
تصدرلتياتلالمقااواـ،ت،10555ا"اها5،اـا"اهها.هااا"ااـااه5115ااا"اا.ها"ا.أ."اهاهاا!ها"ا،115ه،"ههه(اـءاهههه،ـها"1111555515(5555555155555"هههههه5،45ـ،اـههههاـه55.ـ،4ـاتءالخماثرأدإق
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ةيرى-منلزافىمىاالنظثا)لمبمح

شاهـدة-:ةلبز-انلاوافو!ىصص!إقربهي!زياتاا-(ال
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ز-ازية.لااباةافىالعلميثيرا-اًااكثرللوسطعمليةسيطرةالىالهلجيل،لاساسحةالمعارفا

ء-د!هثيرزاً-ظىجن1،العلميءالحمانمكاافى"ىلراناونا-عجةالماتاازاىفخ!ءيفتعااخكىجلااىجأد.قدو.ليةفعا

كماحتقودنا،ءعارف:اعلى4ئرالئياتاتةفباانفا،ورارحىت-بلحرافرلفياو،.ليةالطباوأ،زمالصناأو،عةرالزافى

زساتلاااشواقعنتعربالتيالمثلتفحصمعاودةالىالوقتوفي.يةالخقايدكماعيةالاجالحياةا!قطرفىتامتكيرالى

علىابهايحءموأنثر8لات-محالتيزفياوالةو،سهابةلااز-فلتصاامالعلمصدرا،العلمةةهرالظاهـذهتع-برضرطلا

طوسرهماخت-االوأء،عمافيمو"-تخدالتيئقاوالطر،لهك!ف*ااتغةللمن!-اأكما.ديةانسلااياالقءاز-برأوءرلمعاالمؤرخا

84"3!ا81أ3بماهع"!)أثها!؟،!6ثألاخت"اربا.ةالمؤذ"ةلادبا-:اتالمو"عئلبدالمكرسةالحديثةا!يةالشع)-فالتاتلكفيحقعقة

ههـية،لاامىييىيءعلى:-مب-ةتملت"-تحىجثاتنمىاًمالباغاوءاالعلممبجينالكثيرازجف،لميمباو.يثلحداامجخترلاا

فىار-تىولاا،لاالمحمىبيىفبىلمإتل،-الصملتجعىامىادعا،أ"ةلماالمواىااعلىا)يةىفىالعىانيىف،قينمولمرا

ل،ذجسبهآأكونانيمكنكما.لوفةءاًسلوكلاتحاةاتجالنلميةالعادبالفوااال-وونيهت،لاخيرةاابرضإلبحث

..هاعني-ةغراويةالتقليد-ةلادبالمثلامعلفةمتأاغيريةدوجولاو،الحصالةءـذهبمضلا)بدءفيز"-د،لاقدثبحااعنالبغا

،الحدو-هالءصدهاويةال:ظرشاؤاتكتلااتال!كانتءاواذا-علاواكانلمافلم!"للعلم-ةعالنفلأ!!ةاهـذ+ه"أن-ب

اغةا،ماخمامللااالسمفجفيهـىتيىااحيتالالى!ئمدااىتىادلايىيلحداللب؟ميميةأنااالقيمحتايمتلذينالئكأوبىعقوفي

،اللاءتداكىثيردوراتلعبانزقدر،اخرىثاح"ةمنيؤفى،اشصوعأقل،اخرىلةصاهـضاكلكنؤ.يامناافي

نإ.ةأد:تاداسصتعداتحقىيئو،-تماعيةاسةسيايمؤقوفىيبتحدلكذو.أءةز-الاااةلح-افيالعلمءثاالإلهخمن

ءعقولجدبهـو؟تعاحىيالاممالمتص!ةا،سمحق-ةالراتادعتقالاا

ودقعحمة،وضفر.عضسأساعلىالشهربحثاوبالحث،!با-هومربالكون

إ-9ا."ىلرماء:ديزاىلفاايمىلىيإذ.الف-ريامبدعاتىا-ىلىجعلى

صـ،؟ةالىبامبلمعتىتافىيرملالتعدتىاً

لمت"دلىا.االع"يةمج.الضتاعدسةمىت!علىكلهيالميىتيبىيوتيل-يالامثاإخي"،ةالىامجداالعافيىبوال

النماءان،دلكىفىا

يخصفانعير-ءط"قدالعلمينالقاإجم!الت!تآ!ىسبموآسةمنإليهفظرصأسهاصى(،عظمىيةزظرثوراتزتيجةل!سا

تاملتزالامنملهبماظام"يمغ-طيمقدالعاليالنماعزان،وعليما*لاتعدلة!ودارونشأ"يرا5أثارالتيعتلك

،!353اأد،؟،".--.ء!رمجىونااتىومىمجرتج،ف!س-

ولصة-الافىهـاتالالتزلمنبكاملهنطاماية-خان.--.

افراصز!ص"ا1ا3ا!حمااا-كا1،تعاأوء!اكانواافرادأ،نا--اأال!ثسويمايرقف1،فةالمعرتاق"باسا.خيرة،يضاأ

يرهنبي،ت.ونوأبر-يمن4الم".وسهالمتبافياتتلكمن-يرةتيأتعقبالتيكتلك،يا8فبجمطة

بينلملموسةا-اتينالم-اتلك(تيافى!دثوالضقدم،"رزةيىديةو!ةالاداعداقوا1،اا؟؟3،11ءا*4)11اأ((ءسصءقصالاا"أسفار

ية،إتةإيدا.-عجةلاداإدياعدا".ىفجفةاغااجى!اولأى.إءةاامجا)"قافدمجرىأر

.فةلمعراقاهـإ.فيلمحدثاعاإتقدوا-حس**----حسح!-ص-حص---.----------س-ص----7---%-ك-11ف-ضإنو.اقدهةا
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فىالعلممولسفةدودا.و،للعلمازتقاداوس!-قىزتكابةرقد-:اتمومماأ،اليدا:فسهلمفكرانانسلاايجد،الهذ

قيص-صلىادةع!اذهـبوكاوا،ذاكهاسفةللفلدوحدلاا،قعالراالعلمي)-حثلفىهـاتالاتجاعلاقةدتحد:)تلأثشعب!ات

