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.الوضوعهذافيمتعددةوالنظريات،القديمةالعقيدةالىالسقواطيةابثورةتشبهثورهالىبحاجةالانذحن

ابصي،ديكارتنظريةلموضوعنابالنسبةاهمهاولعلفيهالعلمتقدمعهـصرفينعيتىكنافاذا...بعيدحد

الةالاهوماالحيالكائنانقررللذي،الحديثةالف)سفةللىتجاوزهابلبالارضالانسانيكتفولم،هائلاتقدما

هذهانالاألةألانمساروكذلك،الةوالحيولنالصنعمعقدةالفكرعلىوقفافيهالبحثكانالذيالفضاءهذا،الفضباء

للحبةالاليوالتفسير،الفكراوالوعياوالعقلباتمتازالالةفان،السماءعوالمعنواحلامهبخيالاتهوحدهالبشري

...والرواقيينوالابيقوريهينديمظيطسمنذقديمتفسميربفكرهليس!،الفهـضاءهذاغزوالىبسبيلهالانسانى

ألقرنفيوخاصةوالفهلاسفةوالمهندسينالعلماءمنوفيوان..ايضابجسمهبل،دأئماالمشانكهانكماوخهيالاته

كيميائيةالاتللحيةأنالكائناتيرونوالعنثرينعنثرالتاسعالبشريالفكرفيثورةاحدثقدالقديمفيسقرلطكان

ذهـكمنيستثنىولابيولوجيةإلاتاوميكانيكليهاوالفلالمفةكانفقد-ألارضألىالسماءمنالفلسفةانزلباأر

نايعنينالاإلحديثالفكرفيعامتياروهذا-الانسانعنصرايمنالكونمادةفييبحثونالاوائلالطبيعيون

معنىنتناوللنيعنيناالذيبلعنهوالمدافعيناعلامهنذكر؟جميعاالاربعةاوناراوهواءاؤتراباوماءمنهل:هي.

وهيالمعنئهذأمنفقظواحدةناحيةءلىونركزالانسانهيهلوجوهرهالكونمعرفةفيأنفسهمويجهدون

والالة.الانسانبينالتفرقةمشكلةهيوهلالاشياءءلينالكائنةوالعلاقاتالنسباوالذرات

يةالبريظاالمجهـلة"فيصؤخراالموضوعهذاتناولوقداموهمالحنياةفينشهذهتغيروكل،ازليةواحدةمادة

الإولتناول)1(وميلزكابالاستاذلن"العلمل!لسفةبحثوا-وا!روالنشوءللتطوروالكونالحياةسنةان

بينالفرقالثانيوتناول،الحيةوغيرالحيةالالةموضوعووجهسقرأطفانىللانسلنعن،إنفسهمعقوغفلواهذاكل

التفرقةمشكلةتناولفقدكابللاستاذاما.والالةالانسانا!كمةكانتهنامن،الانسانهعرفةذحوالبشريالفكر

والحركةوالاداء"المظهرحيثمنوالالةالحيالكائنبينالدعوةهذه.زالتوما"نفسكأعرف"بهااسترشدالتبى

الاليالتكوينبينالاساسيةالفروقووإضحالاليواتحو*لنعصرفيحتىالانسطلانيةتتحدىالانسانمعنىمعرفةالى

للحقائقانالىوانتهىحاسمبشكلألحيةأول"لناتوجمنألجبروتالعصر،عصرهذافيالمفكرونيفعلهماالفضاء،وخير

الكائن!ماتسلوكبانبةالقائلالفرضتنقضالحديثةالعلميةألانسايخ!للوجودوكرامةالانسانمعنىيتأملوالنالعلمي

يمطبىلنطمقاعلىوخلاتواماتجمالامارلكفيالولماممطالعقياليملوكاعلىالتكنولوجمماالتقدمامامنايطرحهللذيالتحديهذالمقابلة

..-.لط7وا

.النباتحتىجميعاألاحياءلنايخلقاناستطاعوالهندسيالفنيالتقدمانفلو

؟؟والالةالانسانبينالفرقما"نسأل"يهنهينةوالسكلةللانا!انهوكماالانسانبوظائفتقسومبثنريةالة

فلشىكس!وللاها،بينهماحتىالحقد!نعبستطيعمنللمطرنف11بمحرنفمحناالعملياتبأشدتقومالتيالحاسبةالالكترونيةت7للافي

العسيرمنفليسالشبهتمامالانسانيشبهخارجياشكلاالىلغةمنتترجمانوتستطيعطولااوتعقيداالح!عابية

اجهزةانسانا،فهناكليستانهامنهـادقتربحيناننميز!لينافماذاهذاحدمثلو-الموسيقيةألالحانتؤلفوانلغة

وان،الجلديشبهالسطحعلىولث!معوعجلاتوصماماتماةالاولورينيخهاقفرقةمصيماروماالانسانمعنىيكون

..--ء...-.المشكلةهيتلك؟والا-لةوللانسانوالوعيالعقل-معنى

ماهمطشاوبههذلكمعيرلسىس!حددمههاىااأرصاصحعهاصمعهامهمدشاجهر!دة.واللاحياةالحهيا"ةبين،!الالةألانسلنبينالفرقمشكلة-

-.و.....و.العصرفىمتعددةدراساتموضعالمشكلةتلككانت

الديوهويصنعهانمبلوتحيلهاسانميهمكرسىءالعلاقاتمشكلةفيالشأنكانكماللمفكرونتناولها-الحديث

11(.ه.!كاا"!8أط("7د+أ4*!اأا!أ3؟59"39+أي!ع،،أمهـءي!33أ99ألقديمالفكرتأملاتموضعكانتالتيوالعقكالجسمبين

وله.ل3ا،ول153لمأ9أيا"!ي!ءصها"هأح؟ا"+9النظريةهىالعلاقةهذهتوضحنظريةوأول،باجمعه

.5107إ؟!ولىول.54؟ا.حعاو-ا30وروحينفانياجسماللانسانبانالقائلةالقديمةالمصرية

.".7أول31!ا*ح"هـي!42!ح+939+أ+9!ص!!كا+ء+4+،"؟!+أي!ح،ولالكاوهوبالانسانالشبيهةالروحاحداهماازليتينباقيتين

ي!92!+،3ا،*م!هلة07.ا!7+،ول!كا!!057،1.مم277-2و.2لهذهانعكاسالمصريةوللحضارة،الثاهوالاخروالروح
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النمومراحلهوليسىالنموهذاانألا0،العاديتلقائ!يبشكلتستجيبالةفرضناهالووحتىيديرها

."اللحدألىالمهد"منالنمو،لناالمعروفة"للحياة"اذ"متخنتحبا"سيكونمظهرحركتهاألاأناتوماتي

