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ّ ا:  

املعارص، هبدف حتليل ونقد أبحاث هوت تدوين ونرش سلسلة الالَّ  يتمُّ 

  هوت املعارص يف الغرب، ودراسة تأثريها يف العامل اإلسالمي. وقد اختصَّ الالَّ 

ببعض املبادئ    -ات»  يَّ وعنوانه «التعاريف والكلّ   -ل من هذه السلسلة  د األوَّ املجلَّ 

ة لالهوت املعارص من قبيل: املفاهيم، واملصطلحات، والتعاريف. ريَّ التصوُّ 

تتناول موضوع    - دات  ثالثة جملَّ   والتي تضمُّ   -العناوين التالية من هذه السلسلة  و

ين  ين، والدِّ ة تعارض العلم والدِّ ين ضمن ثالثة حماور، وهي: نقد نظريَّ العلم والدِّ 

د اخلامس من  إصدار املجلَّ  ا نعمل عىلٰ يني. وحالي� ة، والعلم الدِّ والعلوم التجريبيَّ 

 ة».ين والعلوم املعرفيَّ بموضوع «الدِّ  تصُّ هذه السلسلة، وهو خي 

ين والتي تستفيد  دراسة الدِّ  ا إىلٰ اهًا جتريبي� ل اجتِّ ثِّ ، متُ )١( ةينيَّ علوم املعرفة الدِّ  إنَّ 

ة، من قبيل: علم النفس، وعلم األعصاب، ات العلوم املعرفيَّ من أساليب ونظريَّ 

من املعتقدات،   ة، األعمّ واألحداث املذهبيَّ من أجل جتزئة وحتليل علل الوقائع 

جون ة بني الشعوب واملجتمعات. يعمل املروِّ ينيَّ واألساليب، والتجارب الدِّ 

ين ة بني العلم والدِّ أدوات جدليَّ  ة إىلٰ حتويل العلوم املعرفيَّ  ا عىلٰ لإلحلاد حالي� 

الشواهد    الل االستناد إىلٰ ة من خالعلوم املعرفيَّ   نني. يف حني أنَّ املتديِّ   واهلجوم عىلٰ 

 أفضل وجه. ين عىلٰ ة املتقنة يمكن االستفادة منها يف الدفاع عن الدِّ العلميَّ 

السنوات األخرية شهدت اهتاممًا أكرب بمسألة العلوم   الرغم من أنَّ  وعىلٰ 

ة التي  البينيَّ ، واحدة من العلوم عامٍّ  لٍ ة بشكالعلوم املعرفيَّ  ين، بيد أنَّ ة والدِّ املعرفيَّ 
 

(1) CSR: Cognitive science of religion. 
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ام  هوت. ويف املرحلة املعارصة كلَّ ة بعلم النفس قبل الالَّ شاعت يف احلقول اخلاصَّ 

 ة يف املجاالت أدناه:م بنا الزمن، شهدنا اهتاممًا أكرب بالعلوم املعرفيَّ تقدَّ 

وحتسني أساليب االستفادة من    ،م، واإلبداعوالتعلُّ   ،اإلدراكات، والذاكرة  -  ١

 االهتامم به يف الرتبية والتعليم. يتمُّ ا ، ممَّ املخِّ 

االهتامم به يف اإلعالم،   تغيري أذهاننا أو أذهان اآلخرين، وهو ما يتمُّ  - ٢

ة  ارات الفكريَّ ني، وخمتلف التيَّ ويامرسة الناشطني يف احلقل االجتامعي والسياسيِّ 

 ذلك.  وما إىلٰ 

ة،  وزراعة وترميم اخلاليا العصبيَّ ة، ة واجلينيَّ معاجلة االختالالت العصبيَّ  - ٣

 .االهتامم به يف علم الطبِّ  ا يتمُّ ممَّ 

الكذب، وضبط  ة يف مسائل من قبيل: السيطرة عىلٰ الت العصبيَّ التدخُّ  - ٤

االهتامم به يف  ا يتمُّ ة املختلفة، ممَّ ات األخالقيَّ السلوكيَّ  العنف، والسيطرة عىلٰ 

 األخالق والعلوم االجتامعية أيضًا.

ة؛ لتحويل مساعدة املعاقني، من قبيل االستفادة من األمواج الذهنيَّ  - ٥

، أو إنتاج األطراف من  منطوٍق  مٍ أو كال ٍب مكتو نصٍّ  ة للفرد إىلٰ اخلواطر الذهنيَّ 

االهتامم به يف حقل الذكاء  ا يتمُّ ة، ممَّ ة الذكيَّ قبيل األذرع واألرجل الصناعيَّ 

 الصناعي. 

ة،  ة كام ترتبط بعلم النفس، والرتبيَّ جد العلوم املعرفيَّ ويف مجيع هذه املوارد ن

، واألخالق، والذكاء الصناعي، ترتبط كذلك  والتعليم، واإلعالم، والطبِّ 

بعض األسئلة التي   سبيل املثال إىلٰ  ين أيضًا. وفيام ييل نشري عىلٰ بشكل وآخر بالدِّ 

النحو اآليت:    ين، وذلك عىلٰ والدِّ ة  العالقة بني العلوم املعرفيَّ   طرحها فيام خيصُّ   يتمُّ 

يف بحث الرؤيا، والوحي، واملكاشفة، واإلهلامات التي حتصل لألولياء، هل هناك  

ة؟ وإذا كان هناك مثل هذه العالقة، فام هو  العلوم املعرفيَّ   من تفسري إهلي يقوم عىلٰ 
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ابات وجه التاميز القائم بني الوحي واإلهلامات الناشئة من االختالالت واالضطر 

إضفاء صورة   ة، من قبيل الشيزوفرينيا؟ ويف هذا املجال يسعى امللحدون إىلٰ النفسيَّ 

مسألة اإلهلام والرؤيا والوحي، وعملوا من خالل االستقراء   ة بالكامل عىلٰ يَّ مادّ 

ة؛ ليستنتجوا من ذلك العالقة املنفصلة  إنكار مجيع التعاليم السامويَّ  الناقص عىلٰ 

إثبات وجه   ين. ويف املقابل يعمل العلامء املؤمنون باهللا عىلٰ ة والدِّ بني العلوم املعرفيَّ 

ثون عن التقريرات الصادرة  ين، ويتحدَّ ة والدِّ التعاضد والتناغم بني العلوم املعرفيَّ 

 . عن خمتلف االختبارات يف هذا الشأن

  ويف األخالق  ، ةويف مثال آخر يمكن البحث يف مسألة األخالق والعلوم املعرفيَّ 

من األخالق ذات التأصيل الذايت إليامنوئيل كانط  األعمّ  - ةة والفلسفيَّ العقالنيَّ 

  ة بالنسبة إىلٰ ة حموريَّ تكون للمفاهيم الذهنيَّ  -ة لديفد رايس أو األخالق الشهوديَّ 

ة تكون ملشاهدة الفعل املحوريَّ  ا يف علم النفس األخالقي، فإنَّ الفعل. وأمَّ 

ة. ويف علم النفس املتعارف لألخالق، القضايا الذهنيَّ  األخالقي بالقياس إىلٰ 

هي األساس يف التحليل. ويف املرحلة  )١( ةيكون الفعل واملشاهدات التجريبيَّ 

من احلقول اجلديدة يف علم النفس   )٢(علم النفس املعريف لألخالق دُّ عَ ، يُ األعىلٰ 

األخالقي، حيث شهد إقباالً كبريًا يف السنوات األخرية، ويف هذا احلقل من علم 

ة من املؤمنني يَّ ة للتجربة واملشاهدة أيضًا. وإذا ما استثنينا أقلّ النفس تكون املحوريَّ 

ار  هون مع تيَّ ني يف علم النفس املعريف لألخالق، يتامأكثر العلامء التجريبيِّ  فإنَّ 

املواجهة مع هذا   نني واملؤمنني. إنَّ اإلحلاد، وينشطون يف اجلبهة املقابلة للمتديِّ 

ار تقتيض توسيع دائرة البحث والتحقيق يف حقل علم النفس املعريف التيَّ 

 نني. لألخالق، لصالح املتديِّ 
 

(1) Observation 

(2) Cognitive Moral Psychology. 
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هناك   - ة  يَّ بوصفه واحدًا من فروع العلوم املعرف   - ق بالذكاء الصناعي  وفيام يتعلَّ 

الذكاء الصناعي مثل   أنَّ  فة يذهب االعتقاد إىلٰ قراءات خمتلفة. ويف القراءة املتطرِّ 

  خصائص، من قبيل: اإلحساس، والوعي، واإلرادة. إنَّ  ذكاء اإلنسان حيتوي عىلٰ 

املستوى  اآلن عىلٰ  ٰى ق حتَّ ب له التحقُّ كتَ الذكاء الصناعي هبذه الصفات، مل يُ 

  ة. ل أساسًا للكثري من الفلسفات احلديثة يف العلوم املعرفيَّ شكِّ ه يُ الفيزيقي، ولكنَّ

طرح هذه املوضوعات واملسائل بوصفها نامذج لبعض اهلواجس املاثلة يف  يتمُّ 

تقديم باقة خمتارة    ة. وقد سعينا يف هذه املجموعة الراهنة إىلٰ موضوع العلوم املعرفيَّ 

هوتية للعلوم ة والالَّ املسائل املعرفيَّ  من األبحاث والدراسات حول بعض أهمّ 

 ين. ة لصالح الدِّ ة بني العلوم املعرفيَّ اضديَّ ة يف الدفاع عن العالقة التعاملعرفيَّ 

 بعض األبحاث الواردة يف مقاالت هذه املجموعة، عبارة عن:  وإنَّ 

 ات. ة واستعامالهتا يف اإلهليَّ العلوم املعرفيَّ  الع عىلٰ االطِّ  -

 ة اجلديدة. ينيَّ ة يف إعادة القراءات والدراسات الدِّ دور العلوم املعرفيَّ  -

 ة واهلرمنيوطيقا.العلوم املعرفيَّ  -

 ة واإليامن باهللا.العلوم املعرفيَّ  -

 ة. ات األعصاب والعلوم املعرفيَّ إهليَّ  -

 الذكاء الصناعي و...  -

رين ات لعدد من املفكِّ ن هذا اجلزء جمموعة من خمتلف اآلثار والنظريَّ يتضمَّ 

ة حول بسط  عيهم البحثيَّ عة، حيث متحورت مسا ة متنوِّ ون مشارب فكريَّ الذين يتبنَّ

 ة. املسائل املرتبطة بالعلوم املعرفيَّ  ٰى شتَّ 

ة ضمن التزامه  وكام هو معهود فاملركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيَّ 

ون بالشأن فيه بجمع املقاالت التي وقع عليها ة، قام املعنيُّ بمبادئ األمانة العلميَّ 

 ٍف.ام دون تغيٍري وترصُّ اء الكر رَّ االختيار واستعرضها بني يدي القُ 
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اب املقاالت التي وقع عليها االختيار يف هذه تَّ م بالشكر اجلزيل لكُ نتقدَّ 

 مة. اء والباحثني الكرام إحتافنا بانتقاداهتم وآرائهم القيِّ رَّ السلسلة، ونرجو من القُ 

وآخر دعوانا أِن احلمد هللا ربِّ العاملني، والصالة والسالم عٰىل رسوله األمني  

 وآله امليامني.

 *   *   * 

 

 

 





 

 

 

ا ا    

)وا ١()ا( 

 )٢(جاستني ل. بارت

:  

ة  ة من العلوم املعرفيَّ مستمدَّ ات ) من نظريَّ CSRاملعريف ( ين الدِّ استفاد علم 

ني بني البرش، وللكشف عن  ينيَّ للبحث يف سبب االنتشار الكبري للفكر والعمل الدِّ 

ز هذا  ع هبا. يتميَّ ة للمزايا التي تتمتَّ ينيَّ اكتساب الظواهر الدِّ  إىلٰ  ٰى السبب الذي أدَّ 

ومن   ة. ة املنهجيَّ دية، والتعدُّ ة غري احلرصيَّ احلقل باملنهج التجزيئي، والتفسرييَّ 

ة عن نقل وإعاقة نقل ة العاديَّ املعرفيَّ  ٰى ة إخبار البناملوضوعات التي يدرسها: كيفيَّ 

اذ الصلوات والطقوس ة، وملاذا يؤمن الناس باهللا، وما سبب اختِّ ينيَّ األفكار الدِّ 

 
(1) Source: Barrett, Justin, Cognitive Science of Religion: What Is It and Why Is It?, 

University of Oxford, Religion Compass 1/6 (2007): 768-786. 

 .طارق عسييل :تعريب

هو باحث بارز يف   )Justin L. Barrett University of Oxford( الدكتور جوستني ل. باريت (٢)

ريَّة واملعرفيَّة.   مركز جامعه أكسفورد لعلم األنثروبولوجيا والعقل، ومعهد األنثروبولوجيا التطوُّ

نال باريت اإلجازة يف علم النفس من كالفن كولج ، وشهادة الدكتوراة يف علم النفس التجريبي  

عة كورنل . كام عمل يف كّليّات كالفن كولج  وجامعة مشغن   (البؤرة التنمويَّة واملعرفيَّة) من جام 

قبل االلتحاق بجامعة أكسفورد. متيَّزت وظيفة باريت بالعمل يف الدراسة املعرفيَّة للثقافة مع تركيز 

س ملجلَّة  ر املؤسِّ ين املعريف. وباريت هو املحرِّ  Journal of Cognition andخاصٍّ عٰىل علم الدِّ

Culture (Brill) وقد مثَّل كتابه ملاذا نؤمن باهللا .Why Would Anyone Believe in God? 

2004 AltaMira. ه للجمهور العامِّ  . .)) املقّدمة األُوٰىل الشاملة نسبي�ا للحقل املوجَّ
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نظمة  ر أؤثِّ خذه، وملاذا ينترش االعتقاد باآلخرة، وكيف تُ ة الشكل الذي تتَّ ينيَّ الدِّ 

ة. أحيانًا يرتبط ينيَّ م الدِّ ظُ ة للنُّاالجتامعيَّ  -ة ة يف اجلوانب السياسيَّ الذاكرة البرشيَّ 

ين، ولكن العلم ري واخلطاب املناهض للدِّ ين املعريف بالعلم التطوُّ علم الدِّ 

 ني هلذا احلقل.ني أو رضوريَّ ين ليسا جوهريَّ ري واخلطاب املناهض للدِّ التطوُّ 

بل كان هناك   ،) موجوداً CSRين املعريف (عرش عامًا مل يكن علم الدِّ قبل مخسة  

ين بصورة  عدد قليل من العلامء يستعملون أفكارًا من العلوم املعرفية لدراسة الدِّ 

دات  ين املعريف يفخر بوجود عرشات املجلَّ علم الدِّ  ا يف الراهن فإنَّ ة. أمَّ مستقلَّ 

ة واملراكز التي تعرض أنشطة  سات األكاديميَّ رة، وعدد من املؤسَّ فة واملحرَّ املؤلَّ 

عضو (الرابطة   ١٠٠أكثر من  ة تضمُّ هذا العلم بشكل ملحوظ، ورابطة علميَّ 

ين  ل إليها علم الدِّ ين املعريف). وقد لفتت النتائج التي توصَّ ة لعلم الدِّ الدوليَّ 

ف  حُ من الصُّ املعريف انتباه وسائل اإلعالم املألوفة، كام ظهرت إنجازاته يف عدد 

ام هو تفسري هذا  . ف)٣()٢(وأتالنتيك منثيل )١(مثل نيويورك تايمز وصنداي ماغازين

 ث؟االهتامم الكبري هبذا املجال العلمي املحدَ 

  األقّل  عىلٰ  - بوصفه حقالً  - ين املعريفم علم الدِّ قدِّ ة يُ من اجلهة املوضوعيَّ 

 : ةينيَّ بتفسري الظواهر الدِّ ني ابة للعلامء املهتمِّ زات جذَّ ثالث مميِّ 

ين  القديمة، إذ بدل حتديد ما هو الدِّ  »ينالدِّ «ب مسألة تعريف ه يتجنَّنَّ أ :الً أوَّ 

 »ينالدِّ «، اختار الباحثون يف هذا احلقل مقاربة وعوضًا عن حماولة تفسريه ككلٍّ 
 

(1) Sunday Magazine 

(2) Atlantic Monthly 

)3(  Henig, R, (2007), ‘Darwin’s God’, New York Times Sunday Magazine, March 4, 

2007; Bloom, 

P, (2005), ‘Is God An Accident?’ Atlantic Monthly (December 2005), pp.1 - 8. 

 ).  ٢٠٠٠هذا احلقل هو باريت ( ين املعريف لإلشارة إىلٰ ل من استخدم اسم علم الدِّ وَّ أ يبدو أنَّ 
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ة التي يمكن السلوكيَّ د الفكر البرشي، أو النامذج دِّ ة ُحت ة تدرجييَّ بطريقة جتزيئيَّ 

حتاول تفسري سبب تكرار هذه النامذج عرب الثقافات. فإذا    مَّ ومن ثَ   »ديناً «اعتبارها  

مل يكن  فال بأس. لكن إنْ  »ينللدِّ «هذه التفسريات جزء من تفسري أعظم   أنَّ تبنيَّ 

 ة اهلادفة يف غاية الصعوبة. معاجلة الظواهر اإلنسانيَّ  ٰى األمر كذلك ستبق

من   ٰى خر ًام ألنشطة علامء أديان أُ جيعل هذا املنهج التجزيئي هذا احلقل متمِّ 

ة، فعلم ة غري احلرصيَّ ة، وهذا هو موقف التفسرييَّ منظور عدد من املجاالت املعرفيَّ 

بصورة كاملة (برصف النظر عن   » ديناً «  ٰى سمّ ما يُ  عي تفسري كلِّ ين املعريف ال يدَّ الدِّ 

فكر وعمل يمكن   ة أليِّ لرشح البنية األساسيَّ   ٰى ه يسع ة)، بل إنَّ ب املثري تُ عناوين الكُ 

ني وعلامء االجتامع وعلامء النفس خني واألنثروبولوجيِّ دينًا، ويدعو املؤرِّ  دَّ عَ يُ  أنْ 

  نة. ة املعيَّ ينيَّ كيف وملاذا الظواهر الدِّ   : ين لإلجابة عن أسئلة وغريهم من علامء الدِّ 

 إذ جلأ الباحثون يف هذا احلقل إىلٰ   ،ين املعريفمها علم الدِّ قدِّ يُ   ٰى خر أُ ة فضيلة  مَّ ثَ 

رة  للثقافات، واملتكرِّ  ة العابرةة البرشيَّ ينيَّ ل خصائص املعرفة الدِّ شكِّ  يُ البحث عامَّ 

االستفادة من مناهج التحليل التي تبدو    نوع، وإىلٰ   ا، جلمع املعطيات من كلِّ تارخيي� 

، )٣( ة، التارخييَّ )٢(، املقابلة)١( ةومنها: اإلثنوغرافيَّ  ،مناسبة لألسئلة املطروحة

ات  ة، وتشمل أيضًا التقنيَّ ، والتجريبيَّ )٥( ة، النمذجة احلاسوبيَّ )٤( ةاألركيولوجيَّ 
 

 .خرٰى ة أُ خمتلفة ومن منظور حقول معرفيَّ ة مثلة لكتابات من جهات نظر منهجيَّ أمون قدِّ يُ  مثالً: )١(

Cohen (2007); Whitehouse & Laidlaw (2004). Pyysiäinen & Anttonen (2002). 

)2(  Malley & Barrett (2003). 

)3(  Lisdorf (2001); Luomanen, Pyysiäinen & Uro (2007); Pyysiäinen (2001); 

Whitehouse & Martin (2004). 

)4(  Whitehouse & Martin (2004). 

 . Bainbridge (2006)مثالً:  )٥(

 . Knight et al. (2004)مثالً: 

 .  Whitehouse & McCauley (2005)وانظر أيضًا: 
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 ة والعابرة للثقافات.  التنمويَّ 

ين املعريف من ة يف علم الدِّ املقالة وجود هذه الفضائل العلميَّ  يف هذه بنيِّ سأُ 

ين املعريف. وستكون هذه املعاجلة  ل إليه علم الدِّ خالل عرض موجز آلخر ما توصَّ 

مسامهاهتم   أضمَّ   م اعتذاري لزمالئي الذين مل أستطع أنْ قدِّ ة بالرضورة، لذا أُ انتقائيَّ 

 مة.  القيِّ 

ت ااا :  

ة  املفهوميَّ   ٰى البن  ين املعريف هو االلتزام بأنَّ د املشاريع املختلفة يف علم الدِّ وحِّ ما يُ 

ة وتعيقها غ التعابري الثقافيَّ بلِّ ة، بل هي تُ د نتاج الحتامالت ثقافيَّ ة ليست جمرَّ اإلنسانيَّ 

بداية الثورة  ق خمتلفة منذ رُ  بطُ ني. أي كام تبنيَّ بام تشتمل عليه من فكر وعمل دينيَّ 

ت فارغة، وال هي آالت  ة ليست سجالَّ العقول البرشيَّ   ة يف علم النفس، فإنَّ املعرفيَّ 

سياق   ر يف أيِّ بل من خالل مسار التطوُّ  ،)١(األغراض معاجلة غري متاميزة لكلِّ 

ة  ق بكيفيَّ ة تتعلَّ البرشي عددًا من األنساق الوظيفيَّ  )الدماغ( ثقايف، يعرض الذهن

م االستدالل  ظُ ة معروفة أيضًا بكوهنا نُ ملعلومات. هذه األنساق الوظيفيَّ معاجلة ا

ات  سبيل املثال واحدة من اآلليَّ  عىلٰ  .)٢( »ةات الذهنيَّ اآلليَّ «ة باحلقل وبـ اخلاصَّ 

البلوغ) اللغات  ق باللغة. يكتسب البرش (السّيام البرش قبل سنِّ ة تتعلَّ الذهنيَّ 

 هلم اكتساب األنظمة التي تستخدم  ة بيرس ويستخدموهنا، لكن ال يتيرسَّ الطبيعيَّ 

ة  فيَّ ية. ومن خالل فهم أفضل لكالتواصل الرمزي غري الطبيعي مثل الشيفرة الثنائيَّ 

فهم أفضل   ا قادرين عىلٰ ات أنظمة معاجلة اللغة للمعلومات، كنَّالتعامل مع جزئيَّ 

 

 . Pinker (1997); Thagard (1996)من أجل مقاالت حول املوضوع راجع:  )١(

الذين   Hirschfeld & Gelman (1994); Barrett (2004b)نظر: اة عٰىل ذلك من أجل أدلَّ  )٢(

 ة».ات الذهنيَّ غوا مصطلح «اآلليَّ صوَّ 
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رب عن التعبري  خذها. فاملعرفة ُخت ة األشكال التي تتَّ اذ اللغات البرشيَّ لسبب اختِّ 

يني  رب عن التعبري الدِّ ة ُخت ات الذهنيَّ نحو مشابه كثري من اآلليَّ   اللغوي وتعيقه. وعىلٰ 

 وتعيقه.

ا  ة الناشئة طبيعي� ات الذهنيَّ ضح هذا االلتزام النظري بقدرة تشكيل اآلليَّ لقد اتَّ 

ة:  ونظريَّ . )١()TC(هويتة الالَّ الصحَّ  جني بارزين للحقل:من خالل استنتا

 .)٢( )MCI(  مع احلدس التعارض األقّل 

نني وزمالؤه من خالل سلسلة من التجارب مع املؤمنني املتديِّ   )٣( باريتبنيَّ 

البالغني  ٰى مفهوم اإلله لد حدة واهلند، أنَّ وغري املؤمنني يف الواليات املتَّ 

  ة للسياقبات املفهوميَّ املتطلِّ  ا اعتامداً عىلٰ ق متباينة جد� رُ يعمل بطُ  يمكن أنْ 

)1996  ;Barrett & Van Orman 1996  Barrett 1998, 1999; Barrett 

& Keil(. 

ة باملهمَّ  ٰى سمّ ة إلنسان، أثناء ما يُ هوتيَّ د اإلخبار عن املعتقدات الالَّ يف حال جمرَّ 

 الراشدون يف مجيع النامذج عن فهم الهويت صحيح لإلله  ، عربَّ )٤( صالاملنقطعة االتِّ 

فيها   التي اضطرَّ  )٥(صلةة املتَّ العكس خالل املهمَّ  موضوع البحث. لكن عىلٰ 

رهم هللا بعيدًا  راهتم هللا يف معاجلة املعلومات، بدا تصوُّ الراشدون الستعامل تصوُّ 

 ا من التجسيم. ة وقريبًا جد� هوتيَّ ة الالَّ ا عن الصحَّ جد� 

الناس   أنَّ بنيِّ صلة من بحث سيكولوجي معريف سابق يُ ة املتَّ استفادت املهمَّ 

راهتم متأل الثغرات  صص. فتصوُّ ر القَ ل عند تذكُّ يقرتفون أخطاء التدخُّ 

 
(1) theological correctness 

(2) minimal counterintuitiveness 

(3) Barrett 

(4) off-line 

(5) on-line 
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روا بصورة يتذكَّ  رواية، وبالتايل يمكن أنْ  ة املوجودة بالرضورة يف أيِّ االستدالليَّ 

 McCarrellة (ة األصليَّ ة كانت حارضة يف القصَّ ريَّ املعلومات التصوُّ   خاطئة أنَّ 

1974 Bransford & َعليها باريت  ٰى صص التي أجر). لقد شملت الق

ه اختباراهتم اهللا (أو شيفا، فيشنو، كريشنا، أو برامهن) بوصفه شخصًا، ؤوزمال

ة هللا. وبطريقة منتظمة،  يَّ ة واملادّ الذهنيَّ ق باخلصائص ها تركت ثغرات فيام يتعلَّ لكنَّ

صص التي  ا القَ ونًا يف الفضاء، وروا معيَّ يكون هللا وجودًا مكاني�   رفض الراشدون أنْ 

مل تكن  - طريق اهللا كان يميش عىلٰ  مكان أو أنَّ  اهللا ينتقل من مكان إىلٰ  أخربت أنَّ 

 من خالل تلميحًا (كام تبنيَّ  ٰى ة ومل ُيرش إليها حتَّ هذه املعلومات مدرجة يف القصَّ 

اهللا). ويف اختبار مشابه،   ات الرواية حملَّ م التي تستخدم شخصيَّ اختبارات التحكُّ 

عدد من   يستمع أو يصغي أليِّ  اهللا يمكن أنْ  حوا أنَّ ر الراشدون الذين رصَّ تذكَّ 

اهللا كان عاجزًا   إنَّ  :صص التي تقولاألشياء يف الوقت نفسه، وبشكل خاطئ القَ 

الستجابة دعاء قبل الذهاب   ه كان يضطرُّ عن سامع يشء بسبب ضوضاء أو أنَّ 

ة املختلفة  عرب عدد من اخلصائص اجلسامنيَّ   -  واإلصغاء آلخر. وأعرب الراشدون

ا عن  رات الصحيحة الهوتي� ني التصوُّ عن وجود فجوة ب -  ة واخلصائص الذهنيَّ 

 صال. يبدو أنَّ ة أثناء االتِّ راهتم األكثر جتسيميَّ صال، وبني تصوُّ اهللا عند قطع االتِّ 

الراشدين استخدام   صال تفرض عىلٰ ة أثناء االتِّ املطالب األكثر حسبانًا للمهمَّ 

ر اهللا شبيهًا  صوِّ تُ احلال،  ااملعاجلة؛ يف هذ رات التي تزداد هبا قدرهتم عىلٰ التصوُّ 

 باإلنسان.

ّس أا  رض:  

يني أكثر من ميل عريض ومؤنس ة أمام الفكر الدِّ ما ينتج عن العوائق املعرفيَّ 

يني حيصل  التواصل الدِّ  نعرف. وبام أنَّ  ا جيب أنْ ر آهلة أكثر شبهًا بالبرش ممَّ لتصوُّ 
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األفراد من أجل استعامل   الضغط املعريف عىلٰ  صال، فإنَّ يف سياقات االتِّ  عادةً 

  ريض إىلٰ ا لنقل ناجح فقط للمفاهيم التي تُ ا خيلق ميًال مجعي� مفاهيم سهلة حسابي� 

ة. أي خالل التواصل النموذجي  اتنا الذهنيَّ ات الناجتة عن آليّ كبري الفرضيّ  حدٍّ 

ض هلا  يِّ ع احلدس إذا قُ تعارضًا م تكون املفاهيم أكثر من أقّل  صل، ال يمكن أنْ املتَّ 

 صل بنجاح.تتَّ  أنْ 

ة لدراسة الثقافة أطلق عليها اسم وبائيات اسرتاتيجيَّ  )١(ر دان سرببرطوَّ 

 سبب االنتشار الواسع فرسِّ نُ  ). يمكننا أنْ Sperber 1996( )٢(التالتمثُّ 

العقول ن بعض ة متكُّ ل يف كيفيَّ لبعض األفكار واملامرسات من خالل التأمُّ 

ة اتنا الذهنيَّ بعض األفكار دون غريها. فآليّ  ة من ترجيح إجياد وبثِّ البرشيَّ 

يها حدسية سمّ ا تنتج بسهولة بعض األنواع من األفكار التي نُ رة طبيعي� املطوَّ 

ة لفهم األشياء اتنا الذهنيَّ برصف النظر عن السياق الثقايف. فمثالً تفرتض آليَّ 

 .)٣(ٰى خرة أُ يَّ من خالل أشياء مادّ  مترَّ  لصلبة ال يمكن أنْ األشياء ا ة أنَّ يَّ املادّ 

صيب بإحباط بسبب وجود كنز خلف ة عن إنسان أُ فلو أخرب أحد ما قصَّ 

 يمرَّ  الشخص ال يمكن أنْ  ،ببساطة باب مقفل، يفهم مجيع املستمعني املسألة

  من خالل اجلدار.

  - ةائيَّ ا مشَّ التي يبدو أهنَّ  - ةهذه املالحظات حول التواصل واملعرفة احلدسيَّ 

م  ة. قدَّ ينيَّ املفاهيم الثقافية كاألفكار الدِّ  ة عند تطبيقها عىلٰ احلياة التفسرييَّ  تصل إىلٰ 

تعارضًا مع  يني األقّل الدِّ  ة البثِّ ف بنظريَّ عرَ تُ  ثىلٰ ة مُ ة معرفيَّ نظريَّ  )٤(باسكال بوير
 

(1) Dan Sperber 

(2) epidemiology of representations 

)٣( Spelke & Kinzler (2007)  َّة.ريَّ ة التطوُّ ة التجريبيَّ مراجعة خمترصة لألدل 

(4) Pascal Boyer 
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ة،  املفاهيم املحض حدسيَّ   رغم سهولة بثِّ ه  أنَّ   إىلٰ   )٢(. وأشار بوير)١(MCIاحلدس  

 ة يمكن أنْ اتنا الذهنيَّ ة آلليّ عات احلدسيَّ املفاهيم التي تنحرف قليًال عن التوقُّ  فإنَّ 

). تنبع هذه امليزة  ٰى ما عدا ذلك يكون يف نفس املستو بنجاح أكثر (كلُّ  ٰى حتَّ  تبثَّ 

ُظمنا  نُ  ب زيادة األعباء عىلٰ وهي تتجنَّ ،تعارضًا مع احلدس من املفاهيم األقّل 

ة  هوتيَّ ة الالَّ ة (وبالتايل تكون عرضة للتشويه والتشوش كام يف الصحَّ املفهوميَّ 

TCَّا يستدعي املزيد من  ي ممَّ ها تطرح فكرة فيها ما يكفي من التحدّ )، لكن

 االهتامم. 

جانب من السياج، وكلب نابح  ي عىلٰ لون بنّ وكلب نابح ذقارن بني فكرتني: 

ل  اجلانب اآلخر من السياج.  الكلب األوَّ  اجتياز األجسام الصلبة عىلٰ  قادر عىلٰ 

ا  ا الكلب الثاين فهو خمالف للحدس إمَّ حديس متامًا ويثري قليًال من االهتامم؛ أمَّ 

بدون اإلفراط يف  ، وهو بالتايل يثري مزيدًا من االنتباه لكن ٰى األدن قليًال أو باحلدِّ 

من خالل األجسام    ا مفهوم الكلب الذي يمرُّ مَّ . أ)٣(صلةة متَّ حتميل أنظمة مفهوميَّ 

  د دجاجًا، وخيترب السفر يف الزمن إىلٰ ولِّ ة، ويُ الصلبة املصنوع من أجزاء معدنيَّ 

يكون  فيمكن أنْ  ،ام نظرت إليهيقرأ ما يف األنفس، وخيتفي كلَّ  املايض، ويمكن أنْ 

 أنَّ  )٤(بوير ٰى ا يف األساس. يرهذا إذا كان مفهومًا منطقي� ، ًا خمالفًا للبدهيةمفهوم

 ذكر أكثر وأنْ تُ  حة أنْ هي املرجِّ  -  ل أو الثالثوليس األوَّ  -  فكرة الكلب الثاين

 
).  ٢٠٠٠، ١٩٩٨، ١٩٩٦، ١٩٩٥: (ة من خالل سلسلة من املنشورات تشملطور بوير النظريَّ  )١(

Barrett, (2000, 2004b) و) Boyer (1993, 1994  أشارا إٰىل هذه املفاهيم املثٰىل باعتبارها أقّل  

ة وحيدة معارضة للحدس يف واقعة  يَّ لدهيا خاّص  املفاهيم املثٰىل تبدو أنَّ  نَّ تعارضًا مع احلدس، أل

 صالية وحيدة.اتِّ 

(2) Boyer 

(3) on-line 

(4) Boyer 



ين املعريف (التعريف والغاية)  ٢١  علم الدِّ

ه ا أم متعارضًا مع احلدس فإنَّ بصدق أكثر. الحظ، سواء أكان األمر حدسي�  تبثَّ 

  ة وليس عىلٰ ات الذهنيَّ ة لآلليَّ استعدادات طبيعيَّ  ز عىلٰ التقني يرتك ٰى هبذا املعن

ر الكلب  نون تذكُّ حِس الناس سيُ  ع أنَّ يتوقَّ  )١(بوير ة. وبالتايل فإنَّ اخلصائص الثقافيَّ 

 . مكانٍ  ون ذلك يف أيِّ م سيبثُّ الثاين وأهنَّ 

 مع احلدس مساعدًا عمومًا. فقد بنيَّ  كان البحث يف نظرية التعارض األقّل 

ة من القرون الثالثة  ت املعجزة الرومانيَّ سجالَّ   أنَّ   Lisdorf (2001)ليسدورف  

ر خصائص متعارضة مع  هِ ظة تُ عات بوير: غالبيَّ ق. م. تتوافق متامًا مع توقُّ  وىلٰ األُ 

انتهاكني، وال لدهيم  %١لدهيم انتهاك واحد ملعارضة احلدس، و %٩٩احلدس 

 )٢(لدهيا أكثر من انتهاكني. اخترب باريت ٣٥٤حالة من أصل  يوجد أيُّ 

متتاز  MCIحلدس اتعارضًا مع  املفاهيم األقّل  عاء أنَّ ا االدِّ جتريبي�  )٣(ووناهيوف

ا، ولكن ليس عن املفاهيم ة والغريبة ثقافي� عن املفاهيم احلدسيَّ  تها للبثِّ بقابليَّ 

ة وتصميمني ر القصَّ حلدس. وقد استعمل الباحثان تصميًام لتذكُّ املتعارضة مع ا

عات بوير،  دت النتائج توقُّ صص وإعادة رسدها. أيَّ رسد القَ  يشتمالن عىلٰ  للبثِّ 

 Barrett & Nyhofر (ر دام لثالثة أشهر قبل التذكُّ بعد تأخُّ  ٰى باتت أقو ثمّ 

ر مشاهبًا يف فرنسا،  تصميًام للتذكُّ  Rambleورامبل و )٤( ). استخدم بوير2001

  MCIتعارضًا مع احلدس  املفاهيم األقّل   هلام أنَّ والغابون، والنيبال، وتبنيَّ 

)Boyer & Ramble 2001 ُّرها بوضوح أكثر من املفاهيم تذكُّ  ) يتم

 تتغريَّ  هذه النتائج يمكن أنْ  أنَّ  ة. كام أشارت بعض الدراسات احلديثة إىلٰ احلدسيَّ 

 

(1) Boyer 

(2) Barrett 

(3) Nyhof 

(4) Boyer 



٢٢  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ا استعملت بعض املوضوعات التي تنحرف  لكن يبدو أهنَّ  الل سياق البثِّ من خ

 .)١( الدقيق للتعارض مع احلدس عند بوير ٰى عن املعن

ة الناس يف العامل ليست خمالفة للحدس  عامَّ  ٰى ة لدينيَّ املفاهيم الدِّ  بوير أنَّ  ٰى ير

، السّيام العلل MCIتعارضًا مع احلدس    تكون مفاهيم أقّل  متامًا، بل األرجح أنْ 

 Boyerمعارضة للحدس أو املعارضة للحدس بشكل حمدود ( الفاعلة األقّل 

د أنظمتنا هِ ا ال ُجت ة ناجحة هو أهنَّ ا مفاهيم ثقافيَّ ). ومن أسباب أهنَّ 2003 - 2001

 حيتمل أنْ  ة املثىلٰ ة التي جتاوزت هذه الدرجة املعرفيَّ هوتيَّ ا األفكار الالَّ املعرفة. أمَّ 

مأساة  «) النشيط عنوان ٢٠٠١ل، وقد أطلق عليها بوير (ه أو ُتتجاهَ تتشوَّ 

Slone ( »ةهوتيَّ ة الالَّ عدم الصحَّ «بـ  )٢(ووصفها د. جايسن سلون » هويتالالَّ 

الفاعلة مزيدًا من التعزيز من خالل بعض  ٰى ). وقد اكتسبت القو2004

 التي سيأيت ذكرها يف الفقرات اآلتية.  امليكانيزمات

ات  ا (اآلليَّ ة التي تنمو طبيعي� ة العاديَّ م املعرفيَّ ظُ النُّ أنَّ  من اإلشارة إىلٰ  وال بدَّ 

ر هذا املوضوع يف عدد  دمها. ويتكرَّ قيِّ ني وتُ ينيَّ  عن الفكر والعمل الدِّ ِرب ة) ُخت الذهنيَّ 

دور احلدس    د عىلٰ ين املعريف، الذي أكَّ الدِّ هلا علم    ٰى من املسائل املختلفة التي تصدَّ 

 . )٣( إمكان اجلمع بينهام هوت الرصيح رغم اإلشارة إىلٰ مقابل الالَّ 

 

)1(  Gonce et al. (2006), Norenzayan et al. (2006), Tweney et al. (2006), and Upal et 

al. (2007). 

  هم يشملون بعض املواضيع املعارضة للحدس التي ال يمكن أنْ ة لكنَّللنظريَّ   شاً مشوَّ   مون دعامً قدِّ يُ 

 ث عنه بوير. ق الذي حتدَّ بوصفها معارضة للحدس باملعنٰى الضيِّ م قدَّ تُ 

(2) Slone  D. Jason 

)3(  Gonce et al. (2006), Norenzayan et al. (2006), Tweney et al. (2006), and Upal et 

al. (2007)  . 



ين املعريف (التعريف والغاية)  ٢٣  علم الدِّ

وا ا:  

ة  ه القوَّ : إنَّ »اإلله«زًا لـ  ا ناجحًا وحمفِّ يطرح العلم املعريف من منظوره تعريفًا نظري� 

. وفق )١(- رشط اإليامن بوجوده  - األفعالك رِّ الفاعلة املخالفة للحدس التي ُحت 

رب اآلهلة، واألشباح، وأرواح السلف، والشياطني، عتَ هذا التعريف ستُ 

ني ها آهلة، لكن التعريف ال يشمل  القادة البرشيِّ والساحرات، واملالئكة كلُّ 

ربوا  سوا، أو اعتُ مهام ُعبدوا وُقدِّ ، ني الروك، والرياضيِّ  ٰى األقوياء، ونجوم موسيق

 أو ملهمني لتشكيل جمتمعات متامسكة.  قدوةً 

ة األقدم حلقل ديني هي إعادة احلياة لنظرية التجسيم  قد تكون املعاجلة املعرفيَّ 

التي تبحث يف سبب االنتشار  )٢( يد عامل األنثروبولوجيا ستيوارت غوثري عىلٰ 

  غوثري أنَّ  ٰى ). يرGuthrie 1980, 1993الواسع لإليامن بوجود اآلهلة (

التي   ٰى خرا لالهتامم بالصور الشبيهة باإلنسان أو املعلومات األُ للبرش ميًال إدراكي� 

ة من جهة امليل شبيهة باإلنسان. وقد طرح احلجَّ  ٰى خربها خملوقات أُ سبِّ قد تُ 

الفاعلة   ٰى البرش والقو ة زائفة من أجل البقاء. ألنَّ ر الذي ينتج صورًا إجيابيَّ املتطوِّ 

لون أكرب التهديدات والوعود بالبقاء مثِّ (مثل الثدييات املفرتسة) يُ  ٰى خراألُ 

الصدأ يف الفرشاة هو   نفرتض أنَّ  ة، فمن األفضل أنْ ريَّ والتكاثر يف بيئتنا التطوُّ 

ة فاعلة  ه علَّ نفرتض أنَّ  الريح. وأنْ  ٰى ه ليس سونفرتض أنَّ  أنْ  فاعل قصدي عىلٰ 

ها ال  ية اهلروب الذي ال حاجة له، لكنَّونكون خمطئني قد يكون له كلفة من ناح

  ٰى له. ير نا عندها سنصبح غداءً كلفة اخلطأ يف إصابة النمر، ألنَّ  ٰى مستو  تصل إىلٰ 

 

نجده يف الكتابات  التفسري األشمل ملا حيتاج األمر ليكون الكائن إهلًا من منظور معريف يمكن أنْ  )١(

 : املرتقبة لباريت. نجد مناقشة لالعتقاد يف كتاب يوير

Boyer 2001, Chapter 9, 2004b. 

(2) Stewart Guthrie 



٢٤  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ة فاعلة وجود علَّ  رنا ميًال لإلفراط يف الكشف عن دليل عىلٰ نا طوَّ أنَّ  )١( غوثري

كائنات شبيهة  ة لواألحداث الطبيعيَّ  ٰى حولنا شبيهة بالبرش، لذا بتنا ننسب القو

 بالبرش أو اآلهلة. 

هذا النظام املعريف املسؤول عن الكشف عن الفاعل املريد هو جهاز شديد 

حتديد ما إذا كان  ورغم أنَّ  .)٢()HADDة الفاعلة  (ة للكشف عن العلَّ اسيَّ احلّس 

ة زائفة يف حال الكشف عن األرواح،  م صورًا إجيابيَّ قدِّ ) يُ HADD( هذا اجلهاز 

اجلهاز    ة، بالتأكيد يستحقُّ يكون للقيام بالتزامات ميتافيزيقيَّ  ،واألشباح، واآلهلة

HADD  ة صورة برشيَّ  ه ال حيتاج إىلٰ ألنَّ  ،األقّل  عىلٰ  »ةاسيَّ شديد احلسَّ «وصف

ة فاعلة  ه علَّ ف بأنَّ وَص يكشف عن يشء يُ  كثري من املعلومات من أجل أنْ  أو إىلٰ 

االً يف اجلهاز يكون فعَّ  اهذ أنَّ  تًا). تشري التجارب مع األطفال إىلٰ مؤقَّ  األقّل  (عىلٰ 

ة الدفع ذات  حركة ذاتيَّ   إىلٰ من احلياة، وهو ال حيتاج إالَّ  وىلٰ األشهر اخلمسة األُ 

 ,Rochatنة علل فاعلة (األقراص امللوَّ  مظهر هادف من أجل احلكم بأنَّ 

Morgan & Carpenter 1997 .( 

 HADDعكايس املتجاَوز بسهولة الذي يقوم به هذا اجلهاز الكشف االن إنَّ 

ة  ته املحوريَّ يَّ التشكيك يف أمهّ  ببعض الباحثني يف احلقل إىلٰ  ٰى ة الفاعلة أدّ عن العلَّ 

). فلامذا نعتقد أحيانًا Atran 2002; Boyer 2001يف توليد املعتقدات باهللا (

ه شبح؟ هل أنَّ  ٰى خرر أحيانًا أُ قرِّ نُ  سبب االهتزاز يف الليل هو الريح فقط، ثمّ  أنَّ 

ا فعل أو حضور إهلي يعتقدون الحقًا أهنَّ  الناس خيوضون جتارب ثمّ  صحيح أنَّ 
 

(1) Guthrie 

يه حينها جهاز  له أطلق ع لكنَّ ٢٠٠٠عام  HADDة استعمل فيها باريت االختصار مرَّ  لأوَّ  )٢(

جهاز الكشف عن الوكالة  ٢٠٠٤لق عليها يف عام أط الكشف عن الوكيل املفرط يف النشاط. ثمّ 

 ة، اللتقاط أوسع جمال من املعطيات.اسيَّ املفرط يف احلّس 



ين املعريف (التعريف والغاية)  ٢٥  علم الدِّ

يف تفسري سبب  HADDقدرة جهاز   ٰى هذه االهتاممات تتحدَّ  مبارش؟ فرغم أنَّ 

قد يقوم بدور لتشجيع انتشار   HADDاجلهاز  أنَّ  إيامن الناس باهللا، ال شكَّ 

ك  رِّ قة باهللا أو اإليامن باآلهلة (العلل الفاعلة املخالفة للحدس التي ُحت ار املتعلِّ األفك

تكون  قد تفشل يف أنْ  HADDجتربة جهاز  أنَّ  إىلٰ  )١( األفعال). كام يشري غوثري

تعارضًا مع احلدس) من أجل  ة إله (أقّل ز فرضيَّ فِّ وقد ُحت  ،تهايَّ مرفوضة لعدم أمهّ 

يستلهم آخرون هذا اإليامن باهللا بسبب جتارب مشاهبة  تفسري التجربة. يمكن أنْ 

ح  وخصوصًا إذا كان مفهوم اهللا املرشَّ   HADDال يمكن تفسريها يقوم هبا جهاز  

تعارضًا مع احلدس. من جهة   أي يكون األقّل  ،املثال املعريف للتجربة يصل إىلٰ 

يكونوا  لناس الذين يألفون مفهوم اهللا مسبقًا (ولكن ال رضورة ألنْ ا إنَّ  ٰى خرأُ 

ة  تزيد من قوَّ  ا أنْ ، فالتجربة إمَّ  HADDوا بتجربة جهاز يمرُّ  مؤمنني) يمكن أنْ 

تضيف  كال احلالني يمكن أنْ  املفهوم. وعىلٰ  بثِّ  زهم عىلٰ فِّ ُحت  إيامهنم أو يمكن أنْ 

  ٰى مفاهيم اإلله، حتَّ  عدة اجليل أو بثِّ ة ملسادوافع عاطفيَّ  HADDجتارب جهاز 

 لو كان بشكل نادر فقط.

ا ل اا:  

ا ة ناجحة، ألهنَّ ة والسّيام مفهوم اهللا أفكارًا ثقافيَّ ينيَّ تكون املفاهيم الدِّ  يمكن أنْ 

دفعًا   ٰى ا تتلقَّ تعارضًا مع احلدس أو تتعارض مع احلدس بشكل مناسب؛ وألهنَّ   أقّل 

. HADDفهم جتارب جهاز    يف بعض األحيان من الناس من خالل قدرهتم عىلٰ 

تفسري  ث عن اآلهلة واإليامن هبا من القدرة عىلٰ قد ينبع دافع إضايف للتحدُّ 

 تفشل أنظمة استنتاجنا لكن عندما .)٢(األحداث التي ليس هلا تفسري حديس 
 

(1) Guthrie 

 انظر للمناقشة:  )٢(

Atran (2002); Barrett (2004b); Boyer (2001); Pyysiäinen (2004b); Slone (2004). 



٢٦  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ة لألحداث يف رشح حدث  ة أو بيولوجيَّ ة أساسيَّ ة التي جتد أسبابًا فيزيائيَّ احلدسيَّ 

سلسلة أمراض أو كوارث  :العاطفي وبصورة ُمرضية (مثالً  ٰى املستو بارز عىلٰ 

ة.  السيكوسوسيولوجيَّ التفسريات  ما يبدو نميل إىلٰ  نا عىلٰ رة)، فإنَّ ة مدمِّ طبيعيَّ 

ة يملكون سلطات خمتلفة عن واآلهلة بوصفهم علًال فاعلة سيكوسوسيولوجيَّ 

يكون اآلهلة مدرجني بسهولة يف هذا النمط من   سلطات البرش، إذ يمكن أنْ 

رت ممارسة هذه  إذا تكرَّ  قريبي فابتلته باملرض). ثمّ  التفكري (غضبت اآلهلة عىلٰ 

ز  عزِّ تُ  ويمكن أنْ  ،ةة تراكميَّ تكتسب معقوليَّ  ن حينها أنْ ة، يمكالنامذج االستدالليَّ 

 ). Barrett 2004b; Boyer 2001مفهوم اإلله ( اإليامن يف بثِّ 

  :ن ة

فقي يف  األُ  ع فيها مفهوم اإلله بمزايا البثِّ دة التي يتمتَّ ق املتعدِّ رُ الطُّ  إىلٰ  إضافةً 

ل  ة لألوالد قد تتقبَّ م املعرفيَّ ظُ النُّ أنَّ  املجموعات وبينها، أشار أحد األبحاث إىلٰ 

 Barrett & Richert 2003; Richert(  خاصٍّ  لٍ بعض مفاهيم اهللا بشك

& Barrett 2006يكون األطفال  إمكان أنْ  إىلٰ  )١(). وقد أشارت دبرا كلمن

نا عندما نأخذ الدليل  بأنَّ  )٢( ح بول بلوم). ورصَّ ٢٠٠٤( »امؤمنني باهللا حدسيً «

 ).٢٠٠٧( »ين طبيعيالدِّ « ري باالعتبار نجد أنَّ التطوُّ 

 ني أنَّ ني وأمريكيِّ نت إفادات ألطفال بريطانيِّ ) بيَّ ٢٠٠٤(  )٣(وكام أوجزت كلمن

ن من خالهلا الراشدون  لقِّ ق ال يُ رُ بطُ   ٰى لألطفال ميًال لرؤية العامل الطبيعي هادفًا حتَّ 

 إنَّ  :يميلون للقول -مثًال  -دين) أوالدهم. فاألطفال ا (متعمِّ امللتزمون ديني� 

بها يمنع من تدبُّ  ة، بل ألنَّ ات الطبيعيَّ ليس بسبب بعض العمليَّ  »بةمدبِّ «الصخور 
 

(1) Deborah Kelemen 

(2) Paul Bloom 

(3) Kelemen 



ين املعريف (التعريف والغاية)  ٢٧  علم الدِّ

ة   ة وغري احليَّ تشمل األشياء احليَّ  »شةة املشوَّ هذه الغائيَّ « عليها. بيد أنَّ اجللوس 

)a,b,c,d, 2003  و Kelemen 1999 ٰأنَّ  ). وتشري األبحاث املعارصة إىل  

املخلوقات املريدة فقط ختلق النظام من    ل يفهمون أنَّ يف عامهم األوَّ   ٰى األطفال حتَّ 

ًام  لرؤية العامل مصمِّ   يكون لألطفال ميل قويٌّ   ًا أنْ . وبالتايل ليس مستغرب)١( الفوٰىض 

 & DiYanni & Kelemen 2005; Kelemenبطريقة هادفة (

DiYanni 2005 َّمه؟). لكن من الذي صم 

األطفال  استنتاج أنَّ  )  إىلٰ ١٩٢٩( )٢(أدت املقابالت التي أجراها جان بياجيه

إبداع  ة كالبحريات واجلبال إىلٰ ينسبون إجياد الكيانات الطبيعيَّ  »وناصطناعيُّ «

  األطفال قبل سنِّ  اإلنسان. كام أظهرت البحوث احلديثة واخلاضعة للرقابة أنَّ 

اآلهلة وليس البرش هم مصدر التصميم الطبيعي   املدرسة يعتقدون أنَّ 

)Gelman & Kremer 1991; Petrovich 1997 ْإذًا، ال عجب أن .(  

النظر عن اعتقادات والدهيم حول   األطفال بغضِّ  أنَّ  )٣(ق مارغريت إيفنستوثِّ 

ني ريِّ تفسريات التطوُّ  ني عىلٰ لون تفسريات اخللقيِّ فضِّ م يُ صول احليوانات، فإهنَّ أُ 

 ). ٢٠٠١  - ٢٠٠٠رة (مرحلة الطفولة املتأخِّ  ٰى حتَّ 

ك  يتمسَّ  اإلطالق أنْ  ة لن يكون مستغربًا عىلٰ ويف ضوء هذه النتائج التجريبيَّ 

استعداد األطفال لإليامن   األطفال بفكرة اإلله اخلالق أو اآلهلة اخلالقني. غري أنَّ 

ر األطفال أيضًا استعدادًا  هِ باآلهلة ال ينتهي عند اإليامن بقدرة اهللا اخلالقة. بل ُيظ

 يشء. لإليامن بإله خبري عليم بكلِّ 

 

(1) Newman et al. forthcoming 

(2) Jean Piaget 

(3) Margaret Evans 



٢٨  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

سنوات ال حيتاجون  ٩أو  ٨ ـال األطفال حتت سنِّ  وزمالؤه أنَّ  )١( باريتبنيَّ 

م به عدد من الباحثني يف تراث  تشبيه اإلله باإلنسان، وهذا موقف تقدَّ  بتاتًا إىلٰ 

ق  عندما يتعلَّ  األقّل  ). إذ عىلٰ Elkind 1970; Goldman 1965بياجيه (

 مل األطفال يف سنِّ ة مثل اإلدراك واملعتقدات، قد حي األمر باخلصائص العقليَّ 

عات خمتلفة بالنسبة هللا والناس. وكذلك  الرابعة أو اخلامسة، وبشكل ملحوظ، تطلُّ 

واستنتجوا   ،معياراً  - من خالل سلسلة من التجارب - ق باريت ومساعدوه طبَّ 

راهتم هي انعكاسات موثوقة  معتقدات اآلخرين وتصوُّ  األطفال يفرتضون أنَّ  أنَّ 

صندوق البسكويت  الثالثة أنَّ   ه حقيقة. فإذا عرف طفل يف سنِّ ملا يعرف الطفل أنَّ 

   ٢٠٠١شخص آخر (  ، واإلله، أو أيُّ حجارة،  فوالدته تعرف، والدبُّ   حيتوي عىلٰ 

Barrett, Richert & Driesenga(،  ُالثالثة   ر األطفال يف سنِّ ربِّ لذلك ي

.  مِّ رون بصورة صحيحة لألُ ربِّ هم ال يُ ا) هللا لكنَّمنا الهوتي� بشكل صحيح (إذا تكلَّ 

املعتقدات قابلة للخطأ، مثًال   ويف عمر اخلمس سنوات، يعرف األطفال عمومًا أنَّ 

لو   ٰى بسكويت حتَّ  صندوق البسكويت حيتوي عىلٰ  بأنَّ  مُّ تعتقد األُ  من املحتمل أنْ 

ة  هناك حجارة يف الصندوق. لكن األطفال مل ينسبوا إمكانيَّ  كان الطفل يعرف أنَّ 

   )2004(وآخرون    )٢(ر نايتهويت. كرَّ الالَّ   ٰى املستو  طأ هللا. فقد بقوا دقيقني عىلٰ اخل

 هذه النتائج مع أطفال املايا الذين يعيشون يف املكسيك.

يعرف   وزمالؤه يف فهم األطفال حول من يمكن أنْ  )٣(ق باريتوكذلك حقَّ 

 Barrett, Newman & Richertي أو لعبة حديثة االخرتاع (رمز ّرس   ٰى معن

غري  رؤية كائن يف الظالم، ويسمعون صوتاً  ومن هم القادرون عىلٰ  ؟)2003
 

(1) Barrett 

(2) Knight   

(3) Barrett 



ين املعريف (التعريف والغاية)  ٢٩  علم الدِّ

 Richert & Barrettز، (ون رائحة يشء غري مميَّ مسموع يف حينه، أو يشمُّ 

يفرتض  ،ري وحيدوقد برز من خالل هذه املسائل املختلفة نمط تطوُّ  ؟)2005

ع بمعرفة فائقة أو إدراك،  العلل الفاعلة املريدة تتمتَّ  كلَّ  الثالثة أنَّ  األطفال يف سنِّ 

البرش وبعض احليوانات (لكن ليس  ٰى لد وعندما ينضج األطفال يعلمون أنَّ 

متييز    اخلامسة يصبح األطفال قادرين عىلٰ   ا. ويف سنِّ بالرضورة اإلله) قصورًا عقلي� 

، لكن ما جيب معرفته  األكثر بساطةً ة ة الفائقة عن القدرات البرشيَّ القدرات اإلهليَّ 

 ;Barrett 2001a; Barrett &( .Richert 2003هو القصور البرشي (

Richert & Barrett 2006)(  . 

ة فاعلة غري ه املعريف لرؤية العامل الطبيعي هادفًا يف تصميمه من خالل علَّ التوجُّ 

يكتسبها  ة من أجل أنْ رًا عند األطفال، جيعل اهللا فكرة طبيعيَّ ر مبكِّ ة يتطوَّ برشيَّ 

العلل الفاعلة املريدة جيب   إنَّ   :ة لألطفال القائلةة التلقائيَّ الفرضيَّ   األطفال. بيد أنَّ 

اكتساب فكرة اهللا العليم، واهللا الفائق  تكون عليمة مدركة، تعني كذلك أنَّ  أنْ 

ل شكِّ احتجاب اهللا عن الرؤية ال يُ  ة. كام أنَّ ل صعوبات خاصَّ مثِّ اإلدراك ال يُ 

األطفال  ني أنَّ  بحث حول األصدقاء اخلياليِّ ة لألوالد. وقد بنيَّ مشكلة خاصَّ 

ة للكائنات غري ة والعقليَّ رون بسهولة يف األحوال واألفعال العاطفيَّ فكِّ ني يُ العاديِّ 

ل عدم إمكان رؤية اهللا عائقًا أمام شكِّ )؛ وبالتايل ال يُ Taylor 1999ة (املرئيَّ 

 . صغار السنِّ  ٰى اإليامن لد 

  :اة وارواح

ة هي أرواح السلف  الصيغة األقدم واألكثر انتشارًا للمفاهيم اإلهليَّ   إنَّ   : يمكن القول 

ثالث   -  األقّل  عىلٰ  -  أو أشباحهم، وهي نوع من االعتقاد باآلخرة. ويمكن حتديد 

  ني: االعتقاد باآلخرة بني الباحثني املعرفيِّ   ة متنافسة فيام خيصُّ مدارس فكريَّ 



٣٠  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

االعتقاد باآلخرة فكرة خمالفة للحدس جيب تعليمها  الذين يرون أنَّ  - ١

ات أو االعتقاد بالسحر  وتشجيعها متامًا كتعليم وتشجيع االعتقاد بوجود اجلنّيَّ 

)Astuti & Harris forthcoming( . 

ه مدعم االعتقاد باآلخرة خمالف للبدهية بعض اليشء لكنَّ الذين يرون أنَّ  -  ٢

ديت املجال، متناقضتني  تني حمدَّ ة لألداء الطبيعي لوحدتني وظيفيَّ كنتيجة ثانويَّ 

 . )Boyer 2001أحيانًا، من وظائف لذهن البرشي  (

 بسبب ة وحمتومة تقريباً االعتقادات باآلخرة حدسيَّ  والذين يرون أنَّ  - ٣

 ). Bering 2006الضغط االنتقائي لصاحلها (

ة عوائق التشبيه، التي  املثري للجدل اسم نظريَّ   Beringموقف برينغ    ق عىلٰ طلَ يُ 

االعتقاد باآلخرة حديس بسبب عجزنا   برينغ أنَّ  ٰى ا كبريًا. يرلقيت اهتاممًا جتريبي� 

ل كيف سيبدو األمر عندما تنعدم لديك األفكار واملشاعر  عن حماكاة أو ختيُّ 

). وبالتايل يشري Bering 2002; Bering & Bjorklund 2004والوعي (

من   ة لالعتقاد بحياة اآلخرة، وعىلٰ مجيع الناس من طفولتهم يميلون بشدَّ  أنَّ  إىلٰ 

  بنيِّ م البسيط، يُ هذا امليل. وخالفًا لنموذج التعلُّ  يكافحوا ضدَّ  رة أنْ رون اآلخنكِ يُ 

ني ارتباطات األطفال األمريكيِّ   ٰى لد   من خالل جمموعة من االختبارات أنَّ   )١(برينغ

هذا النزوع   ع عىلٰ شجِّ ما يُ  برينغ أنَّ  ٰى كام ير .)٢( رةة باآلخرة يف طفولتهم املبكِّ قويَّ 

ك هبذا  التمسُّ  ألنَّ  ،ري انتقائيالشديد املسبق لالعتقاد باآلخرة ضغط تطوُّ 

أشباح أو أرواح   ن السمعة. فإذا كنت تعتقد أنَّ سِّ ز السلوك الذي ُحي عزِّ االعتقاد يُ 

ق مالئمة  رُ ف بطُ ة للترصُّ تكون قريبة وتراقب، فأنت متيل بشدَّ  السلف يمكن أنْ 
 

(1) Bering 

)2(  Bering & Bjorklund (2004); Bering, Hernández-Blasi & Bjorklund (2005); but see 

also Astuti & Harris (forthcoming). 



ين املعريف (التعريف والغاية)  ٣١  علم الدِّ

من خالل التجارب مع الراشدين   ٰى عد هذا املدَّ ة. وقد أيَّ لسمعتك االجتامعيَّ 

الشبح املشار إليه أو املراقب غري املرئي يردعهم عن   نوا أنَّ واألطفال الذين بيَّ 

 .)١(الغشِّ 

  : ال

ة ليس  ينيَّ ة لتقسيم األفعال الدِّ بموارد نظريَّ  CSRين املعريف دنا علم الدِّ زوِّ يُ 

وما زال هذا   .)٢( الها معرفي� ة متثُّ أساس كيفيَّ  أساس وظيفتها ومعناها، بل عىلٰ  عىلٰ 

ها من الدراسة يف احلقل. سأعرض يف الفقرات التالية  من املجاالت التي مل تنل حقَّ 

 يني التي لفتت االنتباه.ة لثالثة جماالت من الفعل الدِّ صورًا وصفيَّ 

ا س واا:  

بتحديد  )٤( وروبرت ماكوليه )٣( ة صورة الطقس لـ إ. توماس الوسنتبدأ نظريَّ 

ة خارقة ة برشيَّ  وضع املشاركني وتفرتض علًال فاعليَّ غريِّ ه األعامل التي تُ مركزها بأنَّ 

 ;Lawson & McCauley 1990ا يف بنية الفعل (يسلم بوجودهم ثقافي� 

McCauley & Lawson 2002 ُهذه  عىلٰ  )٦(والوسن )٥(ماكوليه ق طلِ ). ي

ة بوصفها أعامالً  ينيَّ الطقوس الدِّ   . ومها يعتقدان أنَّ »ةينيَّ الطقوس الدِّ «األعامل اسم  

 

)1(  Bering, McCleod & Shackelford (2005); Bering & Parker (2006); see also Shariff 

& Norenzayan (forthcoming). 

ومنها   ،املخالفة للحدس ثة لألحدا ة معرفيَّ دراسة رمزيَّ  Barrett & Malley (2007)م قدِّ يُ  )٢(

 ينية مثل االحتفاالت، واملعجزات، والطقوس، والصالة، وحيازة الروح، والسحر. األحداث الدِّ 

(3) E. Thomas Lawson 

(4) Robert McCauley 

(5) McCauley 

(6) Lawson 



٣٢  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

عمل    تكتسب إطارها املفهومي باستعامل نظام متثيل العمل نفسه كام يستعمل أليِّ 

يصًا إلجياد  مكتسبة خصِّ ا أو دة ثقافي� ة حمدَّ ات معرفيَّ آخر. أي ال يستعملون آليَّ 

ة. وبالتايل سنكون  ينيَّ عات واالستدالالت والتفسريات حول الطقوس الدِّ التوقُّ 

ع بعض القواسم املشرتكة  توقُّ  ة قادرين عىلٰ ينيَّ من خالل الثقافات أو التقاليد الدِّ 

 )٢(وماكوليه )١( ، صدر عن الوسنة. وبشكل خاصٍّ ينيَّ ة فهم الطقوس الدِّ يف كيفيَّ 

ة الفاعلة  ل العلَّ ؤ شكل الطقس (مثًال حيث تتمثَّ ة تنبُّ عات حول كيفيَّ عدد من التوقُّ 

قة بجوانب تطبيق  ة يف بنية الفعل) بأحكام املراقبني واملشاركني املتعلِّ فوق البرشيَّ 

 إمكان الرتاجع عن طقس ديني معنيَّ  عات عىلٰ يني. تشتمل هذه التوقُّ الطقس الدِّ 

ة، حيث  كان تكراره. ُيامرس الطقس بمستويات عالية من العظمة الشعوريَّ أو إم

ة بالنسبة  ينيَّ ة للطقوس الدِّ ة النسبيَّ يباح فيه استبدال العنارص املختلفة، واملركزيَّ 

ة املرتبطة  ينيَّ ة. قد يكون فهم عدد كبري من خصائص الطقوس الدِّ ينيَّ للتقاليد الدِّ 

هويت، أو الوظيفة االجتامعية  الالَّ   ٰى ة، واملعنفاصيل الثقافيَّ الت  باألداء بدون جلوء إىلٰ 

ة صحيحة؟ من الرضوري ة الصورة الطقسيَّ ا كبريًا. لكن هل نظريَّ إنجازًا تفسريي� 

ة  اآلن كانت النتائج التجريبيَّ  ٰى ة، لكن حتَّ ة إضافيَّ القيام بمعاجلة جتريبيَّ 

ة من  أدلَّ  )٤(وباريت )٣(م ماليهة. قدَّ منسجمة عمومًا مع النظريَّ  ةواإلثنوغرافيَّ 

كبري مع    حدٍّ   ة صورة الطقس تتوافق إىلٰ عات املختلفة لنظريَّ التوقُّ   مقابالت تفيد أنَّ 

 .)٥( ة، واإلسالمة، واليهوديَّ ة، يف اهلندوسيَّ ينيَّ الطقوس الدِّ  احلدس فيام خيصُّ 

 
(1) Lawson 

(2) McCauley 

(3) Malley 

(4) Barrett 

)5(  Barrett (2004a) offers an analysis of empirical gaps. Barrett & Lawson (2001); 

Barrett (2002b); Malley & Barrett (2003), represent empirical treatments to date. 



ين املعريف (التعريف والغاية)  ٣٣  علم الدِّ

  :اة

ة عندما  ينيَّ  عن املامرسة الدِّ ِرب ُخت  ة أنْ م املعرفيَّ ظُ كيف يمكن للنُّ بنيِّ يف دراسات تُ 

ة بني بروتستانتيي أمريكا ليَّ الصالة التوسُّ  )١(هوت صامتًا. درس باريتيكون الالَّ 

 اموالربوتستانت ُعلِّ   الرغم من أنَّ   ). وعىلٰ Barrett 2001b, 2002aة (الشامليَّ 

ة للطلب من ق بصيغة السببيَّ موا عمومًا ما يتعلَّ علَّ م مل يُ هنَّ أ يطلبوا من اهللا، إالَّ  أنْ 

 ر يفَّ ؤثِّ يُ  أطلب من اهللا أنْ  اهللا العمل من خالهلا. عندما أفقد مفاتيحي أستطيع أنْ 

رين أين تركتها أو يساعدين يف الكشف عن مكان وجودها يف منزل  ذكِّ ا (يُ نفسي� 

جيعلها حترض  ا (أنْ ي� ر مادّ ؤثِّ يُ  أطلب من اهللا أنْ  )، أو يمكنني أنْ غارق يف الفوٰىض 

يشء قدير، لكن   كلِّ  مسارات العمل ممكنة بالنسبة إلله عىلٰ  ا يف جيبي). كلُّ ي� مادّ 

  - كائن سيكولوجي  ا للطلب إىلٰ ع تفضيًال حدسي� تتوقَّ  TCة هوتيَّ ة الالَّ نتائج الصحَّ 

ا. إذًا كيف يميل الناس للصالة؟ استنتج  ا أو اجتامعي� ر سيكولوجي� ؤثِّ يُ  اجتامعي أنْ 

ة الستطالع الرأي تطلب من  ات الصالة ومن خالل تقنيَّ باريت من خالل حتليل يوميَّ 

ة،  أرجح ممارسة لصالهتم يف عدد من األحوال االفرتاضيَّ  ان راشدين احلكم عىلٰ شبَّ 

ة  ان بالصالة هللا من أجل التأثري من خالل سببيَّ ميل عند املشاركني الشبَّ  وجود 

ة. تشري هذه  يَّ ة أو مادّ ة بيولوجيَّ ة أكثر من التأثري من خالل سببيَّ ة أو اجتامعيَّ سيكولوجيَّ 

  هوت. ة الفاعلية عندما يصمت الالَّ ل السببيَّ ة حول تسلُّ افرتاضات حدسيَّ   النتائج إىلٰ 

   :اك اوح

امتالك الروح يثري   ني، هي أنَّ دركه كثري من الغربيِّ ا يُ الظاهرة األكثر شيوعًا ممَّ 

يفهم املراقبون  ). جيب أنْ Cohen 2007ة العميقة (يات املعرفيَّ بعض التحدّ 

ف نفسها بأجساد برش خمتلفني يف أوقات غلِّ عندما تُ  ٰى ة الروح أو اهللا حتَّ هويَّ 

 

(1) Barrett 



٣٤  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ة ألفعال  ة األخالقيَّ ز األعامل واملسؤوليَّ تتميَّ  أنْ  جيب :ذلك خمتلفة. يضاف إىلٰ 

الناس عن الذين يملكون روحًا. ونظرًا هلذه الصعوبات، ملاذا يكون امتالك  

ف إليها؟ ما زال البحث الروح منترشًا بني الثقافات بأشكال متشاهبة يمكن التعرُّ 

ة يف املوضوع كانت املعرفيَّ  )١(مشاركة إيام كوهني  يف هذا املجال يف بدايته رغم أنَّ 

فهم امتالك الروح يستفيد    مت فعًال من خالل اإليعاز باستطالع واعد: إنَّ قد تقدَّ 

ر  من الرتتيب املفهومي املوجود مسبقًا الذي يبدو بشكل طبيعي جزءًا من التطوُّ 

 ةالثنائيَّ «البرشي، ومن التاميز غري الواعي والتمثييل بني األرواح واألجساد، أو 

ثنوجرايف وجتريبي إرت كوهن من خالل عمل  ). وفَّ Bloom 2004(  »ةاحلدسيَّ 

  ة املخالفة، فإنَّ هوتيَّ التعاليم الالَّ   ةيف مواجه  ٰى ه حتَّ ة التي تفيد أنَّ ليَّ ة األوَّ بعض األدلَّ 

ه إزاحة أنَّ  مه املراقبون واملشاركون عىلٰ أفضل تفسري المتالك الروح هو الذي قدَّ 

املنبثق عن العامرة   )اجلسد الواحد(مبدأ العقل الواحد  م، وأنّ للعقل من اجلس

 Cohenد الفهم الرسيع المتالك الروح هبذه الطريقة (ؤيِّ ة يُ ة البرشيَّ املعرفيَّ 

2007; Cohen & Barrett forthcoming .( 

ت اا - اا  ::  

هو نظرية  CSRين املعريف طموحًا يف علم الدِّ قد يكون املرشوع األكثر 

،  )a, 2000, 2004(،  )1996 , 1995(  )٢(ن لـ هاريف وايتهاوسأساليب التديُّ 

ة يف نامذج خمتلفة من  ه التفاعالت املعرفيَّ ز توجُّ فِّ يفهم كيف ُحي   حياول وايتهاوس أنْ 

  ة والسياسية إىلٰ االجتامعيَّ ة جتميع عدد من اخلصائص ة اجلمعيَّ ينيَّ الظواهر الدِّ 

 ن خمتلفتني.سلوَيب تديُّ أُ 
 

(1) Emma Cohen 

(2) Harvey Whitehouse 



ين املعريف (التعريف والغاية)  ٣٥  علم الدِّ

ة من خالل  ة املركزيَّ هوتيَّ الالَّ  ٰى سلوب التصويري يكون نرش الرؤيف األُ 

ة القاسية  ة التي نادرًا ما تنجز مثل الرشوع بالطقوس االستهالليَّ األحداث العاطفيَّ 

ا  معرفي�  ). هذه األحداث مناسبةWhitehouse 1996bأو طقوس الرعب (

ا، ا فردي� ًال تفسريي� ا وللمشاركني تنتج تأمُّ خللق ذكريات لألحداث مثقلة عاطفي� 

وتثري مشاعر الرتابط العالئقي مع املشاركني. وبسبب هذه التفاعالت  

ة  يَّ ة حملّ سياسيَّ  ٰى سلوب المتالك بنة يف هذا األُ ينيَّ م الدِّ ظُ ة ستميل النُّالسيكولوجيَّ 

ة، وبطيئة يف توسيع  الضوابط التقليديَّ  ا تكفل املساواة، تكون لطيفة عىلٰ نسبي� 

 ة. العضويَّ 

هويت املنخفضة  الالَّ  ة حول أحداث البثِّ ويف املقابل تدور الصيغة العقائديَّ 

 ,.Protestant Christianity)   e.gر  ا التي جتري بشكل متكرِّ االستثارة نسبي� 

modernدة  ة املعقَّ هوتيَّ ا لنرش األفكار الالَّ اسبة معرفي� ). وتكون هذه األحداث من

) وختزين هذه  e.g., in sermons  and textsعن طريق اإلرشاد الواضح (

ة  السياسيَّ   ٰى ة إلرشاك البنجه أديان الصيغة العقائديَّ ة. تتَّ األفكار يف الذاكرة الدالليَّ 

مجاعات واسعة من األعضاء ر ة، وإمكان تصوُّ ة يف فرض التقاليد العقائديَّ اهلرميَّ 

 ع الرسيع.املشاركني، وإمكان التوسُّ 

ة والتطبيقات  األدلَّ  ة وايتهاوس وعىلٰ تفسريات أشمل لنظريَّ  يمكن العثور عىلٰ 

 ;Barrett 2005صلة هبا يف مكان آخر ( ة املتَّ ة والتارخييَّ ة واألركولوجيَّ األنثروبولوجيَّ 

Whitehouse 2000,     2004  ;Whitehouse    &Martin 2004 .(  

ت إاا  :  

ين باالستفادة من وجهات قة بالدِّ املتعلِّ  ٰى خربدأ عدد من جماالت البحث األُ 

، والكتاب  (Sørensen 2007)ة، التي تشمل السحر ة املعرفيَّ النظر العلميَّ 



٣٦  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

)،  Malley 2004ة (الكتابيَّ ة النصوص ا، وحرفيَّ س بوصفه صنعًا برشي� املقدَّ 

)، وطبيعة األرواح  Pyysiäinen 2004b, forthcomingواملعجزات (

Harris 2006) Richert) واإلحلاد ،(Barrett, 2004b; Saler & 

Ziegler 2006 ِّين  ). وما زالت املشاركة يف املواضيع البارزة يف علم نفس الد

 . )١( هللا بحاجة ملزيد من التطويرة، واالرتباط، وصورة اينيَّ مثل التجربة الدِّ 

جانب وجهات النظر   ري إىلٰ ف التطوُّ ما زال استخدام وجهات نظر التكيُّ 

. مثًال  )٢( ة املعارصةة الطبيعيَّ ين العلميَّ ة سائدًا بشكل كبري يف دراسات الدِّ املعرفيَّ 

الذي  ف ة بوصفها شكًال من أشكال التأشري املكلَّ ينيَّ كانت فكرة الطقوس الدِّ 

ام  . ربَّ )٣(اهتاممًا كبرياً  ٰى ل اإليثار املتبادل والتعاون داخل املجموعة كانت تلقسهِّ يُ 

ه إلنتاج أفعال لتحسني ا بسبب التوجُّ اكتسب اإليامن باهللا دعًام انتقائي�  -أيضًا  -

  ;Bering & Johnson 2005السمعة وأفعال موالية للمجتمع (

Johnson 2005 ٰا خطرًا التفسري الذي يربط نظامًا احرتازي�  نَّ أ ). باإلضافة إىل

ة  ة وغري دينيَّ ة يف سياقات دينيَّ رًا بسبب مشاركة الناس يف ممارسات طقسيَّ مطوَّ 

). يمكن لتوليفة بني املعرفة  (Lienard & Boyer 2006 راً رت مؤخَّ تطوَّ 

 

ين املعريف  ة. منها أمثلة عٰىل ربط علم الدِّ ينيَّ ) بعض اعتبارات التجربة الدِّ ٢٠٠١أندرسون (م قدَّ  )١(

 :نظرا .ينبموضوعات علم نفس الدِّ 

Andresen (2001) pres Gibson (2006); Gibson & Barrett (forthcoming); 

Kirkpatrick (2005). 

 مثالً:  )٢(

Alcorta & Sosis (2005); Bulbulia (2007); Bulbulia et al. (forthcoming). 

 مثالً:  )٣(

Atran (2002); Bulbulia (2004a,b); Ruffle & Sosis (2006, 2007); Sosis (2003, 

2005); Sosis & Alcorta (2003). 



ين املعريف (التعريف والغاية)  ٣٧  علم الدِّ

ة وراء الفكر  الفرعيَّ م ظُ ة للنُّريَّ ر حيث تكمن التفسريات التطوُّ ة والتطوُّ احلقيقيَّ 

ز  يِّ متُ   ة أنْ  قيمة تكيفيَّ يكون لفكر وفعل ديني معنيَّ   ة إمكان أنْ يني وكيفيَّ والعمل الدِّ 

 احلقل بشكل متزايد. 

  :ت وات

ة هات جوهريَّ ز بتوجُّ ين املعريف يتميَّ علم الدِّ  ص أعاله لتبيان أنَّ هيدف امللخَّ 

ني اثنني بيانيَّ  هاتوجُّ الت هذه  نا نضيف إىلٰ نَّ وإ  ،تهيَّ تساهم يف تعاظم أمهّ  يمكن أنْ 

 ان الذكر والتوضيح. يستحقّ 

  Henigين، (ين املعريف يف الغالب بأجندة معادية للدِّ يرتبط علم الدِّ  :الً أوَّ 

  Dennett (2006)فها دينت ب التي ألَّ تُ سبيل املثال عرضت الكُ  ). عىلٰ 2007

ين املعريف واعتربهتا جزءًا من  نتائج من علم الدِّ  Dawkins (2006)وداوكنز 

ة ال  يني. لكن املقاربة املعرفيَّ املطلب البعيد املنال بتحرير العامل من الفكر الدِّ 

ل املوقف الشخيص لكثري من البارزين مثِّ ه ال يُ تستلزم بالرضورة هذا الرأي، كام أنَّ 

عن استحقاق أو عن غري   -  اخلطاب العدائي العايل النربة   نَّ غري أ  .)١(يف هذا املجال

 ت االنتباه.لفِ يُ  - استحقاق

ة  ريَّ ين املعريف متامهيًا مع السيكولوجيا التطوُّ كذلك بات علم الدِّ 

ين فقط  ر املثري للسخرية منافسة للدِّ ة التطوُّ واألنثروبولوجيا. وقد ال تكون إمكانيَّ 

ين، وهي تزعج مراقبي احلقل ة للدِّ ، بل هي مفرسِّ »ةالبرشيَّ الطبيعة «من جهة 

ين املعريف والعلم العالقة بني علم الدِّ  سواء. بيد أنَّ  حدٍّ  واملشاركني فيه عىلٰ 

ة ين املعريف قد يكتشف كيفيَّ علم الدِّ   نَّ إة أكثر من اللزوم؛ أي  ري هي انتهازيَّ التطوُّ 
 

النتائج  دد اإليامن عٰىل أساس بعفنِّ) بعض الرباهني املمكنة التي تُ ٢٠٠٧يناقش باريت ( )١(

مجيع هذه الرباهني فاشلة.   ه يستنتج أنَّ ين لكنَّة للدِّ ة وبيولوجيَّ والنظريات من معاجلات معرفيَّ 

 .ة بالنسبة إٰىل لزوم اإليامن باهللابعض نتائج احلقل حياديَّ  ) أنَّ ٢٠٠٤أشار باريت (



٣٨  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

يرشح ملاذا  يني من دون أنْ ة تقييد التعبري الدِّ وكيفيَّ  ة،ة الطبيعيَّ تبليغ املعرفة البرشيَّ 

دًا هلذا  ة مزوِّ ة وكيف تكون. وقد تكون السيكولوجيا التطوريَّ املعرفة البرشيَّ 

  ها يف احلقيقة تصل إىلٰ ، لكنَّ )١( ين املعريفق تفسريات علم الدِّ عمِّ التفسري الذي يُ 

ة  حتديد دور جهاز الكشف عن العلَّ  إنَّ  :املرشوع الثانوي. وللتوضيح ٰى مستو

يساعد يف  يف تعزيز اإليامن باآلهلة يمكن أنْ  HADDة اسيَّ الفاعلة الشديد احلّس 

تفسري تكرار اإليامن باهللا سواء أعرفنا أم مل نعرف سبب امتالك البرش هلذا اجلهاز. 

م ضخِّ ة يُ اسيَّ ة الفاعلة الشديد احلّس ري جلهاز الكشف عن العلَّ التفسري التطوُّ 

ين املعريف يف جوهره يصف كيف تكون علم الدِّ  ه هاميش. وبالتايل إنَّ التفسري لكنَّ

 يني.  هذا التعبري الدِّ فرسِّ ة (ليس ملاذا تكون) وكيف يُ املعرفة البرشيَّ 

ويف اخلتام، رغم وجود عدد من العوامل التي زادت من رسعة ازدهار علم 

ة (منهج  ة اجلوهريَّ العوامل األكاديميَّ  فإنَّ عامًا،  ١٥ ٰى مد  ين املعريف عىلٰ الدِّ 

ني (نربة معادية ان غري رضوريَّ ) واثنان خطابيّ و...ة، ة تفسرييَّ جتزيئي، ال حرصيَّ 

ام تكون أعامل علم الدين ة) قد تكون مسامهة. وربَّ ريَّ ين وارتباط بالعلوم التطوُّ للدِّ 

ة أو أدوات  ر تفسرييَّ طُ قياس مفيد أو أُ د م جمرَّ قدِّ من ذلك، فهو ال يُ  املعريف أهمّ 

ين املعريف  علم الدِّ  ة، بل إنَّ ينيَّ للظواهر الدِّ  ٰى مفيدة جديدة من أجل وصف أغن

ه األفكار ا من أجل سبب توجُّ زة نظري� م تفسريات قابلة لالختبار التجريبي حمفِّ قدِّ يُ 

 . ر واالنتشار بالطريقة التي حتصلة للتطوُّ ينيَّ واألعامل الدِّ 

 *   *   * 

 
 عة. ة موسَّ مة ممتازة للحقل بسياق تطوريَّ مقدّ  Tremlin (2006)زود ترملني  )١(



 

 

 

ا دور اا درا  )١(  

 )٢( حمّمد صادق زاهدي

  )٣(روح اهللا حق شناس

:  

ة مشرتكة بني خمتلف الفروع منهجيَّ هي  -علوم اإلدراك  -ة العلوم املعرفيَّ 

جمموعٍة من أساليب البحث العلمي املعتمدة يف دراسة البنية    م عىلٰ ة، وتتقوَّ العلميَّ 

ة، وحتليل خمتلف التغيريات التي طرأت عليه من اته املعرفيَّ ة لإلنسان وقابليَّ الفكريَّ 

 مرِّ  ة عىلٰ تكامله باعتباره فردًا، وتكامل املجتمعات البرشيَّ  ت إىلٰ هذه الناحية وأدَّ 

 التأريخ.

ة  ينيَّ ة وواسعة النطاق للبحوث الدِّ ريات كبهذه العلوم من شأهنا إضفاء قابليَّ 

ة التي ترتكز عليها س املعرفيَّ ُس األُ  املعارصة، وخالصة الكالم يف هذا املضامر أنَّ 

ة وإعادة قراءهتا،  ينيَّ املفاهيم الدِّ  الع عىلٰ ا لالطِّ رضوري�  أمراً  دُّ عَ ة تُ العلوم املعرفيَّ 

ة  ة البرشيَّ س يف املنظومة الفكريَّ ُس ة التي تتبلور من هذه األُ اآلثار العمليَّ   وذلك ألنَّ 

 ين.  ة بدراسة الدِّ ة اخلاصَّ ة العلوم املعرفيَّ هي املوضوع املحوري يف منهجيَّ 
 

ت  املصدر:    )١( يف جملَّة  »،  برريس رويكرد علوم شناختي در مطالعة دينبالفارسية بعنوان «املقالة ُنِرشَ

 .١٦٢إٰىل  ١٤٥م، الصفحات ٢٠١٣، ٢٢، العدد ISCللبحوث العلمية  ن»ي«فلسفه د

 . تعريب: أسعد مندي الكعبي

  .ةاإلمام اخلميني الدوليَّ ة بجامعة ستاذ مساعد يف فرع الفلسفة واحلكمة اإلسالميَّ أُ  )٢(

 .ين بجامعة طهران. (املرشف عٰىل كتابة املقالة)طالب ماجستري يف فلسفة الدِّ  )٣(



٤٠  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

  قا إىلٰ ة، تطرَّ حا داللتها العامَّ ة ووضَّ العلوم املعرفيَّ ف الباحثان عرَّ  بعد أنْ 

ٍة هلا يف  ة املتناسقة معها هبدف طرح صورٍة كّليَّ ات الفلسفيَّ احلديث عن الفرضيَّ 

ين عن طريق حتليل مفهومها من خمتلف جوانبه املرتبطة باملواضيع  جمال دراسة الدِّ 

 ة. ينيَّ الدِّ 

جانٍب من جوانب   تأثري كلِّ  ٰى بيان مد هذه الدراسة ترتكز يف أساسها عىلٰ 

التأثري  لة منها أنَّ ين، وقد أثبتت النتائج املتحصِّ ة يف جمال دراسة الدِّ العلوم املعرفيَّ 

ين  ة الدِّ يف أنثروبولوجيا معرفيَّ  وىلٰ ينعكس بالدرجة األُ  رَ كِ قًا حول ما ذُ األكثر حتقُّ 

درجٍة يف  أقٰىص  اء إىلٰ ن، كام هلا دور بنَّية الدِّ وبالدرجة الثانية يف سيكولوجيا معرفيَّ 

 ين. ة الدِّ سائر العلوم مثل نيورولوجيا معرفيَّ 

ّ:  

دراستها   ٰى ًة مشرتكًة، لدباعتبارها منهجيَّ  -علوم اإلدراك  -ة العلوم املعرفيَّ 

ة ونطاقها وأدائها العميل، ة اإلنسانيَّ اإلدراكيَّ  ٰى وحتليلها ملختلف جوانب بنية القو

ة  ة هذه اجلوانب وتكاملها وتناسقها مع معاملها املعرفيَّ حموريَّ  ترتكز يف احلقيقة عىلٰ 

ة مشرتكة من شأنه منهجيَّ  االعتامد يف البحث العلمي عىلٰ  د أنَّ ة؛ ومن املؤكَّ اخلاصَّ 

 طروئها عىلٰ ة التي حيتمل االختزاليَّ  ٰى ة املناسبة للتقليل من مد متهيد األرضيَّ 

رب وازعًا عتَ ة التكامل يف أحد العلوم، كام يُ ة بدراسة عمليَّ ة اخلاصَّ البحوث العلميَّ 

 ًة.ًة مستقلَّ ًة علميَّ ة بصفتها هويَّ ة البرشيَّ ات املعرفيَّ القابليَّ  لتسليط الضوء عىلٰ 

تسخري  ا متناميًا عىلٰ العقود املاضية شهدت إقباالً علمي�  اجلدير بالذكر هنا أنَّ 

كام سنشري   - ه الفكري ين، وهذا التوجُّ ة يف جمال دراسة الدِّ مناهج العلوم املعرفيَّ 

ة، لذا ما زال أمامه  رب يف باكورة مسريته العلميَّ عتَ اآلن يُ  حلدِّ  -يف تفاصيل البحث 

صعيد بعض  فيها مبادؤه وتنتظم عىلٰ  الكثري من الوقت كي يبلغ مرحلًة تتكامل



ين  ٤١  دور العلوم املعرفيَّة يف دراسة الدِّ

ين؛ لكن مع  ة الدِّ ين وسيكولوجيا معرفيَّ ة الدِّ العلوم، مثل سوسيولوجيا معرفيَّ 

جماالت العلوم ابتداًء من األنثروبولوجيا   ٰى ذلك بادر عدٌد من الباحثني يف شتَّ 

ين  دِّ هوت وعلم العلوم الالَّ  ة، وصوالً إىلٰ ة والسيكولوجيا التطوريَّ املعرفيَّ 

ين وحاولوا السري ة يف جمال دراسة الدِّ ات العلوم املعرفيَّ تسخري قابليَّ  املقارن، إىلٰ 

تهم  ٍة، ويف هذا السياق وضعوا قواعد ثابتة ومتناسقة ملنهجيَّ هبا قدمًا برسعٍة قياسيَّ 

 . )١( »ةينيَّ ة الدِّ العلوم املعرفيَّ «هذه حتت عنوان 

ة، قد  ينيَّ ة الدِّ ت إلرساء دعائم العلوم املعرفيَّ لَ ذِ ة التي بُ بعض املساعي الفكريَّ 

تها يف الوقت قت نجاحًا كبريًا خالل العقد املايض بحيث أصبحت منهجيَّ حقَّ 

ة بالبحث  ة املختصَّ ارات الفكريَّ ة ألهّم التيَّ الراهن واحدًة من املعامل األساسيَّ 

ل األوساط بَ ة من قِ ينيَّ دِّ ة ال يني، فهناك ترحيب واسع بالعلوم املعرفيَّ العلمي الدِّ 

ل خمتلف املراكز  بَ ين، كام حظيت باهتامٍم كبٍري من قِ ني بعلم الدِّ ة واملختصِّ األكاديميَّ 

ة  ة هبا، مثل الرابطة الدوليَّ ست مراكز خاصَّ ة؛ كام تأسَّ ت الدوليَّ واملعاهد واملجالَّ 

ة  ينيَّ ة التابع للرابطة الدِّ ينيَّ ة الدِّ واملعهد االستشاري للعلوم املعرفيَّ   )٢( ةينيَّ للعلوم الدِّ 

هذا الصعيد، أبرزها    ة عىلٰ ت الدوليَّ ناهيك عن إصدار عدٍد من املجالَّ ،  ٣ة األمريكيَّ 

 ،)٦( »ةة دينيَّ دراسات علميَّ «و ،)٥( »املعرفة والثقافة«و، )٤( »ةينيَّ ة الدِّ العلوم املعرفيَّ «

بت  ة. كام رحَّ ينيَّ ة الدِّ حيث تصدر بانتظام لنرش أحدث إنجازات العلوم املعرفيَّ 

ة، كجامعة هاروارد وبريتش ة والتعليميَّ ة الكثري من املراكز اجلامعيَّ هبذه املنهجيَّ 
 

)1(  Cognitive science of religion.  

(2) IACSR 

(3) AAR 

)4(  Journal for the Cognitive science of religion.  

)5(  Journal of cognition and culture.  

)6(  Journal for the scientific study of religion.  



٤٢  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

طرح مرشوٍع  ة لندن لالقتصاد بادرت إىلٰ كولومبيا وسانتا باربرا وإيموري؛ وكّليَّ 

 هبذا اخلصوص.ة  لتدوين بحوث علميَّ 

ة التي  العلوم املعرفيَّ  ة باالهتامم يف هذا املضامر، هي أنَّ ة احلريَّ ا املسألة اهلامَّ وأمَّ 

 مثل اللون ا لدراسة وحتليل قضايا اإلدراك احليسِّ اآلن مرتكزًا أساسي�  ٰى كانت حتَّ 

ة  صعيد املفاهيم اللغويَّ  ر عىلٰ سخَّ ا كانت سابقًا تُ والطول وما شاكل ذلك، أو أهنَّ 

ة التي  ة تطبيقها واإلبداع فيها؛ كيف يمكن استثامرها يف البحوث العلميَّ وكيفيَّ 

اإلجابة عن   ين؟ ومن هذا املنطلق بادر الباحثان إىلٰ ن يف جمال دراسة الدِّ دوَّ تُ 

 قا إىلٰ تها وأهدافها، وتطرَّ ة ومنهجيَّ ينيَّ ة الدِّ ضوء نطاق العلوم املعرفيَّ  السؤال عىلٰ 

 خمتلف جماالت هذه العلوم، لذا وبحسب مقتٰىض   بيان التغيريات التي طرأت عىلٰ 

ة قبل  ة للعلوم املعرفيَّ ة العامَّ نا يف بادئ األمر مبحثًا مقتضبًا حول املنهجيَّ البحث دوَّ 

 خيوضا يف تفاصيل املوضوع األسايس. أنْ 

أوا ا ::  

اإلنسان  )١(عبارة عن منهج مشرتك حموره إدراك بمعناها العامِّ ة العلوم املعرفيَّ 

، وهي يف الواقع ثمرة لتالحم فكري عميق بني الفالسفة وعلامء  )٢(وذهنه

األنثروبولوجيا واللغة واحلاسوب والعقل الصناعي والسيكولوجيا  

لذهن  ة لات املعرفيَّ ة، حيث تتمحور حول حتليل القابليّ والنيورولوجيا املعرفيَّ 

ان ح سؤاالن أساسيَّ طرَ البرشي باعتبارها أعظم لغٍز من ألغاز اخللقة، ويف رحاهبا يُ 

 ة:ة معرفيَّ قابليَّ  بخصوص كلِّ 

ة  اإلنسان مع إمكانيَّ  ٰى ة لد ة معرفيَّ ما السبب يف وجود قابليَّ ل: السؤال األوَّ 

 احتامل عدم وجودها؟ 
 

)1(  Intelligence 

)2(  Mind 



ين  ٤٣  دور العلوم املعرفيَّة يف دراسة الدِّ

 ة وظائفها؟املعرفيَّ ة ؤّدي هذه القابليَّ كيف تُ  السؤال الثاين:

أفضل سبيل   ة فحواها أنَّ ة التي ترتكز عليها العلوم املعرفيَّ ة األساسيَّ الفرضيَّ 

هو دراسة التمثيل الذهني البنيوي للذهن   )١(ة التفكريأمامنا لفهم طبيعة عمليَّ 

العلوم   صوهلا؛ وهذا يعني أنَّ ة التي يعمل وفق قواعدها وأُ ات احلسابيَّ والعمليَّ 

ضوء هذه امليزة    وعىلٰ ،  )٢( ا بخصوص املعلوماتة تفرتض للعقل متثيًال ذهني� فيَّ املعر

 ة يف جهاز احلاسوب.بإمكاننا مقارنته مع قواعد البيانات اإللكرتونيَّ 

ة طرح نظريَّ  ة يسعون إىلٰ ني بالعلوم املعرفيَّ الباحثني املختصِّ  رغم أنَّ 

 بمقتٰىض  -من فروع هذه العلوم  واحدٍ  كلَّ  واحدة بخصوص الذهن، لكنَّ 

ع جعل الباحثني عة، وهذا التنوُّ ن أساليب متنوِّ يتضمَّ  -ة صوله املنهجيَّ أُ 

ة ال وجود هلا ن حماور أساسيَّ ات تتضمَّ فردنبريج وسلفرمان يطرحان نظريَّ 

ت فيها فهي خمتلفة بالكامل عنها؛ دَ جِ وُ  إنْ  ٰى ، وحتَّ ٰى خرات األُ يف النظريَّ 

رين حول كون البحث ما زال متواصالً بني املفكِّ   دا عىلٰ نطلق أكَّ ومن هذا امل

تفسري  عن عدم وجود أيِّ  ؛ وهذا ينمُّ )٣(حقيقة احلسابات والتمثيل الذهني

املفاهيم  بالنسبة إىلٰ  ٰى ة، بل وحتَّ متواتر حول مفاهيم العلوم املعرفيَّ 

  ة فيها.األساسيَّ 

ة، تعتمد يف  واحدًة من فروع العلوم املعرفيَّ ة بصفتها السيكولوجيا املعرفيَّ 

ة  والبحوث النفسيَّ  -ة املختربيَّ  -ة ة التجريبيَّ األساليب العلميَّ  تها عىلٰ منهجيَّ 

 

)1(  Thinking 

)2(  Mental representations. 

ة)،  بر مطالعه ذهن (باللغة الفارسيَّ  ىج. فردنبريج وجوردن سلفرمان، علوم شناختي: مقدمه ا )٣(

سة الصناعات ة حمسن افتاده حال وآخرون، إيران، طهران، منشورات مؤسَّ ترمجه إٰىل الفارسيَّ 

 .  ٥٥٠م، ص ٢٠٠٩ة للتعليم والبحث العلمي،  الدفاعيَّ 



٤٤   ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

وحماكاة شبكة  )٢( ةودراسة احلالة واملالحظات الطبيعيَّ  )١( واإلبالغ الذايت

ة، ما زالت  األساليب املعرفيَّ ؛ ولكن رغم هذه القائمة املليئة بمختلف  )٣( احلاسوب

من   ٰى ة املنضبطة، حيث تسعالتجارب املختربيَّ  ة تعتمد عىلٰ من الناحية العمليَّ 

ة والقيام باستدالالت  وضع حلول للمعضالت النفسيَّ   ة إىلٰ خالل علميات جتريبيَّ 

ة بغية التنسيق بني النشاط الذهني اإلنساين وبني ة واستقراءات مفهوميَّ قياسيَّ 

 . )٤( عطيات اإللكرتونية املستوحاة من عامل احلاسوبامل

ة  ة السيكولوجيَّ ة شبيهة باملنهجيَّ ذات منهجيَّ   ٰى خرة هي األُ النيورولوجيا املعرفيَّ 

حدٍّ كبٍري من حيث املوضوع، فعادًة ما يتمركز   ة، لكن ختتلف عنها إىلٰ املعرفيَّ 

الباحثون من   ٰى هذا األساس يسع نشاطها العلمي حول طبيعة الدماغ، وعىلٰ 

ة ومكامن اخللل فيها عرب نموذج بياين للنشاطات الدماغيَّ طرح أُ  خالهلا إىلٰ 

مسحها واستقصائها ضمن خمتلف األفعال التي تصدر من عينة البحث، وذلك  

 . )٥( ة منضبطةجتارب خمتربيَّ  عرب االعتامد عىلٰ 

يلجأ  -علم اللغة املعريف  -ة ات املعرفيَّ الباحث يف اللغويّ  الرغم من أنَّ  وعىلٰ 

ه يف  ة، لكنَّقاعدة بيانات خاصَّ  د عىلٰ ة ويعتمإجراء جتارب سيكولوجيَّ  أحيانًا إىلٰ 
 

)1(  Self - Report. 

(2) Naturalistic observations. 

كامل   د ة سيِّ ة)، ترمجه إٰىل الفارسيَّ (باللغة الفارسيَّ  ى روان شناخت  ى روبرت سترينبريج، روان شناس  )٣(

 .  ٣٣م، ص  ٢٠١٠ة،  حجازي، إيران، طهران، منشورات سمت ومعهد العلوم املعرفيَّ   ه وإهل   ي از خرّ 

)4(  Thagard P. , (2012), “Cognitive Science”, the Stanford Encyclopedia of  

Philosophy Edward N. Zalta (ed.).  

http//plato. stanford. edu/ archives/ fall2012/ entries/ Cognitive -  Sciences.   

)5(  Bechtel, W. & J. Mundale, (1999), “Multiple Realizability Revisited: Linking 

Cognitive and Neural States”, Philosophy of Science, vol. 66, pp. 175 - 207. 



ين  ٤٥  دور العلوم املعرفيَّة يف دراسة الدِّ

ون  بعه الباحثون املختصُّ سلوب الذي يتَّ سلوبًا خمتلفًا عن األُ بع أُ معظم األحيان يتَّ 

ر نوام تشامسكي  سلوب املفكِّ السبيل املثال نجد أُ  ة؛ فعىلٰ باملسائل السيكولوجيَّ 

عامل لغة   ة التي جيب لكلِّ ة الشموليَّ نظرية النحو الكّيل واملعايري العقليَّ  م عىلٰ يتقوَّ 

م  نة، فهي تتقوَّ ة معيَّ ج ضمن بيئة لغويَّ درَ ا ال تكون فاعلًة ما مل تُ  أهنَّ اللجوء إليها، إالَّ 

كام  ،)١( ة والنحو املعريفات املعرفيَّ ة للغويَّ  الوجهة اخلاصَّ عنيِّ مفهوم حموري يُ  عىلٰ 

 . )٢(الداللة (السيامنطيقا)ا مرشوطة بعدم الفصل بني علم النحو وعلم أهنَّ 

هذا األساس  ة ذات منهٍج طبيعي، وعىلٰ ة من الناحية الفلسفيَّ العلوم املعرفيَّ 

  ٰى ر العلمي يف شتَّ ة هلا ارتباط بمراحل التطوُّ منظومة فلسفيَّ   مراحل تكامل كلِّ   فإنَّ 

القضايا ة، لذلك تكون األحكام التي تصدرها من سنخ جماالت العلوم املعرفيَّ 

ة  ة املنبثقة من العقل الفطري، وليست من سنخ القضايا الدالَّ ة األنطولوجيَّ املعرفيَّ 

ة  فهي يف واقعها تعكس جانبًا من البنية النظريَّ  ،-سابقة  - ة ة قبليَّ مباين فكريَّ  عىلٰ 

ة؛  نتائج ومعطيات العلوم املعرفيَّ  رها عىلٰ مرحلٍة من مراحل تطوُّ  مة يف كلِّ املتقوِّ 

غرار   ة، بل هي عىلٰ ة ويقينيَّ هذا األساس ال يمكن اعتبارها قضايا قطعيَّ  عىلٰ و

طوال الوقت ملعرفة دالالهتا   ٰى ة ذات الطابع االحتاميل والتي نسعاملفاهيم العلميَّ 

 .)٣( ةاحلقيقيَّ 

ة  بالعلوم املعرفيَّ  النهج العلمي املختصِّ  عىلٰ  االعتامد التامَّ  أنَّ  رَ كِ ا ذُ ممَّ  نستشفُّ 

الدور املحوري لبعض    ة، وبام أنَّ ذاته عرضًة لشبهة االختزاليَّ   جيعل املوضوع بحدِّ 

 

)1(  cognitive grammar. 

)2(  Thagard P. , (2005), Mind: Introduction to Cognitive Science, Cambridge: MTT 

Press, second edition, p. 231. 

)3(  Thagard P. , (2009), “Why Cognitive Science needs Philosophy and Vice Versa?”, 

Topics in Cognitive Science, vol. 1, pp. 237 - 254. 



٤٦  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

العلوم مثل السيكولوجيا والنيورولوجيا هو بيان واقع احلال، فهو يعني إذن  

للعديد من تسليط الضوء عليها بصفتها نظامًا شامًال  ة التي يتمُّ توضيح اآلليَّ 

اء انفعاالهتا ناهتا جرَّ ٍة منتظمٍة يف خمتلف مكوِّ ب بحدوث اختزاليَّ األجزاء التي تتسبَّ 

هذه  ٰى ة تقليص مستوإمكانيَّ  د الباحث ماكويل عىلٰ ؛ ويف هذا السياق أكَّ )١( ةالذاتيَّ 

 :لة املذكورة واألساليب املعتمدة يف بياهنا، وقاة عرب توسيع نطاق اآلليَّ االختزاليَّ 

، لذا  )٢( ة البحتةهات النظريَّ ق من خالل تفنيدها تأييدًا للتوجُّ ذلك ال يتحقَّ  إنَّ 

  ، ةمناهج نيورولوجيَّ   ة إىلٰ ل خمتلف مناهج العلوم املعرفيَّ أعرب عن خشيته من حتوُّ 

ة كاألنثروبولوجيا املعرفية للتغلغل يف فسح املجال لبعض املناهج املعرفيَّ  ومن ثمَّ 

زاٍن فيام بينها  إجياد اتِّ   مَّ ومن ثَ   ، ةة بالدراسات العقليَّ ة اخلاصَّ هات العلميَّ التوجُّ باطن  

 هذا النسق.  عىلٰ 

ة  صول الفلسفيَّ موضوع بحثنا ال يقتيض حتليل األُ  اجلدير بالذكر هنا أنَّ 

بيان تفاصيل موضوٍع   ة بشكٍل مسهٍب، لذلك سوف نقترص عىلٰ سها املعرفيَّ ُس وأُ 

العلوم   ح عىلٰ طرَ ة النقد الفلسفي الذي يُ غالبيَّ  املضامر، وهو أنَّ  واحٍد يف هذا

رب  عتَ طبيعة التمثيل الذهني واحلسابات التي تُ  ة يرتكز بشكٍل جذري عىلٰ املعرفيَّ 

رين ة للفكر البرشي؛ والفيلسوف جون سريل هو أحد املفكِّ الدعامة األساسيَّ 

ة لإلنسان  ة العامَّ طبيعة الفكريَّ هذا املوضوع، حيث وصف ال قوا إىلٰ الذين تطرَّ 

ة  مات ذاتيَّ رب مقوِّ عتَ ة ال تُ اخلصائص احلسابيَّ «حدٍّ سواء كام ييل:  وللحاسوب عىلٰ 
 

)1(  Bechtel W. & Abrahamsen. A. A. (2005), “Explanation: A Mechanistic 

Alternative”, Studies in History and Philosophy of Biology and Biomedical 

Sciences, vol. 36, pp. 421 - 441.   

)2(  McCauley R. N. , (2007), “Reduction: Models of Cross - scientific Relations and 

their Implications for the Psychology - neuroscience Interface”, Philosophy of 

psychology and Cognitive Science, P. Thagard (ed.), Amsterdam: Elsevier. 



ين  ٤٧  دور العلوم املعرفيَّة يف دراسة الدِّ

ة مستوحاة من خارج هذه مباين تفسرييَّ  ة، فهي تستند إىلٰ للمنظومات الفكريَّ 

  ، وهبذا الكالم دعا إىلٰ »ة الفكرالقيام بعمليَّ  املنظومات بحيث جتعلها قادرًة عىلٰ 

دراسة وبحث علمي حول  اعتبار اجلانب اإلدراكي كمحور ارتكازي يف كلِّ 

 . )١( الذهن

ا  :ما :  

ات ة كثمرٍة للقابليَّ املعرفيَّ ين طوال عقدين من الزمن أصبحت علوم الدِّ 

ة، وكام هو واضح من عنواهنا فهي تتمحور حول اجلانب الكامنة يف العلوم املعرفيَّ 

ل الفالسفة وعلامء بَ اليوم باهتامم كبري من قِ   ٰى يني يف الفكر البرشي، حيث حتظالدِّ 

األنثروبولوجيا والسيكولوجيا والثيولوجيا بحيث ال ختلو هذه العلوم من  

قة  ة ضيِّ ين املعرفيَّ الت هبذا اخلصوص؛ ولكن رغم ذلك ما زالت علوم الدِّ مقا

تدوينه يف  حدٍّ يف إيران، واألثر العلمي املعترب الوحيد الذي تمَّ  أقٰىص  النطاق إىلٰ 

والذي حيمل عنوان   ،ة هو للدكتور حممود خامتي هذا الصدد باللغة الفارسيَّ 

د بحٍث مقتضٍب ته وحبكته، فهو جمرَّ دقَّ  ؛ لكن رغم)٢( »ينفينومينولوجيا الدِّ «

 هذا املوضوع املرتامي األطراف.  وجممٍل بالنسبة إىلٰ 

ة هلا الريادة يف  ة من الناحية التأرخييَّ األنثروبولوجيا املعرفيَّ  أنَّ  يشار هنا إىلٰ 

ة،  املعرفيَّ ة، إذ محلت عصا السبق بني سائر فروع العلوم ينيَّ ة الدِّ الدراسات املعرفيَّ 

اإلقبال الفكري الواسع واملتنامي يف العرص الراهن يتبلور يف رحاب   أنَّ إالَّ 

ط  سلِّ ة والتي تُ ر املعرفيَّ ة والسّيام سيكولوجيا التطوُّ ين املعرفيَّ سيكولوجيا الدِّ 
 

 )1 (  Searle J. , (1992), The Rediscovery of the Mind, Cambridge, MA: MTT Press, p. 209. 

 دين».  ىة «پديدار شناسعنوان الكتاب باللغة الفارسيَّ  )٢(

ة)، إيران، طهران، منشورات مركز  دين (باللغة الفارسيَّ  ىراجع: حممود خامتي، پديدار شناس

 . ٣٢ - ٢٩م، ص ٢٠٠٣ني، دراسات الثقافة والفكر اإلسالميِّ 



٤٨  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ة يف مجيع مراحل حياة  ينيَّ ات الدِّ املفاهيم واملعتقدات والسلوكيَّ  الضوء عىلٰ 

ة هو يف احلقيقة نافذة جديدة يف جمال دراسة  الفرع من العلوم املعرفيَّ   اإلنسان؛ وهذا

دة ذات اجلوانب املختلفة  ة العريقة واملعقَّ ين باعتباره واحدًا من احلقائق املعرفيَّ الدِّ 

ًة وتكامًال مقارنًة مع املناهج  أكثر دقَّ   دُّ عَ ة يُ يف حياة بني آدم، وهو من الناحية النظريَّ 

ته، لذلك  د جوانبه وشموليَّ قه عليها من حيث تعدُّ لسابقة، ناهيك عن تفوُّ ة ااملعرفيَّ 

 بات أكثر توثيقًا منها.

  ة ضمن األسئلة الثالثة التالية: ين املعرفيَّ ة لعلوم الدِّ بإمكاننا تلخيص املحاور األساسيَّ 

 ة؟ ينيَّ األفكار الدِّ  )١(تصوير كيف يتمُّ ل: السؤال األوَّ 

 ة؟ ينيَّ األفكار الدِّ  )٢(حتصيل كيف يتمُّ  الثاين:السؤال 

 ة؟ ينيَّ التي أوجدت األفكار الدِّ  )٣(ما هي األفعال  السؤال الثالث:

١ - ارا ا  ا :  

املنطلق  ة، ومن هذا ًة يف األوساط العلميَّ رب فتيَّ عتَ ة تُ ين املعرفيَّ ة علوم الدِّ منهجيَّ 

نحو علوم ديٍن  «م حتت عنوان  ٢٠٠٠ن الباحث توماس الوسون مقالًة يف عام  دوَّ 

ه أراد إثبات عدم استقرار هذه الوجهة  عن أنَّ   ، واختياره هلذا العنوان ينمُّ )٤(»معرفيةٍ 

ج يف قائمة أهّم  درَ ر الغريب يُ اسم هذا املفكِّ  ر أنَّ ذكَ تلك اآلونة؛ يُ  ٰى ة حتَّ العلميَّ 

علوم «خ عنوان يرتسَّ  ة؛ ولكن قبل أنْ ين املعرفيَّ صني بعلوم الدِّ الباحثني املختصِّ 

ة يف اآلثار اهلامَّ من  تدوين الكثري    ة من قبله، تمَّ يف األوساط العلميَّ   »ةين املعرفيَّ الدِّ 

 وقد أشار بنفسه إليها.  ،هذا املضامر
 

)1(  Represent 

)2(  Acquire 

)3(  Action 

)4(  Toward a Cognitive Science of Religion. 



