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 -قراءة في ألازمة راهنا-أخالقية املعرفة العلمية 

 ڤوعيش جمال الدين.               د

 2جامعة الجسائر/  قسم الفلسفة

   مقدمة

أههس ما ٌِخمل في كلب ؤلاوظان خبُّ اإلاِسفت، وأكدض ما ًمأل كلبه 

لرا فاّن أٌُم ما ٌظمى باإلوظان هى ؤلازالؾ في خبه . مدبت الحلُلت

هرلً فاّن أي مىهج، أو فىس، . والاهـساف ئلى الحلُلت دون أّي ش يء طىاها

 بلدز ئزالؿه للحلُلت
ّ
فاذا اّدعى مىهج ما . أو ُلم، أو مرهب، ال ٌظمى ئال

أّهه مالً الحلُلت وخده، أو أّهه ٌظخوُّ، دون ٓحره، ئًـالىا ئليها، فمِجى 

. ذلً أّن ئزالؿه للحلُلت ئزالؾ ًاهسي، بل ئزالؾ مهصوش في ُمله

سكه، ئْن  ومثل هرا الادُاء هى الىسس ألاولي الري طِظبب جفخذ اإلاسهب ٓو

ؼَسن. ُاحال أو آحال
ُ
د وال ح ُّ ل

ُ
وؤلازالؾ لها ٌِجي . ذلً أّن الحلُلت ال ج

.  اإلالدزة ُلى الاهفخاح ُلى ول ألافياز والخىاؿل مّ ول اإلاىاهج

ذلىم هى اإلاُِاز الري ًمىً أهىلِع به أؿالت ول ججسبت مِسفُت 

دّد . والري أزدها أن هسي ئلى الِلم بمىٌىزه
ُ
فاألشمت الساهىت للِلم ال ج

باُخلادها بما حظببه هخاةج الِلم الخوبُلُت مً أذي للوبُِت ولإلوظان وال 

بالـِىباث الخلىُت واإلاادًت التي حِاوي منها ألابدار، وال بؤُان الِلم 

الخوبُلي الخابّ للمإطظاث، وال ختى باإلاظاةل الؼاةىت التي جىاحه الِلماء 

اث حدًدة، ال بل ومفاهُم  في ػتى الفسوَ، والتي جخولب هسح هٌٍس

مِسفُت -ئّهما ألاشمت الساهىت للِلم هي أشمت أزالكُت. وفلظفاث حدًدة

فىدً ال ًمىىىا، ئبظخمىلىحُا، فـل اإلاِسفت ًُ ألازالق، ألّهه . بجىهسها

ت  ًّ ت فسؿت الزخالق خلُلت ذزاتُِت، واطدبِاد أ ًّ ُلُىا داةما ئكـاء أ

فمِسفت الحلُلت جخولب، . ئمياهُت لخجُحر اإلاِسفت ئلى زوت مظبلت الىكّ

 ولِظذ فاّن اإلاِسفت، بدد ذاتها، أزالقهرا . أزالكُا، ئزالؿا ال خدود له

فهي مِسفت أزالكُت، مً خُث ئًماجها باهفخاح ٓحر مؼسون، وهي . مىهجا
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لى  أزالق مِسفُت مً خُث كدزتها ُلى الحفاي ُلى هرا ؤلاًمان ُو

