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العلم من منظور جديد: قراءة في الابستمولوجيا املعاصرة  

  

 

 جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر،اليزيد جميلة/ أ

 

في أوازغ اللغن الخاؾؼ غكغ كام غلماء أمثاٌ ماًيلؿىن ومىعلي بخجغبت :تقديم

ت آلالُت والخسلي غً فىغة  اء قيلذ بضاًت جهاًت الىظٍغ َامت وخاؾمت في الفحًز

اء وظهغث اهدكافاث  الؿغغت اإلاُللت، هما أزغ جُىع الهىضؾت غلى الفحًز

. مؼ َظا ألازحر اهخفذ ألافياع واإلاباصب الىُىجىهُت وخلذ مدلها اليؿبُت. أوكخاًً

فالػلماء ايُغوا ئلى الابخػاص غً اإلافهىم الخللُضي للحلُلت واإلاىيىغُت وئلى 

الدؿلُم بُلحن وؿبي لىىه ال ًللل مً قأن الػلم، وأهه ال ًمىً اصغاء الهضق 

.  اللاةم غلى الخُابم مؼ الىاكؼ

ظا ما ؾىداٌو جىاوله بالبدث والخلص ي في ملالىا الظي ًُغح ئقيالُت َبُػت  َو

الحلاةم واإلاػاعف الػلمُت، جلً التي ًمىً أن ًخىنل ئلحهااإلاسخهىن في الػلىم 

ضي  ا أو في الػلم الىظغي الخجٍغ اء وبُىلىحُا وغحَر بُت الاؾخلغاةُتمً فحًز الخجٍغ

اض ي واإلاىُلي، خُث ًُغح الدؿاٌؤ غً خضوص جلً اإلاػغفت،أو اللاهىن  الٍغ

ل ًخهف باللُػُت والثباث وبالخالي اغخباع اإلاػغفت الػلمُت مػغفت  الػلمي، َو

جغاهمُت ؟ وما َى الىحه الصحُذ للمؿألت؟ 

 وكض اعجأًىا أن وػغج في جدلُلىا غلى غضة هلاٍ أؾاؾُت عبما ال غنى غجها في فهم 

.  حىاهب َظا اإلاىيىع

: ثورة النسبية

اجه آفاق فلؿفُت Einstein(Albert)(1955-1879)أوكخاًً  اتي، لىظٍغ  (...) فحًز

اء:" وكغ في اإلاجلت الكهحرة1905وفي ؾىت  عؾالت للحهٌى غلى "خىلُاث الفحًز

ىعر، وغىىاجها هظلً ". جدضًض حضًض لألبػاص الجؼةُت:"الضهخىعاٍ مً حامػت ٍػ

وكغ في هفـ اإلاجلت وفي هفـ الؿىت أعبؼ ملاالث أزغي، ألاولى مجها 

ت :"بػىىان خغهت الجؼةُاث الهغحرة اإلاػللت في ؾاةل ؾاهً بدؿب الىظٍغ
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ئُت للخىنُل ت 1905وفي ؾىت  (...)"الحغهُت الجٍؼ  أًًا أغلً غما ؾماٍ بىظٍغ

اليؿبُت اإلادضوصة، وهي الـتي بها 

ت، فجػلها 1915وفي ؾىت  (...)ؾترجبِ ول قهغجه  وؾؼ أًيكخاًً َظٍ الىظٍغ

ا مً الحغواث                                                       1."وؾمُذ َظٍ باليؿبُت اإلاػممت. حكمل غحَر

أؾخاطة مً حامػت مهُفى اؾُمبىلي مػؿىغ                                                  *

 

خه الفظة في صعاؾت  اث الؿابلت اللضًمت واؾدىض غلى غبلٍغ عاحؼ وال قً الىظٍغ

وأكغ اإلادضوصًت في ول اللىاهحن . ومىاككت ما وحضٍ مً كىاهحن ومفاَُم غلمُت

ال . الُبُػُت التي هبػذ مً ئظهاع هلاةٌ وؿم مػغفي عاج ٍَى

جىاٌو الػالم ألبرث آًيكخاًً " حاء صوع أوكخاًً وؾُيىن َىان فىغ غلمي حضًض 

َظٍ الخىاكًاث بالضعؽ والخدلُل وئغاصة الىظغ في الفغيُاث التي َغخها هُىجً 

ت حضًضة طاث كاغضة فلؿفُت نلبت  ختى غضث مػخلضا، لُهل ئلى ويؼ هظٍغ

م هدى مػغفت  وهخاةج غلمُت جدل الهػىباث التي واحهذ الػلماء وجفخذ الٍُغ

 2."غلمُت صكُلت

ً والباخثحن فهم الفىغ الػلمي في حضجه،  وبػض طلً ناع مً الالػم غلى اإلافىٍغ

وبغػث كًاًا للُذ مىافلت البػٌ ومػاعيت البػٌ آلازغ وغغفذ مؿاةل مً 

اء هلاقا فلؿفُا وجباًيذ الغؤي  . الفحًز

اء  ٌ وجلُُض مجاالث جُبُم كىاهحن الفحًز اء الجضًضة غملذ غلى جلٍى فالفحًز

الىالؾُىُت، وهي كىاهحن جبحن أجها ال جهلح في خاٌ الخػامل مؼ حؿُماث جلاعب 

                                                             
عبد الرمحن بدوي، ملحق موسوعة الفلسفة، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر،بريوت، الطبعة . د1

 .43- 42، ص ص 1996األوىل، 
 
الدكتور خليل ،ياسني عبد اهلل  مقدمة يف الفلسفة ادلعاصرة دراسة حتليلية ونقدية لالجتاىات العلمية يف 2

: ، الطبعة العربية الثانية2011 األردن –فلسفة القرن العشرين دار الشروق للنشر والتوزيع عمان 
 .131ص 1970 الطبعة األوىل دتت طباعتها يف ليبيا 2012اإلصدار األول 
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ؾغغتها ؾغغت الًىء وبضأث ألافياع الثىعٍت والخدىالث في الخفىحر الػلمي 

. والفلؿفي غلى خض ؾىاء

وكض وان ألفياع أوكخاًً التي جم جبىحها مً كبل اإلاجخمؼ الػلمي في أواةل اللغن "

