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ا
التطورية
التطورية ،والعّلمة روبيرت تريفرز ،أستاذ األنثروبولوجيا بجامعة روتجرز بالواليات املتحدة ،صاحب العديد من النظريات
بالغة األهمية ،من ضمنها نظرية اإليثار التبادلي ،ونظرية االستثمار الوالدي واالنتقاء الجنس ي ،ونظرية النزاع بين الوالدين والذرية.

توطئة
ا
ملاذا يخدع الناس أنفسهم؟ وما هي البنية العقلية التي ت َمكن نفس الشخص من أن يكون خادعا ومخدوعا في الوقت
عينه؟ وكيف يحصحص خداع النفس عن نفسه سيكولوجيا؟ وكيف تتواشج هذه األسئلة الثّلثة مع بعضها بعضا؟
تطوري يقول بأن خداع النفس قد ا
ا
تطور بغرض تيسير
سنتصدى في هذه الدراسة لهذه املسائل مسلحين بتفسير
خداع اآلخرين .في البداية ،سنحدد ما نعنيه بخداع النفس ،وسنصف الكيفية التي يخدم بها خداع النفس هدف
ا
خداع اآلخرين .بعد ذلك سنناقش الطبيعة غير-الواحدية 1للعقل ،وكيف تمكن أشكال مختلفة من الثنائية
السيكولوجية 2نفس الشخص من أن يكون خادعا ومخدوعا في ذات الوقت .وفيما يتلو ذلك سنصف التنويعات
املختلفة لخداع النفس واألدلة على كل منها .وبعدها ،سنناقش االختّلفات بين طبيعة كل من خداع النفس وخداع
ا
التطورية
اآلخرين ،قبل أن ننظر في مستويات الوعي التي يمكن للنفس أن تخدع عندها .وأخيرا سنقابل بين مقاربتنا
لخداع النفس والنظريات والسجاالت الراهنة في علم النفس حول املسألة.

1 Non-unitary
2 psychological dualism

1

 .1الخداع وخداع النفس
توجد العديد من الطرق التي يمكن للمرء أن يخدع بها اآلخرين .أحد الخيارات البديهية أن يكذب عليهم صراحة ،لكن
من املمكن خداع اآلخرين أيضا عن طريق تجنب قول الحقيقة ،أو بالتشويش والتعمية عليها ،أو باملبالغة فيها ،أو
بإلقاء ظّلل الشك عليها .وتماما كما أن هذه الطرق ناجعة في خداع اآلخرين ،يمكن لها أن تكون ناجعة في خداع
النفس كذلك .فعلى سبيل املثال ،إذا كان بمقدوري أن أخدعك عن طريق تجنب ذكر معلومة بالغة األهمية فمن
املعقول أن أكون قادرا على أن أخدع نفس ي بذات الطريقة .وعليه ،سننظر هنا في ضروب متنوعة من خداع النفس،
ا
من ضمنها استراتيجيات البحث املتحيزة عن املعلومات ،وعمليات التأويل املتحيزة ،وعمليات التذكر املتحيزة .وتدل
ضروب خداع النفس هذه على أن الناس يؤثرون املعلومات املرحب بها على املعلومات غير املرحب بها على نحو
يعكس أهدافهم ودوافعهم (ومن هذه الجهة ،تتفق مقاربتنا لخداع النفس مع مقاربات كل منKunda, 1990; :
 .)Mele, 1997; Pyszczynski & Greenberg, 1987وكذلك سننظر أيضا في ضروب خداع النفس الكّلسيكية
كالعقلنة (التبرير والتسويغ)1وإقناع النفس بأن كذبة ما إنما هي أمر حقيقي.
وتتألف مقاربتنا من التعامل مع خداع النفس باعتباره تنويعة من السيرورات (العمليات) املماثلة للسيرورات
املتضمنة في خداع اآلخرين ،والتي يمكن مقارنتها بها على نحو مباشر .وتمتاز هذه املقاربة بأنها تربط خداع النفس
بالسيرورات التي تفحص في دراسة الخداع بين األشخاص .وإن كان يعيبها أن بعض السلوكيات تتسم بااللتباس
بحيث يصعب البت في أمرها :هل ينبغي تصنيفها كضرب من خداع النفس أم ال .لكن هذا النحو من االلتباس يظهر
بنفس الدرجة في دراسة الخداع بين األشخاص أيضا .فعلى سبيل املثال ،هب أن رجّل عاد إلى بيته متأخرا من العمل
ألنه توقف للتحدث مع زميلته ،فسألته زوجته عن سبب تأخره .لو قال لها إنه تأخر ألن مديره قد كلفه بإنجاز بعض
املهام اإلضافية ،فسيكون حينها مخادعا بكل وضوح .ولو قال لها إنه تأخر ألنه قد توقف للحديث مع زميلته في
العمل ،فسيكون حينها صادقا بكل وضوح .لكن إذا غير املوضوع -بالقول مثّل بأن َ
العشاء يبدو شهيا -وألهى بذلك
زوجته عن سؤالها فلن يكون من الواضح هل كان مخادعا أم أنه لم يجب على السؤال ببساطة .وليس ثمة من سبيل،
ا
في هذه الحالة ،ملعرفة إذا ما كان يخدع زوجته (بتجنب قول الحقيقة) من دون االطّلع على نيته من وراء تغيير
املوضوع أو من دون معرفة املزيد عن طبيعة العّلقات بينه وبين زوجته وزميلته .وعلى نفس املنوال ،عندما يتجنب
الناس الحقائق املزعجة في حياتهم الخاصة يكون من املستحيل غالبا معرفة إذا ما كانوا يخدعون أنفسهم أم أن
سيرورات سيكولوجية أخرى هي التي تعمل عملها حينئذ من دون معرفة املزيد عن دوافعهم وأوضاعهم .على أية حال،
تماما كما يمكن دراسة الخداع بين األشخاص في غياب الثقة التامة في كل تصنيفات األفعال بأنها ضرب من الخداع،
يمكن أيضا دراسة خداع النفس بالرغم من حتمية مثل هذه الحاالت امللتبسة.
1 rationalization

2

هذا ،وتختلف أيضا مقاربتنا لخداع النفس بصفته معالجة ذهنية منحازة للمعلومات (املعطيات) الواقعية
بحيث تعطي األولوية للمعلومات املرحب بها على حساب غير املرحب بها عن التفسيرات الكّلسيكية التي تقول بأن
َ
الشخص املخادع لنفسه ال بد أن يكون لديه ت َمثّلن منفصّلن للواقع؛ أحدهما صائب واآلخر مغلوط ،وأن الصائب
يكون ،على األرجح ،م ا
خزن في العقل الّلواعي بينما املغلوط في العقل الواعي (انظر .)Gur & Sackeim, 1979 :فكما
سنوضح في تناولنا لّلنحياز في املعالجة الذهنية للمعلومات ،في القسم الخامس من هذه الدراسة ،يمكن للناس أن
يخدعوا أنفسهم عن طريق منع تكويد 1املعلومات غير املرغوب فيها من األساس ،عوض تكويدها وتخزينها في الّلوعي.
ويمكن لهذا التصرف ،أي منع التكويد ،أن يكون دافعيا 2بشكل واضح ،كما يتوقف الشخص عن جمع معلومات عن
ش يء ما عندما يعجبه املحصول املبكر لهذه املعلومات ،بينما يواصل جمعها عندما ال يعجبه ( Ditto& Lopez,
 3.)1992وتكشف هذه الطبيعة املرنة للجمع املنحاز للمعلومات عن أن الناس لديهم ش يء من الوعي (الدراية) بأن
تلك املعلومات القادمة قد تكون غير متسقة مع ما اكتشفوه سابقا .وعليه ،يتماش ى هذا النحو من التحيزات مع
التعريفات الكّلسيكية لخداع النفس التي تشدد على تزامن املعرفة وعدم املعرفة لدى الشخص ،بمعنى أنه يعرف -
على نحو واع -املعلومات التي جمعها بالفعل ،لكن لديه أيضا ش يء من الوعي بأن املعلومات غير املرحب بها قد تكون
قريبة منه للغاية (وهو ما نشير إليه بالوعي املمكن .)4لكن في هذه الحالة ،يمنع تحقق املعرفة الحقة باملعلومات غير
املرحب بها؛ ألن الشخص يضع حدا لبحثه قبل أن يصل إلى أي ش يء غير مرحب به .وعليه ،فإن الفرد ال يحتاج إلى أن
َ
يكون لديه ت َمثّلن للواقع حتى يستطيع خداع نفسه وإنما يمكنه ،عوضا عن ذلك ،أن يخدع نفسه بعين الطريقة
التي يخدع بها اآلخرين :بأن يتجنب املعلومات الهامة وبذلك ال يخبر (نفسه) بالحقيقة كاملة.
لكن من املهم أن نّلحظ هنا أن التحيزات في معالجة املعلومات ال تعد جميعها خداعا للنفس .على سبيل املثال،
قد تعبر التحيزات هذه عن ضرب من االختصار اإلدراكي أو عن أخطاء أو عن عملية وزن تفضيلي للمعلومات
املسبقة واملعطيات الجديدة ،وهي أمور ليس لها صلة بالدوافع (على سبيل املثالChambers & Windschitl, :
 .)2004فمن منظورنا ،يمكن للتحيزات في معالجة املعلومات أن تعد خداعا للنفس فقط عندما ا
تفضل املعطيات
َ
امل َرحب بها على غير َ
ابتغاء شخص ما
املرحب بها على نحو يعكس أهداف الفرد ومراميه .على سبيل املثال ،لو أن
1 Encoding

املقصود بالتكويد هنا هو االنتباه للمعطيات الواقعية وإدراكها وتسجيلها في الذهن بشكل مبدئي ،وهي الخطوة األولى لتكوين ذاكرة عن أي ش يء (م).
2 Motivational

وصف السلوك بأنه دافعي أو مدفوع يعني أن له دافع يحركه ،أن الشخص يبتغي تحقيق غرض ما من وراءه (م).
 3فاملدخن غير العازم على اإلقّلع ،مثّل ،عندما يقرر أن يقرأ عن األضرار الطبية للتدخين ،يتوقف عن بحثه إذا صادف في أول األمر مقالة أو دراسة
تقلل من خطورة التدخين ،بينما يواصل بحثه إذا ما كانت الدراسات التي وقع عليها أوال تشدد على خطورة التدخين ،طمعا في الوقف على دراسة تشكك في
هذه الخطورة (م).
4 potential awareness
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لتحسين صورته الشخصية يجعله أكثر استعدادا للتفتيش عن عيوبه ( ،)Trope & Neter, 1994فإن األدلة تقول
لنا إن تجنبه السالف للنظر في هذه العيوب كان مدفوعا وخداعا للنفس .وباملثل ،لو أن الناس يقضون وقتا في
استكناه السمات السلبية لشخص آخر (شريك محتمل) أكثر من سماته اإليجابية فقط عندما يتوقعون أن يلفظهم
هذا الشخص ( ،)Wilson et al., 2004فإن األدلة تقول لنا أيضا إن التركيز على الجوانب السلبية لشخص آخر كان
تصرفا مدفوعا وضربا من خداع النفس .لكن لو كانت هذه التحيزات محصنة ضد هذه املناورات التجريبية ،كأن
يكون من املرجح للشخص اآلخر أن َيلفظنا ،أو غير ذات صلة بمثل هذه املشاغل ،كتحسين الصورة الشخصية ،فإن
األدلة تقول بأنها ال تكون حينها خداعا للنفس (وسنعرض هذه األدلة التجريبية تفصيّل فيما يلي) .فعلى سبيل املثال،
يستند الناس على قرائن ثانوية؛ كالثقة في معرفة مصدر املعلومة عندما يعالجون حججا عن قضايا ال تعنيهم ( Petty
 .)& Cacioppo, 1986فالواقع ،أن مثل هذه التحيزات ال ا
تعبر عن خداع للنفس ،وإنما هي تدل فحسب على أن
األفراد ليست َ
مح افزة بالقدر الكافي لكي تدرس الحجج ا
بروية وأنهم قانعون باالعتماد على فكرة أن الخبراء عادة ما
يكونوا على صواب .ولنا عودة إلى مسألة تمييز التحيزات املخادعة للنفس عن غير املخادعة في القسم الخامس من
الدراسة.
 .2خداع النفس ضمن الصراع التطوري-املشترك بين الخادع واملخدوع
«إذا كان الخداع (كما يحاجج دوكينز) ممارسة أساسية في التواصل الحيواني ،فّل
بد إذن من أن يكون ثمة انتقاء قوي للقدرة على تبيين الخداع وكشفه ،وهو ما
يقتض ي ،بدوره ،انتقاء لدرجة من خداع النفس ،من شأنها أن تجعل بعض
الحقائق والدوافع الواعية وذلك بغرض تجنب فضح الخداع املمارس .وعليه ،فإن
الرأي الشائع القائل بأن االنتقاء الطبيعي يفضل األجهزة العصبية التي تنتج ا
صورا
بالغة الدقة للعالم ال بد أن يكون رؤية بالغة السذاجة للتطور العقلي» ( Trivers,
.)1976/2006: 20
في سياق الصراع بين األفراد من أجل جمع املوارد وتكديسها ،ظهرت على مدار الزمن التطوري استراتيجية لفعل
ذلك ،هذه االستراتيجية هي الخداع .على سبيل املثال ،يكذب الناس باستمرار على عائليهم للحصول منهم على موارد
قد ال يعطونها لهم بأي سبيل آخر ( .)Depaulo & Kashy, 1998; Steinel & De Dreu, 2004بل واقع األمر ،أن ما
يقارب من نصف الخداعات التي يمارسها الناس يوميا القصد منها هو الحصول على مورد ما ألنفسهم ( & Depaulo

4

 .)Kashy, 1998وتطلق هذه املمارسات املخادعة شرارة صراع تطوري-مشترك 1،إذ ا
يفضل االنتقاء أن ي ا
طور املخدوع
وسائل جديدة لكشف الخداع ،وأن ي ا
طور الخادع وسائل جديدة للخداع .ويمكن لخداع النفس أن يكون أداة هامة
ا
في هذا الصراع بأن يمكن الخادعين من االلتفاف على جهود املخدوعين لكشف خداعهم ( ;Trivers, 19762006
.)1985; 2000; 2009
وفي حالة الخداع فيما بين البشر ،ثمة أربعة أصناف عامة ،على األقل ،من القرائن (بخّلف العثور على
الحقيقة نفسها) يمكن للناس أن يستخدمونها لكشف خداع اآلخرين ،وهي :عّلمات العصبية والتوتر ،وعّلمات
التكتم والسيطرة على النفس ،وعّلمات الحمل الذهني 2،والعّلمات الفردية املميزة لكل شخص ]لغته الجسدية
كحركاته وإيماءته الخاصة به التي تصدر عنه في سياقات بعينها[ .أما العصبية فتنجم ،عادة ،عن تدبر املرء في الكلفة
املحتملة النكشاف خداعه  ،ومن ثم ،يمكن للعّلمات الدالة على العصبية أن تفضح الخداع ( Depaulo et al.,
 .)2003لكن العصبية مؤشر غير دقيق على الخداع ،فهناك العديد من املواقف التي يمكنها أن تثير العصبية بمعزل
عن الخداع -ومن ضمنها االستجوابات نفسها -إذ يشعر الناس غالبا بالعصبية خشية أن يتهموا بالخداع وهم منه
َبراء ( .)Bond & Fahey, 1987ولهذا السبب ،يمكن لّلعتماد على العصبية لكشف الخداع أن يؤدي إلى معدل مرتفع
من رمي اآلخرين بالخداع باطّل.
َ
يمكن للخداع أن يكشف أيضا بواسطة املؤشرات الجسدية على التكتم والسيطرة على النفس .على سبيل
املثال ،في سعيهم للسيطرة على عّلمات العصبية الجسدية التي من شأنها أن تفضح نواياهم الخادعة ،يحاول الناس
أن يضبطوا وجوهه م وجذوعهم وأطرافهم .وتترك هذه السيطرة على العضّلت خلفها بعض العّلمات الفاضحة مثل
ع الو الصوت ( ،)Depaulo et al., 2003وهو ما يستدعي بدوره جهود موازية إلرخاء العضّلت .كما يمكن للخداع أن
يلحظ عندما تتفسخ جهود السيطرة على الجسد هذه؛ أو عندما تفشل مساعي االرتخاء في إخفاء عّلمات التكتم.
ويحدث الحمل الذهني ،عندما يتعين على املرء أن يبقي في نفس الوقت نوعين من املحتوى في الذاكرة العاملة3.

وفي حالة الخداع الصادر عن وعي ،سيعني ازدياد الحمل الذهني أن الشخص يحتفظ في ذاكرته العاملة بمحتويين:
املعلومة الصائبة واملعلومة املغلوطة ،وأن عليه أن ينطق باملعلومة املغلوطة ويكتم املعلومة الصائبة .ويمكن للخداع
1 co-evolutionary

تطور صفة ما كرد فعل على تطور صفة أخرى .األمر أشبه بسباق تسليح تطوري .ففي حالتنا هذه يطور الخادع وسائل ملمارسة الخداع فيطور
املخدوع بدوره وسائل لكشف الخداع ،فيطور الخداع وسائل جديدة لّللتفاف حول وسائل كشف الخداع التي طورها املخدوع وهكذا (م).
2 cognitive load
زيادة كم وكيف املهام املناطة بالذهن في وقت بعينه لدرجة تؤثر على دقة أدائه لها (م).
3 working memory
ضرب مؤقت للغاية من الذاكرة ،يمكن توضيح وظيفتها بمثال بسيط :لكي يفهم املستمع جملة طويلة ،ال بد من أن يبقي الكلمات األولى منها في وعيه
إلى أن ينتهي املتكلم من النطق بالجملة كلها .عملية اإلبقاء هذه هي الذاكرة العاملة (م).
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أن يفتضح بواسطة أمارات ثقل الحمل الذهني هذا ،ومنها السكتات أثناء الكّلم واختيار جمل ذات بنية بسيطة
( .)Vrij, 2004; Vrij et al., 2006وكذلك يمكن ملن هم على ألفة بعادات بعضهم البعض أن يكشفوا الخداع بواسطة
عّلمات كل من العصبية والسيطرة على النفس وثقل الحمل الذهني الفردية املميزة لكل شخص ،إذ إن األفراد
املختلفون يفصحون عن حاالتهم العقلية بطرق مختلفة.
لكن على الرغم من توفر هذه القرائن التي يمكن مّلحظة الخداع بواسطتها ،تشير األبحاث حول كشف الكذب
أن الناس ال يحسنون اكتشاف خداع اآلخرين .على سبيل املثال ،في مراجعتهما لألبحاث التي أجريت على كشافين
الكذب املحترفين (ضباط الشرطة) ،وجد فرايج ومان ( )Vrij & Mann, 2005أن مجمل معدالت كشف الكذب هي
 ،%55وهو ما يربو بالكاد على معدالت الحظ  .%50وهذا املعدل مشابه للغاية ملعدل  %54الذي وجدته دراسة
تحليلية شاملة تضمنت أنواعا شتى من املخادعين وكشافين الخداع غير املدربين ( .)Bond & Depaulo, 2006ولقد
البشر ا
َ
سيئون في كشف الكذب ،وهو األمر الذي قد يشير إلى أن
استنتج العديد من الباحثين من هذه الدراسات أن
َ
الضغط االنتقائي 1على قدرات الخداع ضعيف على األرجح .لكن هذا االستنتاج سابق ألوانه ،وذلك نظرا ألن األبحاث
املعملية حول كشف الكذب ترتكز بدرجة كبيرة على أربعة شروط تعطي أفضلية كبيرة للخادع على حساب املخدوع
الذي يفترض منه كشف الخداع.
أوال ،معظم الدراسات تتضمن خداعا ليس له (حال افتضاحه) إال تبعات بسيطة على الخادع .وكنتيجة لذلك
تتضاءل عّلمات العصبية والتكتم والحمل الذهني إلى حدودها الدنيا ،بما أن الخداعات غير املهمة وغير الخطيرة ال
تنتج هذه العّلمات الفاضحة ( .)Mann & Vrij, 2006; Vrij, 2000; Vrij & Mann, 2005ويتفق مع هذه اإلمكانية ،أن
ضباط الشرطة عندما ا
قيموا فيديوهات مسجلة تتضمن حقائق وأكاذيب مؤكدة مأخوذة من استجوابات ملجرمين
حقيقيين ،ارتفع معدل دقة كشف الكذب إلى  ،)Vrij & Mann, 2005( %72وبدا أن أمارات التكتم والحمل الذهني
هي التي تميز الكاذبين عن الصادقين ( .)Mann & Vrij, 2006ا
وأيدت دراسة تحليلية شاملة أيضا هذا االستنتاج،
وذلك بالنظر إلى أن العديد من آيات الخداع (كعلو الصوت) تكون أكثر ظهورا عندما يكون الناس مدفوعين
ومحفزين بشكل أكبر لكي َيخدعوا (.)Depaulo et al., 2003
وثانيا ،معظم الدراسات ال تسمح للمخدوع بأن يستجوب الخادع .فلتعزيز السيطرة على التجربة ولتقليل
التكاليف ،يقدم الخادع ،عادة ،في شريط فيديو ،وبذلك تمحى إمكانية املزيد من التواصل بينهما .وهذا الغياب
1 selection pressure

الضغط االنتقائي أو الضغط التطوري هو أي عامل أو سبب يؤثر سلبا على النجاح التكاثري للكائن ومن ا
ثم يدفعه إلى تطوير صفات بعينها ملكافحة
ا
أثره السلبي عليه .مثاله :املضادات الحيوية تمثل ضغط انتقائي على البكتريا يدفعها إلى تطوير صفات تمكنها من مقاومة هذه األدوية وبالتالي الحد من أثرها
السلبي على تكاثرها .واملقصود هنا أنه ليس هناك أسباب تضغط على البشر بحيث تجعلهم يطورون أساليب جديدة وناجعة ملمارسة الخداع خشية
انكشافه بما أن املخدوعين ليسوا بتلك البراعة في كشف الخداع .ويدحض املؤلفان هذا االستنتاج بناء على األربع حجج املنهجية املذكورة في املتن(م).

