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التعريف بالمترجم :أ .د .راشد بن حسين العبد الكريم

د

بس.بل.ب راش ك بو د بم ددانبرو يفيددءب ا ددءبروه مدداحبفاوم دداه بسمددي ب

رو لييسلبف ا ةبروعمنبو ب لييسبرومغءبرس ميزيءبوـب8ب سر .ب
يثب

نبومىبفعاوسييسسبرومغءبرس ميزيءبملبعميءبرو يفيءبف امعءبروممدمب

عسلب2008هـ/ب2788حوبثحب

نبملب امعءبسسهايسبفأمييعدابومدىبما

د ييب

إاير ب يفسيب2777حوبثحبلع سيرهبو بم اه بسمي برو لييسب3002ح.ب
ب سقددلباددغنبروعثيدديبمددلبروم ا ددةبو د بم ددانبوممددهوبم هددابمددلييبودداحبوم س يددهب
سرسياالبثحبمدلييبوداحبورادير برو يفدسيبفدسزري برو يفيدءبسرو عمديحوبعمدابيعمدنب
اويددابس د ا رببو د بروم دداه بسمددي برو ددلييسبسرساددير برو يفددسيبف امعددءبروممددمب
عسلبعميءبرو يفيء.ب
سقددلب

ددنبع افددهب روف ددثبرو ددسو بو د برو يفيددءلبومددىب ددااز بسزري بروثلاوددءب

سرسو حبومع اةبوعاحب3022ح.ب
وهبره ماحبا

بفاو م ءوبسوهبمؤو ا بوليل بو بم دانبرو يفيدءوبسرو دلييسب

رو ا حوبسرو لييةوبسرو ميم.ب عيبملبع فه:ب
بمييددقبرو ددال:بلويددنبومم د بوم عيدديبسرو مدديمبسرس ددازب-بث د ثبسث ثددسلب
مددس بو دددلييسب دددا حب–برو دددلييةبس
مييلمبوم ايبو بروم

ددهبسمهاير دددهب–بعيددد ب ؤوددد بع افددداب ب-ب

بروعاوميءب-برساير برولروحبوم عمحب ي مءل(.)1ب

ب
) (1لمزيد من المعلومات عنه وخبراته وكتبه من الرابط التاليhttps://fac.ksu.edu.sa/rkareem/cv :
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ال يوج تق م في الفلسفة(...)1بب
There Is No Progress in Philosophy.
Essays in Philosophy, Volume 12, Issue 2, Philosophy Future:
?Science or Something Else

تق م في الفلسفة ...بب
الملخص:

مابولربر مفاغهابف لرثءبروليلبروعاييلوبو ب سي بروم مقبسوم ءبرومغءوبوإلب
رو م ءبه ب
و لبرو

هابعمابعا بملبقفنوبوحب للحبقمبايااب.بب
ءب

ايعبم بروماع

ب ر هاب مامداببرو د ب

دايعبمعهدابسو

دءب

مابقفنب ليرم.بسم ب ودمبودأغيةب ساد لبمدلبهد ربرودزوحبهدسبرس عدايبرو دييحب
مامدداببو ليل ددهبروظدداهي بمددلب هددءبعثيدديبمددلبرو
يؤيءبولحبرو للحبسبيُلرو بو هابه ا.بس بيُا ب

د ءبرومماي دديل.ب ددس بب ُ دداق ب

بإ عايهابومىبس هباعنبمدلبسادعانب

إ عايبروميضلبanosognosiaبسهسب اوءبولميءب يثبي عيبروا
سلبوليهبماعمء.بس ي حبسيضداببو د

بروم اةب

ب ظديي يلبو يم دسويلبعفيدييلبيدلومالبيؤيدءب

وددلحب لددلحبرو م د ء.بس دديللحبرول ددحبرأل يدديب سضددي اببوع ددزبرو م د ءبوددلب ددنبسيب
ماددعمءبوم دد ءوبومددىبروددلسرح.بس دد

حبروسيقددءبفددفعضبرو ددأم

رو م ء.بب
ب
ب
) (1تمت الترجمة بإذن من المؤلف.
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ب ددسنبم دد لفنب

 .1كيف تشبه الفلسفة العلم ؟

س ددددابفيسوي ددددسيبودددد بق ددددحبرو م دددد ء.بسسغمددددةبزم ادددد بودددد بم ددددانبرو م دددد ءبب
يلي ددددددددسلبرأل دددددددد

بفاددددددددعنبسسبفدددددددد ي.بسوددددددددلي ابودددددددد بق ددددددددم ابعثيدددددددديبب

ملبروعسرقفييلبconsequentialistsوبسودللبمدلبروس دسلييلبdeontologistsب
سرأل

قيدديلبرأل ا ددييلبmoral essentialistsوبسوددللبمددلبس

قيد برو ضدديمءب

سقمينبملبرو فييل.بسهسبمعدالبمعهدسلبسلب عدسلبويدهبهد هبروديؤ بviewsوبومدىب
رألقنبو ب ي بمعي دءبمادهسي وبغيديبم سرولدءبمد بفعضدها.بسفاو أعيدلبوعثيديبمدلب
زم ا بيع للسلبه ر.بسسغمفهحبسيضاببيع للبس هب ُم ق.بس يثبس هحبعد ومبيع لدلسلب
فاو سروليءوبوإ هحبيع للسلبسلبزم اهحبم ماسل.بإلبروعسرقفييلب سه بم مسوءب
وبس م د بوهددالبفس ددهب ددا
ما ءبسإ

ب ددا فسلب

ددلوءوبسوباددمل.بوهددحبيلسمددسلبفعددنب

بفاو سضيحبوفلي دابفأ دابم مادسلوبسيلدلمسلبو دابرو

د بقدليمهاب

س ليلهابولوع ابو غيييبآيرا ا.بس لبوحب غييبقم.بب
سه ربوبيع برولسنبفألب

هحبوب ؤثيبوي ا.بومثنب انبرو

د ءبود بعدنبمعدالب

سملبعنب س هوب لوبسف

بروعسرقفييلوبم أثيسلبفال بف

بزم ا ابرومؤيل ب

ومعسرقفيءوبوه ب عم داب ميدزبس ُظهديبروملدلما بpremisesبرو امادءبسرو دلما ب
و بر لونبزم ا ا.بسفاومف بو لماب للب ممبرأل ما)بوإلبروعسرقفييلوبمثم اوبوب
يغييسلبآير)هحوبسإ مابي معسلبفعزحبسعفيبسيفلسسلبملب ليل.بب
إلبروليلبسيضاببمهحبو بق م .بفدنبه دابرألمدسيبسعثديب دل بpointedوبسهدسبسمديبب
ظاهيببملب ليلءبسلبرو لااا ب سنبرودليلبسعثديبسلفداببمدلبرو لدا ب دسنبرأل د

.ب

يع للبرومؤم سلبسلبرومم ليلبضاويلوبسروععدسب د يح.بسيدي بروفدس يوبفأ د وب
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سلبعميهماب ييرلوبس ي م

بملب يي هبفعدلبروعثيديبمدلب ملدا برومدس بسإودال ب

روددسول .بس يددثبسلبروددليلبي ضددملبرو زرمدداببس سليددابب س مسوس يددابلبير د ابوبوددإلب
رو

به اب سنبمبلبهسبروم قبمبلبروم مئبهسب د

actualبومعددسلبسم ددسرهوبوهددسبر د
سرو

س

برأل

قيءبرو ب سقا بآ اب.بب

بسروليلب–بمثاولبوممييلءبرو بي

ي بفهدابرو

د ءب

دديوسربفهددابم د بسلبظهددي برو م د ءبسسنبمددي بود بروفادديوبسرو د بيفمددابعا د ب

معا ي بوظهدسيبرومغدء.بي داو برو
رو

ب ددسنبمدداب ددسعبروعددسلبرود يب عددي بويدده.ب

به ابغييبمثمي بسعثيب ىبملبرو

ها البرو او الب–برأل

ب دسنبروف يدءبروسرقعيدءب

د ءبفادل بفعضدهحبفعضدابوبس داليرببمدابيغيديب

دداربيسيبسيبويم ددس ب سإلبعددالبو د بفعددضبرأل يددالبيددسقظبرو يم ددس بمددلب

غ س ددهبرولس ماايددءلوبسيظ ددسلبسلبرآل دديبم مادداببسقددلبسقد بود برو مددأوبفددلوببمددلب
روظلبفألبرآل يبيفمابوليهبيؤيءبم م ءبوم لااقب ر برو مء.ب
ود ب ددمسعهحبهد روبي

ددي برو

د ءب مامدداببمثددنبروعممددا)ب سوممددا)برويياضدديا لب

لييفاب .بسويؤيءب وموبقايلبروسض بو بق م بم بق حبرأل يا)بو برو امعدء.بودلي اب
و ب امعءبفييم هاحبوداوحبس يدا)بادهييب-ب يفيك سكلوو ويلسكووب–بمدسيبوعلدسلب
سلودددءبسقدددلمهابوددد ب دددفينبإضددداوءبمهمدددءبو ظييدددءبرو مدددسيبرومعا دددي :ب ظييدددءبب
ر