ت جغجب غلحها حغحراث في هثحر مً اإلافاَُم، فلض وؿفذ  ً هخاةج زىعٍت مضٍو الػكٍغ

الىالؾُىُت، التي جبىاَا هُىجً، وجم الخسلي غً كاهىن " الىظام اإلاجغص"فىغة 

. وبالخالي الابخػاص غً فىغة الػالم اإلاىيىعي3..."حمؼ الؿغغاث الىالؾُيي،

فالػلم ؾُظهغ أهه لِـ جغاهمُا حامضا بل أهه زايؼ للضخٌ والخفىُظ 

ضافؼ غجها.والىلض ًوؾُدبنى َظٍ ألاخيام ٍو ً والفالؾفت اإلاػانٍغ  . مػظم اإلافىٍغ

للض هكف الخُىع الػلمي أن ؤلاوؿان غحر كاصع غلى جدهُل الحلاةم بكيل 

ًمىىه مً الخدىم فحها، فاألقُاء ال جدضر وفم هظام كاع عاسخأو مُلم وخخمُت 

ت ويىابِ . قاملت أهه ال ًمىً الدؿلُم بأن الفىغ ٌؿخضٌ وفم كىاهحن يغوٍع

. زابخت وولُت

وكض ولضث اليؿبُت مً الهػىباث التي واهذ "فاللىاهحن الػلمُت جخمحز بالخغحر

بُت التي واهذ  اء اللغن الخاؾؼ غكغ،ومً الخىاكًاث الخجٍغ جخسبِ فحها فحًز

اث اللضًمت  وألؾباب غضًضة ًمىً طهغ افتراى ألازحر 4."جخًاعب بها الىظٍغ

وىؾِ الهخلاٌ اإلاىحاث الىهغومغىاَِؿُت وعجؼ الافتراى الىُىجني غً جفؿحر 

. الظىاَغ الًىةُت غلى اغخباع أن الًىء مإلف مً صكاةم ماصًت

ججز" وعجؼ افتراى  ت اإلاىحبت  في الًىء وليل جلً " ٍَى ناخب الىظٍغ

اث الؿاةضة  مً "الاغخباعاث أنبذ ال بض مً مغاحػت وئغاصة الىظغ في الىظٍغ

اث التي أزغث جأزحرا هبحرا غلى جُىع اإلاباصب الػلمُت الغةِؿُت وهظغة الػلم  الىظٍغ

                                                             
 لبنان الطبعة –دار الفارايب بريوت : نزار دندش ما ىو العلم ؟ رحلة التفكري العلمي، الناشر.  د. أ3

 .134 ص 2009األوىل 
 لبنان الطبعة األوىل، –مصطفى الدقى، دار منشورات عويدات  بريوت : بول كوديرك،  النسبية،  ترمجة4

 .  7 ص1971
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، خُث صعاؾت الػالم الظعي جخُلب جىاٌو الىكاتؼ باالغخماص 5"ئلى نىعة الػالم 

.  غلى أؾـ الػلم الىالؾُيي

ا في الؼمً اللضًم" ً هي غحَر اء في بضاًت اللغن الػكٍغ  وكض 6"فان نىعة الفحًز

وفي الىاكؼ، كلبذ اليؿبُت "أيُفذ ئهجاػاث حضًضة غلى الؿاخت الػلمُت 

 7."مفاَُمىا للػالم ئلى ال عحػت، مفاَُم الفُلؿىف وعحل الػلم غلى خض ؾىاء

ت  في مجاٌ الػلم واوػىؿذ غلى جفىحر و جىظحراث Relativityظهغث َظٍ الىظٍغ

.  فالؾفخه هما أقغها

فللض وان لها مًامحن غلمُت ومػغفُت فلؿفُت، وان لها نضي هبحر غلى اللغن 

ً ت اليؿبُت الػامت والخانت، خُث جغجبذ "الػكٍغ ومثاٌ َظا ًلاٌ غً الىظٍغ

 8."غلحها هخاةج فلؿفُت َامت

َظٍ الاهدكافاث التي جمسٌ غجها اللغن اإلاظوىع وان لها هخاةج ابؿخمىلىحُت 

للض . َامت و أبػاص غمُلت خُث ناع الىاكؼ والخجغبت مغجبُان حضلُا مؼ الػلل

بغػث ئقيالُاث حضًضة جُلبذ بدثا وجلهُا مً كبل الػلماء الظًً قغلىا 

. بالظعة

اث هما وان مجهم ألاهفاء مً الضعحت ألاولى " ا هيل الىظٍغ ووان لليؿبُت مدبظَو

وفي الىكذ الحايغ ًداٌو آالف الهىاع جىؾُؼ مجاٌ . في ول بلضان الػالم

: ولىجها في مغخلخحها غلى ألاكل مً نىؼ عحل واخض. جُبُلها ول في ازخهانه

 9"أًيكخاًً

                                                             
 .133نزار دندش، ما ىو العلم ؟ ص .  د. أ5
 .11، ص ادلرجع نفسو6
 .9، ص ادلرجع نفسو7
مكتبة : الدكتور حسن عبد احلميد، الدكتور زلمد مهران  يف فلسفة العلوم  ومناىج البحث، الناشر8

 .8، ص 1980-  1979سعيد رأفت القاىرة الطبعة األوىل 
 .13، ص ادلرجع السابق9
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خه الفظة  وهما وان هُىجً هلُت ."فالفًل ألاهبر في ويػها ئهما مغصٍ ئلى غبلٍغ

اء اللغن  اهُالق الػلم الحضًث، فلض وان أًيكخاًً بال قً هلُت جفجحر فحًز

،ً  َبػا بػض أن لىخظ انُضام الفغيُاث اللضًمت مؼ هكىف 10..."الػكٍغ

. مػانغة لبػٌ الػلماء

اء والػلم اإلاػانغ بكيل غام  ش الفحًز للض قيلذ أبدازه مىػُفا أؾاؾُا في جاٍع

وبكيل غام فان الىهف ألاٌو مً اللغن "وفي خلٌى اإلاػغفت ألازغي أًًا

اء ت الجضًضة في الفحًز ً وان فترة ؾُاصة الىظٍغ اء غحر الىالؾُىُت – الػكٍغ الفحًز

اء  ا" الحضًثت"أو الفحًز فضزلذ الخهىعاث الجضًضة في ول فغوع . هما أؾمَى

 11."اللضًمت و اإلاؿخدضزت

ت اؾدباهذ كُمتها الابؿدُمىلىحُتفما الظي أزبدخه الاهدكافاث ألاوكخاًيُت   هظٍغ

ا غً اليىاهخم؟  التي جخػلم بالػالم الىبحر ما ًمحَز

:     أنشتاين و نسبية املكان و الزمان 

ت "مغث اليؿبُت بمغخلخحن ت اليؿبُت غلى مغخلخحن، أغني هظٍغ اهخملذ هظٍغ

خه الػامت غام . 1905أًيكخحن الخانت غام  جضع بىا أن هًُف 1915وهظٍغ ، ٍو

ت فُل ، والتي حػخبر آلان حؼءا أؾاؾُا 1918  في وؿبُت اللُاؽ غام  Weylهظٍغ

 12."مً الخهىع اليؿبي

ت أوكخاًً  جسخلف ألافياع ألاؾاؾُت " أما غً حضًض الظي جأؾؿذ غلُه هظٍغ

اء اللغن الخاؾؼ  اء الحضًثت، وئلى خض بػُض، غً ألافياع الىالؾُىُت لفحًز للفحًز

خحن قاملخحن ت اليىاهخم : غكغ، في أجها اخخىث غلى هظٍغ ت اليؿبُت وهظٍغ هظٍغ

                                                                                                                                   