6

لّلستجواب املباشر يقلل من العصبية والحمل الذهني ومن الحاجة إلى التكتم وضبط النفس ،فالكذبة املتدرب
عليها يمكن التلفظ بها بسهولة أكبر من التلفظ بإجابة فورية على سؤال غير متوقع1.
وثالثا ،جزء كبير من الدراسات حول كشف الخداع قد أجري بغرض العثور على عّلمات يمكن االعتماد عليها
في كشف معظم املخادعين ،ربما بسبب القيمة التطبيقية املمكنة للعّلمات العامة على الخداع .ومن ا
ثم ،تهمل هذه
الدراسات عّلمات العصبية والتكتم والحمل الذهني الفردية املميزة لكل شخص على حدة.
ورابعا ،معظم دراسات كشف الخداع تجرى على أفراد غرباء عن بعضهم البعض .والحق ،أن قدرتنا على كشف
الخداع قد ال تكون كافية إلنجاز مهمة كهذه؛ ألن هذا التصميم للدراسة يمحي إمكانية أن الناس قد يتعلمون
استخدام العّلمات الفردية املميزة في تحديد ما إذا كان شخص بعينه يكذب عليهم أم ال ( ;Depaulo, 1994
 .)Zuckerman et al., 1984ويتفق مع هذه اإلمكانية ،أن معدالت كشف الخداع تزيد عندما يكون الخادع واملخدوع
يعرفون بعضهما بعضا (كأن يكونوا مقربين عاطفيا لبعضهم بعضا؛  )Anderson et al., 2002وعندما تختلق
األكاذيب بين األصدقاء املقربين ( .)Depaulo & Kashy, 1998من املرجح أن تكون هذه التأثيرات َ
متوسطة بعوامل
عدة ،لكنها تشير إلى أن االستجواب املباشر والعّلمات الفردية املميزة يمكن لهما أن يكونا مهمين في كشف الخداع.
ويتفق مع فكرة أن هذه العوامل األربعة تقلل معدالت كشف الخداع في الدراسات املعملية ،أن األبحاث
املعتمدة على فحص يوميات املشاركين فيها تشير إلى أن األفراد يكشفون الخداع بمعدالت أكبر بدرجة كبيرة من
معدالت الصدفة .على سبيل املثال ،املشاركون في دراسة دي باولو وزمّلئه ( )Depaulo et al., 1996قالوا بأن من 15
إلى  %23من أكاذيبهم تفتضح .وهذا املعدل كبير بالدرجة التي تجعله يمثل تهديدا على الكاذب -وذلك بالنظر إلى
الخسارة التي تلحق بسمعة املرء عندما يعامل معه ككاذب وما يخلفه ذلك على قدرته على بلوغ مراميه -لكن هؤالء
املشاركين قالوا أيضا بأن من  16إلى  %23من الحاالت لم يكونوا فيها متيقنين هل فضح كذبهم أم ال.
وما نقترحه هنا هو أن هذه النسب منحازة لألدنى؛ أي أنها أقل من واقع الحال ،فالناس يميلون إلى عدم اإلخبار
بشكل كامل عن درجة كشف (أو احتمال كشف) اآلخرين لخداعاتهم .وهذا االنحياز ينشأ ،على األرجح ،بسبب
انعدام التماثل في الدرجة التي يتهم بها الناس اآلخرين بالخداع .فمن ناحية ،املستهدفون بخداع ا
متعمد ال يصرحون
دوما بأنهم يرتابون من خادعيهم حتى عندما يكونوا مرتابين منهم بالفعل ( .)Jang et al., 2002فلكي يسبقونهم بخطوة
أو لكي يحافظون على االنسجام بينهم ،يتظاهر الذين يّلحظون خداع اآلخرين لهم أو يشكون فيه ،أحيانا ،بأنهم
يصدقونهم .وعلى الناحية األخرى ،ليس من املرجح أن ي ا
صرح الناس بأنهم مرتابون من خادعيهم عندما يكونوا
مصدقين لهم بالفعل ،وذلك ألن الرمي بالخداع تهمة خطيرة .ويشير انعدام التماثل هذا (عدم تصريح الناس بالشك
 1يمكن لّلستجواب املباشر أن يجعل الخادعين يبدون أكثر صدقا ( .)Levine & McCornack, 2001لكن ثمة حاجة إلى املزيد من األبحاث حول
تأثيرات االستجواب الصارم على كشف األكاذيب التي يخلف كشفها تبعات كبيرة على مختلقيها.
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في خداع اآلخرين لهم عندما يصدقوهم وعندما يشكون فيهم كذلك) إلى أن املخادعين قد يعتقدون غالبا أن اآلخرين
يصدقونهم في حين أنهم ال يفعلون ذلك في واقع األمر ،لكنهم سيعتقدون نادرا فحسب أن اآلخرين يتشككون في
صدقهم في حين أنهم قد ابتلعوا أكاذيبهم بالفعل 1.وعليه ،ربما ال تكون نسبة  30إلى  %40التي وجدها دي باولو
وزمّلؤه ( )1996في دراستهم املعتمدة على اليوميات هي النسبة الفعلية لكشف الكذب ،وإنما قد يكون ثمة حاالت
لكشف الكذب في الـ  60إلى  %70املتبقية .وألغراضنا البحثية ،قد يكون من املفيد جدا معرفة نسبة الخداع
املكتشف من خّلل العثور على الحقيقة ومن خّلل معلومة من طرف ثالث ،ونسبة ذلك املكتشف من خّلل
االستجواب املباشر للمخادع .لكن حاليا ،هذه املسألة متروكة لألبحاث املقبلة.
وباختصار ،قد تكون األدبيات حول الخداع قللت بشدة من شأن قدرة الناس على فضح الخداع ،بسبب
االعتماد على دراسات حيث (أ) الخداع ليس له أية تبعات ذات بال أو أية تبعات على اإلطّلق ،و(ب) ال يسع للمخدوع
أن يستجوب الخادع مباشرة ،و(ج) الخادع واملخدوع غرباء عن بعضهم البعض ،و(د) ال يوجد تواصل متكرر بين
الخادع واملخدوع .وعليه ،لو كانت معدالت كشف الخداع خارج املختبر أكبر من معدالته بداخله ،فإن ذلك يقودنا
مرة أخرى إلى فكرة الصراع التطوري-املشترك بين الخادع واملخدوع .فألن الخداع الناجح من شأنه أن يمد الخادع
بمنافع كبيرة وأن يلحق باملخدوع كلفة كبيرة ( ،)Depaulo, 2004وألن الخداع الفاشل من شأنه أن يلحق بالخادع
املفضوح أضرارا وخيمة على يد الذين سعى إلى خداعهم ( ،)Boles et al., 2000; Schweitzer et al., 2006ثمة صراع
متواصل بين أولئك الذين من شأنهم أن َيخدعوا وأولئك الذين من شأنهم أال يخدعوا .ونحن نطرح هنا التالي :يوفر
خداع النفس أداة مهمة في هذا الصراع التطوري-املشترك بإتاحته الفرصة للخادع ألن يمارس الخداع من دون حمل
إدراكي وال تكتم واعي وال عصبية وال عّلمات فردية مميزة تش ي بأن ثمة خداع يقترف .فبقدر ما يمكن للناس إقناع
أنفسهم بأن كذبتهم ليست بكذبة وإنما هي حقيقة أو بأن نواياهم فوق مستوى الشبهات ،بقدر ما ال يعودوا في وضع
يكون من ا
املتعين عليهم فيه أن يخدعوا اآلخرين عن قصد .وعليه ،فإن األطروحة املركزية ملقاربتنا التطورية لخداع
النفس هي التالية :بخداعهم ألنفسهم حيال خداعهم ،يمكن للناس أن يخدعوا اآلخرين بشكل أفضل؛ ألنهم ال
يعودوا بفضله يظهرون أما ات الخداع ا ّ
ملبيت التي من شأنها أن تفضح نيتهم املخادعة 2.ويتولد من هذه
ر
األطروحة الزمتين:
 1ينبغي أن نّلحظ في هذا الصدد أن ثمة أدلة تؤيد اإلمكانية املعاكسة ،وهي :يبالغ الناس في تقدير درجة كشف اآلخرين ألكاذيبهم ( Gilovich et al.,
 .)1998لكن دراسة جيلوفيش ومساعديه هذه تعتمد على املنهج املعتاد املتضمن ألناس يخبرون أكاذيب تافهة لغرباء .ففي مثل هذه الحاالت ،توجد أمارات
ثم ،قد يكون الخادعون تحديدا ا
قليلة على ما إذا كان الناس يصدقون هذه األكاذيب أم ال ،ومن ا
ميالين لّلفتراض بأن أية أمارات للكذب يعون بأنها بادية
عليهم تكون ظاهرة بنفس الدرجة ملن ينظر إليهم.
 2ملا كان بوسع املخدوع أن يكشف خداع الخادع له عن طريق أمارات الخداع املتعمد (العصبية ،الحمل الذهني ،ضبط النفس) التي من شأنها أن
تظهر عليه ،كان على الخادع أن يطور وسائل جديدة لّللتفاف حول قدرة املخدوع هذه على كشف خداعه ،بأن يجد سبيّل ملنع هذه األمارات من الظهور
عليه .وهذا السبيل هو أن يخدع نفسه حيال خداعه ،أي أن يقنع نفسه بأن هذه الكذبة التي يكذبها على زوجته ،على سبيل املثال ،ليست بكذبة وإنما هي
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الالزمة  :1يفضح الحمل الذهني الخداع ،لكن له تكاليف أخرى عّلوة على ذلك :زيادة املطالب على الذاكرة
العاملة تقلل من جودة أداء املرء في النطاقات املتباينة ( ،)Schamader & Johns, 2003وتدخل االضطراب على
سلوكه االجتماعي ( .)von Hippel & Gonsalkorale, 2005فعندما يضطر املرء لإلبقاء على الحقيقية والكذب معا
في الذاكرة العاملة ،من املرجح أن يظهر قدرة أقل على االنخراط في مهمات وخيارات أخرى .هذا الحمل الذهني
املطلوب القتراف الخداع امل ابيت من العسير تجنبه؛ ألن العديد من الخداعات تقتض ي من الخادع أن يبقي على
الحقيقة واالختّلق (الكذب) معا في ذهنه ،في الوقت عينه ،حتى يتسنى له التأكد من أن األولى مخفية والثاني مؤكد
ومدعوم.
ويوفر خداع النفس سبيّل لتجنب هذا الحمل الذهني .فبقدر ما يمكن للخادع أن يقنع نفسه بأن كذبته هي
حقيقة بالفعل ،بقدر ما ال يعود مطلوب منه أن يبقي على الحقائق الفعلية في عقله بينما هو يروج الكذب.
فبتصديقه للكذب الذي ينطق به على مسامع اآلخر ،يمكنه أن يوفر عقله للتركيز على مواضيع أخرى .وعليه ،فإن
الالزمة األولى ألطروحتنا املركزية هي التالية :بخداعهم ألنفسهم ،يتمكن الناس من تجنب التكاليف الذهنية التي
يقتضيها الخداع امل ّبيت.
الالزمة  :2أفضل الخطط يمكن لها أن تفشل ،والكذب ليس استثناء من هذه القاعدة :فحتى الخداعات
ا
احتمالية االفتضاح القائمة أبدا هذه تطرح مشكلة على الراغبين في
املمارسة جيدا وبكل حرص يمكن لها أن تفتضح.
أن يكونوا خادعين ،بما أن الخداع املفتضح غالبا ما يكون صاحبه عرضة للعقاب ولّلستبعاد االجتماعي ( Boles et
 .)al., 2000; Schweitzer et al., 2006ويبدو أن لهذا العقاب جذور تطورية عميقة ،وذلك بالنظر إلى أن الناس
يستجيبون بالغضب الشديد وبغيره من االنفعاالت السلبية عندما يتبين لهم أنهم يتعرضون للخداع ( Haselton et
 .)al., 2005ومشاعر الغضب هذه تدفع إلى معاقبة الخادع حتى عندما يكون لهذا العقاب كلفة يتحملها املعاقب
( 1.)Fehr& Gachter, 2002فهذا الغضب وما يستتبعه من عقاب هو ما يضمن إنزال املعاناة بالخادع على إثر
افتضاح خداعه ،وبذلك تقل احتمالية ممارسته للخداع مستقبّل.
وألن هناك العديد من األسباب املشروعة التي قد تجعل الناس يفشلون في التصرف كما يرجى أو كما يتوقع،
ا
التوسل بمثل هذه األسباب ،وذلك
فأحد الحلول التي يمكن اللجوء إليها لتفادي العقاب على خداع افتضح هي
بادعاء الجهل أو انعدام الخبرة عوضا عن االعتراف بتعمد الخداع .وبما أن استكناه املخدوع لنية الخادع هو عامل
حقيقة وبأنه ال ينوي أبدا خداعها .وبتصديقه لكذبته ،أي بخداعه لنفسه ،ال يعود الخادع في وضعية الكاذب املتعمد للكذب ،ومن ا
ثم يمنع ظهور أمارات
الخداع املتعمد عليه .وهو األمر الذي يجعل انفضاح خداعه متعذرا جدا ،بما أن زوجته ،في هذه الحالة ،ستصدقه ،على األرجح ،بسبب غياب تلك
األمارات التي قد توحي لها بأن زوجها يكذب عليها .وعليه ،يكون خداع النفس قد تطور ،في األساس ،كوسيلة لتعزيز القدرة على خداع اآلخرين (م).
َ
 1كأن يكون عرضة النتقام الشخص املعا قب أو انتقام ذويه ـ وإن كان يتحمل هذه الكلفة نظير التمتع باملزايا االجتماعية التي تعود عليه من توليه
إنفاذ العقاب كالسمعة الحسنة التي تجعل اآلخرين يمحضونه ثقتهم ،وزيادة فرصته في تسنم مكانة اجتماعية عالية (م).
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حاسم في تحديد ما إذا كان سيغضب ويعاقب أم سيعفو ويسامح ( Schweitzer et al., 2006; Stouten et al.,
 ،)2006يكون أولئك الذين يشفعون خداعهم لآلخرين بخداع أنفسهم حيال خداعهم هذا؛ بأن يقنعوا أنفسهم بأنهم
ال يخدعونهم في واقع األمر ،في وضعية أفضل إذا ما افتضح خداعهم ،وضعية تمكنهم من تجنب العقاب (بما أن
املخدوع لن يستطيع الجزم بأن خادعه قد ابيت النية لخداعه) .بمجادلته عن نفسه بأنه لم يخدع عن عمد ،إذن،
َ
تكون حظوظ خادع نفسه أوفر من حظوظ الخادع الواعي بخداعه في تجنب العقاب .بالطبع يمكن للخادعين
الواعين بخداعهم أن يكذبوا حيال نواياهم وأن ايدعوا هم كذلك أن خداعهم لم يكن م ابيتا ،لكن العّلمات التي من
شأنها فضح خداعهم (العصبية ،التكتم ،الحمل الذهني) من شأنها أيضا أن تفضح خداعهم الثاني ،أي خداعهم
حول خداعهم ،بنفي تعمد الخداع كذبا .وعليه ،فإن الالزمة الثانية ألطروحتنا املركزية هي التالية :بخداع أنفسهم
حيال خداعهم لآلخرين ،يمكن للناس أن يتجنبوا العقاب الذي قد ينزل بهم حال انكشف خداعهم.
مقتضيات إمبريقية لألطروحة :ترتكز فرضيتنا التطورية عن دور خداع النفس في خدمة الخداع بين األفراد،
أساسا ،على الحجة التي ا
بسطنا القول فيها آنفا :على الرغم مما تظهره األدبيات البحثية ،الناس ماهرون جدا في
كشف الخداع .وهذه القدرة مركزية لفرضيتنا عن الصراع التطوري-املشترك بين الخادع واملخدوع واستلزامه لخداع
النفس .وبنفس القدر من األهمية ،هذه القدرة مركزية أيضا لفهم الخداع ومكانه في الحياة االجتماعية .وعليه ،فإن
أحد املسائل الهامة املتروكة لألبحاث املقبلة هي تحديد مدى نجاح الناس في كشف الخداعات ذات البال التي تجري
ا
في أوضاع حياتية طبيعية (وليس في املختبر) ،أوضاع تمكن املخدوعين من جمع ما يحلو لهم من املعلومات .وعلى
األبحاث املقبلة أن تنظر أيضا في ما إذا كان الخادعون في هذه األوضاع يصلهم إحساس دقيق بما إذا كان خداعهم
قد انطلى على املخدوعين أم أنه قد افتضح ،بما أن هناك ،على األرجح ،أوضاع يمكن أن يصلهم هذا اإلحساس إليهم
فيها بوضوح بينما ال يحدث ذلك في أوضاع أخرى .وبالرغم من أن دراسات كهذه سيكون تصميمها وتنفيذها بمثابة
تحد ،إال أن املنهجيات التي يكون فيها املشاركين على صلة قوية من بعضهم بعضا ،ويكون التفاعل فيها بين الخادع
واملخدوع مباشرة لتمثل مقاربة واعدة .لكن مهما كانت املعوقات ،ينبغي أن يكون واضحا أن األبحاث حول الخداع
يتعين عليها أن تتجاوز الدراسات املتحكم فيها بشدة من ذلك النوع الذي وصفناه آنفا ،إذا ما كانت تأمل في الحصول
على إجابات لهذه األسئلة األساسية حول الخداع وفضحه.
 .3خداع النفس في خدمة الترقي االجتماعي
يمكن لخداع النفس أيضا أن ييسر خداع اآلخرين لكن بمعنى أكثر عمومية من هذا املعنى املخصوص املتعلق بإقناع
املرء لنفسه بأنه ال يكذب على خادعه  ،إذ يمكن له أن يساعدنا على إقناع اآلخرين بأننا أفضل (بأننا أقوى وأذكى
وأكثر أخّلقية على سبيل املثال) مما نحن عليه بالفعل .وعليه ،فمنافع خداع النفس تمض ي إلى ما هو أبعد من إقناع
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اآلخرين بأكاذيب معينة ،إذ يمكنه ،أيضا ،أن يساعدنا على اكتساب امليزة االجتماعية األكثر عمومية لتضخيم الذات
أو ا
تزكية الذات1.
إن الناس يعجبون بثقة اآلخرين في أنفسهم ويقدرونها ( .)Price & Stone, 2004; Slovenko, 1999وتلعب الثقة
دورا في تحديد من سيختارهم الناس ليكونوا قادة لهم ( ،)Conger & Kanungo, 1987; Shamir et al., 1993أو
ليكونوا شركائهم الرومانسيين ( ،)Buss, 2009; Miller, 2000; Schmitt & Buss, 1996أو ليكونوا ممونين لشتى
الخدمات املادية واالجتماعية (  .)Brown et al., 1998; de Jong et al., 2006; Westbrook, 1980والثقة هي أيضا
محدد للتأثير االجتماعي؛ فالواثقون في أنفسهم يصدقون ويؤخذ بنصائحهم أكثر من أولئك الذين يفتقرون للثقة
( .)Penrod & Cutller, 1995; Zarnoth & Sniezek, 1997لذلك بقدر ما يمكن للمرء أن ا
يقوي صورته الذاتية في
عينه ومن ا
ثم يزيد من ثقته في نفسه ،بقدر ما يعزز من فرصه في أن يؤثر على اآلخرين وفي أن يختار َلتقلد األدوار
املهمة اجتماعيا .ولهذه األسباب ،ينبغي أن يكون تضخيم الذات وتزكيتها طاغي االنتشار وينبغي أن ي ا
صدق الناس
قصصهم التي يخبرونها ألنفسهم بغرض تقويتها .والحال ،أن األدلة تدعم كّل اإلمكانيتين.
ففيما يتعل ق باالنتشار الطاغي ،التحيزات املضخمة للذات واضحة بجّلء في تنويعة واسعة من النطاقات
واالستراتيجيات فيما بين تنويعة واسعة من الشعوب (ملراجعة انظر .)Alicke & Sedikides, 2009 ،حتى شعوب
شرق آسيا التي تعلي من قدر التواضع واالنسجام على حساب تعظيم الذات الفرداني ،تظهر تضخيما للذات في
ا
الجماعية ( .)Sedikides et al., 2003; 2005وعّلوة على ذلك ،الشرق آسيويون الذين ال
دعاويهم حول سمو قيمهم
يعانون بدرجة كبيرة من االكتئاب والتوتر النفس ي يظهرون ،مثل نظرائهم الغربيين ،درجة أكبر من تضخيم الذات؛
هذا مقارنة بأولئك الذين يعانون من قدر أكبر من املشاكل النفسية (2.)Gaertner et al., 2008
وفيما يتعلق باإلمكانية الثانية ،فالشخص متوسط الحال يبدو أنه مقتنع بأنه (أو بأنها) أفضل من املتوسط
( .)Alicke & Sedikides, 2009والواقع ،أن معظم البحوث حول تضخيم الذات ال تسمح للمرء بأن يحكم على تلك
القصص التعظيمية هل هي ضرب من خداع النفس (أي أن املرء يصدقها بالفعل) أم أن املقصود منها هو خداع
اآلخرين فحسب ،لكن بعض املتغيرات املستخدمة في هذه البحوث تدعم فكرة أن الناس تصدق القصص التي
تحكيها ألنفسها بغرض تقويتها .على سبيل املثال ،في زوج من التجارب البارعة ،قام إبّلي ووايتشيرش ( & Epley
 1ثمة ثّلث طرق أساسية لتقييم الذات .1 :تضخيم الذات أو تزكية الذات ( :)self-enhancementامليل لرؤية أفضل ما في الذات واملبالغة في تقدير
محاسنها والتقليل من شأن معايبها؛  .2التحقق من قدر الذات ( :)self-verificationرغبة املرء في أن يراه اآلخرون تماما كما يرى هو نفسه؛ أن يروه شخصا
جيدا حال كان يرى نفسه شخصا جيدا وأن يروه شخصا سيئا حال كان يرى نفسه شخصا سيئا؛  .3تدقيق قدر الذات ( :)self-assessmentرغبة املرء في
أن يحدد بدقة القدر الفعلي لذاته (م).
 2من أهم األعراض النفسية (في مقابل األعراض الجسدية كاألرق وفقدان الشهية والوهن الشديد) لّلكتئاب حط املريض من شأن ذاته والشعور بّل
جدواها .ومن ثم فإن تضخيم الذات وتزكيتها يقل فيما بين املكتئبين مقارنة بغير املكتئبين (م).
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 )Whitchurch, 2008بتصوير املشاركين صورا فوتوغرافية ،ثم قاما بتعديل هذه الصور بدرجات متفاوتة بتطعيمها
بصور أخرى من نفس الجنس جميلة جدا أو قبيحة جدا .ثم عرضا الصور األصلية والصور املعدلة على املشاركين في
ظروف مختلفة .وفي واحدة من التجارب طلبا من املشاركين أن يتعرفا على صورهم ضمن تشكيلة من الصور األصلية
واملعدلة .ووجدا أن املشاركين يختارون ،على األرجح ،صورة معدلة لألجمل بدرجة  %10عوض اختيار صورتهم
الحقيقية أو صورة معدلة لألقبح .وحصل نفس األمر بدرجة مشابهة عندما كانت الصورة لصديق مقرب ،ولكنه لم
يحصل عندما كانت الصورة لشخص غريب نسبيا .وألن الناس عادة ما يبالغون في تقدير أصدقائهم املقربين ( Kenny
 ،)& Kashy, 1994فإن هذه النتائج تشير إلى أن الناس ليس لديهم انحياز عام لرؤية اآلخرين عامة في شكل أجمل مما
هم عليه ،وإنما لديهم انحياز مخصوص لرؤية أنفسهم واملقربين منهم فحسب في شكل أجمل مما هم عليه.
وفي تجربة ثانية ،عرضا على املشاركين تشكيلة من صور أفراد آخرين ،توجد ضمنها صورة واحدة لهم (إما
صورتهم الحقيقية أو صورة معدلة بدرجة  %20لألجمل أو لألقبح) ،فوجدا أن املشاركين بوسعهم تعيين صورتهم
الشخصية من بين التشكيلة بأسرع ما يمكن إذا ما كانت معدلة لألجمل ،وبسرعة متوسطة إذا لم تكن معدلة،
وبأبطأ ما يمكن إذا كانت معدلة لألقبح .وتشير هذه النتائج إلى أن الصورة املحسنة هي الصورة املطابقة للصورة التي
يرى الناس أنفسهم عليها في عين خيالهم ،وهو ما يشير إلى أنهم يخدعون أنفسهم حيال جاذبيتهم .هل كانوا واعين
بهذا الغلط؟ ال على األرجح ،إذ كيف لهم أن يدعوا ألنفسهم الصورة الجميلة وهم يعلمون أن صورتهم األصلية بين
َ
يدي الشخص الذي يختبرهم ،أيضا لو كانوا واعين ملا عينوا الصورة الجميلة بسرعة تفوق تلك التي عينوا بها
صورتهم األصلية.
حتى اللحظة ،تشير األدلة املستمدة من دراسة إبّلي ووايتشيرش ( )2008إلى أن التحيزات املزكية للذات تبدو
كأغّلط يصدقها املرء .لكن هل هي حقا ضرب من خداع النفس؟ بمعنى ،هل بحوزتنا أية أدلة على أن املشاركين في
هذه التجارب لديهم معرفة الواعية بشكلهم الحقيقي ،أو على أنهم منعوا أنفسهم عمدا من تحصيل معرفة دقيقة
بذواتهم؟ حتى هذه اللحظة ،ليس لدينا أدلة على ذلك .لكن الحال هو أن مقدار تأثير تضخيم الذات املوثق من طرف
إبّلي ووايتشيرش ( )2008كان مرتبطا بدرجة تقدير املشاركين الّلواعي لذواتهم 1،ويشير هذا االرتباط إلى أن الناس
يحرفون صور ذواتهم ال كنتيجة ل ا
كم املعلومات التي يمتلكونها عن أنفسهم وإنما كنتيجة لدرجة تقديرهم ألنفسهم.
لكن هذا املقياس (أي ارتباط التحريف بتقدير الذات) يمكن لقيمته كمؤشر على خداع النفس أن ترتفع إذا ظهر أنه
مرتبط بمرامي الناس أو بتحيزاتهم في تكويد املعلومات املتعلقة بمظهرهم (كمثال على هذه التحيزات اإلدراكية:
االختّلف في درجة التحديق في صورتين شخصيتين؛ أحدهما مستحسنة واألخرى ليست كذلك).
1 implicit self-esteem