ين  ٤٩  دور العلوم املعرفيَّة يف دراسة الدِّ

ة يف  ين املعرفيَّ ة علوم الدِّ نشأة منهجيَّ  عىلٰ  لَّ ل أثٍر دأوَّ  اجلدير بالذكر هنا أنَّ 

حتليل «نه الباحث دان سبرينر حتت عنوان  ة، هو الكتاب الذي دوَّ األوساط العلميَّ 

ة يف جمال  رب واحدًا من املصادر الكالسيكيَّ عتَ م، واليوم يُ ١٩٧٥يف عام  »رمزي

 ة. ين املعرفيَّ األنثروبولوجيا وعلوم الدِّ 

ف كلٌّ من توماس الوسون وماكويل كتابًا حتت عنوان م ألَّ ١٩٩٠يف عام 

، وقد كان له دور تأسييس يف »ين: االرتباط بني املعرفة والثقافةقراءة جديدة للدِّ «

ن الباحث ة، وفيام بعد تكامل هذا الدور عندما دوَّ ة العلوم املعرفيَّ جمال منهجيَّ 

أثرين يمكن اعتبارمها بنيًة   أهمَّ  ؛ ولكنَّ »ةين املعرفيَّ ة الدِّ نظريَّ «جوثري مقالته 

ة، هو كتاب عامل ًة لتثبيت هذا النهج املعريف يف األوساط العلميَّ أساسيَّ 

، وكتاب )١(»ةينيَّ ة األفكار الدَّ طبيعيَّ «األنثروبولوجيا الفرنيس باسكال بوير 

ة  ينيَّ ن هبدف دراسة وحتليل املناسك الدِّ توماس الوسون وماكويل اآلخر املدوَّ 

 .)٢(»ة لألنامط الثقافيةس النفسيَّ ُس ألجل أداء املناسك: األُ «حتت عنوان: 

٢ - ا  وعا :  

ة عبارة عن جمموعة من الفروع املشرتكة بني ين املعرفيَّ علوم الدِّ  ذكرنا آنفًا أنَّ 

ة، وفيام ييل ين يف نطاق احلياة البرشيَّ حتليل طبيعة الدِّ  خمتلف العلوم، وهتدف إىلٰ 

 ة حسب الرتتيب:من هذه الفروع يف البحوث العلميَّ  واحدٍ  ة كلِّ يَّ نذكر أمهّ 

 . ةين املعرفيَّ أنثروبولوجيا الدِّ  -أ 

 . ةالسيكولوجيا املعرفيَّ  -ب 
 

)1(  Boyer P. (1994), The Naturalness of Religions Ideas, L. A. : University of 

California Press. 

)2(  McCauley R. N. & Lawson E. T. , (2002), Bringing Ritual to Mind: Psychological 

Foundations of Cultural Form, New York: Oxford University Press. 



٥٠  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

 . ةر املعرفيَّ سيكولوجيا التطوُّ  -ج 

 . النيورولوجيا -د 

 .الفلسفة  -هـ 

األوفر يف   ة هلا احلظُّ ين املعرفيَّ أنثروبولوجيا الدِّ  نالحظ من هذا الرتتيب أنَّ 

ة  ة، ثّم تليها كلٌّ من السيكولوجيا املعرفيَّ ين املعرفيَّ حتديد معامل مواضيع علوم الدِّ 

ا تفيه ة بالرتتيب، لذا فهي تفي بدوٍر أوسع نطاقًا ممَّ ر املعرفيَّ سيكولوجيا التطوُّ و

هذه  ط الضوء عىلٰ سلِّ مثل النيورولوجيا والفلسفة؛ وفيام ييل نُ  ٰى خرالفروع األُ 

 الفروع لبيان طبيعتها وأبرز معاملها:

 :ةين املعرفيَّ أنثروبولوجيا الدِّ  -أ 

ة تفي بدور أسايس يفوق دور سائر فاألنثروبولوجيا املعرفيَّ كام أرشنا أعاله، 

  ة، حيث أسهمت بشكٍل ملحوٍظ يف هذا املضامر بعد أنْ ين املعرفيَّ فروع علوم الدِّ 

رأسهم دان سبرينر  ل أبرز علامء األنثروبولوجيا وعىلٰ بَ سها من قِ ُس وضعت أُ 

 ة. لثقافيَّ وباسكال بوير، حيث باتت معتمدًة لدراسة خمتلف الظواهر ا 

  ق إىلٰ ة، سوف نتطرَّ ين املعرفيَّ ة هذا الفرع من فروع علوم الدِّ يَّ نظرًا ألمهّ 

ة من حيث  األنثروبولوجيا املعرفيَّ  ٰى ضوء بيان معن احلديث عنه بتفصيٍل أكثر عىلٰ 

ة التي ترتكز عليها، ثّم ة األساسيَّ ة والوجهة الفكريَّ سلوب واملسرية التأرخييَّ األُ 

 ة: ين املعرفيَّ أنثروبولوجيا الدِّ  ب عىلٰ آلثار التي ترتتَّ نذكر أهّم ا 

 :ةاألنثروبولوجيا املعرفيَّ  ىٰ معن -

تسليط الضوء يف بحوثهم   إىلٰ   عامٍّ   لٍ ة يسعون بشكعلامء األنثروبولوجيا املعرفيَّ 

أعضاء خمتلف املجتمعات إزاء  ٰى ة لدات الفكريَّ بيان طبيعة اإلدراك والقابليّ  عىلٰ 

ل منظومة حياهتم، إذ يرومون من وراء ذلك شكِّ األشياء واألحداث التي تُ  ٰى شتّ 

ات الثقافية التي ينشأ اإلنسان يف رحاهبا أساس اخللفيّ  ة عىلٰ معرفة الطبيعة البرشيَّ 



ين  ٥١  دور العلوم املعرفيَّة يف دراسة الدِّ

 من  ات أقرانه البرش ته مع شخصيَّ نوا يف املرحلة التالية من مقارنة شخصيَّ كي يتمكَّ 

 .)١( ةهات الفكريَّ حيث التوجُّ 

 تتبلور عىلٰ  ة بحسب رأي الباحث دي أندرادي يمكن أنْ ة الثقافيَّ هذه اخللفيَّ 

ة ألحد الشعوب ومن  ة اختصاصيَّ صص ونتاجات صناعيَّ ضوء مصطلحات وقَ 

الذهن البرشي   ٰى د لد جسِّ ًة به بحيث تنتقل بني أجياله لتُ تصبح ثقافًة خمتصَّ  مَّ ثَ 

لذا فهي ترتكز   ؛)٢(ة ضمن نطاق واضح املعامل وثقافة خاصَّ صورًة ملجتمع معنيَّ 

ة اإلدراك اإلنساين وخمتلف أبعاده إجياد ارتباط بني عمليَّ  ة عىلٰ يف بنيتها األساسيَّ 

 ا.ا وعملي� الثقافة ذهني� 

ث جتعلها شاخصًة بني ة بحي سمة فارقة لألنثروبولوجيا املعرفيَّ  دُّ عَ امليزة التي تُ 

ة، بل هي  القضايا املعرفيَّ   ط الضوء عىلٰ سلِّ ا ال تُ ، أهنَّ ٰى خر ة األُ خمتلف الفروع املعرفيَّ 

نة ألحد ة يعتمد عليها الباحثون هبدف حتليل مجيع األجزاء املكوِّ عبارة عن منهجيَّ 

 .)٣( سم هبااستكشاف أهّم جوانبه وميزاته التي يتَّ  املفاهيم من خالل الرتكيز عىلٰ 

ة ألمكننا معرفة جوانب  نا لو استطلعنا مجيع الثقافات البرشيَّ اجلدير بالذكر هنا أنَّ 

وفق   صول التي يتمُّ ة متامثلة كتلك األُ صول معرفيَّ أُ  م عىلٰ ة فيها تتقوَّ ة وأساسيَّ هامَّ 

صول  ة، واألُ موعات خاصَّ ضوابطها تصنيف النباتات واحليوانات ضمن جم

 املعتمدة يف حتديد طبيعة العالقة بني الفرد واملجتمع. 

 
)1(  Boster J. (2011), “Data method and interpretation in cognitive anthropology”, D. 

Kronenfeld (ed.), Oxford Willey - Blackwell Publishing. 

)2(  D`Andrade R. G. , (1995), The Development of Cognitive Anthropology, 

Cambridge: Cambridge University Press, p. 17. 

)3(  Colby B. N. , (1996), “Cognitive Anthropology”, Encyclopedia of Cultural 

Anthropology, David Levinson and Melvin Ember (eds.), New York: Henry Holt 

and Company, vol. 1. 



٥٢  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ة ضمن فروع الباحثان ليام وأريكسون أدرجا األنثروبولوجيا املعرفيَّ 

ة هلذا  ولو أردنا معرفة املكانة احلقيقيَّ  ،)١( -ة االجتامعيَّ  -ة األنثروبولوجيا الثقافيَّ 

ة باعتبارها األصل  األنثروبولوجي ضمن منظومة األنثروبولوجيا العامَّ الفرع 

هذا   ة، إذ إنَّ ات املوضوع التأرخييَّ خلفيَّ  لنا من الرجوع إىلٰ  هلذين الفرعني، فال بدَّ 

 ٍة كالتايل:ٍر عمليَّ طُ ة قد نشأ يف رحاب ثالثة أُ العلم بصيغته العامَّ 

 . ةة االجتامعيَّ األنثروبولوجيا الثقافيَّ  ل:اإلطار األوَّ 

 .علم اآلثاراإلطار الثاين: 

 . ةاألنثروبولوجيا اجلسامنيَّ  اإلطار الثالث:

ة فروع األنثروبولوجيا  ر يف غالبيَّ طُ وجود هذه األُ  وجتدر اإلشارة هنا إىلٰ 

تتمحور  ةات تقليديَّ س متباينة وفرضيَّ ُس أُ  تها عىلٰ م يف منهجيَّ احلديثة، وهي تتقوَّ 

ا تتبلور يف إطار دافٍع  ة بني بني البرش، وما يرتقب منها أهنَّ حول مبدأ الوحدة النوعيَّ 

 .)٢( باهتم املتشاهبةلّبي متطلِّ تُ  مَّ متشابٍه ملختلف الناس ومن ثَ 

علم اآلثار تتمحور حول املايض بشكٍل مباٍرش  مة عىلٰ األساليب املتقوِّ 

ية من خمتلف العصور، وهي اآلثار املتبقّ  عىلٰ  رٰى عن طريق البحوث التي ُجت 

دراسة عصور ما قبل التأريخ البرشي، كام  ط الضوء بشكٍل أسايس عىلٰ سلِّ تُ 

ة واالجتامعيَّ ة صول الثقافيَّ حتديد الصورة املحتملة لألُ  إىلٰ  ٰى ا تسعأهنَّ 

  القديمة.

ة،  خمتلف األعراق البرشيَّ  ز اهتاممها عىلٰ ركِّ ة تُ واألنثروبولوجيا اجلسامنيَّ 

 
)1(  Erickson P. A. & Liam D. M. , (2003), A history of Anthropological theory, 

Peterborough, Ont: Broadview Press, 2003, p. 115. 

)2(  Garbarino M. S. , (1983), Sociocultural theory in Anthropology: A Short History 

Prospect Heights, IL: Waveland Press, p. 32. 



ين  ٥٣  دور العلوم املعرفيَّة يف دراسة الدِّ

ومرشوعها األسايس يتمحور حول مجع معلومات بخصوص أوجه التشابه 

 واالختالف بني خمتلف هذه األعراق. 

فهو  -ات علم البرشيَّ  -ة ة االجتامعيَّ ا موضوع األنثروبولوجيا الثقافيَّ وأمَّ 

م يَ ل والقِ ثُ ةٍ هبدف استكشاف املُ دَ حِ  جمتمٍع عىلٰ  يدور حول حتليل واقع كلِّ 

مجيع املجتمعات  صول التي تفرض سيادهتا عىلٰ ة املعتمدة فيه وسائر األُ الثقافيَّ 

دراسة واقع الشعوب  م عىلٰ بع فيها يتقوَّ سلوب املتَّ ة، وبطبيعة احلال فاألُ البرشيَّ 

ضوئه بجمع املعلومات  ؛ ويقوم الباحث عىلٰ )١(لح عليه إثنوغرافياصطَ ويُ 

ة بحياة أحد الشعوب أو املجتمعات، واملتعارف بني علامء ة اخلاصَّ األساسيَّ 

مجع معلومات عن أنامط احلياة يف املجتمعات   م يعملون عىلٰ األنثروبولوجيا أهنَّ 

  الصغرية.

 :لنظام الثقايفين يف ا الدِّ  -

والذي يرجع   »حتليل رمزي«كتاب الباحث دان سبرينر املعنون  ذكرنا آنفًا أنَّ 

ة  رب يف يومنا هذا واحدًا من املصادر الكالسيكيَّ عتَ م يُ ١٩٧٥عام  تأريخ تأليفه إىلٰ 

الدعامة   دُّ عَ ة، فضًال عن ذلك يُ ين املعرفيَّ يف نطاق األنثروبولوجيا وعلوم الدِّ 

مساعي سبرينر قد متحورت يف  ظ هنا أنَّ ة، واملالَح لألنثروبولوجيا املعرفيَّ  وىلٰ األُ 

ة  ة ضمن اجلوانب الرمزيَّ ات معرفية خاصَّ هذا الكتاب حول إثبات وجود قابليَّ 

ع من نطاق  وطويل األمد؛ بعد ذلك وسَّ  جادٍّ  ة باعتبارها ذات تأثريٍ للحياة البرشيَّ 

ة يف  صعيد العالقات االجتامعيَّ  ة عىلٰ ثقافيَّ موضوع بحثه ليشمل مجيع العنارص ال
 

)1(  ethnography. 

Colby B. N. , (1996), “Cognitive Anthropology”, Encyclopedia of Cultural 

Anthropology, David Levinson and Melvin Ember (eds.), New York: Henry Holt 

and Company, vol. 1. 



٥٤  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

وقد شارك يف تأليفه  ،»العالقة: العالقات واملعرفة«نه حتت عنوان كتابه الذي دوَّ 

 .)١(الباحث ديدري ويلسون

ذها  يف هذا املضامر هي اخلطوة التي اختَّ   -  بعد سبرينر  -ة الثانية  املرتبة التأسيسيَّ 

ين: االرتباط قراءة جديدة للدِّ «الباحثان توماس الوسون وماكويل ضمن كتاهبام 

ا ة حرصي� ة األنثروبولوجيا املعرفيَّ را منهجيَّ ، حيث سخَّ »بني املعرفة والثقافة

ة  مثيالت الذهنيَّ نظام الت«ما وصفاه بـ  ين، واستندا يف هذا الصعيد إىلٰ لدراسة الدِّ 

ة  ة العمليَّ سلوبًا مقارنًا من خالل مقارنة التمثيالت الذهنيَّ بعا فيه أُ واتَّ  ،»ةالعمليَّ 

ة، مع متثيالت  ر يف احلياة البرشيَّ ة ضمن النشاط الفكري املتعارف واملتكرِّ العامَّ 

ة باعتبارها مواضيع شائعة يف سائر الدراسات والبحوث  ة خاصَّ ة عمليَّ ذهنيَّ 

ل  النمط األوَّ  عًة، فقد استنتجا أنَّ ال إليها مل تكن متوقَّ ة؛ والنتيجة التي توصَّ عرفيَّ امل

دًة يف ظاهرها، ًة للعنارص الثقافية التي تبدو معقَّ رب بنيًة أساسيَّ عتَ من التمثيالت يُ 

حتصيلها يف هذا   أساس جممل النتائج التي تمَّ  وعىلٰ  ؛)٢( ةينيَّ مور الدِّ وبام فيها األُ 

ا والعلم غري طبيعي، ين طبيعي� الدفاع عن مسألة كون الدِّ  الكتاب بادر ماكويل إىلٰ 

 .)٣(ةياته الفلسفيَّ ودعم استدالالته هنا بمتبنّ 
 

)1(  Sperner D. & Wilson D. , (1986), Relevance: Communication and Cognition, 

Oxford: Blackwell Publishing. 

  كعنا لعددها يف حمرِّ قارئ، ومن خالل تتبُّ   ن هوامش كثرية للغاية تثري دهشة كلِّ هذا الكتاب يتضمَّ 

ن أكثر من عرشة آالف هامش، وقد ة فقط تتضمَّ النسخة اإلنجليزيَّ  البحث «جوجل» وجدنا أنَّ 

 خرٰى له يف السنوات املاضية.ضيفت هوامش أُ أُ 

)2(  Lawson E. T. & McCauley R. N. , (1990), Rethinking Religion: Connecting 

Cognition and Culture, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 87 - 95. 

)3(  McCauley R. N. , (2000), “The naturalness of religion and the unnaturalness of 

science”, Explanation and Cognition, F. C. Keil and R. Wilson (eds.), Cambridge, 

MA: MTT, Press. 



ين  ٥٥  دور العلوم املعرفيَّة يف دراسة الدِّ

يف هذا املضامر   عامل األنثروبولوجيا الفرنيس باسكال بوير ضمن كتابه اهلامِّ 

 ة التي سار عىلٰ ة الشهوديَّ املبادئ األنطولوجيَّ  ، جلأ إىلٰ »ةينيَّ فكار الدِّ ة األطبيعيَّ «

س املذهب  هنجها الفيلسوف األملاين الشهري إدموند هورسل مؤسِّ 

أساسًا   دُّ عَ ة التي تُ دراسة واقع املصادر املعرفيَّ  الفينومينولوجي، حيث بادر إىلٰ 

  - ة  رب قبليَّ عتَ ة تُ ينيَّ املفاهيم الدِّ   السياق أثبت أنَّ ة، ويف هذا  ينيَّ ة الدِّ للتمثيالت الذهنيَّ 

الذي طرحه هورسل،   ٰى ة بحسب املعن ة خاصَّ يف نطاق مقوالت اجتامعيَّ  -سابقة 

نه ويف الكتاب الذي دوَّ   .)١(آخر  فهي بمثابة تراث ثقايف ينتقل من جيل إىلٰ   مَّ ومن ثَ 

ة  ة للمفاهيم املاورائيَّ فة املصادر املعرفيَّ معر  أنَّ   د عىلٰ رة من حياته، أكَّ يف مرحلة متأخِّ 

يف   ٰى رة للدراسات والبحوث التي ُجت ق يف رحاب متابعة املسرية التكامليَّ تتحقَّ 

أوجه االختالف الكائنة يف   ة، ثّم استنتج من ذلك أنَّ خمتلف املجتمعات البرشيَّ 

االختالف املوجود بني  ة هلذه املجتمعات هلا تأثري مبارش عىلٰ ات التكامليَّ العمليّ 

 .)٢( ةعنارصها الثقافيَّ 

ة  نت حول منهجيَّ وِّ النتيجة التي يمكن استخالصها من مجلة البحوث التي دُ 

التأكيد عليه فيها هو واقع    أكثر مفهوم يتمُّ   ة، فحواها أنَّ ين املعرفيَّ أنثروبولوجيا الدِّ 

ة يف الفكر البرشي، وبام  ينيَّ ني تكامل الذهن وتكامل املفاهيم الدِّ النسبة الكائنة ب

 .)٣( ر الربِّ فيها تصوُّ 
 

)1(  Boyer P. (1994), The Naturalness of Religions Ideas, L. A. : University of 

California Press, pp. 155 - 184. 

)2(  Boyer P. (2000), “Evolution of the modern mind and the origins of culture: 

religious concepts as a limiting case”, Evolution and the Human Mind, P. 

Caruthers and A. Chamberlain (eds.), Cambridge: Cambridge University Press. 

)3(  Tremlin T. (2006), Minds and Gods: The Cognitive Foundations of Religions, 

New York: Oxford University Press, p. 77. 



٥٦  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

 :ةين يف املنظومة املعرفيَّ ة: مكانة الدِّ ين املعرفيَّ ا الدِّ سيكولوجيّ  -ب 

ة،  ين املعرفيَّ ح يف جمال سيكولوجيا الدِّ طرَ ل وأهّم اسم يُ جستني باريت هو أوَّ 

ين كامنًة يف  ة للدِّ س الطبيعيَّ ُس ه اعترب األُ آرائه املشهودة يف هذا الصعيد أنَّ ومن مجلة  

 جادٍّ  لٍ وبادر بشك ؛)١( دةة املعقَّ ينيَّ ة ال يمكن بدوهنا فهم القضايا الدِّ جوانب نفسيَّ 

ة وفق رؤية ة من زاوية جتريبيَّ ينيَّ حتليل وتقييم املفاهيم الدِّ  يف خمتلف آثاره إىلٰ 

ضوء التجارب   عىلٰ  ة، كام قارن عقيدة اإليامن بالربِّ ة معرفيَّ ريَّ ة تطوُّ سيكولوجيَّ 

  ٰى التي خيوضها األطفال والكبار ليستنتج من ذلك وجود اختالف يف مستو 

 .)٢(مرحلة من مراحل عمر اإلنسان التعقيد تناسبًا مع كلِّ 

ة،  ين املعرفيَّ سيكولوجيا الدِّ ص بمناهج هوت بيسيانني الذي ختصَّ عامل الالَّ 

ا  ضوء العاطفة واملعرفة، ثّم أثبت أهنَّ  ة عىلٰ ينيَّ دراسة وحتليل التجربة الدِّ  ق إىلٰ تطرَّ 

املناسك   حدٍّ ما فحواها أنَّ   دها ماكويل إىلٰ النتيجة التي أيَّ   يف حني أنَّ   ،)٣(ذات بعدين

ة يف البحوث  واملسألة اهلامَّ   ؛)٤(هة ذات ارتباط مبارش بمشاعر اإلنسان وذاكرتينيَّ الدِّ 

 

)1(  Barrett J. L. , (2000), “Exploring the natural foundations of religion”, Trends in 

Cognitive Sciences, vol. 4, pp. 29 - 34. 

)2(  Barrett J. L. , (2001), “Do children experience God as adults do? Retracing the 

development of God Concepts”, Religion in Mind: Cognitive perspectives of 

Religion Belief, Ritual and Experience, J. Andresen (ad.), Cambridge: Cambridge 

University Press. 

)3(  Pyysiainen I. , (2001), “Cognition emotion and religious experience”, Religion in 

Mind: Cognitive Perspectives on Religious Belief, Ritual and Experience, J. 

Andresen (ed.), Cambridge: Cambridge University Press. 

)4(  McCauley R. N. , (2001), “Ritual memory and emotion: Comparing two cognitive 

hypotheses”, Religion in Mind: Cognitive Perspectives on Religious Belief, Ritual 

and Experience, J. Andersen (ed.), Cambridge: Cambridge University Press. 



ين  ٥٧  دور العلوم املعرفيَّة يف دراسة الدِّ

ة  ات املعرفيَّ ر بتنامي القابليّ تتأثَّ  ة قبل أنْ ينيَّ املناسك الدِّ  التي أجراها األخري هي أنَّ 

بمرحلة معاكسة؛ وقد أعاد طرح هذه   مترَّ  وأنْ  ال بدَّ  ،)١(ة االستذكارإثر عمليَّ 

نه مع توماس الوسون والذي متحورت مواضيعه الفكرة يف الكتاب الذي دوَّ 

مرتكزًا لفهم املناسك   دُّ عَ ة الشاملة التي تُ ة الطبيعيَّ حول حتليل املصادر املعرفيَّ 

 .)٢(الغري انتقاهلا إىلٰ  مَّ ة ومن ثَ ينيَّ واألفكار الدِّ 

ن بحثاً مسهباً بخصوص الثقافة بيسيانني دوَّ  أنَّ  إىلٰ  وجتدر اإلشارة أيضاً 

دور هلا يف تكوين  ة، حيث ذكر أهمَّ ينيَّ واملناسك واألحاسيس واملعتقدات الدِّ 

رب القوام عتَ ا تُ أهنَّ  د عىلٰ ة، ويف هذا السياق أكَّ ة دينيَّ ما اعتربه إيديولوجيَّ 

زه عن سائر أنامط ميِّ معياراً يُ رب عتَ والذي يُ  ،ينياألسايس لنمط احلياة الدِّ 

  .)٣(احلياة

زة ملن يقوم بفعل ة املحفِّ ينيَّ ات الدِّ حتليل طبيعة القابليَّ  ذلك، فإنَّ  إضافًة إىلٰ 

ة سيكولوجيا  ة املنضوية حتت مظلَّ ديني، هو اآلخر من مجلة النشاطات الفكريَّ 

ة  ة معرفيَّ نظريَّ  التأثري املحوري لكلِّ  أنَّ  د عىلٰ ين؛ والباحث جوثري بدوره أكَّ الدِّ 

  ق إىلٰ تطرَّ   ٰى خرويف دراسة أُ   ،)٤( تكون من هذا النمط  ين جيب وأنْ ح حول الدِّ طرَ تُ 

ه ذو ارتباٍط مع  يني ليثبت فيها أنَّ ة لتحصيل الفهم الدِّ حتليل واقع املراحل العمليَّ 

، وذلك لكونه يبحث غرار الذوق الفنّي ة وطبيعته تكون عىلٰ التجارب العاطفيَّ 

 
)1(  Remembering. 

)2(  McCauley R. N. & Lawson E. T. , (2002), Bringing Ritual to Mind: Psychological 

Foundations of Cultural Form, New York: Oxford University Press. 

)3(  Pyysiainen I. , (2003), How Religion Works: Towards a New Cognitive Science 

of Religion. NH: Brill, p. 119. 

)4(  Guthrie S. E. , (1993), “A Cognitive Theory of Religion”, Current Anthropology, 

vol. 21, pp. 181 - 203. 



٥٨  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ا عن فهو يتكامل وجودي�  مَّ ومن ثَ  ،)١(ةم ويسوقها نحو وجهتها اخلاصَّ يَ عن القِ 

ليصاغ بالكامل فيام بعد ضمن إطاره  )٢(طريق التفاعل اإلدراكي واإلحساس

 . )٣(املفهومي اخلاصِّ 

 :أرض الواقع ة عىلٰ ينيَّ الفلسفة: تبلور املفاهيم الدِّ   -ج 

خ هذا ة من جهتني، وقد ترسَّ الفلسفة هلا ارتباط وثيق مع العلوم املعرفيَّ 

ة تناميًا كبريًا من  االرتباط أكثر يف العقدين املاضيني، إذ شهدت الساحة الفكريَّ 

نتائج العلوم  فوها عىلٰ ة التي اعتمد مؤلِّ والتأثري للدراسات الفلسفيَّ  حيث الكمِّ 

ة، ومن ناحيٍة  مواضيعها املتمحورة حول بعض القضايا التقليديَّ ة يف طرح املعرفيّ 

ة ضمن بحوثهم الفلسفية ة العلوم املعرفيَّ منهجيَّ  جلأ هؤالء الباحثون إىلٰ  ٰى خرأُ 

ة؛ ومن مجلتهم الباحث ألفني جولدمان الذي اعتربه البعض أكثر  واإلبستمولوجيَّ 

ة  املطروحة يف األوساط الفكريَّ ة ات اإلبستمولوجيَّ الفالسفة تأثريًا يف النظريّ 

نتائج  حيث اعتمد عىلٰ  ،)٤(احلديثة خالل السنوات اخلمس والعرشين املاضية

ة، ألجل صياغة  هنا اآلخرون يف جمال العلوم املعرفيَّ دراساته والدراسات التي دوَّ 
 

)1(  Wynn M. , (2005), Emotional Experience and Religious Understanding: 

Integrating Perception, Conception and Feeling, Cambridge: Cambridge 

University Press, p. 152. 

رة، وليس املقصود منه  ة مؤثِّ ض له عنارص معرفيَّ فَرت حيث تُ  feelingاإلحساس هنا بمعنٰى  )٢(

emotion .الذي هو يف الواقع مصطلح فارغ من العنارص املشار إليها 

)3(  Wynn M. , (2005), Emotional Experience and Religious Understanding: 

Integrating Perception, Conception and Feeling, Cambridge: Cambridge 

University Press, p. 193. 

ة جالل بيكاين، إيران،  ة)، ترمجه إٰىل الفارسيَّ (باللغة الفارسيَّ  ىريتشارد فيومرتون، معرفت شناس )٤(

 .  ١٣٦م، ص ٢٠١١طهران، منشورات حكمت، 



ين  ٥٩  دور العلوم املعرفيَّة يف دراسة الدِّ

ة  يَّ ة اإلبستمولوجرٍة من النظريَّ بقراءٍة متأثِّ  )١( ةمفهوم اإلبستمولوجيا االجتامعيَّ 

 .)٢( ةالعّليَّ 

مت الباحث باول تاجارد هو اآلخر من مجلة الفالسفة البارزين الذين تقوَّ 

ة، وقد  العالقة بني الفلسفة والعلوم املعرفيَّ  ة بشكل أسايس عىلٰ آثارهم العلميَّ 

حدٍّ كبري خالل العقدين املاضيني، ومن مجلة   ناته إىلٰ انعكست هذه احلالة يف مدوَّ 

 ة لكلِّ اه يف هذا الصدد رضورة وجود انسجام يف باطن املنظومة العقائديَّ ما تبنّ

ق هذا ل إليها فحواها وجوب حتقُّ بيئة وزمان، والنتيجة التي توصَّ  إنسان يف كلِّ 

 أنَّ  د عىلٰ وأكَّ ة وال يعاين من خلٍل روحي، ع بسالمة نفسيَّ االنسجام فيمن يتمتَّ 

 .  )٣(املشاعر واألحاسيس ذلك ينطبق أيضًا عىلٰ 

أبرز دليل يمكن االستناد إليه إلثبات وجود ارتباط وثيق بني   إنَّ   :يمكن القول

ق نجمهم الكثري من الفالسفة البارزين الذين تألَّ   ة، هو أنَّ الفلسفة والعلوم املعرفيَّ 

ضمن قائمة الباحثني يف جمال العلوم درجت أسامؤهم يف السنوات املاضية قد أُ 

رأسهم كلٌّ من جريي فودور ودانييل دانيت وباول تشريتشالند  ة، وعىلٰ املعرفيَّ 

جانب الفيلسوفني اللذين ذكرنامها  وباتريسا تشريتشالند وستيفان ستيتش، إىلٰ 

 أعاله.

ًة بالغًة  يَّ وا أمهّ ين مل يعريفالسفة الدِّ    أنَّ الرغم من العالقة املشار إليها، إالَّ  وعىلٰ 

ة باستثناء الفيلسوف روبرت ماكويل الذي متحورت كتاباته يف للعلوم املعرفيَّ 

رب واحدًا من عتَ ن بحثًا يُ ة، فقد دوَّ معظم جوانبها حول األنثروبولوجيا املعرفيَّ 

 
)1(  Social Epistemology. 

)2(  Goldman A. , (1992), Liaisons Philosophy Meets the Cognitive and Social 

Sciences, Cambridge, MA: MTT Press, pp. 2 - 5 & 193 - 197. 

)3(  Thagard P. , (2000), Coherence in Thought and Action, Cambridge: MTT Press. 



٦٠  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ة  اإلبستمولوجيَّ س  ُس املقارنة بني األُ   قت إىلٰ ة املعدودة التي تطرَّ الدراسات الفلسفيَّ 

بيان  قنا فيه إىلٰ ، وكام ذكرنا ضمن املبحث الذي تطرَّ )١(ينيف جمايل العلم والدِّ 

ا ين طبيعي� كون الدِّ  د ماكويل عىلٰ ة، فقد أكَّ ين املعرفيَّ تفاصيل أنثروبولوجيا الدِّ 

ة  عرفيَّ ين املة املرتبطة بعلوم الدِّ املسائل الفلسفيَّ  يف حني أنَّ  ؛)٢(والعلم غري طبيعي

ة للعلوم ة واإلبستمولوجيَّ ًة من التحّديات املفهوميَّ يَّ ًة وجدِّ يَّ مل تكن أكثر أمهّ  إنْ 

د  دِّ ة الذي ُهي ذلك خطر االختزاليَّ  ًة عنها، وكمثاٍل عىلٰ يَّ أمهّ  ة، فهي ال تقلُّ املعرفيَّ 

نوا  الباحثني الذين دوَّ ل َب ة، حيث مل حيظ باهتامٍم كام جيدر من ِق عالقة عّليَّ  كيان كلِّ 

  ق إىلٰ ة باستثناء الباحث فان ساليك الذي تطرَّ ين املعرفيَّ آثارًا يف جمال علوم الدِّ 

دة ضمن الدراسات  ذات مراتب متعدِّ   ٰى رضورة طرح رؤ  د عىلٰ بيان تفاصيله وأكَّ 

 . )٣( ةاملعرفيَّ 

 :ين يف دماغ اإلنسانالنيورولوجيا: مكانة الدِّ   -د 

ة  ًام يف الدراسات سيكولوجيَّ ين عادًة ما تطرح بصفتها فرعًا متمِّ نيورولوجيا الدِّ 

ة من سنخها هي يف طور التكوين؛ ويف ة، ولكن هناك بحوث مستقلَّ ين املعرفيَّ الدِّ 

لدراسة    fMRIسلوب  أُ   هذا السياق جلأ الباحث تشويدت مع باحثني آخرين إىلٰ 

املفاهيم  )٤(نطاق حني قيامهم بالدعاء، فاستنتجوا أنَّ ني املصلِّ  ٰى ة لدالبنية اللغويَّ 
 

)1(  McCauley R. N. , (1998), “Comparing the Cognitive Foundations of Religion and 

Science”, Emory Cognition Project Report, vol. 37. 

)2(  McCauley R. N. , (2000), “The naturalness of religion and the unnaturalness of 

science”, Explanation and Cognition, F. C. Keil and R. Wilson (eds.), Cambridge, 

MA: MTT, Press. 

)3(  Van Slyke J. A. , (2011), The Cognitive Science of Religion, Alder shot: Ash Gate 

Publishing, p. 154. 

)4(  Domain. 



ين  ٦١  دور العلوم املعرفيَّة يف دراسة الدِّ

االختالف الكائن    كام أثبتوا أنَّ   ،)١(ةاهتم اللغويَّ غرار سلوكيَّ   ين يكون عىلٰ يف لغة الدِّ 

ترتبط بشكل مبارش مع خمتلف صور  »شبكة تنشيط مفاهيم الدعاء«بـ  ٰى سمَّ فيام يُ 

ة  ينيَّ التجربة الدِّ  هنا الباحث ماكنامارا، ُأثبت أنَّ دوَّ  ٰى خرالدعاء. ويف دراسٍة أُ 

اجلبهي، وذلك من خالل   ة الكائنة يف الفصِّ تنعكس حني إثارة اخلاليا العصبيَّ 

 .)٢(ةدراسة عينات بحث خاضت جتارب دينيَّ 

ة للنيورولوجيا صول النظريَّ هبدف صياغة األُ   ن بحثًا آخرالباحث تشويدت دوَّ 

ألجل حتليل تأثري  )٣(دراك االجتامعيمفهوم اإل ة، وقد اعتمد فيه عىلٰ التجريبيَّ 

ة التي  ينيَّ ة املرتبطة باملفاهيم الدِّ ة يف نشأة املرتكزات الذهنيَّ العوامل اجلينيولوجيَّ 

أساس دراسٍة   ل إليها استنتجها عىلٰ إنسان، واملعطيات التي توصَّ  يعتقد هبا كلُّ 

 .)٤(ٍة النفعاالت الدماغنيورولوجيَّ 

  يف هذه البحوث، هي أنَّ  رَ كِ ة التي نستخلصها من جممل ما ذُ احلصيلة النهائيَّ 

اآلن    ٰى ة، ما زالت حتَّ ينيَّ ة بالعنارص الدِّ ة اخلاصَّ ة للبنية املعرفيَّ الدراسة النيورولوجيَّ 

ة التي  معظم املصاعب النظريَّ  إنَّ  :، وال نبالغ لو قلناوىلٰ يف مراحل نشأهتا األُ 
 

)1(  Schjoedt U. Hans Stodkilde - Jorgensen, Armin W. Geertz & Andreas Roepstorff, 

(2009), “Highly religious participants recruit areas of social cognition in personal 

prayer”, Social Cognitive & Affective Neuroscience, vol. 4, Issue 2, pp. 199 - 207. 

)2(  McNamara P. , (2001), “Religion and the Frontal Lobes”, Religion in Minds: 
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٦٢  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ر وجعلت متأخِّ  نشأهتا يف وقٍت  ت إىلٰ ل يف تلك العوامل التي أدَّ تواجهها تتمثَّ 

 ة. حركتها أكثر بطئًا مقارنًة مع سائر الفروع املعرفيَّ 

ا م:  

ة التي  إنجازات ملحوظة يف جمال العلوم املعرفيَّ العقدان املاضيان شهدا حتقيق 

رت  تأثَّ   ٰى خرين هي األُ ة لإلنسان، ودراسة الدِّ متحورت حول دراسة البنية املعرفيَّ 

ة هلذه  ين مرتبطًا بأحد الفروع احليويَّ واحٍد من عنارص الدِّ  بذلك بحيث بات كلُّ 

ل يف إطاٍر مستقلٍّ ويف  تسليط الضوء عليه بالبحث والتحلي  تمَّ  مَّ العلوم، ومن ثَ 

 ة. سياق أحد الفروع املعرفيَّ 

سلوب الرباغاميت  ة ناشئة من األُ ة هلذا املنهج من الناحية الفلسفيَّ البنية األساسيَّ 

اخلالفات   ة بالنسبة إىلٰ الطبيعي الذي أصبح أرضيًة لتغيري وجهات النظر الفلسفيَّ 

ة، وبالتايل القديمة التي احتدمت حول خمتلف املسائل الفلسفية واإلبستمولوجيَّ 

الفكر البرشي بحسب   صول والقواعد احلاكمة عىلٰ بات معتمدًا لتحليل األُ 

 ة، وملعرفة احلركة التي نشأ يف رحاهبا.طبيعته الذاتيَّ 

ة العلوم  منهجيَّ  عىلٰ ة يف العرص الراهن تعتمد بشكٍل أسايس العلوم املعرفيَّ 

ة،  نة للمعرفة اإلنسانيَّ صول املشرتكة يف بيان طبيعة البنية املكوِّ ة واألُ الطبيعيَّ 

ة املعتمدة يف دراسة  ة اجلديرة بالذكر حول منهجية العلوم املعرفيَّ واملالحظة اهلامَّ 

ف  عرَ ما يُ  أو )١( ةينيَّ ذاته واحلياة الدِّ  ين بحدِّ ين، هي وجود اختالف بني الدِّ الدِّ 

  ة إالَّ وال يمكن إجراء دراسات وبحوث علميَّ   ،)٢(ة يف حياة اإلنسانينيَّ باملظاهر الدِّ 

 ة. ة العلوم املعرفيَّ ضوء منهجيَّ  ة عىلٰ ينيَّ حول بعض جوانب احلياة الدِّ 
 

)1(  Religious Life. 

)2(  Religious Aspects of Human Life. 



ين  ٦٣  دور العلوم املعرفيَّة يف دراسة الدِّ

ات الكامنة يف العلوم  القابليَّ  ة من خالل اعتامدها عىلٰ ين املعرفيَّ علوم الدِّ 

ة  تها ضمن البنية املعرفيَّ ة ونوعيَّ ينيَّ بيان طبيعة املفاهيم الدِّ  ق إىلٰ تتطرَّ ة، املعرفيَّ 

 ة. بيان املوضوع من الناحية السببيَّ  الباحثون يف رحاهبا إىلٰ  ٰى ة، ويسعاإلنسانيَّ 

ة العلوم  ة الكامنة يف منهجيَّ ات العلميَّ القابليَّ  العنا عىلٰ عدم اطِّ  يف أنَّ  وال شكَّ 

ه يزيد من احتامل شيوع مناهج  ذاته، ناهيك عن أنَّ  ا بحدِّ أمرًا سلبي�  دُّ عَ ة، يُ املعرفيَّ 

  د أنَّ ين؛ ومن املؤكَّ يف جمال دراسة الدِّ  -سابقة  - ة ة قبليَّ ة اختزاليَّ هات علميَّ وتوجُّ 

ة العلوم  ن وفق منهجيَّ دوَّ البحوث املسهبة التي تُ  ب عىلٰ ة التي ترتتَّ النتائج العمليَّ 

ني بالشأن الفكري يف خمتلف املجتمعات يد العون للمعنيِّ  ة من شأهنا مدُّ املعرفيَّ 

 ة.  ينيَّ ألجل متحيص املفاهيم وترسيخ املعتقدات وتوسيع نطاق النشاطات الدِّ 

علم بقصٍد أو دون قصٍد، يسفر عن إصدار   أيِّ   اللجوء إىلٰ   اجلدير بالذكر هنا أنَّ 

رتبط بالنشاط املعريف ضمن نطاق ذلك العلم، ولو املوضوع امل أحكام بالنسبة إىلٰ 

مل يتّم حتليل هذه األحكام بشكل واضح صائب، ففي هذه احلالة تكون نتائجه 

 عقبات يف طريق العلم واملعرفة.  ٰى عقيمة وليست سو 

تها رضورة دراسة وحتليل طبيعة ترشيع القوانني وكيفيَّ  رَ كِ ا ذُ ممَّ  إذن، نستشفُّ 

ضوء  اته، وذلك عىلٰ تقدات اإلنسان وخمتلف سلوكيَّ يف رحاب منظومة مع

ل لدينا من التعاريف املمكن هات التي تتحصَّ والتوجُّ  ٰى استطالع خمتلف الرؤ

حول الترشيع  ٰى ر ة التي ُجت طرحها للتقنني الذي هو ثمرة للدراسات التحليليَّ 

  عىلٰ  التي يتمُّ ة، وكذلك من التعاريف ضوء مبادئ العلوم املعرفيَّ  البرشي عىلٰ 

ة؛ ومن ناحية  ل لدينا من مبادئ إبستمولوجيَّ أساسها ترجيح التقنني الذي يتحصَّ 

صول املشار إليها بحيث  ن عرب ذلك من طرح أنسب تعريف لألُ نتمكَّ  ٰى خرأُ 

 تكون فيه الكفاية لبيان طبيعتها.

 *   *   *   
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ا ات اا و ا   

 ين مهدوي شهاب الدِّ   

:  

ة للظواهر  س اإلدراكيَّ ُس ة لدراسة األُ ين املعريف هو مقاربة علميَّ علم الدِّ  إنَّ 

ة عند  ات املعرفيَّ واآلليَّ ة ينيَّ ة، وهو يدرس طبيعة العالقة بني املعتقدات الدِّ ينيَّ الدِّ 

ة عرب  ينيَّ جيد إجابة عن سبب انتشار املعتقدات والطقوس الدِّ   اإلنسان، وحياول أنْ 

اإليامن باملوجودات فوق  ون أنَّ ين املعرفيُّ فق علامء الدِّ التاريخ والثقافات. يتَّ 

ة مون تفاسري طبيعيَّ قدِّ ة ينشأ يف اإلنسان منذ طفولته بشكل طبيعي، ويُ البرشيَّ 

اإلنجازات احلديثة يف العلوم   البعض بأنَّ  يعضوء ذلک يدَّ  خمتلفة له. وعىلٰ 

ة، تعارض بنحو أو بآخر ينيَّ ني التجريبي للظواهر الدِّ م من التبيِّ ة عرب ما تقدَّ املعرفيَّ 

ة بشأن العامل؛ ونحن ة، وُتغنينا عن األخذ باملبادئ امليتافيزيقيَّ ينيَّ املعتقدات الدِّ 

ت  ثبِ نُ  وا عليه برفض فكرة وجود اهللا، أنْ ا استدلُّ ، بعد عرض نامذج ممَّ نحاول هنا

 ة. ينيَّ ا ليس بإمكاهنا املساس بتربير املعتقدات الدِّ أهنَّ 

     ا ا؟

،  Cognitive Science of Religionين املعريف (علم الدِّ  إنَّ 

صات يناهز عمره ثالثني عامًا؛ د التخصُّ ) هو فرع حديث متعدِّ CSR  وباختصار:

ة  ين من وجهة نظر العلوم املعرفيَّ ة بشأن الدِّ فقد كانت قبل ذلك اجلهود العلميَّ 

رؤوس األصابع، بينام اليوم يستوعب هذا   ون عىلٰ دُّ عَ حفنة من علامء يُ  حكرًا عىلٰ 



٧٠  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

  ا هبذة سات معنيَّ هناك مؤسَّ  ب واملقاالت، كام أنَّ تُ احلقل العلمي املئات من الكُ 

 ة.ينيَّ ة للظاهرة الدِّ الدراسة والبحث عن اجلذور املعرفيَّ   اهتاممها عىلٰ   األمر، تصبُّ 

ة  س اإلدراكيَّ ُس ة لدراسة األُ ه مقاربة علميَّ ين املعريف بأنَّ ويمكن تعريف علم الدِّ 

 ة من األفكار واملعتقدات والطقوس والتجارب، وهو حياول أنْ ينيَّ للظواهر الدِّ 

  - ةينيَّ جيد إجابة شافية عن السبب الكامن وراء انتشار العقائد والطقوس الدِّ 

عرب التاريخ والثقافات ورغبة اإلنسان  - ة االعتقاد باهللا سبحانه وتعاىلٰ خاصَّ و

هذا   نحو اعتناقها، ويتساءل  قائًال: ملاذا االعتقاد باملبدأ واحلياة بعد املوت شائع إىلٰ 

ة قد خرجت يف ينيَّ بيعي وذايت لإلنسان؟ ملاذا الطقوس الدِّ ؟ هل هو أمر طاحلدِّ 

 أم يكتسب ي يناالعتقاد الدِّ  د عىلٰ ولَ ة التي نراها اليوم؟ هل اإلنسان يُ تها احلاليَّ حلَّ 

 ذلك بعدئٍذ بواسطة تلقني أبويه أو املجتمع؟!

صات أحدث اإلنجازات  د التخصُّ ين املعريف كفرع متعدِّ يستخدم علم الدِّ 

ة لإلجابة عن األسئلة املذكورة، وينضوي حتته العديد من الفروع بام يف  يَّ العلم

ري،  ة، وعلم النفس املعريف، وعلم النفس التطوُّ ذلك األنثروبولوجيا املعرفيَّ 

وعلم األعصاب، والذكاء االصطناعي، وعلم اإلنسان املعريف وفلسفة الذهن،  

ة نالت سهًام أكرب من االهتامم  فيَّ األنثروبولوجيا املعر ه يمكن القول بأنَّ ولعلَّ 

 األكاديمي مقارنة بغريها من الفروع. 

ات  ة واآلليَّ ينيَّ ين املعريف طبيعة العالقة بني املعتقدات الدِّ يناقش علم الدِّ 

ين، االقتحام يف تقديم تعريف للدِّ   ٰى ه رغم ذلك يتحاشة عند اإلنسان ولكنَّاملعرفيَّ 

د  دِّ ُحي  مشكلة مزمنة وعويصة منذ عهد بعيد، وبدالً من ذلك حياول أنْ  الذي يظلُّ 

ام مفهوم  ة) والسيّ ينيَّ سم عمومًا بصفة (الدِّ أنامط الفكر والسلوك اإلنساين التي تتَّ 

ين املعريف هو اإلله الذي يؤمن  وهي من وجهة نظر عامل الدِّ  -  )١(ة اخلارقة»«القوَّ 

 
(1) Supernatural 



ينيَّة  ين املعريف وتربيز املعتقدات الدِّ  ٧١ علم الدِّ

سائر املفاهيم و - )١(ةدة أو تبنّي عقائد خاصَّ أعامل حمدَّ  أداء ه عىلٰ اإلنسان وحيثُّ  به

ة وغري ذلك، ثّم  ينيَّ املوت والدعاء والطقوس الدِّ  ذات الصلة هبا من احلياة بعد

دراسة سبب ثبوت هذه األنامط وانتشارها بني خمتلف  ز اهتاممه عىلٰ ركِّ يُ 

دينًا ومن  دَّ ُيعَ  ما يمكن أنْ  ين املعريف كلَّ يف الواقع ال يدرس علم الدِّ . )٢(الثقافات

س البناء املعريف لفكر اإلنسان وأعامله التي  ُس دراسة أُ  إىلٰ  ٰى بل يسع ،جوانب كلِّ 

ني، وعلامء االجتامع، ، واألنثروبولوجيِّ خني رِّ ؤًة ويدعو املدينيَّ  دَّ ُتعَ  يمكن أنْ 

التداول حول األسباب الكامنة وراء  ني إىلٰ ينيِّ وعلامء النفس وسائر الباحثني الدِّ 

 .)٣(ة إنتاجهاة وآليَّ ينيَّ الظاهرة الدِّ 

  ُ  امن  ان؟

عليه اإلنسان  َق ة التي ُخلِ ث هو من السامت البرشيَّ التحدُّ  أنَّ  ال أحد يشكُّ 

م وهو يتعلَّ  دَ اإلنسان ُولِ  ت عليه طبيعته؛ وهكذا امليش بالنسبة إليه، فإنَّ لَ بِ وُج 

  ث أو امليش بعد أشهر من والدته بشكل عفوي؛ وهنا قد ُيتساءل عامَّ طريقة التحدُّ 

ن أيضًا يف وجود اإلنسان بشكل طبيعي أم ال؟  ين واإليامن باآلهلة يتكوَّ إذا كان الدِّ 

ني ويدفعهم للبحث عن إجياد إجابة  ين املعرفيِّ هذا السؤال يستوقف علامء الدِّ  إنَّ 

 ؛)٥((نعم) هذا السؤال بـ ين املعريف الشهري عىلٰ عامل الدِّ  )٤(جاستني باريت له؛ يردُّ 

ة  اللغة الفطريَّ   هه إىلٰ شبِّ ن بام يدعوه دين الفطرة ويُ ود األطفال مؤمنولَ ووفقًا لرأيه، يُ 

رأي كثري من علامء اللغة، وتكون أصًال  فهمها عىلٰ  متيل أذهان األطفال إىلٰ التي 

 

(1) Barrett, JL.  Cognitive Science of Religion: What Is It and Why Is It? , p. 768. 

(2) Barrett, JL. Cognitive Science of Religion: What Is It and Why Is It? , p. 768. 

(3) Barrett, JL.  Cognitive Science of Religion: Looking Back, Looking Forward, p. 231. 

(4) Justin Barrett 

(5) Barrett, JL. The God issue: We are all born believers, p. 39. 



٧٢  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

 .)١( ومصدر اشتقاق جلميع اللغات يف العامل

ني  باريت فحسب، بل يميل كثري من العلامء املعرفيِّ  ال يقترص هذا املوقف عىلٰ 

 د مقولة باريت، إىلٰ ؤيِّ هناك العديد من الشواهد والتجارب تُ  ذلك، كام أنَّ  إىلٰ 

التفكري واالعتقاد يف اآلهلة؛    األطفال لدهيم ميل طبيعي إىلٰ   درجة يمكن القول بأنَّ 

ناس أخربوه يه لتقارير كثرية من أُ ة اإليامن) عن تلقِّ وذكر باريت يف كتابه (فطريَّ 

هم عن اإليامن  صعوبة صدِّ   ين وعن مدٰی سهولة اعتناق أطفاهلم للدِّ   فيها عن مدٰی 

ا حاولت تربية  أهنَّ  )٢( ة جوليا سوينيلة الكوميديَّ سبيل املثال تذكر املمثِّ  باهللا؛ فعىلٰ 

األمر بدا صعبًا، وترشح سويني ذلك يف هذه اخلالصة    ابنتها لتكون ملحدة، لكنَّ 

 سويني: املمتعة من مقابلة أجرهتا مع سان فرانسيسكو كرونيكل حيث تقول

رجًال كبريًا يعيش    فكرة تقول بأنَّ اهللا ما هو إالَّ  لقد أخربت طفلتي يف البداية أنَّ 

ؤمن بذلك)،  أنا أُ  ، يشء، فقالت ابنتي: (نعم  السحاب، وهو خالق كلِّ  هناك أعىلٰ 

ة، لكن احلقيقة  ة كرتونيَّ هذه الفكرة تبدو كشخصيَّ   ألنَّ   ، فتابعت قويل: (أجل صحيح 

ر وقد سألتني  باحلقيقة)، قمت الحقًا بإخبارها عن التطوُّ  خربكِ كذلك، وسأُ ليست 

الناس مل   عنه كثريًا باعتباره حكاية قبل النوم، كانت تقول يل: (أخربيني كيف أنَّ 

ا نعيد ذكر  سطح األرض)، وكنَّ   يكونوا هناك عندما كانت الديناصورات تعيش عىلٰ 

ها بدت  ا، لكنَّ ري يف الواقع مقدار ما تستوعبه حق� ة مرارًا وتكرارًا، ومل أكن أد القصَّ 

ؤمن باهللا  ها باتت تقول: (أنا أُ ا قد جتاوزت األمر الحقًا، ولكنَّ ة، يبدو أهنَّ معجبة بالقصَّ 

  . ) ٣( املنزل)   ني لست كذلك حني أرجع إىلٰ حني أكون يف املدرسة، لكنَّ

 
 .١٦٩ ة اإليامن، صفطريَّ ، جاستني، باريت )١(

(2) Julia Sweeney 

 نقالً عن:  ،١٧ - ٨ة اإليامن، صص باريت، جاستني، فطريَّ  )٣(

David Ian Miller, Finding My Religion: Julia Sweeney Talks about How She 

Became an Atheist, San Francisco Chronicle, August 15.08.2005. 



ينيَّة  ين املعريف وتربيز املعتقدات الدِّ  ٧٣ علم الدِّ

  ة سويني، ولكن إىلٰ كثري من اآلباء غري املؤمنني حكايات مماثلة لقصَّ  لقد روٰی 

  ُت ثبِ ة أيضًا التي تُ جانب ذلك، هناك الكثري من التجارب والدراسات العلميَّ 

 وهو أحد أكثر علامء نفس النموِّ  - )١(جان بياجيه ٰى صحة هذا املوقف؛ وقد انته

م أهنَّ   أجراها مع بعض األطفال إىلٰ   من خالل مقابالت  -  تأثريًا يف القرن العرشين

ما،  ل أحدٍ بَ العامل الطبيعي مصنوع ومنشأ من قِ  االعتقاد بأنَّ  يميلون ميًال كبريًا إىلٰ 

ويف دراسة  . )٢(األثاث واألدوات واأللعاب هي من صنع أحٍد ما متامًا كام أنَّ 

وليس    -  أطفال الروضة يعتربون اآلهلة  ظهرت أنَّ   )٣( أجرهتا سوزان غيلامن  ٰى خرأُ 

 أنَّ  تشري إىلٰ  خرٰی دراسة أُ  كام أنَّ . )٤(صول للتصميم الطبيعي للعاملكأُ  - الناس

التجارب  م، نظرًا ألنَّ ا وجود مصمِّ وجود التصميم عند األطفال يقتيض بدهيي� 

 ط يمكنها أنْ الكائنات الفاعلة فق  دركون أنَّ شهرًا يُ   )١٢(األطفال بعمر    أثبتت أنَّ 

 .)٥( لق النظام من الفوٰىض خت 

 األطفال حيتمل أنْ  أنَّ  )٦(ة، ديبورا كيليمني ذلك، تقرتح العاملة اإلدراكيَّ  وإىلٰ 

 أنَّ  ا من خالل جتارب خلصت إىلٰ ا مؤمنني بوجود اهللا؛ حيث إهنَّ يكونوا فطري� 

  ًام وهادفاً لريوا العامل مصمَّ ة ني يمتلكون نزعة قويَّ ني واألمريكيِّ األطفال الربيطانيِّ 

موا أبناءهم عليه نون علَّ نحو مل يكن آباؤهم املتديِّ  عىلٰ  - وليس بالصدفة  -

 

(1) Jean Piaget 

(2) Piaget, J. The Child’s Conception of the World . 

(3) Susan Gelman 

(4) Gelman, SA, & Kremer, KE. Understanding Natural Cause: Children’s 

Explanations of How Objects and Their Properties Originate. 

(5)  Newman, G. E, Keil, F. C, Kuhlmeier, V. A, & Wynn, K. Early understandings of 

the link between agents and order. 

(6) Deborah Kelemen 



٧٤  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

سبيل املثال، كان األطفال   ة، فعىلٰ التفاسري الفيزيائيَّ   ة عىلٰ لون التفاسري الغائيَّ فضِّ ويُ 

كوهنا   بل ألنَّ  ،ةفيزيائيَّ ات بة ال نتيجًة لعمليَّ الصخور مدبَّ  القول بأنَّ  يميلون إىلٰ 

ة غري ت كيليمني ذلك باسم الغائيَّ هكذا حيول دون اجللوس عليهم، وسمَّ 

د ة بحث األطفال عن التصميم والغاية يف العامل، وُيقَص د بالغائيَّ ، وُيقَص )١( زةاملميّ 

قدر من الدليل، يف حاالت جيدها البالغون   م جيدون الغاية بأقّل زة أهنَّ بغري املميّ 

 )٣(ويف ضوء هذه التجارب، فال غرو عندما تقول مارغريت إيفانز .)٢( ري مناسبةغ

  النظر عن عقيدة أبوهيم فيام خيصُّ  هناية طفولتهم وبغضِّ  ٰى األطفال حتَّ  بأنَّ 

 .)٤(ةالتفاسري التطوريَّ  ة اخللق عىلٰ لون قصَّ فضِّ صول احليوانات، يُ بأُ 

ون أيضًا م مستعدُّ اإلله، بل إهنَّ  ٰى قبول قدرة اإلبداع لد  وال يقترص األمر عىلٰ 

األطفال   أنَّ   افقد أثبتت دراسة أجرته باريت وزمالؤه  ؛)٥(لالعتقاد بإله عامل للغاية

م ومن القدرة ويقبلون ذلك بسهولة، حيث إهنَّ   العلم وكّيل   يعرفون مفهوم إله كّيل 

ت عليها صورة بسكويت، مَ ِس كانت رُ ة جتارب، أعطوا األطفال علبة خالل عدَّ 

 حتتوي عليه العلبة، أجابوا  ئلوا عامَّ صغرية، وعندما ُس   ة بحٰىص ها كانت حمشوَّ ولكنَّ

بدالً من    احلٰىص   العلبة حتتوي عىلٰ   فتحوا العلبة وأظهروا هلم أنَّ   ه بسكويت، ثمّ بأنَّ 

هم عن داخل العلبة؟  مُّ  إذا كانت تعلم أُ م سألوا األطفال عامَّ البسكويت؛ عندئٍذ إهنَّ 

األطفال يف الثالثة أو   إذا كان اهللا يعلم ذلك؟ النتيجة كانت أنَّ ثّم سألوهم عامَّ 
 

(1) Promiscuous teleology 

(2) Kelemen, Deborah. British and American children's preferences for teleo-

functional explanations of the natural world. 

(3) Margaret Evans 

(4) Evans, Evelyn. The Emergence of Beliefs about the Origins of Species in School-
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(5) Barrett, JL. Cognitive Science of Religion: What Is It and Why Is It? ,p. 774. 



ينيَّة  ين املعريف وتربيز املعتقدات الدِّ  ٧٥ علم الدِّ

هم ال ختطأ أبدًا، بينام األطفال يف اخلامسة  مَّ أُ   الرابعة من عمرهم كانوا يعتقدون بأنَّ 

يف العلبة بسكويت،  هم أيضًا تعتقد بأنَّ مَّ أُ  أو السادسة من عمرهم كانوا يرون أنَّ 

اهللا يعلم  النظر عن عمرهم كانوا يقولون بأنَّ  األطفال بغضِّ  كلُّ  ومع ذلك كان

أطفال   هذا االختبار عىلٰ   اوزمالؤه  )٢(رت نايتوقد كرَّ   .)١(العلبة مليئة باحلٰىص   أنَّ 

 .)٣(من املكسيك وكانت النتيجة مماثلة

  ط:اد  ، ظة 

ق بامليل ة فيام يتعلَّ ضوء ما أسلفنا من التجارب والدراسات العلميَّ  عىلٰ 

ين كغريه الدِّ  أنَّ  اه يذهب إىلٰ الطبيعي لإلنسان جتاه اإليامن باآلهلة، فقد تبلور اجتِّ 

ه وبموجب ة لإلنسان، وهذا يعني أنَّ ة، هو ظاهرة طبيعيَّ ة الذاتيَّ من السامت البرشيَّ 

  ة أو االلتزام ينيَّ ي املعتقدات الدِّ تبنّ  عه عىلٰ شجِّ ة تُ ليَّ ة أوَّ ز بدوافع ذاتيَّ طبيعته جمهَّ 

ذهن اإلنسان ليس كلوحة بيضاء   ين املعريف أنَّ  علم الدِّ بنيِّ ة؛ ويُ بالطقوس املذهبيَّ 

ة  معرفيَّ د بأدوات  ه مزوَّ سواء، بل إنَّ   حدِّ   نوع من املعلومات عىلٰ   تقبل وتستخدم أيَّ 

وبالتايل ينزع نحو قبول اإليامن   ،)٤(راتنا وأفكارنا جتاه العاملل يف تكوين تصوُّ تتدخَّ 

 ياحلياد من ذلك؛ ولك ة وليس عىلٰ ينيَّ باهللا واحلياة بعد املوت وسائر املفاهيم الدِّ 

دور هذه األدوات حتديد   أنَّ  تصبح الصورة أكثر وضوحًا، ينبغي اإلشارة إىلٰ 
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٧٦  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

عليه  تفاصيلها، بل تقديم األنامط السائدة إلنتاجها، وبناءً  نسان عىلٰ معتقدات اإل

ا للبيت، ولكن لي� م شكًال وحجًام أوَّ قدِّ ا تُ فهي تشبه قواعد البيت ودعائمه، فكام أهنَّ 

ة، والنوافذ، وأعامل الزخرفة  يمكن لتفاصيل ترتيب الغرف، والواجهات اخلارجيَّ 

كبري،   حدٍّ  ع إىلٰ تتنوَّ  ومجيًال أنْ  جتعل البيت فريداً  ة، وسائر امليزات التيالداخليَّ 

يف   ة تساعدنا عادةً ينيَّ ة يف تكوين املعتقدات الدِّ ة املعنيَّ األدوات الذهنيَّ  كذلك فإنَّ 

 السبب فرسِّ ة إلنتاج املعتقدات املنترشة بني الثقافات وتُ تفسري األنامط األساسيَّ 

 .)١( م كثريًا بشأن التفاصيلقدِّ اذها شكلها احلايل وال تُ الختِّ 

انتشار الظواهر   ل حماولة للكشف عن هذه األدوات الباعثة عىلٰ أوَّ  ولعلَّ 

  ٰى ع، حيث ادَّ )٢( ة هو ما حصل بيد العامل األنثروبولوجي ستيوارت غوثريينيَّ الدِّ 

ملواقف ة هو نزعة يف اإلنسان تدفعه يف اينيَّ السبب وراء االعتقاد باملفاهيم الدِّ  بأنَّ 

ث  اخلارقة؛ ويف هذا السياق يتحدَّ  ٰى دة نحو اإلقرار بوجود القو ة املعقَّ الطبيعيَّ 

) HADD(  )٣( ةاسيَّ ة فائق احلسَّ الحقًا بجهاز كشف الفاعليَّ  يمّ  ُس غوثري عامَّ 

املفاهيم والطقوس   والذي نستطيع من خالله إجياد تفسري إلقبال اإلنسان عىلٰ 

 ة أدائه كام ييل:ة، ويمكن بيان آليَّ ينيَّ الدِّ 

لون يف مرج وإذا بكم تسمعون صوت حفيف من بني  كم تتجوَّ افرتضوا أنَّ 

امل  يكون احلفيف قد نشأ من ع  ا أنْ الشجريات؛ أنتم حينئٍذ تواجهون احتاملني: إمَّ 

يكون ناشئًا من عامل غري فاعل مثل الريح،   ا أنْ ة؛ وإمَّ فاعل مثل النمر أو احليَّ 

  خيتار اإلنسان من بني هذين االحتاملني؟ وهنا يطرح السؤال نفسه عامَّ 

اإلنسان بموجب طبيعته يميل نحو اختيار  ني أنَّ ين املعرفيِّ علامء الدِّ  يرٰی 

 

(1)  Barrett, JL.  Cognitive Science of Religion: Looking Back, Looking Forward, p231. 

(2) Stewart Gutheri 

(3) Hypersensitive Agency Detection Device. 
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يكون الصوت صادرًا عن عامل فاعل دون عامل غري   ح أنْ جِّ ل، فُري االحتامل األوَّ 

ة  ة حصلت لإلنسان نتيجة العمليَّ هذه امليزة اإلدراكيَّ  فاعل، ويعتقدون بأنَّ 

اإلنسان إذا   ه يقع يف صالح بقاء جنسه، إذ إنَّ ة لنظامه اإلدراكي، حيث إنَّ ريَّ التطوُّ 

ه أنَّ   ما يدفع من الثمن ليس سوٰی   ل وكان خاطئًا يف ذلك فكلُّ اختار االحتامل األوَّ 

ه يف نفس الوقت إذا اختار االحتامل الثاين وكان خاطئًا يف ذلك،  هرب عبثًا، ولكنَّ

 ن بأنَّ وين املعرفيُّ ذلك، يعتقد علامء الدِّ  فتكلفة هذا االختيار هي حياته؛ وعىلٰ 

تبنّي هذه العقائد  ة حدثت عرب الزمن مال إىلٰ ريَّ ة تطوُّ ن من خالل عمليَّ اإلنسا

فًا مع بيئته  ل أكثر تكيُّ بقاءه، حيث كانت الفئة املختارة لالحتامل األوَّ   للحفاظ عىلٰ 

بواسطة االصطفاء  وىلٰ وبالتايل بقيت الفئة األُ  ،من الفئة املختارة لالحتامل الثاين

 .)١( الطبيعي وانقرضت الفئة الثانية

هذا اجلهاز يقوم باكتشاف  أنَّ  ) تشري إىلٰ HADDة) يف (اسيَّ سمة (احلسَّ  إنَّ 

سبيل املثال   رت لديه شواهد غامضة أو ناقصة؛ وعىلٰ إذا توفَّ  ٰى العامل الفاعل حتَّ 

الفور  تلقائي وعىلٰ  ة من الفناء، بشكلعندما نسمع يف الليل صوت وقوع مزهريَّ 

الريح مثًال؛ هذا مع   ة أو السارق وليس إىلٰ عامل فاعل مثل اهلرَّ  ننتسب ذلك إىلٰ 

) ملا حيدث HADDة (اسيَّ ا نظرًا حلسَّ الشواهد املتاحة قد تكون ناقصة، أمَّ  أنَّ 

 .)٢( د العامل الفاعل رغم نقصان الشواهددِّ عمله وُحي  ه يامرسحول اإلنسان، فإنَّ 

وجود هذا اجلهاز يف اإلنسان؛ ولقد أظهرت   عىلٰ  ة شواهد خمتلفة تدلُّ مَّ ثَ 

) يبدأ عمله منذ الشهر اخلامس  HADD(  وزمالؤه أنَّ   )٣(جتارب أجراها روتشت

ة واهلادفة كعوامل  من حياة الطفل، حيث يمكنه حينئٍذ من حتديد احلركات التلقائيَّ 
 

(1) Guthrie, Stewart. A Cognitive Theory of Religion. 

 .٣٧ ص دين، شناختي علوم ايهه، خداباوري ويافتيبيابانك د مهديالسيِّ  )٢(

(3) Rochat 
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اإلنسان يف  ٰى ويف الواقع عندما يفشل النظام املعريف لد .)١( فاعلة وذات قصد

ة لتفسريحادث عاطفي (من قبيل حاالت من  ة أو بيولوجيَّ أسباب فيزيائيَّ  العثور عىلٰ 

تقديم التفسري   ه يصبح حينئٍذ عرضة لالنتقال إىلٰ رة) فإنَّ ة مدمِّ املرض أو كارثة طبيعيَّ 

وذات قصد متتلك طاقات خمتلفة أكرب  عوامل فاعلة  السايكولوجي، فينسب ذلك إىلٰ 

اآلهلة كانت غاضبة   نَّ إ  : ا قد شاركت يف وقوع ذلك احلدث، فيقال مثالً ويمكنها أهنَّ 

ا تكتسب قبوالً كنمط  ة، فإهنَّ رت هذه العمليَّ وإذا تكرَّ   . ) ٢( قريب يل فابتاله باملرض   عىلٰ 

  . ) ٣( املفاهيم ذات الصلة باهللا ز االعتقاد يف  عزِّ ة وتُ من األنامط الذهنيَّ 

  ُ د ا ا اات ا؟

م من التبيني قدَّ ة عرب ما يُ اإلنجازات احلديثة يف العلوم املعرفيَّ   يعتقد البعض بأنَّ 

ة، وهذه النقطة  ينيَّ ة، تعارض بنحو أو بآخر املعتقدات الدِّ ينيَّ التجريبي للظواهر الدِّ 

ما ُحياَول اليوم من تفنيد   نأخذها بعني االعتبار بأنَّ  ة جيب أنْ نقطة هامَّ هي 

  ة ليس يف احلقيقة إالَّ ة عن طريق آخر إنجازات العلوم املعرفيَّ ينيَّ املعتقدات الدِّ 

ة وتطبيقًا جديدًا هلا، وترد عليه نفس املؤاخذات التي  امتدادًا للنزعة التجريبيَّ 

  الً أنْ ضوء ذلك فنحن نحاول أوَّ  . وعىلٰ عامٍّ  لٍ ة بشكيبيَّ النزعة التجر ذ عىلٰ ؤَخ تُ 

 عليها: نحاول الردَّ  ثمّ  )٤(م نامذج من التفاسري املطروحةقدِّ نُ 
 

(1) Rochat, Phililppe & Morgan, Rachel & Carpenter, Malinda. Young Infants’ 

Sensitivity to Movement Information Specifying Social Causality. 

(2) Barrett, JL.  Cognitive Science of Religion: What Is It and Why Is It? , pp. 773-774. 

(3) Barrett, JL. Cognitive Science of Religion: What Is It and Why Is It? , p. 774. 

 ها مقتبسة من: ة كلُّ ذه األدلَّ ه )٤(

Barrett, JL. Is the Spell Really Broken? Bio-psychological Explanations of 

Religion and Theistic Belief, pp. 61-67. 
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ل:   الدليل األوَّ

 هناك مناطق يف مخِّ  رًا يف علم األعصاب أنَّ تشري دراسات حديثة جرت مؤخَّ 

ة بحيث يمكن من خالل ينيَّ اإلنسان هي املسؤولة عن حدوث التجارب الدِّ 

ة  ة هي عمليَّ هذه العمليَّ   ة، ما يعني أنَّ حتفيزها إنتاج تلك التجربة بصورة اصطناعيَّ 

وبالتايل  ،خارقة لتفسريها ٰى افرتاض قو ذلك فال نحتاج إىلٰ  ة مطلقًا، وعىلٰ طبيعيَّ 

 .رةغري مربَّ  ة هي عقائدينيَّ العقائد الدِّ 

 الدليل الثاين: 

عن   )١(ة هي ناتج ثانويينيَّ املعتقدات الدِّ  أنَّ  اه آخر يربهن عىلٰ وهناك اجتِّ 

اإلنسان وحتت ضغط االنتخاب الطبيعي بات   وذلك أنَّ  ،ةريَّ ات التطوُّ العمليَّ 

ويف نفس الوقت يمكنها إنشاء معتقدات  ،يمتلك ميوالً ونزعات ختدم حياته

  ٰى خرد بمثل هذه امليول والنزعات ألغراض أُ اإلنسان تزوَّ  ة، يف الواقع إنَّ دينيَّ 

ة أيضًا كناتج ثانوي وعن طريق ينيَّ ها أسفرت عن حدوث املعتقدات الدِّ ولكنَّ

ة، واإليامن باهللا ليس  ينيَّ ذلك فليس هناك تربير للمعتقدات الدِّ   عىلٰ   الصدفة، وبناءً 

 د وهم.  جمرَّ إالَّ 

 الدليل الثالث: 

ة  ينيَّ كون املعتقدات الدِّ   د عىلٰ ؤكِّ يُ   وقد يساق الدليل املايض بنحو آخر، فبدل أنْ 

ات التي  ة والسلوكيَّ ينيَّ املعتقدات الدِّ ة يَّ أمهّ  د عىلٰ ؤكِّ نتائج لالنتخاب الطبيعي، يُ 

أرض   ة عىلٰ ة هلا آثار إجيابيَّ ينيَّ املعتقدات الدِّ   اه بأنَّ أصحاب هذا االجتِّ   ٰى يتبعها؛ وير

ة  ينيَّ املعتقدات الدِّ   ذلك فإنَّ   عىلٰ   انتخاهبا الطبيعي، وبناءً   الواقع تنتهي يف النهاية إىلٰ 

ولذلك ال يمكن االعتامد عليها  ،بة عليهاتِّ بل للفوائد املرت ،خب لصدقهانتَ مل تُ 

 كقضايا صادقة.

 
(1) by-product 
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 الدليل الرابع: 

ة التي حصلت لنا نتيجة  ات اإلدراكيَّ اآلليَّ  ر لنا أنَّ هِ ين املعريف ُيظعلم الدِّ 

ات  ات هي آليَّ هذه اآلليَّ   م لنا دوافع لالعتقاد باهللا، وبام أنَّ قدِّ ة، تُ ريَّ العمليات التطوُّ 

هذه    عطينا نتائج صادقة، وكام ال يمكننا االعتامد عىلٰ ا تُ للخطأ فال نثق بأهنَّ ضة  معرَّ 

رة يف ذواتنا لالعتقاد باهللا، الدوافع املتوفِّ  ات، فكذلك ال يمكننا االعتامد عىلٰ اآلليَّ 

 ف االعتقاد باهللا.ضعِّ ين املعريف يُ علم الدِّ  فإنَّ  مَّ ومن ثَ 

ا  رضا   دودا:ا ا و   

م دليًال كافيًا  قدِّ ين املعريف يُ علم الدِّ  ، فهل يمكن القول بأنَّ ضوء ما مٰىض  عىلٰ 

املعتقدات   وأنَّ  - عاه البعضكام ادَّ  - اإلطالق ة إله عىلٰ مَّ ه ليس ثَ لالعتقاد بأنَّ 

رين بنحو أو بآخر ص منها؟ لقد حاول بعض املفكِّ د وهم ينبغي التخلُّ ة جمرَّ ينيَّ الدِّ 

ما أثاره  عىلٰ  ة، والردُّ ينيَّ اإلجابة عن هذا السؤال بام يالئم تربير املعتقدات الدِّ 

 ، وسنعرض فيام ييل عددًا منها:كهات حول ذلبُ امللحدون من ُش 

:وا ا ا  ا   

ة لتفسري العامل لقرون متتالية،  الغريب النزعة امليتافيزيقيَّ العامل    هيمنت عىلٰ   بعد أنْ 

ة جديدة تطرح التفسري امليتافيزيقي جانبًا بدأ العرص احلديث مع ظهور منهجيَّ 

  ي فكرة تبنّ  ة دائًام، وقد انتهت هذه احلركة إىلٰ س التجريبيَّ ُس األُ   وحتاول التفسري عىلٰ 

مفادها افرتاض التعارض بني التفسري امليتافيزيقي   -  ح هبارصَّ ولو مل يُ  -

وبالتايل أسفرت عن الوقوع يف كثري   ،نحو ال يمكن اجلمع بينهام والتجريبي عىلٰ 

ه يف الدالئل املذكورة  ة، كام أنَّ ق باألفكار امليتافيزيقيَّ ة فيام يتعلَّ من املغالطات الفكريَّ 

مت ة، وقدَّ األسباب الطبيعيَّ   عىلٰ   أعاله وقعت نفس املغالطة، حيث اختزلت األمر

ت الطرف  ة، وغضَّ ينيَّ ة هي التفسري احلرصي لنشوء املعتقدات الدِّ العلل الطبيعيَّ   أنَّ 
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ل ين املعريف هو مكمِّ حقل علم الدِّ  ؛ بينام الصحيح هو أنَّ ٰى خرعن العلل األُ 

نظورات  ة من مينيَّ ين اآلخرين الذين يدرسون الظواهر الدِّ ألنشطة علامء الدِّ 

ا لنشوء  م تفسريًا طبيعي� قدِّ نُ   ذلك، فال مانع أنْ   علی  خمتلفة وليس معارضًا هلا؛ وبناءً 

جانبه نستفيد  ين املعريف بالفعل)، وإىلٰ ة (كام يفعل ذلك علم الدِّ ينيَّ املعتقدات الدِّ 

اهللا    ما مضمونه أنَّ   )١(ة أيضًا. ويف هذا السياق يقول كالركمن التفاسري امليتافيزيقيَّ 

اهللا خلق   ه هو السبب النهائي لذلك. إنَّ قد ال يكون سببًا قريبًا لالعتقاد به، ولكنَّ

ة  ريَّ ات التطوُّ ة، ومن مجلة هذه القوانني هي العمليَّ العامل بام فيه من القوانني الطبيعيَّ 

ن يف البرش نحو تتكوَّ  مور عىلٰ  هذه األُ ة الناجتة عنها، وهو ُيسريِّ ات املعرفيَّ واآلليَّ 

يمكنها صياغة املعتقدات الصادقة عن اهللا،   - )HADDمثل ( -  ة ات معرفيَّ آليَّ 

ما قاله ألفني   كونظري ذل .)٢(اهللا هو السبب النهائي العتقادنا به وهذا يعني أنَّ 

ة  ينيَّ ة إلنتاج املعتقدات الدِّ ات طبيعيَّ عمليَّ  كهنا ، حيث يقول: (بيان أنَّ )٣(بالنتينغا

ات يَّ لالعم  كن بفضل تلوجه نتمكَّ   منا عىلٰ اهللا صمَّ   عن قيمتها شيئًا؛ فلعلَّ   ال حتطُّ 

 .)٤(املعرفة به) نحصل عىلٰ  ة أنْ الطبيعيَّ 

بعض الفالسفة    أنَّ هذه اإلجابة هي إجابة مقنعة إالَّ  الرغم من أنَّ  وعىلٰ 

اهللا ومن   املؤمنني عن اهللا، حيث إنَّ  ٰى ا تعارض الفكرة السائدة لديعتقدون بأهنَّ 

ة  ات الطبيعيَّ العمليَّ  ة وليسينيَّ وجهة نظرهم هو السبب املبارش ملعتقداتنا الدِّ 

ف يف العامل بشكل اهللا يترصَّ  عليه فاملؤمن يعتقد بأنَّ  وبناءً  ؛)٥( ةات الفكريَّ واآلليَّ 

 

(1) Clark 

(2) Clark, Kelly James. Explaining God away, PP. 520-521. 

(3) Alvin Plantinga 

(4) Plantina, A. warranted Christian belief, P. 145. 

(5) Lim, D. Cognitive Science of Religion and Folk Theistic Belief. P. 953. 
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ة (مثل وقت املناجاة يف ظروف خاصَّ   األقّل   ، فهو عىلٰ تنازلنا عن ذلك  مبارش، وإنْ 

  ٰى دة لد ة حمدَّ يكون السبب املبارش لنشوء معتقدات دينيَّ  أو الوحي) يمكن أنْ 

  .)١(اإلنسان

ة من  خاصَّ  -  ة العالقة بني اهللا والعامل هذا املوقف من كيفيَّ  ولكن من الواضح أنَّ 

اهللا هو السبب    القول بأنَّ   ا، حيث إنَّ دقيق جد� هو موقف غري    -   ين اإلسالمي منظور الدِّ 

  ه عىلٰ األسباب البعيدة، وذلك أنَّ  النهائي لنشوء معتقداتنا ال يعني اخرتال دوره عىلٰ 

سبحانه    -   ة يف العامل فعًال هللا ة طبيعيَّ عمليَّ   رب كلُّ عتَ ة جتاه العامل تُ أساس النظرة التوحيديَّ 

  َل عِ ما فُ  دام كلُّ  ة؛ وما بإذن منه أيضًا حسب التعبريات القرآنيَّ ا جتري ؛ كام أهنَّ -  وتعاىلٰ 

يستخدم األسباب املختلفة للتأثري    هو رهن إرادة اهللا وال خيرج عن قدرته، فال مانع أنْ 

وليس هناك   ، سليمة عن اإلشكال  ٰى اإلجابة املذكورة تبق  عليه فإنَّ  وبناءً  ، يف العامل 

  . ) ٢( ل بعضهام البعض كمِّ يتافيزيقي، بل يُ وامل   تعارض بني التفرسين الطبيعي 

:م  ت اا   ا  

ات  ) أو اآلليَّ HADDة هي حصيلة (ينيَّ املعتقدات الدِّ  افرتضنا أنَّ  إنْ  ٰى حتَّ 

) كام تنتج املعتقدات HADD( ة املامثلة، فهذا ال يستلزم كذهبا، وذلك أنَّ املعرفيَّ 

اخلاطئة، تنتج املعتقدات الصادقة أيضًا؛ ففي مثال املرج، فقد يفرتض اإلنسان 

ة فعًال؛ وقد ة يف املرج ويف الواقع هناك حيَّ هناك حيَّ  ) أنَّ HADDبمقتضی (

تكون   أنْ   دليل عىلٰ   ذلك فأيُّ   ة، وعىلٰ يفرتض ذلك ويف واقع األمر ليست هناك حيَّ 

) من املعتقدات الكاذبة، وليس  HADDة من مجلة ما أنتجه (ينيَّ املعتقدات الدِّ 

 األمر بالعكس؟!
 

(1) Ibid, p. 954. 

 .٤٥ ص  دين، يشناخت علوم هاي، خداباوري و يافتهيبيابانك د مهديالسيِّ  )٢(
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ة بالكذب، ولكن  ينيَّ املعتقدات الدِّ   حاسًام عىلٰ   نحكم حكامً   ه ال يمكن لنا أنْ ورغم أنَّ 

من املعتقدات الصادقة والكاذبة ال يمكن   كلٍّ  ) الشتامله عىلٰ HADD(  إنَّ  : قد يقال 

تكون العقيدة احلاصلة من مجلة املعتقدات الكاذبة،   الوثوق به، إذ من املحتمل أنْ 

  ضة للخطأ. ات املعرَّ ولذلك فال يمكن تربير املعتقدات الناجتة من مثل هذه اآلليَّ 

ة ليست هي  ينيَّ لدِّ املعتقدات ا ة بأنَّ هذه اإلشكاليَّ  عىلٰ  وقد يمكن القول يف الردِّ 

ات الفكر اإلنساين، وإذا مل يمكن التعويل عليها يف إنتاج  النتيجة الوحيدة آلليَّ 

يمكن التعويل عليها يف  ٰى االعتقاد باآلهلة واألرواح واحلياة بعد املوت، فهل تر

ق بالعامل الطبيعي أو العامل االجتامعي، أو عقول   يتعلَّ حتقيق معتقدات صحيحة عامَّ 

 ة؟أو احلقائق األخالقيَّ  الناس

لسائر الناس الذين نتعامل معهم عقوالً، ولكن   أنَّ  ٰى سبيل املثال، نحن نر  عىلٰ 

، وال يوجد  العقول ال يمكن رؤيتها مبارشةً  أساس نعتقد بذلك، رغم أنَّ  أيِّ  عىلٰ 

ة  املعرفيَّ ات نا نفهم ذلك من خالل نفس اآلليَّ أنَّ  وجودها؟ ال شكَّ  دليل جتريبي عىلٰ 

ات  ) وغريه من اآلليَّ HADDة، و( االعتقاد بالكائنات فوق البرشيَّ  التي تدفعنا إىلٰ 

الناس هم عوامل فاعلة وذات قصد وإرادة وعقل، وليسوا    عنا بأنَّ املامثلة هي التي ُتقنِ 

د هذا  ؤيِّ ني يف شكل اإلنسان، يف حني ليس لدينا دليل حاسم يُ ناسًا آليِّ ماكينات أو أُ 

مثل هذا االستدالل هيزم نفسه، وإذا ما أضعف اعتقادنا    أنَّ   عىلٰ   عتقاد، وهذا يدلُّ اال 

ات للخطأ، فسيضعف االعتقاد بوجود عوامل فاعلة  ض هذه اآلليَّ باهللا بموجب تعرُّ 

 ، كام سيضعف الوثوق العقل يف غريها من القضايا أيضًا. ٰى خر أُ 

االستدالل من التناقض ليصبح أكثر  م ما يستبطن هذا قدِّ نُ  أردنا أنْ  وإنْ 

 نذكره كام ييل: وضوحًا، فيمكن أنْ 

 ليس هناك آهلة وال أرواح وال حياة بعد املوت.   - ١

معتقدات   ات تشكيل املعتقدات، تنتج عادةً ين املعريف، آليَّ وفقًا لعلم الدِّ  - ٢

 عن اآلهلة واألوراح واحلياة بعد املوت.
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 معتقدات خاطئة.  ملعتقدات عادةً ات تشكيل اإذن، تنتج آليَّ   - ٣

معتقدات خاطئة، فهي غري   ات تشكيل املعتقدات إذا ما أنتجت عادةً آليَّ  -  ٤

 .موثوق هبا

 ات تشكيل املعتقدات غري موثوق هبا. إذن، آليَّ   - ٥

 .التربير ات غري موثوق هبا، وحيتاج إىلٰ املعتقدات الناجتة عن اآلليَّ  - ٦

ت تنتج أيضًا معتقدات عن عقول البرش (بام فيها ات تكوين املعتقدا آليَّ  - ٧

املعتقدات وامليول واألحاسيس الواعية وعالقاهتا مع األعامل)، وعن سامت العامل  

 .ذلك الطبيعي والعامل االجتامعي وما إىلٰ 

 هذه املعتقدات غري موثوق هبا.  - ٨

فئة من   ة أيِّ م التشكيك يف صحَّ دِ ر بوضوح كيف ُهي ظهِ هذا االستدالل يُ 

ة  التشكيك يف كافَّ  ات تشكيل املعتقدات ذاته ويرسي إىلٰ املعتقدات الناجتة عن آليَّ 

ة تنتج من خالل نفس ينيَّ املعتقدات غري الدِّ  وذلك أنَّ  ،اإلنسان ٰى املعتقدات لد

ة وبالتايل التشكيك يف األخري يعكس سلبًا ينيَّ ات التي تدعم املعتقدات الدِّ اآلليَّ 

  .)١( ةينيَّ ثوق باملعتقدات غري الدِّ مدی الو عىلٰ 

) وغريها من HADDما تنتجه ( كلَّ  عي أنَّ ندَّ  نا ال نريد بذلك أنْ نَّ أطبعًا 

ا يف كثري من نا نعلم بوضوح أهنَّ ة إلنتاج املعتقدات صائبة، فإنَّ ات الفكريَّ اآلليَّ 

تفنيد    نا نقصد بذلك أنَّ  أنَّ بنا ذلك مرارًا وتكرارًا، إالَّ األحيان تقع يف اخلطأ وقد جرَّ 

ضة للخطأ هو  ة كوهنا معرَّ ة بحجَّ ات الفكريَّ املعتقدات الناجتة عن مثل هذا اآلليَّ 

سًا وقواعد  ُس أُ  ٰى نتحرَّ  أنْ  استدالل هيزم نفسه، وال يمكن التعويل عليه، بل ال بدَّ 

 لتسويغها أو إبطاهلا. سواءً   ٰى خرة أُ إبستمولوجيَّ 
 

(1)  Penner, Myron. Cognitive Science of Religion, Atheism, and Theism in  advance, p.113. 
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  - ات إنتاج املعرفةده بآليَّ جانب تزوُّ  إىلٰ  - اإلنسان كل، يمتكذل باإلضافة إىلٰ 

ها من سمينها، وتصحيح  ة، يمكنه هبا تقييم معتقداته، ومتييز غثِّ أدوات ذهنيَّ 

اخلاطئ منها؛ وهذه األدوات هي التي كشفت عن كذب بعض اإلنتاجات 

للنظام املعريف   ة ة التي أرشنا إليها آنفًا؛ وتعمل بمثابة ركائز إبستمولوجيَّ املعرفيَّ 

ة،  ينيَّ ة، ومن مجلتها املعتقدات الدِّ اإلنتاجات املعرفيَّ   ، فإنَّ كذل  اإلنسان؛ وعىلٰ   ٰى لد

تها عرب استخدام  ق من صحَّ رة لوحدها، ولكن يمكن التحقُّ ا غري مربَّ رغم أهنَّ 

ون  ل املؤمنني، حيث يستدلُّ بَ ة، وهذا ما حدث فعًال من ِق األدوات التقييميَّ 

 معتقداهتم. ة عىلٰ بالرباهني العقليَّ 

:ا م  

ة  ات املعرفيَّ ين املعريف حياول اكتشاف اآلليَّ علم الدِّ  ، أنَّ ا مٰىض ضح ممَّ لقد اتَّ 

اإلنسان من   أنَّ  ٰى اإلنسان، وير ٰى نتاج املعتقدات لد إ ي إىلٰ ؤدِّ ة التي تُ الطبيعيَّ 

 ٰى سمَّ ة تُ ة معرفيَّ د بآليَّ الزمن، تزوَّ ة حدثت له عرب ريَّ ة تطوُّ خالل عمليَّ 

ة ملا جيري يف  فوق البرشيَّ   ٰى االعتقاد بالقو  )، وهي تدفع اإلنسان إىلٰ HADD( بـ

 حصيلًة  ة ليست إالَّ ينيَّ االعتقاد باهللا وغريه من املعتقدات الدِّ   فإنَّ   كذل  حياته، وعىلٰ 

عتنقها ياإلنسان    تقدات، إذ إنَّ ه ال تربير ملثل هذه املعا يعني أنَّ )، ممَّ HADDألداء (

 تها.النظر عن صحَّ  بشكل طبيعي وبغضِّ 

ين املعريف ال يمكنها املساس النتائج اجلديدة يف علم الدِّ  ونحن أثبتنا هنا، أنَّ 

تعارض بني التفسريين الطبيعي وامليتافيزيقي  كه ليس هناة، ألنَّ ينيَّ باملعتقدات الدِّ 

 أحدمها اآلخر.ملا جيري يف العامل، وال ينفي 

ة  ات املعرفيَّ الرفض املطلق لنتائج اآلليَّ  ، فقد أوضحنا أنَّ كذل  باإلضافة إىلٰ 

ال يمكن التعويل عليه،  كاإلنسان هو أمر هيزم نفسه وينقض ذاته، ولذل ٰى لد
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ة  د بأدوات ذهنيَّ ة، مزوَّ ات املعرفيَّ ده باآلليَّ جانب تزوُّ   اإلنسان إىلٰ   والصحيح هو أنَّ 

املعتقدات   أنَّ  نه من تقييم معتقداته وكشف األخطاء فيها، وهذا يدلُّ كِّ أيضًا متُ 

تها عرب ق من صحَّ رة لوحدها، ولكن يمكن التحقُّ ا غري مربَّ ة رغم أهنَّ ينيَّ الدِّ 

 ة. استخدام األدوات التقييميَّ 

 *   *   * 
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زميٌل باحث يف «مركز األنثروبولوجيا والعقل» يف جامعة   ) David Leech( ديفيد ليتش )٢(

من جامعة كامربيدج، وهو حمارض رئييس يف جامعة بريستول.   ةأكسفورد. نال درجة الدكتورا

ين والتاريخ الفكري، مع اهتامٍم باملواضيع التالية عٰىل وجه  تتمحوُر اهتامماته حول فلسفة الدِّ 

ة، علم النفس  ينيَّ ة احلديثة كديٍن فلسفي، التجربة الدِّ يني، األفالطونيَّ الدِّ  بُّ اخلصوص: احلُ 

 ة.ينيَّ ة الدِّ أدريَّ املذهب الطبيعي الفلسفي، واألشكال املعارصة من الالَّ ين، نقد والدِّ 

باحٌث زائر يف «مركز األنثروبولوجيا والعقل» يف جامعة أكسفورد.    (Aku Visala)آكو فيساال )٣(

 من الفلسفة  من جامعة هلسينكي. تتمحور أبحاثه حول تقاطع ُكلٍّ  ةنال درجة الدكتورا

ين وزميٌل  ة فلسفة الدِّ م مادَّ ستاذ ُمساعد ُيعلِّ ة، وهو أُ ة والعلوم املعرفيَّ هوتيَّ لالَّ واألنثروبولوجيا ا

د الدكتور فيساال مناصب من مرحلة ة التابعة جلامعة هلسينكي. تقلَّ ة الفنلنديَّ باحث يف األكاديميَّ 

فاته: «املذهب الطبيعي،  ُن مؤلَّ يف جامعات أكسفورد وبرينستون ونوتردام. تتضمَّ   ةما بعد الدكتورا

»  )٢٠١٥( ةواراٌت حول الطبيعة البرشيَّ ح«، »)٢٠١١( يناإليامن باهللا، والدراسة املعرفية للدِّ 

، شارك )٢٠١٧ة (دة االختصاصات حول الطبيعة البرشيَّ و«األفعال، العظام، والعقل: آراء ُمتعدِّ 

خلمس سنوات   ا عٰىل مرشوٍع يمتدُّ التحرير أغوسطني فوينتيس». يعمُل الدكتور فيساال حالي� يف 

 ة والعلم الطبيعي. حول اإلرادة احلرَّ ) ٢٠١٦ - ٢٠١١(
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ُ:  

ة  م مقاربة حديثة جتاه الدراسة العلميَّ الذي قدَّ  - ين املعريفعلم الدِّ  ُرغم أنَّ 

مسألة     أنَّ نحو عرشين عامًا، إالَّ   ٰى مد  ين عىلٰ دراسة الدِّ   كان له نفوٌذ عىلٰ   -  ينللدِّ 

 خالل الفرتة  إالَّ  جادٍّ  انسجامه أو عدم توافقه مع اإليامن باهللا مل حتَظ بنقاشٍ 

ه ين املعريف حيث اعتربوا أنَّ ا بعلم الدِّ ين اهتاممًا حيوي� ّقاد الدِّ ه بعض نُ رة. وجَّ املتأخِّ 

د   عىلٰ  مستمرٍّ  لٍ كنني بشمفيٌد يف توضيح السبب وراء إقدام بعض املتديِّ  التعهُّ

  بعُض املؤمنني عىلٰ  بالتزاماٍت ُمكلفة جتاه معتقداٍت خاطئة. يف املقابل احتجَّ 

 ة. ليَّ ين املعريف األوَّ يني مع نتائج علم الدِّ انسجام االعتقاد الدِّ 

النقاش الناشئ حديثًا  ها إىلٰ تقديم مسامهة ُيمكن ضمُّ  يف هذه املقالة إىلٰ  ٰى نسع

ه  ة من خالل االحتجاج أنَّ ضوء النظرة الكونيَّ  ين املعريف عىلٰ ة علم الدِّ يَّ حول أمهّ 

عاءات  االدِّ   أنَّ إالَّ  - األكثر عىلٰ  واحدٍ  ة خلياٍر تفسرييٍّ ُرغم متثيل القراءة اإلهليَّ  -

ا تبدو أكثر هتافتًا ممَّ ين املعريف مع اإليامن باهللا ة حول عدم انسجام علم الدِّ املضادَّ 

 ل وهلة.يظهر ألوَّ 

ُ ر:  

ة التي أنتجت  ة البحثيَّ ة لتعزيز العمليَّ منحًة سخيَّ  Templetonة مت مجعيَّ قدَّ 

 هذه املقالة. 

 ينة للدِّ م مقاربة حديثة يف الدراسة العلميَّ الذي قدَّ   -  ين املعريفعلم الدِّ   ُرغم أنَّ 

مسألة انسجامه أو    أنَّ ين لنحو عرشين عامًا، إالَّ دراسة الدِّ  كان له نفوٌذ عىلٰ  -

ز  . تعزَّ )١( رة يف الفرتة املتأخِّ إالَّ  جادٍّ  عدم توافقه مع اإليامن باهللا مل حتَظ بنقاشٍ 
 

 راجع عٰىل سبيل املثال:  )١(

Bielfeldt (2004), Brelsford (2005), Lawson (2005), Gregersen (2006), Peterson (2006), 

Day (2007), Leech and Visala (2011), Murray (2007; 2009), Nareaho (2008), Oviedo 

(2008), Slingerland (2008a; 2008b), Visala (2008), Clark and Barrett (2011). 



ين املعريف ما هي انعكاساته عىلٰ   ٩٣  اإليامن باهللا؟ علم الدِّ

النقاش احلديث حول هذه القضايا بشكٍل كبري بعد ورود البيان املعياري لعلم 

ب تُ ين يف كُ ليٍل جديٍد وُمثري حول الُبعد الطبيعي املحض للدِّ ين املعريف كدالدِّ 

 »كرس التعويذة«من تأليف ريتشارد داكينز و  (2006)  »وهم اإلله«ُملحدين مثل  

ام مل يدعام هذا البيان بشكٍل واضح. مل من تأليف دانييل دينيت، ُرغم أهنَّ   (2006)

ين املعريف مع اإليامن  ت عدم انسجام علم الدِّ بِ ُتثلة   أيٌّ من املؤلَِّفني حجًة ُمفصَّ ُيبنيِّ 

احتجاجاهتام غري املبارشة هبذا الشأن تكسُب  ا أنَّ ه قد يبدو ظاهري�  أنَّ باهللا، إالَّ 

للُبعد الطبيعي    قويٍّ   ٍح عي تقديَم رشضوء وجود بياٍن علمٍي جديد يدَّ   ًة عىلٰ معقوليَّ 

 ة. ينيَّ للمعتقدات الدِّ 

 ين املعريف عىلٰ التدقيق يف انعكاسات علم الدِّ  أنَّ  لة عىلٰ نحتجُّ يف هذه املقا

هذا النوع من  ة املنسوبة إىلٰ ة الظاهريَّ اإليامن باهللا ُيساهُم يف نزع بعض املعقوليَّ 

ين املعريف مع اإلحلاد، االستدالل. بالنتيجة، وُرغم وضوح انسجام علم الدِّ 

 اإليامن باهللا بطريقٍة غري ُمثرية لإلشكال. إنْ ه يف نفس الوقت ُمنسجم مع  أنَّ إالَّ 

انعكاساٍت ُملفتة تدفُع  ين املعريف أيَّ كان هذا هو احلال، قد ال يكون لعلم الدِّ 

داعمة أليٍّ من جانبّي النزاع الدائر حول اإليامن باهللا  اذ مواقفاختِّ  األفراد إىلٰ 

  واإلحلاد.

ا  دئ   َ ٌنا : 

ل، من املفيد أنْ  قبل االنتقال إىلٰ  نستذكر بعض االفرتاضات   النقاش املفصَّ

.  ةٍ ين املعريف هبدف تقديم اختالفاٍت مهمَّ ة وُمسامهات علم الدِّ ة األساسيَّ النظريَّ 

  ين عىلٰ ين املعريف يف حديثه عن الدِّ مه علم الدِّ يعتمُد البيان املعياري الذي ُيقدِّ 

أي   - ة يف العقل البرشياخلصائص العامَّ  ة لكي يرشح كيف أنَّ العلوم املعرفيَّ 

د  ُتقيِّ  -  »ةاألدوات العقليَّ «ة املفَرتَضة غري الواعية أو ات املعرفيَّ بعض اآلليَّ 

ة  ة والثقافيَّ ينيَّ بعَض العوامل الدِّ  ة، وكيف أنَّ ينيَّ ات الدِّ املعتقدات والسلوكيَّ 



٩٤  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

. يقرتُح بعض الباحثني البارزين يف ميدان )١(ةل املعطيات املعرفيَّ ة ُتعدِّ والبيئيَّ 

 Justin، وScott Atran ،Pascal Boyerين املعريف من أمثال علم الدِّ 

Barret  َّة، وأنَّ ينيَّ د بشكٍل كبري املعتقدات الدِّ ة ُتقيِّ هذه األدوات العقليَّ  أن 

 التي ُتنشئها غري ُمتاحة عادًة للوعي والتعديل االختياري، وأنَّ  »املعتقدات«

ة للتوظيف الطبيعي واملتزامن ريَّ ة تطوُّ ة هي حصيلة ثانويَّ ينيَّ املعتقدات الدِّ 

  .)٢(هلذه األدوات

 ٰ ين املعريف،  تان محل كثٍري من الثقل يف توضيحات علم الدِّ ُمسامهتان نظريَّ  تتوىلَّ

 كالتايل:وهي 

ة، املعروفة  ينيَّ حول انتقال املفاهيم الدِّ  )٣(ة التابعة لباسكال بويراملعرفيَّ  ةالنظريَّ 

 .)٤(»تعارضًا مع احلدس املفاهيم األقّل «ة بنظريَّ 
 

احلسايب؛ ب)  التفكري  ة جتاه: أ)  ين املعريف أيضًا بالتزاماٍت نظريَّ يشرتُك الباحثون يف ميدان علم الدِّ  )١(

)  ـر البيولوجي)؛ هف (التطوُّ ة (بمعناها الواسع)؛ د) التكيُّ حتديد احلقل؛ ج) املعرفة الفطريَّ 

 . Atran, 2002, 243 - 247 :االنتقال الثقايف. راجع

  Barrettين املعريف، راجع دة يف علم الدِّ ة ُحمدَّ ة مفيدة حول مسامهات نظريَّ الع عٰىل رؤية عامَّ لالطِّ 

ض ة وال تتعرَّ ينيَّ ين املعريف للمعتقدات الدِّ ز هذه املقالة فقط عٰىل توضيحات علم الدِّ ُتركِّ   .(2004)

 يني.ة الرتاث الدِّ ين املعريف حول الطقوس عٰىل سبيل املثال أو ديناميكيَّ ات علم الدِّ لنقاش نظريَّ 

ين املعريف  «النموذج املعياري» يف بيان علم الدِّ  ُسّمي  فات أتران وباريت وبوير كأمثلٍة عامَّ نأخُذ مؤلَّ   )٢(

ه ال يدعم هذه املواقف بالرضورة مجيُع الباحثني الذين يربطون أنفسهم  ُرغم أنَّ  ، )٢٠٠٩(موراي 

 ين املعريف. بموقف علم الدِّ 

(3) Pascal Boyer 

(4) Boyer, Pascal. 1994. The Naturalness of Religious Ideas: A Cognitive Theory of 

Religion. Berkeley and London: University of California Press. 

Boyer, Pascal. 2001. Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious 

Thought. New York: Basic Books. 



ين املعريف ما هي انعكاساته عىلٰ   ٩٥  اإليامن باهللا؟ علم الدِّ

 .)٢( »ةفرط نشاط جهاز الكشف عن الفاعليَّ «حول  )١(فرضية جاستن باريت

املفاهيم   أنَّ   إىلٰ   »تعارضًا مع احلدس  املفاهيم األقّل «ة بوير حول  ُتشري نظريَّ   -أ  

ضعيف تنتُرش بني األذهان بطريقٍة أكثر نجاحًا من  حدٍّ  املتعارضة مع احلدس إىلٰ 

حدٍّ شديد. وعليه، تنتُرش  ة املحضة أو املتعارضة مع احلدس إىلٰ املفاهيم احلدسيَّ 

  ة للحدس إىلٰ ها غري ُمضادَّ ولكنَّ - رتذكُّ ة املثرية لالهتامم والقابلة للينيَّ املفاهيم الدِّ 

م آخر. ُتدعَ  بشكٍل أسهل من ذهٍن برشي إىلٰ  - رهاكبٍري حيول دون تذكُّ  حدٍّ 

ة  ات غري الواعية للذاكرة البرشيَّ تعارضًا مع احلدس باآلليَّ  ة األقّل ينيَّ املفاهيم الدِّ 

ُل حيازة بعض التصوُّ  دة ونقلها دون غريها.ة ينيَّ رات الدِّ التي ُتفضِّ  املحدَّ

أثر  «يف  »تعارضًا مع احلدس املفاهيم األقّل «ة نتائج نظريَّ  ٰى ُل إحدتتمثَّ 

ة  ة املضادَّ ينيَّ تعليم األفكار الدِّ   باريت التي تعني: إذا تمَّ ـ  وفقًا ل  »ةهوتيَّ ة الالَّ الصوابيَّ 

، فال يميُل ٍح رصينحٍو  عىلٰ  - ة غالباً هوتيَّ أي األفكار الالَّ  -  ة للحدس بشدَّ 

  قه املفاهيم األقّل وال تنترش بينهم بنفس نسبة النجاح الذي ُحتقِّ   ،ْسبهامون لكَ املتعلِّ 

ن انتهاكاٍت كبرية ة التي تتضمَّ ينيَّ املفاهيم الدِّ   فإنَّ   :تعارضًا مع احلدس. بتعبٍري آخر

 .ٍح ناج ة لن تنتقل بشكلٍ ة الفطريَّ البرشيَّ  »ةاملقوالت األنطولوجيَّ « لـ

ة  اآلليَّ  إىلٰ  »ةفرط نشاط جهاز الكشف عن الفاعليَّ «يمنُح باريت اسم  - ب

تعارضًا مع احلدس يف   ة األقّل ينيَّ ة املفرتضة التي ُتفرسِّ نشوء املفاهيم الدِّ املعرفيَّ 

رها. من خالل االستناد إىلٰ   Stuartفات عامل األنثروبولوجيا مؤلَّ  الثقافة وتكرُّ

Guthrie (1993) ِّين املعريف وجوَد ميٍل برشي إدراكي نحو  ، يفرتُض علم الد

ل) يف البيئة. برز االفرتاض  ة (من دون تأمُّ فرط النشاط الكاشف عن الفاعليَّ 
 

(1) Justin Barrett 

(2) Barrett, Justin L. 2004. Why Would Anyone Believe in God? Cognitive Science of 

Religion Series. Walnut Creek, Calif. and Oxford: Altamira Press. 



٩٦  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ُيقلِّل من خطر املواجهات غري املتوقَّعة  نَّهامليل اإلدراكي هو تكيُّفي أل نَّ القائل بأ

ا هي مفرطة يف نشاطها، فإ هذه األداة نَّ مع احليوانات املفرتسة. بام أ  نحو تَّجه تهنَّ

مع   تَّٰى اخلارقة للطبيعة) ح يَّةيف البيئة (ومن ضمنها الفاعل يَّةالكشف عن الفاعل

 ة. حمدوٍد للغاية عن الفاعليَّ  يلٍ وجود دل

ة ُيساهم يف تشكيل املفاهيم فرط نشاط جهاز الكشف عن الفاعليَّ  ض أنَّ ُيفَرت 

أو فاعل،   د ظلٍّ طارئة، مثل حتديد كون شكٍل غامض هو جمرَّ ة يف احلاالت الينيَّ الدِّ 

 ني، فإنَّ . حينام ال ُيمكن الكشف عن فاعلني طبيعيِّ )١(ويف احلاالت املتعلِّقة باملوت

قة بفاعٍل خفي تكوُن قابلة لالعتامد  تعارضًا مع احلدس املتعلِّ  املفاهيم األقّل 

 مفاهيم عن الفاعل اخلارق للطبيعة.  ل إىلٰ لتتحوَّ 

ل نظريتّي   فرط نشاط الكشف «أو    »تعارضًا مع احلدس  املفاهيم األقّل «ال ُتشكِّ

ل كيفيَّ  ين املعريف إىلٰ وحدمها متاَم البيان الذي ينسبه علم الدِّ  »ةعن الفاعليَّ  ة تشكُّ

قة بالفاعلية التي  تعلِّ ة وانتقاهلا بشكٍل ناجح. تقوُم املعتقدات املينيَّ املعتقدات الدِّ 

ة ُمفرتضة  ٍة معرفيَّ ة بتحفيز آليَّ ل حينام ُيستثار جهاز الكشف عن الفاعليَّ تتشكَّ 

ة  ة مثل املواقف االعتقاديَّ التي تنسُب خصائص فكريَّ   »ة العقلنظريَّ «، وهي  ٰى خرأُ 

تكون الصور الناشئة   ض أنْ الفاعلني املفَرتضني. وعليه، ُيفَرت  والرغبات إىلٰ 

ا  ة، وبالتايل فإهنَّ ة قويَّ ات فعل عاطفيَّ ُتثري ردَّ   ًة يف استنتاجها وأنْ اخلارقة للطبيعة غنيَّ 

ل اجتامع هذه  ين املعريف، ُيشكِّ نني. وفقًا لعلم الدِّ خ نفسها أكثر يف جمتمع املتديِّ ُترسِّ 

 
نشوء املعتقدات حول اآلخرة قد يكون سببًا عن وقوع تعارٍض بني    ين املعريف أنَّ يفرتض علم الدِّ  )١(

ة.  ة، وتلك التي تعالج األنشطة النفسيَّ ُتعالج األنشطة البيولوجيَّ تلك التي  ، ة خمتلفةأدواٍت فكريَّ 

ة  «نظريَّ    أنَّ ة، إالَّ ات البيولوجيَّ املوت ُينهي العمليَّ   ة» تفهُم أنَّ األداة «الواصفة لألشياء احليَّ   ُرغم أنَّ 

ة. بام  ات النفسيَّ املوت ُينهي العمليَّ  ة ال تفهم أنَّ العقل» وأدوات فرط نشاط الكشف عن الفاعليَّ 

قة  ة متعلِّ ة ال يفتآن يف إنشاء حاالٍت عقليَّ ة العقل» وفرط نشاط جهاز الكشف عن الفاعليَّ «نظريَّ   أنَّ 

 ).٢٠٠٤) وباريت (٢٠٠١ابة. راجع بوير (ا بعد املوت تبدو جذَّ فكرة البقاء حي�  باألموات، فإنَّ 



ين املعريف ما هي انعكاساته عىلٰ   ٩٧  اإليامن باهللا؟ علم الدِّ

العامل وسهولة عبورها  ة يف ينيَّ ا لسيادة املعتقدات الدِّ العوامل توضيحًا قوي� 

 .)١(للثقافات

مة ااة، واَد، اا ::  

ة التي سوف  م متييزًا عند هذه النقطة يكوُن مفيدًا يف بناء اجلدليَّ ُنقدِّ  ُيمكننا أنْ 

يبتني   ين املعريفّ يأيت ذكرها، وذلك عرب السؤال: هل التوضيح املعياري لعلم الدِّ 

ق بمسألة اإليامن ة فيام يتعلَّ ة دينيَّ يَّ هل هو ذا أمهّ   ة أو ُمناِرصة؛ة حياديَّ نظرة كونيَّ   عىلٰ 

 باهللا أم ال؟ 

ف أوَّ فلنُ ونقول: هي جمموعة افرتاضاٍت حول الكون.   »ةالنظرة الكونيَّ «الً عرِّ

) ٢) و(١(  ات يف هذه املجموعةتني من الفرضيَّ ز بني فئتني ثانويَّ ُنميِّ   ُيمكننا أيضًا أنْ 

ة، بينام  ا حلفظ النظرة الكونيَّ ) أساسي� ١ة (ات الفئة الثانويَّ حيث يكوُن حفظ فرضيَّ 

ل ذلك خطرًا    ) أو رفضها من دون أنْ ٢ة (ات الفئة الثانويَّ ُيمكن تعديل فرضيَّ  ُيشكِّ

ة حيث ال يكوُن منطقٍة رماديَّ  ة. ينبغي أيضًا املحافظة عىلٰ هذه النظرة الكونيَّ  عىلٰ 

دة. ) تنتمي فرضيَّ ٢(أو  )١ة (فئة ثانويَّ  أيِّ  جناح الرسعة إىلٰ  ًا عىلٰ واضح  ات ُحمدَّ

مجلة    ق بمسألة اإليامن باهللا أنَّ سبيل املثال فيام يتعلَّ   ُرغم ذلك، يبدو واضحًا عىلٰ 

اهللا البحر   َفَرَق «بينام ُيمكن جلملة  ،)١تقع حتت الفئة ( ينبغي أنْ  »اإلله موجود«

كذلك   ). ٢تقع يف نظر كثٍري من املؤمنني حتت الفئة ( أنْ  »ةة خاصَّ األمحر بعناية إهليَّ 

بينام ُيمكن   ،)١حتت الفئة (   »ال يوجد إله«ة  احلال يف مسألة اإلحلاد حيث تقع فرضيَّ 

).  ٢تقع حتت الفئة ( بالنسبة لبعض امللحدين أنْ  »دةال يوجد أشياء ُجمرَّ «جلملة 

 َق رَ اهللا فَ   يوجد العديد من املؤمنني باهللا الذين ال يعتقدون بالرضورة أنَّ   ظة:مالح (

ة  ، وهناك ملحدون ال يعتقدون بالرضورة بعدم إمكانيَّ ةٍ البحر األمحر بعنايٍة خاصَّ 
 

 . Barrett (2004)راجع عٰىل سبيل املثال:  )١(
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ُض عدم إيامهنم باهللا  ألنَّ  ؛دةوجود الكيانات املجرَّ  االعرتاَف بوجودها ال ُيقوِّ

 ولو مل ينسجم مع بعض أفكار املذهب الطبيعي). ٰى حتَّ 

ة من ناحية النظرة  ًة ما هي حياديَّ ا أو نظريَّ ا علمي� حقًال معرفي�   ُيقال بأنَّ   ُيمكن أنْ 

) من  ١الفئة ( اهتا بشكٍل رصيٍح إىلٰ ة حينام ال تنتمي يف صياغة نظريَّ الكونيَّ 

د تابٍع لنظرة كونيَّ الفرضيَّ  ة  ة. يف املقابل، أحد األمثلة عن النظريَّ ات يف موقٍف ُحمدَّ

ة  ات إيامنيَّ فرضيَّ   ة التي تكوُن مستنِدة بشكٍل رصيٍح إىلٰ ة املناِرصة هو النظريَّ الكونيَّ 

ا بشكٍل اهتة صياغة نظريَّ ة التصميم الذكي التي تدعُم يف عمليَّ ة (مثل نظريَّ أو إحلاديَّ 

 وجود كياٍن ذكي غري برشي). األقّل  رصيح مسألَة وجود اهللا أو عىلٰ 

ة  ما هو ذات صلة دينيَّ   ةً ا أو نظريَّ ا علمي� حقًال معرفي�   نَّ إ  :، فلنقلٰى خرمن ناحية أُ 

مة تقتيض  نظريَّ   كان يبدو أنَّ   دة، وذلك إنْ ة ُحمدَّ ق بنظرٍة دينيَّ فيام يتعلَّ  تعديًال اته املقدَّ

ة ُمعيَّنة. مع  ة دينيَّ ) التابعة لنظرة كونيَّ ٢ة (ٍة أو أكثر من الفئة الثانويَّ أو رفضًا لفرضيَّ 

ُيمكن   (x)ة  ة العلميَّ النظريَّ   نقول إذًا بأنَّ   أخذ هذا الفارق بعني االعتبار، ُيمكننا أنْ 

تها تنسجُم مع صحَّ  ألنَّ ؛ (y)ة ينيَّ ة الدِّ ة الكونيَّ النظريَّ  ة نسبًة إىلٰ تكون حياديَّ  أنْ 

ة  ات التابعة للنظرة الكونيَّ ) غري القابلة للتفاوض من الفرضيَّ ١ة (كون الفئة الثانويَّ 

(y)   َّه بإمكاهنا ة بالنسبة لألخرية ألنَّ أيضًا صحيحة، بينام متلُك رغم ذلك صلًة ديني

التابعة للنظرة  ) ٢ة (ات يف الفئة الفرعيَّ فرض تعديل لواحدٍة أو أكثر من الفرضيَّ 

ه: نقول بأنَّ   أنْ   أو رفضها. مع افرتاض هذا التمييز، يكوُن من املنطقيِّ   (y)ة  الكونيَّ 

ة  ة جتاه النظرة الكونيَّ ة حياديَّ تكون النظريَّ   ة مطروحة ُيمكن أنْ ة دينيَّ نظرة كونيَّ   أليِّ 

 .)١(ة يف نفس الوقتوذات صلة دينيَّ 
 

 : ة (أو انعدامها) منينيَّ ة (ومنارصهتا) والصلة الدِّ ة النظرة الكونيَّ ٰى مفاهيم حياديَّ نتبنَّ )١(

Stenmark, Mikael. 2004. How to Relate Science and Religion: A Multidimensional 

Model. Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans Pub.Co. 



