وؼٌر مسلمٌن على حد سواء، هو 

على أكثر الطرق نفعا وعملٌة لتخفٌؾ حدة هذه الخبلفات، ولتؽٌٌر هذا الدٌن العثور 
 .نحو األفضل

مما ٌثٌر المفارقة واالنتباه معاً، أنه فً ذات اللحظة التً تم عندها أخٌراً تمهٌد 
الطرٌق لبناء مسجد فً المنطقة صفر، كان مسجد هامبورغ الذي قام بتؽذٌة خاطفً 

حكومة األلمانٌة. ال شك أن هناك مسلمٌن ألمان قد شعروا قد أؼلق من قبل ال ٔٔ/1
أن حرٌتهم الدٌنٌة قد تم تقلٌصها بصورة مخجلة. مع ذلك، بعد عشر سنٌن من 
معاملة هذا المسجد كنصب تذكاري للتسامح، اضطر األلمان أن ٌعترفوا أنه كان فً 

ا، ال بد من طرح الواقع حاضنة فاسدة للفكر الجهادي والقٌم المعادٌة للؽرب. وهكذ
 السإال: أي من هذٌن المسجدٌن ٌمثل الوجه الحقٌقً لئلسبلم؟

إنً آمل أن المسجد سٌساعد فً جعل مدٌنتنا أكثر ‖ فً كلمته، قال العمدة بلومبٌرغ: 
كانتت بؤي شكل متفقة مع  ٔٔ/1تقاربا، ونبذ الفكرة الخاطبة والبؽٌضة أن هجمات 

أن ٌخجل من ―عارض هذا المشروع ٌجب وقال حٌنها أن أي شخص ٌ‖ اإلسبلم.
وهو، بالمناسبة، نفسه العمدة بلومبٌرغ الذي لم ٌتمكن أن ٌجعل نفسه ٌدٌن ‖. نفسه

التً ٌستخدمها الخاتنون الٌهود األرثوذكس خبلل ‖ الشفط الفموي―علنا ممارسة 
طقوس الختان، رؼم من حقٌقة أنها تنشر الهربٌس فً األوالد الرضع، مما ٌتسبب 

تلؾ الدماغ أحٌانا وحتى فً الموت. هذه األمثلة على فشل الجرأة العلمانٌة ٌمكن فً 
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إعطاءها وصفا عاما: التسامح مع الؽباء الدٌنً هو وسٌلة لصنع كذابٌن وجبناء من 
 .أناس ٌنبؽً أن ال ٌخشوا أبدا من ثمار التفكٌر النزٌه

صراحة، مرعب ــ حول والتفكٌر النزٌه ٌعلن أن هناك الكثٌر مما هو مرفوض ــ وب
دٌن اإلسبلم، وحول حالة الخطاب لدى المسلمٌن الذٌن ٌعٌشون فً الؽرب، وأنه 

من قبل ‖ التعصب―ؼٌر مناسب قطعا أن تعتبر مناقشة هذه الوقابع علنا دلٌبل على 
اللٌبرالٌٌن حسنً النٌة، وذلك جزبٌا ألن انتقادات كهذه تتناؼم مع التعصب الفعلً 

سنً النٌة. ال أستطٌع أن أرى أي عبلج لهذا، على أي حال، عدا للمحافظٌن ؼٌر ح
 .التؤكٌد المباشر على النقاط الحاسمة، مرارا وتكرارا

أول أمر هو أن جمٌع الدارسٌن الصادقٌن لئلسبلم ٌجب أن ٌعترفوا أنه لٌس من 
الواضح على االطبلق إن كان أعضاء تنظٌم القاعدة، حركة طالبان، حركة الشباب، 

عة عسكر طٌبة، حماس، وؼٌرها من الجماعات االسبلمٌة االرهابٌة قد أساءوا جما
قد قاموا بتشوٌه إٌمان قدٌم إلى نحلة ‖ متطرفٌن―فهم واجباتهم الدٌنٌة. إذا كانوا 