 
 .13بول كوديرك،  النسبية، ص 10
 .137نزار دندش، ما ىو العلم ؟ ص . د. أ11
 –دار التنوير للطباعة والنشر بريوت : السيد نفاذي، الضرورة واالحتمال بني الفلسفة والعلم، الناشر12

 .121 ص 1983لبنان، الطبعة األوىل ، 
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 وكض أخضزذ اللُُػت مؼ ما ؾبم وفلضث اإلافاَُم الىالؾُىُت 13..."(الىم)

. مضلىلها ومػىاَا غىض ئصزالها لػالم الالمخىاَُاث في الهغغ أوالضكاةم

اء الىالؾُىُت"ؾبم و أن جىاولىا في "  كىاهحن ول مً " الًغوعة و هخاةج الفحًز

اء الخللُضًت غىضَم، جلىم غلى  وىبغهُم وهبلغ، وحالُلُى، وهُىجً، وبِىا أن الفحًز

 14..."أؾـ، مجها فىغجا اإلايان والؼمان اإلاُللان 

ت آلالُت أو الخهىع اإلاُياهُيي ألامغ ال ًلخهغ غلى هُىجً . فػىض هخدضر غً الىظٍغ

اةُحن آهظان فلض حكاعن في . َظٍ الفىغة اإلابضأ مثلذ الخلفُت غىضَم هػلماء فحًز

َىظا . الدؿلُم بها والاغخماص غلحها هثحر مً غلماء طلً الػهغ كبل هُىجً وبػضٍ

اء . جبلىعث غىضَم الفحًز

خه الفظة ئلى اهدكاف "  ال بهظٍ اإلاخىاكًاث فضفػخه غبلٍغ جأمل اًيكخحن ٍَى

ا مً الخجاعب . الخلل واؾدئهاله مً حظوعٍ وغاص ئلى ججغبت مُيلؿىن وغحَر

 وكأث اإلاُياهًُ اليؿبُت 15..."الحضًثت جلً الخجاعب التي ويػذ أكغاهه في خحرة

التي عبُها بضعاؾت ؾغغت الًىء الخ وفخدذ آفاق غحر مخىكػت في صعاؾت 

.  الجاطبُت وظهغ أؾلىب حضًض في الخفىحر

لت جخماش ى مؼ الظغوف " اةُت الؿابلت بٍُغ للض اؾدثمغ اًيكخاًً ألاغماٌ الفحًز

فازخاع مىهجا حضًضا للبدث كاصع غلى اؾدُػاب ألاخضار . الػلمُت الجضًضة

 َىع مباصب اإلاُياهُيا، َبلها غلى خغواث ؤلالىترون 16."والىكاتؼ التي هالخظها

                                                             
 .121السيد نفاذي، الضرورة واالحتمال بني الفلسفة والعلم،ص 13
 .122ادلرجع السابق، ص 14
 وزارة الثقافة و 3إىل آنشتاين، سلسلة تبسيط العلوم ...  من نيوتن –مرسيل داغر، النسبية : الدكتور15

اإلرشاد القومي مديرية التأليف والرتمجة ملتزم الطبع والنشر دار اليقظة العربية للتأليف والرتمجة والنشر 
 . 163ص  (1964) (ط) دمشق، د –ادلطبعة اجلديدة 

، مراجعة "ألبار إنشتاين"على ادلالكي،  األسس العلمية والفلسفية لنظرية النسبية احملدودة عند . د16
: د عبد القادر بشتو، الناشر.أ : د عبد القادر بشتو، سلسلة دراسات فلسفية حتت إشراف.أ: وتقدمي

 . 34، ص (2013) تونس  الطبعة األوىل –الدار التونسية للكتاب 
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ػت هما َى مػغوف، وهكف غً أقُاء حضًضة جمخاػ فغيُاث اًيكخحن " الؿَغ

بُت زابخت  17."غً ؾىاَا مً الفغيُاث بيىجها بىِذ غلى وكاتؼ ججٍغ

وبالخالي ًظهغ هظلً بأن ملاًِـ " وكض اغخمض هما َى مػغوف غلى بغاَحن صكُلت 

الؼمان والفًاء مغجبُت ببػًها البػٌ بمػنى أهه ال ًمىً الفهل بحن الؼمان 

 18."والفًاء هما وان ألامغ في الخهىعاث الىالؾُىُت

ت اليؿبُت جىكف أن الؼمً وؿبي مثل الفًاء وبهظا اإلاػنى جيىن "  ئن هظٍغ

 وأصث ئلى 19."جابػت للمغحؼ (مثل الفىانل الفًاةُت)كُاؾاث الفىانل الؼماهُت 

زىعة غظمى وأبػاص حضًضة اوػىؿذ غلى عؤي الفالؾفت وغبرث غجها غضًض 

.  الخُاباث الابؿخمىلىحُت اإلاػانغة

لم جىم " للقاعة، فالػالكت بحن الػلم والفلؿفت كضًمت هما اؾخمغث غبر الػهىع 

فلض وان للخدىالث الػلمُت، غلى الضوام، . الفلؿفت في اؾخلالٌ غً الػلىم

نضاَا غلى الفلؿفت خُث واهذ، مىاؾباث الهخػاقها ومُالصَا مً حضًض 

 20."وئغاصة الىظغ في أؾؿها وفدو ملىماتها

ًسلم فلؿفت "فالػلم " وئجها غالكت كضًمت حضًضة بحن الخفىحر الفلؿفي والػلمي

، والفلؿفت مًُغة ألن جيىن مفخىخت جخللى صعوؾها مً الػلم وال جأحي ئلُه "

بأخيامها وئؾلاَاتها، وئهما جداٌو أن جخػلب زُىاجه وي جيىن وغُا بالػللُت 

.   وهدً حهمىا في بدثىا َظابالُبؼ البػض اإلاػغفي والابؿخمىلىجي21. "الػلمُت
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ت اليؿبُت حاءث بالجضًض خٌى َظٍ اإلاؿاةل فلِ والتي كاصث ئلى  " ئن هظٍغ

