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ا
ً

امقدمةا:أول

 13000ممارسات النظام السوري في سجن صيدنايا، بتعذيبه وقتله  عنال شك في أن تقرير إمينستي 

، ومن قبله تقرير سيزار، والصور املروعة لهياكل عظمية بشرية (1)سجين، وعرف السجن بـ )املسلخ البشري(

املمنهج، وذلك وفًقا لتقارير منظمات حقوق اإلنسان القت ما القته من التعذيب والتجويع والقتل 

، هذا إضافة إلى ما نراه يومًيا في وسائل اإلعالم من مشاهد القتل والتدمير والتهجير بمرأى العالم (2)الدولية

ومسمعه، من دون أن يحرك ساكًنا، مكتفًيا بعبارات الشجب واالستنكار فحسب. هذه األحداث كلها 

ستوى الخلقي لهذا العالم الذي فقد إنسانيته، في وقت وصل فيه إلى مستوى مذهل تجعلنا نتساءل عن امل

من التقّدم التقني والتكنولوجي، يوظفه بعضهم بالتفنن في قتل املدنيين، بمثل ما فعلت وتفعل روسيا 

زل بسالحها الجوي، وتقنياتها الصاروخية املتقّدمة، وكأن قتل األطفال بقاذفات الطائرات، وهدم منا

املدنيين فوق رؤوس أصحابها، يختلف بماهيته عن قتل الناس نحًرا بالسكاكين بمثل ما تفعل داعش، وكأن 

  .حديدية!حرق األطفال والنساء والشيوخ بنيران املدافع والصواريخ يختلف عن حرق البشر في أقفاص 

تشرية في الواقع العربي عامة وفي هذا املشهد الدموي املروع، يقف املرء حائًرا أمام ظاهرة العنف املس

والسوري خاصة، فكيف يمكن أن نفهم ونفسر سادية النظام السوري في التعامل مع املسجونين وتعذيبهم 

 متفجًرا على منطقة مدنية 
ً

وقتلهم بدم بارد؟ وكيف يمكن أن نفهم سيكولوجية املجرم الذي يلقي برميال

أنه يستهدف األطفال والنساء والشيوخ، من دون وازع من مأهولة بالسكان، وهو يقهقه، مع علمه املؤكد ب

ضمير؟ وكيف يمكننا أن نفسر ذبح الناس بالسكاكين بمثل ما تذبح الحيوانات في املسلخ؟ وما هي املكونات 

النفسية للشخص الذي يقوم بهذا الفعل اإلجرامي؟ ثمة أسئلة كثيرة، على هذا املنوال، يمكن طرحها، وفي 

ملدخل األساس في هذا املوضوع يتلخص بالسؤال اآلتي: من أين يأتي البشر بهذا الكم الهائل النتيجة يبقى ا

كله من الشر؟ هل الشر مستكين داخل النفوس البشرية؟ أم إن البيئة تحول اإلنسان الطبيعي والسوي 

ة، وكانت دائًما إلى مجرم وقاتل؟ هذه األسئلة التي تتناول الطبيعة البشرية، عالجها الفكر الديني من جه

 موضع اهتمام علماء النفس واالجتماع في محاولة لتفسيرها من جهة أخرى. 

 -سأحاول في هذه الدراسة أن أض يء 
ً

على ظاهرة تحول اإلنسان إلى شرير، من خالل التساؤل  -ولو قليال

راسة من الحيوانات الضارية، مستعيًنا بنتائج تجربتين شعن مصدر هذا الشر، الذي يحوله إلى كائن أكثر 

عرفت باختبار  (Yale university)مهمتين، أجريتا في الواليات املتحدة األميركية؛ األولى في جامعة ييل 

 1963. إذ عرض ملغرام بحثه في مقالة عام 1961وذلك في تموز/ يوليو من عام  ،(Stanly Milgram)ملغرام 

                                                           
 على الرابط اآلتي: انظر نص تقرير إمينستي (1)

https://www.amnestyusa.org/sites/default/files/human_slaughterhouse.pdf 
 انظر موقع زمان الوصل على الرابط اآلتي:  (2)

https://www.zamanalwsl.net/news/48706.html. 
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، ثم تناولها (3)دراسة سلوكية للطاعة(بعنوان ) of Abnormal and Social Psychology Journalمجلة في 

( االنصياع للسلطة: نظرة تجريبية Obedience to Authority; An Experimental Viewبالتحليل في كتابه )

ا التجربة الثانية فقد أجريت في جامعة ستانفورد، وعرفت باختبار سجن ستانفورد . أم1974(4)عام 

Stanford prison experiment ْسر، واهتمت مهمة عنيت باالستجابات اإلنسا نفسية وهي دراسة
َ
نية لأل

بإشراف فريق  1971 آب/ أغسطس 20و 14بالظرف الحقيقي لحياة السجن. أجري االختبار في املدة ما بين 

وقد أدى دور الحراس  .جامعة ستانفورد من ) (Philip Zimbardoفيليب زيمباردو من الباحثين، يقوده

تماًما. إال أن التجربة سرعان ما تجاوزت حدود  السجن املتطوعين، وذلك في بناء يحاكيواملسجونين 

السيطرة وأوقفت باكًرا. وكثيًرا ما أحيطت هذه التجربة الشهيرة بشكوك من وجهة نظر خلقية وشبهت 

 . (5)ميلغرام باختبار

 

اثانًيا:امدخلانظريا 

حين رفض أن يسجد  -عز وجل-إن الشر في الفكر الديني يتجسد بفكرة إبليس الذي عصا أمر الخالق 

آلدم. ولكن السؤال هنا؛ هل خلق هللا إبليس تجسيًدا للشر لحكمة أرادها، حتى تتحول )دينامية( الصراع 

بين الخير والشر إلى )ميكانيزم( محرك للبشر بسلوكهم حتى يثابوا أو يعاقبوا في آخر الزمان؟ أم إن إبليس 

ا، ثم تحول بسلوكه الرافض لتنفيذ أمر هللا بالسجود آلدم
ً
، إلى تجسيد للشر؟ أي إن الشر كان كان مالك

خياره، وليس خيار الخالق عز وجل له، بكلمات أخرى، لو قبل إبليس السجود آلدم هل زال الشر من هذا 

 الكون؟. 

. حين افترض (6)يحضرني في هذا السياق ما أورده الراحل صادق جالل العظم بعنوان )مأساة إبليس( 

فإما أن يرفض األمر اإللهي، ويقبل بمشيئة هللا التي تقتض ي وجود  أن إبليس كان بين خيارين أحالهما مر،

الشر في هذا الكون، ويرفض السجود آلدم، أو أن يقبل األمر اإللهي، ويرفض املشيئة اإللهية ويقبل السجود 

قدرة آلدم. اختار إبليس الخيار األول، ألن رفض األمر اإللهي أمر ممكن وجائز، أما رفض املشيئة فهو أمر ال 

للمخلوقين عليه، أًيا كان مركزهم، فنحن ال نستطيع أن نرفض ظاهرة املوت ألنها مشيئة هللا في خلقه، 

                                                           
(3) Milgram, Stanley (1963). Behavioral Study of Obedience. Journal of Abnormal and Social 

psychology. 67 (4): 371–8. 
(4) Milgram, Stanley, Obedience to Authority; An Experimental View. HarperCollins.1974. 

 لتفاصيل تجربة سجن ستانفورد انظر:  (5)

https://goo.gl/RFG8rV . 
 بليس،انظر: صادق جالل العظم، مأساة إ (6)

 http://www.bahzani.net/book/iples.pdf 

https://books.google.com/books?id=MlpEAAAAMAAJ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://content.apa.org/journals/abn/67/4/371
https://books.google.com/books?id=MlpEAAAAMAAJ
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ولكننا نستطيع أن نرفض األمر اإللهي إذا أردنا، فهناك من يقتل ويزني ويسرق، مع أن هللا أمرنا بأال نقدم 

ها، أننا سنكتشف في آخر الزمان أن على أفعال كهذه. من هنا يصل صادق جالل العظم إلى نتيجة مفاد

ا نيط به دور الشرير، لتكتمل مشيئة هللا في خلقه. 
ً
 إبليس كان مالك

إذا كان األمر كذلك فإن الشر كامن فينا بوصفنا بشًرا كمون النار في الجمر، فإذا ما توافرت الظروف 

لجمر، فيتحول إلى نار تحرق ما حوله خرج كاملارد، ليحول اإلنسان إلى شرير وقاتل، كما لو هب الهواء على ا

كله. ولكن هل في هذا القول إعفاء لإلنسان من املسؤولية عن أفعاله، بكونه يكتنز الشر بطبعه مثل ما 

خلقه هللا؟ الجواب قطًعا ال، ألن الشر هو أحد خيارين وضعهما هللا في متناولنا، فيمكننا أن نختار نقيض 

لى الرغم من أن الشر من خلق هللا، لكنه ليس حتمًيا، وإنما خيار، ويتحمل الشر وهو الخير. هذا يعني أنه ع

 من يختاره املسؤولية املطلقة عن خياره.

 دافًعا مولوًدا فينا، يحرك 
َ
أما بالنسبة إلى علماء النفس، فيعد فرويد ومدرسته من بعده العنف

د فرويد أن هناك غريزتين متناقضتين سلوكنا، ومن ثم فإنه يلتقي بصورة أو بأخرى مع الفكر الديني. أك

تفسران السلوك اإلنساني، أولهما غريزة آيروس أو غريزة الحياة، ورأى أن لهذه الغريزة طاقتها، وأطلق عليها 

مصطلح اللبيدو، وأن هذه الغريزة تتوجه نحو التكاثر واإلبقاء على الحياة، والغريزة األخرى هي غريزة 

رأى أن هذه الغريزة لها طاقتها، وأن هذه الطاقة تتجه نحو الدمار وإنهاء الحياة، ثاناتوس، أو غريزة املوت، و 

وتحقق هذه الغريزة الهدف األقوى في النفس اإلنسانية، وهو الرجوع إلى حالة ما قبل الحياة، إال أن هذه 

 من توجهها نحو الذات، وعلى 
ً

الرغم من املخارج الغريزة إذا ما أحبطت، فإن طاقتها ستتوجه نحو الغير بدال

التنفسية لهذه الغريزة من مثل حاالت الغضب أو النشاط التنافس ي، إال أنه رأى أن هذه الحلول موقتة، 

وال تجدي نفًعا إال بالعودة إلى ما قبل الحياة، أي املوت، ورأى أن التعاون والتضاد بين هاتين الغريزتين هو 

ة لها. كذلك يقسم فرويد النفس البشرية إلى ثالثة أقسام، الذي يحدث ظواهر الحياة التي يضع املوت نهاي

 ، وسنأتي على ذكرها وتحليلها الحًقا.Superego(7)األنا األعلى  – Egoاألنا  – Idوهي: الهو 

فتعطي أهمية للبيئة التي تحولنا إلى أشرار ومجرمين وقتلة،  (Behaviorism)أما النظرية السلوكية ،

والبيئة التي نترعرع فيها هي التي تصوغ شخصيتنا،  (Tabula rasa)حة بيضاء ،فنحن بوصفنا بشًرا نولد صف

وتحولنا إلى ما نحن عليه. فنحن نتعلم أن نكون أشراًرا، واملسؤول عن ذلك هو البيئة التي ولدنا وترعرعنا 

أن يتخلص  أنه الشخص الذي تعلم أن يكون شريًرا، يمكنه -ووفًقا للنظرية السلوكية-. من هنا ينتج (8)فيها

 من الشر بطريق تغيير البيئة املحيطة به، ليتعلم سلوك الخير. 

