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 :انًضتخهص
ُوذ هذّ شٞٓثط ٗثؼَ سؤ٣ر ؼذ٣ذذ ُٔؽث٫ز ٓؼ٤٘ر ٖٓ تُٔ٘ثهؾر تُلِغل٤ر، ٝٝمغ ت٤ٌَُٜ تُؼثّ            

ُٔخصِق تُٔؾثًَ تُلِغل٤ر. ـ٤ط شٌٖٔ ٓغثٛٔصٚ تُلش٣ذذ ك٢ ؼٜٞدٙ ٩ػطثء ٓؼ٢٘ ؼذ٣ذ ُِلِغلر ٖٓ خ٬ٍ 

ذ٣ر خطش٣ور شؽغذ ؼٞٛشٛث ٝشٞمؿ أٜٗث شغص٘ذ ت٢ُ ـوثبن أعثع٤ر إػثدذ ف٤ثؿر تُٔؾثًَ تُلِغل٤ر تُصو٤ِ

خ٤٘ٔث ٣ذػ٢ تُؼذ٣ذ ٖٓ ت٥خش٣ٖ إٔ تُلِغلر هذ ٝفِس خثُلؼَ إ٠ُ ٜٗث٣صٜث، ٣زًشٗث ٗثؼَ أٗ٘ث ك٢ ٓؼ٤٘ر ُِدؾش. 

ًٛث ؼذ٣ذًت ٝفف٤ًفث،  تُدذت٣ر كوو. ػ٠ِ تُشؿْ ٖٓ إٔ ـُِٞٚ هذ ٫ شٌٕٞ ٓفذدذ ٜٝٗثب٤ر، إ٫ أٗٚ ٣ؼط٤٘ث تشؽث

 ك٢ ٓؼثُؽر تُٔؾ٬ٌز تُلِغل٤ر تُصو٤ِذ٣ر خطش٣ور ٣ٌٖٔ إٔ ش٘قق ػٔوٜث. 

شصٔفٞس تُلٌشذ ت٧عثع٤ر ُ٘ثؼَ ـٍٞ ٓفثُٝر تُٞفٍٞ ت٢ُ سؤ٣ر ػث٤ُٔر ٓٞـذذ ُِؼثُْ، ت٫ إٔ تُطثخغ تُزتش٢ 

كوذ  ُِؼ٤ِٔثز تُؼو٤ِر تُٞتػ٤ر ٣ؽؼَ ٖٓ تُقؼح سؤ٣ر ٤ًق ٣ٌٖٔ ش٘ل٤ز ٓعَ ٛزت تُطٔٞؾ ك٤ٔث ٣صؼِن خٜث.

ظثسذ ٓؾثًَ كِغل٤ر خط٤شذ، أٝمؿ إٔ ٓفث٫ٝش٘ث ُذٓػ ٝؼٜص٢ تُ٘ظش تُٔٞمٞػ٤ر ٝتُزتش٤ر ٤ٔ٣َ ت٢ُ إ

 كؼ٘ذٓث شصنثسج ٝؼٜص٢ تُ٘ظش ٛزٙ كإٜٗث شؼدش ػٖ ٓفثُٝر ٫خصضتٍ تـذتٛث ٦ُخش. 

٣شكل ٗثؼَ ٓعَ ٛذزت ت٫خصذضتٍ ٓدًذذت أٗذٚ ٫ ٣ٌٔذٖ تخصذضتٍ ـث٫ش٘ذث تُؼو٤ِذر تُذ٢ ػ٤ِٔذثز ػقذد٤ر أٝ 

صْ كٜٔذٚ خذ ١ ٓذٖ تُصفِذ٬٤ز ـث٫ز ٝظ٤ل٤ر أٝ شقشكثز ع٤ًِٞر، ٓؾ٤شت ت٢ُ إٔ تُطثخغ تُذزتش٢ ُِخدذشذ ٫ ٣ذ

 تُٔخصضُر ُِظٞتٛش تُؼو٤ِر.

 

 تُٞظ٤ل٤ر، تُغ٤ًِٞر تُؼو٤ِر، ت٫خصضت٤ُر، تُٔٞمٞػ٤ر،، تُزتش٤ر: انكهًات انذانة
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 :ةيذقي
 -: رؤية ناجم اننقذية نتفضير انعقمأوال / 

أًعش ٓقذته٤ر ت٥ٕ ٓٔث تُؼثُْ ٌٓثٕ ٓزَٛ، ٝكٌشذ تٓص٬ً٘ث ٨ُدٝتز ت٧عثع٤ر ت٬ُصٓر ُلٜٔٚ ٤ُغس 

ث أٓثّ  ـً ًثٗس ػ٤ِٚ ك٢ أ٣ثّ أسعطٞ. كإرت ٓث ششى تُدفط تُٔؼثفش ك٢ تُد٤ُٞٞؼ٤ث تُؽض٣ة٤ر تُدثج ٓلصٞ

تـصٔثٍ ٝؼٞد ؽٌٞى ٓؾشٝػر ـٍٞ ـغثج ٤ٌٓث٢ٌ٤ٗ خثٌُثَٓ ٧فَ ٝشطٞس تُف٤ثذ، ٣ؼصٔذ كوو ػ٠ِ 

غذ٣ر، كغٞف ٣دد١ ت٢ُ تهصشتؾ ٓدثدئ ٗٞع هٞت٤ٖٗ ت٤ٔ٤ٌُثء ٝتُل٤ض٣ثء، ٓغ   كؾَ ت٫خصضت٤ُر تُؼو٤ِر تُؽ

ٓخصِق أ٣ًنث ٣ؼَٔ ك٢ شثس٣خ تُطد٤ؼر، ٓدثدئ ٗٔٞ تُ٘ظثّ ٝتُص٢ شٌٕٞ ك٢ ؽٌِٜث تُٔ٘طو٢ ؿثب٤ر ٤ُٝغس 

  .آ٤ُر

٣وٍٞ ٗثؼَ " ٣فص١ٞ ٓؾشٝػ٢ ػ٠ِ تُؾٌَ تُٔ ُٞف ُٔفثُٝر شِد٤ر ٓؽٔٞػر ٖٓ تُؾشٝه تُص٢ شدذٝ 

ٛنر ت٫خصضت٤ُر  ، ٛ٘ثى ه٤ذتٕ إمثك٤ثٕ ٜٓٔثٕ: أ٫ًٝ ، تكصشتك خث٩مثكر إ٠ُ ٓ٘ث .ٓغصف٤ِر خؾٌَ ٓؾصشى

إٔ خؼل ت٧ؽ٤ثء ِٓفٞظر ُِـث٣ر خف٤ط ٣ؽح شلغ٤شٛث ػ٠ِ أٜٗث ؿ٤ش ػشم٤ر إرت أسدٗث تُصظثٛش خلْٜ 

ـو٤و٢ ُِؼثُْ ؛ ظث٤ًٗث ، تُٔعَ ت٧ػ٠ِ ٫ًصؾثف ٗظثّ هد٤ؼ٢ ٝتـذ ٣ٞـذ ًَ ؽ٢ء ػ٠ِ أعثط ٓؽٔٞػر ٖٓ 

ٝٛٞ تُٔعَ ت٧ػ٠ِ تُز١ ٣ؽح إٔ شطٔؿ ت٤ُٚ ٓغ رُي ت٧ؽٌثٍ ؿ٤ش تٌُٔصِٔر  -تُٔؾصشًر تُؼ٘ثفش ٝتُٔدثدئ 

ُِـث٣ر ٖٓ كٜٔ٘ث تُلؼ٢ِ."
1

 

ششكل تُع٘ثب٤ر تُذ٣ٌثسش٤ر ٛزت تُطٔٞؾ تُعث٢ٗ، ٝتُدشتٓػ ت٫خصضت٤ُر ٌَُ ٖٓ تُٔثد٣ر ٝتُٔعث٤ُر ٢ٛ 

ٞتكن ٓغ ٗٞع ت٣٩ٔثٕ خثهلل تُز١ ٣ؾشؾ ٓفث٫ٝز كثؽِر ُصفو٤ن رُي. ًٔث إٔ تُٔلّٜٞ تُٔٞـذ أ٣ًنث ؿ٤ش ٓص

 عٔثز ٓؼ٤٘ر ُِؼثُْ تُطد٤ؼ٢ ٖٓ خ٬ٍ تُصذخَ ت٢ُٜ٩، ٝتُز١ ٤ُظ ؼضًءت ٖٓ تُ٘ظثّ تُطد٤ؼ٢.

كدثُ٘غدر ُِؼِّٞ تُل٤ض٣ثب٤ر ٝت٤ٔ٤ٌُثب٤ر ُصلغ٤ش تُؼثُْ تُٔثد١ ًَٝ ٓث ٣ششدو خٚ ٖٓ تٌُثب٘ثز تُف٤ر كوذ  -

ر ٝتُد٤ُٞٞؼ٤ر ٖٓ خ٬ٍ تٓث ػٖ هش٣ن تعصدؼثد تُؼوَ ٖٓ شْ إـشتص شوذّ ًد٤ش ك٢ تُؼِّٞ تُل٤ض٣ثب٤

تُؼثُْ تُٔثد١. ٝهذ عٔؿ رُي خلْٜ ٢ًٔ ُزُي تُؼثُْ، ٓؼدشتً ػ٘ٚ خثُوٞت٤ٖٗ تُل٤ض٣ثب٤ر تُخثُذذ تُص٢ 

ف٤ـس س٣ثم٤ثً. ٣٘صوذ ٗثؼَ رُي هثب٬ " ك٢ ٓشـِر ٓث ع٤ٌٕٞ ٖٓ تُنشٝس١ إٔ ٗدذأ خذت٣ر ؼذ٣ذذ 

٣دذٝ أٗٚ ٖٓ تُٔفصّٞ إٔ ٣ٌٕٞ ُٜزت تُلْٜ خُؼذ شثس٣خ٢ خث٩مثكر  .ؼوَُلْٜ أًعش ؽ٤ُٞٔر ٣صنٖٔ تُ

إ٠ُ خُؼذ أص٢ُ. أفدفس كٌشذ إٔ تُلْٜ تُصثس٣خ٢ ؼضًءت ٖٓ تُؼِْ ٓ ُٞكر ٖٓ خ٬ٍ شفٍٞ ػِْ 

ت٧ـ٤ثء ٖٓ خ٬ٍ ٗظش٣ر تُصطٞس. ٌُٖٝ ك٢ ت٥ٝٗر ت٧خ٤شذ، ٓغ هدٍٞ ت٫ٗلؽثس تٌُد٤ش، أفدؿ ػِْ 

ث ًٔ شثس٣خ٤ًث. تُؼوَ ، ًصطٞس ُِف٤ثذ ، ٣ؽح إٔ ٣ُذسغ خثػصدثسٙ تُٔشـِر ت٧خ٤شذ  ت٤ٌُٗٞثز أ٣ًنث ػِ

ٖٓ ٛزت تُصثس٣خ ت٢ٌُٗٞ تُط٣َٞ ، ٝأظٖ إٔ ظٜٞسٙ ٣ِو٢ خظ٬ُٚ ػ٠ِ تُؼ٤ِٔر خشٓصٜث ٝػ٠ِ 

".تُؼ٘ثفش ٝتُٔدثدئ تُص٢ شؼصٔذ ػ٤ِٜث تُؼ٤ِٔر
2

 

تُؼِّٞ تُل٤ض٣ثب٤ر ـ٤ط شْ شط٣ٞشٛث ٖٓ ٝتُغدتٍ ٛٞ ٓث إرت ًثٕ خإٌٓثٗ٘ث شن٤ٖٔ ٛزت تُٔ٘ظٞس ٓغ ٓ٘ظٞس 

 أؼَ ًٕٞ هثبؼ؟

                                                 
1
 (Thomas Nagel - Mind AND Cosmos, Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost 

Certainly False- Oxford- New York- 2012 -p7.) 
2
 (Ibid -p7.) 
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٣زٛح ٗثؼَ ت٢ُ إٔ كْٜ تُؼوَ ٫ ٣ٌٖٔ شن٤ٔ٘ٚ ك٢ ٝؼٜر تُ٘ظش تُؾخق٤ر، ٧ٕ تُؼوَ ٛٞ ٗصثغ ػ٤ِٔر   

ك٤ض٣ثب٤ر ؼضب٤ثً؛ ٌُٖٝ ػ٠ِ ٗلظ تُٔ٘ٞتٍ، كإٕ تٗلقثٍ تُؼِّٞ تُل٤ض٣ثب٤ر، ٝتدػثبٜث خثٌُٔثٍ، ٣ؽح إٔ ٣٘ص٢ٜ 

 َ. ػ٠ِ تُٔذٟ تُط٣ٞ

٢ٛٝ ػدثسذ  -أٝ ػٖ هش٣ن ت٫عصوشتء ٖٓ خؼل ت٫ًصؾثكثز ك٢ ػِْ ت٧ـ٤ثء ٝت٤ٔ٤ٌُثء ٝتُل٤ض٣ثء  -

ػٖ كِغلر خثفر رتز هد٤ؼر ٓؼ٤٘ر شلصشك ٝؼٞد ػ٬هر ٛش٤ٓر خ٤ٖ ٓٞمٞػثز شِي تُؼِّٞ، 

ٝتٌُٔثٍ ٖٓ ـ٤ط تُٔدذأ ُؾشؾ ًَ ؽ٢ء ك٢ تٌُٕٞ ٖٓ خ٬ٍ شٞـ٤ذٛث ػٖ هش٣ن ت٫خصضتٍ ٖٓ 

ت٢ُ ٗظشذ ػث٤ُٔر ٓٞـذٙ ُِؼثُْ. ٝٛزت ٣طشؾ تُغدتٍ تُصث٢ُ: إ٠ُ أ١ ٓذٟ عٞف  أؼَ تُٞفٍٞ

ً ُِؼِّٞ تُل٤ض٣ثب٤ر تُٔؼثفشذ؟ إرت ُْ شغصطغ  ٣٘ؽٞ ٛزت تُصفٍٞ ُِؾٌَ ت٫خصضت٢ُ تُز١ ٣ؼذ أعثع٤ث

تُل٤ض٣ثء ٝت٤ٔ٤ٌُثء ـغثج تُف٤ثذ ٝتُٞػ٢ خؾٌَ ًثَٓ، ك٤ٌق ٣ٌٖٔ تُؽٔغ خ٤ٖ ؼغذٛٔث تُٜثبَ ٖٓ 

 غ ػ٘ثفش أخشٟ ك٢ شقٞس ٓٞعغ ُِ٘ظثّ تُطد٤ؼ٢ ٣ٌٔ٘ٚ تعص٤ؼثج شِي ت٧ؽ٤ثء؟تُفو٤ور ٓ

هذ ٫ ٣ٌٕٞ ُذٟ ٓؼظْ تُؼِٔثء تُٔٔثسع٤ٖ أ١ سأ١ ـٍٞ ت٧عةِر ت٤ٌُٗٞر تُؾثِٓر تُص٢ ٣ٞكشٛث ٛزت 

ت٫خصضتٍ تُٔثد١ إؼثخر. ـ٤ط إٔ أخفثظْٜ تُٔلقِر ٝٗصثبؽْٜ تُٔٞمٞػ٤ر ٫ شؼصٔذ خؾٌَ ػثّ ػ٠ِ رُي أٝ 

١ إؼثخر أخشٟ ػ٠ِ ٓعَ ٛزٙ ت٧عةِر أٝ شذٍ ػ٠ِ رُي. ٌُٖ ٖٓ خ٤ٖ تُؼِٔثء ٝتُل٬علر تُز٣ٖ ٣ؼدشٕٝ ػ٠ِ أ

ػٖ آستءْٛ ـٍٞ تُ٘ظثّ تُطد٤ؼ٢ ًٌَ، ٣ُلصشك ػ٠ِ ٗطثم ٝتعغ إٔ تُٔثد٣ر ت٫خصضت٤ُر ٢ٛ ت٩ٌٓث٤ٗر 

 تُخط٤شذ تُٞـ٤ذذ.

تُل٤ض٣ثب٢، ٝٛٞ ٓٞهغ ك٢ كِغلر تُؼوَ ٣وٍٞ ٗثؼَ " ٗوطر تُدذت٣ر ُِفؽر ٢ٛ كؾَ ت٫خصضتٍ تُ٘لغ٢     

٣فلضٙ إ٠ُ ـذ ًد٤ش ت٧َٓ ك٢ إظٜثس ٤ًق ٣ٌٖٔ ُِؼِّٞ تُل٤ض٣ثب٤ر ٖٓ ـ٤ط تُٔدذأ إٔ شوذّ ٗظش٣ر ٌَُ ؽ٢ء. 

إرت ًثٕ ٛزت ت٧َٓ ؿ٤ش هثخَ ُِصفو٤ن، كإٕ تُغدتٍ تُز١ ٣طشؾ ٗلغٚ ٛٞ ٓث إرت ًثٕ أ١ كْٜ ٓٞـذ إ٠ُ ـذ ٓث 

ث ٌُِٕٞ ًٌَ. ٖٓ خ٤ٖ تُٔشؽف٤ٖ تُصو٤ِذ٤٣ٖ ُِلْٜ تُؾثَٓ ُؼ٬هر تُؼوَ خثُؼثُْ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وذّ شلغ٤شت ٓٞمٞػ٤

تُٔثد١، شوذ٣ْ ٗظش٣ر ت٫ـثد٣ر تُٔفث٣ذذ خذ٫ ٖٓ تُدذتبَ تُصو٤ِذ٣ر ُِٔثد٣ر ٝتُٔعث٤ُر ٝت٫صدٝتؼ٤ر. ٓث أٝد كؼِٚ 

تػصٔثد تُؼوَ ًَٝ ؽ٢ء ٫ٝ ع٤ٔث ٓث ٗؼشكٚ ػٖ ٤ًل٤ر  -ٛٞ تعصٌؾثف ت٫ـصٔث٫ز تُص٢ شصٞتكن ٓغ ٓث ٗؼشكٚ 

ٓششدو خٚ ػ٠ِ ٓظٜش ٝشطٞس تٌُثب٘ثز تُف٤ر، ً٘ص٤ؽر ٌُِٕٞ. تُصطٞس تُل٤ض٣ثب٢ ٝت٤ٔ٤ٌُثب٢ ظْ تُد٤ُٞٞؼ٢. 

عٞف أصػْ أٗٚ ٣ؽح إػثدذ شقٞس ٛزٙ تُؼ٤ِٔثز ك٢ مٞء ٓث أٗصؽصٚ، إرت ًثٗس ت٫خصضت٤ُر تُ٘لغ٤ر 

" .تُل٤ض٣ثب٤ر خثهةر
3

 

ُِف٤ثذ ٣صؼثسك ٓغ ت٩ؼٔثع تُؼ٢ِٔ تُغثبذ، ٌُٖ ٛزت ت٩ؼٔثع  إٕ تُؾٌٞى ـٍٞ تُصلغ٤ش ت٫خصضت٢ُ

٣ٞتؼٚ ٓؾثًَ تـصٔث٤ُر ُْ شدخز ػ٠ِ ٓفَٔ تُؽذ، عٞتء ك٤ٔث ٣صؼِن خصطٞس أؽٌثٍ تُف٤ثذ ٖٓ خ٬ٍ 

تُطلشتز تُؼشم٤ر ٝت٫ٗصوثء تُطد٤ؼ٢. أٝ ك٤ٔث ٣صؼِن خثُصؾ٤ٌَ ٖٓ ٓثدذ ٤ٓصر ٧ٗظٔر ك٤ض٣ثب٤ر هثدسذ ػ٠ِ 

ك٤وٍٞ ٗثؼَ " ًِٔث ػشك٘ث تُٔض٣ذ ػٖ شؼو٤ذ تُؾلشذ تُؽ٤٘٤ر ٝع٤طششٜث ػ٠ِ تُؼ٤ِٔثز  ٓعَ ٛزت تُصطٞس.

ت٤ٔ٤ٌُثب٤ر ُِف٤ثذ ، ًِٔث خذز شِي تُٔؾثًَ أفؼح."
4

 

                                                 
3
 (Thomas Nagel - Mind AND Cosmos, Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of    Nature Is Almost 

Certainly False-p4.) 
4
 (Ibid-p9.) 
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* ك٤ؽذ  Natural selectionأٓث خثُ٘غدر ُ٘ظش٣ر تُصطٞس ٝٓث شقثـدٜث ٖٓ ػ٤ِٔر ت٫ٗصوثء تُطد٤ؼ٢  -

إٔ ش خز ك٢ تُفغدثٕ تُصثس٣خ تُلؼ٢ِ دٕٝ ٝؼٞد إٓذتدتز ٗثؼَ إٔ  ػ٤ِٔر ت٫ٗصوثء تُطد٤ؼ٢ ٫ ٣ٌٖٔ 

ً ػٔث إرت ًثٕ ٣ٌٖٔ شٞك٤ش رُي ك٢  ًثك٤ر ٖٓ تُطلشتز تُوثخِر ُِف٤ثذ ، ٝع٤ظَ  تُغدتٍ ٓلصٞـث

تُٞهس تُؽ٤ُٞٞؼ٢ كوو ً٘ص٤ؽر ُفثدض ٤ٔ٤ًثب٢ ، دٕٝ شؾـ٤َ خؼل تُؼٞتَٓ ت٧خشٟ تُص٢ شفذد 

ؼَ " ُْ ٣ؼذ ٖٓ تُٔ٘طو٢ خدغثهر شخ٤َ عِغِر ٖٓ ت٧ٗٔثه ٝشو٤٤ذ أؽٌثٍ تُصدث٣ٖ تُٞستظ٢. ٣وٍٞ ٗث

تُظثٛش٣ر تُٔصطٞسذ شذس٣ؽ٤ثً ، ًٔث ُٞ ًثٕ ظٜٞسٛث ٖٓ خ٬ٍ هلشتز ك٢ تُفٔل ت١ُٝٞ٘ ؿ٤ش 

ٓفصَٔ. ك٤ٔث ٣صؼِن خ فَ تُف٤ثذ، كإٕ تُٔؾٌِر أفؼح خٌع٤ش، ـ٤ط إٔ خ٤ثس ت٫ٗصوثء تُطد٤ؼ٢ 

سعْ خشتبو ػؾٞتب٢ ُصغِغ٬ز  -ُٞستظ٤ر ًصلغ٤ش ؿ٤ش ٓصثؾ. ٣ٝدذٝ إٔ ظٜٞس تُؾلشذ ت

ت٤ًُِٞ٘ٞش٤ذتز ك٢ ت٧ـٔثك ت٤٘٤ٓ٧ر، ؼ٘دًث إ٠ُ ؼ٘ح ٓغ ت٤ُ٥ثز تُص٢ ٣ٌٜٔ٘ث هشتءذ تُؾلشذ ٝش٘ل٤ز 

ث خؾٌَ خثؿ ٌُِؾق ػ٘ٚ خثػصدثسٙ ٓفص٬ًٔ ك٢ مٞء تُوثٕٗٞ تُل٤ض٣ثب٢  -شؼ٤ِٔثشٜث  ًٓ ٣دذٝ ٓوثٝ

ٝـذٙ. "
5

 

ز ٫ شوذّ ُ٘ث شلغ٤شت ُِؼثُْ تُخثسؼ٢ ٝػ٬هص٘ث خٚ كوذ دكؼٚ رُي ػ٘ذٓث سأ١ ٗثؼَ إٔ ًَ ٛزٙ تُٔفث٫ٝ

ت٢ُ شٞؼ٤ٚ تٗصوثدتز ُقٞسذ تُؼثُْ تُؼ٢ِٔ تُغثبذذ ٖٓ تشؽثٙ ٓخصِق ُِـث٣ر: تُٜؽّٞ ػ٠ِ تُذتس٤٘٣ٝر تُز١ 

شقثػذ ك٢ تُغ٘ٞتز ت٧خ٤شذ ٖٓ ٓ٘ظٞس د٢٘٣ ٖٓ هدَ تُٔذتكؼ٤ٖ ػٖ تُصق٤ْٔ تُز٢ً. ك٤زٛح ٗثؼَ ت٢ُ أٗٚ 

ٞ ُْ ٣٘ؽزج تُٔشء إ٠ُ خذ٣َ تُصلغ٤ش ٖٓ خ٬ٍ شقشكثز تُٔقْٔ، كإٕ تُٔؾثًَ تُص٢ ٣طشـٜث ٛد٫ء ـص٠ ُ

تُعٞتس ُ٪ؼٔثع تُؼ٢ِٔ ت٧سظٞرًغ٢ ٣ؽح إٔ شدخز ػ٠ِ ٓفَٔ تُؽذ، كْٜ ٫ ٣غصفوٕٞ ت٫صدستء تُز١ 

 ٣وثخِٕٞ خٚ ػثدذ. 

ؾ ذ تُف٤ثذ ٝ تٌُثب٘ثز تُف٤ر ، كإٗٚ ٓعِٔث شْ تٗصوثد تُ٘ظش٣ثز تُغثخور ً٘ظش٣ثز ٓوصشـر ُصلغ٤ش أفَ ٗ 

٣ٞؼذ ٛ٘ثى خثُص ٤ًذ  هشهًث ُٔوثٝٓر تعص٘صثغ تُصق٤ْٔ ، ٌُٖٝ ٣ؽذ ٗثؼَ إٔ أ٣ث ًثٕ ٓث ٣ٌٖٔ ُِٔشء إٔ ٣لٌش 

إٔ ظٜٞس تُف٤ثذ ٖٓ ٓثدذ ٤ٓصٚ " تُؼذّ "  ٝشطٞسٙ ٖٓ  -ك٤ٚ خؾ ٕ  إٌٓث٤ٗر تُٔقْٔ ، كإٕ تُؼو٤ذذ تُغثبذذ 

ٗصوثء تُطد٤ؼ٢* إ٠ُ أؽٌثُٚ تُفث٤ُر ٫ ش٘ط١ٞ ػ٠ِ أ١ ؽ٢ء عٟٞ شؾـ٤َ خ٬ٍ تُطلشذ تُؼشم٤ر ٝت٫

ـ٤ط أٗٚ  تكصشتك ٣فٌْ  -٫ ٣ٌٖٔ تػصدثسٛث خ ٜٗث ػو٤ذذ فف٤فر ٫ٝ ٣ٌٖٔ ٜٓثؼٔصٜث   –تُوثٕٗٞ تُل٤ض٣ثب٢ 

 تُٔؾشٝع تُؼ٢ِٔ كوو ٤ُٝظ كشم٤ر ػ٤ِٔر ٓدًذذ ؼ٤ذًت .

٤ش ٤ًل٤ر ٗؾ ذ تُف٤ثذ ٝتٌُثب٘ثز تُف٤ر ك٤ش١ أٗٚ ًٔث ٣٘صوذ ٗثؼَ ٗظش٣ر تُصق٤ْٔ أ٣نث ً٘ظش٣ر ُصلغ -

تكصشتك ٫ ٓدشس ُٚ، ٣وٍٞ ٗثؼَ " ٫ ٢ٌ٘٘ٔ٣ تُصل٤ٌش ك٢ خذ٣َ تُصق٤ْٔ ًخ٤ثس ـو٤و٢. أٗث أكصوش 

 ٌّٖ تٌُع٤ش ٖٓ تُ٘ثط ػ٠ِ إٔ ٣شٝت ك٢ تُؼثُْ شؼد٤ًشت  -ك٢ تُٞتهغ ٣ؽدش  -إ٠ُ تُفظ ت٢ُٜ٩ تُز١ ٣ٔ

٣شٕٝ ك٢ ٝؼٚ ٓدصغْ شؼد٤ًشت ػٖ تُؾؼٞس ت٩ٗغث٢ٗ. ُزت كإٕ  ػٖ تُـشك ت٢ُٜ٩ خؾٌَ هد٤ؼ٢ ًٔث

شخ٤ٔ٘ثش٢ ـٍٞ خذ٣َ ُِل٤ض٣ثء ً٘ظش٣ر ٌَُ ؽ٢ء ٫ شغصذػ٢ ًثبً٘ث ٓصؼث٤ًُث ٌُٜٝ٘ث ش٤َٔ إ٠ُ 

                                                 
5
 (Thomas Nagel - Mind AND Cosmos, Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of    Nature Is Almost 

Certainly False - p9/10.)  

  ت٫ٗصوثء تُطد٤ؼ٢Natural selection:  تُظثٛش١. ٛٞ تُدوثء تُصلثم٢ِ ٝشٌثظش ت٧كشتد خغدح ت٫خص٬كثز ك٢ تُ٘ٔو

إٜٗث آ٤ُر سب٤غ٤ر ُِصطٞس، ٝتُصـ٤٤ش ك٢ تُغٔثز تُٞستظ٤ر ت٤ُٔٔضذ ُِغٌثٕ ػدش ت٧ؼ٤ثٍ. هثّ شؾثسُض دتس٣ٖٝ خصؼ٤ْٔ 

ً إ٣ثٙ خث٫خص٤ثس ت٫فط٘ثػ٢، ٝٛٞ ك٢ ٗظشٙ ٓوقٞد، خ٤٘ٔث ت٫ٗصوثء تُطد٤ؼ٢  ٓقطِؿ "ت٫ٗصوثء تُطد٤ؼ٢"، ٓوثسٗث

 ٤ُظ ًزُي.
dia, 24/10/2021)Wikipedia, the free encyclope) 
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تُصؼو٤ذتز تُٔصؼِور خثُطثخغ تُؽٞٛش١ ُِ٘ظثّ تُطد٤ؼ٢. ع٤ٌٕٞ ٛزت أ٣ًنث شلغ٤ًشت أًعش شٞـ٤ذًت ٖٓ 

كشم٤ر تُصق٤ْٔ." 
6

 

ْ ٖٓ إٔ ٗثؼَ ٫ ٣صلن ٓغ تُٔذتكؼ٤ٖ ػٖ تُصق٤ْٔ تُز٢ً ك٢ تكصشتمْٜ، تُز١ ٣ؾثسًٞٗٚ ٓغ ػ٠ِ تُشؿ

خقْٜٞٓ، إٔ تُدذ٣َ تُطد٤ؼ٢ تُٞـ٤ذ ٛٞ ٗظش٣ر ت٫خصضتٍ تُوثبٔر ػ٠ِ تُوٞت٤ٖٗ تُل٤ض٣ثب٤ر ٖٓ تُ٘ٞع تُز١ 

تُ٘ظشذ تُؼ٤ِٔر ُِؼثُْ ٗؼشكٚ. إ٫ أٗٚ ٣ش١ إٔ ٛد٫ء تُٔذتكؼ٤ٖ ػٖ تُصق٤ْٔ تُز٢ً ٣غصفوٕٞ تٓص٘ثٗ٘ث ُصفذ١ 

 تُص٢ شذ٣ٖ خدؼل تُؼثهلر تُص٢ أظٜشٛث أشدثػٜث ػ٠ِ ٝؼٚ تُصفذ٣ذ ُفو٤ور أٗٚ ٣ُؼصوذ أٜٗث شفشسٗث ٖٓ تُذ٣ٖ.

ٖٝٓ ظْ ٣٘ص٢ٜ ٗثؼَ ت٢ُ إٔ ٛزٙ تُ٘ظشذ ُِؼثُْ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ شٌٕٞ ًثك٤ر ُصلغ٤ش تُؼثُْ ًَٝ ٓث ٣صنٔ٘ٚ، ػ٠ِ 

خصضت٤ُر، ٝتُص٢ ٖٓ تُٔلصشك إٔ شغصٔش ُلصشذ ه٣ِٞر ُصٌٕٞ تُشؿْ ٖٓ ت٩ٗؽثصتز تُؼظ٤ٔر ُِٔثد٣ر ت٫

ٓقذسٗث تُشب٤غ٢ ُِلْٜ تُِٔٔٞط ٝتُغ٤طشذ ػ٠ِ تُؼثُْ ٖٓ ـُٞ٘ث، ت٫ إٔ ٛ٘ثى تٌُع٤ش ٓٔث ٫ ٣ٌٖٔ شلغ٤شٙ 

ٖٓ خ٬ٍ شِي تُ٘ظشذ تُٔثد٣ر ُِؼثُْ. ٝخثُصث٢ُ ٣ٌٕٞ ت٫ػصشتف خٔعَ شِي تُو٤ٞد ٛٞ ؽشه ٓغدن ُِدفط ػٖ 

٣ؼ٢٘ رُي إٔ خؼل تشؽثٛثز تُغؼ٢ ٝستء تُؾٌَ تُٔثد١ ُِصلغ٤ش عٞف ٣ُ٘ظش إ٤ُٜث ػ٠ِ أٜٗث  خذتبَ. ٝهذ

هشم ٓغذٝدذ. كإرت ًثٕ ظٜٞس تٌُثب٘ثز تُٞتػ٤ر ك٢ تُؼثُْ ٣شؼغ إ٠ُ ٓدثدئ تُصطٞس ؿ٤ش تُٔؾصور ٖٓ 

٧فَ تُف٤ثذ أ٣ًنث. هٞت٤ٖٗ تُل٤ض٣ثء تُخثُذذ، كوذ ٣ٌٕٞ رُي عددًث ُِصؾثؤّ خؾ ٕ تُصلغ٤شتز ت٤ٔ٤ٌُثب٤ر تُدفصر
7

 

 - انتعريف تفهضفة انعقم: حانيا/

ّْ خذستعر هد٤ؼر تُؼوَ ٝت٧ـذتض ٝتُٞظثبق ٝتُخقثبـ تُز٤٘ٛر     ٢ٛ إـذٟ كشٝع تُلِغلر تُص٢ شٜص

٣فصَ ٓلّٜٞ تُؼوَ ٌٓثٗر خثسصذ ػ٘ذ  خث٩مثكر إ٠ُ تُٞػ٢ ٝػ٬هصٚ خ ػنثء تُؽغذ ٝخثفر تُذٓثؽ.

كٜٞ ػدثسذ ػٖ ٓؽٔٞػر ت٫عصؼذتدتز ٝتُوذستز تُؼو٤ِر ٝتُلٌش٣ر   .عٞتءتُل٬علر ٝتُؼِٔثء ػ٠ِ ـذ 

ٝتُؼثدتز تُز٤٘ٛر. ـ٤ط ٣ِٔي تُؼوَ تُوذسذ ػ٠ِ تُصخ٤َ، تُص٤٤ٔض، ٝتُصوذ٣ش، ٝٛٞ ٓغدٍٝ ػٖ ٓؼثُؽر 

تُٔؾثػش ٝت٫ٗلؼث٫ز، ٓدد٣ًث إ٠ُ ٓٞتهق ٝأكؼثٍ. 
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٠ تُلِغلر ت٤ُٞٗث٤ٗر ُِٔؼشكر. أٓث ظٜٞس ٛزت ٝهذ ٓش ٓلّٜٞ تُؼوَ خٔشتـَ ػذ٣ذذ إر ٣ٔصذ ؼزٝسٙ إُ    

تُٔلّٜٞ ك٢ تُؼقش تُفذ٣ط كوذ ًثٗس ُٚ ٓوذٓثز ك٢ تُقشتع تُز١ تـصذّ خ٤ٖ تُلِغلر ٝتُذ٣ٖ أٝ خ٤ٖ تُؼوَ 

ٝتُ٘وَ. ٝك٢ ٗضػر تُؾي تُص٢ ؽٌِس خإٌٓثٕ ه٤ثّ ٓؼشكر ٣و٤٘٤ر. ك٢ تُ٘قق تُعث٢ٗ ٖٓ تُوشٕ تُؼؾش٣ٖ، 

غل٤ر ٝت٫شؽثٛثز تُص٢ تعصلثدز ٖٓ تُؼِّٞ ت٩دست٤ًر، ٝتُص٢ ششٟ تُؼوَ ٖٓ شدِٞس ػذد ٖٓ تُ٘ظش٣ثز تُلِ

ػذذ ؼٜثز، كفثُٝس ًَ ٝتـذذ ٖٓ ٛزٙ تُ٘ظش٣ثز ـَ ٓؾ٬ٌز تُؼوَ ٝأُـثصٙ خطشهٜث تُخثفر، ٝتخصِلس 

ك٤ٔث خ٤ٜ٘ث ك٢ ٓغثبَ كْٜ ٓث٤ٛر تُؼوَ ٝش٣ٌٞ٘ٚ، ٝتُطش٣ور تُص٢ ٣ؼَٔ تُؼوَ خٞتعطصٜث ٤ُصٔعَ ت٧ؽ٤ثء 

 كٜث، ٝهد٤ؼر تُٞػ٢ ٝتُفث٫ز تُؼو٤ِر.٣ٝؼش

تُؽغذ، شظٜش ٓؾٌِر تُؼوَ ٝتُؽغذ ك٢ -ٖٓ ت٧عةِر تُٔلصٞـر تُص٢ شصنٖٔ هد٤ؼر تُؼوَ ٢ٛ ٓغ ُر تُؼوَ  

تُشؿدر ك٢ كْٜ تُؼثُْ ًَٝ ؽ٢ء ك٤ٚ ً٘ظثّ ٓٞـذ،  -تُلِغلر ً٘ص٤ؽر ٓدثؽشذ ُِطٔٞؾ تُفذ٣ط ُِلْٜ تُؼ٢ِٔ 

ِظٞتٛش تُطد٤ؼ٤ر ٖٓ ـ٤ط ػذد أهَ خٌع٤ش ٖٓ تُٔدثدئ ت٧عثع٤ر. إٕ خف٤ط ٣صْ شٞم٤ؿ تُص٘ٞع تُظثٛش ُ

تُطثخغ تُخثؿ ُِؼ٤ِٔثز تُؼو٤ِر تُٞتػ٤ر ٣ؽؼَ ٖٓ تُقؼح سؤ٣ر ٤ًق ٣ٌٖٔ ش٘ل٤ز ٛزت تُطٔٞؾ ك٤ٔث ٣صؼِن 
                                                 

6
 (Thomas Nagel - Mind AND Cosmos, Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of    Nature Is Almost 

Certainly False-p12.) 
7
 (Thomas Nagel - Mind AND Cosmos, Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of    Nature Is Almost 

Certainly False- p12.) 
8
  (From Wikipedia, the free encyclopedia, 25-8-2021.) 
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ٗظثّ ٓثد١  -خٜث، ػ٠ِ تُشؿْ ٖٓ ت٫ػصٔثد تُٞظ٤ن تُٞتمؿ ُٔث ٣فذض ك٢ تُؼوَ ػ٠ِ ٓث ٣فذض ك٢ تُذٓثؽ 

 ٗلظ تُؼ٘ثفش ٓعَ أ١ ػ٘قش آخش. ٣ص ُق ٖٓ

٣ش١ ٗثؼَ إٔ تُٔؾٌِر شٌٖٔ ٤ُظ كوو ك٢ ت٫كصوثس ت٢ُ ٓؼِٞٓثز شؽش٣د٤ر ػٖ تُظشٝف تُٔثد٣ر 

ُِؼوَ. ٌُٝ٘٘ث ٗلصوش إ٠ُ هش٣ور ُِصل٤ٌش ك٢ تُؼوَ شٌٔ٘٘ث ٖٓ هٍٞ ٓث شؼ٤٘ٚ ٛزٙ تُٔؼِٞٓثز تُصؽش٣د٤ر، ٫ ع٤ٔث 

تُٜذف ٖٓ تُؼِْ ٤ُظ تًصغثج تُٔؼِٞٓثز كفغح، خَ كْٜ ٓث٤ٛر  ٓث إرت ًثٗس شخدشٗث ٓث ٛٞ تُؼوَ . ٌُٖٝ

ت٧ؽ٤ثء ُٝٔثرت شفذض. ك٢ ـثُر تُؼوَ ، أٗٚ ٖٓ تُـٔٞك ٓث هذ ٣ٞكش ٓعَ ٛزت تُلْٜ. ك٘فٖ ٗلصوش إ٠ُ إهثس 

٣ٌٔ٘٘ث ٖٓ خ٬ُٚ شلغ٤ش تُٔؼِٞٓثز تُص٢ ُذ٣٘ث خثُلؼَ، ٝتُص٢ ٣ٌٖٔ ٖٓ خ٬ُٜث شٞؼ٤ٚ خفع٘ث ُٔض٣ذ ٖٓ 

 تُص٢ عصٞكش كٜٔثً أًَٔ.تُٔؼِٞٓثز 

٣وٍٞ ٗثؼَ " شٌٖٔ تُٔؾٌِر ك٢ إٔ تُغٔثز ت٤ُٔٔضذ ُِٞػ٢ تُزتش٢، ٝتُوقذ٣ر ٝتُقلثز تُصؽش٣د٤ر 

تُٔفذدذ، شلصوش إ٠ُ أ١ شلغ٤ش ٓثد١ ٝتمؿ ٣ٌٖٔ إٔ ٣غثػذٗث ك٢ إؼشتء ٓض٣ذ ٖٓ تُصفو٤وثز تُصؽش٣د٤ر. 

