




الضمري

ا جدٍّ قصرية مقدمة

تأليف
سرتوم بول

ترجمة
الشامي سهى

مراجعة
غانم العزيز عبد هبة



Conscience الضمري

Paul Strohm سرتوم بول

٢٠١٤م األوىل الطبعة
٢٠١٣/١٤٢٤٣ إيداع رقم

والثقافة للتعليم هنداوي مؤسسة للنارش محفوظة الحقوق جميع
محدودة) مسئولية ذات (رشكة

والثقافة للتعليم هنداوي مؤسسة
وأفكاره املؤلف آراء عن مسئولة غري والثقافة للتعليم هنداوي مؤسسة إن

مؤلفه آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما
القاهرة ،١١٤٧١ نرص مدينة السفارات، حي الفتح، عمارات ٥٤

العربية مرص جمهورية
+ ٢٠٢ ٣٥٣٦٥٨٥٣ فاكس: + ٢٠٢ ٢٢٧٠٦٣٥٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
http://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

بول. سرتوم،
سرتوم. بول ا/تأليف جدٍّ قصرية مقدمة الضمري:

٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٣٤١ ٢ تدمك:
املسيحية يف ١-الضمري
املسيحية ٢-األخالق

العنوان أ-
٢٧٤٫١

سالم. إيهاب الغالف: تصميم

ميكانيكية، أو إلكرتونية أو تصويرية وسيلة بأية الكتاب هذا من جزء أي استعمال أو نَْسخ يُمنَع
وسيلة أية استخدام أو مضغوطة أقراص أو أرشطة عىل والتسجيل الفوتوغرايف التصوير ذلك ويشمل

النارش. من خطيٍّ إذٍن دون واسرتجاعها، املعلومات حفظ ذلك يف بما أخرى، نَْرش
األصيل. النارش مع باالتفاق الرتجمة هذه نُرشت .٢٠١١ عام اإلنجليزية باللغة أوًال الضمري كتاب نُرش
Arabic Language Translation Copyright © 2014 Hindawi Foundation for
Education and Culture.
Conscience
Copyright © Paul Strohm 2011.
Conscience was originally published in English in 2011. This translation is
published by arrangement with Oxford University Press.
All rights reserved.



املحتويات

7 وتقدير شكر
9 مقدمة
13 املسيحي الضمري -١
39 الضمري علمانية -٢
59 وفرويد ونيتشه دوستويفسكي للضمري: نقاد ثالثة -٣
75 مدني؟ حق الضمري هل -٤
93 مسموًعا؟ زال ما هل الضمري: صوت -٥
117 املراجع
125 إضافية قراءات





وتقدير شكر

وأندرو براديل وكريستوفر بيلجرامي وأكيل ألرت روبرت من كلٍّ إىل بالشكر أتوجه أن أودُّ
دينشو وكارولني كريتس دي وأنتوني كروكر وهويل كورتون ومونيكا كوبر وكاثرين كول
نوالن ومورا ليو وليديا كوجوت وبروس هارمان وكلري فني وجيس إيفروز وميكالينا
ستول وأبراهام سيمبسون وجيمس روبن ومريي بوبكني وكاتي رو وآسيا برييل ولورا

والنقد. للنصيحة تقديمهم عىل واالس وديفيد توماس وأرفيند سرتوم بي وجون





مقدمة

عصور امتداد عىل حارضة — واحد آن يف والراسخة املتغرية — الضمري ظاهرة ظلت
وقد وأكثر. عام ألفي منذ البرشي السلوك يف وأثرت وعقائد، ومعتقدات وإمرباطوريات
األوائل. املسيحيون بها استأثر ثم «كونشينتيا»)، اسم عليها (وأطلقوا الرومان عرفها
الضمري نصائح عىل اعتمادهم يف املخلصون والكاثوليك الربوتستانت اإلصالحيون وتساوى
الفاصل الحد اجتياز الضمري أعاد عرش، والثامن عرش السابع القرنني ويف وتحذيراته.
األخالقي التحسني إىل الديني الكمال من االهتمام موضع مبدًال والعلمانية، التدين بني
بمكانة يحظى فهو سواء. حدٍّ عىل املتدينني وغري املتدينون به يؤمن واليوم واالجتماعي.
ويدَّعي والفنون. الفلسفة يف ذلك عن مكانته تقل وال والعبادات، الالهوت علم يف متميزة
ذاته بالقدر للنظر الالفت ومن أحيانًا. يفعلون وهم تعاليمه، وفق الترصف السياسيون
عظيم أكاديمي مبحث فهو وفئاتهم؛ الناس أطياف كل بني إليه االحتكام نطاق اتساع
بوصفه بثقة الحياة مناحي كل الناسيف به ويستشهد الناس، عوام أيًضا يستخدمه القيمة

ألفعالهم. أساًسا
ووجهة ثابت كيان أنه إىل يشري الضمري به يتمتع الذي املذهل الرسوخ هذا أن يبدو قد
خصائصه أشد ومن الزمن، يف يحيا الضمري أن والحق الزمن. بمرور تتغري ال أحادية نظر
وكذلك ثابت، نحو عىل الجديدة الظروف مع والتكيف الذاتي التعديل عىل قدرته جاذبية
لن ا»، جدٍّ القصرية «املقدمة هذه ويف ة. وامللحَّ الجديدة املالءمة لرشوط الالمتناهي إدراكه
وزاخًرا مميًزا تاريًخا تحمل البرش صنع من منقبة سأعدُّه بل يتغري، ال ثابتًا الضمري أعترب

باألحداث.
الكريمة التضحية يربر أن فبإمكانه متغري؛ غري أو ثابت محتًوى أي الضمري يرفض
عىل يحض أن وبوسعه أنانية، عىل ينطوي الذي الذات حب يربر نفسه الوقت ويف بالذات



الضمري

تستند وثنية، أو مسيحية الضمري إمالءات تكون وقد إرهابي. عمل عىل أو للخري عمل
يظل الضمري جنس إن بل سخية. دولية أو أنانية قومية العلمانية، شديدة أو الدين إىل
أبويٍّا، صوتًا أو جسد بال روحانيٍّا صوتًا يكون وقد مؤنثًا، أو مذكًرا يكون فقد مجهوًال:
فيما نفسه بالقدر متغريًا الضمري كان وملا العام. كالرأي جمعي بصوت يتحدث قد إنه بل
صوتًا أو الداخل من محفًزا صوتًا بوصفه إليه يُصَغى قد فإنه وموضعه، بمصدره يتعلق
كل عنا يعلم للطبيعة خارق كائن واحد: آن يف كليهما يكون ما وغالبًا الخارج، من آمًرا
وأخرى رائعة أشياء ُفعلت فقد العام. للصالح أو إلله سواءٌ خارجي؛ بوالء يدين لكنه يشء

العارضة. الجنونية واالستثنائية للعقل الخاضع االجتماعي كاإلصالح باسمه، نكراء
الضمري يحرضه الذي املرء يشعر ما فعادة مزعًجا، بطبيعته الضمري يكون قد
الضمري كان إذا ذلك، إىل وباإلضافة دونه. حاًال أفضل كان بأنه — البداية يف األقل عىل —
بأنه يوصف أن يمكن مما العنارص بعض تظل مضمونه، أو موضعه حيث من متغريًا
هي املميزة عادته أن نجد قابلناه، ووقتما وأينما مؤسف. نحو عىل ثابتة «شخصيته»
شيوعه ورغم الطمأنة. أو التهدئة عن عوًضا واملضايقة واالستنكار والتملق والوخز النخز
يف نحتاج ملاذا إذن: هنا والسؤال النفس. يف للرسور بعثًا املعروفة الظواهر أقل يظل فإنه
أحوالنا أن أقدمها التي واإلجابة الرصامة؟ والقايسوشديد املتقلب املفهوم ذلك إىل حياتنا

غيابه. يف منها كثريًا أفضل الضمري وجود يف
الضمري، مصدر يف املتواصل التفكري من مزيد بعد اإلجابة تلك إىل توصلت لكنني
عميقة، تاريخية جذور له فالضمري املتعاقبة. لألجيال بالنسبة عناه وفيما سانده، وفيمن
يف املستقبل يف لالستمرار آماله أقىص وتكمن الجذور، تلك من نفسه ويكمل يتجدد وهو
الضمري عناها التي األشياء كل من تتكون التي — الجذرية» «املنظومة هذه قيمة تقدير

اليوم. العالم عىل وامللحة املستمرة تطبيقه لقابلية كأساس — قبل من ومثلها

للضمري الثقافية الجغرافيا

مؤسيس من بداية العالم، أنحاء جميع يف الشأن عظيمي أشخاص يف الضمري أثر
مستمدة أو أوروبية أصوله لكن وآخرين، ومانديال بغاندي ومروًرا األمريكية الجمهورية

ما). حدٍّ إىل رعاته، اآلن حتى يزالون ال أنهم (كما األوروبيني من
املبادئ إىل املستند الداخيل الرفض أو األخالقية الذاتية الرقابة الغرب يحتكر ال
الخاصة مفاهيمها تملك كافة واملجتمعات اللغات فإن وبالطبع أخالقيٍّا. املستهجن للسلوك
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مقدمة

الذات. أو املجتمع بمعايري الوفاء يف اإلخفاق من الخجل أو املسئولية أو للواجب واملميزة
علم فإن للضمري، تماًما مرادفة كلمة بها يكن لم القديمة العربية أن من الرغم وعىل
واملسئولية األخالقي والواجب والنية اإلرادة مفاهيم مع جيًدا تعامل قد العربي الالهوت
.(٣١ : ٣٣ إرميا ،٣٠ : ١٤ التثنية (سفر املؤمن قلب يف والتعاليم الوصايا يغرس إله أمام
تلك فإن الضمري، أصول عن منفصلة أصول لها العربية املفاهيم أن من الرغم وعىل
الجسد يف أخالقية قوة وتوطني األخالقية الذاتية بالرقابة اإللهية الوصية مثل املفاهيم
الضمري هذا خدمت أنها عن فضًال املسيحي، الضمري تشكيل من يتجزأ ال جزءًا كانت
اللغة أن التبادل، لذلك الثراء من مزيًدا يضيف (ومما غائبة. وقضية ن محسِّ كتأثري
«الضمري» كلمة من تقرتب التي matzpun كلمة الحايل الوقت يف تضم املعارصة العربية
بالكلمة وأيًضا «داخلية» تعني التي اإلنجليزية بالكلمة االشتقاقية عالقتها خالل من
تعني التي «سينيديسيس» syneidesis اليونانية وللكلمة «بوصلة».) تعني التي العربية
الضمري مع مشرتكة خصائص األخالقية» البصرية سمات من وأصيلة داخلية «سمة
معرفة يف يتمثل انعكايس معنًى يف الضمري مع تتشارك أن بالفعل ويمكنها املسيحي،
فتقرتب والهندوسية البوذية املرادفات أما الذات. طريق عن الذات معرفة أو الذات،
لكن «الضمري»، من تقرتب مما أكثر «الوعي» املعارصة اإلنجليزية اللغة عليه تطِلق مما
بعد وأحيانًا عرش السابع القرن حتى اإلنجليزية اللغة يف منفصلني غري كانا املفهومني
من مقتبسة كلمة وهي «سوفيست»، sovest الروسية اللغة يف الضمري كلمة وتعني ذلك.
معنى يف «الضمري» مع وتشرتك القديمة»، الكنسية السالفية «اللغة عرب اليونانية اللغة
االشتقاقية، الناحية ومن باملعرفة، االنعكاس ذاتي للوعي يرمز وكالهما املشرتكة، املعرفة
(معرفة). vest + (مع) so-و (معرفة) scientia + (مشرتك) con بني املقارنة يمكننا
و«ليانج للقلب/للعقل) الودية املشاعر (وتعني «ليانجشن» الكونفوشيوسيان واملفهومان
لالهتمام مثريًا تشابًها يتشابهان التمييز) حسن أو السليم األخالقي الفكر (وتعني يش»
حول الدائرة املناقشات أثريا وقد ذاتية، ضوابط وضع عىل تأكيدهما يف الضمري مع
يعرف الذي «املقيد» أو «الزاجر» مفهوم العربية اللغة وتضم العرشين. القرن يف الضمري
تعريف وهو الحق»، إىل يعيده والذي فيه امللقى النور املؤمن، قلب يف هللا «واعظ كالتايل:

اآلثام. ارتكاب تحريم عىل تأكيده يف للضمري مشابه
وتذكرنا كومبوستيال»، إىل تؤدي الطرق «كل الوسطى للقرون يعود الذي املثل يقول
الضمري تقليد خارج يوجد األخالقية الذاتية الرقابة هدف بأن املتنوعة األخالقية النظم تلك
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الضمري

للضمري، مشابه نحو عىل تعمل البديلة النظم تلك أن من الرغم وعىل داخله. يوجد كما
دراسة تجعل وتقليدية دقيقة فروق عىل يحتوي منها فكلٌّ له، مطابقة ليست فإنها
النظم أن بواكريها يف الغربية الليربالية افرتضت وقد مجزية. دراسة حدة عىل منها كلٍّ
بينهما توجد ال وأنه تامة، بسهولة الضمري عىل تنطبق أن املمكن من العاملية األخالقية
سياق يف وخاصة دقيًقا، ليس األمر هذا أن اتضح لكن بها. االعرتاف يجب مهمة فروق
تنفيذها واملفرتض الثقافات بني املقرتحة املبادرات أو الدويل للضمري املقرتحة اإلعالنات
للتشابه العادية التأكيدات من يستفيد ال الثقافات بني املتبادل فاالحرتام الضمري. باسم

نظام. لكل املميزة بالخصائص التقديري االهتمام من يستفيد مثلما
حدود وخارج الدراسة هذه نطاق خارج يقع الدولية املقارنة مبدأ أن فيه شك ال ومما
عىل تطورها أثناء الخاصة الضمري تعاليم عىل الدراسة هذه تركز وسوف املؤلف. معرفة
يستحق — أحوالنا وأفضل أحواله أفضل يف — الضمري إن الغرب. يف عام ألفي مدى
الكرامة مجال يف الفخر عىل الباعثة الغربية اإلسهامات أحد بوصفه اكتسبها التي السمعة
مواجهة «يف يقفحصنًا مرة، ذات تشادويك هنري الالهوت عالم علق كما فهو، اإلنسانية.
اإلنسان» لحقوق العاملي «اإلعالن مثل وثائق تتضمنه ملا وطبًقا اإلنسان». قدر انتقاص
ومنظمة الدولية» العفو «منظمة مثل املنظمات بعض به وتقوم املتحدة األمم أعلنته الذي
حول الدائرة للمناقشات يقدمه كي الكثري لديه الضمري فإن اإلنسان»، حقوق «رصد
األخرى، والثقافات للغات نرشه يف التفكري حالة يف لكن العالم. أنحاء يف اإلنسان حقوق
التي واملوضوعات استخدامه إساءة حاالت ذلك يف بما — التاريخي تطوره إدراك فإن
املناسبة التواضع لدرجة الوصول عىل يشجع سوف — تناقضات من به وما عنها يعمى

لآلخرين. املفهوم هذا تقديم بها يمكننا التي
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األول الفصل

املسيحي الضمري

الوثني املرياث

ما غالبًا فإنه يذكر، عناء وبال رسيًعا الضمري احتضنت قد املايض يف الكنيسة كانت ملا
(الضمري) كونشينتيا الالتينية الكلمة لكن أصوله. يف مسيحيٌّ الضمري مفهوم أن يَُظنُّ
الرومان لدى القانونية واملرافعات اإلقناعي الخطابة فن يف مزدهًرا مفهوًما بالفعل كانت
املسيحية األفكار الرومان عند الضمري مفهوم منح وقد طويلة. بفرتة املسيح مولد قبل
عىل الضوء خصائصه من الكثري وسيلقي الخيال، يف وثراءً قواًما الضمري عن املبكرة
عرب انتقل قد املفهوم هذا كان وملا الضمري. عن والربوتستانتية الكاثوليكية التصورات

الحارض. العرص يف للضمري رؤيتنا عىل مؤثًرا ظل فقد التصورات، هذه
ثَمَّ ومن املجتمع؛ عليه اتفق ما أو العام الرأي هو الكالسيكي الضمري أساس كان
أنفسهم يجدون الجمعي االتفاق أو العام الرأي مع خالف عىل كانوا الذين الناس فإن
اآلراء يستغل الجماهريية خطاباته يف شيرشون وكان واتهاماته. الضمري لتأنيب عرضة
للمذنبني إداناته ويف املوكلني عن نيابة سجاالته يف الضمري إدخال طريق عن ويطوعها
الضمري إن شيرشون يقول مايلو»، عن «دفاًعا عنوان يحمل الذي خطابه ويف واملتكربين.
وهو األحوال. كل يف دوره املرء يؤدي املرسح ذلك ويف للفضيلة، الرئيس املرسح هو
الوقت يف أنها كما دعمته، الضمري قوة ألن باختياره نفسه سلم قد مايلو موكله إن يقول
الضمري أن شيرشون ويرى العقاب. عن بتصورات املذنبني تطارد كما طاردته نفسه
إىل ينضم فهو الفاسد الضمري أما القانونية. الرباءة عىل للحصول أساًسا يكون قد السليم
يحمل الذي خطابه يف يقول وهو العامة. باملعايري أخلُّوا من يعاقب كي القانونية العقوبة
أنفسهم يعذبون فاملذنبون الشديد؛ الغضب من دعك روشو»: سيكستو عن «دفاًعا عنوان
الذي بالجرم ملعرفته يُجن ويكاد بالتنغيص يشعر منهم وكلٌّ اآلثمة، أفعالهم يف بالتفكري



الضمري

يثبت أن كوينتيليان الجديل الخطيب حاول وقد اآلثم. وضمريه أفكاره وتروعه ارتكبه
أو القانونية العقوبة من سواء مضاعفة، معاناة يعاني الفضيلة طريق عن يَِحد من أن
تاريخه يرجع والذي األهلية» «الحروب عنوان يحمل الذي كتابه ويف املذنب. الضمري من
يتحملون الذين الفاسدين الضباط عن قيرص يوليوس يخربنا امليالد، قبل األول للقرن
الضمري. من الروح أو للعقل الداخيل العذاب إىل باإلضافة وذويهم رفاقهم من املهانة
الواجبات» «عن عنوان تحمل التي خطبته يف قيرص عن شيرشون يخربنا أخرى ومرة
روحه؟» تحملها التي الجراح وما بها؟ مثقل ضمريه أن تعتقد التي اآلثام «ما متسائًال:
عنوان يحمل والذي املعارصة البالغة كتب أحد إن حتى مألوفة الضمري خصائص وتعد
اليقظ، الضمري عالمات أبدى قد خصمه إن يقول بأن املدَّعي ينصح لهريينيو» «البالغة
مرتابط غري بكالم يتفوه أو يتلعثم أو شاحبًا يصبح أو خجًال يحمرُّ ووجهه شوهد إنه أي

نفسه. يفضح أو الريبة عالمات يبدي أو
والوسم والجرح الخداع عىل قدرته ذلك يف بما — الضمري يستخدمها التي اللغة وتلك
عام ألفي منذ مستمرة محاوالت يف بالفعل زال ما فالضمري مألوف، طابع لها — الوصم أو
والرعب باأللم الالذعة انتقاداته يتجاهلون من وإصابة األخيار، ودعم األرشار ملضايقة
الناشئ املسيحي للدين مناسبنَي التصوير وذلك اللغة تلك كانت والرجفة. الوجه وشحوب
باإلضافة الجدد، املؤمنني وتهذيب املرتددين هداية يف تتمثل متعددة مهام واجهته الذي
بالفعل أثبت قد الضمري كان وملا نظامه. الشخيصيف واإلصالح الذاتية املعرفة تشجيع إىل
التطلعات مع بسهولة للتكيف قابًال كان فقد الحياة، لتغيري ودافًعا العمل عىل ًزا محفِّ كونه
عنه الحديث يف واستفاضت به تمسكت قد الناس أن عجب وال املسيحية، واالحتياجات

للعالم. املسيحية للرؤية والرئيسة األوىل املكونات أحد أصبح إنه حتى شديد بحماس

والضمري الكاثوليكي املذهب

لكلمة جريوم اختيار هو الضمري عىل املسيحية الستيالء الرئيسة النتيجة كانت
القرن أواخر يف الالتينية إىل اإلغريقية من الجديد للعهد ترجمته يف الالتينية «كونشينتيا»
مصطلح عىل بولس رسائل تعتمد الجديد، العهد من اإلغريقية النسخة ففي الرابع.
اإليحاء يف «كونشينتيا» يسبق شامل عام مصطلح وهو «سينيديسيس»، syneidesis
طريق وعن بذاتها». تعرف «التي الذات بواسطة املعرفة أو املشرتكة املعرفة بمعنى
خطوة يف األخري املصطلح هذا جريوم قدم «كونشينتيا»، إىل «سينيديسيس» االسم ترجمة
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فإن وبالطبع املسيحية. الديانة يف الذات معرفة من األهمية شديد نوًعا بوصفه واحدة
جريوم يستطع لم «كونشينتيا» مصطلح فباختياره تماًما، مرتادفني ليسا املصطلحني
يربطها «كونشينتيا» كلمة تاريخ كان فأوًال سابًقا، تكونت التي مدلوالته بعض تجنب
متأصلة داخلية صفة «سينيديسيس» تعد وبينما العام. واملجال العامة بالتوقعات حتًما
ريب، بال داخليٍّا اتجاهني: يف ينظر مزدوج وجه ذا مصطلًحا «كونشينتيا» تعد الفرد، يف
الشيرشوني الفهم يف الحال هو كما املشرتكة والقيم العام الرأي إىل خارجيٍّا أيًضا لكن
شخصية واملسيحي اإلنجييل الضمري شخصية أصبحت فقد وهكذا الكالسيكي. والقانوني
والتوقعات الخاص األخالقي الوعي مبادئ بني مزجت حيث نشأتها؛ بداية يف مختلطة
والخارجي الداخيل الجانبني بني — املحتمل التشوش ربما أو — املزج هذا وكان العامة.
من له الخاضع أو صاحبه لألبد: سيَِّدين يخدم سيظل ربما املسيحي الضمري أن يعني

أخرى. ناحية من الكنائيس لراعيه الالهوتية أو املذهبية واآلراء ناحية،
نقلتها كما — بولس القديس رسائل يف وردت التي الضمري تصورات تظل سوف
التاريخ عرب للجدال أسبابًا وأيًضا ثابتة مقاييس — الغرب إىل الالتينية جريوم ترجمة
رومية أهل القديسبولسإىل رسالة يف تأثريًا التصورات هذه أكثر وتظهر الالحق. املسيحي
تحكمهم اليهود أن بولس القديس فيها يوضح التي ،١٤–١٦ اآليات الثاني اإلصحاح يف
من النابعة بالنواميس أنفسهم يحكمون فهم املسيحيني أو اليهود غري أما قوانينهم،
وهكذا عليهم. تشهد ضمائرهم إن حيث قلوبهم، يف الناموسمحفوًرا أثر ويظهر أنفسهم،
من وشخصية مبارشة وهدية صاحبه؛ من أساسيٍّا جزءًا بولس القديس لدى الضمري يعد
الربوتستانتية املذاهب من العديد ظهور مع أهمية يزداد سوف رأي وهو املؤمن؛ إىل هللا
األفكار بني يقيض فهو أعم، قضائيٍّا دوًرا أيًضا يؤدي لديه الضمري لكن األوىل. الحديثة

القيامة. يوم هللا أمام يشهد فهو وأخريًا املختلفة،
رواية يف بالفعل الحديث املسيحي الضمري من األهمية العنارصشديدة بعض تظهر
املسيحي. الدين إىل تحوُّله عن الرابع القرن أواخر ريجيوسيف هيبو من القديسأوغسطني
الوقت وقىضبعض والفلسفة، الكالسيكي األدب يف نفسه ف وثقَّ وثنيٍّا، أوغسطني ُولد فقد
كأحد مكانته ويتبوأ للمسيحية يتحول أن قبل املختلفة اإليمانية العقائد بني متنقًال
«االعرتافات» كتابه من ٣٩٧-٣٩٨ صفحتي يف يصف وهو الرومانية. الكنيسة مؤسيس
بعد فحتى والتباطؤ. اللهو من الكثري يتضمن طريق وهو للمسيحية، التحول إىل طريقه
ويخاطبه خياره. بشأن اليقني ينتظر مرتدًدا ظل املسيحية، إىل أصدقائه من عدد تحول أن

له: داعي ال الذي تأخريه بشأن بالفعل يقظ ضمري وهو الحال، تلك يف وهو ضمريه
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بداخيل ضمريي ويتمتم نفيس أمام فيه أتجرد أن يجب الذي اليوم أتى لقد
ألجل الكرب عبء تطرح لن أنك تؤكد ظللت قد أنك صحيح لساني؟ «أين قائًال:
مهموًما زلت ما ذلك ومع مؤكدة، اآلن فاألمور انظر، لكن مؤكدة. غري حقيقة
عن البحث يف هكذا أنفسهم يرهقوا لم الذين اآلخرون بينما العبء، بنفس
بالفعل تخلصوا قد األمر يف يفكرون وأكثر أعوام عرشة يقضوا ولم الحقيقة
العنيفة بالحرية وشعرت الداخيل بالضيق أُصبت فقد وهكذا أعبائهم.» من

الشديد. والخزي

بعضالعنارصووجهات يضم لكنه النفس، مع مشرتك موقع من يتحدث الضمري إن
الضمري موقع بني للتناقض الرئيسة املفاتيح أحد ويكمن النفس. عىل الخارجية النظر
تعني «شينتيا» فكلمة «شينتيا»؛ + «كون» نفسها: الالتينية الكلمة أصل يف وسلوكه
أيًضا يشري لكنه الذات، معرفة هو والضمري «كون». أو مشرتكة، معرفة لكنها املعرفة،
عن الذات معرفة انعكاسيٍّا أو آخرين، أشخاص أو آخر شخص مع املشرتكة املعرفة إىل
معرفة — داخلية كمعرفة الداخل من إلينا يتحدث الضمري أن يبدو وهكذا الذات. طريق
بشئون شموًال أكثر خارجية معرفة عىل أيًضا يدل لكنه — داخله يف املرء بها يشعر
العديد أن لحقيقة أو فعلوه، وما «اآلخرون» يفعله ملا املثال سبيل عىل ينتبه فهو العالم،

بالفعل. املسيحية إىل تحولوا قد أوغسطني رفاق من
الغضب رسعة من قدر وأيًضا الصرب نفاد يميزها التي — الضمري «شخصية» كانت
أوغسطني، من جوهري جزء أنه من الرغم وعىل وسليم. كامل نحو عىل بالفعل مشكلة —
ُمخِلصة وهي امُلخِلصة»، «املعارضة صوت وهو الخطأ، عىل له محرًضا يعد ما نادًرا فإنه
لكن يتمتم، بمعنى increpare كلمة هنا أوغسطني استخدم عنيفة. ذاته الوقت يف لكنها
بكثرة، أوغسطني ضمري يفعله ما وهو والتقريع، التوبيخ للكلمة األخرى املعاني من
وإثارة «إزعاجه» عىل قدرته مستعرًضا الروحية ملراوغته أوغسطني يهاجم كان حيث
تضم وال اليوم. حتى تالزمه زالت ما التي الضمري خصائص وهي بالخزي، شعوره
القاسية املحاكاة أيًضا بل فحسب، املستمر اإللحاح املميزة الحيل من أسلحته ترسانة
قوته أن الضمري عن قوله يمكننا ما وأفضل وتربيراته. أوغسطني لدى الرتدد لنوبات
وهو إجراءات، اتخاذ إىل يسعى وصوته الذاتي، التحسني عىل وحريصة إيجابية الدافعة

أهدافه. يحقق حتى يصمت لن
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ألن ناحية من اإلرضاء؟ صعب العنيد املشرتك الوجود ذلك أوغسطني يحتمل ملاذا
االعتبار، يف يؤخذ أن حال أية عىل ويجب الذات، أسوار داخل بالفعل موجود الضمري
معرفة فهي شموًال؛ أكثر نوع من خاصتني وسلطة معرفة يمتلك ألنه أخرى ناحية ومن
إن قائلني: مختلفة بطريقة ذلك نصوغ أن وبوسعنا االعتبار. يف أخذها يجب أهمية أكثر
والتأخري) املراوغة من العرشة أعوامه عن يشء (كل أوغسطني يعلمه ما كل يعلم الضمري
أصدقاء واستغالل املسيحية للمعرفة السامية الطبيعة عن يشء (كل املزيد إىل باإلضافة
االسرتاتيجي املوقع هذا يستغل الضمري كان وملا أفضل). نحو عىل لوقتهم أوغسطني
يدعو كي تماًما مالئم فإنه كامًال، استغالًال — واآلخر الذات بني الحدود عىل — األسمى
العالم. يف يتخذها كان التي وبالخيارات بذاته الوعي من جديدة مرحلة نحو أوغسطني

الفرتة يف الالحقة األجيال إىل البدائي املسيحي الضمري ُسلم املتقلبة الحال تلك وعىل
الغزيرة تناقضاته بعض ووضحت ازدهر عندما الوسطى العصور اآلن عليها نطلق التي
بني يتناوب فهو والخارج، الداخل بني ما يتأرجح صوتًا وبوصفه الكنيسة. رعاية تحت
بدور يقوم أخرى وأحيانًا املؤيد املشجع بدور أحيانًا يقوم حيث والعدو؛ الصديق دوَري
شاملة معايري نطاق يف يخاطبها لكنه املرء، ضعف نقاط أسوأ يعلم وهو قاٍس. إصالحي
لتلك دائًما وانقساًما ناحية، من بالفردية قويٍّا شعوًرا يؤسس واحد آن يف وهو وعقالنية،
متنوًعا املسيحي الضمري كان وملا أخرى. ناحية من العام الخاصواإلجماع امليل بني الذات
ضمن فقد — ذاته الوقت يف ومتقلب حيوي فهو املعنى وبذلك — نشأته بداية منذ بالفعل

الدائم. العقائدي والخالف الضخم التأثري من الحًقا طويًال تاريًخا
باعث تأثري الوسطى العصور يف والضمري الكنيسة التحاد كان واحدة ناحية من لكن
والرأي املوقف تقلبات حسب التحول من بدًال — الضمري أصبح مرة فألول االستقرار؛ عىل
اإلنجيل من الواردة واألمثلة املسيحي الالهوت صورة يف راسخ بمحتًوى مزوًدا — العام
الداخيل الحديث عىل بقدرته الوسطى العصور يف الضمري واحتفظ املؤسسية. واملمارسات
بالضبط. يقول ا عمَّ للتساؤل األحيان معظم يف له حاجة ال لكن املرء، باطن ومخاطبة

عن بالفعل معلومات ولديه الضمري فيها «ينشأ» التي الحال تلك ُصوِّرت وقد
تفصيًال األكثر الوسطى القرون دراسات إحدى يف الصحيح واإليمان القويم السلوك
«عن عنوان تحمل التي سيل من بيرت البنيدكتي الراهب دراسة وهي املوضوع، لذلك

بعد: يصل لم الرئيس الضيف لكن رائعة احتفال قاعة إعداد يجري حيث الضمري»،

مهيأ يشء كل أن وهب … الطعام من مختلفة بأصناف عامرة مائدة تخيل
عىل باعثًا أو الحاجة عن زائًدا يكون وال األناقة، تعوزه ال بحيث تام بنظام
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ذلك — اتساًعا وأكثرها األماكن أجمل أن هب الحايل الوقت يف لكن الضجر.
من كلٌّ يتوارى التي املرأة تصل وأخريًا … البيت—خاليًا وربة املخصصللملكة
ضيوف ويكتمل األبواب تُغلق تجلس وبينما جمالها، أمام رهبة والقمر الشمس

«الضمري». تدعى السيدة هذه امللكي: للبالط اسمها ويُعَلن الزفاف. وليمة

خاوي يأتي ال فإنه املتقبلة، املسيحية الروح إىل هللا من مرسًال الضمري كان وملا
أيًضا بل فحسب، ووصيته هويته أوراق تضم ال التي اللفائف خزائن حامًال بل الوفاض،
آراء من — أخرى أماكن ويف هنا — املحتويات تلك وتتكون املمتلئة. غرفته محتويات
القديسني من الجماعية كالشهادة الناس: من كثري يعتنقها واسع نطاق عىل معروفة
املقدس الكتاب نسخة تفسري لها ل املخوَّ الكنسية واملجامع واملجالس االعرتاف وكهنة

الالتينية. باللغة املكتوبة
ترجع التي اإلنجليزية الكالسيكية األعمال من مشابهة مالحظات تكوين بوسعنا
املتكرر «اإلزعاج املثري العنوان ويوحي الضمري. موضوع تتناول والتي الوسطى للقرون
رسد من يتكون النص متن لكن الذات، من ينبع بالذنب اإلحساس من بنوع للضمري»
عليها يعتمدوا أن املسيحيني لجميع يمكن والتي للتوبة عليها واملتفق الخارجية للمالمح
وقوانني منها يتفرع وما املميتة السبع والخطايا هللا وصايا وهي: حياتهم، تنظيم يف
الضمري وينشأ االعرتاف. وممارسة األساسية والفضائل الربانية والصالة التقية الحياة
تجربته النادم يُقيِّم وعندئٍذ سليم، نحو عىل االعرتاف ملمارسة ثانوية نتيجة بوصفه َعَرًضا
وسادته يبلل ما و«غالبًا الشديد باألسف يشعر ثم ومن للكنيسة؛ العامة للمعتقدات طبًقا
«وخز قصيدة فإن صحفيٍّا، ا حسٍّ يتضمن الذي العنوان ذلك من الرغم وعىل بدموعه».
الفردي للضمري تحليًال تعد ال عرش الخامس أو عرش الرابع القرن يف ُكتبت التي الضمري»
والجحيم املوت من (الخوف باإلجماع املعروفة العقيدة يف بحث هي ما قدر الشخيص أو
سوى الضمري يُذكر ولم السماء). ومكافآت والحساب القيامة يوم وعالمات واملطهر
واملالئكة الشياطني جانب (إىل عرش الخمسة املتِهمني أحد بوصفه مرة القصيدة، يف عَرًضا
أخرى ومرة الحساب، يوم األرشار ضد للشهادة يحرضون الذين ذلك) إىل وما والشهداء
إىل وما والجوع الربد إىل (باإلضافة الجحيم يف عرش األربعة اآلالم أنواع أحد بوصفه
«اإلزعاج» مثل — نوعها من فريدة خاصة مضايقة الضمري يسبب سوف وكالعادة ذلك).
ا خاصٍّ وليس العالم مستوى عىل مشرتك مضمونه لكن — الضارة» كالحيوانات و«العض

وحده. النادم بالفرد
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بوصفها الوسطى العصور عن ذاتجدوى غري عامة أحكام إطالق يف بالطبع أرغب ال
متحرًكا مفهوًما كان الوسطى العصور يف الضمري ألن وذلك التوحيدية؛ العقيدة من حقبة
فما عموًما، به للتنبؤ قابًال نصائحه تتخذه الذي الشكل كان إذا وحتى املرونة، شديد
إيضاح ويمكننا العميل. بالتطبيق الخاصة واملتعارضة املألوفة املوضوعات كل هناك زالت
القصائد أهم أحد طريق عن وتنوعه الوسطى العصور يف الضمري مسألة يف التفكري عمق
بريس»، «الفالح بعنوان النجالند ويليام كتبها والتي عرش الرابع للقرن ترجع التي
تواجهه شخص وهو ويل، باسم فيها املحورية الشخصية تُدعى رمزية، قصيدة وهي
بما القصيدة شخصيات من العديد وتمثل واالختيار. بالتمييز خاصة وتحديات صعوبات
صفات القصيدة) أجزاء معظم خالل تظهر التي الوحيدة الشخصية (وهو الضمري فيها
حالة يف فهو مذكًرا، اآلن أصبح الذي — الضمري ويتفاعل وخارجه. ويل عقل داخل تقع
بالتفصيل يُعَرض أن من تعقيًدا أكثر بعضها طرق بعدة ويل مع — للنوع دائم تغيري
التي العقيدة أمور حول ويل عىل واملحارضات املواعظ إلقاء األساسية مسئوليته وتعد هنا.
األساس يف تتكون نصيحته فإن ثم ومن الشخيص. سلوكه يف وينفذها يعلمها أن يجب
حياته يضبط أن ويل وعىل يعلمها، أن مسيحي كل عىل يجب أمور معروفة: أمور من
وتارة حارس تارة فهو متنوعة، بطرق القصيدة يف الضمري ر ويُصوَّ لها. طبًقا وسلوكه

مهمته. له ويسهل يشجعه فهو «العقل» الدائم: رفيقه أما ودليل، مستشار أخرى
يكمن حيث األبعاد، ثنائية شخصية القصيدة يف الضمري اعتبار نستطيع ال لكننا
الوقت ويف ويل رأس يف صوت فهو وخارجه، ويل عقل داخل موقفه يف أهميته من جزء
وألقابه قدراته تؤكدها لواجباته والعامة الرسمية والطبيعة العالم. يف مؤثرة شخصية ذاته
تلك قادته وقد الوحدة. قلعة أمن مسئول منصب ويشغل ودليل مستشار فهو املختلفة:
عالم يف قرارات اتخاذ عىل مجربًا كان وملا متكررة. صعوبات إىل الدنيوية املشاركات
يالحظها أن دون لتمر أخرى ظروف يف كانت التي األخطاء يكشف فإنه للفضح، معرض
دكتوراه حامل تضم عشاء لحفل ين باملدعوِّ مريبة قائمة الضمري يعد القصيدة، ويف أحد.
فينرصف واالسرتخاء أفكاره ترتيب إىل يحتاج األمر نهاية ويف بالغرور، يتسم الالهوت يف
التحذيرات من الرغم وعىل خارجيني، بأعداء محاًرصا القصيدة نهاية يف ونراه ضيوفه؛ عن
نهاية وتوحي الوحدة. قلعة بدخول للرهبان السماح يف املتمثل الكارثي الخطأ يرتكب فإنه
يف طريقه وشق إليه املوكلة املهام بعض رفض إذا حاًال أفضل يكون قد بأنه القصيدة
هي كما القصيدة يف لكن العالم. يف ورحالة سبيل عابر كأنه جموًدا أقل بطريقة الحياة

19



الضمري

بمسئولياته يقوم بينما معيبة بدائل مع الرصاع سوى لديه خيار ال فالضمري أيدينا، بني
املسيحي. لإلجماع َحَكًما بوصفه العليا

