
عةر  انساةاب د ةد اات ةا  المةلتج الت ريبة  كراةة  كريةة   لمبدأ الحتميةة ؟؟؟المادة الحية  ظواهر إخضاعهل يمكن 

دراسةة  أيةة أب أسةا التخل  عن التفاير الغةاي  علةى  إلىس يطة عملت على  صل ال لوم عن الفلافة ، وااست الدعوة 

ااسةت البيولوييةا لكة   إذاتكررت م تا سفس اللتةايج ،  إذاالت   ال تكوب علمية إال إذا  ارت ظواهرها داألسباب الفاعلة

تفاةر ظواهرهةا تفاةيرا أليةا    أبالبيولوييةا ي ةب  أبهةل هلةا ي لة  تقوم ي ب عليتا دراسة ظواهرها دراسة علميةة ، 

مةادة ال امةدة واهستةا لكن المادة الحية تمتاز دالحياة والتكامل ، على غرار الداألسباب الفاعلة ( وتخضع لمبدأ الحتمية ؟ 

هةل هة ا ي لة  أب المةادة الحيةة دخةا  المةادة ال امةدة ي ةب تفاةير ظواهرهةا داألسةباب ويدت لغاية كددت من قبةل ، 

سفاةر ظةواهر  أب* هةل يمكةن الم كل المطةرو  التفاير الغاي  عقيم علميا وعمليا ،  أب أخرىعر لا مرة  إذاالغايية ؟ 

المة هب اللة  داللتةايج ال لميةة وال مليةة التة   أصةحابـ أع ةب ال ؟   أم تقوم البيولوييا  المادة الحية داألسباب الفاعلة

 أيضةةاتخضةةع هةة   أبتقةةوم ا لةةم ي ةةب  أب أرادت إذاالبيولوييةةا  أبكققتتةةا الحتميةةة  ةة  ميةةداب ال لةةوم الطبي يةةة  ةةرأو 

ر م تا سفس اللتايج األمر الة   يمكلتةا مةن ، وتفارها داألسباب الفاعلة ، الت  إذا تكررت تتكرظواهرها لمبدأ الحتمية 

يتكوب من سفس المواد   الكاين الحم االك ف عن ال اقات الثادتة دين الظواهر والتحكم  يتا وال ش ء يملع من ذلك ماد

الت  س دها    الطبي ة ، وا لك التفاعات الت  تحدث    الم دة هة  سفاةتا التفةاعات التة  تحةدث  ة  المخةادر ،  ةا 

الم رو ةة  ة  الفيايةاء ، يقةوي علة  اليةاق    االميكاسيكةكوب الدورة الدموية سوى عملية ميكاسيكية تخضع للفس قواسين ت

إذ يبدو لتم ال ام المت ضة  الحة  دمثادةة  لةة اعتياديةة مةن سمةوذئ  يايةاي  ايمةاو  م ةا ت ةكل  قةواسين و عن الليين : 

أما عن االختا  ديلتمةا  ةيمكن  ة  دريةة الت قيةد  قة  يقةوي  د إلي  الالت وظايف  ت ب  إلى كد د يد القواسين الت  تاتل

عةن تكةوين  أمةا والت قيةد  االشةتبا والفرق األساسة  علةدهم دةين المةادة المت ضةية والمةادة ال امةدة ، يقةوم علةى دريةة 

الكاين الح  ،  إس  تكوب علدهم دلفس الطريقة الت  تكوب دتا البتروي    الطبي ة ت مع مواد وتفاعل مةواد ، وال داعة  

ويدت ستي ة التفاقات اثيرة ، ثةم قامةت  وإسما،  ال ين لم تخلق لغاية اندصار،   قصدي لمحاولة تفاير ويودها دغايات 

أمةا عةن الوظيفةة التة  يقةوم دتةا داروين اما يقوي   أزايا ااب سا  ا أدقت  ، وما ااب ضارا الطبي ة د ملية االستخاب ،  م

ال ضةو  تكويلة  هةو الة   يحةددها دطريقةة  ليةة ،  انساةةاب يبصةر ألب لة  عيلةين ، ولةيس عيلةاب لكة  يبصةر ، الليةةوب 

لقوي أب انسااب لةم يويةد علةى هة ا ال ةكل  يلكروب ال تفاير ديل  ميتا يايق  لويود الكايلات الحية ، وذهبوا إلى كد ا

 أاثةرسفتم طبي ة األشةياء  أسلاسفا  ال   يؤاد   ديكارت مر    ويوده د دة  مراكل تطورية ،  كرة س دها علد  وإسما، 

 لكويدت د  ة واكدة . واة  أستاعلى  إليتامما سفتمتا علدما سلظر  أاثرتكوست شيئا   يئا ،  أستاعلى  إليتاعلدما سلظر 

المةا يةم  الحيةاة . وعلةد  اسةدسرو  الة   يقةوي : الت بيةر الما   علد دوثرداب  ال   يرى اب التطور ليس  رضية ، ولكل

عر لا الكاين الح  الما اصبحت  كرة  التطور دديتيةة ،  يحةتم عليلةا تفاةير ظةواهر المةادة الحيةة ، امةا تفاةير ظةواهر 

اةروب دتةا المةادة ال امةدة  آلليين اب يفارو المادة الحية دلفس الطريقةة التة  يفالمادة ال امدة تماما . * لكن ايف يمكن ل

وشتاب دين المادتين ؟ المادة ال امدة مادة هامدة ليس  يتا كياة ديلما المادة الحية مادة تمتاز دالحياة  يةرد  أياايتةا سةوع 

د درغاوب  ال   تصدى للمبدأ اللة  . وكةدوث الكبير ال   يدي على ويود غاية يتد  اليتا ، هك ا ياتب  من التكامل 

يويةة المصاد ة أو التلظيم ال فو     ويود الكايلات الحية  وس ويتا ، ويفار تكامةل اعضةاء الكايلةات الحيةة دةالقوة الح

التة  تةةد ع دومةا الةةى الكةةاين الكامةل ، اب األعضةةاء ويةةدت لضةرورة القيةةام دالوظةةايف التة  كةةددت لتةةا مةن قبةةل ولةةيس 

 ، اب محاولة  ال كس 

     