نانفترضدعنانهايتهالىأفتراضنامعنذهبلكيانناالا.نلمحهانيفوتنالنالذيالخاصمظهرها

منها-وأنجبعاريةبامرأةتزوجالالىالبنتريالكائنهذاهوماالىهذهبمشكلتناذهبنالوالامريكونماذأولكن

الىولنغرألاطفالمنغيرهينموكماالطفلهذأونماطفلابشريةالةصنعالامكانفيانهوافترضنا.ذلكمنأبعد

الكائنمنالثانيالجيل"انهعلىالاطفالمنالنوعهذلنتوقعهاالتيالاستجاباتنفستستجيب.ايالكلمةبمعنى

."الانيالبنتريلعلماءيمكنالة،ودملحممنالة،العاديالشخصمن

التالىالنحوعلىالمشكلةهذهنصوعانيمكنناوالان-انالعقليةألامراضواطباءذكاءهايقبسواانالنفمس

الماضيالىننظرأندون-نقررلنيمكنناالساسأيعلى"عليهانعطفحينحنانعنتكنتفدلة،مرضهايدرسوا

الثثريالكائن-منالثانيالجيلكاناذاما-الالسلافاوعلا!،توتظفر،خداعهانحا(ولحينغصبعنوتفصح

بيننفرقانمقدورنالأفيهلأي"الةاواانساناللاليحينالنتحمسغروببمنظرنواجههاحينوالاعجابالرضا

ألبن!سيالكائن!زرأمنالثانيالجيلوبينالحقيقيألانسانوفي،جميلةشعرقصيدةمسملمعهاعلىنتلوان،الاصيل

مرأحههـلفيحتىالنتمبهتمامألانسانيشبهالذيالاليمننتوقعهاالتيالاستجاباتنفسمنهتتجلىكائن،كلمة

؟؟النموولننتس،فيهامعهنتعاملالتيالمواقففيعاديشخص

مقدورنافيانويرىميلزيعرفهاكماالشكلةهىتلك"أ.لاليالبنتبريالكائن"وهويميزهباسمالكائنهدلالى

دائممافرقاهناكأنيعتقدفهوولذا،ألاثنينبيننفرقان.ميلزيقولكما5+هاا5!ول،*هأول،لم

هناكيكونقلإلأممابالرغمعميقافرقا،وألالةالانسانبينمعتمدينولنعرضهاميلزيصورهاكملالمشكلةهيتلك

والكميلأليالفيزيقبمبفيالتكوينسواءبينالاثنينتامتشابهمنسيجعلالذيالمعيارهومامعهلنرىالاعتمادكلبحثهعلى

مهماقلألماالفرقهذاوسيظلالمختلفةالسلوكومظاهرتعقدتانبعدوالانسمانالالةبينللتفرقةدقيقافقياسامنه

ألمسمتقبل.فيألمهندلسينمهرةيفعل-.اسلفناالذيللنحوعلىالصورة

السريعالردكان؟؟والالةالانسمانبينالفرقماسالنااذاالكائنكانهذاانلمشكلتناألتعرضحيثمنإلانيهمناولا

عقولاللناسانهوألاذهانالىيتبادرالذيالتقليديمنفقظنفترضولكننا،لاامالصنعممكنالاليللبنتىهـي

معقدةنبتكر!،التيالالةكانتماوأياالالاتبعكسو!عيااذ،الصنعممكقيكونقدلنهوالتهصويريةالمنميةللناحية

عقل.اوشعوراووعيلديهاليسفهي..للحديثةالهندسةتصنعهانيمكنلماحدودهناكليس

ولكنالاطمئنانكلالاجابةهذهالىمطممئثاواحسمبك-موضوعالإنحتىكانوقدالخياليالكلألنهذاومثل

اليهاالالستناديمكنلجابةهيهللنرىفيهاننظردعناللمحطولاتموضوعاوليسدوالروائيينالقصاصلتخيلات

.والانسمانالالةبينتفرقةنريدحينوكن،ممكنااومستحيلاهذاكانلنيعنيناولا،العلمية

نفس!كتوهـم"عقلاللانسان"أنتقولحينانكالعقلمثلمفاهيمنفهمكيفنعرفانهوفقظيعنيناالذي

للانسان"انلقولكمساويةالعبارةهذهانمعكوتوهمنااكطئنصذامشلوجدأذاوالالةوالانسانالشحعوراووالوعي

تمشانقيثارةاولسيارةكلمةولكن"قيثارةاوسيارةرلقيسوفالضحسوريالفرضهذااناذ..ألالىالبشري

تشببرعقلكلمةفهل...الواقععالمفيملموسةاشياءالى:الانعملهاوظبيعةالمفاصمهذهمعنىءلىباهراضوء

ف!بلا-حتماستفول؟أالاشياءمنالنوعهدا!!لألىعلىالمختلفةالاجاباتعرضفيمبلزيمضيانوقبل

الخطرمكمنوهنا.مستترخفيماديغيرش!بءالىتشيرالنظريةاوألحلوتقديمألاجاباتهذهونقدل"المش!هذه

اللامماديألكلألنهذاعنبهالنكشفوسيلةمنلديناؤليسحتىامرينيستبعدانعلى(حريصاكان،يهقترحهاالتي

تضعانمابذلكوانت،اولاموجودهوهللنعرفالخنييوجدبحيثيفرضهماالتيالفرضيةالمشكلةأمريحكم

العقلانتالترضوكأنك،تحقيقهيمكنلافرضالمثامنايفترضهالذيالاليالبنشريائنوالكاالانسانبينالتامالتشابه

رايرجلبرتيسميهكهماأنهفىلبدألالة-\)يمحييهن(إساخرأجوهربعةواضحةحاسمةتحفرقةايجادعلىيساعدمما
ح!25؟ي+أ2!يء"أث!ء،اط!

