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شخصاً املسؤوليَة األخالقية عن فعل قام به يف املاضي على حساب شخص آخر؟  حتميلناما الذي يربر 
ملنفعة ا يعتقد البعض أن تعظيم املاذا يكون لدي املربر لالهتمام أو تفضيل شخص ما عن اآلخر؟ ملاذ

يف حياة الفرد هو أمر مقبول؛ بينما تعظيمها ونشرها بني عدة أفراد يعد خطأ وأمرًا غري مقبول؟ وفقاً  
هلذه األسئلة األخالقية؛ يبدو أن أي إجابة سنحصل عليها جيب أن تستند على مبدأ اهلُوية الفردية. 

ا يف منلك مربراً لتحميل "س" مسؤولية بعض األفعال اليت قام هب لذا، وعلى سبيل املثال ال احلصر، فإننا
املاضي فقط يف حالة تطابق "س" مع الشخص الذي قام هبذه األفعال. إضافة إىل ذلك، يبدو أنه لدي 
قلق مربر حيال مستقبل شخص ما، على أن يكون هذا الشخص هو أان. وأخرياً، يعتقد العديد أنه عند 

ينما تعظيم ب -وهي األان جمردة–ياة شخص ما فهذا يؤثر على هذا الشخص فقط تعظيم املنفعة يف ح
املنفعة لعدة أفراد تؤثر على عدة أنوات أو شخصيات، ولذلك، يعد األمر الثاين غري مقبول، نظراً 

 ىلتجاهله مبدأ اختالف وتباين الشخصيات وتفردها. تعد هذه األمور من ضمن عدة موضوعات أخر 
ومعرفة العالقة بني اهلوية الفردية واألخالق. تفسر "األخالق" يف هذا اجملال أبهنا طرق  مرتبطة بدراسة

عيش حياتنا، ولذلك فهي تضم كال من االمور املتعلقة ابلذات وابآلخرين أيضاً. من األمور ذات الصلة 
ملبنية على التوقعات اتلك املتعلقة بطبيعة وأسباب البقاء واخللود، و  ابلذات واملرتبطة ابهلُوية الشخصية 

العقالنية، والقرارات املستقبلية واالهتمامات العامة. أما األمور املرتبطة ابآلخرين فمن ضمنها: طبيعة 
املسؤولية األخالقية لألفراد وأسسها، الثناء أو التقدير، العالقات األخالقية بينهم، اإلجهاض و األحباث 

د ة الضطراابت اهلوية االنفصالية. لذلك، فإن االجتاه الرائاجلنينية، أخالق الشعوب واحللول العالجي
ملعرفة واكتشاف العالقة بني اهلوية واألخالق يبدأ ابلتحقيق يف طبيعة اهلوية الشخصية ومالحظة مدى 
تطابق استنتاجات هذا اجملال الغييب مع هذه األنواع املختلفة من االهتمامات. بعد البدء مبناقشة موجزة 

اسات التارخيية يف هذا اجملال، سنقوم أيضاً بعمل استقصائي ألهم النظرايت املتاحة يف اهلُوية ألبرز الدر 
 الشخصية، مث نتناول ما قد تعنيه حيال أمور عديدة مرتبطة ابلذات واألخالق.

سنعود ملناقشة عدة اجتاهات حديثة ملعرفة العالقة بني اهلوية الشخصية واألخالق، وما هي البدائل اليت 
 أضافت جديداً هلذه العالقة:
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 اخلامتة .8
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 املداخل ذات الصلة 

 

 األمهية التارخيية للعالقة بني اهلوية الشخصية واألخالق:.1

ي، والذي يوضح ديرجع التاريخ الفلسفي للعالقة بني اهلوية واألخالق للقرن السابع عشر امليال
يقول يف  مثااًل حموراًي يف هذه احلالة، حيث أفالطونالعالقة بني اهلوية واألمور املتعلقة ابلذات. يعد 

حواراته "فيدو" ]عن النفس[: " أان )وكل األشخاص( سننجو من املوت وفناء أجسادان بقدر بساطة 
لى ن يعيش." يدل هذا بشكل مباشر عالروح، واعتبارها شيئاً غري مادي؛ فهي شيء جوهره األساسي أ

فكرة أنه بقدر جناة اجلسد من املوت، فإنين على يقني من وجود حياة بعد املوت. من انحية أخرى، 
فقط على العالقة بني اهلوية والتحوط، منكراً بذلك وجهة نظر أفالطون حيال توقع حياة  لوكريتيسركز 

العقل أو الروح بعد خروجها من اجلسد، فإن هذا  إذا ظل أي إحساس يف“بعد املوت، ألنه ببساطة 
ال يعين شيئاً، لنا ألننا جئنا للحياة من خالل امتزاج اجلسد والروح مرتبطني ومندجمني معا". )لوكريتيس 

(. مبعىن آخر، أان بوصفي إنساانً؛ مزيج بني اجلسد والروح، وابلتايل طاملا ال تزال روحي 121, 1951
 -والذي هو جزء ال يتجزأ مين-ب خربات جديدة؛ فإن انفصاهلا عن جسدي حية وقادرة على اكتسا

لن ميّكنها من اكتساب وتوقع حياة أخرى بعد هذا االنفصال. وفقًا  لكال الرأيني، اهلوية هي أساس 
 التحوط، إال أن الفرق بني لوكريتيس وأفالطون يتمثل فقط مباهية اهلوية )على الرغم من التفسري املتناقض

 (.Martin and Baressi 2003,10كريتيس، انظر:   للو 

مل يكن األمر كذلك حىت جاء جون لوك، حيث كانت هناك حماولة صرحية لربط اهلوية الشخصية  
ابألخالق بشكل أكرب. أطلق لوك املصطلح الشهري "الشخص"، الذي أضحى مصطلحاً رمسياً، ليتماشى 

https://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%B3
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ذا يعين أن تفسري هوية األشخاص عرب الزمن (. هLocke,1694, 50-51مع األفعال والصفات )
سيكون له العديد من اآلاثر. يعتمد تفسري لوك عن اهلوية األخالقية بشكل أساسي على قوة األخالق 

 -وهو الفاعل لألخالق–الذايت االنعكاسي. من وجهة نظر لوك، فإن "الشخص"  الوعيوهو ما يسمى 
Y  عندt2  يطابق الشخصX  عندt1 ة اسرتجاع وعي فقط يف حالY  إىلX ((Ibid., 39 .

كد أن ، ألهنا تؤ األمهية االرتباطية للهوية. ميكن تسمية هذا Xأفكار وخربات  Yومؤدي هذا أن يتذكر 
األشخاص يف أزمان خمتلفة متطابقون مع بعضهم البعض بسبب العالقات اليت ميكن أن تربطهم ببعضهم، 

أن  ما يسمى ابهلوية املبنية على املادة، اليت تؤكد على سواء كانت نفسية أو جسدية، لذلك رفض لوك
 األشخاص يف أزمنة خمتلفة متطابقني نتيجة تكوينهم من نفس املادة. 

بعد حصولنا على تفسري لوك االرتباطي عن اهلوية، يسعنا رؤية اآلاثر املرتتبة على األمور املعيارية 
ة هة نظر لوك، ما يهمين بوصفي شخصًا هو املرحلبداية من العقالنية التحوطية، ومن وج املختلفة.

املاضية من حيايت حىت هذه اللحظة اليت ميتد اليها وعيي، كما يهمين أيضاً مستقبلي، وهو املرحلة اليت 
سيصل إليها وعيي. تعد هذه االلية اليت ميكنين من خالهلا ، على سبيل املثال، التوقع أو التنبؤ ابحلياة 

بعد البعث؛ سيكون هناك شخص ما سيمتد ويصل إليه وعيي احلايل، ما املوت( و  األخرى )احلياة بعد
إن هذا  Ibid., 44).وهذا الشخص سيصبح أان، حىت لو كان جسدًا خمتلفًا عما أملكه أان اليوم )

األمر ال ميثل أمهية يل اآلن، أاي كانت املادة )جسداً أو روحاً( اليت ستجد وعيي أو نفسي وترتبط هبا. 
ال: إذا انقطع إصبعي وكان وعيي مرتبط به "ستكون هذه هي نفس الذات اليت كانت مرتبطة ابجلسد  مث

 ,.Ibid)كله ابألمس ابعتبارها جزءاً من نفسها، وأفعاهلا يف املاضي هي نفس أفعاهلا يف احلاضر" )
ة ابملسؤولية يهي اليت ينتج عنها ربط اهلو  -حول ملكييت ألفعال معينة–. هذا النوع من املالحظة 46

األخالقية وهي ما يسميه لوك "املسؤولية". يعد الشخص مسؤوالً فقط عن األفعال اليت يقوم هبا بنفسه 
حىت الوقت الذي ميتد إليه وعيه، مبعىن آخر؛ األفعال اليت أتذكر قيامي هبا هي األفعال اليت أعد مسؤوالً 

فرق ر وخربات ال أستطيع تذكرها؛ "إذن فما العنها. يقول لوك: إذا متت معاقبيت على أفعال ذات أفكا
. لذلك، "يوم احلساب، فإن احلكم سيكون وفقاً  Ibid., 51)بني العقاب وكوين خلقت ابئساً؟" )

https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%8a/


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2021© حكمة  6

للوعي الذي سيكون لدى األشخاص حينها أاي كانت أجسادهم وقتها أو أاي كانت املادة اليت سريتبط 
 (.Ibidه األفعال فيجب معاقبتهم عليها" )فاألمر سيان طاملا قاموا هبذ –هبا الوعي 

شخصية، اهلوية الـ ، فإن أساس كل من التحوط واملسؤولية األخالقية هو عالقتهم بللوكوفقًا  
وهي عالقة تقوم بتوحيد مراحل الشخص املختلفة بصورة فريدة من خالل الوعي. مبا أن لوك كان يقدر 

جوزيف  ة وأي هوية أخرى مبنية على املادة، فقد أبدى كال مناهلوية الشخصية بعيداً عن اهلوية البيولوجي
 اعرتاضهم على ذلك. على سبيل املثال، اهتم ابتلر لوك مبا أمساه بـ "اخلطأ البديع" وتوماس ريد ابتلر

(wonderful mistake) اهلوية بشكل تتطلب، حيث إنه مل يستطع إدراك أن عالقة الوعي 
(. مبعىن آخر، أنين بوصفي Butler,1736,100) مسبق، ومن مّث ال ميكن تشكيلها وتكوينها

خاصة  علهاجتشخصاً أستطيع فقط تذكر خربايت الشخصية، ولكن ذاكريت اخلاصة عن هذه اخلربات لن 
يب، ولكن أان أتذكرها فقط ألهنا ختصين. لذلك، مبا أن الذاكرة ميكنها أن تكشف هوييت صحبة بعض 

أن ما أذكره  ا ال جتعلين هذا الشخص اجملرب. يؤكد ابتلرالذين قاموا هبذه اخلربات يف املاضي، بيد أهنا أهن
 ابلفعل ما هو إال خربايت عن املادة اليت تكونين حالياً. 

وابملثل أكد ريد على اعرتاض ابتلر و أضاف بعض االعرتاضات؛ االعرتاض األول، هو أن معيار 
 املاضي، ابق مع مرحلة ما يفلوك يشري إىل الوضع املتناقض، وهو أن يكون الشخص متطابقاً وغري متط

وهو اعرتاض أوضحته قضية الضابط الشجاع. لنفرتض أن الضابط أثناء قيامه مبهامه العسكرية يف احلرب 
تذّكر نفسه وهو يسرق التفاح من حديقة جاره، مث افرتض  -وهو يف األربعني من العمر–ضد العدو 

نه مل أصبح يتذكر فقط مهامه العسكرية ولك -وهو جنرال متقاعد–أيضاً أن الضابط يف عمر الثمانني 
يعد يتذكر سرقته للتفاح من حديقة جاره. وفقًا  لوجهة نظر لوك، ميكن أن يكون الضابط على حد 
سواء متطابقاً مع كونه سارق التفاح )بسبب عالقة انتقال اهلوية: فهو متطابق مع كونه ضابطاً شجاعاً 

ا يف مع كونه سارق التفاح )بسبب عدم تذكره خلرباته اليت مر هبوأيضًا سارقًا للتفاح(، وغري متطابق 
  (. يعتمد االعرتاض الثاين على العالقة بني اهلوية واألخالق:Reid 1785,114-115صباه( )

https://plato.stanford.edu/entries/locke/
https://plato.stanford.edu/entries/butler-moral/
https://plato.stanford.edu/entries/butler-moral/
https://plato.stanford.edu/entries/reid/
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أن تعتمد على عالقة )وعي( تتغري من حلظة إىل أخرى؟ ال يستطيع  -التشابه–كيف ميكن للهوية 
إىل أخرى، ومبا أن الصواب والعدل يف مسألة الثواب والعقاب مبنية  اإلنسان أن يظل اثبتًا من حلظة

(. ولكن، يعد Ibid ,.117على اهلوية الشخصية، لذا فإن الشخص لن يكون مسؤواًل عن أفعاله. )
 هذا االفرتاض غري معقول، ويتفق ابتلر مع هذا األمر ُمدخاًل مفهوم التحوط:

ا يعين مغالطة ألنفسنا أن " ]على فرض أن وجهة نظر لوك صحيحة[ فهذ
حناسب أنفسنا يف احلاضر على أشياء قمنا هبا يف املاضي، أو أن نتصور أنفسنا يف 
احلاضر هنتم مبا قمنا به يف األمس، أو أن هنتم يف الوقت احلاضر مبا سيحدث غداً، 
هذا يعين أن شخصنا يف احلاضر ليس هو شخصنا الذي كنا عليه يف املاضي؛ 

, Butler 1736رى أخطأت املكان وستصيب فيما بعد" )ولكنها ذات أخ
102 .) 

انتهى األمر برفض كل من ريد وابتلر للعالقة اليت وضعها لوك عن اهلوية املبنية على املادة. )كما 
واليت سنناقشها الحقاً( إن ما يتفق  Derek Parfitأن اعرتاض ريد خاصة ينبئ ابفرتاضات وآراء 

هو أن اهلوية تعتمد أو تبىن على اهتماماتنا، سواء كانت حتوطية أو أخالقية.  عليه ابتلر وريد مع لوك،
وفقًا  لرأي ريد؛ فإن اهلوية هي أساس كل احلقوق والواجبات واملسؤوليات، وهي ذات مفهوم اثبت 

(. ولكن ما خيتلفون عليه، هو عناصر اهلوية. ويالحظ أن االفرتاض Reid 1785 ,112وحمدد. )
"اعتماد نظرية قبول اهلوية بشكل كبري على مدى حسن تفسريها الهتماماتنا العملية.".  املنهجي هنا:

لذلك يقول ريد وابتلر، إذا كانت وجهة نظر لوك صحيحة، فإن هذا سيتطلب جمموعة من التغيريات 
قيام مبثل لاجلذرية لطريقتنا يف إسناد املسؤولية وإجراءاهتا التحوطية. ولكن ال يزال اجلدل مستمراً، ألن ا

لقيام ألننا ملتزمون بشدة إبتباع الصواب يف أساليبنا احلالية ل–هذه التغريات سيعد ضراًب من اجلنون 
، لذلك ال ميكن لنظرية لوك أن تكون صحيحة. وعلى الرغم من عدم موافقة لوك على اآلاثر -ابألمور

دم بعض ك، ومبا أنه يقر أنه قد قاملرتتبة على نظريته، إال أنه يوافق على املنهجية األساسية. لذل
(، فهو أيضًا يبذل جهداً كبرياً Locke 1694 ,51االفرتاضات اليت ستبدو غريبة لبعض القراء )

ليثبت عدم توافق افرتاضاتنا مع اآلاثر املرتتبة على وجهة نظره. مثال: "يؤكد القانون اإلنساين على ضرورة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Derek_Parfit
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نون على أفعال قام هبا رجل رشيد، وال ميكن معاقبة رجل استمرار الوعي" أي ال ميكن معاقبة شخص جم
(. وهذا يعد افرتاضاً منهجياً أقره معظم واضعي Ibid ,47رشيد علي أفعال قام هبا شخص جمنون" )

النظرايت اخلاصة ابهلوية واألخالق منذ ذلك الوقت. يصدق كل من ريد وابتلر على أن وجهة نظر لوك 
 Xستطيع أن يوجد يف وقت غري الوقت احلاضر، مبعىن آخر؛ يتطابق تؤكد على أنه ليس مثة شخص ي

. ولكن مبا أن الوعي Xمتطابقاً مع وعي  Yفقط يف حالة ما إذا كان وعي  t2عند  Yمع  t1عند 
. لسوء احلظ، يبدو أن هذا سوء Yلن يتطابق أبداً مع وعي  Xيتغري من حلظة إىل أخرى، فإن وعي 

استخدام لوك يف بعض األحيان ملصطلح "نفس الوعي" والذي ال يعطي  فهم للنظرية )على الرغم من
، Yبوعي  Xفقط يف حالة ارتباط وعي  Yو Xدوماً فهماً واضحاً(. وفقاً  لوجهة نظر لوك، يتطابق 

. ولكن إذا كان هذا هو األمر، ابلتايل ستكون Xلألفكار واخلربات اليت مر هبا  Yأي يف حالة تذكر 
فقط يف حالة  Xيتطابق مع  Yأمر صارم واثبت ودقيق وفقاً  لريد وابتلر، ابلنسبة لـ  اهلوية ما هي إال

وجود عالقة، بغض النظر عن قوهتا أو ضعفها. مع ذلك حىت لو تغوضي عن هذا االعرتاض على لوك، 
يظل رأي اآلخرين سارايً. السبب األول أن الذاكرة تضع افرتاضات مسبقة عن اهلوية الشخصية، ومن 

ال تشّكل معياراً هلا. والسبب اآلخر، هو أن اهلوية هي عالقة انتقالية، بينما الذاكرة ليست كذلك،  مثّ 
لذا ال ميكنها أن تكون معيارًا للهوية. يف النهاية، مثة قلق واضح، وهو استمرار اهلوية حىت مع فقدان 

، على ولكل هذه األسبابالذاكرة: يصعب تصديق أنين سأختفي من الوجود إذا فقدت الذاكرة. لذلك 
 املنظرين املعاصرين املؤيدين لنظرية لوك إجراء العديد من التغيريات على النظرية جلعلها قابلة للتطبيق.

 

 .  اآلراء املعاصرة عن اهلوية الشخصية2

قام املنظرون املعاصرون بتحديد أربع جماالت عامة للهوية الشخصية وربطها ابألخالق: الناحية 
ة، لبيولوجية والسردية، واألخرية اليت أطلق عليها اسم "األنثروبولوجيا". بعد مناقشة األوجه األربعالنفسية وا

ابإلضافة إىل وجهة النظر اخلامسة اليت ال جتعل للهوية قيمة ُتذكر، سنقوم بتقييم وجهات النظر هذه يف 
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ا رابعية وح واألنطولوجيضوء جتربة فكرية صعبة وهي "االنقسام". عقبها، سنناقش عالقة كل من الر 
 األبعاد ابلنسبة للموضوعات قيد البحث.

 

 الناحية النفسية.  2.1

حىت وقت قريب، كانت هذه هي النظرة األكثر شيوعًا للهوية الشخصية؛ وهي نسخة معدلة  
بصورة كبرية ملعيار "لوك" عن الذاكرة الرتابطية. حىت يكون مثل هذا الرأي منطقياً، جيب دراسة 

اضات الثالثة التالية: بداية؛ اعرتاض "ابتلر" أن الذاكرة تفرتض اهلوية مسبقاً، حيث ميكنين تذكر االعرت 
جتاريب الشخصية فقط، لذلك فإن الذاكرة تكشف يل فقط عالقة هوييت بشخص قد قام بتجاريب يف 

؛ 1984" و "ديريك ابرفيت 1970" لسيدين شوميكراملاضي وال نستطيع تشكيل تلك العالقة. وفقاً  "
تتسم بكوهنا ال ، و شبه ذاكرة أو ذاكرة تقريبيةيستطيع الشخص أتسيس ذاكرة ترابطية شاملة وتسمى 

تصنع افرتاضًا مسبقا للهوية. تتكون لدي شبه ذاكرة عن جتارب قدمية مضت فقط يف حالة أن هذه 
رها اآلن. كالتجارب قد حدثت لشخص ما، وذاكريت قد عملت بصورة صحيحة بسبب التجربة اليت أذ 

إن الذاكرة العادية مشتقة من الذاكرة التقريبية )وهي تنطبق على احلاالت العادية عندما كنُت الشخص 
الذي أتذكر التجربة اليت قمُت هبا(، وميكن أن تكون الذاكرة التقريبية هلا عالقة ذات صلة بنظرية اهلوية 

 بصورة تتناىف مع اعرتاض "ابتلر". 