ل تُٔٞمٞػثز تُٞتػ٤ر، ك٢ ـ٤ٖ إٔ ـوثبن تُٞػ٢ ٢ٛ ـوثبن ـٍٞ ٤ًق شٌٕٞ ت٧ٓٞس خثُ٘غدر ُدؼ

تُفوثبن تُٔثد٣ر ٢ٛ ـوثبن ـٍٞ ٤ًل٤ر ت٧ؽ٤ثء. .... تُٞػ٢ ٛٞ ؽ٢ء ٝتمؿ شوّٞ خٚ تٌُثب٘ثز تُف٤ر؛ ٗفٖ 

ٗؼشف خثُلؼَ تٌُع٤ش ػٖ أعدثخٚ تُٔثد٣ر تُخثسؼ٤ر، ٝظشٝكٚ تُؼقد٤ر ٝآظثسٙ ػ٠ِ تُغِٞى تُِٔفٞظ، ًٝزُي 

. ٌُٖ ًَ ٛزٙ تُٔؼشكر شف٤و خٚ، إرت ؼثص تُصؼد٤ش، ٖٓ دٕٝ شوذ٣ْ ٗٞع شلثػ٬شٚ ٓغ تُؼ٤ِٔثز تُؼو٤ِر ت٧خشٟ

ٖٓ تُلْٜ تُذتخ٢ِ تُز١ ع٤ٌٕٞ ٓطِٞخًث ُصفو٤ن ت٩دستى ك٢ سؤ٣ر ػ٤ِٔر ٓٞـذذ ُِؼثُْ." 
9

 

ت٫ إٔ تٌُع٤ش ٖٓ تُل٬علر ٫ ٣صلوٕٞ ٓغ ٛزت تُٞمغ، ٝهذ ًشط تٌُع٤ش ٖٓ تُؼَٔ تُفذ٣ط ك٢ كِغلر تُؼوَ 

٣غص٘ذ ٛزت تُؼَٔ ػ٠ِ تكصشتك تُٔثد٣ر ٣ٝغصٔش ٖٓ خ٬ٍ ٓفثُٝر تًصؾثف شلغ٤ش ُِغٔثز ُٔؼثسمر رُي. ٝ

ت٤ُٔٔضذ ُِٞػ٢ ٝتُص٢ شظٜش إٓث أٜٗث ٓصغور ٓغ تُٔثد٣ر أٝ ششكنٜث خثػصدثسٛث أخطثء ػ٤ِٔر.  كثُل٤ض٣ثب٤ر، 

إٔ تُؼثُْ ٛ٘ث شؼ٢٘، ٤ُظ ٝؼٜر ٗظش ٓفذدذ ـٍٞ ٓؾٌِر تُؼوَ ٝتُؽغْ ٌُٖٝ تُٔٞهق ت٧ًعش ػ٤ٓٞٔر ٛٞ 

ٛٞ ٗظثّ ك٤ض٣ثب٢ مخْ ٝٓؼوذ ٫ٝ ؽ٢ء آخش، ػثُْ تُلنثء ٝتُٞهس ٝت٧ـذتض. ُزت، ـص٠ إرت ُْ شغصخذّ 

تُؼذ٣ذ ٖٓ ت٧ؽ٤ثء تُص٢ ٗوُٜٞث ـٍٞ تُؼثُْ ٓلث٤ْٛ ٓثد٣ر/ك٤ض٣ثب٤ر فش٣فر، كإٕ تُفوثبن ت٧عثع٤ر ٢ٛ ـوثبن 

أٝ ٣فذض ٛٞ ٓثد١، ٝأ١ ؽ٢ء آخش فف٤ؿ  ٓثد٣ر /ك٤ض٣ثب٤ر، ٝتُٞفق ت٧ًعش تًصٔث٫ً ٌَُ ٓث ٛٞ ٓٞؼٞد

 ٣ؽح إٔ ٣ؼصٔذ خطش٣ور ٓث ػ٠ِ ٛزٙ تُفوثبن، ٤ُظ كوو ٖٓ تُ٘ثـ٤ر تُغدد٤ر ٌُٖٝ ٝؼٞد٣ًث.

ٛ٘ثى هشم ٓخصِلر ًٔفثُٝر ٣٩ؽثد ٓغثـر ُِؼ٤ِٔثز تُؼو٤ِر تُٞتػ٤ر ك٢ ٓعَ ٛزت تُؼثُْ. ٣ٌٖٔ 

تُصقشكثز تُغ٤ًِٞر أٝ، ك٢ ت٫عصشتش٤ؽ٤ر  ُِٔشء إٔ ٣صؼشف ػ٤ِٜث ٖٓ خ٬ٍ ت٧ـذتض ك٢ تُذٓثؽ أٝ ٓغ

ت٧ًعش ؽ٤ًٞػث، ٓغ تُفث٫ز تُٞظ٤ل٤ر ٌُِثبٖ تُف٢. ـ٤ط أٗٚ ٣صْ شؼش٣ق ًَ ـثُر ٝظ٤ل٤ر ٖٓ ـ٤ط دٝسٛث 

ت٤ُٔٔض ك٢ ٗظثّ تُفث٫ز تُذتخ٤ِر تُز١ ٣صفٌْ ك٢ ػَٔ تٌُثبٖ تُف٢ ٝشلثػِٚ تُغ٢ًِٞ ٓغ تُد٤ةر، ٣ٝصفون 

ؽٜثص تُؼقد٢ تُٔشًض١، ُوذ شْ إٗلثم خشتػر ػظ٤ٔر ك٢ ٓفثُٝر شوذ٣ْ تُص٘ظ٤ْ تُٞظ٤ل٢ خذٝسٙ ك٢ تُ

شف٬٤ِز تخصضت٤ُر ٖٓ ٛزت تُ٘ٞع ٧ًعش ؼٞتٗح تُٞػ٢ تعصؼقثًء.  ت٫ إٔ ٗثؼَ   ٣شكل ًَ   ٛزٙ 

تُٔفث٫ٝز، ٓؾ٤شت ت٢ُ أٗٚ ٤ُظ ٛ٘ثى أَٓ ك٢ ٗؽثـٜث. ك٤وٍٞ " إرت ًثٕ تُصوذّ تُؼ٢ِٔ ك٢ كْٜ تُٞػ٢ ٣ؼصٔذ 

ٗٞع ٓث ٖٓ ت٫خصضت٤ُر، ك٘فٖ ك٢ ٓٞهق ٓفدو. " ػ٠ِ ٗؽثؾ 
10

 

                                                 
9
 ( John  Wiley &  Sons -  Experimental  and  theoretical  studies  of  consciousness - A Wiley- Interscience 

Publication- New York – 1993-p2 .) 
10

 (Ibid - p3.) 
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ٝػ٠ِ تُشؿْ ٖٓ رُي ت٫ إٔ ٗثؼَ ٣دًذ ػ٠ِ مشٝسذ شلغ٤ش شِي تُؼ٤ِٔثز تُؼو٤ِر تُٞتػ٤ر ك٤وٍٞ " 

ٝٓغ رُي، كإٕ ٗظشش٢ ت٧ٝعغ ٤ُغس ٓصؾثبٔر. خطش٣ور ٓث، ٣ؽح شلغ٤ش تُف٤ثذ تُؼو٤ِر تُٞتػ٤ر خٞمٞؾ ٖٓ 

ْ ٗصٌٖٔ ٖٓ شلغ٤ش رُي ٖٓ خ٬ٍ تخصضتٍ تُؼو٤ِر ٩ظٜثس شٞتكوٜث ٓغ خ٬ٍ ٓث ٣فذض ك٢ تُذٓثؽ، ٝإرت ُ

تُل٤ض٣ثء، ٣ؽح إٔ ٗدفط ػٖ هش٣ور أخشٟ ُِو٤ثّ خزُي. ٣٘دـ٢ ُ٘ث إٔ ٗدذأ، ًٔث أػصوذ، خصقٞس أهَ شو٤٤ذت ُٔث 

٣ؼ٤٘ٚ ت٫ػصشتف خؾ٢ء ٓث ًؽضء ٖٓ تُٞتهغ تُٔٞمٞػ٢. خذٕٝ تُِؽٞء إ٠ُ أ١ ٗٞع ٖٓ تُصف٬٤ِز 

، ٣ٌٔ٘٘ث تُوٍٞ إٕ ٝؼٞد أـذتض ػو٤ِر ٝتػ٤ر ٛٞ ـو٤ور ٓٞمٞػ٤ر، ٝإٔ خقثبـ ٛزٙ ت٧ـذتض ت٫خصضت٤ُر

ث ٓعَ  ًٓ ٣ٌٖٔ شفذ٣ذٛث خٞتعطر ٓشتهدٕٞ ٓخصِلٕٞ، ٝتُز٣ٖ ٣ٌْٜٔ٘ شقف٤ؿ أٝفثف خؼنْٜ تُدؼل شٔث

ق ػٖ تُٔشتهد٤ٖ تُٔثد٤٣ٖ. ٣ٌْٜٔ٘ شقف٤ؿ ه٤ثعثز خؼنْٜ تُدؼل .ت٫ إٔ  ت٧ـذتض تُؼو٤ِر تُٞتػ٤ر شخصِ

تُفوثبن تُٔٞمٞػ٤ر ت٧خشٟ ٧ٜٗث ٤ُغس كوو أٛذتكًث ُِٞػ٢ ت٬ُٔـع أٝ ت٫عص٘صثؼ٢ ٌُٖٝ أ٣ًنث ٩دستى 

تُؾخـ ت٧ٍٝ تُٔدثؽش."
11

 

ـوثبن  -ٖٝٓ ظْ ٣ؽذ ٗثؼَ أٗٚ ٣ؽح إٔ ٗدذأ ٖٓ تُلٌشذ تُطد٤ؼ٤ر ُِفوثبن تُٔٞمٞػ٤ر ُِف٤ثذ تُؼو٤ِر 

ٝٗغ ٍ ػٔث إرت ًثٕ ٖٓ تٌُٖٔٔ شط٣ٞش تُٔض٣ذ ٖٓ ٛزت  - ـٍٞ ٤ًق شٌٕٞ ت٧ؽ٤ثء خثُ٘غدر ُِزتز تُٞتػ٤ر

تُٔلّٜٞ تُؼو٢ِ ٝتُز١ ع٤غٔؿ خغُٜٞر أًدش خث٫ٗذٓثغ تُ٘ظش١ ُِظٞتٛش تُؼو٤ِر ٓغ تُظشٝف تُٔثد٣ر 

خؼدثسذ أخشٟ، ػ٤ِ٘ث إٔ ٗدذأ ٖٓ تُد٤ثٗثز ًٔث ٗؼشكٜث ًٝٔث شْ ٝفلٜث ٖٓ هدَ شِي تُلةر تُخثفر  .تُٔدثؽشذ

شؽٔغ خ٤ٖ ٝفٍٞ تُؾخـ ت٧ٍٝ ٝتُعثُط ك٢ ظشٝف شطد٤وٜث. ٫ ٣ٌٔ٘٘ث إٔ ٗدذأ ٖٓ ٖٓ تُٔلث٤ْٛ تُص٢ 

ٓشؼغ ٓلث٢ٔ٤ٛ ٝسفذ١ ٣صؽثَٛ تُغٔثز ت٧ًعش إظثسذ ٬ُٛصٔثّ ُِظٞتٛش تُص٢ ٗفثٍٝ كٜٜٔث: ٛزت ٖٓ ؽ ٗٚ 

 إٔ ٣صؽثَٛ تُد٤ثٗثز، ٢ٛٝ هش٣ور ؿ٤ش ػ٤ِٔر ُِصوذّ.

ر تُفو٤و٤ر ُِٞػ٢ ٛٞ ؼؼَ تُؼ٬هر ؽلثكر خ٤ٖ ٣وٍٞ ٗثؼَ " ٣ؽح إٔ ٣ٌٕٞ هٔٞؾ تُ٘ظش٣ر تُؼ٤ِٔ

ث، دٕٝ تخصضتٍ ت٠ُٝ٧ إ٠ُ  ًٓ ٤ًق شٌٕٞ ت٧ؽ٤ثء خثُ٘غدر ُِٔٞمٞػثز تُٞتػ٤ر ٤ًٝق شصٞهق ت٧ؽ٤ثء شٔث

ٓؽٔٞػر ٓص٘ٞػر ٖٓ تُعث٤ٗر. ٝٓغ رُي، كإٕ تُٔؾٌِر ٢ٛ أٗٚ إرت ـثُٝ٘ث شخ٤َ دهر ػ٤ِٔر ُٞفق ػو٢ِ 

ث ٓغ ػِْ ـثصّ ُِف٤ثذ تُؼو٤ِر، كٖٔ تُقؼح أ ًٓ ٕ ٗشٟ ٤ًق عصقَ إ٠ُ ٗوطر ٣ٌٖٔ ػ٘ذٛث إٔ شصٌثَٓ شٔث

ك٤ض٣ثب٢ ٓعَ تُلغ٤ُٞٞؼ٤ث تُؼقد٤ر. ٝتُغدح ٛٞ إٔ ٓٞمٞػ٤ر تُٔلث٤ْٛ تُؼو٤ِر ٫ شؼصٔذ كوو ػ٠ِ ت٬ُٔـظر 

تُخثسؼ٤ر ٝت٫شغثم تُصٞم٤ف٢، خَ شؼصٔذ أ٣ًنث ػ٠ِ هذسش٘ث ػ٠ِ تُٔؾثسًر خؾٌَ ػثّ ك٢ ٝؼٜر ٗظش ًَ 

أٓش ٫ ٣صٞتكن ٓؼٚ أ١ ؽ٢ء ك٢ تُؼِّٞ تُل٤ض٣ثب٤ر. ٣ٌٖٔ إٔ ٣طٔؿ تُؼِْ تُل٤ض٣ثب٢ إ٠ُ  ٝٛٞ –هشف 

ت٫خصؼثد أًعش ك ًعش ػٖ ت٫ػصٔثد ػ٠ِ ش٣ٌٞ٘٘ث تُفغ٢ أٝ ت٩دست٢ً تُخثؿ ، ٗفٞ ٓلّٜٞ ٣ؼصٔذ كوو ػ٠ِ 

صخ٠ِ ػٖ تػصٔثدٛث تُٔٞتسد تُصلغ٤ش٣ر ٨ُعدثج  تُ٘ظش٣ر ؛ خ٤٘ٔث ٫ ٣ٌٖٔ ُٔٞمٞػ٤ر تُٔلث٤ْٛ تُؼو٤ِر إٔ ش

ػ٠ِ تُٔٞتسد ت٧ًعش ظشتًء ُٔ٘ظٞسٗث تُدؾش١."
12

 

ـ٤ط إٔ شوذّ تُؼِّٞ تُل٤ض٣ثب٤ر ٣ؼصٔذ ػ٠ِ شط٣ٞش ٝؼٜر ٗظش ٓؾصشًر. ٝٓغ رُي، كإٕ ٛزت تُصطٞس 

٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ت٫ٗصوثٍ شذس٣ؽ٤ثً خؼ٤ذًت ػٖ ٝؼٜر تُ٘ظش تُطد٤ؼ٤ر ُ٪دستى تُدؾش١، ٗفٞ ٝفق س٣ثم٢ ُؼثُْ 

ٖ إدستًٚ خؾٌَ ٓصضت٣ذ، ٌُٖٝ ـص٠ ٫ ٣ٌٖٔ شخ٤ِٚ ٖٓ تُ٘ثـ٤ر ت٩دست٤ًر. ػ٠ِ أ١ ـثٍ، ٤ُظ كوو ٫ ٣ٌٔ

كإٕ ٝؼٜر تُ٘ظش ٛزٙ ٤ُظ ُٜث ػ٬هر خثفر خثُطش٣ور تُص٢ شدذٝ خٜث ت٧ؽ٤ثء أٝ شؾؼش خٜث خثُ٘غدر ٌُثب٘ثز 

ٓ٘ثعدر خؾٌَ  ٓؼ٤٘ر. ٌُٖٝ ٛزت ٛٞ خثُندو ٓث ٣فص٣ٞٚ ٝفق تُؼ٤ِٔثز تُؼو٤ِر تُٞتػ٤ر، ٓٔث ٣ؽؼِٜث ؿ٤ش

                                                 
11

 (Ibid - p3.) 
12

   (John Wiley & Sons - Experimental and theoretical studies of consciousness -p4.) 



(0202 أكتوتر) انعاشرانعذد   

 األولانجزء 

 ""انعهوو اإلنضانية واالجتًاعية 

  

 

 
 

       
 عهوو إنضانية واجتًاعية – األولانجزء انعاشر انعذد                                                 0202 -يجهة تحوث   022

 

 يجهة تحوث

 

 

كش٣ذ ُ٘ٞع ت٫سشدثه تُصٞم٤ف٢ تُٔصؾثخي ٓغ تُ٘ظش٣ر تُل٤ض٣ثب٤ر تُص٢ ٖٓ ؽ ٜٗث إٔ شٌٔ٘٘ث ٖٓ شط٣ٞش 

 ٓؾشٝع تُلْٜ تُؼ٢ِٔ ُِٞػ٢ إ٠ُ ٓث خؼذ تًصؾثف تُصطثخوثز تُخثسؼ٤ر.

أكن٤ِر  إرت سأٟ تُٔشء تُٔؾٌِر خٜزٙ تُطش٣ور، كإٕ تُغدتٍ تُٔشًض١ ٛٞ َٛ ٣ٌٔ٘٘ث تًصؾثف أٝ إٗؾثء ٗوطر

 ٓؾصشًر ٣ٌٖٔ ٖٓ خ٬ُٜث سؤ٣ر ٤ًق شششدو تُصؽشخر تُزتش٤ر ٓغ ػِْ ٝظثبق ت٧ػنثء تُؼقد٤ر دتخ٤ًِث؟

٣ش١ ٗثؼَ أٗٚ ٣٘دـ٢ ػ٤ِ٘ث إٔ ٗدذأ ٖٓ هش٣ور تُصل٤ٌش ٓث هدَ تُؼ٢ِٔ ـٍٞ تُٞػ٢ ٝٗ َٓ إٔ ٣صْ شٞؼ٤ٚ 

إ٠ُ ٤ًل٤ر ش٘ظ٤ْ عٔثز تُٞػ٢  تُٔض٣ذ ٖٓ تُصطٞستز ؼضب٤ًث ٖٓ خ٬ٍ ٓؼشكر تُظشٝف تُٔثد٣ر تُص٢ شؾ٤ش

 ٝٓث ٢ٛ تُشٝتخو تُغدد٤ر تُٜٔٔر. 

٣وٍٞ ٗثؼَ " أػصوذ إٔ ـَ تُٔؾٌِر تُٔلث٤ٔ٤ٛر ت٧عثع٤ر ُ٘ظْ ت٧كٌثس ؿ٤ش تُٔصؾثخٌر أٓش ٫ ؿ٠٘ 

ػ٘ٚ، ٌُٖٝ سخٔث ٣ٌٖٔ شفو٤ن أٗٞتع أخشٟ ٖٓ تُصوذّ خؾٌَ شذس٣ؽ٢. ٫ ٣ٌٖٔ ُِٔشء إٔ ٣لؼَ ًَ ؽ٢ء 

ٖ أ٢ٗ ُغس ك٢ ٝمغ ٣غٔؿ ٢ُ خثُفٌْ، كإٕ ٢ُٞ٤ٓ ٢ٛ إٔ أخذأ خثُظٞتٛش تُؼو٤ِر تُص٢ دكؼر ٝتـذذ. ك٢ ـ٤

٤ُغس ٓؼشك٤ر ُِـث٣ر، ٝتُص٢ شقِؿ ُِو٤ثط ػ٠ِ خؼل تُٔوث٤٣ظ ت٤ٌُٔر ٝتُص٢ شؼشك خثُلؼَ سٝتخو ٓ٘ظٔر 

ٝتمفر ٓغ تُٔصـ٤شتز تُٔثد٣ر، إٓث ك٢ تُؽغْ أٝ خثسؼٚ. " 
13

 

ث ػٖ ٓص٘ثٍٝ ٛزت تُ٘ٞع ٖٓ تُؼ٬غ.ٌُٖٝ ٣ؽذ ٗثؼَ إٔ ٓؼظْ تُفث٫ز  ًٓ  تُؼو٤ِر تُٔوقٞدذ خؼ٤ذذ شٔث

أ٣ًث ًثٕ ٓث ٣دذأ خٚ تُٔشء، ٣ؽح ػ٠ِ تُٔشء إٔ ٣نغ ك٢ تػصدثسٙ إٔ تُٔؾٌِر تُشب٤غ٤ر ك٢ أ١ ـ٤ط أٗٚ 

ٗظش٣ر ػو٤ِر عصصٔعَ ك٢ ٤ًل٤ر شقٞس تُؼ٬هر خ٤ٖ ش٣ٌٖٞ تُصؽثسج تُٔٞـذذ ٗغد٤ًث ٖٓ تٌُٔٞٗثز تُؼو٤ِر. 

تُٔفصّٞ إٔ تُصلغ٤ش تُ٘لغ٢ تُل٤ض٣ثب٢ ع٤طدن أ٫ًٝ ػ٠ِ ٓغصٟٞ ٗٞع ٖٓ ػ٘ثفش تُخدشذ؛ ٌُٖٝ إرت  ٣دذٝ ٖٓ

ٌُٖٝ ٣ؽذ  تؼصٔؼس ٛزٙ تُؼ٘ثفش ٓؼًث ك٢ ٝػ٢ ٝتـذ، ك٤ؽح إٔ شٌٕٞ أ٣ًنث ٌٓٞٗثز ُٞؼٜر ٗظش ٝتـذذ.

ت فؼدًث ُِـث٣ر. هذ ش٣ٌٖٞ ٗغخر هثخِر ٬ُعصخذتّ ػ٤ًِٔث ٌُٖٝ ٫ شضتٍ ػو٤ِر ٖٓ ٛزٙ تُلٌشذ أٓشً ٗثؼَ إٔ 

 شضٝدٗث تُذستعر تُصؽش٣د٤ر ُٔص٬صٓثز ت٫ٗلقثٍ تُٔخصِلر خدؼل تُصٞؼ٤ٚ، ٌُٖ ٛزت ع٤ٌٕٞ ؿ٤ش ٓدثؽش. 

ُ٘شٟ ٤ًق ٣ٌٖٔ ُ٘ظش٣ر ٓٞـذذ  -٣وٍٞ ٗثؼَ " ٛ٘ثى ؽؼٞس أؽثسى ك٤ٚ تُذتكغ ت٧عثع٢ ٬ُخصضت٤٤ُٖ 

ـ٤ٖ أْٜٗ ٣شؿدٕٞ خؾٌَ أعثع٢ ك٢ إدخثٍ  ُِٞػ٢ ٝتُذٓثؽ إٔ شٌٕٞ ٌٓٔ٘ر ٖٓ تُ٘ثـ٤ر تُٔ٘طو٤ر. ٌُٖ ك٢

تُؼوَ ك٢ ٓؽثٍ تُؼِّٞ تُل٤ض٣ثب٤ر، أػصوذ إٔ رُي ٓغصف٤َ؛ خذ٫ً ٖٓ رُي، ٣ؽح شٞع٤غ هشم تُٞفق تُؼ٢ِٔ 

ٝتُصف٤َِ ٝتُؾشؾ ُصؾَٔ تُؼوَ. ٗفٖ ٗٞتؼٚ ـو٤ور إٔ ت٧دٓـر ٝتػ٤ر ُٝذ٣ٜث ٝؼٜثز ٗظش، ٝٓلث٤ٛٔ٘ث 

تُفو٤ور ٓلٜٞٓر ـوًث ٖٓ خ٬ٍ أٗٞتع تُؼ٬هثز تُذتخ٤ِر تُؾلثكر خ٤ٖ تُٔصثـر ٫ شٞكش أ١ هش٣ور ُؽؼَ ٛزٙ 

ت٧ـذتض ٝتُخقثبـ تُص٢ ٣ٌٖٔ إٔ شٞكشٛث تُ٘ظش٣ر تُؼ٤ِٔر. إٕ أكٌثسٗث تُؼو٤ِر ٝتُؽغذ٣ر ٓصدثػذذ ُِـث٣ر 

خف٤ط ٫ شغٔؿ خٜزت تُ٘ٞع ٖٓ تُصٞـ٤ذ: ًَ ٓث شغٔؿ خٚ ٛٞ ػ٬هثز خثسؼ٤ر ٓدٜٔر. "
14

 

ٞظ٤ل٢ ُِٔلث٤ْٛ تُؼو٤ِر فف٤ًفث، كغ٤صْ إؿ٬م ٛزٙ تُلؽٞذ: ع٤ؾـَ تُؼوَ إرت ًثٕ تُصف٤َِ تُ

ٝتُذٓثؽ ٗلظ تُٔغثـر تُٔ٘طو٤ر، ٝعصظَ ٛ٘ثى كوو تُغدتٍ تُصؽش٣د٢ ػٖ ت٤ٌُل٤ر تُص٢ ٣ؽؼَ خٜث تُذٓثؽ ٖٓ 

تٌُٖٔٔ ٌُِثب٘ثز تُدؾش٣ر إٔ شؼَٔ ً٘ظْ ٝظ٤ل٤ر ٖٓ تُ٘ٞع تُٔطِٞج. ٌُٖٝ ٣شكل ٗثؼَ ٓعَ ٛزت تُصف٤َِ 

 تُٞظ٤ل٢ ُِٔلث٤ْٛ تُؼو٤ِر ٓدًذت ػ٠ِ إٔ تُٞظ٤لر ٤ُغس ـغثخًث فف٤ًفث ُٔث ٗؼ٤٘ٚ خثُٞػ٢.

ٖٝٓ أؼَ ـَ شِي تُٔؾٌِر ٣زٛح ٗثؼَ ت٢ُ أٗٚ ٣ؽح إٔ ٗنغ ك٢ أرٛثٗ٘ث تُلٌشذ تُٔعث٤ُر ُصلغ٤ش 

 شلغ٤ش ٣غٔؿ ُ٘ث خشؤ٣ر إٔ ٓعَ ٛزٙ -تُٞػ٢ تُز١ ٣ُظٜش أٗٚ عٔر مشٝس٣ر ٧ٗظٔر خ٤ُٞٞؼ٤ر ٓؼ٤٘ر 

ت٧ٗظٔر ٫ ٣ٌٖٔ إٔ شلؾَ ك٢ إٔ شٌٕٞ ٝتػ٤ر. ٖٓ أؼَ شفو٤ن ٛزت تُلْٜ تُ٘ظش١ تُو١ٞ، كإٕ ٓؽشد 

                                                 
13

  (Ibid – p5.) 
14

 (John  Wiley &  Sons -  Experimental  and  theoretical  studies  of  consciousness - p6. ) 
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تُٔشتع٬ز تُٔٞعؼر ٤ُغس ًثك٤ر. ٤ُظ ُذ٣٘ث خؼذ تُٔلث٤ْٛ تُص٢ ٣ٌٖٔ ٖٓ خ٬ُٜث تُصؼد٤ش ػٖ ٓعَ ٛزت 

ث ًٔث ُْ شٌٖ ُذ٣٘ث تُٔلث٤ْٛ ُِصؼد٤ش ػٖ شلغ٤ش تُٔـ٘ثه٤غ٤ر هدَ  ًٓ تًصؾثف تُٔؽث٫ز تُصلغ٤ش، شٔث

تٌُٜشٝٓـ٘ثه٤غ٤ر. ٫ ٣ٌٖٔ شط٣ٞش ٛزٙ تُٔلث٤ْٛ إ٫ ٖٓ خ٬ٍ ػ٤ِٔر تُدفط ػٖ شلغ٤ش ه١ٞ. ٓث ُْ ٌٖٗ 

ٓذكٞػ٤ٖ خثُٔطثُدر ػ٠ِ ٛزت تُؾٌَ ٖٓ تُلْٜ، كِٖ ٌٗصؾق ٛزٙ تُٔلث٤ْٛ، ٧ٗ٘ث عٌ٘صل٢ خثُو٤َِ ٖٓ ٓؽشد 

 ت٧ٝفثف ٝت٫سشدثهثز ٝتُصؼ٤ٔٔثز تُغدد٤ر.

ُ٘ث إٔ ٗغؼ٠ ت٢ُ عشد ٤ٌُل٤ر إٗؾثء تُفث٫ز تُٞتػ٤ر خٞتعطر تُذٓثؽ تُز١ ٫ ٣صؼثَٓ ٖٝٓ ظْ ٣٘دـ٢ 

ٓغ تُؼ٬هر ػ٠ِ أٜٗث ـو٤ور هثع٤ر. ٣وٍٞ ٗثؼَ " أػصوذ أٗٚ ٖٓ تُٔفصْ إٔ ٣دد١ تُغؼ٢ ٝستء ٓعَ ٛزت 

ٓثد١ شثّ، تُفغثج إ٠ُ شـ٤٤ش ٓلٜٞٓ٘ث ػٖ تُؼثُْ تُٔثد١. ٓث ُْ شصؼشك ٝؼٜثز تُ٘ظش تُٞتػ٤ر إ٠ُ تخصضتٍ 

كِٖ ٣ٌٕٞ ٖٓ تٌُٖٔٔ كْٜ ٤ًل٤ر ظٜٞسٛث خثُنشٝسذ ك٢ أٗٞتع ٓؼ٤٘ر ٖٓ ت٧ٗظٔر تُل٤ض٣ثب٤ر تُٔٞفٞكر كوو 

ك٢ ٓقطِفثز تُل٤ض٣ثء ٝت٤ٔ٤ٌُثء تُٔؼثفشذ. ُزُي، ػ٠ِ تُٔذٟ تُط٣َٞ، ٣ؽح إٔ ٣صٞهغ ػِْ تُ٘لظ 

تُل٤ض٣ثب٤ر ُْ شفثٍٝ ـص٠ ت٥ٕ تعص٤ؼثج  تُلغ٤ُٞٞؼ٢ ٗصثبػ ٤ًٗٞر. ٫ ٣٘دـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٛزت ٓلثؼةًث، ٧ٕ تُؼِّٞ

تُٞػ٢: ػ٘ذٓث ٣فذض رُي، كإٕ تُؽٜذ ع٤فُٞٚ ؼزس٣ًث." 
15

 

إٗٚ عؼ٢ ٓؼوٍٞ ٖٓ ت٣٩ٔثٕ تُؼ٢ِٔ أٗٚ ك٢ ٛزت تُٔغصٟٞ ٖٓ تُؼ٤ٓٞٔر ٫ شٞؼذ ـوثبن هثع٤ر. ـص٠ 

٧َٓ: ـ٤ط إٔ ت٫عصفثُر تُٞتمفر ٫ًصؾثف ػ٬هر دتخ٤ِر ؽلثكر خ٤ٖ تُؽغذ١ ٝتُؼو٢ِ ٣ؽح إٔ شؼط٤٘ث ت

 تُٔغصف٬٤ز تُظثٛشذ ٢ٛ ـثكض ستبغ ُِخ٤ثٍ تُ٘ظش١.

 

 - :طثيعة انعقم نذي توياس ناجمحانيا/ 

 ٝٛ٘ث ٗغ ٍ َٛ ُِؼوَ ٗلغٚ هثخغ ٓٞمٞػ٢؟

٢ٌُ ٗغصط٤غ إٔ ٗؽ٤ح ػ٢ِ ٛزت تُغدتٍ ػ٤ِ٘ث أ٫ٝ إٔ ٗلْٜ هد٤ؼر تُؼثُْ تُٔٞمٞػ٤ر، ٝخوذس كٜٔ٘ث ُِؼثُْ 

كإٗ٘ث ٗغصط٤غ إٔ ٗصٞفَ ت٢ُ ٓؼشكر ٓث إرت ًثٕ ُِؼوَ ٗلغٚ هثخغ ٓٞمٞػ٢ أّ ٫، تُٔثد١ كٜٔث ٓٞمٞػ٤ث، 

ٖٝٓ خ٬ٍ ٓؼشكص٘ث ُطد٤ؼر تُؼوَ  .أ١ ٓؼشكر ٓث إرت ًثٕ تُؼوَ ٗلغٚ ٣ٌٖٔ كٜٔٚ خؾٌَ ٓٞمٞػ٢ أّ ٫

 ٗغصط٤غ إٔ ٗقَ ت٢ُ ٓؼشكر ػ٬هر تُؼوَ خثُؼثُْ تُخثسؼ٢.

