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الحب

1

 موسوعة ستانفورد للفلسفة
 ترجمة :نايف بن فهد الزامل -مراجعة :سيرين الحاج حسين

ّ
وتبيره ،وفلسفته ،والمفارقات ف الموقف،
حول الحب الشخص (أو حب األشخاص
المعنيي) وقيمته ،ر
والموقف الوسط بينها؛ نص رمبجم لد .بينيت هيلم ،ومنشور عىل (موسوعة ستانفورد للفلسفة) .ننوه بأن
ا
رالبجمة ه للنسخة المؤرشفة ف الموسوعة عىل هذا الرابط ،ر
والت قد تختلف قليًل عن النسخة الدارجة للمقالة،
ً
ّ
حيث أنه قد يطرأ عىل األخبة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه رالبجمة.
نخص
وختاما،
ر
والنش عىل
بالشكر محرري موسوعة ستانفورد ،وعىل رأسهم د .إدوارد زالتا ،عىل تعاونهم ،واعتمادهم رللبجمة
مجلة حكمة.

1

Helm, Bennett, "Love", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition), Edward N.
Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/love/>.
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اؼبهمة الفلسفيَّة يف فهم اغبب
يرّكز ىذا اؼبقاؿ على اغبب الشخصي ،أو حب األشخاص اؼبعيَّنُت .جزءٌ من َّ
ظ الفروقات بُت أنواعو اؼبتعددة .فعلى سبيل اؼبثاؿ :يبدو حيب لزوجيت ـبتل ًفا جدًّا عن حيب
الشخصي ىو َغبْ ُ
اؼبهمة عاد ًة جنبًا إىل ٍ
جنب مع التحليبلت الفلسفيَّة ؽبذه األنواع من
ألمي أو طفلي أو صديقي .تسَت ىذه َّ
تعرض أجوبةً جزئيَّة ألُحجيات ـبتلفة عن اغبب .ىل دينن تيرير اغبب إف
اغبب الشخصي ،وىي
ٌ
ربليبلت ُ
أمنن؛ فنيف ما قيمة اغبب الشخصي وما أثر اغبب على استقبللية اغببيب واحملبوب

 .1فوارق أولية
احلب احتاد
ُّ .2
اهتمام وثيق
احلب
ُّ .3
ٌ
احلب تقييم
ُّ .4
تقدير للقيمة
ُّ 4.1
احلب ٌ
وهب للقيمة
ُّ 4.2
احلب ٌ
موقف َو َسط؟
4.3
ٌ
 .5مواقف العاطفة
عاطفي ِّ
متفرد
عنصر
احلب
ُّ 5.1
ّّ
ٌ
احلب جزءُ مرَّك ٍ
ب عاطفي
ُّ 5.2
 .6قيمة احلب وتربيره
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● اهلوامش
● قائمة املراجع
● أدوات أكادمييَّة
● مصادر أخرى على اإلنرتنت
● مداخل ذات صلة

 .1فوارق أولية
كبلما كبو:
يف احملاداثت العادية ،نقوؿ ً
 .1أحب الشوكوالتة (أو التزحلق على الثلج )skiing
األبوة)
لسف (أو َّ
 .2أحب التَّػ َف ُ
 .3أحب كليب (أو قِطَّيت)
 .4أحب زوجيت (أو أمي أو طفلي أو صديقي)
ٍ
َّإال َّ
فه ُم أف ىذا الشيء يروؽ يل ،وتلك
أف ما نعنيو ابغبب خيتلف من حالة إىل حالة .فمن ( ،)1قد يُ َ
تضمُت ؼبعٌت أف انغماسي ٍ
عُت من أجزاء
يوجد
بفعل ما أو ِّازباذي لدوٍر ُم َّ
الفعالية تستهويٍت .أما يف (ُ ،)2
ٌ
ىويَّيت اليت ذبعل اغبياة تستحق العيش .لعلي أقوؿ إنٍت أُشبَِّن ىذا الفعل ،وذاؾ الدور .على ٍ
وجو مغاير)3( ،
ُ
ُُ
نوع من االىتماـ الذي ال دينن حصره بدقَّة يف أي تعبَت آخر .وابلتايل؛ قد يفهم نوع
و( )4يشَتاف إىل ٍ
3
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ٍ
بشخص آخر كما ىي ،وألجلها( .وف ًقا لذلك ،دينن فهم ()3
نوعا من االىتماـ
اغبب يف ( )4لينوف ً
ٍ
ٍ
منقوص مقارنةً ابلنوع اػباص ابألشخاص عادةً) .ترَّكزت االعتبارات الفلسفية للحب
اىتماـ
على أنو نوع
على نوع اغبب يف ( ،)4وعليو؛ فهذا اغبب الشخصي سينوف ؿبور حديثنا ىنا.
كل منها بػ
حىت ضمن اغبب الشخصيَّ ،
قسم الفبلسفة منذ قدماء اليوانف ثبلثة مفاىيم دينن وصف ٍّ
تقليدًّي :إيروس  erosوأغايب  agapeوفيليا  .philiaسبييز ىذه اؼبفاىيم الثبلثة عن بعضها
"احلب"
ًّ
(عمدا
سيعود علينا ابلنفع ،وكذا اغبديث عن استعماالهتا يف النقاشات اؼبعاصرة ،حيث تُ َبه ُم الفروقات بينها ً
ؼبآرب أخر.
يف بعض األحياف)
وتستعمل َ
ُ
إيروس بدايةً كانت تعٍت :اغبب دبعٌت الرغبة الشهوانية يف ٍ
غرض ما ،عاد ًة للرغبة اعبنسية (ليدؿ وآخروف،
شعور
حب الرغبة" أو " َّ
يسمي إيروس " َّ
حب االكتساب" ،وابلتايل ىو ٌ
 .)1940انيغرين )ّ (1953a,b
يسميو
متمر ٌ
كز حوؿ الذات  ،1953b( egocentricص .)89 .وسوبل ) (1989b, 1990ابؼبثل ّ
خصوصا صبلح احملبوب أو صبالو .الواضح يف وصف سوبل إليروس
"أاننيَّة" واستجابةً ػبصائص احملبوب؛
ً
ىو النقلة عن معناه اعبنسي :حب ٍ
حب
شيء ما ابؼبعٌت اإليروسي erosic
(مصطلح صاغو سوبل) ىو ٌّ
ُ
ٌ
ّ
مدعوـ يف نقاش أفبلطوف يف
ُمعتَ ِم ٌد على األسباب يف االستجابة ػبواص احملبوب .ىذا الفهم إليروس
ٌ
"الندوة"  ،Symposiumإذ َّ
ب عن الرغبة اعبنسيَّة بصفتها استجابةً انقصةً للجماؿ
أف سقراط يُع ِر ُ
اعبسدي الواجب تطويرىا لتصبح استجابةً عبماؿ روح الشخص ،لتغدو يف هناية اؼبطاؼ استجابةٌ للمثال
املطلق  :formاعبماؿ.

4

حكمة © Copyright 2020

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غاية سوبل يف فهم إيروس بصفتو حبًّا ِ
السبب ىي بياف الفرؽ بُت إيروس وأغايب؛ ألف األخَت
معتم ًدا على َّ
رمزا لنوع ؿببَّة الرب لنا وحبنا للرب،
ٌّ
حب ال يستجيب لقيمة احملبوب .عير التقليد اؼبسيحي؛ أصبح أغايب ً
موسعة .يف حالة منوذج حب الرب لنا ،ينوف أغايب "عفوًِّّي وغري
بعضا حبًّا أخوًًّّي بصورٍة َّ
وىو حب بعضنا ً
َّ
الرب طبعوُ اغبب (انيغرين ،1953b ،ص.
حمفز"؛ ال لينشف استحقاقنا غبب الرب ،ولنن ليظهر لنا أف َّ
ٍ
 .)85عوضا عن االستجابة ٍ
مسبقة يف الشيء احملبوب ،يصنع أغايب القيمةَ يف ذلك الشيء ويستهل
لقيمة
ً
"استقبلال
رفقتنا مع الرب (ص .)87-88 .بناءً على ذلكُ ،سبيِّز ابدوار ( ،2003ص )58 .أغايب بوصفو
ً
عن اػبصاؿ اعبوىرية للمحبوبة من حيث كوهنا ىي" ،وسوبل ( ،1990ص )5 .يستنتج أف أغايب ،على
النقيض من إيروس ،ال يتَّنُ على األسباب ،وىو بذلك ال يفهم بطر ٍ
يقة عقبلنيَّة .ولذا ،أقرب ؿباو ٍلة لفهم
َُ
ُ
أسباب بعديَّة (مثل تقدًن تفسَت ٍ
ٍ
ات اترخييَّة أو سببيَّة)[1] .
أغايب تعتمد على إنشاء
ودي ذباه األصدقاء وأفراد العائلة وضمن زمبلء العمل
شعور ٌّ
أخَتا فيليا ،وأصل معناه :العطف والتقدير ،أو ٌ
ً
ٍ
بشنل عاـ على أنو
فهم فيليا
والوطن الواحد ُك ًّبل (ليدؿ وآخروف  ،1940كووپر  .)1977مثل إيروس ،يُ َ
مستجيب للخصاؿ الصاغبة يف احملبوب .ىذه اؼبماثلة بُت إيروس وفيليا قادت توماس ()1987
شعور
ٌ
ٌ
منحصرا على انطو ِاء اعبنس يف األوؿ،
عما إذا كاف الفرؽ بُت اغبب الرومانسي وحب الصداقة
للتساؤؿ َّ
ً
وعما إذا كاف ىذا الفرؽ وحده كافيًا الستيعاب الفروقات اغبقيقية اليت نشعر هبا .الفصل بُت إيروس وفيليا
َّ
يزداد صعوبةً عندما نسًتجع ؿباولة سوبل يف التقليل من أمهيَّة اعبنس يف إيروس (.)1990
تعقيدا يف مواجهة النظرًّيت اؼبعاصرة عن اغبب (ابإلضافة إىل اغبب
يزداد التمييز بُت إيروس وأغايب وفيليا ً
سنوضح أدانه؛ بعض نظرًَّّيت اغبب الرومانسي تقدمو يف إطار أغايب التقليدي؛
الرومانسي) والصداقة .كما
ّ
5
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أي أف اغبب الرومانسي يصنع القيمة يف احملبوب (انظر القسم  ،)4.2وأخر ت ِّ
صور النشاط اعبنسي يف
ُ
عما دياثل الصداقة إىل ح ٍّد كبَت.
اغبب الرومانسي َّ
ؾبرد تعب ٍَت جسدي َّ
دبا أف تركيزان سينوف حوؿ اغبب الشخصي؛ سنهمل التصورات اؼبسيحيَّة غبب الرب للناس وحبهم لو ،ولن
بدال عن ذلك؛ سنرّكِز ىنا على الفهم اؼبعاصر
نفصل بُت إيروس وفيليا كما ىو اغباؿ يف النقاشات اؼبعاصرةً .
للحب واغبب الرومانسي من حيث كونو سلوًكا نتَّخذه إزاء اآلخرين[2] .
عند اغبديث عن اغبب؛ جيب أف ُمنيّزه فلسفيًّا عن اؼبشاعر اإلجيابية األخرى اليت نتخذىا ذباه اآلخرين ،مثل
اإلعجاب .خيتلف اغبب عن اؼبشاعر األخرى  -كاإلعجاب  -من انحية عمق الشعور بداىةً ،وشرح ىذا
العمق البديهي م ِ
شنل .بعض التحليبلت رباوؿ شرح ىذا العمق جزئيًّا عير طرح تقديٍر ؼبا يرقى إليو شعور
ُ
اإلعجاب :سينغر ( )1991وبراوف ( )1987يق ّدماف اإلعجاب بوصفو مسألةَ رغبة وسلوؾ يطرح يف
ب بو قيمةً ذرائعيَّة ،ال قيمةً ذاتيَّة؛ لنن ىذا العرض غَت ٍ
عج ِ
كاؼ .توجد ابلتأكيد سلوكيات نتخذىا ذباه
اؼبُ َ
ٍ
شخص ما ألجلو
أىتم بشأف
اآلخرين َّ
تتوسط ما بُت كوف الرغبة غايةً وكوف اآلخر ُؿببَّػبًا ،فمن اؼبمنن أف َّ
فقط ،دوف التذرع بو بغيةَ اغبصوؿ على ٍ
غاية ضمنيَّة ،ومع ذلك؛ مثل ىذا االىتماـ ال يرقى ابلضرورة غببِّو.
ّ
اىتماما ال يرقى للحب الشخصي.
قادر على االىتماـ بنليب بنفس الطريقة
وعلى نفس الوتَتة؛ أان ٌ
ً
شيوعا :ابلنظر إىل عمق الشعور ،دينننا سبييز اغبب عن اإلعجاب عير النظر
شبَّةَ أطروحةٌ أخرى ىي األكثر ً
شخصا ما ىو أف
إىل اغبب من خبلؿ أتطَته ُى ُويَّة الفرد ودؾبها مع اآلخر  .identificationأف ربب
ً
ِ
تُ ِّ
ٍ
ملموس يف شعور اإلعجاب ابآلخر .تقوؿ نوسباوـ يف ىذا
نفسك معو ،ومثل ىذا االندماج غَت
عرؼ
الصدد" :االختيار بُت ُحبَُّت ؿبتملي الوقوع أشبو بػاختيار أسلوب حياة -بل ىو حقيقةً كذلك .وىو العزـ
6

