
الغيرّية
رؤية أنطو ـ تاريخية للمفهوم

]*[
كارل سيغموند وكريستوف هورت]]]

الدراسة اآلتية كتبها الباحثان يف معهد الرياضيات بجامعة فيينا النمساوية، كارل سيمغموند 

وكريستوف هورت.

تتناول مفهوم الغرييّة من وجهة أنطولوجية وسوسيولوجية.

فقد سعى كل من سيغموند وهورت إىل اسرتجاع الغرييّة كام عبت عنها كالسّيات الفكر 

الفلسفي، فضالً عن تأصيلها بوصفها ظاهرة يف التاريخ اإلنساين.

المحرر

تعتب األفعال الغرييّة »نبيلة« بوجه عام. فبعض الكائنات الوضيعة متيل ملضاهاة أكرث أفعال 

التفاين والتضحية بالذات بطولة عند اإلنسان. ولتوضيح ذلك سأستعمل مثالً شائعاً: تأّمل متفرعة 

هذه  تقيض  الدماغ.  بدودة  أيضاً  تُعرف  التي   dendriticum  Dicrocoelium املتغصنة  املِعى 

الطفيليات بعض مراحل منوها يف أحشاء األبقار وتخرج مع برازها عىل شكل يرقات يقتات عليها 

النمل يف مراحل الحقة. وحني يلتهم النمل هذه الريقات تتفكك مجموعة منها عىل جدران معدة 

النملة، وتصل إحداها إىل دماغ النملة فتجعلها تتسلق األعشاب وصوالً إىل رؤوس أوراقها حيث 

* ـ باحثان يف معهد الرياضيات. جامعة فيينا ومعهد تحليل النظم التطبيقية،الكسينبورغ، النمسا.
.Altruism :ـ العنوان األصيل للمقال

https://www.math.ubc.ca/~hauert/publications/reprints/sigmund_currbiol02.pdf :ـ املصدر

ـ ترجمة طارق عسييل.
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النملة  فإنها تسلك طريقها إىل مثانة  الريقات،  باقي  أما  التي ترعى.  أمام املوايش  تكشف نفسها 

التي  الريقة  لكن  عليها.  تغّذت  التي  البقرة  داخل  حياتها  دورة  ملتابعة  وتتهيأ  جسمها  يف  وتنترش 

وصلت إىل الدماغ – »دودة الدماغ« – متوت من دون أن ترتك ذرية. إنها تضّحي بنفسها من أجل 

بقاء املجموعة. أّما يف البرش، فتشّكل األعامل البطولية موضوعاً للشعر امللحمي.

والغريب أن البيولوجيني التطوريني يشعرون بالتحدي أمام هذا السلوك، ويعّدون »إخراج الغرييّة 

من الغريية«  هدفاً يحظى باألولوية القصوى. ومن أجل الرشوع بهذه املهمة يعرّفون مصطلح »غريية« 

بعبارات داروينية محضة خالية من أي مضامني أخالقية. يُسّمى الفعل الذي أنجزه الفرد )أ( وأثّر يف 

الفرد )ب( إيثارياً  إذا زاد من قدرة – النجاح اإلنتاجي – املتلّقي )ب( وقلّل من قدرة )أ(. يف هذا 

السياق، ميكن للمرء أن يتحدث عن سيناريوهات محتملة أخرى: إذا ضاعف الفعل من قدرات )أ( 

و)ب(، حينها ميكننا أن نتحدث عن تعاون؛ وعن ضغينة إذا تم اإلنقاص من القدرتني، وعن أنانية إذا 

تحّسنت قدرة )أ( وتضاءلت قدرة )ب(.  إن سامت الغرييّة والحقد تقلّل من النجاح املنتج لحامليها، 

وتبدو للوهلة األوىل أنها متعارضة مع فعل االصطفاء الطبيعي، ومع ذلك فإنها تزدهر.

