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سور:

والعلميةالمعرفة الاستزادة أبواب أوسع من هي الرحمة أن شك لا 
كانهنا ومن والشعوب، والنهايات والأمم البلدان بين الخبرات وتبادل 

وأكثرهاأفضلها انتقاء ق خاصة عناية دلائل مركز لدئ لسلسلة)الرحمات( 
بمدهب،أوكتانم، عمل كل اصهلبلغ معلوم إذ واهتماماتنا، لتوحهاتنا ملأءمه 

علئوالتعليق فوائد، من فيه ما بابراز فقوم صاحبه، أومجن،ع أودين فكر أو 
أومكتوب لكل المركز تبني عدم ار الاعتبق الوصع مع منه، يناسبنا مالأ 

بالضرورة.منقول 

تمالتي القداسة حواجز فييرابند بول بنا يخرق ^٤٧ب ١١صذا وما 
حيث،الحديثة، الوضعية الفالسفة وكدللئ، بيا التجريى المادي المنهج إحامحلة 

للعلمالأوحد السبيل ؤيراها حياته فرات من فرة ق معتنقيها أحد كان 
ذلكمحلخيان ل ساهم الذي الفكر هذا ثغرات الوقت، مع ، اكتنفثم والمعرفة، 

يرنفعلى قدرته أصحابه يزعم والذي الحديثر، العصر ق الحلم من النؤع 
لخمستفريغ من الكتاب هذا فكرة جاءت هنا ومن شيء، وكل شيء أي 

وقعلها وكان ، ١٩٩٢عام المؤلف، ألقاها والمعرفة العلم عن محاصرات 
الخفيف،.القصصى باسلوتبا وخاصة الجمهور علن قوي 

دلائلمأءإ 
-<بجه؛إي
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العالمو0،بالنزعة والافتتان الطبيص، العالم يمقولأت البلوئ عموم مع 
لهاتمدئ التي المهمة ليكمل عريية حلة ق مرة لأول الكتاب هذا يهلهر 

إمافمهمة —ا ٠٠١ثوماحر'". ت إيرنللمفكر الحاترين، ®دليل كتاب 

فضاءاتق لينطلق العقل أمام المجال وفح حده، عند العلموي ®الملغيان® 
المشروعة.المحرفة من وامعة 

بحبالأقدم، المدرة الئمنية الملادف_ة ار اعتبيمكن قديري، تق 
البغدادي،لحثدالقاهر فوفقا العلموي. المادي لالمذهب المدون، التارخ 

وزعمواوالاستدلال، النفلر بإبطال أيقنا ونالوا الحالم، الثمنية؛®أزلية يؤمن 
يحدوالثعث، المحاد أكثرهم وأنكر الخمس، الحواس جهة من إلا معلوم لا أنه 

العلمويةالمادية القلقة أساطين به ينادي ما بالضمل وهذا الموت*'"؛ 
الثوم•وأتاعهم 

منفييرابند بول الناهد الفيلسوف، موقف، العلم* *طغيان كتاب يلخمحر 
العمرق العالمية ات المومونرحية الملبيعي العلم مقولات استبداد 

•٢. ٤٣٨الخامالكتابسإصاوارات.ركزدلأنلأيضالهذا)١( 
)٢(

١٣



قوأفكاره بلغة ميميمون المراء من ا كثين أن ولامك الحديث. 

رنااض ببرض م لشخص من وطيمي متوقع وهذا المواصع، بمص 
عنفييراسد زعم كما الحقيقة ابعاء ق عنهما صل بمن فاكيف دينا، وبالإسلام 

لكتبه أهم ومن هدا من أممل كتاب ولفييرابتد ٠ أ الكتاب؟ هذا ل ه نف
يعدأنه قلتا إذا الغ نبلا وربما المنهج ارصد وهوكتاب ألا العلم، فلقة 

كون،توماس العلوم وفيلسوف لمورخ العا٠يةا، الثورات بنية  ١٠كتاب مع 

بمنوحقيق نظرياته، وتهلور العلم منهج تقيم ل الإطلاق علكي كتب ما أحْلر 
العالية نقدية ملكة لديه تتكون أن المركزية قضاياهما وهضم هرأهما 
اعلم فيلسوف فيهاإلا يضارعه 

أهممن أن أركد الحائرين؛؛، دليل  ١١لكتاب التقديم ق أمرت ومثلما 
المهتمينوالمناظرين المحاورين إيقاف هو الحالي الكتاب ترحمة أغراض 
النقديالخطاب ق الحديثة والاصهللاحات المعاصرة اهيم المفعر 

الحاجة،ءنال> استعمالها على وليتمرموا •؛—ا، دراية على ليكونوا الحديث، 

تعنيه.لما مدركون وهم 

حرصهعر دلائل مركز وفريق جهد، من بذله ما عر المترجم أشكر 
واضر.تقبل اللهم ومتابعته. ودعمه 

|لأو|1|ميء1د|لأل1، 
ءوه ه 

• Against Method (١ !
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شقل0ن1سرر...

مولروأولأف  Paul Hoyningen - Hueneهون هونيجن بول أشكر 
Olaf Muller ، هذاجعل الذي فيترابند، بول فلقة عن حثي لدعم

صبيه؛ Gonzalo Munevarمونيفار غونزالو وأشكر ممكنا، المشروع 
Brigitteباراكيغ برحيت وأشكر المخهلوطة، ونثر تحرير علئ الحفز 

Parakenings القلقةأرشيف علئ ثمن بدر يقلا ذي الا لعمله؛
Philosphisches Archiv  كوساض جامعة لUniversitet konstanz

فايممارميل وأشكر الأفلام. نخ لتوفير بالأخص؛ وأثكرها ألمانيا، ق
وقتالييان حنغ وجو كولوديل وماتنو سرتس ودانتيل هيت وهلموت 
ممتنايجعلني ما وهو فييرابند، لفلسفة فهمي بتهلوير ساهموا الذين فيليبوف؛ 

قق عد ا ملهيننغ؛ وكيتي شارما يمون ومباينير جوهانس وأشكر لهم، 
لغرازياالخاص وشكري الإصدار، هذا إلئ المخطوطة المسحة تحويل 

ؤإرشادها.لثمتها فيرابند؛ .قويض 
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Thomasكون ءماس قريب من هذا ؤيرتط العلم• فلسمة ل
Kuhn  العالمية الثورات سة وكتابهThe Structure of Scientific

^utioاRevo .'بالعلعمنا، ومراسي كول اّما انتثر التاريخ ومنذذلك ل٠
يرنفق المتاصالة العقائدية للطسعة فييراسد من الحاد الانتقاد تجاوز ْع هذا 

وتفضيلهلكوذ، الأحادي الطور لنموذج رفضه وكذك للعلم، ءركول* 
ورففسيملح،ا مسيء كل  ١١معار ومع أ. ُ العلمي للتقدم التعددي لتفسيره 

فييراينددعم ؛ Against Methodالمنهج، صد  ١٠ورقته ل اJهرذية لعلة ال
الوقتذللقح التعدديةر"'،ومنذ والفلقة المنهجية الفرص استغلال( مبدأ 

'،العالم®''أعداء  ١١ألد أحد اعتبر بل العلم، صد وف كفيلفييرابتد اشتهر 
علئوبناء الجدل('"'، بإثارة والمجتمع العلم ق آراء من يهلوره ما واستمر 

أبوا-بماالجامعات( ضصت أن بعد ■" بيركلي حامعة ل استقائها التي الدروس 
أنقبل بوية""، النمدم( من الأقاراُب( إلئ فييرابند انتهى ~؛ للأقليات( 

بحدما ميما وفق للعلم أحرمح، مقاربة لصالح أحرمح، مرة يرفضها؛مجملها 
قته"".فلأواخر ل عنه عر؛( ما وهوآخر الحداثة، 

أتيذآلأن؛ وودي ل  Zeligنيلح فيلم لعبه الذي الدور مع وتمامنا 
اهتمامات(ق ودونا مباشرة ؤيثارك المتغيرة، بيثته مع ه نفيؤقلم فيترابثد 
تحديحاول لقد ذاتيا. القضايا ق الهلرفين عن داغ ربما إد4 حتى عحره؛ 

قارئهمتحديا منتهاها إلي الأفكار ودير وحدها، حيثما المقاتدية الأفراصات( 
لبعضومحتلنا متفردا ويا فيلاعتبر لقد الصندوق. حارج النظر يحاول أن 

ولهجتهالدائم موقفه تغير إن الحية. الأمهلورة من نوعا اعتبر بل، الرموز، 





'،الأخلاقة' القرارات عاى مؤسسة وامتخداب الحقيقة 
فلفيموقف لتبني المودي الإجراء يكون أن يمكن لا  ١١

وفدالتفصيلات... أساس عالي قائم هوقرار إنما • • برهايا• 
باملوبالوصع هذا على اعتادوه ما بحب الفلأّنة حكم 

المواقفهذ0 أحد يكون أن يجب فعندهم تماما. مختلف 
بالطيعالموقف وهدا ممكنا. وبالتالي فقط، صحيحا الكثيرة 

٠١١المؤول الاختيار مجال مباشرة يحدد 
الأموركل اص أمهي الأخلاقيات أن ١روالتيجةت فييراثوت تنتج وامم

الأحرئ«لأ".
الجابأخذ المعرفة ونفلرية للمعرفة الواصحة مقاربته تسعئ كذلك، 

البأنه ؤيجادل التنؤع واسعة مصائر من فياخذ تجرية، كل من الإيجابي 
ينتحل ساهم أن لايمكنها أوغريبة قديمة ت، مهماكانفكرة توجد 

مجردس أكثر التقدم يحسن متفاوتة نفلر وجهات وصع بأن وأصن ''. محرفتنا' 
هذاعلى وبناء ناجح. الخفلور هل.ا أل بدا مهما فقهل، واحل. بمنظور الالتزام 

احتم؛عأوعملية نحوالحقيقة، خهتا تقدما ليس الخلي فالتقدم التفسير؛ 
يدلخرمنها كل ١^٠١^١١، من متوسع ارمحيط. هو بل مثالية؛ نفلر نحووجهة 
منعملية عبر كلها وساهم التفاصيل، ق الوصوح س مزيد إلئ الأخريات 

الإرادةأن وم ~ دلائل مرم نشر ~ الحائرينء الليل ل شوماخر إيرنست أ3ر0 ملحظ هدا 
الفلسفيةالطرية المهمحة عاس الجملة ل سابقة والتفضيل، الاختيار إرادة أي؛ الدانية، 

)_(.ءاليها. وحاكمه 
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مابياسا
The Tyranny of Science
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الأول:اسل 
واصاغماسارض 

nyهarmا اConflict and

تملكتهمند الكونيان عالمأء أف المحق ل أوقرأتم محمعتم لعلكم 
احدئبب بذلك كان لقد لماذا؛ لكم ومانرح بالغة نشوة 

ووفماالعظيم، الانفجار نظرية وهي الكون علم ل اليوم المنتشرة النظريات 
كرةمن انهللاها عام مليار عشر حمسة حوالي قبل الكون بدأ الفلرية لهذه 

حجمهاإلئ وصاJت، حتئ الصغيرة الكرة هده نوصمتا الطاقة، من صئيلة 

التوسع؛من ستة ٣ ٠ .٠ ٠ ٠ * أول حلال أشياء عدة حدويث، واقرض الحالي. 
كثافةكانت، المرة ؛، JUjحلال أيه  G3inoUغاموف، حمن المثال سبيل فعلى 

وبقيالتوسع حلال برد الإشعلع إن ؛عحسثا المادة، كثافة من أكر الإسعلع 
وملالافتراض• هذا وئي ذلك، شن ما علئ نمر لم لكن ١^"• حمح، 

تشويشوحول من الراديوى الفلمك، علماء بعض انزعج تقريبا عاما عشرين 
الشمسموقع عن مستقلا وكان منه. تنخلصى التعليحوا يلم مستمر 

متزكان أحرئ بكلمة أو المجرية، والعناهيل. والمجرات والكواكب، 
الذيالخلفية إشعاع حمانص كل الواقع ي امتاللث، ، Isotropicالاتجاهات 





ساريونميللأتيان كافية كانت فقط ملاحظات بضعة أف محا نراه ما ولكن 
وعلؤيبه. الناس من كثير يهتم وليلك الكونيان؛ علم هومحر هذا ومقعد. 

العادينوالماس الكونيان وعلماء الفلكية الفيزياء علماء يبحث حال أية 
كلانتعل وليلك الاختصاصات، هدم بين توافقات عن اللاهوت وعلماء 

لكم.وصفته الذي اثارة؛الاكتشاف هؤلاء 
التيالأخرئ الأمور بعض الكي وننظر الفلكية الفيزياء الأن لننى ولكن 

مننهر قبل ا أنجلوس لوس شفب أحداث، أتذكرون عالمنا. ق تحدث 
وة.بقوربته أمول نارية دراجة سائق أنجلوس لوس شرطة أوقفنا الأن، 
فيديووأرسلبكاميرا الحادثة هذه سيل عابر صور الأثناء تللئ، ق لكن 

تلفزيونيةمحتلة كل بنت، أيام عده مدئ وعلى تلفزيونية• محهلة إلى الشريْل 
رهناشايا كان لقد الشريط.؛ هذا الخارجية المحطّات من وكثير البلد اك ذق 

عنوأوقفوا الشرطة رحال علكي التعرف تم أيما. رأيتموه ولعلكم جدا، 
رحالكل أل المحاكمة نتيجة وكانت، المحكمة. إلؤو أحيلوا نم مؤقتا العمل 

وكانواينبغي، كما واجبهم يودون كانوا ~ منهم واحد باستثناء ~ الشرطة 

بريئينمز،أةجربمة•
فرانسيسكووبالتيمور؛وسان أنجلوس لوس ق الأقليات أحياء انفجرت 
لوسق شخصا ٤ ٤ وقتل يكاغو. شق يحدث م لا هن. أن واكتغرب، 

منكاملة كتل وحرنت، متاجر ودمرت الألأف وجرح لوحدها أنجلوس 
كاشتحالة ولأن غانا. فهزا الأكثر القطاعات ي هزا كان وللأسف الأبية، 

الشرطةلم'ؤرجال مح.اقثة يجمت، ريما بأنه أوعز الرئيس حتى انتخابات منة 
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معلق طالب لي أرمل لا يوغأحداث ذلك بعد ولنفكر 
أصحما الشريهل يظهر ورسالة. شريطا شهرين قبل يوغسلافيا من الأجتماع 

درجاتبأنسي وتنويه وقتل كاملة ومدن منازل دمار وهوت معروقا، اليوم 
ثالة الرسق ونال التعبير وحرية بالديمقراطة دوما يؤمن كان لقد الوحشية. 

الررالأن آحرْ، إلى العقلأزا..٠ بالتقاش حلها يمكن النزاعات أن اعتقدت لقد 
كيفإذ محق، إنه فعلا .  ٠٠معي الواقف البندقية يحمل الذي بالرجل إلا أثق 

يستطيعومن ومغتصيين؟''؛ ومعذبين قتلة مع منهلفى نقاش إجراء يمكن 
إلئالثرية الكائنات وتحول الإنسان تستهلك كراهية مع المنهلقي النقاش 

مسيحيةوفتاة لم مثاب ومنها! رائعة؛ امتثناءات هنالك كان قتل؟ آلات 
لبتالفروق أن ليفلهرا العلن ق وتزوجا بعضهما أحبا أرئوذوكية، 

قوالأحداث - فبقيتنا استثناء، كانا ولكنهما والتماهم. الحس، أمام عائما 
يبدو— )المتعلمين( مي يوما المثقفين يشمل ا هن. أن بينتج النانية الفترة 
الوحثيةرْاامن هاليالة حطوات بعد علئ أمم 

الأن،وصفتهما اللذين الأحداث من الموعين هنءين بين لنقارن والأن 
ومنالبشرية، كل يبدوعلى فيما يؤُر ومثير، كبير اكتشاف هنال ناحية؛ فمن 

هلبينهما؟ رابهل• من هناك هل والقسوة، والجريمة الحرن الأحرئ؛ الناحية 
فضولنامنتجات لاستعمال طريقة توحد هل كليهما؟ تفهم لطريقة يوحل. 

ذلكبال الإقرار علينا أم اسية، الأسغرائزنا نوحيه ونعيي ونعيل لنؤثر وذكائنا 

أنناءالشهادة هذْ أمجل نعم! فالجواب الهلكن، العرب مضي من لكبر بالنسبة أما 
المحاصرة.)_(.حالب ل يمشهاالسويتون التي العظمة المحنة 
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الطبمةوأن مشترك، شيء أي فيها ليس الأحداث من عشواء حبط التاريخ 
وبعضهاإلهي، يعقبا متفصالة، سلتا تحوي التسوق، بحقيبة أشبه البشرية 
بينهما؟أأ/علاقة أي دون وحشي، الأحر 

هناكلحمرناُ". وريما لحفارننا، أساسية ممة الأنقطاع أن يبدو فعلا 
للعالم،الشاملة البيئة ومع التفاصيل مع يتعامل أنه يزعم ررااعلماا اسمه ئيء 

ومتئالحياة، نشأت وكيف، الوجود، إلئ المادة أنت، ، كيفرت يفأن ويحاول 
يتعلقالعلم يبدوأن الأرض. إلئ البشرية الكائنات وصلت، أسلوب وبأي 
حاككتبه ما لكم أقرأ ويعوق جدا، قاصر الواقع ق العلم ولكي ثيء، يكل 

فازسياسي وناشمل جزيئية ييولوجيا وهوعالم ، JscQucs Monodمونو
قائلأل١'!للعلم الكونية الروية عن نوبل، ؛جائزة 

قاستانحكا تفرض ؤإنما نمير أي تقترح لا متجهمة ياردة 
هيالمونموعية المعرفة أن افكرة روحي أن ثكل عن 

منيخففا نحولم على اكابتح[ للحق الوحيد المصدر 
ماكل مسحت، ا يبدوأنبمواحدة فبضرية فيه. زاد ؤإنما قلقنا 

طبيعةمع اثحان قد كان وهوميراث عام، ألف مئة من ورثناْ 

جعلالذي - نفلري ق - الوحيد الأبرز المزيائي العالم  David Bohmبوم ديفيد كان لقد )١( 
وهويشارك٠ وعميما جادا خلسفيا مشروعا اليثرية الخبرة عناصر بين التكامل ضرورة من 

)_(.المعرفة. مجالات ق الذرع التفكك من الثديي امنعاصه ~ سياق كما ~ فييرابتد 
مجلةمن ( ١ ) العدد ق ررالهلربق بعنوان الفرحان، عبداش الصديق مقال ينظر ( ٢) 

دلائل.مركز إصدار ارأوجٌ، 
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الروحيالميثاق نياية الفكرة هذه كتبت لقد شمها. الر 

هانْمكان نيئا تزك ولم والهلعة، الإنسان بين القديم 
ومعجامد. العزلة من كون ق قلئا سعتا إلا القديمة الرابعلة 

ة،يد شو معرفية غعلرمة سوئ لها، يشفع ما وجود عدم 
ولابالقبول؛ تحفل لم إما وق.بولا؟ الفكرة ه هن. حفلين( فكيف، 

فقعلهن.ا وكان حا، الاعتراف فرصت( لقد مقبولة. غير تزال 

الأداءُأُ.علئ الجبارة قدرما بب ب
(١٧٠ص. ، ١٩٦٢نيويورك والحمية، )الصدفة 

فقعليبتعد لا فهو تجارب(. ؤيمارس معلومالت( يقدم العلم مونوأف يقول 
ما،غامقا ارتباهله يكون ثيء كل عمدا يزيل إنما المحاق، ْع التحامل عن 

كما— ذللث، من حووئ لا أنه يا الكون عن أكشر علمنا كلما أنه I والنتيجة 

"ل"'•واينمخ ستيفن كتب 
بلالعلم، مهمة من ليسا المحي وتقديم الأمل إءهلاء أف سترئ أ حسنا؛ 

المجال.هذا إلئ ننتقل دعونا الدين. مهمة من 

فقهلهذا ليس والعاق، والغايات( الروح عن يتحدث( الدين أن صحح 
ولكنمنه. حالية أما الأولئ يدوللوهلة أماكن ق مش ينشئ الدين ن إل 

مونو،كلام بوحي كما الشمولي، الشم ا بمن. ها نفالعلمية الرؤية تفرض لم الحق ف، 
العلمفاعلية حول التفصيل من ولمزيد معين. وجردي زء1اق علن ها نففرصت.( ؤإنما 

لإيرنتالحاترينء، دليل  ١٠لكتاب( بالرحؤع أنمح آخر؛ دون( معين نطاق ل الطبيعي 
)ش(ّالعلم. فيه يعمل الذي النطاق طبيعة عن جيد كلام ففيه دلائل؛ مركر نشر شوماخر، 
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جدا.محدود الدينية والطقوس الدينية الأفكار تطبيق أن نجد الغرب ق اليوم 
فهوا>كمتدينا<؛ يعمل آخر وحزء  ٠٠رركعالم يعمل جزء إلئ المؤمن م ينق
متديناباعتبارْ أما المحانر، عن ؤيبتعد والوحي الإيمان يرفض عالما باعتباره 
ذاتهالعلم لجمع طريقة توحد ولا الإلهية، النماذج ؤيتح الإيمان على فيعتمد 

حزءالمس، فهو عمله، العلم ينهي أن بعد يضاف نيرء فالدين الدين، روح مع 
ّيضيفالحلم محن حزءا الدين، حعلر أن متاكدا لت ثانتات الممل"؛. هذا من 
المتدينينأن إلئ بالإضافة يكفي، بما جدا مستقيمون فالعلماء فائدة. أية 

علئافتروا فالخيحيون الماس، أقفل يكونوا لم - واحدا مثالا لماخد و- 
أنالأفضل وربما الدين، م يامالألأف مئات وقتلوا المرأة وأهانوا اليهود، 

منوراموصوعتارا بشيء متحفز وغير مناعر بلا للحقائنر جامعا المرء يكون 
منالكثير فهناك واحدا؛ سيئا ليس الدين ثالثا! متحمنا. قاتلا يكون أن 

هدهمن وكل الأفاعي، وعباد والكويكرز والثوذيون اللون هنال الأديان، 
أكثروبعضها تسامحا أكثر بعضها طوائف إلؤر ذللن، بعد مقسمة الفئات 
الحبهم، ويلائم الماس، لكل يروق دين عن الحث، علينا زال( فلا عدائية، 

عندهم.القتل أوغرائز الخاتية، لامتقامتهم يروق الذي 
البحث،أن نعتقل. يجعالونا أن العلماء من كثير يود الفنون؛ هناك ثم 
المسابق؛اس الاقتبؤ، مونو وصف، ؤ، المائي المنمق بالمثكل ليس العلمي 

وأمثالوتنبيهات وحيال إ؛داع يوجد ث، حييقولون، كما فنية روح فهناك 

العلميةالممارمة الشامل. .ؤ، التوحياربامامه الإملأمى الدين عن يكون ما أيعد هلءا 
الملم.)_(.للفرد الإيمان، المكون من جزء - الحال؛! طيعة لزيهة ا~ 
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كلعلؤي للتهليق قابالة تبدو علمية نفلريات هناك أن كما أحرئ. جمالية وأبعاد 
علىمحدد تأثيره ولكن جدا، حيدا يبدو هدا كل الروح. وتوجهاُتا المادة من 

الذيالبحثي الفريق أين للحث. المؤسساتية والتفرعات، اليومية الممارسة 
رزئفيه لأف مقالا تقبل التي المجلة هي وأين الجمالية؟ لإنجازاته جائزة نال 

فازمرموق فتزيائي عالم ، Wolfgang Pauliبولي ولفغاخ مثال خد إبداعية؟ 
أبقئولكنه والدين؛ العالم بين المعاصر الفصل استهجن الذي ذو؛لا*'، بجائزة 

هذاما ذللث،أ إلي بالإصافة للسخرية، التعرض من لخوفه لقسه؛ الأفكار هذه 
قوسيربقل الذي وما الهيام. لدرجة العلماء به يتغزل الذي المخلوق)الفن( 

Jackson Pollockبولوك جاكسون عند التبول برسمات ا فلورنكاتدرائية 

منوامحح تنؤع الدين ق يوجد كما لغاليلو؟ الميكانيك يرامحان مع 
علينا)أوربما ممهلنعة بملريقة الأرجح وعلئ منا تجتمع التي المنتجات 

قحتئ ما بهلريقة يصح الأمر وهذا واحد، م امحنحنح فنية( بهلريقة القول 
لكنعلم، أيصا البات علم ولكن علم، هي العامة المسثية فنظرية العلوم. 

يراهاأن للمرء يمكن التي للأشياء دقيق فحص على مؤّس المثات علم 
أمورعن جريئة تعميمات فتستعمل العامة المسمية المنلرية أما بيده، ؤيمكها 

أنبمااواس كل يوافق الحفليم، الانفجار نغلرية لمتدكر إليها• الوصول يمكن لا 
ألنمرض هذا مع ولكن المعروفة، الفيزيائية الشرومحل عن البعد أمحي بعيدة 

فيزياءبين قارن أو أيصا. عليها تنهلثق الثروهل هذه ل يصاغ المي القوانين 
فهوالأخر أما ناجح علم فأحدهما الاقتصاد علم وبين الأولية الجسيمان 

يفحصوالأخر بالمجرية يفحص أحدهما الأرجح؛ على فيه مشكوك شأن 
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ذاتيابحد مدارس المحاولات بحت أصثم تنجح. ولم المدارس، مع 
إلئأقرب اليوم الفكة ذ يكشب مما ي أو كما المركة. ي وشاركت 

حل.ياوةمومة الملأمفة أحد فينثئ الأوسع. الاهتمامات يثمل ولا التفاهة 
لها)آثاريتمي لا ومن الموضة لهده يتمي عمن بالتحري لكمل قطع ؤيدأ 

نموذجيعنوان هو لابروكولو، لفرانكو الأولئ الأعمال ق الحداثة يعد ما 
بلاستثناء، مجرد فلس التناغم أما هوالقاعدة، الأنقaJاع مة قوهكن.ا جدا(. 

اص.الآ.جوح\  ٠٢ر لاحله ببكل إنه 

مجالاتتوجد أن حما صيئة ميزة هى هل سيئة؟ ميزة هلْ هل ولكن 
لنتاجويصلون مختلفة اهتمامات لهم أناس يديرها للبحث مختلفة كثيرة 

ْنوفرة لك تقدم لا فهي ما؛ نوعا مريحة الضخمة الأسواق إن جدا؟ مختلفة 
وكانقبل من تعرفها تكن لم أشياء أيفا للثح تعرض إنما فةّهل، المنتجات 

الدينيعرصه وما انيات، والإنالعلوم تعرصه فما تستخل.مها. أن يمكن 
كثيرولها مختلفة ام أقفيها صخمة، روحية أسواق هي؛مجملها والفنون، 

ميولهمق يختلفون الأفراد أف أيصا تاءمل بينها. فيما الارتثاطات من 
صرتمملور ئقافة كل وأن مختلفة ثقافات هناك وأف به، يوقتون وما واعتقادامم 

ومادياوروحتا اجتماعنا إرشادا ثقافة كل وتقدم أحيانا، متناقمة مراحل 
الفر.إلؤلر وصولا النضج مرحلة عبر وتمر الولادة من تبدأ لأعضائها، 

اهل. ومع جدا، وآراؤهم صفاتهم تختلف، ين الن. الأفراد به يقوم والإرشاد 
وليسمحددة ثقافة إلئ بون ينتانهم يتميزهم معينة عامة انتذلامات توجد 

ائب.
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قتعهرصهم قد التي المشكلات مع للتعامل طرق والأفراد وللثقافات 
الاتصالأواصر قطع إلئ الطرق لهذه استخدام بم أفضى فان مجالهم، 

وعلمالفيزياء مثل الموصوعات أو والدين، العلم مثل اعي المهده بين 
عثرالخامع القرن أوائل ق اليابانية الثقافة مثل الثقائت أو اع، الاجتم

الترسانإدانة يعني الأنسجاما؛ غياب، ٠٠من والثكوئ شأنيم. فهذا والغرب، 
طغاةيبدون الانسجام عن يتحدثون والذين تين. الآلاف، عبر وصمن، التي 
التيالانسجام لقاعدة يجدول تنؤع أي يخضعوا أن يريدون إذ مريب،؛ بكل 

اكتشافاتوتوحد العالم، هذا ق ومعاناة جؤع يوجد أثه صحيح تخصهم. 
لوب؟الأسبنفس معها يتفاعل أن ان إنكل على يجن، لماذا ولكن مذهلة، 
متماسكة؟مفردة حطة ق مكايا كلاهما يجد أن يجب لماذا الأهم! والأمر 

فالعلماءمفرد. متماسلثط ل يحديث، كلاهما لأل I أحدكم يجسب، قد 
أنكما وضحاياها، الحروب هذه قادة وكل.الثإ الكوكب،، هذا ق يعيثون 

اأردنإن بثر. كلهم والأغنياء، الجائعين وكذللث، الحروب، وقادات العلماء 
كلطبيعة نحرف، أن فعلينا يعجبنا لا ما تغيير أردنا ؤإن يحديث، الذي ما فهم 
ومامعا، جمان ين، كيفنحرف أن وعلينا البشرية، والكائنات الحالم من 

وهكذافقط.. كونية روية أو شاملة نظرية هي المحلومة هذه لنا يقدم أن يمكن 
شيءلكل متماسكة لرؤية الحاجة ~ أفلاطون بينهم ومن ~ الكتاب بعض برر 

فيه،نعيش واحل عالم يوجد الأنبياء• وحتى والُلاء الناس معظم عليها يتفق 
بثعضها.الأشياء ترتبهل. كيم، نحلم أن الأفضل من لذللئإ 

منأولا! بدأنا؛ حبث، من عدنا فقد وللأسف، الافتراض هذا مع ولكن 
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ستتاضوالمدارمن والمجموعات الأفراد من كسر لنا؟ كمعلمين منحتار 

المنصب.هدا على 

هذاإن متناغم؟ بأسلوب بعضها مع مرتبة العالم أحزاء أف قال من ثانتات 
مئفقد  Gnosticsللغنوصين بالمة عموما. العالم ل غائب التكلف 

توئم من شياطين حلقته الذي المادة وعالم الإله، عالم قسمين، إلئ العالم 

كلأمن عناصر يحوي ~ الغنوصيون يقول كما ~ البشري والكائن أدنى، 
،اشدرةالغنوصيون يقول كما — فهو فان؛ وجم حالية روح فله العالمين، 

المادةعن علم فكلما مباشره، طبيعته ل موصل والزلخ التراب،،. ل ذهب 
معاصرة،مصطلحات إلن هذا ولوترحمنا وحوله، حقيقة عن ابتعاده زاد أكثر 

ولكنفقتل؛ محتلمة ليحح الروح وعلوم المادية العلوم أن يعني هذا فإل 
يمكنلا أي! صحيحا، تمثيلا الحقيقة تمثل فلن ؤإلأ منفصلة، تبقئ أن يجب 

كبير. ٤١وحلو حمق فيه موضع هذا إن للمادة. علم أي يوحد أن يجب ولا 
يحنيهالذي ا ميا، الإحساس يعطينا الومهلن القرون أواحر من قول وهناك 
أنلاحفل والبول،،؟ الغائعل بين من ولدنا ®س وهو• ألا البشري؟اا، الجم 
#حقيقةهنالك جدا، مناحة روئ يحملون وأينشتاين مثل؛لأذائ،ل'ا علماء 

عنالعلماء يختلف )وهنا بكليتها مادية وهي وثابتة. حالية موصوعية،، 

البشريةللكاسات اليومية الحياة هناك المقابلة الجهة ومن الغنوصين(• 

هذهإن موتهم(. ا وأحيت وأتراحهم، وأفراحهم وتعلورهم نموهم )ولادتهم، 
معالمقارنة عند اعتبارها يمكن ولا أينشتاين(. راوهم،،)قول الحيوان 

الوحيإلئ نحتاج العالم هذا مع أنه الغنوصيون أقر حين ل ولكن ررالحقيقةاا• 



مابطريقة الجدال مقدورهم ق أن يعتمدون فان المعرفة، لاكتساب، 
غنوصتونلكنهم نعم، غنوصيون فهم الحقيقة. إلئ الوهم من للخروج 

فكرةهي جميعا إليه ننتسب متناغم عالم فكرة فإن المعايير وبكل مثومحون. 
الأفكار.لبقية كمقتاس تخدم أن يمكن لا الأفكار، من 

بمكناليقنسأنالرؤئالكونية
ؤإنمافمهل نانمة ليمتج الكونية فالروئ حلاله، للسير مرشد أقفل متكون 
تقولفهي انيتنا؛ إنمن تحعل إما ما! حد إلئ مغرور بتعبير أو أيما، حادعة 

الشؤونممل أن ~ ا عليهيجِ، ربما بل ~ ا يمكنهين التححهلعل أن 
توجدلولم ماذا ولكن فقهل. السائدة الاتجاهامحته وتتبع الثخصية والتفاصيل 

حا.ودنا؟تعكس إمحقاطامنتح هو به يؤمن ما كان لو وماذا الاتجاهايت،؟ هده 

والتفهموالصب، التعّاءلفإ عن ماذا انيتنا؟ إنات، مكونعن ماذا ولكن 
يموتؤوالن.ى عندنا، البشري الوجه روية عثر فمهل ينقل ي غ. الالشخصي 

يحبونأمم يعتقدون اص أناك هنأن أعلم ان،؟ العموميتقابله عندما 
يتبخرما مرعان ولكن هده، الغريبة الحب، علاقة عن ؤيكتثون راالإنسانيةأا 

نفاذةرائحة منها تفوح معينة بأجساد ترتبعل معينة وجوها لهم تقدم حين حبهم 
تجاْقاسيا يكون أن من أحدا يمع لم المثرية حك، أن عن ناهيلث، ما. نؤع من 

المجردةالأذكار علن بالاعتماد الإرشاد إن البشرية. يهددون أمم بدا أفراد 
المناورةيمكن ولا قوية، شخصية بعلاقانط يضبعل لا حين حطير عمل 

يمكنلا مجموعي( )عائلي، شخحبمي أمر العالم مع التفاعل منه! للهروب، 
كونية.رؤية باعمق حتى استبداله 
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الأفرادفلا! الطبع بيمال؟ ما يوجد يعد م له أنيعنى هذا هل 
عليههي ما علئ اليوم وهي محيطها. مع تتفاعل والثقافات والمبممحموعات 

يوحدلا الماصي. ل لها حصلت الخ وصدمات... وأفكار تجارب بسبب 
الأخرين(الماص من وكثيرا وأنت أنا يعني: نحن)وهذا نقوم أن يمنع سبب 

والخبراتالتجارب وهذه المحيهل هذا ق الخاصة ا بطريمتناهمة بالم

الماليةوالماسات المسرحي والإنتاج والخطابات الكتب بر والميمان 
مناء و/أونرحال مع علاقات بقعة بايجاد أوببساطة الوس-يقا؛ وتاليف 

أنكموأفترض جامعة، ق محاصرات قاعة ق الأن نحن الأحر؛*. ارالهنرف 
ءالنومتحصلون ية. حنأمور لمشاهدة وليس أفكار لسماع هنا قدمتم 

خاص!بامحلوب ولكن الأفكار، 
منالأفكار ينقل الخهجي والعرض رامنهجتا**، عرصا لكم سأقيم بداية 

هذاأءءبمء_ا لو اصطناعي. نموذج ق تنموويرتيها ا جعلتهالتي الأرصى 
قإلزامية قراءته ويجعلون كتبا عنه يولفون فموترين أشخاصا النموذج 

ذلكوبعد ذلك، وفق الامتحانات ويرتيون الجامعية الدرامية المارات 

ولكنهميعرفونه لا الذين والماس ه، بنفحقيقة النموذج أن سيبدو بفترة 
المشهورونالكتاب وميثرحه هام. شيء فامم ند أثه سيظتون به سمعوا 

وستقوماخزعوه، الذين الأبء1_ال الأفلام وس_تمجد يهلة، بارات بعب
وكممعرفتهم، قليلة هي كم العامة: بتدكير وحجم شكل كل من الأيقونات 

يتعلواا'ا؛.أن عليهم 
علئيعجبني لا الإجراء من النوع هذا إن ادقين، صنكن لحننا! 

٤٢





يكون.أن يمكن أين 
لالعظيمة الأحداث بين علاقة توجد هل بوال) الخيالية حكايتي تبدأ 

أننيتذكر الأرض؟ على غالبا والسيطة الجزنية الأحيواث وبين السماوات 
ناحية،من العفليم الانفجار نفلرية على جديد دليل بذكر محاصرق بدأت 

كثيراأن الجواُبج! بينها؟ الرابهل هو ما أحرئ، ناحية من والمآسي والحرب 
فنجدبه؛ لتا مأمرا بينهما الوصل حلقة اعت؛رت والثقافات الأحقاب من 

لالإلهية والأفعال الإنسان أفعال بين جمع قد المثال سيل علؤز هوميرومر 
طروادةحروب وانعطافات منحرجات تكن م لواح_دة، درامية قصة 

اببميتسب، ولم مصادقه، الأحداث من وكثير ة الأوديق والاضطرابات 
وكانبينهم فيما تنازعوا الدين بالألهة الأمور يرلْ تايرت لقد بكليتها، المثر 
الحالم.إدارة كيفية عن الخاصة أفكارهم لديهم 

يجسمونممن لكمرين ية بالنما نوعا سخيفة تبدو القصة هده أن أعالم 
أحذلقد حثنا! أصلا؟ الجو محمل عالئ سيأحذها الق.ي ذا ومن لأأدريين، 

لهموكان البعيد، الماضي ق الجد محمل على القصة هذه الناس أذكن بحفر 
مثلفقط نظرية كيانات مجرد الألهة تكن لم لهم وبالنسثة المنهلقية. أسبابمم 

وحياةحيامم ق ينتشر حيا حضورا كانتأ، إنما الفائقة، الكواركاتأوالأوتار 
الوالجبات الغابل بوجودها الإحساس ويمكن حولهم؛ شخص كل 

الغضب،بقمة تشعر عندما الأحلام. وق اليقغلة عند النزل ول والشواطئ 
فممللقالقوة، لهذه اسما تحهلى وربما عبك، استولت، قل أجنيية قوة أن تحس 

دورلها وكان هذه، مثل أحداثا هوميروس ملاحم كانت #إل®. لقب عليها 

٤٤



أننان، للتعلم أراّسا نما أيما هدا كان بل الإغريق. عند التعلم ل كبير 
عنالإغريق تخثر وكانتا الميلاد. قبل الخامس القرن أواحر ل الديمقراطة 

العالم.شكل عن وكذلك الفضيلة فة وعن وآلهتهم تاريخهم 
قلتلقد الفلأسمه، دور الخيالية! حكايتي من الئانر الجزء إلئ الأن ناق 

عنكثيرة جوانب ق يختلفون ذهني ل الذين الناص ولكن ارالفلامنة،، 

الأولوف بالفيللقب الذي - الثال سبيل علق  Thalesطاليس ذ أساتذتنا. 
الغربي،الساحل علئ مرقا وهي المرمونن،، ميلتوس مواطني أحد ان ك~ 

كانأنه و ويطو بلده، لموامحلني سيامية نصائح ط-اليص قدم المغرئ. لأميا 
منوعمل الزيتون، عصر سوق ل وهويحمل ومان، الفللث، بحلم امحللاع علق 
كلالأحدا١ثه، هذه عاى دليل أي نمللث، لا فنحن اشهوا مهندنا. لأحر حين 

نعلمهاولكننا حتا محناليس كان أن منذ بدأينف ربما سائعاُتإ، مجموعة لدينا ما 
أثناءالتالية! بالقصة أفلامحلون يخثرنا لاحقين. حيلين بعد ؤلهريتج سجلأيت، مجن 

ريفيةفتاة منه فسخرت، حفرة، ل وقع المجوم إلن تنظران وعيناه طاليص مير 
بالسماءمنشغلا تكون قد الحكيم ررطاليس متدهشه! وقالت، قربج، عن واقفة 
المخرة؛هذه من طاليس إنقاذ ل ؤلمعا أنفلئح!،،. تحت ما تجهل ذللئ، ومع 

نجدالمرحلة هذه ق الزيتون. معاصر عن تماما مختلفة أرمهلوبقصة يخثرنا 
وقدالواقع، ل فة للفالمعلم فهوأول معتثرا وها فيلأصبح أرمهلوقد أن 

ليبينؤإنما الثراء، ق لرغبته لا العمل مجال يحل طاليس أن للقصة أصاف، 
يختارواأن بنرمحل مهنة، أي من يربحوا أن يمكنهم فة الفلأمأن اس للن

يهتمون؛ذلك.لا الحالأُت، معفلم ق لكنهم فيها، الدخول 

٤٥



المثالمحبيل على راالظريةا،. الإنجازات من مزيد عن عبارة قصصنا إل 

العصاظل كان عندما ظاله، طول بقياس الهرم ارتفاع قاس طاليس أن بمترض 
يساويالمثلمثؤ زوايا مجمؤع أن بثن أنه ويقال نضمها، العصا لطول اؤنا م

الشكلاستخدم وربما اليوم. يقولون كما درحة ١ ٨ ٠ أو المستقيمة، الزاوية 
التالي:

X . - - ■ه "'

اه

مزابهلةعبارات سالسالة يكن لم  ٠١برهانه  ١١فان ذلك فعل ؤإن ولكنه 
نضمهاوالصورة الحالة، بينت فالصورة صورة. مجرد اؤلة يبكان إنما منطقنا. 

الرهان.كانت 

قأثر وقد الأمور، كل ق ذكيا شخصا كان طاليس أن يبدو وبالمجمل: 
السبعةالحكماء س كان لقد إنجازاته؛ ثب يواحترم اللاحقة الأجيال مخيلة 

القاويمة.للعصور 

منخلى قد محيء كل ان أمصا ن طاليكر جلأيتح البعفس بمب وبح
إليسفره جواز التاكيدين بوئن نال لقد بالألهة. ممتلئ شيء كل وأن الماء، 
للجوهر،عاما مفهوما قدم بدوره والذي أرسهلو، اعتبر الملمة. تاريخ 

افترضأرمطو، فعند ذهنا(. اذجا حمماديا سبق)وشخصا صاحبا طاليس 
اللاحقونقة مورحوالفالانهللق يم الأشياء، جوهر هو فقهل الماء أن طاليس 

٤٦



ذيالقديمة قة الفالتاينح كتاب ل  Guthrieغثري أفرد ومحي هنا. من 
لطاوسل'أ؛.خاصا نملا الستة المجلدات 

وصفبحب كانوا الدين الإغريق، عند مقبولا الأول الافتراض كان 
القفايعتعيش كما المتوسهل البحر حول عاشوا راقد الأفلاطون مقرامحل 

الهواءل وسدد ويرتفع صثاب، إلئ الماء يتحول كيف ورأوا الركةاا، حول 
صلتايكون أن يمكن كيف م يأخرئ، مرة ماء إلى ويتحول الغيوم ويشكل 

أيايكون أن ويمكنه أيقا، يباودْ ه وكيفء الدف، الماء يجلب، وكيف، كالجليد، 
والتراب.والهواء والنار الماء التةاليا.ية الأربعة العناصر من 

يعدمالتي الصحراء ق حتى الحياة فهويدعم للحياة؛ صروري أنه كما 
مبدأاليس ؤلماستنبطها التي الأفتراصات هذه ونفع السائل. ثكله فيها 

التنؤع.مفلاهر ح خلفوحدة هناك أل وهو الحل.يث<، للعلم أماميا 
ميكنواىا.ربماصبالآلهة(ئل

بالمنها حرية الأراد أنه أو للألوهيات، التقليدية الرؤية توسع محناليس أراد 
محاربيبمصائر فمهل يهتمون ولا أولمبس، جبل على فقتل تقبع لا الألهة 

داأضمبادلأابتة.وباكالييمكن
١-تبل-الهم اس انتقاداكان إن — جدا ماسا كان طاليس انتقاد أن يبدو لا ، ٦
منه.أدتا أقل كان حلقه ل،كن - لأساس يا 

كثيرل محناليس خاض لقد . Xenophanesزينوفان علئ أعرفكم لعوف 
فكانزينوفان أما خبيزا، يكن لم لكنه الأمور من كثيرا وعرف المجالات من 

الشعرفرواة ماسرة. مهنة هده وكانت، الدقة؛ وجه علئ للشعر وراوية خثيزا، 

٤٧





عنقليلا أحدثكم لعوق الصدئ هذا ل الذاكرة. من وأصوغه المعى اقتبى 
وكيفامم؟ كتابلدينا هل القدماء؟ الممكرين عن نعرفه الذي ما الدليل. 

كتبتمخطوءلات الأدلة فمعفلم حما. مثير الوصع إن حنئا! قالوه؟ ما نعرف 
المكتوبالحادثة من عام ألف بعد أحرئ مخعلوطات من نسخت( )أي 

المثالسيل على أفلاطون كتابات حوت التي المخملوطات قاول عنها. 
القرنق أفلاطون عاش وقد الميلاد، بعد عشر الحادي القرن من جاءت 
لكنهاالمرئي من لفافات وحدت أنه وصحيح الميلاد! قبل والخامس الرابع 

المتعالقةالمشاكل فانإحدئ وهكذا النص. من أحزاءابسيعلة وحون قصيرة 
المخْلوطات؟عش الامحنماد يمكن هل هي: المثال، سبيل عش بأفلاطون 

نصعلى اممه بالماق له انتحلتؤ أما أم أفلاطون كتبه ما حما تحوي وهل 
كتبفأفلاطون اللية. هي الأحرئ المشكلة مصداقية؟ لإعطائها آخر مؤلف 

خاطا.بلأما أطوثا استعمل ار الكبالمزلفين ككل ولكه بالإمفة، 
لصهللحاتالمعاق من وظلالا الصطلحات، لبعض حديدة معاق فاعهلى 
المترحمونيقوم أن الهلبيعي ومن قصده، الذي ما نخمن أن وعلينا أحري، 

خذالتالية: تقوم؛التجربة أن فقعل. حاول مختلفة، الختلفون؛تخمينات 
قارنثم المهم صعبة لفقرة تصل حتى بالقراءة وأبدأ أفلاطون حوارات احدئ 

النتيجة!ستذهالك الفقرة، لتللئج الارحمات مختلف، 

~المثال سبيل على ~ يقارن حين  ٠١ءرمهلة قضية أفلاطون حال كل على 
ةمدرّأص أفلاطون لأن ؛  Anaxagorasاغوراص أوأناكبطاليس 

الأكاديميةواعتن عثر. الخامس القرن حتئ تمرت اسالتي الأكاديمية 

٤٩





معفلممع مختلف الأمر لقائه. أود الذي الأشخاص من النؤع ذلك يكن 
يمالمهيب، المخلوق هدا عن القراءة عند قرئا يرتعدون فهم المفكرين 

يمكنلا ؟ ا؛ رامتعال ، اا، للألوهية متحال تمحور من له رريا هو المعتاد التعليق 

هيالجيدة الميزة ييدوأن أفرودينت،، أو أوهيرميس أثينا أفضل لي بالنية هداإ 
،wanthropomorphicدكلية بشرية خصائص يعد»ذا لم زينوفان وحش أن 

أنق حيا كل 3، يمكنني لم بشريا• ليس أحرئ بكلمة بشرية؛ صفة أية له فليس 
يكونأن غريب كائن يوجهه لكون ينبغي لماذا ميزة؟ هدا يعتر لماذا ! ٢٠٠٥١

البشريةالصمات أن كما مألوفة؟""' بثخصيات مملوء كون علئ مفضلا 
)ركلههائي! تضخيما ومضخمة معزولة ولكنها موجودة، تزال لا إذ نبائيا تلغ 

فلماذااليشريه® المحقات عن اا؛عيدة تكون أن بالألؤة يفرض كان إن فكر!®. 
والشؤونالبشرية الشؤون قاف الأمر، كان أيا تفكر؟"" أن مقدورها ل زال ما 

)_(.الغامدي. انثه غرم بن صالح للدكتور؛ عرصهالأ، ل ومنهجه لفلأمفة ا— 
زصلوا الذين الفلأمفة من غيره مثل حضوصا؛ الإلهيات باب ل ذتر١ينل" ضلال "هملى ننبه )١( 

ولكنء؛ٍراثل، لإيرادات الشمل الشد ونت الآ0 هذا ليس بمدا. ضلالا اياب هذا 
عموناالملأمنة علن الرد ل - يقال كما - كلاسيكي إسلامي أنموذج علن للونوف 

)ثر(,تيمنة. ابن الإسلام لشخ ءالصفل.يةاا لكتات يمكنالرجؤع 
لمالإسلام، ذ الاتثاكال. هذا علن الماء تم الحق للإله يشت لا U امتشكال لاحقي )٢( 

ااالخبمرة!أو المميرأ ااالمم.رت أو ١لعاليماا صفة،العلم؛ ؤإنما ءالتفكيره صفة للرب يشت 
ااالمعرذةااين بالفرق ثرحوا حين العلماء إن بل . ٠؛ الحكيم الحكمة؛ أوا؛ الخيرء 

مميلق أو،عليم،، ١اءالمأا نقول ؤإنما عارف، أنه افه عن نقول لا قالوا؛ وا١العلماا؛ 
=الإسلأمية المعالجة اسياز إلن الإثارة الغرض ؤإنما فيه، المن محل هذا ليس >يل 

٥١



إفقليلا. إلا سعفهما ترتبتل لا ~ العالم وبقية انية الأنأوالحياة ~ الإلهية 
—المتأحرون الفلاممة ذهب ه. نفيفلهر بدأ البداية ق ناقشته الذي الأنقءلاع 

أنهصراحة وأكدوا بكثير. ذلك من أ؛عل. إر -  Parmenidesبارمنيدس ماثل 
محلحالت يارمينيدس عند العفلمئ )الكينونة العفلس الكينونة مع مقارنة 

له'"'.حقيقة لا  chimeraوهم مجرد الإنسان وجود زينوفان( عند الوحش 
فأصابتالاراء هلزه حا انتثرت التي الهلريقة هو حاليا للنظر والملفت 

هؤلاءيتفق ولم التأثير، ذوى الناس عند انتثرت بداية العالم. كل ءد.واها 
ونقحوها،مجلات ق وكتبوها درسوها ولكنهم الاراء، هدم على دوما الناس 
ذووأناس كتبه طويلة لفترة التاريخ أن وكما ارتقليدا؛،. أنشأوا الأسلوب، وء٠دا 
بوتعرفح العقلأنياا، الميم، دررفلهور اليوم تعرف، التقليد بدايات فان نفوذ، 

سيئاكانتج أبا ويعتقد ٠ ءا الإغريقية راالمعجزة باسم أوتعرف، الإغريقية الثورة 
ا>التقلياوااأطلقها التي التهلورات إن الغربية. الحضارة ولادة عن يقل لا مهما 

سحبواالناس عامة ولكن الناس، عامة حياة تغير ولم المثقفين حياة غيرت 

التيالدقيقة العلم تفاصيل إن يريدوا. أولم ذللث، أرادوا مواء ببطء، إليها 
-بمدهما بهلريقة حميعها ترتبهل  Objectivityالموصوعية نحو بإلحاح تدفع 

يراهكما — فالعالم مرنو من اقتبتها التي، الفقرة ولنتذكر البعيدة؛ الثورة 
بلب،، الكوكهذا على المهمة غير الأحداث، عن منفصل ~ عموما العلماء 

)ش(اعترها. عن الحق الإله لمفهوم -النية 
لوجودهحقيقة لا الله، مرى شيء كل بل فالإسان، الصوفية. غلاة عند التصور هذا ينتشر ( ١ , 

)_(.الوجود. واجب وجود مع مقارنة 





Demosthenesديموجي ْثل جماهرين لتحدين افة إخسقراط، 
إسخيلوسمثل رحيون مكثاب اك هنكان كما غيرهم. جدا وكئيرين 

Aeschylus  وموفوكليسSophocles  ؤإيرويدسEuripides وأرّمتوفانس
Aristophanes .وغيرهم

اليوم.رح معن جدا مختلئا الكتاب هؤلاء يه ساهم الذي المسرح كان 
فيهاتجتمع كبيرة دينية مهرجانات من جزءا كان والكوميديا الراجيديا فإنتاج 

منوالأّتعراضات الرياضية المباريات مع جنب إلئ جنبا الدينية الطقوس 
الناسآكل يحمرها أن الأمر واقع ل ريفترض الجميع إليها يدعى - نؤع كل 

قوتيومهم،معهم حاملين الريف، ومن المدينة من الجميع؛ حضرها وفعلا 
قبلمن رحية مكل تقييم يجرى طويلة. لفترة تمر يالمرحي الأداء لأن 

موقف،تعكس أحكامهم وكانت، الجماهير، من لضغط يخضعون حاكام 
الأسثناءات(،بعض )مع فقط واحدة لمرة المسرحيات وتعرض الجمهور. 