ين املعريف ما هي انعكاساته عىلٰ   ٩٩  اإليامن باهللا؟ علم الدِّ

املعريف، يوجد ثالث احتامالت ُمرتبطة بالعالقة بني ين علم الدِّ  باالنتقال إىلٰ 

 ات:تكون النظريَّ   ا أنْ ة مطروحة. إمَّ نظرة كونيَّ   ين املعريف وبني أيِّ ات علم الدِّ نظريّ 

 . ةينيَّ ة الدِّ ) للنظرة الكونيَّ ٢) و(١َتني (منسجمة مع الفئتني الثانويَّ  -

 .)٢و() ١َتني (غري منسجمة مع الفئتني الثانويَّ  -

ٍة أو أكثر من الفئة  ) ولكن ليس مع فرضيَّ ١ة (منسجمة مع الفئة الثانويَّ  -

 ). ٢ة (الثانويَّ 

ة أو بطالن ين املعريف ال يفرتض صحَّ علم الدِّ  عاء القائل بأنَّ مِّ االدِّ َس فلنُ :الً أوَّ 

ة  ونيَّ هذا العلم حيادي بالنسبة للنظرة الك نَّ إة التي يدرسها (أي ينيَّ املعتقدات الدِّ 

ه حينام  ة أنَّ . تقتيض هذه الفرضيَّ »ةينيَّ ة الدِّ أدريَّ ة الالَّ فرضيَّ «ة) وال يملك صلة دينيَّ 

ة أو  ينيَّ عاءات الدِّ ة االدِّ ين، تكوُن صحَّ ين املعريف بصدد دراسة الدِّ يكون علم الدِّ 

كلٍّ من   ق عىلٰ صل باملوضوع، ونفس التوضيحات ُتطبَّ بطالهنا أمرًا غري متَّ 

 املعتقدات الصحيحة والباطلة. 

رشح  القائل بأنَّ  »ةينيَّ ة الدِّ أدريَّ ة الالَّ فرضيَّ « عاء املعارض لـمِّ االدِّ َس فلنُ :ثانياً 

أحد   ا يقتيض االفرتاض الرصيح (أو الضمني) بأنَّ ة معرفي� ينيَّ املعتقدات الدِّ 

هو باطل (ُمنارصة    األقّل   ) عىلٰ ١ة (الفرعيَّ ات الفئة  ة ضمن فرضيَّ ينيَّ املعتقدات الدِّ 

 . »ةينيَّ ة بطالن املعتقدات الدِّ فرضيَّ «ة) اسَم النظرة الكونيَّ 

غري منسجمة مع تعديل أو  ين املعريفِّ ة علم الدِّ نظريَّ  عاء بأنَّ مِّ االدِّ َس فلنُ :ثالثاً 

- ة ة دينيَّ كونيَّ  ) ضمن نظرةٍ ٢ة ( يف الفئة الفرعيَّ  األقّل  ٍة واحدٍة عىلٰ رفض فرضيَّ 

 . »ةينيَّ ة الصلة الدِّ فرضيَّ «اسَم  - ةبالتايل جيعلها رضوريَّ و

بعد    ةة النظرة الكونيَّ ق بحياديَّ فيام يتعلَّ   ين املعريفِّ ات علم الدِّ آراء أصحاب نظريَّ 

ة يف  ات الرئيسيَّ آراء أصحاب النظريَّ  تسلُّحنا هبذه الفوارق، ُيمكننا االنتقال إىلٰ 

ة يف امليدان الذي  للنظرة الكونيَّ  ين املعريف املتعلِّقة بالتداعيات األعمّ علم الدِّ 
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م نقطة انطالٍق ُمناسبة للمزيد من البحث حول القضيَّ يدرسونه، ألهنَّ  ة.  ا ُتقدِّ

تني ترتاوُح بني الفرضيَّ  ين املعريفِّ عاءات الباحثني يف علم الدِّ ادِّ  ا يبدو أنَّ ظاهري� 

 تعريفهام سابقًا. كام تمَّ والثانية  وىلٰ األُ 

ـ   يبدو غالبًا أنَّ  ) التي ال  وىلٰ (اُأل   » ينية ة الدِّ أدريَّ ة الالَّ فرضيَّ «   هؤالء الباحثني يقبلون ب

من   ة يف أيٍّ ينيَّ ة أو ُبطالن اآلراء الدِّ صحَّ  عاءات عىلٰ رضورة إدخال االدِّ  تنصُّ عىلٰ 

من بعض املالحظات   . قد ُيستشفُّ املعريفِّ ين ة علم الدِّ الصياغات الرصحية لنظريَّ 

  بعَض هؤالء الباحثني يميلون بشكلٍ  املطروحة من حٍني آلخر فكرًة معاكسة ُتفيُد أنَّ 

  ين املعريفِّ ة علم الدِّ نظريَّ  ون أنَّ ويظنُّ » ة ينيَّ ة بطالن املعتقدات الدِّ فرضيَّ «  متساٍو إىلٰ 

، يذكُر بإجياز  » باآلهلة نثق « مة كتابه  ل؛ يف مقدّ سبيل املثا   سة لإلحلاد. خذ أتران عىلٰ ُمكرَّ 

املنظور العلمي  « ة حينام يقول:  ينيَّ عاءات احلقيقة الدِّ املنظور املعريف هو الأدري جتاه ادِّ   أنَّ 

عاءات) ببساطة وال ُيمكنه توضيَح يشٍء  (هذه االدِّ  ٰى املنتخب يف هذا الكتاب ير 

ُن  تتضمَّ   ٰى خر عاءاته اُأل بعض ادِّ   ذلك، نشعُر أنَّ . مع  ) ١( » الذي أراه   احلدِّ   إىلٰ   بخصوصها 

أتران    سبيل املثال، يبدو أنَّ   . عىلٰ » ة ينيَّ ة الدِّ أدريَّ ة الالَّ فرضيَّ « افرتاضاٍت غري متناغمة مع  

،  » معارضة الواقع « ة للحدس يعادُل  ينيَّ تعارض األفكار الدِّ   عي يف بعض املواضع أنَّ يدَّ 

ة حول املقوالت  ة واملعياريَّ عاتنا الفطريَّ ة توقُّ ينيَّ األفكار الدِّ أي حينام تنتهُك 

ـ  ٰى ح معارضة للواقع بالرضورة. (املعن ِب ا ُتص ة فإهنَّ األنطولوجيَّ  معارضة  «  الدقيق ل

  . ) ٢( البطالن)   ه ُيشُري إىلٰ غري واضح هنا، ولكن يبدو أنَّ   » الواقع 

 
(1) Atran, Scott. 2002. In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion, 

Evolution and Cognition. New York: Oxford Univ.Press.Ix. 

«معارضة  استخدام «معارضة الواقع» كمرادٍف لـف أتران عن ة انتقادات، توقَّ ي عدَّ بعد تلقّ  )٢(

 احلدس». راجع عٰىل سبيل املثال: 

Atran, Scott, and Ara Norenzayan. 2004.“Religion’s Evolutionary Landscape: 

Counter - intuition, Commitment, Compassion, Communion.” Behavioral and 

Brain Sciences 27: 713 - 770. 
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عي أتران أيضًا  معارضة الواقع، يدَّ   عاء عىلٰ االدِّ   فضًال عن ذلك، وباإلضافة إىلٰ 

اإلطالق، بل نوعًا من  ن الفرضيات وحدها عىلٰ ة ال تتضمَّ ينيَّ املعتقدات الدِّ  أنَّ 

ات  الفرضيَّ «  مناسب. يكتُب أتران أنَّ   ٰى حمتو  التي ال تضمُّ   »ةات الظاهريَّ الفرضيَّ «

  ون يؤمنون أنَّ دانيُّ ة: املعمَّ (مثًال مجل ةً ُن قيمًة واقعيَّ ة قد تتضمَّ ة الظاهريَّ ينيَّ الدِّ 

ها ليست )، ولكنَّةً متلُك قيمًة واقعيَّ   »ة أو الناراجلنَّ  ا إىلٰ اإلنسان يذهُب بعد املوت إمَّ 

ق بخضوعها لإلثبات أو اإلبطال أو التقييم املنطقي  ا فيام يتعلَّ قيِّمة واقعي� 

 هذه الفقرات غري واضحة، ولكن يبدو عىلٰ  دًا أنَّ ُظ جمدَّ . ُنالحِ )١(»للمعلومات

عاءات  االدِّ  ة) التي ُتفيُد أنَّ ة غري احلياديَّ ة (النظرة الكونيَّ ُن فرضيَّ ا تتضمَّ أهنَّ  األقّل 

اته متلُك قيمًة فرضيَّ  عاء املتديِّن أنَّ . ولكن إذا وضعنا ادِّ )٢(ٰى ة فاقدة للمعنينيَّ الدِّ 

عاء أتران غري الأدري  ادِّ  ) من االعتقاد، يبدو أنَّ ١ع (من النو ةٍ كفئٍة فرعيَّ  ةً حقيقيَّ 

د أنَّ ه يُ ألنَّ  ،»ةينيَّ ُبطالن املعتقدات الدِّ «ة بل داعًام لفرضيَّ  ،واقعاً  وجود «مجلة  ؤكِّ

 ل هي باطلة.الفرع األوَّ   املنتمية إىلٰ  »ةً اإلله يملُك قيمًة حقيقيَّ 

فات بوير. ُرغم عاءات يف مؤلَّ نطاٍق ُمشابه من االدِّ   ه بإمكاننا العثور عىلٰ يبدو أنَّ 

ه ُيشُري ه يبدو أحيانًا وكأنَّ  أنَّ ة يف بعض املواضع، إالَّ ة احلياديَّ ه يدعُم النظرة الكونيَّ أنَّ 

ين املعريف هي توضيح سبب االنتشار الواسع لالعتقاد وظيفة علم الدِّ  أنَّ  إىلٰ 

البرش ببعض   هيتمُّ  السؤال هو: ملاذا...«ة. رشيَّ بفاعلني ُمتخيَّلني يف الثقافات الب

ة ح بوير يف عدَّ ُيرصِّ ، )٣(»مفاهيم املوجودات والفاعلني املتخيَّلني وليس غريها؟
 

(1) Atran 2002, 93 - 95. 

(2) Ibid, 93 - 95. 

(3) Boyer 2002. “Why Do Gods and Spirits Matter at All?” In Current Approaches in 

the Cognitive Science of Religion, ed. I. Pyysiainen and V. Anttonen, 68 - 92. 

London and New York: Continuum. 68. 
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. )١( »الت اخلارقة للطبيعةة هي نتيجة التخيُّ ينيَّ املفاهيم الدِّ «  فاته أنَّ مواضع من مؤلَّ 

ط اخليال يف التفكري الدِّ  صحيٌح أنَّ دًا. تبدو هذه املقاطع غري واضحة ُجمدَّ  يني (كام  تورُّ

ة البحث عن  يَّ ح بيشٍء عن خاّص هو احلال يف مجيع جماالت التفكري تقريبًا) ال ُيرصِّ 

من   » الوجودات املتخيَّلة « احلديث عن  يني، ولكن ظاهريًا فإنَّ احلقيقة يف التفكري الدِّ 

  . » ة ينيَّ ُبطالن املعتقدات الدِّ « ة  ة قد يبدو داعًام لفرضيَّ ة إضافيَّ دون صالحيَّ 

ٌر  ة، حاول ُمنظِّ مان أحكامًا واضحة حول هذه القضيَّ بوير وأتران ال ُيقدِّ  ُرغم أنَّ 

إظهار عدم رضورة افرتاض ُبطالن املعتقدات   -  وهو جاستن باريت  -  رئيٌيس آخر 

ة  ينيَّ ة الدِّ أدريَّ ة الالَّ الدفاع عن فرضيَّ  باريت بشكٍل ثابت وواضح إىلٰ  ٰى ة. سع ينيَّ الدِّ 

قد تدعُم يف الواقع بعض   ين املعريفِّ نتائج علم الدِّ  الفكرة التي ُتفيُد أنَّ  باإلضافة إىلٰ 

د باريت أنَّ ة. يُ املعتقدات اإليامنيَّ  املعتقدات   ين املعريف هو أنَّ ما يكشفه علم الدِّ  ؤكِّ

رب صحيحة. كام  التي ُتعتَ   ٰى خر ا مع العديد من املعتقدات اُأل ة قابلة للمقارنة نفسي� ينيَّ الدِّ 

ة  ة هي نتيجة املنظومات املعرفيَّ ينيَّ املعتقدات الدِّ   ة، فإنَّ هو احلال مع املعتقدات االعتياديَّ 

ني أجُد علم  هذه املالحظات تكشف أنَّ «   التي نعتربها قابلة لالعتامد. يستنتُج باريت أنَّ 

  . ) ٢( »  عن مسألة رضورة اإليامن باهللا أو عدمه ُمستقال�   املعريفِّ ين  الدِّ 

 الذين ُيمثِّلون أهمّ  - عاءات أتران وبوير وباريتهذا العرض الدِّ  يبدو أنَّ 

  ُيشُري إىلٰ   -  ين املعريفِّ علم الدِّ   يف التوضيح املنسوب إىلٰ   »النموذج املعياري«نّاع  ُص 

  ة موضَع إشكال، يبدو أنَّ عاءاٍت قطعيَّ تراوح اآلراء جيعُل أيَّ ادِّ  التايل: ُرغم أنَّ 

ة  هها نحو الصياغة تناغًام مع فرضيَّ ُرغم احتامل توجُّ   -   ين املعريفّ ات علم الدِّ نظريّ 

 ني.رين الرئيسيِّ فات املنظِّ يف مؤلَّ  ةً مل تنل صياغًة واضح -  ةينيَّ ة الدِّ أدريَّ الالَّ 
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ين املعريف ما هي انعكاساته عىلٰ   ١٠٣  اإليامن باهللا؟ علم الدِّ

را ا د اوا:  

مون آراء واضحة حول مسألة انسجام علم  الباحثني املذكورين آنفًا ُيقدِّ   ال يبدو أنَّ 

مع اإليامن باهللا أم ال، وقد خيتلفون مع بعضهم بعضًا حيال هذه املسألة،    ين املعريفِّ الدِّ 

هو أكثر   ين املعريفِّ ة علم الدِّ ني املختلفني لنظريَّ انقسام املستهلكني اخلارجيِّ  ولكنَّ 

قة بدالالت النظرة  سلسلٍة من املواقف املحتملة املتعلِّ  وضوحًا. وعليه، نحصُل عىلٰ 

ا. عند  ة ديني� حياديَّ  ين إىلٰ التي ُيمكن تنظيمها من ُمعادية للدِّ   ن املعريفِّ ي ة لعلم الدِّ الكونيَّ 

ة من املذهب الطبيعي  بأشكاٍل قويَّ  ين املعريفِّ علم الدِّ  طَ ين، ُربِ الطرف املعادي للدِّ 

مع هذه   ين املعريفِّ يرتافق علم الدِّ  . ولكن، من غري الواضح ملاذا ينبغي أنْ ) ١( واإلحلاد 

اته  ونظريَّ  ين املعريفِّ ة لعلم الدِّ من املمكن متامًا القبول باملسامهات النظريَّ  املزاعم؟ 

 . ) ٢( ة من املذهب الطبيعي حدَّ   أو أقّل   ة مع تبّني أشكاٍل أعمّ اخللفيَّ 

 ة: عاءاٍت رئيسيَّ ادِّ  ةثالث عىلٰ  ين املعريفِّ ة املحضة لعلم الدِّ تبتني القراءة الطبيعيَّ 

العلم الطبيعي وحده  ح أنَّ بطبيعته، وُيرصِّ  ومعريفٌّ  منهجيٌّ ل عاء األوَّ االدِّ  -

مجيع   ة عىلٰ ة متلُك األسبقيَّ املعرفة العلميَّ  دنا باملعرفة عن الواقع، وبالتايل فإنَّ ُيزوِّ 

عاء، ينبغي فهم الفعل البرشي  الكتساب املعرفة. وفقًا هلذا االدِّ  ٰى خرالوسائل األُ 

ة كأجزاء  املجتمعات واللغات واألديان واألدوات الثقافيَّ رة مثل وأنامطه املتكرِّ 

ة. فضًال عن ذلك، ُجيادُل داعمو هذا الرأي برضورة يَّ ة واملادّ من الطبيعة البيولوجيَّ 

 ة أكثر من قبل، ويتمُّ ة واإلنسانيَّ ة العلم الطبيعي يف العلوم االجتامعيَّ قبول منهجيَّ 

 .)٣( ةروينيَّ اللد دور اإلطار العامِّ  التأكيد غالبًا عىلٰ 
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١٠٤  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

فقط هي   »ة أثناء احلركةاملادَّ « أنَّ  عىلٰ  وينصُّ  ،عاء الثاين أنطولوجي االدِّ  -

ة التي  ة. يلتزم أنصار املذهب الطبيعي الصارم بشكٍل من أشكال الفيزيائيَّ حقيقيَّ 

قابلة   األقّل  ا أو عىلٰ ة جوهري� يَّ ف من أجزاء مادّ مجيع املوجودات تتألَّ  عي أنَّ تدَّ 

 ة احلديثة. ة الفيزيائيَّ اٍت تفرتضها النظريَّ لالختزال يف موجوداٍت وعمليَّ 

 التوضيحات واحلاالت  أنَّ   عاء الثالث الذي ينصُّ عىلٰ االدِّ   ة إىلٰ ُتفيض الفيزيائيَّ 

عاء مجيَع للعامل. يطرُد هذا االدِّ  ها يف توصيٍف هنائيٍّ ال ُيمكن ضمُّ  املقصودة

ة) للفعل ة الشعبيَّ ة (البيانات النفسيَّ مثل التوضيحات املنطقيَّ  ةالتوضيحات الغائيَّ 

ة املذكورة آنفًا املنتمية  هذه االفرتاضات الثالثة الرئيسيَّ  . يصحُّ القول بأنَّ البرشيِّ 

ة. قد  ينيَّ ا رفَض مجيع املواقف الدِّ املذهب الطبيعي الصارم ال تستلزُم منطقي�  إىلٰ 

ة الوجود مع هذا الرأي، ولكن يصعُب من تتناغم بعض أشكال فلسفة وحد

  وجهة نظر املذهب الطبيعي الصارم إثبات صدق اإليامن باهللا. نفرتُض هنا أنَّ 

 تني التاليتني:ن الفرضيَّ اإليامن باهللا يتضمَّ 

 . ة)نقيض الفيزيائيَّ  ي وهو موجود (عىلٰ اهللا غري مادّ  - أ

ة وطردها نقيض الفيزيائيَّ  (عىلٰ  يِّ املادّ اٍل يف العامل يعمُل اهللا بشكٍل فعَّ  - ب

 ة). للتوضيحات الغائيَّ 

ّا ا ا ا ا وا:  

روا بأنواٍع شديدة من املذهب الطبيعي،  الباحثني املذكورين آنفًا قد تأثَّ   ُرغم أنَّ 

املفاهيم  إىلٰ  ريفِّ ين املععلم الدِّ  ضمِّ  عىلٰ  اعرتاضاٍت واضحةٍ  هناك أيَّ  ال يبدو أنَّ 

ون يُّ واملادّ  غري االختزايلِّ  عي أنصار املذهب الطبيعيِّ للمذهب الطبيعي. يدَّ  األعمّ 

دة ال  اٍت ُمعقَّ ن موجوداٍت وعمليَّ ه يتضمَّ  أنَّ ة تكوين العامل، إالَّ يَّ ه ُرغم مادّ د أنَّ دُ اجلُ 

املخَتَزلة يف الفيزياء. ة وحدها أو األسباب ُيمكن تعليلها باألسباب الفيزيائيَّ 

ة املغَلقة لكي يسمحوا  د بإنكار أو إعادة صياغة السببيَّ دُ ون اجلُ يُّ وعليه، يقوم املادّ 



ين املعريف ما هي انعكاساته عىلٰ   ١٠٥  اإليامن باهللا؟ علم الدِّ

 .)١(حاالٍت أعىلٰ   إىلٰ  »ةة السببيَّ القوَّ «بوصول 

ضوء ما سبق ذكره من املذهب   بسهولة عىلٰ  ين املعريفِّ ُيمكن تفسري علم الدِّ 

وفقًا لرؤية   املذهب الطبيعي املنهجّي. أو (غري االختزايل أو اجلديد)  الطبيعي األعمّ 

ة  ينيَّ املعتقدات الدِّ  ، ال ينبغي االفرتاض بأنَّ ين املعريفِّ مايكال موراي حول علم الدِّ 

  . باإلضافة إىلٰ املعريفِّ  ين ة علم الدِّ يقُع خارج نظريَّ  » السؤال عن احلقيقة «  ألنَّ  ؛ باطلة 

عي موراي عدم  ة للمذهب الطبيعي الصارم، يدَّ عاءات الثالثة الرئيسيَّ رفض االدِّ 

ة  ة للمعتقدات اإليامنيَّ ة والبيولوجيَّ صول النفسيَّ وجود رابٍط رضوري بني اُأل 

ُمفيدًة يف توضيح بعض خصائص   ين املعريفِّ وحقيقتها. قد تكون نتائج علم الدِّ 

هذه    ٰى ة حمتو هذه التوضيحات ال تستوعب صحَّ   ة، ولكنَّ ات والتقاليد اإليامنيَّ املعتقد 

 . ) ٢( تها ة متامًا جتاه صحَّ وبالتايل تكون الأدريَّ   ، املعتقدات أو ُبطالهنا 
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١٠٦  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

املعتقدات   أنَّ  ين املعريفِّ مها علم الدِّ ة التي ُيقدِّ سبيل املثال الفرضيَّ  خذ عىلٰ 

ة الناشئة عن االنتقاء ات النفسيَّ ة لآلليّ ة هي حصيلة ثانويَّ ينيَّ واملامرسات الدِّ 

ة ة هي نتائج ثانويَّ ينيَّ املعتقدات الدِّ   ه بام أنَّ أنَّ   عاء ُيشُري إىلٰ هذا االدِّ   الطبيعي. يبدو أنَّ 

قنا  إذا دقَّ   -   وفقًا ملوراي  -  ا. ولكنا مشبوهة مبدئي� ة، فإهنَّ ينيَّ ات غري الدِّ لبعض اآلليَّ 

املعتقدات   عاء بأنَّ ُك عدم وجود سبٍب يدفعنا لالدِّ رِ يف هذا االستدالل أكثر، ُند

ة من  أنتجتها املنظومات املعرفيَّ  »مورًا طارئةً أُ «ة أو ريَّ ة تطوُّ التي تأيت كنتائج ثانويَّ 

 هي باطلة. ٰى خرأجل وظائف أُ 

االنتقاء الطبيعي قد مارس ضغوطاٍت  اء بأنَّ عه يبدو من املعقول االدِّ ُرغم أنَّ 

ة،  ينيَّ عة يف العقل البرشي نحو املعتقدات الدِّ هات متنوِّ نشوء توجُّ  ت إىلٰ أدَّ  ةٍ انتقائيَّ 

أغلب ُمعتقداتنا  ة. السبب هو أنَّ ينيَّ هذا ال يستلزم ُبطالن املعتقدات الدِّ   أنَّ إالَّ 

هي أيضًا  - ةة واملعتقدات اليوميَّ العلميَّ ومن ضمنها املعتقدات  - ٰى خراألُ 

ل األفراد القادرين عىلٰ  »طارئة« رية، فاالنتقاء الطبيعي مل ُيفضِّ  من وجهة نظر تطوُّ

أو احلساب الريايض. لقد استطعنا تكوين ُمعتقداٍت عن  تطبيق ميكانيكا الكمِّ 

اتنا  آليَّ  ألنَّ  - ٰى خرمور األُ والعديد من األُ  - واحلساب الريايض ميكانيكا الكمِّ 

ؤّدي دورًا آخر هي مرنة بام فيه الكفاية لكي  رت يف األساس لتُ ة التي تطوَّ املعرفيَّ 

ة يف إنتاج  ريَّ ة التطوُّ ات املعرفيَّ ط اآلليَّ تورُّ   وعليه، فإنَّ   .)٢)(١(ُتعالج ُمدخالٍت ُخمتلفة

 مشبوهة.  ٰى تَّ ة ال يستلزُم كون تلك املعتقدات خاطئة أو حينيَّ املعتقدات الدِّ 

صول  ة لألُ ينيَّ امتالك املعتقدات الدِّ  أنَّ  فعًال يف اإلشارة إىلٰ  قٌّ موراي ُحمِ 

لدينا شعوٌر   ٰى ا. مع ذلك، قد يبقة ال جيعلها باطلة تلقائي� ة أو النفسيَّ البيولوجيَّ 

ة خاطئة. قد  ينيَّ املعتقدات الدِّ   نحٍو ما بأنَّ   ُر عىلٰ هِ ة ُتظالتفسريات املعرفيَّ   ُمزعج بأنَّ 
 

)1(  Ibid. 

)2(  See also Barrett (2007, 62 - 63, 65). 



ين املعريف ما هي انعكاساته عىلٰ   ١٠٧  اإليامن باهللا؟ علم الدِّ

مور التي جتعُل املعتقدات صحيحًة األُ  يكوُن هذا الشعور ناشئًا عن حدسنا بأنَّ 

 عن هذا احلدس  تظهر يف تفسرياتنا لتلك املعتقدات. لكي ُنعربِّ  ينبغي أنْ 

ن  رًا (أي ليكوُمربَّ   pه: لكي يكون االعتقاد  أنَّ   ٰى ة، ُتفيُد الدعوبمصطلحات معرفيَّ 

ا باحلقيقة التي  يكون ُمرتبطًا سببي�  حًا ُمناسبًا ليكون صحيحًا)، ينبغي أنْ ُمرشَّ 

بل   ،ة يف الواقعة معلولة حلالٍة حقيقيَّ ينيَّ لها. وعليه، إذا مل تكن املعتقدات الدِّ ُيمثِّ 

ملوراي، حًا ُمناسبًا لتكون صحيحة. وفقًا ة نفسها، فال تبدو ُمرشَّ ات املعرفيَّ لآلليّ 

ة من  ينيَّ ة تفسري منشأ املعتقدات الدِّ ة هو إمكانيَّ ل يف هذه اجلدليَّ االفرتاض األوَّ   فإنَّ 

معها.  ومن دون وجود رابٍط ُمباٍرش  ،للطبيعة حقيقٍة خارقةٍ  دون الرجوع إىلٰ 

ا هبدفها اخلارق  ة غري ُمرتبطة سببي� ينيَّ املعتقدات الدِّ  االفرتاض الثاين هو أنَّ 

اعتقاد إذا مل يكن   ة تربير أيِّ ه ُيفيُد عدم إمكانيَّ ا االفرتاض الثالث، فإنَّ . أمَّ للطبيعة

ات الثالث يف  ُمَن اهلدف من وضع هذه الفرضيَّ ا هبدفه. وعليه، كَ ُمرتبطًا سببي� 

رةينيَّ املعتقدات الدِّ  االستنتاج بأنَّ   .)١( ة غري ُمربَّ

 إىلٰ  الً أوَّ دة. ُيشُري موراي تعدِّ مُ  هذا االستدالل من نواٍح  يعرتُض موراي عىلٰ 

ات ا ليست النظريَّ  أهنَّ ة للمعرفة والتعليل، إالَّ ه ُرغم شهرة التحليالت السببيَّ أنَّ 

ات التعليل وجوَد عالقٍة ُب مجيع نظريَّ اإلطالق. ال تتطلَّ  الوحيدة املتاحة عىلٰ 

ة حول  ات السببيَّ النظريَّ  ة بني موضوع االعتقاد واالعتقاد نفسه. ُرغم أنَّ سببيَّ 

 . ٰى خره يوجد بدائل أُ  أنَّ ا، إالَّ ع بالشهرة حالي� املعرفة والتعليل تتمتَّ 

ا بأهدافها  ة سببي� ينيَّ منا جدالً برضورة ربط املعتقدات الدِّ ولو سلَّ  ٰى حتَّ  ثانياً 
 

  ٢٠٠٧ه عليها يف أبحاثه الصادرة عامّي ة وردِّ الع عٰىل صياغة موراي هلذه اجلدليَّ ُيمكن االطِّ  )١(

 . راجع أيضًا: ٢٠٠٩عام  Goldberg، وباملشاركة مع ٢٠٠٩و

Murray, Michael J., and Jeffrey Schloss. 2009. The Believing Primate: Scientific, 

Philosophical, and Theological Reflections on the Origin of Religion. Oxford and 

New York: Oxford Univ. Press. 



١٠٨  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

بإمكاننا فهم الرابط  ه ة تفشُل أيضًا ألنَّ اجلدليَّ  موراي أنَّ  اخلارقة للطبيعة، ُيِرصُّ 

ق  عي فيام يتعلَّ ندَّ   ة. ُيمكننا أنْ نحٍو ُيلّبي رشوط العالقة السببيَّ   املطلوب عىلٰ   السببيِّ 

ة  احلقيقة اخلارقة للطبيعة قد خلقت منظوماتنا املعرفيَّ  بمسألة اإليامن باهللا أنَّ 

دة. وعليه، بطريقٍة ُتنشئ معتقداٍت حقيقيَّ  تكون العالقة  ة عن اهللا يف بيئاٍت ُحمدَّ

 ة موجودة هنا ولكن ليس بشكٍل مبارش.السببيَّ 

  ةٍ اٍت معرفيَّ ة آلليَّ ة نتائج ثانويَّ ينيَّ احتامل كون املعتقدات الدِّ  أنَّ  سبق وأرشنا إىلٰ 

ق للنتيجة الرئيسيَّ  ٰى ال قيمة له يف تقييم حقيقتها. ولكن يبق رةٍ ُمتطوِّ  ة  علينا التطرُّ

ل واالنتقال.  ينيَّ املعتقدات الدِّ  ي ُتفيُد أنَّ الت ين املعريفِّ لعلم الدِّ  ة هي سهلة التشكُّ

ه باإلمكان االحتجاج عرب الطريقة  ، ويعترب أنَّ ٰى يبحث باريت دالالت هذه الدعو

الناس هم   ر أنَّ هِ امتالكنا للدليل الذي ُيظ عاء عىلٰ ة يف االدِّ ل الفرضيَّ التالية: تتمثَّ 

دًا جيِّ  »تتالئم«هذه املعتقدات  ة ألنَّ ينيَّ للمعتقدات الدِّ ني رسيعي التصديق ُمتلقِّ 

نا اآلن نعرُف ملاذا يؤمُن الناس بسهولٍة باآلهلة  نَّ . وعليه، بام أمع بنائنا املعريفِّ 

 واألرواح (انطالقًا من بنائهم النفيس وليس اآلهلة واألرواح نفسها)، ال ينبغي أنْ 

 ة معقولة. ينيَّ نعترب املعتقدات الدِّ 

االستنتاج    ٍة إىلٰ ُتشُري بقوَّ   ين املعريفِّ نتائج علم الدِّ   أنَّ   يبدأ باريت عرب اإلشارة إىلٰ 

ة  ة اخلاصَّ املعرفيَّ  ٰى الُبن ة سهلة اإليامن واالنتقال، وأنَّ ينيَّ املعتقدات الدِّ  القائل بأنَّ 

ة،  رضيَّ ة هذه الفة وراء هذه احلقيقة. ولكن ُرغم معقوليَّ بنا هي األسباب الرئيسيَّ 

ًة من  ة جتعُل بعَض املعتقدات أكثر معقوليَّ امتالك البرش لقدراٍت معرفيَّ   أنَّ إالَّ 

ًة باطلة. نكوُن قد أخطأنا تكون هذه املعتقدات األكثر معقوليَّ   غريها ال يستلزُم أنْ 

 ُبطالنه. دليًال عىلٰ  pة االعتقاد  بطريقٍة ما إذا اعتربنا معقوليَّ 

  pة االعتقاد معقوليَّ  ة اخلاطئة عرب اإلرصار بأنَّ إلنقاذ هذه الفرضيَّ  ٰى قد ُيسع

واعية التي يدرسها علامء النفس. ُيشُري ة الالَّ ات املعرفيَّ لآلليَّ  ةٍ جاءت كنتيجٍة تامَّ 
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  أنَّ  ه ُيلزم نفسه برأٍي ينصُّ عىلٰ ذ أحدهم هذه اخلطوة، فإنَّ ه إذا اختَّ أنَّ  باريت إىلٰ 

عي ة اكتساب املعتقدات. يدَّ خطوة من عمليَّ  ال يطرأ عند أيِّ التفكري الواعي 

تأسيس  البرش قادرين عىلٰ  يكون هذا األمر صحيحًا ألنَّ  ة أنْ باريت عدم إمكانيَّ 

 . عند هذه النقطة، يعتمُد دفاع باريت عىلٰ )١(ةليَّ ة تأمُّ اٍت وأدلَّ معتقداهتم يف جدليَّ 

وكيف ترتبط باالستدالل الواعي. وفقًا   ، ةات املعرفيَّ اآلليَّ ة  د حول ماهيَّ مفهوٍم ُحمدَّ 

لباريت، ما يؤمن به األفراد يأيت دائًام كنتيجة للتفاعل بني كثٍري من العوامل 

االستدالل الواعي،  وة، ات املعرفيَّ وعية الناجتة عن اآلليَّ املختلفة؛ امليول الالَّ 

 اعتقاٍد ما يف الفرد. واملعلومات املتاحة ُتساهُم مجيعها يف إنتاج 

ة  ات الطبيعيَّ الفرضيَّ  بأنَّ  نظنَّ  ال ينبغي أنْ  - وفقًا ملوراي وآخرين - وعليه

. إذا كان هذا هو  ين املعريفِّ ات الوحيدة املمكنة يف علم الدِّ املحضة هي الفرضيَّ 

وليس   ةجتاه النظرة الكونيَّ  هو حياديٌّ  ين املعريفِّ علم الدِّ  احلال، نستنتُج إذًا أنَّ 

 سًا بالرضورة لواقع املذهب الطبيعي الصارم. ه ليس ُمكرَّ دًا، وذلك ألنَّ ُمتشدِّ 

 ِ  : تني لدعم هذه النتيجةت خطوتني مهمَّ ذَ يف خالصة القول، اختُّ

يل) قد يكوُن له دور يف تربير االستدالل الواعي (التأمُّ  أنَّ  الً أوَّ االحتجاج  تمَّ 

ات ة تقديم رشٍح كامل للعمليَّ عدم إمكانيَّ  ة إىلٰ احلجَّ   ة. ُتشُري هذه ينيَّ املعتقدات الدِّ 

 ة. يل عرب العوامل اآلليَّ الواعية واالستدالل التأمُّ 

ة أو عدمها هو أمُر خارٌج عن العلم ينيَّ ة املعتقدات الدِّ صحَّ  ادُّعي بأنَّ  ثانياً 

ا. يعوُد السبب وراء ذلك  األخري يتناوُل الواقع القابل للقياس جتريبي�   ألنَّ   ، الطبيعي

وجوَد أبعاٍد للواقع ال يصُل إليها العلم الطبيعي، وبالتايل   ن عواملؤمنني قد يدَّ   يف أنَّ 

تكون   ا. كام ذكرنا سابقًا، ال ُيمكن أنْ ه ليس علمي� قد يكون هناك علٌم حقيقي ولكنَّ

الرشوط التي يفرضها املذهب الطبيعي الصارم   نة يف ظلِّ عاءات ُممكهذه االدِّ 
 

)1(  Barrett 2007, 65 - 66. 
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ات، وإذا كانت العلوم يَّ ا أو ُخمتزالً يف املادّ ي� يشٍء مادّ  ه إذا كان كلُّ الذي يعتُرب أنَّ 

ة.  ات متامًا، فال يوجد يشٌء خارج العلوم الطبيعيَّ يَّ ة قد استنفذت حقل املادّ الطبيعيَّ 

ة ومل ُيَتح  ينيَّ ة توضيَح املعتقدات الدِّ العلوم الطبيعيَّ وفقًا هلذا القول، إذا استطاعت 

 ة باطلة. ينيَّ حقيقتها، تكوُن املعتقدات الدِّ  عىلٰ  دليُل علميٌّ 

س لالعتقاد بعدم ة ُأُس انطالقًا من األسباب املذكورة آنفًا، نذكُر وجوَد عدَّ 

  ين املعريفِّ ة علم الدِّ أخذ نظريَّ ل  ه ُيفضِّ وأنَّ   »ةينيَّ ُبطالن املعتقدات الدِّ «ة  ة فرضيَّ صحَّ 

ة  يتسلزُم نظرًة كونيَّ  ين املعريفِّ بيان علم الدِّ  . ال يبدو أنَّ »اة ديني� الأدريَّ «ا أهنَّ  عىلٰ 

ه يبدو متناغًام مع اآلراء املتفاوتة املذكورة سابقًا (املذهب الطبيعي  نة ألنَّ ُمعيَّ 

  -  ويبدو أيضًا متناغامً  ، أدري)الصارم/اإلحلاد واملذهب الطبيعي املنهجي/الالَّ 

 ة. ة اإلهليَّ مع النظرة الكونيَّ   - عامٍّ  بشكلٍ  األقّل  عىلٰ 

ا ا:  

البيان   ة لالعتقاد بأنَّ س منطقيَّ ُس وجود أُ  احتججنا يف القسم السابق عىلٰ 

.  »االأدري ديني� «ه  هو متناغم مع اإليامن باهللا عمومًا ألنَّ   ين املعريفِّ املعياري لعلم الدِّ 

هي   ين املعريفِّ ة علم الدِّ نظريَّ  . قد نجُد أنَّ »ةينيَّ الصلة الدِّ «هذا يرتكنا مع مسألة 

ٍة ات ضمن نظريَّ ) من الفرضيّ ٢ة (ٍة أو أكثر يف الفئة الفرعيَّ غري متناغمة مع فرضيَّ 

اد قَّ . قد يعرتُض نُ ةٍ (اإليامن باهللا هنا)، وبالتايل تكوُن ذات صلٍة دينيَّ  ةٍ دينيَّ  ةٍ كونيَّ 

سألة اإليامن باهللا م  ين املعريفِّ ة علم الدِّ ة التي حتملها نظريَّ ينيَّ الصلة الدِّ   ين هنا أنَّ الدِّ 

ه نَّ  أمع اإليامن بوجود اهللا، إالَّ  ين املعريفِّ ة تناغم علم الدِّ ة. ُرغم إمكانيَّ هي ُمرضَّ 

قة بحقيقة بعض ه حيمُل دالالٍت ُمتعلِّ ألنَّ  »اإليامن املوجود«غري ُمنسجم مع 

ًة صلًة سلبيَّ  ين املعريفِّ . إذا كان حيمُل علم الدِّ ٰى خرة أُ ة املهمَّ ات اإلهليَّ الفرضيّ 

  بواحدٍة أو أكثر من هذه املعتقدات، قد يميُل نحو تقويض اإليامن عمومًا أو عىلٰ 

 تنفيذ تعديالٍت ُمساِومة ملعتقداهتم. ملؤمنني عىلٰ إجبار ا األقّل 
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ة  ات اإلهليَّ الفرضيَّ  ر بأنَّ هِ ُيظ امللحد أنْ  م عىلٰ لكي ينجح هذا االعرتاض، يتحتَّ 

ا ضمن  تندرُج إمَّ  ين املعريفِّ ة علم الدِّ التي ُيزعم عدم انسجامها مع نظريَّ 

ة  ات النظرة الكونيَّ ) من فرضيَّ ١(ة  ات غري القابلة للتفاوض يف الفئة الفرعيَّ الفرضيّ 

). ولكن  ٢) و(١ة الواقعة بني الفئتني (يف املنطقة الرماديَّ  األقّل  ة، أو عىلٰ اإلهليَّ 

  -   ةة العامَّ ة الكونيَّ ات اإلهليَّ يّ ق بالنظرفيام يتعلَّ   -ه  التفكري أنَّ   هناك أسباب تدعو إىلٰ 

ين  ة لعلم الدِّ ة السلبيَّ ينيَّ عن الصلة الدِّ   دةٍ ا يبدو حتديد أمثلٍة جيِّ من األكثر صعوبًة ممَّ 

غري القابلة  وىلٰ ة األُ ة الواقعة يف الفئة الفرعيَّ املعتقدات اإلهليَّ  نسبًة إىلٰ  املعريفِّ 

 .)١(ة للتفاوض أو املنطقة الرماديَّ 

امتالَك بياٍن كامل عن املعتقدات والسلوك  ين املعريفِّ الً ال يزعُم علم الدِّ أوَّ 

، قد ال نجد هذا األمر  ين املعريفِّ ب األكثر شهرًة يف علم الدِّ تُ يني. عند قراءة الكُ الدِّ 

ق كُ واضحًا. قد يشعُر القارئ الذي ُيطالِ   »ينرشح الدِّ «بًا من أمثال  تُ ُع من دون تعمُّ

ِ  - من تأليف بوير ين ة بيان علم الدِّ قوَّ  للتأكيد عىلٰ باستخدام اللغة  مَ الذي اهتُّ

سوف يكون غري منسجٍم مع بعض املعتقدات   ين املعريفِّ علم الدِّ  أنَّ  - املعريفِّ 

 .األقّل  ة عىلٰ ة املهمَّ اإلهليَّ 

هذا ليس   ضح أنَّ يتَّ  ين املعريفِّ قة بعلم الدِّ ب املتعلِّ تُ للكُ  ولكن، بعد دراسٍة أتمٍّ 

ا حيوُل للغاية ممَّ  عامٍّ  ٰى يف مستو ين املعريفِّ هو احلال. يف الواقع، يقُع بيان علم الدِّ 

ة بشكٍل ة. تأيت هذه العموميَّ دون تعارضه بشكٍل واضح مع املعتقدات اإلهليَّ 

بمقاربة االنتقال الثقايف مع موضوعه،  ين املعريفِّ رئيٍيس كنتيجٍة اللتزام علم الدِّ 

انتقال «ة. يرشُح مبدأ األنثروبولوجيَّ  Dan Sperberفات إهلاٍم من مؤلَّ وذلك ب

هات التوجُّ  ين املعريفِّ فه سبريبر ودعمه باحثو علم الدِّ الذي ألَّ  »راتالتصوُّ 
 

ين املعريف  املؤمنني. عٰىل سبيل املثال، يملُك بيان علم الدِّ بالطبع ليس هذا هو احلال بالنسبة جلميع فئات  )١(

  ة فيه. ة مبنيَّ ة عامَّ ريَّ البيان يأيت مع مزاعم تطوُّ   ر ألنَّ ة عميقة بالنسبة للمؤمن املعارض للتطوُّ صلًة سلبيَّ 
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 .)١( ينية من املعتقدات أو السلوك الدِّ ة نحو التديُّن وليس احلاالت الفرديَّ الشعبيَّ 

ة انتشارها، رات أو أرجحيَّ للتصوُّ  »ةاملالئمة الثقافيَّ « املعريفِّ ين يرشُح علم الدِّ 

ًا طبيعة التصوُّ  ة غري القابلة للنسيان انطالقًا من مالئمتها مع ينيَّ رات الدِّ ُمفرسِّ

استنادًا   - ادقَّ واعية املفرتضة. بالفعل، تساءل النُة الالَّ خصائص األدوات العقليَّ 

ة، خصوصًا مع أخذ  ته التوضيحيَّ حول قوَّ  - ين املعريفِّ ة بيان علم الدِّ عموميَّ  إىلٰ 

 Clifford Geertzة بعني االعتبار، ُمقرتحني (يف ترديٍد لرأي هذه العموميَّ 

ه قد يكوُن من نوع الربنامج األنثروبولوجي الكبري الذي بالكاد )) أنَّ ١٩٧٣(

التعميامت التي ُينتجها هذا النوع من   دة ألنَّ ة ُحمدَّ يمنُح شيئًا لدراسة تقاليد ثقافيَّ 

 .)٢( الربامج ليست مثرية لالهتامم كثرياً 

ة بيان علم عموميَّ   اد، يبدو بالنسبة إلينا أنَّ قَّ عاءات بعض النُالنظر عن ادِّ   بغضِّ 

. مع ذلك،  ين املعريفِّ لوحدها نقصًا يف مقاربة علم الدِّ  دُّ بالكاد ُتعَ  ين املعريفِّ الدِّ 

ق بمسألة صلتها ة تتعلَّ حتمُل آثارًا مهمَّ  ين املعريفِّ ة بيان علم الدِّ عموميَّ  أنَّ يبدو 

علم  لنا أنَّ ضح لنا هذه النقطة، ينبغي التدبُّر بالتايل: إذا ختيَّ باإليامن باهللا. لكي تتَّ 

املؤمن الترصيح ة، يستطيُع ينيَّ ا للمعتقدات الدِّ م فعًال تفسريًا تام� ُيقدِّ  ين املعريفِّ الدِّ 

يني يف  ات املذكورة يف التفسري لكي ُينشئ االعتقاد الدِّ م العمليَّ اهللا قد نظَّ  بأنَّ 

ة  هذا التكيُّف حيمُل صلًة سلبيَّ  لالعرتاف بأنَّ  املؤمن قد يضطرُّ  البرش، ولكنَّ 

 ة. ينيَّ بالنسبة لبعض املعتقدات الدِّ 
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م االعتقاد بام فوق  اهللا نظَّ  لو أنَّ  ر يف تفسريات العالقة بني اهللا والبرش.فلنتدبَّ 

دة آنفًا، لن يكون  ح شامًال، وذلك عرب تشكيل اخللق بالطريقة املحدَّ بِ الطبيعة لُيص 

م يف عالقٍة  البرش ُمقتنعون عمومًا أهنَّ   ة القريبة هلذه املعتقدات. ولكن بام أنَّ اهللا العلَّ 

  مبارشةً  ةً عالقًة شخصيَّ  بأنَّ  اهللا خيدعهم يف اعتقادهم مع اهللا، يبدو أنَّ  مبارشةٍ 

جتمعهم مع الفاعل اخلارق للطبيعة. إذا اعرتف املؤمن بكامل البيان املعياري لعلم 

ه يف بِ اهللا ُيش لالعرتاف بأنَّ  يني، قد يضطرُّ ق باالعتقاد الدِّ فيام يتعلَّ  ين املعريفِّ الدِّ 

 ٰى اإلله املخادع. يبدو هذا ترشيحًا النعدام التناغم بني دعو  األقّل   هذه احلالة عىلٰ 

يف   األقّل  ) أو عىلٰ ١ة (االعتقاد باهللا يف الفئة الفرعيَّ  ٰى ودعو ين املعريفِّ علم الدِّ 

 ة. املنطقة الرماديَّ 

كيف يكتسُب البرش   ين املعريفِّ د البيان التوضيحي لعلم الدِّ يف الواقع، ال ُحيدِّ 

م بيانًا كامًال ُيقدِّ  ة وينقلوهنا، وبالتايل ال ُيمكن أنْ ينيَّ ات الدِّ لوكيَّ املعتقدات والس

 ة يف البرش. وعليه، فإنَّ ينيَّ ل املعتقدات الدِّ ق بتشكُّ فيام يتعلَّ  »ةة اإلهليَّ الكيفيَّ «عن 

سبيل املثال: معتقداته حول    ة (عىلٰ ينيَّ ع قيام املؤمن بتكييف بعض معتقداته الدِّ توقُّ 

  ين املعريفِّ لعلم الدِّ  »كاملٍ «ة بني اهللا والبرش) لكي تكون ُمنسجمة مع بيان العالق

ل املعتقدات الدِّ  ة وانتقاهلا قد ُيساء فهمه. هذا يعني وقوع اخلطأ يف ينيَّ حول تشكُّ

 .ين املعريفِّ مه علم الدِّ إدراك نوع البيان الذي ُيقدِّ 

يملُك صلًة   ين املعريفِّ بيان علم الدِّ  التي يبدو من خالهلا أنَّ  ٰى خر النقطة األُ 

ة هو يف عجزه عن تفسري بعض املعتقدات ينيَّ حمدودة فقط باملعتقدات الدِّ 

 يف ذلك من ناحيتني: ين املعريفِّ ة. يعجُز علم الدِّ ينيَّ ات الدِّ والسلوكيَّ 

  رة للفكر عىلٰ خصائص املتكرِّ عن تفسرياٍت لل ين املعريفِّ يبحُث علم الدِّ  :الً أوَّ 

ة العابرة للثقافات. ولكن ال ُيمكن تفسري ُمعتقداٍت  ضوء العوامل السببيَّ 

بيان علم  ة، وبالتايل فإنَّ اٍت ُمعيَّنة بشكٍل كامل كأمثلة عن امليول العامَّ وسلوكيّ 
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سبيل املثال، ال يقُع  ة. عىلٰ بعض املعتقدات اإلهليَّ  ٰى د ُحمتو ال ُحيدِّ  ين املعريفِّ الدِّ 

يف املجتمعات   تفسَري نشوء االعتقاد الثالوثيِّ  ين املعريفِّ ضمن جمال بيان علم الدِّ 

ع عمومًا اعتقاَد تلك املجتمعات بفاعٍل أو يتوقَّ  ه يستطيُع أنْ ة ُرغم أنَّ املسيحيَّ 

 فاعلني خارقني للطبيعة.

تفسَري السبب وراء إيامن بعض األفراد   ين املعريفِّ م الدِّ ال يروُم عل :ثانياً 

رة منطقي�  نة أو أنْ ة ُمعيَّ بمعتقداٍت دينيَّ  ا. مع  يتناول كون تلك املعتقدات ُمربَّ

ة (مع  ينيَّ بعض املعتقدات الدِّ  ض أنَّ ، ُيفَرت ين املعريفِّ ة بيان علم الدِّ افرتاض صحَّ 

ة العابرة  ة احلدسيَّ ) هي مدعومة بامليول البرشيَّ ٰى خرة األُ ينيَّ مجيع املعتقدات الدِّ 

، وقد تكوُن مجيعها غري قابلة ين املعريفِّ ة علم الدِّ دها نظريَّ للثقافات التي ُحتدِّ 

ة. ُرغم ذلك، ال تقوُم لوحدها بإنتاج ُمعتقداٍت  لالعتامد إلنتاج املعتقدات اإلهليَّ 

دة، وبالتايل حتَّ دينيَّ  البرش لدهيم االستعداد   بأنَّ  ين املعريفِّ مع تنبُّؤ علم الدِّ  ٰى ة ُحمدَّ

نة، ولكن البيان  ة عمومًا عرب امتالك أدواٍت الوعية ُمعيَّ ينيَّ باإليامن باملعتقدات الدِّ 

. كام  دةٍ ُحمدَّ  ةٍ عد املنطقي ملعتقداٍت إهليَّ البُ  ة عىلٰ ة مهمَّ دالالٍت فوريَّ  ال يملُك أيَّ 

د مجيَع القنوات السببيَّ  ذكرنا آنفًا، قد يكون من اخلاطئ االفرتاض بأنَّ  ة  البيان ُحيدِّ

 ة. التي يقوُم البرش من خالهلا باإليامن بمعتقداٍت إهليَّ 

فرط نشاط  « ة مثل  ات املعرفيَّ اآلليَّ   ين باالعرتاض عىلٰ اد الدِّ قَّ ولو قام نُ   ٰى وعليه، حتَّ 

املذكوَرين يف البيان واعتربمها غري قابَلني    » ة العقل نظريَّ « و   » ة الفاعليَّ جهاز الكشف عن  

ة. ُيمكن  ة غري منطقيَّ ذاته ال جيعُل املعتقدات اإلهليَّ  هذا بحدِّ  ، فإنَّ ) ١( ا لالعتامد منهجي� 

اإليامن   ؤّدي إىلٰ التي تُ  ٰى خر ة اُأل القنوات السببيَّ  أنَّ  يعرتض دائًام عىلٰ  للمؤمن أنْ 

هي قابلة لالعتامد،    ين املعريفِّ وليست مذكورة يف نموذج علم الدِّ   نةٍ ُمعيَّ   ةٍ داٍت إهليَّ بمعتق 

  . ة، أو الفعل اإلهلي اخلاصِّ ينيَّ وذلك من قبيل الشهادة، أو التجربة الدِّ 

 
 ).٢٠٠٩( ع موراي هلذا االعرتاض النقديِّ توقُّ  :راجع عٰىل سبيل املثال )١(
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القبول به ال يستدعي   أنَّ  ين املعريفِّ لنطاق بيان علم الدِّ  ٰى خرمن النتائج األُ 

ا  يدعمون شخصي�  ين املعريفِّ بعض الباحثني يف جمال علم الدِّ  . ُرغم أنَّ )١(ةاجلربيَّ 

  ين املعريفِّ علم الدِّ   أنَّ للبرش، إالَّ  حول اإلدراك املعريفِّ  ةً حسابيَّ  ةً ًة عامليَّ نظرًة جربيَّ 

ٌس فقط للدعو  اإلنساين ذات الصلة    بعض أبعاد اإلدراك املعريفِّ   القائلة بأنَّ   ٰى ُمكرَّ

. وعليه، تكوُن نتائجه منسجمًة مع  )٢(ةة هي حسابيَّ ينيَّ بتفسري املعتقدات الدِّ 

الذي   James Laidlawالتفسريات كتلك التي طرحها عامل األنثروبولوجيا 

ة التي تنشأ منها  املعرفيَّ  »مِّ ة اخلا املادَّ « م تفسريًا لـُيقدِّ  ين املعريفِّ علم الدِّ  اقرتح أنَّ 

ة  ات املعرفيَّ تلك التقاليد هي أيضًا نتائج للعمليَّ  ة الواعية، ولكنَّ ينيَّ التقاليد الدِّ 

ة علم ة الذي ُتنادي به نظريَّ جربيَّ ة. (بالطبع، الالَّ ة الواعية غري احلسابيَّ والوجدانيَّ 

ة حول ورود مدخوٍل عاءات اإليامنيَّ يف هذا الصدد تسمُح أيضًا باالدِّ   ين املعريفِّ الدِّ 

 مبارش خارق للطبيعة كعامٍل إضايف يف اخللطة).

  نفرتض (كام يقرتح اليدالو) رضورة العودة إىلٰ  سواٌء كان من الصحيح أنْ 

  ، إالَّ ة امللموسةينيَّ ات الدِّ من أجل تفسري املعتقدات والسلوكيَّ  البيان غري احلسايبِّ 

ال  - األسباب املتعلِّقة بالنطاق استنادًا إىلٰ  - هة تبدو صحيحة ألنَّ النقطة العامَّ  أنَّ 
 

 ة/اجلرب، راجع: ق بمسألة اإلرداة احلرَّ ة فيام يتعلَّ ة العلوم املعرفيَّ يَّ عٰىل أمهّ الع  لالطِّ  )١(

Peterson, Gregory R. 2003. Minding God: Theology and the Cognitive Sciences. 

Minneapolis: Fortress Press. 95 - 98. 

(2) Laidlaw, James, and Harvey Whitehouse. 2007. “Introduction.” In Religion, 

Anthropology, and Cognitive Science, ed. H. Whitehouse and J. Laidlaw, 3 - 35. 

Durham, N.C.: Carolina Academic Press. 

Laidlaw, James. 2007. “Well - Disposed Social Anthropologist’s Problem with the 

Cognitive Science of Religion.” In Religion, Anthropology, and Cognitive 

Science, ed.H.Whitehouse and J. Laidlaw, 46 - 211. Durham, N.C.: Carolina 

Academic Press. 250. 



١١٦  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

م علم الدِّ  ة أو غريها.  يف الواقع تفسريًا هلا سواء من الناحية احلسابيَّ  ين املعريفِّ ُيقدِّ

ا الحتواء نزوٍع ن طبيعي� و ئالبرش ُمهيَّ  هو أنَّ  ين املعريفِّ أكثر ما ُيشُري إليه علم الدِّ 

  ين املعريفِّ م علم الدِّ ة. ُرغم ذلك، ال ُيقدِّ ينيَّ يدفعهم نحو تشكيل املعتقدات الدِّ 

ٍ  سببًا وجيهًا العتبار ُمعتقٍد دينيٍّ    -  دة حممّ مثل اإليامن بالثالوث أو بنبوَّ  - ُمعنيَّ

 ة.دة هلندستنا املعرفيَّ نتيجة ُحمدِّ 

ًة ببعض  ًة سلبيَّ صلًة دينيَّ  ين املعريفِّ ة علم الدِّ نظريَّ ، قد حتمُل ٰى خرمن ناحيٍة أُ 

ة  ق باملعتقدات اإليامنيَّ ة القابلة للتفاوض، خصوصًا فيام يتعلَّ عاءات اإليامنيَّ االدِّ 

ة للبيان املعياري احلصيلة الثانويَّ  حول العلم الطبيعي باهللا. لقد ذكرنا سابقًا أنَّ 

قد يكوُن اهللا ، ة اإليامن عموماً قة بصوابيَّ دالالٍت متعلِّ ال حتمُل  ين املعريفِّ لعلم الدِّ 

ر بنحٍو ما. لكن يبدو أنَّ عمليَّ  ُمرشفًا عىلٰ  ة تتعارُض مع  النتيجة الثانويَّ  ة التطوُّ

ة التي يقوُم اهللا من خالهلا بزرع االعتقاد ة حول الكيفيَّ بعض املعتقدات اإليامنيَّ 

ة  ات  اإليامنيَّ ل املثال، ُتفيُد واحدة من الفرضيَّ سبي يني الطبيعي يف البرش. عىلٰ الدِّ 

  »اإلهلي احلسِّ « بـ ٰى دة، أو ما ُيسمَّ ة ُحمدَّ ق هذا عرب آليٍة نفسيَّ اهللا ُحيقِّ  الشائعة أنَّ 

(Sensus Divinitatis) دافع .Plantinga  َّاهللا بأنَّ  اة ُحمتج� عن هذه الفرضي  

دهم بآلياٍت قد زوَّ  - عبادته انطالقًا من رغبته بتعريف نفسه للبرش ودفعهم إىلٰ  -

مت حتديدًا إلنتاج ُمعتقداٍت من النوع املناسبة دينيَّ معرفيَّ    - . ولكن)١( ة ُصمِّ

ة  ة نفسيَّ اٍت دينيَّ آليَّ  ين املعريفِّ ال يفرتُض علم الدِّ  -ة انطالقًا من حصيلته الثانويَّ 

 ا يف هذه احلالة. هناك تضاربًا ظاهري�  حتديدًا. وعليه، يبدو أنَّ 

ين  األقّل الذي تربطه مع علم الدِّ   هذا هو االعتقاد اإليامّين الوحيد عىلٰ   يظهُر أنَّ 

املؤمن الذي يميُل نحو القبول   م يف هذه احلالة عىلٰ ة. يتحتَّ صلٌة حقيقيَّ  املعريفِّ 
 

(1) Plantinga, Alvin. 2000. Warranted Christian Belief. New York and Oxford: 

Oxford Univ. Press. 
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يتواجد يف نفس  يرشح كيف ُيمكن أنْ  ا أنْ إمَّ  ن املعريفِّ يلعلم الدِّ  بالبيان املعياريِّ 

ح وجود العلم ة ُتوضِّ ق باحلصيلة الثانويَّ وأسباب تتعلَّ  »إهلي حسٌّ «الوقت 

 اإلهلي. يقوم بتعديل فهمه للحسِّ  الطبيعي باهللا، أو أنْ 

 سَّ احل ل (مثل افرتاض بالنتينغا) أنَّ املؤمن الذي ينتخُب اخليار األوَّ  قد حيتجُّ 

  ٰى خرة أُ اٍت معرفيَّ اهللا قد سمح آلليَّ   وأنَّ   ،من رضٍر إدراكي  ٰى اإلهلي األصيل قد عان

ة  ينيَّ ُمناسب عليها يسمُح بإنتاج املعتقدات الدِّ   وظيفيٍّ   لٍ بالتعويض عرب ورود تعطي

ٰ   ، وبام أنَّ ٰى خر . من ناحيٍة أُ )١(املطلوبة املؤمن عن    يف ذلك بعض التكلُّف، قد يتخىلَّ

ة يف البرش عرب ينيَّ اهللا زرع املعتقدات الدِّ  عي ببساطٍة أنَّ ويدَّ  »اإلهلي احلسِّ «

 .)٢(ين املعريفِّ الوسائل املذكورة يف علم الدِّ 

هناك مشكلة عميقة تواجه   مهام كانت احللول التي خيتارها املؤمن، ال يبدو أنَّ 

ا يف البرش اهللا قد زرع ميًال طبيعي�  أنَّ  - النقاش عاء حملَّ امن باهللا. االدِّ مسألة اإلي

د تفصيلي�  - لإليامن بطريقٍة ُمعيَّنة هنا)،  ا يف الرتاث اإليامين (املسيحيِّ هو غري ُحمدَّ

ة التي زرع اهللا امليل من  د حول الكيفيَّ رأٍي ُحمدَّ  التعديل الواقع عىلٰ  وكذلك فإنَّ 

 بشكٍل واضٍح باإليامن املسيحي عمومًا.  آخر ال ُيَرضُّ  إيامينٍّ  خالهلا ملصلحة تراٍث 

بشكٍل واضٍح   دة ال يرضُّ اإليامن بموجوداٍت ُجمرَّ   انتقال امللحد إىلٰ   هذا متامًا مثل أنَّ 

 باإلحلاد عمومًا.

املؤمن  م عىلٰ تَّ ه يتحأنَّ  ا واعدًا أكثر حينام ُيشُري إىلٰ ا هجومي� بع امللحد خط� قد يتَّ 

ة التي  ة الطبيعيَّ ينيَّ املعتقدات الدِّ  بأنَّ  ين املعريفِّ أيضًا استيعاَب حقيقة تنبُّؤ علم الدِّ 
 

(1) Ibid. 190. 

ين املعريف يسمُح بوصوٍل جتريبٍي البيان املعياري لعلم الدِّ   كالرك وباريت أنَّ   عٰىل سبيل املثال حيتجُّ  )٢(

 اإلهلي». «احلسِّ  ة التصميم التابعة لـإٰىل خطَّ 

Clark, Kelly J., and Justin Barrett. 2011. “Reidian Religious Epistemology and the 

Cognitive Science of Religion.” Journal of the American Academy of Religion (in press). 
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ة. ولكن ات ال ُتنتج بشكٍل موثوق ُمعتقداٍت إيامنيَّ هلذه اآلليَّ  ةٍ َتنتُج كحصيلٍة ثانويَّ 

ا قد ة بالنسبة للمؤمن ممَّ دَّ حِ  املشكلة هي أقّل  يف هذه احلالة، من األرجح أنَّ  ٰى حتَّ 

 . وىلٰ يبدو للوهلة األُ 

ا، آمن البرش ات تنزيل الوحي اإلهلي تارخيي� ه قبل عمليَّ املؤمن أنَّ  قد ُيَرصُّ 

ة ما ها كانت حقيقيَّ ولكنَّ ،دكانت باطلة يف أغلب ُحمتواها املحدَّ  ةٍ بمعتقداٍت دينيَّ 

  . قد ُيشُري املؤمن أنَّ )١(ا عن اهللا يف اإليامن الكالسيكيِّ ي� لرًا أوَّ ل تصوُّ دامت ُتوِص 

 ين ما قبل التاريخ عىلٰ ة كفهم الدِّ ة التقليديَّ هذا ُمنسجٌم مع التفسريات اإليامنيَّ 

  إىلٰ  لوغوس امللَهم من الباباوات. إضافةً ـ ، أو الهوت ال»العهد الكوينِّ «ضوء 

د ُمعتقداٍت  ال ُحتدِّ   ين املعريفِّ ة يف بيان علم الدِّ ات املعرفيَّ اآلليَّ   ذلك، ومع العلم بأنَّ 

ُب برصاحة إعادة  ال تتطلَّ  ين املعريفِّ هذه النتيجة بالذات لبيان علم الدِّ  ، فإنَّ نةٍ ُمعيَّ 

 ة. رماديَّ ة غري القابلة للتفاوض أو الواقعة يف املنقطة المراجعة املعتقدات اإليامنيَّ 

:  

ين لعلم الدِّ  وجود أسباٍب لالعتقاد بتناغم البيان املعياريِّ  لقد احتججنا عىلٰ 

ة.  ه ينبغي اعتباره حيايدًا من ناحية النظرة الكونيَّ مع اإليامن باهللا عمومًا وأنَّ   املعريفِّ 

حينام  ة ينيَّ حة للصلة الدِّ فضًال عن ذلك، يبدو من الصعب حتديد احلاالت املرشَّ 

 ة التي تقُع عىلٰ ُمتعارضة مع املعتقدات اإليامنيَّ  ين املعريفِّ ة علم الدِّ تكوُن نظريَّ 

 ة عليه. ات القابلة للتفاوض وتلك العصيَّ ة بني الفرضيَّ األقل يف املنطقة الرماديَّ 

د هذه احلاالت بعد املزيد من التدقيق، ولكن مع فقداهنا يبدو أنَّ لعلَّ  ه نا قد ُنحدِّ

هذه الصلة عرب   ة، ال تتمُّ ذا صلة باملعتقدات اإليامنيَّ   ين املعريفِّ يكون علم الدِّ   حينام
 

 راجع أيضًا:  )١(

Plantinga (2000, 176 - 177); Clark and Bennett (2011). 



ين املعريف ما هي انعكاساته عىلٰ   ١١٩  اإليامن باهللا؟ علم الدِّ

ة. لكي يكون  ة العامَّ ة اإلهليَّ الكونيَّ   ٰى الرؤ  ٍق ُمثرية لالهتامم أو ُمتثِّل إشكاالً عىلٰ رُ طُ 

 حيتاُج إىلٰ ام ق السابقة، ربَّ رُ ة عرب الطُ ينيَّ ذا صلٍة باملعتقدات الدِّ  ين املعريفِّ علم الدِّ 

 ُمعتقداهتم. ة التي يصُل املؤمنون من خالهلا إىلٰ حتديد املزيد من القنوات السببيَّ 

  فقط خصائص التديُّن البرشيِّ   ين املعريفِّ د علم الدِّ ُحيدِّ   -   كام هو األمر   -  ولكن

ة فحسب عن املعتقدات  عات عامَّ الشعوب بينام ُجيري توقُّ  ٰى مستو  التي تقُع عىلٰ 

ين م منظور يف علم الدِّ تقدُّ  ُينتج أيَّ  ة. من غري املحتمل أنْ ينيَّ ات الدِّ والسلوكيَّ 

خالف ما يبدو عند   عىلٰ  - هة يف بيانه. هلذا السبب يبدو أنَّ تغيرياٍت جذريَّ  املعريفِّ 

املعارف  الذين ال يعرتضون عىلٰ  -ن لفئٍة كبريٍة من املؤمنني ُيمكِ  - وىلٰ النظرة األُ 

 بسهولة معقولة.   ين املعريفِّ ة علم الدِّ استيعاب نظريَّ  - ة ة واملعرفيَّ جيَّ البيولو

 *   *   * 





 

 

 

 ء ى  ا ا )١( 

 )٢( ستيوارت ج. جادج

:  

.  »ةحزمة من اخلاليا العصبيَّ  ٰى ال يشء سو«نا عاء بأنَّ تدحض هذه الورقة االدِّ 

 ا (أ) هنجاً تعني إمَّ  (Reductionism: ةمفهوم االختزاليَّ  عن ذلك، إنَّ  فضالً 

  تفاعالٍت من أجزائها، أو إىلٰ  دة عن طريق اختزاهلا إىلٰ لفهم طبيعة األشياء املُعقَّ 

نظام   أيَّ  ا يعني أنَّ فلسفي�  أو (ب) موقفاً  ،ةً أشياء أكثر بساطًة أو أشياء أكثر أساسيَّ 

ف أجزاء تتألَّ   جزء منه إىلٰ   ه يمكن اختزال أيِّ جمموع أجزائه، وأنَّ   ٰى د ليس سوُمعقَّ 

ة جلميع جوانب  كشف االرتباطات العصبيَّ  بأنْ  )ة ة فرديَّ مات أساسيَّ من ُمَقوِّ 

ا: إذا  تنا مهزومة ذاتي� ض واقع جتربتنا الواعية وقوَّ قوِّ يُ  جتربتنا الواعية من شأنه أنْ 
 

   :٢٠١٠يف مارس/ آذار ين)، نرش أوراق فاراداي (معهد فاراداي للعلوم والدِّ املصدر:  )١(

Stuart J. Judge, Nothing but a pack of neurons? (2020). Retrieved 15 April 2020’ 

from www.faraday-institute.org/resources/Faraday%20Papers/Faraday 

%20Paper %2016%20Judge_EN.pdf 

 إيامن سويد.  :تعريب

) يف علم وظائف  Emeritus Reader) قارئ فخري (Stewart Judgeالدكتور ستيوارت جادج (  )٢(

س علم األعصاب لطالَّ  ة  وعلم النفس، وبحث يف كيفيَّ  ب الطبِّ األعضاء، جامعة أكسفورد. درَّ

) وقصور النظر  myopiaم الدماغ يف حركات وتكيف العيون، وأسباب قرص النظر ( حتكُّ 

علم   ةً للعلم، خاصَّ  جمال الفهم العامِّ ة هي يف ). اهتامماته احلاليَّ presbyopiaالشيخوخي (

 األعصاب.



١٢٢  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ة بكاملها معها. من ناحية  ة العامليَّ ا، فسوف تنهار النظرة العلميَّ ت ذاتي� مَ ما ُهزِ 

ة  التفاعليَّ  )١( ةيَّ ثنين، تثري اكتشافات علم األعصاب مشاكل بالنسبة لالٰى خرأُ 

ة يَّ بني املادّ  وسطاً  ة اجلانب موقفاً الثنائيَّ  )٢(ةم الوحدويَّ قدِّ ة. وتُ الكالسيكيَّ 

ب مشاكل طريف النقيض ومتوافقة مع  ة التي تتجنَّة التفاعليَّ ة واالثنينيَّ االختزاليَّ 

 ة اهللا. يامن بوحدانيَّ اإل

دة تقود الديكاريت الذي يرانا كنفوس غري جمسَّ  ةزدواجيَّ هذا النوع من اإل

لطاملا   ذ عمالً نفِّ اإلحساس بالعامل اخلارجي (والداخيل) ليُ   الدماغ املوجود فقط إىلٰ 

الذي تعتمد عليه   احلدِّ  كان من الصعب تسويته باملعرفة من علم األعصاب إىلٰ 

 ره.عند ترضُّ  الدماغ، من حيث ضعفها أو فقدها العديد من جوانب اإلدراك عىلٰ 

ات للبحث يف معاجلة  استخدام جمموعة واسعة من التقنيَّ  يف اآلونة األخرية تمَّ 

 نا نفهم اآلننَّ إاحليوانات، بحيث  املعلومات يف الدماغ السليم، سواء يف البرش أو

املناطق يف الدماغ هي   ليس فقط أيَّ  -  بالنسبة لبعض جوانب السلوك -

ات  من الفهم بخصوص املسارات واآلليَّ   كبرياً   قدراً   ة، بل وأحرزنا أيضاً الرضوريَّ 

 نة. ة املتضمِّ العصبيَّ 

دراك، سيكون  ا ال نعرفه عن الدماغ واإلهناك بالتأكيد الكثري ممَّ  ويف حني أنَّ 

ي للبحث يف  كمّ ه حيثام كان من املمكن حتديد اإلجراء النَّ إ :من اإلنصاف القول

ة الذي يرتبط  نشاط للخاليا العصبيَّ  ة، كان من املمكن العثور عىلٰ ة معرفيَّ مهمَّ 

 باألداء املعريف.

ة  ة العالقة السببيَّ أعتزم ترك قضيَّ  »االرتباط بـ«من خالل استخدام مصطلح 

لني) واعني وبني نشاط ما نشعر به كعاملني (ممثِّ  -مفتوحة بني نوعي البيانات 
 

(1) dualism 

(2) monism 



 ١٢٣  حزمة من اخلاليا العصبيَّة ال يشء سوىٰ 

ل بيانات  األوَّ  :ة يف أجزاء خمتلفة من دماغنا. أفعل ذلك لسببني اخلاليا العصبيَّ 

ليس    ،ةالتجربة هي يف عامل خمتلف من اخلطاب عن تلك التي للفسيولوجيا العصبيَّ 

ة تبرص. الفكر  املستقبالت الضوئيَّ   نَّ إر، أو  فكِّ األعصاب تُ   نَّ إ  :نقول  من املنطقي أنْ 

ا غري ، وألهنَّ عامل أكثر من قطعة من األجهزة. ثانياً واإلدراك مها مسندان ل

فهم  ة وراء وجود جتربة واعية، يتمُّ ة ميكانيكيَّ لو كانت هناك عمليَّ  ٰى حتَّ  واضحة،

ة  ، لتجربة واعية من خالل اآلليَّ )١(»ات املحسوسةالكيفيَّ «بة، أو الصفات املجرَّ 

املرء كان لديه معرفة  افرتاض أنَّ  الكامنة وراءها. ولطرح سؤال ذي صلة، عىلٰ 

ة يف أدمغة األفراد لعدد من األجناس املختلفة، هل يمكن كاملة باألجهزة العصبيَّ 

 اإلطالق حول وجود أو طبيعة جتربته الواعية؟  يشء عىلٰ  يقول أيَّ  للمرء أنْ 

ه سيكون لدينا يف هناية املطاف  فرتاض أنَّ من املنطقي اال لقد قال البعض بأنَّ 

وجود هذه املعرفة سيسمح لنا    معرفة كاملة عن معاجلة املعلومات يف الدماغ، وأنَّ 

التجربة الواعية   وب) إظهار أنَّ  ،ةبـ: أ) اختزال التجربة الواعية بالرشوط اآلليَّ 

يقة خمترصة  ا يف أفضل األحوال طروبأهنَّ  ،هي ظاهرة متواصلة ال دور سببي هلا

اسم  وجهة النظر هذه أحياناً  ق عىلٰ ة. وُيطلَ ة األساسيَّ احلقائق العصبيَّ  لإلشارة إىلٰ 

،  )٢(عدد قليل من العلامء والفالسفة ٰى هبا سو ٰى . وال يتباه»ةة القويَّ االختزاليَّ «

ا خاطئة. لكن ناقش بالدليل أهنَّ وسأُ  ،ةيَّ ها تصطدم بعدد من الصعوبات اجلدّ لكنَّ

 ة. ة التي تقوم عليها هذه النظريَّ س العلميَّ ُس ندرس األُ  الً دعونا أوَّ 

ء اب واا : 

 ما أنواع األشياء التي أظهرها علم األعصاب؟

ة املختلفة يعتمد  املعرفيَّ   أداء املهامِّ   أنَّ   عىلٰ   هناك جمموعة كبرية من البيانات تدلُّ 
 

(1) qualia 

)2(  e.g. Dennett, D.C. Consciousness Explained, London: Penguin (1991). 



١٢٤  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

سبيل املثال، كان من املعروف يف القرن   دة يف الدماغ. عىلٰ مناطق أو دوائر حمدَّ  عىلٰ 

ب صعوبات يف فهم  سبِّ ة تُ حقة بجزء من القرشة الدماغيَّ األرضار الالَّ   التاسع عرش أنَّ 

ب صعوبات من هذا القبيل  سبِّ الرضر يف جزء آخر من القرشة ال يُ  اللغة، يف حني أنَّ 

ث أو التعبري عن أفكاره بطالقة. ويف  الشخص التحدُّ  ب عىلٰ ه جيعل من الصع لكنَّ

التحفيز   أنَّ  ) ٢( ) ١( اح األعصاب وايلدر بينفيلد منتصف القرن العرشين، أظهر جرَّ 

ثري  يُ  الصدغي يمكن أنْ  نة من القرشة العميقة يف الفصِّ الكهربائي ألجزاء معيَّ 

ث عنها املريض  يكون قد حتدَّ اسرتداد ذكريات أحداث جرت قبل سنوات، والتي 

  عيد خوضها. ويف اآلونة األخرية، كان قد ظهر بأنَّ ما قد أُ  ٰى ه بمعن كام لو أنَّ  أحياناً 

مع نشاط يف منطقة   صابع يكون مرتافقاً ل صنع تسلسل من حركات األ د ختيُّ جمرَّ 

املناطق  تفعيل بعض  أنَّ  ة. ونحن نعلم أيضاً ة التكميليَّ ف باسم القرشة احلركيَّ عرَ تُ 

سوف تعمل احليوانات، يف   - ا للغاية قوي�  زاً يكون حمفِّ  العميقة يف الدماغ يمكن أنْ 

اخلاليا    ي التحفيز يف بعض النقاط. وقد ثبت أنَّ درجة االهناك، لتلقّ   بعض األحيان إىلٰ 

ق باملكافآت  يف معاجلة اإلشارات التي تتعلَّ  ة يف مثل هذه املناطق تشارك عادةً العصبيَّ 

مثال من   . كلُّ ) ٣( سبيل املثال  ، عىلٰ مشهد الطعام عندما يكون املرء جائعاً  - ة بيعيَّ الط 

  ارتباط وثيق بني أحداث الدماغ والتجربة.   هذه األمثلة (وغريها الكثري) يشري إىلٰ 

الدماغ البرشي السليم والتي تضيف معرفة   »رتصوُّ «ق اجلديدة من رُ الطُّ 

يف جمموعة واسعة من   )٤(النشطة أو غري النشطة  ة بأجزاء الدماغ البرشيتفصيليَّ 

 ة. املعرفيَّ  املهامِّ 
 

(1) Wilder Penfield 

 )2 (  Penfield, W. & Rasmussen, T. The Cerebral Cortex of Man, New York: Macmillan (1957). 

)3(  Rolls, E.T. The Brain and Reward, New York: Elsevier (1975). 

)4(  It should be realised that what is measured is energy consumption, or blood flow, 

rather than information processing per se. 



 ١٢٥  حزمة من اخلاليا العصبيَّة ال يشء سوىٰ 

ة أنواع  م معلومات عن ماهيَّ قدِّ ة عن احليوانات تُ املزيد من الدراسات التوسعيَّ 

يف خمتلف مناطق الدماغ، وذلك عن طريق تسجيل   ة التي تتمُّ املعامالت العصبيَّ 

  ت. عىلٰ نة من املهامَّ ة يف أنواع معيَّ ة الفرديَّ اإلشارات التي حتملها اخلاليا العصبيَّ 

أو  ك يساراً ة اكتشاف ما إذا كان احلافز البرصي يتحرَّ النظر يف مهمَّ  :سبيل املثال

يشمل املرء   هو أنْ داء احلّيس األ  . فاملبدأ الراسخ يف مثل هذه التجارب عىلٰ يميناً 

  اإلطالق. فمن املعروف أنَّ  التي ال يوجد فيها حركة عىلٰ  »املصيد«جتارب 

األشخاص اخلاضعني للتجارب يرتكبون يف بعض األحيان األخطاء ويعتربون 

كت. ومن املعروف اآلن يف مثل هذه احلاالت  زات الفارغة قد حترَّ بعض هذه املحفِّ 

ة التي  احلكم مرتبطة بزيادات طفيفة يف النشاط يف اخلاليا العصبيَّ   يف  »األخطاء«  أنَّ 

 حساس به (عن طريق اخلطأ). إنَّ اإل اه الذي تمَّ حركة يف االجتِّ  ما تشري إىلٰ  عادةً 

ة يثري استجابات ا من هذه اخلاليا العصبيَّ التنشيط املصطنع لعدد صغري جد� 

ة معقولة بام  . لذلك هناك حجَّ )١(زات الفارغةاملحفِّ اه  اخلاضع للتجربة (القرد) باجتِّ 

 ة. ة كرابط لتمييز احلركة البرصيَّ احتساب نشاط مثل هذه اخلاليا العصبيَّ  خيصُّ 

ت اا أْن  ة ن آ:  

  ني إىلٰ منذ ستِّ  يف حني كان األساس الفكري لتكنولوجيا املعلومات مطروحاً 

، فقد جعلت تكنولوجيا أشباه اوغريمه )٣(وتورينغ )٢(نل شانوبَ من قِ  سبعني عاماً 

ة،  رة من املمكن دمج هذه املبادئ يف أجهزة، مثل األقامر الصناعيَّ املوصالت املصغَّ 

جولة من الرحالت، أو برامج الكمبيوتر التي تقوم  ه كلَّ وجِّ أنظمة املالحة التي تُ 
 

)1(  Parker, A.J & Newsome, W.T ‘Sense and the single neuron: probing the 

physiology of perception’, Annual Review of Neuroscience (1998) 21, 227 - 277. 

(2) Shannon 

(3) Turing 



١٢٦  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ه يمكن ا أوضح للجميع أنَّ خطاب مقبول، ممَّ  بعمل الكتابة املخترصة لنصِّ 

ل برشي التي كانت يف السابق مستحيلة دون تدخُّ  ذ املهامَّ نفِّ تُ  ة أنْ ات اآلليَّ للعمليَّ 

استخدامه،   رشي يتمُّ الذكاء الب مبارش. بالطبع، ال يزال من الصحيح القول بأنَّ 

تكنولوجيا  ريد طرحها هي أنَّ مي اآلالت. الفكرة التي أُ كان ذكاء مصمِّ  وإنْ 

املعلومات وسعت ما نعنيه باآللة، من يشء مثل عمل الساعة، حيث يمكن للمرء 

ة  داخليَّ  ٰى وهكذا، لتشمل أجهزة ذات بن  ٰى خرا واحدة لعجلة تدفع أُ سن� ٰى ير أنْ 

) سلوكها التفصييل  »ةالشبكات العصبيَّ «عنارص (مثل    دة للغاية قد حتتوي عىلٰ معقَّ 

م. عندما  بالنسبة للمصمِّ   ٰى ة) غري معروف حتَّ (بصفتها خمتلفة عن املبادئ التشغيليَّ 

هذا النوع من اآللة ملعاجلة املعلومات  ة فإنَّ ات العصبيَّ التأكيدات حول اآلليَّ  تتمُّ 

 اة. هي اآللة املتوخَّ 

دراب اا  ف: 

ة لعلم األعصاب  ة هي ما إذا كان من املعقول االستقراء من النتائج احلاليَّ القضيَّ 

 ة الكامنة وراء كلِّ ة العصبيَّ اآلليَّ  ر املستقبل الذي  يمكن فيه العثور عىلٰ لتصوُّ 

ل يشء ينبغي قوله هو  ام أوَّ جانب من جوانب نشاطنا الواعي (وغري الواعي). ربَّ 

البعد عن   نا بعيدون كلَّ اإلطالق، فإنَّ  ه إذا كان هذا اهلدف قابل للتحقيق عىلٰ أنَّ 

نظر يف نوع من النشاط املعريف الذي ليس من  اهذا اهلدف. ولتوضيح الصعوبات 

ه يمكن تعريفه من حيث ة فيه، ألنَّ ت عصبيَّ ل وجود ارتباطاا ختيُّ الصعب جد� 

يف الوقت الراهن    ة. ضع جانباً ات االبتدائيَّ معرفة الرياضيَّ   ، ةاملصطلحات التشغيليَّ 

  ث عن املعرفة دون اإلشارة إىلٰ طالق التحدُّ اإل عىلٰ  القلق حول ما إذا كان مناسباً 

مثل   ة ملهامٍّ يَّ ر أمهّ الشخص العليم. إذ لدينا فكرة عن مناطق القرشة التي هي أكث 

مثل هذا املفهوم  فكرة كيف أنَّ  لدينا أيَّ  ني ال أعتقد أنَّ التفكري املكاين، لكنَّ

ة  ات العصبيَّ من حيث اآلليَّ  الً األسايس مثل ذاك الذي لعدد صحيح قد يكون ممثِّ 
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ا  معرفته إذا كنَّ صال). وضع يف اعتبارك عندها مقدار ما نحتاج إىلٰ والربط (االتِّ 

هذا   املرء أنَّ  يل. قد يظنُّ متثيل عدد صحيح كونه عدد أوَّ  نفهم كيف يتمُّ  نريد أنْ 

ة مثل غربال  ليَّ عداد أوَّ أ جراء ما للعثور عىلٰ إة تنفيذ الذاكرة لكيفيَّ  ينطوي عىلٰ 

. ما  ر ذلك، وكيف؟ اآلن ارفع الرهانات قليالً . ولكن أين يتذكَّ ١إراتوستينس

ه ال يوجد أكرب عدد  نَّ إة بحيث االرتباط العصبي لقناعة منطقيَّ ل شكِّ الذي قد يُ 

 يل؟أوَّ 

ن  الرقم املكوَّ  نَّ إاء بحيث اإلثبات البنَّذاكرة من  ه ينطوي عىلٰ من املفرتض أنَّ 

 ا.لي� يكون أوَّ   ال يمكن أنْ   -  زائد واحد  -ة املعروفة  ليَّ من الناتج جلميع األعداد األوَّ 

من املعرفة   جانباً  هذا أمر طويل مع ذلك فقد اخرتت عمداً  من الواضح أنَّ 

عن جانب من جوانب عديدة للقدرة الواعية (دعنا  ا، فعوضاً يمكن تعريفه عملي� 

إذا كان    -  صديق قديم، أو كتابة مقال) لدينا اآلن فكرة صغرية  ف عىلٰ نقول التعرُّ 

ه عاجًال أم آجًال ة بأنَّ ماملقدّ  ٰى الدعو عن كيف إنجازه. مع ذلك، فإنَّ  - لدينا

 ة وراء كلِّ ات العصبيَّ اآلليَّ  اهلدف بالعثور عىلٰ  سيكون من املمكن الوصول إىلٰ 

ة حول غياب جانب من جوانب التجربة، ومن هذه القناعة باالستنتاجات اجلذريَّ 

ة  يَّ ة أو الظاهراتبعض العلامء والفالسفة الطبيعة الومهيَّ  ة، استمدَّ ة اإلنسانيَّ يَّ رّ احلُ 

 املصاحبة للوعي. 

ااا : 

 ؟)٢(هل علم األعصاب هتديد ملنزلة اإلنسان

ال يشء غري «نا بالفعل  علم األعصاب احلديث قد أظهر أنَّ   أنَّ   إذا كان صحيحاً 
 

(1) Eratosthenes’ sieve 

)2(  See MacKay, D.M. Human Science and Human Dignity, London: Hodder & 

Stoughton (1979) for a discussion of these issues. 
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جائزة  احلائز عىلٰ  )٢((بحسب تعبري فرانسيس كريك )١( »حزمة من اخلاليا العصبية

نقطة من نقاط  جانب أيِّ  ف إىلٰ صنَّتُ  هذه ستكون نتيجة من شأهنا أنْ  نوبل)، فإنَّ 

ة سنوات مؤمتر يف واشنطن  قبل عدَّ  دَ قِ ة يف تاريخ العلم. وقد عُ ل الرئيسيَّ التحوُّ 

 ة. وبحسب م اإلنسانيَّ يَ ر من علم األعصاب للقِ ملناقشة التهديد املتصوَّ العاصمة 

 :)٣(ت علم األعصابمن أعرق جمالَّ  املؤمتر يف واحدة ة افتتاحيَّ 

ة واالختيار األخالقي األساس ملفاهيمنا عن رَّ ل االعتقاد باإلرادة احلُ شكِّ يُ 

ة... بالنسبة ملعظمنا، هي من بني أنظمتنا القانونيَّ  ة، وبالتايل فإنَّ ة وامللوميَّ املسؤوليَّ 

التعامل مع أشخاص آخرين. مع ذلك، هناك  ة عند االفرتاضات األكثر جوهريَّ 

ك هبا العديد من  ة التي يتمسَّ م غري مريح بني هذه املعتقدات وبني اآلراء الفكريَّ تأزُّ 

م الرسيع  التقدُّ فرسِّ وجه اخلصوص، كان البعض يُ  نطاق واسع. فعىلٰ  العلامء عىلٰ 

وبالتايل   ،ةطبيعة البرشيَّ ة عن اليَّ ه ذخرية جديدة للرواية املادّ أنَّ   لعلم األعصاب عىلٰ 

 ة. م املعتقدات التقليديَّ ظُ نُ  عىلٰ  هجوماً 

 اض اا ااا : 

ة الساذجة  ة هو نوع من الواقعيَّ ة القويَّ ة لالختزاليَّ أحد االفرتاضات الرئيسيَّ 

صاهلا ونشاطها) وأنامط اتِّ ة ي (اخلاليا العصبيَّ األشياء من العامل املادّ  التي تنظر إىلٰ 

كيف   - سبيل املثال عىلٰ  - يشء آخر. لكن لننظر ة من أيِّ بطريقة ما أكثر واقعيَّ 

هذه  اجلواب عىلٰ  ة، يبدو يل أنَّ هناك أشياًء مثل اخلاليا العصبيَّ  يعرف املرء أنَّ 

خت عن  ة التي ترسَّ جمموعة كبرية من االستنتاجات العلميَّ  املعرفة يعتمد عىلٰ 
 

)1(  Crick, F. The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul, London: 

Simon & Schuster (1994), p.3. 

(2) Francis Crick 

)3(  Nature Neuroscience (1998) 1, 535 - 536. 
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جمهر. وملعرفة    ة حيتاج املرء إىلٰ اخلاليا العصبيَّ   ٰى ريق املنطق من البيانات. فلرؤية إحد ط 

طريقة ملعايرته، وذلك من خالل   املجهر يسفر عن نتائج صحيحة حيتاج املرء إىلٰ  أنَّ 

  ك كام يفعل فإنَّ امليكرومرت يتحرَّ  أنَّ  ينبغي أْن ُيعَلم  نوع من أنواع امليكرومرت. لكن 

املرء    ا. يف هناية املطاف جيب عىلٰ جر�  قة باهلندسة، وهلمَّ ج املتعلِّ جَ اُحل   ذلك يعتمد عىلٰ 

  ، إنَّ ٰى ل العلامء واستدالالهتم عليها. وهبذا املعن بَ ة املالحظات من قِ يعتقد بصحَّ  أنْ 

عية  ة لتجربتنا الوا ة العامَّ الصحَّ   ة وتركيبتها تفرتض مسبقاً معرفتنا عن اخلاليا العصبيَّ 

تقديم مالحظات سليمة وصاحلة والتفكري هبا   نكون قادرين عىلٰ  ومنطقنا. فأنْ 

  من استنتاجات تلك األنشطة.   ثقةً   يكون أقّل   ذلك ال يمكن أنْ   بمنطق فإنَّ 

ااا ذا و : 

الذي  ل املرء الرأي ة تقبَّ ه من أجل احلجَّ افرتض أنَّ  ،بل األمر أسوأ من ذلك

ة هي اليشء احلقيقي  ات العصبيَّ اآلليَّ  وأنَّ  ،الوعي هو ظاهرة أو وهم يقول بأنَّ 

 الوحيد بالنسبة لنا كعاملني. إذن ليس لدينا طريقة للتعبري عن هذا االستنتاج، ألنَّ 

ة، مثل ة القويَّ االختزاليَّ  إنَّ  :ٰى خرهذه االستطاعة غري رضورية. بعبارة أُ  كلَّ 

حزمة   ٰى ال يشء سو«ا ة، تطعن نفسها بسيفها. فإذا كنَّيَّ من املادّ  ٰى خراألشكال األُ 

د هذا التوكيد. ومثل األنواع  ؤكِّ ، إذن ليس هناك من أحد يُ »ةمن اخلاليا العصبيَّ 

ة  رب االختزاليَّ عتَ )، تُ )١(ةة (وهذه بطبيعة احلال ليست فكرة أصليَّ يَّ من املادّ  ٰى خراألُ 

نحن قادرون م  تصمي  بصفتنا عاملني واعني عىلٰ   هي فقط أنَّ   ،اة مهزومة ذاتي� القويَّ 

 تصميم التجارب، وضع املالحظات وتفسري النتائج التي تقودنا إىلٰ  عىلٰ 

ة ليس يف التأكيد اإلجيايب  ة القويَّ ة. فاخلطأ يف االختزاليَّ ة العصبيَّ استنتاجاتنا العلميَّ 

يشء آخر. مثل  نا أيُّ  اإلنكار بأنَّ ة، ولكن يفدين يف األجهزة العصبيَّ نا متجسِّ بأنَّ 
 

)1(  See e.g. Lewis, C.S. Miracles, London: Bles (1947), quoting Haldane, J.B.S. 

Possible Worlds, London: Chatto & Windus (1927). 
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  - ال زبدية «مصطلح الـ  )١(نكار أطلق عليه ماكايهذا الرفض واإل

nobuttery«)٢(. 

:  

 هو التفكري يف جهاز يمكن أنْ  ق للتعبري عن االختزال القويِّ رُ الطُّ  ٰى إحد

ة وترابطاهتا (بعبارة  ما عندي من اخلاليا العصبيَّ   حالة كلِّ   -  حلظة بلحظة  -   يراقب

ة اهلائلة من البيانات التي  يَّ الكمّ  إىلٰ  ة مرهقة، نظراً من القيام بمهمَّ  ملطفة، بدالً 

تسجيلها وحتليلها). إذا كانت التجربة الواعية هي ظاهرة مرافقة، فمن   سيتمُّ 

  املصطلحات املعتادة لتجربة واعية. ة إىلٰ بيانات اخلاليا العصبيَّ  »ترمجة«املمكن 

 ه يف الوقت حمّل سوف يفهمها؟ لنفرتض أنَّ  نْ م من هذه الرتمجة أو مَ لكن ماذا ُيفهَ 

 ته بالنسبة يل. يَّ ر مرشدي وأمهّ التساؤل كنت أتذكَّ 

 قبل عقدين من  وّيف التفكري يف شخص ما تُ «قد تكون حصيلة اجلهاز يشء مثل  

.  »...م حمرتف، اسمه الواضح ماكايالزمن، كانت شخصية أب وكذلك معلِّ 

أو فرد من أفراد العائلة  ٰى أفهم ذلك، كام يمكن ألحد أصدقائي القدام  يمكن أنْ 

اجلهاز فهم   ٰى تقاسمنا لتاريخ. فلكي يكون لد  نا نفعل ذلك من خاللبة، لكنَّ املقرَّ 

ع بالعديد من سامت  يتمتَّ   معرفة نفس التاريخ وأنْ   إىلٰ   هلذه الرتمجة هو بحاجة أيضاً 

آخر. وهو  عٍ يكون مثل عامل وا ها. باختصار، جيب أنْ مل يكن كلّ  الشخص، إنْ 

 يشء أسايس للغاية مفقود من الوصف االختزايل. 

ا:  

شري هنا  . أُ )٣( ةاالثنينيَّ  ر عىلٰ ة بشكل متكرِّ ة القويَّ لقد اعتمد معارضو االختزاليَّ 
 

(1) MacKay 

)2(  MacKay, D.M. The Clockwork Image, London: IVP (1974). 

(3) Dualism 
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منفصلة  هناك عقًال أو روحاً  بأنَّ  ٰى ة، الدعوة التفاعليَّ ثنينيَّ اال إىلٰ  خاصٍّ  لٍ بشك

 له مشاكله.  - أيضاً  -  ة تتفاعل مع الدماغ. هذايَّ وغري مادّ 

د ااا   ا: 

أو لنقل بطريقة   ،ة القابلة للتطبيقيَّ ثنيند أنواع االقيِّ الدماغ يُ   اعتامد اإلدراك عىلٰ 

العقل أو الروح غري  ب إىلٰ نَس تُ  أي نوع من األدوار التي من املنطقي أنْ  :ٰى خرأُ 

 إذ يتمُّ  ،سالمة الدماغ الذاكرة تعتمد عىلٰ  :واحداً  ذلك مثاالً  ة. ولنأخذ عىلٰ البدنيَّ 

 إذا كان فقدان ذكريات شخص يعاين من اخلرف الشديد. هذا يثري السؤال عامَّ 

 يعرتف املرء بأنَّ  من أنْ  ة به. إذا كان األمر كذلك، فال بدَّ العقل لديه ذاكرة خاصَّ 

 ا، ويبدوهذه الذكريات ال يمكن الوصول إليها بالنسبة لنا. يبدو ذلك اصطناعي� 

أساس  ي، أو تعتمد عىلٰ الذاكرة هلا أساس مادّ  من املنطقي أكثر االفرتاض أنَّ  أنَّ 

جانب من جوانب  ي، وهذا خارج العقل. وتنشأ صعوبات مماثلة مع كلِّ مادّ 

  الكثري من إدراكنا يعتمد عىلٰ  الدماغ؛ أنَّ سالمة  املعرفة املعروفة باعتامدها عىلٰ 

ي. دور العقل غري املادّ  - وبشكل كبري ،األقّل  عىلٰ  - قضيِّ سالمة الدماغ يُ 

لديه نسخة من الذكريات التي فقدها يف   ر املرء أنَّ وبطريقة مماثلة، قد يتصوَّ 

ل املرء  ة، لكن من املفرتض رضورة تقبُّ قرار باسرتدادها يف األبديَّ اخلرف، مع اإل

 ملسألة جميء هذه الذكريات من الدماغ باألصل.

   ك : 

ة التي تبدو يل غري سليمة تسري ثنينيَّ ل دعاة االبَ استخدامها من قِ   ة التي تمَّ احلجَّ 

 ننفي بالرضورة أنَّ  هذا يعني أنْ  ي لعملنا فإنَّ النحو التايل. فلتأكيد سبب مادّ  عىلٰ 

ما فعلت بسبب   ني فعلت كلَّ قويل بأنَّ   ا. لذلك فإنَّ ما قمنا به كان مسؤوالً وعقالني� 

سبيل  تي عن العمل. عىلٰ إلزالة مسؤوليَّ  ة هو حتامً تسلسل ما للمعامالت العصبيَّ 
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عاين من نوبة تسيب هبا ذراعي، فأنا لست  ني أُ إذا رضبت زوجتي ألنَّ  :املثال

ل (غري مثِّ ة من مثال ال يُ ما يبدو يل حجَّ   عن هذا الفعل (رضهبا). هذا عىلٰ   مسؤوالً 

، املثال الذي يطرح السؤال املطروح. ففي النوبة نشأت  األقّل  أو عىلٰ ، متثييل)

ال عن مجيع ك مفصول بشكل فعَّ م يف املحرِّ مشكلة اجلهاز حيث التحكُّ 

لة بالكامل بالنشاط العصبي؛  تكون ممثِّ ة (والتي قد تكون أو ال االعتبارات العاديَّ 

ة التي ال  ة العامَّ القضيَّ  عنا عىلٰ طلِ تُ  هذه هي املشكلة). هذه األمثلة ال يمكن أنْ 

 ة. ات الدماغ الطبيعيَّ يوجد فيها تعطيل آلليَّ 

وو ما :  

عليها اسم ق طلِ ة. سأُ يَّ ة واملادّ ة التفاعليَّ هناك موقف وسطي بني االثنينيَّ 

واقع جتربتنا الواعية ومعرفتنا لألحداث    د عىلٰ ؤكِّ . هذا يُ )٢( ة اجلانبثنائيَّ   ١ةوحدويَّ 

ا أهنَّ  -  الصعيد التجريبي عىلٰ  - سواء، والتي وجدنا حدٍّ  ة يف الدماغ عىلٰ يَّ املادّ 

 صال هذين العاملني ة اتِّ مرتبطة بتجربتنا، واعتبارها بمثابة سؤال جتريبي عن كيفيَّ 

 »أنا«من اخلطاب، أو أصناف التجربة ببعضهام البعض (رؤية املطلع الداخيل أو 

ة  ة لعمليَّ ة وجهة النظر الداخليَّ رب التجربة الواعيَّ عتَ ). وتُ »هو«ورؤية املراقب أو 

 معاجلة املعلومات التي حتدث يف الدماغ.

ا: 

  تكون جتربتنا كعاملني واعني مرتبطة بنشاط يف الدماغ؟ عىلٰ  ملاذا ينبغي أنْ 

ه أنَّ  . فبالنسبة لرؤيتنا ليشء ما عىلٰ من املستويات، هذا ليس مستغرباً  ٰى مستو

 
(1) monism 

)2(  See MacKay, D.M. Brains Machines and Persons, London: Collins (1980) for a 

similar view, though he does not use the term ‘dual - aspect monism’. 



 ١٣٣  حزمة من اخلاليا العصبيَّة ال يشء سوىٰ 

 ، جيب أنْ ة دائامً يَّ ات حّس هناك آليَّ  م به بأنَّ ا، مع ما هو مسلَّ حقيقي وليس ومهي� 

تفعيل األجزاء املناسبة من اآللية  تكون هناك عالقات متبادلة بني جتربتنا وبني 

التجربة الواعية ستكون  ا نعتقد أنَّ  إذا كنَّالنظر عامَّ  فق مع هذا بغضِّ ة. قد نتَّ يَّ احلّس 

 ة، أو العكس. يَّ ات احلّس ات اآلليَّ ة من عمليَّ أكثر واقعيَّ 

ها موجودة كلَّ ة املادَّ  ة ساذجة تعترب أنَّ ة واقعيَّ يَّ إذا بدأ املرء من وجهة نظر مادّ 

  نكون كذلك (أو يف الواقع أيُّ   ذلك بالفعل نوع من اللغز ملاذا جيب أنْ   هناك، فإنَّ 

ة. نحن ه إساءة فهم للقضيَّ )، ولكن هذا يبدو يل بأنَّ آخر قد يكون واعياً  كائن حيٍّ 

  ة هي ما هو دة. القضيَّ ا واحدة من أكثر احلقائق املؤكَّ هنَّ إنا واعني. نعرف أنفسنا بأنَّ 

 بتجربة واعية.  يكون مرتبطاً  ع أنْ نوع النشاط العصبي الذي نتوقَّ 

نوع األشياء   ل املرء أنَّ نعرف اإلجابة عليه، لكن قد يتخيَّ  هذا بالتأكيد ليس سؤاًال 

كائنات مشاهبة هلم. إذا كان األمر   دركها قد تكون تلك التي يمكن توصيلها إىلٰ التي يُ 

ات  ا إيقاف تشغيل آليَّ إمَّ   فيه يتمُّ   وعي يف النوم بال أحالم سيكون ال وعياً الالَّ   كذلك، فإنَّ 

سبيل املثال ال احلرص؛ يمكننا التواصل عن طريق الرسم    التواصل (بام يف ذلك اللغة عىلٰ 

نفصال عن املدخالت (املعلومات)  اال  األقّل  سبيل املثال)، أو عىلٰ  أو التلوين، عىلٰ 

  ل. ا قد تكن الركيزة للتخيُّ ، أو الذاكرة، وأي� دة للبيانات عن طريق احلواسِّ املزوِّ 

رادة اوحاة وا: 

هو دعمها للفكرة  )١( ةثنينيَّ عوامل اجلذب طويلة األمد لال ٰى لقد كانت إحد

ن نحن بصفتنا ة عمَّ اجلوانب املهمَّ ة للواقع عن وعينا، ودعم مثل هذه البدهييَّ 

ني بام إذا  هتمِّ م )٢( ونثنينيُّ ا. وقد كان االجر�  خذ القرارات وهلمَّ نمتلك النوايا، ونتَّ 

 
(1) dualism 

(2) Dualists 



١٣٤  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ه ة، وبأنَّ نكون كائنات آليَّ   من أنْ   نكون عاملني أحرار ومسؤولني بدالً   كان علينا أنْ 

ن  تتمكَّ  ٰى ول يف عقولنا حتَّ ة واملعليكون هناك ثغرات يف سالسل العلَّ  وأنْ  ال بدَّ 

ة من أدمغتنا. وكان ة الرماديَّ هذه الفجوات يف املادَّ  هذه العقول من السيطرة عىلٰ 

 . ٰى ا هبذا املعنثنيني� ا -  سبيل املثال عىلٰ   - جائزة نوبل حلائز عىلٰ ا )١(جون اكليس

خارج نطاق هذه الورقة،  ة الدماغ مسألة  ة وحتميَّ رَّ لة لإلرادة احلُ املناقشة املفصَّ   إنَّ 

ون  ا توافقيُّ ة. فمعظم الفالسفة إمَّ ثنينيَّ ق بمسألة اال وأذكر هنا فقط ما يتعلَّ 

ة تكون متوافقة مع األداء احلتمي  رَّ رادة اُحل اإل  نَّ أ  ون عىلٰ ، يرصُّ ) ٢( ون) (ليربتانيُّ 

نة من عدم  درجة معيَّ ب ة تتطلَّ رَّ اإلرادة اُحل  أنَّ  ون عىلٰ ، يرصُّ ) ٣( ون ريُّ للدماغ، أو حترُّ 

ة  ثنينيَّ اال  ني، ألنَّ ريِّ يكونوا حترُّ  الني ألنْ ون ميّ ثنينيُّ ، لقد كان اال عامٍّ  لٍ احلياد. بشك 

الدماغ   التأثري عىلٰ  ة قادرة عىلٰ يَّ ن الروح غري املادّ ة لتكوُّ يَّ ة املادّ ب فجوة يف السببيَّ تتطلَّ 

الني  اجلانب) ميَّ  و ون ثنائيُّ ذلك الوحدويُّ ون (بام يف ي. يف املقابل، كان الوحدويُّ املادّ 

ا،  وظيفي�  ة الدماغ تعني خلالً ني؛ بالنسبة هلم، الفجوات يف حتميَّ يكونوا توافقيِّ  ألنْ 

ب  ، تتطلَّ ) ٤( ة، وليس من أجلها. وبالنسبة للوحدوي رَّ اإلرادة اُحل  وستعمل ضدَّ 

 ة. ة الداخليَّ وليس من السببيَّ ة،  ة من القيود اخلارجيَّ يَّ ّر ة اُحل رَّ اإلرادة اُحل 

ي  ني (الليربتانيِّ ريِّ معظم التحرُّ  ني) احلديثني يستحرضون عدم التحديد الَكمِّ

 .)٥(ة من خالل الروح أو العقلات العصبيَّ للعمليَّ  قرار بالتوجيه اخلفيِّ لإل

هذا النوع   ه ليس من الواضح أنَّ وهي أنَّ  ،هناك صعوبة واحدة يف هذا الرأي

 
)1(  John Eccles 

(2) compatibilists 

(3) libertarians 

(4) monist 

)5(  Kane, R. The Significance of Free Will, Oxford: Oxford University Press (1996). 



 ١٣٥  حزمة من اخلاليا العصبيَّة ال يشء سوىٰ 

 أفضل وجه عىلٰ   ة عىلٰ اذ قرارات عقالنيَّ الختِّ   -هبا املرء    ة التي هيتمُّ رَّ ادة احلُ من اإلر

يمكن محايته بمثل هذه الوسائل.  -لقناعات املرء  رة ووفقاً ة املتوفِّ أساس األدلَّ 

ة،  اذ القرار رابط يف نشاط الدماغ (طبيعة األدلَّ جانب من جوانب اختِّ   فإذا كان لكلِّ 

قه قِّ ة)، عندها ليس من الواضح ما الذي ُحت  تطبيقها، ووزن األدلَّ التي يتعنيَّ املبادئ  

 ة. املدخالت اإلضافيَّ 

 نا بالكاد يمكن أنْ ة بأنَّ ون هي احلجَّ من بني املشاكل التي يواجهها التوافقيُّ 

ة  ة مضادَّ لنا. وتشري حجَّ   ؤ بسلوكنا الذي كان ملزماً إذا كان هناك تنبُّ   اً نكون أحرار

ؤ بحاالت  ا للتنبُّ هناك وضع منطقي فضويل جد�  أنَّ  ، إىلٰ )١(ة، وضعها ماكاييَّ قو

تها سواء  تكون متساوية بصحَّ  ا ال يمكن أنْ هنَّ إ أي  ،ة بنا ة اخلاصَّ الدماغ املستقبليَّ 

 قناها أم ال. صدَّ 

لة باحلالة ذلك ممثِّ   ما تعتقده، وتؤمن به، واألمل، والتجربة، وما إىلٰ   إذا كان كلُّ 

يكون هناك جزء  أنْ  ه ال بدَّ أنَّ  ذلك يستتبع... ة جلزء من عقلك... فإنَّ الفيزيائيَّ 

  يتغريَّ  والذي جيب أنْ ، - ل ما تؤمن بهثِّ ة التي متُ أي اآلليَّ  -  واحد من الدماغ

ري بام أنت تؤمن به. هل هناك إذن مواصفات كاملة تغي  بالرضورة إذا ما حدث أيُّ 

به لو كذِّ تُ  بأنْ  قه وخمطئاً صدِّ تُ  بأنْ  لذلك اجلزء من دماغك، والذي سيكون مصيباً 

لدي وسائل   اجلواب هو ال. افرتض أنَّ   كنت وحدك تعرف ذلك؟ من الواضح أنَّ 

كام أراه هنا واآلن؛   له يكون صحيحاً  كامالً  نتج وصفاً أ وأنْ  ،حتليل حلالة دماغك

نفس  . وعىلٰ تتغريَّ  تلك احلالة جيب أنْ  قه، فإنَّ صدِّ إذن من الواضح إذا كنت ستُ 

من وجهة   لو متكنت من حساب املستقبل القريب لعقلك متاماً  ٰى املنوال، وحتَّ 

ة ة لن يكون هلا حجَّ عايت التفصيليَّ توقُّ  نظري بالوصف (دون إعالمك)، فإنَّ 

ا) باعتقادي بشأن مستقبلك هو يشء به (رس�  بموافقتك. فام سوف أكون مصيباً 
 

 )1 (  MacKay, D.M. ‘On the logical indeterminacy of a free choice’, Mind (1960) 69,31 - 40. 



١٣٦  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

 !)١(باالعتقاد به أنت ستكون خمطئاً 

ون،  ج التي يستخدمها التوافقيُّ جَ ة واحدة فقط من العديد من احلُ د حجَّ هذه جمرَّ 

، بام يف ذلك  )٢(ةتكون متوافقة مع الوحدويَّ  ة يمكن أنْ رَّ اإلرادة احلُ   أنَّ بنيِّ والتي تُ 

 ة اجلانب.ة ثنائيَّ الوحدويَّ 

 :اغ واوح

ة اجلانب.  ة ثنائيَّ قد يكون السؤال ما إذا كان هناك جمال للروح يف الوحدويَّ 

استخدام العهد القديم   ما يعنيه املرء بالروح. يبدو أنَّ   ذلك يعتمد عىلٰ   اجلواب عىلٰ 

سبيل   . عىلٰ »الروح«م األفالطوين لـ املفهو منه إىلٰ  رسططايلاألُ املفهوم  أقرب إىلٰ 

ل اإلنسان من الرتاب، ونفخ يف أنفه أنفاس اإلله شكَّ   الربَّ «  املثال، عندما نقرأ أنَّ 

هي الكلمة  »الروح«الكلمة املرتمجة  ، فإنَّ )٣(»ةحيَّ  احلياة. وأصبح اإلنسان روحاً 

بل الكلمة   ،للنفس كجزء منفصل عن اإلنسان ٰى ة. ال يوجد معنالعربيَّ  ٤»نفس«

رب مغادرة عند املوت، لكن الكلمة ال  عتَ احليوان. فالنفس تُ  عىلٰ  تنطبق أيضاً 

ون عن  ث املزموريُّ . وباملثل، عندما يتحدَّ )٥(ٰى روح املوت ٰى بمعن خدم أبداً ستَ تُ 

بل   ،جزء منفصل من اإلنسان  اإلشارة ال تكون إىلٰ   النفش) فإنَّ   /روحهم (النفس
 

)1(  MacKay, D.M. Human Science and Human Dignity, London: Hodder & 

Stoughton (1979), pp.52 - 53. 