ما  فالريقات األخرى  املنتجة.  الغرييّة  مثاالً عجيباً عىل  الدماغ  لدودة  االنتحاري  السلوك  يعّد 

كانت لتصل إىل مرحلة وضع البيوض بطريقة أخرى. تحصل أشكال أخرى من الغرييّة اإلنتاجية 

يف العناية بفقس الحرشات االجتامعية. حيث تتألف طبقة العامل من أفراد عقيمني ميثلون طريقاً 

مسدوداً أمام سري البذرة.

أجل خدمة  االنتحار من  بالفقس وحتى  االعتناء  األفراد  مهمة هؤالء  فإن  هذا  الرغم من  عىل 

الجامعة. وكذلك يف أنواع كثرية من الطيور املدارية، تساعد الطيور غري املتزاوجةـ  السواد األعظم 

من الذكور ـ األزواج املتناسلة عىل زيادة سالالتها. يحصل سلوك أبوي شامل مشابه بني بعض 

األسامك والثديات، وكذلك األسامك البلطية، والخلد، وبنات آوى. 

كام ينطبق تعريف الغرييّة املنتجة عىل سلوك اآلباء بالتبّني تجاه فراخ طائر الوقواق. واملرشح 

بني  بكرثة  املنترش  الرعوي  هوالسلوك  متكرر  بشكل  دراسات  عليه  أجريت  الذي  للغريية  اآلخر 

الحيوانات، مثل صيحات اإلنذار التي تصدرها الطيور والقرود وتباهي الغزالن بقفزاتها - مستندة 

عىل أفخاذها القوية. كام أن هناك شكالً آخر من الغرييّة وهوضبط النفس الذي نلحظه تكراراً ممن 

يربح يف منافسة، فهذا الضبط للنفس يقلل من قدرة الرابح ويفسح املجال للخارس ليك يعود يف 

نهاية األمر ويربح املعركة اآلتية. 
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ال شك أن السبب األكرث شيوعاً للسلوك الغريي هوسبب نََسبي. فثمة قيمة واضحة للمساعدة التي 

يقدمها األهل لصغارهم تتعلق بقدرة األهل التي تجعلهم مؤهلني ليكونوا غرييني. لكن لألفراد حصة 

جينية ليس يف األوالد فحسب، بل يف األحفاد، وكذلك يف األقارب جميعهم. هذا ما سبق واعرتف 

به دارون، عىل الرغم من أنه مل يستطع وضع أسس ثابتة له يف علم الوراثة السكاين.  ثم طّور و. د. 

هاملتون    W.D. Hamilton نظرية تتوافق مع االنتخاب النََّسبي يف ستينيات القرن العرشين، بعد 

داوكنز، كانت تُفرسَّ عادة من وجهة نظر جينية. فمثالً إن الجني الذي يحّفز امليل ملساعدة األقارب، 

سيساعد األفراد املرجح أن يحملوا نسخاً من ذلك الجني، وبالتايل يسّهل انتشار ذاته.

تلخص قاعدة هاملتون هذا بإتقان: تأمل جيناً يدفع حامله )أ( ملامرسة فعل تجاه متلق )ب(. 

سيتضاعف تردد هذا الجني إذا تخطّت العالقة بني )أ( و)ب( -  أي احتامل تقاسمهام نسخاً متامهية 

من هذا الجني عب الساللة -، النسبة بني كلفة خسارة قدرة )الحامل أ( واكتساب قدرة )املتلقي ب(. 

وقد وردت عبارة قد تعود إىل هالداين Haldane J.B.S، أن هناك “فائدة« من املوت إذا كان سبيالً 

إلنقاذ أكرث من شقيقني. مثالً إن السلوك االنتحاري لدودة الدماغ، ميثل مثناً زهيداً باملقارنة مع نجاة 

سائر الريقات امللتهمة، التي من املرجح أن تكون من الوالدين نفسهام. 