كانت،أيصا. الإنتاج كلنؤة دفع ربما الذي ه نفالنخص ؤينتجها ويكتبها 
المهمةالشخصيات من كثير من نخر وقد هامة، مواضيع ذات المسرحيات 

التراجيدياتلمعفلم العامة الخطوط وكانت توفاني. أرموميديات كق 
ماالماس ويعرف الشعراء. من أولغيره لهوميروس مواء جيدا، معروفة 
عماينحرف عندما الولف، قمد ماذا يفهمون كانوا كما وجوده. يتوقعون 

كانأحري أحيان وق حينا، فتحجبهم الة، الرسفهموا لقل. الحادة، به جرت 
المرحلوضع ونتيجه أليمة. باحدالث، الناس لمذكيره أويعاقب، يغرم المؤلف 

أدواتأفضل من واحدة المؤسسة هذه كانت، مثاشرة، ديمقراطية ركر مق 

٥٤



للتفكيرتحديهم عبر الناس علمت لقد الإطلاق. على وجدت التي التطم 
ومشاعرهمهم أحاميإلئ التوجه عبر يفكرون وجعلتهم وليس;فرحم؛ 

Agatharchusأعاثراخوس عن ثدكر سجل هاك شل'"'. أدمغتهم إلئ وليس 
الناسأل يذكر آخر مجل وهناك ُمنفلور. ينولنا إمخيلوس( مرح )مدير 
إلئإصخيلوس ق الانتقام جنتان تقدمت حين مذعورين انكمشوا مرة ذات 

سيءأي فعن أحوالها؛ أفضل ق الامتعراصات تجارة كانت لقد المرح. 
التراجيدية؟المسرحيات هذْ كانت، 

مؤيدوالأخر نقدي أحدهما القديمة، للتراجيديا عامان مرحان لد.ينا 
الةلالة،اررالفنون انتقد لأفلاطون الجمهورية كتاب س العاشر الباب وق لها• 
فالمادةالمثالي المجتمع ق لها مكان لا أنه استنتاجه وكان ميها. يكما 

عاليالأمور تكون كيف معرفة يحتاجون المثالي المجتمع ق والمواطنون 
الحقيقيةإلي يهودوننا لا الثال، سيل علئ امين وارّالفنانين أن إلا حقيقتها 

مفيدة،أشياء وهي ومقاعد، أمنة الحرق يصغ بالذلاهر. رؤيتنا يشوشون بل 
مريحسرير صنع محاولة وق عليها، أويجلى فيها الإنسان يتمدد أن يمكن 
أمرالفكرة هذه لأقلاطون ية بالنمثالي. مرير عن فكرة الحرق أمام يكون 

فلاالحرق صنعه الذي المرير أما الجيدة. الأمزة كل معيار وهى حقيقي، 
المثاليالسرير أمورت ثلاثة بين وسعل حل هو بل مثالي، كرير كاملا يعنمر 

محبمن أمم من  Martha Nussbautnنوساوم ماؤنا الأمريي الفيالوفة س !١( 
منابتداء المالسني، الخطاب ل إنصايها ومشكلات الفلسفة، ز العاطفة مركزية عن 

الدنافإدامحم-رش(•انمر 

٥٥





لهل"أ،معارصا كانا  Brechtبرثت وكتب الفرقين(، صللت الخي الترجمة 
علئمي أرمهلو وفق التراحيديا فن إل به.  Durrenmattدورنمات وأعجب 
بناءله يكون أن بالفعل ويفترض وحدها، الكلمات على وليي الفعل، 
منبد ولا بالغرض. يفي فلن المآسي( )تتالي البيهل رد الأما محكم؛ 
الحبكةتشكل التي الأحداث، ارتيامحل يجب كما ومائة. وعرض مقدمة وجود 

الحادثؤإلى يليه الذي الحادث إلئ حادث يودي أن فيجب، بعضها، هع 
يختثرساة المامذروة من وبالاقتراب اة. المأمذروة إلئ وصولأ يليه، الذي 

ونتيجة'. بالارتياح'محيثعرون عنها وبالأبتعاد والشفقة؛ الخوف المشاهدون 
تكشف،الحبكة بناء فخلال، وخليفتازت حملت، فقد الشكل حذا التراجيديا لبناء 

الاجتماعية،القوانين تكثم، أما نقول واليوم يحدث، أن وما-يجب، يمكن ما 
فالتاريخالتاريخ®، من فلسفة ررأكثر الشعر يعئبمر لأرسطو وفما السبب، ولهذا 

علاجية،وظيفة هي اة الماسلفن الثانية والوظيفة حقيقة. حدث بما يخثرنا 

العقلعلي الاجتماعية القوانين تأثير فهويحزز الناس. بحض يقول كما 
السلبيةالعواطف، باثارة وذللث، الدماغ، غل عمالية من وهونؤع البشري، 

حدثما يثبتا بحيثإ المشاعر هذه تحرير يم والشفقة(، القوية)الخوف 
المشاعرلإنشاء مختلفة طريا البدء طقوس تستعمل التحرير. هدا حلال 

ووفقالخارج. س الوعي ل ستثبنإ التي الرسالة وتضيق، وتحريرها الملبية، 

وموتقيةالعواطف؛ مدب أوتطهير/  catharsisااالممس« بمدأ الارتياح هدا عن نمر ( ١إ 
فنونل ومتجددة •خالفة ونا هّاتخذت الأرمطي ١^!^• ل أساّب علاجية نقية 

)ش(.الحافر. اللاحقةإلنيوما المرحوالأدب، 

٥٧



ولاتعزرها، م >المساعر كح يالتي الرسالة فإنها الماساة لفن أرمهلو وصم، 
الذيبالمجتمع ملتزمن الماس لإبقاء أفضل بطريقة المفكير المرء يمتهلع 
لا،أنمهم؟ التراجسديا فنانر عند الأسالوُب، هذا كان هل ولكن فيه. يعيثون 

كيلك.يكن لم 
تياأورياممها ثلاثية وهى حقيقية، اة مأسل لمنفلمر هذا ولروية 

Oresteia  أسخيلوس لؤلمهاAeschylas  أغابونأن هي الرئيسية القصة ٠
Agamemnon  زاكليتمنه زوجته قتالتتروي( ل الإغريقي )القاني

Clytemenstrea  أغيثيوس وعشيقهاAegisthus  .فمهل،-هذا كتفيا م ول
خلالفمن عنقه. حول وربطاها جده عن أعضاءه فملأ قواه؛ كل فلثاليه 

وكانذكراه، سينقل ما هو فقعل والانتقام . non - entityكيانه زال العمل؛ هل.ا 
ينتقمولكي قديما، قانونا هذا كان لمد تيى. أوويابنه مهمة الانتقام 

أمهقتل ولخن  Ciytemenstreaكليمرا أمه يقتل أن عليه كان تيس أويي
Apolioأبولو أمره الدم. اقاربج قتل يحرم آحر قانون مع تعارض ل سيجعله 

أثيناهيكل إلئ هرب ثم الانتقام جنتاُتؤ فلاحقته ذللثح وفحل كليتمنسترا، بقتل 
مصيره.كانينتطره حيث، 

أصيلاتناقصا كثف، الحبكة أن الأول تحليقين؛ أقا.م أن لي اسمحوا هنا 
مباثر:غير نقاش ق المناقض ونجد الوقت،. ذللث، ق الاجتماعية لقوانين اق 

ممنؤعولخنه مطلوب الفعل)أ( وبالمالي ممنؤع أبيه( قتلة الفعل)أ()قتل 
البناءيثبه الفارقة لهده الشكلي البناء ؤإن مفارقة، هنا فلدينا الدرجة. بنفس 

جميعمجموعة عن  Russeliرسل مفارقة مثل لاحقة لفّارق1رّتح الشكلي 

٥٨



منالشكل نمس تعمل وتكعناصر. ها نفتشمل لا التي المجموعات 
المقدمةنقض إلئ والرحؤع تحالة الاسإلئ المقدمة من المطقيت التفكير 

محرمةفترة منذ الريامحيات يحل تدلال الاسمن معقد نؤع وهذا ررالفرض®. 
يارمينيدس(.كان له الأول المحرك باق المؤرخين بعض )ويقول 
تقرناومخفي متضمن الذهل الجرد البناء هذا أن اكاي تعليمي إن 

البيتإلئ ينتمي أغامينون المثال سبيل على الأحداث• من معقل-ة بشبكة 
إلئاللعنة تدوم وهل اللعنة. من جزءا موته كان وربما ررأتروص" الملعون 

لإرنحاءكنزا( باسا)ابة صحئ قد أغامتون أن إلئ بالإصافة الأبد؟ 
تشكلواحتقاره. لكراهيته المرر لديها فكان كليتمنسزا؛ حان أقه كما الألهة، 
المجردةوالبنية والاجتماعية والتاريخية الشخصيّة والميول الأحداث حميع 
بأكملها.ومدن وأجيال أفراد مصير عن مروعة خاتمتها نمة 

أثيناهيكل ق ؛الجنيات المحامحل تيس أوريفإن المسرحية، إلى بالعودة 
استْاعلحكمة وتجهز أثينا، وتمل أوباخرئ، بهلريقة نميته حل ينتفلر 
تقررلم بالتحديد! الألهة هذه دور لاحفلوا أثينا؛ مواطني من مجموعق أمام 

اسمهاتحمل المدينة ق ة موسمكانة دعمت بل ها، بنفالقضية ق الحكم 
عنجدا بعيدون هتا نحن الأعضاء. إلئ القرار وتركت الحاكمة. لتترأس 

اأهمينتجوهمتح تالكول. الوحس رينوفان إله عن ويعيدون هوميروسر، 
كيم،تظهر نميرة عبارايتج من لة سلتاق ثم وأبولووالجنات، تيس أوري
لهاعبارة بقول الفريقين أحد يقوم الومتإ! ذللث، ق والحجج القاثات تدار 

أبماتأو عامة أقوال باستعمال ارة العبالثاق الفريق ؤينكر محددة، مقبولية 

٥٩



بيناكوازن هو القضية يمرر وما أبقا؛ مقبوليتها لها الشعر من معروفة 
فقط،الخثراء إليها يمل التي المجردة الحقيقة وليس العبارتين مقبوليتي 

والدةكلمسزرا كانت، هل المحلفين! هيئة أمام المطروح السؤال وكان 
المرأةلا، أبولو! قال حين ق نحم؛ الجنائن، قالت، الدم؟ أقرياء من أوريتيس 

نظروجهة أو ؤيفلهر متحمله، للطفل الرجل بذر بعد التي الرجل لذرة وعاء 
للجناصالقديم القانون ؤيتجاوز الجديد نيومحى قانون فهي جديدة؛ أبولو 
لالجنان،،واحد بصويتؤ الأغلبية وكانت، التصويت،، حمل النقاش وبعد 
جهةمن أم دون ولديتج قد )هي تيم أوؤيلصالح صوتيا أثينا فح، قاصا 

قدزبوس قانون أن ويدو حرا• سثْللق أونيتتس أن يعني مما زيوسآ 
ومحتبقونمدينتا، تاريخ من جرء أنتم رالأ، للجنيات،! أثينا تقول ولكن انتصر 
لعلةاليشارك ولكن تثدلكم يلا الجديد والقانون مستقبلها، من جزءا 

إيومندسمن الخيرون مثل بركة نحشركم حمالأن من أنه يعني مما معكم، 
.®Eumenides

بمصطلحاتالعمل هدا مثل عن التحدهمث، المتعلق من ليس حنساأ 

تحضرأن الأفضل من أو الشعرية الثلاثية تقرأ هوأن فعله عليلئ، وما مجردة. 

بنلهوريرغون الدين المجانين أحد يخرجها من يكون ألا بثرط- ب• عرمحا 
لالعناصر لكل تماما ينتبه التفكير عميق منتج إنما الصحف،؛ ل أسمائهم 

فانان كا وكيفموالمجرد، والإلهي اق والمومالشخصي يج الم
عنآخر فيلسوف، أي أو أرمطو أو أفلاطون يقوله بما له صلة لا أسخيلوس 

روايةمع دينا؛ ومحلفنا دينية، سياسية ورواية عملا فهويعرصس اة. المام



بيولوجيلنقاش إصافه ، Fall of the House of Usherأوشر مرل سقوط 
واحد.وقت ل كلها منهلقي وجدال 
الإلهيالدعم أف نجد أوريتيا ففي تماما. فهومختلف موفوكليس أما 

وفوكليسل Antigoneأنتيغون مأساة ل أما المدينة، ات لؤّكان 
لل.لك.نتيجة الشر ويعاق المقلأنية، غير ألاعيبها بممارسة الأنهة فتستمر 

ولكنتقدما؛ هناك يبدوأف ذلك؟ تحديد يمكننا وكيف، الصحيح؟ منهما فمن 
حفرةق بركه عبده يعام، رجل عن هنا القمة لها• معي لا معاناة أيما هناك 

حدث،ما هذا ولكن بموته؛ يتسبب أن الرجل يقمد ولم العبد. ؤيموت 
يقررونكيف مثكالةأ ل يضعهم مما بدلك. السلهلات الرجل ابن ويخثر 

هداارحدث ويقولون الالهة، بيد ثيء كل أو منهم جانب فيعتقد مصيره؟ 
—أفلاطون موقف يعكس الذي ~ الأحر الجانب ويعتقد الآلهةا٠• لإرادة وفما 

عندأنه صحيح عائلة. قوانين وفق إنما اعتباطا، تتصرف لا الالهة أن 
المؤعمن أعاى سلطة فهنالك الهائية، لهلة الهي الأنهة تكون لا هوميروس 

ولكنلها. قيمة لا الالية يجعل بما اللهلة هذْ أفلاطون ؤيصف الجرد، 
ه،نفالعالم من يقع نزنع نتيجة الأن بعد ليمسن، البئر معاناة أف يعني هذا 

وإنمااق الإنالوجود وق الحالم ق أساسنا تناقصا تحكس لا الإنسان فمعاناة 
أوكما تجنبها. يمكن ارتثاطات وكلها والجثع؛ والغباء الجهل فقتل تعكس 

واوثرتثكلئلانامجرئائابمّافىمضمحمساص القوانين 
وعدمالغباء ت وهي كبيرة، فجوة والحقيقة سان الإنحياة بين يفصل ومجددا 
هناك.بشرى غير لكن مثالي ونذلام هنا، الأنتفلام 

٦١



لماجزئي تكرار وهو الهامس• على هنا الملاطات بعض أصع لعوف 
معاصرةنظر وجهة من لوتحدثنا الفنون. دور هي ملاحظة أول للتو. قلته 

ُذ0إمثل وأمور والدين والسياسة الفالقة وهناك والعلوم، الفنون فهناك 
تعادالشويمة، المسرحيات من كثير الأن يوحد المرح؟ عن نقول فماذا 
لخستهبوصع ثاب غير ممثل وكل ثاب منتج كل ويحلم وتكرارا، مرارا 

مسرحياتق محروقة )ثخميات أوفاوت لير ثخمية ق الخاصة 
فالvراحيدياالقدماء، الإغريق أيام ق مختلفة الأمور كانت، لكن مشهورة(. 

اللغةفقهاء بدأ الإسكندرية ق ولاحما وانتهز. واحدة؛ لمرة تودئ كانت، 

Philologists  عوملتكذلك الأداء. حالات وليس الإصدارات، بجمع
أوهايدن مثل أناس نمزق مئا-إة؛ بطريقة عشر الثاس القرن ق الوميقئ 
فكرةبدأت لمد القضية. وانتهت، واحدة، مرة سيمفونيامم إحدئ موزارت 

منلتوئر اكقافية للكنوز صندوق ق ؤإبقائها الماصي س المهمة القعلمي جمع 
الأمور.تحنن ولم عثر، التاسع القرن منن. ثيء كل ق برائحتها مكاما 

القائمةالأعمال من الجديد الابتكار إلف أقرب الروك ومومقف فالأفلأم 
والمرح.للوميقئ 

عنا كثين سأتحدُث، الناكرين، عن هي أذكرها الذي اكانية والملاحظة 
وأفلاطونزينوفان كان نقامحل! بقعة فاذكر الأن أما لاحما؛ الهليور هذه 

يجريما مع تصادم الذي التفكير س نؤع على عكفا أمما بمهنى رامنكرين؛' 
ولكنما، بهلريقة ارممكرين؛، أيما كانوا الراحيا.يا كتاب إن حشنا! حولهما. 

الماس،بعض لهم يقرأ فالفلأمفة الفلاسفة؛ وبين بينهم كبير فرق يوحد 

٦٢



كثيرون،فيراهم الراحيديا كتاب أما ثقافة. الأدنئ نقادهم فوق امم وشعروا 
غيررحياتيم م كتابة وأعادوا جمهورهم؛ يرصوا أن بضرورة ويشعرون 

منأفضل نحا تكون سبانأ—ا آملين حديده رحيات م وجربوا الناجحة 

علىبل '• للموصةُمنزلقين مقلدين إلى يحولهم لم هدا ولكن سابقاما، 
جمهورهمدفع حاولوا للجميع مائعا كان مما فانطلأيا ذلك من العكس 

صدقنيالمعالم. مجهولة جديدة منهلقة إلئ - للجميع مفهومة كانت ريقة ط~ 
جمهورعش تعرصه ثم لوحوك، شيئا تفهم أن من بكثير أصعب الأمر هدا إل 

.المفكرين٠١راقادمم عند العميقة المعانر فهم واجبهم من بأن اعتقادا يحملون 

باض؟نومن، هل سم\ذ[.' 

لأأدري_ا— حتئ — أو ملحدا ت لحتما لكنني أدرى• لا فييرابند؛ 
شيءبوجود إحساس لدي الأمور، هذه لعرف ىو'\كاملا نحتاج مغرورا• 

هذا''؛.ق أبحث، وأنا هناك، ما مكان ق علوي 

اليومالاجتماعي التواصل ووسائل المعاصر الأعلام اثير طبيعة عن مهمة رمحائل هذا ل ( ١ر 
أنإلا الوسائل احتلمت ؤإن أنه يعني مما مثرحم• كان أيا لها، الرموز بعض واستغلال 

عمرإلى اليونانيين عمر منذ حاصر الجماهيري التأثير ل الهلريقة هن.0 بأهمية الوعي 
االمقلدينظاهرة إلن المؤلف إثارة وهي ملحوظا، فارقا هناك أن يلو ولكن الانرنتح. 
)ثر(.الزمان. هذا ز واصحة سمة أراها والتي للموصة!، المتزلفين 

الموقفهذا مثل حموصا، العرب وملاحية عموما، العالم ملاحية محن كثيرا يسع كان ( ٢) 

محسءالنالأم-رش(•وش الذي 

٦٢



الفكرةمن يأق الذي الكوف أو الهلبيعي الفل-ام فكرة ق رأيك ما 
أوالاجتماعي؟القانوف للظام العامة 

العلميةالقوانين بين علاقة وحوي امحراض ق هورأيي ما تقصد فييرايندث 
والسؤالتماما. منهلقي الافتراض هان.ا إف يكتئمها؟ الذي الاجتماعي والفنام 

يةبالنالقوانين"الهلممحية؟ أم الاجتماعية القوانين أولأت الذي"يأق هوما الأخر 
المنهكتينهاتين قاف كان؛ ومهما له، معنئ لا السؤال هذا قاف ت لعقلي 

الناسبعض أن تفترض هل موالان الك أمدعني اليوم. تماما منفصلتان 
وأنمبالكون التفكير بلاحقا بدأوا بحيث محسددا اجتماعيا نذلاما وصحوا 
قالتي الفاكرة هذه هل الكون؟ علئ الاجتماعي مهم أسقطوا بالمهاية 
ذهنك؟

Rodolfoرودلفوموندولفو اسمه مشهور كاتب هنالك نعم، السائل! 
IVlondolfo  ييغير أن وأعتقد الفأكرة، هذه وصعJeager  المنكرةافترض قد

معرفة!يمكنك لا ولكن ارتبامحنات، تجد أن يمكنلث، حننا! قييرابند! 
عليهمكان النباتاُت،! وجامعي الصيادين إلئ لعد الاض؟ قبل جاء أيهما 

لأنالفصول؛ عن وكذلك، الحياة، قيد علن ليبقوا العالم؛ عن الكثير معرفة 
ولمعرفةوهكاJا١ السنة، من محددة فترة حلال الماء مجرئ ق يصعل. ملث، ال

نقوشوجدلت، وقد الثمس، حركة عن شيء معرفة عليهم كان الفصول؛ 
٣٠إلئ تعود ءذلام على  ٠ ٠ ٠ الأمر.علاقة؛ل.ورة لها القوش وهن.ه عاما، ٠ 

تبحاتحسمي، الفصول كانت، حين ل بالأمر تحب كانت، الأيام أن والذلاهر! 
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خننا!فيها؟ عاشوا ام الاجتماعية المية ْن \س■ هدْ هلتالخوا للتمس. 
كانهذا ومع ثابتة، اجتماعية يني أي والجامعين الميادين لدئ يكن لم 

لدلك؛أحياء، ليناء ترتيبها عليهم وكان الملك،، عن الأفكار بعض لديهم 
قولفلكيين جعلتهم التي هي عندهم الاجتماعية البنية بأن القول أن أعتقد 

عليهإليها ينتمي التي الاجتماعية بيئته كانت، مهما فرد كل لأن ما؛ نوعا خاطئ 
الحياة.قيد علئ البقاء تعليع يحتن وغيرها؛ الثه والفالالجغرافيا ؤ يعرفأن 

محاليس السؤال ولكن يته. ونعنه قرأين، فضل ييغير أما أعرفه، لا موندولوفح 
هوالمقبول؟ما السؤالت إنما أوذللئ،، المولمح هذا محال 

أفهملم ربما المعاصرة. الطرية الفيزياء على فقهل نمير تعليق السادلت 
نتاجمن لست، ثابتة محوئ الفيزياء قوانين أن فكره أن لي بدا ولكن تقصدْ، ما 

رويةعدهم يالذي الفيزيائيين آلاف، هناك سيكون الحديثة. النغلرية الفيزياء 
الثابتةالقوئ لهذه خرق بافهراض أقفل بعلريقة ر تفقد حوادرّثإ أو حقائق 

خانا...شيئا لست، فهي لذللث، الذكان(. أو )الزمان 
احتواءيمكنها لا الأسامئة القوانين ان بالفكرة هذه صحح، فييرايند؛ 

جدا!شائعة فكرة ولكنها عموما، مقبولة غير زمكانية معيارية معرفاُته أي 
يتضمنأعم، تناسق إيجاد الفيزيائيين محفلم يحاول التناسق يهدم حين 

جدا؟شاءنا الكلاسيكي اJبكانيلث، كان كاذا خاصة، حالة ق الزائل التناسق 
بيةالتإلئ تركوه لمادا اعدته، بمالتاسرايتح كل ير نفالممكن من بدا لأنه 

له.خاصة تأثيرات، باصافة فقعل يقع لم المرء لأف العامة؟ 
كانإن الحقائق. لتفسير يكفي لأنه افتراض، هذا ولكن نحم، المائل؛ 





بقمحكم إنه نملكنيا؟ مستقلة قوانين عمل نتيجة لست، عظيمة عملية ل

كائن،الوجود بان بارمينيدس حجة إلئ يعود لكم قلت، كما والذي قديم 
للتغييروحول ولا ، Being is, not - being is notكائا ليس الوجود وعدم 
معياريمعرف، إدحال عيماء بقعة اقترح كائن• غير هوكائن ما يجعل الذي 
لمأفكارهم لكن ~ أحدهم كان  Dirseديراك فإن تماما تذكرت إن — نمال 

الإطلاق.عن صدئ ناش 

يعدررذللئ، لأن الأساسية، القوانين ق خروقات إيجاد إلئ الناس يتْللع 
هذهلأن ؤإنما معيارية، محرفات فيها قوانين يحبون لأنيم وليس تقدما١١ 

ويوجدعمومية. وأكثر أفضل أمامئة قوانين إلئ ترثيهم قد الخروقات 
الكثير elementary partiele physicsالأولية يمات الجفيزياء ل بالطع 

يدرسهالذي  phenomenologyالظواهر عالم أيصا ولديالئ، التفلير، من 
ماؤيرصيهم ، curve fittingالبيانات محن ملأءمة عالئ يعملون أشخاص 
التجريبيونالفيزيائيون يرخى كما تماما المتوئ، هذا ق عليه يحصلون 

معينة.لتاج للوصول حنة طريقة بايجاد 
ما،نظرية حول الشكوك اورهم ناكجرسيين س كثيزا فإن الواقع وق 

الحقيقة.يلامس س الفلريون، لا هم، أمم فيعتقالون 
تعطيهمعامة صيغة إيجاد ليحاولوا الكبار المنظرون بعدهم ياق ولكن 

البيانيةملأنموالخطوط يهجر ما وغالبأ والتاج، البيانية المنحنيات س كلأ 
ارالختديقترحها الي البيانات مع ويتدلوما  raw dataالأولية بياناتبمم 
حديدةمقاربة يحاولون الذين العلماء علن قاسا هذا سياكون عنادهم، البيالاا 
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الحقائقأي الحماسُأ'، تلائم لا أبا يبدو مقاربتهم بيانات لأن ؤينتقدون؛ 
هذا.عن فريد بمثال  Feynmanفاسمان وخثرنا الماف• الخط ْع المتلأنمة 

لأنهللتنلر، جدا وهدا للعالماء. الطبقي الرتيب من نوعا هناك أن كما 
يوجدالأعلئ ق ومنهات جدا، القديمة المواقف بعض أخرئ مرة يعكس 

متقمرويوجد الأسفل ول البيانية، ملأنموالخطوط ياق ثم المنظرون، 
ويكونجدا. اع شب، ترتيولكنه الرتيب بمدا الجميع يقبل لا الحقائق؛ 

صورايقعون العلماء غير فنجد تقديرا، وأكثر دخلا أكشر المنظرون 

يستعملأحدا تجد وبالكاد ضازلهم، ق وحتى مكاتبهم ق وبور لأينشتاين 
قبلأحدهم إلي كب وقد كايقونة'''،  Michelsonميكلمون الفيزيائي صورة 

الدينالتجرسين من أكثر ية جنجاذية لهم المنظرين أن يعتقد أنه عام 
الأزمان،قديم منذ موجودا كان الوصع وهذا الجامدة. المادة مع يتعاملون 

حيازبمأنكروا الفلامنة ولكن المفيدة، الأشياء من بالكثير قاموا فالحزفيون 
لالمعرنة١

هوتوثرما بهلريقة يوجا٠ والذي الرتيب،، عن تتكلم أنت، المائل؛ 

محابه؛اسةل خاصة معالجة  Thomas Khunكون توماس له أغرد الذي الملوك مو هاJا )١( 
معطيات،على بناء القائم النموذج مخالفة على بعفوالعلماء جرآة وهو العلمية®، اكوراُتؤ 

أوبعضه.القديم للنموذج وأفول( العلم ل حديد نح إلن أحيانا تودي لديهم حديدة علمية 
—٢ )٨٧ صن القومي، المركز ترحمة روزن،رجإ أليكس ت ، تأليفالعلم، قة فل• للفاتدة انفلر 

.(_).(TA•

)_(.معروف. تجريى عالم )٢( 
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معمتخارة تكون مد مختلفة قوانين عن يتحدث أنه حين ق باتجاهه، 
ترتيبايضعون فهم موجودا، الترسب، زال لا الأمر مائة ق ولكن بعضها. 
معالقوانين هدم ستتضارب ؤإلأ معا، يتعايشان محتلمين مانونين لجعل 

وقالسياسة ق يوجد ت هي الأحيرة القطة آخر. ترتيب ويظهر فتتهاوئ بعضها 
الترتيّ—،هدا يكون وفد ما، ترتسب، إيجاد تجاه اكوتر هدا اع الأحتم_علم 

بعضها.مع متضاربة جوهريا تبدو قوانين وجود مع أماسي بشكل متوافق 
منطقي.ترايط. وجود على بالضرورة يتوقفا لا ما ترتيب، على العثور 

يانولعمتم مختلفة مجموعارت، هناك للتو؛ قلته ما هدا ولكن مرابندت 
والبعضراأوليةاا، أكثر الترتيب، من نوعا يفضل البعض ارالرتسبخاا، من مختلفة 
بحالترتيمن  ١١رربدائية الأكثر الأنولع أن كما تجريدا. أكثر نوعا يفضل الأخر 
بهلليموساسينا لالفللث، علم ففي الخالية، المرحلة ق ما يحتفغل ما غالنا 

Ptolemy  ومختلفة.خاصة بهلريقة كوكب كل منه يحب، مخهلطا اقترح وقد
أرادإن ولكن الكواكب،، لكل واحدا نظاما ووصع كوبرنيكوس جاء ثم 

تختلفجالتي الأفاراصايت، ببعضى يقوم أن عليه عمنارد ار محاُبه أحدهم 
حافغلأوسع نقنام هناك فكان المريخ، حالة ق توجد الخي الافهراصامحت، عن 

ومعهنيوتن جاء يم المسابق. الفلام ق المتواجدة الاختلافات، على ما بدرجة 
قختلافات، كا القديمة الاختلأفاتح ؛قيمت، اهن. وْع للزمكان. مستقل قانون 

أرياأوريالتراجيدية رحية الموق . approximationالقياسان، تقريبج 
Oresteia  ثملأبولو، الجديد والقانون الانتقام لجنات، القديم القانون لدينا

الاثنين.بين لختام اق 
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لتتنبأتتعمله هل القانون هذا أو الترتيب هذا لديك يكون عندما >سؤالت 
ر؟لتقأو لتصف أو 

يقولونالناس بعض مختلفة، يانياء مختلفون أثخاص يقوم ئييرايندت 
فةءل«.شبأ ؤإنما نمر لا نحن  Metaphysiciansللماوراييات منفلرين >رلا 

ماؤيئدمون يتابعون ثم . ١٠حدث ما ير نفاريمكننا يقول الأحر والبعض 
يوحدالتنبؤ. من بقليل أكثر ثيء الحالأيت، معفلم ل وهو تفسيتا، يسمونه 

يحبون- الأقل علئ الفيزياء ل ~ اليوم معظمهم ولكن مختلفون، فرقاء دوما 
الزمكان.باعتبار تقلة متكون التي الأسامئة القوانين 



1ا1اني:اسل 
|اهإم|قةأأأام 

The disunity of science

عالممونو، حاك أقوال من طويلا اقتاثا الماصة المرة ل لكم قدمت 
المحيهلةاللامح بعض — له بدا ما — وصف حيث الجزيتية، البيولوحيا 

الموصوعيةالمعرفة أن فكرة كتب كما وا-ضدة؛، رربقربة الحديث. بالعلم 
للحقيقةالوحيد المدر هي الغايات( تستبعد التي الحرفة ما بمي رالتي 

ميراثوهو عام، ألف مئة من ورثناه ما كل مسحت أما يبدو واحدة رروبفربة 
الميئاقمائة الفكرة هذه كتبت لقد نفسها. البئر طبيعة مع اثحد قد كان 

إلاالقديمة الرابطة هده مكان ثيئا نرك ولم والهلثيعة، الإنسان بين القديم 
قبولاتلق لم الفكرة مونوأن يعرف حامدا،لأ'. العزلة من كون ق قلما سعيا 
الكاملة،القضية من فقهل حزء مجرد يعتروما الناس من كثير يوحد إذ عاما 

لماذا؟حا؛ الأعراف فرصت فقل. هدا ومع منها. هاما حزءا لمست، لعالها بل 
.prodigious power of perfomanceعالية أداء قدرة لها لأن 

يحدثالذي ما كفلر ولكن عميئا؟ الاقباس يبدوهدا الأولئ للوهلة 
مائةررحعلمتإ الموصوعية النغلر وجهة مونوأن يقول ١ أقرئت، نظرة ناحد حين 
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الإنسانين ب Ancient animist covenantالقديم الروحي اق الميئ
وأنمثاق، محاك كان انه يض كان هل ذلك؟ يعيه الذي ما واكلسعة«، 

المشاق؟لنقص لطة الامتلآكوا وأمم نقضوه؟ قد للمادة المتالين العلماء 
ثرمحلواحد، حلوف، من بقرار تغييره يمكن السيامي الاتفاق مثل الميثاق وأن 

يتركبالعلم علاقة أي لآ ليس الذين وأننا علماء؟ القرار يتخذ من يكون أن 
الذينالعلماء اجتمع هل القرار؟ هذا اتخذ وكيف القرار؟ هذا عواقمح مع 

اءلإلغوصوتوا مؤتمر ق  objeetivistاووص_وعية القتر وجهة تقبلوا 

مناجتم_اع أي يحدمحت، لم أنه وفوق مهولة؟ الحن0 الأمر كان هل الميثاق؟ 
لديهليس ومعفلمهم الدينية، للموايق ولاء العلماء عند فليس النؤع، هذا 

مئلواوحين يموتوا؟ أن ءاJهم إدا ولماذا ليدركها، التاريخه المعرفة حش 
ال— ما فكرة أن يؤكد مونو نمس أن أم مفاجئة، بجدية القضية أخذوا لماذا 

للتفتر؛ملفنؤ افتراض هذا الميثاق؟ نقفت، التي هي ~ البثرية الكايناُت، 
ينكرعلم ؤلهور أن صحيح هل لثؤ؟ ذليعنيه الذي ما أحرئ؛ مرة ولكن 

الاربامحلحئت، التي التعلورات مع جنب، إلئ جيا حدث  purposesالغايات 
أجراءالأن حتئ بدوره موه والذي أ، والطبيمه الر بين ميقاق( أي روليس 

قدالمادية أوجوانبه العلم أن المؤكد غير من لكن الأرض• كوكب من كبيرة 
الاجتماعيةوالتزعات البصيرة، وانعدام فالقلمع، التعلورات. هذه بثن، ّ

ذلك.ببت، سالأمور هذه كل الرأسمالية، وصعود للمتورمحلين، المجهولة 

يماوالطبيعة الإنسان بين الروحية العلاقة هذه انحسار عن  M^x Wcbcr^^ماكس عبمر 

)_(.. disenchantmentالعاب عن الحر فك أو ءرزوال أسماه 
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منراكون فكرة بان ~ ذلك ق وهومحق — مونو لاحغل ذلك إئ يالإصافة 

الذيما حننا! -؛ا،،. الاعتراف ررفرصت، لقد القبول، تلق لم حامد® العزلة 
هذاالأن؟ المادة يدرسون الماس من ا كين أف هذا يعني هل ذلك؟ يعيه 

وأثلالأمر، حذا قهل معوا يلم المسرو ق فالماس صحيحا، لمس بالمأكيد 
حدثأفعالهم)إن( ردود ستكون ماذا يحرف أحل ولا قريبا، ميسمحونه أمم 

مستوئأو أودينه أومهمته ه جنكان مهما واحد كل أن يعنى هذا هل ذلك• 
~العامة المفاهيم وفق — العلمي الموضوعي يالمذهس، الاهتمام عليه لحله 
إنالإلزام. حذا يقول مونو وكان يبدو ومثللئؤ؟ مثلي باثخاص ربهلها دون 
بعيل-زمن منذ تعلموا الدينيين القادة أن سوئ دينيةأاُ، نكهة المص يععلى هذا 
وأحللث،أحلي من المح شخصية)®مات أكثر بمصهللحات يتحدثوا أن 

دينيةتلويحات نجد أن المدهش فمن يكن؛ ومهما .®(، الجمع.. أحل ومن 
الأديان•جمح بنهاية يلوح حث بل 

كماالعالم رؤية إليها تزول التي الفكرة قاما - اuدية المالي: المزال 
هلالأداء®. على الجبارة لقدرما نفلنا حا الأعراف ررتفرض ~ مونو وصفها 

الأداء®،علئ جبارة ررقدرة يفلهر شيء لأي الإصغاء بنا يفترض أنه يعني هذا 
الدهس،إلئ الإصغاء علينا يتعين أوأنه الأداء؟ هذا جوهر عن المفلر بقطع 

يمرحالشهير، التهلوري صالون، ديفيد فهذا فقط، وق فيليمقته فييرابند رأى هدا ليس !١( 
DiffcrGntممال ق جى هنري التهلرري عنه حكا0 إلهاء. الحق يتخذ دين م ءانملبأن 

Kinds of Truth; Religion, Science and Fiction ، ١٣ الجارديان ق المثور

)ض(.م.  ٢٠ ١٢أغطس 
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ورغمتقرنا، معدومة بل منخفضة كات الفنية أدائه® ررقوة أف رغم المائي، 
تقلصلم أنها ورغم أنانية، وأقل محبه وأكثر لملما أكثر الناس تجعل لم أما 

ماذالكن جدا. هامة أمور هده الجوعئ؟ أوتعلعم العالم ق الحروب عدد 
يفكرلم بالهلع يبدو. ما علئ جدا القليل القضايا؟ ط0 ق المائية صنعت، 

كانالأداء® راقوة عن حل.يثه عند قصده ما بحثه، كتابة عند الموسيقئ ق مونو 
أننايكون قد فالرد تقن،يمه، يمكنه ما كل هدا كان إن لكن محددة، علمية نتاج 

إلحاحا.وأكثر أحرئ بامور مهتمون 
لونويعنيبالنسبة ارالأداء® لأن مونو، قيم دائرة من حرجت، قد هنا إلئ 

وليس— النتاج هزه مثل ينتج الذي المجال بأن وينم خاصة، علمية نتاج 
عشيجب، لماذا ال! أمهنا وأنا الواير. ق جدا مهم مجال هو ~ غيرها شيئا 

يقبلواأن لأمهاُت، وا والفلاحين امين والرموالؤرمسالتط الوسيقا مؤلفي 
أيتوجد هل أصلأُ"ا تبا يهتموا أن عليهم لماذا بل مونو، عند الأهمية معايير 
الملهاءيفرض ا؟ مجالهخارج هم من حياة وبين النتاج بين علاقة 

هيالعلمية فالنتاج حا، يجزمون بل الحلاقة هل.0 وجود حم والمعجبون 
قدء. الحقيقة رل عر يهللعوسا هم إذن به، نعيش الذي الحالم عن محلومالت، 

تخبرناوكأنها الخرافية والقصص والأحادم الفنية والأعمال تبدوالأسامحلير 
الحلمإن تمولوحتا. إبسوخاحلتة خيالات،، مجرد لكنها حقيقي؛ عالم عن 

فضهثوماحر؛ لإيرث الحائرين؛، ؛ادليل كتاب يرا-ح أن ;القاريء يحن الساق؛ ا هل. ل ( ١ , 
انيةالأنوالعلوم بالفن ومرورا والدين بالروح ابتداء البتر اهتمام لمجالأت تمم 
)_(.مونو. عن فييرابند ذكر0 الذي المالحخل ير نفق هل.ا اعل. ميالمادة. بعلوم وانتهاء 
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بمايخرنا عليها( يقف الني الكونية والروئ مقولاته يعني )وهدا وحده 
ونختبرالعلماء صن وبنن الافتراض، هذا ق ئفلر دعونا لذلك حقيقه. يحدث 

ولكنالدائرة بدحول ملزمين نا لوقيمهم؛ معاييرهم دائرة صمن الافتراض 
إليها.لحلنا إذا يحدث ما روية الممتع من 

الكونيةالرؤية إلئ للاصغاء يدفعتا — مونو يقول كما — الحلم أداء إة 
أوقوانينمحددة تقنيات مجرد ليس الاعتراف®، ®يفرض والذي الصلة، ذات 

منالكثير فعند اء. العلم—به يرتبط الذي الملقي المعمِار هو ؤإنما بعينها، 
غاية،بلا العالم أي المائي، هوالذهمب، هال.ا القلقة محمار يكون اإُلاء 

ررالحقيقة®.عليه تبدو ما هذا حامل.®، العزلة من رركون فهو 

الجواب:تبما®؟ الاعتراف ررتفرض أن هذه مثل عفليمة حقيقة علن لماذا 
النتائجصوء ق يعزف ا هنوالأداء الأداء®، عش ارة جبراقدرة لديها لأن 

•لأيديولوحيته ونصغي نصمت أن فعله يمكننا ما كل ناجح؛ الحلم العلمية. 
رويةهناك وهل نهمت؟ أن علينا وهل بالفعل؟ ناجح العلم هل لكن 

للعلم؟وحيدة كونية 

عييذكي• جواب وتقديم باكعمق الإغراء فعلا يتعاظم اللحغلة ذه هل 
نحوعلى ~ بالإشارة ثقافتهم عمق إظهار إش الجديد؛الاJات العصر مثقفو 

أنعض يدل الكم ميكانيك أف فيقولون لفه. العلم نفض إر — متعال 
تفلهرولكنها بساطة، بكل موجودة ليمسن المائي للعالم الرئيسية اللامح 

نفترضأن حتئ المنهلقي من فليس ؤإلأ مناسبة، بحركة المراقبح يقوم حين 
ولن.اته®؛ذاته ررق هو كما العالم المائي الذهب يصف لا وياكالي وجودها. 
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المدربنوتر استرحئ عشر اثني الئ وصل وحين ثلاثة اثتين، واحد، 
كانفحين له، يستحب الحصان كان ما بالقط هذا منه. وعي بلا قليلا 

يتضحوهكذا أيصا. الجواب يجهل الحصان كان الجواب يجهل الدرب 
اعرامحا٠يفرحس  ١١أن شانه من ءالية،ا أداء ررقدرة د ما فكرة تمح بان القول حطا 

علناالجواب نكتشف، لكي ٌتولح؟ شء أنه أم عرصيا شيئا هذا كان هل • 7آا 
أنمباشرة وصسرئ أدائها، مع التفكير تسمملح الحيوانات أن فكرة نمارن أن 

ؤيب،لا الأداء. نمق، ا انبمالأداء، وصف، مجرد من لأبعد تذب الفكرة 
هذاأن تقول أن لك والأن تحس،. كيف تعرف الحيوانات أن تؤكد ولكنها 

كيف،يعرف الحرة أبسهل ولكن ~، حما وهوكذلك، ~ جدا محلبيعي افتراض 
افتراصاا< الطبيعي ءرالأفتراض فيها يصبح أوص؛ع ق بجعلهم الناس يخيع 

أوالأداء تشمع التي والأيديولوحية الأداء بين نميز أن علينا وهكن.ا خاطئا. 
قدولكن متوقعة، نتاج يإنتاج تمر تمحي الأيديولوجية هذْ تدعمه. يبدوأما 
الأيديولوجية.ورقص الأداء قبول وفت، أي ق يمكننا ولدلاثط عقبات، نجاحها 
تجاوز— مونو عنه كتب الذي الموصؤع ~ الجزيئية البيولوجية علم إن 

بتبنيحده تجاوز وقد نتائجه. موضوعية تاكيد ومحاولة الغاية إنكار إلئ حد0 

بإنكارحده تجاوز أيصا لثج فالمالعظماء. أسلاف وله مادي، برنامج؛حث، 
محتملة،كونية رؤية المائية يجعل وهل.ا والكواكسج. والقمر الثمس ألوهية 
المائيالذهب، أن هو أحرئ مرة والسب، حا. القبول على تجبرنا لا ولكن 

سيظلالمائي البحث، برنامج أن فهويتوع نجاحاته. حلاصة مجرد س أكثر 
الطبيحةلنا يكشف، بل الخدلع، من نوعا ليس نجاحه أن ويؤكد ناجحا، 
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أوثخمية، لأساب إما المائي المدهب ينكرون والدين لمالنا. الحقيقية 
منهومفتد ما قبول ق أحرار هم قوية، روحية تعليمات لها لطائفة لأنتمائهم 

يتصرفونلا وقد ه. نفالمائي للذهب رفض مع المائية أيديولوجيا نتائج 
أثهمإلا خدعهم، ينتجون حين الحرة عليها يعتمد التي ارالهلبيعية،؛ بالهلريقة 

وقدمعهم. كبار علماء اصطفاف عن ناهياك لامنهلقية، بطريقة يتصرفون لا 

السائسالقرن ق تتحرك الأرض أن افتراض جدا الءليحيا، غير  ٠١من كان 
عصراوبدأوا الأفاراض وغاليلوهدا وكبلر كوبرنكومحر طرح ذللث، وْع عثر. 

مفتوحاالكونية للرؤية اختيارنا يظل يكن ومهما الخلمي. البحث س جديدا 
معينة.كونية روية نجاحات ص نجده ما بلغ مهما 

ينهمبل. لك المي الراغبين للمتديتين جيدة أخبار الحال يطبيعة هن.ه 
الطبيحةمقاربة يريدون الل.ين للناس جيدة أخبار أما كما الظروف. كل تحت 

كما• ا١خراىمماا بسبب للسخرية يتحرصون ذلك وْع أكثر، شخصية بطريقة 
علئالحافظة ومناصري الزراعة، وعلماء البيئة. للماء جيدة أخبار أما 

ذاتالثقافات كل أن يعتقدون للن.ين جيدة أخبار أنيا كما نؤع. كل من البيئة 
وأنتخلنا، وأقدهم بدائية الماس أكثر س المعلم يمكننا وأنه بالحقيقة، صلة 

قصتا،احترام عدم لظهر لا عليهم  ١١الأصيله  ١١المعرفة فرض محاولات 
المتيجة:من يدهش ما أكثر وأخيتا الجهل• من كبيزا قدرا أيما تظهر ؤإنما 

الخلي.للتقدم مسبقا تبدوافتزاصا لأما وذلك؛ للعلمام، جيدة أخبار أثها 
الأمرق أنقل—ر يعوق ولكن وغاليلو، كوبرنيكوس للتو ذكرت لقد 

باؤيتجنالحقائق من يبدأ اللم أن يفارصر ما غالما ما. نوعا أعمق بتفصيل 
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البعد.أشد الصحة عن بعيد الافتراض هدا ولكن لها• المحاكة النظريات 
التيالسوعة الأحداث أف عالمية كونية لرؤية الأساسية الأفراصات فأحد 

المحاصرةق أحارتكم وقد عميقة. وحدة لعضها مع يجمعها بنا تحيط 
هدامحلرحوا الد«ين الغرب ق الماُروفين المفكرين أول كان محناليس أن السابقة 

جهة،من يتوافق إنه حسناأ •جمرتنا؟ مع الافتراض هدا يتوافق هل الافتراض• 
ماأشد وهدا الهواء، عن ك؛ينا تختلف فالحجارة أحرئ• جهة من يتوافق ولا 

بخار،إلئ يتحول والماء ماء، إلى يتحول الجليد ولكن الاختلاف. يكون 

هدهمثل وحقائق عملثات استعملنا إن ربما، هواء؟ إلئ البخار يتحول فهل 
أوتجربة يمكننا لا ولكن باطنية وحرة وجود افتراض فيمكننا للقياس، كامثلة 

الخبرةلواتخذنا ولذلك الاختلاف، نختبر نحن الوحدة. هذه ملاحفلة 

الوحلءةُا*الا التنؤع هو الموجود بأن القول لوحب الوحيد دليلنا راالتجر؛ةاا 
الهلرفبارمينيدس اعتبار المرء يامكان بارمينيدس، إلى الأن لمنتقل 

اكررهنبقوله! محناليي بارمينيدس يخامحلبر ربما منهلقثا، لطاليي القيفس 

أرئلا أنا حنناإ التنؤع، كل تتبهلن أساسية، وحدة وهى تزعم، كما وحدة 
والهواءفالماء الماء، من أساسية أكثر فالوحود الماء، مثال عند للتوقف، سبا 

كثيءالأشياء هذه تملكه ما وهو للوجود، أسى كلها والتراب والنار 
حدوثتنكر أن فعليك أساسي كجوهر الوجود استعمال عند ولكن مشارك. 

