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ال�سي�سيوبيولوجيا وال�سلوكية املعرفية التي
ت�ستك�شف ال�سلوك والن�شاط الع�صبي العايل
لدى احليوان.
ي�ستنتج ال�ك��ات��ب �أنّ ع�ل��م ال���س�ل��وك ق��د انتظم
تاريخيا على �شكل حلقات منف�صلة ومل يقي�ض
ل��ه �إمت� ��ام ال�ع�م�ل�ي��ة ال�تراك �م �ي��ة ال �ت��ي حتتاجها
العلوم لرت�سيخ �أفكارها و�إثبات نتائجها .يقول
يف ه ��ذا ال �� �ص��دد« :م ��ع ال�ب�ي��ول��وج��ي الإجن�ل�ي��زي
ج� ��ورج روم ��ان ��ز ح��اول �ن��ا �أن ن�ح�ك��م ع�ل��ى ال�ع��امل
ال ��داخ� �ل ��ي ل �ل �ح �ي ��وان وذل� � ��ك ق �ي ��ا� � ً�س ��ا ل ��دواف ��ع
ال�سلوك عند الإن�سان فخاب ظننا وت�أكدنا �أنّ
هذا الأ�سلوب غري قابل للتطبيق .فذهبنا �إىل
الأمريكي جيم�س وات�سون الذي يتجاهل العامل
الداخلي للحيوان وي�ستمر يف درا�ساته مبعزل
عنه ،في�أتي لنا ع��امل النف�س الأمريكي �إدوارد
�سي توملان لي�ؤكد ا�ستحالة العمل بهذا املنهج»
(�ص  )168ومع ذلك ال يكف امل�ؤلف عن التفا�ؤل
يف م�ستقبل م�شرق لعلوم ال�سلوك.
مل يقت�صر امل�ؤلف على �سرد تفا�صيل من تاريخ
علم ال�سلوك ومناق�شة ال�صعوبات التي واجهتها
البحوث العلمية يف هذا املجال ،ف�أ�ضاف �أبعا ًدا
�أخرى لكتابه �ساهمت يف تعميق ا�شتغاله وتو�سيع
ر�ؤيته و�صوغها ب�صيغة �إن�سانية .ثمة م�ساحة يف
الكتاب للق�ضايا العلمية الأ�سا�سية و�أهمها �شرح
ماهية ال�سلوك ب��إط��اره ال�ع��ام .وي�ع� ّرف الكاتب
م�صطلح ال�سلوك بقوله« :من �أجل الإ�شارة �إىل
�سل�سلة من احلركات �أو املواقف بو�صفها �سلوكا،
يجب �أن نرى يف ذلك معنى معينا» (�ص .)14
مي ّيز جوكوف بني العلوم الإن�سانية والطبيعية،
متوقفا عند ع��ام��ل خطري ال ميكن التنب�ؤ به
�أال وهو م�ستوى الذاتية واملو�ضوعية يف درا�سة
ال �� �س �ل��وك .ي �ق��ول« :احل�ق�ي�ق��ة �إنّ ال �ع�لاق��ة بني
الباحث واملو�ضوع فيما يتعلق بالعلوم الإن�سانية
ت�ت���س��م ب��ال�ث�ن��ائ�ي��ة وه ��ي ��س�م��ة غ�ير م ��وج ��ودة يف
العلوم الطبيعية ( )...يف الدرا�سة التاريخية
 م�ث�لا  -ي�ع�م��ل ع��ام�لان اث �ن��ان ب ��أق��ل ت�ق��دي��ر:امل�ؤرخ «املُحدث» الذي يقوم بدرا�سة التاريخ من
م�صادره وامل�ؤرخ «الأثر» الذي هو الوا�ض ُع لتلك
امل�صادر .وبكلمة �أخرى فامل�ؤرخ الأثر (ال�سابق)
هو مو�ضوع وذات يف الوقت نف�سه ،وعلى امل�ؤرخ
امل �ح��دث (ال�ل�اح ��ق) �أن يعتمد يف درا� �س �ت��ه ،مبا
فيها من �أحداث و�شخ�صيات ،على الر�ؤية التي
�صاغها القدماء»�( .ص � .)162إذن ،و�إن كان حال
ال��درا��س��ات الإن�سانية بهذا ال�ق��در م��ن التعقيد
فكيف ه��و احل��ال يف درا��س��ة احل �ي��وان! .فلننظر
�إىل الطبيب النف�سي وهو يتعامل مع مري�ضه
ال ��ذي ي�ع��اين م��ن خ�ل��ل ع�ق�ل��ي ون�ف���س��ي ،فربغم
ال�غ�م��و���ض ال ��ذي ي�ن�ت��اب ع�م�ل��ه وال��و� �س��ائ��ل التي

يلج�أ �إل�ي�ه��ا مثل ال�ت�ن��ومي املغناطي�سي وق ��راءة
الأحالم ،بالرغم من كل ذلك �إال �أنّ عمله هذا،
ويف نهاية املطاف ،يتمخ�ض عن كلمات ي�ستطيع
�أن يقيم منها درا��س�ت��ه وي�ستنبط نتائجهّ � .أم��ا
ع��امل احل�ي��وان وال�ب��اح��ث يف �سلوكيات احليوان
فمحروم من كل ذلك� .إنّ مو�ضوعه يف الأ�سا�س
كائن �أخر�س .وحتى و�إن كانت بع�ض ت�صرفات
احليوانات تدل على معنى ما ،فكيف ال�سبيل �إىل
الت�أكد من �صحة ذلك املعنى واعتباره �سلوكا� ،إن
كانت الكلمة مفقودة بني الذات واملو�ضوع؟!