ريد" متعلقاً ابنتقالية اهلوية يف حالة الضابط الشجاع. إن األمر الذي “ لـ كان االعرتاض الثاين 
جعل "لوك" يف مأزق هو أن الذكرايت تُنسى أو ختتفي، لذا ميكن أن يصبح الشخص غري قادر على 
تذكر ذكرايته بصورة مباشرة حول ما كانت عليه حياته يف الصغر. ولكن ميكن للشخص أن يكون لديه 

شرة عن مرحلة ماضية إذا كانت هذه املرحلة هلا ذكرايت مباشرة ابلصغر وهكذا، لكي تصبح  ذكرايت مبا
كل مرحلة يف احلياة مرتابطة عن طريق سلسلة متشابكة من الذكرايت. إن ما يستطيع الشخص إدخاله 

(، لذلك كان اجلنرال q-memoryإىل معيار اهلوية عرب الزمن هو استمرارية الذكرايت املباشرة )
املتقاعد هو نفس الشخص السارق للتفاح؛ طاملا أنه يتذكر جتاربه بوصفه ضابطاً شجاعاً بشكل مباشر، 

https://philpeople.org/profiles/sydney-shoemaker
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وهو أيضًا الذي يتذكر بشكل مباشر أفعاله بوصفه سارقًا للتفاح. ابلطبع، فإن وجود ذكرى واحدة 
لحصول على لمباشرة عن فعل ما يف املاضي لن يكون كافيًا لتشكيل اهلوية: لنفرتض أنين تطوعُت 

ذاكرتك حول سريك يف منطقة أنتاركتيكا لُتزرع داخلي )وهي منطقة مل أزرها يف حيايت قط( مث استيقظت 
ألجد هذه الذكرى التقريبية عن املشي يف الثلوج وجو قارس الربودة؛ ابلطبع هذا لن جيعلين أنت حىت 

اجة لوجود اجملال سيناقشون مسألة احلمع وجود ترابط مباشر للذاكرة بيننا، لذلك فإن املنظرين يف هذا 
-Parfit 1984,205روابط مباشرة وقوية للذاكرة وهو األمر الذي يضم عدداً هائالً من الروابط. )

206 ,219-223 .) 

شخص ما فقَد الذاكرة، وهو ما تنفيه وجهة نظر "لوك". ما الذي  يكوناالعرتاض الثالث أن  
منطقية وعقالنية، وهو ادخال مسات نفسية أكثر من جمرد  ميكن فعله جلعل وجهة نظر "لوك" أكثر

الذاكرة يف عالقة احلفاظ على اهلوية. لذا لن تكون هناك فقط عالقات بني الذاكرة املاضية واحلالية 
مرتبطة هبوييت، بل جيب أن تكون هناك أيضًا عالقة بني الذاكرة احلالية واملستقبلية، مثل النوااي اليت 

والعالقات اليت تستمر عرب الزمن كاملعتقدات واألهداف والرغبات وعالقات التشابه،  حتققها األفعال
 مثل متاثل الشخصية.

: شخصيةاملعيار النفسي للهوية الإذا قمنا بتجميع كل هذه اآلراء معاً، سيصبح لدينا ما يسمى 
الً نفسياً متواص X، وذلك فقط يف حالة ما إذا كان  t2عند  Yهو نفس الشخص  t1عند  Xفإن 

، حيث يتكون التواصل النفسي من سلسلة متداخلة من الصالت النفسية القوية، Yبشكل ما مع 
وتتكون هذه السالسل من عدد كبري من الروابط النفسية املباشرة مثل الذكرايت، النوااي، املعتقدات، 

ملعىن واألمهية ( و سوف نرى الحقًا اParfit 1984 ,207األهداف، الرغبات ومتاثل الشخصية. )
ملصطلح "التميز والتفردية". إن هذا املعيار من اهلوية ومتغرياته اخُتذ ليتناسب بشكل جيد مع اهتماماتنا 
العملية، سواء فيما يتعلق ابلذات أو ابآلخرين. على سبيل املثال، إن ما يهم الذات والتوقع العقالين 

دافهما مثل كما أن أه–ابلذات مها حالتان نفسيتان هي استمرار احلياة النفسية. إن التوقع واالهتمام 
ايت لذلك فإن نظرية اهلوية اليت تربط كل هذه احلاالت معاً؛ كوسيلة لربط مراحل حي -اخلربات املستقبلية

املختلفة معا، تبدو منطقية من حيث املبدأ. إضافة إىل لذلك، تتعلق املسؤولية األخالقية أيضاً ابلعالقات 
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 لنفسية املختلفة مثل النوااي للقيام ابألعمال، ذكرايت عن أفعال ماضية، املعتقدات والرغباتبني املراحل ا
اليت تفسر األفعال وهكذا. ولذلك إذا كانت اهلوية الشخصية شرطاً أساسياً للمسؤولية األخالقية؛ فإن 

ؤوال عن أفعال مس املعيار النفسي يعطي تفسريًا منطقيًا وُمرضيًا هلذا الشرط: "ال أستطيع أن أكون
 شخص ما، إذا مل أكن املوّرث لنفسية هذا الشخص."

 

 الناحية البيولوجية .2.2

ما الذي ميكنه أن حيفز املنهجيات البديلة خبصوص هويتنا، مع األخذ بعني االعتبار جناح املعيار النفسي؟ 
ااًن بداخلي عدة ستنبع املشكلة األهم من الشكوك احمليطة جبوهران؛ على سبيل املثال، أان بوصفي إن

أشخاص، منهم البالغ واملدرس والسائق والناخب وغريهم، ومع ذلك، ال أحد منهم هو جوهري احلقيقي 
والوحيد، ألنين دوهنم جمتمعني لن أكون موجوداً. إذا استطعنا حتديد جوهران )أو جوهر األفراد عامة( 

يشري  من. يبدو أن املعيار النفسيففي هذه احلالة سنكون قادرين على حتديد شروط وجودي عرب الز 
ضمنيًا إىل أن التشخُّص هو جوهري، وأنين لن أكون موجودًا دون أن أكون "شخصاً"، مع العلم أن 
التشخص هو مسألة نفسية، فإن االستمرارية النفسية هي ما حيافظ على هوييت.ولكن كما أشار "أيريك 

 ,Olson 1997a,1997b; DeGrazia 1999a) أولسون" وغريه، يبدو أن هذا خطأ.
1999b; Carter 1982, Snowdon 1990, Wiggins 1980).  

عندما كنت مراهقاً وقبلها طفاًل، أمل أكن أيضاً رضيعاً وقبلها جنيناً؟ ابإلضافة لذلك، لنفرتض أنه وقع 
 permanent vegetative state (PVS) يل حادث مروع، ودخلُت يف حالة غيبوبة دائمة

الة، إذا كانت الشخصية حتتوي على نفسية مطورة معينة )مثل: نفسية قادرة على األقل ، يف هذه احل
على التأمل الذايت(، فال ميكن أن يكون هذا هو جوهري، ولكن فإن كون الفرد شخصًا سيكون مثل  
 ملكونه طفاًل أو مراهقًا أو شيئاً، ميكن أن تكونه وقد يعيش طوياًل )تسمى يف األدبيات الفرز(. إن 

 تكن الشخصية هي جوهري، فماذا عساها أن تكون إذن؟



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يبدو أن أكثر اإلجاابت منطقية هو أنين كائن بيولوجي أو إنسان، وإذا كان هذا هو جوهري، فإن هذا 
سيؤّمن ظروف بقائي عرب الزمن. من هذا املنطلق، حصلنا على املعيار البيولوجي للهوية الشخصية: إذا  

فقط يف حالة ما إذا كان  X=Yيوجد يف أي زمن آخر، إذن  Yو t1هو شخص ما عند  Xكان 
 X .(Olson 1997b; DeGraziaمتواصاًل مع الكائن البيولوجي  Yالكائن البيولوجي ل 

حيتمل أن يكون جنينًا أو  Xقد يكون أو ال يكون شخصًا ما، مما يفسر أن  Yتذّكر أن   (2005
 Noonan 1998; Olson. )يوانيةاحلشخصًا يف غيبوبة، ويطلق على هذا الرأي 

2003;Blatti &Snowdon 2016 ابلنسبة هلذا املعيار وعالقته هبويتنا، يبدو أنه مناسب .)
ملسألة اجلوهر ولكنه غري مفيد إىل حد ما يف العالقة مع األخالق. مرة أخرى، يبدو أن أساس منطقية 

ث لنفسييت. يف حقيقة ستقبلي سيكون هو املورّ توقعايت وفقاً  خلربايت املستقبلية هي حقيقة أن الشخص امل
األمر، تشري ردود أفعالنا حيال جتارب فكرية موجهة إىل االعتقاد أبننا نؤمن أن التوقع املنطقي واالهتمام 
الذايت واملسؤولية االخالقية وما شابه ذلك ميكن تربيره حىت يف ظل غياب االستمرارية البيولوجية. ميكننا 

 Olson 1997b, 43-51; DeGrazia)أعمق يف مسألة زراعة األعضاءرؤية هذا بصورة 
لنفرتض أنه متت عملية زراعة ملخي داخل جسم آخر، ونتج عن هذه العملية أن  .(51-54 ,2005

الشخص الذي متت له العملية أصبح مماثاًل يل من حيث الناحية النفسية، ولنفرتض أيضاً أن جسدي 
احلياة بشكل ما، ما الذي سيحدث يل؟ معظم الناس سيكون  الذي أصبح بدون مخ ظل على قيد

لديها نفس احلدس؛ وهو أن الشخص اآلخر أصبح أان وذلك ألنه أصبح لديه نفس وضعي النفسي، 
ويبدو أن حاليت ووضعي النفسي هو كل ما يهم لبقائي. إن املؤيد للناحية البيولوجية يعتقد أنين سأظل 

خاصة يف حالة الغيبوبة مثال، بينما الشخص اآلخر الذي أصبح يتذكر   املتربع ابملخ )جسدًا بال مخ(
كل جتاريب ونواايي ولديه نفسييت ابلكامل، هو جمرد شخص خمادع، ولكن يصعب تصديق هذا. لنفرتض 
أنين ارتكبت جرمية ما، وبعدها تربعت مبخي لشخص آخر، يف هذه احلالة فإن هذا الشخص سيتذكر 

 لفراره من العقوبة لفرتة من الوقت، ولكن يف حالة ما إذا كانت اهلوية هي جرمييت، بل سيكون جِذالً 
الشرط األساسي للمسؤولية، ففي هذه احلالة لن يكون مسؤوال عن أفعايل من الناحية البيولوجية، ومن 
مثّ لن يستحق اللوم والعقاب على هذه اجلرمية. مرة أخرى، يبدو أن هذا يصعب تصديقه، ويبدو أن ما 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فسر اهتماماتنا العملية يبين على العالقات النفسية، وهلذا فإن املعيار البيولوجي يستهدف عالقة مع ي
اهلوية، اليت ال متت بصلة هلذه االهتمامات، ومع ذلك فثمة استثناء مهم سنناقشه الحقاً. يشري رأي 

ار البيولوجي. أساس املعي "دجيراتسيا" يف هذه النقطة إىل أن مسألة زراعة األعضاء هي مبثابة شوكة يف
(DeGrazia 2005 ,54 ولكن عندما يتعلق األمر ابملعيار الذي يبدو غري مالئم مع اهتماماتنا .)

العملية بشكل عام، فإنه يقرتح أن: "يف العامل املعيش، املشكلة هي أهون بكثري مما نعتقد." 
(DeGrazia 2005 ,60-61يف هناية األمر، ويف مجيع احلاالت تق ) ريبا، فإن االستمرارية

البيولوجية شرط أساسي لالستمرارية النفسية، اليت هي أساس اهتماماتنا العملية. لذلك، إذا كان أساس 
ة اهتماماتنا العملية يتطلب استمرارية نفسية ولكن االستمرارية النفسية تتطلب استمرارية بيولوجية، بعالق

هذا  االستمرارية البيولوجية. على الرغم من ذلك، يبدو أنمتعدية فإن أساس اهتماماتنا العملية يتطلب 
الرأي قد تغافل عن احملفز واهلدف احملوري، وهو البحث عن عالقة أكثر قرابً و عمقاً بني اهلوية واهتماماتنا 
 العملية. مبا أن االستمرارية البيولوجية تستطيع تتبع أمناط األمور األخالقية، إال أهنا ال تعطي أي تفسري
حقيقي هلا. فقد يكون من املنطقي أن نتوقع فقط جتارب املتواصلني البيولوجيني لشخصي أان، ولكن 
لن يكون هذا نتيجة استمرارييت أان البيولوجية معهم، إال أن هذا قد يبدو منطقي فقط، بفضل الروابط 

ي للهوية نتيجة ضعف بيولوجوالعالقات النفسية اليت سيحملوهنا يل. ولذا، فقد حياول املرء رفض املعيار ال
تفسريه ليتالءم مع اهتماماتنا العملية. ابإلضافة لذلك، مثة رأي آخر للدفاع عن املعيار البيولوجي وهو 
إنكار أن اهلوية الشخصية تتناسب مع اهتماماتنا العملية مطلقاً. فضاًل عن ذلك، مبا أن االستمرارية 

ية هي فإن هذا الرأي املؤيد قد يقول: إن االستمرارية النفس البيولوجية حتافظ على هويتنا مبرور الزمن،
العالقة املؤسسة الهتماماتنا العملية. ميكن هلذه اخلطوة أن تظل حمافظة على فكرة أن اهلوية هلا أتثري 

"إذا صح القول إن عالقات  Olsonعلى األخالق، ولكن ليس ابلصورة اليت تصورانها. وفقًا  لـ 
ة اليت تناسب هويتنا عرب الزمن هي وثيقة الصلة ابالستمرارية النفسية، ومن مّث فإن االهتمامات العملي

االجتاه البيولوجي له نتائج أخالقية جديرة ابلذكر، أي أن تلك العالقة العملية ليست مرتبطة ابلضرورة 
نظرين مثل "ابتلرOlson 1997b, 70ابهلوية العددية". )

ُ
"ريد" " و(. قد يكون هذا صادماً لبعض امل
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وحىت "لوك"، ولكن إذا كان لدينا أسباب ميتافيزيقية واضحة لتبين املعيار البيولوجي، فيمكن هلذا أن 
 يكون صحيحا. سنناقش هذا األمر يف موضوع "اهلوية ليست مهمه". 

 

 الناحية السردية 2.3

ساؤل ت قد افرتضنا حىت اآلن أن معيار اهلوية املرتبط بـ اهتماماتنا العملية سوف جييب عنل
Schachman (1996 وهو سؤال حول إعادة تعريف اهلوية وحتديدها: ما هي الظروف اليت )

يعيشها شخص ما يف مرحلة معينة اليت يُعاد تعريفها يف زمن آخر؟ إن االجابة عن هذا السؤال تتطلب 
أزمنة خمتلفة.  معيارًا للهوية العددية غري الزمنية، وهو معيار جيعل شيئًا ما هو الشيء نفسه، ولكن يف

، فإن أكثر األمور مالءمة للعالقة بني اهلوية واألخالق هو اإلجابة  Schechtmanولكن وفقاً  لـ 
عن سؤال "التوصيف": ما هي الظروف اليت تنسب فيها العديد من الصفات النفسية واخلربات واألفعال 

ن ابت اليت واجهتها العديد مإىل شخص ما؟ أحد أسباب االنتقال إىل هذا السؤال هو حتديد الصعو 
النظرايت املختصة ابهلوية العددية سواء من الناحية امليتافيزيقية، أو من انحية مالءمتها مع اهتماماتنا 

(، و قد يكون التوافق الطبيعي بني سؤال التوصيف Schechtman 1996 ,26-70العملية، )
"ما الذي جيعل  نطقية التوقع، يظهر لدينا تساؤلواهتماماتنا العملية. لذلك، يف رحلة حبثنا عن تفسري مل

هذه التوقعات خاصة يب؟ "، أو عند حبثنا عن تفسري ملخاوفنا وقلقنا على أنفسنا، يربز لدينا تساؤل:" 
ما الذي جيعل هذه املراحل املستقبلية اليت تشغلين حالياً، خاصة يب؟" وينطبق األمر أيضاً على "املسؤولية 

ي جيعل األفعال اليت قمت هبا أو األعباء اليت سأجازى عليها، هي أفعايل؟ قياساً على  و اجلزاء": ما الذ
كل حالة، الذي جيعل بعض السمات هي مسايت اخلاصة، قد يكون نوع من اهلوية غري العددية، نوعاً  

اهلوية   ةكالذي يتبادر إىل أذهاننا عند معاجلة السؤال املألوف عن اهلوية: "من أان حقا؟". هذه هي مسأل
كإسناد صحيح، فهي وصف لطبيعة الذات العميقة أو احلقيقية والسمات املختلفة اليت تنتمي إليها. 

، 1988)للمناقشات التارخيية املؤثرة لإلسناد الصحيح وحتديد اهلوية، انظر   مقاالت فرانكفورت 
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 ,Shoemaker: وملناقشات النظرايت املختلفة عن الذات العميقة والذات احلقيقية، انظر   
2015.) 

إذن، ما هو التفسري الصحيح هلذا النوع من اهلوية؟  وفقًا  للُمنظرين واملتخصصني يف هذا التوجه،  
يسمى هذا بـ املعيار السردي للهوية الشخصية: "إن الذي جيعل جتربة أو فعاًل أو صفة نفسية ختص 

اته." دجمها بشكل صحيح يف قصة حي شخصًا ما؛ واليت تصبح جزءًا واضحًا من ذاته احلقيقية، هو
(MacIntyre 1984,1989; Taylor 1989; Schechtman 1996; 

DeGrazia 2005 وبناء على ذلك، فإن اهلوية السردية تتعلق بنوع من الوحدة النفسية، ولكنها .)
ر الزمن، و ليست جمرد وحدة عشوائية غري متقنة. على سبيل املثال، ختيل شيئاً ما مرت به عدة جتارب مبر 

ستكون األحداث مرتابطة بشكل غري تفاعلي كخربات وجتارب مرت بشيء كامن، ولكن لنفرتض أن 
هذا الشيء هو شخص ما "فاعل أخالقي حقيقي"، ستوحد هذه التجارب بصورة تفاعلية، وسيتم 

ا هلجتميعها يف حياة سردية واحدة من خالل قصة يرويها هذا الشخص، وحييك أحداثها معاً، ليضيف 
طابعاً مرتابطاً ومتماسكاً وواضحاً. هبذه الطريقة تصبح األحداث والتجارب ذات معىن حقيقي بدالً من 
أن تكون أحدااًث منفصلة غري مرتابطة، وذلك لكوهنا جزءًا من قصة أكرب تربط األحداث ببعضها يف 

(. هتدف وجهة النظر هذه إىل تفسري Schechtman 1996 ,96-99حياة شخص ما. )
اهتماماتنا العملية بصورة أكثر مالءمة من التفسريات السابقة للهوية العددية. لذلك، أصبح األمر منطقياً 
ابلنسبة يل أن أتوقع جتارب وأفعال مستقبلية فقط إذا كانت هذه األفعال ستخصين، ألن ما سيجعلها 

ين "ذات سردية و حقيقة أنخاصة يب هو ترابطها وارتباطها بقصة حيايت. إن ما يفسر اهتمامي بذايت ه
مستمرة وابقية"، أي أنين لست جزءًا مستقطعًا من الوقت احلاضر يهتم حبياة ستعيشها يف املستقبل، 
وأنين مستمر يف هذا السرد يف املستقبل، لذلك فإن اهتمامي هو اهتمام شامل لذايت ككل واليت أبنيها 

ة، زاء ختصين وهي نفسي. من انحية املسؤوليلتعيش هذه القصة؛ فهي ذات متكاملة مكونة من عدة أج
فإن املعيار السردي يعين أن األمر الذي جيعل فعالً قمُت به يف املاضي هو فعلي أان )والذي إما سوف 
أكافأ عليه أو أعاقب ألجله( هو أنه كان انبعًا من قيمي ومعتقدايت وخربايت، كما أنه ستكون هناك 

 (. Schechtman 1996 ,136-162أخرى يف حيايت. ) قصة مرتابطة سوف أدجمها مع عناصر
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ولكن هناك بعض املشكالت املتعلقة هبذا التفسري: األول أنه ليس هناك سبب واضح لضرورة  
وجود ذات سردية توّحد األفعال واألحداث املختلفة اخلاصة بشخص ما يف كيان واحد مرتابط. قد 

أروي أو أسرد لنفسي أي قصة. ولكن حىت إذا مسحنا يكون لدي وحدة نفسية قوية دون احلاجة إىل أن 
بوجود سردايت افرتاضية للقيام هبذا العمل، يظل دور السرد غري واضح يف اهتماماتنا العملية. وبذلك، 
بعض السردايت مل تفهم األمر ابلشكل الصحيح؛ فيمكن أن يكون األمر جمرد أقوال عن طريقة سري 

ّدقنا يف هذا األمر، فإننا جيب أن نقر أنه ليس وحده السرد الذي أحداث حيايت وربطها معا، وإذا ص
جعل األحداث املختلفة متحدة مع بعضها البعض، ولكن جيب أن تتحد هذه األحداث مع بعضها 
بصورة مستقلة، وأن السرد الصحيح خيدم فقط كنوع من الغطاء النهائي وهو التعبري اجلمايل النهائي 

عددية السابقة. رمبا يكون القلق احلقيقي أن اهلوية السردية تعتمد على اهلوية الللكياانت امليتافيزيقية 
(DeGrazia 2005 ,114 :إن ما يهمنا فيما يتعلق ابهتماماتنا العملية أننا مستمرون يف البقاء .)