.  جدلُله

ف الِلم مفهىم الحلُلت، فأػسن اإلاِسفت، مىر ئُالهه أن 
ّ
للد كل

لرا فلد هّسض الِلم مىر بداًاجه ئزالؿا . ال خلُلت ٓحر الحلُلت الِلمُت

فا  أن هدّمله . مؼسوها، وبالخالي ئزالؿامصٍّ
ّ
لُه، فاّهىا ال وظخوُّ ئال ُو

، هرا فلال ًُ مِلالث أزسي (وئن حصةُا)مظإولُت ألاشمت البُئُت الساهىت

زوسها جساحّ الؼِىز باإلاظإولُت ججاه الحلُلت لـالح 
ّ

جدُم بىا، لِأل

يالُت والاطتهالن
ّ
ت في جُاز الاج برلً، . اطخجزاف اللىي الوبُُِت والبؼٍس

ٓدث الحلُلت الِلمُت جخمثل باالزتراُاث الاطتهالهُت، ال بل وباللُم 

دىا اإلاِاؿسة ُّ هىرا، كادها الِلم ئلى . الاطتهالهُت التي باجذ حظىد مده

ُىا ؿىزة مؼىهت ًُ اإلاِسفت، ولم  الاطتهخاز باللُم ألازالكُت، وزّبذ في الُو

 هادزا بوسح أطئلت جخِلم بمظإولُاث الِاِلم وبأزالكُاث الِلم
ّ
.  حهخم ئال

راهن العلم في أرقام - 1

بادب ذي بدء، ال مىاؾ مً ُسق هخاةج اطخفخاء هام كامذ به 

وحِوُىا هره الىخاةج ؿىزة ػاملت . الفسوظُت' Recherche'مجلت البدث 

دت مثلفت مً الِلماء وألاطاجرة وألاهباء  إلافهىم الِلم ولىخاةجه ُىد ػٍس

ا واهذ اإلاجلت زؿِىت وحادة . واإلاولِحن ُلى الِلىم الحدًثت واإلاخابِحن لها
ّ
وإلا

في مىادها وأطلىبها، فلد زأًىا في وؼسها لهرا الاطخفخاء وما جلّمىه مً 

أطئلت وهخاةج وئػازة واضحت لؼِىز ُام باألشمت الساهىت للِلم بدأ ًٌهس 

ىدؼس سخذ وان الظإاٌ الري ًخِلم بجىهس . ٍو
ُ
ولِّل أهم ألاطئلت التي ه

  . ُمل الِاِلم

أن الِاِلم شخف ٌِمل مً أحل زحر ؤلاوظاهُت، % 57وكد زأي 

ل وظبت % 57وهالخٍ أّن . مً اإلاظخفخحن% 35بِىما ُازق ذلً 
ّ
ال حؼي

ل ئهازا ملىِا 
ّ
زاجحت بما فُه الىفاًت، مّما ٌِجي أّن ُمل الِاِلم ال ٌؼي

ٌهس أّن . وموللا، هما ًمىً أن هًٌ ًُ % 60ومّما ًدُم زأًىا أّن طإالا آزس 

ًسون أّن الِلماء ٌِملىن ئزكاء لفلىلهم الخاؾ، ولِع زدمت لإلوظاهُت، 
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ده . فلى% 27بِىما ال ًسي ذلً  وهرا ٌِىع جىاكلا واكُِا بحن ما ًٍس