حكمة © Copyright 2020

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
ِ
ظاىر لنا أف اإلعجاب ال
الفرد نفسو ؽبذه القيم ع ً
ينرس ُ
وضا عن تلك" ( ،1990صٌ .)328 .
على أف ّ
عما إذا كاف اغبب متضمنًا
يتحلَّى هبذا النوع من العمق (انظر :ىيلم 2010؛ بيجلي  .)2015السؤاؿ َّ
ٍ
جيسد موضع اػببلؼ اؼبركزي بُت
لشنل من أشناؿ االنتماء ،وإف تضمنو فنيف نفهمو؛ ىو سؤ ٌاؿ ّ
يشوه تصوران لنوعية الدافع
التحليبلت اؼبختلفة للحب .ترى وايتينق ) (2013أف التوسل دبفهوـ االنتماء ّ
اغبب حيفزان من خبلؿ اؼبنفعة
الذي يقدمو اغبب؛ فلو أخذان مفهوـ االنتماء دبعناه اغبريف ،النطوى عليو أف َّ
اغبب يتمحور حوؿ إمنانيَّتو يف أخذ
الذاتيَّة ال من خبلؿ ابتغاء منفعة احملبوب .وابلتايل؛ ترى وايتينق أف َّ
ِ
ب منفعة احملبوب( .ال يلزمنا ّازباذ
اؼبُحبَّة "خارج حدود نفسها" مع احتماليَّة ننراف ذاهتا يف اندفاعها نَ ْ
صَ
قطعا؛ ألف االنتماء إىل احملبوب حيتمل شعور اؼب ِحبَّ ِة أبف االىتماـ الوثيق
مفهوـ االنتماء ابؼبعٌت اغبريف ً
ُ
اىتماـ واح ٌد يصب يف ذات الغاية .انظر :ىيلم .)2010
دبصلحتها ومصلحة ؿببوهبا
ٌ
من الطرؽ اؼبتعارؼ عليها أيضا يف التمييز بُت اغبب وبقية السلوكيات الشخصية ىي أف ينظَر فيو من ز ٍ
اوية
ً
ُ َ
ٍ
عما إذا كاف اغبب
ؾبددا ،يوجد خبلفف ؿبتدـ َّ
تقييميَّة نوعيَّة ،وىي يف حد ذاهتا متضمنة لعمق اغببً .
تقييما نوعيًّا ،وإف استلزمو فنيف نستوعب مثل ىذا التقييم .أسئلةٌ أخرى ترتبط ارتباطًا وثي ًقا
يستلزـ ً
أساسا ً
ٍ
شخص ما بعينو إف كاف كذلك،
أبسئلة التقييم النوعي ىي أسئلة التيرير :ىل دينننا تيرير اغبب أو حب
فنيف من الشائع عند من يقوؿ إبمنانية تيرير اغبب فهمهم التير َير من خبلؿ عدسة التقييم ،واألجوبة ىنا
مؤثّرةٌ على ؿباوالت األطراؼ اؼبختلفة لفهم نوع الثبات أو االلتزاـ الذي يبلزـ اغبب ،وكذا على معٌت انتقاء
األعياف وزبصيصهم ابغبب دوف غَتىم.
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نقسم نظرًّيت اغبب مبدئيًّا (وعلى مضض) إىل أربعة أقساـ :اغبب بوصفو ّاحتادا ،union
فيما يلي ّ
واغبب بوصفو اهتماما وثيقا  ،robust concernواغبب بوصفو تقييما  ،valuingواغبب بوصفو
َّف ربت
صن ُ
موقفا عاطفيِّا  .emotional viewىذا ،وينبغي أف يتضح لنا أف بعض النظرًّيت اليت تُ َ
تتضمن أفنارا رئيسيَّة قبدىا يف نظر ٍ
ًّيت أخرى ربت تقسي ٍم ـبتلف ،وال يلزـ من ىذا
أحد التقسيمات قد َّ
ً
قسمناىا ىنا تتداخل إىل ح ٍّد ما ،ويف بعض اغباالت اليت سنتطرؽ إليها؛ ينوف
تعارض؛ ألف األنواع اليت َّ
ؿبصورا ًّ
جدا .جزءٌ من اؼبشنلة التصنيفيَّة ينمن يف االختزاؿ الظاىري يف بعض اؼبقوالت يف
تقسيم النظرًّيت
ً
ٍ
حدود
اؼبودة والتقييم والتعلق ىنذا دوف تقدًن
فه ُم اغبب من خبلؿ مفاىيم متعددة مثل َّ
اغبب ،حيث يُ َ
ٍ
شارحة ؼبعاين تلك اؼبفاىيم .على الرغم من تفادي اللهجة االختزالية الصرحية عند من يفهم اغبب بتلك
اؼبفاىيم ،كثَتا ما ي ِ
ٍ
معُت من اغبب مع اعبوانب
هم ُل ىؤالء احملاوالت اعبديَّة يف عرض كيفيَّة ارتباط
جانب َّ
ً ُ
ٍ
التباس يف تقسيم النظرًّيت ،انىيك عن
ببعض مفاىيميًّا .ينتج عن ذلك
األخرى ،وكيف يتّصل بعضها
ٌ
تعيُت التقسيمات النيرى اليت تندرج تلك النظرًّيت ربتها.
احلب احتاد
ُّ .2
ٍ
تبعا لذلك ،شرح
عند من يقوؿ ابالرباد ،يتمثَّل اغبب يف تنوين (أو الرغبة يف تنوين) ىوية ارباديَّةََْ :ننً .
ينوهنا
مهمة مركزية عند منظّري االربادَّ ،
معٌت النَّحنيَّة َّ
عما إذا كاف اؼبقصود ً
معٌت ؾبازًًّّي أو ُى ُويَّةً مستحدثةً ّ
ِ ِ
ب واحملبوب .قبد ؽبذه النظرية أص ًوال قد تعود إىل أرسطو (راجع شَتماف  )1993ومونتُت
كل من اؼبُح ّ
)] ([Eوهيغل ( .)1997ومن اؼبعاصرين :سولوموف ( )1988 ،1981وسنروتن ( )1986ونوزيك
( )1989وفيشر ( )1990وديليٍت (.)1996
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تتحوؿ العبلقة التبادليَّة إىل
يرى سنروتن يف حديثو عن اغبب الرومانسي أف َّ
اغبب يتجلَّى يف الوجود "حاؼبا َّ
ارباد؛ أي مباشرًة عندما نتجاوز التفريق بُت منفعيت ومنفعتك" ( ،1986ص .)230 .اؼبقصود ىنا أف
ٍ
علي وحدي أو عليك
االرباد ىو ارباد منافع ،فعندما َّ
أتصرؼ بدافع اؼبنفعة ،ال ينوف ذلك لنف ٍع عائد َّ
ظ بعض الشيء ،فهو
وحدؾ ،بل لتعود اؼبنفعة علينا كبن سويَّةً .لفيشر )(1990
مفهوـ مشابو؛ إال أنو ؿباف ٌ
ٌ
ئي ؽبموـ احملبُت واىتماماهتم وتصرفاهتم وذباوهبم العاطفي .البلفت للنظر عند
اغبب
يدَّعي أف َّ
انصهار جز ّّ
ٌ
فيبيت من الواضح أهنما ينظراف للحب ال
سنروتن وفيشر قوؽبما ابالرباد الفعلي يف اىتمامات احملبُت،
ُ
اقعا فقط عندما
ابعتباره سلوًكا نتَّخذه ذباه اآلخر ،بل عبلقة ينعدـ فيها التفريق بُت مصاغبي ومصاغبك و ً
ؾبرد سلو ٍ
كيات ذباه اآلخر ليس كافيًا
معا ؼبشاركة مهومنا واىتماماتنا ...إىل آخر ذلك .وإ ًذا؛ فازباذ َّ
أنيت ً
جوىر النَّحنيَّة ابؼبعٌت اجملازي (كما يظهر) لتلك اؽبموـ واالىتمامات اؼبشًتكة،
للحب .ىذا العرض َّ
يتضمن َ
وتلك اؽبويَّة اليت نعمل ألجلها.
ٍ
جديد للحب من خبلؿ الفهم اغبريف
معٌت
يق ّدـ سولوموف ( )1988جانبًا لنظرية االرباد حياوؿ فيو َ
"إجياد ً
الجتماع روحُت" (راجع سولوموف  ،1981ص .24 .إال َّ
اضح عنده ،وبذا كيف
أف معٌت الروح غَت و ٍ
ِ
جتماعا "حرفيًّا" لروحُت )َّ .
يتفنر سولوموف يف النيفيَّة اليت يُعيد هبا احملبوف تعريف أنفسهم
ينوف اغبب ا ً
عير اغبب أفرادا يف عبلقة" :اغبب ىو الًتكيز اؼبنثَّف للتعريف اؼبتبادؿ على ٍ
فرد معُت ،وإخضاع كل ٍ
جانب
ً
شخصي من الذات ؽبذه العملية ]التعريفيَّة[" ( ،1988ص .)197 .نتاج ىذا أف يعمل الطرفاف على
مشاركة االىتمامات واألدوار واػبصاؿ اغبميدة وغَت ذلك فبَّا كاف يش ّنل ساب ًقا ُى ُويَّتاف ـبتلفتاف ،لينتهيا إىل
معا.
ينوهنا ٌّ
كل منهما ويسمح كلٌّ منهما لآلخر ابزباذ دوٍر مهم يف تعريف ىويَّتهما ً
ىويَّة مشًتكة ّ
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اربادًّي خيتلف عن أطروحات سنروتن وفيشر وسولوموف؛ فهو يرى أف
طرحا
ًّ
أما نوزيك ( )1989فيق ّدـ ً
جوىر اغبب ىو ُُم َّرد الرغبة يف تنوين تلك الػنَّحن من الطرفُت ،و َّ
أف ىذه النَّحنيَّة "كيا ٌف جديد يف العامل…
ٍ
ٍ
احدا ال طرفُت مستقلَُّت"
شبنة
ث يف الوجود عير
جديدة من العبلقات بُت احملبَّػ ُْت ً
جاعبل منهما طرفًا و ً
بُعِ َ
(ص .)70 .حيتنم نوزيك  -يف توضيح معٌت تلك الشبنة  -إىل أف االرباد بُت احملبُت ال يقتصر على
لنل منهما مرتبطةٌ بسبلمة اآلخر ،بل
سبلمتهم الصحية فقط ،دبعٌت أف السبلمة النفسيَّة واعبسديَّة ٍّ
اختص هبا كلٌّ منهما
اآلخر حقوقًا
َّ
كل منهما كذلك ،حيث "يُسلّم كلٌّ منهما َ
واستقبللية ٍّ autonomy
مستقل فيما سبق ،متمثَّلةً يف ازباذ قرارات معيَّنة على كب ٍو انفرادي؛ ِّ
ٍ
معا ؾبموعةً مشًتكة"
بشنل
لينوان ً
ٍّ
(ص .)71 .إضافةً ؼبا سبق ،يرى نوزيك أف ًّ
تنوف جزءًا من الػنَّحن
كبل من احملبُت ينتسب ىويَّةً جديد ًة ّ
تتألف من :أ .رغبتهما يف أف يُنظََر إليهما بوصفهما ثنائيًّا  ،coupleب .حرصهما على سبلمة بعضهما
مثَتا
بعضا ،ج .قبوؽبما ٍ
"لنوع من تقسيم العمل" (ص" :)72 .الفرد يف ىذه النحنيَّة قد يصادؼ ًّ
ً
نصا ً
انبهارا
لبلىتماـ ولننو يًتكو لآلخر؛ ليس ألنو ال جيده ًّ
نصا يستحق القراءة ،بل ألف اآلخر سينوف أكثر ً
ابلنص ،وقراءة و ٍ
ِ
تسجيل ىذه التجربة يف ىويَّتهما الشاملة اؼبشًتكة ،أي :النَّ ْحن"]3[ .
احد منهما كفيلةٌ ب
يرى خصوـ نظرية االرباد أف فيما سبق مغاالة شديدة؛ ألف االرباديُت يل ِزموف برأيهم مفهوـ الػنَّحن التز ٍ
امات
َ
ُ
وجوديَّة حرفيَّة .يقودان ىذا إىل انتقادين معيَّنُت لنظريَّة االرباد :األول أف االرباديُت يتخلَّصوف من استقبلليَّة
الفرد ،تلك االستقبلليَّة اليت سب ّنن الشخص من التحنم أبفعالو وتنوين ماىيَّتو اؼبتمثلة ابىتماماتو وقيمو
يفرؽ االرباديوف بُت اىتماماتك واىتمامايت ،ىم بذلك يقلّلوف من قيمة
ومهومو ...إىل آخر ذلك .فعندما ال ّ
استقبلليَّة احملبُت .وإف كانت االستقبلليَّة ُسبثّل خصل ًة جيد ًة يف الفرد؛ فاغبب عند االرباديُت سيءٌ هبذا
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القدر ،وأسوأ من ذلك ىو اؼبنظور االربادي (سينغر 1994؛ سوبل .)1997كذلك يرى سينغر أف جزءًا
مهما يف كوف احملبوبة ِ
موض ًعا غببّك ىو احًتامها من حيث ىي هي ،وىذا يستلزـ احًتاـ استقبلليَّتها ضرورةً.
ًّ
استجاب االرباديوف ؽبذا االعًتاض من عدة طرؽ .يرى نوزيك ( )1989أف انعداـ االستقبلليَّة يف اغبب
مرغوب يف نوع الوحدة اليت دينن ربقيقها بُت احملبُت .أما فيشر ( ،)1990وعلى مضض ،يرى أف خسارة
ٌ
االستقبلليَّة عاقبةٌ مقبولةٌ يف اغبب .ؽبذا اغبد ،وببل استعر ٍ
غبجج إضافية؛ تبدو ىذه االستجاابت وكأهنا
اض ٍ
ٍ
دفاعية واىنة .يصف سولوموف ىذا التوتر بُت مناصري نظرية االرباد واالستقبلليَّة بػ "مفارقة
اقف
ؿبض مو َ
فمجرد إلقاء اصطبلح اؼبفارقة على اغبب كما فعل
احلب" ،بيد أف سوبل ( )1997ينبذ ىذا الوصف؛ َّ
سولوموف ال ينجي من مواجهة اإلشناؿ.
يتمحور االنتقاد الثاين حوؿ النظرة اؼبوضوعيَّة للحب .عند خصوـ نظريَّة االرباد ،جزءٌ فبا نعنيو من ُحبك
ٍ
وتبعا لذلك ال دينن
شخصا ىو ضبل مهومو ألجلو فقط .مثل ىذا االىتماـ غَت معقوؿ يف اإلطار االرباديً ،
ً
تصور األاننيَّة والتضحية عندىم .فهم عند إزالتهم التمييز بُت مصاغبي ومصاغبك جعلوا مصاغبك ىي ىي
ب بعض منظّري
مصاغبي والعنس ابلعنس( .سوبل 1997؛ انظر ً
أيضا :بلوـ  .)1993 ،1980قَػلَ َ
االرباد ىذا االنتقاد ُح َّج ًة لصاغبهم :كبتاج استيعاب النيفيَّة اليت سبنننا من ضبل مهوـ غَتان ،واؼبنظور
االربادي يقوـ هبذا عير تصور مهومك أنت ابعتبارىا جزءًا من مهومي أانَّ .
يتصدى ديليٍت للتوتر الظاىر بُت
ٍ
ب ببل أاننيَّة
ألسباب فينا (تلك اليت جذبت ؿببّينا لنا
ب
(خطر أف نُستَػغَ ّل) ورغبتنا يف أف ُكبَ َّ
رغبتنا يف أف ُكبَ َّ
َ
قدر من األاننيَّة) ويقوؿ" :انطبلقًا من نظريت أف الرومانسيَّة اؼبثاليَّة تتمثَّل ابلرغبة
على األرجح ،وابلتايل فيها ٌ
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يف تنوين ِو ٍ
ٍ
عميقة يف االحتياجات واالىتمامات من خبلؿ تنوين الػنَّحن؛ ال أعتقد أف القدر اليسَت
حدة
ألي من الطرفُت" ( ،1996ص.)346 .
من األاننيَّة فبَّا ذكران يش ّنل قل ًقا ٍّ
ربديدا يف ىذه احملاولة لشرح اىتمامي ابحملبوب بطريقة أاننيَّة  .egotisticallyعند وايتينق
يقع االعًتاض ً
( ،1991ص ،)10 .تبدو ؿباولةٌ كهذه تبدو "غَت ضروريَّة ،بل ىي أشبو اب ٍ
ستيبلء غَت الئق" ،يف اغبب
ٍ
ِ
متحقق سواءٌ أكاف
بنتيجة ما( ،وىذا
ىم ؿببويب ألجلو ،ال ألنٍت قد أخرج من ىذا االىتماـ
ينبغي َّ
ٌ
ضبل ّ
علي ُ
ؾبرَد وسي ٍلة ؼبنفعيت أـ ُم ِّ
نو ًان أساسيًّا يف تلك اؼبنفعة).
مهي حملبويب َّ
رغم أف انتقادات وايتينق وسوبل تَرد مقالة الراديناليُت من مناصري نظريَّة االرباد ،إال أهنا تفشل جزئيًّا يف
اإلقرار ِ
جبزء اغبقيقة النامن يف فنرة االرباد .أسلوب وايتينق يف صياغة االنتقاد الثاين (حوؿ األاننيَّة) يشَت
إىل ٍ
ـبلوقات اجتماعيَّة ،واغبب ىو أحد أعمق أشناؿ السلوؾ االجتماعي .من
سبيل للخبلص :كبن البشر
ٌ
دبجرد
أحياان؛ ال َّ
غاًّيت اؼبنظور االربادي فهم ىذا البُعد االجتماعي وكيفيَّة تعريفو ذواتنا من خبلؿ اآلخرين ً
ضرب من اإلحساف
التنافل فيما بيننا وبينهم  -كما يفهمو سينغر ( ،1994ص :)165 .التنافل
ٌ
يتجزأ من ُى ُوًَّّيتنا (راجع روريت ،1993/1986
واالحًتاـ اؼبتبادؿ -؛ بل ىو أف قبعل من كبب جزءًا ال َّ
نوسباوـ .)1990
وعلى ىذا النَّسق تقوؿ فريدماف (ُ - )1998مستَل ِه َمةً جزئيًّا من ديليٍت (َّ - )1996
أف األجدر بنا تصور
ىذا النوع من االرباد يف اغبب بصفتو رابطة فدراليَّة لألنفس " :federation of selvesيف النموذج
معا
الفدرايل؛ تنبثق يف الوجود كينونةٌ اثلثةٌ تقوـ على التفاعل بُت احملبَّػ ُْت ،وىي كينونةٌ مبنيَّةٌ على تضافرمها ً

12

حكمة © Copyright 2020

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربت ٍ
نطاؽ واس ٍع من الظروؼ واألىداؼ ،من غَت أف ديحي ىذا التناغم وجود احملبَّػ ُْت بصفتهما عنصرين
مستقلَُّت قادرين على فبارسة استقبلليتهما" (ص.)165 .
دبا أف احملبَّػ ُْت من خبلؿ ىذا اؼبنظور يتمتَّعاف هبوًَّّيهتما الفرديَّة؛ ال ديتنع عند القائلُت ابالرباد تصور ضبَْ ِل
ىم ؿببوهبا ألجلو فقط [ .]4تؤكد فريدماف على أف اؼبنظور االربادي (ابلتصور الفدرايل) ُديَ ّنننا من
اؼب ِحبَّ ِة َّ
ُ

استيعاب االستقبلليَّة يف اغبب ال مقايضةً بُت ر ٍ
اغبب َّقوةٌ
ابح وخاسر  ،zero-sum gameبل أف َّ
تنمي االستقبلليَّة ،مثل مهارة نقد الذات
تنهض ابستقبللية الطرفُت ّ
وتعزز من مهارات النمو اؼبتعددة اليت ّ
ٍ
بشنل واقعي.
ال خيلو ىذا النموذج الفدرايل من العيوب اليت تؤثر على بقية االعتبارات يف اؼبنظور االربادي .فهم الفدرالية
ٍ
يبُت اغبالة
(أو الػنَّحن كما يسميها نوزيك) ابعتبارىا كينونةً اثلثةً حيوجنا إىل
كشف  -أعمق فبَّا سبق ُ َّ -
األنطولوجية (الوجودية) ؽبذه النينونة وكيفيَّة انبثاقها يف الوجود .من النتاابت ذات الصلة ىنا :النتاابت
حوؿ ؾبموع الطرفُت  plural subjectsوالنيَّة اؼبشًتكة .ترى جيليرت (َّ )2000 ,1996 ,1989
أف
ٍ
بشنل جدي .آخروف مثل توميبل
من األحرى بنا ازباذ الطَّرؼ اعبمعي بوصفو كينونةً متجاوزًة ألفرادىا
( )1995 ,1984وسَتؿ ( )1990وبراسباف ( )1999أكثر ربوطًا ،إذ ىم يفهموف اغبديث عن النيَّة
فهما ؾبازًًّّي.
اؼبشًتكة يف الػنَّحن ً
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اهتمام وثيق
احلب
ُّ .3
ٌ
كما يؤشر ىذا االنتقاد للمنظور االربادي ،يرى العديد أف اىتمامك دبحبوبتك ألجلها يش ّنل جزءًا من
االىتماـ بنونو عنصرا مركزًًّّي ِّ
معرفًا للحب (راجع :اتيلور
معٌت حبك ؽبا .يتخذ اؼبنظور الذي نروـ شرحو
َ
ً
 ،1976نيوتن-ظبيث  ،1989سوبل  ،1997 ،1990الفوليت  ،1996فراننفرت  ،1999وايت
ٍ
أحب فبل ٌف فبلنةً فهو يروـ االنتفاع بعشرهتا… إىل آخره من
 .)2001حبسب اتيلور:
"بشنل موجز ،إذا َّ
اؼبطالب ،ولديو رغبات (أو على األقل قدر يسَت منها) ألنو يعتقد أف ل ٍ
خصاال معينة  ψتقتضي
فبلنة
ً
ٌ
ٌ ٌ
استحقاؽ اؼبنفعة معها .وىو يعتير أف تلبية تلك الرغبات لديو غايةٌ بذاهتا ،ال وسيلةً لبلوغ ٍ
غاية أخرى"
(ص.)157 .