والتطبيق، بالتفسري تتعلق ثابتة قضايا يثري النجالند قصيدة يف الضمري فإن وهكذا
محدد، بخيار تتعلق أمور يف يخطئ أو مؤقتًا يُهزم قد الضمري أن من الرغم عىل لكن
التي الشاذة أو املنحرفة اآلراء عن يدافع وال أبًدا رصيًحا عقائديٍّا ً خطأ يرتكب ال فإنه
بإمكانية اآلخرين املحللني وبعض األكويني توما القديس ويقر الكنيسة. خارج تتشكل
القرون يف الضمري يظل اليومية التطبيقات معظم يف لكن مذنب، أو مهرطق ضمري وجود

النية. وحسن أورثوذكسيٍّا الوسطى
معروفة سلطة كل مواجهة يمكنه الضمري إن القائلة املألوفة الحديثة الفكرة لكن
يستطيع داخيل خاص ضمري وجود تصور التحول لهذا ويلزم بعد. تتبلور لم وحده
التحول هذا يقرتن ما وغالبًا الرسمي. أو العام الضمري مع منافسة يف نفسه يضع أن
العصور أواخر يف تظهر األوىل عالماته لكن الربوتستانتية، نجم وصعود لوثر مارتن باسم
«الفالح قصيدة ُكتبت وقد النجالند. قصيدة من األحدث النسخ يف أيًضا بل الوسطى،
وتتضمن عرش، الرابع القرن من الثمانينيات وحتى الستينيات منذ مراحل عىل بريس»
ويل لشخصية فيه ص يخصَّ إضافيٍّا جزءًا «ج» النص باسم املعروفة األخرية نسختها
باإلضافة شخيص ضمري النجالند) ويليام باملؤلف قبل ذي من أكثر اآلن يرتبط (الذي
املجازي واآلخر الشخيص ضمريه أن ذلك من لالهتمام إثارة واألكثر العام. الضمري إىل
يحيا بأنه لويل االتهام والضمري العقل من كلٌّ يوجه املقطع ذلك ويف مجادلة، يف يدخالن
القسم بداية إىل أضيف مقطع يف هذا ويحدث منها. طائل ال امللذات يف منغمسة حياة
التي املتكاسلة الطرق عىل والضمري العقل من كلٌّ يعرتض حيث القصيدة، من الخامس

قائًال: الضمري) (عىل ويل ويرد ويل، يتبعها

ضمريي يف تكتبه أن [يتمنى] املسيح كان ما تعلم أنت …
متواصلة وتوبة مثايل رجل صلوات

يريضهللا. الذي قيمة] [األعىل العمل هي

ممارساته عىل يوافق الشخيص ضمريه إن القائل ويل بتفسري الضمري يتأثر ال
يفرض املقطع ذلك ويف آخر. إىل حني من والتوبة األثرياء للقديسني الترضع من املعتادة
الشخيص إدراكه (أو ويل ضمري عىل نفوذه جماعيٍّا) أو مشرتًكا كيانًا (بوصفه الضمري
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يف يدخالن قد الشخيص والضمري املؤسيس الضمري أن حقيقة لكن والخطأ)، للصواب
مبتكر يشء أي لديه ليس «الخاص» ويل فضمري داللة؛ ذي نحو عىل تنبؤية تعد مجادلة
(مالحظات مالحظاته يجد األمر حقيقة يف الجماعي الضمري إن بل به؛ يديل كي بشدة
الضمري ينترص وبالطبع غاضب، وهو جانبًا يها ويُنحِّ وسطحية عادية الخاص) الضمري
ينذر والعام الخاص الضمري بني الخالف هذا فإن ذلك ومع األمر. نهاية يف الجماعي
القرن يف منتًرشا يصبح ثم عرش، الخامس القرن يف كثريًا يتكرر سوف وضع بظهور
شموًال أكثر بشكل الضمري ورؤية الفردي الضمري بني فرق ينشأ عندما عرش السادس
أواخر يف ُكتبت التي بريس» «الفالح قصيدة يف الفرق لهذا يُنظر وقد العامة. لدى وقبوًال
ضمري بعُد يمألها لم ثغرة أو محتملة، أو تخيلية مساحة بوصفه عرش الرابع القرن

شخيص. ضمري داخلها وينمو يتكون قد لكن بالفعل، إصالحي أو شخيص
نفسه ويل يجد إذ إكراه؛ عىل ينطوي موقف يف الشخيص للضمري ويل لجوء يظهر
التي فالشخصية مفهوم، أمر وهو الجماعي. والضمري العقل من شديد ضغط تحت فيه
إىل تحتاج — دينية أو روحية سلطة كانت إذا خاصة — عليا سلطة من ضغط تحت تقع
مضادة لحجة صغرية مساحة األقل عىل يفتح شخيص ضمري إىل واللجوء بديل، أو ملجأ
بأكملها القارة ويف إنجلرتا يف عرش والخامس عرش الرابع القرن شهد وقد بالحكمة. تتسم
كتلك (وبعضها، املؤسسية الكنيسة تواجه التي والعقائدية الشخصية للتحديات مضاعفة
إليه يُنظر قد اآلخر والبعض ملمارساتها، بسيط تعديل إىل سعت النجالند، واجهت التي
العالقون األشخاص ويجد عرش). السادس القرن يف الربوتستانتي للسخط نذيًرا بوصفه
تراقبه الذي الضمري عن عوًضا الشخيص الضمري فكرة يف متزايًدا عزاءً التحديات هذه يف

املؤسسات.
عالم مثل — عرش الرابع القرن يف التقليديني الكتَّاب بعض أن من الرغم وعىل
مفاهيم إىل يحتكمون — أوسك توماس الحزبي والسيايس هيلتون والرت الشهري الالهوت
الالهوت عالم كتابات يف يوجد االحتكام لذلك األقوى املصدر فإن الشخيص، الضمري
هؤالء أثار وقد وايكليف). أتباع أحد لوالرد إىل (نسبة اللوالرديني وأتباعه وايكليف جون
بارزة تصبح سوف موضوعات عدة عرش والخامس عرش الرابع القرن يف دينيٍّا املنشقون
عىل ضغط تحت وايكليف كان وملَّا عرش. السادس القرن يف الربوتستانتي اإلصالح يف
إىل األمر نهاية يف تؤدي سوف موضوعات بشأن الكنائسية السلطة من الجبهات كل
بأنه واألربعني التاسعة الخطبة يف نادى فقد جثته)، وحرق قربه نبش (وإىل رسميٍّا إدانته
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آراء عىل االعتماد من بدًال الخاص بضمريه الفضيلة عىل يحكم أن املسيحي بالفرد يحُسن
نص وكان الخاص». ضمريي يف «يكمن للفضيلة األخري املنرب أن: مؤكًدا واستمر اآلخرين،
رسالة من تنبُّئي نحو عىل الالحق التاريخ ضوء ويف — داللة ذي نحو عىل — الخطبة هذه

به.» الخاص العبء فرد كل «ليحمل :٦ : ٥ الغالطيني
فردية رؤية فيها برزت التي الفرتة كانت السادسعرش القرن من األوىل العقود لكن
خصمني سلوك يف التحول هذا يف األوىل الخطوة نجد وربما إنجلرتا، يف للضمري جديدة

غريب. نحو عىل متكافئني

مور واملستشار الثامن هنري

شأن من تقليًال عرش السادس القرن يف للضمري تماًما جديدة رؤية بظهور القول يعد
لقدر وبخًسا سابق، عام ألف عن يزيد فيما التفكري بهما اتسم اللذين والتنوع الدقة
يف بارزة جديدة تيارات صعدت فقد ذلك ومع التغريات. تلك به تحدث الذي التباين
الذي الربوتستانتي الالهوت بعلم مدفوعني الناس، من الكثري وبدأ عرش، السادس القرن
للرأي مالذًا الضمري يرون الشخيص، اإللهام وأهمية هللا مع املبارش التواصل عىل يؤكد
الجدير الكنائيس باإلجماع تتعلق مسألة هو مما أكثر الشاذ، الرأي حتى بل الفردي،
من مجموعة الضمري اعتبار قلَّ فقد الجديد، الشخيص الطابع هذا مع وتماشيًا بالثقة.
املعتقدات من مجموعة اعتباره وازداد للداخل»، «الخارج من الوافدة الكنسية املفاهيم
وتوحيد للوحدة نصريًا اعتباره من وبدًال للخارج». «الداخل من تتحدث التي الراسخة
يضع قد ا ملحٍّ عميًقا داخليٍّا وحافًزا الشقاق تثري ربما سلطة الضمري أصبح فقد اآلراء،
بصاحب يدفع قد ما وهو بها، املعرتف املعتقدات وأنماط املؤسسات مع رصاع يف املرء
يُتَّبَع أن يجب ذلك من الرغم عىل لكنه واملجازفة، الخطورة شديدة مواقف إىل الضمري

النهائي. وخالصها روحه باستقامة املرء يغامر أن خشية
األوروبية القارة يف اإلصالحي» «الضمري عليه يطَلق ملا العريضة الخطوط تتضح
التيارات وتعد ذلك. بَُعيد إنجلرتا ويف عرش السادس القرن من العرشينيات مطلع يف
أكثر اإلصالح» «حركات باسم املعروفة الحركات تلك يف ذروتها بلغت التي الربوتستانتية
عنارص بعض إىل باإلضافة خصائصها بعض لكن بسيًطا، وصًفا توصف أن من تعقيًدا
الثامن هنري بني وقع الذي الشهري التصادم يف مالحظتها يمكن الكاثوليكي الفعل رد
هنري خصم مور اعتُرب لطاملا توماس). بالقديس الحًقا ُعرف (الذي مور توماس والسري
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هنري للملك السيادة» «َقَسم تأدية قبول املبدأ حيث من رفض إذ للضمري؛ األول النصري
نحو عىل الدائم النصري كان ذاته هنري لكن روما، كنيسة مع العالقات قطع ورفض

الشخيص. الضمري من تطرًفا أكثر جديدة لصورة مدهش

عام األصغر، هولباين لهانز بورتريه الضمري؟ حي رجل الثامن: هنري امللك :1-1 شكل
تقريبًا.1 ١٥٣٧

عىل النية وعقد بولني بآن الغرامية عالقته هنري بدأ ،١٥٢٧ عام وصيف ربيع يف
وكانت طويل. زمن منذ تزوجها قد كان التي كاثرين امللكة من الطالق عىل الحصول
عىل اعتمد حيث املقدس، الكتاب إىل املستند القانونية الرشعية منهج يتبع أن «دوافعه»
الضمري، حرية عذابات تضمنت «حجته» لكن شقيقه، أرملة بكاثرين زواجه رشعية عدم

ككل. العامة آراء أو كنسية سلطة أو بابوية موافقة إىل مستنًدا ليس ضمري وهو
طبًقا لكن مغلقة، جلسات يف بدأت قد الضمري حول السابقة املناقشات أن شك ال
قائًال: امللك رسل ألحد ووليس أوضح ١٥٢٧ عام من ديسمرب يف فإنه املكتوبة للسجالت
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الالهوت علماء مع وتشاوره ناحية، من والعلم الدراسة يف باجتهاده امللك إن
إىل وسعيًا الحايل، بزواجه ما حدٍّ إىل مثقل ضمريه أن وجد أخرى، ناحية من
إهانة الزواج هذا عىل إرصاره اعترب … خالفته تأمني إىل ثم روحه طمأنينة
طويل زمن منذ يحيا ألنه ذلك شديد؛ ضمري بتأنيب يشعر وهو ولإلنسان، هلل

اإللهية. الذات بحق إساءة مرتكبًا

تشابويس، يقول نهايته من األمر هذا اقرتب فعندما العذر، هذا عن هنري ينحرف لم
يصف ١٥٣٣ عام أبريل من عرش السادس بتاريخ أرسله خطاب يف اإلمرباطور، مبعوث
بولني آن تزوج قد أنه فيها وأذاع العناد، شديد هنري أن خاللها من اتضح مقابلة فيه
غريه يوقر ال كان إذا حتى األقل عىل هللا يوقر أن هنري إىل توسل إنه تشابويس وقال ا، رسٍّ

طيبة.» عالقة عىل وضمريه هللا وأن ذلك، فعل بأنه أخربني «لقد قائًال: الرجال من
كانت املشكلة أن أو «بالفعل» الضمري مثقل هنري كان إذا ما يؤكد أن يمكنه من
نشوء يف األساسية النقطة وتكمن األكرب)؟ االحتمال (وهو جسده من آخر جزء يف تكمن
أي ملؤيدي املناخ هذا أتاح وقد تماًما، ويدركه يتفهمه هنري كان جديد، فكري مناخ
أمكنهم إذا التوجه أو املوقف لهذا تأييدهم عىل يظلوا بأن شائع غري أو ملتبس موقف
حديث كان إذا وحتى الشخيص. للضمري املستمر لإللحاح مقنعة حجة إىل يتوصلوا أن
نفوذه استخدام يف باهًرا نجاًحا نجح فقد ذريعة، مجرد بأكمله بهنري الخاص الضمري
التذرع حق منحته برشوط املناقشة إىل الناس اجتذاب يف الجدالية ومهاراته ملًكا بوصفه
من حتى — األمر بداية يف األقل عىل — جزئية تنازالت عىل هنري وحصل بالضمري.
ذلك نحو أو ١٥٢٨ عام ففي فيرش، جون الكاردينال مثل موقفهم عىل ثابتني أشخاص
الرغبة بأن مقتنع «إنني قائًال: باألمل) مفعًما ذاته الوقت يف لكن (منفعًال فيرش كتب
الضمري لحرية استجاب قد امللك كان إذا وأنه اإللهية، القوانني رفض يف تتمثل ال امللكية
يفكر أنه نفسه البابا عن أشيع وقد ا.» حقٍّ جانبًا ينحيه فسوف الالوية املحرمات عىل بناءً
هنري. ضمري يرتاح أن بهدف بامرأتني الزواج من هنري يمكِّن األجل قصري مخطط يف
عام وحتى ١٥٢٩ عام منذ املستشار منصب توليه فرتة خالل مور نجد أيًضا وهكذا
توليه فرتة خالل ما حدٍّ إىل املتلون موقفه كان حيث الجزئية، التسوية نحو يميل ١٥٣٢
هم آخرين لكن الخاص، ضمريه يرفضها ال التي األمور يف امللك مساعدة يف يتمثل منصبه
الحظ الذين هؤالء «فقط يضمون وهم الكربى الطالق قضية ملالحقة يتطوعون قد من
مور وكان الدور». هذا بأداء تماًما وأقنعهم كاٍف) عدد (وهم الضمري وجود نيافته فيهم
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(١٥٣٢–١٥٣٤ أحداث خالل نادًما عنه سيرتاجع الذي املوقف (وهو األمر بداية يف يأمل
تلك يف أبًدا» اضطرابه أو الضمري إزعاج إنسان ألي يسبب ال «كي طريقة هنري يجد أن
كبار حتى نجد وهكذا يمس. لن األمر هذا يف مشارك بكل الخاص الضمري وأن املسألة،
حول الناشئ الخطاب نحو جزئيٍّا األقل عىل للميل مستعدين ومور فيرش مثل املتشككني

الفردي. الضمري قدسية
بحملة مصحوبًا الفردي الضمري إىل العام الضمري من هنري به مر الذي التحول كان
يف املشرتكني الالهوت علماء من مجموعة جنَّد مبكرة مرحلة ففي طموحة. أيديولوجية
١٥٣١ عام يف ظهر منشور وهو «سينشورا»، يؤلفوا بأن تعليمات وأعطاهم الجريمة
وهي الخاص، بالضمري تتعلق نظرية حججهم دعمت وقد لطالقه، املؤيدة القرارات عن
الناس صدور يف ُكتب الذي الخاص القانون بقدسية الخاصة السابقة املفاهيم بعث تعيد

واسع. نطاق عىل نرشها عىل وتعمل
األصل عن تقريبًا نفسها الفرتة يف ُكتبت إنجليزية برتجمة استشهاد ييل وفيما

الالتيني:

ما فهو الخاص القانون أما البابوات، كتابات أكدته ما هو العام القانون إن
املصلحون قصد كما القدس الروح من الوحي طريق الناسعن صدور يف ُكتب

بالضبط. صدورهم يف منقوشة اإللهية القوانني يحملون الذين األخالقيون

لتلك العودة يمكننا الناس، صدور يف ُكتب الذي الخاص القانون ملفهوم وبالنسبة
بالطبع، تُنىس ال فقرة وهي الثاني، اإلصحاح من ١٤ اآلية يف الرومان رسالة من الفقرة
الربوتستانتيني املصلحني من مجموعة طريق عن جديد من ملحوًظا اهتماًما تكتسب لكنها
مع الشخيص املبارش بالتواصل تأثر قد أنه املرء يعلن فعندما للمؤسسات. واملناهضني
الخارجية االختبارات فإن فريد، نحو عىل نُقشيفصدره قانون صاحب القدسوأنه الروح
الكاثوليكية الكنيسة تعاليم من آخر عنرص أي أو الكهنة كتابات أو العام القانون يف

بالهزيمة: معرتًفا ينسحب

للقانون خاضعني نصبح فلن ضمائرنا وحركة القدس الروح حركة تتبعنا إذا
التي لألمور فبالنسبة الخاص، للقانون املجال يفسح أن دائًما يجب الذي العام
أن علينا األخرى األمور ويف ضمائرنا، نطيع أن علينا اإللهي القانون يُحرمها

الكنيسة. نطيع
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للتمرد ليس لكن للتأنيب أداة بوصفه للضمري تقليدية األكثر النظرة أن الواضح من
القرن يف رصاعات يف متورطة كانت التي الرومانية للكنيسة لتقدمه املزيد لديها كان
هنري فضله الذي — املنفلت الذاتي الخاص الضمري لدى كان مما أكثر عرش السادس
الذي دفاعه يف الخاص الضمري عىل الهجوم يف فيرش الكاردينال شارك فقد ومستشاروه.
توقعه يف هنري موقف قبل من جزئيٍّا دعم الذي مور أما ،١٥٣١-١٥٣٢ عام كتبه
«َقَسم من كلٌّ دفعه فقد منه، االنسحاب أو برنامجه باختيار لهم يُسمح قد األفراد بأن
األخرية خطاباته ويف حسًما. أكثر تقليدي موقف اتخاذ إىل الخالفة» و«مرسوم السيادة»
الجانح الفردي الضمري ضد موقًفا اتخذ ،١٥٣٢–١٥٣٤ أعوام إىل تاريخها يرجع التي
املتفق العقيدة شئون يعارض بما مهرطق أو األطوار غريب شخص توجيهه أساء الذي
موقًفا «اتخذ رجل حالة يف األمر ذلك عن متحدثًا مارجريت ابنته إىل كتب وقد عليها.
باالعتماد عليها املتفق املسيحية العقيدة طريق عن تتجىل واضحة حقيقة من معارًضا
توصل حيث األخرى»، األشياء من الكثري ليس لكن القليل إىل باإلضافة أو وحده، عقله عىل
تأكيًدا أكد مور، بها مر التي الالحقة التقلبات وخالل بشدة». ملعون الضمري «هذا أن إىل
املواساة» «حوار يويصيف فهو الصحيح. االعتقاد عىل الخارجي االتفاق فكرة عىل متزايًدا
يف ذلك كان وإن حتى الخارجي، للتصحيح الضمري حكم يخضع بأن املثال سبيل عىل
السجن يف قضاها التي األخرية الشهور ويف فحسب. صالح شخصآخر من نصيحة شكل
عىل الظروف ضغطت الصالحني، الرجال نصائح عن وبُعًدا عزلة أشد فيها كان والتي
وجد لكنه فقط، الخاص ضمريه إيعازات عىل يعتمد كي املعتاد من أكرب ضغًطا مور
الداخيل صوته يخلق أن وهي الخارجية؛ السلطة من واقيًا درًعا يستحدث كي طريقة
فهو موجود، غري املجتمع وهذا الخاص. مجتمعه أو وجمهوره به الخاص الحكيم أو
يعترب مما يتكون لكن أحاديثهم، يف االشرتاك من يتمكن كان أشخاص من يتكون ال
إىل سعى الذين األخالقيني واملصلحني والقديسني الكنسية املجامع من «متحركة» هيئة
تلك يصوغ وهو ذلك. الرضورة اقتضت إذا تصويبهم، حتى أو موافقتهم، عىل الحصول

تشاستلمان: مذكرات يف مثبت هو كما اإلدانة بعد ما خطبة يف ببالغة النقطة

حكمة أكثر تُعترب أن يف ترغب هل مور؟ يا هناك «ماذا قائًال: املستشار قاطعه
قائًال: مور وأجاب اململكة؟» ونبالء األساقفة كل من يقظة أكثر ضمري وذا
برملان مقابل ويف قديس؛ مائة لدي رأيك يف واحد أسقف مقابل يف «سيدي،
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عام؛ ألف ملدة العامة املجالس كل لدي — بنوعه أعلم وهللا — عندك من واحد
املسيحية.» املمالك وكل فرنسا لدي واحدة مملكة مقابل ويف

١٨٩٠ عام أوبري، سميث هيكمان ويليام بريشة متأمًال»، مور توماس «السري :2-1 شكل
تقريبًا.2
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«إصالحي»؟ ضمري

لكنهم «الضمري» بكلمة اإليمان يف يشرتكون لهما معارصين نجد ومور هنري حالتَي يف
وإنجيليو — مور خليفة — وكرومويل هنري من كلٌّ أكد وقد مختلفة. أموًرا بها يعنون
عىل مسبوق غري تأكيًدا — هنري ابن — السادس بإدوارد املحيطني القرن منتصف
أسبابه هنري لدى كان الشخيص. الضمري ملتطلبات واملتشددة املتفردة الداخلية الطبيعة
االعتماد طوروا تعصبًا األكثر وخلفاءه معارصيه لكن الخاص، ضمريه نزعات يفضل كي
الهوية تلك تعرب هل ما. نوًعا باملظاهر مولعة جديدة عامة هوية إىل الخاص الضمري عىل
ذلك من أكثر بل كذلك، األمر كان ربما مميز؟ « «إصالحيٍّ أو « «بروتستانتيٍّ ضمري عن

األوروبي. املثال إليه ويضيف يدعمه الضمري هذا ألن
يف يتدفق والذي بالضمري الربوتستانتي االهتمام من القوي التيار تلخيص يمكن
وقد الشخيص، الضمري عىل قاطًعا تأكيًدا يؤكد الذي لوثر مارتن كتابات يف إنجلرتا، اتجاه
أن فيه أعلن الذي فورمس مدينة يف ١٥٢١ عام الشهري إعالنه يف التأكيد هذا عىل ركز
قلته مما يشء أي عن أتراجع أن أستطيع «ال مضيًفا: هللا لكالم سوى يخضع ال ضمريه
أن فكرة أن بالذكر وجدير فاضًال.» وال آمنًا أمًرا ليست الضمري فمعارضة أفعل، ولن
الكتاب يف املوجود هللا كالم عىل ِبناءً بالضمري ا خاصٍّ شخصيٍّا استنتاًجا اإلنسان ن يُكوِّ
دون تمر أن الصعب من — تماًما الكنيسة سلطة يتخطي ثَمَّ ومن فحسب؛ املقدس
االجتماع، أمني إيك يوهان هتف لوثر مارتن تحدَّث أن ففور األمر، حقيقة ويف مالحظة.
تنحيه أن عليك مارتن! يا جانبًا ضمريك «فلتنحِّ قائًال: املوضوع هذا عن لروايته طبًقا
مع لكن التقليدي، بمفهومه الضمري مع بالطبع إيك خالف يكن لم مخطئ.» ألنه جانبًا
كان وملا للسلوك. الخصوصية شديد شخصيٍّا مرشًدا بوصفه للضمري ضار جديد مفهوم
ضمريه لتنحية النية لديه يكن فلم املقدس، للكتاب طبًقا موقفه صحة يف واثًقا لوثر

جانبًا.
تكوين يف حقه عىل لوثر إرصار مع لكن ذاتها، اإلنجيل قراءة مع الخالف يكن لم
قبول طريق عن بالذات اإليمان منهج لوثر وتجنب توصياته. حول الخاصة استنتاجاته
نص تفسري يف حقه عىل أرص لكنه خارجية، تحكم» «أداة بوصفه املقدس الكتاب نص
الوسيطة السلطات منح رفضه هو بالضيق البابا ممثيل أصاب ما وكان املقدس. الكتاب
بني العالقات يف تحكيمي دور أي — الكنسية واملجامع املجالس استنتاجات مثل —
تجاه امللتزم الضمري من تحوَّل للضمري، جديد فهم مولد يعلن لوثر كان واإلنسان. هللا
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يلتزم ال الذي «اإلصالحي» الضمري عليه يطلق أن يمكن ما إىل الكاثوليكية يف املؤسسات
ويعني املقدس. الكتاب يف موضح هو كما فحسب هللا املبارشمع بتواصله سوى يشء بأي
املقدس للكتاب الجمعي أو املؤسيس التفسري من بدًال الشخيص التفسري عىل اإلرصار هذا
التفكري ذوي الرومانية الكنيسة ممثيل نظر وجهة من اإلطالق عىل ملتزًما يكون لن أنه
عام صدر الذي اإلرادة» عبودية «حول عنوان يحمل الذي كتابه ففي وهكذا املؤسيس.
إراسموس، الكاثوليكي اإلنسانية الحركة رواد أحد ضد سجاله من جزءًا وكان ١٥٢٥
البابوات استبداد يصبح وهكذا هللا، من أمر سوى يقيدها ال «الضمائر أن عىل لوثر يرص
النفحات أن يف يتمثل للوثر بالنسبة الحاسم األمر وكان بيننا». له مكان ال … وتدخلهم
إراسموس احرتام بينما آمرة، وليست الحر االختيار عىل قائمة القدس للروح املبارشة
«فالقوانني التقييد: سوى منه يفهم ال — سياسية أم كنائسية أكانت سواءٌ — للمؤسسات
تحررها.» فهي الثانية أما الضمائر، تقيد األوىل ألن هللا؛ أوامر مع اتباعها يمكن ال البرشية
الكاثوليكيني والء من بالطبع الضمري بشأن الربوتستانتية االدعاءات تنتقص ولم
و«بروتستانتية» «كاثوليكية» عليها يطلق التي اآلراء لكن املفهوم. لنفس الخاص لفهمهم
«الضمري» أن الربوتستانتي ولوثر الكاثوليكي إراسموس من كلٌّ ادَّعى حيث تتباعد؛ بدأت
يف بها يسرتشدان التي البوصلة فهو ثم ومن املقدس، الكتاب لتفسري فوضهما ما هو
تفسريه أساس الشخيصهو الضمري بأن املعتاد اإلنجييل االدِّعاء يرسخ لوثر أن إال الحياة.
التفسريية ممارساته أن املعقولية، من يخلو ال نحو عىل إراسموس، يزعم بينما لإلنجيل،
(باإلضافة إراسموس ويرى سواء. حدٍّ عىل التمييز عىل القدرة وعىل الضمري عىل تعتمد
عىل بالحفاظ مرتبًطا الضمري الكاثوليكي) الالهوت يف آخرين وعظماء األكويني توما إىل
املتنافسة. الخيارات بني من العقالني باالختيار تتعلق فطرية مَلكة وهي األخالقي، القانون
حارقة استثنائية رسالة إنه أي الربق، كرشارة لديه فالضمري ذلك، يعتقد ال لوثر لكن
ذلك (ويتضح اإلنسان يتحملها بالكاد رسالة وهي املرء، حياة تغري القدس الروح من
ليس القدس «الروح أن إراسموس— النقيضمن عىل — لوثر ويؤكد كالفن). لدى بشدة
أكثر تأكيدات وضع لكنه فحسب، األفكار أو الشكوك قلوبنا يف يضع لم وهو متشكًكا،

بها». مررنا التي التجارب كل ومن ذاتها الحياة من يقينًا
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فورمس.3 يف لوثر مارتن :3-1 شكل

حديثة شكوك

الواضح. انتصاره لحظة نفس يف ومصاعب بشكوك اصطدم اإلصالحي الضمري لكن
ذا بالطبع الجمعية والعقيدة املسلَّمات قيود من الربوتستانتي الضمري تحرير كان فقد
وهو للوثر املعارصة اللوحات يف بالنرص املوحية الدالالت (وتتضح بالنرص توحي دالالت
فكرة رسخت إن وما الكاثوليكية). الكنيسة أنقاض عن بعيًدا حديثًا املحرَّر الضمري يقود
ملجموعة فريسة سقطت حتى — الخطأ من املعصوم وربما — املستوطن املستقل الضمري
هذا مؤيدي أقوى من للعديد فجأة بدا حيث الواضحة؛ القصور وأوجه الشكوك من ضخمة
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املسئوليات لتحمل كفئًا أو الخطأ من معصوًما يكون ال قد أنه الشخيص الداخيل الضمري
منه أكثر إنساني تحدٍّ وهو — التحديات أحد ويدور كاهله. عىل وقعت التي فيها املبالغ
يرتيث الذي اإلصالحي الضمري أما وحيًدا. الجسد ك َرشَ يف الضمري وقوع حول — ديني
وتعليمات بيانات انتظار يف منعزًال يقًظا بطبيعته يظل والذي أكرب، عمق عىل ويكمن أكثر
الذي املنعزل الجاسوس موضع يف نفسه يجد ما غالبًا فكان القدس، الروح من جديدة
وبطارية القصرية، املوجات يلتقط استقبال جهاز حامًال العدو أرض يف باملظلة هبط
أيًضا يقال قد عما النظر وبرصف أبًدا. تأتي ال قد رسالة ينتظر وظل النفاد عىل أوشكت
يفتقر وال قط منعزًال يكن لم فهو الكاثوليكية، بالكنيسة الخاص املؤسيس الضمري عن
وفور داخلية. أم مؤسسية أم تاريخية أكانت سواءٌ الخارجية، والتأييد الدعم أدوات إىل
عمله، يف تماًما شخصيٍّا وأصبح والكنسية الالهوتية القيود من نفسه الضمري تحرر أن
أضحى الشخيصقد الضمري كان وملا واإلغراءات. االختيارات من متنوعة تعرضملجموعة
أنها عىل أحكامه يف مشكوًكا أصبح فقد الخطأ، من املعصوم غري الفرد بفكرة مرتبًطا

املادي. للفساد مشابه ويشء العزيمة يف ونقص الذات خداع
فقد القوية؛ شكسبري مالحظة عن الضمري حول الحديثة الشكوك هذه تغيب ال
وصًفا ليس وهو الضمري، عمل كيفية حول تدور مرسحية بأنها عمليٍّا «هاملت» تُوَصف
أن يستطيع ال لكنه الضمري «سياط» من كلوديوس يعاني حيث اإلطالق. عىل مشجًعا
القوة. منه يستمد أن من بدًال بسببه بالعجز النهاية يف هاملت ويصاب له، طبًقا يترصف
مما لخشيته هاملت يرتدد الذات، وفناء العمل بني فيها يوازن التي األشهر مناجاته ويف

املوت: بعد

أحد تخومه من يرجع ال الذي املجهول، العالم ذلك
نعرفها التي الرشور احتمال وتؤثر الحرية، فتملكنا

الجهل، كل نجهلها أخرى نحو الوثوب عىل
(٣.١.٧٨–٨٢) جبناء. جميًعا تجعلنا أن لضمائرنا أمكن وهكذا

حديثنَْيِ معنَينَْيِ أول من بالتساوي يتكون للعجز املسبب الضمري هذا أن شك ال
عن بأفكار للعقل القلق يسبب (الذي والضمري املزعجة) املعرفة (بمعنى الوعي للكلمة:
فإن كالهما، أم ذاك أم هذا أكان سواءٌ لكن اآلثمة). األفعال بسبب اآلخرة يف القصاص
للعمل. حافًزا يكون أن من بدًال وعائًقا التعقيد شديدة مشكلة بوصفه هنا يقدم الضمري
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من لكلٍّ الثامن» هنري «امللك مرسحية يف به املشتبه للضمري النظرة هذه وتتضح
الذي العدد ضعف وهو مرة، ٢٤ «الضمري» كلمة فيها تُستخدم والتي وشكسبري، فليترش
بهنري الخاص الضمري هذا وأصبح األخرى. شكسبري مؤلفات من أيٍّ يف فيه استُخدمت
حساس»، «قضيب هنري فضمري بولني. آن باشتهاء مشبًعا جسمه من جزءًا كان لو كما
وهي والوخز»، وتعرضلإلثارة مرة ألول حساسيته فيه «تبدت الذي املوقف يف يفكر فهو
يقوم الذي الوسطى القرون لفهم صياغة إعادة هي بل فحسب، جنسية تورية ليست
ومعرًضا لإلثارة قابًال عضًوا اآلن الضمري يعد بينما املذنب، صاحبه «بوخز» الضمري فيه
بأعضائها يُشبَّه بدوره فهو بولني آن ضمري أما التجسيد. من املنحرف النوع لنفس
يتسع بحيث «للتمدد» قابل اللني الجلد من مصنوع ناعم» رقيق «ضمري فهو التناسلية،

هنري. يقدمه ملا
الضمري لهذا وصفه يف ذاته بالقدر بالحياة مفعًما الوقت ذلك يف الالهوت علم كان
عندما تصويريٍّا ً خطأ أندرو) إدوارد بها يستشهد فقرة (يف لوثر ارتكب فقد حديثًا، املجسد
جنيف مركز عليه يطلق أن يمكن وفيما بالخصيتني. والعهدين املرأة برحم الضمري قارن
دوًرا أوكل فبينما وتجسيده؛ الضمري مع الخاصة مشاكله يواجه كالفن كان اإلصالحي،
املنصف والتقدير الهادئ الذاتي للتقييم موضًعا بوصفه إليه ينظر يعد لم للضمري، ا مهمٍّ
عنوان يحمل الذي كتابه سياق ويف الذعر. وخدَّرها اإلثارة رتها دمَّ أرضملوثة هو ما قدر
نورث توماس ترجمة (يف الضمري حول مألوفة نقاط عدة إىل كالفن يشري «املؤسسات»،
مألوًفا واجبًا يؤدي ضمريه وأن اإلنسان»، عقل يف هللا بواسطة «مطبوع أنه مثل القديمة)
للقلق تدعو جديدة أموًرا نقابل أيًضا لكننا اإللهي. الحكم منصة أمام اآلثام فضح يف
داخيل ضمري أوًال فهو ال، أم إليه املوكلة للمهام أهًال املقيم الضمري هذا كان إذا ما حول
التحيز من التجسيد؛ أخطار كل ويواجه املؤسيس، أو الخارجي الدعم عىل يعتمد ال تماًما
داخل موطنه مع «التأقلم» ذلك، من واألسوأ بل الخطأ، من املعصوم غري لصاحبه املفرط
يستحث أن من وبدًال «الجراح»، عليه تبدو ضمريًا ملموًسا، ضمريًا كالفن ويتخيل الجسد.
إىل يحتاج فهو مساعدة، إىل بحاجة ذاته الضمري هذا فإن الذاتي التحسن عىل صاحبه
يف ضمري فهو منتًرصا، بالكاد الضمري هذا كان وملا آالمه». «يشفي كي طبيبًا بوصفه هللا
ضمرينا يبرص ال «عندما هللا: غضب من هلًعا ويرتجف نفسه دخيلة يف متزعزع محنة
فقد قد ضمري وهو خوًفا؟» ويرتعد يرتجف أال يمكنه فكيف واالنتقام، السخط سوى
يتطلب وال التحذيرية. بواجباته القيام عىل قدرته وفقد يكتسبها، أن من بدًال بنفسه، ثقته
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عن نشأت التي بالظروف وثيقة عالقة ذو وفساده فاسد»، «ضمري سوى املساعدة تلك
املخلص الصديق أو العقل رشارة يمثل كالفن لدى الضمري يعد ولم الجسد. يف مكوثه
يف التي اإللهية الشكوك أمام يجبن كان بل هلل، التابع املحايد الحسابات كاتب حتى أو

محلها.
بفضل ليس نقي، ضمري وجود النهائي االحتمال دائًما يظل وأتباعه كالفن ولدى
كي وحيًدا تُرك الذي الضمري مشكلة وتتمثل وحده. هللا بفضل لكن الخاصة جهوده
الكافية غري التوبة آليات كالفن اعتربه ما سوى يدعمه لم أو العالم، خطايا مع يتعامل
الالمتناهية. الخطيئة قوة مواجهة يف حتمي نحو عىل قارصة جهوده أن يف اإلطالق عىل
املسيحية»، «الحرية حالة يعرضكالفن «املؤسسات»، كتابه من واألخري الثالث الجزء ويف
الخوف سوى تجلب ال التي القانون قيود محل املسيح رحمة تجيل فيها يحل والتي
تلك، الرحمة حالة ويف اإللهية. املنصة أمام املالئمة عقوبته يحدد الذي للمسيحي الشديد
الكاثوليكي اإليمان عوائق من يتحرر حيث املسيح؛ رحمة طريق عن وينقى الضمري يتجدد
عرضة اليقني من الحالة تلك لكن كافة، املشكالت ملواجهة أهًال ويصبح املقدسة باألرسار
يف اإليمانية املشكالت يقاومون زالوا ما الذين املسيحيني عامة إدراك عن بعيدة تظل ألن

العالم.
فون آن عرش السادس القرن يف إنجلرتا يف الكالفيني الضمري ممثيل أبرز ومن
ويف اإلنجليزية. باللغة األوىل قصائدها مجموعة وكتبت كالفن خطب ترجمت التي لوك،
والخمسني»، الحادي املزمور حول تائب، مذنب «تأمالت عنوان تحمل التي قصيدتها
ناحيٍة من وهو والجرح، النقد عىل قادر ذاته الوقت يف لكنه عاجًزا، واهنًا ضمريًا تصف

مرتبك: مجروح

يوم كل ينمو ذنبي يسببه الذي الرعب
اإللهي العفو يف أميل َضعف من ويزيد
املستعبدة روحي يف وأعاني أشعر وأنا

فؤادي. وتآكل الخفي الندم من

واالنتقام الفعل رد يف املبالغة عىل بالقدرة يحتفظ فإنضمريها أخرى، ناحية من لكن
العنيف:
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املمزق قلبي يشق القايس ضمريي
خارًجا ويطرح حاد بسكني

القذرة. لحياتي الكريهة األرسار

املسيحية، الحرية برشى عن بعيًدا ما مكان يف محاًرصا النادم الضمري هذا يزال ال
فيه. املبالغ الفعل ورد املذعور الذات اتهام بني بالتبادل ويتقلب