الىاض مً الِاِلم والـىزة التي ًسوهه مً زاللها، مً حهت، وؿىزة الِاِلم 

 (1 ') .وما ًلىم به في الىاكّ، مً حهت زاهُت

ذ  ؼس، مثال، في همى أطئلخه ئلى جمُحز ؿٍس ٌُ ومّ أّن الاطخفخاء لم 

 أّن مِاوي بِم ألاطئلت 
ّ
بحن الِالم اإلاِسفي والِاِلم الخلجي الخوبُلي، ئال

وهخاةجها حؼحر بىكىح ئلى أّن طبب هرا الخىاكم في ؿىزة الِاِلم وامً في 

اِلم الـىاُت م بحن الِاإلِاحن، ُاِلم اإلاِسفت ُو ومً حهت أزسي، . ُدم الخفٍس

فلى ًسون أّن الِلماء الرًً طاهمىا في اهدؼاف اللىبلت % 29هجد أّن 

سفم ذلً  ت واهىا مظإولحن ًُ اطخسدامها، ٍو والحم أّن هره %. 68الرٍز

الم الٔسبي، لىّنها مّ ذلً حِىع واكِا ال  اليظبت مخأزسة ئلى خّد هبحر باإُل

ًمىً ججاهله، وهى أّن الِامت جسفّ الِلماء ئلى مـاف اللدٌظحن وجخلبل 

.  بظهىلت الحجج التي جبّرزهم

لُىا أن هخرهس أّهاإلاظخفخحن أفساد ٓسبُىن ًسون في الِلم وطُلت  ُو

وسح أبدا . أطاطُت للظُوسة وللحفاي ُلى الخفىق واللىة ًُ وهرا الظإاٌ لم 

في الاطخفخاء، لىّىىا هدزن ذلً ألّن هرا اإلافهىم الٔسبي للِلم باث ػاتِا في 

.  الِالم وله

لىّىىا هجد أّن اليظبت جىللب جماما في طإاٌ آزس ًدمل في حىهسه 

ت أهبر % 64ئذ أّن . مِجى الظإاٌ الظابم هفظه دون أّن الِلم هما بظُس ًٍإ

%. 32بىثحر مً الحع ألازالقي ُىد ؤلاوظان، بِىما ال ًىافم ُلى ذلً 

. وهىرا هسي أّهالحع ألازالقي ال ًصاٌ ًلِب دوزا أطاطُا لدي السأي الِام

ل، باإلالابل، وظبت زوحرة – %32–لىً اليظبت ألاكل ٓحر اإلاىاِفلت 
ّ
حؼي

والػً أّن هره اليظبت ًمىً أن جيىن أهبر . لفلدان هرا الحع الظلُم

دت واطِت مً الِامت وفي طإاٌ خىٌ ما ئذا . بىثحر في مجخمّ هام كمً ػٍس

ً الِلم زالٌ الظىىاث اللادمت مً ازخُاز حيع الجىحن، ذهسا أم 
ّ
جمى

ىب فُه، بِىما زأي % 72أهثى، زأي  حر مٓس ه ٓو فلى % 18منهم أّن ذلً هٍس

                                                             
1-Recherche, Revue scientifique, N° 51, PUF, Paris, p.128. 
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ٌ "أّن ذلً  لىّىىاًمىً أن هدظاءٌ، مً حهت أزسي، أّهه فُما لى ".ملبى