يتطرق الكاتب �إىل ناحية م��ن ال�ظ��روف التي
عا�شها علماء ال�سلوك احليواين ،ويتتبع عالقة
بع�ضهم ب�ب�ع����ض ،وه ��ي ع�لاق��ة ات���س�م��ت بطيب
امل �ع �� �ش��ر ،و�� �ص ��دق امل �� �ش ��اع ��ر ،وال� �ت� �ع ��اون ال�ك�ب�ير
حل��ل امل�سائل العلمية ،والت�ضحية بنظرياتهم
اخلا�صة ل�صالح التو�صل �إىل نتيجة م�شرتكة.
و�أ�شار م�ؤلف الكتاب �إىل الظروف امل�أ�ساوية التي
عا�شها ره��ط م��ن علماء احل �ي��وان �إ ّب ��ان احل��رب
ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ،وان �ق �ط��اع ال �ت �ع��اون ال�ع�ل�م��ي
ب�ين �أوروب ��ا و�أم��ري�ك��ا .فها ه��و ال�ب��اح��ث الأمل ��اين
كونراد لورنت�س يقع �ضحية الأ�سر لدى اجلي�ش
الأح�م��ر ويق�ضي �سنوات يف ال�سجون الرو�سية
ويف �أرم�ي�ن�ي��ا� ،أظ�ه��ر خاللها ق��درة مذهلة على
ت���س�خ�ير ال� �ظ ��روف ل�ت�ط��وي��ر ق ��درات ��ه امل�ع��رف�ي��ة
والعلمية وذلك حتى مت الإفراج عنه عام .1948
وم��أ��س��اة ال�ع��امل الهولندي نيكوال�س تينربغن
ال ��ذي �أر� �س �ل��ه ال �ن��ازي��ون �إىل مع�سكر االع�ت�ق��ال
ب�سبب احتجاجه ورف�ضه القاطع لإقالة زمالئه
اليهود من اجلامعة التي كان يعمل بها.
يكر�س ال�ك��ات��ب الف�صل امل�ع�ن��ون «خ�ل��ف ال�ستار
احل��دي��دي» ل��درام��ا العلماء ال��رو���س وال�سوفيت
امل�ع�ن�ي�ين ب��درا� �س��ة ��س�ل��وك احل �ي��وان��ات ،فب�سبب

الظروف املرحلية التي عا�شوها كانوا ي�شتغلون
يف ع��زل��ة ت��ام��ة ،ووق �ف��ت الإج� � ��راءات ال���ص��ارم��ة
يف م ��راق �ب ��ة االت� ��� �ص ��ال اخل� ��ارج� ��ي ح ��ائ�ل�ا دون
توا�صلهم مع زمالئهم من العلماء الغربيني.
وبعد �أن و�ضعت احلرب العاملية الثانية �أوزارها،
يرا من ذل��ك ،اندلعت احلرب
وت�أمل العلماء خ� ً
ال �ب ��اردة وا��ش�ت��د يف االحت ��اد ال�سوفيتي وطي�س
الإي��دي��ول��وج�ي��ة امل��وج�ه��ة ��ض��د ك��ل ��ش��يء غ��رب��ي.
وغ�ير ه��ذا وذاك فقد �أ�صيب العِل ُم ال�سوفيتي
يف مقتل ب��إل�غ��اء ورف ����ض ع�ل��م ال ��وراث ��ة وجميع
التخ�ص�صات ذات ال�صلة.