ليست قاعدة هاملتون إال قمة جبل الجليد الظاهرة من نظرية مدروسة قامئة عىل فكرة القدرة 

الشاملة، حيث ال يؤخذ بنظر االعتبار تأثري الفعل يف النجاح اإلنتاجي للفاعل فحسب، بل أيضاً 

لكن  املناسب.  العالقة  بعامل  منها  كل  يقاس  املتأثرين،  لكل  اإلنتاجي  النجاح  يف  الفعل  تأثري 

هذه الحسابات ليست سهلة، فهي من جهة  تؤدي إىل فخ »الحساب املزدوج«، وتكون يف العادة 

مصابة ببالء تعقيد التولّد الداخيل. ومثة أداة نظرية مهمة هي معادلة الكلفة، التي تعّب عن تزايد 

تكرر الجني يف معادلة متقنة تصور االصطفاء ضمن املجموعات، واالصطفاء بني املجموعات. 

السلوك االجتامعي عند الجامعات ذات  النََّسبي إىل تطور ملحوظ يف رشح  أدى االصطفاء 

الروابط العائلية القوية، وسمح بالوصول إىل مستوى جديد من التفاصيل يف دراسة الرصاع عىل 

 hymenopteran الغشائية  األجنحة  ذات  الحرشات  اإلخوة واألخوات عند  فمثالً بني  املصالح، 

باإلضافة  بالرضورة.  متكافئة  ليست  العالقة  وحيث  آباء  للذكور  يوجد  ال  حيث  والنحل،  كالنمل 

إىل أن االصطفاء النسبي يسمح مبعالجة الرصاع بني األجيال، وبشكل خاص بني األهل والذرية. 

كلفة  نفصل  نسأل كيف  أن  علينا  يبقى  لكن  األهل،  بسهولة إىل  أن تصل  الغرييّة ميكن  فاألفعال 

استثامر األهل بني األم واألب وكيف نقسم الجهد بني األوالد مبا فيهم الذين مل يولدوا بعد. لقد 

الملف



االستغراب

2 0 1 ء 8 شــتا
A L - I S T I G H R A B االستغراب

29

حفز هذا النوع من األسئلة إىل حد كبري دراسة تاريخ الحياة اإلنسانية. فمثالً كم فصالً يجب عىل 

الطري أن يتحمل خدمة أهله بوصفه مساعداً للعش؟

إىل اآلن، تم توثيق آالف النامذج الغرييّة املرتكزة عىل االصطفاء النسبي، وتقريباً تم تحليل كل 

سامت التفاعل االجتامعي بطريقة روتينية عىل أساس العالقة. فهذه األبحاث، التي بوصفها أثراً 

جانبياً، تستخدم يف الغالب واصامت جينية، لفتت االنتباه إىل آلية إدراك النََّسب بني الحيوانات. وقد 

أثبتت حاالت كثرية فاعليتها بشكل مذهل، لكنها فشلت أحياناً وتركت الباب مفتوحاً لالستغالل، 

وبشكل مدهش من خالل الوقواق وغريه من أنواع الطفيليات. وهناك أمثلة إضافية عىل االهتامم 

غري الصحيح بالفقس الذي تقوم به عامالت النمل املستعبدة. 

بعد كثري من التقدم باالصطفاء النسبي، يبدواليوم أن مثة صعوبة يف فهم أن السلوك املساعد 

بعض  إهامل  عىل  مرتكزاً  الغرييّة  ظهور  كان  للداروينية.  تحدياً  يعّد  أن  ميكن  كان  األقارب  بني 

الباهني، مثل تجاهل آثار القدرة الشاملة. هذا يتوافق إىل حد كبري مع الرأي العامي، حيث ال تعّد 

محاباة األقارب غريية، بل تعّد شكالً مدّمراً من األنانية. 

الحقل  هذا  يف  املؤسس  والحدث  األقارب.  غري  بني  هوالغريية  تحدياً  يشكل  زال  ما  الذي 

هوبحث قدمه تريفرز  Trivers  وأوضح فيه الغرييّة املتبادلة. يحصل هذا عندما يتم تبادل األفعال 

الغريية، التي تكون كلفتها أقل من مكسبها، بشكل متكرر بني فردين، ويحصل كالهام عىل زيادة 

أحك  يك  ظهري  »حك  مبدأ  يف  يتلخص  الذي  اإليثار،  من  النوع  هذا  يرتكز  القدرة.  يف  صافية 