وعاءً يكون أن عىل وقدرته الضمري كفاءة بشأن قلًقا وكالفن لوثر من كلٌّ ويبدي
مؤكدة غري أفكار ِقبل من تشجيًعا تلقوا الذين معارصيهما لكن منه، املرجوة للتوقعات
الدقيقة الفروق تلك يدركوا أن توقع الصعب من كان جذرية لثورة كضمان الضمري حول
كل يف املقدس الكتاب من دعًما يتلقى أن يجب الضمري بأن لوثر تحذير يستوقفهم أن أو
َيلُّ ويمكن هللا. وفضل املسيح رحمة يد الخالصعىل ينتظر بأنه كالفن تحذير أو مرحلة،
مخيفة. نتائج إىل يؤدي مما الربوتستانتيني املتعصبني يد عىل وكالفن لوثر من كلٍّ آراء
١٥٢٥ عام وقعت التي الفالحني حرب اندالع قبل لوثر إىل كتب الذي إراسموس حذر وقد
وأخىش تتمزق الصداقات أوارص أرى «إنني قائًال: القادمة االضطرابات من واحد بعام
كلمة تتسبب أن املفرتض من إنه قائًال باحتقار لوثر ورد دموية.» اضطرابات تحدث أن
سيًفا.» بل سالًما أللقي جئت «ما :١٠ :٣٤ متى بإنجيل مستشهًدا فتنة، حدوث يف هللا
وتوقعه منها تنصله يف حاسًما كان ،١٥٢٥ عام الفعلية االضطربات لوثر واجه وعندما
من األخرى األنواع مع الحال هو وكما — ذلك ومع املدنية. السلطة بواسطة لقمعها
وكان كلماته، فهم كيفية عىل نهائية بسلطة يتمتع لوثر يكن لم — املتطرفة األقوال
من الرغم وعىل الدينيني. املتطرفني إىل باإلضافة حقيقيون اجتماعيون راديكاليون ثمة
املتمرد العماد منكر منترس— توماس يعترب فقد بالعكس، القائلة النقدية لوثر مالحظات
تحركهم الحقيقيني املؤمنني أن يعتقد كان والذي ١٥٢٥ عام الفالحني حرب قادة وأحد
«عند أوزمنت: شتيفن قال وكما لوثر. ابن بمثابة — اإلنسان قلب يف تختلج التي هللا روح
أتباع تمرد ومن ا.» حقٍّ ثوريَّة عقيدة يصبح فإنه املجتمع، عىل القلبي الالهوت علم تطبيق
أوروبا وسط يف الفالحني الخامسعرشوحروب القرن يف التشيك جمهورية يف َهس جون
نجد عرش، السابع القرن يف اإلنجليزية األهلية بالحرب مروًرا عرش السادس القرن يف

االجتماعي. االضطراب قلب يف إمالءاته بشأن املتعارضة واآلراء الضمري
كتابه يف هوكر ريتشارد اإلنجييل مثل — القلقني الربوتستانتيني بعض أن عجب ال
«تحليله» أو الضمري ترسيخ إعادة إىل سعوا قد — (١٥٩٤) الكنسية» الدولة «قوانني
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البيوريتانيني عىل هوكر اهتمام وينصب املؤسسية. القيود يف احتوائه إعادة طريق عن
الخاص»، «التنوير ثمار يفضلون الذين بهم املتعلقة الطوائف وأعضاء العماد ومنكري
واملجامع املجالس أحكام مواجهة يف الخاصة» «ضمائرهم عىل االعتماد يف يتضح كما
الدور إىل يشري وهو لالعتقاد. مالئًما أساًسا توفر التي الخربة ذات والهيئات الكنسية
إىل والوصول الخالف موضع األمور بني املوازنة وهو الكنيسة، يف للمجالس التقليدي
واجب عليه يبني كي عاقل شخص أي لضمري كافيًا «أساًسا يوفر مما رسمية؛ قرارات
أنفسهم قرارة يف يؤمنون التي القوانني مقاومة يف الحق الناس هوكر ويمنح الطاعة».
عند عنها التخيل يجب املعارضة تلك بأن يؤمن لكنه اإللهي، القانون تعارض بأنها
يوافق أن سوى للعقل يمكن فال ويتفهمه شخص أي عىل يطرح «عندما خالف مواجهة
تشكًكا، الضمائر أكثر ذمة إلبراء كافية الحجج تلك بأن يؤمن وهو نفسه». قرارة يف عليه
أمًرا جودتها يجعل الثابتة األمور لتلك الكنيسة هيئة تبديه الذي العام «فاالستحسان
للسلطة الزاوية حجر كانت فقد جديدة، الجمعية السلطة من الحجة تلك وليست مرجًحا».
وأتباعه وايكليف مقاضاة أثناء إنجلرتا يف بشدة عليها التأكيد وتم الرومانية، الكنيسة يف
استجابة اإلنجييل هوكر لها يعود حجة وهي عرش، والخامس عرش الرابع القرنني يف
وهو العميقة»، العاطفة من «غشاوة عليه يطلق فيما الرأي تخفي التي الضمري ملفاهيم
بأنه شيلر ماكس الكاثوليكي العرشين القرن فيلسوف يصفه ما ويعارض يستبق هنا
«ضمريه» إىل االحتكام … شخص ألي «يمكن عندما ينشأ الذي األخالقية» الفوىض «مبدأ

يقوله». بما املطلق باالعرتاف اآلخرين ومطالبة

املستمرة املسيحية النظر بعضوجهات

من دعم بال أخالقيٍّا علمانيٍّا ً مبدأ بوصفه استمر وقد وأخالقية، روحية أبعاد للضمري
اليوم، العالم يف فاعلة قوة تظل الضمري عن الروحية النظريات لكن الديني، االعتقاد
وتواجه علمانية. تبدو التي االعتقاد نظم من العديد يف حتى حارضضمنيٍّا غالبًا فالدين
بنيمطالبات املوازنة وهي بالتعريف، تتعلق مألوفة مشكلة اليوم للضمري الروحية املفاهيم

املؤسسية. العامة والسلطة الداخيل الشخيص الوحي
يبحث ،(١٩١٣–١٩١٦) األخالق» يف الشكلية «النزعة عنوان يحمل الذي كتابه يف
ومذهب ناحية من كبري حدٍّ إىل الشخيص الضمري بني وسط نقطة عن شيلر ماكس
ملا صحيح موجز لديه بالفعل الضمري أن بحدة يجادل وهو أخرى. ناحية من الخالص
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التزام إطار يف تقدم أن أيًضا يجب الفردي الضمري مطالب لكن وحدك»، ولك لك، «يصلح
األخالقية: بالبصرية شموًال أكثر

بالتصحيح التعاليم ومضمون السلطة ومبادئ الضمري بني التعاون فقط
البصرية]. [تلك يضمن للمعرفة شخصية ملصادر … املتبادل

نحو عىل مستنري ضمري بوجود االدِّعاء أو املنعزل الضمري أن يف نظره وجهة وتتمثل
ملطًفا. دوًرا والتعاليم السلطة تُمنح لم ما األخالقية الفوىض إىل يفيض مميز

بتأييد تحظى تكن لم آراءه أن إال بذلك، ومعروًفا كاثوليكي، الهوت عالم شيلر كان
يتضح تشدًدا أكثر سلطوي كاثوليكي منهج وثمة املعارصة. الكاثوليكية الكنيسة يف واسع
عرش، السادس بينديكت البابا باسم يُعرف أصبح الذي راتسينجر، الكاردينال كتابات يف
بشدة املؤسسية السلطة ويهاجم األخالقية للنسبية املحتملة التنويعات يستكشف والذي
بالقرار متعلًقا أمًرا بوصفها أيًضا بل فحسب، املتوازنة عنارصالنظرة أحد بوصفها ليس
من يقلصراتسينجر (١٩٩١) والحقيقة» «الضمري عنوان يحمل الذي كتابه ويف النهائي.
الشخيص الضمري أن عىل بعقالنية يربهن أن يحاول وهو عديدة، نواٍح يف الضمري دور
بُني الذي بالذنب الشعور أن إقناًعا أقل نحو عىل فيقرتح يعود لكنه يخطئ، قد املجرد
معها التعامل إىل بحاجة اإلدراك صور من رضورية وغري خادعة صورة الضمري عىل
للحقيقة غريزيٍّا حبٍّا كافة الناس يملك رأيه، ويف الشخيص. األخالقي االختيار نطاق خارج
بال يستعيدوها أن البرش من نتوقع أن يمكن وال امليزة، تلك ينسون أحيانًا لكنهم والخري،
عىل النسيان كثري الضال اإلنسان مساعدة يف الكاثوليكية السلطة دور ويتمثل مساعدة.
يصغي كي للسلطة بحاجة الضمري فإن وباختصار الخفية. امليزة هذه اكتشاف إعادة
والشعور ثانوية، ظاهرة الضمري فإن املعنى وبهذا الصحيحة. أهدافه يميز أو لنفسه
السلطة دور ويتمثل ثانوية. خيالية عاطفة املرء يقرتفها التي اآلثام جراء من بالذنب
يمكن بالذنب الشعور كان وإن حتى السابقة، بالحقيقة الضمري تعريف إعادة يف الكنسية

املسيح. كفارة طريق عن الدقة من بمزيد استئصاله
راتسينجر أن أعتقُد والتعاليم، والسلطة الضمري من ن املكوَّ شيلر ثالوث إىل وعودة
الفردية املسئولية وصاية من يقلل مما الضمري؛ شأن من ويقلل السلطة تقدير يف يبالغ
السابقة كالفن حجة جزئيٍّا هنا يطابق فهو غريبة، مصادفة (ويف األخالقي. االختيار يف
غري الضمري، عن الناتج بالذنب الشعور وآالم مساعدة، يتلقى ال الذي الضمري إن القائلة
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املضادة بالحجة الدفع ويمكن اإللهي.) العفو يخلصهما لم ما مهامهما أداء عىل قادرين
بالذنب الشخيص الشعور بعض مع بالتزامن السليم املسيحي الضمري عمل إن القائلة
عالم يظل وراءها»، وما «األخالقيات كتاب يف املقاالت أحد ويف بفاعلية. يعمل كي رشط
طريق عن املبكرة اإلصالحية للتعاليم مخلًصا تيليك بول الليربايل الربوتستانتي الالهوت
للضمري. املفرتضة الحالة األمر حقيقة يف هو بالذنب الشخيص الشعور أن إثبات محاولة
مختلف) الستنتاج التوصل مع لكن نيتشه من مستوًحى (بأسلوب يربهن أن يحاول وهو
الضمري وأن األصلية، الظاهرة هو االتهام أصابع يوجه الذي املنتقد املضطرب «الضمري أن
والضمري «الذات-األنا أن أيًضا يؤكد وهو ،«… الفاسد للضمري غياب إال هو ما السليم
بني االنفصام تجربة يف نفسها تكتشف الذات … وأن اآلخر، عىل أحدهما باالعتماد ينموان
االنفصام. لهذا الرئيس الَعَرض هو الذنب وأن عليه»، تكون أن يجب وما عليه هي ما
املذنب ضمريه فإن الخاصة ملخاوفه يستسلم أن من فبدًال متفائًال، مفكًرا يعد تيليك لكن

الذاتي. لإلصالح إيجابيٍّا حافًزا بوصفه البناء للعمل يخضع
كل سيطرة لكن املوضوعات، تلك يف به أستشهد كي بروتستانتي لبابا وجود ال
العرشين القرن منتصف يف نيبور وراينهولد تيليك بول الليرباليَّنْيِ الالهوت عاِلَمي من
الربوتستانتيني إجماع نلمح أن فيها يمكننا التي اللحظة من ممكنة درجة بأقىص تقرتب
«اإلجماع اتجاه يف شيلر «منهج» مراجعة وبعد الضمري. واستخدامات الذات املتعلمنيحول
واملطالبة للوجود االجتماعية الشخصية العاملان هذان يعرض املستنري»، االجتماعي
التي اإليجابية القيم يف الفردي اإلفراط من للحد العامة االجتماعية بالرفاهية الرشعية
بالضمري املتعلقة املوضوعات أن عىل تيليك ويرص املضطرب. الضمري نحوها ينجذب قد
آخر وجود إىل يشري حتى يهدأ أن يمكنه ال الذي الذاتي واإلرشاد الذاتي الحكم من «نوع
ولو — وتمييزه إدراكه يمكن هللا وجود أن عىل أيًضا يرص وهو جامع»، ومجتمع جامع

الجامع. الطموح يف — ضعيف نحو عىل
ونسبية، مطاطة املجتمعية املواقف تلك املعارصون اإلنجيليون يَعترب أن ويُحتمل
املجتمعية الحسنة بالنية واإليمان املجتمعية االجتماعي اإلنجيل حركة يف يرتابون وهم
مماثل قلق لديه كان نفسه نيبور فإن األمر حقيقة ويف الليربالية. بالربوتستانتية الخاصة
ويف السليم». «لضمريه املستمر باإلرضاء العرصي اإلنسان اهتمام صورة يف عنه عربَّ
مالحًظا نفسه نيبور يتأمل ،(١٩٤١) ومصريه» اإلنسان «طبيعة عنوان يحمل الذي كتابه

أن: من ويتعجب املعارصين» لدى املطمنئ الضمري «عاملية
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وبأدلة اإلنسان لدى والغضب الهسترييا نوبات بمظاهر ميلء املعارص التاريخ
املبادئ وتحدي املتناغم الطبيعة إيقاع لكرس الشيطانيَّني وميله قدرته عىل
العكيس للدليل ذروة ثمة أن يبدو ال لكن العقالني، النفس لضبط الحكيمة

نفسه. يف اإليجابي املعارص اإلنسان رأي من تُغريِّ

كتب أن منذ حدثت التي األخرى األخالقية واملصائب الهولوكوست فظائع أن شك ال
الالهوت لكن عنه، يتحدث الذي الرَىض من أضعفت قد ١٩٤١ عام يف الكالم هذا نيبور
االجتماعي. والتكيف فيه املبالغ باإلذعان لالتهامات عرضة يقع الليربايل الربوتستانتي
الربوتستانتية الكنائس يف املواعظ معظم منها تتكون التي املادة أن إىل الدراسات وتشري
الروحية باملوضوعات وليس الذات ومساعدة االجتماعي بالتوافق تتعلق اليوم التقليدية
عرش الثامن القرن يف بتلر األب نظر وجهة ومن والخالص، الخطايا بارتكاب املتعلقة
بشأن وذلك «التخفيف»، ببعض الضمري يُتهم قد اليوم بها املعرتف الطوائف إىل وصوًال

والخالص. التوبة نحو الخاطئ املذنب قيادة عن مسئوليته
دون املعارصة، اإلنجيلية املناطق عىل مهيمنة الشخيصالعنيد الضمري فكرة زالت ما
جون استنكر عندما عرش السابع القرن أواخر ويف التعاليم. أو السلطة ملراقبة تخضع أن
الخاص عقله يف لضوء يستجيب الحقيقي اإلنجييل املؤمن كان املنظم، غري الحماس لوك
الضمائر وتحتفظ الخاص». اقتناعه قوة «مجرد كان وإن حتى هللا عند من بأنه منه ظنٍّا
ويعظم العالم، يف املتوقعة غري األفعال إثارة عىل بقدرتها سلطة واألقل الوطيس حامية

الظروف. كانت مهما تأثريها من اإللهي بالتفويض املستمر الشخيص االقتناع
كبري حدٍّ إىل تعددية ظاهرة — اآلن وبالطبع — نشأته منذ املسيحي الضمري يُعترب قد
تحتفظ زالت ما املتنوعة والربوتستانتية الكاثوليكية إنجازاته لكن فردية، ظاهرة وليس

عليهما. مقترصة تعد لم وإن اليوم، العالم يف كبرية بقوة

هوامش

(1) Thyssen-Bornemisza Museum, Madrid © The Gallery Collec-
tion/Corbis.

(2) © Private collection/Ken Welsh/The Bridgeman Art Library.
(3) © akg-images.
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الثاني الفصل

الضمري علامنية

سادت التي للعلمانية كنتيجة املؤسيس الدين قيود من الضمري تحرر إىل يُنظر ما عادة
مقصودة غري نتيجة — تناقًضا أكثر نحٍو عىل — أيًضا يُعترب قد لكنه التنوير، عرص يف
كالفن هجمات وكانت عرش. والسابع عرش السادس القرنني يف الشديد اإلنجييل للحماس
أن من يقني عىل قاسيًا ناقًدا ناحية من صوره حيث القسوة؛ شديدة الضمري عىل
والخوف العقاب من تعاني َمَلَكة أخرى ناحية ومن الخالص، يستحق ال البرشي الجنس
نظرية تأثري يقترص ولم هللا. أمام هلًعا وترتجف إليها املوكلة املهام أداء عن وتعجز
أيًضا بل املؤسسية، بالكنيسة الخاصة والتوبة االعرتاف نظم تجنب عىل الالهوتية كالفن
الخالص أمر تحديد يوكل أن مفضًال للخالص، فعالة أداة بوصفه الضمري تجنب عىل
يف الضمري عن تماًما املؤسسية صفة نُزعت فقد وهكذا باملسيح. الفرد إيمان مدى إىل
الخري. وأعمال الذات إلصالح الكنيسة من مؤيًَّدا حافًزا يعد ولم اإلنجيلية، الربوتستانتية
يتناوب ارتجايل ممثل أو ، مستقالٍّ يعمل يائس شخص كأنه وحيًدا الضمري تُرك لقد
أخرى وأحيانًا صاحبه عىل هجوًما يشن ما فأحيانًا بخشيته، والشعور هللا استعطاف

بعجزه. صاغًرا يعرتف
بالطبع، تماًما تنتِه لم املؤسيس الديني واملعتقد الضمري بني الخاصة العالقة لكن
إن بل فحسب، اآلن حتى املنظمة املسيحية الطوائف يف كبري بدعم يحظى ال فالضمري
املعارص اإليمان نظم من العديد يف كفيًال أو راعيًا بوصفه غامًضا ضمنيٍّا كيانًا يظل هللا
بالضمري املتعلقة املواقف من العديد زالت ما الحايل وقتنا يف وحتى علمانية. تبدو التي
أو غائبة قضية بوصفه اإللهي التفويض عىل تعتمد مبارشة هللا فيها يناَشد ال التي
املرسح جنبات يف ما مكان يف يوجد قد اإلله أن من الرغم فعىل ذلك، ومع نهائية. عقوبة
أو أخرية» «مرحلة بوصفها إليها النظرة تتزايد اإللهية املشاركة فإن للضمري، املعارص



الضمري

املنطقية املراحل من األخرى األنواع مثل ذلك يف مثله أبًدا، إليه نصل ال رسميٍّا إقراًرا
األخرية.

مالئم وضع إيجاد إىل الفردي والضمري الدينية الشعائر بني الروابط تفكك أدى وقد
كل فرغم ظهوره»، «إعادة نقول أن نستطيع لعلنا أو «دنيوية»، أكثر ضمري لظهور
رؤية فإن وهكذا بدايته، يف دينيٍّا منه أكثر اجتماعيٍّا الرومان لدى الضمري كان يشء
مطروحة دائًما كانت الديني الوازع عن كليٍّا حتى أو جزئيٍّا مستقل كيان أنه عىل الضمري
عميل بشكل التنافس يف العلماني الضمري بدأ عرش، السابع القرن أواخر ومنذ وموجودة.

البرش. شئون تنظيم عىل التأثري عىل املسيحي الضمري مع
ودون وتحكيمها، املؤسسية الكنيسة مساعدة دون سيعمل الضمري كان إذا لكن
شأنه من التقليل لخطورة سيتعرض فإنه هللا، من كمبعوث مضمون بمركز يحظى أن
عىل للحفاظ ويلزم اللسان. سليَط متعسًفا أو واشيًا أو متطفًال فضوليٍّا شخًصا واعتباره
يتمكن كي واسعة سلطات منحه وإعادة املفاهيم تأسيس إعادة لألبد العلماني الضمري
ثقافية مستويات عىل السلطات منح إعادة مهمة تطورت وقد العالم. يف التأثري من
أُلقَي التوضيحي الشاق العمل من كبريًا قدًرا لكن الشدة، من مختلفة وبدرجات متعددة
البارزين. الدين ورجال املقاالت وكتَّاب التنوير فالسفة من متعاقبة مجموعة عاتق عىل

الكنيسة عن الضمري فصل

مناقشات من مبكر وقت منذ زخًما دينية طائفة أي إرشاف من الضمري تحرير تلقى
الدينية. املعتقدات من مجموعة مع املتسع الديني التسامح حول عرش السابع القرن
يف املدنية السلطة عن «بحث مثل بعيد، حدٍّ إىل توحيدية عادة املناقشات تلك وكانت
الديني االختيار حرية أجل من املناقشات تلك لكن ميلتون، لجون الكنسية» القضايا
يف بما األنواع، كل من املوسعة الفكرية للحرية مناسبة خلفية أوجدت الديني واالعتقاد

للضمري. املتزايدة الحرية ذلك
من بدءًا لوك جون كتابات يف العقلية الحرية اتجاه يف للمناقشة كبري اتساع ويظهر
يف حجته ألن ونظًرا .(١٦٨٩) الديني» التسامح حول «خطاب عنوان تحمل التي رسالته
فإنها املسيحي، للدين املختلفة الطوائف بني التعصب بشأن القلق عن تنشأ الرسالة هذه
واسًعا منظوًرا تقدم فهي ذلك ومع ديني. غري أو الدين ضد ا نصٍّ تعترب أن الصعب من
الطبيعية. الحقوق مفهوم عىل الديني الضمري حرية عن دفاعها تأسيس طريق عن
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ذا وكان كثريًا مؤخًرا إنجلرتا منه عانت الذي الطائفي الرصاع أن يف لوك اقرتاح ويتمثل
لتحررها أساًسا الديني التسامح جعل عىل الكنائس «تُجرب لم ما يهدأ لن كارثية، نتائج
حدٍّ عىل ني املنشقِّ من أو منهم فرد لكل طبيعي حق الضمري حرية أن الناس وتعليم
خلص ما يقرص ال فإنه لوك، موضوع هو الديني الرصاع أن من الرغم وعىل سواء».
تُعترب أن يجب للضمري املتعددة النتائج أن يرى إنه بل املجال، هذا عىل نتائج من إليه
معرتف لكنيسة الدينية السلطة أو املدنية السلطة طريق عن سواءٌ تَُمس وأال طبيعية
القانون لكن الضمري، مجاالت من ا خاصٍّ مجاًال الدينية املمارسة وتظل مسيطرة. أو بها
املمارسة بني الحدود وتعد الشأن. هذا يف ومسئولياته حقوقه ممارسة له تتاح املدني
الديني االعتقاد يدفعه الذي املسيحي الفرد يظل حيث ضبابية، الدولة وإرشاف الدينية
بوصفها العقوبة تلك يتقبل أن وعليه املدنية للعقوبة معرًضا املدني القانون انتهاك إىل
القانون لكن الخليط، هذا يف ما مكان يف حاًرضا اإلله زال وما ألفعاله. أو الختياره نتيجة
القويم. والسلوك الديني التسامح قواعد ممليًا جدارة، عن بالسلطة يستأثر بدأ املدني
يمكن ال املختلط الضمري هذا فإن الديني»، التسامح حول «خطاب رسالة تصور وكما
نظاًما يضع لوك فإن ذلك من الرغم وعىل تماًما. «علمانية» بطريقة يعمل بأنه وصفه
االعتبار يف يأخذ نظام وهو املدني، القانون يحكمه مجتمع يف للضمري السليم لالستخدام
يعرتف كي التحفيز هذا مثل عىل يرص ال لكنه هللا، ِقبل من محفًزا بوصفه الضمري رؤية

ضمريًا. به
موضوعات إىل لوك يعود (١٦٩٠) البرشي» الفهم عن «مقال بعنوان مقاله ويف
القواعد من مختلفة صورة ويفرتض للجدل، وإثارة علمانية أكثر إطار يف مشابهة
غري االدِّعاءات يرفض وهو واستخدامه. البرشي العقل سمو يحكمه أن وهي للضمري،
هدية أنه أو اإلنسان) به يولد (الذي الفطري اإليمان من ينبع الضمري بأن املدروسة
الحكم هو العقل أن إىل يذهب بل أرسله)، من هو هللا إن (أي اإللهي الوحي من مرسلة
وهو اإللهي. الوحي ادِّعاء من بدًال األمر ذلك يف يفصل أن وعليه رشعيته، يف يفصل الذي
اجتياز يف التنوير ذلك أخفق إذا أنه يؤكد لكنه املبارش، اإللهي التنوير إمكانية ينكر ال
اإللهي فالوحي حال، أية وعىل ارتياب. موضع يصبح بوجوده االدِّعاء فإن العقل، اختبار

قائًال: يؤكد لكنه األخالقية، للقيم الرئيس املصدر ليس

يوافقون فهم أخرى، أمور عن الناس من كثري بها يعلم التي الطريقة بنفس
وقد عليهم. تمليها التي بااللتزامات ويقتنعون األخالقية القيم من العديد عىل
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والذين البالد وعادات والجماعة التعليم نفس من آخرون الرأي يف معهم يتفق
حث يف — إليها بها توصلوا التي الطريقة كانت أيٍّا — معتقداتهم تساهم
االستقامة عن الخاصة أحكامنا أو آراؤنا إال هي وما العمل، عىل الضمري

فسادها. أو ألفعالنا األخالقية

يوافق لوك كان فقد النقاط، معظم يف هوبز توماس مع اختالفه من الرغم وعىل
متسلًطا أو موحًدا يكون أن يمكن ال فإنه ثَمَّ ومن «الرأي»؛ عىل قائم الضمري أن عىل
ومرتبطة كاملة غري اليقظ الضمري أحكام كون مسألة أن ويبدو إمالءاته. يف بالرضورة
يستشهد وهو املالحظة. خالل من له واضحة كانت — فطرية أو تامة وليست — بالثقافة
أطفالهم فيها الناس يرتك والتي مونتني، دي ميشيل بأسلوب معظمها مكررة بأمثلة
األمثلة تلك من ويستنتج ذلك، إىل وما لحومهم ألكل يربونهم أو لقتلهم العراء يف الرضع
عليها املتفق املبادئ مخالفة تكون فقد الفطرية، املبادئ عىل برهانًا الضمري كان «إذا أنه
بنفس آخرون يتجنبه ما األفعال من يرتكبون الناس بعض إن حيث الفطرية، املبادئ من
بال تُرتكب منكرة «جرائم نواجه أننا عىل وتكراًرا مراًرا يؤكد وهو الضمري». من الوازع
أن يمكن وال األطراف لجميع بالنسبة واحًدا شيئًا ليس الضمري بأن يوحي مما ندم»؛

كذلك. يصبح
الخاصة االستنتاجات فرض إىل يسعون الذين «باملتعصبني» يثق ال فهو ولذلك
بأن مقتنًعا املتعصب كان ومهما اآلخرين، عىل املتسامحة غري أو املتطرفة بمعتقداتهم
املشابهة املعتقدات ذوي من اآلخرين يجد أن املحتمل فمن اإللهي، التنوير نتاج آراءه

يعارضونه: قليًال اختالفها رغم

تلك يف هو وما — عقله يف يحمله أنه شخص كل يظن الذي الضوء كان إذا
لها املعارضة اآلراء فإن هللا، عند من كونه عىل دليًال — اقتناعه قوة إال الحالة
أبا أيًضا بل فحسب، األنوار أبا هللا يكون ولن وحيًا، تُعترب أن يف الحق نفس

واملتناقضة. املتعارضة الحقائق

غري معينة أسس عىل ِبناءً تقييمه يجب مزعوم وحي أي أن ذلك من يستنتج وهو
عند نجد قد وغالبًا بالعقل». عليه «يُحكم أن باختصار أيًضا ويجب العاطفي، االقتناع
عن تنشأ لكنها اإللهي، الوحي أو العقل عىل تُبَْن «لم اقتناًعا الناس أكثر آراء أن البحث
هو — الطبيعي التجيل من صورة وهو — والعقل .«… متعجرف أو متحمس عقل أوهام
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يتوصل التي النتائج نفضل أن ويجب التطرف، شديدة األوهام لتلك الصحيح الرتياق
إليها.

الربملانية-امللكية والرصاعات البيوريتانية-األنجليكانية الرصاعات شخصيٍّا لوك شهد
شديدة أطراف فيها ادَّعت الرصاعات من سلسلة وهي عرش، السابع القرن يف إنجلرتا يف
يحتقر لوك كان وملا دليلها. هو الضمري أن سواء حدٍّ عىل راسخة قناعات ذات التطرف
ال للضمري رؤية شكل فقد املطلقة، القناعات وقدسية املدروسة غري التنوير ادِّعاءات
رغم األحوال، من حال بأي اإللهي العقاب عىل النهائي تقييمه أو ممارسته فيها تعتمد
أي تدَّعي قد لوك، وبعد للضمري. مؤيًدا دليًال اإللهي العقاب يقدم أن إلمكانية تقبلها
مضطرة ليست أنها األكيد لكن ذلك، تدَّعي ال أو اإللهي للتفويض امتالكها للضمري رؤية
الرومان عرص منذ مرة وألول االدَّعاءات. تلك من أيٍّ عىل األخالقي لالهتمام دعواها لبناء

العقل. واستخدام واإلجماع العادات األساسية دعائمه وتَُعد للعالم، الضمري يعود
الوحي عن الضمري فصل أن يف الخسارة تتمثل حيث هنا، وخسارة مكسب ثمة
يجعل العقل الختبار ويخضع الظروف عىل يعتمد متحيز ضمري إىل وتحويله اإللهي
نظاًما بوصفه الضمري ترسيخ يف فيتمثل املكسب أما املؤكدة، سلطته من ينتقص لوك
ضمري إنه اإلنسانية. الشئون من األوسع النطاق يف املعاني لصنع مؤثر لكنه محدوًدا
أيًضا لكنه الخطأ، من الزائفة العصمة من غالفه من مجرد ضمري مركزي؛ ال واضح

الدنيوي. السلوك حلبة يف قوية منافسة يف للدخول مستعد ضمري
كان الذي لشافتسبريي، الثالث اإليرل كوبر، أشيل أنتوني الجوانب بعض يف لوك تبع
قابلة الحاسة تلك أن يرى وهو حتى فطرية، أخالقية» «حاسة يملكون الناس بأن يؤمن
«خصائص عنوان يحمل الذي كتابه ويف العقل. طريق عن وتصحيحها عليها للحكم
الطبيعية» «العاطفة مفهوم وضح ،(١٧١١–١٧١٤) والعصور» واآلراء واألشياء البرش
شافتسبريي ويلقي البرشي. للسلوك أساسيٍّا بوصفه الذاتي االستبطان يدعمه الذي
يستحق الذي السلوك تحدد ملكة وهو الضمري، عاتق عىل االستبطان ذلك مسئولية
بهذا والضمري الشخصية. ملصالحه البسيط املرء حساب عن تمييزها ويجب العقاب،
يستحقون أنهم يدركون رأيه يف الرش مرتكبو فحتى الجميع؛ بني مشرتك يشء التعريف
نحو عىل يُفهم قد الضمري إن قائًال ما حدٍّ إىل بموضوعية يعلق وهو ذلك. مقابل يف الرش
الفطري، أو األخالقي الضمري عىل يعتمد الديني الضمري أن يجد لكنه ديني، أو أخالقي
عندما اإللهي العقاب نخىش يجعلنا ما لدينا وألننا يعمل. كي له الزمان فهما وهكذا
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أية عىل األولوية له ألفعالنا تقديرنا فإن اللوم، يستحق فعًال ارتكبنا قد أننا بالفعل نعلم
اللوم يستحق الذي السلوك تحديد إن أي اإللهي، الغضب حول بها نشعر قد مخاوف
لعملية ُمشاهًدا اإلله ر ويُصوَّ الفطري. التقييم معايري عىل يرتكز بنا خاص شخيص أمر
ليس لكنه بالفطرة، التوقري يستحق ُمفرتًَضا» «كيانًا أو بها؛ نقوم التي الذاتي التقييم

نفسها: العملية يف شأن ذا فاعًال طرًفا

لألفعال األخالقي االنحراف من يستمدها التي قوته [للضمري] فإن ذلك، ومع
لهذا املستَحق الفطري والتوقري اإللهية للحرضة الكامل االحرتام مع وبشاعتها
الرش عن الناتج للخزي يكون أن يجب الخيار هذا مثل ففي املفرتض. الكيان
للثواب وتوزيعه الكيان هذا مثل من الزائد الخوف عن املستقلة قوته الرذيلة أو

املستقبل. يف والعقاب

هذا عن الظاهر االحرتام من كبري بقدر يتحدث شافتسبريي أن من الرغم وعىل
نتخذ أننا يرى فهو مهم، دور أي عن يبعده كي كبريًا جهًدا يبذل أيًضا فإنه الكيان،
بالثواب الخاصة املسيطرة هللا قدرات عن «باستقاللية» أفعالنا بشأن النهائي قرارنا
شافتسبريي، نظام يف مشوه تأثري له يكون قد الدين فإن األمر حقيقة ويف العقاب. أو
السلطات من مزعومة أوامر «ألية نتيجة العقاب يستحق فعًال نرتكب عندما يحدث مثلما
عىل للحث سواءٌ رضورية غري السلطات تلك أن يؤكد فهو ذلك، إىل وباإلضافة العليا».
أي يف والشكوك األفكار كل استبعدنا ما «إذا أيًضا: يقول إنه بل تقييمه، أو ما فعل أداء
كان ولو حتى نظرهم، وجهة من يعاقبون سيظلون املذنبني فإن لألبد»، عليا سلطات
للخطر. سعادتهم أو مصلحتهم تعريض يف املتمثل املبارش غري أو الثانوي باملعنى ذلك
ما، حدٍّ إىل املخففة التوحيد مفردات مع يصنف شافتسبريي ضمري أن من الرغم وعىل
عىل ويعتمد االجتماعي التفاعل خالل من يقيَّم — تماًما وعلماني دنيوي ضمري فإنه

الشخيص. الخزي مفهوم
تناول دين رجل وهو بتلر؛ جوزيف عىل كبري تأثري بدوره لشافتسبريي كان وقد
(عام رولز» كنيسة يف ألقيت موعظة عْرشَة «خمَس مؤلفه يف بالضمري املتعلقة املسائل
شعبية الخطباء أكثر يعترب قد أنه إال تراجعت، قد سمعته أن من الرغم وعىل .(١٧٢٦
اآلراء يف آراؤه أثرت وبالطبع عرش، الثامن القرن يف إنجلرتا يف الضمري موضوع يف
اليوم. حتى موجودة زالت وما عرش التاسع القرن يف استمرت والتي الضمري عن السائدة
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الفعيل» حاكمنا بداخلنا «غرسها َمَلكة أو هللا من هبة الضمري أن بخشوع يعرتف وهو
عن تتوقف حتى تُمنح إن ما الهبة تلك أن يبدو لكن طبيعتنا»، خالق لنا و«خصصها
… «التفكري من صورة هو بتلر لدى والضمري لعملها. أدائها استمرار يف هللا عىل االعتماد
يف الضمري هذا ويكمن اآلخر». البعض واستنكار األفعال أو املبادئ بعض واستحسان
عىل «اإلنسانية تفضيل شخص ألي املشوه غري الصحيح عمله يتيح أن ويجب طبيعتنا،

طبيعيٍّا. أمًرا ذلك باعتبار القسوة»
تَعترب كانت التي السابقة اإلنجيلية الالهوتية النظريات عن مغًزى ذي تحوُّل ويف
النزعات من العديد هناك أن بتلر يرى اإلنسان، قلب يف املكتوب هللا ناموس هو الضمري
يف الضمري ويضع — الرش إىل اآلخر والبعض الخري إىل بعضها — قلوبنا يف مكتوبة
رأيه ويف بينها. التمييز لنا وتتيح نزعاتنا عىل «الشاهد» بوظيفة تقوم التي املَلكة موضع
هللا يعطي لكنه هللا، من وتؤيَّد» «تُدَعم بأن جديرة ضمائرنا تصدرها التي األحكام أن
يف الطبيعية رغبتنا تثريه الذي اإلضايف التأثري إىل باإلضافة فحسب، تمهيديٍّا أو تقنيٍّا دوًرا
للسبل التقييد من مزيد ويف شافتسبريي). يرى (مثلما فينا اإليجابي هللا رأي استحقاق
الدينية للمؤسسات «استبداد» أي بتلر يعارض األخالقية، قراراتنا عىل هللا بها يؤثر التي
الحكومة إلنشاء رضورية الدينية املؤسسة بأن يؤمن أنه من الرغم وعىل الضمري. عىل
الضمري: شئون يف التدخل وعدم الديني التسامح التماس يف لوك يحاكي فإنه املدنية،

نفسها قرارة يف يمكنها ال أنها تعتقد ديني تسامح بال دينية مؤسسة أي
مطلقة سلطة امتالك تزعم ألنها عامة؛ دكتاتورية ذاتها حد يف هي به االلتزام
نوع من االستبداد من أخرى أصناف يف تتسبب ما ورسعان الضمري، عىل

أسوأ.

