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�أنهم  -يقول �سابول�سكي  -كانوا خمطئني يف نقطة مهمة جداً،
وهي �أنهم ال يتبعون القواعد ال�سلوكية .ففيما يخ�ص الكائنات
احلية كالقرد مثال ً ،جند �أن القرد �أو الف�أر الر�ضيع يلت�صق بالأم
املعنفة �أو امل�سيئة يف حقه ،يف حني �أن ذلك ال يتوافق مع ال�سلوك
الب�شري.
ويف مقابل ذل��ك ،ف���إن علم الأخ�ل�اق ق��د ظهر يف �أوروب���ا كمقابل
لل�سلوكية ونقي�ضاً لهاج�س التوحيد وال��ع��امل��ي��ة امل�سيطر على
�سلوكيات الكائنات احلية؛ فنظرية علم الأخالق ت�ؤكد على وجود
�سلوك حم��دد لكل كائن يتوافق م��ع موقف حم��دد� ،أو ردة فعل
�أخالقية حمددة .فال�س�ؤال هنا :ما هو هدف هذا ال�سلوك؟ وما
الذي �أثاره؟ وهل مت اكت�ساب هذا ال�سلوك؟ وكيف تطور؟ وما هي
قيمة ت�أقلم هذا ال�سلوك مع البيئة املحيطة؟ حيث جند �أي�ضاً �أن
الكثري من الباحثني قد ا�ستعانوا بنظرية «�أث��ر الفرا�شة» لفهم
هذه ال�سلوكيات املختلفة.
ولأج���ل اختبار تلك النظريات يعمد �سابول�سكي للحديث عن
املحفزات املثرية لل�سلوك لدى بع�ض الأنواع احلية؛ ففي البداية
ه��ن��اك ق��ن��وات �سمعية ،كما �أن��ه��ا ت�صدر �أ���ص��وات��ا لإث����ارة اخل��وف،
ولإعالن �أ�شياء كثرية ،ولإغواء بقية الأن��واع .كذلك ف�إن الطيور
تغني ،والأيائل تهدر ،والقرود تعوي ،و�إن�سان الغاب ي�صدر �أ�صواتاً
توا�صلية ذات داللة م�سموعة على بعد �أميال.
ً
كل ذلك وغريه من ال�سلوكيات يُوحي لنا ب�أن هناك وبعيدا عن
املراقبة �أو «ال��رادار» وعيا وتلقينا ال�شعوريا لدى الأن��واع احلية؛
فمن ال�سهولة ر�ؤي��ة م�شهد ال�سكني� ،أو �سماع �صوت ينادي ا�سما
معينا� ،أو يد تلم�س اجل�سد وتر�سل تنبيها للدماغ ،غري �أن هناك
�أطنانا من املحفزات الال�شعورية ت�شعرنا قبل وقوع بع�ض الأحداث
�أو ال�سلوكيات .و�إ�ضافة لذلك ،ف�إ َّن ت�أثري املعلومات امل�ستقاة من
املحفزات الب�صرية على الدماغ ،ما ميكن ت�سميته بالتعرف على
الوجوه حيث �أنه ي�صل �إىل �سرعة  150ملي يف الثانية.
وينقلنا �سابول�سكي �إىل نقطة مهمة ،وه��ي ال��ت���أث�ير ال�لاواع��ي
للكلمات .فالكلمات متتلك ال��ق��وة .ف��ه��ي م��ن امل��م��ك��ن �أن تنقذ،
وت�شفي ،وترفع ،وتدمر ،وتقتل �أي�ضا .ويورد امل�ؤلف مثاله املف�ضل
والذي كثرياً ما يذكره يف حما�ضراته ،وهو حول مع�ضلة ال�سجناء
وهي نظرية معروفة تدور حول مدى التعاون بني ال�سجناء يف مدة
التحقيق؛ حيث ي�سعى املحقق �إىل �إثبات وجهة نظر معينة دون
امتالكه �أدلة كافية على ذلك ،وذلك عن طريق التحقيق املنف�صل
للمتهمني .يف هذا ال�سياق ،جند �أن الكلمات ُتدث يف الأ�شخا�ص
الكثري من الت�أثري الالواعي� ،أو عن طريق هذه املع�ضلة ال ميكن
لكل طرف معرفة �أقوال �أو و�صف الطرف الآخر؛ فهي من املمكن
�أن تنقذهم �أو تذهب بهم للمق�صلة.