ِّمم الُىم 
ُ
ِّمم ذلً هما ح ٌُ جىّؿل الِلم فِال ئلى ازخُاز حيع الجىحن، ألً 

ظخّٔل الىفع ؤلاوظاهُت أكبذ اطخٔالٌ في 
ُ
وافت ؤلاهجاشاث الخلىُت؟ألً ح

ظخمّد مً ئزلاَ ؤلاوظان  ٌُ طبُل بىاء مجد الِلم، هرا اإلاجد الري باث 

هفظُا لحلُلت شاةفت؟  

ئّن الخىاكم الري إلاظىاه خىٌ دوز الِاِلم ًخىسز بـىزة أوضح في 

ل زوسا ُلى اإلاجخمّ، ماذا 
ّ
طإاٌ خىٌ ما ئذا جىّؿل ُاِلم ئلى اهدؼاف ٌؼي

أّن ُلُه ئهاَل مظاُدًه وشمالةه، وزأي % 59ُلُه أن ًفِل؟فلد زأي 

الم واإلاجخمّ، بِىما زأي % 20 % 7أّن ُلُه أًلا ئًـاٌ الخبر ئلى وطاةل ؤلُا

لىّىىا هجد أّن هره . فلى أّن ُلُه مخابِت ُمله دون ئهاَل أخد ُلُه

ولّ  (%79ملابل )%37فلد زأي . الِيظب جخّٔحر ُلى اإلاظخىي الىاكعي ُُ أّهه ط

ِخّم بدثه دون  (%7ملابل )%41فِال شمالءه ُلى اهدؼافه، بِىما زأي  ُِ أّهه ط

ِىع هرا الخفاوث في ؤلاحابخحن مىكفا واضحا ججاه الِلم . ئزباز أخد َو

وهجد هرا اإلاىكف أهثر وكىخا في . الري ًجاشف باإلوظان وبالوبُِت

ؤلاحماَ الري خللخه ئحاباث الظإاٌ الخالي، والري كد ال ًسوس لىا أّهه 

في ئخدي دٌو الؼماٌ " ُلمُحن"طُللى مثل هرا الخأًُد، وزاؿت مً كساء 

اإلاخلدمت ؿىاُُا، وهى آلاحي؛ هل جسون أّهه باث مً اللسوزي هسح كىاُد 

طلىن جدّد مً اليؼان الِلمي فُما ًسف بِم جوىزاث ُلم البُىلىحُا 

 2%.17ووظبت اإلاِازكت % 81خالُا؟ فياهذ وظبت اإلاىافلت 

لَبى في  ًُ أفال ٌؼحر هرا ؤلاحماَ ئلى ػِىز كمجي بسوس الِلم ئذا لم 

ب؟   اإلاظخلبل اللٍس

ت البخيازاجه، فيظبت  ٓحر أّن هرا ال ًىفي كُمت الِلم وخاحت البؼٍس

جسي أّن اإلاثلف ًجب أن ًيىن ُلى اهاَل ُلى  (%63)هبحرة مً اللساء

ّد مثلفا، بِىما لم ًىافم ُلى ذلً  ُُ  ما 
ّ
بل ئّن ؤلاًمان %. 33الِلىم، وئال

ً داةما مً ػم % 88فلد زأي . بالِلم هبحر حدا
ّ
مً اللساء أّن الِلم طِخمى

                                                             
2 -Recherche, Revue scientifique, N° 51, PUF, Paris, p.128., p.130 
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ها، أو ًىاهس لً ٌظخوُّ 
ّ
له، ولً جلف في وحهه مظاةل لً ٌظخوُّ خل هٍس