 - :انًوضوعية انًاديةأ( 

تُٔثد١ ُِٔٞمٞػ٤ر ٣خصِق ػٖ كٌشش٘ث ُٔث ٣دذٝ ػ٤ِر تُٞتهغ تُٔثد١، ٌُٝ٘ٚ ٣صطٞس ًؽضء ٖٓ إٕ تُٔلّٜٞ    

أعِٞخ٘ث ك٢ تُصٞفَ إ٠ُ كْٜ أًعش ُفو٤ور تُؼثُْ تُٔثد١، تُؼثُْ تُز١ ٣ُوذَّّ ُ٘ث خؾٌَ أ٢ُٝ ٌُٖٝ ؿ٤ش ده٤ن إ٠ُ 

  .ـذ ٓث ٖٓ خ٬ٍ تُٔذَسًثز تُفغ٤ر

  - فٞسذ أًعش ٓٞمٞػ٤ر ٖٓ تُص٢ هدِٜث:٣ٝصْ تُصطٞس ػ٠ِ ٓشتـَ، ًَ ٜٓ٘ث ٣ؼط٢ 

تُخطٞذ ت٠ُٝ٧:  ٢ٛ إٔ ٗشٟ إٔ شقٞستش٘ث شٌٕٞ خلؼَ ش ظ٤ش ت٧ؽ٤ثء ػ٤ِ٘ث، ٖٓ خ٬ٍ آظثسٛث ػ٠ِ  *

 .أؼغثدٗث تُص٢ شٌٕٞ ك٢ ـذ رتشٜث أؼضتء ٖٓ تُؼثُْ تُٔثد١

                                                 
15

  (Ibid  - p7.) 
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ٖٓ خ٬ٍ ش ظ٤شتشٜث تُخطٞذ تُعث٤ٗر: ٢ٛ إٔ تُخقثبـ تُل٤ض٣ثب٤ر تُٔزًٞسذ تُص٢ شغدح تُصقٞستز ك٤٘ث  *

ػ٢ِ أؼغثٓ٘ث ش٘صػ أ٣ًنث ش ظ٤شتز ٓخصِلر ػ٠ِ ت٧ؽ٤ثء تُٔثد٣ر ت٧خشٟ، ٧ٜٝٗث ٣ٌٖٔ إٔ شٞؼذ دٕٝ إٔ 

 .كإٗٚ ٣ؽح إٔ شٌٕٞ هد٤ؼصٜث تُفو٤و٤ر خٔؼضٍ ػٖ ٓظٜشٛث ت٩دست٢ً –شغدح أ١ شقٞستز ػ٢ِ ت٩ه٬م 

تُفو٤و٤ر ٓغصوِر ػٖ ٓظٜشٛث عٞتء خثُ٘غدر  أٓث تُخطٞذ تُعثُعر:  ك٢ٜ ٓفثُٝر ُص٣ٌٖٞ شقٞس إٔ تُطد٤ؼر *

إ٤ُ٘ث أٝ ؿ٤شٗث ٖٓ ت٬ُٔـظ٤ٖ. ٝٛزت ٫ ٣ؼ٢٘ كوو ػذّ تُصل٤ٌش ك٢ تُؼثُْ تُٔثد١ ٖٓ ٝؼٜر ٗظشٗث تُخثفر، 

٫ ٗلٌش ك٢ ٤ًق شدذٝ ت٧ؽ٤ثء،  .ٌُٖٝ ػذّ تُصل٤ٌش ك٤ٚ ٖٓ ٝؼٜر ٗظش إدست٤ًر خؾش٣ر أًعش ػ٤ٓٞٔر أ٣ًنث

صٜث، أٝ ٗصزٝهٜث، أٝ ٗغٔغ أفٞتشٜث.  ظْ شغوو ٛزٙ تُقلثز تُعث٣ٞٗر ٖٓ فٞسش٘ث أٝ ٗؾؼش خٜث، أٝ ٗؾْ ستبف

ُِؼثُْ تُخثسؼ٢، ٣ٝصْ تُصل٤ٌش ك٢ تُقلثز ت٧عثع٤ر ٓعَ تُؾٌَ ٝتُفؽْ ٝتُٞصٕ ٝتُفشًر ٤ٌِ٤ًٛث.
16

 

٤ش ـ٤ط إٔ كْٜ تُؼثُْ تُٔثد١ هذ شٞعغ خؾٌَ ًد٤ش خٔغثػذذ تُ٘ظش٣ثز ٝتُصلغ٤شتز تُص٢ شغصخذّ تُٔلث٤ْٛ ؿ

تُٔششدطر شفذ٣ذًت خٞؼٜر ٗظش ت٩ٗغثٕ ت٩دست٤ًر. هذ شٞكش ـٞتع٘ث ت٧دُر تُص٢ ٗدذأ ٜٓ٘ث، إ٫ إٔ تُطثخغ 

تُٔٞمٞػ٢ ُٜزت تُلْٜ ُِؼثُْ تُٔثد١ ٛٞ تُز١ ٣ٌٖٔ إٔ ٗصف٠ِ خٚ ـص٠ ُٞ ُْ ٣ٌٖ ُذ٣٘ث أ١ ٖٓ تُفٞتط 

 ٤ر ُِٔلّٜٞ تُٔٞمٞػ٢ ُِؼثُْ تُٔثد١. تُفث٤ُر، هثُٔث ً٘ث ػو٤٤ٗ٬ٖ ٣ٌٝٔ٘٘ث كْٜ تُخقثبـ تُش٣ثم٤ر ٝتُؾٌِ

 -: نقذ توياس ناجم انًاديه انًوضوعية ***   

ٌُٖٝ ٣ؽذ ٗثؼَ إٔ تُؼثُْ ػ٘ذ ٝفلٚ خٜزت تُٔلّٜٞ تُٔٞمٞػ٢ ٫ ٣ٌٕٞ ؿ٤ش ٓشًض٣ًث كفغح. خَ 

٣ٌٕٞ أ٣ًنث خطش٣ور ٓث ؿ٤ش ٝتمؿ تُٔؼثُْ. ٝك٢ ـ٤ٖ شٌٕٞ ٨ُؽ٤ثء ك٤ٚ خقثبـ، ٫ شؾٌَ أ١ ٖٓ ٛزٙ 

تُخقثبـ ؼٞتٗح ت٩دستى تُفغ٢.  كٌَ شِي تُخقثبـ شْ إسؼثػٜث إ٠ُ تُؼوَ، ٝٛٞ تُٔؽثٍ تُز١ ٓث 

 صتٍ ه٤ذ تُذستعر.

٫ ٣فص١ٞ ػ٠ِ أ١  -ًٔث ٛٞ ٖٓ تُٔلصشك إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ـذ رتشٚ  -٣وٍٞ ٗثؼَ " إٕ تُؼثُْ تُٔثد١ 

ْ، أ٣ًث ًثٕ، خثُٞػ٢ تُٔٞمٞػ٢ آستء ٫ٝ أ١ ؽ٢ء هذ ٣صنٖٔ ُشأ١ ٓؼ٤ٖ. ك٤ٌٖٔ إدستى ٓث ٣ٞؼذ خٜزت تُؼثُ

  تُز١ ٣فقَ ػ٠ِ ٓؼِٞٓثشٚ ٖٓ خ٬ٍ أ١ سأ١ إدست٢ً هذ ٬٣ـع تُؼثُْ ٖٓ ٓ٘ظٞسٙ."
17

 

٣ش١ شٞٓثط ٗثؼَ تٗٚ ػ٠ِ تُشؿْ ٖٓ ٛزٙ تُوٞذ تُص٢ أظدصٜث ٛزت تُٔلّٜٞ تُٔثد١ ُِٔٞمٞػ٤ر ت٫ أٗٚ 

دفط ػٖ كْٜ ًثَٓ ُِٞتهغ. ـ٤ط ٧ٗٚ ٣ٞتؼٚ فؼٞخثز ـثٍ شوذ٣ٔٚ ً عِٞج ُِ –هذ ُصػْ مؼلٚ ٝهقٞسٙ 

إٔ ظٜٞس ت٧ؽ٤ثء ُ٘ث شؼصٔذ ػ٠ِ شلثػَ أؼغثٓ٘ث ٓغ خو٤ر تُؼثُْ، ٌُٖٝ ٛزت ٣صشً٘ث دٕٝ أ١ شلغ٤ش 

ُِصقٞستز ٝٝؼٜثز تُ٘ظش تُٔفذدذ تُص٢ شْ تُصخ٢ِ ػٜ٘ث ُؼذّ ٝؼٞد فِر ُٜث خؼِْ تُل٤ض٣ثء، ٌُٖٝ شدذٝ 

ٗث٤ٛي ػٖ تُ٘ؾثه تُؼو٢ِ تُٔدزٍٝ ك٢  -ت٧خشٟ  أٜٗث ٓٞؼٞدذ ػ٠ِ تُشؿْ ٖٓ رُي ُذ١ شِي تُٔخِٞهثز

 .ش٣ٌٖٞ تُٔلّٜٞ تُٔٞمٞػ٢ ُِؼثُْ تُٔثد١، ٝتُز١ ٫ ٣دذٝ هثدًست ػ٠ِ تُصف٤َِ تُل٤ض٣ثب٢

)٣ٝزٛح ٗثؼَ ت٢ُ تٗ٘ث ك٢ ٓٞتؼٜر ٛزٙ تُفوثبن هذ ٗصقٞس إٔ ت٫عص٘صثغ تُٞـ٤ذ تُز١ ٣ٌٖٔ شقٞسٙ إٔ 

ؼثخٚ خٞتعطر تُٔلّٜٞ تُٔثد١ ُِٔٞمٞػ٤ر. ٌُٖ ت٬ُكس ُِ٘ظش إٔ ٛ٘ثى ك٢ تُٞتهغ ٓث ٛٞ أًعش ٓٔث ٣ٌٖٔ تعص٤

ٛزت ُْ ٣ٌٖ ٝتمًفث ُِؽ٤ٔغ خٔث ٣ٌل٢. ٝهذ أخٜشز تُٔثد٣ر تٌُع٤ش٣ٖ خؾٌَ ٫ ٣وثّٝ، ًٝثٕ ُٜث تُؼذ٣ذ ٖٓ 
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(Thomas Nagel – The view from nowhere – p14.)  
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ت٧كٌثس تُغثبذذ خ ٗٚ هذ خُزُس تُٔفث٫ٝز ٫خصضتٍ ًَ ؽ٢ء إ٠ُ تُؾٌَ تُز١ ٣صخزٙ، ٩ٌٝٗثس ـو٤ور أ١ ؽ٢ء 

ٌٖٔ تخصضتُٚ خٜزٙ تُطش٣ور. ٝٗص٤ؽر ُزُي، كإٕ كِغلر تُؼوَ ٤ِٓةر خثُٔٞتهق ؿ٤ش تُوثخِر ُِصقذ٣ن ٫ ٣

ُِـث٣ر.(
18

 

عٞتء تُؾٌَ تُغ٢ًِٞ، أٝ تُغدد٢، أٝ  –ًٔث إٔ ٗثؼَ هذ تػصشك ػ٠ِ ٓخصِق أؽٌثٍ ت٫خصضت٤ُر 

تُٔثد٣ر. ًَ ٛزٙ  تُص٢ هذٜٓث ٛد٫ء تُز٣ٖ ٣غؼٕٞ إ٠ُ شلغ٤ش تُؼوَ ٖٓ خ٬ٍ تُٔٞمٞػ٤ر -تُٞظ٤ل٢ 

إٔ ٓث ٣ٌٖٔ كٜٔٚ خطش٣ور ٓؼ٤٘ر ٛٞ تُٞـ٤ذ تُز١ ٣ٞؼذ. ٌُ٘ٚ ٫  -تُ٘ظش٣ثز ٓذكٞػر خٔؼ٤ثس ٓؼشك٢ ُِٞتهغ 

أَٓ ك٢ ٓفثُٝر شف٤َِ تُظٞتٛش تُؼو٤ِر خف٤ط ٣صْ إظٜثسٛث ًؽضء ٖٓ تُؼثُْ تُخثسؼ٢. ٣وٍٞ ٗثؼَ " 

٫ ٣ٌٖٔ تعص٤ؼثخٜث  -ثخٜث ٝش ظ٤شتشٜث تُٔثد٣ر ػ٠ِ ػٌظ أعد -ت٬ُٔٓؿ تُزتش٤ر ُِؼ٤ِٔثز تُؼو٤ِر تُٞتػ٤ر 

خٞتعطر تُصل٤ٌش ك٢ فٞسشٚ تُٔ٘ثعدر ُِصؼثَٓ ٓغ تُؼثُْ تُٔثد١ تُز١ ٣ٌٖٔ ٝستء تُٔظثٛش. ٤ُظ كوو 

٫خذ إٔ  –ٜٓٔث خِؾ ٓنٜٔٞٗث ٖٓ ٓٞمٞػ٤ر  –تُٔؾثػش تُقش٣فر ٌُٖٝ أ٣ًنث تُفث٫ز تُؼو٤ِر تُٔوقٞدذ 

  ؽٌَ رتش٢ ُصٌٕٞ ك٢ تُؼوَ خ ١ ـثٍ ٖٓ ت٧ـٞتٍ" شٌٕٞ هثدسذ ػ٠ِ إظٜثس ٗلغٜث ك٢ 
19

 

  .ٌُٖٝ ٣ش١ ٗثؼَ إٔ تُٔؾٌِر ٫ ش٘ص٢ٜ خٔؽشد إٌٗثس إٌٓث٤ٗر ت٫خصضتٍ تُ٘لغ٢ تُؽغذ١

٤ًق ُ٘ث إٔ ٗصقٞس ٖٓ ٛ٘ث ٣٘دـ٢ ػ٤ِ٘ث إٔ ٗصغثءٍ ٓث إرت ًثٕ ٛ٘ثى هش٣ور أخشٟ ُِلْٜ تُٔٞمٞػ٢؟ أٝ 

 ثُْ ًٔث ٢ٛ خثُلؼَ؟ إدستغ تُؼ٤ِٔثز تُؼو٤ِر تُزتش٤ر ك٢ تُؼ

ًٛث  ٣ش١ ٗثؼَ إٔ تُل٤ض٣ثب٤ر، ػ٠ِ تُشؿْ ٖٓ ػذّ هدُٜٞث، ك٤فلضٛث دتكغ ٢ًِ ٣ٌُغدٜث شؼد٤ًشت ٓؾٞ

ؿ٤ش ٓؽذ١ ٣ٝ ش٢ ك٢ تُٜ٘ث٣ر خؼٌظ تُٔشتد. ٛزت تُذتكغ ٛٞ ٣٩ؽثد ٝع٤ِر ُِصل٤ٌش ك٢ تُؼثُْ ًٔث ٛٞ، خف٤ط 

ـو٤و٤ًث خثُطش٣ور ٗلغٜث: ٤ُظ ٓؽشد ؼثٗح ٖٓ ٣ٌٖٔ تػصدثس ًَ ؽ٢ء ك٤ٚ، ٤ُٝظ كوو تُزستز ٝتٌُٞتًح، 

 .ؼٞتٗح تُؼثُْ ًٔث ٣دذٝ ُ٘ث، ٌُٖٝ ٓث ٛٞ ك٢ ـو٤ور ت٧ٓش

٣وٍٞ ٗثؼَ " فف٤ؿ إٔ تُصطٞستز ت٧خ٤شذ ك٢ ػِْ تُل٤ض٣ثء أدز خثُدؼل إ٠ُ ت٫ػصوثد خ ٗٚ هذ ٫ 

٬ـظر. ٢ٌُ٘ ٫ أسؿح ك٢ ٣غصط٤غ ك٢ تُٜ٘ث٣ر شوذ٣ْ شقٞس ُٔث ٛٞ ٓٞؼٞد خثُلؼَ، خؼ٤ذًت ػٖ تُٔؾثٛذذ ٝتُٔ

تُٔؽثدُر خ ٗٚ ٗظًشت ٧ٗٚ ٣ؽح تُصخ٢ِ ػٖ كٌشذ تُٞتهغ تُٔٞمٞػ٢ خغدح ٗظش٣ر تٌُْ ػ٠ِ أ١ ـثٍ، كوذ 

ٗزٛح ُِٜ٘ث٣ر ٝٗؼصشف خزتش٤ر تُؼوَ. ـص٠ ُٞ، ًٔث ٣ؼصوذ خؼل تُل٤ض٣ثب٤٤ٖ، ٫ ٣ٌٖٔ شلغ٤ش ٗظش٣ر تٌُْ 

كإٕ تُٔشتهح تُز١ ٫ ٣ٌٖٔ إؿلثُٚ ٫ ٣فصثغ إ٠ُ خطش٣ور شغٔؿ خٞفق تُظٞتٛش دٕٝ تُشؼٞع إ٠ُ ٓشتهح، 

ت ك٢ أ١ ٗٞع ٓؼ٤ٖ ٓعَ ت٩ٗغثٕ، تُز١ شدذٝ ُٚ ت٧ؽ٤ثء ٣ٝؾؼش خٜث خطشم ٤ٔٓضذ ُِـث٣ر. ٛزت  ًٞ إٔ ٣ٌٕٞ ػن

٫ ٣صطِح إرٕ إٔ ٗلغؿ تُٔؽثٍ ُ٘طثم ًثَٓ ٖٓ تُصؽشخر تُزتش٤ر. ". 
20
  

هدٍٞ ٝؼٜثز تُ٘ظش ُصلغ٤ش تُؼثُْ تُٔثد١.  ٣ؽذ ٗثؼَ إٔ تُٔؾٌِر ت٧عثع٤ر ٤ُغس ك٤ٔث إرت ًثٕ ٣ؽح

أ٣ًث ًثٕ تُؽٞتج ػ٠ِ ٛزت تُغدتٍ، ك٘فٖ ٓث صُ٘ث ٗٞتؼٚ ٓؾٌِر ٓ٘لقِر ػٖ تُؼوَ. ٖٝٓ ظٞتٛش تُٞػ٢ 

ٗلغٜث تُص٢ شؾٌَ تُصفذ١ ت٧ٝمؿ ُلٌشذ إٔ تُٔٞمٞػ٤ر تُٔثد٣ر شؼط٢ تُؾٌَ تُؼثّ ُِٞتهغ. ٝٛ٘ث ٫ ٣ش٣ذ 

 .خثٌُثَٓ، خَ ٣ؾ٤ش إ٠ُ إٔ شلغ٤شٛث تُٞـ٤ذ تٌُٖٔٔ ٤ُظ ك٢ تُٔثد٣ر ٗثؼَ إٔ ٣صخ٠ِ ػٖ كٌشذ تُٔٞمٞػ٤ر
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 (Thomas Nagel - the view from nowhere –p15 – 16.) 
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 (Thomas Nagel - the view from nowhere – p 16.) 
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 -: انًوضوعية انعقهيةب( 

٣ش١ ٗثؼَ أٗ٘ث إرت عِٔ٘ث خٞؼٞد ٝؼٜثز ٗظش ٝتمفر ٝؿ٤ش هثخِر ٬ُخصضتٍ، كثُشؿدر ك٢ ٓلّٜٞ 

د٣ر، كإٗ٘ث ٓٞـذ ُِؼثُْ ٫ ٣ٌٖٔ ٗغ٤ثٗٚ. ٝإرت ُْ ٗصٌٖٔ ٖٓ شفو٤ن رُي خؾٌَ ٣ون٢ ػ٠ِ ٝؼٜثز تُ٘ظش تُلش

هذ ٗصغثءٍ إ٠ُ أ١ ٓذٟ ٣ٌٖٔ إٔ ٣صفون رُي إرت هدِ٘ثٛث. ـ٤ط إٔ ت٧ؽخثؿ ٝتٌُثب٘ثز تُٞتػ٤ر ت٧خشٟ 

٢ٛ ؼضء ٖٓ تُ٘ظثّ تُطد٤ؼ٢، ٝـث٫شْٜ تُؼو٤ِر ٢ٛ ؼضء ٖٓ تُطش٣ن تُز١ ٣صدؼٚ تُؼثُْ ك٢ ـذ رتشٚ. ٖٝٓ 

ش٤ر ُِفث٫ز تُز٤٘ٛر ُ٘ٞع ٓخصِق شٔثٓث ٓ٘ظٞس ٗٞع ٝتـذ ٖٓ تٌُثب٘ثز، ك٬ ٣ٌٖٔ تُٞفٍٞ ت٢ُ تُغٔثز تُزت

ٖٓ تٌُثب٘ثز عٞتء ٖٓ خ٬ٍ تُخ٤ثٍ تُزتش٢ أٝ ٖٓ خ٬ٍ ٗٞع تُصٔع٤َ تُٔٞمٞػ٢ تُز١ ٣ذسى تُؼثُْ 

  تُٔثد١.

  ٝتُغدتٍ تُز١ ٣ٌٖٔ هشـٚ ٛ٘ث ٛٞ:

ش َٛ ٣ٌٖٔ عذ ٛزٙ تُعـشتز ؼضب٤ًث ػ٠ِ ت٧هَ خؾٌَ آخش ٖٓ أؽٌثٍ تُصل٤ٌش ٝتُز١ ٣وش خٞؼٜثز ٗظ     

 ٓخصِلر ػٖ ٝؼٚ ٗظش تُؾخـ ٣ٝصقٞسٛث ٤ُظ ػٖ هش٣ن تُخ٤ثٍ؟

٣ش١ ٗثؼَ أٗٚ ٣ٌٖٔ ُٞؼٞد ًثبٖ ٣صٔصغ خٔشٝٗر شخ٤ِ٤ر شثٓر إٔ ٣نغ ٗلغٚ خثُ٘غدر ٌَُ ٝؼٜر ٗظش 

رتش٤ر ٌٓٔ٘ر، ُٖٝ ٣فصثغ إ٠ُ ٓعَ ٛزٙ تُطش٣ور تُٔٞمٞػ٤ر ُِصل٤ٌش ك٢ تُ٘طثم تٌُثَٓ ُِف٤ثذ تُذتخ٤ِر 

٧ٗ٘ث ٫ ٗغصط٤غ كؼَ رُي، كإٕ ٓفثُٝر ت٫ٗلقثٍ ًِٔث أٌٖٓ رُي ػٖ ٝؼٚ ٗظشٗث  تُٔفصِٔر. ٌُٖٝ ٗظًشت

تُزتش٤ر ُِٞفٍٞ إ٠ُ ت٧ؽٌثٍ تُزتش٤ر ت٧خشٟ ع٤ٌٕٞ ٓ٘ثعدث. ٣وٍٞ ٗثؼَ " ٗفٖ ٗلصشك أٗ٘ث أٗلغ٘ث ُغ٘ث 

إٔ ٌٕٗٞ ٓؽشد أؼضتء ٖٓ تُؼثُْ ًٔث ٣دذٝ ُ٘ث. ٌُٖٝ إرت ً٘ث أؼضتء ٖٓ تُؼثُْ ًٔث ٛٞ ك٢ ـذ رتشٚ، ك٤ؽح 

ك٢ شقٞس ٫ ٣ششدو ـقش٣ث خٞؼٜر ٗظشٗث تُخثفر.  -ػوُٞ٘ث ًٝزُي أؼغثدٗث  -هثدس٣ٖ ػ٠ِ شن٤ٖٔ أٗلغ٘ث 

ٝخؼدثسذ أخشٟ، ٣ؽح إٔ ٌٕٗٞ هثدس٣ٖ ػ٠ِ تُصل٤ٌش ك٢ أٗلغ٘ث ٖٓ تُخثسغ ٌُٖٝ ك٢ إهثس ػو٢ِ، ٤ُٝظ 

ؼوَ. " ٓثد١. ٓعَ ٛزٙ تُ٘ص٤ؽر، إرت ًثٗس ٌٓٔ٘ر، عصٌٕٞ ٓدِٛر ًٔلّٜٞ ٓٞمٞػ٢ ُِ
21

 

كْٜ ٓٞمٞػ٢ خٔث  -ٓث ٣وّٞ خٚ ٗثؼَ ٛ٘ث ٛٞ شٞم٤ؿ ٓث ع٤ٌٕٞ ػ٤ِٚ تُلْٜ تُٔٞمٞػ٢ تُطد٤ؼ٢ ُِؼوَ 

٣صلن ٓغ تُزتش٤ر ت٧عثع٤ر ُِؼوَ. ٣ٝؼصوذ ٗثؼَ إٔ ُٚ خذت٣ثشٚ ك٢ تُٔلّٜٞ تُؼثّ ُِؼوَ، إ٫ أٗٚ ٣ٌٖٔ شط٣ٞشٙ 

 .إ٠ُ ٓث خؼذ رُي

 ٓذٟ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٛزت تُصط٣ٞش أخؼذ ٖٓ رُي؟ٝتُغدتٍ تُز١ ٣صْ هشـٚ ٛ٘ث ٛٞ: إ٠ُ أ١  

ٖٓ تُ٘ثـ٤ر تُؼ٤ِٔر، ٫ ٣ِٔي ٗثؼَ أ١ كٌشذ ػٖ ٓذ١ رُي. ٌُٖٝ ٣ؼصوذ أٗٚ ٫ ٣ٞؼذ تػصشتك ٖٓ 

ـ٤ط تُٔدذأ ػ٠ِ ٓعَ ٛزت تُصطٞس. ٝأٗٚ ٣٘دـ٢ خثُلؼَ تُغٔثؾ خٚ ك٢ شقٞسٗث ُؼوُٞ٘ث. ك٤ش١ أٗ٘ث ٣ٌٖٔ إٔ 

ك٢ ػثُْ ٣ٌٖٔ شقٞسٙ ٤ُظ ٖٓ ٝؼٜر ٗظش إٗغث٤ٗر ٓفذدذ، ٝأٗٚ ٣ٌٔ٘٘ث ُٗذسغ أٗلغ٘ث، ٝشؽثسخ٘ث ًَٝ ؽ٢ء، 

إ٫ أٗٚ ٣ش١ أ٣نث إٔ أ١ شقٞس ٓعَ ٛزت ع٤ٌٕٞ ؿ٤ش ٌٓصَٔ  تُو٤ثّ خزُي دٕٝ تخصضتٍ تُؼو٤ِر إ٠ُ تُٔثد٣ر.

 خثُنشٝسذ. 

                                                 
21

 (Thomas Nagel – The view from nowhere – p17.) 
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٣وٍٞ ٗثؼَ " إٔ تُغؼ٢ ُٔلّٜٞ ٓٞمٞػ٢ ُِٞتهغ ٛٞ ٓلّٜٞ ؿ٤ش ٌٓصَٔ، ًٔث تٗٚ ٣ٞتؼٚ ه٤ٞدًت 

٤غس ػ٤ِٔر كفغح، ـذٝد ٫ ٣ٌٖٔ تُصـِح ػ٤ِٜث ٖٓ خ٬ٍ ٓؽشد إدستى ٓٞمٞػ٢، ٜٓٔث ًثٗس هٞشٚ. ُ

ًٔث إٔ ٛزت ٫ ٣ذػٞ أخذًت ُِوِن تُلِغل٢، ٧ٗٚ ٫ ٣ٞؼذ عدح ٫كصشتك إٔ تُؼثُْ ًٔث ٛٞ ك٢ ـذ رتشٚ ٣ؽح إٔ 

ث خؾٌَ ٓٞمٞػ٢، ـص٠ خٔؼ٘ثٙ تُؼثّ. ٫ ٣ٌٖٔ كْٜ خؼل ت٧ؽ٤ثء إ٫ ًٓ ٖٓ تُذتخَ، ٝع٤ؼصٔذ  ٣ٌٕٞ ٓلٜٞ

تُٞفٍٞ إ٤ُٜث ػ٠ِ تُٔذٟ تُز١ ٣ٌٖٔ ُخ٤ثُ٘ث تُزتش٢ إٔ ٣قَ إ٤ُٚ. كٖٔ تُطد٤ؼ٢ إٔ ٗشؿح ك٢ ؼِح هذسش٘ث 

ػ٠ِ كْٜ ٓٞمٞػ٢ ٓ٘لقَ خٔث ٣صٔثؽ٠ ٓغ تُٞتهغ خوذس ت٩ٌٓثٕ، ٌُٖٝ ٫ ٣٘دـ٢ إٔ ٣لثؼة٘ث إرت ًثٗس 

".تُٔٞمٞػ٤ر أعثًعث ؿ٤ش ٌٓصِٔر 
22

  

ؼَ ٖٓ ٛزت تُلْٜ تُٔٞمٞػ٢، ٝٛٞ ٗلظ تُٜذف ت٫ػٔن تُز١ شغؼ٢ ت٤ُر ًَ ٓث ٣ٜذف ت٤ُٚ ٗث

ت٥ستء ت٫خصضت٤ُر، ٛٞ شؽثٝص تُص٤٤ٔض خ٤ٖ تُٔظٜش ٝتُٞتهغ خصن٤ٖٔ ٝؼٞد تُٔظثٛش ك٢ ٝتهغ ٓذسٝط. كِٖ 

٣ُصشى أ١ ؽ٢ء خثُخثسغ. ٌُٖٝ ٛزت تُٞتهغ تُٔٔصذ، ًثُٞتهغ تُٔثد١، ٛٞ ؿ٤ش ٓشًض١. ٝػ٠ِ تُشؿْ ٖٓ إٔ 

تُزتش٤ر ُؼوُٞ٘ث ٢ٛ ك٢ هِح ػثُٔ٘ث، ػ٤ِ٘ث إٔ ٗفثٍٝ إٔ ٗصقٞس أٜٗث ٓؽشد ٓظٜش ػو٢ِ ك٢ ػثُْ  ت٬ُٔٓؿ

ؿ٤ش ٓفذد خؾٌَ خثؿ ُٞؼٜر تُ٘ظش ت٩ٗغث٤ٗر. ٣ٝؼِْ ٗثؼَ إٔ ٛزٙ ٓـثٓشذ ٓص٘ثهنر، ٌُٜٝ٘ث شدذٝ، ٝكوث 

 ُٚ، أٜٗث   شغصفن تُٔفثُٝر. 

ك٤ؽذ ٗثؼَ  إٔ ٛزٙ تُٔفثُٝر  شصطِح ؽشه٤ٖ :     
23

 

ًٔث تػصذٗث ػ٠ِ تُصل٤ٌش ك٢  –تُؾشه ت٧ٍٝ: ٛٞ إٔ ٗؼصدش ػوُٞ٘ث ٓؽشد أٓعِر ُؾ٢ء ٓٞمٞػ٢  (1

أؽ٤ثء ٝأـذتض ٓؼ٤٘ر ك٢ تُؼثُْ تُٔثد١ ًفث٫ز ٝٓظثٛش ُؾ٢ء ٓٞمٞػ٢. ٣ؽح إٔ ٗلٌش ك٢ 

تُؼوَ ًظثٛشذ ٝتُص٢ شٌٕٞ ـثُر ت٩ٗغثٕ ٤ُغس ٓشًض٣ر خثُنشٝسذ، ػ٠ِ تُشؿْ ٖٓ إٔ ػوُٞ٘ث 

ث. ٝتُلٌشذ ت٧عثع٤ر ٝستء تُذتكغ تُٔٞمٞػ٢ ٛٞ ٓفثُٝر تُٞفٍٞ ت٢ُ سؤ٣ر ٢ٛ ٓشًض ػثُٔ٘

ػث٤ُٔر ٓٞـذذ ُِؼثُْ. ت٫ إٔ ٛزٙ تُلٌشذ ٣ٌٖٔ شن٤ِِٜث إرت ـُٞ٘ث تُؾ٤ُٞٔر تُٔٞمٞػ٤ر ت٢ُ ٓؼ٤ثس 

ؼذ٣ذ ُِٞتهغ. ٝرُي ٖٓ خ٬ٍ تُص ٤ًذ ػ٠ِ إٔ ٛزٙ تُلٌشذ شٌٕٞ خثهةر ٧ٕ ـو٤ور إٔ تُٞتهغ ٣صؽثٝص 

ثؾ ُٞؼٜر ٗظشٗث ت٧ف٤ِر ٫ شؼ٢٘ إٔ ًِٚ ٓصثؾ ُدؼل ت٥ستء تُٔدٜٔر تُص٢ هذ ٗصٞفَ ٓث ٛٞ ٓص

إ٤ُٜث. ٌُٖٝ ٓث دٓ٘ث ٗصـثم٠ ػٖ ٛزت تُخط ، ك٤ٌٕٞ رُي خذتكغ ٖٓ ت٧َٓ ُصٞع٤غ كٜٔ٘ث 

 .تُٔٞمٞػ٢ ُِف٤ثذ ٝتُؼثُْ خوذس ت٩ٌٓثٕ

 

ٖٓ عٔثز تُؼثُْ. ك٢ ًَ ـثُر  تُؾشه تُعث٢ٗ: ٛٞ إٔ ٗلٌش ك٢ تُؼوَ، ًثُٔثدذ، خثػصدثسٙ عٔر ػثٓر -

ٗصؼشف ػ٠ِ خؼل تُفث٫ز تُٔؼ٤٘ر ك٢ ٓ٘طوص٘ث تُضٓث٤ٗر تٌُٔث٤ٗر تُقـ٤شذ. ك٢ ًَ ـثُر، ٫ ٣ٞؼذ 

مٔثٕ إ٠ُ أ١ ٓذٟ ٣ٌٖٔ إٔ ٣صؽثٝص تُٔؼشكر ت٤ُٝ٧ر تُص٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣قَ إ٤ُٜث كٜٔ٘ث، ٖٓ خ٬ٍ 

 ػ٤ِٔثز تُصؽش٣ذ ٝتُصؼ٤ْٔ ٝتُصؽشخر.

در ُ٘ثؼَ إ٠ُ ـذ ٓث ػذّ تًصٔثٍ تُٔلّٜٞ تُٔٞمٞػ٢ ت٬ُصّ ُِؼوَ. ًٔث ٣زٛح ٣ٝدذٝ ٖٓ تُٞتمؿ خثُ٘غ

ٗثؼَ أ٣نث ت٢ُ أٗٚ ٤ُظ ٛ٘ثى أ١ عدح ٫كصشتك إٔ ًَ ؽ٢ء ػٖ تُؼثُْ تُٔثد١ ٣ٌٖٔ كٜٔٚ ٖٓ خ٬ٍ 
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  (Ibid – p18.) 
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 (Ibid– p18.  ) 
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خؼل تُصطٞستز تُٔفصِٔر ُٔلٜٞٓ٘ث تُٔثد١ ُِٔٞمٞػ٤ر: كثُؼِْ تُل٤ض٣ثب٢ ٛٞ ك٢ تُٜ٘ث٣ر ٓؽشد ػ٤ِٔر 

 ، ٫ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ششدو تسشدثًهث ًث٬ًٓ خثُٞتهغ.٧رٛثٗ٘ث

ك٢ ًِصث تُفثُص٤ٖ، كإٕ تُلْٜ تُٔٞعغ، خوذس ٓث ٣ٌٔ٘٘ث شفو٤وٚ، ٫ ٣ص٤ؿ ُ٘ث كوو تُٞفٍٞ ت٢ُ ت٫ؽ٤ثء 

خثُخثسغ، ٌُٖٝ ٣٘دـ٢ أ٣ًنث إٔ ٣ن٤ق إ٠ُ ٓؼشكص٘ث ت٧ؽ٤ثء تُص٢ ٗفٖ ػ٠ِ دست٣ر خٜث خثُلؼَ ٝتُص٢ ٣دذأ 

ؿ ك٤ٔث ٣صؼِن خث٧ؽ٤ثء تُٔثد٣ر تُٔ ُٞكر، تُص٢ ػ٤ِ٘ث ؼ٤ٔؼًث إٔ ٗلٌش ك٤ٜث ت٥ٕ ٖٓ ٜٓ٘ث تُصفو٤ن. ٝٛزت ٝتم

٫ ٣صطٞس  إهثس ك٤ض٣ثب٢ ٤ٔ٤ًٝثب٢. ٝك٤ٔث ٣صؼِن خثُظٞتٛش تُؼو٤ِر، كإٕ كٜٔ٘ث تُٔٞمٞػ٢ ٫ ٣صطٞس، ٝهذ

تُؼثّ  أخذت. ٌُٖٝ تُلٌشذ ػٖ ٝؼٜر ٗظش ٓٞمٞػ٤ر ًٜزٙ، ٝتُص٢ ش ش٢ ٖٓ خ٬ٍ تُغؼ٢ ُصفو٤ن تُصقٞس

 .ُِؼوَ، ٖٓ ؽ ٜٗث إٔ شٞكش ُ٘ث هش٣ور ُِصل٤ٌش ٣ٌٖٔ إٔ ٗؼ٤ذٛث إ٠ُ أفِٜث ٝٗطدوٜث ػ٠ِ أٗلغ٘ث

  - :انعقول األخرىد( 

شؼذ تُٔؾٌِر ت٧ًدش ٖٓ تُٔٞمٞػ٤ر تُؼو٤ِر ٢ٛ ه٤ثط ٓؾٌِر تُؼوٍٞ ت٧خشٟ ٨ُكشتد ػ٠ِ ٓغصٟٞ 

ت٧خشٟ ٤ُغس ٢ٛ تُٔؾٌِر تُٔؼشك٤ر تُٔصٔعِر ك٢ " تُؼو٤ِر، كثُٔؾٌِر تُٔع٤شذ ٬ُٛصٔثّ ـٍٞ تُؼوٍٞ ت٧ٗٞتع 

٤ًق ٢ٌ٘٘ٔ٣ شقٞس ػوٍٞ أخشٟ ؿ٤ش ػوُٞ٘ث؟"، ٌُٖٝ ٢ٛ تُٔؾٌِر تُٔلث٤ٔ٤ٛر تُٔصٔعِر ك٢ "٤ًق ٣ٌٖٔ 

ك٤ؽح ػ٤ِ٘ث إٔ ٗصقٞس أٗلغ٘ث ًفث٫ز ُؾ٢ء  . إٔ ٗصقٞس تُؼوٍٞ ؿ٤ش تُوثخِر ُِو٤ثط رتش٤ًث ٓغ ػوُٞ٘ث؟ "

٣وٍٞ ٗثؼَ "ًَ ٝتـذ ٓ٘ث ٛٞ ٓٞمٞع شؽثسج ٓخصِلر، ػثُْ ٓٞمٞػ٢.  أػْ، ٖٓ أؼَ ٝمغ أٗلغ٘ث ك٢

٣ؽح إٔ ٣ٌٕٞ تُٔشء هثدًست ػ٠ِ شقٞس شؽثسج ٫ ٣ٌٕٞ  ُٝلْٜ إٔ ٛ٘ثى أؽخثًفث آخش٣ٖ ك٢ تُؼثُْ أ٣ًنث،

تُٔشء ٓٞمًٞػث ُٜث: شؽثسج ؿ٤ش ٓٞؼٞدذ ُذ١ تُٔشء. ُِو٤ثّ خزُي، ٖٓ تُنشٝس١ إٔ ٣ٌٕٞ ُذ٣ي شقٞس 

   ُصؽثسج ٝإٔ ٣نغ تُٔشء ٗلغٚ شفصٚ ًٔعثٍ."ػثّ ُٔٞمٞػثز ت
24

 

أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣صْ رُي خثٓصذتد كٌشذ ٓث أؽؼُش خٚ ك٢ –ٓصلوث ٓغ ك٤صؽ٘ؾص٤ٖ  - ٌُٖٝ ٣ش١ ٗثؼَ ٛ٘ث

تُفثٍ إ٠ُ ت٥خش٣ٖ. ٧ٕ ٛزت ٣دذٝ فؼدث، ًٔث ٫ـع ك٤صؽ٘ؾص٤ٖ، إرت ٓث خذأٗث خثسغ تُفثُر تُخثفر خ٘ث، ٤ًق 