                                                           
  16/10/2010، 3156، العدد الحوارااملتمدن، «فرويد مؤسس التحليل النفس ي»انطر كارم إبراهيم،  (7)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=232177. 
 انظر: (8)

 https://en.wikipedia.org/wiki/Behaviorism 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=232177
https://en.wikipedia.org/wiki/Behaviorism
https://en.wikipedia.org/wiki/Behaviorism
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سلوكنا نتاًجا لطريقة فهمنا  (Cognitive psychology)وتعد نظرية علم النفس اإلدراكي أو املعرفي 

ا وإدراكنا لواقعنا. فاملشكلة ليست في البيئة، بقدر ما هي طريقة فهم العقل لهذه البيئة، وطريقة تحليلن

لهذا الواقع، وهكذا تعود املسؤولية من جديد على ملعب اإلنسان الذي قد يصيب، وقد يخطئ في إدراكه 

 . (9)بيئته

فترى؛ أننا نحن البشر وجدنا أحراًرا، ونستطيع أن ننتج بيئاتنا،  (Existentialism)أما النظرية الوجودية 

نتحمل مسؤوليتها. لذلك أصبح الشر أو الخير وما نقوم به هو كله من صنعنا، وهي خياراتنا التي يجب أن 

 . (10)خياًرا إنسانًيا فردًيا

سلوكنا نتاًجا لتركيبتنا البيولوجية العصبية،   (Neurobiology)وتعد النظرية البيولوجية العصبية 

وإلفراز مواد كيماوية، وهرمونات مختلفة في أدمغتنا، تحول أمزجتنا، وتجعلنا نتحول إلى وضعيات نفسية، 

 شريًرا. هنا تعود املسؤولية من جديد على الطبيعة اإلنسانية ألنها جزء من تركيبتنا ي
ً

نتج بعضها فعال

 . (11)البيولوجية التي لم يكن لنا فيها خيار

أما املاركسيون فيرون أن الشر ينتج من استغالل إنسان إلنسان وطبقة لطبقة، فالشر يكمن في  

لتي أنتجها اإلنسان بوصفها أداة في يد الطبقة الحاكمة لسحق باقي النظام الرأسمالي وفي مؤسسة الدولة ا

الطبقات. إن الشر هو االستغالل، وسيزول هذا الشر ومؤسساته عندما يصل اإلنسان إلى املرحلة 

الشيوعية، أي إلى العدالة االجتماعية، تنتفي حينئذ حال االستغالل أي الشر، الذي يمثل محاولة اإلنسان 

وسائل اإلنتاج كلها ملصلحة طبقة مستفيدة على حساب من يبيعون جهدهم لسد قوت  السيطرة على

 . (12)عيالهم

ا، هناك من يعّد مصدر الشر هو اإلنسان، وهناك من يؤكد أن الشر مصدره البيئة، وهناك من يقول 
ً
إذ

من يرد الشر إلى  إن الشر ينتج عبر طريقة فهمنا ملا يدور حولنا، وهناك من يرى أن الشر هو خيارنا، وهناك

تركيبتنا البيولوجية العصبية، فاإلنسان والبيئة في آن مًعا مسؤوالن عن وجود الشر، وهناك من يتعامل 

                                                           
 انظر: (9)

 https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_psychology 
 انظر (10)

: https://en.wikipedia.org/wiki/Existentialism. 
 انظر:  (11)

https://en.wikipedia.org/wiki/Neuropsychology 
 انظر:  (12)

https://en.wikipedia.org/wiki/Marxism 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_psychology
https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_psychology
https://en.wikipedia.org/wiki/Existentialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Neuropsychology
https://en.wikipedia.org/wiki/Marxism
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مع الشر بوصفه ظاهرة كامنة في املؤسسات االجتماعية التي أنتجها اإلنسان، بمثل الطبقات االجتماعية، 

 ية.ومؤسسة الدولة، بحسب ما يقول أتباع النظرية املاركس

 

ا:اتجربتااملغراماوسجناستانفورد
ً
اثالث

 

ااختباراملغراما-1

االجتماعي أهمية، فقد  يعّد اختبار ستانلي ملغرام من أكثر التجارب التي أجريت في مجال علم النفس

هدفت إلى دراسة مدى االنصياع للسلطة، وقياس استعداد املشاركين لتنفيذ أوامر تتناقض مع ضمائرهم. 

يقول ملغرام: لقد قمت بإجراء اختبار بسيط لقياس كمية األلم التي يمكن لشخص عادي أن يسببها 

ا ألمر صدر من عالم يشرف على اختبار، سلطة
ً
مجردة، تتعارض مع مبدأ )عدم إيذاء  لشخص آخر، تنفيذ

اآلخرين(، وهو ما يفترض أنه أحد أشد خلقياتنا صرامة، هذا )املبدأ( وتلك )السلطة( يلتقيان في تحد سافر 

 .(13)مع صدى صرخات الضحية )املمثل(، وتفوز السلطة في هذا التحدي أكثر مما يمكننا تصوره

و الجامعة، وقد شارك في االختبار ذكور تترواح أعمارهم أجريت التجربة في جامعة بيل، في غرفتين في قب

سنة، ينتمون إلى مختلف الطبقات االجتماعية والتعليمية، وتستمر التجربة ساعة واحدة،  50و 20بين 

مقابل أجر يقدم للمشاركين. لقد اتفق الباحث مع ممثل؛ يؤدي دور الطالب الذي يريد أن يتعلم )املتعلم(، 

قومون بدور املعلم. وقد أخفى الباحث عن املشاركين الهدف الحقيقي للتجربة، وهو قياس أما املشاركون في

مدى انصياع املشارك ألوامر املشرف، وأخبرهم بأن االختبار يهدف إلى قياس أثر العقاب في التعلم. أجرى 

ثل دور املتعلم، ثم الباحث عملية اقتراع وهمية متفق عليها مسبًقا مع املمثل، تؤدي دائما إلى إعطاء املم

يوضع املشارك واملمثل في غرفتين متجاورتين، بحيث يتواصالن بالكالم وحده، من دون أن يشاهدا أحدهما 

اآلخر. وفي أثناء االستعداد للتجربة يصرح )املمثل( بأنه يعاني مشكالت قلبية، لكنها ليست خطرة.  يعّرض 

ا نموذًجا 45املشارك لصعقة كهربائية بشدة 
ً
 للصدمة التي سيوجهها للمتعلم )املمثل( عندما يخطئ.  فولط

جلس املشارك في غرفة أخرى وأمامه على الطاولة جهاز الصدمات الكهربائية، وله عدد من املفاتيح، 

ا حتى  30يشير كل منها إلى شدة محددة للتيار، تتدرج من 
ً
ا. يقدم املشرف للمشارك ورقة  450فولط

ً
فولط

ات املتقابلة، وهي التي يجب على املتعلم أن يحفظها. وتقتض ي حيثيات االختبار تحوي مجموعة من الكلم

أن يقوم املعلم بقراءة الكلمات املتقابلة كلها، وعندما ينتهي من قراءتها، يعود إلى قراءة الكلمة األولى، ويقدم 

                                                           
 انظر:  (13)

https://goo.gl/XoVWCn 
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ختياره، فإذا أخطأ االختيار، أربعة احتماالت للكلمة املقابلة لها. املتعلم )املمثل( سيضغط زًرا أمامه يمثل ا

فإنه على )املشارك/ املعلم( أن يقول له إنه أخطأ، ويخبره بشدة الصعقة التالية، ثم يضغط الزر الخاص 

بالصعقة الكهربائية املناسبة، أما إذا كانت اإلجابة صحيحة يقرأ املعلم الكلمة التالية ويعطي االحتماالت 

 .ئمة، ثم يعيدها من البداية إلى أن يتمكن املتعلم من حفظ الكلمات كلهااألربعة لها. وهكذا حتى تنتهي القا

، يظن املشاركون أنهم يوجهون صعقات كهربائية للمتعلم. لكن في واقع األمر لم تكن هناك أي 
ً
إذا

صعقات كهربائية، بل كان هناك تسجيل صوتي معد مسبًقا بصوت املمثل )املتعلم( يصدر فيه صرخات 

صوت الصعقات الكهربائية. بعد زيادات عدة في شدة الصعقة يبدأ املمثل )املتعلم( بالضرب بالتناغم مع 

على الجدار الفاصل بينه وبين املشارك مرات عدة، ويشكو الوضع الصحي لقلبه. عند هذه النقطة عّبر عدد 

في مغزى  من املشاركين عن رغبتهم في وقف االختبار، وتفقد وضع املتعلم. عدد من املشاركين شكك

االختبار، ولكن آخرون استمروا بعد أن تلقوا تطمينات تعفيهم من أي مسؤولية. بعض املشاركين راحوا 

 يضحكون بانفعال شديد عند سماعهم صرخات األلم الصادرة عن املتعلم )املمثل(.

