
 

 

 

 

 

294 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انرابع (  2020كانون االول  16-17

 

 يف ميزان ايديونوجيا احلتمية انبيونوجية... دراسة حتهيهية و نقدية. االنسان

 جامعة دىػك –مؤيج بخكات حدغ  أ.م.د

 ممخز البحث5

دائخة البحث الفمدفي، حتى صار مشح القجم وكان االندان محط انطار الفالسفة محتال السخكد االول في 
االندان مؿياسا لالشياء جسيعا، حيث اشمقػا احكامًا عجيجة عمى االندان حتى صارت نػعًا مغ السدمسات و 

 –مادي  –اخالقي  –تاريخي  –البجيييات ال يذػبو شظ وال ريب، مشيا ان االندان كائغ اجتساعي 
تغيخت مع الثػرة البيػلػجية خرػصا الثػرة الجيشية، مسا روحي...الخ. لكغ ىحه الرػرة الفمدؽية لالندان 

ادى الى تغيخ مػقف الفالسفة مغ ماـية و جػىخ االندان، مشح ذلظ الػقت اصبح يعخف االندان كػنو " 
كل افعالو و سمػكياتو مقخرة و مكتػبة مدبقا برػرة  كائغ جيشي" " كائغ مذفخ" " كائغ مرسع غيخ فعال".

جيشي"،  الكػد يحجد مريخه االجتساعي و االخالقي و حتى السعخفي، فيي ترػر حتسي مذفخة يدسى " كػد 
العشرخييغ في قخائتيع لمتاريخ الدياسي و االجتساعي لالندان، بيجف رسع  مبشي عمى اعتقاد يعس العمساء

مػم في الدياسة الجاخمية و الخارجية لمجول السديصخة عمى مذاريع البحػث العمسية و تػضيف نتائج الع
باالضافة الى ذلظ نجج أن عالع الجيشػم البذخي، عالع غامس و  مرمحة نطخياتيع و ترػراتيع الفمدؽية.

مخواغ و مطمل، عالع ذات لػن رمادي " الىي باالبيس وال ىي باالسػد"، ىشاك الػان اخخى تقع بيغ تمظ 
عمى الصفخة أو تراب باالمخاض الحتسية العػالع. وانت تعير في كشف ىحا العالع، فعميظ إما أن تسمظ القجرة 

 لسدببة و السدؤولة عغ تمظ السخض.الخاصة باحجى الجيشات ا

 البحث مكػن مغ مقجمة و ثالثة مباحث5

 السبحث االول5 االندان و مكانتو في التخاتب االجتساعي.
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 السبحث الثاني5 الجيشات و مذكمة الحكاء االنداني.

 و الدمػك العجوانيالجيشي السبحث الثالث5 التخكيب 

 

 المبحث االول: االنسان و مكانته في التراتب االجتماعي:

عام، اشمق عمييا العالع  011الجتساعي االوروبي و االمخيكي نػعًا مغ التفكيخ شػال ـيسشت عمى الفكخ ا 
ق الفخدية الػاضحة البيػلػجي " ستيفغ جػلج" اسع " ايجيػلػجيا الحتسية البيػلػجية"، ىحه العقيجة تؤمغ بان الفخو 

في السكانة االجتساعية و االقترادية و الدياسية و الثخوة و القػة بيغ االفخاد و االجشاس و السجسػعات و 
االثشيات و الدالالت، كل ذلظ انسا تخجع الى فخوق بيػلػجية فصخية متأصمة في جيشاتيع تػرث مغ االباء 

حتسي الى اقراء و حخمان فئات و مجسػعات و اثشيات مغ الى االبشاء. حيث ادت ىحا الشػع مغ التفكيخ ال
حقػق شبيعية و مكتدبة، تحت ذريعة و حجة " تجني مدتػئ سمػكيع االجتساعي او تجني مدتػئ الحكاء 
عشجىع الى درجة الػباوة. أي ان ىؤالء يحخمػن مغ تدمع مشاصب في الدمع االجتساعي ؾياسا باقخانيع 

جيشاتيع او مذكالت جيشية يعانػن مشيا، مثال الػضع االجتساعي الستجني  والدبب في ذلظ ىػ اختالل في
تجني مدتػاىع االجتساعي، كل ذلظ تع  لمدػد اثارت ججال بخرػص رفع معجل الحكاء واالنجاز السجرسي،

(. ونطخا لسػقف العمع السديصخ في 32-33،ص 3112ارجاعيا الى تجني في جيشاتيع)ليػنتيغ،ريتذارد،
خبي عمى عقػل و تفكيخ مػاششييا كػنيا القػة القادرة عمى حدع القزايا مغ خالل البحػث العمسية العالع الغ

عام مغ مديختيا العمسية و  011باىخة التي حققيا العمع شػال لالتي تجخي في السختبخات، والشجاحات ا
يقبل ما يقػلو العمع  ايجادىا حمػل لسذاكل كثيخة السيسا في مجال االمخاض، كل ذلظ جعل مغ االندان ان

بخرػص االندان مشيا مػضػع الجيشات باعتبارىا الخارشة الحياتية لمفخد، مكتػبة فييا كل صفاتو و 
أي أن لمعمع مكانة عالية و مقجسة في نطخ االندان االوروبي العادي و حتى  معمػماتو برػرة مذفخة.
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فميذ  -لستحجثػن باسسو وىع عادة مغ الخجالالسثقف مشيا، العمع برػفو مؤسدة فعشجما يتكمع العمع او ا
لمكالب أن تشبح، فالعمع ىػ عامل الذخعية الشيائي لاليجيػلػجية، و معارضتو أو إيثار الؿيع عمى الحقائق، 

(. مغ 01، ص 0441تعتبخ إنتياك لقانػن مغ قػانيغ الصبيعة، وليذ لسجخد قانػن مغ قػانيغ البذخ) روز،
جسيع االحػال الى سمصة العمع لفس الشداعات و السذاكل االجتساعية و  ىشا يمجأ أصحاب الشفػذ في

الدياسية و االقترادية، تدتخجم نتائج العمػم ومشيا البيػلػجية كػسيمة مغ وسائل القسع واالستعسار و الصبؿية 
و في الػقت الحي ال يدتصيع ىؤالء مغ تحقيق مصالب االخخيغ، ويكػن نتيجة لحلظ حجوث اعسال الذغب 