تقدير املرء لذاته وشعوره بقيمتها ،قد يكون واعيا وصريحا وهو ما يجهر به املرء ،وقد يكون ال واعيا وضمنيا وهو ما يشعر به املرء حيال قدر ذاته
بالفعل لكنه ال يصرح به (م)
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وإلى جانب قصصهم املضخمة لذواتهم ،ينتقص الناس أيضا من قدر اآلخرين ويحطون من شأنهم .وواقع األمر،
أن تضخيم شأن الذات ،والحط من شأن اآلخرين هما وجهان لعملة واحدة ،وذلك بما أن الناس ا
يكونون صور ذواتهم
عن طريق املقارنة االجتماعية ،أي مقارنة أنفسهم باآلخرين ( .)Festinger, 1954ولهذا السبب جميع تقييمات الذات
هي تقييمات نسبية ،ولهذا السبب أيضا يمكن إلعّلء شأن النفس على شأن اآلخرين أن ينجز بطريقتين إما تضخيم
شأن الذات أو الحط من شأن اآلخرين .ومثله مثل تضخيم الذات ،يمكن لّلنتقاص من اآلخرين أن يستخدم كأداة
هجوم في خدمة الترقي االجتماعي ،بما أن الناس ينتقصون عادة من غرمائهم عندما يريدوا أن يثيروا إعجاب اآلخرين
بهم (.)Buss & Dedden, 1999; Schmitt & Buss, 2001
وكما هو الحال مع تزكية الذات ،يبدو أن االنتقاص من اآلخرين طاغي االنتشار وأن الذات املنتقصة تصدقه.
ويمكن لنا أن نجد بعض األمثلة األكثر وضوحا على انتقاص اآلخرين كضرب من خداع الذات في أبحاث فاين
وسبينسر .ففي واحدة من دراساتهم ( ،)Fein & Spencer, 1997أخبر املشاركون من غير اليهود أن نتائجهم في اختبار
معدل الذكاء ( )IQكانت جيدة أو كانت سيئة .ثم أتيحت لهم الفرصة الحقا ألن يشاهدوا فيديو لطالب آخر يجري
مقابلة لوظيفة ما ،وهذا الطالب نفسه يظهر إما كيهودي وإما كمسيحي وذلك باستخدام لقب عائلي مميز وبارتداء
نجمة أو صليب .وعندما شاهد املشاركون الطالب الذي يظهر كمسيحي ،لم يتأثر تقييمهم له بما إذا كانوا قد أخبروا
بأنهم فشلوا في اختبار الذكاء أم نجحوا .لكن وعلى النقيض من ذلك ،عندما شاهد املشاركون الطالب الذي يظهر
ا
كيهودي ،تأثر تقييمهم له بنتيجة اختبار الذكاء التي أخبروا بها .فأولئك الذين أخبروا بأن نتيجتهم كانت حسنة لم
يظهروا أية عّلمة على التحيز ضد الطالب .بينما أولئك الذين أخبروا بأن نتيجتهم كانت سيئة قيموا الطالب اليهودي
تقييما سيئا بناء على تركيبة من الصفات الشخصية .وعّلوة على ذلك ،أظهر هؤالء األخيرين أيضا انتعاشة في
تقديرهم لذواتهم مقارنة بأولئك الذين ظنوا أن نتيجتهم كانت سيئة أيضا لكنهم شاهدوا الطالب املسيحي .وتشير هذه
ا
النتائج إلى أن املشاركين قد استجابوا لفشلهم في اختبار الذكاء بالحط من شأن الطالب اليهودي .ويبدو أن هذا
االنتقاص من اليهودي كان مصدقا من قبل هؤالء املشاركين؛ ألنه كلما انتقصوا مزيدا من شأنه كلما شعروا بالرضا
مزيدا عن أنفسهم .وعّلوة على ذلك ،كان بحوزة املشاركين معلومات موضوعية عن هذا الطالب ،وذلك بالنظر إلى
كونهم لم يقيموه سلبيا عندما ظهر كمسيحي ،وال عندما قيل لهم إنهم حققوا في اختبار الذكاء نتائج طيبة.
وتشير دراسة فاين وسبينسر ( )1997إلى أن الناس ال يحطون من شأن اآلخرين لكي يحسنوا صورتهم في عين
أناس آخرين وحسب ،وإنما يبدو أنهم يفعلون ذلك في ضرب من خداع النفس لكي يحسنوا صورتهم في أعينهم كذلك.
وهذا التأويل مدعوم بنتائج تجربتهم الثانية ،التي ق ايم فيها املشاركون ممن سمح لهم بالتأمل في قيمهم املهمة (وهي
عملية تؤكد اإلحساس بعلو قدر الذات سنأتي على ذكرها في القسم الخامس) الطالب اليهودي بنفس تقييمهم
للطالب املسيحي حتى بعدما قيل لهم إنهم فشلوا في االختبار .هذا النحو من انتقاص اآلخرين الصادر عن إحساس
بالخطر املوثق من طرف فاين وسبينسر يمكن له أن يحدث خارج نطاق الوعي ( ،)Spencer et al., 1998وهي نتيجة
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تشير مزيدا إلى أن الناس يصدقون بالفعل انطباعاتهم السلبية عن اآلخرين عندما يدفعون إلى اإلحساس بالسوء
حيال أنفسهم .وألن مقارنة الناس ألنفسهم بمن هم أقل منهم شأنا ( )down-ward social comparisonتؤدي إلى
تضخيم إحساسهم بقيمة ذواتهم ( ،)Wills, 1981فإن هذه النتائج يمكن أن تعتبر الوجه اآلخر للتحيزات التي وثقها
إبّلي ووايتشيرش ( )2008املذكورة أعّله .وعليه ،فإن أطروحتنا الثانية هي التالية :بخداع أنفسهم حيال سماتهم
اإليجابية وحيال سمات اآلخرين السلبية ،يمكن للناس أن يظهروا قدرا أكبر من الثقة في أنفسهم ،األمر الذي من
شأنه أن يساعدهم على االرتقاء اجتماعيا وماديا.
 .4خداع النفس والطبيعة غيرالواحدية للعقل
يقتض ي خداع النفس وجود ضربين من السيرورات العقلية 1،سيرورات عقلية خادعة للنفس وسيرورات عقلية
يمارس عليها هذا الخداع .هذه السيرورات تبدو متصلة ،لكن واقع األمر أن بينها تنويعة من االنفصاالت أو
االنقطاعات ،ووظيفة هذه االنفصاالت هي ضمان عدم ولوج السيرورات املخدوعة إلى املعلومات التي تصل إليها
السيرورات الخادعة .ولخدمة أغراض بحثنا ،يمكن تقسيم هذه االنفصاالت إلى ثّلثة أنواع (متقاطعة) :الذاكرة
الواعية في مقابل الذاكرة غير الواعية 2واملواقف (أي املنظورات ووجهات النظر واآلراء) الواعية في مقابل املواقف
غير الواعية ،والعمليات العقلية الّلإرادية (التلقائية ،العفوية ،األوتوماتيكية) في مقابل العمليات العقلية اإلرادية
َ
(املسيطر عليها والتي يمكن التحكم فيها) .والحال ،أن هذه الثنائيات العقلية ال تتضمن بحد ذاتها خداعا للنفس،
ولكن كل واحدة منها تلعب دورا هاما في التمكين لحصول خداع النفس .فبتمكينها لألفراد األصحاء عصبيا من فصل
بعض مناحي ذواتهم عن البعض اآلخر ،تضمن هذه االنقطاعات الحد من وصول الناس بشكل واع إلى محتويات
عقولهم وإلى الدوافع التي تحرك سلوكياتهم (قارن مع .)Nisbett & Wilson, 1977 ،وبهذه الطريقة يلتف العقل على
التناقض الظاهري املتمثل في كونه خادعا ومخدوعا في الوقت عينه.
 .1.4الذاكرة الواعية في مقابل الذاكرة غيرالواعية

1 mental processes
2 explicit memory vs. implicit memory

نوعي الذاكرة طويلة األمد ،تتعلق األولى بالتذكر الواعي واملتعمد للتجارب واألحداث الشخصية ـ وتسمى في هذه الحالة بالـ، episodic memory
وللمعارف العامة عن العالم متمثلة في الوقائع واألفكار واملعتقدات واملفاهيم وإلخ ــوتسمى في هذه الحالة بال ـ  semantic memoryبينما تتعلق الثانية
بالخبرات واملهارات التي اكتسبناها ونستخدمها بشكل غير واع ،ومن صورها ما يعرف بالذاكرة العملية كأن نقود السيارة أو نركب الدراجة من دون الحاجة
ألن نتذكر في كل مرة طريقة القيام بذلك (م).

14

يوجد حاليا كم كبير من األبحاث تشير إلى أن الناس يحفظون نوعين على أقل تقدير من املعلومات في ذاكرتهم.
املعلومات التي يمكن لهم أن يتذكروها بشكل واع واملعلومات التي ال يتذكرونها بشكل واع .هذا االنفصال بين نوعي
الذاكرة يمكن له أن يوفر أساسا لضرب تكيفي 1من خداع النفس ،بأن تكون الذكريات (أي املعلومات) الواعية هي
املتسقة مع االختّلق أو الكذب الذي يود الشخص ترويجه ،بينما تكون الذكريات غير الواعية هي الحقائق الواقعية.
وباإلبقاء على املعلومات الدقيقة في الذاكرة غير الواعية ]أو بكبتها حتى نستخدم لغة فرويدية[ يمكن للمرء أن يظل
قادرا على التصرف على نحو متسق مع الحقيقة ،بما أنه قد تبين أن املعلومات املخزنة في الذاكرة غير الواعية تؤثر
على شتى السلوكيات (.)Coates et al., 2006; Kolers, 1976; Lee, 2002; Seamon et al., 1995
لكن كيف يمكن للذكريات أن يسمح أو ال يسمح لها ،على نحو انتقائي ،بالوصول إلى الوعي اعتمادا على منفعتها
في خداع النفس؟ بالرغم من أنه توجد على األرجح طرق عديدة لفعل ذلك ،إال أن إحدى الطرق املمكنة هي أن
االختّلق قد يشرع في حل محل الحقيقة في الذاكرة الواعية ببساطة من خّلل اإلخبار باملعلومات املغلوطة (عبر
النسيان الصادر عن التذكر؛ .)Macleod & Saunders, 2008 2وباإلضافة إلى ذلك ،ألن عواقب فضح الكذب قد
تكون وخيمة ،وألن األكاذيب تقتض ي انحرافا شديدا عن الوقائع الفعلية أو إغفال لها ،فإن املمارسين للخداع غالبا
ما يأخذون خداعهم بجدية ويتدربون (في عقولهم على األقل من دون نطق) على أكاذيبهم ( .)Vrij, 2000والتدرب على
املعلومات املغلوطة بترديدها من شأنه أن يجعل من العسير التثبت من مصدر هذه املعلومات (هل الواقع أم أنها
محض اختّلق) ،األمر الذي يجعل الناس يعتقدون أن تصويرهم غير الدقيق لألحداث تصور صادق وأمين للواقع
( .)Ceci et al., 1994; Zaragosa & Mitchell, 1996ووفقا لهذه اإلمكانية ،فإن الناس يشرعون في الخداع وهم على
وعي بأنهم يروجون الكذب ،لكنهم مع ترديدهم ألكاذيبهم يبدأون ،من دون تعمد ،في إقناع أنفسهم بصدقها.
ويمكن لعملية تكوين الذكريات املغلوطة بشكل ذاتي هذه أن ت ا
عزز بعوامل أخرى غالبا ما تصاحب الخداع
املتعمد لآلخرين .على سبيل املثال ،بقدر ما يختلق الخادع صورة مفصلة ومتماسكة لكذبته ،بقدر ما يمكن أن
يفاقم عن غير عمد من خداعه لنفسه؛ ألن التصوير الواضح بجّلء يزيد من صعوبة تمييز الذكريات املغلوطة عن
الذكريات الدقيقة ( .)Gonsalves et al., 2004; Slusher & Anderson, 1987وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن ملشاركة
املعلومات اجتماعيا أن تؤدي إلى نسيان انتقائي للمعلومات التي ال يتم مشاركتها ومناقشتها ( ;Coman et al., 2009
 .)Cuc et al., 2007هذه التأثيرات االجتماعية من شأنها أن تعزز من اإلمكانية التالية :عندما يتآزر الناس على خداع
اآلخرين قد يزيدون من أرجحية خداعهم ألنفسهم .ومن ا
ثم ،فإن إحدى تبعات استرجاع األكاذيب والتدرب عليها
والتلفظ بها هي أن الناس قد يتذكرون في نهاية املطاف هذه األكاذيب باعتبارها أحداثا حقيقية قد وقعت بالفعل،
1 adaptive
2 retrieval-induced forgetting