إليه سلسلة إذا أبدى املشارك في أي مرحلة من مراحل االختبار رغبته في التوقف، كان )املشرف( يوجه 

 :متتابعة من التنبيهات، وفق التسلسل اآلتي

ـ  4 .ـ من الضروري أن تستمر 3 .ـ االختبار يتطلب منك أن تستمر، استمر رجاء 2  .ـ الرجاء االستمرار 1

 .ليس لديك خيار، يجب عليك االستمرار

قيامه بتوجيه الصعقة ذات إذا ظل املشارك عند رغبته في التوقف بعد ذلك، يوقف االختبار، وإال فإن 

ا، يعّد جرس النهاية لالختبار، وبتنفيذ املشارك لها يحصل التوقف 450الشدة 
ً
 .فولط

أجرى ملغرام قبل بدء االختبار استبياًنا وزعه على مجموعة من علماء النفس حول توقعاتهم لنتائج  

 مرحلة إعطاء الصعقة القصوى. االختبار. لقد غلب على أكثرهم الظن بأن قلة قليلة فحسب، ستصل إلى 

 

انتائجاالتجربة

 كانت النتائج مخيفة، وفاجأت ملغرم نفسه:

ا من بين  26
ً
ا، ويشكلون  40مشارك

ً
 14في املئة وصلوا إلى الحد األقص ى في الصدمة الكهربائية.  65مشارك

ا وهم الباقون توقفوا عند 
ً
ا من بين املشتركين، ويشكلون  12فولط،  300مشارك

ً
في املئة وضعوا  30 مشترك

 يد الطالب على اللوح الحديدي، وصدموه بالكهرباء بيديهم.
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 19أجريت نسخ عدة من االختبار في مختلف بقاع العالم، وقد أدت إلى نتائج مشابهة. وصف ملغرام  

اعة صنًفا لالختبار شرحها في كتابه )االنصياع للسلطة(، من أكثر هذه النسخ أهمية نسخة )تأثير قرار الجم

في قرار الفرد(، وسأذكرها الحًقا، ووجد أنه عندما كانت العالقة مباشرة مع الضحية، انخفض مستوى 

االنصياع لألوامر الصادرة عن السلطة، والعكس صحيح، أي عندما كانت العالقة مباشرة مع السلطة 

 ازداد مستوى االنصياع، أي إن مستوى الخضوع تراجع عندما: 

 التوجيهات من خالل الهاتف، ولم يكن موجوًدا في أثناء التجربة.   أعطى صاحب القرار -

أجري االختبار خارج الجامعة، هكذا فقد االختبار قيمته املعنوية، نتيجة لتغيير املؤسسة التي تقف  -

 من ورائه. 

 .(14)فيهالطالب كان موجوًدا في الغرفة نفسها مع املعلم، واملعلم رأى بأم عينيه مدى تأثير التعذيب  -

 

 اختباراسجناستانفوردا-2

(  شخًصا، كانوا مالئمين 24( متقدًما للمشاركة في التجربة ) لقاء أجرة( )70من بين ) اختار زيمباردو

كثيًرا من حيث االستقرار النفس ي والصحة البدنية. غالبيتهم كانوا من البيض الذكور، ومن الطبقة 

  .الوسطى، وهم جميًعا طالب في املرحلة الجامعية

سم املشاركون عشوائًيا إلى مجموعتين: م
ُ
سجونون وحراس، ولم تكن هناك أي فروق موضوعية من ق

 .حيث البنية بين املجموعتين

م الحراس عص ي ِّ
ّ
، وبزات اختاروها بأنفسهم من شرطة أعد السجن في قبو جامعة ستانفورد، وُسل

، وزودوا بنظارات عاكسة لتجنب التواصل البصري مع املسجونين. وبخالف أزياء عسكرية محل

نين، كان عمل الحراس بصورة دورية، إذ يعودون إلى بيوتهم بعد انقضاء املدة املطلوبة، لكن عدًدا املسجو 

كان على املسجونين أن يلبسوا رداًء .منهم تطوع أحيانا لساعات إضافية، على الرغم من أنها من دون أجرة

، وقد رمز إلى كل سجين برقم عوًضا عن اسمه، وقد مطاطيات فضفاًضا من دون مالبس داخلية، وصنادل

لتبدوا رؤوسهم كما لو  (،النايلون  خيطت األرقام على مالبسهم، وكان عليهم أن يرتدوا قبعات ضيقة من)

 .أنها محلوقة تماًما. ووضعت سلسلة حديدية صغيرة عند الكاحل، لتذكرهم بأنهم مسجونون ومضطهدون 

                                                           
 املصدر نفسه. (14)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86
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قبل بدء االختبار بيوم واحد، ُجمع الحراس لحضور جلسة تمهيدية، لكنهم لم يتلقوا أي توجيهات، 

ل لهم؛ بأن إدارة السجن تقع على عاتقهم، وأن لهم باستثناء عدم السماح باستخدام العنف الجسدي. قي

 .أن يديروه مثل ما يشاؤون

 :وجه زيمباردو للحراس تعليمات عامة مثل ما يأتي

يمكنكم أن تولدوا إحساًسا بالخمول لدى السجناء، ودرجة ما من الخوف، من املمكن أن توحوا  ((

أننا جميًعا، نسيطر على حياتهم، سوف لن بش يء من التعسف يجعلهم يشعرون بأنكم، وبأن النظام، وب

تكون لهم خصوصيات وال خلوات. سنسلبهم من شخصياتهم وفرديتهم بمختلف الطرق. بالنتيجة سيقود 

،ولن تكون  السلطة املطلقة كل هذا إلى شعور بفقدان السيطرة من طرفهم. بهذا الشكل سوف تكون لنا

 (15).لهم أي سلطة((

في املقابل قيل للسجناء أن ينتظروا في بيوتهم حتى يحين موعد استدعائهم. من دون أي تحذير مسبق 

حقيقي، قدم مساعدته في هذه املرحلة من االختبار  قسم شرطة اتهموا بالسطو املسلح، واعتقلوا من

خضع السجناء إلجراءات
ُ
تقاط ، والالبصمات التقليدية بما فيها التسجيل، وأخذ االعتقال فحسب. أ

الصور، وتليت عليهم حقوقهم تحت االعتقال. ثم نقلوا إلى السجن املعد لالختبار حيث فتشوا عراة، ومنحوا 

 .هويات جديدة

 

انتائجاالتجربة

واملهينة،  ساديةالحراس ال  سرعان ما خرج االختبار عن السيطرة، فعانى السجناء وتحملوا ممارسات

بدت على عدد منهم عالمات االضطراب العاطفي، فبعد اليوم األول الذي مر من دون ما يستحق الذكر، 

بدأ العصيان في اليوم الثاني، وتطوع الحراس للعمل ساعات إضافية للقضاء على التمرد، من دون أي 

رف على االختبار. بعد ذلك، حاول الحراس أن يفرقوا املسجونين، ويحرضا إشراف من قبل الطاقم املش

بعضهم على بعض من خالل توزيعهم على زنزانتين؛ واحدة )للجيدين( واألخرى )للسيئين(، ليوهموا 

كلها، 
ُ
عوا سًرا بين السجناء. نجحت الخطة، وآتت الجهود أ املسجونين من وراء ذلك، بأن هناك مخبرين ُزرِّ

 هر بعد ذلك أي تمرد كبير. فلم يظ

سرعان ما تحول السجن إلى مكان منفر وغير صحي. وصار الدخول إلى الحمامات امتياًزا، قد يحرم منه 

املسجون، وكثيًرا ما حصل ذلك. وقد أجبر بعض املسجونين على تنظيف املراحيض باليدين فقط. 

                                                           
(15) Haney, C. Banks, W. C. Zimbardo, P. G. Interpersonal dynamics in a simulated prison. International 

Journal of Criminology and Penology. (1973), 1: 69–97 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B3%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B3%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B3%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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جبر املسجونون على النوم عراة على البالط. وأخرجت الفرش والوسادات مما سميت زنزانة )السيئين(، 
ُ
وأ

رض العري على السجناء، وتعرضوا للتحرش 
ُ
أما الطعام فكثيًرا ما حرم السجناء منه وسيلة للعقاب. لقد ف

 .الجنس ي واإلذالل من قبل السجانين

قال إن املسجونين استجابوا بواحدة من ثالث طرائق: إما املقاومة بنشاط، أو االنهيار، أو  زيمباردو

بالرضوخ والطاعة، وهي حال )املسجون النموذجي(. ثم إن زيمباردو نفسه أخذ باالنغماس والتورط في 

جناء، حاول الدكتور االختبار شيًئا فشيًئا. ففي اليوم الرابع، في إثر سريان شائعة عن خطة فرار يعدها الس

حقيقي  سجن زيمباردو والحراس أن يحولوا التجربة إلى حقيقة، فأرادوا استخدام بناء غير مستخدم من

طة رفض طلبهم بهذا تابع للشرطة املحلية، ونقل املسجونون إليه بهدف ضمان )األمن(، لكن قسم الشر 

الخصوص. وبتقدم التجربة، ازداد السلوك السادي عند بعض الحراس ـ وبخاصة في الليل إذ ظنوا أن 

ا   ساديًّ
ً

الكاميرات كانت مطفأة. قال املشرفون على االختبار إن واحًدا من كل ثالثة حراس تقريًبا أظهر ميال

ا. و انزعج الحراس معظمهم عندما أجهضت التج  .ربة قبل الوقت املحدد لهاحقيقيًّ

بدأت اضطرابات عاطفية حادة بالظهور في سلوك املسجونين. أحدهم أصابته رجافات في جسمه عندما 

ض، )وكان الدكتور زيمباردو قد رفض الطلب بعدما ظن  علم بأن طلب تخفيض املدة الذي تقدم به قد ُرفِّ

سجن(. شاعت بين السجناء مظاهر البكاء أن هذا املسجون يتظاهر باملرض ليتمكن من الخروج من ال

واالضطراب في التفكير. عانى اثنان من املسجونين صدمة شديدة في مراحل مبكرة من االختبار، بحيث لزم 

 .إعفاؤهما من االستمرار واستبدالهما

أحد السجينين البديلين، أصيب بالرعب بسبب معاملة السجانين، وأعلن إضراًبا عن الطعام لالحتجاج. 

وقد أجبر على البقاء في الحجز االنفرادي في داخل خزانة صغيرة ملدة ثالث ساعات. وقد فرض عليه 

السجانون أن يحمل في أثناء احتجازه النقانق التي امتنع عن أكلها. بعض املسجونين اآلخرين افترض أنه 

إما أن تؤخذ منهم األغطية، يفتعل املشكالت. وقد استغل الحراس هذا األمر، فخيروا املسجونين بين أمرين: 

أو أن يحتجز املسجون في الحجز االنفرادي طوال الليل. فضل املسجونون االحتفاظ باألغطية. وفي ما بعد 

أخيًرا قرر زيمباردو إجهاض االختبار بعد انقضاء ستة أيام  .تدخل زيمباردو، وأعاد السجين إلى زنزانته

 (16).ترض أن يستمر ألسبوعينفقط، فقد أوقف االختبار الذي كان من املف

ا  

                                                           
 انظر:  (16)

https://goo.gl/lrPYRU 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86
https://goo.gl/lrPYRU
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 رابًعا:امناقشةاالنتائج

فولط، أي  300رأينا أنه في اختبار ملغرام لم يبدِّ أي من املشتركين رغبته في االنسحاب قبل الوصول إلى 

ا كانت نسبتهم  450في املئة. أما الذين وصلوا إلى  100إن النسبة في هذه الحال كانت 
ً
في املئة، في  65فولط

في املئة أمسكوا بأيدي الطالبين، ووضعوها على الحديد املوصول بالكهرباء. هذه نتيحة مذهلة،  30حين إن 

فقد توقع علماء النفس الذين سئلوا قبل إجراء التجربة عن توقعاتهم، إذ قدروا أن نسبة الذين سيصلون 

ا لن تتجاوز نسبة ضئيلة جًدا. تبدو أيًضا نتائج اختبار سجن ستانف 450إلى 
ً
ورد متوافقة مع اختبار فولط

في املئة من السجانين إلى ساديين )واحد من كل ثالثة(، وتقمصوا وظيفة السجانين  33ملغرام، فقد تحول 

 بأبعادها كلها. 

