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 طزحته النظزية الذيطبيعة املنهج العلمياملعاصز 

الكىاهطيةفي ضىء التصىرات الفيزيائيةالجديدة 

 . ماوي طػادة هادًت ،اإلاسيص الجامعي ؾلحزان / أ

اةيت اإلاػاصسة غً الرييشل الخهدم الهاةل   خظيذ به الػلىم الكحًز

اث  اث الػلميت،دلَ غىدما أصبذ ًأطع لهده الىظٍس مىؼو مدٌم لبىاء الىظٍس

ًاهذ غليه مً نبل، هت مخالكت جماما إلاا   لم ٌػد باإلمٍان الخػبحر غنها ئذبؼٍس

 غهدهاه غىد غلماء الكترة الٌالطيٌيت الهدًمت،بل الريبالشٍل الحخمي واإلاؼلو 

أصبذ ًىظس ئليها باغخبازها مجمىغت مً الهظاًا و الػالةو الهابلت للخػدًل و 

 جمخػذ به الدزاطاث الريالخؿيحر باطخمساز و بدون جىنل،وهدا ٌػني أن اليهحن 

الػلميت الهدًمت واإلاخػلهت بالظىاهس الؼبيػيت لم ٌػد مىحىدا اليىم وال طبيل 

ٌمً طبب دلَ في أن الهىاهحن التي صاؾها الػلماء اإلاػاصسون ال  ئلى ئدزايه،ٍو

دًت غهليت هت ججٍس بيت ػسخذ بؼٍس . جمثل طىي خهاةو وهخاةج اخخماليت جهٍس

ت وزٍاطيت حظاغد الػلماء غلى قهم أوطؼ  ً جصىزاث قٌٍس واإلاهصىد هىا جٍٍى

ًاهذ قاةدة بيان اإلاىهج . للظىاهس الؼبيػيت بدون الابخػاد غً الىانؼ ومً هىا 

الدي ًخخلل في مظمىهه غً " اإلاىهج الكسض ي الاطخيباػي"الػلمي اإلاػاصس أو

. اإلاىهج الاطخهساتي الخهليدي

ًان مايع بالهَ ند بسش يػمالم إلاا أخدزه مً نؼيػت طد الهىاهحن ذوئ ا 

واإلاكاهيم واإلاىاهج الػلميت الٌالطيٌيت الهدًمت، قاهه بسش ئلى حاهبه الػدًد مً 

أطماء  الػلماء الرًً طازوا في هكع اإلاظلَ الخدسزي مً نبظت شمىليت 

ًان هرا مؼ هحزهبرؽ،وبىهس،ومايع بىز،هيلصبىز  الهىاهحن الػلميت ومؼلهيتها، 

وؾحرهم، قمؼ هإالء حميػا ججظدث نؼيػت الاهكصاُ بحن الػصس الٌالطيٍي 

 هادي ممثلىه بظهىغ الريالدي مثله هيىجً أخظً جمثيل والػصس اإلاػاصس 

مبادب و مكاهيم ػاإلاا خاقظذ غلى بهائها ػيلت نسون ونسون، يمبدأ الحخميت ، 

اء . ومكهىم اليهحن و الخيبإ و اإلاؼلو ئذ مؼ الخؼىزاث التي شهدها غلم الكحًز

جصخصخذ جلَ اإلاكاهيم غً مٍاهتها،وظهسث باإلاهابل مكاهيم أخسي حدًدة أقسشتها 
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ت الٍىاهؼيت ،يمبدأ الالخخميت و الالحػاًً،وغلم ؤلاخصاء وغلم الاخخماُ  الىظٍس