نميزأقفيمعدورنايكونلاقد.فأولا.والالةللانسمانبين

ولاطعمولالهوزنولايحسولايسرىلامبحالنتوهذاالتيمكنناولكنالةاوانسانهوهلأمامناالذيالكائنبين

ومثلبهازعرفهتجريبيةوسيلةمنلديناليس،رائحةامصناءياالوجودالىظهرهلفنعرفتاريخه-ندرس

فرض!-كذبهمنصدقهتحقييقيمكنلانهمافرالفرضهذألةوالثانيانسانا،االاولفنسميالعاديالأنسانيالتوالدبطريق

فهو،المسشقبلفيأوالانسواءبطبيعتهللتحقيققابلغيرفولنصرالتفرقةمنمقلايشىالمقياسهذاألانلنتجاهلولكن

اداةتص)حولسيلةهناكليسلانهالتحقيققبطلافرض.الضيالكائنبتا"ر!خألاعتبارعنالنظر

ضتفتروااسميتهالعقلالذىالكاعئنوهزا.لتحقمقلهذلء
..".-لل"النمو"وهوللاللتفرقةأخرمعيارهنالض.وتانيا

فا/نتوهكذا،الابدالىلنامعروفغيرخفياسيظلوجودهانفرضناأذأوحتى،تصنعالالاتبينماينمونفا،لناس

ا(.لةح!ا!ا!"أء!"*ص!أه4*أول4(4*ه"ولهاليهـهالانسانعلىنراهلالتيالنموعلامةمنهالناتتبدىقدأ!لة
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بفعلنامرهماوهلإ!عشرةالثامنةتلغحينلانتخابحقالخ!كطالثسبحاهةوباثبكا)لاثءرزه،تكأالتؤلببا-،بتكانكترى

بنإهـنهددهاأنمعقولاأمرايكونوهلإنتراوتجنبإلخيرالانسعأنبينإلمتفرقةيصلحسلم!!بتتخذهاانتقدرلن

التقاضيحقلهايكونو!ل،الجنةنعيمقيونرعبهاجهنم.تحقيقه!رصكنلافرض!،امامبأ-لكوضت!ناؤدلانكوالالة

نحنفانماالحقوقهذهمنحناهاأذاونحن...المحاكمفيلالتحقبقه!:،إماخذين71للر،الانوكتتقل-ب

."ألات"اوليسمو"بشرا"نسميهمانقروناقدبذلكجوابهميعوناما!:لف!ظو3!7أ؟أ*هأأمحجأ

الالبةالبشريةالكائناتهذهوكنرتفرضاذاوكذلكا!ألةهذهعلى

س!بيلفيعقبةتكنولمبالخطريتهددناولمنسلهاوكثرهموالعلما.همعرثفر؟اكحقيتىبمبداالآخذينوأشهر

..الانالموجودةوالالكترونيةالميكانيكيةالاتناوالغيناالتقدمينكرونو!آ)2(ضعيولم.،الو4المضأطةو"ظصةالوضعيون

انسمانكلمتيبيننفصلانألىحينذاكحاجةبناتكونفلننلاماتقولأن-صممنىداركأنانلثلامكاردز،اداعليك

الاتجبئ.ربنللتفر!قيم!ورارانوجدانةلاوإلةو-تجودازثبتآوسللملمه،هدالمفالواوعالي!ردهيمكنلا

وووذهالجوابهذافيالقوةاوالضعفوجهماوللانكذبهـ!ااوءههـؤ"(مز!زشحققاز،طوقك،.فيم،لشىلاشياء

قوةتكمق.؟التحقيقمبدأاصحابلنايقدمهاللتيالحجة.النأسبين"ضركةالمهالعلميآإئوضوعيةالتجريهيةبالوسلألل

يمكنلافرضايقبولعدم!لىاصرار!افيا!جةهذههوالتحقيؤ،مأ"ه!،اصحهـابا!وفعنيعبرخيرماولعل

جميعضعففهوضعفها.اماالتجريبيةبالوسائلتحقيقهشصاعرااووأ:ليا!لأئناأز،ؤررلحهـبنما"آيرالاستاذيقولهما

.بالسلوكللشعوراوالوعىتستبدلالتيالنفسميةألنظرياتاستجانجته-يز--أيفصتانهمناكث-ثف؟شماأقررفلست

قصور.منالنظريةهذهتتضمنهفيماألانالنظرولنمعن،قىالتجريبلنوعىمظاه!عن،تصورهم!ش،اختيارلاي

والذيسابقاذكرناها!زياتحريرطيبمثالاناولابوجودحظصةنر.رقيةميتافيمسلحة،فيغرضرابذلكولست

الوعيحالةجمن،يفرقكمعيارآلسلوكيةبالعلاماتيمتد)3("المبدأنا"؟.ةن!7حم!ا!إرحظض،عطاتلاحوادث

فيه،الشكيمكنالثالهذا،مريضهلدىالوءيعدماو.لناأنةعد-.سه-للاانهلع!ؤلاشريقصونالتحةيزعم

يظهرلعخصاملاحظتنابينفرقاهناكانذ!لمف!لناوالتر!باد-اوكفر،والاشطنيتفقالالىالبشريالك!ائنلن

كذلكوبالمثل،بالالمنحناحساسناوبينلالم"علامات"لنلسبيللاظالاستجاباتمحبإءط"يموألدجياجمطالفيزيقي

وبينآلويهماعلامكيظهرشخصامشاهدتنلب!شافرقهناكبالر.جوعالإلماالااريمف!صيالكائنوءـدإالانساقبير،التفرقةالى

زيداان"تكلثلالتيوالعبارة،وايخماانفسنانحننكونانءاديةلانفهـسااوعاولمرأوزخبحاهناكاناما،الاسلافالى

الحقيقةفيولكنهالممبهنةالوممماعلاماتكللظهرألناولب!سى،لهمعنىلالمفارعن!مفهذا،اك!سمهذاتسكن

معمتناقضةعبا/رة..؟-.رة05!لىمنبئافترقددم%ا،حما،زدرسهاالانسازااسفجاباتالاامامنا

يظهر"لقولكعمدلةالمحميعبيرمسماوهدلكالعبافىحبهرنمسهااملان(ألىسبيلفلاهذافي/الالىافيهـعلإ،ئنوال!الانساز،اتفاق

...بينهماالتفرقة

منهناكلشىألامرواقع-فيثولكنهدبومممالعحاكل-علاماتوكبف؟؟"ب3و.حانةفىتافل"ان(قولكمعنىمااذ

ألشيعهذايعملولتنيف!لسممتلفمب!ولكنهكماومىلقمليسملك؟؟وعيص!دمو02،-جم!حىألةفيوداكاز،.ردهذاكاز،الا!تعر
الحقيقةفي

حق!بقة،نفسهامعإقضةمتناالعبارة،،-فهذهتليفونالشىءسلو!درا/صة؟هوذلكمعرز"الىسبيلكانشكلا

التنا!ى.منالنحو!ذاع!لى!اجتللاولى!او!اأ!ايتجصب؟.!ا،ويةلقهـهـاي!جهمادالعينيهتلاحظكان

..*.....غرضذأتبافعال!يأقيوهلى،نلمسهاونخزهحين

الانسانبدبننفر!أنمنالتحقيقيةالمحظريةتحذرز،:تالياهـشطنيبؤ!ل،رونالبو،ظبإءالجراءحونيعرفهمماالخ