ال يكتفي �سابول�سكي بهذا النوع من التحليالت فالعمل يت�سم
بالتعقيد وال��ت��ع��دد؛ ل��ذل��ك جن��د �أن���ه ي��خ��رج م��ن حم��ي��ط ال��ف��رد
و�سلوكه ،لي�صل بنا �إىل اللحظات امل���ؤث��رة يف ال�شخ�ص ،كما هي
احلال يف الف�صل ال�سابع والذي عنونه بالعودة �إىل ال�سرير والعودة
�إىل الرحم؛ حيث ي�أخذنا يف جولة �سياحية علمية يف تطور الدماغ
بنا ًء على الفرتة العمرية لل�شخ�ص من الوالدة ملدة عامني ،ومن

عامني �إىل �سبعة �أع��وام ،وهكذا يف كل املراحل الزمنية الالحقة
للفرد ...هذا التطور للدماغ متوا ٍز مع الوعي وهناك العديد من
النظريات املختلفة يف ه��ذا ال�ش�أن ،كما يرتافق ه��ذا التطور مع
الآثار التي تلحق القيم جراء ذلك.
ويف الف�صل العا�شر ،ي�أخذنا امل�ؤلف �إىل رحلة طويلة يتحدث من
خاللها عن التطور التاريخي لل�سلوك الب�شري؛ حيث جند يف
املرحلة الأوىل �أن الكثري من ال�صفات البيولوجية يتم توارثها
من قبل اجلينات ،كما جند يف املرحلة الثانية ب�أن الطفرة و�إعادة
تكوين اجل��ي��ن��ات تنتج اخ��ت�لاف��اً يف ه��ذه ال�����س��م��ات ،وث��ال��ث��اً بع�ض
هذه املتغريات ت�صبح �أك�ثر جاهزية .تت�أثر هذه املراحل الثالث
بالعديد من العوامل املرتابطة وه��ي تهدف للبقاء ،عن طريق
�إع��ادة الإنتاج ،ونقل الن�سخ اجلينية �إىل اجلينات الالحقة .ذلك
�أن هناك فرقا كبريا بني البقاء و�إع���ادة الإن��ت��اج وه��ذا يت�ضح يف
وجود الكثري من املظاهر العدائية لبع�ض هذه ال�صفات ،والتي
عن طريقها يتزايد �إعادة �إنتاج هذه اجلاهزية من احلياة الأوىل
وترتاجع مع امتداد احلياة .وبهذا املعنى ،فال�سلوك يتم حتديده
�أو تهذيبه نتيجة لهذا التطور التاريخي الذي يبدو �شبه حتمي.
هناك الكرث من الأطروحات يف هذا ال�ش�أن؛ حيث جند �أن نظرية
االنتقاء اجلماعي مل تعد قادرة على ال�صمود بح�سب �سابول�سكي؛
لأ َّن نظرية االن��ت��ق��اء ال��ف��ردي وال��ت��ي تعترب النظرية النقي�ضة
لالنتقاء اجل��م��اع��ي ت��ق��دم ت���أوي ً
�لا ج��ي��داً لتطور ال�����س��ل��وك ،ففي
االنتقاء اجلماعي تعرب الكثري من الن�سخ جلني واحد عن طريق
زيادة الإنتاج وت�صعيده .ويف هذا ال�سياق ،ال ميكن �إغفال �أن هذا
االنتقاء يحدث للأقارب؛ فالهُويات الثنائية املت�شابهة� ،أو الإخوان
تت�شابه ن�سبة اجلينات لديهم �إىل ح��دو ٍد كبرية ،وه��ذا يعني �أن
الكثري من ال�صفات من املمكن �أن تتناقل بني الأق��ارب �أو ن�شهد
على تقارب �أو تكرار يف الهويات.
