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ّ
ّمدخلّعام .1

كالتقععد تا  املعرفي عة العع  أنتجاعا،  سعع ا   ،دها كأفصع  نناعاالعلععم احلعديث، كالكاععوفا  الع  كلععدفع  طوعو   
لقعععظ  ا ععععا نلعععت تععع اه  الفكععععر املِتافيزيقعععا ال الوا اعععة نلعععت  عععو  تلفعععا، ك ععععز تنعععع  ا عععكالي ة تر زي عععة ط  

ا، ذلععأ أن ععع   ي ععتضععا ا   نلععت صععو ة كتلفعععة  ل   كطي ععا ا  الفلسععفة. كالسعع ا  هععع ا د يكععع يت ععد     نصعععو   
لكيفي ععة الععع   وا عععوتاا فكعععع التوفيعععق  ععل املِتافيزيقعععا كالعععديع، أك  عععل املِتافيزيقعععا  ععاي ي صعععا   يعععا يلعععظ  تعععا ا
 يععا ي ععدك، ك يععا هعو  عع لأ   الوا عع ، طرت  ععو نلععت افععقا   ععوي املِتافيزيقععا   ،كالعلعم الو يعععظ ه كهععو  عع ا 

عععا طتيت عع   عععنفو تععا يتيت ععع   عع  العلعععم، أك الععديع عععاد  فيعع ، كأع  ، تعععع تاععركني ة تعرفي عععة، طريًقععا ال املعرفععة   ل 
 غض  النار نع  وهر تا طكاف نن ، فا تضت ذلعأ ال ثعث نعع ّلي عا  فكعع تعاعا وقيعق طوفيعق تقنع ، 

 ناف  كتفيد،  ل تا طقودنا املِتافيزيقا   د ك  ، ك ل تا يكاف  لنا العلم، أك يقرِّ ه لنا الديع.
القدفععععة ك    الي الععععا ال   قععععة  ععععع        اليونععععاي –كد يكععععع اافععععق العععع ل كل ععععد هعععع ا السعععع ا  

   عيا  طو  ع  املعرفعة ال اعري ة كطاعا كاا، يسعي   تجعاكف املِتافيزيقعا اعاكفًا يكاعف نععع  –القعركي الو عوت 
أفعق كاحع  للتجر عة ال اعري ة، كنعع تعنا   عاد  نلععت فععز ذلعأ، ك   عالت ل ظ الكل عظ  نعع نسعق املعرفعة العع ل  

تند اليعع . نعت  ذلععأ   العيعو ، لععيو نعع ةقععة  تفرطعة أك  نانععة  ا ع ة أك  ج ععة  انعا طقد تع  كطول ععده كطسع
  طقععاك ،  ععز نعععع  ععووة  ا تسععع ا تعع  الععزتع هيينعععة  عع    ل ي عععة نلععت العقععو ، ككل عععد    طريععق  ضعععو ها 

تلة   ا ساً عا  اضضعول لره تاععا الاعاتلة كهارالاععا الفريعد. فاملِتافيزيقععا  انعا طقععدِّ  نفسعاا تول ععدة لر يعة  ععا
العععاد، كملو عععف  ل عععظ  تععع أ عععيال  كتو وداطععع  كناععا  ن  اطععع ، كط ص عععر فريععد   أ ععععاده كد  طععع  كتقاصعععده، 
كفاععععم تسعععععت وع لعناصعععععره كتكو ناطععععع ، تسعععععتندًة    عععععز  ذلععععأ ال  عععععو  تناجاعععععا ك ا عععععأ ناعععععا  تقو لعععععا 

كاه اطعة  ع     عو  تعا يت عد   فيع  كانسعجا  تنوقاعا، كترطكعزًة نلعت ا نتقعاد   تكعاي  ع عز الععاد  عالفكر، 
 تع تعىن احلقيقة أك يتجس د تع الوا عي ة.