داةبروم مسودءب.group selectionبود ب ظييددءبر

ضددغسما برو

داةبروم مسودءب عمددنب

دداةبودديسبولددمبومددىبرألودديرلب سسبرو ي ددا لوبإ مددابسيضدداببومددىب

روم مسوددا ب ر برألودديرلبروم اددافهيلوبس ددلوىبم مسوددا برو دد ا .بي دد لحب
سيم دددسلبر

ددداةبروم مسودددءبو

دددييبساددديا)بمثدددنب مدددسيبرسيثدددايبaltruismب

سرو عاسلوبرو يبيعمنبوهبر

داةبروم مسودءبفادعنب يدلوبسويمدابيفدلسبهدسبسوضدنب

ملبرو ما ربرولاامءبومىبر

داةبرو ديل.بإلبيؤيدءبسيم دسلبسعثديب عليدلرببمدلبهد رب
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روس

بروم

ي؛بومث ببر

روم ددما ب ظييددءبرو

اةبروم مسوءبمابهسبإوب ز)بملب ظيي دهبرألعفديب

دداةبم عددللبروم د سيا وبسرو د ب دديضب ددلسثبرو

دداةب

ومدىبم د سيا بم عدلل بم م دء:برو ديلوبسرو ميدءوبسروعداالوبسروم مسودءب ر ظدي:ب
Sober and Wilson, 1998; Wilson, 1975; Wilson and Sober,

.)1994; and Wilson and Wilson, 2008بسومدىبسيب دانبوهد ربيع د بومداب
ل له.بب
ُيوددضبر

دداةبروم مسوددءب مامدداببسهددس حبفع دد بمددلبسمثددانبيي اددايلبلسعي ددزب

سلر يددانبلي ي د وبسعددالبيوضددهمابإمددابومددىبس ددهب مددأبسسبومددىبسوضددنبرأل ددسرنبب
س هبغييبمهدحب ر ظديوبومدىب دفينبرومثدان:ب Dawkins, 1994 and Dennett,

2006ل.بسقددلب ددحب ظدديبر

دداةبروم مسوددءبمددلبرأل يددا)برو مسييددءبم د بسسر دديب

رو ي يا بمدلبرولديلبروعادييلوبسغاوفداببر د الرببإودىب دسيربسويداحب Williams,

1972لب–برأل فاةبميعفءبسر ماويءبسوي

بومميء.بوعلبف ضدنب يفيك ويلسكووب

سومما)بس يا)بآ ييلبمثمهوبوللب دايبو

داةبروم مسودءبودسل بسر مد بمعا دءب

و برو ظييدءبرو مسييدء.بسر د ميبلسع دزبسلي يد بغيديبمل عديلبف

د بسيم دسل.ب

سيع لددلبسيم ددسلبس همددابم ماددالوبسيع لددلرلبس ددهبم مددئ.بسوعددنب

ددءبي ددسقهاب

سيم دددسلبيزيدددلبلسعي دددزبسلي يددد بومميدددءبرو مييدددزبdistinct-makingبسإي دددالب
رأل مدددا)بfault-findingبودددل ضبسيم دددسلوبسروععدددسبي دددلثبسيضددداب.بسبسه دددا ب
ي د عيبرس ددالبروملسوددءبرولليمددء:ب"تُككر ا الاظككت راع الةلايككة فق ك

ظ ك ات ياككوع

الاتختصاوو ويظشأ جيل ج ي يت ظى الظ ريتع الج ي ة".بوإ ربر

دي بفاو عدنب

ظييددءبرو

دداةب سروم دد سيا بروم عددلل لبس يدديربوبودد ومبأللب ددي ببمددلبوممددا)ب

رأل يا)بقلب ف سها.ب
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سملبرومم بوم ظيبعحبسلبه ربااا بود بروعمدح.بسويمدابيفدلسبودإلبإ اد ايلبقدلبمدا ب
مع للرببسلبروميعا يعابروعميءبعا ب اماءب فاويغحبملبس هب اولبو بإي الهال.بسقلب
مددا به ددييبفس عدداييوبسويفسوددلبعيس عدديوبسفدديرسيوبسوي ادد ايلبمع لددليلبسلب
ظييددا ب ددسيربعددا سيبو د برألوددلرلبمددابفعددلبرو هاايددءبtransfiniteبوي د بولددمب
اماءوبسإ مداب"مديضب ميدي"بفعفداي بفس عدايي.بسفداويغحبمدلبقمدءبودللهحبودإلب
وللرببملبروعمما)برومع لبفهحبإوىبرويسحبي عيسلبرو ظييءبرو مسييءوبسي ضمسلبفلوبب
م هدداب سودداببمددلب ظييددءب رو مددقبفسر ددمءبومدديحلبcreation-by-intelligent-

.agentبسوبامبس هحب يمس سلبسهحبم م دعسلبفمثدنبهد هبرومع لدلر ب سروععدسب
يحبفاو فءبوم مسيييلل.بب
سه اموبفاومف وبسمثمدءبمضدال .بو ظييدءبيسفيدي بفداعيبسلبرولي ا دسير بعا د ب
سر بلحب ددايبس ددييعءبس عيددءبه د برآللب م د بفعددضبرو غييدديلبرويؤيددءبروم لفمددءوب
سعا

برويؤيءبروم لفمءبود بسث دا)ب يا ده.بإوبسلبه داب د ييءبمغ دي expiating

ironyب:بوللبيوضبفاعيبقفسنب ظييدءب دأثييبروعسيعفدا بسرومد فا بود بر لديرضب
رولي ا سير وبه ربفاويغحبملبماب ايبو بسم مء بروعمحب Scienceلبمدلبسف داثب
س ا يءب ؤيلبفلس ب ممبرو ظييءب Schulte, et al.2010ل.ب
إ لوبوبس لبي مي بإق اعب

مه.بسعنبمابيأمنبروا

بسلبيعممهبهدسبسلبيل د ب

رو يددنبروادداةبرولددالح.بسرو ظييددا برو يددل وبسرألوضددنبإ مدداب عددنب وددمبولددم.بسهد رب
رو ددمسمبيعددسلب ربمع ددىبومددىبرومددل بروفعيددلوبس وددمبس ددابإ رب ازو ددابف ددهسوءبوددلب
ظييا ددابروم ففددءوبومددلب

فدديب ظييا ددابفاددعنبعددا بس ؤعددلهابو ددانبف دددلري ب

رو ايي بروميغسة:برو سرة.بسو ومبواوعمحبي للح.بب
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وعددلبمددا ربوددلبرو م د ء بوه د بفسضددسلب اددفهبروعمددحبه ددا:بوبس ددلبي د مي بإق دداعب
مهوبإوخوبإوخ.بوهنبه ب للح بب
ووبه بوب للح.بب
ب
 .2كيف تختلف الفلسفة و الةلم ؟
رو م ءبوب مسوب ىبسوبف عثيوبإوىبرألماح.برو م ءبوب للحبإوىبرألماحبممملداب.ب
وه ب ماماببعمابه بم ب2000ب ءوبو برو ليلءبعمابعا بم بروفلريء.بسماب عمهب
د ءبهد ربمد برو مددسيوبسمد ب ليددقبرو لددلح.ب

هددسبسلب عددسلبمعا ددي :بسي مدمبرو

واوفلا)بمعا يرببويسب يعاببوألماحبسعثيبمدلبعدسلبروفلدا)بمسرعفداببأل دلثبرألزيدا)ب
سسبرومس يلىب يعابب سبولروءبر ماويءبسعفي.بب
سومدحبسلبلودسريبهد هب

د ءبسيديسلبس هداب مدأبفدله وبس دسلبساد )ب

دلحبرو

ا ي .بسس انب سويلبمدلبرو ظدير .برو دسعبرألسنبرو يدي برو امدءوبعمدابودسبس د بقدلب
سعدددل بفدددإ

ب سر دددلبزرادددلبسر دددلبي ددداسيبث ثدددءلبسرو دددسعبرآل ددديب ظدددير ب

روامازرزبعمابوسبس

بقلبسعل بفإ

يفماب لسنوبسعأ مب داسنب

ب روي بمممسةبس

د يحباد

قيابل.ب

بيع لدلبسلبرولمديبم د سعبمدلبرو دفلب

رأل ضي:ب"اظ ر ،ظحو جايةت ظ كو نو الكرغ ريكر نخ .كي .فكي الحقيقكة ،ظحكو
ظةلم نظه كذل  .كيف ال يكوو ذل تق ات فلسكفيت؟ كيكف ال يككوو ذلك تقك ات فكي
األخ.غ  ethicsالتي هي فرع او الفلسفة"ب ب
س ابوحبسقنبإلبروم م بوحبي للح.بإ هبي للح.بود لبرآللبسرضد سلب دلرببويمدابي عمدقب
فعلحبس