وبالتايل مل يقت�صر كتاب جوكوف هذا على �سرد
تاريخ العلوم ال�سلوكية وما رافقه من نقا�شات
مثمرة و�آراء متنوعة ،بل �أح��اط كذلك باحلياة
اليومية للعلماء والباحثني ومبوا�ضيع بحثهم
ح ��ول احل �ي ��وان ��ات وال �ك��ائ �ن��ات احل �ي��ة الأخ� ��رى.
كما مت ّيز الكتاب بلغته الهادئة وال��ودي��ة جتاه
ال�شخ�صيات التي تناولها ،مبن فيها ال�شخ�صيات
ال �ت��ي ي�ن�ت�ق��د ال �ك ��ات � ُ�ب وج �ه ��ات ن �ظ��ره��م وط ��رق
مقارباتهم العلمية .وبدوره ،فعلى قارئ الكتاب
�أن ي�ت�ح� ّل��ى ب��احل�ك�م��ة واالن�ت���ص��ار للمو�ضوعية
بدون �أي تطرف �أو مغاالة يف �إبداء الر�أي.
ريا ،ويف واحدة من مقابالته ،حتدث الكاتب
�أخ ً
عن االنت�شار املتوقع لكتابه وما �سينتظره من
ح�ف��اوة عند ال �ق��راء« :حينما نتحدث ع��ن �أدب
اخل�ي��ال العلمي يف االحت ��اد ال�سوفيتي جن��د �أنّ
املجالت العلمية كانت تبيع فوق املليون ن�سخة،
وبالن�سبة ملجلة «ال�ع�ل��م واحل �ي��اة» فكانت ت��وزع
ثالثة ماليني ن�سخة ( )...كان النا�س يقر�أون
م�سموحا اخل��و���ض يف
ع��ن العلوم لأ ّن ��ه مل يكن
ً
م�س�ألة امل�ع�ج��زات .ث��م ان�ه��ارت ه��ذه املحظورات
دف�ع��ة واح ��دة ف�أ�صبح النا�س يحبذون ال�ق��راءة
ع��ن ال �ظ��واه��ر وامل �ع �ج��زات غ�ير ال�ع�ل�م�ي��ة ()...
لدي انطباع �أنّه ،وعلى مدى ال�سنوات الثالثني
املا�ضية� ،أ�صبح املجتمع مت�شبعا من «الفا�ست
ف� ��وود» ال�ع�ل�م��ي وي���ش�ع��ر ب��رغ�ب��ة يف � �ش��يء �أك�ث�ر
تغذية .وال �أع ��رف حقيقة ،ل��و �أن�ن��ي كتبت هذا
الكتاب قبل ع�شر �سنوات ،هل كنت �س�أجد نا�شرا
يهتم به؟».
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مقدمة في السلوك :تاريخ العلم في ُمحفزات
الحيوان وكيفية فهمه لبوريس جوكوف

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
لطاملا �سعى الإن�سان ،وعلى مدار تاريخه� ،إىل فهم الكائنات احلية التي ت�ساكنه املعمورة وا�ستنباط الطرق امل�ؤدية لتحقيق هدفه .ولكن ،طاملا �أنّ الكائنات امل�ستهدفة
غري قادرة على النطق والتعريف مباهيتها بلغة العقل ،ف�إنّ الأبواب جميعها ظلت مو�صدة لفهمها و�إدراك عاملها �إال بابا واحدا بقي الأمل معلقا عليه �أال وهو باب
ال�سلوك .فمن خالل ال�سلوك جرت ،وما زالت جتري ،مباحث العلماء ال�ستكناه طبائع احليوان ور�صد ت�صرفاته وك�سر مغاليق عامله الكبري.
ير�سم الكاتب الرو�سي يف جمال ال�صحافة العلمية بوري�س جوكوف خارطة للطريق التي اجتازتها الب�شرية يف حماوالتها لفهم الظاهرة احليوانية .وباتباعه
املنطق التاريخي ،بدءا من �أ�ساطري القرون الو�سطى حول احليوانات ،يت�أمل الكاتب الرو�سي يف خمتلف املناهج النظرية يف درا�سة �سلوك الكائنات والعالقات
املعقدة التي احتوتها هذه املناهج ،وعالقتها بالتخ�ص�صات والعلوم ذات ال�صلة؛ كعلم وظائف الأع�ضاء وعلم النف�س ونظرية التطور� ...إلخ ،وذلك مع ربط الأفكار
حول ال�سلوك احليواين باملواقف العلمية الأ�سا�سية لكل ع�صر يف التاريخ الإن�ساين.