ععععع  –كلقععععد نرفععععا اليونعععععاي القدفععععة توا عععععف  ري ععععة  ك اك ااكالععععز، أط عععععال  يعععععا هععععو احلعععععا  فتععععع الا 
طاععععك أ    ععععدك  الفلسععععفة، ك   ييععععة تععععا طعنيعععع  كطكاععععف ننعععع ، كوتقععععر الوععععا   الكل ععععظ   – ركطعععااو ا  

، ت تنعععًة  ععالتغء    العععة أ عععياء الععععاد ط عععمل املِتافيزيقععا نليععع   عععدها، ت  لليعرفععة الععع ل  ر ععععًة املعرفععة ال احلعععو 
سعتعىن تنعع   عظء نلعت اهطعع  ، ا عتناًدا ال تععا كنناصعره كتاعاهره، طغيع ععرًا   يسعتقر  نلعت  ععا ،  عاتً    ي  
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اصععدا  أل   كععم تولععق نععا  ، ا ععتثالا ننععدهم اتكاني ععة  ،ك التععاي .نرفعع  هعع  ء تععع تعع ه  هءا لععيوو
اي  ذلعأ يسعتلز  أي طكعوي الفكعرة  احعرة   ايع  العقعو ، تع  أي  احلقيقعة   اعاكف  عدكد الفعرد، ك ععدكد 
 .اد ا عع  امل ا ععر، كلعع ا فتنعع  العلعععم، كطتعععد د احلقيقععة  تعععد د اافععراد، كطتغعععء   تغععء  احلععا   العع  طوععرأ نلياعععا

هنسعاي هعو تقيععا   عز   عظء، كتع   ععاي اافعراد كتلفعل، ك انعا اا ععياء فع   عد  تععع أي يكعوي ا ،ك التعاي
طتغععء   ا ععتيرا ، ك ععاي احلععو  هعععو ك ععيلة اد ا نععا، طعععد د   ين عع   تعععد  اطنا كطنا ضععا، فلععيو هنععاك  عععظء 
يو ععد   اطععع ، أك يو ععد  الضععع  ، كاا ععياء هعععظ  النسعع ة ي نلعععت تععا ط عععدك ي، كهععظ  النسععع ة لععأ نلعععت تعععا 

فتيتن    لأ احلقيقة املولقة، كوز  حمل اا  قالق نس ي ة ت   تة طتعد د  تعد د اا  اص ،ط دك لأ
(2) . 

ك اك املتععرتخ ركي فقعد أ  ععدكا  فضععام لكعز   قيقععة، كانععدفعوا   الري عة ال أ صععت تععد ، كد أت عا الا عع
ّ عة لعأ أداة اد اك صععثي ، اي  اهنسعاي   ف ؛د ك قيقعة نلعت اهطع   فكعع أي ط ع ، النسع ة العيام ،يععد 

كيعجعععز نععع أي لعععي  نلًيعععا ، اذ العقععز د يععععد توحعع  ةقعععة، كاععءه تعععع اادكا    يقودنعععا ا   ال الاععواهر
 احلقععععالق. كاذا  ععععاي ااتععععر  عععع لأ، فععععع ي  تععععا ي ععععدك   ناععععر اهنسعععععاي صععععثيًثا، فكععععع أي يكععععوي نقيضععععع  

فععع   ععد  أي فتنعع  نعععع اصععدا  أل   كعععم،  صععثيًثا  ععنفو القعععو ة، كاذا  ععاي اهنسععاي لاعععز  قيقععة اا ععياء
 كيقو   ين   ،   أد ل.

ة د طكععععع طقصعععد املِتافيزيقععععا   نيعععو  تعععا طعنيعععع ، اذ هعععظ توا ععععف ي  لكعععع  تععععز هعععع ه املوا عععف الاعععك  
تعرفي عععة ِتتافيزيقي عععة  ععع لأ، كهعععظ طسععععت وع   التاعععا تو ًفعععا تعععع اهنسععععاي كالو عععود، كتعععع املعرفعععة كاحلقيقععععة، 

الترتت ععز العقلععظ ، كنلععت  نانععا  ناري ععة، كتعتقععدا  كدنععاك  طسععتند   طرت يععد تاععركني تاا نلعععت  الًيععا نلععت 
ناعععر الياعععا نلععععت العععدكا   ِيتافيزيقعععا تضععععاد ة، أك  عععرد ة فعععععز طنعععا ض املِتافيزيقعععا نفسععععاا. كا عععز ذلعععأ  ععععاي ي  