كٌشذ ت٩ـغثط ُؾ٢ء ٓث ٫ ٣ؾؼش خٚ ت٥خشٕٝ، ػ٠ِ عد٤َ تُٔعثٍ، ػ٠ِ أعثط ٣ٌٔ٘٘ث   خوذس ٓث شؾ٤ٌَ 

ت٩ـغثط تُز١ أؽؼش خٚ؟ ك٤ش١ ك٤صؽ٘ؾص٤ٖ ٓع٬ أٗٚ ك٢ ـثُص٢ كوو أػِْ ٓث شؼ٤٘ٚ ًِٔر "أُْ"، ك٬ ٣ؽح إٔ 

  أهٍٞ ٗلظ تُؾ٢ء ػٖ ت٥خش٣ٖ أ٣نث.  ك٤ٌق ٢ٌ٘٘ٔ٣ شؼ٤ْٔ تُفثُر تُٞتـذذ خؾٌَ ؿ٤ش ٓؼوٍٞ؟

ٖٓ أٗ٘ث ؼ٤ٔؼًث ٌٗدش ٣ٌٝدش ٓؼ٘ث تُصقٞس تُؼثّ تُٔطِٞج تُز١ ٣ؽؼِ٘ث ٗصفلع خشأ٣٘ث ك٢ ػ٠ِ تُشؿْ 

ؼذ تخص٬ف ًد٤ش ك٢ تُشأ١  ُٝ تُؼوٍٞ ت٧خشٟ، إ٫ إٔ ٛزت تُصقٞس ٣ٔعَ إؽٌث٤ُر كِغل٤ر خثُ٘غدر ُ٘ثؼَ، كوذ 

تُٔؾٌِر ٢ٛ إٔ ت٥خش٣ٖ ٣دذٝ أْٜٗ ؼضء ٖٓ تُؼثُْ تُخثسؼ٢، ٝإٔ  .ـٍٞ ت٤ٌُل٤ر تُص٢ ٣ؼَٔ خٜث

ت٫كصشتمثز تُصؽش٣د٤ر ـٍٞ تُٔؼ٠٘ هذ هثدز ؽص٠ تُل٬علر إ٠ُ تُشأ١ تُوثبَ خ ٕ ٝفل٘ث تُفث٫ز تُؼو٤ِر 

٦ُخش٣ٖ ٣ؽح شف٤ِِٚ ٖٓ ـ٤ط ت٧دُر تُغ٤ًِٞر أٝ ًؽٞتٗح ٖٓ ٗظش٣ٍر ٓث شلغ٤ش٣ر ػٔث ٣٘صػ ػ٘ٚ عِٞى 

ـَ  ظصٚ. ُٝغٞء تُفع، ٣دذٝ إٔ ٛزت ٣ؼ٢٘ إٔ تُغٔثز تُؼو٤ِر ك٢ أٍٝ ؽخـ ٤ُظ ُٜث تُٔؼ٠٘ رتشٚ ٣ٌٖٔ ٬ٓ

 ك٢ تُؾخـ تُعثُط.    
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 (Thomas Nagel – The view From Nowhere – p20.  ) 
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ٖٓ تُٞتمؿ أٗي شؾثٛذ أؼغثّ تُٔخِٞهثز ت٫خشٟ كوو خٔث ك٤ٜث تُ٘ثط. أٗس شؾثٛذ ٓث ” ٣وٍٞ ٗثؼَ:    

ذ ٤ًق ٣غصؽ٤دٕٞ ُد٤ةصْٜ، ٝٓث ٢ٛ ٣لؼِٞٗٚ، ٝش٘قس ُٔث ٣وُٞٞٗٚ ٝٓث ٣قذسٝٗٚ ٖٓ أفٞتز أخش١، ٝشؾثٛ

ت٧ؽ٤ثء تُص٢ شؽزخْٜ ٝٓث ت٫ؽ٤ثء تُص٢ ش٘لشْٛ، ٝٓث ٣ ًِٞٗٚ، ٌٝٛزت. ٌُٖ ُٖ ٣ؼط٤ي كؼَ أ١ أٓش ٖٓ ٛزت 

ٓ٘لزت ٓدثؽشت إ٠ُ شؽثسخْٜ ٝأكٌثسْٛ ٝأـثع٤غْٜ. كثُصؽثسج تُٞـ٤ذذ تُص٢ شغصط٤غ إٔ شؼشكٜث ـوث ٢ٛ 

ف٤ثذ تُؼو٤ِر ٦ُخش٣ٖ كإٗٔث شؼصٔذ ك٢ ٛزت ػ٢ِ خ٤٘صْٜ تُل٤ض٣ثب٤ر شؽثسخي أٗس، كإٕ ً٘س شؼصوذ أ١ ؽ٢ء ػٖ تُ

               ٝعًِْٜٞ. " 
25

 

ٖٓ تُٞتمؿ أٗٚ ٣ؽح إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘ثى خؼل تُدذتبَ ٬ُكصشتك تُوثبَ خ ٕ أ١ ؽ٢ء ٣وثٍ ػٖ ت٧ؽخثؿ 

ٞمٞػ٤ر. ٝخٔث ت٥خش٣ٖ ٣ؽح إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ٓث ٣وثخِٚ ك٢ تُٞتهغ، ٣ٌٖٝٔ كٜٔٚ ػٖ هش٣ن تُصقٞس تُٔثد١ ُِٔ

أٗ٘ث ٫ ٗغصط٤غ إٔ ٗلؼَ رُي، كإٕ رُي عٞف ٣دد١ ٓدثؽشذ إ٠ُ ت٧ٗثٗر: ػذّ تُوذسذ ػ٠ِ كْٜ كٌشذ ٝؼٞد 

 ػوٍٞ أخش١ ـو٤و٤ر ؿ٤ش ػوَ تُٔشء.

٣ؽذ ٗثؼَ ٛ٘ث أٗ٘ث إرت ٓث ٓن٤٘ث ك٢ ٛزت تُذسج، كغٞف ٗقَ ك٢ تُٜ٘ث٣ر ت٢ُ تُؾٌٞى ت٫ًعش ؼزس٣ر ػ٠ِ 

ٟ: ٤ًق شؼشف إٔ ٛ٘ثى ػو٫ٞ أخش١ ػ٠ِ ت٫ه٬م خؽثٗح ػوِي تُخثؿ ت٫ه٬م ـٍٞ تُؼوٍٞ ت٧خش

 خي؟ ٤ًق شؼشف ـص٠ إٔ فذ٣وي ٝتع؟ 

ٖٓ ٛ٘ث ٣ٞمؿ   ٗثؼَ سأ١ عثسشش ُٞؼٞد ت٥خش٣ٖ ًٔغثٛٔر ك٢ كْٜ شِي تُٔؾٌِر تُصو٤ِذ٣ر ُِؼوٍٞ 

كْٜ ػوِ٘ث، ٝرتش٤ص٘ث، ٓؾٌِر ٤ًق ٣ٌٔ٘٘ث  -ت٧خشٟ، ٝتُٔؾٌِر ت٧ٝعغ تُص٢ ٣ٔعَ رُي شؼد٤ًشت ٝتـذًت ٜٓ٘ث 

ًٔعثٍ ٝتـذ ُ٘ٞع ٖٓ تُٞؼٞد ٣ٞؼذ ك٤ٚ تُؼذ٣ذ ٖٓ ت٧ٓعِر، ًِٜث ٓفصٞتٙ خطش٣ور ٓث ك٢ ػثُْ ٓؾصشى ُٚ 

 ٝؼٞد ٓٞمٞػ٢. 

ٝؼٜر ٗظش عثسشش ٢ٛ أٗٚ " إرت ٓث ـثُٝ٘ث خ٘ثء كٌشذ ت٥خش ػ٠ِ أعثط ٓؼشكص٘ث خ ٗلغ٘ث، أٝ ػ٠ِ أعثط 

ُٞمؼٜث ك٢ ٓقطِفثشٜث، إرت خذأز ٖٓ تُٞؼٞد ُزتشٚ *، ٝتُز١ شؼشكس ٓؼشكص٘ث خدو٤ر تُؼثُْ، كِٖ ٗ٘ؽؿ. 

ػ٤ِٚ ك٢ ـثُص٢ ٖٓ خ٬ٍ تٌُٞؼ٤صٞ تُذ٣ٌثسش٢، ٝتُٞؼٞد ك٢ رتشٚ *، تُز١ أستٙ ك٢ ػثُْ ت٫ؽ٤ثء، ٫ ٣ٞؼذ 

أ١ ٝع٤ِر، خثعصخذتّ شِي تُٔٞتد، ُِٞفٍٞ إ٠ُ كٌشذ ُزتشٚ ٝتُص٢ ػ٠ِ خ٬ف رتش٢. ٓث ٗفصثغ إ٤ُٚ ٛٞ 

"  .خش" دٕٝ ٝع٤و ُِطشف ت٥خش، ٫ٝ ٣وَ ػٖ ك٢ٜٔ ُزتش٢ػشك "ت٥
26
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 (Thomas Nagel - Secular Philosophy and the Religious Temperament-Oxford – 2010 – p164.) 
 

  ُزتشٚ  -تُٞؼٞدbeing-for-itselfك٢ رتشٚ، ًٝ ٗٚ ك٢ ـثُٚ ٝـذٙ ٝتٗؼضتٍ، ٝٛٞ : ٛٞ تُؾؼٞس أٝ تُٞػ٢، ٓ٘ظٞست ت٤ُ ٚ

تٗؼذتّ تُٞؼٞد ك٢ رتشٚ، ٝؽؼٞس خ٘وـ تُٞؼٞد، ٝتُؾٞم ت٢ُ تُٞؼٞد. ٣ٝ٘ثظش ٓث ٣غ٤ٔٚ ٤ٛذؼش خثعْ تُٔٞؼٞد، ٣ٝوشج 

ٖٓ ٓؼ٢٘ ت٤ٗ٥ر. ٝٛٞ ت٩ٗغثٕ خٔث ٛٞ إٗغثٕ، أ١ ٖٓ ـ٤ط أٗٚ ٣صؽثٝص ٝؼٞد ت٫ؽ٤ثء ٝتُٞؼٞد تُٔثد١ خٞؼٚ ػثّ. ٝٛٞ 

 ، أٝ تُزتش٤ر، ٝٓصنٖٔ ك٢ ًَ ٓؼشكر. تُزتز

  رتشٚ  -ك٢  -تُٞؼٞدbeing-in-itself تُٞؼٞد ؿ٤ش تُٞتػ٢، ٝٛٞ ٝؼٞد ت٫ؽ٤ثء، ٝٝؼٞد تُؼثُْ، ٝٝؼٞد ٞٛ :

 تُظثٛشذ، ٣ٝصقق خ ٗٚ ٬ٓء. 

 – 1ه –ششؼٔر / ػدذ تُشـٖٔ خذ١ٝ  –تُٞؼٞد ٝتُؼذّ " خفط ك٢ ت٫ٗطُٞٞؼ٤ث تُظثٛشتش٤ر "  –)ؼثٕ خٍٞ عثسشش       

 (5ؿ  – 1966 -خ٤شٝز 
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٫ ٣٘دـ٢ ُ٘ث إٔ ٗعدس ٝؼٞد ت٥خش أًعش ٓٔث ٣ؽح إٔ ٗعدس ٝؼٞدٗث. ك٤ٞمؿ عثسشش، إٔ تٌُٞؼ٤صٞ 

ث ٝؼٞد١ ٫ٝ ٢ٌ٘٘ٔ٣ تُؾي ك٢ رُي. ٓث  ًٔ ٤ُظ د٬٤ًُ ػ٠ِ ٝؼٞد١، ٝإٗٔث ٛٞ ٝع٤ِر ُشؤ٣ر أ٢٘ٗ أػشف دتب

٣وٍٞ عثسشش " ك٢ تُٞتهغ، ً٘س أػشف  :شش، ٛٞ ٓث ٣ؼثدٍ تٌُٞؼ٤صٞ ُفثُر ت٥خشٗفصثغ إ٤ُٚ، ًٔث ٣ؾ٤ش عثس

ث إٔ  ًٔ ث أ٢٘ٗ ٓٞؼٞد، ُْٝ أشٞهق ػٖ ٓٔثسعر تٌُٞؼ٤صٞ. ٝخثُٔعَ، أظدس ٓوثٝٓص٢ ٨ُٗثٗٚ، أ٢٘ٗ أدسى دتب ًٔ دتب

ث كْٜ ؽثَٓ ُٝٞ ًثٕ م٢٘ٔ   ُٞؼٞدٙ، ٝإٔ ٛزت تُلْٜ " ٓث هدَ ت٫ ًٔ ٗطُٞٞؼ٢ ت٥خش ٓٞؼٞد، ٝإٔ ُذ١ دتب

" ٣ؾَٔ ػ٠ِ كْٜ أػٔن ُطد٤ؼر ت٥خش ٝػ٬هر ٤ًثٗٚ خ٤ٌث٢ٗ ٖٓ ًَ تُ٘ظش٣ثز تُص٢ خ٤ُ٘س ـُٞٚ. إرت ُْ ٣ٌٖ 

ٝؼٞد ت٥خش شخ٤ًٔ٘ث ػدعًث، أٝ خ٤ث٫ً خثًُقث، كزُي ٧ٕ ٛ٘ثى ًٗٞػث ٖٓ تٌُٞؼ٤صٞ ٣صؼِن خٚ." 
27

 

  -٢ُ تٌُٞؼ٤صٞ خثُ٘غدر ٨ُخش ت٫ٗصوثٍ ٖٓ تٌُٞؼ٤صٞ خثُ٘غدر ُِزتز ت –٣ٝوثسٕ ٗثؼَ ٛزٙ تُطش٣ور 

ث خؾٌَ ؽثبغ ك٢ تُصو٤ِذ تُصف٢ِ٤ِ ٫عصدذتٍ ت٫ٗصوثٍ ٖٓ ٗلغ٢ إ٠ُ ت٥خش٣ٖ ك٢  ًٓ خثُطش٣ور ت٧ًعش تعصخذت

تُصؼثَٓ ٓغ ٓؾٌِر تُؼوٍٞ ت٧خشٟ. ك٤وٍٞ " ٛزٙ تُطش٣ور، تُص٢ تشخزز أؽٌث٫ً ٓخصِلر، ٢ٛ ُٔوثٝٓر ٗوطر 

شتس ػ٠ِ إٔ ٓلّٜٞ تُؼوَ ٛٞ ٓلّٜٞ ػثّ، هثخَ ُِصطد٤ن ٖٓ تُدذت٣ر تُدذت٣ر   ُِؾخـ ت٫ٍٝ ٖٓ خ٬ٍ ت٩ف

٤ُظ كوو ػ٠ِ ٗلغ٢ خَ ػ٠ِ ٗلغ٢ ًٔعثٍ ُؾ٢ء ٓث شٞؼذ خٚ أٓعِر أخشٟ.  ٝخؾٌَ أًعش شفذ٣ذت، ٣وثٍ تٕ 

شقٞس تُؾخـ ت٫ٍٝ ُؼو٢ِ تُخثؿ ٛٞ ٗوطٚ ت٫ٗط٬م ٌُِٞؼ٤صٞ ٫ ٣٘لقْ، خطش٣ور كؾَ د٣ٌثسز ك٢ 

خـ تُعثُط ُصطد٤ن تُٔلث٤ْٛ تُؼو٤ِر ٖٓ هدَ ٗلغ٢ ٦ُخش٣ٖ ٖٝٓ هدَ ت٥خش٣ٖ كٜٜٔث، ٖٓ ؽشٝه تُؾ

ُ٘لغ٢، ػ٠ِ أعثط تُغِٞى تُِٔفٞظ ٝتُظشٝف تُٔٞمٞػ٤ر ت٧خشٟ." 
28

 

أٝ خث٧ـشٟ  -" The lookُدشٛ٘ر ت٥خش ٛٞ" تُ٘ظشذ  ٓث ٣ؽذٙ عثسشش أٗٚ ٣فصَ تُٞمغ تُٔصٔثظَ ٌُِٞؼ٤صٞ

ضذ ـَ ٓؾٌِص٤ٖ كِغلص٤ٖ ك٢ إٓ ٝتـذ  ت٫دستى تُزتش٢ ُِٔظٜش. ٛزت ُٚ ٤ٓ
29

  : 

ث كٞس٣ًث ؿ٤ش تعص٘صثؼ٢ ٦ُخش. ًٔ  أ٫ًٝ، إٗٚ ٣ٞكش كٜ

ٝظث٤ًٗث، ٣ٌؾق ـثُص٢ ًٌثبٖ ك٢ تُؼثُْ، ٤ُٝظ ٓؽشد ٓٞمٞع. تُ٘ظشذ ٢ٛ تُصؽشخر تُٔدثؽشذ ُ٪دستى،  

ش عثسشش، كإٗٚ ٢ٛٝ شؼط٢٘٤ ٬ً ٖٓ ت٥خش ٝٓث ٣خق٢٘ ـثُٚ ت٫ؽ٤ثء ًٌَ ك٢ ٗلظ تُٞهس. ٝكوًث ُٔؼث٤٣

٣ٌؾق ػٖ ت٥خش ٤ُظ خثػصدثسٙ ك٢ رتشٚ أٝ ً٘ظ٤شتً ُزتشٚ، ٌُٖٝ ك٢ تُٞؼٞد تُٔدثؽش ٦ُخش٣ٖ، ٛزت ٛٞ 

 تُؽثٗح ت٥خش ٖٓ ٝػ٤٘ث ٝتُز١ ٣لْٜ ٖٓ خ٬ٍ ت٫عصخذتّ تُٔٞعغ ٌُِٞؼ٤صٞ.

صنٖٔ ػ٘قش " The Look٣ت٫ إٔ ٗثؼَ ٣ش١ إٔ ٓعَ ٛزت تُغ٤٘ثس٣ٞ تُدثسص تُز١ ٣وذّ خٚ عثسشش" تُ٘ظشذ 

تُخض١، ٝٛٞ أـذ ت٧ؽٌثٍ ت٧عثع٤ر تُص٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣صخزٛث تُصخٞف ٖٓ تُ٘ظشذ. " ٣صخ٤َ عثسشش ٗلغٚ، 

"ٓذكًٞػث خثُـ٤شذ أٝ تُلنٍٞ أٝ تُشر٣ِر"، ٣٘ظش ٖٓ خ٬ٍ ظوح تُٔلصثؾ ٖٓ ٓٔش كثسؽ إ٠ُ ؿشكر ٓؾـُٞر. 

ثع٢، ٌُٝ٘ٚ خدغثهر ٓ٘خشه ك٢ ٣ٔصِا ٝػ٤ٚ خٔ٘ظش ٓث ٣ؽش١ خِق تُدثج. إٗٚ ٫ ٣ذسى ٗلغٚ خؾٌَ تٗؼٌ

تُٞػ٢ ؿ٤ش تُص ٢ِٓ ُٔث ٣شتٙ ٣ٝغٔؼٚ. " ٌُٖ ػ٘ذٓث ٣فذض كؽ ذ ؽ٤ةث ٓث، ًغٔثع خط٠ ؽخـ ٓث ك٢ 

تُوثػر، ؽخـ ٓث ٣٘ظش إ٢ُ، ٓثرت ٣ؼ٢٘ ٛزت؟ ٛزت ٣ؼ٢٘ أ٢٘ٗ هذ ش ظشز كؽ ذ ك٢ ٝؼٞد١ ٝإٔ تُصؼذ٬٣ز 
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 (Ibid - p166.)  
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ثخٜث ٝإف٬ـٜث ٖٓ تُ٘ثـ٤ر تُٔلث٤ٔ٤ٛر ػٖ هش٣ن تُصؼذ٬٣ز تُص٢ ٢ٌ٘٘ٔ٣ تعص٤ؼ -ت٧عثع٤ر شظٜش ك٢ خ٤٘ص٢ 

تٌُٞؼ٤صٞ تُص ٢ِٓ  ".
30

 

٣صلن ٗثؼَ ٓغ ٓث رٛح ت٤ُٚ عثسشش ك٢ هُٞٚ خثٌُٞؼ٤صٞ ُلْٜ ٓؾٌِر تُؼوٍٞ ت٧خشٟ، ٓٞمفث إٔ ٛزت ٛٞ 

تُلْٜ تُٔدثؽش ؿ٤ش ت٫عص٘صثؼ٢ ٝؿ٤ش ت٫ـصٔث٢ُ ٦ُخش تُز١ ٣ؾٌَ تٓصذتدًت ٌُِٞؼ٤صٞ. ٣وٍٞ ٗثؼَ " ٖٓ 

شك إٔ شُظٜش إٔ تُصؼشف ػ٠ِ ت٥خش ٝكٜٔٚ ٫ ٣٘لق٬ٕ ػٖ خ٤٘ر ٝػ٢٤ تُخثؿ، ٝخثُصث٢ُ كٜٞ تُٔلص

أعثع٢ خوذس ٓث ٣ُظٜش ًٞؼ٤صٞ د٣ٌثسز إدست٢ً ُٞؼٞد١. ٣صْ إػطثء ٓلّٜٞ ت٥خش خؾٌَ ٓدثؽش ٤ُٝظ ٖٓ 

خ٬ٍ ت٫عصذ٫ٍ أٝ تُو٤ثط ػ٠ِ أعثط كٌشش٢ ػٖ ٗلغ٢. "
31

  

دستى ت٥خش ًٔٞمٞع، ٌُٖٝ ُزتشٚ تُز١ ٖٓ أؼِٚ أٗث ٓٞمٞع ُٚ. ٖٝٓ ظْ ٣ؽذ ٗثؼَ إٔ ٛزت ٤ُظ ٛٞ إ

ٝشٌؾق تُ٘ظشذ ٢ُ ػٖ رتش٢ ًٔٞمٞع ك٢ ػثُْ ت٥خش. خف٤ط أٗٚ إرت ٓث هِدس تُٞمغ، ٝسأ٣س ت٥خش 

ًٔٞمٞع، ُْ أػذ أخصدش ٗلغ٢ ًٔٞمٞع ُٚ. ٣وٍٞ ٗثؼَ " ٓ٘ز تُِفظر تُص٢ ٣ظٜش ك٤ٜث ت٥خش ٢ُ 

طر ُِٔٞمٞع ٖٓ ٝؼٞٙ تُ٘ظش ك٤ٜث......" ت٫خش ًٔٞمٞع "   ًٔٞمٞع، شقدؿ رتش٤صٚ خثف٤ر خغ٤

٣فص١ٞ ػ٠ِ رتش٤ر ًٔث ك٢ ٛزت تُق٘ذٝم   تُلثسؽ " ٣فص١ٞ ػ٢ِ دتخَ". ٝخٜزٙ تُطش٣ور ٢ٌ٘٘ٔ٣ تعصشدتد 

ٗلغ٢، ٢٘ٗ٧ ٫ أعصط٤غ إٔ إًٔٞ ًثب٘ث ُٔٞمٞع. خثُص ٤ًذ ٫ أٌٗش إٔ ت٥خش ٫ ٣ضتٍ ٓششدطث ٓؼ٢ " خذتخِٚ 

تُز١ ُذ٣ٚ ػ٢٘، خٔث أٗٚ ٝػ٢ ًٔٞمٞع، ٣دذٝ ٢ُ ًقلر خثه٤٘ر خثُقر دٕٝ كؼث٤ُر. إٜٗث  " ٌُٖٝ تُٞػ٢

خثف٤ر ٝتـذذ كوو ٖٓ خ٤ٖ تُخثبـ ت٫خشٟ   ُِدثه٢٘." 
32

 

٣ؽذ ٗثؼَ إٔ ت٫ٗؼٌثط تُٔ٘طو٢ ٛ٘ث ٣ؽغذ ٗظشذ ظثهدر ـو٤و٤ر ـٍٞ تٌُٔثٗر تُلٌش٣ر تُٔغدور ُِؼوٍٞ ت٧خشٟ 

ٓغ عثسشش ك٤ٔث هذّ ٖٓ  ـؽر ٓو٘ؼر ٓلثدٛث  ) إٔ ٓلٜٞٓ٘ث ت٧عثع٢ ُِؼوٍٞ ك٢ خ٤٘ر تُٞػ٢ تُلشد١. ٓصلوث 

تُص٢  -ت٧خشٟ ٫ ٣صْ تُصٞفَ إ٤ُٚ ػٖ هش٣ن تُو٤ثط ، ٝأٗ٘ث ٗؽذٛث خذ٫ً ٖٓ رُي ك٢ ٓؾثػشٗث تُدذتب٤ر 

شٌؾق ػٖ ٗلغٜث ػ٘ذ تُصف٤َِ  خ ٜٗث ٓؾثػش ٌُٜٞٗث ٖٓ أؼَ ت٥خش٣ٖ .(
33

 

عثسشش ٓدًذت ػ٠ِ أٗٚ ك٢ ٓشـِر ٓؼ٤٘ر، ٣خصدش تُطلَ تُؼثُْ خثُ٘ظش إ٤ُٚ ٓشذ ٣صلن ٗثؼَ ٓغ ٓث رٛح ت٤ُر    

أخشٟ، ٝخذٕٝ ٛزت ت٩ـغثط تُدذتب٢ خثُٞؼٞد ٖٓ أؼَ ت٥خش٣ٖ ك٢ ٓؾثػش تُزتز شؽثٙ ٗلغٜث، كإٕ تُٔؼشكر 

 ت٫عص٘صثؼ٤ر ت٧ًعش شطًٞست ٓؼشك٤ًث ٦ُخش٣ٖ ػ٠ِ أعثط ت٬ُٔـظثز تُغ٤ًِٞر ٝؿ٤شٛث ٖٓ ت٬ُٔـظثز ٫

٣ٌٖٔ إٔ شٞكش ُ٘ث تُٞتهغ تٌُثَٓ ُِؼوٍٞ ت٧خشٟ. ٖٝٓ ظْ شٌٕٞ تُٔلث٤ْٛ تُؼو٤ِر ُِزتز ٝت٫خش ٓصشتخطر 

 ؼثٗح أعثع٢ ُِؼ٬هر خ٤ٜ٘ٔث.  -تُص٢ هذٜٓث عثسشش  -ٓ٘طو٤ًث خطشم أخشٟ، ٝشؼذ تُ٘ظشذ 

 - عالقة انعقم تانعانى انخارجي:حانخا/ 

 ٛٞ: ٓث ػ٬هر تُؼوَ خثُؼثُْ تُخثسؼ٢؟ٝتُغدتٍ تُز١ ٣طشؾ ٗلغٚ ٛ٘ث            

 ٗؽذ تٕ ٛ٘ثى ظ٬ض ػ٬هثز:          

                                                 
30

 (Thomas Nagel – Secular philosophy and the Religious Temperament – p166.) 
31

 (Ibid - p167.) 
32

 (Ibid – p167.) 
33

 (Ibid – p168.) 
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                                .ت٫ٝ/ تُؽغذ / تُٔخ 

 .ظث٤ٗث / تُطد٤ؼر 

 .ُٚظثُعث / ت٫ 

  - :انعقم وعالقته تانجضذ / انًخ أوال /      

٣ش١ ٗثؼَ إٔ تُٔؾٌِر تُفذ٣عر خ٤ٖ تُؼوَ ٝتُؽغذ هذ ٗؾ ز ٓغ تُعٞسذ تُؼ٤ِٔر ك٢ تُوشٕ تُغثخغ ػؾش،  ( 

ً٘ص٤ؽر ٓدثؽشذ ُٔلّٜٞ تُٞتهغ تُٔثد١ تُٔٞمٞػ٢ تُز١ ّٝؼٚ شِي تُعٞسذ. كِوذ هذّ ٬ً ٖٓ ؼث٤ِ٤ُٞ ٝد٣ٌثسز 

ٝفلًث ٤ًًٔث ده٤وًث ٖٓ تُ٘ثـ٤ر تُصوغ٤ْ تُ٘ظش١ ت٧عثع٢ تُز١ ٣ذػٞ إ٠ُ مشٝسذ إٔ ٣وذّ تُؼِْ تُطد٤ؼ٢ 

تُش٣ثم٤ر ُِٞتهغ تُخثسؼ٢ تُٔٔصذ ػدش تُضٓثٕ ٝتٌُٔثٕ، ٝفلًث ٣وصقش ػ٠ِ تُقلثز ت٧عثع٤ر تُضٓث٤ٗر 

ٔر ُِؼ٬هثز ك٤ٔث خ٤ٜ٘ث. أٓث ٓظثٛش تُزتش٤ر / ؿ٤ش  ٝتٌُٔث٤ٗر ًثُؾٌَ ٝتُفؽْ ٝتُفشًر، ٝتُوٞت٤ٖٗ تُّٔ٘ظِ

كٌثٗس شُؼَضٟ إ٠ُ تُؼوَ. ٝأٓث تُقلثز  -ُٜزت تُؼثُْ تُٔثد١  ٓذٟ شقٞس ت٩ٗغثٕ ٝإدستًٚ -تُٔٞمٞػ٤ر 

تُعث٣ٞٗر ٓعَ تُِٕٞ ٝتُقٞز ٝتُشتبفر كٌثٕ ٣ؽح شف٤ِِٜث خٔؼشكر تُؼ٬هر خ٤ٜ٘ٔث ٖٓ ـ٤ط هٞذ ت٧ؽ٤ثء 

تُٔثد٣ر، تُص٢ شؼَٔ ٝكوًث ُِفٞتط، ٩ٗصثغ شِي تُٔظثٛش ك٢ رٖٛ ٖٓ ٬٣ـظٜث. كٌثٕ ٖٓ تُنشٝس١ إٔ 

أٝ ٗ٘ف٤ٜث ػٖ تُؼثُْ تُٔثد١  –ًٝزُي ٗٞت٣ث ت٩ٗغثٕ ٝٓوثفذٙ  -تُزتش٤ر ٝتُؼوَ تُدؾش١ ٗصؽثَٛ تُٔظثٛش 

) ُ٘غٔؿ ُٜزت تُٔلّٜٞ تُضٌٓث٢ٗ تُو١ٞ، ٝتُدغ٤و ك٢ تُٞهس رتشٚ، خصط٣ٞش تُٞتهغ تُٔثد١ تُٔٞمٞػ٢
34

 

تُؼو٤ِر ُذ١  ٓث ٣دذٝ ٓغصف٬ً٤ خثُ٘غدر ُ٘ثؼَ ٛٞ شن٤ٖٔ تُصقٞس تُٔثد١ ُِؼثُْ تُفوثبن ـٍٞ ؽٌَ تُفث٫ز

تٌُثبٖ تُف٢. ٣دذٝ إٔ تٌُثبٖ تُف٢ ٝـث٫شٚ ٣٘صٕٔٞ إ٠ُ ػثُْ ٣ٌٖٔ سؤ٣صٚ خؾٌَ ٓٞمٞػ٢ ٝخثسؼ٢. ٝٓغ 

رُي، ٫ ٣ٌٖٔ كْٜ تُطثخغ تُزتش٢ ُِؼوَ إ٫ ٖٓ ٝؼٜر ٗظش تٌُثبٖ تُف٢ ٗلغٚ، ك٢ ـ٤ٖ إٔ ٓث ٛٞ ٓثد١ 

 ٬ٍ ٝؼٜثز ٗظش ٓصؼذدذ. ٓٞؼٞد خدغثهر ك٢ تُؼثُْ تُخثسؼ٢، ٣ٌٖٝٔ كٜٔٚ خؾٌَ ٓٞمٞػ٢ ٖٓ خ

ٛزت ٓث ٣ؽؼِ٘ث ٗصغثءٍ َٛ ٛ٘ثى أ١ هش٣ور ٩دستغ تُظٞتٛش تُؼو٤ِر ك٢ تُؼثُْ أ٣ًنث، ًؽضء ٓٔث ٛٞ ٓٞؼٞد 

 خدغثهر؟ 

٣ؽذ ٗثؼَ إٔ كٌشذ تُٞتهغ تُٔلّٜٞ خؾٌَ ٓٞمٞػ٢ أفدؿ ٣دًذ ٓطثُدصٚ خث٤ُٜٔ٘ر.  ك٘فٖ ٫ ٗٞتؼٚ كوو 

ستغ تُؼو٢ِ ك٢ تُؼثُْ تُٔثد١. تُون٤ر ت٧ٝعغ خ٤ٖ تُؾخق٤ر ٝؿ٤ش ٓؾٌِر تُؼ٬هر خ٤ٖ تُؼوَ ٝتُؽغذ، أٝ إد

كٔغ ُر ٤ًق ٣ٌٖٔ ُِٔشء إٔ  .تُؾخق٤ر، أٝ تُزتش٤ر ٝتُٔٞمٞػ٤ر، ش٘ؾ  أ٣ًنث ٖٓ أؼَ ٗظش٣ر ظ٘ثب٤ر ُِؼوَ

٣ذسغ ك٢ تُؼثُْ تُٔٞمٞػ٢ ٓثدذ ػو٤ِر ُٜث خقثبـ رتش٤ر ٢ٛ ٓغ ُر ؼثصٓر ٓعَ تُغدتٍ ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ 

 .تُٔثد١ خقثبـ رتش٤ر٣ٌٕٞ ُِؽٞٛش 

ك٤وٍٞ ٗثؼَ " إٔ تُٔثد٣ر ٢ٛ تُٔٔعَ تُٔعث٢ُ ُِٔٞمٞػ٤ر خؾٌَ ػثّ؛ ُزُي هذ شْ إُوثء تٌُع٤ش ٖٓ تُـٔٞك 

ػ٠ِ تُٔؾٌِر ػٖ هش٣ن تُصٔثظ٬ز تُخثهةر خ٤ٖ تُؼ٬هر تُؼو٤ِر ٝتُؽغذ٣ر ٝتُؼ٬هثز خ٤ٖ تُؽٞتٗح تُٔثد٣ر 

فص٤ٔر شؼذ خذ٬٣ً ػٖ تُؼٞتَٓ تُخثسؼ٤ر أٝ تُٔٞمٞػ٤ر ك٢ ٝتُؽٞتٗح تُٔٞمٞػ٤ر ت٧خشٟ ُِٞتهغ. خٔث إٔ تُ

هشؾ ٓؾٌِر ت٩ستدذ تُفشذ، كإٕ تُٔثد٣ر ٢ٛ خذ٬٣ً ػٖ تُٔٞمٞػ٤ر ك٢ هشؾ ٓؾٌِر تُؼوَ ٝتُؽغذ. ؼ٤ٔغ 

تُخ٬كثز ـٍٞ تُذٝس تُغدد٢، ٝتُصؼشف تُ٘ظش١، ٝت٩دستى تُٞظ٤ل٢، سؿْ ت٫ٛصٔثّ خٜث خفذ رتشٜث، شلؾَ 
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 (Thomas Nagel – Mind and Cosmos – oxford – 2012 - p 42.) 
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ن٤ر تُٔشًض٣ر تُص٢ شؽؼَ ٓؾٌِر تُؼوَ ٝتُؽغْ فؼدر ُِـث٣ر. ًٝٔث ٛٞ تُفثٍ ٓغ ت٩ستدذ ك٢ تُصؼد٤ش ػٖ تُو

تُفشذ ٝت٣ُٜٞر تُؾخق٤ر، ٣ظَ تُؼ٘قش تُذتخ٢ِ، ـص٠ ُٞ شْ شؽثِٛٚ، ٛٞ تُٔقذس تُفو٤و٢ ُؼذّ تُشمث 

)إ٠ُ  تُٔغصٔش ػٖ ٗظش٣ثز تُؼوَ تُٔثد٣ر أٝ تُخثسؼ٤ر ت٧خشٟ. ك٢ تُٞهس ٗلغٚ، كإٕ كٌشذ إٔ ت٧ؽخثؿ

ؼثٗح ًَ ؽ٢ء ػْٜ٘( ٣ؽح إٔ ٣ٌٞٗٞت أؼضتء ٖٓ تُٞتهغ تُٔٞمٞػ٢ شٞتفَ ٓٔثسعر ؼثرخ٤صٜث تُو٣ٞر. 