1

منو ٌف من اىتمامي بك ألجلك فقط؛ يتَّضح لنا أف اؼبنظور االىتمامي يرفض
نتصور أف حيب لك َّ
عندما َّ
أساسا مهّي
تصور اغبب ابعتباره خل ًقا ؾبازًًّي أو حرفيًا للنَّحن ،وىو
مفهوـ مر ٌّ
ٌ
كزي يف اؼبنظور االربادي .مهك ً
حىت لو كاف ىذا اؽبم يعنيك أنت وحدؾ]5[ .
ٍ
سلوؾ إرادي".
بسلوؾ
ب اؼبنظور االىتمامي فنرة أف اغبب "ليس
عاطفي أو عقلي ،بل ىو ٌ
تنمن يف لُ ّ
ّ
ٍ
(فراننفرت  ,1999ص .)129 .ينمل فراننفرت" :اىتماـ ِ
ط دبا يشعر بو
الفرد
بشيء أو حبِّو إًّيه يرتب ُ
تصنع اىتماماتو وتنوف
حيالو أو آبرائو كبوه= ارتباطًا َّ
أقل درجةً من ارتباطو ابحملفزات الذاتية اؼبستقرة اليت ُ
مبدأً يسًتشد ويقيد سلوكو بو".
يع ِرض ىذا االعتبار االىتماـ ابآلخر ألجلو مسأل ًة ؿبفَّزة ٍ
بطرؽ معينة ،وجزئيًّا ابعتباره استجابةً ؼبا يقع
َ
ابحملبوب .بطبيعة اغباؿ ،فهم اغبب من حيث الرغبات ال يعٍت ترؾ االنفعاالت العاطفية األخرى يف العراء؛
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ألف ىذه اؼبشاعر ينبغي أف تفهم ابعتبارىا شبر ٍ
ات لتلك الرغبات .ابلتايل ،مثلما دينن أف أهنار عاطفيًّا إف مل
ٍ
أمر مشابوٌ حملبوبيت .هبذه الطريقة يقر
َّ
أربصل على رغبة من رغبايت الشديدة؛ قد أهنار عاطفيًّا عندما حيدث ٌ
فراننفرت ( )1999ضمنيًّا ،ووايت ( )2001بصراحة َّ
أف اىتمامي دبحبوبيت ألجلها مؤثّر يف ىويَّيت ما
ت عرضةً للنوائب اليت ربل هبا.
دم ُ
بَيد أف ىذا القوؿ ال جيمع عليو كل منظّري االىتماـ الوثيق ،وابألخص اتيلور ( )1976وسوبل ()1990؛
ألف مفهوـ األشخاص عندىم حيمل نزعةً فردانيَّةً شديد ًة ديتنع معها ارتباط ىويَّيت دبحبوبيت بتلك الطريقة ،فبَّا
تتوسط ىذا القوؿ ستمپ
قد يقلل من العمق البديهي يف اغبب (لبلستزادة ،انظر :روريت َّ .)1993/1986
( - )2006أسوًة ابألكويٍت  -يف تصور اغبب ليشتمل ال على الرغبة يف سبلمة احملبوب فقط ،بل يف
استحداث ٍ
ابلقسيس أو الصديق على سبيل
نوع فريد،
عبلقة ذات ٍ
كاألبوة أو الزواج أو َّ
َّ
األخوة أو العبلقة ّ
اؼبثاؿ ،وىي عبلقةٌ تشارؾ هبا نفسك مع احملبوب وتقرهنا معو]6[ .
أحد منابع اإلشناؿ حوؿ منظور االىتماـ الوثيق تضمنو لتصوٍر مًت ٍاخ للمحبوب (إيبيلز-دوغاف .)2008
حياوؿ اؼب ِحب يف اؼبنظور االىتمامي اكتشاؼ مظا ّف سبلمة احملبوبة ويعمل ألجل ربقيقها ،مع احتمالية
ُ
ِ
فه َم مهانةً
إحباط جهود احملبوبة عندما يعتقد اؼبُحب أف تلك اعبهود قد تؤذي ؿببوبتو .من شأف ىذا أف يُ َ
وقلَّة احًت ٍاـ ال مناف ؽبما يف اغبب .يفتقر اؼبنظور االىتمامي  -عند إيبيلز-دوغاف  -إىل اشتماؿ اغبب
ٍ
اصل معها .يتصدَّى
اؼ هبذه االستقبلليَّة
على
شبكة تفاعليَّ ٍة بُت طرفُت مستقلُت ،واغبب اعًت ٌ
وتفاعل متو ٌ
ٌ
مناصرو اؼبنظور االىتمامي ؽبذا عير التأكيد على َّ
دعما الستقبلليَّتها
أف تعزيز سبلمة احملبوبة َّ
يتضمن عاد ًة ً
ٍ
ميررة ومناسبة يف التعبَت عن اغبب
دوما ،وأف األبوية َّ paternalism
(مع ربفظهم أبف ىذا ليس ببلزـ ً
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فضبل عن ذلك ،يَ َسعُنا القوؿ َّ
أبف فبارسة االستقبلليَّة سب ّنن الفرد من ربديد مظاف سبلمتو ،وبذا
أحياان)ً .
ً
ِ
عجز عن تعزيز سبلمتها ،وابلتايل ال ينوف ُمعبّػًرا عن حبو
ينوف عجز اؼبُحب عن احًتاـ استقبلليَّة ؿببوبتو ٌ
رد ىذا االعًتاض
قادر على ّ
(على النقيض فبا تطرحو إيبيلز-دوغاف) .كذا قد يبدو لنا أف اؼبنظور االىتمامي ٌ
وتبعا ؼبعٌت سبلمة األفراد.
عير طرِح تصوٍر أشد
استحناما ؼبعٌت أف تنوف ً
فرداً ،
ً
آخر لبلستشناؿ ضمن اإلطار االىتمامي ،وىو التصور اؼبنقوص ؼبعٌت اغبب .عير التشديد على
ُ
قبد ً
منبعا َ
االىتماـ الوثيق؛ تُفهم اعبوانب األخرى للحب  -مثل االستجابة العاطفية إزاء احملبوب  ،-بنوهنا ٍ
تبعات
انذبة عن االىتماـ ،ال منو ٍ
ٍ
ٍ
أصيلة فيو .وابلتايل ،يوِرُد ڤيلماف ( )1999أف اؼبنظور االىتمامي  -عير
انت
ّ
اغبب بطر ٍ
ٍ
يقة نزوعيَّ ٍة ؿبضة
استيعابو للحب ابعتباره
فه ُم َّ
التماسا لغاية معيَّنة (فيما يتعلق بسبلمة احملبوب)  -يَ َ
ً
فبنن ابلرغم من غياب الرغبات ،مدلًّبل دبثاؿ حبنا
 .conativeأما ىو (أي :ڤيلماف) فيزعم أف َّ
اغبب ٌ
لقر ٍ
يب مث ٍَت للمشاكل؛ ذلك القريب الذي ال نود قربو وال كبرص على تعزيز سبلمتو ...إىل غَت ذلك .وعلى
كب ٍو فباثل ،تذىب ابدوار ( )2003إىل القوؿ أبف مثل ىذا اؼبنظور الغائي  teleologicalللحب يبهم
ٍ
اؼبضرة واؼبنفعة" (ص.)46 .
كيفيَّة "استمرار حبنا
لشخص ما فًتًة طويلةً بعد أف أخذه اؼبوت خارج حيّز َّ
ٍ
لنن اغبب ال
اقع افتقاران
لشيء ما؛ َّ
أيضا أف َّ
تؤّك ُد ابدوار ً
اغبب لو كاف رغبةً يف األساس ،للزـ منو تضمنًا و ُ
أشد وقعا عندما نشعر ابكتماؿ حياتنا ِ
يتوصل كلٌّ من ڤيلماف وابدوار إىل
وغناىا .إ ًذا َّ
يوحي هبذا ،بل ينوف َّ ً
َّ
وثيق بسبلمة احملبوب.
اغبب ال يلزـ منو ضرورًة رغبةٌ أو
أف َّ
اىتماـ ٌ
ٌ
ب ضمن اؼبنظور االىتمامي .ففي مثاؿ ڤيلماف
لنن تبدو ىذه النتيجة
َ
مستعجلة؛ ألف األمثلة َ
اؼبوردة تُستَػ ْو َع ُ
عن القريب؛ إبمناننا تصور وجود االىتماـ؛ إال َّ
أف ىذا االىتماـ بو تغمرهُ الرغبة الشديدة يف البعد عنو.
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إبقاء فنرة االىتماـ ابلقريب لغرض نفعو ب ٍ
مرفوض عند ڤيلماف  -يبدو أساسيًّا يف فهم
درجة ما  -وىو
ٌ
ٍ
ٍ
بشنل كاؼ .كذلك
شخص ما والعزوؼ عنو ،وىو توتػٌر ال يقر بو ڤيلماف
التوتر اؼبفاىيمي بُت حب
َّ
امتدادا متط ّف ًبل
للمتوّف يف اإلطار االىتمامي ابلنَّظر إىل ىذا اغبب ابعتباره
نستطيع استيعاب استمراريَّة حبنا
ً
َّ
اقعا  -أُمنيات [.]7
على حبنا
للمتوّف قبل وفاتو ،وتستحيل رغباتنا يف نفع احملبوب تَػبَػ ًعا  -الستحالة نفعو و ً
فه ُم من خبلؿ الرغبة
يلزـ منو النقصاف يف شيء؛ ألف ىذا االىتماـ يُ َ
ختاما ،االىتماـ بسبلمة احملبوب ليس ُ
ً
يف تبصر اغباالت اليت تتطلَّب منك َّ
اؿ الرغبات العرضيَّة .كل ىذا يبدو
مد يد العوف حملبوبك ،وابلتايل تػُنَ ُ
متَّس ًقا مع اؼبنظور االىتمامي.
قد يتساءؿ اؼبرء عما إذا استعمل كلٌّ من ڤيلماف وابدوار أمثلةً مناسبةً لنموذج اغبب الذي كبن بصدده ،كما
يف حب القريب الثقيل أو يف حب من قد مات .فبالرغم من أصالة اغبب يف كلتا اغبالتُت؛ إال أنو نوعٌ
انقص متط ّف ٌل على اغباالت القياسيَّة .وإ ًذا فمن اللَّبس إقحاـ مثل ىذه اغباالت الناقصة يف التحليبلت
ٌ
الفلسفية على قَ َدـ اؼبساواة مع اغباالت النموذجية من غَت ميرر استثنائي.
عاجزا عن تفسَت العمق البديهي يف اغبب وعن
وفوؽ ذا وذاؾ ،يبدو منظور االىتماـ الوثيق بصيغتو اغباليَّة ً
تتغَت هبا
التمييز بُت اغبب واإلعجاب .إال أف االىتماميَّةَ  -كما أسلفنا  -أنشأت استيع ًااب للطريقة اليت َّ
مقوًما أساسيًّا فيو[8] .
ىويَّة ّ
أثرا للحب ال ّ
احملب عير ؿببوبتو ابعتباره ً
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احلب تقييم
ُّ .4
ٍ
شخص ما .كما يشَت التمييز بُت إيروس
اثلث للحب يق ّد ُموُ بوصفو منطًا معيَّػنًا من التقييم حياؿ
منظور ٌ
ٌ
أف اؼب ِحبَّة تق ّدر ؿببوهبا ٍ
وأغايب يف القسم  ،1ىناؾ على األقل مسلناف يف تصور تقييم احملبوب :إما َّ
لقيمة يف
ُ
ذاتو ،أو أ َّف احملبوب يصبح ذا ٍ
للم ِحبَّة نتيجةَ حبّها لو .اؼبسلك األوؿ  -الذي تنوف اؼب ِحبَّةُ فيو مقيّم ًة
قيمة
ُ
ُ
للمحبوب إذ أحبَّػْتو  -ىو موضوع القسم  ،4.1بينما اؼبسلك الثاين  -الذي خيلق القيمة يف احملبوب -
سينوف موضوع القسم .4.2