ويف الف�صول الالحقة ،يُعالج هذا العمل م�سائل بالغة الأهمية،
وال��ت�����ش��اب��ك ،غ�ير �أ َّن���ه���ا تنطلق جميعها م��ن م��ن��ظ��ور بيولوجي
وع�����ص��ب��ي ي�سعى لتف�سري ك��ل الأ���ش��ي��اء م��ن ه���ذه ال���زاوي���ة؛ ففي

م�س�ألة «النحن والهُم» التي يتم معاجلتها بطرق �شتى ،فل�سفية
واج��ت��م��اع��ي��ة ول��غ��وي��ة وغ�ي�ره���ا ،جن���د �أن ���س��اب��ول�����س��ك��ي ي��ق��دم لنا
�شروحات معمقة ،وتف�سريات ع�صبية لهذه الظاهرة الب�شرية؛ لأن
ق�شرة الدماغ تلعب دوراً كبرياً يف هذا ال�ش�أن ،فعن طريقها تتحدد
الأع��راق الب�شرية ،وهناك مقوالت متداولة يوردها �سابول�سكي
ب�أن جميع الب�شر ينق�سمون �إىل ق�سمني� :أولئك الذين يق�سمون
الأ���ش��خ��ا���ص �أو ي�صنفونهم ،و�أول��ئ��ك ال��ذي��ن ال ي��ق��وم��ون بذلك.
ومن هنا ،ن�ستطيع فهم الطبيعة الب�شرية التي تذهب لتق�سيم
الأ�شخا�ص بنا ًء على الكثري من املحددات .ثمة �أ�سئلة افتتاحية
تقود هذا الف�صل ،وهي �أ�سئلة طموحة ،وبالغة الأهمية ،منها :هل
هناك �أمل �أن تنهزم �أو ترتاجع الع�شائرية �أو اخلوف من الغرباء
وت�صبح هوليود على �سبيل املثال ت�صور لنا ب�أن الب�شر والغوريال
يتقا�سمون اخلبز واملعي�شة �سوياً؟ من ال�ضروري التفريق هنا
بني امل�شاعر واالنطباعات املتولدة عن الآخرين ،و�أمناط التفكري
جتاههم �أي�ضا .فهذه العالقة يتم ت�أطريها عن طريق الوعي
املتولد وال���ذي تعمل عليه الثقافة يف نف�س ال��وق��ت؛ فالوعي يف
الكثري من احلاالت يحتاج �أن يخلق �أعداء له� ،أو �صفات خمتلفة
عنه ليوا�صل تبلوره ،ويطور من �أداوته .كما �أن بع�ض الت�صرفات
الفردية لبع�ض الأعراق والأ�شخا�ص يتم تعميمها وجعلها تنطبق
على جميع املنتمني لهذا العرق �أو تلك ال�سحنة.
ك��ي��ف حت���دث وت��ت��ك��ون ال��ع�لاق��ات ال��ع��م��ودي��ة او ال��ه�يرارك��ي��ة بني
الب�شر؟ وكيف ومتى يطيع البع�ض الآخر؟ ومتى يقاوم ال�شخ�ص
الأوامر ويع�صي ما يقال له وي�ستقل بر�أيه؟ هذه الأ�سئلة ال ميكن
�إغفالها يف هذا العمل؛ فهي ل�صيقة �إىل درجة كبرية ،بالت�صنيف
الب�شري ال�سابق بني النحن والهُم ،حيث جند �أننا �أم��ام خارطة
معقدة ،جدلية ،مليئة بالأ�سئلة وعدم االتفاق .فبع�ض الإجابات
العن�صرية لهذه الأ�سئلة حا�ضرة وبقوة يف هذا العمل ،وهو يناق�ش
�إ�شكالية تاريخية تتلخ�ص يف �أن الت�صنيف له ج��ذور اقت�صادية
واجتماعية.
