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مقدمةُ :ص َور الموضوعية
الفصل األول:
ِّ
تســتلزم الموضوعيــة منــا االبتعــاد قليـ ًـا عــن تصوراتنــا ،ومعتقداتنــا ،وآرائنــا ،لنتأمــل فيهــا ،ونخضعهــا

لفحــص معيــن ،ونحكــم عليهــا .وتســتلزم أكثــر مــن أي شــيء آخــر قــدراً مــن الحيــاد فــي الحكــم ،علــى نحــو
ربمــا يتعــارض وحاجاتنــا ورغباتنــا.

مــا الموضوعيــة؟ ربمــا يكــون الفهــم األول للموضوعيــة هــو األشــيع ،وفحــواه أن الحكــم الموضوعــي
حكــم مجــرد مــن التحامــل والتحيــز.

ثمــة قــدر مــن التداخــل فــي تعريــف كلمتــي "المنصــف" و"الموضوعــي" أن تكــون موضوعيــاً يعنــي أن
تكــون ُمنصفــاً  ،وأن تكــون ُمنصفــاً يعنــي أن تكــون موضوعيــاً وهــذا معنــى معبــر ،فهــو يضــع الموضوعيــة

فــي المجــال االجتماعــي للحيــاة اليوميــة ال فــي مجــال العلــوم مثـ ًـا.

يمكــن عــد الموضوعيــة بصفتهــا مقاربــة تمثيليــة دقيقــة بأنهــا مدفوعــة ببواعــث موزعة علــى مجموعتين.
تلمــس شــيء مــن الموضوعيــة دون اســتحضار الحقيقــة .وفــي المجموعــة الثانيــة،
ال يمكننــا فــي األولــى ُّ

عندمــا نركــز علــى الموضوعيــة فــي مجــال العلــم ،يكــون دورهــا تمكيــن العلــم مــن تقديــم تمثيــل دقيــق
للعالم.

الفصل الثاني :هل الموضوعية تعبير عن النزاهة؟
الفــرق بيــن مؤلــف مرجعــي تقليــدي وويكيبيديــا ليــس فــي عــد أحدهمــا منحــازاً بخــاف اآلخــر ،كمــا

أنــه ليــس فــي أن المؤلــف المرجعــي التقليــدي يجــادل انطالقــاً مــن مرجعيــة المؤلــف ،فــي حيــن تنشــأ

المرجعيــة فــي ويكيبيديــا عــن المنتــج ال عــن ســمعة الشــخص الــذي كتــب المــادة .إننــا نتوقــع تحلــي
تقيــم المصــادر
المرجعــي بالموضوعيــة ،لكــن القضيــة ليســت مســألة مرجعيــة موثوقــة فــي كلتــا الحالتيــنَ .
المرجعيــة المطبوعــة وفقــاً للتقييــم ذاتــه الــذي تخضــع لــه المصــادر المرجعيــة اإللكترونيــة ،وكل مــا فــي
األمــر أن اإلطــار الزمنــي متفــاوت بشــدة.

الموســوعية واألخــاق الفكريــة النزاهــة الفكريــة تحمــل معانــي إضافيــة شــبه أخالقيــة ،بخــاف

الموضوعيــة فــي ذاتهــا .والرابــط بيــن االثنتيــن يحــول الموضوعيــة إلــى شــيء يتجــاوز خصائــص تطبيقهــا
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فــي مجــاالت معينــة لتصبــح قيمــة ثقافيــة عامــة .تُ ثــار مســألة النزاهــة الفكريــة فــي مناقشــتنا األولــى

لمعنــى أن يكــون المــرء فيلســوفاً فــي حــوارات أفالطــون األولــى ،حيــث يمثــل ســقراط تجســيداً لمفهــوم
يوصــف بمحاوريــن هــواة .تضــم الفئــة األولــى رفاقــه
الفيلســوف .ويقابــل ســقراط فــي الحــوارات مــا قــد َ

ومعارفــه ،وتســمى الثانيــة مجموعــة السفســطائيين المولعيــن بالجــدل -مقابــل أجــر فــي العــادة ،إنهــم
أشــبه بالمحاميــن ،لكنهــم ليســوا فالســفة حقيقييــن.