نفترضخفياعقلاأوشبحاهناكانلساسعلىوالالةعلاءاتءصرفة-لمىقادراي!و،قانبدلاالتخديراطباء

روضحلمالضظريةهذهفانهذأومعألاز!نفيوجودهروءؤبيب!ءع،زااست!قلوالاههأابنسعوراوالوعى

ولاألاذفيبالشبحتقولالتيالف!رةصزرهوبتبهبفلناالسسطو!الممايير،لذهاناذنترىواست..ولحدةلحظة

فييكنمالمألفكرةهذهوجدتكيفنفهمانيمكنناللتفرقة.شحقباسادنمر!وصةالوعكطوعرالومم!بخما.للتفرقة

.الفكر-بهذهاوحى"ماشيء"خبرتنا.نيفرضنا-بح!ه""بلانهالالىألبممر؟؟والكلألنللانسانبين

!بحالنثفكرة"الفكرةهذهأنرايؤجممامبازؤسيبينتحرعؤلأا!ظاعراو؟لعلأمط!،هذهبمنريقومانمقدوره

الفاصث-"الغلطةاو:المستهـجنةبالفكرةليست"الالةفي..الاثن!نبيننعرقان

ا!رةلهذهاللاذعبنقدهرايليريدناكماالجسيموالخط!ا!اا!اءةياذوانصافيخالى،جمبشانالىانتقلئاواذا

زعتقد.اننمنحهاهلالاايمةالبثرير"الكائناتهذدمعموقذنايكون

الصعوباتهذه-كلتتفادىنظريةهوالمطلوبقانوالان

ألذيالاعتراضءلىوتردأ!ح!قىيقيينصوأبيثيرهـاالتيرنمذهب؟ة!رقيقو/ضحعرشصمرةلاولالعربب(دلغةفيكحثئهـدنا)2

ممكنغيرفرضايفترضالذيالتظل!هديللجوأبالىيوح!فيوخاصةمحمود/نجيبزبر؟لدكؤرمؤلفاتيعضفيالمنطقيادضعبم

(دضافيزيقا"خرأفة"!"الوضعيالمنطق"كنابيه

-07(لصفحهةعلىالتتمةسص.913(01ارنلايةالطبعة-والمنطةوالصدق"اللغةآرركل!*ثعن
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مع!أيمما.بنسمحجدبقتكبىنناصبع!اللحااتخيةآوأالقشرةفبإلأالآالصو!ادممصلأاكلع"ى

و!هـثؤرضوأذا،للجسمالمختلفةالاجزأءبينبالمقارنة

دملعلىالمقدرقفانإلمخيةالقشرذفيأضابةأوعطب-.3ا!ح!ةعلى؟لمئشورتنمة-

بلمسناأ)كضمحصيشعرفلاتضعفأوتتلاشىالمقارنةهذه-

المخكاناذا!أيفما،جسنمهمنالمعينالمكانهذلفيأ"ورقيمالمضصكا"!ذهلحلاقتراًحههـازيقدموهناالتحقيق

قدألاطرافاحدوكان،تلفأوعطباييصبهلمسمليماص-اولامحبمأفصوريانحطاظمفهههـممنأساسعلىفكرته

قائمةتزالماألطرفبهذاالوعيأوالشعوروطنضسفانبتر.الجسمرسمة

التوهمي.الطرفبهـذاالشخح!ايشعروبذإكالمخفيالفالومهذاهوماوألان-ح

هاتانفيهأجتمعتمربخ!لحالةصورةهيداعطاناقدود!لم!وم(1)رلههمة-ا!بماوالجسمممهوممخط!أن

ساقهفقذقدمرضازااحدهكان"يصولفهـومعاالظاهرت،ناد-ل"من.واول،حديثاالاعحمابدرالى"وعلمإ:فساءلم

فةمعرعلىالقدرةأفقدهصخيبتلفيعابأنقبلالجمسرىكسفيراستحتمطوقد،-)2(هبدالنيورو)وصيالعلامةهو

فيماساقهبتربعديحسىكانوقد،جسمهأجزاءوة-حوأوضاعأطرأؤبااوضاعفهـبتحدثالكأالتغيرأتلادرأكأ

فيبحركات-المماثلةالحا،تفيالحالهوكما-سسبقأحشونعلماءأستخد!هوقدبحعضى،الىبعضهاألجسماجزأء

المضيةألاصابةهذهصلمدثتحينولكن،توهميةوساققدمصيداشاروقد..الذاكرةلتفسيرجديدةزظريةتقديمفي

ازالتالتيفالاصابة،مبانثمسةالحركاتهذهكلتوقفتظاهر!وهىا!عروفةرار!ا!رةالفلاوم!زا!لاقةالىوويزدم

نفسىفيكذفيأفقدتهجسممهب،وخساعمعرفةكللدر"هىفما،*15+،يام-ا5ء*أألتوهميةالاطرأف

وأالمخياللحاءفبنية"ألتوهميةبالساقالسعورقتألو؟أالظاهرةهذه

الظاهرتينمهاتينلناتفسرالت!بهىتكوينهتبترا!زينالرصر!ض!يأ!اهرةهذهتشاهد-ا

مشطط-أور!سمةءلمةاستخدأميجبانهميلزويرىساقهمفيووحضبالماحياناينتمعرونفهم،اطرافهمبعض

لهذاالفيفومولوجيبالنظر"تسهجز"يمكن!االىبهالنشيرمض!اهـاختفلمالمتورةألس!اقفهذهمثلابترتالتي

،،لجسمو.ربندميصمببهألذيالنظيروهذا")1(،الجسم!صنيزالونم!اهمبى،إذ!لز!مفيالتىالجسمصورة

توسعقد*حيثلام3+،9*ه!لأوهكاالتوهميموجودةولكن"،الوأقعفيوجودلهايصدلمألتيالساقبهذه

وترضوأمههومهاوورد"هميالتوفالطر"فكرةفيويزدم.همياتووجودا

يتنهغلشجحر،امتلملأء"عنعبارةووووتوهميجسموجودالت!سوري،المخططأوألرلسمةمفهومحولمختلفةوألاراء

."يولوصبالفم!للجسمحيز،المفهومهذأيفهماننريدكيفنوضحانهويعنيناوالذي

معليدرور-"ألزريالء-يولوجيالعاديجسمناؤ!االمرضب"بالنتائهج،بمسدلتينهذأبحثهفيميلزويهتم

ألظاصريأوالفينومولوجيالضظيروهنأك،الاعضاءوظائفاشعورزاوالوعىوبمسألةبالموصوعالفصلة4الإكلينيكب