د اطع  نلعت املعرفعة كالفاعم، فلسفي ة ِتتافيزيقي ة نلت تع اه  طو يدي عة، كنلعت العقعة املفرطعة ل نسعاي  نفسع  ك ق
كنلعععت ا تاععععاا ناععععا  العععععاد القععععالم   ة ععععا  أ ععععيال  كاحععععوراد نااتعععع  كا ععععتقاتة  وانينعععع ... فاععععم  ي ي ععععوي 

  تععععععو فام تععععععع العععععععاد كاهنسعععععاي كتععععععع املعرفععععععة كالو ععععععود.  – ععععععاملعىن املِتععععععافيزيقظ    املناجعععععظ   –ي وي  عععععكِّ 
تاعععععا كا ععععتقرا   نياععععععا ك  عععععو  ن  ه  القاليعععععة الواايععععة دِ كتعععع اه ام  التعععععاي،  قععععد  تعععععا أفسععععد  نلعععععت املعععع ا

اذ  .اععكِّز  اععد  ععقراا    عيا اا ا   تعععاً  كاحععًثا نلععت ذلععأ علوتاا،  ععد تا عععا خععدتا   ليلعة،   ي  
دفعععععا تو ععععة الاععععأ  طلععععأ املِتافيزيقععععا ال أي طت ص عععععر نناصععععر الضعععععف   نااتاععععا العقلععععظ  كتناجاعععععا، ك  

، غععععتسععععتفيدة تععععع نناصععععر الضععععععف العععع   انععععا طتغلتنوقاععععا كأدكا  انتا اععععا،  ز    ععععز  تعععع اه  الاعععععأ 
لترت يعد تاععركني ة دناكاهععا الكل ي عة ك  اهععا كطرالقاععا   املعرفعة كاحلقيقععة، كك ععالز ط ص عرها للعععاد كالو ععود. كد 

ت ا، طعععا ة نلعععللِيتافيزيقععع خيععز  فتعععع نلعععت اهطععع  ، تععع  نععرا ال اعععر الفلسعععفة ضعناهعععا الوا ععع ، تععع تعا حعععة  
 عكز تعع اه   ي ي ععة، كأخععر  نلععت  ععكز توا ععف ديني عة  هوطي ععة وتكععر احلقيقععة كطععع ِّ نناععا، كةالعععة  ا ععم 

                                                 
ّقبلّسقراطفاطع ن د العايم،   (2)  .166ك 165 (، الصفثتاي 1984)القاهرة،  الفلسفة
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 ععععل احلعععععل  ، ععععالرام تععععع  ضععععو ها الاععععاتز ك اذ ي عععععة تضععععاتيناا،  انععععا طن ععععا ال  ان اععععا ،. كهععععظالعلععععم
الاعاتلة نفسععاا، أك  العقعة اءوفععاء  ةقعدِّ   عع  اانايعة املِتافيزيقي ععتوا ععف طنعد د  ععالغرك  املفعرا العع ل ط   ،كاآلخعر

العع  طت عععد     نرحععاا ملناهجاعععا     يععة الععععاد كناععا  أ عععيال ، ك  لغتاععا الن ولي عععة العع  طععععر   ععا  نانالعععا 
 ف،  ععع لأ ال السعععو ، اضعععواء العييععععق الععع ل  فيععع   ععععز   عععو  ن  عععا  الععععاد ك وانينعععع . كهعععظ  ا عععا ط عععع

ِتتععافيزيقظ   نعاء  أي   عز  اد   Bacon رك هعا ال ععا ف كةقتاعا الاعاهرة. كلقعد  ععر    يكعويِتتافيزيقعا  ل ي عة الوعا   ك اء ا
عل  ف   تعا  عز  اناعغا  تعع هع ا الق يعز، ااك   هعو نجعز املِتافيزيقعا نعع أي  اتز يكاف نعع اخفعا  ل نايي 

تضعا ،، الع ل ي لعد  ععد  هعو ال كالععاي ؛ملاعا ز الع  اناعغلا  عاا لكعز  تاعكلة تعع اطقعدِّ   ع   كا عًدا عالي ع
التنعععا ض،  عععل تععع اه  يععععد نظ  عععز  كا عععد تناعععا أن عععع  يعععع   نعععع احلقيقعععة كفسععععأ  اعععركطاا، كينوعععول نلععععت 