الفػضى يرل الى حاالت القتل و االغتراب و حخق السحالت، لكي يتع حدع السػضػع يتجخل العمع 
باعتباره كمسة الفرل او الؽيرل في حدسيا، ؼيعتبخون ىؤالء البذخ مخضى أو يعانػن مغ خمل دماغي أو 

تسي البيػلػجي عبارة أو انيع حاممػن لجيشات وراثية خاصة بدمػكيع، ىحا التفديخ الح أن ليع جيشات معيبة
لكغ لػ تاممشا ما تع  (.23، ص 0441عع شكل مخن قػي مغ أشكال " إلغاء المػم عمى الزحية") روز ، 

عخضو لػججنا ان ىشاك اخصاء مشصؿية في الصخح و السفاـيع مشيا وقػع العمساء في مغالصة التذبيو و الخبط 
ذ شيئًا أو صفة شبيعية لالشياء يسكغ الؿياس عمييا بيغ " الحكاء و الػضع االجتساعي"، حيث ان الحكاء لي

لسعخفة سبب تجنييا، بل ىي بشى ذىشية مذخوشة بالتاريخ و الثقافة و البيئة و الجغخاؼيا واالستقخار الدياسي، 
حيث ان الػاقع التاريخي و الثقافي لالفخاد تتحكع بسدالة الحكاء وليذ ما يقػلو بعس العمساء بان ذلظ يخجع 

ػد عيػب جيشية عشج ىؤالء، مثال ليذ ىشاك مغ تفاوت و فخوق بيغ ذكاء االندان مغ ذوي البذخة الى وج
الحسخاء او البيزاء او الدػدء ان كانػا يعيذػن في بيئة ثقاؼية و حزارية متذابية مغ حيث االستقخار 

ى تكػن متداوية الدياسي و االقترادي و حتى االجتساعي، الن عسمية التصػر لمحكاء الى مدتػيات ارق
 بشدب و مقاديخ يشفي ان يكػن تجني مدتػاىا عشج افخاد و سالالت اخخى بدبب تجني جيشاتيع.

بجور لمجيشات عمى الحكاء االنداني ىي اعسال عالع ومغ العػامل التي دفعت ببعس العمساء الى القػل 
الػقت الحاضخ خرػصا ؼيسا الػراثة " غخيغػري مشجل"، أثخت نطخياتو عمى مشصق تفكيخ العمساء في 
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يتعمق بالعالقة السػجػدة بيغ بعس مطاىخ الدمػك االنداني و دور الجيشات في ذلظ. حيث وصف " 
غخيغػري" في ابحاثو و تجاربو في مجال الػارثة الدمػك االساسي لمجيشات وراى ان الرفات الػارثية 

يحسل ندختيغ مغ كل صفة، لكشو ال  تحسل و تشقل الى الحرية في صػرة وحجات مدتقمة، وان كل فخد
يػرث اال ندخة واحجة لكل ذرية، وتبقى الشدخى االخخئ كامشة ويسكغ ان تطيخ مخة اخخئ في عسمية 

(. وفقا لسا يقػلو " 32-32نقل الرفات الػارثية مغ االباء الى االبشاء)ثػرة في التكشػلػجيا الحيػية، ص 
بيغ الحكاء كرفة او محسػل يحسل عمى السػلػد وبيغ حامل  جيشية –غخيغػري" فان ىشاك عالقة وارثية 

تمظ الرفة" االبػيغ"، وىحا ما نججه في رسع الدياسات العامة لبعس الجول عشجما يخيجون إقراء 
مجاميع عخؾية او أثشية مغ مجال معيغ، حيث يمجاون الى إثارة ىحا الشػع مغ االراء مدتشجيغ في ذلظ 

، مثال العمساء اصة مثل " بيػلػجيا الجيشات". ىشاك شػاىج كثيخة عمى ما قمشاهعمى ادلة عمسية مغ عمػم خ
 -يتحجثػن عغ وجػد عالقة شخشية بيغ حجع السخ و درجة الحكاء، ؼيقػلػن " كمسا كان حجع السخ كبيخاً 

كمسا  -كمسا كان الكائغ اكثخ ذكاءًا"، ولػ عكدشا ىحه السعادلة الذخشية الى " كمسا كان حجع السخ صغيخا
كان الكائغ اكثخ غباًء". لكغ ىل يعقل ذلظ؟ الجػاب كال، الن الػاقع يجحس ىحه الشطخية، نعع قج يكػن 
ىشاك جيشات لذكل الخاس، لكغ ال يسكغ ان تكػن ىشاك جيشات لذكل افكارنا او ذكائشا، كسا ان التجارب 

خ البيس و امخاخ الدػد، انيع العمسية اثبتت خصأ ما تػصل اليو عمساء انثخوبػلػجيا بذأن حجع امخا
يقػلػن ان مخاخ البيس اكبخ بكثيخ مغ مخاخ الدػد، في حيغ أنو اليػجج حقًا اي فخق بيشيسا، وقج عبخ 
عغ ذلظ " غػلج" بقػلو 5" أن معطع عمساء الحيػان و االنثخوبػلػجيا قج تالعبػا بالبيانات"، مثمسا فعل " 

خيكية" بتغيخ البيانات بيغ جساجع اليشػد الحسخ و جساجع صسػيل مػرتػن" في كتابو " الجساجع االم
 (.033-032، ص 3113، يشطخ كحلظ،ىايشد،ميميدا، 32، ص 3112القػقازييغ")ليػنتيغ،ريتذارد،

وىشاك عمساء اخخيغ يؤيجون ىحه الشطخية " أثخ الجيشات في وضع االندان في الدمع االجتساعي"، حيث 
" خخششة الجيشات" اشار الى الجور الحي يسارسو الجيشات في حياة الفخد نجج ان " جػيل ديفيد" في كتابو 
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ويكػن سببًا جيجا لمفخوق و التبايشات بيغ االفخاد مغ الشػع الػاحج. حيث يقػل 5" ان التبايشات في الجيشػم 
شػع الػاحج". و التشػيعات السختمفة السحتسمة لمجيشات... تخمق ىحا التشػع الالنيائي الحي نخاه بيغ افخاد ال