والتوقعــات المســبقة إذا أجرينــا تجربــة أو مراقبــة ،تتكــون لدينــا فــي العــادة فكــرة جيــدة
ُ
الموضوعيــة

عــن النتيجــة التــي ســنحصل عليهــا .لكننــا نحصــل علــى نتائــج غيــر متوقعــة أحيانــاً  ،وعندمــا نختبــر نظريــة مــا،

فربمــا تتناقــض هــذه النتائــج مــع الحصيلــة التــي تتكهــن بهــا النظريــة .أال يجــدر بالمــرء رفــض النظريــة عنــد
توقعاتنــا ،فذلــك
حصــول ذلــك؟ فــي النهايــة ،أال تنــص الموضوعيــة أنــه إذا تناقضــت نتيجــة تجربــة مــع ُّ
التوقعــات؟ ال ريــب أن بوبــر اعتقــد ذلــك ،وتلــك كانــت الفكــرة الجوهريــة التــي أوصلته إلى
ُّ
يثبــت خطــأ تلــك

ربــط منهجيــة اإلبطــال بالنزاهــة الفكريــة .لكــن الحديــث عــاد فــي األمــس القريــب عــن فرضيــة بيــار دوهيــم،

وهــو مــؤرخ وفيلســوف علمــي عمــل فــي بدايــة القــرن الماضــي .جــادل بيــار باســتحالة اختبــار أي فرضيــة

علميــة بمعــزل عــن األمــور األخــرى ،فثمــة دائمــاً افتراضــات تكميليــة ،وهــي وثيقــة الصلــة بالفرضيــة ذاتهــا.

بدأنــا مناقشــتنا بمســألة العالقــة بيــن الموضوعيــة والنزاهــة الفكريــة ،ووصلناهــا من خالل مســألة العالقة

التوقعــات المســبقة ،فربمــا
ُّ
بيــن نظرياتنــا واألدلــة ،إنهــا عالقــة غيــر مباشــرة ،وهــذا مــا تُ مظهــره مســألة
للتوقعــات المســبقة دور مســوغ فــي بعــض الحــاالت وربمــا ال يكــون.
ُّ
يكــون

الفصل الثالث :أال ُيثبت العلم استحالة الموضوعية؟
إن نســبية المراقبــة علــى صعيــد معتقــدات المحققيــن أو نظرياتهــم أو قيمهــم أو مكانهــم تجلــت فــي
حالتــي مــن حــاالت الفيزيــاء فــي القــرن العشــرين ،همــا نظريــة النســبية وميكانيــكا الكــم ،علــى أســاس
أنهمــا تتيحــان أمثلــة علــى طريقــة اعتمــاد نتائــج المراقبــة علــى المراقــبُ .فســرت نظريــة النســبية بأنهــا

كال مــن الحيــز ،والزمــن ،والحركــة ،نســبي.
تُ ظهــر أن عمليــات المراقبــة متعلقــة فيزيائيــاً بالمراقــب باعتبــار أن ً

المراقــب ،وأنهــا
َ
وأظهــرت التطــورات فــي ميكانيــكا الكــم أن للمراقبــة تأثــراً فيزيائيــاً دائمــاً فــي الشــيء
تتفاعــل معــه ،ومــن ثــم لــن نتمكــن أبــداً مــن قيــاس الشــيء مثـ ًـا هــو فــي الحقيقــة .ويالحــظ وجــود رأي
خاصيــة وجــود قــدر مــن النســبية
تفاعــل مشــابه فــي عــدد مــن فــروع علــم االجتمــاع ،وهــذا مــا يضيــف َ
الثقافيــة إلــى المراقــب فــي كل عمليــات المراقبــة.

هــل تُ ثبــت نظريــة النســبية أن كل شــيء نســبي؟ يتأثــر الحيــز والزمــن اللــذان نقيــس ســرعات األجســام
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يمكــن المراقبيــن مــن االتفــاق مثـ ًـا علــى
بالنســبة إليهــا بســرعات تلــك األجســام ،وليــس ثمــة إطــار مطلــق َ
ظواهــر كتحديــد إن كانــت حــوادث منفصلــة قــد حصلــت فــي وقــت واحــد .ال ريــب أن النســبية الخاصــة
تجعــل ظواهــر معينــة نســبية مــع أنهــا لــم تكــن كذلك-قياســات الحيــز ،وقياســات الزمــن والتواقــت -

لكنهــا تجعــل ســرعة الضــوء فــي الفــراغ واحــدة بالنســبة إلــى كل المراقبيــن ،أيــا تكــن ســرعاتهم النســبية.