إنه افرتاض مسبق وضروري لتوقعايت العقالنية واالهتمام بذايت وفرص حصويل على الثناء أو التعويض 
وغريها من األمور اليت تضمن بقائي، ولكن يتعلق هذا األمر ابهلوية العددية. مثة طريقة أخرى لتفسري 

ميع إال إذا استطاع جت -من الناحية السردية –هذه النقطة، وهي أن الشيء ال ميكن أن يكون شخصاً 
–ية هذا الشيء و جتاربه املختلفة يف كيان سردي مرتابط، ولكن يف هذه احلالة جيب احلفاظ على ه

الذي مير ويقوم هبذه التجارب عرب الزمن حىت يتم جتميعها معاً. إذا كانت اهلوية السردية  -الشخص
تتطلب مسبقاً هوية عددية، لذا فإننا مازلنا يف حاجة لتفسري منطقي للهوية العددية أوال؛ واليت ميكن أن 

نظر إىل املشاكل ة السردية يف األساس. ولكن ابلنبين عليها إجابة لسؤال التوصيف الذي بُنيت عليه النظر 
املتعلقة ابلناحية النفسية والبيولوجية، فهل مثة وسيلة للقيام هبذا األمر؟ تعد هذه املسألة إضافة حديثة 

 وواعدة يف األدبيات.

 

 الناحية االنثروبولوجية )املختصة بعلم اإلنسان( 2.4
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ية حول السردايت اخلاطئة عرب إضافة قيود واقع حاول البعض الرد على النقاط املثرية للقلق
لوجهات النظر السردية، ومن ضمنها اللجوء لطرف اثلث لرواية األحداث من وجهة نظره. 

(Lindemann 2001; Schechtman 2014, ch. 3 ولكن تسببت خطوة اللجوء إىل .)
طاق االهتمامات كبري نطرف اثلث للسردايت بتغيريات هائلة يف مشروع حبثنا، ألنه يوّسع بشكل  

العملية اخلاصة ابهلوية واليت سنحتاج إىل شرحها. لدراسة هذه النقطة اهلامة، لنفرتض أننا بدأان بسرد 
شخصي عن هوييت، حيث أنين من خالل هذا السرد، قمُت جبمع عدة جتارب شخصية مررُت هبا يف 

ياً، فهي اث، اليت أعدُّ مسؤواًل عنها كلحيايت، مما جيعلين قادرًا علي سرد قصة منطقية مرتابطة األحد
جتارب توقعت القيام هبا بصورة منطقية، وحىت األعباء أو التجارب القاسية اليت أتوقع االستفادة منها 
والثناء عليها، وأيضًا األفعال والتجارب املتوقع القيام هبا مستقبال. اجلدير ابلذكر أن سرد هذه القصة 

هبا،  سية مرتابطة وقوية، جبانب القدرة على دمج األفعال واخلربات اليت قمتُ املرتابطة يتطلب قدرات نف
  .عن حيايت كشخص ينتمي لنظرية لوك أو تلك اليت سأقوم هبا مستقبال. مثال: كأن القصة

أستطيع اآلن أن أسرد قصة مكذوبة أو من جانب واحد، ولتصحيح جمرى أحداث القصة قد 
 قصة حيايت. ولكن سردية الطرف الثالث لن تقتصر فقط على ما نلجأ إىل سردية الطرف الثالث يف

حدث يل، بينما أان شخص منتٍم لنظرايت لوك، إذ إهنا ستتضمن أيضاً أشياء قمُت هبا أان أو حدثْت 
يل يف طفوليت أو حىت وأان جنني )مثال: أخربتين أمي أنين كنت أركل بشدة يف آخر شهر للحمل(. قد 

لثالث ما حدث يل عند دخويل يف غيبوبة )مثال: تقول أمي أهنا كانت تزورين تتضمن سردية الطرف ا
ل: "لقد كان أبين" مثيومياً وتتحدث إيّل(. تعد هذه حلول اجتماعية قد ترتكز أيضاً على مسات اهلوية، 

 تزال أمي". ولكن ال املعيار النفسي وال البيولوجي يستطيع تفسريها بصورة مباشرة. ماأو "إهنا 

لب املعيار النفسي العديد من القدرات النفسية املعقدة والكافية للحفاظ على استمرارية يتط
الذاكرة والنوااي واملعتقدات والرغبات والشخصية. ومبا أن الُرضَّع واألجنَّة ومْن هم يف الغيبوبة ال ميتلكون 

 جتماعية. هذه القدرات، فإن هذا املعيار ال ميكنه أتسيس هذه النماذج من احللول اال
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قد يفكر املرء اآلن أن املعيار البيولوجي قد يكون هو احلل يف مثل هذه احلاالت، ولكنه ال 
يستطيع، بسبب أن الشخص يف الغيبوبة ليس هو نفس الشخص، أو الشخص يف مرحلة اخلرف ليس 

اليت  ةوجهة النظر األنثروبولوجيهو نفس الشخص الذي كانه يف صغره. هذا هو جوهر ما نطلق عليه 
. تسمي شيشتمان وجهة النظر هذه "وجهة نظر الشخص )2014 (ماراي شيشتمان طورهتا وتبنتها 

مي هلدفنا، ألنه ببساطة ال يقصد ابلشخص أنه هو الشخص املنت ، ولكن يعد هذا العنوان مضلالً "للحياة
، ولذلك يفضل ةلنظرية لوك. على سبيل املثال: فهي تنسب التشخص إىل األجنة واألشخاص يف الغيبوب

االلتزام ابلعنوان األنثروبولوجي للوضوح والتمييز عن وجهات النظر األخرى املطروحة. من الناحية 
األنثروبولوجية، فإننا بوصفنا بشرًا لدينا طرق للحياة منظمة بصورة معينة: إننا خملوقات نتطور بطرق 

لكن أيضًا وفقاً  لوجية والنفسية الطبيعية، و معينة، ونُعامل بصورة معينة؛ ليس فقط وفقًا  لسماتنا البيو 
لقدراتنا االجتماعية )أن تكون شخصًا متعاطفًا واجتماعيًا هلو أمر حيتاج إىل توجيه(. من بني هذه 
القدرات: القدرات البالغية اليت قد ركز عليها لوك وغريه كثريون، وعالقتها ابملسؤولية والتحوط. لقد 

ت ذات العديد من األفراد الذين يعاملوننا بعدة طرق، أو يطلقون علينا أمساء نشأان أيضاً يف أسر وجمتمعا
أو يقومون بتلبيسنا مالبس أو يغّنون لنا األغاين، وهكذا. كل هذه الوحدات تتبع نفس الوحدة امليتافيزيقية 

ة خمتلفة عن ياليت تصبح مسؤولة تدرجيياً عن مستقبلها. لذلك، ال نستطيع القول إن وحدة املسؤولية الثان
الطفل الذي كانت عليه. مبا أن هذا التفسري مشتق من حاالت إنسانية منوذجية لتعريف شروط هويتنا، 
فإن هذا التفسري قد يسمح بذلك، إال أنه هناك حاالت غري منوذجية للبشر اليت قد ال تكون هدفاً لكل 

بة ملثل هذه االهتمامات )مثل اهتماماتنا العملية، ومع ذلك فهم أشخاص مثلنا، وهي أهداف مناس
التسمية أو توفري امللبس أو الغناء(. هذا يفسر ملاذا ال يزال االشخاص ذوي االعاقات الذهنية أو الذين 
يف الغيبوبة أو من يعانون من مرض الزهامير؛ أشخاصًا مثلنا أو وحدات ذات هوية تُعرَّف عن طريق 

(.  إن وجود أشخاص Schechtman 2014, chs .5-6شبكة من االهتمامات العملية ) 
مثلنا ذوو أشكال معينة من احلياة سواء مروا حبمل أو والدة أو تربية أو تفاعل اجتماعي أو تكوين 
شخصية أو حىت وفاة، يؤثرون ويتأثرون بصفات وقدرات معينة. هؤالء األشخاص هم حمط اهتماماتنا 

شخصاً ما يف وقت ما هو نفس الشخص يف زمن العملية املتعلقة "ابلشخص"، وأن األمر الذي جيعل 

https://phil.uic.edu/profiles/schechtman-marya/
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آخر، هو جمرد أهنم يعيشون نفس ذات احلياة اإلنسانية. إذا جنح املعيار األنثروبولوجي، فإنه قد يكشف 
عن عالقة وثيقة الصلة بني اهتماماتنا العملية وهويتنا الشخصية. ولكن قبل أن نقيم هذا املعيار، جيب 

 وجهة النظر النقيضة؛ اليت تنفي وجود أي عالقة بني االهتمامات العملية علينا يف بداية األمر اختبار
 واهلوية الشخصية.

 

 IDM))وجهة نظر أن اهلوية بال أمهية  2.5

كان "ديريك ابرفيت" من أوائل املنظرين املعاصرين الذين حاولوا استكشاف العالقة بني اهلوية 
عقبها ائدة يف بداية السبعينيات "اهلوية الشخصية"، و واألخالق بصورة واضحة، وكان ذلك يف مقالته الر 

مقالة "الذات األخرى واملبادئ األخالقية"، وقام بعد ذلك إبعادة توضيح نظريته يف اجلزء الثالث من  
املأخوذ  (easons and PersonsR) بعنوان "أسباب وأشخاص" 1984كتابه الذي أصدره عام 

الرغم من وجود  ملسؤولية الشخصية علىمنه شرحه األخري. اتفق ابرفيت مع لوك يف عدة نواٍح لتفسري ا
وذلك استنادًا إىل احلقائق املتعلقة  ،reductionistاختالفات جوهرية عديدة، إذ إنه "اختزايل" 

ابألشخاص واهلوية والشخصية، وتكوهنا من حقائق أكثر حتديدا عن العقل واجلسد وسلسلة من 
. إن االعرتاض على النظرية  (Parfit 1984, 210–211) األحداث العقلية واملادية املرتابطة.

االختزالية يسمي "الالاختزالية" اليت من خالهلا تتكون احلقائق املتعلقة ابألشخاص واهلوية الشخصية يف 
 حقائق أخرى، وهي حقائق عن الذات أو النفس الديكارتية. 

ن ما يهمنا هو  إ جاء دفاع ابرفيت عن االختزالية ورفضه الالاختزالية بصورة الفتة للنظر، حيث
 كيفية تعبريه عن االختزالية وتطويرها، وجدليته خلصْت إىل استنتاج مثري، أال وهو أن عالقة اهلوية ليست
هي ما يهم يف البقاء. يف البداية، يقرتح أن املعيار االختزايل األكثر منطقية للهوية الشخصية هو املعيار 

 Xجيب أن يكون  Yمع  Xار على أنه من أجل تطابق النفسي. وكما الحظنا سابقاً، يؤكد هذا املعي
بشكل ما. إن االستمرارية النفسية هي عالقة متفرعة ومتعددة، مبعىن  Yحمققا لالستمرارية النفسية ل 

آخر، ميكن تصورها بيين راهنًا وأكثر من شخص يف املستقبل. ولكن اهلوية هي عالقة تكافؤ؛ فهي 

https://en.wikipedia.org/wiki/Reasons_and_Persons
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ا فهي حتمل عالقة واحدة فقط. لذلك ومع إضافة عبارة "غري متفرع"، انعكاسية ومتناظرة وانتقالية، لذ
فإن هذا املعيار للهوية يتجنب حدوث أي تناقض. ابلنسبة للحالة اليت استند عليها ابرفيت لدعم إدعاءه 

(. لنفرتض أن كال نصفي الدماغ مها نسختان Ibid., 254–255أن اهلوية ال هتم: هي االنفصالية )
ابقتان، وأن لدي شقيقني، أي أننا ثالث توائم، قد عانوا من تلف شديد ابملخ، واستطاع وظيفيتان متط

أحد جراحي املخ البارعني أن يزرع أحد نصفي دماغي يف كل أخ، وابلتايل أصبح كالمها متواصال نفسياً 
ل ذلك، و معي. ولكن ماذا قد يكون حدث يل؟ إذ مل يكن لدينا عبارة "غري متفرع" فإننا جمربون على ق

ألن كال األخوين متواصالن نفسيًا معي، مما يقضي أهنما أان. لكن بعد ذلك )وابعتبار انتقالية اهلوية( 
(. ولكن Blazer, 2005 وهو ابلطبع أمر غري صحيح )انظر  فإن كالمها جيب أن يصبحا متطابقني،

ما، فهما طيع العيش مثلهبعد ذلك، ما الذي قد حدث يل يف عملية االنقسام هذه؟ يبدو أنين لن أست
شخصان وأان شخص واحد. ابإلضافة لذلك، ليس مثة سبب حتمي حىت تنقسم اهلوية بيين وبني شخص 
واحد فقط من األخوين، مع العلم أن لدي نفس الصلة مع كليهما. لذا، يظل االختيار الوحيد هو أين 

 ;Parfit 2001,42; Brink 1997b,140-141لن أجنو من هذا االنقسام )
Johansson 2010.) 

ولكن هل يعد هذا وضع ال أستطيع النجاة منه؟ ابلطبع ال، فإن كال األخوين سيتذكران 
أفكاري وجتاريب، بل وسيقومان بتنفيذ نواايي وحتويلها إىل أفعال، وأيضًا سيكون هلم نفس املعتقدات 

دو األمر كما ييت، وسيبوالرغبات واألهداف اليت كنت أملكها، وستصبح شخصياهتما متاما مثل شخص
لو أنين على قيد احلياة. إن كل ما له أمهية يف عملية البقاء التقليدية يظل حمافظاً عليه يف عملية االنقسام 
على الرغم من أن حقيقة عالقة اهلوية ليست كذلك. إن ما يعنيه هذا أن عالقة اهلوية ليست هي ما 

ابط )التواصل( أو الرت /محور حول االستمرارية النفسية ويهم يف عملية البقاء، ولكن ما يهم جيب أن يت
ص وبني شخ -يف الوقت احلاضر–". طاملا أن العالقة تكون بيين Rوهو ما يسميه ابرفيت العالقة "

اهلوية IDM- آخر يف مرحلة أخرى، فإن ما يهم هو البقاء على قيد احلياة، وهذا ما يسمى بنظرية "
) أنظر،مثال:  فعل منطقية بديلة لالنقسام واليت حتافظ على عالقة اهلوية ليست مهمة". مبا أن هناك ردود

Lewis 1976, Sider 2001a وأيضاً غريها من وجهات النظر اليت سنناقشها فيما بعد، ففي )
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الوقت احلايل من املهم معرفة معىن وجهة نظر ابرفيت فيما يتعلق ابهتماماتنا العملية. ولكن يف النهاية، 
سنفعله إذا كانت اهلوية ال هتم يف عملية البقاء؟ يف حني أننا افرتضنا أن اهلوية هي العالقة اليت ما الذي 

تؤسس أمناط اهتمامنا، فنحن اآلن أمام خيارين: إما ان أنخذ أمناط االهتمام هذه على أهنا غري مؤكدة 
ة )حيث بصورة كبري  أو أن جند هلا أسسا جديدة. يف كتاب "أسباب وأشخاص" ، يعد ابرفيت حمايداً 

ؤكد أن األمر األكثر ((. املParfit 1984, 311–312ميكن أتييد أو معارضة اجلدليتني. )انظر: 
منطقية هو احلفاظ على أمناط االهتمام املبنية مسبقا على اهلوية والبحث عن تفسري آخر هلا. من الواضح 

قادان أن اهلوية تربر هذه األمناط العت ميكن أن تعطي هذا التفسري. اعتقدان فيما مضى، Rأن العالقة 
ابهلوية والتفرد ليست هي ما يهم، لذلك يبدو أنه من  Rأبمهيتها يف البقاء، ولكن اتضح أن العالقة 

( ابعتبارها أساس اهتماماتنا مما Rالطبيعي واملنطقي حتديد النواحي املتبقية يف اهلوية )وهي العالقة 
ىن آخر، هل ميكن للتفرد إعطائنا التفسريات اليت نريدها؟ يبدو (. مبعJeske 1993يضمن بقائنا. )

أن ابرفيت شخصيًا قد توصل ايل هذا االستنتاج فيما خيص العقالنية واألخالق، فهو يطلق عليها 
(. يتناقض هذا مع "االدعاء املتشدد" وهو أن حقيقة Parfit 1984, 311"االدعاء املعتدل". )

هي أساس اهتماماتنا ومنطق التحوط، ومثة  Rالعملية. لنفرتض أن العالقة اهلوية هي أساس اهتماماتنا 
اعتقاد أنه ليس من احلكمة التغافل عن "اهتمامات الذات اليت ستظهر يف املستقبل البعيد" جملرد أن 

. كتلك الذات لن تظهر لفرتة طويلة. يفرتض ابرفيت أن االختزالية تقدم سبباً خمتلفاً ومنطقياً للقيام بذل
هي "الرتابط" واليت تكتسب يف بشكل تَدُرجي، من احملتمل جدا  Rنظراً الن أحد العالقات يف العالقة 

ه أن تنخفض بدرجة كبرية بني ذايت احلالية وذايت اليت ستظهر يف املستقبل البعيد أكثر مما ستحصل علي
مايت، وأن درجة الرتابط تؤسس أمناط اهتما Rبني ذايت اليوم وذايت غداً. ولكن إذا كانت العالقة 

، بذلك فإن اخنفاض درجة الرتابط تربر اخنفاض درجة االهتمامات. Rاملنخفضة هي جزء من العالقة 
لذلك، قد يكون اهتمامي أقل بذايت اليت ستظهر يف املستقبل البعيد عن ذايت اليت سأكون عليها غدا. 

ايت احلالية. مبا لية البعيدة على حساب اهتماموبذلك، فإن هذا االستنتاج يربر تقليل اهتمامايت املستقب
أننا متفقون على أن احلماقة أمر سيئ، فكيف ميكننا انتقادها إذا قمنا بتعديل سلوكنا ومل نعد منارسها. 
مثة طريقة واحدة للقيام هبذا األمر، وذلك من خالل إدراك أن ذايت املستقبلية ستختلف كثريا عن ذايت 
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ج حالياً امل بصورة خمتلفة، مبعىن أن طريقة التعامل مع هذه الذات املستقبلية ستندر احلالية، وابلتايل ستع
حتت مسمى األخالق، وابلتايل مبا أن األخالق تنص على عدم أذية اآلخر، فإن هذا ينطبق عليه أيضاً. 

(. غالبا ما تسمى Parfit 1984, 318–320"أن محاقة مثل هذه ستكون أمرًا غري اخالقي" )
عات للنظرايت. إىل القيام بعدة مراج -جزئياً –ابرفيت "نظرية املراجعة"، حيث ترجع هذه التسمية  نظرية

(. تكمن الفكرة يف أن نظريته عن اهلوية Rovane 1998,11; Martin 1998,15)مثال: 
لكن، و وآاثرها على أفعالنا التحوطية واألخالقية تتطلب منا تغيري نظرتنا ألنفسنا ونظرتنا ملا هو مهم. 

 قد يكون هذا احلكم خاطئ، ويبدو أن ابرفيت حياول إظهار أن: 

 وليس اهلوية. R. إن ما يهمنا من أجل البقاء )واليت ظهرت يف حالة االنقسام( هي العالقة 1

. إن التزامنا من أجل البقاء ينم عن حرص والتزام ابألخالق، وابلتايل فإننا نرجع أخطاءان 2
ي نطلق عليه "عدم االلتزام األخالقي". ولكن يف كال احلالتني، ليس هناك ضرورة للحماقة، وهو األمر الذ

 ملراجعة أي شيء جوهري يف نظرتنا ألنفسنا أو معايريان.