تقدير للقيمة
ُّ 4.1
احلب ٌ
تقديرا للقيمة  ،appraisal of valueو َّ
أف
يقدـ ڤيلماف ()2008 ,1999
ً
اعتبارا للحب بوصفو ً
ٍ
ٍ
ٍ
سباما حوؿ تقدير القيمة ،انظر:
أساس اغبب
تسليم واستجابةٌ نوعيَّةٌ لقيمة يف احملبوب( .ؼبأخذ ـبتلف ً
ٌ
نوع القيمة اليت يستجيب ؽبا اؼب ِحب يف ؿببوبو ونوع
كولودوين  .)2003يتطلَّب استيعاب ما سبق إدر ُاؾ ِ
ُ
ٍ
اعتبارا تقديرًًّّي
االستجابة ّ
حبب إزاء تلك القيمة .مع ذلك ،جيب أف يتَّضح لنا أف الذي جيعل اعتباران للحب ً
مشًتؾ ضمن اعتبار ٍ
ات أخرى ،كما يف اؼبنظور
مفهوـ
ؾبرد انطواء ىذا االعتبار على التقييم؛ ألف ىذا
ٌ
ليس َّ
ٌ
االىتمامي (راجع اتيلور يف القسم َّ .)3
مقوًما ذاتيًّا يف
وإمنا ديتاز االعتبار التقديري بفهمو
التقدير أو التقييم ّ
َ
اغبب.
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أتسيًا بنانط  -بُت النرامة 2والثمن .توحي الثمنيَّة يف
يف اإلعراب عن نوع التقييم يف اغبب ،دييّز ڤيلماف ّ -
االقتصاد بقابليَّ ِة اؼبقارنة بُت قيمتُت من خبلؿ التَّسعَت ،وبذا يصبح من اؼبعقوؿ اؼبقايضة بُت قيمتُت
متساويتُت دومنا خسارة .من ٍ
انحية مغايرة ،ربمل النرامةُ قيمةً ال تصلح معها اؼبقارنة .عادةً ما ربمل السلع
ٍ
أسعارا؛ إال َّ
شخص آبخر مع احملافظة على ذات
أف اإلنسا َف ُمث َق ٌل ابلنرامة ،فبل دينن استبداؿ
اؼباديَّة
ً
ٍ
القيمة؛ ألف يف الناس أشياءَ ال تقبل القسمة ،وال َّ
مفقود وآخر ُمنتَ َسب.
بد يف االستبداؿ من
من ىذا اؼبنظور النانطي ،كرامة األشخاص متعلّقة بطبيعتهم العقبلنيَّة اليت تتمثَّل بتمننِهم من التحرؾ
ٍ
أيضا من االستجابة بشنل مبلئ ٍم
عيرو َف هبا إىل غاًّيهتم اػباصة ،وسب ّننهم ً
ألسباب  -يعرفوهنا يف أنفسهم  -يَ ُ
لقي ٍم ذاتيَّة ينتشفوهنا يف العامل اػبارجي .ابلتايل ،أحد أىم النواحي اليت منارس فيها طبيعتنا العقبلنيَّة ىي يف
أف نستجيب ابحًت ٍاـ إزاء كرامة اآلخرين ،وىي كرامةٌ متعلقةٌ جزئيًّا بقدرهتم على االحًتاـ .االحًتاـ ىو اغبد
االستجايب األدىن لنرامة األشخاص .عند ڤيلماف  -أسوًة بنانط -؛ الذي جيعل استجابتنا لؤلشخاص
احًت ًاما ىو ضبطها حلب الذات ،فبا دينعنا من معاملة اآلخر ابعتباره وسيلةً لغاًّيتنا اػباصة (ص.)360 .
اغبب استجابةٌ مشاهبةٌ لنرامة اآلخرين ،وبو تصبح كرامة احملبوب مطيَّة
وعلى ضوء ما سبق ،يؤكد ڤيلماف أف َّ
اغبب ال يضبط ُحبَّنا لذواتنا ،بل
تيري ٍر للحبَّ .
اغبب واالحًتاـ استجابتاف ـبتلفتاف لذات القيمة؛ ألف َّ
لنن َّ
ِ
يق اغبب نزعتنا إىل ضباية عواطفنا من اآلخر ،تلك النَّزعة اليت تقوقعنا على ذواتنا لتحمينا من أثره .يقتلعنا
"يُع ُ
ِ
رض ًة لآلخر" ( ،1999ص.)361 .
اغبب خارج حصوننا العاطفية وجيعل منَّا عُ َ
ات للحب ال منو ٍ
ولذا فاالىتماـ والتجاذب والتعاطف وغَتىا  -فبَّا يرتبط عاد ًة ابغبب  -لسن إال شبر ٍ
انت
ّ
َ
ٍ
أصيلة فيو ،واغبب ٍ
ابؽ وإف مل تثمر بذوره (كما يف حب القريب الذي ال يطاؽ) .ما سبق يعطي ڤيلماف
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اضحا للعمق البديهي يف اغبب ،فهو يف األساس استجابةٌ لؤلشخاص يغدو فيها قولنا "أحب كليب"
سرًدا و ً
مدعا ًة للحَتة واالختبلط.
ٍ
ٍ
إنساف نبلقيو ،وال يلزمنا ىذا .اغبب سلطا ٌف يسلب منَّا دروعنا
حبب ذباه كل
بطبيعة اغباؿ ،ال نستجيب ّ
العاطفيَّة وي ِّ
يفسر اصطفائيَّة
عر ُ
ضنا لآلخر ،وىو أعلى مراتب االستجابة اإلراديَّة لنرامة اآلخرين .إ ًذا ما الذي ّ
اغبب أو ِملَ أحب صباع ًة دوف غَتىم يقع اعبواب يف التناغم االتفاقي بُت الوتَتة اليت يعير اآلخروف هبا عن
كرامتهم سلوكيًّا ،وأتثري هبذا التعبَت عاطفيًّا .النوع اؼبناسب من التناغم جيعل اآلخر ُحمَبَّ با عندي (،1999
ص ،)372 .واستجابيت ابغبب يف ىذه اغباالت مسألةُ " ٍ
رؤية حقيقيَّة" لآلخر بصورٍة ال أُبصرىا مع غَته.
"جدير ابغبب"؛ ألف ڤيلماف ىنا ال
قدور على ُحبِّو" ال
"م ٌ
يبدو أف ڤيلماف  -بقولو ُؿببَّػبًا  - lovableيعٍت َ
ٌ
ِ
ِ
ؾبرد شرٍح ؽبذا االصطفاء ،والشرح ىنا
عوضا عن غَتىا بل يستعرض َّ
يق ّد ُـ تير ًيرا للسؤاؿ :ملَ أُحب ىذه ً
ٍ
ؾبرد احًتاـ.
حب ال َّ
وً
اقعا جيعل من استجابيت استجابةَ ّ
قد يستَش َنل تفسَت االصطفائيَّة يف اغبب ٍ
ؾبرد
دبعزؿ عن التيرير؛ ألننا عادةً ما نعتقد أف ابستطاعتنا تيرير ال َّ
ُ
ُ
حيب ل ٍ
فبلف دوف غَته ،بل  -واألىم من ذلك  -تيرير ثبات حبنا واستقراره رغم تبدؿ احملبوب يف نو ٍاح
ٍ ٍ
أيضا .يستعرض ديليٍت ( ،1996ص )347 .ىذا القلق حوؿ الثبات
ُخر) ً
جوىريَّة معيَّنة (ابستثناء نو ٍاح أ َ
ك يف غراـ ٍ
أضبق
يستمر ُحب ُِؿببَّتِك لك حىت لو
قائبل" :بينما تَػ َود أف
ً
َّ
أيضا َّأال تقع ُِؿببَّػتُ َ
غدوت أضب ًقا ،تَػ َود ً
َ
أبدا".
ً
ِ
ٍ
اقع يف
اإلشناؿ ىنا ال ينحصر يف عرض تفسَتات الصطفائيَّة اغبب  -أو ملَ ال أحب اغبمقى  ،-بل ىو و ٌ
ٍ
ألسباب مقبولة .ربصيل ىذه األسباب يبدو منطوًًّي على
سبييز اغبب واستمراريَّتو (واالنقطاع عنو كذلك)
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لنن ىذا عُت ما يرفضو ڤيلماف
بدال عن السابق أو ً
إسباغ قِيَ ٍم ـبتلفة على احملبوب اآلف ً
بدال عن غَتهَّ ،
عندما دييز بُت اغبب واالحًتاـ بطريقتو.
موضع آخر لئلشناؿ عند ڤيلماف ىو يف قدرتو على شرح اصطفائيَّة اغبب من خبلؿ التناغم بُت تعبَتات
ٌ
اآلخر واستجابيت لو؛ ألف االستجابة اؼبناسبة عندي استجابةٌ عاطفيَّةٌ تتمثَّل يف خروجي دبحض إراديت عن
ضا لك عاطفيًّا .أصَتُ ،نتيجةً لذلك؛ عرض ًة لؤلذى أو اؼبنفعة اليت تقع
مناعة حصٍت العاطفي ألصبح ُم َّ
عر ً
بك عير أتثري أبؼبك أو فرحتك .مثل ىذه اؼبشاعر خاضعةٌ للتيرير ،وإبمناننا اآلف إيراد السؤاؿ :ؼباذا قبد
تير ًيرا لشعوري ابػبيبة عندما زبسر أنت السباؽ ،وال قبد تير ًيرا عندما أشعر ابػبيبة خبسارة الغريب اعبواب
ٍ
متاحة لڤيلماف؛ ألنو يعتقد أف ما جيعل
أنت ال ىو ،إال أف ىذه اإلجابة غَت
البديهي ىو أنٍت أحب َ
ك َ
ٍ
ؾبرد احًتاـ ىو ؿبض تلك اؼبشاعر النامنة يف خلدي ،وابلتايل ينتج
حب ال َّ
استجابيت لنرامتك استجابةَ ّ
طقي 3ظاىر الفساد.
دور من ٌّ
ميررا للمشاعر األخرى ٌ
عن توسلي ابغبب ً
اؼبوردة متعلّقة بطرح ڤيلمافُ ،دينن تعميمها على األطروحات اؼبوازية؛ أي تلك اليت
على أف اإلشناالت َ
اغبب يف إطار تقدير القيمة (مثل ما عند كولودوين  .)2003فإف كاف اغبب تقديرا ٍ
لقيمة ما ،جيب
تؤطّر َّ
ً
ظ الفروقات بينو وبُت األشناؿ األخرى للتقدير ،دبا يف ذلك أحنامنا التقديرية .فمن ٍ
جانب تنوف ؿباولة
َغبْ ُ
سبييز اغبب بصفتو تقديًرا ديتاز عن التقديرات األخرى بتأثَته على عواطفنا وؿبفزاتنا (كما عند ڤيلماف) غَت
ُمرضيَة؛ ألهنا تَغفل جزئيًّا عن إجابة السؤاؿِ :ملَ امتاز اغبب هبذا التأثَت عن غَته من التقديرات ىذا السؤاؿ
ضروري يف فهم العمق البديهي يف اغبب ،وغياب اعبواب عنو يبهم فهم السبب خلف منانة اغبب اؼبركزية
ٌّ
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ٍ
جانب آخر ،التأليف بُت العنصر العاطفي والتقدير يؤدي بنا إىل
يف حياتنا ،كما ىو ؿبسوس [ .]9ومن
اىتمامي ٍ
قَ ِ
وثيق أو تفري ٍع على اؼبنظور العاطفي (قسم .)5.1
لب اؼبنظور التقديري وربويلو إىل منظوٍر
ٍّ

وهب للقيمة
ُّ 4.2
احلب ٌ

اغبب بوصفو وىبًا للقيمة bestowal of
خبلفًا لڤيلماف ،يق ّدـ سينغر (َّ (2009 ,1994 ,1991
 valueيف احملبوب بشنل أساسي .أف َهتِب قيمةً يف اآلخر ىو أف تُ ِ
ط عليو قيمةً ذاتيَّة ،وىذا من شأنو
سق َ
َ
التفريق بُت اغبب واإلعجاب" .اغبب نزعةٌ دوف ٍ
اإلعجاب ظاىر الغاية ( ،1991ص.
غاية واضحة" و
ُ
مة لوىب ٍ
 .)272فإذًا ال وجود ؼبعايَت ُؿب َن ٍ
قيمة كهذه ،وكذا ديتاز اغبب عن اؼبيوؿ الشخصية األخرى
َ
كاالمتناف والنرـ والتنرـ" .اغبب… دينح األمهيَّة مهما كانت قيمة احملبوب" (ص ،)273 .ومنو يعتقد
سلوؾ ال دينن تيريره حباؿ.
اغبب ٌ
سينغر أف َّ
شخص ما جييب سينغر أف اؼبعٌت ىو نوع ار ٍ
ٍ
تباط ووفاء إزاء
على وجو التحديد ،ما اؼبعٍت بوىب القيمة يف
وتبعا لذلك يستجيب احملب ألىدافها واىتماماهتا ومهومها ...إىل غَت ذلك،
عامل فيو غاية يف ذاهتاً ،
احملبوبة تُ َ
بوصفها ربمل قيم ًة ذاتية .يعٍت ىذا أف وىب القيمة يتجلَّى "يف االعتناء حبوائج احملبوبة واىتماماهتا ،والتَّوؽ
الذ ِ
إىل نَفعِها و َّ
ود عنها ،واالبتهاج إبقبازاهتا" (ص .)270 .تبدو ىذه النظرة مشاهبةً جدًّا للمنظور
قوًما ذاتيًّا يف
يفسر االىتماـ بوصفو انذبًا عن وىب القيمة ،ال م ّ
االىتمامي ،إال أف منظور وىب القيمة ّ
اغبب ،فوىب القيمة حملبوبيت َج ْع ٌل للقيمة فيها ،وىذا يلزـ منو استجابيت ابالىتماـ الوثيق.
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ٍ
تبعا .تلك االستجابة
كي ندرؾ معٌت وىب القيمة ل
شخص ما ،ذبب االستجابة اؼبناسبة لقيمة احملبوب ً
تتطلَّب شيئًا من معرفة مظا ّف منفعة احملبوب وما يؤثر على سبلمتو ابلسلب أو اإلجياب .إدر ٌاؾ كهذا يقتضي
نوعا من التقدير
معرفة مناطق القوة والضعف عنده ،وىذا
شنل من أشناؿ التقدير .الوىب إ ًذا يستلزـ ً
ٌ
سبيبل لػ "رؤية" احملبوب واالعتناء بو .ومعو يرى سينغر أف
ً
أصل يف فهم اغبب ،وأف التقدير ذريعةٌ
َ
الوىب ٌ
عمليَّةٌ للوفاء ابحملبوب وقيمتو اؼبوىوبة فيو ،فبل ينوف الوىب "طاعةً عمياء لنائ ٍن ؾبهوؿ" ( ،1991ص.
أيضا راجع :سينغر  ،1994ص 139 .فما بعد).
ً .272
ٍ
خيطو سينغر على ٍ
مشدود عندما حياوؿ إقحاـ التقدير يف كبلمو عن اغبب .فبقدر ما ينوف اعتباره
حبل
ِ
ِ ِ
ٍ
نحةً ىنذا
اغبب
وىبًا للقيمة يف األساس ،يرى سينغر أف َّ
ب القيمة إذ َهنبُها م َ
مستعص على التيرير ،وأننا َهن ُ
دوف مقابل .يومُ ىذا بعمى اغبب ،وأف خصاؿ احملبوب ال أمهيَّة ؽبا ،وىذا م ِ
شنل .حياوؿ سينغر تفادي
ُ
ُ
ِ
ٍ
شخص ما فإننا هنبها
ب القيمة يف
ىذه النتيجة عير االستعانة بدور التقدير يف اعتباره ،ويعلّل أبننا عندما َهن ُ
بعد تقدير فضائل احملبوب ونواقصو .إال أف البَػ ْع ِديَّةَ ىنا ال تيرر الوىب ،بل ىي أقرب للشرح العرضي يف
رض سينغر الصطفائيَّة اغبب مشابوٌ للذي عند ڤيلماف ،وىو بذا
أفضل األحواؿ [ .]11يف ىذا السياؽَ ،ع ُ
ارد يف أي
رضةٌ لذات النقد :مثل ىذه االعتبارات ال تيرر لنا انتقائيَّة اغبب .ىذا العجز عن تيرير اغبب و ٌ
عُ َ
ٍ
ٍ
مستعص على التيرير  -كما عند سينغر  -ويتبعو
شنل من أشناؿ الوىب؛ ألف الوىب َّإمنا ىو )1
موىواب ال
مقدور على تيريره ،ويف ىذه اغبالة يصعب تصور القيمة بوصفها شيئًا
استحالة تيرير اغبب ،أو )2
ٌ
ً
نتج عنو ىذا الوىب.
شيئًا سابق اغبدوث يف احملبوب َ
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بصورةٍ أعم ،جيب على مناصري منظور وىب القيمة أف ينونوا أبلغ من سينغر يف التعبَت عن ماىيَّة الوىب.
ىيومي صرؼ ،قد ُجياب
صانعا للقيمة من منظوٍر
ما القيمة اليت تتجلَّى يف الوىب وكيف ينوف الوىب ً
ٍّ
ط على العامل من خبلؿ السلوكيَّات ال َقْبليَّة مثل
أمرا يُسلَّ ُ
على ىذه التساؤالت عير تقدًن القيمة ابعتبارىا ً
كاؼ؛ ألف القيمة اؼبسلَّطة  -لنوهنا متعلّقةٌ ٍ
لنن اعتبارا كهذا غَت ٍ
عمبل نظرًًّي،
بفرد َّ
معُت  -ال تُولّد ً
الرغبةً َّ .
َُ
أيضا يف تقدًن اعتبا ٍر للحب بوصفو وىبًا
وبذا يصبح االعتبار تفر ًيعا على اؼبنظور االىتمامي .فبَّا يَ َلزُمنا ً
تتضمن السلوكيَّات
يُت الفرؽ بُت اغبب والسلوكيَّات الشخصيَّة األخرى كاإلعجاب واالحًتاـ .ىل َّ
للقيمة تَػْب ُ
تتضمن وىبًا؛
تضمنت؛ كيف خيتلف الوىب فيها عن الوىب يف اغبب وإف مل َّ
األخرى وىبًا للقيمة وإف َّ
فَلِم ال وما الذي دييز َّ َّ
ؾبرد اإلعجاب واالحًتاـ
مغايرا عن َّ
ب ً
اغبب ليتطل َ
تقييما ً
َ
ِ
اغبب فِ ْع ًبل َّ
خبلقًا،
ابلرغم فبا أسلفنا ،يوجد ٌ
قدر من الصواب خلف تصوِر اغبب وىبًا للقيمة .ال شك أف يف ّ
أف االعتبارات التقديريَّة للحب تبدو مفتقرًة إىل ٍ
ٍ
ؾبرد ٍ
استجابة لقيمة مسبقة يف احملبوب ،إال َّ
شيء
انفعاؿ و
ال َّ
ما ،وىو ما سنتطرؽ إليو يف القسم .6