بي الٌالطيٍي الهدًم   .وظهىز اإلاىهج الكسض ي الاطخيباػي بدُ اإلاىهج الخجٍس

اتي  طمً هدا الظيام الثىزي الخدسزي اإلاهؼىع الصلت بأي أهمىذج قحًز

ًاهذ  يالطيٍي طابو،ندم لىا الػلماء اإلاػاصسون خهاةو غلميت غً الٍىن،

بمثابت الهاغدة التي جم مً خاللها مىانشت نظاًا ومظاةل مػسقيت جخمدىز في 

اء الٌالطيٌيت  مجملها خُى ييكيت ججاوش الهيم الػلميت الثابخت التي أقسشتها الكحًز

اةيت  وييكيت جدؼيم قٌسة اإلاؼلو التي جخػازض مؼ آلازاء الػلميت الكحًز

اإلاػاصسة،وبهرا شغصغذ هده الػهالهيت الجدًدة الصسح الٌالطيٍي الىيىجىوي 

ًان هخاحه الىنىف أمام مظألت اإلاىهج الػلمي  الجباز وطازث في اججاه مخالل له 

. ونىقا ًخالءم مؼ هظستهم الػامت للٍىن 

ومً أحل بدث و اطخهصاء هدا اإلاىطىع ،جم جددًد طإاُ أطاس ي ًمثل 

ئدا حػسطذ اإلاكاهيم وألاطع الػلميت : ؤلاشٍاليت اإلادىزٍت لهدا اإلاهاُ وهى

اء الٌالطيٌيت لخؿحراث  تللكحًز  غميهت أدث في النهاًت ئلى زطم صىزة حدًدة حرٍز

 اهخهجه الػلماء اإلاػاصسون ألهكظهم و اطخؼاغىا الريغً الٍىن، قما هى اإلاىهج 

بمهخظاه قهم الؼبيػت قهما حادا ؟ بمػنى آخس ئدا خصل واطخؼاع هإالء 

اطياث هي اإلاكخاح الىخيد  الػلماء  مػسقت ألؿاش الٍىن وأطسازه بدغىي أن الٍس

بي باغخبازه الدغامت ألاطاطيت التي  لحل زمىشه، قٌيل أمًٌ ججاوش اإلاىهج الخجٍس

اء الخهليدًت صسخها؟ وما مىنكهم  مً الخجسبت؟ و ماذا بهي  شيدث غليه الكحًز

 في ونذ غصف قيه الػلماء غً ما جهدمه مً وظيكت بدغىي أنها ؾحر ألاخحرةلهده 

 خصل والخدمذ الخجسبت مؼ وئذانادزة للٌشل غً أطساز الٍىن لىخدها؟ 

اطياث وشأث و  اطياث قٌيل وظلم بهرا الالخدام وهدً وػلم أن الٍس الٍس

خيت بػيدا غً الخجسبت؟ ولإلحابت غً هده  جؼىزث ػىاُ مظحرتها الخاٍز

ت باغخبازها جمثل مهدمت أو حصء مً  ت الدٍز الدظاؤالث طىٌخكي بؼسح الىظٍس

ت الٍىاهؼيت، ألن ألامس ًصبذ شدًد الصػىبت لى جىاولىا  اليظو الػام للىظٍس

اث الػلميت ودلَ ًسحؼ الحظاع غدد الػلماء ويثرة أغمالهم الػلميت .حميؼ الىظٍس  

قسض ميٍاهيَ الٌم هكظه غلى اإلاظسح الػلمي في : فهم النظزية الكىاهطية

اةيىن أهكظهم أمام  جيا غىدما وحد الكحًز بداًت الهسن الػشسون وجؼىز جدٍز
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اء الىيىجىهيت الٌالطيٌيت، خاصت مؼ  ظىاهس ال ًمًٌ جكظحرها بالسحىع ئلى الكحًز

ايدشاف غالم الرزة الري عجص الػلماء غً جكظحره باإلاىهج الٌالطيٍي الهدًم، 

ومً زم جظاقسث غلى دزاطخه صكىة الػهُى وذلَ بادخاُ مبدأ الٌم الري 

 في طيام 1900ٌػخبر البداًت الكػليت لٍل جؼىز غلمي،  جبدأ نصخه غام 

اةيت"مايع بالهَ"جكظحر مألىقت للحع اإلاشترى حػسف بظاهسة " لظاهسة قحًز

،قمثال خحن ههىم بدسخحن نؼػت مً خدًد بدزحت خسازة 1"ؤلاشػاع الحسازي 

بػث  ٍىن الدسخحن هىا بدزحاث مخكاوجت، قان الجظم ًبدأ بالخىهج ٍو غاليت ٍو

اشػاغاث مخخلكت ألالىان مً ألاخمس ئلى البرجهالي زم ألاصكس وأخحرا ئلى اللىن 

ألابيع الجامؼ لٍاقت ألىان الؼيل، وماهى مػسوف أن هره الظاهسة جهبل 

اإلاشاهدة ألنها مألىقت في الخجسبت اليىميت للحع اإلاشترى لًٌ لم ٌظخؼؼ 

اةيىن جكظحر خهيهتها ختى حاء خه الٌميت غً ههل "بالهَ"الكٍص ووشس هظٍس

ت غلى  الؼانت ليكظس ؤلاشػاع الري جؼلهه ألاحظام الظاخىت، و جىص الىظٍس

اةيىن نسزوا أن ًخخازوا ألاحظام الظىداء لخٍىن مدل دزاطتهم وذلَ  أن الكحًز

إلاا جخمخؼ به هره ألاحظام مً خاصيت الهدزة غلى امخصاص أشػت الظىء 

وبالخالي ًصبذ مً الظهل صياؾت نىاهحن ؤلاشػاع الحسازي بشٍل أقظل، 

اةيت بخجسبتجدعى بخجسبت الصىدوم  مًٌ أن همثل هره الظاهسة الكحًز ٍو

وهى صىدوم مؿلو جىحد بأخد حىاهبه قخدت طيهت وماةلت وحؿؼى "ألاطىد

حدزاهه الداخليت باللىن ألاطىد قاذا أدخلىا ئشػاع طىتي مً هره الكخدت 

قان هرا ؤلاشػاع طىف ًخٌسز ازجداده غلى الجدزان الداخليت الظىداء 

زم جيبػث مىه، وغلى 2"للصىدوم،وهديجت لرلَ جسجكؼ دزحت خسازة الصىدوم 

هص الهاهىن ألاُو غلى أن ي: هرا ألاطاض ًمًٌ صياؾت ناهىهحن في هرا اإلاجاُ

الؼانت التي جيبػث مً الجظم ألاطىد في ًل زاهيت غلى صىزة ئشػاع خسازي "
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 أما الهاهىن الثاوي 3".جدىاطب مؼ ألاض السابؼ لدزحت خسازجه اإلاؼلهت