ة، يف حقيقة األمر، يقل اهتمام األشخاص بذاهتم املستقبلية البعيدة مقارنة بذاهتم املستقبلية القريب
فسهم حمط تساؤل. من الصعب جدًا إما ختيل ماهية ويظهر ذلك بسبب عدم قدرهتم يف وضع أن

اهتمامات تلك الذات، أو أخذ هذه االهتمامات على حممل اجلد ابلتساوي مع املراحل األقرب. ولكن 
ما يسمح هبذه التوقعات التخيلية هو وجود درجة عالية من الرتابط النفسي، ومن مّث فكلما قلَّت هذه 

البعيدة. هذا يفسر نظرية ابرفيت، حيث قدَّم وصفَا واضحًا ألفعالنا العالقة قل االهتمام ابملراحل 
وممارستنا، مما يثبت جليًا ما قد حتويه وتدل عليه تلك األفعال واملمارسات لنواحي أخري يف حياتنا 

 (.Mark Johnston)انظر:   مناقشات ملقاالت أخري ختالف هذا الرأي: 

 

 ضوء عملية االنقسامتقييم نظرايت اهلوية الشخصية يف  2.6
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عملية االنقسام مبثابة حتد يقف أمام أي نظرية خمتصة ابهلوية الشخصية، اليت هتدف إىل  تعد
احلفاظ على عالقة قوية بني اهلوية واهتماماتنا العملية. على سبيل املثال، ستكون التضحية األكثر 

 -ما يتعلق مبسألة االنقسامفي-ثر منطقية وضوحاً ابملعيار النفسي، وابلنسبة للمعيار البيولوجي، فيبدو أك
أن حنصل على منوذج آخر يؤيد رؤية أن اهلوية ليست مهمه، مع احلفاظ على أن هويتنا العددية ال 

(. )ولكن هي مسألة عالقة املرء بنفسه Olson 1997تؤسس اهتماماتنا العملية )كما أشار لذلك 
وية العددية الصارمة(. ولكن ماذا عن وجهة النظر اليت ال حتتاج إىل االلتزام مبتطلبات عالقة اهل

 األنثروبولوجية؟ 

 تقدم شيشتمان فكرة مثرية لالهتمام عن االنقسام:

إذا مل حتدث عملية االنقسام حىت اآلن، ويف ظل غياب الظروف االجتماعية، فإننا ال  -1
 نستطيع حتديد هوية األفراد الذين سيعيشون يف املستقبل بصورة مسبقة.

ذا كانت عملية االنقسام حتدث طوال الوقت، فإن كل األشخاص املتوقع ظهورهم مستقبالً إ -2
يكونون خملوقات ختتلف كثرياً عنا، أي أهنم سيعيشون منطاً خمتلفا عن حياتنا اآلن، ومن مثَّ، فإن ظروف 

 حتديد اهلوية ألفراد مثلنا لن تنطبق عليهم.

اندرة جدا، فإن الناجني يشبهوننا بصورة كبرية أما إذا حدثت عملية االنقسام بصورة   -3
)حيث إننا سنظل مرتبطني هبم بصورة شخصية، كما أن تفاعلنا معهم قد يظل منطقيًا وفقًا  لشكل 

 حياتنا احلالية( أي أهنم سيكونون مثلنا، ولكن غري متطابقني مع الشخص األصلي.

ال أو مل معهم من انحية األزواج أو األطفيرجع سبب ذلك إىل وجود اختالفات عديدة يف كيفية التعا
األصدقاء أو املديرين الذين كانوا يتعاملون مع الشخص األساسي قبل االنقسام. لذلك فإن عالقة كل 
شخص ابلشخص األصلي قبل االنقسام ستكون حاليًا خمتلفة جدًا لتداركها مثل اهلوية 

(Schechtman 2014 ,159-166لذلك تستطيع الناحية األ .)ة نثروبولوجية التعامل مع عملي
 االنقسام مع احلفاظ على روابط قوية بني اهلوية واالهتمامات العملية. 
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من الصعب الفصل بني رأي "اهلوية بال أمهية" و "النظرية األنثروبولوجية"، حيث يرجع أحد 
األنثروبولوجيا،  راألسباب إىل منهجهما النظري يف حتديد شروط اهلوية ملختلف الكينوانت. من وجهة نظ

يتساءل ابرفيت السؤال املعتاد "ما الذي يهمين يف مسألة االنقسام"؟ وهذا ابلطبع يقتضي ضمنًا أننا 
نتحدث عن خملوقات )قبل وبعد االنقسام( هي يف احلقيقة أفراد مثلنا كاملو األهلية. من انحية أخرى، 

 ف نتعامل مع نتاج عملية االنقسام أيتسأل شيشتمان سؤااًل من وجهة نظر الطرف الثالث وهو "كي
املخلوق اجلديد الذي خيتلف عنا ابلتأكيد؟" عالوة على ذلك، هتتم شيشتمان بتحديد اهتماماتنا العملية 
مث اكتشاف شروط هوية هذا الشخص اجلديد، بينما يهتم ابرفيت مبا ميكن أن حتويه النظرايت السابقة 

ا يد اهتماماتنا العملية يف ضوء عملية االنقسام. سنعاجل هذعن اهلوية الشخصية الذي يساعد يف حتد
االختالف املنهجي فيما بعد. أما االختالف األويل الذي خيص اهتماماتنا العملية هو أنه قد ال ميكن 
التوفيق بينهم. مبا أنين شخص أنتمي لنظرية لوك، فمن وجهة نظري عن مسألة االنقسام، أنه لن يتم 

ي من هذا املنظور، كما أنين أدرك كيف سُيعامل األشخاص الناجون بعد عملية إغفال أي شيء داخل
 االنقسام يف نواٍح عديدة. لذلك قد يبدو األمر غري واضح خبصوص أي منظور يتفوق على اآلخر.
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ية(،  صقمنا مبناقشة أهم النظرايت املعاصرة املتعلقة ابهلوية الشخصية )أو ما يهم اهلوية الشخ
كما حاولنا استطالع كيف ميكن ربط هذه النظرايت ابألخالق. ولكننا قد نكون جتاهلنا أكثر النظرايت 
شيوعًا عن اهلوية ولكن خارج نطاق الفلسفة، وهي وجهة نظر ال يزال يتقبلها القليل من الفالسفة. 

ن منفصلني ن األفراد يعيشو عدم االختزالية"، اليت تنص على أالالاختزالية أو تسمى وجهة النظر هذه "
ومستقلني عن عقوهلم وأجسادهم، وبذلك تكون حياهتم موحدة بداية من امليالد وحىت املمات وذلك 
بفضل عيشهم يف كياانت منفصلة وهي ما نسميه "الذات الديكارتية" أو "ذات ديكارت"، وتعرف 

وية االختزالية، اليت وفقاً  هلا، اهلابسم الروح. على الرغم من وجود مساحة من املنطق متاحة أمام عدم 
ليست هي ما يهم للبقاء أو اهتماماتنا العملية، ولكن النظرة األكثر شيوعاً عكس ذلك. ولكن يالحظ 
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أن هذا الرأي يشتمل على كل من وحدة عميقة يف حياة الفرد وانقسام شديد بني احليوات املختلفة. 
بالتايل فايت وأن هذه الذات حاضرة يف كل مراحل حيايت، بذلك، إذا كان ما يوحد حيايت هو استمرار ذ

إذا كانت خماويف التحوطية هي املؤسس هلوييت، سأكون مهتمًا بكل جزء من حيايت وبنفس القدر. مبا 
أن املادة اليت تتكّون منها ذايت اخلاصة ختتلف عن أي ذات أخرى، فإن اهتمامايت وقلقي ينتهي عند 

تشكلين "وهي جسدي". هناك مشكلة واحدة ختص هذا الرأي، وهو أنه من  حدود انتهاء املادة اليت
الصعب جداً معرفة سبب ضرورة تتبع أمناط اهتمامايت لذايت اخلاصة، وليس تتبع مثال السمات النفسية 

، مثال: ما الذي جيعل هذه املادة تربر اهتمامايت اخلاصة؟ إذا كان هذا بفضل وظيفتها Rاملكونة للعالقة 
ها "حاماًل" للعديد من الروابط النفسية املختلفة، لذلك قد نتساءل ملاذا ال هنتم مباشرة هبذه بوصف

الروابط بدالً من "الكيان" الذي تعيش فيه. لكن إذا قمنا هبذه اخلطوة، ففي هذه احلالة نكون قد انتقلنا 
يست هي ما قد تكون اهلوية ل إىل االختزالية، ومبا أن هذه الروابط النفسية قد حتمل هوية أو أكثر، لذا

 يهم.

من انحية أخرى، قد يصر صاحب وجهة نظر "عدم االختزالية" أنين مهتم بصورة خاصة 
 Rبذايت املستقبلية ألهنا هي الشيء الوحيد الذي سأصبح عليه يف املستقبل، بغض النظر عن العالقة 

هوييت –ووفقًا  هلذا، فأان نظرية اجلمود لديكارت(.  Parfit 1984,228أم ال )ما يطلق عليه 
تعد مستقلة عن أي صفات نفسية. ولكن إذا مت إقرار اهلوية بعيدا متاما عن أي خصائص  -األساسية

نفسية، وإذا كانت الذات أو النفس املراد تتبعها أو اختبارها هي شيء ليس ذا امهية )كما يف وجهة 
من  ان ببعضهما البعض: األول، إذا كاننظر ديكارت(، ففي هذه احلالة سيصبح لدينا لغزان مرتبط

املمكن إدراك أو حتديد األان اخلاصة اليت أملكها اآلن )أو أان اآلن(، ليس بشكل مباشر، من خالل 
بعض الوسائل التجريبية، أو بشكل غري مباشر، من خالل جمموعة معينة من اخلصائص النفسية، ففي 

 ناك ذااتً )نفساً( واحدة فقط قادرة على توحيد املراحلهذه احلالة لن يكون لدينا سبب لالعتقاد أن ه
املختلفة من حياتنا. فضال عن ذلك، قد حتصل أجسادان على ذات جديدة ومطابقة، كما حنصل عليها 
سنوايً يف عيد ميالدان، أو رمبا يوميا أو رمبا هناك العديد من الذات أو األنفس اليت قد حنصل عليها من 

حدث هذا، فإنين سأختفي عن الوجود ليتم استبدايل بشخص مطابق يل حيمل حلظة إىل أخرى. إذا 
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نفس صفايت النفسية، ولكن يف هذه احلالة لن يالحظ أحد، وسيعد هذا أمرا غريبا إىل حد ما؛ وذلك 
 بسبب العالقة اليت نعتقد أنه جيب احلصول عليها بني معياران امليتافيزيقي عن اهلوية الشخصية ومعياران

تمولوجي للهوية الشخصية. مبعىن آخر، إننا منيل إىل االعتقاد أن هناك عالقة وطيدة بني طبيعة االبس
متطابقني هو متاثل  Yو Xاهلوية الشخصية، وما ميكّننا من حتديد ما تكتسبه اهلوية. لذا، فإن ما جيعل 

. Yهو  Xيد أن اجلسد، وسيكون أيضاً قيامنا إبعادة تعريف هذا اجلسد، وهو ما يساعدان على حتد
 Yو Xمتطابقني هو شكل ما من االستمرارية النفسية، مث حتديد إن  Yو Xابملثل، أن ما جيعل 

متطابقني سيكون متعلق بتحديد ما إذا كانت االستمرارية النفسية حمققة بينهم أم ال. واآلن، من انحية 
إذا كانت نظرية  حمط اهتمامنا حالياً.اجلسد والنفس، فإننا لدينا القدرة أن نقوم هبذا االختبار الذي هو 

اجلمود لديكارت صحيحة، فإننا ال نستطيع تتبع نفوس غري مادية هتيم بدون أي صفات نفسية، لذلك 
وفقًا  هلذا الرأي، لن نستطيع أبدًا تربير إعادة حتديد هوية أي شخص أو االهتمام ابملراحل املستقبلية 

بار هم لتني، مل يكن لدينا سبب للتفكري أن األشخاص قيد االختاليت ستشهدها أجسادان: ويف كلتا احلا
 (. Perry 1978, 6-18; Parfit 1984,228أنفسهم الذين كنا نظنهم هم )

قد يؤكد املدافع عن وجهة النظر هذه ، أنه جيب علينا التخلي عن رغبتنا يف تعريف اهلوية مع 
يحة: ببساطة لطبع ستكون حالة الالاختزالية هذه صحاألخذ بعني االعتبار صحة املعيار امليتافيزيقي، واب

ليس مثة طريقة إلثبات أنين مادة غري ملموسة وغري مرتبطة بصفات نفسية معينة. ولكن إذا صح هذا 
األمر، ومل تكن مثة طريقة لتحديد اهلوية، إذن، فإن املشكلة الثانية ستكون أن النظرية غري مالئمة 

مر فإننا نقدم تفسريًا وإعادة تعريف للهوية بناء على الصفات النفسية لألهداف العملية. حقيقة األ
واملادية، وليس لدينا إمكانية لفعل أي شيء آخر، لذلك حىت لو كانت نظرية اجلمود لديكارت 
صحيحة، ستكون بال فائدة يف حتديد أي من اهتماماتنا العملية. لذلك إذا أردان إجياد توضيح للعالقة 

لشخصية واألخالق، قد نضطر للتخلي عن نظرية "االختزالية" أو على األقل النوع املتعلق بني اهلوية وا
ابلكياانت املنفصلة. تعد وجهة نظر شيشتمان األنثروبولوجية هي وجهة نظر الاختزالية، حيث تؤكد 

ائق  قعلى حقيقة أن اهلوية تتكون من حقائق تتجاوز جمرد العقل واجلسد، ولكن ال ميكن تتبع هذه احل
 كنظرية اجلمود لديكارت، ولكنها حقائق عن املشاركة واملعاملة االجتماعية.
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سنتوجه اآلن إىل وضع أكثر مشواًل، فهو اجتاه لالختزالية ينص على أمهية اهلوية. يؤيد وجهة النظر 
 Lewisجزء مكاين وجزء زماين )هذه مؤيدو نظرية رابعية األبعاد، اليت تنص على أن األشياء هلا 

1971, 1976; Noonan 1989; Sider 2001a من خالل هذا االجتاه ميكننا القول .)
إنه يف حالة االنقسام، فإن الشخص بعد االنقسام يتطابق مكانيًا بصورة كاملة مع الشخص قبل 

خر، هذه احلالة مبعىن آاالنقسام، حبيث يشرتك كل منهما يف تلك الفرتة الزمنية من حياته مع اآلخر. 
لك، قد تشبه طريقني خمتلفتني ولكنهما يلتقيان يف نقطة معينة لينفصال جمددًا يف اجتاهني خمتلفني. لذ

إذا كانت مراحل الشخص بعد االنقسام هي مراحل نفس الشخص قبل االنقسام )ولكن ابلفعل هناك 
نا تظل اهلوية هي ما يهمنا فعليا، وهشخصان خمتلفان( يف هذه احلالة ميكن أتكيد فرضية أن عالقة 

حمافظا على اهلوية خالل االنقسام، بينما يف نظرية ابرفيت؛ أثناء االنقسام يتم احلفاظ على كل شيء 
عدا اهلوية. ابلطبع ال يعين هذا أن اهلوية هي ما يهم فقط، ولكن وجود عالقة اهلوية بوصفها مكّماًل، 

ه النقطة على أربعة أبعاد، والسؤال هنا، ملاذا قد تكون اهلوية هي ما ال مكّوانً، هو األهم. قد ترتكز هذ
يهم يف عالقيت ابلشخص الذي سأكون عليه مستقبال؟ لنفرتض أننا نعيش ملدة ألف عام ووفقاً  للنظرية 

عام. لكن هذا صعب للغاية،  900رابعية األبعاد، فإنين راهناً قد احتد مع ذايت اليت ستبلغ من العمر 
صورة جذرية، فإنين أتوقع أن خيتلف عين نفسياً ب -أن أختيل نفسي مكانه–مل يكن مستحيال نفسياً إذا 

لن يكون بيننا أي شيء مشرتك سوى اهلوية وال شيء من األمور احلياتية العادية. قد أؤكد على أهنا 
ختلفة، ولكن يف امل درجة قوية من الرتابط النفسي الذي يساعد على توحيد العالقة بني املراحل الزمنية

هذه احلالة يبدو أن العالقة اليت تربط ما هو مهم، هي جمرد الرتابط وليس اهلوية يف حد ذاهتا. وهناك 
 (.Belzer, 2005املزيد لنتحدث عنه يف وجهة النظر هذه، وسنتطرق هلا فيما بعد )أنظر: 

 

 التحوط واألخالق توحيد أهداف .3
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على شيء  له أتثري مباشر على األمور املعيارية ألن ماهية احلالة ال تدل إن املعيار امليتافيزيقي للهوية ليس
مما ستكون عليه. إن ما يفعله األشخاص الذين يسعون لوضع عالقة بني اهلوية واألخالق هو االحتكام 

 ىإىل أمهية اهلوية لوضع تعريف للوحدات امليتافيزيقية ذات األمهية االخالقية. مبعىن آخر، مت احلصول عل
استنتاجات خاصة ابهلوية اليت تفسر إمكانية توحيد أهداف النظرايت اخلاصة ابلتحوط واألخالق. 
ابلنسبة للتحوط، على سبيل املثال، دراسة ما هو األفضل يل وإدراك مغزى "األان". ابملثل، وفيما خيص 

عقاب على واب أو الاملسؤولية األخالقية، فإننا يف حاجة إىل أن نعرف ما إذا كان الشخص سيخضع للث
أفعاله اليت هي جزء من كيان الشخص الذي قام بفعلها. من اجلدير ابلذكر، أن التعريف امليتافيزيقي 
املتاح لن يكون كافيًا وحده، ولكننا يف حاجة إىل توصيف أمهية هذه الوحدات لألخالق. هلذا وجب 

ؤكد يف جوهرها وجهة نظر ميتافيزيقية عامة ت التطرق إىل مسألة االختزالية. االختزالية يف حقيقة األمر هي
ما مسألة  ل شخصبأن احلقائق حول اهلوية تتكون من حقائق عن العقل واجلسد وغريها. ولكن إذا تق

االختزالية ورفض مبدأ الكياانت املستقلة لتفسري اهلوية الشخصية، وإذا كانت اهلوية ليست هي ما يهم 
كثري من اجلهد قبل إمكانية تطبيق هذه النظرية على األخالق. هناك   من أجل البقاء، فإنه ال يزال هناك

 على األقل أربع وحدات ميتافيزيقية ميكن االستناد إليها لوضع النظرايت املعيارية.

دراسة اإلنسان وفقًا  للمعيار البيولوجي واألنثروبولوجيا إىل حد ما وتوحيدهم عن طريق  أوال:
 ل هذه الكياانت ابقية من مرحلة األجنة حىت مرحلة املوت.االستمرارية البيولوجية. ستظ

ابلنسبة ملعتنقي نظرية لوك، وهي دراسة اإلنسان وفقًا  للمعيار النفسي وتوحيد ذاته عن  اثنيا:
طريق االستمرارية النفسية )وهي سالسل متداخلة من الرتابط النفسي القوي(. هذه الكياانت ستستمر 

)أو مرحلة أتسيس الروابط النفسية املتعددة( حىت مرحلة املوت أو مرحلة اإلصابة من هناية مرحلة الطفولة 
 ابخلرف.

ميكن تعريف الذات أبهنا كياانت توحدها الروابط النفسية القوية، وتستمر هذه الكياانت  اثلثا:
الرغبات و  لفرتات طويلة من الوقت، ولكن حيتمل أال تستمر يف حالة نسيان الذكرايت أو تغيري املعتقدات

 وهكذا، وابلتأكيد لن يستمروا طوال حياة اإلنسان اليت كانوا جزءا منها.
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قد يكون املستهدف هنا هو الذرات أو ذاكرة التجربة، حيث أن وحدة الذات هذه تُعرَّف  رابعا:
ة مث مبدة هذه التجربة. يف النهاية، إذا كانت احلقيقة اجلوهرية للهوية غري معلومة و مفقودة، فلن يكون

بديل مشروع عن العالقات ذات أمهية، ومن مثّ، فإن ما سيظل هي اللحظات األساسية اليت مر هبا 
 ;D.Shoemaker 1999,401)ملناقشة وحدات الذات الثالثة االخرية أنظر: ) اإلنسان

Brink 1997 ,110-115).الذي سيناقش ثالث وحدات للذات ) 

ب أيضاً الوحدات امليتافيزيقية املتعددة للذات، بل جي لذلك، فإنه ليس كافيًا أن نقوم بتوضيح
إجياد وسيلة لتحديد أي من هذه الوحدات ميكنها استهداف األخالق. لذا من الناحية امليتافيزيقية، 
جيب أن يكتفي االجتاه االختزايل بتقدمي هذه البدائل األربعة فقط، وأن تظل حمايدة عند تبين علماء 

دة ما يُتغافل عن هذه العملية املكونة من خطوتني، ومها حتديد الوحدات األخالق ألي منها. عا
امليتافيزيقية وانتقاء الوحدات ذات األمهية األخالقية، على يد من يرغبون يف اختاذ االستنتاجات 

 Brink 1990,1997aامليتافيزيقية يف نظرايهتم املعيارية، إال أن كال اخلطوتني يف غاية األمهية ) 
and 1997b .) 