وهرا ًىؼف لىا بىكىح ئلى أّي خّد %. 6ولم ٌِازق ذلً طىي . جفظحرها

جِل مىه دًىا له  ه الِلم ٍو
ّ
باث ؤلاوظان، وزاؿت في دٌو الؼماٌ، ًإل

.  هلىطه ومِابده وههىخه

لىً لىالخٍ أّن هرا ؤلاًمان ػبه اإلاولم بالِلم هى في الحلُلت، 

ِخلد أّهه  ٌُ م  ُلى الـُِد الىفس ي، حِبحر ًُ ئزادة اإلاِسفت وؤلازالؾ لوٍس

د ذلً هى أّن الحاحت الجظمُت للِالج والحاحت . الصحُذ وألامثل ومّما ًإٍّ

الىفظُت للمِسفت اخخلخا اإلاساجب ألاولى مً اهخماماث اللساء بالِلىم، خُث 

، وجلتها ألابدار خىٌ %67حاءث ألابدار الوبُت باإلاسجبت ألاولى بيظبت 

، زّم الاهدؼافاث الىبري والفلاء، بِىما هالذ ألابدار الخلىُت (%65)اإلاادة 

ومّ ذلً، وهما هىا أػسها، فاّن . (%44)الِلمُت أكل وظبت مً الاهخمام، 

ت الِلم ٌؼىبه كلم زفي ففي طإاٌ خىٌ . هرا الؼِىز الواغي باطخمساٍز

ادة جيالُف البدث طدؼيل تهدًدا للِلم أحاب  % 64ئذا ما واهذ ٍش

%.  23باإلًجاب ولم ٌِازق طىي 

فلال ًُ ذلً، هجد أّن مفهىم الِلم لم ٌِد ذلً اإلافهىم الـازم 

منهم % 34ذلً أّن . النهاتي واإلاولم، ختى ُىد هسبت مً اللساء الِلمُحن

بامياهُت اهدؼاف اإلاُاه % 43، و(أي الخىاؿل ذهىُا)"الخساهس"ٌِخلدون بـ

باللدزة ُلى جدٍسً ألاػُاء بلىة ؤلازادة % 13الجىفُت بىاطوت الِص ّي، و

منهم ًمىً أن ًلجإوا ئلى % 63وفي خالت اإلاسق، جبّحن أّن . دون إلاظها

م % 37اإلاِالجت بالىزص باإلبس، و لت جلٍى منهم ئلى مِالجت اإلاسق بوٍس

لت  ا، بِىما زفم هره الوٍس ّبر %38الِمىد الفلسي ًدٍو منهم ًُ % 72، ُو

م مً أّن . كبىلهم لالطخوباب باإلاُاه اإلاِدهُت لى الٓس " الوب الىالطُيي"ُو

 أّن وظبت (%77)خاش ُلى أُلى وظبت مً خُث اللجىء ئلُه 
ّ
ال % 22، ئال

بِىما وان هىان شخف واخد مً ُدد . جفلل السوىن ئلُه في ُدة خاالث

  (3).ال ًلجأ ئلُه أبدا ( شخف4500)اإلاظخفخحن

                                                             
3- Recherche, Revue scientifique, N° 51, PUF, Paris, p.128., p.130 
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مىىىا أن هالخٍ بظهىلت أن أُلى وظب مً ؤلاحماَ واهذ جخِلم باألزالق  ٍو

وفي زاجمت هرا الاطخفخاء وان الظإاٌ . الِلمُت، وبلُمت الِلم همِسفت

 (الِلمُحن الٔسبُحن)وبدظب هره الُِىت مً اللساء. الىبحر خىٌ وحىد هللا

حر مدخمل ُىد %16، مدخمل ُىد %18فاّن وحىد هللا أهُد ُىد  ، ٓو

د ُىد 22% َِ دم . أي زأي في ذلً% 16، بِىما لم ًىً لـ %28، ومظدب ُو

وحىد وظبت زاجحت بحن هره اليظب اإلاخلازبت ٌِجي أّن الىٌسة الِلمُت لم 

ا  حظخوّ جلدًم ش يء خىٌ هره الىلوت، مّما ًجِلىا هوسح طإالاكسوٍز

وملّحا؛ هل ًخِلم ؤلاًمان بىحىد هللا باإلاىوم الِلمي وباإلاِسفت الِلمُت، أم 

أّن الحلُلت الراجُت جٌل أطاض ول جـىز فسدي؟ 

املعرفة الطبيعية -2

ئذا وان الِلم كد ُوِحد مً أحل اإلاِسفت، فهرا ٌِجي أّن مِسفخىا 

لىً ُلُىا أن همّحز بحن . الحلت جوىزث جوىزا ملمىطا مّ جلدم الِلىم

بجى 
ُ
ا فلى، بِىما ج بجى فىٍس

ُ
ت والثاهُت هبُُِت، ألاولى ج مِسفخحن؛ ألاولى هٌٍس

ىلىجي ل/الثاهُت ُلى مظخىي فحًز والػً أّن الخأزحر . هفس ي ُبر جوىز هٍى

اإلاخبادٌ بحن اإلاِسفخحن ًيىن داُما ئذا وان همىهما مدظاوكا؛ أّما ئذا ازخل 

هرا الدظاوق فُجب ُىدها ُلى اإلاِسفت الِللُت أن جلبى هخاةج جوبُلاتها 

.  اإلاباػسة لئال ًخدىٌ الخأزحر ئلى جدمحر

ت، ًمىً أن جوّبم ُلى  ففي الحالت ألاولى جيىن اإلاِسفت هٌٍس

ت لخِوُىا  س هره الىٌٍس مىً باطخمساز جوٍى مظخىي الٌاهسة الوبُُِت؛ ٍو

وفي ول ألاخىاٌ ال ًمىً لهره . وؿفا أكسب ئلى الدكت لوبُِت وحىدها

لىً الِلم اطتهتر . اإلاِسفت أن جخٔاا ى لحٌت ًُ الظُاق الوبُعي للخوىز 

وأبظى اوِياطاث . باإلاِسفت الخوىزٍت، وكام بخوبُم مِازفه بؼيل ُؼىاتي

ذلً ُلُىا ما بدأها هالخٌه مً كمىز في كىاها الجظدًت واإلاىاُُت، ومً 

.  ػىاغ ُللي وهفس ي، ئكافت ئلى جلىر البِئت وجدمحر الوبُِت

أّما في الحالت الثاهُت فخيىن اإلاِسفت خالت ٌِِؼها ؤلاوظان بيل 

جُا ُبر الِـىز، فدؼّدد مً ملدزاجه الجظماهُت  خلّبلها جدٍز أبِادها، ٍو
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وبازخـاز فاّن ؤلاوظان ًدّلم بها الىعي الري ًىاطب . والىفظُت والِللُت