ٖٔ تُغَٜ إدستى خ ٕ أ١ ؽ٢ء ٣ؽح إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞؼٞدًت ك٢ أٗٚ ُ شششدو تُٔٞمٞػ٤ر خؾٌَ هد٤ؼ٢ خثُٞتهغ:

، ٝتُز١ ٣ٌٖٔ تُؼثُْ تُٔٞمٞػ٢ ٖٓ أؼَ ٝفلٚ خ ٗٚ ـو٤و٢، ٝأٗٚ ٣ؽح إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ هثخؼٚ تُفو٤و٢

"  تػصدثسٙ، عٞتء أًثٕ ٓثد٣ًث أّ ٫، ٓٞمٞػ٢ ٝخثسؼ٢.
35

 

 - نظرية انجانة انخنائي انًزدود عنذ ناجم:***          

إرت ًثٕ تُٔلّٜٞ تُقف٤ؿ ُِؼثُْ تُؼو٢ِ، خـل تُ٘ظش ػٖ ٓذ١ تُٔٞمٞػ٤ر تُص٢ ٣فووٜث، ٫خذ إٔ ٣وش    

خثُطثخغ تُزتش٢ ُِؼوَ تُز١ ٫ ٣ودَ ت٫خصضتٍ ــ كإٗٚ ٓث صتٍ ٣ؽح ػ٤ِ٘ث شن٤ٖٔ تُؼوَ ك٢ تٌُٕٞ ٗلغٚ تُز١ 

ٞمٞػ٤ر. ٣وٍٞ ٗثؼَ " ش٘ص٢ٔ ٣فص١ٞ ػ٠ِ تُؼثُْ تُٔثد١، تُز١ ٣ٌٖٔ ٝفلٚ هدوًث ُِٔلّٜٞ تُٔثد١ ُِٔ

أؼغثٓ٘ث ٝخثفر أٗظٔص٘ث تُؼقد٤ر تُٔشًض٣ر إ٠ُ ٛزت تُؼثُْ تُٔثد١، ًٔث شلؼَ أؼغثّ ؼ٤ٔغ تٌُثب٘ثز تُف٤ر 

ت٧خشٟ تُوثدسذ ػ٠ِ تُ٘ؾثه تُؼو٢ِ. ـ٤ط أٗ٘ث ٗٔصِي عددثً ٬ُػصوثد خ ٕ تُؼ٬هر خ٤ٖ تُف٤ثذ تُؼو٤ِر ٝتُؽغذ 

ك٢ كوثس٣ثز تُٔخ  –أ١ ـذض ػو٢ِ دٕٝ ـذٝض شـ٤ش ك٤ض٣ثب٢ ك٢ تُؽغْ  ٝظ٤ور ُِـث٣ر، ٝأٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ٝهٞع

تُخثؿ خٜزت تٌُثبٖ."  -
36

 

ُؼِٚ ٖٓ تُطد٤ؼ٢ تٕ ًَ ٓث ٣فذض ك٢ تُٞػ٢ ٣ؼصٔذ ػ٠ِ ٓث ٣فذض ُِؽغذ، كإرت تسشطٔس إفدغ سؼِي كإٕ 

٫ٌٞشر، ٛزت ٣دُْ، ٝإرت أؿِوس ػ٤٘٤ي كِٖ شش١ ٓث أٓثٓي، ٝإرت ػننس ػ٠ِ ُٞؾ ؽ٫ٌٞشر كغصصزٝم ؽ

   .ٝإرت مشخي أـذْٛ ػ٠ِ سأعي كغ٤ـ٢ٔ ػ٤ِي

٣وٍٞ ٗثؼَ " شظٜش ت٧دُر أٗٚ ٢ٌُ ٣فذض أ١ ؽ٢ء ك٢ ػوِي أٝ ٝػ٤ي ك٬ خذ ٖٓ ـذٝض ؽ٢ء ٓث ك٢     

دٓثؿي. "
37
  

إرت ُْ شفَٔ ت٧ػقثج ك٢ سؼِي ٝػٔٞدى   -ٝكوث ُ٘ثؼَ   -ُٖ شؾؼش خ ١ أُْ ٖٓ تسشطثّ إفدغ سؼِي  

شخثب٤ر ت٢ُ دٓثؿي. ٫ شؼشف ٓثرت ٣فذض ك٢ تُذٓثؽ ػ٘ذٓث شلٌش، ٌُ٘٘ث ٓص ًذٕٝ ؼذت تُلوش١ تُ٘دنثز تٌُٜ

إٔ ؽ٤ةث ٓث ٣فذض، ؽ٤ةث ٣صنٖٔ شـ٤شتز ًٜش٤ٔ٤ًٝثب٤ر ك٢ خ٤٣٬ٖ تُخ٣٬ث تُؼقد٤ر تُص٢ ٣صٌٕٞ ٜٓ٘ث 

ؿ إٔ دٓثؿي. ٖٝٓ ظْ ٣ؽذ ٗثؼَ أٗٚ ػ٠ِ تُشؿْ ٖٓ أٗ٘ث ٫ ٗؼشف تٌُع٤ش ٖٓ تُصلثف٤َ. ت٫ أٗٚ  ٖٓ تُٞتم

ٛ٘ثى ػ٬هثز ٓؼوذذ خ٤ٖ ٓث ٣فذض ك٢ ػوِي ٝ تُؼ٤ِٔثز تُل٤ض٣ثب٤ر تُص٢ شفذض دتخَ دٓثؿي .
38

 

ٝتُغدتٍ تُز١ ٣صْ هشـٚ ت٫ٕ ٛٞ: ٓث ٢ٛ ٝؼٚ تُؼ٬هر خ٤ٖ تُؼوَ ٝتُذٓثؽ: َٛ ػوِي ؽ٢ء ٓخصِق ػٖ    

ٓث٤ٗي ٢ٛ أؽ٤ثء دٓثؿي ٓغ أٗٚ ٓششدو خٚ أّ أٗٚ ٛٞ دٓثؿي ٗلغٚ؟ َٛ أكٌثسى ٝأـثع٤غي ٝإدستًثشي ٝأ

  شفذض إمثكر إ٠ُ ًَ تُؼ٤ِٔثز تُل٤ض٣ثب٤ر ك٢ دٓثؿي أّ ٢ٛ رتشٜث خؼل ٖٓ ٛزٙ تُؼ٤ِٔثز تُل٤ض٣ثب٤ر؟
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 (Thomas Nagel – Mortal Questions – Cambridge University Press - 1979 - p202.) 
36

 (Thomas Nagel – The view from nowhere – p 28.) 
37

 (Thomas Nagel – What Does It All Mean – p27-28.) 
38

 (Ibid – p28.) 
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٣صغثءٍ ٗثؼَ ٓثرت ٣فذض، ػ٠ِ عد٤َ تُٔعثٍ، ػ٘ذٓث شونْ هطؼر ٖٓ تُؾ٫ًٞٞشر؟ شزٝج تُؾ٫ًٞٞشر ػ٠ِ 

ػْ تُصزٝم خؼل تُ٘دنثز تٌُٜشخثب٤ر ُغثٗي ٝشغدح شـ٤شتز ٤ٔ٤ًثب٤ر ك٢ خشتػْ تُصزٝم ُذ٣ي؛ ششعَ خشت

ػدش ت٧ػقثج تُص٢ شقَ ٖٓ ُغثٗي إ٠ُ دٓثؿي، ٝػ٘ذٓث شقَ ٛزٙ تُ٘دنثز إ٠ُ تُذٓثؽ كإٜٗث ش٘صػ 

تُٔض٣ذ ٖٓ تُصـ٤٤شتز تُؽغذ٣ر ٛ٘ثى؛ أخ٤ًشت، شصزٝم هؼْ تُؾ٫ًٞٞشر. ٓث ٛزت؟ َٛ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؽشد 

ث؟ـذض ك٤ض٣ثب٢ ك٢ خؼل خ٣٬ث دٓثؿي، أّ ٣ؽح إٔ ٣ٌ ًٓ  ٕٞ ؽ٤ةًث ٖٓ ٗٞع ٓخصِق شٔث

إرت ٗضع أـذ تُؼِٔثء تُؽضء تُؼ١ِٞ ٖٓ ؼٔؽٔصي ٝٗظش إ٠ُ دٓثؿي أظ٘ثء ش٘ثٍٝ هطؼر تُؾ٫ًٞٞشر، كٌَ ٓث 

٣شتٙ ٛٞ ًصِر سٓثد٣ر ٖٓ تُخ٣٬ث تُؼقد٤ر، ٝإرت تعصخذّ أدٝتز ُو٤ثط ٓث ًثٕ ٣فذض خثُذتخَ، كغ٤ٌصؾق 

 ٌُٖ َٛ ع٤ؽذ هؼْ تُؾ٫ًٞٞشر؟ػ٤ِٔثز ك٤ض٣ثب٤ر ٓؼوذذ ٖٓ أٗٞتع ٓخصِلر. 

٣دذٝ أٗٚ ُٖ ٣ؽذ ٓزتم تُؾ٫ٌٞشر ك٢ دٓثؿي ٧ٕ شؽشخصي ك٢ شزٝم تُؾ٫ٌٞشر ٓـِن ػ٤ِٜث دتخَ ػوِي 

 خطش٣ور شؽؼِٜث ؿ٤ش هثخِر ُِٔؾثٛذذ ٖٓ هدَ أ١ ؽخـ آخش )ـص٠ ُٞ كصؿ ؼٔؽٔصي ٝٗظش دتخَ دٓثؿي(. 

ػٖ شٔٞمغ دٓثؿي دتخَ سأعي، كٌِٔر دتخَ ٣ش١ ٗثؼَ إٔ شؽثسخي شصٔٞمغ دتخَ ػوِي خطش٣ور شخصِق 

ك٢ ٛزٙ تُؽِٔر ٖٓ ٗٞػ٤ٖ ٓخصِل٤ٖ. ٣ٌٖٔ ُؾخـ آخش كصؿ سأعي ٝسؤ٣ر ٓث خذتخِٚ ٌُ٘ٚ ٫ ٣غصط٤غ كصؿ 

 ػوِي ٝسؤ٣ر ٓث خذتخِٚ. 

٣وٍٞ ٗثؼَ " إرت ًثٕ ٓث ٣فذض ك٢ شؽشخصي دتخَ ػوِي خطش٣ور ٫ ٣فذض ك٤ٜث ٓث ٣فذض ك٢ دٓثؿي، ك٤دذٝ 

خي ٝـث٫شي تُؼو٤ِر ت٧خشٟ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ شٌٕٞ ٓؽشد ـث٫ز ك٤ض٣ثب٤ر ُذٓثؿي. ٣ؽح إٔ ًٔث ُٞ إٔ شؽثس

٣ٌٕٞ ُذ٣ي ٓث ٛٞ أًعش ٖٓ ؼغٔي خؽٜثصٙ تُؼقد٢  ."
39

 

إـذٟ تُ٘صثبػ تُٔفصِٔر أٗٚ ٫ خذ إٔ شٌٕٞ ٛ٘ثى سٝؾ ٓصقِر خؽغٔي خطش٣ور شغٔؿ خصلثػِٜٔث ٓؼث، ك٢ٜ 

٫ز ٝتُؼ٤ِٔثز ٝت٧ـذتض تُؼو٤ِر. خـل تُ٘ظش ػٖ ٓذٟ ـثِٓٚ ُِخقثبـ تُؼو٤ِر، ٝشٌٕٞ ٓٞمٞع تُفث

 شلثػِٜث تُٞظ٤ن ٓغ تُؽغْ، ك٢ٜ ؽ٢ء ٓخصِق.

إرت ٓث تكصشم٘ث إٔ ٛ٘ثى سٝؾ ٓصقِر خؽغٔي خطش٣ور شغٔؿ خصلثػِٜٔث ٓؼث.  ك ٗس إرت ٓق٘ٞع ٖٓ ؽ٤ة٤ٖ 

ٓخصِل٤ٖ ؼذت: ًثبٖ ػن١ٞ ك٤ض٣ثب٢ ٓؼوذ، ٝسٝؾ ػو٤ِر خفصر. 
40

ٌثط تُٞتمؿ ُٜزت ٝخثُصث٢ُ كإٕ ت٫ٗؼ   

ٝػثدذً  ت٫هشتس ٖٓ تٌُٖٔٔ تٕ ٣ٌٕٞ ٗٞع ٓث ٖٓ تُع٘ثب٤ر، أ١ ت٣٫ٔثٕ خ ٕ ت٫ٗغثٕ رٝ هد٤ؼص٤ٖ ؼغذ ٝسٝؾ.

ٓث ٣ُصد٠٘ ٛزت تُؾٌَ ٖٓ تُع٘ثب٤ر ػ٠ِ أعثط أٗٚ ٓدًذ ففصٚ، ًٝع٤ًشت ٓث ُسكل ػ٠ِ أعثط أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ 

٘ثب٤ر تُؼوَ ٝتُؽغذ ػ٠ِ تُشؿْ ٖٓ هثخ٤ِر شقٞسٛث، ٢ٛ أٓث خثُ٘غدر ُ٘ثؼَ ك٤ش١ إٔ ـو٤ور ظ  .٣ٌٕٞ فف٤ًفث

  .٫ ٣ٌٖٔ شقذ٣وٜث. ٝٛ٘ثى خذتبَ أكنَ، ـص٠ ُٞ ُْ ٣صْ تُصل٤ٌش ك٢ ت٧كنَ خؼذْ 

كث٫ػصشتك تُشب٤غ٢ ُ٘ثؼَ ػ٠ِ تُع٘ثب٤ر ٢ٛ أٜٗث شغِّْ خٞؼٞد ػ٘قش إمثك٢ ؿ٤ش ٓثد١ دٕٝ إٔ شٞمؿ 

ـ٤ٖ إٔ تُذٓثؽ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ رُي. ٓٞمفث أٗٚ ـص٠ إرت تعص٘صؽ٘ث  ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ ٣ذػْ تُفث٫ز تُؼو٤ِر تُزتش٤ر ك٢

إٔ ت٧ـذتض تُؼو٤ِر ٤ُغس ٓؽشد أـذتض ٓثد٣ر، كإٕ ٛزت ٫ ٣ؼ٢٘ أٗ٘ث ٣ٌٔ٘٘ث شلغ٤ش ٌٓثٜٗث ك٢ تٌُٕٞ خ ٕ 

  .٣صدثدس إ٠ُ أرٛثٗ٘ث ٗٞع ٖٓ تُؼ٘ثفش تُص٢ ٝظ٤لصٜث تُٞـ٤ذذ شٞك٤ش ٝعو ٓثد١ ُٜث
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 (Thomas Nagel – What Does It All Mean – p30.) 
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 (Ibid – p30.) 
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 ٖ خٜزت تُقذد:ٖٝٓ ظْ ٣غص٘صػ ٗثؼَ ٛ٘ث ٗوطص٤ -

أ٫ًٝ، تكصشتك ٓعَ ٛزت تُؼ٘قش ٫ ٣لغش ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞمٞع تُفث٫ز تُؼو٤ِر. إرت ًثٕ ٛ٘ثى 

ؽ٢ء ٣لصوش إ٠ُ تٌُصِر ٝتُطثهر ٝت٧خؼثد تٌُٔث٤ٗر، كَٜ ع٤غَٜ رُي كْٜ ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘ثى ؽ٢ء 

ـث٫ز رتش٤ر خؾٌَ أعثع٢ ُؾ٢ء ٣ؾدٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٛزت تُؼ٘قش؟ شٌٖٔ تُقؼٞخر تُفو٤و٤ر ك٢ كْٜ شخق٤ـ 

 ٣٘ص٢ٔ إ٠ُ تُ٘ظثّ تُٔٞمٞػ٢.

ظث٤ًٗث، ُْ ٣ُؼَو أ١ ٓدشس ٬ُػصوثد خ ٗ٘ث إرت تعصطؼ٘ث تُؼعٞس ػ٠ِ ٌٓثٕ ُِفث٫ز تُؼو٤ِر ك٢ تُؼثُْ خؼضٝٛث إ٠ُ 

ػ٘قش ؿ٤ش ٓثد١، ُْ ٗصٌٖٔ ٖٓ تُؼعٞس خثُوذس ٗلغٚ ػ٠ِ ٌٓثٕ ُٜث ك٢ ؽ٢ء ُٚ أ٣ًنث خقثبـ 

ك٤ض٣ثب٤ر.
41

 

 ٛ٘ث ٗؽذ إٔ تُؼذ٣ذ ٖٓ ت٫ؽخثؿ ٣ؼصوذٕٝ إٔ ت٣٫ٔثٕ خثُشٝؾ كٌشذ هذ٣ٔر تُصشتض ٤ُٝغس ػ٤ِٔر.ٖٝٓ 

خ٤٘ٔث ٣زٛح تُٔثد٣ٕٞ ت٢ُ إٔ تُؼثُْ ٓق٘ٞع ٖٓ ٓثدٙ ك٤ض٣ثب٤ر، ٓشًدثز ك٤ض٣ثب٤ر ٓخصِلر ُ٘لظ تُؼ٘ثفش 

إٔ ـث٫ش٘ث تُؼو٤ِر ٢ٛ ت٤ٔ٤ٌُثب٤ر. كِٔثرت ٫ ٌٕٗٞ ٗفٖ ًزُي؟ ك ؼغثٓ٘ث شٌدش خؼ٤ِٔثز ك٤ض٣ثب٤ر ٓؼوذٙ، ٝ

خزتشٚ ٤ُ٘صػ ـ٤ثذ  -ٖٓ ٝؼٚ ٗظشْٛ  –ـث٫ز ك٤ض٣ثب٤ر ٧دٓـص٘ث، ٝإٔ ٛزت تُ٘ظثّ تُل٤ض٣ثب٢ تُٔؼوذ ًثف 

 ػو٤ِر.

٫ ٣ٞؼذ ؽ٢ء كش٣ذ ك٢ تُص٣ٌٖٞ تُٔثد١ ٧ؼغثٓ٘ث ؛ ع١ٞ شش٤ًدٜث ت٤ٔ٤ٌُثب٢ ٝتُلغ٤ُٞٞؼ٢ ؿ٤ش ػثد١.    (  

ػثد٣ر، ٝتُص٢ شصٌٕٞ خذٝسٛث ٖٓ ؼض٣ةثز دٕٝ رس٣ر ٓٞؼٞدذ ك٢ ٣صٌٕٞ تٌُثبٖ تُف٢ تُف٤ٞت٢ٗ ٖٓ ػ٘ثفش 

ؼ٤ٔغ أٗفثء تٌُٕٞ تُٔثد١ تُٔؼشٝف. ُزُي ٣ٌٖٔ خ٘ثء ؼغْ ت٩ٗغثٕ تُف٢ ٖٓ ٤ًٔر ًثك٤ر ٖٓ أ١ ؽ٢ء. 

٣ؽح كوو إػثدذ ششش٤ح تٌُٔٞٗثز ت٧عثع٤ر خؾٌَ ٓ٘ثعح. تُطش٣ور تُٞـ٤ذذ ٩ٗصثغ ٓعَ ٛزت تُصشش٤ح ك٢ 

ُؼ٤ِٔر تُد٤ُٞٞؼ٤ر تُطد٤ؼ٤ر ُِصـز٣ر ٝتُ٘ٔٞ، خذًءت ٖٓ تُفَٔ، ٌُٖ ٛزت ٫ ٣ـ٤ش ـو٤ور إٔ تُٞتهغ ٢ٛ ٖٓ خ٬ٍ ت

تُٔٞتد ٣ٌٖٔ إٔ ش ش٢ ٖٓ أ١ ٌٓثٕ.( 
42

 

ٌُٖٝ إرت ٓث تشؽٜ٘ث ت٢ُ شلغ٤ش ٤ًل٤ر ٗؾ ذ ت٫ٗغثٕ ك٢ تٌُٕٞ شلغ٤شت ٓثد٣ث هدوث ُٞؼٜر تُ٘ظش تُل٤ض٣ثب٤ر / 

تُٔثد٣ر ُِٞتهغ تُٔٞمٞػ٢، كإٗ٘ث ٗصغثءٍ: ٤ًق ُٔعَ ٛزت تُصشش٤ح ٖٓ تُٔٞتد تُل٤ض٣ثب٤ر ت٧عثع٤ر إٔ شدد١ 

ث إ٠ُ ٝؼٞد ًثبٖ رٝ ػوَ، ٝٝؼٜثز ٗظش، ٤ُظ كوو إ٠ُ ٛزٙ تُوذستز تُدذ٤ٗر تُٜثبِر ٌُِثبٖ تُف٢ خَ أ٣نً 

ٝتُص٢ ٫ ٣ٌٖٔ تعص٤ؼثج أ١ ٜٓ٘ث ٖٓ خ٬ٍ  –ٝٓؽٔٞػر ٝتعؼر ٖٓ تُصؽثسج تُزتش٤ر ٝتُوذستز تُؼو٤ِر 

 تُصقٞس تُٔثد١ ُِٞتهغ تُٔٞمٞػ٢؟ 

 تُلٌشذ ٛ٘ث تٗٚ خإٌٓثٗ٘ث تًصؾثف إٔ تُصؽثسج ٢ٛ ـوث ػ٤ِٔثز دٓثؿ٤ر، شٔثٓث ًٔث تًصؾل٘ث إٔ أؽ٤ثء ٓ ُٞكر

أخش١ ُذ٣ٜث هد٤ؼر ٝتهؼ٤ر ُْ ٌٖٗ ُ٘صخ٤ِٜث ـص٠ ًؾق ػٜ٘ث خثُلفٞفثز تُؼ٤ِٔر. كؼ٢ِ عد٤َ تُٔعثٍ، )شد٤ٖ 

تٕ تُٔثط ٣صٌٕٞ ٖٓ تٌُشخٕٞ ٢ٛٝ ٗلظ ٓثدذ تُلفْ، ٝإٗٔث ٣خصِلثٕ ك٢ ششش٤ح تُزستز، ٝٗؼِْ ؼ٤ٔؼث تٕ 
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 )Thomas Nagel – What Does It All Mean - p 29) 
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 (Thomas Nagel – The view from nowhere – p28.)   
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دٜثٕ تُٔثء إرت تٌخزت ًَ ػ٠ِ تُٔثء ٣صٌٕٞ ٖٓ ت٤ُٜذسٝؼ٤ٖ ٝت٧ًغؽ٤ٖ ـص٠ ٝتٕ ًثٕ ٛزتٕ تُؼ٘قشتٕ ٫ ٣ؾ

ـذذ. ٌُٖٝ ٛزت ٫ ٣٘طدن ػ٠ِ تُفث٫ز تُؼو٤ِر. (
43

 

ٖٝٓ ٛ٘ث هذ ؼثء تػصشتك شٞٓثط ٗثؼَ ػ٠ِ تُٔثد٣ر ٓدًذت ػ٠ِ إٔ تُٔثد١ ٣ؼصوذ أٗٚ ٫ ٣ٞؼذ ؽ٢ء إ٫ 

ٗث خطش٣ور تُؼثُْ تُل٤ض٣ثب٢ تُز١ ٣ٌٖٔ دستعصٚ خثُؼِْ، تُؼثُْ خفو٤وصٚ تُٔٞمٞػ٤ر. ٌُٖ ػ٤ِْٜ إٔ ٣ؽذٝت ٌٓث

ٓث ٨ُـثع٤ظ ٝتُشؿدثز ٝت٧كٌثس ٝتُصؽثسج )ُي ٢ُٝ( ك٢ ٓعَ ٛزت تُؼثُْ. ك٤وٍٞ " ـو٤ور إٔ تُفث٫ز 

تُؼو٤ِر ٤ُغس ـث٫ز ٓثد٣ر ٧ٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ٝفلٜث ٓٞمٞػ٤ث خثُطش٣ور تُص٢ ٣ٌٖٔ ٝفق تُفث٫ز تُٔثد٣ر 

ٔثد٣ر ٓٞتد ؿ٤ش ك٤ض٣ثب٤ر. إٗٚ خٜث ٫ شؼ٢٘ أٜٗث ٣ؽح إٔ شٌٕٞ ـث٫ز ُؾ٢ء ٓخصِق. ٫ ٣غصِضّ ص٣ق تُ

٣غصِضّ كوو إٔ شٌٕٞ ت٧ؽ٤ثء فف٤فر خثُ٘غدر ٌُِثب٘ثز تُٞتػ٤ر تُص٢ ٣قؼح، خغدح هثخؼٜث تُزتش٢، 

تخصضتُٜث ك٢ ٓقطِفثز ٓثد٣ر." 
44

 

ٝتُغدتٍ تُز١ ٣صْ هشـٚ ٛ٘ث ٛٞ: ُٔثرت ٫ ٣صٞتكن خثُنشٝسذ تٓص٬ى تُؽغْ خقثبـ ؼغذ٣ر ٓغ تٓص٬ًٚ 

 خ٬ٍ ششتخو ٝظ٤ن ؼذًت خ٤ٖ ت٫ظ٤ٖ٘؟ ٖٓ  -خقثبـ ػو٤ِر 

ٖٓ ٛ٘ث ٣زٛح ٗثؼَ ت٢ُ تُوٍٞ خثـصٔث٤ُر تخش١ شخصِق ػٖ تُصلغ٤ش تُل٤ض٣ثب٢ ٢ٛٝ " إٕ ـ٤ثشي تُؼو٤ِر 

شفذض ك٢ ػوِي ٝٓغ ٛزت كإٕ ًَ تُصؽثسج، ت٧ـثع٤ظ ٝت٧كٌثس ٝتُشؿدثز، ٤ُغس ػ٤ِٔثز ك٤ض٣ثب٤ر ك٢ 

٤ٖ تُخ٣٬ث تُؼقد٤ر ك٢ ؼٔؽٔصي ٤ُغس ٓؽشد ٓثدذ ك٤ض٣ثب٤ر. ٗؼْ دٓثؿي. ٣ؼ٢٘ ٛزت إٔ تُٔثدذ تُشٓثد٣ر ُد٣٬

ُذ٣ٜث تُؼذ٣ذ ٖٓ تُخقثبـ تُل٤ض٣ثب٤ر )إر شفذض ك٤ٜث ٤ًٔثز مخٔر ٖٓ تُ٘ؾثه تٌُٜشخثب٢ ٝت٤ٔ٤ٌُثب٢( ٌُٖ 

شفذض ك٤ٜث ًزُي ػ٤ِٔثز ػو٤ِر." 
45

 

ٌُٖ ـث٫شٚ تُؼو٤ِر ٤ُغس ٖٝٓ ظْ كإٕ ٝؼٜر تُ٘ظش ٛزٙ تُص٢ شش١ إٔ تُذٓثؽ ٛٞ ٓٞمٞع تُفث٫ز تُؼو٤ِر 

ٓؽشد ـث٫ز ك٤ض٣ثب٤ر شذػ٢ كشم٤ر تُٞؼٚ تُٔضدٝغ. ٝهذ رٛح ٗثؼَ ت٢ُ ٛزت تُ٘ٞع ٖٓ تُ٘ظش٣ر خغدح 

تُؼ٬هر تُٞتمفر خ٤ٖ تُفثُر تُؼو٤ِر ٝؽشٝهٜث تُل٤ض٣ثب٤ر. ك٤وٍٞ "إر خغدح تُؼ٬هر تُٞه٤ذذ تُٞتمفر خ٤ٖ 

٘ثد تُٔغصٔش إ٠ُ ٤ٓصثك٤ض٣و٤ر تُؼ٘قش ٝتُغٔر، هذ شطشهس تُفثُر تُؼو٤ِر ٝؽشٝهٜث تُل٤ض٣ثب٤ر، ٝخغدح ت٩ع

إ٠ُ َٗٞػث ٓث ٖٓ ٗظش٣ر تُؽثٗح تُٔضدٝغ. ٝٛزت سخٔث ٣شؼغ إ٠ُ ٗوـ أٝ ٓفذٝد٣ر ك٢ تُٔخ٤ِر، ٢ٌُ٘ٝ ٓث 

صُس أسؿح ك٢ تعصٌؾثف تـصٔث٫ز ٝٓؾثًَ ٛزت تُ٘ٞع ٖٓ تُ٘ظش٣ر. ٝػ٠ِ تُشؿْ ٖٓ أٗٚ سخٔث ٫ ؽ٢ء 

ُغوشته٤ر ، ك ػصوذ أٗٚ ٖٓ تُٔل٤ذ إٔ ٗشٟ ٓثرت ع٤فذض ُٞ ـثُٝ٘ث تُصل٤ٌش ك٢ تُؼوَ أًعش شخدًطث ٖٓ ٓث هدَ ت

ٖٓ ٛزٙ تُ٘ثـ٤ر."
46

 

٧ٜٗث شؼ٢٘ أٗي ـ٤ٖ شونْ ُٞؾ ؽ٫ٌٞشر كإٕ   -كشمر تُٞؼٚ تُٔضدٝغ  –ٝهذ دػ٤س ٛزٙ تُلشم٤ر خزُي 

٤ر ٤ٔ٤ًٝثب٤ر، ٝٝؼٚ ٛزت ٣٘صػ ك٢ دٓثؿي ـثُر أٝ ػ٤ِٔر خٞؼ٤ٜٖ: ٝؼٚ ك٤ض٣ثب٢ ٣صنٖٔ شـ٤شتز ًٜشخثب

ػو٢ِ ٛٞ شؽشخر شزٝم تُؾ٫ٌٞشر. ـ٤ٖ شفذض ٛزٙ تُؼ٤ِٔر كإٕ ػثُٔث ٣٘ظش ت٢ُ دٓثؿي ع٤ٌٕٞ خإٌٓثٗٚ 

٬ٓـظر تُٞؼٚ تُل٤ض٣ثب٢، ٌُ٘ي أٗس ٗلغي عصؼ٤ؼ ك٢ دتخَ تُٞؼٚ تُؼو٢ِ: ع٤ٌٕٞ ُذ٣ي إـغثط شزٝم 

 ٣ٌٖٔ تُٞفٍٞ ت٤ُٚ ٖٓ هدَ ٬ٓـع تُؾ٫ٌٞشر. إٕ ًثٕ ٛزت فف٤فث كإٕ دٓثؿي خزتشٚ ع٤ٌٕٞ ُٚ دتخَ ٫
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 (Thomas Nagel – What Does It All Mean? – p32.) 
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 (Thomas Nagel – The view from nowhere – p29-30.) 
45

)Thomas Nagel – What Does It All Mean? – p33: 34.)  
46

 (Thomas Nagel – The view from Nowhere –p 30.) 



(0202 أكتوتر) انعاشرانعذد   

 األولانجزء 

 ""انعهوو اإلنضانية واالجتًاعية 

  

 

 
 

       
 عهوو إنضانية واجتًاعية – األولانجزء انعاشر انعذد                                                 0202 -يجهة تحوث   022

 

 يجهة تحوث

 

 

خثسؼ٢ ـص٠ ُٞ كصفٚ. ٝعصفظ أٝ شصزٝم خطش٣ور ٓفذدذ ُي ـ٤ٖ شفذض شِي تُؼ٤ِٔثز ك٢ دٓثؿي. ك٤زٛح 

ٗثؼَ ٛ٘ث هثب٬ " ٗغصط٤غ إٔ ٗؼدش ػٖ ٝؼٜر تُ٘ظش ٛزٙ خثُوٍٞ إٗي ُغس ؼغٔث ٝسٝـث خَ ؼغْ كوو ٌُٖ 

ب٢. إٗٚ ٓثدذ خٞؼ٤ٜٖ تظ٤ٖ٘ ك٤ض٣ثب٢ ٝػو٢ِ ، إر ٣ٌٖٔ ؼغٔي، أٝ ػ٠ِ ت٧هَ دٓثؿي، ٤ُظ ٓؽشد ٗظثّ ك٤ض٣ث

شؾش٣فٚ ٌُ٘ٚ أ٣نث ُذ٣ر ٗٞع ٖٓ تُذتخَ ٫ ٣ٌٖٔ تُٞفٍٞ ت٤ُٚ خثُصؾش٣ؿ ."
47

 

تُؽغذ/تُذٓثؽ، ـ٤ط أٜٗث ٤ُغس  –٣ش١ ٗثؼَ إٔ ٗظش٣ر تُؽثٗح تُٔضدٝغ ٫ شدد١ خ٘ث ت٢ُ ـَ ٓؾٌِر تُؼوَ 

كإرت ًثٗس ٝؼٜثز تُ٘ظش تُزتش٤ر ٖٓ عٔثز تُٞتهغ تُـ٤ش  ع١ٞ تـصذتّ تُ٘وثػ ُٔـثُطثز ك٢ تعِٞج تُفٞتس.

هثخِر ٬ُخصضتٍ، كِٔثرت ٫ ٣ٞؼذ عدح ٝتمؿ ػٖ ػذّ تٗصٔثؤٛث ت٢ُ أؽ٤ثء ُٜث ٝصٕ أ٣نث ٝشؾـَ ـ٤ضت 

ٝشصٌٕٞ ٖٓ خ٣٬ث ٝك٢ تُٜ٘ث٣ر ٖٓ رستز. كِٞ رٛد٘ث هدوث ُ٘ظش٣ر تُؽثٗح تُٔضدٝغ إٔ ُِذٓثؽ خقثبـ 

٣ض٣ذ كٜٔ٘ث أًعش ٖٓ تكصشتك ٓثدذ ؿ٤ش ك٤ض٣ثب٤ر. ٖٝٓ ظْ ٣دو٢ تُغدتٍ تُشب٤غ٢:  ؿ٤ش ك٤ض٣ثب٤ر، كإٕ رُي ٫

 ٤ًق ٣ٌٖٔ ١٧ ؽ٢ء ك٢ تُؼثُْ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ٝؼٜر ٗظش رتش٤ر، خذٕٝ إؼثخر.

ث ت٫ػصوثد خ ٗ٘ث ٗغصط٤غ ٓؼشكر تُٔض٣ذ ـٍٞ تُص٣ٌٖٞ تُفو٤و٢  ًٓ ك٤وٍٞ ٗثؼَ " هذ ٣ٌٕٞ ٖٓ تُخثها شٔث

ٗغصط٤غ ـٍٞ تُص٣ٌٖٞ تُفو٤و٢ ُِفشتسذ أٝ تُنٞء. ٛ٘ثى ٓفَ ًد٤ش ُِؾي ك٢ ٨ُكٌثس ٝت٧ـثع٤ظ، ًٔث 

تُصفذ١ تٌُثَٓ ُص٤٤ٌق ٝؼٜثز تُ٘ظش تُزتش٤ر خغ٬عر ٓغ ػثُْ تُضٌٓث٤ٗر ٖٓ ت٧ؽ٤ثء ٝتُؼ٤ِٔثز، ٝشِصضّ أ١ 

فٞسذ تُٔظثٛش ًؽضء ٖٓ تُٞتهغ."  -ٗظش٣ر ؼثٗح ٓضدٝغ خٜزت تُٜذف ٝخصِي تُقٞسذ 
48

 

خوذس ٓث ٢ٛ ٓؾٌِر خثُ٘غدر ُِع٘ثب٤ر أٝ تُل٤ض٣ثب٤ر ٢ٛ أ٣ًنث ٓؾٌِر ُ٘ظش٣ر تُؽثٗح تُٔضدٝغ شؼذ ٛزٙ تُٔؾٌِر 

٧ٜٗث أ٣ًنث ٣فشًٜث دتكغ تُشؿدر ك٢ شقٞس ٓصٌثَٓ ُٞتهغ ٝـ٤ذ، ٣ٞؼذ ك٤ٚ تُؼو٢ِ ٝتُٔثد١ ُصشخطٜٔث  -

 .ػ٬هر ٝتمفر

٤ش ُٔؾٌِر تُؼوَ / تُؽغذ، إ٫ هذ هذٓس ًصلغ –ٗظش٣ر تُؽثٗح تُٔضدٝغ  –ػ٠ِ تُشؿْ ٖٓ إٔ شِي تُ٘ظش٣ر 

 إٔ ٗثؼَ ٣ؽذ أٗٚ شلغ٤شت ٗثهقث ٣ٝٞؼذ خٚ تُؼذ٣ذ ٖٓ تُٔؾثًَ. 

تُص٢ شش١ خ ٕ تُؾ٢ء تُٞتـذ   -شصٔعَ تُٔؾثًَ تُص٢ شظٜش خؾٌَ أًعش شفذ٣ذت ـٍٞ ٗظش٣ر تُؽثٗح تُٔضدٝغ 

٤ر ٝؼغذ٣ر، ًٔث شزٛح هذ ٣ٌٕٞ ُٚ ٓؽٔٞػص٤ٖ ٖٓ تُخقثبـ ت٧عثع٤ر ؿ٤ش هثخِص٤ٖ ٬ُخصضتٍ خثُصدثدٍ، ػوِ

ك٢ تُصغثؤٍ ـٍٞ: ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ إًٔٞ ًثبً٘ث ٓثد٣ًث ٓؼوذًت؟ ٤ًق ٣ٌٖٔ شفذ٣ذ ٣ٞٛص٢   -ت٢ُ أٗ٘ث ًثب٘ثز رتش٤ر 

تُزتش٤ر ػ٠ِ ٓش تُضٖٓ ٖٓ ت٣ُٜٞر تُٔٞمٞػ٤ر ٌُثبٖ ـ٢؟ ٤ًق ٣ٌٖٔ ُِصؽثسج إٔ شُغؽَ خؾٌَ دتبْ ك٢ 

خقثبـ ٓثد٣ر؟ ٝخثُ٘ظش إ٠ُ شفذ٣ذ تُخقثبـ  ؽ٢ء ُٚ أؼضتء ٓثد٣ر؟ ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ شٌٕٞ ٨ُـثع٤ظ

٧ٗٚ ٤ُظ ٖٓ  -ٗشٟ أٜٗث ٗٞع خثؿ ٖٓ تُٞـذذ ك٢ ٝهس ٝتـذ ٝػ٠ِ ٓش تُضٖٓ، ٝرتش٤ر  –ت٤ُٔٔضذ ُِؼوَ 

تُٞتمؿ ٤ًق ٣ٌٕٞ ٛ٘ثى ٌٓثٕ إمثك٢ ُِغٔثز تُٔٞمٞػ٤ر تُص٢ شوٍٞ ٗظش٣ر تُؽثٗح تُٔضدٝغ خٞؼٞدٙ 

 .أ٣ًنث

تُؼوَ ؿ٤ش تُوثخِر ٬ُخصضتٍ هذ شؽؼِٚ ٣دذٝ ٓغصو٬ً ؼزس٣ًث ػٖ ًَ ؽ٢ء  هذ ٣زٛح تُدؼل ٓٔث ٣شٕٝ إٔ رتش٤ر

كإٗٚ ٣ِصضّ خإٌٗثس أ١ فِر مشٝس٣ر خ٤ٖ  آخش، خف٤ط إرت سكل تُٔشء ت٫خصضت٤ُر تُؼو٤ِر /تُل٤ض٣ثب٤ر،
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تُز٢٘ٛ ٝتُٔثد١. ٌُٖٝ ٣ش١ ٗثؼَ إٔ رُي ٓث ٛٞ ت٫ ٓؽشد ْٝٛ، ٓؾ٤شت ت٢ُ إٔ ت٫خصضتٍ ٤ُظ ٛٞ تُؾٌَ 

 ذ ُِصٞتفَ.تُٞـ٤

ك٢ ٛزت تُقذد، ٬ًٛٔث ٓغصٔذ ٖٓ رتش٤ر تُؼوَ :  -ٝكوث ُ٘ثؼَ  –ٛ٘ثى ٗٞػثٕ ٖٓ تُٔؾثًَ 
49

 

   ْأـذٛٔث / ٣صؼِن خث٩ع٘ثد إ٠ُ ت٤ٌُثٗثز ٝت٧ـذتض تُؼو٤ِر تُخقثبـ تُص٢ ٫ ش٘ط١ٞ ػ٤ِٜث تُٔلث٤ٛ

  تُؼو٤ِر.                                                              

   .ٝت٥خش / ٣صؼِن خثُخقثبـ تُص٢ شدذٝ ٓصنثسخر ٓغ تُٔلث٤ْٛ تُؼو٤ِر 

٣ش١ ٗثؼَ إٔ تُ٘ٞع ت٧ٍٝ ٖٓ تُٔؾثًَ أعَٜ ك٢ تُصؼثَٓ ٓؼٚ ٖٓ تُ٘ٞع تُعث٢ٗ، ٧ٗٚ ٫ ٣ٞؼذ عدح ٣ؽؼَ 

تُٔلّٜٞ ٣صنٖٔ ؼ٤ٔغ تُخقثبـ ت٧عثع٤ر ُِؾ٢ء تُز١ ٣٘طدن ػ٤ِٚ. ُزت ػ٘ذ تُصؼثَٓ ٓغ ٓؾثًَ ٖٓ تُ٘ٞع 

عث٢ٗ ػ٠ِ ٓث ٣دذٝ، ٣ؽذس خ٘ث إٔ ٗغ ٍ ػٔث إرت ًثٗس ٖٓ تُ٘ٞع ت٧ٍٝ أّ ٫. ك٢ خؼل تُفث٫ز، ٝإٕ ُْ تُ

٣ٌٖ ك٢ ًَ ؽ٢ء، أػصوذ أٗٚ تشنؿ إٔ ػذّ تُصٞتكن تُٞتمؿ خ٤ٖ تُزتش٢ ٝتُٔثد١ ٣ٌٖٔ ـِٚ، ٝإٔ ٓلث٤ٛٔ٘ث 

 تُؼو٤ِر شصشى ٓؽث٫ً ُـٜزت ت٫ـصٔثٍ. 