 ُ غىد ازجكاع دزحت خسازة الجظم ألاطىد قان ػُى اإلاىحت اإلاىاظسة ":قيهى

ألنص ى طؼىع الظىء اإلاىبػث مىه ًجب أن ًٍىن أنصس وجىدسف 

وغىد دمج هرًً الهاهىهحن 4"باججاهالهؼاع البىكظجي مً الؼيل الظىتي

نىة ؤلاشػاع اإلاىبػث مً حظم "جىصل الػلماء ئلى صياؾت ناهىن آخس مإداه

طاخً جدىاطب ػسدًا مؼ دزحت خسازجه اإلاؼلهت وغٌظيا مؼ مسبؼ ػُى اإلاىحت 

،وبدا أن دمج هرًً الهاهىهحن في ناهىن واخد ًخىاقو 5"الظىةيت اإلاىبػثت

بيت، و لًٌ طسغان ما ايدشكأن هرا الخىاقو ًددر في هؼام  واإلاػؼياث الخجٍس

لت، وال ًىؼبو غل اإلاىحاث الهصحرة،ٌػني أن هرا الهاهىن  اإلاىحاث الؼٍى

ًىؼبو غلى ألاشػت اإلاسةيت وهي ألاخظس وألاصكس وألاخمس، و لٌىه ال ًىؼبو غلى 

قشل الػلماء في جكظحر "ألاشػت الصزناء والبىكسجيت وقىم البىكسجيت، وهىا

،ألامس الري أصبذ 6"ظاهسة جىشع ػانت ؤلاشػاع بحن ألاػىاُ اإلاىحيت اإلاخخلكت

اء ولم ٌظخؼؼ أي غالم  ًمثل مأشم شدًد الخؼىزة باليظبت إلاظخهبل الكحًز

ئشػاع "جكظحره،وظل ألامس غلى خاله ختى حاء مايع بالهَ وأزبذ أن ًل 

وطمىه الظىء،  ًخظؼ لخدٌم أغداد صحيدت أي أهه ٌظحر جبػا ألغداد 

،قخبػا "أي الٍىاهخىم" الٌم" صحيدت لىخدة أوليت للؼانت أػلو غليها ئطم

ًاملت،وخيثما جيبػث الؼانت أو حظخىغب، يلسأًه جٍىن الؼانت جيخهل قيٌما ث 
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ًىهل ًىاهخىم واخد أو ئزىان أو ماةت ًىاهخىم ولًٌ ال ًٍىن هىاى أبدا أن ًٍىن 