أي أن الشجاح أو الفذل، الرحة أو السخض، الجشػن و الػباوة او العقل و التعقل، القجرة عمى اغتشام 
الفخص أو الفذل في ذلظ، كل ىحا تحجده جيشاتشا، أو ىي عمى االقل تؤثخ فييا تأثيخًا كبيخًا")ليػنتيغ، 

لتجارب العمسية و الشتائج السختبخية و (. لكغ ىحه االعتقادات أو االراء ال تؤيجىا ا023، ص 3112
كائغ عاقل، وان العقل كسا يقػل " حتى االفكار الفمدؽية تخفزيا، والدبب في ذلظ ىي ان االندان 

ديكارت" " اعجل االشياء قدسة بيغ الشاس" وىحا اشارة عمى ان االندان او انػاع الفخد االنداني في 
واالبجاع و صشاعة الثقافة و الحزارة و حتى العمع. مغ  االصل متداوون في العقل وىي مرجر لمحكاء

ىشا ال ندتصيع القػل ان نجدم بان الدنػج او الذخقييغ عمى سبيل السثال افخاد مغ الشػع االنداني 
يستازوون بالػباء او الجشػن او فاشميغ في اغتشام الفخص ونخجع ذلظ الى سبب في تجني جيشاتيع. ىحه 

ابع سياسي و اجتساعي و فمدفي قج اصصشعيا بعس العمساء االيجيػلػجييغ الشطخة العشرخية ذات ش
لسرمحة ايجيػلػجيا خاصة. النشا نعمع ان ىشاك دورا ال يسكغ اغفاليا لمبيئة و التخبية و الجػ الثقافي و 

 الحزاري و الدياسي و االقترادي في مشح الفخص لالفخاد كي يطيخو قجراتيع و ذكائيع.

 ما الدبب الحي جعل مغ ىؤالء العمساء ان يقػلػن5والدؤال الجػىخي الحي يصخح ذاتو ىي 

 الدنػج متخمفػن ذىشيًا عغ البيس مغ الشاحية الػارثية. -0
 الخجال يفػقػن الشداء بيػلػجيًا في القجرة التحميمية. -3
 ات.عجم تػلي الدنػج و حتى الشداء مشاصب ادارية عالية في مخافق الجولة و الجامع -2

 –ليذ ىشاك سبب عمسي تؤيج و تؤكج ذلظ، بل كل ما ىشالظ ىي ندعة " الحكػرية السخكدية" و " االوروبية 
ساط الجساىيخ، يمجا أصحاب الشفػذ ليا ثقل في او  االمخيكية السخكدية"، وحتى يتع تبخيخ ذلظ االعتقاد ويكػن 
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لػجيا بان يقػلػن " أن الدبب في كل ذلظ" الدياسي و االقترادي الى التأثيخ عمى عمساء الػارثة و البيػ 
يخجع الى مدألة الجيشات، فالجيشات ىي السدؤولة عغ كل ذلظ، أما ان يكػن الجيشات معيبة او متجنية او 

 شاذة... كل ذلظ يجخل ضسغ دائخة الحتسية البيػلػجية.

دبب القائع وراء االختالفات بيغ لكغ في مقابل ذلظ نجج ان العمساء السؤيجيغ لمحتسية البيػلػجية يقػلػن ان ال
الجشديغ مغ حيث العسل و الدمصة و الصقػس ىػ الشتيجة السباشخة لمفخوق الفديػلػجية و التذخيحية بيغ 

، بل اكثخ مغ ذلظ الخجال و الشداء. االختالفات البيػلػجية الرخيحة، شبقا ليحا الخاي، ىي ذاتيا مؤثخة سببياً 
يخة في بشية السخ ووضيفتو، فخوق تحج الخجال و الشداء داخل ادوارىع. وقج إنيا دالالت عمى فخوق اخخى كث

اشار الى ذلظ " ويمدػن" بقػلو 5" يكػن التسييد الػارثي مغ الكثافة حتى ليدبب في تقديع العسل، بل وفي 
 اكثخ مجتسعات السدتقبل حخية و مداواة مع االتاحة الستداوية لكل السيغ، سيطل الخجال عمى االغمب

(. إال ان 042،ص 3112يمعبػن دورًا اكبخ ندبيًا في الحياة الدياسية و االعسال و العمع مغ الشداء")ليػنتيغ،
نحغ البذخ، لدشا نتاجا لبخامج لمجيشات ثابتة داخميًا، إنسا نحغ نتاج تشام نفدي متػاصل داخل بشاء 

خية، وان السذكمة الخئيدية في تمظ اجتساعي،مغ ىشا فقج يمقي التاريخ الذخري الزػء عمى السػاقف الشط
الصخوحات و الفخضيات يخجع الى الديصخة الحكػرية عمى السؤسدات العمسية لفتخات شػيمة وعجم الدساح 

، مسا كػن مثل تمظ االفكار و لمشداء و الدنػج و حتى الذخقييغ مغ تػلي مشاصب عالية في تمظ السؤسدات
بل كل ما ىشالظ عبارة عغ رأي  البخىان السشصقي و التجخيبي.الترػرات التي تفتقخ الى ابدط متصمبات 

فمدفي قالو ارسصػ بخرػص جشذ االندان الحكػري، حيث قال 5" الحكخ ىػ الحيػان الكامل، وكسالو يتجمى 
في كػن ان بامكانو ان يرجر،بفزل حخارتو بحرة مصياة و متحخكة. اما االنثى، فال يسكشيا ان تشتج اال مادة 

دم الحيس، لحلظ فيي حيػان غيخ كامل، بل يسكغ اعتبارىا بسثابة مدخ، ولكشو مدخ تشتجو  شازجة ىي
(. لكغ ما يقػلو ارسصػ ليذ قػال مقجسا ال يقبل الشقج و الخد، 914،ص3112،ذامالصبيعة بانتطام)ى

ية تجاه السخأه وىحا مع خوف عغ خرػصا قػلو " االنثى حيػان غيخ كامل"، ىحه السقػلة فييا حقج و كخـا
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ارسصػ، اال ان مكانة ارسصػ بيغ العمساء و السفكخيغ جعل مغ قػلو تاثيخًا عمى تفكيخ العمساء لمقخون الالحقة 
لو، وان السذكمة الخصيخة ىي تخديج ما قالو ارسصػ عمى لدان عمساء بيػلػجيا معاصخيغ في الػقت الحاضخ، 

حكػرية حتى عمى االبحاث العمسية و الشتائج وان دلت ذلظ عمى شي، فإنيا تجل عمى سيصخة السخكدية ال
 السػضػعية.