إحدى ظواهر الذاكرة ،فيها ننس ى ش يء بسبب تذكرنا لش يء آخر ،وفي هذا السياق ،يؤدي تذكر املعلومة املغلوطة إلى نسيان املعلومة الصحيحة (م).
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بينما يظلوا محتفظين باألحداث الحقيقية في مكان من ذاكرتهم ليس من اليسير على وعيهم أن يصل إليه ( Chroback
 .)& Zaragoza, 2008; Drivdahl et al., 2009; McCloskey & Zaragosa, 1985وبالتالي ،فإن أطروحتنا الثالثة هي
التالية :االنفصال بين الذكريات الواعية وغير الواعية ينضم إلى النسيان الصادر عن التذكر وصعوبات تمييز
الذكريات املغلوطة عن الذكريات الحقيقية للتمكين من حصول خداع النفس ،وذلك بتيسير وجود املعلومات
املخادعة في الذاكرة الواعية وباإلبقاء على املعلومات الدقيقة في الذاكرة غيرالواعية.
 .2.4امل واقف الواعية في مقابل امل واقف غيرالواعية
كما أن الذكريات يمكن لها أن تكون بعيدة نسبيا عن متناول الوعي ،يمكن للمواقف (اآلراء ووجهات النظر) أن تكون
كذلك أيضا .وكما يمكن لهذه الذكريات غير الواعية أن تؤثر على السلوكيات ،يمكن للمواقف غير الواعية أن تفعل
ذلك أيضا ( .)Greenwald et al., 2009; Nock et al., 2010وبالرغم من أن البرامج البحثية التي تدرس املواقف غير
الواعية ليست متطورة بقدر تطور البرامج البحثية املوازية في مجال الذاكرة ،إال أن األدلة املستمدة منها تشير أيضا
إلى أن الناس يحتفظون بنوعين مختلفين من املواقف واملعلومات املوقفية ( Fazio & Olson, 2003; Wilson et al.,
 .)2000وفي بعض األحيان يمكن للموقف الواعي واملوقف غير الواعي أن يتقاطعا وينسجما معا بدرجة كبيرة ،لكن في
أحيان أخرى يمكن لهما أن يختلفا على نحو درامي ( .)Nosek et al., 2007وعلى الرغم من أن االنفصال واالختّلف
بين املواقف الواعية واملواقف غير الواعية يكثر في الحاالت التي تكون فيه املواقف غير الواعية غير مقبولة
اجتماعيا ،إال أن هذا االنفصال يظهر في العديد من النطاقات ( .)Hofmann et al., 2005وكما هو الحال مع
الذاكرة ،تواجد موقفان مختلفان أحدهما واع واآلخر غير واع معا يوفر أرضية خصبة لحصول خداع النفس.
ويمكن لنا أن نجد مثاال على الكيفية التي تلعب بها املواقف الثنائية دورا في خداع النفس في األبحاث التي تبين
أن املواقف غير الواعية املرفوضة اجتماعيا تحرك السلوك عندما تكون األسباب التي يمكن عزو السلوك إليها
ملتبسة ،لكن عندما تكون واضحة ،املواقف الواعية املقبولة اجتماعيا هي التي تحرك السلوك وتدفعه عوضا عن
ذلك .وفي محاولتهم لتوضيح هذا التأثير ،وجد سون هينج وزمّلؤه ( )Son Hing et al., 2008أن الكنديين البيض
قليلي التحيزات الواعية وغير الواعية ضد اآلسيويين ال يفرقون بشكل تمييزي بين البيض واآلسيويين املتقدمين
لوظيفة ما عندما يكونا على نفس القدر من األهلية لهذه الوظيفة ،بغض النظر عن وضوح مؤهّلتهما .لكن عندما
كانت مؤهّلت املتقدمين للوظيفة ملتبسة ،من هم قليلو التحيزات الواعية لكن كبيري التحيزات غير الواعية قبلوا
للوظيفة متقدمين من البيض أكثر مما قبلوا من اآلسيويين .وعلى هذا النحو ،يكون األشخاص الذين لديهم تحيزات
واعية ضئيلة وتحيزات غير واعية كبيرة قادرين على إخفاء قناعاتهم املنحازة وسلوكياتهم التمييزية على أنفسهم وعلى
اآلخرين .وعليه ،فإن أطروحتنا الرابعة هو التالية :يخدم االنفصال بين امل واقف الواعية وامل واقف غير الواعية
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خداع النفس عن طريق تمكين الناس من الجهر بامل واقف املقبولة اجتماعيا بينما يمكنهم مع ذلك التصرف
وفقا للم واقف غير الواعية نسبيا املرفوضة اجتماعيا عندما يكون بوسعهم تقديم تسويغ آخر معقول
لسلوكياتهم ]كأن يقولوا بأن املتقدم للوظيفة غير مؤهل لها عندما تكون مؤهّلته ملتبسة كما في الدراسة املذكورة[.
 .3.4العمليات العقلية اإلرادية في مقابل العمليات الالإرادية
تتضمن العمليات العقلية اإلرادية جهدا واعيا ودراية وقصدا حيث يمكن توقيفها وفق املشيئة ،بينما العمليات
العقلية الّلإرادية تحدث في غياب الجهد والدراية والقصد وال يمكن إيقافها عادة إذا ما انطلقت (.)Bargh, 1994
ومن الجلي حاليا ،أن العمليات اإلرادية والعمليات الّلإرادية تشاركان على نحو مستقل في إنجاز العديد من املهام
االجتماعية ،وأنه يمكن فصل هذه العمليات ( .)Chaiken & Trope, 1999ولقد وضحت األبحاث حول التفعيل
الّلإرا دي للسعي وراء األهداف ،أن تنويعة واسعة من السلوكيات التي يقصد منها تحقيق أهداف معينة والتي تبدو
موجهة نحو هذه األهداف عن وعي يمكن لها أن تقع على نحو تلقائي ،وغالبا من دون وعي وال دراية بالهدف نفسه
املبتغى من ورائها ( .)Chartrand et al., 2008وألن هذه األهداف غير الواعية قد تعاكس أحيانا األهداف الواعية
املصرح بها جهرا ،يمكن للناس أن يتبنوا عن وعي األهداف املقبولة اجتماعيا واملدعومة من زمّلئهم وعائّلتهم ،بينما
يحتفظوا في الوقت عينه بأهداف غير واعية بديلة غير مقبولة اجتماعيا وغير مدعومة من الزمّلء وال العائلة
(  .)Chartrand et al., 2007; Fitzsimmons & Anderson, in pressوعّلوة على ذلك ،ألن االستجابات ملثيرات البيئة
املحيطة امل َف اعلة تلقائيا يمكن لها أن تن َفذ من دون وعي ( ،)Lakin et al., 2008يمكن للناس أن ينخرطوا في سلوكيات
ترمي إلى أهداف غير مقبولة اجتماعيا ،لكنهم يظلوا غافلين عن فعلهم ذلك .على سبيل املثال ،يمكن لطالبة يريد
والديها أن تصير طبيبة لكنها تريد أن تصير فنانة أن تتبع هدفها الواعي بأن تتخصص في البيولوجيا وتدخل كلية
الطب ،لكن هدفها غير الواعي قد يمنعها من أن تدرس بالقدر الكافي ،وكنتيجة لذلك يمكن أن تجد نفسها غير قادرة
على املواصلة في كلية الطب ،وليس لديها خيار سوى اللجوء إلى مواهبها الفنية بغية الحصول على وظيفة ذات مقابل
محترم .وبخداع نفسها (واآلخرين بالتبع) حيال الدوافع غير الواعية التي أدت لرسوبها في كلية الطب (رغبتها في أن
تصير فنانة) ،يمكن للطالبة أن تكسب تعاطف والديها عوضا عن استهجانهما .وبناء على هذه النتائج وهذه
اإلمكانية ،تكون أطروحتنا الخامسة هي التالية :ي ّ
يسر االنفصال بين العمليات العقلية اإلرادية وغير اإلرادية
خداع النفس ،بالتمكين من السعي وراء األهداف املخادعة بواسطة العمليات العقلية اإلرادية ،بينما تظل
األهداف الحقيقية لكن املخفية تعمل عملها بواسطة العملية العقلية الالإرادية.

17

 .5تنويعات خداع النفس
سنفتتح عرضنا لألدلة على خداع النفس ،بتوصيف التحيزات التي تحضر في بداية عملية معالجة املعلومات (أي
تجميع املعلومات واالنتباه االنتقائي) .وخداع النفس عند هذه املرحلة يشبه عدم إخبار النفس بالحقيقة الكاملة .ثم
سنناقش تنويعات خداع النفس التي تحضر في وسط هذه العملية (مثل سيرورات الذاكرة) .وخداع النفس عند هذه
املرحلة يشبه التعمية على الحقيقة .ثم سنختتم هذا القسم بمناقشة أنواع خداع النفس التي تتضمن إقناع الذات
بأن كذبة إنما هي أمر حقيقي.
لكن أحد األسئلة الهامة التي ينبغي تناولها فيما يتعلق بكل أمثلة املعالجة املتحيزة هذه هو التالي :هل هي تعبر
َ
التّلعب بهما (في التجارب
عن خداع للنفس أم عن بعض املصادر األخرى للتحيز؟ ثمة شيئان قد تبين أن
والدراسات) نافع في اإلجابة على هذا السؤال :توكيد الذات 1والحمل الذهني ( Sherman & Cohen, 2006; Steele,
 .)1988; Valdesolo & DeSteno, 2008فعندما يكون الناس مؤكدين لذواتهم ،يكونوا عادة مستحضرين لقيمهم
ذات البال (مثل ،توجهاتهم الفنية أو األدبية أو العلمية) ،أو لسلوكياتهم اإليجابية السالفة (مثل العطف على
ا
اآلخرين) ،وبالتفكر في قيمهم الهامة أو في سلوكياتهم اإليجابية ،يستحضر الناس كم هم أشخاص أخّلقيون
ونافعون ،وبذلك يؤكدون على قيمة ذواتهم وقدرها .والحال ،أن الفكرة التالية هي بمثابة حجر زاوية في نظرية توكيد
الذات :االنتقاصات املعينة من قدرات املرء أو أخّلقه -كالرسوب في امتحان ما -ال تتطلب التعامل معها مباشرة،
وإنما يمكن معالجتها على مستوى أكثر عمومية بواسطة التوكيد مرة أخرى على إحساس عام بعلو قدر الذات
وقيمتها ( .)Steele, 1988وبالتالي ،فإن توكيد الذات يجعل الناس أقل تحفزا للدفاع عن أنفسهم ضد هجمة معينة؛
ألن إحساسهم العام بعلو شأنهم يظل موجودا على الرغم من التهديد التي تطرحه هذه الهجمة.
ويمكن للتّلعب بتوكيد الذات أن يستخدم في تحديد ما إذا كانت التحيزات في معالجة املعلومات هي خداع
للنفس أم ال .فإذا كان انحياز ما هو مجرد غلط ليس له دافع ،فلن يتأثر بتوكيد الذات .على سبيل املثال ،لو أن
الشخص يعتمد على تقنية استكشافية 2لحل مسألة ما ليس لديهم معرفة بها أو ليس لديهم االهتمام الكافي بحيث
يستخدمون الخوارزمية املناسبة لحلها ،فإن توكيد الذات ال ينبغي له أن يقلل من استخدامهم لهذه التقنية
االستكشافية .وعلى النقيض من ذلك ،لو كان االنحياز يمثل خداعا للنفس يفضل املعلومات املرحب بها على حساب
1 self-affirmation

عندما يتعرض األشخاص ملواقف تهدد إحساسهم بقيمة ذواتهم ،فإنهم يلجأون إلى التفكر في األشياء التي تجعلهم يشعرون بعلو شأنهم عامة
(صفاتهم الحسنة ،أعمالهم الصالحة ،قدراتهم  ...إلخ) ،األمر الذي يطمئنهم ويحميهم من هذا التهديد (م).
2 Heuristic
كالتجربة والخطأ ،الحدس ،الحس املشترك ،االختصارات ،الخبرة السابقة ...وغيرها من الطرق التي يلجأ إليها الناس التخاذ قرار أو لحل معضلة ما
عندما يواجهون إشكاالت معقدة ال تتوفر لهم املعرفة الكافية بها ،أو الهمة واالهتمام الكافي للتعامل معها (م).