،  قالٍىاهخىم  هى ذزة الؼانت مؼ مالخظت أن يميت وخدة (7)للٌميت يظىز 

ًان  الؼانت جخىنل غلى ػُى مىحت ؤلاشػاع الري ًىهل به الٍىاهخىم، قٍلما 

ًان الٍىاهخىم أيبر وما وصل ئليه مايع بالهَ مً 8"ػُى اإلاىحت أنصس 

اطيت وأظهس أن الٍىاهخىم الؼانت هت ٍز مخىاطب مؼ  Qايدشاف غبر غىه بؼٍس

 للتردد أما V للؼانت وQ ئذ هسمص Q=HV:  قىطؼ اإلاػادلت الخاليvجىاجس ؤلاشػاع 

H 6.55 قهى زابذ بالهَ الري ال ًخؿحر أبدا وجبلـ نيمخهX10-27أرج في الثاهية* ،

 في الٍىن، قكي أي واجضح قيما بػد أن هرا الهاهىن هى أهم اإلاهادًس ألاطاطيت

غمليت ئشػاع، هجد أن مهداز الؼانت اإلاىبػثت مهظىما غلى الربربت ٌػؼيىا 

مهدازا زابخا هى زابذ بالهَ وهرا الثابذ ال ًمًٌ جكظحر مهدازه قهى يؿحره مً 

اطيت ال ًمًٌ جكظحرها ،وغلى أي خاُ 9"الثىابذ الٍىهيت غبازة غً خهيهت ٍز

ًان أهم ما خههخه مػادلت بالهَ هى أن ألاحظام اإلاسخىت ال جٌدظب  قلهد 

هه هكظها وئهما جٌدظب هره الؼانت زم  الؼانت بشٍل مخصل زم حشػها بالؼٍس

ت أو الىخداث  حشػها غلى دقهاث مىخظمت مخهؼػت أشبه بالسشم اإلادظاٍو

لما شػذ مهدازا مً هره السشم هبؼذ ئلى مظخىي ػاقي أدوى ختى  اإلاخمازلت ًو

.  تهدأ جمام وجخىنل غً الاهتزاش

دًت إلاكهىم الرزة   بصكت غامت جىضح لىا مىانشت هره ألاقٍاز، ألاطع الخجٍس

أخدزذ نؼيػت بحن "مً خالُ قٌسة مايع بالهَ اإلاخػمهت، قٌسة الٌم التي 

اء اإلاػاصسة ونلبذ اإلاكاهيم الػلميت ال غً الرزة  اء الٌالطيٌيت والكحًز الكحًز

 .10"قهؽ وئهما غً الٍىن ًله

ًاهذ جؼلػاتهم جخجه ذوبه ت الٌم مػظم حهىد الػلماء والكالطكت و ا شؿلذ هظٍس

 هده ئذنهدى جكظحر الٍىهىاإلاادة غلى أطاض مبادب ومكاهيم حدًدة قماهي 

اإلاكاهيم واإلابادب؟ 

ئدا جدبػىا جؼىز أقٍاز مايع بالهَ الػلميت : أسسىمبادئ النظزية الكىاهطية

اء الخهليدًت  اءه جخجاوش الحدود الهصىي للكحًز قاهىا طسغان ما هلمع أن قحًز

اةيت والتي هي  غلىأن أهم ما ًمًٌ اطخيخاحه منهاأنها ألؿذ مبدأ الحخميت الكحًز

اض ي الكسوس ي  ه والٍس اء هيىجً يما غبر غً ذلَ هجري بىاهٍاٍز أغم هديجت لكحًز
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البالض، قكي هظسهما أي ش يء ال ًمًٌ أن ًىحد، بدون أن ًٍىن هىاى طبب 

ًيخجه، ألن الٍىن ًخظؼ بالبداهت لحخميت دنيهت ال ًمًٌ ججاوشهاولًٌ غلى 

ت، ألن  اء الرٍز الػٌع مً دلَ أصبذ الهُى بػدم الالتزام بهرا اإلابدأ في الكحًز

الهىاهحن هىا ذاث ػبيػت ئخصاةيت وما ًىؼبو غلى الػالم الٌبري ال ًىؼبو غلى 

اء  ًان باإلمٍان الخيبإ في الكحًز الػالم الصؿسي  غالم الجظيماث والرزاث، قاذا 

اث الٌالطيٌيت "الٌالطيٌيت بصىزة دنيهت غً مظخهبل الٍىن، و أن الىظٍس

قاألمس 11"الهدًمت وشأث نهاةيتبػيدة غً مىاػً الشَ ومثلما هي في الىانؼ

بيت ت قالهىاهحن هىا اخخماليت جهٍس اء الرٍز ئذ ال ًمًٌ الخيبإ "خالف ذلَ في الكحًز

ًاث وئشػاع وحؿحر مىطؼ في  بٍل ما طىف ًددر لإللٌترون داخل الرزة مً خس

ًاهذ السؤٍت الىيىجىهيت جهىدها ئلى جصىز الٍىن جصىزا 12"آن واخد بمػىىاذا 

سه، وما الٍىن  ا غلى أطاض أن ًل ما حسي وطىف ًجسي ند جم جهٍس خخميا حبًر

ت  ئال آلت حبازة حػمل بدنت وقو نىاهحن دنيهت غلى ألاحظام ألازطيت والظماٍو

مػا،  قػلى الػٌع مً ذلَ في ميٍاهيَ الٌم، قال وظخؼيؼ أن وػسف ما ًٌكي 

اةيت ليظخؼيؼ الخيبإ بأوطاغها  غً الىطؼ الساهً لػىاصس الحادزت الكحًز

اإلاظخهبليت ختى لىجىقسث لدهيا أقظل مػداث الهياض، ذلَ ألن ػبيػت اإلاادة في 

اء اإلاػخادة في جىنؼ اإلاظاز  الػالم الصؿسي ججػلها غصيت غلى أطاليب الكحًز

 اإلاددد بىاطؼت مبدأ 13"الالًهحن"ئذن الهُى بالالخخميت و. اإلاهبل للحدر

ا ومىطىغيا أمام جسابؽ وحشابَ الظىاهس  يبحرؽ أصبذ أمسا طسوٍز هاًٍص

ألن غالم الٍىاهخىم والرزة وؤلاشػاع غالم ال خخمي ٌػبر غً غالناث "الؼبيػيت

هيييت باإلاكهىم الٌالطيٍي الهدًم، وهرا اههالب حرزي  ازجيابيت وليظذ دنيهت ٍو

خدر غلى مظخىي الػلم مً الىهيع ئلى الىهيع مً الحخميت ئلى 

ت ئلى طسوزة . 14"الالخخميت اء الرٍز هرا وأوخذ ألاقٍاز التي حاءث بها الكحًز

ًاهذ حػخبر صكت زةيظيت مً صكاث اإلاادة، ئذ  الخخلي غً نيمت الاجصاُ والتي 

حؿحرث الىظسة ئلى الرزة قهي لم حػد ؾحر نابلت لالههظام بل أصبذ ًىظس ئليها 

يبييت أو يص يء ًخألل مً غىاصس جهىم بينها غالناث مػيىت، يما أن أيبر 

طسبتحػسض لها مكهىم الاجصالٍاهذ غلى ًد مايع بالهَ، ئذ جىصل أزىاء نيامه 

بأبدازه اإلاشهىزة غً الؼانت أن هره ألاخحرة مثلها مثل الٌهسباء واإلاادة ال ًمًٌ 

جصىزها ئال مً مىظىز اهكصالي ألنها ال جظهس ئال بٌيكيت مخهؼػت خبيبيت غلى 
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، وللخأييد غلى انهياز نيمت الاجصاُ ًمًٌ أن (15)شٍل وخداث مثلما أشسها