بعبــارة أخــرى ،تغيــر النظريــة مــا هــو نســبي ومــا هــو ثابــت :لكنهــا ال تجعــل كل شــيء نســبياً ببســاطة.

التفاعــل بيــن المراقبيــن واألشــياء التــي يراقبونهــا القيــاس أو المراقبــة تؤثــر فــي النظــام الخاضــع

للمراقبــة ،ولذلــك لــن نتمكــن مــن معرفــة مــا ســيكون عليــه النظــام دون مراقبــة أو قيــاس .وخصائــص

ميكانيــكا الكــم تجعــل فهــم ذلــك أصعــب ،حتــى مــن منظورهــا .فــي الحقيقــة ،الظاهــر أن مــا حصــل لــم
يكــن دراســة أشــخاص لميكانيــكا الكــم بتــأن وســعيهم الســتخالص نتائــج منهــا ،بــل إنهــم لــم يدرســوها
علــى اإلطــاق .ليــس لميكانيــكا الكــم فــي ذاتهــا أي تأثــرات علــى صعيــد مســألة الموضوعيــة بوجــه عــام.

الفصل الرابع :أليست كل التصورات واألفهام نسبية؟
تثيــر العديــد مــن المقــوالت الفلســفية التــي وصلتنــا مــن الفالســفة اإلغريــق األوائــل مســألة إن كنــاَّ نعــرف

األشــياء مثـ ًـا هــي حقيقــة ،أو إن كانــت كل المعرفــة نســبية بالنســبة إلينــا .أنكــر هــؤالء الفالســفة إمكانيــة
تتضمــن بالضــرورة أوضاعــاً
تحقيــق الموضوعيــة مــن ناحيــة تشــديدهم علــى أن أي تجربــة فــي العالــم
َّ

طارئــة أو ذاتيــة للتصــور والفهــم.

تشــكيك تقليدي بشــأن النســبية بمقدمة تقول إن األمور تبدو مختلفة في نظر األشــخاص المختلفين

بحســب طائفــة مــن الظــروف ،وإن أي محاولــة لالختيــار مــن بيــن المظاهــر المختلفــة تعتمــد علــى امتالكنــا

للحكــم عليهــا ،وهــذا يثيــر الســؤال عــن المنشــأ الــذي يمكــن أن ينشــأ عليــه هــذا المعيار.

هــل االختيــار بيــن القــول إن حقيقــة العالــم هــي علــى الوجــه الــذي تُ ظهــره األعضــاء الحســية مــن جانــب،

والقــول مــن جانــب أخــر إن حقيقــة شــكل الشــيء وماهيــة لونــه أمــران نســبيان تمامــاً ؟

علينــا أن نقــاوم إغــراء اعتمــاد أي مــن هذيــن الخياريــن .مــن األمــور التــي تبــدو واضحــة أن النــزاع حــول مــا
هــو نســبي ومــا هــو مشــروع وأننــا ربمــا نقــرر فــي حــاالت معينــة بعــد تأمــل أن أمــراً كنــا نحســبه مطلقــاً

تبيــن أنــه نســبي .والمســألة هــي تحديــد إن كان التأمــل فــي حــاالت معينــة يقودنــا إلــى اســتنتاج أننــا ربمــا
أخطأنــا فــي الحالــة العامــة وهــي أن كل مــا حســبناه مطلقــاً تبيــن أنــه نســبي.
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الفصل الخامس :ماذا عن البناء التصوري للعالم؟
إن أجهزتنــا االستشــعارية وعقولنــا تتفاعــل مــع العالــم لتنتــج تمثيــات لــه .مــا عالقــة ذلــك بالموضوعيــة؟
يمكننــا تمييــز ثــاث حــاالت .تســتند األولــى ببســاطة إلــى فكــرة أننــا نبنــي العالــم عبــر التصــورُ .يزعــم فــي

الحالــة الثانيــة أن الجماعــات الثقافيــة واللغويــة المختلفــة تبنــي العالــم بطرائــق مختلفــة .وفــي الحالــة
الثالثــة ننتقــل مــن البنــاء التصــوري إلــى وصــف نظــري للعالــم علــى شــاكلة مــا نــراه فــي العلــوم المتنوعــة
والســؤال هنــا هــو :هــل كان فــي مقدورنــا انتقــاء خيــار موضوعــي مــن بيــن هــذه الخيــارات؟

البنــاء التصــوري َّ
دشــن صــدور كتــاب  Critque of Pure Reasonإليمانويــل كانْ ــت فــي العــام 1781