(2) monism 

)3(  Gen. 2:7 (KJV). 

(4) nephesh: النفش 

)5(  Anderson, R.S. ‘anthropology, Christian’, in McGrath, A.E. (ed.) The Blackwell 

Encyclopedia of Modern Christian Thought, Oxford: Blackwell, pp.5 - 7; 

Cameron, W.J. ‘Soul’, in Douglas J.D. (ed.).The New Bible Dictionary, London, 

IVP (1962), p.1208. 



 ١٣٧  حزمة من اخلاليا العصبيَّة ال يشء سوىٰ 

 الكائن الكامل لإلنسان. إىلٰ 

ة من  يف العهد اجلديد، حتمل الكلمة املستخدمة للروح (نفس) دالالت ثنائيَّ 

وحدة اإلنسان، وال  دون عىلٰ ؤكِّ اب العهد اجلديد يُ ة، لكن ُكتَّ الفلسفة األفالطونيَّ 

عقيدة   لالنتباه، فهو أنَّ  كثر لفتاً ا األمر األدة. أمَّ مون فكرة الروح غري املجسَّ علِّ يُ 

البعد عن املفهوم األفالطوين للروح  العهد اجلديد عن قيامة اجلسد بعيدة كلُّ 

التواجد بمعزل عن اجلسم، وتشري هذه  ة ذات القدرة عىلٰ يَّ اخلالدة غري املادّ 

يس بولس التجسيد جانب أسايس من جوانب طبيعتنا. والقدِّ  أنَّ  العقيدة إىلٰ 

بعد  »يف املسيح«ع إليها هؤالء  احلياة اجلديدة التي يتطلَّ   ا يف أنَّ ل واضح جد� الرسو 

ام احلياة التي سيكون دة، وإنَّ غري جمسَّ  املوت ليست تلك التي سنكون فيها أرواحاً 

 بارع يف ، وهو مفرسِّ )٢(ق عليه طوم رايتطلِ وهو ما يُ ،  )١( جديدة  لدينا فيها أجساداً 

. ويف أماكن )٣(»املوتاحلياة بعد « فكرة بولس، اسم فرسِّ والذي يُ زمننا احلارض 

ه ال يوجد هناك وعي (أو  ا بأنَّ ه بولس املوت بالنوم، وهو ما يبدو ضمني� شبِّ يُ   ٰى خرأُ 

ع الذي يشبه احللم) قبل إعادة  ة وجود الوعي املتقطِّ فقط إمكانيَّ  األقّل  عىلٰ 

 التجسيد يف العامل املقبل.

ر الروح واجلسد  دمِّ يُ أْن  من الذي يستطيع    كن خائفاً «ماذا إذن عن قول يسوع:  

صانعنا (خالقنا) لديه سلطة ذات سيادة   رنا بأنَّ ذكِّ ؟ هذا بالتأكيد يُ »يف اجلحيم

للقيام بأكثر من تدمري جتسدنا احلايل. ولكن هل هذا االستخدام لكلمة الروح  

ة التي ترتبط بأجسادنا يَّ اء غري املادّ نوع منفصل من األشي (نفس) ينطوي عىلٰ 

وننفصل عنها عند املوت أو نستطيع قرائتها كوسيلة لإلشارة   عندما نكون أحياءً 

 

)1(  1 Cor. 15:34 - 46. 

(2) Tom Wright 

)3(  Wright, N.T. The Resurrection of the Son of God, London: SPCK (2003), p.31. 



١٣٨  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

 ما هو أبعد من الفضاء والزمن؟   إىلٰ  متتدُّ  - من وجهة نظر اخلالق  -  تناهويَّ  أنَّ  إىلٰ 

 :ات

ليتنا ال يمكن جتربتنا الواعية وممثِّ ة.  د حزمة من اخلاليا العصبيَّ نحن أكثر من جمرَّ 

نيت عليها العلوم. وبرأي الكاتب، ة التي بُ ا هي األرضيَّ ضها، ألهنَّ قوِّ يُ  للعلم أنْ 

ة للنشاط  رواية تامَّ   ه سؤال مفتوح بخصوص ما إذا كان من املمكن احلصول عىلٰ إنَّ 

ة  ة الثنائيَّ الوحدويَّ   اآليل، ولكن يف احلالة الراهنة للمعرفة فإنَّ   ٰى املستو   البرشي عىلٰ 

 الكثري املزايا. اجلانب حتوز عىلٰ 

 *   *   * 



 

 

 

» «  

ا روآ  ارادة ا١( ا( 

 )٢( . كالركـبيرت ج. ه

:  

  أنَّ بنيِّ ا تُ أهنَّ  وزمالئه عىلٰ  )٣( تفسري التجربة الشهرية لبنيامني ليبيت لقد تمَّ 

ك، وهذا  رنا التحرُّ نا قد قرَّ علم بأنَّ   نكون عىلٰ   ة قبل أنْ كات طوعيَّ أدمغتنا تبدأ بتحرُّ 

ل عدد من  بَ طعن من قِ  ة إراداتنا. هذه املزاعم كانت حملَّ اليَّ ك يف فعَّ شكِّ يُ 

مة  دنا بمقدّ زوِّ ني يف علوم األعصاب والفالسفة. هذه الورقة تُ االختصاصيِّ 

 للجدل.

 

 : ٢٠١٣ين)، تاريخ النرش: فرباير/ شباط  (معهد فاراداي للعلوم والدِّ   ١٧ورقة فاراداي  املصدر:    )١(

Peter G.H. Clarke, ‘The Libet experiment and its, implications for conscious will’ 

Retrieved 15 April 2020, from https://faraday-institute.org /resources 

/Faraday%20Papers/Faraday%20Paper%2017%20Clarke-EN.pdf 

 . عريب إيامن سويدت

. قام بتدريس علم  ٢٠١٢ٰى العام  يف جامعة لوزان، سويرسا، حتَّ   مشاركاً   ستاذاً كان الدكتور بيرت كالرك أُ   )٢(

ة. تركيزه الرئيس اآلن هو عٰىل  ات موت اخلاليا العصبيَّ حول آليّ   الترشيح وعلم األعصاب وأجرٰى أبحاثاً 

 Science andة العلوم واملعتقد املسيحي ( شارك يف جملَّ ر م ة لعلم األعصاب. حمرِّ اآلثار الفلسفيَّ 

Christian Belief ِّف كتاب: «اهللا، اإلنسان،  ). وهو عضو يف املجلس االستشاري ملعهد فاراداي.  مؤل

  . Dieu l’homme et le cerveau.  (Croire Pocket, 2012)   -   والدماغ 

(3) Benjamin Libet 



١٤٠  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

 )١( ة لبنيامني ليبيتة العصبيَّ فون وغريهم التجارب الفيزيولوجيَّ  املؤلِّ لقد فرسَّ 

كات  أدمغتنا تبدأ بتحرُّ   ر أنَّ ظهِ ا تُ أهنَّ   عىلٰ   )٢(ومعاونيه يف الثامنينات من القرن املايض

درك عن وعي إرادتنا  نُ  ك قبل أنْ إرادتنا بالتحرُّ  ة واعية باإلضافة إىلٰ طوعيَّ 

عاء مثري  دِّ اه  لالختصار. إنَّ   »عاء ليبيتدِّ ا«عاء بعبارة  دِّ هذا اال   شري إىلٰ ك. سأُ بالتحرُّ 

ة  فهمنا للكيفيَّ  ة عىلٰ فسيكون له تداعيات مهمَّ  للجدل، ولكن إذا كان صحيحاً 

 ة. ودور اإلرادة الواعية يف أداء األعامل الطوعيَّ  ،التي يرتبط هبا العقل بالدماغ

الً تقديم بعض ، جيب أوَّ »جتربة ليبيت«قبل اخلوض يف التفاصيل حول 

وعلم وظائف األعصاب للحركة   ،املعلومات عن العالقة بني العقل والدماغ

 ة. طوعيَّ ال

 :»ء دا«ا  ا واغ و

النشاط الكهربائي ألدمغتنا يكمن وراء فكرنا  القول بأنَّ  من املقبول عموماً 

  أنْ  - هو الدماغ - يالواعي، بام يف ذلك صنع قراراتنا. فكيف يمكن ليشء مادّ 

ة  يكون أساس الوعي الذي هو موضوع نقاش أثار العديد من املواقف الفلسفيَّ 

  ،يةثنينَّتني: االاملختلفة، ولكن هذه املواقف يمكن جتميعها يف فئتني رئيسيَّ 

 ة.والوحدويَّ 

ا، من أواخر القرن السابع جد�   ة كبرياً الفلسفة الغربيَّ   لقد كان تأثري ديكارت عىلٰ 

  ني شكالً ل معظم الغربيِّ أو نحو ذلك، حيث تقبَّ  ١٩٥٠حوايل العام  ٰى عرش حتَّ 

ي.  دماغ مادّ  عىلٰ  ة بناءً يَّ روح غري مادّ  ة، ينطوي عىلٰ ثنينيَّ ة االمن أشكال التفاعليَّ 
 

(1) Benjamin Libet 

)2(  Libet, B., Gleason, C.A., Wright, E.W. & Pearl, D.K. ‘Time of conscious intention 

to act in relation to onset of cerebral activity (readiness - potential). The 

unconscious initiation of a freely voluntary act’, Brain (1983)106: 623 - 642. 



بة عىلٰ  »جتربة ليبيت«  ١٤١  اإلرادة الواعية وآثارها املرتتِّ

عة من األسباب، بام  ذلك احلني خرس هذا الرأي الدعم، وذلك ملجموعة متنوِّ   منذ

ذلك،   . باإلضافة إىلٰ )٣(، وفايغل)٢(باليسو، )١(ج الفالسفة مثل رايلجَ يف ذلك ُح 

ي، لكن معظم غري مادّ  ه يستدعي كياناً ون امللحدون هذا الرأي ألنَّ يُّ رفض املادّ 

ة يف  م يف حتليل النصوص التوراتيَّ التقدُّ  ، ألنَّ رفضوه أيضاً ني ني املسيحيِّ األكاديميِّ 

ة  دعم مفهوم الوحدويَّ  إىلٰ  االً منتصف القرن العرشين ومنذ ذلك احلني كان ميَّ 

 ه كان هناك دائامً ، ألنَّ ا متاماً . هذا الوعي مل يكن ثوري� )٤( ةثنينيَّ لإلنسان، وليس اال

. وبالتايل، انتقد )٥(ار وحدوي يف الفكر املسيحي بسبب تأثري توما اإلكوينيتيَّ 

ْي  يف عامَ  )٧(، خالل حمارضات جيفورد)٦( وستن فريرهويت األنكليكاين أُ الالَّ 

 )٨(كليسإة لعامل األعصاب جون ثنينيَّ ، وجهات النظر اال١٩٥٧ - ١٩٥٦

 ) فكتب يقول:جائزة نوبل الحقاً  (واحلائز عىلٰ 

ما تتفاعل إزاءه  نَّ إ حن لن يكون لنا عالقة باالقرتاح الومهي، أي ن

ا. دة فعلي� ة يف القرشة، هي مبادرة من روح غري جمسَّ اسيَّ فائقة احلّس  »املفاعالت«

عن حركات غري  يضاً أ؟ ماذا ا تتفاعل فعالً هنَّ إ :نقول علينا أنْ  - إذن - ملاذا

 ؟)٩( يف نفس اجلهاز العصبي ٰى خردة، أي حركات أُ حركات الروح املجسَّ 
 

(1) Ryle 

(2) Place 

(3) Feigl 

)4(  Green, J.B. Body, Soul and Human Life: The Nature of Humanity in the Bible, 

Carlisle: Paternoster (2008). 

(5) Thomas Aquinas 

(6) Austin Farrer 

(7) Gifford Lectures 

(8) Gifford Lectures 

)9(  Farrer, A. The Freedom of the Will, London: A & C Black (1958), p. 87. 



١٤٢  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ل الفالسفة وعلامء األعصاب يتقبَّ  - )١(باستثناءات قليلة - هلذه األسباب

ة، لكن  من أشكال الوحدويَّ  ، سواء املؤمنني أو غري املؤمنني، شكالً األكثر حداثةً 

  ٰى . ويتبنَّة التي ترفض العقل بصفته خادعاً ة اإلقصائيَّ يَّ املادّ ن يتضمَّ  ليس عليه أنْ 

شخص ال هو مؤمن   دري أالالَّ ( :)٣(ني أدريِّ ، الالَّ )٢(ةالكثري من اخلارجني عن امللَّ 

ة أكثر اعتداالً مثل  مواقف وحدويَّ  )٤(ب بوجود اهللا)، وامللحدينوال هو ُمكذِّ 

اجلانبني  ة املزدوجة هي الرأي القائل بأنَّ النظريَّ ( :»)٥(ة اجلانب املزدوجوحدويَّ «

ة نظريَّ  أيضاً  ٰى سمَّ ة. وتُ العقيل واجلسدي مها جانبان أو منظوران حول نفس املادَّ 

، عن حياتنا وىلٰ ة األُ ة، الشخصيَّ لروايتنا الذاتيَّ  ة اجلانب املزدوج) وطبقاً حاديَّ أُ 

ة الثالثة لنشاط دماغنا ية الشخصيَّ ة، تشري الرواة وهدف علومنا العصبيَّ الداخليَّ 

ة  ة اهلويَّ نظريَّ «ا وجهة النظر البديلة فهي . أمَّ )٦(ة لكيان واحداجلوانب التكميليَّ  إىلٰ 

 أنَّ  د عىلٰ ؤكِّ ة، يف فلسفة العقل. وتُ ة فيزيائيَّ نظريَّ (: »)٧( ةالدماغيَّ  - ةالذهنيَّ 

تكون مرتبطة   ويمكن بعد ذلك أنْ ة يمكن جتميعها يف أنواع، األحداث العقليَّ 

رب نشاط العقل ونشاط عتَ هلا يُ   ة يف الدماغ) والتي وفقاً بأنواع من األحداث اجلسديَّ 

ة وحدويَّ «ة ل نظريَّ فضِّ الدماغ مها نفس الكيان، وليس جانبان لنفس الكيان. أنا أُ 
 

)1(  Goetz, S. and Taliaferro, C. A Brief History of the Soul, Chichester, UK: Wiley - 

Blackwell (2011). 

(2) theists 

(3) agnostics 

(4) atheists 

(5) two - aspect monism أو double - aspect theory 

)6(  Nagel, T. The View From Nowhere, Oxford: Oxford University Press (1986), 

chap. 3, p. 28; Jeeves, M. & Brown, W.S. Neuroscience, Psychology and Religion, 

West Conshohocken, PA: Templeton Foundation Press (2009). 

(7) mind - brain identity theory 



بة عىلٰ  »جتربة ليبيت«  ١٤٣  اإلرادة الواعية وآثارها املرتتِّ

ة شكاليَّ إ تبدو يل حملَّ  »ة الدماغيَّ  - ةة الذهنيَّ اهلويَّ «ة نظريَّ  ألنَّ  »اجلانب املزدوج

 وظائف الدماغ. ٰى مستو عات متطابقة عىلٰ مان توقُّ قدِّ الصياغتني تُ   أنَّ ة، إالَّ لغويَّ 

ة  ه يتعارض مع الصيغ الرئيسيَّ هو أنَّ  »عاء ليبيتدِّ ا«فت للنظر يف اجلانب الالَّ 

أحداث العقل  ن بأنَّ ة تتكهَّ ة الديكارتيَّ ثنينيَّ ة. فاالة والوحدويَّ ثنينيَّ من اال لكلٍّ 

ذلك)   ي (أو الروح وما إىلٰ العقل غري املادّ  تسبق أحداث الدماغ، بام أنَّ  ينبغي أنْ 

 »ة اجلانب املزدوجوحدويَّ «ة  من نظريَّ   ن كلٌّ رب املصدر احلقيقي لقراراتنا. وتتكهَّ عتَ يُ 

تكون أحداث العقل والدماغ   بوجوب أنْ  »ةالدماغيَّ  - ةة الذهنيَّ ة اهلويَّ نظريَّ «و

رب حسابات عتَ الدماغ تُ   ٰى مستو   العقل وعىلٰ   ٰى مستو   األوصاف عىلٰ   متزامنة، بام أنَّ 

ات. لكن إذا جاءت أحداث سواء) لنفس العمليَّ  حدٍّ  ة (وصاحلة عىلٰ تكميليَّ 

، وهي وجهة نظر )١(ة مصاحبةيدعم ظاهراتيَّ  هذا من شأنه أنْ  الً، فإنَّ الدماغ أوَّ 

ة ألحداث الدماغ، ليس هلا دور د منتجات ثانويَّ أحداث العقل هي جمرَّ  ول بأنَّ تق

 ة لإلرادة الواعية. ة السببيَّ اليَّ ينفي الفعَّ  سببي. وهذا من شأنه أنْ 

ا اا  : 

 ٰى سمَّ الوضوح بشأن ما هو مزعوم وبني ما هو ليس كذلك عندما تُ  من املهمِّ 

 عىلٰ   -  بحكم التعريف  -  هذه احلركات تنطوي   الرغم من أنَّ   ة. فعىلٰ احلركة طوعيَّ 

أو   عٍ جانب من جوانب احلركة هو وا كلَّ  هذا ال يعني أنَّ   أنَّ فعل إرادة واعية، إالَّ 

حركات العبة التنس عندما ترضب الكرة هي   إنَّ  :سبيل املثال عن إرادة. عىلٰ 

ة  العديد من الوظائف الفرعيَّ  ة، ولكن السيطرة عليها تنطوي عىلٰ حركات طوعيَّ 

 عاء بأنَّ االدِّ  عن ذلك، إنَّ  يف الدماغ. فضالً  ٰى خرة يف املخيخ وأماكن أُ التلقائيَّ 

أعامل اإلرادة تنشأ   ة ال ينفي أنَّ احلركات التطوعيَّ  األعامل الواعية لإلرادة تستهلُّ 

 ال واعية.  - كبري حدٍّ  وإىلٰ  - ات الدماغ التي هي من عمليّ 

 
(1) epiphenomenalism 



١٤٤   ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

استخدام   (أو الذات) التي أرادت احلركة وأنجزهتا؟ إنَّ   »أنا«ما هي طبيعة الـ  

(أو  »أنا«الـ  ما ينظر إىلٰ  ة. فعادةً ثنينيَّ اال مثل هذه املصطلحات ال ينطوي عىلٰ 

دة يف نشاط الدماغ (أو خارجة ا متجسِّ أهنَّ  ذلك) عىلٰ  الذات أو العقل وما إىلٰ 

  منه).

دة  ة معقَّ ة احلركيَّ م الطوعي يف القوَّ ة املشاركة يف التحكُّ الدوائر العصبيَّ  إنَّ 

جتربة «زمة لفهم طة الالَّ بعض املعلومات املبسَّ  ٰى م سوقدِّ للغاية، وأنا هنا ال أُ 

ة  ل من القرشة احلركيَّ ة يف املقام األوَّ م يف احلركات الطوعيَّ التحكُّ  يتمُّ . إذ »ليبيت

)، ولكن بالتعاون مع العديد من  ١الشكل  -اجلبهي  (يف اجلزء اخللفي من الفصِّ 

ة  إرسال أوامر القوَّ  ة واملخيخ. ويتمُّ د القاعديَّ قَ بام يف ذلك العُ  ٰى خر املراكز األُ 

) للحركات ٰى خرما من مناطق أُ  حدٍّ  ة (وإىلٰ ليَّ ة األوَّ احلركيَّ ة من القرشة احلركيَّ 

العضالت.   ة يف جذع الدماغ والنخاع الشوكي، والتي بدورها تسيطر عىلٰ العصبيَّ 

النشاط يف العديد من املجاالت بام يف ذلك املنطقة   ويعتمد بدء وبرجمة احلركات عىلٰ 

ة مناطق يف القرشة  وعدَّ  SMAواملنطقة ما قبل الـ  ) ٢(  SMA -  ) ١( ة ة التكميليَّ احلركيَّ 

ة والقرشة  بشكل مبارش أو غري مبارش من القرشة الدماغيَّ   ٰى ة. هذه املناطق تتغذَّ اجلداريَّ 

ة احلركات، ولكن ليس الرغبة يف  احلركيَّ  ة. وينتج التحفيز الكهربائي للمناطق احلركيَّ 

 يف الفصِّ  BA-40و    BA-39بائي للمناطق  ك. يف املقابل، يثري التحفيز الكهر التحرُّ 

 .)٣( ب احلركةسبِّ ه ال يُ ك، ولكنَّ) الرغبة يف التحرُّ ١اجلداري (الشكل 

 
(1) supplementary motor area  - SMA 

 )2 (  Gomes, G. ‘The timing of conscious experience: a critical review and reinterpretation of 

Libet's research’, Consciousness & Cognition (1998) 7: 559 - 595. 

)3(  Desmurget, M., Reilly, K.T., et al. ‘Movement intention after parietal cortex 

stimulation in humans’, Science (2009) 324, 811 - 813. 
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: SMAة للدماغ، ينظر إليها من اجلانب األيمن. . القرشة الدماغيَّ ١الشكل 

 .)١( برودمان  : منطقةBAة؛ ة التكميليَّ املنطقة احلركيَّ 

» «  ارادة اور ا: 

ينات القرن  يف ستِّ  كان االكتشاف الذي تمَّ  »جتربة ليبيت«ة لـ ة املهمَّ اخللفيَّ 

ة، هناك تراكم بطيء جلهد يقوم الناس بحركة طوعيَّ  ه قبل أنْ املايض، وهو أنَّ 

بقدر ثانية يف وقت سابق    ة، ابتداءً كهربائي يقاس من اجلمجمة فوق القرشة احلركيَّ 

دة من  بالنسبة لسلسلة معقَّ  ٰى بالنسبة للحركات البسيطة وألطول من ذلك حتَّ 

(أو القدرة   RP - هذا التغيري الكهربائي جهد االستعداد ٰى سمَّ . ويُ )٢(احلركات

 ). RP- االستعداد عىلٰ 
 

(1) Brodmann 

 )2 (  Kornhuber, H.H. and Deecke, L. ‘Hirnpotentialänderungen bei Willkürbewegungen 

und passiven Bewegungen des Menschen: Bereitschaftspotential und reafferente 

Potentiale‘, Pflügers Archiv(1965) 284: 1 - 17. 



١٤٦  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

 ىلٰ القدرة ع /(جهد االستعداد RP بالتوقيت النسبي لـ كان ليبيت مهتام� 

ك. لذا طلب من االستعداد) مقارنة مع احلركة والقرار الواعي بالتحرُّ 

اخلاضعني لتجاربه تأدية حركات بسيطة، يف معظم احلاالت ثني األصابع أو 

ك املعصم، وتقدير وقت اإلدراك الواعي للحافز (أو اإلرادة أو القرار) للتحرُّ 

)W شاشة  ك يف دائرة عىلٰ تتحرَّ ) من خالل تقديم التقارير عن موقع بقعة

ام شعروا بذلك، وإيالء اهتامم وثيق الذبذبات. وطلب منهم أداء احلركة كلَّ 

 ل أيضاً . كام سجَّ »احلافز باحلركة«بينة من  الوقت الذي يكونون فيه عىلٰ  إىلٰ 

تقدير الوقت   ، وتمَّ )١(ة الدماغعن طريق ختطيط كهربيَّ   )RPجهد االستعداد (

زمن  . وقد وجد ليبيت أنَّ ٢ة العضلط كهربيَّ بواسطة خمطَّ للحركة نفسها 

ميل ثانية (ميل ثانية تساوي جزء من  ٢٠٠جاء فقط قبل حوايل  Wاإلرادة 

قبل ذلك  RP -األلف من الثانية) قبل احلركة، يف حني بدأ جهد االستعداد 

حقيقة  ). إنَّ ٢ميل ثانية من احلركة (الشكل  ٥٥٠قبل حوايل  بكثري، عادةً 

ه ليبيت والعديد حدوث التغيري يف جهد الدماغ قبل القرار الواعي قد فرسَّ 

قرارنا الواعي بالعمل ليس هو السبب احلقيقي  قني بحيث يعني أنَّ من املعلِّ 

 للحركة.

 عل األشياء حتدث، وبأنَّ اإلرادة الواعية بطيئة للغاية يف ج لقد استنتجوا أنَّ 

ات ال واعية يف الدماغ، وليس من  تنجم عن عمليّ   وأنْ   ة ال بدَّ هذه األعامل اإلراديَّ 

  مفهومنا البدهيي عن اإلرادة الواعية ال بدَّ  ه يعني أنَّ رادة واعية. وقد بدا هذا بأنَّ إ

 .يكون ومهاً  وأنْ 

 

(1) electroencephalography 

(2) electromyogram 
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السابق للرشوع الذايت يف األفعال ) RPsط جهود االستعداد (. خمطَّ ٢الشكل 

  ٰى لة لفروة الرأس ليست سواجلهود املسجَّ  . بام أنَّ »جتربة ليبيت«ة، كام يف الطوعيَّ 

 ، كان عىلٰ EEG - ة ختطيط أمواج الدماغفولت، أصغر من خلفيَّ  ١٠حوايل 

نتائج  ا للحصول عىلٰ لي� أوَّ  تسجيالً  ٤٠حوايل  - طباملتوسِّ  - جيروا ني أنْ التجريبيِّ 

وقت وعي «بع ليبيت وآخرين يف استخدام مصطلح قابلة لالستنساخ. نحن نتَّ 

 :)١( Wك) ويف حتديده بالرمز دراك احلافز بالتحرُّ إ(وقت  »كالرغبة بالتحرُّ 

 اإلرادة). (

كان ال يزال   »ليبيت«اخلاضعني لدراسة  هناك ثغرة صغرية يف أنَّ  لقد ظهر أنَّ 

) واحلركة.  Wمليل ثانية بني وقت اإلرادة (  ٢٠٠نقض حركة يف    لدهيم القدرة عىلٰ 

استهالل احلركة مل يكن نتيجة إرادة   من أنَّ  ٰى الرغم حتَّ  ه عىلٰ ولذلك فقد قال بأنَّ 

، ولكن  كبرياً  ة مل جتذب اهتامماً نقضها كان نتيجة ذلك. هذه احلجَّ   أنَّ واعية، إالَّ 

 

(1) will 



١٤٨  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

 .)٣(كان يدعمها )٢(البارز روبرت كاين )١( ةرَّ اإلرادة احلُ فيلسوف 

إجراء املزيد    زت عىلٰ ا، وحفَّ حاد�   وجدالً   كبرياً   اهتامماً   »جتربة ليبيت«لقد أثارت  

 من التجارب. 

 ت ل ةوا » «:  

التسجيل من عصبون واحد يف أدمغة البرش، ولكن هذا األمر   ما يكون ممكناً  نادراً 

ة التي  الرصع باستخدام األقطاب الكهربائيَّ   يمكن القيام به يف بعض األحيان مع مرٰىض 

ن  ب النوبات. وهكذا، وبشكل الفت، متكَّ سبِّ ع لتحديد مكان املناطق التي تُ زرَ تُ 

ة يف القرشة  ة عصبيَّ خليَّ  ١٠٠٠ ن معه من تسجيل أكثر من و واملتعاون  ) ٤( ق فريد ا سح إ 

د  ولِّ ة، والتي تُ ة التكميليَّ ة يف املنطقة احلركيَّ الرصع (وخاصَّ  ة ملرٰىض ة الوسطيَّ األماميَّ 

. وقد  » جتربة ليبيت « ) أثناء قيامهم بـ RP -  ل من جهد االستعداد معظم اجلزء األوَّ 

ل إطالقها (من خالل زيادة  ت من معدِّ ة غريَّ من اخلاليا العصبيَّ   قليالً   عدداً   وجدوا أنَّ 

)، وقد فعلت املزيد واملزيد  Wثانية قبل وقت اإلرادة (   ١٫٥أو نقصان) بام يقرب من  

% من  ٢٥ثانية التالية، مع انطالق حوايل  ١٫٥الـ  ٰى مد  ة ذلك عىلٰ من اخلاليا العصبيَّ 

فون  . واستنتج املؤلِّ (W)الثانية من وقت اإلرادة  ة أعشار من ة قبل عدَّ اخلاليا العصبيَّ 

جتربة اإلرادة تظهر   لوا إليها تدعم وجهة النظر التي تقول بأنَّ النتائج التي توصَّ  أنَّ 

 . ) ٥( دراك ة مئات ميل ثانية من اإل كتتويج للنشاط البدائي  بالبدء قبل عدَّ 

 
(1) free-will 

(2) Robert Kane 

)3(  Kane, R. The Significance of Free Will, New York / Oxford: Oxford University 

Press (1996), p. 232. 

(4) Itzhak Fried 

 )5 (  Fried, I., Mukamel, R. & Kreiman, G. ‘Internally generated preactivation of single 

neurons in human medial frontal cortex predicts volition’, Neuron    (2011) 69: 548 - 562. 



بة عىلٰ  »جتربة ليبيت«  ١٤٩  اإلرادة الواعية وآثارها املرتتِّ

 داتمء« ااد «:  

ر يف كتابات رائجة وشبه  لها املتكرِّ وتقبُّ  »جتربة ليبيت«الرغم من شهرة  عىلٰ 

صني يف  معظم املتخصِّ  . يف الواقع، إنَّ ا كانت موضوع جدل حادٍّ  أهنَّ رائجة، إالَّ 

زت معظم . إذ ركَّ )١(قد رفضوه  »عاء ليبيتدِّ ا«ة الذين تناولوا رَّ فلسفة اإلرادة احلُ 

تفسري جهد  عىلٰ  دراك، أووقت اإل صعوبات احلكم عىلٰ  االنتقادات عىلٰ 

 ح أدناه.التفسري الفلسفي، كام هو موضِّ  )، أو عىلٰ RPاالستعداد (

 ا  ا دراكو: 

جهد االستعداد يبدأ، وبوضوح قبل وقت اإلرادة    بأنَّ  »عاء ليبيتدِّ ا«لقد كان 

W ة جمموعات تدعم  ل عدَّ َب عاء. والبيانات املنشورة من ِق دِّ أمر حموري يف هذا اال

ر الذايت بعد  استخدام التذكُّ  اد اعرتضوا عىلٰ عاء، لكن النقَّ يف الواقع هذا االدِّ 

 موثوق به للغاية. فضالً  يكون غري هذا يمكن أنْ  أنَّ  ة عىلٰ هناك أدلَّ  احلدث، ألنَّ 

بوا االختبار بأنفسهم وجدوا ن جرَّ ممَّ   )٣()٢( لفريد ميلامثل    شخاصاً أ  عن ذلك، فإنَّ 

، وقد ترغب أنت يف ). لقد قمت هبذا أيضاً Wمن الصعب حتديد اإلرادة ( أنَّ 

حاول هذا، أجد . عندما أُ )٤(شبكة اإلنرتنت متاحة عىلٰ  »ساعة«جتربته باستخدام 

رت حتريك إصبعي/  الوقت الدقيق عندما قرَّ  ا احلكم عىلٰ من الصعب جد�  أنَّ 

ة أحكامنا، ولكن هذا صعب معصمي. سيكون من املفيد حتديد حجم موثوقيَّ 

 
)1(  Bayne, T. ‘Libet and the case for free will scepticism’, in Swinburne, R. (ed.) Free 

Will and Modern Science, Oxford: Oxford University Press (2011). 

(2) Alfred Mele 

)3(  Mele, A. R. Effective Intentions: The Power of Conscious Will,New York/ 

Oxford: Oxford University Press (2009). 

)4(  There is a suitable clock at http:// www. Informationphilosopher .com / freedom/ 

libet - experiments .html. 



١٥٠  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

  العديد من املجموعات البحثية قامت بالنسبة لقرار ذايت حمض. هلذا السبب، فإنَّ 

، وهو  داث اإلدراك احلّيس ة أحكام التوقيت ألحبقياس موثوقيَّ   -  من ذلك  بدالً   -

زات  حتيُّ  ة جمموعات عثرت عىلٰ عدَّ   أنَّ ة، إالَّ أمر أسهل بكثري. النتائج كانت متغريِّ 

. وكان هناك انتقاد خمتلف  »جتربة ليبيت«ا يرفع الشكوك حول تفسري ، ممَّ )١(ةيَّ جدّ 

تنطوي   »جتربة ليبيت« أنَّ  ، اللذان يشريان إىلٰ )٤()٣(وكينسبور )٢(من جانب دينيت

الساعة، األمر الذي قد يكون   ة للمشاركني إىلٰ ة الذاتيَّ حتويل االنتباه من النيَّ  عىلٰ 

ر لعقرب  أدخل عدم التطابق الزمني بني جتربة الشعور باإلرادة واملوقف املتصوُّ 

 الساعة. 

ة  منهجيَّ  )٦(وماتسوهايش  )٥( من هاليت هذه املشاكل، ابتكر كلٌّ  ملحاولة حلِّ 

) BP1(التي وصفوها بـ  RP -جهد االستعداد  بديلة لتقدير الزمن وجدت أنَّ 

حوايل ثلثي اخلاضعني للتجربة؛ األسوأ من ذلك،    ٰى ) لد Wقد وقع قبل اإلرادة (

) التي سنناقشها أدناه، حتدث LRP(  »حتديد موقع وظيفة جهد االستعداد«  هو أنَّ 

 .)٧( )Wبعد اإلرادة ( دائامً 

تكريس اهتامم كبري يف وسائل  وء اجلدل حول قياس التوقيت الذايت، تمَّ يف ض
 

)1(  timing of perceptual events: Libet et al. (1983) revisited’, Consciousness & 

Cognition (2008) 17: 616 - 627. 

(2) Dennett 

(3) Kinsbourne 

)4(  Dennett, D.C. & Kinsbourne, M. ‘Time and the observer’, Behavioral and Brain 

Sciences (1992) 15: 183 - 247. 

(5) Hallett 

(6) Matsuhashi 

)7(  Matsuhashi M. & Hallett, M. ‘The timing of the conscious intention to move’, 

European Journal of Neuroscience (2008) 28: 2324 - 2351. 



بة عىلٰ  »جتربة ليبيت«  ١٥١  اإلرادة الواعية وآثارها املرتتِّ

ة  التي استخدمت تقنيَّ  )١( ة)ة (الطبيعة العصبيَ ة لورقة نرشت يف  جملَّ اإلعالم العامَّ 

يف نموذج جتريبي يشبه  )٢(املسح الدماغي (تصوير الرنني املغناطييس الوظيفي)

يمكن تشفري القرار يف  «ه عاء يقول بأنَّ دِّ ا ص درجت يف ملخَّ نموذج ليبيت، وأُ 

ز  ثوان قبل دخوله حيِّ   ١٠ة ما يقرب من  ة واجلداريَّ نشاط الدماغ من القرشة اجلبهيَّ 

النقاش الدقيق حول بضع مئات من امليل ثانية،   . وبعد كلِّ )٣(»دراكالوعي واإل

ص هائالً من الوقت، وقد أعطت صياغة امللخَّ  ثوان مقداراً  ١٠كانت الـ 

 ق بالقرار الذايت قد تمَّ تة للقرار العصبي فيام يتعلَّ ة املؤقَّ األولويَّ  االنطباع بأنَّ 

 عوا الوصول إىلٰ نني استطاني واملدوِّ بعض الصحفيِّ   . وأفرتض أنَّ تأكيدها أخرياً 

الورقة الكاملة،  شبكة اإلنرتنت)، وليس إىلٰ  عىلٰ  اناً ص فقط (املتاح جمَّ امللخَّ 

 نشاط الفصِّ  عاء أضعف بكثري يقول بأنَّ ادِّ  ٰى م سوقدِّ الرئيس مل يُ  النصَّ  ألنَّ 

) ٰى أو اليمن ٰى ة مرتبط بالقرار (الستخدام اليد اليرساجلبهي والقرشة اجلداريَّ 

قبل القرار الواعي. هذا  ثوانٍ  ١٠ إىلٰ  %، وصوالً ٦٠ ن تصل إىلٰ بالتكهُّ ة مع دقَّ 

يكون االرتباط بنسبة  ا، جيب أنْ عصبي�  ولكي نعكس  قراراً  ا! إذاً خمتلف جد� 

مة عن نشاط الدماغ الذي مت الورقة معلومات قيِّ %. فقد قدَّ ٦٠% وليس  ١٠٠

من  »جتربة ليبيت«إلنقاذ  عل شيئاً ه مل يفقرار، ولكنَّ ي يف هناية املطاف إىلٰ ؤدّ يُ 

 االنتقادات حول التوقيت.

 ٰى ها حتَّ حلُّ  املشاكل مل يتمّ   بشأن التوقيت هو أنَّ   يكون االستنتاج العامُّ   جيب أنْ 

 اآلن. 
 

(1) Nature Neuroscience 

(2) fMRI 

)3(  Soon, C.S., Brass, M., Heinze, H.J. & Haynes, J.D. ‘Unconscious determinants 

free  decisions in the human brain’, Nature Neuroscience (2008) 11: 543 - 545. 



١٥٢  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ارا  ادا  ن إذا  ل ك : 

ا  عصبي�  »قراراً «يعكس  RP -ستعداد جهد اال أنَّ  »عاء ليبيتادِّ «يفرتض 

ب يف  يتسبَّ  RP - النشاط العصبي الكامن وراء جهد االستعداد  ك، وأنَّ بالتحرُّ 

هذا لن    ة، فإنَّ مكان إثبات هذه السببيَّ لو كان باإل  ٰى ك واحلركة. وحتَّ الرغبة بالتحرُّ 

 القرار جيب أنْ  عاء ليبيت، ألنَّ دِّ اة ق من صحَّ بشكل صارم للتحقُّ  يكون كافياً 

قد   RP - ة السابقة، وجهد االستعداديكون سببه سلسلة من األحداث العصبيَّ 

ة. هذا جزء من  عاء ليبيت يفرتض بالتأكيد السببيَّ دِّ امنها. لكن  يعكس بعضاً 

 . ه مل يثبت قطُّ عاء، لكنَّدِّ اال

  - در من جهد االستعدابكا عن اجلزء األث حق� ة، نحن نتحدَّ وجه الدقَّ  عىلٰ 

RP ًجهد االستعداد مستهلِّ  ز عىلٰ ركِّ ة التوقيت تُ حجَّ  أنَّ  إىلٰ  ، نظرا - RP . 

هذا اجلزء األبكر من جهد   إسناد مثل هذا الدور احلاسم والسببي إىلٰ  إنَّ 

ة  ه ينشأ بشكل رئييس يف املنطقة احلركيَّ ، ألنَّ يبدو مستغرباً  RP -االستعداد 

 )، والتي كانت معروفة منذ أكثر من ثالثني عاماً ١(الشكل  SMA - ة التكميليَّ 

دة دون ل) اخلاضعون للتجربة حركة معقَّ (يتخيَّ  »يربمج«ة عندما بالتفعيل بقوَّ 

  -ة ة التكميليَّ النشاط يف املنطقة احلركيَّ  . هذا ال ينفي أنَّ )١( القيام هبا يف الواقع

SMA  ْحتفيزه   عندما يتمُّ  مثًال  ب حركات يف بعض احلاالت،سبِّ يُ  يمكن أن

  RP -اجلزء األبكر من جهد االستعداد  ا، لكن ال يمكن االفرتاض بأنَّ كهربائي� 

 ة الكامنة وراء قرار باحلركة. وهناك ما ال يقلُّ ات العصبيَّ يعكس بالرضورة العمليَّ 

 بذلك:  دة للشكِّ ة أسباب حمدَّ عن ستَّ 
 

)1(  Roland, P.E., Larsen, B., Lassen, N.A. &Skinhoj, E. ‘Supplementary motor area 

and other cortical areas in organization of voluntary movements in man’, Journal 

of Neurophysiology (1980) 43: 118 - 136. 



بة عىلٰ  »جتربة ليبيت«  ١٥٣  اإلرادة الواعية وآثارها املرتتِّ

  – ة ة التكميليَّ التحفيز الكهربائي للمنطقة احلركيَّ  الرغم من أنَّ  عىلٰ  :الً أوَّ 

SMA ْك، األمر الذي  ب بإرادة للتحرُّ ه ال يتسبَّ  أنَّ ب حركات، إالَّ سبِّ يُ  ، يمكن أن

ب  سبِّ ال يُ   RP -  جهد االستعداد  وحي بأنَّ وهذا يُ  ة.ب حتفيز املناطق اجلداريَّ يتطلَّ 

 ك. اإلرادة بالتحرُّ 

 ا اإلرادة الواعية واحلركة، فإنَّ ب حق� سبِّ يُ   RP  -إذا كان جهد االستعداد    :ثانياً 

ات التجربة يف  ترتبط بتغريُّ   RPة يف بداية الـ  ات يف الفرتة التجريبيَّ ع تغريُّ املرء يتوقَّ 

  التجارب ذات جهد االستعداد املبكر وهذا يعني أنَّ  ؛)(وقت اإلرادة Wالوقت 

- RP  ْإرادة مبكرة  ضاً يكون هلا أي جيب أن- W . 

جتربة  «ذلك، باستخدام نسخة من  )٢(وإيمر )١( من هاغارد وقد اخترب كلٌّ 

كسبب لإلرادة أو القرار    RPهناك عالقة طفيفة، باستبعاد الـ    ، ووجدا أنَّ »ليبيت

: أي جهد LRP( »رجهد االستعداد املتأخِّ « هم وجدوا أنَّ ك. لكنَّبالتحرُّ 

منه  اجلانب اآلخر بالنسبة للحركة مطروحاً  من القرشة عىلٰ  RP -االستعداد 

ات عمليَّ   وحي بأنَّ ا يُ ة، ممَّ م عالقة إجيابيَّ من نفس اجلانب) قدَّ   RPجهد االستعداد  

ب يف حتريك  قد تتسبَّ  LRP - »رجهد االستعداد املتأخِّ «الدماغ التي يقوم عليها 

 .)٣( اإلرادة

ما يبدو   ه عىلٰ عاء ليبيت، ألنَّ دِّ اورقتهم تعارض    ذلك الوقت، مل يكن يبدو أنَّ يف  

  ب سابقًا إىلٰ نَس قد أنجز الدور الذي كان يُ   LRP-  »رجهد االستعداد املتأخِّ «كان  

حيدث يف   LRP - »رجهد االستعداد املتأخِّ « . بيد أنَّ RP - »جهد االستعداد«
 

(1) Haggard 

(2) Eimer 

)3(  Haggard P. & Eimer M. ‘On the relation between brain potentials and the 

awareness of voluntary movements’, Experimental Brain Research (1999) 126: 

128 - 133. 



١٥٤  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

  حقة بأنَّ ، وقد وجدت االختبارات الالَّ RP  -  »جهد االستعداد«وقت الحق من  

، كام  W - بعد وقت اإلرادة ٰى حيدث حتَّ  LRP -  »رجهد االستعداد املتأخِّ «

 . RPالـ  حملَّ   ا ليحلَّ هش�  حاً مرشَّ  LRP، بحيث يبدو الـ )١(نوقش أعاله 

وجود خلل يف النموذج التجريبي لليبيت والذي   لفرد مييل إىلٰ أ أشار  :ثالثاً 

واحلركة   RP - د حماوالت استخالص تأثري سببي بني جهد االستعداد فِس يُ 

ان الدائم لبيانات  تشغيل اخلزَّ  . ففي مجيع جتارب ليبيت تمَّ )٢( (والرغبة يف احلركة)

ا رضوري� صبع/ املعصم. كان هذا  ن طريق حركات اإلع   )٣(ة الدماغختطيط كهربيَّ 

، والذي  RP - زم للكشف عن جهد االستعدادكجزء من اإلجراء الوسطي الالَّ 

جتاهله من خالل النشاط املتزامن اآلخر يف ختطيط أمواج    بخالف ذلك سوف يتمُّ 

  أيَّ  نَّ إختزين البيانات، بحيث  . وإذا مل يكن هناك من حركة، ومل يتمّ )٤( الدماغ

  تتبعها حركات لن يتمَّ  تكون حدثت دون أنْ قد  )(RPsجهود لالستعداد 

دون   (RPs)الكشف عنها. إذا حدثت بالفعل مثل هذه اجلهود لالستعداد 

ب حركات، وتكون سبِّ ليست كافية لُت  (RPs)حركة، عندها تكون هذه اجلهود 

 ك. األرجح قد عكست نشاط الدماغ الذي حيدث قبل قرار التحرُّ  عىلٰ 

ه جيب تشغيل اإلجراء العادي يف حلظة  ألنَّ  هذا االحتامل يصعب تقييمه،

 دها احلركة. دِّ ُحت 

يف تفسري جهد  من الشكِّ  مزيداً ُتلقي وآخرون  )٥(جتارب هريمان نَّ أ :رابعاً 

 
)1(  Matsuhashi & Hallett op. cit., (16). 

)2(  Mele op. cit., (12). 

(3) electroencephalographic 

(4) EEG 

(5) Hermann 



بة عىلٰ  »جتربة ليبيت«  ١٥٥  اإلرادة الواعية وآثارها املرتتِّ

. فقد استخدم  )١( ا بالقرار واحلركةمن حيث ارتباطها سببي�  RP - االستعداد

التجريبي لليبيت، والذي من خالله لة من النموذج هؤالء الباحثون نسخة معدَّ 

م.  التحفيز املقدَّ  عىلٰ  ثنني، اعتامداً امن أصل  زرٍّ  توجيه املشاركني للضغط عىلٰ  تمَّ 

جتربة  «ة بوقت، كام يف قبل االستجابة احلركيَّ  RP -وقد حدث جهد االستعداد 

ن قبل عرض التحفيز، لذلك فقد كا  ٰى لقد حدث حتَّ   -  وهذا مهمٌّ   -  . لكن»ليبيت

فون بشأن الزر الذي جيب الضغط عليه. ويقول املؤلِّ  ه مل يعكس قراراً أنَّ  واضحاً 

عات ه قد يعكس توقُّ د احلركة بالتحديد، ولكنَّدِّ ال ُحي  RP - جهد االستعداد  بأنَّ 

  RP يعتقدان يف البداية بأنَّ  )٣(وديكي )٢( ة (وهو يف الواقع ما كان كورهنيوبرعامَّ 

 ولكن حالة استعداد، ومن هنا جاء اسمها.  يعكسه، ليس قراراً 

ذ فيها التي اختَّ   »جتربة ليبيت«لة من  نسخة معدَّ   )٥( وميلر  )٤(ابتكر تريفينا  :خامساً 

مل   RP - جهد االستعداد ك أو ال، ووجدا أنَّ ة بالتحرُّ املشاركون قرارات عفويَّ 

عه املرء ك، وهذا ما ال يتوقَّ منه قبل قرار عدم التحرُّ  ٰى ك أقو يكن قبل قرار التحرُّ 

 .)٦( كا بالتحرُّ عصبي�  قراراً  RP - إذا عكس جهد االستعداد 

القرار العصبي   وحي التحليل احلسايب (أو التحليل احلاسويب) أنَّ يُ  :سادساً 
 

)1(  Herrmann, C.S., Pauen, M., Min, B.K., Busch, N.A. & Rieger, J.W. ‘Analysis of 

a choice-reaction task yields a new interpretation of Libet's experiments’, Intl J. 

Psychophysiol. (2008) 67, 151 - 157. 

(2) Kornhuber 

(3) Deecke 

(4) Trevena 

(5) Miller 

 )6 (  Trevena, J. & Miller, J. ‘Brain preparation before a voluntary action: evidence against 

unconscious movement initiation’, Consciousness & Cognition (2010) 19, 447. 



١٥٦  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

،  RP -ة جلهد االستعداد ان الدورة الزمنيَّ ا إبّ جد�  رٍ متأخِّ  حيدث فقط يف وقٍت 

 .)١(وليس يف بدايته

 ل ا شم ا: 

هناك   -وهو أمر مثري للجدل للغاية، كام رأينا    -  عاء ليبيتدِّ اقبول    لو تمَّ   ٰى حتَّ 

 عاء. دِّ نقاش حول التفسري الفلسفي هلذا اال أيضاً 

من   بدالً  )٢(»اإلرادة الواعية«لقد استخدمت هنا بشكل منهجي مصطلح 

ة أوسع هلذا املصطلح األخري. ة فلسفيَّ ب ارتباطات ذهنيَّ لتجنُّ )٣( »ةرَّ اإلرادة احلُ «

بام يف ذلك ليبيت    -  عاء ليبيتدِّ ابالرغم من ذلك، لقد استخدم العديد من أنصار  

الكثري من    من اجلدل، ألنَّ   . وقد أثار هذا مزيداً »ةرَّ اإلرادة احلُ «مصطلح    -  )٤(نفسه

ة.  رَّ نموذج ليبيت التجريبي هو غري ذي صلة بمسألة اإلرادة احلُ  اد قالوا بأنَّ النقَّ 

االختيارات بني جمموعة   إىلٰ  نا نشري عادةً ة، فإنَّ رَّ ث عن اإلرادة احلُ فعندما نتحدَّ 

ب ة يف كثري من األحيان، وهذا قد يتطلَّ عة من اخليارات، هلا تداعيات معنويَّ متنوِّ 

العكس   هي عىلٰ   »جتربة ليبيت«ام. ودقائق أو ساعات أو أيَّ   ٰى مد   مناقشة دقيقة عىلٰ 

اذ القرار اختِّ  ٰى اذ قرار معنوي، ومل يكن حتَّ . املوضوع مل يكن موضوع اختِّ متاماً 

عن   ك. فضالً ينبغي التحرُّ  ٰى ك، ولكن فقط متبخصوص ما إذا كان ينبغي التحرُّ 

اضعني للتجربة  وجه التحديد لألشخاص اخل ذلك، لقد صدرت تعليامت عىلٰ 

 

)1(  Schurger, A., Sitt, J.D. & Dehaene, S. ‘An accumulator model for spontaneous 

neural activity prior to self-iniated movement’, Proc. Natl. Acad Sci. USA 

doi:10.1073/pnas.1210467109 (2012). 

(2) conscious will 

(3) free will 

)4(  Libet et al. op. cit., (1). 



بة عىلٰ  »جتربة ليبيت«  ١٥٧  اإلرادة الواعية وآثارها املرتتِّ

، أشار  ١٩٨٣ة عام ة، ويف ورقتهم األصليَّ ام العمل بطريقة عفويَّ  وإنَّ بعدم التأّين 

أداء احلركات برسعة  استنتاجاهتم تنطبق فقط عىلٰ  أنَّ  إىلٰ  ليبيت وآخرون رصاحةً 

حركات األصابع/   عاء القابل للنقاش بأنَّ دِّ لو قبلنا اال  ٰى . وبالتايل، وحتَّ )١(ةوعفويَّ 

هذا االستنتاج ال يمكن  ليست نتيجة إرادة واعية، فإنَّ  »جتربة ليبيت«الرسغ يف 

(ما يعني إرادة   »رٍّ ُح «فيها تطبيق املصطلح  حاالت يتمُّ  ا عىلٰ ينسحب تلقائي�  أنْ 

 ة) بشكل طبيعي.رَّ ُح 

ة  رَّ ادة احلُ لإلر ولئك الذين يدعمون التفسري املضادَّ أُ  هي أنَّ  ٰى خراملشكلة األُ 

سبيل   ما. عىلٰ   حدٍّ   ة إىلٰ ة اهلامشيَّ رَّ مفاهيم اإلرادة احلُ   ٰى ه ليس يف أذهاهنم سويبدو أنَّ 

يذكر طبيب األعصاب   - ويف عرض حول علم األعصاب لإلرادة - املثال

لإلرادة   هاغارد، وهو معاون سابق لليبيت وبطل الرواية الريادي للتفسري املضادِّ 

ب (اإلرادة).  د وغري مسبِّ ر دارات الدماغ بـ سبب غري حمدَّ حتامل تأثُّ ة، يذكر ارَّ احلُ 

علم األعصاب « إنَّ  :ويرفض هاغارد وجهة النظر هذه، وخيتم املقال بالقول

دة  ات حمدَّ أساس عمليَّ  ل نحو وجهة نظر العمل الطوعي عىلٰ احلديث يتحوَّ 

ا ينترص تدرجيي�  »األعصاب احلديثعلم « . وهذا يعطي االنطباع بأنَّ »للدماغ...

هناك فقط    :الً أوَّ   :األقّل   ة، ولكن هذا أمر مربك لسببني عىلٰ رَّ وهم اإلرادة احلُ   ضدَّ 

، »بسبب غري مسبِّ «رون اإلرادة كـ  ن يتصوَّ ة ضئيلة من الفالسفة احلديثني ممَّ يَّ أقلّ 

م األعصاب كلامت عل نَّ أ :فلامذا نستخدم مثل هذا التعريف اهلاميش؟ ثانياً 

دة  ات حمدَّ عمليَّ  ل نحو رؤية العمل الطوعي الذي يقوم عىلٰ التحوُّ «احلديث عن 

ة يف علم األعصاب  هذه كانت هي األساسيَّ  وجهة النظر  غريبة، ألنَّ  »يف الدماغ

جتربة «  ألكثر من نصف قرن من الزمن. ويف نفس هذا العرض، يقول هاغارد بأنَّ 
 

)1(  Haggard, P. ‘Human volition: towards a neuroscience of will’, Nature Reviews 

Neuroscience (2008) 9: 934 - 946. 



١٥٨  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

 ة؛ وإشارته إىلٰ رَّ اإلرادة احلُ  »تدحض املفهوم اليومي لـ«ما يبدو  عىلٰ  »ليبيت

رًا  مفاهيم أكثر تطوُّ  إىلٰ  معارضته ال متتدُّ  ك بأنَّ رِ ده يُ أنَّ  تشري إىلٰ  »املفهوم اليومي«

 ة. رَّ عن اإلرادة احلُ 

 :اج

الذي   )١( )نشاط الدماغ (جهد االستعداد أنَّ  ١٩٨٣عام  »جتربة ليبيت«ذكرت 

 يصبح اخلاضع للتجربة واعياً   بثني إصبع أو معصم قد حدث قبل أنْ   يعكس قراراً 

 - تفسري هذا ميل ثانية. وقد تمَّ  ٢٠٠ك بـ لقراره (أو حلافزه أو إرداته) بالتحرُّ 

إراداتنا الواعية هي التي    انطباعنا الذايت بأنَّ   أنَّ   لإلشارة إىلٰ   -  وبشكل مثري للجدل

 ا عىلٰ مرص�  ه ظلَّ بارة عن وهم. وقد قبل ليبيت هذا التفسري، لكنَّاحلركة ع تستهلُّ 

 ت. لعب دور حقيقي يف نقض األعامل التي استهلَّ  قادرًا عىلٰ  الوعي سيظلُّ  أنَّ 

عاءات عن  دِّ العديد من علامء األعصاب ومعظم الفالسفة يطعنون يف اال إنَّ 

 ا عىلٰ جهم. أمَّ جَ ص ُح لخِّ الواعية، وهذه الورقة تُ ة املفرتضة لإلرادة اليَّ عدم الفعَّ 

  ا أمر كاٍف عصبي�   »قراراً «  العصبي الفسيولوجي، فلم يظهر بشكل مقنع أنَّ   ٰى املستو

لو كان  ٰى ك. وحتَّ دراك بقرار التحرُّ ب بحدوث احلركة قبل وقت اإلللتسبُّ 

ة التي يدافع  رَّ ة احلُ ض مفاهيم اإلرادقوِّ ذلك لن يُ  باإلمكان إظهار هذا األمر، فإنَّ 

 عنها معظم الفالسفة. 

 *   *   * 

 
(1) RP 



 

 

 

ما ل ا  ن با و )١(  

)م درا ( 

 )٢( سيامك عبد اللهي

  )٣(منصور نصريي

:  

باعتباره واحدًا من   )٤( ر والفيلسوف الربيطاين جون هروود هيكاملفكِّ 

ت آنذاك َح رِ هاٍت جديدٍة طُ بُ ُش  عىلٰ  نني، حاول قبل وفاته الردَّ الفالسفة املتديِّ 

للتحّديات التي   ٰى ين، حيث تصدَّ هبدف إثبات وجود تعارٍض بني العلم والدِّ 

 ة. بالتجربة الروحيَّ  ٰى سمَّ ة أو ما يُ ينيَّ طرحها علم األعصاب بشأن التجربة الدِّ 

اهلدف من تدوين هذه املقالة هو دراسة وحتليل آراء هذا الفيلسوف حول ما  

 كام ييل: ني، حمورين أساسيَّ  طروحة البحث عىلٰ ، حيث ترتكز أُ رَ كِ ذُ 

 ة. ينيَّ التجربة الدِّ  نسبة إىلٰ رشح وحتليل رأي جون هيك بال   - ١
 

  ینيدرباره جتربه د  کينظر جان ه  یبررس«ت بعنواهنا الفاريس  ِرشَ نُ   لقد سبق ألصل هذه املقالة أنْ   )١(

فحة ص ٢٦، ٦٥ العدد -هـ ش  ١٣٩٥ة، التحقيقيَّ  - ةة «ذهن» العلميَّ يف جملَّ ی»، و عصب شناس

 قم. -، إيران )١٢٠ إلی ص ٩٥ من ص -

 .   تعريب: أسعد مندي الكعبي

 ين بجامعة طهران. يف فلسفة الدِّ  ةطالب دكتورا )٢(

 ة بجامعة طهران. ة التعليميَّ أستاذ مساعد وعضو يف اهليأُ  )٣(

(4) John Harwood Hick 



١٦٠  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ت يف رحاب َح رِ هات التي طُ بُ الشُّ  عىلٰ  بعه يف الردِّ سلوب الذي اتَّ األُ  - ٢

 ني بعلم األعصاب. ل الباحثن املختصِّ َب جريت من قِ التجارب التي أُ 

ضوء ذلك أثبت   ضمن كال املحورين، وعىلٰ  ت آراؤه يف إطاٍر نقديٍّ َح رِ وقد طُ 

التعارض   ة مل تكن كافيًة لوضع حلوٍل بالنسبة إىلٰ ة الفلسفيَّ مساعيه العلميَّ  الباحثان أنَّ 

د  هذا التعارض جمرَّ  ة، واحلقيقة أنَّ ينيَّ املفرتض بني علم األعصاب والتجربة الدِّ 

  ة طرحه من األساس. مصداقيَّ   ٰى افرتاٍض وهناك الكثري من النقاش حول مد 

ّ:  

  املوضوع األسايس الذي جيب وأنْ   أنَّ   د عىلٰ لفيلسوف الربيطاين جون هيك أكَّ ا

ل يف التحّديات ين يف العرص الراهن، ال يتمثَّ ح حول العالقة بني العلم والدِّ طرَ يُ 

قد آنذاك غرار ما كان ُيعتَ  اٍت عىلٰ السطح قديًام ضمن نظريَّ  التي كانت تطفو إىلٰ 

ة األرض أو إله الفراغات يف عامل فيزياء نيوتن أو مركزيَّ ة الشمس أو من مركزيَّ 

ح يف جمال موضوع  طرَ غرار ما كان يُ  هوت، وعىلٰ اإلله الشخيص يف علم الالَّ 

ام التحّدي احلقيقي يكمن اليوم يف  اإلنسان؛ وإنَّ  ة الصنع وسموِّ التكامل ونظريَّ 

 ة. ينيَّ علم األعصاب والتجربة الدِّ 

ة السائدة يف هذا القرن ذات طابٍع ماّدي ديولوجية الغربيَّ اإلي يف أنَّ  ال شكَّ 

  ة لدرجة أنَّ ة املتغريِّ يف هناية املطاف رضبًا من الفلسفة اآلليَّ  ٰى بحٍت بحيث تتبنَّ

ة هي دين العرص، ومجيع املاّديَّ  الفيلسوف األمريكي جون روجر سريل زعم أنَّ 

  ٌة رصفٌة والذهن بحدِّ ة هي ماّديَّ أساس هذه الرؤي احلقائق املوجودة يف الكون عىلٰ 

فه  ر الغريب، حيث عرَّ رب جزءًا منها، فهو ماّدي أيضًا وفق رؤية هذا املفكِّ عتَ ذاته يُ 

هو ذات   )١( ن من خاليا، وبالتايل فالذهنغرام وتتكوَّ  ١٥٠٠د كتلٍة تزن ه جمرَّ بأنَّ 
 

(1) mind 



ينيَّة وعلم األعصاب  ١٦١  نظريَّة جون هيك حول التجربة الدِّ

 .)٢()١( املخِّ  -الدماغ  

الذهن يف إطار مبادئ الفكر الفيزيائي    الضوء عىلٰ   طسلِّ ة التي تُ هذه الرؤية املاّديَّ 

ة مثل  ينيَّ اها جون هيك، هي يف الواقع تتعارض مع املعتقدات الدِّ والتي تبنَّ

ذلك فالكثري    االعتقاد بوجود الروح وخلودها وارتباطها باألمر اإلهلي، أضف إىلٰ 

عصاب لتفنيد  ل إليها علم األالنتائج التي توصَّ  من امللحدين قد استندوا إىلٰ 

د نزعٍة  هاٍت عليها باعتبارها جمرَّ بُ وطرح ُش  -ة التجربة الروحيَّ  -ة ينيَّ التجربة الدِّ 

 ٍة. ٍة شاذَّ نفسيَّ 

ل إليها يف رحاب جتارب علم التوصُّ  النتائج التي تمَّ  جون هيك اعتمد عىلٰ 

ة  ينيَّ اإلحلادي، حيث كان هدفه الدفاع عن التجربة الدِّ   األعصاب ملواجهة هذا املدِّ 

ة نامجة  ة شاذَّ هذه التجربة ليست نزعة نفسيَّ  واألمر املتعايل املرتبط هبا باعتبار أنَّ 

تها ثبِ ذاته يُ   علم األعصاب بحدِّ   أنَّ   د عىلٰ ؤكِّ عن وجود خلٍل يف دماغ اإلنسان، وليُ 

رين املعارصين من أمثال الربوفسور األمريكي بعض املفكِّ   د وجودها؛ كام أنَّ ؤيِّ ويُ 

ة وكيفيَّ   ة مثل وجود اهللا تعاىلٰ ينيَّ تفسري أهّم املعتقدات الدِّ   أندريو نيوبريغ بادروا إىلٰ 

 ق نيوبريغ إىلٰ أساس نتائج علم األعصاب، فقد تطرَّ   ة عىلٰ ينيَّ حدوث التجارب الدِّ 

 NeuroTheology: how science  «: هذا املوضوع بالتفصيل يف كتابه

spirituality religious experience« )ط جون ؛ ويف هذا السياق سلَّ )٣

 
(1) brain 

(2) Hick , J. , The New Frontier of Religion and Science Religious Experience , 

Neuroscience and the Transcendent ; N. Y. : Palgrave , Macmillan , 2006  , p. 57.  

(3) Newberg , A. and Eugene D’Aquili ; Why God Won’t Go Away ; New York : 

Ballantine Books , 2001.  

Newberg , A. And Waldman , M. R. ; How God Changes Your Brain ; N Y : 

Ballantine , 2009.   

Newberg , Principles of Neurotheology ; England : Ashgate , 2010.  
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ل علامء علم بَ ت من قِ َح رِ هات التي طُ بُ أحدث التحّديات والشُّ  هيك الضوء عىلٰ 

صني يف  أساس آراء بعض الباحثني املتخصِّ  تفنيدها عىلٰ  ثّم بادر إىلٰ  ،األعصاب

 هدفه األسايس يمكن تلخيصه يف اإلجابة التي يمكن أنْ  يقة أنَّ هذا العلم؛ واحلق

جريت ة التي أُ الدراسات والبحوث العلميَّ  ح عن السؤال التايل: استنادًا إىلٰ طرَ تُ 

جريت أيضًا حول بنية الدماغ وأدائه العميل؛ هل يف جمال علم األعصاب، والتي أُ 

عقًال باعتبارها إدراكًا للحقيقة أو   -ة الروحيَّ  -ة ينيَّ يمكننا قبول التجربة الدِّ 

ل من كتابه د يف الفصل األوَّ احلقائق املتعالية؟ وألجل حتقيق هذا اهلدف فقد أكَّ 

The new frontier of religion and science  ٰة  ينيَّ التجربة الدِّ  أنَّ  عىل

هذا   ين، ويف الفصل الثاين استند إىلٰ ة هي األصل واألساس يف الدِّ أو الروحيَّ 

ل إليها علامء علم األعصاب والتي  النتائج التي توصَّ  أنَّ  عىلٰ  االفرتاض ليستدلَّ 

ه  أساسها وجود تعارٍض بني اإلدراك الذهني وما يعتقد به الناس أنَّ  زعموا عىلٰ 

 ة. ينيَّ التجربة الدِّ   ٰى يف جمر  إله، هي يف الواقع ال تنصبُّ 

 فصيل:املوضوع بالت ط الضوء عىلٰ سلِّ وفيام ييل نُ 

أوم  :ا ل ا   ن   )وا ( )١ (:  

ة أو  ينيَّ ة جون هيك يف جمال التجربة الدِّ رشح وحتليل نظريَّ  ق إىلٰ فيام ييل نتطرَّ 

 ة، ضمن النقاط التالية:الروحيَّ 
 

ة  الروحيَّ   -ة  ينيَّ ة جون هيك حول التجربة الدِّ ل من املقالة لتحليل ونقد نظريَّ صنا القسم األوَّ خصَّ   )١(

ات املطروحة ث عن موضوع علم األعصاب، يستند يف استدالالته إٰىل الفرضيَّ ه حينام يتحدَّ ألنَّ  -

ة، ومن مجلة هذه الفرضيات اعتبار املنطق احلاكم عٰىل التجارب املذكورة  ينيَّ يف جمال التجربة الدِّ 

ة حول التجربة  مستقلَّ ة ا؛ لذا فالرضورة تقتيض طرح مباحث نقديَّ ة معيارًا أساسي� ونتائجها العمليَّ 

ة بموضوع علم األعصاب نواصل بيان ة املختصَّ ة، وعٰىل أساس نتائج هذه املباحث النقديَّ ينيَّ الدِّ 

سلوب حيول دون حدوث غموٍض  ط الضوء عليها فيام بعد، وهذا األُ سلِّ نُ  فسائر املواضيع سو

 يف البحث إٰىل حدٍّ ما.



ينيَّة وعلم األعصاب  ١٦٣  نظريَّة جون هيك حول التجربة الدِّ

 :ةينيَّ ة جون هيك حول التجربة الدِّ نظريَّ  ىٰ فحو   - ١

رغبة الفيلسوف الربيطاين جون هيك يف دراسة وحتليل التجربة   احلقيقة أنَّ 

طرح   ٰى ح به لد ة، وهذا ما رصَّ ة الشخصيَّ ينيَّ ة قد انبثقت من جتربته الدِّ ينيَّ الدِّ 

فات أبرز فالسفة العرص احلديث من أمثال نيتشه ووايتهيد ته، حيث قرأ مؤلَّ نظريَّ 

مواضيعه متحورت حول موضوع  إنَّ  : قالوبرتراند راسل واليبنتز، وكتاباً 

ب اجلامعات طالَّ من عدٍد  ف عىلٰ ة يف العامل الرشقي، كام تعرَّ ينيَّ الفلسفة الدِّ 

دراسة الفكر   إىلٰ  -رًا هبم متأثِّ  - ًة فبادر صوليَّ ون أفكارًا أُ ن يتبنَّني ممَّ املسيحيِّ 

؛ ويف هذه اآلونة شهدت سريته الذاتيَّ  لٍ املسيحي بشك ًة كان هلا ة جتربًة روحيَّ جادٍّ

ذات يوٍم وحينام كنت  «ة، حيث قال يف هذا الصدد:  هاته الفكريَّ توجُّ   تأثٌري بالٌغ عىلٰ 

  -ة روحيَّ  -ة حدثت يل جتربة دينيَّ  )١( احلافالت بمركز مدينة ُهل ٰى راكبًا يف إحد

ام السامء فتحت وصٍف، فكأنَّ   ا جتربٌة تفوق كلَّ دًا، إهنَّ انطبعت يف ذهني ومل أنسها أب

املتعايل الذي كان كامنًا يف باطني،  بِّ أمامي وغمرين منها نوٌر بفضل ذلك احلُ 

 لذلك شعرت ببهجٍة عظيمٍة.

ن حينذاك من مقاومة تلك البسمة العميقة التي اعتلت دًا أّين مل أمتكَّ ر جيِّ أتذكَّ 

هذه البسمة وهي ترتسم  ااب شاهدوكّ الرُّ  ، ولو أنَّ للربِّ بتسم أني شفتاي وكأنَّ 

 . )٢(»روا أّين جمنونٌ شفتاي يف تلك اللحظة لتصوَّ  عىلٰ 

شعور اإلنسان بوجود أمٍر متعاٍل خالل جتربته    ة أنَّ طروحاته الفكريَّ ومن مجلة أُ 

رب حمورًا مشرتكًا يف خمتلف األديان، فصاحب هذه التجربة يرتبط  عتَ ة يُ ينيَّ الدِّ 

غالبًا ما يكتنف اإلنسان شعوٌر بوجود أمٍر  «بواسطتها باألمر املتعايل، حيث قال: 
 

(1) Hull City 

)2(  Hick , J. An Autobiography ; Oxford , England : Oneworld Publications , 2002 , 

pp. 33 - 34.  
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وثراًء من العامل اخلاضع للتغيريات التي تطرأ   ًى ة، وهو أمٌر أكثر غن فيام وراء املادَّ 

 هو موجود يف السامء  موٍر ختتلف عامَّ وٌر بوجود أُ ه شعة؛ إنَّ ات الفيزيائيَّ الذرَّ  عىلٰ 

واألرض بحيث ال يمكن للفكر الفيزيائي املاّدي معرفة ُكنهها، وهذا يعني وجود 

 . )١( »ُبعٍد معنوي وروحاين فيام وراء هذا الواقع الظاهري

املعيار يف  ا املحور املشرتك لألديان، فام هو  ة بأهنَّ ينيَّ لو اعتربنا التجربة الدِّ   ٰى يا تر

ة للتجارب  ة والروحيَّ ة؟ جون هيك اعترب النتائج األخالقيَّ ينيَّ صدق التجارب الدِّ 

ٍة يف هذا املضامر،  يَّ بأمهّ  ٰى املستويني الفردي واجلامعي هي التي حتظ ة عىلٰ ينيَّ الدِّ 

ة  األداء األخالقي والرتبوي هلذه التجارب من الناحيتني الشخصيَّ  د عىلٰ حيث أكَّ 

  ؛ وكام يبدو فإنَّ )٢( ًة هلاا شامًال وثمرًة عمليَّ ة باعتباره معيارًا إيديولوجي� عيَّ واالجتام

ر بفكرته هذه بالباحث يف علم األعصاب جيمس الذي اعترب التجربة  هيك قد تأثَّ 

  ٰى ة لدينيَّ ة للتجارب الدِّ النتائج العمليَّ   ا، إذ نلمس من جلوئه إىلٰ صولي� ة أمرًا أُ ينيَّ الدِّ 

 ر بجيمس.ه قد تأثَّ تها أو سقمها، أنَّ بيانه صحَّ 

ة أو  ينيَّ وجود معياٍر أكثر شموالً لصدق التجربة الدِّ  وجتدر اإلشارة هنا إىلٰ 

سبيل املثال لو   كها اإلنسان، فعىلٰ درِ ظاهرٍة يُ  كلِّ  كذهبا، وهو املنطق احلاكم عىلٰ 

تها، وإذا كان رقَّ  ٰى د مددِّ أوراق هذه املقالة هو الذي ُحي  كان املنطق احلاكم عىلٰ 

ن من حتليل  ما ينبغي لنا فعله كي نتمكَّ عنيِّ ة هو الذي يُ يَّ ئاجلز املنطق احلاكم عىلٰ 

الذي   -املنطق  -املعيار  إنَّ  :ة هبا؛ ففي هذه احلالة يقالوتصديق األحكام اخلاصَّ 

  نسان بحدِّ ة هو اإلينيَّ يكون مرتكزًا ملعرفة صواب أو سقم التجربة الدِّ  جيب وأنْ 

هذا املعيار  ال حميص من اللجوء إىلٰ  مَّ عامٍل خارجي آخر؛ ومن ثَ  ذاته وليس أيُّ 

 

 )1 (  Hick , J. , The New Frontier of Religion and Science Religious Experience , 

Neuroscience and the Transcendent ; N. Y. : Palgrave , Macmillan , 2006 , pp. 28 - 29.  

)2(  Ibid , p. 51.  
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ة كام هو احلال  ينيَّ صواب أو سقم التجربة الدِّ  ٰى أو املنطق احلاكم بغية معرفة مد

 .  )١(املثالني اللذين ذكرنامها بالنسبة إىلٰ 

االً يف  واعترب الذهن اإلنساين فعَّ وقد حذا جون هيك حذو إيامنوئيل كانط 

ة التي  أساس هذه امليزة يوجد تغيرياٍت حول املسائل الذهنيَّ   إدراكه وجتاربه، وعىلٰ 

اإلنسان عاجٌز عن معرفة   بام أنَّ  ٰى خر أدركها عن طريق التجربة، ومن ناحيٍة أُ 

 ة يف كلِّ ملحوريَّ من اعتبار الذهن بكونه املسألة ا  حقيقته، لذا ال بدَّ   األمر الواقع عىلٰ 

ة،  غرار سائر التجارب الفكريَّ  رب عىلٰ عتَ ة تُ ينيَّ جتربٍة، ونظرًا لكون التجارب الدِّ 

 ذاته معيارًا لصواهبا أو سقمها. يكون بحدِّ  فصاحب التجربة جيب وأنْ 

كه بتجاربنا درِ ام نُ وإنَّ  -نومني  -ب العامل حولنا بواقعه كأمٍر ذايت جرِّ نحن ال نُ 

د عليه إيامنوئيل  أي كام يظهر لنا؛ وهذا ما أكَّ  -الفينومينات  -الظواهر حسب 

 .)٢(كانط

وهو انعكاٌس   )٣(»األمر كام نراه «ا الفيلسوف فيتجنشتاين فقد طرح مفهوم  وأمَّ 

كه درِ أمٍر ونُ  كلَّ  ٰى نا نرويقصد من ذلك أنَّ  )٤(»التجربة كام نفعلها«آخر ملفهوم 

 األمر اإلهلي موجوٌد يف كلِّ   ك أنَّ درِ ة فنحن نُ ينيَّ به، ويف التجربة الدِّ جرِّ ه كام نُ فرسِّ ونُ 

ة، وهو إدراٌك خمتصٌّ بذات صاحب هذا  مكاٍن، وهذا األمر اإلهلي هو احلقيقة التامَّ 
 

ة: ع. كواهي، طهران، منشورات  ة)، ترمجه إٰىل الفارسيَّ جون هيك، وجود خدا (باللغة الفارسيَّ  )١(

 .٣١٣و   ٣١٢م، ص ٢٠٠٨(علم)، 

ت  ِرشَ فنومن در فلسفه كانت)، نُ   ة حتت عنوان: (نومن وت باللغة الفارسيَّ ِرشَ م. نصريي، مقالة نُ  )٢(

 .  ٧٧و  ٧٦م، ص ٢٠٠٨، ٢و  ١ة: (نقد ونظر)، السنة الثالثة عرشة، العددان يف جملَّ 

 راجع أيضًا:

Kant , I. ; Critique of Pure Reason ; Trans. by Norman kemp Smith ; N. Y. : 

Macmillan , 1929  , A , pp. 248 - 250.  

(3) seeing as 

(4) experiencing as 
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، وحسب تعبري إيامنوئيل كانط فالتفسري الذي  »أنا«ٌق بالـ ه متعلِّ نَّ إاإلدراك، أي 

أساس    عىلٰ تقييم صدقه أو كذبه إالَّ   جوانب عامل اخلارج ال يتمُّ أنا من أحد  ـ  اه التتبنّ

 صوابه أو سقمه. ٰى أنا بذاهتا، فهي املعيار واألساس ملدـ  هذه ال

 رؤية إيامنوئيل كانط يف هذا الصعيد ليطرح فكرة أنَّ  جون هيك استند إىلٰ 

ٌة  ها، هي حقيقٌة ذاتيَّ أتباع مجيع األديان ملعرفت  ٰى ة يف الكون والتي يسعاحلقيقة الغائيَّ 

لذا فهم عاجزون عن إدراكها، ومن هذا املنطلق يمكن اعتبار احلقائق  - نومني  -

 دة، وعىلٰ متعدِّ  - فينومينات  - د ظواهر التي تطرحها تعاليم خمتلف األديان جمرَّ 

ة انيَّ األمر الذي يمكن االعتامد عليه إلثبات حقَّ   ضوء هذه الفكرة استنتج هيك أنَّ 

يكون منبثقًا من باطنها وليس من أمٍر   ة جيب وأنْ ينيَّ التجربة الدِّ وصدق 

ة كإدراٍك  ينيَّ نا لو مل نعترب التجربة الدِّ ذلك فهو يعتقد بأنَّ  . أضف إىلٰ )١(خارجي

تها، فال حميص لنا يف هذه احلالة  انيَّ وما مل نؤمن بحقَّ  تعاىلٰ  الربِّ  جتريبي بالنسبة إىلٰ 

 انيًة.سائر التجارب البرشية املتعارفة باطلٌة وليست حقَّ  من اعتبار أنَّ 

جتربٍة متعارفٍة بني البرش   صاحب التجربة هو املعيار يف كلِّ   اجلدير بالذكر هنا أنَّ 

ب الظواهر املوجودة  رِّ نا، فهو الذي ُجي دركه بحواسِّ ضمن هذا العامل املاّدي الذي نُ 

ون هذا العامل موجودًا بالفعل، يف الكون ومن خالل إدراكه الشخيص يؤمن بك
 

)1(  Hick , J. , At The Frontier of Faith : An Interview with John Hick ; 2007 . 

ة ة اخلاصَّ  املواقع اإللكرتونيَّ ٰى حدإجريت مع جون هيك يف أُ هذا املوضوع مقتبٌس من مقابلٍة 

م، وقد متحورت  ٢٠٠٧) وذلك يف عام Religious Studiesة املوسوم بـ (ينيَّ بالدراسات الدِّ 

يس إيرينيئوس ة العدالة التي طرحها القدِّ  هذه املقابلة حول نظريَّ ت يفَح رِ معظم املواضيع التي طُ 

 ة. ينيَّ ة والتجربة الدِّ ينيَّ ة الدِّ ديَّ والتعدُّ 

 الكامل هلذه املقابلة، راجع الرابط اإللكرتوين التايل: الع عٰىل النصِّ لالطِّ 

http://www.thatreligiousstudieswebsite.com /religious  - studies /interviews 

/intervew - john - hick.php. 
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ينية  ب هو املعيار يف صدق التجارب املتعارفة غري الدِّ املجرِّ  وهذا يعني أنَّ 

ًة، ففي هذه احلالة  ة بسبب كوهنا شخصيَّ ينيَّ ت التجارب الدِّ َض تها؛ لذا لو ُنقِ انيَّ وحقَّ 

  ذهب هيك إىلٰ  رَ كِ ما ذُ  بناًء عىلٰ  .)١(من إنكار صدق التجارب املتعارفة أيضاً  ال بدَّ 

ني، أحدمها أداؤها  معيارين أساسيَّ   ة يرتكز عىلٰ ينيَّ القول بكون صدق التجارب الدِّ 

ذلك، واآلخر    ة وما إىلٰ ة والنفسيَّ ة واالجتامعيَّ العميل يف خمتلف املجاالت األخالقيَّ 

 املنطق احلاكم عليها.

 :ةينيَّ دِّ ة جون هيك حول التجربة النقد نظريَّ   - ٢

يف املبحث   رَ ِك ما ذُ  ة جون هيك بناًء عىلٰ نقد نظريَّ  ق يف هذا املبحث إىلٰ سوف نتطرَّ 

  : » ة ينيَّ ة جون هيك حول التجربة الدِّ نظريَّ   ٰى فحو « حتت عنوان    َح رِ السابق الذي طُ 

املنشأ  عاء كون الشعور هو ين بادِّ ة للدِّ ا البنية األساسيَّ لو اعتربنا التجربة بأهنَّ 

 هذا الرأي ما ييل:  د شعوٍر؛ لذا يرد عىلٰ ين جمرَّ نا نعترب الدِّ األسايس له، فهذا يعني أنَّ 

ل باملشاعر واألحاسيس يٍة تتمثَّ رتبٍة متدنّ  ين إىلٰ الدِّ  ٰى ل بمستوالتنزُّ  - ١

 ة. ينيَّ مباحث علم النفس ذات الصبغة الدِّ  ة إىلٰ ينيَّ يعني إيكال املسائل الدِّ  ،ةالبرشيَّ 

  أقٰىص   ا إىلٰ ين جيعله أمرًا شخصي� ة والشعور أساسًا للدِّ ينيَّ اعتبار التجربة الدِّ   -   ٢

 ته.حّقانيَّ  جماٌل لتقييمه واحلكم عىلٰ  ٰى ال يبق مَّ ومن ثَ  ،حدٍّ 

  ،ة صائبةً ينيَّ ربته الدِّ إنساٍن يعترب جت  كلَّ  من القول بأنَّ  ال بدَّ  رَ كِ ما ذُ  استنادًا إىلٰ 

 صواهبا أو سقمها، وعىلٰ   ٰى نقدها وإبداء الرأي حول مد  وبالتايل يقطع الطريق عىلٰ 

ة الراسخة والباقية  جون هيك ذكر معايري من سنخ اآلثار األخالقيَّ  الرغم من أنَّ 

وكيف يمكن ح بطبيعة هذه املعايري  رصِّ ه مل يُ ة، لكنَّينيَّ كأساٍس لصدق التجارب الدِّ 

 ة التي يشهدها خمتلف الناس.  ينيَّ االعتامد عليها لتقييم التجارب الدِّ 
 

 )1 (  Robbins , J. W. ; “ Hick on Religious Experience and Perception ”; International Journal 

for Philosophy of Religion ; Vol. 5 , Issue 2 , N Y : Springer , 1974 , p. 108.  



١٦٨  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

صعيد  ر بآراء إيامنوئيل كانط التي طرحها عىلٰ فقد تأثَّ  ٰى خرومن ناحيٍة أُ 

نطاق معرفة اإلنسان يف اإلبستمولوجيا   كام أنَّ  :النومني والفينومني، لذلك قال

الذوات  ذلك بحيث ال يعمُّ  ٰى وال يتعدّ  -ينات الفينوم  -البحتة حمدوٌد بالظواهر 

ة، إذ ليس لإلنسان  ينيَّ اإلبستمولوجيا الدِّ   كذا هو احلال بالنسبة إىلٰ   ،-النومينات    -

فغاية ما   مَّ ومن ثَ  - ة امليتافيزيقيَّ  - ة مور املاورائيَّ إدراك ُكنه ذات األُ  ة عىلٰ القابليَّ 

ة  بام يف ذلك جتربته اإلبستمولوجيَّ ا يف خمتلف املجاالت وحيصل عليه معرفي� 

ة مطلقًا؛ وهنا مور الذاتيَّ األُ  نطاق الظواهر بحيث ال يرسي إىلٰ  ٰى ة، ال يتعدَّ ينيَّ الدِّ 

 تسفر هذه الرؤية عن طرح ذات املؤاخذة التي  هيك السؤال التايل: أَال  ح عىلٰ ُيطرَ 

ة  د نوعًا من املثاليَّ سِّ ا ُجت ة إيامنوئيل كانط من منطلق أهنَّ نظريَّ  ساقها الناقدون عىلٰ 

 ة؟ اإلبستمولوجيَّ 

هذه الذوات    أنا ليست طريقًا ملعرفة ُكنه الذوات، فنتيجة ذلك أنَّ ـ لو كانت ال

ة  تندرج ضمن عاملٍ مثايل خارٍج عن نطاق إدراكها من الناحيتني األنطولوجيَّ 

 . )١( ةواإلبستمولوجيَّ 

  ل باهللاُس عالقة األنبياء والرُّ  ٰى ل حتَّ ٌة بحيث تشمة هيك كّليَّ نظريَّ  بام أنَّ 

سلوبه بأُ  ة يتعامل مع اهللا تعاىلٰ واحٍد منهم حسب هذه النظريَّ  كلَّ  باعتبار أنَّ 

ا، لذا ليس  ا وتأرخيي� ا ولغوي� ا واجتامعي� ثقافي�  )٢(طروحة بليكأساس أُ  عىلٰ  اخلاصِّ 

 

م،  ٢٠٠٦كبري)، ة)، طهران، منشورات (أمري كانت (باللغة الفارسيَّ  ىكريم جمتهدي، فلسفه نقد )١(

 .٥٧ص 

هر  چة: إسامعيل سعادت ومنو ة)، ترمجه إٰىل الفارسيَّ ف. كوبلستون، تاريخ فلسفه (باللغة الفارسيَّ 

فرهنكي) ومنشورات (رسوش)،   -مهر، اجلزء السادس، طهران: منشورات (علمي گبزر

 . ٢٨٤و ٢٨٣م، ص ١٩٩٦

(2) Blake 



ينيَّة وعلم األعصاب  ١٦٩  نظريَّة جون هيك حول التجربة الدِّ

  أنَّ  د عىلٰ ؤكِّ ة مطلقًا. هذه الرؤية التي تُ ة الذاتيَّ ارتباٍط مع احلقيقة الغائيَّ  لدهيم أيَّ 

ل أتباع األديان  بَ ة، مرفوضٌة مجلًة وتفصيًال من قِ كوا احلقيقة الذاتيَّ درِ نبياء مل يُ األ

 .)١( ةاإلبراهيميَّ 

يتمحور حول اعتقاده بعدم    رَ كِ هيك يف صعيد ما ذُ   ح عىلٰ طرَ النقد اآلخر الذي يُ 

 ا مشرتكًا، لذا فهي إىلٰ ا ليست أمرًا ذهني� هنَّ إة، أي ينيَّ ة انتقال التجارب الدِّ إمكانيَّ 

ة ع بقابليَّ ال تتمتَّ   مَّ االنتقال للغري، ومن ثَ   ة ال قابلية هلا عىلٰ جانب التجارب الروحيَّ 

 .)٢(اإلقناع اخلارجي

ة منبثٌق يف الواقع من اجلوانب  يَّ لتجربة احلسِّ ق امتعلَّ  اجلدير بالذكر هنا أنَّ 

ة منبثٌق من  ينيَّ ق التجربة الدِّ متعلَّ   أنَّ ة مثل اللون والرائحة والطعم، إالَّ يَّ احلسِّ 

ة؛ ومن هذا  يَّ واخلري، لذا فهو عاٍر عن اجلوانب احلسِّ  بِّ جوانب روحية مثل احلُ 

  ، ةة اخلاصَّ ينيَّ البرش يف جتارهبم الدِّ املنطلق ينعدم االرتباط الذهني املشرتك بني 

أحٍد اإليامن   بحيث ال يمكن أليِّ   )٣( ةً أساس ذلك تصبح هذه التجارب فرديَّ   وعىلٰ 

سبيل املثال يمكن   لكوهنا خارجًة عن نطاق إدراك غريه، فعىلٰ   ،صاحبها  ٰى هبا سو

  بيعة، لكنَّ د وجود الرساب يف عامل الطؤيِّ إنساٍن سليم البرص يُ  كلَّ  إنَّ  :القول

 هذا النسق.  ة ليست عىلٰ ينيَّ التجارب الدِّ 

ضمن التجربة   ٰى عق املدَّ هناك شكٌّ وترديٌد يف حتقُّ  :نقول رَ كِ ما ذُ  استنادًا إىلٰ 

 

وان: (الدور احلاصل من إبستمولوجيا االرتباط ة حتت عنس. سزاوار، مقالة باللغة الفارسيَّ  )١(

دية يف األديان)،  ة يف آراء جون هيك حول التعدُّ ٌة حول التناقضات الباطنيَّ باحلقيقة: دراسٌة نقديَّ 

 .٢٦م، ص ٢٠٠٧، ١٥ة: (اطالعات حكمت ومعرفت)، العدد ت يف جملَّ ِرشَ نُ 

ة ة يف إثبات أو تفنيد عقالنيَّ ينيَّ ة التجربة الدِّ يَّ ة اإلقناع» يف هذا املبحث هو حجّ املقصود من «قابليَّ  )٢(

 تها.أحد املواضيع أو عموميَّ 

(3) Unique 



١٧٠  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

 .)١(ة، إذ ليس من املمكن تقييمها من منظاٍر خارجيينيَّ الدِّ 

املعتقدات  ة منفصلًة بالكامل عن ينيَّ هناك اختالٌف حول كون التجربة الدِّ 

  ة عىلٰ كان هلا األرجحيَّ  ما إنْ  ة وبالنسبة إىلٰ ينيَّ ة ونشاطات خمتلف املراكز الدِّ ينيَّ الدِّ 

 أنَّ  دون عىلٰ ؤكِّ يُ  )٢(ةين، وأتباع املدرسة البنيويَّ اجلانب اخلارجي واملركزي للدِّ 

وهذا يعني    ، -واسطٍة  بال    - ٍة خالصٍة  امتالك جتربٍة إدراكيَّ   ة له عىلٰ اإلنسان ال قابليَّ 

دة  ة معقَّ د وحتدث وتنتظم وفق أساليب إبستمولوجيَّ مجيع التجارب تتولَّ  أنَّ 

؛ ولكن ما هو األمر الذي تتبلور جتاربنا يف رحابه؟ لو أجبنا عن هذا  )٣(للغاية

معتقدات  ة، فال حميص لنا من القول بأنَّ ة البنيويَّ أساس النظريَّ  السؤال عىلٰ 

ة، إذ هناك عالقٌة متبادلٌة بني ينيَّ ل أمٍر له تأثٌري يف نشأة التجربة الدِّ  أوَّ ربعتَ اإلنسان تُ 

العقيدة والتجربة، فاملعتقدات هي التي تصوغ التجارب، والتجارب بدورها هي  

 .)٤( نشئ املعتقداتالتي تُ 

املرتاض اهلندويس الذي يمتلك جتربًة حول   عاء أنَّ ال صواب الدِّ   د أنْ من املؤكَّ 

ة  أساس الرموز اهلندوسيَّ   أمٍر جمهوٍل بإمكانه بعد قيامه هبا وصفها بكالمه عىلٰ   كذا

ٍة غري مبارشٍة مع هذا األمر  جتربٍة هندوسيَّ   ٰى املوجودة يف مذهبه، فهو ال يمتلك سو

 
 . ٤٨ - ٤٤، ص  ١٣٧٦بيرتسون وآخرون،  )١(

ة حتت عنوان: (برريس ادله معتقدان به حجيت معرفت شناختي مقالة باللغة الفارسيَّ  م. نصريي،

م،  ٢٠١٣،  ٣٥نامه انديشه نوين ديني)، السنة التاسعة، العدد  ة (فصل  ت يف جملَّ ِرشَ جتربه ديني)، نُ 

 . ٥٢ - ٤٩(ب)، ص 

(2) Constructivists 

)3(  Katz , S. T. ; “ Language , Epistemology , and Mysticism ”; in Mysticism and 

Philosophical Analysis , Oxford University Press , 1978 , p. 27.  

)4(  Katz , S. T. ; Mysticisem , Epistemology and Metaphsic ; Sackler Lecture , Tel 

Aviv University , 2008 , p. 34.  



ينيَّة وعلم األعصاب  ١٧١  نظريَّة جون هيك حول التجربة الدِّ

 .)١(أقّل تقديرٍ   عها الذهن عىلٰ يتوقَّ  قبليَّةٌ  ةٌ املجهول، وهي جتربٌة هندوسيَّ 

 عائني، مها:ة يطرحون ادِّ أتباع النزعة البنيويَّ  أنَّ   رَ كِ ا ذُ إذن، نستنتج ممَّ 

 ام مجيع جتارهبم حتدث بالواسطة. ة جتربٍة خالصٍة، وإنَّ ال يمتلك البرش أيَّ   - ١

 ة لصاحب التجربة هي التي تصوغ التجربة اجلديدة.  ات الشخصيَّ اخللفيَّ  - ٢

من أمثال كيتس يتعارض   ةرأي أصحاب النزعة البنيويَّ   فإنَّ   رَ كِ أساس ما ذُ   عىلٰ 

ة من أمثال جيمس وجون هيك،  بالكامل مع رأي أصحاب النزعة الذاتانيَّ 

ر  ة تتأثَّ ة والروحيَّ ينيَّ ة وبام فيها التجارب الدِّ ون يعتربون التجارب اإلنسانيَّ فالبنيويُّ 

التجربة، لذا ال  ة لصاحب ة والثقافيَّ ة والعقائديَّ ات الفكريَّ الدوام باخللفيَّ  عىلٰ 

ا ممكنٌة دون  ون فيعتقدون أهنَّ ا الذاتانيُّ ة جتربٍة خالصٍة ودون واسطٍة، وأمَّ توجد أيَّ 

 . )٢( ةً واسطٍة ويرفضون فكرة كوهنا فرديَّ 

ا ا  ل ا   ن م  :م 

  :و اب

ة  ينيَّ طروحًة بخصوص النسبة بني التجربة الدِّ ة جون هيك أُ نت نظريَّ تضمَّ 

طروحة ضمن ضوء هذه األُ  وعلم األعصاب، وفيام ييل نسوق البحث عىلٰ 

 املباحث التالية: 

 :ل إليها علامء األعصابل: نقد جون هيك للنتائج التي توصَّ املبحث األوَّ 

فكٍر    م عىلٰ ن تتقوَّ ة السائدة يف العرص الراهاإليديولوجيَّ   املقال أنَّ   بداية  ذكرنا يف

 
)1(  Katz , S. T. ; The Conservative Character of Mystical Experience ” in Mysticism 

and Religious Traditions ; Oxford University Press , 1983 , p. 132.  

ساس  ا ة حتت عنوان: مقايسه ماهيت جتربه عرفاين بر ح. مهدوی نور وآخرون، مقالة باللغة الفارسيَّ  )٢(

ة:  ت يف جملَّ ِرشَ ستيون كتس، نُ ا  ى وساخت گرائ  ى عالمه طباطبائ  وحصوىل  ى علم حضور  نظريه 

  .  ٨٩و   ٨٨م، ص  ٢٠١٢،  ١نامه حكمت)، السنة العارشة، العدد    - (پژوهش نامه فلسفه دين  



١٧٢  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ل شكِّ ة تُ املادَّ   ة باعتبار أنَّ ما ال يمكن إثباته وفق القوانني الطبيعيَّ   فيزيائي يرفض كلَّ 

هذا األساس فالذهن باعتباره جزءًا من   مجيع احلقائق املوجودة يف الكون، وعىلٰ 

الرؤية هي التي  ٍة فقط، وهذه ظاهرٍة ماّديَّ  ٰى رب سوعتَ هذه احلقائق هو اآلخر ال يُ 

صني يف علم األعصاب من أمثال ستيفن روز يعتقدون جعلت الكثري من املتخصِّ 

نة من خاليا، غرام واملكوَّ  ١٥٠٠ة التي تزن  بكون الذهن هو ذات الكتلة الدماغيَّ 

 .)١(الذهن هو ذات الدماغ  نَّ إأي 

اإلنجازات احلديثة يف جمال علم األعصاب جعلت بعض الباحثني 

ة  ة ناشئًة من أسباب وعلل فيزيائيَّ ينيَّ صني يعتقدون بكون التجربة الدِّ واملتخصِّ 

ة  الدماغ البرشي أثبتت إمكانيَّ  جريت عىلٰ ة التي أُ البحوث العلميَّ  ة، ألنَّ عصبيَّ 

ة،  ينيَّ استكشاف مجيع أشكال العالقة بني األعصاب ومجيع أنامط التجارب الدِّ 

ع التي تنتاب   ذه التجارب أنَّ ضح حسب هقد اتَّ  : سبيل املثال فعىلٰ  َ نوبات الرصَّ

ة للدماغ بواسطة  اء إثارة القرشة الناعمة األماميَّ بعض الناس والتي حتدث جرَّ 

أقراص اهللوسة   اإلدمان عىلٰ  ٍة؛ كام أنَّ نشوء بصريٍة دينيَّ  ؤّدي إىلٰ ٍر كهربائي، تُ مؤثِّ 

اد مع احلقيقة  االحتِّ  ذلك فإنَّ  ة؛ أضف إىلٰ ة أو دينيَّ يسفر عن حدوث جتارب روحيَّ 

ف اإلدراك يف نطاق ة حيدث عن طريق انقطاع أو توقُّ يف بعض التجارب الروحيَّ 

 .)٢( صاحب هذه التجربة ٰى البدن لد
 

(1) Rose S. ; The Conscious Brain ; Harmondsworth : Penguin , 1973.  

Rose S. ; From Brains to Consciousness ; London : Penguin , 1999,  

Rose S. ; The 21 st. Century Brain : Explaining , Mending , and Manipulating the 

Mind ; London: Jonathan Cape , 2005.  

(2) Meister , Chad ; Introducing Philosophy of Religion ; First published , New York 

: Routledge , 2009 , pp. 182 - 183.  

حول إنجازات علم األعصاب يف   يف النصِّ  رَ كِ الع بشكٍل إمجايل عن بعض القضايا املشاهبة ملا ذُ ولالطِّ 

  من نفس هذا املصدر.   ١٨٤و   ١٨٣ة، راجع الصفحتني  ينيَّ العرص احلديث عٰىل صعيد التجربة الدِّ 



ينيَّة وعلم األعصاب  ١٧٣  نظريَّة جون هيك حول التجربة الدِّ

الفكر    مة عىلٰ هذه الرؤية املتقوِّ   ويعتقد بعض الباحثني من أمثال جون هيك أنَّ 

ة حدوث ا بحتًا حول كيفيَّ يائي� ا وفيزالفيزيائي من خالل طرحها حتليًال ماّدي� 

ة مثل جتربة األمر املتعايل؛ ومن  ينيَّ ة، تتعارض مع املعتقدات الدِّ ينيَّ التجارب الدِّ 

هات التي طرحها علامء بُ أحدث الشُّ  عىلٰ  الردِّ  هذا املنطلق بادر هيك إىلٰ 

أثبتت دراسات علم «األعصاب، ومن مجلة ما قاله يف هذا الصدد ما ييل: 

، هل يمكن للعقل هجريت يف جمال بنية الدماغ وأدائب والبحوث التي أُ األعصا

األمر    ة إدراكًا للحقيقة أو احلقائق املتعالية أو أنَّ ينيَّ بصواب كون التجربة الدِّ   يقرَّ   أنْ 

ر هذا السؤال يف الواقع هو من مجلة األسئلة التي طرحها هذا املفكِّ   ،»ليس كذلك؟

ه اعترب علم األعصاب احلديث أنَّ  الغريب ثّم أجاب عنها، وجتدر اإلشارة هنا إىلٰ 

ة ثمرًة لوجود خلٍل يف أداء  ينيَّ ٍة حول فكرة كون التجارب الدِّ ٍة كّليَّ ة أدلَّ يطرح عدَّ 

لرصع واالختالل يف أداء فصوص الدماغ األربعة  الدماغ، ومن أمثلة ذلك نوبات ا

ر كَّ وكسجني وُس اء حصول نقٍص يف األُ إثر استخدام أقراص هلوسة أو جرَّ 

 ٍر كهربائي.اجللوكوز أو بسبب مؤثِّ 

 ضح تفاصيل هذا املوضوع بشكٍل أفضل:وفيام ييل نذكر النقاط التالية لكي تتَّ 

الذين يصابون بنوبات رصٍع  األعصاب أنَّ يعتقد علامء نوبات الرصع:  - ١

مورًا ذات طابٍع ديني، مثل الشعور باالرتباط يسمعون أصواتًا أو يشاهدون أُ 

روحهم تنفصل عن بدهنم، أو مشاهدة   أو إدراك حضوره، والشعور بأنَّ   باهللا

ذلك من قضايا   ؛ وما إىلٰ   ٰى سٍة مثل املسيح عيساٍت مقدَّ ٍق أو شخصيَّ نوٍر متألِّ 

 .)١(ةماورائيَّ 

اهللا ونظام  «ن جون هيك يف الفصل الثاين من كتابه مبحثًا حتت عنوان دوَّ  - ٢
 

(1) Hick , J.  , The New Frontier of Religion and Science Religious Experience , Neuroscience 

and the Transcendent ; N. Y. : Palgrave , Macmillan , 2006 , pp. 71 - 73.  



١٧٤  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

حتت عنوان  َح رِ ه اقتبسه من مبحٍث طُ ر أنَّ نكِ ومل يُ  )١( »فصوص الدماغ األربعة

لذلك   ،)٣()٢(»راماتشاندران«يف الفصل التاسع من كتاب  »رات يف الدماغالتصوُّ «

ة التي أجراها الباحثان د يف هذا القسم من البحث صواب البحوث العلميَّ أيَّ 

وكسجني أو نقصان األُ  ان مايكل بريسينجر وريتا كارتر والتي أثبتت أنَّ املختصَّ 

ني، يسفر عن ر اجللوكوز اللذين حيتاج إليهام الدماغ يف نشاطه كأمرين حيويَّ كَّ ُس 

رب عتَ هذه احلالة تُ  إنَّ  :اٍت ذات طابٍع ديني؛ وقالموٍر أو استامع أصومشاهدة أُ 

خالل األزمات    م أدركوا وجود اهللا  عيه بعض الناس من أهنَّ تربيرًا مناسبًا ملا يدَّ 

 findة بـ  عنه يف اللغة اإلنجليزيَّ عربَّ ة التي يواجهوهنا، وهو ما يُ ة والبدنيَّ الروحيَّ 

God ٰٰى ة العظمالغالبيَّ  أنَّ  كارتر يف تقريٍر هلا عىلٰ دت ريتا ذلك فقد أكَّ  . إضافًة إىل  

م شهدوا نوعًا من  عوا أهنَّ ة، ادَّ رات العصبيَّ اء أحد املؤثِّ من الذين ُأثري دماغهم جرَّ 

ا  الصدغي بأهنَّ  ة، لذا يمكن اعتبار اإلثارة التي حدثت يف الفصِّ التجربة الروحيَّ 

ًة؛ وقد كوهنا حينام يشهدون جتربًة روحيَّ درِ يُ ة التي ينيَّ غرار التجربة الدِّ  ٌة عىلٰ حّسيَّ 

 .)٤(قد حرضا بقرهبم  ٰى مريم العذراء واملسيح عيس البعض أنَّ   ٰى عادَّ 

فصوص   هيك اعترب أقراص اهللوسة أيضًا ذات تأثٍري عىلٰ   اجلدير بالذكر هنا أنَّ 

ة، مثل شعور  ينيَّ ة تشابه التجارب الدِّ ض عنها جتارب روحيَّ الدماغ، حيث تتمخَّ 

ر ة الشجاعة أو تصوُّ ينيَّ ة أو الدِّ ات التأرخييَّ الشخصيَّ  ٰى اإلنسان برفقته إلحد

 
(1) God and Limbic System 

(2) Ramachndran 

(3) Ramachandran , V. S. ; Phantoms in the Brain ; New York : William Morrow , 1998 .  

(4) Carter , R. ; Mapping the Mind and Consciousness ; London : Weidenfeld & 

Nicholson , 2002 .  

Persinger , M. , “ Dr. Persinger’s God Machine ”, by Ian Cotton , Independent on 

Sunday , July 2 nd, 1995.   



ينيَّة وعلم األعصاب  ١٧٥  نظريَّة جون هيك حول التجربة الدِّ

د فقد أكَّ  عامٍّ  ٍة؛ وبشكلٍ راٍت ومهيَّ ذلك من تصوُّ  احلضور يف مكاٍن أثري وما إىلٰ 

د حالٍة  هذه األقراص هو جمرَّ  ٰى شعور من يتعاط أنَّ  اخلرباء يف علم األعصاب عىلٰ 

طروء خلٍل يف أداء الدماغ، لذا فهو ال يلمس احلقيقة كام هي بحيث   نامجٍة من

ات  ة لشخصيَّ ة والروحيَّ ينيَّ تكتنف ذهنه أوهاٌم عديدٌة مثل الشعور بالتجربة الدِّ 

يس بولس ووالدة قيرص أو  والقدِّ   ٰى عيس ا مثل النبيِّ ذائعة الصيت تأرخيي� 

 .)١( الهويتالشعور بالكينونة يف رحاب عاَملٍ 

ل إليها الباحثون رشح وحتليل النتائج التي توصَّ   ق جون هيك إىلٰ تطرَّ   وبعد أنْ 

انتقد الفكر   مَّ تقييمها يف إطاٍر نقدي، ومن ثَ  ون بعلم األعصاب، بادر إىلٰ املتخصُّ 

ثمرٍة للخلل   ٰى ة ليست سوينيَّ مجيع التجارب الدِّ   العلمي اإلحلادي الذي حموره أنَّ 

ي الفلسفة ضوء مبادئ علمَ  ذهن اإلنسان، حيث طرح آراءه عىلٰ  املوجود يف

ة يف نقده ملقوالت علم األعصاب  واألعصاب؛ ويف هذا السياق جعل األولويَّ 

ل إليها بعض علامء األعصاب تتعارض مع النتائج التي توصَّ  ت أنَّ ثبِ لكي يُ 

 أقراهنم من امللحدين. 

 عليها نقده:املحاور التي ارتكز  وفيام ييل نذكر أهمَّ 

ة عديدة أو اء عوامل نفسيَّ بعض الناس تكتنف أذهاهنم أوهاٌم جرَّ   رغم أنَّ   -   ١

  أثر حدوث خلٍل يف أداء دماغهم حسب رأي بعض علامء األعصاب، مثل املرٰىض 

صني آخرين من أمثال  متخصِّ   الذين استقرأ حاالهتم الدكتور راماتشاندران؛ لكنَّ 

الرهبان   ة عىلٰ ة استقرائيَّ ة ونفسيَّ يَّ أكوييل أجروا دراسات طّب الباحثني نيوبريغ ودي  

هذه   ات أثبتوا فيها أنَّ ات فرنسيسيَّ ت وراهبات مسيحيَّ ني يف إقليم التبَّ البوذيِّ 

 ًة. احلاالت ليست أمراضًا نفسيَّ 
 

(1) Hick , J.  , The New Frontier of Religion and Science Religious Experience , Neuroscience 

and the Transcendent ; N. Y. : Palgrave , Macmillan , 2006 , pp. 26 and 77.  



١٧٦  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

دماغ اإلنسان، بادرا    الباحثان راماتشاندران وروجر بنفيلد خالل جتارهبام عىلٰ   -   ٢

ة إجياد حاالٍت  ة فاستنتجا إمكانيَّ ارات كهرهبائيَّ ثارة بعض أجزائه عن طريق تيَّ إ  إىلٰ 

ة  ها شحنات كهربائيَّ سبيل املثال وجَّ  ة؛ فعىلٰ ينيَّ غرار التجربة الروحية أو الدِّ  ٍة عىلٰ ذهنيَّ 

املسؤول عن الشعور بالبهجة والرسور،    - الدماغ األمامي    فّص   - اجلبهي    نحو الفصِّ 

  ٍة وابتهاٍج؛ وقد انتقد هيك هذا األمر قائًال: الشخص يشعر بلذَّ   فوجدا أنَّ 

البعيد، لذا   ٰى املد ة عىلٰ ق نتائج أخالقيَّ ة هو حتقُّ ينيَّ معيار التجربة الدِّ  - أ 

 اإلنسان.  ٰى ة ال يمكنها إجياد هذه احلالة لدفالشحنات الكهربائيَّ 

ة ليس من  الشحنات الكهربائيَّ  من الواضح أنَّ  :هذا األساس قال هيك وعىلٰ 

غرار ما ينشأ لديه  ة ثابتة يف ذهن اإلنسان عىلٰ هات أخالقيَّ شأهنا مطلقًا إجياد توجُّ 

  مسرية حياته؛ إذ إنَّ  ة يف بسط نفوذها عىلٰ ة لكوهنا ال متتلك القابليَّ ينيَّ يف جتاربه الدِّ 

مجيع  ر عىلٰ ؤثِّ ة ذات شأٍن عظيٍم بحيث تُ ينيَّ ة ذات الصبغة الدِّ ارب الروحيَّ التج

ع عليه مجيع  األحداث يف حياة صاحبها لكوهنا األصل واألساس الذي تتفرَّ 

 .)١(األحداث التي يشهدها يف حياته

راماتشاندران وبنفيلد جتارهبام عليهم كانوا  ٰى األشخاص الذين أجر -ب 

ًة نتائجها معروفٌة مسبقًا، وهذا يعني  نًة خمتربيَّ ام اختارا عيِّ هنَّ إبأرسهم، أي  مرٰىض 

ة كانت مقترصًة  بحوثهام العلميَّ   فإنَّ   مَّ ناٍت معتربٍة ومن ثَ عيِّ   عدم إجراء جتارب عىلٰ 

 دٍة، لذا فهي ليست شاملًة.فئٍة حمدَّ  عىلٰ 

ٍة  ه ضمن عمليَّ  هذا السياق ذكر اخلبري يف علم األعصاب جيمس أوستن أنَّ ويف

ه وجد  نة بحٍث، لكنَّعيِّ  ١٥٠٠ ة عىلٰ ٍة قام بتوجيه شحنات كهربائيَّ ٍة خمتربيَّ جتريبيَّ 

 .)٢(شخصًا واحدًا فقط قد شعر بالبهجة والرسور

 
(1) Ibid , p 71.  

(2) Ibid , p 72.  

Austin , J. ; Zen and the Brain ; Cambridge , Massachusetts : MIT Press , 1998 , p. 386. 



ينيَّة وعلم األعصاب  ١٧٧  نظريَّة جون هيك حول التجربة الدِّ

ة جتارب خمتربيَّ الباحثان يف علم األعصاب نيوبريغ ودي أكوييل أجريا  - ٣

 ٰى خرت واألُ ني يف إقليم التبَّ فئتني من الرهبان، فئٌة من الرهبان البوذيِّ  عىلٰ 

ة بالتحديد، وبعد جتارب ة ومن الفرنسيسيَّ راهبات من أتباع الديانة املسيحيَّ 

تني نتيجتني أساسيَّ  ال إىلٰ جريت حول نشاطهم الدماغي، توصَّ ة عديدة أُ حتليليَّ 

  فحوامها ما ييل:

ة،  الفئتني حني أداء املناسك العباديَّ  ة التي طرأت عىلٰ التغيريات الدماغيَّ  -أ 

 نسٍق واحٍد. كانت عىلٰ 

أدمغة رهبان    ة لكال الفئتني يكمن يف أنَّ ينيَّ األمر املختلف يف التجارب الدِّ   -ب  

ت تعتقد بوجود وحدٍة بني اإلنسان والطبيعة، بينام أدمغة الراهبات  التبَّ 

 . ب اإلنسان من الربِّ قد بتقرُّ عات تنالفرنسيسيَّ 

ة هلؤالء الرهبان ينيَّ ة والدِّ التجارب الروحيَّ   ضوء هذه التجارب استنتجا أنَّ   عىلٰ 

من أداء    ، ليست ناشئةً الربِّ   والراهبات من حيث الوحدة مع الطبيعة والقرب إىلٰ 

نسٍق واحٍد،  أدمغتهم، لكون التغيريات التي حدثت يف هذه األدمغة ليست عىلٰ 

 ب بذلك. من وجود عامٍل آخر تسبَّ  لذا ال بدَّ 

السبب احلقيقي يف حدوث التغيريات هو   ومن هذا املنطلق استنتج هيك أنَّ 

ومعرفة  ال سبيل لعلم األعصاب يف استكشافه    -ميتافيزيقي    -وجود أمٍر ماورائي  

 .)١(ة حضوره يف الذهنُكنهه وكيفيَّ 

ني  صون يف علم األعصاب وكذلك بعض الفالسفة املختصِّ املتخصِّ  - ٤

ة التي  ات اإللكرتوكيميائيَّ اإلدراك الذهني والعمليّ   ة، يعتقدون بأنَّ مور الذهنيَّ باألُ 

ني عن أمرين مستقلَّ ة، ليسا  ينيَّ ة أو الدِّ تطرأ يف الدماغ حني حصول التجربة الروحيَّ 
 

(1) Hick , J. , The New Frontier of Religion and Science Religious Experience , 

Neuroscience and the Transcendent ; N. Y. : Palgrave , Macmillan , 2006 , p. 79.  