18

غير املرحب بها ،فسينبغي له أن يزول أو يخفف بواسطة توكيد الذات (انظرCorrell et al., 2004; Sherman et ،
 .)al., 2009والحق ،أن تأثير توكيد الذات هذا ال يقدم دليّل على دور الدوافع في تحيزات معالجة املعلومات وحسب
وإنما يشير أيضا إلى أن الشخص لديه اإلمكانية ملعالجة املعلومات بشكل أقل تحيزا أو بدون تحيز على اإلطّلق .وعلى
هذا الن حو ،يمكن للتّلعبات بتوكيد الذات أن تمكننا من اختبار املعيار الذي اشترطناه للتأكد من وقوع خداع
النفس :أن يكون الشخص واعيا باملعلومات املرحب بها لكن يكون لديه في الوقت عينه وعيا ممكنا باملعلومات غير
املرحب بها.
لكن علينا أن نّلحظ أن منظورنا عن خداع النفس بصفته وسيلة في خدمة غرض اجتماعي ليشير إلى التالي:
بالرغم من أن توكيد الذات ينبغي أن يمحي العديد من التحيزات املخادعة للنفس أو يخفف منها ،إال أنه ينبغي له أن
يفعل ذلك فقط عندما يكون التحيز املخادع للنفس يخدم الهدف العام املتمثل في تضخيم الذات وتزكيتها .أي،
عندما يكون خداع النفس في خدمة الترقي االجتماعي عبر تضخيم الذات ،ينبغي لتوكيد الذات أن يمحي خداع
النفس أو يخففه؛ ألن هذا التوكيد في حد ذاته يوفي بغرض تزكية الذات (وبالتالي ال تعود ثمة حاجة كبيرة إلى خداع
النفس واآلخرين حياله) .وعلى النقيض من ذلك ،عندما يخدع الناس أنفسهم لتيسير خداعهم لآلخرين فيما يتعلق
بقضية بعينها ،ينبغي أال يكون لتوكيد الذات أية تأثير .إذ إن غرض خداع النفس في هذه الحالة ليس جعل الذات
تبدو أكثر نفعا أو أكثر أخّلقية ،وإنما إقناع شخص آخر بصحة اختّلق معين يسعى الخادع إلى ترويجه .وتوكيد
الذات غير ذي صلة بهذا الغرض .لكن لسوء الحظ ،هذا التمييز بين تضخيم الذات عامة والخداع الخاص ليس
سهّل على الدوام .ومهما يكن من أمر ،فعندما يتعلق الخداع بموضوع معين ،ال ينبغي لتوكيد الذات أن يؤثر على
املمارسات املخادعة للنفس ،ما لم يجعل توكيد الذات املرء َي ا
قرر بأن الخداع نفسه غير ضروري أو غير ذي بال (على
سبيل املثال ،لو أن ما يذكر املرء بعلو شأنه جعله أقل تحفزا لخداع اآلخرين حيال أخطائه وسلوكياته السيئة).
طريقة أخرى لتحديد ما إذا كانت التحيزات في معالجة املعلومات خداعا للنفس أم ال هي التّلعب بالحمل
الذهني .وتنفذ هذه التّلعبات عادة بالطلب من األفراد أن يحفظوا بعض املعلومات في عقولهم (على سبيل املثال،
نمرة من  8أرقام) بينما يقومون باملهمة األساسية في التجربة (على سبيل املثال ،تكوين انطباع ما) .وبالرغم من أن
التّلعبات بالحمل الذهني ال تتناول املسائل الدافعية التي يتأسس عليها خداع النفس ،إال أنها تتناول املسائل
املتعلقة بالكلفة الذهنية وبالوعي املمكن بضرب من املعلومات .فلو كان الحمل الذهني يؤدي إلى محو تحيزات معينة
أو إلى تخفيفها ،فإن ذلك يشير إلى أن العمليات املتحيزة تتطلب جهدا أكثر من الذي تتطلبه العمليات غير املتحيزة.
األمر الذي يدل على أن الشخص كان واعيا على نحو ممكن باملعلومات غير املتحيزة ،لكنه كان قادرا على تجنبها عن
طريق االنخراط في ذلك الضرب من الجمباز العقلي الذي سنصفه في ما تبقى من هذا القسم من الدراسة.
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 .1.5البحث املتحيزعن املعلومات
 .1.1.5مقدار البحث .تعج الحياة اليومية باملواقف التي يتجنب فيها الناس املزيد من البحث عن املعلومات خشية
أن يجدوا معلومات غير متوافقة مع أهدافهم أو رغباتهم .على سبيل املثال ،يتجنب بعض الناس فحص املزيد من
املنتجات بعدما يشتروا منتجا منها على نحو ال رجعة فيه ،مخافة أن يتبين لهم أن ثمة منتجات أخرى كان بوسعهم
شرائها أفضل من املنتج الذي اشتروه بالفعل ( .)Olson & Zanna, 1979وفي سياق أكثر خطورة ،يتجنب بعض
الناس القيام باختبار اإليدز مخافة أن تكون النتيجة على خّلف ما يحبون ،خاصة إذا ما اعتقدوا أن هذا املرض غير
قابل للعّلج ( .)Dawson et al., 2006; Lerman et al., 2002ويمكن لنا أن نرى هذا الضرب من تجنب املعلومات
املخادع للنفس في القول املأثور «ما ال أعرفه ال يمكن له أن يؤذيني» ،وبالرغم من أن القليل من التدبر كفيل
بالكشف عن غلط هذه املقولة ،إال أنها ال تدحض من الناحية السيكولوجية.
أيضا ،يمكن لنا رؤية أشكال مشابهة من البحث املتحيز عن املعلومات في الدراسات التي تجرى في املختبر .ولعل
املثال األوضح موجود في أبحاث دايتو وزمّلئه (على سبيل املثال ،)Ditto & Lopez, 1992; Ditto et al., 2003 ،التي
يواجه املشاركون فيها احتمالية أن يكونوا عرضة لإلصابة بمرض في البنكرياس .في هذه الدراسات ،وضعوا لعابهم
على شريط اختبار قيل لهم إن تغير لونه دليل إما على تشخيص إيجابي أو سلبي لحالتهم الصحية .ووجد دايتو ولوبيز
( )1992أن املشاركين عندما دفعوا لّلعتقاد بأن تغير اللون هو دليل على سّلمة الصحة ،انتظروا ملدة أطول بما ربو
على  %60طمعا في تغير لون الشريط بعد وضع لعابهم عليه من املدة التي انتظروها لحدوث ذلك عندما دفعوا
لّلعتقاد بأن تغير اللون دليل على وجود مشكلة صحية .وتشير دراسات كهذه إلى أن البحث عن املعلومات ممكن أن
يكون منحازا من جهة مقدار املعلومات املجموعة حتى عندما ال يكون الناس متيقنين مما سيجدونه حال استمروا في
جمعهم لها (انظر أيضا .)Josephs et al., 1992 ،وعليه ،فإن الناس ال يخبرون أنفسهم ،أحيانا ،بالحقيقة الكاملة،
إذا ما بدت الحقيقة الجزئية متسقة مع رغباتهم ومراميهم .هذا ،وليس لدينا علم بتجارب اختبرت تأثير توكيد الذات
أو تأثير الحمل الذهني على كمية املعلومات املجموعة ،لكن بمقدورنا أن نتنبأ بأن كليهما من شأنه أن يمحي أو يخفف
هذا التحيز املوثق في دراسة دايتو وزمّلءه هذه ]بما أن التحيز هنا متعلق بتزكية الذات وليس بخداع اآلخرين في
قضية بعينها[.
 .2.1.5البحث االنتقائي .يمكن للبحث عن املعلومات أن يكون منحازا أيضا من جهة نوعية املعلومات املجموعة.
فبالرغم من أن املرء ال يسعه أن يعرف على وجه اليقين ما يمكن أن يعثر عليه في كل الزوايا ،إال أن بعض الزوايا من
املرجح لها أن تجود بمعلومات مرحب بها أكثر من الزوايا األخرى .وبالتالي ،فمن شأن األشخاص الليبر ا
اليون سياسيا
أن يختاروا صحيفة النيويورك تايمز كمصدر للمعلومات ،بينما املحافظون سياسيا من شأنهم أن يختاروا محطة
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فوكس نيوز كمصدر للمعلومات ( .)Frey, 1986وعلى هذا النحو ،يمكن للناس أن يكونوا واثقين نسبيا من أن
املعلومات التي سيجمعونها ستكون متسقة مع رؤيتهم للعالم ،حتى إذا كانوا ال يعلمون ما ستأتي به أخبار اليوم التالي
على وجه التحديد.
ا
املعملية ،بدورها ،هذا الضرب من التحيز في جمع املعلومات ،جزئيا عن طريق تحديد
ولقد فحصت الدراسات
الظروف التي يكون الناس مهتمين فيها بمعرفة معلومات سلبية عن أنفسهم .وأحد االستنتاجات التي خلصت إليها
هذه األبحاث هو أن الناس كلما كانوا يشعرون بشعور ا
طيب حيال أنفسهم (بعلو شأنها وقدرها) كلما كانوا أكثر
استعدادا ا
لتلقي النقد 1.على سبيل املثال ،أخبر تروب ونيتر ( )Trope & Neter, 1994املشاركين في تجربتهم بأنهم
سيخضعون الختبار متعلق بالحساسية االجتماعية ،وسألوهم عما إذا كانوا يرغبون في سماع آراء عن مواطن ا
قوتهم
أم عن مواطن ضعفهم .وعندما قيل للمشاركين إنهم قد فشلوا للتو في اختبار ما ،أو عندما لم يمروا بهذا االختبار
من األساس ،أبدوا تفضيّل لسماع آراء عن مواطن ا
قوتهم ومزاياهم .وعلى النقيض من ذلك ،عندما قيل لهم إنهم قد
نجحوا في االختبار أبدوا تفضيّل لسماع آراء عن مواطن ضعفهم وعيوبهم .وفي سياق مشابه ،أوضح أرميتاج وزمّلؤه
( )Armitage et al., 2008أن املدخنين من املرجح لهم أن يأخذوا مطوية تحذر من التدخين ،إذا كانوا قبلها قد وكدوا
أنفسهم عن طريق التفكير أفعال اإلحسان التي قاموا بها فيما َسلف (انظر أيضا .)Harris et al., 2007 ،وتشير هذا
النتائج على نحو ضمني إلى أن الناس لديهم وعي ممكن باملعلومات غير املرحب بها ،وذلك بإظهارها أن الناس يميلون
للبحث عن املعلومات املرحب بها لكنهم قادرون على البحث عن املعلومات غير املرحب بها عندما تلبى حاجتهم إلى
تزكية الذات (بعدما قيل لهم إنهم نجحوا في اختبار ،أو عندما يؤكدون قيمة أنفسهم بالتفكر في أعمالهم الصالحة،
كما تفيد التجارب املستشهد بها هنا) .وعليه ،يبدو أن الناس قادرون في أغلب األحيان على عدم إخبار أنفسهم
بالحقيقة الكاملة عن طريق البحث عن ذلك الجزء من الحقيقة الذي يودون سماعه ،لكنهم مستعدون أيضا
ملواجهة الحقائق غير املرحب بها عندما يشعرون باألمان حيال قيمة أنفسهم وقدرها ( Albarracin & Mitchell,
.)2004; Kumashiro & Sedikides, 2005
 .3.1.5االنتباه االنتقائي .عندما تكون املعلومات متاحة أمام اإلدراك وال تحتاج ألن يبحث عنها ،يظل بوسع الناس
أن ينحازوا في تكويدهم لها عن طريق تركيز االنتباه بشكل انتقائي على املعلومات التي يريدون أن تكون صحيحة .على
سبيل املثال ،لو حضر شخص ما حفلة عشاء ،وكان ثمة حواران دائران أحدهما عن مخاطر التدخين واآلخر عن
 1من يرون أنفسهم قليلة القدر يفتشون أيضا عن املعلومات السلبية عن أنفسهم ،حتى عندما ال يشعرون بشعور طيب حيال أنفسهم .وتعكس
استراتيجية البحث عن املعلومات هذه ،على ما يبدو ،مساعي للتحقق من قدر الذات ،أو تعكس رغبة الناس في أن يراهم اآلخرين تماما كما يرون أنفسهم
( .)Swann, in pressلكن هذه املساعي تدفع أغلب الناس للتفتيش عن املعلومات اإليجابية وليس السلبية عن أنفسهم؛ ألن معظم الناس يشعرون بشعور
طيب حيال أنفسهم ،أي بعلو قدرها.
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مخاطر الخمور ،فبوسعه أن يختار االنتباه إلى أحد الحوارين دون اآلخر ،لو كان مدخنا سينتبه إلى الذي يدور حول
الخمور ،ولو كان معاقرا للخمر ،سينتبه إلى الحوار الذي يدور حول التدخين .وفي هذه الحالة ،سيكون الشخص
واعيا على األرجح بالحوار الذي اختار أال ينصت إليه ،لكن باختياره لعدم اإلنصات إليه أمكنه تجنب معرفة
معلومات قد ال يكون راغبا في معرفتها.
هذا الضرب من التحيز قد وثق في تنويعة مختلفة من التجارب .على سبيل املثال ،في دراسة عن التعامل الوقائي
مع الضغوط 1،أقنع ويلسون وزمّلؤه ( )Wilson et al., 2004املشاركين في التجربة إما بأنه من املرجح جدا أن
يختارهم شخص ما ملوعد غرامي مفترض أو بأنه من غير املرجح جدا أن يختارهم له .وعندما كان املشاركون مقتنعين
بأنهم سيختارون للموعد الغرامي قضوا وقتا في النظر في محاسن الخليل املحتمل (الذي سيختارهم) أطول من
الوقت الذي قضوه في النظر في عيوبه .وعلى النقيض من ذلك ،عندما كانوا مقتنعين بأنهم سيرفضون ،قضوا وقتا في
النظر في عيوب الخليل املحتمل (الذي سيرفضهم) أطول من الوقت الذي قضوه في النظر في محاسنه .وعليه ،فإن
الناس عندما يواجهون خيبة تكاد تكون محققة ،يصرفون انتباههم صوب املعلومات التي من شأنها أن تجعل خيبتهم
هذه أكثر احتماال وسواغا.
وبالرغم من أن مقياسا مثل الوقت املنفق في قراءة ش يء ما يقدم مؤشرا جيدا على مقدار معالجة املعلومات
املوجودة فيه ،إال أنه من املمكن قياس االنتباه على نحو أكثر مباشرة .فدراسات تعقب حركة العين تقدم بعض
األدلة األكثر وضوحا على مكان تركيز الناس النتباههم ،وهذه الدراسات قد أظهرت أيضا أن الناس غالبا ما يكونوا
استراتيج ايين في قراراتهم املتعلقة باالنتباه ( .)Isaacowitz, 2006على سبيل املثال ،كبار السن ينظرون إلى املثير
اإليجابي ويحيدون عن املثير السلبي عندما يكونوا في مزاج سيئ ( .)Isaacowitz et al., 2008ويشير هذا االنحياز في
االنتباه ضمنيا إلى وجود وعي ممكن (باملثير الذي أحيد النظر عنه)؛ ألنه ال بد من أن يحدث ش يء من التكويد للمثير
السلبي حتى يمكن صرف االنتباه صوب املثير اإليجابي .لكن هذا االنحياز لم يظهر عند صغار السن من البالغين،
وهو ما يشير إلى أن كبار السن من شأنهم أن يعتمدوا ،أكثر من صغار السن ،على تركيز االنتباه على نحو انتقائي
بغرض تحسين املزاج .في حالة مثل هذه ،يبدو إذن أن كبار السن ي ا
ضحون بمعرفة محتوى معلوماتي في سبيل تحقيق
أهداف انفعالية .وتبدو هذه االستراتيجية ذات معقولية في حالة كبار السن بما أنهم يواجهون تحديات أصعب من
تلك التي يواجهها نظراؤهم من صغار السن (سنعرض لذلك مزيدا في القسم السادس من الدراسة) .وكما كان الحال
مع استراتيجية اإلنهاء املبكر للبحث عن املعلومات ،يمكن لّلنتباه االنتقائي أن يمكن الناس من تجنب إخبار أنفسهم
بالحقيقة الكاملة.

1 proactive coping
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ّ
املتحيز
 .2.5التأويل
بالرغم من استراتيجيات تجنب املعلومات غير املرحب بها التي وصفناها للتو ،إال أن ثمة تنويعة من الظروف التي ال
يمكن فيها تفادي تكويد هذه املعلومات على نحو أمين .وفيه هذه الظروف يظل من املمكن للمعلومات غير املرحب بها
أن تطرح عن طريق التأويل (التفسير) املتحيز للمعلومات املتسقة مع موقف املرء ورأيه وللمعلومات غير املتسقة
معه .وفي الدراسة الكّلسيكية عن هذه الظاهرة ( ،)Lord et al., 1979عرض على املشاركين الذين انتقوا على أساس
موقفهم الصلب من مسألة عقوبة اإلعدام ،حيث كان بعضهم مؤيدا لها بشدة بينما بعضهم اآلخر معارضا لها
بشدة ،مجموعة مختلطة من املعلومات حول حكم اإلعدام ،بعضها يؤكد على فاعليتها وجدواها والبعض اآلخر
يشكك فيها .وبالنظر إلى أن هذه املعلومات كانت جديدة على املشاركين ،من املنطق أن نفترض أن مواقفهم املتصلبة
هذه ستلين بعد قراءة املعلومات وسيحصل تقارب بينها ولو بدرجة ما .لكن ما جرى هو أن املشاركين أنهوا التجربة
وهم أكثر استقطابا وتشبثا بمواقفهم منهم عندما بدأوها.
ووجد لورد وزمّلؤه ( )1979أن هذه الزيادة في استقطاب املواقف نتجت عن تأويل املشاركين املتحيز للمعلومات.
فاملؤيدون لعقوبة اإلعدام حكموا على األدلة التي تؤيد العقوبة بأنها أدلة وجيهة وذات معقولية ،ومن ا
ثم قبلوها،
بينما حكموا على تلك التي تعارضها بأنها أدلة معيوبة ،ومن ا
ثم رفضوها .أما املعارضون لعقوبة اإلعدام فقد قاموا
بعكس ذلك تماما (انظر أيضا .)Dawson et al., 2002 ،والحال ،أن هذا التشكيك االنتقائي يبدو ضربا من خداع
النفس؛ ألنه يزول أو يقل بتوكيد الذات ( ،)Cohen et al., 2000; Reed & Aspinwall, 1998وبالحمل الذهني ( Ditto
 .)et al., 1998وتشير هذه النتائج إلى أن الناس لديهم وعي ممكن بالتقييمات غير املتحيزة وذلك بالنظر إلى أنهم
يعتمدون على دوافعهم ومواردهم الذهنية لكي يكونوا متشككين على نحو انتقائي .وعليه ،فإن هذا الشك االنتقائي
يعد ضرب من خداع الذات وليس مجرد تقييم سلبي موضوعي للمعلومات (انظر أيضا.)Westen et al., 2006 ،
ا
وكنتيجة لهذه الشكوكية االنتقائية ،يصبح بمقدور الناس أن يطلعوا على مجموعة مختلطة من األدلة لكن
تظل معتقداتهم األصلية على ما هي عليه دونما تغيير ،بل قد تغدو أشد قوة مما كانت عليه .وألنهم ال يدرون أن
شخصا ذا موقف مضاد ملوقفهم من شأنه أن يفعل عكس ما فعلوه مع نفس األدلة ،يكون بمقدورهم أن يقنعوا
أنفسهم بأن هذه األدلة تدعم وجهة نظرهم .وعليه ،باعتمادهم على قدراتهم املعتبرة على التشكيك فقط عندما
تكون املعلومات غير مرحب به ،يستطيع الناس أن يتجنبوا تعلم الحقيقة كاملة.
 .3.5التذكرالخاطئ
حتى عندما ينتبه الناس إلى املعلومات غير املرحب بها ،وحتى عندما يتقبلونها دونما تشكيك ،فإن ذلك ال يضمن أنهم
سيكونون قادرين على تذكرها الحقا .فعوض ذلك ،يمكن للمعلومات غير املتسقة مع تفضيّلتهم أن تنس ى ببساطة أو

23

ت َتذكر الحقا على نحو خاطئ بصفتها معلومات متسقة مع تفضيّلتهم أو بصفتها معلومات محايدة .ومن ا
ثم ،من
املمكن للشخص أن يكون لديه ذاكرة بالغة الوضوح عن تفاصيل املباراة النهائية في بطولة التنس التي فاز بها ،بينما
يكون لديه ذاكرة سيئة جدا عن تفاصيل تلك املباراة النهائية التي خسر فيها خسارة مذلة .ومن املمكن أيضا لهذه
الذاكرة الثانية أن تتعرض للتحريف ،بحيث تش ي بأن الخصم يومها كان ذا قدرات غير عادية أو أن مستوى زميله
(حال كانت مباراة زوجية) كان سيئا للغاية في تلك املباراة .في القسم الرابع ،ناقشنا امليكانيزمات النظرية التي يمكن
بواسطتها للمعلومات املغلوطة أن تظل في الوعي بينما تزاح املعلومات الصادقة إلى الّلوعي ،لكن ما هي األدلة
املوجودة على أن الذاكرة قد تكون انتقائية على هذا النحو؟ لسوء الحظ ليس لدينا علم بوجود أي أدلة تبين كيف
أن خداع اآلخرين عن عمد قد يؤدي إلى خداع النفس كما وصفنا في القسم الرابع ،لكن ثمة أدلة على أن سلوكيات
مدفوعة أخرى سوى خداع اآلخرين يمكن لها أن تؤدي إلى هذا النسيان االنتقائي.
أوال ،عندما يبذل الناس جهدا للتحسين من أنفسهم ثم ال يظهر أي أثر لهذا الجهد ،يمكن لهم أن يختلقوا ما
أرادوا أن ينجزوه اختّلق ا عن طريق التذكر الخاطئ ملا كانوا عليه من ذي قبل .على سبيل املثال ،أوضح كونواي
وروس ( )Conway & Ross, 1984أن الناس بعدما يأخذون دورة في مهارات الدرس واملذاكرة ،يتذكرون مهاراتهم
السابقة على الدورة على نحو مغلوط بحيث تبدو لهم أدنى شأنا من تقيمهم األول لها قبل أخذ الدورة ،وبذلك
يدعمون اعتقادهم بأن مهاراتهم قد تحسنت بعد الدورة .ثم تذكروا تاليا أداءهم الدراس ي بعد الدورة على نحو
مغلوط بحيث بدا لهم أفضل مما كان عليه بالفعل ،وذلك حتى يحافظوا على اختّلق التحسن هذا .عبر سيرورات
مثل هذه يمكن للناس أن «يطهروا» ذاكرتهم من الحقائق غير املريحة ،وبذلك يمنعوا أنفسهم من معرفة الحقيقة
الكاملة ،حتى لو كانوا قد كودوها بدقة في أول األمر.
ويمكن للمعلومات املتعلقة بالصحة أن تحرف هي األخرى على نحو مشابه في الذاكرة (.)Croyle et al., 2006
ففي بحث كرويل وزمّلئه هذا ،أعطي املشاركون نتائج تحليل الكوليسترول الخاصة بهم ،ثم جيء بهم مرة أخرى بعد
شهر ثم بعد ثّلثة أشهر ثم بعد ستة أشهر بغرض اختبار ذاكرتهم عن نتائج ذلك التحليل .ووجد الباحثون أن
إمكانية تذكر املشاركين لنتيجة تحليل أقل من النتيجة الفعلية أكبر بضعفين من إمكانية تذكرهم لنتيجة أعلى من
النتيجة الفعلية.
ويمكن لهذا الضرب من انحياز الذاكرة أن يرى أيضا في تذكر التجارب اليومية .إذ نجد أن الناس يتذكرون
سلوكياتهم الحسنة على نحو أفضل من تذكرهم لسلوكياتهم السيئة ،لكنهم ال يظهرون هذا الضرب من التحيز
عندما يتعلق األمر بسلوكيات اآلخرين ( .)D’ Argembeau & Van der Linden, 2008هذا التحيز في التذكر املعزز
ذاتيا ،يمحى بواسطة املعلومات التي ت ا
حسن من الصورة الذاتية (كأن ينجحوا بتفوق في اختبار ما؛ Green et al.,
 ،)2008وهو األمر الذي يشير إلى أن الناس لديهم وعي ممكن بكل من املعلومات اإليجابية والسلبية عن أنفسهم
(وليس باإليجابية فقط) .وعليه ،يبدو أن ذكريات الناس تساهم في تزكيتهم لذواتهم وتضخيمها ،وذلك بأنها أحيانا ما
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تتضمن معلومات متحيزة بدرجة تجعلها متسقة مع تفضيّلتهم ،وفي أحيان أخرى تفشل فحسب في أن تحفظ
الحقيقة الكاملة ،فينس ى الجزء غير املتسق منها مع تفضيّلتهم.
 .4.5العقلنة
حتى إذا تذكرت أعمال املرء السيئة بكل دقة بواسطته أو بواسطة اآلخرين ،يظل من املمكن للمرء أن يتجنب إخبار
نفسه بالحقيقة الكاملة عن طريق إعادة صياغة الدوافع الكامنة وراء هذه األعمال وعقلنتها لكي يجعلها مقبولة
اجتماعيا .على سبيل املثال ،عندما يأكل شخص ما نصيبه من الكعكة ثم يأكل بعدها القطعة الوحيدة املتبقية
أيضا وبالتالي ال يترك شيئا ملن لم يأكل منها بعد ،يمكن له أن يفسر سلوكه هذا بالقول بأنه لم يلحظ أن هذه هي آخر
قطعة ،أو أنه ظن بأن ثمة املزيد في مكان آخر .هنا ليست الذاكرة عن الفعل السيئ هي األمر الحاسم وإنما تأويل
الدوافع الكامنة وراء هذا الفعل.
وتدعم األدلة القادمة من الدراسات املعملية وجود هذا الضرب من العقلنة .على سبيل املثال ،أوضح فون
هيبل وزمّلؤه ( )von Hippel et al., 2005أنه عندما يمكن للغش أن يعتبر غير متعمد ،فإن املشاركين الذين أبدو
تحيزا خادما للذات 1في نطاقات أخرى من املرجح لهم أن يغشوا .لكن عندما كان من غير املمكن للغش أن يحمل على
ا
غير العمد فإنهم لم يغشوا مثلهم في ذلك مثل من ليس لديهم هذا التحيز .وتشير هذه النتائج إلى أن بعض التحيزات
الخادمة للذات تتضمن سيرورات عقلنة كتلك املوجودة في بعض أنواع الغش .وفي واقع األمر ،يكثر الناس من الغش
عندما يقال لهم إن حرية اإلرادة ليست سوى وهما ( ،)Vohs & Schooler, 2007وهو ما يشير إلى أنهم يعقلنون
(يبررون) غشهم في هذه الحالة بالقول بأنه صادر عن مواقف الحياة وليس عن إراداتهم وسماتهم.
ويمكن أن نجد أدلة مباشرة على هذا الضرب من العقلنة في أبحاث فالديزولو وديستينو ( & Valdesolo
 )DeSteno, 2008عن النفاق .ففي دراستهما أتيح للمشاركين الفرصة لـ(أ) أن يختاروا تكليف أنفسهم أو تكليف
شخص آخر بمهمة شاقة أو (ب) أن يكلفوا أنفسهم أو شخص آخر باملهمة على نحو عشوائي (بقرعة مثّل) .وعندما
أتيحت لهم هذه الفرصة اختار جميع املشاركين تقريبا تكليف الشخص اآلخر باملهمة عوضا عن اللجوء إلى القرعة.
بعض املشاركين في الدراسة لم يقوموا باالختيار بأنفسهم وإنما راقبوا شخصا متحالفا مع الباحثين يقوم بنفس
االختيار ،ثم طلب منهم أن يحكموا على مدى إنصاف هذا التصرف ،فقالوا بأنه أقل إنصافا من االعتماد على القرعة
بينما الذين قاموا باالختيار بأنفسهم لم يحكموا على تصرفهم بأنه غير منصف كما حكم عليه املراقبون .هذا النفاق