حقبــة جديــدة للفلســفة ،حقبــة هيمــن عليهــا التســاؤل عــن إســهام العقــل فــي إحساســنا بالعالــم ،أي:
كيــف صــاغ تجربتنــا .جــادل "كانْ ــت" بــأن هــذا اإلســهام أكبــر بكثيــر مــا تصــور إلــى اآلن ،وأن العالــم الــذي

نفهمــه عبــر التصــور والفكــر إنمــا بنــاه العقــل فــي الواقــع .كــي نفهــم مقولــة كانْ ــت ،نضــرب أمثلــة علــى
الحيــز والزمــن .هــل همــا جــزء مــن العالــم أم جــزء مــن بنائنــا التصــوري للعالــم؟ درس كانْ ــت مقولــة أن فــي
وســعنا تخيــل عالــم خــال مــن الحركــة ،عالــم تكــون األجســام فيــه فــي حالــة ســكون .درس أيضــاً حقيقــة

أن فــي وســعنا تخيــل عالــم تــزال فيــه المــادة بالتدريــج حتــى ال يتبقــى منهــا شــيء .لكنــه أشــار إلــى عــدم
إمكانيــة تخيلنــا عالمــاً ليــس فيــه حيــز أو زمــن .فــا يمكننــا التفكــر فــي عالــم خــال مــن المــادة وإزالــة الحيــز
منــه بطريقــة ذهنيــة ،ألنَّ نــا ال نســتطيع ببســاطة تخيــل عالــم بــا حيــز.

النســبية اإلدراكيــة واللغويــة التصــور و(الفكــر) الخالــي مــن التأثــرات ليــس تصــوراً موضوعيــاً  ،بــل ليــس
ـاء علــى ذلــك ،ال يمكنــه تقديــم نمــوذج للموضوعيــة يمكننــا التطلُّ ــع إليــه .لكــن
تصــوراً علــى اإلطــاق .وبنـ ً

مــا إن نتحــول عــن فكــرة أن البنــاء التصــوري ســمة عالميــة للعقــل إلــى الــرأي القائــل إن هــذا البنــاء يتفــاوت
بطريقــة مــا ،مثــا األمــر بيــن ثقافــة وأخــرى أو بيــن لغــة وأخــرى مثـ ًـا ،حتــى يظهــر أن الموضوعيــة تواجــه

تحديــاً  ،ألن العالــم يبــدو عندهــا فــي أي صــورة نــراه فيهــا ،وتتفــاوت هــذه المعتقــدات اعتمــاداً علــى
طائفــة مــن العوامــل الثقافيــة واللغويــة الطارئــة.

جرت محاولة في آخر القرن الثامن عشــر لفهم ســلوك البشــر على صعيد ما ُعرف الحقاً باألنثروبولوجيا،

ال علــى صعيــد األخــاق أو الفلســفة السياســية .وانحصــرت اهتمامــات المؤلفيــن فــي آخــر القــرن الثامــن

ـردر وفيلهلــم فونهومبولــت فــي التاريــخ،
عشــر ومطلــع القــرن التاســع عشــر ،كيوهــان غوتفريــد هيـ ِ
والفلســفة والفيلولوجيــا (فقــه اللغــة التاريخــي) و(األخيــر) هــو أحــد فــروع اللســانيات .لقــد جادلــوا بــأن
مجموعــات اللغــات المختلفــة تجســد ســمات ثقافيــة وإدراكيــة مختلفــة وتعبــر عنهــا .فالمســألة ليســت

مجــرد فــوارق لغويــة :إذ تشــفر هــذه الفــوارق اللغويــة طرائــق مختلفــة فــي التفكــر بالعالــم ورؤيتــه.
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هيكليــة الثــورات العلميــة جــادل "تومــاس كُ ــون" بــأن التغيــرات الرئيســة فــي التفكــر العلمــي -الثــورات

العلميــة -لــم تقتصــر علــى رفــض نظريــة واســتعاضة عنهــا بأخــرى ،وإنمــا اســتعاضة شــاملة عــن رأي شــامل
واحــد بــرأي شــامل ال يقــاس عليــه .يســتخدم "تومــاس كُ ــون" تشــبيه "تحويــل جشــطالتي" لمراعــاة التحــول

مــن نمــوذج صالــح إلــى آخــر  .فــي علــم النفــس الجشــطالتي ،يفســر التعــرف البصــري بأنــه وظيفــة القــدرة
العقليــة التــي تولــد الصــورة ،والتــي تبنــي األشــكال والصــور بنــاء علــى مــا كان خطوطــاً منفصلــة لــوال

ذلــك .توجــد تفســيرات بديلــة للتجــارب التصوريــة حيــن يتأرجــح العقــل بيــن البدائــل ،لكــن ال يمكــن معايشــة
التفســيرات المختلفــة فــي الوقــت عينــه بحكــم طبيعــة علــم النفــس الجشــطالتي.