 فلض واهذ 22."غالكاث بحن اللىاهحن، التي واهذ جبضو مؿخللت بػًها غً بػٌ

ت للمؿلماث والىخاةج الىُىجىهُت ظا ًجمؼ غلُه غضًض . َىان مغاحػت حظٍع َو

ً مجهم مثال واؾحرع الظي احتهض في كغاءة اليؿبُت خُث ًغي أجها حاءث  اإلافىٍغ

. بما ًسخلف غً هُىجً وواهِ 

ا غلى عفٌ إلافهىم " َغ ت اليؿبُت في حَى للميان باغخباٍع " هُىجً"وجىُىي هظٍغ

فال ًمىً عنض ألازحر ألهه ال وحىص له، هما أن فىغة وحىص ئَاع . غىهغا خلُلُا

ؾاهً مُلم ًمىً أن جلاؽ باليؿبت له ؾغغت خغهت ألاحؿام في اإلايان حػض في 

 23."مجملها مدٌ زُاٌ

وللض بضث َظٍ الىظغة "وغلى ول، ففي َظا الفىغ الجضًض هظغة مسخلفت للؼمان

ت . الجضًضة للؼمان بالغت الغغابت في مُلؼ ألامغ ووان الىاؽ كبل ظهىع هظٍغ

اليؿبُت ًإمىىن بمبضأ وخضة الؼمان ؾىاء باليؿبت لشخو ًغهب كُاعا أو آزغ 

ش ووان الؼمان في همىطج . ًلف غلى الغنُف أو ختى زالث ًلف غلى وىهب اإلاٍغ

الق والػمىمُت، وبالخالي فهى ال ًخغحر" هُىجً"  24..."ًخهف باإَل

لىً جبحن وحىص ػمان في .  كام الػلم الىُىجىوي غلى وخضة الؼمان و لِـ حػضصٍ

الخ والخسلي غً الخهىع الىالؾُيي للفًاء والؼمان وناع ...ألاعى وآزغ في اللمغ

اث التي واهذ عاةجت .  حغحر هبحر في الخهىع الػلمي للُبُػت وجدٌى غً الىظٍغ

فللض حاءث زىعة اليؿبُت فؼلؼلذ بكضة اإلافاَُم الغاسخت في أغماق وغُىا " 

ومضاعهىا بكأن اإلايان والؼمان، فياهذ الىدُجت أن اججه بػٌ الىاؽ ال ؾُما 
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 بػض أن جبحن وؾِ زىعاث مخىغعة 25."مً الػلماهُحن، ئلى الدكىًُ في ول ش يء

بُت بسالف ما ؾاص مً كبل غىض حمهغة الػلماء والفالؾفت . أن صعاؾت الىاكؼ جلٍغ

فؼواٌ الىظغة اللُػُت أو الضغماةُت هجم غىه ازخالف مفهىم ومػنى الحلُلت 

. فالحلُلت في جلضم مؿخمغ وغحر مػهىمت مً الخُأ. غً ما ؾلم به مً كبل

ايُت " ئطا غغى اإلاػغفت الػلمُت الُبُػُت ًمثل في بيُت مً الػالكاث الٍغ

ا ول الخُىع الػلمي خلاعب هدَى ئجها . اإلاثالُت التي ال جخدلم أبضا بهىعة واملت ٍو

ت في اإلاػغفت كىامها الضواٌ  ا  (...)هظٍغ ت التي ًخلضم هدَى ظا ٌػني أن الهٍى َو

ت أوؿاق مً الضواٌ و الترابِ إزغ 26الخفىحر هي ٍَى ، هما جخضزل آالث اللُاؽ ٍو

.  غلل الػالم غلى اإلاػغفت، فظاث الػالم لها صزل في بىاء الحلُلت

. وصون أن هللل مً أَمُت الخىاٌو اإلاىُلي للػلم بىنفه أخض َظٍ الفاغلُاث"

اء بػضص غحر  اء اإلاػانغة فلض حاءجىا َظٍ الفحًز أٌو َظٍ ألامثلت مىبثم غً الفحًز

بت في هفـ الىكذ  والتي ال جهل ئلى صعحت 27." كلُل مً اإلافاَُم الجضًضة والغٍغ

. اإلاىيىغُت اإلاُللت

الػلم ئطا َى مؿخىي اإلاػغفت ؤلاوؿاوي الىخُض اللابل "فالػلم مػُُاث جخغحر

 28."للخصحُذ، بىاء غلى الىكاتؼ التي ال صح فحها وال زُأ، ألجها مجغص مػُُاث

. وولض طلً جهىعا حضًضا للىاكؼ ومكاول ابؿخمىلىحُت حؿخضعي الاَخمام
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اث " أوكخحن"َظا َى الظي خهل بالًبِ في حػضًل "  بػض " هُىجً"ليل هظٍغ

خحن الػمل " هُىجً"اهدكافه للبػض الغابؼ للماصة، والتي اؾخضعى يغوعة ئَماٌ 

ش الػلىم اء الُىم، ئال مً جاٍع  ولِـ في فلؿفت الػلىم اإلاػانغة التي 29."في الفحًز

اث الفلؿفُت . جلىم غلى هخاةج الػلم اإلاػانغ ومؿخجضاجه خُث حػىـ الىظٍغ

 .هخاةج الاهدكافاث الػلمُت لِـ الػىـ

فاطا صحح الػلم حغحر، وبخغحٍر ًخغحر الػلل الػملي مما ًدٌى الػلل الىظغي "

ظا َى مػنى الخدىلُت " ألابؿدُمىلىحُت"هدى مكىالث فلؿفُت حضًضة، َو

ؼ الظي غغفه Epistemological plausibility »30 » اإلاػغفُت فالخُىع الهاةل والؿَغ

ا وكفؼة هىغُت، فما ظهغ مً مؿخجضاث وكضم مً  ٍغ الػلم أخضر اهلالبا حَى

 .ئهجاػاث آٌ ئلى حغُحر هبحر وئلى ابؿخمىلىحُا ًلاٌ غجها الصًياعجُت

أن ًلحن اإلاػغفت الػلمُت " هُىجً"وبىاء غلى َظا وبػض مئتي ؾىت مً الظً بػض " 