ومبجرد أن نتحول من احلديث عن اهلوية إىل احلديث عن عالقات الوحدة ابعتبارها ذات أمهية 
أخالقية، فإن األمور قد تصبح ابلغة التعقيد. فليس هناك من حيث املبدأ ما مينع اثنني من عالقات 

. وهلذا، فإن فس الوقتالوحدة الشخصية املرتابطة ــ االستمرارية النفسية والرتابط ــ من الصمود يف ن
يع االستمرارية النفسية لن حتقق فقط الرتابط بيين راهناً وأكثر من شخص يف املستقبل، ولكنها أيضاً تستط

حتقيق الرتابط بيين اآلن وأي أشخاص آخرين خيتلفون مكانيًا عين يف الوقت احلاضر. و ينطبق نفس 
(. من Brink 1997a, 141-143, 1997b ,125-128الشيء على الرتابط النفسي )

الواضح أن بعض العالقات النفسية اليت تشكل الرتابط واالستمرارية ميكن أن حتدث على األقل على 
املستوى الشخصي. على سبيل املثال، متاثل املعتقدات والرغبات واألهداف والشخصية و قد يكون 

(. إن معرفة Ibidعن سبب مشرتك ) ممكنا أيضاً تقاسم الذكرايت والنوااي بني األشخاص واليت قد تنتج
هذه الروابط قد يساعد على توسيع حدود وحدة الذات، وقد يؤدي ذلك إىل إلغاء احلدود بني التحوط 
واالخالق، ولكن التداعيات اليت قد تعقب ذلك ال تستحق العناء. إذا كانت الوحدة األخالقية هي 
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ع اآلخرين شكل تدرجي، فهذا يعين أن احتاد ذايت مالذات، واليت تكونت من الرتابط النفسي، الذي يتم ب
ومع مراحل ذايت املستقبلية؛ ستكون بشكل جزئي فقط، وستحدث ألشخاص خمتلفني وعلى درجات 
متفاوتة. ولكن إذا كانت هذه هي الذات األخالقية، فكيف نرسم حدودها حبيث ميكن تطبيق املفاهيم 

(. ابإلضافة لذلك، قد تكون مثة خماوف (McMahan 2002واملبادئ األخالقية بصورة مرتابطة؟  
 ,Williams 1976بشأن كيفية تطبيق املفاهيم األخالقية اليت ال تعرتف أببعاد معيارية مثل الوعود )

 (. متثل هذه األسئلة وغريها حتدايت لوجهات النظر اليت تتفق مع الوحدات الشخصية. 204–202

ات ْت شيشتمان نظرهتا األنثروبولوجية حول ماهية الوحدلتفادي مثل هذه املشكالت وغريها، قدم
اليت تناسب مجيع اهتماماتنا العملية اخلاصة ابألشخاص. كما تعتقد شيشتمان أن الوسيلة الوحيدة 

ن اجلنني إلتوحيد هذه النظرايت معاً هي الرتكيز على العنصر البشري، فقد مكَّنها هذا الرأي من القول 
اهق والكبري واجلد واملصاب ابخلرف أيضاً، أي فرد واحد على مدار الزمن. تلغي هو نفسه الرضيع واملر 

هذه النظرية أي احتماالت أخرى قد سبق ذكرها لبعض االهتمامات اليت يصادفها اإلنسان يف حياته، 
 اوقد متنع النظرية األنثروبولوجية من قدرهتا على تفسري بعض السمات املنطقية لألخالق واليت قد تشهده

 الذات.

 

 اهلوية واألخالق املعيارية .4

لقد رأينا ابلفعل عدة طرق قد تكون فيها اهلوية الشخصية ذات صلة بنواحي الذات، مثل التوقعات 
أو التحوط. لذلك سنتجه اآلن لدراسة طرق معينة قد يكون للهوية الشخصية هبا آاثر على االهتمامات 

جلت ت الفلسفة األخالقية. من أكثر النظرايت اليت عو العملية األخرى، اليت نوقشت يف خمتلف جماال
يف األدبيات هي النظرية االخالقية، ومعظم العاملني يف هذا اجملال كانوا يلجأون إىل تفسري اهلوية لتعزيز 

. utilitarianism، أو بشكل أكثر حتديدًا "النفعية" consequentialismمنطقية العواقبية 
جملال بعدة طرق. أواًل: قد يوّجه ملبدأ النفعية نقُد شديد، مث يوضح كيف وتستمر احملاوالت يف هذا ا

 Reasonsتؤدي اعتبارات اهلوية الشخصية حلل هذا االعرتاض. وقد اختذ ابرفيت هذا النهج يف كتابه "

https://plato.stanford.edu/entries/consequentialism/
https://www.britannica.com/topic/utilitarianism-philosophy
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and Personsرالز ". يعتين ابرفيت بدحض "انفصال األشخاص" وفقاً  لـ Rawls،  وهي احلجة
ال ميكنها التمييز بني األشخاص، ألهنا تتجاهل توزيع املبادئ بني األشخاص  اليت تقول إن النفعية

(Rawls 1971, 22–27 يف نشر مبدأ االختيار العقالين يف عملية صنع القرار على املستوى .)
اجملتمعي، فإن النفعية تتعامل مع اهتمامات أفراد اجملتمع كلهم على أهنا اهتمامات شخص واحد، وبذلك 

لى أهنم شخص واحد. وفقًا  لبارفيت، إذا اعتمد االعرتاض على التمييز امليتافيزيقي القوي متزجهم ع
والسريع بني األشخاص أو على مبدأ الالهوية ملختلف األشخاص، وإذا اعتمد هذا التمييز على حقائق 

هم أنفسهم  ةأخرى خاصة ابهلوية، فبذلك لن يكون التمييز ذا أمهية من البداية. قد يكون مؤيدو النفعي
مؤيدي االختزالية،  بسبب جتاهلهم للتمييز بني األشخاص، ألن "الهوية" األشخاص هي حقيقة أقل 

 (. Parfit 1984, 329–345عمقاً )

يعتمد جناح اجلدليات هلذه النتائج على وجهة نظر االختزالية. ويف النهاية هناك العديد من الوحدات 
ْت فرص ية املتوافقة مع االختزالية، واتضح أنه كلما كانت الوحدة أكرب قلَّ امليتافيزيقية ذات األمهية األخالق

جناح حجة اجلدلية. وكما يفعل الباحثون يف هذا اجملال، فإننا سنركز على الوحدات النفسية الثالث: 
األشخاص، الذات والذرات. إذا اعتقدان ان الوحدات الوحيدة ذات الصلة كانت هي الذرات، يف ظل 

على سبيل املثال،  :ود حقيقة أخري للهوية، ابلتايل ال توجد عالقات موحدة أخرى ذات أمهيةعدم وج
لذا فمن السهل مالحظة التشابه الكامل بني حياة األفراد واحليوات األخرى:  .ادعاء ابرفيت املتشدد

ملبادئ على ا لذا ميكن اعتبارمها جمموعة كبرية من التجارب، ومن مثّ ليس مثة سبب لتطبيق أي من هذه
أي منهما. ولكن من اجلدير ابلذكر أنه إذا مت تبين أي من النسختني األخريني من االختزالية املبنية على 
النفسية، حيث تكون الذات أو األشخاص هي الوحدات األخالقية األساسية، فقد ال تكون هذه حجة 

يت حقيقة أخرى عن اهلوية )ادعاء ابرفقوية. إذا كانت االستمرارية النفسية هي ما يهم بداًل من وجود 
املعتدل(، لذا فإن األشخاص هم الوحدة األخالقية، ولكن يظل هناك اختالف وتباين بني األشخاص 
من انحية االستمرارية النفسية، يف ظل غياب الرتابط بني األشخاص، والذي يقلل من توحيد احليوات 

( ينطبق نفس األمر على الرتابط Jeske 1993, Brink 1997aوفقاً  ألسلوب عيش اإلنسان )
النفسي القوي الذي ميكنه توحيد الذات بصورة جتعلها متميزة. يبدو أن الطريقة الوحيدة لدعم مبدأ 

https://plato.stanford.edu/entries/rawls/
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النفعية هي تبين وجهة النظر النقيضة، وهي أن الوحدة امليتافيزيقية ذات االمهية األخالقية ما هي إال 
كن يصعب تصديق هذا، ألنه من الصعب جدا فهم "عامل" أو ذرات بشرية موجودة بصورة مؤقتة. ول

"شيء" ابق لفرتة مؤقتة، ففي النهاية لديهم اهتمامات ومشاريع يتوخون حتقيقها يف املستقبل. حىت 
تصبح الشخص الذي أنت عليه اآلن، جيب أن تتطابق مع ذاتك املستقبلية. إذا اعتربان اإلنسان أداة أو 

حلالة لن يكون مثة حمتوى واضح ميكن به وصف هذه الذات يف الوقت احلايل جمرد عامل ما، يف هذه ا
(Korsgaard 1989,114; Williams 1976, 204-207; Brink 

1997b,112-113 ولكن بعيدًا عن الذرات بوصفها وحدة أخالقية رئيسة هلذه األسباب .)
إىل أن  Brink. تشري جدلية األشخاص واحليوات يصبح أكثر متيزاً /العملية، فإن الفصل بني الذات

إمكانية االستمرارية الشخصية تدعم نوعًا ما العواقبية من خالل الذات املنطقية، فإذا كان الشخص 
يهتم بذاته، فإنه سريكز على مصلحته فقط. إن ما يعد ملك الفرد وداخاًل يف وحدته امليتافيزيقية، يف 

متاسك الذرات مع الذات  Brinkية )حيث يعارض ظل االختزالية، هو ما يعرف ابالستمرارية النفس
يف وحدة متكاملة(. ولكن إذا كانت االستمرارية قائمة بني األشخاص، فيجب على الذات العقالنية 
تعزيز مصلحة كل املتواصلني معها. ومبا أن كل شخص لديه ست درجات فقط من االنفصال عن أي 

ص األانين يستطيع الشخ“واقبية العاملية احملايدة: شخص آخر، فإن هذا قد ينتج عنه نوع هام من الع
 (.Brink 1997b, 127معرفة السبب الثانوي وليس الرئيسي لالهتمام ابآلخرين" )

إذا كانت احليادية املطلقة للعواقبية غري منطقية بسبب جتاهلها أمهية األصدقاء واملقربني لنا، لذا ميكن 
ابلتايل فإن اهتمام الشخص األانين ابآلخرين سيصبح  و "للمرء أن يطرح فكرة "درجات االستمرارية

 Ibid., 128شيئًا متناسبًا مع مدى االستمرارية النفسية املوجودة بني الفرد واآلخرين )انظر
McMahan 2002, 59–66 مبا أن الرتابط يقاس بدرجات، إال أن التواصل ال يقاس هبذه .)

الرتابط القوي، وما حيقق هذه القوة هو حجم الرتابط الطريقة. إذا كانت االستمرارية أساس داخل 
(، لذلك فإن االستمرارية ليست مسألة معنية ابلدرجة: إما أن Parfit 1984,206النفسي املباشر )

ولكن إذا كانت هناك  (Belzer 2005).حيدث  ترابط قوي عرب سلسلة األحداث أو ال حيدث 
نة ا، فمن الصعب معرفة سبب قوهتا يف مناطق معيحلقات وصل عرب سلسلة األحداث أضعف من غريه
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عرب سلسلة األحداث. مبعىن آخر، إذا افرتضنا أن االستمرارية تقاس ابلدرجات، فليس من الواضح ملاذا 
هنتم حبجم االستمرارية وليس فقط حقيقة وجودها. إذا افرتضنا أن ما يهم هو درجة االستمرارية، فقد 

على العالقة العددية األكثر وضوحًا اليت تتكون فيها االستمرارية؛ أي  يبدو أنه من املنطقي الرتكيز
الرتابط.  مبا أن الرتكيز على الذات قد يعطي شكاًل أكثر تعقيدًا من العواقبية )مثل االهتمام مبصلحة 

ن و مجيع األفراد املتأثرين، ومنهم الذات املستقبلية، حيث تقاس هذه املصلحة بدرجة الرتابط اليت قد تك
بينهم وبني الذات احلالية(، قد يظهر اجتاه واعد أكثر وهو الذات املختزلة لدعم نظرية أخالقية خمتلفة 
متاماً وهي النظرية التعاقدية. إن أهم اعرتاض واجه هذه النظرية أهنا ال تعطي أي وسيلة لتحفيز الشخص 

و شخص أن الشخص غري األخالقي هغري األخالقي على االلتزام ابألفعال األخالقية. لكننا قد نفرتض 
عقالين على األقل. إذا صح األمر، فإن إحدى الطرق املنطقية لنمذجة األفعال التحوطية هي أهنا تتكون 

 McClennenمن الرغبة يف أن تكون أفعال الشخص مربرة جلميع املراحل املستقبلية للذات )
حوط، هي الرتابط، فيجب أن تكون أساساً للت(. ولكن إذا كانت العالقة احملورية يف اهلوية 1990,217

بصورة تقيد التفسري املطلوب ليقتصر فقط على املراحل اليت يتوقع الفرد أن يكون مرتبطًا هبا. إذا كان 
الرتابط هو أمر قائم بني األشخاص، فإن الشخص الالأخالقي جيب أن يوسع رغبته ليشمل من سيرتابط 

 D.Shoemakerختاذ حافز أخالقي ضمن ميوله التعاقدية )معهم نفسياً، مما سيؤدي به إىل ا
2000; Scanlon 1982&1998 إن اآلراء املوثقة حىت اآلن مبنية علي علم النفس للوحدات .)

 )الذات( امليتافيزيقية ذات األمهية األخالقية، ولكن ماذا عن اآلراء املبنية على املعيار البيولوجي؟

الالعقاب على منهج العواقبية هو مسألة اجلزاء: يعتقد مؤيدو /عواقبيةإن أحد األفكار اليت تعزز الال
الالعواقبية أنه من الظلم مكافأة ذات أخالقية عن عبء حتملته ذات أخرى، وهو أصاًل مباح يف مبدأ 

(. تعد هنا ال هوية الوحدات )الذات( األخالقية املختلفة أمراً مهماً. ولكن Jeske 1993العواقبية )
لوحدات األخالقية ذات الصلة مبسائل التعويض أو اجلزاء؟ يف أغلب األحيان هي وحدات ما هي ا

نفسية وعادة أشخاص منتمون لالختزالية. لكن ملاذا ال نعتقد ان هذه الوحدات هي بشر أو أفراد 
متحدون ابالستمرارية البيولوجية؟ يظهر أحد أسباب هذا من بعض احلاالت اليت تضرر فيها الطفل 

ة سيئة نتيجة بعض األزمات اليت مر هبا يف مرحلة اجلنني، مثال: أمُّ سكرية، مما تسبب يف متالزمة بصور 
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الكحول اجلنينية، أو إمهال الطبيب املعاجل لألم. يف هذه احلاالت قد حيتاج الطفل إىل تعويض عما مرَّ 
ول يف أشخاص" مثل الدخبه قبل الوالدة )هنا قد نتخيل حاالت مماثلة عن البشر الذين أصبحوا "ال 

غيبوبة كاملة. قد تشري بعض هذه احلاالت إىل إنه إذا كان التعويض يستلزم اهلوية الشخصية، فمعيار 
اهلوية املناسب للتعويض هو املعيار البيولوجي، ويف هذه احلالة تكون النظرايت األخالقية اليت تستهدف 

(. يستطيع املرء نشر مبدأ D. Shoemaker 2007,338الوحدات النفسية فقط غري كاملة. )
االختزالية عن اهلوية الشخصية بعدة طرق متباينة للوصول إىل نتائج خمتلفة عن النظرية األخالقية، وهذا 
وفقاً  للوحدات امليتافيزيقية املستهدفة. قد ال تكون مثة عالقة واحدة مناسبة لتأسيس مجيع أمناط القلق 

مناط قد يعتمد على االستمرارية البيولوجية وبعضها قد يعتمد على أو االهتمام، أي أن بعض هذه األ
االستمرارية النفسية أو الرتابط وغريها قد يستهدف جتارب حلظية بسيطة. إن كان هذا هو الوضع، فقد 
يكون من الصعب معرفة االستنتاجات العامة املوحدة، إن وجدت، واليت ميكن استنتاجها للنظرية 

 Schechtman 2014,80-88, وهذا ما يطلق عليه Shoemaker 2007األخالقية )
 مبشكلة التعدد(.

 

 اهلوية واملسؤولية األخالقية .5

عند  Yكما ذكران سابقا، اعتقد لوك أن عالقة اهلوية الشخصية هي عالقة مسئولية: إن ما جيعل 
t2  هو نفس الشخصX  عندt1  هو أنY  مسؤول أخالقياً عن أفعالXفسري . لذا أصبح هذا الت

العام للمسؤولية األخالقية غري فعال دون وجود داعم تكميلي. قد يكون هناك عدة أعذار )مثل غسيل 
املخ أو التسمم التلقائي( حىت ينفصل رابط املسؤولية عن الشخص حىت ولو كان هذا الشخص مطابقاً 

ام اليت ق للشخص األصلي. افرتض لوك أن الشخص مسؤول، مع عدم وجود أعذار، عن كل األفعال
هبا الشخص املطابق له، ولكن هل هذا صحيح؟ هناك اتفاق شائع على أن اهلوية هي شرط أساسي 
للمسؤولية. وان أكثر الطرق شيوعًا لتفسري هذه الفكرة هو أن الشخص قد يكون مسؤوال عن أفعاله 

عال أي عن أف الشخصية فقط "أي أنين قد أكون مسؤواًل عن أفعايل فقط وال ميكن أن أكون مسؤوالً 
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 ;Sider 2001, 4, 143, 203–204; Schechtman 1996, 14شخص آخر" )
Olson 1997, 59 قد يكون هذا الطرح مبثابة تسليط للضوء على الشعار الفلسفي أن املسؤولية .)

–Butler 1736, 99–105; Reid 1785, 107األخالقية تستلزم اهلوية الشخصية )
118; DeGrazia 2005, 88–89; Glannon 1998; Parfit 1984, 323–

326; Parfit 1986, 837–843) 

قد نعتقد اآلن أن مثة أمثلة معارضة واضحة هلذا الشعار: وهو أن اآلابء قد يكونون مسؤولني عن 
أفعال األبناء، أو أن شركاء اجلرمية مسؤولون عن اجلرائم اليت ارتكبْت يف حق اآلخرين. وتظهر هنا اإلجابة 

أن يف كل حالة يكون الشخص مسؤواًل فعليًا عن أفعاله فقط. مثال: يتحمل اآلابء بسيطة، وهي 
املسؤولية، ليس عما يفعله األبناء، ولكن عن تركه وجتاهله ملا يفعله األبناء أي أنه حياسب على سوء 

ة. ميتربيته. يتحمل املتواطئ املسؤولية، ليس على اجلرمية، ولكن على مساعدته للمجرم يف تنفيذ اجلر 
 لذلك، يف احلالتني، مثة أفعال معينة يبدو فيها أن الشخص املتطابق مع الفاعل هو املسؤول. 

على الرغم من ذلك، قد يواجه هذا الشعار عدة مشكالت إلنه قد يكون مثة حاجة لإلجابة عن 
نظرين  بعد ملالسؤال التايل: ما الذي قد ينسب فعاًل  يف املاضي يل من انحية املسؤولية؟ كانت إجابة ا

لوك، أن الفعل ينسب ايّل فقط يف حالة تطابقي مع الشخص الذي قام به. إذن، ما املعيار الذي تقدمه 
اهلوية الشخصية ليُنسب الفعُل للشخص؟ مل يُثبْت معياُر لوك عن الذاكرة جناَحه، ألن بعض األفعال قد 

دمة رضه للقمع أو الصتنسب للشخص حىت لو مل يصبح يتذكره، سواء بسبب الُسكر أو تع
(Schechtman 2005, 12; see also Bradford and Smith 1979.)  يضاف

إىل ذلك، أن الذاكرة وحدها غري كافية مللكية األفعال. لنفرتض أنه مت نسخ ذاكرة شخص آخر يل، 
 أن اً والذي قام بفعل غري أخالقي، فأصبحت أان أتذكر أفعاله على أهنا أفعايل، ولذا فلن يكون صحيح

أظن أهنا أفعايل بداعي املسؤولية أو أنين متطابق؛ بشكل ما، مع من قام هبذه األفعال 
(Schechtman 2005,12.) 
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ماذا بشأن املعيار البيولوجي؟ وفقًا  هلذا الرأي، قد تنسب إيّل بعض األفعال املاضية من ابب  
رطاً مللكية الفعل. لن يعد هذا كافياً أو ش املسؤولية فقط يف حالة استمرارييت البيولوجية مع الفاعل، ولكن

إلنه يف حالة زرع "دماغي" يف جسم إنسان آخر، حىت يصبح هذا الشخص متواصالً نفسياً معي، هنا 
قد تصبح ملكييت ألفعايل قد انتقلت هلذا الشخص أيضا، فأصبح هو مسؤواًل عن تصرفايت على الرغم 

" وهو شخص غري Johannذلك، لدينا شخص يدعي "من عدم تواصله بيولوجيًا معي. ابإلضافة ل
" وهو الذي أصبح متواصالً Sebastianأخالقي أصابه اخلرف وأصبح له خليفة بيولوجي وامسه "

يصبح املسؤول عن أفعال  Sebastianولكن من الصعب االعتقاد ان  Johannنفسيًا مع 
Johann ( على الرغم من تواصلهم البيولوجيD. Shoemaker 2011) اخلطوة التالية املتوقعة .