ظهرك«، عىل روابط اقتصادية ال عىل روابط جينية، وهويبدو أكرث هشاشة. إن رد الحركة الغرييّة 

تجاه قريب يكون مبارشاً، كام سبق وكانت العالقة الجينية يف موضعها. لكن الرد الحتمي من خالل 

تأملية يف  الغرييّة استثامرات  العادة إال فيام بعد. فتكون األفعال  التبادل ال ميكن أن يحصل يف 

املستقبل. ويف العادة سيكون الغش سهالً عىل املتلقي. لقد تجسد هذا املأزق تقليدياً من خالل 

لعبة ورطة السجني]]]، التي تكون يف العادة مرتكزة عىل األفعال املتزامنة التي ينفذها العبان. فإذا 

تعاون االثنان وتساعدا، فسيحصل كالهام عىل مكافأة؛ لكن إذا ساعد أحد الالعبني اآلخر، فإنه 

سيتكبّد كلفة يف القدرة، واآلخر، املنسحب، سيلقى الفائدة من غري اضطرار لدفع مقابل. ال يهم 

إذا كان الالعب اآلخر سيتعاون أوسيتخىّل، واألفضل هوالتخيّل يف هذه اللعبة. 

إذاً كيف تتطور الغرييّة املتبادلة؟ بنّي ترايفرز Trivers أن التفاعل إذا تكّرر لعدد كاف من املرات، 

[1]- محنة السجني مثال يف نظرية اللعب يبني ملاذا ال يتعاون شخصان »عاقالن« حتى عندما يكون التعاون لصالحام معاً.  
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فإن االسرتاتيجيات التعاونية املرتكزة عىل التبادلية ميكن أن تستمر: االنسحاب لن يكون مفيداً إذا كان 

مثة احتامل كبري لجولة أخرى من اللعبة، وهذا سيعطي الالعب اآلخر فرصة لالنتقام، )ظل املستقبل(. 

بعد البحث املميز الذي كتبه أكسلرود Axelrod وهاملتون، جرى تطوير نظرية اإليثار املتبادل إىل 

حد بعيد، وكانت معززة يف الغالب بالتشابيه الكمبيوترية التي تصنع مناذج لتطور االسرتاتيجيات يف 

لعبة ورطة السجني املتكررة املرتكزة عىل تاريخ تغرّي اصطفاء الجامعات االصطناعية. 

يكون طويل  االحتامل يك  كافية من  التفاعل إىل درجة  هنا هي حني يصل  األساسية  النتيجة 

البقاء، فإن مجموعة صغرية من الالعبني تستخدم اسرتاتيجيات انتقامية ميكن أن تهاجم عدداً كبرياً 

من املنسحبني. ومن جهة أخرى، ال ميكن ألقلية من املنسحبني، أن تغزوعدداً كبرياً من املنتقمني 

انتشار الغرييني املختلطني، الذين ميكن أن  القساة. لكن ما ميكن أن يضعف هذه الجامعة هو 

ميهدوا الطريق لعودة ناجحة للمنسحبني من خالل استغالل فقدانهم اآللية الدفاعية. 

لسوء الحظ، إن الدليل التجريبي عىل الغرييّة املتبادلة مل يتطّور إىل مستوى النظرية. لكّن هناك 

عدداً من األمثلة التي ما زالت تُتداول منذ سنني منها: التفتيش الذي تقوم به األسامك املفرتسة، 

فمثالً اثنان من أيب شوكة يتعاونان إذا اقرتبا معاً من إحدى األسامك املفرتسة. وتبادل البيوض الذي 

تقوم به األسامك الخنثى التي تستبدل بدور الذكر دور األنثى األكرث أهمية مرات عدة خالل اللقاء 

الجنيس. واإلطعام عن طريق الزق الذي تقوم به الخفافيش مصاصة الدماء، يتلقى الخفاش الجائع 

عىل نحو متكرر جزءاً من دم املاشية الذي يتقيؤه خفاش متخم. 