قيءبروي .ب فاعنبواحوبفاويغحبملبسلبروي بغييبقا س بو بعنبفملبو ب
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روعاوحوبوإلبه امبملبروي برآللبسعثيبملبسيبسقد بمضدىوبسهدسب داي بفم يديلب
رولسوير ل.بوعلبرو م ءبوحب ع ا بوبس

ءبوحبيلسلسربروه مءب

قيءبروي .بواو

ضددلبروعفسليددءبو ددلمابعددالبيمددايسبوم دداببسفاددعنبادداا .برودد يب ددلثبسلبرولددال ب
ددد ءوبسإ مددداب ادددما)ب

رو يا دددييلبسرو ادددما)برو مددداوييلب روددد يلبودددحبيعس دددسربو

ر مداوييللبغيديسربرومييلدءبرو د بعدالبي عديبفهدابروعثيدديب دسنبرودي بإودىبلي ددءب
غيددي بويهددابرو اهددا بattitudesوبس ُ
مفلدد بويهددابرولددسر يلوبو غيدديبروم مدد ب
سروثلاوءب ي ءبوه ر.بسعالبومدىبرو
رأل

د ءبروم دا بفد وم.بسهد رب د يحبود بم دانب

بفاعنباامن.بوفا ث ا)بوللبقمينبسق ييبملبروع افا ب مثنبع افا بمدنب

ددسنب لددس برومدديس وبسوددسمب ددسنبرو ييددءبرو يليددءبسرو لددس بروم دداسيءلوبوددإلب
رو

ءبعا سربسمابزروسربوي سربو بمميعءبسيب للحبود برأل د

بسقسرودلبرو دمسمب

.morality and ethicsبب
ومحبيع ا برو

ءبسسبيفلسسربرو ممءبو لس برو يسرلوبسرو لس برومل يءوبس لدس ب

رومعاقيلوبسرومهمايلبسروم يسميل وبومحبيلسمسربفاو ممءبسسوببقفنبرآل ييلبومزيدلب
ملبرو سعبسرو يرحبو مي بروفايبسوعنبرو يا .بعالبوميهحبروم ا بف ممبرألوعايوب
سف ير ءبوعثييبم هحبمابزرنبي أ يبو برو م .بب
وعلبقلب ية:ب"ولكو اع ذل فتلف.سفة اآلو يةلاوو نو الرغ خ أ .وهذا تق م،
كات ا ترفع وضوح ،لذا فتلفلسفة تتق م".ب
اب...بسوما ربعالبرودي بوبس

قد ب بودلبيُ يدةبويم دسوالبومدىبهد ربفاومييلدءب

ها.ب ىبو بلر نبم مسوءبروعسرقفييلبو برول دحبرود يبسومدنبويدهبه دامبودللب
م مد بمددلبرو

دديير بويمددابي د

بومددا ربروددي بغيدديبس
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ق د ب بوفمع ددىبوميددقب

سمهحوب لبوب عمدحبودحبرودي بغيديبس

قد .ب دلب عمدحبولدمبس دهبعد وموبسهد ربمداب

يعيوهبروعثيي.بوسظي ءبرو م ءب–بإلبعالبوهابسظي ءب–بهد بسلب
روي بغييبس

ديبسسب لدسنبودحب

ق .بسوحب لدحبفد ومبفعدل.ب سومدا ربودحب لدحبفد ومب ب ديعسلبمسضدسعب

رول حب6ل.بب
إلبروم مددد بوبيي ددد بإودددىبو

دددينبوهدددحبسومدددقبوملضدددايابرأل

ددد هبو

قيدددءب

سرو مسعيء()1ب.moral and ethicsبو بي مي بروم م بو لمابيعسلبو ب ا ءب
ما ءبسلبيممةبروم اول بمدلبو
و هب
رو

د ه.بو دؤرنب مدا ربي دةبسلب عدنب لب دي اةب

ابوبه ربيع ملبسومىبروسض .بوملب هءبيمع مبرو عييبو بزيال برو يي/ب
لبgoodب فأيبملبرومي بروعثيي بروم م ءوبسفا

وـب رو ييبسسبرو

لرحبسيبملبرو عيي ا ب

للوبوعلبملب هدءبس دي بيمع دمبرو عيديبود بسلبومد ببمعي دابب

يفلسبومفعضبلر ميابب مأبسآل ييلبلر ميابب يلب/ب يي.بسملب هءبثاوثءبيفمابعا ب
رو فيءبرأل

قيءب

ي ءبو برو هايء.ب وملبرو عةبإوما)بيسيوبو برو ليلءل.ب

ه اب لنب سبو قءبملبجياس ستير تب 3002ل:ب
فدددلسبرأل ددد

بس ethicsبم م دددءبودددلبم ددداو بروف دددثبرأل دددي .بوددد ب

مي بسلب لبم ا ديرببمعا ديرببوفمميمدسسب -200ب290ب .بحلبسوب
وعسفي يعدددسسب -2092ب2202حلبسوب دددىبس ددد ا ب يدددس لب -2603ب
2939ح لوبروددددد يلبرلودددددسربعمهدددددحبسلبودددددليهحبسوضدددددنب ظييدددددءبو يزيدددددا)بب
رو يعءبرو ماسيءبcelestial motionبسسبروم هةبرو داييبسسبرومد هةب

) (1اإلثيكس (قواعد السلوك) قواعد  /قوانين السلوك المعترف بها فيما يتعلق بطبقة معينة من الناس للسللوك اإلنسلاني أو
مجموعة ثقافية معينة.
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رومفيع ()1بعمابعالبود برولديلبروثداملبواديوبسرو ميد بيدلوسلبفدام مب
سوضددنب ظييددءبرق

دداليء.بوع دداب ددلبم ا ددييلبألي دمسب -233ب280ب

.بحلوبسإيما سيدددنبعدددا مب -2930ب2800حلوبس دددسلب ددد يسري بمدددنب
-2806ب2892حلوبو ميعهحوبومىب فينبرومثانوبيلوسلبسوضنب ظييءب
و برأل

بس. ethicsبسفاومف به امبر

رأل ي وبوعلبلي ءبرو

بعثييبو بم او بروف ثب

ب فلسبسعفيبفعثييبو بم انبرأل

سوللبس اةبستير تبويلبرو ليلء.بسملبروسرضحبسلبو

.بب

ءبآ دييلبسيضداببيديسلب

س هبومىبرألقنبفعضبرو يسعبملبم او ابروم اي بوبي لثبويهاب للح.برساعانب
م بيؤيءبستير تب س هاب سق بو لبرأل
روف د ميسوس

.ب عا برومي اويزيليابس ظييءبرومعيودءب

لبسعددنبم او هددابرو يويددءب ددسبروم ددييب مامددابب س ظدديبسيضدداب:ب

McGinn, 1993 and Nagel, 1986لبسي د

بروعمدحب مامدابوبود ب دز)بمدلب

رو م د ءبي لددلح.بواو م د ءوبفا د ث ا)بفعددضبروع ددي ءوبهد ب

ددهاب مامدداببرآللبعمدداب

عا بملبقفن.بومحب للحب ي بسر ل (.)2ب
ب
ب
) (1المذهب الطبيعي أو الفيزيوقراطية  Physiocratsهو مذهب اقتصادي طوره مجموعة ملن اققتصلاديين
الفرنسليين التنلويريين فللي القلرن النللامن ع لر ،واللذين اعتقللدوا أن ثلروة األمللة م لتقة فقلط مللن قيملة راعللة
األراضلللي أو تنميلللة األراضلللي وأن المنتجلللات الزراعيلللة يجلللب أن تكلللون مرتفعلللة اللللنمن بعكلللس ملللذهب
التجاريين المعتمد على المعادن والذهب والفضة.
) ... (2ق يمكننا القول بأن الفلسفة قد حققت قدرا كبيرا من النجلا فلي مواوقتهلا الراميلة تللى تقلدية تجابلات
حاسمة على األسئلة التي تطرحهلا .... .فلإذا قملت بطلر سلؤاق عللى فيلسلوف :أي معرفلة قلدمتها الفلسلفة ؟]
فإن كان صريوا سيعترف بأن دراسته لة توقق من النتائج اإليجابية منلملا حققتله العللوال اقجتماعيلة .صلوي
أن هذا يعزى جزئيا تلى أنه بمجرد أن يصب ملن الممكلن تكلوين معرفلة مولددة ب لأن أي موضلوه ،فلإن هلذا
الموضوه ق يعود يسمى فلسفة ،بل يصب علما منفصل. ...قد ق يسلة هذا التبرير األخيلر] رسلل ،م لكلت
الفلسفة( ،رسل.111 )2112 ،
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 .3نرس و يأتي للقرو الواح والةشريو
يدنبسلبنرسك ووبفي مدابي دييب ددسنبقاودءبروم اضدير بي دال ب اودءبرو ددا ب
روزملبtime-wrapبويل زبإوىبيسم ابرو اضديوبود ب امعدءبمادهسي بود بمعدالب
مدابود بلسودءب