اتي هيلصبىز غىد مشاهدجه للجظيماث النهاةيت  وظخدُ بما ناله الػالم الكحًز

وهى بػيد غً  )للمادة وذلَ مً خالُ ميٌسوطىب له نىة جٌبحر بما ًٌكي لرلَ 

ًالهؼازاث التي ججسي  (الخدهيو الػملي  قانها طدبدو باليظبت ئليه مخدسيت ال 

وهي جهكص في أخد " الٌىجس"بظالطت غلى نظبانها بل يديىاهاث 

 ُ بمػنى أن زؤٍت ؤلالٌترون أو الجصةياث اإلاىحىدة في الرزة جظهس (16).الحهى

ًان  هت مىكصلت ومخهؼػت وليع مثلما  للباخث وهي جهكص مً مداز ئلى آخس بؼٍس

ًالهؼاز هت مخصلت  ٌػني أهه ٌظخديل غلى الباخث مػسقت جدبؼ . طاةدا ندًما بؼٍس

اهخهاُ الالٌترون بصىزة دنيهت ومظبىػت ألهه في هره الحالت ليع أمام مكهىم 

الصمان اإلاخصل الري اغخدها غليه في حػاملىا مؼ ألاحظام الٌبحرة والتي ألكىاها، 

ألن اإلاجاُ الرزي ال جصدم غليه جلَ الػالناث الصماهيت واإلاٍاهيت اإلاظخػملت في 

سقع مػه (17)الػالم الٌبري  وبهرا ًسقع مبدا الاجصاُ بمػىاه الخهليدي ٍو

، و لهد غبر غً هره  مبدا الظببيت والري ال ًمًٌ جصىزه دون اإلابدأ ألاُو

 ئهه ئذا ما دخل غدم ": بهىله"الفيزياء والفلسفة"الػالنت حيمع حيجز في يخابه 

، وبرلَ 18"الاجصاُ ئلى غالم الظىاهس مً الباب خسحذ الظببيت مً الىاقرة 

تالٍىاهؼيت ند اهتهذ ئلى جٌظحر ألاػس التي  جٍىن الخؼىزاث التي أخدزتها الىظٍس

وطػها الػلماء والكالطكت الٌالطيٌيىن وبالخالي طهؼذ ندطيه الظببيت 

والحخميت اإلاؼلهت وظهسث مكاهيم حدًدة يمبدأالالخخميت ومبدأ الاخخماُ وغلم 

وغً هره الىهلت الىىغيت ًمًٌ ئًجاد أخظً حػبحر لها في مدزطت  . ؤلاخصاء

ًىبنهاحً الشهحرة التي اطدىٌسجىاطدبػدث مً داةستها ًل ما هى خخمي طببي ألن 

الخاصيت ألاطاطيت التي حػخمد غليها هره اإلادزطت هي أن ؤلاخصاء والظببيت أو 

الاخخماُ والحخميت ههيظان ًدىافى أخدهما مؼ آلاخس وال ًمًٌ  الخىقيو بينهما، 

وأن نىاهحن اإلايٍاهيٍا الٍىاهؼيت ؤلاخصاةيت حػني الالخخميتوالالطببيت في اخدار 

وفي هرا الصدد ًمًٌ الحدًث غً أشهس أغالم . الػالم اإلايٌسوطٍىبي الصؿحر

جرهحزهبرؽ، الري ًسي أن الىصل  اتي ألاإلااهيكٍس هره اإلادزطت وهى الػالم الكحًز

،ئذ (19)ؤلالٌترووي في اهخهاله مً مداز ئلى مداز آخس وصكا دنيها هى زحم بالؿيب

ٌظخديل جددًد طسغت ؤلالٌترون ومىطػه في آن واخد، قاذا خددث طسغخه 

البد مً ئزازة الاطؼساب في مىطػه وئذا خدد مىطػه البد مً ئزازة الاطؼساب 
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في طسغخه وبالخالي جددًد أخد الجاهبحن جددًدا مظبىػا ًٍىن غلى خظاب 