خلاإد،ص-ة4!1إعضلاتامنعةصورربداعلمماؤإسفة،-عةالطبفىنرسالااكزمرعن،م!عمولمكنشرةاترا)تصوبا

.أت-اسلااهايد!رد،-لاعتقاداا0عط-د-اا)-حال-هـءالعةل-ةإنااوتوض-ح !ص.لو"3.عيربي.-

ةبرالغرب!وورأفى،الع!يالفإ-ةىل:فكيرلطفرأ،سةينعدةمةذرفلمعااءضوعلىز!ةرلااتلمؤ-سااوتادعتق!لااتفسيرو

ب.ث؟اًفيكتاششالقياةئمجبةواالمةطق:ةالم-ائا!الىصهج"وفي،ميركاأوالتي،ادةالخالحكمةااجستخرابغ-ة،لكذكل.!-ةلحدا

اًيئهعاصةدرفيلجد-دةاءلأوضااو،ياءالفكزفىمةلهاايئال:طرتفاشا8لاكا

صا!-،ذرالجدعتدةئقطحقازقطرقإبلم،ا)"طورهذاإن.الأنساني.ف-15متج-دةنتكوان!تمل

زف-مىمعدودةعلىارغمبا!.أ-إقيالاالكاندوك،وليافكزيائياالعالمزص!13فةا)ةلهمةمنئم!داكار،قالثااطالعمب!ذامالقياإن

ال!قلي.كىالأدرللل.قينوكاأسس،لهرتاك"والمفترضةاك!درانيناوالفلاسفةز-!ص-!اوستسلمم.3ـ:صةلماء!روألمتطا،رةإءقلميدا

،دللقناسيا-الةدميم-اءدنخا!ووعالىااكانتبةديخدالاطوق"ـدةارالهةدعلهصءجدبلعاإشكلاتباوضوعلموباتتعلرب،م-4حاتقتلمن!لىان2ـن-ولما

تداوجنموا.الىمن)-ةظيما)تقل"ديةتباراتالأععنصلاأيئتإفوات-التاريخسجلطانلاا.أمإظام.ح!رفىددخلط،التي

ا)ةةظ*ميةءديالم.1مدىءد،ار-فاماعلىأ!الم"قومنقهـءعةإتر+صوص!وةكيشلا-كبيرتغايرفيلاء(باعلىزتإبر!محسكن

تخذتتنالاءهـادي(المىاتإبة.عالس!و.،(أول!4؟!54مكاأدوا،:كولى"الو

ملدعبراهيندست3انو.-سةالمطلورةصا)ىواكإبةكخماذجللةديممنذز-4ـ"ا"ـولحمطوا.3ـإئيالشبم"مرمالااجماكانم!فىرب".لل

لم-بعة،االاحجمليثدةزقترالتى،ؤ-4%-االأاعايةالفيبع؟ةلما-صلةااتورإتصا،عير:ا!3ـاؤهـدوا)فإ-فةيرقةطرلحويرةرلجااات-ؤلمنااحى

ءوإشردتزوكما.ثر8الء:دولةلم-ؤاءإهـةوالفا،العةإبةلأسسانإشأ

فيالعضايمم؟-ازقدغمر-درزصا،افيحدحطةشف"مر5اوإظملةشايةؤخارررو--5سيررآتفو،علمملليد.تقاايرلطوتأ!-فةلالفرص:اعامظتع

بةا)تجرءنيىاغرلي.دوادطب"عةفيصليز:ظيرعلى-ئبةجزأطصاازةقاداإتجددةاا)علم-ةبةتإءاتلاامنتقبللمافيأ-ةأس،لاا."للصجر

.العلماءلأ-درحكأقضاوهـةا،.ريةأ-االأزلتقيناهـو،--مقالوافيليذءـلطماناغكر.ماواداعلى

ازأشرالتي.ةالهاابةالعقاتال.غيرزاكجدتوأماإذلجبعفل!،إذت-ء-

اعثةالبةلآسا!العلىتفاك!شالااحدثافينيرحااشر،محهازراا؟14ا"منزبا،!4ا)غرسفةالفليختارفىال*صورقشرامتعصور

مء-ةداتعن"ـ،رفسإعلماراءسوتاريرلىاءاًثرأو،اطرازاتمنةلإ1،اكذكل-عو.خطذر3ـقر.قفيفةلمعراودحدفء3ـازتكا

الءروء.هونزتكاماالدو.رممتحرزظامبةليصيرةلكا!،اساسم:اصهـةفيفيالف!ا)"فكيردهـريزن1،لآبرافةالصدؤبيىمنفلا"حط

،مو8الهحهرواءلعلملنفلأ،لخعطانمشىءعلى،ا)ةا-!منحثيرلر3تظء.

..-و--"برمتلذمآاذاتهقتالوفى،4ا)قديمنا.يةالءوالعصور

ياخم+)ةظراطقهقي-وىالمصينول!للآخرملأ،ة-3ا!حويروانفياير:--ولم

م"هـيزينباح؟ينكاهنان،حق،.إيةالعقأق،عاطردوجوفيأعلة:ا،ليثةلحدافى،رزطناو،بر-ااووال"يوبلحسااعلممفىس-ةس!ااؤاترناا

ةة5الرايردة"دات:13جولتاحرإ-،".نممرفليأ!تموو-قانوكا،ءاعلىالمن--ةأظر،الةفعتؤإسة!رعشمناثاواكأر.ع)ساازينرالة

لخبلةالامثل!خير%"ـمن1؟""ـ،أ!يرةا01اقا!حرلكة"ـ5و.بةالعلىيةاإةظريرثلحدايا)ط:بالعلممتةطرترأالتيلمدةأءزنا1،رءقادثةا-و

لم،ذلك3أىالحافىه5اتينحو.ط،*مبةلحمارينلالأحرىاو-جهـو

،كدالمؤمنإذ.وهلةلأولإ:افي*ا-كا،افةا)طرحممايرةةحارزكنءرلاتطو،تفإسف!ع:رهـا)تاصعاقراثبز:مونااو،صلهزأو

زعم--ت-م-لمعةاطفيوالادراكاطذثقوفتياجتماعأ!احرير-خوتاران%لاافطمافةروعركاإتانكا،المنحىبرع-دة