دلثبرس ميزيدءوبمد بقلي دهبومدىبرو دليثبفاس ميزيدءوبمي ددليابب

م فسب ليثءوبسوبي فحبم

ببف فةبه ربعمه.بسو ي دهبومدىبرع ادا ب اودءب

رومعيوءبي لبم اضدي بويزيدا)بودي مسبويهدا.بوي دلمهبمدابي دم .بروييادءبسعدي ب
رو ليلب لمالبف سبرو يوءبو برو يرغ؛بوعس هابسثلدنبوبيع د ب دلسمهابفادعنب
س دديعوبادد )بوبي همددهبنرسكك و.بسيددي بنرسكك ووبمدد بفليددءبرولاوددءوبرو لددقب
رو ييف بوه ربملبرولميب مدلبرولمدي ! ! لبيلدسحبفهدابروضدافمب يفيك سككوعبمدلب
د ي ءبسفسوددسب.22بس ددسبرومعددالو ب رومعددالو
رو ا ءبومىبرأليضب

! ! لبرو د ب

دديبومددا رب ددلمب

ديبعيد بيفلدىبرولمديبود بمدلريهب دسنبرأليضوبسعيد ب

فلىبرأليضبو بملريهاب سنبروامسب ملري ! ! ل.بسي عمحبولبرألايا)بروغييفءب
ود بميعا يعدابروعدحب.quantum mechanicsبسفلدليبمدابي دم بفلدليبمداب دزلرلب
دددلم ه.بسس يددديرببي

ددد .بيظهددديبمدددي بس دددي بوددد بملدددييب ومدددحبروعس يدددا لب

cosmologyب يددثبي د عمحوبرو عمدديحبروف ددلرا وبسلبروم د فا بسرو يددازمبسم ددي ب
ليةبرو فا ددءبوي د بظدداهي ب سيددءبعمددابر د
روعظدديحوبسرو ددفيءوبس

.بسعا د بم دداهيحبمثددنبرو

ددايب

ددحبروعددسلوبسوددللبروم ددير وبسرومددال برو ددسلر)وبسروماقدءب

رو سلر)وب...بعمهابوس بإليرعه.بسو بملييبرأل يا)بي عمحبسلبقلير بروعاالبرو
living thing's potentialوبمال دهبits matterوبوي د ب

ب

ديييءبروف دءوبعمداب

عالبيظلوبإ مابفلوببملب ومب عمحبرو ي ا بسرأل يا)برو مسييء.بعمابوي بسيضدابب
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سلبوعي دهبودلبرو سودلبرو ملداا ()1ب Spontaneous generationلبمدابهد بإوب
مأبم ضب–بوي

ب ىبقييفءبملبرو سرة.بسي عمحبولبرو مدسيبسروع ادا ب

رو يب عمقبفدهبعدنبرو يدا بومدىبعسعدةبرأليض.بسمد بر د ميريبرودليسبي

د ب

مي بس ي .بب
سفعلبسلبيأ بسيضابوبي

بف ألبسلبه ربروعاوحبرو ليثبسهد ربرودزملبروم لدلحبقدلب

اسزبمعايوءبسمعاي بسق هب ماماب.بسياعيبس هبم لزحبسماحب للم ابرومعيو .بثحوب
ف دددزلوبيماددد بم ثددداق ببإودددىبليسبوم ددد ءب-بسإ ربفدددهبليسبمي اويزيليدددا.بسه دددابب
م بروم اضيبي عمحبولبرو سهيوبسولبرومس سلبملب يثبهسبمس سلب being

qua beingوبسولبسودحبفُ دىب عيي دابودلبروعداوح.بسهدسبيعدي ب مامداببمدابرود يب
ي لثبو دهبرأل د ا .بسيود بنرسك وبيدلهبوي داق بفعدضبرأل مدا)برو د بيفدلسبسلب
رأل ا بقلبسق بويهاوبسفعضبرو يس برومهمءبرو بوحب سضح.بسم ب لدلحبروم اقادءب
ي ير د بس د ا برومي اويزيليددابقمددي بوبوع ددهبسيضدداببم دديسيبمددلب عددا)به د ربروماوددةب
روع يقلبس عييه.بثحبي هةبنرس وبإوىبليسبرأل
رومعا ي بومدابيفدلسبس دهبيدلوىب"س

ب يثبي عمحبولبرألهميءب

قيدا برو ضديمء".بويعيوهدابودسيربوبوعدلبمدي ب

س ي بيفلسبسلبروفيسوي سيبقلبسغ نبفعدضبرو ا دينبرومهمدءوبسوادنبود بيؤيدءب
فعضبرو سر ةبروعميلءبملب ممبرويؤيء.بوييو بنرس وبيلهب....بب
وبامبسلبق ءبوسل بنرس وبإودىبرو م د ءبإودىب دلبمدابمعلسودءبفاو دفءبوملداي ب
يفمابفا ث ا)ب ز)برو يبوفيبروزملل.بقلبوب عسلبسعثيبملبه روبسسبهد ب ودمب
مامدداب .بسوعددلبه د ربعددنبمددابسييددل.بس ليلددءبسلبه د هبرول ددءب ددسيبسوددسب

ددءبمددلب

) (1ي ير التولد التلقائي  Spontaneous generationتلى مجموعة أفكار قديمة بخصوص الظهور العفوي
للكائنات الوية من دون اقنودار من الكائنلات الويلة المماثللة .فوسلب التوللد التلقلائي يمكلن للكائنلات الويلة أن
تن أ من مواد غير حية.

14

رومعلسويددءب ُظهدديبسلبرولدداي بقددلبسليمبويقدداببس ا ددياببفدديلبروعمددحبسرو م د ء.بومددلب
م ظددسيبقي ددابرو دداليبسروعاددييلب ددي بسلبنرسكك وبوددحبيعددلب ددىبقييفدداببمددلب
رو سرةبو بسغمةبسوعايهبروعمميءبس ظييا هبسر
ه بسرآلل بومم عءبرو ايي يء.بسوع هبوم

ا ا ه.بوأوماوهبو بروعمدحبإ مداب

بو برو م د ءبإودىبهد ربرويدسح.ب د مي ب

سلب عمحبفلير) بسوماوهبرو م يء.بب
ه ربرو ممبملب اهنبروعمحبرولليحبوعلبإوال بقير) برو م ءبرولليمءبمير بسمير ب
ي عددييب د نب ددأييخبروعمددحبس ددأييخبرو م د ء.بسه دداب اوددءبس ددي .ب أمددنبإظشككتتيوب
-2897ب2722حلوبسوي يددددددددهب -2808ب2732حلوبسبو
2722حل.بوأومانبرو يم سويلبرأل يييلبسويي يدهبسو
هدد ربرويددسحوبودديسبولددمبمددلبقفددنبرو

دد ءبروم

ادددددددد ايلب -2887ب

اد ايل ب ُلديسبفع ايدءبإودىب
دديلبسرومع مددليلوبفددنبودد ب

م اضير بممفءبرو امعءوب يثب ُليسبسوماوهحبف ثاببولبرو لااقبروعميلء.بسم ب
ومبو بيس لبويزياا بيليسبف دثبإظشكتتيوبوعداحب2702حوب دىبف ثدهبرود يبودلب
رو فيءبرو ا ءوبسوبيلديسسلبف ثدهبوعداحب2726حبودلبرو دفيءبروعامدء.بسفداومف ب
واو فيءبرو ا ءبسرو فيءبروعامءبع همابوبيزرنبيُليسب–بوهمابيع فيرلبروعمسلب
رو لييبوم يزيا)برو ليثءبسومحبروعس يا ب.cosmologyبس يثبإ هابقدلبر ُفدي ب
فعمقبو ظييا بإظشتتيوب ع فيبو بروسق برو اضيب
سلبه هبرو ظييا ب ُعلب
ومبي حب لييسبسر
ظييا هب

ي ء.بسوعلب مامداببف دفةب

ي ءبو بس لبيليسهدابود ب ديغ هابرألسويدء.بسفدلوببمدلب
لرحب خبم هابسعثيب هسوءبيياضيءبسسضس اب.بس يدثبإلب

ي ءبومابقاودهبإظشكتتيوبوعد ببوبي داربوم دلنب سوده.بسود بروملافدنوب

و ظييا بويي هبسو

ا ايلبسر

ا ا همابوب ُعدلب د ي ءوبإ مداب ع فديبمثيدي ب

و ه مددداحبسمهمدددء.بسوددد ومبواو ظييدددا برأل دددميءب ددد ُليسبس ُ ددد
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ب...بسيُ دددالنب

سوها.بسومىب فينبرومثانوبو

ييبعيفدمبKripkeبو

اد ايلب 1982لب دفةب

دايبو

اد ايلبم د عييلبع داةب

و ب لنبقدسيبمد بعثيديبمدلبروفدا ثيلبمدلبس

عيفدمبسرألوعدايبرو د بويدهب مدث ب:ب McGinn, 1984; Baker and hacker,

1984ل.بب
سروددد ممب

دددهب مامددداببي عدددييبمددد ب ادددايوزبلريسلب -2807ب2883لبسب دددسلب

يسري بمنب -2806ب2892ل.بوا

اربلريسلبيُعلب

ي ابوبسو ربود ب ا دءب

وممعا ددا ب ددسنبمددابقاوددهبفاو عددن.بر د اربمددنبوبيُعددلب د ي ابوبفددنبمم د بسمهددح.ب
سو ومبو