الفصل السادس :هل يمكن تمثيل األشياء بموضوعية؟
ال يمكــن عــد الموضوعيــة ضمانــاً للحقيقــة بقــدر مــا ال يمكــن عــد الحقيقــة حصيلــة الموضوعيــة .ومــن ثــم،

فــأي نظريــة تمثــل األمــور مثـ ًـا هــي تعــد نظريــة صحيحــة ،لكــن ذلــك ال يســتتبع أن تكــون موضوعيــة .كمــا
ال يمكــن القــول ببســاطة إن النظريــات الموضوعيــة نظريــات تنشــد الحقيقــة .فــكل نظريــة تنشــد الحقيقــة

بالمعنــى التافــه للكلمــة ،أي أن الشــخص حيــن يقــدم نظريــة فإنــه يقدمهــا علــى أنهــا نظريــة صحيحــة،
وفــي حيــن تكــون صياغــة بعــض النظريــات معتمــدة علــى إجــراءات صحيحــة تكــون األخــرى بخــاف ذلــك.

الموضوعيــة كبديــل عــن الحقيقــة ثمــة طرائــق كثيــرة يمكننــا الســعي عبرهــا لتبريــر نظريــة :ربمــا نشــير

علــى ثقــل التقليــد الــذي يدعمهــا ،وإلــى حداثتهــا ،وإلــى مالئمتهــا ألمــور أخــرى نؤمــن بهــا ،وغيــر ذلــك ،أمــا

الخطــر الــذي يهددنــا إذ تركنــا التبريــر مجــرداً مــن الحقيقــة ،فكامــن فــي أن مــا نســميه تبريــراً ســيتغير بدرجــة

كبيــرة وربمــا يشــمل معاييــر ليســت حتــى إدراكيــة بالمعنــى المطلــوب ،وربمــا تطلــب إيمانــاً وموافقــة
مرجعيــة اعتباطيــة مــا.

التمثيــل الدقيــق تعمقــت لوريــن داســتون وبيتــر غاليســون ،عبــر كتابهــا  Objectivityفــي معاينــة كيفيــة

تطــور مفاهيــم الموضوعيــة العلميــة المتصــورة بأنهــا تمثيــل دقيــق ،األمــر المشــوق فــي هــذه الدراســة

اهتمــام داســتون وغاليســون بمفاهيــم الموضوعيــة األقــرب إلــى تجســيد االفتراضــات الفعلية المؤسســة
ـتخدمة فــي التحقيــق العلمــي .لقــد بحثــا فــي عــدد مــن البواعــث العمليــة التــي تؤثــر فــي
لإلجــراءات المسـ َ

كيفيــة تحقيــق المــرء الموضوعيــة ،والبواعــث الغائبــة عــن المناقشــات الفلســفية ،التــي تبيــن مــع ذلــك

أنهــا جوهريــة فــي فهــم ماهيــة الموضوعيــة .وأهــم مــن كل ذلــك إشــارتها فــي مجــال التمثيــل الدقيــق
إلــى أن تحقــق الموضوعيــة ليــس ســوى أحــد البواعــث التــي تتعيــن مقايضتهــا ببواعــث أخــرى.

درجــات الموضوعيــة ثمــة درجــات للموضوعيــة ،لكــن الموضوعيــة أمــر يمكــن تعلُّ مــه وتطويــره عبــر
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الممارســة .والتدريــب المخبــري أحــد وســائل التطويــر فــي التخصصــات العلميــة التجريبيــة كمــا أن تنقيــح
البيانــات األوليــة فــي تطبيــق التقنيــات اإلحصائيــة وســيلة أخــرى لزيــادة الموضوعيــة .والمثــال اآلخــر هــو

ـتخدمة.
الممارســة الســريرية العاديــة ،التــي تتبــع قواعــد محــددة للغايــة تحكــم موضوعيــة اإلجــراءات المسـ َ
ففــي حالــة طلــب مشــورة إضافيــة مثـ ًـا ،يبــدأ األطبــاء مــن المربــع األول فــي كل مــرة .وليــس مــرد ذلــك

إمكانيــة احتــواء التشــخيص األصــل علــى عنصــر تحيــز أو تحامــل ،وإنمــا ألن الطبيــب األول ربمــا أغفــل
أمــراً  .إن موثوقيــة التشــخيص أمــر يصعــب تحقيقــه ،واتبــاع إجــراءات مختلفــة يعيــن علــى الوصــول إلــى
الموثوقيــة المطلوبــة.