1 self-serving bias

أن يعزو املرء األحداث الحسنة إلى فضائله بينما يعزو األحداث السيئة إلى الظروف الخارجية؛ عندما ينجح بامتياز في اختبار ما فيعزو ذلك إلى ذكائه
وسعة معرفته باملادة ،لكن عندما يرسب في هذا االمتحان يعزو رسوبه إلى عسر االمتحان وصعوبة املادة وليس إلى تقصيره هو في الدراسة مثّل (م).
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في التقييمات الذاتية الذي أظهره من اختاروا تكليف الشخص اآلخر باملهمة قد زال بزيادة الحمل الذهني (أي أنهم
حكموا على التصرف بأنه أقل إنصافا) ،وهو ما يشير إلى أن املشاركين لديهم وعي ممكن بعدم إنصاف أحكامهم.
وتكشف األبحاث حول العزو املغلوط] 1أي [ عن وجود أدلة على سيرورات عقلنة مشابهة .ويمكن لنا أن نجد
مثاال كّلسيكيا في دراسة سنايدر وزمّلئه ( )Snyder et al., 1979عن تجنب األفراد املصابين بإعاقة .ففي هذه
الدراسة طلب من املشاركين أن يختاروا أحد مقعدين -أحدهما بجوار شخص معاق واآلخر بجوار شخص غير
معاق -وأمام كل من املقعدين الشاغرين تلفاز يعرض نفس البرنامج املعروض على التلفاز اآلخر وأحيانا يعرض
برنامجا مختلفا .وعندما كان التلفازان يعرضان نفس البرنامج اختار معظم املشاركين الجلوس على املقعد املجاور
للشخص املعاق ،حتى يظهروا ،على ما يفترض  ،ألنفسهم ولآلخرين أنهم غير متحيزين ضد املعاقين .وعلى النقيض من
ذلك ،عندما كان التلفازان يعرضان برنامجين مختلفين ،اختار معظم املشاركين الجلوس على املقعد البعيد عن
الشخص املعاق .وتشير هذه النتائج إلى أن الناس يتجنبون الشخص املعاق فقط عندما يكون بوسعهم عقلنة
سلوكهم وتبريره بواسطة عوامل خارجية (البرنامج املعروض على التلفاز في هذه الحالة).
هذا ،وقد وثقت تأثيرات مشابهة في الفرق بين معدالت تقديم يد العون لألمريكيين السود في مقابل البيض .إذ
أوضحت دراسة تحليلية شاملة أن األمريكيين البيض يمدون يد العون للسود أقل مما يمدونها للبيض فقط عندما
تكون ثمة عراقيل من شأنها أن تعيق تقديم يد العون كبعد املسافة والخطر ،وهي العوامل التي يمكن أن يبرروا بها
عدم مساعدتهم للسود ( .)Saucier et al., 2005وعندما ال يكون بوسعهم عزو تخلفهم عن مساعدة السود إلى مثل
هذه العوامل الظرفية ،يشعرون على ما يبدو بأنهم مضطرون ملساعدة السود بنفس معدل مساعدتهم للبيض .وفي
مثل هذه الحاالت ،الناس ال ينكرون أو يخطئون في تذكر غشهم أو اختياراتهم الخادمة للذات (املهمة السهلة مثّل)
أو تجنبهم (للمعاق مثّل) أو تخلفهم عن مد يد العون (للسود مثّل) .وإنما هم ينكرون ،عوضا عن ذلك ،الدوافع غير
املقبولة اجتماعيا التي تقف خلف سلوكياتهم ،على ما يبدو ،وذلك بعقلنة أفعالهم وتبريرها بعزوها إلى عوامل خارجة
عنهم.
.5.5

إقناع النفس بأن كذبة ما إنما هي أمرحقيقي

الشكل الكّلسيكي لخداع النفس هو إقناع النفس بأن كذبة ما هي حقيقة .وهذا الضرب من خداع النفس من
العسير التحقق منه؛ ألنه من العسير معرفة ما إذا كان الشخص يصدق الكذبة التي يخبر بها اآلخرين أم ال ،وذلك
بالنظر إلى أن املواقف التي تدفع للكذب على النفس عادة ما تدفع للكذب على اآلخرين أيضا .لكن ثمة بالرغم من
1 Misattribution

عزو سلوك ما إلى سبب غير سببه الحقيقي .إلى سبب خارج عن الذات بينما السبب الحقيقي هو سبب ذاتي تماما أو العكس (م).
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ذلك بعض التجارب التي أظهرت هذا الضرب من الخداع .ومعظم هذه التجارب تعتمد على الباراديمات (النماذج
واملنهجيات) البحثية التي يكون فيها املختبر على علم بالحقيقة ،ومن ا
ثم ال يكون لدى املشاركين في هذه التجارب أي
منفعة يمكن لهم أن يحصلوها بالكذب بل عادة ما يكون لديهم ما يخسرونه عوضا عن ذلك ،بما أن الكذب حينها
يجعل الشخص يبدو مغرورا أو أحمقا أو مخادعا.
 .1.5.5خداع النفس املصحوب بوجود تلف عصبي .مثال واضح على هذا الضرب من الخداع يمكن العثور عليه
في أبحاث جازانيجا وزمّلئه حول الدماغ املنقسم ،والتي أجريت على مشاركين قد استؤصل الجسم الثفني 1من
أدمغتهم ،وبالتالي ال يوجد تواصل مباشر بين النصفين الكرويين لديهم .ولقد وصف جازانيجا ()Gazzaniga, 1997
سلسلة من التجارب التي أجريت على مرض ى ذوي عقل منقسم (أي بّل جسم ثفني) تشير إلى أن نصف الدماغ األيسر
يختلق عند الضرورة لتفسير سلوك املرء .ففي واحدة من هذه التجارب ،وضع جهاز َعرض أمام مريض منقسم
الدماغ ،بحيث يعرض قدم دجاجة لنصف دماغه األيسر (بعرضها أمام عينه اليمنى) ومشهد ثلجي لنصف دماغه
األيمن (بعرضه أمام عينه اليسرى) .ثم طلب من املريض أن يشير بكلتا يديه إلى الصورة األقرب ملا يراه .ا
فوجه نصف
الدماغ األيسر اليد اليمنى لتشير إلى صورة لرأس دجاجة ،ا
ووجه نصف الدماغ األيمن اليد اليسرى لتشير إلى صورة
جاروف.
وعندما سأله جازانيجا ملاذا أشار بيده اليسرى إلى الجاروف احتار وعجز عن تقديم جواب (بالرغم من أن
النصف األيمن قد رأى الثلج) .ففي حالة الدماغ املنقسم ،نصف الدماغ األيمن ال يستطيع الوصول مبدئيا إلى مراكز
النطق (املوجودة في النص األيسر) ،وبالتالي ال يستطيع املريض أن يجيب على هذا السؤال .أما نصف الدماغ األيسر
الذي يمكنه الوصول إلى مراكز النطق ،فّل يعلم ملاذا أشارت اليد اليسرى إلى الجاروف (ألنه رأى قدم الدجاجة ولم
َير الثلج) .لكنه عوضا عن أن يجيب بأنه ال يعلم ملاذا أشار بيده اليسرى إلى الجاروف ،اختلق إجابة :ألن الدجاجة
تخلف الكثير من الفضّلت التي تحتاج إلى جاروف إلزالتها .وتكشف هذه الدراسة عن أن الشخص يخدع نفسه فقط
لكي يتجنب الّليقين الناجم عن عدم وعيه بسبب سلوكه (وهو وضع شائع جدا على األرجح؛ انظرNisbett & ،
 .)Wilson, 1977ويبدو أن هذا الدافع ،أي التخلص من هذا الّليقين ،هو دافع كاف لجعل الشخص يخترع سببا ما
لسلوكه ثم إقناع نفسه ،على ما يبدو ،بصحة هذا السبب الذي هو محض اختّلق.

1 corpus callosum

لفافة األعصاب التي تربط النصفين الكرويين ببعضهما (م).
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وفي األدبيات النفسعصبية 1،يمكن لنا أن نجد املزيد من األمثلة على خداع النفس في أنواع شتى من تلف
الجسد أو الدماغ ،التي يستجيب لها الشخص بالتمسك بمعتقدات مناقضة للواقع .على سبيل املثال ،حالة َع َمه
العاهة 2،وهي مثال أصلي نموذجي على االضطراب املخادع للنفس ،ففيها ،ينكر املصاب بعاهة أو بعلة ما وجود هذه
العاهة أو العلة .وهاكم وصف راماشاندران ( )Ramachandran, 2009المرأة مصابة بعمه العاهة ،تنكر أن زراعها
اليسرى مشلولة:
رأيت مؤخرا مريضة ذكية وصافية التفكير تنكر أن ذراعها اليسرى مشلولة ،وتقول إن هذه الذراع اليسرى
عديمة الحياة امللقاة في حجرها تعود ألبيها «املختبئ تحت املنضدة» .لكن عندما طلبت منها أن تلمس أنفها
بذراعها اليسرى ،استخدمت يدها اليمنى السليمة في رفع الذراع اليسرى املشلولة لتلمس بها أنفها كما لو
كانت مجرد «أداة»! بالطبع ثمة شخص بداخلها عرف أن ذراعه اليسرى مشلولة وأن الذراع امللقى في حجره
هي ذراعه ،لكن «هي» الشخص الذي كنت أتحدث معه لم تكن تعرف ذلك.
وكما يمكن لنا أن نرى في هذا الوصف ،املريضة كان لديها وعي بأن ذراعها اليسرى مشلولة ،كما يدل على ذلك
استخدامها ليدها اليمنى في رفعها ،لكن يبدو أنها تعاني من عدم وعي كذلك ،وهو ما يشير إلى وجود خداع للنفس.
وبما يتسق مع هذا التفسير لعمه العاهة ،عرضت دراسة حديثة ( )Nardone et al., 2007على أشخاص مقعدين
كلمات محايدة وكلمات مهددة ذات صلة بعدم قدرتهم على الحركة (مثل ،سر) .أما أولئك الذين كانوا واعين
بإعاقتهم ،فقد أظهروا أعراضا سريعة عن الكلمة املهددة ،كما يؤشر على ذلك استجابتهم السريعة لنقطة ظهرت في
مكان آخر على نفس الشاشة عندما كانت الكلمة مهددة وليست محايدة .بينما املصابون بعمه العاهة منهم فقد كانوا
أقل قدرة على اإلعراض عن الكلمات املهددة ،كما يؤشر على ذلك استجابتهم البطيئة لنقطة ظهرت على الشاشة
عندما كانت الكلمة املعروضة ع ليها مهددة .والحال ،أن هذه النتائج لتشير إلى وجود وعي ضمني (وعي ممكن) باإلعاقة
لدى املصابين بعمه العاهة بالرغم من إنكارهم الصريح لوجودها.
حاالت مثل هذه تتطلب وجود عطب في النصف الكروي األيمن من الدماغ ،من شأنه أن يمنع الشخص ،على ما
يبدو ،من تبين عدم االتساق املنطقي املوجود في نظام معتقداته .وباملثل ،حاالت كالتي وثقها جازانيجا تتطلب وجود
عطب في الجسم الثفني ،والذي من شأنه أن يمنع الشخص من الوصول إلى معلومات موجودة في بعض أجزاء
الدماغ .لكن في حالة هذا الوصول االنتقائي إلى املعلومات ،األشخاص الذين ال يعانون من أية عطب عصبي يختبرون
هم كذلك هذا الوضع بشكل منتظم ،كما هو مذكور أعّله .وعليه ،فثمة دراسات أيضا عن أفراد يخدعون أنفسهم
بالرغم من سّلمتهم العصبية .وإلى هذه الدراسات سنتحول اآلن.
1 neuropsychological
2anosognosia
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 .2.5.5خداع النفس غير املصحوب بوجود تلف عصبي .يمكن لنا أن نعثر على تنويعة كبيرة من حاالت خداع
النفس في األبحاث حول اإلحساس بالسيطرة 1.والذي يبدو ضروريا للحفاظ على سّلمة الصحة الجسدية والنفسية
( .)Cohen, 1986; Glass & Singer, 1972; Klein et al., 1976وعندما ي ا
جرد الناس من سيطرتهم الفعلية يسعون إلى
استرجاع اإلحساس بالسيطرة .وكمثال مخادع للنفس على هذا التأثير ،وجد وايتسون وجّلنسكي ( & whitson
 )Galinsky, 2008أن الناس عندما يدفعون إلى اإلحساس بمستويات قليلة من السيطرة ،فإنهم يرون أنماطا
منتظمة وهمية في تشكيّلت عشوائية ،ويميلون إلى تبني نظريات املؤامرة لتفسير أحداث العالم التي تقع في وقت
واحد .والش يء املهم ،أن هذا التأثير ال يظهر عندما يوكد الناس ذواتهم ،وهو ما يشير إلى وجود وعي ممكن لديهم
بغياب األنماط املنتظمة أو غياب املؤامرات .هذا ،وقد وجد كاي وزمّلؤه ( )Kay et al., 2008نتائج مشابهة .إذ حا اجوا
عن أن اإليمان بإله مسيطر وبحكومة قوية ،يلبي حاجة الناس إلى اإلحساس بالسيطرة .ويتسق مع حجاجهم هذا ،أن
االختّلفات في نسبة الناس املؤمنين باهلل بين البلدان يمكن التنبؤ بها على أساس قدر األمان الوجودي فيها (كتوفر
الرعاية الصحية والغذاء واملأوى) ،فبقدر ما يقل هذا األمان بقدر ما تزيد معدالت التدين ( Norris & Inglehart,
 .)2004وتشير هذه النتائج إلى إمكانية حصول خداع النفس في مختلف ربوع األرض.
مثال آخر على خداع األشخاص ألنفسهم يمكن أن نجده في أبحاث إبّلي ووايتشيرش ( ،)2008التي أتينا على
ذكرها أعّله ،والتي عين الناس فيها صورتهم عندما كانت معدلة لألجمل بسرعة أكبر من السرعة التي عينوها بها
عندما كانت غير معدلة .وتشير هذه النتائج إلى أن الصورة التي يرى الناس عليها أنفسهم أكثر جاذبية من صورتهم
الفعلية .وأخيرا ،تشير األبحاث حول التنافر الذهني 2إلى أن الناس بارعون في الكذب على اآلخرين ثم تصديق أكاذيبهم
هذه فيما بعد .على سبيل املثال ،عندما يكذبون بكامل إرادتهم على شخص ما فيما يخص مهمة مضجرة قائلين له

1 perceptions of control

 2نظرية التنافر الذهني ( ،)cognitive dissonanceا
طورها ليون فيستنجر .واألطروحة األساسية للنظرية هي التالي :التنافر ،أي وجود عّلقات غير
منسجمة فيما بين معارف املرء أو أرائه أو معتقداته عن بيئته أو ذاته أو سلوكياته هو بحد ذاته عامل محفز (تماما كالجوع واإلحباط) .والفرضيتان
ا
نفسيا ومن ا
ثم املرء مدفوع إلى إزالته؛ ( )2عندما يكون التنافر موجودا ،سيقوم املرء ،باإلضافة إلى
األساسيتان للنظرية هما )1( :وجود التنافر غير مريح
محاولة تقليله ،بتجنب املواقف واملعلومات التي من املرجح أن تزيد منه .ولنضرب مثّل على ذلك بالتدخين؛ املدخن يعلم أن التدخين يضره ولكنه مع ذلك
يستمر في التدخين ،ثمة ،إذن ،تنافر فيما بين معارف هذا الشخص وسلوكه (هو يعرف أن التدخين ضار ولكنه يدخن) ،وجود هذا التنافر غير مريح
ا
نفسيا ،ومن ا
ثم املدخن مدفوع إلزالته ،ولكن ما السبيل إلى ذلك؟ كيف يمكن تحقيق االنسجام بين املعرفة والسلوك املتعلقين بالتدخين؟ السبيل األول أن
يتوقف عن التدخين ببساطة ،ولكن ذلك صعب للغاية ،وبالتالي يقصد السبيل اآلخر وهو أن يعقلن تدخينه كاآلتي( :أ) التدخين ممتع وبالتالي هو يستحق
ثمنه؛ (ب) األمراض التي يمكن أن تصيبني من جراء التدخين ليست بالخطورة التي يتحدثون عنها؛ (ج) ليس بوسعي أن أتفادى كل املخاطر املمكنة في هذا
العالم ومع ذلك ما زلت حيا؛ (د) عندما أتوقف عن التدخين سيزيد وزني وهو أمر أكثر خطورة على صحتي من التدخين نفسه ربما .وبذلك يكون املدخن قد
حل التنافر بين معارفه عن التدخين وسلوكه كمدخن ،وبالتالي يستمر في التدخين ببساطة (م).
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بأنها شيقة ،يصدقون بعد ذلك أن املهمة شيقة بالفعل ( 1.)Festinger & Carlsmith, 1959وأيضا هذا التأثير يمحى
بواسطة توكيد الذات (.)steel & Liu, 1983
 .6من هو الجمهوراملستهدف من خداع النفس؟
لقد جادلنا حتى اآلن عن أن خداع النفس قد تطور بغرض تيسير خداع اآلخرين ،لكن أمثلة خداع النفس املوصوفة
في القسم السابق تبدو موجهة في األساس نحو الذات .إذا كان خداع النفس قد تطور بغرض تيسير خداع اآلخرين،
فلماذا توجد ،إذن ،العديد من حاالت خداع النفس التي يبدو أن املقصود من الخداع فيها هو الذات فحسب وليس
اآلخرين؟ توجد ثّلث إجابات على هذا السؤال.
أوال ،وقبل كل ش يء آخر ،بالرغم من أن تريفرز ( )1976/2006قد قال ألول مرة بأن خداع النفس قد يكون
ا
تطورا بغرض تيسير خداع اآلخرين منذ ما يربو عن ثّلثين سنة قد خلت ،إال أن األبحاث اإلمبريقية لم تأخذ طرحه
هذا على محمل الجد .عوضا عن ذلك ،كان التقليد السائد في علم النفس هو معاملة خداع النفس باعتباره
استجابة دفاعية من الشخص في مواجهة عالم ال يتّلءم معه (وهي فكرة سنعود إليها في القسم الثامن) .وكنتيجة
لذلك ،لم يقم أي أحد ،على حد علمنا ،باختبار مسألة ما إذا كان خداع النفس من املرجح له أن يحدث عندما
يحاول الناس خداع اآلخرين أم ال .وبالتالي ،فإن القول بأن خداع النفس يخدم خداع اآلخرين ظل مجرد إمكانية
نظرية غير مختبرة .أما األدلة املذكورة في القسم السابق فهي مستقاه من دراسات كانت الدوافع فيها متعلقة بخداع
النفس أكثر من تعلقها بخداع اآلخرين.
ثانيا ،بقدر ما يسمح خداع النفس للمرء بأن يضخم ذاته ويزكيها ومن ثم يزيد من ثقته في نفسه ،بقدر ما يخدم
غرض خداع اآلخرين كما وصفنا في القسم الثالث .ويمكن ملعظم الحاالت املذكورة في القسم السابق والتي تبدو
موجهه نحو الذات حصرا أن تنضوي تحت هذا التفسير .على سبيل املثال ،إذا كان األشخاص يجمعون املعلومات
على نحو انتقائي بحيث يخفوا على أنفسهم أنهم عرضة لإلصابة بمرض ما (كما في  ،)Ditto & Lopez, 1992فإن ذلك
من شأنه أن ي جعلهم في وضعية أفضل إلقناع اآلخرين بأنهم شركاء أقوياء يمكن االعتماد عليهم ،سواء في عّلقة
جنسية أو عّلقة عمل .وإذا كان هذا الضرب من خداع النفس قد يجعلهم أقل قدرة على التعامل مع تهديد صحي
وشيك ،فذلك كان ثمنا صغيرا نسبيا في بيئة أسّلفنا حيث لم يكن ثمة ما يمكن فعله حيال هذا التهديد على أية