منأكثرفينومولوجهيا؟لمةتعنريماولا"العاديلجسنا-..بدنفسبسا

الفكرةووذهأنميلزويقرر"جاءالانتؤجهـ،زظهرأكبا!طر!ة:ظاهرتانفهناك،يةالسوغيرالمرضيةالنتائجعنفاما

لجسمن،ا(قابلالتوهيماجسممأاوالظاهريأ)لمنظيرؤكرةايوألظاهره.،اليهااشرناالتيللو!ميةف-الاطرلظاهرةهما

مبانترا!أدرأءاوندركهانحسص!ا-قغيةوواوعهفكوةمضسالعاديسىبعطباصيمبوأالذينالمرضىبعضءجزهيألاخرى

مرضسة."أورلكانألانحتىسقناهمااكل-"ولكن2يلمسونقدالذيالمكانوتحديدأدرأكعنالمخيةقشرتهم

السوىأوالعاديالشعورأوالوفيصسألةعننتحدثولم.أجسمامهممنفيه

ارءميةاالامثلةهذهأنممناترىالاولكن...المرضىعيرالمخ!ط!مفهوموبينالظاهرتينهأتينبينالصملةوما

ا!-امنابمرط!السموىوالوعيالثعور!و!مالناركأ-ف؟؟الجسمرلسمةأثللجسمالتحسوري

ماألانولخوكيم؟؟التصوريللحططىهذايكونوكيفرمزيتسويرأوتمثيلعلىيحتويالمخأنلنايبدو

بالوهـييتحسلفيماالجسميالخططعننفهمهأنأحبففيوأطارهالمجسملبت،ءصورةفيهاناي،الجسمملبناء

.بالذاتإلنورأو!وخزتأولمسنابانيحسوأانالعاديينا،شخاسمقدور

نحن""أو"أنا"الضفيرأن"ي!وكويزدمجوركتب

الىالاحيانبعص!فييشير،ألشمخ!لىعلىيدلالذي40!لأ-3،*!ث!ضأالمصطدحهدانترجمانرأيئما-)1(

الجسمبخانس!ويأىنأدن-بمكننافهل...هميالتوالجسمودبصكن،الجسم-رسمةاو-الجسم-بمخطط

وبينبينهنويأنمنردلاا!لودبخماالتو!ءب-،فورياطاراوذ!تصورالمخط!هذااوالىرسمةهؤهانمفهوما

آلعفلاريفولأنير.بدويرزدمرالدكتوفكأن،يهالشض!لىهدااحياناويعرف،دلجسمتصوريةخريطةاوتخطيطبمثابةوهي

كانوأن،وجودهنعئالذيمماالتوهميالجسمعنعبارةهوفلينا40!لأ!و،"أالجسمصورةلمصطلباسم1

لاجسامنا.رسمة(واجسمامناءنذهنيةصورةجميعا

1(لا+!،5!ص!ثام5ا،ءأو92+لاهح+،!م(15كاوأي40لأ2(ل.ولأـ4،!ي!3أ!ءألالا+ألا!لا35ا95لأ0ا020
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جنالمثالهذين!18صفحةكتابهفيرا.!لذكررؤد6،ركأهازحتىألف!رذهدفىمعرر!لممىلمز!قولكاصماوبزدم

انماال!ارتحرقصي)م"العادي-ديث!افيرقولهماإل)زريقبء---،قالواودالاحرلنيروالفكرالكنابب!ضأنالا

ف-ظهر"الطريقفيبعموداصطدمت"و"شعريحرقتإي3بارا،زحجليزيفالفيلسوف،معهابتفقومايشابهها

يعتبرلاالاولى"لالجمفيالمتحدثكأنالمثالينهذينمقالنء-ىاوالعقل"يقولفهـوتقررر،اللمهجةبنفسىرتحدث

يبدوالعانيةوف!جما،جسمه-مضط!منجزءاشصرهسكوتاشار/(وكذلك9؟لأا"ا1ذاتيأنااوألروحأو

حدودشملحتىوأتسعامتدقدجسمهصحفحط!أن3ورلىء"أوال!مصخط!بينواتصالارتباح!إ-وجودالى

الجمسميالمخططهذابمتدواص-،زا.بقودهااتىإالسببرد.الذأتإوالاز،وبينألجسم

تمصامعليهنسيطرازكانسحسالذيالمجالحملفينتاكثرزطاقأوهـود-2تأملض،اذااكثرتنفيبمالصقطةهددولعلى

المتمكقاللاعبلدىمثلاالطاولةكرةفمفرب،جطرذالس!ل-دودواز-جاهظو!شاوكلهـىرسمتهاوهذاالجسمممخط!

منه.جزءانهعنهيقالب!-هـ.رحسالصنصهـلافالطفل)11واطاره-المخططهذا

ةكا!مقي!همأنزحبعماتحدثناأنبعدوالان-3!"الخارجيوالحقيق"الداص)يةالحقيقةبينفاصلكحدبجلده

هوبطتعنيهعهانتحدثأنبنا!فيحسنرلسمهأوكلخط!يهب!فىول!الشياءمنب"إحبرو،وببن!-!مهبينيميزولا

لهاتينصريحأستعمالوهس!،ك،دأحضابووووم!ا!رجم!أددأكهاكتمالزحويدرجثم)2/جسصهأحبمزأءبينكذلك

فازت-خارصيةحطيرذأودأخليةحطصهـةتقولكأنالكلمضجنوجصصم4ذأتهحدودب!ثويفرقالجسحميواناهوانيخهلذاته.

تعنيكذلك،الدأرخارجأوالدأردأخلةحطصليزرلكترعنيلاحى-!الص"بالضص-"باطقهوور،فرعراو،الخارجيوالعالم

لى،قي"فيإ)عضملات!ناكأننظولحينألشيءنفسورخط!وبصى،وجسحم4ذأتهعنخارجيطاهرهووما

ألعما-،تاوألاشباءفهعده،مضي"في"تجريعكلاجاتأو..وروو4!،

يه!نملمولةأرز-يصءخارجهاودأخليةأنهاعنهازقولالنيانطرحين"فقألالنقطةهذهموضحارتيتردكروقد

نوعالخارجىأوالدأخليصلتألنوعوهداولمسهمارؤبتها...!!هب!ارجرصنأراهالذياكسء!انمالث!عالى

بمكنللقياصريخضعالذيالنوعوهذأللقياصرليخصعباطنيالبمفموقدبهبفيدملمنبهاشعرالذيالالماما

"ألاب!!-،د"حيثمامنألدأخلياوبالخارجي4تسميتالمسمهأوقدبهماعلكاارأهانيمكقما،-ارو،جس!ميدأخل