الفصل السابع :الموضوعية في األرقام؟
رأى اإليجابيــون المنطقيــون أنــه إذا كان المــراد أن تكــون نظرياتنــا العمليــة موضوعيــة حقــاً  ،فينبغــي أن

تســمو علــى الفــوارق الثقافيــة واللغويــة ،والفــوارق النفســية والفســيولوجية .ومــع أن الذيــن صاغــوا
نظرياتنــا العلميــة هــم مخلوقــات امتلكــوا خصائــص فكريــة ونفســية وفســيولوجية وثقافيــة مميزة صاغت

وبينــت كيفيــة توصلهــم إلــى نظرياتهــم ،فقــد رأى اإليجابيــون المنطقيــون ضــرورة أن يكــون محتــوى
ـتقال عــن هــذه الخصائــص .إحــدى طــرق تحقيــق ذلــك أن نكتــب كل النظريــات العلميــة فــي
النظريــة مسـ ً

صيغــة رياضيــة ،ال أعنــي صيغــة هندســية ألنهــا كثيــرة االعتقــاد علــى فســيولوجيتنا ونفســيتنا ،وإنمــا
صيغــة عدديــة أو جبريــة.

الموضوعيــة كأحــد أشــكال اإلدارة التفصيليــة عايــن المعلــق السياســي ســايمون جينكينــز فــي كتابــه

 Thatcher and Sonsالصــادر عــام  2006تحــول بريطانيــا ،فــي بضعــة عقــود ،إلــى الدولــة األكثــر تنظيمــاً

فــي العالــم غيــر الشــيوعي ،مدققــاً بالتفصيــل فــي جميــع نواحــي السياســة العامــة.

وفــي العــام  ،1983خلــص تقريــر رعتــه الحكومــة حــول الخدمــات الصحيــة الوطنيــة البريطانيــة إلــى أنهــا
تعانــي مــن قصــور إداريُ .عيــن رؤســاء تنفيذيــون جــدد إلدارة الهيئــات الصحيــة المحلِّ يــة ،وكانــت مهمتهــم

أن ينجحــوا وأن يكــون نجاحهــم ملموســاً ُ :طلــب إليهــم إعــداد قوائم انتظار ،وتســجيل المواعيد واإلحاالت

ومــدد اإلقامــة ،وأي شــيء يمكــن التعبيــر عنــه باألعــداد مــن الناحيــة الفعليــة .آذن ذلــك بعصــر إحصــاءات
جديــد ،وبحلــول تســعينيات القــرن الماضــيُ ،طبقــت اســتراتيجية اإلدارة التفصيليــة هــذه علــى الشــرطة مــن
خــال تشــريع يجيــز لــوزارة الداخليــة وضــع أهــداف للشــرطة ونشــر معــدالت نجــاح الوحــدات المتنوعــة فــي
بلــوغ تلــك األهــداف.

القيــاس الكمــي كأداة مســاعدة فــي الحكــم تصنيــف اإلصابــات عمليــة اســتحدثها أطبــاء فرنســيون
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فــي الحــرب العالميــة األولــى (مــع أن بواكيرهــا ترجــع إلــى أيــام نابليــون) لتحديــد أولويــة عالجــات المصابيــن

بحســب شــدة حاالتهــم .توجــد فــي األســاس ثــاث فئــات للمرضــى :المرضــى الذيــن يرجــح أن يعيشــوا ولــو

لــم يتلقــوا عالجــاً  ،والمرضــى الذيــن يرجــح أن يموتــوا مــا لــم يتلقــوا عالجــاً  ،والمرضــى الذيــن يرجــح أن يموتــوا
ســواء أتلقــوا عالجــاً أم ال .عندمــا تكــون المــوارد كافيــة ،يعتمــد كل شــيء علــى شــدة الحالــة ،ويمكــن

عــاج المرضــى المنتميــن إلــى الفئــات الثــاث جميعــاً  .لكــن عندمــا تكــون المــوارد شــحيحة ،ال يعــود ترتيــب
األوليــات معتمــداً ببســاطة علــى شــدة الحالــة .نحــن فــي حاجــة اآلن إلــى مقارنــة تقييــم شــدة الحالــة
باحتمــال النجــاح.