 

 

 

 

 

 السبحث الثاني5 الجيشات و مذكمة الحكاء االنداني.

شخح مدألة الحكاء او الػعي االنداني كسذكمة فمدؽية تشاوليا الفالسفة مغ خالل نطخياتيع حػل العقل و 
و الػعي، حيث تشاولػا السػضػع مغ حيث ماىيتو و دوره في السعخفة وعالقتو بالعالع الخارجي "  الشفذ

السادة"، مشيع مغ اعتقج بان العقل او الػعي جػىخ خاص مدتقل عغ الجدج، ومشيع مغ قال ان العقل او 
ىحه االشكالية حتى  الػعي ىي مغ افخازات السادة وليذ ليا ماـية اخخى تختمف عغ ماـية السادة. استسخت

ايامشا ىحا، لكغ مع حجوث ثػرات و تصػرات عمسية في مجاالت شتى، وضيػر نطخيات عمسية خاصة بالعقل 
و الحكاء، واجو العمساء و الفالسفة مذكمة اخخى خاصة بالحكاء االنداني و عالقتو بالعقل و الجماغ مغ 

مة مغ ججيج و دورا بارزا في اثارة ىحه السذك حيث البشية و الحجع و حتى الذكل. كان الكتذاف الجيشات
برػرة مغايخة، قػليع بان لكل ضاىخة اندانية جيشة خاصة  تتحكع بو ويكػن سببا في االختالف و التسايد بيغ 
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البذخ عامة و الجشديغ خاصة، وكانت الحكاء االنداني احجى تمظ السػضػعات السثارة لمججل. مغ ىشا واجو 
عقل عجة تداوالت خاصة بالعقل و الجماغ و عالقتو بالحكاء، ىل ىشاك عالقة بيغ حجع العمساء و فالسفة ال

السخ او الجماغ و الحكاء االنداني؟ لساذا يػجج مغ البذخ اقل ذكاًء مقارنة باالخخيغ ؟ ىل لمجيشات و 
ػد اختالفات بيغ اليخمػنات دورا في جعل االندان ذكيا أو غبيًا؟ لساذا ركد العمساء عمى حجع السخ لبيان وج

اخيخًا ىل ىشاك بالفعل جيشة  ؟ىل ادمغة الخجال و الشداء متذابية ام مختمفةالجشديغ مغ حيث الحكاء؟ 
 . خاصة مدؤولة عغ الحكاء؟

نجج ان العمساء في القخن التاسع عذخ اعتقجوا بان ادمغة االناث االصغخ حجسا تجعميغ اقل ذكاًء، ىحه 
الفكخة لع تست عمى الخغع مغ افتقارىا الى االساس العمسي التجخيبي. كسا أنيع لع يججوا ادلة عمسية تثبت بان 

السػجػدة في القجرات و االدراك بيغ ( ىي الدبب في الفخوق  Xالجيشات خرػصا السختبصة بالكخومػسػم ) 
كال الجشديغ. مسا دفعت بالعمساء الى التخكيد عمى التفديخات اليخمػنية. ولع يذظ العمساء إشالقًا في ان 
لميخمػنات الجشدية تأثيخات قػية في إدراك االندان، بل أن ىحا يفدخ الفرل الجشدي في السيغ، بسا في ذلظ 

سية معيشة، لكغ نتائج الجراسات في ىحا الرجد ىي نتائج غيخ متػافقة الى حج سيادة الخجال عمى مجاالت عم
انيا  مثيخ لمجىذة، والتفديخات اليخمػنية لمفخوق الجشدية في وضائف االدراك أو االنجازات الفكخية قج تثبت

، 3113د،ليدت اكثخ مرجاؾية مغ التفديخات القائسة عمى حجع الجماغ او الجيشات السختبصة بالجشذ)ىايش
(. إال أن الجراسات التي اجخيت عمى مجاميع مختمفة مغ االفخاد لع ترل الى نتائج تثبت مفارقة 033ص 

في اختبارات الحكاء مغ خالل حقشيع بيخمػنات " االنجروجيغ " و " بخوجدتيخون". فالدؤال الحي يصخح ذاتو 
 ػنية ما قبل الػالدة بالقجرات الحىشية؟. ىي، ما الحي يفدخ التقاريخ السبكخة بخرػص عالقة البيئة اليخم

نعع قج يكػن ىشاك تذابو او اختالف في حجع الجماغ برػرة عامة، وىحا يتػقف عمى شػل القامة و الػزن و 
ذلظ عجة حجع االعزاء االخخى، لكغ البشية االساسية لجماغ كال الجشديغ ىي ىي. إال أن العمساء بشػا عمى 

شج ذكاًء مغ الشداء فصخيًا" الن ادمغتيع اكبخ حجسا، و " إن الفخوق العخؾية في افتخاضات مشيا " الخجال ا
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حجع الجماغ تؤدي الى الفخوق العخؾية في الحكاء". مغ ىشا تعالت االصػات و االدعاءات مشيا السعاصخة بأن 
الدساح لمشداء  البيس اكثخ ذكاًء مغ الدػد وان الخجل اكثخ ذكاًء مغ الشداء. كل ذلظ كان دافعا وراء عجم

في تدمع زمام االمػر و االدارة في مشاصب ذات اىسية" السخكدية الحكػرية". إال أن ىحه االفتخاضات كانت 
بحاجة الى ادلة عمسية تؤيجىا، وىحا ما دفع بالعمساء الى البحث في مجال البيػلػجيا و الجيشات وتصمب ذلظ 

ت السختمفة لمخجل و الشداء، وحجودىا، غيخ ان الالتشاضخ بخنامجا بحثيًا يػضح االساس السادي لتمظ القجرا
في السكانة و الدمصة بيغ الجشديغ، يتدبب في الالتشاضخ في السخصصات التفديخية. يخى معطع الباحثيغ أن 