 1ثمة تنافر هنا بين ما يعرفه الشخص عن املهمة :أنها مضجرة وبين ما يخبر به اآلخر عنها :أنها شيقة .وإلزالة هذا التنافر ،السبيل املتبقى له ،إذا ما
أراد أن يستمر في خداعه ،هو أن يصدق أنها شيقة (م).
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حال 1.ويمكن لهذا املنطق نفسه أن يكون كامنا خلف خداعات النفس التي تساعد الناس على الحفاظ على اقتناعهم
بمعتقداتهم (على سبيل املثال )Lord et al., 1979 ،والتي تعطيهم إحساسا بالسيطرة على العالم من حولهم (على
سبيل املثال.)whitson & Galinsky, 2008 ،
هذا ،وثمة أمثلة كّلسيكية أخرى على خداع النفس املوجه للذات لكن له تبعات بين-ذاتية هامة .على سبيل
املثال ،يميل الناس ألن يكونوا متفائلين على نحو غير واقعي حيال مستقبلهم ( & Armor & Taylor, 1998; Taylor
 .)Brown, 1988; Weinstein, 1988وقد يكون لهذا التفاؤل أصول مخادعة للنفس؛ على سبيل املثال ،األفراد ذوو
امليل العالي لخداع أنفسهم ،وهو امليل الذي يمكن قياسه بمقياس خداع النفس الذي وضعه ساكيم وجور
( ،)Sackeim & Gur, 1979أظهروا تفاؤال أكبر من ذوي امليل املنخفض حيال مهمة شاقة مقبلة حيث اعتبروها تحديا
(أي أن املرء قادر على إنجازها) وليس تهديدا (أي أن إنجازها يفوق قدرات املرء؛  .)Tomaka et al., 1992وبهذا
املعنى ،يبدو أن التفاؤل املخادع للنفس يخلق نبوءة ذاتية التحقق؛ ألن الثقة في تحقيق النجاح تدفع املتفائل ألن
َ
يكون أكثر َجلدا ومثابرة في وجه الصعاب (.)Carver & Scheier, 2002; Solberg Nes & Segerstrom, 2006
وكنتيجة لهذه السيرورات ،يحقق املتفائلون مكاسب مالية واجتماعية عديدة مقارنة بنظرائهم األقل تفاؤال ( Assad
.)et al., 2007; Brissette et al., 2002; Carver et al., 1994; Segerstrom, 2007
أما الجواب الثالث واألخير فهو التالي :من املمكن أن يكون خداع النفس الذي تطور بغرض خداع اآلخرين قد
أضحى مطبقا في خداع النفس حصرا بسبب الشعور الطيب الذي يمنحه للشخص الخادع لنفسه .ومن باب
القياس ،هاكم هذا املثال :االستمناء ،نشاط آخر يحصل بين املرء ونفسه ،لكن أصوله تعود إلى نشاط يحصل بين
األشخاص .لقد نشأ االستمناء عند الرئيسيات على األرجح ألننا تطورنا بحيث نلتذ بالجماع (وهو ما ي ا
يسر التكاثر)،
لكن مع التطور الّلحق لليدين عوضا عن الحوافر واملخالب ،وجدنا طريقا الختيار هذه اللذة بمفردنا عندما تحرمنا
الظروف من اختبارها مع شخص آخر .يمكن إذن لخداع النفس املقصور على الذات أن يكون مشابها لّلستمناء من
ناحية كونه قد تطور ألغراض بين-ذاتية ،لكن الناس وجدوا سبيّل الستخدامه بغرض إسعاد النفس عندما تحرمهم
الظروف من سبل إسعاد النفس األخرى .وطاملا أن تبعات خداع النفس هذه كانت محايدة من ناحية الصلوحية (ال

 1االختّلفات بين البيئة التي تطورت فيها معظم تكيفات البشر (مجتمعات الصيد والجمع) والبيئة الحديثة وما يترتب عليها تعرف بالـ mismatch
 .hypothesisأحد األمثلة على تبعات هذا االختّلف هي مشكلة السمنة .السمنة ناتجة في املقام األول عن توفر األطعمة التي تحتوي على سعرات عالية
بدرجة كبيرة جدا في البيئة الحديثة بينما كانت شبه نادرة في البيئة التي تطور فيها أسّلفنا .وبسبب هذه الندرة ،طور الجسد تكيفا يجعل اإلنسان يلتذ بتلك
األطعمة عالية السعرات والنادرة (السكريات ،الدهون ،امللح) ،حتى يأكل منها كثيرا ومن ا
ثم يخزنها ألوقات الندرة التي هي الوضع األصلي .لكن في البيئة
الحديثة لم يعد هذا االلتذاذ واالشتهاء تكيفا وإنما مشكلة ألن هذه األطعمة لم تعد نادرة كما كان الحال قديما وإنما غدت متوفرة بدرجة كبيرة للغاية.
واالختّلف املذكور في املتن هو أن الناس قد أضحى بوسعهم حاليا اكتشاف األمراض مبكرا ومن ا
ثم عّلجها قبل فوات األوان ،لكن في الزمن التطوري لم يكن
لهذا االكتشاف املبكر أية أهمية بما أن وسائل تدارك املرض قبل تفاقمه وفوات أوان عّلجه لم تكن متاحة على أية حال (م).
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تؤثر سلبا على البقاء على قيد الحياة أو على التكاثر) أو كانت كلفتها البيولوجية محتملة ،فقد يكون خداع النفس
تسرب إلى تنويعة من النطاقات الذاتية التي له آثار هامة على سعادة البشر.
وواقع األمر أن القياس على االستمناء يظل وجيها من هذه الجهة أيضا ،فاالستمناء محايد من ناحية
الصلوحية ،بل ربما يكون ذا تأثير إيجابي حتى عليها في حالة الذكور؛ ألنه قد ا
يحسن من جودة الحيوانات املنوية عبر
طرح الحيوانات املنوية األكبر سنا والتخلص منها ( 1.)Baker & Bellis, 1993وهكذا ،فقد وجدت الرئيسيات سبيّل
إلسعاد أنفسها ،سبيّل كلفته التطورية ضئيلة جدا أو معدومة 2.وباملثل ،على الرغم من أن انتشار املمارسات
املخادعة للنفس ابتغاء للشعور بالسعادة قد يكون ذا كلفة واضحة بقدر ما يضحي الناس بجودة املعلومات في سبيل
تحصيل قدر من السعادة ،إال أن هذه املمارسات قد تكون أيضا محايدة من ناحية الصلوحية -أو ذات تأثير إيجابي
عليها حتى -بقدر ما يجني الناس ثمار السعادة نفسها التي حصلوها من خداعهم ألنفسهم ( ;Fredrickson, 1998
.)2001
وكم هو الشأن مع التفاؤل ،للسعادة أيضا تبعات بين-ذاتية؛ إذ إن الناس يحققون نجاحا ماليا واجتماعيا
متزايدا عندما يكونوا سعداء ( Boehm & Lyubomirsky, 2008; Fredrickson et al., 2008; Hertenstein et al.,
 .)2009; Lyubomirsky et al., 2005فالناس ينجذبون نحو األشخاص السعداء وينفرون من الحزانى ألسباب شتى
( .)Bower, 1991; Frijda & Mesquita, 1994; Harker & Keltner, 2001; Keltner & Kring, 1998وكما يقول
املثل« ،اضحك وسيضحك العالم معك ،ابك ولن يبكي معك أحد» .وألن البشر هم نوع اجتماعي من الكائنات ،حيث
يحقق األفراد معظم غاياتهم ذات الشأن عن طريق التعاون والتنسيق مع اآلخرين ،جذب املرء اآلخرين لشخصه أو
ا
صلوحيته ( .)Fredrickson, 1998; 2001وعليه ،بقدر ما يكون
لقضيته يعد انجازا هاما له تبعات ذات بال على
الناس مشرقين (سعداء ومتفائلين) ،بقدر ما يرجح لهم أن يكونوا أكثر فاعلية في تحقيق أهدافهم.
السعادة مهمة أيضا لصحة الجسد ،وذلك بالنظر إلى أن الشعور بالسعادة له تأثير إيجابي على املناعة بينما
الشعور بالحزن له تأثير سلبي عليها ( ;Cohen et al., 2006; Marsland et al., 2007; Rosenkranz et al., 2003
 .)Segerstrom & Sephton, 2010وألن املخاطر على الصحة تزداد بالتقدم في العمر ،خاصة مخاطر األورام
والعداوى ( ،)world health organization, 2009قد تكون السعادة مهمة عند كبر السن أكثر من أهميتها في صغره.
وعلى نحو متسق مع هذه اإلمكانية ،كبار السن ،مقارنة بصغار السن ،يركزون على املعلومات اإليجابية ويتذكرونها
أكثر مما يركزون على املعلومات السلبية ( .)Mather & Carstensen, 2005; Mather et al., 2004وعليه فإن
السعادة يحافظ عليها في كبر السن جزئيا عن طريق أحد أشكال خداع النفس وهو تجنب املعلومات السلبية ،فكما
 1وهو التأويل الذي سمعناه من سليجمان (ستالين سكيرسيجارد) في  )2013( nymphomaniac Iلـّلرس فون ترير ،مبررا لجوي (شارلوت
جاينسبورج) ما فعلته ،في غارتها هي ورفيقتها على القطار ،مع الزوج الذي كان يخطط ملضاجعة زوجته التي تنتظره في أيام تبويضها طمعا في الحبل( .م).
 2الرئيسيات تستمني وليس البشر فقط ،ولعلنا نتذكر قرد غارسيا ماركيز الذي كان يستمني على ضيفات بطلته في الحب في زمن الكوليرا( .م).
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أسلفنا ،الكبار وليس الصغار هم من يعرضون عن املعلومات السلبية ويركزون على املعلومات اإليجابية عندما
يكونوا في مزاج سيئ ( .)Isaacowitz et al., 2008ويمكن لتحسن املناعة الناتج عن تحصيل هذا القدر من السعادة
عبر خداع الذات أن يعادل الكلفة التي يمكن أن تترتب على غض الطرف عن املعلومات السلبية1.
 .7عند أي مستوى من الوعي تخدع النفس؟
َ ا
في مفتتح هذه الدراسة ،دحضنا الدعوى الكّلسيكية القائلة بأن خداع النفس يقتض ي وجود تمثلين منفصلين
للواقع ،حيث يحتفظ بالحقيقة في العقل الّلواعي بينما يحتفظ بالباطل في العقل الواعي .وقلنا ،عوضا عن ذلك ،إن
َ
األشخاص يمكن أن يخدعوا أنفسهم بسبل شتى ،البعض منها يمنع حتى املعرفة غير الواعية بالحقيقة (بتجنب
تكويدها من األساس ،عن طريق البحث االنتقائي والتركيز االنتقائي) .لكن حدوث ذلك ال يستبعد ،في واقع األمر،
األشكال الكّلسيكية لخداع النفس .وفي هذا القسم ،سننظر في مسألة الكيفية التي تمثل بها الحقيقة في أشكال
خداع النفس املختلفة .وسنبدأ بأنواع خداع النفس التي تكون فيها املعرفة الواعية وغير الواعية متحالفتان وغير
دقيقتين ،أي تلك الحاالت التي يصدق فيها األفراد بشكل واع وبشكل ال واع في صحة املعلومات املخادعة .ونفترض أن
هذا الضرب من خداع النفس ينبغي له أن يحدث في نوعين من املواقف.
أوال ،ينبغي لخدا ع النفس أن يوجد على املستويين الواعي وغير الواعي كليهما عندما يمنع األشخاص أنفسهم من
تكويد الحقيقة غير املرحب بها .على سبيل املثال ،وجد دايتو ولوبيز ( )1992أن األفراد يتوقفون عن البحث عن
املعلومات عندما يكون املحصول املبكر للبحث موافقا لهواهم مخافة أن يقابلوا ،إذا ما واصلوا بحثهم ،معلومات
غير مرحب بها ،وبذلك يكون خداعهم ألنفسهم قد منع املعلومات غير املرحب بها من دخول الوعي أو الّلوعي كليهما.
قد يكون هؤالء األشخاص واعين بأن استراتيجيتهم في جمع املعلومات قد تكون أثرت على طبيعة معرفتهم ،لكن مثل
هذا الوعي نادر على األرجح ،ألنه (أ) في أغلب الظروف ،ليس ثمة معيار موضوع لكمية املعلومات التي ينبغي على املرء
أن يجمعها ،وألنه (ب) ليس ثمة سبب بعينه يدفع املرء لّلعتقاد في أن املعلومات التي يمكن له أن يجمعها تاليا
ستنقض املعلومات التي جمعها بالفعل.
ثانيا ،ينبغي لخداع النفس أن يوجد على املستويين الواعي وغير الواعي كليهما في العديد من (لكن ليس كل)
حاالت تضخيم الذات وتزكيتها .ففي هذه الحاالت يكون لدى األفراد العمر بأكمله لجمع املعلومات ومعالجتها على
نحو يضخم من شأن الذات ،وقد يكون من العسير ،إن لم يكن من املستحيل ،عليهم أن يحللوا تأثير استراتيجياتهم
 1بقاء كبار السن على قيد الحياة بصحة جيدة أمر مهم لصلوحيتهم الشاملة (] inclusive fitnessصلوحيتهم الشخصية مضافا إليها صلوحية من
يتشاركون معهم في الجينات من ذرية وأقارب[) ،نظرا للدور الهامة الذي يلعبه األجداد في الحفاظ على حياة أحفادهم وتعزيز فرصهم في التكاثر
(] )Lahdenpera et al., 2004الجدات عن طريق مساعدة األمهات في الرعاية والتربية واألجداد عن طريق الدعم باملال وبغيره من املوارد األخرى[.
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طويلة األمد هذه في معالجة املعلومات على فهمهم للعالم .ويمكن لنا أن نجد أدلة على هذه اإلمكانية في نوعين من
التأثيرات .أوال ،وكما بين إبّلي ووايتشيرش ( ،)2008الناس ي ا
عينون صورة أنفسهم األكثر جاذبية بسرعة أكبر من
السرعة التي يع اينون بها صورتهم الفعلية من بين تنويعة من الصور .وتشير هذه النتائج إلى أن النسخة املحسنة من
ا
الذات تكون ممثلة في الذاكرة تحت عتبة الوعي ،وذلك بما أن السيرورات غير الواعية تميل ألن تكون أسرع من
السيرورات الواعية (على سبيل املثال ،)Neely, 1977 ،وبما أن النزاع بين السيرورات الواعية وغير الواعية يؤدي إلى
استجابات بطيئة وليس استجابات سريعة (على سبيل املثال ،)Greenwald et al., ،ومن هنا تعيينهم لصورتهم
املحسنة أسرع من تعيينهم لصورتهم الفعلية .وثانيا ،تكشف األبحاث حول التّلقي بين تقدير الذات الواعي وتقدير
الذات غير الواعي عن أن األفراد الذين يظهرون تقدير عال واع لذواتهم وتقدير عال غير واع لها ال يبدون دفاعيين،
بينما أولئك الذين يظهرون تقدير عال واع لذواتهم وتقدير منخفض غير واع لها يبدون األكثر دفاعية ونرجسية
( .)Jordan et al., 2003وألن األشخاص الدفاعيين والنرجسيين ال يكونوا محبوبين بدرجة كبيرة من قبل اآلخرين
( ،)Colvin et al., 1995; Paulhus, 1998فإن هذه األبحاث تشير إلى أن املكاسب االجتماعية لتضخيم الذات يكون
تحققها مرجحا إذا ما ا
صدق الناس قصصهم املزكية لذواتهم على املستويين الواعي وغير الواعي كليهما.
وفي مقابل هذه الحاالت ،توجد حاالت خداع النفس الكّلسيكية ،والتي فيها يخدع العقل الواعي بينما يكون
العقل غير الواعي مدركا للحقيقة .وينبغي لذلك أن يكون شائعا في حاالت خداع النفس التي يقصد منها خداع اآلخرين
حيال مواضيع بعينها .ففي هذه الحاالت ،يكون لدى األشخاص غالبا إطار زمني ضيق إلقناع أنفسهم بحقيقة
االختّلق الذي يريدونه ترويجه ،ولذلك تؤدي سيرورات الذاكرة التي تعرضنا لها في القسم الرابع إلى أن يكون لديهم
ذاكرة واعية باالختّلق وذاكرة غير واعية بالحقيقة .وعليه ،يبدو أن خداع النفس يختلف من جهة العمق الذي
تخدع النفس عنده ،فثمة خداع يحدث على مستوى الوعي والّلوعي بينما ثمة خداع يحدث على مستوى الوعي دون
الّلوعي.
 .8املقارنة بين مقاربتنا واملقاربات األخرى
تنبني مقاربتنا التطورية لخداع النفس على األطروحة التالية :خداع النفس أداة نافعة في تذليل مصاعب العالم
االجتماعي .ووفقا لوجهة النظر هذه ،يمكن اعتبار خداع النفس استراتيجية هجومية تطورت بغرض تيسير خداع
اآلخرين .وعلى النقيض من وجه النظر هذه ،معظم األبحاث السابقة حول خداع النفس اعتبرته استراتيجية
دفاعية ،تتبنى من قبل األفراد الذين يجدون مشقة في التكيف مع عاملهم الذي يجدونه مهددا لهم .وفي هذا التقليد
البحثي ،اعتبرت التبعات االلتذاذية] 1والتي قد تتمثل في مجرد التخلص من األلم فحسب ،فليس املقصود هنا
الشعور بالنشوة وإنما مجرد الشعور الطيب حيال الذات وأحوالها] التي تعود على الخادع لنفسه األثر األساس ي
1 hedonic
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لخداع النفس .لكن من املنظور التطوري ،ال ت ا
عد التبعات االلتذاذية غاية هامة بحد ذاتها ،وإنما مجرد وسيلة لغاية
أخرى ،كأن تؤدي ،على سبيل املثال ،إلى تحسين املناعة أو قدر أكبر من النجاح االجتماعي ،كما سبق ووصفنا في
القسم السادس.
َ
والتبعة األكثر أهمية لهذا التشديد السالف على اآلثار االلتذاذية ،هي أن هذا الحقل األكاديمي قد صب تركيزه
على ما نعتبره منحى ثانويا من مناح خداع النفس .فمن منظورنا ،دراسة خداع النفس كما لو كان «جهاز مناعة
سيكولوجي» ( )Gilbert et al., 1998; Wilson & Gilbert, 2003أو مجموعة من «األوهام اإليجابية» ( & Taylor
 )Brown, 1988الغرض منها هو تعزيز الشعور بالسعادة أو استعادته ،هو أمر قريب من دراسة االستمناء كما لو
كان الغرض الذي صممت األعضاء التناسلية من أجله .ومقاربة كهذه للجنسانية من شأنها أن تؤدي إلى بعض النتائج
القيمة حول بعض التبعات الشعورية للسلوك الجنس ي؛ لكن بتجاهلها للغرض البين-ذاتي للجنسانية ،ستغفل هذه
املقاربة عن أهم األسئلة وأهم األجوبة.
وعليه ،فإن الحجج املبسوطة في هذه الدراسة هي ،وبطرق ع ادة ،دعوة إلى إحداث تغيير جذري في مقاربتنا
ملسألة خداع النفس .والحال ،أن األبحاث املوصوفة في القسمين الرابع والخامس تقدم أدلة وافرة على السيرورات
السيكولوجية امل َ
ضمنة في خداع النفس ،وعلى النحو الذي تحمي به هذه السيرورات معتقدات الناس ورغباتهم من
واقع مضاد لهم .لكن بما أن خداع النفس قد نظر إليه كاستجابة دفاعية في وجه عالم غير مّلئم ،فّل توجد أية
أبحاث تقريبا تأخذ في اعتبارها الظروف البين-ذاتية التي من شأنها أن تؤدي إلى خداع النفس .على سبيل املثال ،تشير
األبحاث إلى أن املغايرين جنسيا من الرجال يضخمون من عرضهم لذواتهم 1عندما يقابلون نساء جذابات ( Buss,
ا
 1عرض الذات ( )self-presentationنظرية في علم النفس االجتماعي ا
طورها (ضمن آخرون) العّلمة روي باوميستير لتحليل ضرب من السلوك
ا
البشري املشكل للظاهرة االجتماعية .ويعرف باوميستير وهيوتن عرض الذات بأنه «سلوك يتوخى منه توصيل بعض املعلومات حول الذات أو بعض من
صورة الذات إلى اآلخرين .وهو سلوك يحيل إلى ضرب من دوافع السلوك البشري .هذه الدوافع هي ،من ناحية ،استعدادات ثابتة عند األفراد ولكن تفعيلها
(الذي يتم بشكل غير واعي) ،من ناحية أخرى ،مشروط بمواقف بعينها ،وبالتحديد ،إن دوافع عرض الذات ت ا
فعل بحضور اآلخرين بوصفهم مق ايمين،
ا
ا
ا
سيقيمه.
وباطّلع اآلخرين (ولو املحتمل) على سلوك املرء» .أي أن املرء ال يعمد إلى عرض ذاته إال إذا كان هناك من سيطلع على هذا العرض ومن
ويميز باوميستير بين نوعين من دوافع عرض الذات :إرضاء الجمهور وإرضاء/بناء الذات .األول غرضه مساوقة املعروض (من الذات) مع توقعات
وتفضيّلت اآلخرين (مع الـ  ego-idealبلغة جاك الكان) .بينما الثاني فغرضه مساوقة املعروض مع التصور النموذجي للمرء عن ذاته( .مع الـ  ideal egoبلغة
الكان).
 .1إرضاء الجمهور ( :)audience amuseيقوم املرء بعرض (جزء من) ذاته بغرض نوال إعجاب وود وتفضيل جمهور ما .نوال إعجاب األخرين أمر
إثابي أو ملذ ،ومن ا
ثم ،املرء مدفوع لتحصيله .هنا الذي سيحدد املعروض من الذات هو معايير الجمهور وتفضيّلتهم .ومن هنا كان التعبير عن
هذا الدافع مشروطا باختّلف املواقف واختّلف الجمهور؛ «فاملرء يعرض ذاته عندما يذهب للكنيسة برفقة والديه بطريقة تختلف عن عرضه
لذاته عندما يذهب لحفلة مع رفاقه .وعليه فإن هذا الدافع ينتج عروضا مختلفة أو حتى متناقضة كما وكيفا وفقا لنوعية الجمهور .يعتبر هذا
الدافع إذن ضربا من «إدارة انطباع» (  ) impression managementاآلخرين عن املرء ،بأن يبدي لهم من نفسه ما يجعلهم يأخذون عنه
انطباعا بعينه يريدهم أن يأخذوه عنه .أي أن املرء يقوم بخلق انطباع بعينه عن ذاته في عقول اآلخرين .
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 ،)1988واملغايرات من النساء عندما ا
يكن في أيام تبويضهن ا
يقيمن النساء األخريات بأنهن أقل جاذبية منهن ( Fisher,
 1.)2004وتشير مقاربتنا إلى أن الرجال ينبغي أن يصدقوا بالفعل ولو جزء على األقل من تضخيمهم لذواتهم ،وأن
ا
أحكامهن السلبية على جاذبية األخريات .أي أن هذه االستراتيجيات ينبغي لها أن
النساء ينبغي أن يصدقن بالفعل
تكون أكثر فاعلية إذا ما كان الناس ال يضللون اآلخرين بقصصهم املضخمة للذات واملنتقصة من اآلخرين وحسب؛
وإنما يصدقون هذه القصص هم أنفسهم كذلك .والختبار هذه اإلمكانيات ،يمكن املرء أن يقيس ما إذا كان حضور
النساء الجذابات يدفع الرجال إلى إظهار قدر أكبر من تضخيم الذات أم ال ،وما إذا كان التبويض يدفع النساء إلى
ا
املزيد من انتقاص املنافسات (بالحط من جاذبيتهن) أم ال.
ويمكن لألبحاث املستقبلية أن تدرس أيضا منفعة خداع النفس في أشكال بعينها من خداع اآلخرين .على سبيل
املثال ،يمكن وضع الناس في موقف يرغمون فيه على الكذب أو أي شكل آخر من أشكال الخداع ،ثم فحص
استخدامهم ا
ألي من استراتيجيات خداع النفس املوصوفة في القسم الخامس .ففي هذا الوضع ،يمكن قياس درجة
توقفهم عن جمع املعلومات عندما تكون الحصيلة املبكرة لجمعهم متماشية مع أغراضهم الخداعية ،وتجنبهم
للمعلومات التي من شأنها أن تتعارض مع خداعهم ،وإظهارهم للتحيز في تأويل املعلومات املتماشية في مقابل غير
املتماشية مع خداعهم ،وإظهارهم لتذكر أفضل للمعلومات املتماشية مع خداعهم مقارنة باملعلومات غير املتماشية
معه .والش يء املهم ،هو أن منفعة هذه االستراتيجيات يمكن أن ا
تقدر عن طريق قياس مدى كون هذه التحيزات
َ
مصحوبة بازدياد في معدل نجاح وفاعلية خداع اآلخرين .وكما الحظنا سابقا ،ينبغي أن تنشط تحيزات مشابهة
ا
والفعال .وإذا كانت هذه التحيزات تعكس
بواسطة املواقف التي تقوي لدى املرء الحاجة إلى الظهور بمظهر الواثق
خداعا للنفس ،فإن الدرجة التي ي ظهر بها الناس هذه التحيزات في هذه املواقف يمكن أن تعتمد على اختّلف
األشخاص في استعدادهم لخداع أنفسهم .على سبيل املثال ،ينبغي لهذه التحيزات أن تكون أقوى بين أولئك الذين
أظهروا قدرا أكبر من تضخيم الذات في دراسة إبّلي ووايتشيرش ( )2008ـ من عينوا الصورة املعدلة الجذابة بسرعة
أكبر من التي عينوا بها الصورة الفعلية.
مقاربتنا ذات صلة أيضا بسلسلة من السجاالت الدائرة منذ فترة في حقل علم النفس ،والتي يوضع فيها تضخيم
قدر الذات ]أي خداعها بالتركيز على محاسنها دون عيوبها[ في مواجهة التحقق من قدر الذات]أي رغبة املرء في أن
 .2بناء الذات (  :) self-constructionيحمل املرء في ذهنه تصورا نموذجيا عن ذاته ،يريد أن يكون عليه بالفعل ،أي أن تتطابق ذاته املرجوة مع
ذاته الفعلية .هذه الرغبة تجعل املرء يريد ،من ناحية ،أن يصدق أنه بالفعل على ما يود أن يكون عليه .ويريد ،من ناحية أخرى ،أن يراه
الجمهور أيضا على ما يود أن يكون عليه. .وخّلفا للدافع األول ليس التعبير عن هذا الدافع مشروطا باختّلف املواقف واختّلف الجمهور وإنما
هو يتسم باالتساق ،وذلك ألنه غير متعلق بمعايير اآلخرين وتفضيّلتهم وإنما متعلق بتصور املرء لذاته النموذجية .ولكن قوة هذا الدافع ،في
املقابل ،مشروطة برغبة املرء في ادعاء سمة ما مع عدم تيقنه من امتّلكه لهذه السمة( .م).
ا
 1ينبغي أن نّلحظ أن النساء يكن أكثر جاذبية في أيام تبويضهن ( ،)Thornhill & Gangestad, 2009ومن ثم يمكن لحكمهن هذا على جاذبية
األخريات أن يكون غير متحيز.
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يراه اآلخرون تماما كما يرى هو نفسه ،حسنا كان أم سيئا[ .في أول هذه السجاالت ،طرح الباحثون السؤال التالي :هل
دوافع تضخيم الذات أقوى من دوافع التحقق من الذات؟ (انظر .)Swann, in press ،ومن وجهة نظر تطورية ،ليس
لطرح هذا السؤال أي معنى ،فهو شبيه بالتساؤل التالي :أيهما أقوى :الجوع أم العطش؟ فكما أن الرغبة في األكل في
مقابل الرغبة في الشرب تحدد بواسطة كل من الحاجة الراهنة للشخص (هل هو جائع حاليا أم عطشان) وجودة
املوارد املتوفرة إلشباع الجوع في مقابل تلك املتوفرة إلشباع العطش ،تحدد الرغبة في تزكية الذات في مقابل التحقق
من قدرها أيضا بواسطة كل من الحاجة الراهنة للشخص ونوعية الفرص املتاحة لتضخيم الذات في مقابل التحقق
من قدرها .وواقع األمر ،تبين األبحاث حول توكيد الذات املوصوفة في القسم الخامس أن الناس يضحون أكثر
استعدادا للتحقق من ذواتهم في النطاقات السلبية عندما تلبى حاجتهم إلى تضخيم الذات .وعليه ،فإن الحاجة إلى
تضخيم الذات والحاجة إلى التحقق منها موجودتان طول الوقت تقريبا ،وستتوقف القوة النسبية لكل منهما على
قدر املنافع املادية واالجتماعية التي يمكن لهما أن يعودان بها على الشخص في لحظة بعينها .فالتحقق من قدر الذات
ا
يمكن الناس من أن يقيسوا قدراتهم بدقة وأن يتصرفوا وفقا لذلك ،بينما تضخيم الذات يمكن الناس من أن يصلوا
إلى أبعد مما يمكن لقدراتهم الفعلية أن توصلهم إليه.
وفي ثاني هذه السجاالت (على سبيل املثال ،)Sedikides et al., 2003 vs. Heine et al., 1999 ،تجادل الباحثون
حول ما إذا كان تضخيم الذات هو ظاهرة ثقافية عامة أم أنه ظاهرة خاصة بالثقافة الغربية .ومن منظورنا ،هذا
السجال قد حاد عن السبيل بسبب توكيده على األغراض الشخصية لتضخيم الذات عوضا عن أغراضه البين-
ذاتية .وألن تضخيم الذات يزيد من الثقة في النفس ،فإن مقاربتنا تشير إلى أنه سيظهر في كل الثقافات التي تعود فيها
الثقة بالنفس على صاحبها بمكاسب مادية واجتماعية .فلو ثمة ثقافة يحصل فيها الناس مكاسب في العديد من
النطاقات املادية واالجتماعية بأن يكونوا خاضعين ومتشككين في أنفسهم ،فلن يقوم أفراد هذه الثقافة بتضخيم
ذواتهم في هذه النطاقات .لكن من منظور تطوري ،من شأن الناس في جميع الثقافات أن يستفيدوا من تضخيم تلك
السمات الضرورية للفوز باملواجهات (مع املنافسين) وتأمين الحصول على األزواج (من الذكور واإلناث) .وألن
ا
اختّلفات األفراد في القدرات واالستعدادات وامليول تمكن بعضهم من الفوز بالنزاعات وباألزواج عن طريق سبل
جسدية ،بينما تمكن البعض اآلخر من الفوز بها عن طريق سبل عقلية ،والبعض اآلخر عن طريق إظهار طيبتهم
ورقتهم وقدراتهم الفنية ونحو ذلك ،فبمقدور املرء أن يتوقع أن تضخيم الذات سيتجلى في صور مختلفة تناسب
مختلف األفراد ،لكنه سيكون كذلك في كل ثقافة على ظهر األرض.
هذا ،وقد أضحى هذا السجال أيضا عالقا في املسائل املتعلقة بالقياس ،إذ ركز على تعيين الطرق السليمة
لقياس تضخيم الذات في الثقافات املختلفة .فألن قواعد االنخراط االجتماعي تتنوع على نحو كبير فيما بين
الثقافات ،ينبغي أن ال نندهش عندما نجد الناس في بعض الثقافات غير مستعدين للزعم بأنهم أفضل من اآلخرين.
لكن ،ولنكرر مرة أخرى ،الغرض املخادع للنفس من تضخيم الذات هو أن يصدق املرء فعّل أنه أفضل ولو قليّل
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مما هو عليه في واقع األمر ،وهكذا ،فإن املزاعم الصريحة أقل أهمية من االعتقادات الضمنية .ففي واقع األمر ،غالبا
ما تكون مزاعم تضخيم الذات الصريحة دليّل على سوء الخلق وسوء التنشئة االجتماعية ،بينما اعتقاد املرء املبالغ
فيه في قدراته في النطاقات الضرورية لكسب املواجهات وتأمين األزواج ينبغي أن يكون موجودا في كل العالم.
وفي ثالث هذه السجاالت ،تساءل الباحثون عن أيهما يؤشر على قدر أكبر من الصحة النفسية :التصورات
املضخمة عن الذات أم التصورات الدقيقة عنها؟ (على سبيل املثالColvin & Block, 1994 vs. Taylor & Brown, ،
 .)1994وهذا السجال فيه آثار من السجال الثاني ،وذلك بالنظر إلى أن املوازنة بين االستراتيج ايتين ومعرفة التوقيت
املّلئم الستخدام أي منهما لتحقيق األهداف املرجوة من شأنها أن تعكس مدى الصحة النفسية .وقد تعثر هذا
السجال أيضا في وحل سوء الفهم (الذي الحظه تايلور وبراون )1994 ،القائل بأنه إذا كان القليل من تضخيم الذات
هو أمر حسن فإن الكثير منه ال يمكن له إال أن يكون أحسن .لكن الحال هو أن األجهزة البيولوجية تعتمد على
التوازن واالستقرار أو ما يعرف باالستتباب 1،واإلفراط في ش يء ما حتى لو كان حسنا يؤدي إلى تقويض هذا التوازن.
ا
وعليه ،من منظور
تطوري ،تعتمد منافع تضخيم الذات ،كما هو واضح ،على تقدير الجرعة املناسبة .فتضخيم
الذات املفرط لن يكون صعب التصديق من طرف الشخص نفسه وفقط وإنما قد يدهش اآلخرين أيضا باعتباره أمرا
َ
غير معقول أو ضربا من االختّلل النفس اي ( ،)Colvin et al., 1995; Paulhus, 1998وقد يؤدي أيضا إلى الرضا
املتغطرس عن الذات وإلى سوء االستعداد والتجهز ملواجهة املشاكل الفعلية .لكن هذا ال ي ا
عد دليّل ،كما يرى كولفين
وزمّلؤه ( ،)1995وباولهوس ( ،)1998على أن تضخيم الذات هو ضرب من سوء التكيف االجتماعي 2،وإنما دليل على
أن تضخيم الذات يظل في توتر دائم مع اإلدراك الحقيقي لقدر الذات.
وأخيرا ،وكما هو الحال مع السجال الثاني ،تشير مقاربتنا البين-ذاتية لخداع النفس إلى أن مفتاح فهم ما إذا
كان تضخيم الذات هو آية على جودة الصحة النفسية أم سوئها ،هو تحديد ما إذا كان الناس يصدقون قصصهم
املزكية ألنفسهم أم ال .فتضخيم الذات نافع فقط بقدر ما يكون خداعا للنفس ،أي عندما يصدقه املرء ،ألنه عندما
يصدقه ،وعندها فقط ،سيصدقه اآلخرون ،وسيقبلون تلك الذات املضخمة بوصفها ذاتا حقيقية .أما إذا بدا
تضخيم الذات مجرد مزاعم جوفاء ،أو إذا بدا املدعي أنه يحاول ،دونما نجاح ،أن يقنع نفسه بما يدعي ،فسيكون
ذلك عّلمة على فشل خداع نفس ،ومن املرجح أيضا أن يكون مؤشرا على سوء التصرف االجتماعي وسوء الصحة
النفسية .ويشير هذا املنظور أيضا إلى أن معظم األدلة التي تظهر أن تضخيم الذات وغيره من «األوهام اإليجابية»
هما عّلمة على سوء الصحة النفسية هي أدلة م َ
ستقاة من دراسات ال تفرق بين أولئك الذين يصدقون تضخيمهم
لذواتهم وأولئك الذين ال يصدقونه.