ؽٌِٜث تُخثؿ ٖٓ تُٔٞمٞػ٤ر تُز١ ٣غٔؿ  -خثه٢ تُٔلث٤ْٛ ت٫خشٟ ٓعَ  -ًٔث ٣ٌٕٞ ُِٔلث٤ْٛ تُؼو٤ِر 

خصطد٤وٜث خ٘لظ تُٔؼ٠٘ ٖٓ هدَ أؽخثؿ ٓخصِل٤ٖ، ك٢ ٓٞتهق ٓخصِلر، ػ٠ِ ٓٞتم٤غ ٓخصِلر. ش٘ص٢ٔ 

تُظٞتٛش تُؼو٤ِر إ٠ُ تُؼثُْ، ٣ٌٖٝٔ شفذ٣ذ ٓٞمٞع ر٢٘ٛ ٓؼ٤ٖ أٝ ـثُر ػو٤ِر ٓؼ٤٘ر ٖٓ ٓٞتهغ ٓخصِلر ك٢ 

٠ِ تُشؿْ ٖٓ رتش٤صٜث، مٖٔ تُ٘ظثّ تُٔٞمٞػ٢. ك٢ تُٞتهغ، شقق خؼل تُٔلث٤ْٛ تُؼثُْ. ك٢ٜ شوغ، ػ

ٓعَ ٓلث٤ْٛ تُلؼَ،  -تُؼو٤ِر تُؽثٗح تُزتش٢  ُِفث٫ز تُوثخِر ٬ُِٔـظر ٓٞمٞػ٤ًث خؾٌَ ٓدثؽش ُِـث٣ر 

ٝت٩دستى، ٝتُصٞؼٚ.
50

 

ًفَ ُٔؾٌِر  -ُٔضدٝغ ٗظش٣ر تُؽثٗح ت –ػ٠ِ تُشؿْ ٖٓ رُي ت٫ تٕ ٗثؼَ ٤ُظ ٓص ًذت ٖٓ ٛزٙ تُ٘ظش٣ر 

تُؽغذ. ٣وٍٞ ٗثؼَ " إٕ ٛزت تُ٘ٞع ٖٓ تُٔٞمٞػ٤ر ٫ ٣فغْ ٓغ ُر ٓث إرت ًثٗس ٗظش٣ر تُؽثٗح  –تُؼوَ 

تُٔضدٝغ ٖٓ تُ٘ٞع تُز١ هذ ٝفلصٚ خ ٗٚ سخٔث ٣ٌٕٞ فف٤ًفث ــــ أ١ْ ٓث إرت ًثٕ تُذٓثؽ ٓٞمٞع تُفث٫ز 

٢ شششدو خثُٔٞمٞػثز تُؼو٤ِر ٝتُظٞتٛش تُؼو٤ِر تُؼو٤ِر. ػ٤ِ٘ث إٔ ٗلٌش ك٤ٔث إرت ًثٗس تُٔٞمٞػ٤ر تُص

ث أٓثّ تـصٔثٍ إٔ ٣صْ ش٤٤ٔضٛث أ٣ًنث خخقثبـ ٓٞمٞػ٤ر ك٤ض٣ثب٤ر  ـً تُزتش٤ر ػ٠ِ ٛزت تُ٘فٞ شصشى تُدثج ٓلصٞ

ٖٓ تُ٘ٞع تُز١ ٣ٔصٌِٚ تُذٓثؽ. ٌُٖٝ ٣دذٝ أٗٚ ٫ ٣صنٖٔ أ١ ؽ٢ء ٖٓ ٛزت تُ٘ٞع. " 
51

 

ٝتمفر شٔثّ تُٞمٞؾ، ٝأٜٗث ٤ُغس عٟٞ ٓغ ُر شؽش٣د٤ر ٓث إرت ٣ش١ ٗثؼَ إٔ ٗظش٣ر ظ٘ثب٤ر تُؽثٗح ٤ُغس 

ًثٗس فف٤فر أّ ٫. سؿْ إٔ ُذ٣ٜث ػٞتَٓ ؼزج ًٞع٤ِر ُصٞـ٤ذ تُؼ٘ثفش تُٔصدث٣٘ر ؼزس٣ًث تُص٢ شع٤ش ٓؾٌِر 

  تُؼوَ ٝتُؽغْ

 -: عالقة انعقم تانطثيعةحانيا / 

 ٓث ٝؼٜر تُؼ٬هر خ٤ٖ تُؼوَ ٝتُطد٤ؼر؟           
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٣ؽذ ٗثؼَ إٔ ٓؾٌِر تُؼوَ ٝتُؽغْ ٤ُغس ٓؽشد ٓؾٌِر ػثد٣ر ُصلغش تُؼ٬هر خ٤ٖ تُؼوَ ٝتُذٓثؽ ٝتُغِٞى   

ك٢ تٌُثب٘ثز تُف٤ر، ٌُٜٝ٘ث شـضٝ كٜٔ٘ث ٌُِٕٞ خ ًِٔٚ ٝشثس٣خٚ. ك٬ ٣ٌٖٔ تُفلثظ ػ٠ِ تُؼِّٞ تُل٤ض٣ثب٤ر 

تُٔؾٌِر ٣ؽح إٔ ٣ـ٤ش ك٢ تُٜ٘ث٣ر ٝتُد٤ُٞٞؼ٤ث تُصطٞس٣ر خٔؼضٍ ػٜ٘ث، ًٔث إٔ تُصوذ٣ش تُفو٤و٢ ُخقٞف٤ر 

 ٓلٜٞٓ٘ث ٌُٔثٕ تُؼِّٞ تُل٤ض٣ثب٤ر ك٢ ٝفق تُ٘ظثّ تُطد٤ؼ٢.

٣وٍٞ ٗثؼَ " إٕ ٛذك٢ ٛٞ فٞسذ ػث٤ُٔر ش ٤ِٓر ؽثِٓر ٣صْ تُٞفٍٞ إ٤ُٜث ػٖ هش٣ن ت٫عصوشتء ٖٓ     

هد٤ؼر ٓؼ٤٘ر ٢ٛٝ ػدثسذ ػٖ كِغلر خثفر رتز  -خؼل ت٫ًصؾثكثز ك٢ ػِْ ت٧ـ٤ثء ٝت٤ٔ٤ٌُثء ٝتُل٤ض٣ثء 

شلصشك ٝؼٞد ػ٬هر ٛش٤ٓر خ٤ٖ ٓٞمٞػثز شِي تُؼِّٞ، ٝتٌُٔثٍ ٖٓ ـ٤ط تُٔدذأ ُؾشؾ ًَ ؽ٢ء ك٢ 

تٌُٕٞ ٖٓ خ٬ٍ شٞـ٤ذٛث. ٛزٙ تُ٘ظشذ إ٠ُ تُؼثُْ ٤ُغس ؽشهث مشٝس٣ث ُٔٔثسعر أ١ ٖٓ ٛزٙ تُؼِّٞ، ُٖٝ 

٣ٌٕٞ ُودُٜٞث أٝ ػذّ هدُٜٞث أ١ ش ظ٤ش ػ٠ِ ٓؼظْ تُدفٞض تُؼ٤ِٔر." 
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ذ ٫ ٣ٌٕٞ ُذٟ ٓؼظْ تُؼِٔثء تُٔٔثسع٤ٖ أ١ سأ١ ـٍٞ ت٧عةِر ت٤ٌُٗٞر تُؾثِٓر ٝتُز١ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وذّ ُٜث ه   

ٓعَ ٛزت ت٫خصضتٍ تُٔثد١ إؼثخر ٝرُي ٖٓ خ٬ٍ تخصضتٍ ًَ ٓث ٛٞ ٓٞؼٞد ك٢ تُٞتهغ تُخثسؼ٢ ت٢ُ ؽ٢ء 

رُي أٝ ػ٠ِ أ١ إؼثخر ٓثد١. ـ٤ط إٔ أخفثظْٜ تُٔلقِر ٝٗصثبؽْٜ تُٔٞمٞػ٤ر ٫ شؼصٔذ خؾٌَ ػثّ ػ٠ِ 

أخشٟ ػ٠ِ ٓعَ ٛزٙ ت٧عةِر أٝ شصنٜٔ٘ث. ٌُٖ ٖٓ خ٤ٖ تُؼِٔثء ٝتُل٬علر تُز٣ٖ ٣ؼدشٕٝ ػٖ ٝؼٜثز 

ٗظشْٛ ـٍٞ تُ٘ظثّ تُطد٤ؼ٢ ًٌَ، ٣ُلصشك ػ٠ِ ٗطثم ٝتعغ إٔ تُٔثد٣ر ت٫خصضت٤ُر ٢ٛ ت٩ٌٓث٤ٗر تُخط٤شذ 

 تُٞـ٤ذذ.

ُل٤ض٣ثب٢، ٝٛٞ ٓٞهق ك٢ كِغلر تُؼوَ ٣فلضٙ إ٠ُ ـذ ًد٤ش ٗوطر تُدذت٣ر ُِفؽر ٢ٛ كؾَ ت٫خصضتٍ تُ٘لغ٢ ت  

ت٧َٓ ك٢ إظٜثس ٤ًق ٣ٌٖٔ ُِؼِّٞ تُل٤ض٣ثب٤ر ٖٓ ـ٤ط تُٔدذأ إٔ شوذّ ٗظش٣ر ٌَُ ؽ٢ء. إرت ًثٕ ٛزت ت٧َٓ 

ؿ٤ش هثخَ ُِصفو٤ن، كإٗ٘ث ٗصغثءٍ ػٔث إرت ًثٕ ٛ٘ثى أ١ كْٜ آخش ٣ٌٖٔ إٔ ٣لغش تٌُٕٞ خ ًِٔٚ ٖٓ أؼَ 

 ؽثَٓ ُؼ٬هر تُؼوَ خثُؼثُْ تُٔثد١؟تُٞفٍٞ ت٢ُ كْٜ 

إرت كؾَ ت٫خصضتٍ ك٢ خؼل تُ٘ٞتـ٢، كٜزت ٣ٌؾق ػٖ تُفذ ت٧هق٠ ُِٔذٟ تُز١ ٝفَ إ٤ُر تُؼِّٞ 

تُل٤ض٣ثب٤ر، ٝتُز١ ٣ؽح خثُصث٢ُ تعصٌٔثُٚ خؾ٢ء آخش ُٔشتػثذ تُؼ٘ثفش تُٔلوٞدذ. ٌُٖ ٣ؽذ ٗثؼَ إٔ تُٞمغ 

ٔشء ٣ؾي ك٢ تخصضتٍ تُؼو٢ِ إ٠ُ تُدذ٢ٗ، ًٝزُي ًَ شِي كإرت ٓث ًثٕ تُ .هذ ٣ٌٕٞ أًعش خطٞسذ ٖٓ رُي

ت٧ؽ٤ثء ت٧خشٟ تُص٢ شقثـح تُؼو٢ِ، ٓعَ تُو٤ٔر ٝتُٔؼ٠٘، كٜ٘ثى خؼل ت٧عدثج ُِؾي ك٢ إٔ تُٔثد٣ر 

ت٫خصضت٤ُر ٣ٌٖٔ إٔ ش٘طدن ـص٠ ك٢ تُد٤ُٞٞؼ٤ث، ٝخثُصث٢ُ عدح ُِؾي ك٢ إٔ تُٔثد٣ر ٣ٌٖٔ إٔ شؼط٢ ـغثخث 

 تُٔثد١. ًثك٤ث ـص٠ ك٢ تُؼثُْ 

تُص٢ ُٜث ـ٤ثذ ػو٤ِر ٢ٛ ًثب٘ثز ـ٤ر، ٝهذستش٘ث تُؼو٤ِر شؼصٔذ ٓخِٞهثز أخشٟ ٌُٖٝ ك٢ ـثُٚ ًٞٗ٘ث ٗفٖ ٝ

ػ٠ِ ٓث ٣دذٝ ػ٠ِ خ٤٘ص٘ث تُٔثد٣ر. إرٕ ٓث ٣لغش ٝؼٞد ًثب٘ثز ـ٤ر ٓعِ٘ث ٣ؽح إٔ ٣لغش أ٣ًنث ٝؼٞد تُؼوَ. 

ث ٖٓ خ٬ٍ تُؼِّٞ تُل٤ض٣ثب٤ر. ٣وٍٞ ٗثؼَ  ًٓ ٌُٖ إرت ُْ شٌٖ تُؼو٤ِر ٗلغٜث ٓؽشد ٓثد٣ر، ك٬ ٣ٌٖٔ شلغ٤شٛث شٔث

ث  -" إرت ًثٗس تُد٤ُٞٞؼ٤ث تُصطٞس٣ر ٢ٛ ٗظش٣ر ك٤ض٣ثب٤ر  ًٓ كِٖ شصٌٖٔ ٖٓ ـغثج ظٜٞس  -ًٔث ٛٞ ٓؼصثد ػٔٞ

 -تُٞػ٢ ٝتُظٞتٛش ت٧خشٟ تُص٢ ٫ ٣ٌٖٔ تخصضتُٜث ك٤ض٣ثب٤ث. ُزُي إرت ًثٕ تُؼوَ ٗصثًؼث ُِصطٞس تُد٤ُٞٞؼ٢ 
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كِٖ ٣ٌٕٞ  -ؼضء ٫ ٣صؽضأ ٖٓ تُطد٤ؼر  إرت ُْ شٌٖ تٌُثب٘ثز تُف٤ر رتز تُؼو٤ِر ـث٫ز ؽثرذ خثسهر ٌُٜٝ٘ث

ث ك٤ض٣ثب٤ًث خثًُقث. شلصؿ ت٩ٌٓث٤ٗر ُظٜٞس ٓلّٜٞ ٝتعغ ت٫ٗصؾثس ُِ٘ظثّ تُطد٤ؼ٢ ٣خصِق  ًٔ ػِْ ت٧ـ٤ثء ػِ

ٓلّٜٞ ٣ؽؼَ تُؼوَ ٓشًض٣ًث، ٤ُٝظ ش ظ٤ًشت ؼثٗد٤ًث ُِوثٕٗٞ تُل٤ض٣ثب٢."  -تخص٬كًث ًد٤ًشت ػٖ تُٔثد٣ر 
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كإرت ٓث ًثٗس ٤ٛٔ٘ر تُطد٤ؼر تُٔثد٣ر شوصشج ٖٓ ٜٗث٣صٜث، ك٬خذ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘ثى ٓث ٣فَ ٓفِٜث. ـ٤ط إٔ أـذ    

ت٧ؽ٤ثء تُص٢ شذكغ تُدشتٓػ ت٫خصضت٤ُر تُٔخصِلر خؾ ٕ تُؼوَ ٝتُو٤ٔر ٝتُٔؼ٠٘، ػ٠ِ تُشؿْ ٖٓ ػذّ 

ش٣ن إمثكر ٌٓٞٗثز إمثك٤ر ٣وٍٞ ٗثؼَ " ٢ٛ ػٖ ه .ٓقذته٤صٜث تُٔص فِر، ٛٞ ػذّ ٝؼٞد أ١ خذ٣َ ؽثَٓ

ؿش٣در ٓعَ تُٔد٬ٛز ٝتُٔؼث٢ٗ ٝتُ٘ٞت٣ث ٝتُو٤ْ ٝت٧عدثج ٝتُٔؼصوذتز ٝتُشؿدثز إ٠ُ تُ٘ظثّ تُش٣ثم٢ 

تُٔٞـذ خؾٌَ ستبغ ٌُِٕٞ تُٔثد١. تعصؽثخر ُِشؿدر ك٢ تُفقٍٞ ػ٠ِ كْٜ ػثّ ٤ٌُل٤ر تٗغؽثّ ت٧ؽ٤ثء ٓؼًث. 

٘ثعح ت٧ؽ٤ثء ٓؼًث. ـ٤ط ٣صطِح تُدذ٣َ تُفو٤و٢ ُِدشٗثٓػ ٌُٖ ٛزت ٫ ٣غصؽ٤ح ُِشؿدر ك٢ كْٜ ػثّ ٤ٌُل٤ر ش

".ت٫خصضت٢ُ عشدًت ٤ٌُل٤ر إٔ تُؼوَ ًَٝ ٓث ٣قثـدٚ ٬ٓصّ ٌُِٕٞ
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ٖٓ ٛ٘ث ٣صؽٚ ٗثؼَ ت٢ُ شف٣َٞ ـؽر ٓ ُٞكر سأًعث ػ٠ِ ػوح ٖٓ أؼَ شفذ١ تُلشم٤ثز. تُٔزٛح تُٔثد١ 

ُِٔثد٣ر. ٣وٍٞ ٗثؼَ " ٣وٞد تُٔزٛح تُطد٤ؼ٢  ٣صطِح ت٫خصضت٤ُر. ُزُي كإٕ كؾَ ت٫خصضت٤ُر ٣صطِح خذ٬٣ً 

تُٔثد١ إ٠ُ تُطٔٞـثز ت٫خصضت٤ُر ٧ٗٚ ٣دذٝ ٖٓ ؿ٤ش تُٔودٍٞ إٌٗثس ـو٤ور ًَ شِي ت٧ؽ٤ثء تُٔ ُٞكر تُص٢ 

٤ُغس ك٤ض٣ثب٤ر ُِِٞٛر ت٠ُٝ٧. ٌُٖ ك٢ ـثُر ػذّ شٞكش أ١ تخصضتٍ ٓؼوٍٞ، ٝإرت ًثٕ تٌٗثس تُؼوَ ٖٓ تُٞتهغ 

زت ٣ؾ٤ش إ٠ُ إٔ تُلشم٤ر ت٧ف٤ِر، تُطد٤ؼر تُٔثد٣ر، ؿ٤ش فف٤فر. سخٔث ٤ُظ تُ٘ظثّ أًٓشت ؿ٤ش ٓودٍٞ، كٜ

 -تُطد٤ؼ٢ ٓثد٣ًث ـقش٣ًث؛ أٝ سخٔث، ك٢ أعٞأ تُفث٫ز، ٫ ٣ٞؼذ ٗظثّ هد٤ؼ٢ ؽثَٓ ٣صذ٠ُ ك٤ٚ ًَ ؽ٢ء ٓؼًث 

كٜٔٚ ٖٓ  كوو أؽٌثٍ ٓصوطؼر ٖٓ تُلْٜ. ٌُٖٝ ٜٓٔث ًثٗس تُ٘ص٤ؽر، ٣ؽح إٔ ٗدذأ ٖٓ شقٞس أٝعغ ُٔث ٣ؽح

" .أؼَ كْٜ تُؼثُْ تُطد٤ؼ٢
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٤ُظ ٓؽشد كٌشذ ٫ـور أٝ ـثدظر أٝ إمثكر، ٌُٝ٘ٚ ؼثٗح أعثع٢ ٖٓ   -ٝكوث ُ٘ثؼَ  –ٖٝٓ ظْ كإٕ تُؼوَ 

تُطد٤ؼر. خقشف تُ٘ظش ػٖ تُفؽػ تُٔ٘ثٛنر ٬ُخصضتٍ ك٢ كِغلر تُؼوَ، ٛ٘ثى دػْ ٓغصوَ ُِخطٞذ ٗفٞ 

تُٔف٤طر ُِؼِْ. تُؼِْ ٓذكٞع خثكصشتك إٔ تُؼثُْ ٝتمؿ. ٝٛزت  ٛزت تُٔلّٜٞ تُٔٞعغ ُِٞتهغ ك٢ أـذ تُظشٝف

٣ؼ٢٘ إٔ تُؼثُْ تُز١ ٗؽذ أٗلغ٘ث ك٤ٚ، ٝتُز١ شوذّ ُ٘ث تُصؽشخر خؼل تُٔؼِٞٓثز ػ٘ٚ، ٫ ٣ٌٖٔ ٝفلٚ كفغح 

ٛزت ت٫كصشتك ٛٞ ٝستء ًَ تُغؼ٢ ٝستء تُٔؼشكر، خٔث ك٢ رُي تُٔغثػ٢ تُص٢ ش٘ص٢ٜ  خَ كٜٔٚ أ٣نث. 

 ت٢ُ ٓؼشكر ـو٤ور ت٧ؽ٤ثء.   ٫ٝ شقَ خثُْٞٛ

ك٢ تُؼِّٞ تُطد٤ؼ٤ر ًٔث شطٞسز ٓ٘ز تُوشٕ تُغثخغ ػؾش، إرت ًثٕ تُؼثُْ ٝتمؿ ٝتُز١ ٣صْ كٜٔٚ ٖٓ خ٬ٍ 

 تُص٘دد ٝتُصؽشخر، ت٫ إٔ ٛ٘ثى ٗظثّ هد٤ؼ٢ خل٢ ٫ ٣ٌٖٔ ٬ٓـظصٚ ٖٓ خ٬ٍ ت٩دستى تُدؾش١ ٝـذٙ.

 ٣لغش ٛزت تُ٘ظثّ؟ ٝتُصغثؤٍ تُز١ ٣صْ هشـٚ ٛ٘ث ٛٞ، ٓث تُز١       

هذ شٌٕٞ إـذٟ ت٩ؼثخثز ٢ٛ إٔ ٫ ؽ٢ء ٣ٌٖٔ إٔ ٣لغش ٓعَ رُي تُ٘ظثّ: هذ ٣٘ص٢ٜ تُصلغ٤ش خثُ٘ظثّ تُطد٤ؼ٢ 

تُخل٢ ٗلغٚ ٝتُز١ شْ تٌُؾق ػٖ ٛزت تُ٘ظثّ ٖٓ خ٬ٍ تكصشتك إٔ تُؼثُْ ٝتمؿ. سخٔث ٣ٌٖٔ شلغ٤ش أـذ 
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ٓشتًست ٝشٌشتًست ك٢ شثس٣خ تُؼِْ. ٌُٖ ك٢  ٓغص٣ٞثز تُ٘ظثّ ٖٓ ٓ٘ظٞس ٓغصٟٞ ٫ ٣ضتٍ أػٔن ًٔث ـذض

تُٜ٘ث٣ر، خ٘ثًء ػ٠ِ ٝؼٜر تُ٘ظش ٛزٙ، ع٤قَ كْٜ تُؼثُْ إ٠ُ ٗوطر ٫ ٣ٞؼذ ك٤ٜث ؽ٢ء آخش ٣ٌٖٔ هُٞٚ، 

 خثعصع٘ثء ٛزٙ ٢ٛ تُطش٣ور تُص٢ شغ٤ش خٜث ت٧ٓٞس.

٢ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ُِٔشء إٔ ٌُٖٝ ٣٘صوذ ٗثؼَ رُي هثب٬ " ُغس ٓغصؼذًت ُشؤ٣ر ٗؽثؾ تُؼِْ خٜزٙ تُطش٣ور. ٣دذٝ ُ 

٣لْٜ ـوًث تُ٘ظشذ تُؼ٤ِٔر ُِؼثُْ ٓث ُْ ٣لصشك إٔ ٝمٞؾ تُؼثُْ، ًٔث ٛٞ ٓٞفٞف ك٢ تُوٞت٤ٖٗ تُص٢ ًؾلٜث 

تُؼِْ، ٛٞ خفذ رتشٚ ؼضء ٖٓ تُصلغ٤ش ت٧ػٔن ُغدح ٝؼٞد ت٧ؽ٤ثء ًٔث ٢ٛ. ُزُي ػ٘ذٓث ٗلنَ شلغ٤ًشت 

كصشتمثز أهَ تُصؼغل٤ر ، كٜزت ٤ُظ ٓؽشد شلن٤َ ؼٔث٢ُ: ٝتـذًت ُ٘لظ تُد٤ثٗثز ػ٠ِ آخش ٧ٗٚ أخغو ٣ٝوذّ ت

ث أًدش ٖٓ تُٔشؼؿ إٔ ٣ٌٕٞ فف٤ًفث ، كوو ٖٓ أؼَ ٛزت تُغدح." ًٔ ٧ٗ٘ث ٗؼصوذ إٔ تُصلغ٤ش تُز١ ٣ؼط٢ كٜ
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إٔ ًَ ؽ٢ء ػٖ تُؼثُْ ٣ٌٖٔ كٜٔٚ  -ٛٞ ؽٌَ ٖٓ أؽٌثٍ ٓدذأ تُغدح تٌُثك٢  -ٝكوث ُ٘ثؼَ  -ٛزت ت٫كصشتك 

ٚ إرت خذز أؽ٤ثء ًع٤شذ، ـص٠ ت٧ًعش ػث٤ُٔر، شؼغل٤ر ك٢ تُدذت٣ر، كزُي ٧ٕ ٛ٘ثى أؽ٤ثء ػ٠ِ ٓغصٟٞ ٓث، ٝأٗ

 أخشٟ ٫ ٗؼشكٜث، ٝٛٞ ٓث ٣لغش عدح ػذّ ًٜٞٗث شؼغل٤ر ػ٠ِ ت٩ه٬م.

٣وٍٞ ٗثؼَ " إٕ ٝؼٜر تُ٘ظش تُوثبِر خ ٕ تُٞمٞؾ تُؼو٢ٗ٬ ٛٞ أفَ تُ٘ظثّ تُطد٤ؼ٢ شؽؼ٢ِ٘، خثُٔؼ٠٘ 

ٖ ٤ُظ ٓعث٤ُث رتش٤ث، ٧ٗٚ ٫ ٣شه٠ إ٠ُ ٓغصٟٞ ت٫دػثء خ ٕ ًَ تُفو٤ور ٢ٛ تُٔظٜش ك٢ ٌُٝ –تُٞتعغ، ٓعث٤ًُث 

خَ ٓعث٤ُث ٓٞمٞػ٤ث ك٢ شو٤ِذ أك٬هٕٞ ٝسخٔث أ٣نث ُدؼل ٓث خؼذ تٌُثٗص٤٤ٖ، تُز١ ٣طِن  -ٜٗث٣ر تُٔطثف 

ًَ ػثُْ  ػ٤ِْٜ ػثدذ ٓعث٤ُر ٓطِور. أظٖ أٗٚ ٣ؽح إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘ثى ع٬ُر ٖٓ ٛزت تُ٘ٞع ٖٓ تُٔعث٤ُر ك٢

".ٗظش١: تُصؽش٣د٤ر تُدفصر ٤ُغس ًثك٤ر
57

  

٤ُظ ٖٓ هد٤َ تُقذكر. ـ٤ط إٔ تُؼوَ، ك٢ ٛزت تُشأ١، ٓششدو  -خثُ٘غدر ُ٘ثؼَ  –ٖٝٓ ظْ كإٕ ٝمٞؾ تُؼثُْ 

خؾٌَ ٓضدٝغ خثُ٘ظثّ تُطد٤ؼ٢. كثُطد٤ؼر ٢ٛ تُص٢ شدد١ إ٠ُ ٗؾٞء ًثب٘ثز ٝتػ٤ر خثُؼوٍٞ؛ خف٤ط شٌٕٞ 

ز. ك٢ تُٜ٘ث٣ر، ٣ؽح إٔ شٌٕٞ ٛزٙ تٌُثب٘ثز ٓلٜٞٓر ٧ٗلغْٜ. ٝٛزٙ ٢ٛ تُغٔثز ٓلٜٞٓر ُٔعَ ٛزٙ تٌُثب٘ث

ت٧عثع٤ر ٌُِٕٞ، ٤ُٝغس ٗصثًؼث ظث٣ًٞٗث ُِصطٞستز تُؼشم٤ر تُص٢ ٣صْ شوذ٣ْ شلغ٤شٛث تُفو٤و٢ خؼدثستز ٫ شؾ٤ش 

 إ٠ُ تُؼوَ.

  -: عالقة انعقم تاإلنهحانخا / 
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 (Ibid – p17.) 
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 (Ibid – p17.) 

 

 ة النزعة العَلمانيSecularism: ًالمبدأ المائم على فصِل الحكومة ومؤسساتها والّسلطة الّسٌاسٌّة عن الّسلطة  ه
فمد تعنً عدم لٌام الحكومة أو الّدولة بإجبار أّي أحٍد على اعتناق  الّدٌنٌّة. تختلف مبادئ العلمانٌة باختالف أنواعها،

كما تكفل الحّك فً عدم اعتناق دٌٍن معٌٍّن وعدم   .ٌر موضوعٌّةوتبنًّ معتمٍد أو دٌٍن أو تملٌٍد معٌٍن ألسباب ذاتٌّة غ
تبنًّ دٌٍن معٌٍّن كدٌٍن رسمًٍّ للّدولة. وبمعنى عاّم، فإّن هذا المصطلح ٌشٌر إلى الّرأي المائِل بأّن األنشطةَ البشرٌّة 

 .الّدٌنٌّةٌجب أن تكون غٌر خاضعة لتأثٌر الُمؤّسسات  -وخصوًصا الّسٌاسٌّة منها-والمراراِت 
From Wikipedia, the free encyclopedia,23/10/2021)) 
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ُطثُٔث ًثٕ ُِؼو٤ٗ٬ر هثخغ د٢٘٣ أًعش ٖٓ تُصؽش٣د٤ر. ـص٠ خذٕٝ ٝؼٞد هللا، كإٕ كٌشذ تُصؼثهق 

تُطد٤ؼ٢ خ٤ٖ أػٔن ـوثبن تُطد٤ؼر ٝأػٔن ٓغص٣ٞثز تُؼوَ تُدؾش١، ٝتُص٢ ٣ٌٖٔ تعصـ٬ُٜث ُِغٔثؾ 

ًٌث ك٢ تٌُٕٞ. ـ٤ط إٔ تُ صل٤ٌش ك٢ إٔ خثُصطٞس تُصذس٣ؽ٢ ُٔلّٜٞ أًعش فذهًث ُِٞتهغ، شؽؼِ٘ث أًعش شٔثع

تُؼ٬هر خ٤ٖ تُؼوَ ٝتُؼثُْ أٓش أعثع٢ ٣ؽؼَ تٌُع٤ش ٖٓ تُ٘ثط ك٢ ٛزت ت٤ُّٞ ٝٛزت تُؼقش ٓنطشخ٤ٖ، شخٞكث 

ٖٓ ت٫شؽثٙ ت٢ُ تُوٍٞ خإُٚ ًصلغ٤ش ُ٘ؾ ذ ٛزت تٌُٕٞ ًَٝ ٓث ٣صنٔ٘ٚ ٖٓ ٓخِٞهثز. ٝٛزت ٛٞ أـذ ٓظثٛش 

 ٠ِ تُف٤ثذ تُلٌش٣ر تُفذ٣عر. تُخٞف ٖٓ تُذ٣ٖ تُز١ ُٚ ػٞتهح ٝخ٤ٔر ك٢ ًع٤ش ٖٓ ت٧ـ٤ثٕ ػ

٤ُغس ـثُر ٗثدسذ ـ٤ط أٜٗث ٓغدُٝر ػٖ تٌُع٤ش ٖٓ  -ٝكوث ُ٘ثؼَ  –شؼذ ٓؾٌِر تُغِطر ت٤ٌُٗٞر ٛزٙ 

تُ٘ضػر تُؼ٣ِٞٔر ٝت٫خصضت٤ُر ك٢ ػقشٗث. أـذ تُ٘ضػثز تُص٢ شذػٜٔث ٛٞ ت٫كشته ك٢ تعصخذتّ تُد٤ُٞٞؼ٤ث 

ٌّٖ دتس٣ٖٝ  تُصطٞس٣ر ُصٞم٤ؿ ًَ ؽ٢ء ػٖ تُف٤ثذ، خٔث ك٢ رُي ًَ ؽ٢ء ػٖ تُؼوَ تُدؾش١. ك٤وٍٞ " ٓ

تُعوثكر تُؼِٔث٤ٗر* تُفذ٣عر إٔ شص٘لظ تُقؼذتء تُؽٔثػ٢ تُؼظ٤ْ، ٖٓ خ٬ٍ شٞك٤ش ٝع٤ِر ػ٠ِ ٓث ٣دذٝ 

٫عصدؼثد ٬ً ٖٓ تُـشك ٝتُٔؼ٠٘ ٝتُصق٤ْٔ ًغٔثز أعثع٤ر ُِؼثُْ. خذ٫ً ٖٓ رُي، شقدؿ ٛزٙ تُظٞتٛش ٓث 

خؾٌَ ػشم٢ ٖٓ خ٬ٍ ػ٤ِٔر ٣ٌٖٔ شلغ٤شٛث خثٌُثَٓ ٖٓ خ٬ٍ شؾـ٤َ  ٢ٛ ت٫ ظٞتٛش ػثخشذ، شصُٞذ

هٞت٤ٖٗ تُل٤ض٣ثء ؿ٤ش تُـثب٤ر ػ٠ِ تُٔثدذ تُص٢ ٗصٌٕٞ ٜٓ٘ث ؼ٤ٔؼًث. " 
58

 

ٓ٘ز تُدذت٣ر، ًثٕ ٖٓ تُؾثبغ شوذ٣ْ ٗظش٣ر تُصطٞس ػٖ هش٣ن تُطلشذ تُؼؾٞتب٤ر ٝت٫ٗصوثء تُطد٤ؼ٢ 

ـ٤ط ٖٓ تُٔلصشك إٔ ٣ٌٕٞ تُذ٤َُ ػ٠ِ تُ٘ظش٣ر د٬٤ًُ ػ٠ِ ػذّ ًصلغ٤ش ُِص٘ظ٤ْ تُٞظ٤ل٢ ٌُِثب٘ثز تُف٤ر. 