كلنظرية إلئ للوصول الحث--ثإ العلماء محعي ق هذه المفرمة الوحدة هاجي يتمثل ,١( 
قتمر تذلك ومع تجريبيا احتبارها يمكن لا علمية لفرصية مثال فدونك • TOEشيء 
)_(.وملوكهم. العلماء أفكار قيادة 





and Natural Science .'" فكتبذلك، من أبعد إلئ وذهب
-لما بة اربال: Michde Bessoسوميشيل المتدين صديقه أخت مخاطنا 

والمستقبلوالحاصر الماصي بين الفرق بال مقتنعون فإننا ~ الفيزيائتين نحن 
حياةكل أل يعني وهذا رامحاال''. وهم أنه إلا وهم، مجرد لأنه معنى؛ له ليس 

والموتوالنمو الولادة اليدان، هذا ق ححلت، التي، ختراتم وكل البشر 
،وصفق محئا  Popperبوبر كان لقد راّخةاا. أوهام أما إلا ررأوهام، كلها 

الأبعاد.رباعي بائه؛ارمينيدءس تاين أي
فترةق يحديثف ما أف ونفترض المقابل، ؤ الهلرفمن حجة إلل الأن لننفلر 

اتالاقتيامتخثرنا العالم. ه لاستكشافمحاولاتنا ل يستخدم هودليل حياتنا 
بعضمع الواقع ل تتعارض العلية الأدلة وكل الدليل هدا أف ذكرناها التي 

لمالحلم أن استنباط علينا يجبه جدا. والأمحامية جدا القديمة العلية الأفكار 
المباثرة،الخثرة صد المجادلة من بدأ إنما الماشرة((؛ ارحثرتنا من يبدأ 

وهم.مجرد البائرة حثرتنا أف اعتثرنا لأننا ومكث، 
Leibnizلمنز ولاحما ديكارت غاليليووكدللث، افترض غاليليو، لناخد 

انمليلما لتثاليلها. سبيل لا صارمة لقوانين تخضع الكون ل العمليات كل أن 
تخضعالأحداُثؤ بعض أن البائرة ا حثرتنتدلنا الأفتراصى؟ ا هل. على 

الامتثناءات.من الكثير ْع الانتظام من القلثل يبدى الأحر وبعضها لقوانين، 
تشرقكذللئف، فليس الغيوم ملوك أما للقوانين، يخفهع النجوم لوك ق

هومافالهلبيحي أحيانا. مسوحا تلد قد الحيوانات ولكن يوم كل الشمس 
الخسثرةه هن. لتعميم أرسهلو يقول، كما تقريناا، رادائما أو دائما يحدث 
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فقطماء الق توحد الصارمة القوانين أن إلى أرسطوأيقا أثار المباشرةا". 
هذهيلخص ولانتظاما. أقل بطريقة فتحدث الأرضة الأحداث ا أم

التيالأحداث يشمل القمر فوق مجال ت طبقتين من كوتا افترض الملاحظات 
علئتحدث الني الأحداث يشمل القمر تحت ومجال ماء، الل تحدث 
يخضع~ وأرض سماء من ~ باحمعه الكون أن فكرة إن صمائها. وق الأرض 

يوصوحتتقارب غااياايو(لً' )تعبير  ١١الصارمة ررالقوانين من مفردة لمجموعق 
غاليليوملم هل أرسطو، من منهجيا صياغته وْع للتو ذكرته الذي الدليل مع 

الحرةبالكونية الروئ علاقة وما الكونية؟ الروئ انفتاح من وديكارت 
المثاشرة؟

المباشرةالخبرة ين بنفرق أن ا عليناق النالوال عن ة للاحاب
Experience  التجريبي والمذهبEmpiricism . نشاهدما مهي الخبرة

أمابعد. معروفة تكن لم مناطق ندخل عتوما ونلاحفله ونشمه معه ون
الخبرةستعمل عندما أثه تقول كونية روية أو قة فلفهو التجريتي الذهب 

أرمهلووكان العالم. منه يتكون ما عن بالضبط ّ_تخآرنا منامب بشكل 
حالةتعكس الخبرة أف افرض فقد الأن، شرحتا٥ اإا.ي بالعنئ تجريبنا 

اننعولا سكران يكون لا جيدة)أن حالة ق المرامح يكون أن بشرط العالم 
المرام،بين عقبات توحد ألا بشرط وأيصا ه( آخر إلئ الحمِح... ق هائما ولا 

الحسولكن ويؤيدْ• الافتراض مدا مرتط العام الحس محإل محيطه، وبين 
معقدةآلية تخفي لا المباسرة الخبرة أن لما يثثن، أن يسمملح لا بأحمحه العام 

ابحيهمل ءنالما تقريتا، منتظمة تأثيرات شل ولها صارمة لقوانين تخضع 
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اسة.أسالها 

الناسبعض ولأف أكثر، تخصصي لأنه أهمية؛ أكثر الثالث، والمثال 
هانونهنيوتن وحد أن يعد الخهلآ. من تععم التخصصية القضايا أل يعتمدون 

نتيجة~ وزحل المشاري أن وبدا الكواكٌ_ح، وعلى القمر على طبقه للجاذبية، 
الكواكب،يبدوأن بعضهما. عن يبتعلوان ~ عليهما القانون هزا تهلبيق 

طويلة.لمآرة تقزا م كان أمه فتفلهر القديمة البابلية السجلامحتط أما يتداعن، 
عنحاصل الثمية المجموعة استقرار على المحافغلة أن نيوتن استنتج 

ارملتصحيح آخر؛ إلؤل حين من يتدخل اف أن فافترض إصافية، قوة طريق 
أكثراف أن نيوتن يعتقد إذ اللاهواتية، نفلراته مع متوافقا هزا وكان الكواكب،. 

تبديتدخلانه وأن معنى؛مخلوقاته، ثخحىُ'ُ فهوإله مجرد، مبدأ من 
إنللجاذبية نيوتن قانون ق الوقائع مع تضاريبج فهناك يكن؛ ومهما عنايته. 

يؤمنونالذين أولثلث، استسلم فهل إصافية. ات افتراضدون من تخدم ام
لأنهنيوتن؛ إله من ليبنز مخر لقد لموا. يتلم لا الصارمة«؟ اا؛القوانين 

أي!متقنا؛ يصنعه فأمنا الله يصنع عندما أثه وأوضح للكون، متقن غير صانع 
الدينيةفالحجة إيجادها، وعلينا الكون على تحاففل- صارمة قوانين توحد أنه 

لداتهل٦ا٠المحتثوي الكون استمرار فكرة علئ حافظنن، 

طرقواستبدلوا وآخرون  Bemoullisوبيرنوليس يولرك6الأ£ حاء ثم 
الرياضيات.من تماما حديدا نوعا ابتثكروا حمية؛ بطرق الهندسية نيوتن 

البشر-)_(ثبل من فهمها يمكن بصفات لأمانه ظنا الناس؛ محرة من نرب—، أي 
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سائقةمحاولة أي من أكثر القريبات وتحين الرياصبات، هذ0 وباستعمال 
ليتأرجح يتهاوظ لن الكوكى أو قرن بعد لابلأس ثن قل، من 
تررلدالت الرب، إلئ الحاجة عن نابليون سأله وحين جدا• ؤلويلة مدة 

.١١القرصية لهل«ْ بحاحة 

الرياصيةالساوساإة أف اكتشف فقد القضية. مائة هدم تكن لم ذلك وْع 
عنها؛لاحما تتباعد ولكنها نتائجه، باتجاه تتقارب لابلأس استعملها التي 

لوضعالوحيل.ة الهلريقة أن ست، وهكذا لانهائيان. سيعهلي الدقيق فالمحاب 
أعهلتؤنيوتن نفلرية أن يعنى ذللث، ولكن السلاسل. ؤلريقة كانت، كمية تنبوات 

خاصيةتكثف، ولم الواقع، الأمر بهلريقة استعملتا حين صحيحة نتائج 
لهاكان فقد ْنءلقية؛ الفلرية كانت، لقد لا، العلماء؟ استسلم هل للكون. 

ألكما تهزاءؤ اممن تبعها ما حقيقة رغم ما احتفغل لدللثا ءإاهرة؛ تجحات 
ورائيما بمنّهوم يهتمون ولا فقْل. مهتمين؛التنبؤات كانوا العلماء من كثيرا 

حديدانمطا واستعمل ما اهتم  Poincareبوانكائيه لكن راواقنا،؛. باعتارْ 
علمنلدينا يبدوأف واليوم الثبات، مشكلة صياغة ق اعد مالرياصيات، من 

ئزصا.حلا الأقل 
النجاحتوقع بوانكاريه حتئ وغاليليوولا وبارمينيدس لهناليس يمآكن لم 

يمنعهمما هناك يكن لم ويالمقاز الراسخة. والأراء الخثرة تناقفتح حين 
لمعامجريهم.ءلثيعيةاا غير  ١٠بدت معنوية أوأفكار سخيفة فكرة عن الدفلع من 

علنبرهان يوحد لم ولكن سيثمر، الدفاع بأن صمانة هناك يكن لم بالهلع 
قيتاثم نتائج، الغريبة الأفكار أعهلتؤ العادة جرت وكما أيصا. الفشل 
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عندا وأحيت ، ا، اسلمن ررانمامة محي ثم الاخضاصض، بين أولا تدريجنا، 
الناس.بقية 

فقطوبارمبنيدس طاليس أفكار أثمرت لقد المقياس. إلئ لنفلر والأن 
وقلأيما. جدا والمضطربة جدا، الناجحة نيوتن بآراء عشر السابع لقرن اق 

كماالعام؛ والمعلق العامة الخبرة تاكيد أعاد الذي قبل، من أرمهلو رفضها 
أو١ لالثرموديناميك الصارم الثانر القانون مؤيدي س أحري مرة دعنا تلقت 
إنكارعلئ تخميني كجواب، ظهر لقد ، atomismالذري >^، ٧١ل كفلر 

بكيانفقعل يعرف لأنه التغير؟ بارميتيدس أنكر لماذا للتغير. بارمينيدس 
كيانينالذري الذهب أتباع افرض التغير علئ وللحفاظ )الوجود(، واحد 

قمفرقة كثيرة أجزاء من مكون الوجود أن وافرصوا واللاوجود( )الوجود 
ولمالتغير يكتشفوا لم اليوم(. نقول كما الخالي الفضاء )أو اللاوجود 

الأكثرالحقيقة كان التغير أن بارمينيدس عرف بارمينيل.س. فكرة وا.حفوا 

حقيقية.أنبا أنكر لكنه بوضوح، للملاحغلة قابليه والأكثر واقعية 
الواقعتعريف، أرادوا العام، الحس إلن الحلم تقريم، الد.ريون أراد 

نسميهما فاتخذوا حياتنا؛ ق الواضحة الحقاس معفلم حقيقة تنكر لا ؛هلريقة 
ذللئ،واّتعئاعوا الخينة، ل الحياة مع قتهم فلملأءمة وقرروا سيامتا، قرارا 
حما،لحفه لقد منى الذري)خذوها م، المن. أرسعلو يحص رأينا. كما 

فلاسفةمعفلم ورفضه للاهتمام(، جدا الخيرة الحجج بحثس وبامتخا.ام 
للمشاكل وتحرض غاليليوونيوتن جديد من واعتمده الومْلئ• القرون 

ولكنهأيصا. والكيمياء الفيزياء ق قوية حقائق حالفته حين عشر التاسع القرن 
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لتغيرماكسويل ابات ح Kineticالحركية النظرية ق نجاحات قدم 
منوتقريبا الكهربائية الديناميكا من وحيف الحرارة(، مع الغازات، زوج 

الحركةعن أينشتاين نفلرية مع الأخيرة إلئ وعاد الحرارية. الديناميكا 
مقيدةالأن وهي أينشتاينعنالفونون، نظرية مع الأولئ إلئ وعاد الراونية 

التيالجزيثية البيولوجيا ق ليت،كذللث، أنيا رغم ملحقات، ْع أخرئ مرة 
• Lucretiusالقديمة لوكريتس نقلرية من معقدة تبدوكنسخة 

أءلروحاتاتأرع ل الأن إلئ قلته ما وألخص أنفامي ألممهل أن أريد 
~مويدوْ يطرحه الذي بالممى ~ العلم تقدم يعتمد الأول! لهلرح ا— 

منلكثير الشمولية البيانات مع تتعارض التي الكونية الروئ انفتاح علئ 
المؤيدين.هؤلاء 

قرونا،تستغرق وربما طويلا وقتا الكونية الروئ تأخذ الئاق! لطؤح ا— 
ؤ.يا((.الاعترافارتفرض نتائج تبدي أن قبل 

غيرما مجتمع ق الأعراف(( اريفرض ما سيكون غازا الثالث،! لطؤح ا— 
مجتمعآخر.ق مؤذيا وربما مهم، 

ناسيناة مومررنتاج ْع تتفارمحث، التي الكونية انرزية الراح• لطيح ا~ 
تتعارضلا لكنها موقن،؛ ديني هوس أومع الموصة، مع تتعارض قد جيدا((؛ 

المذهبهوس وهو ألا العلم، ومحبو العلماء كل يعتنقه الذي الهوس ْع 
.rationalismالعقلأف 

العلمق ثابتة مبادئ مع تتعارض كونية بروئ التقدم أف تقول قد حثنا! 
قاكتشافات إلئ أدئ ربما بل لأعملايا، أمنا ليس عنها والدفاع الحديث، 
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الحكمةمن الأن. معالجتها من بد لا مشاكل هناك أف غير البعيد، المتقبل 

انبمابعيدا، الإغراب من بدلا بالفعل نتائج أعهلتج التي الأفكار مع نبقى أن 
كلتحقق ولا بالمشاكل. صلة ذايتح النتائج تكون أن بشرط جيدة، نصيحة 
الشرط.هذا العالمية النتائج 

فريقهار باختيكلينتون المنتغب الرئيس بدأ عندما الأول،! المثال( 
وتوقعواالمرموقين الاقتصاديين الأكاديميين من كثير امل الاقتصادي 

الفريقمن جزءا يكونوا أن منهم ب، يطلأن به لما مالأمر واعتبروا 
أشخاصاكلينتون بيل واختار لث،. ذلمنهم _، طاللم لكن الاقتصادي، 

لمأي الاقتصاد، علم ق كبيرة أكاديمية إنجازات، لهم ليس نسبيا مجهولين 
مشاكللحل متقا.مة ريامحيات أويستخدموا معقدة، بحثية أورايا يكتبوا 
فكرواأمم كما ذلان،ّ عن عوصا العملية ؛المشاكل فكروابل عميقة، نظرية 

العاديين،الأشخاص حياة عن يفصلهم لم باسلوب العمالية المشاكل حذ0 
أماكنهمق الناس عنها يصر كما والتعللحات الحالية، المجتمعات فحاجان 

جداواقعية بلغة ولكنها تقني، غير لوب باّيقدموما، التي والاقراحات 
الاقتصادية.الطرية ق التجريدية الأمور هي كما مهمة متغيرات لهم بدت 

الاقتصادعلم ل العام للتيار المخالفون الاقتصاديون هؤلاء اصتعمل بالطبع 
الأمورمع توافقت، التجريدية أمورهم ولكن ~ غيرهم مثل — تجريدية أمورا 

اختبرتأما بمعنئ واقعية كانت، لقد المحليين. االل٠راقيينا، التجريدية 
الاقتصادياتأن صحيح ٠ أجيال، تجربة خلال، أخرئ مرة ت، وعدلتط، وعدل

الاقتصادياتتزال، لا الطافح مائة وق أيصا؛ اخترت قد الأكاديمية 
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لكنجندا(• التجريبي محتواها تخفي أنها )رغم تجرسا علما الأكاديمية 
المحقيندليل أن حين ل بعناية، اختيرت متغيرات قيم من يتالف هنا الدليل 

وحالاتهتثنياته بكل فيه، يعيثون الذي العالم من واسع نطاق عاى خرم هي 
أوعليها، الحفاظ ينبغي التي هي العالم لهدا الخبرة هده إن المتفردة. 

يجبما هي بالحالم الخبرة أن بمعى الناس، يساعد أن المرء أراد إن تحينها 
الاقتصادعلم ممئ أصل إن حصنا. العلمي الدليل إلئ وليس إليه، الرجؤع 

المنزل®.محتويات إدارة ررطريقة كان 

الاقتصاديةالنظرية أن أنكر لا ا أن١^١٠^. من أرمطو فهمه ما وهدا 
أوالنطفة أو القرية أو النزل محتويات إدارة ل تساهم أن يمكن العاصرة 

أنكرهما تماما. واقعي غير يكون لن ذللئ، إنكار أن رغم بامره؛ العالم حتى 
أيدون التقليدية للهلرق العاصرة الاقتصادية النظرية استبدال هوإمكانية 

الحياة.نوعية أو المعلومات ق خسارة 

حصلالذي الموصؤع وهو الجزيئية؛ البيولوجيا علم من الثاف مثالي 
تصلالأخرئ الحثية برامج الوكيقية نوبل. حائزة مونوعلي حالث فيه 

منأقل وبعضها عاما اهتماما بعضها يلقى كثيرة نتاج إلمح، الجزيثتة البيولوجيا 
حقيقته(من أكبر ا يل. لهم ثة )ويالم نجاحهم وراء انجرارهم ونتيجة ذللثج. 

المشاكلمن وكثيرا المثرية مشاكل كل أن الجزيئيين اليولوجيين بعض قلى 
طرائقهم.باستخدام النهاية ل ستحل المستملية 

الأخر)والدافع البشري* الجيتوم *مشرؤع وراء انموافع أحد هذا كان 
كوثلانددانيال نثل وعندما المهنة(، إلئ حالما يتدفق الذي المال كان 
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Daniel koshland  محرر( العالم مجالةScience :) أنبدل الأفضل من أليس
المشردين؟اعدة ملينفق أن الأبحاث، من الؤع هدا مثل على المال ينفق 

أفيدركون ءرألأ الوه( مالذين رقمد الأشخاءسا،ا هؤلاء ما ر؛ أجائح: 
الوراُيشريطهم ق حاهلئا شيئا هناك أن ونمد متفررون،لّا، المشردين 

DNA  الأمر،إصلاح يستطع قد ينجز حين البشرى الجينوم مشرؤع وأن
عقودولمدة وغدا فاليوم غدا، ليس ويالتاكيد الأن، ليس يالهلع متى؟ لكن 

الوقتل أما البشرى، الجينوم لمشرؤع أموانا نعْلي أن الأفضل من قادمة 
ترونكما وهكذا الوينج. مالهم المشردين من الألافح أو المئات فان الحالي 

تبدوكما الواقعية عن بعيدة لمت، أفضل مقاربة الق الممعى محاولة إن 
قمغيثة الملة ذات النتائج إن نتاج. يملكون أنيم يدعون الذين لأوكالث، 

تنفعمقاربات هناك لذللث، وبالإصافة المهلة، البدائل نتائج هي كما المتقبل 
الحالم.لدين المقدمة الأن؛اليا0 إلئ تحند لم أما رغم والأن، هنا 

أكشرنفلر وجهة من الأمر ل وننفلر وكوشلاند، كلينتون بيل ولميع 
يكونالمختجرى)وقد للحلم الواضحة الخمائمس أكشر إحدى عمومية. 

يحاولأنه اقتصادية( قضايا مع فيها نتعامل للرياصيات عمل ورشة المختبر 
ادئلمثتخضع الطيعة أف العلماء يقول الاضعلرابات)التشويش(. إزالة 

الثانوية.العمليات أنولع مختلفج وراء البادئ هذه تخفي ولكنها أمامية؛ 
تضخيمويجبا الثانوية. الأحداث ؤإقصاء الهلبيعة تغيير يجمح ولذلك، 

وهكل.اغموضها. ؤيزول بوضوح تهورها يمكن حتى الأمامية العمليات 
منالممهلتحة النتائج يستخدمون اJك وليجدونه، ما تغيير العالماء يحاول 



عواملإن العامة. القوانين لاستنباط المضهلربة غير الهلبيعة وليس التحويل 

اراتمليالواقع ق الأموال، من كثينا وتكلف ومرهقه قوية التحويل 
j الخارق بالمادم فل الدولارات،)عر  Supercollider اس^'تك

أيفا.بالعكس تحمل والعملية البشري(. الجيوم بمشرؤع أحرئ مرة وفكر 
عناصرتجميع فعبر ١ ما حي. إلئ أحرئ مرة تجميعه يمكن فمله أمكن فما 
الليزرمثل جديدة أدوات إنتاج الحلم على مؤسسة تقنيات ار>متهلاعت امية أم

الحاسوب.ورقائات 

يفترضأولا، الأيحامث،. من النؤع هدا وراء الكامن الموقف، ولنلاحفل 
يقولكما ااإحهادهااا تعذيبها فيجمب محلواعية. أسرارها تكشف، لا الهلبي٠رة أل 

مادية،وعقبات حامحلتة آراء حالف، مخبأة الأماسية القوانين إن . Baconبيكون 
يعلمالن.ى الحالم إن وثانتأ، والقانونية. الموصوعية إلئ لنهبمل تزال أن يجميح 

فحمهدون بحيي من معقل. وصع علمن الحكم يمكنه ية اسالأسالقوانين 
تحتاجفلا مكان، كل ق صالحة المهنافح مائة ق الأساسية فالقوانين مباشره. 
ليتعرفمباشر مرامؤ إلئ صمنها تعمل التي المحددة الشروط أو القوانين 

جيدا*الدربين المروومين على الدقيقة الأسئلة بعفر ًلرح يكفي، إذ عليها؛ 
المستمرالهند.ّة مدارس ابتعاد سثمؤ وهو كثيزا الموقف، هدا حاليا ؤينتشر 

وراءا أيمبمبهيج الوهو النظرية، الهندسة عالم نحو والتوجه المهارات عن 
الطبيالإرشاد لمقرر بديلا الجزيئية البيولوحيا مقرر الجامعات بعض اختيار 
الزيادةسبهبؤ أيصا وهو الصرفة. المعرفة لا المهارات يوجه كان الذي القديم 

والرواتمبؤالوظائف، من كل ل الاختبارات عر التقييمات لإجراء المفهلردة 
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حوارخلال من إحرائها وعدم الطسة، والإجراءات والزواج الدراسة والمنح 
المشاركين''/بين 

منه.المتوير النجاح مقدار وما الموش، هذا يودى أين إلى لننفلر والأن 
قمعين، مجال ق والطبيعة البشر بين التفاعل تشمل منكلة مقاربة ففي 

هيما ت بدائه ه نفالعالم ال مي~، المثال بيل سعلى ~ زراعية مشكلة 
المنطقةعن مستقلة المتغيرات تكون أن يجب الملة؟ ذات التغيرات 

لماذا؟فمهل. المغيرات هوقيم يهم فما فيها، يعيش من مشاعر عن تقلة وم
هوالتقييمما موضوعي. تقييم إجراء يمكن لا ذلك بخلاف ه لأن

المرءيحتاج لا لوصع المات هده علل ممني تقييم هو الموضوعي؟ 
دراسةمن لتتمكن وضعتها متغيرات تستعمل وهكذا مباشرة. منه للتحقق 

هذهتستعمل لأنلث، الخزل؛ ق تبقئ ت، وأنلث،، منزلق وأنت المشكلة 
المقارباتمن كثير ل يحدث ® Circularityءالدور هذا إن المغيرات. 

وأقفلالرياضيات أفضل النموذج ؤيتحمل النموذج، نمللث، يم العلمية. 
واردة،هومعلومات التجرسي® ررالدليل إي، وحبث، الموفرة، التجريبية الأدلة 

لأو الختبر، ق طورت التي المعايير مع يتوافق بما ست ووجهمحت 
فانقليلة ح—الات تثناء الواقع®)وبامأرضى ررعليي يس لإنما المكتب، 

درامةق النوعية الطرق واستبعاد الإحصائية الوصعية الهلرق انتهاج سب وهو 
انظرسهما. تام نافر اخلاق علن أحيانا الإصرار درحة الإنسا;ية،إلئ الحالة 
•آفاقكتاب من متوائمة؟• أم متعارصة الوصحيI المنهج ومبادئ النوعي البحث محنراتق 
الثقافية.)_(.الروافد دار نثر نقدية•، وروى عالمية 
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عنجدا بعيدون إننا المكاتب(. ق معاييرها طورت ند أيصا الرياصيات 
ومحوارصهاوفرها وحمراما وغبمومها بنياناما الطبعه، ق بحالتها المكلة 

الحلسيساعد هل آخر، كوكب علل تقرينا فنحن آخره. إلئ • • وديدانبما• 
وفقالحل اعد قد ؟ ن المحلالمكان 'ح.اه محن انه بمعنى الم\رح 
الإنتاجحمة يزيد قد النالت بتل مفعلئ ®لاإتحسناا، الختري المعي 

ترفعوربما الأرصى، حماب على تعنس التي، الصناعات وأرباح نوى، ال
بالشاعريتعلق ان شهى الحياة لكن ال،حليين. المكان بعمى معاشان 

وتشملللنمو. وقتا يحتاجون وهؤلاء أجيالا، وتشمل والتقاليد. والالتزامات 
ذاتالمانع إن بل لها. ميرا ته. وليس العيش لمنهلقة نسمية ديمومة أيمبما 

الحفاظيمكن فكيف لتبقئ. ررالهلميعةاا من معينا قدرا تحتاج الجيدة الفاعلية 

هدا؟لفعل سبيل من هل قليلا؟ تحينه وربما الحياة من النؤع هدا على 
التيوالصناعات المختبرات علم أن للتو قلت لقد طريقة. توجد نعم 

القوانين)لإيجاد ررالأصهلرابات،ا ة بإزالبداية تقوم الهلميعة ءلّئ تعتمد 
الأنغلمةءاقذازهءا أو تعقيد إلئ ذللث، يعد رللعودة تدخلها تحول ثم الأمامية(، 
مسيلعلئ البسيطة. الحالات ق تنجح التركيسم، إعادة عملية إن الحقيقية(. 

وتجابهتماما، نظرية هنا الزكبّ_،اا الإءادة أن رغم النباتات ل تنجح المثال! 
أومنشأة،جر مثل، تعقيدا أكثر أنظمة إلئ نتوجه عندما صعوبات العملية 

اJمجوماويات النظريتعملون ياجحون الناريون العمون فالهندص

معخبراء كمحماريين ما يتفاعلون التي الطريقة تشمل التي بالعلومات 
تقريرأي عبر ا عليهالحعول يمكن لا ات المحلومهد0 إن الموقع. 



يرغبفد وصف أي إلئ بالاصافة مطلوية الميدانية الخبمرة إن موضوعي،،،  ٠٠
لماذاأوتحينه. فني عمل على للحكم هومطلوب كما تماما بتقديمه، المرء 
كلعلئ للتعرف بكثير أطول وقتا صيأخد الصريح التفكير لأن هكدا؟ الأمر 

لكنعميق. علمي تحاي|ل فها يكقل. التي العناصر أي" وترتيبها، العناصر 
أنفلمةهع التعامل من أيصا مكنتنا قل| المطاف مائة ففي ذلك، ل تنجح الخرة 

المثال.سيل على الثر مع كالتعامل ا، هان من ا تعقين. أكثر 
بشركنها يالتوازن، دقيق البيئي بنظامها أوغابة حقلا فلنتخيل وهكذا 

ومعرفةالطام، هلءا لفهم طريقة توحد هل منتجابا، من يعيتوا أن عليهم 
الذيوما تحمله؟ يمكنه ما ، لكنفطريقة توجل. هل وحدوده؟ قوته نقاط. 

هذْل عانوا فالذين طريقة. يوجل. نعم، عكوس؟ غير تغير إلى يودي 
الحرفةهذه وحزنوا توازما، ورتابة الدقيقة تفاصيلها تعلموا لأجيال المنطقة 

ولأدمغتهم ول مشاعرهم ول عندهم الثم حاسة وق وآذامم يومم عل 
لم~ الحرفة هذه حزنوا ل.ين الإل وبالمختمر بينهم. المنتشرة القصمى 
التيالعلومات، يمتلكون ~ كينونتهم ق حزنوها بل شذ أتؤمغتهم ق يخزنوها 

الحلومارتجهلوه من فقط. القليل كتابة يمكن العلي. التقييم نتاج لها تمل لا 
حا،يشعرون وكيف الأشياء ظهور كيفية ق ها نفوتبدي شرحها، عن ناهيلئ، 

أحري!ناحية ومن الملأئمةُأ'. الحمرة يفتقل٠ شخمى إلى نقلها يمكن ولا 

••الخفية المعرنة  Michael Polanyiبولأف مايكل يميها الخي هي المستترة المعرفة هد0 
منمبلعا تبلغ بالفرد، خاصة ثخمية ذاتية معرفة وهي ، tacit knowledge•الفمنية• أو 

)ش(.بحقيقتها. الممر؛ح عن قفلا عنها التعبير عن يعجز بحث ه نفالفرد على الخفاء 
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هناأفرح لا مجددات وأقول أحرئ• مرة استخدا^ا ويجب موجودة المعرفة 
لمخطئة نتكون قد العملمة المعرفة أل العلماء اكتشف فمد العلم، هجر 

ظرى!وجهة بامتور(. بمنجزات رئسي بشكل أفكر هنا )وأنا كثيرة حالات، 
أنيمكن العملية المعرفة وأن القابل، الهلرف، على تحديث، الأخطاء أف 

تطبيقل هائلمة زيادة ليس نحتاجه فما الصناعي. العلم مقاربة أحطاء تصحح 
هوتعاوننحتاجه ما إنما بلهاء؛ وكاتم المحليين المكان يعامل الذي العلم 
لالخبراء يرغب التي الأمور علكن المهللعتن والأشخاص الخراء بين لميق 

ممتازة؛بنتاج فمهل تعد لا المقاربة هده ومثل وتحينها. تغيرها على الحكم 
محيزتم_االنتائج تكن ولم البلدان. من كثير ق بالفعل النتاج هذه حقمتن، قد بل 

الذيالموصوعي الإجراء من إنسانية أكثر القارية هده أن فالأهم! الوحيدة، 
كاثخاصبل محتملين، أومتحاونين كاصدقاء العاديين الناس مع يتعامل لا 

'■التشويش' من تزيد متغيرات مجموعق لأنيم دوما؛ -يم مرحب، غير 
منالكثير يثير زال لا حدث علئ لكم ذكرته الذي الضجثج كل لنهلبق 
أنأم تماما، مخعلئة ة الكنيكانت، هل غاليليو. وهوإدانة ألا الاهتمام، 
ما؟نوعا منطقية كانت إجراءاما 

قوةا، تفلهر ا هان. ومع خاطئة الفلر وجهة تكون قد لماذا ير؛ بتغمآبيأ 
بحضلها لأن عمونا؛ العيية والأذكار المطران تقبل ما غالما ءالية«؟ أداء 

الأوليللوهلة تبدو مادة علن ام الأنتذلبعض تقفي فقل. المفيدة، الميزات 

)_(.المعاصر. العلموي المذهب ! ٦٠يتغى الي للموصوشة الكالح الوجه يتيدى ببمذا 
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شميلكن والنباتات للحيوانات لينوس تصنيف إن فوضوية. أو للإدارة يابلة غير 
الثابتةالنجوم لوك قمماثلة، وظيفة الفلكية الفلريات وتقدم النؤع، هزا من 
أنمعرفتي بمجرد ولكن الفهم• هل مليس والكواكب والقمر مس وال

تتحركالثمس وأن الأفق، نحو تتجه دوائر ق وتغرب، تشرق الثابتة النجوم 
لحركةبالاتجاه المعاكى ماسارها علئ الخاصة ا حركتها لهولكن معها 

بلفقط، تفهم لن فأنت الأمور، مجريات من القليل متفهم والغروب الشروق 
الكواكب،حركة لدينا بقي البسيطة. التوقعات بعض وضع علئ تقدر م

مدارينمن إبداعي  ٣٧٥إخزخ الإغريق الفلك، علماء قام حيدا ولفهمها 
الأرض،حول تدور ، deferentالماقل مئ تالتي الأولئ الدائرة دائريين. 
دائرةمحيعل ق تتحرك نقهلة حول تدور التدؤير، فللثج المسماة الثانية والدائرة 

عنالأرض إبعاد ؤيمكن أمالبِح، بعدة الفل-ام هذا يل تعن، يمكن الماقل. 
محددة،أحرئ مهلة حول يدور التدؤير قللا، دائرة مركز جعل ويمكن الهركز، 

النظاميعطي الصحيحة الثوابت، ومع وهكدا. أحرئ، دوائر إضافة يماكن كما 
وهداأحرئ• مناطق ق حيدة غير وتوقعات المناطق، بعفس ق ممتازة توقعات 

تقدما.العلمية الطريات أكثر عن ~ حتئ — كثيرا ؤ يختلفلا 
فيهاالفضاء يكون كونية رؤية ضمن لكن الطام أن افرض ذللث، وبعد 

الرزيةوهدم المركز. ق مستقرة الأرض وتكون نشهل، بشكل وحركتا منتظما 
الدوائرفكل المركز. ق تقرة متبدوحما الأرض لأن جدا؛ منطقية الكونية 

للأجسامالمقيدة غير والحركة والقمر( الثمس الأن تشمل رالتي الكوكبية 
المركز،عن تبتعد فالنار الأرض، وليس الفضاء يبدو فيما يحددها الأرضية 



النار.بحركة لها علاقة فلا ل توحد التي الأرض أما 
وحركةماء، الق مثالية دوائر الهلبقتين; ذي أرمهلو كو0 الأن فيضف 

صارمبأسلوب الكون ا هن. ير نفيمكن الأرض. علئ والأسفل الأعلئ 
دائريةمارات ق تدور الآكواكب كل الأولئ: الحالة ق أمهل. وأسلوب 

قانونيتها،تمرار استضمن وحدها الدوائر لأن دائرية؟ ولماذا المركز، حول 

الالإء-ليلجي النظام بان الفور على سلاحفل- سماوية. خاصية أما تبدو التي 
ندوربل المركز، حول الكواكب تذوو لا فهنا الكونية. الرؤية هاوْ مع يتوافق 
ماوفق هذا ق مشكلة ثمة تكن لم المركز. حول تدور رياضية نقهلة حول 
كانموه قل. فما الرياصيات. لعلماع بالسمة الماخرة الوسهلئ العصور ل يفهم 

—المعاصرون خلفاوهم ينع لم وكدك — يدعوا لم ولكنهم للحساب، نموذجا 
عنالحقيقة؟مياثرة صورة أنالماذجكانتج 

يعتمدهالذي ما الميحية. لمففح للصورة، ا يل. جل. يئا نالأن لمضف، 
وهبطالثرية؟ لإنقاذ الأرض إلي الوحيد انه أرمل اف أن البحتون؟ 

لإنقاذالدمؤع)الأرض( وادي إلى والمتتفلمة المتماسكة ماء المن المسيح 
مفهومبقوة تؤيد القمة هذه إن بين. والعن. الفقراء لإنقاذ وبالأخص البشرية 
صلتإفضائيا ائحا ميكن لم فالمح الأرهمى* ٌركره طبقتثن مجن كون وحول 

الذيالمكان إلى أي محلءدة، نقهلة إلى حاء لقل. عشوائتا. لجرتنا وأتى هنا، 
فالقصّائلؤبمعاناته. تفردا أكثر وجعله الكون، قيع ق يسر مكان البشرية، فيه تعيشي 

الفنونوكل والموسبمى والصور العملاقة، الأبعاد ذات والكنائس والخمانيل 
الإيمان.قوة على مهادما وأءهلت.s الحدث هنأا من اّتالهمت، العلوم وكل 



الأرضوأف المركز هي الشص أل وغاليلوويقولان كوبونيكوس ياق 
خاطئة.كانت السائقة الأراء وأن الحقيقة، هي هذه أف ؤيقولأن تتحرك. 
الذيالإنسان يفعل ماذا الحقيقة، هده تثبتج قوية حجج توجد أنه ويقولان 

ليوناردوأولشكييخرنا اهتماماته. على يعتمد هذا إن الأمر؟ هذا عاصر 
0 olschki جعالت<عشر السابع القرن بداية ي شعبية مسرحية عن ّدأأه6ذرآا

مشاهدةيحبون الذي الماس بعض ذللثج من ينزعج ولم تتحرك، الأرض 
تقرينايامكانكم حننا! تتحرك! أرض الرائعة؛ الحركة هذه ما الرحيامحت،. 

إنبماالمنة، حلال بهلئا أكثر وتمر الواحد اليوم حلال النجوم على تمر رويتها، 
حما!رائعة تجربة 

الروايتهالحط_اة اكمسراُتج إلى يعود هذا إل المسيحية؟ عن ماذا 

مهلينأوغالقديس قرأ المقدس. الكتاب، على يحتمد بدوره وهذا الأمامية 
St. Augustine  ،أكنرلمعان كرمحوز القدس، الكتاب، ل المذكورة الأحداث

والانتقالالحقيقي®. العالم رابنية مع هش برباط يرتهل الممير هذا إن عمما■ 
بالسثةطريقة. بأية فيها يوثر لن الشمس مركزية إلئ الأرض مركزية من 

فيهابما الإنجيلية، النصوص ص كثيرا فإن الأرثوذكسية الكاثوليكية للكنيسة 
حجةتوجل. لم ما حرفيا، صحيحة الكون، ثكل عن تتحدث التي التحوصى 

عشر،الحادي القرن ق المسطحة الأرض فكرة هجرُت، مخالفة. قوية علمانية 
الأرضيبفكرة واحتفظت، الملة. ذايت، الحالية بالحجج الكنيسة قبلت، وهنا 

الماكنة.المركزية 

العلومق العميقة القرارايتج من، كثير مثل جزئتا القرارايت، اتخذيتج 
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ات(والمومالعقول )المتحكمة لطة فالمياسة. أس على بناء وغيرها 
يحدثكما العلم ق ذلك ث ويحل. الوقت، ذللئ، ل لاتخاذها هام بدور قامت 

كثيريدعمها جزئية له كان الكنسي والقرار ١ أيقا اليوم ذلك ويتم لدين، ال 
استعمالق الأخيره الكلمة تملك، لا العلوم أن وهي منهم، وألا لناس اس 

لالعااّماءتارلثّ أن من أهم الحقيقة فقفايا يراما. تفلئ، ذلل بما منتجاما 
التيالنهائية القرارات فان واليوم بارميتيدس(، على أرسهلو فعل رد زلنتذكر 
أوالواب، مجلس أعفاء يد ق أي المياسؤية؛ الهيئات يد ل هي عنها أتحدث 

ئةمحيامهيئة )وهي  NSFالوحلنية العلوم ة مومحأو المحلية الحكومة 
كاعثر الماع القرن ق مواطنين. مبارية أو حالمة( علية هيئة وليست، 
ما.محمورا يكن لم ؤإن الدور، حذا يقوم ْن هيا الكنية 

لخاالكونية ارالرؤية وأقول الناس، عامة عند الكونية الروية وهناك 
كونيةروية ق ة منغممستمرة كتلة كانوا  ١١الناس ررعامة وكان ؛ ١١الناس 

Ginsburgبؤخ حنثن كما جديا. توحد تعد لم الفآكرة هذه مثل إن متفردة. 
تثكلمتباينة ات وممارساعتقادات ا لهالمحتلمة امحلق فالنوآخرون، 
العالخساءلهؤلاء يمكن بل ا. ومهيمنةل بيا نغامضة خلفية فيها الميحية 

وبكلتماما. خاصة أما رغم للنفلر، ملفتة كونية روئ طوروا قد أفراد تحديد 
فهلقوية، مشتركة روئ عبمر الحلية المجتمعات بعض تماسكت، الأحوال 

الروئ؟هذه لإزالة الثمسكافتا مركزية مدهب، كان 

فاعلةعوامل ليست، فالأفكار الموال، لهلرح صحيح غير أسلوُبؤ هذا 
هلأخري! مرة وال اللنهلرح بذللثه. يقوم من هم الناس بالأشياء. تقوم 

ت

مه
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التيالمسيحية بالنسخة بقوة المتمسكين الناس عند كافية أمباب أي وحدت 
ض!رذتكوس؟نسخة لصالح عنها التخلي إلئ تدفعهم الأرض مركزية تجى 

وحوي؛رأسابءفهويمرصى . الموصوعية،٠ ٠ ل مفرطا زال لا الوال إن 

هلأح-رئ؛ مرة نال دعونا لدللث، قبولها. الناس على كان ~ أشياء ي• أ~ 
رزاهم؟علؤي يبقون حمكوبرنيكوس بفكرة الناس؛ مح.ّماع بعد أيه تخيل يمكننا 

الخاصة؟باثهم أميستعملون موف أنيم تخيل يمكننا هل دلل• يمكننا نعم، 
بالحقيقةرامحح اعتقاد الأسباب؟ هن.ه تكون أن يمكن مادا دلك. يمكننا نعم، 

عندماعقلانرا، ®غير الاعتقاد هذا هل المسيح. رحالة وشكل لأهمية الحرفية 
الفعلبردود مقارنته لن عنمنطقي® ®غير إئه ®العلمية®؟ بالحجج يقارن 

يشاهدحمهور استجابة مثل به مشكوك ولكنه التقدمي، للفريق ®الهلبيعة® 
الكونية.الروئ طيعة الاعتبار ق أحدنا إن عقلانر® ®غير ليس لكنه ساحرا. 

الماءنلها معتقد أي علمي بالحافنلة مجموعة لأي العلبيعة هذه مح ت
العام.اليامحي الوصع يمنعها ولا ترغب، 

تحلوالحلية نزواتنا س أي أحرئ! مرة ونأل ة، الكنيموقف إلي لنحي 
®عقلأنتا®؟ة الكنيقرار كان هل ؛مع>ىت مبق؟ ما حمح على عادة 

العالماءسنختارها. التي العقلانية المعايير ماهية علئ يحتمد هذا 
البأشك جدا. متشودون الأحمى بمنهم والتجريثيون والمعاصرون 

كانماذا ا-ءل! وأنكوب، بالتلأشبه لأداة اعتمادية أي ميعتلن ميكلون 
الكوكبيةالتوقعات مقارنة عند الحاصرون الفلك علماء يقول أن يمكن 
نظاممن الأولئ ات التوقعتلك مع ام؛هلليْرس نقنمن وبة الح



علئمطلعين عثر السادس القرن ق الث، الفاءالم1ء كان لقد كوبرنيكوس. 

الاراءبأن تقر نميران وجود مع العلمية، ]ذثظر3{ت ااالاJرائعياا التفسير 
كويرنكومس،فكرة قبل منهم وكر جدة، ، يوقعائإلى تولى قد الحاطه 

اتبعت،وهنا للكون. حقيقيا وصما وليس نموذجا باعتبارها قبلوها لكنهم 
محعداءيكويوا لم ددون الموالحريبون ١ العلمه النتجه احله بثالكنه 

فماماريت،؛ حيثما الأرض مع ير نالأرضية المادة أن كوبرنيكوس بافتراض 
ماعديتحلأبا بة؟ مناس)لماذا يثة؟ والغر المناسبة القوة وراء الدليل همو 

الأرض(.لحركة المنافية الحركية الحجج صعوبات تجاوز ل كوبرنيكوس 
الزىالكونية الأراء انفتاح من لكوبرنيكوس الكونية الرؤية استفادت بالتلبع! 
١ءاإمية بحجج إزالتها يمكن ولا محتملة كونية روية فكاJت٠ أعلام. شرحته 
تغييروعدم بالمعهودية، تمتاز كما أيما، كن>للث، كانتؤ الأرض مركزية ولكن 
هازهإن حرفتا. المقدس الكتانمؤ يقرؤون ين ن. الأولئائح عند مهمة معان 

ثمرةليس والتقدم والابتكار التغيير لأن اليوم؛ حساب لها يحسسس، لا الميزات 
يبينهدا أن إلا تعمل؛ الرأممالية الإنتاج آلة لإبقاء ؤإنما المثقفين، لجنون 
الموصوعية.العلمية الحجج ق فقتل الموصوعية من قليل وحول 

ثلإنه مجرتا؟ أم سفيؤا؟ أم بطلا؟ كان هل غاليليو؟ عن ماذا وهكدا، 
هدْأظهر الإيطاليين كل ومثل الأشياء، هاوْ كل من شيئا كان لقد اليثر، كل 

انيةا٠ااالإنشيء؟ بأي ررالإنسانيةاا له تدين هل بوصوح. الشخصية الصفات 
٠١نمن  ٠١ا رويتنيحن ألم ١ فمهل أشخاص عدة له يدين إنما له، تدين لا 

تقحل.هل ا،. نحن  ١١بقوللثؤ تفصده من علن يعتمد من.ا حشنا! للكون؟ 



لمإن مورارُت ممموديارت إحدى محتتغر هل فكرة• اي لدى لس القناين؟ 
الموضوعيةهايدن موسيقا أن يدعن ذلك. قول يمكنه احن لا غاليليو؟ يعس 

هايدنزار لقد حننا! هيرثل. تالكوب عبر يالنفلر ألهمها ند )الخالق( 
لمالكوبرنيكية الحجج ولكن الموميقي، زممله هع محلويلأ وتحلوث هيرثل 

لناجدا مألوف تقليد من حزءا غاليليوكان مطلما. المشهد هلءا ق حل ني. 
البقيةتعتمد قوله. يمكننا ما كل وهاوا أساليب؛ بعدة حيدا حسنه وقد اليوم، 

الجواب.هدم بعض عن آراء أعهليتكم وقد التقليد. هوا ق نعتقده ما علن 
بطريقةحديثي ق أسير لا أثتي لاحظتم لعلكم ملاحظة. أضيف يعونر 

يعنيفيه نظام وتقديم فوضوي، عالم ق نعيش نحن حسناإ تماما. متهجية 
بحضتاريخ عن اكلم مالتالية المحاضرة ق هي; والملاحفلة وهم. تقديم 

أرويهاالتي القصص كون وقد القدماء، الإغريق من بداية المحددة، الأفكار 
سيئاتتعلمون قد لكن قصصا. فقهل؛اعتبارها لكم، الشيء بحض مهمة لخم 
فكرةأي بأن تتعلمون قد به(. متمون ما هدا كان رإن القّمص هل0 من 

حيدةنقالما تحوي ربما الأفكار ، أمحخفحتن وأنه قصورها، لها موجودة 
وذكاءالاجتماعية والقوي التاؤيخيق للحوادث نتيجة الأفكار الناس. لبعض 
أنآويدكم والتي المنتشرة الأفكار من آخرين. أفراد وغباء الأفراد بعض 

عنمعرفته يمكن ما كل عن يحميكم العلم أن فكرة ت برؤية معها تتعاملوا 
٠•فيها' النفنر تستحق لا العلم مع تتضارب التي الأفكار وأن الحالم، 

الممكنة روية العلم أن أساله؛ عامة ق الأساس فيرابتد منرؤع هي الأخيرة الجملة ه،وه 
)_(.كاملة. لا تانمة م3لااقة، لا خاصة واجبة، 



السنواتل أدرس كنت كد الروية، هذه انتثار ندة يدهلني الواغ! ق
)وبقيةعام كل فملأ للتهنيات زيورخ معهد ق سويسرا ل الأخيرة العشر 
لفيه أعمل الذي الدراسي المصل وحلال كاليفورنيا(لااا. ل أمضيها السنة 

ةالخاممن أمحبؤع، كل مرة عمومية، ندوة لي صديق مع أقتم كنت سويسرا 
المستمعينعدد وكان للمعهد. الرئيسي البناء من  F1الغرفة ل السابعة إلئ 

هنالالثsيكون وعادة المتحديين؛ وعاى الموصؤع على بناء ألف؛ إلى مئة يبلغ 
شخممياتكبيرة؛أوأرع ثلاث استضفنا الندوة ولبدء شخصا. ٣ ٠ إلى  ٢٥٠

والاعزاصاتالأسئلة عالئ أجابوا ثم بينهم، فيما وتناقشوا كلمات وألاوا 
دينعلماء أربعة ا دعونالمرات إحدئ وق الجمهور. من المملروحة 
أثرعن الح_اليث منهم وؤللبنا وحاحام(. لم ومتانتي وبروئ)كاثوليكي 

أسوأ؟غاليليوأم أيام من أقفل الأن الوصع وهل أديامم، علئ العلم صعود 
تانتيالروئالدين رحلا كان ناحية؟ أي فمن وأ؛ أمكان حال وق 

وعننوماالعلوم. ضد بكلمة ينهلقا أن يتجرآ فلم جدا• حذرين والكاثوليكى 
وقأحرئ"• مرة نحرق أن نريد ولا مرة، حرقنا اركد ردهما! كان تحديتهما، 

نحبارنحن فقالا! صراحة. أكثر والمسلم الحاحام غاليليوكان قضية نقاش 
إلنالمعرفة من أخرئ أشكالا هنالئ. بان مقرين كاس® شكل بأي المعرفة 

العالمية.المعرفة جانب 

أوالمرأة حقوق عن يسال حين عنتما يكون قد الذي اكاتيكان بابا حتى 
مواجهةق جدا وجبانا وخاضعا يبدوتثريريا التحريري، اللاهوت فوائد 

إنففعل حقيقي ا هن. ولكن تقاوم. لا قوة للعالم أن يبدو العل٠يةا''؛، الأمور 



Publicالعامة للعلاقات لمت وامتالعلماء، يطلقها التي بالوعود اعتقدت 
Rclutions  بذك.له سمحت إن يقاوم لا إنه العلم• بعصابة الخاصة

بلالعلمية، الأمور ق فمهل ليس للت، دليلا العلم أحذ تقرر أن يمكنك 
اخذأن يمكنلث، ولكن الحياة، ومضمون والأيديولوحيا المعى أمور ق أيما 

إلئفقحل ولكن ناجحا الحلم كان وهنا ~ العملية الأمور ل للث، دليلا العلم 
كلتا.مختلفة مصادر من الكونية رؤيتلث٠ بقوة تبني ثم ~ محا-دة درجة 

أفيقزصون الحقيقة طيعة يحدد الحلم أف يقولون الذين الناس أف كما 
حينالعلم( )أي الوحش هذا أن يعتقدون واحد. بمويتؤ يتحديث، العلم 

وهلزامتماسكة، واحده رمحاله أحرئ مرة ؤيعيد ؤيكرر ويكرر ينهلق يتحدثا 
مختلفةأيديولوجيات تملك المختلفة فالعلوم الحقيقة. عن يكون ما أبعد 
ممارميها،أحد يعتقد٠ ما أخبرتكم وقد الجزيئية البيولوجيا لئج هنالجدا• 

التيالكونية الروية هي فما . elasticityالمرونة نفلرية أيقا هناك ولكن 
يعتبرونالماس فبعض عنه. الإجابة يصمبج أمر هذا المرونة؟ نظرية تقأرحها 
منخاصة حالة الهلييعية الأحوال هوق والذي هامشنا، موضوعا المرونة 

بين)من أحد لا حقيقتا، اهتماما أحد يد لم ولكن الأولية، الجسيمان فيزياء 
مستقل،موصؤع المرونة نفلرية أن آخرون يقول عنهم(. أتحدث الذين الماس 

صلةصعق، درجة مثل الأولية الجسيمان صلته؛فيزياء ق صحفه درجة وأن 
مماجزءا واعبروها ات تخمينأصدروا علماء هناك -بما. المقدس الكتانم، 

الفلريةتجتبوا الحقيدة هذه لديهم الذين العلماء من وكثير العلبيعة. وراء 
الدليل.بتفاصيل معللما يهتمون لا الذين المخمنون هناك ثم العامة. المبية 



لأيما أمثالهم يوجد ولكن متشددون، تجريبيون البيولوجيا علم ق يوجد 
هالتونوكدك أحدهم، هو  Ambarzumyanوهامرزوميان الكونيان؛ علم 
البيهليالمعى موصوعيون الجزيئية البيولوجيا علماء أأه1اد1الا  Arbأرب 

أمأرأيتها مواء العالم ق موجودة الأمامية المكونات، لهم؛ بالنسبة للكلمة، 
يقررإذ الكم؛ ميكانيالث، علم إليه توصل عما تختلف، الفكرة هده لكن ترها. لم 
وهكذا.التيتتبعها، الإجراءات على نتائجلث،تعتمد أل 

يتحدط،الذي ررالعلم،ا الوحش وهذا مهللق. نزلع ق العلوم ترون فكما 
واحتزاليونمعتقدات، أصحاب مثده تجميع محملة هو واحد، بصوته 

ومعلمون.