الى تفديخ ال الخجال، فيؤالء عمى اية حال ىع السعيار. يقال اذًا أن الشداء ضحايا "  الشداء ىغ مغ يحتاج
عشيفة" يعجدىغ الحيس بانتطام، عخضة لتقمبات مداجية مشاؼية لمعقل. وكسا الحظ " ىابارد" 5" لع ىخمػنات 

يقتخح احجًا ان الخجال مجخد خريان تسذي، لكغ الشداء يػصفغ، السخة بعج السخة بانيغ مبايس و ارحام 
جرات السعخؼية و ىحا الدعع القائل بان حجع االمخاخ يؤثخ عمى الق (.044، ص 3112تسذي" )ليػنتيغ،

االدراكية و الػضيؽية لمشداء، ليذ ليا دليل مشصقي و تجخيبي تؤكج صحتو، بل كل ما ىشالظ مجخد قرة 
يخوييا العمساء وفقا لمسخكدية الحكػرية في السجتسع. حيث نجج أن " سي داؼيدػن" يقػل 5" أن االختالف في 

تفػق فييا الخجال، في حيغ الشداء تتفػقغ في القجرات حجع السخ بيغ الجشديغ يتعمق بالقجرات الحىشية التي ي
المغػية و في سخعة االدراك و التػافق الحخكي داخل الفخاغ الذخري، ويتفػق الخجال في االختبارات الفخاغية 

ىحه الفكخة عبارة عغ  (.303، ص 3112الستشػعة و في اختبارات التفكيخ الخياضياتي السشصقي" )ليػنتيغ، 
سياسية، الغاية مشيا التأكيج عمى أن الالمداواة بيغ االفخاد و كال الجشديغ ىي بدبب تجني  – صشاعة فكخية

مدتػى جيشاتيع السيسا في السجال الدياسي وقػليع بان الشداء يفتقخن الى الدمصة، النيغ مغ الجشذ 
عشجما اقتشع الخجال بان " االضعف، وىحا ما شاىجناه في االنتخابات االخيخة في الػاليات الستحجة االمخيكية، 

ـيالري كمشتػن" سػف تفػز في االنتخابات وتربح رئيدة لمػاليات الستحجة االمخيكية، مغ ىشا بخزت غخيدة " 
 السخكدية الحكػرية" مسا غيخت السعادلة بيغ ليمة و ضحاىا. 
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ية، بل تع تديذ إذن حتى العمع و نتائجو لع يحخر مغ ميػل و ندعات سياسية و اجتساعية و حتى اقتراد
نتائج العمػم لرالح مجسػعات عخؾية و اثشية و سياسية، وقجا أشار الى ذلظ عالع الشفذ " ريتذارد 
ىيخنذتايغ" بقػلو 5" عشجما نجح الثػرات في إزالة الحػاجد السرصشعة بيغ شبقات السجتسع، قام السجتسع 

أو الػصػل الى مدتػاىع الصبيعي، لحا يكػن بتذجيع إقامة حػاجد بيػلػجية عشجما يتسكغ الشاس مغ احتالل 
أي أن الحتسية البيػلػجية الخاضعة لمتحيدات  لمصبقات االعمى بالزخورة، قجرات اكبخ مغ الصبقات الجنيا".

الدياسية و العخؾية و حتى السحىبية يكػن سببًا في الصخح العسياء لمعمساء. بخرػص االفخاد و السجاميع و 
يكػن سبياًل لمكذف عغ التدييف الحاصل في تمظ الصخوحات. الن ىحه الشطخية أي "  الدالالت، وان الػاقع

الحتسية البيػلػجية" ادت الى حخمان و إقراء مجسػعات تحت ذريعة تجني مدتػى سمػكيع االجتساعي أو 
عي و تجني مدتػى الحكاء عشجىع الى درجة الػباوة، تخجع كل ذلظ الى جيشاتيع، مثال تجني الػضع االجتسا

قػقازييغ" أثارت ججاًل وارجعػا ذلظ الى تجني في جيشاتيع.  –ىشػد الحسخ  –معجل الحكاء عشج كل مغ "الدػد 
و حجتيع في ذلظ ىي ) كبخ و صغخ حجع السخ يكػن شخشًا لمحكاء(، وقارنػا بيغ أمخاخ االندان االوروب 

  (.092-092، ص 3102سيدكي، و ىؤالء مغ اجل حخمانيع مغ الحرػل الى اماكشيع االجتساعية)كخي

مغ ىشا ندتصيع القػل، نحغ البذخ لدشا نتاجًا لبخامج جيشية ثابتة داخميًا، إنسا نحغ نتاج عسمية مدتسخة مغ 
الشسػ الشفدي داخل بشاء اجتساعي، مغ ىشا قج يمقي التاريخ الذخري الزػء عمى السػاقف الشطخية. وان 

الصخوحات يخجع الى الديصخة الحكػرية عمى السؤسدات العمسية لفتخات السذكمة الخئيدية في تمظ الفخضيات و 
شػيمة وعجم الدساح لمشداء في تػلي مشاصب عالية في تمظ السؤسدات، مسا كػن مثل ىحه االفكار و 

باالضافة الى أن الحكاء ليذ شيئًا  التجخيبي. –الترػرات التي تفتقخ الى ابدط متصمبات البخىان السشصقي 
شبيعية لالشياء يسكغ الؿياس عمييا لسعخفة سبب تجنييا، بل ىي بشى ذىشية مذخوشة بالتاريخ و أو صفة 

الثقافة و البيئة و الجغخاؼيا واالستقخار الدياسي، حيث ان الػاقع التاريخي و الثقافي لالفخاد تتحكع بسدالة 
شج ىؤالء، مثال ليذ ىشاك مغ الحكاء وليذ ما يقػلو بعس العمساء بان ذلظ يخجع الى وجػد عيػب جيشية ع
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تفاوت و فخوق بيغ ذكاء االندان مغ ذوي البذخة الحسخاء او البيزاء او الدػدء ان كانػا يعيذػن في بيئة 
ثقاؼية و حزارية متذابية مغ حيث االستقخار الدياسي و االقترادي و حتى االجتساعي، الن عسمية 

بشدب و مقاديخ يشفي ان يكػن تجني مدتػاىا عشج افخاد و التصػر لمحكاء الى مدتػيات ارقى تكػن متداوية 
 سالالت اخخى بدبب تجني جيشاتيع.