موقف َو َسط؟
4.3
ٌ
تقديرا للقيمة
فهما َّ
َّس ٌع لفهم اغبب وعبلقتو ابلقيمة ً
يتوسط االعتبارين :اغبب بوصفو ً
قد ينوف لدينا مت َ
واغبب بوصفو وىبًا ؽبا .فإف قلنا التقدير أشبو ابؼببلحظة [وبعبارٍة أخرى :االنفعاؿ] ،أي :نوعٌ من االستجابة
للعامل من حولنا ،بينما وىب القيمة أشبو ِ
ابلفعل ،أي القياـ أبم ٍر ما واستحداثو ،الحظنا أف االستجابة ربت
ُ
َي أساس اختياراتنا اػبََّبلقة .وابلتايل ،كما تعتمد مبلحظاتنا
االعتبار التقديري قد تقوـ على أساس الفعل ،أ ْ
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العادية على االنتباه اؼب َو َّجو وإلقاء اؼبفاىيم والتفسَتات ،وإقامة اغبُ َّجة إلدراؾ ما نلحظو إدرا ًكا دقي ًقا؛ تنوف
ُ
ٍ
منحى مشاهبًا عند
ب انحيةَ خصائل احملبوب نظرًة معتمد ًة على رعايتنا بو وتفسَت ُى ُويَّتو .قبد ً
نظرتنا حبُ ّ
ِ
ومزوٌد إًّيان أبسباب معاملتو
جوليمور ( ،)2011فاغبب عنده ٌ
فاعل يف خصائل احملبوب القيّ َمةّ ،
نظر ٌ
ٍ
بدرجة أعلى فبا قد قبده يف ؿببوبنا -؛ ال
معاملةً تفضيليَّة .ابلرغم من توفر تلك اػبصاؿ يف اآلخرين  -حىت
قبد يف صدوران حاجةً إلكبارىا يف اآلخرين كما قبدىا يف احملبوب؛ ألف انبهاران خبصاؿ ؿببوبنا يُطفُ وىج
انبهاران خبصاؿ غَته (وىنا جيد جوليمور ًّ
حبل ؼبشنلة قابلية االستبداؿ  ،fungibilityواليت نستعرضها يف
القسم  .)6على نفس ِ
منط إدراكنا ألفعاؿ احملبوب وطبيعتو ،نُ ِ
عم ُل عدسة االنبهار اليت من شأهنا إطباد
نصَري التقدير
التفسَتات اليت ال تتَّسق مع انبهاران بو .وهبذا ينطوي اغبب على إجياد القيمة يف احملبوب عير عُ ُ
ٍ
متفرد ًة على ؿببوبنا
والوىب؛ ففي التقدير نستجيب لقيمة سابقة الوجود يف احملبوب ،ويف الوىب نضفي قيمةً ّ
من خبلؿ توجيو انتباىنا لو والتزامنا بتفضيلو على غَته.
اض على مفهوـ اإلمخاد يف اغبب ،أي عدـ االنتباه ؼبزاًّي اآلخرين وشوائب احملبوب ،إذ تبدو فيو
قد يَِرد اعًت ٌ
ـبالفةٌ ؼبا نلتمسو يف اغبب؛ ألف اإلطباد حيتمل معٌت اغبجب عن حقيقة األمر .خييران جوليمور أبنَّو ال
إشناؿ يف عمى احلب ىنا؛ إذ ال يزاؿ دبقدوران سبييز ما ُخي ِم ُده اغبب ،وألننا ابألصل ال نقدر على النظر
ِ
ٍ
َّ
ذبل لقيمة الناس .ومع
بتجرد حياؿ قيَم األشياء ،واغبب نوعٌ من تلك القيم ،فإف نظرتنا تصبح جزئيًا َؿبَط ٍّ
قاببل للتشويو ،وعن كيفيَّة استيعاب القواعد اليت
عما إذا كاف ىذا اؼبفهوـ للحب ً
ذلك قد يتساءؿ الفرد َّ
وبعد قد تبدو مقاربة جوليمور يف مسألة التقدير والوىب
سبنننا من فهم التشويهات الطَّارئة على اؼبفهوـُ .
ٍ
خلق
ضمَرة :التقدير استجابةٌ لقيمة سابقة الوجود ،بينما الوىب ٌ
قاصرةً عن التماس الصعوبة اؼبيتافيزيقيَّة اؼبُ َ
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ٍ
لقيمة مل توجد من قبل ،ومنو يتَّضح أف التقدير والوىب متعارضاف ،وال دينن اعبمع بينهما ابلطريقة اليت
أيملها جوليمور.
اؼبتفرقة يف التقدير والوىب ربت اعتبا ٍر واحد؛ يعًتض كلٌّ من ىيلم
بينما حياوؿ جوليمور َملَّ العناصر ّ
( )2010وبيغلي ( )2015على االفًتاض اؼبيتافيزيقي اؼبسبق ِ
للقيَم يف اغبب ،أي َّ
أف القيمة َّإما سابقةٌ
آخرا :ينشأ اغبب مع التقييم تزامنًا.
للحب (كما يف التقدير) أو الحقة (كما يف الوىب) ،ويق ّدماف ً
تصورا ً
يسًتسل ىيلم يف التنظَت للقيمة من خبلؿ اؼبشاعر ،فعندما نفهم اؼبشاعر الفرديَّة بصفتها تقدير ٍ
ٍ
مستجيبة
ات
ِ
القيم موىوبةً فيو عير ٍ
مشويل (كيفيَّة ارتقاء
منط
لقي ٍم سابقة الوجود يف اؼبقدَّر ]أي :احملبوب[ ،تنوف َ
ٍّ
مشاعري ّ
ٍ
يتوسل بيغلي ( )2015دبجازيَّة
عوضا عن ىيلمَّ ،
ىذا النمط لنظريَّة مستقلّة نناقشها يف القسم ً .)5.2
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ع
ع موسيقيو اعباز أغنياهتم من خبلؿ عملية موسيقيَّة تعبَتيَّة متواصلة سؤ ًاال وجو ًااب؛ يُبد ُ
االرجتال ،فمثلما يُبد ُ
عميق تتجلَّى فيو قِيمهم وىوًَّّيهتم يف عمليَّ ٍة متو ٍ
ٍ
ارجتال ٍ
اصلة من العيش
احملبوف ُحبًّا عير اننباهبم على
َُ ُ ُُ
ب إذًا ىو
معا أثناء استنشاؼ القيم والتجاوب معها .أف ُِرب َّ
اؼبشًتؾ .فإذًا ىذه القيم نتاج ما يُنشئو احملبوف ً
أف تشًتؾ مع احملبوب يف ىذا االرذباؿ العميق( .ىذا االعتبار شبيوٌ دبا يقدمو ىيلم ( )2010 ,2008يف
النبلـ عن الفاعلية اعبَمعيَّة اليت يستخدمها يف عرض اعتبا ٍر للصداقة والعبلقات اغبميميَّة :لبلستزادة عن
الفاعلية اؼبشًتكة يف الصداقة انظر.)friendship :
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 .5مواقف العاطفة
نظرا الستشناؿ القيمة يف اغبب ابالعتبارات السابقة ،لعلَّو جيمل بنا االلتفات إىل العواطف؛ ألف العاطفة
ً
استجابةٌ ذبمع يف طيَّاهتا السمات احملوريَّة يف اغبب بوصفو سلوًكا :التقييم والتحفيز وشيءٌ من الظاىرية
 .phenomenologyالعديد من االعتبارات حوؿ اغبب تقدمو بوصفو عاطفة ،منها :ووؽباًن ،1984
روريت  ،1993\1986براوف  ،1987ىاملُت  ،1989ابير  1991وابدوار  .]11[ 2003يقوؿ
ىاملُت ( ،1989ص" :)219 .اغبديث عن اغبب والنراىية ٍ
وجيها يف الدفاع
دبعزؿ عن العاطفة ليس ً
قوال ً
ظبعت هبذا القوؿ من قبل ،إال َّ
ًّيئس كما يبدو يل؛ فإف مل ينن
أف ىذا
عن أي نظر ٍية للمشاعر.
ٌ
ُ
مسلك ٌ
اطف فما العواطف "
اغبب والنراىية عو َ
متجانسا من
صبعا
فرَدة العاطفة؛ ألهنا ال ربصر ً
اإلشناؿ يف ىذه اغبُ َّجة عند روريت ( )1980ىو حوؿ ُم َ
ً
ٍ
اغبب بوصفو عاطفة.
اغباالت الذىنيَّة ،وابلتايل يتعدَّد معٌت العاطفة
بشنل كب ٍَت بتعدد النظرًّيت اليت تقدـ َّ
نوعا معيَّػنًا من االستجابة التقييميَّة-
يصور اغبب ابعتباره ً
نقسم مواقف العاطفة إىل قسمُت :من ّ
وعليو ّ
متفرد ،انظر قسم
عنصر
ٌّ
التحفيزيَّة إزاء احملبوب ،سواءٌ أكانت االستجابة تَ ُ
صادفيَّةً أـ تراتبيَّة (اغبب ٌ
عاطفي ّ
ٍ
منظومة مشاعريٍَّة مًتابطة (اغبب جزء مرَّك ٍ
ب عاطفي ،انظر قسم
يصور اغبب ابعتباره جزءًا من
 ،)5.1ومن ّ
ُ
.)5.2
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متفرد
عنصر
احلب
ُّ 5.1
ّّ
ٌ
عاطفي ّ
ٍ
عٌت اؼبشاعر عاد ًة بعدَّة
تفرد نوع "استجابة تقييميَّة-ربفيزيَّة إزاء احملبوب" ،ما معٌت ىذا تُ َ
العنصر العاطفي اؼب ّ
ِ
فت منك أو غضبت عليك؛ أنت إ ًذا ىدؼ عاطفيت.
ب كبوه ،فإف خ ُ
أغراض .هدف العاطفة ىي ما تُ َ
ص َّو ُ
الشنلي لعاطفيت ،يقيّ ُم ىدفًا
يسمى ابؼبوضع
تقييم
ضمٍت لِما َّ
ٌّ
يتخلَّل استجابيت لك ابػبوؼ أو ابلغضب ٌ
ّ
يتضمن غضيب عليك
تقييما ضمنيًّا خبطورتك ،بينما َّ
زبتص بو تلك العاطفة اؼبعنيَّة .إ ًذا خويف منك َّ
يتضمن ً
ٍ
دبناح
تقييم بنراىيتك .ال تنحصر اؼبشاعر يف تقدًن
تقييمات ذباه أىدافها فقط؛ ألهنا ربفزان للتصرؼ ٍ
ٌ
عقبلنية معيَّنة (عير ربفيز سلوؾ االبتعاد عن اػبطر) وال عقبلنيَّة (عير إظهار سلوكيَّ ٍ
ٍ
ات تقليديَّة ،مثل إغبلؽ
أيضاَّ ،إال أف سؤاؿ
عنصر
الباب بشدَّةٍ من الغضب) .للعواطف
ٌّ
ظاىري ً phenomenological
ٌ
ٍ
فه ُم العواطف عاد ًة بوصفها
ختاما ،تُ َ
العبلقة بُت فهم العاطفة شعورًًّّي والتقييم والتحفيز ؿبل جدؿ وخبلؼً .
ٍ
ٍ
استجاابت تبدو َّ
كشيء نفعلو ابتداءً( .لبلستزادة يف فلسفة
كأمنا أُ ِلقيَت علينا من اػبارج ،ال
انفعاالت ،أي
العواطف ،انظر :مدخل .)emotions
متفرد  emotion properحسب براوف ( ،1987ص.
عنصر
احلب
ما الذي نعنيو بقولناُّ :
ّّ
ٌ
عاطفي ّ
ٍ
"تقلبات جسديَّةٌ خارجة عن العادة ،نتجت عن تقدير
حاالت ذىنيَّة عرضيَّة ىي
 ،)14العواطف بوصفها
ٌ
ود ؿببوبنا لتحلّيو
الفاعل أو تقييمو ألم ٍر ما يعتقد بوقوع أثره عليو" .يُع ِرب عن ىذا زًّيد ًة ً
قائبل إننا يف اغبب ن ّ
ب َّ ٍ
بػ "مرَّك ٍ
معُت من اػبصاؿ اؼبمثلة فيو" ،واتساع ىذا اؼبرَّكب دي ّنن استمراريَّة اغبب حىت مع تبدؿ ِطباع
احملبوب مع مرور الوقت (ص .)7-106 .ربتوي ىذه اػبصاؿ على العناصر التارخييَّة والعالئقيَّة ،وتُسبِ ُغ
صب
على اغبب جدارًة واستحقاقًا لبذؿ اعبهد يف سبيل استمراريَّتو [ .]12يبدو أف ما سلف ُم َّ
وجوٌ نَ َ
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متفرًدا.
مهمة ابلغة األمهيَّة يف فهم اغبب بوصفو
اإلعراب عن ماىيَّة موضع اغبب ،وىي َّ
عنصرا عاطفيًّا ّ
ً
وابلتايل يبدو أف براوف ينظر ؼباىيَّة احملبوب يف استحقاقو لبذؿ اعبهد من أجلو ،ويتجنَّب التفصيل يف اؼبسألة
ليوحي ابتساع اغبب وال ؿبدوديَّتو .يقدـ ىاملُت ( )1989تصوًرا مشاهبًا يف قولو" :األزمة يف اغبب تقع يف
ٍ
حصرا عن اغبب .أطروحيت أنَّو ال
أي موض ٍع
شنلي) ّ
أي شيء من ىذا النوع (بعبارةٍ أخرىّ ،
إجياد ّ
يعير ً
ّ
وجود ٍ
لشيء مثل ىذا النوع وال يلزـ وجوده ،و َّ
أف ىذا ىو ما دييز اغبب والنراىية عن اؼبشاعر األخرى ".يرى
ىاملُت أف اغبب والنراىية مشاعر أوليَّة بدائيَّة ،أي أنواع شعوٍر إجيايب أو سليب ذباه اآلخر تستبق بقيَّة
اؼبشاعر األخرى]13[ .
صور اغبب
تصوًرا ىشًّا للحب بوصفو
متفرًدا .فعند ىاملُت ،يػُتَ َّ
تعرض االعتبارات السابقة ّ
عنصرا عاطفيًّا ّ
ً
عاما ،ال نوع ٍ
سلوؾ شخصي ،واألخَت موضوعنا ىنا .وعند براوف ،اإلعراب عن اؼبوضع
ابعتباره سلوًكا ْقبليًّا ًّ
شخص لبذؿ اعبهد ي ِ
ٍ
همل سبييز اغبب عن غَته من االنفعاالت التقييميَّة،
استحقاؽ
الشنلي للحب بوصفو
َ
ُ
كاإلعجاب واالحًتاـ .ينمن جزءٌ من اإلشناؿ يف تسطيح معٌت العاطفة الذي يستعملو كلٌّ من براوف
اغبب ضمنيًّا .إال أف اإلسهاب
وىاملُت ابتداءً ،فإف كاف اغبب عاطف ًة وجب إشباع معٌت العاطفة ليحتوي َّ
اؼبتفردة قد ال يفي وحده ابلغرض.
يف معٌت العاطفة ّ