، قمثال ئذا نمىا بدظليؽ قىجىن طىتي غلى ئلٌترون طيإدي هرا ئلى (20)آلاخس

د مً وػأة الخؼأ اإلاسجٌب  خدور اخخٍاى ومً زم ئلى اطؼساب غىيل ًٍص

هرا ما دغا هحزهبرؽ ئلى وطؼ مبدةه اإلاػسوف باطم مبدأ . لهياض خسيت ؤلالٌترون

الالجددًدو الالحػاًً وخالصخه أن البىاء الداخلي للرزة ًٌشل لىا غً غدم 

هت اخخماليت أي بىاطؼت مػادلت  هت ًهيييت ولًٌ بؼٍس جيبإ إلاظاز ؤلالٌترون بؼٍس

 ئلى الظسغت c حشحر ئلى اإلاىطؼ وm خيث cXm≥h:خاصت هي مػادلت الازجيابىهي

 ئلى زابذ بالهَ،وهٌدا زبذ أهه مً اإلاظخديل مػسقت مىنؼ وخسيت الجظيم hو

الرزي في آن واخد مػسقت دنيهت ئزادًت،  وػم ًمًٌ الخػسف غلى اإلاىنؼ بدنت 

غمليت الخػسف هره ًدُى ئلى دزحت ما،دون نياض ولًٌ جدخل آلت الهياض خحن

وبالػٌع قان جددًد الظسغت جددًدا مظبىػا ًدُى . الظسغت نياطا دنيها

بدوزه ولىكع الظبب دون الخػسف غلى اإلاىنؼ، ذلَ ألن زابذ بالهَ ٌشٍل الحد 

بي لحاصل طسب الخؼأ اإلاسجٌب في جددًد اإلاىنؼ في الخؼأ اإلاسجٌب  ألادوى الخهٍس

واهؼالنا مً غالنت غدم الخددًد هره ػسأ حؿيحر غلى مظألت .في جددًد الظسغت

اةيىن الخهليدًىن بىحىدها وال ػاإلاا قظسوا غً  أخسي اغخهد الػلماء الكٍص

هها الػالم ونالىا أًظا بامٍاهيت جددًد مىنؼ الجظم وطسغخه جددًدا مؼلها  ػٍس

وقسدًا في الصمان واإلاٍان بمجسد مػسقخىا إلاىنػه وطسغخه ألاصليحن، ئنها مظالت 

اإلاىطىغيت قهي ألاخسي ػسأ غليها حؿيحر حػل اإلاكهىم اإلاػاصس لها ًخخلل غً 

اء اإلاػاصسة بحن ػسفي غمليت  الصياؾت الٌالطيٌيت الهدًمت لها، ئذ وخدث الكحًز

اةيت قلم ٌػد هىاى  ألن اإلاالخظ ٌػخبر في " و مىطىع مػسقت " "غازف"اإلاػسقت الكحًز

خد ذاجه امخداد لراث الػالم اإلاالخظت قال ٌظخؼيؼ قصل ذاجه نهاةيا غً أبدازه، 

وهرا ما أيد غليه هحزهبرؽ غىد دزاطخه لظلىى ؤلالٌترون وغىد حػيحن صكاجه 

وخصاةصه اإلاادًت ألن أي خادزت باليظبت له هي خلهت في طلظلت مً الػملياث 

سصد ت التي جيخهي غىد الىعي ؤلاوظاوي الري ًسانب ٍو ييل ال وما ًددر . الجاٍز

في غالم الدزةمً خىادر جبهى مػلهه في الكساؽ يمجمىغت اخخماالث ئلى ان 

. ًخدخل اإلاسانب مجبرا أخد هره الاخخماالث غلى الخدهو

ئذن ما ًمًٌ اطخخالصه هى وحىد جداخل حىهسي بحن الراث واإلاىطىع أو بحن 

مجمىغت مً اإلاىاهج اإلاالخظت واإلاىطىع اإلاالخظ لخصبذ اإلاظألت هىا ليظذ جأزحر 
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اةيت  اتي بهدزما هى جداخل طسوزي بحن غىامل قحًز اإلاسانب غلى اإلاىطىع الكحًز