كُعي، ال جؼغؼغه الىكاتؼ الجضًضة، خهل الػىـ ئط غحرث الىكاتؼ واإلاػُُاث 

 31"..."باليؿبُت"اإلاىدكفت الحضًثت جلً الحخمُت، وأيُفذ كىاهحن حضًضة 

اإلاػغفت بالظىاَغ لِؿذ جهاةُت هما أؾلفىا الظهغ بل زايػت للُػً واإلاغاحػت، 

فهي لِؿذ مخهفت بهفت التراهمُت هما اغخلض الاجهالُىن، وجخُىع 

ش الػلم فال ًيبغي " ومهما ًىً.باالهفهاٌ، جضٌ غلى طلً الىثحر مً الىكاتؼ في جاٍع

غلى أجها فىق مؿخىي الكً، ئطا "كاغضة ملغعة"الىظغ ئلى أًت فىغة ؾاةضة أو أًت 

ٌ " بغهاع"وكض هخب . واهذ َىان مالخظت واخضة حػاعيها ئطا َغأث غلُىا : "ًلى

ت  فىغة، فال ًيبغي هبظَا إلاجغص أجها ال جخفم مؼ الاؾخيباَاث اإلاىُلُت لىظٍغ

 32." "ؾاةضة
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وكض مؿذ الخدىالث والاهلالباث حمُؼ فغوع الػلم ولم جلخهغ فلِ غلى 

ايُاث بل وأًًا اإلاىُم والبُىلىحُا صون أن هخغافل غً الخُىع  اء أو الٍغ الفحًز

. الظي خهل في مجاٌ صعاؾت ؤلاوؿان

لىً أهبر فًل في جدُُم اإلاُلم ٌػىص ألوكخاًً ووؿبِخه التي اكخدمذ وغؼث 

ويمً َظٍ اإلاداوع مبضأ اليؿبُت الظي عفػه أًيكخحن "حمُؼ الحلٌى اإلاػغفُت 

ى جىحه . ئلى كًُت أؾاؾُت، واغخبر أن اإلاُللاث لِؿذ لها صاللت في الػلم َو

 ئهجاػاث هبحرة جدللذ 33."مدىعي مًاص إلاا وان ؾاةضا في وكذ  أًيكخحن وكبله

ش الػلم جدىال  في اؾخىكاف أؾغاع اإلااصة والالمخىاهي الهغحر، فللض هخج في جاٍع

.  هىغُا ما صام الخغحر وان في هىع اإلاػغفت

ت  أو ما ٌػغف بالىماث في " اليىاهخا"وللقاعة،ال ًجب ججاَل الضوع الثىعي لىظٍغ

اةُت  ئوكاء نُاغاث حضًضة وأؾاؾُت لىاكػىا،جخػلم بمجاٌ الضعاؾاث اإلاُىغوفحًز

اث نُغذ  ظا ما جىاولخه الضعاؾت،وهي مً الىظٍغ أو الالمخاهاَُاث في الهغغ َو

ايُت وبلغت مجغصة  وجىاٌو الفالؾفت هخاةجها باإلاىاككت .  في عمىػ ومػاصالث ٍع

ً، بدثذ في الظعة والُاكت  خُث ٌػخبر عاةضَا ماهـ بالهً ووان مػه غلماء آزٍغ

وؤلاقػاع، بفًلها  ناع مػنى الحلُلت الػلمُت مخػللا بضعاؾت اإلاىيىع مً 

حمُؼ حىاهبه، مً خُث ًلؼ في قبىت ال مخىاَُت الخػلُض مً الػالكاث 

اء اليىاهُُت ئلى حغُحر .والاعجباَاث، في غالم ًىمى غلى الضوام للض أصتهظٍ الفحًز

. غمُم وئلى مغاحػت وئزاعة ئقيالُاث حضًضة

اء اإلاػانغة فهي جلً التي حاءث في جهاًت اللغن الخاؾؼ غكغ "وفػال، أما الفحًز

ً اء جمثلها  (...)وهي جمثل عؤٍت حضًضة لليىن . وبضاًت اللغن الػكٍغ َظٍ الفحًز
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ت الىم  ت للماصة زم هظٍغ ت الظٍع اث هي الىظٍغ ت  (اليىاهخم)زالر هظٍغ وهظٍغ

 . هخج غجها مُالص مؿلماث غلمُت حضًضة34."اليؿبُت

بػض طلً جالقذ الهىعة الؿابلت وحغحرث الىظغة ئلى بيُت الػالم واليىن وخُث 

ت اليىاهُُت اإلاخأزغة بُبُػتها الخخمُت، فالالحػُحن والالجدضًض َى أؾاؾها  الىظٍغ

ولِـ الًبِ وفي طلً حػبحر غً عجؼ الػلم في بػٌ ألاخُان غً اإلاػغفت وغً 

عنض اللاهىن وجىكؼ خضور الحىاصر الػلمُت في اإلاؿخلبل، أي الالكاهىن 

والالجيبإ، غلما أن حضال اخخضم خٌى مضي صحت ونالخُت َظٍ اإلاباصب الػلمُت 

. اإلاػانغة

 :تحديد جديد ملفهوم الحقيقة العلمية

 الحلاةم الػلمُت جخمسٌ غً مالخظت مىهجُت لألخضار بمسخلف أهىاغها ؾىاء 

ت، بغغى اهدكاف ونُاغت كىاهحن جإؾـ إلاػاعف  َبُػُت أو ئوؿاهُت بكٍغ

، والىنٌى ئلى مجمىغت مىظمت مً اإلاػاعف جسخبر بالخجٍغب، (وؿبُا)عاسخت 

ً غلُه مً فغوع اإلاػغفت حؼء مً  والُىم ال مُللُت في مجاٌ الػلىم، وما ًبَر

ت أوؾؼ وكض ال ًبلى صحُدا غضا وبالفػل فللض جىنل الػلماء ئلى زىعاث . هظٍغ

 .خملذ مػها صالالث هبحرة

هخج غً جلىم الاغخباعاث بُالن اللٌى الىُىجىوي اللضًم بالحلاةم الثابخت 

الىاكػُت في اليىن، ئلى اللٌى بىحىص أػمىت مغاًغة في زهاةهها للؼمً غىض 

هُىجً وأمىىت الئكلُضًت مغاًغة للميان الخللُضي اإلاُلم، وأزحرا جأهُض وحىص 

ا أوؿلت صحُدت ىضؾاث الئكلُضًت وػخبَر .  مُياهُىُاث الهُىجىهُت َو

وظهغث غضًض الضعاؾاث الىلضًت واللغاءاث خٌى مفاَُم الػلىم وجدلُل 

ت اإلاػغفت  هخاةجها، جدبنى عفٌ مبضأ التراهمُت وحػترى غلى اللٌى باؾخمغاٍع

وبػٌ َظٍ الاغتراياث له أَمُت لضعحت أن "الػلمُت مإهضة غلى صخٌ اإلاُلم

م كض صأبىا غلى اللٌى بأن الحلُلت وؿبُت  البػٌ مً الفالؾفت وغحَر
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ٌ . ومكغوَت ومخغحرة ئلخ ئن ما َى خم غلى َظا :"ولضي الفغوؿُحن مثل ًلى