 قضعععاياها،  –   العيعععو  – ف يقيناعععا املفععراط عع   ،ااذً  ،الو ععالز الكفيلعععة  تع يععد الوريعععق ل لوااععا. فاملِتافيزيقعععا
 تضيوعا اءوهرل  أك تا طعيز نلت  اف .ا طقصد طو يد توحوني ة تا ياك ز أ عر م  

لكععع  تعععز هععع ه املوا ععف  انععا طت عععد     اءيلععة  رتصععوا  ا عععتعنالي ة، أك نا حععة، فععالغرك  الععع ل 
اتععت    عع  املِتافيزيقععا نلععت تععد  الععزتع، كالعع ل تنثاعععا ا ععتع ءها الفريععد كةقتاععا املفرطععة  نفسععاا، تععا  عععاي 

ّ عععة  عععظء حعععرك ل   عععاي ين  غعععظ أي يت ععد      عععيا  ار عععة ال ثعععث نعععع املعرفعععة كا تاعععاا يسععاز اعععاكفه. ك
الععاد ليصع   مكًنععا ووعيم ذاك الغععرك  كا عقاط ، كتعا  ععاي ذلعأ مكًنععا ا   نع   عاادة نيععاي ك  يعة ت ا ععرة 
كوق عق تيعداي  يكاععف نعع أي  املِتافيزيقععا ليسعا فقعع  ار عة خاكيععة   طسعي  لنععا  زيعادة تعا فنععا نعع العععاد، 

اندنا نلععت ا تاععاا ن  ععا  أ عععيال  كالت ص ععر   ناععا   وانينعع ، س   ا عععتعيا ه كا ععتغ   تععا فيعع  تعععع ك  طسعع
عتنعا ظ النفع  كاءعدك    وسععل  عركا  يعاة ال اععر،  عز هعظ  ع لأ ت   عيقعة اذ طسععل نا رِّد، كت  ضععل لة اذ ا 

 اد،   يتي  لنا  و  طصويره  الفكر. نع ار ة الوا   العري ة الف  ة كاملتدف قة لتضع    ناا   عيز  ل ظ  للع
كلقععد  ععاي تععععز هعع ا الاعععظء الضععرك ل  هعععو تععا كف عععره العلععم التجعععري     تر لععة تعععع ترا ععز طوعععو  ه، 
 –أنعمل   القعري العععاتع ناعر كتععا طع ه. فلقععد  عد   العلععم هع ا نفسعع  نلعت أن عع   ا عاا  ضفععاء نعاد الو يعععة 

 سعععق   كايوحعع ، كت   –ز تععع هععع ا الق يععز ناعععر ِتتععافيزيقظ  كطرتت عع العع ل ّععز  تسععتغلًقا لقعععركي طععوا  نلععت  ععزِّ 
لتعاليععع  كاتتنانعععع ، تنعععدفًعا ال املنععععاطق الععع  اتتنعععععا نلعععت تععععد  العععزتع نلععععت الفاعععم كا  ععععتيعا،، كالاععععر  
كالتفسء، ك التاي نلت ا  عتعيا  كا نتفعال، توحعونًة   دالعرة تعا   فكعع اخضعان  أك ط ليلع  أك السعيورة 

د نفسعاا، اذ طكاعف  عاض ة كالعيععاي نليع  أك طفكيعأ  تعوفه كفعض   عثره. كلقعد  انعا طقد تاطع  املو عردة ط  ِّع
ةا هعا  الك عءة، ك انعا  اعوفاط  امل هلعة كاملععءة طقل عز أتاتنعا دالعرة ا اعو  الع ل   امل ا عر نعع تنافعاعا اءي عة ّك
 ععاي فععن  املِتافيزيقعععا نلععت الععدكا  تاعععركني ة ا ععتيرا ها تععع خععع   طعريفاععا لعع   وحعععع     ععيا    يععة لناعععا   

 ا يكاف نن . ا يااره، كيويس  أ عر م  ي  أ عر م   ل ظ  ل  ياء، خيف
كلقعد  ا  العلععم التجععري   ي   عد  ضععو ه   العقععة الع  كل ععدها، فييععا يت صعز ضناهجعع  كطرالععق اخت ععا ه 