احلب جزءُ مرَّك ٍ
ب عاطفي
ُّ 5.2
قد يبدو االعتبار الًتكييب من أكمل النظرًّيت حوؿ اغبب عير فهمو للحب يف إطا ٍر سلوكي عاطفي متعدد
األوجو ،ولسعتو وسبننو من رد االعًتاضات اليت تَ ِرد على سابقيو .من خبلؿ إظهار الروابط العاطفيَّة بُت
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الناس ،دينن لبلعتبار الًتكييب التعبَت عن العمق البديهي يف اغبب دوف اغباجة ؼبغاالة اؼبنظور االربادي ،أو
احملدوديَّة الغائيَّة عند من يقوؿ ابالىتماـ الوثيق .وألف الروابط العاطفيَّة يف ذاهتا تقييمات ،قد يعرض الًتكيب
ٍ
شنلي للحب (أو ؼباىيَّة احملبوب) .ىذا ،واعبوىر
حاجة لتحديد موض ٍع
فهما تقييميًّا موازًًّي للحب دوف
ً
ٍّ
كامن يف التفاصيل.
ٌ
عرضا ؿبيطًا ابغبب ،لننَّها تنصب انظريها كبو فنرة "السلوكيَّات
ال تروـ روريت (ً )1993/1986
االرتباطيَّة النفسيَّة" اليت تتمحور حوؿ االنفعاالت العاطفيَّة والرغبويَّة كما يف اغبب ،وتتجلَّى فيها التارخيانية
" :historicityتنبثق [أي :ىذه السلوكيَّات] من التفاعبلت الدينامينيَّة بُت ٍ
َّ
وتتشنل عيرىا"
فرد وآخر
ٍ
(ص .)73 .دبعٌت أف الذي جيعل من ٍ
معُت،
سلوؾ ما ُحبًّا ليس َّ
ؾبرد حالة مع احملبوب نشَت إليها يف زم ٍن ِّ
ؼ روايةً اترخييَّة نوعيَّة" (ص .)75 .كذلك ترى روريت أف اترخيانيَّة اغبب تًتؾ عبلمةً دائمةً يف
بل اغبب "يُ َّ
عر ُ
ِ
ب.
ب أتثػًرا دبن أ َ
َح ّ
اؼبُح ّ
ٍ
عاطفة يشعر هبا الناس ذباه بعضهم،
ؾبرد
تقتبس ابير ( )1991مفهوـ التارخيانيَّة ىنا وتقوؿ" :اغبب ليس َّ
ِ
عاطفي استثنائي"
ناؿ
بعضا .اغبب اتّ ٌ
أيضا ارتبا ٌ
نفرا ً
قليبل ببعضهم ً
اغبب ً
ٌّ
ط تر ٌّ
اكيب للمشاعر يػُ َقيّ ُد اثنُت أو ً
(ص .)444 .تدور ىذه االتناليَّة العاطفية  -إىل ح ٍّد ما  -حوؿ الشعور ابلتَّعاطُف .فعلى سبيل اؼبثاؿ،
اغبب
أشعر ابػبيبة واإلحباط نيابةً عن ؿببوبيت عندما يعًتيها الفشل ،وتغمرين الفرحة حُت قباحها .إال أف َّ
ٍ
عاطفة يف جوؼ اآلخر" (ص)442 .؛
سم ُع فيو صدى كل
ؾبرد
عند ابير
ٍ
استنساخ للمشاعر يُ َ
"أرحب من ّ
ُ
ٍ
النفعاالت تعقيبيَّة للمآزؽ العاطفيَّة اليت تقع ابحملبوب .تذكر
ألف االتّناؿ العاطفي اؼبتبادؿ بُت احملبُت يتَّسع
ِ
لوصف الشعور ابلػ "البهجة اللَّعُوبة" عند ارتباؾ ؿببوبتك ،والتندر خبجلها
ابير مثالُت (ص)44-443 .
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السماح
وغبظات إحراجها .الفنرة ىنا أف احملبوبة تتيح لك التمتع هبذه اؼبشاعر وحدؾ دوف غَتؾ ،وشرط َّ
ٍ
أيضا أف تستجيب عاطفيًّا النفعاالت ؿببوبتك ذباىك ،كأف تشعر
ىو أف تبتهج
بعطف وِرقَّة .ينبغي ً
ابألسى عندما تتجاىلك .كل ىذا يق ّدـ لنوع االتناليَّة العاطفيَّة يف العبلقة اغبميميَّة مع احملبوب عند ابير.
هنج فباثل ،فهي تفهم اغبب بوصفو "ؾبموعةً عاطفيَّةً للفرد تدفعو
تسَت ابدوار ( ،2003ص )46 .على ٍ
ٍ
أساس ىذا
كبو اآلخر ،متمثلةً دبرَّكب اإلدراؾ والفنر واؼبشاعر ".وابلتايل ،اغبب ٌ
حقل لبُنية شخصيَّة ،و ُ
اصل حبق احملبوبة يف الوجود
االندفاع العاطفي عندىا ىو ما تُسميو "سيماء احلب" ،وىو "إقر ٌار
ٌّ
عاطفي متو ٌ
أيضا أف سيماء اغبب ِّ
تزود احملبوبة
لذاهتا" (ص )44 .حيمل يف طيَّاتو طرًاب بسبلمة احملبوبة .ترى ابدوار ً
بشهادةٍ و ٍ
افية إزاء أصالة طبعها وتصرفاهتا( .ص.)57 .
ؾبرد ٍ
حالة
ىناؾ حقيقةٌ تُلمح يف تصور اغبب  -وىو ٌ
سلوؾ مر ٌّ
كزي يف العبلقات الشخصيَّة الوطيدة  -ال َّ
تنوين أترخيي الستجابة احملبُت لعواطف بعضهم،
وأتفل ببساطة ،إمنا اغبب  -يف االعتبار الًتكييب -
تُطل
ٌ
ُ
رد يف اؼبستقبل .كما أشران ساب ًقا ،ىذا النوع من االتّناؿ العاطفي الناتج عن النَّسق اؼبرَّكب
وىو
تنوين ُمطَّ ٌ
ٌ
قادر على استيعاب العمق البديهي يف اغبب؛ ألف العمق ىنا متو ّش ٌج يف الوعي العاطفي ابلذات .كذلك قبد
ٌ
ٍ
ابتهاج يف
بعض التقدـ يف فهم الظاىريَّة الًتكيبيَّة  phenomenologyيف اغبب ،فهو اترًة ينبوع
انتشاء و ٍ
حضور احملبوبة ،واترًة أخرى منبع أسى وح ٍ
رقة وأمل ،ومن ىنا تتجلَّى تراكيبيَّة اغبب وعمقو اؼبوغل يف العبلقات
ً ُ
ينميها.
اليت ّ
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ب عاطفي اإلدالء ٍ
ب جزءا من مرَّك ٍ
بقوؿ
يتيح فهم اغبب يف إطار اتر ٍ
يخ من االتناليَّة العاطفيَّة ؼبن يعتير اغب َّ ً
ِ
ٍ
ِ
ب ،وىو ما تعنيو روريت ( )1993/1986جزئيًّا يف حديثها عن
اغبب على ىويَّة اؼبُح ّ
الفت للنظر يف أثر ّ
اترخيانيَّة اغبب أعبله.
ب
تورد روريت يف اعتبارىا أف من العناصر َّ
اؼبهمة يف أتريخ اغبب ىو "املرونة الديناميكيَّة" ،دبعٌت أف اؼب ِح َّ
ُ
ِ
احملب من خبلؿ ىذه
"يتبدؿ حبُبّو" ويش ّنل التبدؿ "تشعبًا يف شخصيَّتو" (ص .)77 .يبدؿ اغبب ىويَّة ّ
استمر احملبوف يف التبد ِؿ استجابةً لتبدؿ اآلخر [.]14
وينشُ تنميةً واستمراريَّةً كلَّما
اؼبرونة الدينامينيَّة،
َّ
ُ
فهم بوصفو "رواية اترخييَّة نوعيَّة" (ص )75 .تنتج عن تلك اؼبرونة .ال
تنتهي روريت إىل أف َّ
اغبب جيب أف يُ َ
بد أف ينوف من الواضح َّ
َّ
أف ؿبض وجود اؼبرونة الدينامينيَّة يف اغبب ال يستلزـ استمراريتو؛ ألف دينامينيَّة
ٍ
رد يف اؼبستقبل ،وعليو فإف ىذه اؼبرونة قد تنوف سببًا يف تبدد
العبلقة ال تتطلَّب وجود رواية اترخييَّة نوعيَّة تطَّ ُ
اغبب .اغبب إذًا
شك أشد خطورًة إف اشتبنت ُى ُويَّة احملبوب دبحبوبتو إابف حبّو
ٌ
ؿبفوؼ ابؼبخاطر ،وىو ببل ٍّ
انسبلخ عنها بنيفيَّ ٍ
ب قد يشعِر ابغًت ٍ
ِ
ات تصفها
اب عن الذات و ٍ
ُ
ؽبا .يُستَخلَ ُ
ص من ىذا أف فقداف اغبُ ّ
ٍ
أبسلوب مؤثر.
نوسباوـ ()1990
ديتاز االعتبار الًتكييب العاطفي للحب عن االعتبارات األخرى بفحصو للتاريخ العاطفي اؼبرَّكب ،بينما تق ِّدـ
اغبب بوصفو سلوًكا نتَّخذه ذباه من ُِكبب ،وىي حالةٌ دينننا ربليلها آف حدوثها [.]15
بقيَّة االعتبارات َّ
مصاعب يف اإلعراب عن كيفيَّة أتثر
وعلى أثر إمهاؿ البُعد التارخيي يف اغبب ،تواجو االعتبارات األخرى
َ
تقدًن ٍ
أيضا يف ِ
حلوؿ ُمرضية إلشناليَّة التيرير يف اغبب (انظر قسم  ،6وابألخص
ُى ُوًَّّيتنا يف اغبب ،و ً
اغبديث عن االستبداليَّة .)fungibility
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اغبب جزءا من مرَّك ٍ
ابلرغم فبا أسلفناَّ ،
ب عاطفي ،الحتجنا إ ًذا إىل
يتبقى لنا بعض األسئلة .فإف كبن فهمنا َّ ً
وضوحا فيما يتعلَّق ابلنَّسق ىنا :ما الذي يربط ُج َّل ىذه االنفعاالت العاطفيَّة لتنتج لنا شيئًا
قد ٍر أكثر
ً
ٍ
تنبُ عن تبص ٍر ونباىة ،إال َّأهنا ال تبدو كافية.
احدا ،أي اغبب ينتفي ٌّ
و ً
كل من ابدوار وابير بتقدًن أمثلة ُ
فعلى سبيل اؼبثاؿ ،ما الرابط بُت تندري حبرج ؿببوبيت وبقيَّة العواطف األخرى مثل هبجيت بنجاحها ِملَ ال يعد
ومنفصبل عنو لذا ،كما نبَّو
معاكسا للحب
سبتعي إبحراجها مشات ًة  schadenfreudeوبو يغدو الشعور
ً
ً
منضبط يبُت لنا حدود النمط التارخيي وكيفيَّة ارتباكو بطر ٍ
ٍ
انر ( ،)2013ال َّ
يقة يلزـ معها
بد من اعتبا ٍر
يسلب مٍت القدرة على إبداء العاطفة ،ىل يفٌت اغبب
فقداف اغبب .فعندما يعًتيٍت
اكتئاب حادٌّ
ٌ
ُ
لعل اإلجابة تُلتَمس من اترخيانيَّة اغبب ،و َّ
أف اعبواب معتم ٌد على التفاصيل التارخييَّة خلف اشًتاكي مع
َّ
ؿببوبيت يف تشنيل العبلقة .بعض العبلقات تُبٌت على ٍ
ضبيمي يتيح لآلخر شيئًا من اؼبضايقة اللعوبة،
أساس
ّ
وبعضها اآلخر ال يتيح ؼبثل ىذا .التفاصيل التارخييَّة جنبًا إىل ٍ
جنب مع فِهم احملبَّػ ُْت لعبلقتهما حيدداف
االنفعاالت العاطفيَّة اليت تنتمي لفصيل اغبب وتلك اليت ال تنتمي لو .إال َّ
أف ىذه اإلجابة تبدو انقصةً إىل
ٍ
ىنا؛ فبل تػُعد كل ٍ
منهج يرسم لنا الفرؽ
عبلقة اترخييَّة يتخللها اتّنالية عاطفيَّة ُحبًّا ،وابلتايل كبن
حباجة إىل ٍ
َ
بُت اغبب والسلوكيَّات الًتابطية التقييميَّة األخرى .ابلتحديد ما الرواية التارخييَّة النوعيَّة اليت ديتاز هبا اغبب
حياوؿ ىيلم ( )2010 ,2009اإلجابة عن بعض ىذه التساؤالت عير تقدًن اعتبا ٍر يؤطّر اغبب يف إطار
هتتم بو من حيث
التماثل احلميمي  .intimate identificationفعند ىيلم ،أف ُِرب َّ
أحدا ىو أف َّ
ب ً
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
احملبوب ُى ُويػَّتَو  -من خبلؿ
يم
ىو ىو ،ومع تساوي األمور ،أف تػُثَ ّم َن ما يػُثَ ّم ُن ىو .وعلى قدر ما تُ َش ّن ُل ق ُ
ِ
سم ُع
تصوره للحياة اليت تستحق أف يُ َ
عاش ألجلها  ،-مشاركة ىذه القيَم تُفضي إىل مشاركة ُىويَّة احملبوب .يُ َ

33

حكمة © Copyright 2020

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أف ىيلم يفهم مشاركة ِ
ٍ
صدى االعتبار االربادي ىنا ،إال َّ
بشنل صرؼ (كما
القيَم لتنوف من أجل احملبوب
ُ
ويعير عن فهمو ابصطبلح العاطفةَ .كذا يعتقد ىيلم أف صبيع اؼبشاعر مشتملةٌ
يف منظور االىتماـ الوثيق)ّ ،
ؾبرد الغاية واؼبوضع الشنلي (كما سلف ذكره) ،واؼبركز عنده ِ
خلفي يعبأ بو اؼب ِحب
موض ٌع
على اؼبركز ،ال َّ
ٌّ
ُ
خطرا ،والذي ييرر ىذا التقييم
فمثبل ،إف
بنيفيَّ ٍة يُع َق ُل معها تقييم الغايةً .
ُ
خشيت عاصفة اليرد فقد قيَّمتُها ً
َي اػبوؼ.
ىو الببلء احمليط ببستاف اػبضروات الذي يهمٍت شأنو ،وابلتايل بُستاين ىو مركز ىذه العاطفة ،أ ْ
أتيت اؼبشاعر أيضا على ٍ
دبشاعر أُخر ،مثل الشعور
ط عاد ًة
أمناط دبرك ٍز مشًتؾ ،فشعور خشية العاصفة مرتب ٌ
ً
َ
ابالرتياح عند مضيها أو الشعور ابػبيبة واغبزف عند نزوؽبا ابلبستاف ،وكذا الشعور ابلغضب عندما تُ ِ
فسد
ُ ّ
انب السبانخ ،والشعور ابلبهجة عندما تُثمر شتلة الطماطم… إىل آخره .كذلك يرى ىيلم أف النمط
األر ُ
تبعا لذلك دينننا القوؿ  -على حذو
اؼبُسلَّط من اؼبشاعر ذات اؼبركز اؼبشًتؾ يصيغ االىتماـ بذات اؼبركزً .
القسم  - 4.3أنَّو بينما تقيِم اؼبشاعر اؼبعيَّنة ؾبرًّيت العامل وتُسبِغ عليها خاصيَّ ٍ
ات تقييميَّة ،ىذا اإلسباغ
ّ
ِ
ب جزئيًّا من األمناط العاطفية النليَّة.
وى َ
يُ ِّ
عواطف متمركزة حول األشخاص person-focused
عرؼ ىيلم بعض العواطف بوصفها
َ
اكز ؽبا؛ ألف يف مثل ىذه
 ،emotionsمثل االعتزاز واالمتهاف ،وىي
مشاعر تتَّخذ من األشخاص مر َ
ُ
ضمٍت ألثر اؽبدؼ على جودة معيشة الشخص اليت تتمركز حولو تلك العاطفة .على سبيل
تقييم
اؼبشاعر ٌ
ّ
ٍ
بدرجة أخص  -ىو أف
اؼبثاؿ ،أف تُظهر األـ منطًا من تلك اؼبشاعر اؼبرَّكزة على الذات  -وعلى كوهنا أ ًُّما
هتتم دبنانة األمومة يف تشنيل ىويَّتها وتصورىا للحياة اليت تستحق العيش .على نفس اؼبنواؿ ،إظهارىا
َّ
ٍ
وهتتم بو اىتمامها هبُُويَّتِها،
أمناطًا عاطفيَّة متمركزًة على اآلخر  -وعلى كونو ًأاب
بدرجة أخص  -ىو أف تػُثَ ِّمنَو َّ
وأف تثمنها من أجلو ىو .مثل ىذه اؼبشاركة ِ
القيَميَّة لذات الشخص ترتقي ؼبا يسميو ىيلم ابلتماثل اغبميمي
ّ
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ِ
اعتبارا
معو ،ويتخلَّلو الثقة واالحًتاـ والود ،وىو إ ًذا [أي :التماثل اغبميمي] اغبب بعينو .هبذا يق ّدـ ىيلم ً
يتأصل يف االىتماـ الصريح واالىتماـ ٍ
بشأف ما ألجل اآلخرُ ،مع ِرًاب عن العمق البديهي يف اغبب من
للحب َّ
خبلؿ التماثل اغبميمي.