الفكرة التي تقول إن البيئة أو الواقع الذي  -كما تبدو في الوهلة األولى-فهل هذه النتائج تؤيد بالفعل 

ب سلوك األفراد في االختبار، أكثر من أي ش يء موروث في شخصياتهم؟ ال وضع فيه هؤالء، هو الذي سب

شك في أن البيئة التي يوجد فيها الشخص تؤثر تأثيًرا كبيًرا في أدائه، ولكن هنا يطرح السؤال املشتق من دور 

ناك البيئة، وهو ؛ هل سلوك األفراد كلهم متشابه عندما يوضعون في البيئة نفسها؟ التجربة تثبت أن ه

ا بين سلوك األفراد 
ً
وهذا ما نراه في االختبارين السابقين، فمن املشتركبن  -وإن وضعوا في البيئة نفسها -فرق

ا، وكذلك في تجربة سجن  450فولط، ومنهم من وصل إلى  300في تجربة ملغرام من وصل إلى 
ً
فولط

من القسوة، مع أن من ذكرناهم ستانفورد، منهم من تحول إلى سادي، ومنهم من لم يصل إلى هذه الدرجة 

جميعهم عايشوا تقريًبا البيئة نفسها، وهنا يدخل دور الصفات املوروثة في شخصياتهم لتفسير هذا الفارق 

في السلوك، أي إن أداء الفرد ليس محكوًما بالبيئة وحدها وإنما بالصفات الشخصية التي يمتلكها، وفي 

لكامنة في داخله، ومن املمكن أن تخرج وتتحول إلى سلوك شرير، الحال التي ندرسها نتكلم عن كمية الشر ا

 في حال وجد صاحبها في بيئة شريرة. 

ا شريًرا ؟ أم إن عوامل  
ً
ولكن، هل يكفي أن يوجد شخص شرير ما، في بيئة  شريرة ما، لكي يسلك سلوك

إلى فعل شرير، بمثل ما  أخرى يجب أن تتوافر حتى يتحول الشر الكامن في داخل األفراد، في بيئة شريرة،

رأينا في تجربتي ملغرام وسجن ستانفورد، وبمثل ما نرى أيًضا في الواقع املعيش؟ ال شك في أن املؤسسة أو 

السلطة أو األيديولوجيا التي يعمل باسمها الشخص تلعب دوًرا نفسًيا مهًما في سلوكه، وتزوده بالقوة 

ن في تجربة ملغرام. وكذلك السجانون في تجربة سجن للقيام بالفعل العقابي الذي قام به املعلمو 

 ملؤسسة، ومدعوًما منها، وهذا يجعله يتمادى في قمع املسجونين. فلقد 
ً

ستانفورد، إذ يعّد السجان ممثال

رأينا في تجربة ملغرام أنه عندما تغير مكان إجراء التجربة، تغيرت نسب االنصياع، وهذا يفسر لنا أهمية 

 وراء الفعل.  املؤسسه التي تقف

إن حقيقة ما أقدم عليه املعلمون والسجانون في االختبارين السابقين من تعذيب الطالب واملسجونين؛ 

يكمن في مفهوم إدراكهم للمسؤولية التي يتحملها األشخاص الذين يقومون بهذا الفعل، أي مبدأ املحاسبة. 
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من -وثمة مؤسسة أو أيديولوجيا مسيطرة فعندما يشعر الشخص أن املسؤولية ال تقع عليه مباشرة،، 

تقف من ورائه، عندئذ يطلق العنان ملكامن الشر في نفسه إلى حدود ال يمكن تخيلها،  -مثل الفكر الديني

بمثل ما حصل في االختبارين السابقين، وما يحصل في فروع األمن والسجون السورية، فعندما يذبح أي 

ا بأنه ينفذ إرادة إلهية في شخص يستحق هذا القصاص. أما شخص من داعش شخًصا آخر، يكون مقتنعً 

ا، نحن بحاجة إلى متغير ثالث حتى 
ً
إذا وقعت املسؤولية مباشرة عليه، عندئذ ستكون النتائج مختلفة. إذ

يتحول الشر الكامن في األفراد املوجودين في بيئة شريرة إلى فعل شرير، وهو )مستوى املسؤولية(، أي مدى 

 اد باملسؤولية التي تقع على عاتقهم نتيجة الفعل الذي يقومون به.إحساس األفر 

ن   يظن زيمباردو أن إساءات شبيهة بتلك التي حصلت في اختبار سجن ستانفورد، حصلت عندما ُعّيِّ

غير مؤهلين بما يكفي، ليعملوا حراًسا في سجن أبو غريب، وقد نوقشت املقارنة مناقشة  جنود أميركيون 

إن انتهاكات حقوق اإلنسان التي وقعت في سجن أبو غريب، في عقب حرب  .(17)ل اإلعالمموسعة في وسائ

، تعّد تطبيًقا نموذجًيا الختبار سجن ستانفورد. ولكن السؤال هو؛ لو كان السجانون أنفسهم 2003العراق 

هو النفي،  موجودين في سجن أميركي، هل كان أداؤهم مشابًها ملا فعلوه في سجن أبو غريب؟ أظن أن الجواب

ّم حتى لو كانوا شريرين ملا استطاعوا أن يحولوا 
َ
ألن البيئة تغيرت، ومستوى املسؤولية تغير أيًضا، ومن ث

 الشر الكامن فيهم إلى سلوك شرير، وذلك بحكم املسؤولية التي تقع على عاتقهم في بالدهم. 

ين السابقتين ملدة من الزمن، ونعرج لتوضيح فكرة املسؤولية، وتأثيرها في الفعل اإلنساني نترك التجربت

على ما أورده الدكتور محمد شحرور في كتابه )الكتاب والقرآن(، إذ فرق بين البشر واإلنسان، فالبشر يعبر 

. ويضيف الدكتور شحرور (18)عن الوجود الفيزيولوجي لكائن حي له صفة الحياة كبقية املخلوقات الحية

 لنفحة الروح ) األنسنة(، أنه؛ عندما بلغ البشر مرحلة متقدمة م
ً

ن التقّدم العضوي والنضج، أصبح مؤهال

وهذا التأجيل كان في ظاهرتين رئيستين هما: انتصاب اإلنسان على قدميه وتحرير اليدين، ونضج جهاز 

صوتي خاص به، وهذا الجهاز قادر على إصدار نغمات مختلفة بعكس بقية املخلوقات التي تصدر نغمة 

بف الدكتور شحرور إن اآلية الكريمة  ))وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض .ويض(19)صوتية واحدة

خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما 

لومات ( تعبر عن احتجاج املالئكة على هللا عز وجل،  والذي جاء على أساس مع30ال تعلمون(( ) البقرة 

مشاهدة، أي أنه عندما كان البشر ما يزال في مملكة الحيوان قبل األنسنة، ولكنه قائم على رجليه، وله 

                                                           
 .Haney, C. Banks, W. C. Zimbardo, P. Gمصدر سابق  (17)
 .280، ص 2000: األهالي للطباعة والنشر والتوزيع(،)دمشق، 9والقرآن: قراءة معاصرة، ط  محمد شحرور، الكتاب (18)
 .287-286املصدر نفسه، ص  (19)
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جهاز صوتي قادر على التنغيم املختلف، وكان تصرفه كالبهائم، أي يأكل اللحوم وله أنياب، وربما كان يأكل 

 . (20)بعضهم بعضا

ا؛ عندما تحول البشري إلى إنسان، أصبح مسؤ 
ً
 عن أعماله، يحاسب عليها، يعاقب أو يثاب، عندئذ إذ

ً
وال

بدأ اإلنسان يطور آليات للسيطرة على غرائزه الحيوانية، ويضبطها، وأنتج بتقّدمه منظومة خلقية تتنافى 

 
ً

مع صفاته البشرية القديمة، وتنسجم مع إنسانيته الجديدة. ولكن عندما يشعر اإلنسان أنه ليس مسؤوال

إلى طبيعته البشرية البهيمية ويتصرف كالبهاثم، فيعذب، ويقتل، ويغتصب، وينحر عن أعماله، يعود 

بالسكاكين، ويصدر أصوات الفرح والقهقه، تماًما مثلما يفعل من يلقون بالبراميل املتفجرة فوق رؤوس 

املدنيين، وهم يقهقون، وكما يفعل قناص عندما يسدد يندقيته على امرأة حامل، ويقول لرفيقه إنه 

يصيب الجنين في رأسه، وكما يلقي الطيار بقنابله فوق رؤوس املدنيين، ويعذب السجانون املسجونين س

 حتى املوت. 

لقد لخص بروفيسور يشعياهو اليفوفتش، وهو من أكثر املفكرين اليهوديين في القرن العشرين أهمية؛ 

ل: إن من يتذرع من الجنود فكرة املسؤولية، عندما وقف بحزم ضد الغزو اإلسرائيلي للبنان، إذ قا

 عن قتل املدنين
ً

في لبنان،  اإلسرائيليين بحجة أنه جندي ويجب عليه تنفيذ أوامر قادته، وأنه ليس مسؤوال

يجب أن يعلم؛ أنه العذر نفسه، الذي ساقه آيخمان خالل محاكمته، على أنه عندما كان يقتل اليهود، كان 

لك، ولذلك هو ليس مسؤوال عن القتل. ويضيف اليفوفتش؛ إذا ينفذ أوامر هتلر، وكان مجبًرا على فعل ذ

قبلنا عذر الجنود اإلسرائيلببن، إبان الغزو اإلسرائيلي للبنان، كان يجب أن نقبل أيًضا عذر آيخمان عندما 

صدرت اليه. وأضاف؛ أنه يجب على الجنود، أن يرفضوا كل أمر يتناقض 
ُ
ا ألوامر أ

ً
قام بقتل اليهود تنفيذ

 .(21)رهم، حتى لو خرقوا القانون وتعرضوا للعقابمع ضمائ

نعود إلى اختباري ملغرام وسجن ستانفورد، ونرى بأن املشاركين نفذوا األوامر بحذافيرها، ولم 

يرفضوها، مع أنها تتعارض مع أبسط القيم اإلنسانية. ولكن في اختبار ملغرام وجدنا أيًضا أنه عندما كانت 

خفض مستوى االنصياع لألوامر الصادرة عن السلطة، وبالعكس، عندما العالقة مباشرة مع الضحية، ان

 كانت العالقة مباشرة مع السلطة ازداد مستوى االنصياع. أي إن مستوى الخضوع تراجع عندما: 