 35"."الجاهب مً حباٌ البراوـ ٌػض باَال غلى الجاهب آلازغ

ئهه في زًم الىلاقاث خٌى مؿألت الػللُت في الػلم واإلاىيىغُت والبدث 

واإلاىهج بغػث اججاَاث هلضًت هثحرة وظهغث جدلُالث ابؿخمىلىحُت للفاغلُت 

الػلمُت ومىجؼاتها أغلبها حكُض بالغؤٍت اليؿبُت، خُث هكفذ ألابدار أن 

. الظىاَغ غحر مُغصة بالكيل الظي جغصصجه الػلىم في مغخلتها الىالؾُىُت

:الحقيقة العلمية من منظورفالسفة العلم املعاصرين  

ً بىلض اإلافاَُم الىالؾُىُت اإلاُللت،    للض قغل الىثحر مً الفالؾفت اإلاػانٍغ

وؾاعث الفلؿفت مؼ الػلم عغم ازخالف . وجغن ألاوؿاق الفلؿفُت اإلاغللت

ً في َظا الىُاق كضمىا غضًض . ألاؾلىب هما َى مػلىم وبغػ غضص مً اإلاىظٍغ

. الُغخاث والغؤي، جىُلم في مػظمها مً الُبُػت اليؿبُت للفىغ الػلمي

الظي اغخبر هبحر ابؿدُمىلىحيي اللغن لُاإلاا قغله  G.Bachelard غاؾخىن باقالع 

الفانل بحن الخُابحن الػلمي والفلؿفي، أعاص أن ًيىن جفىحر الفالؾفت اوػياؾا 

. إلاا حاءث به الػلالهُت الػلمُت اإلاػانغة

ش الػلم ًثبذ طلً، أهه ال مجاٌ  بُت، جاٍع فيل خلُلت غلمُت في هظٍغ وؿبُت جلٍغ

اث هُىجً في .للحلُلت الثابخت بل أجها في ججضًض مؿخمغ وهدً عأًىا هُف أن هظٍغ

اث أوكخاًً  اإلاُياهًُ صخًذ مفاَُم وجهىعاث اإلاضعؾت ألاعؾُُت وهظٍغ

مىً أن جظهغ مؿخلبال كىاهحن لػلماء . ججاوػث اإلافاَُم الىُىجىهُت َظا ٍو

.     ًفىضون ما حاء به الػلم ألاوكخاًني

                                                             
الدكتور : جوزيف بوخينسكي، مدخل إىل الفكر الفلسفي، ترمجو وقدم لو وعلق عليو35

ص ، 3،1996دار الفكر العريب،القاىرة،الطبعة:زلمد محدى زقزوق، ملتزم الطبع والنشر
55. 
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اث الػلمُت  فهي خلُلت مغجبُت بالخُأ، زُأ جم جصحُده، ئن هثحرا مً الىظٍغ

التي ؾاص الاغخلاص أجها صحُدت هكف غً أزُائها، وكام الػلماء باخالٌ مدلها 

اث أزغي  . هظٍغ

ا، وجأهُض أن الػلم ال ًخُىع  طَب فُلؿىفىا ئلى الخمُحز بحن اإلاػغفت الػلمُت وغحَر

وال ًىمى ئال باالبخػاص غً الهىع التي حؿىص الىظغ الػفىي، وئلى مغاحػت الىثحر 

مً اإلافاَُم التي ٌؿدىض غلحها الخُابحن الفلؿفي والػلمي، وئغُاء مًامحن 

 .حضًضة حؿخجُب إلاا أباهذ غىه الثىعة الػلمُت اإلاػانغة

بُتها  Une» وال ًىفي باقالع غً الحلُلت الػلمُت نفت الُلحن عغم كىله بخلٍغ

connaissance approchée»  ،الحلُلت باليؿبت له لها مؿخلبل ال خضوص لها

. مػخمضا غلى أؾاؽ مىيىعي َبػا َى جُىع الػلىم اإلاػانغة

ىان فُلؿىف غلم آزغ اقتهغ بمبضأ الخىظًب في الػلم   منطق بػض نضوع "َو

ػت؛ "واٌع بىبغ"لـالكشف العلمي  ش الػلم وفلؿفت الػلم بهىعة ؾَغ ، جُىع جاٍع

ت مً 36"فلض وكُذ ألابدار الػلمُت في َظا الاججاٍ  والفلؿفت الػلمُت البىبٍغ

بحن أَم فلؿفاث َظا الػهغ هما ٌغلب غلحها الُابؼ الىلضي، خُث اهخلض الجزغت 

ت اللابلُت  ى مبضأ أو هظٍغ الاؾخلغاةُت وويؼ مبضأ للحىم غلى اإلاػغفت الػلمُت َو

.  للخفىُض

. ناخب جفىحر ًلىم بضوعٍ غلىغفٌ اللٌى بالحلُلت الػلمُت اإلاُللت الغاسخت

ول طلً وان هللت هبري خضزذ في بضاًت اللغن وئلى جهاًخه،اوػىـ في ظهىع 

. جُاعاث فلؿفُت مىفخدت وما ٌؿمى بالػلالهُتالخُبُلُت

ً، َظٍ   ٌػض بىبغ همىطحا لؿُاصة الغوح اليؿبُت والىلضًت في اللغن الػكٍغ

ألازحرة التي قيلذ لب فلؿفخه ومبدثها ألاؾاس ي في كًُت اإلاىهج واإلاػغفت 

                                                             
 لبنان، الطبعة –الدكتورعلي حسني كركي، اإلبستيمولوجيا يف ميدان ادلعرفة، شبكة ادلعارف بريوت 36

 .216ص ، 2010األوىل، 
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حاءث أفياٍع مداولت أنُلت في فهم مىُم الػلل الظي أهخج . الػلمُت والالغلمُت