 .6قيمة احلب وتربيره
ملاذا َُِنب؟ ُِ
أي اعتبا ٍر للحب ال َّ
تعليلي كهذا .مع أمهيَّة
بد أف يق ّدـ جو ًااب على سؤ ٍاؿ
اقًت َح فيما سبق أف َّ
ٍّ
اضح لغرض اغبب .كيف
أيضا فيما يًتتَّب عليو من فه ٍم و ٍ
مسألة التيرير يف اغبب لذاهتا ،تُستَمد أمهيَّة التيرير ً
َّ
نتمنن من عقلنة اؼبيل للمحبوبة لذاهتا ال ألجل خصاؽبا ومن مثَّ كيف نيرىن على انعداـ قابليَّة استبداؿ
عدد من النظرًَّّيت اؼبختلفة تتناوؿ اإلجابة على ىذه
احملبوبة بغَتىا ،أي َّأهنا ال تُبد ُ
َّؿ ىنذا دوف خسارة ٌ
ابتدائي جوىري.
سنوض ُح :سؤاؿ التيرير سؤ ٌاؿ
األسئلة من نو ٍاح عدَّة ،وكما
ِّ
ٌّ
نتحصل عليو إف أحببنا
أحد ُسبُل فهم التعليل يف "ؼباذا كبب " ىو يف االستعبلـ عن قيمة اغبب :ما الذي
َّ
أييت نوع جو ٍ
يتصرؼ احملبوب
تعزز العبلقات اغبميميَّة فهمنا ألنفسنا حبسب ما َّ
اب قبد جذوره عند أرسطوّ :
ٍ
مسبق يف ىذه
كمرآة تعنس شخصنا ألنفسنا (ابدوار ،2003 ،ص .)58 .بطبيعة اغباؿ ،يوجد افًت ٌ
اض ٌ
بطرؽ أخرى ،أي أننا إف تُِركنا ِ
اإلجابة ،أال وىو استحالة النشف عن الذات ٍ
تصور ذواتِنا،
لوحدان لن ُكب ِسن َّ
ِ
ٍ
منوان ونضجنا .كذلك قبد إؼباحةً يف ؾباز اؼبرآة
وسوؼ
يشوب التصور اكبيازات ونواقص تَق ُ
ُ
ف دوننا ودوف ّ
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َّ
ؾبرُد اؼبشاىدة أدا ًة انفع ًة ُسب ّهد لنا فهم ذواتنا بنيفيَّ ٍة أكثر موضوعيَّة ،وإف
أبف ؿببوبنا يُشبِ ُهنا ،وبذا تصبح َّ
زبللها بعض االكبياز.
يُنبّو برينك ( ,1999ص )65-264 .على قصور قيمة انعناس الذات عير احملبوب؛ فإف كانت الغاية
متع ّدي ًة جملرد النشف عن الذات وسير أغوارىا إىل ٍ
طلب يف التحسُت واالرتقاء ألصبح األجدر بك التفاعل
ّ
بشىت أشناؽبم استنشاؼ االحتماالت
مع اآلخر اؼبختلف عنك .يتيح لك مثل ىذا التفاعل مع اآلخرين َّ
بعضا .وكذا تؤكد وايتينق
العيش ويف تقييم صبلحية تلك االحتماالت نسبةً إىل بعضها ً
البديلة يف كيفيَّة َ
أيضا عنس ٍ
( )2013على أمهيَّة استقبلؿ احملبوب وسبننِو من ِ
مثاؿ ؼبا
عنس ال َّ
ؾبرد ما كبن عليو اليوـ ،بل ً
ُ
حري بنا َّأال أنخذ اجملاز اؼبرآيتَّ بصورٍة حرفية ،وإمنا نرى احملبوب بص ِ
فتو
غدا .ومع ذلكٌّ ،
دينننا أف ننوف ً
عاكسا لنا ال من خبلؿ تشاهبنا معو ،بل عير استبصاره وأتويلو لشخصنا ضمنيًّا وصراحةً يف ذباوبو معنا.
ً
ىذا ما تسميو ابدوار ابلػ "األمهيَّة املعرفيَّة" للحب]16[ .
عددا من األسباب لتبيُت
إضافةً إىل األمهيَّة اؼبعرفيَّة للحب ،يق ّدـ الفوليت ( ,1996الفصل اػبامس) ً
أسباب مستنبَطةٌ من األحباث النفسيَّة حولو .يعزز اغبب شعوران ابلعافية ويرفع من
استحساف اغبب ،وىي
ٌ
وينمي
ويطور من شخوصنا ،وكذا خيفض اغبب من معدالت ضغط الدـ والضغوطات النفسيَّةّ ،
قيمتنا الذاتيَّة ّ
ِ
ٍ
ماد
صحتنا ويزيد من عمران .يتمتَّع االكبياز للمحبوب عند فريدماف ( )1993بقيمة أخبلقيَّة ،ألنو ع ُ
أثرا إجيابيًّا يف "سبلمة اإلنساف ونزاىتو وربقيق ُمناه يف ىذه اغبياة" (ص.
العبلقات اغبميميَّة اليت تًتؾ بذاهتا ً
سبب واح ٌد للحب .ىذا
 .)61أما سولوموف فيقوؿ ( ،1988ص" :)155 .يف هناية اؼبطاؼ يوجد ٌ
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خاضع لبلختبلفات
اغبب يُظ ِهر أصبل ما فينا ،وما يعد األصبل بطبيعة اغباؿ
السبب السامي ىو أف َّ
ٌ
حبب اآلخر.
الفرديَّة ".ألف َّ
اغبب  -كما أؼبَح سولوموف  -يدفعنا إلصبلح ذواتنا ً
دوما لنحظى ّ
ؾبرٍد عن تفاصيل العبلقات اؼبعيَّنة .من الوارد
عاـ َّ
ٌّ
كل من ىذه اإلجاابت عن سؤاؿ اغبب تؤطّره يف إطا ٍر ٍّ
أيضا فهم السؤاؿ ليقتضي استفسارا عن نوعيَّات اغبب ،وىنا أنيت على ذكر ثبلثة ٍ
أسئلة متعلّقة دبوضوعنا:
ً
ً
للمعُت من عدمو ،إف ُوجد التيرير
ييرر حيب َّ
 .1ما الذي ّ
 .2ما الذي ييرر حيب َّ ِ
للمعُت دوف غَته ،إف ُوجد التيرير
ّ
للمعُت ابلرغم من تَػبَديل وتَػبَدلو وابلرغم من تبدؿ األحواؿ ،إف ُوجد
 .3ما الذي ي ّيرر استمرارية حيب َّ
التيرير
ٍ
فمثبل يرى ڤيلماف (َّ )1999
أف اإلجابة عن السؤاؿ األوؿ فبننة،
مهمةً .
ابختبلفات َّ
ىذه األسئلة ُؿب َّملةٌ
ٍ
طبيعة عقبلنية ،ويرى أف السؤالُت الثاين والثالث
شخص وابلتايل ىو ذو
ويستعُت حبقيقة أف احملبوب
ٌ
مستعصياف على اإلجابة ،وأفضل ما دينننا فعلو إزاء اعبواب ىو تقدًن شرٍح سبيب النتقائيَّة اغبب .كذا سيتيا
( )2014يق ّدـ إجابةً على السؤاؿ األوؿ ،لننَّو دييل للطبيعة البشرية يف اآلخر ال شخصيَّتوُ االعتباريَّة اليت
يًتتَّب عليها التعقل؛ ألف الطبيعة البشريَّة سبتاز عن الطبيعة الشخصيَّة من حيث ال يلزـ ربقق متطلَّب
لنل ذي شخصيَّ ٍة اعتباريٍَّة أف ينوف
الشخصيَّة االعتباريَّة اؼبتمثل ابلعقبلنيَّة يف كل
ّ
بشري ،وكذا ال يلزـ ّ
الع َقد اليت تدور حوؿ قابليَّة استبداؿ
بشرًًّّي .كما ّ
حل ُ
سنبُت أدانه ،للتمييز بُت السؤاؿ الثاين والثالث أمهيَّةٌ يف ّ
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احملبوب ،إال أنَّو ال َّ
جانب
دبطالب زبص اؽبوية الشخصية ،وىو
ؿبم ٌل
بد من اإليضاح أبف السؤاؿ الثالث َّ
ٌ
َ
هم ٌل يف حديثنا ىنا.
ُم َ
مثبل القوؿ
من اؼبهم َّأال خيتلط علينا اؼبعٌت النامن خلف ىذه األسئلة التعليليَّة .يرفض توماس (ً )1991
بقابليَّة التيرير يف اغبب" :ال وجود العتبار ٍ
حبب اآلخر أو من اإلصرار على
ات عقليَّ ٍة ُسب ّنن ً
أحدا من اؼبطالبة ّ
حب ٍ
ومذىبل يف أي اعتبار
فرد آلخر ال عقبلينٌّ ضرورًة" (ص)474 .؛ "ألنو مهما كاف اآلخر ُؿبَبَّػبًا
ً
أف َّ
الفرد الذي ال تُثقلو الرومانسيَّة حبب اآلخر خشية أف
وضمن كل االعتبارات ،من اػبطأ ببساطة أف يُ َلزَـ ُ
يغدو ال عقبلنيًّا ،أو أنو ال ـبالف ًة للمعقوؿ يف زواؿ حب اآلخر الذي أحببناه حبًّا صبًّا يف السابق ،وإف مل
يتغَت ".يستدرؾ الفوليت ( ،1996ص )63 .مشَتا إىل أف "العقل ليس ٍ
بقوة خارجيَّ ٍة سبلي علينا سلوكيَّاتنا،
َّ
ً
فاعل يف ربديد من كبب
ىوًَّّيتنا… ال ُحيتّم العقل علينا ُح َّ
ب أحد ،لننَّو ٌ
عنصر ٌ
بل ىو قوةٌ داخلية تٌش ّنل ُ
وؼباذا كببهم".
أي إف أسباب اغبب ح ِّديَّة  ،pro tantoدبعٌت أهنا تُسهم يف تشنيل األسباب اإلصباليَّة للتصرؼ
طوعا
إبطبلؽ ،ويعود علينا إ ًذا فبارسة فاعليَّتنا لتحديد ما نقوـ بو دبيزاف العقل ،أو ابلتخلي عن ىذا اؼبيزاف ً
والعمل بعنس مقتضاه .أتويل مفهوـ العقل يف اغبب ليعٍت اإلرغاـ على اغبب  -كما َّ
أتولو توماس  -أتويلٌ
حيرؼ معٌت العقل ومقامو ضمن فاعليَّتنا]17[ .
ّ
ديهد لئلجابة
ترّكز صبلة النقاشات الفلسفيَّة حوؿ تيرير اغبب على السؤاؿ األوؿ؛ لظنهم أف اعبواب عليو ّ
على السؤاؿ الثاين الذي ال ُدييَّز عاد ًة عن السؤاؿ الثالث .زبتلف اإلجاابت عن ىذه األسئلة ابختبلؼ
ِ
جانب من يفهم التقييم يف إطار الوىب (كما عند تيلفر 71-1970
تصور التقييم يف اغبب .فمن
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ؼبنظور
وفريدماف  1993وسينغر  ،)1994ال دينن تقدًن تيري ٍر للحب (انظر القسم  .)4.2يبدو ىذا ا ُ
م ِ
وخصوصا عندما نلتفت لقيمة اغبب يف حيواتنا وتنوين ُى ُوًَّّيتنا .نب ُذ تصور اغبب
شن ًبل ،كما أشران ساب ًقا،
ً
ُ
ٍ
ٍ
فهم التقييم يف
ألسباب قد يفضي إىل التقليص من أثر فاعليَّتنا يف تعريف أنفسنا .ومن
جانب آخر ،من يَ َ
تقديرا يق ّدموف لئلجابة عن السؤاؿ األوؿ تلك اػبصاؿ اليت قدَّروىا يف اآلخر احملبوب .ىذا
اغبب بصفتو ً
التسليم بفنرة السببيَّة يف اغبب يقودان إلشنالُت متعلقُت ِ
دبوضع اغبب .object of love
يطرح ڤبلستوس ( )1981اإلشناؿ األوؿ يف مناقشتو العتبارات اغبب عند أفبلطوف وأرسطو .يُظ ِهر
ڤبلستوس أف ىذه االعتبارات مرَّكزةٌ على خصاؿ احملبوب ،أي أنَّنا ُكبب اآلخر  -حسب أفبلطوف وأرسطو
يقرر ڤبلستوس أف ىذه النظرة تفشل يف َغبْ ِظ
 بقدر ما ديثّل اآلخر ذبس ًدا موضوعيًّا للنماؿ .وابلتايل ّاؼبتجردة للمحبوب" و"تثمُت ما يُظهره من صفات النماؿ" (ص .)33 .أي أف
الفرؽ بُت "اؼبحبَّة
ّ
َ
ِ
ٍ
جيس ُدىا ،وىو حب
اعتبار ّ
ڤبلستوس يرى أف اعتبار أرسطو وأفبلطوف ُ
حب للخصاؿ حقيق ًة ال للفرد الذي ّ
نوع من الناس ال حب ٍ
فرد بعينو ،وينتج عن ىذا االعتبار فقداف ما ديتاز بو اغبب بصفتو سلوًكا شخصيًّا يف
ٍ
ّ
اغبب من خبلؿ
اؼبرتبة األوىل .ىذا اإلشناؿ الذي َّ
ييرر َّ
يوجو ألفبلطوف وأرسطو يبدو و ً
اردا على كل اعتبا ٍر ّ
أحدا من الناس ألجل خصالو ،قد يبدو أف موضع اغبب ىو
التوسل خبصاؿ احملبوب ،فبحسب ما ُِكبب ً
جس َدىا .ىنا إ ًذا يصبح من ىزيل القوؿ أف حينى (كما فعل سولوموف
تلك اػبصاؿ ال الشخص الذي َّ
كامبل بل ُحيَب فيو بعض ما فيو ،مع
 ،1988ص" :)154 .إف كاف للحب
أسباب إ ًذا ال ُحيَب الشخص ً
ٌ
َّ
طبعا ".وختاـ العبارة يهمل ربرير اإلشناؿ احملوري حوؿ ماىيَّة موضع اغبب وحولو
أف الشخص أييت ً
كامبل ً
بوصفو سلوًكا شخصيًّا.
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يتمحور اإلشناؿ الثاين حوؿ قابلية استبداؿ ِ
موضع اغبب .قابليَّة االستبدال  fungibilityىي إمنانيَّة
ٍ
ٍ
قابل لبلستبداؿ؛ ألف دبقدوري استبداؿ ورقتُت
تبديل شيء آبخر دوف نقصاف يف القيمة .ابلتايل إذًا ،اؼباؿ ٌ
ٍ
ِ
قابل لبلستبداؿ
من فئة اػبمسة دوالرات مقابل ورقة واحدة من فئة العشرة دومنا خسارة .ىل موضع اغبب ٌ
أي ىل إبمناين االنتقاؿ ببسا ٍ
ٍ
آخر يشبهو دوف نقصاف يصاغ إشناؿ
طة من حب
شخص ما إىل َ
قابل للتيرير من خبلؿ التوسل خبصاؿ احملبوب ،فإذًا يبدو أف
االستبداليَّة عادةً كالتايل :إذا سلَّمنا أف َّ
اغبب ٌ
حب ٍ
ألسباب ِ
ٍ
ٍ
جس َدىا ىو ،فبا يومُ بقابليَّ ِة انتقاؿ
حب الفرد بعينو ،بل حب
فرد ما
فيو ليس َّ
َّ
خصاؿ َّ
ِ
ٍ
قاببل لبلستبداؿ .وفوؽ ىذا ،قد يُظ ِه ُر
اغبب إىل أي
جيس ُد مثل ىذه اػبصاؿ ،ويغدو ؿببويب ً
شخص آخر ّ
اآلخر تلك الصفات اليت بٍت على أساسها حيب حملبويب ٍ
سبب الستبدالو
بصفة أكمل ،وىنا يصبح َّ
لدي ٌ
ُّ
ابآلخر األكمل .إال أنَّو من الواضح أف م ِ
وضع اغبب مست ٍ
متضم ٌن
اغبب
عص على االستبداليَّة ،ويبدو أف َّ
َ
ّ
لنوع ار ٍ
تباط ٍ
ط يتنافر مع فنرة االستبداؿ وانتخاب األفضل كلَّما سنحت الفرصة.
ٍ
موغل يف العمق ،وىو ارتبا ٌ
[]18
يق ّدـ نوزيك ( )1989يف الرد على ىذه اإلشناالت نظرتو االربادية (انظر القسم " :)2النيَّة يف اغبب ىي
تنوين النَّحن [أي :نوع ٍ
ارباد مع اآلخر وتنوين ىويٍَّة ٍ
امتدادا
اثلثة تُستَ َمد من طريف العبلقة] وتعريفها
ً
ُُ
بوؿ بتدمَت الذات( ".ص.
الفرد مناسبو دبناسبها .القبوؿ ابستبداؿ ىذه الذات اؼبمتدَّة قَ ٌ
للذات ،وأف يربط ُ
.)78
متضم ٌن لتنوين النَّحن ،لزـ َّ
كامن يف األشخاص ال يف خصاؽبم ،وألف ىويَّيت
أف موضع اغبب ٌ
فإذًا ألف اغبب ّ
ٍ
بشنل أساسي على تلك النَّحن فبل دينن استبداؽبا دوف خسارٍة حباؿ .أتيت ابدوار ( )2003على
معتمدةٌ
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ِ
نقد نوزيك بقوؽبا إف ًّ ِ
أحل ابحملبوب ،وىذا "ال
كرده يُلمح أبف َّ
اغبب ال دينن َحلوُ مهما كاف ،ومهما َّ
ردا ّ
دينن تصوره حبًّا أبي ٍ
حاؿ ،بل ىو عني اإلدمان( ".ص]19[ .)61 .
ُ ّ
اىتماما وثي ًقا ابحملبوب ألجلو ىو ال
عوضا عما قدمو نوزيك ،تنزع ابدوار ( )1987إىل فهم اغبب بصفتو
ً
ً
ٍ
ٍ
لغاًّيت مسبقة ،يصبح من غَت اؼبعقوؿ
حيب فيو َّ
ؾبرًدا ال وسيلةً
لغاية يف النفس .على القدر الذي ينوف ّ
ٍ
بشنل أكمل ،وعليو فبل بديل حملبويب .ىذا ردٌّ جزئي على
آبخر أجد فيو غاًّييت
تصور استبداؿ احملبوب َ
انبع من اغباالت اليت يُ َّيرُر اغبب فيها من خبلؿ القيمة
إشناليَّة االستبداؿ إبقرار ابدوار؛ ألف اإلشناؿ ٌ
اغبب فيها ابلذرائع .يف مواجهة اغباالت األوىل ،تُسلِّم
نيرُر َّ
الذاتيَّة ػبصاؿ احملبوب ،ال َّ
ؾبرد اغباالت اليت ّ
َّ
ِ
تصر على أف االستبداؿ بعيد الوقوع
ابدوار أف موضع ّ
قابل لبلستبداؿ يف هناية األمر نظرًًّّي ،إال أهنا ّ
اغبب ٌ
واقعا( .يصل سوبل ( ،1990الفصل  )13إىل ٍ
نتيجة مشاهبة).
ً
ابلرغم من ذلك ،ترى ابدوار أف موضع اغبب ]أي :احملبوب[ "غَت ٍ
قابل لبلستبداؿ ظاىرًًّّي" ( ،2003ص.
ٍ
األنس بو ال
63؛ انظر ً
أيضا ،1987 :ص .)14 .تعٍت هبذا أننا نشعر بتفرد ؿببوبنا" ،حب فرد ما و ُ
يتعادالف كليًّا مع حب آخ ٍر واألنس بو" ( ،1987ص .)14 .اغبب شطر ٍ
ٍ
شخص بعينو
رغبة يف ؾبالسة
ُ
دوف غَته ،وإف كنت أُحب ىذا اآلخر؛ ألف نوع اغبب يف األوؿ خيتلف عن الثاين .ألي ٍ
شيء ىذا قد
ُ
اقع ظرافة إديي اليت ال
يبدو – ً
مثبل  -أف السبب خلف رغبيت دبجالسة إديي ً
عوضا عن بوب اآلف ىو و ُ
ٍ
ألسباب أخرى ،وىذا االختبلؼ
أجدىا يف بوب .جزءٌ من حيب إلديي ينمن يف ظرافتها ،وأحب بوب
لنن ىذا الرد ال يعاجل اإلشناؿ االستبدايل ،فلو أصبح بوب
النوعي بينهما
يستبعد احتماليَّة استبداؽبماَّ .
ُ
مثبل على قدر ظرافة إدييِ ،ملَ ال أنصرؼ عنها وأقضي ُج َّل وقيت معو
ً
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ردىا على اإلشناؿ األوؿ حوؿ موضع اغبب ،ربتج
نوعا ما ،ففي ّ
تتَّخ ُذ وايتينق ( )1991مسل ًنا ـبتل ًفا ً
على ڤبلستوس لتقدديو ثنائيَّةً مغلوطة :أف أشعر دبحبَّ ٍة متجردةٍ ٍ
تقديرا لنماالتو .وبذا
لفرد ما ألجلو َّ
ّ
يتضمن ً
الصرؼ بو؛ ألف ىذه النماالت تُش ّنل ُى ُويَّتو
تقدير تلك النماالت يستبطنوُ التز ٌاـ بقيمتو ،وىو االلتزاـ ّ
متم ًما يف سبييزه بُت
الفرديَّة.
الشخص إ ًذا ىو موضع اغبب بصورٍة فعلية .يتخذ ديليٍت ( )1996مسل ًنا ّ
ُ
فردا
ُسس اليت بٍت عليها وىي اػبصاؿ ليقوؿ  -كما قاؿ سولوموف  -أبننا عندما كبب ً
موضع اغبب واأل ُ
ٍ
ألسباب ال يعٍت أننا كببّو بسبب بعض ما فيو .وكذا قد يُقرأ رفض وايتينق لثنائيَّة ڤبلستوس كما لو قلنا َّ
أف ما
ٍ
أسبااب ُمفضي ًة للمحبَّة]21[ .
جيعل سلوكي ُحبًّا ُؾبَّرًدا لفرد بعينو ىو ابلضبط استجابيت لنماالتو ً
اجة إىل مز ٍ
بطبيعة اغباؿ ،كبن حب ٍ
موضعا للحب .تُستَ َشف
اؼبعُت
عما جيعل من الشخص َّ
يد من التفصيل َّ
ً
يد أف أكوف
ضمنيًّا من تنظَت وايتينق فنرة أف موضع ُح ّيب يتشنل جزئيًّا من اتريخ تفاعلي مع ؿببوبيت .أر ُ
ؾبرد خصاؽبا اليت قد تنوف عند غَتىا ،و َّأهنا ىي من أَ ِ
ضب ُل َمهَّها وأسعى يف التخفيف عنها إف
ىي ال َّ
معها َ
األوؿ ويًتؾ الثاين الذي يتعلق بقابليَّة االستبداؿ؛ ألف
حل هبا ابتبلء… إىل آخر ذلك .يعاجل ىذا
اإلشناؿ َ
َ
كامن يف خصاؽبا وىل دينن استبداؽبا أبخرى
السؤاؿ عن موضع اغبب ال يزاؿ دوف جواب؛ فهل اؼبوضع ٌ
إف ذبلَّت تلك اػبصاؿ بش ٍ
أكمل عند غَتىا
نل َ
ؼبعاعبة اإلشناؿ الثاين حوؿ االستبداليَّة ،يتوسل كلٌّ من ديليٍت ووايتينق ابلتاريخ اؼبشًتؾ يف العبلقة .ترى
صبوع من اؼبؤل فبل سبيل إىل اإلجابة عن السؤاؿ الثاين "ما الذي
وايتينق أنو وإف ُوِج َدت خصاؿ احملبوب يف ٍ
ييرر حيب َّ ِ
ميرًرا
للمعُت دوف غَته " إال أنٍت عندما َّ
نت عبلقةً َّ
كو ُ
ومر عليها الزماف غدت ىذه التارخييَّة ّ
ّ
س على "خصائص
الستمراريَّة حيب حملبويب دوف غَته ( ،1991ص .)7 .وكذا اغبب عند ديليٍت َّ
مؤس ٌ
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للمعُت دوف غَته .ويف اغبالتُت ِّ
اترخييَّ ٍة ارتباطيَّة" ( ،1996صِّ )346 .
يعر ُج
تزودين بتيري ٍر الستمراريَّة حيب ّ
التوسل ابالرتباطيَّة التارخيية على السؤاؿ الثالث ،وبو يتَّضح ارتفاع موضع اغبب عن االستبداؿ.
سم ُع صدى اغبقيقة يف ىذه الردود؛ ألف العبلقات اغبميميَّة شخصيةٌ ابؼبرتبة األوىل ،وبو يصبح من النقصاف
يُ َ
ٍ
التباس يف كيفيَّة
تيرير اغبب خبصاؿ احملبوب دوف الرجوع إىل اترخييَّة االرتباط .ىذا وما زاؿ يوجد بعض
توظيف االرتباطيَّة التارخييَّة لتق ّدـ تيرير ٍ
ات إضافيَّة حياؿ اؽبموـ البلحقة اليت تتجاوز التيريرات اؼبسبقة (كما يف
أحببت فبلنةً يف
اإلجابة عن السؤاؿ األوؿ) توس ًبل بنماالت شخص احملبوب (راجع برينك  .)1999كوين
ُ
نتصور أهنا سبر ٍ
ٍ
بوقت ٍ
صعب يسلب منها تلك
ميرًرا الستمرارية حيب ؽبا الح ًقا .عندما َّ
زماف مضى ال يبدو ّ
ٍ
بشنل أكمل
اػبصاؿ اليت َّبررت حيب إًّيىا ابتداءًِ ،ملَ ال أفارقها وأعاشر غَتىا فبَّن تتحقق فيو تلك اػبصاؿ
سباما) نعتقد أنٍت ال جيدر يب تركها ،لنن
بداىةً (ابستثناء أف يطرأ عليها تغيَت
ٌّ
جذري يبدؽبا بصورة ـبتلفة ً
التوسل بواقع حيب ؽبا يف ٍ
وقت سابق ال يبدو كافيًا .ما الذي يسعنا توظيفو من اؼبنظور االرتباطي التارخيي
(لبلستزادة دبحاو ٍلة مثَتة يف ىذا الصدد ،انظر :كولودوين .)2003
مسلك
فبنن؛ فإ ًذا قد يبدو لنا أف التوسل حبقائق اترخييَّة عن العبلقة اغبميميَّة
ٌ
إف ظننَّا أف تيرير اغبب ٌ
ٍ
بشنل
فضبل عن ذلك ،يبدو أف التيرير
تيررهً .
انقص؛ ألف ىذه اػبصائص الذاتيَّة قد تشرح اغبب لننها ال ّ
خصائص موضوعيَّةً ُكليَّة ،وخصائص كهذه يتشارؾ فيها الناس ،فبا يفضي بنا إىل إشناليَّة
عاـ يتطلب
َ
االستبداؿ .ونتيجةً ؽبذا ،قد يبدو أف تيرير اغبب ُفبتَنِع .قد تعرض االعتبارات اليت ترى اغبب بوصفو سلوًكا
ـبرجا من ىذا اؼبأزؽ (انظر القسم )4.3؛ فإننا ما إف رفضنا
تقييميًّا َّ
يتوسط ما بُت وىب القيمة وتقديرىا ً
ثنائيَّة القيمة ،أي :إما أف تنوف القيمة سابقة الوجود يف احملبوب أو اتبعةً غبُبِّنا لو دوف خيا ٍر اثلث ،جاز لنا
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ُس ًسا وزبلق يف أثنائها قِيَ ًما (فنرةٌ ؿبوريةٌ يف
تقرير طبيعة اغبب الشخصيَّة العميقة اليت تَستمد من اترخيها أ ُ
منظور وىب القيمة) وتستجيب للخصاؿ الثَّمينة يف احملبوب (فنرةٌ ؿبوريةٌ يف منظور تقدير القيمة) فبَُ ِّننَ ًة
أخَتا( .ىيلم 2010؛ بيغلي )2015
َّإًّيان من تيرير اغبب ً
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اهلوامش
 .1نشأت ىذه الطريقة يف الفصل ما بُت أغايب وإيروس عند برينتلينجر ( )1989\1970يف طرحو
ِ
احملبوب قيّ ٌم
فردا ما ألنَّو قَػيِّ ٌم يف ذاتو أو ىل
للسؤاؿ
َّ
اليوثيفروي " :Euthyphro-likeىل ُكبب ً
ٌ
طرحا جيمع إيروس
ألننا أحببناه " َّ
فاألوؿ ىنا إيروس ،والثاين أغايب( .يرفض سينغر ىذا اؼبسلك ويق ّدـ ً
وأغايب سويًّةً .انظر القسم .)4
مفص ٍل عن مفاىيم اغبب ،راجع سينغر ( .)1984a,b, 1989الستعراض
 .2لبلستزادة بتار ٍ
يخ َّ
النقاشات حوؿ الصداقة ونوع اغبب فيها ،راجع مدخل الصداقة.
كونتُها أان مع زوجيت مل تقرأ عن اغبب
فهما صرحيًا ىنا؛ ألف النَّحن اليت َّ
 .3ىناؾ غرابةٌ يف فهم عبارة نوزيك ً
اربادا ألف زوجيت تركت كتاب نوزيك يل ألقرأه .يبدو أف نوزيك يسلّم أبف احملبُت يناقشوف األمور
بوصفو ً
ٍ
أت أان وحدي.
هتم كل أحد منهم ،وهبذه الطريقة يُ َس َّج ُل يف النَّحن ما قد قر ُ
اليت ّ
 .4رفع االمتناع ىنذا دوف استفاض ٍة يف دور االىتماـ ربت اؼبنظور االربادي (أو أي منظوٍر آخر يستبطن
مفهوـ االىتماـ يف اغبب) غَت ٍ
كاؼ .انظر آانس ( )1977لبلسًتساؿ يف صعوبة األمر ىنا.
 .5على الرغم من اشتماؿ اتيلور ىنا ضمن االعتبار االىتمامي ،ال َّ
اغبب عاطفةً،
نوضح أهنا تعتقد َّ
بد أف ّ
إال أهنا ليست عاطف ًة عرضيَّةً كما عند غَتىا (ص ،)161 .وؽبذا دينن ضم اعتبارىا ربت اغبب بوصفو
متفرًدا (انظر القسم .)5.1
عنصرا عاطفيًّا ّ
ً