موت، فإنهم لم ٌشوهوه كثٌرا. عندما ٌقرأ المرء القرآن واألحادٌث، وٌستشٌر آراء 
ٌكتشؾ أن قتل المرتدٌن، ومعاملة النساء الفقهاء المسلمٌن على مر القرون، س

كالماشٌة، وشّن الجهاد ــ لٌس مجرد صراع روحً داخلً، ولكن كحرب مقدسة 
ضد الكفار ــ هً ممارسات تعتبر أساسٌة فً الدٌن. إذا علم هذا، فالمسار الوحٌد 
للخروج من هذا الجنون هو أن ٌتظاهر مسلمً السواد األعظم ببساطة أن األمر 

مسالم، ‖ الحقٌقً―لك ــ وبهذا التظاهر ٌقنعون الجٌل القادم أن االسبلم لٌس كذ
متسامح مع االختبلؾ، مساواتً، ومتوافق تماما مع مجتمع مدنً عالمً. لكن 
الكتب المقدسة تبقى إلى األبد فً محل االستشارة، ولن ٌجرإ أحد على تعدٌلها. 

قسام فً هذه النصوص ستظل وبالتالً، فإن معظم اآلٌات العنٌفة والمثٌرة لبلن
 .مفتوحة إلى األبد إلعطاء تفسٌراتها األكثر قبوال

وهكذا، عندما ٌؤمر هللا أتباعه بقتل الكفار أٌنما ٌجدونهم، حتى ٌسود اإلسبلم عالٌا 
( ــ 1؛ التحرٌم:ٗ؛ محمد:ٖٕٔ؛ التوبة:1ٖ؛ األنفال:7ٙ؛ النساء:1ٖٔ-1ٔٔ)البقرة:

(، ٕٙٔالعنٌفة واجبة، مهما كانت ؼٌر سارة )البقرة:فقط للتؤكٌد على أن هذه الفتوح 
وأن الموت فً الجهاد هو فً الواقع أفضل ما ٌمكن أن ٌحدث لشخص، نظرا 

؛ 7ٗ؛ النساء:7ٔٔ-ٓٗٔللمكافآت التً ٌتلقاها الشهداء فً الجنة )آل عمران:
( ــ إنه ٌعنً ذلك تماما. وبما أنه خالق الكون، من المفترض أن توجه ٙ-٘محمد:

لماته المسلمٌن فً جمٌع األوقات. نعم، صحٌح أن العهد القدٌم ٌحتوي على همجٌة ك
أكبر ــ ولكن هناك أسباب تارٌخٌة والهوتٌة واضحة لكونها تلهم عنفا ٌهودٌا 
ومسٌحٌا أقل بكثٌر الٌوم. أي شخص ٌحاول حذؾ هذه الفروق، أو ٌعترؾ بمشكلة 

سرعة ٌذكر الحروب الصلٌبٌة، الجهاد واإلرهاب اإلسبلمً فقط، وعلى وجه ال
معاملة اسرابٌل للفلسطٌنٌٌن، نمور التامٌل، وتفجٌر المبنى الفٌدرالً فً أوكبلهوما، 

 .هو ببساطة ال ٌفكر بصدق حول مشكلة اإلسبلم
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ما ال ٌسمعه أحد عموما من المسلمٌن الؽربٌٌن هو أي اعتراؾ صرٌح بهذه الحقابق 
أثٌرت حول جدٌة العقابد اإلسبلمٌة المتعلقة  ؼٌر السارة. وردا على المخاوؾ التً

بالجهاد، الشهادة، الردة، والتجدٌؾ، إلى جانب ارتباطها ؼٌر المجاَدل باإلرهاب، 
الكارتوون، وأمثال ذلك ــ سٌبلقً المرء مشاكسة، ‖ خبلفات―التهدٌد بالعنؾ، 