. الػلىم اإلاسخلفت، أو مىُم الػلم

 ً يي مػغوف ومإعر للػلم ظهغ  ( 1979 – 1922)جىماؽ وَى فُلؿىف أمٍغ

ً خُث كضم " بِىت الثىعاث الػلمُت"بىخابه  في الىهف الثاوي مً اللغن الػكٍغ

اتي في الفترة اإلاػانغة، ًخدضر  كغاءة ابؿخمىلىحُت مػانغة َامت للػلم  الفحًز

م  مىً أن هًػه غلى غغاع ؾابلُه باقالع وغحَر غً ما َى ؾىي وما َى قاط، ٍو

ت اليؿبُت هظلً . في جُاع أههاع الىظٍغ

ى حىعج واوغُالم له جهىعٍ في َغح مكيلت الحلُلت   فُلؿىف غلم آزغ َو

م، : "فاغخمض غلى فىغة هُدكه اللاةلت بأن"خُث جخلمظ غلى باقالع  الحلُلت والَى

والهىاب والخُأ، ال ًهحر ول مجهما هظلً ئال مً وحهت هظغ مػُىت في لحظت 

ش 37"مػُىت مً الخاٍع  

فالحلُلت زُأ غمُم أو هي الخُأ الجضًض وألاهثر خضازت وجدمل ئمياهُت الخُأ 

.زانت (غلم ألاخُاء)مىظ البضاًت،بالىظغ ئلى ما ٌػغفه غً البُىلىحُا   

 

ت  خه التي حؿمى بالىظٍغ أما غً الحلُلت الػلمُت مً مىظىع بٌى فحرابىضففُىظٍغ

ت في اإلاػغفت هجض جأهُضا غلى عفٌ ول ؾلُت وئغالء مً قأن الػلل،  الفىيٍى

بل ًغي أن الخلضم الػلمي لً ًخدلم ئال . وئهياع الاغخماص غلى مىهج غلمُمىيىعي

بىؿغ الػلماء ليل اللىاغض اإلاخهىعة للػلالهُت، فُلؿىف يض اإلاىهج هما َى 

. مػغوف

ًىحض فغق هبحر . بدىم الُبُػت، ؤلاوؿان كاصع غلى اإلاػغفت الحؿُت والػللُت"

، اإلاػغفت الحؿُت جىظغ في  بحن ؤلازىحن، بما هما عأًىا في الفهل ألاٌو

                                                             
القاهرة 2001سامى خشبة، مفكرون من عصرنا، الناشر المكتبة األكاديمية شركة مساهمة مصرية 

. 693ه، ص 1422 – م 2001 جمهورية مصر العربية،الطبعة األولى –
37
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 لىً ولها بكيل غام زايػت للخلٍغب و ال جهل ئلى الضكت 38"الخ...الظىاَغ

. اإلاُللت ؾىاء اغخمضث  اإلاػغفت غلى الػلل أهثر أو الحىاؽ أهثر

ايُت والُبُػُت  عغم صعحت اإلاىيىغُت الػالُت التي جخمحز بها الػلىم الٍغ

والبُىلىحُت فهي جلىم غلى الحلُلت الجؼةُت واإلاخغحرة غلى الضوام، ال غلى كىاهحن 

اث جهاةُت كُػُت،  َظا ههج أهثر جىايػا، ولىً الظي ًمىً مً الخلضم في "وهظٍغ

39."اهدؿاب اإلاػغفت، ختى لى وان طلً زُىة بسُىة  

 

فان .  ووان ليل طلً اوػياؽ غلى الخفىحر الفلؿفي وئغاصة جىظُمه هخفىحر

ت غلمُت زبذ زُأَا بػض  ت الػلمُت كابلت للخػضًل والخغُحر، فىم مً هظٍغ الىظٍغ

ض مً البدث والضعاؾت وجُىع الىؾاةل وؾىف ًُلػىا اإلاؿخلبل بالجضًض فان  مٍؼ

ضا مً اإلاػغفت الجضًضة  هثحرا ما جيىن الىكىف أصواث فػالت في ئظهاع مٍؼ

. اإلاخجضصة

 

خؿىا، َىان خالخان و خالخحن فلِ أًً ًمىً أن ًيىن لضًىا َظا الُلحن الهام "

بي والثاوي َى غىضما هبضأ مً اإلاباوي . حضا ، َى غىضما ًيىن لضًىا صلُل ججٍغ ألاٌو

في "40.الحلُلُت، وهجغي اؾخضالال ناعما، زم ههل ئلى اؾخيخاج صحُذ بُلحن

مىيىغىا وهما أؾلفىا الظهغ حهمىا بضعحت زانت في َظا اإلاىيؼ الخُىع الػلمي 

. والخلني وهىغُت الحلُلت التي ًبلغها الػلماء

اء التي واهذ هي هفؿها جضغم الىظغة  وكض حاءث الًغبت الحاؾمت مً الفحًز

 .   آلالُت التي ؾاصث ؾُُغتها أهثر مً زالزت كغون مً الؼمً

                                                             
38Claude Paulot, L’appel à La Vérité, Editions du Jubilé,France, n 
d’impression :10,2010,P 41. 
 
39Ibid,P 46. 
 
40Opcit,P 53 - 54. 
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اء بما أجهم واهىا أٌو مً صغا ئلى َىضؾاث " زم َغح الؿإاٌ ألاٌو لػلماء الفحًز

ت . الئكلُضًُت ت اليؿبُت الػامت غلى أؾاؽ هظٍغ ىظا اكترح أوكخاًً هظٍغ َو

مان خه لم جلم فلِ بخأًُض واؾؼ ولىً كاصعة جفؿحر الظىاَغ . الفًاء لٍغ هظٍغ

بُت احي ال حكملها كىاهحن هُىجً  41."الخجٍغ

خي، فػلب أي زىعة " فان ما ًمحز الثىعة الػلمُت َابػها الالجغاهمي والالجاٍع

خم في اإلالابل حكُِض اإلاإؾؿاث الجضًضة . غلمُت ًخم َضم اإلاإؾؿاث اللضًمت ٍو

لهظا، فان كُام زىعة غلمُت ٌػني ؾلٍى مإؾؿت ألاهمىطج اللضًم وحكُِض 

وفػال هثحر مً اإلاهُلحاث لم ٌػض مً اإلامىً 42."مإؾؿت ألاهمىطج الجضًض

. اؾخػمالها في الػلىم اإلاػانغة

ت حػِل مغخلت أَلم غلحها وىهذ اؾم الىيػُت ال مجاٌ فحها لللٌى  والبكٍغ

ل والػلماء َم بكغ غحر مػهىمحن مً  م ٍَى بثباث الىخاةج الػلمُت والٍُغ

 . الخُأ

في مىيىغىا وهما أؾلفىا الظهغ حهمىا بضعحت زانت في َظا اإلاىيؼ الخُىع 

الػلمي والخلني وهىغُت الحلُلت التي ًبلغها الػلماء، 

بػض خهٌى الثىعة جخغحر كىاغاث الباخث بخغحر ألاهمىطج "والجضًغ بالظهغ أهه 

بل ئهه غلب ول زىعة غلمُت غاصة ما ًخم الىظغ ئلى  (...)الظي ًيخمي ئلُه 

                                                             
41Valeurs des sciences, Textes réunis par Gérard Chazal, Editions 
Universitaires de Dijon,collection Histoire et philosophie des 
sciences, Dijon,2008,p122 