ق��د نعتقد م��ن الوهلة الأوىل �أن�ن��ا حيال عمل
كال�سيكي يف تاريخ العلم ،بيد �أنّ امل�ؤلف يدلنا،
وم�ن��ذ ال�صفحة الأوىل� ،إىل �أ��س�ل��وب��ه ال�شعبي
املب�سط واملمهد لقطاعات وا�سعة من الق ّراء ،كما
ّ
ي�ستعري ن�برة ال��رواي��ات البولي�سية يف تق�صيه
للحقائق وح��ل �شيفرات امل�سائل امللغزة ،الأم��ر
الذي �أ�ضفى على الكتاب عامل الت�شويق� ،أو رفع
عنه  -على �أقل تقدير  -الوعورة التي كثريا ما
تقرتن بالبحوث العلمية التخ�ص�صية ،وبهذا
الأ��س�ل��وب متكن الكاتب م��ن تقريب مو�ضوعه
�إىل القارئ غري املخت�ص ،ويف الوقت نف�سه مل
يف ّرط بالق ّراء من �أ�صحاب الدراية باملو�ضوع.
وهذه ميزة يف الت�أليف تنبع من املزاوجة املثمرة
ب�ين م�ه�ن��ة ال���ص�ح��اف��ة وب�ي�ن احل �ق��ول العلمية.
ففي حني ي�ستغرق الباحث العلمي املتخ�ص�ص
يف مو�ضوع درا�سته ويتل ّم�سه بطريقة مبا�شرة
وعمودية ،يتحرك ال�صحفي بحرية �أكرب وينظر
م��ن زواي ��ا خم�ت�ل�ف��ة ،م��ا ي�سمح ل��ه ر��س��م ��ص��ورة
�أو�سع للمو�ضوع ور�صد م�سار تطوره التاريخي
وعالقته باملجاالت املعرفية الأخرى.
ومن النافل القول �إنّ طبيعة املو�ضوع العلمي
تلعب دورا حموريا يف منح الكتاب ج��واز عبور
�إىل �أي��دي ال�ق� ّراء؛ من هذا املنطلق ف��إن درا�سة
ت��رت�ك��ز ع�ل��ى ال���س�ل��وك ع�ن��د احل �ي��وان ،م�ستحقة
ومغرية للمطالعة ،متاما مثلما هو مغر زيارة
حديقة للحيوان ،لي�س مل�شاهدة احليوانات من
خلف الأ�سيجة و�إمن��ا ملعاي�شتها وم��راودة عاملها
الغام�ض.
ي��رت�ك��ز م��و��ض��وع ال�ك�ت��اب ع�ل��ى �إخ �� �ض��اع خمتلف
ال�ت�ي��ارات ال�سائدة يف ت�ط��ور العلوم ال�سلوكية،



�إخ���ض��اع�ه��ا ل��درا� �س��ة واح� ��دة وج ��دل م�ساقاتها
يف �ضفرية بعينها .جن��د  -على �سبيل امل�ث��ال -
جت ��اورا ب�ين م��دار���س علمية خمتلفة كاملدر�سة
ال �� �س �ل��وك �ي��ة الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ذات امل� �ن ��زع ال�ن�ف���س��ي
واملدر�سة الإثولوجية (�إيثولوجيا :علم �سلوك
احليوان) الكال�سيكية بقيادة العامل النم�ساوي
كونراد لورنت�س والهولندي نيكوال�س تينربغن،
ونظرية العامل الرو�سي �إيفان بافلوف ودرا�سته
الف�سيولوجية لل�سلوك وردود الفعل امل�شروطة
وغ�ي�ر امل �� �ش��روط��ة .ومم ��ا مت�ي��ز ب��ه ه ��ذا ال�ك�ت��اب
�أنّ امل��ؤل��ف ق��ام با�ستخال�ص النتائج ال�ت��ي �أراد
التو�صل �إل�ي�ه��ا م��ن خ�لال حم ��اورات ونقا�شات
�أجراها بني خمتلف التيارات العلمية.