  ع لأ  الكيفي عة التجزي ي عة الع   ا  يناعر  عا ال الععاد الع ل  عك ز توحعون  رتدكاطع  كك عالل ، س  كط ص عره، ك 
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، أنععععمل ّععععواهر نععععاد الو يععععععة، ك الورالقي ععععة العععع  خيتعععع   عععععا ااةععععء،  كتيععععداي نيلعععع  امل ا ععععر، ك قلععععع  اضععععاص 
تعا فعع ... كهععظ ةقععة د طاععك ز فقعع   انععدة ا طكععاف لكععز  اععاكف تسععتق لظ  للِيتافيزيقععا التقليدي ععة،  ععز  عع لأ 

تععع تيععداعا الع ل لع ععا فيعع  اععك ز توحععوناا، اذ  ا  العلعم يقتوعع   ععيً ا فاعيً ا تعدخً  لتقلععيا دالععرة تعا ي  
نععاء ا توالعع   عنصععر افتعاي طويلععة، كلتععا  دالععرة  اععا العع ل طفععر د   عع  نلعت تععد  الععزتع، لععيو فقع   اد  

نععاء اتععت ك  ععد ة  ع لعع   ععالفكر. ك ععوا ننتاععر  عع    عععظء ز،  ععز  اد  ر أك طرتت ععا أك ط ص ععياععك ز تععاد ة طعععر  
يث نعععع طغيععء  ععع  ل    ط يعععة العلعععم الو يعععظ  أتعععرًا مكًنعععا، نلعععت ك عع  الد  عععة ليصعع   احلعععد Newton نيععوطع

ّكلعييكع تععع  احلععديث نعع ا ععتعيا  تنجزاطعع  لتغيععء  عركا الناععر   املعرفععة ال اععري ة  ل اعا،  يععا صععن  هيععو 
Humeّ  ك عععانKant .لكعععع  هعععع ه اضوعععوة  ععععوا لعععع طكتيعععز ا   ك عععع  تنعععا  ناصععععف،    ععععد ذلععععأ  قليعععز
طريقعععع  تتجعععاكفًا اخفا اطععع  كاا اطععع  تًععععا، ترا ًيععععا اا  ععع  كااافاطععع ، كتعايًنعععا هز اطعععع  ه العلعععم كهعععو خيعععت   د   ا  ععع

كال ااتعععععا  أخععععر ، لتتجل عععععت   أ لعععععد صعععععو ة     الفريععععدة الععععع   انعععععا ا  ععععع    خضععععيِّاا، ال العععععو اء طعععععا ةً 
  لا الفلسفي ة.تا تفاهيي اا  ز  تفاهيم الفيزياء الك  يكي ة كطرتكيي ة، ال  هد  تالفيزياء الكوان

 
ّكعلم:ّ)هيومّوكانط( .2 ّالِمتافيزيقا ّفيّإمكاني ة

ي عععة كا ععععاات   عععاي هيعععو  أ عععد أناعععم ف  عععفة العصعععر احلععععديث، كيكعععاد يت عععد    اعععده الفريعععد كاا ععععر أ   
السع  ي ة كطفكيعأ فكعرة ا  عقاي الضعرك ل   عل الاعواهر، كهعو اه عاا  الع ل  عوا  االرليسظ ،   نقده مل د
ي ة ت ءي عة )التجري  ي عة( اهنكليزي ععة ال أك اعا،  يع ه    املعرفعة يقعر   أي  اضع ة احلس ععي قعت يقعود الفلسعفة اه

املعرفععة، كي   عو لنزنععة  هعظ املصعد  الو يععد ملعا نعليعع  نعع العععاد   توا اعة  ععز  تع ه  فوععرل  أك   لعظ   
ا ضععا  ءً املِتافيزيقعا  ا ععم العلعم التجععري   الوحععظ  ا ععد  أهعم  تكا ععدالا،  عد كحععاني ة تتور فععة ياعك ز ا صععاء  

Mach  ك وانكا يععععععععع Poincaré    عععععععععز، كصععععععععععوً  ال  Russell  ِتجناععععععععععتايع كفWittgenstein  كتععععععععععو Moore ،
خعععريع Reichenbach ك اياعععن ا  Heisenberg كهعععايزنِ   Schlick ك عععليأ Carnap كانتاععاء  كا نعععا، . (3)ّك