ٝؼٞد ؿث٣ر ك٢ تُصغدح ُصطٞس أؽٌثٍ تُف٤ثذ ػ٠ِ ٛزت تًٌُٞح. إٜٗث ٤ُغس كوو تُ٘ظش٣ر تُوثبِر خ ٕ تُف٤ثذ 

شطٞسز ػ٠ِ ٓذٟ خ٤٣٬ٖ تُغ٤ٖ٘، ٝإٔ ؼ٤ٔغ ت٧ٗٞتع ش٘فذس ٖٓ عِق ٓؾصشى. ٌُٖٝ تُؼ٘قش تُٔفذد ُٜث 

ًَ ٛزت ـذض ٗص٤ؽر ظٜٞس هلشتز ػؾٞتب٤ر خ٬ ؿث٣ر ك٢ تُٔثدذ تُٞستظ٤ر، ٤ِ٣ٜث ت٫ٗصوثء  ٛٞ ت٫دػثء خ ٕ

 .تُطد٤ؼ٢ خغدح ت٫خص٬كثز تُٞستظ٤ر تُ٘ثشؽر ك٢ تُوذستز ت٩ٗؽثخ٤ر

ٝتُصغثؤٍ تُز١ ٣صْ هشـٚ ت٫ٕ ٛٞ: إرت ًثٕ تُ٘ظثّ تُطد٤ؼ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؾَٔ هٞت٤ٖٗ ػث٤ُٔر خثسػٚ ٖٓ 

ض٣ثء ت٧عثع٤ر ٖٓ تُ٘ٞع تُز١ تًصؾل٘ثٙ، كِٔثرت ٫ ٣ؾصَٔ ػ٠ِ هٞت٤ٖٗ ٝه٤ٞدت أعثع٤ر، تُ٘ثـ٤ر تُش٣ثم٤ر ُِل٤

ٝتُص٢ شصلن ٓغ هٞت٤ٖٗ تُل٤ض٣ثء ٝتُص٢ شؽؼَ شطٞس تٌُثب٘ثز تُف٤ر تُٞتػ٤ر ٝتمًفث، خؼنٜث ُذ٣ٚ تُوذسذ ػ٠ِ 

 ػ٢ تُٔٔصذ؟تًصؾثف خؼل تُفوثبن ت٧عثع٤ر ـٍٞ ٛزت تُ٘ظثّ تُطد٤ؼ٢ ُِـث٣ر ٖٓ خ٬ٍ تُؽٜذ تُؽٔث

ك٤وٍٞ ٗثؼَ "ٗفٖ ٓؽشد أٓعِر ُِؼوَ، ٖٝٓ تُٔلصشك إٔ ٌٕٗٞ ٝتـذًت كوو ٖٓ ػذد ٫ ٣فق٠ ٖٓ ت٧ٗٞتع 

تُؼو٤ٗ٬ر تٌُٔٔ٘ر، إٕ ُْ شٌٖ كؼ٤ِر، ػ٠ِ ٛزٙ تٌُٞتًح أٝ ؿ٤شٛث. ٌُٖ ٝؼٞد تُؼوَ ٛٞ خثُص ٤ًذ ٓغ٘ذ ُد٘ثء 

ؼوَ. ٣ٝدذٝ أٗٚ ٖٓ ؿ٤ش تُٔؼوٍٞ إٔ ٣ٌٕٞ أ١ فٞسذ ُِؼثُْ: ػ٠ِ أهَ شوذ٣ش، ٣ؽح ؽشؾ إٌٓث٤ٗر ٝؼٞد تُ

ظٜٞسٙ ـثدظًث هد٤ؼ٤ًث، ٓعَ ـو٤ور ٝؼٞد ظذ٤٣ثز. " 
59
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 (Thomas Nagel – The Last word – Oxford University Press - 1997 – p 131.  ) 

 

  ٣ؾ٤ش تُزًثء ت٫فط٘ثػ٢Artificial Intelligence َإ٠ُ ٓفثًثذ تُزًثء تُدؾش١ ك٢ ت٫٥ز تُٔدشٓؽر ُِصل٤ٌش ٓع :

ٝشو٤ِذ أكؼثُْٜ. ٣ٌٖٔ أ٣ًنث شطد٤ن تُٔقطِؿ ػ٠ِ أ١ آُر شؼشك عٔثز ٓششدطر خثُؼوَ تُدؾش١ ٓعَ تُصؼِْ ٝـَ تُدؾش 

 .تُٔؾ٬ٌز
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٣صْ شلغ٤ش ٓلّٜٞ "تُل٤ض٣ثء" خؾٌَ ٓو٤ذ خٔث ك٤ٚ تٌُلث٣ر، خف٤ط ٫ شلغش هٞت٤ٖٗ تُل٤ض٣ثء خفذ رتشٜث ٝؼٞد ٓعَ 

"تُل٤ض٣ثء" شؼ٢٘ كوو تُ٘ظش٣ر ٛزٙ تٌُثب٘ثز تُلٌش٣ر ك٢ كنثء ت٫ـصٔث٫ز تُطد٤ؼ٤ر. خثُطدغ، إرت ًثٗس 

 .تُؼ٤ِٔر ت٧عثع٤ر ـٍٞ ًَ ؽ٢ء، كإٜٗث عصصنٖٔ أ١ هٞت٤ٖٗ ٖٓ ٛزت تُود٤َ إٕ ٝؼذز

ُٔث ًثٕ تُٔزٛح تُٔثد١ ٣ؼٍٞ شٔثٓث ػ٠ِ تُٔثدذ ك٢ تُ٘ظش ت٢ُ تُٞؼٞد، كإٕ أٗقثسٙ ٣وِِٕٞ ٖٓ دٝس تُزًثء 

َ ٣ٝؼصدشٕٝ إٔ تُزًثء ٓ٘صػ ٓثد١ ظث١ٞٗ ك٢ تُطد٤ؼر، ٣ٝصدٕ٘ٞ إٔ تُطد٤ؼر ٤ُغس ت٫ ٓثدذ ؿ٤ش ر٤ًر، خ

 .ُِٔثدذ خذ٫ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ٛٞ ٓقذسٛث ٝتُٔفذد ُِـث٣ر ٜٓ٘ث

ٌُٖٝ تُؼِْ هذ خزٍ تُٔثد٤٣ٖ، خؼذ إٔ أفدؿ تُؼذ٣ذ ٖٓ تُؼِّٞ ٣وّٞ ػ٠ِ تًصؾثف أدُر تُزًثء ٝتُـثب٤ر، ٓعِٔث 

ػ٢ ٝتُفثعٞج ٝتُزًثء خفط ػِٔثء تٌُٕٞ ػ٠ِ تُزًثء خثسغ ت٫سك، ٝػِّٞ تُفلش٣ثز ٝتُطح تُؾش

 ت٫فط٘ثػ٢ *، ٝؿ٤شٛث. خزُي ٣ٜ٘ثس سكل تُزًثء ٝتُـثب٤ر ٬ًصٓر ٖٓ ُٞتصّ تُؼِْ.

ٖٝٓ ظْ ٣صؽٚ ٗثؼَ ت٢ُ دـل ٛزت تُٔزٛح تُٔثد١، ٓٞمفث أٗٚ ؿ٤ش هثدس ػ٢ِ شلغ٤ش ظثٛشذ تُف٤ثذ. ٣وٍٞ 

ذ. كث٩ـقثب٤ثز تُٔد٣ذذ "٫ ؽي إٔ تُ٘ظشذ تُٔثد٣ر تُغثبذذ ُصلغ٤ش ٗؾ ذ تُف٤ثذ شؼصشٝٛث ؽٌٞى ًع٤ش

٬ُـصٔث٫ز ؿ٤ش تُٔثد٣ر ُْ شدخز خثُؽذ٣ر تٌُثك٤ر، خثُشؿْ ٖٓ إٔ ٛزٙ ت٫ـقثب٤ثز ش٘ل٢ تُ٘ؾ ذ تُصِوثب٤ر 

تُؼؾٞتب٤ر ُِف٤ثذ ٖٓ تُٔثدذ ؿ٤ش تُف٤ر، ًٔث ش٘ل٢ تُصطٞس تُؼؾٞتب٢ ٖٓ ًثبٖ ٥خش. ًِٝٔث شضت٣ذ تدستً٘ث 

شفٌٜٔث ك٢ تُؼ٤ِٔثز ت٤ٔ٤ٌُثب٤ر ُظثٛشذ تُف٤ثذ، ًِٔث شضت٣ذ إدستً٘ث  ُٔذ١ شؼو٤ذ ؽلشذ تُف٤ثذ تُٞستظ٤ر ٤ًٝل٤ر

ُؼؽض تُٔزٛح تُٔثد١"  
60

  

ٖٓ ٛ٘ث هذ ُهشؾ ٓلّٜٞ " تُصق٤ْٔ تُز٢ً " تُز١ أػثد تُصٞتصٕ خ٤ٖ ت٤ٌُثٗثز تُٔثد٣ر ٝؿ٤ش تُٔثد٣ر ك٢ 

ثز تُطد٤ؼر تُص٢ " )ٖٓ أؼَ دستعر ٓ٘ظٞٓ Intelligent designتُٞؼٞد.  ُوذ ؼثء تُصق٤ْٔ تُز٢ً" 

شفَٔ د٫بَ تُزًثء تُز١ ٫ ٣ٌٖٔ تخصضتُٚ ك٢ تُؼ٤ِٔثز تُٔثد٣ر، ٝهذ ظٜش ٛزت تُٔلّٜٞ ً٘ص٤ؽر ُصطد٤ن " 

"، ٝتُز١ أظدس ػؽض تُؼ٘قش تُٔثد١  Materialism-refuting logicٓ٘طن   دـل تُٔزٛح تُٔثد١ 

ك٢ تُطد٤ؼر ػٖ شٞك٤ش ٓث ك٢ ٓ٘ظٞٓثشٜث ٖٓ رًثء. (
61

 

                                                                                                                                                        

تُغٔر تُٔعث٤ُر ُِزًثء ت٫فط٘ثػ٢ ٢ٛ هذسشٚ ػ٠ِ تُصشؽ٤ذ ٝتشخثر ت٩ؼشتءتز تُص٢ ُذ٣ٜث أكنَ كشفر ُصفو٤ن ٛذف ٓؼ٤ٖ. 

ِْ ت٢ُ٥، ٝتُص٢ شؾ٤ش إ٠ُ ٓلّٜٞ إٔ خشتٓػ تٌُٔد٤ٞشش ٣ٌٖٔ إٔ شصؼِْ شِوثب٤ًث ٓؽٔٞػر كشػ٤ر ٖٓ تُزًثء ت٫فط٘ثػ٢ ٢ٛ تُصؼ

 ٖٓ تُد٤ثٗثز تُؽذ٣ذذ ٝشص٤ٌق ٓؼٜث دٕٝ ٓغثػذذ تُدؾش.
 Jake Frankenfiel - Artificial Intelligence - Reviewed by GORDON SCOTT- Updated Mar 8, 2021)) 

ء ت٥ُر، ٛٞ رًثء شظٜشٙ ت٫٥ز، ػ٠ِ ػٌظ تُزًثء تُطد٤ؼ٢ تُز١ ٣ظٜشٙ تُدؾش تُزًثء ت٫فط٘ثػ٢ أٝ ٓث ٣غ٠ٔ أـ٤ثًٗث رًث

ٝتُف٤ٞتٗثز ت٧خشٟ. خؼل ت٧ٗؾطر تُص٢ شْ شق٤ٜٔٔث ُِو٤ثّ خٜث ٢ٛ تُصؼشف ػ٠ِ ت٬ٌُّ ٝتُصؼِْ ٝتُصخط٤و ٝـَ تُٔؾ٬ٌز. 

ء ت٫فط٘ثػ٢ دٝس ٓشًض١ ك٢ ٗظًشت ٧ٕ تُشٝخٞشثز ٢ٛ تُٔؽثٍ تُٔؼ٢٘ خشخو ت٩دستى خثُؼَٔ، ٣ؽح إٔ ٣ٌٕٞ ُِزًث

تُشٝخٞشثز إرت ًثٕ ت٫شقثٍ ر٤ًًث. ٣صؼثَٓ تُزًثء ت٫فط٘ثػ٢ ٓغ ت٧عةِر تُفثعٔر تُٔصؼِور خٔث ٢ِ٣: ٓث ٢ٛ تُٔؼشكر تُٔطِٞخر 

ك٢ أ١ ؼثٗح ٖٓ ؼٞتٗح تُصل٤ٌش؛ ٤ًق ٣٘دـ٢ شٔع٤َ شِي تُٔؼشكر؟ ٤ًٝق ٣٘دـ٢ تعصخذتّ ٛزٙ تُٔؼشكر. شصفذٟ تُشٝخٞشثز 

 .٫فط٘ثػ٢ ٖٓ خ٬ٍ إؼدثسٙ ػ٠ِ تُصؼثَٓ ٓغ أؽ٤ثء ـو٤و٤ر ك٢ تُؼثُْ تُفو٤و٢تُزًثء ت
(Ziyad Mohammed- Artificial Intelligence Definition, Ethics and Standards- 2018/2019) 

59
 (Thomas Nagel – The Last word –p132   .)  
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 .372ؿ - 2018 –٣ٞ٤ٗٞسى ُِ٘ؾش ٝتُصٞص٣غ  –تُوثٛشذ  – 1ه  -تُٔؼِٞٓثش٤ر خشٛثٕ تُشخٞخ٤ر ت٫ًدش  –ػٔشٝ تُؾش٣ق  
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  .) 376ؿ -تُٔؼِٞٓثش٤ر خشٛثٕ تُشخٞخ٤ر ت٫ًدش  –ػٔشٝ تُؾش٣ق  ( 
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ْ تُز٢ً ت٢ُ تُفقٍٞ ػ٠ِ أدُر ػ٤ِٔر ه٣ٞر )٤ُٝظ ه٘ثػثز د٤٘٣ر( ػ٠ِ ٝؼٞد تُزًثء ٣ٜٝذف تُصق٤ٔ

ٝتُوقذ ك٢ تُطد٤ؼر، ٝػثدذ ٓث ٣ِؽ  ت٢ُ تُٜٔ٘ػ ٝتُٔ٘طن تُٔثد١ ُِٞفٍٞ ت٢ُ ٛزٙ ت٧دُر. ٝرُي ٫ ٣ؼ٢٘ 

٘ٚ ٣ِؽ  ت٢ُ ٛزٙ تهص٘ثع تُصق٤ْٔ تُز٢ً خثُٔلث٤ْٛ ت٤ٌُٔث٤ٌ٤ٗر ٝت٫خصضت٤ُر ٝتُٔثد٣ر ـٍٞ تُف٤ثذ ٝتٌُٕٞ، ٌُٝ

تُٔلث٤ْٛ ُِٞفٍٞ ت٢ُ ٓث ٣وغ ك٢ إهثس تُؼ٤ِٔثز تُٔثد٣ر ٝٓث ٛٞ خثسغ تهثسٛث. ٝخٔؽشد إٔ ٣صٞفَ 

 –تُصق٤ْٔ تُز٢ً ٖٓ خ٬ٍ تُٜٔ٘ػ ٝتُٔ٘طن تُٔثد١ إ٠ُ تظدثز ػؽض تُٔثد٣ر ػٖ شلغ٤ش خؼل تُظٞتٛش 

٤ٌ٤ٗر، أ١ إٔ تُصق٤ْٔ تُز٢ً ٣ِؽ  ت٢ُ ػ٘ذٛث شصٞهق تُفثؼر ت٢ُ تُ٘ظش ُِف٤ثذ ٗظشذ ٤ٌٓث –تُد٤ُٞٞؼ٤ر ٓع٬ 

 تُٜٔ٘ػ تُٔثد١ خقلر ٓدهصر ٖٓ أؼَ خشٛ٘ر تُون٤ر خإظدثز خط  ٗو٤نٜث.

٣وٍٞ ٗثؼَ " أكنَ شلغ٤ش ُِصق٤ْٔ تُز٢ً ٤ُظ ًفؽر ُٞؼٞد هللا، ٌُٖٝ ًثدػثء ـٍٞ ٓث ٣ٌٖٔ شقذ٣وٚ 

٣صٞتكن ٓغ ٬ً ٖٓ تُفوثبن  خؾ ٕ تُصطٞس تُد٤ُٞٞؼ٢ إرت ًثٕ تُٔشء ٣فَٔ ٓؼصوذًت خؾٌَ ٓغصوَ ك٢ هللا

تُصؽش٣د٤ر ػٖ تُطد٤ؼر تُص٢ شْ ش ع٤غٜث ٖٓ خ٬ٍ ت٬ُٔـظر ٝهدٍٞ تُٔؼث٤٣ش تُؼثٓر ٨ُدُر تُؼ٤ِٔر. ٌُٖٝ 

٧عدثج هث٤ٗٞٗر ، ُْ ٣صْ شوذ٣ٜٔث خٜزٙ تُطش٣ور ٖٓ هدَ تُٔذتكؼ٤ٖ ػٜ٘ث ، ٝ أػصوذ إٔ ٛزت خط ."
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ٌشذ تُٔقْٔ ؿثٓنر ُِـث٣ر، ٝأٗٚ ٫ ٣ٞؼذ ؽ٢ء ٣وثٍ ػٖ ٖٝٓ ظْ ٣ؽذ ٗثؼَ إٔ تُٔؾٌِر ٫ شٌٖٔ ك٢ إٔ ك

٤ًل٤ر ػِٔٚ. ـ٤ط أٗٚ ػ٘ذٓث تهصشؾ دتس٣ٖٝ ٗظش٣ر ت٫ٗصوثء تُطد٤ؼ٢، ُْ ٣ٌٖ ُذ٣ٚ ٫ٝ أ١ ؽخـ آخش أ١ 

كٌشذ ػٖ ٤ًل٤ر ػَٔ تُٞستظر، أٝ ٓث تُز١ ٣ٌٖٔ إٔ ٣صغدح ك٢ ـذٝض هلشذ ٣ٌٖٔ ٬ٓـظصٜث ك٢ تُ٘ٔو 

ظر. كوذ ًثٕ ت٫هصشتؾ خدغثهر ٛٞ إٔ ؽ٤ةًث ٓث خ٬ ؿث٣ر ًثٕ ُٚ ٛزٙ تُص ظ٤شتز، تُظثٛش١ ًٝثٗس هثخِر ُِٞست

ٓٔث ٣غٔؿ خصؾـ٤َ ت٫ٗصوثء تُطد٤ؼ٢. ٛزت ٤ُظ أهَ ؿًٔٞمث ٖٓ تُلشم٤ر تُوثبِر خ ٕ تُطلشتز تُٔصثـر 

 ٬ُخص٤ثس شص ظش خ كؼثٍ تُٔقْٔ. ُزُي ٣ؽح إٔ ٣ٌٕٞ ػ٘قش تُـث٣ر ٛٞ تُؽث٢ٗ تُفو٤و٢.

تُٔؾٌِر تُفو٤و٤ر شٌٖٔ ك٢ إٔ ٓوثفذ ٝأكؼثٍ هللا، إرت ًثٕ ٛ٘ثى إُٚ، ٤ُغس ٢ٛ ٗلغٜث، ٫ٝ  ٌُٝ٘ٚ ٣ش١ إٔ

٣ٌٖٔ إٔ شٌٕٞ، ٓٞمٞع ٗظش٣ر ػ٤ِٔر خثُطش٣ور تُص٢ أفدفس ك٤ٜث آ٤ُثز تُٞستظر ٓٞمٞع ٗظش٣ر ػ٤ِٔر 

ٗح تُٜٔ٘ؽ٤ر ٓ٘ز دتس٣ٖٝ. ك٤وٍٞ " ك٢ تُٞتهغ، أؼذ ت٫هصشتؾ تُذ٢٘٣ أهَ شلغ٤ش٣ًث ٖٓ كشم٤ر خؼل تُؽٞت

ُِ٘ظثّ تُطد٤ؼ٢ تُص٢ شؽؼَ ظٜٞس تُؼوٍٞ ك٢ ٝبثّ ٓغ تٌُٕٞ أٓشت ٓصٞهؼث. ٛ٘ث، ًٔث ٛٞ تُفثٍ ك٢ أ١ ٌٓثٕ 

آخش، شؼَٔ كٌشذ هللا ًؼ٘قش ٗثبح ُِصلغ٤ش ـ٤ط ٣دذٝ إٔ ٛ٘ثى ؽ٤ةًث ٓث ٣صطِح شلغ٤ًشت ٫ٝ ٣صٞكش أ١ ؽ٢ء؛ 

٤٘٣ر *. ٌُٖ ٫ ٣ٞؼذ عدح ـو٤و٢ ٫كصشتك إٔ ُٜزت تُغدح ٣شـح تٌُع٤ش ٖٓ تُ٘ثط خث٩ٓدش٣ث٤ُر تُذتسٝ

تُدذ٣َ تُٞـ٤ذ ُِصلغ٤ش تُصطٞس١ ٌَُ ؽ٢ء ٛٞ تُصلغ٤ش تُذ٢٘٣. ٝٓغ رُي، هذ ٫ ٣ٌٕٞ ٛزت ٓش٣ًفث خٔث ك٤ٚ 

تٌُلث٣ر، ٧ٕ تُؾؼٞس تُز١ أع٤ٔٚ تُخٞف ٖٓ تُذ٣ٖ هذ ٣ٔصذ إ٠ُ ٓث ٛٞ أخؼذ ٖٓ ٝؼٞد إُٚ ؽخق٢، ٤ُؾَٔ 

ًءت ٓ٘ٚ ؿ٤ش هثخَ ٬ُخصضتٍ ٝؿ٤ش ػشم٢. " أ١ ٗظثّ ٢ًٗٞ ٣ٌٕٞ تُؼوَ ؼض
63
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 (Thomas Nagel – Mind and Cosmos – p42.) 
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 (Thomas Nagel – The Last word- p 132/133.) 

 

 ت٩ٓدش٣ث٤ُر تُذتس٤٘٣ٝر imperialism Darwinist: ٣ر تُوثبِر خ ٕ تُؽٔثػثز ٝت٧ؼ٘ثط تُدؾش٣ر شخنغ ٢ٛ تُ٘ظش

ُ٘لظ هٞت٤ٖٗ ت٫ٗصوثء تُطد٤ؼ٢ تُص٢ شقٞسٛث شؾثسُض دتس٣ٖٝ ك٢ تُ٘دثشثز ٝتُف٤ٞتٗثز ك٢ تُطد٤ؼر. ٝكوًث ُِ٘ظش٣ر، تُص٢ 

و١ٞ ًثٗس ؽثبؼر ك٢ أٝتخش تُوشٕ تُصثعغ ػؾش ٝأٝتبَ تُوشٕ تُؼؾش٣ٖ، شنثءٍ تُنؼلثء ٝشفذز ظوثكثشْٜ خ٤٘ٔث ٗٔث تُ

ك٢ تُوٞذ ٝتُص ظ٤ش تُعوثك٢ ػ٠ِ تُنؼ٤ق. سأٟ تُذتس٤٘٣ٕٝٞ ت٫ؼصٔثػ٤ٕٞ إٔ ـ٤ثذ تُدؾش ك٢ تُٔؽصٔغ ًثٗس فشتًػث ٖٓ 

 .أؼَ ٝؼٞد ٣فٌٜٔث "تُدوثء ٨ُفِؿ"، ٢ٛٝ ػدثسذ تهصشـٜث تُل٤ِغٞف ٝتُؼثُْ تُدش٣طث٢ٗ ٛشخشز عد٘غش
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 ٖٝٓ ٛ٘ث ٗصغثءٍ: ٤ًق ٣ؼثُػ تُزًثء ؿ٤ش تُٔثد١ تُطد٤ؼر تُٔثد٣ر ٩خذتع تُٔؼِٞٓثز؟

 ُؼِ٘ث ٗؽذ إٔ ٛ٘ثى ؼثٗدثٕ:

تُؽثٗح ت٫ٍٝ: تُز١ ٣ش١ إٔ ت٫ُٚ ٣ٔذ تُطد٤ؼر خٔث ك٤ٜث ٖٓ فلثز، ٖٝٓ ظْ كٜٞ تُٔقذس تُز٢ً     -

تُف٤ٌْ ُِٔؼِٞٓثز تُٔطِٞخر ُ٘ؾ ذ تٌُٕٞ، ٝتُوثدس ػ٠ِ تخشتؼٜث ُف٤ض تُٞؼٞد، عٞتء خثُصذخَ 

دد٤ر تُٔدثؽش ك٢ ًَ أـذتظٜث، ت٢ُ دسؼر دكؼس تُدؼل )ًث٧ؽثػشذ تُٔغ٤ِٖٔ( ت٢ُ ٗل٢ أ١ ػ٬هر ع

 خ٤ٖ تُلؼَ ٝتُ٘ص٤ؽر، أٝ ٖٓ خ٬ٍ هٞت٤ٖٗ تُطد٤ؼر. " ٝٛد٫ء ْٛ أففثج تُذ٣ثٗثز ".

تُؽثٗح تُعث٢ٗ: تُز١ ٣ش١ إٔ هٞت٤ٖٗ تُطد٤ؼر تُل٤ض٤ٔ٤ًٞ٣ثب٤ر هثدسذ ػ٠ِ ه٤ثدذ تُطد٤ؼر ٝخ٘ثبٜث خث٤ُٜةر     

تُص٢ فثسز ػ٤ِٜث، ٖٓ ٓثدذ ؿ٤ش ـ٤ر ًٝثب٘ثز ـ٤ر. " ٝٛد٫ء ْٛ تُٔثد٣ٕٞ "
64

 

ك٢ ٓٞتؼٜر ٛثش٤ٖ تُ٘ظش٣ص٤ٖ ظٜشز ٓؽٔٞػر ٖٓ تُؼِٔثء ٝتُل٬علر ٣طِن ػ٤ِْٜ " تُطد٤ؼ٤٤ٖ ٝ  -

"، ٣ ش٢ ػ٠ِ سأعْٜ شٞٓثط ٗثؼَ، ـ٤ط Non-Materialistic Naturalistsؿ٤ش تُٔثد٤٣ٖ "

أْٜٗ ٣شكنٕٞ شِي تُ٘ظشذ ت٤ٌُٔث٤ٌ٤ٗر ك٢ كْٜ تُطد٤ؼر، خؼذ إٔ ش ًذ ُْٜ ػؽض تُوٞت٤ٖٗ تُٔثد٣ر ػٖ 

ْٝٛ ًزُي ٫ ٣ودِٕٞ تُطشؾ تُذ٢٘٣ ُِخِن ٫ػصوثدْٛ أٗٚ  –خثفر ظثٛشذ تُف٤ثذ  –تُٞؼٞد شؾ٤ٌَ 

 ٣صؼثسك ٓغ تُٜٔ٘ػ تُؼ٢ِٔ. 

ـ٤ط أْٜٗ هذ رٛدٞت ت٢ُ تُدفط ػٖ ٓقثدس هد٤ؼ٤ر خثسغ تُٔ٘ظٞٓثز تُٔثد٣ر، شٌٕٞ هثدسذ ػ٠ِ شلغ٤ش 

٠ شلغ٤ش ٓث ك٢ تُطد٤ؼر ٖٓ رًثء ٝهقذ ٗؾ ذ ٓث ك٢ تُطد٤ؼر ٖٓ ٓؼِٞٓثز شوّٞ خصٞؼ٤ٚ أـذتظٜث، ٝهثدسذ ػِ

ًٔقذس ُِٔؼِٞٓثز ك٢  –خذ٫ ٖٓ ت٫ُٚ  –ٝتٗصظثّ. ٖٝٓ ظْ كوذ رٛدٞت ت٢ُ تُوٍٞ خؼ٘قش هد٤ؼ٢ ؿ٤ش ٓثد١

تُطد٤ؼر.
65

 

٣ؼصدش تُٔصذ٣ٕ٘ٞ إٔ ٛزت تُؼ٘قش تُز١ ٣وٍٞ خٚ تُطد٤ؼ٤ٕٞ ؿ٤ش تُٔثد٤٣ٖ ٛٞ إٓذتد ٖٓ ت٩ُٚ، خ٤٘ٔث ٣زٛح 

 ت٧خز خٜزت تُؼ٘قش ُصلغ٤ش ٓث ك٢ تُطد٤ؼر ٖٓ هقذ ٝرًثء دٕٝ إسؼثػٚ ت٢ُ ت٩ُٚ.  تُطد٤ؼ٤ٕٞ ؿ٤ش تُٔثد٤٣ٖ

ٖٝٓ ظْ ٗؽذ أٗٚ ػ٠ِ تُشؿْ ٖٓ ٛزت ت٫خص٬ف تُظثٛش خ٤ٖ هشؾ تُٔصذ٤٘٣ٖ ٝهشؾ تُطد٤ؼ٤٤ٖ ؿ٤ش تُٔثد٤٣ٖ، 

ُشؿْ ٖٓ كإٕ ٛ٘ثى أسم٤ر ٓؾصشًر خ٤ٜ٘ٔث ٢ٛ ٝؼٞد تُزًثء ٝتُوقذ ك٢ تُطد٤ؼر. ٖٝٓ ٛ٘ث ٣وٍٞ ٗثؼَ " خث

 –ًفَ ٝعو  –إٔ هشؾ خؼل تُٔصذ٤٘٣ٖ ٣صٔثؽ٠ ٓغ تُدشت٤ٖٛ تُؼ٤ِٔر، كإ٢٘ٗ ٫ أهص٘غ خٚ، ٝأشد٢٘ خذ٫ ٓ٘ٚ 

تُدذ٣َ تُطد٤ؼ٢ ؿ٤ش تُٔثد١. إٕ تُوٍٞ خثُؼوَ ت٢ٌُٗٞ ٤ُظ تـصٔث٫ ٓشكٞمث ػ٘ذ١، إر ٤ُظ مشٝس٣ث إٔ 

                                                                                                                                                        

(The Editors of Encyclopedias Britannica-20/9/2020) 

تًصغح دتس٣ٖٝ ؽٜششٚ ًٔدعظ ُ٘ظش٣ر تُصطٞس ٝتُص٢ ش٘ـ ػ٠ِ إٔ ًَ تٌُثب٘ثز تُف٤ر ػ٠ِ ٓش تُضٓثٕ ش٘فذس ٖٓ      

أع٬ف ٓؾصشًر، ٝهثّ خثهصشتؾ ٗظش٣ر شصنٖٔ إٔ ٛزٙ ت٧ٗٔثه تُٔصلشػر ٖٓ ػ٤ِٔر تُصطٞس ٗثشؽر ُؼ٤ِٔر ٝفلٜث تفطلثء 

ظ ش ظ٤ش ت٫خص٤ثس تُق٘ثػ٢ تُٔغثْٛ ك٢ تُصٌثظش ت٫ٗصوثب٢ ٌُِثب٘ثز )ت٫ٗصخثج( تُطد٤ؼ٢، ًٝزُي تُقشتع ٖٓ أؼَ تُدوثء ُٚ ٗل

س ٗظش٣صٚ  ّٞ تُف٤ر. ٖٝٓ خ٬ٍ ٬ٓـظثشٚ ٨ُـ٤ثء هثّ دتس٣ٖٝ خذستعر تُصفٍٞ ك٢ تٌُثب٘ثز تُف٤ر ػٖ هش٣ن تُطلشتز ٝه

ُ٘ظش٣ر، ُْ ٣قّشؾ دتس٣ٖٝ ّ. ٝٓغ إدستًٚ ُشدّذ تُلؼَ تُص٢ ٣ٌٖٔ إٔ شفذظٜث ٛزٙ ت 1838تُؾ٤ٜشذ ك٢ ت٫ٗصخثج تُطد٤ؼ٢ ػثّ 

خ٘ظش٣صٚ ك٢ تُدذت٣ر إ٫ إ٠ُ أفذهثبٚ تُٔوشخ٤ٖ ك٢ ـ٤ٖ شثخغ أخفثظٚ ٤ُفّنش ٗلغٚ ُ٪ؼثخر ػ٠ِ ت٫ػصشتمثز تُص٢ ًثٕ ٣صٞهؼٜث 

ّ خِؾ دتس٣ٖٝ إٔ ٛ٘ثُي سؼَ آخش، ٝٛٞ أُلش٣ذ سعَ ٤ُٝٝظ، ٣ؼَٔ ػ٠ِ ٗظش٣ر ٓؾثخٜر  1858ػ٠ِ ٗظش٣صٚ. ٝك٢ ػثّ 

 .دتس٣ٖٝ ػ٠ِ ٗؾش ٗصثبػ خفعُٚ٘ظش٣صٚ ٓٔث أؼدش 
( Wikipedia, the free encyclopedia,6/8/2020) 
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 (.380  -379  -تُٔؼِٞٓثش٤ر خشٛثٕ تُشخٞخ٤ر ت٫ًدش  –)ػٔشٝ تُؾش٣ق  
65

 .( 380ؿ  –)ٗلظ تُٔشؼغ تُغثخن   
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لٜٔٚ إرت شؽثٝصٗث تُ٘ظشذ تُٔثد٣ر ٗؼصدشٙ ػطثءت إ٤ُٜث، خَ ٛٞ ػ٘قش أعثط ك٢ تُطد٤ؼر، ٝٗغصط٤غ إٔ ٗ

تُصو٤ِذ٣ر. ٝ ُفغٖ تُفع كإٕ خؼل تُٔصذ٤٘٣ٖ ٣ؽذٕٝ هشـ٢ ٛزت ٓود٫ٞ ٓشـ٤ِث ، ظْ ٣ؼصدشٕٝ إٔ ت٩ُٚ 

ػٖ ٛزٙ تُ٘ظشذ ت٫ٝعغ ُِطد٤ؼر ، خثػصدثسٙ تُٞتمغ ُوٞت٤ٜٗ٘ث تُٔثد٣ر ٝ تُـثب٤ر  –ك٢ تخش تُٔطثف  -ٓغةٍٞ 

"
66

 

٬ـذذ ٝتُٔصذ٤٘٣ٖ ٤ُظ ـٍٞ ٝؼٞد ـو٤ور أص٤ُر أ٢ُٝ، ك٬ٌٛٔث ٣صلن ػ٠ِ ٖٝٓ ظْ ٗؽذ إٔ ت٫خص٬ف خ٤ٖ تُٔ

 ٓٞؼٞد أص٢ُ. ٌُٖٝ ت٫خص٬ف ٣ذٝس ـٍٞ ٓث٤ٛر تُفو٤ور ت٧ص٤ُر ت٢ُٝ٫: تُطد٤ؼر أّ ت٩ُٚ؟ 

ك٤وٍٞ ٗثؼَ " إٕ ت٫ُٚ تُز١ ٣صفذض ػ٘ٚ تُٔدٕٓ٘ٞ ٝت٬ُٔـذذ ػ٠ِ تُغٞتء ٤ُظ ٓٞؼٞدت ٓثد٣ث ٓؼوذت ٣غٌٖ 

ؼ٢ )ًٔث ٣ؼشكٚ دًٝ٘ض( *، ُزُي كإٕ شلغ٤ش ٝؼٞد ت٩ُٚ خ ٗٚ تـصٔث٤ُر ٗؾ ز ٗص٤ؽر ُصؽٔغ رستز ػثُٔ٘ث تُطد٤

خثُقذكر ك٢ ػ٤ِٔر شطٞس ػؾٞتب٢ أٓش ٓشكٞك. إٕ ت٩ُٚ تُز١ ٣ذٝس ـُٞٚ ت٫خص٬ف ٝتُص٘ثصع ٝؼٞد 

ؼٞد تُٔثد١. ٣خصِق شٔثٓث ػٖ ػثُٔ٘ث تُٔثد١ ٝػِٞٓ٘ث تُطد٤ؼ٤ر، إٗٚ ٝؼٞد ؿ٤ش ٓثد١ هثدس ػ٢ِ إ٣ؽثد تُٞ

،   Mentalإٕ تُصلغ٤ش تُٔثد١ تُز١ ٣صد٘ثٙ دًٝ٘ض دتبٔث ٤ُظ ٛٞ تُصلغ٤ش تُٞـ٤ذ ، ٌُٖ ٛ٘ثى تُصلغ٤ش تُؼو٢ِ 

، ًِٜٝث شوق ٝستء تُصلغ٤ش تُٔثد١ ٝٝستء هٞت٤ٖٗ تُطد٤ؼر Intentional، ٝتُوقذ١  purposiveٝ تُـثب٢ 

 "
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ثع ٓؼِٞٓثز تُطد٤ؼر ت٢ُ ػ٤ِٔثز ٓثد٣ر خفصٚ، ٖٝٓ ٖٝٓ ٛ٘ث ٗؽذ إٔ ٛز٣ٖ تُلش٣و٤ٖ ٣صِو٤ثٕ ك٢ سكل تسؼ

 ظْ مشٝسذ تسؼثػٜث إ٠ُ ٓقذس ؿ٤ش تُٔثد١.

ـص٠ ٝإٕ ًثٕ فثدٓث ٝٓـشهث  –٣طدن ٗثؼَ ٛزت تُصٞؼٚ ػ٠ِ ٗؾ ذ تُف٤ثذ، ك٤ش١ أٗٚ ٤ُظ ٛ٘ثى هشؾ ٓثد١ 

ت٤ٔ٤ٌُثب٢ ٝـذٙ.   هثدست ػ٠ِ شوذ٣ْ شلغ٤ش ُ٘ؾ ذ ٝٗؾثهثز تُخ٤ِر تُف٤ر، تػصٔثدت ػ٠ِ تُصطٞس –ك٢ تُخ٤ثٍ 

ك٤زٛح هثب٬ " ٤ُظ ٛ٘ثى شوش٣ش هثخَ ُِصطد٤ن )ـص٠ ُٞ ًثٕ شخ٤٘٤ٔث ٓفنث( ٣صفذض ػٖ ٤ًق إٔ ٗظثٓث 

أٝ    DNAٓز٬ًٛ ٝٓؼوذت ٝظ٤ل٤ث ٝؿ٤٘ث خثُٔؼِٞٓثز ًخ٤ِر ٓصٌثظشذ رتش٤ث )شفس شفٌْ تُفٔل ت١ُٝٞ٘  
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  (Thomas Nagel - The Core of ‘Mind and Cosmos’ – The New York Times Company - August 18 2013.) 
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ت٫ـصٔث٤ُر(  –تُٔٔثظِر  –خثُ٘غدر ُذًٝ٘ض كإٕ ٜٓ٘ؽٚ تُلِغل٢ ُصلغ٤ش هن٤ر ت٤ُٛٞ٧ر ٣وّٞ ػ٠ِ ظ٬ظر ػ٘ثفش )تُصؼثسك  •

دستعر ٓٞمٞػ٤ر ُون٤ر ت٤ُٛٞ٫ر. كؼ٘قش تُصؼثسك ٣نؼ٘ث ٖٓ تُدذت٣ر ك٢ شدد١ خٚ ك٢ تُٜ٘ث٣ر ت٢ُ ت٫ُفثد ٝشؽٜل أ١ 

ٓلصشم هشم. ٣ٌٕٞ ت٫خص٤ثس ك٤ٚ ٓفغّٞ ٓغدوث. إٓث تُؼِْ ٝإٓث ت٤ُٛٞ٫ر. إرت ٫ ٣ٌٖٔ ػ٘ذ دًٝ٘ض تُؽٔغ خ٤ٜ٘ٔث. أٓث ػ٘قش 

٘ث ٝؼٜذٗث ٖٓ أؼَ هن٤ر ٓوطٞع ت٫ـصٔث٤ُر ك٤٘طِن ٖٓ ٓوذٓر ٓغدور خ ٗٚ ٣غصف٤َ إظدثز إٔ ٛ٘ثى تُٜث، كِٔثرت ٗن٤غ ٝهص

خثُؼؽض ػٖ إظدثشٜث. ـ٤ط إٔ ػ٘قش ت٫ـصٔث٤ُر ٣نغ دًٝ٘ض ك٢ ٓٞهق ؽذ٣ذ تُفشغ، كٜٞ ٣ش١ إٔ إظدثز أٝ ٗل٢ ٝؼٞد ت٫ُٚ 

هن٤ر ؽذ٣ذذ ت٤ٔٛ٧ر، ٝك٢ ٗلظ تُٞهس ٣ش١ أٗٚ ٣غصف٤َ ػ٤ِٔث ٝكِغل٤ث شفو٤ن ٛزت ت٫ظدثز أٝ تُ٘ل٢، إٕ دًٝ٘ض خزُي ٤ٔ٣غ 

ت٢ُ تـصٔث٤ُر: ت٧سؼؿ إٔ ت٫ُٚ ٓٞؼٞد أٝ ت٫سؼؿ إٔ ت٩ُٚ ؿ٤ش  –ػ٠ِ أكنَ ت٫ـٞتٍ  –٤ر شٔثٓث، ٣ٝفُٜٞث هن٤ر ت٫ُٞٛ

ٓٞؼٞد. أٓث تُؼ٘قش تُعثُط تُٔٔثظِر كغ٤٘ل٢ ؽًٌٞي ٣ٝغصدؼذ ًَ تـصٔث٤ُر خٞؼٞد ت٫ُٚ. كثُصقشكثز ت٤ُٜ٫ر ُٖ شٔثظَ 

٣خثُق ٓث ٗصٞهؼٚ ٓ٘ٚ، ٝشطشدٙ ك٢ تُغثـر، ٝشؼٞد إ٠ُ ٓشخغ شقشكثش٘ث تُدؾش٣ر، ٓٔث ٣ؽؼِي شفثًْ ت٩ُٚ ػ٘ذ ًَ كؼَ 

 ت٩ُفثد.