١٧٨  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ام مها أمٌر واحٌد، أحدمها فيزيائي واآلخر ميتافيزيقي، وإنَّ  إنَّ  :بعضهام بحيث يقال

 ام عبارٌة عن حدٍث فيزيائي؛ ويف هذا الصدد قال هيك:هنَّ إ أي 

درك وجود اختالٍف بني الوعي  إنساٍن من خالل شعوره الباطني يُ  كلُّ  -أ 

 ة التي حتدث يف الدماغ. اإللكرتوكيميائيَّ ات والعمليَّ 

ة غري  ينيَّ ة التي تكتنف الدماغ حني حدوث التجربة الدِّ احلاالت الذهنيَّ  -ب 

 تأكيٍد. ٍد بكلِّ دٌة بمكاٍن حمدَّ ة مقيَّ احلاالت الدماغيَّ   أنَّ دٍة باملكان، إالَّ مقيَّ 

ًة، مثل  قويَّ  ٰى خرة تكون تارًة ضعيفًة وأُ ة والشعوريَّ احلاالت الذهنيَّ  -ج 

  إنَّ  :الشعور باألمل أو احلرقة وما شاكل ذلك؛ ويف هذه احلالة ال يمكن القول بتاتاً 

 .)١(أو ضعيٌف  جزءًا من الدماغ قويٌّ 

ة باطلًة بأرسها لكون ينيَّ عدم صواب اعتبار التجارب الدِّ  د هيك عىلٰ وقد أكَّ 

ًة ال ر أشياًء ومهيَّ اإلنسان تصوَّ  أنَّ ٍة، مثًال لو ًة أو غري واقعيَّ بعض التجارب ومهيَّ 

ٍة أو بسبب تعاطيه أقراص هلوسة، فهذا  ٍة دماغيَّ اء رجَّ وجود هلا يف عامل الواقع جرَّ 

د  العامل اخلارجي ال وجود له من األساس واعتباره جمرَّ  ال يعني قطعًا زعم أنَّ 

ة  تجارب الروحيَّ يف تفنيد ال ذلك ال يمكن البتُّ  راٍت؛ وبناًء عىلٰ أوهاٍم وتصوُّ 

ب عليها فيام لو أسفرت  ة أو نقض مجيع احلقائق املتعالية التي ترتتَّ ة احلقيقيَّ ينيَّ والدِّ 

 .)٢(ة لديناعن إجياد أوهام دينيَّ  -ة الفيزيائيَّ  -ة بعض العوامل املاّديَّ 

ا يف فالسؤال التايل يطرح نفسه بصفته موضوعًا حموري�  رَ كِ ما ذُ  استنادًا إىلٰ 

ة املشار إليها وازعًا لرفض صواب  البحث: هل يمكن اعتبار البحوث العلميَّ 

ني  تفاصيلها؟ باعتقاد الكثري من الباحثني واملختصِّ  ة وتفنيدها بكلِّ ينيَّ التجربة الدِّ 

أثبتنا  وإنْ  ٰى نا حتَّ يف علم األعصاب وبمن فيهم جون هيك ورايت وألستون أنَّ 
 

(1) Ibid , p. 74.  

(2) Ibid.   



ينيَّة وعلم األعصاب  ١٧٩  نظريَّة جون هيك حول التجربة الدِّ

أساس مبادئ علم األعصاب،   ة عىلٰ ينيَّ ة والدِّ ة تفسري التجارب الروحيَّ إمكانيَّ 

 ل إليها علامء األعصاب إىلٰ لنا جتريد النتائج التي توصَّ  لكن مع ذلك ال يصحُّ 

الكثري من الفالسفة  «ح اخلبري وليم رايت هذا الرأي كام ييل: صواهبا؛ وقد وضَّ 

 X حينام تكون إالَّ  ١رب تبلورًا لألمر الواقععتَ تُ  ال يمكن أنْ  Xالتجربة  نَّ يعتقدون أ

ب مشاهدة  جرِّ ني حينام أُ هذا األساس فإنَّ  واحدًا من أسباب حدوثها، وعىلٰ 

 وهي كون (منضديت)  ا يف حالٍة واحدٍة، أَال (منضديت) سوف أدرك وجودها حق� 

 ًة لتجربتي. هذه علَّ 

ا مقنعًا من الناحية  ة تفسريًا فيزيائي� ينيَّ استكشفنا لتجربتنا الدِّ نا إذن، لنفرتض أنَّ 

أمٍر   أو أيَّ  الربَّ  نتيجة هذا االستكشاف هي أنَّ  هل إنَّ  ٰى ة، فيا تر العلميَّ 

ر وجود أمٍر   يمكننا تصوُّ ًة لتلك التجربة؟ أَال رب علَّ عتَ ميتافيزيقي آخر ال يُ 

ني من التقليديِّ   ، فاملعتقدون بوجود الربِّ ب بحدوثها؟ بالطبع كالَّ سبِّ ميتافيزيقي تُ 

ة بشكٍل علمي مقنٍع، فضًال  ة تفسري الكثري من الظواهر الفيزيائيَّ يعتقدون بإمكانيَّ 

؛ ومن هذا  كون هذه الظواهر هلا ارتباٌط مباٌرش بالربِّ   نون عىلٰ د املتديِّ ؤكِّ عن ذلك يُ 

ليس    الربَّ   ة إثبات أنَّ ينيَّ التجربة الدِّ املنطلق ال يمكن للتفسري العلمي املقنع حول  

 .)٢(»قهاال رضورة له يف حتقُّ   التأثري العّيل للربِّ   ًة هلا؛ كام ليس من شأنه إثبات أنَّ علَّ 

ة تفسري التجربة  ولئك الذين يعتقدون بإمكانيَّ أُ  عىلٰ  ا الباحث ألستون فقد ردَّ وأمَّ 

  ني، كام ييل: أساس مبادئ علم الفيزياء، يف إطار حمورين أساسيَّ   ة عىلٰ ينيَّ الدِّ 

ة كافيًا،  ينيَّ التفسري الفيزيائي للتجربة الدِّ   أنَّ   عىلٰ   ال يوجد دليٌل قطعي يدلُّ   -   ١

 تأكيٍد. ًة بكلِّ ون يف هذا املضامر ليست قطعيَّ فالشواهد التي يطرحها املاّديُّ 

 
(1) veridical 

)2(  William J. Wainwright ; Philosophy of Religion ; 2 nd ed. , New York : Wadsworth 

, 1999 , p 133.  



١٨٠  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ًة فيها الكفاية لتفسري  وجدنا علًال طبيعيَّ  وإنْ  ٰى نا حتَّ نَّ أيشٍء  األهّم من كلِّ  - ٢

التعاليم    ا، ألنَّ عّلي�   عاء عدم ارتباطها بالربِّ مطلقًا ادِّ   ة، لكن ال يصحُّ ينيَّ التجربة الدِّ 

ظاهرٍة حتدث يف الكون؛ ومن هنا لو  ا بكلِّ مرتبٌط عّلي�  الربَّ  أنَّ  د عىلٰ ؤكِّ ة تُ ينيَّ الدِّ 

ة؟  ينيَّ تفسري العقيدة الدِّ  ة عىلٰ ة القابليَّ ينيَّ اإلنسان تسائل قائًال: هل للتجربة الدِّ  أنَّ 

ة،  ة اإلحلاديَّ ة املاّديَّ املوضوع وفق اإليديولوجيَّ  ط الضوء عىلٰ سلَّ  مَّ ومن ثَ 

  جابات التي بإمكانه أنْ ل إليها هنا مقارنًة مع تلك اإل فاإلجابات التي يتوصَّ 

ة، خمتلفٌة بالكامل؛ وحسب رأي الباحث ينيَّ ة الدِّ يستحصلها من اإليديولوجيَّ 

منشأ متعاٍل   ذهن أحد الناس اعتقد مسبقًا بعدم وجود أيِّ  نينيان سامرت لو أنَّ 

ة املحسوسة، فمن اليسري  مور املاّديَّ تلك األُ  ٰى ة حقيقٍة فيه سوللكون وال توجد أيَّ 

ة؛ لذا نجد ة ناشئٌة من مسائل نفسيَّ ينيَّ التجربة الدِّ   هذه احلالة االعتقاد بأنَّ له يف

هات عادًة ما رين الذين ينشؤون ويرتعرعون وفق هذه التوجُّ الباحثني واملفكِّ 

ة،  ة والظواهر الفيزيائيَّ ة خارج نطاق عامل املادَّ ينيَّ يعجزون عن تفسري التجارب الدِّ 

أساس مبادئ علم األعصاب جيهلون بام حيدث يف   حتليلها عىلٰ   يبادرون إىلٰ وحينام  

ة منبثقٌة من  ينيَّ التجربة الدِّ  رون أنَّ ة فيتصوَّ ة غري ماّديَّ الدماغ من إرهاصات روحيَّ 

ل  النتائج التي يتوصَّ  ة وما شاكلها؛ ومن هذا املنطلق يعتقدون أنَّ حاالت نفسيَّ 

 ة، تقترص عىلٰ ينيَّ ة والدِّ اب حول التجارب الروحيَّ إليها اخلرباء يف علم األعص 

 ا يف دماغ اإلنسان. نوا من بيان ماذا حيدث حق� يتمكَّ  اجلانب املذكور دون أنْ 

ة  ة لإلرهاصات الذهنيَّ ة الغائيَّ ة عاجزٌة عن بيان العلَّ هذه النظريَّ  يف أنَّ  ال شكَّ 

 .)١(الستيفاء الداخيل للكائن احليِّ جانبًا من االستكامل أو ا  عامٍّ  رب بشكلٍ عتَ التي تُ 

 

ة حتت عنوان: (معرفت شنايس جتربه ديني، برريس ادله خمالفان  مقالة باللغة الفارسيَّ  م. نصريي، )١(

،  ٥٢ة (ذهن)، السنة الثالثة عرشة، العدد ت يف جملَّ ِرشَ حجيت معرفت شناختي جتربه ديني)، نُ 

 . ١٠٨و ١٠٧م، ص ٢٠١٢



ينيَّة وعلم األعصاب  ١٨١  نظريَّة جون هيك حول التجربة الدِّ

 :نقد جون هيك آلراء علامء األعصاب عىل املبحث الثاين: الردُّ 

 ة التي طرحها عىلٰ نقد وحتليل آراء جون هيك النقديَّ   ق يف هذا املبحث إىلٰ نتطرَّ 

 ون بعلم األعصاب، ولكن قبل أنْ ل إليها اخلرباء واملختصُّ اآلراء التي توصَّ 

كافيًا يف الدفاع عن التجربة   دُّ عَ رأيه ال يُ  أنَّ  ه عىلٰ نوِّ نخوض يف تفاصيل البحث نُ 

ون، لذا سوف نطرح  ة مقابل تلك اآلراء التي طرحها علامء األعصاب املاّديُّ ينيَّ الدِّ 

ه عجز  ت أنَّ ثبِ أساس مبادئ علم األعصاب لكي نُ  نة عىلٰ نقدنا عليه يف موارد معيَّ 

صول الفكر الفيزيائي، لذلك سوف نشري يف هذا املضامر أُ   ٍل عىلٰ عن طرح نقٍد فاع

ة نانيس موريف ألجل نني من أمثال الباحثة املختصَّ آراء بعض الفالسفة املتديِّ  إىلٰ 

 نقده جانبًا معتربًا يف إطاٍر علمي فلسفي. نضفي عىلٰ  أنْ 

ت البوذي وبني رضورة عدم جواز اخللط بني راهب التبَّ  د عىلٰ هيك أكَّ  - ٢

 ا أو املصاب بمرٍض نفيس.املرتاض روحي� 

  مصادرٍة عىلٰ   ٰى ر الغريب وقع يف مغالطٍة هنا وكالمه ليس سوهذا املفكِّ   يبدو أنَّ 

ة عادًة ما تكون حياهتم ة أو دينيَّ لدهيم جتربة روحيَّ  عون أنَّ املطلوب، فالذين يدَّ 

نات البحث التي  عيِّ   ، يف حني أنَّ اء وليسوا مرٰىض م أصحَّ هنَّ إ ومتعارفة، أي    ةطبيعيَّ 

ني الذين يرفضون صواب  خضعت لدراسات وبحوث علامء األعصاب املاّديِّ 

يف واقع احلال، وهذا هو املحور األسايس يف نقطة   ة، هم مرٰىض ينيَّ التجربة الدِّ 

وضوع من هنا، وكذا هو احلال اخلالف بني الطرفني، حيث بدأ خالفهام حول امل

 نا لو اعتربنا أمثال هؤالء عىلٰ نَّ إني، أي نة بحثنا الرهبان والروحانيِّ لو جعلنا عيِّ 

صول البحث العلمي اإلنصاف يف أُ  نا هنا مل نراعِ يف أنَّ  ة الناس فال شكَّ غرار عامَّ 

األثر، واحلال بنا عليها من منطلق اعتبارنا أفعاهلم صائبًة من األساس بحيث رتَّ 

علامء األعصاب الذين ال يعتقدون بوجود اختالٍف بني  هيك قد اعرتض عىلٰ  أنَّ 

هيك   ة الناس، يف حني أنَّ ات عامَّ ني وبني شخصيَّ ات الرهبان والروحانيِّ شخصيّ 



١٨٢  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

من اللجوء يف  نفسه يعتقد بوجود اختالٍف بني هاتني الفئتني من البرش، لذا ال بدَّ 

 يطرح نقده عىلٰ  نة بحٍث من الفئة الثانية، وبالتايل جيب وأنْ عيِّ  البحث العلمي إىلٰ 

 نة مرتكزًا لبحوثهم ودراساهتم.علامء األعصاب الذين جعلوا هذه العيِّ 

ل إليها علامء ك بالنتائج التي توصَّ هيك حينام شكَّ  نَّ أ وجتدر اإلشارة هنا إىلٰ 

ستدالالهتم التي طرحوا آراءهم ا  ط الضوء عىلٰ سلِّ انتقدها، مل يُ   مَّ األعصاب ومن ثَ 

أساس تقسيٍم مسبٍق يتبلور يف متييز   ذلك عىلٰ  ام بادر إىلٰ أساسها، وإنَّ  ة عىلٰ النهائيَّ 

ولئك  علامء األعصاب دراساهتم وبحوثهم عليها عن أُ   ٰى نات البحث التي أجرعيِّ 

ة؛  حقيقيَّ  -ة ميتافيزيقيَّ  -ة ة ودينيَّ م أصحاب جتارب روحيَّ الذين وصفهم بأهنَّ 

م عاء أهنَّ ون بعلم األعصاب بادِّ ل إليها املختصُّ ما توصَّ   وهبذا االستنتاج رفض كلَّ 

 صول البحث العلمي املعترب.نات بحٍث وفق أُ عيِّ  مل جيروا أبحاثهم عىلٰ 

 ضوء السؤال التايل: رأي هيك يف هذا املضامر نطرحه عىلٰ  النقد الذي يرد عىلٰ 

ٍة  ٍة طبيعيَّ ة، يعيشون يف ظروٍف نفسيَّ ة والرهبانيَّ صحاب التجارب الروحانيَّ أ  هل إنَّ 

علامء  البحث، يف حني أنَّ  كسائر الناس أو ال؟ هذا السؤال يف الواقع هو مستهلُّ 

ثمرٍة لبعض   ٰى ة ليست سوينيَّ مجيع التجارب الدِّ  أنَّ  دون عىلٰ ؤكِّ األعصاب يُ 

 ٍة يف واقع احلال.ي هي غري طبيعيَّ ة التة والروحيَّ األزمات النفسيَّ 

إذن، لو اعتربنا دراسات وبحوث علامء األعصاب مرتكزًا لنا، ففي هذه احلال  

الفكر البرشي    نقول بأنَّ   عامٍّ   طرح إجابٍة مناسبٍة لسؤاٍل كهذا، وبشكلٍ   ال نقدر عىلٰ 

إلجابة اآلن تلك الدرجة التي تسمح له با ٰى ة البحث العلمي مل يبلغ حتَّ يف عمليَّ 

 .)١(عن مسائل كهذه 

صان بعلم األعصاب  ل إليها املتخصِّ من املمكن تفنيد النتائج التي توصَّ  - ٢
 

ة: ر. رضايی، طهران، منشورات  ة)، ترمجه إٰىل الفارسيَّ س. بالك مور، آگاهي (باللغة الفارسيَّ  )١(

 . ١٥٠ - ١٤٨م، ص ٢٠٠٨(فرهنگ معارص)، 
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اها جون هيك والتي  ة التي يتبنَّراماتشاندران وبنفيلد حسب املعايري اإليديولوجيَّ 

اء توجيه ة باقيًة وال يمكن حتصيلها جرَّ تتمحور حول كون النتائج األخالقيَّ 

املعيار الذي   أنَّ  وىلٰ نا ذكرنا يف النقطة األُ ة لدماغ اإلنسان، لكنَّشحنات كهربائيَّ 

ة بطبيعتها عادًة  النتائج األخالقيَّ  ا، إذ إنَّ طرحه ال يمكن تعميمه واعتباره شمولي� 

 مَّ ة ألحد املجتمعات، ومن ثَ ة خاصَّ ة وتأرخييَّ ات ثقافيَّ ما تكون حمدودًة بإحداثيَّ 

ل إليها علم النتائج التي توصَّ  ا وتندرج يف إطارها؛ ناهيك عن أنَّ فهي ختضع هل

  ٰى نٍة لد ٍة معيَّ ة إجياد حاالٍت واستجاباٍت ذهنيَّ األعصاب احلديث تثبت إمكانيَّ 

ة عن طريق إثارة بعض  اإلنسان مثل الضحك والغضب والرسور واألمل واللذَّ 

تني بالكامل من هذه احلاالت يف جزٍء  متضادَّ أجزاء الدماغ، كام يمكن إجياد حالتني  

ص بجراحة الدماغ  م حاز عامل النفس األمريكي واملتخصِّ ١٩٨١واحٍد، ففي عام  

جائزة نوبل تقديرًا  ة روجر سبريي، عىلٰ واألعصاب يف جامعة كاليفورنيا اجلنوبيَّ 

ة الوعي يف  ة عمليَّ زدواجيَّ إأساسها    ة التي أثبت عىلٰ للدراسات والبحوث املختربيَّ 

نصفي الدماغ البرشي، فقد قام مع زمالئه الذين كان مرشفًا عليهم بإجراء دراسٍة  

صوا من محالت الرصع عن أدمغة املصابني بداء الرصع من الذين مل يتخلَّ  عىلٰ 

نصفني، أيمن   واحٍد منهم إىلٰ   م دماغ كلِّ طريق تناول بعض العالجات، حيث قسَّ 

اآلخر يعكس  س إشارات الضحك يف حني أنَّ أحدمها يعك وأيرس فوجد أنَّ 

الذين خضعوا هلذه التجربة   هذا األساس الحظ أنَّ  إشارات الغضب، وعىلٰ 

من وجوههم   ٰى خرتعكري أجزاء أُ   ة حينام يضحكون بأفواههم يبادرون إىلٰ املختربيَّ 

 هذا األساس استنتج ما ييل: وبام يف ذلك تقطيب حواجبهم؛ وعىلٰ 

ام نصفي الدماغ ال يشعر بام جيري يف النصف اآلخر وكأهنَّ  واحٍد من كلُّ  -أ 

 ن عن بعضهام أو دماغان يف وعاٍء واحٍد.وجودان مستقالَّ 

فرتٍة قريبٍة مثل الغضب والرسور،   ٰى ًة حتَّ رب روحيَّ عتَ احلاالت التي كانت تُ   -ب  
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 ة الدماغ واجلهاز العصبي. اليَّ اء فعَّ حتدث يف الواقع جرَّ 

لوا إليه من  ما توصَّ  سبريي وزمالؤه بعد جتارهبم هذه، اعتمدوا عىلٰ روجر 

بعلم األعصاب يف عالج العادات   سلوب العلمي اخلاصِّ بعوا ذات األُ نتائج واتَّ 

يكون طويل األمد   ا أنْ ة، وهذا العالج إمَّ ة الشاذَّ ات األخالقيَّ الذميمة والسلوكيَّ 

عدم   د فيه عىلٰ خالف رأي هيك الذي أكَّ  عىلٰ وهذا األمر يف الواقع  ؛)١(اأو دائمي� 

ة اإلنسان وذهنه  شخصيَّ  ة يف إجياد آثاٍر بعيدة األمد عىلٰ ة العالجات الفيزيائيَّ قابليَّ 

 ة. ينيَّ التجارب الدِّ  كام هو احلال بالنسبة إىلٰ 

النتائج التي   ل هيك وأمثاله عىلٰ بَ ح من ِق طرَ من مجلة االنتقادات التي تُ  -ج 

  ة، أنَّ ينيَّ ة والدِّ ة التجارب الروحيَّ ليها علامء األعصاب الرافضني ملصداقيَّ ل إتوصَّ 

ذهن اإلنسان يف بادئ نشأته هو ذات دماغه، فهو كالصفحة البيضاء التي تنقش 

مها ًة مكتسبٌة ويتعلَّ ة كافَّ ات البرشيَّ السلوكيَّ  عليها التجربة ما تشاء، لذا فإنَّ 

ومن    -قبيل    -أمٍر سابٍق    اإلنسان طوال مسرية حياته بحيث ال يوجد يف الذهن أيَّ 

ة املعارصة يف  ل العلوم الطبيعيَّ بَ حتصيلها من قِ  ي يتمُّ تكون مجيع النتائج الت مَّ ثَ 

صات دماغ اإلنسان والسّيام يف جمال علم األعصاب، رحاب دراسة وحتليل مشخَّ 

 ًة بالكامل ال غري. ماّديَّ 

القيام    فالسؤال التايل يطرح نفسه: ملاذا يبادر اإلنسان أحيانًا إىلٰ   رَ كِ ما ذُ   بناًء عىلٰ 

لو مل يكن هناك يشٌء آخر غري   ٰى تصدر من احليوانات؟ حتَّ ببعض األفعال التي 

 الوعي واإلدراك وكسب معلوماته ومعارفه، لكنَّ   ة التي تعينه منذ والدته عىلٰ املادَّ 

التساؤالت التالية ترد هنا: كيف يمكن لإلنسان املاّدي البحت امتالك رغبات  

شرتكات؟ هل يمتلك وغرائز مشرتكة مع سائر احليوانات؟ وما هو منشأ هذه امل
 

ة)، ترمجه الفارسيَّ (باللغة    ىج. هوبر وترييس ديك؛ جهان شگفت انگيز مغز: مغز جهان سه پوند  )١(

 . ٥٣و ٤٦م، ص ١٩٩٧ة: يزدي، طهران، منشورات (قلم)، إٰىل الفارسيَّ 
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تسفر عن حدوث اشرتاٍك بينه وبني سائر  -ة قبليَّ  - اإلنسان معلومات سابقة 

ام مل تكن احليوانات؟ لو كان األمر كذلك، فام هو التفسري الفيزيائي هلذا األمر؟ ربَّ 

ر ان العقود املاضية، لكن اليوم وبعد تطوُّ هناك إجابٌة مقنعٌة لنقض هذا النقد إبَّ 

ل حدٍّ كبٍري، حيث توصَّ   األمر إىلٰ ة بدماغ اإلنسان فقد تغريَّ خلاصَّ العلوم ا 

ة يف هذا املضامر من أمثال عامل األعصاب باول نتائج جديدة وعمليَّ   ون إىلٰ املختصُّ 

 يف دماغ اإلنسان، وعىلٰ  -اجلهاز النطاقي  -ماك لني الذي اكتشف اجلهاز احلايف 

 ات املشرتكة بني اإلنسان واحليوانات سببها أنَّ السلوكيَّ  أنَّ  د عىلٰ هذا األساس أكَّ 

ن من ثالث طبقاٍت أو ثالث وحداٍت، فاإلنسان املعارص قد ورث الدماغ يتكوَّ 

من أسالفه   -ة القرشة الدماغية املتحرضِّ  - ة اجلديدة ا حتت القرشة الدماغيَّ خم� 

ة الثالثة قد  الدماغيَّ ا من الثدييات القديمة. هذه األجزاء الزواحف، وورث خم� 

الٍة  تناسقت يف إطار مخٍّ واحٍد بحيث يمكن تشبيهها بثالثة أجهزة حاسوٍب فعَّ 

 أساس هذا االرتباط، لكنَّ   ها عىلٰ ؤّدي مهامِّ صلة، لذا فهي تُ ة متَّ ذات أجزاء داخليَّ 

نة ومشاعر  ة معيَّ ا به وإرهاصات ذهنيَّ واحٍد منها يمتلك وعيًا وإدراكًا خاص�  كلَّ 

 ات الزمان واملكان، والذكريات ضمن نطاق ذاكرته.أساسها إحداثيَّ  عىلٰ  ٰى يتلقَّ 

ة واالعتقاد  االخرتاع واالكتشاف والرؤية املستقبليَّ  أنَّ  د ماك لني عىلٰ وقد أكَّ 

اجلبهي هلذه القرشة  ة اجلديدة والفصِّ الفطري، هي نتاٌج مشرتٌك للقرشة الدماغيَّ 

 قط.والذي هو خمتصٌّ باإلنسان ف 

ص بعلم األعصاب، فقد قال يف هذا  ا الباحث كانديس بريت املتخصِّ وأمَّ 

واإلنسان، فهذا احلوار سوف حيدث عن    لو حدث حواٌر مباٌرش بني الربِّ   : الصدد

ة، أي ذلك اجلزء الذي شهد أحدث  ة للقرشة الدماغيَّ طريق الفصوص األماميَّ 

أردنا اإلجابة عن السؤال التايل: اإلنسان  ٍر حيايت يف دماغ اإلنسان، لذا إنْ تطوُّ 

ا بحتًا، ملاذا توجد لديه مشرتكاٌت مع سائر  عي العلم بكونه وجودًا ماّدي� الذي يدَّ 
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نًا من ثالث احليوانات؟ نقول: هذه املشرتكات سببها امتالك اإلنسان دماغًا مكوَّ 

 .)١( ات أيضاً قرشاٍت ورث إحداها من أسالفه القدماء الذين هم أجداٌد للحيوان

ة التي أجراها كلٌّ من نيوبريغ ودي أكوييل التجارب املختربيَّ  بالنسبة إىلٰ  -د 

 إنَّ  :ات، نقولات الفرنسيسيَّ ت والراهبات املسيحيّ عدٍد من رهبان إقليم التبَّ  عىلٰ 

ٍة واحدٍة بشكٍل غري ثوا عن قضيَّ هم حتدَّ ما حدث يف أدمغتهم كان متشاهبًا، لكنَّ

واحٍد منهم لديه افرتاضات خمتلفة عن غريه، لذا طرحوا تفاسري  كلَّ  نَّ متشابٍه أل

 ة. متفاوتة هلذه القضيَّ 

راتنا السابقة لألحداث هي التي تصوغ  تصوُّ  وحسب اعتقاد هايدجر فإنَّ 

ر الغريب  هذا املفكِّ   أمٍر كان، لذا ال يمكننا فهم يشٍء بدوهنا. احلقيقة أنَّ   إدراكنا أليِّ 

لكن مع ذلك    ،)٢( ةة اإلدراك وبيان بنيته األساسيَّ يقصد من كالمه هذا تفسري عمليَّ 

الباحثني يف علم األعصاب نيوبريغ   ة جون هيك، ألنَّ نظريَّ   يمكن اعتباره نقدًا عىلٰ 

ني  فئتني من الرهبان، فئٌة من الرهبان البوذيِّ   ة عىلٰ خمتربيَّ ودي أكوييل أجريا جتارب  

ة، لذلك  ات من أتباع الديانة املسيحيَّ راهبات فرنسيسيَّ  ٰى خرت واألُ يف إقليم التبَّ 

فئٍة تفسريًا  ٍة واحدٍة، حيث بدر من كلِّ كانت النتائج خمتلفة بني الفئتني حول قضيَّ 

ما حدث يف أدمغتهم متساٍو   أنَّ ة السابقة، إالَّ أساس مرتكزاهتا الذهنيَّ  دًا عىلٰ حمدَّ 

 ٍة واحدٍة فحسب. طرح تفاسري متفاوتة لقضيَّ   ٰى ومل حيدث أمٌر يف هذه التجربة سو 

ام  ة السابقة لربَّ ة أو االفرتاضات الذهنيَّ لو ابتدأنا البحث حول املرتكزات الذهنيَّ 

ة  بسبب افرتاضنا عدم إمكانيَّ صول ومبادئ علم األعصاب  نجده غري متناغٍم مع أُ 

ل ا النظر يف هذا املوضوع سوف نتوصَّ نا لو أمعنَّة، لكنَّطرحه يف إطار املباحث املاّديَّ 

 
ة)، ترمجه (باللغة الفارسيَّ   ىج. هوبر وترييس ديك؛ جهان شگفت انگيز مغز: مغز جهان سه پوند  )١(

 .٧٩ -  ٦٤م، ص ١٩٩٧ة: يزدي، طهران، منشورات (قلم)، إٰىل الفارسيَّ 

ة)، طهران، منشورات (پژوهشگاه فرهنگ بر هرمنوتيك (باللغة الفارسيَّ   أمحد واعظي، درآمدی )٢(

 . ١٦٨ - ١٦٦م، ص ١٩٩٨وانديشه اسالمي)، 
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هذه املرتكزات أو االفرتاضات املوجودة يف الذهن هي التي    نتيجٍة فحواها أنَّ  إىلٰ 

والعلوم تفسٍري وتوضيٍح يطرحه علم األعصاب  ة لكلِّ ل البنية األساسيَّ شكِّ تُ 

ة نانيس ة املسيحيَّ هوتيَّ ة؛ وباعتقاد بعض الفالسفة من أمثال الفيلسوفة والالَّ املاّديَّ 

ل إليها علامء  م رفض النتائج التي يتوصَّ تِّ موريف، ليست هناك رضورٌة ُحت 

ة، بل بإمكاننا اعتبار  ينيَّ ة التجارب الدِّ ن من إثبات واقعيَّ نتمكَّ   األعصاب ألجل أنْ 

د املوجود يف  ة وألداء اجلهاز العصبي املعقَّ ثمرًة لبيئتنا الثقافيَّ  هذه التجارب

د مها اللذان ثقافتنا وجهازنا العصبي املعقَّ «أجسامنا، حيث قالت يف هذا الصدد: 

 .)١(»ةة لدينا يف امتالك جتارب دينيَّ ينتجان القابليَّ 

كالم موريف فنحن كبٍرش ال حميص لنا من االعتقاد بصواب   إذن، استنادًا إىلٰ 

ة من جهٍة  ينيَّ صول ومبادئ علم األعصاب من جهٍة، وصدق التجارب الدِّ أُ 

ن من التنسيق  نتمكَّ   مَّ نعرض عن أحدمها أو نحكم ببطالنه، ومن ثَ   دون أنْ   ٰى خرأُ 

 .)٢( دٍ بينهام يف إطاٍر موحَّ 

ل الباحث كيتس، بَ ت من ِق َح رِ ة التي طُ البنيويَّ  بالنسبة إىلٰ  رَ كِ ما ذُ  بناًء عىلٰ 

ة كام ذكرنا آنفًا ة البنيويَّ أتباع النظريَّ   ة جون هيك، إذ إنَّ نظريَّ   بإمكاننا تقرير نقٍد عىلٰ 

أساس جمموعٍة من املعتقدات   تتبلور عىلٰ  وأنْ  جتربٍة ال بدَّ  يعتقدون بكون كلِّ 
 

ن. موريف، چيستي رسشت انسان: نگاهي از منظر علم، فلسفه و اهليات مسيحي (باللغة  )١(

شورات جامعة األديان د حمسن إسالمي، قم، منة: ع. شهبازي والسيِّ ة)، ترمجه إٰىل الفارسيَّ الفارسيَّ 

 . ١٩م، ص ٢٠١٢واملذاهب، 

ة،  ينيَّ صول علم األعصاب والتجارب الدِّ قت يف مباحثها بني أُ الباحثة نانيس موريف قد نسَّ  )٢(

الع أكثر عٰىل تفاصيل هذا املوضوع ومعرفة رأهيا حول قدرة علم األعصاب عٰىل تفسري  ولالطِّ 

 ة، راجع: ينيَّ التجربة الدِّ 

موريف، چيستي رسشت انسان: نگاهي از منظر علم، فلسفه و اهليات مسيحي (باللغة ن. 

د حمسن إسالمي، قم، منشورات جامعة األديان ة)، ترمجه إٰىل الفارسية: ع. شهبازي والسيِّ الفارسيَّ 

 .١٦٩ -  ١٦٧م، ص ٢٠١٢واملذاهب، 
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  : هذا األساس نقول  حتدث من فراٍغ، وعىلٰ   بحيث ال يمكن أنْ   -ة  القبليَّ   -السابقة  

ات قد اختلفت جتارهبم ني والراهبات الفرنسيسيّ الفئتني من الرهبان البوذيِّ  إنَّ 

جتربٍة كام  ة املوجودة لدهيم، فكلُّ ات االعتقاديَّ بسبب اخللفيّ  -ة ينيَّ الدِّ  -ة الروحيَّ 

، وبدون هذا اإلطار أو  نةٍ ٍة معيَّ وبنيٍة فكريَّ  خاصٍّ  ام تنشأ يف إطاٍر ذهنيٍّ هو ثابٌت إنَّ 

حتدث، كام ال يمكن تفسريها وتربير حدوثها مطلقًا  ة جتربٍة أنْ البنية ال يمكن أليَّ 

 .)١(فيام لو حدثت

 كلُّ «ما ييل: علم األعصاب، حموره  ل هيك عىلٰ َب من قِ  َح رِ آخر نقٍد طُ  - هـ 

أساس إرهاصاته  استكامله أو استيفائه الداخيل وعىلٰ  كائه عىلٰ إنساٍن من خالل اتِّ 

. إذن،  »ات التي جتري يف الدماغدرك وجود اختالٍف بني الوعي والعمليَّ ة، يُ النفسيَّ 

 لكمِ ة ثّم يُ ة والفلسفيَّ الً املقّدمات العلميَّ ر أوَّ وفِّ يُ  جيدر بفيلسوٍف مثل هيك أنْ 

   فكلُّ املناسب لعقدة البحث، وإالَّ  خمتلف جوانب بحثه وبعد ذلك يطرح احللَّ 

عي صواب رأيه؛ ومن االستدالل الذي ساقه هيك ليدَّ   باحٍث بإمكانه اللجوء إىلٰ 

رب معيارًا مناسبًا للتمييز بني الصواب واخلطأ. عتَ االستكامل الداخيل ال يُ   د أنَّ املؤكَّ 

بينام   ،ة خارجٌة عن نطاق املكاناحلاالت الذهنيَّ  بأنَّ ذلك، هيك يعتقد  أضف إىلٰ 

حمور    ألنَّ  ،رٌة به، وهذا األمر يف احلقيقة هو باكورة البحثة مؤطَّ احلاالت الدماغيَّ 

هيك     أنَّ ة، إالَّ كان الوجود اإلنساين يمتلك شيئًا غري املادَّ   املوضوع هو حتليل ما إنْ 

اإلنسان  بحثه حينام طرح استدالله املذكور، حيث افرتض مسبقًا أنَّ  ٰى قد أهن 

كون الذهن والدماغ   عدًا غري ماّدي يف وجوده، ناهيك عن تأكيده عىلٰ يمتلك بُ 

  وإنْ   ٰى ة حتَّ ة والدماغيَّ ة، فاحلاالت الذهنيَّ ام متطابقان يف املاهويَّ هنَّ إأمرًا واحدًا، أي  

تني، يمكن اعتبارمها تعابري متفاوتة حلقيقٍة واحدٍة، حها اللسان بصيغتني خمتلفوضَّ 
 

)1(  Katz , S. T. ; “ Language , Epistemology , and Mysticism ”; in Mysticism and 

Philosophical Analysis , Oxford University Press , 1978 , pp. 22 - 24.  
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لو كان النشاط الذي تقوم به اخلاليا  ٰى الذهن هو ذات الدماغ، وحتَّ  نَّ إأي 

  نَّ إواحدة، أي  ٰى الداللة تبق  أنَّ نسٍق واحٍد، إالَّ  ليس عىلٰ  cمن نوع  )١( ةالعصبيَّ 

  األمل عىلٰ  ا يعني أنَّ ٍة واحدٍة ممَّ حالٍة ذهنيَّ  ن عىلٰ النشاطني الذهني والدماغي يدالَّ 

 إنَّ  :هذا األساس يقال وعىلٰ ؛ )٢( cسبيل املثال هو تبلوٌر لنشاط العصب من نوع 

اء حدوث خلٍل يف اإلنسان جرَّ  ٰى ٍة تنشأ لدمفهوم األمل يعادل مفهوم حالٍة باطنيَّ 

ا  والرصاخ، لذا يثبت علمي� ه ب بظهور رغباٍت مثل الغضب والتأوُّ ا يتسبَّ البدن ممَّ 

ة واألحاسيس من  احلاالت الذهنيَّ  إنَّ  :بطالن ما ذهب إليه جون هيك حينام قال

ا من أجزاء أي�  ًة أو ضعيفًة مثل الشعور باألمل واحلرقة، لكنَّ تكون قويَّ  شأهنا أنْ 

ان ة أو الضعف. يف هذه احلالة حينام يشاهد اإلنسصف بالقوَّ يتَّ   الدماغ ال يمكن أنْ 

شيئًا أو يشعر بأملٍ أو يستنشق رائحًة ما، فهذا ال يعني كون هذه احلاالت تتجاوز 

ها متزامنٌة معها فقط، حيث توصف هذه احلركات نطاق النشاط الدماغي، لكنَّ 

 إنَّ  :ضوء ذلك يقال ة؛ وعىلٰ ًة من النشاطات الدماغيَّ ة بكوهنا حالًة خاصَّ الذهنيَّ 

 ة متكافئٌة. والذهنيَّ  -ة الدماغيَّ  -ة  يَّ حالٍة من احلاالت املادّ  كلَّ 

ة،  ة خيتلف عن مفهوم احلالة الدماغيَّ مفهوم احلالة الذهنيَّ  اجلدير بالذكر هنا أنَّ 

ني وبمن  رين الغربيِّ عتربان أمرًا واحدًا يف عامل اخلارج، والكثري من املفكِّ هام يُ لكنَّ

ة أفضل تفسٍري حلقيقة النفس املاهويَّ اد ة احتِّ فيهم جون سريل، اعتربوا نظريَّ 

د  ؤكِّ أبعد من ذلك ليُ  ة، فضًال عن ذلك فالباحث راماتشاندران ذهب إىلٰ اإلنسانيَّ 

هذا   ة الشخصية والنفس، وعىلٰ كون النشاط الدماغي هو املنتج للامهويَّ  عىلٰ 

ر  ؤثِّ لتي يُ ة ا نٍة من اخلاليا العصبيَّ النفس مرتادفٌة مع فئٍة معيَّ  إنَّ  :األساس يقال

 

(1) neuron 

ة: ر. رضايی، طهران، منشورات  ة)، ترمجه إٰىل الفارسيَّ س. بالك مور، آگاهي (باللغة الفارسيَّ  )٢(

 . ١٠٤و ١٠٣م، ص ٢٠٠٨(فرهنگ معارص)، 
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أكرب لغٍز علمي وفلسفي يكمن يف تعيني طبيعة  إنَّ  :بعٍض، حيث قال بعضها عىلٰ 

ة،  ة أداء الدماغ واخلاليا العصبيَّ النفس وفق مبادئ علم األعصاب وحتليل عمليَّ 

ة فال ينبغي لنا السعي ملأل  ة الشخصيَّ أردنا بيان طبيعة اهلويَّ  هذا األساس إنْ  وعىلٰ 

ة هذه الفراغات متتلئ بأمٍر تتبلور يف رحابه عمليَّ  ما، إذ إنَّ  الفراغات لشخصٍ 

ة للدماغ؛ وجتدر اإلشارة ة جتري يف املنظومة اجلانبيَّ ة، وهي يف احلقيقة عمليَّ دماغيَّ 

 ًة بحتًة. دماغيَّ  ةً اجلهة املشرتكة بني آراٍء كهذه هي اعتبار النفس عمليَّ  أنَّ  هنا إىلٰ 

هيك مل يكن يمتلك اإلملام الكايف بمبادئ علم األعصاب    إنَّ   :ويف اخلتام نقول

ل إليها العلامء  موضوع البحث، فحسب النتائج التي توصَّ   ط الضوء عىلٰ حينام سلَّ 

ة  ردود أفعال اخلاليا العصبيَّ  كن القول بأنَّ ون هبذا العلم، يموالباحثون املختصُّ 

صف األحاسيس بالضعف أو ومقادير اهلرومونات تنقص أو تتزايد حينام تتَّ 

 .)١( ة؛ وهذا األمر يتعارض مع ما ذهب إليه هيكالقوَّ 

حدة املشار إليها يف النقطة السابقة، سوف  ة املتَّ أراد هيك تفنيد املاهويَّ  إنْ  -و 

ة اجلوهر الذي أشار إليه  زدواجيَّ إهذا الرأي يعني  مؤاخذٌة باعتبار أنَّ ح عليه طرَ تُ 

طروحاته ة يف أُ زدواجيَّ الفيلسوف رينيه ديكارت، وكام نعلم فهو يعارض هذه اإل

ة بأرسها  القول بكون الدماغ واملنظومة العصبيَّ  ديكارت ذهب إىلٰ  ة، إذ إنَّ الفكريَّ 

 اإلنسان. ٰى ة لد والروحيَّ ة  مها املنشأ للنشاطات الذهنيَّ 

االستدالالت والوثائق التي ساقها اخلرباء يف علم  لع هيك عىلٰ اطَّ  بعد أنْ 

 ر عىلٰ ؤثِّ مور التي تُ تلك األُ  ٰى النفس ال تعلم بيشٍء سو ، اقتنع بأنَّ النفس والطبِّ 

 خمتلف احلركات التي تبدر من اإلنسان قد حتدث يف البدن دون أنْ   الدماغ، كام أنَّ 

 إذا كانت يف بادئ األمر سببًا للنشاط الذي حيدث يف  ة إالَّ ستتبع حاالت نفسانيَّ ت
 

ة: ديواين، (أ)،  ة)، ترمجه إٰىل الفارسيَّ أو. دي. هارت وآخرون، فلسفه نفس (باللغة الفارسيَّ  )١(

 . ١٣م، ص ٢٠٠٢منشورات (رسوش)، طهران، 



ينيَّة وعلم األعصاب  ١٩١  نظريَّة جون هيك حول التجربة الدِّ

اجلهاز العصبي ثّم الدماغ، فهي من خالل إثارة الدماغ من شأهنا إجياد أفكاٍر دون 

الدماغ واملنظومة   أنَّ  د ديكارت عىلٰ لذلك أكَّ  ؛)١(سائر أعضاء البدن ر عىلٰ ؤثِّ تُ  أنْ 

ة،  ينيَّ ة وبام يف ذلك التجارب الدِّ مها منشأ النشاطات الذهنيَّ  ة يف البدنالعصبيَّ 

ة ذات منشأ  ينيَّ التجربة الدِّ  وهيك بدوره اعترب هذا الرأي متناقضًا مع القول بأنَّ 

 وجود الروح واألمر املتعايل. لكوهنا عالمًة عىلٰ   -غري ماّدي  -روحي 

:ا م  

ين، نجده ة جوهرًا وأساسًا للدِّ ينيَّ الباحث جون هيك اعترب التجربة الدِّ  بام أنَّ 

هذا األساس طرح نقدًا   يتعامل مع البحوث املطروحة حوهلا باهتامٍم بالٍغ، وعىلٰ 

ة التي أجروها حول  ل إليه علامء األعصاب خالل جتارهبم املختربيَّ ما توصَّ  عىلٰ 

اعتربوها ثمرًة لوجود خلٍل يف أداء الدماغ   ة التيينيَّ ة والدِّ التجارب الروحيَّ 

 خمتلف األساليب لتفنيد هذا الرأي.  البرشي؛ حيث جلأ يف هذا املضامر عىلٰ 

ة، مٌة وال يمكن ألحٍد إنكار نتائجها اإلجيابيَّ ة هذه قيِّ جهوده العلميَّ  احلقيقة أنَّ 

لتفنيد ما أثبته  ها مع ذلك ليست كافيًة ما أنجزه يف أواخر حياته، لكنَّ وباألخصِّ 

د نشاٍط حثيٍث  جهوده جمرَّ  ٰى صون يف علم األعصاب، وتبقاخلرباء واملتخصِّ 

 لتحقيق هدٍف متعاٍل. 

ٌة  هدفنا من تدوين هذه املقالة هو نقد آراء جون هيك، لكن هناك أدلَّ  رغم أنَّ 

ٰ قويَّ  بعض  ة التي أجراها يف البحوث التحليليَّ  ٌة تدعمها، وهذا التأييد يتجىلَّ

اد عدم احتِّ  دوا عىلٰ الباحثني من أمثال الدكتور مورالند والدكتور نيغل، حيث أكَّ 

ة يف البدن، وذهبوا  ة مع الدماغ واملنظومة العصبيَّ الوعي وخمتلف النشاطات الذهنيَّ 

ذاته مرتكزًا   رب بحدِّ عتَ ة نشأة الوعي يُ ضاح كيفيَّ عدم اتِّ   إنَّ   :أبعد من ذلك وقالوا  إىلٰ 
 

ة: أمحد أمحدي، ه إٰىل الفارسيَّ ة)، ترمج(باللغة الفارسيَّ  الت در فلسفه أوىلرينيه ديكارت، تأمُّ  )١(

 . ١٠١ - ٩٩م، ص ١٩٨٨اهي)، گطهران، منشورات (دانش



١٩٢  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ا إثباٌت لوجوده عن طريق ة بأهنَّ ، حيث وصفوا هذه العمليَّ وجود اهللا إلثبات 

 .)١( الوعي

  أساسه أنَّ  ذلك فقد طرح نيغل استدالله الشهري الذي أثبت عىلٰ  أضف إىلٰ 

اتنا يف إدراك حقيقة الظواهر ضمن خمتلف جوانب د قابليَّ قيِّ ق الذي يُ النطاق الضيِّ 

اشًا، ومن هذه الناحية ال يمكننا  اش خفَّ غرار جتربة كون اخلفَّ  حياتنا هي عىلٰ 

حتديد اجلهة عن طريق    سبيل املثال قادٌر عىلٰ   امتالك جتارب هذا احليوان، فهو عىلٰ 

ة، وهذا األمر مستحيل بالسنبة لنا كبٍرش وليس بإمكاننا جتربته ة خاصَّ أمواج صوتيَّ 

 مطلقًا.

ك جتارب متشاهبة، لذا فنحن يف أفضل األحوال  نا عاجزون عن امتالإذن، بام أنَّ 

جتربٍة، ومهام مجعنا بني املعارف  امتالك فهٍم غري تامٍّ عن طبيعة كلِّ  قادرون عىلٰ 

كافيًة يف   دُّ عَ ة، فهي ال تُ ة املطروحة يف رحاب العلوم الطبيعيَّ ة والباطنيَّ الظاهريَّ 

 .)٢( ةحول خمتلف جتاربه الذاتيَّ اشًا ودركه اخلّفاش بصفته خفَّ تأهيلنا إلدراك ما يُ 

ة وصاحبها، ففي هذه احلالة  ينيَّ صعيد التجربة الدِّ  قنا استدالل نيغل عىلٰ لو طبَّ 

بصواب االستدالالت ذات الطابع الباطني التي طرحها جون هيك    بإمكاننا البتُّ 
 

 ة مورالند يف هذا املجال، راجع: الع أكثر عٰىل نظريَّ لالطِّ  )١(

ة حتت عنوان: (إثبات خدا از طريق آگاهي، برريس تقرير مقالة باللغة الفارسيَّ  م. نصريي،

 .١٠٠  -   ٧٥م، (أ)، ص  ٢٠١٣،  ٣ين)، الدورة العارشة، العدد  ة (فلسفه دت يف جملَّ ِرشَ مورلند)، نُ 

Moreland , J. P. ; “ The Argument from Consciousness ”; in The Rationality of 

Theism , Paul Copan and Paul K. , Moser , London and New York : Routledge , 

2004.  

Moreland , J. P. ; Consciousness and the Existence of God ; New York and London 

: Routledge , 2008.  

ة: ي.  ة)؛ ترمجه إٰىل الفارسيَّ (باللغة الفارسيَّ  دانشنامه فلسفي استنفورد  -ر. فني جوليك، آگاهي  )٢(

 . ٦٢و ٦١م، ص ٢٠١٤بور إسامعيل، طهران، منشورات (ققنوس)، 
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اإلشارة ب هو املعيار الوحيد لصدق جتربته؛ وجتدر  املجرِّ   يف هذا املضامر باعتبار أنَّ 

خرباء وباحثني آخرين من أمثال سام هاريس، وصفوا االستكامل   أنَّ  هنا إىلٰ 

ل لدينا  ة، بل ما يتحصَّ ينيَّ صواب التجربة الدِّ   ه ليس الدليل الوحيد عىلٰ الداخيل بأنَّ 

ة الثابتة، ومن مجلة ما قاله ة والبيولوجيَّ هو يف الواقع متناسٌق مع القوانني الفيزيائيَّ 

 بجانٍب ضئيٍل للغاية من املعلومات التي تكتنف  ر إالَّ شعِ نحن ال نُ «هاريس: 

درك حدوث تغيرياٍت يف جتاربنا، وهذا األمر  نا عادًة ما نُ حلظٍة رغم أنَّ   دماغنا يف كلِّ 

نا  أنَّ خ؛ إالَّ اتنا وإلة وسلوكيَّ يتبلور يف أفكارنا وأخالقنا وطباعنا وإدراكاتنا احلّسيَّ 

ة النامجة عن ذلك لكوننا يف ة العصبيَّ نجهل بالكامل تلك األحداث الفيزيولوجيَّ 

 ٍل بمختلف جتاربنا.يوعي ضئ  ٰى واقع احلال ال نمتلك سو 

وجوهنا أو عند   د إلقائهم نظرًة عىلٰ اآلخرين بمجرَّ  أنَّ  وجتدر اإلشارة هنا إىلٰ 

ا  ة ودوافعنا أكثر ممَّ دهيم فهٌم بحاالتنا الذهنيَّ استامعهم نربة كالمنا، عادًة ما ينشأ ل

يومي بتناول فنجاٍن من القهوة   سبيل املثال استهلُّ  دركه نحن بأنفسنا، فأنا عىلٰ نُ 

الت  صباحًا، ولكن ملاذا القهوة وليس الشاي؟ ذلك حيدث لكوين ال أمتلك املؤهِّ 

 . )١(»معرفة حقيقة األمر الكافية التي تعينني عىلٰ 

 يعتقد بام ييل: عامٍّ  لٍ سام هاريس بشك إنَّ  :يمكن القول

  عدم امتالكنا وعي بام نفعل.   عىلٰ   ة االستكامل أو االستيفاء الداخيل تدلُّ عمليَّ الً:  أوَّ 

ؤ بفعل اإلنسان قبل حدوثه، ويف ة التنبُّ علامء األعصاب يعتقدون بإمكانيَّ   ثانيًا:

ه حينام إنَّ  :علم األعصاب سام هاريسص يف هذا الصدد قال الباحث واملتخصِّ 

  -ة ة املتحرضِّ القرشة الدماغيَّ  -ة اجلديدة ات نشاط القرشة الدماغيَّ ل مؤرشِّ سجَّ 

ميل ثانية   ٧٠٠ة ًة فقط ملدَّ ًة عصبيَّ خليَّ  ٢٥٦تفعيل  أنَّ  ل إىلٰ بشكٍل مباٍرش، توصَّ 
 

ة: خ. دهييمي، طهران،  ة)، ترمجه إٰىل الفارسيَّ اراده آزاد (باللغة الفارسيَّ  -س. هاريس، دروغ  )١(

 .٨٠م، ص ٢٠١٣منشورات (گامن)، 
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ئة وذلك ابامل ٧٠ائبٍة تبلغ خذه اإلنسان من قراٍر بنسبٍة صؤ بام سيتَّ التنبُّ  يعيننا عىلٰ 

ما حيدث ضمن التجارب   كلَّ  لذا فإنَّ  ؛)١( د لديه شعوٌر هبذا القراريتولَّ  قبل أنْ 

 صف بام ييل:يتَّ  وأنْ  ة ال بدَّ ينيَّ ة والدِّ الروحيَّ 

 ؤ به. يمكن التنبُّ الً: أوَّ 

فهو ماّدي بالكامل  ة، لذا ؤ حيدث عن طريق الفيزيولوجيا العصبيَّ التنبُّ  بام أنَّ  ثانيًا: 

  تفسٍري ماورائي أو الهويت له.   ا، ومن هذا املنطلق ال يقتيض طرح أيِّ وليس روحاني� 

ة،  ة اإلحلاديَّ بيان طبيعة آراء املعارضني هلذه النظريَّ   ٰى خرًة أُ طبعًا بإمكاننا هنا مرَّ 

ئ علم أساس مباد ة عىلٰ ينيَّ ة توضيح واقع التجارب الدِّ لو قلنا بإمكانيَّ  ٰى فحتَّ 

ل علامء حتقيق ذات النتائج التي توصَّ   نا غري قادرين من خالهلا عىلٰ األعصاب، لكنَّ

 لو استأنس ذهن اإلنسان بفكرة أنَّ «األعصاب؛ لذلك قال الباحث سامرت: 

 منشأ متعاٍل، ففي هذه احلالة يسهل عليه االعتقاد بأنَّ  أيِّ  م عىلٰ الكون ال يتقوَّ 

 .»مماثلة هلا ٰى خرٍة وأُ ة ناشئٌة من حاالٍت نفسيَّ ينيَّ التجارب الدِّ 

النتائج احلاصلة  وا فكرة أنَّ رون الذين تبنَّذهب العلامء واملفكِّ  رَ كِ ما ذُ  بناًء عىلٰ 

ته حني وقوع ثبِ ة ما تُ ة، غايينيَّ من دراسات وبحوث علم أعصاب التجارب الدِّ 

ة ليس من شأهنا  هذه النظريَّ  ما حيدث يف الدماغ، لكنَّ  ة يقترص عىلٰ ينيَّ التجربة الدِّ 

ة جلميع األحداث التي تكتنف الدماغ عبارٌة عن  ة األساسيَّ العلَّ  مطلقًا إثبات أنَّ 

 .)٢(أمٍر باطني وماّدي بحٍت 
 

 . ٨٢و ٨١املصدر السابق، ص  )١(

 ة يف هذا املضامر، راجع:جون هيك الفلسفيَّ  الع أكثر عٰىل تفاصيل املوضوع وآراء لالطِّ  )٢(

Alston , W. P. ; Perceiving God : The Epistemology of Religious Experience ; 

London : Cornell University Press , 1991.   

Smart , Ninian ; Philosophers and Religious Truth ; 2 nd. ed. , London : S C M 

Press , 1969.  William J. Wainwright ; Philosophy of Religion ; 2 nd. ed. , New 

York : Wadsworth , 1999.  
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صعيد العالقة بني   ة جون هيك عىلٰ نظريَّ نا من خالل حتليل  إنَّ   :ويف اخلتام نقول

ة،  ينيَّ التجربة الدِّ   ب عىلٰ ل إليها علم األعصاب والنتائج التي ترتتَّ النتائج التي توصَّ 

ر د ما طرحه هذا املفكِّ ؤيِّ من القول: رغم وجود بعض اآلراء املعدودة التي تُ   ال بدَّ 

عن  ة إثبات وجود الربِّ ة مورالند التي متحورت حول إمكانيَّ الغريب، مثل نظريَّ 

ة نيغل التي استشهد فيها باحلاالت التي تكتنف طريق اإلدراك الذهني، ونظريَّ 

رب عتَ ة التي استند إليها ال تُ ة والفلسفيَّ وجهته العلميَّ  احلقيقة هي أنَّ  اخلّفاش؛ لكنَّ 

ني بعلم املختصِّ ل العلامء والباحثني بَ ة املطروحة من قِ ينيَّ هات الدِّ بُ كافيًة لتفنيد الشُّ 

ل علم بَ ة من ِق ينيَّ ة والدِّ التجارب الروحيَّ  ح عىلٰ طرَ شبهٍة تُ  كلَّ  األعصاب، إذ إنَّ 

اها هيك، لذا  ات واآلراء التي تبنَّأساس النظريَّ  األعصاب ال يمكن نقضها عىلٰ 

وإن بادر بعض علامء األعصاب من أمثال الدكتور بارت والربوفسور  ٰى حتَّ 

ة عن طريق مبادئ علم األعصاب  ينيَّ إثبات صواب التجارب الدِّ  نيوبريغ إىلٰ 

يف مصلحة   هذه النتائج ال تنصبُّ   أنَّ هوت، إالَّ التجريبي أو علم أعصاب الالَّ 

ه حرم نفسه من إنجازات ا يعني أنَّ نتائج هذا العلم ممَّ   د كلَّ اته وآرائه لكونه فنَّنظريّ 

 ديه وسلك سبيًال آخر.مؤيِّ 

صعيد   بعض الباحثني من أمثال سوزان بالك مور قاموا بدراساٍت عىلٰ  مع أنَّ 

طرح إجابٍة مقنعٍة   من اإلقرار هنا بعدم القدرة عىلٰ  علم األعصاب، لكن ال بدَّ 

 املناسب هو عىلٰ  احللَّ  ا يبدو أنَّ هذا الصعيد، لذ املسائل املطروحة عىلٰ  بالنسبة إىلٰ 

ين من حيث رؤيتها املطروحة يف جمال العلم والدِّ   ٰى خرغرار الكثري من املسائل األُ 

ة وإجابتها عن األسئلة التالية: ما هو االستدالل املقبول واملعترب يف هذا  اخلاصَّ 

ل بالبحث والتحليل حول وجود أو اإلطار العلمي الذي يتكفَّ  املضامر؟ هل إنَّ 

يف كيان اإلنسان، هو العلم أو الفلسفة أو    -ماورائي    -عٍد غري ماّدي  عدم وجود بُ 

 ين؟ الدِّ 



١٩٦  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

أمرًا   دُّ عَ ة ال تُ ينيَّ املواجهة بني علم األعصاب والتجربة الدِّ  الرغم من أنَّ  وعىلٰ 

بع يف حتليل مسائلها هو يف سلوب املتَّ األُ   أنَّ إالَّ  ين،جديدًا يف نطاقي العلم والدِّ 

ة الشمس هذا الصعيد مثل مركزيَّ   ة املطروحة عىلٰ غرار املسائل التقليديَّ   الواقع عىلٰ 

 أو األرض.

 *   *   * 

   



ينيَّة وعلم األعصاب  ١٩٧  نظريَّة جون هيك حول التجربة الدِّ

:در ا  

طهران، منشورات  ة: ر. رضايی،  الفارسيَّ   ة)، ترمجه إىلٰ س. بالك مور، آگاهي (باللغة الفارسيَّ   -  ١

 م.٢٠٠٨(فرهنگ معارص)، 

ة: ح. كياين، طهران،  الفارسيَّ  ة)، ترمجه إىلٰ أو. جيمس، تنوع جتربه ديني (باللغة الفارسيَّ  - ٢

 م.٢٠١٢منشورات (حكمت)، 

ة: أمحد أمحدي، الفارسيَّ  ة)، ترمجه إىلٰ (باللغة الفارسيَّ  الت در فلسفه أوىلرينيه ديكارت، تأمُّ  - ٣

 م.١٩٨٨اهي)، گنشورات (دانشطهران، م

ة حتت عنوان: (الدور احلاصل من إبستمولوجيا االرتباط س. سزاوار، مقالة باللغة الفارسيَّ  - ٤

ت  ِرشَ ة يف األديان)، نُ ديَّ ة يف آراء جون هيك حول التعدُّ ٌة حول التناقضات الباطنيَّ باحلقيقة: دراسٌة نقديَّ 

 .٢٨ إىلٰ  ٢٥م، الصفحات ٢٠٠٧، ١٥دد ة: (اطالعات حكمت ومعرفت)، العيف جملَّ 

ة: إسامعيل سعادت  الفارسيَّ  ة)، ترمجه إىلٰ ف. كوبلستون، تاريخ فلسفه (باللغة الفارسيَّ  - ٥

فرهنكي) ومنشورات (رسوش)،    -هر، اجلزء السادس، طهران: منشورات (علمي  مگهر بزرچومنو

 .م١٩٩٦

ة)، طهران، منشورات (أمري كبري)،  كانت (باللغة الفارسيَّ  ىكريم جمتهدي، فلسفه نقد - ٦

 م.٢٠٠٦

حمّمد حمّمد رضائي وآخرون، جستارهايي در  ، ة)أ. حممودي، خاستگاه دين (باللغة الفارسيَّ  - ٧

 م. ٢٠٠٩ة)، طهران، منشورات (سمت)، كالم جديد (باللغة الفارسيَّ 

لم، فلسفه و اهليات مسيحي (باللغة  ن. موريف، چيستي رسشت انسان: نگاهي از منظر ع - ٨

د حمسن إسالمي، قم، منشورات جامعة األديان  الفارسية: ع. شهبازي والسيِّ  ة)، ترمجه إىلٰ الفارسيَّ 

 م. ٢٠١٢واملذاهب، 

ساس  ا بر    ى ة حتت عنوان: مقايسه ماهيت جتربه عرفان ح. مهدوی نور وآخرون، مقالة باللغة الفارسيَّ   -   ٩

ة: (پژوهش  ت يف جملَّ ِرشَ ستيون كتس، نُ ا  ى وساخت گرائ  ى عالمه طباطبائ  وىل و حص  ى نظريه علم حضور 

 .٩٨  إىلٰ   ٧٥م، الصفحات:  ٢٠١٢،  ١نامه حكمت)، السنة العارشة، العدد    - نامه فلسفه دين  

در فلسفه كانت)،   ة حتت عنوان: (نومن و فنومنت باللغة الفارسيَّ ِرشَ م. نصريي، مقالة نُ  - ١٠

 .٩٨ إىلٰ  ٧٥م، الصفحات: ٢٠٠٨، ٢و ١ة: (نقد ونظر)، السنة الثالثة عرشة، العددان ت يف جملَّ ِرشَ نُ 



١٩٨  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ة حتت عنوان: (معرفت شنايس جتربه ديني، برريس ادله  مقالة باللغة الفارسيَّ  م. نصريي، - ١١

،  ٥٢ن)، السنة الثالثة عرشة، العدد  ة (ذهت يف جملَّ ِرشَ خمالفان حجيت معرفت شناختي جتربه ديني)، نُ 

 .١١٢ إىلٰ  ٩١م، الصفحات: ٢٠١٢

ة حتت عنوان: (إثبات خدا از طريق آگاهي، برريس تقرير مورلند)،  مقالة باللغة الفارسيَّ  م. نصريي،   -   ١٢

 .١٠٠  إىلٰ   ٧٥م، ( أ )، الصفحات:  ٢٠١٣،  ٣ة (فلسفه دين)، الدورة العارشة، العدد  ت يف جملَّ ِرشَ نُ 

ة حتت عنوان: (برريس ادله معتقدان به حجيت معرفت  مقالة باللغة الفارسيَّ  م. نصريي،  - ١٣

،  ٣٥ة (فصل نامه انديشه نوين ديني)، السنة التاسعة، العدد ت يف جملَّ ِرشَ شناختي جتربه ديني)، نُ 

 .٦٢ إىلٰ  ٤٥م، (ب)، الصفحات: ٢٠١٣

ة)، طهران، منشورات (پژوهشگاه أمحد واعظي، درآمدی بر هرمنوتيك (باللغة الفارسيَّ  - ١٤

  .م١٩٩٨فرهنگ وانديشه اسالمي)، 

ة: الفارسيَّ   ة)؛ ترمجه إىلٰ (باللغة الفارسيَّ   دانشنامه فلسفي استنفورد  -ر. فني جوليك، آگاهي    -  ١٥

 م. ٢٠١٤طهران، منشورات (ققنوس)،   ي. بور إسامعيل،

ة: ديواين، (أ)،  الفارسيَّ  ة)، ترمجه إىلٰ أو. دي. هارت وآخرون، فلسفه نفس (باللغة الفارسيَّ  - ١٦

 .م٢٠٠٢منشورات (رسوش)، طهران، 

ة: خ. دهييمي، الفارسيَّ  ة)، ترمجه إىلٰ اراده آزاد (باللغة الفارسيَّ  - س. هاريس، دروغ  - ١٧

 .م٢٠١٣ت (گامن)، طهران، منشورا

ة)،  (باللغة الفارسيَّ   ىج. هوبر وترييس ديك؛ جهان شگفت انگيز مغز: مغز جهان سه پوند  -  ١٨

 .م١٩٩٧ة: يزدي، طهران، منشورات (قلم)، الفارسيَّ  ترمجه إىلٰ 

منشورات  ة: ع. كواهي، طهران،  الفارسيَّ   ة)، ترمجه إىلٰ ج. هيك، وجود خدا (باللغة الفارسيَّ   -  ١٩

 .م٢٠٠٨(علم)، 

1 -  Alston , W. P. ; Perceiving God : The Epistemology of Religious 

Experience ; London : Cornell University Press , 1991. 

2 -  Austin , J. ; Zen and the Brain ; Cambridge , Massachusetts : MIT 

Press , 1998. 



ينيَّة وعلم األعصاب  ١٩٩  نظريَّة جون هيك حول التجربة الدِّ

3 - Carter , R. ; Mapping the Mind ; London : Weidenfeld & 

Nicholson , 1998. 

4 - Carter , R. ; Mapping the Mind and Consciousness ; London : 

Weidenfeld & Nicholson , 2002. 

5 - Eliade , M. ; The Sacred and the Profane : The Nature of Religion 

; trans. By : W. R. Trask ; Harvest / H B J Publishers , 1957. 

6 - Eliade , M. ; The Quest : History and Meaning in Religion ; 

London : University of Chicago Press , 1969.  

7 - Eliade , M. ; A History of Religious Ideas : From the Stone Age 

to the Eleusinian Mysteries ; 3 vol.s , trans. By : W. Trask ; Chicago , I 

L : University of Chicago Press , 1978 - 1985. 

8 - Hick , J. An Autobiography ; Oxford , England : Oneworld 

Publications , 2002 . 

9 - Hick , J. , The New Frontier of Religion and Science Religious 

Experience , Neuroscience and the Transcendent ; N. Y. : Palgrave , 

Macmillan , 2006. 

10 - Hick , J. , At The Frontier of Faith : An Interview with John 

Hick ; 2007  

www.thatreligiousstudieswebsite.com/Religious_Studies/Interview

s/interview_john_hick.php. 

11 - Kant , I. ; Critique of Pure Reason ; Trans. by Norman kemp 

Smith ; N. Y. : Macmillan , 1929. 

12 - Katz , S. T. ; “ Language , Epistemology , and Mysticism ”; in 

Mysticism and Philosophical Analysis , Oxford University Press , 1978 . 



٢٠٠  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

13 - Katz , S. T. ; The Conservative Character of Mystical 

Experience ” in Mysticism and Religious Traditions ; Oxford 

University Press , 1983.  

14 - Katz , S. T. ; Mysticisem , Epistemology and Metaphsic ; 

Sackler Lecture , Tel Aviv University , 2008.  

15 - Meister , Chad ; Introducing Philosophy of Religion ; First 

published , New York : Routledge , 2009. 

16 -  Moreland , J. P. ; “ The Argument from Consciousness ”; in The 

Rationality of Theism , Paul Copan and Paul K. , Moser , London and 

New York : Routledge , 2004.  

17 -  Moreland , J. P. ; Consciousness and the Existence of God ; New 

York and London : Routledge , 2008. 

18 -  Newberg , A. and Eugene D’Aquili ; Why God Won’t Go Away 

; New York : Ballantine Books , 2001.  

19 - Newberg , A. And Waldman , M. R. ; How God Changes Your 

Brain ; N Y : Ballantine , 2009. 

20 - Newberg , Principles of Neurotheology ; England : Ashgate , 

2010.  

21 -  Otto , R. ; The Idea of the Holy ; Oxford University Press , 1923. 

22 -  Persinger , M. , “ Dr. Persinger’s God Machine ”, by Ian Cotton 

, Independent on Sunday , July 2 nd , 1995. 

23 -  Robbins , J. W. ; “ Hick on Religious Experience and Perception 

”; International Journal for Philosophy of Religion ; Vol. 5 , Issue 2 , N 

Y : Springer , 1974 .  



ينيَّة وعلم األعصاب  ٢٠١  نظريَّة جون هيك حول التجربة الدِّ

24 - Ramachandran , V. S. ; Phantoms in the Brain ; New York : 

William Morrow , 1998.  

25 - Rose , S. ; The Conscious Brain ; Harmondsworth : Penguin, 

1973.  

26 - Rose , S. ; From Brains to Consciousness ; London : Penguin , 

1999.  

27 - Rose , S. ; The 21 st. Century Brain : Explaining , Mending , 

and Manipulating the Mind ; London: Jonathan Cape , 2005.  

28 - Smart , Ninian ; Philosophers and Religious Truth ; 2 nd. ed. , 

London : S C M Press , 1969.  

29 - William J. Wainwright ; Philosophy of Religion ; 2 nd. ed. , 

New York : Wadsworth , 1999.  

 *   *   * 





 

 

 

ا ب واا  ت )تّ١()ا(  

 )٢( د صادق أمحديحممّ 

 )٣(شهبازي عيلّ 

:  

هوت حيث ل الهوت علم األعصاب نقطة التقاء العلم احلديث والالَّ مثِّ يُ 

ة احلديثة يف  توظيف األدوات العلميَّ  هوتيون وعلامء األعصاب عىلٰ يعمل الالَّ 

ة. وهناك من  ينيَّ اإلنسان أثناء خوض التجربة الدِّ  دراسة املسار الذي يسلكه مخُّ 

ة، أو التزم الصمت بشأن ينيَّ هذه التحقيقات يف رفض التجارب الدِّ  يستند إىلٰ 

تها من خالل الشواهد  إثبات صحَّ  تها وسقمها، وهناك من عمل عىلٰ صحَّ 

ة التجربة  ك يف صحَّ والوثائق. وبعد ظهور هذا احلقل اجلديد، هناك من شكَّ 

املختربات، واعتربوا هذه   يف  املرٰىض   جريت عىلٰ التجارب التي أُ   ة مستندًا إىلٰ ينيَّ الدِّ 

  السؤال الذي يعرض عىلٰ  ناجتة عن نوع من االختالل النفيس. إنَّ  التجارب
 

ت بعنواهنا الفاريس (إهليات عصب وجتربه ديني؛ ِرشَ نُ  لقد سبق ألصل هذه املقالة أنْ املصدر:  )١(

، يف شتاء عام  ٤، العدد رقم:  ١١ة، الدورة رقم:  التحقيقيَّ   -  ةة (فلسفة دين) العلميَّ چالشها) يف جملَّ 

 . ٨١٨ - ٧٨٩هـ ش، ص  ١٣٩٣

 .مطر اهلاشمي تعريب: حسن عيلّ 

يني يف جامعة األديان واملذاهب يف يف حقل البحث الدِّ  ةكاتب وطالب عٰىل مستوٰى الدكتورا )٢(

 ة بقم. احلوزة العلميَّ 

 ستاذ يف جامعة األديان واملذاهب.أُ  )٣(
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يدور حول  - هذه االنتقادات بااللتفات إىلٰ  - ةينيَّ املنافحني عن التجربة الدِّ 

ة عاتقهم مهمَّ  م يأخذون عىلٰ ة. وعليه فإهنَّ ينيَّ ة التجربة الدِّ ة صدق وصحَّ إمكانيَّ 

. يف هذه عامٍّ   لٍ ة بشكينيَّ ة التجارب الدِّ إبطال هذه اإلشكاالت، وإثبات صحَّ نقد و

الدراسة سوف نخوض إمجاالً يف تعريف الهوت علم األعصاب والتجربة  

ة كي  ينيَّ تعاطي علامء األعصاب مع التجربة الدِّ  ننتقل بعد ذلك إىلٰ  ة، ثمّ ينيَّ الدِّ 

ة من منظار علم األعصاب. ويف هذا  ينيَّ التجربة الدِّ ة إبطال إمكانيَّ  ث بأنَّ نتحدَّ 

ون فرسِّ ة، يُ يَّ رين من أصحاب الرؤية املادّ بعض هؤالء املفكِّ  أنَّ  ٰى املسار سوف نر

ة، ونتيجة لذلك  يَّ مورًا مادّ أُ   ، ويعتربون املفاهيم التي حيتوي عليها املخُّ الذهن باملخِّ 

والذهن. ويف الطرف   ام هي حصيلة املخِّ نَّ م يعتربون مفاهيم من قبيل (اهللا) إفإهنَّ 

ين  إقامة نوع من التناغم بني العلم والدِّ   املقابل عمد باحثون من أمثال (نيوبرغ) إىلٰ 

  ا منبثقة عن آلية املخِّ والقول بأهنَّ  عامٍّ  كلٍ ة صحيحة بشينيَّ واعترب التجربة الدِّ 

ني املالحدة من املختصِّ  اتإبطال فرضيّ  واالرتباط بام وراء الطبيعة، ويعمل عىلٰ 

  من خالل الفصل بني جتارب األشخاص املرٰىض  )١( ينييف علم األعصاب الدِّ 

 ة. وبني التجارب اإليامنيَّ 

ّا:  

 منذ أكثر من عقدين بقليل من الزمن أخذ مصطلح (النورثيولوجي) يشقُّ 

ليعرف بوصفه واحدًا من جه اآلن ين، وهو يتَّ دائرة أبحاث العلم والدِّ  طريقه إىلٰ 

ام أخذ بالتبلور عندما قام بعض العلامء يف  هذا املصطلح إنَّ  ة. إنَّ الفروع العلميَّ 

  -  ةواجلملة العصبيَّ  صون يف املخِّ اء املتخصِّ ام األطبَّ والسيّ  - حقل علم األعصاب

قة هبذا  توظيف األدوات واألساليب واملعطيات املتعلِّ  بخطوة جريئة هتدف إىلٰ 

 

(1) neurotheology 



ينيَّة (التحّديات)الهوت علم األعصاب والتجربة   ٢٠٥  الدِّ

ام  والسّي  - ، واملعتقداتخاصٍّ  لٍ ة بشكينيَّ قل يف دراسة وتفسري التجارب الدِّ احل

ة القائمة ردم اهلوَّ  هؤالء العلامء بزعهم إىلٰ  ٰى . فقد سععامٍّ  لٍ بشك - ة منهاينيَّ الدِّ 

هوت) و(علم األعصاب)، والعمل  بني علمني خمتلفني بالكامل، ومها: (علم الالَّ 

  ا لدراسة حدثوا بذلك إطارًا علمي� دجمهام ضمن حقل معريف واسع، ليُ  عىلٰ 

اقرتان  نقف هنا عىلٰ  ة منها. وعليه يمكن لنا أنْ ينيَّ ، بام يف ذلك الدِّ املعتقدات

ين، ومفهوم النفس واجلسد  م، ومها: مفهوم العلم والدِّ مفهومني ضاربني يف الِقدَ 

فصاهلام واستقالهلام عن بعضهام، أو  ة امتزاجهام ببعضهام يف صورة ان(وكيفيَّ 

علينا التزام جانب   اآلخر). ولكن يبدو أنْ   ٰى مستو  ادمها، أو التنزل بأحدمها إىلٰ احتِّ 

ة، أو السقوط يف  ة والتضييقيَّ ة النزعة التقليليَّ االحتياط واحلذر، كي ال نقع يف مغبَّ 

 ا أبيض).ا أسود وإمَّ معضلة (إمَّ 

ة لتبلور اجلذور التارخييَّ  خالل رؤيتنا العابرة إىلٰ  من - نا يف هذا املقالإنَّ 

ز  ركِّ نُ  -  عياته الرئيسة مصطلح النوروثيولوجي، وبيان حمتواه وقواعده ومدَّ 

ة  ولئك الذين ينتهجون النزعة التقليليَّ رؤية أُ  عىلٰ  وىلٰ اهتاممنا يف الوهلة األُ 

ة املفرطة واعتبار نوع من الفيزيقيَّ  من خالل االستناد إىلٰ  - ة، ويسعونوالتضييقيَّ 

ام  الوعي واإلدراك إنَّ  القول بأنَّ  إىلٰ  - (النفس واجلسد) شيئًا واحداً  الذهن واملخِّ 

م  ا األساس فإهنَّ ذه ال أكثر. وعىلٰ  عة عن النشاط العصبي للمخِّ هو نتيجة متفرِّ 

بة أو العبادة  أثناء املراق  عندما يشاهدون من خالل تصوير النشاط العصبي للمخِّ 

 هذا اجلزء اخلاصَّ  رون حكمهم املبارش بأنَّ صدِ ة، يُ ًا يف نشاط اخلاليا العصبيَّ تغريُّ 

يني. ومن  ة أو ذلك االعتقاد الدِّ ينيَّ هو املسؤول عن إنتاج تلك التجربة الدِّ   من املخِّ 

  ة ال تنتمي إىلٰ ينيَّ املعتقدات الدِّ  عاء بأنَّ االدِّ  م يذهبون يف هناية املطاف إىلٰ هنا فإهنَّ 

 حقيقة أو حقائق وراء الذهن البرشي. 

لوا يف توظيف هؤالء األشخاص قد تعجَّ  ت أنَّ ثبِ ويف هذا املقال سوف نُ 
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ة ملعرفة الوجود من  الً باستنباط النزعة الطبيعيَّ املغالطة يف استدالهلم؛ فقاموا أوَّ 

ة هذا  منطقيَّ  دليًال عىلٰ موا قدِّ يُ  ة لعلم املنهج، دون أنْ خالل النزعة الطبيعيَّ 

م ثانيًا وتبعًا لذلك قد ارتكبوا الكثري من األخطاء التي يمكن  إهنَّ  االستدالل، ثمّ 

ة االعتقاد ودليله؛ م خيلطون بني علَّ إدراج بعضها يف عداد املغالطات. من ذلك أهنَّ 

ة استدالل اخلصم،  ة يف موضع الدليل، وبدالً من اخلوض يف قوَّ فيضعون العلَّ 

األمر املطروح يف البني، وال خيوض فيه  (منشأ) ظهور املعتقدات. إنَّ  نتقلون إىلٰ ي

هوت هو حتديد املعيار واملالك  ني يف علم أعصاب الالَّ هذا الصنف من املختصِّ 

  يف نشاط تلك املنطقة من املخِّ ه حيث يطرأ التغريُّ الذي يمكن يف ضوئه احلكم بأنَّ 

ة هي  ة العصبيَّ تكون تلك املنطقة أو تلك اخلليَّ  يف أثناء العبادة، إذن جيب أنْ 

إذا أردنا    ٰى نا حتَّ إنَّ   ة أو ذلك االعتقاد اإلنساين؟ ثمّ ينيَّ املسؤولة عن تلك التجربة الدِّ 

به علامء اخلاليا  ة يف بيان املعتقدات، أليس األمر كام أقرَّ توظيف اخلاليا العصبيَّ 

ذاهتا دون  تعمل لوحدها ويف حدِّ  ة أنْ ة عصبيَّ خليَّ  ه ال يمكن أليِّ ة من أنَّ العصبيَّ 

يف ضوء  -   يمكنة معتقداتنا؟ أَال ل التغذية وقوَّ بَ ختضع لتأثري مبارش من قِ  أنْ 

ذهن  احلكم من هذه الناحية والقول بأنَّ  - العالقة الوثيقة بني النفس واجلسد

 وجودها، أو تصل إىلٰ ق وراء ئحقيقة أو حقا ه إىلٰ اإلنسان أو نفسه حيث تتوجَّ 

بدي  سوف تُ   تلك املنطقة من املخِّ   معتقد من خالل نشاط عقالين أو شهودي، فإنَّ 

 ة فعل تبعًا هلا النوع من التغيري أو الرؤية احلاصلة يف الذهن أو النفس؟ ردَّ 

قني امللحدين يف توظيف النتائج  من خالل إظهار خطأ املحقِّ  -  ناويف اخلتام فإنَّ 

إجابة   سوف نشري إىلٰ   -  املرٰىض   ة يف مخِّ حلاصلة من دراسة اخلاليا العصبيَّ ة ااملخربيَّ 

  ٰى ة لدم من خالل التحقيق ودراسة اخلاليا العصبيَّ قني من املؤمنني. فإهنَّ املحقِّ 

عيات املخالفني من نتائج تدحض مدَّ  لوا إىلٰ املؤمنني أثناء العبادة قد توصَّ 

ة  ينيَّ ة أصل التجارب الدِّ صحَّ   شاهدًا عىلٰ   -  ٰى األدن  احلدِّ يف    -   لثِّ ا متُ امللحدين، أو أهنَّ 
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بيان التجربة   عىلٰ  وىلٰ بني املؤمنني. ويف هذا املسار سوف نعمل يف املرحلة األُ 

ة،  دراسة الهوت علم اخلاليا العصبيَّ  ة، ويف املرحلة الثانية سوف ننتقل إىلٰ ينيَّ الدِّ 

يات الهوت علم األعصاب من وجهة ويف املرحلة الثالثة سوف نخوض يف حتدّ 

عيات بيان مدَّ  نظر امللحدين واملؤمنني، وسوف نعمل يف الوقت نفسه عىلٰ 

 املخالفني.

١ - ا ا:  

هوت  دائرة الالَّ  ون إىلٰ ون املسيحيُّ هوتيُّ ة مصطلح أدخله الالَّ ينيَّ التجربة الدِّ  إنَّ 

هذا األمر   ٰى أضح ة، ثمّ ة التجريبيَّ املسيحي بعد العرص الذي غلبت عليه النزع

أيضًا. لقد كانت النزعة   ٰى خرمدرسة شملت مجيع أنحاء العامل واألديان األُ 

  تذهب إىلٰ   -  بعامدة كبار العلامء من أمثال: ديفد هيوم وبرتراند راسل  -  ةالتجريبيَّ 

طريق التجربة   وهي حاصلة من بشأن العامل إالَّ  معرفةٍ  ه ال توجد أيُّ نَّ أاالعتقاد ب

ة  عامل الطبيعة، وجد أصحاب النزعة التجريبيَّ   اه املعريف إىلٰ ة. وطبقًا هلذا االجتِّ يَّ احلّس 

ين؛ إذ يف الدِّ  رون الشكَّ ظهِ ة، وأخذوا يُ مور املاورائيَّ األُ  أنفسهم منجذبني إىلٰ 

علامء . ويف املقابل قام كبار )١( والتجربة عجزوا عن احلصول عليه بواسطة احلسِّ 

ين يف حتصني الدِّ   هوت يف العامل املسيحي من أمثال (شالير ماخر) بالعمل عىلٰ الالَّ 

وذلك من خالل التأسيس ملذهب النزعة   ،اه املعريف اجلديدمواجهة هذا االجتِّ 

بيان  إىلٰ  ٰى ين ليس علًام يسعالدِّ  (شالير ماخر) أنَّ  ٰى ين. إذ ير ة يف الدِّ التجريبيَّ 

لقي ين ليس أخالقًا وسلوكًا كي يُ الدِّ   ة العامل. كام أنَّ طبيعة أو ماهيَّ وتفسري ما بعد ال

ين  الدِّ  الرغم من أنَّ  عامل الوجود من خالل السلوك األخالقي. فعىلٰ  بتأثريه عىلٰ 
 

، مركز  ٨٥انظر: هينلز، جان آر، فرهنگ أديان جهان، حتقيق: عني باشائي، التحقيق الثاين، ص  )١(

 هـ ش. ١٣٨٦ديان ومذاهب، أمطالعات وحتقيقات 
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 من وجهة نظر (شالير ماخر)  -  ينالدِّ    أنَّ مور، إالَّ صلة وثيقة مع مجيع هذه األُ   عىلٰ 

ين من وجهة نظره الدِّ   ط. كام أنَّ وأصيل ال يقبل االستنتاج أو التوسُّ   أمر مستقلٌّ   -

 .)١( جتربة حمفوفة باألرسار التي يثريها العامل الرسمدي

 :ةينيَّ مفهوم التجربة الدِّ  - ١/١

استعامل مصطلح (التجربة) يف قبال   ة عىلٰ يعمل أصحاب النزعة التجريبيَّ 

 اخلمسة، بيد أنَّ  الذهني احلاصل من احلواسِّ  ٰى املحتو (العقل) واإلشارة إىلٰ 

توسيع مفهوم التجربة    ة، عملوا عىلٰ ينيَّ العلامء عندما خاضوا يف مفهوم التجربة الدِّ 

للتجربة يف هذا املصطلح مخسة   لتشمل مجيع مضامني اإلدراك البرشي. وإنَّ 

 ة، وهي: خصائص هامَّ 

 ظاهرة.  احلصول املبارش عىلٰ  - ١

 التجربة.  اإلحساس باملواساة يف خضمِّ  - ٢

 ة. ة العقليَّ استقالل التجربة عن املفاهيم واألدلَّ  - ٣

 استحالة نقل التجربة.  - ٤

 ا.اعتبار التجربة أمرًا شخصي�  - ٥

ا: (نوع من البلوغ هنَّ ة بأينيَّ ومن خالل هذا التوضيح يمكن تعريف التجربة الدِّ 

الروحي الداخيل ونوع من الوضع النفيس وشكل من االلتحام املبارش واإلدراك  

ة. ويف   والتجارب املنطقيَّ اإلدراك احلّيس  ٰى نة)، وليس بمعنالداخيل حلالة معيَّ 

  كائن ما فوق طبيعي. وإنَّ  ة إذا انتسبت إىلٰ ام تكون دينيَّ التجربة إنَّ  احلقيقة فإنَّ 

 النحو اآليت:  عة، نشري إليها باختصار عىلٰ ة أشكاالً متنوِّ ينيَّ بة الدِّ للتجر

 

ة: جمموعة من املرتمجني، ص  مسيحي، نقله إٰىل الفارسيَّ  گران بزرانظر: كونغ، هانس، متفكِّ  )١(

 هـ ش. ١٣٨٦ديان ومذاهب، قم، أاه گ، انتشارات دانش٢١١



ينيَّة (التحّديات)الهوت علم األعصاب والتجربة   ٢٠٩  الدِّ

 :ة ينيَّ أنواع التجربة الدِّ  - ٢/١

وترية واحدة، سواء أكانت تلك التجارب من   ة ليست عىلٰ التجارب املعنويَّ   إنَّ 

فرانك  . وقد عمد (كارولني ٰى خر ة األُ ة والروحيَّ مور املعنويَّ اهللا أو من سائر األُ 

التي خيطئ البعض يف اعتبارها بأمجعها جتارب   -  تقسيم هذه التجارب  ديويس) إىلٰ 

 النحو اآليت:  ة أقسام، وذلك عىلٰ ستَّ   إىلٰ  - ل اهللا بَ من قِ 

التجارب التي ال تعود    ق هذا النوع من التجارب عىلٰ طلَ يُ ة:  التجارب التفسرييَّ 

ة من حيث عرضها يف ضوء دينيَّ  دُّ عَ ا تُ ة، بل إهنَّ خصائصها التجريبيَّ  تها إىلٰ دينيَّ 

ه   أنَّ ة، إالَّ ليست ظواهر دينيَّ  - سبيل املثال عىلٰ  - الزالزل التفاسري السابقة. فإنَّ 

 لزيادة املعايص والذنوب، ويتمُّ   تفسريها بوصفها نزوالً للبالء أو نتيجةً   حيث يتمُّ 

ة) ق (التجربة التفسرييَّ يها، ففي هذه احلالة سوف تتحقَّ يني علخلع املصطلح الدِّ 

 بشأهنا.

ل كبري لعنرص يف هذا النوع من التجارب هناك تدخُّ ة: يَّ التجارب شبه احلّس 

  ة واحدة من احلواسِّ ل حلاسَّ ة إذا كان هناك تدخُّ ينيَّ . ففي التجربة الدِّ احلسِّ 

هذه التجارب   ة. إنَّ يَّ جتربة شبه حّس   نا يف هذه احلالة سوف نحصل عىلٰ اخلمسة، فإنَّ 

ذلك. وبطبيعة   ة وما إىلٰ تشمل الرؤيا والوجع واألمل وسامع األصوات اخلاصَّ 

ة والشعور بالوجع واإلحساس باألمل الذي يظهر يف حقل ينيَّ الدِّ  ٰى الرؤ احلال فإنَّ 

 ة ال تندرج ضمن هذه املقولة. ينيَّ العقائد الدِّ 

املراد من الوحي هنا هو اإلهلام والبصرية، دون الوحي   إنَّ ة:  التجارب الوحيانيَّ 

ة هذا النواع  ل. والذي يضمن دينيَّ ُس عمل يف مورد األنبياء والرُّ ستَ املصطلح الذي يُ 

  هذا النوع من التجارب حيدث عادةً  من التجارب هو مضموهنا وحمتواها. إنَّ 

وضع   التجارب يتمُّ بشكل مفاجئ ويكون تأثريه طويل األمد. ويف هذا النوع من 

ا  ف العارف بحيث تكون من وجهة نظره خالصة، وأهنَّ معرفة مبارشة حتت ترصُّ 
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إثر هذه التجربة حيصل العارف    ي). وعىلٰ ل عامل خارجي (مادّ بَ مل حتدث له من ِق 

 إيامن راسخ. عىلٰ 

من أكثر أنواع التجارب  دُّ عَ هذا النوع من التجارب يُ  إنَّ ة: التجارب اإلحيائيَّ 

هذه التجربة حتصل أثناء   ة الناس أيضًا. إنَّ لعامَّ   ٰى ة شيوعًا، حيث حيصل حتَّ ينيَّ الدِّ 

هلذه  ة والرجاء والنشاط. وإنَّ ة، حيث تستتبع األمل والقوَّ ينيَّ العبادة واألعامل الدِّ 

 اء. الشفاء واالهتد التجارب دائرة ومساحة واسعة، ومن بينها احلصول عىلٰ 

ل من استعمل هذا املصطلح هو (رودولف أوتو). أوَّ  إنَّ  جتربة األمر القديس:

 النحو اآليت:  جملها عىلٰ وقد اختزل األمر القديس ضمن ثالثة أنواع، نُ 

 ق املطلق باهللا.ة والتعلُّ الشعور بالتبعيَّ  - ١

ؤية يني املثري للهيبة والرعدة يف جسد اإلنسان عند رالشعور باخلوف الدِّ  -  ٢

 اهللا.

 ٰى ه نحو ذلك الكائن املتعايل حتَّ الفرد وجيرُّ  الشعور بالشوق الذي يشدُّ  - ٣

 بلوغ مرحلة القرب منه. 

 اخلصائص اآلتية:   يشتمل هذا النوع من التجارب عىلٰ  ة:التجارب العرفانيَّ 

 ا عن املطلق. إعطاء اإلنسان إدراكًا واقعي�   - ١

 الزمان واملكان.حترير اإلنسان من قيود  - ٢

 اهللا اد (بني العامل واإلنسان وجتّيل منح اإلنسان فرصة مشاهدة االحتِّ  - ٣

السعادة   وظهوره يف مجيع أشياء وأجزاء العامل)، وبذلك حيصل اإلنسان عىلٰ 

 .)١( والسكينة

ة، حيث رصد ينيَّ للتجارب الدِّ  ٰى خرجانب هذا التقسيم هناك تقسيامت أُ  وإىلٰ 
 

(1) See: Patrick McNamara, 2009, The Neuroscience of Religious Experience, 

Cambridge University Press; 1st edition. P. 83. 
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، من قبيل تقسيم (جيمز) عد خاصٍّ منها هذه التجارب من زاوية وبُ  واحدٍ  كلُّ 

تقسيم   أنَّ ، إالَّ )١( تسعة أقسام تقسيم هذه التجارب إىلٰ  و(بانك) حيث عمدا إىلٰ 

 قني.(ديويس) هو األشهر واألكثر تداوالً بني الباحثني واملحقِّ 

وتقسيامهتا، ندخل يف  ة وأنواعهاينيَّ التجربة الدِّ  الع اإلمجايل عىلٰ وبعد االطِّ 

ون يف علم كيف يعمل املختصُّ   ٰى هبذا احلقل، وسنر   بحث علم األعصاب اخلاصِّ 

 ة. ينيَّ تقييم التجربة الدِّ  األعصاب عىلٰ 

  :) واور ارا )ت  اب - ٢

عام   مة لرتويج فرع الهوت علم األعصاب تعود إىلٰ املنظَّ  وىلٰ اجلهود األُ  إنَّ 

  -  والتاجر الكبرياملرّيب  -  م. ففي هذا العام عمد (لورانس أو. مك كيني)١٩٩٤

ين االفرتايض للقرن احلادي  تأليف كتاب بعنوان (الهوت علم األعصاب: الدِّ   إىلٰ 

 ة. وعىلٰ تنقيح وتنظيم هذه املسألة العلميَّ  والعرشين) كي يعمل من خالله عىلٰ 

 ة الناس، ولكن حيث أنَّ تأليفه ليخاطب عامَّ  هذا الكتاب قد تمَّ  الرغم من أنَّ 

م ة بشكل منظَّ ينيَّ (مك كيني) قد أدخل علم األعصاب ضمن األبحاث الدِّ 

ق بعلم األعصاب ة فيام يتعلَّ ينيَّ توسيع التحقيقات الدِّ  ومبنائي، فقد عمل عىلٰ 

 .)٢(أيضاً 

مصطلح علم األعصاب   ول بأنَّ ة ليقولكن هناك من ينطلق من منطلقات علميَّ 

أخذ  يف عقد الثامنينات من القرن العرشين للميالد، ثمّ  وىلٰ ة األُ للمرَّ  مَ خدِ ام استُ إنَّ 

مقالة (موقع   يف خمتلف املجاالت. وإنَّ  َل عمِ نطاق واسع، حيث استُ  ر عىلٰ بالتطوُّ 

م،  ١٩٩٧ / أكتوبر/ ٢٩ة (لوس آنجلس تايم) بتاريخ: ت يف جملَّ ِرشَ اإلله) التي نُ 

ت عن االهتامم  اإلنسان، قد عربَّ  مكان اهللا يف مخِّ  عي يف عنواهنا العثور عىلٰ وادُّ 
 

(1) See: Ibid, p. 83. 

(2) See: Ibid, p. 81. 
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تتابع البحث الحقًا بشأن هذه املقالة يف عرشات   املتزايد بعلم األعصاب. ثمّ 

من خالل  - . ومن بني هؤالء عمد (برسينغر) بدوره ٰى خرت األُ ب واملجالَّ تُ الكُ 

 حتفيز مخِّ  إىلٰ  - )ك املغناطييس للمخِّ يطلق عليه اسم (املحرِّ استعانته بجهاز كان 

  -  ةمن تداعيات وتبعات دينيَّ  الذي مل خيُل  - بعض نامذجه، وقام بنرش نتائج بحثه

 .)١( األلفية الثالثة يف مستهلِّ 

االعتقاد بالهوت    هذا وقد مال (إدوارد نيوبرغ) وفريقه يف األعوام األخرية إىلٰ 

موا بعض الدراسات يف سياق تطوير  ، وقاموا ببعض األعامل وقدَّ علم االقتصاد

بعض   من خالل حتفيزهم ملخِّ   -  لوام قد توصَّ ونرش هذا احلقل العلمي الوليد. فإهنَّ 

مة وذات اإليقاع الواحد، سلسلة من التفاعالت املنظَّ  إىلٰ  - النامذج يف املخترب

اد مع صال باألمر املتعايل، واالحتِّ حيث الحظوا فيها بوضوح وجود ارتباط واتِّ 

 ة. ينيَّ األفراد الذين كانوا يامرسون الطقوس واملناسك الدِّ  ٰى العامل لد 

من خالل التحقيقات التي قام هبا يف السنوات   - (إيغون دريورمن) ٰى ع كام ادَّ 

م بأعامله ونشاطه من باب  يتقدَّ  الهوت علم األعصاب جيب أنْ  أنَّ  -  األخرية

ن من حتقيق النجاح يف املساحة التي أقحم نفسه فيها. هذا يف  كي يتمكَّ  هوت الالَّ 

ة أو  نوع من النزعة الفيزيائيَّ  الرأي الغالب يف علم األعصاب يقوم عىلٰ  حني أنَّ 

من خالل املزج بني العلم  - قون املؤمنوناملحقِّ  ٰى . ويسع)٢( فةة املتطرِّ يَّ املادّ 

ال اجلسد عن الروح أو النفس باعتبارمها هوت والقول باستقالل وانفصوالالَّ 

نقد ودحض إشكاالت تلك املجموعة من    العمل عىلٰ   إىلٰ   -  شيئني أو ثالثة أشياء

 ما بعد الطبيعة أيضًا.  امللحدين الذين حاولوا تعميم نتائج حتقيقاهتم عىلٰ 
 

(1) See: Ibid, p. 81. 

د حمسن  شهبازي وسيِّ  ة: عيلّ ن، ترمجه إٰىل الفارسيَّ انظر: موريف، نانيس، چيستي رسشت انسا  )٢(

 هـ ش. (مصدر فاريس).  ١٣٩١، انتشارات دانشگاه أديان ومذاهب، قم، ١٠٣سالمي، ص إ



ينيَّة (التحّديات)الهوت علم األعصاب والتجربة   ٢١٣  الدِّ

 :تعريف الهوت علم األعصاب  - ١/٢

ة بشكل ينيَّ األعصاب والتجربة الدِّ درك العالقة القائمة بني علم ولكي نُ 

ا يف هذا الشأن هي معرفة التعريف  ة جد� من بني أهم املسائل اهلامَّ  أفضل، فإنَّ 

قني من خالل  الكثري من املحقِّ   اجلامع والصحيح لعلم األعصاب. ويف احلقيقة فإنَّ 

كي عدم خوضهم يف هذه املسألة قد وضعوا الكثري من العقبات أمام حتقيقاهتم، ول

تقديم تعريف صحيح  يشء عىلٰ  ال نقع يف ذات اإلشكال سوف نعمل قبل كلِّ 

  وكامل من بني التعاريف الواردة يف هذا الشأن. ويمكن الوقوف بوضوح عىلٰ 

د قبل الدخول يف موضوع التحقيق من خالل النظر يف كلامت ة التعريف اجليِّ يَّ أمهّ 

ديكارت)، و(ألفرد نورث   ةيكبار العلامء من أمثال: (إسحاق نيوتن)، و(رين

هذا األساس يمكن تعريف علم  . وعىلٰ )١(أعامهلم وآثارهم وايتهيد) يف أهمّ 

علم األعصاب هو   النحو اآليت: (إنَّ  األعصاب تعريفًا موجزًا وخمترصًا عىلٰ 

. ويف هذا احلقل العلمي )٢( ة)جمموع التعاليم الواردة بشأن أعصاب الكائنات احليَّ 

 ة. وإنَّ ة وأمراض اجلهاز العصبي للكائنات احليَّ االهتامم بدراسة بنية وآليَّ  يتمُّ 

خمتلف  ة عىلٰ موضوع علم األعصاب هو دراسة اجلهاز العصبي للكائنات احليَّ 

 ة. يَّ ة واآلفات الطّب الترشيح والعلوم السلوكيَّ  ة والنواة إىلٰ املستويات من اخلليَّ 

ت العصبي يف تعريف الهوت علم هوصول الالَّ وقال (نيوبرغ) يف أُ 

حقل درايس يبحث يف عالقة علم  ق هذا املصطلح عىلٰ طلَ األعصاب: (يُ 
 

(1) See: Newberg Andrew B, D’Aquili Eugene G, Rause Vince. 2002, Why God 

Won’t Go Away: Brain Science and the Biology of Belief. New York: Ballantine 

Books. p. 23. 

)2(  See: Robert Hooper, 1817, a New Medical Dictionary: Containing an Explanation 

of the Terms…, London: pub by E. & R. Parker, M. Carey & Son, and Benjamin 

Warner. Griggs & Co. Printer. p. 532.  



٢١٤  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

هذا العلم يرتبط   مور فإنَّ جانب هذه األُ  هوت. وإىلٰ ين والالَّ األعصاب بالدِّ 

هلذا   ٰى خراخلصائص األُ  أشار بعد ذلك إىلٰ  نحو مبارش). ثمّ  ة عىلٰ ينيَّ بالتجربة الدِّ 

 .)١(أيضاً   ٰى خرم تعاريف أُ العلم، وقدَّ 

علم األعصاب بمختلف  هوت القائم عىلٰ الالَّ  أنَّ  من االلتفات إىلٰ  ال بدَّ 

تني، حيث يمكن تقسيم مة له، يمكن دراسته ضمن دائرتني عامَّ التعاريف املقدَّ 

هذا احلقل هو يف هناية   نعلم بأنَّ   الً علينا أنْ ة: فأوَّ فروع مستقلَّ   واحدة منهام إىلٰ   كلِّ 

هوت  نعترب الالَّ  أنْ  ٰى هويت، بمعناملطاف انعكاس لعلم األعصاب الكالمي والالَّ 

قني الكبار يف هذا  هوت. وهو ما ذهب إليه بعض املحقِّ العصبي فرعًا من الالَّ 

م ذكره. وقد قال نيوبرغ يف بيان اهلدف  ما تقدَّ  احلقل من أمثال (نيوبرغ) عىلٰ 

اهلدف من هذا الفرع العلمي هو السؤال والتحقيق يف    ذا العلم: (إنَّ والغاية من ه

فهم  هذا العلم يساعدنا عىلٰ  هوت من زاوية علم األعصاب، ومن هنا فإنَّ الالَّ 

هذا احلقل العلمي    الرؤية إىلٰ   . وثانيًا: إنَّ )٢(ة بشكل أفضل)ينيَّ ين واألساطري الدِّ الدِّ 

نعترب   من موقع القضايا بأنْ غريِّ نُ  ة، وجيب علينا يف تعريفه أنْ ت باملرَّ قد تغريَّ 

ة. ويف هذا  ينيَّ الهوت علم األعصاب دراسات معرفة األعصاب للظاهرة الدِّ 

 .)٣(موضوعًا لعلم األعصاب  -  مثل سائر الظواهر املوجودة  -  يناه يكون الدِّ االجتِّ 

علم األعصاب   هوت القائم عىلٰ الالَّ  الكثري من الذين يعتقدون بأنَّ هناك 
 

(1) See: Newberg Andrew B, D’Aquili Eugene G, Rause Vince. 2002, Why God 

Won’t Go Away: Brain Science and the Biology of Belief. New York: Ballantine 

Books. p. 45. 

(2) See: Ibid, p. 90. 

(3) See: Feit JS. 2003, Probing neurotheology’s brain, or critiquing an emerging quasi-

science. The Annual Convention of the American Academy of Religion in Atlanta, 

Georgia, USA. 2003, November, pp. 5 - 22. 



ينيَّة (التحّديات)الهوت علم األعصاب والتجربة   ٢١٥  الدِّ

مسانخة بينها، وهي: علم النفس التجريبي،    ة ال توجد أيُّ ف من ثالثة فروع علميَّ يتألَّ 

الذي يتبلور من    . إنَّ وعلم النفس العصبي املقارن، وتقنيات التصوير اإلشعاعي للمخِّ 

ر وازدهار علمي  أكرب تطوُّ  و حقل جديد حصل عىلٰ الدمج بني هذه احلقول الثالثة ه 

  . ) ١( له يف هناية القرن العرشين وبداية القرن احلادي والعرشين للميالد 

 : التنمية  - ٢/٢

كان من بني أسباب االزدهار املذهل احلاصل يف دراسات علم األعصاب، 

ر احلاصل املتزايد يف حقل الهوت علم األعصاب، هو التطوُّ   النموِّ   إىلٰ   ٰى والذي أدَّ 

ر  م والتطوُّ هلذا التقدُّ  البرشي. ونتيجةً  يف حقل التصوير اإلشعاعي خلاليا املخِّ 

ة  ة اخلاصَّ االعتقاد بوجوب إدراك وفهم مجيع العلوم املعرفيَّ  ذهب الكثري إىلٰ 

دراسات علم األعصاب  ة اإلنسان يف ضوء علم األعصاب. لقد شاعت  بشخصيَّ 

عمر هذا العلم  رًا، وطبقًا لبعض اآلراء فإنَّ ة يف العامل مؤخَّ ينيَّ بشأن التجارب الدِّ 

ل ال يتجاوز القرن من الزمن. ويمكن اعتبار حمارضة (وليم جيمز) يف غيفرود أوَّ 

نرش هذه الدراسات   تمَّ  اه الرتويج هلذا املنهج الدرايس. ثمّ مة يف اجتِّ خطوة منظَّ 

م)، حتت ١٩٢٨ - ١٩٠٨ل من القرن العرشين للميالد (الحقًا يف النصف األوَّ 

ل لـ (وليم ة). وكان عنوان املحارضة واخلطاب األوَّ ينيَّ عنوان (أنواع التجربة الدِّ 

 ه لو تمَّ أنَّ  ين وعلم األعصاب). وقد أشار يف هذه املحارضة إىلٰ جيمز) هو (الدِّ 

  ة والعمل عىلٰ ينيَّ شاركة يف معطياته وتفسرياته الدِّ شخص يمكنه امل  مخِّ   العثور عىلٰ 

قد   اخلاصِّ  ين يف هذا املخِّ الدِّ  نتيجة مفادها أنَّ  دراسته، فقد ال يوصلنا ذلك إىلٰ 

هذا القياس فيام لو كان   ة هلذا الشخص. وعىلٰ نشأ من اختالل يف األنسجة العصبيَّ 

 

(1) See: Jeeves M. 1998, Brain, mind, and behavior. In: Brown WS, Murphy N, 

Malony NH, editors. Whatever happened to the soul? Scientific and theological 

portraits of human nature. Minneapolis: Fortress. Pp. 73 - 98. 



٢١٦  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

هذا ال يعني    عًا بني األفراد، فإنَّ ئًا شاة أمرينيَّ االختالل الذهني يف بيان التجارب الدِّ 

الدراسات   يف هذا البحث أنَّ  ٰى ع ين ناشئ من االختالل الذهني. وقد ادَّ الدِّ  أنَّ 

د. كام قام  وذهن األشخاص املؤمنني كان يعمل بشكل جيِّ  مخَّ  الدقيقة تثبت أنَّ 

ة للذهن  املعرفيَّ ات ، ومن بينها إعادة صياغة اآلليَّ ٰى خر (وليم جيمز) بخطوات أُ 

ة  ينيَّ ن بذلك من توسيع علم أعصاب التجربة الدِّ ه مل يتمكَّ يني السليم، بيد أنَّ الدِّ 

ن من  حجم نجاحه يف هذا الشأن مل يكن كبريًا، إذ مل يتمكَّ  أبدًا. ويف احلقيقة فإنَّ 

حتقيقاته كانت باكورة  نَّ إخطوات قليلة يف هذا املجال. وحيث  ٰى م سوالتقدُّ 

ل الطليعة يف دراسات علم األعصاب  مثِّ سات يف هذا الشأن، وكان بذلك يُ الدرا

ة، فقد ظهرت بعده العديد من اجلهود لفهم خمتلف أبعاد  ينيَّ ق بالتجربة الدِّ فيام يتعلَّ 

ل علامء النفس، وعلامء الديموغرافيا، وعلامء االجتامع، بيد بَ ة من قِ ينيَّ الظاهرة الدِّ 

عقد السبعينيات  ٰى نطاق واسع حتَّ  رة عىلٰ ت مؤثِّ اب ظلَّ رؤيته يف علم األعص أنَّ 

 .)١(ه تغيري تقريباً يمسَّ  من القرن العرشين، دون أنْ 

يني يرتبط بدراسات علم النفس علم األعصاب الدِّ  فإنَّ  ٰى خرومن ناحية أُ 

 يسعون إىلٰ  - من أمثال (باسكال بويري) - أيضًا. وقد كان علامء النفس املعريف

مكامن االختالف والتفاوت بني التفكري والشعور والسلوك اإلنساين   العثور عىلٰ 

ة، من أمثال:  . كام كان علامء اجلينات السلوكيَّ ٰى خرة األُ وبني سائر أنظمته الوظيفيَّ 

  -  جيناتنا؟) ف كتاب: (اجلني اإلهلي: كيف دخل اإليامن إىلٰ مؤلِّ  - (دان هامر) 

 س ج. بوتشارد) وغريهم يسعون بأمجعهم إىلٰ و(لورا يب. كوئينغ)، و(توما

ة، وافتقار البعض  التجارب الروحيَّ  اكتشاف سبب امتالك بعض األشخاص إىلٰ 

 اآلخر هلذا النوع من التجارب.
 

(1) See: Patrick McNamara, 2009, The Neuroscience of Religious Experience, 

Cambridge University Press; 1st edition. P. 81. 



ينيَّة (التحّديات)الهوت علم األعصاب والتجربة   ٢١٧  الدِّ

ني يف حقل ا السؤال اآلخر الذي شغل اهتامم املعارصين من العلامء املختصِّ أمَّ 

فهو   - وكينز)، و(دانيل دنت)من أمثال: (ريتشارد دا - معرفة السلوك واألحياء

الوقوف بوجه   إىلٰ   عامٍّ   لٍ ين بشكيني والدِّ الدافع الذي يدعو املؤمنني واملجتمع الدِّ 

هذا النوع من األسئلة قد دفع بعض العلامء  ر الصناعي والتكنولوجي. إنَّ التطوُّ 

مور مساوقة لألُ ة بوصفها ة والسامويَّ مور الغيبيَّ التعامل مع األُ  شيئًا فشيئًا إىلٰ 

  -  هذا األساس. وقد ذهب (دينيت) ة، وإخضاعها للبحث عىلٰ ة واألرضيَّ يَّ احلّس 

 االعتقاد جازمًا بأنَّ  إىلٰ  - ة)ين ظاهرة طبيعيَّ : الدِّ ف كتاب (كشف الرسِّ مؤلِّ 

تصطدم يف هناية املطاف   ات من شأهنا أنْ ين والروحانيَّ األسئلة التي تثار حول الدِّ 

منهام رؤيته يف قبال اآلخر؛ إذ مل يعد اليوم من   واحدٍ  بدي كلٌّ يُ  نْ مع العلم، وأ

 .)١( ةهذا النوع من األسئلة واإلشكاالت من خالل التفاسري الغيبيَّ   الرضوري حلُّ 

النظر عن اإلفراط والتفريط يف بيان الدور الذي يلعبه علم األعصاب   وبغضِّ 

ر علم األعصاب سببًا  تبار ازدهار وتطوُّ ة، يمكن اعومقدار تأثريه يف العلوم املعرفيَّ 

اعتبار معطياته  - يف الوقت نفسه - هوت، كام يمكنين والالَّ ر الدِّ لتطوُّ  ةً وعلَّ 

يمكن اعتبار الدراسات   ٰى خرين أيضًا. ومن ناحية أُ الدِّ  ا عىلٰ خطرًا جاد� 

، هتديدًا للتقاليد  ة عمل املخِّ ة وآليَّ والتحقيقات يف حقل علم األعصاب بشأن ماهيَّ 

  ٰى خرة. ومن ناحية أُ ينيَّ ق بالروح والتجربة الدِّ ام فيام يتعلَّ ة والسيّ هوتيَّ ة والالَّ ينيَّ الدِّ 

ر وازدهار علم ل تطوُّ هوت من خالين والالَّ من بني املشاكل التي يواجهها الدِّ   فإنَّ 

النظري والعميل. هذا   ٰى املستو  ين عىلٰ األعصاب هو إعداد املصادر احلديثة للدِّ 

الكثري  ض بسبب هذه املصادر احلديثة إىلٰ يتعرَّ  -  ينكام هو الدِّ  - هوتالالَّ  وأنَّ 

هوت  الالَّ  صوله وثوابته السابقة. إنَّ أُ  حمافظًا عىلٰ  ٰى من التغيريات، وقد ال يبق
 

(1) See: Volney P. Gay, 2009, Neuroscience and Religion: Brain, Mind, Self, and 

Soul, UK: Lexington Books. p. 153. 