املؤسسات سيطرة يف الظن بسوء يتعلق فيما كالفن قول يكرر بتلر أن يبدو قد
القوة ينتقد ال أنه إال مختلفة. أنها الواضح من بنغمة لكن الفردي، الخيار عىل الدينية
الربوتستانتيني ليفزع كان موقع إىل يتقدم أيًضا إنه بل فحسب، للكنيسة الجربية
ثَمَّ ومن املسيحي؛ الفرد وقلب هللا بني االتصال تقييد طريق عن السابقني اإلنجيليني
خالل من هلل توقرينا عن نعرب أننا بتلر ويعتقد الوحي. وليس العقل عىل االختيار تأسيس
كان ما بالفعل باهلل اإليمان عىل يدل موقف وهو العقالني، االختيار يف سلطاتنا ممارسة

اإلطالق. عىل دينيٍّا ليعتربه اإلنجيليني من أيٌّ
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االجتماعي واإلجماع الضمري

وأخريًا والعاطفة، العقل مفاهيم عىل متزايًدا تأكيًدا عرش الثامن القرن فالسفة أهم أكد
بالكامل يتم أخالقي اختيار أي أن إال األخالقي. باالختيار املتعلقة األمور يف اإلحساس،
والعقل للسفسطة. وعرضة مفرغة حلقة يف للدوران عرضة يظل صاحبه عقل داخل
الضمري، عمل ملراقبة كاٍف غري — التجريبي الدليل عىل تطبيقه بعد حتى أو — وحده
باملصلحة للتأثر أو للخطأ عرضة يظل فهو املستقل، الفرد بواسطة تطبيقه عند وخاصة
يوفره لن القيد ذلك كان وإذا قيد. أو خارجية سلطة غياب يف يُستخدم عندما الشخصية
يجب أنه وشافتسبريي لوك من كلٌّ ويعتقد — الدين أوامر توفره أو بقوة، متدخل إله
لنظرية بديًال أساًسا يوفر واإلجماع االجتماعية القواعد نحو امليل فإن — ذلك يحدث أال

األخالقي. السلوك
عنوان يحمل الذي كتابه يف مقتصد باختصار الفكرة هذه كانت إيمانويل تناول وقد
يف داخلية «محكمة يدير فالضمري نظره، وجهة ومن .(١٧٩٧) األخالق» «ميتافيزيقا
يعرب الصوت وهذا إليه، يستمع أن إال الفاسد حتى يملك ال بصوت إياه مخاطبًا اإلنسان»،
يف املشكلة لكن نفسه، اإلنسان كيان يف مندمج وهو األحكام، إلصدار اإلنسان نزوع عن
بموضوعية، نفسه عىل الحكم يمكنه ال املرء أن بالكامل الداخلية املحكمة ويف الصوت ذلك
يف تضارٌب يحدث أن دون الحاسم والقايض املحلفني وهيئة املدَّعي أدوار أداء يمكنه وال
نطاق خارج مميًزا وضًعا يضمن أن عليه لسلوكه، املرء تقييم لصعوبة ونظًرا املصالح.
القول هو كانت يقرتحه الذي والحل منه. الخيار هذا تقييم يمكن الشخيص االختيار
تُعترب أن يجب نتائجها فإن وحده، املرء تخص الضمري مسألة أن من الرغم عىل بأنه

آخر: بشخص خاصة كانت لو كما

آخر شخص يف يفكر أن هي املرء ضمري عاتق عىل تقع التي املهمة ألن نظًرا
نفسه. مع الضمري يتعارض ال حتى ألفعاله َحكًما بوصفه … ذاته بخالف

مجرد أو حقيقيٍّا يكون قد كانت عليه يسري الذي النهج يف اآلخر» «الشخص وهذا
بوصفه لكن هللا، هو له تجسيد أعظم ويعد خياله، وحي من العقل ينسجه شخصخيايل

بذاته: مستقالٍّ كيانًا وليس شخصيٍّا ً مبدأ

تحري عىل للضمري) املعتمد (الَحَكم الخيايل الشخص ذلك يعمل أن يجب
كل «يفرض أن عليه أيًضا لكنه اإلنسان، «داخل» نصبت قد فاملحكمة القلوب،
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الواجبات كل إليه تنسب شخًصا — يعترب أو — يكون أن أي االلتزامات»،
هو القدرة كيلُّ االفرتايض الكيان ذلك كان وملا … أوامره باعتبارها كانت أيٍّا
أفعال كل عن هللا أمام املسئول الشخيص املبدأ هو الضمري يُعترب أن يجب هللا،

املرء.

حقيقة «يف بأنفسنا: ننشئه ونحن مبدؤنا، هذا أن يؤكد فهو ذلك من الرغم وعىل
بالضمري.» الخاص األخالقي الذاتي الوعي يف … دائًما متضمن األخري املفهوم فإن األمر
مواد عىل يعتمد النقدي املفهوم هذا فإن ننشئه، كي داخليٍّا نجتهد أننا من الرغم وعىل
الجماعية والقيم االجتماعي اإلجماع بها يتدفق وسيلة فإنه ثَمَّ ومن أنفسنا؛ عن خارجية

الشخيص. الفعل أو االختيار تقييم إىل عائدين املشرتكة

الضمري «محكمة»

القضية وقائع كل دراسة يمكن الضمري، محكمة أيًضا عليها يُطلق التي العليا إنجلرتا محكمة يف
إيحاءات له والضمري املحكمة بني االرتباط وهذا الشكلية. القانونية اإلجراءات من أقل بقدر
مثله — حاالته أفضل يف العدالة نظام فإن الكئيب»!) «املنزل (اقرأ نقائصه كانت وأيٍّا عديدة.
كثرت وقد والرحمة. الرصامة بني التوازن تحقيق إىل يسعى — حاالته أفضل يف الضمري مثل
واملقاضاة الدفاع مفاهيم الضمري وظف حيث الضمري، تاريخ مدى عىل القضائية التشبيهات

إجراءاته. لتوضيح النهائي والحكم املحلفني وحكم

يف األوىل ظهوره مرات أحد ففي القضائية، باملحاكمات االرتباط وثيق الرومان لدى الضمري كان
الثانية الرسول بولس (رسالة الداخلية صفاتنا عىل «للشهادة» استعداده الضمري يبدي املسيحية
الضمري األوائل والربوتستانتيون كالفن ويتخيل األول). اإلصحاح من ١٢ اآلية كورنثوس، أهل إىل
قفص إىل متهمني بوصفهم و«يسحبهم املذنبني عىل القبض يلقي الصفح يعرف ال ملًكا شاهًدا
«محكمة متخيًال الداخل، إىل القضائية الدعوى براون توماس السري وينقل هللا.» أمام املحاكمة
ويضيف الذات». محكمة يف واإلدانة الرباءة أحكام وتصدر باالستجواب تقوم داخلنا قائمة
يف وقاضيًا مدعيًا بدقة عليه يطلق أن «يمكن الضمري إن قائًال االستعارة إىل سويفت جوناثان
ضمرينا يتهمنا «فعندما مخيف، مدٍع لكنه مدٍع، مجرد ليس هو األمر حقيقة ويف ذاته»، الوقت
االتجاه يف تكمن مخاوفه لكن قاضيًا، أيًضا الضمري كانت إيمانويل ويرى مذنبني». بالطبع نكون
إنسانًا َة ثَمَّ أن اعتربنا «فإذا الزائد: التساهل عىل الشخصية املصلحة تشجع أن يخىش فهو املضاد،
الطريقة فبهذه املحكمة، لتمثيل عبثية طريقة فتلك القايض، ذاته الوقت يف وهو ضمريه يتهمه
دعوة طريق عن امللعب تسوية إعادة يف لديه الحل ويتمثل الوقت.» طوال املدَّعي يخرس سوف

أفعاله». عىل َحكًما يكون كي نفسه غري آخر «شخص يف يفكر أن إىل الضمري صاحب
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غاية يمثل لكنه أبًدا، حكمه من نتأكد أن نستطيع فال املستقلة؛ القضائية السلطة مثل الضمري إن
األمر. نهاية يف الرباءة عىل والحصول عادلة استماع لجلسة آمالنا

أساس وهو لطيفة، بطريقة اجتماعي أساس عىل ذلك كل وضع الذي الشخص كان
حضور إطالًقا يتطلب ال لكنه بالضمري املتعلقة الشئون يف هللا مشاركة إنكار إىل يحتاج ال
منه وأصغر لكانت معاًرصا سميث كان سميث. آدم االسكتلندي الفيلسوف هو — هللا
موضوعيٍّا مشاهًدا بوصفه للضمري كانْت لنظرِة سابًقا نموذًجا نجد أن ويمكننا قليًال،
كان عمل وهو ،(١٧٥٩) األخالقية» املشاعر «نظرية عنوان يحمل الذي سميث كتاب يف
ناشئ تاريخ أي يف الجريء التغيري زعيم سميث ويعترب بالطبع. عليه اطلع قد كانت
األخالقي الحكم عىل ِبناءً تأسيسه إعادة طريق عن مجاله من وسع حيث للضمري؛
اإلله سميث يستبعد وال الدينية. العقوبة عن تماًما مستقل للضمري نظام عن والتعبري
يتعلق فيما مستقالٍّ السيطرة له تتيح ال ضعيفة صورة يف يقدمه لكنه نظامه، من تماًما
الذي اإلله «نصف أو — املوضوعي املشاهد حتى بأن يقر وهو البرشي، السلوك بأحكام

املرء. ألفعال العام االستنكار من يخجل ما أحيانًا — النفس» داخل يكمن

يف املعذَّب الذليل لإلنسان الوحيد الفعيل العزاء يكمن الحاالت، تلك ويف
ال الذي يشء بكل البصري العالم قايض أمام أعىل، محكمة أمام االستئناف

أبًدا. خداعه يمكن

حيث البحث، من املزيد يتطلب اإلله بذلك إيماننا إليه يرتكز الذي األساس لكن
بواسطة صائب نحو عىل األحكام فيه تصدر مستقبيل عالم وجود فكرة إن سميث يقول
عنها، نستغني أن فيه يمكننا ال حدٍّ إىل البرشية» الطبيعة عظمة «تتملق معصوم إله
معصوم إلله العزاء عىل الباعثة النظرة تلك أن إىل ح يلمِّ لكنه بالضبط ح يرصِّ ال إنه أي
عن اإلنسان أفكار تتقدم حيث باألولويات، تتعلق مسألة الحقيقة يف وهي برشي. اخرتاع

وترشدها: اإلله عن أفكاره عىل البرشية املساءلة

البرش من رفاقه أمام للمساءلة عرضة نفسه يعترب أن [اإلنسان] عليه يجب
يف الرب ذلك يستخدمها التي القوانني عن أو اإلله عن فكرة ن يكوِّ أن قبل

سلوكه. عىل الحكم
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أي أن نتخيل كما سلوكنا مراقبة «نحاول بأننا القول يف كانت سميث سبق وقد
ببساطة يخرج لم التأميل الذاتي الفحص وهذا يراقبه». قد موضوعي عادل آخر ُمشاهد
يمكنه «ال سميث يؤكد كما وحده» «فاإلنسان اجتماعي: بدوره لكنه اإلنسان، عقل من
معياًرا يقدم ما هو الفطري العقل أو هللا فليس ذلك عىل وِبناءً سلوكه»؛ يف التفكر
باملرآة الحال يف يزود وسوف املجتمع، يف «أدخله فيه: املرء ووضع املجتمع لكنه للتقييم،
الفرد من يتكون حيث التكوين، مزدوج األخالقي املرء كيان ويعد قبل.» من طلبها التي

الشخيص: السلوك عىل الحكم بشأن يقول وهو اآلخر. من ذاته وبالقدر

والقايض الباحث فأنا … شخصني إىل — التعبري جاز إذا — نفيس أقسم إنني
سلوكه يخضع الذي الشخص أو األخرى؛ األنا تلك عن مختلفة شخصية أمثل
يتعلق فيما رأيه مشاركته أحاول الذي امُلشاِهد هو واألول والحكم. للفحص
سيبدو املوقف كان كيف وتخيُّل موقفه يف نفيس وضع طريق عن بسلوكي
ا حقٍّ نفيس عليه أطلق الذي الشخص أو الفاعل فهو الثاني وأما … يل بالنسبة

امُلشاِهد. شخصية ثوب يف وأنا سلوكه يف ما رأٍي تكوين أحاول والذي

منرب من تتحدث الثانية ذاته بأن سميث فهم حسب املوضوعية تعريف أُعيَد
يمتلك الذي أوروبا» يف اإلنسانية «رجل ل الواسع املنظور يمثل اتساًعا، أكثر اجتماعي
وجود يف نشك اليوم أننا وهي مشكلة، تقابلنا وهنا موحدة. نموذجية إجابات حوزته يف
املثايل، اإلنساني الحس ذي الشخص هذا مثل ُوجد لو حتى أنه أو الشخص، هذا مثل
كي بالرضورة تؤهله إليها يرجع التي الغربية واملعايري ونوعه تعليمه أن يف نشك فإننا
اقرتاح ويبدو متغاير. عالم يف تنشأ التي األخالقية املواقف كل عىل نهائيٍّا َحكًما يكون
موضوعي عادل آخر ُمشاِهد أي أن نظن التي بالطريقة سلوكنا «نفحص بأن سميث
يبدو املوضوعي» «امُلشاِهد ذلك لكن الذاتية، بالرقابة تعهده يف جذابًا بها» يفحصه قد
جديدة نظر وجهة اعتباره ويقل الخاصة سميث لقيم امتداًدا بعيد حدٍّ إىل الفحص عند
حول املطمئنة افرتاضاته تعد املهمة، السلسلة لتلك واستكماًال عليها. غبار ال موضوعية
أو الحديث النفس علم نظر وجهة من مقنعة غري الكاملة للموضوعية الوصول سهولة

الحديث. األخالق علم
الذات داخل معتدل معيار عن البحث محاولته فإن االعرتاضات، تلك من الرغم وعىل
تظل االجتماعي، اإلجماع حكم مع يتفق بما الفردي امليل تهذيب إىل باإلضافة وخارجها،
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بإمكان زال فما مفرط، نحو عىل عاطفية أو مبالغة نظره وجهة تعد وال بالثناء. جديرة
بعد االنتقام ربات فعلت كما الذاتي اإلصالح نحو الفرد وقيادة والعض الخدش ضمريه
سوف الرس يف جريمة يرتكب من فحتى وهكذا، أورستيا. مرسحية يف استيقظن أن
الطبيعية اآلالم «فتلك املوضوعي: املشاهد نظر لوجهة معارًضا حكًما نفسه عىل يصدر
الدنيا.» الحياة يف املذنبني تطارد التي االنتقام، ربات أو الشياطني، هي الخائف للضمري
يقدم فإنه املرهف، بالشعور متعلًقا أمًرا بوصفه للضمري سميث إدراك من الرغم وعىل
نفسه ويشغل التدخل إىل يميل قوي ضمري الذات، تأديب إىل يطمح لضمري رائًعا وصًفا

بالعواقب.

العامة األخالقية املبادئ مشكلة

اإلجماع آلفاق فيه البحث مجال ويفتحون للضمري الضيق املفهوم التنوير يرفضفالسفة
الضمري، عن سليم تصور لتكوين رضوري الواسع املنظور وهذا اتساًعا، األكثر االجتماعي
والضمري الدين بني الصلة قطع طريق فعن جديدة. صعوبة يمثل أنه من الرغم عىل
يشاركونه وآخرون سميث يخاطر االجتماعي، اإلجماع يف الضمري ترسيخ وإعادة تماًما
للمساءلة. الخاضع غري الجمهور تحيز رحمة تحت الضمري حي الفرد برتك الرأي نفس
يف وللدين هلل املتناقص الدور خلقه الذي للفراغ العلمانية األخالقية املبادئ ملء ومع
غري الخارجية اآلراء من بتيار األخالقي الخيار ينجرف أن احتمال ينشأ الضمري، رعاية
لآلراء خالًفا املنعزل للفرد نصريًا وجوده للضمري األحدث االحرتام أساس وكان املفندة.
تفسري مجرد بوصفه الضمري برؤية املرء يقنع أن الصعب فمن وهكذا اإللزامية، الثابتة
اآلخرين الربوتستانتي اإلصالح وأبطال لوثر من كلٌّ توىل وقد الجميع». «يعتقده ملا
يف السائدة) باآلراء يتعلق (فيما املنحرف حتى أو الفردي الضمري حقوق عن الدفاع
الخالف زال ما لكن وفعال، رائع نحو عىل ومؤسساتها الثابتة العبادة أشكال مواجهة
لم علماني مجتمع يف الراسخة اآلراء مواجهة يف الفردي الضمري حقوق عن دفاًعا التايل

بعد. يحسم
— الضمري يف آراء انترشت عندما عرش التاسع القرن يف يظهر املأزق ذلك بدأ
يف الرواية وتبدو املدني. املجتمع يف — وشائع عاطفي اآلخر والبعض متزمت بعضها
بوصفه بكفاءة املفهوم هذا فيه يستخدم للضمري رائًجا مرسًحا أحيانًا عرش التاسع القرن
فإن اجتماعيٍّا، قالبًا وبوصفها اإلنساني. املجتمع يف واألفعال الخيارات عىل للحكم آلية
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املؤيد دور دائًما يتخذ ألن وميله املجتمع يف الضمري مشكلة لتناول تماًما مناسبة الرواية
عليها. املتعارف األخالقية للمبادئ

ومربًدا طعاًما يرسق أن وشك عىل عظيمة» «آمال رواية يف الصغري بيب كان عندما
املتاعب من الكثري له يسبب ضمري كهذا، ضمري لديه كان الهارب ماجويتش أجل من
أن فبعد ورطته. تحليل يف له نفع ذات تكون أن من وتقليدية تبلًدا أكثر أداة لكنه
للهجوم تعرض بها، ُكلف التي املهمة ينجز كي رسواله جيب يف الخبز من رشيحة أخفى

بعنف:

الطفل حالة يف لكن طفًال، أو رجًال يتهم عندما رهيبًا شيئًا الضمري يعد
رسواله، جيب يف مخبأ آخر خفي عبء مع الخفي العبء هذا يتعاون فعندما

بذلك). أشهد أن (ويمكنني كبريًا عقابًا ذلك يعد

يف ويغرق الطبيعة يف ما كل من متهًما نفسه يجد مهمته، لتأدية طريقه ويف
الهالوس:

بالنسبة له وكان — بيضاء عنق ربطة يرتدي أسود ثور طريقي اعرتَض
… متصلبتني بعينني بثبات ورمقني — كهنوتية سيماء املستيقظ لضمريي
آخذه فلم سيدي، يا يشء فعل بوسعي يكن «لم قائًال: انتحبت إنني حتى

لنفيس!»

اإلطالق، عىل كهذا بالعرف متمسك ضمري بال حاًال أفضل سيغدو بيب كان وبالتأكيد
عىل قدرته تعوق إنها حتى وطائشة، ناقدة غري عامة أخالقية بمبادئ تماًما متشبع فهو

منها. تحسن أن من بدًال فيه وضع الذي الغامض املوقف تحليل
— توين مارك رسمها التي الشخصية — فني هاكلربي يمثل القرن نفس يف والحًقا
هاك اشرتاك أن يبدو حيث التقليدي، والضمري العامة األخالقية للمبادئ أخرى ضحية
مذنبًا يكون قد الذي بيب من أقل الذات التهام أسبابًا يعطيه العبودية من جيم فرار يف
لنفسه االتهام يوجه هاك لكن مجرم، أنه يبدو شخص أجل من العائلة طعام لرسقة
القويم والسلوك امللكية وحقوق الرسقة حول التقليدية األخالقية التفسريات من بخليط
بجيم الشخيص وتعلقه للظروف السماح عىل نفسه هاك يوبخ وهنا الظاهري. والتدين

الفرار: عىل جيم مساعدة يف العامة األخالقيات عىل يطغى بأن
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الرسمي»).1 («الضمري الضمري بشارة تلهو كريكيت جيميني شخصية :1-2 شكل

ضمريي من األمر ذلك انتزاع من أتمكن لم أنا! للعار! يا ذلك؟ عىل يالم من
وعجزت الراحة، عن عجزت حتى للضيق مثريًا وأصبح كيفية، أو طريقة بأية
لوم ال أنني لنفيس أوضح أن وحاولت … واحد مكان يف ساكنًا البقاء عن
نفًعا، يُجِد لم ذلك لكن الرشعي، مالكه من الفرار عىل جيم أساعد فلم عيلَّ،
أجل من يفر أنه تعلم كنت «لكنك قائًال: مرة كل ضمريي يستيقظ حيث
فعلْت «ماذا ويسألني: يؤنبني ضمريي كان وهنا … حريته» عىل الحصول
وال عينيك أمام يرحل الزنجي عبدها ترى حتى املسكينة واتسون اآلنسة لك

بكلمة؟» تتفوه

املتكلم الليل رصصور

لكولودي «بينوكيو» رواية يف الشخصيات إحدى وهي املتكلم»، الليل «رصصور شخصية تنجح لم
تسحقه أن قبل املفيدة النصائح من العديد بينوكيو أعطى حيث عرش، التاسع القرن يف ُكتبت التي
نسخة يف كريكيت» «جيميني ثوب يف يعود لكنه خشبية. بمطرقة الحائط يف الغضب رسيعة الدمية
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بينوكيو، ضمري دور إىل الزرقاء الجنية يد عىل ويرتقي ديزني، رشكة أنتَجتها التي ١٩٤٠ عام
اإلغواء لحظات يف واملستشار والخطأ، الصواب معرفة عىل املحافظ السيد «هو قائلة: تذكره وهي
تخرب عندما األوىل للمرة العمل جيميني ويبدأ الضيق.» املستقيم الطريق يف واملرشد الشديد،
بينوكيو ويتساءل والخطأ، الصواب بني ما االختيار يتعلم أن عليه بأن بينوكيو الزرقاء الجنية
الضمري؟» «وما فيتساءل: يخربه، سوف ضمريه بأن فتجيبه بينهما، الفرق يعرف أن له كيف
دعني الضمري؟ «ما قائًال: جيميني يظهر وهنا أوًال، ل تُفعَّ أن عليها امَلَلكة تلك أن إىل مشريًا
جيميني ويعد إليه.» الناس يستمع ال الذي الخافت الضعيف الصوت ذلك هو الضمري أخربك،
املتواصل والتقريع املتتالية الهزائم يتحمل فهو بقدراته، يتعلق فيما مالئم نحو عىل متواضًعا
لكنه النطاط؟») الجراد من األوامر تتلقى أنك «أتعني متسائًال: لبينوكيو المبويك يتوجه (حيث

لجهوده. تقديًرا الذهبية الضمري شارة عىل ويحصل يثابر

جيمس امللك نسخة يف مرة ألول الصوت هذا نقابل إننا حيث متوارثًا؛ مثابرته من جزء يكون وقد
خافت، ضعيف صوت صدر الحريق «وبعد الزائد: حماسه أجل من إيليا يعتقل حيث اإلنجيل من
التاسع اإلصحاح من و١٣ ١٢ (اآلية بعباءة.» وجهه غطى إنه حتى إيليا، سمعه عندما هكذا وكان
يتحدث هللا صوت هو فهذا التفسريية، الربوتستانتية املعتقدات ويف األول). امللوك سفر من عرش
إىل غاندي نزوع يفعل مثلما جيميني، منزلة من املحرتمة الخلفية تلك وترفع الضمري. قناع يف
الضعيف الضمري صوت يغطيها التي املسافة إىل يصل أن البرشي للصوت يمكن «ال بأنه القول

الخافت».

جيم مكان عن فيها يكشف رسالة يكتب كان وبينما جيم، عن يبلغ أن هاك يقرر
األمر يف مليٍّا فكَّر عندما لكنه الخطيئة». من اغتسل قد كان لو كما «طيب شعور ينتابه
كالمه واختتم الضال، مسلكه تصاحب وأن بد ال التي اللعنة متقبًال الورقة تمزيق قرر
األخالقية املفردات هاك ويستخدم مزقها. ثم الجحيم.» إىل أذهب سوف «حسنًا، قائًال:
أثارها التي للنقطة مثاليٍّا نموذًجا حالته وتُعترب الوقت، طوال خاطئ بمعنًى لكن الدينية،

بالضمري: املتعلقة األمور يف الدين استخدام إساءة حول شافتسبريي

األمر حقيقة يف هي اللوم يستحق فعل ارتكاب غري سبب ألي هللا فخشية
األهوال أو الجحيم خشية تعني وال اإللهية، وليست الشيطانية للطبيعة خشية

أيًضا. الضمري وجود األلف اإللهية

األعراف تنفذ التي القوة بوصفه اإللهي للعقاب مشوشة صورة تقدَّم وهنا
صورة يف املتخفي العام الرأي سخافة فمن األمر حقيقة ويف املضلَّلة، االجتماعية
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الضمري

وهاك بيب حالتا وتتطلب يقاوما. كي الواهنة بضمائرهما مزودين غري البطلني أن الدين
اليوم، السائدة القيم لتحدي املستعد الفرد تساعد نظر وجهة إىل للوصول نسعى أن
وتحديًدا الحالتني، هاتني من كلٍّ ويف ذاته. الضمري هيئة القيم تلك تتخذ عندما حتى
خياراتهما عمًقا وأكثر مجهوًال) كان وإن (حتى صدًقا أكثر ضمري يوجه هاك، حالة يف
هذا يوصف وقد عليها. املتفق أو عليها املتعارف االجتماعية اآلراء حتى متحديًا الفعلية
ا مستمدٍّ «معنويٍّا» الشخيصوليس االختيار أخالقيات عن وصادر «أخالقي» بأنه التحدي

املدروسة. غري املجتمعية االفرتاضات من
اإلجماع بأن واهن خائف ضمري مع خالف عىل باملشكالت محاط فرد وضع ويذكرنا
ليس ضغط تحت الواقع الضمري وأن للضمري، كافيًا أساًسا بالرضورة يعد ال السائد
يعمل أن عليه أجلها من نحرتمه التي املهمة يؤدي كي الضمري وأن اإلطالق، عىل حرٍّا
جون النفعي الفيلسوف ويحاول السائدة. لآلراء األفق ضيقة التحيزات عن مستقالٍّ
واضعي أكثر ميل يعد وربما مقنع، نحو عىل املعتقدات تلك عىل يربهن أن ميل ستيوارت
األغلبية، من األقلية حماية يف املعارصملهمته إدراكنا عن مسئولية الضمري حول النظريات
السائد. الرأي أو املعادية األغلبية قوة من صادر مخلص لكنه شعبي غري موقف وهو
ويبدو جيًدا. باسمه وقعت التي السابقة الخالفات يتجاوز لكنه التسامح، يطلب وهو
فمن له، بالنسبة كاٍف غري لوك عنها دافع التي األشكال يف املجرد الديني التسامح
وهو واالجتماعية، السياسية اآلراء أنواع كل إىل التسامح يمتد أن يجب نظره وجهة
«كل أن معلنًا الحكومية، والسياسات الدينية السلطة استبداد سواء حدٍّ عىل يعارض
أكان وسواءٌ عليه، يطلق الذي االسم كان أيٍّا طغيانًا يعد الفردية الشخصية يقمع ما
«مقال عنوان يحمل الذي مقاله ويتناول اإلنسان». أوامر أم هللا إرادة بتطبيق يعرتف
الفرد عىل ممارستها للمجتمع يمكن التي السلطة «طبيعة رصاحة (١٨٥٩) الحرية» عن
التحكم يقيدهما قد الفردية واملبادرة الفردي فاالستقالل وحدودها»، رشعية بطريقة
أن يؤكد وهو فحسب. اآلخرين مصلحة مع الفردية املصلحة تتعارض عندما الخارجي

الفردية: الحرية

أشمل يف امللحة الضمري» و«حرية للوعي، الداخيل النطاق أوًال تشمل …
كل يف املطلقة والشعور الرأي وحرية واإلحساس، الفكر وحرية معانيها،
يبدو وقد الدينية. أو األخالقية أو العلمية أو النظرية أو العملية املوضوعات
تنتمي إنها حيث آخر، مبدأ ضمن تقع ونرشها اآلراء عن التعبري حرية أن
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الضمري علمانية

بنفس كانت ملا لكن اآلخرين، يخص الذي الفردي السلوك من الجزء لذلك
عىل كبري حدٍّ إىل وتعتمد ذاته الفكر حرية بها تتمتع التي تقريبًا األهمية
التجربة حرية املبدأ يتطلب وثانيًا، عنها. تنفصل ال عمليٍّا فهي األسباب، نفس
القيام وحرية شخصيته، تناسب املرء لحياة خطة وضع وحرية واملمارسة،
اآلخرون يعوقنا أن دون التالية للعواقب الخضوع رشيطة نفعله أن نحب بما
خاطئًا. أو ضاالٍّ أو أحمق سلوكنا رأوا وإن حتى يؤذيهم ال نفعله ما طاملا

الضمري جنس تحديد

وهو النبالء، بالسادة الخاص الضمري نادي يشبه مكان يف الكتاب هذا يف املصورون األبطال يقيم
خلجات أجل من ُسجن الذي مور توماس السري يتفاجأ ولم الذكوري. الطابع عليه يغلب مكان
عليه عت وقَّ قد أنها مارجريت ابنته أخربته عندما الخالفة َقَسم عىل التوقيع رفض عندما ضمريه
املغوية الفاتنة بحواء — صادمة ذاته الوقت ويف — لطيفة بطريقة يقارنها عندما وهو بالفعل،

بحالتها. صلة ذات غري للضمري اعتبارات يفرتض فإنه

مثل وأعباءه، مزاياه النساء تقبلت حيث األنثوي، للضمري تحريًرا شهدت األخرية القرون لكن
ملتطلبات فردي نحو عىل وجني روتشسرت من كلٌّ فيها يستجيب التي إير» «جني برونتي رواية
بالعقل الكتفائها نظًرا «ذكورية» عليها يطلق أن يمكن تقليدية قوة روتشسرت ويمتلك الضمري.
البارز الجبهي فصه عىل نفسه يهنئ جني مع الطويلة األوىل مقابلته ففي منه، الوثيق وقربها
وجود عىل تدل إنها يقال التي رأسه يف البارزة «األجزاء إىل يشري وهو ضمريًا» أملك «إنني قائًال
وعندما ملوهبته. بالنسبة ضعيًفا يعتربه لكنه أيًضا، لضمري جني بامتالك يقر وهو امَلَلكة». تلك
إرشادات اتباع عىل إرصارها عىل تدل أنها مؤكًدا جبينها خطوط قرأ عرافة، صورة يف متنكًرا كان
بعد تقول فهي به، خاص مؤكد وجود له جني ضمري لكن ،«… الخافت الضعيف الصوت «ذلك
العاطفة». يخنق طاغية إىل الضمري «تحول البقاء يف رغبتها رغم روتشسرت تهجر أن قررت أن
تنطلقي أن «عليك لها يقول وهو ضعيًفا، وال خافتًا ليس وصوته تماًما، واضح الضمري وهذا
ثم بنفسك». اليمنى ذراعك وتبرتي اليمنى عينك تقتلعي أن وعليك أحد، يساعدك فلن رسيًعا،
الحدة من بمزيد وتخاطبها القمر ضوء يف أنيقة حلة يف متألقة امرأة هيئة عىل ضمريها يظهر
جني أن جليٍّا ويبدو أماه.» يا أفعل «سوف قائلة جني وتجيب بنيتي!» يا اإلغواء من «فري قائلة:

أنثى. هيئة عىل يتجسد وهو نشًطا، مميًزا ضمريًا تمتلك

وجهة هنا يقصد فهو وبالطبع «الوعي»، جوانب أحد هو ميل يتخيله كما والضمري
األخرى الضمري صفات من أيٍّا أو بالواجب مزعج شعور مجرد وليس طليقة حرة نظر
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الضمري

وبيب هاك من كلٌّ به مر الذي املأزق مبارشة يتناول وهو ذاتي. عقاب عىل تنطوي التي
متعددة ألشكال معارضته معلنًا الفيكتوري، املجتمع يف اآلخرين الرشكاء من ومجموعة
انتشاًرا األكثر االستبداد يف أيًضا بل فحسب، والدولة الدين يف تتضح ال التي الطغيان من
مضمون أن عىل يربهن أن يحاول ميل فإن الحقيقة ويف العادات. وتسلط الجمعي للرأي
الفرد تخص مسألة فالضمري الجمعي، الرأي أو الدولة أو الكنيسة توفره ال الحر الضمري
اآلراء عن املنشقني دعم شديد بحماس ميل يتناولها التي املوضوعات وتتضمن وحده،

باآلخرة. أو بإله اإليمان رضورة مثل الناس معظم فيها يشرتك التي

ميل.2 ستيوارت جون :2-2 شكل

يمليه ملا وفًقا االعرتاض مثل أموًرا التايل القرن يف اآلراء تلك إىل أتباعه أضاف وقد
ا مهمٍّ مبادًرا ميل يعترب وباختصار، الحرب. يف بلده اتباع عدم يف املرء وحق الضمري
بينما واالستثناء، بالفردية وثيًقا ارتباًطا يرتبط الضمري إن القائل اآلن السائد بالرأي
الهتمامه وباإلضافة واألقليات. املهمشني آراء بحماية وثيًقا ارتباًطا ترتبط الضمري حقوق
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الضمري علمانية

والفعل االختيار مجال إىل االعتقاد من الحماية مد عىل ميل يعمل املعارض، بالضمري
سوف مستمرة مناقشة يبدأ هنا (وهو أحًدا. يؤذي ال طاملا — نحب» ما «فعل إىل —

الرابع.) الفصل يف الحًقا منها املزيد نتناول
الحقوق رقعة توسيع عىل عمل والذي — بميل مروًرا لوك من يمتد الذي املنهج يعد
اإلنجازات أحد — سواء حدٍّ عىل والدينية العلمانية الشئون يف الفردي للضمري والحماية
املدافعني هؤالء بالغة من الرغم عىل لكن البرشي. للجنس الرائعة واألخالقية العقلية
تلك ويف قدره. من ينتقصون ومن منتقدوه أيًضا للضمري كان فقد اإلقناعية، وقوتهم
الضمري تمكني إىل ميل كتابات فيها أشارت التي عرش التاسع القرن منتصف من الفرتة
مؤثر مركَّب مستمر لهجوم الضمري خضع الفردي، واالستقالل للحرية حصنًا بوصفه

العرشين. القرن فكر تشكيل عن املسئولني واملفكرين الكتَّاب بعض يد عىل

هوامش

(1) © Disney.
(2) © Courtesy of the Library of Congress.
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الثالث الفصل

ونيتشه دوستويفسكي للضمري: نقاد ثالثة
وفرويد

مثل الدين مجال يف املفكرين، من عدد دعا عرش، والتاسع عرش الثامن القرنني خالل
اكتسابه يسهل ضمري حول تدور متفائلة نظرة إىل سميث، مثل الفلسفة مجال ويف باتلر
ذات عديدة أعمال يف املتباينة اآلراء تلك تجلت وقد االجتماعي. الخري تحقيق إىل ويسعى
هانت هوملان الفنان جسدها التي الشاعرية اللحظة مثل الفكتورية، األوساط يف شعبية
استمدت تنوير لحظة هانت صور اللوحة، هذه ففي الضمري». «يقظة املسماة لوحته يف
ظهور عند شابة امرأة غواية يف املاجنني أحد آمال ضاعت عندما الضمري من إلهامها
الفنية واألعمال الروايات من العديد إىل باإلضافة — هانت لوحة ويف لها. أخالقي طيف
فبدًال العامة؛ باألخالقيات ى يسمَّ وما الضمري بني خلط يوجد — املشهورة الخيالية
تَفرض الذي الوتد الضمري يمثل العادية، التوقعات عن الوقح الخروج عىل املوافقة من
املحرك لكن لألفراد، الشخيص السلوك عىل نفسها املجتمعية واملوانع القيود خالله من
ضبط عىل دوره اقترص إن الهائلة قدراته مع يتناسب ال عمًال يعمل للضمري القوي
بكتب الحارض الوقت يف نربطها التي القيم تلك املجتمع، لقيم طبًقا الشخيص السلوك
باملطارات. املوجودة الجرائد أكشاك يف املشغولني للمسافرين تباع التي الذاتية املساعدة
عليه يعول مصدًرا يمثل باعتباره — الضمري حول املشوشة املتفائلة اآلراء تستطيع وال

اآلراء. هذه يف املتشككني املعلقني من املزيد إزعاج سوى — األخالقي للرقي
— الفصل هذا يتناولهم والذين — الضمري عن كتبوا الذين الثالثة النقاد ينتمي
التأثري خطوط بعض أن من الرغم (عىل واحد فكري إطار أو واحد فريق إىل بالكاد
عن مسئوًال بوصفه الضمري فكرة احتقار يف يشرتكون لكنهم بينهم)، التوحيد يمكنها
ويعرض العامة. األخالقية املبادئ عن كريًما مدافًعا أو للمشاكل مثري غري الذاتي التحسني



الضمري

1.١٨٥٣ عام هانت، هوملان ويليام للفنان الضمري» «يقظة لوحة :1-3 شكل

وغري زائًفا عبئًا يمثل الضمري كان لو ماذا املشكالت: من مرتابطة مجموعة الثالثة النقاد
كان لو وماذا املستنري؟ االجتماعي اإلجماع أو اآلمر هللا صوت يمثل أن من بدًال رضوري
إن ماذا ذلك، من أسوأ بل داٍع؟ بال أنفسنا عىل ونفرضه اخرتعناه عبئًا يمثل الضمري
ذاتية، صفة عليها وأضفينا الزائفة أو املستبدة الخارجية التأثريات علينا تمليه ما قبلنا

املدروس؟ غري واملنع الجاهل التحيز من يتشكل ضمري إىل يؤدي مما
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وفرويد ونيتشه دوستويفسكي للضمري: نقاد ثالثة

الضمري عىل الهجوم

عىل (أو الرواية بطل ينشغل لدوستويفسكي، (١٨٦٦) والعقاب» «الجريمة رواية يف
بفكرة مبكًرا راسكولنيكوف البطل) من املتوقعة الصفات يحمل ال الذي بطلها األحرى
بالفعل يمثل قد — الفطري» «الخوف املالزم صاحبه الحالة هذه يف أو — الضمري أن
يكن لم إن «اإلنسان أن يتصور فهو وأفعاله، اإلنسان اختيارات عىل رضوري غري قيًدا
وجود وال الفطري، والخوف التحيز سوى له يتبقى ال … الحقيقة يف بالنذالة يتصف
وإثبات راسكولنيكوف خطأ إلظهار الرواية أحداث بقية املؤلف ويكرس للحواجز».
دراسة يف الرواية تبحث حيث تحديات؛ دون الحواجز هذه يرتك ال لكنه الحواجز، وجود
ويُعرتف أنفسنا. عىل نفرضها التي القيود لهذه غالبًا واملنقوصة املختلطة الرشعية
هذه أحد بوصفه — بالشك املصحوب القلق من األخرى األنواع من وغريه — بالضمري