 .(331،332ؿ –تُوثٛشذ  – 2014 -ٌٓصدر تُؾشٝم تُذ٤ُٝر  – 1ه  –خشتكر ت٩ُفثد  –)ػٔشٝ ؽش٣ق 
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ش ٖٓ خ٬ٍ شطٞس ٤ٔ٤ًثب٢ * أٝ خؼل ت٧ع٬ف (، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظٜ RNAتُفٔل ت١ُٝٞ٘ تُش٣دٞص١ 

خ٤ةر ٤ٓصر " . كفغح ٖٓ 
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سؿْ ٓٞتفِر تُؼِٔثء عؼ٤ْٜ إ٠ُ شلغ٤ش ٤ٔ٤ًثب٢ ٓفل ٧فَ تُف٤ثذ، ٛ٘ثى أ٣نث هد٤ؼ٤ٕٞ ـثِٕٓٞ 

*٣ش١ إٔ ت٫ٓش ٣فصثغ ت٢ُ ٓؼؽضذ.  ٖٝٓ ظْ ٣ؽذ  Francis Crick ُِدطثهثز تُؼ٤ِٔر ٓعَ كشتٗغ٤ظ ًش٣ي

٬٣ً ٓ٘ثعدث ُِٔؼؽضذ.ٗثؼَ إٔ  تُـثب٤ر تُطد٤ؼ٤ر شٌٕٞ خذ
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إ٫ إٔ ٗثؼَ ٣شكل إسؼثع ٗؾ ذ تُف٤ثذ ت٢ُ ٓؼؽضذ ٓؼوذذ، ـ٤ط أٗٚ ٫ ٣ودَ تسؼثػٜث ت٢ُ تُصذخَ ت٢ُٜ٫ 

" Natural Teleologyٗظشت ُفغثع٤صٚ شؽثٙ ت٫د٣ثٕ، ُزُي ٗؽذٙ ٣غِي هش٣وث ظثُعث ٝٛٞ " تُـثب٤ر تُطد٤ؼر 

ثؼَ )ٝؿ٤شٙ ٖٓ تُطد٤ؼ٤٤ٖ ؿ٤ش تُٔثد٤٣ٖ( ٓثصتُس ٫ شصؼذ١ ٝخثُشؿْ ٖٓ إٔ تُـثب٤ر تُطد٤ؼ٤ر تُص٢ ٣وذٜٓث ٗ

إٔ شٌٕٞ ش ٬ٓز ٝأكٌثس، كإٜٗث أسم٤ر ٓؾصشًر ٣غصط٤غ إٔ ٣صفثٝس ـُٜٞث تُٔصذ٣ٕ٘ٞ ٓغ تُطد٤ؼ٤٤ٖ ؿ٤ش 

 تُٔثد٤٣ٖ.  

 ٣Naturalغصخذّ ٗثؼَ ُطشؾ ٓلٜٞٓٚ ُِـثب٤ر تُطد٤ؼ٤ر تفط٬ؾ " تُوٞت٤ٖٗ تُطد٤ؼ٤ر تُـثب٤ر "

Teleological law ،ٝٛزٙ تُوٞت٤ٖٗ ًٔث ٣طشـٜث ٗثؼَ شخصِق ؼزس٣ث ػٖ هٞت٤ٖٗ تُل٤ض٣ثء ٝت٤ٔ٤ٌُثء ."

ٝتُص٢ ٗصؼثسف ػ٤ِٜث خثعْ تُوٞت٤ٖٗ تُطد٤ؼ٤ر. ٝعٞف ٗؽذ إٔ ٛزٙ تُوٞت٤ٖٗ تُـثب٤ر شصٔثؽ٢ شٔثٓث ٓغ ٗظش٣ر 

 تُٔؼِٞٓثز ٝٓغ تُطشؾ تُذ٢٘٣.

د٤ؼ٤ر، أٝ تُصف٤ض تُـثب٢، ًصلغ٤ش ُٞؼٞد ت٫ـصٔث٫ز ٣وٍٞ ٗثؼَ " أٗث ٓ٘ؽزج إ٠ُ تُدذ٣َ تُشتخغ، تُـثب٤ر تُط

تُد٤ُٞٞؼ٤ر تُص٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼَٔ ػ٤ِٜث ت٫ٗصوثء تُطد٤ؼ٢. أػصوذ إٔ ػِْ تُـثب٤ر ٛٞ خذ٣َ هد٤ؼ٢ ٣خصِق ػٖ 

تُصلغ٤شتز تُع٬ظر ت٧خشٟ تُٔشؽفر: تُقذكر، ٝتُخِن، ٝتُوثٕٗٞ تُل٤ض٣ثب٢ خ٬ تشؽثٙ. ٣ؽح إٔ ٣ٌٕٞ ػِْ 

                                                 

 

 تُفٔل ت١ُٝٞ٘ تُش٣دٞص١: ٣ُٝغ٠ٔ تخصقثًست سٗث RNA ؼض١ء ـ١ٞ٤ ٣صٞتؼذ شوش٣دًث ُذٟ ًَ تٌُثب٘ثز تُف٤ر ٞٛ ،

شٝعثز، ًٔث ٣ِؼح أدٝتًست ٓصؼذدذ ك٢ ٗوَ ٝشؾل٤ش ٝكي شؾل٤ش ٝش٘ظ٤ْ تُصؼد٤ش ػٖ تُٔؼِٞٓثز تُٞستظ٤ر ٝشفل٤ض ٝتُل٤

 تُؼذ٣ذ ٖٓ تُصلثػ٬ز ت٤ٔ٤ٌُثب٤ر. 

 

 تُشٗث ٝتُذٗث (DNA):  إ٠ُ ؼثٗح ًَ ٖٓ تُدشٝش٤٘ثز ٝت٤ُِد٤ذتز ٝتُغٌش٣ثز َّ ٌِ ٖٓ أْٛ ت٧ـٔثك ت٣ُٝٞ٘ر تُص٢ شُؾ

 .نخٔر ت٧سخؼر تُنشٝس٣ر ُِف٤ثذتُٔصؼذدذ تُؽض٣ةثز تُ
68

 (Thomas Nagel – Mind and Cosmos – p123.) 

 

 
 

 

 

، ًٝثٕ  2004، ٝشٞك٢ ػثّ  1916ػثّ " Francis Harry compton Crick"  ُٝذ كشتٗغ٤ظ ٛثس١ ًٞٓدصٕٞ ًش٣ي •

ٓغ ؼ٤ٔظ ٝتشغٕٞ. ـقَ  1953تُفٔل ت١ُٝٞ٘( ػثّ )DNA ػثُْ ك٢ تُد٤ُٞٞؼ٤ث تُؽض٣ة٤ر، تؽصٜش خثًصؾثكٚ ُد٤٘ر ؼض١ء

ك٢ ػِْ ٝظثبق ت٧ػنثء أٝ تُطح "٫ًصؾثكْٜ خ٤٘ر ت٧ـٔثك ت٣ُٝٞ٘ر ٝأ٤ٔٛصٜث ك٢ ٗوَ  1962ًش٣ي ػ٠ِ ؼثبضذ ٗٞخَ ػثّ 

 ."تُٔؼِٞٓثز ك٢ تُٔثدذ تُف٤ر
) Wikipedia, the free encyclopedia, 10/8/2020.) 
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 (Ibid – p123-124.)  
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ك٤ٔث ٣ؽؼِٚ ٓفص٬ًٔ، ٌُٖٝ دٕٝ ت٫ػصٔثد ػ٠ِ تُ٘ٞت٣ث أٝ تُذٝتكغ. سخٔث ٣ؽح إٔ ٣صنٖٔ ٛزت  تُـثب٤ر ٓو٤ذًت

تُصلغ٤ش شقًٞست ٓث ـص٠ ٗض٣ذ ٖٓ ه٤ٔصٚ ٖٓ خ٬ٍ ت٫ـصٔث٫ز تُٔٞعؼر تُص٢ شٞكشٛث ت٧ؽٌثٍ تُؼ٤ِث ٖٓ 

رُي إٔ ٣ؽؼَ ه٤ٔصٚ تُص٘ظ٤ْ تُص٢ ش٤َٔ تُطد٤ؼر ٗفٞٛث: ٫ ٣ٌٖٔ ١٧ ٗص٤ؽر كوو إٔ شؼصدش ٛذكًث. ٖٓ ؽ ٕ 

ؿث٣ر شلغ٤ش٣ر، ٌُٖٝ ٤ُظ ؿث٣ر شصفون ٖٓ خ٬ٍ أؿشتك أٝ ٗٞت٣ث ت٤ًَُٞ. شؼ٢٘ تُـثب٤ر أٗٚ خث٩مثكر إ٠ُ 

تُوثٕٗٞ تُل٤ض٣ثب٢ ٖٓ تُ٘ٞع تُٔ ُٞف ، ٛ٘ثى هٞت٤ٖٗ أخشٟ ُِطد٤ؼر ٣ٌٖٔ هدُٜٞث ٝ ت٧خز خٜث ."
70

 

 ذ تُف٤ثذ ٝتـص٤ثؼٜث ت٢ُ هٞت٤ٖٗ تٝ ٓدثدئ خثفر، ُوذ شْ شوذ٣ْ كٌشذ " ؿثب٤ر تُطد٤ؼر " خثفر تُٔششدطر خ٘ؾ

ٓ٘ز ػذذ ػوٞد، شْ خ٬ُٜث هشؾ ٛزٙ تُٔدثدئ ً كٌثس ٓفصِٔر دٕٝ إدستى ُطد٤ؼصٜث، ًٔث هذٜٓث تُدؼل 

 خثػصدثسٛث ػ٤ِٔثز ش٘ظ٤ٔ٤ر رتش٤ر ُِٔثدذ )ك٤ض٣ثب٤ر ٤ٔ٤ًٝثب٤ر ٝس٣ثم٤ر(.  

٤ؼ٢ شزٛح مذ تُ٘ٔٞرغ تُشع٢ٔ ُِصلغ٤ش تُز١ ـذد ًؽضء ٖٓ تُ٘ظثّ تُطد -ٝكوث ُ٘ثؼَ  –إٕ كٌشذ تُـثب٤ر 

٣وٍٞ ٗثؼَ " هذ ٣ؼ٢٘ ػِْ تُـثب٤ر إٔ خؼل تُوٞت٤ٖٗ تُطد٤ؼ٤ر، ػ٠ِ   تُؼِْ ٓ٘ز ظٞسذ تُوشٕ تُغثخغ ػؾش.

ػٌظ ؼ٤ٔغ تُوٞت٤ٖٗ تُؼ٤ِٔر ت٧عثع٤ر تُص٢ شْ تًصؾثكٜث ـص٠ ت٥ٕ، ٢ٛ هٞت٤ٖٗ شثس٣خ٤ر ص٤٘ٓر ك٢ ػِٜٔث. 

ء ًِٜث ٓؼثد٫ز شفذد تُؼ٬هثز تُؼثٓر تُص٢ شعدس ك٢ ًَ ٝهس ٌٝٓثٕ خ٤ٖ ٤ًٔثز ٓفذدذ خ٤٘ٔث هٞت٤ٖٗ تُل٤ض٣ث

س٣ثم٤ثً ٓعَ تُوٞذ ٝتٌُصِر ٝتُؾف٘ر ٝتُٔغثكر ٝتُغشػر. ك٢ تُ٘ظثّ تُـ٤ش ؿثب٢، ٣ؽح إٔ ٣صٌٕٞ شلغ٤ش أ١ 

ٌٕٞ ٖٓ عثخوصٜث ػ٤ِٔر ٓٔصذذ ص٤٘ٓثً ك٢ تُصلغ٤ش، خثُشؼٞع إ٠ُ شِي تُوٞت٤ٖٗ، ٤ٌُل٤ر شطٞس ًَ ـثُر ٖٓ تُ

تُٔدثؽشذ. ػ٠ِ تُ٘و٤ل ٖٓ رُي، كإٕ ػِْ تُـثب٤ر ٣ؼصشف خثُٔدثدئ ؿ٤ش تُوثخِر ٬ُخصضتٍ تُص٢ شفٌْ تُصطٞس 

إٕ تُـثب٤ر تُص٢ أس٣ذ إٔ أكٌش ك٤ٜث عصٌٕٞ شلغ٤ًشت ٤ُظ كوو ُظٜٞس تٌُثب٘ثز تُٔثد٣ر ٌُٖٝ  تُٔٔصذ ص٤٘ٓثً.

ٌثب٘ثز. ٌُٖ ٣ٌٖٔ ٝفق ؽٌِٚ ـص٠ ُٞ خو٤٘ث ػ٠ِ ُصطٞس تُٞػ٢ ٝتُؼوَ ك٢ ٜٗث٣ر تُٔطثف ك٢ شِي تُ

" تُٔغصٟٞ تُٔثد١.
71

 

 ٤ًق شؼَٔ ٛزٙ تُوٞت٤ٖٗ تُـثب٤ر ك٢ تُطد٤ؼر؟       -ٌُٖٝ تُغدتٍ تُز١ ٣صْ هشـر ٛ٘ث ٛٞ: 

 ٣ش١ ٗثؼَ إٔ ؿثب٤ر تُطد٤ؼر شصطِح ؽشه٤ٖ:     

( ـص٤ٔر خؾٌَ ًثَٓ، خَ ٣٘دـ٢ إٔ تُؾشه ت٫ٍٝ: أ٫ شٌٕٞ هٞت٤ٖٗ تُطد٤ؼر تُل٤ض٤ٔ٤ًٞ٣ثب٤ر )ؿ٤ش تُـثب٤ر 

شصشى ُٝٞ خوذس مة٤َ ٓؽث٫ ُدذتبَ ٓصؼذدذ. ٖٝٓ أؼَ تخص٤ثس تُدذ٣َ ت٬ُصّ ُو٤ثّ أ٣ر ٓ٘ظٞٓر، ٝتُز١ هذ 

 ٣ٌٕٞ أـذ ت٫ـصٔث٫ز تُنة٤ِر ُِـث٣ر. 

٠ ش٣ٌٖٞ ٝٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ أًعش ت٫ـصٔث٫ز شفووث ٖٓ تُدذتبَ تُٔصؼذدذ ٛٞ ت٫ًعش هذسذ ػِ تُؾشه تُعث٢ٗ:       

تُٔ٘ظٞٓثز تُٔؼوذذ، خـل تُ٘ظش ػٖ ٓذ١ تـصٔث٤ُصٚ. إٕ رُي ٣فون ت٫ٗصوثٍ ٖٓ هٞت٤ٖٗ تُطد٤ؼر تُفص٤ٔر 

ت٢ُ تُوٞت٤ٖٗ تُطد٤ؼ٤ر تُـثب٤ر، ٝٛٞ ٓث ٣غ٢ٔ ج " تُص٘ظ٤ْ تُزتش٢ ُِٔثدذ". 
72

 

                                                 
70

 (Thomas Nagel – Mind and Cosmos – p19: 92.)  
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 (Ibid – p92.) 
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 (Ibid – p92: 93.) 
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٣ٝش١ ٗثؼَ عٞتء أهِو٘ث ػ٠ِ ٛزت تُغِٞى شدؼث ُٜز٣ٖ تُؾشه٤ٖ خثُوٞت٤ٖٗ تُطد٤ؼ٤ر تُـثب٤ر، أٝ خوٞت٤ٖٗ 

تُص٘ظ٤ْ تُزتش٢ ُِٔثدذ، كإٕ ٛزت تُغِٞى ٣ؼ٢٘ إٔ تُطد٤ؼر شغِي عًِٞث ٣صؽثٝص ٓثد٣ر تُٔثدذ، أٝ خِـر أخش١، 

 إٔ ٓثد٣ر تُٔثدذ ؿ٤ش ًثك٤ر ُصلغ٤ش ًَ ٓث ٣فذض ك٢ تُطد٤ؼر. 

ٗثؼَ " ٛزٙ كشم٤ر ؿثب٤ر فش٣فر ٧ٕ ت٫ٗصوث٫ز تُٔلنِر ٤ُظ ُٜث تـصٔث٤ُر أػ٠ِ خفٌْ خقثبقٜث  ٣وٍٞ

تُؽٞٛش٣ر تُٔدثؽشذ، ٌُٖٝ كوو خفٌْ تُصطٞستز تُٔٔصذذ ٓدهصًث ٝتُص٢ شؾٌَ ؼضًءت ٓفص٬ًٔ ٜٓ٘ث. خؼدثسذ 

َ، خذ٫ً ٖٓ شفذ٣ذ أخشٟ، ش٘طدن خؼل هٞت٤ٖٗ تُطد٤ؼر خؾٌَ ٓدثؽش ػ٠ِ تُؼ٬هر خ٤ٖ تُفثمش ٝتُٔغصود

ٝظثبق كٞس٣ر ظثخصر ك٢ ؼ٤ٔغ ت٧ٝهثز. هذ شؼ٢٘ تُـثب٤ر تُطد٤ؼ٤ر إٔ تُٔدثدئ تُص٘ظ٤ٔ٤ر ٝتُصطٞس٣ر ٖٓ ٛزت 

تُ٘ٞع ٢ٛ ؼضء ؿ٤ش هثخَ ٬ُخصضتٍ ٖٓ تُ٘ظثّ تُطد٤ؼ٢، ٤ُٝغس ٗص٤ؽر ُِص ظ٤ش تُٔصؼٔذ أٝ تُٔوقٞد ٖٓ هدَ 

ػٖ ػِْ تُـثب٤ر خذٕٝ هقذ هذ شٌٕٞ ٓ٘طو٤ر، ٢ٌُ٘٘ ٫  ُغس ٝتظوًث ٖٓ إٔ ٛزٙ تُلٌشذ ت٧ٝعط٤ر أ١ ؽخـ.

أسٟ ك٢ تُٞهس تُفث٢ُ عدح ػذّ ٝؼٞدٛث." 
73

 

ٖٝٓ ٛ٘ث ٣لشم ٗثؼَ خ٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ تُـثب٤ر ٝٛٔث : 
74

 

. ٝ " تُـثب٤ر تُصذتخ٤ِر كٞم تُطد٤ؼ٤ر Immanent Natural Teleology" تُـثب٤ر تُطد٤ؼ٤ر ت٬ُٔصٓر     

Supernatural Interventionist Teleology ـ٤ط إٔ تُـثب٤ر تُطد٤ؼ٤ر ت٬ُٔصٓر ٢ٛ تُٔ٘ظٞٓر  .

ٝستء رًثء ٝهقذ تُطد٤ؼر، ٢ٛٝ إـذٟ عٔثز تُٔثدذ تُص٢ شصؽثٝص ـص٤ٔر تُوٞت٤ٖٗ تُٔثد٣ر، ٝٓغ رُي ك٢ٜ 

ؿثب٤ر دتخَ ٓ٘ظٞٓر تُطد٤ؼر. أٓث تُـثب٤ر تُصذتخ٤ِر كٞم تُطد٤ؼر ك٢ٜ تُـثب٤ر تُص٢ ٣لشمٜث ت٫ُٚ ػ٠ِ 

 تُٞؼٞد، ٝٛزٙ ؿثب٤ر خثسؼ٤ر. ٓ٘ظٞٓر

٣وٍٞ ٗثؼَ " إٕ شلن٢ِ٤ ُِصلغ٤ش تُطد٤ؼ٢ تُـثب٢ ت٬ُٔصّ ٣صٞتكن ٓغ إُفثد١. ٌُٖ ـص٠ تُٔدٖٓ تُز١    

٣ؼصوذ إٔ هللا ٛٞ تُٔغدٍٝ تُٜ٘ثب٢ ػٖ ظٜٞس تُف٤ثذ تُٞتػ٤ر ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣دًذ إٔ ٛزت ٣فذض ًؽضء ٖٓ تُ٘ظثّ 

ٓض٣ذًت ٖٓ تُصذخَ ت٢ُٜ٩. ٣ٌٖٔ إٔ ٣لصشك تُٔدٖٓ تُز١ ٫ ٣ِصضّ  تُطد٤ؼ٢ تُز١ خِوٚ هللا، ٌُ٘ٚ ٫ ٣صطِح

خثُع٘ثب٤ر ك٢ كِغلر تُؼوَ إٔ ت٩ٌٓث٤ٗر تُطد٤ؼ٤ر ٌُِثب٘ثز تُٞتػ٤ر شٌٖٔ خثُلؼَ ك٢ هد٤ؼر تُؼ٘ثفش تُص٢ 

شصٌٕٞ ٜٓ٘ث شِي تٌُثب٘ثز، ٝسخٔث شٌِٜٔث هٞت٤ٖٗ تُ٘ؾٞء تُ٘لغ٢ تُؽغذ١. إٕ ؼؼَ إٌٓث٤ٗر تُف٤ثذ تُٞتػ٤ر 

ٗص٤ؽر ُِ٘ظثّ تُطد٤ؼ٢ تُز١ خِوٚ هللا ٓغ إع٘ثد ٝتهؼ٤صٜث إ٠ُ تُصذخَ ت٢ُٜ٩ ت٬ُـن هذ ٣دذٝ خؼذ رُي شؼو٤ذًت 

شؼغل٤ًث. ُٜٝزٙ ت٧عدثج ، ٣ؽح إٔ ٫ ٣دذٝ ؽٌَ ٖٓ أؽٌثٍ تُٔزٛح تُطد٤ؼ٢ تُـثب٢ أهَ ٓقذته٤ر ٖٓ تُـثب٤ر 

 ٓغدٍٝ ك٢ تُٜ٘ث٣ر ػٖ ًَ ؽ٢ء."تُصذتخ٤ِر كٞم تُطد٤ؼ٤ر  ، ـص٠ ٧ُٝةي تُز٣ٖ ٣ؼصوذٕٝ إٔ هللا
75

 

ٖٝٓ ظْ ٗؽذ أٗٚ، ػ٠ِ تُشؿْ ٖٓ إٔ شٞٓثط ٗثؼَ هذ تػصشف خٞؼٞد ؿثب٤ر ٝهقذ ك٢ تُطد٤ؼر، ٝش ٤ًذٙ 

ػ٠ِ هٞت٤ٖٗ تُطد٤ؼر تُـثب٤ر ًٔقذس ُٜزت تُزًثء ك٢ تُطد٤ؼر، ٝش٤٤ٔضٙ خ٤ٖ تُـثب٤ر تُطد٤ؼر ت٬ُٔصٓر ٝتُـثب٤ر 

دًذ ػ٠ِ ٝؼٞد إُٚ ُٔ٘ظٞٓر ٛزت تُٞؼٞد، ت٫ أٗٚ هذ ظَ ػ٠ِ إُفثدٙ. ٝٛزت تُصذتخ٤ِر كٞم تُطد٤ؼ٤ر ٝتُص٢ ش

 ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ إُفثدٙ ُْ ٣وْ ػ٢ِ د٤َُ ػو٢ِ.
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 (Thomas Nagel – Mind and Cosmos – p93.) 
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 .(384ؿ  -تُٔؼِٞٓثش٤ر خشٛثٕ تُشخٞخ٤ر ت٫ًدش  –)ػٔشٝ تُؾش٣ق   
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 (Thomas Nagel – Mind and Cosmos – 95.) 
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ك٤زٛح هثب٬ " خثُشؿْ ٖٓ إٔ ت٫خص٬ف خ٤ٖ تُـثب٤ص٤ٖ ًد٤ش ، ك٬ أؼذ أدُر شؼ٤ٖ ك٢ ت٫خص٤ثس خ٤ٜ٘ٔث ، ُزُي 

ٌ٘ٚ ٓٞهق إ٣ٔث٢ٗ ، أُؽ  ت٤ُٚ ك٢ خفع٢ ػٖ خذ٣َ هش٣ح كإٕ ٓٞهل٢ ت٫ُفثد١ ٤ُظ هثبٔث ػ٢ِ أدُر ػو٤ِر ، ُ

ٖٓ تُطشؾ تُٔثد١ تُوثفش "
76

 

* ٗثؼَ خ ٕ ٬ً تُـثب٤ص٤ٖ )تُطد٤ؼ٤ر ٝكٞم تُطد٤ؼ٤ر( ٫  ٣ٝWilliam Dembskiٞتكن ٤ُٝثّ د٣ٔدغ٢ٌ 

ر ٫ ششؼؿ شصٔثؽ٢ ٓغ تُٔثد٣ر، إر إٕ ًِص٤ٜٔث شفصثغ ت٢ُ ٓؼؽضذ. ًٔث أٗٚ ٣ٞتكوٚ خ ٕ هٞت٤ٖٗ تُطد٤ؼ٤ر تُـثب٤

 تُـثب٤ر تُطد٤ؼ٤ر ت٬ُٔصٓر ػ٠ِ تُـثب٤ر تُصذتخ٤ِر كٞم تُطد٤ؼ٤ر. 

ك٤وٍٞ د٣ٔدغ٢ٌ " ُغس ٓوص٘ؼث خثُٔشذ إٔ تُوٞت٤ٖٗ تُـثب٤ر تُطد٤ؼ٤ر شلنَ تُـثب٤ر تُطد٤ؼ٤ر ت٬ُٔصٓر ػ٠ِ     

٤ٜٔث أؽٌثٍ ٖٓ تُـثب٤ر تُصذتخ٤ِر كٞم تُطد٤ؼ٤ر )أٝ تُصق٤ْٔ تُخثسؼ٢ ت٢ُٜ٩(، كٌٔث تػصشف ٗثؼَ إٔ ًِ

تُـثب٤ر ٫ ٣ٌٖٔ تُص٤٤ٔض خ٤ٜ٘ٔث شؽش٣د٤ث )ـص٠ ت٥ٕ ػ٠ِ ت٧هَ(، ك٢ تُٞتهغ خوذس ٓث ٣صؼثسمثٕ ٓغ تُٔثد٣ر 

٣صطِح ٤ًِٜٔث ٓؼؽضتز تـصٔث٤ُر )خثُو٤ثط ٖٓ ٓ٘ظٞس تُغدد٤ر تُل٤ض٣ثب٤ر تُٔؼصثدذ تُص٢ شودِٜث تُٔثد٣ر(."
77

 

ى ٗصثبػ ػ٤ِٔر شصدغ ششؼ٤ؿ تُـثب٤ر تُطد٤ؼ٤ر ػ٠ِ تُـثب٤ر إ٫ إٔ د٣ٔدغ٢ٌ ٫ ٣ٞتكن ٗثؼَ ػ٠ِ أٗٚ ٤ُظ ٛ٘ث

كٞم تُطد٤ؼ٤ر، ٓٔث أد١ ت٢ُ شد٤٘ر ت٫ُفثد. كث٩هشتس خثُـثب٤ر كٞم تُطد٤ؼ٤ر ٫ ٣ؼ٢٘ كوو شلن٤َ تُطشؾ 

ت٤ُٔصثك٤ض٣و٢ كِغل٤ث، خَ ٣٘د٢٘ ػ٤ِٚ شٞتخغ ػذ٣ذذ أخش١، شٞتخغ ك٢ كِغلر تُ٘ظش ت٢ُ تُف٤ثذ، ٝأ٣نث ك٢ ٜٓ٘ػ 

 ُغِٞى ك٢ تُف٤ثذ. ٝٗٔو ت

٣وٍٞ د٣ٔدغ٢ٌ " تهصشؾ ٗثؼَ أٗ٘ث خٔؽشد إٔ ٗدذأ ك٢ تُ٘ظش إ٠ُ ت٧ٗٔثه ك٢ ٗصثبػ تُطد٤ؼر ع٘ؽذ تخص٬كث      

خ٤ٖ ٗٔط٤ٖ ٖٓ تُـثب٤ر، ٌُٖ ٤ُظ ٝتمفث إٔ تُذكثع ػٖ أـذ تُ٘ٔط٤ٖ ك٢ تُفثُص٤ٖ ٓث ٛٞ إ٫ شلن٤َ 

ؼ٤ر خثُصطثخن ٓغ ع٤ثعثز أٝ ٓؼث٤٣ش أٝ شٞؼ٤ٜثز ٤ٓصثك٤ض٣و٢، هذ شصقشف تُـثب٤ر تُصذتخ٤ِر كٞم تُطد٤

ٓؼ٤٘ر، ٝك٢ ٛزٙ تُفثُر هذ ٤ٔ٣ض هثٕٗٞ تُطد٤ؼر تُـثب٢ عِٞى ؿثب٤ر تُصذخَ تُخثسم خثػصدثسٛث ؿثب٤ر هد٤ؼ٤ر 

ٓص٬صٓر. " 
78

 

ٖٝٓ ظْ كوذ ٝظق ٗثؼَ تُٔ٘طن تُشتكل ُِٔثد٣ر ٢ٌُ ٣دًذ ػ٠ِ إٔ تُوٞت٤ٖٗ تُـثب٤ر ـو٤و٤ر ٝٛثٓٚ ك٢ 

٣ٝلصشك تُٔ٘طن تُشتكل ُِٔثد٣ر إٔ تُطد٤ؼر ٓثد٣ر خث٧عثط ٝرُي كوو ٢ً ٣د٤ٖ إٔ تُٔثدذ ٤ُغس تُطد٤ؼر، 

 ًثك٤ر ُِصغدح ك٢ ًَ ٓث ٣فذض ك٢ تُطد٤ؼر.
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 .(384ؿ  –تُشخٞخ٤ر ت٫ًدش تُٔؼِٞٓثش٤ر خشٛثٕ  –ػٔشٝ تُؾش٣ق   

 ( أُدشز ٤ُٝثّ "خ٤َ" د٣ٔدغ٢ٌWilliam Albert "Bill" Dembski ٓٞت٤ُذ ٖٓ )ك٤ِغٞف ٤ُٞ٣1960ٞ  18 ٞٛ ،

ٝس٣ثم٤ثش٢ ؽ٤ٜش، ٝأـذ ٓدعغ٢ ـشًر تُصق٤ْٔ تُز٢ً تُفذ٣عر. ـقَ د٣ٔدغ٢ٌ ػ٠ِ تُذًصٞستٙ ك٢ تُش٣ثم٤ثز ٖٓ 

. ًٝزُي ػَٔ 1996تٙ تُعث٤ٗر ك٢ تُلِغلر ٖٓ ٗلظ تُؽثٓؼر ك٢ ػثّ ، ظْ ـقَ ػ٠ِ تُذًصٞس1988ؼثٓؼر ؽ٤ٌثؿٞ ػثّ

ك٢ أخفثض ٓث خؼذ تُذًصٞستٙ ك٢ ػذذ ؼثٓؼثز؛ ك٢ تُش٣ثم٤ثز ٝك٢ تُل٤ض٣ثء ٝك٢ ػِّٞ تُفثعح. أُق تُؼذ٣ذ ٖٓ تٌُصح 

شلشؿٚ  ( أػِٖ ػ2016ٖٝت٧خفثض ٝتُٔوث٫ز ك٢ تُصق٤ْٔ تُز٢ً ٝٗظش٣ر تُٔؼِٞٓثز، ٝٓدخشت )شفذ٣ذت ك٢ عدصٔدش 

 ُِؼَٔ ك٢ تُؼ٬هثز خ٤ٖ تُصؼ٤ِْ ٝتُصٌُ٘ٞٞؼ٤ث ٝتُفش٣ر.
(Wikipedia, the free encyclopedia, 10/8/2020). 
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 .(123ؿ - 2017 – 1ه –ششؼٔر / خ٤َِ ص٣ذتٕ  -٤٘٤ًٕٓٞٞ: ٓث ٝستء هد٤ؼر تُٔؼِٞٓثز   -)٤ُٝثّ د٣ٔدغ٢ٌ  
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 (.- 123124ؿ   -)ٗلظ تُٔشؼغ تُغثخن  
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ٌُٖ ٛزت ٣طشؾ عدت٫ً: إرت ٗؽؿ تُٔ٘طن تُشتكل ُِطد٤ؼر ك٢ سكل تُٔثد٣ر، ك٤ٌق ٣ٌٖٔ شقٞس تُطد٤ؼر 

 إرٕ؟ 

٤ٖٓ ٖٓ أؼَ هٞت٤ٖٗ ؿثب٤ر هد٤ؼ٤ر إ٠ُ إٔ تُطد٤ؼر أًعش ٖٓ ٓؽشد أؽثس ٗثؼَ ك٢ شفذ٣ذٙ ُِٔصطِد٤ٖ ت٬ُص

٣ٝقق تُوٞت٤ٖٗ  ٓثدذ، ٝخثُصث٢ُ ع٤ص َٓ ك٢ تٌُٔٞٗثز تُٔطِور ٌُِٕٞ تُٔثد١، خقشف تُ٘ظش ػٔث ٢ٛ،

  .تُـثب٤ر ًوٞت٤ٖٗ ش٘ظ٤ْ رتش٢ ُِٔثدذ خث٧عثط
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 انًراجع:

ششؼٔر / خ٤َِ ص٣ذتٕ،  - ٤٘٤ًٕٓٞٞ: ٓث ٝستء هد٤ؼر تُٔؼِٞٓثز(، 2017د٣ٔدغ٢ٌ، ٤ُٝثّ، ) -

 تٌُِٔٔر تُٔصفذذ، ٓشًض خشت٤ٖٛ ٨ُخفثض ٝتُذستعثز. -تُطدؼر ت٢ُٝ٧، ُ٘ذٕ 

ٓقش، ٌٓصدر تُؾشٝم  –، تُطدؼر ت٢ُٝ٧، تُوثٛشذ خشتكر ت٩ُفثد(، 2014تُؾش٣ق، ػٔشٝ، ) -

 تُذ٤ُٝر.

ٓقش،  -، تُطدؼر ت٢ُٝ٧، تُوثٛشذ ُشخٞخ٤ر ت٫ًدشتُٔؼِٞٓثش٤ر خشٛثٕ ت(، 2018تُؾش٣ق، ػٔشٝ، ) -

 ٣ٞ٤ٗٞسى ُِ٘ؾش ٝتُصٞص٣غ.

تُطدؼر ت٢ُٝ٧، ششؼٔر )د/ ػثدٍ ٓقطل٢(، تُوثٛشذ،  –كِغلر تُؼوَ (، ٤ٛ2017َ، ؼٕٞ، ) -

 ٓقش، سؤ٣ر ُِ٘ؾش ٝتُصٞص٣غ.
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Abstract 

Thomas Nagel has provided a new view of certain areas of philosophical 

discussion, laying out the general structure of various philosophical problems. 

His unique contribution lies in his efforts to give new meaning to philosophy by 

reformulating traditional philosophical problems in a way that captures its core 

and shows that it is based on certain basic truths for human beings. While many 

others claim that philosophy has already come to an end, Nagel reminds us that 

we are only at the beginning. Although his solutions may not be definitive and 

final, he gives us a new and valid direction, in treating traditional philosophical 

problems in a way that can-do justice to their depth. 

Nagel's basic idea is to try to arrive at a unified global view of the world, but the 

subjective nature of conscious mental processes makes it difficult to see how 

such an aspiration can be implemented in relation to them. He explained that 

our attempts to combine the objective and subjective viewpoints tend to raise 

serious philosophical problems. When these two viewpoints conflict, they 

express an attempt to reduce each other. 

Nagel rejects such a reduction, asserting that our mental states cannot be 

reduced to neural processes, functional states, or behavioral actions, pointing 

out that the subjective character of experience is not understood by any of the 

reductive analyzes of mental phenomena. 

The Researcher has used the comparative analytical method, explaining the 

most important main points that Nagel addressed in addition to the most 

important views of the Philosophers, with whom Nagel agreed and disagreed 

regarding the mind / body problem. 

Keywords: Subjective, Objective, Objective, Mental, Behavioral 

 

 
 