٢١٨  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

قد واجه  - بمالحظة املسارات املختلفة املاثلة أمامه - علم األعصاب القائم عىلٰ 

الذين   . ويف احلقيقة فإنَّ )١(رات هذا العلم احلديث املزيد من الغموضبسبب تطوُّ 

ة هم هوتيَّ ة والالَّ ينيَّ املسائل الدِّ  ل أبحاث علم األعصاب إىلٰ يعارضون تسلُّ 

ر ة بسبب تطوُّ ة ودينيَّ الذين حيملون هواجس وخماوف إيامنيَّ   نونون واملتديِّ هوتيُّ الالَّ 

ر  ي هذا التطوُّ ؤدّ يُ  علم األعصاب، خمافة أنْ  هوت القائم عىلٰ وازدهار الالَّ 

 ة. يذهب (جون أف)إحراج ودحض عقائدهم وتعاليمهم التقليديَّ   زدهار إىلٰ واإل

علامء األعصاب قد أخذوا   االعتقاد بأنَّ  إىلٰ  - هويت الكاثوليكي األمريكيالالَّ  -

ة، ومن خالل حيازهتم هلذا اجلزء الصغري سمحوا  ينيَّ ُبعدًا ضئيًال من التجربة الدِّ 

ما بأيدهيم من هذا   كلَّ  ته، مع أنَّ ين برمَّ ة الدِّ دوا ماهيَّ دِّ فوا وُحي عرِّ يُ  ألنفسهم بأنْ 

 ين هو هذه القطعة املتناهية يف الصغر!الدِّ 

أمثال (برسينغر)، و(نيوبرغ)، و(دي أكوييل) يف النقطة  ويقف أشخاص من 

هوت  الالَّ  م يعتقدون بأنَّ ني. فإهنَّ مني التقليديِّ املقابلة متامًا هلذه اجلامعة من املتكلِّ 

ة الدقيقة، ال يمكن ين التقليدي حيث مل خيضعا للدراسات واألبحاث العلميَّ والدِّ 

يكون هناك من   حني دون أنْ  يف كلِّ  اعتبارمها علًام، ومها لذلك عرضة للتغيري

هوت والدين الذي سيظهر من خالل  سبب منطقي. وهؤالء بصدد استبدال الالَّ 

التقليل   م قد ذهبوا إىلٰ الرغم من أهنَّ  دراسات وأبحاث علم األعصاب. وعىلٰ 

تطوير  م يعملون بشكل متسارع عىلٰ  أهنَّ ين، إالَّ هوت والدِّ من شأن الالَّ  اجلادِّ 

 .)٢(تهم هذه نظريَّ 
 

(1) See: Ashbrook J. Sept. 1984, Neurotheology: the working brain and the work of 

theology, Zygon, 19 , pp. 50 - 331. 

(2) See: Persinger M.A. 2001, the neuropsychiatry of paranormal experiences, Journal 

of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience, 13, pp. 24 - 515. 



ينيَّة (التحّديات)الهوت علم األعصاب والتجربة   ٢١٩  الدِّ

ين  الدِّ  القول بأنَّ  ة من يذهب بدوره إىلٰ ني يف العلوم املعرفيَّ وهناك من املختصِّ 

يات ة هوت التقليدي مها من األنامط الظاهريَّ والالَّ  ، ويمكن )١( ةاخلارجيَّ  للمتعضِّ

 ع املذهل لألديان واملعتقدات املوجودة يف العامل. فإنَّ مشاهدة هذه احلقيقة يف التنوُّ 

ا، بل هو متظهر لنوع من  ا حقيقي� ل مسارًا معرفي� مثِّ ين من وجهة نظر هؤالء ال يُ الدِّ 

ن  ام زادت معرفة اإلنسان، ومتكَّ ين. إذ كلَّ ا اسم الدِّ ق عليه حالي� طلِ االقتباس فيام نُ 

  سبيل املثال  عىلٰ   -  كرِ ديُ   املزيد من العلم بام جيري من حوله، كأنْ   من احلصول عىلٰ 

هذا  ه عىلٰ ل منها، فإنَّ املوت حقيقة ال يمكن التنصُّ  من املوت، وأنَّ  ه ال مفرَّ بأنَّ  -

بعض   - من بني ما حيصل عليه من املعلومات - اماألساس سيعتنق بمرور األيَّ 

ق بعامل ما بعد املوت يف األديان، األمر الذي  الظواهر املحيطة به، ومن بينها ما يتعلَّ 

  احلياة اخلالدة. وخالصة القول: إنَّ  مل باحلصول عىلٰ خيلق عنده حالة من األ

ام هو من صنع أذهان البرش. ويف اجلهة  ، وإنَّ اوال حقيقي�  ين ليس أمرًا متعالياً الدِّ 

د  ين جمرَّ قني الذين ال يرون الدِّ من املحقِّ  ٰى خر املقابلة هلذه اجلامعة هناك جمموعة أُ 

ذاته موضوع   ين التقليدي هو يف حدِّ الدِّ   أنَّ   استدالهلم عىلٰ   اقتباس من يشء، بل إنَّ 

ذات  ، هو ذات االستدالل السابق بعينه. فهؤالء يعتقدون بأنَّ معريف مستقلٌّ 

الدين ليس   أنَّ  ع املوجود يف املعتقدات يف خمتلف األديان خري شاهد عىلٰ التنوُّ 

هذا النزاع    فإنَّ   حالٍ   كلِّ   . وعىلٰ )٢( ةة مستقلَّ ام هو حقيقة معرفيَّ اقتباسًا من يشء، وإنَّ 

 عن االختالف املحتدم حول االعرتاف أو عدم االعرتاف بالهوت علم عربِّ يُ 

 هوت التقليدي. ين والالَّ األعصاب بوصفه بديًال جديدًا عن الدِّ 

 

(1) phenotype 

(2) See: Gould SJ, Lewontin RC. 1979, The spandrels of San Marco and the 

Panglossian Paradigm: a critique of the  daptationist programme. Royal Society of 

London. Pp.58 - 98. 



٢٢٠  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

 :القرن التاسع عرش ومعرفة اجلمجمة  العودة إىلٰ   - ٣/٢

املكان  ني العثور عىلٰ هذا احلقل العلمي من وجهة نظر بعض الباحثني يع إنَّ 

علم  اإلنسان. ومن وجهة نظر آخرين فإنَّ  الذي يسكنه اهللا يف مساحة مخِّ 

ات واالرتباط باهللا ه من مقولة الروحانيَّ ق عليه أنَّ طلِ ما يُ   ت أنَّ ثبِ يني يُ األعصاب الدِّ 

 ٰى . يرمهسات ومههامت ملاليني اخلاليا املوجودة يف املخِّ  ٰى ليس سو تعاىلٰ 

أنصار الهوت األعصاب مل يأتوا بيشء جديد.  ون يف معرفة اجلمجمة أنَّ املختصُّ 

تهم هذه، يروون عن التاريخ. وكان (نورمان) من بني توا نظريَّ ثبِ م لكي يُ فإهنَّ 

مجمة كان قبل قرنني علم اجل العلامء الذين برزوا لالعرتاض عليه، وقال بأنَّ 

ا. ففي تلك هبا الهوت علم األعصاب حالي�  ٰى ة التي حيظبنفس الشعبيَّ  ٰى حيظ

صلة بني خمتلف مواطن   العثور عىلٰ  قون والباحثون يسعون إىلٰ الفرتة كان املحقِّ 

  أنَّ  ٰى ه يرهذا األساس فإنَّ  ة. وعىلٰ البرشي وما يرتبط باملعتقدات املسيحيَّ  املخِّ 

الكثري من الدروس والعرب الدقيقة والعميقة من علم  احلصول عىلٰ باإلمكان 

. )١( أنصار الهوت األعصاب اجلمجمة يف القرن التاسع عرش للميالد بالنسبة إىلٰ 

بيان االرتباط القائم  الهوت علم األعصاب حقل علمي يعمل عىلٰ  أنَّ  ٰى فهو ير

 ة. ينيَّ ة أو الدِّ ات الروحيَّ البرشي وبني التجارب والسلوكيَّ  ة نشاط املخِّ بني آليَّ 

الكثري من العلامء املعتقدين بالهوت علم  االعتقاد بأنَّ  يذهب (نورمان) إىلٰ 

مساعدة لتطوير العلم بشأن األمر املتعايل وخصائصه. من   موا أيَّ قدِّ األعصاب مل يُ 

د علم التصوير اإلشعاعي وعلم ستاأُ  - (نورمان) يذكر (ماريو برغارد) ذلك أنَّ 

سبيل املثال؛ إذ يقول (برغارد) طبقًا ملا ينقله عنه   عىلٰ   -  النفس يف جامعة مونرتيال

 

(1) See: Wayne D. Norman and Malcolm A. Jeeves, 2010, Neurotheology: Avoiding 

a Reinvented Phrenology, Perspectives on Science & Christian Faith; Dec2010, 

Vol. 62 Issue 4. 



ينيَّة (التحّديات)الهوت علم األعصاب والتجربة   ٢٢١  الدِّ

ة هللا، كام ال  ة اخلارجيَّ ه ال يمكن إثبات الواقعيَّ (استوفسكي): (من الواضح أنَّ 

دراسات علم األعصاب حول ما جيري يف  يمكن إنكارها أيضًا. وهذا يعني أنَّ 

. )١(يشء جديد بشأن اهللا) م لنا أيَّ قدِّ تُ  ة، ال يمكن هلا أنْ واألعصاب البرشيَّ  ملخِّ ا

ة (ماريو ة مماثلة لنظريَّ نظريَّ  - الطبيب اليهودي - كام عرض (جروم غروبمن)

يكون  برغارد) أيضًا. فقد قال يف نقد الهوت علم األعصاب: يمكن لإلنسان أنْ 

من   - ا اهللا فال. وقد استنتج (غروبامن)ة، أمَّ للدراسات العلميَّ دًا موضوعًا جيِّ 

هذا    أنَّ   -  توظيفها يف خدمة علم األعصاب  يه لألنظمة احلديثة التي يتمُّ خالل حتدِّ 

ة وعبادة األصنام، إذ  الوثنيَّ  ؤّدي يف هناية املطاف إىلٰ احلقل العلمي احلديث سيُ 

باإلمكان تقديم  لعلم وسيلة ملعرفة اهللا، وأنَّ ا االعتقاد بأنَّ  ه: (إنَّ يقول ما نصُّ 

نعترب ما يصنعه اإلنسان بمهارة وإتقان هو اهللا.   صورة عن اهللا، يعني يف احلقيقة أنْ 

عبادة  هذا الكالم يف جوهره يعود إىلٰ  قني بأنَّ فقت كلمة األديان واملحقِّ وقد اتَّ 

 .)٢(األوثان)

من  - ني الكبار يف علم اجلمجمةصِّ ما ينقله (نورمان) عن دراسات املخت إنَّ 

ني يف علم  جهود هذه املجموعة من املختصِّ  هو أنَّ  -  أمثال: (فرانس غال)

ني  (فرانس غال) قد قام بأمرين علميَّ   ر بأنَّ ة. وقد ذكَّ األعصاب، قد ال تكون علميَّ 

، واألمر الثاين حول مجاجم ٰى ل حول مجاجم املوتاألمر األوَّ  :بشأن اجلمجمة

ة، ة علميَّ تقديم نظريَّ   عىلٰ   -  وىلٰ يف املرحلة األُ   -  زت مجيع جهوده األحياء. وقد تركَّ 

ه ال (فرانس أرض الواقع هو أنَّ   ق عىلٰ إثباهتا. ولكن الذي حتقَّ   ليعمل بعد ذلك عىلٰ 

ته.  إثبات نظريَّ   ة عىلٰ ن من تقديم نتيجة علميَّ من أتباعه قد متكَّ   واحدٍ   غال) وال أيُّ 

 

(1) See: Ibid. 

(2) See: Jerome Groopman, 2001, God on the Brain, The New Yorker, (September 

17, 2001). p. 168. 



٢٢٢  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

الكشف عن سلسلة من املشاهدات   إىلٰ  - يف هناية املطاف - ت جهودهموقد أدَّ 

 مة. ة املنظَّ التجريبيَّ 

ذات   ني يف علم األعصاب يسريون عىلٰ املختصِّ   ومن وجهة نظر (نورمان) فإنَّ 

ة  يف تعميم املعطيات التجريبيَّ  الطريق؛ إذ يقول يف ذلك: (ليس هناك من يشكُّ 

   تعدُّ السؤال هو: أَال  عة. بيد أنَّ ة املتنوِّ ينيَّ املعايري الدِّ  وخمتلف املرتبطة بنشاط املخِّ 

ة أم ال؟ هذا  ة علميَّ ينيَّ ة والدِّ واألعامل الروحانيَّ  هذه التحقيقات حول نشاط املخِّ 

ني يف علم الكثري من هذه التحقيقات والدراسات هي باعرتاف املختصِّ   يف حني أنَّ 

 .)١(األعصاب ال تزال يف طور الكشف والتبيني)

 : ةينيَّ ة والدِّ األعامل الروحانيَّ  - ٤/٢

املاثلة يف مسار دراسات الهوت علم األعصاب،  ٰى من بني املشاكل الكرب إنَّ 

ه ما هي النشاطات التي  أنَّ  ٰى ة. بمعنة واملعنويَّ هو تعريف النشاطات الروحانيَّ 

تصنيفها ضمن هذا   ة والنشاطات التي ال يتمُّ ة ومذهبيَّ ف بوصفها دينيَّ صنِّتُ 

د ما هو النشاط  دِّ بيان وحتديد الوسيلة وامليزان الذي ُحي  الوصف. ويف احلقيقة فإنَّ 

ل املعضلة األكرب املاثلة يف طريق  مثِّ املعنوي والروحي وما هو ليس كذلك يُ 

الكثري من   أنَّ  - سبيل املثال عىلٰ  -  يني. من ذلكني يف علم األعصاب الدِّ املختصِّ 

ا، ومع ذلك  ة جد� ة والطبيعيَّ يَّ األعامل التي يقوم هبا املؤمنون هي من األعامل العاد

  قراءة نصٍّ  نوعًا من النشاط الروحي واملعنوي. فإنَّ  - حالٍ  كلِّ  عىلٰ  - ربعتَ تُ 

، ومواساة  ، وإطعام الفقري، ومساعدة املرٰىض س أو التفكري حول ذلك النصِّ مقدَّ 

ة  روحانيَّ مور الرب بأمجعها من األُ عتَ مور، تُ ذلك من األُ  واملعتقلني وما إىلٰ  ٰى األرس 

 

(1) See: Wayne D. Norman and Malcolm A. Jeeves, 2010, Neurotheology: Avoiding 

a Reinvented Phrenology, Perspectives on Science & Christian Faith; Dec2010, 

Vol. 62 Issue 4. Pp. 4 - 243. 



ينيَّة (التحّديات)الهوت علم األعصاب والتجربة   ٢٢٣  الدِّ

إخضاع هذا النوع من األعامل ضمن   ما إذا كان يتمُّ   ٰى نر   ة، ولكن علينا أنْ واملعنويَّ 

علم األعصاب أم ال. هل لو أخضعت  هوت القائم عىلٰ دائرة حتقيقات علامء الالَّ 

فحص    ذات النتيجة عندما يتمُّ   مور للدراسة والتحقيق سوف نحصل عىلٰ هذه األُ 

ع  ة من التيبت أثناء املراقبة واملناجاة والترضُّ ة أو راهبة بوذيَّ راهبة مسيحيَّ   خاليا مّخ 

األمر املتعايل، من خالل تعريضهام للتصوير اإلشعاعي؟ يف هذه املرحلة   إىلٰ 

مور ليست هي  هذه األُ   قني يف علم األعصاب هو أنَّ ة قد يكون جواب املحقِّ الزمنيَّ 

مور هو كام  الفرد عندما يدرس هذه األُ  مخَّ  أنَّ  ىلٰ ام الفرض يقوم عاملقصودة، وإنَّ 

ن يقوم هبا من خالل مساعدة املحتاجني أو يقرأ النصوص  لو كان الفرد غري املتديِّ 

  ٰى عالكثري من اجلدل، وقد ادَّ  ت هذه املسألة إىلٰ ل حوهلا. لقد أدَّ ة ويتأمَّ ينيَّ غري الدِّ 

ا،  يكون أمرًا غيبي�  هنا جيب أنْ  الذي جيب إخضاعه للبحث والدراسة البعض بأنَّ 

م (آزاري) ة. وقد قدَّ ة أو السلوكية اخلاصَّ ينيَّ من قبيل الوحي والتجربة الدِّ 

ة بدالً من  ينيَّ التجربة الدِّ  أنَّ  ومساعدوه معيارًا يف هذا الشأن، حيث ذهبوا إىلٰ 

. )١( مةقيِّ  ا هو انعكاس لرؤيةتكون حدثًا معرفي�  التأثري الفوري واملبارش، جيب أنْ 

يات املاثلة ة، وكذلك التحدّ ة والروحيَّ مور املعنويَّ وفيام ييل سوف نبحث حول األُ 

 أمام الهوت علم األعصاب والعلامء امللحدين.

٣ - ّتا )ورأي م(:  

ة وعلم األعصاب، من  ينيَّ رة يف التجربة الدِّ بحثنا حول العنارص املؤثِّ  سبق أنْ 

التجربة، والتجربة نفسها، وكذلك التاريخ اإلمجايل لعلم قبيل: شخص من يعيش  

  ٰى لكي نر  ٰى ة باختصار. وفيام ييل نسعينيَّ عامل التجربة الدِّ  له إىلٰ األعصاب وتسلُّ 

 

(1) See: N. P. Azari et al., (2001), Neural Correlates of Religious Experience, 

European Journal of Neuroscience, 13, issue 8, pp. 1649 - 1652. 



٢٢٤  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ني يف علم ة. هناك من املختصِّ ينيَّ التجارب الدِّ   كيف ينظر علامء حقل األعصاب إىلٰ 

نوا من تقديم ة، كي يتمكَّ ينيَّ والتجارب الدِّ ين ساحة الدِّ  األعصاب من يدخل إىلٰ 

من بني املصادر    املسار املعريف. وإنَّ   ة تقوم عىلٰ ينيَّ ة للمعتقدات الدِّ ة نفسيَّ بنية معرفيَّ 

ف من جمموعة من  املعتقد يتألَّ  ة املوجودة للمعتقدات هي املذاهب. إنَّ املعرفيَّ 

ث هبا املؤمنون، ويف احلقيقة ال  تشبَّ صول التي يالعنارص واألُ  املفاهيم الناظرة إىلٰ 

ة قاعدة لتأسيس معتقد  ة الشخصيَّ جيعل من جتربته الروحيَّ   شخص أنْ   يمكن لكلِّ 

 .)١(ياتهمتبنّ قائم عىلٰ 

ة  ينيَّ املصدر املذكور آنفًا، هناك مصدر معريف آخر للمعرفة الدِّ  وباإلضافة إىلٰ 

الوقائع الناشئة من   دُّ عَ القسم من املعرفة تُ ة. ويف هذا مور التجريبيَّ األُ  يعود إىلٰ 

من قبيل: الصالة والدعاء  - ة البحتةينيَّ وهي التجارب الدِّ  - ةينيَّ التجارب الدِّ 

جانب هذه  ة أيضًا. وإىلٰ ينيَّ ة، من مصادر املعرفة الدِّ ينيَّ الدِّ  واملشاركة يف الشعائر

ينظر إليها   ين أنْ رة بالدِّ تأثِّ ة املاملسائل يمكن للتجارب ذات اجلذور االجتامعيَّ 

 .)٢(ة أيضاً ينيَّ بوصفها مصدرًا من مصادر املعرفة الدِّ 

  - هذه املصادر استنادًا إىلٰ  -  ني يف علم األعصابلقد قام الكثري من املختصِّ 

أصحاب هذه التجارب. وقد قام الفرنيس (باؤول   ة يف مخِّ ينيَّ بدراسة التجارب الدِّ 

. كام قام (راما تشاندران) بدارسة  املرٰىض   مخِّ   بروكاي) بالكثري من الدراسات عىلٰ 

ة ألخماخهم. وكانت نتيجة صورًا إشعاعيَّ  ، وأعدَّ واختبار الكثري من املرٰىض 

م  ة، وأهنَّ كانت نامجة من اختالالت نفسيَّ  جتارب هؤالء املرٰىض  دراساته هي أنَّ 
 

(1) See: Edited by Marcus E. Raichle, 2009, Cognitive and neural foundations of 

religious belief, Washington University School of Medicine, Pnas, vol.106, March 

2009, p 106.  

(2) See: Ibid. 
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أوهام. يذهب   ٰى تلك التجارب مل تكن سو بعد الربء من أمراضهم اعرتفوا بأنَّ 

 بأنَّ  عامٍّ  لٍ االعتقاد بشك إىلٰ  - من أمثال: (راما تشاندران) - علامء األعصاب

وكذلك ذهن اإلنسان ليست   -ة ينيَّ من قبيل: التجارب الدِّ  - ةالتجارب الكيفيَّ 

ة التجارب  ة وميتافيزيقيَّ يف اعتبار غيبيَّ   ٰى ه يرلذلك فإنَّ   . ونتيجةً )١( ةيَّ ظواهر غري مادّ 

ه ليس  بالقول: إنَّ   عليه البعض رصاحةً   ردَّ   ة ومهًا شامًال يسود نوع البرش. وإنْ ينيَّ الدِّ 

هذا   ص يف علم األعصاب، وال يمكن له من خالل االستناد إىلٰ متخصِّ  ٰى سو

 .)٢( ةنتائج دينيَّ  العلم ودراسة هذه النامذج الوصول إىلٰ 

ة  هو املنشأ بالقوَّ  )٣(الصدغي) رب (الفصُّ عتَ اآلن يُ  ٰى يف أكثر األعامل املنجزة حتَّ 

من (سالتر)  م قام كلٌّ ١٩٦٣ة. ويف عام ينيَّ ة واملشاعر الدِّ للتجارب العرفانيَّ 

ة ملا يقرب من سبعني مصابًا  يريَّ و(بريد) بتنظيم مقالة حول اخلصائص الرس 

بالرصع حيث كانوا يعانون من شيزوفرينيا شبيهة باجلنون. وكان ثالثة أرباع 

منهم  %٣٨ الذين خضعوا هلذه الدراسة يعانون من الرصع، وأنَّ  هؤالء املرٰىض 

قصرية قام . وبعد ذلك بفرتة  )٤( ةة أو دينيَّ م يعيشون جتارب عرفانيَّ عون أهنَّ كانوا يدَّ 

الصدغي    (نورمن جشويند) باقرتاح جمموعة من اخلصائص التي تستهدف الفصَّ 

املصابني بمرض الرصع. وقد اشتهرت هذه املجموعة من   ٰى لد من املخِّ 

تقسيم هذه   اخلصائص الحقًا باسم (ساندورم جشويند). وقد عمد (ديفد بري) إىلٰ 
 

(1) See: José M. Musacchio, 2012, Contradictions: Neuroscience and Religion, NY: 

Springer. p. 18 

(2) See: Hick, John, 2006, The new frontier of Religion and Science, Palgrave 

Macmillan, NY. P. 7. 

(3) temporal lobe. 

(4) See: Beard, A.W. (1963). The Schizophrenia like psychoses of epilepsy: ii. 

Physical aspects. British Journal of Psychiatry, 109, p. 113 - 129. 
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ة، والكآبة، واالنحراف أو  اجلنونيَّ النحو اآليت: العواطف، وامليول  املجموعة عىلٰ 

ن، وجنون االرتياب ة، والصخب، والتديُّ الشذوذ اجلنيس، والغضب، والعدوانيَّ 

 .)٣(ذلك ، وما إىلٰ )٢(، والشعور بالذنب، واللزوجة)١((البارانويا)

الذين هم من بني طالئع من  - قام (نيوبرغ) ومساعدوه  ٰى خرومن جهة أُ 

) PETباالستفادة من تقنية الـ (  - اإلشعاعياستخدم أنظمة التصوير 

ني يف منطقة التيبت أثناء الرهبان البوذيِّ  ) يف تصوير مخِّ SPECT( والـ

ات أثناء عبادهتم، ل، وكذلك الراهبات الفرنسيسكانيَّ استغراقهم يف املراقبة والتأمُّ 

الدراسة يف فرتة التجربة. ويف كال املوردين شاهد   لدهيم إىلٰ   ضعوا حالة املخِّ كي ُخي 

، يف حني زاد نشاط النشاط قد انخفض يف الناحية اجلدارية من املخِّ  قون أنَّ املحقِّ 

ني وإدراك ة. رغم وجود االختالف بني إدراك الرهبان البوذيِّ يف اجلهة األماميَّ   املخِّ 

ون أثناء ة؛ إذ كان الرهبان البوذيُّ يَّ ينالدِّ  ات يف جتارهبنَّ الراهبات الفرانسيسكانيَّ 

الراهبات قد   اد مع الطبيعة، يف حني أنَّ رون بحالة من االحتِّ شعِ ل يُ املراقبة والتأمُّ 

ت فيه  مَ خدِ . ويف هذا االختبار الذي استُ )٤( ثن عن نوع من القرب من اهللاحتدَّ 

.  ة يف املخِّ اليا الرماديَّ رصد املزيد من نشاط اخل  رة، تمَّ ة املتطوِّ يَّ أحدث األنظمة الطبّ 

ه حيث متتزج الناحية  لوا إليه هو أنَّ ة كان الرأي الذي توصَّ وبعد دراسات تفصيليَّ 

 ي إىلٰ ؤدّ هذا النوع من النشاطات يُ  ة فيه، فإنَّ يَّ باملنظومة احلّس  ة من املخِّ اجلداريَّ 
 

واالرتياب   ة إٰىل الشكِّ االضطهاد أو العظمة: نزعة غري سويَّ ): جنون االرتياب أو  paranoiaالبارانويا (  )١(

  عريب.   -   ب، نقًال عن منري البعلبكي، املورد، معجم إنجليزي لخ. املعرِّ إ والشعور باالضطهاد  

(2) viscosity 

(3) See: Bear, D.M. (1979). Temporal lobe epilepsy: A syndrome of sensory limbic 

hyperconnection, Cortex, 3, p. 357 - 384. 

ة هفت آسامن، العدد:  ، جملَّ وامر متعاىل ىهيك، جون، مرز ميان علم ودين، علم عصب شناس )٤(

 هـ ش. (مصدر فاريس). ١٣٨٩، ٩٢ - ٧٣، ص ٤٨
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حدوث خلل يف مفهوم   ي ذلك إىلٰ ؤدّ ة يف مجيع أنحاء اجلسد، كام يُ يَّ اختالالت حّس 

زوال املساحات  ي إىلٰ ؤدّ ة يُ هذا اخللل يف الدائرة اجلداريَّ  (الذات) أيضًا، وإنَّ 

 .)١( ةينيَّ ة التجربة الدِّ ف من قوَّ والتعاريف عن الذات، ويف الوقت نفسه ُيضاعَ 

ة  من خالل االستفادة من تقنيَّ  - م٢٠٠١كام قام (آزاري) ومجاعته سنة 

واحدة  بالدراسة والبحث يف جمموعتني، حيث كانت جتارب كلِّ  - )PET(  الـ

واحدة من   متامًا. فقد كانت كلُّ  ٰى خر من هاتني املجموعتني خمتلفة عن األُ 

 وىلٰ ة أخاص، وكان األشخاص يف املجموعة األُ ف من ستَّ املجموعتني تتألَّ 

أفراد املجموعة  ني، يف حني كان  ني بروستانتيِّ فون عن أنفسهم بوصفهم مسيحيِّ عرِّ يُ 

جريت هذه الدراسة يف مدينة  م ملحدون. وقد أُ يقولون بأهنَّ  ٰى خراألُ 

(دوسلدورف) من أملانيا. وكان أفراد كال الفريقني متساوين من حيث األعامر  

 الدرايس. ٰى واجلنس والثقافة واملستو 

ني  تصوير أخماخ أفراد كال الفريقني أثناء اهنامك املؤمن كان (آزاري) هيدف إىلٰ 

ه ة. وبالتايل فإنَّ ة، وأثناء انشغال غري املؤمنني بأفكارهم الشاعريَّ ينيَّ يف أفكارهم الدِّ 

  ة ينيَّ عني وهم بأمجعهم يعيشون حالة قراءة النصوص الدِّ ر أخماخ هؤالء املتطوِّ صوَّ 

وكانت النتائج  - غري املؤمنني  بالنسبة إىلٰ  - واالغتباط - املؤمنني  بالنسبة إىلٰ  -

ق يف اجلزء األمامي من أخماخ املؤمنني بشكل أكرب الدماء كانت تتدفَّ  أنَّ  تشري إىلٰ 

 عني من غري املؤمنني.املتطوِّ  بالقياس إىلٰ 

م قام (نيوبرغ) ومساعدوه بتصوير أخماخ مخس نساء ٢٠٠٦ويف عام 

ت م باللغاالتكلُّ  ب عىلٰ جتربة يف التدرُّ  واحدة منهنَّ  ات، وقد أمضت كلُّ مسيحيَّ 

أثناء   ا يتمُّ إشعاعي�  عن مخس سنوات. وكان تصوير املخِّ  لفرتة ال تقلُّ  ٰى خراألُ 
 

(1) See: Patrick McNamara, 2009, The Neuroscience of Religious Experience, 

Cambridge University Press; 1st edition. p. 107. 
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انخفض النشاط يف القسم األيرس   بتلك اللغات. وكانت النتيجة أنْ  مهنَّ تكلُّ 

زيادة يف  يميل إىلٰ  األمامي من اجلبهة، بينام كان اجلزء األيمن من املخِّ  والفصِّ 

هذه الشواهد بأمجعها  املعتقدون بالهوت علم األعصاب أنَّ  ٰى . ير)١( النشاط

قني املحقِّ  ة، وأنَّ ينيَّ املؤمنني بشأن التجارب الدِّ  تعياة مدَّ صحَّ  ل دليًال عىلٰ شكِّ تُ 

م فاحشًا؛ ألهنَّ  ة خطأً سلوهبم وانتخاب نامذجهم املخربيَّ امللحدين قد ارتكبوا يف أُ 

  الفيزيقي، آثروا إجراء االختبارات عىلٰ  ٰى املستو بدالً من دراسة املؤمنني عىلٰ 

ة للمؤمنني بزعمهم. ينيَّ إبطال التجارب الدِّ   أساس ذلك إىلٰ   ، وعمدوا عىلٰ املرٰىض 

  الهوت علم األعصاب عىلٰ  ضوا بالردِّ املؤمنني الذين تعرَّ  فإنَّ  ٰى خرومن ناحية أُ 

 - نها حتديد األمر املتعايلة ال يمكاألفكار والعواطف البرشيَّ  وا بأنَّ حيث ظنُّ -

ام الهوت علم األعصاب إنَّ   ، يف حني أنَّ )٢(قاموا بمخالفة حتقيقات من هذا القبيل

ة. يمكن استنباط موقف  ينيَّ البيان الفيزيقي جلزء من التجربة الدِّ  إىلٰ  ٰى يسع

القائل: يف التشكيك من هذا األصل    -  تعبري (نانيس موريف)  حدِّ   عىلٰ   -  (غروبامن)

نجعل جتارب الذين أدركوا حضور اهللا، يف إطار   هل من املناسب أو من املفهوم أنْ 

 .)٣( ةة األرضيَّ القوالب الزمنيَّ 

  ذكرنا  كام سبق أنْ   -  من االلتفات  قني املؤمنني ال بدَّ النظر عن أعامل املحقِّ   بغضِّ 

الهوت علم  ني يف علم األعصاب الذين دخلوا حلبةأغلب املختصِّ  أنَّ  إىلٰ  -

اه م يؤمنون باجتِّ لذلك فإهنَّ  ة، ونتيجةً ذلك برؤية فيزيقيَّ  ام بادروا إىلٰ األعصاب إنَّ 

 
(1) See: Ibid, p. 24. 

(2) See: Jerome Groopman, 2001, God on the Brain, The New Yorker, (September 

17, 2001). p. 168. 

د حمسن  شهبازي وسيِّ  ة: عيلّ ستي رسشت انسان، ترمجه إٰىل الفارسيَّ انظر: موريف، نانيس، چي )٣(

 هـ ش. (مصدر فاريس). ١٣٩١، انتشارات دانشگاه أديان ومذاهب، قم، ١٠٣، ص يسالمإ
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ة مل جيد مناصًا من  الطبيعة والذرَّ   يشء إىلٰ   ه حيث أرجع كلَّ . إنَّ )١( ة من األسفليَّ العلّ 

  ة من األعىلٰ يَّ ة العلّ أنصار نظريَّ   ة. ويف املقابل فإنَّ البيان الفيزيقي للتجارب الوحيانيَّ 

  إىلٰ  - ة ومن األسفلة الفيزيقيَّ ة واملعلوليَّ يَّ يعبثوا بقوانني العلّ  دون أنْ  - يسعون

هذه  ة. وهو يصطلح عىلٰ ة الفاعليَّ جانب العلَّ  إبراز تأثري األوضاع واألحوال إىلٰ 

ة  ة البنيويَّ يَّ ة أبدًا، وهي بيان للعلّ لفاعليَّ ة ايَّ ة التي ال تنايف العلّ ة البنيويَّ ة اسم العلَّ يَّ العلّ 

 .)٣)(٢(أيضاً   ا من األعىلٰ كام أهنَّ 

  بيان الردود واالنتقادات الواردة عىلٰ  النزاع، ننتقل اآلن إىلٰ  ضاح حملِّ بعد اتِّ 

  احتوائها عىلٰ  باإلضافة إىلٰ  ،ةة واعتقاديَّ سلوبيَّ أخطاء أُ  تلك اآلراء املشتملة عىلٰ 

د أوهام  ة واعتبارها من األساس جمرَّ ينيَّ التجارب الدِّ  مغالطات يف اعرتاضها عىلٰ 

 هذه األخطاء من خالل العناوين اآلتية:  ال صلة هلا بالواقع. وفيام ييل نشري إىلٰ 

 : ةالنزعة الطبيعيَّ   - ١/٣

، إذ  ةتفسري مجيع عامل الواقع يف ضوء الطبيعة واملادَّ  ة إىلٰ تذهب النزعة الطبيعيَّ 

ة الذين  ينيَّ املخالفني للتجربة الدِّ  ر حقيقة وراء العامل الفيزيقي. إنَّ ال يمكنها تصوُّ 

أساس الهوت علم   ة للمؤمنني عىلٰ والتجارب اإلهليَّ   ادحض امليتافيزيق  عمدوا إىلٰ 

ة  اذ عدم وجود عامل ما وراء الطبيعة بوصفه فرضيَّ اختِّ  الً إىلٰ األعصاب، عمدوا أوَّ 

 أبدًا. هذا يف حني أنَّ   ٰى ع مرونة يف إثبات هذا املدَّ   بدوا أيَّ تهم ورؤيتهم، ومل يُ لنظريَّ 
 

(1) bottom-up causation. 

(2) See: bernd olaf kuppers, “understanding complexity”, in Robert john Russell, Nancy 

Murphy, and Arthur R. Peacocke, eds., Chaos and Complexity: Scientific perspective 

on divine Action, Vatican City state and Berkeley, CA: Vatican Observatory and the 

Center for Theology and the Natural Sciences, 1995. P. 93 - 105. 

ة من األعٰىل، حتتاج يف  يَّ ة العلّ ة من األسفل، ونظريَّ يَّ ة العلّ يات القائمة بني نظريَّ دراسة التحدّ  إنَّ  ثمّ  )٣(

 ة، سوف نعمل عٰىل نرشها قريبًا. ذاهتا إٰىل مقالة مستقلَّ  حدِّ 
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هذا   ردِّ  الكثري من الفالسفة املسلمني وغري املسلمني قد عملوا قبل قرون عىلٰ 

يف النمط الرابع من كتاب  -  مثًال  -  ض ابن سيناهات، حيث تعرَّ بُ النوع من الشُّ 

ولئك الذين يساوون ث يف أربعة فصول منه عن أُ ملسألة، وحتدَّ هذه ا  اإلشارات إىلٰ 

 .)١(بني الوجود واملحسوس

اخللط بني مفهومني وشكلني  قد تمَّ  - النظر عن هذا اإلشكال  بغضِّ  - هكام أنَّ 

تبعات مريرة يف نتائج التحقيق،   إىلٰ  ٰى ة، األمر الذي أدّ من أشكال النزعة الطبيعيَّ 

. هذا يف  )٢( ةة الوجوديَّ ة والنزعة الطبيعيَّ سلوبيَّ ة األُ اخللط بني النزعة الطبيعيَّ  إذ تمَّ 

سلوب التحقيق،  د مسار البحث وأُ دِّ ل ُحت األوَّ  ٰى ة باملعنالنزعة الطبيعيَّ  حني أنَّ 

ات، ويمكن األيديولوجيَّ  ائرة مثل سل يف احلقيقة أيديولوجيَّ ثِّ الثاين متُ  ٰى وباملعن

يكون  ا، وأنْ ا وطبيعي� ة فيزيقي� سلوبيَّ يكون من الناحية األُ  أنْ  واحدٍ  ق يف آنٍ للمحقِّ 

 هذا األساس فإنَّ  ا ومؤمنًا. وعىلٰ يف الوقت ذاته من ناحية االعتقاد باهللا ميتافيزيقي� 

بالرضورة االلتزام بالنزعة  ا، ال يعني سلوبً ة بوصفها أُ القول بالنزعة الطبيعيَّ 

  ٰى خرل مرحلة أُ مثِّ هذا األمر الثاين يُ  ة أيضًا، فإنَّ ة والوجوديَّ ة األنطولوجيَّ الطبيعيَّ 

 .)٣(مستقلٍّ  جيب بحثها بكلِّ 

 :االنحدار املبنائي  - ٢/٣

عد واحد من نعني باالنحدار هنا جتاهل أبعاد املسألة، واالكتفاء ببيان بُ 
 

، نرش  ١٤ - ١، ص ٣حسني بن عبد اهللا، اإلشارات والتنبيهات، ج  انظر: ابن سينا، أبو عيلّ  )١(

 هـ ش. ١٣٧٥البالغة، قم، 

(2) See: Ruse, Michael, (2008), Evolution and religion: a dialogue, (New York; 

Rowman and Littlefield). P. 11 - 12. 

(3) See: Walter, Kerry, (2010), Atheism: a guide for the perplexed (London: 

Continuum): p. 36 - 7; Sweetman, Brendon, (2010), Religion and science: an 

introduction, (New York: Cotinuum): 81, p. 170. 



ينيَّة (التحّديات)الهوت علم األعصاب والتجربة   ٢٣١  الدِّ

ون ته. يعمل املختصُّ يَّ واالكتفاء باجلزء، دون االهتامم بكلّ  لكلِّ أبعادها، أو جتاهل ا

  النظر عامَّ  بيان نتائج حتقيقاهتم بغضِّ  يني من امللحدين عىلٰ يف علم األعصاب الدِّ 

ة والطبيعة، فيقومون ببيان املادَّ  ٰى مستو  ل بجميع العامل إىلٰ ة، والتنزُّ وراء الطبيعيَّ 

ام عامل  والسّي  - العامل املنظومة بأكملها، يف حني أنَّ األجزاء والعنارص بمعزل عن 

الزمان،   مرِّ   عن مستويات خمتلفة من العتعقيدات التي تظهر عىلٰ عربِّ يُ  - الطبيعة

 .)١( جزءًا صغريًا من هذا العاملة إالَّ ل املادَّ ثِّ وال متُ 

 :سلويباالنحدار األُ   - ٣/٣

من خالل    -  ينيعلم األعصاب الدِّ ني يف  لقد ذهبت هذه املجموعة من املختصِّ 

م يمتلكون علًام حميطًا  عاء بأهنَّ االدِّ  إىلٰ  -  )املخِّ  ٰى (الذهن ليس سو القول بأنَّ 

بجميع جوانب املوضوع مورد البحث، ونتيجة لتلك الدراسات التي هي حصيلة  

هذا   . وعىلٰ املخِّ  ٰى الذهن ليس سو أنَّ  - مثالً  - عاءاالدِّ  ذلك العلم يذهبون إىلٰ 

  ر أّين تصوُّ  - سبيل املثال عىلٰ  - يكون باإلمكان األساس جيب يف بادئ األمر أنْ 

هذا   ٰى  لست سوثبت أّين أُ  ن بعد ذلك من أنْ د اجلسد؛ ألمتكَّ يشء أكثر من جمرَّ 

 .)٢( اجلسد

 ل يقوم عىلٰ النقد األوَّ  :ق هبذه الرؤية يمكن تقديم نوعني من النقدفيام يتعلَّ 

أساس   ة، بينام يقوم النقد اآلخر عىلٰ من معطيات العلوم املعرفيَّ  أساس ما استجدَّ 

ة  ي احلاصل من املعطيات الداخليَّ ز التحدّ عزِّ الذي يُ   ة. إنَّ ة والنظريَّ ة الفلسفيَّ األدلَّ 

النقد من هذه الزاوية يكمن من الناحية   هو أنَّ  خاصٍّ  لٍ ة بشكللعلوم الطبيعيَّ 

 
، انتشارات مؤسسه آموزيش  ٨٠و  ٧٩، ص  روش شناسی علم واالهياتانظر: نصريي، حممود،    )١(

 هـ ش. (مصدر فاريس). ١٣٨٣، قم، ىمام مخيناوپژوهيش  

(2) See: Geisler, Norman L. and Brook, Ronald M., (1990), come, let us reason: an 

introduction to logical thinking, (Baker Book House Company). P. 107. 



٢٣٢  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

الدخول    تكون هناك رضورة إىلٰ   دون أنْ   ٰى ة يف هذا املستونطولوجيَّ ة واألالوجوديَّ 

 هوت من خالل افرتاض عنرص ميتافيزيقي. وبذلك يتمُّ يف حقل الفلسفة أو الالَّ 

سلوبني خمتلفني يف ة الربط بني أُ اجتناب اإلشكال املحتمل والقائل بانتفاء إمكانيَّ 

بيانه  هلا التحّدي العلمي يكون مجيع ما تمَّ ة. طبقًا ة والوجوديَّ املعرفة األنطولوجيَّ 

أساس   قائًام عىلٰ  اآلن يف حقل العالقة بني التجربة والنشاط العصبي يف املخِّ  ٰى حتَّ 

أساسه يقوم السلوك واإلدراك   ة، والذي عىلٰ ل من العلوم املعرفيَّ اجليل األوَّ 

. لنشاط حسايب وريايض يامرسه املخُّ  ل نتيجةً والتجربة ونشاطات من قبيل التعقُّ 

النشاط الفيزيقي    ٰى مستو  إىلٰ   -  ةينيَّ ومن بينها التجربة الدِّ   -  االنحدار بالتجربة  إنَّ 

ايب والريايض اه احلسكنتيجة هلذا االجتِّ   خاصٍّ   لٍ توجيهه بشك  د، يتمُّ العصبي املحدَّ 

حتدهيا يف الوقت الراهن بواسطة   يف العلوم املعرفية، وهي الرؤية التي يتمُّ 

هذه   إبراز دور العمل يف العامل وجسم اإلنسان. إنَّ  اهات التي تعمل عىلٰ االجتِّ 

ة املتمحورة حول  تعريفها حتت عنوان العلوم املعرفيَّ  التي يتمُّ  - النامذج احلديثة

املعرفة والتجربة   ة بدورمها تأثري عىلٰ للثقافة والبيئة االجتامعيَّ   ت أنَّ ثبِ تُ  - )١( اجلسد

ة وسداه جسم املعرفة تتبلور ضمن نسيج حلمته البيئة االجتامعيَّ  أيضًا، وأنَّ 

ر طُ األُ  ي الذي تفرضه عىلٰ التحدّ  اه اجلديد باإلضافة إىلٰ هذا االجتِّ  . إنَّ )٢(اإلنسان

عاة  ة املدَّ اخلدش يف العينيَّ  ا تعمل كذلك عىلٰ ة، فإهنَّ بالنشاطات العصبيَّ دة املقيَّ 

 ة أيضًا.للعلوم الطبيعيَّ 

  -  ةة ونظريَّ طبقًا لإلشكاالت التي هي يف الغالب فلسفيَّ   -  ه يمكن القولكام أنَّ 

 

(1) Embodied Cognitive Science. 

(2) See: Gallagher, Shaun. “The Practice of Mind: Theory, simulation, or primary 

interaction?” Journal of Consciousness Studies 8, no. 5 - 7 (2001): 83 - 108. 

Freeman . 



ينيَّة (التحّديات)الهوت علم األعصاب والتجربة   ٢٣٣  الدِّ

 للمؤمنني عىلٰ ة هوتيَّ نفي وإبطال التجارب الالَّ  قني يعملون عىلٰ هؤالء املحقِّ  بأنَّ 

دون القيام بنفي منهجي للغيب   املرٰىض  ا عىلٰ أساس التجارب التي جيروهنا خمربي� 

التعبري عن هذا الشكل من اخلطأ أو املغالطة يف بعض   وما وراء الطبيعة. وقد تمَّ 

نموذج هلذه املغالطة   . ويمكن العثور عىلٰ )١(املصادر بـ (مغالطة التبسيط املفرط)

  ٰى الذهن ليست سو  املعلومات التي ترد إىلٰ  ) القائل بأنَّ طعاء (إيامنوئيل كانيف ادِّ 

ين يف إطار دحض الدِّ  ملون عىلٰ قني يعهؤالء املحقِّ  ذلك يف حني أنَّ  ظواهر. كلُّ 

يني. وهذا ما أشار إليه  تكون لدهيم إحاطة بالفضاء الدِّ   دين أو أيديولوجيا دون أنْ 

والسلوك يف (اجلامعة   رئيس قسم حتقيقات وأبحاث املخِّ  - (ستيفن روز)

  بنوع من ُيبتىلٰ  خاصٍّ  يٍّ جمتمع علم كلَّ  حيث قال: (إنَّ  -  )٢(ة)ة احلرَّ اإلنجليزيَّ 

 .)٣()ة، ويف إطار هذا الفهم يتبلور ذلك العلم اخلاصُّ ة االنحداريَّ الرؤية املكانيكيَّ 

نقد آخر لإلطار التقلييل يف التقليد املعريف املستصلح  كام يمكن العثور عىلٰ 

سلوب التقلييل يف الهوت علم ام يف آراء (وليم ألستون). وطبقًا لألُ والسيّ 

ة، وهبذا  ينيَّ سًا وقواعد للتجارب الدِّ ُس علم األعصاب أُ ل مسارات ثِّ األعصاب متُ 

 نَّ إاألسفل يف إطار تبلورها. وحيث  إىلٰ  ة من األعىلٰ يَّ دحض العلّ  سلوب يتمُّ األُ 

ة،  مصدر يفوق العلل واألسباب الطبيعيَّ  ة يقوم عىلٰ ينيَّ ة التجربة الدِّ قوام وماهيَّ 

ة. وطبقًا ينيَّ ل يعني دحض اعتبار التجربة الدِّ األسف إىلٰ  ة من األعىلٰ يَّ العلّ  ردَّ  فإنَّ 

م لنا مصدرًا كافيًا  قدِّ هذا النهج ال تُ   ة عىلٰ النزعة الطبيعيَّ   لرؤية (وليم ألستون) فإنَّ 

من وجهة نظر  -ة ينيَّ التجربة الدِّ  الرغم من أنَّ  ة. وعىلٰ ينيَّ لدحض التجربة الدِّ 
 

(1) See: Walton, Douglas, (2008), Informal logici A pragmatic approach, second  ed. 

(Cambridge university press): p. 267. 

(2) Open University of UK. 

(3) See: Hick, John, 2006, The new frontier of Religion and Science, Palgrave 

Macmillan, NY. p. 55 - 56. 



٢٣٤  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ي بنا ؤدّ هذا األمر ال يُ   أنَّ   ٰى ه ير أنَّ ة، إالَّ يَّ حتمل ذات بنية التجربة احلّس   -  (ألستون)

بيانه يف  ة. ومن هذه الزاوية وطبقًا ملا تمَّ يَّ جتربة حّس  ة إىلٰ ينيَّ حتويل التجربة الدِّ  إىلٰ 

يثبت   ٰى أساس براءة التجربة حتَّ  األصل يقوم عىلٰ  املعرفة املستصلحة فـ (إنَّ 

نوع   العتبار أيِّ  دليل كاٍف  لدينا أيُّ ها. وإذا مل نقبل هبذا األصل لن يكون أخط

  هذا األساس فإنَّ  . وعىلٰ ) ١( نوع آخر)  ة أم أيَّ يَّ من أنواع التجربة، سواء أكانت حّس 

دليل   نا ما مل نحصل عىلٰ سلوب الصحيح يف مواجهة تقليل علم األعصاب هو أنَّ اُأل 

رب هذا فيام  عتَ االعتقاد واإليامن بوجودها، ويُ   اعتبار التجربة، علينا البقاء عىلٰ   لردِّ   كاٍف 

ة. كام  املسارات العصبيَّ  عدم إمكان االنحدار هبا إىلٰ  ٰى ة بمعن ينيَّ ق بالتجارب الدِّ يتعلَّ 

هو  ،  ة أمرًا منفصًال ومستقال� ينيَّ الذي جيعل من التجربة الدِّ   ه يمكن القول أيضًا: (إنَّ أنَّ 

ة والثقافية املختلفة بالكامل)،  ينيَّ دة ومرشوطة باآلراء الدِّ ة مقيَّ ينيَّ التجارب الدِّ  أنَّ 

سع أكرب للتفسريات  متَّ  ة تشتمل عىلٰ ينيَّ وهلذا السبب (نجد التجارب الدِّ 

مسارات    إىلٰ   ة ينيَّ هذا األساس من خالل االنحدار بالتجارب الدِّ   . وعىلٰ ) ٢( ة) الشخصيَّ 

  ر فقط. يني والثقايف املؤثِّ جتاهل النسيج الدِّ   ام يتمُّ علم األعصاب إنَّ 

 :)٣( عبادة العلم - ٤/٣

ني ، واملختصِّ عامٍّ   لٍ ني بشكالفيزيقيِّ   ة التي ترد عىلٰ من بني اإلشكاالت املبنائيَّ   إنَّ 

ة وحتويل العلم ، هو إفراطهم يف العلميَّ خاصٍّ  لٍ يني بشكاألعصاب الدِّ يف علم 

كانوا أنفسهم يرفعون شعار حماربته ردحًا  وثن يعبدونه من دون اهللا، بعد أنْ  إىلٰ 

هذا كان هو شعار العلم يف فرتة من الزمن. ففي املرحلة احلديثة   من الزمن؛ ألنَّ 
 

ن،  ة: مالك حسيني ودر النور ستامب وآخروانظر: آلستون، ويليام، جتربه ديني، ترمجه إٰىل الفارسيَّ   )١(

 هـ ش. ١٣٨٣، نرش هرمس، طهران، ٦٧ين (جمموعة من املرتمجني)، ص قسم الدِّ 

ة: أمحد نراقي وآخرون، انظر: بيرتسون، مايكل وآخرون، عقل واعتقاد ديني، ترمجه إٰىل الفارسيَّ  )٢(

 هـ ش.١٣٨٧، نرش طرح نو، ٤٨ص 

(3) scientism 



ينيَّة (التحّديات)الهوت علم األعصاب والتجربة   ٢٣٥  الدِّ

هو الشكل    -   قها يف خمتلف املجاالت حقَّ بفضل النجاحات التي    -   حيث أصبح العلم 

ة والتي  ة اإلنسان. وبالتدريج أخذت هذه اآلراء السلطويَّ الوحيد املقبول يف عقالنيَّ 

تعبري (فايرابند):   حدِّ  ل فالسفة العلم تواجه حتّديًا. وعىلٰ بَ ة يف العلم من قِ عي العينيَّ تدَّ 

مواجهة مع العلم    ، بحيث أضحت كلُّ أبداً   العلم يف هذه املرحلة هو صاحب احلقِّ   كأنَّ 

  كيان قمعي ال يقلُّ   ل يف العرص الراهن إىلٰ العلم حتوَّ   حمكومة بالفشل، واخلالصة هي أنَّ 

  . إنَّ ) ١( حارهبا ردحًا من الزمن  ات التي سبق له أنْ يف قمعيته عن تلك األيديولوجيَّ 

  ة تهم العلميَّ خالفًا ملهمَّ   -   ثون دين، يتحدَّ   قني من خالل حتويلهم العلم إىلٰ هؤالء املحقِّ 

ين وإظهاره مظلًام، ومنح  السخرية من الدِّ  ين، ويسعون إىلٰ عن تعارض العلم والدِّ  - 

ه صادق يف مجيع  د رواية؛ ألنَّ يكون جمرَّ   ، واعتباره فوق أنْ ) ٢( ا اًء ونوراني� العلم جانبًا وضَّ 

ار ما بعد احلداثة بنفي وإبطال مجيع هذه  ة لتيَّ قامت اآلراء املفرط   الرشائط والظروف. ثمّ 

نحو شمويل    ا صادقة عىلٰ عي أهنَّ د رواية، وتدَّ تكون جمرَّ   نفسها فوق أنْ   ٰى مور التي تر اُأل 

ة والقول بعدم إمكان التفاهم بني  النسبيَّ  هذه اآلراء رغم دعوهتا إىلٰ  نَّ أ ومطلق. و 

باستعراض   ٰى ة حتَّ هوتيَّ تسمح للقراءات الالَّ وبذلك مل  -  ة من بعضها الدوائر املستقلَّ 

قد   حالٍ  كلِّ  ا عىلٰ  أهنَّ إالَّ  -  اإلشكال أيضاً  ة إىلٰ ينيَّ ضت التجارب الدِّ قواها، قد عرَّ 

  ة. ة والقمعيَّ لرؤية العلم السلطويَّ   ا وضعت حد� 

 :عدم التامهي بني املثال والنتيجة - ٥/٣

ة من خالل االستعانة ينيَّ جربة الدِّ األمر اآلخر الذي يؤمن به املخالفون للت

أساس النتائج التي   ة عىلٰ ينيَّ بالهوت علم األعصاب، هو رفض التجارب الدِّ 

 

  -  ١٤٥ة: مهدي قوام صفري، ص انظر: فايرابند، بول، بر ضد روش، ترمجه إٰىل اللغة الفارسيَّ  )١(

 هـ ش. ١٣٧٥، نرش فكر روز، طهران، ١٥٠

(2) See: Collins, Francis, (2006), The language of God: a scientist present evidence 

for belief , (New York: Free press): 4, p. 161. 



٢٣٦  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

املصابني بمرض  حصلوا عليها من خالل االختبارات التي أجروها عىلٰ 

قني من أمثال (راما الرصع. حيث نشاهد هذه احلقيقة يف أعامل بعض املحقِّ 

ق باملسائل تقديمه فيام يتعلَّ  تشاندران). ولكن من خالل التعريف الذي تمَّ 

. )١(ةة جتربة دينيَّ ة، ال يمكن اعتبار نوبات الرصع واالضطرابات النفسيَّ الروحيَّ 

اهتم من خالل فرضيَّ  - ًا مثل (راما تشاندران)أشخاص ويف احلقيقة فإنَّ 

م قد أخذوا هذه النتائج أخذ كأهنَّ  - ة العلمأيديولوجيَّ  واستنادهم إىلٰ 

لوا إليه. د ملا توصَّ شاهد أو مؤيِّ  د احلصول عىلٰ جمرَّ  م يسعون إىلٰ امت، وإهنَّ املسلَّ 

ة للتجربة ة التفسرييَّ من جهة اخلصوصيَّ  خاصٍّ  لٍ هذا التحّدي حيصل بشك إنَّ 

الذي يمكن مشاهدته هبذه الوسائل واألدوات  ة. ومن الواضح أنَّ ينيَّ الدِّ 

الشخص  ة نفسها، وبالتايل فإنَّ ينيَّ ، دون التجربة الدِّ ة هو نشاط املخِّ امليكانيكيَّ 

  ة.ينيَّ د جتربته الدِّ دِّ  وُحي فرسِّ يُ  هو الذي يمكنه أنْ 

سلوب واملباين املطروحة، يمكن  األُ  االنتقادات الواردة عىلٰ  ىلٰ وباإلضافة إ

، من قبيل: اخلطأ يف التفسري من  ٰى خراألخطاء واملغالطات األُ  اإلشارة أيضًا إىلٰ 

أو اخللط بني السبب والدليل، وخطأ اخلداع يف بيان املسألة مورد   ،طريق املنشأ

قون املخالفون التي وقع فيها املحقِّ  ٰى خروبعض األخطاء األُ  ،االختالف

ض (جون هيك) يف بعض كتاباته ة عمدًا أو سهوًا. وقد تعرَّ ينيَّ للتجارب الدِّ 

يني  يف علم األعصاب الدِّ ني عرض انتقادات هذه الطائفة من املختصِّ  رة إىلٰ املتأخِّ 

 .)٢(واإلجابة عنها بالتفصيل
 

(1) See: Hick, John, 2006, The new frontier of Religion and Science, Palgrave 

Macmillan, NY. p. 71. 

 The new Frontier of Religionإٰىل كتابه األخري: ( - عٰىل سبيل املثال - باإلمكان اإلشارة )٢(

and Science .( 



ينيَّة (التحّديات)الهوت علم األعصاب والتجربة   ٢٣٧  الدِّ

  : واج - ٤

من خالل   -  لواني يف علم األعصاب قد توصَّ بعض املختصِّ   ا سبق أنَّ ضح ممَّ اتَّ 

نتيجة   إىلٰ  - أو املؤمنني باألمراض العصبيَّة  املصابني  التجارب التي أجروها عىلٰ 

حساس والشعور بالوهم واخلرافة،  اإل ٰى ة ليست سوينيَّ التجارب الدِّ  مفادها أنَّ 

الكثري من أصحاب    أنَّ   ة وراء هذا الشعور. وبااللتفات إىلٰ واقعيَّ   ه ال توجد أيُّ وأنَّ 

ة أوهامهم، هذه التجارب قد أذعنوا بعد برئهم من املرض بخطئهم وعدم واقعيَّ 

هذه املجموعة   لوا إليها. إنَّ تائج التي توصَّ ة الن قطعيَّ  فقد ذهب هؤالء العلامء إىلٰ 

 وكسجني أو الكولوكوز يف املخِّ فقدان عنرص األُ   االعتقاد بأنَّ   من العلامء تذهب إىلٰ 

الشخص مشاهدات أو مسموعات للشخص   ٰى ث لدأو اهليجان املفاجئ ُحتدِ 

 ة. ة دينيَّ هلذه املشاهدات واملسموعات ماهيَّ  ر أنَّ املصاب حيث يتصوَّ 

  إخضاع املؤمنني وغري املؤمنني من املرٰىض   أنَّ   ٰى ن يرويف املقابل هناك الكثري ممَّ 

  مِّ املسيح، واألُ  ٰى املؤمنني من أمثال: عيس جتربة صحيحة؛ ألنَّ  دُّ عَ لالختبار ال يُ 

ة كانت مصحوبة بالوعي ينيَّ جتارهبم الدِّ  نون بأنَّ ذعِ ترييزا، أو فرانسيس آسيزي يُ 

تها نوا بعد تلك التجارب مرارًا وتكرارًا من صحَّ م قد تيقَّ الكامل، وأهنَّ واإلدراك 

عياهتم عن مدَّ   -  جتارهبم  أزمنة طويلة عىلٰ   بعد ميضِّ   ٰى حتَّ   -  بأنفسهم، ومل يرتاجعوا

والتي جتاهلها  - السابقة قيد أنملة. واملسألة التي جيب االلتفات إليها هنا

هي االختالف املاهوي بني جتارب  - ني اديِّ ون يف علم األعصاب من املاملختصُّ 

 .املؤمنني وجتارب املرٰىض 

طائفتني من  ة واإليامن باهللا إىلٰ ينيَّ ة وأصالة التجربة الدِّ وقد أشار أنصار صحَّ 

ة التي  من هذه األخطاء هي األخطاء اجلوهريَّ  وىلٰ أخطاء املخالفني. والطائفة األُ 

ة من جهة، يَّ س املادّ ُس ه يف ضوء األُ تصنيم العلم وتفسري تشري من جهة إىلٰ 

عد واحد من  الطرف عن سائر النواحي واالكتفاء ببُ  واالنحدار العلمي أو غضُّ 



٢٣٨  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

األخطاء  ا الطائفة الثانية من األخطاء فيعود إىلٰ . وأمَّ ٰى خراملوضوع من جهة أُ 

  سلويب، والتفسري عىلٰ تفسري أساس املنشأ، واالنحدار األُ  ة التي تشري إىلٰ سلوبيَّ األُ 

أساس اخلداع يف بيان املوضوع مورد  أساس العلم التحصييل، والتفسري عىلٰ 

 . ٰى خر مور األُ ذلك من األُ   البحث واخلالف وما إىلٰ 

يني من أمثال (جون هيك) قد  بعض كبار املشاهري يف دائرة البحث الدِّ  إنَّ 

مغالطة هذه الطائفة من   إىلٰ  - الفصل بني هذين احلقلني  ن خالل م - أشاروا

الرهبان  التذكري بأنَّ  ني يف علم األعصاب. وقد أشار (جون هيك) إىلٰ املختصِّ 

ني، نني احلقيقيِّ ني هم من العرفاء واملتديِّ ني والعرفاء املسلمني أو املسيحيِّ البوذيِّ 

ة التي تعرض  زم بعض احلاالت العصبيَّ ة قد تالينيَّ جتارهبم الدِّ  الرغم من أنَّ  وعىلٰ 

ون يف علم  ك به املختصُّ هذا ال يصلح دليًال يتمسَّ   أنَّ ، إالَّ بعض املرٰىض  عىلٰ 

 الذين حرصوا أبحاثهم ودراساهتم عىلٰ  - األعصاب من أمثال (راما تشاندران)

ري ة بعد تناول العقاقالذين امتثلوا للشفاء واستعادوا حاالهتم الطبيعيَّ  املرٰىض 

ة وإصدار حكم ينيَّ مجيع أنواع التجارب الدِّ   لتعميم نتائج أبحاثهم عىلٰ   -  واألدوية

ة  ينيَّ ال مالزمة بني التجربة الدِّ  (جون هيك) أنْ  ٰى واحد عليها دون تفريق. وير

 .)١( ة أبداً واملرض أو االضطرابات النفسيَّ 

 *   *   * 

 
ة هفت آسامن،  ، جملَّ وامر متعاىل ىانظر: هيك، جون، مرز ميان علم ودين، علم عصب شناس )١(

 هـ ش. (مصدر فاريس). ١٣٨٩، ٩٢ - ٧٣، ص ٤٨العدد: 



 

 

 

اء اوا )١(  

 )٢(رضا قائمي نيا عيلّ 

:  

  نَّ إر، أو فكِّ احلاسوب اآليل يُ  عاء القائل: (إنَّ ما هو التأثري الذي يرتكه االدِّ 

اليشء الوحيد الذي يستطيع التفكري هو احلاسوب اآليل)، يف بعض معتقداتنا  

 ة؟ ينيَّ عاء مع مضامني النصوص الدِّ ة؟ وهل يتعارض هذا االدِّ ينيَّ الدِّ 

احلاسوب  عي أنَّ البعض يدَّ  نَّ أان، ومها: عاءان هامَّ ق بالذكاء هناك ادِّ فيام يتعلَّ 

. )٣( ة النظام الرمزي)احلقيقي للكلمة (فرضيَّ  ٰى باملعنر فكِّ يُ االصطناعي  اآليل

ة النظام  ام هو احلاسوب اآليل (فرضيَّ ر إنَّ فكِّ الذي يُ  نَّ أعي: والبعض اآلخر يدَّ 

التفكري  ة تستند يف بعض املوارد إىلٰ ينيَّ النصوص الدِّ  . كام أنَّ )٤( )الرمزي القويِّ 

ين واحد؟ وهل يمكن للدِّ   ٰى معنعمل التفكري يف كال املوردين بل. فهل ُيستَ والتعقُّ 

ر بعض االختالفات بني اإلنسان واحلاسوب اآليل؟  هِ ُيظ ة أنْ ينيَّ والنصوص الدِّ 
 

ت بعنواهنا الفاريس «داملصدر:  )١( يف   »،یو هوش مصنوع نيلقد سبق ألصل هذه املقالة أْن ُنِرشَ

هـ ش،   ١٣٨٥، يف شتاء عام ٢٥، العدد رقم: ٧دورة رقم: التحقيقيَّة، ال  -جملَّة «ذهن» العلميَّة 

   قم.   -إيران ، ٣٦ – ٢٣ص 

 . مطر تعريب: حسن عيلّ 

 ژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي). پة يف (عضو اللجنة العلميَّ  )٢(

)3(  The symbol system hypothesis. 

)4(  The strong symbol system hypothesis. 



٢٤٠  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

  بنيِّ يُ  إجابات عن هذه األسئلة، وأنْ  العثور عىلٰ  كاتب هذا املقال إىلٰ  ٰى يسع

 ة. ينيَّ املصادر الدِّ  االختالفات بينها يف ضوء االلتفات إىلٰ 

ّا:  

) اختصارًا، AIق عليه يف بعض األحيان (طلَ الذي يُ  )١(الذكاء االصطناعي إنَّ 

ب. وقد لالنبهار والتعجُّ  ة إثارةً ة التحقيقيَّ واحدًا من أكثر الفروع الفلسفيَّ  دُّ عَ يُ 

ا يف حياة البرش، وكان حلقل أحدث ظهور احلاسوب اآليل قفزات ملحوظة جد� 

ة كثرية حول  الفالسفة تساؤالت فلسفيَّ الفلسفة نصيبه من ذلك. فقد أثار 

اختالف ذكاء اإلنسان عن ذكاء احلاسوب اآليل، وقد أفضت مجيع هذه 

 . »الذكاء االصطناعي« طرح بحث  التساؤالت إىلٰ 

هي فهم طبيعة الذكاء البرشي من خالل   »الذكاء االصطناعي«الغاية من  إنَّ 

ملسائل بواسطة احلاسوب اآليل.  ا ة، وطريقة حلِّ دراسة تركيبة الربامج احلاسوبيَّ 

  من شأن هذه الدراسة أنْ  االعتقاد بأنَّ  صون يف هذا احلقل إىلٰ يذهب املتخصِّ 

 ات الذكاء البرشي. سلوب وطريقة عمل وجزئيَّ ح أُ وضِّ تُ 

من أحدث حقول   دُّ عَ ين يُ دراسة العالقة والصلة بني هذا احلقل والدِّ  إنَّ 

مور من بيان بعض األُ   ول يف هذا البحث ال بدَّ . وقبل الدخ»ينالعلم والدِّ «أبحاث  

 ة بشأن الذكاء االصطناعي. يَّ ة والكلّ العامَّ 

  : اء

صني يف الذكاء االصطناعي من مصطلح  يشء بيان مراد املتخصِّ  جيب قبل كلِّ 

لرؤيتهم جتاه مقولة الذكاء واملفاهيم  ؛ وذلك بسبب االختالف التامِّ )٢(»الذكاء«

 
(1) Artificial Intelligence 

(2) Intelligence 



ين والذكاء االصطناعي   ٢٤١ الدِّ

ذلك. واليوم نجد يف العلوم الراهنة   املرتبطة به، مثل: العقل والذهن وما إىلٰ 

استعامالً واسعًا ملصطلح الذكاء يف علم النفس. حيث يبحث علامء النفس يف  

ا يف الذكاء االصطناعي  مور املرتبطة به. وأمَّ حظوظ األشخاص من الذكاء واألُ 

 ). Desouza, 2002, p. 27ك توظيف واستعامل خمتلف هلذا املصطلح (فهنا

تقديم تعريف عميل للذكاء. ويف  - يشء قبل كلِّ   - يف الذكاء االصطناعي يتمُّ 

إيضاح  ة، ويسعون إىلٰ لتعاريف املفهوميَّ  بدي الفالسفة ميًال أكرب إىلٰ العادة يُ 

 صني يف الذكاء االصطناعياملتخصِّ   ذلك. يف حني أنَّ   مفهوم الذكاء والعقل وما إىلٰ 

  التعريف العميل. ومن بني تلك األسباب أنَّ  يميلون إىلٰ  - هموألسباب ختصُّ  -

ذكر، وغالبًا ما تكون نتائجها عقيمة. فائدة تُ  ة ال تنطوي عىلٰ النزاعات املفهوميَّ 

 »التفكري«و »الذكاء«ة العالقة واالرتباط بني طبيعة وماهيَّ  ىلٰ فإذا أردنا العثور ع

نا  ما إذا كان الذكاء هو التفكري أم ال، فإنَّ  ٰى من خالل تعريف مفهوميهام، لنر

يف وجود اختالف مفهومي   سندخل حينها يف نزاع لفظي ال هناية له. إذ ال شكَّ 

م ال يشء واحد، وبذلك فإهنَّ  تشريان إىلٰ  بني هاتني املفردتني، وال يمكن هلام أنْ 

كام سيأيت توضيحه   -  م عون التساوي املفهومي بني هاتني الكلمتني. بل إهنَّ يدَّ 

حقيقة قابلة  هذين املصطلحني يشريان إىلٰ  االعتقاد بأنَّ  يذهبون إىلٰ  - الحقاً 

 للتقييم.

وهو من طالئع بحث  - )١(م أالن تورينجالذكاء قدَّ  ٰى ويف إطار حتديد معن

دها من وراء  نِش ة التي يُ يف معرض بيان األهداف العمليَّ  -الذكاء االصطناعي 

اجلميع. وكان الدافع من وراء طرح    الذكاء االصطناعي، تعريفًا مقبوالً بالنسبة إىلٰ 

ة ة واألبحاث الفلسفيَّ ب النزاعات اللفظيَّ جتنُّ إىلٰ  -كام أسلفنا  - هذا املالك يرمي 

ة  ه ال يستطيع من خالل اخلوض يف األبحاث الفلسفيَّ مة. لقد أدرك تورينج أنَّ العقي
 

(1) Alan Turing 



٢٤٢  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

يقيم ارتباطًا بني وظائف اآلالت والذهن البرشي.   السائدة بشأن هذه الكلمة أنْ 

ة يف هذا الشأن، ة واملفهوميَّ  عن املسائل اللفظيَّ ومن هنا يقرتح تورينج التخّيل 

دراسة ذات اآللة   ونعمل بعد ذلك عىلٰ  وتقديم اختبار بسيط يف هذا املجال،

عام   ٰى حتَّ  -أجهزة احلاسوب اآليل ستخرج  ع أنَّ بشكل عيني وملموس. كام توقَّ 

التعاريف املخالفة ستبدو عندها فاقدة   نَّ أمن هذا االختبار بنجاح، و - م٢٠٠٠

 .ٰى للمعن

. ويف هذه )١(»لعبة التقليد«أساس لعبة اسمها  اختبار تورينج يقوم عىلٰ  إنَّ 

من جنسني  - ومها الشاهدان  - اللعبة هناك ثالثة أشخاص غرباء، اثنان منهم 

السائل من   ٰى )، والثالث هو السائل. ويف هذه اللعبة يسعٰى نثر وأُ كَ خمتلفني (ذَ 

وهو    -أحد الشاهدين    جنس الشاهدين، وإنَّ   ف عىلٰ التعرُّ   خالل طرح األسئلة إىلٰ 

يب عن  ُجي   -وهو املرأة    - الشاهد اآلخر     حني أنَّ حياول إخفاء جنسه، يف  -الرجل  

اإلجابة الصحيحة   يصل إىلٰ  أمكن للسائل أنْ  صدق ورصاحة. فإنْ  األسئلة بكلِّ 

اإلجابة الصحيحة يكون الفائز هو   ا إذا مل يصل إىلٰ تكون املرأة هي الفائزة، وأمَّ 

اللغز  حلِّ  عىلٰ ة تساعده أدلَّ  أيِّ  الشاهد الرجل. ولكي ال حيصل السائل عىلٰ 

توجيه  ذلك، يتمُّ  اجلنسني، من قبيل األصوات والوجوه وما إىلٰ  ف عىلٰ والتعرُّ 

 ر. تقوم رؤية تورينج عىلٰ دُ األسئلة واألجوبة عرب اآللة الكاتبة ومن وراء اجلُ 

هذا اجلهاز  نا لو استبدلنا احلاسوب اآليل بالشاهد الرجل، وأدركنا أنَّ القول بأنَّ 

ه سيخرج من هذا االختبار بنجاح  يستغفل السائل بشكل ذكي، فإنَّ  يستطيع أنْ 

)Haugeland, 1985, p. 6.( 

  كيف أصبحت هذا اللعبة العجيبة والغريبة اختبارًا معتربًا للذكاء؟ إنَّ 

 

(1) imitation game 



ين والذكاء االصطناعي   ٢٤٣ الدِّ

 خداع السائل وما إىلٰ  إىلٰ  ٰى االستفادة من اآللة الكاتبة البعيدة والرجل الذي يسع

كواليس وديكور االختبار؟   -بحسب احلقيقة والواقع  -ل يف جمموعه مثِّ ك، يُ ذل

م يتكلَّ  ا أصل وأساس االختبار فهو احلوار. فهل يمكن للحاسوب اآليل أنْ وأمَّ 

 هناك فرقًا واختالفًا بني اإلنسان واحلاسوب اآليل؟   مثل اإلنسان؟ أم أنَّ 

  : ار

للذكاء درجات  املشكل الرئيس هلذا النوع من االختبارات يكمن يف أنَّ  إنَّ 

درجة ذكاء األشخاص ختتلف من واحد آلخر، بحيث يمكن لنا  متفاوتة. فإنَّ 

يف قول ذلك   هناك شكٌّ  تقييم ذكاء األفراد وبيان الفارق بينهم يف الذكاء. بيد أنَّ 

بإمكاهنا   بشأن هذه األجهزة هو أنَّ احلاسوب اآليل. والذي يمكن قوله    بالنسبة إىلٰ 

أساس  ام تعمل عىلٰ ا إنَّ : إهنَّ ٰى خرة. وبعبارة أُ ة طبقًا لربجمتها اخلاصَّ العمل بدقَّ 

صني يف الذكاء ا؟ ويف معرض اجلواب نجد املتخصِّ ر حق� فكِّ ها هل تُ الربجمة، ولكنَّ

بحيث  »كاءالذ«أو  »الفكر«فون مفهوم عرِّ يُ  -من أمثال تورينج  -االصطناعي 

 ي إىلٰ ؤدّ لون فرضًا خاطئًا يُ املسألة، ُيدِخ  م بدالً من حلِّ  أهنَّ يشمل اآللة أيضًا. إالَّ 

 املطلوب. املصادرة عىلٰ 

ء اا :  

 االلتفات إىلٰ  املسائل. إنَّ  ا حللِّ الذكاء االصطناعي يتبع برناجمًا خاص�  إنَّ 

خصائص الذكاء االصطناعي ينفع يف مقام االستفادة من هذا النوع من الربامج.  

  - ١٥م، م، ص  ١٩٩٣ة (بونيه، ة خاصَّ يَّ بأمهّ  ٰى وهناك مخس خصائص منها حتظ

 النحو اآليت:  )، وسوف نرشحها عىلٰ ٢٠

الذكاء االصطناعي يعتمد يف    هي أنَّ   وىلٰ يصة األُ اخلصِّ   ة:احلسابات الرمزيَّ   -  ١

 املسائل عىلٰ   الذكاء االصطناعي يعمل يف حلِّ   ة. إنَّ الرموز العدديَّ   املسائل عىلٰ   حلِّ 



٢٤٤   ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

 ة قوامها الصفر والواحد. ومن هنا ذهب بعض املخالفني إىلٰ أساس منظومة ثنائيَّ 

ه ال يفهم غري الصفر نقص يعاين منه الذكاء االصطناعي يكمن يف أنَّ   أهمّ   القول بأنَّ 

، وال »ال«أو  »نعم«احلاسوب اآليل ال يفهم غري  : إنَّ ٰى خروالواحد. وبعبارة أُ 

 طة بني هذين املفهومني.يمكنه فهم احلالة املتوسِّ 

اء الذكاء الطبيعي (ذك ويف الطرف املقابل قال أنصار الذكاء االصطناعي: إنَّ 

ة أيضًا، فلو  أساس منظومة ثنائيَّ  مور بدوره عىلٰ اإلنسان) يفهم الظواهر واألُ 

حالة    الفهم البرشي يقوم عىلٰ   درك أنَّ ة لإلنسان، سنُلنا اخلاليا العصبيَّ درسنا وحلَّ 

ة. وبطبيعة  حاالت ثنائيَّ   رات إىلٰ ل املفاهيم والتصوُّ وِّ اجلهاز العصبي ُحي   ة، وأنَّ ثنائيَّ 

دة أمر صعب، بيان طريقة هذا التحويل يف املفاهيم واإلدراكات املعقَّ  احلال فإنَّ 

 دراسة برامج الذكاء االصطناعي قامت بتذليل هذا األمر الصعب.  بيد أنَّ 

نوع    يصة الثانية يف الذكاء االصطناعي تعود إىلٰ اخلصِّ :  )١( سلوب الكشفأُ   -   ٢

ة. لوغاريثميَّ  هلذه املسائل طريقة حلٍّ ها. يف العادة ليس املسائل التي يقوم بحلِّ 

املسائل.   حلِّ   ي إىلٰ ؤدّ ة التي تُ سلسلة من املراحل املنطقيَّ   )٢(ومرادنا من اللوغاريثم

املسألة. وبعبارة   حلِّ  يصل إىلٰ  ٰى الذكاء يطوي هذه املراحل خطوة بخطوة، حتَّ  إنَّ 

النتائج بشكل  هذه املراحل يف اللوغاريثم يضمن الوصول إىلٰ  طيَّ  : إنَّ ٰى خرأُ 

 ق حلٍّ رُ ها ليس هلا طُ حلِّ  املسائل التي يعمل الذكاء االصطناعي عىلٰ  طبيعي. إنَّ 

نعثر    ة أنْ هذه املسائل اللوغاريثميَّ   نا يف العادة ال نستطيع حللِّ أنَّ   ٰى ة، بمعنلوغاريثميَّ 

  ة التي تضمن الوصول إىلٰ املراحل املنطقيَّ  سلسلة من عىلٰ  - ٰى خربعبارة أُ  -

املسائل من خالل   الذكاء االصطناعي يعمل يف حلِّ  هذا األساس فإنَّ  النتائج. وعىلٰ 

يضمن    سلوب ال يمكن لسلوكه أنْ أُ   ه يعتمد عىلٰ نَّ إ سلوب الكشف، أي  أُ   االعتامد عىلٰ 
 

(1) heuristics 

(2) Algorithm 



ين والذكاء االصطناعي   ٢٤٥ الدِّ

اختيار    املسائل، وإنَّ   دة حللِّ ق متعدِّ رُ سلوب الكشف هناك طُ النتائج. يف أُ   الوصول إىلٰ 

اجتياز بعضها ال حيول   ، وإنَّ ٰى خر ق اُأل رُ بقي الباب مفتوحًا أمام اختيار الطُّ أحدها يُ 

جزءًا   دُّ عَ الربامج ذات احللول الضامنة ال تُ  . وبالتايل فإنَّ ٰى خر ق اُأل رُ دون اجتياز الطُّ 

  . ريثمي خاصٌّ لوغا   ات احلاسوب اآليل؛ إذ ال يوجد هلا حلٌّ من برجميَّ 

ة ميمونة للذكاء االصطناعي؛ إذ ال  لت أرضيَّ برامج لعبة الشطرنج شكَّ  إنَّ 

ة من هذه اللعبة  سلوب معروف لتعيني أفضل نقلة يف مرحلة خاصَّ يوجد أُ 

 ة، وذلك لألسباب اآلتية: الفكريَّ 

حالة من الكثرة بحيث ال يمكن  عدد االحتامالت املوجودة يف كلِّ  نَّ أالً: أوَّ 

 استيعاهبا ورصدها بأمجعها.

عبون منخفض  إدراكنا ملنطق اخليارات واحلركات التي يقوم هبا الالَّ  نَّ أ ثانيًا:

ال نغفل  وعي بشكل وآخر، وعلينا أنْ الالَّ  عدم اإلدراك هذا يعود إىلٰ  ا. وإنَّ جد� 

 نطقهم أحيانًا.دون عدم الكشف عن م عبني قد يتعمَّ الالَّ  عن أنَّ 

أحد املخالفني  - )١(النكتة أعاله، ذهب هريبرت دريفوس بااللتفات إىلٰ 

  ٰى مستو برنامج للوصول إىلٰ  عاء بعدم وجود أيِّ االدِّ  إىلٰ  -للذكاء االصطناعي 

رة يف  ظهور الربامج املتطوِّ  ). بيد أنَّ Dreyfus, 1972د (العب الشطرنج اجليِّ 

 عاء من دريفوس.ة هذا االدِّ م، أثبت عدم صوابيَّ ١٩٨٥لعبة الشطرنج منذ عام 

برامج الذكاء االصطناعي ختتلف عن الربامج  إنَّ : )٢( التظهري املعريف -  ٣

 عن  عربِّ برامج الذكاء االصطناعي تُ  أنَّ  ٰى ، بمعن»التظهري املعريف«ة يف اإلحصائيَّ 

اآليل مع عامل اخلارج. ويمكن لنا ة للحاسوب  ة الرمزيَّ ات االستدالليَّ تطابق العمليَّ 

 إيضاح هذه النقطة من خالل مثال بسيط: 
 

(1) Herbert Dreyfus 

(2) knowledge representation 



٢٤٦  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

 ة، من قبيل: عنوان ملجموعة من املسائل املعرفيَّ  »التظهري املعريف« إنَّ 

وما هي   ؟وما هي أنواعها ؟ما هي املعرفة املنشودة للذكاء االصطناعي -  ١

 بنيتها؟ 

 اآليل؟كيف يمكن تظهري املعرفة من خالل احلاسوب   - ٢

  بياهنا؟ وما هو اليشء  ما هو نوع املعرفة التي يعمل التظهري املعريف عىلٰ  - ٣

 التأكيد عليه فيها؟ الذي يتمُّ 

 Stillingsاملعرفة، وكيف جيب تغيريها؟ ( كيف يمكن احلصول عىلٰ  - ٤

& Weisler, 1995, p. 141 .( 

املسألة يف حالة ال  حلِّ  الذكاء االصطناعي يصل إىلٰ  إنَّ نقص املعلومات:  - ٤

احلاجة إليها. وهذه احلالة حتصل يف الكثري   ر فيها مجيع املعلومات التي متسُّ تتوفَّ 

  الطبيب ال تساعده يف الغالب عىلٰ  ٰى رة لداملعلومات املتوفِّ  ة، فإنَّ يَّ من املوارد الطّب 

رساع  عليه اإلص كبرية للعالج، ولذلك يتعنيَّ رَ ر له فُ تشخيص املرض، وال تتوفَّ 

 اذ القرار. يف اختِّ 

يكون   ة أو أنْ زمة جيعل النتائج احلاصلة غري يقينيَّ املعلومات الالَّ   االفتقار إىلٰ   إنَّ 

  إىلٰ   خذ قرارات ال تستند عادةً ة نتَّ احتامل اخلطأ فيها واردًا. ونحن يف حياتنا العمليَّ 

 املعلومات، وعليه تكون هذه القرارات عرضة للخطأ دائًام.

يمكن للذكاء االصطناعي عند تناقض املعلومات ض املعلومات: تناق -  ٥

الذكاء االصطناعي يف مثل هذه  مناسب للمسألة. إنَّ   حلٍّ  وتعارضها، العثور عىلٰ 

 رفع التناقض.  م أفضل احللول للمسألة ويعمل بذلك عىلٰ قدِّ املوارد يُ 

زا :  

ف يف الرموز وتغيريها. الترصُّ   احلاسوب اآليل عبارة عن منظومة تعمل عىلٰ   إنَّ 

 من غريِّ م يف الرموز ويُ التحكُّ  يعمل احلاسب اآليل طبقًا للربامج املقّدمة له عىلٰ 



ين والذكاء االصطناعي   ٢٤٧ الدِّ

ف  ل والترصُّ ات التدخُّ بيان وإيضاح جزئيّ   أوضاعها، ويعمل الربنامج املنشود عىلٰ 

هذه الرموز   طبقها بشكل دقيق. إنَّ   عىلٰ خطوة بخطوة، ويعمل احلاسوب اآليل

هذه الرموز   صنعها يف ذاكرة احلاسوب اآليل بواسطة الكهرباء. لنفرتض أنَّ  يتمُّ 

برامج احلاسوب اآليل   فة من الرقمني: الصفر والواحد (ويف احلقيقة فإنَّ مؤلَّ 

خالل األسطر   الرموز املنشودة من  بنيِّ سبيل املثال نُ   ب هبذين الرقمني)، وعىلٰ كتَ تُ 

 األربعة أدناه:

1101 

1001 

0001 

0011 

طبق الرموز (يف األسطر األربعة   ات عىلٰ يقوم احلاسوب اآليل بإجراء عمليَّ 

 .)١( أعاله) يف ضوء الربنامج املقّدمة له. واملثال أدناه برنامج لتغيري الرموز

 يف سطر آخر. سطر خاصٍّ  ٰى استنسخ حمتو - ١

 .احذف رموز سطر خاصٍّ  - ٢

 .دة يف سطر خاصٍّ اكتب سلسلة من الرموز املحدَّ  - ٣

 دين. قارن بني رموز سطرين حمدَّ  - ٤

 د. ا لتسمية سطر حمدَّ استعمل رمزًا خاص�  - ٥

يقوم به  احلاسوب اآليل أنْ   عىلٰ حتديد ما الذي يتعنيَّ  يف الربنامج املنشود يتمُّ 

ات بـ (العمليَّ  ٰى سمَّ ات تغيري الرموز يُ هذا النوع من عمليَّ  سطر. إنَّ  أيِّ  وعىلٰ 

(منظومة أو جهاز يستطيع  ه ة). وعليه يمكن تعريف احلاسوب اآليل بأنَّ اجلذريَّ 

 ة).ات اجلذريَّ القيام بعدد من العمليَّ 
 

(1) symbol-manipulation 



٢٤٨  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ء اا  ن:  

البحث. ومن بني   ات إىلٰ إخضاع الكثري من الفرضيَّ   يف الذكاء االصطناعي يتمُّ 

أكثر اعتداالً   وىلٰ ة األُ ة. والفرضيَّ تان حتظيان باألولويَّ ات هناك فرضيَّ تلك الفرضيَّ 

تان عاء. وهاتان الفرضيَّ من االدِّ   ٰى األدن  احلدِّ   ة الثانية حيث تشتمل عىلٰ ضيَّ من الفر

 عبارة عن: 

يمكن برجمة  « ة كاآليت:مفاد هذه النظريَّ و ،)١(فرضية النظام الرمزي - ١

 .»ر فكِّ احلاسوب اآليل بحيث يُ 

 .»رفكِّ يُ  يمكن للحاسوب اآليل أنْ «والتقرير اآلخر للفرضية أعاله: 

الذي   إنَّ « ومفاد هذه الفرضية كاآليت: ،)٢( فرضية النظام الرمزي القوي - ٢

 .»يمكنه التفكري هو احلاسوب اآليل

 ، حيث تشتمل عىلٰ وىلٰ ة األُ فًا من الفرضيَّ ة الثانية أكثر تطرُّ الفرضيَّ  واضح أنَّ 

  ٰى حتَّ  -ة الفرضيَّ ر يف ضوء هذه فكِّ يشء يُ  كلَّ  نَّ إإذ  ،عاءمن االدِّ  األعىلٰ  احلدِّ 

ه نوعًا من احلاسوب اآليل. وبذلك يكون الذهن  جيب عدُّ  - ةالكائنات الطبيعيَّ 

ة  التفكري البرشي من الناحية املاهويَّ  البرشي آلة شاملة وجامعة من الرموز، وأنَّ 

احلاسوب اآليل، فالتفكري يف كال  ال خيتلف عن التفكري املستعمل بالنسبة إىلٰ 

 ف والتغيري يف أوضاع الرموز. الترصُّ  ة عن القدرة عىلٰ املوردين عبار

ا ل اا:  

عيات الذكاء االصطناعي، إذ يقول:  ق بمدَّ يطرح هذا السؤال نفسه فيام يتعلَّ 

اجلواب املناسب،   سلوب جيب اإلجابة عنه؟ فهل ينبغي يف إطار العثور عىلٰ أُ  بأيِّ 

ة بحتة، ويف  ة فلسفيَّ هلذه األسئلة ماهيَّ  التجربة ومجع الشواهد؟ أم أنَّ  اللجوء إىلٰ 
 

(1) The symbol system hypothesis 

(2) The strong symbol system hypothesis 



ين والذكاء االصطناعي   ٢٤٩ الدِّ

صون يف سياق اإلجابة عنها جيب انتهاج األساليب الفلسفية؟ حاول املتخصِّ 

سلوب التجريبي ومجع ابة عنها وإثباهتا من خالل األُ جالذكاء االصطناعي اإل

 . ةالشواهد التجريبيَّ 

  إىلٰ  -وهو من الفالسفة البارزين يف العرص الراهن  - )١(يذهب جون سريل

صني يف الذكاء االصطناعي قد سلكوا طريقًا خاطئًا املتخصِّ  االعتقاد بأنَّ 

 األجهزة التي تعمل عىلٰ  أنَّ «مسألة  ة. فإنَّ مورًا جتريبيَّ باعتبارهم هذه املسائل أُ 

  ة، وال يمكن جلمع الشواهد أنْ ، ليست مسألة جتريبيَّ »رةتكثري الرموز، أجهزة مفكِّ 

ة أنظمة الرمز دون  نا نستطيع اآلن إبطال فرضيَّ أنَّ  ٰى عحيمل إجابة لذلك. وادَّ 

ر حقيقة  نكِ تُ  -من وجهة نظره  -ة هذه الفرضيَّ  هذه الشواهد. إنَّ  االلتفات إىلٰ 

املثال يف غاية  اإدراك خطأ هذ )، مع فارق أنَّ »الرجال ذكور«ة (من قبيل: حتليليَّ 

ة. املعاجم اللغويَّ  ته من خالل الرجوع إىلٰ البساطة؛ إذ يمكن إثبات عدم صوابيَّ 

بحث فلسفي دقيق. وقد طرح   ة أنظمة الرمز، فهو بحاجة إىلٰ ا إبطال فرضيَّ وأمَّ 

الحقًا بـ استدالل الغرفة   َف رِ الل الذي عُ ه، وهو االستد ردِّ  سريل استدالالً عىلٰ 

 .)٢( ةالصينيَّ 

 تغيري الرموز، وكلُّ   احلاسوب اآليل هو اجلهاز الوحيد الذي يعمل عىلٰ   قلنا: إنَّ 

 حذفها أو استنساخها وما إىلٰ  ما يقوم به هو املقارنة بني الرموز، أو يعمل عىلٰ 

  ذلك. ورسعان ما يطرح هذا التساؤل نفسه: هل يمكن للحاسوب اآليل أنْ 

ة بعينها (من قبيل اللغة  يفهم مجلة يف لغة طبيعيَّ  : هل يمكنه أنْ ٰى يفهم؟ بمعن

احلاسوب اآليل ال يستطيع فهم   يب سريل عن ذلك بالقول: إنَّ ة مثًال)؟ ُجي العربيَّ 

 ة، إذ يقول: يَّ ظ فنّة. وقد أجاب بألفاعبارات اللغة الطبيعيَّ 
 

(1) John Searl 

(2) Chinese room argument 



٢٥٠  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

فقط، واملهارة  )١(ام لديه مهارة يف النحوف يف الرموز، إنَّ اجلهاز الذي يترصَّ  إنَّ «

 ). Searl, 1989: p. 31( »)٢(يف خصوص النحو ليست كافية يف إدراك املعاين

ة، ف والتغيري يف الرموز اللغويَّ الترصُّ  الكفاءة يف النحو تعني القدرة عىلٰ  إنَّ 

ستاذ  احلاسوب اآليل هو أُ   فهمها. إنَّ   وهذا ال يعني بالرضورة الكفاءة والقدرة عىلٰ 

مرشد للقيام   ٰى برامج احلاسوب اآليل ليست سو أنَّ  ٰى يف قواعد النحو؛ بمعن

ر من قيود النحو،  ه ال يستطيع التحرُّ ة. ومن هنا فإنَّ بسلسلة من اخلطوات النحويَّ 

 ين.واالنطالق يف فضاء معرفة املعا

نا  ا. لنفرتض أنَّ تقرير بسيط نسبي�  ما، وحيتاج إىلٰ  حدٍّ  د إىلٰ استدالل سريل معقَّ  إنَّ 

ات يف الذكاء  هذا النوع من الربجميَّ  صص. إنَّ تصميم برنامج لفهم القَ  عملنا عىلٰ 

).  Script Applier Mechanism) اختصارًا لـ ( Samف بـ ( عرَ االصطناعي يُ 

جيبنا عنها  ه سيُ ة، وطرحنا عليه أسئلة بشأهنا، فإنَّ تزويد هذا الربنامج بقصَّ   فلو عملنا عىلٰ 

طبق    ب عىلٰ كتَ برامج احلاسوب اآليل تُ   ذكرنا أنَّ   د. سبق لنا أنْ بأجوبة مناسبة دون تردُّ 

مرحلة    كلَّ   هذا األساس فإنَّ   ة هي (الصفر والواحد). وعىلٰ منظومة من األعداد الثنائيَّ 

شكل سطر من أعداد الصفر والواحد، ويمكن لنا ترمجتها    مج تبدو عىلٰ من هذا الربنا 

  سبيل املثال:   شكل قاعدة. نستعرض السطر اآليت عىلٰ   عىلٰ 

00000011 - 1100 - 0111 

)  1100، والرمز (٧العدد    شري إىلٰ ) الذي يُ 0111ففي هذا السطر نجد الرمز ( 

]،  ١العدد  ) [الذي يشري إىلٰ 00000011، والرمز (١٢العدد  الذي يشري إىلٰ 

السطر   هذا األساس فإنَّ  سلوبًا كي نقول للحاسوب اآليل: (قارن). وعىلٰ ل أُ مثِّ يُ 

 هذه القاعدة: م إىلٰ رتَج أعاله يُ 
 

(1) Syntax 

(2) semantics 



ين والذكاء االصطناعي   ٢٥١ الدِّ

حدة، واكتب  إذا كانت متَّ   ١، واكتب  ١٢العدد    ٰى بمحتو   ٧العدد    ٰى قارن حمتو«

 .»إذا كانت خمتلفة ٠

عيد كتابة نُ   أنْ   ٰى سلوب، بمعنطبق هذا األُ   ) عىلٰ Samبرنامج الـ (  و كتبنا كلَّ ل

ة، سوف تكون لدينا جمموعة من  شكل قواعد يف إطار لغة طبيعيَّ   مجيع سطوره عىلٰ 

 دات كثرية، وإنَّ جملَّ   هذه املجموعة ستحتوي عىلٰ   القواعد. إنَّ   ب املشتملة عىلٰ تُ الكُ 

دات سوف تستدعي شهورًا بل سنوات طويلة وصرب عملية إكامل هذه املجلَّ 

مثل هذا الشخص الصبور الذي   نا قد أمكن لنا العثور عىلٰ أطول. لنفرتض أنَّ 

هذا   عىلٰ دات، فسوف يتعنيَّ استعدادًا للقيام بإعادة كتابة هذه املجلَّ  ٰى أبد

لصلة  ب ذات ا تُ حيبس نفسه يف مكتبة زاخرة بالكُ  واالستثنائي أنْ  الشخص الفذِّ 

الكثري من األوراق   حتتوي هذه املكتبة عىلٰ  بقواعد هذه الكتابة. كام جيب أنْ 

للتواصل مع العامل اخلارجي   ةوسيلته الوحيد  البيضاء وآالف األقالم. وإنَّ 

لإلرسال. يقوم    ٰى خرتني صغريتني إحدامها لالستقبال واألُ ستكون عبارة عن كوَّ 

  ة االستقبال، ليحصلوا عىلٰ األسئلة عرب كوَّ   ة مرفقة بأوراقاملختربون بإرسال قصَّ 

هذا الشخص ال   ا. إنَّ ة اإلرسال ضمن فرتة قصرية جد� األجوبة من خالل كوَّ 

صص  مجيع القَ  يامرس اخلداع أو التمويه يف إعداد وتقديم اإلجابات. وإنَّ 

 درك أنَّ ه ال يُ ة، وهو ال يعرف هذه اللغة، بل إنَّ ت باللغة الصينيَّ بَ تِ واألسئلة قد كُ 

مور مجيع هذه األُ   ة. إنَّ ل يف لغة خاصَّ االستقبال واإلرسال يف األصل عبارة عن ُمجَ 

ة مرفقة بأسئلة  قصَّ   د احلصول عىلٰ ه بمجرَّ نَّ أ  . إالَّ ٰى والنامذج بالنسبة له فاقدة للمعن

سلسلة   ة االستقبال، يراجع كتاب قواعده ويعثر للرموز املنشودة عىلٰ من كوَّ 

عليه القيام بآالف التعديالت وملء   متناسبة من أعداد الصفر والواحد. إنَّ 

 ه سيصل إىلٰ األوراق البيضاء بسلسلة من أعداد الصفر والواحد. وبالتايل فإنَّ 

ة  ة بإزاء األبجديَّ الصفحة األخرية من كتاب قواعده التي وضعت أرقامًا خاصَّ 
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ة اإلرسال.  اخلارج عرب كوَّ  ابات الكاملة إىلٰ ة. وبعدها يقوم بإرسال اإلجالصينيَّ 

ا من وجهة  ة من وجهة نظر املختربين دقيقة للغاية، يف حني أهنَّ هذه األبجديَّ  إنَّ 

د خلبطات تكون جمرَّ  نظر ذلك الشخص القابع يف املكتبة املغلقة ال تعدو أنْ 

 ة وغري مفهومة. عشوائيَّ 

االستقبال   وال األسئلة، وإنَّ  ةهذا الشخص ال يفهم القصَّ  سريل أنَّ  ٰى ير

.  ٰى ة فاقدة للمعند رموز اعتباطيَّ فان من جمرَّ هذا الشخص يتألَّ   واإلرسال بالنسبة إىلٰ 

التي يقوم هبا احلاسوب اآليل، ويقوم  ه يف الوقت نفسه يقوم بجميع املهامِّ ولكنَّ

مل ال  القيام هبذا الع نَّ إة كاملة. ولكن حيث ) بدقَّ Samبأداء برنامج الـ (

احلاسوب اآليل بدوره من خالل قيامه هبذا   يفهم هذه اللغة، فإنَّ  يستوجب أنْ 

 الربنامج ال يفهمها أيضًا.

د جمرَّ  ت وجود جهاز يعمل عىلٰ بِ ثة يُ استدالل الغرفة الصينيَّ  فإنَّ  عامٍّ  لٍ وبشك

ر يف يشء. فكِّ يُ  يعتقد بيشء، أو أنْ  يفهم شيئًا، أو أنْ  تغيري الرموز، وال يمكنه أنْ 

 ة النظام الرمزي. صدق هذا االستدالل يستلزم كذب فرضيَّ  وعليه فإنْ 

الذكاء  ة قد أثار الكثري من األبحاث بشأنْ استدالل الغرفة الصينيَّ  إنَّ 

الكثري من املخالفني واملوافقني بدالئهم يف هذا املجال.   االصطناعي، حيث أدىلٰ 

  ٰى قام بنقد هذا االستدالل. إذ ير -سبيل املثال  عىلٰ  - )١(»كوبيالند« من ذلك أنَّ 

). عندما نسأل مغالطة دقيقة، وهي من قبيل: (مغالطة اجلزء والكلِّ   ه حيتوي عىلٰ أنَّ 

فهم  تغيري الرموز يدفعه إىلٰ  ة: هل العمل عىلٰ الشخص احلبيس يف الغرفة الصينيَّ 

  ة االستقبال؟ سيكون جوابه هو النفي. وبذلك فإنَّ األسئلة الوافدة إليه عرب كوَّ 

الفهم.  تغيري الرموز ال يكفي يف الوصول إىلٰ  سريل يستنتج من هذه املقّدمة أنَّ 

د شخص واحد يف  ر وجود جمرَّ ه يتصوَّ مشكلة سريل تكمن يف أنَّ   كوبيالند أنَّ   ٰى ير

 
(1) Copeland 
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هناك شخصًا آخر   ص يف تغيري الرموز. يف حني أنَّ وظيفته تتلخَّ  ة، وأنَّ الغرفة الصينيَّ 

ه  إنَّ   : ي، ويمكن القول ه يتواجد هناك بشكل ّرس جوار ذلك الشخص، ولكنَّ   جيلس إىلٰ 

إجياد ذلك   ل. فهو من خالل تغيري الرموز يعمل عىلٰ نتاج أعامل الشخص األوَّ 

ويقوم لذلك بإنجاز الكثري من  ل ال يعرتيه التعب،  الشخص األوَّ   الشخص اخلفي. إنَّ 

ة بشكل مجيل وطليق، ويمتلك  ث اللغة الصينيَّ الشخص الثاين يتحدَّ   أنَّ األعامل، إالَّ 

تفاصيل ودقائق اللغة   ف عىلٰ ل، ويتعرَّ اخلروج من قيود الشخص األوَّ  القدرة عىلٰ 

خصوص   من سؤال سريل عن سبب توجيه السؤال إىلٰ  بدَّ   ة. ومن هنا ال الصينيَّ 

ا إذا  جزء من هذه اآللة. وأمَّ  ٰى ل سو شكِّ ل بشأن فهم الرموز؟ فهو ال يُ الشخص األوَّ 

املهام التي يقوم هبا الشخص   ه سيقول: إنَّ الشخص الثاين فإنَّ  هنا هذا السؤال إىلٰ وجَّ 

  النحو اآليت:   ل سريل عىلٰ نه من فهمها. وعليه يمكن صياغة استدال كِّ ل متُ األوَّ 

لة يفهم النتائج املرَس   مهام بالغ هذا الشخص يف تغيري الرموز، لن يستطيع أنْ   -

 مة). ة (املقدّ واملكتوبة باللغة الصينيَّ 

رب هو جزءًا  املنظومة التي ُيعتَ  مهام بالغ هذا الشخص يف تغيري الرموز، فإنَّ  -

 ة (النتيجة). لة واملكتوبة باللغة الصينيَّ املرَس نه من فهم النتائج كِّ منها، لن متُ 

ة بينه وبني النتيجة  صلة منطقيَّ  هذا االستدالل غري معترب، إذ ال حيتوي عىلٰ  إنَّ 

)Copeland, 1993: p. 6 - 125.( 

كان يف بعض أجزائه ال يستطيع   هذا النظام وإنْ  إثبات أنَّ  كوبيالند إىلٰ  ٰى يسع

جزءًا   ت غري القول بأنَّ ثبِ سريل مل يُ   موعه يستطيع ذلك، وأنَّ ه بمج أنَّ فهم اللغة، إالَّ 

كالم كوبيالند ال يبدو مقنعًا؛ إذ ال يزال هذا السؤال   منه ال يفهم اللغة. إنَّ 

فهم  جيعل جمموع املنظومة قادرة عىلٰ  مطروحًا: كيف يمكن لتغيري الرموز أنْ 

املنظومة   ء الذي جيعل من كلِّ واجلز ه ما هو الفرق بني هذا الكلِّ إنَّ  اللغة؟ ثمّ 

ما حيدث يف املنظومة هو تغيري  كلَّ  ت سريل أنَّ بِ ة؟ ُيثجمموعًا يفهم اللغة الصينيَّ 
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هذا األمر   عي أنَّ ا كوبيالند فيدَّ الرموز، وهذا لوحده ال يكفي لفهم اللغة. وأمَّ 

 عاء.االدِّ من إثبات هذا   فهم اللغة. وعليه ال بدَّ   املنظومة قادرة عىلٰ  جيعل كلَّ 

ا ما وا :  

ة يف الكثري من املوارد، وهي  ينيَّ أبحاث الذكاء االصطناعي مرتبطة باملعتقدات الدِّ   إنَّ 

  النحو اآليت:   ثري الكثري من األسئلة يف هذا الشأن، ويمكن بيان بعض هذه األسئلة عىلٰ تُ 

 ين؟ االصطناعي ينسجم مع الدِّ هل الفهم املوجود يف الذكاء   - ١

ق ا حول تفوُّ ات القائمة يف الذكاء االصطناعي نقاشًا حاد�  تثري الفرضيَّ أَال   - ٢

 سائر الكائنات؟ اإلنسان عىلٰ 

يف   -ل بـ (التفكري) وهو النشاط املتمثِّ  - نشاط برشي  ٰى  يكتسب أسمأَال  -  ٣

 ة؟ ة وطبيعيَّ يَّ ضوء الذكاء االصطناعي صبغة مادّ 

ة الكبرية قابلة  مجيع النشاطات البرشيَّ  ت الذكاء االصطناعي أنَّ ثبِ هل يُ  -  ٤

 للتفسري بشكل طبيعي؟

 ل، وأنَّ أسئلة من هذا النوع ترتبط يف هناية املطاف بالسؤال األوَّ  يبدو أنَّ 

ن هنا سنكتفي بطرح هذا السؤال ومناقشته  منها. وم  ةً ل أكثر جوهريَّ السؤال األوَّ 

 يني. من املنظار الدِّ 

التفكري ال   هو الفهم امليكانيكي للتفكري؛ وإنَّ  »الذكاء االصطناعي«جوهر  إنَّ 

ل بـ (تغيري الرموز). وهذه ة تتمثَّ د القيام بخطوات ميكانيكيَّ يكون جمرَّ  يعدو أنْ 

  التفكري بمعناه احلقيقي ال خيتصُّ  إنَّ ة التي تقوم هبا اآللة. ومن هنا فهي العمليَّ 

 ات اآللة. التفكري من خمتصَّ   : إنَّ ٰى خربالبرش، أو بعبارة أُ 

ة. ة يمتاز اإلنسان من سائر املوجودات يف العامل بميزة خاصَّ ينيَّ يف الرؤية الدِّ 

أيضًا بقواه ة فقط، بل هي مرتبطة  ة واملعنويَّ هذه امليزة ال ختتزل بطاقاته الروحيَّ   وإنَّ 
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دور اهللا سبحانه  ل إىلٰ صاله بعامل الغيب والتوصُّ اتِّ  ة أيضًا. وإنَّ ة والعقليَّ الفكريَّ 

 ة. ة والعقليَّ ما يف قواه وطاقاته اإلدراكيَّ  حدٍّ  يف مصريه يكمن إىلٰ  وتعاىلٰ 

بني الذكاء االصطناعي والعقل الطبيعي للبرش  لقد اختزل سريل الفارق اهلامَّ 

اللغة    ة. وإنَّ ة اخلاصَّ بالطاقات العقليَّ   فهم اللغة ختتصُّ   القدرة عىلٰ   ة. إنَّ يف فهم اللغ

ه الذي قام معه بعض الفالسفة بتعريف اإلنسان بأنَّ  احلدِّ  ة للغاية إىلٰ ظاهرة هامَّ 

  ه يشري إىلٰ آيات القرآن الكريم نجد أنَّ  نا بالرجوع إىلٰ . ولكنَّ»محيوان متكلِّ «

تكون هي الوجه والفارق   للبرش، ويمكن هلذه االمتيازات أنْ  ٰى خر امتيازات أُ 

 موردين منها: ز اإلنسان من اآللة. وسنكتفي هنا باإلشارة إىلٰ ميِّ الذي يُ  اهلامُّ 

  ة، وأنْ يفهم الظواهر التارخييَّ   يمكن لإلنسان أنْ فهم التاريخ واالعتبار به:    -   ١

هذه احلقيقة يف   إىلٰ  وقد أشار اهللا سبحانه وتعاىلٰ  َرب.يستلهم منها الدروس والعِ 

َن َومَ  سورة يوسف إذ يقول يف حمكم كتابه الكريم:
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 النحو اآليت:  عة، يمكن بياهنا عىلٰ هلذه اآلية أجزاء متنوِّ  إنَّ 

 .األكرم  ة للنبيِّ ث عن السرية التارخييَّ ا تتحدَّ هنَّ أالً: أوَّ 

املخاطبني بالرضب والسري يف األرض من أجل االعتبار ا تأمر هنَّ أ ثانيًا:

 م السالفة.مَ بعواقب ومصائر األُ 

 . ٰى ث عن عامل اآلخرة والتقوا تتحدَّ هنَّ أ ثالثًا:

توبيخ املخاطبني بسبب عدم توظيف العقل والتفكري.    ويف هناية املطاف تعمل عىلٰ 

  مضامني وأجزاء اآلية. التفكري واستخدام العقل ترتبط بمختلف    الدعوة إىلٰ   وإنَّ 

م مَ ل يف اآلثار الباقية يف األرض عن األُ التأمُّ  والقسم الثاين من اآلية يدعو إىلٰ 
 

 . ١٠٩ :يوسف )١(



٢٥٦  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ره يف آثار املاضني والسري يف األرض، ومن املخاطب من خالل تدبُّ  السابقة. وإنَّ 

األزمنة املاضية، ويأخذ دروس العرب منها (كموين،   ة ينتقل إىلٰ خالل حركته املكانيَّ 

 م).  ٢٠٠٥،  ١٠١ - ٢ص 

 تكون له القدرة عىلٰ  نشاط ميكانيكي أو تغيري للرموز أنْ  ال يمكن أليِّ 

مثل هذا التفكري. وال يمكن للذكاء االصطناعي اخلوض يف الُبعد   الوصول إىلٰ 

  ة عىلٰ جة من خالل اآلثار املتبقيَّ الزماين من خالل الُبعد املكاين واملعلومات املستنت

 األزمنة املاضية.   بالنظر إىلٰ َرب العِ  حيصل منها عىلٰ  األرض، وأنْ 

ة ال يقبل  ينيَّ العقل البرشي من الناحية الدِّ  إنَّ ة: فهم القوانني الطبيعيَّ  - ٢

  التي  ٰى خرله الكثري من النشاطات األُ  التغيري يف الرموز، وإنَّ  ٰى مستو  التقليل إىلٰ 

ه يستطيع فهم قوانني عها من الذكاء االصطناعي أبدًا. إنَّ نتوقَّ  ال يمكن لنا أنْ 

ُموا   يف سورة احلديد: . قال اهللا تعاىلٰ الطبيعة وارتباطها باهللا سبحانه وتعاىلٰ 
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ة واملرتبطة بقوانني ل نوعًا من الظواهر الطبيعيَّ مثِّ احلياة واملوت الطبيعي يُ  إنَّ 

ف  ل يف هذه الظاهرة والتعرُّ ر والتأمُّ التدبُّ  هذه اآلية تدعو اجلميع إىلٰ  الطبيعة. وإنَّ 

ر.  ل والتدبُّ التأمُّ  التي تستحقُّ ة هذه الظاهرة هي من مجلة اآليات اإلهليَّ  عليها. إنَّ 

  :يف سورة احلجِّ  وكذلك قال تعاىلٰ 
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 خترج النباتات اجلميلة من بطنها. إنَّ  حياة األرض تبدأ هبطول املطر، ثمّ  إنَّ 

من   ٰى خر من ناحية أُ  دُّ عَ هذه هي القوانني البسيطة التي حتكم الطبيعة، والتي تُ 

 ر فيها. التدبُّ  القرآن الكريم يدعو اجلميع إىلٰ ة، ومن هنا نجد اآليات اإلهليَّ 
 

 . ١٧ :احلديد )١(
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ين والذكاء االصطناعي   ٢٥٧ الدِّ

الذكاء االصطناعي ال يستطيع القيام بام هو أكثر من تغيري الرموز. ومن   إنَّ 

رتمجها بنحو يُ  يشء أنْ   عليه قبل كلِّ ها يتعنيَّ مسألة يروم حلَّ  ه يف كلِّ الواضح أنَّ 

ل يف قوانني التأمُّ  رموز قابلة لفهمه، وهي لغة الصفر والواحد. إنَّ  مناسب إىلٰ 

الدوام نوعًا من احلرية، ويرتبط   ة يستتبع عىلٰ الطبيعة وفهم اآليات اإلهليَّ 

ه يف  مور يستحيل صبُّ هذا النوع من األُ  من التفكري البرشي. إنَّ  بمستويات أعىلٰ 

 يفهمها. قوالب رموز يمكن للذكاء االصطناعي أنْ 

املسألة تندرج يف دائرة    واملسألة. إنَّ   التفريق بني الرسِّ   إىلٰ   ون عادةً يعمد الوجوديُّ 

ها بواسطة العقل احلسايب، وعليه يمكن للذكاء العلوم، ويمكن مقاربتها وحلِّ 

لغة الرموز   هذه املسائل، وتغدو ترمجتها إىلٰ  حلِّ  يعمل عىلٰ  االصطناعي أنْ 

ة من حياة  ق بالشؤون اجلوهريَّ فيتعلَّ   ا الرسُّ وتغيريها يف مثل هذه املوارد ناجعة. وأمَّ 

ات العقلية التي  اخللفيَّ   ذلك. إنَّ   اإلنسان، من قبيل: املوت والفرح واحلزن وما إىلٰ 

الذكاء االصطناعي ال   يف أنَّ  ، وال شكَّ ين هي من قبيل الرسِّ نواجهها يف الدِّ 

َيَ يف حمكم كتابه الكريم:  حريمها. قال اهللا تعاىلٰ  ل إىلٰ يستطيع التسلُّ 
ْ
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  ة فيها. وإنَّ يكتشف النواحي السلبيَّ  ة وأنْ ر يف احلياة الدنيويَّ يتدبَّ  يمكن لإلنسان أنْ 

يفهمها   د لعب وهلو. ولكن يمكن للعقل أنْ ة جمرَّ هذه النواحي جتعل من احلياة الدنيويَّ 

 ٰ ها بواسطة  رب من األرسار، وال يمكن لنا حلُّ عتَ مور يُ هذا النوع من اُأل  عنها. إنَّ  ويتخىلَّ

د عقل  جمرَّ  من بني مشاكل التفكري احلديث حتويل العقل إىلٰ  الذكاء االصطناعي. إنَّ 

ة  ينيَّ النصوص الدِّ    أنَّ ل حقيقة التفكري يف الذكاء االصطناعي. إالَّ مثِّ ، وهو الذي يُ حسايب 

  د عقل حسايب. جمرَّ   م نوعًا آخر من التفكري الذي يستحيل حتويله وتقليله إىلٰ قدِّ تُ 

 *   *   *   
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ء اا    )١(  

 )٢(د رضا طهامسبيحممّ 

:  

ة ظهر م املذهل يف العلوم الكمبيوتريَّ منذ منتصف القرن العرشين وإثر التقدُّ 

ة إعادة صياغة الذكاء البرشي بشكل اصطناعي، القائل بإمكانيَّ ر هذا التصوُّ 

ة واألساليب املطروحة يف الفيزياء وذلك من خالل توظيف األدوات الفيزيائيَّ 

ة. منذ منتصف العقد السادس من القرن العرشين للميالد والعلوم الكامبيوتريَّ 

قيقات يف إطار صناعة  ة كبرية، بدأت التحة جدوائيَّ حيث أظهرت األجهزة احلسابيَّ 

إنجاز حتقيقات  هذه اللحظة تمَّ  ة. ومنذ ذلك احلني وإىلٰ اآلالت واألجهزة الذكيَّ 

ة سنوات من بداية هذه  اه. وبعد مرور عدَّ ة واسعة يف هذا االجتِّ ة وكامبيوتريَّ فيزيائيَّ 

التحقيقات، بدأ احلديث عن إمكان أو عدم إمكان صناعة الذكاء االصطناعي  

 اإلدالء بدلوهم فيها. وإنَّ  مسألة استدرجت الفالسفة إىلٰ  شيئًا فشيئًا إىلٰ  ليتحوَّ 

 

ت بعنواهنا الفاريس «رهاملصدر:  )١( در   یفلسف نياديبن یافتها يلقد سبق ألصل هذه املقالة أْن ُنِرشَ

، يف عام  ٦التحقيقيَّة، العدد رقم:  -«حكمت و فلسفه» العلميَّة  ةيَّ فصليف  »،یهوش مصنوع

 . قم-  إيران ،هـ ش ١٣٨٥

 .مطر تعريب: حسن عيلّ 

 عضو جمموعة الفلسفة يف جامعة طهران.  )٢(

 .ة اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم الفلسفةيَّ طهران، جامعة طهران، كلّ 

tahmaseby@ut.ac.ir. 