التشكك. شديد اختبار إىل دائم بشكل سلطته دوافع وتتعرض الحواجز،
«اإلنسان أن فيه يزعم جديل مقال يف الضمري من موقفه راسكولنيكوف يؤكد
لضمريه السماح يف — الخاص حقه بل رسميٍّا ا حقٍّ ليس وهو — الحق له «املتميز»
«إنك قائًال: شديًدا أخالقيٍّا اعرتاًضا رازوميخني صديقه ويقدم معينة». عقبات بتخطي
نظري، وجهة ومن … بالذنب تشعر أن دون الدماء بإراقة تسمح املطاف نهاية يف
مما فظاعة أكثر الضمري وجع أو بالذنب الشعور دون الدماء بإراقة السماح هذا فإن
يف يظهر حدة األكثر النقد لكن وقانونيٍّا.» رسميٍّا بها مسموًحا الدماء إراقة كانت إذا
ادعاءاته يف يناقشه والذي راسكولنيكوف، مع التحقيق قايض بورفريي لسان عىل النهاية
األشخاص هؤالء بعض بأن البصرية نافذة املالحظة إىل يخلُص ثم بالتميز، الساذجة
راسكولنيكوف) لسان (عىل لكنهم أهدافهم، يحققون قد بالتميز ظاهريٍّا يتسمون الذين
املبدأ هذا كبت من مؤقتًا راسكولنيكوف تمكن وقد بأنفسهم». العقاب إنزال يف «يبدءون
ثمن له يشء كل لكن جريمته، اقرتاف من منعه يمكنه كان والذي عقله، يف الترشيعي
كان ضمريه قسوة من هروبه أن إىل باإلضافة الشمطاء»، العجوز وليس نفيس قتلت «لقد
قسوة من الهروب عن راسكولنيكوف عجز قياس خالل ومن دائًما. وليس مؤقتًا هروبًا
يتناوب والذي األخالقية غري سفيدريجيلوف شخصية دوستويفسكي لنا يقدم ضمريه،
بالكرم تتسم أخرى وأعمال األخالقية الناحية من شائنة بأعمال القيام عشوائي بشكل
راسكولنيكوف يستطيع وال تام». خمول حالة «يف بأنه ضمريه يصف والذي املطلق،
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الرغم وعىل األخالقي، الفاصل الحد «تخطي» ب تهديداته من الرغم عىل املوقف هذا تبنِّي
النابوليونية. تخيُّالته جميع من

نهاية عند سيبرييا يف جديد من للبعث بالفعل راسكولنيكوف يتعرض سوف
(لكنها املخلصة دونيا تتخيله الذي الضمري» «تأنيب عن ينشأ لن البعث هذا لكن الرواية،
األوىل»، «الخطوة اتخاذ عن لعجزه نفسه مهاجًما يندفع وهو وحتى الخيال). ضعيفة
أوجه من الهرب عن لعجزه التأديبي واالنتقاد الجريحة كربيائه من يعاني زال ما فإنه
ومتضاربة. متأرجحة بالضمري عالقته وتظل نفسه، الضمري من يعاني مما أكثر قصوره
نهاية يف بثبات ويرفضه حياته يف مؤثرة قوة بوصفه عليه التغلب يحاول وهو وحتى
عبئًا بوصفه تفسريه ويمكننا الرواية، خالل «النتائج» من مجموعة يمثل فهو األمر،
َمَريض، حدٍّ إىل الذاتي النقد يف إفراطه ويف لالعرتاف، الالنهائي املبكر انجذابه يف ضمنيٍّا

مهني. ُمِذل حب لصالح املفرطة وكربيائه الجريحة لذاته النهائي إقصائه ويف
الدقيق، باملعنى له تربيًرا وليس للضمري دراسة والعقاب» «الجريمة رواية تمثل
تؤكد التي روايته يف وخاصة األخرى، دوستويفسكي كتابات يف الدراسة تلك واستمرت
يمكن بأكملها الرواية إن القول ويمكن .(١٨٨١) كارامازوف» «اإلخوة النقطة نفس
الكارامازويف» «الضمري بتعريف تبدأ وهي الضمري، «ملبادئ» دراسة باعتبارها تفسريها
بال تساؤالت تطرح ثم مكتمل، وغري سطحي أخالقي إلدراك اختزاًال بوصفه التقليدي
من وانطالًقا للضمري. استدامة أكثر رؤية نجد أن يمكننا وأين كيف عن شافية إجابة
يحمي إنسانية لكنها تقليدية رؤية الكنيسة رئيس يقدم املؤسيس، الدين افرتاضات
املسيح «قانون بمقتىض الفردي التغيري عىل القدرة ويمتلك املجتمع، بموجبها الضمري
الكنيسة، تديره الضمري من النوع وهذا بضمريه». املرء اعرتاف يف يتجىل الذي فحسب
بالذنب. الشعور «تخفيف» عىل القدرة يمتلك الذي الداخيل لإلصالح الفرصة يتيح وهو
صارًما ليس ذاته ينتقد الذي والفرد املؤسسية الكنيسة بني للمسئولية التداول هذا لكن
احتياجات تعلم مؤسسة عن املدافع التفتيش محكمة رئيس نظر وجهة من الكايف بالقدر
بالتحرر له الكنيسة شيخ نظر وجهة وتوحي أنفسهم. هم يعلمونها مما أفضل األفراد
مستقرٍّا أساًسا تقدم ال املحدودة» وغري العادية غري «الغامضة مرونتها يف وهي الذاتي،
محدوًدا ضمريًا التفتيش محكمة رئيس ويقدم بطبيعته، يشبع وال يقنع ال ضمري لتهدئة

املواضع. كل يف الكنسية السلطة تدعمه مطالبه يف واضًحا
مما أكثر الشيطان مع يتحالف املهزوز) (لكن العاقل إيفان فإن جانبه ومن
معربة بالطبع الشيطان مع إيفان حوارات وتعد التفتيش، محكمة رئيس مع يتحالف
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هذا فهم يمكن بالضمري، يتعلق وفيما عقله. داخل تنشأ التي واالحتماالت الشكوك عن
متذرًعا وإرباًكا، إغراءً البدائل أكثر يقدم أنه عىل الفرويدية باللغة الشيطاني البديل
يفكر ما يقول بأن لنفسه يسمح إيفان إن أي البدائل؛ هذه بها يصوغ التي النفي بصيغة
يستأنف بالضمري، يتعلق وفيما شيطانيٍّا. إغواءً يمثل أنه مدعيًا بالفعل يخشاه أو فيه
تتمثل املتميز اإلنسان مهمة بأن مقتنًعا راسكولنيكوف توقف حيث من العمل الشيطان

قائًال: أليوشا يف إيفان ويصيح الضمري. قيود من نفسه تحرير يف

إنني الضمري؟ ما «الضمري! قائًال: شديدة برباعة برباعة، وذلك مني! سخر لقد
البرشية اإلنسانية العادة بحكم العادة، بحكم إذن؟ أُعاني فِلَم بنفيس، أختلقه
آلهة!» نصبح وسوف العادة، من نتخلص إذن دعنا عام. آالف سبعة مدار عىل

ذلك! قال لقد ذلك، قال لقد

يف يستطيع ال بأفكار ويعذبها نفسه يغوي راسكولنيكوف، غرار عىل إيفان، لكن
أنه سمريدياكوف الحقيقي للقاتل يدَّعي فهو جرأة أفكاره أكثر ويف تحملها، األمر نهاية
يصبح أال يجب فصاعًدا اآلن ومن العالم، يف جرى مهما مباًحا، … يشء كل «لكان هللا لوال
فهو بالشجاعة، التظاهر مواصلة يحتمل أن يستطيع ال وهو ممنوع». يشء أي هناك
يف باشرتاكه جزئيٍّا لذاته مخادع بالذنب مدفوع اعرتاف شفا عىل يشء كل من الرغم عىل
وسوف العميق»، «ضمريه أليوشا عليه يطلق ملا األخرى الشخصيات وتمتدحه والده، قتل
يف وتحييه نفسه، يعذب بشدة» عميق عميق، «ضمري ضحية أنه املحكمة يف كاتيا تعلن
تلك لكن والضمري». للرشف «بطًال بوصفه الدماغية بالحمى مصابًا يرقد وهو النهاية
تقليدية نظر وجهة فرض إىل تسعى للضمري مجسًدا نموذًجا بوصفه المتداحه املحاوالت
أو اخرتاًعا بوصفه الضمري فكرة وضحت أن وفور يدعمها. يعد لم موقف عىل متخلفة
رسمي متحدث طريق عن ذلك كان وإن حتى ذاتيٍّا، مفروًضا رضوري غري وعبئًا نظرية
املحمومة، إيفان أفكار يف سيئًا خياًرا بوصفه حتى أو ذاته، كالشيطان السمعة سيئ

بالفعل. التحديات من الكثري يالقي ملفهوم إضايف إزعاج مصدر تظل فسوف
كتب ،١٨٨٧ عام األرض» أعماق من «رسائل لرواية فرنسية ترجمة اكتشاف عند
عن أعلنت قد عليها؟) أطلق ماذا (أم القرابة «غريزة إن قائًال أوفربيك صديقه إىل نيتشه
يشء «كل سمريدياكوف إىل إيفان هه وجَّ الذي القول ويعترب الحال». يف بوضوح نفسها
الكلمات تلك كرر قد نيتشه أن حقيقة وتشري لنيتشه، النموذجية التعبريات أحد مباح»
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األخالق «أصل كتابه يف مصادفة) ذلك كان إن خاصة أو مصادفة، ذلك كان وإن (حتى
بتأمالت نيتشه احتفى وقد املفكران. هذان يحملها التي املشرتكة الخلفية إىل وفصلها»
للذات موجه مربح داخيل ألم أقىس إن القائلة نظره وجهة وشاركه املروعة، األعماق رجل
وحدك «أنت إن القائل وفصلها» األخالق «أصل كتاب يف الرئيس املبدأ يف مجسد هو كما
وهو نيتشه، يفهمه كما االستياء اتجاه املبدأ هذا عىل ويعتمد الخاصة». شئونك عىل املالم
له مربر ال للذات اتهام نحو املتمردة الخارجية الظروف من املوجه االتهام عن انحراف
أفضل — ويعاقبونها ذواتهم يتهمون الذين — دوستويفسكي أبطال ويمثل ُملح. لكنه

أيًضا. ذواتهم يتهمون الذين نيتشه طراز عىل األبطال من تخيُّلها يمكن كوكبة
فهو وهكذا الذاتي، االتهام هذا عىل يحرِّض الضمري فإن نيتشه، نظر وجهة ومن
األخالق «أصل كتابه ويف البرشي. للجنس بالنسبة الحل وليس املشكلة من جزءًا يصبح
العدوانية فإن واالجتماعية الدينية القيود هجمات بسبب أنه يربهن أن يحاول وفصلها»،
التوجه عىل وأجربا أعيقا قد باالنتقام والتلذذ البرشي الجنس بها يتصف التي الطبيعية
الذات تعذيب ممارسات إىل ذلك وترجم ذاته يعادي اإلنسان أصبح ثَمَّ ومن للداخل؛
هذا متعهد هو والضمري للدماء. املتعطشون أسالفنا يمارسها كان التي القسوة بنفس
النادم للضمري أنظر «إنني يقول: وهو الذهن، يف شعوريٍّا ال املغروس الذاتي العقاب
التي التغيريات أكثر ضغط تحت محالة ال اإلنسان به يصاب الذي الخطري املرض بوصفه
محاًرصا األمر نهاية يف نفسه وجد عندما حدث الذي التغيري ذلك وهو جذرية، بها مر
عىل وتعمل الحد هذا إىل مقيدة اإلنسانية كانت وملا والسالم.» املجتمع جدران داخل
«حيوانًا كانت لو كما إليها ينظر فقد للداخل، التقييد هذا جراء من إحباطاتها توجيه
غارًقا البرشي الجنس كان وملا األذى». بنفسه يلحق حتى قفصه بقضبان جسمه يحك
يؤذي كي الفاسد الضمري «اخرتع فقد املحدود، غري والندم يرد ال الذي بالدين شعور يف

لرغبته». الطبيعي املتنفس ُسد أن بعد نفسه
عىل مقنعة وغري تماًما خاطئة بنيتشه الخاصة األصل أسطورة فإن وبالطبع
لو كما النادم الضمري يتخيل فهو املفهوم، لهذا الحقيقي بالتاريخ يتعلق فيما اإلطالق
تالزم كانت التي بالعقاب االحتفاالت وحظر القسوة حظر عن نتج حديثًا تطوًرا كان
حقيقة يف بينما بأكمله، القضائي النظام وتذيل سابًقا العقود وخرق العهود نقض
منذ موجوًدا كان ويهدده ويجرحه ويزعجه صاحبه يؤلم الذي النادم الضمري فإن األمر
له املسيحية تبنِّي ومنذ الروماني، القضاء ويف القانون يف سابًقا) أوضحت (كما البداية
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يتقبلون البرش فيه كان فردويس لعرص نيتشه تخيالت تكون أن يمكن وال القدم. منذ
ألنه وذلك حقيقية؛ تخيالت سليمة الضمائر كل وكانت بهما ويحتفون وقسوتهم عنفهم
وضع إىل بالتحول ويطالب السيئ السلوك يستنكر وهو مرة ألول الضمري ظهور منذ
شديدة ثَمَّ (ومن املستقرة غري الشعورية الحالة فإن وآخرون، تيليك أكد وكما أفضل.
عن بالرَىض يشعر الذي «السليم» والضمري للضمري، االفرتايض الوضع هي «الندم»)

أخالقية. مشكلة وجود عىل أكيدة عالمة صاحبه أفعال

أخرى؟ ذات أم للمتاعب مثري هو هل الضمري:

ضمري تهجم عندما بالفعل استقرت قد للطبيعة خارقة أخرى» «ذاتًا بوصفه الضمري هوية كانت
أو عنه منفصًال جزءًا يمثل أوغسطني ضمري وكان الرابع، القرن نهاية يف لفظيٍّا عليه أوغسطني
ويليام الالهوت عالم علق وقد ترصفاته. يراقب أن منه للمرء يمكن مراقبة موضع أو منه قسًما
َيف تََرصُّ عليه أطلق ما عىل بدهاء ،(١٥٩٦) الضمري» «خطاب عنوان يحمل الذي كتابه يف بريكنز
طريق وعن … فيه يفكر ما ويعلم العقل الضمري ويتخطى فكرة، يف العقل «يفكر قائًال: الفهم
املعارص، شبه األدبي نظريه ويتعرض أفكاره.» عىل حتى الضمري يشهد قد الثاني الترصف هذا
مشابه، نحو عىل متناقضني لجزأين تقسيم لعملية — شكسبري تأليف من — الثالث ريتشارد
القرن ويف نفيس.» ارتكبتْها التي البغيضة لألفعال نظًرا نفيس؛ أكره … «إنني قائًال يعرتف حيث
طريق عن وذلك االنعكاس، هذا عىل محدًدا شكًال كانت وإيمانويل سميث آدم أضفى عرش الثامن

أفعالنا. ويراقب يشء كل عنا يعلم موضوعي متفرج بوجود القائلة نظرياتهما

الغريب موضوعية بني تمزج األخرى الذات تلك فإن ذاته، الوقت يف واآلخر النفس هي كانت وملا
ملعنًى األخالقي للتعقيد قيًما مصدًرا األخرى» «الذات تلك لنا وتقدم أفكارنا، مع الشديدة واأللفة
فرويد وضع وقد الداخيل. االنقسام حساب عىل لكن و«صحيحة»، كاملة بوصفها للذات منقوص
أن النرجسية» «عن عنوان يحمل الذي مقاله يف معلًقا إزعاج، مصدر تمثل سلسلة يف القدرة تلك
ألمراض بارزة أعراًضا تعترب التي … املالحظة» «أوهام عليه يطلق ما فهم من «يمكننا الضمري
الذات تلك توفر حيث العظمة، بجنون الضمري صاحب يوصم ألن داعي وال العظمة». جنون
املصاب تجربة عن اليشء بعض يعلم بالضمري املبتَىل الفرد لكن للتوازن، محتمًال مصدًرا األخرى

الداخيل. االنقسام يف العظمة بجنون

الكشف هذا ويشبه مهم، اكتشاف إىل بالطبع نيتشه ل توصَّ فقد ذلك من الرغم وعىل
حتى — الضمري حكم يف الدخول إن قائًال كارامازوف إليفان الشيطان به وسوس ما
أكان وسواءٌ بأنفسنا. به نقوم أن يجب أمر األقل عىل فهو — تماًما طوًعا يكن لم وإن
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أمر الندم عىل الباعث الضمري فإن متأخًرا، مفروًضا يدعي، كما أم، البداية منذ موجوًدا
به. تصاب بأن ألنفسنا نسمح األقل عىل أو أنفسنا، به نصيب أن يجب

وأنه ذاته، عىل منقسم اإلنسان أن موضوًعا ونيتشه دوستويفسكي من كلٌّ اقرتح
واستقر الدفاعية املجاالت كل بالفعل اخرتق قد عقابي أو معاٍد صوت مع مواجهة يف
الشيطان، صوت كان لو كما الصوت هذا كارامازوف إيفان ويسمع العقل. يف املقام به
تلك مثل أن نيتشه ويؤكد هو. لصوته عنيد مختلف شكل أنه ندرك أننا من الرغم عىل
— فنحن نحن، أفكارنا كانت لو كما الخاص صوتنا عنها يعرب للنفس املؤذية األفكار
نعزل إننا أي أنفسنا»، عن «غرباء — وفصلها» األخالق «أصل كتابه مقدمة يف يقول كما
أقواًال كانت لو كما الذات تجلد أفكاًرا أو عقابية أفكاًرا نقدم عندما أنفسنا عن أنفسنا
العقابي الصوت هذا أن — فرويد سيتفهم كما — جيًدا يتفهم وهو خاصة. أو شخصية
حالنا، تحسني أجل من التأديب أو لإلصالح اللطيف املظهر يف متخفيًا نفسه يقدم قد

الالنهائي. للعذاب مصدر ذاته الوقت يف لكنه
وقت يف عليه نتغلب أن يتوقع ال لكنه عليه!» «تغلب قائًال: الضمري عىل نيتشه ويعلق
غري الظروف إن نيتشه يقول سوف (وبالطبع ال أم مواتية الظروف أكانت وسواءٌ قريب،
كيفية أما آذاننا. أو رءوسنا عن الصوت هذا إبعاد يف ننجح أن املحتمل غري فمن مواتية)،
دوستويفسكي من كلٍّ من الكثري فرويد عنه تعلم موضوع فهو إلينا الصوت هذا تسلل
صوت بوصفه بالضمري الخاصة نظريته يف افرتاضاتهما عىل عمله يبني وهو ونيتشه،

املعاقب. األب
من الرغم فعىل فرويد، ظهور قبل نموذجية فرويدية حالة كارامازوف إيفان يُعترب
أثناء تساءل حيث موته، تمنى ألنه الجريمة يف باالشرتاك يعرتف فإنه والده، يقتل لم أنه
يقوده حيث الضمري، مولد هو إذن هذا …؟» والده وفاة يتمنى ال منا «ومن محاكمته:
— فرويد أن عجب وال يرتكبها. لم جريمة يف رشيًكا نفسه تخيل إىل بالذنب شعوره
انصب قد — اإلطالق عىل ُكتبت التي الروايات أروع كارامازوف» «اإلخوة اعترب الذي
حيث األب»، قتل وجريمة «دوستويفسكي عنوان يحمل الذي مقاله يف عليها اهتمامه
الخاصة األنا يف الناهي والده صوت يحمل ملن َمَرضيٍّا نموذًجا دوستويفسكي يف وجد
عن يقول وهو والده. بقتل مشهوًرا يصبح ثَمَّ ومن الصوت هذا قيود يتحمل ال لكنه به،
رغب من بمعرفة سوى يهتم ال النفس فعلم ا، حقٍّ الجريمة ارتكب من يهم «ال الرواية:
غري األخ ليس الحالة تلك يف وهو تمت.» عندما بوقوعها رحب ومن وقوعها يف شعوريٍّا

وإيفان. ديميرتي أيًضا بل فحسب، سمريدياكوف القاتل الشقيق
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محرًضا بوصفه والضمري — بالذنب الشعور أن األساسية الفرويدية املفاهيم ومن
عما تختلف اإلجرامي بالفعل عالقتهما وأن نتخيل، مما الحركة يف حرية أكثر — له
املتولد بالذنب الشعور فإن اإلجرامي، للفعل نتيجة كونه من فبدًال غالبًا. الناس يفرتضه
فإن ثَمَّ ومن اإلجرامي؛ للفعل حافًزا بوصفه الفرويدي النظام يف فهمه يمكن الضمري عن
يرتكب االستياء من آخر نوع أي أو املكبوت للعداء نتيجة بالذنب يشعر الذي الفاعل
وهو بالذنب. للشعور موضوعي معادل تقديم أجل من جريمة ارتكب) قد أنه يتوهم (أو
حتى به، وإعجابه نيتشه بكتابات الوثيقة فرويد معرفة موضوع عىل الضوء يلقي ما
الذنب «سبق مفهوم النفيس») التحليل يف الشخصيات «أنواع كتابه (يف إليه ينسب إنه
عىل قادًرا بالذنب) الشعور (وربيبه الضمري اعتبار يقل االتهام، هذا ويف للجريمة».
نفسها الجريمة يف متأصًال أمًرا بوصفه يُرى بل منها، مربئًا أو الجريمة عىل السيطرة
إىل يؤدي مما أكثر جرائم ارتكاب إىل يؤدي أن املرجح من باالستياء يهدأ ال شعوًرا أو

عنها. التكفري أو عليها السيطرة
ونيتشه فرويد من كلٍّ أفكار بني الشبه أوجه لتتبع منفصًال مقاًال األمر ويتطلب
اعتماد إىل خاص بوجه اإلشارة أود لكنني األخرى، األساسية املفاهيم وبعض الكبت عن
الضمري عن نيتشه نظريات عىل — العمق شديد ذاته الوقت ويف — الضمني فرويد
الفطري وعدائها املثالية األنا أو العليا األنا عن الخاصة ألفكاره صياغته يف للذات املعاقب
من صغري اقتباس يف الشديد التشابه هذا إيضاح ويمكن للذات. وبالتايل لألنا العقابي

منهما: كلٍّ كتابات

غريزة لكنه اإلنسان»، داخل هللا «صوت هو تعتقد، قد كما … الضمري ليس
بالخارج. شحنتها تفريغ عن تعجز إن ما للداخل تتجه التي الوحشية

تلك أكتب يجعلني الذي «ما (نيتشه،
اإلنسان») ذا «هو املمتازة»، الكتب

(األنا املثالية لألنا العدوانية امليول اشتدت عدوانيته، يف اإلنسان تحكم كلما
األنا. ضد لديه العليا)

والهو») «األنا (فرويد،
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تفريغ عىل الوحشية قدرة (عدم العدائية املشاعر مخرج انسداد يؤدي حالة، كل ويف
العدوانية أو للذات الوحشية (توجيه للداخل ارتدادها إىل العدوانية) تقييد أو شحنتها

األنا). ضد
الضمري، حيز يف — العليا األنا أعماله يف والحًقا — فرويد لدى املثالية األنا وتعمل
الذي كتابه يف يقول وكما الضمري. إىل توكل ما عادة التي والتقريع التوبيخ مهام وتؤدي

والهو»: «األنا عنوان يحمل

فهو مشكلة، أية (الضمري) بالذنب الواعي الطبيعي الشعور تفسري يمثل ال
لألنا رصيحة إدانة عن تعبري أيًضا وهو املثالية، واألنا األنا بني للرصاع نتيجة

النقدية. وظيفتها تعلنها

غطاء تحت بعمله يتعلق فيما خاصة الضمري، لعمل مرادًفا النقدية الوظيفة وتعد
متطلباته. يف للرتضية قابل غري عنيًدا كونه يثبت وهو حتى املزعوم، الذات تحسني من
«من تتشكل حيث املجتمع، من — فرويد نظر وجهة من — املثالية األنا وتتكون
من دائًما األنا تتمكن ال والتي األنا عىل البيئة تفرضها التي واملتطلبات البيئة تأثريات
عادة املتطلبات تلك تمثل نظره، وجهة ومن الجماعي»). النفس («علم بها» الوفاء
األصوات طريق عن تزداد لكنها األب، أو األم نظر لوجهات استبطانًا — دائًما ربما أو —

والهو»: «األنا يف موضح هو كما ككل املجتمع يف والتنظيمية املقيدة األخرى

األب، بدور القيام السلطة موقع يف وآخرون املعلمون يتوىل الطفل، يكرب بينما
ممارسة يف وتستمر املثالية، األنا يف راسخة ونواهيهم أوامرهم قوة وتظل

الضمري. صورة يف األخالق عىل الرقابة

التي واالستهجان التحريم أشكال لكل الرتاكمية القوة األنا مواجهة يف وتصطف
التكافؤ. عدم من حادة حالة أخرى بعبارة وهي حياته؛ خالل الطفل لها تعرَّض
األنا ومتطلبات الضمري متطلبات بني الرصاع من املرء «يعاني قائًال: فرويد ويستمر
عمليات أثناء ذاتها تشكل األنا فإن آخر، بمعنى بالذنب.» الشعور صورة يف الفعلية
القيود به تتميز الذي والتنوع الثقل يد عىل للهزيمة عرضة لكنها االجتماعي، التفاعل
من الجزء هذا إىل يفر أن للمرء ويمكن تكافحها. أن األنا عىل يجب التي واالتهامات
الثمن وهذا ثمن، له يشء كل لكن فيه، العزاء ويجد عليها ويحكم األنا يراقب الذي نفسه

الذاتي. االنقسام يف األقل عىل يتمثل

68



وفرويد ونيتشه دوستويفسكي للضمري: نقاد ثالثة

استنتاجات عن هنا أبتعد وسوف — املحتملة االندماج إعادة طرق إحدى وتكمن
القائلة الحقيقة يف — الناس عىل عرضها التي املواد يف مليٍّا أفكر كي الخاصة فرويد
«عن الغائب بضمري بالحديث تتميز املثالية األنا أو الذات مراقبة عىل الضمري قدرة إن
ووجهات كلمات من مركب صوت فهو مقبول، حدٍّ إىل طبيعي أمر وهو النرجسية».
سلطوية أصوات أو األبوي املنع صوت عىل تعتمد أكانت سواءٌ املوضوع، خارج نظر
بصوت يخاطبه كان الضمري أن الذاتية سريته يف ميل (ويؤكد حياتنا. يف سمعناها أخرى
بني مرتدًدا السلطة صوت كان وملا التجربة.) بهذه مر من وحده ميل وليس والده،
بصيغة الضمري صاحب يخاطب فهو أوغسطني، حالة يف الضمري فعل كما واآلخر الذات
أحيانًا (… عيلَّ» («يجب املتكلم بصيغة ويتحدث (… عليك» («يجب أحيانًا املخاطب
قد املتكلم؟ صيغة الضمري اتخاذ يف بالنجاح والتبشري لالطمئنان أثًرا تلمح أال أخرى.
أصبح الذي الضمري صاحب نضج اتجاه يف تقدًما املتكلم صيغة الضمري اتخاذ يعترب
عليها، القضاء أو املثالية لألنا املفرطة واملتطلبات األنا بني الفجوة لتضييق اآلن ا مستعدٍّ

وأفعاله. املرء اختيارات عن الشخصية املسئولية تحمل إىل باإلضافة
تبدو حيث خطر، مأزق يف األنا يرتك فرويد فإن جانبًا، األفكار تلك ينا نحَّ ولو
األنا من غضبًا «تستشيط التي املثالية األنا سيطرة من ذاتها تحرير عىل قادرة غري أنها
إىل فرويد وينضم بالذنب. حتمي شعور يف يتسبب مما والهو»)؛ («األنا شديدة» بقسوة
ال ورطة بوصفها بالذات عالقته يف الضمري عمليات إظهار يف ونيتشه دوستويفسكي

حيوي. برشي مورد هي مما أكثر منها مفر

الضمري بقاء

السلوك من املتواصل واستيائه والشكوى لالنتقاد مليله نظًرا الضمري، عىل الهجوم أثناء
أي يف للضمري النقاد هؤالء يتورط ال للرتضية، القابل غري وموقفه عليه يعلق الذي
من القصاص عند نشأته منذ امللحوظة الضمري خصائص هي فتلك له، زائف تفسري
مختلًفا، تقييًما لها ويضعون املميزة نزعاته إحدى الضمري نقاد ويأخذ الرومان. املجرمني
غري الذاتي العقاب من نوًعا اعتبارها ويزيد الذات ملعالجة قوة لها اعتبارهم يقل حيث
أو الضمري إلغاء الصعب من أنه يجدون الصارمون النقاد هؤالء حتى لكن الرضوري.
احرتاًما الضمري ويمنح جزئيٍّا نفسه يناقض منهم كالٍّ أن يبدو األمر نهاية ففي إقصاؤه،

مضض. عىل
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يشوه كي قاله ما كل بعد فرويد تعليق للدهشة إثارة التعليقات أكثر يكون وقد
نعده أن «علينا العليا) واألنا املثالية األنا يف املتمثلة مرتادفاته إىل (باإلضافة الضمري سمعة
العظيمة املؤسسات ضمن من — الحقيقة واختبار الوعي عىل الرقابة إىل باإلضافة —
فيه؟ العظمة وجه وما العظمة؟ تلك تتجىل كيف لكن والسوداوية»). («الحداد لألنا»
ً وملجأ مالذًا العليا األنا تصبح قد النواحي بعض من أنه يقرتح فرويد فإن ريب بال
من الرغم عىل يمكنه بذاته، املرء يقتنع ال «فعندما ا: حقٍّ املستعبدة املهزومة األنا من
الجماعي»). النفس («علم األنا» عن تختلف التي املثالية األنا يف الرَىض يجد أن ذلك
للتنظيم قوة تشكل أن املناسبة الظروف ظل يف املثالية/الضمري العليا/األنا لألنا ويمكن
يبدي يكاد ال املرهقة لألنا مؤقت آمن» «منزل توفري لكن املطلوبنَي، الذات وتقدير الذاتي
األعداء أحد االنتقاد يف املفرطة العليا األنا اعتبار يمكن عندما خاصة العظمة، صفات
كتاب يف العليا األنا لعظمة إقناًعا أكثر تفسري عىل العثور ويمكننا األنا. لتقدير الرئيِسني
ينضم والذي ،(١٩٣٠) الحضارة» يف «قلق بعنوان حياته أواخر يف كتبه الذي فرويد
تقييد خاللها من للمرء يمكن التي النفسية اآلليات إحدى بوصفه للتسامي الضمري فيه
بشكل املجتمع مصلحة تعزز بطريقة فطري) نحو عىل األنانية (أو الغريزية الرغبات
لم الضمري بواسطة الرغبة كبت أن ذلك يعني وال ال. أم متعمًدا ذلك أكان سواءٌ عام،
مجرد من أكثر لعلها أو — عارضة فائدة عىل ينطوي لكنه الفرد، عىل ا شاقٍّ أمًرا يعد
العليا األنا تطور أن إىل اإلشارة عند بعيًدا فرويد ويذهب للمجتمع. — عارضة فائدة
أن يمكن — انتقاداتها لتجاهل عقابًا بالذنب والشعور لها حليًفا الضمري كون مع —
واستخدامها جماعية عليا أنا تطوير بوسعه املجتمع وأن بأكمله، للمجتمع مسًعى يكون

الثقافية: أهدافه لتحقيق

مهمة، ناحية يف الفردي التطور ومسار التحرض عملية بني التشابه يمتد قد
والتي به الخاصة العليا األنا يطور أيًضا املجتمع أن عىل التأكيد يمكن حيث

تأثريها. تحت الثقايف التطور يستمر

ذاتيٍّا مفروًضا عقابًا بوصفه الضمري من سخريته تبدو الذي — نيتشه ويكتشف
للضمري إيجابية احتماالت — تسويات أو حدوًدا تعرف ال كانت لو كما له، نهاية ال
تحمل التي املسيحيني ضد مقالته يف يذكر فهو أعماله، يف املدهشة املواقف بعض يف
الضمري» «تأنيب عن قارئه يتوقعها التي املسيئة التعليقات الدجال» «املسيح عنوان
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يسمح لكنه األخالقية». الدينية للخصوصية الخيالية اإلشارة «لغة من جزءًا بوصفه
للتهذيب لكن الجبان، الذاتي للعقاب نزعة لديه ليس مثايل طاهر ضمري بتخيل لنفسه
لو كما مقالته يف الفرعي الخطاب هذا ويدخل (العلمية). املستنرية والقيم والعقالنية
العقل إرباك من بدًال وافيًا عقالنيٍّا» «ضمريًا كانت يمتلك بأن مهملة تبدو أمنية كان
حيوية أداة بوصفه الضمري يقدم فإنه املقال، تطور مع لكن َقبْلية. أخالقية بتفسريات

الديني: النفاق أشكال عن اللثام إماطة يف

التي للطبيعة الخارقة البدع تلك قيمة — اليوم ضمرينا يعلم كما — نعلم إننا
الجنس اختزال يف تخدمها التي األهداف وما والكنيسة، القساوسة يخرتعها

الغثيان. منظرها يثري قد الذات انتهاك من حالة إىل البرشي

والنقاء الروح «انضباط سيطرة إىل يتوق فهو الدين، عىل العلم أولوية عن ودفاًعا
ذلك ويف وحريتها». النبيل الروح وهدوء بالضمري املتعلقة الروحية األمور يف والرصامة
من يلتمس وأداة ا مهمٍّ حاسًما ومقرًرا حكًما العلماني الحر الضمري يصبح التصور،

األخالقي: الوضوح خاللها

قلبه، عىل املرء يقسو أن الروح؟ شئون يف االستقامة تعنيه الذي ما النهاية، يف
أمر إىل وال نََعم كل املرء «يحول وأن الجميلة»، «املشاعر املرء يحتقر وأن

بالضمري». متعلق

مع لالستقامة، حارًسا بوصفه املحرر الضمري عن الفكرة تلك تدهشنا أن ويجب
اعتمدت طاملا الضمري قوة لكن األخرى، املواضع يف نيتشه قاله ما كل االعتبار يف الوضع
يف االنخراط إعادة وعىل الصياغة إعادة عىل وقدرته الحركة عىل املدهشة قدرته عىل
نيتشه موقف تغري من لدهشتنا داٍع ثمة يكون ال فربما وهكذا جديدة، وقضايا أشكال

اإلطالق. عىل املفاجئ
دوستويفسكي عىل — للدهشة إثارة أقل نحو عىل وربما — أيًضا األمر نفس وينطبق
يعود لكنه داٍع، بال ذاتيٍّا ومفروًضا ملفًقا أمًرا يكون قد الضمري أن بفكرة يتالعب الذي
من أكثر الضمري يحركها التي الشخصيات من متنوعة مجموعة مع تخيالته فينظم
اسم حتى تحمل ال مختلفة دوافع تحت بالضمري معرفتها وتبدي التعبري عىل قدرتها
الضمري إدانة وهو النموذج، نفس يف وإيفان راسكولنيكوف من كلٌّ ويشرتك الضمري.
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بوصفهما أنفسهما يقدمان كانا ولو حتى انتقاداته، تجنب أجل من بالخطط والتالعب
الحال يف شعر جريمته، راسكولنيكوف ارتكب أن فبعد الضمري. يحركهما شخصني

للجريمة: ارتكابه دليل وإبراز للسلطات االعرتاف يف برغبة

حني عىل غريبة فكرة وراودته جمجمته. قمة يف دق قد مسماًرا كأن يشعر كان
حكومي موظف [وهو فوميتش نيكوديم من فيقرتب فوًرا ينهض أن غرة:
أدق حتى حدث، ما كل البارحة، الليلة يف حدث ما عليه ويقص بسيط]
يف الركن، عند هناك، األشياء فرييه غرفته، إىل ذلك بعد ويقوده التفاصيل،

فيه. فكر ما لينفذ نهض أنه القوة من ذلك يف رغبته وبلغت الفتحة.