 

 

 

 

 و الدمػك العجواني. التخكيب الجيشي السبحث الثالث5

كان الحمع االكبخ عشج عمساء البيػلػجيا الجديئية ىي العثػر عمى " الدخ أو الذفخة او الكػد" التي تحسل 
" ليخوى ىػد" 5" مزى البحث عغ الكأس السقجسة مشح بجاية ىحا القخن، لكشو قج  اسخار الحياة. حيث يقػل

ذلظ السذخوع الحي ييجف في نياية  -دخل االن الى مخحمة الحروة مع ابتجاع مذخوع " الجيشػم البذخي" مؤخخاً 
، 3112يػنتيغ، السصاف الى معخفة كل تفريالت ىحا الصاقع... سيحػل قجراتشا عمى التشبؤ بسا قج نكػنو" ) ل

(. نفيع مغ قػلو أن العمساء البيػلػجيػن في مذخوعيع او حمسيع عغ الجيشػم البذخي ييجفػن الى 020ص 
نػع مغ الحتسية التشبؤية بسدتقبل الحياة البذخية مغ خالل معخفتيع و اشالعيع عمى الذفخة الػارثية لالندان 

لبذخية مغ خالل معخفة ماضييع و حاضخىع البيػلػجي و السدسى " جيشات"، باالضافة الى التحكع بالحياة ا
و ىحا ما اشمقػا عميو اسع " الكأس السقجسة". أي أن العمساء يحاولػن مغ خالل ابحاثيع في الجيشػم البذخي 

الحق في تحجيج نػع  التػصل الى معخفة كل جيشة مدؤلة عغ كل سمػك مغ سمػكيات االندان، وىحا يعصييع
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السدؤل عشيا، سػاء كان سمػكا حدشا أو سيئًا، وليحه العسمية مؤشخات مدتقبمية ال تبذخ الدمػك وفقا لمجيغ 
بالخيخ مشيا التحكع بحياة الشاس و الحكع عمييع قبل مبادرتيع لمفعل أي " التشبؤ بالفعل و الدمػك االنداني 

أي أن ما يحققو السخء مغ نجاح و اخفاق في االرادة و الذخرية الى الذفخة السػجػدة في  قبل حجوثيا".
جيشات الفخد، إن وجػد االختالفات و الفخوقات البيػلػجية بيغ االفخاد يؤدي بالزخورة الى خمق السجتسعات 

البذخية السحتسة الصبؿية الن تكػيغ شبقات في الػضع االجتساعي و الثخوة و الدمصة جدء مغ الصبيعة 
ىحه الحتسية في شخوحاتيع يخجع الى اعتقتادىع بان حياة البذخ و افعاليع  (.43، ص 0441بيػلػجيًا) روز، 

ىي نتائج محتػمة لمخرائز البيػكيسياوية لمخاليا التي تكػن الفخد، وىحه الخرائز تحجدىا بجورىا عمى 
وبالتالي كل  –الشياية فان كل الدمػك البذخي نحػ متفخد مكػنات الجيشات التي يحسميا كل فخد. وفي 

محكػم بدمدمة مغ العػامل السحجدة تجخي مغ الجيشات الى الفخد حتى مجسػع ترخفات  –السجتسع البذخي 
(. اذن اصحاب ىحا الخأي يخون ان الصبيعة البذخية مثبتة بجيشاتشا، 02، ص 0441كل االفخاد)روز،ستيفغ،

او السجتسع مغ ترخفات واحجاث سػاء كان خيخة أو شخيخة، فانيا محتسة،  وكل ما يحجث عمى مدتػى الفخد
أي أن االندان ال يسمظ القجرة و االرادة عمى مشعيا او ايقافيا أو حتى تغيخىا، االندان يكػن اسيخا لحتسيتو 

 مغ قبل. البيػلػجية السرسسة

، في دراساتيع العمسية بخرػص الدمػك حيث نجج مغ العمساء مغ يؤيجون ىحه الشطخة " الحتسية البيػلػجية"
العجواني متسثال في ضاىخة " االجخام و السجخميغ". وقج عبخ عغ ذلظ عالع االنثخوبػلػجيا " سيدار لػمبخوز" 

إشارة الى  (. حيث مقػلة " السجخم يػلج"032، ص 3112بقػلو 5" أن السجخم يػلج ، و ال يرشع " )ليػنتيغ، 
إنداني فصخي ليذ لمفخد أي دخل في ضيػرىا  االجخام كدمػك " في تػليج DNAالجور الحي يسارسو " 

وبالتالي ليذ لفاعميا أية إرادة أو سمصة في مشعيا او تغيخىا، بالتالي اليتحسل فاعميا أية مدؤولية تجاه 
ا ىحه االفتخاضات تعمغ م يجافع عشيا اعتقادات عمسية مغ قبل عمساء مختريغ في مجال البيػلػجيسمػكيا. 

مسا يبعج عشيا شكػك الشاس البدصاء في السجتسع، النشا نعير في عالع يحكسو العمع بشتائج تجاربو و 
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نجاحاتو الباىخة في مجاالت اخخى مغ حياة الشاس مثال ما تػصل اليو الصب و البيػلػجيا مغ اكتذافات 
جرًا مػثػقًا، أي صار انقحت البذخية مغ خصخ الفشاء مغ السػت مغ السخض، كل ىحا جعل مغ العمع مر

الشاس يشطخون الى العمع كسعبخ عغ الحؿيقة، ما يقػلو العمساء ىي عيغ الحؿيقة. مثال اعتقاد بعس العمساء 
، كقػليع بان الجيشات " تتحكع بان الجيشات تحجد نػاحي ميسة مغ التذخيح و الفديػلػجيا و الدمػك البذخي 

" ىػ مجسػعة مغ التعميسات مػجية DNAجدجيًا و نفديًا، الن " في " أو " تخمق " أو " تحجد" تشامي الفخد 
لكغ لػ دققشا في االمخ و اخحنا  (.033، ص 3112الى العسميات البيػكيساوية بالخاليا التي تكػنشا)ليػنتيغ،