ويف ختام هذا العمل ،يتط َّرق �سابول�سكي �إىل تلك النقاط الأثرية
واملحرية لعلم النف�س وعلماء ال�سلوك الأوائل كالأخالق والقيم،
واحلرب وال�سالم ،ونظام العدالة والإجرام والإرادة احلرة؛ حيث
�إ َّن هذه املوا�ضيع �شكلت موا�ضيع جدل ،ونقا�ش بني علماء النف�س
والفيزياء يف العقود املا�ضية ،كما هي احلال يف املناظرة ال�شهرية
ب�ين �سيجموند ف��روي��د واين�شتاين .وجن��د �أن هناك الكثري من
الأ�شخا�ص ي�ستثارون مبجرد ر�ؤيتهم لأعراق خمتلفة ،الأمر الذي
ي�ؤثر بدوره على الرتكيبة الع�صبية للأفراد ،والنف�سية كذلك.
-----------------------------
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السلوك :بيولوجيا البشر في أفضل وأسوأ
حاالتها ..لروبرت سابولسكي
علي الرواحي *
التعدد في البحوث والمسارات
ُمنذ فترة طويلة والسلوك البشري يشكل لغزًا اختلفت اآلراء حول مصدره ،ودوافعه ،وربما هذا
ُّ
البشرية المتداخلة بين مختلف العلوم بما فيها علم النفس ،وعلم األعصاب ،وعلم االقتصاد ...وغيرها ،تمنح هذا اللغز أهمية
مختلفة وخاصة .يناقش هذا العمل لعالم األعصاب األمريكي الشهير روبرت سابولسكي مصدر السلوك البشري ،وهو يتجه
بشكل مباشر للبحث في أسباب العنف كما يصرح المؤلف في المقدمة؛ وذلك إلثبات رؤيته ونظريته التي تقوم على أن أسباب
ٍ
بشكل محدد مصدره األعصاب أو الجانب البيولوجي في اإلنسان ،وليس شيئًا آخر.
بشكل عام ،والسلوك العنيف
السلوك
ٍ
ٍ
يستكشف هذا العمل الدافع البيولوجي للعنف ،السلوك التنافسي والعدائي ،كما يركز على الفعل الفردي ،الجماعي،
والدولتي أيضًا ،ومتى يكون جيدا ،أو سي ًئا .إضافة لذلك ،فهو يبحث في تلك الطرق التي يؤذي فيها الشخص اآلخر ،أو عندما
يفعل العكس .كما يركز أيضًا على الدروس التي تعلمنا إياها البيولوجيا حول التعاون ،واالنتماء ،والمراجعة ،والتقمص،
واإليثار (ص.)3:
وي��ن��ط��ل��ق ال��ع��م��ل -ك���م���ا ي�����ص��رح امل�����ؤل����ف -م���ن ���ش��راك��ة ب�ي�ن علم
الأع�����ص��اب ،وعلم ال��ق��ردة العليا �أو الربمياتولوجيا ،ب���أن جميع
الأفعال التي ت�صدر عن الإن�سان لها الكثري من الأ�سباب وخلفها
العديد م��ن الطبقات ،حيث �أن��ه��ا تعود �إىل ال��ث��واين ،والدقائق،
وال�ساعات ،والأي��ام ،والأ�شهر ،وال�سنوات ،وحتى �إىل القرون التي
�سبقت ه��ذا ال�سلوك �أو ذاك ،وال��ت��ي ت��ع��ود ب��دوره��ا �إىل الأ���ص��ول
وانبثاق الأزم��ن��ة ال�سحيقة ال�سابقة .فمنذ االجتياح امللحمي يف
الأزمنة العتيقة يت�ساءل امل�ؤلف عن كيفية تفاعل �أو ت�أثر �أج�سادنا
احليوية مع احلرب وال�سالم ،والعدالة والظلم ،واال�ضطهاد من
اجلهة الأخرى .وكيف تفاعل الدماغ مع املتغريات الثقافية على
مر ال�سنني .من �أجل ذلك يعود يف الف�صول الأول من هذا العمل
�إىل الثانية الأوىل قبل حدوث الفعل والتي ت�ضعنا �أمام ت�صميم
وعمل الدماغ ب�شكل تف�صيلي ومبا�شر؛ وذلك من خالل الطبقات
املختلفة التي يتكون منها ،والأع�صاب التي ت�ؤثر يف ال�سلوكيات
الب�شرية.