 التن يع  الكععانوظ  فييعا  ععد، ك  طدانياطعع  ننعد  ا عع   ،كهعظ نزنعة لععع يقل عز تععع او اعا، أك ي عد د انععدفاناا
Bachelard  كدك ععرلDupré  كايليععو Ulmo ك  تو عععف  ععز  أكل ععأ العع يع هععااوا العلععم انتصععا ًا ملو عععف ،

ِتتافيزيقظ  تع العاد،  عانوا يعركي أن ع  ي قعت حعرك ة   فكعع ا عتغناء ال اعر نناعا نلعت العدكا ،  يعا هعو احلعا  
 الو ودي ة، أك الااهراطي ة، أك املا  سي ة، أك املد  ة النقدي ة لفرانكفو   فييا  عد. ت  

رًا  اععد ة     عععا   عععان  اا عععت   ،كأ لغععع   كاي  هيععو   عععوا ي سعععتعير   هعع ا السعععيا  ال أ ععععد تععدً 
أي نفثعا  د  عة ط يععة تعا  عاي يرتعظ اليع  كيقصعده تعع حماكلعة  ععاكفة  كنلعت الضعد  تنع ، ف ن ع  تعع الضعرك ل  
أي نعد  ق   أن ع  ال ألِّ  عدا  انعا التجري ي عة الع  نع   نناعا كا تيلعا ك املِتافيزيقا  ا م العلم كا تناًدا الي ، 

                                                 

 . (، تقد تة املق م2008، طراة تو ت كه ة ) ءك   دا  الفا ايب، ،ّمبحثّفيّالفاهمةّالبشري ةدافيد هيو   (3)

http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Poincar%C3%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dupr%C3%A9
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ري ي ععة  اطعععة تععع   ، اBerkeley ك ر لععظ Comte    ععيا  ط لععو  النزنععة التجري ي ععة املعالي ععة   فتنعع  تعع   ونععا
 ز  ِتتافيزيقا مكنة أك   ية ِتتافيزيقي ة، كأن   هعز يسعتقيم   طصعوي  تقصعدها طن يع   عان  ال تعا ين غعظ أي 
ي خععع   ععععل ا نت عععا  ننعععد فثصعععنا الر يعععة اضاص ععععة عيعععو     عععيا  انعععادة طكعععويع  عععركا الفاعععم ال اععععرل ، 

 كاتكاي  يا  تعرفة توحوني ة كنقدي ة  العاده
أي  "املِتافيزيقعا د طتقعد    سعالر العلعو ، كأي   ،البحثثّعثاّاليبيعثةّاانسثاني ة   تا ع   ، هيو يعت 

 .املاععتغلل  عععا اععا  وي   ،عععر اءاعععز، ك  لععدكي  ععع   اهعععم  املسععالز الععع  طععععر  أتععا  العقعععز اهنسعععاي "
عععا طن  عع  تععع اءاععد اععء املعيععر للغععرك  اهنسعععاي  كيتععا  ، "اي  املِتافيزيقععا ليسععا نلًيععا  ععاملعىن املفاععو ، كهععظ ا  

ععا طن ع  تععع نيعز اضرافععة الع    طقععو  نلعت الععدفال  الع ل ي ثعث   توحععونا  خعا ق نوععا  الفاعم، أك أع 
فاععظ طتو  ععز هعع ه املغالوععا  كااكهعا  لتععداف  نععع حعععفاا، كي ععدك  ،نعع نفسععاا نلععت أ   صععل ة، ك التعاي
ا  قالق، كنلينا أي ندنو ال تنا اتاا" أي  ه ه املغالوا   د مت    وعا تن   .(4)فقة طويلة نلت أع 
تافيزيقعا ننععد هيععو  ال تعا طد نيعع  تععع القعد ة نلععت اه اطععة  احلقيقععة    ك  طر ع  حععرك ة تنا اععة املِ 