(. Glannon 1998, 231, 237–243هي تطبيق املعيار النفسي على معيار املسؤولية )
يتطلب هذا املعيار عددًا أكرب ومتنوعًا من الرتابط النفسي املّكون ملعيار الذاكرة، وهلذا، فإنه يتغاضى 

ي ما يهم نفسية، وليست البيولوجية، هعن الشكوك احمليطة برأي لوك، مع التأكيد على أن العالقات ال
يف موضوع املسؤولية. وفقاً  هلذا الرأي، فإن بعض األفعال املاضية ختصين )من انحية املسؤولية( وذلك 
فقط يف حالة أن الشخص الذي قام هبذا الفعل متواصل نفسيا معي، فهي سلسلة متشابكة من الروابط 

سية تخلله بعض املشكالت: ليس من األكيد أن االستمرارية النفالنفسية القوية(. لكن هذا الرأي أيضاً ت
قد تطورت لتتحول  Johannوحدها كافية مللكية األفعال؛ مثال لنفرتض أن حالة اخلرف اليت أصابت 

، وذلك إلصابة املخ بورم خبيث. فإننا سنظل Sebastianجذراي إىل شخصية خمتلفة نفسيًا عن 
على الرغم من تواصلهم النفسي. ويبدو أيضاً  Johannألفعال هو املالك  Sebastianنرفض ان 

أن االستمرارية النفسية غري ضرورية مللكية األفعال. لنفرتض أن شخصاً ما قد تعرض الرجتاج يف املخ مما 
تسبب يف انقطاع نفسي، قد تظل األفعال اليت متت قبل االرجتاج "االنقطاع" منسوبة لنفس الشخص. 

فعال انبعة من الشخصية اليت الزالت موجودة، قد نقول إهنا ختص هذه الشخصية طاملا أن هذه األ
بغض النظر عن االنقطاع النفسي الذي حدث. يرجع ذلك جزئيًا إىل هذه األنواع من املخاوف اليت 
تطرقْت اليها شيشتمان، وهي التخلي عن البحث عن اهلوية عن طريق إعادة تعريف اهلوية من انحية 

ن ما نبحث عنه هو تفسري ملا جيعل أفعال املاضي تنسب يل. ولكن البحث عن إجابة هذا التوصيف. إ
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السؤال من خالل املعيار النفسي هو أمر غري مباشر: فقد جعلنا ننسب الفعل إىل شخص سابق أوال 
مث حناول حتديد ما إذا كان الشخص املسؤول هو نفسه أم ال. ولكن إذا مل نستطع أن ننسب الفعل إىل 
الشخص املسؤول بصورة مباشرة، فإن العالقة بني الشخصيتني ليست قوية مبا يكفي لتربير العقاب 

(. ولكن كل هذه النظرايت، متضمنة Schechtman 1996, 90–91; 2005, 13واللوم )
قام بسرقة بنك، مث حدث له انقسام ليصبح  Xاهلوية السردية، تداعت أمام حالة االنقسام. لنفرتض أن 

Y وZ  وكالمها متواصل نفسيا مع ،X سيتذكر كل من .Y وZ  واقعة السرقة اليت قام هباX 
واملطاردة اليت تعرض هلا، وقد يروم كالمها انفاق املال على اخلمر والنساء. وسوف يستمر كالمها يف تبىن 

 ولية عنها. ومع ذلك، ال ميكن أن يكون أيحول تربير اجلرمية، ولذا، يتحمل كالمها املسؤ  Xمعتقدات 
 منهما مسؤوالً أخالقياً عن جرميته. ولكن يبدو أن هذه االجابة خاطئة. 

مثة رأاين منطقيان ومها معروفان يف الوقت احلايل. األول، هو أننا ميكننا العودة إىل النظرية رابعية 
مها شخصان ابلفعل واللذان كاان  Zو Y(، حيث يشري هذا الرأي إىل أن Sider 2001aاألبعاد )

". يسمح لنا Xمتداخلني مكانيًا خالل مراحلهما الزمنية يف حياهتما حيث كاان يعرفان وقتها ابسم "
هذا اإلبقاء على الشعار القائل " أبن شخصًا ما ال ميكن أن يكون مسؤواًل عن أفعال شخص َاخر، 

عالقة ة املسؤولية، مع احلفاظ أيضًا على فكرة أن المبعىن َاخر؛ إهنا ابلفعل هوية عددية ضرورية ملسأل
مل ينجو جبرميته مبجرد  Xالنفسية القوية هي اليت حتدث بني أطراف خمتلفة، مما يضع أساساً ملعتقداتنا أن 

تشري لشخص  Iحدوث االنقسام له. ولكن، ينم هذا الرأي عن أمور ضمنية غري مرحية. قد نعتقد أن 
، أو رمبا يكون هذا  Zو  Yيشري إىل شخصني  Xمن وجهة نظر  Iيكون  فريد من نوعه، ولكن قد

. ولكن يف هذه احلالة لن يستطيع Zأو إىل  Yيشري إما إىل  Xمن وجهة نظر  ”I“خطأ، قد يكون 
أحد حىت " املتحدث" أن يعرف إىل أيهما هو ينتمي. ولكن مثة خماوف أخرى مرتبطة هبذا الرأي، على 

قبل عملية االنقسام كان يتكون من شخصني متداخلني فإن هذا سيؤثر كلياً  Xن سبيل املثال: إذا كا
يقود سيارته  Xمير مبرحلة انقسام. لذلك، إذا كان  Xعما سيحدث يف املستقبل، مبعىن َاخر: إذا كان 

من البنك إىل الدكتور املسؤول عن عملية االنقسام مث فجأة غري رأيه، يف هذه احلالة لن تتم عملية 
 Xوقت تغيري  Zأو  Y. ولكن بعد ذلك يعتمد وجود Zأو  Yالنقسام، وابلتايل لن يكون هناك ا
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يتكون من  ”I“غري رأيه أو ال، والذي يبدو غريباً يف هناية األمر. سواء كان  Xلرأيه على ما إذا كان 
غري مفهوم  اشخصني أو ال، يعتمد هذا عما سيحدث "يل" يف املستقبل. يف هذه احلالة , يبدو هذا أمر 

 Olson 1997b, van Inwagenفيما خيص النظرية رابعية األبعاد ابلنسبة لألشخاص )
(. ولكن هناك أيضاً أموراً غري مفهومة فيما خيص مبدأ رابعية األبعاد وعالقته مبوضوع املسؤولية. ,2002

ة، لذلك إذا كان انتقاليعلى سبيل املثال: إذا كانت املسؤولية تعتمد على اهلوية، وكانت اهلوية عالقة 
Y  مسؤوال عن أفعالX  يف حالة احتاد(Y  معX   وكان )كشخص واحدZ  مسؤواًل عن أفعالX 

 Zمسؤواًل أيضاً على أفعال  Yكشخص واحد(، يف هذه احلالة ألن يكون   Xمع  Z)يف حالة احتاد 
ح ملاذا ال ن الواضوالعكس صحيح؟ ابلطبع، عالقات الوحدة ليست هي عالقات اهلوية، ولكنه ليس م

 ,in Sider 2001aجيب أن تكون انتقالية ابلطريقة اليت يفرتض أن تكون عليها عالقة اهلوية )يؤكد 
, على أن العالقة ال جيب أن تكون كذلك دون ذكر أسباب(. ابإلضافة لذلك، فإن النظرية 203

 كل البعد عن حلل يبدو بعيداً   رابعية األبعاد هدفها احلفاظ على الشعار املنطق، ولكن يتم ذلك وفقاً 
املنطق. يف واقع األمر، يتحور الشعار حول مسؤولية األشخاص، لكن األبعاد األربعة تقدم حاًل فقط 

 (.Ibid.; Parfit 1976فيما يتعلق مبسؤولية األشخاص )

الثاين: هو االختزالية وهي تعارض هذا الشعار ببساطة. مبعىن َاخر، فإن اهلوية غري ضرورية 
للمسؤولية األخالقية. ولكن بداًل من ذلك، من وجهة نظر االختزالية، فإن ما يهم هو االستمرارية 
النفسية )أو الرتابط(، بغض النظر عما إذا كانت حتدث بشكل فريد. يسمح هذا لـ شخص املتبع ملبدأ 

، فإن كليهما Xمع  غري متطابقني Zو Yاالختزالية التعامل مع حالة االنقسام ابلصورة التالية: بينما 
متصل نفسياً متاماً معه، مبا أن ملكية األفعال تتكون يف حالة االستمرارية النفسية مع الشخص األصلي، 

. Xمسؤوالن أخالقيًا عن جرائم  Zو Yومبا أن امللكية هي شرط أساسي للمسؤولية، فإن كال من 
قة هلا بكوهنا لنفسية للملكية واليت ال عاللقد رأينا ابلفعل بعض املخاوف املتعلقة مببدأ االستمرارية ا

وحالة االنقطاع  Sebastianإىل  Johannتفسري للهوية العددية )مثال: التحول التدرجيي من 
النفسي(. قد نستطيع استخالص معىن للهوية من كل اآلراء املتعلقة ابلتوصيف كمحاولة لالستجابة 

ة )ومبا أن اهلوية ابملسؤولية بعيداً متاماً عن اهلوية العددي هلذه املشكالت، مث وضع تفسري للملكية املتعلقة
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السردية تعتمد على اهلوية العددية؛ فإهنا لن تكون منافساً يف هذه احلالة(. قد تكون هذه إحدى الطرق 
 ;Frankfurt 1988, 1999 ,لتفسري ما يفعله العاملون يف جمال املسؤولية وحتديد اهلوية )

Taylor 1983; Watson 1975; Smith 2000; D. Shoemaker 2015 عند .)
االنتهاء من مسألة امللكية، ميكن تسمية هذا الرأي مببدأ اهلوية إذا أردان )رمبا لكونه متعلقًا ابهلوية 
العملية(، ولكن سيكون هذا جمرد طمس للمصطلحات، وسيكون من الواضح يف هذه املرحلة أن املكون 

وية ولكنها امللكية. قد يثار تساؤل عن رأي النظرية األنثروبولوجية عن األساس للمسؤولية مل يكن اهل
املسؤولية األخالقية والشخصية، ووفقاً  للنظرية احلالية، فهي غري متعلقة هبذا النقاش، ألهنا متعلقة فقط 

 بتحديد أنواع الكياانت اليت هي األهداف املناسبة لتقييم املسؤولية.

 

 ةاهلوية واألخالق التطبيقي .6

إن أكثر االكتشافات املثرية واملتنوعة عن العالقة بني اهلوية واألخالق كانت يف جمال األخالق 
التطبيقية، وخاصة األخالق الطبية واحليوية. حتتوي هذه االكتشافات على عدة حماوالت لتحديد العالقة 

هلذا البحث  ساسينيبني شخص واضح وصريح وكيان "إما ماٍض أو مستقبلي". سنناقش هنا اجملالني األ
 قبل اإلشارة إىل أنواع اخلالف حول اهلوية واألخالق التطبيقية يف اجملاالت األخرى.

 

 األحباث اجلنينية واإلجهاض 6.1

ة طرق عدة من خالهلا تدخل اهلوية الشخصية يف املناقشات حول هذه املواضيع. يف البداية مث
ثر أخالقيات أحباث اخلالاي اجلذعية؛ فقد كانت أك دعوان نتطرق ملسألة األجنَّة والنزاعات األخرية حول

اجلدليات شيوعًا يف هذا اجملال هو إتالف أو قتل أجنَّة بعمر من يومني إىل مخسة؛ حىت يتم احلصول 
على خالايهم الداخلية واليت تستخدم لتطوير اخلالاي اجلذعية. ومبا أن اإلنسان أييت إىل الدنيا يف " 

ة هم بشر، ومبا أنه من حيث املبدأ حيرم قتل اإلنسان، ويعد أمراً غري أخالقي، حلظة" احلمل، فإن األجن
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(. إن اإلشارة إىل اهلوية يف Peters 2001, 129فقتل األجنة هو أمر غري أخالقي أيضاُ )مثال: 
هذا النقاش أتتى من املعارضني هلذه اجلدلية، وهم الذين يطبقون حجة "من االنقسام إىل النسخة 

ة "، وتسمى التوأمة. قد ينقسم اجلنني يف أي وقت قبل بلوغ األسبوعني يف مرحلة منوه، وهذان احلقيقي
اجلينان قد يكربان ليصبحا توأمًا مكتماًل. ولكن السؤال الذي قد يواجهه املؤيد لوجهة النظر هذه، ما 

 الذي حدث للجنني األصلي والذي سنطلق عليه " اَدم "؟

 هناك ثالث احتماالت فقط:

 إما أن يعيش اَدم بوصفه توأماً؛ -أ

 أن يعيش اَدم بوصفه  واحداً من التوأمني؛ -ب

 أال يعيش اَدم من حيث األصل؛ -ت

ابلنسبة لالختيار األول فهو غري صحيح، ألن التوأمني سيعيشان حياتني خمتلفتني منفصلتني، 
ا الذي أيضًا غري صحيح، موبذلك سيصبح شخصني وليس شخصًا واحداً. أما االختيار الثاين فهو 

يؤكد أن اَدم سيكون أحد التوأمني وليس ااَلخر؟ واالختيار الثالث هو موت اَدم، وهذا ينطوي على 
أمرين سيئني: أواًل: إذا كان من احملزن موت شخص ما، فإن التوأمة تنطوي على مأساة، وابلتايل موت 

 & McMahan 1995اَدم سيكون أمرًا حزيناً. ولكن هذا الرأي سخيف )
2002,26;Oderberg1997.) 

اثنياً، إذا كان التحليل امليتافيزيقي صحيحاً، فإن موت اَدم يؤدى إىل وجود شخصني جديدين 
 )ومها ابرىن وكلري مثاًل(، ولكن هذا يعىن:

 مل أيِت كل البشر إىل الوجود عند احلمل )بعضهم يظهر يف التوأمة(. -1

 Kuhse and Singerجود وفاة وهي صدفة غريبة )قد حتدث الوفاة وال ينتج عنها و  -2
2002, 190.) 
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 يف هذه احلالة لدينا عدة اَراء: 

أوالً: ليس من الواضح ما إذا كانت اخليارات املذكورة يف التوأمة قد أدرجت يف االحتماالت الثالثة 
جلنني هو ابلفعل ن االسابق ذكرها. هناك اختيار رابع وهو الرابعية األبعاد الذي يستطيع التأكيد على أ

إنسان منذ حلظة احلمل، وذلك إستناداً إىل أن الفرتات الزمنية السابقة للتوأمة لكل من ابرىن وكلري كانت 
متداخلة، مبعىن َاخر؛ ما كنا نطلق عليه اَدم كان عبارة عن مرحلة مشرتكة يف حياة كل من ابرىن وكلري. 

(، McMahan 2002, 26هذا االختيار العتباره سخيفًا ) McMahan ماكمهان رفض
ولكن ليس من الواضح سبب الرفض، خاصة أنه تطبيق مباشر لنظرية ميتافيزيقية قوية تتمتع بقدر كبري 

 من الدعم. 

اثنياً: قد ال تكون ااَلاثر املرتتبة على ذلك ابلسوء املشار إليه، لسبب واحد "املوت ابلتوأمة"، إال 
طلب احلزن الشديد املتوقع عند موت شخص ما. ابإلضافة أنه ال يزال نوعًا من املوت، ولكنه ال يت

والذي خيتلف عن حالة املوت املتعارف عليها  -لذلك، هذا النوع من املوت )أو اخلروج من الوجود( 
لن يكون له نفس النوع من الظروف مثل وجود جسد ورفات. حاول أن تتخيل كيف نفكر يف املوت  –

(. ننتقل ااَلن إىل الطريقة الوحيدة اليت تدخل اهلوية الشخصية Ibid.,27يف حالة انقسام األميبا مثالً )
يف جدل أوسع خبصوص اإلجهاض، حيث أن أشهر جدل معارض لإلجهاض يف األدبيات الفلسفية 

العتقاده أنه من اخلطأ قتل أي كائن قد ينمو ليصبح مثلنا،   Don Marquis زهو رأي دون ماركي
(. اعرتض Marquis1989يصبح إنساانً مثلنا، فمن اخلطأ قتل أي جنني )ومبا أن اجلنني مستقبله أن 

وَاخرون أن األجنة ال مستقبل هلا مثلنا مستنداً إىل مبدأ اهلوية.  nernyIPeter Mcيشانري يرت مب
ولكي يكون للجنني مستقبل مثلنا فاألمر يستلزم تطابقه مع شخص ما ليشهد نفس مستقبله. ولكن 

ي من هو ال يتطابق مع أي إنسان يف املستقبل. يف الواقع، ال توجد أاجلنينني ليس شخصاً، وابلتايل ف
العالقات اليت تعد ذات صلة هبوية األشخاص بني اجلنينني و أي شيء َاخر، وذلك ألن اجلنينني ليس 
لديه نفسية مرتبطة ابلذكرايت و املعتقدات و الرغبات و النوااي، كما أنه ينقصه وجود شخصية بشكل 

ى حتقيق أي روابط مع شخص ما يف املستقبل، وابلتايل فإن أي جتارب قد مير هبا شخص عام قادرة عل
(. قد ينطبق McInerney 1990,Brill2003ما ال ميكن أن تكون من جتارب قام هبا جنني )

https://en.wikipedia.org/wiki/Don_Marquis_(philosopher)
https://philpapers.org/rec/MCIITP
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نفس األمر على الُرضَّع، ولكن بدالً من اعتبار ذلك "اختزاال" لالعرتاض، ميكن عده نقطة لصاحل رفض 
كيز عن خطأ القتل : مع العلم أيضاً أن األطفال ليس هلم مستقبل مثلنا، و نظرية ماركيز غري  معيار مار 

كاملة إىل حد كبري، ألهنا مل تفلح يف تفسري سبب خطأ قتل األطفال؛ ولكنه كذلك. يفرتض هذا 
ىل إاالعرتاض معيارًا نفسيًا للهوية، فإن "الشخص" هو ما يعرف مبفهوم اجلوهر، وهو مصطلح يشري 

نوع ينتمي إليه الفرد دائمًا وبشكل أساسي طوال فرتة وجوده. ولكن قد يكون "الشخص" مرحلة 
وصفي خالل مرحلة فقط من فرتة بقائه. قد يعين هذا أنين ب -حيدد نوع ينتمي إليه الفرد -للتصنيف 

من  شخصاً والذي مل يكن  –رمبا جنني  –أو كائن ما  –شخصاً ااَلن قد أظل متطابقاً مع شخص ما 
تقبل وابلتايل سيكون له مس –إذا كان نفس الكائن  –األصل. لذلك، إذا كان هناك جنني متطابق معي 

(. لذلك، إذا كانت اهلوية فقط هي اليت جتعل من جتارب شخص Marquis ,1998مثل مستقبلنا )
ألة االنقسام. سمستقبلي هي جتاريب، فإن وجهة النظر هذه ستواجه مشكلة أخرى وذلك عندما نتطرق مل

ة األبعاد( فإنين لن أجنو )بعيداً عن مبدأ رابعي –ووفقاً  للجدليات املعروفة  –يف حالة حدوث االنقسام 
مع ذلك، قد يظل لدي مستقبل واعد، بل وميكن القول إنه سيكون لدى مستقبالن واعدان. سيصبح 

أنظر: عالقة اهلوية )العددية( ) هذا ذا معىن إذا فَضلنا احلصول على مستقبل جيد بداًل من حتقيق
Heathwood 2011 يف حالة حدوث ذلك، فإننا نؤكد على أن العالقات املهمة يف حتقيق .)

مستقبل جيد هي العالقات النفسية، ويف هذه احلالة، حىت لو كنت متطابقا مع بعض األجنة السابقة 
ننا، لذا مستقبل جيد ال يتم فيما بي )مثل كائن حي أو حيوان( فهذا ليس ذا صلة: ألن ما يهم يف وجود

 إذا كان اجلنني له مستقبل فلن يكون مستقبله مثلنا.