٢٦٠  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ة، وكذلك  املنعطفات التي حدثت يف جمال صناعة األدوات واألجهزة الذكيَّ 

ظهور آراء خمتلفة بني الفالسفة حول   ة يف هذا الشأن، أفضت إىلٰ األبحاث الفلسفيَّ 

توظيف مدخلني رئيسني يف  عامٍّ  لٍ بشك اآلن ٰى حتَّ  الذكاء االصطناعي. وقد تمَّ 

هذين املدخلني كانا متواكبني  ل العلامء. إنَّ بَ صناعة الذكاء االصطناعي من قِ 

منهام  واحدٍ  طوال العقود املنرصمة من تاريخ الذكاء االصطناعي، وكان لكلِّ 

 واحدٍ  ة وإخفاقات ونجاحات يف بعض املراحل. وقد كان لكلِّ منعطفاته اخلاصَّ 

ة نشاطه، للذهن البرشي وآليَّ  ذين املدخلني رؤيته وفهمه اخلاصِّ من ه

صناعة آلة حتاكي ذهن   منهام إىلٰ  واحدٍ  كلُّ  ٰى هذه الرؤية يسع وبااللتفات إىلٰ 

رؤية  من هذين املدخلني إىلٰ  واحدٍ  اإلنسان يف ضوء هذا الفهم. كام يستند كلُّ 

ها املدخل اآلخر الذي تقع يف صلبه. ة مغايرة للرؤية الفلسفية التي يستند إليفلسفيَّ 

مقولة   ة وشاملة إىلٰ ة عامَّ مدخل يكون مسبوقًا برؤية فلسفيَّ  كلَّ  ويف احلقيقة فإنَّ 

،  »ةالرمزيَّ «ة والذهن البرشي. ويمكن تسمية هذين املدخلني بـ: املعرفة اإلنسانيَّ 

دراسة وحتليل هذين املدخلني يف  إىلٰ  ٰى . ويف هذا املقال سوف نسع»ةاالرتباطيَّ «و

 منهام. واحدٍ  ة الكامنة يف صلب كلِّ ضوء الرؤية الفلسفيَّ 

ّا:  

من جون ماك   م، حيث عمد كلٌّ ١٩٥٦يف عام  )١( عقد مؤمتر دارموث تمَّ 

ة للمرَّ  )٤( استعامل مصطلح الذكاء االصطناعي إىلٰ  )٣(، ومارفني منسكي)٢(كارثي

تقديم   ة. واحلقيقة هي أنَّ من العلوم الكامبيوتريَّ   خاصٍّ   عٍ يف إطار تسمية فر  وىلٰ األُ 
 

(1) Darmoth Conference 

(2) John McCarthy 

(3) Marvin Minsky 

(4) Artificial Inteligence 



 ٢٦١ مدخل فلسفي تأسييس يف الذكاء االصطناعي 

ا، ولكن كتعريف ا جد� تعريف جامع ومانع للذكاء االصطناعي قد ال يبدو عملي� 

عات أهداف وتطلُّ  ة هذا القسم من العلوم، يشري إىلٰ ا يف باب ماهيَّ مقبول نسبي� 

ويمكن   .)١(مكن لنا توظيف تعريف فيغنباونالعلامء املنهمكني يف هذا احلقل، ي

ل جانبًا من علوم  مثِّ الذكاء االصطناعي يُ  إنَّ «النحو اآليت:   بيان هذا التعريف عىلٰ 

  ٰى ة، بمعنختطيط وتصميم أنظمة احلاسبات الذكيَّ  ة الناظرة إىلٰ احلواسب اآلليَّ 

السلوك  عىلٰ  ة املامثلة للذكاء املنعكساألنظمة التي تظهر خصائصها الذاتيَّ 

 »ذلك  املسائل وما إىلٰ   م، واالستدالل، وحلِّ اإلنساين، من قبيل: فهم اللغة، والتعلُّ 

)Born, 1988, pp. vii-viii.( 

علم حول حمور العالقة بني    لعة يف هذا الشأن قد تبلورت بشكاآلراء املتنوِّ   إنَّ 

احلاسوب اآليل والذهن البرشي. والسؤال القائم هنا: هل يمكن اعتبار الذهن  

 الشقُّ  :ني هلذا السؤال بدوره شقَّ  البرشي واحلاسوب اآليل متامثلني أم ال؟ وإنَّ 

يمكن اعتبار الذهن قريبًا ومشاهبًا للحاسوب اآليل؟ وهذا   حدٍّ  أيِّ  ل: إىلٰ األوَّ 

ة  امليكانيكيَّ  )٢( ةأصحاب النزعة الوظيفيَّ  بفلسفة الذهن. إنَّ  ل يرتبط مبارشةً السؤا

عبارة عن جمموعة من فالسفة الذهن، يعتربون الذهن البرشي بمثابة احلاسوب  

يمكن اعتبار احلاسوب اآليل قريبًا ومشاهبًا للذهن   حدٍّ  أيِّ  الثاين: إىلٰ  اآليل. الشقُّ 

 : ةثالثة أسئلة مستقلَّ  هذا السؤال بدوره يشتمل عىلٰ   البرشي؟ وإنَّ 

 ة؟ يقوم بأعامل ذكيَّ  هل يمكن للحاسوب اآليل أنْ   -أ 

ة، فهل يقوم هبا يقوم ببعض األعامل الذكيَّ  إذا أمكن للحاسوب اآليل أنْ  - ب

 ذات الطريقة التي يقوم هبا اإلنسان؟ عىلٰ 

ة بذات الطريقة التي يقوم هبا  إذا كان احلاسوب اآليل يقوم بأنشطة ذكيَّ  - ج
 

(1) Feigenbaum 
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ع بذات اخلصائص احلاسوب اآليل يتمتَّ   أنَّ   هذا بالرضورة عىلٰ   اإلنسان، فهل يدلُّ 

  ،واملشاعروالتفكري،    ،اإلنسان، من قبيل: الوعي، واإلرادة  ٰى ة لد ة والنفسيَّ الذهنيَّ 

 واألحاسيس.

 موقٍف  من هذه األسئلة الثالثة، يشري إىلٰ  واحدٍ  اإلجابة باإلثبات عن كلِّ  إنَّ 

اجلواب اإلجيايب عن السؤال   أنَّ  ٰى جتاه مسألة الذكاء االصطناعي. بمعن خاصٍّ 

االكتفاء  ل يعكس املوقف الضعيف من مسألة الذكاء االصطناعي. فلو تمَّ األوَّ 

يف   - تة عن هذا السؤال وحده من بني هذه األسئلة الثالثة، سيكونباإلجابة املثب

: من  ٰى خرعن الذكاء االصطناعي مفهومه. وبعبارة أُ  - للحديث ٰى األدن احلدِّ 

مور ة للقيام باألُ خالل ذات هذه القدرة التي نراها اليوم يف احلواسب اآلليَّ 

هذا السؤال يندرج يف   ضعيفًا هلا. إنَّ رب الذكاء االصطناعي مفهومًا عتَ ة، يُ احلسابيَّ 

اب عن السؤال الثاين باإلثبات، يتبلور موقف ة. وحيث ُجي دائرة العلوم اهلندسيَّ 

د  م بشأن الذكاء االصطناعي. ويف ضوء هذا املوقف ال يكون هناك جمرَّ متقدِّ 

موذج ن اآلن يشري إىلٰ  ٰى ق حتَّ ما حتقَّ  ة للذكاء االصطناعي فحسب، بل إنَّ إمكانيَّ 

ات ة هلا ذات القابليَّ ع إجياد حواسب آليَّ مناسب لذكاء اإلنسان، ويمكن توقُّ 

ة، بحيث تقوم بذات السلوك الطبيعي لإلنسان. والسؤال الثاين يندرج  البرشيَّ 

اب عن السؤال الثالث باإلثبات، ضمن دائرة علم النفس املعريف. وحيث ُجي 

اعي. طبقًا هلذا املوقف ال يكون الذكاء ف يف الذكاء االصطنيتبلور املوقف املتطرِّ 

القيام باألعامل مثل اإلنسان  االصطناعي ممكنًا فقط، وال يكون قادرًا عىلٰ 

الذكاء االصطناعي   ة أيضًا. وهذا يعني أنَّ ع بخصائص نفسيَّ فحسب، بل سيتمتَّ 

 ىلٰ ة، من قبيل: املشاعر والوعي وما إات نفسيَّ ة وكيفيَّ ع بحاالت ذهنيَّ سوف يتمتَّ 

واجدًا   - يف واقع األمر - اعتبار احلاسوب اآليل ذلك. ويف هذا املوقف يتمُّ 

وظيفة فلسفة الذكاء  هذا السؤال يندرج ضمن دائرة الفلسفة، وإنَّ  للذهن. إنَّ 
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التقرير   أنَّ  من االلتفات إىلٰ  االصطناعي هي اخلوض يف هذا السؤال. وال بدَّ 

لني  ة اإلجابة عن السؤالني األوَّ ن فرضيَّ ف للذكاء االصطناعي ال يتضمَّ املتطرِّ 

 ).Lycan, 1999, p. 7باإلجياب (

ة، هو هذا  رب اليوم مثارًا للبحث والنقاش من الناحية الفلسفيَّ عتَ الذي يُ  وإنَّ 

البحث حول إمكان صناعة آلة تقوم   ف. إنَّ الرأي بشأن الذكاء االصطناعي املتطرِّ 

ذلك ذهنًا، قد   متتلك باإلضافة إىلٰ  ة، وأنْ بام يقوم به اإلنسان من النشاطات الذكيَّ 

  ة أيضًا. إنَّ ة الكالميَّ األبحاث اجلدليَّ  ٰى ة، بل وحتَّ إثارة النقاشات الفلسفيَّ  إىلٰ   ٰى أدَّ 

ة باسم الذكاء سفيَّ ظهور فرع جديد يف الدراسات الفل هذه األبحاث أفضت إىلٰ 

البحث يف باب إمكان  رب من جهة ناظرة إىلٰ عتَ هذه الدراسات تُ   االصطناعي. وإنَّ 

 ٰى خرف، ومن ناحية أُ الذكاء االصطناعي بمعناه املتطرِّ  أو امتناع احلصول عىلٰ 

املسامهة يف هذا املجال وتقديم  بعض العاملني يف هذا احلقل الفلسفي إىلٰ  ٰى يسع

ف  ة، فحيث يتوقَّ ة اجلوهريَّ املسائل الفلسفيَّ  العلامء، من خالل حلِّ  املساعدة إىلٰ 

يف حقل الدراسات  عامٍّ  لٍ العلامء بسبب مواجهتهم للمشاكل املوجودة بشك

يد العون هلم وإلقاء طوق النجاة يف إطار  مدِّ  ة، يبادر هؤالء الفالسفة إىلٰ الفلسفيَّ 

ذلك يمكن  املسائل. ومضافًا إىلٰ  هذه  صناعة الذكاء االصطناعي، من خالل حلِّ 

رب من بني مجيع عتَ ة، التي تُ الذكاء االصطناعي فرع من العلوم التجريبيَّ  القول: إنَّ 

اآلراء املختلفة يف حقل املعرفة    األوثق صلة بالفلسفة؛ وذلك ألنَّ   ٰى خرالعلوم األُ 

ة  حلواسب اآلليَّ ا يف بلورة التحقيقات يف هذا احلقل. يعمد مربجمو اتلعب دورًا هام� 

التي تندرج يف الغالب ضمن أفكارهم بشكل  - ة أساس اآلراء الفلسفيَّ  عىلٰ 

اإلجابة عن هذه األسئلة القائلة: ما هي املعرفة؟ وكيف   احلصول عىلٰ   إىلٰ   -  مضمر

برجمة احلواسب   حتصيلها؟ ويعملون يف ضوء ذلك عىلٰ  يعمل الذهن البرشي عىلٰ 

 ة. اآلليَّ 
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ا ااا ء اا  :  

الذكاء االصطناعي،    طوال نصف قرن من تبلور اجلهود من أجل احلصول عىلٰ 

حول حمور مدخلني. ويمكن تسمية هذين   عامٍّ   لٍ تدور املساعي يف هذا الشأن بشك

 .)٢(ة، واالرتباطيَّ )١(ةاملدخلني بالرمزيَّ 

 : ةالرمزيَّ  -أ 

كانوا طوال العقود  - وهم مجاعة من علامء الذكاء االصطناعي - ني الرمزيِّ  إنَّ 

لون شكِّ من بداية اجلهود يف هذا الشأن، يُ  وىلٰ ام يف العقود الثالثة األُ املاضية والسّي 

ذهن    القول بأنَّ   تهم تقوم عىلٰ ار الغالب يف هذا احلقل التحقيقي. وكانت فرضيَّ التيَّ 

). Ibidظيفتها حساب وتقييم املعلومات (اإلنسان هو مثل احلاسوب اآليل أداة و

طريقة   ا. إنَّ ذهن اإلنسان بمثابة آلة تقوم بإظهار العامل صوري�  ون أنَّ الرمزيُّ  ٰى ير

ل يف قيامه بصنع  تتمثَّ  -طبقًا هلذا الرأي  - نشاط الذهن  يف إطار حتصيل املعرفة 

 )٤(  عن األعيانعربِّ ز تُ هذه األمثلة والرمو عن العامل اخلارجي، وإنَّ  )٣(رموز وأمثلة

معرفة العامل يف هذه الرؤية   ة. إنَّ مثال يتناظر مع عني خارجيَّ  كلَّ  ة. وإنَّ اخلارجيَّ 

هذه األمثلة. ومن باب   ة عىلٰ حصيلة هذه األمثلة وإجراء املعادالت الذهنيَّ 

املقارنة بني هذه النامذج. وقد كان أتباع    النموذج هلذه املسارات، يمكن اإلشارة إىلٰ 

املدخل الرمزي من خالل هذه الرؤية يف باب الذهن جيدون الكثري من مواطن  

يكمن يف  )٥( ةة الرقميَّ أداء احلواسب اآلليَّ  ه بني الذهن واحلاسوب اآليل. إنَّ بَ الشَّ 

القيام    احلاسوب اآليل بوصفها من املداخل. إنَّ   تقديمها إىلٰ   عاجلة الرموز التي يتمُّ م
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أساس املداخل من معاجلة   ن عىلٰ التمكُّ  ي باحلاسوب اآليل إىلٰ ؤدّ بمسار املعاجلة يُ 

 من الذهن واحلاسوب اآليل الرقمي  كال�  ني يعتقدون بأنَّ الرمزيِّ  املعطيات. إنَّ 

ة. وهي  تها بمعاجلة الرموز والعالمات الصوريَّ ص مهمَّ خَّ عبارة عن أنظمة تتل

ة عمل الذهن  آليَّ  متثيل العامل اخلارجي. ويف احلقيقة فإنَّ  العالمات التي تعمل عىلٰ 

 & Dreyfusة عمل احلاسوب اآليل (ا بآليَّ شبيهة جد�  -يف هذه الرؤية  -

Dreyfus, 1992, p. 309 للذهن، يقوم الذهن  ). يف النموذج احلاسويب

برنامج أو جمموعة   بذات األمر الذي يقوم به احلاسوب اآليل حيث يشتمل عىلٰ 

.  ٰى خررات أو الرموز األُ التفكري فيه عبارة عن معاجلة التصوُّ  دُّ عَ من القواعد، ويُ 

  -ومها من طالئع هذا املدخل  - )٢(وهربرت سايمون )١(ل أالن نيويللقد توصَّ 

توظيفها  التي يعمل احلاسوب اآليل الرقمي عىلٰ  )٣(البايتات ها أنَّ نتيجة مفاد إىلٰ 

تكون داللة   األرقام فقط، بل يمكن هلا أنْ  يف إطار معاجلة املعطيات، ال تشري إىلٰ 

 ذلك أنَّ  يشء، ومن بينها أوصاف العامل اخلارجي أيضًا. يضاف إىلٰ  كلِّ  عىلٰ 

ل الروابط بني البايتات، مثِّ توظيفه يف هذا احلاسوب اآليل يُ  الربنامج الذي يتمُّ 

منها  واحدٍ  ل كلُّ مثِّ احلاسوب اآليل بامتالكه سلسلة من البايتات يُ  وبذلك فإنَّ 

الربنامج املذكور قادر من خالل القيام   تعبريًا عن وصف يف عامل اخلارج، كام أنَّ 

نيويل   وصاف العامل اخلارجي. إنَّ نتاج معلومات جديدة يف باب أإ باملعاجلة عىلٰ 

ذهن    ة القائلة بأنَّ سا هلذه الفرضيَّ وسايمون من خالل كتابة مقاهلام املعروف قد أسَّ 

ه يمكن  أنَّ ، إالَّ لٍ كام  لٍ تهام بشكاختلفا يف آليَّ   اإلنسان واحلاسوب اآليل الرقمي وإنْ 

هن أداة يمكن تسميتها رب الذعتَ اعتبار أدائهام شيئًا واحدًا. إذ طبقًا لرؤيتهام يُ 
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ة الذهن تكمن يف معاجلة هذه العالمات.  مهمَّ   . وإنَّ »ةمنظومة العالمات الفيزيائيَّ «

ر من  هِ اإلنسان ُيظ ن هذه النقطة، وهي أنَّ ة منظومة العالمات تتضمَّ فرضيَّ  إنَّ «

ة منظومة العالمات  ا، وهلذا السبب يكون واجدًا خلصوصيَّ نفسه سلوكًا داللي� 

 ). Newell & Simon, 2006, p. 119( »ةائيَّ الفيزي

ت برجمته  من الذهن البرشي واحلاسوب اآليل الرقمي الذي متَّ  يمكن اعتبار كلٍّ 

بشكل مناسب، بوصفهام مصداقني خمتلفني آللة واحدة تعمل من خالل توظيف  

  معاجلة العالمات والرموز، وبذلك يقوم بإنتاج سلوك ذكي.   ة عىلٰ القواعد الصوريَّ 

احلاسوب اآليل الذي برجمه هذان   ق هذا املدخل نجاحًا رسيعًا. إنَّ وقد حقَّ 

ة. بعض األلغاز، وإثبات بعض القضايا املنطقيَّ  ن من حلِّ العاملان رسعان ما متكَّ 

ة يف  ث هزَّ حدِ أُ  و أنْ بكم أثري تعجُّ أُ  ال أروم أنْ «ح سايمون قائًال: فقد رصَّ 

سلوب يمكنني من اختصار األمر، هو القول: هناك يف  أسهل أُ  وجودكم، بيد أنَّ 

م ع ... ومل يعد الشهود والبصرية والتعلُّ بدِ م وتُ ر وتتعلَّ فكِّ الوقت الراهن أدوات تُ 

ر من نفسه هذه ظهِ حاسوب آيل رسيع يمكن برجمته ليُ  البرش. وكلُّ  حكرًا عىلٰ 

). ولكن رسعان ما واجه Dreyfus & Dreyfus, 1992, p. 312(  »املقدرة

ة التي  ة. فلم يكن بمقدور احلواسيب اآلليَّ هذا املدخل الكثري من املشاكل اجلادَّ 

نسان يف حياته ة التي يقوم هبا اإلون القيام باألعامل الروتينيَّ صنعها هؤالء الرمزيُّ 

 حماكاة النشاط الذكي لإلنسان عىلٰ  السعي إىلٰ  ة ببساطة. ويف احلقيقة فإنَّ اليوميَّ 

عنارصه  سلوك إىلٰ  أساس هذا املدخل القائل بإمكان حتليل وجتزئة عنارص كلِّ 

، وبعد تقديم الربنامج املناسب له، يمكن وضع العنارص املذكورة لتتفاعل  وىلٰ األُ 

تقوم بذات النشاط، قد واجه خطر اإلخفاق والفشل. وكان  فيام بينها بحيث

ة التي يقوم  س واجلذور الفلسفيَّ ُس األُ  السبب الرئيس يف هذه املشكلة يعود إىلٰ 

 ة. عليها مدخل الرمزيَّ 
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ا ماا  :  

،  )١(من نيويل وسايمون يعتربان نفسيهام خلفاء لغوتلوب فريجه كان كلٌّ 

 حا يف مقالتهام بأنَّ . فقد رصَّ )٣(ووليم أرثور برتراند راسل  ،)٢( وألفرد نورث واهييد

  - أعامل هؤالء الفالسفة  ة تعود إىلٰ ة منظومة العالمات الفيزيائيَّ جذور فرضيَّ 

فريجه ونظرائه  ). بيد أنَّ Newell & Simon, 2006, p. 117ني (املنطقيِّ 

هيوبرت وستيوارت   ٰى رًا. يرربون خلفاء لرتاث فلسفي قديم أكثر جتذُّ ُيعتَ 

كان هو الكامن يف صلب مدخل   )٥(الرتاث الفلسفي العقالين نَّ أ )٤(دريفوس

ني والرتاث الفلسفي ني كانوا ورثة الفالسفة العقالنيِّ الرمزيِّ  ة، وأنَّ الرمزيَّ 

كانت   - ام نشاط الذهن البرشي والسيّ  - ة يف تفسريها للعامل الرمزيَّ  إنَّ . )٦(التحوييل

ة  يَّ الوجه اآلخر هلذا الرتاث الفلسفي هو النزعة الذرّ  ة، وأنَّ العقالنيَّ  تستند إىلٰ 

 )Dreyfus & Dreyfus, 1992, p. 320 ٰالرتاث العقالين يف    ). وباإلضافة إىل

ة، كان للرتاث التجريبي دوره يف إعداد املباين التي استند إليها الحقًا  وروبيَّ الفلسفة اُأل 

نشاط نيويل   . ويف رؤية شاملة فإنَّ أشخاص من أمثال نيويل وسايمون أيضاً 

ف باحلقل املعريف،  أساس حقل من النشاط الفلسفي ُيعرَ  وسايمون كان يقوم عىلٰ 

ة يف التفكري  اه قد حظي منذ ديكارت فصاعدًا بمكانة هامَّ هذا االجتِّ   رغم من أنَّ ال   وعىلٰ 

  الدوام.   من مجلة املسائل التي شغلت ذهن الفالسفة عىلٰ   دُّ ه ُيعَ  أنَّ الغريب، إالَّ 
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م يقول: كيف نعكس العامل يف دَ املطروح منذ القِ  كان السؤال املعريف اهلامُّ 

 مات، وهي:تدعي بعض املقدّ هذا السؤال يس  أذهاننا؟ إنَّ 

 ة. إظهار هذه الواقعيَّ  نا نعمل عىلٰ نَّ أة خارج وجودنا، وهناك واقعيَّ  نَّ أالً: أوَّ 

ٰ ة يف حاقِّ ما هو الفرق بني الواقعيَّ  وثانيًا:  بتأثري منها عىلٰ  ها وبني ما يتجىلَّ

 نا وذهننا؟ أعضائنا وحواسِّ 

ة. طبقًا هلذه الرؤية  الرتاث الفلسفي العريق كان يؤمن طوال تارخيه بالرؤية املرآتيَّ   إنَّ 

ة  القواعد املنطقيَّ  يكون الذهن البرشي بمثابة املرآت التي تعكس العامل اخلارجي، وإنَّ 

إظهار الروابط القائمة بني    أساسها، تعمل يف احلقيقة عىلٰ   التي ينشط ذهن اإلنسان عىلٰ 

ة  عني خارجيَّ   هناك يف ذهن اإلنسان بإزاء كلِّ   رون أنَّ حقائق العامل. كان الفالسفة يتصوَّ 

جعل فهمنا للعامل   النشاط الذي تقوم به الفامهة هو العمل عىلٰ   عنه، وإنَّ عربِّ ر يُ تصوُّ 

أمرًا ممكنًا.    - رات  تصوُّ ف وإقامة أنواع االرتباط بني هذه ال من خالل الترصُّ   - اخلرجي  

فة  نعتربها مؤلَّ   أنْ   ٰى مجيع ظواهر العامل يمكن فهمها هبذه الطريقة، بمعن   ويف احلقيقة فإنَّ 

ات) والتي ترتبط  ة البسيطة أو العنارص غري القابلة للتجزئة (ذرَّ ليَّ مور األوَّ من اُأل 

  ببعضها يف إطار بعض القواعد. 

وجوه هذا الرتاث الفلسفي، كام يمكن لنا من بني  رب إفالطون وديكارت من أبرز  عتَ يُ 

  . ) ٤( يضاً أ   ) ٣( ، وتشيسومل ) ٢( ، وديفدسن ) ١( من: سرتاوسن   املعارصين هلذا الرتاث تسمية كلٍّ 

ما نا:  

ات يف هذا  الشخصيَّ   ) من أهمّ Rene Decartesديكارت (  ة جيب اعتبار رين

 تني، ومها:ناحيتني هامَّ املجال. حيث ينبغي دراسة فلسفته من 
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 رؤيته بشأن الفهم البرشي واملعرفة. : وىلٰ الناحية األُ 

 ة.ات العامَّ الرياضيَّ  أساس الوصول إىلٰ  أهدافه القائمة عىلٰ  الناحية الثانية:

مفاهيم أو صور حتكي   ذهن اإلنسان حيتوي عىلٰ   الت ديكارت أنَّ يفهم من تأمُّ 

ولكن برشط وضوحها وعدم كون اإلله   - ابقة  نحو املط  عىلٰ   -عن العامل اخلارجي  

بزعم  -فهمنا من أجل معرفة عامل اخلارج، يعمل  خمادعًا. ويف احلقيقة فإنَّ 

ه ديكارت بعد خروجه من شكِّ   راهتا. إنَّ توظيف نامذجها أو تصوُّ  عىلٰ   -ديكارت  

عمل يف خصوص احلصول   أهمَّ  القول بأنَّ  الدستوري، وصل يف هناية املطاف إىلٰ 

رات واضحة تصوُّ  حقل، يكمن يف احلصول عىلٰ  ة يف كلِّ املعرفة اليقينيَّ  عىلٰ 

زة عند التفاعل فيام  رات الواضحة واملتميِّ هذه التصوُّ  زة يف ذلك احلقل. إنَّ ومتميِّ 

ة. لقد عمد  ل معرفتنا لذلك احلقل، وهي معرفة يمكن اعتبارها يقينيَّ شكِّ بينها، تُ 

بيان وتأسيس منهجه الكتساب  إىلٰ  »مقال يف املنهج«يف رسالته بعنوان  ديكارت

 حقل إىلٰ  ة. وهو منهج يمكن الوصول من خالل توظيفه يف كلِّ املعرفة اليقينيَّ 

ثالث خطوات.  رات الواضحة واملمتازة املذكورة. وقد أقام منهجه عىلٰ التصوُّ 

أجزاء  حدود اإلمكان إىلٰ  أقٰىص  مسألة إىلٰ  كلِّ  ئةوينصح يف اخلطوة الثانية بتجز

فهم تلك  نعمل بعد ذلك عىلٰ  أبسط أجزائها، ثمّ  ل إىلٰ التوصُّ  بسيطة، بحيث يتمُّ 

مور البسيطة،  األجزاء البسيطة. ويف اخلطوة الثالثة يقرتح االنطالق من تلك األُ 

اجلهد الرئيس   . إنَّ وىلٰ فهم املسألة األُ  والعمل من خالل الرتكيب بينها عىلٰ 

ة بالعامل اخلارجي ينحرص املعرفة اليقينيَّ  معضلة احلصول عىلٰ  لديكارت يف حلِّ 

الً مماثًال لألعيان  يف فهمنا الذي يكون أوَّ   وىلٰ العنارص األُ   احلصول عىلٰ   بالسعي إىلٰ 

يكون النظم والرتتيب الذي يربط بني هذه العنارص   ة البسيطة، وثانيًا أنْ اخلارجيَّ 

ذلك جتدر بنا   ة. وباإلضافة إىلٰ األعيان اخلارجيَّ  ًا لذات الرتتيب القائم بني مشاهب

من فلسفة ديكارت حيث يقوم  ٰى خرناحية أُ  إىلٰ  -ذكرنا  م أنْ كام تقدَّ  -اإلشارة 
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ة. لقد  ات العامَّ الرياضيَّ   ة بغية الوصول إىلٰ جعل مجيع العلوم رياضيَّ   مرشوعه عىلٰ 

ات من أكثر العلوم  اعتبار الرياضيَّ  يف املنهج إىلٰ ذهب ديكارت يف رسالة مقال 

أساس هذا العلم من جديد.   عىلٰ   ٰى خرة، وطالب بإعادة بناء مجيع العلوم األُ يقينيَّ 

العالمات والعالقات بينها، ويمكن  ٰى مبن ات تقوم عىلٰ الرياضيَّ  وكام نعلم فإنَّ 

 عالمات بسيطة.  يرس إىلٰ  بة بكلِّ جتزئة العالمات املركَّ 

باإلمكان من خالل   الذي اعتقد معه أنَّ   احلدِّ   ديكارت يف مرشوعه إىلٰ   لقد مٰىض 

 -سلوبه املقرتح الوصول ة يف ذهن اإلنسان وتوظيف أُ رات الفطريَّ البدء بالتصوُّ 

العلم واإلدراك يف حقل الطبيعة   إىلٰ  - النظر عن التجربة  بشكل مسبق وبغضِّ 

)Copleston, 1985, Vol. pp. 79 - 81 َّهذا املرشوع يالزم   ). واضح أن

ة، والتي يمكن يَّ ذهننا يتعامل مع العنارص البسيطة والذرّ   ة القائلة بأنَّ هذه الفرضيَّ 

ف العامل يف كنهه مؤلَّ  فإنَّ  ٰى خررات، ومن ناحية أُ ق عليها مصطلح التصوُّ طلِ نُ  أنْ 

راتنا متناظرة ومماثلة مع تصوُّ ة أيضًا، وبذلك تكون يَّ من العنارص البسيطة والذرّ 

  ٰى ات، مل يكن سوالرياضيَّ  طموح ديكارت يف إقامة مجيع العلوم عىلٰ  ة. إنَّ الذهنيَّ 

ة  يَّ رات الذرّ التصوُّ  إىلٰ  لٍ حق مجيع العلوم، لنصل يف كلِّ  سلوبه عىلٰ بسط منهجه وأُ 

 ة.ة اخلارجيَّ يَّ املامثلة لألعيان الذرّ 

األمام. حيث قام   برؤية ديكارت خطوة إىلٰ  مكان اليبنتس هو الذي تقدَّ 

ات.  أساس الرياضيَّ  بتحقيق الطموح الديكاريت القائل ببسط مجيع العلوم عىلٰ 

ات أساس الرياضيَّ  ة قام اليبنتس ببسط العلوم عىلٰ ة الفكريَّ مثل هذه اخللفيَّ  وعىلٰ 

ة الفهم، نقوم ليَّ ته يف عماألمام. وطبقًا لنظريَّ   م بالربنامج الصوري خطوة إىلٰ وتقدَّ 

عنارص    عنارص أبسط، ولكي نجتنب تسلسل جتزئة العنارص إىلٰ   بتجزئة املفاهيم إىلٰ 

ات، لكي نفهم من خالهلا ة أو ذرَّ تكون هناك بسائط هنائيَّ  أبسط وأبسط، جيب أنْ 

  العامل، جيب أنْ  ذلك لو نسبنا هذه البسائط إىلٰ  دة. وباإلضافة إىلٰ املفاهيم املعقَّ 
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تظهريها. وبذلك   اك أوصاف بسيطة يف العامل كي تعمل هذه العنارص عىلٰ تكون هن

أجزائها عند    عىلٰ ة، كان يتعنيَّ ة لألفكار البرشيَّ واجه اليبنتس نوعًا من األبجديَّ 

ل ارتباط التبويب والنظم الذي يمكن العثور عليه ثِّ متُ   توظيفها يف االستدالالت أنْ 

نقطة ارتكاز لتوسيع منظومة   الشكل. وقد حصل عىلٰ ة هبذا يف األعيان اخلارجيَّ 

زًا له  يشء يكون مميِّ   لكلِّ ة، بحيث يمكن ختصيص عدد معنيَّ العالمات العامَّ 

)Dreyfus & Dreyfus, 1992, p. 311 .( 

ا نا:  

س ُس األُ له يف بناء يشبه الرتاث العقالين يف تدخُّ  )١( ةتراث الفلسفة التجريبيَّ  إنَّ 

السؤال القائل: هل يمكن  جورج جراهام أنَّ  ٰى الفكرية للذكاء االصطناعي. ير

فلسفة توماس  بمعناه البرشي، يعود بجذوره إىلٰ  يكون  للحاسوب اآليل ذهناً  أنْ 

ات البارزة يف الفلسفة  ومن بني الشخصيّ  ).Graham, 1993, p. 81هوبز (

، حيملون )٤( ، وديفد هيوم)٣(، وجون لوك)٢(من توماس هوبز ة، كان كلٌّ التجريبيَّ 

 أفكارًا تركت تأثريها يف صنع الذكاء االصطناعي. 

 ، إىلٰ )٥(ل من كتاب له بعنوان ليفياثانتوماس هوبز يف الفصل األوَّ  ٰى لقد سع

ة من  األشياء اخلارجيَّ   اإلنسان. فهو يعتقد أنَّ   ٰى بيان مسألة التفكري واالستدالل لد 

ة فعل يف اإلنسان تستدعي حدوث ردَّ  ٰى ة لديَّ األعضاء احلّس  تأثريها عىلٰ خالل 

  أنَّ  ٰى هوبز ير أنَّ  أيضًا. جيب االلتفات إىلٰ  أعصاب اإلنسان، وتبعًا لذلك يف املخِّ 

 

(1) Empiricism 

(2) Thomas Hobbes 

(3) John Locke 

(4) David Hume 

(5) Leviathan 
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ة من  صورة ذهنيَّ   ، ولن نحصل عىلٰ احلسِّ   ة تعود بجذورها إىلٰ مجيع الصور الذهنيَّ 

ه يف معرض دراسة أفكار ل من كتابه أنَّ ألوَّ طريق آخر. فقد كتب يف السطر ا 

نحو االستقالل   ل عىلٰ ثِّ ا متُ فإهنَّ «: مستقلٍّ  لٍ أخذها بشك الً عىلٰ اإلنسان يعمل أوَّ 

). Hobbes, 1957, p. 7( »ةَرض لعني خارجيَّ ة أو عَ ا أو ظهورًا لكيفيَّ ي� جتلّ 

تأثري يصل  هناك بإزاء كلِّ  االعتقاد بأنَّ  هوبز يذهب إىلٰ  نَّ أ الً:أوَّ  :ضحوبذلك يتَّ 

ة  الصور الذهنيَّ  نَّ أة، وصورة ذهنيَّ  من اخلارج، سوف نحصل عىلٰ  احلسِّ  إىلٰ 

املوجودة يف ذهننا متناظرة بأمجعها مع األعيان أو األشياء املوجودة يف اخلارج. 

ب سبِّ ء الذي تُ  بنحو من األنحاء عن اليشعربِّ ة تُ هذه الصورة الذهنيَّ  نَّ أ وثانيًا:

أشار  هوبز نفسه ال يعتقد يف البني بالتامثل. ثمّ  بحدوث مثل هذا التأثري؛ رغم أنَّ 

شخص،   عندما يستدلُّ «مسألة االستدالل قائًال:  يف موضع آخر من الكتاب إىلٰ 

ر  احلصول عليه بواسطة اجلمع بني األجزاء، أو يتصوَّ   ا تمَّ ر أمرًا عام� ام يتصوَّ ه إنَّ فإنَّ 

  ). إنَّ Ibid, p. 25( »ٰى خر اجتًا حاصًال من فصل جمموعة عن جمموعة أُ ن

استنتاجًا. وبذلك يكون  ٰى بواسطة الكلامت سوف ُيسمَّ  االستدالل إذا تمَّ 

ة من طريق اجلمع  ة حسابيَّ عبارة عن القيام بعمليَّ  - بزعم هوبز  -االستدالل 

العالمات من بعضها أو نجمع فيام  والتفريق. فكام نقوم يف علم احلساب بإنقاص 

ات اجلمع والتفريق أيضًا، بينها، نقوم أثناء التفكري بالتعامل مع العالمات وعمليَّ 

منها   واحدٍ   كلُّ عربِّ ة التي يُ العالمات هنا عبارة عن صورنا الذهنيَّ  م فإنَّ وكام تقدَّ 

ات  رة عن ذرَّ اإلنسان عبا ٰى ة لد الصور الذهنيَّ  هوبز أنَّ  ٰى عن يشء خارجي. ير

 ة).ة (الدستوريَّ أساس العالقات والروابط النحويَّ  ترتبط ببعضها عىلٰ 

صها للحديث وقال هوبز يف السطور األخرية من كتاب (ليفياثان)  التي خصَّ 

 ام كان هناك موضع للجمع والتفريق يف كلِّ وباختصار كلَّ «ة العقل: عن ماهيَّ 

للجمع   موضوع، كان هناك موضع لالستدالل أيضًا، وحيث ال يكون هناك حملٌّ 
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 »والتفريق يف موضوع ما، لن يكون هناك جمال للعقل واالستدالل أيضاً 

)Ibid.(  

وبعد هوبز قام لوك من خالل اخلوض يف الفهم اإلنساين بسلوك ذات املسار 

ل يف حقل الفهم مقا«ض جون لوك يف كتابه الذي رسمه هوبز. لقد تعرَّ 

ذهن اإلنسان من وجهة نظره    العامل اخلارجي. إنَّ   ف عىلٰ ة التعرُّ كيفيَّ   إىلٰ   )١( »البرشي

  ما يعمل الذهن عىلٰ  ة هي كلُّ الصور الذهنيَّ  رات، وإنَّ مع التصوُّ  ٰى ام يتعاطإنَّ 

ر  موضوع الذهن هو التصوُّ  : إنَّ ٰى خرتوظيفه يف نشاطه الفكري. وبعبارة أُ 

)Locke, 1975, p. 66 القول بأنَّ  إىلٰ  -غرار هوبز  عىلٰ  -). لقد ذهب لوك  

نوع  رات اإلنسان، ورفض باملطلق وجود أيِّ التجربة هي املصدر الوحيد لتصوُّ 

ني، قسمني عامَّ   رات إىلٰ م التصوُّ ). فقد قسَّ Ibid, p. 67ة (رات الفطريَّ من التصوُّ 

رات البسيطة هي  التصوُّ  رات البسيطة. وإنَّ بة والتصوُّ رات املركَّ وُّ ومها: التص

رات من قبيل: برودة  تصوُّ  . إنَّ واحدٍ  رات التي حتصل  من خالل حسِّ التصوُّ 

رات  ر، أو بياض القرطاس، هي بأمجعها من قبيل: التصوُّ كَّ الثلج، أو حالوة السُّ 

).  Ibid, p. 99الذهن يف مثل هذا النوع من املوارد يكون منفعًال (  البسيطة. وإنَّ 

ل أو  يتدخَّ  ر ال يمكن للذهن أنْ ر بسيط، تصوُّ تصوُّ  كلَّ  هذا األساس فإنَّ  وعىلٰ 

مسألة البسائط كانت ملحوظة جلون لوك أيضًا.   ضح أنَّ ف فيه. وبذلك يتَّ يترصَّ 

 عربِّ ات التفكري التي يُ ة أو ذرَّ ليَّ أوَّ رات البسيطة عبارة عن عنارص هذه التصوُّ  إنَّ 

ة. وعليه من خالل اعتبار لوك الذهن يف هذا احلقل  منها عن عني خارجيَّ   واحدٍ   كلُّ 

ل  ثِّ ا متُ ة التفكري أو أهنَّ أ من عمليَّ ا أجزاء ال تتجزَّ نستنتج أهنَّ   منفعًال هبا، يمكن لنا أنْ 

رات  فاعل يف خصوص التصوُّ  ذهن اإلنسان يعمل بشكل اته. يزعم لوك أنَّ ذرَّ 
 

(1) Essay Concerning Human Understanding 
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رات البسيطة، لينتج  عدد من التصوُّ  القيام بردود فعل عىلٰ  ه قادر عىلٰ بة، وأنَّ املركَّ 

رات البسيطة،  بة. فمن خالل املزج بني التصوُّ رات املركَّ ة من التصوُّ كتلة جوهريَّ 

 ر. كَّ ر السُّ يتبلور تصوُّ  -سبيل املثال   عىلٰ  -من قبيل: احلالوة والبياض والنعومة 

 ة. وقد أطلق عىلٰ من أصحاب النزعة التجريبيَّ  -مثل أسالفه    -لقد كان هيوم  

قسمني،  تقسيمها إىلٰ  حمتويات الذهن البرشي مصطلح اإلدراكات، وعمد إىلٰ 

االنطباعات عبارة عن معطيات مبارشة   رات. إنَّ ومها: االنطباعات والتصوُّ 

لة أو التصورات عبارة عن نسخ من االنطباعات أو الصور املتخيَّ  للتجربة، وإنَّ 

بة أيضًا،  بسيطة ومركَّ  كات اإلنسان إىلٰ تقسيم مدرَ  ه قد ارتٰىض ة هلا. كام أنَّ الذهنيَّ 

منشأ مجيع    ديفد هيوم أنَّ   ٰى ر بسيط متناظر مع انطباع بسيط. يرتصوُّ   كلَّ   وقال بأنَّ 

مكانتها يف   ة عىلٰ يَّ انطباعات بسيطة. وبذلك حافظت الرؤية الذرّ   معارفنا يعود إىلٰ 

).  Copleston, 1985, Vol. 5, pp. 263 - 264ة لديفد هيوم (املنظومة الفكريَّ 

ني الرمزيِّ ل بَ ة من ِق يَّ بأمهّ  ٰى خر هيوم من ناحية أُ  ٰى هذه األفكار حيظ وباإلضافة إىلٰ 

ف احليوان إذا تكشَّ  أنَّ  ٰى والعاملني يف برنامج الذكاء االصطناعي. كان هيوم ير 

رب عتَ ه يمتلك ذهنًا مثل اإلنسان. ومن هنا تُ إنَّ  :عن سلوك ذكي، أمكن القول

استدالل هيوم هو كاآليت: إذا    القطط والكالب من احليوانات ذوات األذهان. إنَّ 

غرار    ه يمتلك ذهنًا. وعىلٰ ذكي، نستنتج من ذلك بأنَّ   ف أو سلوكقام شخص بترصُّ 

ه ذكي. ويف الوقت نفسه ا، فسوف نستنتج أنَّ ذلك إذا صدر من حيوانًا سلوكًا ذكي� 

سبيل   عىلٰ  -الكالب  ف بذكاء. من ذلك أنَّ الكثري من احليوانات تترصَّ  نعلم أنَّ 

إبعاده، وهو ما ال تفعله  إىلٰ  ٰى الغريب وتبدأ بالنباح بوجهه وتسع عىلٰ  هترُّ  -املثال 

 ا تستطيع متييز الغريب من القريب. كام أنَّ ت أهنَّ ثبِ مع أصحاهبا، األمر الذي يُ 

تشعر باقرتاب النار من  غالبًا من النار، حيث نجد الطيور ما أنْ  احليوانات تفرُّ 

 ينقذ تغيري أماكن بيوضها، كام يفعل اإلنسان متامًا حني  تسارع إىلٰ  ٰى أعشاشها حتَّ 
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ف  منظومة تتكشَّ  كلَّ  نستنتج أنَّ  أوالده الصغار من احلريق. وبذلك يمكن لنا أنْ 

عن سلوك شبيه بسلوك اإلنسان يف الذكاء، سيكون هلا ذهن بالرضورة 

)Graham, 1993, pp. 62 - 64 ْأصحاب النزعة   ذكرنا فإنَّ  ). كام سبق أن

املعرفة  ة لإلنسان، ويرون أنَّ نوع من أنواع املعرفة الفطريَّ  رون أيَّ نكِ ة يُ التجريبيَّ 

هذا النوع من اآلراء مركوز   . إنَّ ة مأخوذة بأمجعها من التجربة واحلسِّ البرشيَّ 

صنع الذكاء   ولئك الذين يسعون إىلٰ أُ   ٰى ة لد بشكل أصيل يف عمق املنظومة الفكريَّ 

من اخلارج؛   انت حتصل بفعل احلسِّ ة إذا كاملعرفة البرشيَّ   االصطناعي. واضح أنَّ 

ذات املعرفة التي حيصل    تصل إىلٰ   أنْ   إذن يمكن صنع آلة تستطيع من خالل احلسِّ 

ة  خصوصيَّ   أيضًا. ويف هذه الرؤية ليست هناك أيُّ   عليها اإلنسان من خالل احلسِّ 

  نوع البرش ال يمكن تقليدها واستنساخها بشكل اصطناعي. وعالوة عىلٰ  ٰى لد

  - ة مثل أقراهنم من أصحاب النزعة العقليَّ   -ة أصحاب النزعة التجريبيَّ  ذلك فإنَّ 

 ة.كانوا يعتربون الذهن آلة ملعاجلة الرموز والعالمات الصوريَّ 

 د:  

منتهاه هو الفيلسوف النمساوي لودفيغ   الذي بلغ بفكرة تصوير العامل إىلٰ  إنَّ 

سنة   )٢( ةفلسفيَّ  -ة ه من خالل نرش رسالته بعنوان رسالة منطقيَّ . إنَّ )١(فتغنشتاين

م بعد نرش رسالة  ١٦٣٧س له ديكارت سنة م، بلغ باملفهوم الذي أسَّ ١٩٢١

ة) عبارة  فلسفيَّ  - ة (رسالة منطقيَّ  ذروته. ويف احلقيقة فإنَّ  (مقالة يف املنهج)، إىلٰ 

ه من  هذه اللحظة. إنَّ  عن البسط األخري لفلسفة الغرب منذ عرص ديكارت إىلٰ 

ثة يف هذا  خالل االقرتاب من فريجه وراسل، أظهر الشكل اخلالص للرؤية املتشبِّ 

 

(1) Ludwig Wittgenstein 

(2) Tractatus Logico - Philosophicus 
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إعادة    العالقة بني الذهن والعامل اخلارجي تقوم عىلٰ   أنَّ   ٰى الرتاث الفلسفي الذي ير 

تعريف العامل بوصفه جمموعة   ة. وقد عمد إىلٰ والدستوريَّ   ةتظهري العالقات النحويَّ 

 ة.ة عن بعضها من الناحية املنطقيَّ ة املستقلَّ يَّ من احلقائق الذرّ 

 »العامل عبارة عن جمموعة من احلقائق، وليس جمموعة من األشياء  إنَّ   -  ١/١«

)Wittgenstein, 1990, p. 31.( 

احلقائق تنقسم بدورها وبشكل  االعتقاد بأنَّ  لقد كان فتغنشتاين يذهب إىلٰ 

 ة. األعيان االبتدائيَّ  كامل إىلٰ 

 . »فة من األعيانة مؤلَّ احلقيقة عبارة عن ذرَّ  إنَّ   - ٢/ ٠١«

ل  معطيات، فعندها سوف تتحوَّ  لت مجيع األعيان إىلٰ لو حتوَّ  - ٢/ ٠١٢٤«

 ).Ibid, pp. 31 - 33( »معطيات ة إىلٰ يَّ مجيع احلقائق الذرّ 

عيد  ة هلذه احلقائق قد أُ ب املنطقيَّ َس األجزاء والنِّ عي أنَّ ان فتغنشتاين يدَّ ك

 تظهريها يف الذهن. 

 نحن نصنع ألنفسنا صورًا عن احلقائق.  -  ١/٢«

 ، يعمل عىلٰ نحو معنيَّ  امتزاج عنارص هذه الصور ببعضها عىلٰ  إنَّ  - ٢/ ١٥

 ).Ibid, p. 39( »نحو امتزاجها ببعضها تظهري األشياء عىلٰ 

 يمكن اعتبار املدخل الرمزي يف الذكاء االصطناعي جمهودًا للعثور عىلٰ 

ة)  ة أو الدستوريَّ ة (العالقات النحويَّ ب املنطقيَّ َس ات) والنِّة (الذرَّ العنارص االبتدائيَّ 

ة  لألعيان االبتدائيَّ   مرآةً ل  مثِّ يف الفاعل املعريف (اإلنسان أو احلاسوب اآليل) الذي يُ 

ة لـ (أالن  ة منظومة العالمات الفيزيائيَّ فرضيَّ  ف منها العامل. إنَّ ة التي يتألَّ َسبيَّ والنِّ

ل من تلقائها ذروة ثِّ رت يف رؤية (فتغنشتاين) التي متُ نيويل) و(سايمون) قد أثَّ 

جتريبي أقامت    ٰى عمدَّ   حتويلها إىلٰ ة، ومن خالل  ة التقليديَّ الرتاث الفلسفي للعقالنيَّ 

 عًا.ا موسَّ أساسها برناجمًا بحثي�  عىلٰ 
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 »ةالعالمات تكمن يف صلب النشاطات الذكيَّ  إنَّ «قال نيويل وسايمون: 

)Newell & Simon, 2006, p. 114 ْنشاهد نفوذ هذه الرؤية  ). يمكن أن

خل. وقد ختم نيويل ة بوضوح يف مجيع مقاالت طالئع هذا املدة العامَّ الفلسفيَّ 

لقد أثبتت لنا دراسة املنطق واحلاسوب اآليل «وسايمون مقالتيهام بالنتيجة اآلتية:  

 ). Ibid, p. 125( »ةالذكاء يندرج ضمن منظومة العالمات الفيزيائيَّ  أنَّ 

  :إدم ل

تعبري   حدِّ   ة الرتاث الديكاريت. وعىلٰ يعترب نفسه قمَّ   )١( لقد كان إدموند هوسريل

ص كالم جيب اعتبار هوسريل: أب الذكاء االصطناعي. يتلخَّ   )٢(الـ (دريفوسيني)

راد  اليشء الذي يُ  الوعي أو التفكري ال يكفي وحده للحصول عىلٰ  هوسريل يف أنَّ 

ق املعرفة من  قِّ ة)، ُحت ة (توجيهيَّ ة التفاتيَّ حيثيَّ   ة تشتمل عىلٰ هذه العمليَّ   معرفته، بل إنَّ 

التفكري فيه   ة أو مفهوم اليشء الذي يتمُّ الصورة االنتزاعيَّ  ناد إىلٰ خالل االست

ة  ة تبلور عمليَّ بيان كيفيَّ  هوسريل إىلٰ  ٰى ة التفكري. لقد سعواملتضايف مع عمليَّ 

  املدلول، حيصل شبيه له بالنسبة إىلٰ  ده فريجه بالنسبة إىلٰ نِش ما كان يُ  . إنَّ )٣(التفكري

ة  يَّ الذرّ  ة، ومن خصائصها حتديد اخلواصِّ ل املفاهيم املحموليَّ بَ الداللة من قِ 

بة لألعيان  أوصاف مركَّ   ل إىلٰ ف فيام بينها وتتحوَّ هذه املحموالت تتألَّ   لألعيان. إنَّ 

ذلك احلقول  بام يف  - لٍ حق كلِّ  هذا األساس لكي نحصل عىلٰ  بة. وعىلٰ املركَّ 

نة للخصائص نبحث عن املفاهيم املحمولة املبيِّ  جيب أنْ  -ة املرتبطة باحلياة اليوميَّ 

توصيف  نحصل عىلٰ  ة، وبالتايل يمكن من خالل الرتكيب فيام بينها أنْ يَّ الذرّ 

شخص يمكنه يف  كلَّ  االعتقاد بأنَّ  بة. وقد ذهب هوسريل إىلٰ األعيان املركَّ 
 

(1) Edmond Husserl 

 ب.املعرِّ  .الـ (دريفوسيون): أنصار ستيورات دريفوس )٢(

(3) Noema 
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ملنظومة   مستقلٍّ  توصيٍف  األساس تعليق حياته يف هذه الدنيا، وحيصل عىلٰ 

يقوم بالوظيفة التي   هذا األساس يمكن لإلنسان أنْ  االعتقاد اإلنساين. وعىلٰ 

صول  ه يستطيع بيان األُ أنَّ  ٰى كانت مضمرة يف الفلسفة منذ عرص سقراط، بمعن

 & Dreyfusة (ات الذكيَّ يع السلوكيّ ل أساسًا جلمشكِّ والعقائد التي تُ 

Dreyfus, 1992, p. 322 ٰنا نعرف االعتقاد بأنَّ  ). كان هوسريل يذهب إىل

تعليق   ة يتمُّ . ويف الظاهراتيَّ )١( ةق عليه مصطلح الظاهراتيَّ طلَ العامل بشكل كان يُ 

  ا أنْ . ويريد هوسريل منَّ)٢(الوجود اخلارجي لليشء عىلٰ  وىلٰ احلكم يف اخلطوة األُ 

ل الرؤية  نقوم هبذا األمر عن وعي وإدراك، كي تنتفي بذلك مشكلة تقبُّ 

سلسلة من  حتويل اليشء إىلٰ  بعد هذا التعليق الظاهرايت يتمُّ  . ثمّ )٣( ةالطبيعيَّ 

حقة يذهب  ة. ويف اخلطوة الالَّ يَّ خصال ذرّ  الظواهر التي حتتوي بأمجعها عىلٰ 

 )٤( ةة الصوريَّ مل مع املنظومة األنطولوجيَّ ذهننا يع االعتقاد بأنَّ  هوسريل إىلٰ 

هذه الظواهر.    ة إىلٰ ة أو الذاتيَّ إضفاء املفهوميَّ   ة إىلٰ يَّ املتناظرة مع األنطولوجيات املادّ 

 يكون هناك لكلِّ  ن أنْ مسار املعرفة عند هوسريل يتضمَّ  هذه الشاكلة فإنَّ  وعىلٰ 

خصائص  الظواهر املشتملة بأمجعها عىلٰ ة جمموعة كبرية من يَّ يشء يف املرتبة احلّس 

ن ة تتكوَّ ة للمعرفة، وهناك يف املرتبة الصوريَّ ليَّ شكل عنارص أوَّ  ة، وتعمل عىلٰ يَّ ذرّ 
 

(1) Phenomenology 

) هنا، هو تعليق احلكم عٰىل الوجود اخلارجي لليشء، ال عٰىل ذات  Epocheاملراد من التعليق ( )٢(

 الوجود اخلارجي لليشء. 

إدراكها بواسطة    ة األشياء التي يتمُّ القائلة بخارجيَّ ة  ة هي الرؤية العرفيَّ املراد من الرؤية الطبيعيَّ   إنَّ   )٣(

 الذهن. 

) تشري إٰىل جانب من نشاط الذهن الذي  formal ontologiesة (ات الصوريَّ األنطولوجيَّ  إنَّ  )٤(

ق عليها مصطلح  طلَ ة ويُ رة التي تربز إثر تعليق الظاهراتيَّ ته بتوحيد الظواهر املتكثِّ ص مهمَّ تتلخَّ 

تني يف أبحاث هوسريل هلا هاتني األنطولوجيَّ   ). إنَّ material ontologiesة (يَّ املادّ   اتاألنطولوجيَّ 

 ات يف خارج ذهن اإلنسان.د شأن منطقي، وال تشري إٰىل أنطولوجيَّ جمرَّ 
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فرض تعليق    معرفتنا لألشياء (عىلٰ   صورة بإزاء جمموعة من الظواهر، وبالتايل فإنَّ 

، بواسطة احلسِّ  ة التي نحصل عليهايَّ العنارص الذرّ  احلكم بوجودها) تستند إىلٰ 

ٰ  كلَّ  نَّ أ :الً. وثانياً هذا أوَّ   ة. شكل عالمة صوريَّ  يف صفحة الذهن عىلٰ  يشء يتجىلَّ

ارة ااا  با  :  

 ة، بل إنَّ مل يكن ديكارت وأتباعه وحدهم الذين وقفوا ردءًا ملدخل الرمزيَّ 

ها قد سلكت هذا املنهج. وقد كتبت مارغريت بادن يف هذا  ة كلَّ الفلسفة الغربيَّ 

 بيان الذكاء عىلٰ  يعملوا عىلٰ  فالطون أنْ أ كان حلم الفالسفة منذ عرص « الشأن: 

 »أساس مفاهيم شبيهة يف األساس باملفاهيم املستعملة يف ُصلب الذكاء االصطناعي

 )Boden, 1992, p. 2 ٰرسالة مينون   ). ُيشري نيويل وسايمون يف مقالتيهام إىل

فالطون يف تلك أ ه فالطون، ويعتربان نفسيهام استمرارًا للنهج الذي اختطَّ أل 

النفس  االعتقاد بأنَّ  كان توما األكويني يذهب إىلٰ  ٰى الرسالة. ويف العصور الوسط 

  ). Beakley, 1992, p. 173رات فقط ( ام يمكنها التفكري بواسطة التصوُّ إنَّ 

منذ البداية مع   - يدغر اة هطبقًا لنظريَّ  - ة تعريف الفلسفة التقليديَّ  لقد تمَّ 

 مور الواقعة يف العامل فقط. األُ  الغفلة عن العامل كام هو، والرتكيز عىلٰ 

الفلسفة منذ البداية قد جتاهلت دائرة النشاط اليومي لإلنسان   وهذا يعني أنَّ 

الرتاث الفلسفي التي بدأت منذ  سلسلة  م. إنَّ تشوهيها بشكل منظَّ  أو عملت عىلٰ 

فالطون وديكارت واليبنتس وكانط مدخل أعرص سقراط وبلغت بواسطة 

االفرتاض  النقطة اآلنفة، ذهبت إىلٰ  ة يف الذكاء االصطناعي، باإلضافة إىلٰ الرمزيَّ 

تبويب   ة تعمل عىلٰ النظريَّ   نظرية يف ذلك احلقل. إنَّ   يشتمل عىلٰ   لٍ حق  فهم كلِّ   بأنَّ 

  ات، لة بالذرَّ ة املتمثِّ ة بشكل منفصل عن األرضيَّ ت بني العنارص العينيَّ العالقا

ة والصفات والعوامل  ليَّ أيضًا بالبسائط واألوصاف والعنارص األوَّ  ٰى سمَّ والتي تُ 

ة الشاملة للقوانني صول االنتزاعيَّ أساس األُ  واملعلومات والعالمات أيضًا، عىلٰ 
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ر يف حقل التفكري املفكِّ   االعتقاد بأنَّ   فالطون يذهب إىلٰ أوالقواعد أو الربامج. كان  

توظيف القواعد الواضحة   ات واألخالق، يعمل عىلٰ النظري، من قبيل: الرياضيَّ 

  خارج عامله اليومي. إنَّ  ٰى خرة التي حصل عليها يف حياة أُ واملنفصلة عن األرضيَّ 

ة ذهن  توظيفها يف هذه الدنيا من خالل هدايتها وتوجيهها لدفَّ  واعد يتمُّ هذه الق

فالطون مل أمه البيان الذي قدَّ  ذلك أو مل يلتفت. إنَّ  ر إىلٰ ر، سواء التفت املفكِّ املفكِّ 

ة  ة، أعاد القوَّ ة يف العلوم الطبيعيَّ نجاح النظريَّ   ة. إنَّ يكن له تطبيق يف املهارات اليوميَّ 

، ستكون هناك جمموعة  لٍ حق تنظيمها يف كلِّ  ي من جديد، بحيث إذا تمَّ هلذا الرأ

ة بني هذه  ات) والعالقات االنتزاعيَّ ة (الذرَّ من العنارص املنفصلة عن األرضيَّ 

م بيانًا للنظم يف هذا احلقل، وسوف يكون اإلنسان قدِّ العنارص (القواعد) التي تُ 

ارسة نشاطه يف ذلك احلقل بذكاء. وكام مم عىلٰ  -من خالل االستناد إليها  -قادرًا 

مجيع صور النشاط   م البيان العقالين عىلٰ اليبنتس قد عمَّ  ذكرنا فإنَّ  م أنْ تقدَّ 

 ,Dreyfus & Dreyfusة (ة والروتينيَّ الذكي، ومن ذلك األعامل اليوميَّ 

1992, p. 319 .( 

ا ما مإ   ا:  

الرغم من حتقيقه يف بداية األمر   ة عىلٰ مدخل الرمزيَّ  ذكرنا فإنَّ  م أنْ كام تقدَّ 

ه بذات الرسعة واجه يف عقد  أنَّ مًا ملحوظًا ومتسارعًا، إالَّ قفزات كبرية وتقدُّ 

ة. وقد برزت املشكلة عندما  ينات من القرن العرشين للميالد مشاكل جادَّ الستّ 

ة، ومن  زاوهلا الناس يف حياهتم اليوميَّ األعامل التي ي ون التنظري إىلٰ حاول الرمزيُّ 

ة ونمط  كيفيَّ بنيِّ ة تُ ات)، وامتالك نظريَّ ة (الذرَّ البسائط البنيويَّ  خالل احلصول عىلٰ 

برجمة احلواسب اآللية بحيث يغدو   االرتباط بني هذه البسائط، كان هناك سعي إىلٰ 

ون يف هذا الشأن من الناحية  بإمكاهنا القيام هبذه األعامل. وقد أخفق الرمزيُّ 

رغم بساطة  -امليش عرب فناء البيت  ة قادرة عىلٰ ة. فلم تكن احلواسب اآلليَّ العمليَّ 
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 إىلٰ ة بسيطة ال حتتاج ا عمليَّ دون االصطدام بالعوائق، رغم أهنَّ  - هذا النشاط 

  ة إىلٰ د. ويف احلقيقة يعود هذا اإلخفاق من الناحية العمليَّ حماسبة واستدالل معقَّ 

ضاح  ة. وبالتزامن مع اتِّ ة التي تقوم عليها النزعة الرمزيَّ املعرفيَّ  - ة اجلذور الفلسفيَّ 

جه بالتدريج  ة، أخذت األنظار تتَّ ة التي حتيط بمدخل النزعة الرمزيَّ املشاكل العمليَّ 

يدغر وفتغنشتاين اة. وعندما ظهرت أفكار مارتن هة للرمزيَّ جلذور الفلسفيَّ نحو ا

نحو جيل. فقد كان هذان العاملان  ني عىلٰ ر ظهرت أسباب فشل الرمزيِّ املتأخِّ 

تدريس الفلسفة يف   خمالفني من األساس للتعريف الديكاريت للذهن البرشي. إنَّ 

ينات من القرن العرشين للميالد من  يف منتصف عقد الستّ  )١( .جامعة أم. آي. يت

ارتفاع وترية البحث واجلدل حول  إىلٰ  ٰى ل (هيوبرت دريفوس)، رسعان ما أدَّ بَ قِ 

اإلمكان الفلسفي للذكاء االصطناعي. وقد كان بعض الباحثني من أمثال: نيويل  

النتائج   . إنَّ )٢( ةة التحويليَّ ة العقليَّ وسايمون ومينسكي ورثة الرتكة الفلسفيَّ 

 ل هتديدًا وخطرًا عىلٰ ثِّ ل كانت متُ يدغر األوَّ ااحلاصلة من أفكار فتغنشتاين الثاين وه

ة  ة. فقد كان كالمها من أصحاب النزعة اإلطالقيَّ ة التحويليَّ الربامج البحثيَّ 

  ن أحد من التنظري يف ة، وكانا يعتقدان بعدم متكُّ ة األعامل اليوميَّ يَّ ومذعنني ألمهّ 

  حقل العامل الروتيني اليومي. ومن املنعطفات املضحكة يف التاريخ الفكري أنَّ 

ة) هياجم فيه م بإصدار كتابه (دراسات فلسفيَّ ١٩٥٣فتغنشتاين عندما قام يف عام 

ة يف الذكاء ة)، تبلور يف الوقت نفسه مدخل الرمزيَّ فلسفيَّ   -ة  رسالته (رسالة منطقيَّ 

اهلجوم عليها  ة التي بدأ فتغنشتاين بشنِّ يَّ وارثًا للرتكة الذرّ االصطناعي بوصفه 

)Dreyfus & Dreyfus, 1992, p. 320 .( 

ف فتغنشتاين رسالته، أخذ يميض أوقاته بالبحث عبثًا عن احلقائق ألَّ  بعد أنْ 

ٰ  بعد أنْ  احلاجة إليها. ثمّ  ته بأمسِّ ة التي كانت نظريَّ ة واألعيان التأسيسيَّ يَّ الذرّ    ختىلَّ
 

(1) MIT 

)2(  reductionism 
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ا هلذا النشاط. وقد قام  ة وضع حد� عن هذه الرسالة وعن مجيع الفلسفات العقليَّ 

احلقائق والقوانني    ة إىلٰ جتزئة وحتليل الرشائط اليوميَّ   أنْ   استدالله يف هذا الشأن عىلٰ 

ني يف الذكاء ني والباحثني الدالليِّ أغلب الفالسفة التقليديِّ  ٰى (أي حيث ير

من تلقائها  ٰى ام تكون ذات معنتبدأ من هناك) إنَّ  ة جيب أنْ النظري االصطناعي أنَّ 

 العنارص التي يتمُّ  هذا األساس فإنَّ  دة ولغاية بعينها. وعىلٰ ة حمدَّ أرضيَّ  وعىلٰ 

 إىلٰ   ٰى ت من أجلها. عندما نسعدَ جِ ام تعكس األهداف والغايات التي وُ اختيارها إنَّ 

وراء  ٰى ات والنوايا، نكون كمن يسعالنظر عن اخللفيّ  العنارص بغضِّ  العثور عىلٰ 

ة بغية تزويد احلاسوب اآليل باملعلومات، وبذلك نفصل جتربتنا ليَّ العالمات األوَّ 

ة جتعل من توظيف هذه ل بنية براغامتيَّ ثِّ هذه النواحي متُ  ة أنحاء. إنَّ من عدَّ 

 ). Ibidكنًا (ة بشكل معقول أمرًا ممالتجارب يف إدارة الشؤون اليوميَّ 

ة يف الرسالة،  ة املنطقيَّ يَّ الذرّ  ة نقدًا مبارشًا إىلٰ ه فتغنشتاين يف أبحاثه الفلسفيَّ وجِّ يُ 

وقائع  إىلٰ  األسامء تشري حقيقةً  ما الذي يكمن وراء هذه الرؤية القائلة بأنَّ « ويقول: 

بعض الناس   بسيطة؟ يقول سقراط يف ثناء تيتوس: إذا مل أكن خمطئًا فقد سمعت أنَّ 

يشء بام يف ذلك نحن، غري قابلة  ف منها كلُّ ة التي تألَّ ليَّ العنارص األوَّ  يقولون: إنَّ 

ل مثِّ ب يُ هذا االسم املركَّ   نَّ أ بًا، و الذي ينتج عنها يكون اسمه مركَّ   للتعريف... بيد أنَّ 

ة) هي من هذا فلسفيَّ  - ة (يف رسالة منطقيَّ  » أعيان « راسل، و  » أفراد «  عريفًا له. إنَّ ت 

ة  ة األجزاء البنيويَّ النوع من العنارص. ولكن حيث يكون هناك سؤال عن ماهيَّ 

للحديث عن األجزاء  ًى ة؟ ال يكون هناك معن ن منها الواقعيَّ ة التي تتكوَّ االبتدائيَّ 

  ). Witgentein, 1989, p. 21(  » للكريس بشكل مطلق أبداً ة  االبتدائيَّ 

يف عقد العرشينات من القرن العرشين   )١( وقبل فتغنشتاين سبق ملارتن هايدغر

م هايدغر يف  ستاذه إدموند هوسريل بذات الطريقة. لقد قدَّ أُ  عىلٰ  ردَّ  للميالد أنْ 

 

(1) Martin Heidegger 
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التي هي من قبيل   ا عن العامل اليومي واألشياءجواب هوسريل توصيفًا ظاهراتي� 

العامل اليومي ال يمكن تظهريه   ه قد أدرك مثل فتغنشتاين أنَّ الكرايس واملطارق. إنَّ 

يدغر هو الذي  اتها. لقد كان همن خالل جمموعة من العنارص املنفصلة عن أرضيَّ 

اعتبارها من املسائل  ملواجهة األشياء باإلضافة إىلٰ  ٰى خرقًا أُ رُ هناك طُ  أثبت أنَّ 

تعريفها بواسطة جمموعة من املحموالت، وبذلك أجرب   عات التي يتمُّ واملوضو

نا ال نستطيع تظهري العامل اليومي  التدقيق يف هذه املسألة وهي أنَّ  هوسريل عىلٰ 

نا عندما  يدغر: إنَّ اتها. قال هبواسطة جمموعة من العنارص املنفصلة عن أرضيَّ 

تظهري يف الذهن ضمن  مهارة ال حتتاج إىلٰ ل فعِّ ام نُ نستخدم أداة مثل املطرقة، إنَّ 

ل  بَ تنظيمها من ِق  ة التي تمَّ طات البرشيَّ شبكة من األدوات واملقاصد واملخطَّ 

ه  شكل جمموعة من احلقائق. إنَّ  التنظري هلا أو تظهريها عىلٰ  املجتمع، وال حاجة إىلٰ 

تفعيلها ضمن   مور يتمُّ سّمي مهارات استخدام أدوات من قبيل املطرقة متشية لألُ يُ 

ام هو جزء جيل فيه تفكرينا، وإنَّ ة ليست شيئًا نُ هذه األرضيَّ   كر. إنَّ األرضية آنفة الذِّ 

ة  ام أمكن اعتبار هذه األرضيَّ سلوب وجودنا. ربَّ من متظهرنا االجتامعي ويبلور أُ 

  ٰى املحتو ا عبارة عن منظومة من العالقات، بيد أنَّ ة بأهنَّ من الناحية الصوريَّ 

نوع من التوظيف   رايت هلذه العالقات وأجزائها املرتابطة بحيث تقاوم أيِّ الظاه

 ة.ة أو التنظرييَّ الطريقة الرياضيَّ  عىلٰ 

من خالل مالحظة   - ويف هناية املطاف عمد هيوبرت وستيوارت دريفوس 

 إىلٰ  -ل الطرفني حول مسألة الذكاء االصطناعي بَ األفكار الفلسفية املثارة من قِ 

تكون  السؤال احلاسم يقول: هل يمكن أنْ  إنَّ «طرح السؤال اجلوهري اآليت: 

؟ أو هل دائرة  ون عادةً عي الفالسفة العقالنيُّ ة بشأن عاملنا اليومي كام يدَّ هناك نظريَّ 

الفهم املتعارف، أو بعبارة أفضل: هل تركيب املهارات واألعامل واألحكام وما 

ال يمكن تظهريه،  ٰى ة؟ وعليه ليس هناك حمتوديَّ إراذلك، من احلاالت الالَّ  إىلٰ 
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 & Dreyfus( »ات والقواعدأساس الذرَّ  يشء عىلٰ  ويمكن  بيان كلِّ 

Dreyfus, 1992, p. 322 ّجهود هوسريل يف   أشار هذان العاملان إىلٰ  ). ثم

املنظومة   دراسة أنَّ  ض هوسريل يف بداية األمر إىلٰ املشكلة. لقد تعرَّ  إطار حلِّ 

ه  ة قد تستطيع توصيف التجربة، ولكنَّة الصوريَّ صول املوضوعيَّ األُ  ة عىلٰ القائم

ات ال  ليَّ ات واألوَّ ف من البدهييَّ ة التي تتألَّ املنظومة اهلندسيَّ  أذعن بعد ذلك أنَّ 

ة، من قبيل األشكال  تستطيع توصيف األشكال التي نواجهها يف حياتنا اليوميَّ 

ترك هوسريل هذا السؤال مفتوحًا يف هناية املطاف، حيث   نة. ثمّ ة واملسنَّ العدسيَّ 

ة؟ لقد كان هذا السؤال يف الواقع  يقول: هل يمكن تصوير مفاهيم احلياة اليوميَّ 

عن استدعاء الذكاء االصطناعي، فهل يمكن إعادة علم الفيزياء  ٰى خرعبارة أُ 

 وصل هوسريل إىلٰ  ة)؟ ثمّ ة (البدهييَّ ليَّ صول األوَّ األُ  املنبثق عن الفهم املتعارف إىلٰ 

ات، وقام بطرح السؤال رياضيّ   جعل مجيع التجارب إىلٰ   حلم اليبنيتس القائم عىلٰ 

املسألة الرئيسة هي: هل هناك من طريقة يمكن من خالهلا  إنَّ «اجلوهري القائل: 

 صور بحتة ودقيقة حتلُّ  ا إىلٰ حتويل املعلومات التي يتم احلصول عليها شهودي� 

  ة لتحويل التجارب إىلٰ تكون وسيلة أساسيَّ  وهل يمكن هلذه الطريقة أنْ ها، حملَّ 

ة تفصيل  مهمَّ  يدغر فإنَّ ا). ولكن كام أوضح هIbid, p. 323( »ةمسائل رياضيَّ 

ا كان يبدو يف بادئ ة أصعب بكثري ممَّ كتابة البيان النظري الكايف للحياة اليوميَّ 

إلخفاق والفشل. قال هيوبرت  النظر. وهكذا كان مصري برنامج هوسريل هو ا

ة يف ذهن  طوال ربع قرن من اجلهود لفهم أجزاء متظهر األشياء اليوميَّ «دريفوس: 

أخذ فهم العقل املتعارف للفاعل  إىلٰ  ه مضطرٌّ الفاعل املعريف، أدرك هوسريل أنَّ 

إذا أخذنا  ٰى املعريف للعامل اليومي أكثر من ذي قبل. وقال يف هذا الشأن: حتَّ 

 موضوعات مفردة بنظر االعتبار، لكي ندرسها بوصفها موارد مسيطر عليها، فإنَّ 

ا  ندرك أنَّ ق أكثر نُ إدراك عمق تعقيدها، وعندما نتعمَّ  سعينا لفهمها يكون سببًا إىلٰ 
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ة  ث عن االنضامميَّ ف عليها. وقد حتدَّ الكثري من القواعد من أجل التعرُّ  نحتاج إىلٰ 

وقد   - ة التفكري، وعن تعقيدها املهول، ليصل يف هناية املطاف العظيمة لعمليَّ 

نتيجة    إىلٰ   -غمرته سحابة من احلزن الشديد عن عمر ناهز اخلامسة والسبعني عامًا  

 »ة ال هناية ألمدهاة مهمَّ الظاهراتيَّ  داية الطريق، وأنَّ ه ال يزال يف بمفادها: أنَّ 

 )Ibid ٰذات املوضع الذي سبق هلوسريل أنْ  ). كام وصل مينسكي يف هناية املطاف إىل  

ل املسألة الرئيسة للبحث والتحقيق يف حقل  مثِّ بناء الرصح املعريف يُ  إنَّ « وصل إليه: 

ة  ا عن فهم املحتويات والبنية املعرفيَّ نا بعيدون جد� ا هو أنَّ الذي نعرفه حالي�   الذكاء، وإنَّ 

  املنظومة الصغرية ذات الفهم املتعارف جيب عليها أنْ  الناشئة عن الفهم املتعارف. إنَّ 

ة واملعلول والزمان واهلدف واملكان وأنواع املعرفة... علينا يف  تعرف شيئًا يف حقل العلَّ 

ل  ثِّ ة هوسريل كانت متُ ظاهراتيَّ  ). إنَّ Ibid(  » ة ة جادَّ نقوم بدراسة معرفيَّ  أنْ هذا احلقل 

اليبنيتس    إىلٰ   الفالسفة منذ سقراط وصوًال   متامًا. ويف احلقيقة فإنَّ  ٰى ما يشبه هذا املسع 

عرشين قرنًا   ٰى مد  ة يف هذا احلقل املعريف عىلٰ م، قاموا بأبحاث جادَّ وفتغنشتاين املتقدِّ 

يدغر  ا ر هل ر يف هذا الشأن. ويف ضوء النقد املدمِّ ذكَ قوا نجاحًا يُ قِّ ُحي  ، دون أنْ من الزمن 

ضحت األسباب الرئيسة يف  ر) عن رأيه، اتَّ وتراجع فتغنشتاين (فتغنشتاين املتأخِّ 

ة يف الذكاء االصطناعي  الذي وضع مدخل الرمزيَّ   ة. إنَّ إخفاقات مدخل النزعة الرمزيَّ 

مسألة املعرفة الناشئة من   مواجهة جدار مسدود، هو االعتقاد اليقيني الراسخ بأنَّ  إىلٰ 

الناس    ها. ولكن يبدو أنَّ الناس قاموا بحلِّ   بالرضورة؛ ألنَّ  الفهم املتعارف قابلة للحلِّ 

النحو الذي بدا ألتباع هذا املدخل. كام    وا املعرفة الناشئة عن الفهم املتعارف عىلٰ مل حيلُّ 

املتعارف   الذي يندرج ضمن دائرة الفهم الناشئ عن العقل   يدغر وفتغنشتاين أنَّ ا ه   أفاد 

ة القيام  مرادنا من معرفة كيفيَّ   . إنَّ )١( ةمور اليوميَّ ة القيام باألُ قد يكون من علم كيفيَّ 

 مور ليس هو القواعد الواضحة، بل معرفة هذه النقطة، وهي ما الذي يتعنيَّ باألُ 
 

(1) Know How 
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إدراك الفيزياء  سبيل املثال أنَّ  ة. من ذلك عىلٰ ركام من املوارد اخلاصَّ فعله بني 

 )٢(والقوانني  )١( مور الواقعةاملرتبطة بالفهم املتعارف ضمن جمموعة من قضايا األُ 

املراد من الفيزياء املرتبطة بالفهم املتعارف أو الفيزياء  ا. إنَّ ا جد� دة جد� ة معقَّ عمليَّ 

ة القيام باألعامل يف العامل الفيزيائي اليومي، حيث يمتلك  فة كيفيَّ ة، هو معر اليوميَّ 

مورهم الناس عند قيامهم بأُ  مجيع الناس هذا النوع من املعرفة يف حياهتم. إنَّ 

ة يتعاطون مع العامل الفيزيائي املحيط هبم ومع األشياء املختلفة التي  اليوميَّ 

ة  مشاكل حياهتم اليوميَّ   حلِّ   الدنيا عىلٰ م يعملون يف هذه  يعرفوهنا بشكل عريف. فإهنَّ 

بواسطة توظيف هذه األشياء، ولكن ال من خالل التنظري واستعامل معادالت  

نون من معرفة سلوك  عون هبذه القدرة، ويتمكَّ مجيع الناس يتمتَّ  علم الفيزياء. إنَّ 

ه املقدرة قبل ع هبذعامل الفيزياء يتمتَّ  ٰى ة. وحتَّ األشياء وتوظيفها يف احلياة اليوميَّ 

ة يف العامل الفيزيائي اليومي  اخلوض يف الفيزياء، وبعدها يقوم أيضًا بأعامله اليوميَّ 

السؤال املاثل هنا يقول:   علم الفيزياء. وعليه فإنَّ  مثل سائر الناس دون حاجة إىلٰ 

إنسان   كلِّ   ٰى التي يمكن العثور عليها لد  -هل يمكن حتويل هذا النوع من املعرفة  

منظومة من القضايا املرتبطة ببعضها مثل علم الفيزياء؟ عندما يروم شخص    إىلٰ   -

ة والقوانني التي  مور الواقعيَّ فهم األُ  إىلٰ  ٰى ينشط يف هذا الشأن، أو يسع أنْ 

العقل البرشي املتعارف، أو يف حقل تعقيدها يقوم  يكتشفها، سيكون بحاجة إىلٰ 

ذهن الطفل الصغري.   ختطر عىلٰ  دو من املستبعد أنْ بصياغة تلك املعادالت التي يب

ة من املهارات التي ال  أرضيَّ  ة حيتاج بدوره إىلٰ اخلوض يف علم الفيزياء النظريَّ  إنَّ 

ذات هذا احلقل يمكن توصيفه بواسطة  تقبل اخلضوع للمعادالت، بيد أنَّ 

رات السابقة. لقد أخطأ املها إحالة إىلٰ  أيِّ  ة التي ال حتتوي عىلٰ القوانني االنتزاعيَّ 
 

(1)Facts 

(2) Rules 



 ٢٨٧ مدخل فلسفي تأسييس يف الذكاء االصطناعي 

الفيزياء الناشئة عن الفهم   الباحثون يف الذكاء االصطناعي يف استنتاجهم أنَّ 

ة.  تكون قابلة للبيان بوصفها جمموعة من القواعد االنتزاعيَّ   املتعارف جيب أيضًا أنْ 

 نتيجة مفادها أنَّ   ل إىلٰ ح هبذه املسألة. فقد توصَّ هو الذي رصَّ   )١(وكان باتريك هايز

ات االستفادة من النظريَّ  ي ال حيتاج إىلٰ تفكرينا اليومي يف حقل العامل املادّ 

نوعًا   دُّ عَ ة) التي تُ ة (اليوميَّ املطروحة يف علم الفيزياء، بل هو مرتبط بفيزياء العامَّ 

التي   وىلٰ ة األُ املهمَّ  واعي يف حقل البيئة املحيطة بنا. يزعم هايز أنَّ من العلم الالَّ 

مشكلة   ل اهتامم العاملني يف مسألة الذكاء االصطناعي، هي حلُّ شغِ تُ  جيب أنْ 

ا بزعم ستيوارت  ). وأمَّ Hayes, 1992, pp. 171 - 172ة (يَّ الفيزياء العامّ 

ة يف خصوص الفيزياء الناشئة عن  نظريَّ  مسألة العثور عىلٰ  وهيوبرت دريفوس فإنَّ 

ة. من املمكن  هذا احلقل ال يمتلك بنية نظريَّ   وذلك ألنَّ ؛  الفهم املتعارف غري قابلة للحلِّ 

للطفل بعد سنوات من التجربة واالختبار واملقارنة بني أنواع وأقسام السوائل  

هناك فرقًا واختالفًا بني اجلوامد   درك بيرس أنَّ يُ  ة أنْ واجلوامد املرتبطة باحلياة اليوميَّ 

ظروف   ة ويف ظلِّ ات خاصَّ سلوكيَّ  ة عىلٰ م إجابات حاذقة خاصَّ يتعلَّ  والسوائل، وأنْ 

ة  ة أيضًا. فإذا كان فهم األرضيَّ احلياة االجتامعيَّ  ة. وهكذا األمر متامًا بالنسبة إىلٰ خاصَّ 

أساس النامذج واألمثلة   يف الواقع مهارة، وإذا كانت املهارات تتبلور عىلٰ  دُّ عَ حقة يُ الالَّ 

الفهم   ة عاجزة عن احلصول عىلٰ يات الدالليَّ تكون التجلّ  ع أنْ دون القوانني، فاملتوقَّ 

  ). Dreyfus & Dreyfus, 1992, p. 326الناشئ من عقلنا املتعارف ( 

الذكاء  إنَّ «ة: قال الدريفوسيون يف ختام مقالتهم يف حقل مدخل الرمزيَّ 

شبيهًا متامًا باملثال الكامل عن    ٰى ة، أضحمدخل الرمزيَّ االصطناعي التقليدي، أي  

 ة اآليلة إىلٰ مصطلح الربامج البحثيَّ   )٢(إيمره الكاتوس  طلق عىلٰ ذلك اليشء الذي أُ 
 

(1) Patrick Hayes 

(2) Imre Lakatos 



٢٨٨  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

ة ما يف حقل الفهم املتعارف أصعب تبويب نظريَّ  ). لقد ثبت أنَّ Ibid( »الزوال

د  مينسكي مل تكن هذه املسألة جمرَّ عه البرش. وكام كان يطمح ا كان يتوقَّ بكثري ممَّ 

لت مسألة املعرفة الناشئة من الفهم مور الواقعة. وحتوَّ ة آالف من األُ تبويب لعدَّ 

يف سلوكنا    -زعم فتغنشتاين    حدِّ   عىلٰ   -نا  م فإنَّ ة. وكام تقدَّ مسألة أصليَّ   املتعارف إىلٰ 

أساس   بل نحصل عىلٰ  ة، نظريَّ  أساس أيِّ  العادي يف احلياة ال نامرس أعاملنا عىلٰ 

معرفة عن طريقة القيام باألعامل التي ال   احلياة يف الفضاء االجتامعي والعريف عىلٰ 

ر يف تاريخ هذا الرأي املتجذِّ   ردِّ   أبدًا. وقد عمد إىلٰ   تنظرييٍّ   نشاطٍ   يكمن وراءها أيُّ 

ة. ومن  ليَّ ة الداخا هو نتاج نوع من النظريَّ عمل يصدر عنَّ  كلَّ   الفلسفة والقائل بأنَّ 

ة التي نستند إليها نحن البرش يف  العنارص االبتدائيَّ  العثور عىلٰ  السعي إىلٰ  هنا فإنَّ 

هذا   ة) ال يبدو وجيهًا، وعىلٰ ة (للقيام باألعامل الذكيَّ ة داخليَّ ة تنظرييَّ عمليَّ  كلِّ 

  يدغر من ال ه. وقد توصَّ نتيجةٍ  أيِّ  فيض إىلٰ ني لن تُ جهود الرمزيِّ  األساس فإنَّ 

من   دُّ عَ والذي يُ  -الذهن والعني  ة القائمة عىلٰ خالل إنكاره ورفضه للثنائيَّ 

الناس يف وجودهم يف العامل والقيام   نتيجة مفادها أنَّ  إىلٰ  -ة املواريث الديكارتيَّ 

التنظري.   فاته عىلٰ ف الفاعل املعريف الذي تقوم ترصُّ فون كام يترصَّ بأعامهلم ال يترصَّ 

العمل  قبل املعرفة يف هذا العامل يلجأ إىلٰ  -من وجهة نظره  -اإلنسان  فإنَّ 

ة  القوانني العلميَّ  ته يف هذا الشأن تأيت يف مرتبة ثانية. إنَّ معرفيَّ  ف، وأنَّ والترصُّ 

هذا األساس  مة عليها. وعىلٰ رة عن أعامل الناس وليست متقدِّ ات متأخِّ والنظريَّ 

جتزئة الفهم املتعارف للناس بوصفه  نعمل عىلٰ  ني أنْ ال يمكن طبقًا لغاية الرمزيِّ 

هذه الشاكلة   تظهريها. وعىلٰ  اءة، والعمل بعد ذلك عىلٰ أجزائه البنَّ ة إىلٰ نظريَّ 

ة بشأن الفهم املتعارف اليومي والروتيني  يَّ ة والذرّ ة الصوريَّ واجهت فكرة النظريَّ 

ة معاجلة بعض اإلشكاالت  ة ضمن منظومة دالليَّ عن العامل وتظهري هذه النظريَّ 

ون  به الرمزيُّ   َي نِ يدغر وفتغنشتاين. ومن خالل هذا الفشل الذي مُ االتي اكتشفها ه



 ٢٨٩ مدخل فلسفي تأسييس يف الذكاء االصطناعي 

يكون الرتاث العقالين العريق يف عامل الفلسفة قد فشل يف هناية املطاف عند 

 خضوعه لالختبار التجريبي.

طرا ا:  

هذا املدخل قد سلك من حيث املسار طريقًا مغايرًا متامًا للمسار الذي   إنَّ 

ون ة التي برجمها الرمزيُّ احلواسب اآلليَّ  ة. وإنَّ سلكه أصحاب النزعة الرمزيَّ 

ها عجزت مور، من قبيل: لعبة الشطرنج، ولكنَّقت نجاحًا يف القيام ببعض األُ حقَّ 

يرس وبساطة  شخص من القيام هبا بكلِّ  ن كلُّ مور التي يتمكَّ عن القيام ببعض األُ 

ات من قبيل: لعبة الشطرنج قابليّ   عىلٰ   ١ة. وقد أطلق جون هوغالنديف حياته اليوميَّ 

 .Graham, 1993, p( »ات املنفصلة عن سائر شؤون احلياةالقابليَّ «مصطلح 

يسري عرب األرجاء بشكل  أنْ  -سبيل املثال  عىلٰ  -شخص  ). إذ يمكن لكلِّ 85

احلاسوب اآليل املربمج     أنَّ يصطدم بالعقبات أو العوائق، إالَّ   ا، دون أنْ طبيعي جد� 

ة مثل  تقوم بعمليَّ  ة املربجمة أنْ ال يستطيع فعل ذلك. كام ال تستطيع احلواسب اآلليَّ 

توضيب حقيبة السفر. ومن هنا صار عدد من الناشطني بصدد التفكري يف صنع  

ن من  ام يتمكَّ ة إنَّ اإلنسان يف حياته اليوميَّ  مور. إنَّ يمكنها القيام بمثل هذه األُ آلة 

لصنع    الطريقة املثىلٰ   مها من طريق التجارب. وعليه فإنَّ القيام هبذه األفعال إثر تعلُّ 

تكون هلذه اآلالت القدرة   ن من القيام هبذه األعامل، يكمن يف أنْ ة تتمكَّ آلة ذكيَّ 

ه ليس باإلمكان ات ال تأيت من طريق الربجمة. كام أنَّ هذه القابليَّ  نَّ إم. إذ التعلُّ  عىلٰ 

م. وهنا يتبلور سؤال التعلُّ  نًا من امتالك القدرة عىلٰ جعل احلاسوب اآليل متمكِّ 

م، أليس من الواجب  التعلُّ  صنع آلة هلا القدرة عىلٰ  ، وهو: إذا كان البناء عىلٰ هامٌّ 

ة؟ صنع هذه اآللة بشكل متطابق مع الكائن الذي يمتلك هذه القابليَّ  يتمَّ  أنْ 

 

(1) John Hougeland 
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يكون النموذج لصنع هذه اآللة هو اإلنسان؟ أجاب    ينبغي أنْ : أَال ٰى خروبعبارة أُ 

  إىلٰ  ٰى ة عن هذا السؤال باإلجياب، األمر الذي أدَّ أصحاب النزعة االرتباطيَّ 

الذكاء االصطناعي. ومن   ل عىلٰ احلصو  يف جمال السعي إىلٰ   ٰى حدوث استدارة كرب

أصحاب النزعة   ة. إنَّ هذه النقطة يربز مدخل أصحاب النزعة االرتباطيَّ 

ة الذكاء البرشي واحلاسوب اآليل  ة من خالل عقد مقارنة بني ماهيَّ االرتباطيَّ 

اعتبار الذكاء يف الواقع نوعًا من الربجمة، وقالوا    املربمج، ويف ضوء هذه املقارنة تمَّ 

 تزويده هبذا الربنامج. إنَّ  اإلنسان عبارة عن حاسوب آيل عمالق قد تمَّ  مخَّ  بأنَّ 

 التخّيل  ة قد تمَّ الذكاء البرشي يف النزعة االرتباطيَّ  ة إىلٰ هذا النوع من النظرة اآلليَّ 

بنية خمتلفة عن احلاسوب اآليل  اإلنسان يف الواقع حيتوي عىلٰ  مخَّ  عنه. فإنَّ 

ف  عرَ ة أو ما يُ ماليني اخلاليا العصبيَّ  اإلنسان حيتوي عىلٰ  مخَّ  اإللكرتوين. فإنَّ 

ة مرتبطة ببعضها، بحيث  مجيع هذه اخلاليا العصبيَّ  ، وإنَّ )١( بالَعَصبون أو الَعَصبة

ة.  ل فيام بينها وحدة متشابكة هي عبارة عن شبكة متالمحة من اخلاليا العصبيَّ شكِّ تُ 

ك خارجي، تعمل اخلاليا جسم اإلنسان بفعل حمرِّ ة من  يَّ ر األعضاء احلّس عندما تتأثَّ 

 ة فعل عند خاليا املخِّ ، وبذلك حتدث ردَّ املخِّ  التأثري إىلٰ  ٰى ة بنقل فحوالعصبيَّ 

. وهنا ة املوجودة يف املخِّ هذا التأثري يشمل مجيع الشبكة العصبيَّ  ة. وإنَّ العصبيَّ 

البرشي. ففي   واملخِّ  بني احلاسوب اآليل وجوهريٍّ  هامٍّ  نالحظ وجود اختالٍف 

ة ملعاجلة املعلومات.  ليس هناك وحدة خاصَّ  - خالفًا للحاسوب اآليل  - املخِّ 

يف حني تعالج  )٢( متوازٍ  لٍ بشك معاجلتها يف املخِّ  املعلومات تتمُّ  : إنَّ ٰى خروبعبارة أُ 

. ويف احلقيقة تعمل )٣(شكل متسلسل هذه املعلومات يف احلاسوب اآليل عىلٰ 
 

(1) Neuron 

(2) Parallel 

(3) Serial 
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معاجلة   معاجلة املعلومات الواردة بشكل متزامن، وال تتمُّ  عىلٰ  خمتلف أقسام املخِّ 

أصحاب النزعة   ٰى اآلالت التي يسع مجيع املعلومات يف نقطة واحدة. إنَّ 

د  البرشي. ففي هذه اآلالت ال يكون هناك جمرَّ  صنعها تشبه املخَّ  ة إىلٰ االرتباطيَّ 

فقط، بل هناك نوع من التعاطي وردود األفعال ة معاجلة للمعلومات  تقسيم لعمليَّ 

ة عدَّ   هذه اآلالت تشتمل عىلٰ   واالرتباط بني خمتلف أجزاء هذه املنظومة أيضًا. إنَّ 

دة. فلو أخذنا بنظر ق متعدِّ رُ طبقات من وحدات املعاجلة املرتبطة فيام بينها بطُ 

لطبقات الثالثة هي  هذه ا فإنَّ  -سبيل املثال  عىلٰ  -االعتبار آلة من ثالث طبقات 

أو  )١( التوايل عبارة عن: طبقة الوحدات املستقبلة، وطبقة الوحدات الوسيطة عىلٰ 

وحدة ترتبط بجميع أو بعض  كلَّ  لة. إنَّ ، وطبقة الوحدات املرَس )٢(ةاملخفيَّ 

حالتني،   ر عىلٰ تتوفَّ   وحدات الطبقة التالية. ومن حيث نشاط الوحدات يمكنها أنْ 

حالة نشاط الوحدات املستقبلة أو الوسيطة رهن   مها: املطفأ أو املضاء. وإنَّ 

 )٤(ة، وثانيًا: قوَّ )٣(الً: حالة نشاط وحدات الطبقة السابقة وثقلهاأوَّ  :بعاملني، ومها

حالة نشاط الوحدات املستقبلة رهن    االرتباط بني وحدة الطبقة السابقة وبينها. إنَّ 

 تزويدها هبا من اخلارج. من قبيل احلالة التي يكون عليها املخُّ   التي يتمُّ باملعلومات  

رب حالة  عتَ ة عند تزويده باملعلومات. وبالتايل تُ يَّ ة احلّس عندما تعمل اخلاليا العصبيَّ 

ل اآللة عن املعلومات التي  بَ نشاط الوحدات املستقبلة يف اآللة بوصفها جوابًا من قِ 

 تزويدها هبا. تمَّ 

القيام    ة والقدرة عىلٰ ع بالقابليَّ ن أنصار هذا املدخل من صنع آالت تتمتَّ كَّ مت  لقد

 

(1) Intermediate 

(2) Hidden 

(3) Weight 

(4) Strength 
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  عىلٰ   -هذه اآلالت    القيام هبا. من ذلك أنَّ   ة قادرة عىلٰ مور مل تكن احلواسب اآلليَّ بأُ 

التمييز بني األشكال املختلفة. ومن بني املزايا التي    كانت قادرة عىلٰ   -سبيل املثال  

عند إصابة بعض   ٰى مواصلة نشاطها حتَّ  ا قادرة عىلٰ هذه اآلالت أهنَّ  تضاف إىلٰ 

ة  مثل املنظومة العصبيَّ  - هذه اآلالت كانت  وحداهتا باخللل أو العطب. إنَّ 

م. يف ُصلب علُّ تعليم، وقد اكتسبت القدرة من طريق الت بحاجة إىلٰ  -ة البرشيَّ 

خالفًا  - اإلنسان  مخَّ  ة يوجد هذا الفهم القائل بأنَّ مدخل النزعة االرتباطيَّ 

أو بعبارة   ،أساس القضايا  ال يعمل عىلٰ   -  )١( ير السائد يف علم النفس العامّ للتصوُّ 

ة ال يرتضون القول  أصحاب النزعة االرتباطيَّ   . إنَّ )٢(أساس املعتقدات   عىلٰ   ٰى خرأُ 

م . فإهنَّ معاجلتها يف أجزاء خمتلفة من املخِّ  جزاء خمتلفة من املعلومات تتمُّ أ بأنَّ 

ة بوصفها وحدة  الشبكة العصبيَّ  مجيع املعلومات تندرج يف كلِّ  يزعمون أنَّ 

بوصفه موضعًا ملعلومات  يف املخِّ  خاصٍّ  عٍ متالمحة، ومن هنا ال يمكن بيان موض

أساس  اإلنسان ال يعمل عىلٰ  مخَّ  أتباع هذا املدخل يعتقدون أنَّ  بعينها. إنَّ 

رات  التصوُّ  يات، ويرفض طريقة الفهم القائمة عىلٰ رات أو التجلّ التصوُّ 

 ). Lowe, 2001, pp. 221 - 227واملعتقدات (

ة متزامنة مع والدة  اطيَّ ة كانت والدة مدخل النزعة االرتبمن الناحية التارخييَّ 

ينات من القرن العرشين للميالد، ه يف عقد الستِّ ة. ويف احلقيقة فإنَّ النزعة الرمزيَّ 

ة، ظهرت النزعة  وبالتزامن مع انطالقة الربامج املرتبطة بأصحاب النزعة الرمزيَّ 

  ة كانواأصحاب النزعة االرتباطيَّ  . إنَّ )٣(ة بزاعمة فرانك روسنبالتاالرتباطيَّ 

  ة عمل املخِّ يستفيدون من إنجازات علامء األعصاب يف خصوص معرفة آليَّ 
 

(1) Psychology Folk 

(2) Believes 

(3) Frank Rosenblat 
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أساس بنية   م بدالً من فهم الذهن عىلٰ اإلنسان. وإهنَّ  ٰى ة لد واملنظومة العصبيَّ 

  ٰى ة لد تقريب احلاسوب اآليل من البنية العصبيَّ   احلاسوب اآليل، أخذوا يسعون إىلٰ 

  ة من أهمّ أصحاب النزعة االرتباطيَّ  بالنسبة إىلٰ  دُّ عَ م يُ عنرص التعلُّ  اإلنسان. إنَّ 

ة كانوا  أصحاب النزعة االرتباطيَّ  العنارص يف الذكاء البرشي. وبعبارة أبسط: إنَّ 

من    استلهام هذه الرؤية مبارشةً   . وقد تمَّ أساس نموذج املخِّ   بصدد صنع اآللة عىلٰ 

ة  ة فقد كان هيب رائد مدخل النزعة االرتباطيَّ . ويف احلقيق)١( عمل دي. أو. هيب

)Boden, 1992, p. 2 ة إىلٰ هناك قابليَّ  للميالد أنَّ  ١٩٤٩). فقد أعلن يف عام  

زيادة عمق االرتباط بينهام   تتمَّ  م عند جمموعة من األعصاب، رشيطة أنْ التعلُّ 

هذا    ) بشكل متزامن، عند العمل عىلٰ B) والعصب (Aحتفيز العصب (  عندما يتمُّ 

متابعة هذا النموذج. وقد قام استدالله    التحفيز. وقد عمل فرانك روسنبالت عىلٰ 

إعادة تصويرنا للعامل.   ٰى مبن   ة تنظيم السلوك الذكي عىلٰ أساس صعوبة إمكانيَّ   عىلٰ 

يكون برنامج الذكاء االصطناعي مرتبطًا بشبكة من   ويف املقابل جيب أنْ 

ن من تقديم اإلجابات م التمييز بني األشكال، كي يتمكَّ األعصاب التي تتعلَّ 

ة متنافسًا مع  ة. ويف البداية كان عمل برنامج النزعة االرتباطيَّ املناسبة واملنطقيَّ 

ف أفكاره يف أداة أطلق  توظي  ة ومواكبًا هلا. وقد عمد روسنبالت عىلٰ النزعة الرمزيَّ 

ن من تعليم بريسبرتون واحد م متكَّ ١٩٥٦عام  ٰى . وحتَّ )٢(عليها اسم بريسبرتون

تبويب األشكال املتشاهبة، ومتييزها من األشكال غري املتشاهبة.   بحيث عمل عىلٰ 

ة بعض اإلنجازات التي  أصحاب النزعة االرتباطيَّ  ٰى هذه الفرتة كان لد ٰى وحتَّ 

ينات والسبعينات  ا يف عقد الستِّ ة. وأمَّ  ألصحاب النزعة الرمزيَّ ياً لت حتدّ شكَّ 

من عزل   -اه الغالب بوصفهم االجتِّ  - ة ن أصحاب النزعة الرمزيَّ للميالد فقد متكَّ 
 

(1) D. O. Hebb 

(2) Perceptron 
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فشل   ة وهتميشهم. ومل يكن السبب يف ذلك يعود إىلٰ أصحاب النزعة االرتباطيَّ 

ة. ويف صحاب النزعة الرمزيَّ ة أو النجاح الباهر ألأصحاب النزعة االرتباطيَّ 

من هذين املدخلني قد أظهر نجاحًا يف حتقيق بعض  واحدٍ  كلَّ  احلقيقة فإنَّ 

ة  . فمن جهة كان أصحاب النزعة الرمزيَّ ٰى خر مور أُ اإلنجازات وأخفق يف حتقيق أُ 

نت آلة أصحاب النزعة  املسائل واملحاسبات، كام متكَّ  قوا نجاحًا يف حلِّ قد حقَّ 

 سبب هذا األمر كان يعود إىلٰ   ة من تشخيص األشكال. ويف احلقيقة فإنَّ االرتباطيَّ 

ة، والتي حظيت ة الكامنة يف صلب مدخل النزعة الرمزيَّ ذات املباين الفلسفيَّ 

صت صناعة شبيه ة العلامء. طوال عقدين من البحث تلخَّ ا برتحيب كافَّ الشعوري� 

 عىلٰ  يف بضعة جهود كانت تتمُّ  - ه األعىلٰ الذي كان البريسبرتون مثال - املخِّ 

  أعىلٰ  ة كان عىلٰ الربنامج البحثي ألصحاب النزعة الرمزيَّ  اهلامش، يف حني أنَّ 

اجلميع يف حقل الذكاء االصطناعي   م واالشتهار. ويف احلقيقة فإنَّ درجات التقدُّ 

الناشطني   األبد. إنَّ   عنها إىلٰ التخّيل  ة قد تمَّ الشبكات العصبيَّ  رون أنَّ كانوا يتصوَّ 

ة  ينيَّ يف حقل الذكاء االصطناعي كانوا قد آمنوا بشكل من أشكال الفرضية شبه الدِّ 

النزعة   ل حافزًا هلجومهم عىلٰ ة، األمر الذي شكَّ النزعة الشموليَّ  الفلسفية ضدَّ  -

ة،  اليوميَّ مور  ة. ويف هناية املطاف عندما ظهرت مسألة الفهم املتعارف واألُ الشموليَّ 

يدغر  اة يف الوقت ذاته هيمنتها بالتزامن مع انتشار أفكار هوفقدت النزعة الرمزيَّ 

 الذي مل يتمّ  - ل روسنبالت فت الربامج البحثية، حتوَّ ر، وتوقَّ وفتغنشتاين املتأخِّ 

ة الثانية. ويف عقد الثامنينات من القرن  للمرَّ   حيٍّ   ٍج برنام  إىلٰ   -إبطاله يف الواقع أبدًا  

دًا.  الساحة جمدَّ  الظهور عىلٰ  ة إىلٰ لعرشين للميالد عاد مدخل النزعة االرتباطيَّ ا

مدخل النزعة   ة، عقد الكثري آماهلم عىلٰ واليوم حيث اندحر مدخل النزعة الرمزيَّ 

بعض اآلالت   ). إنَّ Dreyfus & Dreyfus, 1992, p. 326ة (االرتباطيَّ 

ام  ة، إنَّ ل أصحاب النزعة االرتباطيَّ بَ ِق  استخدامها يف الوقت الراهن من التي يتمُّ 
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  هذه املعاجلة هو أنَّ   ٰى مبن  ). فإنَّ PDPأساس معاجلة التوزيع املتوازي (  تعمل عىلٰ 

. ففي  زٍ متوا وٍ نح ام عىلٰ معاجلتها يف الذهن بشكل متسلسل، وإنَّ  املعلومات ال تتمُّ 

إدراجه  ام يتمُّ شكل عالمة، وإنَّ  خار املفهوم يف الذاكرة عىلٰ ادِّ  هذه الطريقة ال يتمُّ 

 .Boden, 1992, pع بحالة من التعادل بني وحداهتا (ة تتمتَّ ضمن شبكة حيويَّ 

ا يف نقطة ة جاري� حلظة زمنيَّ  اه ال يكون املسار الواحد يف كلِّ ). طبقًا هلذا االجتِّ 14

تعاطي مع أكثر اإلنسان أو ذهنه يكون منشغًال بال  مخَّ   فقط، بل إنَّ   ة من املخِّ خاصَّ 

هذه املعاجلة حتدث بدورها يف عدد من املواضع املختلفة   من مسار واحد، وإنَّ 

 ). ٢٥١هـ ش، ص ١٣٧٥ازي،  (اخلرَّ 

يدغر وفتغنشتاين  ا ة هل يف جذور مدخل النزعة االرتباطية نجد األفكار الفلسفيَّ 

ة.  للنزعة الرمزيَّ  ة من املباين الفلسفيَّ  الضدِّ  ر، والتي هي يف األساس تقع إىلٰ املتأخِّ 

ر وروسنبالت كانوا  يدغر وفتغنشتاين املتأخِّ ا ه   ت أنَّ ثِب تُ   يمكن للشبكات العصبية أنْ 

  ة يف هذا الشأن. ط يف عامل الذكاء، دون أن تكون لدينا نظريَّ نشِّ نا نُ إنَّ   : ني يف قوهلم حمقِّ 

طرا ا  م:  

ة، يتبلور اآلن هذا السؤال القائل: مدخل النزعة االرتباطيَّ  مع عودة احلياة إىلٰ 

: ما هو مقدار  ٰى خر قه هذا املدخل؟ أو بعبارة أُ ما هو حجم النجاح الذي حقَّ 

اآلن    أرض الواقع؟ إىلٰ   ره عىلٰ ظهِ الذكاء اليومي الذي يمكن ملثل هذه الشبكة أن تُ 

هلذه ملسألة وإلثبات   حلٍّ  العثور عىلٰ ة من ن أصحاب النزعة االرتباطيَّ مل يتمكَّ 

هذه  االعتقاد بأنَّ  ة إىلٰ القضايا املنطقية يف آالهتم. يذهب ناقدو النزعة االرتباطيَّ 

مور التي يعجز احلاسوب اآليل عن القيام  القيام ببعض األُ   اآلالت رغم قدرهتا عىلٰ 

رة من  مة واملتطوِّ تقدِّ ا ال تزال عاجزة عن القيام ببعض النشاطات امل أهنَّ هلا، إالَّ 

التحّدي الذي أثاره  ذلك فإنَّ  قبيل: االستدالل واإلدراك اللغوي. وعالوة عىلٰ 

ة  ة، قد وضع مدخل النزعة االرتباطيَّ سريل من خالل طرحه ملسألة الغرفة الصينيَّ 
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 ,Loweذات هذه أيضًا ( ة إىلٰ كام وضع مدخل النزعة الرمزيَّ  جادٍّ  أمام سؤالٍ 

2001, pp. 221 - 227 ٰصنع نموذج   االعتقاد بأنَّ   ). يذهب الدريفوسيون إىل

  نَّ إة؛ إذ ة قد يكون جديرًا بالفشل متامًا مثل مدخل النزعة الرمزيَّ للشبكة العصبيَّ 

بشكل كامل يف غاية التعقيد.    صناعة شبكة من التعاطي والتعامل الذي يشبه املخَّ 

يف حقل مسألة املعرفة الناشئة   هذين املدخلني من خالل طرحهام الستدالل إنَّ 

سلوب تعميم هذه الشبكات، ُينبئ باحتامل فشل هذه  من الفهم املتعارف، وأُ 

هذه الشبكات.    ا إىلٰ الشبكات يف املستقبل، رغم النظرة املتفائلة التي ينظر هبا حالي� 

 النحو اآليت:  ويمكن بيان استدالل هذين املدخلني، عىلٰ 

  ريد هلا أنْ الشبكة إذا أُ  أنَّ  فقني عىلٰ الشبكة العصبية متَّ نامذج  يممجيع مصمِّ  إنَّ 

ه إذا أنَّ  ٰى التعميم، بمعن تكون قادرة عىلٰ  هذه الشبكة أنْ  ة، وجب عىلٰ تكون ذكيَّ 

ة، وجب عند طرح املزيد  الت خاصَّ مرِس  ت النامذج الكافية يف املستقبالت إىلٰ أدَّ 

  الت أيضًا. بيد أنَّ ذات املرِس  نحصل منها عىلٰ  من املستقبالت من ذلك النوع أنْ 

السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي األشياء التي جيب اعتبارها من املستقبالت  

احلاجة إليه يف  للنوع الذي متسُّ  م الشبكة تعريفه اخلاصُّ مصمِّ  ٰى لد  املتناظرة؟ إنَّ 

من هذا    ٰى خرارد أُ تعميم مو  ة التعميم املعقولة، ولو عملت هذه الشبكة عىلٰ عمليَّ 

م هذه الشبكة إجابات قدِّ ذلك نجاحًا وإنجازًا. ولكن عندما تُ  دُّ عَ النوع، سوف يُ 

ة التعميم قد واجهت الفشل واإلخفاق؟ عمليَّ  عة، هل يمكن القول: إنَّ غري متوقَّ 

أساس   فت عىلٰ هذه الشبكة قد ترصَّ   يب بأنَّ ُجي   ة أنْ يمكن للقائل بالنزعة االرتباطيَّ 

هذا االختالف قد ظهر    خمتلف عن نوع املستقبلة اخلاضعة للمطالعة، وإنَّ   تعريف

  ح يف اختبارات الذكاء من املمكن أنْ طرَ مجيع األسئلة التي تُ  يف هذه اللحظة. إنَّ 

  حالٍ   كلِّ   عىلٰ   -أغلب الناس    يكون هلا يف احلقيقة والواقع أكثر من جواب. بيد أنَّ 

مو مصمِّ  ٰى ما يرونه معقوالً ومقبوالً. يسع ٰى لدهيم توافق ضمني حول معن -
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ب هذه املعضلة، ومن خالل أخذهم بنظر االعتبار جتنُّ  ة إىلٰ نامذج الشبكة العصبيَّ 

دة مسبقًا، ينتجون شبكة من التعميامت  جمموعة مقبولة من التعميامت املحدَّ 

تصميم بنية   مو النامذج إىلٰ مصمِّ  ٰى ة). وبعد ذلك يسعاملعقولة (أجواء الفرضيَّ 

  ة إىلٰ ق املوجودة يف فضاء الفرضيَّ رُ لون املستقبالت بالطُّ وِّ شبكاهتم بحيث ُحي 

م  مصطلحات املصمِّ  ٰى مبن  ام سيغدو ممكنًا عىلٰ التعميم إنَّ  الت. وعليه فإنَّ مرِس 

ب مع  املوارد املحدودة ال تكفي لتحديد ما هو العضو املتناس فقط. يف حني أنَّ 

ام  املوارد الكافية إنَّ  أجواء الفرضية واملنحرص هبا. من خالل احلصول عىلٰ 

ستعمل هذه  بيان مجيع تلك املوارد. ثمّ  فرضية واحدة تعمل عىلٰ  سنحصل عىلٰ 

إنتاج ما يراه   ا ستعمل عىلٰ أهنَّ  ٰى التعميم املنشود، بمعن ٰى م مبنتعلُّ  الشبكة عىلٰ 

 منشودًا. م جوابًا املصمِّ 

د  م بواسطة صنع هذه الشبكة، قد حدَّ املصمِّ   املسألة التي تطرح نفسها هنا هي أنَّ   إنَّ 

دة ومناسبة ملسألة  مور جيِّ مجيع هذه اُأل   ق أبدًا. إنَّ بعض التعميامت املمكنة قد ال تتحقَّ   أنَّ 

ل قوامًا  ثِّ نقطة التي متُ ذ يف هذه املسألة بنظر االعتبار ما هي ال ؤَخ ه ال يُ اختبارها، بيد أنَّ   يتمُّ 

للتعميم املعقول. يف ظروف العامل الواقعي نجد شطرًا واسعًا من الذكاء اإلنساين يشمل  

حتديد شبكة بطبقة من   اهتا. لو عمل الصانع عىلٰ ق متناسبة مع خلفيَّ رُ التعميم بطُ 

عن ذكاء صنعه    هذه الشبكة سوف تتجّىلٰ   تعريفها مسبقًا، فإنَّ   اإلجابات املناسبة التي تمَّ 

الفهم املتعارف الذي جيعلها   ا لن تكون مشتملة عىلٰ ة، بيد أهنَّ م لتلك األرضيَّ املصمِّ 

كام هو احلال يف الذكاء البرشي   ٰى خر ات واملجاالت اُأل التامهي مع اخللفيّ  قادرة عىلٰ 

  ). Dreyfus & Dreyfus, 1992, p. 331احلقيقي ( 

  :ات اة

 واحدٍ   رات واملشاكل ذات الصلة بكلِّ األخرية حيث ظهرت التطوُّ يف األعوام  

باإلمكان  م عدد من العلامء باقرتاح مفاده أنَّ من املدخلني املذكورين أعاله، تقدَّ 
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ة قادر  مدخل النزعة االرتباطيَّ   توظيف مدخل تلفيقي بدالً من املداخل املفردة. إنَّ 

نجد   ٰى خرة، ومن ناحية أُ املرتبطة بشؤون احلياة اليوميَّ مور  القيام باألُ   من جهة عىلٰ 

دة التي هي من قبيل  مور املعقَّ القيام باألُ  ة قادر عىلٰ مدخل النزعة الرمزيَّ  أنَّ 

تلفيق بني هذين املدخلني  ام أمكن الوصول بنحو ما إىلٰ االستدالل، ومن هنا ربَّ 

 ). Lowe, 2001, p. 226(   مدخل جيمع بني مقدرات كال املدخلني   ل إىلٰ والتوصُّ 

استعامل   -األيمن  األيرس واملخِّ  من خالل توظيف استعارة املخِّ  -ام أمكن وربَّ 

 من هذين املدخلني عند االقتضاء. وعليه سوف يتمُّ  واحدٍ  أو الذهن لكلِّ  املخِّ 

 عىلٰ  -ه ليس باإلمكان ة التليفيق بني هذه املداخل. بيد أنَّ كيفيَّ  تركيز البحث عىلٰ 

ا ة دورًا هام� للخلفيَّ  ة من أنَّ يدغر وأتباع املدرسة الشموليَّ ال إليه هساس ما توصَّ أ

حقل بام يف ذلك    واملنطق اليومي الدخيل يف كلِّ   يف مسألة احللِّ   ٰى يف إجياد الربط حتَّ 

د تقديم وتأخري هذه النتائج املناسبة من خالل جمرَّ  احلصول عىلٰ  -املنطق أيضًا 

اعتبار حتقيق التلفيق بني   ٰى ة. بل حتَّ اهتام العمليَّ أساس التشابه بني آليّ  املداخل عىلٰ 

اآلن يف هذا الشأن ما يمكن اعتباره   ٰى ق حتَّ رًا؛ إذ مل يتحقَّ هذين املدخلني يبدو مبكِّ 

 أساسًا حمكًام هلذا األمر. 