اتي خالصال ًسجبؽ بالراث الدازطت "مخػددة  قمبدأغدم اليهحن هى مبدأ قحًز

ازجباغ مػلُى بػلت، وليع هديجت لعجص غً الٌماُ في اإلاػسقت أو لىهص في 

مهاًيظىا  الػلميت وئهما هى مظهس للخداخل اإلاىطىعي الخاص بحن الػملياث 

اةيت ، ولهد هادي بهرا السأي أًيشخاًً أًظا مً مىؼلو أن صػىبت 21"الكحًز

الخداخل اإلاىحىدة بحن الراث الػازقت واإلاىطىع اإلادزى هي صػىبت ًمًٌ ئدزايها 

اةيت قيها أما باليظبت للخصىزاث  ت الٍىاهخىم وذلَ لدشابَ الظىاهس الكحًز في هظٍس

اليظبيت قىجد طسوزة اطدبػاد الراث الػازقت وفي اإلاهابلخىطيؼ مجاُ الىصل 

اجه الػلميت قان الساصدًً  اإلاىطىعي قؼبها للخصىزاث التي أشاز ئليها في هظٍس

ئذا ما صىػىا صىزهم في هكع اللحظت مً الصمان وفي هكع الىهؼت مً اإلاٍان 

ىن حميػا بىكظالظسغت ، (22)قظىف جخخلل الصىز مالم ًًٌ الساصدون ًخدًس

ًخضح الخهٍسب لدي أًيشخاًً بحن الخصىزاث الػلميت والىانؼ وذلَ مً خالُ 

اث بالخجازب واإلاالخظاث وأًظا بالؼسم اإلاىؼهيت والػهليت  الخدهو مً الىظٍس

اث الػلميت قهدث صلتها بالىانؼ ألن صياؾتها  قمً الخؼأ الاغخهاد بأن الىظٍس

بيت واطػت ولًٌ  جخجاوش خدود الىعي ؤلاوظاوي لخكسح اإلاجاُ أمام مػسقت ججٍس

هرا ال ٌػني أن هره اإلاػسقت لىخدها جصودها بكهم دنيو لػالم الىانؼ بل ًجب 

اث  اطيت ختى ًمًٌ جأطيع هظٍس الاطدىاد ئلى اإلاػسقت الػهليت والصياؾت الٍس

غلميت مىطىغيت، ئذن زؾم نيام دالةل مىؼهيت جسجح صالخيت الجزغت الاخخماليت 

التي جهط ي غلى اإلاىطىغيت ئال أهه ال ًصاُ هىاى غلماء ًبدثىن غً دالةل حػظد 

ًان مىنل أًيشخاًً هصحرا لألقٍاز التي ًٍىنها . الىظسة اإلاىطىغيت للػلم هٌرا 

اء وهى ميشد ئلى ما ًمده للىانؼ اإلادزوض والظإاُ اإلاؼسوح في هده . غالم الكحًز

ماهى هىع اإلاىهج الري ابخدغه الػلماء في صياؾت نىاهينهم الػلميت؟ وهل الحالت 

اةيت؟ وهل خاقظذ  هىاى خؼىاث مػيىت اجبػىها في جكظحر الظىاهس الكحًز

الخجسبت غلى مٍاهتها طمً هره الخؼىاث يشسغ طسوزي لٍل قهم غلمي حاد 

اء الىيىجىهيت؟ ًاهذ في الكحًز  مثلما 

خهيهت ال ًمًٌ اهٍاز ما : املنهج العلمي الجديد واحتمالية القىاهين العلمية

بي مً اههالب واضح اإلاػالم في غصسالنهظت ألاوزوبيت، وغلى  أخدزه اإلاىهج الخجٍس

ًان الظبيل ألاوخد إلدزاى الظىاهس الؼبيػيت لػدة نسون، ولًٌ هرا ال ًمىؼ  أهه 
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مً أن نيمخه في ألاوطاغ الػلميت اإلاػاصسة ند جصخصخذ، بػد ًل ما وحه ئليه 

ًان بمكسده في أداء مهمخه  ًافي ئذا  مً اهخهاداث غلى أطاض أهه أصبذ ؾحر 

ىحهه وذلَ ال ًٍىن ئال ئذا  الػلميت، وهرا ٌػني أهه بداحت ئلى قسض ًإػسه ٍو

اطيت التي حظاغد غلى قهم الؼبيػت . جىقسث الابخٍازاث الرهىيت والػهُى الٍس

وهرا ما صسح به مايع بالهَ الدي بكظله جدُى حيل مً الػلماء ئلى 

ًان مايع بالهَ أُو  اطيت في ألاؾساض الػلميت، قلهد  اطخخدام اإلاػادالث الٍس

اء مً الخكظحر اإلايٍاهيٍي اإلاادي ئلى الخكظحر الصىزي اإلاجسد،  مً ههل غلم الكحًز

اض ي الاطخيخاجي ليػد هرا الػمل  أي أهه اطدبدُ اإلاىهج الاطخهساتي باإلاىهج الٍس

نكصة غمالنت خههها هرا الػالم غىدما احخاش الكجىة الكاصلت بحن الػالم 

اء  اء الٌالطيٌيت ئلى الػالم الالمدظىض اإلاازل في قحًز اإلادظىض اإلاازل في الكحًز