ويف الثانية الأوىل قبل حدوث الفعل ،يتطرق �سابول�سكي �إىل لوزة
الدماغ وق�شرته ،وحتديداً تلك املنطقة �أو الف�ص احلويف �أو الطريف
امل�س�ؤول عن الوظائف االنفعالية يف اجل�سم كالتفاعل ،والتحفيز،
والتعليم ،والذاكرة وغريها من الوظائف املختلفة؛ حيث تعترب
ه���ذه املنطقة نقطة ال��ت��ق��اء ب�ين ال��ق�����ش��رة ال��دم��اغ��ي��ة وذل���ك من
خالل ماليني التو�صيالت الع�صبية .ويركز امل�ؤلف على �أهمية
الق�شرة الدماغية الأمامية� ،أو كما يطلق عليها «ا ُ
حل�صني» فهي
تقوم مبهام متعددة منها ،ورمب��ا �أهمها :عمل الذاكرة ،وتنظيم
املعرفة ،والتخطيط ،و�سن القوانني وغريها من الوظائف يف هذا
ال�سياق امل�شابه؛ حيث ي�ضع تعريفاً مهمًّا لهذه املنطقة احليوية
م��ن ال��دم��اغ ،فهي جتعلنا نقوم ب��الأف��ع��ال ال�صعبة واحل��رج��ة يف
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الوقت املنا�سب (�ص .)45:ولأجل ذلك يو�ضح �سابول�سكي عالقتها
مع الكثري من املناطق الفرعية املختلفة يف الدماغ ،كما يو�ضح
�أي�ضاً عالقة املناطق الفرعية يف الدماغ مع الق�شرة الأمامية،
وعالقتها املبا�شرة مع الوعي؛ �إذ �إنه عن طريق هذه املنطقة يتم
تنظيم املهام اليومية؛ فعن طريقها ينتبه املرء لتفا�صيل احلياة
اليومية املبا�شرة ،كما �أنها ُت�سهم ب�شكلٍ �أ�سا�سي يف االنتباه لكل
الأ�شياء املحيطة بالإن�سان من اجلمع ،ولفت االنتباه ...وغريها
من املهام اليومية .و�إ�ضافة لذلك ،ف���إ َّن ه��ذه الق�شرة الأمامية
ُت�سهم يف تنظيم ال�سلوك االجتماعي كما هي احل��ال يف ال�سلوك
الفردي لل�شخ�ص؛ فعن طريق مراقبة �سلوك الآخرين من الب�شر
�أو احليوانات يكت�سب املراقب بع�ض املهارات �أو الت�صرفات التي
م��ن �ش�أنها �أن تدخل يف عملية مقارنة لتفادي الأخ��ط��اء ،وه��ذا
يحدث يف اجلبهة الأمامية التي تعترب من �أهم مناطق الدماغ.
ب�شكلٍ عام ،جند �أن النظام الع�صبي يدور حول الت�صرفات الب�شرية
االجتماعية �أو غري ذل��ك؛ فهي تنتظم عن طريق ث�لاث ثيمات
�أو حم��اور :حمور اخل��وف ،والعداء �أو العدوانية ،ومركز الإث��ارة
يف الق�شرة الدماغية مب��ا ي�شمل حم��ور امل��ك��اف���آت� ،أو امل�شاركات،
والتحفيز عن طريق الدوبامني الذي هو عبارة عن مادة كيميائية
ت�ؤثر على الأحا�سي�س وال�سلوكيات مبا فيها التحفيز ،وال�سعادة،
واملتعة ،والإدمان �أي�ضاً ...وغريها من الوظائف املرتابطة.