بأنشكولا.برحةةجةدراعلىلىاق-ازران-3ولكهر!*6.؟(،افي%ب.اسارأ-.-

غماءعص:مننتكا،15عدوقواحةأعلىا!الأعماأ،العه.قةتإ:-ا-لااحءنثمنم!01عهبىسر"زن*"ـ،يالعضوللء-اةدآخراءـرمظا

-أكلفذ،ةهـنالراللحفق"ءـبادكم"فللمختاتف(إةلساهـذهةصلاص
طل!فواهعوزديم!لذاكافي-امو.إ-فيفلايركة)تااوأةادق،ينهـرام"

لا،قديرونثونحبرا7(!ول(ءحعمايةءددقواصورةإلا!العلمىاة.يمحاأا!عاتفاقالىلصوالوامرنبكوديم،للجدلموضوع

ءريم.جهعلىنحثوا)؟ؤلاء135-"رزا)تيءاإبادىمنم-لإحمةلةيص!المذاهـبهـذ.انعلى.إ-وهماالم-تق-لطفيلطافىتهـش،عإ-"

برفا:-دة،.م"":"ؤاباا-ب:بما!دبر"ولي"االذثتلثكاوفيرعشقلما،زها!شلى

--اهملأالتيا!حلإ-01030؟ا،(ا؟9-إ)ثه!ولة9ىدتليحالتالعويالبحثمةإهـبم،)فينكا،للةدسفةا)تاريحيرادواانعلى،لةلالداءلطل-د

33فإ-ةتزكنلمالذيندةكاو،33لى!راامنءق"الدقكلإتالمشحا!فيةاشرم.أ-هشقااورإسالاا-ءادةلىالد-:ةبا،العلمء":ىزفحس

حوالر.ىاًخلو5-ا3"-"و1التيكرالفىصديرغ،لاغإ-اعلىبةعلمال.

ب!نإقزفامقبرادة،هـ:اكانما.لمدرصهبةاح:اصأ.اىءرفيديةةقانجالا4فسالفلءصنفاتلى،ر.يس،يض،تجيىعازياذارادارطلذ

،مةابمطر.مةعاقعلىاو،ض!مليإلةظرلجامعةاادلالةاعلى،العلااء-.ساالبةفا)فلن1،ال-بهك:يرةهـ!خراجهةومرآو.ءرةلمعاا
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كهـيترءةصركلت1،اضافشمشكعلىزكزير13وج-ع.!احا!هيوان،لي!ةمءشاءق،بةادواتاإ--.ملوانفيالف(ئةة3"3ارممنا-غم،1

م!ضوثاتلىؤا):ئيالمادةفيزا!ءإ)"ةصرذهةبةصورةهو،م!يرةاةفر-ا!غلى،ا)يهب!ولىتاذياالا-مماعفي،البلمينا)"ةافضذلي!علىا-تغإ"و

نمدةومحدة؟راأدصة-ا"يةأ:فرازص-غ،سلاسااا"ذغلىو.حثالببينلدفعباجد-ولازه1،!زقولىانةدر.الحإصةا)ءك"يمية)دشكلات

كااو.ؤكأشاايةرالةظيةزمرازح!3تالغاا)0اص!ا!مع،:بةالة،1أ!ممالااءرةو،العملىلل!لوكبق"طامتموراجم!ةعداقو،لم،:؟يناالفلاسفةاوالعلماء

ةرالع!امن:-"لمرالافإدةازةديرفينفيةقو،اذهب11ذ5نليذهبوالذينان!يخوالذي،معالجإكالت!،إضأاناز*ئوكما.ادهماوحلإلالتبتحقيق

وفى.ال:حثاثسفيع،ق!اتتتما!ا):ياتإفةاصأصةلمعانياو،يرةال"ظر3"بترفييةالمنطوالرموزمن?ةدلألأ"ط3؟4!ة"برنثكالافيللتغلغل

إءطقبةااتمالحدااو،يرةرال:ط-إع:-اال:يليدةالعدا)"ظ.هيةرلادوااز!دير.وءمهطإح"ابةالعلىيةا):ظر

،ءتو11ما01م!طورجلاا12جاسمناترعءادجمازؤانيمكنالتىعة)-ةواوهـع.رثاً-دزحا:نطلملعلابةليةللةطرتة.زالرجعةالطبنبأ،ربرلا

.ةا)على-ةإفإ-ةأصإت؟وإذ.ا"الفكلمةهـف"وئا!ا-ااذ.5ا!بحتةةدصخماط-اتباتا):ظرزدعبهالذي،لمباًشراوغيرلدزيقاالدورنزادلنط

في،حرءقضيرزفسعنقيةالةاارالاسرمنئفةطاردتبدالى،ةاا"اصركان.يبقردغهحتى،الكليينوال:ةديرلازتبامار-ترعلم،لهكيرزف

.بر؟ةاط-االفكزياءفيبةلاضماراااصيغأنها3و،.فكزيائبةيهنظرالىحبط،قرنالىحوم:رز،مايةؤظوالىعارر

-دةلجداتاف!المؤمنعكرلااالقسمإن،لزةوانز"در.ةمءاشرحظةلملااارلهالحومنبدءا،ليدجوالتعنتجزأائيا-ةقرإطلاق

يةمزلرانيلمعاارصوءليف،!الىا،اعمد!لط،العلممطال!اءةفىلد!صورجموطإسيوصمطىسويىتوكاأنها(ءايةزظرافيرةظركان

--م-ادون-1زصادالتيباتطرالةتةدمانإلا.اهرالظور"بالقائمة

مم!يرينحالااككرأقيو.إع!رايرللتةرلةقعا-ساعنابحثواعلىد-،فةحملايرخ(33ععه99!ح)\هروءصار51جوعلى-ا!ضخفاء

((أءاءع-!أاحح)ؤءةلآف!ابطا-حق-خاضعآالخبءـذانيكو،-.نفىامنمدةفييمتقدكانكذ)ك.النظرهذاة3جوفيادط-بة

جبوء.ءاصو،ةهذكاال،ثطاءلغابامزقوالتيالعج-ة-لمهـ"ذاءلإكالمنتضر،صظةملايخرل"ةاصرفتراضاجودوان