 *   *   * 

   



 ٢٩٩ مدخل فلسفي تأسييس يف الذكاء االصطناعي 

  :ا در

ذهن، جهاد دانشگاهي دانشكده أدبيات وعلوم خامتي، حممود، آشنائي مقدمايت با فلسفه  - ١

 هـ ش. ١٣٨١انساين دانشگاه طهران، طهران، 

نقي (كامل) ودولتي، رمضان، راهنامئي روانشنايس شناخت وعلم شناخت،  ازي، عيلّ خرّ  - ٢

 هـ ش. ١٣٧٥نرش ين، طهران، 

3 - Beakley, Brian. And Ludlow, Peter. (1992). The Philosophy of 

Mind: Classical Problem / Contemporary Issues. Massachusetts: MIT 

Press. 

4 - Boden, Margaret A. (1992). The Philosophy of Intelligence. 

Oxford: Oxford University Press. 

5 - Born, Rainer, (1988). Artificial Intelligence: The Case Against. 

London & New York: Routledge.  

6 - Churchland, Patricia Smith and Sejnowski, Terrence J. (1999). 

“Neural Representation and Neural Computation”. In Mind And 

Cognition, An Anthology. Ed. By William G. Lycan. UK & USA: 

Blackwell. 

7 - Copleston, Frederick S. J. (1985) A History of Philosophy (Vol. 

4), Descartes to Leibniz. United States of America: Bantam Doubleday 

Dell Publishing Group Inc. 

8 - Copleston, Frederick S. J. (1985)> A History of Philosophy (Vol. 

5), Hobbes To Hume, United States of America: Bantam Doubleday 

Dell Publishing Group Inc. 

9 - Descartes, Rene. (2003). Discouse On Method. Trans. Elizabeth 

S. Haldane and G. R. T. Press. New York: Dover Publications. 



٣٠٠  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

10 - Descartes, Rene. (2003). Meditations. Trans. Elizabeth S. 

Haldane and G. R. T. Press. New York: Dover Publications. 

11 - Dreyfus, Hubert Land Dreyfus Stuart E. (1992). “Making A 

Mind Versus Modelling The Brain: Artificial Intelligence Back At A 

Branch - Point”. The Philosophy of Artificial Intelligence. Ed. By 

Margaret A. Boden. Oxford: Oxford University Press. 

12 - Graham, George. (1993). Philosophy of Mind: An Introduction. 

Oxford and Cambridge: Blackwell. 

13 - Haugeland, John. (1988). Mind Design (Philosophy, 

Psychology Artificial Intelligence). Cambridge & Massachusetts & 

London: a Bradford Books The MIT Press. 

14 - Hayes, Patrick J. (1992). “The Naïve Physics Manifesto”. In The 

Philosophy of Artificial Intelligence. Ed. By Margaret A. Boden. 

Oxford: Oxford University Press. 

15 - Heidegger, Martin. (1988). Being And Time. Trans. By John 

Macquarrie and Edward Robinson. Great Britain: Basil Blackwell. 

16 - Heil, John. (2004). Philosophy of Mind a contemporary 

introduction. New York and London: Routledge. 

17 - Hobbes, Thomas. (1957). Leviathan or The Matter, Form and 

Power of A Common Wealth Ecclesiastical and Civil. Ed. By Michael 

Oakeshott. Oxford: Basil Blackwell. 

18 - Husserl, Edmund. (2002), Ideas General introduction to Pure 

Phenomenology. Ed. By A. D. Woozley. London & Glasco: Fontana / 

Collins. 



 ٣٠١ مدخل فلسفي تأسييس يف الذكاء االصطناعي 

19 - Lowe, E. J. (2001). An introduction to the Philosophy of Mind. 

United Kingdom: Cambridge University Press. 

20 - Lycan, William G. (1999) Mind and Cognition, An Anthology. 

UK and USA: Blackwell. 

21 - Newell, Alan. And Simon, Herbert A. (2006). “Computer 

Science as Empirical Inquiry: Symbls and Search”. Website: David J. 

Chalmers. Part 4. www.consc.net/biblio/4.html. 

22 - O’Conner, Timothy and Robb, David. (2003). Philosophy of 

Mind, contemporary Readings. London and New York: Routledge. 

23 - Van Gelder, Tim. (1999). “What Might Cognition Be If Not 

Computation?” in Mind And Cognition, An Anthology Ed. By William 

G. Lycan. UK & USA: Blackwell. 

24 - Wittgenseiv, Ludwig. (1990). Tractatus Logico - Philosophicus. 

Trans. C. K. Ogden. London And New York: Routledge. 

25 - Wittgenseiv, Ludwig. (1989). Philosophical Investigation. 

Trans. G. E. M. Anscombe. Basil Blackwell Ltd. 

 *   *   * 





 

 

 

وأم ١( د(  

 )٢( روجر سكروتون

الذي   )٤( ة»ر «الفلسفة العصبيَّ يف كتاهبا املؤثِّ  )٣(شالندتاقرتحت باتريكا ترش

نسأل أنفسنا: بامذا حتديدًا سامهت الفلسفة من أجل فهم  ،  أنْ ١٩٨٦عام  صدر

قارنة بوجود النتائج ة؟ واملقصود «بامذا حتديدًا»، املة البرشيَّ ات الذهنيَّ العمليّ 

ٰى ال يشء عٰىل اإلطالق، املستفيضة لعلم األعصاب. اجلواب: ليس كثريًا، أو حتَّ 

ستاذة يف جامعة  ، األُ )٥(شالندد ترش ؤيِّ ف عٰىل مستوٰى غضب املجيب. تُ وهذا يتوقَّ 

ة حيال املفاهيم ج الفلسفيَّ جَ احلُ  إنَّ  :سان دياغو، الرأي القائل -كاليفورنيا 

ة.  ة حقيقيَّ يَّ ليس هلا أمهّ  -  ة»يها مفاهيم «سيكولوجيا العامَّ سمّ التي تُ  -املوجودة 
 

اللغة العربيَّة،    إىلٰ »  My Brain and I«  حتت عنوان  اإلنكليزيَّة اللغة    ة منقالهذه امل  ُترِمجت) املصدر:  ١(

ت قبل ذلك يف كتاب  و وُطبَِعت  ،  من املؤلِّف نفسه   The Soul of the World, publishedقد ُنِرشَ

 .  ٢٠١٤يف سنة  Princeton University Pressبواسطة 

 . طارق عسييل :تعريب

أتالنتس اجلديدة،  New Atlantisة ر مساهم يف جملَّ حمرِّ  )Roger Scruton( روجر سكروتون )٢(

ة. ستاذ فلسفة زائر يف جامعة أكسفورد، وزميل سابق يف مركز األخالقيات والسياسة العامَّ وهو أُ 

من كتابه األخري «روح العامل»، الذي نرشته جامعة برينستون  - بإذن منه - اقتباس هذا املقال تمَّ 

 . ٢٠١٤يف عام 

(3) Patricia Churchland 

(4) Neurophilosophy 

(5) Churchland 
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ة  ة تنتمي لنظريَّ مفاهيم العامَّ  ة تتجاهل حقيقة مفادها أنَّ ج الفلسفيَّ جَ هذه احلُ  ألنَّ 

د  ها جمرَّ لكنَّ -ني ننا من السيطرة عٰىل اللغة والسلوك البرشيَّ كِّ ة مفيدة متُ نظريَّ  -

ات أفضل منها. ما تقوله ترششالند بدل بنظريَّ ستَ تُ  ات يمكن أنْ ة. والنظريّ نظريَّ 

هو تزويدنا ة،  ما حيصل عندما يواصل علم األعصاب مسرية سيكولوجيا العامَّ   أنَّ 

ا نحصل عليه عٰىل اإلطالق من خالل اللغة  ا كنَّبتفسري للسلوك البرشي أفضل ممَّ 

البالية لالعتقاد واإلدراك والشعور والرغبة. عٰىل إثر نرش كتاب ترششالند برزت 

، من خالل ربط  )١(إٰىل الوجود حقول كاملة، أبرزت تفاخرها بالبادئة «عصبي»

لنا يف مرحلة جديدة رأت مجاعة كبرية من العاملني نفسها بشعار ترششالند. دخ

ة التي  يف جماهلا يف الفلسفة، التي كانت يومًا خادمة لالهوت، خادمة للعلوم العصبيَّ 

ة يف  بة واخلرافيَّ ة املتعصِّ ق تفكري العامَّ رُ ل دورها بإزالة العوائق التي وضعتها طُ ثِّ متُ 

 ر العلمي.طريق التطوُّ 

 ،الذي كان يف صلب اهتاممات الفلسفة  -مفهوم الشخص    خرٰى، إنَّ من جهة أُ 

قاوم االنتقال إٰىل مصطلح علم األعصاب،  - منذ العصور الوسطٰى  عٰىل األقّل 

ة  ق فهم وتفسري اإلنسان الذي يتجاوز القوانني الطبيعيَّ رُ بسبب ارتباطه بطُ 

ة االختيار  يَّ رّ م السلوك البرشي عٰىل أساس ُح قيِّ ة. فنحن نُ وجماالت بناء النظريَّ 

، والعاطفة، ي احلبِّ بالذكر أشخاصًا من بيئتنا مثل متلقّ  ة. ونخصُّ واملسؤوليَّ 

شخص هو   كلَّ  والغضب، والتسامح. نواجههم وجهًا لوجه وأنا ألنا، نعتقد أنَّ 

خذ القرار،  مركز النعكاس الوعي الذايت الذي يستجيب لألسباب، والذي يتَّ 

ة من حلظة للحظة  ة الشخصيَّ ظ فيها اهلويَّ فَ ة ُحت مستمرَّ ل حياته رواية شكِّ والذي تُ 

شخيص يف احلكم  هذه اجلوانب للفهم البني  تبنّي كلَّ  ومن عام إٰىل عام. وقد تمَّ 

مربك أمام مشهد   ين، و السياسة، والفنون. والكلُّ األخالقي، ويف القانون، والدِّ 
 

(1) neuro 
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اخلصائص  األعصاب، الذين يعتربون أنَّ ب علم زه عدد من طالَّ حالتنا الذي عزَّ 

ة  رًا من املهارات االجتامعيَّ ف، أكثر تطوُّ زها هي حاالت تكيُّ ة املفرتض متيُّ اإلنسانيَّ 

ها ليست خمتلفة أساسًا يف أصلها خرٰى، لكنَّالتي يمكن مالحظتها يف حيوانات أُ 

«املربجمة» يف ف هذه حاالت التكيُّ  أو وظيفتها. ويشري علامء األعصاب إٰىل أنَّ 

ة التي حتصل  تفهم وفقًا لعالقتها يف املعاجلة املعرفيَّ  الدماغ البرشي، يمكن أنْ 

ة التناسل.  ة تساعد يف قضيَّ ة إٰىل خمرجات سلوكيَّ يَّ ل املدخالت احلّس عندما تتحوَّ 

ل يف  ة التي تتمثَّ ات الدماغيَّ العمليَّ  يضاف إٰىل هذا إرصار علامء األعصاب عٰىل أنَّ 

ه دايفد ا حيصل داخل رأسنا. وقد شبَّ  جزء بسيط ممَّ كنا الواعي ما هي إالَّ إدرا

ة  ، «األنا» بمسافر يميش بخطٰى رسيعة عٰىل دفَّ )٢(يف كتابه «املتخّفي»  )١(إيغلمن

 .هها بقدميسريِّ ه هو من يُ سفينة تعرب املحيط وهو حياول إقناع نفسه بأنَّ 

ارت ا:  

ات ثالثة يستند فالسفة األعصاب يف تطوير تفسريهم لإلنسان عٰىل نتائج ونظريَّ 

ة. ة إٰىل الفيزيولوجيا العصبيَّ الً يستندون بقوَّ صات ويدجمون بينها. أوَّ ختصُّ 

ة،  ة اإلنسانيَّ يَّ رّ تقنيات التصوير الدماغي إلثارة الشكوك حول حقيقة اُحل  تلَ عمِ استُ 

ة التمييز  ة، وللتشكيك برشعيَّ ومكانته يف الطبيعة اإلنسانيَّ لتعديل وصف العقل 

  ة عن الكائن احليِّ رَّ ة الفاعلة اُحل ز الشخص عن احليوان، والعلَّ القديم الذي ميَّ 

ق  رُ ام سأل الناس: هل الطُّ ام عرفنا أكثر عن الدماغ ووظائفه، كلَّ املرشوط. وكلَّ 

ة، ات القانونيَّ ق احلكم األخالقي، العمليَّ رُ طُ   - نزاعاتنا    القديمة إلدارة حياتنا وفضِّ 

 ل يمكن أنْ ق مبارشة للتدخُّ رُ وهل هناك طُ   ؟ ق الفضىلٰ رُ هي الطُّ   - وتعليم الفضيلة  

  ؟ ام بلطف أكرب إٰىل النتيجة الصحيحة تأخذنا برسعة أكرب، وبثقة أكرب، وربَّ 

 
(1) David Eagleman 

(2) Incognito 
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بفهم نوع  ثانيًا يعتمد فالسفة األعصاب عٰىل علم املعرفة، وهو حقل هيتمُّ 

املختلفة   »ةاملعرفيَّ «ات العالقة التي قامت بني الكائن وبيئته عن طريق العمليَّ 

. وقد صيغ هذا احلقل خالل عقود من التنظري حول  م واإلدراك احلّيس كالتعلُّ 

  : هناك من بدأ بتحقيق بعض اإلنجازات كالقول الذكاء االصطناعي. ويبدو أنَّ 

األبواب  «اتيح تبديل نعم / ال، تقوم بدور اجلهاز العصبي هو شبكة مف إنَّ 

ا يعمل من خالل تنفيذ حساب املعلومات ، واعترب الدماغ حاسوبًا رقمي� »ةاملنطقيَّ 

ر  وفِّ يها عن طريق عدد من املستقبِالت الواقعة حول اجلسد والتي تُ تلقِّ  التي يتمُّ 

ة  العصبيَّ زت هذه القناعة من خالل البحث يف الشبكات حلوالً مناسبة. تعزَّ 

 حتاكي بعض قدرات الدماغ. ابات من أجل أنْ صل هبا البوَّ ة، التي تتَّ الصناعيَّ 

يف كائن ذي عقل، ال يوجد عالقة مبارشة شبيهة بالقانون بني املدخالت 

ف عٰىل ما  ة استجابة هذا الكائن تتوقَّ كيفيَّ  ة. إذ إنَّ ة واملخرجات السلوكيَّ يَّ احلّس 

ة  مور . فهذه احلاالت الذهنيَّ ما يعتقد به، وغريها من األُ كه، وما يرغب فيه، ودرِ يُ 

ة التي ال يمكن تفسريها بالعبارات عاءات املرجعيَّ عاءات احلقيقة وادِّ تشمل ادِّ 

عاءات املعرفة   كيف تنشأ ادِّ بنيِّ يُ  ة. وبالتايل جيب عٰىل العلم املعريف أنْ امليكانيكيَّ 

ة  ة. والنظريَّ تكون جمدية من الناحية السببيَّ  ة، وكيف يمكن أنْ عاءات املرجعيَّ وادِّ 

ماقبيل ومن دون جلوء إٰىل التجربة. فمثًال  ـ ل الالتي تنتج تنشأ بمعظمها عن التأمُّ 

عن   )٢( جريي فودر )١(ة الشهرية لفيلسوف جامعة روجترزاستطاعت النظريَّ 

 طبيعة الفكر ويف  ل يفد وظائف متاميزة من خالل التأمُّ دِّ ُحت  ة، أنْ الوحدات العقليَّ 

كثريًا عن   العالقة بني الفكر والعمل، وبني الفكر وموضوعاته يف العامل. مل تقّل 

هت عددًا كبريًا منهم  الدماغ، ومع ذلك كانت ملهمة لعلامء األعصاب حيث وجَّ 
 

(1) Rutgers 

(2) Jerry Fodor   
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صة هلا يف القرشة زة واملناطق املخصَّ ة املميَّ يف أبحاثهم عن املسارات العصبيَّ 

 ة. الدماغيَّ 

الذي يشري إٰىل اعتبار   -  ريثًا استفاد علامء األعصاب من علم النفس التطوُّ ثال

كيف  :نسأل فلكي نفهم عمل الدماغ علينا أنْ  ،- فة تكيُّ الدماغ ناجتًا عن عمليَّ 

ة بفعله هذا فقط يف البيئة التي  تكتسب جينات صاحبه ميزة تنافسيَّ  يمكن أنْ 

كيف اكتسبت الكائنات ميزة   :إليها. مثالً فت األنواع التي ننتسب باألصل كيَّ 

ة خالل السنني الطويلة والقاسية يف العرص اجلليدي، ليس من خالل التفاعل  جينيَّ 

ات يف  ات يف بيئتها، بل من خالل تفاعل تلك الكائنات مع التغريُّ مع التغريُّ 

ما  ا من الشعور باجلامل؟ وة حول البيئة؟ وكيف استفادت جيني� اخلاصَّ  أفكارها

ون كثريًا عن اإليثار، وعن إمكان ون التطوريُّ ث السيكولوجيُّ شابه ذلك. حتدَّ 

. هكذا يرغب علامء األعصاب يف تناول  »ة ثابتةريَّ ة تطوُّ اسرتاتيجيَّ «ه تفسريه بأنَّ 

ع  نتوقَّ   علينا أنْ   يف الدماغ، وأنَّ   »مربجمة«تكون    ة جيب أنْ الغرييَّ   إنَّ   : املسألة، ليقولوا

ما   ا عٰىل أنَّ نا برهنَّفرض أنَّ ازة يمكن نسبتها إليها. ت ومراكز متميِّ وجود مسارا

نا وجدنا ة ثابتة عند كائنات مثلنا، وافرض أنَّ ريَّ ة تطوُّ ٰى إيثارًا هو اسرتاتيجيَّ سمَّ يُ 

ة،  ا إشارة إيثاريَّ ام قمنا بعمل أو صدر عنَّشبكة األعصاب التي تثار يف دماغنا كلَّ 

 يضع  أَال  ؟ ةبالنسبة لطريقة عمل مشاعرنا األخالقيَّ  شيئًا عٰىل األقّل  يعني هذا أَال 

 يقوله الفيلسوف؟  هذا قيودًا قاسية عٰىل ما يمكن أنْ 

تتالقٰى احلقول الثالثة: العلوم   ل كيف يمكن أنْ َث نستنتج من هذا املَ  يمكن أنْ 

منها يشارك يف  لٍ حق ة، فكلُّ ريَّ ة، والعلم املعريف، والسيكولوجيا التطوُّ العصبيَّ 

ثري بعض الشكوك حول  حتديد األسئلة كام يشارك يف اإلجابة عنها. وهنا سأُ 

ة دمج هذه احلقول، وحول اشرتاكها يف العمل نفسه، وكذلك حول صوابيَّ 

جيز  ط الضوء عٰىل الرشط اإلنساين الذي سيُ سلِّ نا هبذا الفعل نُ ة التفكري بأنَّ صوابيَّ 

 انة فالسفة األعصاب.لنا إعادة تصنيف أنفسنا يف خ
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دئ اا  :  

ة  بدقَّ  )١(ري مات ريديلل تفسري اإليثار الذي يعرضه عامل النفس التطوُّ تأمَّ 

. لقد أشار )٢( »صول الفضيلةأُ «بعنوان  ١٩٩٧ومحاس يف كتابه الذي صدر عام 

يه كانط سمِّ ة وعادة الطاعة ملا يُ الفضيلة األخالقيَّ  ريديل بطريقة مقنعة إٰىل أنَّ 

  أيَّ  إنَّ  : عٰىل ذلك بالقول ف، واستدلَّ ة تكيُّ  عمليَّ القانون األخالقي ما هي إالَّ 

يف    يمتاز بإعاقة جينات الكائن احليِّ   شكل آخر من أشكال السلوك كان يمكن أنْ 

ة لعبة اللغة، يف الظروف التي سادت خالل املسار  لعبة احلياة. وإذا استخدمنا نظريَّ 

ل من  أوَّ  )٣(ة سائدة.  كان جون ماينار سميثة اسرتاتيجيَّ ري، تكون الغرييَّ التطوُّ 

يف كتابه الذي  )٤(عاجله روبرت أكسلرود ، ثمّ ١٩٦٤عام  ِرشَ  هذا يف بحث نُ بنيَّ 

 .)٥(ر التعاونعنوان تطوُّ ب ١٩٨٤عام  ِرشَ نُ 

 ؟»اإليثار«لكن ما الذي يعنيه هؤالء بـ  

ا إذا كان يف سلوكها فائدة ة يكون إيثاري� ف الكائنات احليَّ ترصُّ  إنَّ  :يقولون لنا

. ينطبق املفهوم هبذا املعنٰى عٰىل النملة العاملة التي  لكائن آخر عٰىل حساهبا اخلاصِّ 

لقي  النمل، كام ينطبق عٰىل الضابط الذي يُ  عشِّ د دِّ متيش وسط اللهب الذي ُهي 

ه ال  هبذه الطريقة، فإنَّ  مَ هِ مفهوم اإليثار إذا فُ  د كتيبته. غري أنَّ دِّ بنفسه عٰىل قنبلة ُهت 

ٰى يعرتف بوجوده. لكن بالتأكيد  التمييز بني هاتني احلالتني أو حتَّ فرسِّ يُ  يمكن أنْ 

ع غريزي جتاه اللهب، وهي غري قادرة هناك فرق شاسع بني النملة التي متيش بداف

 

(1) Matt Ridley 

(2) The Origins of Virtue 

(3) John Maynard Smith 

(4) Robert Axelrod 

(5) The Evolution of Cooperation 



 ٣٠٩ دماغي وأنا 

عٰىل فهم ما تفعله أو غري واعية للخوف من نتيجة فعلها، وبني الضابط التي  

 من أجل جنوده. واعٍ  عٍ ي بحياته بدافضحِّ يُ 

الكائن العاقل يمتلك دافعًا لطاعة القانون األخالقي،  ا، فإنَّ إذا كان كانط حمق� 

ٰى لو كانت النتيجة  وهذا الدافع ينشأ حتَّ  ة.برصف النظر عن اخلصائص الوراثيَّ 

برهبة،    )١( ون يف معركة ثرموبياليب عليه هي ما الحظه اليونانيُّ الطبيعية التي ترتتَّ 

يف هذه املعارك كانت جمتمعات بأكملها  ،)٢(أو األنغلسكسون يف معركة ملدون

ٰى لو كنت  فًا. حتَّ خيارًا مرشِّ ا اعتربت املوت  ملا تفعله، ألهنَّ   تواجه املوت، بوعي تامٍّ 

الدافع   تفسري كانط للمسألة هو التفسري الصحيح، احلقيقة أنَّ  ال تعتقد بأنَّ 

وهو خيتلف متامًا عن الدافع املوجود عند النملة العاملة،    ،ملحوظ يف عموم البرش 

  ه يقوم عٰىل الوعي باملحنة، وإدراك كلفة عمل الصواب، والوعي بالدعوة لتخّيل إنَّ 

 املرء عن حياته من أجل اآلخرين الذين يعتمدون عليه أو الذين يدين هلم بحياته.

ني يف معركة ثرموبيالي وفقًا  ف السبارطيِّ هناك مبالغة يف حتديد ترصُّ   : وبتعبري آخر 

وتفسري   » ة النسل املسيطر اسرتاتيجيَّ « ا تفسري ني. أمَّ ريِّ ني التطوُّ ملنهج السيكلوجيِّ 

ام كافيان معًا لتفسري سلوكهم. فام هو التفسري الواقعي؟ أو  فإهنَّ  » فة املرشِّ التضحية « 

ة نروهيا ألنفسنا من أجل تعليق   قصَّ ما هو إالَّ  » فة التضحية املرشِّ « تفسري  هل أنَّ 

  التالف الذي مات يف طاعة جيناته؟   » جهاز النجاة « ميداليات عٰىل صدر  

التفسري   وكاٍف، سيلزم عنه أنَّ  ٌح صحيالتفسري األخالقي  لكن إذا افرتضنا أنَّ 

زة عٰىل الفعل وفقًا للقوانني اجليني سطحي. فإذا كانت الكائنات العاقلة حمفِّ 

ة، إذًا سيكون هذا كافيًا لتفسري ة جينيَّ اسرتاتيجيَّ  ة برصف النظر عن أيِّ األخالقيَّ 

 سلوكهم هبذه الطريقة.
 

(1) Thermopylae   

(2) Maldon 
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ة،  يَّ ة تتجاوز الرسائل احلّس كونيَّ التفكري األخالقي يكشف أمامنا رؤية  غري أنَّ 

ري. لقد صيغت األحكام ا نتاج ثانوي للتنافس التطوُّ ويصعب تفسريها بأهنَّ 

تفهم  ة بلغة اإللزام، وال جمال يف عاملنا للفرار من حكمها. وال يمكن أنْ األخالقيَّ 

الصعب ة وملزمة للفعل. لكن من  بوجود أسباب معياريَّ ة إالَّ القواعد األخالقيَّ 

نظام  بأنَّ  )١(ل إليها توماس ناغلا نعارض النتيجة التي توصَّ نقبل هذا إذا كنَّ أنْ 

 ة.الكون يسري وفقًا للقوانني الغائيَّ 

 ذاتا :  

اء اعتامدهم عٰىل العلم برزت مشكلة جديدة أمام فالسفة األعصاب جرَّ 

هة ملعرفة املعلومات من خالل الكائنات املوجِّ ق بطريقة معاجلة  املعريف، وهي تتعلَّ 

، واالعتقاد، والقرار الذي يرتبط  احلقيقة، التي هتدف لتفسري اإلدراك احلّيس 

بوظائف معاجلة املعلومات. لكن هل يوجد مفهوم مقبول واحد للمعلومات 

الطائرة التي   أقول مثًال: إنَّ  غك بأنْ بلِّ غك بيشء؛ فأنا أيضًا أُ بلِّ هنا؟ فمثًال عندما أُ 

هي مفهوم قصدي يصف    -  هبذا املعنٰى   -  املعلومات  زوجتك قد وصلت. إنَّ   تقلُّ 

الرتكيز عٰىل   - ة من خالل مضموهنا. والقصديَّ د إالَّ تتحدَّ  حاالت ال يمكن أنْ 

 تفسري هي العائق الشهري يف طريق كلِّ  -إٰىل املعلومات   »هالتوجُّ «املصاديق، عٰىل 

لكن ملاذا ال تكون عائقًا يف طريق   ،االستجابة  -ة عٰىل أساس املثري  للحاالت املعرفيَّ 

 العلم املعريف؟

ليس املفهوم    »املعلومات«مفهوم املعلومات باعتبارها    د والواضح أنَّ من املؤكَّ 

ة  الذهنيَّ ات للعمليَّ  )٢( ةر يف جمال علوم الكمبيوتر أو يف النامذج السيربنتيَّ الذي تطوَّ 

ة. فاملعلومات يف هذه النامذج تعني التعليامت املرتاكمة من أجل سلوك أحد  البرشيَّ 
 

(1) Thomas Nagel 

(2) cybernetic 
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ات، وتربط  ل املعلومات بواسطة اخلوارزميَّ . ُترِس )١( خمرجي املسار الثنائي

 عن آراء؛ فهي عربِّ ات ال تُ املدخالت باملخرجات عرب نظام رقمي. وهذه اخلوارزميَّ 

ر قرارات وليس  صدِ ه ال يُ رتقاء إليها أو بدجمها يف قرارته، ألنَّ ال تلزم احلاسوب باال

 لديه آراء.

املدخالت   »قراءة«عٰىل  - كام نقول -  جهاز كمبيوتر مربمج افرض مثًال أنَّ 

م إٰىل وحدات بيكسل، جتعله يعرض صورة امرأة عٰىل  رتَج ا، التي تُ رة رقمي� املشفَّ 

ة، فنحن ال نحتاج الرجوع إٰىل املرأة يف  نصف هذه العمليَّ   نا إذا أردنا أنْ شاشته، فإنَّ 

 فرسِّ يف جمال األجهزة التي تُ  تامٍّ  لٍ ها بشكة كلِّ الصورة. ويمكن توضيح العمليَّ 

ات، التي حتتوي  ات، أو اخلوارزميَّ ة إٰىل وحدات بيكسل، والربجميَّ املعطيات الرقميَّ 

،  الة ليس هناك حاجة وال حقٌّ عٰىل تعليامت للقيام هبذا الفعل. يف هذه احل

الستعامل مفاهيم مثل مفاهيم الرؤية، والتفكري، واملالحظة يف وصف ما يفعله 

  ؤّدي أيَّ ا تُ الكمبيوتر؛ وال نحن بحاجة لوصف األشياء امللحوظة يف الصورة بأهنَّ 

دور عٰىل اإلطالق، يف عمل  يف ذلك، وليس لنا أّي  دور سببي، بل ال نملك احلقَّ 

يوتر. بالطبع، نحن نرٰى املرأة يف الصورة. وبالنسبة لنا الصورة حتتوي عٰىل  الكومب 

ة  رة يف التعليامت الرقميَّ معلومات من نوع آخر ختتلف متامًا عن املعلومات املشفَّ 

ل معلومات عن املرأة وعن شكلها. لذا يستحيل وصف هذا  رِس إلنتاجها. فهي تُ 

اللغة التي تصف مضمون   -ة  غة القصديَّ النوع من املعلومات من دون استعامل الل

 عليه هذه األفكار. (لقد سبق يل أنْ  بعض األفكار وليس املوضوع الذي تدلُّ 

ة يف الفنون والعلوم العلمويَّ «ة يف عدد قت إٰىل هذا املوضوع يف هذه املجلَّ تطرَّ 

 ). ٢٠١٣، خريف »اإلنسانية

 
(1) binary pathway 
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ل للمعلومات إٰىل املفهوم األوَّ ر طرحه: كيف ننتقل من وهناك سؤال يتكرَّ 

 انبثاق األفكار عن يشء ما من العمليات املفرسة فرسِّ املفهوم اآلخر؟ وكيف نُ 

ربنا عن ذلك.  ة ال ُخت العلوم املعرفيَّ   ا؟ إنَّ زة برصي� بالكامل عرب حتويل املعطيات املرمَّ 

  هذه العلوم أنْ ربنا. قد تستطيع ُخت  ة ال تستطيع أنْ وكذلك نامذج الدماغ احلاسوبيَّ 

ة إٰىل املركز  ل من خالل املسارات العصبيَّ ز الصور، وكيف ُتنقَ ح كيف ترتمَّ وضِّ تُ 

ة نقوم  التفسري عمليَّ  - فرسِّ ، لكن هذا املركز يف احلقيقة ال يُ »تفسريها« حيث يتمُّ 

هبا، باستخالص النتائج، واسرتجاع املعلومات التي تشري إٰىل يشء، ورؤية ما 

ك ة. يمكن للمشكِّ ، وما ال يوجد أيضًا، مثل نموذج اللوحة اخلياليَّ يوجد أمامنا

ا هناك مفهومًا علمي�  ، يف التحليل األخري، أنَّ بنيِّ هذا يُ  إنَّ  :يقول ة أنْ بالقصديَّ 

، »توجه«ه ال يوجد، يف احلقيقة، يشء اسمه وأنَّ  - حمرتمًا واحدًا للمعلومات

ة االنتقال من مفهوم للمعلومات إٰىل مفهوم بكيفيَّ ق وبالتايل ال يوجد سؤال يتعلَّ 

ة قبل استخالص هذه النتيجة. وأخريًا، ة قويَّ ة مستقلَّ نا سنحتاج إٰىل حجَّ آخر. لكنَّ

ر  نكِ ف حتديدًا من معلومات من النوع الذي يُ  يتألَّ أليس العلم عن العامل، أَال 

 اك وجوده؟الشكّ 

ء واا:      

يف كتاهبام املثري للجدل الذي صدر عام   )٢(وبيرت هاكر )١(يصف ماكس بينيت

مغالطة « ٰى بـسمَّ ما يُ  )٣( العصبيَّة ة للعلومس الفلسفيَّ ُس بعنوان األُ  ٢٠٠٣

دراسة أو   logyجزء، و  merosمن  mereological fallacy »التفكيك

 
(1) Max Bennett 

(2) Peter Hacker 

(3) Philosophical Foundations of Neuroscience  The 
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 الكلِّ هي أحد فروع املنطق الذي يدرس العالقة بني  )١(منطق.  واملرييولوجيا

  نسبة امليزة نفسها  ميزة يشء من خالل فرسِّ واجلزء. وهذه املغالطة، كام يفرتضان تُ 

ا هي مغالطة القزم  إٰىل جزء من هذا اليشء. واحدة من هذه املسائل املعروفة جد� 

ب أحيانًا إٰىل ديكارت، الذي حاول تفسري وعي نَس الشهرية يف فلسفة العقل، التي تُ 

 يف الداخل. واضح أنَّ  » أنا احلقيقي«ة، وجود النفس الداخليَّ اإلنسان من خالل 

 د حتويل للمشكلة.هذا مل يكن تفسريًا، بل جمرَّ 

عددًا من علامء املعرفة يقعون يف هذه املغالطة عندما   يعتقد بينيت وهاكر أنَّ 

ك  رِ دأو مُ  ه واعٍ ، وأنَّ » املعلوماتفرسِّ يُ «و »ل الصورشكِّ يُ «الدماغ  يكتبون أنَّ 

ه خيتار، وغري ذلك. لكن بالتأكيد سيكون التفكري بتفسري الوعي هبذه لألشياء، وأنَّ 

وال  ، أي من خالل تبيان كيف  يكون الدماغ واعيًا هبذا أو بذاك مغالطة الطريقة

 ا.أن هذا التفسري سيكون دائري�  شكَّ 

من فالسفة   يكون أيٌّ  وفالسفة آخرون أنْ  )٢(يرفض الفيلسوف دانيال دينيت

املعرفة قد قصد إنتاج تفسريات من هذا النوع عٰىل اإلطالق. بالنسبة لدينيت ال  

ة من أجل وصف سلوك الكائنات يوجد سبب لعدم استعاملنا ملصطلحات قصديَّ 

نا نستطيع استعامهلا لوصف فهو يعتقد بأنَّ  ،التي ليست أشخاصًا، وليست واعية

م احلرارة.  امًا كام نستعملها لوصف جهاز منظِّ ات التغذية الراجعة البسيطة متآليّ 

الغرفة وصلت إٰىل درجة حرارة   م عٰىل تشغيل نظام التربيد، ألنَّ عندما يعمل املنظِّ 

طئ ويقوم بتسخني نة، فهو يستجيب ملعلومات من العامل اخلارجي. و أحيانًا ُخي معيَّ 

بنفخ اهلواء الساخن   »حتتال« ك يف هذه احلالة يمكن أنْ الغرفة بدل تربيدها، لكنَّ

ة اللغة العقليَّ  ضح أكثر أنَّ ا يف أجهزة أكثر تعقيدًا كجهاز الكمبيوتر، فيتَّ عليه. أمَّ 
 

(1) mereology 

(2) Daniel Dennett 
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ع، بطريقة نافعة لوصف، وتوقُّ  - بشكل عامٍّ  - دنازوِّ قها عٰىل اجلميع تُ طبِّ التي نُ 

ر فكِّ ما يُ   شري إىلٰ ني عندما أُ وفهم ما يفعله جهاز الكمبيوتر. وكذلك يرٰى دينيت أنَّ 

أفعله بعد ذلك، فأنا ال أنسب له صفات  فيه جهاز الكمبيوتر، وإٰىل ما يريدين أنْ 

جتاه يشء خيضع  »اموقفًا قصدي� «يه سمِّ ذ ما يُ ة، بالنسبة لدينيت أنا أختَّ برشيَّ 

ة. ع سلوكه بنجاح من خالل استعامل تعابري قصديَّ ملحاواليت تفسريه. يمكن توقُّ 

ة عٰىل صطالحات القصديَّ ق االطبِّ أُ  يمكنني أنْ  ،بالنسبة للدماغوكذلك األمر 

آخر، أي غري هذا    -آخر    واعٍ   صٍ الدماغ أو عٰىل أجزائه بدون إشارة إٰىل وجود شخ

هذا سأكون يف الواقع قد رشحت   . وخالل فعيل- الشخص صاحب هذا الدماغ

،  لبرشي التامِّ العالقات بني املدخالت واملخرجات التي نالحظها يف الكائن ا

 ة يف الوعي. وهبذا املعنٰى نكون قد طرحنا نظريَّ 

عندما نستعمل  - نفرتض دينيت. ال داعي ألنْ  يوجد يشء من العدل يف ردِّ 

نا  أنَّ  -  ة عموماً م املعرفيَّ ظُ ة والنُّ ات الدماغيَّ ة يف وصف العمليَّ مصطلحات قصديَّ 

ف وَص يُ  ام يمكن أنْ بذلك ألزمنا أنفسنا بمركز للوعي يشبه مسخ يوصف ك

نا نعرف كيف  شخص بنسبة الفكر، والشعور، أو القصد إليه. لكن املشكلة أنّ 

نستبعدها   ة عن وصفنا جلهاز تنظيم احلرارة. كام يمكننا أنْ نستبعد التعابري القصديَّ 

توصيف   بصعوبة ال تكاد تزيد عن صعوبة وصفنا جلهاز الكمبيوتر. لكن يبدو أنَّ 

 إذا احتفظنا  ة للدماغ الرقمي ال يساعدنا يف تفسري الوعي إالَّ العلوم املعرفيَّ 

م  قدِّ نُ  نا ذات يوم استطعنا أنْ ة ورفضنا استبداهلا. افرض أنَّ باملصطلحات القصديَّ 

ة بني املدخالت اغ من حيث معاجلته للمعلومات الرقميَّ تفسريًا كامًال للدم

ٰ  واملخرجات، حينها يمكن أنْ   عن املوقف القصدي عندما نقوم بوصف  نتخىلَّ

نا  أساليب عمل هذا اليشء، متامًا كام نفعل عندما نصف جهاز تنظيم احلرارة. لكنَّ 

ر فكِّ دما يُ احلال ال نكون قد وصفنا وعي شخص، بل وصفنا شيئًا حيصل عن  ايف هذ



 ٣١٥ دماغي وأنا 

ا نصف نا ال نصف تفكريهم أكثر ممَّ نَّ أا لتفكريهم. غري الناس، ويكون رضوري� 

د مجيع البوصات يف نسخة  دَّ ُحت  اعندم ة أفالطون يف احلبِّ ة أو نظريَّ اللوحة اخلياليَّ 

 ة. يَّ ظاهرة عٰىل الشاشة من اللوحة الفنّ

  ،الدماغ هو مركز الوعي أنَّ  - )١( ام جون سريلالسيّ  -رأٰى بعض الفالسفة 

ة التي  من اكتشاف الشبكات العصبيَّ   )٢(ال يوجد مانع قبيل  -  د سريلؤكِّ كام يُ   -  هوأنَّ 

هذا هراء. فأنا ال أعرف بالضبط ما املقصود بعبارة    هبا الوعي. يبدو يل أنَّ   »ُيدَرك«

ياء، ويف ة بنوع من األش ك الوعي يف املسالك العصبيَّ درَ يُ  فهل يمكن أنْ  ،»كدرَ يُ «

صل  رشائح السيليكون يف آخر، ويف األسالك ويف األذرع يف ثالث؟ أو هل هو متَّ 

نًا من العالقات بني املدخالت ل نوعًا معيَّ رِس بالرضورة بالشبكات التي تُ 

منها؟ النوع الذي نشهده يف   عٍ نو واملخرجات؟ وإذا كان األمر كذلك، أيُّ 

م واعون؟ وبالتايل يف هذه احلالة، مل نتقدَّ  ماحليوانات والبرش، عندما نصفهم بأهنَّ 

ة  يَّ ه، وليس خاّص ه والشخص كلِّ ة احليوان كلِّ يَّ الوعي خاّص   إنَّ   :عن املوقف القائل

ر  منه. هذا يف غاية التعقيد، وانتهاجه سيعيدنا إٰىل املجال الذي كرَّ معنيَّ  جزءٍ  أيِّ 

 أصبح عقيًام متامًا.ه الفالسفة احلديثون البحث فيه، إٰىل درجة أنَّ 

   أم؟

ة ليست مشكلة  ة للعلوم املعرفيَّ املشكلة احلقيقيَّ  ما قيل، إنَّ  عٰىل الرغم من كلِّ 

يف وجود مشكلة أصًال. فالوعي هو امليزة التي نتشارك فيها مع   الوعي. وأنا أشكُّ 

التي تكون يف مكاهنا حني يصل السلوك   »الطارئة«احليوانات العليا، وأنا أراه امليزة  

ة،   من التعقيد. املشكلة احلقيقيَّ ة التي حتكمه إٰىل مستوٰى معنيَّ والعالقات الوظائفيَّ 
 

(1) John Searle 

(2) a priori 



٣١٦  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

زنا عن غرينا من  ميِّ م الذي يُ مري املتكلِّ وعي ض - كام أراها هي الوعي بالذات 

ة ألنفسنا،  ننا من تعريف أنفسنا، ومن نسبة حمموالت ذهنيَّ مكِّ احليوانات، والذي يُ 

هي املحموالت نفسها التي ينسبها اآلخرون إلينا يف   -م يف صيغة ضمري املتكلِّ 

 املخاطب والغائب. :صيغتي ضمريي

ا نفهم هذا إذا استطعنا تعريف النفس بأهنَّ  نا نستطيع أنْ أنَّ يعتقد بعض الناس 

ة التي حتصل يف جمال الوعي  ل احلاالت الذهنيَّ سجِّ جهاز رصد داخيل، يُ 

عاِمل األعصاب  ة. يبدو أحيانًا أنَّ داخليَّ شاشة  ويعرضها، إذا جاز التعبري، عىلٰ 

حلجة   ضه مبارشةً عرِّ جيادل هبذه الطريقة، لكن هذا بالطبع يُ  )١(أنطونيو دامازيو

ها. كيف يكتشف جهاز ر املشكلة التي قصد حلَّ بينيت وهاكر، ومن جديد تتكرَّ 

ن طئ؟ وهل يمكُخي   الرصد ما حيصل يف العقل ضمن جمال رؤيته؟ و هل يمكن أنْ 

بعض الناس  ٰى ة، وخيتار موضوع الوعي اخلطأ؟ رأطئ يف إسناد حالة ذهنيَّ ُخي  أنْ 

ز هبا بعض أشكال األمراض التي يتميَّ   »الفكر املدرج«هذا ما حيصل يف ظاهرة    أنَّ 

األفكار  «هذه  ٰى الشخص الذي يتلقّ  ة. ولكن ال يوجد سبب لالعتقاد بأنَّ العقليَّ 

 ا حتصل فيه.يكون خمطئًا يف اعتقاده أهنَّ  أنْ  لٍ شك يمكن بأيِّ  »املدرجة

 ض أنْ فَرت ات التي يُ ة شاشة العرض حماولة لفهم الوعي بالذات يف اآلليَّ نظريَّ 

م من خالل الرباعة يف  ة يف األشخاص، وهي أهنَّ ة حمريِّ يَّ ه. نحن نألف خاّص فرسِّ تُ 

إصدار بعض    ين عىلٰ ة، يكونون قادرم  للمحموالت الذهنيَّ استعاملنا لضمري املتكلِّ 

ز االبستيمولوجي. الناس ليسوا يف مأمن  الترصحيات حول أنفسهم بنوع من التميُّ 

، بل (يف )٢(  سيدين شوماكرعربِّ فقط، كام يُ   »ةاخلطأ الناتج عن عدم حتديد اهلويَّ «من 

اخلطأ الناتج عن «ة مثل األمل) يكونون يف مأمن من حال بعض احلاالت النفسيَّ 
 

(1) Antonio Damasio 

(2) Sydney Shoemaker 



 ٣١٧ دماغي وأنا 

من احلقائق  دُّ عَ م يُ عنا هبذه احلصانات لضمري املتكلِّ متتَّ  أيضًا. إنْ  »اإلسناد اخلاطئ

نا لن نكون قادرين عٰىل الدخول يف  العميقة حيال حالتنا. وإذا مل حيصل ذلك، فإنَّ 

نا أحد آخر. ث عن أنفسنا وكأنَّ ولُكنّا دائًام نتحدَّ  ،حوار حقيقي بعضنا مع بعض

م خملوقات تستخدم  م أهنَّ م هي ميزة الناس الذين ُيفهَ ميزة ضمري املتكلِّ  غري أنَّ 

ا حالة مرتبطة بشكل من األشكال برباعة اإلشارة إٰىل الذات واحلمل إهنَّ  ،اللغة

يف   م ا أجهزة العرض الداخيل، فسواء أكانت موجودة يف الدماغ أعٰىل الذات. أمَّ 

ة لذلك  وهي لن تكون مستحقَّ   ،»خملوقات مستعملة للغة«ا ليست  مكان آخر، فإهنَّ 

حتصل عٰىل  من خالل مشاركتها يف الشبكة األلسنية. وبالتايل ال يمكن أنْ 

سة يف القواعد العميقة  ة من استعامل اللغة، والتي تكون مكرَّ الت املستمدَّ املؤهِّ 

 ها. ف علية وتتوقَّ ة الذاتيَّ للمرجعيَّ 

لكن هذا ال يعني إنكار وجود مستوٰى من التفسري العصبي الفيزيولوجي  

يوجد تفسري عصبي  يوجد، متامًا كام جيب أنْ  ملعرفة الذات. فهذا التفسري جيب أنْ 

مل يكن بالرضورة تفسريًا  وإنْ  - ة تظهر يف السلوكقدرة عقليَّ  فيزيولوجي أليِّ 

و يف النهاية، جانب واحد من اإلنسان، الذي  اجلهاز العصبي، ه ا، نظرًا ألنَّ تام� 

حيط  ة مع العامل  امليرتبط بعالقة تطوريَّ   بعد أنْ بذاته ال يكون كامًال كشخص إالَّ 

ص عالئقي). لكن هذا التفسري لن يصاغ التشخُّ   به، ومع غريه من بني جنسه (ألنَّ 

ص عٰىل من لغة العقل، فهو لن يكون وصفًا لألشخا بعبارات مأخوذة مبارشةً 

ة  ة واألعصاب، والوصالت العصبيَّ د العصبيَّ قَ اإلطالق، بل وصفًا للعُ 

 جمازًا من خالل استعامل اللغة  ف إالَّ وَص ا التي ال تُ مة رقمي� ات املنظَّ والعمليّ 

ه غري سعيد أو غاضب. ال إنَّ  :ة، متامًا كام أصف حاسويب جمازًا عندما أقولالعقليَّ 

ه لن يصاغ . لكنَّ»األفكار املدرجة«فيزيولوجيًا لـ  -ا هناك سببًا عصبي�  أنَّ  شكَّ 

بتعابري األفكار يف الدماغ التي تكون مرتابطة بطريقة خاطئة من خالل جهاز 



٣١٨  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

نا قد ال نجد طريقة يمكن عن طريق إمعان النظر  العرض الداخيل. باإلضافة إٰىل أنَّ 

نعرف االضطراب   أنْ  -  التعبري حَّ إذا ص - بفينومينولوجيا األفكار املدرجة

 ي إٰىل نشوء هذه األفكار.ؤدّ العصبي الذي يُ 

وغريها، ليس هلا دور يف علم  »مسؤول«، »اختار«، »أنا«كلامت مثل  إنَّ 

ه ال ه الكائن هبذه الكلامت، لكنَّ ملاذا يتفوَّ فرسِّ يُ  األعصاب، وهذا ما يمكن أنْ 

ر باستمرار يف علم ا من األخطاء التي تتكرَّ ا. لذي� عطيها مضمونًا مادّ يُ  يمكن أنْ 

البحث عن مكان وجود   -  ة هلذه الكلامتاألعصاب هو خطأ البحث عن مرجعيَّ 

ة اإلنسان. وهذا ما كان مصدرًا  يَّ رّ ة حلُ يَّ يف الدماغ، أو الروابط املادّ  »النفس«

 :االعتقاد القائليف  -  إزاء العصب املرآيت للحامس الذي ظهر يف اآلونة األخرية

ة املرتبطة بالسلوك املحاكي قد تكون األساس العصبي  هذه اخلاليا الدماغيَّ  إنَّ 

هذه األفكار تتالشٰى من    ملفهومنا للنفس وقدرتنا عٰىل فهم غرينا كأنفس. لكن كلَّ 

ه نتاج جلهاز عصبي  علم السلوك البرشي عندما ننظر إٰىل السلوك البرشي عٰىل أنَّ 

 ا.م رقمي� منظَّ 

ة من عقول البرش.  يَّ رّ تتالشٰى أفكار النفس واحلُ  خرٰى، ال يمكن أنْ من جهة أُ 

  ة، ويف معرفة أّين ة، والذاتيَّ يَّ رّ فسلوكهم جتاه بعضهم بعض من خالل االعتقاد باحلُ 

ومسؤول. ينشأ عن   رٍّ ا هو مركز لفكر وفعل ُح منّ واحدٍ  كلَّ  أنا أنا وأنت أنت وأنَّ 

 لذاتنا يستمدُّ   ة، وفهمنا اخلاصُّ نشخصيَّ يمن االستجابات الب  هذه االعتقادات عامل

نا ملزمون بتوضيح مفاهيم النفس، واخليار  من العالقات القائمة بيننا. ويبدو أنَّ 

م قدِّ تنا، ولن يُ ٰى مفهومًا واضحًا هلويَّ نتبنَّ  ا نريد أنْ ة وغريها، إذا كنّ، واملسؤوليَّ رِّ احلُ 

بالنسبة    نا نعيش عٰىل السطح، واملهمُّ ة. ألنَّ مساعدة يف هذه املهمَّ   علم األعصاب أيَّ 

 كيف يعمل البرش، بل املظاهر فرسِّ ة التي تُ ة غري املرئيَّ لنا ليس األجهزة العصبيَّ 

 هذه فرسِّ ة التي نستجيب هلا عندما نستجيب هلم بوصفهم برشًا. نحن نُ املرئيَّ 



 ٣١٩ دماغي وأنا 

هت إليهم جِّ ستجابات التي جيب عٰىل الذين وُ عٰىل تفسرينا نبني اال املظاهر، وبناءً 

 وها بدورهم.فرسِّ يُ  أنْ 

نجد يف دراسة الصور ما يشبه هذا. فنحن ال نستطيع من    ومن جديد يمكن أنْ 

نسرتجع التحليل   ة، أنْ يَّ خالل التحديق يف الوجه املوجود يف اللوحة الفنّ

ا النظر يف القامش  ا أمعنّالكيميائي لألصباغ التي استعملت يف تركيبها. بالطبع إذ 

نا يف هذه األثناء  املرسومة عليه قد نصل إٰىل فهم الرتكيب الكيميائي. لكنَّ  واملوادِّ 

 ٰى نراه.وال حتَّ ، ال ننظر إٰىل الوجه

حيصل  ماذا يمكن أنْ  :نفهم املسألة بطريقة أوضح إذا سألنا أنفسنا نستطيع أنْ 

باستبدال   )١(يمكننا من حتقيق حلم باتريكا ترششالند لو كان لدينا علم دماغ تامٍّ 

تها. وبالتايل ماذا حيصل لوعي  ة العقل املزعوم صحَّ ة بنظريَّ سيكولوجيا العامَّ 

للخضوع   -  ني يف حالة مامن أجل معرفة أنَّ  -  م؟ فهل أنا مضطرٌّ ضمري املتكلِّ 

 ما حيصل فرسِّ ة العقل الصحيحة نظرية تُ ا كانت نظريَّ ملسح دماغي؟ بالتأكيد، إذ

ة  ة اخلاصَّ ف إٰىل حااليت الذهنيَّ ا للتعرُّ ني سأكون مضطر� ة، فإنَّ يف املسالك العصبيَّ 

عها للوصول إٰىل  عندما أتتبَّ ف إٰىل حاالتك أنت، ولن أصل إٰىل اليقني إالَّ كام أتعرَّ 

كذا وكذا   يبدو كأنَّ «مالحظايت بصيغة  عن أفضل عربِّ ة. سأُ تها العصبيَّ ماهيَّ 

 صيغة  ستتالشٰى، ولن يبقٰى إالَّ  م حينئذٍ ، لكن صيغة ضمري املتكلِّ »حيصل...

  ما »أنا«الـ   ا النظر أكثر، سنرٰى أنَّ ا؟ إذا أمعنَّضمري الغائب. لكن هل تالشت حق� 

، يف  رهتا للتوِّ تصوَّ ، يف اجلملة التي »يبدو كأنَّ « :التعبري زالت يف الصورة. إذ إنَّ 

،  »أنا أخضع لتجربة من هذا النوع«، وبالتايل يعني »هيبدو يل كأنَّ «احلقيقة يعني 

ر شيئًا أنا  قرِّ التعبري ال يُ  م ملحقة هبذا التقرير. إنَّ وهكذا تكون ميزة ضمري املتكلِّ 

تزال هنا،  ال »أنا« الـره؟ فقرِّ ه. إذًا ما الذي يُ الستكشافه، أو يمكنني تومهُّ  مضطرٌّ 
 

(1) Patricia Churchland 



٣٢٠  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

 ذلك اهلامش. احلالة  غريِّ يُ   عٰىل هامش األشياء، وعلم األعصاب بالكاد استطاع أنْ 

وصفها من جهة النشاط يف اجلهاز العصبي، بل هي   الواعية ليست تلك التي يتمُّ 

 .»ه...يبدو يل كأنَّ « عنها بعبارة احلالة التي ُيعربِّ 

م، ، انطالقًا من ضمري املتكلِّ »أنا«ني ال أستطيع إلغاء هذه الـ باإلضافة إٰىل أنَّ 

عالقة    باالحتفاظ باألشياء التي بنيت عليها احلياة واملجتمع اإلنساين. إنَّ   وأستمرُّ 

ة  وهذه املسؤوليَّ  ،ة. بعضنا مسؤول عن بعضة للحالة اإلنسانيَّ أنت أساسيَّ  - أنا

ف عٰىل الوعي  سباب، التي بدورها تتوقَّ تعتمد عٰىل قدرتنا عٰىل أخذ وإعطاء األ

ة،  مفاهيم املسؤوليَّ  - ة م. لكن املفاهيم املشاركة يف هذه العمليَّ بضمري املتكلِّ 

ليس هلا مكان يف علم الدماغ، وهي جتلب معها  - القصد، الذنب، وغريها

علم بيولوجي باحلالة   ر حتمي مع أيِّ ا منافسًا يكون عٰىل توتُّ مرشوعًا مفهومي� 

 ة. اإلنسانيَّ 

 ر :  

لت إليها علوم يقارب النتائج التي توصَّ  إذًا كيف يمكن لفيلسوف أنْ 

ة (ال  ة معرفيَّ الطريقة الفضٰىل للمتابعة تكون من خالل ثنائيَّ   األعصاب؟ يبدو يل أنَّ 

ة  ديكارت). هذه الثنائيَّ ة التي اشتهر هبا  ة األنطولوجيَّ ينبغي اخللط بينها وبني الثنائيَّ 

ة تتيح لنا فهم العامل بطريقتني غري متكافئتني، طريقة العلم وطريقة الفهم املعرفيَّ 

م فهَ تُ   ا تتيح لنا فهم فكرة وجود احلقيقة الواحدة التي يمكن أنْ البينشخيص. كام أهنَّ 

ية  بأكثر من طريقة. عندما أصف متوالية من األصوات باللحن، فأنا أدرج املتوال

يف العامل اإلنساين: عامل استجاباتنا، ومقاصدنا، ومعرفتنا بذاتنا، وأرفع األصوات  

ة،  يَّ رّ عامل احلُ ، )١( يه هورسل عامل احلياةسمِّ عيد وضعها يف ما يُ ي، وأُ من املجال املادّ 
 

(1) Lebenswelt 



 ٣٢١ دماغي وأنا 

ومل   ،ني مل أصف شيئًا غري األصواتوالكائن البينشخيص. لكنَّ  والفعل، والسبب،

ة أو جوهر يكشف داخليَّ   »نفس«ٰى وراء األصوات، أي  وجود يشء يتخفَّ   أرش إىلٰ 

نفسه لنفسه بطريقة ال أستطيع الوصول إليها. أنا أصف ما أسمعه يف األصوات،  

عندما أستجيب إليها بوصفها موسيقٰى. هبذه الطريقة أنا أدرج الكائن البرشي يف 

ق يف طبَّ بمقاصد غري تلك التي تُ خرٰى، و، وهبذا الفعل أستعمل لغة أُ العامل احليِّ 

 ة. العلوم البيولوجيَّ 

ه يشري إٰىل طريق للخروج تشبيه، لكنَّ ا، كحال كلِّ التشبيه ليس تام�  بالطبع إنَّ 

من حمنة علم األعصاب. وبدل سلوك الطريق غري السالك يف النظرية التي  

ا ملا نعنيه عندما  عصبي�   م لنا تفسرياً قدِّ تُ   ، وحاولت أنْ )١(اقرتحتها باتريكا ترششالند

  نسلك طريق املنطق العامِّ  ة، علينا أنْ ث عن أشخاص وعن حاالهتم الذهنيَّ نتحدَّ 

عصاب يصف جانبًا واحدًا من الناس بلغة ال  علم األ السالك، ونعرتف بأنَّ 

ر فيه، ونشعر فيه، أو نقصده. فكِّ تستطيع التقاط ما نعنيه عندما نصف ما نُ 

  ، املوسيقٰى ميزة منبثقة من األصوات  من اإلنسان كام أنَّ   »بثقةمن«ص ميزة  فالتشخُّ 

فهو ليس شيئًا بعد وفوق احلياة والسلوك الذي نالحظه فيه، لكن ال يمكن 

 ص، من املمكن ربطه بكائن بطريقة جديدةمنها. عندما ينبثق التشخُّ  اختزاله بأيٍّ 

ننسبه للموسيقٰى  نْ ة. (وعٰىل نفس املنوال يمكن أطريقة العالقات الشخصيَّ  -

مثًال يمكن    -  د متوالية من األصواته جمرَّ ننسبها ليشء نسمع أنَّ   ق ال يمكن أنْ رُ بطُ 

نرقص عٰىل إيقاعه). هبذا النظام اجلديد من العالقات يربز نظام جديد من  أنْ 

رات واملعاين أكثر من البحث عن األسباب عندما  البحث فيه عن املربِّ  الفهم، يتمُّ 

روا ربِّ يُ  ؟ نحن نتحاور مع األشخاص: نطلب منهم أنْ »ملاذا«سؤال  نجيب عن

ر سلوكنا الذي يشاهدونه. وميزة الوعي  ربِّ نُ  سلوكهم الذي نشاهده، كام علينا أنْ 
 

(1) Patricia Churchland 



٣٢٢  ين والعلوم املعرفيَّة  الدِّ

الناس يف احلقيقة هم   ل أساسًا هلذا احلوار. لكن هذا ال يعني أنَّ شكِّ الذايت تُ 

ة يف وصف طريقتهم اخلاصَّ  يعني أنَّ أة داخل أجسادهم، بل املخبَّ  »األنفس«

 يمكن أنْ  »ةسيكولوجيا العامَّ «د زة، وال يمكن رفضها واعتبارها جمرَّ أنفسهم مميَّ 

 تفسح املجال يف الزمن املناسب لعلم أعصاب مناسب. 

العالقة بني حياة العامل ونظام الطبيعة هي عالقة انبثاق. لكن ال يمكن اختزال 

الشخص   إنَّ  :نقول تفصيل بتفصيل. فنحن ال نستطيع أنْ هذه العالقة إٰىل عالقة 

خرٰى. ال  تعريفه بطريقة أُ  تعريفه بطريقة ما، هو الشخص نفسه الذي تمَّ  الذي تمَّ 

نا عندما نقول هذا،  ، ألنَّ »هذا يشء واحد، ويكون له مفهومان«نقول:    نستطيع أنْ 

 ف هذا اليشء؟ عرِّ لذي يُ آخر، ما هو املفهوم ا  سنطرح سؤاالً   يشء؟ ثمّ   أيُّ   :سنسأل

احلال، إذا    اني يف هذث عن األشخاص، ألنَّ تزداد املسألة وضوحًا عندما نتحدَّ 

النظام  «ف اجلواب عٰىل  يشء؟ سيتوقَّ   أيُّ   :سألت  قلت شيئًا واحدًا له مفهومني، ثمّ 

يكون: هذا احليوان؛ أو  اه وقت اإلجابة. فاجلواب يمكن أنْ الذي أتبنّ »املعريف

ما   هذه اإلجابات خمتلفة عن كلِّ   يكون: هذا الشخص. ونحن نعرف أنَّ   يمكن أنْ 

ة مرشوع يطرح طريقته اخلاصَّ   كلُّ   :ة. بتعبري آخرة الشخصيَّ حول مسألة اهلويَّ   ِرشَ نُ 

ص  يف تقسيم العامل، واألنظمة غري قابلة للمقايسة. فبسبب صعوبة مفهوم التشخُّ 

يوجد طريقة واحدة لتحديد ما   :ٰى للهروب من املشكلة، ونقولنحن نسع

ق  رُ ة والطُّ ق العلميَّ رُ ل بني الطُّ للتنقُّ  »اإلنسان«ث عنه، ونستعمل مفهوم نتحدَّ 

نا عندما نفهم األشياء هبذه  ة من أجل فهم األشياء. لكن يبدو يل أنَّ البينشخصيَّ 

وعيي بذايت  م. ألنَّ ة ضمري املتكلِّ ص الفرق الذي فرضته صيغقلِّ نا نُ الطريقة، فإنَّ 

ة. وأنا واثق من  إشارة إٰىل إحداثيايت اجلسميَّ  نني من حتديد نفيس من دون أيِّ مكِّ يُ 

وهذه  ، تي عرب الزمن من دون مراجعة التاريخ الزماين واملكاين جلسديهويَّ 

 .»العاملأين أنا يف «زًا عٰىل السؤال: ا مميَّ عدًا ميتافيزيقي� احلقيقة تضفي بُ 



 ٣٢٣ دماغي وأنا 

رسطو  إذ رأٰى أُ   ،رسطو الضوء عٰىل املسألةة والصورة ألُ طت نظرية املادَّ لقد سلَّ 

النفس هي املبدأ   ،ة والصورةالعالقة بني اجلسد والنفس هي عالقة بني املادَّ  أنَّ 

الطرح غامض    أنَّ ب منها اإلنسان. إالَّ ة التي يرتكَّ ر، واجلسم هو املادَّ املدبِّ 

ة تزداد وضوحًا عندما رسطو غري مقنعة. لكن النظريَّ استعملها أُ والقياسات التي 

باسم   )١(وأجزائه. هكذا دافع مارك جونسون   عنها من حيث العالقة بني الكلِّ عربَّ يُ 

ة ملا هو شخيص ظاهرة  الطبيعة املاهويَّ   إنَّ   :ة والصورة، عن الرأي القائلة املادَّ نظريَّ 

 اه أجزاؤه معًا يف وحدة.من خالل املفهوم الذي جتتمع بمقتض

ة مَّ يف حالة اإلنسان ثَ  نستنتج أنَّ  إذا وافقنا عٰىل هذه املقاربة، إذًا علينا أنْ 

دان  اإلنساين، ومفهوم الشخص، وكلُّ  مفهوم الكائن احليِّ  - مفهومان موحِّ

لتفسري أو لفهم موضوعه.  عَ ِض ط مفهومي وُ مفهوم منهام يندرج ضمنة خمطَّ 

 -، زتني وغري قابلتني للمقارنةة بطريقتني مميَّ يَّ ناته املادّ م من مكوِّ اإلنسان منظَّ 

هام ليسا إنسان عبارة عن شيئني، لكنَّ بوصفه حيوانًا وبوصفه إنسانًا. طبعًا كلُّ 

مجيع  هذين الشيئني يقيامن يف املكان نفسه يف الوقت نفسه، كام أنَّ  منفصلني، ألنَّ 

 أجزاء أحدمها هي أجزاء اآلخر.

،  » أنا « ة مرَبكًا بسبب مرونة بعض املفاهيم مثل:  قد يكون مرشوع الفلسفة العصبيَّ 

ة من النوع الذي بدأت برسمه هنا، يسمح  ة املعرفيَّ الثنائيَّ   غري أنَّ   ، » ملاذا؟ « ، و » أنت « و 

م منه، حني  تنا والتعلُّ اه حيال ماهيَّ لنا بتقدير ما يقدر العلم التجريبي عٰىل تعليمنا إيَّ 

ة كاعرتافنا باألصوات، والوجوه  ة لألنغام املوسيقيَّ نعرتف باحلقيقة املوضوعيَّ 

  ألسباب. كاعرتافنا بالتعابري الظاهرة عليها، واملعاين كاعرتافنا با 

               *   *   *   
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ا  إ ٌ١(د(  

 )٢(جون ر.سريل

رة لفلسفة اللغة خصوصًا انبثق بحثي حول فلسفة العقل من دراستي املبكِّ 

ة حول فلسفة العقل تناولْت أغلب جهودي البحثيَّ . )٣( ةة األفعال اللغويَّ نظريَّ 

ر والفعل، والعالقة بني  ة وُبنيتها وحتديدًا قصديَّ ق بالقصديَّ مواضيع تتعلَّ  ة التصوُّ

ة اللغة. أسهبُت أيضًا يف الكتابة حول علوم اإلدراك  ة العقل وقصديَّ قصديَّ 

خرٰى، فقد تناولت ا أبحاثي األُ للعقل. أمَّ  )٤(خصوصًا تقييدات النموذج احلسايب

وعي،  اجلسد، وطبيعة الوعي وبنيته، والعالقة بني الوعي والالَّ  -مسألة العقل 

ة ة والسلوك البرشي عمومًا، وخلفيَّ ة املناسبة لرشح العلوم االجتامعيَّ أواهلي

ُأناقش عددًا قليًال من املواضيع املذكورة آنفًا يف هذه   أنْ ة. ال يسعني إالَّ القصديَّ 

ني سوف أحرص بحثي يف أربعٍة من احلقول األكثر إثارًة  ، وبالتايل فإنَّ املقالة

 للجدل.
 

(1) Source: A Companion to the Philosophy of Mind, Edited by Samuel Guttenplan, 

Blackwell Publishers, 1996,.pp.544-550. 

 .: هبة نارصتعريب

(2) John R. Searle 

(3) Speech Acts 

(4) Computational Model 
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 ا - ا:  

«العقيل»  ة من االفرتاض الديكاريت بأنَّ اجلسد التقليديَّ  -تنشأ مسألة العقل 

ْني منتسبتني إٰىل الظواهر. مع  تني خمتلفتَ و«املادي» ُيشريان إٰىل مقولَتْني ميتافيزيقيَّ 

ة يف العالقة التي جتمع بني ل اإلشكاليَّ أخذ هذا االفرتاض بعني االعتبار، تتمثَّ 

ق العالقات السببيَّ االثنني وحتديدًا كيفيَّ  ك  كون ذل رِ م ال ُيدة. بالرغم من أهنَّ ة حتقُّ

ل العديد من فالسفة العقل املعارصين االفرتاض عٰىل الدوام، ما زال يتقبَّ 

 ة واخلواصِّ ة واخلصوصيَّ «العقيل» املفرسَّ عٰىل ضوء الوعي والذاتيَّ  األسايس بأنَّ 

رة وما إٰىل ذلك حيمل داللًة عٰىل ما هو «غري مادّ  ي» إٰىل ي» بينام ُيشُري «املادّ املتصوَّ

يِّني يقومون عادًة بإنكار وجود ولئك الذين يعتربون أنفسهم مادّ أُ ما هو غري عقيل.  

ولئك الذين ينظرون إٰىل أنفسهم أُ ة غري قابلة لالختزال، وة ظواهر عقلية خاصَّ أيَّ 

م علينا ه يتحتَّ ة يعتربون أنَّ رين حول األبعاد الثنائيَّ م ُثنائيني أو منظِّ عٰىل أهنَّ 

ة يف العامل. أنا أرفض هذين االفرتاضني  يَّ ملادّ االعرتاف بوجود بعض الظواهر غري ا

هذه املسألة تندرج ضمن املسائل النادرة يف   اجلانبني خمطآن، وأظنُّ أنَّ  وأعترب أنَّ 

العامل   ون يف اعتبار أنَّ ون حمقِّ يُّ الفلسفة حيث ُيمكن اجلمع بني متعارَضْني. املادّ 

ه حيتوي عٰىل ظواهر  ون يف اعتبار أنَّ ون حمقِّ ة، والثنائيُّ يَّ ا من الظواهر املادّ ي� ف كلّ يتألَّ 

ام  ني أرٰى أهنَّ نة املتمثِّلة بامتالك الوعي. إنَّ ة غري قابلة لالختزال كحالتي الراه عقليَّ 

ي ام صحيحان فنحن بحاجٍة إٰىل إعادة تعريف مفهومَ ْني، وبام أهنَّ ليسا متعارَض 

ة  سّميه «الطبيعيَّ هلذا التناقض الظاهري هو ما أُ  ي». احللُّ «العقيل» و«املادّ 

تارخينا البيولوجي الطبيعي متامًا  ة هي جزٌء من . الظواهر العقليَّ )١( ة»البيولوجيَّ 

ة أة اهلضم وإفراز اإلنزيامت والتناسل. وعليه، ُيمكن التعبري عن اهليوعمليَّ   كالنموِّ 

 ي» كام ييل:ة للعالقات بني «العقيل» و«املادّ العامَّ 
 

(1) Biological Naturalism 



 ٣٢٧ فلسفة العقل  دليٌل إىلٰ 

ة إٰىل أبسط الدغدغات تنجم ة من أعمق األفكار الفلسفيَّ احلاالت العقليَّ  كلُّ 

ة التي جتري يف الدماغ، وهذه النقطة مثَبتٌة بشكٍل  البيولوجيا العصبيَّ ات عن عمليّ 

، ولكن ما هي هذه ةٍ ة بحاالٍت وأحداٍث ذهنيَّ ات العصبيَّ ب العمليّ د. تتسبَّ جيِّ 

ة؟ ال!  ة بني االثنني بنوٍع من الثنائيَّ احلاالت واألحداث؟ هل ُتلزمنا العالقة السببيَّ 

لراهنة املتمثِّلة باإلدراك الواعي لوجود طاولٍة أمامي  كحالتي ا  -ة الظواهر العقليَّ 

ق تتحقَّ  هي ميزاٌت ُعليا للدماغ. ولكن كيف يكون ذلك؟ كيف ُيمكن أنْ  -

ة  ثني خمتلفني، وبالتايل ظاهرتني خمتلفتني: العقليَّ دَ ة دون وجود َح العالقات السببيَّ 

امًا يف الطبيعة. خذ مثاالً عن  ة؟ يف الواقع، هذا النوع من العالقات شائٌع متيَّ واملادّ 

سيولة املاء داخل الكوب أمامي أو صالبة الطاولة التي أعمل عليها. يف كلتا 

ات) بالرغم  احلالتني، تنشأ ميزٌة عليا للمنظومة من حركة العنارص األدنٰى (اجلزيئيّ 

امليزة    ل بتاممها من تلك العنارص األدنٰى. يف الدماغ أيضًا فإنَّ املنظومة تتشكَّ   من أنَّ 

العليا للمنظومة (الوعي) تنجم عن حركة العنارص األدنٰى (االشتباك العصبي،  

ل من تلك املنظومة بتاممها تتشكَّ  ة، وما إٰىل ذلك) بالرغم من أنَّ اخلاليا العصبيَّ 

ات أو صالبتها ليست سيولة منظومة اجلزيئيَّ  العنارص األدنٰى وغريها. وكام أنَّ 

  ة. وكام أنَّ ة عصبيَّ ًة أليِّ خليَّ يَّ وعي الدماغ ليس خاّص  ئة، فإنَّ ُجزيَّ  ًة أليِّ خاصيَّ 

جاز التعبري)،  ات (إنْ تني منفصلتني تبُّخهام اجلزيئيّ السيولة والصالبة ليستا مادَّ 

بل   ،ةة ليسا عصريان خمتلفان تبُّخهام اخلاليا العصبيَّ الوعي والقصديَّ  كذلك فإنَّ 

 نة. مها ببساطة حالتان يمرُّ هبام اجلهاز العصبي يف أوقاٍت وظروٍف معيَّ 

ط يف فرضيتني: ُيمكن أنْ  ص املذهب «الطبيعي البيولوجي» بشكٍل مبسَّ  ُنلخِّ

 ج العقول. األدمغة ُتنتِ  - ١

 العقول هي ميزاٌت ُعليا لألدمغة.  - ٢
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 : حتذيران لديَّ 

القياسني اللَذْين استخدمتهام حمدودان.   كجميع حاالت القياس، فإنَّ  :الً أوَّ 

ات  هناك الكثري من التناقض بني عالقة الصالبة والسيولة نسبًة إٰىل حركة اجلزيئيَّ 

خرٰى.  ة من جهٍة أُ ة نسبًة إٰىل احلركة العصبيَّ من جهة، وبني عالقة الوعي والقصديَّ 

و«داخيل» وليس  »بطبيعته وبمعنٰى ما «خاصٌّ  الوعي هو ذايتٌّ  ، فإنَّ بشكٍل أهمّ 

 متاحًا عٰىل السواء جلميع املراقبني األكفاء.

اجلسد   -ات التي نواجهها حول العقل مجيع اإلشكاليَّ  أنا ال أقول بأنَّ  :ثانياً 

ة  من الناحية العصبيَّ  نا قد بدأنا للتوِّ أصبحت حملولًة اآلن، بل عٰىل العكس فإنَّ 

 فلسفٍي أو ميتافيزيقي يف ة. ولكن حينام نالحظ عدم وجود لغزٍ البيولوجيَّ 

الدماغ، ُيمكننا طرد املشكلة املتمثِّلة يف حتديد التفاصيل  - العالقات بني العقل 

اجلسد وإخراجها من الفلسفة حيث ال مكان هلا   - الدقيقة لعالقات الذهن 

ات  السؤال حول العمليَّ  ة حيث تنتمي. إنَّ ووضعها يف ميدان البيولوجيا العصبيَّ 

قها يف علم الترشيح العصبي هو  ة حتقُّ ة وكيفيَّ ة التي ُتسبِّب الظواهر العقليَّ الدماغيَّ 

» «احللَّ   ة وليس مسألًة خاضعة للتحليل الفلسفي. وعليه، فإنَّ ة علميَّ ة جتريبيَّ قضيَّ 

ننا من التعامل مع املزيد من اإلشكاليَّ   -ة العقل  إلشكاليَّ   ة.ات التقليديَّ اجلسد ُيمكِّ

ىل اا :  

 نا: هو أنَّ  الرأي العامُّ 

 . ُندرك امتالك اآلخرين للوعي من خالل االستنتاج - ١

يعتمُد االستنتاج عٰىل مراقبة سلوك اآلخرين، خصوصًا سلوكهم  - ٢

 . اللغوي

ه سلوكنا يف ظروٍف بِ سلوك اآلخرين ُيش  مبدأ االستنتاج هو القياس. بام أنَّ   -  ٣

 ه حاالتنا.بِ ة ُتشحاالهتم العقليَّ  ج أنَّ نا نستنتمماثلة فإنَّ 
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  ة إالَّ ) خطأ. عالقتنا باآلخرين وبالعامل عمومًا ليست معرفيَّ ٣) و(١(  أعتقد أنَّ 

 يف ظروٍف  اآلخرين يمتلكون الوعي إالَّ  . نحن ال نستنتج أنَّ يف ظروٍف نادرةٍ 

اآلخرين واعون ال يعتمد عٰىل سلوكهم، فلو كان األمر    ثقتي بأنَّ   للغاية. إنَّ   ةٍ خاصَّ 

ه ُيامرس  مذياعي هو أكثر وعيًا ألنَّ  أستنتج بأنَّ  أنْ  م عيلَّ معتمدًا عٰىل السلوك يتحتَّ 

 ة بأنَّ عًا وترابطًا من أيِّ إنساٍن التقيت به. أساس ثقتي التامَّ ا أكثر تنوُّ سلوكًا لغوي� 

ة مع  قدريت عٰىل مالحظة تشابه ُبنيتهم السببيَّ  اآلخرين يمتلكون الوعي يكمُن يف

صل نوف واجللود واألفواه إٰىل آخره، ويتَّ م يمتلكون األعني واألُ ُبنيتي. إهنَّ 

نا نراه واقعًا يف نظاٍم سببي شامل.  السلوك بمسألة حاالت الوعي لدهيم فقط ألنَّ 

و «سلوٌك مماثل إذًا خرٰى ليس هل ثقتي التامة بوجود العقول األُ املبدأ الذي ُيعلِّ 

 ة مماثلة».ة مماثلة إذًا عالقاٌت سببيَّ ة مماثلة» بل «بنٰى سببيَّ حالٌة عقليَّ 

ِا اا )١(: 

ة  الوعي يدخُل بشكٍل حاسٍم يف عالقاته السببيَّ  أنَّ  عٍ وا لٍ فاع من الواضح أليِّ 

فيلسوف أو عامل يف   أرفع يدي وإذا هبا ترتفع. ال ُيمكن أليِّ  ر أنْ قرِّ مع العامل. أُ 

ة. ولكن كيف يكوُن هذا  عنا بعدم وجود عالقة سببيَّ ُيقنِ  بيولوجيا األعصاب أنْ 

ـ اليشء ممكنًا؟ هل يقوم الوعي بإفراز مادَّ  ) (الناقل  acetylcholine( ة ال

ك املحاور ؟العصبي املسؤول عن حركات العضالت)  )٢( ةالعصبيَّ  وهل ُحيرِّ

الوعي   ؟ وفقًا للمذهب الطبيعي البيولوجي، فإنَّ )٣( ةة العصبيَّ وشجريات اخلليَّ 

 
  -  بمسألة العقل مهتمٌّ  مذهٌب فلسفي): Epiphenomenalism( فلسفة الظواهر املصاِحبة )١(

صات  ة، والتقلُّ ، اإلشارات العصبيَّ ة (أعضاء احلسِّ ة األساسيَّ األحداث الفيزيائيَّ   وُيفيد بأنَّ   ،اجلسد

 (األفكار والوعي واإلدراك). ة الذهنيَّ  ةاألحداث العقليَّ  ة قياسًا إىلٰ ة) هي أحداث سببيَّ العضليَّ 

(2) axons 

(3) dendrites 
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  إنَّ   :فّعاٌل سببيًا عٰىل نحٍو معهود يف اخلصائص العليا للمنظومات. عٰىل سبيل املثال

فة   كّيلٍّ  لٍ ارة نامجة بشكك السيَّ الصالبة املوجودة يف مكبس حمرِّ  عن املنظومة املؤلَّ

الصالبة ال ُتصبح بذلك ضمن   قة فيها، ولكنَّ من العنارص الدقيقة ومتحقِّ 

ك. كذلك، فإنَّ ة سببي� الظواهر املصاِحبة. صالبة املكبس مهمَّ  الوعي   ا لعمل املحرِّ

  ٌق فيها، ولكنَّ ة ومتحقِّ فة من اخلاليا العصبيَّ عن املنظومة املؤلَّ  كّيلٍّ  لٍ ناجٌم بشك

ا لعمل الكائن  سببي�  ح بذلك ضمن الظواهر املصاِحبة. الوعي مهمٌّ بِ الوعي ال ُيص

ة بعيدًا عن  الوعي قائٌم عٰىل منظومة اخلاليا العصبيَّ  احلقيقة التي ُتفيُد أنَّ  . إنَّ احليِّ 

يكون   إظهار اندراجه ضمن الظواهر املصاِحبة يرشُح بشكٍل دقيق كيف ُيمكن أنْ 

 ة العليا يف املنظومات.ا كغريه من اخلصائص السببيَّ الوعي فّعاالً سببي� 

دراا ا م:  

ة من أكثر احلقول إثارًة يف الدراسات يف يومنا احلايل، ُتَعدُّ العلوم اإلدراكيَّ 

ست عٰىل خطأٍ لألسف. هذا اخلطأ ليس قاتًال فالعديد من  ها تأسَّ ة ولكنَّالعقليَّ 

ة هو  ست أيضًا عٰىل أخطاء. اخلطأ يف العلوم اإلدراكيَّ تأسَّ خرٰى قد العلوم األُ 

ه نسبًة للدماغ كالربناج نسبًة إٰىل جمموع  العقل برنامٌج حاسويب، وأنَّ   االفرتاض بأنَّ 

 ة يتمُّ تطبيقها يف األدمغة. . بإجياز، العقول هي برامج حاسوبيَّ )١( ةيَّ األجزاء املادّ 

أطلقُت عليه «الذكاء االصطناعي القوّي» ُيمكن نقض هذا الرأي الذي 

الربامج  ة ألنَّ تتشابه العقول مع الربامج احلاسوبيَّ  ن أنْ بجملٍة واحدة. ال ُيمكِ 

د تركيبي�  بينام متتلك العقول   ،١و  ٠ عرب استخدام الرموز الرسمية كـ )٢(اُحتدَّ

أي علم دالالت   ،الرتكيبد ، فهي متتلُك أكثر من جمرَّ )٣( ةة أو دالليَّ حمتويات ذهنيَّ 
 

(1) Hardware 

(2) syntactically 

(3) semantic 
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مُت عليه قدَّ  ة» بعد أنْ ف هذا النقض باسم «الغرفة الصينيَّ األلفاظ. أصبح ُيعرَ 

 املثال التايل. 

ة حمجوٌز يف غرفٍة مليئة بالعديد من  ني كشخٍص ال ُجييد اللغة الصينيَّ أنَّ  تصّورَ 

ة يسمح  للغة اإلنكليزيَّ ا باأة يف صناديق. ُأعطيت دليًال إرشادي� ة املعبَّ الرموز الصينيَّ 

ة بغريها من الرموز الواردة يف اللغة نفسها، وتسليم أربط الرموز الصينيَّ  يل أنْ 

إدخاهلا إٰىل  ة كإجاباٍت عٰىل جمموعة من الرموز التي يتمُّ بضعة من الرموز الصينيَّ 

،  الرموز املدَخَلة عرب النافذة هي أسئلة الغرفة عرب نافذٍة صغرية. ال أعلم بأنَّ 

ٰى صناديق الرموز  والرموز التي أقوم بإرجاعها هي أجوبٌة عٰىل هذه األسئلة. ُتسمَّ 

ٰى برناجمًا، واألشخاص الذين تيِّب التعليامت ُيسمَّ بحوزيت قاعدة بيانات، وكُ 

تيِّب هم املربجمون، بينام أكون أنا احلاسوب.  يطرحون األسئلة وقاموا بتأليف الكُ 

بط الرموز وأتَقَن املربجمون كتابة الربنامج بحيث أصبحْت ني أتقنُت رل أنَّ فلنتخيَّ 

ة. لقد  مه املتكلِّم األصيل للغة الصينيَّ «أجوبتي» عٰىل «األسئلة» ُمطابقة ملا ُيقدِّ 

ني مع ذلك  ة، ولكنَّ» لقياس درجة فهم اللغة الصينيَّ )١(نجحُت يف «اختبار تورنغ

ة يف املثال: إذا مل أفهم النقطة األساسيَّ ال أفهم كلمًة واحدة من تلك اللغة. هذه هي  

  لفهم تلك اللغة، فال ُيمكن أليِّ  ة من خالل تطبيق الربنامج املختصِّ الصينيَّ 

 ه ال يمتلك شيئًا أفتقده أنا.ألنَّ  ،يفهمها حاسوب رقمي أنْ 

ة، حتتوي هذه ة «الذكاء االصطناعي». كجميع األدلَّ هذا نقٌض بسيط حلجَّ 

 ات: ويتمُّ الوصول إٰىل االستنتاج عرب ثالث فرضيَّ  ،ةٍ ٍة منطقيَّ ة عٰىل ُبنياحلجَّ 

 .ة)ة (تركيبيَّ الربامج صوريَّ  - ١

 ن حمتويات (علم دالالت األلفاظ).العقول تتضمَّ  - ٢
 

ات آالن تورنغ كطريقٍة لتحديد ما  : هو اختباٌر ابتكره عامل الرياضيَّ (Turing Test)اختبار تورنغ  )١(

 اإلنسان أم ال؟مثل  التفكري احلاسوب (الربنامج الذكي) قادر عىلٰ  إذا كان
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 الرتكيب ال يكفي حليازة علم الدالالت.  - ٣

ات  ضيَّ ة الثالثة. من خالل هذه الفرة الفرضيَّ ة» صحَّ ُيظهر مبدأ «الغرفة الصينيَّ 

ا كام ييل: الربامج ليست عقوالً، وهذا االستنتاج  الثالث، يأيت االستنتاج منطقي� 

هذه   األدلة التي ُقمُت بنرشها، أعترب أنَّ   ينقُض «الذكاء االصطناعي». من بني كلِّ 

للجدل. ما زلُت مندهشًا من    ا األكثر إثارةً ني أعرتف بأهنَّ احلجة هي األصح ولكنَّ

ة «الغرفة  حجَّ   ت ألكثر من عرش سنوات ضدَّ َح رِ دة التي طُ ة الردود املتعدِّ معقوليَّ   ال

ة، ويعتقد الكثري من الناس حول معنٰى هذه احلجَّ  ة». وقعت أفكاٌر خاطئةٌ الصينيَّ 

ٌع من  هذه اجلملة هي نو  التفكري» ولكنَّ ت «عدم قدرة احلواسيب عىلٰ بِ ا ُتثأهنَّ 

 التحريف. 

نا مجيعًا «احلاسوب» هو «الشخص الذي حيسب» وبالتايل فإنَّ  املعنٰى األصيل لـ

 تعريف حواسيب حينام نقوم باحتساب يشٍء ما وُيمكننا قطعًا التفكري. تغريُّ 

يرتبط  يشٍء ُيمكن أنْ  «احلاسوب» و«احلساب» منذ ذلك احلني ليشمل أيَّ 

ه ُيمكن دائًام ربط يشٍء هو حاسوب ألنَّ  كلَّ  بالتحليل احلسايب. بالتايل، فإنَّ 

األصفار واآلحاد بأيِّ يشء. عٰىل سبيل املثال، خذ الباب بعني االعتبار؛ حينام  

.  الباب حاسوٌب بدائيٌّ  . وعليه، فإنَّ ١ = ، وحينام يكون مغلقاً ٠ = يكون مفتوحاً 

ع أنَّ ق أو التعريف اجلديد ال ُيفيُد أيٌّ من التعريف األصيل الضيِّ  احلواسيب   املوسَّ

مجيع احلواسيب وفقًا للمعنٰى الضيِّق    غري قادرة عٰىل التفكري. بل عٰىل العكس، فإنَّ 

ع كلُّ يشٍء هو حاسوب، وبالتايل فإنَّ  ر ووفقًا للمعنٰى املوسَّ رين هم   ُتفكِّ مجيع املفكِّ

 حواسيب.

ني هو االعتقاد بأنَّ   ة»خرٰى حول مبدأ «الغرفة الصينيَّ إحدٰى األفكار اخلاطئة األُ 

ة،  األدمغة فقط متتلك الوعي والقصديَّ  أنَّ  ةٍ ورضورٍة بدهييَّ  ةٍ كمسألٍة منطقيَّ  أحتجُّ 

وبالتايل  ،اف سببي� األدمغة تترصَّ  عي ذلك أبدًا. نحُن نعلم بالفعل أنَّ ني ال أدَّ ولكنَّ
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ة) ج الوعي والقصديَّ (أي ُتنتِ ا  ف سببي� خرٰى تترصَّ منظومٍة أُ   كلَّ   فإنَّ   ةٍ كنتيجٍة منطقيَّ 

لتلك املوجودة يف العقول  ة املساوية عٰىل األقّل متتلك القوٰى السببيَّ  ينبغي أنْ 

خرٰى متتلك اخلاليا تلك املنظومات األُ  ة. ولكن هذا ال يعني أنَّ ة واحليوانيَّ البرشيَّ 

ق ذلك. (قارن األمرين التاليَ ة لتُ العصبيَّ  ت للريش من أجل ْني: ال حتتاج الطائراحقِّ

ب عٰىل ة التي تتغلَّ ها تشرتك مع الطيور يف امتالك القوٰى السببيَّ التحليق، ولكنَّ

ا عٰىل  السؤال عن املنظومات القادرة سببي�   إنَّ   ،ي)ة املوجودة يف الغالف اجلوّ اجلاذبيَّ 

ه عرب ة، وال ينبغي حلُّ ة هو واقعٌي من الناحية التجريبيَّ إنتاج الوعي والقصديَّ 

ق األدمغة هذا األمر، فإنَّ التنظري البدهيي. بام أنَّ  نا لسنا  نا ال نعرف بالضبط كيف ُحتقِّ

خرٰى من  ة التي تستطيع من خالهلا األنواع األُ يف موقٍع يسمح لنا اكتشاف الكيفيَّ 

قه. مع ذلك، ال يوجد  أنْ  - ة ة أو اصطناعيَّ سواء كانت طبيعيَّ  - املنظومات ُحتقِّ

ق الوعي والقصديَّ  ة يف بعض املنظومات  عائٌق منطقي أو ميتافيزيقي أمام حتقُّ

 ة. ة أو اصطناعيَّ خرٰى سواء كانت طبيعيَّ األُ 

 بعد العام  هناك اعرتاٌض أشّد عٰىل النموذج احلسايب للعقل مل أقم بنرشه إالَّ 

ة للعاَمل الذي  بني اخلصائص الذاتيَّ   . يكمُن اختالٌف أسايس يف مجيع العلوم١٩٩٠

صًال  عنّا وبني خصائص العامل الذي يكون وجوده متَّ  حيظٰى بوجوٍد مستقلٍّ 

ل يشٍء ما من عامٍّ  لٍ ة بشكباملراقبني واملستخِدمني والصانعني والقصديَّ  . تشكُّ

ملراِقب ق باا يتعلَّ بينام كون هذا اليشء كرسي�  ةٌ ٌة ذاتيَّ ألياف السيلولوز هو خاصيَّ 

أيضًا.   هذا اليشء نفسه مصنوٌع من ألياف السيلولوز وهو كريسٌّ  بالرغم من أنَّ 

ة للطبيعة بينام تتناول العلوم  ة اخلصائص الذاتيَّ ، تتناوُل العلوم الطبيعيَّ عامٍّ  لٍ بشك

ة اخلصائص املتعلِّقة باملراِقب. (أقوم باستخدام مصطلح «املتعلِّق االجتامعيَّ 

م، املتَّ باملراِقب» ليش ة، وما إٰىل  ِصل بالقصديَّ مل مفاهيم املستخِدم، الصانع، املصمِّ

 . ذلك)
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أو متعلِّقة باملراِقب؟ وفقًا  ةٌ ٌة ذاتيَّ واآلن، ما هو موقع احلساب؟ هل هو خاصيَّ 

للتعريف الضيِّق املطروح آنفًا، حينام يقوُم الفاعل الواعي مثًال بتطبيق علم  

مراِقب خارجي. حينام   صل بام يقوله أيُّ تية وال تتَّ تلك خاصيٌة ذا احلساب، فإنَّ 

ني. ولكن ماذا عن   ةٌ ا معلومٌة ذاتيَّ ، فإهنَّ ٤=  ٢ × ٢ ةة احلسابيَّ أقوم بالعمليَّ  ختصُّ

ق ة تتعلَّ فها اآلن للكتابة؟ هذه احلاالت احلسابيَّ وظِّ ة التي أُ الدائرة اإللكرتونيَّ 

ة تنتقل  اجلهاز الذي أستخدمه هو دائرة إلكرتونيَّ   أنَّ ة هي  ة الذاتيَّ يَّ باملراِقب. اخلاّص 

 - ة. ولكن كون هذا اجلهاز «حاسوبًا»ة الدافعة الكهربائيَّ بني مستويات القوَّ 

ق باملراِقب.  يتعلَّ  - كحقيقة كون الرموز املضيئة عٰىل الشاشة أمامي كلامٍت ومجالً 

ض االدِّ احلساب متعلٌِّق باملراقِ  احلقيقة البسيطة بأنَّ  إنَّ  الدماغ  عاء بأنَّ ب ُتقوِّ

الدماغ حاسوٌب رقمي؟» إٰىل معنٰى   حاسوٌب رقمي. يفتقد السؤال حول «هل أنَّ 

 الدماغ بشكٍل ذايت حاسوٌب رقمي؟» فإنَّ  واضح. إذا كان السؤال: «هل أنَّ 

ة فقط نسبًة إٰىل ة حسابيَّ اجلواب هو: ال يشء بذاته حاسوٌب رقمي. تكون العمليَّ 

د هلا تفسريًا حسابي� املراقِ   ا.ب أو املستخِدم الذي ُحيدِّ

علم دالالت األلفاظ   ة» التي أظهرت أنَّ ة ختتلف عن «الغرفة الصينيَّ هذه احلجَّ 

يف   ةً ًة ذاتيَّ يَّ الرتاكيب ليست خاّص  ر أنَّ هِ للرتاكيب، فهذه ُتظ ةً ًة ذاتيَّ يَّ ليس خاّص 

ا  ة للعقل ليست مرتابطة باإلضافة إٰىل أهنَّ احلسابيَّ ة  النظريَّ   لة هي أنَّ الفيزياء. املحصَّ 

ا تفتقد إٰىل معنٰى واضح. يف النهاية، نحن ال نملك جوابًا غري قابلة لالختبار ألهنَّ 

 ة؟ ة التي جتعل املنظومة حسابيَّ ة الذاتيَّ عن السؤال التايل: ما هي احلقائق الفيزيائيَّ 

ا :  

بضعة نقاشات فقط حول مكانة الوعي يف الفلسفة ، ظهرت ٍب ٰى وقٍت قريحتَّ 

ة هلذا اإلمهال وكانت ة. هناك أسباٌب تارخييَّ وعلم النفس والعلوم اإلدراكيَّ 
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الوعي هو املفهوم الذهني املركزي. ال ُيمكن إدراك   تداعياته مؤسفة نظرًا إٰىل أنَّ 

  إالَّ  - ة ة الذهنيَّ يَّ ة والعلّ يَّ ة والقصدكالذاتيَّ  - خرٰى ة األُ ة املهمَّ مجيع املفاهيم الذهنيَّ 

 ة الواعية. ات الذهنيَّ عٰىل ضوء احلاالت والعمليَّ 

  الوعي هو املفهوم الذهني املركزي بالرغم من أنَّ  نقول بأنَّ  قد يبدو غريبًا أنْ 

ة ومعتقداتنا ورغباتنا وذكرياتنا وما إٰىل ذلك هي الواعية.  معظم حاالتنا الذهنيَّ 

  ةٌ وعي فيام ييل: هناك صلٌة منطقيَّ ة بني الوعي والالَّ التعبري عن الصلة املهمَّ ُيمكن 

ة  وعي، ولكي تكون حالٌة ما الواعية من الناحية الذهنيَّ ي الوعي والالَّ بني مفهومَ 

 ينبغي أن تكون واعية من حيث املبدأ. هذا ما ُأطلق عليه «مبدأ الرتابط». 

أبسطها هو التايل:   «مبدأ الرتابط» ولعلَّ هناك العديد من االحتجاجات لصالح  

 عٰىل ضوء الوعي  ال سبيل لتوضيح مفهوم الصورة الظاهرة للحالة املقصودة إالَّ 

يه «الصورة  حالٍة مقصودة متتلُك ما ُأسمِّ  أو القدرة عٰىل الوصول إٰىل الوعي. كلُّ 

غريها. عٰىل سبيل   قها يف بعض األبعاد وليسا ُتبنيِّ رشوط حتقُّ هنَّ إة»، أي الظاهريَّ 

  املاء والـ بالرغم من أنَّ  H20املثال، الرغبة برشب املاء ختتلف عن الرغبة بامدة 

H20  َّهذه صورٌة  ة «املاء» فإنَّ أريد حتت هيرُت ما أُ مها نفس اليشء. إذا صو

. ما ينطبق عٰىل هذا املثال  H20ة أة نفسها حتت هيختتلف عن تصوير املادَّ  ظاهرةٌ 

دون    نةٍ قها حتت أبعاٍد معيَّ ر رشوط حتقُّ ة ُتظهِ حاالت القصديَّ   . كلُّ عامٍّ   لٍ يصحُّ بشك

ٌة  أسواء كانت واعية أو غري واعية لدهيا هي ةٍ حالٍة قصديَّ  كلَّ  وبالتايل فإنَّ  ،غريها

 ظاهرة. 

ة الواعية كالرغبة الواعية باملاء، ال توجد مشكلة يف حتديد يف حاالت القصديَّ 

ر هبا املرء عن موضوع تلك  الظاهرة حيث تتحدَّ ة أاهلي د عرب الطريقة التي ُيفكِّ

ة  ة غري الواعية؟ حينام تكون احلالة العقليَّ احلالة. ولكن ماذا عن حاالت القصديَّ 

ات ة احلاالت والعمليَّ أحقيقتها الوحيدة تأيت عٰىل هي  ، فإنَّ تامٍّ  الواعية بشكلٍ 
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عاء  املعنٰى الوحيد الذي نستطيع منحه إٰىل االدِّ   فإنَّ   ة. وعليه،ة الفيزيولوجيَّ العصبيَّ 

ا اليشء الذي  دة هو أهنَّ ًة حمدَّ ة غري الواعية متتلُك صورًة ظاهريَّ حالة القصديَّ  بأنَّ 

 ة األفكار واألفعال الواعية وما إٰىل ذلك. أُيمكن إدخاله يف دائرة الوعي عٰىل هي

وعي؟ عٰىل نحٍو دقيق، تكمُن  الالَّ  وعي يف حالةوعليه، ما هي أنطولوجيا الالَّ 

ة. فيام  البيولوجيَّ   -ة  ات العصبيَّ األنطولوجيا الوحيدة لالوعي يف احلاالت والعمليَّ 

ات ة بتاممها من ميزتني فقط: الوعي والعمليَّ ف حيايت العقليَّ ق بالواقع، تتألَّ يتعلَّ 

م عن قدرة  نا نتكلَّ فإنَّ ة، ث عن حاالت القصديَّ ة. حينام نتحدَّ ة البيولوجيَّ العصبيَّ 

صفات  العقل عٰىل إنتاج األفكار واألفعال الواعية وما إٰىل ذلك. بالتايل، فإنَّ 

الرجل الغارق يف   قولنا بأنَّ   ة». إنَّ ة غري الواعية هي بمعنٰى ما «ذاتيَّ احلاالت العقليَّ 

ا  هي إمَّ  لرفِّ الزجاجة عٰىل ا ه قولنا بأنَّ بِ كلينتون هو الرئيس ُيش النوم يعتقد بأنَّ 

م أحدًا أو ُتبيِّض شيئًا يف تلك املادَّ   ة مبيِّضة. هذا القول ال يعني أنَّ أو مادَّ   سمٌّ  ة ُتسمِّ

ة وليس حتقيقها الفعيل لتلك ه يصفها عٰىل ضوء قدرهتا السببيَّ اللحظة، ولكنَّ

 نقول  ة غري الواعية، فحينامق بصفات احلاالت العقليَّ القدرة. كذلك األمر فيام يتعلَّ 

نا ال نصف دماغه عٰىل ضوء خصائصه الواعية فإنَّ  ةٍ شخصًا يمرُّ بحالٍة عقليَّ  بأنَّ 

 ة من قبيل التفكري بشكٍل صحيح لدٰى االستيقاظ.اته السببيَّ بل قابليّ  ،ةالبنيويَّ 

فات  ة. الكثري من املؤلَّ ة لنقد العلوم اإلدراكيَّ يمنحنا مبدأ الرتابط قاعدًة إضافيَّ 

ة ليست فقط غري واعية  ة تفرتُض وجود حاالٍت عقليَّ ل العلوم اإلدراكيَّ التي تتناو

يف الواقع، بل أيضًا غري واعية من حيث املبدأ وال ُيمكن إدخاهلا يف دائرة الوعي.  

ك. ال وجود هلكذا حاالت، واحلاالت هذا الرأي مفكَّ   إذا كان بياين صحيحًا، فإنَّ 

الوحيدة هي خصائص الدماغ القادرة عٰىل إحداث احلالة  واعية ة الالَّ العقليَّ 

 الواعية. 
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ا :  

ة، وسوف أحرص ة مسألة القصديَّ تناولُت يف قسٍم كبري من أبحاثي الفلسفيَّ 

احلديث هنا عن املواضع التي ختتلف فيها آرائي عن اآلراء الشائعة يف هذا احلقل. 

ا تقوم فقط بتحديد  هنَّ إتعمل، أي  ة ُيمكن أنْ مجيع احلاالت القصديَّ  ني أعترب أنَّ إنَّ 

قها كرشوط صدق املعتقدات أو إشباع الرغبات والنوايا، وذلك يف  رشوط حتقُّ 

ة التي  اهات وغريها من البنٰى السببيَّ ات والقدرات وامليول واالجتِّ خلفيٍة من القابليّ 

 خرٰى. ة األُ ال ُيمكن حتليلها عٰىل ضوء حاالت القصديَّ 

 ا ُيفيُد أنَّ بع حالي� ة، فالرأي املتَّ ة احلاليَّ ختتلف هذه النقطة عن الفكرة التقليديَّ 

بل تعمل داخل الشبكات  ،فة من عنارص بسيطةة ليست مؤلَّ احلاالت القصديَّ 

طعام العشاء جاهز   خرٰى. عٰىل سبيل املثال، لكي أعلم أنَّ ة أُ ة حلاالٍت قصديَّ يَّ الكلّ 

ه  ريد توضيحها هي أنَّ خرٰى. النقطة التي أُ أمتلك شبكًة من املعارف األُ  ينبغي أنْ 

املعارف نفسها تعمل فقط عٰىل ضوء   خرٰى، فإنَّ باإلضافة إٰىل مجيع هذه املعارف األُ 

ة وما إٰىل ذلك التي ال ُيمكن يَّ ات والقدرات واخلربات الفنٍّة من القابليّ خلفيَّ 

 خرٰى من املعتقدات. يلها يف جمموعاٍت أُ حتل

م لصالح فرضيَّ جَ أبسط احلُ  ه إذا حاولَت تتبُّع اخليوط  ة هي أنَّ ة اخللفيَّ ج التي ُتقدَّ

العمل ال ينتهي. ال يعود السبب إٰىل عدم معرفتك بمكان   املوجودة يف الشبكة، فإنَّ 

ملجال لنطاٍق كبري من التفسريات  تفتُح ا  ةٍ إضافيَّ   ةٍ حالٍة قصديَّ   كلَّ   بل ألنَّ   ،التوقُّف

ذاته.   ة بحدِّ ل يشٍء هو ليس حالًة قصديَّ  إذا كان التفسري الصحيح ُمثبتًا من ِقبَ إالَّ   -

العشاء هو يشٌء  ُأدرك بأنَّ  وعليه، إذا فهمُت مجلة «العشاء جاهز»، ينبغي أنْ 

 أعرف بأنَّ   صبع القدم. كذلك، ينبغي أنْ إن أو  وذلك عرب الفم وليس األُذُ ،  ؤَكليُ 

ة أو مصانع ليَّ لألكل عٰىل خالف األعداد األوَّ  قابلةٍ  العشاء مصنوٌع من موادٍّ 

واحدٍة من املعارف  كلَّ  النقطة احلاسمة هي أنَّ  ارات. تطول القائمة ولكنَّ السيّ 
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خرٰى ختضع لنطاٍق كبري من التفسريات املختلفة، ويستتبع هذا وجود نقطٍة األُ 

السلسلة عندها وحيصل ذلك مع قدريت البسيطة عٰىل التعامل مع العامل.  ف تتوقَّ 

د فيتغنشتاينكام يُ  م حجَّ   )١(ؤكِّ الفهم ثابٌت عرب نمٍط سلوكي   ، فإنَّ ًة مماثلةً الذي ُيقدِّ

ة فهم ن كيفيَّ فاقٍد لألساس؛ نحن نعرف ببساطة ما ينبغي فعله، وما نفعله يتضمَّ 

 وتطبيقها.ة وتفسريها احلاالت القصديَّ 

ة عٰىل  ة آثارًا هامَّ ة باالشرتاك مع نقد العلوم اإلدراكيَّ ة اخللفيَّ متلُك فرضيَّ 

من خالل تطبيق   -البرش  مستوٰى فهم اإلدراك البرشي. بدالً من الترصيح بأنَّ 

باع القوانني التي ال يصل إليها  يقومون يف كلِّ مكاٍن باتِّ  - ة اهتم اإلدراكيَّ قابليّ 

نهم من  ُمتكِّ  ةٍ م يمتلكون ُبنيٍة خلفيَّ نقول بأهنَّ  املبدأ، ينبغي أنْ الوعي من حيث 

نة، والُبنية هي كذلك نظرًا إٰىل واقع البيئة وعالقات ٍق معيَّ رُ التعامل مع بيئتهم بطُ 

 البرش مع تلك البيئة. 

:  

ا بالعمل عٰىل  مل يكتمل بحثي حول فلسفة العقل عٰىل اإلطالق. أقوم حالي� 

ة ودور العقل يف بناء واقٍع اجتامعي:  الطابع االجتامعي للعديد من الظواهر العقليَّ 

سات  ة، الزواج، املهن، احلكومة، وغريها من املؤسَّ واقع حول املال، امللكيَّ 

ٰى يف  ني، ولكن حتَّ خرٰى. قمُت يف هذه املقالة بمناقشة بعض املواضيع التي هتمُّ األُ 

ة.  ة لرؤيتي العامَّ أكون قد رسمت اخلصائص األساسيَّ   ٰى أنْ هذا املجال الضيِّق أمتنَّ

ظاهرٍة   ة، وهي حقيقية كأيِّ يشء ظواهر بيولوجيَّ  ة هي قبل كلِّ الظواهر العقليَّ 

ة التمثيل الضوئي (يف النباتات). ال واهلضم أو عمليَّ  خرٰى كالنموِّ أُ  ةٍ بيولوجيَّ 

 ة. أو الربامج احلاسوبيَّ ُيمكن اختزال هذه الظواهر يف يشٍء آخر كالسلوك 

 
(1) Wittgenstein 
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ل ات التي جتري يف الدماغ: الوعي الذايت للفاعل األوَّ يوجد نوعان من العمليَّ 

ة بالنسبة للفاعل الثالث. احلديث عن احلاالت البيولوجيَّ  -ة والظواهر العصبيَّ 

ة  العقليَّ ة غري الواعية هو دائًام أمر داخيل، واحلديث عن الظواهر  ات العقليَّ والعمليّ 

غري الواعية التي ال يصل إليها الوعي من حيث املبدأ هو حديث غري مرتابط. ال  

طة من احلساب بني املستويني العقيل والعصبي  البيولوجي.   - توجد درجٌة متوسِّ

ة  ال تكمُن املشكلة يف فقداننا للدليل عٰىل وجود هذه الدرجة، بل يف عدم إمكانيَّ 

ة تسمح ه غري مرتابط. علوم اإلدراك احلقيقيَّ ربة ألنَّ عاء للتجإخضاع هذا االدِّ 

البيولوجي، مستوٰى    -لثالث مستوياٍت من الرشح عٰىل األقل: املستوٰى العصبي  

د عمل القابليّ القصديَّ  ة عٰىل ضوء ات اخللفيَّ ة، واملستوٰى الوظيفي حيث ُنحدِّ

 . دورها الوظيفي يف حياة الكائن احليِّ 

 *   *   * 
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