سبلمٌون ارتباكا مختلقا، أنصاؾ حقابق، ونتابج ؼٌر مترتبة. سعى االعتذارٌون اإل
ٌُعرؾ باسم  للدفاع عن عقٌدتهم من االنتقادات حتى باختراع اضطراب نفسً 

ٌقال أن صدٌقتً أٌان حرسً علً تعانً من ذلك. رؼم أنها ُخِتنت ‖ اإلسبلموفوبٌا.―
فً المبة من الفتٌات فً  19كفتاة على أٌدي البرابرة الدٌنٌٌن )كما ال تزال 

رجال الدٌن منذ ذلك الحٌن، وعلٌها اإلبقاء الصومال(، وكانت فً هرب مستمر من 
على حارس شخصً فً كل مكان تذهب إلٌه، حتى انتقادها لئلسبلم ٌنظر إلٌه 

من قبل العدٌد من المسلمٌن ‖ العنصرٌة―و ‖ التعصب―كشكل من أشكال 
وحتى اآلن، ٌجب أن ٌكون المسلمٌن المعتدلٌن أول من ٌبلحظ كم هً ‖. المعتدلٌن―

المسلمٌن، وٌجب أن ٌكونوا أول من ٌدافع عن حق مثقفً العموم، فاحشة بلطجة 
 .رسامً الكارٌكاتٌر، والروابٌٌن فً انتقاد الدٌن

ال ٌوجد شًء كاإلسبلموفوبٌا. التعصب األعمى والعنصرٌة موجودان، بطبٌعة 
الحال ــ وهم شرور على كل أصحاب النواٌا الحسنة معارضته. والتحٌز ضد 

، فقط بسبب صدفة والدتهم، هو أمر خسٌس. ولكن ككل المسلمٌن أو العرب
الدٌانات، اإلسبلم هو نظام من األفكار والممارسات. ولٌس شكبل من أشكال 
التعصب أو العنصرٌة أن نبلحظ أن المبادئ المحددة لئلٌمان تشكل تهدٌدا خاصا 

ناس للمجتمع المدنً. كما أنها لٌست عبلمة على التعصب أن تبلحظ عندما ٌكون ال
 .ببساطة ؼٌر صادقٌن حول ماذا ٌإمنون، هم وإخوانهم فً الدٌن

هو كذبة ‖ لم تكن له عبلقة باإلسبلم―، كان  ٕٔٓٓسبتمبر  ٔٔاالدعاء بؤن أحداث 
أبرٌاء، اعتبرت انتصارا للدٌن الحنٌؾ  ٖٓٓٓمدقعة ومزلزلة. هذه الجرٌمة، قتل 

)حتى، بؽباء، أولبك الذٌن الواحد عند مبلٌٌن المسلمٌن فً جمٌع أنحاء العالم 
ٌعتقدون أنها ارتكبت من قبل الموساد(. واٌضا فإن تشٌٌد مسجد على أنقاض هذا 
العمل الوحشً سوؾ ٌنظر إلٌه من قبل عدة مبلٌٌن من المسلمٌن على أنه انتصار، 
وكدلٌل على أن القٌم اللٌبرالٌة فً الؽرب مرادفة لبلنحطاط والجبن. هذا قد ال ٌكون 

فٌا ألنصار هذا المسجد كً ٌعٌدوا النظر فً مشروعهم. وربما ال ٌنبؽً أن. سببا كا
ربما هناك شكل اإلسبلم ٌمكن أن ٌصدر من هذا الموقع بحٌث سٌكون أفضل ، 
باعتبار كل األمور، من مجرد عدم بناء مسجد آخر فً المقام األول. ولكن هذا 

ٌركٌٌن ٌجب أن ٌكونوا أحرارا ٌقودنً الى نتٌجة متناقضة إلى حد ما: المسلمٌن األم
تماما فً بناء مسجد على بعد وحدتٌن من المنطقة صفر، ولكن من ٌنبؽً أن ٌفعلوا 

 .ذلك ربما لن ٌرؼبوا فٌه
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