علم!.للالف،سف-4وجالشرفياو،4تداالعلممفىلمسكارطاءـذهإقءعار--ةاةطرارعتعنالمضقحةاياتالروتاكانإلا.والاختلاق

..ء.-إ.:ءءا--..آتهاالبرظ!ورإ"س،بهخذيرؤلاهيا1ًوث"ساا!بحت(يطا)بالوصف)

40محءصور،--يالررادواإع:ت،!-5والاالهدهءت!و،باتير3والك،والذرات،بئ!اتالجز(ةلحقيقاطعالقايىا)تجر

لىإ!-ييرلذيا(لياعمااا.(2"اول"ااأ!)1!"!ا3سببرلرشاإضدا)دع!ىالأعما-بةياتالنظر؟رينلمفكرامنعديدعندئذفحكم..0الخ

:رليايقفيوفه.لجلإءان.يكمانحىسكاًالفكرجلاءاضوالأعر-ا.الاشمنؤظامعلىءتوي،اطدفي.يئوال-ءياءالفكيزياء

الغماتتلاحتالاامنملهلبمكبرثر،يةتكرءدةلمانارتصو.اث12واعرميةا).واطياةاشياءعلىداًجوووعلةرقةلسال

الىلااوودرق،لهأ-طب-نطاومجرد.المادةكاذهزإهاالتي؟لمكلا،دلكمعا-بةالأسوطةالملاحغيرةالط"جواهـرانسوى

العلمم،علىنلمعلقوالماسرالتىونةاالغتلالمحاا.مالكثر!؟نصلا.البيررإةزالاإدليماالعاةابقيرادمو،كزالتيلخمائصامن

-.-ى-رحهذامنيةتجرقياسفيزدخلانلهاقبللا،اءتباراتلعدة،تبدوانها

لحسيةاعدااةوايةوازمنمفصلاالعلميةيخالصسدرلىانياثاو(عالم)والضخمةبتاتجر(عالم)بينالصلةجعلالذيالاعر؟الوع

ف-يرس.لمعنىا(!ت!باًنوحدهازقدرالتي!ةا!عملاتواطانحا.ل،المائلا!رمن.سأدةثكل،فيمزيائيآحاةنوالمميةالتجر"

.--.ء..ء-،.%فيؤيةال.الظواهردائرةالى(اينالعا)هذيناحدبنقل،الب"ضيحلها
و-سبالفيرياءلى(هءو"ـ)كالملأاالى،آهردااسارءدمهلا

بروهـةفي،الملمةالعلأبةالمواديربمون،بالغلبةطا،اخرونوراح

.(خفيهـرجو)يات-تحضرلا،ينلمعاصرامنكثرةاعءقادالجواهرونرزويأ،نيةالأأصابةالتجرمنالمستخلصةالمقولاتداتمفومن

ءع-نى،من4ليتحومابكلكتدرالعءسعلى،هيليفيكما،الانسانية2قةالعضوتميزللتيب-لمكشبيهةئصخصلم،حظةالملاغير

،اواض!بءنازرةالفيزياتدلالمعاافيهـادورنيكوماعىدجةمتدررةضراورتطوء-لىلمصادرةدا،حلهاضأاونآخرحاول

.كىااكزللءائلتعقيدالحإولهذهجميع)حن.!دىالرجا-ةوى
.ددامحابحثافيالمعادلاتهـدهستعمالليكونوعندما

ءاالعلممنيمرردعيكماندعيأن،!!نا!ورثفمنانيمكنكمالمص؟رليىو،لمص،رةشع-اًالكلمةهذهملتا-زر9

كرندمثلما،غااذ!د(ةا!ةو)كرزدلااز.راً،شالنا(35!بمشأ99؟ى)او(ع8935!ح)ا-دةيقيبعرهيةءص،ـرتاظن001ي!هر

.ء-.-بماوطبء.كطكلالىإ:ط؟يةااوالط"جعبةاهرالحاومنعةبر.قىو؟!عمليةوهى

ونمفحعر،ميركاواباوروافيكنافه.ةالقوهـذهءلعواح!هـ)98!!ه!ءول9مم!94الحواص!.صهرة:ءثلاتقولانة:ممحةك..ء:طة!ط

لمإنو،تءلفةقوالبفيسبيرأمحداصبكوقد،نويدعدةانيةلمصهروا،حأ،حب!لهـأ!3!ححه*9بةالجدلةوالم!،ر،ولء9"!هأ،89

-غأ،لكذعلىزد.بازهبك!-غلبلاا--علىاوورأثرو5،اهذوبىهر.3!*98ءكاع35،!ءحرإ-5ة.صءواو8*فىأ،4""!ءه*!

00015الخ.فولاذالىلحديدائويلفيورة2اإت،يةالعمحبعا

على،ةوالق)كأعرءفهداعتمي،لذاالتحليليالطابعواسر

نما)قعاء-ةاى(عضة)اسقياسغيرعلىجمععي:نالعضو3

إ:فاعلمو"-الوملإبيوالفيزياءفيإنكرامنرفوادند(أ*8!53*8)ل-يباتعرلتكونوتو-ع!قدماها.منها؟زءاوءالشدي

أزراتلمزاتلكاننرى،اهـك-ذو.جتماعيةلااموالعلو(بءاعر).مائناكاح!ونتالتينالعضواوصامالاعجموغةانهابملا!ة
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الضبق،!أ"444أ،811)1ليلاهلااها.عناا-لومد---،امةرلعجاملالثاءع-ةيةنظرترازصوعنلجلياشفللكنكت!،بةسالاا

لا(ه6اءا*ج41413؟ا!)ا)(العجمة)ب-دقعارثةحدايراءكزالفزعتإكنلمإروالعملييزلجهااملمفهواإفاحلالككذزتكابل،سبحو

قدالعلميللبح-المة،جبةاًتظحلملااهذهإت.

جاعتاناداعدفييخدونالذينيناإفكركااًصلىط"وللةهذدمإهوأدزتعو..طلاقلااعلىالعلمم-ةيةمزالرفى

دل؟فسيرلواةهبةاالصفةرعلى،بةالعلىيرقةالطرئق-قاعلىةزكزلمراإلىهارفارز"شلاامن-عاورقدعلىكءـنانبازقرلى:ااعل!