خارجي"ل--تألاشيا"أنالاول!+ألا3.*هأ-ولكنهجسمنيعقتماماالخارجيبالنتميءهوؤليسباصبعي

"ألعالبمفنقولاحياناننحدثفانناهيأبعاد،حيثدأخليةمناو،(لهالخارجيالسمطح

النتمىءانبذلكونعنى((ألخارجيةوالحقيقة""الخارجى

.-......*..!وكليففيشرابحاثميلزاليهأشمارماعلىلزيداننستطيع)1(
أحرىلإجبهمنحارجمما)!هواى"لىبالنصحبه"رحمما

..00000000-،الحيلأةاساربمببوبينالجسمصورةبينالع!لاةةبدراسةالخاصةلاند

الحسمممحطورالىلالنسمهخارحممااىالمخ!ططناحمه
.........هى،النفسيةالناح!بةمقاجسامهملمخططاتتصورهمفييخننلفو!فالناس

."لسمتهأ

روالسطوحهدهقيامحبثمنءكتلفاتصور؟اجسامهمسطوحيتصهـرونفهم

!حيثمنخارجم!هوما،خارجيهوممانوعالىهنافهااليهاينظووبعصهم،بسهـورةيخترقلاصلمبسمبكمانعاوحاجزىن!ا

ملموسىوألاول،المخطظحيثمنخارجي!ووماالابع،دقياسمنا!سعدماءتمكنوقد،الاخترأقىسهلواهنرقيقكحياجز

علىفلشىداخليهوماأما،كذلكوإلمالى-مرئىصلبالافرادهـفأذ!انهـيا!بر-رر!ورةا!صالتو!ةا!صوراتووفىه7

مثلالابعادحيثمندأخليهوماهناكأذ،للنموهذاوالصورالحبربقعاختباراتآوشاضأروراختبارأتاستخدامطريقءن

منداخلي!ووماكلموسةمريئةوهىلساقي!ماالعضلة."الحاجزاوالمانعدرجة"لق!باس(لاولمقياشانلذلكووضع،الغامضة

الالاممثلالجسممخططايالرسمهأوالمخططحيثالسمدعلىفيهاتأ؟يديكونا!يأا!ستجاباتمجموع!نعب!رةوهو

والاحسالساتوالمشاعرالع!ليةوألصوروالدغدغاتوألاوجاع!عفيأ!ص!بربرككأنالعاد!ةنجبرالاغطيةذاتوالس!طوحوالصلابة

وفهـب،"الدأخليةحياتنا"منجزءأنعدهاالتىوالانفعالاتحوائطذوكهف"مثلم!ركاتعديهالمعووضةالغامضةل1ألاشعهاوالحبر

وامرئيةالاشمياءطذهأننقولأنتستطيعلاالحالةصذهد!شخص"السلاحشحيا!ان"ملفوفةمحئطةمومياء"صخرية

حالكلوعلى،دلكلقوللانمعنىولاصلبةاوملموسة!ارةوهو"ارووداصترايدرجة"دقياسالثهـانىوالمظياس."ثرعا

،وألاشجاروالكواسيالموائدلرىكمامرئيةلشعتفهيكثبمءا!ارجىاهـععلىتأيرميهايكونالتيالاستجاباتمجموععن

الدقيقألكميالنقحديراوللقياصريخضعلافهيوكذلك!تخترير!اص"فهايدرككأنالنقسراوالاصأسهلهش

وأ4وسيلعندز!فليسىكميتقديرشبههناككالتوألن."((رحسمتوفةدجطجت"و"مهلدةاجئحةذأتفراشة"و"انسم!ان

ألتقدير.-هذامثلبها!مطرةسطوحعالىيوكمونالذينالافرادانالدرأساتهذهمنتبينوقد

فاحيةمنساقيفيداخليةتعتبرألعضلةفبينماوهكذاطموحااكثرعادةمسلي!ونونسميدحاجزاوصلبكشيءاجسامهم

ياالمخططحيثمندأخل!قدحمبفيالالىأرألاألابعادفياصصصورةينصورون(دذينالاشخاصمنالمنافسةفيورعبة

ألتوهمي.جسمناواطارالصورةحيصتمن.وألءتماس!كامحدودةيخرصورة

افتراص:،بانعلجنايعترضأنيمكنا،"ترىالاولكنخر.7!لفياد!لنبشيءدهئعرضاننرجوبحثوهذ(

أحساساهناكبانقولناثم،للجسممرلسمةاومخط!وجود1!لمراديروسفلادممور"العاما!ئفممىعلممباديءأ)انظر-)2(

نأنقولىبذلكمكأننا،دأخلياوخارجىهومخططياجمهـما--.لإنجبةتكوينمراحلموضوعء*شالخامس

2!ا



"وأعينبكونض،قححدناأذأفنحن،يسيرايمبحالاشثالىهذاهـ-وبلللحقيقيةساةياوقدميفبموجودغيرالالم

الجسممخط!الىأ:!سبةباوعيالديناأن((شاعريتأو،توهميجسمفياوحقييةغيرمتوهمةسافتفيموجود

اظهاربينفرقاهناكاصااذاشكالمنهض،كفايخسىالحقيقبةاجسامنافيمكاناللاإمنجدالمفانناوبذلك

وبحسب،حقيقةألوعيهذأامتلاكوبينالوءي"علأمات"---ماو"توصمية"لاقوصودببساطةأفترضنا

المميكنةالوعيعلاماتجميعالاليإلبمثسيأفر3صحنالذبظهرو.صبمنزؤويكتيتسورياس!ماريحقيقيغير"توهمي"
بالفعل.شاعراوواعذاتههوأنهحتما--لا!ذ.و

يفسروألمبانهـمالتححقيقيينىلىكذلك،اعترضن-ثانيا-.ميهللالم

فىألشبح"فكرةعنالحديثفيلغت!وجدتكيفلنارخبهـف!و،ألهيماتبالاعتراضليسىالاعتراضوهذا

"الالة""حقيقيمثلكلماتاستخدأمأعدبقوخاصةمعددةمسون!اكل

لا......للفسميولوجىجسمناهلوياترى،""موجودو"وأقعىو"

فمثل،الاعمقاداحمثطعكمنالآدمةرفيئص:،كيسرشب!حام!بلزج!دمع!اهذهكلإ!الحقيقيالجهسممهوألتوهميجسمناأوالعادي

شانصنلانمضللخاطيماءوهيمالظنأوالاعتقادهذأويوأفقرسرعميلزنرىولذاتناولهاالىلسبيللامشاكل

حالتانوالالةالشبحبانيوهمناأنالنخوهذاعلىالحدبث.منهم!،لكل"جسمين"نمتلكلاللحقيقةفيانناءلمى