 أعطى صاحب القرار التوجيهات من خالل الهاتف ولم يكن موجوًدا في أثناء التجربة.  -

 تغير مكان إجراء التجربة.  -

                                                           
 .288املصدر نفسه ص  (20)
 ملزيد من املعلومات عن بروفيسور يشعياهو اليفوفيتش انظر:  (21)

https://en.wikipedia.org/wiki/Yeshayahu_Leibowitz. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yeshayahu_Leibowitz


 
 14 

 ان الطالب موجوًدا في الغرفة نفسها مع املعلم، ورأى املعلم بأم عينيه تأثير التعذيب فيه.ك -

نالحظ هنا أن التغيرات كلها بمدى االنصياع لألوامر مشتقة من متغير آخر هو )مستوى املسؤولية(  

ة. فعندما يأخذ التي يشعر بها املشارك تجاه ما يقوم به من فعل مناف ألبسط قواعد األخالق تجاه الضحي

األمر عبر الهاتف يزداد إحساسه باملسؤولية، ألنه يقف وحيًدا أمام الضحية، فينخفض مستوى 

االنصياع، أما عندما يأخذ األمر من شخص موجود معه في املكان نفسه، يزداد انصياعه، ألنه يشعر بقدر 

راء التجربة، ويشعر الفرد بأن أقل من املسؤولية تجاه ما يحصل للضحية. وكذلك عندما يتغير مكان إج

املؤسسة التي تقف وراءه ال تستطيع أن تحميه. لذا نرى أن هناك عالقة عكسية بين املتغيرين؛ األول هو 

مستوى املسؤولية، والثاني هو مستوى االنصياع، فكلما ازداد اإلحساس باملسؤولية تجاه الضحية، قّل 

 مستوى االنصياع لألوامر، والعكس صحيح.

ا وثيًقا بفعل األنسنة، وهي نفحة الروح عند املؤمنيين، بامل
ً
قابل، يرتبط اإلحساس باملسؤولية ارتباط

والطفرة عند داروين. فعندما ينتفي الشعور باملسؤولية عن فعل إجرامي يقدم عليه اإلنسان، يعود إلى 

رسة، وهذا ما يفسر لنا أفعال طبيعته البهيمية البشرية التي تحوله إلى أبشع من الحيوانات الضارية واملفت

هؤالء الشريرة. لذلك تؤثر البيئة التي تتوافر للقاتل  تأثيًرا كبيًرا في أدائه، خصوًصا عندما نتكلم عن إجرام 

ممنهج تقف وراءه مؤسسة، وعندما يشعر الذي يقوم بالفعل بأنه جزء من تسلسل وظيفي يتموضع في 

جاه الضحية شبه معدوم، خصوًصا إذا ترافق هذا الفعل أسفله، عندئذ يصبح إحساسه باملسؤولية ت

 بأيديولوجيا معادية.

إضافة إلى ما ذكر حتى اآلن، يجب أن نأخذ بالحسبان نتيجة أخرى الختبار ملغرام، كانت من إحدى 

للتجربة التي أجراها، فعندما أجري هذا االختبار بطريقة أخرى، وأدخلت مجموعة من األفراد  19النسخ الـ 

تفق مع قسم منهم أن يرفضوا املهمة بتوجيه صعقة كهربائية للمتعلم أي املمثل، بو 
ُ
صفهم معلمين، وا

 90لدراسة مدى تأثير قرار هؤالء في املشاركين اآلخرين الذين ال يعلمون باالتفاق، فكانت النتيجة انسحاب 

باالتفاق. وهنا ُيسأل السؤال؛ ما في املئة من املشاركين الذين يجرى عليهم االختبار، أي الذين ال يعلمون 

الذي تغير وجعل هؤالء ينسحبون؟ طبًعا هذه الظاهرة معروفة في علم النفس االجتماعي، وهي تأثير سطوة 

أثر الجماعة في الفرد، وتظهر في قابلية األفراد إلى االنصياع إلى قرارات معينة، بغض النظر عن صوابها 

( في Solomon Asch. لقد درس هذه الظاهرة سولومون آش )(22)وخطئها في ظاهرة تسمى بسلوك القطيع

 .Asch Paradigm) ((23)أو  (Asch conformity experiments)تجاربه التي عرفت بـ 

                                                           
 انظر: (22)

 https://goo.gl/IwtTQ5. 
 انظر تجربة آش على الرابط اآلتي:  (23)

https://en.wikipedia.org/wiki/Asch_conformity_experiments. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_Asch
https://en.wikipedia.org/wiki/Asch_conformity_experiments
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ر، فعندما توجد مجموعة سجانين يقومون إن مبدأ االنصياع للجماعة له أيًضا تأثير كبير في فعل الش

بفعل مناف لألخالق، تتوزع املسؤولية على الجميع، وهكذا يشعر كل فرد من املجموعة بمستوى من 

املسؤولية أقل مما لو كان منفرًدا، وينساق مع الجماعة في الفعل اإلجرامي، خصوًصا إذا ترافق ذلك مع 

للقيام بهذا الفعل، وهذا ما يفسر لنا سلوك السجانين وجود مؤسسة تقف وراءهم وتعطيهم األوامر 

 أن املسؤولية هي حجر الزاوية في سلوك األفراد، فعندما يقل 
َ
الجماعي في فعل الشر. وهنا نرى أيًضا

 اإلحساس باملسؤولية لوجود فعل جماعي، يزداد امليل إلى اتباع الجماعة وما يقومون به.

 

االسلوكاالشريرابيناالنظريةاوالتطبيقخامًسا:امفهومااملسؤوليةافيا

نعود من جديد إلى املدخل النظري لنستعرض فكرة املسؤولية وفًقا للنظريات التي عرضت هناك وكيف 

 تفسر هذه النظريات مسؤولية اإلنسان عن عمله؟ وكيف يؤدي هذا الفهم إلى تغيير سلوك اإلنسان؟

 

االنظريةاالدينيةا-1

يجسد مصدر الشر في هذا العالم، بغض النظر عن و نعود إلى الفكر الديني الذي يتبنى فكرة إبليس، 

األديان، فاألديان السماوية كلها متفقة على أن إبليس هو مصدر الشر في هذا الكون. فلنتخيل للحظة أن 

خلق جميعهم في الجنة، إبليس قبل السجود آلدم، عندها سينتفي الشر من العالم، وبهذة الحال سيصبح ال

ألن ماهية الجنة هي )عالم بال شر(، ليس شر البشر فحسب، وإنما أيًضا شر الطبيعة املتمثل بالفيضانات 

والبراكين والهزات األرضية واألمراض...إلخ. وإذا كان األمر كذلك لفسد النظام الذي أراده الخالق في 

، أن يوجد الشر في هذا الكون، ليدخل في صيرورة الحساب والثواب والعقاب، ولذلك اقتضت مشيئة هللا

الجدل مع الخير داخل النفس البشرية، حتى يصبح مبدأ الثواب والعقاب والجنة والنار جائًزا. ويترافق مبدأ 

 حرية االختيار عند اإلنسان بين الخير والشر، مع مبدأ املحاسبة على هذا االختيار؛ أي )مسؤولية الخيار(.

عير، في هذا السياق، من أرسطو فكرة الوسط الذهبي التي تقول إن الفضيلة تكمن في للتوضيح سنست

الوسط بين نقيضين فيقول أرسطو: إن كثرة األطعمة تفسد الصحة، فكذلك قلتها عن الحد الالزم. فاألمر 

ويفر  كذلك بالنسبة إلى الفضائل اإلنسانية كالعفة والشجاعة وغيرهما إن اإلنسان الذي يخش ى كل ش يء،

من كل ش يء، وال يستطيع أن يحتمل شيًئا هو جبان، والذي ال يخش ى البتة شيًئا، ويقتحم األخطار جميعها 

هو متهور. كذلك الذي يتمتع باللذات جميعها وال يحرم نفسه واحًدا منها، هو فاجر. وهذا الذي يتقيها 
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اسية نوًعا ما. وذلك بأن العفة جميًعا بال استثناء، كاملتوحشين سكان الحقول، هو كائن عديم الحس

 . (24)والشجاعة تنعدمان على السواء إما باإلفراط وإما بالتفريط، وال تبقيان إال بالتوسط

استناًدا إلى هذا الفهم، نستطيع أن ندعي وفًقا ألرسطو، أن الشجاعة فضيلة، ألنها الوسط الذهبي الذي 

ها تتوسط الفجور وغياب الحساسية، والكرم يتوسط نقيضين، هما الجبن والتهور، وكذلك العفة، ألن

فضيلة، ألنه هو الوسط الذهبي بين البخل والتبذير، وهكذا. ويضيف أرسطو ))الفضيلة ليست غاية 

لسلوك اإلنسان، وإنما هي وسيلة لغاية أسمى هي السعادة، ولذا فإن الفضائل إرادية وتتعلق بنا، وكذلك 

تيان الفعل الصالح يتعلق بنا فإنه يتعلق بنا أيًضا ترك الفعل الرذيلة تتعلق بنا أيًضا، وإذا كان إ

 .(25)املخجل((

من هنا إذا أسقطنا فكرة أرسطو على الخير والشر، فيمكننا االدعاء بأن املالئكة باملفهوم الديني تجسد 

الخير بتمامه، وباملقابل يمثل إبليس فكرة الشر بتمامه، أما اإلنسان فهو الوسط الذهبي، ويمثل عالم 

)أي اإلنسان( صاحب القرار في املساواة. فعندما يولد اإلنسان، تتساوى بنفسه قوتا الخير والشر، وهو 

تغليب إحداهما على األخرى عن طريق أفعاله وسلوكه، إن كان خيًرا أو شًرا، وفيه تكمن الفضيلة، أي في 

اإلنسان، ألن الخير فيه هو أحد خيارين، أما املالئكة فال خيار لهم سوى الخير، وأما إبليس فال خيار له 

على فعل الخير يجب أن يثاب عليه، وعندما يقدم على فعل الشر سوى الشر. ولذلك عندما يقدم اإلنسان 

 يعاقب عليه. 

 عن 
ً

وهنا يدخل مفهوم املسؤولية في املنطق اإللهي، فلكي يجوز الحساب، أصبح كل مخلوق مسؤوال

ه أعماله أمام الخالق يوم الحساب، يعاقب أو يثاب، وذلك وفًقا ألعماله في هذه الدنيا. فبقدر ما تكون أفعال

قريبة من الخير وبعيدة عن الشر يثاب، والعكس بالعكس. فلو علم اإلنسان بأنه غير مسؤول عن أعماله، 

ألطلق لنفسه العنان لشهواته الدينيوية بأشكالها كلها، ولطغى الجانب الحيواني البهيمي على أفعاله، وابتعد 

ل اإليمان بوجود خالق لهذا الكون، عن إنسانيته، والدليل على ذلك أنماط الحياة التي كانت سائدة قب

ا أكثر  وإيمانهم بأن هللا سيعاقب املسيئين، ويثيب املحسنين. وبمفهوم الدكتور محمد شحرور سيكون بشريًّ

من كونه إنساًنا. من هنا نستنتج أن مبدأ املحاسبة واملسؤولية هو القادر على تحسين مسلك اإلنسان، 

 وتحويله إلى مسلك خلقي.