نسػذجًا واحجًا كسثال لسجتسع افخادىا يعانػن مغ الفقخ و البؤس و سػء في التعميع، و اتفقشا مع ما يقػلو 
الحتسية البيػلػجية، لكان جسيع افخادىا يتستعػن بشفذ الدمػك سػاء كان سمػكًا عجوانيًا أو غيخ عجواني. نعع 

خ إجتساعية مثل " الفقخ و البصالة و سػء التعميع" لكغ العامل السخفي وراء ذلظ سمػكيع ضػاىقج يكسغ وراء 
الستسثل بػجػد " جيشة خاصةط أو " خمل وضيفي في السخ" الحي يذارك ؼيو بعس االفخاد ذلظ السجتسع في 

ىخ اعسال العشف. النشا نعخف ان مالييغ مغ سكاني االحياء الفقيخة في العالع يعانػن مغ نفذ الطػا 
االجتساعية، إال أن الحيغ يذاركػن في اعسال الذغب و العشف ىع اعجاد قميمة مشيع، وإن دل ىحا عمى شي، 
فإنيا يجل عمى ان الطخوف االجتساعية وحجىا غيخ كاؼية إلثارة تمظ االعسال إن لع يكغ ىشاك عامل خفي 

ا الخرػص ماىي اال فخضيات و خاص بػجػد جيشات خاصة بالدمػك العجواني. فكل ما يقػلو العمساء بيح
 تخسيشات يفتخضػن وجػد عالقة بيغ الدمػك العجواني و الجيشات مغ دون ادلة قاشعة تثبت ذلظ.

إنصالقًا مغ القاعجة الػراثية البيػلػجية، بان لكل مخض او انحخاف اجتساعي " جيشة" مدؤولة، وإنصالقًا مغ 
تتحكع في أو تخمق أو تحجد" الكائغ الحي، وقػليع  بان  قػل عمساء الػراثة و البيػلػجيا بان " الجيشات

لالمخاض مثل " الجشػن، انفرام الذخرية" و االنحخافات االجتساعية مثل " االدمان، االختالس"، جيشات 
مدؤولة، وعجم االشارة مشيع الى دور البيئة في كل ذلظ، نرل الى نتيجة مفادىا " إما أن تكػن تمظ 

فع سياسية و عشرخية و اجتساعية، الغاية مشيا التخمز مغ عجد مغ افخاد ساللة الصخوحات قرجية بجوا
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وىحا ما اكجه عمساء اختبارية".  –معيشة أو جشذ معيغ، أو تكػن شخوحاتيع عمسية ذات اسذ تجخيبية 
 بيػلػجيػن ذات التػجو الحتسي في نطخياتيع بان االوضاع االجتساعية و الدياسية لمسجتسع ككل ىي حاالت
شبيعية تتػافق و تشدجع مع البشاء الجيشي لمبذخ مغ قبيل السشدلة االقترادية و االجتساعية و الدياسية 

، ص 0441الفخادىا، وما يػجج بخالف ذلظ إنسا يخجع الى تجني في جيشاتيع او يسمكػن جيشات معيبة)روز،
اسة العامة لمجول و كيؽية وضع الديوقج أثخ ذلظ عمى  .(40-41، ص 3103) لمسديج يشطخ، ريجلي،  (32

التعامل مع مػاششييا السيسا في الحاالت التي يػصف بكػنيا متسخدة او مجشػنة، كأن يخخج الفخد عغ سياسة 
الجولة. في ىحه الحاالت يكػن لمعمع حزػرًا في تقجيع مبخرات لمتجخل تحت ذريعة " إنقاذ السػقف مغ التجىػر 

ػم البيػلػجية وتفديخاتو لمدمػلظ البذخي اقػى مبخر لمتجخل مغ قبل و االنفالت"، حيث وججنا لشتائج العم
الجولة في حاالت لمعشف الفخدي أو الجساعي، أو حاالت الخخوج عمى وضع السؤسدة االجتساعية أو 
االقترادية أو الدياسية، مفدخًا ذلظ سببيًا " أي ارجاعو لمجيشات الديئة" وتقجيسيع وصفات عالجية بػصفيا 

في عسل وضائف السخ، ؼيكػن الفخد في ىحه الحالة امام اختياريغ5 إما الخزػع لمعالج بالعقاقيخ إختالل 
عمى الخغع  .(014-013) لمسديج يشطخ5 دوكيشد، ص (20، ص 0441الشفدية او عدليع عغ السجتسع)روز،

مغ أن االسيامات اليخمػنية لمعجائية يبجو انيا صغيخة ندبة الى االسيامات االخخى، كأن يكػن ىشاك عػامل 
اخخى داخمة في بشاء الدمػك العجواني تتعمق بالبيئة و التخبية و حتى االعالم. وقج اشار الى ذلظ " ميمدا 

ػك العجواني أال وىػ السيل نحػ استؿبال و تػقع ىايشد" بقػليا 5" ىشاك عامل شخري معيغ مختبط بالدم
وىحا  (.024، ص 3113العجوان وإضيار سسات عجائية، وقج وصفيا بانيا استعجاد الفخد لالعتجاء")ىايشد،

 يثبت تأثخ الدمػك العجواني في االندان تأثخًا شجيجًا بالتاريخ االجتساعي ايزًا.