التيالمادةممطجزءانأنهمابهحنىمقارنتهمايمكنوصوديتانص!امتميزينشيئينحتىن!تلكولابلالخاصزوعه

....واف!طرأبص-ىةفي!سيوقعنامماالعألممنهـاصنعواعوناننا"إخعبىبااستبدالءلمىويوأفق،والجسمماًلعقل

ماكل!دة(الاذفي!ح"!ا!ة!انهذلكلهـحو!كنأووأ!ونازخا"بالتعبير"توهميبجسمشاعر!نلو

نظرناأذاوالغرابة-والتهكما&مخرر"علىيبعثقدممافيهاالتغييرهذامثلكاناذا،عاديبجمسم،(توهميا"شاعرون

الرلممةأوبالمخ!المتصلالداخليألوجودحجتنامنأليهـ،الخاصةاتتقىالالهئلةبعضنم!ألانمنسيخلح!منا

مخططيةإية2داهناؤالداخلجة،ألابعادحيثمنولير.والاشباحالاطيافبوجودالمتعلقةالانتولوجيةبالحالة

مخط!عنفكرتناكازتفانثمومنأرهـادداخاقيولستبيننميزانصولتنابمشكيتصلفيمايعنيش!ماكلان

!حي!ؤره"التوهميالجسم"عناورور4اوالجسماوخارجحيهو.بمايتعلقفيماالااحساساتمنزوع!بن

ناحيةمنلمىالداخأوبالخارجم!الاحساحمماوهما-دأخلى
كلاماالإلمول،،أيلفه-رأ)ءرئدلنتضثلاللاالكلإعحيبابلعةمسمتهحشاالرسمة،.ءاوالمخططحيثمنكذلكبهصاوالاحساسالابعاذ

تفترضبأنهارالتقليدبةألنظرلةى)ىوأعترضضاذلشعلاقةتصمن-الخط!جيهثمنىالاحسا!أننقرروأن

...انفسناانهونعتقدنحسببمهاوثيقة

نايمكقترىيافهلمت"الضهحفقيمكنلاوجود-فرضبينونفرقلىؤالناعلىنجيباننستطيعوالالن،

نلفيقالكذلكنظريتناعلىالاعتراضهذ!دنسحعا..
.../.والالهالانسان

هوالجسممخط!الىبالنسبةوعيوجودافشراضناو!اأو-!ولاارنسان.ان!ررالضيالتقليديةفالنظرة

نكتشفانيمكقلاخفيمجهولوعييصورافتراضرهـرلرخأكلا!خطئةباإضظرةليمستنفسماأو.شعورألو

.وجودهعدماؤوجودهنقررهاالتيالئنظروجهةحسبذللثمعنىانأذ،هذلكل

التفصيل.منبشيءالاعترأضهذأالىننظردعناعكسعلى-الانسمانانقولنامثليكونانمنيقربالان

لاصحمابفيطبقا،مختلفةاشكالفيالاعترأضهذأصيغ،جسمهمخططالىبالنسبةش!وراوويلدر"-ل!لة

بابخةوبر،لديهفلاناان"قولنايكونالاجرائيةالتعريهفاتوالاوجا/عا!لاميعرفأنالانسانيسشطيغأخروبمهعنى

كلماتجملةيتصمقلانهمردوضاقولا"جسمههلخط!عنيميزهاانويستطيعداخايكشيءوالدغدغات

هناكليساذاجرائياتعربفانعرفهاأونحددهاانيمكضنمالاوالكراسيوالموائدكالاشجاريرأهاألت!بالخارجيةالاشهياء

مااذالنعرفبهلنقومأنيجبالتيالعكلاياتبانوأعبيان-.والمنازل

هذاوكذلك....خاطئةأوصحيحةالجملةهذهكانتهمثلالبشريةألالاتمنالثانيالجيليمتلكهلترىفيا

تتحذأنيمكنلاكلماتعلىيحتوىلانهمرفوصالقولأنهتماماندويهالذيما،!لكقندريلانحن؟؟الوع!جمأهذل

حوادثمننلاحفلهمانطاقفي"الدفعفورية"قيمةوليرانسانفهوللشعوراوالوعىهذلمثلامتلك"اذا"

مبدابحسمبلكلوضمعيينالمنالطقهمرألتجريبيهذ!اآل!تحفيقلاالقولنطرحبانكفيلألشعورهذلمثلآفتلاكهلانالة

؟ألاعتراضهذأنوأجهاذنفكيف7-.آلةبانه

فادا،بالضب!يرادمادأنعرفبانذلكمواجهةبمكنعلىالنظريةهذهتردكيففطنن01الانامامنايبفى-5

فلات،انقولكصدقأعرفكيفط"مثلاالضاسال!لىهـال"اونأرب*اضطىوجهتيعلىاثرناها"التيالاعهتراضات

فهذا-"؟؟الجسبملمخططبالنس!بةوعىلديهأ!أس!ن.واًلتهحقيقية

مقياسايطلحمبالسائلكانأنومي!ورم!فولسؤالكهذهعبارةأننقرريجعلونناألتحقيقيينانق!إ:،-(ولا

مشاهدأوملاح!لإيبالنسم!"المخط!احيثرونخطرعحيساوأعبلشىولكنهالممكنةالبىعىعلاماتجميعيظهرفلان"

خارجم!مقياسبوأسطةنعوفأننستطيعانناأذ،ألضرعسصارةالعبارةهذهأننقرريجعلوننا،"الحقيقةفي

سويشعوراووعيلديهداكاوألشخصنهداكانأذاماومثل،متض،قضةليستهقيجنمانفسهمامعمتناقضة

لا3



مش4تطاب!اقصىأنأذاجسما-بمخططرتلىأنيمكنأنفترضحينحقعلىؤنحن،جسمهر!خطظعادي

اوردرذ.ووفدظلأ!اكلض!!ي!دتحدثفالتيالظروبضعأن.ر!تل!وتلاالعقليينالمرضىوبعضجداالحسغارالاطفال

ةفالألو2الاش!جماتحولالةيخلقاناجناهطااذأوثانياص-نيظهرلاشخصانجدحينوكذلك،ألوءيهذأمثل

)هذهرصزيوتححوررتمثيلألى...والإنتجارالموائدمثلي!قطعحينيظهرممااكثراصبعهيفقدحينإلالمعلامات

نأفيجداسعيدايكونفف!والمخيأللحاءفيألاشمياءرتصرهفيمهايش!سلشاذاشيئاهناكأنتأبهبدبكلننثكفاننالثعره

وكفار-"مهارتهكازتماأياولكن،هزراألىويتوصليصنعالذيهوالحوعهذأمناضطرأباولعل،جسمهلمخطظ