يف للضمري إلحاح وهو الفساد»، «شيطان بو عليه أطلق ما ببساطة ذلك يبدو وقد
االعرتاف يف الرواية معظم يقيض راسكولنيكوف أن عدا فيما للذات، تدمريًا حاالته أشد
تكن لم إن ضمنيٍّا األقل عىل — األلم» «معانقة يف النهائية رغبته وتبدو بآخر، أو بيشء
تصوير يف يرتددون ال اآلخرين فإن وبالطبع الضمري. يحركها كانت لو كما — بوضوح
عىل قدرته دونيا تؤكد عندما املثال سبيل عىل بالضمري، متعلقة كانت لو كما مأساته
فعىل كارامازوف، إيفان عىل األمر نفس وينطبق النهاية. يف الضمري» «بتأنيب الشعور
فإن له، املرتدد ورفضه الضمري مطالبات لتجنب الشخصية محاوالته كل من الرغم
للبحث بطل فهو وبالطبع بالفعل. كذلك يكون وقد الضمري، أبطال أحد يرونه اآلخرين
وفاة يف الضمنية رغبته أو املضمرة بموافقته وبصريته ما، حدٍّ إىل الشخيص النفيس
فرويد ظهور قبل فرويديٍّا فكًرا ليست وهي بالذنب، للشعور مرشوًعا سببًا تعد والده
عىل الشخيص العذاب عبء لتحمل راقيًا أخالقيٍّا استعداًدا تبني أيًضا إنها بل فحسب،

للضمري. الرافض نقده يناقض نحٍو
األبواب من العديد خالل ومن ضمنيٍّا يميلون للضمري املتزمتون النقاد فحتى وهكذا،
نفس لتنحية كلية استعدادهم عدم ويُبدون بمركزيته االعرتاف إىل والخلفية الجانبية
التصحيحية النزعة تلك اإلطالق عىل تدهشنا ألن داعي وال جانبًا. يهاجمونه الذي املبدأ
فقد االحرتام. من السابقة مكانته إىل فجأة بالكامل السمعة مشوه الضمري ذلك تعيد التي
وعجزه الضمري قصور أوجه عىل ممكنة وسيلة بكل عاب الذي كالفن حالة سابًقا ذكرت
املسيحية للحرية جديدة رؤية إىل الحًقا اتجاهه غريَّ لكنه إليه، املوكلة باملهام الوفاء عن
وحتى املسيح. رحمة بواسطة ويتطهر الناموس تطبيق مهمة من الضمري فيها يتحرر

72



وفرويد ونيتشه دوستويفسكي للضمري: نقاد ثالثة

األسايس اهتمامهم لكن تماًما، إبعاده إىل يسعون أنهم يبدو ال قسوة الضمري نقاد أشد
وعودته. تأهيله إلعادة متخيلة حاالت عىل ينصب

هوامش

(1) Tate Gallery © 2006 TopFoto.
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مدين؟ الضمريحق هل

قادرين اإلطالق، عىل ضمريًا يمتلكوا أن دون طريقهم يف يمضون الناس بعض أن يبدو
ويف ندم». بال تماَرس التي الشائنة «األعمال ب لوك وصفه ما ارتكاب عىل الوقت طوال
يفكر وهو املغتصب الوضيع أنطونيو شخصية شكسبري لنا يقدم «العاصفة»، مرسحية

قائًال: أجاب ضمريه عن سئل وعندما القتل، جريمة ارتكاب يف

بذلك لشعرت قدماي، تورمت لو الضمري؟ هذا يكمن أين سيدي، نعم
صدري داخل املقدس الكيان هذا بوجود أشعر ال لكني

ميالن حكم وبني بيني ضمريًا عرشون قام ولو
املاء! يف السكر يذوب كما جميعها لذابت

عليها، استوىل التي اإلمارة من بالطرد خفيفة عقوبة ويعاقب أنطونيو أمر يفتضح
ضمريًا إنسان كل يمتلك أن فكرة تعد وبالطبع حاله. انصالح عىل دليًال نملك ال لكننا
استنتاج صورة يف عنها يعرب ضمريًا) إنسان كل يمتلك (بأن أمنية عن تنتج نبيلة فكرة
الناس معظم أن بافرتاض نترصف فإننا وبالطبع بالفعل). ضمري لديه إنسان كل (بأن
من يزيد أن يمكنه الضمري إىل يفتقر املجرمني أحد بأن الشك ومجرد ضمريًا، يمتلكون
حي ضمري وجود عىل سطحيٍّا) كان (مهما دليل أي يؤدي قد بينما عليه، الحكم قسوة

التسامح. عىل الحث إىل
عىل والخيارات األفعال ونبني ضمريًا يمتلك إنسان كل أن نفرتض عندما لكننا
الناس كان وإذا حسنًا، أمًرا الضمري كان فإذا أخرى. مشكلة تظهر نصائحه، أساس
ما ملسألة االحرتام نكن أن يجب مًدى أي فإىل لتلقينه، استجابة للعمل التشجيع يالقون



الضمري

ملسألة االحرتام نكنَّ أن يجب مًدى أي إىل خاص، وبوجه الضمري؟ أساس عىل بنيت ألنها
معها؟ نختلف أننا ويتصادف الضمري يؤيدها

وأحد الضمري، يؤيدها التي القضايا يف اليشء بعض معظمنا يتنازل سوف
العسكرية الخدمة أداء رفض يقدمه التسامح هذا عىل املجتمع لقدرة الكاشفة االختبارات
لكن أحيانًا، جريمة ريب، بال الرفض، هذا اعترب فقد بالضمري. متعلقة أسباب عىل ِبناءً
أو لإلعفاء صوًرا الدول ابتكرت — الحروب آالم وسط حتى — األحيان من كثري يف أيًضا
البرشية. األرواح إزهاق عىل دائًما دينيٍّا أو فلسفيٍّا اعرتاًضا يبدون ملن البديلة الخدمة

من الرغم (عىل القديم املسيحي الفكر يف الحرب عىل االعرتاض آثار تتبع ويمكن
الرشعية)، الصليبية والحمالت العادلة» «الحرب نظريات أمام تراجع ما رسعان أنه
القرن يف والكويكريني واملينونايت العماد بتجديد القائلني يد عىل القضية إحياء وأعيد
الصلة لكن الكومنولث، جيوش يف القدامى الكويكريني بعض خدم وقد عرش. السابع
أنفسهم الكويكريون نظم عندما بالطبع ترسخت قد الضمري ومتطلبات السلمية بني
بوصفها العسكرية الخدمة رفض عىل رسمية صفة وأضفوا األصدقاء جمعية منشئني
إجباريٍّا ُضمَّ الذي املعرتضني الكويكريني أحد لنا ترك وقد األساسية. معتقداتهم أحد
الدفاع توىل معه متعاطف ربان عن رواية عرش السابع القرن ستينيات يف البحرية لسالح

قائًال: عنه

العمل، يرفض فهو الضمري وألجل الكويكريني، جماعة أفراد أحد الرجل هذا
أفراد من أيٍّ رضب يف أتسبب أو أرضب بأال هللا أمام أتعهد … فأنا ولذلك

الضمري. ألجل امللك إطاعة يرفض آخر فرد أي أو الكويكريني

بنسلفانيا مثل مناطق يف وخاصة الشمالية، أمريكا يف أيًضا للكويكريني تأثريات وثمة
«املقتنعني الرجال بإعفاء ١٦٧٣ عام معرب لكنه األجل قصري قرار صدر حيث آيالند ورود
العسكرية. الخدمة أداء من األرواح» إزهاق بهدف القتال لهم يجوز ال بأنه ضمائرهم يف
حيث األمريكية، االستقالل حرب يف شائعة الضمري إلمالءات طبًقا املعارضة وكانت
بالخدمة قبلوا من التالية: القرون عرب يستمران سوف معسكرين إىل الحركة انقسمت
وبرزت الكويكريني). من (ومعظمهم املرشوطة غري املقاومة عىل أرصوا ومن البديلة
واملجموعات واإلخوة واملينونايت الكويكريني جانب من الضمري إلمالءات طبًقا املعارضة
االتحاد واليات اتبعت وقد األمريكية. األهلية الحرب يف أيًضا املتمردة األخرى الدينية
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يمليه ملا طبًقا باالعرتاض الخاصة االنسحاب رشوط — الكونفيدرالية الواليات والحًقا —
الطبية والرعاية التمريض يف البديلة للخدمة رشوط وضعت االتحاد جانب ومن الضمري،

املستشفيات. يف
تطوعية العسكرية الخدمة كانت البحرية، سالح يف الخدمة عىل اإلجبار عن وبعيًدا
هذا بشأن الجدال اشتد عندما ،١٩١٦ عام حتى األهلية الحروب بني فيما إنجلرتا يف تماًما
ملا طبًقا «االعرتاض موضوع ظهر راي جون أشار فكما الحقيقة، ويف أخرى. مرة األمر
بالخدمة له عالقة ال سياق يف ١٩١٤ عام إنجلرتا يف االسم بهذا مرة ألول الضمري» يمليه
اإلجباري. للتلقيح والعنيفة املنظمة املعارضة وصف يف بل اإلطالق، عىل العسكرية
يمليه ملا طبًقا «االعرتاض مبدأ ١٩١٦ لعام العسكرية الخدمة قانون مرشوع وتضمن
للفكر مدرسة أو املعتقدات من منظمة مجموعة أي عن دقيق تفصيل دون لكن الضمري»،
االشرتاكيون فيها بما — متعددة مجموعات منحت وقد املعرتض. إليها ينتمي الشخيص
بالشعائر املرتبطة غري الضمري مطالبات لتسجيل مهلة — وآخرون «بلومزبريي» وجماعة
الحقيقي االعرتاض عىل التعرف يف تستخدم التي املعايري تعقيد ويتضح الرسمية. الدينية
محددة، قضايا يف للفصل أنشئت التي للمحاكم املختلط األداء يف الضمري» يمليه ملا «طبًقا
السادس القرن يف الضمري») «محكمة أيًضا عليها يطلق (والتي اإلنصاف محكمة مثل
بالفعل ناتجة القرارات كانت إذا فيما الفصل مشاكل الهيئات تلك واجهت وقد عرش،
واالرتباك الحرية ملظاهر الكويكريني بوصف راي ويستشهد ال. أم الداخلية امليول عن
الطلب مقدم فيها يتصف أن يجب التي الشهادة وهي الهيئات، تلك أمام الشهادة أثناء

ييل: بما

التقليل أخرى وأحيانًا قضيته، وصف يف املبالغة وأحيانًا واملثالية الحماس
الدينية — املختلفة الدوافع أمام ومرتبًكا خياليٍّا يبدو وأحيانًا شأنها، من
املفاهيم اإلخالصألكثر يف يرغب حيث — واالجتماعية واالقتصادية والسياسية
املفاهيم أشد حول جدوى ذات غري مناقشات يف باستمرار متورط لكنه سموٍّا،
وعقالني صحيح بتفسري متعلقة هائلة بصعوبات دائًما ومحاط وضاعة،

الخاصة. لقناعاته

حوايل وجد حيث املختلفة، للمحاكم املتقلب األداء يف النظام هذا إخفاق ويتضح
ألنهم إما العسكرية الخدمة يف أنفَسهم الضمري يمليه ملا طبًقا املعرتضني من آالف ستة
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سجن ا4عرتض عىل أداء الخدمة العسكرية ألسباب تتعلق بالضم�

«نظف طاولتك
ومقعدك ونظف األرض!»

مالحظة:
ممنوع عىل «ا0ستحم,»

0س الصنبور.

«ذا ويكيل»

«أتساءل إن كنت قد جننت!»
الزيارة.

االتفاق الودي

زيارة القس الخاطفة

فوق ا0قعد:
نظرة مختلسة للعالم الخارجي

«ادخل وأغلق الباب»

ألسباب العسكرية الخدمة أداء عىل املعرتض «سجن عن تعرب بريدية بطاقة :1-4 شكل
1.١٩١٧ ميكلرايت، بي جي بريشة بالضمري» تتعلق
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بعد فيما عرضهم مما ُرفضت؛ قد االستماع جلسة ألن أو استماع بجلسة يحظوا لم
من لكن الحربية. للسجون واإلرسال الغالب، يف متكرر نحو عىل العسكرية، للمحاكمة
١٦٥٠٠ حوايل إىل املحاكم استمعت حيث مدهًشا، نجاًحا النظام هذا القى النواحي بعض
الخدمة يتضمن ما عادة الذي املرشوط اإلعفاء من نوع عىل منها ٪٨٠ وحصل دعوى،
العسكري التدريب قانون يف النظام هذا عىل التحسينات من املزيد أدخل ثم البديلة،
الذين لألشخاص الحبس) من (بدًال الخدمة من باإلعفاء سمح الذي ١٩٣٩ عام الصادر
تجنيدهم فور بالضمري تتعلق ألسباب مخالفة يرتكبون أو الخدمة أداء يرفضون كانوا
الحرب أثناء سمحت التي املتحدة الواليات يف العام املسار نفس تتبع ويمكننا الجيش. يف
للعنف رافضة مساملة وعقيدة دينيٍّا توجًها يبدون كانوا ملن البديلة بالخدمة األوىل العاملية
عام يف تحولت ثم التاريخية)، السالم» «كنائس أعضاء عىل محدد اقتصار دون (لكن
سياسة إىل عادت ثم الضمري، يمليه ملا طبًقا للمعرتضني الفوري التأجيل إىل ١٩٤٨

الكورية. الحرب أثناء البديلة الخدمة
واألخالقية العلمانية الدوافع يشمل كي للضمري العام الفهم اتساع مع وحتى
يمليه ملا طبًقا االعرتاض دوافع أيًضا تحولت فقد واألدبية، الدينية الدوافع إىل باإلضافة
سبيل فعىل املؤسيس؛ الدين حدود خارج تكونت التي القناعات تشمل كي الضمري
يف استخدمت بلغة مقياًسا الشعور حدة عىل االعتماد أمريكية عليا محكمة تفضل املثال
الضمري بوخز يشعرون من «لكل اإلعفاء مبدأ تقبل حيث تاريخه، عرب الضمري مناقشات
ألنفسهم سمحوا إذا ضمائرهم تسرتيح فال دينية، أو أخالقية أو أدبية معتقدات بسبب
مجموعة وضع ويجب ٣٣ف). املتحدة الواليات ٣٩٨) للحرب» آلة من جزءًا يصبحوا بأن
بدور «تقوم أنها طاملا القرار، اتخاذ أثناء االعتبار يف — علماني بعضها — املعتقدات من

املجند». حياة يف الدين
الواجبات بعض (أو العسكرية الخدمة من اإلعفاء حدود فإن ذلك، من الرغم وعىل
حاالت تنشأ وهنا مستمر، تفاوض محل زالت ما بالفعل) املجندين حالة يف املحددة
أو محدًدا اعرتاًضا يملكون لكنهم كلها، الحروب عىل يعرتضون ال الذين األشخاص
فكلما وبالطبع الخدمة، من محدد نوع أو معينة بحرب يتعلق فيما للضمري وسواًسا
نموذج ويتمثل خالف. موضع األمر يصبح أن احتمال زاد تفصيًال أكثر االعرتاض أصبح
عن بالدفاع ُكلفوا الذين اإلرسائيليني الجنود حالة يف املستهدف» «لالعرتاض معارص
ورفض ١٩٦٧ حدود عىل خدمتهم قرص مع لكن املعتادين، األعداء مواجهة يف بالدهم
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الدينيني املحافظني جانب من مضادة دعاوى ظهرت والحًقا األرايضاملحتلة. يف املهام أداء
أداء حتى أو الغربية الضفة يف املحظورة املستوطنات إغالق يف املشاركة رفضوا الذين
املهمات. تلك تفرضها التي املخاطرة االعتبار يف وضًعا اإلطالق عىل العسكرية الخدمة
اإلجباري، التجنيد يماَرس وأينما إرسائيل يف محتدم جدال محل األمور تلك زالت وما
ملا طبًقا االعرتاض من عام خمسمائة يبلغ الذي التاريخ تناولنا فإذا ذلك من الرغم وعىل
الغربية املجتمعات يف األفراد لدى كبري باستعداد يوحي أنه فسنجد ككل، الضمري يمليه
أساس ذات أنها الجميع يدرك التي التوثيق وصعبة املألوفة غري املعتقدات مع للتكيف

الشخيص. الضمري يف
«بنود حول املتحدة الواليات يف حاليٍّا الدائرة املناقشات عن اليشء نفس قول ويمكننا
وخاصة الخدمات بعض منع يف الصحية الرعاية مقدمي حقوق تؤكد التي الضمري»
األمور كل يشمل بحيث مؤخًرا التوسع من املزيد مع لكن به، املتعلقة اإلجهاضوالخدمات
الشخيص االقتناع بني التوازنات من العديد إيجاد إىل البعض سعى الحمل. بمنع املتعلقة
يمليه ملا طبًقا الرفض يف الرعاية مقدمي حقوق تحمي ومعظمها العامة، والرضورة
للخدمات الوصول عىل رسيعة قدرة تتطلب املرىض مصلحة أن عىل اإلرصار مع الضمري
املرىض وحماية األخرى) املستشفيات يف مضنية طويلة بجوالت يقوموا أن (دون البديلة
بني وخاصة الطرفني، من متبادلة قوية مشاعر ثمة فإن وبالطبع للمخاطر. التعرض من
املعتقدات وأصحاب والعلمانيني ناحية لإلجهاضمن املعارضني واإلنجيليني الكاثوليكيني
ذلك يتفاقم ما وغالبًا أخرى. ناحية من اإلنجابية الحريات عىل يرصون الذين األخرى
تحديد مثل الشخصية، بالطوارئ خاصة محددة موضوعات تناول عند أزمة إىل األمر

واالغتصاب. املحارم زنا لضحايا الجماع» «صبيحة حبوب وتوفري النسل
املتعلقة الخدمات تقديم يرفضون الذين الصحية الرعاية مقدمي موضوع أثري وقد
يضمن نسبيٍّا» «متوازنًا قانونًا تمتلك التي ماساتشوستس والية يف مؤخًرا باإلجهاض
ذاته الوقت يف لكنه معقولة، بصورة الصحية الرعاية ملوظفي الدينية» «االحتياجات تلبية
رفض عند للخطر سالمته أو املريض صحة تتعرض عندما الخدمات تقديم عىل يرص
يقدمون السياسيون املرشحون أخذ حيث ساخنًا»، «موضوًعا األمر هذا وأصبح العالج.
من العديد مجتذبًا املدونات فضاء مجال الجدال هذا واكتسح للقانون، مختلفة تفسريات
من تتمكن لم «إذا ييل: ما اإلجهاض مؤيدي مواقف نماذج ومن الجانبني. من التعليقات
سئمت «لقد إىل: باإلضافة املهنة.» بتلك تعمل فال مسرتيح، بضمري وظيفتك مهام كل أداء
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يشرتك ال حقوًقا تمتلك الناس من محددة مجموعات بإنشاء بالدي حكومة قيام من
رفض عليك «يجب ييل: فيما فيتمثل املضاد املوقف أما متساوية.» بصورة الجميع فيها
املتطرفة، الترصيحات من العديد بالطبع أذيعت وقد األخالقية.» غري واألوامر القوانني
للنظر الفت عدد سعى املشتعل املصدر مجهول اإللكرتوني الفضاء وسط يف حتى لكن
الساعني أحد قال حيث وسط، حل إىل والتوصل التوازن من نوع إيجاد إىل املشرتكني من
عىل املستشفى يف أحدهم وجود من التأكد يل بالنسبة «يكفي وسط: لحل التوصل إىل
ديفيد كان لو كما يبدو ثالث وقال الحوار.» «رجاءً آخر: وقال العملية.» إلجراء استعداد

األرضار.» أخف سوى يسبب وال جميًعا عليه نتفق حل إىل بحاجة «نحن هيوم:
٢٠١٠ سبتمرب ٥ بتاريخ الربيطانية «أوبزرفر» جريدة يف مقال تناول وقد
للمثليني خدمات تقديم رفض جنيس معالج بآراء يتعلق فيما مشابهة موضوعات
السماح مسألة التحقيق معهم أجري ممن واحد وتناول بالضمري، تتعلق أسباب عىل ِبناءً
الديني بالضمري تتعلق ألسباب األجر مدفوعة املهنية واجباتهم من بالتملص للمسيحيني

التالية: بالطريقة

مسلم التالية: الفئات من العاملني تجد قد املتجر يف للتسوق تذهب عندما
لحم يبيع ال ويهودي البقري، اللحم يبيع ال وهندويس الكحوليات، يبيع ال
يشء أي يبيع ال ومسيحي الحمل، منع وسائل يبيع ال وكاثوليكي الخنزير،
املوسيقى أسطوانات يبيع ال الحرة اسكتلندا كنيسة أفراد وأحد اآلحاد، أيام
ومعالج حيوانية، منتجات أية يبيع ال ونباتي محرمات، عىل تنطوي التي

أدوية. أية يبيع ال باإليمان

يسمح «عندما قائًال: محبطة بلهجة التحقيق يف اآلخرين املشرتكني أحد وتساءل
تلك بعد حتى لكن ذلك؟» يقودنا أن يمكن أين فإىل «الضمري»، أساس عىل باإلعفاءات
الخطابات تلك كتَّاب وحتى — الناس معظم فإن السخط، عىل تدل التي التعبريات
لوساوس احرتاًما املتاعب بعض لقبول االستعداد بعض األقل عىل أبدوا قد — أنفسهم

املطروحة. اآلراء يؤيدون ال عندما حتى الخدمات، مقدمي جانب من الضمري
ألصحاب واجب االحرتام بعض أن الحقيقة يف الوسط الحلول عن الباحثون ويؤكد
اآلمن العالج يف املرىض بحقوق يرض ال االحرتام هذا طاملا األخالقية أو الدينية الوساوس
إن أي املناسب؛ الوقت يف بديلة خدمات عىل الحصول يف العمالء حقوق أو والفوري،

81



الضمري

قد حتى أو — معها يتفقون ال ملواقف لإلذعان استعداد عىل الناس من ضخمة أعداًدا
األقل عىل وذلك األمر، يف الفردي الضمري «حقوق» تتدخل عندما — بشدة معها يختلفون
للضمري، الحايل التقدير يتجىل اإلذعان من الدرجة تلك ويف ومحددة. معقولة درجة إىل
الخدمة عىل الضمري يمليه ملا طبًقا االعرتاض يف كما ألنه أوضح بصورة يتجىل إنه بل
الداخيل االعتقاد نطاق من ألبعد الضمري عىل املبني الرفض حقوق تمتد العسكرية،

الفعيل. السلوك تشمل كي فحسب
بحدود الخاصة القرارات كانت إذا ما هو مواجهته يجب الذي اآلخر والسؤال
أساس عىل تتخذ أن يجب — بالسلوك يتعلق فيما وخاصة — الضمري عىل املبني االعتقاد
للتفكري أساس ثمة كان إذا ما سواء أو العام، الرأي منرب يف حالة لكل منفصل أم مرتجل
بواسطة للتطبيق قابًال ا حقٍّ تصبح كي تمتد أن تستحق الحماية من األشكال تلك أن يف
(فيما الدويل القانون حتى أو األوروبي) االتحاد يف (كما الجماعي أو املدني القانون

املتحدة). باألمم يتعلق

«الحقوق» ومشكلة الضمري

واجب حق إىل الضمري حرية ترقية محاوالت عن نتجت التي املشكالت تلخيص يمكن
عام أُقر (والذي املتحدة األمم عن الصادر اإلنسان لحقوق العاملي اإلعالن يف النفاذ
«تجاهل أن أوضح حيث بالضمري، متعلًقا قويٍّا بنًدا اإلعالن هذا ويتضمن .(١٩٤٨
الضمري ازدرت وحشية همجية أفعال ارتكاب إىل أدى قد واحتقارها اإلنسان حقوق
وهي والدين». والضمري الفكر حرية يف الحق شخص «لكل أن أيًضا وأكد اإلنساني»،
الدولية العفو منظمة مثل منظمات يف تطبيقها وعند بالثناء، جديرة وثيقة بالطبع
يف للتحسن كربى قوة تمثل فإنها اإلنسان) حقوق رصد (منظمة ووتش رايتس وهيومن
الخاصة القضايا بعض ترتك ذلك مع لكنها والديني، السيايس التمييز ضحايا ظروف

عالقة. والتطبيق بالتفسري
عىل الغربية األصول ذي الضمري مبدأ تطبيق بقابلية املشكالت تلك إحدى وتتعلق
من املشكلة هذه صعوبة مدى وتتضح املختلفة. الثقافية الظروف من واسع نطاق
الوثيقة تلك ترتجم عندما تنشأ التي التفسريية والخالفات نفسها، اللغة مشكلة خالل
بالتقييم خاصة مصطلحات بها برشية لغة كل فإن وبالطبع مختلفة. لغة ٣٧٥ إىل
لكلمة دقيقة مرادفات بها األوروبية غري اللغات من القليل لكن القويم، والسلوك األخالقي
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األستاذة يل نقلتها التي البارزة األمثلة ومن املعارص. الغرب يف تستخدم كما «الضمري»
نفسه: اإلعالن مسودة وضع يخص مثال آسيوية الرشق والثقافة اللغات أستاذ ليو ليديا

اإلعالن مسودة لوضع شكلتها التي واللجنة روزفلت السيدة اجتمعت عندما
جرت العرشين، القرن أربعينيات يف املتحدة لألمم اإلنسان لحقوق العاملي
املهمني اللجنة أعضاء أحد تمكن وقد «الضمري». حول املناقشات من العديد
اللجنة إقناع من صيني، ودبلومايس مرسحي كاتب وهو تشانج، يس بي د.
التي الفطرية) األخالقية (النزعة ليانجزين الكونفوشيوسية الفكرة بتبنِّي
conscience اإلنجليزي املصطلح فإن ثَمَّ ومن منسيوس، الفيلسوف طرحها
األوىل املادة يف الصيني ليانجزين ملفهوم ترجمة األمر حقيقة يف كان «الضمري»

العكس! وليس اإلعالن من

لليانجزين موحد لفهم التوصل عىل تشانج إرصار أن ليو األستاذة وتضيف
من ومتحررة رمزية رئيسة» «عالمة عليه أطلقت ما لصياغة محاولة كان والضمري
جادل قد باللجنة الغربيني األعضاء أحد أن الواضح ومن الخاصة. املسيحية مدلوالتها
األوروبي للفكر أقرب للضمري لفهم التوصل إىل سعيًا تشانج اقرتاح ضد عنيًفا جدًال
التي التحديات إىل اإلعالن وضع أثناء وقعت التي تحديًدا املناقشة تلك وتشري واملسيحي.
تتفرع والتي الوثيقة، يف لغة ٣٧٥ استخدام أوجدها والتي اإلعالن، تطبيق عليها ينطوي
عن مختلفة ثقافية طرق يف األخالقية لاللتزامات مختلفة وتقليدية محلية تفسريات فيها

األوروبي. النموذج
مطمح فإن عنها، تعرب التي واللغات العالم ثقافات تنوع االعتبار يف وضعنا وإذا
تعتمد حيث أبًدا، يتحقق لن للضمري عامليَّا به معرتف ومقياس تعريف إىل التوصل
كل يف املتماثلة املطلقة البرشية بالطبيعة الوهمي العاطفي اإليمان عىل لعامليته مزاعم
صيغت التي تلك وخاصة املطلقة، االفرتاضات لتلك واستجابة واملجتمعات. العصور
االعرتاضات، من مجموعة مختلفة ثقافات من أشخاص أثار الغرب، يف أوًال وانترشت
لغوية ليست لكنها والليانجزين، الضمري بني البسيطة الفجوة يف كما لغوي بعضها
التاريخ إىل يعود اآلخر والبعض طريقها، عن وتتحدد الثقافة تحدد فاللغة فحسب؛
األخرى االعرتاضات أما املسيحية. بالقيم التقليدي ارتباطه مستنكًرا للضمري السحيق
إىل النزعة تنتقد فهي التنوير عرص يف بالعقالنية الخاص األقرب املرياث إىل املنتبهة
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روزفلت إلينور السيدة يحيي اللجنة، رئيس نائب الصني، من تشانج يس بي د. :2-4 شكل
الخاصة الصياغة للجنة األوىل الجلسة يف وذلك اإلنسان، حقوق لجنة رئيسة أمريكا، من

2.١٩٤٧ يونيو ٩ نيويورك، ساكسس، ليك اإلنسان، لحقوق العاملي باإلعالن

خاصة بصورة الضمري ومطالبات عامة بصورة «الحقوق» بذكر املتعلقة الغربية األفكار
الحقوق بني التوازن فْقد يؤدي أن من خوًفا القلق ذلك وينشأ املستقل. الفرد عن نيابة
الجمعية الحقوق تلك وخاصة — ككل املجتمع بحقوق االستخفاف إىل الفردية والحريات
تسعى عندما حدة أكثر يصبح لكنه — تقليدية دينية أو ثقافية ممارسات عىل تقوم التي
البلدان إىل الضمري وحقوق الفردية الحريات حول أفكارها تصدير إىل الغربية البلدان
أفراد إليها ينظر ما غالبًا اإلنسان حقوق ترشيعات فإن بانيكار آر الحظ وكما األخرى.

آخر». شخص حرية انتهاك تربير أجل «من تثار بوصفها األوروبية غري املجتمعات
يعتمد الضمري لحقوق تأكيد أي أن وهي مخجلة: بحقيقة نعرتف أننا افرتضنا لو
بدت مهما عاملية مطلقة مبادئ عىل وليس الثقافة تحددها نسبية مبادئ عىل األرجح عىل
الدول من الضمري إىل املستند النشاط مجال يضيق عندما املشكلة تلك تختفي ال مقبولة.
متجانس محدد مجتمع يف الفردية بالخيارات متعلقة موضوعات إىل املتنافسة والثقافات
حتى أو سيايس كيان أو دولة كل ألن وذلك النسبي»؛ «التجانس عىل التأكيد وأود نسبيٍّا،
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للسلوك مختلفة مفاهيم منها تشتق ومتنافسة متفاوتة ثقافية أفكاًرا يضم سكني حي
االختيار يف مختلفة نظر وجهات تمتلك والثقافات الدول كانت وإذا الضمري. عىل املبني
أو ني، السُّ واملسلم الغربي الالأدري عىل ينطبق األمر فنفس الضمري، يمليه ملا طبًقا
للبنادق األمريكية الوطنية الجمعية من السالح حاميل وأحد للسالم املؤيد الكويكري عىل

جنب. إىل جنبًا يتعايشون عندما حتى السالح، حاميل لحقوق املنارصة
أمام أخرى عقبة بوجود االعرتاف علينا الثقايف، االختالف مسألة جانبًا نحينا وإذا
وهو أحيانًا، يخطئ فإنه النية حسن الضمري كان فمهما الضمري؛ عاملية بزعم القبول
لكن تخطئ، ال العقيل التمييز يف املتمثلة هللا فهبة األكويني: توما القديس فيه فكر ما
الوقت، طوال يخطئ العالم يف صعبة عملية قرارات يتخذ أن عليه يجب الذي الضمري
تعود التي بريس» «الفالح قصيدة ويف الخطأ. بطريق الهرطقة عىل أحيانًا يساعد إنه بل
قلعة بدخول للرهبان السماح يف املتمثل الكارثي الخطأ الضمري يرتكب الوسطى، للعصور
ويتعثر وحده. الحقيقة عن باحثًا الطريق خوض إىل مضطرٍّا األمر به وينتهي الوحدة،
املنطق يف الربجوازية األخالقية بالتفسريات وامُلفَسد بالعاطفة املثقل املعارص الضمري
فني لهاكلبريي املميز توين مارك وصف بالفعل رأينا وقد األخالقية. والتسويات املخطئ
لقيامه نظًرا — خاطئًا شعوًرا كان وإن — الضمري بتأنيب شاعًرا نفسه يوبخ وهو
الضمري فيها يقبل ال التي األحداث تلك أيًضا بالطبع وهناك جيم. الهارب العبد بمساعدة
تماًما. الهدف ويخطئ جريمة ارتكاب عىل يحرض أيًضا إنه بل فحسب، مذلة بتسوية
اإلطالق، عىل الضمري تمثل ال الخاطئ للضمري الحاالت تلك إن قائًال املرء يجيب وقد
الضمري أحكام أن يف تتمثل القاسية الحقيقة لكن منه، خيالية مزيفة صورة مجرد لكنها
إىل تحتاج ال التي الصارخة األمثلة أشهر فمن الوقت، طوال صالحة أو صحيحة ليست
لم النازيني أن آرندت هانا أوضحت كما السيطرة عن الضمري فيها خرج والتي ذكرها
أنفسهم يعتربون كانوا إنهم بل اإلطالق، عىل الضمري مع مشاكل أية من يعانون يكونوا
— البعض نظر وجهة من األقل عىل — الذي الضمري وهو حي، أو «سليم» ضمري ذوي

انتهاكاتهم. أفظع عىل وافق
إىل تستند التي الدنيوية واألفعال الخيارات مع الضمري أحكام تختلط ما وكثريًا
الضمري». «ورقة ب حله يمكن خالف كل أن عىل نرص أن الفادح الخطأ ومن الضمري،
تقدمه الذي األخالقية للجدية اإليجابي الحافز أو األخالقية، قيمته من انتقاًصا هذا وليس
نقطة للضمري طبًقا الترصف «حق» عىل اإلرصار يعترب أن يفضل لكن الضمري. مطالب

النهائية. محطته وليس للتفاوض بداية
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الضمري مطالب تعزيز

الضمري حقوق عىل التأكيدات بعض تحقق أن يحتمل وطبيعته، املطلب مجال عىل ِبناءً
التي الطرق أحد الذاتي بالعجز املتعقل االعرتاف ويعترب اآلخر. البعض من أكثر أهدافها
يف الحق شخص «لكل أن اإلعالن يؤكد فعندما الضمري، بمطالب األمثل االلتزام تضمن
إىل وليس الداخيل باالعتقاد تتعلق أمور إىل يشري فهو والدين»، والضمري الفكر حرية
الحرية تلك يف الفرد حق عىل يعرتض من هناك يعد ولم العالم. يف املتخذة اإلجراءات
يشري كان إنسان»، لكل طبيعي حق الضمري «حرية أن لوك جون أكد فعندما الداخلية،
دحضه يمكن ال التأكيد هذا أن ويبدو الفعل)، (وليس الداخيل واالعتقاد الفكر حرية إىل

اليوم.
األمر، حقيقة ويف الحسم. انتظار يف زالت ما نسبيٍّا البدائية املعركة تلك حتى لكن
فإنه األفعال، وليس املعتقدات عىل مقتًرصا كان الضمري عن لوك دفاع أن من الرغم فعىل
خاصة بنود أية — املثال سبيل عىل — يضع لم فهو الجادة، القيود ببعض سمح قد
للمسلمني املمنوحة الديني التسامح ملزايا إنكاره عىل وأكد للمرأة، الطبيعية بالحقوق
ألول تبدو قد «الداخلية» املرء معتقدات أن من الرغم وعىل سواء. حدٍّ عىل وامللحدين
مراًرا أثبتت قد اإلكراه سياسة اتبعت التي الدول فإن الخصوصية، شديد أمًرا وهلة
املعتقدات تلك إبراز أجل من املطلوبة والطقوس الوالء أقسام صياغة يف مهارتها وتكراًرا
من تطلب كانت التي الرومانية الدولة بسلطة الخاص املثال ويعد عليها. والضغط
مثاًال الداخلية ميولهم تكتشف حتى التقليدية لآللهة القرابني تقديم األوائل املسيحيني
املؤلف ألح الظهرية»، يف «ظالم عنوان تحمل التي روايته ويف االنتهاك. هذا عىل شهريًا
ونجاح السوفييتية الصورية» «املحاكمات عن الكتابة يف كوستلر آرثر لستالني املناهض
مهاجمة طريق عن بالنفس الثقة تبديد يف املحاكمة عىل السابقة االستجواب تقنيات
املجتمعات يف منتًرشا اإلجبار تحت واإلنكار االعرتاف زال وما املستقل. االعتقاد أسس
للمعتقدات معادية أخرى ودول الشمالية وكوريا إيران يف حاليٍّا يماَرس وهو املعارصة،
باالعتقاد الخاصة الحقوق أبسط حتى زالت ما لذلك، ونتيجة املألوف. عن الخارجة
يتطلب عنها الدفاع زال وما البعض، يتصوره مما أخطر بصورة خالف الشخيصموضع

مستمرٍّا. حذًرا
حقوق تُجلب عندما التالية: الخطوة يف يكمن اإلعالن ملبادئ الحقيقي االختبار لكن
أن من الرغم وعىل املحض). الخاص السلوك مقابل (يف العام السلوك نطاق إىل الضمري
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الضمري، يمليه ملا طبًقا االعتقاد يف الجماعة أو للفرد املطلق الحق عىل يعرتضون القليل
تؤثر فاألفعال تعقيًدا؛ أكثر مشكالت تثري الضمري يمليه ملا طبًقا املرتكبة األفعال فإن

للتطبيق. قابًال ا حقٍّ الفعل اعتبار يمكن ال قد التأثري هذا عىل وِبناءً اآلخرين؛ عىل
السلوك، تشمل كي الضمري عىل تعتمد التي الحقوق مفهوم بتوسيع قيامنا وفور
طبًقا بها يقوم التي املرء أفعال تتعارض عندما تنشأ التي املشكالت نواجه أن علينا
حاًرضا دائًما املوضوع هذا كان وقد وحقوقهم. اآلخرين حريات مع ضمريه يمليه ملا
كتاب يف مبكر وقت يف عليه الرتكيز تم وقد الضمري. حول املناقشات يف بأخرى أو بدرجة
عن فيه يدافع الذي (١٥٢٨) مسيحي» رجل «طاعة عنوان يحمل الذي تينديل ويليام
من بدافع ثانيًا [و] … أوًال ضمريه من «بدافع مضطرٍّا العامة لسلطة املسيحي استسالم
فيما تهمل) (أو تُرتكب التي األعمال وأن متبادالن، الضمريين أن موضًحا جاره»، ضمري
فرد أي حقوق فإن وبالطبع اآلخرين. ضمائر عىل حتمي تأثري لها الضمري بأوامر يتعلق
امليول ذوي من اآلخرين حقوق مع تتصادم أن دون نهاية ال ما إىل تمتد أن يمكن ال
ستمتد الضمري مبادئ كانت وإذا ككل. املجتمع يف رصاع خلق إىل يؤدي مما املعارضة،
مبادئ اكتشاف يف املهمة تتمثل العام، السلوك نطاق إىل الخاص االعتقاد نطاق من
مع الفردية الحرية احتياجات من األدنى الحد بني املوازنة طريق عن باإلجماع تحظى
تجاه مجتمعنا) بخالف األخرى املجتمعات ذلك يف (بما مجتمع كل مسئولية احرتام

ألفراده. الجماعي الصالح حماية
اإلنسان حقوق — الدويل والقانون اإلنسان حقوق يف الباحث — شو هنري عرَّف
البرشية عىل املفرتض املعقولة املتطلبات من األدنى «الحد إنها فقال مفيًدا تعريًفا
مع لكن الفرد، حقوق عىل ذكيٍّا توازنًا املتوازن التعبري هذا ويؤكد فرد». لكل تقديمها
اختبار تجتاز أن بمعنى «معقولة»؛ املتطلبات تكون أن أوًال: أساسيني؛ رشطني وجود
بُنيت التي العقالنية غري أو املتعصبة للمطالب باإلذعان التزامنا من يحد مما «املنطق»
عن «ينتج بأنه لوك وصفه الذي النوع من املتخيَّل، اإللهي الوحي أو األنانية املصلحة عىل
يرتتب سوف املتطلبات عىل اإلرصار عملية كانت إذا وثانيًا: بنفسه». مزهو عقل غرور
يجب إذن الشخيص)، الفكر حرية عىل تقترص (ولن العالم عىل يؤثر بعمل القيام عليها
ميل. يقول كما رضًرا، تسبب أال يجب — اآلخرين حقوق من املتطلبات تلك تقتطع أال
عندما هائًال نجاًحا تحقق الضمري مطالب أن ريب فال املعقولية، مسألة عن أما
االختبارات نتعرضألصعب فنحن املشرتك. باالعتقاد تتعلق بأمور واضحة بصورة تتصل
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حسنًا، جيميني الليربايل! لطا�ا كنت
 ولًدا صالًحا وتحريت الصدق، لكني

                                 ال أزال دمية
                                  خشبية!

أطلق صافرة
   صغ=ة، صغ=ة

 صغ=ة 
ابتهج! ال يزال
 بإمكانك أن 

تكون سياسيGا حقيقيGا،
 لكن تذكر ...

عندما يضعك القدر
أمام خيارات كريهة

  وال تدري
 ما تقرره ...

أطلق
 صافرة صغ=ة!