غ لمدمػك العجاوني عشج البذخ، تشاول في السدتػى االول " وقج اشار " ميميدا ىميشد" الى مدتػييغ اخخي
الستغيخات الذخرية و السػضػعية"، حيث ركد عمى االدراك الجاخمي و الفاعمية و الحالة الفديػلػجية التي 
تشتجيا تمظ الستغيخات. حيث اكج عمى أن الحالة االدراكية الجاخمية السختبصة أكثخ ما يكػن بالعجوانية ىي 
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أي أن القابمية السحفدة ىخمػنيًا الفكار العجوانية وتذسل عمى السذاعخ العجائية و مذاعخ الغزب. وجػد ا
لتجخبة السذاعخ واالفكار العجائية قج تديج مغ الدمػك العجاوني. ومغ الشاحية الفديػلػجية، حيث التييج 

نية السػجػدة مدبقا. وقج يكػن التييج العالي قج يقػي السيػل الدمػكية السػجػدة اصاًل ويديج مغ السيػل العجاو 
مزماًل يطيخ في صػرة مذاعخ اخخى، بسا في ذلظ الغزب و العجوان وبيحا يديج مغ احتسال الدمػك 

(. أما بخرػص السدتػى الثاني، التي تعتسج عمى الحالة الجاخمية لمفخد 021، ص 3113العجاوني) ىايشد، 
وانية  اصصجام شخز اخخ بو عخضيًا فػرا عمى انو فعل عجاوني". فسثاًل " قج يفدخ فخد ذو شبيعة داخمية عج

قج تؤثخ اليخمػنات في الدمػك ىحا التفديخ الفػري قج يؤدي في بعس االحيان الى فعل عجائي كخد فعل. 
العجاوني عشج ىحا السدتػى بالتأثيخ في العسميات االدراكية الزخورية لمتعخف عمى التفديخات البجيمة، 

فديخات التي ال تزسغ عشاصخ إدراكية أو فاعمة ) مثال العجوان ( تؤدي الى الدمػك العجواني خرػصًا الت
نفيع مغ ىحا أن لمعالع  .(29، ص3113) يشطخ ايزًا5 جخافغ و ريجلي،(020، ص 3113)ىايشد، 

جى االفكار" دورًا في صشاعة الدمػك العجواني ل –االلعاب  –الرػر  –الخارجي " البيئة االجتساعية 
االندان، عشجما يتػاجج الفخد في بيئات فييا عػامل مػضػعية مداعجة عمى إثارة  سمػك عجواني، عشجىا 
تشذط عشجه ىخمػنات خاصة بحلظ الدمػك، ىشا تمعب جيشاتو و تفعل حدب مؤثخات خارجية قج يكػن ايجابية 

. أي أن االندان كائغ مفصػر وقج يكػن سمبية، ىحا ما يتع تؿيسو و تحجيجه بعجما يرجر مغ الفخد سمػكو
ىحا  و مؤثخات و تعديدات متشػعة. عمى ان يدمظ حدبسا تسمي عميو، أي يترخف وفقا لسجخالت خارجية

االفتخاض بػجػد عالقة بيغ الدمػك العجاوني و الجيشات أو وجػد شفخة مغ جيغ واحج لرفة معيشة ال تؤيجىا 
فديا السػجػدة شفخيًا في الجيشات، وإنسا ما يػجج شفخيًا ىػ إالن أن ىحه الرفة الطاىخة ليدت ىي نالسشصق. 

إمكان ضيػر الرفة، فال تطيخ الرفة إال عشج أعصاء االشارة البيئية السالئسة. وقج اشار الى ذلظ " سيسػند" 
 واالنتخاب الصبيعي ال يكػن مػاتياً بقػلو 5" ال يػجج دافع عجواني أو تخاكع لصاقة عجوانية يجب ترخيفو... 

الرادة القتال إال عشجما يحجث عمى نحػ نسػذجي ان تكػن الفػائج اكثخ مغ التكاليف بعسمة الشجاح التكاثخي، 
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وفي غياب ىحه الطخوف فان اي كائغ سيتسكغ مغ ان يعير مجى حياتو كميا في سالم حتى لػ كان عزػًا 
. يطيخ (000-001دوكيشد، ص ) لمسديج يشطخ5 (202، ص 0441مشتسيًا لشػع عجواني نسػذجي" )روز،

بالكامل،  مغ ىحا أن لمبيئة الجور الخئيدي لتفعيل الرفة الجيشية لمدمػك العجاوني، إال أن نػذجو محتػم وراثياً 
ومدتقل عغ البيئة، الن تأثيخ الجيشات يكػن في خمق بخنامج بجائي مرسع لالستجابة الثابتة آلية اشارة بيئية 

قبميًا لالستجابة، وفي حال انعجام االشارات و  –ئغ الحي مدتعج استعجادًا فصخيًا أو مثيخ خارجي، أي أن الكا
أي أن لمبيئة حزػر فعال  السثيخات  فان الجيشة الخاصة بالدمػك يبقى ىي ىي مغ دون تفعيل او تشذيط.

لع البيػلػجيا في تشذيط الجيشات الخاصة بالدمػك العجواني و االجخامي " إن وجج ذلظ"، وقج اشار الى ذلظ عا
" روبخت سابػلدكي" أن البيئة التي يعير فييا االندان ليا أىسية الجيشات نفديا، في تحجيج وبشاء الذخرية 
بسا في ذلظ شخيقة إصابتو بسختمف االمخاض، أي أن الجيشات ليذ كل شي بل أن الطخوف السحيصة بو قج 

معًا حتى  لظ وجػد شخشان البج مغ تحققيساتمعب دورًا يساثل دور الجيشات في االىسية. وأضاف الى ذ
يراب الذخز بسخض معيغ ، اوليسا5 أن تكػن مػرثة الدمػك مػجػدة، و ثانييسا5 أن يتعخض الذخز 

) لمسديج (014-013، ص 3112لبيئة معيشة تديع في تكسيل عسل جيشة سمػك االجخام)الخمف، 
بيئة في جعل االندان أن يدمظ سمػكا حدشًا وىحه إشارة واضحة لجور ال .(40-42، ص 3103يشطخ5ريجلي،

أو سيئًا، في حيغ يكػن مييئًا لحلظ الدمػك جيشيًا، ونحغ نعمع ان الجيشات في عخف عمساء البيػلػجيا عبارة 
" " حدغ ، سيئ"، تفعل مغ خالل البيئة او  -عغ " بخامج مرسسة غيخ فعالة" " بخامج ذوو حجيغ" " + ، 

وىحا يجخمشا في مذكمة فمدؽية قجيسة أال وىي مذكمة " حخية االرادة" و " الذعػر  السحيط االجتساعي لمفخد،
بالسدؤولية". وفقًا لسػقف عمساء البيػلػجيا أن الفخد ال تقع عميو أية مدؤولية النو مجبخ عمى فعل ذلظ، الن 

 مو.ليا شخط تػفخ بيئة مالئسة لتفعيجيشاتو مررسة و مبخمجة عمى الؿيام بالدمػك السخرز 
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