اربوع ببسلب عا بسومعيوء بمابقاوهب ليلء.بب

س م ي دداببومدداب ددفقوبفدداويغحبمددلبسلبروع ددةبروعمميددءب ر برو ددمءبقليمددءوبوددإلب
رو ظييددا وبو ددلماب عددسلب دد ي ءوبوب عددسلبسقليمددء ب رو ليلددءبوب ادديخبفمدديب
روزملل.بو روبو لب ليسبرو ظييا وبرو ب لثهابفاأل اويةبرألوضن.بإوبس هبوب
س لب ظييءبوم يءب

ي ءوبسسبومىبرألقنبوبيس لب ظييءب ُع فيب

قفنبسغمفيءبمؤثي بسعفيي بملبرو

ي ءبملب

ء.بسو ربومديسبودلي ابمم دأبإوبرومعا دا ب دسنب

مابقاوهبرو يم س بس عيريهبفي افء.بود ب اودءبرو م د ءبيفلدىبرود

ب" ليدلرب"وبمدلب

يثبإ هبيفلىبيُ ايبسبيُليس.بب
مددا ربيمعددلبسلبي دديبهد ربرو دداس بود برو ددأييخبفدديلبرو م د ءبسروعمددحوبويمددابواادهب
سي ددمسبروعااددلب بولددمبا د )بسر ددل:برو م د ءبوب لددلح.ب عددحوبهدد ب غيدديبفددفم)ب
س

ددددسنبو فلددددىبمعا ددددي .بومي اويزيليددددابرويددددسحبوي دددد بمي اويزيليددددابسي ددددمس.ب

ومي اويزيليابرويسحب ديسروبومدىب دفينبرومثدانوبفدـب"روعدسروحبروممع دء"ب possible

 worldرو بي

لبس سلهدابومدىبم مسودءبمدلبسلودءبروم مدقبروعفيدي بسرولسيدءوب
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رو بمابعالبألي مسبسلبي يمها.بومي اويزيليابرويسحب سيبسوعايرببمثنبرو افعيء()1ب
supervenienceبرو بب ُ

لحوبفاسضداوءبإودىبساديا)بس دي وبو

دييبروع قدءب

فيلبروعلنبسرومخبسروع قءبفيلبروسو بسروعلن.بسوعلبفاعنبسهحوبمي اويزيليابرويسحب
ا.بوه بمع سفءبفمغ ابو دلرسنبسوعدايبرولديلبرو داليبسروعادييلبفهدا.بسهد رب
عدددنبمدددابه اودددم؛بهددد ربهدددسبق ددداي ب"رو لدددلح".بواألوعدددايبسرو ظييدددا ب ليدددل بسسب
معيسضءبفمغءب ليثءوبوعلبوبيس لب للحب ليل وبروف ء.بب
ب
 .4إظكتر الا رض الفلسفي anosognosia

يفمددددابيع دددديضبس ددددلبفددددألبقضدددديءبمثددددنبروعددددسروحبروممع ددددءبسرو افعيددددءبسم مددددقب
رومس ها ()2بmodal logicبه بفاو أعيلب مسير بو برو م ءوبوه بفلهيابب مثنب
لددلماب.بسثددحبيضددي  :ب"فككي الوا ككع إو الفلسككفة شكككل ككتم تحككو ك يككرا اككو
التصوراع  notionsوالافتهيم الج ي ة تاتات والافي ة ج ا .ولم يككو نرسك و
ياتل تل التصوراع ،وهذه الت وراع والافتهيم القويكة هكي التكي ظفسكر هكت
الةقل والكوو وكل شيء".بب
وبفددلبس دد بقددلب مليدد بهدد ربروو دديرضبواددير برومددير .بسرومددله بودد بهدد رب
روو يرضبهسبمل بضع هوبسو ب سبروسق بعس هبم لقاببف ما ء.بودإ ربعا د ب
عنبه هبرولضداياب مثدنب لدلماببودإيلبرو ظييدا برو م د يءبرو د ي ءب بسيدلبرو دا ب
) (1في الفلسفة ،التابعية ( )Supervenienceهلو مصلطل يسلتخدال لوصلف العلقلة بلين الخصلائا ،ولهلذا
المصطل أهمية كبيرة في مجال ما فوق األخلق وفلسلفة العقلل ،تذ يسلتخدال لوصلف العلقلة بلين الخصلائا
األخلقية والذهنية ،لكل المجالين المذكورين على الترتيب ،وذلك مع الخصائا الفيزيائية.
) (2المنطق الطوري أو منطق الموجهات نوه من المنطق الذي يتعامل ملع الموتملل و الممكلن واللذي
يظهر في مقوقت لغوية من قبيل :من المتوقع و من المفترض و ربما .
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روعميددقبسروادداا بودد بروعدداوحبرو م دد ب ددسنبسيبرو ظييددا ب دد يح بسوبيددزرنب
ءبي فيس

رو

وبفي مابي ظيسلبو بازيربوبسييوعدسلب دسر فهحوبسي

اليلوبفألب ظييءب سلب

دفسلب

ي ء.بسروماعمءوبسس بسيهابرولاي ب عي به روبسلب

سلب يرسلب ويسبولمبفيلب ظييا بعثيي بم م ءوبإ ماب ظييا بغييبم سرولدءوب
فادددعنبظددداهي.بسقدددلبس ُ فدددي بفدددألب ظييدددءبعا ددد بوددد برأل ددد ب مددد بفعدددضب
سيفا لب

رو

ي ءوبثحبس ُ في بسلب ظييءبمنب م بفعدضبرو

دسيفا لبعد ومب

ي ء.بسو بع برو او يلوبوإلبرو ظييءب سلبرو بقينبو بإ هداب د ي ءبهد ب
رو ظييءبرو ب ال بسلبمدلبقدانبود ب ودمبيع لدلهابسسبيعمدنبوميهداب سوبم ا دأ ب
ه ال.بب
عي بيمعلبوم ليلدءبروظداهي بفدألبرو م د ءب ل دهابرو ظييدا برو داافءوبسسبومدىب
رألقنب ل هابرو ظييا برو ب ع فيبفاعنبسر ب

ي ءوبسلب ُ عي.بعي بيمعلب

وم ليلءبروظاهي بسلبرو م ءبوحب للحبقمبسلب ُ عيبفاعنبقام ب بب
"إ عددايبرومدديض"بanosognosiaبإواقددءب ه يددءوب يددثبي عدديبروا د

برودد يب

يعا بملبإواقءبس ا يءبس هبيعا بم ها.بسفعضب داو بإ عدايبرومديضبم همدءوب
يددثبسلبرسواقددءبرأل ا دديءبسرض د ءبسعفيددي .بمددث بوبرألومددىبسسبروماددمسنبمم دلب
يعا بملبه هبرسواقءوبفف امءوببيُ عيبس هبسومىبسسبمامسن.بب
إلبرو

ءب سنبروعاوحبيعا سلبمدلبمديضبإ عدايبرومديض.بوإوداق هحبرأل ا ديءب

س هحبيعممسلبو بم انبومم وبودحبي لدلحبقدموبسمد ب ودمبودأغمفهحبي

دمسلبومدىب

سمددسرنبرولسوددءبومددىباددعنبيسر ددة.بسه د ربيُ ددلثب اقضدداببولميدداببسويمددابيفددلسبمددلب
روم د ينبروعددي بمعدده.بسو د ومبي مددسيبوددليهحب"إ عددايبروم ديض"وبسفعددنبف ددامءب
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ي عدديسلبسلبرو م د ءبوددحب لددلحبقددم.بسيؤعددلسلبسلبرو م د ءب لددلحبوعد بوبأل دداوبود ب
رو هايءوبرآللب عي بسلب...بر ظيب...ب ظييءب سلب
سيعا برو
رو

ي ء.بب

ءبع ومبمدلبإواقدا ب ه يدءبس دي .بوهدحبيعدا سلبمدلبسهدحبروعمدقب

ديييب.illusion of explanatory depthبسهدحبروعمدقبرو

ديييب مدأب

ااا بيل بويهبرو مي وبس ومبفاوو لدالبس داب عمدحبودلباد )بسعثديبممداب عممدهبود ب
رو ليلددء.بومددث بوب دداسنبسلب ادديلبعي د بيعمددنب" د اة"بروم فددسبzipperوبسسب
روفماييءب ر ظديبRozenblit and Kiel, 2002ل.بواو
يعددا سلبمددلب ددسعبوظي د بفاددعنب ددا
رومي اويزيل برومعا يبف