الاجتملععلم هنالك، ولكن الفيزيائية. العلوم عن الأن حتئ تكلمتؤ 
اليهلآمن ليس ولهزا؛ والخلأفاته. بالما.ارس مليثة وهي النفس، وعلم 

وإنماالواقعاء، أمور ق دليلا الحلم اتخاذ على مجرون ارإنا ت نقول أن فصب، 
سملقية.غير ضيحة سامحلة هى 

,تز
يتعاملونأنهم العلماء بين حالنا السائد المفهوم أف تقول هل موال! 

العادي.الإنسان رؤية صوم كون قد الثل،اية؟ ق أمرت، كما الواقع، مع حقيقة 
العلماء.روية هن.ه أن أعتقد لا 

علماءهناك العلماء. من كثيرة أنولع هناك قلتح، كما حمنا! ءييراانل٠! 
علماءوهناك ئيء، كل علئ تهلثق أنها يفرض أمامية نغرية مع يتحاملون 



يماتللجيحدث الذي ما المثاوت بل معلى مثبتة؛ قوانين مع يتعاملون 
جدا؟محددة معينة ظروف تحت الأولية 

علملالتوفر يعد بيانات متحس يضبط يقومون آخرون علماء وهناك 
ولوسألتهملها. أفضل منحى إيجاد ؤيحاولون نتائج بضعة لديهم النتائج• 

علاقةلي وليس وثاق، رردعني للث، بعضهم متقول الواقع، مع تتعاملون هل 
>بو3ضاا,(بعضها اربهل أن أحاول وأنا هنا، الجميلة الأرقام بعضي لدى ؛ل.لك، 

مختلفة.آراء هنالك إدا تماما. يعملون لا أنبمم آحرون علماء يجيب وقد 
قحول الو علئ الكمومبة النفلرية احرعوا الدين العلماء يعفى أجبر 

المفارقاتكانت بيا. اصطدموا التي المفارقات ثب يوذلك؛ الواقع، قضايا 
نالركهما كل أل يقول الذي الساذجة الحقيقة مل.هي، مفارقات ما بطريقة تشبه 

تضاعفهل مزدوجا، العالم مري عينيك. إحدئ علئ اصغهل موجود. 
هذاخنئا! ذلك؟ كيف حذن\. أثد كون أن يجب لذلك لا. بالطبع الحالم؟ 
الكمميكانيلئ، مفارقات تحتاج الهلريقة بنفس التفكير. من شيء إلن يحتاج 

حقيقي.غير هو وما حقيقي هو ما فكرة نحو يتوجه تفكير إلئ 
هذاعن وبعيلءا راالواقعاا. موصؤع عن مختلفة آراء فللحلماء وهكن.ا 

منخونا زملائهم عن عادة ا يخفونهالتي الخاصة فاتهم فلفلديهم 
السخرية'١'.

- Gaiaااالغاياا< او بمكرة  Lynn Margulisمارغوليس لين الشهيرة اكطورية تقدُت حين 

منهامخر — متكامل نفل1م عن عبارة العالم هدا ق الحية وغير الحية المكونات أن فرضية 
)ض(.الرسمية. العلمية ة للمزماووال؛ن الحلماء أكثر 

١٦



الأمامحسةالقوانين علئ اعتمدت إن تقول العلوم ل كبيرة مدرسة هناك 
العامبالحس المراقب. عن مستقل واقع عن ذلك بمد الحديث يمكنك لا 

البشر.به يقوم سيء أي عن مستقلا العلمي الوايي يوحد وامحع وعلى 
يوحدوالأُ.أن قبل حلويلة لفترة موجودا كان عالم إلى جاووا غرباء مثل البئر 
يقولواليوم خصائصه. ويكتثفون إزعاجه دون العالم هدا يفحصون وهم 
فمنجدا. أسماسية معينة قوانين ْع يتوافق لا المفهوم هدا أن العلماء من كثيرا 

جاءت؟أين 

التكوينسفر فوفق التكوين. سفر استخل.امها الممكن المصادر أحد 
ولالأخرئ الأشياء من كثيزا خلق ثم والأرض، السماوات البدء ق اممه خلق 

مماالبشرية الكائنات ل الحياة اممه ونفخ البشرية. الكائنات خلق الختام 
المخلوق.العالم بقية ل يوجد لا عنصزا يمتلكون الأن فهم غرباء، جعلهم 

بثقبمثلا لفكر باكاكيد. نوثر إما الحالم؟ ق البشر أفعال توثر هل 
غزاهاأن مند كلها الأمريكية والقارة المتحدة الولايات تغيرت وقد الأوزون• 

مختلفة،مجار الأن لها فالأمار ت الوقت، ذلك، مند كثيرا تغيرت لقد الأوربيون. 
وبدلاالكائنات؛ من كاملة أنولع واختفت، الماء، نوعية وكيلك، المناخ وتغير 

مكان.كل ل مشاحة وأشياء إسجنتية كتل الأن لدينا ذلكؤ؛ من 
هوليس نجده الذي واكفليم نراه ما إف المنادون؛الواقعية! يقول والأن؛ 

بارمينيدس؟عن أخبمرتكم ما تذكرون هل نراه. مما أعمق الواخ لأف الواير؛ 

)_((• ٥١•>نيىأذمآلمه)الكهف،;ئآأب*بمضرآ'شتو'تلآلأزضؤلآ ؤ العزيز• الكتاب ثم، 

U.؛



مجردالتغير على تبنى التي حياتنا وأن مهللما، تتغير لا حقيقة هناك أن ثال 
ريرئة الا الكاJناملوحود نتجة التغرارتا من كر حدوب فحققة وهم• 

الحماسهده أل ~ تتغير لا موضوعية وقوانين يحقائق يعتقدون الذين ند ع~ 
نتمورْعما جدا مختلفة تكون أن يجب الثابتة الموصوعية والقوانين 

الحقيقيةالحياة عن جدا مختلفة تكون أن يجب أبا يعنى وهدا مبانرة، 
البشرية.للكائنات 

منحزء المراق أل المائي المذهب أتباع يفترض أحرئ! ناحية من 
كليهماوأن العالم، من حزء ومحيطه المرايبج بين التفاعلات وأل العالم، 
بقيةعن البشر فصل هل المن يحد لم ولذللثه؛ ثابتة، أمامية لقوانين يخضع 
وقدرةحالية روح وحول افترصمتح إن ذلك بينهما؟ متفمل وأين العالم. 

شيءوالخارج الداخل أف افآرصتا إن ولكن أمر. فهذا خاصة، استيعاب 
الحدود؟تضع م فاين واحد، 

حيلهناك للتو. عنه أحست، أنلث، ويبدو واضحا موالي يكون فد موال؛ 
الواقعوفهم وصفح يمكنه المرء كان إن فيما الاحتماعية العلوم ق واسع 

هذاكان إن أتساءل فقعل. الواقع ير نفيمكنه أم الاجتماعي( )الواقع مباشرة 
هذا.حيال واضح ، موقفهناك كان إن وفيما أخرئ، علوم ق موجودا الجدل 

الفيزيائيةوالعلوم الحلم قة فلق محلويلة نقاشات جرت لقد مرابندت 
أقصىفقهل؟ ويتنبا ، يصفأم العالم يفر هل والتنبؤ. والوصف، التفسير حول 

هونسبةالممير أف أقول أن يمكن بحد. تحل لم المشكلة أن رؤيته يمكننا ما 
الةبالمحقيقة وترتبهل حقيقية، أنما تعتقد أشياء إلئ تلاحظها التي الأشياء 



المجهولرا؛ ررتفأنك يعني هذا هل فقط• تصف فأنت ؤإلأ يديك، بين التي 
إليهتنب الل«ي الحقيقي الكيان لأن فر0؛ لا إنه لا، حالتا؟ معروف هو بما 

الحالةأئه ؤيبدوهذا مل. من معرونا يكون لا وقد ير، النفْع حاء ربما 
يرلنفالذرات مثل أنياء الناس قدم عندما الثالت سيل على الاعتيادية• 

ظواهرلتفير حديدة كيانات قدموا الأمور، من وغيرها والتخين الرياح 
بالمجهول،المعروف ير بتفواقعنا تقوم فأنتر وهكد.ا حيدا، معروفة كانت، 

القولويمكننى الناس. من كثير يفترمحس كما بالمعروف الجهول ر تفلا 

لموما المجرد، والوصف، التفسير بين الممارمة ل فرق يوجد لم ما أنه أيقا 
قمحتلمة بهلريقة الأفعال رون يفأنيم يعتقدون الذين أولثك؛ يتصرف 
لفغلي.نزلع مجرد فالأمر فقهل؛ يقومون؛الوصف، الدين عن أبحاثهم 

ويربيالأرض، إلئ حجئ يهوى الفيزياد؛ةت العلوم من مثالا للئ، سأقيم 
تمارسهاالتي الجاذبية قوة بذكر آحر مخص ويقوم لماذا؟ يعرف؛ أن أحدهم 
لديناليس لأنه هذا؛ قول يمكنلتج نعم، ير؟ نفهدا هل الحجر، على الأرضي 

ربهلفهنالث. عليه، الأرض ها تمارسالتي القوة للءينا ولكن فمهل، يقعل حجر 
الهللوب،.التفسير ومعه القوة، وبين الحجر بين حقيقي 

ورد Bishop Berkeleyي بيركللينوب اّمع والأن ص، هذا 
ررماأل! سحيث، عموما(، للجاذبية نيوتن نظرية )وعلمن التمسير على فعله 

العبارة؟لهال>ْ الحقيقية القيمة ما الجاذبية؟ قوة عن تتحد^؛، عندما تحنيه الذي 

حولتدور الكواكب، وأف للأسفل، تسقهل الحجارة أف هي الحقيقية قيمتها إن 
الحجرصمتها من الأحداُث، من كثير حلاصة هى فالجاذبية وهكذا، الشمس 

ا،.ا



الجاذمةرت فلو والأن حديدا. كيانا ليت إثها للأسفل؛ يسقط الذي 
لقانونيرجع الساقط الحجر بان الاستنباط فإن كثيرة؛ لأحداث كخلاصة 
٠الخلاصة عناصر أحل. تتعمل لأنك تصيرا؛ ليس الجادبيه 

نتخلومهاالتي المصطلحات عن تعتقدْ ما على كله الأم يعتمد لذلك 
قمنالقل.  ١١القول! فيمكنك حقيقية، عمليات تحدد أما اعتقدت إن للتفسير. 

'.نمق'اطة ببفأنت خلاصات اعترما ؤإن ير٠٠، نفوبالتالي باكتشاف، 
أي!أ-صدها، ا وهاو المعاق، من كثير له ررالتفمرا، مصهللح فإن يكن ومهما 

عاما.أربعين حوالي قبل العلم قة فلل له أعهلي الذي المعى 
ضدأفلاطون قة فلوبالأخص! القيمة، عن قليلا أدافع أن أود موال! 

حميلة،كانت ماء اكو الإغريق عنلء التراحيلءيا أن البارحة قلن، بول. هجوم 
هذاتعرض أفلاطون ومتن. الحياة أشكال مختلف بين الأحمى؛تركيبها وعلئ 

١رالجمهوريةااكتابه ل أفلاطون هجوم ت، اقتبوبالعلع ام. للانقالتركيّثح 
أولوهو أرسهلو وجد أفلاطون بعل- ولكن ذلك،. ل وتابعته التراحيديا علئ 

منأفلاطون موقف، حتئ ولكن التراحيديا، لفن الحقيقيين المنيرين 
،Symposiumاللووة كتاب، الأيام هذه أقرأ جدا. وغامض معقد التراجيديا 

أفرادثلاثة بقي تكرهم، ذمة ل وهم النوم إلئ الضيوف خلد حين الختام وق 
الكاتِت،~ وأرمتفانى ~ التراحيا-يا كاتب، ~ وأغاثون سقراط وهم! متيقظين، 

جوالمولفالحقيقي الكاتب، أن لهم يبين أن مقراط حاول نم ~. الكوميل>ي 

أثارهاالتي الراوية هذه ْن الدارؤيتي التهلور نظرية واغ فهم يمكن كيف القاريءت فلينفلر ( ١ ّ 
مرس.)ش(.



والارا->مديا.الكوميديا فني من كل كتابة علئ قادرا يكون أن يجب الأصلي 
قةفلخلالها ومن ، Symposiumالمدوة فهم مفتاح هو هذا أن وأعتقد 

كوميدي.تراجيدي كعمل القلقة عن نموره أي! أفلاحلون، 
المقابلة،الجهة ومن أوريأستيا، ق عيية الالنهاية على البارحة أكدُت، 

الأمصالكان ربما الإطلاق. على واصحة غير موفوكوليس تراجيديا فان 

تحاولأفلاؤلون عهد منذ وربما التراجيديا. ل محقئا الفلسفة ق انتقيته الل.ي 
لالتوح،و على قادرة تعد لم التراجيديا لأن الانفصال؛ صل> تثور أن القلقة 
الحقيقيةاراليوتوبيا(( الفاضلة المدينة ربما الحياة. محتا جوانمختلف، تركي._ا 

الخيرمعا، للحياة المحتلمة الأشكال وحدة بناء إعادة ق مت، كانقه للقل
هومتابعةالراجيديا فشل بعد القلقة فعله تحاول ما ربما والحق. والجمال 

البشرية.والحياة الحالم لتوحيد المحاولة هذه 

سالبيموقم، له كان أفلاطون أف البارحة قلت، أنتي صحيح فييرابند• 
ابكتمن العاشر الفصل ررق لثؤ ذلأو أمحمت، ولكن الراجيا.يا. تجاه 

كانفقد واحن.. كتاب ق أفلاطون كل نجد لا فإننا أعمم؛ لا الجمهورية؛،. 
انتقادهفيه يقدم الذي السياق نرئ أن للفلرت اللفت، ومن التغير، دائم 

أالاراجيديا.

وهذهوالفللش،. والموميقئ والهنل.مة اب الحالسامن الفصل ق يكر 

نظري،جانمثؤ كذلالئ٠ ولها الفللئؤ، باستثناء عملي ب، جانلها كلها المواضع 
جانناالمستقبلي البحث، يجد أن يامل كان وقد الحقيقة، مع يتعامل ب، جانأي 

منأحرئ مجموعة عن العاثر الفصل ق يتحدث، والأن، أيقها؟ للفللثج ننلريا 



اممابهذا ق الإطلاق، عالئ فائدة لها ليس - له ومما - الش المرمحوعات 

نغلريجزء إلحاق يمكن لا أنه والسبب! الأحرئ؛ حواراته ق وليس بالذات 
ناأنفأننا كما ؛،لكن الاهتمام! يثير شيئا قال انتقاده نهاية ول تخلأع، ولأنها تها 

تراجيدياكتب أفلاطون أن يقولون )البعفس التراجيدي بالتأثير كثيرا ناثرنا 
إماعنها، للدفاع يؤيدونها الذين أولئك نشt>ع فإننا أتلفها(؛ ثم شابا كان عندما 

لمالأخيرة كلمته ل يقوله فما محاسها،١. يظهرون بحيث أوالقول بالعمل 
أرمتلوفعلا.قدمه والدفاع مابما. أحد يقله 

ذكرتلمن. كثيرا. أنواعا كانت فقد واحدا شيئا تكن لم ها نفالتراجيديا 
الذيمحوفوكوليى وذكرت عموما. عقلانيا ديمقرامحليا كان الذي أمححيلوس 

الألهةاعدة بمالبشرية الكائنات تمكنت أسخيلوس عند تماما. مختلئا كان 
لأنمستحيلا؛ هذا كان فقد محوفوكوليس عند أما مشكلاتها. تحل أن من 

ماماؤنا.؛عل.ا المرء يميه أن يمكن ما ففيه بهلبيعته؛ متناقص الحالم 
Euthyphronيوثيفرو)الصادق( حوار ل الروية هزه أفلاطون انتقد 

وماحير هو ما تحدد التي هي الألهة ُهل وال! البطرح مكرا حوارا وكان 
الخير؟اا.فكرة إلئ بالفلر وثر هوحير ما تحدد الألهة أن أم هوثر؟ 

أنيمكن لا وبالتالي الخير، مثال إلن تنظر الألهة أن أفلاطون يقول 
موفوكوليسينتقد أثه أعتقد لذلك؛ نتيجة المأسماوي. التناقص يحدث 
ولاالأشياء طبيعة ل متاصلة اوية المأسالتضاربات ان بالأنطب_اع لإعطاء 
الخيرعن بروئ التراجيديا تبدال اسأفلاطون يريد وهكاوا إزالتها. يمكن 

انعالتنهذا فيها يوجل ولا ر ثهو مما مخرج بإيجاد مح توالشر، 
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أولئفن القلقة. وفلقة إبا الحوار هذا و الأقل وعلئ اوى. افام
أفلامحلون؟أم موفوكاليس دالأس1عث 

لديناجهة فمن الفضية. هزه يعالج من إلئ عاند الأمر أف وأقول 
روايةلدينا أخرى جهة ومن الاحتمالين. كلأ تشمل التي القديمة التراجيديا 

وليسالفلاسفة، من صغيرة لمخبة تعرض تعقيدا، وأقل الحياة عن مختزلة 

التراجيديا.متابعي من العريض للجمهور 
فهوالتأثير له كان ما أما أثينا؛ مواٍلي عض ضثيل أثر لسفة كان 

هوذلك كان فقد الجميع؛ مزعجا الزوايا ق ، يقفكان الذي قرامحل م
أفكارهولكن موجودا، كان أفلامحلون أن الناس علم لهم• بالتبة الفيلسوف 

حلهو ~ وجد إن ~ الحل فإل لذللث، صغيرة. لخسة إلا محروقة تكن لم 
الهامش.على الجمهور عامة يترك ففتل، نخبوي 

قدمتهمما للحياة أغنئ رؤية التراجيديا قدمت، تحن؟ هناك كان هل 
متاحةكانت، الأغنئ الرؤية وهذه أفلامحلون. يدعمها التي بالصورة قة، القل

الفلسفة؟عن ماذا فهمها. بإمكامم وكان الواقع، ق الثعِّح لكل أكثر، لأناس 
الأفلامحلونيةقه للقلحتى ذلك وحديث، ونخبوية، جافة كانت، بالمقارنة 

الإلهثة•

أكاديميته،ق وقته محغلم أفلامحلون قضى أرسهلوت ذكرها حكاية حتم محا 
لأممأثينا؛ أهل من كثير وجاء الخير• عن واحدة عامة محاصرة قدم ولكنه 

بيوتيممحمرون يديرون وكيف، زواجهم، يحنون كيف سيعلمهم أنه اعتقدوا 
عنأفلاؤلون تحديث، ذللث،؛ من بدلا الأمور. من ذللئح ونحو أفضل، بطريقة 
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الوحدة،ق الانقسام اتساق إمكانية عدم وعن الوحدة انمام وعن الوحدة 
طلابه.غير يبق ولم الجميع انصرف، دقائق خمس وبعد ذلك،• نابه وما 

قيحدث؛ أن يمكن لا هدا ترون! وكما سعبتا، ويا فيليكن لم فأفلاطون 
الراحديا.محعرحايت، 

ذاته...؟الوقت ق وكوميديا تراجيديا الإلهية الكوميديا موال! 

للتراحيديا—ستخدمه ت ذي الالتعريف علن يعتمد هذا فييرابند! 

تراجيديا؛ميها ميكان أفلاطون التعاريمح. من العديد فهناك والكوميديا؛ 
أولأرسطوأوكورنيل ووفما بال،راجيديا. هوميروس قصائد وصم، لأنه 

بسيطةبحبكة تتمتع أن يجب، التراجطويا فاو ؛ Comeille or Lessingليسع 
لووصفهاكما معقدة)ااءرصيةا< دانتي حبكة لكن نزاعا• تحوى أن ويجبا 

فإلنغ؛ وليوكورنيل علو أرموفق وبالتالي المزلع• من وحالة أرسطو( 
)راج^لا.ولى مللأ^مه سأكون الكومديا 

بالصراعايتج.مليء دانتي عمل لكن سؤالت 
تراجيديا.نزاعا وليس صراعات فيه فييرابند؛ 

٠٠٠
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س|سل 
|وطبي2أ0وفرة 

The Abundance of Nature

العلماءبعض عن وتحدثت القدماء، الإغريق بعض عن تحدثت حسنا! 

والعلماءالإغريق من كل علئ كان التي المشاكل وعن والمعاصرين 
والمزارعينالحرفيين بين العلاقة عن يلا قلتحدثت كما ا. مواجهته

عمليينأشخاصا كانوا الدين الهليور مراقبي وعن والمعالجين والمهندسن 
المجردةادئ المبعلئ يعتمدون الذين الناس بالعلماء وأعنى وررعلماء(٠، 

ليسهكن.ا العلماء تشخيص الأمر واقع ل لكن العملية• الخبرة علئ وليس 
أبدا.التجريبيين علن ينهلبق ولا النفلريات أهل علن ينطبق فهو تماما؛ عائلا 

اعتبارعادتيم من كان — محة السيئة المهنة هذه ولدكر ~ العلم ففلأمفة 
المعلقلأصحاب بة يالمفالعلم المثال، سجيل علن للحلم. مركزا المفلرية 

هذهجعل ؤيحاولون والمفلريات، ارايت، العبمن نفلام_ا كان الموضوعي 

هلخاص. نؤع من عبارايتؤ كانت، فقد الرتيب؛ من نؤع صمن العبارات، 
المغترعند يرونه ما وكل أذكياء وهم الفلاسفة، هم هؤلاء ذللئ،؟ تخيل يمكتلث، 

بينالصراع يرون ولا المختبرات، ق يعملون لا هم ]عبارات[. هو لحلم ال 
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المراصديرون ولا الاقتصادية، القضايا بحل التعلق والياميين العلماء 

مراكزل الأغبياء أحد وتاثير والموتمرات، والأبنية الفخمة، والتلكوبات 

عباراتعادة هناك حنئا! العبارات''؛. هو يرونه ما كل دونه؛ من علئ القرار 
أبارغم الحواميب، ومهلبوعات وأوراق أرقام وهناك الأعمال، ط-اع قل 

عسامبشكل ا١البارةا، معنئ ق التوسع المرء فيمكن للقراءة. قابلة دائما لمّت، 

يتعلقالتجرض المستوئ علئ لكن عارات• تحوي كلها أنما لفول يكفي، بما 
وسيلةإما لقصيدة. كمولف، الأمر يبدو يالعلم، الفلاسفة لهؤلاء بالمبة الأمر 

البارات.لإنتاج 
عمره.له تقليد من جزء فهم فة، الفلأمهؤلاء نفللم ألا سنحاول 

دومانمي بدايته)أحصر عن التقليل.، ^ا عن بالقليل قريتا أ-حاركم وس
ااتقلياJلهازا اليوم• يعمل ، وكيفحالاتنا( ق الإغريق يعني والذي بالخرب، 

لهموئدغ ذكاء، أكثر المنظرين أن يعتقد الخملية. الجانبية التأثيرات من كثير 
الذينالأشخاص فهم بالتجريييين. مقارنة أفضل ممعة ولهم أكثر، أموال 

أنصحيح غامضة. أحري لأمور إضافة الواقع هو ما يحددوا أن يفرض 
تشرقالنجوم أن تعرفه ما كل أن افرض شيئا. با-اما تخبرنا لا الحقائق 
وقدتتحرك، لأنما تشرق فد فهي جدا. القليل تعرفه؟ الذي فما وتغرب. 

منمنهم واضع؛ طيف العلم خفلأّنة معينة؛ فثة يفصد لكن إن إلا لم مغير الإطلاق هدا ( ١ : 
المعاسةوالتجريد التنفلير إلئ جمع من ومنهم والتجربدا انمارات من أكثر يشاهد لا 

وغيرعما،بولأف ومايكل بوم ديفيد المثال،: سل علن هؤلاء ومن والتين، والتجربة 

رش(•ومنهمآخرون• 
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كلدوار، عندهم الماس كل لأن وتغرب، تشرق قد تدور. الأرض لأن تشرق 
عندمابكبر وأصغر يشرق عندما كبيرا فهويظهر القمر؛ تذكروا فقعل• الماس؟ 

منالأمد برج يظهر فعندما ماؤية. الالأبراج مع ه نفوالأمر الذروة. يمل 
قطةبحجم يصح الوسط حط يتجاوز عندما ولكن يبدوصخنا، الأفق 

افترصرالخبرة علق وبناء الطريقة، مهد.ه الأمياء ترئ المامر كل ٠ صغيرة 
والراكتبام الأجويكبر العدسة مثل يعمل الأرضي الجو أف أرسطو 

مجردذلك، كل أن اليوم المقبولة والمظرية الأفق. ل تكون عندما ماؤية ال
إعمالإلى وتحتاج بشيء، ا نخرنلا بياتها فالوثاغ وهكذا بمري، وهم 

أنففرض نتمادئ أن أما حن، هذا ا هتإلئ معناها. لحديل. الفكر 
كبيرة.مجازفة فهدم لايفكرون، التجريبيين وأن منيفكر، فقتل المنغلرينهم 

تكشفالمي المبهمة الطبيعة اثار إنما الوئاغ، ليس التجريبيون يقدمه فما 
لهميقدموا أن للنظرين يمكن تقرينا. مباشرة بطريقة الأساسية القوانين عمل 

ليسالفكر من الأعلن الجالأات، نحو بالمحرك لكن الإرثادايتؤ، بعض 
الطريةبين القابع ررالمدرا١ وكل الاصطرابايته، تللئ، كل عن فكرة أي لديهم 
يجمي،ما فأول وهكذا منها. انهللمتج أنها يفرض المي العات.ية والظروف العليا 

أثنايعرضوا أن هنا يكفي ولا المدر، ذللثج إزالة هو الجهد من بذله عليهم 
ولمقنعة. بطريقة يبين أن يجب، الاصطراباُتط فغيابج ما، نؤع من رانفليما® 

مسوفما لمظرية مزعوم برهان وكل معارضوها. نظرية لكل المهناف نهاية 
هدايجعل الجيد المجريثى العارضون. هؤلاء جدا كبيرة بينة يفحصه 

يعنيمما بالنظير، البدء ق يرغبون لا الماس معظم أن لدرجة صعتا الفحص 
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تجاربهتكون أن يجب فصيحا. يكون أن يجب الجيل التجريبي الشخحى أن 
الثانية()سخها ] Micheslonميشون تجربة كانت عاو. وصرح ذات 

ماسناتوصيحا اليوم تعتبر أثها حتى جدا، ممتازة الواسر ق هذا، ق ممتازة 
يفكر،من ففيل المنفلرون يس لإدا الحديثة. اء الفيزيق أساسي لمبدأ 

المنفلرين،تفكير عن تختلف، بطريقة لكن كذلك، يفكرون فالتجريبيون 

ففصاحتهمالتجريبيون أما أورياصبة؛  vGrbslلففلية المنظرين وفصاحة 
١وعملية بصرية فهي ^^، sthcticجمالي حمر إلى تستند 

يجعلوهذا التنفليري، عن التجريبي تميز كثيرة أحرئ خصائص هنالك 
العلمومورحو فلاسفة ويقر العلم. صمن نفسها عفا منغلقة ثقافة التجربة 

بعنوان Ian Hackingهاكيغ إيان ألفه لهليف كتاب يوجد موحرا• :،ذا 
جامعةمعلبعة من  Representing and interveningواكدحل التمثيل 

الأدوات،، مختلف-؛_ا تتخذم التي الخاصة الطرق الكتاب يبين كمبردج، 
كارترايت،نانسي أما ؛. بالنظرية'نتائجها اط ارتبؤيبين وتحئن، وتعامل 

Nancy Cartwright  تكذب، كيفكتاب فألفت هذا من أبعد ذهبت، فقد

وجادلتؤ)أوكسفورد(،  How the Laws of Physics Lieالفيزياء قوانين 
كمقياس؛''.التجريبية التائج أحن.ت إن مزورة العلمية النفلريات معغلم بان فيه 

والقوانينالنظرية( النتاج من قوة التجريبية)أكثر والأتار التجريبية النتائج 
علمهومع كذللث، ؟بما• باس لا أنه نق-ولا منها مباشرة تعمم التي الأدنى 

العلياالفلرية ولكن العليا(. الهناقات فيزياء ق تحدم الم)بمعناه الظواهر 
الأيها إلا المربكة، الحجج س بكثير الوقاغ وربعلها للاعجاب إثارما رغم 
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فيجبحرفثا لوأخذناْ ميتافيزيقثا، إطارا تقدم ؤإنما يحدث، ما جل ت
والملمةالتارخ ل مجددا دمقولأترم التجريبيون حضر إدا؛ خاطئا. اعتباره 

جنب،إلى حنثا التجريبيين مع فيها المنظرون يعمل مجالأيت.، ق وكذلك 
ررالعق_لأءاا.الماس تل من المظري الفاإس.م، عن الل.ريجي التخلي ؤيحصل 

تخرماالش هي النظرية أن يظنون الذين الناس من المدد هناك يزال لا ولكن 
الفكرة؟هذه أتت، أين من المالم. لن، يمالذي الشيء عن 

عمليةقواعد لها الجتمعات، فمعفلم جدا، قديم اعتماد نتاج أما أعتقد 
ونتجاوزمفصلة الملية والمعرفة القواعد. هذه بناء كيفية عن عملية ومعرفة 

هذاق — صمتهم من واللماء — العاصرون الماس يقدمه أن يمكن ما 
عمومية،أكثر أخرى قصمي لديها الجتمعادّتت، من كثيرا لكن الخصوصرإء 

للالنئإطارا تقدم ولكنها اليومية، خرتيسا مع مباشرة ترتبهل لا وقصمي 
ق— نمى كما الأساطير أو ~ الماهة القصص هذه تكون ما وعادة ١ والخفير 

مهللعينيكونون قد وهؤلاء خاصة. محلهلة تملك الماس من خاصة طبقة أيدي 
وهذاأكثر! يعلون لكنهم الاخرون، يملكها الخي الملية الخبرة على 

بغرايزهميعيشون والبقية يعلم من وحدهم أمم بالقول عنه يعر قد الافتراض 
قتوجل. ولا الأمحعلورة، ق توحد فالمعرفة ؤ ذاكرمم لهم تقدمه وبما فقتل 

الذيأوس كان إن يهم ولا الحياة. قيد علئ البقاء تضن المي المادات 
الفمثلات لأخر. حين من سيئة نمحاخ يقدمون قد الأسهلورة علئ يعتمل.ون 

حينمن قتلوا قاو بابل ل الأسهلورة على المعتمدون الأطباء كان إن يهملث، 
كانفقد نجاحا، أكثر الملي الصحي المعالج كان بينما إذ مرضاهم؛ لأحر 
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وكفئ.معرفة أكثر أولئك 
علئالجمهوردة من السابع الفصل إلئ أفلاطون، إلئ هنا من لنممل 

المفيدةانمية الفرؤع القمل هذا ق أفلاطون حمر ففد الدقة. وجه 
والفلك.والموميقن والهندمحة الحساب هي; منها، أربعة وذكر للمجتمع. 

ةالهندمأما ملائم، بشكل ا وتوزيعهقواته بعد للقائد مح ياب فالح
وتقومعموما، والتوجه الملاحة ق يجستحل.م لئج والفلاء، البنق متعمل فت

هدهفجميع لوللئ،؛ والحرب. اللم ق هام وهوأمر الناس، مزاج الموسيقا 
١معرفة علئ تحتوي لا الاعتمار ب؛دا لكنها للمجتمع، لمفيدةء المواصيع 

الأرقام.هي ما يعرف أنه يعني لا ذلك، ولكن يعد، كيف، ، يعرفقن. فالماينء 
يعرفلا ولكنه نقما، ويحفر بناء يصمم كيف يعلم قد الهنل.سة ومستخدم 

لئ،هنالالحفل؛ لحن وهكذا. والأجسام، احالته والمالخطوط طبيعة 
فعمليةالملة. ذات، المعرفة تتضمن العملية للمواصيع موازية مواصح 
وتومعت،الفيشاغوريون بدأها التي العدد نغلرية ادئ مثفسرتها قد الحساب 

تكمنالمعماري للمهندس العملية المعرفة ووراء لئ،• ذلبحد تدييجتا 
هناكالموسيقن وق الحملية! القواعد وليس الهندسة لعلم المجردة المبادئ 

ينقصهزال فلا الفلك علم أما نثلري. كداعم  Harmonyالتناغم نفلرية 
رصدعبر ليس عليه؟ يحصل فكيف أفلاؤلون، يقول كما الفلري الأساس 

لأنناالمرفه؛ يعْلينا ولا الرقبة، ق ألانا إلا U يقدم لن فهذا السماوات،؛ 
اليوم!نقول أوكما الفلرية، مع الحمل عبر الضرورية المرفه علئ نحمل 

بمساعدةوتقدم الفلك، علم بدأ وبالفعل بالاعتبار• الرياضية التماذج أحد عبر 
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أبقا.الوئائع ماهية قررت ؤإنما فقط الوقائع ترتب لم التعقيد متزايدة نماذج 
لباختصار ذكرتها التي وزحل المشنري بين الكبير التكافؤ عدم قصة لنتدكر 

السابقة.المحاصرة 

لهاوالفلاسفة العلماء من كثير >اا يتمك التي جدا الحديثة فالفكرة إدا 
لفكري أصل لها إذ مزدوجة؛ أصول لها وواقعنا جدا. قديمة أصول 

لاربدائياا آخر وأصل الغربي، العقلانر المذهب بدأت التي المجموعات 
فاندماأن أعتقد خننا! لدلك،؟ معرضا من الفائدة ما سبقتها. التي الأساطير 

الفلريةيمجدون الا.ين المرتبهلون؛العالم المفكرون فهؤلاء جدا. كبيرة 
للموهلأتقدميه لأخمص رأسه من يفتقر شيء كل إلئ بازدراء وينفلرون 
لحنتااالماصي. عن الأثداء المل.افعون أنفتهم أمم تدكر يمكن العلمية، 

الما كل لإدانة تعْالوما يالتي الكلمة هي هدْ لأن مقة«؛ ررأحكام لقل 
يكن؛ومهما قوة، أوأكثر أهمية أكثر ؤيجعلمهم مكانة سيعّهليهم هدا يرضيهم. 

قليلاللتفكثر مدعوون أننا كما •جا.يدةا بهلريقة ا< معرفتهم رر إلئ ينظرون فقد 
العلمي.الجاح بهلثيعة 

يعودفنجاحه الرواية، تمر توباكالي جدا، ناجح ~ لما يقال كما ~ الحلم 
يلقيأمثلة أعطيتكم الأخيرة المحاصرة ق لحننا! واكجربة، الملاحظة إلي 

صدمهمة علمية مبادئ يدمن، لقد الادعاء. هزا علئ النالئ، من كثيفة بغللأل 

الهادئأكثر وأحد معها. ق تتولا اكجرية( لاحمات ممي ما الخثرة)أو 
ودرجةوالزمان المكان عن تقلة ومصالحة قوانين توجد هوأنه نامتا 

هىكما كوننا لوجود الأولئ الثانية أجزاء خلال صالحة وكانت الحرارة، 
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ماهيةعن ثيئا أعلم لا ا فأنكسرة؛ أسطورة هذه تكن لم إن الأن. عليه 
ويستمرتأكيدها جرئ فد القوانين أن صحيحا أليس ولكن الأسطورة. 

هوالحال.هوا أن تماما متأكدا لست تأكيدها؟ 

لهذا. كل خلف قوانين بوجود وغيرهم غاليليووديكارت آمن كد 
أفرعله واحد أساسي علم إلئ ليس الاعتقاد، هذا أدئ عثر الخامع القرن 

والأفتراصاتالطرائق من فيض إلئ إنما الاتجاهات، ، مختلفق عديدة 

قوالفلمة العالم عن بالمعلومات غنئ وأكثر مهم ثرح ويوحد والتائج. 
كان، كيفيبين ، Theodore Merzميرز ثيودور عثركتبه التاسع القرن 

جزءاكان ما طريقة التعدد هذا أن المنتثر العام الاعتقاد كان حمام'. الوصع 
وصلأنه اعتقد العلماء بحض إن بل بعد. إليه نمل لم أممل خارق علم من 

-لثل - عن التفصيلية الحجة لكن الميكابمح. الخارق؛ الحلم إلن بالعقل 
الخلاياام انقعملية أو ارالميازا، عملية على بموجبها نتحمل التي الكيفية 

حلواليوم اليوم. مفقودة تزال ولا حينها مفقدوة كانت، الميكانيلث، من 
كانت،.كما كبيرة المشكلة تزال لا ذللثج وْع الميكانيلثإ، مكان الكم ميكانيلث، 
أنناإلا أيما. حيد وبشكل خاصة علوم ق تدرس الخلايا وانقسام فالنسيان 

وهكذاقمح. الوعد وليس الكلية، التفصيلية أوالظرة الكلية، الفلرة نفتقد 
الثابتةوالقوانين ثابتة(( أمامية رربقوانين الاعتقاد بين جدا محيرة فالحلاقة 

تتصلولا حا خاصة مبادئ لها التي والعلوم تحويها، التي والعلوم نقيّها، 
أىإيجاد يمكننا ألا التجربة. أو الخبرة وأخيناI الأمامية، بالقوانين مباشره 
المبادئلهذه المفكرين نقاش زس إلى بالعودة القليل نجد أن يمكننا ثيء؟ 
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بعضهمأمئسض•
ديمقراطية.ق مواطنين مثل ليت الالية ولكن 

وأصعف.اقوئ بينهم هناك كان إن آلهة يكونوا ولن 
واحل،"'.اش إذا 

rcductioالخلف برهان لحجة الناس استعمال فورا وتبدي حنة حجة 

ad absurdum  عنإل تبنه؟ الذي فما الزمن، من مكرة مرحلة ل

المنكلةهى هذه لكن القوة. اعتبارات ق اقتصر قد الوقت ذلك ق الألوهية 

آخر؟شيئا وليس القوة يأ نواجهها؛ التي 
Gilbertمحوراي برت حيلالمرموق الإغريقي الباحئ، ا يعقلين

murray  ،أعاليل فقتل استقرت محلية. آلهة كانت القديمة الألهة أف تلميحا
بعضول محلية. ذاتية خصائص لها وكان المحلي، المعبد ول الجبال 
دودونال زيوس وحد فقد الاسم؛ نفس مختلفة أماكن ق للالهة كان الأحيان 

ىالواحد < ةالعنهم• تلقاْ ومن المتكلمون يوري•، الذي التماتع المحصلة؛•ليل ل هن.ا 
قإن موآلرحننزآلإجخ؛تث،إ إلا إلة لا حن ؤ إله فإلهبجن ؤ تعالى• قوله عند عله نبها م~ 

ذماآلئاص ثنعغ آثحرينا ق ثرك، آلي وآلعلك وآئهار ؤآ-ذتنفآم نآلأوض حلقآشدز'ت 
زتْشفمنيٍئل بن ب وبث عزي سئا،ءانيجآلأزصبم أذزوأقسآثأ؛ 

هال،•("، ١ ٦ ٤ — ١  ٦٣ت ب)القرة لآصلمورينطون لآ'لأوض 
فيماأن وبين الأية• ل عدها ما علن مصرعانه، ق والفلر آياته، ل التفكر إلن رد.هم ار••• 

توحيده،على دليلا صنائعه؛ واتساق افعاله، ؤإتقان صنعه، ءجس_، من الأية هال0 ل ذكرْ 

ينهما،المانع لوحوب صانعان؛ لها كان لو الوجود ل تحصل لا الأفعال هاو0 فان 
•)_( ٤(. أ-مه  ٥٢)Y/ الهبل الضر الك٠ال٠. ض j تساؤيهما وا,تحالة 
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أولمجوس•لجل وزيوس 
هذاولكن يدو. أوهكذا وراءهم، المحلية آلهتهم تركوا الإغريق تنقل حين 

أخرئ'•جهة ومن الخاص. إلهك دون تكون أن الأمن من فليس ما. نوعا مشكلة 
أوجهمن عنها ومختلفة أوجه، من المحلية لألهتهم مشاّرة لكنتر آلهة صادفوا 
المشا-رةالجوانب فقتل - لاحفلوا أوحى - أكدوا أنهم الطيبملي! ومن أخرئ. 

لأممسميان؛ وأهل معلحسن كانوا أمم يقول، أن لقائل المختلفة. وأهمالوا 
أممأيما المرء يقول، قد المحلية. لألهتهم الذاتية الخمائص مريعا نوا 

ازدادتواحدة. النتيجة فإل يكن ومهما الذاتية، الخصائص هذه من تجردوا 

قلاصمحلالها ونفلنا محلية، آلهة مجرد من أكثر الأن وأصبحت قوة، الألهة 
معالتلاقي أن كما محلية. آلهة من أدنى الوقت، نفى ق أصبحت( الفردانية؛ 

الاختلافات.تقليل ق اعد مسوالممريين( المرمى آلهة )مثل الغريبة الألهة 
مشاعر.بلا لئيمة لكنها قوة وازدادت فاكثر، أكثر الالهة أصبحت، لقد 

السطحيةهذه ق ة بحماساالفلأسفة،ا اهم مكيف نرئ أن الأن الهم 
،حذفيكن لم عشبه. على رأسا الأمور قلبوا أمم كما الجماعيين. والنسيان 

أسموهما إلى الماس فرب فقل. مكبا؛ ؤإنما حارة عندهم التفاصيل احاد 
الن.يالهلريق على فحمج السير يواصلوا لم ^١^١،. ١٥أو ررالحقيقة،، مريعا 
بدعواتصمل.وه ؤإنما النسيان، وعديمي المتفلمة عير من أسلافهم دخله 

متغيرةآراء مع وليي الأشياء حقائق ْع يتعاملون أمم وأكدوا حججا سموها 
آلهةمن خر لينينوفان تحملها اسالمى الحجج بعفر ذكرت وقل فمهلء. 

أكثر!بحرفيه لكم أقال.مها ولعوق هوميرومى، 
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لأيهاوذك؛ ولادة، حالفت، قد الآلهة أن اعتروا الخالدين الأبعنال ررلكن 
أنقا.وهيئة صوت، ولها الشاب، ترتدى 

وكانالبشر أيدي مشل أبد والأحصتة والأموي للماشية كان إن ولكن 
خيولا،آلهتها م مرمالخيول، فإن صورا؛ رراسمتا ثم بأيديها الرمم بإمكاما 

بههيالهة سيمثل كل وهكذا للماشية، وتمامحيل رمحوما ّتعطينا والماشية 

الاراقيينآلهة أما اللون، وسوداء مفلطح أنفط لها الأثيوبية فالألؤة بتكويته، 
thracians  مكتمل[<<.غير ]المص قراء وث العيون زرقاء فهي
Diels-Kranz.ترقيم يحّح ؛ ١ ٦ ، ١ ٥ ، ١ ٤ الأجزاء: هذْ 

فغوريالكلمايتؤ، هده حول، المعاصرين الكتاب، بعض يذكره ما وهذا 

Guthrie  عنيتحديث، مجالدات، حمس ي الإغريق قة فلتاريخ محجل الذي
لشدهزبنوفان؛  Mircea Eliadeإلياده ميرتثا ويمدح الهدام«لْ؛. ارالشد 

قدرا)الأقل عليه مين المتقن. أحد زينوفان يعتبر الذي بوبر كارل، أما ال،حادلآاا 
الألهةعن الإغريق قمص بان رراكتئافا باعتبارها الأجزاء هازْ فيقرأ بالهلع( 

(<الأ؛.بقرية كائنايتج شكل علئ آلهة تمثل لأنبما بجدية؛ توحد أن يمكن لا 
محملعلى تزخذ أن يمكن لا الإغريقية الألهة أل صحيح هل لكن 

عدة،أمور على يحتمي هذا الحقيقة؟ هذه ، تكنفنينوفان عبارامحت، وأف الجد، 
النيانلطريق استمرارا إلا ليس الهدام؛، راالقد أن نرئ تاريخيا للأمر بالنفلر 
لنقلأو الابتكار لهن.ا زينوفان لمدح تماما معي لا وبالتالي: فيه، دخلوا الذي 

بعضأن لنفارض أخرئ: جهة ومن الأيام. هذه الموصة هي كما راإيداءهاا 
ماوبين بينها الفروق، ولاحفلوا بقوة آلهتهم ذكرئ علئ الحفاخل قرروا الناس 

١٢٦



ومعقبائية ألومات مع نتعامل الحال هده ق أحرئ. بلدان ق يجدونه 
وصفايصبح راالشداا مي حما مالأن ولكن الوامع. هدا يدركون مؤمنين 
علميأنت ارنعم فيقولون! رينوفان على يردون قد ارنعماا لعقيدتهم. صحيحا 

نحنالمطاف نهاية ففي وتشبهنا، ينا تعش وهي نائل، آلهة هي آلهتنا بان حق 
شيءهنالك ليس حسناأ الحيوانات، بخصوصي وأما صورتها! على أنشئنا 
أنكما الخاص®. شكلها متعطيها ا وأنهأيما، آلهتها لها أن فكرة ق غرم، 
وجهملامح تخدام وباممختلفة، بشرية بأشكال نمور الواقع ق الالهة 
العلماءصور ق يفلهر كما تماما بشرية. غير بأنها الجدل يمكن لا مختافة 

بشرا.لسموا الحلماء أن تبين لا والهندي والاميوي والأموي الأبيض الكبار 
توحل.لا بأنه مقتنعا ت، كنإن فمهل تصلح نينوفان حجة فان الأحوال وبكل 
هذهتحتاج فلن •هاوا، مقتنعا كنّت، إن ولكن مجردة، مبادئ فمهل إنما آلهة، 

الأحوال.بكل الحجة 

عالئحائز من قصيدة لكم وأقرأ الموصع هل.ا ق الرواية أقطع لعوف 
المعلقميلوثى يمدح  Czeslaw Miloszملوثي تشيلافج نوبل حائزة 

منيجعل أن شاعر بل محاصر لمنكر يمكن كيفه قصيل.ته وتبين قة والفل
تمديكما للتو. وصفتها التي بالفلسفة، مدفوعق صعلحية حلاهرة القديم الفكر 

..تحل.مفتعنه، المدافعين أقوئ قبل من المتعلق قوئ تستعمل كيف، قصيلآته 
ومعانية، الأنوغير بالمعلومات، والفقيرة السطحية، الأفكار سد لتمجي
الامممامةمن قليل غير وشيئا الضمين المتعلق عن للمدافعين تقدم كله ذلك 

الداتة.
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الانكليزية(:إلئ القصتدة ترجم روهومن قصدته ل يمول 
ومنح.جميل الأنال المنطق 

أنيمكن يمنعه حكم ولا رديئة، كتب ولا شائكة، أسلاك ولا قيود، لا 

اللغة.ق عامة لأفكار يوص 

والعدالة.الحق لكتابة أيدينا ويرثي 

صغيرة.بحروف، والاصهلهاد الأكاذيس، وكتابة كبيرة، ياحرفج 
الأمور.فوق يجنا ما ويضع 

الأمل•وصديق عدواليأس إنه 
الميد.من أوالعبي. اليوناق، من اليهودي يعرف، لا إنه 

لمديرْ.الحالم ®lU؛، ؤيععلينا 
رالثمافة البيهلة التحابير ينقاو 

العال.بة.لالكالخاُتخ القنءر لمولع اس 
الثّس.تحتر يل، حد شيء كل أن يقول 
للماصي.المتحجرة القبضة يفتح 

ويافعة.جميلة الملمفة 

الخير.خدمة ق حليفها والشعر 

بولادما.الطبيعة احتفال — فقهل ~ بالأمس كان 
الصدئ.ورحع الواحو ذوالقرن الفرس الجبال إلئ الأخبار جل--، 

لها.حدود فلا عفليمة، صداقتهما ستكون 
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ويميهاالاراء، تعدد تحمل طيع يلا إنه ا. بونات العبوديأشد 
تفعلكما — ويطالب للشر، الحقيقية الحياة ويفعه 'رأكاذيب،٠؛ 

يجبالذي المستوئ من العالم بناء إعادة بحق ~ الشمولية الأيديولوجيات 
ؤيرفصبل ويمثل، . ١١ررالميعة تعاليمه مع يتوافق بما أي! عليه. يكون أن 

والمؤسساتوالقوانين والشاعر والأفعال الأفكار بتحدي الإقرار حتن 
والتيأحرئ، عن ثقافة( أو )حضارة، ما أمة تفحل التي العرقية والصفات 

الأوائلالفلأمفة ننع لقد وجوه. ذوات مخالوتات البشر، تمسع وحدها هي 
واستبدلوهاالألهة، من الفردية الوجوه — وبارمينيدس نينوفان فيهم ما ي— 

ننعفقد ذلك. من أ؛حاو فذمج اي الإنميلوس أما لها. وجه لا بمبادئ 
موحلوةوفكرة له، وجه لا مختزل بمفهوم وامحتثا.>لها الناس، عن الوجوه 

انية.للأن

دونالمتحدة الولايات ل الهندية الثقافة منجزات الوقف، ^ا دمر لقد 

غيرالثقافات من الكير لاحما دمر الذي هوالوقف وهزا إليها، التفاته أدّنى 
هوالإيمانه نقعن الراضي الزهو العمئ هذا ااالتتمية،ا. تحت، الغريبة 

قذرارحلافح مجرد الديمقراطي الشاش يجعلان اللدين والخهلق بالحقيقة 

للشعر،ررحليما١١ قهل تكن لم جهلها ق القلقة كدللثط الحد؛ةاا. للكلمات 
القديمةررالمركة عن أفلاطون تحدشح حين الأزمان غابر ق كدلاكح تكن ولم 
اليومكاوللئ، ولمت، (، 607b6fالجمهونية والشحرا،)كتاب، الفلاسفة بين 

عنالعير 3، الشعر يخزل وحض العلوم،  ciالحقيقة عن تحث حين 
عنغافل صعر أنيا علئ التفكيكيين( قبل رمن الفلسفة تمثر وعندما المساعر، 
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قميدةق حشرها يمكن التي الحماقات حجم مذهل هو كم طيعته. حقيقة 
إ!واحدة؛ 

الواحدالمرن ذو ررالفرس هو ررالأخارا، جلب من يكون أن يمكن لا 

السن.ق طاعنا هرما حمارا كان أنه بد لا ؤإنما اامدئاا، ورمع 
يكنلم التوجه. ا هل. بداية ق يقع الذي زينوفان، إلمي أحرئ مرة لنعل. 