 

                                                           
  22/12/2012انظر: مصطفى حلمي األخالق عند أرسطو موقع األلوكة الشرعية  (24)

http://www.alukah.net/sharia/0/48116/ 
 املصدر نفسه. (25)

http://www.alukah.net/sharia/0/48116/
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الاالنفس ياعندافرويدالتحليا-2

كيف يمكن أن نفهم املسؤولية وفًقا للتحليل النفس ي عند فرويد؟ يقول فرويد إن النفس اإلنسانية  

يعبر عن الغرائز في اإلنسان: فهو متهور،  Id(. إن الـ Superegoاألنا األعلى  – Egoاألنا  – Idتتألف من )الهو 

ب، ال يعترف بالتقاليد والعادات، كل ما يهمه هو أن تحقق عنيف، غير خلقي، خارج عن حدود اللياقة واألد

له رغباته، من دون أن يسأل: كيف، ومتى. فهذا ال يهمه، كل ما يهمه هو أن يشبع رغباته بأي طريقة وأي 

 باختصار يعبر عن الجانب البهيمي في اإلنسان أو ما يمكن أن نسميه )النفس الحيوانية(.  .(26)ثمن

األنا العليا، هو مجموع العادات والتقاليد واألخالق التي يتعلمها اإلنسان من أهله  Superegoياملقابل الـ 

ومجتمعه. فهو غالًبا متزمت ومتسلط ودوغمائي ومثالي للغاية، ينقاد إلى العادات والتقاليد انقياًدا أعمى، 

هو ما يراه املجتمع وحده  ويحب أن يكون كل ش يء على النحو األكمل واألمثل، واألكمل واألمثل بالنسبة إليه

 .(27)بصرف النظر عن رغباته هو، سعادته الكاملة تكمن في ما يقبله ويرضاه اآلخرون )املجتمع(

فهو الذي يوازن بين متطلبات النفس الحيوانية والبيئة الخارجية وهو عاقل ومتزن  Egoأما الـ األنا الـ 

، وفي الوقت الذي يسمح بذلك، إال أنه قد يتجاوز وواقعي، يحاول إشباع رغباته باملنطق وبالقدر املعقول 

  .(28)رغباته ملدة حين ال يسمح الظرف، وقد يتنازل عن تحقيق رغباته إذا شق عليه ذلك

ا في األنا، التي تلجم الهو، 
ً
من هنا فاملسؤولية عند اإلنسان تتموضع في األنا العليا، ويعبر عتها سلوك

 يعود إلى بشريته بمفهوم الدكتور محمد شحرور. ولكن إذا سيطر وتمنعه من التمادي في بهيميته، حتى ال

الهو على النفس البشرية، وانطلق من عنانه، فيحول اإلنسان إلى حيوان ضاٍر، يمكن أن يرتكب أي فعل 

إلشباع رغباته. فسوف يلجأ مباشرة إلى إشباع حاجاته الرئيسة من دون الحاجة إلى التفكير في عوائق الخير 

 الخطأ والصواب. والشر و 

االنظريةاالسلوكيةا-3

أن البيئة هي التي تصوغ سلوكنا عن طريق  -بحسب ما ورد في املدخل النظري -ترى النظرية السلوكية 

 التعلم، فكيف يمكن أن نفهم املسؤولية ودورها وفًقا لهذه النظرية؟

املحيط الخارجي، و هو ( السلوك بأنه مجموعة استجابات ناتجة من مثيرات Skinnerيعرف سكينر  ) 

 .إما أن  ُيدعم ويعزز، فيتقوى حدوثه في املستقبل، أو ال يتلقى دعًما، فيقل احتمال حدوثه في املستقبل

                                                           
 انظر: كارم إبراهيم، فرويد مؤسس التحليل النفس ي. (26)
 كارم إبراهيم. (27)
 كارم إبراهيم. (28)
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( أيًضا، Thorndikeمن خالل تجارب ثورندايك ) .(29)تغير السلوك هو أيًضا نتيجة واستجابة ملثير خارجي

يبدو أن تلقي التحسينات واملكافآت بصفة عامة يدعم السلوك ويثبته، في حين إن العقاب ينتقص من 

مَّ من تدعيم السلوك و تثبيثه
َ
ويؤكد سكنر أهمية املعّززات اإليجابية، ويعترف بوجود  .االستجابة،  ومن ث

ز اإليجابي أو عن طريق استبعاد املعّزز املعّززات السلبية، ويرى أن التعزيز يجري عن طريق تقديم املعزّ 

تقديم املعّزز اإليجابي أو استبعاد املعّزز  السلبي. أي إن الكائن الحي يتعلم االستجابة بأساليب عدة؛

 .السلبي، أو كالهما في آن مًعا

لسلبي، ويتوقف سكنر للتمييز بين ما يعنيه بالتعزيز السلبي والعقاب، فالثواب يأتي نتيجة حذف املعّزز ا

أما العقاب فهو أسلوب معاكس، إنه يعني تقديم معّزز سلبي )الضرب، التوبيخ، الصدمة الكهربائية...إلخ(. 

ولذا فإن اآلثار التي تتركها الحاالن مختلفات. فإذا كان التعزيز يقوي إمكان صدور االستجابة املطلوبة، فإن 

 (30).ة غير املرغوب فيهاالعقاب ال يقود حتًما إلى إضعاف إمكان حدوث االستجاب

ولتوضيح النظرية السلوكية في االختبارين؛ أي اختبار ملغرام وسجن ستانفورد، يمكننا القول، إن 

السجانين في السجون يتعاملون مع السجناء عن طريق التعزيز السلبي، من أجل تعزيز سلوك الخضوع 

زيًزا سلبًيا للسيطرة عليهم، كتقديم املاء أو وعدم التمرد، فهم يعيدون لهم امتياًزا بعد أن حرموهم منه، تع

الطعام بعد حرمانهم منه ملدة تضعفهم، ولكن تبقيهم على قيد الحياة، فتتحول أبسط حقوق اإلنسان، إلى 

مكرمة، مثلما حدث في تجربة سجن ستانفورد. أما الصدمات الكهربائية في تجربة ملغرام تصنف عقاًبا 

السلوك التعليمي، ولكن طبًعا كان هذا الهدف املعلن للتجربة، وفي حقيقة على الخطأ، وال تقوم بتعزيز 

 األمر، كان ملغرام يختبر سلوك املعلم، وقبوله بتنفيذ تعليمات مناقضة لضميره صادرة عن جهة مسؤولة. 

ا مكتسًبا، ونتعلمه وفًقا للتعزيزات التي ذكرناها سابًقا،
ً
ومن  إن النظرية السلوكية تعّد كل سلوك سلوك

مَّ غياب اإلحساس باملسؤولية تجاه ما يقومون به من أعمال، هو إحساس اكتسبوه من خالل تعلم 
َ
ث

السلوك السادي، والتعزيز اإليجابي أو السلبي الذي يتلقاه السجان في تجربة سجن ستانفورد، أو املعلم 

مَّ يعزز عنده هذا السلوك  في تجربة ملغرام. فهو يتعلم أن هذا السلوك مرض ملن يعطونه األوامر، ومن
َ
ث

السادي في املرات القادمة. أما إدراك السجانين أنه ال يوجد عقاب على فعل كهذا، هو أيًضا تعزيز سلبي، 

بطريق إبطال أي عقاب أو محاسبة للسجانين، وهذا بدوره يعزز السلوك الشرير أيًضا، بانعدام املسؤولية 

يجب أن نؤكد أن عمل السجانين بمجموعات يعزز عندهم مبدأ عن سلوكهم العنيف. إضافة إلى ما ذكر، 

االنقياد، حتى إذا كان لبعض األفراد رأي مختلف، فهم ال يستطيعون املجاهرة به وفًقا لتجربة آش التي أتينا 

 على ذكرها سابًقا.

                                                           
 ملزيد من املعلومات حول النظرية السلوكية انظر: (29)

 http://homeeconomics.mountada.biz/t659-topic. 
 املصدر نفسه. (30)

http://homeeconomics.mountada.biz/t659-topic
http://homeeconomics.mountada.biz/t659-topic
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االنظريةااإلدراكيةا)علماالنفسااملعرفي(ا-4

قعه، فكل فرد يفهم واقعه بطريقته، وفًقا لرؤيته تعتمد هذه النظرية على طريقة فهم اإلنسان لوا

الشخصية، وملا تخزنه ذاكرته من تجارب، هذه النظرية تعمل على اكتشاف العمليات الذهنية الداخلية. 

إذ يدرس هذا العلم كيفية تفكير الناس، وإدراكهم، وتذكرهم، والتحدث، وحل املشكالت. علم النفس 

جود حاالت ذهنية داخلية بمثل اإليمان والرغبة والفكرة واملعرفة والدافع، من املعرفي يقر إقراًرا واضًحا بو 

هنا فإن نظرة اإلنسان وطريقة فهمه ملا يدور حوله هي التي تقرر طريقة تصرفه، وبكلمات أخرى ليست 

 البيئة التي تقرر سلوكنا بحسب النظرية السلوكية، وإنما طريقة فهمنا لهذه البيئة.

هنا، هو كيف يمكن أن تفسر النظرية اإلدراكية سلوك السجانين الشرير وكيف تحولوا ولكن ما يهمنا 

ا بفحصهم قبل االختبار،  إلى أشرار؟ على الرغم من أن السجانين في تجربة ستانفورد كانوا أصحاء نفسيًّ

إلى  ولم تظهر عندهم األعراض التي ظهرت بعد ممارستهم دورهم كسجانين، إذ تقمصوا الدور، وتحولوا

 Albert)أشرار بتقليدهم شخصية السجان املخزنة في ذاكرتهم وفًقا لنظرية املحاكاة عند باندورا  

Bandura) وهي إحدى نسخ النظرية املعرفية، إذ ترى هذه النظرية أن السلوك العدواني سلوك مكتسب .

إلى أهمية القدوة  (Bandura)يتعلمه الطفل من مصادر مختلفـة، من أكثرها أهمية القدوة، إذ يشير باندورا 

أو النموذج بالنسبة إلى الطفل فـي تعلمه السلوك االجتماعي، واكتسابه االتجاهات أو أنماط السلوك 

املتعددة، وتفترض أن العـدوان ال يختلف عن أي استجابات متعلمة أخرى، ومن املمكن أن يجري تعلـيم 

.من هنا فإن تفسير هذه (31)دعم السلوك زاد احتمال حدوثه العـدوان عـن طريـق املالحظة أو التقليد، وكلما

النظرية للسلوك الشرير واملسؤولية يتمحور حول محاكاة نماذج قامت بهذه األدوار، ولم تتحمل أي 

مسؤولية عن فعلها، فهذا يعزز عند املراقب فكرة تقمص الدور نفسه، ألنه رأى نتائجه املشجعه في نسخ 

 أخرى.