د ءب وعدس هحبو

د ءلب

بمددلبه د ربرو مددأبرومعيو د .بوفي مددابيم ددمب

ءبممياءبفاو عميلا بسرو سرا بملبع داةبنرسك وبمداب

فعلبرومي اويزيلياب يُ هةبو برو ليثبولب ظييءب سلبرو ليثدءبود برومي اويزيليداب
سوما ربهد ب د ي ءوب دىبودسبودحبي دلقهبس دل.بسومدىبرألقدنبو د اةبروم فدسب
يعمنبوعميابوبسعالبه امبزملبمدابقفدنبرو د اةب–بوهدسبيمثدنب لدلمابب ل يداب.بسومدىب
رألقددنوبسه د ربهددسبرومهددحوبوددإلبا
ف

ينوبسفاعنبعامنوبومنبرو

سس ييربوبوإلبرو

ءب وعدس هحبو

دداببمددابو د بمعددالبمددابي د مي بسلبيادديلبو دداب
اة.بب
د ءلبيعدا سلبمدلبرو دس برو دسهم Illusory

Superiorityوبسهددسب يددزب ه دد بي عددنبرو دداسبيفدداوغسلبودد ب لددلييب دد ا هحب
رسي افيء.بسمي بس ي وبيعا برو

ءبملب سعبادليلبمدلب ودم.برو م د ءبفادعنب

س داسبهلرمدء.بومهمدابع د ب ع لدلوبفغدضبرو ظديبودلبمدل بفلهي دهبسسبس ا ددي هوب
سفغضبرو ظيبولب مبلبس لوبسسبسيلب عسلوبسسبم ىوبوه امب

ءبوم يءبعفيدي ب

سلبمع للمبفامن.بومديسبه دامبمع لدلبوميدقبسسب أ ي د بوب د مي برو م د ءبسلب
لضددهب فمددابو د ب وددمبملسوددءبسعس ي ددس بليعدداي ل.بسعثيدديبمددلبرولددافميلبوم ددأثيب
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فاو س برو سهم بيظ سلبس هحبسومىبملبروم س موبإوبسلبرو

ءبيع لدلسلبس هدحب

م سقسلب لربوبف يثبيلوسلبس هحبرومعاعسب ماماببومابهحبوميهبو بروسرق :بروهمد ب
رو ُمب يفسلبومعاوحبرو عيي.بسسبف عفييبسوضن:بروعسيعدةبرود يبف

دحب فدنبإوي د ب

رولالحبسروم لو بف ديوءبر داهبمدابيلدليهبرو داسبروم يمدسلب all that decent
 .people hold dearب
ب

 .5الفلسفة وال ُا ةترفوو تلارض Nonsognosiacs
رومع يوددسلبفدداوميضبNonsognosiacsبيعممددسلبس هددحبيعددا سلبمددلبمدديضبسسب
إواقءبماب رومع يوسلبفداوميضبعممدءبمدلبر يرود ل.بوعمدابيسي داوبه دامبفعدضب
رو

ءبرو يلبيعممسلبوعمياببسلبرو م ءبوحب للحبقدموبسسبومدىبرألقدنب د ييلبمدلب

رلوددا)ر برو لددلحبرومهددح.بسرث ددالبم د هحبهمددابتواككتس ظتجككلبThomas Ngelبسب
كوليو اتجيوب.Colin McGinnبوعممهابرومهحبو به ربرومسضسعبومىبرو سرو :ب
) The View from Nowhere (1986س Problems in Philosophy

).(1993بسإويعحوبفا
ي ددالنبظتجككلبسلبروماددع

ايباليلب ظيي اهما.بب
برو م د يءبغيدديبقافمددءبوم ددنبف ددفةبرو اوددنبروم ضددالب

وس ه ب ظيبضيسيي يلبس مي يل:بس هءبرو ظيبرومسضسويءوبسس هدءبرو ظديب
رو ر يء.بوعمىب فينبرومثانوبملبس هءبرو ظيبرو ر يءبيفلسبس داب م مدمبإيرل ب دي وب
وعلبملبس هءبرو ظيبرومسضسويءبيفلسبس هبويسبولي ابرسيرل برو دي وبفدنب لدييب
ففياببمثنبسيبا )بويزياا .بب
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سيعمددنبروعمددحبف

ددةبيؤيددءبظتجككلبأل ددهبيُ دداسنبمددلبس هددءبرو ظدديبرومسضددسويء.ب

ويغحبسلبس هدءبرو ظديبرو ر يدءب ليليدءوبإوبس هداب ُ اهدنبود بروعمدحوب دىبو دلماب
يليسبومحبروسو ب–بروايمبروضيسييبوس هءبرو ظيبرو ر يءب–بوإ هبيلي هبملب
س هءبرو ظديبرومسضدسويءب سفاوفلرهدءوبوديسبف دالبعفيديل.بسروع قدءبفديلب د ءب
روعمحبرومهمءبملبعس هبواماببسممعلبروس سنبوهبمدلبرو ميد بمدي فمبفلدس بفعس دهب
مماي اببولمبملبس هءب ظيبمسضسويء.بب
سي دالنباككتكجيوبسلبروماددع

برو م د يءبغيدديبقافمدءبوم ددنبف ددفةبرومييلددءبرو د ب

عمددنبفهددابولسو ددا.بوعلسو ددابسم ددممء بفاددعنبس دداسبومعيوددءبروعدداوح.بوهد ب عمددنب
ف عاويددءب يددثبيمع هددابسلب

ددظ/ب ميددزبdiscernبم دداوببمددلبروع ا دديبروفلرايددءب

primitiveبرو د ب ددؤليب سوي ددءبم هددابإوددىبم ددامي بسسبف ددىبمعلددل بم سوددل بوددلب
روع ا دديبروفلرايددء.بروماددعمءبسلبروماددع
رو

سي.بعنبروماع

برو م د يءبوي د ب ددهمءبرو ليددالبوه د رب

برو م يءب همءبtractableبمدلب يدثبرومفدلسوبوعدلبوديسب

و ا.بواألميبعمابوسبممف ابملب م ا بسلب ييب فا برومااءبم يبو بسقنبمدلب30ب
سسب ىبسقنبمدلب 60لبثا يدء.بسسبسلب ممدةبمدلبقديلبادمفا زيبسلبيعدي بعيد ب
ي مدد بفدديلب ظيي دد ببرو ددفيءبروعامددءبسميعا يعددابروعددحببودد ب ظييددءبسر ددل بقافمددءب
و

فاي.بب

سف ا)بومىبيؤيءباتكجيوبيعمنبروعمحبأللبر ير ي يءب"او نسفل إلى ن لى"برو ب
ضمهابولسو ابقافمءبوم مفيقبومدىبروعداوحبروعدالي:برو يزيدا)بسروعيميدا)بسرأل يدا)وب
س ىبومحبرو سبيفلسبس هبيعمنبفه هبرومييلء(.)1ب
) (1تلى حد كبير ،تن عدال يقينية الفلسلفة أكنلر وهلورا ملن كلل حقائقهلا م لكلت الفلسلفة( ،رسلل)2112 ،
.111
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 .6الفلسفة :تظوع او الظس ية a riot of relativism

فلسب ظيي اباتكجيوبسظتجلبم م يلوبإوبسلبرو

بروم معلبوهماببيُظهيبس هماب

سعبو عي بسر ل .بسملبه اب ي بس همابو برو ليلءبم اقض يل.بب
ملبرومهحبويؤيءبماع يلبوعي بس هبسإلبع ابوب

مي ب نبماع

برو م د ءوبإوب

س هابو برو ليلءبقافمءبوم نوبومىبرألقنبمدلب يدثبرومفدلسب 1993, chs. 8 and

)9, esp. pp. 128ff and 135-156ب.بسه ربويسبم يلبإمعا يءبم مليءوبإ مداب
هددسبإمعا يددءبويزياايددءبسسرقعيددء ب ممع ددءبو د به د ربروعددسلوبوفاو أعيددلبهددسبيع لددلبسلب
سر ةبملبسلمغ ابقلب م بو برو ليلءبفعضبرو م ءبروياي يءبوماع
وع ابوب

بروعلنوب

مي بروس سنبإوىب ممبرومعيوءبرومزوسمءوبpp. 135-143ل.بسود ومب

ه امبملب يثبرومفلسوبم مسوءبمدلبقدلير بماليدءبسم
يمعلبسلب دنبرومادع

س دء بمعيويدءبس ه يدءب

برو م د يء.بهد هبروم مسودءبمدلبرولدلير ب عدسلبمييلدءب

وم عدح()1بpoint of viewبسرو د بمدلب

وهددابيمعددلب ددنبروماددع

برو م د يء.ب

واوفادديبولددمبفاو ددلوءبوبي مف ددسلبفمييلددءبرو عددحبرو د ي ءوبسيبيعددسلبوددليهحب
روللير بروعلميءبرو