ومنعنها. ؤيكتب الحفلات يحب كان ففد الدرجة، هاوْ إلئ مسئا نينوفان 

للنفلرلافتة بطريقة ولكن أفكاره، عن عبر عنها كتم-، عندما أنه الطبمي 
التنفيل.يالمدير نائ_< وكانه بدا الذي ميلوش بطريقة وليس انية، ؤإن

لعوقالشعر؛ ولإنقاذ وهكل.ا المنطق. مها اّة مومق العامة للعلاقات 

الاعتيادي(!الترقيم من ١ ب )الجزء وهي، أعماله، من طويلة فقرة الأن أقتبس 
الزهور.أكاليل وكل.لائح نغليفة، والكؤوس الأيدي نفليفة، الأرض 

الرؤؤس.علئ صي ووصحها الأن حبكن، لقل. 
آخر.صبي جله ففد العطر قارورة ق المحفوظ. الفواح البلسم أما 

الوعاء.ل يتتنلريا حلابا سرورا يجل—، 

أبدا.استثاء يجين، ألا  Jlxjؤ، مختلفوحمر 
الجرة.ق هنا امتقر وقد جميلة، ورائحته لدين. طعمه 

الماقد.س.الععلر بخور ينثر المركز وق 

للعيون.وصاف، فرات عذب البارد، الماء وهنالك، 

الفاحرة.الموائد علق الصفراء، الذهبية الأرغفة اك أم
الفاخر.والعسل الجبنة من الكثير الكثير 
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عنآحرْمغطى مذبح المركز وف 
كله.المنزل أرجاء ل الاحتفال أغان وتتردد 
الاحتراميقدموا أن المحترمين للرجال اللائق من ~ أولا ~ ولكن 

للاتهة.

الغاية.تلائم وقصص صافية بكلمات 
بحكمة.لتعمل القوة لأجل والصلوات المعتادة، الخمر إراقة بعد ثم 

الاهتمامات(.كل بق يالأهم، )الاهتمام 
همفقعد الكبار أن ت ثرمحل علن بالثراب،، الجم ملء العجرفة من ليس 

لاحما.البيت، إلئ ليوصلهم عبدا؛ يحتاج من 
أنجزه،ما تذض.' يمكنه — الخمر يثرب أن بعد ~ الذي الإنسان وأمتدح 

الفضائل؟انح وكيف، 

والعمالقة.التيتان بين قامته التي المعارك عن يخبرنا أن نريده لا 
آبائنا.حيالأت ومي القنطورات مع حتى ولا 
مفيدة.ليته الأحدايثح فهده الدنية؛ الخلافات ولا 

للالهة.احترامه يبدي أن دوما المرء على ولكن 
كانفقد المحيهل؛ أولا للنفلر. لافتة متنوعة حمانمى القصيدة لهذا 

بإلهروليى بالألهة المرء تفكير حيثح من ما نوعا مقيدة حفلة عن عبارة 

مثلآحرين شعراء أن حين ل الشرابؤ. ل إسرافه عدم ْع فقط( واحد وحش 
قلدواالذين أن حين ق الشربه، لذات الشربه امتل.حوا  Alksiosألكيوس 
المكره لدرجة بعضهم أن لدرجة فاطين كانوا ارالذين  Lydisnsالليديين 
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زينوفان،كلمات بك لأثينوس )إعادة غرو-ياءا من الشمس شروق يعرفون 
البحيث باعتدال يشربوا أن الشرب ق رفقاءْ زينوفان يتمح ٣( المقعلع 
بدقةالجزء لهذا وندين للبيت. يوصلهم عبدا الن ار كبإلا يحتاج 

اقيلادفل الأول القرن ق عاش الذي السفوسهلائي أيوس إن حفنات: الملأ 
الغذائيان.عن الطويل كتابه ل ها اقتب

عنلبت فهي الأحاديث، محتوئ هى: الهمة الثانية والحميمة 
الشخصيةالتجارب عن أحاديث، فهي هوميروس؛ مواصح أو الحروب 

فانلزينوفان؛ ووفما منهارا. انعوا وكم الفضائل من أنجزوا ُركم للمثاركن؛ 
رواكي،للرياصين الحديثة المعرفة ولا هوميروس ذكرها يرفع لم الأمور 
فكرةأعلنتح فقد للحروب. الشخصية القمص حى ولا آخر( جزء ل أداما 

نمها.عن الثري للتفرق جديدة 

فقدوبارميسدس• زينوفان فئة إلئ الأوائل المفكرين كل ينتمي لا 
منمختلفة اطق منبخصوص متعددة مقاربة الميز ق العلماء تعمل ام

ت،لكنولكنها وحدة، مقاربتهم ق وجد وقد ١ المتنوعة ا ومنتجانيالهلبيعة 
الرؤيةهذه لكنت، وقد مسبلة. حلاصة وليس الأحداث بين فضناصا ارتباطا 

الهلم،فيها بما الصينية التقانة لكنت، وبالفعل الغربية، نظيرترا س عملية أكثر 
ررأثهاوأقول الغرب. ق لكنت، مما تقدما أكثر ~ جدا ًلويلة ولفترة ~ المبني 

الفأنا أعرف. لا ى خشنا! أعرفه، وكأني الغرب،،، من مدنا أكثر لكنت 
بضعةقرأت فمهل أنا ذلكؤ. علن الدليل أماس ولم الصينية، اللغة أعرف 
الصين،ق العلم عن  Needhamلنيدام الأسعلوري العمل فيها بما كتمط، 
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عثرالسادس المرنين ل العلمية الثورات بدأت ما ررعتد يةولونهل'أُ! ما وهذا 
بالتقنيةمقارنة بتا نبدائية الغربية التقنية كانت الغرب، ق عشر والسماع 
أنحدث كيم، المؤرخين، من كثير عند ثديية حيرة أثار أمر وهدا الصينية. 

أوروباj( حدئت، ~ الصين ذلك، ق بما — مكان كل ق قامت، التي التقانة ثورة 
قةفلفيها كان ا أوروبلأن هل التقدمة؟ الصين ق وليس ارالتخلمةاا 

لأنربما ملموتا؟ تقدما تثمر أن مجردة مة لمليمكن وكيف مجردة؟ 
منمقيئا كان ما اعتثرت الجديدة المعايير ولأن جديدة، معايير وفر ااالتمدم،ا 

فيها!التفكير يلزم التي، الأمور من الكثير هناك ترون فكما ممتارا، قبل 
بالطريقةالتعميمات الفلأسمة يهللق لم الغرب ق فحتئ يكن، ومهما 

التعميماتعن الفلاممة بعض دامحع النيان. ألة معلى اعتمادا نمها، 
للنفلرملفتا أحدهم)فيثاغورس( كان وقد حيداؤ المعروفة الحقائق باستعمال، 

علمق اهمات ممل.رسته قدمت فمد عالما، كان أيه القول، يمكننا جدا. 
وكانت،الخاهماتنوعية)ؤ،لئحوالأحلاقيات. الحسابوالهندممةوالفال

إضافةجدا( مهمة ونظريات ادئ مبمن لة مللدينا اب المحعلم 
ذاته،حد ق مائة العلم يكن فلم الأشياء• طيعة ْع تتعامل عامة لماهمات 

الحاجةيلبي مدم، هنا فلدينا الروح. لتنقية ؤلريقه الحلم تحلم كان إنما 
خمائصمع الدقيقة العلمية الأمور تريعل متمامكة كونية رؤية لوجود 
أيما.محيرة أما كما جدا، للنفلر ملفتة روية وهذه الروح، 

الفلاسفةحملها التي الدقيقة الرزئ علئ اكعرف، صعوبات مابما ذكرت 
اتكتابق وجدت أجزاء من الدليل يتالفط الحالات س كثير ففي القدماء. 
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يكونوالم وهؤلاء القدماء، لمهاجمة استخدموها عنهم، ماخرين مؤلفين 
الفلاسفةكل أن افترفوا اللهكاء رون فالمفأولثلث،. قصده الذي ما يفهمون 

محيمثليكوصامحترصر فمهل• التفاصيل ق واختلفوا ها، نفالأمياء تقريبا قالوا 
Simplicius  - اتفقاقد وأرطو أفلاطون أن - السادس وهوأرسطوالقرن

الحقكل لدينا لولك،. وفما اقتباساته وانتمن الأساسية الفلسفية المبادئ علئ 
فقديكن ومهما نافدة. بفترة يراته لثفوالنظر لنا قلءمه الذي الدليل لعرصن 

الفلاسفةألفها كنم، هن وجاء الأقل؛ علئ حميما دليلا الدليل هذا كان 
قضيةلكن الزمن• ذلك ل الشر منه يفهم الذي بالمعى ملهم من ورانثرت؛؛ 
تبأن اعت-ادت، فيناغورس فمدرسة بكثير، تعقيدا أكثر كانت، فيثاغورس 

س_جاوتاأنها كما ه. نفالعظيم فيشاغورس إلن المهمة الأكتثافايتج كل 
اكونهمجرد تتعدي لا قد طاليس ة حالق كما را)والي حقيقية  ١١أحداثا 

،كيف—! المثال سيل علئ ~ تبدي أسعلورية روايارتJإ إلئ يالإصافة ثائعايتح(، 
هلوتركع فيشاغورس علن الأسود وحتئ ات والحيوانالأمار تتعرف 

موتمن طويلة فترة بعد ت، كثبالرئيسية الفيثاغورية السجلات وتمتدحه. 

المذهبأن القووت نافلة من البشرية. فوق خصائصه إظهار بنية فيثاغورص 
يبدوبما وماجمركم الدارسين. بين للمعارك خصبا ميدانا يشكل الفيثاغوري 

أوأوالنهائية، الأخيرة الكلمة هي هذ0 أف تفلتوا لا ولكن اليوم• معقول أنه 
محتلماالوضع يبدو قد الأن من سنوات فبعد فيها؛ يماري لا الي الحقيقة 

للاهتمام.لافتة قصة ولكنها جدا• 
بوليكراطالعناغية حكم تحمتتج  Ssmosمحاموس ق فيثاغورس بملءأ 
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Polycrates ، البحري الحتكومات أنوغ مختلف وجدت الزمان ذلك ول
وحكموديمقراحلهات ممالك وحدت فقد المحيطة* بلاد والالخنوسهل، 

وصلوافقد دوما، سيئين المستبدون يكن لم وعترها* مستدين وحكم أقليات 
منستوايتج عسأيوا أنامن والصعفاء، المفللومن بمساعدة احيانا الحكم إلى 

النبلاءبقية وأراحوا لهم قائدا نبيلا شخصا واختاروا والاصهلهاد الظلم 
الوثنلبعفر بالقوة حكموا ربما هكذا نثأوا الذي والخستبدون بماعدته. 

وبراعة،شخصية من لديهم ما عادة فينقصهم أبناؤهم أما حيامم. محلوال وربما 
أيةعلئ نل• من عليها كان التي السوء من درجة إلئ سريعا الوصع ويتجه 

الصغرئ،يا آمأمام صغيرة جزيرة وهي اموس، حمق فيثاغورص نشأ حال 
لمالخاصة؛ اليامحة أفكساره يماللش ولأنه بوليكراؤل، المتبد حكم تحجت 

إيهلاليا.حنوب ل كروتون إلئ انتقل لذلك بوليكرامحل، مع حيدا ينجم 
الحياةنؤع لهم وثرح كروتون، اء نكل حاطب هنالث. إلئ وصل وحين 

عثرالس>ادعة محن حنئ الشباب حاطب يم عمونا. وللماس لهن المنامة 
الإصغاءتقتفي الشباب حالة لأن مختلفة؛ كلمات تعمال وأحثرهم)باس

والديهمدور وعن فيه دورهم وعن المجتمع طبيعة عن مختلفة( بطريقة 
الغين،البالرحال حاطب الختام وق وهكذا. الألهة طبيعة عن وتحدث 

انتخب،أنه لدرحة مشهورة خهلاباته وكانت، واليامحبين. منهم القاتلين 
كروتون.ق ناقل- سياسي لموقع 

تصدق.أن من أغرب كروتون ق فيثاغورس لأفعال القمة هذه إن 
كروتون—منمحممج، عن الغريسب، ~ الرحل مدا يصل حيدا، فيها لممكر 
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لهجتهفيها تعمل اّس الأرجح علئ التي بائه -٠^٥٧ ؤيلمي البعيدة، اموس م
عندالبافارين لغة مثل الكروتييون اعتبمرها ريما والتي الخاصة، المحلية 

والاحتلأفات. Picdmonteseالبيدمونتيين محي الصقليين أوكلغة الروميين، 
حالةق كدك تكن لم ولكنها الناس، بين حاجزا العادة ق تثكل للغة ال 

مثاغورص-

ماسرعان الكروتيون ولكن يامي، الحزبه أنثا فيثاغورس إن يم 
والانضمامممريا، كان الحزب، لأن يرنايون؛ جعلتهم التي الأسثامحح وجدوا 

منسوامت، إمضاء يج_ح أولا؛ وطويلة• ة معقل• عملية كان الحزب لهدا 

أولئلئ،وتصميم لث، تماسلاختبار المحززاُت، من قليل مع الأولي التل*ريب 
صودن<يسمعوا أن للمرمحين يمكن سستواينؤ حمى وبعد انضموا. الدين 

رؤيته'"'•بإمكابم يكن لم ولكن بديلا؟(، محونا كان هل )أو فبماغورس 
الأوامر، M8buS6مابوس الدكتور يعطي مجايوس، الدكتور جرائم فيلم تذكروا 
صوتهويبع حجاب، حلما يختفي بل مباشرة؛ بشخصه يعمليها لا ولكن 
مجلس تاق كانتج فالأوامر بشخصه، هناك يكن لم أما أنه سين ثم فمهل، 

وهدامابؤس، الدكتور ما نوعا يثبه كان فيثاعورس أن يبدو حسناأ أصوامته. 
الناس،من كثير وقتل البلدة. خارج وطردوه النهاية ل الكروتيون ظنه ما 

هناك،مالت، الروايات، إحدئ وحمت، الألهة؛ محبي إلئ فيثاغورس وهرب 
بعضيعتقد قد وكما اخرة. متص إلى عاش أخرئ رواية وحمتح 

أنومحيل والتفليم؛ اوسرية جهة من زماننا ل يالماسوسة أثب وجماعته فيثاغورس كان 
)_(.حياة. نمط ليصح اسع العدد عن ملفته يحيط كان الذي الغموض 
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قربما بيننا، حيا يكون فقد بعد يمت لم لكن إن المعاصرين، الفيثاغوريين 
حكيم.من بولدنغ لكب جد 

وقسوالفاللثإ، والهندمة الرياصياُت، علم لقد فيثاغورس؟ علمه الدي ما 
المعرفةأن مجددا ونقول والخلاص. للتتقية كامسلوب المواضيع هذه علم 

المجرد؟الأنتف_اع تتجاوز وظيفة لها إف حنث الُلمي،؛ الإيقان مجرد ليت 
الهحيحر'ُهار المق الروح على تحاففل فهي 

بولي)ولفغاغ هو ا معاصن فيزيائتا بأن المصادفة سبيل على ماذكركم 
ونتيجةشه. الأسلوب -ا-دا المعرفة استخدام حاول ( Wolfgang Paul؛

الفرويديةمذهب عن المرتد  C. G. Jungيوغ غومحتاف لكرل مع لارتباطه 
(Freudian apostate وقدالروح• ثوون مع المعرفة بربهل أن أراد ^ ١١٥

كتبباتجاهها. وعملوا الرابهلة هدم — كيبلر ومنهم — السابقون العلماء قدس 
الفيزياءترقص الث،. والفلكيبلر فيزياء من الجانب هذا عن مقالا بولي 

را؛هلأي صريح بشكل عثر( التاسع القرن فيزياء تعني الكلاسيكية)والتي 
منبات ررالموضوعية((. كوما يعني ما اعتمادهم ق هذا إذ النؤع؛ ا ^ص 

التيالمواصح وهي والدين، نفس الوعلم المزياء تقارب المستحيل 
ولمدهذا. تبعد يلا الكم ميكانيلث، ولكن القديمة، المحرفة إليها انقمتإ 

فميوأبقا ار.ّ. الحساب علم تعاطي عن - سمية ابن ، Jtsالمنطقيٍن؛ علن رده ياق سل 
المقيم،والقياس المادئة والمفايا المحيح العلم النفس تعتاد ذللئ، محرفة علن الإدمان 
لتتعينوتقوله الحق تعلم أما النفس وتعويد والإدراك الذهن تصحح ذللث، ق فيكون 

١(.)_(. ٢٨الفتاوئ)آ/ مجموع انغلر: ذلك". فوق هي التي المعرفة علن بذلك 
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يوحدأن حاول لقد الجديدة، الفرصة هذه ق ما أفضل استعادة بولي حاول 
ليغرقون الذي العلماء من كان بولي أن تعتقد ولا والعلم. والعقل الدين بين 

عندمأساؤيين يصبحون ولكن محدد مجال صمن بدقة يتحدثون ممن الأمان( 
لقدوحقيقة حاد، نقدى بعقل متصئا بولي كان لقد الأمور• بقية مع التفاعل 

وقدالفيزيائيين. زملاءه حا انتقد التي الهلريقة مب بالفيزياء،؛ ررمحومحل محمي 
تثتمللم صاعين. \مآ\آ لهما ورد اللهجة بنفس وبور أينثتاين إليه تحا.>ث، 
صغينةيحمل ولم أيصا، إيجابية اقراحات، ؤإنما فقعل الأنتقادايت، علئ رسائله 

الاقراحايت،.تاللئ، مستخدما نوبل حائزة علئ غيره حصل حين الإهللاق، على 
العالمق ادرة نصفة وهذه الفكرية، الملكية تماما يجهل كان يبدوأنه 
وهكن.امريعا. ه ينفنوبل حائزة على هو حصل حال أية وعلى المحاصر! 

ررمتنورا؛تبدولشخصي كما له سخيفة تكن لم القا.يمة الفيتاغورية الفكرة فإن 
لقلقةالأساسية الأفكار إحن.ئ كانت، فيثاغورس! إلن ولرحع معاصر، 

إلاماهي الوحدات، هذه وأن وحداتج، من مؤلف، شيء كل أن فيثاغورس 
وحييت،منه، جدا مجرد ثكل أنه رغم الذرى المذهّب، من نؤع وهن*ا أرقام• 
يوجدت نوعين على النقاشات، وكانت، الأمر، هذا صحة حول النقاشاتؤ بعفر 

الأعداد.بنفلرية يس ما هناك كان أي: الأعداد، بين الحلاقات، من كثير 
لهابل فارغة ت، ليالطرية أن أي: الهلثيعة، ق العددية العلاقات، وتوحد 

منلانهائي عدد فهناك يقا، الموسق كان ا تهلبيقاتهأهم وأحد تهلبيقاتؤ. 
ذلك،ومع أصواتإ، هي الضجيج هذا من القليل ولكن الضحج، أصوات، 

توجدهذه الخاصة الضمجيج أصوات، ومن لأنيائتا. تنوعا الأصوات، تشكل 
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الصحيحة;الأعداد بين بعلاقات وتتم يعضها بين انسجام علاقات لها ية 
يكنومهما الرئيسيوهكذا. الثلث - ٤ r/ الخمس؛ - ٣ Y/ الشن؛ - ٢ ١/ 

منثيء كل ان بتنهلق التهلبيمات وخصائص النظرية تناخلوات من كاد فإن 
مبنيالحلم أن الغرب ق والفكرة الأولئ، النسخة هي هذه كانت الأعداد. 

اعنهثر يعحين إلا علمية تكون لا ات الحلاقوأن يات، الرياضعلى 
الخساب،كانت لالفيثاغوريين الرياضيات؛النسبة ولأن رياضية. ؛ممعللخات 

فيثاغورس(،مثلث الخماب)تذكروا لقوانين خاضعة الهندمة أف خمنوا 
~المعرفة عن أوتعثر — ءاللأمية تكون العلاقة أن يعني للفيثاغوريين وفما وطا 
حسابية.بمصهللخات عنها عثر إن فمهل 

مناستمرارية هناك الفيثاغوريين. عند الكون علم الموسيئا مثال يوضح 
وكزلكالصحيحة. بالأعياد عنه التعبير يمكن فيه المنعلقي ولكن الأصوات، 

اتالكيانتشكلت، ضخمة غيمة من بدأ الكون أف الفيثاغوؤيون افترض 
الأؤلراف.حول تحوم تزال لا الاستمرارية( والفوضى)أي منها، المنفصلة 

منكلأ إن بارمينيدس، حالة مع الأن إلئ به أحثرتكم ما بين قارنوا 
ولهىفيشاغورس جدا)أقول تجريديان مفكران ويارمينيدس فيثاغورمى 

اتخذاولكنهما عامة. قوانين عن يبحثان فهما أسهل(. هذا لأف الفيثاغوريين؛ 
الرياضياتاهتم؛إنجازات ةل> فيثاغورس أف ؤيبدو لذللثج، مختلفين سيلين 

وتعلبيقاماوالهنلءسة الحساب علم له يالهة تعني كانت والتي الزمن لك ذق 
منفصلين،ثيئين هذان يكن لم ربما لجثاغورص وبالنسبة اليوم( نقول )كما 
إلنانتقاده وجه ربما الذي يارمينيدص أما كليهّما. بتعميم آراءه محلور وقد 
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إلئأي: الجدال، لكل الريى الشرط عض اهتمامه ركز فقد الفيثاغوتن 
يوجدوالماء توجد فالأعداد قصيدته. ق ( cstinارهوموجود®)أومصهللح 

الأعمقالأمامي المتوئ أن امتنبهل هدا ومن موجود• أو يوجد شيء وكل 
ولاحظوا• Static continuumّماكة متصلة فهوكمية أواختلاف، تغيير بلا 
المنتشرة(الكثافة ذات المجموعة اليوم نقول المتصلة)كما الكمية فكرة أن 

منفلوربينها)من فيما أجزائه جمح تتشابه كيان أي يارمينيدس، ْع هنا نشأت 
بارمينيدس،لنفلرية هوتطوير المتصالة الكمية أرمعلوعن ونفلرية مجرد(• 

لهالمتحرلئ. م الجأو جهة من مهم أثر ولها والحركة• الهندسة ق محلمها 
وصفهماكال،لك()يمآكن عالمان لدينا يوجد ماكان، وأيا تماما• محدد طول 

ولاذللثف، بعد كبيرا دورا أدت أفكارا وءا.ما مختلفة بأساليب جدالهما طرحا 

•هام بدور تقوم تزال 
\قبدسل•ئ نجدها أن يمكن مثرهنة وهي ميتا• أبين أن الأن أريي• 

Euclid  طريقةومن اللغة من هذا؟ نعرف كيف يم. فن• أصل ذات لكنها
—زوجي بديل تستعمل لأما لماذا؟ فيثاغورية، أمها القول يمكننا بل الجدل 
فقدالفيثاغورية؛ قة القلق هام بدور التبديل هنءا قام للبرهان. كامحاسن فردي 

والأننئ)المفرد( الذكر تضمن بكثير، أكبمر متعاكان جا-ول من جزءا كان 
زيدينمغالأس—تاذ وافترض ا• وغيرهسار الي— ين واليم)الزوجي(، 
Seidenberg  واكتشفالرياضية والعمليات الفاهيم أصول ام اوزي

العدأن افترض أزواج، ل ترم، الأرقام كانت، حيث، منها، الأولية الهلبقة 
كيم،ر يفقي• وهن.ا صستمرةر'أ'. رقصة ق أزواجا ممل بدائي طفن من انتق 
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مذا\لوش\خوروو0 احتفظ ولماذا والاض، الذكر مع والزوجي الفرد ارتبط 
للموضع،خلفه هذا يكفينا حسننا! ان. المعاكجدول ق الارتباط 

وكقلالآنإدالمرس.

الأولالمربع فحجم آخر؛ لمرع مملر أصلاعه أحل مربع لديك كان إن 
أجيده(؛لا ئيء جيدا)وهذا ذلك رسمت، ؤإن الثاق. المربع حجم صعق 

مباشره.هانا ملاحفلة يمكنلث، 

b^=2a^وهكذا 

bأن المعادلة ا فتعطينالطرفين. ق المشركت العوامل ف، لمحن. والأن 
bأن يعني وهد.ا ا( المشركة العوامل أزلنا أننا فردى)تذكروا وق زوجي 

الثكلحذا يكتب أن زوجي رقم لكل ويمكن ءث، شكل على يابمها يمكن 
باستخدامثم  2c= ّق ثم  4cس ق2 علئ نحمل b ع  2cكتابة عند والأن 

زوجىعدد ق فإن وهكذا زوجى، ق أل إلئ نمل آنما المخيمة الحجة 
إنهحديث،؟ ازوي الخطأ فما ا. هنمفارقة لدينا الوقت،، نفس ل وفردى 

يمكنالخطومحل أطوال عموما أو الأضلاع متعدد أو الأضلاع بان الأقراص 
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صححة.باعداد دوتا عنها التمير 

لفوماء! القاJ الفيثاغوصن بعض على الأكتثاف هذا تاثير الأن موروا 

بينالعلاقات عن تعبر المعرفة وأف أعداد، من يتالف شيء كل أل اقرصوا 
المححة،الأعداد عن أتحدث ا فأنالأعداد عن الحديث محي - الأعداد 

أو Piفاي العليل مثل أعداد عن ولمست ~ وأربعة وثلاثة واثنان واحد مثل• 
قطروهو الحالم إلئ بالتاكيد ينتمي كيان يوحو 2، لااحا-د الربيمي الجدر 
هدامثل يحدث أن تصوروا صححة. بأرقام محه التعبير يمكننا ولا المرح، 

التعبيريمكن لا المي العلمية الحقائق بعض توجد أن سيكون؟ كيف اليوم، 
كارثتا.ذلك سيكون رياصا! محها 

الشال!بيل سعاص كارثة. امحثرت ءل.يدْ مشاءرة قممي بالفحل وهنالأ 

لكنسنا، الاكتشاف يقوا أن أرادوا الفيثاغوؤيين بان تنول قمة توجد 
أصبححيلين؛ بعد ولكن بشدة، وعوقب الصمت المنام رفض أحدهم 
،Theaetetusثئيتتس العنؤن حواره ل أفلاؤلون ذكره فقد مشهوزا، الرهان 

المالة،على يعرض لا فهو تماما؛ مختلما شيئا ليبين كمثال واستخدمه 

وقدتماما، محروقة بانتا الوحدة مع المقايسة قابلية وعدم الربيعية فالجذور 
الحيلمفهوم أل المرء يقول فو واليوم معها. يتعاملون ، كيفالحياء عرف 
لمعفلمتخضع لكن صحيحة، أعدادا لمتا أما رغم كيانات ليشمل توسع 

حديدء،مناهج لاحما الرياضيات علماء ابتكر ثم الصحيحة. الأعداد قوانين 
أفتقول المى ارة العبحتئ عمليا. المنهلقى التفكير كل تدريجيا وعملوا 

نظريةفهنالك الأن. بمد صححة تعد لم تماما كمي علم الرياضيات 
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وبالتالي. Topologyالطبولوجيا( اللاكمتة)أو الهدمة وسالك المجموعن 
فضولمن أصحت رياضي لوب بامسعنه التعبير يمكن ثيء كل أن فعبارة 

الكلام.

الأقاس
بينغير هوعدد ٢ للعدد الربيعي الجدر أن الأن شاهدنا لقل. سؤال؛ 

عددهو 2 للحدي التربيعي الجاور أن علئ والرهة . Irrationalكرى( )لا 
مجالق يره نفيمكن لا 2 للحدي الربيعي الجنءر أن يقتضي بي نغير 

الصحيحة.الأعداد 

إلىيودي ذلك أن أثبتنا فقد إدا صحيحان؛ عددان وط a أن لفرض 
فأينبي نغير عدد 2 للعدد الربيعي الجدر فإف والخلاصة؛ البعللأن. 
المشكلة؟

المحيحةالأعداد نعرف فنحن اليوم• مشكلة توجد لا بالطبع فييرابند؛ 
الحانودوراء ما نعرف كما امية المتوالأءل.اد بيه النغير والأعداد والكور 
الصحيحة.هوالأعداد نعلمه ما كل كان الرهان اقترح وعندما وغيرها، 

الأشياءالأقل أوعلئ شيء، كل أصل هي الصحيحة الأعداد واعترت 
التعبيريمكن لا أنه بدا بوضوح بي نشيء أنه بدا الذي المرح قهلر بيه. الن

الأنه يعني ذللثؤ فإن أسلفنا لما وتبعا الضلع؛ مع قورن حين صحيح برثم عنه 
ظنواالدين أولئك، جعل مما الإطلاق. علئ الصحيحة .اد تمثيله؛الأءا.يمكن 

عثرالمشكلة وحلت، كثيرة. مشكلة ق بالأعياد، شيء كل تمثيل يمكن أنه 
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الأولالتعريف أف فقط تذكر صما. \حا هذا كان ولتكن العدد. مفهوم توسيع 
قدمهقد المعاصرين الرياصيات علماء يرضي الذي بي المغير للعدد 

عثر.التاسع القرن ق  Dedekindديدكايند 
إلئالتاريخ ل أعمق وأمضي القدماء، المفأكرين هؤلاء مع قليأد مأبقئ 
منسابلءأ هنا. متقرة غير الأمور من كثيزا لأن حطرة؛ منطقة إما هوميروس. 

أدرسلا أش حيث لي، ية بالنالأقل على ما، نوعا أمائا أقل يبدوتقريبا شيء 
أمحبؤع.إلئ أمحثؤع من تطورها مع العلمية الأدبيات 

تصم،فهي مجمعة؛ مفاهيم هي الملاحم ق المستخدمة المفاهيم محفلم 
ألنجد الرئيسية. ملامحها بعض لتحديد وذلك؛ موقما، أو فضيلة أو شيئا 

لوبلأؤْ المجلي، ق موقفه يمثله المثال سبيل على ما شخص شرف 

المعركة،تنتهي حين يحوزها التي الغنائم وعدد المعركة، حلال الحرب 
أحيلحطاب هي عنها الحديث أود التي والفقرة الأمور. هذه ومثل 

Achilles . .Uأجاممنون أحذ أن ؛Agamemnon  تركمحانمه، بعض

توزيعأن أوديسيوص رأسهم وعلق الإغريق بحض يخرم ثم غاصتا. المعركة 
الأحعناءصححت وبالفعل للمعركة. يعود أن يجب وأنه صحح قد الغنائم 

ومعموجودة، ررالث.رفا، قائمة بنود كل وأصبحت المعتماسة، للمفاهيم وفما 
القائمةبين فيها فرق طويلة حهلبة ق تردده وبرر أحيل. تردد فقد هذا 

محاولةمن أكثر شيئا ا هل. يعني يكاد لا ما، نحو على • الحقيةءى'ا وررالثرف 
الجدمجمل على يوحد حين أما وررزواج زواج حفلة بين اكمييز 

يعمل؛هلريقته.راواقع؛، وبين وأفعالهم الناس معتقدات بين الانفصال فهويثرن 
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والأنهتا ليس يلكفوون، قل اء السيئون  ١٠والناس يعانون، قد الخيرون فالناس 
هنفعن يفصح فوكوليس حمفكون هكذا، بني العالم لأن ولكن فنعل، 

تحيرلقد الفكرة؟ حذ0 أحيل ش أين س ولكن أحيل، فعل وهكذا بالفعل. 
القابلية ١١نفي علئ عام ألف، بعد الدارس—ون ويعلق يفهموه. فلم زواره، 

تخلئكيف دائمات ٠^^١ الأمر وبقى والتقاليد، الفكرة هذه بين للمقاسة® 
كانوإن يثرئر؟ كان هل العي؟ أصابه هل أم صمتها، وبقي اللغة عن أحيل 
فدلأنه مفهوم؛ معي الئ عق، لتحويل نحتاجها التي الأحداث هي فما يثرثر، 
جداالهلبيحي من كان أجيال بضعة فبعد أجيال. بضعة بعد معقولا أصبح 

الوحيدالمجال هو ليس البشرية والمعرفة البشري الفعل مجال أف افتراصن 
يمكنولكن الأرجح، علي مخفي واقع أعمقاا؛ راواقع يوجل. أي الموجود؛ 

كاوّتن.،وقد يتبعوهم. أن الماس بقية وعلى اكتشافه، الموهوبين الأفراد لبعفى 
كانإن أيما. اليوم مشهورة رؤية وهي أفلاطون، عنلء مشهورة نظرة هذه 

أصبحفكيف، عيسا، وأصبح اللغة ترك المفهومين بين يميز بدأ عندما أحيل 
يرتبهلأنه لي ؤيبدو جدا، مهم سؤال هذا أل أعتقد بعد؟ فيما أساسيا الممييز 

هوفما العلم، ظهور مع نم  Rstionslityارالعقلأنيةاا ظهور مع بعمق أولا 
الجوايح؟

واصحةغير اللغة ق المفاهيم أف هي الإجابة أن يهمني! ما إن حثناا 
القواعديخرق لويتج بامتغييرها للمرء ويمكن ما، نوعا ماس—اوية ل.رجة 

عنيتوقف، أن دون ثانوية( قواعد توحد أنه افتراض الأساسية)على اللغوية 
كافيةكمية قول ومع بالهراء، يبدأ أن للمرء يمكن والجدل. ير والمفالكلام 
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منبأحداث ملئة والفيزماء وحديدا. عميما معنئ اكتشف لأنه يمتدح؛ منه، 
E معادلة تحوي  Planckالكمومئة فالفلرية النؤع. هدا  = h/T حيث

العمليةموجة تواتر هو  T/1وحيث محدد، كيان ؤئاقة أي الجسيم، طاقة £هي 
wave process  طولاحلويلة تكون متمانا محددة طاقة حالة و والتي

وأكثرهمنقدا عصره فيزيائي أكثر أحد وهو بولي، ولمغانغ كتب وقد لامائيا. 
المعادلةت، كانالسابق ق . ١١الحالة حده كلنا عنا حي. ءرلفد يقول! كتب حيالأ، 

هدا؟معي ما ولكن صحيحة. تنبواين، إلي وأديت، تماما ة مقو 
الكم،ميكانيلئ، ق الهائل التقدم يحد اليوم مهلروحا السؤال يزال لا 
جميعهم،يقبله ولم العلماء، من كثير قبله ير نفوهناك موجودة؛ فالفائدة 
لمعندنا قائمة زالتؤ لا المعى مشكلة أن يعني مما المشاكل، بحض وتحميه 

لقل- ظت، هل مفهوم؟ أي صمن سابق وت أي ق ظت، هل ولكن نحل؛ 
يوجدأوهل المصيدة؟ أو للحّ_، تحريف يوجد هل الحمتا؟ مفهوم ق ~ 

سيكونالوصوح هدا هل تماما١١؟ ررواصحا الحمِلأا يجعل اجتماعي يحث، 
عنئيء كل نعلم أننا أونظن نعلم أن ق مرغوبا ياكون مهل به؟ مرغوبا 

لأنحاجة ولا فصوله، انتهت، كتاب، الحم، أل ه_ل.ا معني وهل الحس،؟ 
لهبالتأكيد المفهوم هذا إن الفضيلة؟ عن وماذا ذللث،؟ من أعمق تكئفه ن

لكنهتماما، واضحا ليس بدوره الل.ي القانون ق يدخل فهو نافحة؛ وخليفة 

اإتغن.يةتأثير يوجد ولكن الفضيلة. عن الموجود الفلسفي الفيضان من أوضح 
معإليه وصلت، الذي الاستنتاج وإن الهلرفين. تغييركلأ الممكن ومن الراجعة 

محاولةأي ؤإن جيل، الغموضى وهن.ا غامضة، اللغة أل الاعتبارايتج هده كل 
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الحياة.مائة وباحتمار والتمثيل، والحب التفكير مائة ستكون ثابتة لجعالها 

لالأثياء بعمى تثبيت، على قدروا أمم يحبون العلماء بعضي أل فحقيقة 
تحريعلى يدربون التلاميذ أن وحقيقة الثورية، اكتشافامم يواصلون حين 
يبينذللئ، كل لاحما، الغامقة القضايا مع والتعامل جدا الضيق بمحناها اللقة 
التيللمبادئ انتباهنا نمص ؤيثين الأيديولوحيا تحكمنا مدئ أي إلئ شل 
الأيديولوحياخدعتنا لقد الفور. على عنها  ٤۶والو لتبريرها اسممواد لدينا 

المعضلة!هده لنا يحل وها فيلدعوا بدورنا، وخدعناها 

رصىوف البيان( اللغة)سحر غموصى أخيل استعمل لقد أخيل. لنعي.إلئ 
الجانب؛لئ، ذلأئه نقول أن يمكننا ولا للفضّيالة، حديدا حانتا عليها 

أنؤيعنى بالمحل، موجودا كان مس، الجانأن تما ميفترصى هدا قولما لأن 
يزللم لكنه الأبد، إن زواله يلزم راالفضيلةار الغامضة للذإاهرْ القديم الجانس، 

وعندالماس، عامة وعند  sophistsالقطائيينعند حنا بقي بل الأيدإ إن 
مدهمتإأصحاب عند اليوم حنا زال ولا لاحما، هوميروس ئصائد مغني 

أخيل؟الفكرةإلئ وصلت، أين من . ethical relativistsالأخلاقية المبية 
بهلريقتهقدمه الذي المؤع هذا من الكثرئ فالأنمسامايت، إيداعه. من ليس 

وأفكارهموأفعالهم والبشر الألهة بين بالفعل موجودة ت، كاناللامنهلقية 
لمأخيل افترضه الذي لوب بالأسالحفل تجهز الألهة أن وفكرة ومواقفهم. 

إضافةكا.للثج( أخيل كان )وقد أحمق مزاج فقهل نعحتاجه فما بعيدة، تكن 
-طالثغلتذكر والأن هكذا. يفكر أخيل جعلتؤ المي الجانبية الأحدان، لبحفى 

للغةغموصى من تفترضه ما تذكروا كلها، أخيل قضية تذكروا القمة! 
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ودونغموض بلا أشت قد العلم بال إخبارك أحدهم يود حين كلها والظواهر 
•عليك يلقوْ أن مهوومحوالعلم يريد ما كل احنر وهنا ]...[ أف شك أي 

لقدالأول• اليوم ق علينا محلرحته الذي للوال العودة أريد >مؤال؛ 
رويةعكروا الذين الأوائل الفلاسفة حلبها التي الثقافية الثورة عن تحدثت 

أسخلوسوتراحيديا الملحمية، القصائد حلال من الموحدة، الم الع
أنناأعشي لا؟ أم حيزا المحافئة الثورة هذه كانت، هل الزال: كان وغيرها. 

باباقبلنا إن أوموثق،. موال؛ هذا بالطبع حيزا... تكن لم باما نتفق جميعا 
الانسجاماكتساب لإعادة محنريقة عن البءأصثا علينا يجب حيزا، تكن م ل

للتعبيرمحاولة تكون أن يمكن لا التلريقة وهذه المفقودة. الوحدة أو المفقود 
أنالأسلوب لهذا يمكن لا الأيام، هذه ل حمحتها التي المقترحات بعض عن 

المجردبالمعى الفلسفة وأقصي. عموما، رلنتحدذ، فلسفة أسلوب يكون 

التفكيرمبا.أ ق الوحدة تشجع الفلاسفة لأن الأيام(؛ هذه ق نقصده الوي 
مثلالبشر، وأنشطه حياة من الأحرئ الواحي علئ المسبق للحكم المنطقي 

الأمور.من وغيرها لا؟( والحران)لم والأحاسيس العواطف، 
النزاعاتيتجاوز أقفل حلا وتقرح تقدم أسخيلوس تراحياJيا بدوأن 

جدلي)ديالكتيكي(توازن إلى وصولا جا-لية، وحدة حلال من والانقطاعات 
طرحه.أردت اعتبار هذا الإطلاق، علي ساكنا ليس 

أدواتمجرد اعتبارها يمكن العلمية النظريات أن إلطر البارحة أصرت 
وجهةقبول بضرورة شعور دون وهكذا، التقني، للتهلثيق مفيدة، لتنبؤات 

ولالطريات. هل>0 تقرصه الذي ( Antology)الأنهلولوحية الوجودية الطر 
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ظهرتولكن درامحاق، ق المنظور لهدا مثارلك نفي أجد ما كثيرا الواير 
القبولإلئ بالمحملة هذا يصل ألا قللا. نونثني الأيام هذه مشكلة معي 
بالمهاية)وهي العلبة المعرفة بين أخرئ مرة الفصل أو القطيعة، من بؤع 
الرويةوبين حياتنا( من حزء الأنشتلة، من غيرها مثل بشري نشاط كأي 

كذلك(؟حياتنا من وحزء أيصا بشرية منتجات روهي الكونية 
الأفضلمن ربما للحلم. الكونية( )الروية قبول علينا أن القول أقصد لا 
أنأي• المعاكس، الطريق ق تعمل الأشياء نتخيل أن تصور واقعية والأكثر 

يجدرربما أيه ما نوعا أشعر ولكني العلم. علئ توثر الكونية الروية بان نقول 
للاثنين.جدلية تركيب إعادة اتجاه ل ما بمحاولات القيام 

باعتبارالقاصي الأفراح عن تماما راض أنني أمعر لا أحرئ؛ بعبارة 
أبقا،القلقة عن مماثلة اعتبارات تكوين ينبغي ربما لتا. عبيدا العلماء 

بعضفيه مبالغ أمت الغايات ل رميها أن لي يبدو إذ المكينة، القلقة 
الشيء.
هذا؟بخصوصي تعتقيه الذي ما 

ونفدالوحدة للمجادئ الفلاسفة ركون أل أقول لا بداية قرابتي؛ 

•سيئة أشياء كانت، ~ المثال سيل على ~ التراجيدي للشعر أفلاطون 
شيءكل مثل - وهو أرسعلوالرائع، إلئ؛حث، أوصل أفلاطون نقد إن 

سيئة.وأحرئ جيدة اثار له ~ راع 
المواضيعأل ببداية نقول والشعر؛ العلم بين الفصل وبخصوص 

٠نسبيا طويلة لفترة منفعلة كانت، وقد بعض عن بعضها عن منفصالة 

١٥.



وصياغةالمنازل، بناء كيفية )مثل أشياء القدماء حرفيوالإغريق عرئ، 
منالخراء ؤيوجد المواطنين. بقية يعلها لا أمور وهي والمعالجة( الحلي، 

ولالقديمة مصر ق وجدوا فقد الأزمنة. كل وق اكقافاُتج كل ق الؤع هذا 
المجموعات؟لهذه الاجتماعية التكانة ما هوت والموال الصّين. وق بابل 

أنيمانع لم منهم وكثير عيدا. الحرفيين هؤلاء من كثير كان اليونان عند 
إلىالذهاب عليهم يتوجب، لا الأحرار الرجال بخلافح فهم العبيد. من يكون 

متعبونمحاربون يوجد أرمطوفانيس كتابات من أحر موصع وق الحرب،. 
تظهرسعداء أثرياء عبيدا وجدوا وجدوه؟ الذي فما الحرب،؛ من يرجعون 
علنا.يرائهم علامات 

كاناذللئح مع ولكنهما العبيد؛ من وأرمطوفانيس أمخيلوس يكن لم 
المسرحيات،كتابة ق الخاصة مهارتهما بهبا بالمواطنين عامة عن مختلفين 

لملأفلاطون ية بالنولكن الناسي. بقية عن منفملين كانا الخصوصر وبهذا 
أنوأراد حطرين، ثخصن كانا بل مفيدين غير ثخمين مجرد ا يكون

الأفضلالهلريقة ما هنات المشاكل وإحدئ المثالي. مجتمعه من يطردهما 
لوالمجتمع؟ ق الخراجيديا أوكتاب، الحرفيين مثل مميزين أشخاص لدمج 
طريقةأفضل ما وال؛ السيعبح الحاصرة اكول علن الأمر ^ا طبقتا 

العلماء؟مع للتعامل 
يوجدالأيد. ؤإلئ واحدة دفعة حلها يمكن المشكلة هذه أف أعتقد لا 

بهيقوم الذي والتعليم البحث، إن الأكاديمية. الحرية مثل أمور اليوم لدينا 
أوساطهم؛خارج من وكالأت قبل من وليس تلهم، من عليه بمكم الأساتذة 
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يجبمقدهسة وتركة أّاميا حما الأكاديمية الحرية يعتم المثقفين من وكثير 
الوقف،؛هدا اعتماد خامة المن ولكن لها. الأمياع المجتمع بقية علئ 
أرادحين خاصة تاريخية ظروف صمن ظهر إنما ارالحقا٠ يص الذي فهدا 

يهلرتآنذاك ة الكنيكانت، فمد الكنية؛ من علمائهم حماية الأمراء بعفس 
اليومأما مقابلة. نوة إيجاد المروري من وكان الفكرية، الحياة معظم عش 
لعبةصد مقابلة نوة إلئ اليوم نحتاج وبالتالي الأدوار؛ ل، تبادل، حمل فقد 

)عالئوالكنائس نديمة، موصة أصبحوا قد الأمراء أ0 كما العلمية'''. اللهلة 
حا،تتمتع كانت، التي السلطة من ^١ إلا تملك، لا التربية( الدول و الأقل 

خركون١ ك، المالمحل ايت، والجمهوريانميمقراءليارّتج حلتا د وق

امروالتعليم المنتخبين. هم لمملاو للتامحي المهمة الموون الد.يمقراطيادتح 
الأكاديميةالحرية إن الطائلة. المرانب، أموال صرف كيفية وكذلك، مهم؛ 
العلوراءمن المسيح ولادة قصة وصع مثل عموما، المجتمع ل مكان لا اليوم 

أوالحكومية، الجامعارّتح ل عموميون خدم إما فالحلماء البيولوحيا؛ رس دل 
المقامق للدولة مبذول واجبهم الأولي الحالة ق خاص. هلاع ل موظفون 

اكانيةالحالة ز أئ اكاف. المقام ي فيأق الخاص العلمي هوسهم U الأول، 
فيه.يعملون الذي الصناعي القهلاع وموضايتج وميول الالتزام؛بحامج فعاليهم 

إذيحاولوا، أن علتهم لكن، أفكارهم، لقبول الناس استدراج من تمكنوا ربما 
ملءعلى ثائرون أنمم لمجرد أحد إليهم يصغي أن به الملم من يعد لم 

كتابهل بيرلنكى، ديفيد للفطلوف لطيف، قممي مرد هذه الأدوار تبادل، مسألة ق ينظر 
)ثن(.دلائل. (،مركز Ynv-Yn»وهمالنمطان،،)صن•
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لكثم أوإوصاء، راحة الأكثر المقرح ستجد الطريقة و-أذه الأن، حتى 
الخاص.اّتتابم 

مفاهيما أنبميبدو ما توحيد الخعلر من أنه البداية ل أثرت موال! 
منا كثين المرء ؤيفقد السعلخى، التفكير نتيجة يكون فأحيانا متعنابقة. 
أيبتتنظرية وهى الدري، المدهب عن لنتحدث المحتلمة. الخاصة الجوانّت، 

قيشابه لديموقريعلس الدري المذهب إن بحيث مختلفة، فترات ل ونقدت 

العشرين.القرن ق الدري المذهب النواحي بعض 
العنصرجدار قليلة كانت وإن الواحي، بعض ل يشبهه نعم فييرابند؛ 

يمكنالكل سلوك وأن أحزاء، لها الأنغلمة أن افتراصى هو بينهما يمل الذي 
أو— الخدنة الذرات أن والفرق الأجزاء. عالي تنطبق بقوانين يره نف

وأنهديموقريطس، ذرات عن نختلف ~ الجديدة الأولية الخيمات بالأحرئ 
إليها.ينحل الذي الفنام علن الوجود ق سشت، الأجزاء أن افتراض يمكن لا 

ءادءأد ظل 
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dijliiijlJIض اكسر تجريد 

Dehumanizing l lumans

قتحدث التي الأحداث بين الفرق عن الأولئ المحاصرة ق تحدثت 
بلادق أو المغلقة الأحياء ق الناس، حياة وق الفالك، ق مختكة؛ مجالات 

يحوطهموضوعي حمسيمح قرار لتا يظهر الجوانب أحال محقي الحروب. مزقتها 
هناكآخر! جانب ومن منه، جزءا يشكل لا ولكنه الاشمئزاز( )أو السرور 
وجنونالقومي اؤل الإحبسبها التي لام الق والرغبة والمعاناة الألم 

بينصلة توجد لا أنه ليبينوا رائعة؛ طرقا الفلاسفة ابتكر وكد الأيديولوجيا. 

العلمأف يهولون بينهما؟ صلة أي توجد ألا يجب لماذا لمينوا• بل الأمرين، 
إنسانيةكانت رمواء يامية التتعامل الحقائق. هي وهدم الحقائق، ْع يتعامل 

بمتهلقيةللمجادلة طريقة توجد ولا يكون، أن يجب ما مع الهلابع( وحشية أو 
أفكما بالعكس(. )والعكس يكون أن يجبر الذي ما إلى يكون ما من مقنعة 
معالناس -٠—ا يتحامل طرق ا إني—نمها، ياء الأشق ا ليوالمرور الألم 

الأفعالبردود التأثرة وغير المتقلة الحقيقية طبيعته له الذي محيطهم، 
بتريرللملمفة اليالين الحلماء أوبعض الفلاسفة بعض يقوم وهكالا هده. 
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حياتنا.تمم أنما تبدو التي المختلفة المدؤع 
®موصوعيت®ل نتيجة كانت هل يدايه؟ المدؤع ه هاو ظهرت كيف ولكن 

فيهكانت وقت وحد وقد البحث؟ هدا  Ijbفيكف كيلك؛ كانت ؤإن البحث، 

ويمكنقدير، واحد إله بيد أو الالية من مجموعة بيد إما الطبيعية الأحداث 

العماليةالقرة تظهر لا يكن ومهما الإلهية. بالإرادة الأحداث نالك، تتغير أن 
يحدثطبيعي هو ما أ0 يقول أرسطو إذ حتى وموضوعية. أبدية لقوانين أيرا 

ونجدصحيح، ومخا الفصول فنجد ~. دائما يحدث الأعلم، أوعاى ~ دائما 
وظاهرةوالهالأت العواصف أيما يوحد ولكن وغروحا. النمس شروق 

يوحدالركانية، والثورانات واليازك. والذنبان والزلازل الثلاثية الثمس 

بأرحوحتهاتنهللق أن البشرية للكائنات ويمكن قزح. وقوس والرد الطر 
وبعدأحيائا. مسوحا الحيوانات بعص تلد وقد ميدانما، ق بسرعة تركض وأن 

الأمرصور وهكذا للعلبيعة، والحياة اكفء الثمى تعطي ارئة بليلة 
والمائةبالامتنان والشعور المشاعر ودفء الفيزيائي فالدفح■، ووصفج، 

المستعملةاللغة ق أو الظاهر ل سواء للقمل، قابلة غير بهلريقة متملة كالم، 
أوما شخص تجاه المشاعر ؤء دفعن نتحدث الأيام هذه وحتى لوصفها. 