بناءنظريايم3اةفيردتارمأاذا،يرفكبا)-دد.نأ3%صهـبام!.لطالعلمأىرتام!اًك-ير،ص!بيرأمبدعن،ماع!زوطةروبسجمترا

وحسص.خاصةؤ.ةرافشليةزظرفين!صر8للا،اع""ارازائادو-.ا

--.!د-دءد.تهغلومنلاخهعافاالىالارعنعكالتالاسب!ا

ؤير-أتحت،لعلميةا"للمعرفال:،ـجيا)-صورتزكوإقد،المءنىا-اسان،يناصر7إعاإف!نلمزامنكاثيرافترض

لىاانيءس"،ا)ءةإ-دياليسهتدراىشكفي،له:دس-"اهـ:ةا)برءـذاعلىو.صت"لممااضمرلااجلح!صمقرل!ءيوعلىيويحت

ول:بالمالعلميةف"ـلمعراان:!لهأو:س-"سااتاض!شفأز"ثلااح-ءاوكأع،ـ3بب-بمض!كة%باتمواصاغوقدن.ويطو

.-ةص؟)لىا.يعمدا)علممناو،-ةأ15برفةءعرهـيلح!يراير-ءسمقا،نوآخرفيذاقد!ما.-ةالعلمثبحالااتحل-اح

إ---ت،الطبيعيةإيناوالقوثاحدلااناءثبت!(هـراالظوقبسءانوفىليتألاغ-ممباًينءـرمتظا،لم-لايةدفرنكاللمع

نابرءـض-4كلعلىكانلما:.-3ـ!م!.اليمبةئقلاح"ائج.ماغيرونيك،ءـذاوعلى.ظ-فةه!ووثلابراامعنىعنالكلام

،ت!-اذافىإ-ةبرهـاغير(س!3،أ،،4!833)2مس:قاتمن-نطلق،عاتكمتنويباتقرءةالعلميثبحالااتعجماصنةوقديفااءلاهـؤ

نم.قاحالعرزكن،واضحة!احقاءقانئوجداللازمفمنلمبضذلةااطقوالاامنالككرةهـذهانغير(ئعاللام)من

الم-اصالتحنمتاذاكأوثا%،تيللتحهصيرالدفيؤامءلمهوا!هاأتءولزتكاءا،ا!تبراهءـذافىنشرتالتيالزوراءالقاصرة

امفيمنزعتأوميزرا،يةروةرءقحقا،ما3ل.سيةلاسااأمبدأص:حان.عد"يةهـرلجواتاءأسا!ابعضفقيقنود

ء،-لفةالمخمطأهـرهمنبرعضفي-يربرادنكاندو-ميرس

لطصمتالعسا-طمىضاتذقيالعا5الفلمهسفىهذ،اسالعلمىوازدقرطايريميلونينلذالمينالمح)-كواييداب!ن،-ةحقيقحيةيفااداةا

--ءيلذارولدالىاو،ا)علمىللبحثقع-ةاالوإياتالعملىاي،جد

مند9يضالعر.ت-ارلااواكانضيةقر،لل!لذمخلأب.ضو.يةإ:ظراتكبالمرافىتلباالورم4ـهـذهتل!ب

الموجباتتطابق-وتنيةالنةالالبدي!اتانوهيمقرنفف

تكث-فنالىا.وقةلمظااكللىولااالعلمميءدلماالن!حية،بلمةيراكباليرا)ةأ3نجناى،ا.عإتةإصعبانمدجا،الةقطة.ذء!ةد.

..ل!ليهرنيلاياشتااالةقدلاىد)د.هصرلمهااالعلوممهللالا-"ه"ـفييرهاةطر

.امطلمقئعقاللووةت"ـ"طامعدعنبعدفجماتني-والنماالنظالفكرترك-اهميةالىإظراعييىتر(834*اشااةحا!8"حس!7نأ)جبة2الة

علىلةدلااك5ضاان،ينالفسرمنءددئذعندؤظنقضل!.ال!-ةمنورزدشهاتحةقالقيقيالواقالءمإياتالىرالاسةةادالعيىة

؟/(ا!3فيلافلاسا)خلوهامع،مكامةلهزبدوالتيالاثضاحاتصصفيامالالوضوحيغلزهأعن

كا3بأيةالختارةعباراضاارز.اطغدمدسببفكيزوائيمحتوىايمن،الغالبي

بلتطازالتما،يلمفكرامنعشةان،زلا-ظو!ايةبناءالنظرانعلىايضازاظهريني-اا!،ثوا)تحدل،خاعةتطب!ةبةيرقةطر

لمم.للعالنهجيالثالبهاشلمالتيبالمم!زات،لحقافهلمعراالانظمةمختدفتيرالاختيارمنسا-لهوجود،اخرلواسم!ن،دزميرس

ثالتةفيةفاآوةطعير)ك--علأ،لالمظ!راماتتلرملامثلاالآليةفي3الاختيار0ماادةفيالمتلاحمةللعةا!رية.8والتركاكعبيرية

...سوو-دسةوا!(3!،لهم!ا!ول8ء4؟،ي!*ه!35؟تا)عاقبةا)ةالىمنبةقياسيين

العناءرانحينفى.مفةدائيةجز"منرغمعلىالطيللإحث،البثحقلفيالتننيميةطاقئهصوءغلىأةميز.انزةدراخة.ار.أتاترءيةا

متفاولفىت!ونان؟كنعلاوكنلم،الاخرىالىلافهئفارء،الفرديالارادةةها!من-ياًطقمن-يتبركانوإن

والتحليلات.الابحاثمنوضعيبحثلايالعمليةالطرائقيةنطران،ذلكالىأضف.(18!ء،-4؟!ء*ل!،،،كاا!اخةباوية..طبات

حدةوار-لسلةاألدتحدءلابةإنظراانعلىملااتقفنلخةلحدامعنىفيبةاساستغيراتنثوءعن،الجدليفبللاشفا3ت!ثفالة-بية

.-الحالىميكما.الرمزذلدءبةشر؟دىزو-*ةا"إلفي،كطالعلمالرمز

.عتذنوولمعطياتاههذتعددتمهما،يبيةالتجرالمعطياتمن(اعنوالا).الفيزباءفي(الطاقة)و(ال!دز):ء.ليمن!الفاعنل!