 (4 ).جوىزه واإلاِسفت التي ًدخاحها في ُـسه

ولهرا،أمىً اللىٌ ئّن مِازفىا الحلُلُت لم جخلدم كُد أهملت مىر  

 بلدز ما طمذ برلً الخوىز الوبُعي
ّ
لُىا . بدأ الِلم مظحرجه ختى آلان، ئال ُو

 هيس ى أّن البداًاث الِلمُت الحلُلُت واهذ مدظاوكت مّ الخوىز 
ّ
أال

أّما ئهجاشاث الِلم وازتراُاجه فال جلاض ئلى الاهدؼافاث الساتِت . الوبُعي

لت بل ًمىىىا . التي جّمذ بدىآم ٌُُم مّ الخوىز الوبُعي زالٌ ُـىز هٍى

اللىٌ ئّهالخسلخالث الوفُفت التي وان ٌظببها ؤلاوظان في الوبُِت، والتي 

واهذ الوبُِت جسّممها زالٌ فتراث مِلىلت، واهذ في جهاًت ألامس حظاهم في 

للد اطخواَ ؤلاوظان زالٌ . زفّ وجحرة الخيامل الوبُعي بحن ؤلاوظان وبُئخه

ظخمس اُخمادا ُلى أدواث  ت اللدًمت أن ٌِِؽ َو الِـىز الحجٍس

ئوظان 'وأدي هرا الخوىز زالٌ أهثر مً ملُىن طىت ئلى ًهىز . حدبظُوت

 (5 ).الري جمّحز بلدزاث أهبر ُلى الخىآم مّ الوبُِت' هسوماهُىن 

والػً أّن هرا ؤلاوظان ٌِد خللت في طلظلت جوىز ؤلاوظان هدى 

ئوظان 'وكد خلم . ئوظان أهثر ملدزة ُلى فهم الوبُِت والخىآم مِها

ئهجاشاث زاتِت بدم، فلد ُسف الفىىن، وزاكب الىجىم وبجى ' هسوماهُىن 

ت، واهدؼف الصزاُت، ودّحً الِدًد مً الىباجاث والحبىب  اإلاساؿد الحجٍس

والحُىاهاث، وأوؼأ أولى اللسي، وػىي الفساز وؿىّ آلاهُت وألادواث مىه 

ً وهىز اللٔت  ومً مىاد هبُُِت أزسي، زم ازتَر الحظاب والخدٍو

.  والىخابت، وجىؿل، مً بُِد، ئلى ازتراَ ألابجدًت

وهىرا، فلد هّىز هرا ؤلاوظان، ُبر آالف الظىحن، الفىىن 

وكد ازتَر أدواث ٌُُمت ال هصاٌ هدًً له بها . والِمازة وألادواث والحسف

في . ختى الُىم، واإلبسة واإلِاِىٌ واإلادسار واللجلت والـابىن والللم والسق 

خحن، أزبدذ هره ألادواث أهمُتها ُبر آالف الظىحن، هجد أّن ازتراُاجىا 
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فهل جساها هجسؤ ُلى . الحدًثت أًهسث أذاها وزوسها زالٌ ُلىد كلُلت