هذهأل علظر الموضوعي الميل ذوو الفلاسفة وينبه وغد؟ نخصى قلم، برودة 
ولكنموصوعي. محتوئ أي للحبارة نثبت، لا أن يجس، وأنه غامضة، قياسات 
زالولا ، Hcsiociمسيود وعنلء هوميروسر عند موجودا يكن لم الفصل 
فأينهوالحال؛ هذا أل وطالما قهائدهم. ق الوصل هذا يستخدمون الشعراء 

الطبيعةين ب ١٠ارالموضوعي المسيع عم تل. التي الموصوعية،، )رالحمائق 
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لكنتفأين للالهة؛ آكن مأما علن القمة إلئ ظرنا b^، والأحامس؟ 
يوجدلا الحياة( فيها الطبيعة)بما أو إلئ تثير التي الحقائق»اوموصوعيت(ا 

ماتعرف أن يمكنك لا معقدة؟ آلية إلا ليمستا وأبا بالالية، يتعلق ما فيها 

تقومولا تتخيل فأنت ذلك؛ معرفة علئ ألححت ؤإن هناك، يوحد لا الذي 
الخيالأيت،؟هذه تأق أين فمن تتخيل؛ كنت إن لكن يبحث. 

الطبيعةبأن فكرباا زعن الموصوعية عن دائر لقد مونو؟ تذكرون هل 
جدامختلفة لأبا بالقبول؛ تحفل لم الموضوعية أل يقول غاية. أي لها ليس 
.١١عالية أداء ااقدرة لها لأن الانتباه؛ تجلب ولكنها الماس. من كثير آراء عن 

الأداءااقدرة ولكن المفكرين. محي الأقل عالق كذلك، بالماكيد إبا نحم، 
فلناخذلئح؛ ذلمن العكس علئ ل البداية. مند موجودة تكن لم هذه العالية،؛ 

الملحميةالقصائد كتابة ت، وقق لمطورهم الأولئ القرون ق الإغريق 
تماما،مختلفة بهلريقة تجري الأمور لكنت المثال(، بيل ّرعلى لهوميروص 

أكثرممطلح تعمال امحا أردنأوالمادية)إن الموضوعية بزغت فكيف 
أيمن المنتجات مختلف وحوي دون تبقى أن استهلامتا كيف، انتثؤارا(؟ 

الالحرفيين، أيدي على الأحوال بكل المفيدة المنتجات صنعت، لقد نؤع؟ 
وهكذامستمسكينباكاليد. الحرفيون وكان ديمقريطس، أتباع أيدي على 
وبعداستمرت، ذلك؛ ومع بأكملها، لها واقعي اص أملا فلسفة هنا لدينا 

هذهمثل ا لهأفكار توجد هل . ١١عالية أداء راقدرة أبدت المسنين آلاف، 
الخصائص؟

عليهاكان المسيحية وجود فخلال المثال. سبيل على المسيحية هناك 
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هنفالعالم أن وقتها ود-دا اص-هلهاد، بمزة فمرت صخمة. ■ءقبات اجتِاز 
والحروبالطاعون حالات على مرت لم الرحيم• القدير الإله فكرة يرففى 

قالجفاف أن حين ق أبدية، وكأنها استمرت التي والثتاءات والعواصف 
منعصابات القرئ وغزت الثاء. وسائل كل علن يقضي كان ، الصيف

وحرفت،اء التواغنمبمت، الرحال فقتلت، ررالشرءيةاا، والجيوش اللصوص 

امستمرلئؤ ذل ومع الأحداُث،. -هذه مليئة منة الثلاثين حرب كانت، البيوت؛ 
فلمالمادية أما ماسيهم، حلال الناس وأرشد عوده واشتد المسيحى الاعتقاد 

الحياة،هونهاية الموت أن فكرة قدمته! ما ونصارئ عزاء، أي لهم تقدم 
—بالبقاء المادية استثمرت ذللث، ومع أبدية. لجزاءات محتملة بداية وليس 

حتى؛ ١١مفكرين  ٠٠من تصغيرة مجموعات ل ولكن - الجماهير بين ليس 

التيالهوة لتا وقدمت، عالية، أداء قدرة من تملكه ما بست، آمنة أصثحت، 
علنتبن لم المادية لكن الموصوعية، والعمليات الذاتية الأحداث بين تفصل 

الذيوما محيرها؟ وما هوأصلها وما إدا؟ الفكرة أتت، أين فمن الأمر، هذا 
أزيلت،وكيف، إنانيتهم؟ من البشر تجريد إلن النهاية ق آلت، فكرة ألهم 

إنساننا؟أنفسهم للبشر ينفلر يحد لم حتى تدريجتا الهلثيعة عن الإنسانية الصفة 
مجردةيمال كما علوم إنها اليوم. نفها تحرض كما العلوم إلى لننتتقل 

المختبمريةوالنتائج الملاحفلة لأن اؤلة؛ الب•هذه الأمر ليس ولكن القيم• من 
عناصرأي تحوي لا أنها البتن من يكون عندما إلا علمية حقيقة تصبح لا 

أويعنى وهذا إعلانها. إلن أدت التي العملية عن فصلها يمكن أي؛ ااذاتيةا،، 
وبهلريقةلي، صديقة قابلحج العلمية. الحقائق تشكيل ق الهام دورها لها القيم 
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الشكلعن مخلفة الأن لي بدت وقد وجهها، ق مكتوبة علاقتنا كل رأيت ما 
بعدأخرئ مرة ومحتبدوبمفلر مرة. أول التقينا حين يه رأيتها الذي 
تركلا فهي موضوعية، حقيقة لست، الروية هده إن الأن، من سنوات عدة 

منجرء الروية هنْ إل موضوعي؛ تجريى إجراء عم لثكتشف ينتظر وجهها 
أهملي ية بالنأثها رغم علمية حقيقة ليمت، فهي جوهريا• بي وتتعلق علاقتنا 

ولوعلمنا١١ ارمهما ليس هذا ولكن موجودة. تكون قد علممة حقيقة أي من 
وجودالواصح من أليس أيما. اجتم-اعنا مهمة تكون لن فإما العلم سيطر 

الوجودفالفصل دائما؟ ثقافة وغير معقدة بهلريقة والقيم العلم بين نشابلن، 
بالإرادة؟إزالته بيساؤلة يمكن لا اليوم المواضع بين 

التيالمشاكل مع التعامل ق ءلريقتي خلف، تقع التي الحالة هي هذه 
قمةمثل قمة أروي أن غالثا معي يحيين، فيةا،ّ اافلأما على اليوم تصنفا 
المسالةأن يعتقل.ون إذ ؛ ١١منهجي ير نف ٠٠عن الناس ل أ قيزينوفان أو محناليس 
سيلعلل القضية. أماس إلئ تصل لا فهي ما، نوعا سهلحية ولكنها جميلة، 
طبيعةعن محددة روئ ظهرت كيف، ت إحساركم؛قمة يمكنني المشال! 

عننجبي، ولكي الحرفة؟ هي ما موال! عن يجسبح لا هذا لكن المحرفة؟ 
أينس لكن والمغلق. البادئ تحمل تبمنهجية نتقدم أن يجب، السؤال؛ هذا 
أوالسابقة، نسخته وليس الحالية نسخته نستخدم أن علينا لماذا المنطق؟ أئ 

الخبرةإن محتلمة؟ فية فلة مدرمحخة أونأحرئ، ثقافة تقدرها نسخة 
علئتجري الأمور لأن ولماذا؟ معا٥^١. شعارا — لثل — تقرران والتجربة 

لنا؟دليلا موجودة ما ممارسة تكون أن يجس، ولماذا الأيام؟ هذه الشاكلة هذه 
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انميةالخبرة أن والج_وابت أخرئ. إجراءات توجد المطاف مائة ففي 
جلبل ناجحتن كانتا هل ناجحين؟ كانتا شيء أي ففي نجحتا. والتجربة 
إيجادj ناجحتين كانتا لقد اكيدا بكل لا ودّا؟ أكثر الماس أوجعل اللام، 

القوانينهده وجدوا هل ولكن مهمة• تقنيات إلئ بدورها أدت عامة، قوالمن 
وقتل فمهل استخدمت الإجراءات هذه لأن لا؛ تجريبية؟ بإجراءات العامة 

عامةقوانين وجود فكرة كانت ونت، ق ظهرت لقد الغرب. تاريخ من لاحق 
الآراء نتبع أن اليوم يمكننا أنه يعني هدا هل تجرسي• اس أمأي لها لمس 

يمكنيكن، ومهما ذلاJث،. يمكننا الظاهر! بحب لها؟ تجريبي أساس يوجل• 
أقصدولا الماريح، إلئ نفلرنا إن - حالها! وليس ~ المشاكل تلك، كل توصيح 
يعطيلا المتهجي لوب فالأموبالمقابل الإجابة، فيه الماريح بان القول 
نحوأولئ حهلوة هومجرد المارخ إن راالإجا؛ةاا، اسمه شيء يوجد لا إجابه. 

بدوالمي المبادئ مشاكل ويهلرح اليقينيان، فهويضعضع الإجابة• اكتشاف 
الإجابة؟هي فأين وأفضل. أحل.ث أمانا يثكل لا بذاته ولكنه الثناء، جيدة 
أواس،ا ااأّلحرق طريقة توجد لا أنه أعتقد الواقع! وق أعرف، لا صدقا 
الراهنالوقت، ق يعوق ولذللأج؛ غيره• شيء كل من الأرقئ الخطاب شكل 
إلنالماسع القرن ق رأي! القديمة ان اليونق الوصع عن قمتي أكمل 

الميلاد(.قبل الخامس 

المقلدينالشعراء من مجموعات عدة وجدت ت، الوقلت، لذق 

وروايةآخر إلمئ مكان من بالانتقال دخلهم يكسبون كانوا لهومتروس• 
سبعةارخلأل زينوفان! كتب، ويبيتون. تفافون يحلوا ما وحين، القصائد. 
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الناصعامة يوحد يم .؛ا، . اليونان. أرض عر تأملاق حملت عاما وستين 
الذينالفلأسنة ووجد الحرفيين(، أغلب، العبيد )يشكل والحرفيون والبلاء 

دمروبارمينطاليس أن فنجل. ٠ ممزة مجموعة البا|.اية ل كلوا ي م ل
الحياةق — المشاركة ق أورغبوا — شاركوا أغنياء مواطنين كانوا وأفلاطون 

القرنق الوصع وتغير بعد• محرفين ارفلامحمة® يكونوا ولم لمدمم• السياسية 
.sophistsالسمسهلائيون وصل حين الميلاد فبل الخامس 

اتهموافقد وأفلاطون. أرسطوفايبس مند محيثا طائن قالالر كان 
أتيموقيل باب، الوأصلوا مشاكلهم مقابل أموالا أحدوا سطحيين. بكونيم 

بأمميجادلون وكيف، بالأذئ، الإهاتة تردف ، وكيفيغشون، كيف علموهم 
وهوهزليأفلاطون، كتبه رائع حوار وهناك المحح؛ الأمر بفعل قاموا 

منمتاحى ، نيكم، Euthydcmiisيوثيدموص المهنائى بعنوان. تقريبا، 

الثلاثةالمشهورة الكلاسيكية أثينا ملاعب، أح- ق الشهد يحديث، أنشهلتهم. 
.Lykeion

الملابسوتغيير استحمام غرف وفيه للريانحيين، الخلمب، جهز وقد 
غرفةق لوحده سقراط وكان ؤيتحدث. يجلس أن للمرء يمكن حنث 

داخليهويتح أي؛ إلهاماته، إحدئ له فتقع الغادرة، وثلث، عش الملابس 
Euthydeinusدموص يوثيولحل ة ثانيفجلس يبقئ. أن بره يخ

فيمااكلاميذ من ارعدد ا بميحيهل  Dionysodoriusمودوريوس وديوني

أومرتين الغرفة ق ومشوا —، القمة يروى الذي سقراط ذكر كما ~ أعتقد١١ 
بهالمعجبين من مجموعة وحلفه  CTliniusكلينيوس إليهم انقم حتى ثلايثح 
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الوق_ت(.ذلك ق شانمن للصسان الرحال وحب الرجال، بين )الحب 
حالهو كما ~ متهور لكنه وسيم ثاب وهو  Ctcsippusكيتسيبوس وبينهم 

يمينه)أذكرإلمحي ؤيجلس نحوه بوجه سقراط كلينوس محيرئ "• الشباب 
محلبقسواء رحية، كمالحوار بإخراج بعضكم يرغب قد لأنه التفاصيل؛ 

يوجهه نفويصف دميم وجه ذا بشعا سقراط كان أوبتصرف( الأصل 
أفلاطون(فيهم )بما الشباب وكان كيره، جاذبية له كان ولكن الصقيع، 
كلينيوس.يمينه إلئ يجلس مقراط لدينا وهكذا نحوه. يالجاذبية يشعرون 

إلئأحدهما نظر ثم وزميله سقراط إلئ وديونيسودوريوس يوثيدموس نفلر 
يوثيدموسؤيجلس إليهما انضما النهاية ول مجددا، إليهما نغلرا ثم الأحر 

يوميهتفسقراط: إلئيمينكلينيوسوديونيسودوريوسإلئيارسقراط. 
رجلانررإمما كلينيوس: إلئ وثيمبديوس ودوريوس ديونيويقدم معيد، 

كلفيعرقان قائدين؛ ليأكونا يكفى يما الحرب، عن شيء كل يعلمان حكمان: 
ويعرفانكاملة، بكتيبة تقاتل وكيف جيشا، تقود وكيف التكتيكات عن ثيء 
المحكمة؛،.قاعة ل يهما نفعن يدافعان كيف 

بالتدرج.احترافنا الأمر أصبح ثم قبل؛ من موجودين القتال معلمو كان 
أحيلينع على عدلية محكمة هناك ف١يمةلأ مؤسسة المحاكم قاعات وكانت 

علنوكان (. ٥٠٣الصفحة عشر، الثامن )الفصل  Uiadالإلياذة ق المشهور 

تكونما وغالبا محامون، لديهم يكن فلم شخمسا، ه نفعن يدافع أن المتهم 
وهداحارةا أكثر أشخاص من النصح يتلقون ولكنهم عسكرية. القضايا 
اوموسيوثيأل قراط سعرف مهنيا. بهل.ء أصبح؛النصح من النشاط 
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القضاياول الحرب، فن ل محرمن ناصحض ا كانودوريوس وديوني
الأمر.نبذا كالينيوص وأخر القانونية. 

وقالوص_حتكا، بعضهما إلئ ونظرا الوصف، هذا عن ترئعا ولكنهما 
عروضآبا على معها ونتعامل حاليا الأمور هده ْع نتعامل ررلا يوثتدموس• 

١٠جانبية،

جداممتاز الرئيسي عرصلث، أف  JUلا إدا فاجأني، ارلق,د سمراط; فال 
بحقأحبرف إدا جانبية؛ عروض مجرد العظيمة المواصح هده مثل لتكون 

العرصر،!اا.هدا يدور عما ماء ال

وأفضلأمؤع ها، تدؤييمكننا أننا ونعتقد ياسقرامحل. الفضيلة عن ررإما 
الحالم!،،.ق شخص أي من 

قبلمن تل.رس كانت، التي المواضيع إحدئ الفضيلة كانت، وبالفعل 
كارطايين مفقبل من وكيلك شايا، أقل قلآحرين ومن غطائيين، ال

فمال؛فنهما. لإظهار وصديمه يوثيد.موس سمرامحل تحدئ بروتاغوراس. مثل 

الفضيلة!،،.ؤيمارس الحكمة يحّب، أن يجس، أنه كلينيوس الشاب، هل.ا ارأقنعا 
الذييثوس وكيتالأمام، إلى يوثتدموُس انحنى الكلام تبادال خلال 

هذاق رزيته بإمآكانه يعد لم كلينيوس، من قريبا وليكون ليسمع تواقا كان 
أمامباشره، ومقراحل كلينيوس أمام ه نفجعل ثم انتصمس، فلذلك الوضع. 

وكلينيوسالعجبون وكيلك وديونيسودوريوس يوثيدموس وأتباع الأحرون 
ويوثيدمومروكالينيوس قرامحل بوأحاطوا ه نفالشيء وا فعلفقد 

متحملأماملث، حيا جعله وعند المشهد، ا هل. تخيل وديونيسودوريوس. 
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الحياةمن فشل بجزء و3كن بالأخص، الحوار حذا فقعد تتعلق لا نكهة علئ 
يالأداء.يوثيدموس بدأ القديمة، أثينا ق العامة 

ارالجهلة((؟أم راالحكماء« يتعلمون، الناس أي كلينيوس، يا ءالأن قال! 
ونظرالسمي اصملرب مقراءلا< يذكر كما ١١ضخما، موالا هذا كان لقد 

•كرجل® وأجب، كلينيوس عزيزي ااا؛تهج له! فقلت، إليه؛نلث،. 
وابتسامتهأذق ل وهمى إلي ديونيودوريوس انحني فقهل ذللثح وعند 

جواباكان مهما الإجابة أدحفى مقراط، سيا الأن انتبه  ١١وجهه تغطى 
الشاب®.

فاثناءللتو، إجابته قدم قد كان لأنه السمي، لأحدر فرصة لدي يكن ولم 
الذينالحكماء —م ررإم السمي! ال ققراط ممع ودوريوس ديونيكلام 

يتعلمون®.

،؟®.كذللأليس معلمين ميهم نأناس ررهناللث، ديونيودوريومى! ناع 
بالإيجاب.الشاب أجاب 

وأمتاذالموسيقي أستاذ مثلا يتعلمون؛ الذي أولئلث، يعلمون والمعلمون 
تعلمت،؟®.هل الأحرين، وللسمية لل؛إ مُلمان المحوهما 

نعم®.١١الشاب! أجاب 
تعلمه؟®.تكن لم أمرا تتعلم كنتؤ فقد تتعلم، كنت، حين رربالهلبع 
ررلأ«.أجاب!

الأمور؟®.-واو0 جهللث، عند حكيما كنته فقد •رإدا 
كذإلثح«.ليس رربالماكيد أجاب! 
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جاهلا؟((.كنت فقد حكيما تكن لم ررإن 
ا>نعم«.

.جهلة؟،( كنتم تعلمون لا ما تعلم قبل الصبيان أنتم ررإدا 
بالايجاب.رأسه الصى حرك 

كماالحكيم وليس كلينيوس، عزيزي يا يتعلم من هو الجاهل ®إدا 
افرصت،(.

ينبرهو جوقته؛ مع مومحيقية فرقة قائد أنه لو كما بدا هدا قال وعندما 
وقبلثم وأتياعهما(. وديوسودوريوس )يوثيدموص ويضحكون يغنون وهم 

الذي،اما وقالت الحوار دفة ديوسسودوردوس استلم أنفاسه الصبي يلتقهل أن 
الصبيةمن أي النحو؟ معلم عليك يملي كان حين كلينيوس، عزيزي حدث 

الجهالة؟اا.أم الحكماء يملئ، كانت، التي الأشياء تعلم 
ررالحكماء((,كااينيوست قال 

قيللأخي حطا أجبت قد والأن الجهلة وليس تحلموا، الحكماء رءإدا 
نلل•■

بحكمتهما،مفتخرين ومحلويل مرتفع بضحك، الرجلان غرق وعندها 
نقول.ما نعلم نكن ولم بالغياء نشعر كنا القية لكننا 

رجلينيعرض أنه الأولئ الممات،. من عدد له المغير المشهل. هدا إن 
تبينواكانية ارللمضيلة،(؛ معلمين وأصبحا العمر، منتصف، ل مهنتهما غيرا 

استنتاجاتإلئ المودية الحجج وبالأخص المعرق، مخزومما من جرءا 
مايعرفوا ولم اء بالغبارنعروا الحجج هذه قابلتهم الذين وأن متناقمة. 
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المحكمةق قدمت ولو للتسلية، التقانات هده مثل تكن لم يقولون؛؛. 
بعضجعل ^؛ JUlهو ه نفالخطر هذا أل فهي والثاكة الخصم. لهزمت 

لماحمروا هن.ا دف.عالهم ت التفصيل يبعفر ولقل الأمر يخت^رون الشس«هلاثيين 
أماالصحثح. عير والتفكير الصحيح التفكير بين وميزوا النطق النوم ميه ن

جمهورهله النقاش وأف بالعالن، تناقش كافت الفارهات، أف عرفنا فقد الرابعة 
بالحمورسمي ما أثناء وحتى المنهلقية. بالأمور يهتمون أناس به؛ يهتم الذي 

ة،الكنيعن المنشقين مع مرتبة نفاثان الكهنة بعض أجرئ المقللة 
مفارقة.وسهل حالتا ولكننا النطقي. تفكيرهم بقوة النقاشات وربحوا 

تكذب؟؛؛.أن يمكن أنه حما تعتقد هل كيتسيبوس ررعزيزي 
غبيا؛؛.ماكون وإلا الماء، بحق ررأكيد 

ا->تلأقها؟(لبعدم أم كذلك تمئ التي العبارة احتلاق ق يكون اروذلك، 
يحدثما فهويذكر أيما سفرامحل يتحدث )وهنا ارباحتلاقها؛؛ أجابه 

اللعب،(.ق الملابس تبديل غرفة ق بقي عندما 
ثيءعن يتحدث ألا عبارة! المرء يختلق ءنل.ما الحالة، تلكر رق ر~ 

حما؟((.يقوله عما يختلف 

ذلاث؟ااايمكنه ؤ كيف ١١يبوسى. كتله ا ي~ 

الأشياء؛؛.بقية عن ، يختلفما شيء عن يقوله ما أف إدا الواصح رمن ر~ 
؛التأكيداا.»- 

عنها((.فهويتحدث عباراته يختلق ءنا.لأما رلذللثح ا~ 

نحم؛؛.ر ر~ 
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تقرناتموضع كل تلامس ات حطابوله الرياصات علم ق مساهمات 
الطول،متوسطة وخطابات متواصعة، لمنامحبات مكلفة وغير قصيرة خهلا؛ات 

باتللمنامحجدا مكلمة طويلة وحطابات للاحتفالأت، كلفة أكثر وأخرئ 

الخاصة.

أبارغم طائيون فالأنتجها التي المعرفة أن القول إلئ بنا حاجة ولا 
العميقةفالمعرفة تقدما؛ هذا كان ما بمعى تتصفح؛الضحالة. أما إلا 

أنالقول ا ؤيمكننالفدية. قدراتنا وتقتل المميز الاحترام علئ تبعثح 
أكثرمقاربة إلئ للمعرفة الدينية المقاربة من اكامحى أخرحوا قطائيين ال

زأفلاطون أدرك فقد الشمول. يعوزها ولكن ميزة هذه كانت، وقد دنيوية، 
صحلة،حياة تكون لأن عرضة الالتزام من نؤع دون الحياة أف الوقت، ذللث، 

منلئ، ذلزكان للأموال وأخذهم صحالتهم بسك، السفسهلاديون واحتقر 
ولكنالخاصة(، بثروته اكاحية ظء ق مستقلا كان فقد أفلاطون علئ المهل 

باحترام Gorgissوغورغيامحى يروناغورامحى يذكر كان فقد امحمتثناءات. هناك 

قضية.لأي حيدة حجج إيجاد إمكانية بفكرة جدا صعيدا يكن لم ولكنه دائما. 
كانما بمسح قوى؛١. ، موقفإلئ الفعيفح ، الوئفررقلب، وأنه؛الإمكان 
لعفسومزعجه هامة لئح؛مثكلة أموهنا طاهزا، يعتقاوه برؤناغوراس 

فالحياةتقرنا، موقف، أي عن جيدا دفاعا يجد قد الاJكاء أف وهى الاس، 
يمكنولكن عاده، خفية تبقى جوالم.، ففيها الطافح؛ بنهاية جدا معقدة 

رغما غايتهالحجة هذه تحقق لا قد ولكن ذكية. حجة عجر تدعاؤها اس

الفكرأن على ذللن، يدل كما الماس، مواقفح تحويل غاية أي؛ ااءقلأنيتهااا، 
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أمورأفلاطون ولدئ أخرئ. عوامل فهت-اك للحساة، لكفيا دليلا ليس وحده 
الوصع.هذا عن ليقولها جدا مهمة أحرئ 

رمالتهل القضية هذه عن أجاب لقد القلقة؟ إلئ أفلاطون وصل كيف 
منواعنا قرارا هذا وكان تعلمون، كما حوارات أفلاطون ب، كتالسابعة. 
طرقأمامه فكرة أويقدم قمة يحكي أن يحاول الذي فالكاتب، حابه، 
فقد. Epic styleالملحمية الطريقة هي التلرق هذه وأقدم ذللئ،• لفعل مختلفة 

عنمعلومات علئ للحصول طويلة لفارة الوحيد المدر هوميروس لكن 

انزينوفمثل الثوريون المنكرون زال ولا والفمائل. والالية اريخ الت
اتوجهير لخف Hexameterاق الخمالمماس يستعملون وبارمنيدس 

قماياوتناول الأبيات محن مختلفة أنماطا الموزون الشعر قدم وقد نقلوهم• 
منبعضهم فسخر ثخمية؛ بهلريقة الشعراء معغلم وتحدُث، مختلفةراُ. 

تبينأميا وبدا والرؤية الخفاش بين جمعمتح ظد المراما أما القديمة. الحادات 
صبادأمخيلوس اعتبار يمكن المثال سبيل فعلئ للحياة. معينة طرق عقابيل 

علمنالإطلأقل٠'.أقل٧^١ لير ولكن بالطبع، بساطة أكثر الملثحالقديم 
وقدللعرخى، اوي المامالأم—لوب عن تلومقالات وأرمأفلاطون كتب، 
قالجمهورية( كتاب من العاثر القمل )ق الأسلوب هذا أفلاطون هاجم 

لمولكهما ( Poeticsالشعر عن كتابه ذكتا)ل دفاعا أرمتلو وصع حين 
الالمثال ثيل مفحلن المرح. حشثة على يحديث، ما لقدير حقه الأمر يعهليا 

المعاقلطم الرئيسي القالب الموزون الشعر كان فقد العرب. حياة على بمدق هذا نجد ( ١ , 
)_(.الضساع. من المهمة التجارب وصون 
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المسرحةعن أرسطو يقوله ما مع  Aischylosلإمخيلوس أورستيا تتفق 
المأساوية.

Scientificالعلمي الثر العلمي! للكلام حديد ومط هناك أصح ثم 
Prose  الأيوف الحر قرب بدأ الذيlonio  اليونان.كل إلئ هاك من وانتشر

كانالعلمي اكر ولكن الأزمنة كل ل اكر يتحدثون الماس كان الطح ب
عنالمحل عن يتحدث مقال لغة تختلفا كما اليومية، التعاملات، عن مختلئا 
التاريخكتابه ق  Herodotusهيرودوت سيستعمل المحل. مربي كلام 

Histories  متسلمالةالقميرة والقمة الرواية فيها بما الأسالسسؤ من مزيجا
والمثالالواحد( الهلر ذات القصيرة )أوالقصص  One - Lineالأحداث 

ورفضهاالأسالمس،، كل أفلاطون حلل العلمي. الخر الطع وبالإرشادي، 
لايجرؤونالدين العاصرين الفلاسفة كل من أكثر حرية أظهر وبدلك كلها• 
بطريقةحدية أمور تقدم حين ينزعجون والذين المنكلة، ق الطر على حتى 

المحررونحم يتحكم الأحوال كل ق والذين درامة، بهلريقة أو مؤدبة غتر 
)والعلميةالفلسفية للجملة الملائم الشكل عن الخاصة أفكارهم حلال من 

قبلظهر حديد ثكل وهو الحوار، أسلوب أفلاطون احتار إدا ٠. واللأهوتية(ُ 
حوارق شرحه كما — لذللثح دفعه الذي والمس، قصيرة. بفترة عمره 

أخاويعتقد الشخصية، المحادثة يثبه الحوار أو  Phaedrusفيدروس 
ليسالمكتوب الحوار ولكن الصعبة. القضايا لأستكشافج الأمثل الوسط 

نعومميهم يأوكما الحديثة؛ الل.ولة أنظمة من المقربون المحررون اليوم يفعل كما تماما 
)_(.المقربة. الفكرية النخب ت تشومسكي 
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ويفيدمحادثة، من جزء أو جامدة صورة مصطنع، أمر فهو محادثة، 
أوسعهو )الذي حديث، ما يتذكرون الحوار قراءة فعند فمهل. فيه المشاركين 

ومقراطأفلاطون من قرون بعد نعيش الذين فنحن يكتب،(. أن يمكن مما 
سنرئإيحاءامما، ق أونتأمل صوتيهما نمع ولم وجهيهما نر م ول

الموسيقيةالأدوايت، عن لعلومايت، تفتقد مومحيقية بعلامة به أثالحوارات( 
التغييراتوطثيحة الصوت بع وارتفمحرعته وعن العزف، ؤلريقة وعن 

يمكنميتة ائل رٌفهي الأمور. من ذللث، إلئ وما المطلوبة(، )أو المموحة 
إلئالبابلية يقية الموسالعلامات نعيد أن نحاول كما تماما للحياة تعود أن 

كانوند مطلما. إليه الوصول يمكننا لا شيء الأصلي معناها ولكن • الحياة 
ممامقدمات حواراته من كثير حوت وقد الوضع، لهذا مدركا أفلاطون 

ويتل.كرهمحلويل وقت، قبل ث( حد الحقيقي الحدين( أل الواضح من يجعل 
مولفؤيوجد ارلأ أنه تامة بصراحة يقول السابعة الة الرسوز قليلون. 

يوجدا.ولن لأفلامحلون، 

توجددقة أكثر ولكون الرسائل. أفلاطون كتب، للحوارات ؛الإضافة 
حينق أصلية، ااا.ارسين بعض ؤيعتثرها أفلاطون، كتابة من أمها يقال رسائل 

الحواراتل أيصا الخثكلة هذه )وتظهر مزورة احرون دارسون يعتبمرها 

وهيالرسائل إحدئ أصالة تقريتا الدارمين كل يقبل أقل(• بدرجة ولكن 
يكسب،لم ترون فكما صقلية. ق أفلاطون أفعال لرير تحاول والي السابحة، 
الذيالمثالي المجتمع تحقيق حاول فقد السياسيات، عن فنقل أفلاطون 

اهتمه كيفالسابعة الة الرستفر لث،. ذلل وفشل الجمهورية، ل وصفه 
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عنالممكير من واحدة حديدة طريقة حلال من فقط ُأده فآكر ولماذا باليامة، 
التغلبيمكنه الإنسان وطبيعة الاحتماعي والعالم المادي والعالم الالية 

المهلبق.وحنوما التقليدية السياسة لاعقلأنية على 

العلمل هاما مكوثا أصبحت التي الطريقة مده من حانا مانرح 
رسالةل ورد كما الجانب هدا أناقش لن أنتي وانتتبهوا الغرب• ل والفلسفة 
إلئيثير أن دون آراءه ؤيغير اعتيادي، غير كانتا أفلاطون كان فقد أفلاطون. 

لاحما.عنه استقلت ولكنها تفكيره، ق دور لها مأصعها التي والفكرة ذلك. 
منا كثين هلت، ومفلسفية حركات وأنثات العلمي العمل ألهمت، وند 

منترتزق التي والشعارات الشائعة والمشارع والموصات الدرامية الرامح 
المفاهيمتقديم يتلريقة الفكرة تتعلق بيهلة وبكلمات الاثنين. منجزات 

وتبريرها.وتغييرها 

تفلهرالبشري. الكاش مفهوم أو الشجرة، كمفهوم مفهوما لناخذ 
حفلتهاوملأ لمقابلتها نتيجة ما، نوعا فهلرية بطريقة النؤع هدا من المفاهيم 

بالماهيمالمرتبهلة ات الكلمولكن الأفراد. من كثير قبل من ا وفعله
المفهوموبقية محتواها. من حزءا إلا تثقل لا تفلهر كما البسيهلة والتفسيرات 

علئتدربت، أو السمات بقية مع تاقلمتط أما إما التي الحواس ل يمكث، 
ازالجهول تعود(، حين السمات علن تتعرف، )التي الذاكرة ل تلقيها، 

التيالوحهية العضلات ل وكدللثط  motor apparatusالحركي العصبي 
منكثير صمن يكمن المفهوم فان ؛المختمر المنامة؛ الحركات تعتلي 
المفهوم.امتوعبتخ التي الجم أحزاء 
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نمهاالعامة الملامح له الممارسون الأطباء شكله كما المرض مفهوم 
المختلفةالاصتلرابات من كينا تجمع حقيقة من نؤع فهو تعقيدا. أكثر ولكنه 

هذاوحجم طبيعة تحتمي ارالمرض((. هو واحد مس نحتا وتوحدها 

إنالمختارة. الاصطرايامحتخ صفة وعلئ اعتيادية حياة يعت؛ر ما على التجمع 
إدابالمرض. توصفح ما نادرا ولكنها اصطرابات، مقاتلة قبائل من الغزو 

أليعني مما لثوونبم، النامي ترتسبج أمالبّثا على تعتمد المرصن فطبيعة 
الماسنام ثم الأمراض'''. من مختلفة أنولع من تحال المختلفة الحضارايتج 
معمعين لاصهلراب هرة الجوابح بين ارتباطاُتا بايجاد الفضوليون 

الزمن،مع الاصهلرابات تتغير كيف، يكتشفوا أن وحاولوا خفاء، أكثر عمليايت، 
الأصدقاءالجوأوتمرقا^، فيها يتدخل أوحين لوحا.ها تترك عندما وذلك، 

أنأخرئ مرة ونقول الهلبسب،, أوأفعال الغذائي البمرنامج أو والعائلة، 
الاصهلراباتيدرسون فالذين والعادة. مع والالبصر تشمل المحرفة معغلم 
ااالaلثيحيةااالتفاءلأُت، علئ والتعرفح الصلة، ذايت، الجوالم، رؤية تعلم عليهم 

معئموراتنمم دلك ل بما لوكهم سوتاقلم ري، الللجم ا( ورأالجمهلربة 
برؤيتهمالذين كالفنانين فهم لها. يستعدوا لم متوقعة غير حديدة خفية ظواهر 
تقليدية.غير بهلرق ويفل.موغأا تقايا.ية غير خصاممس يكتشفون عامة لأمور 

الرياضيينلدئ الني المعرفة مع تشترك عليها يحملون التي والحرفة 
منأجزاء أو امهم أج3، تكمن إنما المترك• عروض المانوومولتما وعازؤا 

المجتساتتحديد ل مشاه اعتبارات حول يدور الجنون عن فوكو ميشيل مشرؤع كان 
)_(.أصحابه. مع تعاملها وأمالب الجنون لهلييعة 
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الكلماتأما والفعل، بالأمثلة عنها يعبمر أن ويجب الجد على تعمل دماغهم 
الضمنيةالمعرفة ر؛ بولاق مايكل الفيزيائي الكيميائي ميها ي'• تكفي'فلا 

knowledge

الضمنية؛'/المعرفة علئ مؤسسة ~ تزال، ولا ~ الحرف معفلم كانت 
عينإلئ تحتاج وكيلك جيدا، صائعا لتكون ياصرة وعين واثقة يد إلئ تحتاج 

المهللويةوالأفعال الرؤية ولكن حيدا؛". طبنا لتكون واثقة ؤيد باصرة 
~الغضب مفهوم مثل — اليومية اهيم المفترتبهل الحالتين. ق ا تختلف

منه،محتواها وتتلئؤي والمشاعر والتصورات الأفعال من غنى يمخزون 

لألماق١ وف الفيلدرس وفد دافنشي، ليوناردو س النؤع لهدا الحية الأمثلة س )١( 
الفردال المن.ه لكصيرر ة دراصانغلر وتداعياما. داهشي عند المعرفة هده أوجه كاميرر إيرنست 
TJie Individual and the Cosmos in the Renaissanceالهمهء قة فلق والكون 

Philosophy ، أنأجزم تاريخنا وق (. ١٥٤)صر من ابتداء شيكاغو، جامعة مهليرعاينئ من
عمرق به معتدا حثا كان والمعلن الضني بين تكاملها ق المعرفة من المهل هدا 

النموذجيمقولامحن، ابتليتج حتن الأمة، ^٥ ملفه من العلم أئمة وعند والتابعين، الصحابة 
الإسلامشخ الأمة لهذْ فيض أن إلن الحديثة، الأفلاٍلونية القلقة وامتدادات، اليواف، 

)_(.المعرفة. من الممهل لذللث، الاعتبار ليعيد تيمية ابن 

قيما ملا العاهرة، الإدارة كت_، من كثير ق أزمتا ٠؛ الضمنية راالحرفة مفهوم بايت، )٢( 
Learningا المتعلمة وااالنفلاات،  Knowledge Managementالمعرفة، رإدارة مجال 

Organizations . ،ونقلهااستخلاصها أجل من وتقنياينؤ أدوايت، الحرفة لهاوه ووصّعت
لأهمادآخرين.)ش(.

ؤإسحاقإبراهيم ا عبادن)واذكر بديعة; آية ق الوصفين هذين العزيز الكتاب جمع )٣( 
)ش(ءالفهم. ق والمر العمل ق القوة أصحاب أي; والأبصار(، الأيدتم، أولي ُيعقوب 
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فمطبخأيمات معه المثامم وتتغير جديدة -جمرة كل مع المخزون هذا ويتغير 
هنفالمهلخ بقي لو حتئ — عاما عشرين بعد جدا مختلئا يبدو جديد بيت 

علئيطبق الأمر )نمس لدلك ومما المستخدمين ملوك ؤيتغير فيزيائتا 

هداومع الطبخ(. عش ينهلبق كما والمشيمة، والحبسبا والزوجة، الزوج 
لأحدعاما معش تربهل اش الكلمات من المهبخيرة )العبارات ا للتعاريفيبش 

تثكلالتي التجمع حقائق بعض موقثا تربعل فهي استعمالها، بآخر( المفاهيم 
بالضبهلهذا ولكن منهجية®. أكثر  ١١بثيء تتبيلها لا وهي الضمنية. محرفتنا 

فعاله.المنظرون يريد ما 

يقولوالهلمتذ. الحطابات، أفلاطون يناقش  Piiaedrusفيدروس وحوار 
مايعرفوا أن يجس_، بالتالي والأطباء المثرية، الكادناءتا مع يتعامل الهلب، أل 

صبمنية.ت، كانولكه١ العالوماتا هذه الأطباء يعلم حاليا البشرية. الكائنات، 
وعرفةوالصدور، العيون ق كانتا المعرفة هذه من كثير وتجريثية. 

هيالرياصيات، اعتبمر الذي لأفلاطون وبالمية الخاصة. وحالأما لأخعإائها 
الرياضيالتفكير أن ه الناس؛عي. من ككثير وظن للمعرفة الإرشادي النموذج 

وفقفالمعرفة بالحرقة. الصالة ضعيفة الحاومار، هذه كانت، تماما، ، شفاف

ولامحددة. قواعد ات-اع عبر ومختبرة معللوبة عثاراتؤ من ، تتألفأفلاطون 
منواضحة أوامر هي بل للجم مضبوطة غير تغييرات، من المعرفة تتش،كل 
تمعاصرة ممهللحاتؤ أولمستخدم الزيف،. وما الحقيقة ما تحدد المدملغ 
الجمرات،.من وليس التفلريات من تاق الحرفة 

إدارةتحكم قة الفالهل.ه تزال لا درجة أي إلي نرئ أن الأزت يهمنا وما 
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علىبتتت نظرية بل نظرية؛ مجرد ليس بالهلع الحديث والعلم المعرفة. 
ذلكومع أفلاطون. عند للعلم المثالية الفكرة عن حيرتا يميزها مما التجربة. 
وقدالتجريبية، الإجراءات طويلة لقرة تجاهلوا المعاصرون العلم ففلأسفة 
وعباراتنظرية، عبارات إلئ العبارات  Vienna Circleفينا حلقة قمن، 

النظريةالعبارات تمي تكيف الرئيسية؛ المشكلة وكانت بالخلاحغلة. تتعلق 
فلاسفةمن كثير تحدث العشرين القرن من الخمسينات أواخر وق معناها؟ 

المهنئيتدفق النبات، عمارة مثل الأءلئاا؛ نحو المهنئ اءارتشاح عن الحلم 
بأنوجادلوا الفلرية. العبارات باتجاه الأعلئ إلن الملاحنلة معرفة حدور من 

هدانقلب، أن واقترح محنئ، أي لها ليس لوحدها أخذت إذا اللاحظات 
الحالتينكلأ ق اللأحف1ات. باتجاه الفلريات من يتدفق المهنئ الرتيب! 

والتجريثيونيهل، بأمر باللاحفلة المتحلقة ارات العبإخراج أل يفترض 
عليها.يحصلون كيف سيعرفون الأذكياء 
التحلقةالعبارات علن يحملون كيف، الأذكياء التجريبيون يعلم لا 

الوصحيالمدهب مخطط. إسقاط بهلريقة ذلك يفعلون ولكنهم ؛اللأحذلات، 
Positivistic scheme . منكبير كم علن التجريبيون يحتمد ش: مما لمدأ

يقودونإنما اطة، ببالطبيعة تقوله ما جلون يلا فهم الضمنية، المعرفة 
إلنيدفعوما ما فغالب-ا سثاراتيسم، باق السائقوسيارات يقود كما أحهزتيم 

الناتجة،التفاعلات عن حدسية أحكام ياعقناء يقومون ئم حدودها، أقمئ 
ق Baade On Mount Wilsonويلن حبل مرصد ق بائي عمل )مثال 
نتيجةالحادة ق تكون ما، فريق يحيرها التي التقارير أن كما ('"*ا.  ١٩٤٢
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تحتوتتم تنازلان تتضمن مياسة وثائق وهي أعضائه، بين دقيقة مناقشات 
مععلاقها تتبين لا كاملة ثقافة التجريبي المستوئ يشكل معتبر. صغعل 

تماما.النذلرية 

وبريطانياة المحل. الولايات ق ة الهندسمدارس قررت فقل. ذلك ومع 
لتدريسالهندس-ة ة ممارسق الإرشاد يتركوا أن المتينان أواخر ل العفلس 

منررمقارية باستعمال بدأت الهندسة ْثارع أن النتيجة وكانت؛ الهنالّة. نغلرية 
الموقعإلئ يرسلوب التي الماذج النظريون يهلور حيث إلئ الأعلن 

ةالممارسولكن صعوبة. أي دون بتحقيقها الممارسون يقوم أن متوقعين 
فكريا.المبهل. الأسلوب هن.ا وفق يلتصقا؛بحفه.م.ا أن يمكن لا والنغلرية 
الأدلة،من واسعة تنوعان ق نفلروا قد المفترين أن حقيقة تقللكم ولا 

الخاليةالحالة الفلريات تشمل تجريبي. بدعم بالتالي تتمتع نفترياتيم وأن 
علىيوثر لا وهذا خاصة. بعلريقة معه والتعامل اختياره يتم الدليل أن بمعى 

اعتماديةعلى توثر ولكنها الخالية. بنفس ختروف تحح، توضع التي التوقعات 
مثّلالخمرية، بخصائصها تحتففل تزال لا مواد من صنعت التي الختجات 

بدقة.محددة متهلقة ل الريح أونموذج عال مرتفع أمام أوأرض مر شاؤلئ 
قالميدانية والجمرة النفلرية الجمرة من كلأ المهنلءس يحتاج ما مثّروع لتقييم 

أيما.عملي وتعليم نفلري تعليم على يحمل أن يجب أنه بمي وهذا الموني؛ 
مقاربة ١١الأسفل إلى الأعلئ ®من المقاربة ان بالمدراء كواريث،؛ عوة أقنعح، 
ةبالهندمللمختمين حتى التعليم من مهم جرء الهندسة ممارسة وأل معيبة، 

منالعقل وعين الهندسة كتاب ي  Fergusonفيرغون كتبه ما لقرأ الطلرية. 
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علئالمبني النظري الهلب أن القول نافلة )من للتفاصل'؛؛:  MITمطبعة 
مواء(.حد علئ الجالين ق كلتا قاصر ذلك كل المخبر، ونقانير الفلرية، 

امتلاكهاندعي التي المعرفة نقول: القاش؛ من الجزء هذا ولاخممار 
هي— الحديثة الفيزيائية النظرية تقدمها التي جدا الهامة المعرفة فيها ما ب~ 

القدرات،وتثبه العملية، والميادئ النفلرية البادئ من  intricstsدقيقة ثبكة 

تصحلمة ومن فقط. الفلريات، إلئ الظر بمجرد تفهم أن يمكن فلا الجدية 
أوهاممجرد الفلسفية التحليلأت، من والكثير للعلم الشائعة التميراتج معفلم 
الرسوميعتثر الذي الفن هوتاريخ كما ومضلله مشوشة وهي يطة• وبصافية 
قعاشوا الذين الأفراد حتئ يذكر أن دون حاص، نؤع من حلبيعية محلواهر 
مرة.أول فلهروا حين حيهم 

تعترالتي الأنشطة من فكثير صحيحا الاستنتاج هذا كان إن والأن 
الأفكارق تنظر  ١١رامنهجية فلسفية مقالة كل ممى. بلا متكون ورائعة محترمة 

مضمنةالأفكار تكون حين العبن،. علئ تدريب، هي فقعل المتبادلة وعلاقاما 
بجولة.مفهوما ليس أنه رغم مهما دورا فستاخذ به، يحمل شرؤع مق 

مجردة،كأشزكال تالرس التي الأحافير مع التعامل يشبه نفسها معها والتعامل 
عنها.نشانؤ التي للعمليات، اعتبار دون 

العملية.هذ0 تعقيد يمل درجة أي إلى يبين مثالا لكم وسآطؤح 
العمليحزز بعضها المحدداتؤ، من الكثير غاليلوإلي عمل تعرض لقد 
وكانت،بداية، ريامحيانؤ عالم كان فقد مهنته بمحدداتح لنبدأ يناقضه. وبعضها 

عنعاجزة ولكنها  proofالرهان علن قادرة مادة آنذاك الرياضيات، تعتر 
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اعتمدواالذين الفلاسفة عليه يعمل ما هو الواقع لكن وقد الواقع• ْع التعامل 
طيعةذا كان )الحقيقة( الواقع بأن يجادل غاليلوأن وأراد أرسهلو. مقاربة 

الأشياءمع تتعامل ولكنها الرياصيات تستخدم العلوم بعض هناك رياضية. 
كأمثلةالفلك وعلم البصريات علم منها — المختلهلة العلوم ونمى والواقع، 

منهدا حقق وقد ما، نوعا _ا ءرمشكوك ئيهما حالة لكنت، وقد رئيسية 

مائيا.يزلها لم ولكنه غاليلو مماعك، 
ت،ترنفمجاس اللاهوت. علم مءحل.دات ق ننفلر أن علينا لث، ذلبعد 

Trent  قالوحيدة السلطة هى ة الكنيوأصبح.تا ة. الكنيلعلة مأكد
برأيها.إنجيلية آئارا تحوي التي العلمانية المعرفة وأجراء الإنجيلية الشؤون 

تفسيرنصوصأل ' رومنهم؛يلرمينوi^0^^٢اaاlةB(٠١الكنية رحال بعض فهم 
ال،كثيرفهناك العلمي؛ الرهان ضوء ق للتغيير يتعرض قد المقدس الكتا;_ط 

كرويةفإن ذلك، ومع مملحة، الأرض بان تقول التي الكتابج صوص نس 
يجّ_،التفسير إعادة ولكن عثر. اكاق القرن ق بالفعل شائعة لكنت، الأرض 

ولكناللاهوت. ق يخوضون الذين الُلماء وليس اللاهوتيون ما يقوم أن 
فيهاكان ففو موحدة. ة الكنيتكن فلم الغموض، من كثيرا نجد لا هنا إلئ 

ل0ه3آ?،803كان5هوالفرنياليسوعيون خاص، اهتمام ذات مجموعات 
بأسالبحية الأمامالحقيال.ة يرون لكنوا الذين  Dominicansوالدوميدكانيون 

المساومات.تجاه مختلفة مواقف، ولهم متفاوتة 

الشيطان((،#ومم انظر; ولورم؛ بالإنجليزة( )يلرماين يلرمنو الكاردانالا ثخصة حول .١( 
٥يرلنكي،)صلديفيد  •دلائل.)_( مركز ٢(،  ٥٨
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يحتاجالأمور، ولمسشق . patronageالرعاية ألة مإلئ يوصلما وهذا 
ونفوذمال إلمئ - العامة من شخص أي الخصوص هذا ل أو ِ العالم 

للرعايةكان أيما، اليوم الخال هو كما الزمن، ذلك ق ولع. إلئ ؤيحتاج 
وهناكالعلم. قواعد مع أحيانا تتعارض والمي ما نوعا ة المعقل قواعدها 

عقدةإلمئ تعرضه ب< بدلير اكل للمتحرضن قد لو عالأل قالوا علماء 
راعتانحالفح بالعكس، والعكس الرعاية، قواء_د حالف لأنه بل الكنية، 

.Pope Urban VIIIالمامن أوربان الفاتزكان بابا هو له مهنا 

عندمواء كبير، بدور العملية الخجرة تقوم العالم. قواعد بعد أذكر لم 
ليسالعملية؟ الحجرة إلئ غالملو انتبه هل معارضيهم. عند أو الأرسطيين 

مائةففي رحمة. بالا ثابتة قوانين عن ث تحل. حين ينتبه لم وبالماكيد دوما، 
مسوحا،نس البيولوحيا ق اليومية، القاءا-0 هي الامتثناءات كانت المهناف 

نجمؤلهور لشير اممه قدرة إلئ لجأ قد  Tychoتيخونمئ الفللثح و أما 
منكثيرا للشيهل-ان يعزي كان حسّثط البشر تمرقايتح ير نفق وأيصا حا.يد، 
قبلنشر  Malleus Maleficentالغريبة)كتاب، ية والمفالبيولوجية الأمور 
انتبهوفد العقلية(، الاضهلرابامتح عن رئيسي وهوكتاب الزمن، من قرنين 

ماأو دائما، يحا،ث، ما هو الطبيعي أن قال ولذلك الأمور، هذه إلئ أرسطو 
يتغير.لا ثابتا افص أف علئ بناءا ذللثح علئ توما القديس اعترض غالتا. يحدث 

اف.قدرة تقييد تعي اممه إلئ القات نسبة أف إلئ أشار فقد  Ockhainأوكام أما 
نجده،ما نمنهج أن ونحاول اض، يفعله ما نلاحفل أن هو فعاله يمكننا ما وكل 

نفهمهالا ذهنيا ومرتبة مبنية أحداث هي بل الطبيعة، ل ليستح الطبيحة قوانين 

١٨١



غاليلووأوكام،فعل وكيلك الثبات، إلئ ديكارت رحع فهمها. يمكننا ولا 
أنتماما هنا الواضح ومن هدا. على يوافقان لا وأرمعلو العملية الخثرة لكن 