 صغ=ة
 صغ=ة

           أيها الصبي الخشبي، تعال
 والعب يف منرشة األخشاب
 ا�ليئة بالنمل األبيض

ودوًما
دع ضم=ك

 يكن ...
اخ

طـ

الليربايل!» جيميني «حسنًا، بعنوان كاريكاتوري رسم الضمري: فهم صعوبة :3-4 شكل
3.٢٠١٠ مايو ١٠ الجارديان، بصحيفة روسون، ملارتن

عندما — املدنية والحريات بالحقوق املتعلقة األمور بكل كإيماننا — بالضمري إليماننا
الضمري لكلمة االشتقاقي األصل لكن الغرابة. شديد مطلب باحرتام مطالبني أنفسنا نجد
عالقته يف تكمن قوته نقاط أهم أن إىل أشار طاملا املشرتكة) املعرفة (أو con + scientia
يف هوبز توماس طرحها التي النظر وجهة نفس وهي األكرب، للمجتمع املشرتكة بامليول
أصله مع تماشيًا جمعيٍّا يكون أن يجب الضمري أن يف املتمثلة (١٦٥١) «اللوياثان» كتابه
أساس إىل للتوصل وسعيًا الرسية. الفردية األفكار من مجموعة مجرد وليس االشتقاقي
تعهدت الذي العام الضمري هو «القانون إن القائل املبدأ عىل هوبز استقر للضمري، جمعي
املعارص التاريخ لنا يقدم هوبز، من النقيض وعىل به». تسرتشد أن بالفعل [الحكومة]
فيها كان السماوي) السالم وميدان أفريقيا وجنوب األمريكي والجنوب الهند (يف أمثلة
الضمري كان الحاالت تلك ويف فاضًال، عمًال يبدو فاسد قانون مواجهة يف املدني العصيان
من مفيد نحٍو عىل وآخرون لوك عدل فقد وهكذا الفاسد. القانون تحدي يف مفيًدا اليقظ
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يمكن الشخيص الضمري مع تتعارض التي القوانني بأن تذكرينا طريق عن هوبز موقف
عىل القائم للعصيان ثمنًا مدنية عقوبة لتقبل املستعدين األشخاص ِقبل من عصيانها
ومع املدني. العصيان ممارسات يف املهمة األساسية األركان أحد بذلك واضعني مبادئ،
حيث من ا مهمٍّ اقرتاًحا يعد ا» عامٍّ «ضمريًا القانون يشكل بأن هوبز اقرتاح فإن ذلك
مشرتكة. اعتقاد نقطة يجد عندما صورة بأفضل يعمل الشخيص الضمري أن إىل إشارته
الرسمي الدين أو كالقانون العام الدعم مؤرشات تدعمها الضمري سلطة كانت وملا
موقعه ا مستحقٍّ الضمري يظل فسوف املحض، السليم» «املنطق أو العام الرأي حتى أو
اإليثاري املبدأ من حيويته يستمد الضمري دام ما إنه أي األخالقية. مناقشاتنا يف املركزي
استخدام لكن حياتنا. يف املركزي موقعه يستحق فسوف الجميع، لصالح نفسه ويكرس
تلقى إذا يزدهر سوف الضمري إن فالقول هنا، الخدعة هو دام» «ما الرشطي التعبري
ذاته. الوقت يف يشء وال يشء كل يعني السليم املنطق أو القانون أو العقل من دعًما
يف الحجر بدور يقوم زال ما الصيغة هذه يف فهو بالثناء، جديًرا الضمري كان ومهما
مرًقا ن يكوِّ سوف والبصل والبطاطس الجزر بعض إليه مضاًفا فالحجر األحجار: حساء
كان فإذا الجيل. والفكر عليها املتفق املبادئ إليه مضافًة الضمري ينترص كما تماًما لذيذًا،
لتكملته الجمعية واملعرفة السليم املنطق عىل ويعتمد به ا خاصٍّ مضمونًا يملك ال الضمري
العالم؟ يف مستقلة كقوة وجوده إذن ببساطة يتالىش ألن نفسها، هويته إلعطائه حتى أو
يقوم كي له يتبقى الذي الدور وما نفسه؟ الضمري بشأن ا ومهمٍّ ثابتًا يتبقى الذي وما

به؟
الصلة إىل وتحديًدا إجابة، عىل للحصول للضمري األسايس الدور إىل أعود سوف
ا مهمٍّ فيها الضمري احرتام يعد بأمثلة الفصل هذا بدأ وقد واإلقناع. الضمري بني الوثيقة
الضمري» «قضايا يف إجازة بمنح الضمري غري بيشء امللتزمني غري األشخاص إقناع يف
بشدة فعاًال أيًضا الضمري يعد ذلك، ومع الطبية. واملهن العسكرية الخدمة تتضمن التي
أن أيًضا بل فحسب، باملعتقدات تؤمن أال الذات إقناع وهي اإلقناع، من أخرى صورة يف

لها. طبًقا تعمل

الضمري؟ فائدة ما

لها يَُفعِّ أو االعتقاد تهذيب محاولة عىل يحض ال فإنه وأنجحها، الضمري حاالت أفضل يف
جبهتني يف فعاًال الضمري ويعد والتزام. فعل إىل االعتقاد يرتجم أيًضا إنه بل فحسب،
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ثم القويم، السلوك بشأن معتقداته تحديد عىل الفرد حث األهمية: من القدر نفس عىل
القديس وصف وقد الطارئة. املواقف عىل املعتقدات تلك تطبيق األهمية شديد نحو عىل
الذي الالهوتية» «الخالصة كتابه يف بذكاء الضمري من العميل الجانب هذا األكويني توما

عرش. الثالث للقرن تاريخه يرجع
ما كثريًا أنهما مالحًظا والضمري، األخالقي القانون فهم بني األكويني توما يميز
فطرية عادة أو غريزية َمَلكة بأنه األخالقي القانون فهم يصف وهو بينهما. يُخلط
دون الحال بطبيعة «املعروفة األشياء يف يتجسد وهو الرش، عن وتقصينا بالخري تقنعنا
األمور يعلم ال والضمري راسخ». مبدأ من مشتقة كانت لو كما العقل جانب من بحث أي
محددة. حالة عىل املعرفة تطبيق وتحديًدا بالتطبيق، يتعلق لكنه فحسب، يدركها أو
وموضًحا محفزة، قوة كونه مثل مألوفة بصفات الضمري واصًفا األكويني، توما ويستمر
يشهد الضمري إن «يقال الشخصية: واألفعال الخيارات تقييم يف العمل يف يرشع أنه
يتبع ذلك وكل يوبخه، أو يعذبه أو يتهمه أيًضا وهو يحثه، أو يُلِزُمه أو صاحبه عىل
القائل الخاليف األكويني توما برأي اآلن ا مهتمٍّ ولست به.» نقوم ما عىل املعرفة تطبيق
اهتماًما أكثر لكنني شخصيٍّا)، فيه أشك ما (وهو فطري أمر األخالقي القانون فهم إن
وجهة فمن الواقعية. املواقف عىل املعروفة املبادئ بتطبيق يتعلق بأنه للضمري بوصفه
بأنه يوصف قد إنه بل املرء، بها يقوم التي باألفعال وثيًقا ارتباًطا الضمري يرتبط نظره
التي أو بها القيام املرء يعتزم التي األفعال أو الخيارات تقييم منه يُطلب حتى نائم
القرارات، اتخاذ وجوب عند الفعلية املواقف يف الضمري يُستدعى وهكذا بالفعل. بها قام

األخالقية. باملبادئ املستنري الخيار جوهر يف األهمية شديد دور له ص ويخصَّ
أحدنا أن افرتض والفعل. االعتقاد بني مهم جرس بدور يقوم الضمري فإن وهكذا
األرجح عىل رأيي كوَّنت أنا بينما إلهي، وحي رأيك أن أنت تظن وربما صائب، رأي لديه
ريفيو «لندن مجلة من أو الوطنية العامة اإلذاعة من أو الهزلية «دونزبريي» مقاطع من
أنا أو أنت كنت إذا ومما الفعل، من أهمية أقل تلك الرأي أصل مسألة لكن بوكس». أوف
إذا والتهديد الرأي عىل والتأثري اإلقناع الضمري: مهمة هي وتلك فعل، إىل رأينا سنحول
ما إذا الحسنة، فالنوايا الصحيح. بالفعل القيام من التأكد األحوال كل يف لكن األمر، لزم
— ينبغي كما أو — تماًما نابعة استجابة إىل تفيض فلن العقل، يف بسلبية بها احتُفظ

الضمري. من
االنتقادات من مجموعة «الحقوق» موضوع حول حديثًا صدر كتاب مؤلف ويتناول
إصدار وصعوبة للغرب املهيمنة ومحاباته املزعومة الثقافية الضمري نسبية منها القوية،
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قليًال) متحرية (بنربة لكنه الحقوق. عىل املبنية االدعاءات التعارضيف من النابعة األحكام
اليشء ونفس اآلن». اإلنسان حقوق من القليل إىل بحاجة بأننا اعتقاًدا لديه «بأن يعرتف
أو املبادئ من فريدة بمجموعة يتمتع ال وهو مطاطي، مفهوم فهو الضمري، عىل ينطبق
تكون قد معهم نختلف بمن الخاصة الضمري فمطالبات وحده. به خاص ثابت بمحتوى
وال بعضها. إىل حاجة يف جميًعا فنحن ذلك، ومع هدامة. حتى أو ضارة لنا بالنسبة
وبالطبع لغريه. أو لنفسه سواءٌ منها أقل قدر عىل الحصول يف يرغب شخص أي أعلم
وتلك الضمري، باسم وحشيٍّا عمًال يرتكب قد مؤقت جنون يصيبه الذي الشخص فإن
يحث الذي االستياء مبدأ هو الضمري اعتربنا إذا لكن تماًما. تجنبها يمكن ال االنحرافات
مهمته، تتم حتى بالراحة لنا يسمح لن والذي االعتقاد، من أساس عىل ِبناءً العمل عىل

العالم. يف منه املزيد وجود برضورة نسلم أن فعلينا

تطبيقية» «معرفة بوصفه الضمري حول األكويني توما أقوال

أو ضمري كلمة ألن نظًرا ما: بيشء املعرفة عالقة عىل ذاتها الكلمة لطبيعة طبًقا الضمري يدل
حالة عىل املعرفة تطبيق أو cum؛ alio scientia إىل تحليلها يمكن باإلنجليزية conscience

… فردية

أو صاحبه عىل يشهد الضمري إن يقال حيث للضمري، تنسب التي األمور من اليشء نفس ويتضح
العلم أو املعرفة تطبيق يتبع ذلك وكل يوبخه. أو يعذبه أو يتهمه أيًضا وهو يحثه، أو يُلِزُمه
أو بيشء قمنا قد أننا ندرك ما بقدر أحدها طرق: بثالث يتم الذي التطبيق وهو به، نقوم ما عىل
اإلصحاح الجامعة، (سفر اآلخرين.» عن بالسوء تحدثت ما كثريًا أنك يعلم «ضمريك به؛ نقم لم
من نحكم ما بقدر أخرى، وبطريقة يشهد. الضمري إن يقال لذلك وطبًقا ،(٢٣ اآلية السابع،
أو اإلنسان يحث الضمري إن يقال هكذا يتم، أال يجب أو يتم أن يجب ما أمًرا أن الضمري خالل
قد ما أمًرا أن الضمري خالل من نحكم ما فبقدر الثالثة، الطريقة أما ما. شيئًا يفعل بأن يُلزمه
واآلن يعذبه. أو يتهمه أو لصاحبه يربر الضمري إن يقال هكذا سيئ، نحو عىل أو جيًدا أُنجز

أفعالنا. عىل للمعرفة الفعيل التطبيق تتبع األمور تلك كل أن يتضح

(١٣ املادة ،٧٩ املسألة األول، الجزء الالهوتية»، («الخالصة

هوامش

(1) The Religious Society of Friends in Britain.
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(2) United Nations Photo Library.
(3) © Martin Rowson.
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الخامس الفصل

مسموًعا؟ زال ما هل صوتالضمري:

أي دون األفعال أسوأ يرتكبون قد الرجال أسوأ أن تصديق الصعب من
بأنهم االعتقاد السهل من لكن ضمائرهم؛ صوت وهو داخيل، ندم أو إحساس
يصيبهم قد اإلثم ارتكاب باعتياد وأنهم منه، ويتخلصون الصوت هذا يُخمدون

الضعيف. الصوت هذا سماع من يتمكنون ال بحيث الصمم

كالريندون، إيرل (إدوارد،
(١٦٧٠ الضمري»، «عن

الضمري صوت

بصفة واحتفظ الرومانية، املحاكم يف واملرافعات للقضاء الشفهي الرتاث يف الضمري نشأ
كانت سابقة، تمثل والتي ضمريه مع األوىل أوغسطني مقابلة ففي الشفهية. املداخلة
شديدة الفقرة تلك إىل للحظة نَُعْد دعنا عليه. كبري تأثري لها صوته إىل استماعه مسألة

األهمية:

بداخيل ضمريي ويتمتم نفيس أمام فيه أتجرد أن يجب الذي اليوم أتى لقد
ألجل الكرب عبء تلقي لن أنك تؤكد ظللت قد أنك صحيح لساني؟ «أين قائًال:
مهموًما زلت ما ذلك ومع مؤكدة، اآلن فاألمور انظر، لكن مؤكدة. غري حقيقة

«… العبء بنفس

الضمري تصف أيًضا إنها بل فحسب، صوتًا بوصفه الضمري الفقرة هذه لنا تقدم ال
كلمة عبارته يف أوغسطني استخدم وقد صوته. يكتشف حرفيٍّا إنه أي نفسه، يحث وهو
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أو «يهمهم» تعني السياق هذا ويف «الحفيف»، معانيها من التي الالتينية increpare
متلعثم حديث هو ما قدر متطوًرا منمًقا حديثًا للضمري األول الحراك هذا وليس «يتمتم».
يطالب حيث لساني؟» «أين جملة تأتي ثم الحديث، تسبق التي التمتمة من نوع أو
الضمري الكتشاف بالنسبة الحديث أهمية وتربز نفسه. عن التعبري يف بالحق الضمري
برتجمة املرتجمني أحد قام وقد ال. أم لسانًا يملك أوغسطني كان إذا ما عىل النزاع يف لذاته
مفهوم هنا وااللتباس لساني؟» «أين من بدًال لسانك؟» «أين إىل الالتينية من الجملة هذه
يضمن أن عليه فإن ملموًسا تأثريه يجعل أن الضمري أراد إذا التعبري، جاز وإذا بالطبع.
املبارشة. أوغسطني خربة نطاق خارج ما مكان من وأدواته الحديث حق عىل حصوله

يتحدث فهو ذلك ومع منه، يُحرم لن وأنه الحديث، يف حقه عىل بقوة الضمري يؤكد
داخليٍّا كلماته عن يعرب وهو متنمًرا، أو مغتصبًا وليس ومستشاًرا صديًقا بوصفه
يف واضحة بصاحبه الحميمة صلته وتبدو داخليٍّا. أيًضا الكلمات هذه تأثري ويظهر
الضمري من بدًال tu بالالتينية املألوف املخاطب بضمري أوغسطني مخاطبة اختياره
أدوات عن يتنازل ال الضمري فإن الحميمية تلك كل من الرغم وعىل .vos الجاف الرسمي
واملحاكاة كالتهكم التقنيات بعض من يستفيد فهو الشفهي، اإلقناع وتقنيات البالغة
املميزة أوغسطني بعبارات التلفظ إعادة طريق عن — واحد آٍن يف كليهما أو — الساخرة
يف األفعال تكرار إىل يشري الذي الزمن يف تقول» «سوف الفعل يضع حيث ساخرة؛ بنربة
العبثية أوغسطني مراوغات أحد يكرر ثم دائًما»، تقول «أنت بها ليعني الالتينية اللغة

الخاصة. صوته بنربة الجديد الدين اعتناق قبل اليقني انتظار حول
انفعاله ينقل كي ناطق صوت إىل الناضجة أوغسطني ضمري شخصية تحتاج
الضمري استفاد فقد وهكذا اإلصالحية، رغباته وإلحاح وحميميته صربه ونفاد الغاضب

املؤثرة. املقنعة الطويلة مسريته مدار عىل وتعبريه صوته من وتكراًرا مراًرا
نجد بروتستانتية)، (اآلن مختلفة دينية بسلطة ومدفوًعا والحقة، أخرى ثقافة ويف
فعندما ديفو. دانييل الكاتب ابتكرها التي كروزو روبنسون شخصية يخاطب الضمري
وتلقى هللا من يتلقاها التي املعاملة عىل كروزو اعرتض واليأس، الحمى عليه سيطرت

حاسمة: إجابة

أتسأل التَِّعس! «أيها قائًال: يخاطبني صوته أن وظننت … اآلن ضمريي أنبني
نفسك واسأل ضيعتها التي البغيضة الحياة تلك إىل للوراء انظر فعلت؟ عما

تفعله.» لم عما
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نفسه يتمالك وسوف جديدة، نفسية حالة يف به ملقيًا كروزو الصوت هذا ويصدم
اإلنجيل. وقراءة التبغ تناول من يتكون لنفسه وصفه عالٍج طريق عن األمر نهاية يف
عديدة خصائص يف يشرتك الضمري هذا زال فما جانبًا، الثقافية االختالفات ينا نحَّ وإذا
يخربه وهو واإللحاح، التوبيخ من القدر نفس عىل كروزو فضمري أوغسطني، ضمري مع
هذا ويدفع بمعرفته. يصدم أن واجبًا أصبح حتى يتجاهله ظل لكنه بالفعل يعلمه بما
أنه يبدو الناحية تلك ومن بالفعل، بدأه قد كان روحاني بحث اتجاه يف كروزو الضمري
ال أشياء يعلم فهو ذاته الوقت ويف فيه. كائنة عقلية ملَلكة أو الخاصة ألفكاره امتداد
تلك ومن استجماعها. من ليتمكن وحده كروزو كان ما بقوة ويتحدث صاحبه يعلمها
يمزج حيث أوغسطني؛ مع يحتله كان الذي القوة موقع نفس يحتل فالضمري الناحية

حياله. فعله يجب ملا الخارج من مستمد وفهم باملوقف دائم وعي بني
كاملشدوه، بالخرس األفكار تلك «أصابتني كروزو: إجابة يف الغموض هذا ويتضح
حزينًا نهضت بل لنفيس، التربير أجل من ليس كال، بكلمة، أتفوه أن أستطع ولم
عىل وضمريه أوغسطني بني للرصاع مشابه موقف هنا ولدينا «… التفكري يف مستغرًقا
حيث «نفيس»، من إجابة «نفيس» فيه تطلب حواري موقف وهو لسانًا، يملك كان إذا ما
باسم اآلخر ويتحدث املعتاد أو القديم كروزو باسم األمر حقيقة يف الطرفني أحد يتحدث
الضمري ويؤدي املطالب). كثري يكون أن األقل عىل يحتمل (والذي الجديد الوعي بزوغ
وتتحدث تأكيًدا أكثر مختلفة التزامات ذات لكنها كروزو تشبه التي الثانية الذات دور

والهيمنة. التبشري مسئوليات غريته صوٌت لكنه الخاص، بصوته
تحمل التي القصرية ستيفنسون لويس روبرت قصة تقدم ذلك من أحدث مثال ويف
هللا، من مبارشة مفوًضا يعد لم فهو غموًضا، أكثر وضعه ضمريًا «ماركهايم» عنوان
ذا ضمريًا زال ما لكنه الشيطاني، األذى من القليل ارتكاب عىل قادًرا يكون قد إنه بل
بديلة، أو ثانية ذاتًا الضمري بافرتاض ستيفنسون ويقبل عليها. نتعرف خصائصسوف
أيًضا بل صوتًا، فقط ليس الذات هذه منح طريق عن قليًال الفكرة تلك يطور لكنه
جريمته ارتكب أن بعد يقابل قاتل القصة وبطل مؤقتًا. كان وإن حتى بها ا خاصٍّ مظهًرا

ذاته: الوقت يف يشبهه وال يشبهه غريبًا طيًفا

عىل غشاوة هناك كانت ربما مفتوحتني. بعينني فيه وحدق ماركهايم وقف
تفعل مثلما ويرتعش يتغري كان لو كما بدا الجديد القادم هيكل لكن برصه،
أنه يظن كان أحيانًا املتجر. يف املرتاقص الشموع ضوء يف التماثيل هياكل
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ككتلة صدره يف يكمن كان ودائًما يشبهه، أنه يظن كان أخرى وأحيانًا يعرفه،
ومع هللا. من وليس األرض من ليس الكائن هذا بأن اعتقاده الحي الرعب من
وقد ملاركهايم ناظًرا يقف وهو غريب بشكل مألوًفا يبدو الكائن هذا كان ذلك،

شفتيه. عىل البسمة ارتسمت

حميمية بعالقة الطيف هذا يرتبط وديفو، أوغسطني من كلٍّ ضمري حالة يف ومثلما
وبينما ما. نحٍو عىل أيًضا عنه منفصل لكنه آخر، ماركهايم بمثابة فهو ماركهايم، مع
نفسه، مع جدال يف نفسه كروزو ويجد لسانه، ملكية عىل للحصول أوغسطني يصارع
«شبيه» للطبيعة خارق طيف معه، الحوار يف يرغب مشابه طيف وجود ماركهايم يتوهم
ابتكر من أول ستيفنسون يكن لم مخيف. نحو عىل صوته يشبه بصوت يخاطبه به
للقرون ترجع التي القصائد بعض يف بارزة شخصية فالضمري متحدثًا، متحرًكا ضمريًا
عىل يظهر وهو بريس»، «الفالح عنوان تحمل التي النجالند ويليام قصيدة مثل الوسطى
عرش الخامس القرن يف تُعرض كانت التي األخالقية املرسحيات يف باسمه املرسح خشبة

اإلقناعي. الخطاب موهبة الضمري يمتلك األمثلة، تلك كل ويف عرش. والسادس
فعل رد وهو االقرتاب، من املزعج زائره يمنع أن األمر بداية يف ماركهايم يحاول
ومعرفة ذاتيٍّا وعيًا يجلب ال فهو ظهوره، عند تماًما به مرحب غري فالضمري معتاد،

شاقة. مسئوليات أيًضا معه يجلب إنه بل فحسب، جديدة

تعرفني ال أنت أنت! ليس أبًدا، كال، تساعدني؟ «أنت قائًال: ماركهايم صاح
الحزم أو الحدة من بنوع قائًال الزائر وأجاب تعرفني!» ال أنت هلل حمًدا بعد،

جيًدا.» دخيلتك وأعرف أعرفك، «بل بالحنان: املمتزج

أنه ذلك عن وينتج شبيهه، مع حوار يف الدخول يف املتمثل الخطأ ماركهايم يرتكب
تنتهي ماركهايم اعرتاف وعند ال. أو مصلحته يف يكون قد اعرتاف وهو باالعرتاف، يقتنع
األصلية نواياه عن يتساءل كي القارئ ويرتك تماًما، ويتالىش فيختفي الشبيه، مهمة

البطل: عن نيابة

نعومًة وزادت أرشقت فقد جميل: رائع لتغري تخضع الزائر مالمح بدأت
فيها أرشقت التي نفسها اللحظة ويف بالحنان، املمزوجة النرص فرحة وغمرتها

وتالشت. بهتت

96



مسموًعا؟ زال ما هل الضمري: صوت

والوالء للضمري تقديره يف ديفو أو أوغسطني من ثقة أو تأكًدا أقل ستيفنسون يعد
حديث ماركهايم ضمري فحديث الضمري، بها يلتزم التي املزدوجة املهمة أو املنقسم
بذلك يقوم لكنه الذاتي، العقاب من نوًعا يعد ما قدر بالخالص إقناعه يحاول ال ُمغٍر

اإلقناعي. وبالحديث بالكلمات
منها كالٍّ أن إال فحواها، يف كثريًا تختلف الثالثة األمثلة تلك أن من الرغم وعىل
يف االهتداء سواءٌ جديد، حاسم قرار التخاذ مستعد خطري موقف يف شخًصا يتضمن
«زيارة» عن نتحدث أن يمكننا وهكذا الثالثة. الحالة يف االعرتاف أو األوليني الحالتني
عىل «مطلعة» أو خاصة معرفة يملك آخر شخص بدور الضمري فيها يقوم التي الضمري
«اكتشاف العبقري كتابه سنيل برونو كتب عقود بضعة فمنذ البطل. به يمر الذي املأزق
تفسري إىل يحتاجون القدماء اإلغريق كان عندما بأنه ثاقبة مالحظة فيه أبدى الذي العقل»
االستعانة إىل يميلون كانوا جديد، قرار تبني أو النظر وجهة يف الكربى التغريات أحد
الحايل، املوضوع عىل مطلع وسيط — آخر خارجي وسيط أي أو إله من خارجية بزيارة
— املعدلة املطالب من مجموعة أو نافذة بصرية أو جديدة معلومات لديه أيًضا لكنه
أو املرتدد الشخص إلقناع فرصة أو الرأي يغري حواًرا إما الزيارة تلك نتائج وكانت
كي الشعراء أحد املثال سبيل عىل الشعر ربة تزور فقد نظره. وجهة بتغيري الحائر
تيليماخوس اآللهة إحدى تقنع قد أو لإللهام، جديد مصدر أو جديدة بمادة تخربه
تكن لم التي النفسية للعمليات الجديدة اللغات من العديد اآلن لدينا والده. عن بالبحث
الوسطى القرون يف والجسد الروح بني الرصاع فيها بما القدماء، اإلغريق لدى متاحة
والوعي الديني، اإلصالح لحركة واالنعكاس الذاتي والتحليل الداخيل، الرصاع أو املسيحية
متاًحا يظل العقلية للعمليات األقدم الوصف لكن بها. املعرتف غري بالدوافع الفرويدي
احرتاًما، النفيس التفسري نماذج أكثر مع واضح بشبه الضمري خطابات وتتمتع أيًضا،

مميز. ُمحاور من زيارة له حل ال مأزًقا يواجه الذي الشخص فيها يتلقى والتي
مبارشة؟ أحاديث صورة يف الضمري زيارات عن يعرب ملاذا عالًقا: السؤال زال وما
الداخل يف يعمل إنه أي «حديٍّا»، كيانًا بوصفه الضمري يقدم الثالثة األمثلة تلك من فكلٌّ
فإن وهكذا والخارجية. الداخلية املعرفة من مدهشة درجة ويمتلك واحد آٍن يف والخارج
األداة هو والحديث والعالم. النفس بني يتوسط حيث مراقبًا-مشارًكا؛ يعمل الضمري
املهمة هي بالطبع واآلخر النفس بني فالوساطة هذا، الوساطة بدور للقيام املناسبة
اللغة نستخدم ونحن حتى أنفسنا، نقوي فإننا نتحدث وعندما ذاته. للحديث األساسية
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بني الفجوة يعرب عامة، ملكية نفسه اللغوي الفعل ويعد العالم. عىل النفس تلك لعرض
مؤلفه يف هيجل األملاني الفيلسوف قال وكما واملخاطب. املتحدث بني أو والخارج الداخل

:(١٨٠٧) الروح» ظواهر «علم عنوان يحمل الذي

وقد — الذات إنه … اآلخرين لدى يبقى الذي بالذات الوعي هو الحديث
محافًظا … نفسها حيال موضوعية تصبح التي — قسمني إىل نفسها قسمت
وعيهم ويصبح اآلخرين مع الحال يف يندمج ما بقدر الذات كتلك نفسه عىل

بذواتهم.

اآلخرين» لدى يبقى الذي بالذات «الوعي بأنه للحديث هيجل وصف تطبيق يمكننا
— نفسه كالحديث — فالضمري اآلن. حتى عنه الحظناه ما وكل الضمري عىل الدقة بنفس
عنه. للتعبري الطبيعي الوسط هو الحديث فإن لذلك، والعامة. الخاصة الذات بني يربط
واللغة، الحديث عىل اعتماده يف بالضمري تحيط التي التعقيدات من العديد وتكمن
ندخل فنحن اللغة عالم دخلنا وإذا ذاته. الوقت يف لآلخرين وملك خاصة ملكية فاللغة
عىل فالكلمات تماًما. فيها التحكم نستطيع ال متوارثة ميول ذات وبيئة تاريخ ذا وسًطا
غالبًا وهي لها، نضعها التي املحددة االستخدامات وجود وجودها يسبق املثال سبيل
اللغة به تخدم الذي املعنى مقارنة ويمكن بأغراضنا. تتأثر ال متضمنة معانَي تملك ما
آخرين سادة يخدم ألنه نظًرا كامل غري وبشكل مؤقتًا ذلك كان وإن — استخداماتنا
باستقالل لكن والرغبات االحتياجات يخاطب الذي الضمري بموقف — ذاته الوقت يف
التقدير أي — والخارج الداخل بني التواصلية القناة لتلك الخاص إدراكه ويف مزعج.
نفسه: الحديث من خاصة حالة بوصفه للضمري ينظر قد — العام والتقييم الخاص
ذلك عىل وِبناءً واآلخر. الذات وهما — التعبري جاز إذا — سيدين يخدم داخيل حديث

بأفعالها. التنبؤ يمكن ال عنيدة قوة أيًضا لكنه الذات، إلدراك فعالة أداة يظل فهو

صوتضعيف؟

(يف كالريندون إيرل إدوارد، كتب عرش، السابع القرن شهدها التي املضطربة العقود يف
الحديث يف يستمر قد الضمري أن إىل مشريًا الفصل) هذا مطلع يف ذُكر الذي االقتباس
أن أحدها مختلفة، بطرق الضمري صوت يختفي وقد واهنة. أو ضعيفة بصورة لكن
االستسالم أو كالريندون) يقول كما الخطيئة» ارتكاب («عادة للعادة فريسة يسقط
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تناول طريقة يف يتضح الذي الشك، هو ذلك من األسوأ بل املعارضة. للنزعات املتكرر
أو فاسًدا أو بالثقة جدير غري يكون قد الضمري أن يف ماركهايم، لضمري ستيفنسون
ضمري لكن نفسه، من واثًقا دائًما الضمري وكان أخرى. بمصالح تصطبغ نصائحه أن
الخاصة، مصلحته من بدًال اآلخرين ملصالح والخدمة والفصاحة الوعي شديد ماركهايم
املسيح، يغوي وهو الشيطان صوت أو الجنة يف املغوي الخبيث الحية صوت هو وصوته

ذاته. تدمري إىل به تؤدي بطريقة ماركهايم أفكار يغزو صوت
متعددة تجسيدات فيها تشرتك خصائص فيه املشكوك والوالء السخرية وتعد
بتدمري وتهدد وتشمت تغوي ضمائر وهي الجماهريية، اإلعالم وسائل يف للضمري
برنامج وهو كرانستون»، المونت «تأثري مثل هذا أن أعتقد وأنا أخرى. بطرق أصحابها
شخصية وهو «الظل»، كرانستون شخصية يقدم وكان طفولتي أيام يبث كان إذاعي
البرش؟ قلوب يف يكمن الذي الرش ما يعرف «من شعاره وكان الضمري، تجسد معارصة
األقوى؛ املوقف صاحب هو الظل كان وبالطبع ساخرة. ضحكة ويعقبه يعرف!» الظل
االبتهاج يف ما شيئًا لكن ريب. بال اآلثمني من ماركهايم) (مثل سخريته ضحايا كان حيث
له بدوره والظل األخالقي. الكمال تعزيز هدفه يكون أن ينفي كان للضمري الخبيث
فيها يتحدى والتي باملراهقني الخاصة الرعب أفالم فئة يف املقلدة النسخ من العديد
تحديًدا أو فعلت» ما «أعلم قبيل من بيشء ساخًرا ضحيته متنكر أو مرئي غري شخص
خارج قوة موقع من يتحدث الذي الصوت ويمتلك املايض». الصيف فعلت ما «أعلم
واملتاعب الدمار إحداث يف خاصة موهبة — بالذات عادية غري معرفة ذو لكنه — الذات
الهادفة مخططاتنا عن بمعزل يظل فهو يشء، كل عنا يعلم أنه حني ويف الشخصية.
للضمري الدائمة الخصائص إلحدى يمكن وهكذا مربرات. أية دون الشخصية للمصلحة
األشخاص عن بمعزل يظل وأنه رشاؤه أو رشوته يمكن وال محبوب غري أنه وهي —

ما. حدٍّ إىل الجزئي تعطله تفرس أن — بهم يهتم الذين
لكنه متنوعة، ثقافية مستويات وعىل دائًما، يعمله كان ما عمل يف الضمري ويستمر
أو خافتًا يبدو ما غالبًا حديثه لكن مسموًعا، نداؤه زال وما أقل. باحرتام يحظى أصبح
فلسفية أوساط ويف اإلعجاب. يستحق الذي املقنع األخالقي املحتوى من فارًغا أو غامًضا
نداءه أن يف الشك من الفرار يستطيع ال لكنه ونداءً، صوتًا يملك الضمري زال ما محددة
— ما بطريقة دائًما األمر كان كما — الذاتي للوعي للذات، الذات من نداء فهو فارغ:
من مجرٌد وهو الذات، إال تسمعه وال ما، بطريقة الذات داخل محارص نداء اآلن لكنه
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النظام ويف االجتماعية. وأهميته قوته تضمن أن بوسعها التي الواضح املضمون أنواع
بطبيعته، فارًغا الضمري نداء يعد هايدجر، مارتن العرشين القرن بفيلسوف الخاص
أخالقي مضمون بأي اهتمامه من العامة عن للذات الذاتي بالتمييز اهتماًما أكثر فهو
إىل الذات الضمري نداء ويدعو اآلخرين.» يف ضياعها من الذات الضمري «يوقظ مميز:
كان (وربما الوعي هذا بمضمون يتعلق فيما محدد غري يظل ذلك ومع األخالقي، الوعي

السمعة). سيئة هايدجر مهنة تواجه التي للمعضلة مالئًما ذلك
من إنه نقول أن يمكننا والذي — اليوم بذاته املهووس الضمري صاحب ويمثل
«السقوط» عنوان تحمل التي كامو رواية يف كالمانس شخصية — هايدجر مذهب أتباع
نادم». لضمري دقيق «نموذج بأنها آخر مكان يف كامو وصفها شخصية وهي ،(١٩٥٦)
السني، نهر يف بنفسها تلقي امرأة أطلقتها «رصخة» بسبب كالمانس ضمري ويتشكل
وأعرتف لها أخضع أن عيلَّ و«كان فيه» قابلتها الذي اليوم حتى «انتظرتني رصخة وهي
واآلن لها، االستجابة عىل قادًرا األمر بداية يف كالمانس يكن لم رصخة وهي بذنبي».
بالضبط منه تريد ماذا أو صدرت أين من معرفة حتى — لها االستجابة عن عجزه يمنعه
فنحن التخليصية، الضمري لقوة دعاية محنته تعد وال الهادئة. حياته إىل العودة من —

والضعف. الشلل من حالة يف وهو ونرتكه نقابله
أغنية يف كما مسموًعا. يكون كي الظروف يصارع زال ما الضمري صوت لكن
بصورة أيًضا يقدم بل الضمري، صوت فيها يسمع التي النادم» «الضمري الشهرية إمينم
إمينم األمريكي الراب مغني ألَّف وقد محدود. بنجاح سوى يحظى ال لكنه محرتمة،
العديد تشجيع فيه يتم األصوات متعدد تمثيليٍّا عرًضا املعارصة الشفهية الثقافة ممثل
ثقافة باسم متحدثًا (بوصفه إمينم بواسطة بالضمري تمتًعا األقل املجتمع ممثيل من
واملتحدث هوب الهيب إمرباطور ِقبل من وتقييدهم انحطاًطا)، األكثر والغريزة الشارع

الضمري). دور (يف دري د. سنٍّا األكرب
وهو إيدي شخصية عىل نتعرف سيناريوهات، ثالثة بني من األول السيناريو ويف

كحوليات: متجر رسقة وشك عىل

عاًما. ٢٣ إيدي، هو هذا املذيع:
األمور، بها تجري التي الطريقة ومن الحياة من يائس

كحوليات. متجر يرسق أن فيقرر
أتحمل. أن أستطيع ال ذلك. من أكثر أتحمل أن أستطيع ال إيدي:
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فجأة، رأيه غريَّ طريقه يف لكن املذيع:
… ضمريه استيقظ وفجأة

بذلك. أقوم أن عيلَّ … بذلك أقوم أن عيلَّ تبٍّا! إيدي:
توقف. حسنًا، دري: د.

ماذا؟! إيدي:
الكحوليات، متجر باب من تدخل أن قبل اآلن دري: د.

الدرج، من النقود عىل االستيالء وتحاول
العواقب. يف تفكر أن األفضل من

أنت؟ من لكن إيدي:
… اللعني ضمريك أنا دري: د.

مقرتًحا الصالحة، الضمري نصيحة يقاوم كي شيدي) سليم دور (يف إمينم ويتدخل
العاهرة». تلك عىل الرصاص و«يطلق املال إيدي يرسق أن الحالة تلك يف

لكنه ناحية من مقنع فهو ا: جدٍّ عرصيٍّا — الضمري صوت دور يف — دري د. ويعد
سليم مع الضمري ويتنازع جانبًا. تنحيته إطالًقا الصعب من وليس اليشء بعض ضعيف
والعواقب التعقل حول الطراز عتيقة بحجة يلقي األمر نهاية يف ثم إيدي، روح عىل
وهي ويفضحونك»، بأكمله الحي يعرف فسوف يفرتض، كما يشء كل تم إذا لكن «حسنًا،
الرغم وعىل العصابات. براب الخاص تقبًال األقل العالم يف تنترص أن املستبعد من حجة
دور يف حسنًا بالءً يبيل ال دري فإن املريبني، إمينم ألبطال أخالقية مواعظ يلقي أنه من
عىل للهجوم عرضة نفسه فهو اإللهي، التفويض من مجرًدا الضمري كان وملا الضمري.
املختلطة: الذاتية بسريته ويستشهد باسمه سليم «يدعوه» عندما حدث مثلما شخصه،

إيه؟ دابليو إن السيد دري؟ السيد
… كومتون من مبارشة يخرج كيه إيه السيد

عنيًفا؟ يكون أال الرجل هذا من ستطلب الجحيم بحق كيف

يف لكن مصداقيته، إليه يعيد لدري/الضمري العنيف املايض ذكر كاد وللمفارقة،
إىل الدور هذا ذهاب حقيقة ذلك يف بما مبتذًال، بالضمري يتعلق ما كل أصبح األمر نهاية
الراب. عالم يف الثانوية» «الشخصيات إحدى اآلن أصبح لكنه موقرة شخصية وهو دري،
يملك يعد لم لكنه املدروس، منطقه عىل ونثني نسمعه عندما صوته عىل نتعرف زلنا وما
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التي األخرى األعراض وكل الساقني وارتجاف الوجه شحوب يسبب الذي القديم األثر
املايض. يف الضمري ضحايا تصيب كانت

الصوت منافسو

«ريتشارد شكسبري مرسحية يف حدث كما للضمري، الخافت الصوت تكبري دائًما يمكننا
الكوابيس، وتؤرقه بوزوورث معركة خوض وشك عىل ريتشارد كان فعندما الثالث».
عديدة، بقصص تأتي لغة وكل لغة، ألف له «ضمريي لغة: بألف يتحدث ضمريه سمع
بعض ففي مرتفًعا، أو مضاعًفا الصوت كان إذا وحتى بالرش.» عيلَّ تحكم قصة وكل
«ليس بوصفه جانبًا ضمريه ريتشارد ى نحَّ إذ وحده؛ باملهمة القيام يستطيع ال األحيان
الضمري، أمام مهزوم وهو به. يستدل نموذج بذلك وهو الجبناء» يستخدمها كلمة سوى
اتصال مصادر تُستدعى قد الضمري يخفضصوت أو يُخمد عندما أخرى حاالت يف لكن
الرغم عىل الضمري، أهداف يخدمان البرصي والتصوير الكتابة كانت ما وكثريًا أخرى.