هناك رأي اثلث خيص مسألة اهلوية واإلجهاض وهو أنه ليس هناك عالقة ذات أمهية بينهما. 
يف هذا الشأن، ويؤكد أن األربعة حماوالت الرئيسية لدعم بعض  Earl Coneeيظهر جدل إيرل كوين 

ت النظر من اإلجهاض هي حماوالت فاشلة. وابلتايل، فإن امليتافيزيقيا ال تضع أي فرض أخالقي، وجها
وهو استنتاج يشري إىل "عدم وجود ارتباط إبستمولوجي عام ابمليتافيزيقيا مبسألة األخالق" 

(Conee ,1999;619فإن هذا ال )ً(. ولكن جملرد فشل اآلراء املختلفة )حيث يبدو "كوين " حمقا 
يعىن أن امليتافيزيقيا عموماً ال حتدث أي فرق أخالقي يف التساؤالت اخلاصة ابألجنة، فقد انقشنا حالتني 

http://www.sas.rochester.edu/phl/people/faculty/conee_earl/index.html
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، فإن "كوين" مل  Timothy Chappellللتو من الواضح أهنما كذلك. وفقًا  لـ تيموثى تشابل 
ألخالقية الصحيحة ات اجبانب االجتاه –يفعل أو يقدم شيئاً إلظهار أن املذاهب امليتافيزيقية الصحيحة 

ال ميكنها أن تعطينا سببًا حقيقيًا لتفضيل اجتاه على ااَلخر فيما خيص اجلدل حول اإلجهاض، أو  –
(. ولذا Chappell 2000,279حىت غريها من املناقشات املماثلة حول مدى الوحدة األخالقية )

 ألخرى للحياة.سننتقل إىل وحدة من " املناقشات املماثلة " املتعلقة ابلنهاية ا

 

 متقدمة   توجيهات 6.2

إن اللغز الفلسفي املتعلق ابلقدرات املسبقة هو يف األساس لغز حول اهلوية الشخصية. لنفرتض 
أن هناك امرأة يف املراحل األوىل من اإلصابة مبرض الزهامير واليت أدركت أهنا يف وقت ما ستصل إىل 

ية الختاذ أي قرارات بشأن عالجها. ومبا أهنا تقدر حياهتا احلال مرحلة من اجلنون التام، واليت لن تؤهلها
فهي ترفض أن تصبح شخصاً ما خمتالً يف املستقبل، وترفض أن تظل على قيد احلياة هبذه الصورة، لذلك 
فهي قامت بتوقيع إجراء حاسم ينص على عدم استخدام أي إجراءات حملاولة إبقائها على قيد احلياة. 

ذلك، ومع تقدم سنها لتصل إىل السن املتوقع انتهاء حياهتا فيه، أصيبت ابلتهاب رئوي على الرغم من 
(. من الواضح وجود تعارض (McMahan 2002, 497وعندما سئلت، قالت إهنا تريد العيش 

هنا، ولكن أي نوع من التعارض؟ إذا تطابقت الذات اجملنونة يف املستقبل مع الذات يف بداية اإلصابة 
د ر، فإن التعارض سيكون بني املصاحل املختلفة زمنياً لنفس الشخص، يف هذه احلالة فإننا نستبعابلزهامي

املصاحل املاضية من أجل املصاحل احلالية. مثال، عندما كنُت يف العشرين من عمري كنت اَكل اللحوم، 
لحوم، يف هذه لولكنين قررت أن أصبح نباتياً، ومنذ ذلك الوقت أصبحُت أصاب ابلغثيان عند رؤية ا

احلالة يبدو أن اهتمامايت احلالية هي اليت ستهزم السابقة. من انحية أخرى، إذا كانت الذات املستقبلية 
املصابة ابجلنون غري متطابقة مع الذات احلالية يف بداية الزهامير؛ أي أهنا شخص خمتلف أو حىت نفسية 

قد أثبت  مر إلن إجراء إهناء احلياة يف حالة اجلنونخمتلفة، فقد ال يكون نوع التعارض واضحاً يف هناية األ
ما الذي تفضله وإذا كانت هذه الذات خمتلفة متاماً عن الذات اليت وقعت اإلجراء املسبق، يف هذه احلالة 

http://www.open.ac.uk/people/sites/www.open.ac.uk.people/files/files/Timothy-Chappell-CV-March2014.pdf
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ال يبدو أن هناك سبباً وراء ارتباط السيدة يف مراحل الزهامير األوىل مع السيدة اليت تعاين من اخلوف يف 
ا. مرة اخرى، فإن الذات اليت تعاين من اخلوف هي غري مؤهلة، والذات اليت تعاين من الزهامير هناية حياهت

فهي على األقل قريبة منها، ولذا فقد نفكر أبن رغباهتا السابقة هي اليت  –إن مل تكن مطابقة هلا  –
(. ولكن ستختلف الذات اليت Luttrell and Sommerville 1996ستسيطر يف النهاية )

عاين من اخلرف املشابه لزمالئها الذين يعانون من نفس املرض، وإذن، ملاذا الذات اليت تعاين من الزهامير ت
تكون مسؤولة عن قرار املوت أو احلياة لذاهتا املستقبلية أكثر من زمالئها؟ ميكن النظر إىل هذا األمر 

وغريها من  – ة ليست هي ما يهمبصورة خمتلفة، لنفرتض أننا نتفق مع رأي ابرفيت وَاخرين أن اهلوي
حلالة اخلوف  Rيف حتديد وتعريف ما يهم الذات. لنفرتض أنه بداًل من العالقة  –األمور األخرى 

املتأخرة، فإهنا ستحمل درجة حمدودة من العالقة حبالة  الزهامير املبكرة. ابلتايل سرتتبط حالة الزهامير 
رحلة )حيث أن سالسل الرتابط قوية جداً( ولكنها ضعيفة مب البدائية مبعظم املراحل السابقة من حياهتا

اخلوف املتأخرة، على الرغم من أن حالة اخلوف املتأخرة تظل مرحلة يف حياهتا. ولكن اجلزء املتحد من 
حياهتا بصورة قوية هو جزء الذات املصابة ابلزهامير يف املراحل البدائية الذي كان ال يزال مرتبطاً ابلعالقة 

R  رة قوية. ابلتايل فإن رغبة الذات املصابة ابلزهامير يف مراحله األوىل قد تكون هي املسيطرة بصو
للحفاظ على حياهتا بصورة جيدة ومتماسكة وذات معىن، حيث أنه كلما طالت حياة الذات اليت تعاين 

ثر رجعي. وبذلك، أبمن اخلوف يف هناية حياهتا كان أتثريها أسوأ على حياة الذات اليت تعاين من الزهامير 
فإن ما هو جيد ألطول فرتة قد تعيشها " الوحدة" أو " الذات" هو األقرب إىل ما هو أفضل للحياة  
ككل، لذلك وجب التضحية مبصلحة الذات املستقبلية اليت تعاين من الزهامير يف إجرائها االستباقي 

(McMahan 2002, 502 ًابلطبع، إذا حنينا اهلوية جانباً، خاصة .) إذا قمنا هبذا األمر من أجل 
العالقة اليت ال تضمن بقاء الوحدة لفرتة طويلة )مثل: الرتابط(، لذلك، مل يعد من الواضح سبب ما هو 
أفضل حلياة " الوحدة". ولكن بعيدًا عن مصلحة احلياة ككل، فمن الصعب معرفة سبب أن يكون 

يت تعاين هلا سلطة أخالقية على مصاحل الذات ال التوجيه املسبق للذات اليت تعاين من الزهامير أن يكون
من اخلوف يف هناية حياهتا. سينتهي عمر الذات البدائية أبي شكل من األشكال، لذلك وبغض النظر 
عما سيحدث للذات يف هناية العمر فإن هذا ال ميكن أن يؤثر على قيمة احلياة للذات يف املراحل األوىل 
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ذه هي اخلطوات اليت اختذها بعض املنظرين بغض النظر عن اعتبارات من مرض الزهامير أبثر رجعي. ه
اهلوية، ولكن ما جيب أن نتخلى عنه فعلياً هو الرأي القائل إن اهتمامات الذات البدائية موثوقة مقارنة 

(. Dresser 1986, Jaworska 1999ابهتمامات الذات يف املراحل املتأخرة من اخلوف  )
 –ني ابخلوف أو اجلنون قادرين بصورة ما على االستقالل وحتقيق احلكم الذايت هناك العديد من املصاب

يت اختذوها ، ومن مثَّ جيب احرتام رغباهتم حيال القدرات ال –مبا يف ذلك قدرهتم على إضافة قيمة حلياهتم 
(.  ابلطبع، لن ينطبق هذا الرأي على مرض اجلنون يف Jaworska 1999, 109يف بداية حياهتم )

راحله املتأخرة ولكنهم قد يكونوا مرضى غري قادرين على التعبري، أو لديهم اهتمامات أخرى قد أتتى م
يف املقام األول. يتضح من هذه املناقشات أن القضااي اليت تناقش هنا معقدة للغاية، لكنها متعلقة مبسألة 

 (.Buchanan , 1988اهلوية الشخصية بصورة مباشرة )

 

 يف جمال األخالق التطبيقيةقضااي أخرى   6.3

هناك أربع جماالت أخرى على األقل من األخالق التطبيقية اليت ال عالقة ابهلوية الشخصية، وسنناقش  
 كل واحدة  منها ابختصار.

هناك مشكلة متعلقة بعالج حاالت الفصام "اضطراب اهلوية االنفصالية" والذي كان يعرف سابقاً  أواًل:
تعددة ". تنبع املشكلة من فكرة أن الشخصيات املختلفة ملريض الفصام هو "ابضطراب الشخصيات امل

ابلتايل، إذا كان اهلدف  (. Wilkes 1988; Dennett 1976يف حقيقة األمر شخص خمتلف )
من العالج هو القضاء على شخصية أو أكثر من الشخصيات األخرى يف حياة مريض الفصام لصاحل 

أخالقي من حيث املبدأ. وكان مورتون برنيس أول طبيب نفسي  شخصية واحدة فقد يبدو هذا غري
يعاجل حالة فصام، حيث ذكر يف كتاابته أن هدفه األساسي كان القضاء على "الشخصيات غري احلقيقية 

(. Prince, 1905يف مريض الفصام والذي يدعى " كريستني بوشام " ) –من وجهة نظره  –" 
ن الطبيب النفسي هدفه عالج مريض الفصام وجناحه سيكون ولكن يعد هذا الرأي غري منطقي: أل

ابحلفاظ على شخصية واحدة فقط سليمة، فهو ال يفعل أي شيء غري أخالقي. ولكن املشكلة ااَلن 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2021© حكمة  46

هي التداعيات األخالقية الناجتة عن التخلص من إحدى اهلوايت الشخصية بطريقة غري معتادة. ابإلضافة 
غري املألوفة عن اهلوية، وأيضًا مشكالت خاصة ابهلوية القانونية لذلك، قد تظهر بعض املشكالت 

واألخالقية ملريض الفصام. ماذا سيحدث يف حالة قيام أحد هذه الشخصيات ابرتكاب جرمية؟ هل 
سيكون مريض الفصام هو املسؤول، أم أهنا أحد الشخصيات األخرى؟ وإذا كان أحد الشخصيات هو 

 ,Wilkes 1981بشكل عادل؟ )للعديد من املناقشات أنظر: ) املرتكب للجرمية، كيف سيعاقب
1988; Hacking 1991, 1995; Lizza 1993; Braude 1995, 1996; 
Radden 1996; Sinnott-Armstrong and Behnke 2000; Kennett 

and Matthews 2002; and DeGrazia 2005.) 

رض ، لنفرتض شخصًا ما حيمل جينًا ملمشكلة أخرى قد تظهر وهي متعلقة ابلتدخل اجليين اثنياً:
. السؤال هنا: إذا  %50"هنتنغتون " وأراد أن يرزق بطفل، ستكون فرصة إصابة الطفل بنفس املرض 

كان هناك فرصة متاحة للتدخل اجليين للقضاء على فرصة محل الطفل هلذا اجلني فهل ستقوم هبذا األمر؟ 
نفرتض ل حىت نطور من االعتبارات امليتافيزيقية حول اهلوية. لمن الواضح أهنا ستقوم هبذا األمر، على األق

 أن عملية التدخل اجليين تتطلب االنتظار حىت بعد عملية التلقيح، مث تُعدَّل الشفرة اجلينية للجنني. يف
هذه احلالة، ماذا ستكون هوية اجلنني قبل عملية التعديل اجليين؟ واألكثر من ذلك، إذا كانت هويته 

هوية الطفل الذي جاء إىل الوجود ابلفعل، فهل ستكون عملية التدخل اجليين غري أخالقية  ختتلف عن
بسبب منع الطفل األول من القدوم للوجود؟ تعترب أطروحة "سول كريبيك" متعلقة ابلنقاش اجلاري هنا 

(، حيث Kripke1980حول األصول، حيث إن شخصًا واحداً ال ميكن أن يكون شخصاً َاخر )
ع هذه األطروحة مؤيدو املعيار البيولوجي للهوية الشخصية: إن ما جيعلين شخصاً ما حتديداً هو يتفق م

بنييت البيولوجية وأصوهلا، وإن أي احتاد آخر ما بني احليواانت املنوية أليب وبويضة أمي كان ميكن أن 
اد احليواانت املنوية بعد احت –ينتج عنه فرداً خمتلفاً. السؤال هنا هو ما إذا كانت بعض التغيريات األخرى 

ستكون كافية إلنتاج فرد خمتلف أم ال؟ وإذا كان األمر كذلك، فهل هذا يؤثر على أخالقيات –والبويضة 
 Elliot 1993, Persson 1995, Belshaw 2000, Glannonالقيام بذلك؟ )

2001, and DeGrazia 2005: 244–268.) 
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 موضوعات وثيقة الصلة ببعضها وهي مشكلة الالهوية، واليتاملشكلة الثالثة يف عدة  اثلثاً: تكمن
(. لنفرتض فتاة يف الرابعة عشرة Parfit 1984, 351–379انقشناها تفصياًل يف دراسة ابرفيت )

من عمرها قررت أن تنجب طفاًل، ولسبب صغر سنها كانت املراحل األوىل من عمر الطفل سيئة. إذا  
بل احلصول على طفل، فإن الطفل كان ليصبح يف وضع أفضل كانت قد انتظرت عدة سنوات أخرى ق

بكثري من الطفل الذي أجنبته حالياً. إن توقعاتنا هلذه احلالة أن هذه الطفلة كانت على خطأ، ولكن 
ملاذا؟ إلن قرار الفتاة كان خاطئاً وضاراً لطفلها. ولكن ال ميكن أن يكون هذا صحيحاً، إلن هذا الطفل 

الوجود إذا مل تتخذ هذا القرار. ومن الواضح أيضًا أهنا مل تكن لتؤذي الطفل الذي مل يكن ليأيت إىل 
سيأيت إىل الوجود يف حالة أهنا انتظرت بضعة سنوات أخرى، ابعتبار أنه ال ميكن إيذاء شيء ليس 

ي أموجوداً ابلفعل. لذلك أصبح األمر يف غاية الصعوبة أن نقر أبن قرار الفتاة خاطئ، ولكن وفقاً  لر 
ابرفيت، فإننا لن نتخلى عن قناعتنا أن ما فعلته الفتاة كان خاطئاً. وبداًل من ذلك، فإننا لن نستطيع 

. ولكن البحث عن دفاع بديل ال   (Parfit 1984, 359)الدفاع عن هذه القناعة بصورة عادية 
ر بني املعنيني ض أكثيبدو أمراً مبشراً، كما أن تطبيق مشكلة الالهوية على نظام أوسع سينتج عنه غمو 

ابألخالق. لنفرتض أن العديد من حكومات دول العامل مستمرة يف جتاهل مشكلة االحتباس احلراري، 
يف احلد األدىن من مستوى املعيشة. لنعكس هذا  2500و 2200حىت أضحت حياة البشر بني أعوام 

راري وعدم االحتباس احل االفرتاض، حيث تعاونت حكومات العامل لوضع ضوابط ختفف من تفاقم أزمة
حىت  2010تشكيلها لتهديد مستقباًل، ولكن يف هذه احلالة ستكون معيشة البشر الذين يعيشون من 

هي األسوأ مما كان سيحدث يف احلالة األخرى. من الواضح أن السيناريو الثاين هو األفضل،  2200
ت تكاتف هام يف حتديد طرق وتوقي ولكن على أي أساس؟ فإن السياسات احلكومية املستقبلية هلا دور

الناس معاً، ابلتايل فإن هوايت أفراد كل شعب يف كل سيناريو ستكون خمتلفة. وأيضًا ابفرتاض أننا ال 
نؤذي أي شخص كنا السبب يف جميئه إىل الوجود، إذًا فمن الذي تضرر يف احلالة السابقة؟ ومن هو 

ا موجودين ولو أننا اهتممنا مبسألة االحتباس احلراري، األسوأ حااًل؟ مبا أن هؤالء األشخاص مل يكونو 
ابلتايل فهم لن يتضرروا إذا تقاعسنا، يف هذه احلالة ما هو السبب األخالقي إذا دافعنا عن حماولتنا يف 

. تعد هذه قضااي غاية يف الصعوبة . )للمزيد أنظرل: Parfit 1984, 371–377) السيناريو الثاين )
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DeGrazia 2005, 268–279 يف النهاية، هناك عدة جدليات حول إمكانية اهلوية الشخصية .)
 Green and Wiklerلتسليط الضوء على طبيعة املوت، اليت هلا دور مهم يف اجلدلية األخالقية )

1980; Zaner 1988; Puccetti 1988; McMahan 2002; DeGrazia 
 نفسي هو أنه عندما يكون الفرد يف مرحلة مل(. إن أحد األفكار الشائعة املبنية على املعيار ال2005

يعد قادراً فيها احلفاظ على أي استمرارية نفسية، فإن هويته قد توقفت وميكن اعتباره قد مات. أدت 
هذه الفكرة إىل دفاع العديد من الفالسفة عن معيار املوت واملعروف ابسم "املعيار األعلى للعقل "، 

(. Green and Wikler 1980للوعي ال رجعة فيها )حيث حيدث املوت عند نقطة فقدان 
هذا املعيار النفسي للموت يعين أن الذين يف حالة منو دائمة قد ماتوا على الرغم من استمرار النشاط 

 الدماغي.

هذه النظرة الفلسفية الشائعة مل تطبق أبداً، حيث قام مؤيدو املعيار البيولوجي ابلدفاع عن رأي 
 مارسات الطبية الفعلية. إذا كنا ابلفعل بشراً، وبناءاً على هذا الدفاع، فإن موتنا حيدثأكثر متاشياً مع امل

عند مرحلة موت الكائن احلي. ال يزال هناك جدل، حيث يفضل البعض "معيار موت الدماغ، بينما 
" مبعيار الدورة الدموية واجلهاز التنفسي،  – DeGrazia دي غرازاي كما يصفهم  –يصر آخرون 

هلذا املعيار فإن املوت البشري هو التوقف الدائم للدورة الدموية واجلهاز التنفسي"   حيث أنه وفقاً 
(DeGrazia 2005, 149 مع ذلك، فإن الدور الذي تلعبه اهلوية الشخصية يف هذا النقاش .)

ليس واضحاً، ولذا، فقد ال يكون لوقف هوييت أي عالقة أبي شيء مثل املوت العضوي )أو الدماغي(. 
كون ابستثناء نظرية رابعية األبعاد فإنين لن أ –من وجهات النظر اخلاصة ابهلوية الشخصية يف أي 

موجودًا إذا تعرضت لالنقسام. ولن يكون مثة شخص يف الوجود يدعى " أان"، ولكن هذه احلقيقة ال 
و البشرية أ تناسب طريقة تفكريان عن املوت. وعليه، فإن البحث عن العوامل اليت حتويها اهلوية الشخصية

 DeGrazia 2003, andلشخص ما؛ لن ينتج عنها تفسري لطبيعة املوت نفسه. )
McMahan 1995 and 2002.) 
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 البدائل املنهجية .7

لقد ذكران أن "ريد" و "ابتلر" اعرتاضا على تفسري "لوك" للهوية الشخصية، حيث يرجع ذلك 
داًل من ممارستنا للمسؤولية األخالقية. لذا ب جزئيًا إىل أهنم اعتقدوا أن هلا تعديالت غري منطقية على

التخلي عن هذه املمارسات، سيكون من األفضل التخلي عن نظرية لوك من األصل. من هذه الناحية، 
فإن هذه املعايري ختترب نظرايتنا عن اهلوية الشخصية. ومع ذلك فإن مسألة املسؤولية االخالقية هي جمرد 

ت اليت يواجهها النقاد ضد لوك، كما أهنم وضعوا العديد من االعرتاضات واحدة من العديد من االعرتاضا
امليتافيزيقية أيضا، حيث فشلت نظرية لوك سواء من انحية شروطها أو من انحية معايريها غري املنطقية. 