اعتبارا اىتماميًّا للحب يتوسل فيو أبمهيَّة
 .6إضافةً إىل ستمپ ،يق ّدـ توماس (ً )1993 ،1991 ،1989
متبادؿ وشراكة
اىتماـ
ٌ
سباما :اؼبرغوب يف اغبب " ٌ
مغايرا ً
العبلقات اغبميميَّةَّ ،إال أنو يفهمها ً
فهما ً
ات جسديَّةٌ مع احملبوب "( ،1991ص .)470 .عند توماس ،يلزـ عن ىذا احتواء العبلقة
وتعبَت ٌ
الش ِرَكة يف البوح ابلذات .لبلستزادة ابالنتقادات الواردة
تًتسخ عير َّ
اغبميميَّة على "آصرة الوفاء" اليت َّ
على دور البوح ابلذات يف الصداقة ،انظر :مدخل الصداقة ،القسم .1.2

فمثبل ،يرفض أرسطو ىذا
 .7ىذا إف سلَّمنا لبادوار ً
جدال أف اؼبوتى ال دينن نفعهم وال اإلضرار هبمً .
ؿبل جدؿ.
اإلقرار ،وال يزاؿ ىذا َّ
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إهباـ للح ّد بُت
 .8إقحاـ ىذه الفنرة يف اؼبنظور االىتمامي يودي دبركزيَّة الرغبة يف اغبب ،ويلزـ عنو ٌ
َّدا عن ماىيَّة االىتماـ ودور االستقبلليَّة يف اغبب.
منظوري االىتماـ واالرباد فبا يؤدي إىل التساؤؿ ؾبد ً
َ
اؼبوجو لڤيلماف ساب ًقا مع ىذا االنتقاد :يف التفريق بُت اغبب واالحًتاـ،
 .9الحظ كيف يتناسب االنتقاد َّ
دور يف
ُ
يسوؽ ڤيلماف اآلاثر اليت يف اغبب دوف االحًتاـ ،لننَّو ال يقدر على تقدًن شرٍح ال يلزـ منو ٌ
كيفيَّة سبتع اغبب بذاؾ األثر.

 .11الظاىر أف سينغر يرد ىذا بقولو" :يُس ِه ُم
( ،1994ص .)141 .ويف إعرابو عن اؼبعٌت
ومثُلِو العُليا
فبنن حاؿ تعرفنا على تلك الرغبات واؼبثُل ،وىذه مسألةٌ
ٌ
وىب القيمة يف رغبات احملبوب ُ
ُ
ؾبرد ٍ
فاعل سبيب ،إال َّ
أف دور ىذا يف فهم اصطفائيَّة اغبب غَت
تقديريَّة .مسامهةٌ معرفيَّةٌ كهذه ليست َّ
واضح.
ؾبرَد عنص ٍر سبيب فيو"
التقدير يف اغبب مباشرةً ،ال َّ
اؼبقصود ابؼبسامهة ِ
اؼبباشرة ،يبدو أنَّو ال يقوؿ إال أبف

 .11آخروف من غَتىم يدَّعوف تقدًن اعتبا ٍر للحب بوصفو عاطفةً ،منهم سولوموف (،1981 ،1976
 )1988الذي صنَّفناه يف االعتبار االربادي ،واتيلور ( )1976اليت صنَّفناىا ضمن االعتبار
االىتمامي.
اعتبارا للعاطفة بوصفها حالةً ذىنيَّةً عرضيَّة .قد
 .12ال ينتبو براوف إىل كوف اعتباره يف آخر كتابو ليس ً
مستداـ للحب ىو أشبو ما ينوف ٍ
ٍ
بنزعة كبو الشعور
نوع
عرض ٍ
ينوف مبتغى براوف يف آخر اؼبطاؼ ُ
ٍ
ليقرر اتساع اغبب يف
بعواطف ّ
حب عرضيَّة مر ًارا وتنر ًارا .ال يتَّضح السبب خلف سبسك براوف ابلعاطفة ّ
ِ
ؾبرد خصالو .انظر القسم .6
مطلوب ىنا أف ينوف موضع اغبب ذات
الزمن؛ كل ما ىو
الشخص ال َّ
ٌ

 .13ىذا التصور للحب بوصفو عاطف ًة بدائيَّةً شبيوٌ دبقالة دينارت يف "انفعاالت النفس" Passions
ِ
ِ
ميبل انحية
تحِّر ِؾ ً
" :of the Soulاغبب عاطفةُ ُم َسبَّػبَةٌ حبراؾ األرواح الذي يبعث يف نفس اؼب َ
األغراض اليت تناسبها".

ُ

 .14راجع كوكنق وكينيت ( )1998ؼبا يبدو تفر ًيعا على تنظَت روريت فيما يتعلَّق أبنواع اآلاثر اليت تنبت
صحبتنا من حيث االذباه والتأويل.
فينا عير ُ
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ِ
اغبب ربق ًقا واقعيًّا (ال ؾبازًًّّي) الرباد اثنُت؛
سم من اؼبنظور االربادي الذي يرى َّ
 .15يستثٌت من ىذا ق ٌ
ألف تشنيل ٍ
ارباد كهذا عمليَّةٌ اترخييَّة .إال أف ىذا اؼبنظور ال يعير بقد ٍر ٍ
كاؼ عن دور التاريخ اؼبشًتؾ
ّ
يف اغبب.
وقع يف التقليل من أثرىم علينا؛ ألننا قد نتبدَّؿ
 .16األخذ ابستجاابت أحبابِنا لنا مأخ ًذا معرفيًّا ً
ؿبضا ُم ٌ
نوع ٍ
سباثل قبده معهم( .انظر كوكنق وكينيت  ،1998مدخل الصداقة ،القسم
أتثػًرا بصحبتنا عير ِ
)1.2

ٍ
ضروري يش ّنل
ابىتماـ
يزودان
.17
أتسيًا بفراننفرت ( ،)1999يرى ويليغينيرؽ ( )2005أف َّ
ّ
اغبب ّ
ّ
ِ
اغبب عنده ال حيتاج إىل أي تيرير ،ولو
أساسا للعقل ّ
ً
موج ًها َّإًّيه انحية األمور اليت تعنينا .إال أف ؿبض ّ
ٍ
َّ
أسبااب
شنننا يف ُحبّنا َّ
وعرضناه للنقد .لتأمبلت مشاهبة على نظرية فراننفرت يف اغبب (ينشُ اغبب ً
يف النفس) ،انظر :برانسن  ،2006أورتيز-ميبلف .2007
أف اإلشناؿ الثاين ديتاز عن األوؿ حبسب غياب مفهوـ اػبصاؿ ِ
 .18الحظ َّ
موض ًعا للحب دوف ذات
الشخص ،فاإلشناؿ ىنا يدور حوؿ كيفيَّة تيرير اغبب واستمراره ،فلو تػُ ُو ِّس َل بنوف احملبوب على ىي ٍئة
معيَّ ٍنة من أنواع الناس لَعُ ِق َل استبدالو دبثيلو ،أما لو ُزِّو ْدان بتيري ٍر يرفع احملبوب عن اؼبماثلة ابآلخر فبل
استبداؿ( .راجع مقالة كراوت  1986يف معاعبة االستبداليَّة من خبلؿ إابنة اغبب إف كاف متعلّ ًقا
ابلقوؿ  de dictoأو ابلفعل .)de re
 .19مىت حيق للمرء حل عبلقة عاطفيَّ ٍة ما أو ىجرىا يتعلَّق ىذا ابلسؤاؿ الثالث أعبله يف اقتباس توماس
ِ
اغبل على
( ،)1991وىو سؤ ٌاؿ مل َ
يؤت عليو يف األدبيَّات الفلسفيَّة .ردبا ينمن السبب يف اعتماد فهم ِّ
فهم ما ييرر استمراريَّة اغبب .وابلرغم من ذلك ،ليس من الواضح اضطراران ؼبعاعبة السؤالُت يف ٍ
معزؿ عن
ّ
بعضهما.
 .21كذلك دييّز برينك ( ،1999ص )272 .بُت موضع اغبب وصورتو ،ويرد على مقالة ڤبلستوس
أف األشخاص اؼبعيَّنُت ىم مواضع حبنا ،و َّ
قائبل َّ
أف "تثمُت خصاؽبم اغبميدة والتعزيز منها" يف بعض
ً
اغباالت على األقل صورةٌ من صور حبنا ؽبم .وعلى خبلؼ وايتينق ،يرى برينك أف اغبب ال ينطوي
ٍ
ٍ
الىتماـ فبيَّز ،واؼبيزاف ىو ما نفطنو بربطنا أمهيَّ ًة
مؤدى ىذا "عزو أمهيَّ ٍة خارجيَّ ٍة
متجردة؛ ألف َّ
على ؿببَّة ّ
ذاتيَّةً يف العبلقات اغبميميَّة" ( ،1999ص.)269 .
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.1

رت التعبَت عنها ابللفظ كيبل يلتبس اؼبعٌت.
توظّف اتيلور ً
رموزا يف شرح عبارهتا ،منها  xو yو ،ψآث ُ
(املرتجم)

.2

يقرر َّ
النرامة عند كانط مبدأٌ
عام َل على أنَّوُ غايةٌ يف ذاتو ال وسيلة.
ٌّ
أبف اإلنساف ينبغي أف يُ َ
أخبلقي ّ
(املرتجم)

.3

اؼبصرح كما يتوقَّف
ف الشيء على ما يتوقَّف عليوَّ ،
ويسمى ابلدور َّ
الدَّور (تعريفات اعبرجاين)" :ىو توق ُ
ويسمى الدَّور اؼبضمر كما يتوقَّف (أ) على (ب) و(ب) على (ج)
(أ) على (ب) وابلعنس أو دبراتب َّ

و(ج) على (أ)( ".املرتجم)

ؼ يف النص لغرض التوضيح.
 ما بُت ىاتُت ] [ تصر ٌ
 عرفان :أسهم دياف الدراوشة إسهامات جليلة يف التحسُت من األسلوب العريب يف النص اؼبًتجم.
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