 عزِّ تسعتويالا فثسعع ، ك    تناجاعا الععا ز، ك     ججاععا املتاافتعة  ع لأ،  ععز أيًضعا   تعا طتو  ععل  
سعععة، كتععا طلجعععرت اليعع  تعععع ن ععا ا  تتثعععرِّ ة، ك  الت ععا  تضعععاتيناا العع  طعععع ِّ نناععا تعععع  ااتضععة تلتتععع لغعععة 

اخل. فع ذا  انععا املِتافيزيقعا  عد طلك ععرت  نعع التقععد    سعالر العلعو ، فرت ععد أ ع ا، ذلععأ  ،  يعز القعو ة، الوا ععة
ا  ععتغناء  م نلععت هيععو . لكععع  ذلععأ د يكعع لععتِّ (5)ايعو  أفكا هععا كطعععد د تعععاي تععا طسعتعيل  تععع ألفععا 

نععع  ععز   ضععي ة ِتتافيزيقي ععة، ك  الت ل ععظ نععع الععة تعا طتاععك ز تنعع  تععع تقععو  ، كهععو  ععظء د يصععنع     التعا
نيوطع نفس   ينيا    ع  فيزيعاءه نلعت تولقعا   عت قت  اليعة  ع    دايعة القعري العاعريع،  عز هعو لعت م نلعت 

 لعععيا  ،اًذا ،تعععا يععععو  طقعععد تاا تعععع نق عععا . املولعععو، ك عع  الد  عععة  ععع   أ ععع   اعععد مكعععع كننايعععة هفالعععة
  ِ ِلعضعو   (6)املِتافيزيقعا تعع أكهاتاعا، كطرت عيو تناجاعا، كوديعد توحعونالا، كطوعوير أهعدافاا. كهيعو  اذ لتعث  

                                                 
 انار،  (4)

T. Hondrich and A. Flew, Hume’s Philosophy of Belief: a Study of His First Inquiry (London-New York: 

Humantis Press, International Library of Philosophy and Scientific Method), 7th Edition, p. 10. 
ة   ايو  اافكا  كالت ا  تعاي ة أك املِتافيزيقي  تنا   العلو  ااخ  ي  ز العق ة ال  طقف أتا  طقد  "كطتيع   يقو ،  (5)

"اذا  انا  ،كيتا  . D. Hume, an Enquiry Concerning Human Understanding (Oxford, 1975), p. 61 املصولثا "
نا ل  أي نقف  اوًدا أ   كنناية أ عر ة ف لأ تعناه أن  ة كالرياحي  تاا نع العلو  الو يعي  رت    طقد  ة  د طلك  الفلسفة ااخ  ي  
 ". املصد  نفس .تاا تع نق ا هفالة تا يعو  طقد  

ة ة، ال  طعت  حرك ي  "  طو د أفكا    املِتافيزيقا أ عر ايوًحا كأ عد نع الوحو  تع أفكا  تع   يز الوا ة، القو   ،قو كي
    ه ا اءزء تعاي د يقة ع ه املصولثا . ك تلأ الو يلة كل لأ  نثاك  أي نقد   ،،وةنا ا  النس ة لنا  ظ نعاجل  ز   د  

. املصد  نفس ، ا   ه ا النول تع الفلسفة"تع ذلأ الغيو  ال ل يعت  توحول  كو    ءًا  د    يزك   زء ها   
  .62ك 61الصفثتاي 

 
(6)  73.-, pp. 46Hume’s Philosophy of Belief: Introduction of the Philosophy of Mind 
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كأصععز الععاد كتصععءه كالو يععة اهعي ععة،  ،تععً   ،اععد ا  أكهععا  املِتافيزيقعا التقليدي ععة  عو  ط يعععة العنفو ال اععري ة
ععا  ععاي ياععدا ال وويععز املِتافيزيقععا ال نلععم د يعععق حم   كععم، يسععتوي  وقيععق طقععد   تعععز التقععد   الععع ل فاععو ا  

 ععععز  ععععاي يععععرفض  ،يععععرفض املِتافيزيقععععا  اعععكز تولععععق ،اًذا ، ق قععع  العلععععم الو يعععععظ  كالرياحععععظ . د يكعععع هيععععو 
ععد   اا عكا  التقليدي ععة ععا، كيو يعع  ال ال ثعث نععع  يعا  ِتتافيزيقععا  ديعدة فكععع أي طكعوي نلًيععا، كهعو   