 

ا  

                                                           
 للمزيد عن هذه النظرية انظر: (31)

 https://en.wikipedia.org/wiki/Social_cognitive_theory 

، )جامعة 4، م16، عاملجلةاالجامعة، «سيكولوجية العدوان والنظريات املفسرة له»انظر أيًضا: نجاة أحمد الزليطني، 

 (. 2014الزاوية: كلية اآلداب، قسم علم النفس، نوفمبر 

http://www.bulletin.zu.edu.ly/issue_n16_4/Contents/A_08.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_cognitive_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_cognitive_theory
http://www.bulletin.zu.edu.ly/issue_n16_4/Contents/A_08.pdf
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االوجوديةالنظريةاا-5

يقول املبدأ األساس في الفلسفة الوجودية إن قيمة الوجود والطبيعة البشرية قد ال يمكن فهمهما من 

خالل العلوم الطبيعية واالجتماعية بمثل الطب والفيزياء وعلم النفس والكيمياء، أو من خالل االتجاهات 

ض املفكرين الوجوديين، لكن هذا كله يمكن الخلقية املوجودة في التقاليد االجتماعية، وفي األديان عند بع

أن يوجد في األصالة والحرية وإثبات اإلنسان للقيم واملعاني املوجودة في حياته، والتجربة واألفكار الذاتية، 

من دون التقيد باألفكار السائدة عن الحرية اإلنسانية؛ فالضمير اإلنساني هو املحرك األول، ولكل إنسان 

ن خالله أن يعرف الخير من الشر، واإلنسان قادر على التغلب على الفساد والدمار قانون خلقي يمكن م

الذي يحدث من خالل التكنولوجيا والتحركات السياسية الكبيرة. كذلك فإن الفالسفة الوجوديين يؤمنون 

في العالم كلها بأنه ال توجد ُمثل عليا موجودة في العالم منذ األزل، وال يوجد ترتيب مكون لألشياء املوجودة 

حياتنا، ال يوجد قدر محدد سلًفا، واإلنسان قادر على التغيير من قدره ومن األشياء كلها  املوجودة في أو

التي تحدث من حوله، فهو غير مجبر، وقادر على إيجاد املعاني في أفعاله الروتينية املختلفة، طبًقا للوجودية 

 .(32)ود في املعاني بابتكاره للمعاني الخاصةفإن اإلنسان يحتاج إلى أن يعوض النقص املوج

ا، تتلخص مبادئ الوجودية في النقط اآلتية
ً
 :إذ

 االنطالق من الذات بوصفها مركز املبادرة ومقر الوجدان والشعور.  -أ

 .اإلنسان موجود متكامل بعقله وشعوره، وجسده وروحه -ب

ئية لها؛ بل تبقى فيها ثغرات، وليس هناك املعارف والخبرات نسبية دوًما، وال توجد حدود حاسمة نها -ج

 .حقيقة مطلقة

ا تفاعلًيا، وكل من هذين الطرفين شرط لوجود الطرف  -د
ً
تشتبك الذات الفردية بالعالم الخارجي اشتباك

 .اآلخر؛ وهذا هو الواقع

 مركزية. اليومّي هو املهم، وال عبرة للماض ي ألنه غير -أي الراهن-للواقع املعيش  -هـ
ٌ
موجود، أما  أهمية

املستقبل فيجب أن نوجده، وشعار الوجودّي )أنا اآلن وُهنا(، والفرد متواصل مع العالم الخارجي من خالل 

 .وجوده وحواّسه وشعوره وجسده

                                                           
 انظر موقع تسعة: الفلسفة الوجودية، كيف ظهرت الفلسفة الوجودية وكيف يمكن فهمها؟  (32)

https://www.ts3a.com/?p=21455 
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الحرّية عندهم هي الوجود اإلنسانّي، وال إنسانية من دونها، والحرية عند الوجوديين تعمل ضمن  -و

 .عايير الخلقية والسياسية والدينية السائدةاملعايير الفردّية ال ضمن امل

يتخذ الفرد قراره وموقفه. وهذا املوقف ذو قيمة مستقبلية، ألنه اتجاه في عملية تجديد املستقبل  -ز

 .حين تتالقى القناعات واملواقف في نقطة واحدة

ية الفردية، ولذا ترفض الوجودية األشكال الجاهزة واملوروثة والسائدة كلها، ألنها قيود تحد الحر  -ح

 فهي ترفض الدين. 

ريها، ولكنها تتفق جميعها في التركيز على موضوعات أساس بمثل  -ط 
ّ
هنالك وجوديات عدة، بعدد منظ

الحرية، واملوقف اإلرادي، واملسؤولية، والفرد، واإلثم، واالغتراب، والضياع، والتمّزق، واليأس، والسأم، 

ا هي نظرية تنطلق من الذات وتتمحور حول اإلنسان (33).ق، واملوتواالستالب، والخيبة، والرفض، والقل
ً
إذ

بوصفه كائًنا حًرا، يصنع واقعه بيده، ويصوغ مستقبله، وهو مسؤول عن أعماله، ولذلك ووفًقا للنظرية 

الوجودية؛ الخير والشر خياران إنسانيان، ويتحمل اإلنسان الحر مسؤولية خياراته. وبكلمات أخرى، فإن 

ن من فعل، سواء كان خيًرا أم شًرا هو خياره بامتياز. الواقع، وفًقا للوجوديين بحسب كل ما يقوم به اإلنسا

ا، وكل من هذين  ا تفاعليًّ
ً
ما ذكر سابًقا، هو اشتباك الذات الفردية بالعالم الخارجي )أي البيئة( اشتباك

ي يخلق واقعه الطرفين شرط لوجود الطرف اآلخر؛ وهذا ما يعنيه الوجوديون بالواقع، فالشخص هو الذ

سواء كان خيًرا أم شًرا، ويجب أن يتحمل مسؤولية خياراته. بهذا املعنى ينفي الوجوديون تأثير البيئة في 

الفرد ويعّدونها من صنعه. وكذلك يرفضون أي قيم خارجة عن إرادة اإلنسان تحاول أن تفرض ماهيتها 

خيار الفرد الحر مرتبط باملسؤولية عن خياره.  عليه. أما املسؤولية في النظرية الوجودية فهي مركزية، ألن

من هنا، فإن السلوك الشرير هو خيار األفراد، وهم الذين يتحملون مسؤولية خياراتهم، واألشخاص 

يتحولون إلى شريرين بخياراتهم هم. فالسجانون أو املعلمون في تجربتي ستانفورد وملغرام أقدموا على 

وعايشوا هذا الواقع الذي أنتجوه بمحض إرادتهم، أي كان من صنعهم،  أعمالهم الشريرة بحكم خياراتهم، 

ا، ما يحول اإلنسان إلى شرير هو 
ً
وفي النتيجة يتحملون املسؤولية عن كل ما قاموا به من فعل شرير. إذ

 خيار الشر النابع من ذاته الذي اختاره لنفسه.

 

                                                           
 18/11/2009فة الوجودية شبكة األلوكة ملزيد عن النظرية الوجودية انظر: الفلس (33)

http://www.alukah.net/literature_language/0/8442 
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االنظريةاالعصبيةاالبيولوجيةا-6

وراثة والعوامل الجينية من العوامـل املهمـة املسـببة للعدوان، وأكدت تلك تفترض هذه النظرية أن ال

الدراسات التي أجريت على التوائم أن االتفاق في اإلجرام بين التوأم املتماثل أكثر من غير املتماثل، ولوحظ 

وقد دلل عدد  (xyy)بأن السلوك العدواني املضاد للمجتمع يكثر بين األفـراد الذين يملكون الجين الوراثي ،

املوجودة في قاع املخ بالتيار الكهربائي،   Hypothalamus من التجـارب التـي أجريـت علـى الغـدة الهيبوسالمية

على أنه تبدو في الكائن الحي أعراض السلوك العدواني جميعها مع غياب وجود سبب يثير مثل هـذا السـلوك. 

الجبهي والجهاز الطرفي مسؤوالن عن ظهور السلوك العدواني  ووجهـة النظـر البيولوجية، أن منطقة الفص

عنـد الطفل، وهذا ما أشارت إليه بعض النتائج، عندما جرى استئصال بعض التوصـيالت فـي هـذه املنطقة، 

 .(34)مما أدى إلى خفض التوتر والغضب، وامليل إلى العنف، وأدى إلى حالة مـن الهـدوء واالسترخاء

كيماوية في أبحاث العدوان والعنف، وعنيت بالنواحي الفيزيولوجية، وبخاصة شاركت العلوم البيو 

التي تعّد من أكثر املراكز املسؤولة عن العنف والعدوان في املخ  (Amygdala)االهتمام بمنطقة )األميجداال( 

وهذا النتوء أهمية. يوجد )أميجدالتان( كامنتان، واحدة في كل جانب من جانبي املخ باتجاه طرفي الجمجمة، 

اللوزي هو املسؤول عن االحتفاظ باملشاعر املتعددة، وهو أكبر نسبًيا من نظيره في أقرب الثدييات مّنا في 

، فإنها تبعث  .التقّدم
ً

فعندما ترسل األميجداال إنذاًرا من نوع ما في حال الخوف، نتيجة ممارسة عنف مثال

ازات في الجسم وهي عبارة عن هرمونات تجند مراكز الحركة برسائل عاجلة إلى معظم أجزاء املخ التي تثير إفر 

( والعضالت والقناة الهضمية، وتبعث دوائر كهربائية Cardiovascular-Systemوتنشط الجهاز الدوري )

( لوضع مناطق املخ Norepinephrineأخرى من األميجداال إشارة إفراز عاجلة إلى هرمون النوريباينفرين )

 في حالة الغضب: يتدفق الدم إلى اليدين ليجعلهما قادرتين بصورة أسهل الرئيسة في حالة ا
ً

ستعداد، فمثال

على القبض على سالح أو ضرب عدو. وتتسارع ضربات القلب، وتندفع دفقة من الهرمونات بمثل هرمون 

 .(35))األدرينالين(، فيتولد كم من الطاقة القوية تكفي للقيام بعمل عنيف

العصبية البيولوجبة توعز بالعنف إلى تفاعالت تحدث في دماغ الكائن الحي. من هنا نرى أن النظرية 

يصل اإلحساس بالخطر طبًعا إلى الدماغ عن طريق الحواس املعروفة النظر والسمع والشم واللمس 

والذوق، عندئذ يدرك الدماغ بأن هناك خطًرا، ويبدأ بتفاعالت كيماوية تؤدي إلى أخذ الحيطة والحذر، 
                                                           

)مركز اإلمام الشيرازي  68-67، مجلة النبأ، العددان «فسيولوجية العنف على وظائف األعضاء»،اعلي حيدر (34)

 (2002للبحوث والدراسات، آب/ أغسطس 

 http://annabaa.org/nba67-68/fislogia.htm. 
العنف بين ماهيته السوسيولوجيا وجذوره السيكولوجية »صالح، املصدر نفسه. للمزيد يمكن مراجعة أيًضا: عامر  (35)

 ، على الرابط التالي:الشبكةاالعربيةاالعاملية، «والتربوية

 http://www.globalarabnetwork.com/studies/7042-2012-03-05-181726. 