ي ءوبو نبروماع

برو م يء(.)2بويؤيدءب ا دنبهد بفادعنب

مفاايبولب غيييبمييلءبرو عح.بسو ربوعنبملب ظييءبماع يلبس ظييءب ا نبولب
وما ربوب للحبرو م ءبقاامءبومىبمييلءبرو عح.بب

(1) Way of judging a situation based on a particular aspect / your personal
 > a particular way of considering or judging aقلاموس ملاميلن judgement or view
طريقة حكة  /طريقة النظر = التفكير situation – Oxford
) (2يقلول رسلل فلي (م لكلت الفلسلفة) ص  :112هنلاك أسلئلة كنيلرة – وملن بينهلا تللك التلي توتلوي علللى
أعمق األهمية فيما يتعلق بوياتنا الروحية – والتي ،كما يمكننا أن نرى حتى اآلن ،تظلل مستعصلية الولل عللى
الذكاء الب ري ما لة تصب سلطاته .كذا ولعلها قدراته] ذات نظاال مختلف عما هي عليه اليوال .
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سفاو ميحبفه ربرو اافهوبوملبرو هنبرآللبيؤيءبسلبهدا يلبرو ظديي يلبم اقضد يل.ب
تقول ظ رية ظتجل:ب
ه دامبثد ثبمدي بوم عدحب.point of viewبمدلبمييلدءبرو عدحبرو ر يدءب

دنب

ومدددىبم مسودددءبسر دددل بمدددلبرس افدددا بأل دددامءبوم ددد يءوبسمدددلبمييلدددءبرو عدددحب
رومسضددسويءب
سرو بيي بروا

ددنبومددىبس ددي وبسوددال بم اقضددءوبسمددلبمييلددءب عددحبثاوثددءوب
بملب

وهابإ افدا بمييل د برو عدحبرومسضدسويءبسرو ر يدءوب

ويمعلبوهب او هابيؤيءب اسيبرأل سفءبرو ر يءبسرومسضسويءبو برو ل بvalidب
سو برو

ءب.trueبو ربواوماع

يمعلبسلب للحبأل هابوب

برو م د يءبم ع ديءبومدىبرو دن.بواو م د ءبوب

مي ب نب ممبرو اقضا .بب

تقول ظ رية اتكجيو:
ه امبمييل اب عحب سر ابو قء.بملبإ لرهماوبسه بيؤيءبرس ال:بوإلبماع

ب

رو م د ءبغيدديبقافمددءبوم ددن.بسمددلبرويؤيددءبرأل ددي وبيؤيددءبرومغ دديةوبروماددع

ب

رو م يءبممع ءبرو نب سيفماب دهمءوبر ظديبch. 8, op. cit.لب.بواو اودءبه دابهد ب
سب اوءبروع ةبم برومغءبرس ميزيء.بو لب هدحبرومغدءبف دهسوء.بفي مدابروعد ةب
وب هددحبإوبرولميددنب ددلرببمددلبروعممددا وبسيفددلسبس هددابوب عمددحبادديااببوددلبرو يعيددةب
رو ددسرول بسرو ددلما

ب.combinatorial syntaxبسو د روبسم د بس ددهبمددلبغيدديب

روم مددنبس ددهبيمع دداب ددنبسيبماددع

بوم د يءوبإوبس هددابوي د بم ع دديءبومددىب

رو نبفمفيع هدا.بسو لاد ب دي بسلب ا دنبيدي بسلبسمادع

برو م د ءبغيديبقافمدءب

وم ددنبفمفيع هددا:بو دأيب عددا)بإ ددا وبعدداالبسرو د ب دديعسلبواول داببسم سيم داب بو د ب
رو م ءوبفايمبسلبي عيبو بسيبم ها.بسيس لبه امبمييلءب عحبيمعلبيؤيءبهد هب
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رو ليلءبملب

وها.بماع يلبي عيب وم.بوهسبيع للبسلبرو م ءبه بولمبغييبقافمدءب

وم دددنبلر ميددداببسم ميددداب ب.locallyبواوعاا دددا برأل فيدددءبيمعدددلبسلب دددلبف دددهسوءب
روماع

برو م يءبفلهيءبرو ن.به امبمييلءب عحبملب

وهداب عدسلبرومادع

ب

رو م يءبقافمءبوم ن.بب
ا ددنبسمدداع يلبفدداومف بيماي ددالبوم د ءبوسقيددءب.metaphilosophyبسفاددعنب
معلسنب ُعلبرو م ءبرو سقيءبوم ء.بسو ربومدلي ابه داب اودءبفايرليميدءب paradigm

caseب عدديضب د ءب ا د يمبويهددابرو م د ءبم د بروعمددح:بم ظدديرلبي م ددالب ددسنب
يير هماب و به هبرو اوءبولبومدا ربوب لدلحبرو م د ءبسسبوب د مي بسلب لدلحل.ب
سوعلبفماب سلبه هبوم ءوبو

مي بسلب فأبفأ هبولب غمدةبسر دل بمدلبرو ظديي يلب

سومىبرأل ي وب ىبو بولسنبرأل يانبرولالمء.بب
وعلبر ظي!بسويسبه ربغييب
وماددع

يح بإ ربظهيبغييةبملبرو ضا)بسسوما دابرو دنب

ابرو م د يءوبو ددي حبإثفددا ب ددسرةبمدداع يلبس مددأب ا ددن.بوعددلبمدداع يلب

ي عيبس هبيمعلبسلبي لثب وم:بوملب هدحب مدسوهح.بمدي بس دي وبوعديبود بإومدا)ب
روع ةب م ابو
ف

بوعةبروع ةب روم ا وبمسرلب

اويءوبسويدا بغيديبضداي وب

يمبإوخل.بوملب همهابروع ةوبسه ربسقنبمابيلان.بسرو

د وبومدىبسيب دانوب

ه ب سنبمابي ةبسلب ع للبرآلل.بسفداومف وبيمعدلبسلب د يلظبغدلرببف هدحبم دا ئب
وماعمءبرسيرل برو ي ب/برو فييء.بوعلبإلب أو ابرويسحبما ربيعسلبرو هحوبوملب عدنب
إوبمماي ءبرو م ءبسولب

نبإوىبسيبمعال.بب

إ لب ا ددنبسمدداع يلبيماي ددالبرو م د ءوبسف ددا)بومددىب وددمبومددلب عددي بسيبمددلب
ظيي يهماب

ي ءوبإ ربعالبسيبم همابع وم.بومدلبس هدءب ظديب ا دنبواو ل داحب
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فيلبرو ر بسرومسضسو بو ييبرو دنوبسهدسبس دنبعدنبرو م د ءبسو ديها.بسمدلب
س هءب ظيبماع يلبه امبس هءب ظيبمدلب
وم نوبسو بروسرق وب

وهداب عدسلبمادع

برو م د ءبقافمدءب

فحبم مسوء.ب

سي بملبمعا برو لرحبفيلب ظيي ب ا نبسماع يلبومىبس هب لرحبفيلبس ها ب
رو ظدديب عممددهب ظددي ب ا ددن:بعددنبماددع
ا )بيفلسبمثنب للحبوم

برو م د ءوبسو د برو ليلددءوبسفاو أعيددل بسيب

بيمعلبسلببيُعيضبومىبس هب لرحبفديلبس هدا برو ظديب

و د بقضدديءبم ددلل .بومددلبمييلددءب عددحب

ددنبومددىبإ افددءوبسمددلبيؤيددءبس ددي ب

نبومىبإ افءبثا يءوبسوال بم اقضء.بس للب ظييءب ا دنبمدي برو عدحبهد هب
وس ها برو ظيبرو ر يءبسرومسضسويءوبوعلبرو ليلبيمعلبسلببيُ

.بب

ومىب فينبرومثانوب أمنب اوءبماهسي بملب اييخبرو م ء.بم بسق بمضدىوبعدالب
يُع للبسلبعنبرو لااقبروضديسييءبيمعدلبمعيو هدابقفميداب.بودإ ربعا د بسب=بةب ليلدءب
ضيسييءوبوإ هبيمعلبمعيو هابلسلبف ثبومعاوح.بوعدلبرألاديا)بروفبعليدءبرو د ي ءب
مثددنبرومددا)ب=بH2Oبسرو د بوبيمعددلبمعيو هددابلسلبر عاددا بروعدداوحوبي ددةبسلب
عسلب

ي ءبإمعا داب(.)1بسم هدسحبهسيدءبروممعدل()2بعدالبم دقببومدىب مدا بسر د ب

ومددىب د هوبسس ددلب سظي دداببم د ميرببو د بوم د ءبروعلددنوب يددثبلومددهبروم د هةب
رو يزياا .بسو بواحب2790حبغييبستول كري كيبعنب ودمبف سضديحبسلبروهسيدا ب
روممع ءبوي

بوال بايااببه ربرولفين.بب

) (1تعني :Contingentبم مسوءبوهحبر ل ويءوبم سق بومى..بسروممعلبملافنبروضيسيب=بسر ةبروس سل .