، وهىد أـً هىحه ألاهظاز هىا ئلى ههؼت مهمت وهي أن اإلاىهج الػلمي 23"الٍىاهؼا

الجدًد هىألصو بالكسوض، وهرا الىىع مً الكسوض وزيو الصلت باالطخدالُ 

اض ي خيث ًهىم الاطخيباغ هىا بدوز ًكىم دوز اإلاالخظت والخجسبت وغلى  الٍس

اطيت مػهدة جيخهي به ئلى هديجت ًمًٌ أن  الػالم أن ًيخهل وطؽ صياؾاث ٍز

ًان بػلماء الٍىاهخىم أن ًدههىا اهجاشاتهم الػلميت (24)جخظؼ للمالخظت ، وما 

اطيت اإلاػهدة التي حظاغدهم في قهم بييت الرزة التي ًخػرز  بؿحر الاطخدالالث الٍس

اث الػلميت اإلاػاصسة هجد أن  قهمها بالؼسم الخهليدًت الهدًمت، ئهىا في الىظٍس

الػلماء أصبدىا ًىظسون ئلى الخؼىاث التي ًدبػها اإلاىهج الاطخهساتي الخهليدي 

ذلَ أن الػلم الؼبيعي اليىم لم ٌػد مخىنكا غىد خدود "بىظسة مؿاًسة،  

اإلاالخظت والخجسبت والىصل والخػليل غلى السؾم مً أهميت هده الػملياث 

الػلميت، بل جدظى ذلَ ئلى جسجيب هده الخؼىاث في وظو حدًد ًهىم قيه 

هت  الػالم بصياؾت قسوطه غً الىناتؼ التي ًالخظها أو ًجسب غلى أطاطها بؼٍس

اطيت، زم ًهىم باطخيباغ الىخاةج منها لييخهل بػد ذلَ ئلى اخخبازها مسة أخسي  ٍز

دهخأيد أن قسطه  في مهابل الىانؼ، قاذا وحد أن الىناتؼ جخكو مؼ الكسض وجٍإ

اطيت وغملياجه  ًان ؾحر ذلَ جأيد أن زمت خؼأ في خظاباجه الٍس صحيذ، وئن 

بدث غً ؾحره،  الاطخيباػيت، وفي هده الحالت ئما أن ٌػدُ الكسض  أو ًؼسخه ٍو

وهرا ما أيد غليه اًيشخحن بشدة، قال ًمًٌ في هظسه الاهخهاُ مً الىناتؼ ئلى 

اث الػلميت، بل غلى الػٌع مً ذلَ أيد غلى طسوزة البدء  صياؾت الىظٍس
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هصد هىا الكسوض الصىزٍت زم ًخم الاهخهاُ بػدها ئلى  اث اإلاشسوػت ٍو بالىظٍس

اث الػلميت  الىناتؼ واإلاػؼياث التي جدههها الخجسبت، وبالخالي أزىاء صياؾت الىظٍس

بي  ًجب ألاخر بمىهج هظسي جأملي اطخيخاجي ليخم ئخظاغه الخخباز ججٍس

 (25).مباشس

ولهد ذهب مايع بالهَ ئلى هكع الكٌسة بػد دزاطاث وججازب في خهل 

بيت  قهؽ،  ت، قهى ًسي أن زبؽ اإلاػسقت الػلميت باإلاػؼياث الخجٍس اء الرٍز الكحًز

اتي هى مػسقت الػالم الخازجي الري ًهل وزاء  ًإدي ئلى هدمالػلم، وهدف الكحًز

خىاطىا وججازبىا، وبما أن الباخث ال ًخىقس غلى وطاةل ؾحر ما جمده به ججازبه 

ونياطاجه، ًيص ئ صىزة غهليت ٌظخىخيها مً جلَ الخجازب والهياطاث ولًٌ 

كظس جلَ الىخاةج لم جًٌ قٌسة البدء بالكسض الصىزي بالكٌسة . غليه أن ًدلل ٍو

يبل أشاز ًل مً  ل"الجدًدة لدي الػلماء اإلاػاصٍس لىد بسها""ٍو بكاغليت هره " ًو

ل أن الاطخٌشاقاث التي جىصلذ ئليها الػلىم  الخؼىة، قلهد اطخيخج ٍو

الاطخهساةيت،  ئهما ًسحؼ الكظل قيها ئلى قاغليت اإلاىهج الكسض الاطخيخاجي، ال ئلى 

وهٌرا طهؼذ صالخيت اإلاالخظت يخؼىة أولى لصالح الكسض . الاطخهساء وخده

الصىزي، وحؿحرث بهرا اإلاىظىمت اإلاىهجيت الٌالطيٌيت الهدًمت لخدل مدلها 

اطيت الصىزة اإلاثلى لهافي صياؾت  مىظىمت مىهجيت حدًدة جخخر مً اللؿت الٍس

همىذج اإلاػسقت اليهيييت وأقظل لؿت للمىهج الػلمي ألنها الهىاهحن الػلميت، ئنها

جىقس لىخاةجه الاحظانىالاختزاُ، يما جصود ندزجه غلى الخػميم في الػلم  وتهب 

قسوطه الخصىبت والهدزة غلى جىليد الىخاةج، قازباث الكسض ال ًخم ئال ئذا صيـ 

ًاقت  ت بسهاهيت، ججػل مً الكسض مهدمت لها زم حظخيبؽ منها  في صىزة هظٍس

وال نيمت للكسض ئال ئذا اجخر هره . هخاةجها اإلامٌىت التي جىطؼ مىطؼ الخجٍسب

اطيت في مػظم الػلىم، ئذن غبازة حاليليى التي ًهُى قيها ئن ناهىن  الصىزة الٍس

اطت، هره الػبازةند أزبدذ بجدازة صحتها خالُ الهسون  الؼبيػت مٌخىب بلؿت ٍز

ًان ًمًٌ أن ًخخيله حاليليى ذاجه، قهىاهحن  الخاليت، ئلى خد ًخجاوش ًل ما 

اطيت، وطسوزتها وشمىليتها . الؼبيػيت لها جسييب الهىاهحن الٍس

: قائمة املصادر و املزاجع
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