فيالعلوم(ميةالخا)و(العلإقة).الةةسوغلمئيةلحياافي(روإةصا)و

لاءوالصعتوالذيلممىا،اياةمصيرخقيقغلىرقوىقد،ةةالدقيالا)ةاطهذء?لنفا.لاجتماعيةا

(مئدمة)ر-الخطا.نفيلمولاوسع"هـبتعالمتتابلةالمعاجمفي2الامطلاحرن!هواناطلاتاًالخطلمنأهاعلى.مزا)رماأ!هاستفيا)ةوسع
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.ململأحظةمواديلوتأوءع-نة.كانملااح!زفىئماداءـو"اقجمهالتالتفسيران،ئيامبد

ةفلمعراتيىزففىات!التغهـذه،مةالهاضالن"إدىااني!رتةأمبد.غيرق-تعللااهـرالظو.أناذنلقولفا

ي-العلماليقينلأسس،ت"ذاا)تصوراناىودتع،العلمم-ة،لمطلقالخطأاثمبضرهـو،الواعيل!هـنلىيرتجوا-د

م:اديءنجدلاأزناءإحظماتا)تغ-رءـذهلم-لايصإيخفعنح!--كمفى)-ست،ا)بحثوظ-ةةان،ذل&عن-ن!م

غء-رلحافي-ةعقالواثادلااهـخ!لاو،ولىلااالعلمم.سإب-ةيقة.طرإ-ن،1قواوضعو.ذاغ!ا)ب-نةءلاشباا--تراك

كلفذ،ءةالعلمتؤاكاءشالابازثقكخام!ذااو.للتغ-ربرلمةزالمثم"له،باتا)نظرء.ناناي1،باالصوهـوالعكس.ل

لاو،ورةسإةبراصح-حةا-إس-ةءس:قإتمنإن:-ق!نهلألالالخضإاء-قاكبيرأجهد-تطلب،تةالفنلعمالاافيلخلقا

تأوزكغالأبلط،ظةللملا"-ةيرقيتمعطصامنزشصقفيالأقلخد-الي"حر).ءلماالعه.وسةمرمنلكم.اع.دلاوا

فرعاك!هـ!زرتأ(-ةمنطقو1)مةعايقةبطر،اصة.رضةعإفيهـمحدادناحتى.إةالنظرهمزظمىلمن-رطةا(تراللتصو

":وعلماادالمومن!--رعلى:قةالمطثبحالااانىفكر.ثابتةيرل-وكماو(عاعص!اعم!.1))يةيرير-هوثز-ولعماالىاالىلحظ

علي"ـكا.تمانحوعلى،)تمح!ص"تمم!تطلقعنارةعبكانت
ءـدهمنكلوراءلكنوا)تكض-كمنصةخااع،إوا--تغل

س.روا)تف،تفالكبلبساامنمعاك-بتريقتعد،اعنولاانا)ءفيدلا،لكذ.باخواشكسبيروح!ا،،ءا4تووحيلعماا

ةجدولمزاالصفةتذايقةالطرهـذه؟!زمهـا،ؤ-ةاليرهـايمقوالتوانأ-ةيدبل،لجهايعاالتيدةلماايخإقخلاقعن!ضا-ة!العا

غ-ر،مالبحثنء-جةمنلكهناليساذ.بانذاتيلللزودية-كنيكطائفةبينتكضيكغ!را"ستبةيرالتفبةالنظر

نمعةالمفرالثكوكنااص-إبهنجيءقداخرلبحثعرضةلالمةسلسفيالظا!ءوا):حإ-لا)تصورمنكضة3رى.ا

نا.ةيثحديةضبار.امعطياتاو،جديدةيةزظرمماأكوز-دال-لمءةيةظرالت.تكاوا!ا.لخاصةالمصاهـرامننأه-ةم

اذا،اجعةإلممرموضوعو5ن15البرلقوة؟يتقونخطيطكلء"،الفرفان،البحثىمجرفي15إتداالى-اسلقبانتتكو

يقودء"طىمخططاتعمالانعلىأ!يداليالتا)تحليا!كانمالعلمملاساس-ةالمباديءايءدزأنمكاااليهايرجعالتياذن

البحثلعل،بعدو.للتكمبةرنأكومااكاثيرئجزتاالىفيائمدال-ست،اذن-ةضالفرنااكقوا-،ت!الث!ولنطربا

تالاا.يعلموعمشرلكلملاوغر3مظقينلناعناحداثترعلانبةالنظرعلىيجبالواقعفى.الاحتمالقطو

لفتت،-ةالعلمتياالذيخا)تصحيقةلطر،عهلمةالمخواتحاايفلااز-يمالصتوامنخلايتدامنبف-ات*نىانولةءعقوةبالطه

ؤعص"ـالكافؤمندرجةفيلءسالعلميال-قينناالىا)نظرئ-دالعا؟-،جزل-ديالتقالتص!ورركسبوجومع،15بين

ال:ت-جةةصلاحين1،ما)-وواضحااص-حفقد.لخطأاعن.ح!ةاالوذه5زشرءالتيليةا)نظروئع.ؤاالو.ينئمةالقاتلملأفاللع

بوردتتفقاعدقور"ا5تحكيلذاملا)تكاعملختالعلألمصةاصحتهوتهاورةربمقتضلا،بدات"لهءعقويةلخظرفا

يامنوبرغم.الملاحظةئعزإالومعالإكأماراتمنكثيركأللفيا5زنثجالتىالكيفيةبمقتضبل،ذازاتينالمشرق

ء-ةنفا.وهم.ةنزسيلانيكوانيمكنفةلمعراعلىادءاءتةطرالنانارختصبالاوةوءعض-تهـاالحسيةلاختبارائعزاو

على.!اغيرعندمنهفراوباالصومنحظ!اكانءاتدعااءعياجرلعكسباوالعكس،لملاحظةادةبمازرتضهيءدةابر