إن ندرة األمثلة عىل الغرييّة املتبادلة غري البرشية تبدو الفتة. والظاهر أن العثور عىل مقتضيات 

املعرفية  والقدرات  نفسهام،  الفردين  بني  التفاعالت  من  طويلة  سالسل  ـ  الثأرية  االسرتاتيجيات 

لتحديد الرشكاء ولتذكر أفعالهم ـ خارج الجامعات الحيوانية الرئيسية أمر يف غاية الصعوبة. وعىل 

الرغم من ذلك فقد تم توثيق عدد من أشكال اإليثار املتبادل، كالذي يحصل يف ائتالف الذكور 

الشباب، بني الحيوانات العليا. فامليل البرشي للتبادل واضح، بشكل خاص، يف الحياة  اليومية، 

وقد تم تأكيده عن طريق عدد من التجارب التي ترتكز عىل تكرر لعبة ورطة السجني. يجب أن نشري 

يف هذا السياق إىل أبسط اآلليات التطورية  التي ميكن أن تؤدي إىل نسبة معينة من اإليثار – حتى 

لومل تتكرر ورطة السجني ـ رشط تفاعل الالعبني، ليس مع أفراد اختريوا عشوائياً، بل مع أقرب 

جريانهم. وبشكل عام، يبدوأن الغرييّة مفضلة عند الجامعات حتى لوكانت قابليتها ضعيفة، وحتى 

يف غياب املعاملة باملثل. 

الملف
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ميكن الحديث عن تبادلية مبارشة إذا رّد املتلقي املساعدة التي حصل عليها من املانح، وعن 

تبادلية غري مبارشة إذا حصل رد املساعدة عن طريق طرف ثالث – »أعِط تعَط« – يوصف التبادل 

غري املبارش بأنه  ركيزة لجميع املنظومات األخالقية. وقد تم اقرتاح عدد كبري من القواعد السلوكية 

لتنفيذ التبادل غري املبارش، الذي يرتكز أساساً عىل التأمل يف الوضع. فإذا تضاعفت نقاط الفرد 

كلام أنجز فعل مساعدة، وإذا انخفضت كلام رفض املساعدة، إذاً فإن اسرتاتيجية مساعدة ذوي 

النقاط العالية فقط توّجه اإليثار بشكل فاعل تجاه غرييني آخرين، ومن ثّم متيّز ضد املنسحبني. 

تبنّي أن هذه االسرتاتيجيات والتفاوتات تؤثر يف التجارب التي تجرى مع املجموعات البرشية. 

لكن هذا التبادل غري املبارش يف تشبيهات الكمبيوتر يكون عادة مهدداً من خالل ظهور، أوالً فاعيل 

الخري الذين يعطون جميع القادمني من دون متييز، ثم املستغلني الذين ال يعملون باملثل. والسبب 

هوأن املميِّزين يرفضون مساعدة أصحاب النقاط القليلة فتتدىن نقاطهم، ومن هنا تأيت فرصتهم 

للحصول عىل املساعدة. ميكن أن تتحقق أنظمة اإليثار املستقرة من خالل االسرتاتيجيات التي 

تأخذ باالعتبار توجيه رفض املتلّقني السابقني الكامن للمساعدة نحواملستغلني الضعفاء أو نحو 

الغرييني املستحقني. لكن هذا يحتاج إىل تطور معريف، ووفرة من املعلومات حول مايض أعضاء 

الجامعات األخرى. 

درسنا حتى اآلن التفاعالت التي تتم عادة بني فردين. لكن إثبات الغرييّة املتبادلة يصبح  أكرث 

العام، قوام  الصالح  ألعاب  أن نلحظه فيام يسمى  الكبرية. وهذا ما ميكن  صعوبة يف الجامعات 

االقتصاد التجريبي. يحصل كل واحد من الالعبني األربعة عىل عرشين دوالراً، ويقررون املبلغ 

بالباقي  ويحتفظون  املشرتكة،   األسهم  صندوق  يف  جمعوه  الذي  املال  من  سيستثمرونه  الذي 

ألنفسهم. ثم يضاعف املجرِّب محتوى الصندوق ويقّسمه بالتساوي بني الالعبني األربعة، برصف 

النظر عن إسهامهم. وإذا أسهم الالعبون جميعهم بشكل كامل، فإنهم يضاعفون مكافآتهم. لكن 