الفصل الثامن :هل يمكن أن تكون دراسة سلوك اإلنسان موضوعية؟
تســتند مزاعــم الوظيفيــة بالموضوعيــة بالكامــل إلــى ُمشــاكالت بيــن طريقــة تعاملهــا مــع موضوعهــا

الرئيــس وطريقــة تعامــل العلــوم الطبيعيــة مــع موضوعهــا الرئيــس .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،يتضــح أن
الجهــات الفاعلــة االجتماعيــة غيــر مشــابهة للكاشــفات الكيميائيــة بالنظــر إلــى حقيقــة أن فــي وســع

المــرء تقديــم تفســير مختلــف للســلوك باإلضافــة إلــى تقديــم وصــف وظيفــي لــه ،فــي حيــن ال يمكننــا
ســوى تقديــم تفســير كيميائــي فــي حالــة التفاعــل .المــأزق الــذي نواجهــه هــو وجــود أســس مســتقلة

جيــدة لدراســة إجــراءات األنثروبولوجييــن التــي يــراد منهــا تحقيــق الموضوعيــة باهتمامهــا بالتفاصيــل
التجريبيــة مثـ ًـا ،لكــن يجــري انتهــاك مبــدأ النــأي بالنفــس عــن هــدف المــرء مــن الدراســة عنــد التعامــل مــع

األنثروبولوجيــا .والمســألة التــي تبــرز هــي تحديــد إن كان يمكــن التخلــي عــن هــذا المبــدأ أو التقليــل مــن
أهميتــه علــى األقــل فــي حالــة العلــوم اإلنســانية.

التفســير العالمــي مقابــل التفســير المحلــي يمكــن للنظريــات األنثروبولوجيــة توفيــر شــيء ال يعكــس

الثقافــة الغربيــة ،وإنمــا يتســامى بهــا مــن بعــض النواحــي .لكــن ذلــك يعنــي االفتــراض بــأن طبيعــة التفســير

العلمــي عامــة دائمــاً  ،وليســت ثمــة تفســيرات محليــة كاملــة فــي ذاتهــا ،وهــذا افتــراض مشــكوك فيــه.

بيــد أن ثمــة مشــكلة أعــوص أيضــاً  ،وهــي أننــا عنــد الزعــم بتفــوق األنثروبولوجيــا الغربيــة علــى التفســيرات
المحليــة ،علينــا التأكــد مــن أننــا ال نســتعير القيــم الغربيــة المحليــة فــي قنــاع قيــم عالميــة.

التفســير والتأويــل إن الفــارق هــو بيــن التفســير المناســب للســلوك والتأويــل المناســب لــه .يجيــب األول
عــن كيفيــة تصــور الجهــات الفاعلــة لمــا تقــوم بــه ،لكــن التأويــل ال يبيــن ذلــك.

عامــة للفهــم ثمــة بديــل للنمــاذج الوظيفيــة و"نمــاذج العلــوم اإلنســانية المميــزة" وهــو اإلصــرار
نمــاذج َّ

علــى وجــود نمــوذج عــام قابــل للتطبيــق فــي جميــع التحقيقــات التــي تتطلــع إلــى الموضوعيــة ،لكنــه
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مختلــف عــن نمــوذج العلــوم الطبيعيــة.

ٌ
موضوعية في األخالق؟
الفصل التاسع :هل توجد
ال يصعــب فهــم دور الموضوعيــة فــي العلــم والمعرفــة ،لكــن األخــاق حالــة مختلفــة .ال يبــدو أن
الموضوعيــة طريقــة مناســبة بشــكل خــاص للتفكــر فــي األخــاق .ربمــا يجــادل المــرء بالقــول إن الفخــر
فضيلــة فعـ ًـا ،علــى ســبيل المثــال ،لكنــه لــن يلتمــس بذلــك الموضوعيــة .لكــن مــا الــدور الــذي يمكــن أن

يلعبــه الحيــاد أو التجــرد مــن التحيــز علــى التحديــد فــي التعليــل األخالقــي؟

مشــكلة التنــوع األخــاق الفكــرة العامــة أن األحــكام األخالقيــة قابلــة للتعميــم :ينبغــي للمــرء أن يعامــل

اآلخريــن كمــا يحــب أن يعاملــوه .بعبــارة أخــرى ،فاألهميــة ليســت فــي القيــم ذاتهــا ،وإنمــا فــي التبريــر الــذي
يمكننــا توفــره لهــا علــى صعيــد القابليــة للتعميــم.