بينها.من الاختيار علن إنما القواعد، على كثيرا يعتمد لا إحراءْ 

ووت. Rules Of Argumentالحجاج قواعد هي القواعد أهم كانت 
الرهنةحجة تبدأ والخط-ايية. الجدلية، الرهانية، الحجج) من أنولع ثلاثة 

وثرححيدا. مثبتة صحيحة نتائج إلن ونودي حيدا مثبتة صحيحة بمقدمات 
مماكنةالبرهنة وكانت، . Anaا؛tyالتحليلأتscكتابه ل البرهة أرسطوقواعو 

الأرا•؛،فتستعمل الجدلية الحجة أما الفيزياء. ام أقبعض وق لرياضيات اق 
الحقيقة.إلن الوصول وتحاول وتستخدمها '، العام' والمنطق لالأاحثين العامة 

أرسطوالحجةشرح وقد • حاليا مفرد رأى يبقن حتى مختلفة آراء بين وتتةاوِح 
PRأو الخطابية، الحجج هاك وأحيتا . Topicsالمواضيع كتابه ق الجدلية 

الفلربغض بالرأي يقبل الخصم جعل الحجج هده وهدف اليوم. سميها كما 
هدهتخدام اسدون ل.لائ، يام القيرغم الرأي، لثح ذل، أوزيفحقيقة عن 

؛Rhetoricالخطابة كتابه ق بالإرثاد أرسعلومجددا يقوم وها الكلمات. 
البرهانيختار أن فيمكن الخيار؛ لالكاتسإ يكون بالتالي محال.دة، أفكارا فيقدم 

مقدماتهما لن والجد القبول، واجبة مقدماته كانت ما الرهانن ... ٠ الأنوار! طالر مل 
حدل والشراح المناطقة بين خلاف عالئ مظنونهء. مقدماته ما والخطاش مشهورة، 

يرهابا،لكونه شرطا أو كالشرط عندئذ يكون لأنه القبول؛ تيد يعتثر لا فبمحضهم الرهاق، 
الدينلقيبح الأنوار، مطاي؛ ثرح انظرت القبول. عش يتوقف أن يبنى لا الرهاق ويحقق 

الرازي،)صئم(.)ش(.
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خلالازداد الخطأب كم أف المؤلفٍن بعض يدعي أوالخطاب. أوالجدل 
يهمنافجانب من ولكن غاليلو جانب من فقط ليس كوبرينكوس، نقاش 

الوقت.ذلك من، ازدادت قد وأما كيلك، 

لدينا— الحال واقع بخصوص مهللما وليس ~ هذا تقديمي ل وأخيرا، 
كثيناؤيحتقر بقال،ره، الاعتراف إلؤل يتطير الهلع، حاد كان فقد غاليلو• مزاج 
مستواه.إلى يملون لا الن.ين 

للعالمرثيسين ظامين حول حوار اليلويكتب غتخيل والأن 
Dialogue On The Two Chief World Systems . بيالنالوزن لانعلم

النزلعوأدرك لها، مدركا وكان موجودة، كانت، ولكنها ذهنه، ل المحددات لهده 
مننعلمه لا يما مل،فوعا اختياره وقدكان الاختيار. عليه وكان بعضها بين 

بثخميته،تأثرت بدورها والتي ذهنه، ق تراكمت، التي الضمنية المعرفة 
عملمتحالحافية، الأفكار لمالسالة فاصافة اللحنلة. تللث، ق وم.زاحه وبالتحديد 

يقومحين يحدث ما وهذا النهائي. النهج صياغة علئ العوامل من كبر 
الالتزامؤيحاول السابقة معرفته باستغلال خصبة ذومخيلة ذكي ان إن

شيء.أوأي فلئا أو تجربة أو قنتا أوعملا نظرية منتجا الهمة، الفكر بمحايير 
فيهيتبصروا أن للمنهجيين فيمكن ينا أيل. بين المنج أصح قد والأن 

العلمقة فلففي القملة. تمانيفهم إلى محتوياته بوا ؤينويحللوه تماما 
Logical Structureالنتلقي البناء علئ »التعرفح العملية هازْ مئ ت

Recognition ،" اعممعرفة لديهم يس لالعظام الخترعين أن فالفكرة
حققوه.بما ليخرهم فعالهم علئ تحرف إلن ؤيحتاحون يفعلونه 
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فهيعقيمة، تكون ما غالبا البناء إعادة صح أن الأمحلوب هدا ومشكلة 
غيرالقول يبدوأن جديدة. أوإحراءاُت، أوأفكاوا أفعالا لتقرح القوة تملك لا 

يمكنلا أنه إما يعنى وهذا القوة؛ نالك يملك هوما وحده العلماء من المفهوم 
الحقلميالمنهلق أوأن العقلي، المنطز الإنسان يترك لم محا اكتشافات إيجاد 

اغالنمن يس ولالأفكار. وتجار الفّلأسفة يحا.ده عما جدا مختلف 
منيلهمون ما غالتا إلخ( ّ. والسياسيين. )الفنانين العلماء بان الاعتراض 

فالأفكارريا. جل. تغيرهم أنما وحني بب فبذللث، حدث فان فلسفية؛ أفكار 
مرةنتقيوه وأحيانا ونمضمه، نتهلكه الذي العنمام من نؤع هي الفلسفية 

بناءإلى يتحول تماما، مختلف، نؤع من مادة إلى يتحول ما غالبا ولكن أحرئ، 
الطبمن جديد أونؤع مخنمرية، تجربة أوإل للتميز، قابل غير جميلة نفلرية 

يقلدونالماص معفلم لأل نادرة؛ عملية فهن.ه وبالعلبع أوسيمفونية. بناء أو 
إلاذللث،، يسيب، سيئين لمسوا وهم التأصلة، والعادات، والأ0كار الألفاخل 

الوحيدةالعلريقة وأثها الوحيدة، الهلريقة هي هلريقتهم أن باعتقاد يبدؤون حين 
الاحرين•عل5أ، ونصها تمويلها يجب التي، 

,ثم
الإغريقية؟الفلسفة نمة ذكر من غايتلث، ما مزال: 

ما.حد إلى الفكر وتنير كثيرا مملة غير نمة ذكر هى غايتي قتترابند• 
وراءالحديثح العلم من تترة مخصائص تكنف، إنما ال٠ثالت بيل حمعلى 

التقنية.التفاصيل 
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أن...يعني فهذا أحرئ قصة من بدلا قصة تختار عندما بالطع ّؤ\ل.' 
مايفضلون الناس بعض أن واعلم تعقيدا، وأكثر متعة أكثر لأما مرايندت 

بالناس،يتعلق ولا بالمماهيم يتعلق الشرح هذا إن المنهجي، الشرح يمن 
ولكنهاأيصا، قصة هذه ببعض. بعضها المفاهيم ؛، JUljارتباهل كيفية ويبين 

أنهافمهل بقولنا إنسانة حياة وصفح تشمه إما واقعية. غير قصة هى لى ية بالن
وكاماكلها الأشياء هذه وصف النهاية، ل وماتت، العمل ق ودخلتح ولدمت، 
الشروحق توحد التي المفاهيم نستخدم لماذا آخرI وأمر تلقانما. حدسن، 

أوافتراض الواقعي من وهل غيرها؟ نستعمل ولا الاعتيادية، المنهجية 
أنتحاول المنهجي؟ التفسير يتهللبها التي بالدقة دوما توجد الفاهيم 
قبدقة تحددها وسما ذلك،. عيك يجب لم تعلم لا ولكالث، بدقة، تحديدها 

أنتؤ،فهمتها كما الاحرون وميفهمها ذهنلثج، ق بدقة محددة متكون كتا؛لث، 
ولماذامحددة، مفاهيم نشات، كيف، تخسرك القمة ماذج! افتراضي ^ا إن 

عامه.عله أصبحت، لماذا ذللثؤ من والأهم تغيرت،، ولماذا مهمة، أصبحتؤ 
أن~ أقلن كما الثالثة الحاصرة ق فعله ت، حاولما وهذا — تخبمرك كما 

التعلوروأن الفكر، عمل ، توقفّمهللق بشكل الدقة مفرهلة المفاهيم 
تعريفهيمكن بدقة محددا غموصا ليس الغموض،؛ بئا ميفترضى الفاهيمى 

وهكذاالفرد• حياة سياق ؤ، ه نفيبين غموض إنما احر، منهجي يشرح 
بابؤالأّهذه ولكل القريب. قصة تذكر أن وعلياكح  Subjectiveذاق فالأمر 
 wالواقعيالعالم تبدل يبل الأمور، يوضح لا المنهجي التفسير أن أءتقا

كتائب،ق كتب لما تصديقك، إف سرابي. بوهم والأفعال الأفكار من الكون 
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يوحدما هوكل المرح حشبة على الفعل أف يتمييقك أشبه المعرفة نفلرية 
الأنواريقيئون الشاهد ، حلفأثخاصى يوحد لا وأنه الخشبة، علؤي 

أومثلا كالإبريق يكون أن يجس، ث، حيالأساس ؤيفعون الألوان ؤيغيرون 
الستارة.ينزلون أو يرن الهاتف، جعل أو هاتف، 

سيدكرانه ساحلة يقول لن لبحه، تمويلا عالم يهلكمؤ عندما ّ،ؤال• 
جميلة.قصة 

مباسرة،لص ولكن يكدبون، العلماء من كر بهذا، لنثل.أ حناإ قرابتي. 
غيرباسلوبه ولكن الحنة، بالوايا مفعمة بطريقة فيها، حياء لا بهلريقة إنما 

ما،قمة سيدكرون بالتأكيد ناسا أنمهم. لهم حص واصحا ليس وهذا مباسر؛ 
وهكذا.عنها يرصوا لم ولماذا الأولئ، نتائجهم هي وما فعلوه ما سيقولون 
الاستقامة؛شديدة متكون العلية الدوريايت، تدخل التي النهاية والقصة 
فالشعراءوالتقليد؛ الأسلوب، سان هن.ا ولكن والئفلريات،. الوقاع عن متكون 
قدالتتجامحتح أن تفرض آراء هناك هل الاستقامة. سديدة منتجايتح يقدمون 
هذهالشاعر؟ ذهن ق فجأة حلهريتح مكتملة قصيدة أن الأسلوبح؟ ؟؛ذا ءلهرُؤنن، 

حسنا!هنا؟ هم لماذا الشعراء، أحد أل تأن ويكفي صحيحة؛ ليّتإ الأراء 
افتراضيكمن العلمية التائج لل توراء قصة؛ تقص أن عليلثه ذلك، لشرح 

هذاوجود افتراض إف الحلماء؛ أفعال عن مستقلا هو، كما الوالمر وضعوا أنم 
لماذامجددات وال اليجرن وهكذا جدا؛ به مشكولت؟ أمر الحقيقي الواقع 
لأنهمواللتح؛ علئ يجيب، لا الرسمية المنهلقية الأساب، تقديم الناس؟ يصدقه 

وهكذايقبلونها؟ لماذا لهم؟ مقنعة تبدو الأسباب، هذه لماذا أل تأن يإمكانالثح 
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القصص.نذكر العودة هذه ومع التاريخ إلئ العودة علما 
ك؟باب الحقيقة ما ّّؤال: 

بوجودأنت تعتقد هل غيوم. وأحيانا ما شيئا تكون أحيانا حننا! قيرابند؛ 
فيهايستعمل التي الطرق كل ؤيحوي للحقيقة، يرصيلث، مختمر ير نف

يقوللماذا ر يفأن يمكن ما يوجد أكبر، بعمومية أو ررحقيقة،١؟ مصطالح 
نحالممعاناة وأن حقيقة، اممه وحوي وأن حقيقة، العفليم الانفجار أن الناس 

هلحقيقي؟ جائع أق الأن شعوري وأن حقيقة، حماق لوم وأن حقيقة، 
الأمرهذا وأن الحالاتر، هذه كل ق ه نفالشيء عن نتحدث أننا تفترض 

يقولأن يالشاهد يفرض القاصي أمام أوجمالتين؟ جمالة ل يره نفيمكن 
الأولئالحقيقة المسيحية. حقيقة مع هذا قارن الحق. سوئ شيء ولا الحق 
الكلمةبالعلع البشرية. تاريخ كل فهي اكاذتة الحقيقة أما التفاصل، عن كانت، 
علئمهنئ أي ا لهأن أو واحد، معناها أن يحني لا هذا لكن ها نفهي 

الإطلاق.

يكذبون؟الحلماء بعض أل قلت موال؛ 
الوبعضهم غالثا، ب، يكن، وبعضهم أحيانا، يكذب بعضهم مرابندث 

١أبدا يكذب 
طلساتيمق يكتبوا أن عليهم مادا فعله؟ عليتا الن.ي ما هوت موالي سأأوالت 

للأبحاث؟تمويل علئ للحصول 
أفأقول ما كثينا يكذبوا. ألا عليهم يج_< أمه أقول لا ا أنمرابندت 

فثاكاكيد-، ما إنسانا يؤذي الحقيقة قول كان إن - يكذب أن علمه الإنسان 
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فولراعليك بدأت عندي ليس بفروآخر، ذلك تسبب إن إلا أكذب. م
جدا.يبدوممخيما المبدأ هدا مثل لي بالنسمة دومارا، الصدق 

كانإن وسألته كبيرة، مثكلة لا.يها أل  ICsntلكانط مرة شابه سيدة كتبت 
تكونعندما وJ١لداتا الظروف، بعض تحت، يكدمح، أن الشخص بإمكان 

علئمجنا! عمانوتيلكانط قرئ لشخصآخر، جدا مؤذية الحقيقة معرفة 
هو— واحدة ولومرة — الكدبح لأن الغلروف؛ كل ل الصدق يقول أن الإنسان 

رابهلة،تشكل بعضنا ْع  ١٢-ذتحدُثح التي الطريقة إن البشرية• كل على اعتداء 
مرةكذبتؤ اليدة هذه لوأن ؛ل>اية حسنا! الصدق. على مبنية الرايعلة وهذه 

قشخص أي نؤذى لن أسهل حناما لتجعل -؛ فل أمها علئ لئل و- 
الإنسانيةكل علئ يوثر واحد لشخص تقوله ما أف فكرة إن . ٠١الصومال'

الذي، Doctor Mabuscمابوص للدكتور فلمني ومنتج في فلكابوس 
المغبر.مكتبة من مرا البشر شؤون توجيه حاول 

أوالصدق.الحقيقة بقضية ترنهل التي المحقدة الحالات محن كثير هناك 
ماأن —أ ذلك، ق محقون هم وربما ~ الناس من كثير يعتقل• المثال مثيل على 

عندماالشخصية الأمور نفس إما الأشياء• بحقيقة يرتبط- لا بحرامهم يتلقونه 
لديكيكون ثم وهكدا، فهوودود وجهلث، ل م ويتهم أحل• علي تتعرف 

عنوغيره الترمذي أحرجه ما منها؛ مواصع، ق الكذب الشرع تجويز هذا؛ من قرب 
امرأتهالرجل يحدث ثلاث؛ ق إلا الكذب يحل ءلأ ن١لت فتفآ الني أن يريد بنت أسماء 

روحث مراجعة من بد ولا الناسء. بين ليصلح والكذب الحرب، ز والكذب ليرضيها، 
•)ثى( صحتح• غثر معنى علكأا يحمل لئلا الحديث؛ هذا من للمراد العلم أهل 

١٨٨



الأمر؟حقيقة ما حما؟ يي يعتمد ماذا مخشا! الثخص كان إن تتساءل ثك 
أنايلاما يتعلق الأول الإيجابي انطباعه كان إن يتساءل قد ه نفوالثخص 

بلواحدا ثيئا لت أنا ربما الوضوح، شديدة فكرة ليت هده . حما٠٠عليه 
لالأمور تكون فعندما ولذلك؛ غامقا. معنئ تفني لكنها متعددة، أشياء 
معناهالحميمة عن البحسث، يكون كبيرة درجة إلئ محددة غير الأحيان بعض 

وأفالأداء، وراء وآلية أداة هناك وأن معينة، بهلريمة مبني العالم أن افتراض 
وأعتقد- الحالة هدا ق الأداء. بب لبقليل فهتا أكثر متجعلك الألية معرفة 

الطريقةعن افتراقا يضع الحقيقة عن الحديث، ~ ذللئج تثبه الحلم حالة أن 
كتبهكبيرا انهلثاعا عندي أحدين، كتاب، يوحد وفقها. ير ؤيالعالم  ١٦٠بني التي 
منشعلة الكتاب وعنوان أمريكي وهوصحفي ~  Tom Wolfeفترة مند 

تبدأ؛وصف،طريفة نمة وهذه -لْا،  The Bonfire of the Vanitiesالغرور 
ؤيهتمونحدُثا، بمِا مختلفة كثيرة مجموعاُتؤ متم فترة وبعد بيط، حادين، 

والأسبابالا.ينية والأسباب السياسية الأسباب ت الأسباب أنولع بجميع 
منهاوكل الحقيقة، لكشفه عمليانما الموٌامت، مختلف، تبدأ خصية. ال

منهمكل ؤيعئ ؛ prejudicesالمسبقة وافتراضاته الخاصة طرائقه يتحمل 
أنهؤيغدوواضحا الحدُثإ، يختمى المهاية وق الخاصة. مصلحته لتعميق 
المشاركونوحتئ حقيقة. جدث، ما أحد يعلم لن فيه؛ المشاركين باستثناء 
هذامثل ق حثناا لهم• بة يالنمختلفة الأمور ونمبح تدؤيجيأ، ذلك ينسون 
منكان الحقيقة. هى هذه وكذا، كذا حدث يقال! أن المنعلقى من الحالة 

بهاته رتبالتي بالهلريقة ليس الأمر، نكتثف—، لن أسا إلا نكتئف،، أن المكن 
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هذهل حدث ما لنشرح طويلة قحة سحتاج ترون! كما ولكن الأمور. 
يتبدلأن يمكن تعريفا يوجد لا هنا. الحقيقة تعنيه الذي وما الحالة، 
تشهها.لا الأحرئ الحالأُت، لأن القصة، 

منكثتر آمن لقد الكون، مركز ق تستقر الأرض باق القديمة الفتكرة لناخل. 

قويةحجج لديها كان وقتها ق البشرية القول أذم حتى الفكرة، بأذْ الناس 
عليناالمس، س ولذللئ، تتحرك، الأرض أن نعتقد واليوم الاعتقاد. هذا لتأييد 

يعترصناوغالبا أمانا؟ القبول عض القديم الاعتقاد حصل لماذا نفهم: أن 
أوكلئ،ثحرك. أما لث، ثلا تتحرك، الأرض التالي: الق وفق الفكير 

أحكامهمإما؛ب ما، ثيء فاتيم قد أنه ائ_كا لا ثابتة، أنها قالوا الأشخاص 
قالواقع ص وجود هنا والاقتراض كافح. بحمق يمكروا لم أولأمم المسبقة، 

بمختلفالاحرون يضلل حنن و بوصوح، يرونه الناس بعض وأف الحالين، 
يمكنما هي الحقيقة أن افترصوا السابقين المفكرين لكن ٠ القبات، أنولع 

المفكرونيفترض الخام. الص مع يتفق ا وهومرة، مباثملاحفلته 
مباشرة.إليه الوصول تمتهليع لا حوامحنا وأة مخبأ، ااالواقع« أف العاصرون 

دوما)الوقف،تخلع هي بل فقط، الوقت، هل.ا وق الأن ليس تخلع، فالحواس 
أوالحسالمنهلق مع مباشرة تجتمع أمور هناك (. Parmenideanالبارمنيدى 

الأدوايت،بإيجادها يجب، مبهمة أمور وهناك كاملا، عالما وتشكل الخام، 
ولامثاليا ليس الخالين وكلأ كاملا. عالما تشآكل أيما وهي واكخمينايت،، 

أحدهما،إض للإشارة مختلفتين طريقتين أنشأوا ولخنهم المشاكل، من يخلو 
إرالخطأ انمقالامن إإئالآخر؛اءتثارْ منأحدها ولأبمكنوصف،الأنتقال 
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الحقيقةعن الحديث يضع وهكذا الثاق. العالم نظر وجهة وهذه الحقيقة؛ 
قبوله.يجوز لا الوصف وهدا العالم، عن محددة افتراضات، مجددا 

وبول،الجمهور ^ا بين فهم موء هناك بان متزايل. إحساس لدى مزال! 
وربماالمؤتمر. لهن.ا المحلية الصحف نقل قرأيت، حين الشعور نفس وراودق 

بول.عنها يتحدث التي ية امالأمالفكرة الخبراء بعض تعليقاُتح تدرك لن 
بولفإن وبراض تيمولوجيا، إبخبير بول أن يعتقدون الناس من كثيرا أل يبدو 

اهتمامه.من ليس فهدا الإهانة، هذه يستحق لا 

١رلسهمسن ؛مماربتن المحرفة( رنفلرية جتمولوجسا الاب؛عرف هدارننا قق 

المال>،وج،وتشمل الحقيقية، وأرضيتها المعرفة منشأ مع الأولئ تتعامل 
علىبنت قد المعرفة كانت إن تتحرئ التي الأخرئ والمدارس التجريبي 
أو Inductionتقراء الأّعلئ أو المطقي، التفكير أو اوثاش_رة الخبرة 

تثبهوالتي - الخانية ة للمقاربووفما وهك-زا. ، Deductionالأستاج 
منهجاأو طريقة ميئ أو تعملي أف العلم قة فلمهمة فان ~ الوبري الأسلوب 

الأمور،هذه من أيا ليس الحقيقي بول اهتمام أل فهمته والدي فحم،. ما 
بطبيعةيثغاله ما ا ليولكنهما المقاربتين، هاتين تماما بالضرورة يخالف ولا 

هوتحرياهتمامه أن الماضية الأربعة الأيام ق لنا بين أنه أعتقد الحال. 
جهةمن الفقري والتفكير الفلرية المعرفة بين الموجود الغرستج الرايهل 

يبينأن هى مهمته أن أعتقد لا أخرئ• جهة من الراسخة التجريبية والمعرفة 
للحصولالصحيحة التلرائق هى ما أو للمعرفة الحقيقى اس الأسفقهل لما 

العلمية.المعرفة علئ 
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الاحتمامةالعلوم عاص ات الانعكامل اس بالأمعملى ينحصر 
المعرفةبين الموجود الغرب للرابهل بول تحرى أف وأحد انية، الأنوالعلوم 
قجدا مشكل أمر هو الفلريات وراء وما الفلريات وبين الراسخة العملية 
المليةالعلوم ل تفلهر ها نفالمشكلة أف جدا سعيد وأنا الاجتماعية. العلوم 
النفسطبيب ممارسة نحلل حين — -مثلا بالصدمة نصاب فنحن أبثا؛ 

الوهممن نؤع دوما يوجد لأنه السياسي؛ أو النفي الاختصاصي أو ريري ال
ببهدا فان الجيدة النتائج يعفى على العلبب يحصل عندما بأنه المنتثر 

بينرابني يوجد لا أئه لك يبين نالنا تفصبلها تحليلا ولكن نفلريته. صحة 
جدا.متداخلان وأمما الأمرين 

لأن؛ ١٩١٨عام بالثورة نجح لينين أن واثقين كنا الثالت سيل على 
مهما،ماركتا وئا وفيلوما فيلكان بالهلع للثورة؟ الصحيحة النظرية لديه 
صدفة،لينين نجح ربما أكثر• تفاصيل لنا توفر اليوم التاؤيخي البناء إعادة لكي 

الرعاية.من ينؤع أوربما 
بوجودمهللما تسايم.ا تم نألا يحذرنا لبول الحقيقي التعليم أن أعتقد 

يوجدلا ربما العلية. الممارسة إلى كونية رؤية من ما، نظرية من استنباط- 

تلتزملأنك ناجح؛ أنك تعتقا أن يجب لا ولكن الجمع، تناب طريقة لديك 
بنائيإعادة مع يوافق بول كان إن اءل وأتفنك. يسب إنما جيدة، بننلرية 

الحقيقي.لاهتمامه 

محاقولالشكل؛ حذا الشكلة طرحت لأنك ا نفلن حسنا! فييرابندت 
جهوداالحرفة( مجال ل بالضرورة كثيرة)ليس مجالات ق تجد التاليت 
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خدكله. للمجال عام تمسر إعaلاء يحاولون أشخاصا أيقا تجد لكن عملية، 
عاملقانون وفما الجرائم ل الناس حكم هلويلة لفرة مثلا؛ الحقوق مجال 
تهلوروقد ررالجرائما،. من مختالمة أنولع مع للتعامل عرفية محلوق من يتألف 

وحويإلئ الهاية ق وصلنا حتئ أخرئ إلئ قضية من تاريختا العام القانون 
أويجعلهايتذكرها أن للمرء يمكن التي الوصيفات مختلف من كثيرة انولع 

أخيلدؤع أما هوميروس. ل العامة القوانين عن أمثلة إيجاد يمكن ائمة. قل 
٨ LswءاJلية محكمة أيما حوئ فقد الكون لكل تمثيلا يحوى الن.ى 

Court  تشرحنم أمامهم بالقضايا ؤيوتن للحكم• ون يجلثخ عشر اثنا فيها
مختلفةأنواعا وتذكروا الزمن، من محلويلة لقرة عشر الاثنا الرحال عاش لهم• 

القضيةعلئ فيحكمون القضايا، هذا مع الماس تحامل وكيفية لقضايا اس 
المشابهحوانب، عن تصورهم ومن ذاكرتيم من لهذا، وفما الجديدة 

العام.أوالقانون القضية قانون يمئ وهذا والاختلأفات. 
يربعلواأن وحاولوا المجر؛.ة، القوائم ترضيهم لم أناس دوما وحد ولكن 

قوانينعمومية، أكثر أو شاملة صالحة بقوانين استبدالها أو بعضها مع القوائم 
نونالمالرحال يتذكره ما وفق تختلف ولا قضية، إلئ قضية س تختلف لا 

العامةالقوانين هذه أن نرى أن المهل! ومن حدسهم. حسب تختلف ولا 
القوانينمع مقارنة مختلفين أفراد حالات مع تاقلما وأقل محلغيانا أكثر ستكون 

حدة"'.علئ قضية بكل المتحلقة 

الأئمةذكر ففد الفتوئ. تغم ذلك ومن المزلق. هذا تجتنب مرونة الإسلام ثريعت ل .١( 
وال؛_ات=والأحوال والأمكنة الأزمنة تغير بحب تتغير الفتوى أن — وغيرْ القيم ابن ك~ 
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مثلا؛المرح خذ بدقة. لهذا مشاتنا الوضع نرئ أحرئ مجالات ول 
وموفوكليس curipid^sويورييديس إسحيلوس فهناك مسرحيا. أداء تجد 

Sophocles ، أعطئالذي أرمهلو أيما وليسا الحمر، لا المثال سبيل علي
للنظر،أرسطوملفمت، تعريف إف التراجيدية. المسرحية لماهية عاما تعريئا 
ة.المارّمن ضحالة أكثر وهو الإغريقية، الممارسة مع يتوافق لا ولكنه 

كانت،كالتي نفاثان تجد أن ~ لأرسطو وفما — يمكنك لا الثالت سبيل على 
مرحيةمن الثالث، الجزء ق الانتقام وحنثات  Orestوأوريت، أبولو بتن 

أوريتيا3لمس0.

الخامسالقرن حتى محلويلة لمدة امون الرسوكان الرمم، مجال وق 
الخشبة،اللوحات تحد كيف، ويتعلمون المدارس، ق يحضرون عشر 

الألوانيمزحون ، كيفويتعلمون حمية، للوحة الأرضية إعداد ويتعلمون 
أولتارسما يملوون وكيف البسيط الرمم ؤيتحلمون الممل، ومواد والورنيس 

Cenninoينيتي ينينوسماب كتق مشروح هذا وكل اتذء. الأّأعدم 
Cennini .،' شرحاالمنظور هذا يعطي ظوذ\\ فجأة أحدهم يكنتمؤ ثم

ألبيرقبانينا ليون كتبها عنه الكتوبة النمومحس وأول الصور، بنية عن عاما 
!Leon Battista Albert .تاقالتي الأشعة تقاطع بأنه الرمم ألبيرق ه يرف

إطلأنه،علن ا هاو ليس طعا محكمة. العادة ت المشهورة الفقهية القواعد ومن =والواناو. 

صوابطل الزركثي قال ولذلك؛ العادة، ونؤع العوفح طيعة تتح الأحكام من كيرا ولكن 
الفقهيةالقواعل. ل الثور انظرن تمرعا(. له محايهل لا فيما اتحكم أبا العادة تحكيم 

الزركش.)ش(.الدين بدر )آ/آ-همل(، 
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والتقاطعوالعين الجم وهناك الأشعة حزم فهناك العينين، إلئ الجم من 
الريانحياتمعرفة الأن الرسام فيلئ محض. رياضي تعريف، إنه بينها'"'. فيما 

ين.الجن. التعريف، هدا حول وقل> وهكذا. للألوان الفيزيائي والأثر والهندمة 
الجديدالأمر هذا تهوئ اموقد مظرين• إلى ممارسين من الراسمين 

يلوأوكأهمل لقد ته؛ بدراموبدأوا امين، الرممن كثيرا )المنظور( 
3 Uccello لكنالمفلور(. رهذا الرائع الأمر -ران.ا أسر لأنه وأولاده؛ وجته

الالرمم أو مرينا -  Raphaealوراقاييل دافنتي منهم - رسامون اكتشف، 
النظريةتعدل أن بد لا كان ،؛ U3J3المنظور. نظرية تقول كما يعمل أن يمكن 

ممارسةاليوم يوجد كما ة حديل. ممارسة وظهريتؤ وهناك، هنا بالامتثناءايتج 
المجردة.الفيزيائية الفلرية مع حنيا إلئ جنبا للهندسة 

يفكروناس أنيوجد أئه القول يمكنني مماثلة؛ أمثلة وباستعمال 
عنوذاكرتم مخيلتهم وفق ؤيممرفون يمكرون وأناس مجردة، بمصهللحاُتؤ 

هذينبين للنظر ملفت، تداخل يوج. ذللث، إلن بالإضافة راسخة. أوص-اع 
يدمرونأو نون ؤي،حيهتمون؛اإأذإريات< قد العمليون فالأشخاص المجالين؛ 
أفكارهمتطيق فيحاولون المنفنرون الأشخاص أما لذللثؤ. نتيجة ممارستهم 

أعمالت رممي منهجي هندمي يمنفلور التقيد دون الممارس—ة إبل.اع علن الأمثلة من ( ١ّ 
جفنإيي؛قه.عام الختوق عبدالمنان، بن يوسف، اللأين سان المييع العثمان المعماري 

والممارسة.بالخسال براعته ظهرت ؤإنما خاصا هندسيا تعليما يتلق لم القد المعماري فهدا 
برؤيةالماس أعين اكتحلت لما التعليم؛ من النؤع كلك إخضاعا اخضع لو أنه يدريك؛ وما 

١٠من أكثر  )_(.وغيرها. وجسور ومدارس ومساجد كليات بين ما منشأة، ٠ 
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أفكارهميعدلان قد العام والحس الممارمة لكن العملية، الخرم ق المجردة 
الحقيقةامتلاكهم يدعون — لذلك إصافة ~ فالمنفلرون وهناك. هنا المجردة 

فقدوليلك؛ فمهل. المحرفة هو0 ظل هو الممارسين لدئ ما وأن الصحيحة، 
وفدإلح. المتسخين... العمال من أكثر توقير محل الفلريات أهل كان 

الخبرةوأهل الطريات أهل تجاه لاإناس المختلفة المواقف عن للتو تكلمت، 
يهمنيوما الاحتلافح. لهذا التاريخية الخلفية عن تحينت، وكذلك المباشرة، 

أومنطقة ل الزمن عبر يتطور كيف، المجالين، هذين بين هوالتفاعل الأن 
الممارسةمع إ أقفأنا وسمعتهم. وحيامم رالاس يفعله الذي وما ما، مجتمع 

يمكنهافمهل الطرية أن أدرك ولكني ديمقراطية، تبدوأكثر لأما العملية؛ 
به.أهتم وهوأمرآحر فهمه، الصعبا ومن معقد أمر وهذا الممارسة، تحسين 
مجردةلقواعلن يخضع م العالأن الماس بعض يقول العلوم؛ الة حق 
أنيقولون - أينثتاين ومنهم - آخرون يوجد حن ل إلها، بنجاحه ويدين 

أينثتاين،حانب إلئ أميل وأنا معينا. وصنا يوائم ما أقفل يستعملون العلماء 
وثيابمركبات يستعمل والمتكثف، حقا، للمجهول متكثمؤ فالعالم 

وقأوغندا ق اب والثيات والمركبالأدوات نفس ميتعمل هل وأدوات، 
منبكثير أكبر العلبيعة ات اختلافلكن لا. العلع بالجت_وبي؟ القيك، 

يحتاجالمغلريات علئ وللحكم الجنوبي. والقعلب، أوغندا بين الاختلافات 
يمكنهل منهجية. قواعد إش يحتاج مجردة، قياس أدوات إلن الباحثح 

غيرافتراض هذا الحالات؟ كل ق تتهلا؛ق سنمها القواعد أن الافتراض 
قالحرارة، ميزان تحمال بامالغرفة حرارة درحة تقيس قانتا تماما، واقعي 
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كلأ، Bolometer^-^الشمسية الأشعة حرارة تقيس حين 
أفيعنى مما الأمور. هى وهكذا الحدادة، أعم«1ل ز البتة مفيد غير الميزانين 

طرائقتبتكر أن وعليك معها، تتعامل التي للحالة طراثقلث، قلم نؤ أن عليلثا 
،يقفبذللتج وهو أينشتاين، قاله ما وهن.ا حديدة. حالأُت، تاتيلث، عندما حديدة 

قابليةعن بمبدله بوبر ، ويقفالحالة. هده ق العمليين الأناس حاسب، إلى 
والنهجبمنهجه، يمف_، الحالم النفلرينث حاني، إلٍل  F3lsificstion•__اللم. 
دحضحالة أمام سينهارون العلماء من القليل ولكن الدحض. قابلية هو 

١حمرا بأيديهم يجري أن له قدر لو جدا مختلما ومحيبدوالعلم مفردة، كبيرة 
للممارسةكملخمى أحذت، إن تفشل فإما العامة القواعد تكن مهما ولهذا؛ 

المحددة.العلمية النجزات، بعض ق بفعالية تعمل قاّ أما رغم العملية 
أساسية.كقواعل أحل.ها منهجا والأقوم 

ولكني، Abstract Approachالتجريدي الأسلوب، يزعجني لا إدا، 
الناسوأن الجال،، جوهر لنا م يقن. التجريد أسلوب، بان القول، فقّهل أنكر 

فقهلؤيملمون؛الصل.فة كالعميان، يتعثرون كانوا حيد باسلوبؤ يعملون الذين 

يجريبما يخرما التجريدي الأسلوبؤ أل حين ل الصحيحة، النتيجة إلئ 
الثانيةمحاضرق وز الزراعة، ومثال، الهندسة عن للئح قلته ط وتذكر حقيقة. 

.Monodمونوبه نصح الذي التجريدي الأسلوب، على التعليق عند 
إ؛الاءيةالتراحيديا ق أرسهلو نغلرية إن المراط. ق انظر مثال،آحر؛ لأخذ 
Ingenios  الشعر عن كتابه واقرأ بتا. نوببهلةPoetics  للئهتح.تح إن

الراحيدياتلائم لا فيه المعروضة النظرية أل صحيح صغير؛ هوكتاب، فرصة، 
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تراجيدياأعمال كتابة إلئ أدت وقد كمر. تأثير لها كان ولكن الإغريقية، 
نظروجهة من عظيمة هي بالطع، ا فرنق الومطن القرون أواخر ق عظيمة 
قضيةعمقت تفاعلأت إلئ أدت أما كما الأمور. هذه تهويهم تالذين أولئلثح 

الاجتملع؛عالم ق جديدة مقاربات تعمال لامحافزا اليوم وتنكل الدراما. 
الباطنيةالقوانين تكثف أيها التراجيديا ق يهم ما لأرسهلوقاف بة بالتلأنه 

أماشك ولا التاريخ. من أكثر فلسفية الاراجيل.يا أن يقول وبالتالي للمجتمع. 
مليءالأجتماع علم ق ببح_ث مقارنة القوانين ه هل. لفهم أقفل طريقة 

وبكلالتقنية. بالممهللحات ويغص الصفحة، أمقل التفسيرية ؛الهوامش 
ذينالالأخرين والماص اء والعلهفة الفلاصأن صحيحا يس لالمعايير 

وأنهغيرهم، من الواقع حقيقة إلئ أقرب كانوا الفخمة الكلمات يستخدمون 
نعمصيء. أي لهم نبين أن يمكننا لا أنه حين ق ييل، اللنا يبيتوا ان يمكنهم 
والمعالجينحرة لليمكن ولكن ريب، لا رائعة أمورا لنا يبينوا أن يمكنهم 
الذينالحي محن والماس والمهندمين والط-احين الحمام ومربي بالوخز 
لتلمان صيانة رجل عيهم الأمثلة )ومن للسقاء قل.رة يهم لن. أن للتو اكتشفوا 
الماءرّسة،ق تعلميه يجس، أمر الأشخاصس هؤلاء مثل وجود حقيقة ميلان(. 
لث،؛وذلمهم، العلم بالتلح عنهم. يبحثون ، كيفالأولاد يتعلم أن ويجب 

أفحقيقة بست، وناسا حا، القيام يجب إيجابية مساهمة له أة الأول ببين، ل
عالماوه أفما لفلف عالم إلى الأمر يحتاج مكان، كل ل ها تجل. إسقاطاته 

هزلأءأن هو لي( ية بالالدوام علن مقلما يبقن يقلق)ومما آخر! 
كانحين المكانة هذه امتلكوا المجتمع؛ ل الخاصة مكانتهم لهم الأشخاصي 
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فالناسيلغ، بلا أقلق ربما الأن. يمتلكوما زالوا وما رئيسي دور للاماطر 
مكانةيمنحوم أن الطبيعي ومن يمجدومم، أبهلال لديهم يكون أن يحبون 
خاصة.

وقدالعلوم. ق الممارمة دور عن قليلا أحدثكم دعوق المناسبة حدْ 
نغلريةليس العلم أ0 الثالثة( المحاصرة ق كان ذلك أن )أقلن مابما أخرنكم 

علمنالتجارب ؤيجري ؤيضبهل يصمم س وهناك تجارب، أبما فهناك فمهل؛ 
ح—اينفلر التي الهلريقة عن كثترا تختلف بعلريقة للأمور يفلرون واسع، نعناق 

أهلالفلرات.
مصعللحتخدام اسإلئ ارة بالإثولنبا.أ يبدو. ما فهذا الأقل وعلق 

بلفمهل، متقنة غير نفلريات مت ليهذه ، Approximations»التقريبات« 

هاولمرؤيتها للمرء يمكن أشياء تلائم فهي خاص• نؤع س ذكية أدوات 
التجهيزاتيستخدمون ثم العام، الحي ق الخطاب من كنؤع وتشغيلها 
تستعملهاثم بدائه الأداة مع التعامل تتعلم السيارة. قيادة يثبه وهذا التجريبية، 

لوسكانت، حين تحففلها. عبارات علق بناء وليس فعلكر، ردود علئ بناء 

أجرئاليابان من الخوف، __، ؛١  ٤٩٣ عام تماما الأنوار معلماه أنجلوص 
علنالكبير كوب باكل الملأحفنات س سلسلة  Waiter Baadeيائي والتر 

يؤديهاأن يمكن التي الحيل كل يعرف، بارعا ملاحظا كان وقد بالومار؟ قمة 
تخدامهاسيدير كيف، أيصا وعلم الحيل. س الكثير لديه وكان بالتليكوب، 

يحلمفهو السباق، سيارة سائق يفعل كما القصوئ؛ حدود0 إلى للتليسكوب 
وكأنبقليل؛ أكثر ثم بقليل أكثر تحمل يمكنها وأنه سيارته، تحمل درحة 
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ا؛الفبممنه ارالمعرفه هذه المرء، حمد من جزءا اصءيح^ا السارة او اللاسك^هب^ 

الأجزاءو بدوركيير تقوم  Michael Polanyiبولأف مايكل يسميها كما 
مجردولس الشخص من مباشرة فعل ردود إلن وتحتاج العلم، من التجرسة 
فعالة,لتصبح ا؛ راموضوعية عبارات 

نغلريةتوحد لا الفلرية. عالم ق يحدث ه نفالأمر أن المهم والأمر 
هناكزيوس. جبهة من أثينا قفزت كما الفلريات أهل رأس من مباشرة تقفز 

وتخصنظرية، يكون أن يملح قد لما مبتورة وأجراء غامضة توقعات 
التيالهلرق هي هدْ وربما هامة، المنقلرون يعدها التي الحدية الفلروف 

Laj ةوالهدم)الجبر المفضلة الرياضية المنظرين طريقة ق الأمور حا -؛
يستخدمالتمهيدي النشاط وهدا التجريبية. النتاج أوبعض وغيرها( اللاكمية 

قمعينة فكرة تمرق كيفية عن تخمينات أي• ار؛ الممنية راالمعرفة أيما 
معينة.بطريقة تتحول عندما نتائجها تتغير سوكيف، القصوئ الحالات 

قغرابة ولا ئابئا. المنشورة( )النظرية النهائي المنتج سيبدو الحال وبطبيعة 
سبقتهالتي التعديلات ولكن السنين. م ^٠ طفيفة تعديلات عدل فقد ذلك 

عبرالنفلرون راكمها التي الحدّمية بالمعرفة ترتثتل تعديلات وكلها وتبعته 

بينالتقابل فيبدوأن وهكذا ا)الفنيةا(. الحرفة تحني أيما والتي السنين؛ 
المثالي(الأفلاطوني )بمفهومها الفلرية بين تقابلا ليس والتجربة النفلرية 

الممارسةمن نوعين بين هوتقابل إنما جزئتا؛ والداتية المتحركة والممارسة 

الصيغعلمن والأحرى الأشياء علن تطبق الأولن والداتية(؛ )المتحركة 
formulae . أحرئ ناحية منJp  الأفلاطونيةplatonism  فوقيحوم حالث؛



حقه.متهما ايا يفي ولا الاثنين، 
علىبسيطة لست، ترون كما الأمور لأن اخر؛ ثيئا أصيمح ودعني 

ماأف ؤيبدولكم أكثر تتحدثون نم )أ(. إلئ وتصلون كثيرا تتحدثون الإطلاق. 
وما)أ( من كلأ أل يبدو حتى الحديث، ل تمرون تثم معقول. )أ( د ليس 
تقديميستحسن لا أثه فالحقيقة يكن ومهما وهكاوا، معقولين. غير )أ( ب ليس 

الالتزاممن الناس يمنع أن ذللث، يعني لا ها. نفالحقيقة باعتبارها نفلرية 
أنيرتكملقل. صدها. الموثرارتح كل ولوكانت، حى يحبونبا، التي بالطرية 

تتأخروقد رة، متعولادتبما تكون قد الكونية والروئ النفلريات أن للتو 
الذرية،النفلرية لئهت دلعلئ الأمثلة ومن ولائما. زمن من قرون عدة ثمارها 
تتغيرالكائنايتح أة وفكرة تتحرك، الأرض أن وفكرة ُا.اية، للعالم أن وفكرة 

ومتحلمامؤمنا يكون لأن ان الإنتدعو فالمسألة وغيرها. التكيف،، من بنؤع 
الفلكيلثج ذلام قعندما ائي. بوالتر الفلكي للتو ذكرت، لقد بالصر. 

قلمن معتثرة بداية للكون أن فكرة كانت، قليل، قبل وصفتها التي ؛٠لأحذلاته 
لبعضالفكرة ترق لم جمة. مماعسج من تعال ته كانولكنها الفلكيين، 

الكونعمر I الدليل إلئ بعضهم ار وأثتازكرهم؛المسيحية. لأما العلماء؛ 
الأرضعمر من أصغر سيكون  bubble constantهابل ثابت، وفق محونا 
النابضة)النجومالنجوم أن بائي وجد الأرضية. الملأحفلا'ح، وفق محونا 

نوعان،افات، الملمسارآح تستخدم كانت، التي  Cepheidsالقيفاوية( 
ووحدالنجم للمعان المطلقة ويالدرحة التبضى بتواتر النوعان هذان ويختلف، 

كشزاأف إلا التشويش، هذا أزال وقد الخطأ. الوع اسلوا قد الفذكيين أف 



جدا؟لاعقلأيا موقنا هذا أليس الطرية. مع التاء عاى أصروا من 
بينالصرلع عن تنتج ما نظرية صعوبات الإمحللاق. على كذلك ليس لا 

ناحية؛من لشدها تستعمل التي يلة والوسناحية، من النظرية وهما كيانين، 
أنيرون والأين الخظأُ''. مكان يظهران لا لكنهما صراعا هناك أن ؤيبينان 
عاليهابني التي الحجة أو الدليل، أي القد؛ بوميلة يثقون انتقضت قل الطرية 
خاطثه،النقد لة ومارآ ففsرصون بالتفلرية عتمكون يالذين اما الدلل. 

أوبحديق اكقة يثبه وهذا الخء؛لأُأ*. موغ عن بالضبهل يفصحون لا أمم رغم 
أوأسابيع الأمر يستغرق قد ترتته. ومحاولة عنه، مخزية نقانير وجه ق زبون 

المتهمالفريق فال ذك ومع أبدا، ترئته تحدث لا ربما أو سنوات يستغرق قد 
رغمحاسرة، بقفية تتمك أن المنطقي غير من ليس إدا كليا• بريئا يكون قد 
قدكبيرة درجة إلئ واضح العالم أل يعتقدون الذين الماس من كثيرا أل 

قكدليل ظاهرتا ناجحة برؤية نقبل أن ولكن منهلقيُ''. غير هن.ا أف يقولون 

فالسفةانظرت ذلك؛ وتداعيات نموذجين أو نظريتين بين الكاثن واكرلع التنافس حول ( ١ ) 
علقتوقد هذا بعد. فما )صى\،بآ( روزنيرج، أليكس نآليم،ت معاصرة، مقدمة العلم؛ 

الإماملجامعة العالمي الدراءسي المسار صمن صوتية دروس سلسلة ق الكتاب هدا على 
رش(الرجؤعإليها• j اليوتيوبلمن؛رغب قناقق علن وهي بمؤنس؛ مالك 

)المرجعروزنبرج انفلر؛ الجديد؛ للنموذج القديم بالنموذج المتمسكين مقاومة حول )٢( 
)_(.يعد• فما ( ٢٨٥)صلالسابق(• 

نظريةتقدمه الدي التفسيري للإطار الرافضين الخراء كافة اليوم يعيشه الذتما الموقف وهو )٣، 
أكس،ودوغلاص ماير، وسمن دبمكي، وؤئليام لنتن، مايكل مثل: الل-ارويني، التطور 

وغيرهم



انتخابأشه الأشياء أو الماس علئ للحكم أو\كب اس أو الأبحاث 
أننايعني وهذا ينجح. أن أمل على عام لمنصسا ظاهرثا يبدومتقينا ثخص 
الحالي.الوقت، ق للنمائح ونمغي الروية سدعم 

رئيسأن يعلمون لا الدارس ق فالأطفال التعليم؛ علئ مهمة آثار لهدا 
انتخب،،ولماذا انتخب،، أنه لهم يقال بل الأبد. إلئ منصه ق سيبقئ بلائهم 

أفيعلمون مأمم كما أعوام. أربع بعد تكون مالقادمة الأنتخا؛ادتإ وأن 
الأن(.من أشهر بعد منصبه من يعفئ قد )أنه منصبه من يزال أن يمكن الرئيس 

منؤ يتالفثيء كل أن لهم يقال الفيزياء الأولاد يتعلم فعندما هدا ومع 
ؤإنمامحدد، لاحق لومت، حتى ولمس ، الوقت، هدا ق ليس أولية، جيماين، 

قدوأتبما فرصتها، تنتفئر راسخة أحرئ أفكارا هناك أف لهم يقال ولا مطلئا. 
تفللالأراء هن.ه ولكن الزمن، من طويلة لقرة قوية الحالية الرؤية لأن ترففس؛ 
غيرهاؤينتقئ تهجر قد الحالية الروية أف لهم يقال ولا الأحوال. بكل موجودة 
بطريقةتقليله يحد>>؛، المام والجمهور متقبلا. ذللثؤ حدويثح وطريقة 
ءانواُّتح،حلال تنهار فد لمثاؤع الضرائب، دير منهم يتوير فمثلا! مماثلة، 

عليهميجمح أئه أقول بل الضرائب،، يقعر عن الامتناع عليهم أف أقول ولا 
لكثيريكن لم فعندها المنسأريع، هلء عليها تشتمل التي الخاطر طبيعة محرفة 

٠٢٠عام كلينتون بيل لالرئسرر أموالهم يدفعوا أن لناس اس  ٠ المبحهو هل.ا ١ 
كلينتونبيل أل حقيقة إم-ا جدا. مضلل الحقيقة عن الح_اوي.ثإ هدا ون كل 

ماه يعرفوالجمع صحيحة(، مازالت، وهي العبارة هدم تقرأ أن )أتمنى رئيس 
DNAالدنا من تتدفق العلومايت، أف الحقيقي س وأيقا ذللئح. يعنيه الذي 

y.x



صحيحذلك أل أفول الإطلاق. علمي المعاكس بالاتجاه وليس محيي، إلمحي 
الأنمن محتوات عدة بعل. ثم رئينا كلينتون بيل به يكون الذي المهلق بنفس 

قيدرس أن يجب ما ا هاو أف أيما القول وأود أبدا، حقيقة ذللث، يكون لن 
رؤيةمع للأبد )بقاؤك حيدا إجراء أف هو هناك يحدث ما ولكن الا.ارس. 