نأمش-4نهطلبأنمختلمطاصفطرباتفكيرايكون،ؤفوهـ-نللحوأدر،عرضةأكثريكونونألافرأدبعصيجعل

اك!،ذجلمححويلمشارهةجمزماتميكانأودلي،تيمتعأص!،بهعهـمفيه!يبونألحوادثلهمتقعماكثيرأفتراهمغيرهم

مخط!الىبالنسبةوعيإلىالمخيأللحاءفيوالانماهـالشي.كلسلاالآلاتفي

الميكاز-زمهذامثليخلقانورؤكدةلاستحالةهاوأ،الجسميزودز،أنيمكنلاألخارجيالمقياسأنترىفا؟توهكذأ

الصورلبمنت!كلةيسممىفيماالمحى-!ةألسماتأكبربعتبرالذيولبسألش!ورءلمى((بعلامات"ألاالحالاتاحسنعلكما

طط-ص-ا!ىبىلشصبةالورأوالو!ئيأنأذ،والجمماحىوأةلىعلىألاقدأماثارشدنذلكشان،منه"بعيشات"

ناحيةالتفشهـمنأىاهـحتاجنفسمههوأنهيبدوالجسم"!يلأهـات"عنعبارةوهيالبيتحرر!ة.ارضفيالورد

هذايععينانلاحظهانيمكنفيماقطلثيءهناكوليس"هي"عيت،تفامميسمتنفسهاالاثارهدهأمالص،وجودعلى

.اخرىناحيةمنزطلمبهالذيألتف!بمنا)نوعء3."سرقة"لسمميهمما

روخطط-الىبالنسبةإ-،سامن"ررى"وعىفانوهكذاعنءجزنافيممااكثرصعوبةالامرفيفليسىوهكذا

لىشض2ألىبالتسبةخارسياجزءأيكونأنيمكنلاجسمهبالالمتحسىالحيواناتكانتمااداآكيدةمعرلافةلعر!ان

هـنبروبومهماالاعحابعألميكتنت-ففمهما،قط-أخررفولونحينعلجنايكذبونالبشرمنرملاؤن!كانماادااو

هـنخارجىهومايدرسدائمافهو"ملاحظتهوسائلبما-السلوككانفادل.أسنالهم!يبالميشعرونالهم

آكأرشخصأيفوعي"لهبةبالشسالخططيةالناحيةالاسنانفيالمبوجوديوحيمما-آللفهظىالسلوك!يه

مكل،جزءأق!يكونأنيمكنل!-.للجسممخططالىبالنسبة"الحقكلالحقفهلنا"دلكعيرعلىيدلناماهناكوليس!

يكتشفه.وكذلك،أسناز"فيبالميشعرالشخصهذااننقرران

باأنأذنفالزعمالانحتىصحيحاقلناهماكانواذأ"الحقكلللحقفلنا"المختلفةالالمعلاماتحيوأنظهراذا

ؤوقوالتفسيرللنترحالىتحتاجبم(غموضااوتفرة"هنا.كحالةفي4أزنقوللاناسبابمنيمكنناماكللدينااي-

فيمايومانكتشفقداننااملناعننعبرأنواماخاطىء..تألم

الثفرأتأنأدلهمعنىلافكلامالمطلوبةالمعلوماتالمستقيبلألناحيةمنخارجيةمقايشىطلبناادأانبا،كلمةوفي

وتستكمسلتسمدأنيمكنالاعصابعالممعلوماتفىرحناأذاأما،منهالاعيناتعليهاعلاماتوجدناالمخطهطية

هـثففورخارجيةهيالتيوالاشياءالحوادثباكتنشاف،أدصروطيةال!ااحيةمنيداخلهولماخارجيةمقاييسىئطلب

المخهطظم.ناحيةفانماالسابقألنحوعلىلنايظهرلالانهحظنانندباخذناثم

؟أووفناكانوماذاصزرأخ!صةور"وألان-7غيرفياسفناوضعناوقدالسف"لاحيث؟تالسفنحن

معنىعلىضوءانلقيأنالىذلككلمننهدفكنا!عور!ريهالناسمنولاناأن":ا!أ!لةفالحبارة،موضوعه

"بأخإصةالمفاهيملبعضتوضيحناجبثمنألانسان!كنممالمجتالمجإرةهذه،(الجسمبمخططموعيو1

وهـ،ذانف!هألانانومفهومالثمعوراووالوعىلعقلكاأنهيقولمنشانشأنها،الملموسلوأقع1بنك!نصرفه

مثلوضعقدراذاتعملوكيفالمفاهيمهذهمعنىيمونرالالمزحسأن!كنالحيوأناتانأوالسنانهفيالمايحس

ت،ورونللش،سأنلناوأتضح.ألالياقيهـىالكائنصزرأصرفهايمكنولاالدفعفوريةعباراتليستكذلكفهي

وأك!وينالمظهرفى)11اث!ينأمرينفيالالاتحم!اوا!للأمهذافيلشت!،وأ!طأ.ألواقعبنكمن

أرمرلنسفبةااوورهملمعول!ممنوعيااآفياآلمزخاالسلواكلحسم)ب!التيألدفعا!فيور.بةالقيمةهذهنوعفيهووانماألعبارات

..،.-.ألعبارات!ذهمثلمنالمعترضيتوقعها

نءخارجيةكاشياءوالالثجاروالمقاعدألاحجارمثلاشياء..

والدغدغاتوألاوحاعالالامكذلكيعرفواوأنالحسممخط!فكرتنابانألاحتجاجاوألاعترأضانترىلمحالتوهكدا

كأ-،أعتراصغ،تحقيقهيمكنلافرضالجسممخطظعن
داخلية.مور

.هذهفكرتناءلىلهمحل

فرمكىضأزولهحدولتبلالتميا(اسلوو)لوفيليأوكدكورنهميلرلمميزةوعرلفوض!كلبصخطط-ويهما،لديهلة2صنعيمكنهلترىواخيرا-67

فال:،س،فيأب(المذكورهوأخرمميزافارقاهناكفان..؟؟الجسم

ال!-!بمخطظادراكاتهميربطواأنيمكنهمالذينهموو!انبدلااليايابنثسكائنايخهترعقدالذيالمهندسان

ربظيمكنجسممخطظهنلكفليسالآلاتحالةفياما!ستنبطوهذأالبتتريبوظائ!المخالمتعلقةالتفاصيليعرف

به.ألادرأكاتطلبايكونسوفاوالمعقولغيرومن،نفسهللفرضمن

حسنالجليلعبدالقاهرةموضوعاأولة7اوشيئايهخلقانمنهنطلبانممنىبلا
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