ينطلق م ��ؤل��ف ال �ك �ت��اب ،ب��وري����س ج��وك��وف ،من
مبد�أ �أنّ تطور العلم لي�س جمرد تراكم للمعرفة
و� ّإن� ��ا ه��و «درام� ��ا الأف �ك ��ار امل �ع �ق��دة» ،ف��ال�ع�ل��م ال
يتطور �ضمن خط واحد مو�صول ،بل �إنّ تط ّوره،
ويف كثري من الأح�ي��ان ،يحدث �ضمن اجتاهات
متناق�ضة ،وذل��ك حينما تناق�ض اال�ستنتاجاتُ
ال�ن�ه��ائ�ي��ة امل �� �س �ل �م��اتِ الأ� �ص �ل �ي��ة ،وح�ي�ن�م��ا ت�غ��دو
االكت�شافاتُ الفذة ،ترب ًة خِ �صبة لأخطاء الحقة.
وجلي يف ه��ذا الكتاب قيام امل��ؤل��ف بعر�ض �آراء
ال �ع �ل �م��اء يف م �� �س ��أل��ة � �س �ل��وك احل � �ي� ��وان ،ل�ي�ق��وم
ب �ع��ده��ا ب��ا��س�ت�خ�لا���ص �أوج � ��ه اخ �ت�ل�اف م�ت�ع��ددة
ل �ه��ذه امل���س��أل��ة ال�ع�ل�م�ي��ة ال ��واح ��دة .ع�ل�اوة على
ذل��ك ،وب�سبب اختالف امل�صطلحات بني مد�سة
و�أخرى ،بدى من امل�ستحيل الإعراب عن �أجهزة
للمفاهيم ت�ك��ون ج��ام�ع��ة ل�ه��ذا ال�ع�ل��م ووا��ض�ع��ة
ل �ق��ام��و���س ع ��امل ��ي خ ��ا� ��ص ب� ��ه .ويف ه� ��ذا ال �� �ص��دد
ينحت الكاتب مثاال داال على االختالف يف علم

ال�سلوك احليواين بقوله :عندما يرى عامل من
امل��در��س��ة ال�سلوكية الأم��ري�ك�ي��ة ��س�ي��ارة مت��ر من
�أمامه ف�إن ال�س�ؤال الذي يتبادر �إىل ذهنه يتعلق
بكيفية توجيه ال���س�ي��ارة وتغيري م�سارها عند
ال�ضرورة (ال��وازع تقني هنا) ،ومن جانبه يرى
الإيثولوجي ال�سيارة نف�سها فيت�ساءل :من �أين
ج��اءت ال�سيارة و�إىل أ�ي��ن تذهب ومل��اذا؟ (ال��وازع
نف�سي هنا).
م��ن امل�ن��ا��س��ب ه�ن��ا ��س��رد احل�ك��اي��ة ال���ش�ه�يرة عن
ال �ع �م �ي��ان ال �ل��ذي��ن وق �ف ��وا �أم � ��ام ف �ي��ل و� �ش��رع��وا
ي �ت �ل �م �� �س��ون �أع � �� � �ض� ��اءه .ف �م��ن وق �ع ��ت ي� ��ده ع�ل��ى
ج��ذع الفيل ح�سبه كائنا طويل القامة مفتول
الع�ضل .وم��ن �أم���س��ك ب� ��أذن الفيل ظنه رقيقا
وه�شاّ � .أما الذي امتدت يده �إىل القدم فاعترب
�أنّ الفيل حيوان على هيئة عمود .ثمة ت�شابه
عجيب بني �أبطال هذه احلكاية و�أن�صار املناهج
العلمية املذكورة .ال�سلوكيون ركزوا على م�س�ألة
«احلافز واال�ستجابة» لدى احليوان ،وجتاربهم
امل �خ �ت�بري��ة يف ه� ��ذا ال �� �س �ي��اق ت �ل �ت��زم ال �� �ص��رام��ة
املجردة .ونتيجة لذلك يخرج عن مدار اهتمام
هذا الرهط من العلماء ،ال�سلوكيات الفطرية
للحيوان� .إنهم  -مثال  -ال ينظرون البتة �إىل
غ��ري��زة اللعب العابث عند احل �ي��وان .م��ن جهة
�أخرى نرى جتارب العامل الرو�سي بافلوف �أ�شد
�صرامة من زمالئه من ال�سلوكيني الأمريكان،
ف�ف��ي ن�ه�ج��ه ُي�ستبعد م��ن ال��درا� �س��ة �أي �سلوك
عفوي ي�صدر عن احل�ي��وان� .أم��ا نهج ال�سلوكية
ال �ك�لا� �س �ي �ك �ي��ة ف �ن �ج ��ده حم� ��� �ش ��ورا يف ال ��زاوي ��ة
ح�ين يتعلق الأم� ��ر ب��ال�ع�م�ل�ي��ات الإدراك� �ي ��ة عند
احليوان .توجد �أي�ضا النظريات احلديثة مثل