(2) Contingent: Something is contingent if either (i) it does in fact exist but need
not have or (ii) it does not in fact exist, but it could have.
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سفدداو يرضبسلب"س"بسب"ة"بس ددما)بأل ددسرعبمعي ددءب مدداب ددماهب كري كككيبروم ددللر ب
رو ددمفءب)1(rigid designatorsب–برأل ددما)برو د ب عدديلب ددسبروا د )بو د بعددنب
روعدددسروحبروممع دددءلوبودددإ لبسب=بةبي دددةبسلب عدددسلبضددديسييء.بودددالبب"س"بسب"ة"ب
م ددللر ب ددمفء.بو د روبسولدداببلكري كككيبواوهسيددا بو د بروعددال بضدديسييءوبسروهسيددءب
روممع ددءب ددالي ب عددالب

د .بسفاو دداو وبي ددةبسلبيعددسلبه ددامب لددااقبضدديسييءوب

مددث وبرومددا)ب=بH2Oوبرو د بيمعددلبمعيو هددابولددمبفبعددلياب.بسإ ددل برو

د برو د ب

ر د لمهاب كري كككيبضددلبروهسيددءبروممع دءبه د برآل د .بوعدديبو د بماسو ددم.بس

ددايب

روهسيدددءبروممع دددءبمغيمدددسلبفلدددسنبساددديا)بمثدددن:ب" ككككتو ياككككو نو تككككوو ال تولكككة
اصظو ة او ال لج ،لكظهت ليسع كذل  ،ولذل فإظكه صكحيا إاكتظكت نو تولتك
اصظو ة اات هي ليه ،الخشب ،ا .؛ واو م يوج هوية ااكظة هظكت".بوعدلوب
عمدابسسضدحب كري ككيوبوهد هبروماسودءب ه دابس د ب ادييبإودىبماسو ددملبودحبيعدلبمددلب
او هابملبروثم وبه هبروماسوءبم

روممعلب

سوءبملبرو اة.بوسبعا بماسو مب

م د سوءبمددلبرو اددةبومددابعا د بو عددسلبهد هبروماسوددء.بسفا د لرحبر ددحبرسادداي ب
ه هلبودإلب كري ككيبعدالبيغيديبمييلدءبرو ظديبود برو دزرعب دسنبروهسيدءبروممع دء:ب
وعالبي فيبرولاي بومىبرو عييبود بهد هبروماسودءبفعي هداوبفدلوببمدلبماسودءب ع فديب
ولمب

بروس

ب"ماسو ".بس هءبرو ظيبالكري كيكةب ملبوهد هبروماسودءبفعي هداب

يعزب ظيبرولاي بومىبروماسوءبفس
ل ب

بس

هابايااببف

هاوبفلوببملبروماسودءبفس د هاب

بماوبمثنب"ماسو "وب يثبوميهابس مسبسسع دة.بسمدلبروم ظدسيب

ملبوإلبروماسوءب ُليمبفمعزنبولبعنبرألس ا وبفي مدابمدلبروم ظدسيبروس د ب
ُدليمبروماسودءب د بروس د .بسفاددعنبس داسوبولددلبسسضدحب كري كككيبسلبس

ددايب

(1) Kripke's Theory of Proper Names and Rigid Designators
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هسيددءبروممعددلبعددا سربم مادديلبفدداو عييبولددمبفاألادديا)برو د ب د بروس د وبسوددحب
ي عيسربقمبو برألايا)بعمابعا بو ب

هابسف

ها.بإلبم ظسيب كري كيبعالبودهب

سثيبهاانبو برو م ءوبوع دهبوديسب غييديرببفديلبروم ظدسيبرود ر بسرومسضدسو بعمداب
ممةب ظييءبظتجل.بوأمثمءبمثنبرومثانبالكري كيب س لبو بعنبمعالبو برو م ءوب
سهد بم ددؤسوءبوددلبروعثيدديبم هددا.بس د مي بسلب ددي بإ لبسلبه ددامبميقدداببس ددي ب
وم ظدديب ددا فءب غييدديب ا ددحبوم م د ءبسعثدديبمددلب مددمبرو د بفدديلبروم ظددسيبرو د ر ب
سروم ظسيبرومسضسو .بسرو غييبفيلبم ظسييبظتجلبسات كجيوبمثانبآ يب وممزيلب
مدلبهد ربرومثدانبر ظديبDietrich and Hardcastle, 2004, esp. ch. 6ل.ب
ي ةبسلبسسضحبس هبفلليبمابعالب لضب كري بومهسيءبروممع ءب ا فاببسمهمابوبوللب
ودال بهسيددءبرسمعددالب ر ظديبمددث بوبGibbard, 1975لوبسهد هبمفيعددءبرو م د ء.ب
سإوىبه ربرو أييخبوع بروملايف يلبومهسيءبقاام البس لروعالوبمفيعيابل.ب
ب
رو م د ءبإ لب ادأبفس د هاب سوداببa riotبمدلبرو دفيء.بوداويؤ برو د ب عدايضب
فاعنب ييحبعمهابمعلسوءبف سبروللي.بوعدنبمدابومدىبرس دالبسلبي ف دىبمييلدءب
رو عحبرو

ي ءبسرو سرة بrightبويي بسسوببإ افدءبسر دل بومادعمءبوم د يءبثدحوب

ف ف بمييلءب عحبس ي بويي برس افءبروثا يءبرومعايضء.بب
ه ددامبروعثيدديبمددلبروعمددنبرو د يبي ددةبسلبف د حبو د بمسضددسعبمددي برو عددحوبومددنب
مممسةبقفنبروغيرفءبweirdnessبرو به برو م ءبيمعلبسلب
رآللب عمددحبه د رب يددلرب:بو د برو م د ءبس هددا برو ظدديبروم

يبس ُ هدح.بوع داب

ددالمءبوبيمعددلب اليهدداوب

سس سلهابهسبرو ليلءبروس يل .بسو ومبواو م ءبوبيمعلبسلب للح.بب
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مي برو عحبوب زسنبو لماب مايسبروعمح.بوعلبعنبرويؤ ب ر بروع قدءب دي فمب
ف د سبروعاامددءوبسو د رب م د بس عدداسلبومددىبرألقددنبومددىبرومددل بروفعيددل.بإ ددهبم دلب
رو دددعةب دددلرببس ددد ب مدددمبروعاامدددءوبإ هدددابوي ددد بولدددمبواامدددءبمدددي برو عدددحب
رومسضددسويءوبم د بس هدداب وددم.بروعمددلبpublicوبإمعا يددءبرسوددال بسرومسضددسويءوب
م مم ا بولمب

ب زاياببه هبروعاامء.ب سي سبسلبس لبمابسقسوهب سنبه ربو ب

روم لفنل.بب
ب
 .7او يفهاظي في الظهتية يُقر أظي اصيب ..واخ ئ
و برو لي ب9-20بملبع اةبو

ا ايلبي اوءبم مليءبوم يءبTractatusبيلسن:ب

" ضتيت واضحة هذه ال ريقة :او يفهاظي في الظهتية يقوم تةريفهت [يقر هت]
 recognizes themلى نظهت  .اةظى  ،senselessظ ات يتسكل خ.لهكت
و ليهت وفو هت (يجب ليكه ،ة كترة نخكرر ،راكي السكلم ةيك ا ةك نو يتسكل
ليه".ب
ومابوب

مي برو ليثبو هبي ةبسلب ميبوميهبف م .بب

سبروا )بهابه اوبسس اب ام بمثممابعدالبو
رو م ءبسوب

اد ايل.بوادي

مي بسلب للحب-ب س ها برو ظيبروم

بومدا ربوب لدلحب

دالمءبوبيمعدلب اليهدابود ب

رو م ءلب-بهسب سعبملبرو م ء.بسو وموبفاومف وبوملبب ُل د بروم دافيلبفدلر)بإ عدايب
رومدديض.بسوددلب ل د بسيضدداببمددلبيلدديسلبفدداوميضوبمثددنب ا ددنبسمدداع يلوبرو د يلب
م ب ظيي همابولب ظيي ب سر البها يلبروم مسو يلبيفمابيعدسلبعدنبس دلب
إوبس ال.بسولب ُعي بسفلربب ليلءبوما ربوحب للحبرو م ءبقم.بب
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سوزملبمسينبملبرآللوبسفعدلب هداةبروفاديوبيفمداب د فلىبمدي برو عدح.بسيفمداب
ظنب عا)ر بواالءبمس سل ب–بظي بعدا بومدي برو عدح.بسيفمداب د س لبود ب
معدالبآ ديبود بروعدسلوبيفمداب د عسلبقدلبسس دل ابس ال داب Dietrich, 2007ل.ب
سفغدضبرو ظدديوبيمعدلبسلب عددسلبم أعددليلبمدلبهد ر:بإ ربعا د بس هددا برو ظدديبوب
زرنبمس سل بو فلىبرو م ءب–ب سبرو م د ءبوي هدابرو د ب
سويلبرو م ءبرو ب

ايو ابمعهابو بعنبروليسلبروماضيء.بب
*ب*ب*ب

ب
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دايعبمعهدابرآللوب