حقيقة،وبات ثبت، قد أنه علئ نقيضه؛التاكيل. إلئ يحول سيئة( سمعة تحمل 
للأ؛ل..محرفتنا أساس يثكل سيغلل وأنه 

تالاجتماعية للعلوم مهمة وهي أصيلة، قضية أعرض أن أود مزال! 
وهي، Von Neumann - Morgenstemترين مورغيننيومان فوز نفلرية 
مالم مبنية علئ الطرية هذه تبنئ اليقين. عارم حالة j القرار نفلرية 

axiomatic  والتعدي،اق، رالأتوالقواعد الملمات بعض علئ تعتمد

مثلبالحسبان تاخد منفحة دالة اشتقاق يتم لمات المومن وأمثالها(، 
القراريتخذون الذين الماس أف المفلرية وتقول هده. التعيين عد؟ حالات 

وفقا، فيمهأعلئ ق هده المفعة ة دالتكون بحيث بملريجة يتصرفون 
الكثيرفهناك العملية النتائج مع الطرية تصعللءم معينة. وظروف، افراصات 

طريةمع تمنحه الذي ما هو! وسؤالي الخالقة. والتاج المشكلات من 
آخرحانا لها أف حين ق للاهتمام، ومثيرا مهما جانبا لها يبدوأن هذ.ه؟ مثل 

خيارات!أربعة لوينا الوقاع، مع يصعلدم 
مختلفة.طرية عن الحث، ~ ١ 

المنفعة.دالة تحن ~ ٢ 

النغلرية.ق الملمات مجموعة يل تعل. ~ ٣ 



محددة.ظروف صمن فقط صالحة النظرية اعتبار ~ ٤

هذه؟المحتملة الاختبارات أنولع تواجهنا حين نفعله أن يجب الذي ما 
مختلفة.نظر ات وجهمن تفيد وننتومحح أن حي امرا قييراسدأ 

الخاصةطرمهم لا.يهم فالعلماء للعلماء؛ موجهة غير والمناهج فالفلريات 
العلماء؛نشاط ل التدخل أردت المبكرة، اق كتاببعض ل الأمور. لأداء 

التدخلأف افول موالأن عوا، تتوصحتئ الاكتشاف تستطيعوا لن فقلت: 
لأمملماذا؟ المعرك، ل الذين الناس هوتدخل عليه يعول الذي الوحيد 
توجدوالني النموص ق المكتوبة غير التفاصيل فيها بما التفاصيل يعرفون 

الأفضل.أنه تعتقد ما افعل ماقول! حالتلئ، ق ولذللث، بمرتم. حل 
هناالطلاب لأة العام؛ التعلم عن نتح_دُث، حين يختلف والأمر 

علىولير العالم، وق مجتمعهم ق يحديثا شيء كل علئ ميللعول 
ائعةشليت وأما بدائل هناك أل يعلموا أن وعليهم ٠ فقهل آتية الالموضات 

لهالأف عنها؛ بدفاعه المال من كثيزا بمحصد لا قد المرء وأف الجمهور، بين 
م—يواجهونالذين للعلماء وبالنسبة الأمور. ونحوهذه المزايا، بمص 

مجموعقمن جزءا أكون بأن ت، أرغأر القول أود وصفتها، التي المشاكل 
أدليأن كذللث، والحال الصفاقة من بشيء. أتفوه أن قبل هذه العلماء 

الالتزامال٠جملإوءة هنءه أعضاء أحد يقرح قد الخارج. من باقراحاق 
يعتقدلأنه نافع؛ غير أنه ظاهريا يبدو ما رغم أو صعوباته، رغم معين بأسلوب 

وقدالهلفيفة. التعديلات بعض عثر النتاج على الحصول يمكن أيه 
حذاالعمل الماس من كثير لوبدأ ميحدُث، الأي ما يعلم وْن كثترا، يتامل 



المعاض؟الشيء أنت فعلت إن يحدث قد ما يعلم من لالطعت الأسلوب؟ 
مثلاذلك يطالبون فقد الفرام، زملائهم من المساعدة يهللبون علماء هناك 

الحالةهذه ق لأنه حن؛ أمر وهذا علم، فيلسوف من أو يالناهج خبير من 
لأيالخطأ من محياكون ولكن حرنه. حلال من اقترح ما يرقح 'ًايم لدينا
أيةدون فنعل، خبير أنه لأفراص إلا لشيء لا بالناهج خبيرا يتبع أن عالم 

قبله.من مدخلان 

لللمثاركن اليء التعليم علئ المشكلة تبعة إلقاء يعني هذا منال؛ 
إدا؟الأمور تحسين يمكننا كيم، ت بحث مجموعة 

لوأفأعتقد جدا• ميئا العليم كون ل تكمن المشكلة إن نعم، فييرايند؛ 
عنالناس ميعلم ربما بقليل، تنوعا أكثر كانت، العامة التعليمية الخلفية 

أنبذلك أقصد ولا واحد. اتجاه ق حميعا يتجهوا ولن الأخرئ، المجالات 
نؤعإلئ تصل أن أقصد بل ثعارامم. إلئ الأخرئ الناهج شعارات يضيقوا 

يشجعونممن أنا المثال، سبيل على قة القلخذ المناهج. بين الآركبّ_، من 
بجديةالخاصة قواعدهم خذوا يا وألا قة، فلأكثر يكونوا أن على العلماء 

فحلا،-بذا يقومون العلماء من كثير التصور. من شيئا يعرضون إنما ببا؛ مثاغ 
وماإلهي. إلهام وكأما معينة منجزات إلئ ينفلر منهم كبير عدد يوحد ولكن 
وليسالعلوم، ق الضمنية المعرفة من حزءا يكون أن يجب، الفلسفة ل أنجز 
خارجه.من يضاف شيئا 

تريدلا أئلثج ما بعلريقة تقول أنلث، رغم الأدب، هو اختصاصي إف ت سنال 
أفاكارقصدت أك أعتقد ؛ deconstructionالتفكيكي بالفكر يتعلق شيء أي 



يسلما جدا قرية بطريقة الفلمة تاريخ تقرأ أنك أشعر . Derridaديريدا 
علىخاص تركر مع التفكيكى التفكير من نؤع وهي  ٠٠النقدية ارالنظرية 

معأنت هل ت يدكر بالثيء الشيء وباعتبار موقفك؟ ما التاريخانية. أو التاريخ 
جدا؟مفيدون أنم الأدب أهل يعتقد الذين العاصرين الفلاسفة 

القلقة،أصول أي؛ الأمحاس، كشف إمكانية مع الثاف موالي يتحامل 
والأنوثة.الذكورة المهلبين! صولع أنه على 

وكانتقحة رويت لقد المموص؛ علؤل التركز بخصوص فسرايند؛ 

لمالإغريقية التراجيديا لكن تبقى• ما كل هي للأسف النصوص، عاى مثنية 
بصرى.اطباع فيها وكان وصوما، حركة، كانت فقد نص؛ مجرد تكن 

جنياتاقتحم لما الناس جفل التاريخية للجلأت وفما أنه كيف، أخرنك 
فأيوهكن.اه التراجيديا، ق تدخل الأدوات، كانت، المرح. خشبة الانتقام 
الوقد صغير، جرء مجرد يحله ما أل إلى ينتبه أن عليه التراجيديا يقرأ شخص 

الوسائعلمتعدد فتقديم بكثير. شمولا الأكثر الكيان من الأهم الجزء يكون 
عينهوالأمر النصوص. منظور من تحليله ثم نص، إلئ اختزاله يمكن لا كهذا 

سبيلعلى زينوفان )شعر القد.يم الشعر أف أخثرتكم الشعر. علمي يصدق 
النصوصنثرت كاداة. غالتا تروئ كانت، فكرية( الأقل والصائد المثال، 

دائنا.حاسمة تعد ولم مختار، لجمهور مرتسر بصوته قراءما عر الفلسفية 

مختلفبين الحي التبادل وهو للحقيقة، صيء بديل النهس أل أفلاؤلون يقول 
المحرفةعملية جهة من يمح الأمر أن كفي؛ بجا للاهتمام والمثير الناس. 

Seminarsالدراسية الحلقات ق يحدمثج الرياضيات، ق فالتقدم اJعاصرة٠ 
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المادةحيث من محيرا أبعد فهي المطبوئ ارير التق—أما المؤتمرات. وق 
منظام العلم أف تقول اكي الأطروحة عن لك قلت ما تذكر والعمق. 

يكمنالعلم. لماهية مخيف تشخيص وهذا فخمة. نصوص أي! العبارات، 
أحداثانحطاط هونتيجة بالنصوص الاهتمام هل>ا كل أن ق اهتمامي أقصى 

عنأفهمها واحدة فكرة توحد الحياة. ق انحطاط أو الجوانب متعددة 
بلبقوة. ذللث، وأؤيد محابتها. عن الأفكار تثست، يمكنلث، لا أنه وهي التفكيك، 

تميزيوجن■ لا أنه هى الثانيه والفكرة طريقة. باي تبيتها ؤ يمكنللا بأيه أزيد 
أوافقوهذا الأحر. من حيوية أمحر أحدها أن إلا قة، والفلالأدبج بين حقيقي 

المملة.القصائد من بالكثير معرفتي رغم أيقا، عليه 
للنظرلافتة فكرة فهي والأنثى؛ الذكر بين التوتر من القلقة تنشأ أن أما 

قانوناوهوليس الجديد؛ القانون إصخيلورست عند الدعم من شيء ولها 
أماوأبولو، ريوءس قانون ذكوري، قانون فهو عمومية، أكثر لكنه فلمّفيأ 
إمخيلوصيتكئفه الاثنين بين توتر وهنالث أنثويا. كان فقد القل-يم القانون 
بأحدهماوليس بالقانونين، المدينة تسترشد أن أيصا يريد كما ماهرة. بهلريقة 

أنالقول ويمكنني والتقالياJ. العام الحس مع الفلاسفة معفلم تفاعل فقهل. 
يسيعلة،مبادئ انبحوا فقد الذكورية؛ مفرطي كانوا الأوائل الفلاسفة معفلم 
منحزءا وجهوا للشخصنة. الكرم بعض وحتئ إهمال عندهم وكان 

اطة.بيكل أنثوية لمست، التعرية اللامح لكن هوميروس، إلى اعتراضاتيم 
حزماذاتية فهي جانبان؛ له منحئ ذات الأساسية البادئ كانت، يود هفعند 

منه.أمتخلصه الذي ما أعلم ولا جدا معقد وضع وهذا جزئيا، ومجرده 
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فئدالمنهج، صد لكتابك الفرعي العنوان مر أن منك أود ٠سؤال؛ 
اليائية.الحركة نفلر وجهة نمير وأيثا ررلأرساإهلوياا كتبت 

لأ>>الهلووةنظرية ررحلاصة يقول فالعنوان مزحة. كله الأمر مرايندت 
انبماالطرية؟ هي وما الفوصئ؟ ابا اللأ>ااهلوية؟ هي ما والأن للمعرفة®. 

لأولث—iisنتوجه الفنية، الدادا حركة ة حيلل الأمرين وبجمع ام. الفن
نفلريةيملكون ولكنهم الهلويين، لأسيكونوا أن يريدون الذين السلطويين 

إيهناليلهلوى لاملي أرمحل وقسي اعتماده. المستحيل من أمر وهذا أيما؛ 
الةبرّوأجبته اللامحلهلوية. عن الكلام من مختارات ق أساهم أن طالتا 

منفقرة إلئ اختزله أن بعد لكن كلامي، نثر لقد حننا! ما. حد إلئ ساحرة 
الطوية!اللأسأيتها فوداعا لهلوي اللاصيفعله ما هذا كان إن الجاد. التفكير 
العلم، وففيلبأن مقتع أنا ت الفرعي العنوان لأمتخل.امي آخر سبت، وهناك 
درجةإلئ ميميم روعته يكل العلم تاؤيخ ويجا7اه العلم بقوانتن يعتقد الذي 

تامة.لاملهلوية هو العلم أ0 يقول أن 
بخصوصمعارصيلث، مع جدا طويلة نفاثان خفت، أنلثح أعلم مزال• 

مثيراهن.ا، المهم سوء كثيرا ت انتقل. وقل. يملح®، سيء ارأي الشهيرة عبارتلثؤ 
نفلرية.رؤية من منطقنا استنباطا إنما الحقيقية، نفلرك وجهة لبت، هذه أن إلى 

يصلح®،ثيء ررأى بأن يعتقل. الل.ي الرجل بأنلث، إيه؛لاليا ق تشتهر أنلئ، وأءتقل١ 
القطة''',هد0 حول تسهبؤ أن ترغب، فلعللثؤ 

والعملالإلحاد ق رماتل ءثلاث حاثية ق ملابساتها وثرحت القضية هده على علقن، 

=ىاب4 صاباسس ذتراثJ عن نقلت المن ول (،  ١٣٣-والإلم0«، 



إلئتودي مفاجأة الأكثر فالأمور إ يملح شيء أي صحيح نييرابندت 
إلاتكتشف لا الجديدة الأشياء أن يعتقدون والدين عفليم—ة! اكتشافات 

خيمةالالحركة استشراف يمكنك لا مخملثون. محدد ار مصمن بالتفكر 

تكونوالحركة حديد. اكتشاف أوإلى جديدة روئ إلى تقودك مالتي 
فعلمنفيه؛ تعيش الذي الزمن ق العام الرأي مع تقارن حين فقتل  ٠١ررسخيفة 

لماعملية حبرة أول وهذه صلبة، أرض على نقف أننا نفترض المثالت مسل 
قتطفو الأرض أن  Anaximanderأناكيماندر يقول ية. أمامسوأكثرها 

إنأقصد الهواء، ل يطفو شيء يوجد لا قليلات بدلك فكر صدمة؛ إما الهواء. 
أفأناكيماندر يقول ذللث، ومع الأسفل. إلى يفر فالهواء ؤ، شيئا وصعنت، 
فاهاإن لاشطوية حالة كانت، هل الهواء؛ ي تطفوكلها المقيلة الأرض 

منهاوخرج تطورت، ولكنها كذلك،. كانت، لقد بالماكيد المحاصرة؟ ؛المعايير 
منتحد ررلأ فقط تعني ا، يملح شيء ®أي عبارة فال ولهذا المهاية• ل شيء 

جدا.قوية نتيجة إلى تودي أن يمكن جدا مخيفة فكرة لأن مخيلتان،،ا؛ 
المنلرياتمن فكثير مخيلتلث،'''؛ من يحد النطق تجعل لا وكذللثج 

متسقةغير ستثل.و رصينة منهلقية أدوات باستخدام فحصتن، لو المثمرة 
والوجهالمشكلة، نقاط حول للمناورة مهارة نميهم العلماء ولكن داخلتا. 

يكوناق الأنعدم أن إلن بالإصافة الصعبة. المقاط هده رغم الأمام إلئ 

رش(.و العلبة ءالنفلرة يمس مما عوتفه يحصن المنهج'' اصد ؛— 
انظرتالمعلق®. بدون ودانوا اللماس عاش فد  ١٠م(ت ١ ١ ٠ )٨ المقبلي أليمن علامة يقول 

اسماكخ،)صهإم(-)ش(•
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تثبهأن حين ق ■جامدْ، مفاهيم عالئ تحافظ عندما فقط قاتلا 
ررأيبالفعل أنه أقول الأمر! خلاصة مختلفة. بطرق تشكيلها يمكن المعجون، 

نيءماحاا.
كثيرةبمعان  ١٠نظرية  ١١كلمة ستعمل أنك انهلب_اع لدي حمل >اسؤال! 

محيمالذا محدد. دقيق بمعش الكلمة هده تستعمل الفيزياء ل لكن مختلفة. 
هذاأف على توافق فهل م®، الرمنظرية أو٠١ التراجيديا® ١انفلرية عن تتحل.ث 

أوالرمم؟ال^راحLJيا ، بتعريفأكثر يتعلق الأمر 
ولكنقصد>، عن ررنغلرية® كلمة أستعمل أنا تماما. أوافملث، فييرابند! 

العام.التفسير من نؤع أي ا تبموأقصد البتة، ثابتة غير بهلريقة ربما للأمم، 
افتراصاترلدينا  Euclidإقليدس محي أعمق. فرعية يرايتج تفأي جانبا وأترك 

بتلريقةالممّهللحات هل.ه نونع النسخ بعض وق ؤ لمالت، وموتعريفامحت، 
يهمنىما أخرئ. خة نق افتراصا يعد ما نسخة ق لمة ميعل فما مختلفمحة، 

)أي!نفلريايت، يمؤخ بعضهم التحميمامحتج. مع التعامل ق الناس طريقة هو 
امتثناءامحنح،لها يكون قد قواعد يصؤخ وبعضهم .(، ٧٠٠١١عامة ءبارا'تج 

بينللتمييز العالم قة فلق طويلة نقامات وهناك يرصى؛التوقعارتحب وبعضهم 
قنيوتن نفلرية عن الناس يتحدمحثح المثال! ميل فعلى والقوانين• النفلريا'تإ 

محمكيبلر، قوانين عن يتحدمحون فهم كتبلر عن يتحدثون محدما ولكن الجاذبية، 
كيبلرقوانين أن هو! المميزة الفروق أحد ا حسنا بينهما؟ الفرق تحدين. نحاول 

كلعلئ تنطبق نيوتن نظربة أن يفترض حين 3، فقْل الكواكب، علن تغلق 
أننفارض اكيرموديناميلث، ق اكاق القّانون عن نتءحا.رثؤ ما محن. ولكن شيء. 
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يبمميأن الأفضل من أمه القول يمكنني ولذلك عمونا. يصلح القانون هن.ا 
الأمرمبهتا.

١١ررنظرية كلمة كاستبدال هدا، هع للتعامل ثالثة محلريقة توحد ربما ت مزال 
هلاللعبة. قواعد مثل فتJنثتاين، مصطلحات ل كما ،، ruleءقاعدة بكلمة 
هل.ا؟علئ توافق 

رزيةصمنا فهويفترصى الإطلاق، على يساعد هدا أن أعتقد لا فييرايندت 
طويلة.قصة هلْ ولكن جذابة، أراها لا التي الأنتفلامات من معينة 

الانتقامحنتات عن بالحديث، الأول، اليوم ل قلته بما يتعلق فيما مزال؛ 
تجعلالتي المنهلقية الأسباب أفهم أن أؤيد فقتل، للتوالد وعاء كانت، الأم وأن 

اء.نالنسّاء يعتثرون لا القدماء الإغريق كان كما متطورا مجتمعا 

قدمعندما وذللث، الفكرة، أبولوهذا طؤح نفها المسرحية ق قييرابتدت 
أحدبل للتوالد وعاء ليت، فالأم للجنتات ية بالنأما الدين. من حديدا نوعا 

الالجديد؟ الفريق ظهر كيف، والسؤال! فريقان، يوحد وهكذا ااا.م. أقرباء 
تارخل اهماته مالفريقين كلأ يقدم أن أثينا قدمته الذي فالحل ذللثه، أعلم 

افآراصىالمقبول غير من كان هل ذللثح. بست، ذكره يبقى أن ؤيجب المدينة، 
اءالمالوقح،. ذللثح ل معروئا كان ما علئ بناء ليس للتوالد؟ أوعية الماء أن 

هذاكان الجم.اعا سبه بحاملا وتصبح أشهر حة تالهلفل تحمل فهي تلد؛ 
اءالمأ0 كقولما معاصرة مصطلحات هوامتعمال ينكر ما ينكر؛ ولم معرونا 
إلاالأيام تللئح ل أحد له يتطرق يكن ولم للغاية، دقيق أمر وهذا ورانيا• نمهم 

؟الأيل.يولوحيا عثر 
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العمليةالمعرمة بين بالتمييز لث، تتمدرجة أي إلى معرفة أود ر٠iؤالت 
هذاصد الحجج من كنيرة أنو١٤ بوجود أومن لأش نظرا النظرية؛ والمعرفة 

القديمةالأزمنة منذ وجدت كما المهن امتلكت المثال! سيل فعلى التمتين• 
المحرفة،لنقل مكتوبة غير طريقة عشر التاسع القرن حتى الوسهلئ لعصور ال 

المعارفلكن الخنفلرون، يستخدمها التي الهلريقة عن تختلف طريقة وهى 
وهذهالشباب تدريب، مهمة الجامعة على ؤيقع الأحوال• بكل تنقل كانت 
بعضأن حقيقة ؛التعريفات، يختص ما إلئ بالإصافة . تماما عملية مهمة 
نشاطهدا تعريفات، اعمناء أي! الكلمات، ْع التعامل ل متخصصون الناس 
منظرون•علهم طلؤ، لمن عملي 

علئاييذ ولكثه كبيرة، التمييز؛جا>ية هدا اخذ لا شخصيا أنا فييرابند! 
المدعوينبوضع استخدم وقد التاريح، من متنوعة فترات ل الجد محمل 

عنأح،رتكم لقد عنه. الحديث، ق أرغب، ما وهدا أدنئ؛ توئ مل بالممليين 
7أ-افمل التي الطريقة وعن الحقيقية، والحرفة العادة بين أفلاطون تمييز 
ثانويا،دورا للتجربة جوا ونالتجربة، عن الفيزيائية الفلريه الفلاسفة بعض 

ذاتالرياضيات فحتئ لتفكيري أنه؛المسبة أيصا أتيرتكم وفد وهكذا؛ 
لالجامعات بدأت عندما تتطور. أم—ا طالما عملي أمر العالي الختوئ 

مجموعتوهى الموصوعات، من مجموعتان وجد العاشر القرن ل أوروبا 
القواعدكانت، فقي. الأولن فأما الأربعة، المواضع ومجموعق الملاية الفنون 

والوسيقاوالهندّة الحساب تشمل فكانت، المانية وأما والجدل؛ والبلاغة 
منطويلة لمترة والعمارة الرسم يكن ولم أخرئ؛ أمورا الأحيان بعض ول 
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مجردةمبادئ يتضمن نظري حزء لها يكن لم لأنه لماذا؟ الجامعة، مواصع 
عنالدافعون قال الرمحم ق المنظور اكتشف عدما وهكذا دقيقة. وقواعو 
لتدرسفرصة لهؤلاء ارأصسح ت المتقبل إلى يعمق نفلروا والدين الحنق 

الأمراء،هدا عن الكتب بعفر نولف دعونا لدلك الجامعات؛ ل موضوعاتم 
عمليةآثار له وكان التمييز، هذا استمر وهكذا ونجحوا، الكتب، ألفوا وقد 

واقعية.غير الأرجح على حقيقته أن رغم كبيرة 
العملية.والمعرفة النظرية المعرفة بين تمييز حدث أنه أنكر لا أنا رامؤال1 

يسمونمن قبل من نظرية توضع محدما أثه حقيقة علئ بالتاكيد أرغب، ولكني 
كمجموعق،هم أنفتمييز ببساطة هن.ا بب، قالنظرية الحرفة من بالمنفلرين 

فقهل.أنمهم يفف,الوا أن فعليهم كمهنة، 
ليلة.الولعبة الجماعق هوية إنها تماما، صحح هذا فرايندت 
تطبيماتطبق أن المعرفة لكل يمكن لا أنه فيتغينثتاين يقول |مؤالت 

جعلالاصهلناعي الن.كاء ميلءان ق الناس من كثير يحاول هذا وْع ءلاما، 
ترجمةالمعبر فمن ت كثيرة عقبات ونجاحهم ظاهرة، العامة الأنشتلة س كثير 

وضعالمعبر ومن ظاهرة، نفلرية نظر وجهة من هذه السلوك إجراءات 

يمكن٠ محختلم، توئ م إلى المملى المفلري التمييز يزبم^ وهذا ١ لها قواعد 
والنظريالتابالمارسة، عليها نحصل التي الطريات بين التمييز عن الحدين، 

ثحمربين التمييز يمكننا الثالت سبيل فعّلئ باللاحفلة. عاليها نحصل التي 

كللوأف وهكذ.ا الأخرين، سلوك طريقة يتع وشخص الممارسة، مبادئ يتع 
حمراءوالإثارة السارع هو فسيجتاز حمراء والإشارة الشارع اجتازوا الناس 
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محميتهوالذي النمل، يقبل لا لتا للمعرفة بأن تعتقد هل هو؛ وموالي أيصا. 
الضمنية؟بالمعرفة 

يعتمدلا الضمنية بالمعرفة يعتقدون الذين أولثلث، موقف، إن فييرايئد* 

عبرنقلها يمكن لا أنه على إنما نقلها، يمكن لا الضمنية المحرفة أف على 
الملاكمإرشاد مثل بالإرثاد نقلها يمكن الضمنية فالمعرفة المكتوب. التعس 

كتاب.بقراءة ليس ولكن للنقل قابلة الأمور هذْ كل اليانو؛ عازف أو 
التقنياُت،من ا كثين المرء يستخدم أن يحدمحن، اليومية الحياة ق سؤال؛ 

العاديةالحياة على تأثيرات ينتج فالعلم وراءها، عما شيء أي محرفة دون 
معها.التعامل يمكنهم أمم رغم عائم العاملون يفهمها لا أشياء بوامعلة 

وإءلماؤْتشغيله ي٠كنلألئs التلفاز. جهاز ل يحدث هذا نعم فييرابتد؛ 
يكنلم داخله. يجري الذي ما تعلم لا ولكنلئا الصحيحة، القنوات ؤإيجاد 

تعليعونيالناس محن كثير كان اما مالأزمنة بعض فمي دوما، هكذا الأمر 
المعرفةتحوزهم لا اليوم أما مم• الخاصة المنياع وأجهزة سيارامم إصلاح 

الالمازياع وأجهزة فالسيارات الضرورية؛ الأدوات أيما تعوزهم بل ففعل، 
تنزيأن إما عليالث، يجب,، وهكذا للاستبدال، قابلة كثيرة أشياء فيها يوجل 
علئتشجع اليوم التقنية جاننا. الثيء بكامل أوترمى الثمن باهفل كيرا مكويا 

الرأي.أوافقلث، ولذللث، الجهل، 
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اسرر:0اأحظات 

|وهقده0:

ق١ ٩  ٩٢عام أيار من والثامن الرابع بض ما المحاصرات هذه جرت [ ١ ] 
يفييرابند حررها ثم الفيديو، شرائهل وفرغت، إيطاليا. ق ترنت، جامعة 
واكاغم«،اراكازع العمل أناء محواما ولكن ، ١  ٩٩٣عام من الاح الشهر 

وجرئتاوالمراجع. والملاحظات للفصول عناؤين المحرر أصاف ثم 
المخطوط.عاى بسيطة تعديلات 

يطورما عاده بأنه نرح صغير، باعتذار المحاصرات لة محالفييرابند بدأ  ٤٢]
علئبالتعرف له يمح مما اكراسي الفصل ق الإلقاء حلال الأفكار هده 

ذللئ،.وفق أفكاره ؤيعدل أكثر تخصي بشكل جمهوره 
الوقت،ررثتل الذاتية هومحيرته ذللئج بعد مرا؛نل. أتياه الذي الوحيد الكتاب، !٣[ 

Killing Time ،،'يحملكان كما وفاته؛ مرض ي كمه والذي ، ١٩٩٥٣١
وهو ١٩٩٩ Conquest of Abundanceالوفرة انتصار مؤلمج علئ أما 

والعلمررالخعرفة أبحاثه لمجموعق ثالث، مجلد وفاته بعد وظهر يتم. لم كتاب، 
هماممن كتبه الذي الطبيعية الفلسمة موحرا ونشر . ١٩٩٩عام والسوية، 

العالمواستقباله ١  ٩٧٥المنهج صد لكتاب، كملحق ١  ٩٧٦عام إلئ ١  ٩٧٤
له.إنكليزية ترجمة وستظهر حثنا!! استقبالا الناطق؛الألمانية 
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وكتابللفلمة ستانفورد موسوعة ق تون بريلجون فييرابندا، رربول انغلر [ ٤ ت
. ٦٨ص. ، ١٩٩٥لفييراسد الوقت ئل 

Zur Theorie derالأساسيان، نظرية عن فييرابمد كتاب راجح [ ٥ ت 
Basissatze (١٩٥١ ،) الجامعة مكتبة مهلبعةUniversitats bibliotheic،

فيينا.

الكملنثلرية بور نيلر نفير كتاب وقارن انظر تماما، موممه عكس لاحقا ]٦[ 
Niels Bohr's Interpretation of the Quantum Theory' 'من

Onالأول الجزء الأخير القد كتاب مع ١(  ٩٦فيرباند)١ التف 
a Recent Critique of Complementarity: Part  I(١٩٦٨،)

On a Recent Critiqueالثاق الجزء لككامل: حديث، نقد عن وكتاب 

of Complementarity: Part II (١٩٦٩ .)أ

Philosophicalفية قلات، تحقيقمراجعة فترابند اب كتراجح ]^١[ 
Investigations  شتاين فيتغلودمح وLudwig Wittgenstein

(١٩٥٥.)

للشر.حاليا محررة  Popperبوبر ح فتيرابند مراّلأُت، ]٨[ 
بيركليحاسة ي زملاء وكون فييرابمد كان ١(. /١٩ ٠ / ١٩٦٢كون)راجع ]٩[ 

المقايسةقابلية عدم فكرة إلئ مستقل بشكل وصلا وند . ١٩٦٠سنة 
incommensurability ، تهلويرها.ل بعضهما يدعما لم لكن

٢(.٠ * و)٦ ١(  ٩٩٥) Hoyningen-Hueneهون هونينجن راجع [ ١٠]
،١  ٩٩١٢، ١  ٩٨٣، ١  ٩٧٥) Against ]Methodالمنهج صد كتاب راجع [ ١١]

٢٠ ١ ٠.)
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.Mّسمويررس وم.  T. Theocharisيوتنارص ت. كاب راجع آ ١ ٢ ت
Psimopoulos  العالم؟ آختلآ أينWhere Science has Gone Wrong

نحتلفسراثر أوراق مجموعة أس—اس أصح التسمية حده ١(.  ٩٨٧)
The Worstمرابد بول قيلفة أبحاث العدوالأسوأ_؛؟ محران: 

Enemy of Science? Essays on the Philosophy of Paul
Feyerabend  مونيثر(Munevar  ولأبLamb ٢٠ ٠ ٠.)

فقد٢( ٠ • ٨ عام من الئاق كانون  ١٥العالمية)المحق ق تثر كما فمثلا [ ١٣]
Laمحابيننا لا جامعة إلى زيارته عشر السادس بنديكن ا البابألغى 

المحاصرينلأ0 وذلك؛ روما، ق الختوئ ربة جامعة وهي وءااة؛ءهة 
ماعلى الكلية هذْ أفراد ويع وفد لغاليلو. نغلرته على احتجوا والطلاب 

االبابنظرة أل فيها يمولون الجامعة حوري إلى معنونة رمالة مئ ي
المنشورةالة الرسهده مرحت وقد ٠ أ، وتذلهم ءاحينهم لغاليلو بنديكن 

الحدثهدا إلغاء نأمل فنحن للعلم الخلمانية الطيعة ار؛اّم أنه حيدا 
وزعتلها، الخطعل التعليمات يثرت البابا تنحية وبعد التعارضاا. 

Laسابينزا لا جامعة j الاحتجاجات أو  Vatican Radioالفاتيكان إذاعة 
Sapienza  أطلقهاالخى باكعليقات الخلاف أثير الموءار. رربعص فتها كان
Theالعلم j الإيمان "أزمة ق  Cardinal Ratzingerراتزينغر الكاردينال 

Crisis of Faith in Science ،® ،عندافع عندما ، ١  ٠٩٩ آذار ١ ٥ بارْا
استشهدالفراء وباش العلماء مواجهة وق غاليلو. حول الكنبة موقف 

لغاليلوكانتة الكنيمعالجة أف اقش نوالذي بفييرابند، ال الكاردين
الحقيقةطغيان — ارغاليلو فييرابند كاب راجح ؛ ١٠ومنمقة عقلانية  ٠٠

Galileo - The Tyranny of Truth "(٩٨٥  .)آراءمثل وباستخدام ١
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إنشاءالسخف... من ررسيكون أمه إلئر الكاردينال خلص هذه الخراء 
•بمعاملة يتعلق فيما عاحلة،، اعتدارات 

١(. ٩٨٧) Farewell to Reasonللعقل وداعا فتترابند كتاب راجع [ ١٤]
نثرتهما راحع تينات الأواخر ق الطلابية الثورات تاثير عن للمزيد [ ١٥]

1 فييرايتد لابول تون بري  Feyerabend تانفوريمموّوءة ق أأعماأ

٢٠فة)للمل راجعالتحرر بعد ما وف كفيلفييرابند علئ للتعرف (. ٠٩
قمواصح التحرر بعد ما مركزي' كوق را١لعلم نون برينشرته ما مثلا 

Science as Supermarket:القلقة عن فييرابند لبول الأحيرة الفلسفة 
Post-Modern' Themes in Paul Feyerabend's Later'

Philosophy of Science ،،(٩٩٨ .)١

اهتماماتهثملت فقل. تقليد، كل من إيجابي شيء لتعلم فتترابل■ محاولة ي [ ١٦]
حروالالتنجيم مثل الأكاديمية، الأوائر ق رفقت ما عالتا مواصح 

لأمنفييرابنل. كتاب أيقا راجع البديل. والطب  voodooوالشعوذة 
المنمقينجديدمن ظهورجيل - الاحرال الهصور إلئ القاصرة الاخزافية 

From Incompetent Professionalism to Professionalized
،،Incompetence - The Rise of a New Breed of Intellectuals

(١٩٧٨.)

(،١٩٧٥) Against Methodالمنهج صد كتاب المثال سيل علئ راجع [ ١٧]
قارنn.2. ٣ و؛  ١Y'YT الصفحات ١( ٩  ٩٣خة)نومن  ٤٦صفحة 

Againstللمعرفة سلهلوية لا نغلرية حلاصة المنهج: لاصد فتيرابند كتاب 
Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge،،

المعرفيةائل المق لكامح نل.اء جيدا؟ تجريسا تكون ولاكيف ١(  ٩٧)٠ 
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How to Be a Good Empiricist: A Plea for Tolerance in

Matters Epistemological ®(٩٦٣ .)١

Ethics as aالعلمية للحممه مماس ررالأحلاق فييراند كتاب راجع [ ١٨]
Measure of Scientific Truth ®(١٩٩٢.)

Problems of Empiricism®التجريمة ررمشاكل مراسي كتاب راجع [ ١٩]
.٢١٩ب(،ص. ١٩٦٥)

®Problems of Empiricismالتجريمة ارمشاكل يكتب كيرا هدا يعلق [ ٢٠]

،١  ٩٨٨، ١  ٩٧٥) Against Methodالمهج وصد ب(،  ١٩٦٥)
٢(.٠ ٠ )٩  Naturphilosophieامميعة وفلسمة ١(  ٩٩٣

وميلارزمارت معلى تعليمات الشد. على ررردا ةمِابند كتاب راجع [ ٢١]
Reply to Criticism. Comments on Smart, Sellars andوبوتنام 

Putnam ®(١ .٢ ٢ -٥ ٢ ٢ ٤ صفحات (، ١٩٦٥

Outlineوالفعل للمعرفة تعددية نظرية ررحلاصة قرائني كتاب مثلا راجع [ ٢٢]
of a Pluralistic Theory of Knowledge and Action®

ب(ؤ١٩٦٩)

ماثرةاهمت مالي الدائمة الاهتمامات كل الغنائي والأداء المرح كان [ ٢٣]
ؤإدارةالغناء درس  ١٩٤٦عام وق أيقا. والمارصة التنفلير ق قته، لفق 

للموسئئالعالما ة اسرّق  Weimarفايمرق واحدة لمنة المرح 
Musikhochschule  الهارموق وق الإيطالية ق دروسا واخلharmony

معهدق المرح درس كما فايمر. أكاديمية ق والنطق والبيانووالغناء 
Institut zur Methodologischen*١^^؛ للمرح الحديثة الخهجية 
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Emeuemng des Deutscben Theaters . بدورقام  ١٩٤٨عام وي
تبايف. أحرحهج. الذي  Der Prozessالمحاكمة فيالم ل صغير 

G. W. Pabst . بربشت برتوك فتترابند قابل  ١٩٤٩عام ولBertolt
Brscht  لكنالإنتاج. ق مساعديه أحد يصح أن فرصة عليه وعرض

الأخطاءأكبر أحد باقه لاحقا القرار هذا ووصف العرض، فييرابندرفض 
ليحبيكن لم أئه متنتجا ذلك، ق رأيه غير المهاية ق لكن - ياته حق 

كارلعرض رفض  ١٩٥٢عام وق بميثت. تحيهل مجموعة ق المشاركة 
^^Karl Popper  للاقتصاد،لندن مدرسة ق العالم فلسفة ق المساعدة ق

الأوبراغناء بمهنة بالاهتمام رغس، لأثه جزئيا؛ ذللث، وكان المتوئ، رفيعة 
مباشرةوالمرح الأداء ق تجربته من دروس وتفلهر غينا• و الاحراق 

راجعالهائي. الأداء هذا حلال الأولئ أوراقه ق المتعددة قته فلصمن 
ملاحظاتللأيديولوحياتث نقد كأداة ررالسرح كتابه المثال سبيل على 
The Theatre as an Instrument of the Criticismاليونيسأكو علئ 

of Ideologies: Notes on lonesco ،،(٩٦٧  ،)مزيداارلمصنع وكتابه ١
أفاقترح حيث (، ١  ٩٧٥)،،  Let's Make More Moviesالأفلام من 

استخدمكما والمحارات. المقالات من لالفاوسفة مالأنمة أكثر الأداء 
عضالفلمة، أشكال س كنكل الحوار عن واسع نهلاق علكل وعلق أيما 

،،Dialogue on Methodالمهج حول راحوار كتاباته المثال ثيل م
Three Dialogues onالمعرفة حول حوارات وءثلائة ١(  ٩٧٩)

Knowledge ١(. ٩٩،،)١

(.١٩٨٤) Wissenschaft als Kunstكالمن العالم عمله خصوصا راجع ٢[ ]٤ 
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و1ا1ق1زع:1وإسظم الأول: اسل 

أمريكيروسي عالم ١(  ٩٦٨-١ ٩ ٠ )٤  George GamoUغاموف جورج [ ١ ] 
الإشعاعيالمشاط اصمحلأل على عمل الطرية. والفيزياء لكونيان اق 

الميكرويةالإشعاعية الخالبة وعلئ الوراثة ق وعمل المدرات لموئ 

باكتشافالكونيان علم ق العظيم الانفجار ق تنبواته تاكدت الكونية. 
serendipitous  بينزباسملآرنوآلأن من الكونية الإشعاعية للخالفية

Arno Allan Penzias  ؤيلمون وودرو وروبرتRobert Woodrow

Wilson  اكابيتبتوتر مع الفيزياء)يالماصف ق نوبل جائزة أكبهما مما
Pyotr Leonidovich Kapitsa ) ١  ٩٧٨عام.

Cosmicاتكونية الخلفية ااْستكض الماتل ١  ٩٨٩عام ناما أطلقت ]٢[ 
COBB) «Background Explorer ) ةالميكرويالموجات كراّق

الاصطاعيالقمر أكد  ١٩٩٢عام من ان نيوق الحمراء. الأشعة وحلفية 
الكونيان.علم ق العظيم للانفجار التجريبي التحاويد 

كينغرويي اصطرابات أماء الرئيس هو بوش دبليو. ه. جورج كان ]٣[ 
Rodney King . بعضيزال ما كان المحاصرات هذه إلقاء وفت وق

المناطق.بعفر ق منتشرين الجنود 

فيماللغاية المعة اليوغلافية)اهها-ههها(مينة الحروب كانت ]٤[ 

وبكونباالعرقي، التهلهير فيها بما فيها، حاّئتا التي الحرب بجرائم يتعلق 
الثانية.العالية الحرب منذ أوروبا ق الأحهلر لع النز 

ربحمزينا، مخفرما محاربا كان لقد أولية. تجربة من فييرابند يتحدث ]٥[ 
«Killing Timeالونت، ررقتل الذاتية، سيرته راجع الحديدي؛ الصب، 
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)ه\،وا(،الفصلة.

١٩١) Jacques Lucien Monodمونو لوتشين حاك ]٦[  عالم١(  ٩٧٦-٠ 
معبالتشارك الطب أو الفيزيولوجيا ق نوبل جائزة علئ حاز فرسي. أحياء 

عام Andre Lwoffلووف وأندؤيه  Francois Jacobياكوب وا فران
القيروانلاصطاع الخني بالحكم تمملق اض لأكشاظمما ؛ ١٩٦٥

والأنزيمات.

حائزةحاز بارز. أمريكي هوفيزيائي ١(  ٩١٢١٢عام واينمخ)المولود ستيفن نما[ 
Sheldonغلاشو وثيلدون اللام عبد مع ؛التشارك الفيزياء و نوبل 

Glashow  السماهمة بب ب١  ٩٧٩عام j الضعيفالتفاعل نظرية

بالتيارالتنبؤ فيها بما العنمرة، الجزيئات بين الموحد والكهرومغناطيسي 
الأولئاكلاث الدقاتق عمله من مأخوذ المقطع الضعيف. الثحة معتل.ل 

The First Three Minutes : عديمأكثر؛^٠١ مفهوما الكون يدا رركلما
The more the universe seems comprehensible, theالجدوئ 

more it also seems pointless ®(١٥٤ص. ، ١  ٩٩١٢.)

عالم١( ٩ -٨٥ ١ ٩ ٠ )٠  Wolfgang Ernst Pauliبولي إيرنت ولفغانغ ]٨[ 
لاكتنافه؛ ١٩٤٥لعام الفيزياء ق نوبل حائزة حاز أّترالي. نظرية فيزياء 
ار؛وليا،(ابوأ يس ما الكمي)أو الميكانيكي الاستثناء ب.أ 

الفيزاءي نول حائزة حاز ألماق. فيزائي ١(  ٩٤٧-١  ٨٥٨)بلانك طكس ]٩[ 
.quantaاوكم ل2لاقة باكتشافه الفيزياء ل بقه باعترافا ؛ ١٩٢١لعام 

®الغالبية®،أو ®الكثير® يعني قديم يوناق لفظ هو  Hoi polloiبولوي هوي [ ١٠]
®الناس®.أو ®الجماهير® يمعس الأن يستخدم 
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History ofاليوناية الفلسفة تاؤخ ، William Guthrieغوثريا وليام راجع [ ١١]
Greek Philosophy ، قراطممل الأوائل فة الفلأم، ١ المجلد

The Earlier Presocratics and the Pythagoreansوالفشاغوريون 

القسمب،.(،الفصل'٢، ١٩٦٢)
The Name of theالوردة اسم ، Umberto Ecoإيكون أوميرتو راجع [ ١٢]

Rose (٩٨١٠  .)قالاغتيالأيت، من غامقة طالة حول الرواية تهلوريتح ١

أرمطوكتاب، من نخة يخفون القتلة كان إيطاليا. شمال ق بنيديكيتي دير 
ا3كومياليا.عن الثاف، الفصل ، Poeticsالشعر عن 

Brechtالمرح عالئ ^_، ، Bertolt Brechtبريشت برتولت راجع [ ١٣]
on Theatre  ٤٦ص. (، ١  ٩٦)٤ .

qIqJI،:و11،اك 1ض: اسل 

والحتميةالصدفة ، Jacques Lucien IVlonodمونو لوتشين جاك [ ١ ]

Chance and Necessity (١  ٩٧٢ ،) .١٧٠ص.

الهلبيميم والعالالريامحيات، قة فل، Hermann Weylقابل هيرمان ]٢[ 
Philosophy of Mathematics and Natural Science(١٩٤٩،)

.١١٦ص.

Correspondance aveeبيسو مثيل مع مراسلات، أفشتاين، ألمرمتح ]٣[ 
1903-1955 MicheleBesso(ص٠ ١٩٧٩،) .٢٩٢آام،راجعأبماص.

Metaphysica VI، 21027 الطيعة وراء أرسهلوما كتاب، من القتهلف، [ ٤ ] 
al9-26.
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Grandكرّتنا الكسرة الدوقة إلئ مشهورة الة رسغاليلوj كب [ ٥ ]

Duchess Christina  أبداتتهك لا هى وثابتة؛ عتيدة ارالطبيعة (: ١٦١)٥
الطرقكانت واء مذرة ال مثقم—تم ولا ا، عليهة المقروصالقوانين 

لا؛؛.أم للناس مفهومة للعملية الغامقة والأسباب 
لأخر:وفت من ساعته يحرف أن حلاله جل افه ررأراد : Leibnizليبنز كتب ]٦[ 

كافيةبصيرة لديه يكن لم يبدوأنه الحركة. عن فدتوقفت لكانت ؤإلأ 
المراسلاتألكاندر، ه.ج. حرره كتاب س دائمةاا'أ'. حركة ذات لجعلها 

The Leibniz-Clarke Correspondenceوكلارك لابجنز ين ب

اللررت، Daniel E. Koshlandكوثلاند إي. دانيال كاب س القتطف، ]٧[ 

Sequences and Consequences of theالبثري الجينوم وآثار 
oHuman Genome (١  ٩٨٩ ،) .١  ٨٩ص.

The Superconductingالفائقة لية الموصذي الفائق الصادم كان ]٨[ 
Super Collider  واكاهاتثي،قرب ليكون حشل معقدا، جزيئيا مسارعا

.١  ٩٩٣عام ألغي الخثرؤع لكن تكساس. 
لغوياتعالم ١(  ١٩٦ - ١  ٨٨٥) Leonardo Olschkiأولشكي ليوناردو ]٩[ 

عصرونصوص الوسش القرون مجال ق وياحنا إيطالي، ألماق رومنسية 
الهمة.

اجتماععالم ١(  ٠٩٧ - ١  ٨٨٩) Morris Ginsbergمورير،جتيرج [ ١٠]
المجموعاتبين المجتمعات ق الأحلاقي التتؤع وحلل أجاز بريطاق• 

رش(.يصف. عما مبحانه ( ١ ) 
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والأفراد.

بيركليكاليفورنسا، جامعة ق فييراسد درس  ١٩٩٠حس  ١٩٨٠عام من [ ١١]
Eidgcnossische Technischcالي العالفدرالي التقني والمعهد 

3 ،Hochschule•نوريح
الأصلي;اسمه الثاق، بول جون البابا كان المحاصرات هدم إلقاء وفت ق [ ١٢]

وضب٢( ٠ ٠ -٥ ١  ٩٢)٠  Karol Jozef Wojtylaفويتيلأ جوزيف كارول 

(.٢٠ ٠٥-١٩٧٨لفترة)بالبابوية 

Hambardzumyan ]Viktor Ambarzumyanف؛كتورهاماردزوميان [ ١٣]

الفيزياءل وعالم أمريكي وف فيل( ١٩٩٦—١٩٠٨ان[)هامثردزومي
أمريكي،فلاكي ١(  ٩٢٧منة )انولود  Halton Arpآرب هاكون الظرية. 
الكون.علم ق العفليم الانفجار لفلرية بمعارصته معروف 

ااطبيأأ0:وفرة 1و1اوث: اكهل 

Representing andوافوحل اكمثيل ، Ian Hackingهاكيتغ إيان ]١[ 
Intervening (١٩٨٣.)

الفيزياء؟قوانين ذكذب كيف ، Nancy Cartwrightكارترايت، نانسي ]٢[ 
How the Laws of Physics Lie (٩٨٣ .)١

كيميائي( ١٩٢٢-١٨٤٠) John Theodore Merzميرتز ثتودور حون ]٣[ 
الفكرلعمله فييرابند أسار وف. وفيلومؤرخ بريهل—اق صناعي 

History of European Thought inعشر اكاسع القرن ل الأوروبي 
the Nineteenth Century (١٩ ١٤-١٩ ٠٧ ،)وهوامتممللاعات
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ا.وفرنوبريطانيا ألمانيا ل نية وفلعلمية لأفكار 
١( ٩٥٨-١  ٨٨٦) Karl Ludwig Reinhardtؤسهاردت لودفيج كارل [ ٤ ] 

القلقةوتاؤيخ بارمتيدس لعمله فييرايند أثار ألمانر. كلاسيكي باحث 
Parmenides und die Geschichte der griechischenاليونابة 

(١٩١٦٠)Phiاeosophا

Historyاليونانية القلقة تاؤخ ، William Guthrieغونريا وليام راجع ]٥[ 
of Greek Philosophy ، غنراطمقيل الأوائل الفلأمفة ، ١ المجلد

The Earlier Presocratics and the Pythagoreansوالفيثاغوريون 

الخامس.المم السائس، الفصل (، ١٩٦٢)
للدينروماف مؤرخ ١(  ٩٨٦-١ ٩ ٠ )٧  Mirceaميرتشاإلياد0ْكها£1 ]٦[ 

الدينية،الأفكار عمله من الرابع للمجلد فييرايثو أثار قة. والفل
(،١٩٧٩)Geschichte der religiosen Ideen, Vol.اوجلاوآ11 

بوذامن ٢ت المجلد الدينية، الأفكار للانكليزيةكتاريح ترجم . ٤٠٧ص• 
History of Religious Ideas, Volumeالميحية انتصار إلئ غوتاما 

2: From Gautama Buddha to the Triumph of Christianity
(١٩٨٥.)

Auf der Sucheأفضل عالم عن الحث، ، Karl Popperبوبر كارل ]٧[ 
nach einer besseren Welt (صٌخالإ.ترحم  ١٩٨٤،)للإنكليزية

In Search of a Better Worldأفضل عالم عن الحث، اسم تحت 
)ةهها(،ص.آها.

٢٠-؛ ١٩ ١١) Czeslawميلوش28ه1ا1\ تثيلأف ]٨[  وشاعرمترجم ( ٠

ررالتعويذةقصيدته ٠ ١  ٠٩٨ عام الأدب ق نوبل جائزة حاز بولندير. 
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Incantation " كبت j مجمعةجدده محايد راجع ؛ ١  ٩٦٨عام بيركلي
New and Collected Poems (٢٠ ٠ .٢٣٩ص. (، ١

عليهائض اؤية، نمكاتبة ١(  ٩٧٨- ١٩١٢) Jean Arneryالعامري جان ]٩[ 
الثانية؛العالمية الحرب ق الاعتمال معسكرات ق سنوات عدة وأمفت 

١(. ٠٩٨ >  At the Mind's Limitsالعقل حدود عد مثلا راجح 

Noel Joseph Terenceنيدهام مونتغومري برينس جوزيف نويل [ ١٠]
Montgomery Needham  متخممر ل برطا ١( ٩ ٩ ه - ١ ٩ ٠ )٠j

العالملعمله فسرايند أشار الصينية. بالحماره وعالم الحيوية الكيمياء 
(.١٩٥٤) Science and Civilization in Chinaالخين j والحضارة 

المع١(  ٩٨٨- ١٩١٦) Abraham Seidenbergزي_الترغ ام أبراه[ ١١]
الهندسةق ووتر راوند عمله ■^ ^٠١للرياصات؛ ومؤرخ أمريكي مناصات 

"Peg and Cord in the Ancient Greek Geometryالقديمة اليوثانية 

اإصفحات¥،ا-آآاا(، ١٩٥٩)

1 1وراوو: اسل  aijUlijl aJljlور:111و

Erwin Friedrich Maximilianاكاتور بيماكيميليان فريدرص إرؤين [ ١ ] 

Piscator (٩٦٦- ١٨٩٣  )داعيةكان ألمال؟ رحي مومدير منج ١
Bertolt Brecht.بريثت برتولت صديقه مع اللحمي، للمرح 

مللعالفيلسوف ١(  ٩٧٦-١  ٨٩)١  Michael Polanyiبولأف مايكل ]٢[ 
الشخصيةالمعرفة عماله مثلا راجع هنغاري؛ بريطاف فينيائي وتمميائي 

Personal Knowledge (١٩٥٨ ،) الثاق.الجزء
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