ملازهت ئبداُاجه الٌُِمت بأهم ازتراُاجىا، خاحاجه الوبُُِت بداحاجىا 

الث الخُِسق التي  الاطتهالهُت؟ الػً أّن الـابىن مثال، ال ًلازن بمٍص

لازن ئهالكا  ًُ ب هبلت ألاوشون، والػً أّن اإلادسار ال  طاهمذ في جسٍس

ت تراف بأّن الِلم كّدم ئهجاشاث هامت، . باللىبلت الرٍز ومّ ذلً، البد مً الُا

 (6). لىّىه، ُلى اإلاظخىي الجىهسي، أبِدها هثحرا ًُ الظُاق الوبُعي

خي، جخمثل في كسوزة اجساذ كساز  وألاشمت الساهىت للِلم، بما هي مىكف جاٍز

. واَ وخاطم فُما ًخِلم بمىكِىا مً الوبُِت

ألازمة أخالقيا - 3

م " أكص ى"للد  ت كُمت أزالكُت جلف في هٍس ًّ الِلم مىر بداًخه أ

وججاهل . جلدمه، فأحاش لىفظه برلً اطدباخت ول كُمت ئوظاهُت وهبُُِت

وهىرا فلد . أّن ول مِسفت خلت جخيامل مّ الوبُِت وال جخِازق مِها

ه اإلاِلىماجُت مً هخاةج" أهمل"
ُ
ذلً . الِلم ما ًمىً أن جإدي ئلُه جساهماج

.  أّهه مخجاهل أزالكُا ججاه الحلُلت

ت، ومّ ذلً فهى  فمِسفت الرزة مثال أدث ئلى اؿوىاَ اللىبلت الرٍز

ًخملف مً مظئىلُخه في ئهجاشها، ولىلع ُلى ذلً حمُّ مبخىساث أطلحت 

ت وما حاوزها في مً ... الدماز الؼامل وألاطلحت الىُماٍو
َ
بل كل ئن ما ز

ىؼف ًُ هخاةجها اإلاباػسة بِد، لهى أزوس بىثحر  ًُ هخاةج ُلمُت متراهمت، لم 

ِخبر . مّما وِلمه
ُ
هرلً، فاّن الِلم ًّخجه الُىم في بِم فسوُه هدى مظاةل ح

وكد جّم ججاوش مظألت الحمل الـىاعي مثال ئلى . فاؿلت في أزالق ؤلاوظان

. فالهىدطت الجُيُت جإّمل ؤلاوظان الُىم بأوهام زهُبت. مظاةل أزوس بىثحر

ذلً أّن الهدف الِلمي في أبداثها لم ٌِد مِسفت البيُت اإلاِلىماجُت ُىد 

الياةىاث الحُت، بل الخدزل فيها بؼيل مباػس وئحساء الخجازب ُليها 
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واطخيبان واةىاث حدًدة، هاهًُ ًُ أزواز ُملُاث الاطخيظار الري ؿاز 