1 homeostasis
2 Social maladaptation
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وكما الحظنا أعّله ،األشخاص الذين لديهم تقدير عال واع للذات ،وتقدير منخفض ال-واع للذات ،هم األكثر
دفاعية ونرجسية ( ،)Jordan et al., 2003وهو ما يشير ،على األرجح ،إلى أن تضخيم الذات يؤتي أكله فقط عندما
يصدق على املستوى الواعي وغير الواعي كليهما .ولهذا السبب بمقدورنا أن نتنبأ بأن األفراد الذين تتشابه تقديراتهم
الواعية وغير الواعية لذواتهم سيؤكدون دعوى تايلور وبراون ( )1988; 1994القائلة بأن تضخيم الذات هو عّلمة
على جودة الصحة النفسية .لكن يظل هناك أفراد تقديراتهم الواعية وغير الواعية متشابهة لكنها مغالية جدا ،ومن
منظور تطوري ،ليس من املرجح لهذه املغاالة أن تكون استراتيجية اجتماعية ناجحة ،ومن ثم ،ليس من املرجح أن
تكون عّلمة على جودة الصحة النفسية .فمثل هؤالء األفراد لن يبدو دفاعيين ونرجسيين ،وإنما سيبدون واهمين
ا
ومضللين على األرجح.
 .9التكاليف في مقابل املنافع
وأخيرا ،لقد رك زنا حتى هذه اللحظة على املنافع املحتملة لخداع النفس ،ويجدر بنا اآلن أن ننظر في تكاليفه
املحتملة .الكلفة األوضح لخداع النفس هي فقدان اكتمال املعلومات وتمامها ،وما قد ينجم عن ذلك من القيام
بأفعال غير مناسبة أو عدم القيام بأفعال مناسبة ،لكن ثمة تكاليف أخرى على األرجح .على سبيل املثال ،انظروا
في حالة الذاكرة التي ناقشناها في القسم  ،1.4والتي عرضنا فيها للكيفية التي يمكن لتشويش مصدر املعلومة أن
ييسر خداع النفس في مساعي الناس لخداع اآلخرين .وتشير األبحاث إلى أن بعض األشخاص يجدون صعوبة
أكثر من غيرهم في تمييز مصدر ذكرياتهم (هل هو الواقع أم محض اختّلق) ،ومن ثم ،أكثر عرضة لتكوين
ذكريات مغلوطة ( .)Clancy et al., 2000ومثل هؤالء األشخاص يعانون من مشاكل أكبر في الذاكرة ،ومن ثم،
من نقص في القدرة على التبصر في املآالت وتوقعها ،ويكونون كذلك عرضة للتّلعب بهم من قبل اآلخرين .لكن
نفس هؤالء األشخاص سيكونون أكثر قدرة على خداع أنفسهم في مساعيهم لخداع اآلخرين ،بما أن تذكرهم
ألكاذيبهم سيجعل من العسير عليهم تعيين مصدر املعلومة املغلوطة .وعلى هذا النحو ،يمكن للكلفة املصاحبة
لضعف قدراتهم على تمييز مصدر املعلومة أن تعادلها املكاسب املصاحبة الزدياد قدرتهم على خداع اآلخرين.
يكون ا
وعلى مستوى أكثر عمومية ،حقيقة أن العقل قد ا
تطورا بحيث يكون لديه القدرة على خداع نفسه -
وبالتالي ،بحيث يكون محتمّل النعدام االتساق بين املعلومات املوجودة في الوعي واملوجودة في الّلوعي -لتفتح
الطريق أمام إمكانية انقّلب سّلح خداع النفس هذا على الذات وتصويب فوهته في صدرها .وذلك بأن يفرض
خداع النفس فرضا على الذات من قبل اآلخرين .وهاكم املثال التالي ،زوج يس يء معاملة زوجته ،لكنه يبرر إساءته
ملعاملتها بالقول بأنها ناتجة عن تصرفات زوجته وفشلها ،فتقتنع زوجته بهذا التبرير وتلوم نفسها على ما تتعرض
له من أذى .وبما يتسق مع هذه اإلمكانية ،تجادل نظرية تبرير النظام ( ،)system justificationالتي طورها جون
جوست وزمّلؤه ( ،)Jost et al., 2004; Jost & Hunyady, 2005أن الناس ،ولدوافع عدة ،يدعمون الوضع القائم
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(اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا) حتى لو كان يسبب لهم العنت ويلحق بهم الضيم .وهذا الدعم من شأنه أن
يجعل أولئك القابعين في أسفل السلم االجتماعي في خدمة أولئك الذين يتسنمون درجاته العلى ،جزئيا عن طريق
الحيلولة دون حدوث االنتفاضات التي تنادي بالتغيير .وهذا الحجاج يشير إلى أن تبرير النظام يمكن له أن ي ا
عد
ضربا من خداع النفس؛ مفروض فرضا على املحرومين اجتماعيا من قبل ذوي املراتب االجتماعية العليا ،الذين
يستفيدون عندما يتقبل أولئك املحرومين مكانتهم االجتماعية الدنيا باعتبارها مكانة مشروعة وحتمية ومن ثم ال
يثورون عليها .ويشير هذا الحجاج أيضا إلى أن تبعات خداع النفس يمكن لها أن تكون واسعة املدى ،فكسيرورة
تطورت لتيسير خداع اآلخرين ،يبدو أن لخداع النفس تأثيرات واسعة تمتد تجلياتها من املستوى الشخص ي
وصوال إلى املستوى املجتمعي برمته1.

 1لعرض شامل لنظرية تبرير النظام ،انظر ،عثمان ،طارق ( .)2018الشعب (ال) يريد تغيير النظام :في األصول النفسية للمحافظة السياسية،
أوراق نماء ،مركز نماء للبحوث والدراسات ،على الرابط( http://nama-center.com/Articles/Details/40978 :م).
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