العاماإوقف.صفةمنتىي"اًمرلاااخرفيالصوابارز5اننةصء!)ي5،العلمم4وظيفتكىنقا،وعليه.القبادلس:ة

.ت15لادعاا"ذهجملمجععلىللمح3العلميتءذهالذيةوظيفنفايةالخطرضوءعلىءعقولةيجعلم!ا!اهـرالظو

عدتساالتيملاالعومنزتكا،تباراعةلااهذهمثاطإءاهرا"ظوءءوعلىلةروعقويجعلمما(اتلمجردانةصيا)هي،لعلما

.الطبوالفهمنيزسالااللعقلعيالطبىالتصورينتكوعلىيلوماكيةفنظر.تالمجردالهذه-ا--قهبخفتدينالتي

التركيبعبتو!باط:يةطاقةملكةعلىتتمدلافةلمعرفاء-ن،بهسبخلااعددتشرح،مثلاط؟--ةنالمغئيةلإالبم،ر

ذباتنموتتطلبلاوص.إلعليائقلحقاالبعضيروالضيت!"فلايةظرالنىمحةوماا..يةالبهرو--ةطلم!لمغنااهـرالطو

اكجققةك-رالتفعملياتبينوبينهازجلااتمعتقدكفللت.ثابحاص-"توفيللمعادلاتمهاإست!دةعلىك-فوق"نااذالاا
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المعضلاتحا!في(!ة*"1534القبلبةالقواعدالىيدجأدلأتجاءالذي!قدصآت-اًتيانمل.يةالازساللحياةالعاديةالامورفيلؤشةول

اخةباريةنجارببوا-طة-ذلكمنام!تاذا-ط6ف3احليمكنا)تىقيحبح!متقوزربةتآجماعطلمساعنتيجةالعاليةز-اءاتالا

ةفالمءرنظر-ةمةإفسةفيا)ثةة"منقليلا،ال.ومهناكان.ور"بةتجرودروسماو.زصةزسالااقلهالعالاكلاابسطفيلمنغإقةاتقاللطاولحيمد

فيعة،-االتىرخطاللأامير3ز"؟طاًو.العإه.ةعدةإ)قإطلةالعااتلتصوربا

..-.هـكىاالخص-قدمانعنتقهرالتيلي.سالااالعقلمباديء

في،زص-ةةعلىث:،-اتكونيكواتياأو،جةداابلةا)قااكبإئحاست"حممال

ايىا-ةعإهكيفيلةمالسايةالنضارأظمةللأاساسليشبه،عملى!ثىمجرمنعيااجظنت-كو-ءيرمقافر،ممكنئنكالكلطرتةادا

+ير،ح!شفات8مكلىاآةادالاسا!!فىءفاًفااساًحتراو،ابلادواهـتكو،عليهو.فنوحذقبكلسلمارالذهتياطالن!يا

ا)تإ:اسعلىتدورزةائجارلاقر،-بةلووا)بيوائيةالفيزيراهرلمصاارههضتةصاسرذ!ب:مشبهامالعاجماالعلملمجهودافيلةلحاالذه:يةالحياةا

.اكالآدابواطلجمااعلمكطفيعلىلكذمعدرةزاا5لكنو،مشة"لةذا--ةلمتردل"موتيص-ا

إةلسفةاإتكااليةبا)طتائجالن،لاجمالاعلىهـيءـذهمادونءياالنظنقيادلااؤتطإبلمث".ؤءقادلاواا)تحق-ق

ناقدرأ-ا.ناعلى.م:15.عن!!عنؤولةءسة!سلمعاا-ةالعلملحكمالىا-ققالتحل-ةؤومس4زعا،ئ-ةض،1سلط"يةلايةدوء"

نتطرفاندون،زقديركلقفو.يةايجا،ء-حهلهازسمحىاطكاتمسوا،ا)سوىاتانتقادمن:اسقتلاا.ع،الشخصي

ن!-اااذ.-ةالعلمأفاالطرتوضيحفيليةصا)تفههـتهاء-االىا.؟-ديعقام.ظايلاسلامستام!نودلمتقناللعملبت!ا-د-

يرحتبأوازقديوكأ-عالىأب-اناوالقوةاعطتقدلفعلباايظدتع،العلمميةشاريما!فىالمتحقق"لمثلاهـذهاي،ي5ثم

لم-امث،ئمةلدلابتةالثائللمساامماص"ـالوجهاوليقف،ءع،لكلء:!اغنىلاالتيالمخلمن،لفينالمؤمنكثرة.ظرفي

وءكذاءزب4انسلاالح-اةافىلحإةرةاةسكلاتاامإمرقففقد،فعلاو.المجتمعاتمنحرمجت!عايفىميةتقدحركا

القيمح-إضعنادةذا،3ـازفسالم"اءرةالعر-ة-فةالفللنتعاملمم-م،ثلاا!ركافيديويكجانالمفكرينبعضعقد

ديتحدفى3ـمتاسغاا،منهاناهـ-ي!.لمتحررةاأ-4!ادإ-4لاصاكلالىالعلمىالفهملاتحاادامةدعلىزسازيةلاابم-تقبل

الطبيعةفينالازساوض-عالىةتإ-"اجمانظرةوص-انةاسكالمنشكلكلوالى،العارو-ةالحياةفيتوىمش

.عيلابئاا)ت:ظيم
كيبلترالمفصلةةفلمعراسسااعلىلح"قازظرة---بس؟ب

لخلءقةاانالىتذهبزطرة.لخاصةاملعيوبادةولمزا،ش-اءلاا:قةالحق-ا،ق.قةالىطرقالخرتموسء3فيان،ءالباًلرسفةالفيظن

يض،العروكال!تامدىفى"-تقلمة-لظةل"ست،نءةزسالااةاوزتعلازها-اًيي.رة%تيرورة4المح،-ليديةءالالعلمائقطرعلىءعذرلما

--ءردو؟فو1،صبةوإوانالكوسسباةةازهر،يةفيزمثباحكام1،موا)ث

ني..-الااى،-توالفتؤاتياوالقوىاثحدلااءنلمةلبدازدركان،قطاعلينبيرصعلاكما،يالقصووط:،ءتهفي؟-الااابهد