 

http://annabaa.org/nba67-68/fislogia.htm
http://annabaa.org/nba67-68/fislogia.htm
http://www.globalarabnetwork.com/studies/7042-2012-03-05-181726
http://www.globalarabnetwork.com/studies/7042-2012-03-05-181726
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ا، هناك مناطق في الدماغ مسؤوالت عن إثارة العدوان عند ووضع الج
ً
سم في حالي الدفاع أو الهجوم. إذ

اإلنسان، فعندما تتحفز يتحول هذا الكائن العضوي إلى كائن عدواني كما هو حال الحيوانات. إن تحكم 

ًقا لها. وفي هذه الحال الحالة العصبية البيولوجية في اإلنسان تحوله إلى الحالة البهيمية، وتجعله يتصرف وف

 يمكن أن يقدم على أي فعل شرير.

من هنا ووفًقا لهذه النظرية، فإن سلوك الشر ناتج عن التركيبة البيولوجية لإلنسان، وعندما تتهيج 

مناطق محددة في الدماغ تفرز هرمونات تؤدي إلى تحول اإلنسان إلى إنسان عدواني وشرير. هذا التحليل 

يها الشخص تحفز دماغه ينسجم مع الفكرة القائلة بأن الشر مولود بداخلنا، ولكن البيئة التي يوجد ف

لتوليد حالة الشر. من هنا يصبح اإلنسان غير مسؤول عن عمله إال من خالل فهمه للبيئة املوجود فيها. 

فطريقة فهمه لبيئته هي التي تحدد ردات فعله، وهذا يعيدنا إلى علم النفس املعرفي أو النظرية اإلدراكية. 

ما الذي يجري داخل أدمغتنا بيولوجًيا وكيمياوًيا، فهي تكمل  وفي النتيجة تبقى هذه النظرية محاولة لتفسير

 نفسًيا اجتماعًيا. فهي تتعامل مع ردات فعل 
ً

النظرية املعرفية، ولكنها ال تستطيع لوحدها أن تفسر فعال

 اإلنسان بمثل ما تتعامل مع أي كائن حي آخر محيدة قدرة اإلنسان على ضبط فعله البهيمي.

 

اخالصةاواستنتاجات

د هذا االستعراض ملسألة الشر، يمكننا أن ندعي أن الفعل الشرير ناتج من سلسلة التفاعالت بين بع

اإلنسان وبيئته، والعمليات الذهنية التي تؤدي بالنتيجة إلى سلوك يأخذ صوًرا عدة، يبدأ بأقص ى الخير أي 

ين من السلوك هناك عدد السلوك املالئكي، وينتهي بأقص ى الشر أي السلوك الشيطاني، وبين هذين النوع

ال متناه من أنماط السلوك التي تحكمها نسب الخير والشر في اإلنسان، فهي ليست شًرا خالًصا، وليست 

ا يميل إلى الخير، والسلوك الذي 
ً
خيًرا مطلًقا. فالسلوك الذي يغلب فيه الخيُر الشَر نسميه مجاًزا سلوك

ا يميل إ
ً
لى الشر. أم العمليات الذهنية فيقصد بها قدرة اإلنسان يغلب فيه الشر على الخير نسميه سلوك

 الذهنية على إدراك ما  يفعله، وفهمه للمسؤولية امللقاة على عاتقه نتيجة هذا الفعل. 

 إن السلوك اإلنساني محكوم باملتغيرات اآلتية: 

من أقص ى الخير إلى طبيعة اإلنسان: يمكن لهذا املتغير أن يأخذ قيًما النهائية، فهو يتحرك في محور  -1

 أقص ى الشر، ولكنه يحتوي قيمتين قصويين متناقضتين) الخير، الشر(.

البيئة: حيث يوجد الفرد، ويمكن أن تتحرك أيًضا قيمها بين الخير والشر، في محور من أقص ى الخير  -2

 الشر(. إلى أقص ى الشر، بعدد النهائي من الحاالت، ولكنها تحتوي أيًضا قيمتين متناقضتين) الخير،
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املسؤولية: وهي متغير ثالث أساس، يتفاعل مع املتغير األول والثاني، ويحتمل قيمتين قصويين )  -3

 محاسبة، غياب املحاسبة(.

السلوك: هو حاصل تفاعل املتغيرات السابقة، ويمكن أن ينتج منه عدد النهائي من أنماط السلوك،  -4

الخير املطلق، والثاني سلوك الشر املطلق، وبين هذين نختصرها في أربعة  أنماط جامعة؛ األول سلوك 

القطبين يوجد عدد النهائي من أنماط السلوك املركب من نسب متفاوتة من الخير والشر، نختصرها 

بسلوك يغلب فيه الخير، وهو السلوك الثالث، واملقصود به السلوك الذي تغلب فيه نسب الخير أكثر من 

لرابع فنسميه السلوك الذي يغلب فيه الشر أي السلوك الذي تغلب فيه نسب الشر كلها، أما السلوك ا

 نسب الشر أكثر من نسب الخير كلها.

 يمكن تلخيص عملية أخذ القرار بالسلوك أًيا كان نوعه باملسار اآلتي:

 

 

  

 السلوك املسؤولية البيئة الفرد 

 

 

غياب  محاسبة خير شر خير شر

 املحاسبة

يغلب  خّير شرير

عليه 

 الخير

يغلب 

عليه 

 الشر

    ✓    ✓  ✓   ✓  1ح

    ✓   ✓   ✓   ✓  2ح

   ✓     ✓   ✓  ✓  3ح

  ✓     ✓    ✓  ✓  4ح

  ✓      ✓   ✓   ✓ 5ح

     ✓  ✓    ✓   ✓ 6ح

   ✓     ✓  ✓    ✓ 7ح

  ✓     ✓   ✓    ✓ 8ح
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؛ 6من الجدول السابق، يمكن أن نرى أن الشر املطلق ينتج في حال واحدة فحسب، واملرموز لها في ح

وهي عندما يجتمع الشر املطلق في اإلنسان، مع الشر املطلق في البيئة التي يوجد فيها، ويدرك الشخص 

 
ً

للقيام بأي فعل عدواني  ويتأكد أال مسؤولية أو محاسبة تقع على عاتقه نتيجة أفعاله، عندها يكون مؤهال

مهما بلغ من قسوة، وهي حال فريدة ووحيدة بمثل ما يبين الجدول أعاله، وهي ال تجتمع إال في أعتى 

يمكن أن نراها في النازية األملانية، والفاشية  -على سبيل املثال ال الحصر-الدكتاتوريات، فتاريخًيا 

مر الكمبودية، واليوم تحدث في سجون النظام السوري. اإليطالية، والستالينية السوفياتية، والخمير الح

ا في تجربة ملغرام، وهذا أيًضا ما يفسر لنا تحول ثلث  450وهذا ما يفسر لنا سلوك الذين وصلوا إلى 
ً
فولط

السجانين في اختبار ستانفورد إلى السادية. وهذه هي الحاالت القائمة في السجون السورية التي حولت 

مين وقتلة، يقتلون ويعذبون بدم بارد من دون وازع من ضمير، وهذا ما يفسر لنا كيف السجانين إلى مجر 

 متفجًرا على منطقة سكنية وهو يقهقه، وهو نفسه ما يفسر لنا 
ً

يمكن أن يلقي شخص ما برميال

 سيكولوجية الشخص الذي يذبح شخًصا آخر بالسكين أو يحرقه حًيا، وهو في قفص بمثل ما تفعل داعش.

 التي وما يز 
ً

يد من شر األفراد التقاء الشر واأليديولوجيا التسويغية، من مثل األيديولوجية الدينية مثال

يمكن أن تسوغ للمؤمن ذبح الكافر، أو الحرب الطائفية أو الدينية التي يمكن أن تعّد القتل تقرًبا من هللا، 

ا ألمره. إن وجود مؤسسه أو أيديولوجيا ينتمي إليها الفرد،
ً
ويعمل باسمها، وتحت رايتها، تشكل  وتنفيذ

الغطاء الذي ينمي شعوره بأن ما يقوم به هو تنفيذ ألمر من هم أعلى رتبة، ومن ثّم ال يتحمل الفرد الذي 

 يقوم بهذا الفعل أي مسؤولية.

(، وهو سلوك مثالي يصبو إليه اإلنسان، فعندما يصل 2،ح1أما الخير املطلق فينتج في حالين )ح

هذه املرحلة من التقّدم الخلقي، ال يعمل متغير املسؤولية، ألن اإلنسان في هذه الحال ليس اإلنسان إلى 

بحاجة إلى رقيب، فرقيبه هو ضميره، والخير الذي يسيطر على سلوكه. إن هذه الحالة وصفت في النظرية 

جمهوريته. أما ما تبقى املاركسية بالحالة الشيوعية، وفي فكر الفارابي باملدينة الفاضلة، وعند أفالطون في 

من أنماط سلوك فنجدها في حياتنا اليومية، وفي املؤسسات التي نتعامل معها، فالسلوك الذي يغلب عليه 

 الخير أو الشر هو السلوك األكثر انتشاًرا في حياتنا. 

 نركن إل
ّ

ى الطبيعة على أساس ما ورد، وتالفًيا للفساد والظلم والقمع واالستبداد في املستقبل، يجب  أال

البشرية، ولذلك يجب أن يكون ثمة جهاز محاسبة مستقل عن أي سلطة، في كل مؤسسة نريد لها التقّدم 

والنجاح. وهذا ينطبق على املؤسسات االجتماعية واالقتصادية والسياسية كلها، من أصغر مؤسسة بمثل 

 إلى مؤسسة الدولة، ومن هنا يجب أن يستحدث في دستور س
ً

ورية املستقبل، سورية املدنية األسرة، وصوال

الديمقراطية، مؤسسة رقابة ال تخضع ألي سلطة إال  سلطة القانون، لتكون قادرة على محاسبة 

 املتجاوزين، وخلق روح جديدة من املسؤولية تساعد في بناء دولة القانون. 
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