بالنسبة لكل العب، إن مردود استثامر كل دوالر هو50 سنتاً فقط، وعليه تكون االسرتاتيجية األنانية 

عدم استثامر أي يشء. لكن يف التجارب الفعلية، يستثمر الناس جزءاً كبرياً من أموالهم. لكن بعد 

عدد من جوالت هذه اللعبة، تنخفض معظم اإلسهامات إىل الصفر. وسبب ذلك عىل ما يبدو هو أن 

االحتامل الوحيد لالنتقام من الالعبني الذين يقل إسهامهم عن املعّدل، يكون بتقليل الشخص من 

إسهاماته، وهذا ما يؤدي إىل فض الرشاكة. بيد أن الصورة تتغري بشكل حاد إذا أتيحت الفرصة بعد 

كل جولة من ألعاب الصالح العام لفرض غرامات عىل بعض املشاركني باللعب، عىل أال تذهب 

فرض  يكون  العكس،  بل عىل  أناين.  غري  نشاطاً  العقاب  يكون  املعاِقبني، وهكذا  إىل  الغرامات 

الغيرّية: رؤية أنطوـ  تاريخية للمفهوم
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باعتداء أخالقي  للمعاِقب. ومع ذلك نالحظ نزوعاً ملعاقبة الالعب الحر، مصحوباً  غرامة مكلفاً 

شديد. والظاهر أن املشاركني يف ألعاب الصالح العام يتوقعون هذا: مزيداً من اإلسهامات، وإذا 

تكررت اللعبة لجوالت قليلة، فإن اإلسهامات تتضاعف. 

إن اسرتاتيجيات املعاقبة من أجل املحافظة عىل سلوك تعاوين معروفة جداً يف املجتمعات 

الحيوانية، مثل الدبابري، والخلد، والشمبانزي. لكن إذا كانت يف العقوبات فائدة مستقبلية للمعاِقب، 

ميكن حينها تفسري العقوبات املكلفة عىل أنها فعل أناين. غري أن التجارب الحديثة عىل اإلنسان 

كشفت النقاب عن وجود سلوك عقايب حتى لو تم مثالً استثناء الفوائد املستقبلية يف جولة أخرى 

من ألعاب الصالح العام. هذا يسمى عادة عقوبة غريية، عىل الرغم من أنه يندرج تحت تعريف 

النكاية مبعناها الدقيق، ألنها تقلل من قدرة الطرفني املشاركني. يجب أن نعرف إذا كان ملواقف 

النكاية هذه أي فائدة عامة بني الجامعات غري البرشية. 

بدور العقوبة يف الجامعات البرشية:  التجارب أن املكافأة ميكن أن تلعب دوراً شبيهاً  بيّنت 

فإذا تم اختيار اثنني من الالعبني يف جوالت لعبة الصالح العام عشوائياً، وإذا كان مبقدور أحدهام 

يقّدم هدية لآلخر، فإن احتامل حصول هذا سيتضاعف مع ازدياد أسهامات املتلقي يف لعبة  أن 

الصالح العام، وهذا يجعل معدل اإلسهامات يف الصندوق املشرتك مستقراً عىل مستوى عاٍل. 

يف األحوال كلها، يزداد الدافع لألفعال الغرييّة بشكل كبري إذا انترش داخل الجامعة. وميكن، 

املعرفية  القدرات  لتطور  ينبغي  الفرد.  قدرة  عىل  مهامً  مؤرشاً  هذا  نعّد  أن  اإلعاقة،  ملبدأ  وفقاً 

واللغوية أن يضع حفظ الدرجات بعد التبادل املبارش وغري املبارش، وأن يسّهل نشوء العواطف 

األخالقية مثل التضامن، والشعور بالذنب، والغضب، والضمري ـ »طبيعتنا الخرية« كام عّب دي 

وال   de Waal. وأخرياً ميكن لهذا أن يؤدي إىل إضفاء قيمة وجدانية عىل الغرييّة باعتبارها صفة 

ونبيلة.                 نفيسة 

 

الملف