ن، الذلك، مبا أن التزاماتنا املعيارية تعطي اعتباراً مهماً جيب أن تضعه نظرية اهلوية الشخصية يف احلسب
يظل األمر غري مؤكد أن مثل هذه االلتزامات ميكن تغافلها أو تعديلها؛ رمبا وفقًا  الستقاللية النظرية. 

قد يكون هلم فابلنسبة لبعض النقاد، فإن دور التزاماتنا املعيارية يف هذه اجلدلية أقوى و بصورة أكرب: 
عد هذا نزاع ينظرية اهلوية الشخصية. حق تقييد أو صياغة أو حىت أن يكونوا حمصنني أو ال صلة هلم ب

منهجي عام حول أفضل اجتاه جديل يف جمال اهلوية الشخصية واألخالق. كان افرتاض العديد من 
العاملني يف هذا اجملال واضحًا يف املناقشات حىت اآلن. فنحن حندد نظرية اهلوية الشخصية بصورة 

ا اجلزء صة ابألخالق. إن ما ستكتشفه إبجياز يف هذصحيحة مث نطبقها عند احلاجة إليها يف األمور اخلا
 هو أربعة مناهج خمتلفة وحمورية:

لية" " وهي أن تصور أنفسنا كـ "مناذج عمكريستني كورسجارد"، واليت قدمتها "كانطأوال: نظرية "
يت ليتطلب منا اعتبار حياتنا على أهنا موحدة، على الرغم من ضعف أو قوة الروابط النفسية املختلفة ا

قد حتدث أو ال بني مراحلنا الزمنية املختلفة. إن تصوري عن نفسي كنموذج موحد ال يعتمد على أي 
 نظرية ميتافيزيقية؛ إال أنه يعتمد علي:

أ( احلاجة األساسية اليت أحتاجها، وهي أن أختلص من النزاع بني رغبايت املختلفة حىت أستطيع 
 معني "الوحدة املتزامنة"(. التصرف )وهو تشكيل لذايت املوحدة يف وقت

https://hekmah.org/tag/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%B7/
https://philosophy.fas.harvard.edu/people/christine-korsgaard
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ب( يف املرحلة اليت أرى نفسي فيها متخذ قرار من بني رغبايت املختلفة، فإنين أقوم مبقارنتها واالختيار 
 من بينها.

 ج( احلاجة ملتابعة أي غاية أو خطة منطقية للحياة )ابفرتاض وحديت عرب الزمن، وهي وحدة غري زمنية(.

اً موحداً يف كل وقت وعرب الزمن، إلين لدي جسد واحد فقط أعمل لذا جيب أن أتصور نفسي منوذج
به، ولذا، فإن هذه الوحدة ليست يف حاجة ايل أي دعم ميتافيزيقي، ولكن حتتاج أن تكون فاعالً ومفكراً 

(Korsgaard, 1989.) 

" أبن لورارلز اتيتش" و "أالسدير ماكنتايراثنيا: النظرية اجملتمعية اليت قدمها عدة فالسفة مثل "
مجيع املفاهيم الصحيحة عن الذات تعتمد على املصفوفات االجتماعية من أجل فهم الذات، جيب أن 

 ننظر إليها من حيث عالقتها ابخلري وعالقتها ابلذات األخرى، وذلك لسببني: 

السبب االول هو أنه لدينا قدرة كبرية للحصول على حدس أخالقي معني والتعبري عن أساس هذا 
، وتفرتض هذه القدرة مسبقا وجود ما يسميه اتيلور األطر التقييمية وهي مبنية على مفهومنا عن احلدس

الشخصية. من املهم جدا لفهم من أان هو فهم موضعي يف اجملال األخالقي: ترابط هوييت وتشكلها، 
ليه، فإن السؤال عارتباطي مبجتمع يعطي إطاراً تقييمياً أستطيع من خالله توضيح ما هو قيم وجيد. وبناء 

 . (Taylor 1989, 34عن شخص دون تفسرياته الذاتية، يعين طرح سؤال مضلل من البداية )
ميكن فهم السبب الثاين للذات فقط من خالل االستناد إىل اجملتمع، فإن األخالق أتيت من االهتمام 

 بصورة فقط إذا ُعرضتْ  ابألفعال البشرية. كما أشار "ماكنتاير" فإن األفعال البشرية تكون مفهومة
معينة. قد نستطيع فهم جزء من سلوك اإلنسان فقط إذا وضعنا نوااي الشخص ضمن سياقني اثنني: دور 
هذه النوااي يف اتريخ الشخص ودورهم ابلنسبة لوضعهم اخلاص هبم. بذلك، فنحن نصنع اتريخ سردي. 

لسرد ، وهي األفعال اليت هلا مكان يف اإن األفعال الواضحة هي األفعال اليت يعد الفاعل مسؤوال عنها
(. وهكذا ينشأ مفهوم وحدة السرد؛ فإن حيايت MacIntyre 1984, 206–208).املستم

ال ميكن فهمها إال على أهنا قصة مستمرة. ابلتايل فإن وحدة  -بداية من امليالد إىل املمات–أبكملها 
ور خصية عددية حمددة. أن تكون حمالسرد تتطلب وحدة الشخصية، ووحدة الشخصية تتطلب هوية ش

https://philosophy.nd.edu/people/emeritus/alasdair-macintyre/
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Taylor_(philosopher)
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السرد يعين أن تكون مسئوال عن أفعال سابقة واليت قد كونت هذه احلياة السردية. من أجل فهم أفعالك 
احلالية، جيب أن تفهمهم كأفعال وجدت يف قصة حياة، وهي قصة حياتك، حيث ترتبط أفعالك احلالية 

ستقل والت لتوضيح مفهوم اهلوية الشخصية بشكل مأبفعالك السابقة. نتيجة لذلك، "فإن مجيع احملا
إن اعرتاضات   (.ibid., 218ومنفصل عن مفاهيم السرد والوضوح واملسئولية حمكوم عليها ابلفشل )

يقي، مثل االختزالية، رتابطة لالجتاه امليتافيز املنظرييّت "كانط" و "النظرية اجملتمعية" تستهدف اآلاثر غري 
حدون كنماذج فاعلة أو ذااًت يف اجملال األخالقي ألسباب معيارية حبتة. ابلتايل، اليت تؤكد على أننا مت

فإن أي نظرية عن اهلوية قد يتم وضعها، جيب أن تتقيد هبذه االعتبارات املعيارية املسبقة. ولكن قد 
 تكون هناك عدة اعرتاضات هلذه االدعاءات. ابلنسبة للوحدة السردية، ليس من الواضح أن األفعال
املنطقية هي تلك اليت يكون اإلنسان مسؤوالً عنها، ميكن أن تكون أفعال األطفال أو الشخص اجملنون 
مفهومة متاما دون أن يكون الفاعلون مسؤولني عنها. هناك مشكالت أخرى متعلقة ابلوحدة السردية، 

ردي موحد، كيان سهل هي وصفية ام إلزامية؟ إذا كانت وصفية، ميكن أن تصور الذات نفسها على أهنا  
 وهذا ال يبدو صحيحاً.

م غري مثل "احللقات املتتالية"، وه -وهو أحدهم–ويشري "جالني سرتاوسون" إىل أن بعض الناس 
مؤمنني بوجود الذات يف املاضي أو اهنا ستظل موجودة يف املستقبل، ولذا فهو ال يتوقع أن يكون له ميل 

(. هذه املالحظة ليست يف صف Strawson 2004, 430لرؤية حياته من منظور السرد )
"كانط"، حيث إهنا تؤكد على إمكانية وجود منوذج عملي هلؤالء العادَّين أنفسهم موحدين بشكل غري 
متزامن، أي أن الوحدة العملية قد ال تكون ابلفعل ضرورة عملية. من انحية أخرى، إذا كانت فرضية 

س على عدَّ أنفسهم موحدين ضمن هيكل سردي على مر الوحدة السردية إلزامية )توجيهية( وحتث النا
الزمن، فإن هذا لن يشكل أي هتديد للنظرية الوصفية ونظرايت عدم توحيد اهلوية مثل "االختزالية"، 
ألهنا تنص على أن الوحدة قد ال حتدث مدى احلياة. بذلك، إذا كان هذا الرأي إلزامي، فمن املنطقي 

كان ما جيب عليهم السعي لتحقيقه هو وحدة أكرب. "إذا كانت   عدُّ األشخاص غري موحدين، إذا
(. Williams, 2007الوحدة أمراً موجوداً ابلفعل، لن يكون هذا الصراع ضرورايً" )آلراء مماثلة انظر: 

ولكن إذا أكدان على وجود حاجة هلذا النوع من الوحدة اليت يؤيدها كل من مؤيدي كانط والنظرية 
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ال يعين أننا جيب أن نؤكد على الوحدة بشكل دائم يف احلياة اليت يصر عليها كالمها.  اجملتمعية، فإن هذا
بداًل من ذلك، قد تكون مثة أجزاء معينة فقط من حياة الشخص مّوحدة ابلطريقة اليت يصفوهنا، وإن  
 كانت متثل يف حقيقة األمر صفات حمددة من خالل حتقيق ترابط نفسي قوي. مثال: من األفضل عدُّ 
حياة الفرد كمجموعة من القصص القصرية أكثر من كوهنا رواية طويلة. مبعىن آخر، ميكن أن تتوافق 
النظرايت االختزالية للهوية الشخصية مع هذه االعتبارات املعيارية، حبيث إهنا بداًل من فرض قيود على 

ه نظراً ألن حدسنا ثالث على أنتلك النظرية، فإن هذه االعتبارات تدعمها. اثلثاً، يؤكد البديل املنهجي ال
ال: املنطقي يتعارض مع التجارب الفكرية اليت تؤيد النظرايت امليتافيزيقية املختلفة للهوية الشخصية. )مث

عمليات زرع املخ أو النقل عن بعد وهكذا(، وهلذا، فإن احلل املنطقي الوحيد ملثل هذا اجلدل هو وجود 
ي عن إحدى جمموعات احلدس املتضاربة، ولكن على أي أساس؟ مراجعة )ملحق(، مما يتطلب منا التخل

تفرتض "كارول روفان" أن نبدأ بداًل من ذلك بنشر شيء ميكن أن يتفق عليه اجلميُع، وهو مفهوم 
الشخصية املبين على األساس األخالقي )مبا يف ذلك املواقف املعارضة للنظرية(. مبجرد حتديد الشرط 

 تطلق عليه "روفان" القدرة على االندماج يف العالقات اخلاصة ابلوحدة األساسي للشخصية وهو الذي
(Rovane 1998, 5 .) قد نستمر يف وضع نظرية ميتافيزيقية للهوية الشخصية هلذا املفهوم

تستطيع  حيث -واملكونة من عدة أفراد–األخالقي. ابلنسبة لروفان، يعد هذا مفاجأة ألفراد اجملموعة 
ء بشروط الشخصية األخالقية واليت تعمل كوحدة منفردة، وعدة أفراد يتناوبون يف هذه اجملموعة الوفا

الوجود يف جسد نفس اإلنسان، فقد تستطيع كل شخصية أن تفي بشرط الشخصية األخالقية اليت 
. كانت هناك مساٍع أخرى للتعرف على احلدس ) (Ibid, ch 4-5تعمل كعنصر فردي أيضًا 

 ,Wilkes 1988عن منهج خمتلف لقضية اهلوية الشخصية ) املتضارب يف حاالت البحث
Schechtman 1996 .ولكن مل يتضح بعد سبب املطالبة مبثل هذه املراجعة اجلذرية للمنهجية .)

إن حقيقة تضارب حدسنا يف احلاالت املعقدة ال يعين ابلضرورة أن هناك عدم ترابط يف املفاهيم اليت 
شروط تقيد نشر مفاهيمنا عن أي حالة أخرى غري احلاالت نطبقها. ِعوض ذلك، قد تكون مثة 

النموذجية، أو قد يعين هذا أننا غري متأكدين من حدسنا حول احلاالت املعقدة )لالعرتاض السابق 
 Degaynesford ,ولالعرتاض الثاين أنظر: ،Gendler 2002a, 231 أنظر:
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 لوجود مفهوم أخالقي للشخصية (. يضاف إىل ذلك، أنه حىت لو اتفقنا على احلاجة2001,171
ولية الشخصية، فسبب أن يكون الشخص الذي اختارته "روفان" مناسباً بشكل فريد لكل أهدافنا ؤ واملس

ليس واضحاً. سيكون هناك الكثري من املفاهيم األخرى اليت تكون على األقل منطقية، مثل املفاهيم اليت 
(. رابعاً: Gendler 2002a, 236شعور ابملتعة واألمل )تؤكد القدرة على جتربة املشاعر املعقدة أو ال

يد وجهة مارك جونستون"، حيث يؤ “قدِّم البديل الرابع للمنهجية يف سلسلة من األحباث املنشورة لـ 
نظر تسمي "التبسيط"، ووفقًا  هلذا املفهوم فإن احلقائق امليتافيزيقية عن اهلوية الشخصية ليست ذات 

راً بسيطاً تعلقة بشخصياتنا، كما أن احلقائق اليت نعتقد أننا ملتزمون هبا، تلعب دو صلة بتفسري أفعالنا امل
 Johnston 1987,1989,1992&1997; Wolfيف تلك املمارسات واالهتمامات )

1986 and Unger 1990ا، (. ابلتأكيد فإن ممارستنا يف هذا اجملال هلا تربير مستقل عن امليتافيزيق
ية ميتافيزيقية للهوية الشخصية على أي تعديل حقيقي على االطالق. يقوم لذلك لن تشتمل أي نظر 

"جونستون" بتوضيح هذه النقطة عن طريق مناقشة أحد اهتماماتنا العملية بشكل خاص؛ وهو االهتمام 
ابلنفس. "إن اهتمامي بذايت يعد جزءاً من منوذج أمشل من االهتمام الذايت املرجعي، وهو اهتمام خاص 

رع لدى جمموعة حمددة من األفراد ومجيعهم لديهم أنواع معينة من العالقات اخلاصة يب: أان أهتم غري متف
أبصدقائي وأسريت ونفسي، وسأحتاج لسبب وجيه لعدم القيام بذلك؛ وهو أمر غري متوقع" 

(Johnston 1997, 158–159 لذلك ويف حالة اهلوية الشخصية، تتضمن وجهة نظر  .)
ة نظر ميتافيزيقية لدينا عن األشخاص، هي إما ظاهرة اثنوية أو أساسية حيال التبسيط أن أي وجه

 Johnstonإصدار أحكام عن اهلوية الشخصية وتنظيم اهتماماتنا العملية حول هذه العالقة )
تعد هذه نقطة هامة، ولسوء احلظ، ليس من الواضح إذا كان ميكن توسيعها لتشمل  (.150 ,1997

ملية، حيث تعتمد فقط على حتليل االهتمام ابلذات. يف واقع األمر، قد يكون هناك مجيع اهتماماتنا الع
ممارسات أخرى متعلقة ابألشخاص واهتمامات ليست جزءاً من تلك الشبكة من االهتمامات املرجعية 

 .الذاتية، من ضمنها املسؤولية األخالقية والتعويض وإعادة حتديد هوية الطرف الثالث والبقاء بشكل عام
من انحية املمارسات العملية واالهتمامات، قد تظل ميتافيزيقا اهلوية وثيقة الصلة ابملوضوع. إن حماولة 
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معرفة ما يعمل على توحيد موضع كل االهتمامات العملية هو ما شجع النظرة األنثروبولوجية لشيشتمان 
 واخلاصة هبويتنا الواقعية. )2014(

ة حول هدف واحد وهو ما تسميه شيشتمان "حياة الفرد"، يف ظل اهتماماتنا العديدة واملتحد
ميكننا أن نستمد من دراستها عن قرب؛ ظروف اهلوية الفعلية لنا بوصفنا أفراداً. على الرغم من ذلك، 

 فإن املسألة ال تتعلق ابهلوية اليت تؤسس اهتماماتنا العملية بقدر ما تتعلق بتوضيحها عن طريقها.

 

 اخلامتة .8

لواضح اآلن، أن العالقة بني اهلوية الشخصية واألخالق هي عالقة معقدة، ومل تثبت قد أصبح من ا
 أبي حال من األحوال، وهذا صحيح لعدة أسباب:

أوال: ال يزال من غري الواضح ما هي النظرية الصحيحة للهوية الشخصية أو حىت ما هو املعىن 
عالقة نشره. اثنيا: مثة سؤال حول أولوية الالصحيح "للهوية" )إعادة التحديد أو التوصيف( هو ما يتم 

بني اهلوية واألخالق، مبعىن آخر؛ هل ينبغي علينا أن نضع النظرية احلقيقية للهوية قبل تطبيقها على 
األخالق؟، أم أنه ينبغي علينا ربط أو بناء نظرايتنا عن اهلوية يف ضوء اهتماماتنا األخالقية؟، أم أنه علينا 

عن كل من اهلوية واهتماماتنا األخالقية يف ضوء بعضهما البعض )من خالل نوع  حماولة بناء نظرايت
من التوازن االنعكاسي(؟ اثلثا: ليس من الواضح ما هو نوع العالقة الدقيقة اليت جيب أن نتوقعها بني 
األخالق واهلوية، على سبيل املثال، هل جيب أن تكون عالقة تربيرية أم تفسريية؟ إذا كانت عالقة 

ية، تربيرية، فكيف ميكننا حتديداً مأل الفجوة بني امليتافيزيقا الوصفية واملعيارية؟ وإذا كانت عالقة تفسري 
فما الذي جيب تفسريه ابلضبط، وكيف ميكن لآلراء املتعلقة ابهلوية أن تساعد يف هذا االمر؟ رابعا: هل 

 Shoemaker 2007)خالق؟ حنن حمقون يف االعتقاد بوجود عالقة واحدة فقط بني اهلوية واأل
and 2016; Schechtman 2014, Ch. 3 تستحق النقطة األخرية املزيد من النقاش عّما .)

سبقها. لقد كان هناك افرتاض عام فحواه إذا وجدت عالقة بني اهلوية واهتماماتنا العملية فهي نوع من 
ية ية إىل مجيع اهتماماتنا العملالعالقة األحادية، بداية من نظرية واحدة )سليمة( عن اهلوية الشخص
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املتعلقة ابلشخص )سواء كانت عالقة أتسيسية أو عالقة تفسريية أو عالقة مكتَشفة. ولكن ملاذا يتوجب 
علينا أن نفكر ان هذا هو األمر؟ ِعوضًا عن ذلك، مَل ال نفكر أبن هناك اهتمامات عملية أساسها 

 ت أخرى؟ عالقة واحدة واالهتمامات األخرى تؤسسها عالقا

هنالك طريقة واحدة قد تكون صحيحة، يبدو أن اهتمامي مبسألة توقع البقاء على قيد احلياة يعتمد 
على االعتقاد أبن شخصاً ما يف املستقبل سيشاركين بعالقة نفسية معينة. من انحية أخرى، إن أساس 

إن إمكانية بعد هذا كله، فعملية التعويض أو اجلزاء قد تكون هي العالقة البيولوجية يف حد ذاهتا. و 
حدوث تعويض قد ال يقتصر على الفوائد أو االعباء املوزعة على كل كيان نفسي بصورة خاصة: فكما 
ذكران سابقا، قد استحُق التعويض أو اجلزاء وأان شخص ابلغ عن أمور حدثْت يل وأان يف جنني، وقد 

بدو من العبث نهاية علّي مسؤولية أخالقية. قد ييرتبط هذا فقط مع كوين كائنًا بشرايً بيولوجياً، ويف ال
أن أكون مسؤواًل عن أفعايل فقط، وهذا ما يشري إىل حمل اخلالف وهو عالقة امللكية بني األشخاص 
األخالقيني عن أفعاهلم، أي مسألة جعل بعض أفعال املاضي منسوبة يل؛ من وجهة نظر شخص مؤيد 

(.  ولكن من األفضل أن تؤسس هذه Jaworski and Shoemaker 2018لنظرايت لوك )
العالقة على شيء ما، كمبدأ السردية للهوية الشخصية، وهو املبدأ الذي جييب عن سؤال التوصيف ال 

 عن سؤال إعادة التعريف.

تشري هذه االجتهادات إىل إمكانية تعددية العالقات بني اهلوية واألخالق. يف هذه احلالة، رمبا  
كيز على االهتمامات العملية املتعلقة ابلشخص الواحد يف وقت حمدد والعمل على طريقة التقدم هي الرت 

وضع عالقة حمددة مع اهلوية )إن وجدت( قبل االنتقال ألشخاص آخرين. ويف حني أن هذا االجتاه قد 
جهات و ال يقلل من تعقيد العالقة )العالقات( بني اهلُوية واألخالق، إال أنه على األقل قد يطرح نوًعا من 

 النظر املستقرة والثابتة يف بعض اجملاالت احملددة اليت لطاملا جتاهلناها.
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