ً مىر ئُالن والدة أٌو خُىان لها في الِالم   (7)الؼٔل الؼآل للىثحًر

ٌ ال حهدف ئلى اإلاِسفت، بل ئلى الخدزل في  َ دون ػً، جدىُّ  ئّهه جدّىٌ مسّوِ

طُاق الخوىز الوبُعي؛ أي ئلى الخدزل ٓحر اإلاظإوٌ في طُاق الخوىز 

الم الثلُلت أخُاها مً . اإلاِسفي الوبُعي ئّن ما ٌِسق ُلى وطاةل ؤلُا

ِّد دُما زفُا لهره ألابدار،  ٌُ مؼاهد لياةىاث جّم الخدزل في مىززاتها 

 (8 ).بدُث ًـحر جلّبلها ُىد ئُالهه طهال لدي الِامت

د : ٓحر أّن أخدا لم ًجسؤ ُلى هسح الظإاٌ الحلُلي ما الري هٍس

م الِلم؟ هل هخِلم لىخدزل،  مِسفخه، ما الري هبخػي الىؿىٌ ئلُه ًُ هٍس

م جدزل أُمى أم وعي 
ُّ
أم لىِسف ولىعي مىكفىا ومظإولُاجىا؟ هل الخِل

س؟  ـّ مخب

للد فلدها بالخأهُد خىمت ذلً اللجىش الري وان ًصزَ ٓسطت 

خىن ألبىاةه د أن هأول مً زماز لم جىطج بِد، بل وفي بِم . الٍص فىدً هٍس

ئّهىا هدىاس ى أّهه مً اإلاىوم الِلمي، ُىد . ألاخُان، ختى كبل أن هصزَ ٓساطها

جّسب كبل حِمُمه ًُ فما بالىا باهدؼافاث ٌُُمت . اهدؼاف دواء حدًد، أن 

أفال ًجب أن ًيىن زمت زادَ . جخِلم مثال بوبُِت اإلاادة أو ببيُت الياةً الحي

أزالقي ال ًجحز جوبُم أي مِسفت كبل مسوز وكذ واٍف مً دزاطتها /ُلمي

وازخبازها؟ ذلىم هى اإلاىكف ألازالقي الري ُلى الِلم أن ًّخسر بؼأهه كسازا 

. خاطما آلان ولِع ٓدا

خاتمة 

ئّن خب اإلاِسفت هى الري ًبِث في ؤلاوظان ؤلاًمان بِالكخه 

ُت فُه ِ
ّ
ُت بيل ما في الىحىد وبالحلُلت اإلاخلّمىت واإلاخجل ِ

ّ
ت واليل . الجىهٍس

ولىال خب اإلاِسفت الري لم ًىفً ًىمى فُه ُبر الِـىز لُجِل مىه واةىا 

ل كلب ؤلاوظان 
ّ
ُا لىخدجه مّ الوبُِت والياةىاث، ليان ألالم ًخأو أهثر ُو

                                                             
تشارد، التنبؤ الورايث، ترمجة مصطفى ابراهمي فهمي، سلسةل عامل املعرفة، -7  .73.املرجع هفسه، ص- 72.8.م، ص1988هارس ناي زولت، هتون ًر

 .73.املرجع هفسه، ص- -8

 



135 
 

، ألّن ػِىزها بالىخؼت وبالِصلت وان طِظُوس ُلُه، وليان ؿساُه  الفاْز

طُيخهي ئلى اهىفاةه ُلى هفظه في داةسة مٔللت ال طبُل ئلى " خُىاهِخه"مّ 

.  الفيان منها وال ئلى الاهفخاح والخوىز فيها

ىلىجي  لىً دزاطدىا لٌهىز ؤلاوظان ولخوىزه ُلى الـُِدًً الفحًز

ُه مىر مالًحن الظىحن ولخوىز ملدزجه الِللُت ُلى  والىفس ي، بل ولخفخذ ُو

هسح ألاطئلت وؤلاحابت ُليها، جلدم لىا بسهاها خاطما ُلى أّن ئمياهُت 

 
ًا
جاه وخُد وافت . الاؤالق جلً لم جىً وازدة أبدا

ّ
فالخوىز وان ًلىد باج

ؤلامياهاث الٌاهسة والباهىت؛ وهرا الخوىز هى الىحه آلازس لرلً الؼِىز 

ئّن الحُاة الىاخدة هي مبِث خب اإلاِسفت فُىا، ئّجها في . بالىخدة مّ اليىن 

ى ُلى مظخىي الوبُِت بالخىآم 
ّ
الجىهس خب الحُاة والىحىد الري ًخجل

لى مظخىي ؤلاوظان بالفهم والىعي .  والخفخذ ُو

ئّن أههس ما ٌِخمل في كلب ؤلاوظان خب اإلاِسفت، وأكدض ما ًمأل 

 ؤلاًمان هفظه بالىخدة مِها، . كلبه مدبت الحلُلت
ّ
وما مدبت الحلُلت ئال

هرا فاّن هرا . ألّهه ؤلاًمان بمدبت الحلُلت هفظها الفاُلت فُه وفي اليىن 

ؼت وهمظت، وفي ول لىن  ه هفظه في ول ذزة ومجسة، وفي ول ُز ؤلاًمان ًٍس

ئّن مدبت الحلُلت هي مسهب ؤلاوظان ومهماشه، . وؿىث وهُان وئوظان

ذلً أّن الحلُلت أزفّ مً أّي جـىز أو ... ودزبه ووطُلخه، ومُِازه ودافِه

ت، وذلً أّن الحلُلت أطمى مً أّي مرهب أو ُلُدة  جفظحر أو ُلم أو هٌٍس

دّد بؼيل أو مىٌىز؛ ولهرا فمدبت 
ُ
لت، وذلً أّن الحلُلت ال ج أو هٍس

ت وأزفّ مساجب الىعي . الحلُلت براتها جمثل أُلى دزحاث الحٍس

 

 

 

 
 