الفصل العاشر :هل توجد موضوعية في األذواق؟
يوجــد اعتقــاد شــائع علــى الخصــوص بــأن أحــكام المــرء األخالقيــة والجماليــة ليســت مجــرد أحــكام نســبية،

بــل إنهــا نواتــج تأمــل ،وأن لهــا مــن ثــم جوهــراً  ،أي أنهــا ليســت مجــرد نواتــج ثقافتنــا أو ظروفنــا الفرديــة:
إنهــا ليســت شــيئاً يمكــن التخلــي عنــه بســهولة مــع تغيــر هــذه الظــروف.

القيــم الذاتيــة إحــدى المســائل المحوريــة فــي حالــة الــذوق -مســألة تشــكل األســاس لألعمــال التكوينيــة

التــي أجراهــا هيــوم وكانــت فــي الجاليــات -المســألة العكســية التاليــة :تحديــد إن كان شــيء مــا ذاتيــاً لكنــه
ليــس منتســباً إلينــا تمامــاً  .قــد يبــدو ذلــك تناقضــاً فــي المصطلحــات .لكننــا عندمــا نتأمــل مــا نــود تصــوره
بالضبــط ،وســمحنا مثـ ًـا بإمكانيــة أن تكــون أحــكام فــي مســائل الــذوق أفضــل مــن أحــكام أخــرى ،ســيتضح

لنــا أننــا نواجــه مأزقــاً إذا قللنــا مــن أهميــة الــذوق ،عاديــن أنــه ببســاطة مســألة تفضيــل شــخص .لذلــك،
فــأول مــا ينبغــي فعلــه هــو توضيــح مفاهيــم الذاتيــة والنســبية المعنيــة.

ـت بــأن الفــارق بيــن الحكــم الجمالــي والتفضيــل المجــرد يكمــن فــي
القيــم العالميــة جــادل إيمانويــل كانـ ْ

اختــاف بيــن تلــك المتــع التــي تنطــوي علــى "تمثيــل تصــوري" لموضــوع المتعــة والمتــع التــي ال تنطــوي
علــى ذلــك .هــذه المتــع األخيــرة حــاالت إشــباع شــعوري ،وهــي تظــل ذاتيــة ونســبية .لكــن فــي حالــة

استشــعار المتعــة فــي الجمــال ،ثمــة أمــر "تتعلــق" بــه التجربــة ،وأعنــي بذلــك شــيئاً فــي التجربــة لكنــه
مختلــف عنهــا ،وعلــى التحديــد محتــوى التجربــة (الــذي يســميه الفالســفة محتواهــا القصــدي) وهــذا
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ليــس موجــوداً فــي الحالــة األولــى .الشــيء الــذي يبــرز األحــكام المذاقيــة التــي تســري عليهــا مســاءلة
الذاتيــة هــو حقيقــة أن محتواهــا قصــدي.

الخاتمة
لقــد بــدأت (عملــي) كتصنيــف عــام للموضوعيــة بوصفهــا شــيئاً يقتضــي منــا االبتعــاد عــن تصوراتنــا
ومعتقداتنــا وآرائنــا لنتأمــل فيهــا ،ونتفحصهــا ،ونحكــم عليهــا .واألهــم مــن ذلــك أنهــا تقتضــي منــا قــدراً

مــن الالمبــاالة فــي الحكــم بمــا قــد يتعــارض وحاجاتنــا ورغباتنــا .لكــن ومثـ ًـا رأينــا ،مــا إن ننتقــل إلــى مجــاالت
معينــة ،حتــى يســتلزم مــا تقــدم تنقيحــاً  .ففــي العلــوم مثـ ًـا ،ال تقتصــر المســألة فــي الغالــب علــى االلتــزام

بعــرض المــرء نظرياتــه علــى الدليــل ،وبالمقابــل ،يبــدو التجــرد مــن التحيــز والتحامــل فــي أحكامنــا فــي حياتنــا
اليوميــة عظيــم األهميــة مثـ ًـا فــي األحــكام األخالقيــة والجماليــة.
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