فىا.لعلميالعقلاطاؤةحدايزف-عانزقدرلا،ناالاااظلإمبةاالى؟؟ونالذينلا-ةةالف،علىيضةالعررة2الشاس.غتالتيالا-باب

جةماء-ة.لااوع-ةيطبالهـرلمصااعلىيةظرالنة-طرإسابكقيسااهةالبر"ذ.في،لخوفاوالقافادإسوهـغشىر؟ةطاياهلاشالىاون!اررو

ذا-"فىيحتوي،ماحدالهايءعانفىيطمعمذهبوكلالذينلا.ا:كاقول،لذا.الحادمماعيالاجال:وترمننجتازهال،ى

الهالمنبااو،شاتعنرأجديرةالحياةبان1)ةوك.د،الفا-فةالىيظإبون
،ءة.-املااا.لرغىاتاق،علءهرد.اتحاءلواالض"طر.بدو

.---لم.،المعاصرةالعلميةللة)-فةانلا.لىكاةول،الاأ-إنيةللرغ.اتثقظم
اره!ي5الما،علم-5اسيهعلىرتكزةاظرةالنده5قءضى5

.ا.!،ج"ةمنمذا.ةإ:لاوكثيرفيهذامنشيئاتملكلا،ءوعهافي

لمضدلمسلتشكل،مكدسبةو41ءإفتجاحاوتثااس"حثاعنفيدةلجداالاوضاعغاءرن!ينكرلاز+يرتأله!كإنفقديخراجهةمن

اتغبلراهـذهمضلةفصلاحي.لمة:ودبياحملكلخيرلااانهاحدالىءالمةحدةالولاياتوازكإترافي!ماعبةالاجإوموالعاةفساعلم

نظامو،نيةإتالاتاقاللطاالب"شودبحدتقدرانيجب،ا!نوام:-دتكيينوالاميركليزيينالازالفلا-فةمنالاكبرا)ة-موسم-

،ة-ع-الطبالقوىاننجد،لكلذ!وطبق.ر-انيلاالخيارابالتحايليلمانوابصالء-لىالاتحنلمإةيابةيسالرئاعمالهمالىح!ق

.لعلمىل

لالاسمإةلياساانيةيو-امال-ة""لعلىعىعحةلااانلتجللمنهاالاانلعماكن!ثبلداللضةاطنءوفيالحدفية-فيةالفللفاثالمؤبر.نارنةالمقانوارى

"-"--.يهنالكانعلىتطإعنا،خلاقرنلنصتلماهـلةافات.ؤوبىنصكليزيةالان

هـذ.-قلتحقلازبطشرلىنا5نماا،زيةزسالااللبحقيقات،ا)برمفاكوان.دعالالىوق.ةالوشوحا-بلابإتكبيرةبديةةا،ومالي
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لص

:تر!/صسىروىما-ثج-

!6
!
!

!:االوعبون8يلالذينيخاالصامتإلابطالالىأتجئن

::!.الايمانمننابركايعودونثم،ود3الهقلمبفيخ!

*فيئر"

*.!*

:!:*!.."-!؟ صدونيتر2ـمسلاحمارضلا"

دولحداعلىعيص-لموعلىيع؟!قحلمم!لا

!ه**!ممالالالىرمويتقدمإءكرحى:اتىفبىحيوزنر!

:

لأ:لخلوداالى..الحءاةالى"..زف-عيلن

:!نلمىع2ـبلشكاوء-ونميخالةط.عالج:الفى؟شييطلو3!

2ـيدالشتماكابعهسا-:يخ.سيظلوترفي

:؟

::القمىدصرحمن.ذلاالفومنىقوانهميماازض-عيلن"!يما

زرزرء

ئج:اليهودجحرلىايهميد.اصنعتبلبقنادأبجالرحلمميا..رضايافي

:*.ا.

:!؟نمويتقدبوعلراعرلىودرإورت41قواروحبن

ني

:اب!رلاقانسكوفيوييرمبون

*!:نءسوايته)الصق-جمىمطعابلاخبما

*:!\..-ج!

اجعوريتر،السنىمع،نخالدامعوالهجوع:!-اكأمذيهمااضاعت

جعونيرمايو!لسوووعلجذكااظيووزيمممااعتشا

!:\داليهوجحرالىي!!ميدلياًصنعتبلقناو،3ـمبسلاح"!"برعلراقادزعو"اخد))..نلو5يص-اقي

:
!

بخ!ال-،ـودقلبفىعبلرانويخلفوجهدرضءلكالوش:ا؟م

\:!لحدوداعروهـءافهمزض"عي

لان

!:لجدوداارضيا.ءارضيا."م-مالرحلمميا..اتلح-رامنبت-

\

:!"اوديزانبا!رمتاق-5دميهـذا(.**مم!

ئر.
ص3برس!يرالم:ور-ىحإفالصبىبال!راوعلى

؟سىى
فاننوبعد.م-حررةزءةور،رلحىليراساطشرءـوليالورقلمةالعاقئمىطرامدااستخفييق:ع،يد"دا!يدهـاوتحدالثل

للأس!والعلمميقلالعلطصيعةنايدقيربعد،لا)قوعلىؤجر1.ءةالعلميعلمشارانمءاوعمشرفيتةللحااقلمةاالع،اد!ا"تداو

دقالعاءرةالعلميةسفةالفلان،بىئمةالدائقتناهاتعتمدالتيالعقلبمقدرةهرةالبصالثقةو-بدنالممكنامنكانااذو-

فءهإندشرلج-ل،ضحلىسخيفة،ز-ةزسالاالةا-لحاتحسينعلى

09*امثلوأنية.-الاالمثلاماقومتخدلراهناالوضعمنبالرغمبم،لحرةاقإةالع!إعملياتحتقارلاا

دبةإعراالىزظها.لممكنامنكانذاااو،-4مالعلج-ةلواتكنواتحتلمهيلذا

يراظوصعبهنريلممارسةيهرلجواامالقو،العقلياج9مزلنيكولاان،يفاا

ح+ا(أ،3ح)اهـ73!!3)مجلةمنبعالساا)عددراجع1لمزاجااهذفيااكنسؤان،ممالتىجسماعياءتق:ل"،قلةال"ا
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