ويف الف�صل املعنون «م��ا قبل الدقيقة الثانية» (�����ص ،)81:يبد�أ
�سابول�سكي مبقولة مهمة؛ وه��ي «ال �شيء ي���أت��ي م��ن ال �شيء �أو
م��ن ال��ع��دم؛ لأن��ه ال يوجد دم��اغ مبثابة ج��زي��رة م��ع��زول��ة» .فهذا
الف�صل ين�شغل بالإجابة عن طريق �أربعة �أ�سئلة مرتابطة :ما
هي املحفزات �أو املنبهات اخلارجية �أو احل�سا�سات �أو القنوات التي
جتعل الدماغ ينتبه لعدد معني من الأفعال والت�صرفات؟ وهل

كنت على علم باملحفزات البيئية املحيطة بك؟ وما هو املنبه �أو
املحفز الذي يجعل الدماغ ح�سا�ساً ب�شكلٍ خا�ص؟ و�أخريا ً ،ما الذي
تقوله لنا هذه الإجابات حول ت�صرفاتنا ال�سيئة �أو اجليدة؟
من ال�ضروري يف هذا ال�سياق معرفة �أن الكثري من املعلومات التي
ت�صل �إىل الدماغ تتحول ب�سرعة �إىل �أفعال؛ حيث من املمكن �أن
جند ذلك يف �أنواع خمتلفة من الأنواع احلية ،غري �أن الإ�شكالية �أن
الب�شر يجهلون كثرياً بهذا اخل�صو�ص وذلك ب�سبب �أن احليوانات
من املمكن �أن ت�شعر ب�أ�شياء ال ي�شعر بها الب�شر� ،أو ب�أ�شكال �شعورية
ال يعرف الب�شر بوجودها .وه��و ما يجعل اال�ستفادة من �سلوك
احليوانات مهماً للغاية يف هذا ال�سياق.
وك��خ��ل��ف��ي��ة ت��اري��خ��ي��ة ل���ه���ذا ال���ن���وع م���ن ال��ت��وج��ه ال��ع��ل��م��ي ،ي��ق��وم
�سابول�سكي بتقدمي نبذة تاريخية ق�صرية عن علم الأخ�لاق يف
�أوروب����ا؛ حيث �إ َّن���ه ج��اء ك��ردة فعل على النموذج الأم��ري��ك��ي لعلم
النف�س؛ وذل��ك يف بداية القرن الع�شرين .فال�سلوكية جند �أنها
�صعدت مع ج��ون وات�سون (1878م1958-م)؛ وذل��ك بعد �أبحاث
و�إجن���ازات الأمريكي ب.ف� .سكيرن (1904م1990-م) .يهتم هذا
النوع من النظريات بتوحيد م�صادر �أمناط ال�سلوك لدى جميع
الكائنات ،لأن الكثري من الأنواع احلية متيل �إىل تكرار الكثري من
�أفعال الآخرين و�سلوكياتهم� ،أو عن طريق �شرط �إجرائي  -وذلك
ح�سب م�صطلحات �سكيرن -يقوم من خالله تعديل ال�سلوك من
خالل دعمه يف حاالت معينة �أو ا�ضعافه يف حاالتٍ �أخرى .ويف كل
احلاالت ف�إن ال�سلوك ي�أتي كتنبيه �أو ا�ستجابة لبع�ض ال�سلوكيات
وامل��ح��ف��زات يف تلك البيئة .فبح�سب ه��ذه النظرية ،م��ن املمكن
القول ب�أن كل �سلوكيات الكائنات احلية تتوافق مع هذه القاعدة،
لأن كل �أنواع التجارب قد �أجريت على الفئران �أو احلمام .فعلماء
ال�سلوك كانوا لفرتة طويلة حمقني فيما يخ�ص ال�سلوك ،غري