تعاونية. كونها إىل باإلضافة تنافسية أحيانًا تكون قد به عالقتهما أن من
كان فلطاملا للضمري، — ا مهمٍّ ذاته الوقت ويف — عنيًدا حليًفا املكتوبة الكلمة تعد
تكتب إنسان يد أصابع كانت حيث دانيال ِسفر ومنذ بالكتابة. مؤكدة صلة للضمري
منترشة. فكرة مكتوبة صورة األخالقي املطلب اتخاذ كان بابل، ملك بلشارص حائط عىل
وليس بامللك باإلطاحة تتعلق نبوءة تكتب كانت دانيال سفر يف الخفية فاليد ريب وبال
أفكاره وتضطرب مالمحه فيه تتغري الذي للملك الجسدي الفعل رد لكن شخصيٍّا. أمًرا
املعتقدات يف الضمري هجوم تصاحب ما عادة التي العالمات كل يبدي ركبتاه وتصطك
مرادفة واحدة كلمة بها تكن لم العربية اللغة أن من الرغم وعىل الالحقة. املسيحية
الضمري وإمالءات السحرية الكتابة تلك بني الضمنية الصلة تُبنى فسوف بعد، للضمري
عرش السابع للقرن تاريخها يرجع شهرية أطروحة ويف بناؤها. ويعاد األمر نهاية يف
دانيال كتابة بني جاكسون جون يربط وقراءته»، الضمري كتاب «فتح عنوان تحمل
يقاوم الذي النحايس الجدار وبني الضمري» جدار وهو جدار، عىل الضمري «إمالءات
وطوال نفسها. وقراءته» الضمري كتاب «فتح وأطروحة الرضورية غري الذاتية اإلدانة
الذهن. يف مغروًسا أو مدونًا شيئًا ومبادئه نفسه يجعل أن إىل الضمري سعى تاريخه،

معتقدات إىل نفسها قسمت إنها حتى ا جدٍّ قوية الضمري «كتاب» فكرة كانت
سوف الذي ذاته، هللا كتاب هو الضمري كتاب فإن املعتقدات تلك ألحد وطبًقا متعددة،

102



مسموًعا؟ زال ما هل الضمري: صوت

كما املرء أعمال فيه تسجل الذي الشهادة سجل أو كدفرت إنه أي الحساب، عند يُفتح
الحياة كتاب فيه يستشار الذي الرؤيا سفر من العرشين اإلصحاح من ١٢ اآلية يف ذُِكر

هللا: عرش أمام تَمثُل التي األرواح عىل الحكم أجل من

سفر وانفتح أسفار وانفتحت هللا أمام واقفني وكباًرا صغاًرا األموات ورأيت
بحسب األسفار يف مكتوب هو مما األموات ودين الحياة، سفر هو آخر،
الذين األموات والهاوية املوت وسلم فيه الذين األموات البحر وسلم أعمالهم.

أعماله. بحسب واحد كل ودينوا فيهما

يف ذروته يبلغ الذي بالفسيفساء التصوير تراث يف الرشقية، الكنيسة أيقونات يف
يده. يف املسيح يحمله الذي الكتاب هو هذا صوفيا، آيا كنيسة يف يتجىل الذي الرائع املثال
عرش السابع للقرن تاريخه يرجع الذي دايك بإرميا الخاص الرسمي الكتاب هو هذا

قائًال: فيه يعلن الذي الصالح» «الضمري عنوان ويحمل

أمام وتوضع الحساب يوم تُفتح سوف التي الكتب أحد وهو كتاب، الضمري
لها. طبًقا عليهم ويُحكم الناس

الثالث القرن بعد االعرتاف داخلية عىل الجديد التأكيد يشجعه بديل معتقد وثمة
هذا ويتخيل املكتوبة، السجالت بحفظ الخاصة الناشئة العلمانية واملمارسات عرش
الكاتب بدور ضمريه فيه يقوم — مسيحي لكل كتاب بمعدل — عديدة كتبًا املعتقد
ميشيل دان كتاب يف ثابت الرأي وهذا أعماله. من أمينة بنسخة محتفًظا حياته طوال
يجد والذي الضمري» «وخز عنوان ويحمل عرش الرابع القرن ألوائل تاريخه يرجع الذي
جلد عىل أو مخطوطة عىل املقيد ضمريه «كتاب يف مذكورة خطاياه الضالُّ املسيحي فيه
الشخص يمثل (الذي إفريمان من املوت يطلبه الذي الحساب» «كتاب أيًضا وهو الغنم».
يقول حيث عرش، الخامس للقرن تاريخها يرجع التي األخالقية املرسحية يف العادي)

… إىل انظر ديث:

… أنت تحرضه الذي بك الخاص الحساب كتاب …
حسابك من تتأكد كي فيه وانظر

عليك وتُعرض هللا، أمام تُسأل فسوف
القليلة. وحسناتك الكثرية سيئاتك
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به، الخاص الضمري» «كتاب منهم كلٌّ يحمل الذين املبعوثني املوتى محاسبة :1-5 شكل
عرش.1 الخامس للقرن تاريخها يرجع ألبي كاتدرائية يف جصية جدارية لوحة

من يصلح كي عاًما عرش اثني ويطلب للعرض جاهز غري كتابه أن إفريمان يعلن
ضمري كل فيه يجمع الذي التقليد هذا ويظهر السنوات. تلك يُمنح فلن وبالطبع شأنه،
يف الجدارية اللوحة عىل الحساب يوم وصف يف دائم سجل يف بنفسه كتابه مسيحي
يف الهالكني فيها نرى والتي عرش، الخامس القرن ألواخر ترجع التي «ألبي» كاتدرائية
العرش أمام كتبهم يعرضون الناجني من وموكبًا تدينهم، التي باملجلدات ضيق حالة

الكتب.» تُفتح العرش «أمام بها: مفتخرين
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يجمع أن بعد — الفردي الضمري أن املعتقدات تلك بني املشرتك القاسم يعد
نهاية يف عليه والدليل املجلد هذا يحول — الخصوصية شديد واحد مجلد يف مالحظاته
تاريخها يرجع التي بريس» «الفالح عنوان تحمل التي قصيدته ويف عام. حساب إىل األمر
وموثقه»، اإلله «كاتب بدور يقوم ضمريًا النجالند ويليام لنا يقدم عرش، الرابع للقرن
كي الفرد سلوك حول املالحظات يدون لكنه الذات داخل حصن من عمله يؤدي حيث
من عديدة حلقات كلها الفردية الكتب تلك وتشكل األخرية. اإلله محكمة يف تُعرض
السوداوية» «ترشيح كتابه يف بريتون روبرت يصفها مجمعة أدبية مقتطفات مجموعة
املتِهمون ويثبط أهميتها». عىل يؤكد سجل وهو خطايانا، كل فيه ُكتبت ضخم «دفرت بأنها

يتهموننا». شاهد ألف يَُعدُّ من هو وحده «الضمري لكن معنوياتنا، من اآلخرون
ومستشاًرا مزدوًجا وعميًال بطبيعته منقسًما عامًال الكاتب الضمري يعد وهكذا
يدون كي مكانه إىل يعود محاور وهو آخر، شخص مستحقات عىل ذاته الوقت يف مؤتمنًا
عىل يقع الذي الصوت غرار وعىل النهائي. القايض أمام مكتوبًا ويعرضه عنا يعلمه ما
تلك وتبدو يرضه. أو صاحبه املكتوب الضمري يفيد قد والخارج، الداخل بني الحدود
عنوان ويحمل عرش السابع للقرن تاريخه يرجع الذي جونز أندرو كتاب يف االزدواجية
حيث الروح»، داخل هللا «نائب بدور الضمري فيه يقوم الذي األسود» الضمري «كتاب
أعماله كل يرى إنسان كل داخل ضمري «ثمة مستقبلية: ألهداف مكتوبة مالحظات يدون
يوم عليها أو الروح مع سواءٌ شاهًدا يصبح وهكذا لها، دقيق بسجل ويحتفظ ويراقبها
كل يالحظ الضمري «إن كتاب: صورة يف أخرى مرة شهادته تقدم وسوف الحساب.»

األسود.» الكتاب هذا يف كلها ويدونها … أعمالك
منه، الفرار حتى أو الكاتب تحكم من للتملص املكتوب السجل نزعة مع وتماشيًا
حدٍّ إىل رسية بعملية آخر) لسبب ويسجل لسبب النصيحة يسدي (الذي الضمري يقوم
التي العاطفة» «رسالة ويف رصيحة. تجسس خدع تتضمن أدوار مجموعة خالل من ما
أفعالنا مراقبة إىل … الضمري «يهدف عرش، السابع القرن يف رينولدز إدوارد كتبها
خفية تبدو التي الكتابة تلك تُعرض «عندما الرسي: بالحرب اكتشافاته وتسجيل ا» رسٍّ
فسوف اإللهي، الحساب نريان أمام الليمون بعصري ُكتبت التي كالحروف مقروءة وغري
الدائم واالحتمال لصناعها املختلطة الوالءات من الرغم وعىل الوضوح.» شديدة تصبح
الضمري فتأنيب محوها: يمكن ال ثابتة األمر نهاية يف الكتابة تظل املختلفة، للتفسريات

أبًدا». تُمحى ولن إزالتها يستحيل بحروف كتب «قد
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اآلن، حتى قائمة فكرة الضمري عن للتعبري وسيلة الكتابة كون فكرة زالت وما
الكتابة خالل من عنه املعرب الضمري أو املكتوب الضمري لفكرة الواضح العرصي واملؤيد
(١٩١٤–١٩١٦) شاب» فنان «بورتريه روايته توضح الذي جويس جيمس بالطبع هو
تفضيل فيه جدال ال ومما الحقيقي. الضمري تشكيل عىل الكتابة بها تساعد التي الطريقة
قويٍّا منافًسا كتابًة عنه املعربَّ الضمري يعد له بالنسبة أنه لدرجة املكتوبة، للكلمة جويس
ستيفن لشخصية وبالنسبة النهاية. يف عليه يتفوق إنه بل شفهيٍّا، عنه املعربَّ للضمري
يهاجم الذي األصوات تنافر عىل الكتابة تنترص وأن بد ال جويس، رسمها التي ديدلوس

باستمرار: ستيفن

يصبح أن عىل يحثونه ومعلميه لوالده املستمرة األصوات حوله سمع قد كان …
قويٍّا يصبح أن عىل يحثه آخر صوتًا وسمع … يشء أي قبل صالًحا كاثوليكيٍّا
… لبلده مخلًصا يصبح أن أمره آخر صوتًا لكن … البنية صحيح شجاًعا
ذاته الوقت ويف بجهده، املتدني والده مستوى يرفع بأن يأمره دنيويٍّا وصوتًا
الذي اللغط وكان … مهذبًا زميًال يصبح أن عىل يحثه املدرسة رفاق صوت

حائًرا. يتوقف ألن به أدى ما هو الجوفاء األصوات تلك كل تحدثه

ثابت موقف وله التقليدي، الضمري صوت األصوات تلك بني األول املقام يف يأتي
تفعل لم لكنك تتوب كي والفرصة الوقت لديك «كان الرواية: داخل موعظة يف يتضح
صوت فهي فرويد، لدى العليا باألنا للشلل املسببة األصوات تلك مقارنة ويمكن «…
فهي ثَم ومن … العنيدة مطالبه يف صاحبه عن وغريب مؤثر أبوي أصل ذو داخيل
بالنسبة محوري آخر صوت وثمة تستبدل. أن يجب أصوات أو صوت لجويس بالنسبة
الفظ الصوت ال لروحه الحياة «نداء هو مبارشة، روحه يخاطب صوت وهو لستيفن،
صالة إىل استدعاه الذي اإلنساني غري الصوت وال واليأس، بالواجبات املثقل للعالم املتبلد
هي فالكتابة ويجيزها، املكتوبة للكلمة اإلبداعي الفن الصوت هذا ويزين الكئيبة». املذبح
إزعاج يمكنه «كيف األيرلنديني: لنظرائه تقليدية األكثر الضمائر بها يخاطب التي األداة
هي: بالطبع الشهرية واإلجابة …؟» بناتهم تخيالت عىل بظالله اإللقاء أو ضمائرهم
األزيل الضمري روحي ورشة يف وألصنع التجربة حقيقة ألواجه املليون للمرة أذهب «إنني
القديم التاريخ من مشتق مزدوج معنًى هنا وللضمري إليه.» أنتمي الذي بالجنس الخاص
conscienceو «الوعي» consciousness من كلٍّ معنى دمج حيث :conscience لكلمة
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جويس يعلمه (وما عرش. السابع القرن قبل «الضمري» وهي واحدة كلمة يف «الضمري»
«الوعي» إىل وباإلضافة ما). حدٍّ إىل بمعانيها االحتفاظ يف تستمر كلمة كل أن بالطبع
هي عنه للتعبري املميزة األداة تعد لجويس وبالنسبة أيًضا، «الضمري» يعني جويس فإن

الحديث. وليس الكتابة
الدوافع من املزيد — ينافسهما وأحيانًا — واملكتوب الصوتي للضمري يضاف قد
أن من بدًال الصورة، تلك ويف الضمري. عىل تعتمد التي لالستجابة واملرئية الوثائقية
أكان سواءٌ بالتصوير: يتجسد فإنه املكتوبة، أو املنطوقة الكلمة يف الضمري يتجسد
األشكال يف وخاصة أيًضا لكن كتاب، يف ملصقة صورة أم النحت أم بالرسم تصويًرا

اإللكرتوني. للنسخ فوري بشكل إلحاًحا واألكثر األحدث
ترجع التي املسيح صلب صور تصف حيث طويل، تاريخ للضمري املرئية للدوافع
الجنوبية أمريكا وفن الباروك فن يف املشابه الرتاث إىل باإلضافة الوسطى القرون ألواخر
كانت ما وغالبًا نادم. إنساني فعل رد التماس أجل من املسيح معاناة الدقيق بالتفصيل
وسائل بني املزج طريق عن للمشاهد بالنسبة وضوًحا أكثر مطالبها تجعل الصور تلك
ألجله، احتُِملت قد اآلالم تلك بأن املشاهد تخرب التي والكتابات القصائد بإضافة العرض،
الوسطى القرون كنائس من العديد يف املذبح قنطرة زينت وقد نفسه. بإصالح ومطالبته
— مدهش نحو عىل — املصلوب املسيح عينا فيها تبدو الصلب مشاهد تصور برسوم
اتخاذ إىل منهم كالٍّ داعيًة حدة، عىل كلٍّ الكنيسة رعايا إىل مبارشة تنظران كانتا لو كما
وكولويتز وبارالخ جويا من كلٌّ سعى وقد فيها. املصورة املعاناة تجاه شخيص فعل رد
املشاعر وإثارة الضمري استثارة إىل اآلخرين التشكيليني الفنانني من ومجموعة وديكس

الحروب. لفظائع السخي تصويرهم طريق عن السلمية
استقبال مع مشرتًكا أساًسا نقش أو جدارية لوحة أو منحوت صليب رؤية تتقاسم
امليكانيكي اإلنتاج لكن أخرى، رقمية أو سينمائية صورة أي أو فوتوغرافية صورة
وقد املجرد. و«املقياس» والرسعة بالكثافة متعلقة جديدة قضايا أيًضا يثري واإللكرتوني
الصورة حالة من كثريًا اإلنتاج وسهولة والكمية التوافر من الجديدة األشكال حسنت
املحمول الهاتف بواسطة تُلتقط التي فالصور له. وحافًزا للضمري منتًجا بوصفها املرئية
يكون قد لكنه بتأثريها التنبؤ يمكن وال معدودة، ثواٍن أو دقائق يف العالم حول تنترش

ضخًما.
طاملا للضمري رؤية مع تماًما التأثري ورسعة اإلنتاج يف والوفرة الرسعة تلك وتتفق
يعرب ال أنه األخرية: القليلة القرون يف إضافية هيمنة حققت لكنها ضمنيٍّا، حارضة كانت

107



الضمري

املدركة املفاجئة البصرية من خاطفة لحظة يف لكن هادئ تفكري صورة يف نفسه عن
عرش الثامن القرن يف رأى الذي — بتلر جوزيف مثل ُمنَظِّر من العكس وعىل بالحْدس.
َمَلَكة الضمري أن آخرون رأى — هدوء» «ساعة يف الجيد التفكري عن ناتج الضمري أن
مرت املثال سبيل فعىل مطالبها، يف وقاطعة مخاوفها، يف مفاجئة غريزية، أو فطرية
ضمريها. من الهجمة بهذه بالتأكيد الضمري» «يقظة املسماة هانت هوملان لوحة بطلة
بالطبع فجأة تختفي ثم فجأة الصور فيها تتدفق التي الحديثة اإلعالم وسائل وتعد
أقل ليست أنها (مع ترسًعا أكثر قناعة بوصفه للضمري الرؤية تلك مع تماًما متجانسة

يقينًا).
الربق برسعة تنترش التي اإللكرتونية حتى الفوتوغرافية، الصور أو الصور تشرتك
فعل رد استدعاء عىل القدرة يف والكلمة الصوت مع الشاشة إىل املحمول الهاتف من
عن ناتًجا الصورة تستدعيه ما يكون قد الحاالت بعض ويف الضمري. يمليه ملا طبًقا
سبيل فعىل الوثائقي. الفوتوغرايف املصور أو املؤلف أو املتحدث هدف سواءٌ — ما هدف
الفوتوغرايف املصور ضمري يف راسخ بأنه الوثائقي الدافع كولز روبرت يصف املثال،
وعيه من كلٍّ أوامر نتيجة والتحدي باإلثارة يشعر «الذي أجي جيمس مثل الوثائقي،
و«استدعاء و«أداة» «سالح» بأنها التصوير آلة يصف وهو ومطالبهما». وضمريه الفني
الضمري. ويحركه معني هدف له فوتوغرايف مصور بواسطة برباعة كلها تستخدم للخدمة»
االنفصال عىل هائلة قدرة لديها تصبح ونرشها التقاطها فور الفوتوغرافية الصورة لكن
عن باستقاللية العمل عىل القدرة فلديها األصيل هدفها أبدت إذا حتى أو منها، الهدف عن
مستقلة رغبات لها فنية أعماًال ميتشل تي جيه إم املعارص امُلنظِّر ويتخيل الدافع. ذلك
يدرك وكما ميدوسا». «تأثريات من خاص نوع ولها مشاهديها من معينة أغراض ولها
تقوم كي الفوتوغرافية الصورة يرتك هدفه كان أيٍّا الفوتوغرايف املصور فإن ميتشل،
أن فور والكتاب يُقال أن فور للحديث بالنسبة أيًضا بالطبع صحيًحا هذا ويعد بعملها.
أكثر ارتباطها يقل العالم حول الربق برسعة الحال يف تنترش التي الصورة لكن يُكتب،
أو — األمر نهاية يف الصورة تُقبل فسوف صانعها، نية كانت وأيٍّا صانعها. بأهداف
وسائل من مهمة إضافة الضمري صوت يتلقى وهكذا املشاهدين. فعل لرد نتيجة — ال
الذوبان حتى أو التغيري خطر يواجه أيًضا لكنه … ذلك من واألحدث املطبوعة اإلعالم

العملية. تلك أثناء
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غريب أبو الضمري: خفوتصوت

التام إخراسه من خطر نحٍو عىل تقرتب صورة يف الضمري كبت عىل معارص نموذج ثمة
إىل عمدوا فقد غريب. أبو سجن يف ارتُكبت التي بالفظائع الخاصة التقارير يف يتمثل

الوقت. طوال مشوه بتأثري لكن واملطبوعات، والصور الصوتية التسجيالت استخدام

مناضل املعتقل جثة بجانب التشجيع بعالمة بإصبعها تشري هارمان سابرينا :2-5 شكل
غريب.2 أبو سجن يف الجمادي

أبو صور معظم التقطت التي السيدة وهي هارمان، سابرينا حالة مثًال فلنأخذ
بإبهامها (اإلشارة الشهرية حركتها مؤدية الصور تلك من العديد يف أيًضا وتظهر غريب،
للبحث، الحالة هذه تقديم وعند بها. املمثل الجثث بجوار التشجيع) عىل عالمة لألعىل
الكتاب، هذا خالل مرات عدة بإيجاز إليها تطرقنا حالة من تقرتب كانت لو كما تبدو
معارصة، ضمري صاحبة بأنها نفسها تُظهر هارمان لكن ضمري. بال شخص حالة وهي
عديمة حالتها يف بالضيق تشعر زالت ما أنها كما صوره، من العديد تزعجها زالت فما

الضمري.
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كانت بل إطالًقا، الضمري عىل مبنية مبادرة ألي نتيجة بالطبع صورها تكن لم
التي الطريقة بنفس بل — بالطبع أجي أو كولز طريقة عىل ال — توثيقية دوافعها
لحظات توثيق إىل بوك الفيس موقع عىل تحميلها يجري التي الحفالت صور بها تسعى
الثانوية املدرسة طالب بها يتداول التي بالطريقة أو الفاضحة، واألفعال الصاخب املرح
الصورة بتجسيد يتعلق يشء ثمة وهكذا املحمولة. الهواتف عىل الخليعة الصور اآلن
رواية تأمل النظر. إعادة عىل يشجع حتى أو التفسريات يثري أن يمكنه الفوتوغرافية

لديها: الوثائقي الدافع نشأة عن الخاصة هارمان

عىل وأقرع الصافرة يف أنفخ أن بعد َرج الدَّ أهبط األمر. هذا أنىس أن يمكنني ال
يف ومقيًدا للخلف اليدين مكبل األجرة» سيارة «سائق فأجد بعًصا الزنازين
كاملسيح، يبدو كان ووجهه. رأسه عىل الداخيل لباسه ُوضع بينما عاريًا، نافذته
صورة. له والتقطت التصوير آلة إلحضار ذهبت ثم أضحك األمر بداية يف وكنت
مرة وفكرت بها. التناسيل عضوه «لكز» يف وبدأ عصاي زمالئي أحد أخذ ثم
التحرش. من صورة إنها األمر: صدمني ثم طريًفا، يبدو ذلك أن يف أخرى
«تسجيل» أجل من املرة تلك الصور من املزيد فالتقطت ذلك. أفعل أال يجب

يحدث. ما

املرحة األولية أفعالها ردود تتكرر حيث هنا، وقع الذاتي التأديب من شيئًا أن يبدو
عند عنها تتخىل أو املسئولية تؤجل وهي الترصفات. من أخرى أنواع إىل تتحول ثم
الدالئل أحد األوىل صورتها تعد األمر حقيقة ويف الصور. والتقاط التصوير آلة حملها
«عن عنوان يحمل الذي كتابها يف سونتاج تصفه الذي بالنرص «الوحيش» االبتهاج عىل
آلة إلحضار ذهبت ثم أضحك األمر بداية يف «كنت :(١٩٧٧) الفوتوغرايف» التصوير
أجل «من الصور التقاط هو التفكري بعد دافعها لكن صورة.» له والتقطت التصوير
اآلخرين. يف الضمري الستثارة خطة بأنه وصفه يمكن ال هذا لكن يحدث». ما «تسجيل»
ثالث: موضع ويف أراه.» ما كل توثيق يف فحسب أرغب «كنت آخر: موضع يف تقول وهي
ماذا «هذا قلت إذا لكن … األرجح عىل تصدقني فلن يحدث» ما «هذا لك وقلت جئتك «إذا
النوع بهذا املتعلقة والفكرة اإلنكار.» بوسعك أن أعتقد فال الدليل» لدي وانظر يحدث،
الضمري؛ عىل املبنية االستجابة هذه من املرجو نصف سوى يحقق ال أنه التوثيق من
الدافع وكان إجراء، أي اتخاذ عدم يتطلب إنه بل إضايف، إجراء أي باتخاذ يسمح ال فهو

بفعله». يُسَمح وما يحدث ما عرض «مجرد لديها
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األزمة يف املتمثلة الكربى املشكلة عن تلميًحا بفعله» يُسَمح «ما عبارتها يف ونجد
— الرادع املجتمع وغياب املسئولني كبار إهمال األحداث: تلك إليها انتهت التي األخالقية
الواضحة املستويات جانب فإىل ذلك ومع الجريمة. يف املجتمع اشرتاك ذلك من األسوأ بل
تمييز يمكننا أخرى، أطراف عىل اللوم ملقية التهرب ومحاولتها املغرض هارمان لندم
موحيًا مزدحًما مشهًدا املوقف لنا ويقدم أخالقي. موقف اللتماس املتأخرة محاولتها
والنزعة موضعه، غري يف بالنرصواملرح االبتهاج مع املرئي التوثيق نحو النزعة فيه تتدافع
والسادية الجنيس والتحرش الحيس واملذهب والسياحة بوك الفيس عىل االستعراضية
لتوثيق الدافع بني الفصل يصعب آخر، وبمعنًى األخرى. واملثريات الدوافع من ومجموعة
أن يبدو ذلك ومع «املرئية». للتصويرات األخرى الحوافز من مجموعة وبني الضمري
عندما حتى اليشء، بعض األقل عىل األخالقي العقل تشكيل يف ساهم قد الصور التقاط

التسلية. من نوًعا بدأ
حدث عما باإلبالغ قام الذي داربي جو حالة يف األحداث تتابع نفس رؤية يمكننا
بإحساسه بدأت مماثلة بتجربة أيًضا داربي مر حيث غريب، أبو سجن يف انتهاكات من
ذروته األمر وبلغ املألوف، غري االضطراب من بشعور ثم الصور، مشاهدة عند بالبهجة
الصور بتسليم قراًرا اتخذ ثم يل») بالنسبة مقبوًال األمر هذا يبدو («ال أخالقية لحظة يف

الجهنمي: املوقع ذلك يف توجد قد التي السلطات إىل

حيث الحلة مدينة يف زمييل التقطها التي تلك مراجًعا الصور أتصفح كنت
أكون وكي فجأة. األخرى الصور تلك ظهرت عندما غريب أبو قبل نقيم كنا
أن يمكن آسف، أنا الطرافة. شديدة صور أنها األمر بادئ يف ظننت صادًقا،
رؤية كانت يل فبالنسبة كشافة، فتى لست لكني أرادوا، إذا الناس مني يغضب
ظهر وعندما للغاية، طريًفا أمًرا وهلة ألول العراة العراقيني من الهرم ذلك
لكن املؤخرات!» من هرم إىل أنظر إنني للهول! «يا قائًال: ضحكت هكذا فجأة
يظهر التي الصور وهي يل، بالنسبة مقبولة تكن لم األخرى الصور بعض
عاريًا عراقي رجل فيها يبدو التي أو للرضب يتعرضون وهم السجناء فيها
األكثر الجنسية الصور وبعض آخر، عاٍر عراقي رجل أمام ركبتيه عىل يجثو
التوقف أستطع ولم يل. بالنسبة مقبوًال هذا يكن لم — السجناء إلذالل إباحية
الصور. بتسليم قراًرا اتخذت أيام ثالثة حوايل وبعد األمر، هذا يف التفكري عن
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دافع من اإلصالحي تدخله وإظهار مقبولة» «غري بأنها للصور وصفه ينشأ قد
إذا بما شعوره أو «قانونه» ب األمريكي البطل التزام وهو «الضمري»، قوانني بخالف آخر
فني وهاكلربي كوبر روايات بطل بامبو ناتي مثل وشخصيات ال. أم الئًقا ما يشء كان
وويليام شني شخصيتَي مثل املنعزلني الغربيني من يحىص ال عدد إىل باإلضافة —
املدونة غري القواعد كتاب إىل األمر نهاية يف تعود — له» املغفور «غري فيلم يف ماني
يف لصنيعه نسبيٍّا املوجز داربي تفسري رؤية ويمكننا تُخاَلف، أال يجب التي واملواثيق
عن املستثار الضمري وخاصة الضمري، عالمات يحمل فصنيعه ذلك ومع ذلك. ضوء
نفسه داربي يستخدم وال مقبول. غري سلوك حدوث عىل دامًغا دليًال تقدم صورة طريق
فقد يفعل، هيلتون إس ويل واملؤلف املحاور لكن تجربته، يصف كي «الضمري» كلمة

الضمري». «سجني مقاله عنوان يف بها استعان
فعل عىل للحث وسيلة أو وخزة بمثابة وكان مقبوًال»، يكن «لم الصور يف يشء ثمة
عملية يف شيئًا وكأن النهاية. يف به قام لكنه األمر بادئ يف فيه يفكر داربي يكن لم
بهذا السجناء معاملة ترى أن لهارمان أتاح فقد ثَمَّ ومن األحداث؛ يجسد التسجيل
ذلك؟ كل من صوته أو الضمري منظور أين لكن «التحرش». صور من صورة الشكل
تعليقها يف مسموًعا بالكاد يكون قد لكنه بالفعل، ذلك وحدث يُكتم، سوف إنه قلت لقد
علق ربما استخدمه، من أول تكن لم أنها يبدو نقدي مصطلح وهو — «التحرش» عن
صوت ويُسمع الدفاع. محامي ذكره أو مكتملة، غري سابقة تدريبية دورة من ذهنها يف
صادر صوت وهو ذلك»، فعل عدم «يجب املتكررة هارمان جملة يف أيًضا خافتًا الضمري
املتأخر الظهور فإن وبالطبع املتأخر. الحظر صوت الداخل، يف يُسمع لكنه الخارج من
البيضاوي املكتب تسجيل برشائط يذكرنا ما، أخالقي تنازل عىل ينطوي الضمري لصوت
املتعلقة األمور بعض مناقشة أثناء رشيرة مكائد تدبري فيها اقرتح التي نيكسون عهد يف
هذا «لكن عجل: عىل فأضاف التسجيل قيد االجتماع أن تذكر ثم ووترجيت، بفضيحة
يشء. ال من أفضل املتأخر الحظر صوت يكون فقد ذلك، من الرغم وعىل خطأً». سيكون
يكن لم فهو مسموًعا، كان غريب أبو يف الضمري صوت بأن القول استطعنا إذا
بشأن والفكرة ضعيفة. نتيجة إىل أفىض مما ومتأخر؛ خافت نحٍو عىل سوى مسموًعا
الكلمة أصل يوحي كما — (con-scientia) املشرتكة املعرفة أو الصوت مرتفع الضمري
الكنائيس أو االجتماعي الرأي بشأن اتفاق أو مشرتكة معرفة عىل ينطوي الضمري أن —
صحيًحا األمر هذا وكان سلوكه. تعديل أجل من ويوبخه املخطئ الشخص يقنع الذي
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سميث آلدم بالنسبة معدلة صورة ويف الوسطى، القرون يف والكنيسة للرومان بالنسبة
وهو منعزل، وحيد صوت هارمان تسمعه الذي الصوت أن إال املنفعة. مذهب ومؤيدي

اإلطالق. عىل مميزة جماعة أي باسم يتحدث ال
الذي بذلك شبيه ُمرِبك، ثقايف اجتماعي فراغ يف ليعملوا غريب أبو موظفو تُِرك
مجموعة حال فيها يتدهور والتي الذباب» «أمري روايته يف جولدنج ويليام الروائي وصفه
منقوصة، التوثيقية النزعة وكانت االجتماعية. الرقابة غياب ظل يف اإلنجليز التالميذ من
اللجوء وكان آخر، لفعل مقدمة وليست ذاتها حد يف هدًفا كانت تقدير أحسن وعىل
منه أكثر الذاتية التربئة بهدف الصحفية) الحوارات (عرب املطبوعة اإلعالم لوسائل
القيام يمكنك «ال القائل الصوت أن األمر يف ما وأخطر الضمري. يمليه ملا طبًقا للشهادة
املمنوحة السلطة إىل ويفتقر «ضمريًا» يسمى يعد لم لكنه الضمري، «محل» يحل بذلك»
معنًى بأي «نداءً» يمثل يعد ولم للمنع، أداة يكفي ال وهو املتعددة. تعاليمه يف للضمري
شخص إىل — املثالية الحالة يف األقل عىل — الضمري «نداء» ه يوجَّ حيث نتوقعه؛ أن يمكن
األنشطة بينما يشء، فعل عىل ا حقٍّ يُقِدُم قد شخص أي يترصف؛ أن املحتمل من فاعل

استجابة. أي دون تحدث غريب أبو يف تمت التي
يمكن مالئم غري مكان أكثر وهو محدودة، حالة غريب أبو سجن يعد وبالطبع
أو الضمري يمليه ملا طبًقا التوثيق عن البحث أو الضمري صوت إىل لالستماع تخيله
االكتشافات، ببعض املوجز البحث هذا من عدت وقد للضمري. مكتوبة تحفيز عوامل
الضمري صوت فيها يدوي تشجيًعا أكثر أمثلة وثمة بالفعل. ضئيلة اكتشافات لكنها
الزانثا ى ضحَّ فقد املؤملة. والقرارات األخالقية األزمات لحظات يف تأكيًدا أكثر نحٍو عىل
الفساد، كشف أجل من بحياته — رسيالنكا من شجاع صحفي وهو — ويكراماتونج
املنصب من أسمى نداء «ثمة قائًال: اختتمه نعيه بخطاب شبيًها كان وداع تقرير فكتب
االبن ثيل دابليو فريد وأوضح الضمري.» نداء وهو واألمن، والربح والشهرة الرفيع
مرشوع لصالح تصويته أسباب مفًرسا — نيويورك والية بمجلس الجمهوري العضو —
فعلت متى يخربك داخلك ضعيف صوت «ثمة قائًال: املثليني زواج يبيح متعثر قانون
ورصح يزعجني.» الضعيف الصوت هذا وظل … خاطئًا شيئًا فعلت ومتى صحيًحا شيئًا
يناير من األول يوم تليفزيونية مقابلة يف باكستان يف البنجاب إقليم حاكم تيسري سلمان
اغتياله. من أيام ثالثة قبل وذلك سيفعل؟» فمن ضمريي، أؤيد لم «إن قائًال: ٢٠١١ عام
مرشوع لصالح صوَّت الذي الوحيد الجمهوري الكونجرس عضو كاو آن أوضح كذلك
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االنتخابات يف هزم والذي — معركة حوله أثريت الذي األمريكي الصحية الرعاية قانون
احتياجات عىل ِبناءً ضمريي عيلَّ يمليه ملا طبًقا قراًرا أتخذ أن عيلَّ «كان قائًال: — التالية
صوت لكن الضمري، أجل من صعبة قرارات يوميٍّا يتخذون آخرون وثمة دائرتي.» أهايل
عىل طاقته وتخمد مشتتًا، خافتًا إال غالبًا يُسمع ال — غريب أبو يف حدث كما — الضمري

وتضيع. وتتبدد التغيري
يعيش الذي الوسط هو يشء كل قبل األزمة وسبب أزمة، يف دائًما الضمري كان ربما
عن النفصاله نظًرا اليوم، الضمري لكن الوصول. يف يخفق أو فيصل فيه ويُستدعى فيه
وانجرافه التنوير، وفلسفة املسيحية واألخالقيات الرومانية الفضيلة يف التقليدية جذوره
اعرتفت لقد مىض. وقت أي من أكثر مهدًدا يكون قد االنتهاك، بحوادث يحفل عالم يف
مضمون أي يملك ال فهو هوية»، «مشكلة عليه يطلق قد مما يعاني الضمري أن بالفعل
عىل له املضاد املوقف أو ما موقف عن للدفاع ز يُحفَّ وقد به، خاص متأصل أو ثابت
عىل ضمري أي بال األخالقية الناحية من مهامها أدت أخرى مجتمعات وثمة سواء. حدٍّ
أنطونيو شخصية مثل ضمري بال أنفسنا وجدنا إن إذن ا حقٍّ نفقده الذي فما اإلطالق.
وكان صدره داخل املقدس الكيان هذا بوجود قط يشعر لم الذي شكسبري مرسحية يف

قدمه؟ إصبع تورم من أهمية أقل يعتربه
كي تعاليمه أو الضمري مفردات إىل بحاجة األخالق عىل املحافظ الشخص ليس
بمعزل للتعذيب يتعرض الرأس مغطَّى مقيد عاٍر إنسان لرؤية واالستياء بالصدمة يشعر
كل يستنكر سوف فبالطبع والسخرية، السخط أشكال لكل وعرضة البرشي الدعم عن
املتاحة واملفاهيم بالكلمات ذلك عن معربًا املشهد ذلك مجتمع «أي» يف أخالقيٍّا محرتم فرد
مرتكبي أيدت قد للضمري الغربية التعاليم إن القول يمكن ال األمر، حقيقة ويف ثقافته. يف
كان الذين الفاسدين املجندين حالة يف سواءٌ غريب، أبو سجن يف البشعة الجرائم هذه
األفعال تلك مع الحكومة تساهل أو الضباط، أو أقىصدرجة، إىل وحقريًا مخزيًا سلوكهم
الغالب يف إليه تستند الذي األخالقي املجال هو الضمري يظل لكن لها. تشجيعها حتى أو
تضعف وعندما واألوروبية. أمريكية األنجلو للتعاليم بالنسبة وذلك الغضب، رصخات
األفقر نصبح سوف غريب، أبو يف حدث مثلما يُسمع ال أو صوته ويخفت الضمري تعاليم

أخالقيٍّا.
التزامه يف تكمن الخاصة الضمري قوة أن إىل السابق الفصل نهاية يف أرشت قد كنت
بالطبع علينا فسيتحتم املقياس، بهذا غريب أبو سجن قيَّمنا ما وإذا اإلصالحي، بالفعل
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وأُغلق الرتبة؛ عايل مسئول أي عقاب يتم لم الذريع. بالفشل غريب أبو عىل نحكم أن
صوًرا الحالية األمريكية اإلدارة وأقرت أخرى؛ جهة رعاية تحت فتحه أعيد ثم السجن
الذي األجرة» سيارة «سائق ب حل الذي ما أحد يعلم وال الجربي؛ االعتقال من جديدة
وأقواها، تعاليمه أفضل مستوى عىل ويكون الضمري يزدهر وكي للتعذيب. يتعرض كان
القدرَة جديٍد من يتعلم أن عليه بل الفطرية، الخطأ بُغض أحاسيس يقترصعىل أال يجب

أيًضا. األفعال خالل من نفسه عن التعبري عىل

هوامش

(1) © Hervé Champollion/akg-images.
(2) © STR New/Reuters.
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