- عبد الباسط عثمان علي مادي، نقد اخلطاب ما بعد الوضعي، تنفيذ الطباعة دار قباء احلديثة42
م، 2008 (ط)القاىرة، إصدارات رللس الثقافة العام اجلماىريية العربية الليبية االشرتاكية العظمى، د 

 .531ص 
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مػخلضاث ألاهمىطج اللضًم بهفتها مػغفت زاَئت حاءث الثىعة ليي جصححها 

 43."بىيؼ أهمىطج حضًض

اء التي واهذ هي هفؿها جضغم  هىٍى أن الًغبت الحاؾمت كض حاءث مً الفحًز

. الىظغة آلالُت التي ؾاصث ؾُُغتها أهثر مً زالزت كغون مً الؼمً

 

وهغحؼ للخأهُض بأهه مؼ مغوع الىكذ بضأث اإلافاعكاث في نلب الػلىم البدثت  

وأصي طلً ئلى ئغاصة الىظغ الكاملت والػمُلت باإلااصًت الىالؾُىُت والفغيُاث 

ووان مً هخاةج طلً صخٌ مبضأ الػلُت أو الؿببُت والحضًث . التي اعجىؼث غلحها

.  غً الهضفت في الػلم

وأًًا أن الؿببُت لم حػض حػني ئمياهُت الخيبإ الضكُم الُلُني وظهغ باإلالابل 

وبالُبؼ  ناخب طلً حضٌ وهلاف اخخضم خٌى الغيىر . الخأهُض غلى الاخخماٌ

 .   والظغىن ئلى َظا الخهىع 

ت  ئن الخغحراث الػمُلت التي خهلذ "الخأهُض أهه واهذ َىان حغحراث هبحرة وحظٍع

ً، غلى مؿخىي البدث غً الحلُلت واإلاػغفت،  في الػلىص ألاولى مً اللغن الػكٍغ

 44."أنابذ الػلم في مسخلف مُاصًىه، وأخضزذ زىعاث في مفاَُمه و جهىعاجه

فاإلهجاػاث الػلمُت الثىعٍت والتي لم جىً غمال فغصًا أصث ئلى حغُحر في اللىاغض 

ا ايُاث وغحَر اء والٍغ ت ال ًمىً ما ٌػني أن .هفؿها التي جلىم غلحها الفحًز الىظٍغ

أن جضكم في حمُؼ الحلاةم، فهي جلبل بػٌ اللىاغض وحػخمض وحؿخيبِ 

. الحلاةم غلى زحر وحه ممىً

 

: خاتمة

                                                             
 .535- 534، ص ص ادلرجع نفسو43
: زاىي ناضر، إشكالية ادلعرفة العلمية وختمينات العقل العلمي، رللة أوراق فلسفية  األزمة يف العلوم. د44

/ 2012 سلرب الفلسفة و تارخيها بوىران 35زلدداهتا وجتلياهتا األبستمولوجية  علمية زلكمة العدد 
 .                                                                   59 - 58منري هبادي، ص ص . ادلشرف على العدد د2013
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َظا غهغ ٌؿىصٍ الػلم لِـ في طلً مً قً لىً في الفلؿفت الػلمُت ال 

وكاعن الػلماء في أبداثهم، هلٌى غلمُت ألجها حػنى بخدلُل كًاًا الػلىم وكض 

فلؿفت الػلىم صأبذ غلى جدضًض . ظفغث مً َظا الخدلُل بيخاةج بػُضة اإلاضي

.  غاًتها في جلضًم جفؿحراث إلاا ًضوع في الػلم بىنفه فاغلُت جسههُت مؿخللت

ً بدم كغن اإلابخىغاث والاهفجاعاث الىبري في الػلىم وفي للض وان  اللغن الػكٍغ

جُبُلاتها، مما أصي ئلى كلب اإلافاَُم في مسخلف اإلاُاصًً وججاوػ الػضًض 

فغوى وجفؿحراث مثمغة في مجاٌ الػلم حؿاَم في خغهُت واهذ َىان .مجها

ض مً الخلضم والاػصَاع . والضفؼ به صاةما هدى اإلاٍؼ

 ووان ليل طلً جأزحر غلى الخىظحر الفلؿفي وئغاصة جىظُمه هخفىحر، الخىنل ئلى 

ت غلمُت زبدذ  ت الػلمُت كابلت للخػضًل والخغُحر، فىم مً هظٍغ أن الىظٍغ

ض مً البدث والضعاؾت وجُىع الىؾاةل . جىاكًاتها وجبحن زُأَا بػض مٍؼ

ت وهما عأًىا، فلض  أنبذ ال وحىص للمُلم ئال في طًَ هُىجً وأجباغه والىظٍغ

فلض جأزغث . اليؿبُت وؿبُت ألجها جضزل الظاث الػاعفت همخغحر في مػاصلت الُبُػت

الفلؿفت بخُىع الػلىم خُث اوػىؿذ هخاةج الضعاؾاث وألابدار الػلمُت غلى 

َبُػت الضعاؾاث الفلؿفُت مً زالٌ جلضًم الابؿخمىلىحُحن للغاءاث غضًضة 

. غً مؿخجضاجه

وواهذ الىدُجت أهىا نغها وػغف أن َظٍ اللىاهحن ال جىدس ي نبغت الُلحن 

ش الػلم كابلت صوما  وباؾخمغاع للخػضًل  والهضق اإلاُلم، فهي بكهاصة جاٍع

.  والخفىُض والىلض

أو لىلل اللاهىن الػلمي ال ًيىن خلُلُا باإلاػنى اإلاُلم، ولىً فلِ أن ًيىن 

مىً ؤلاوؿان مً الخدىم فحها  نالحا لخفؿحر غضص مً الظىاَغ اإلاخجاوؿت، ٍو

لِـ بىؾؼ الػلم أن ًدُِ بمػغفت الػالم، ال . وعبما اؾخغاللها في زضمت الحُاة

. ًخىنل الػلماء ئلى ئصعان قامل جهاتي، فالػلم ًدخاج ئلى فلؿفت

هلٌى في ألازحر ال وػخلض أن مهمت الفُلؿىف همىظغ وهىاكض في اإلاؿخلبل ؾدبلى 

مىانلت في البدث غً الحلُلت بالخأمل بل جيىن باألخغي مداوالث وؾعي لخفهم 
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ا غلى أخىاٌ وأوياع البكغ أوؤلاوؿاهُت  الخدىالث الىبري إلهجاػاث الػلىم وآزاَع

غ بالحىمت وؤلافاصة مجها  .وألازالق والخىٍى
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