ععا يرطكعز ال ا ا عة حمععد د فتعت   أي  ت    ، نععع ه ت لغ عة نعع  عع ا ، تعع دكععا لععع ي لعد  اععد  تععز هعع ا الويعو  ا  
 .(7)ة مكنةي    ا  يت صز    وهره  الكيفي ة ال  طكوي فياا اا كا  الق لي ة الق ي 

انععا ا ا عة الف  ععفة نلعت هعع ا السعع ا  طتعرت    نلععت العدكا   ععل الاعأ    وق قاععا، ك ععل كلقعد  
  ععان ، الععع ل  أ  أي  تناععرت ذلعععأ  ععاي   أي  أ عععًدا تععع الف  عععفة د التنععا ض   أ كاتاععا نلعععت تععا  عععل  

ععععععر   تعععععععز هععععععع ا السعععععع ا    ك ععععععا ت كعععععععر، ك  الفععععععر   عععععع لأ  عععععععل اا كععععععا  الق ي ي ععععععة كاا كعععععععا   يفك 
 .(8)تثليلي ةال

 تنعع  ا عق،  ععد هيعو   عاي  العقلععظ ،  اعده   ععز    عان   فنثع   ععوا الع ل السعع ا  هع ا أي   كامللفعا
 خععع   تعععع كاحععًثا  ييعععزًا اا كععا  تعععع النععونل هععع يع  عععل تي ععز ننعععدتا ّخععر فيلسعععوا أل   فعععز م عععا أ عععر

  عععععل  الع  ععععا  طتعل ععععق توحععععونا  ال اععععرل ، التفكععععء يتناكععععععا العععع  املوحععععونا  تععععع نععععونل  ععععل التفريععععق
 كالعانيعععععععة الرياحععععععي ا ، توحععععععونا  هعععععععظ كااكل الوا عععععع ، أتععععععو  تععععععع  عععععععرتتر طتعل ععععععق كتوحععععععونا  اافكععععععا ،
   اليععع  يناععر كد  افًيعععا،  وديععًدا السععع ا  وديععد تعععع يععتيك ع د هيعععو  لكععع  . (9)الو يعي عععة العلععو  توحععونا 

 ت رطِكععزًا لكععع السع ا ، هعع ا نلعت ل  ا ععة  اععة تعع  يثاكلععة  الناعرل    ععان    اععد يتجل عت ك ععوا. نيوتع 
 د  لعا ي عدل أي تعع الد  عة ك ع  نلعت يعتيك ع د الع ل هيعو ،  عد تاا الع  ا  قا عا  نلعت ةانيعة  اعة تعع

Coplestone    لستوي  يناِّر  يا  كاتكانالا الكاتلة
(10). 

ِتتافيزيقي عة، ضععىن أي  املِتافيزيقعا ك ععدها كلقعد  عر    عان  أي  اه ا عة نلععت تععز هع ا السع ا   عوا ط قععت 
لعععة أي ايععع  نلععععت  ععع ا    يعععف طكععععوي اا كعععا  الق ي  ة الق لي عععة مكنععععةه كنععع  هععع ه اه ا ععععة ي عععهعععظ امل و 

،  ولعع  الكعانوظ   رت تع -ك عدها  عوا نعتيك ع تعع اه ا ععة نلعت  ع ا  أ ععر حمو ي عة ينععتام املاعركل اعيعوتظ  
 تفر ل ال أ  لة ة ةة تا اهنسايه كهو   ا  ي  كهو

 تا هظ  دكد العقز اهنساي ه .1
 تا هظ ّفا  ااتز اهنساي  ك دكدهه .2

 تاذا ين غظ نلت اهنساي أي يعيزه .3

                                                 
(7)  Beck, p. 55. .W ., trans. LCritic of Pure ReasonKant,  
(8) .Ibid 
(9) .25 p. Enquiry Concerning Human Understanding, an Hume, 
(10)  .48-47. , ppWolf to Kant6,  , vol.a History of Philosophy Copleston, 
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كا تفعت  عان  أةعره  ؛كا ز ذلأ طفر ل ال ثث نند هيو  ال  وانع  ة ةعة  املعرفعة، الاععو  كااخع  
 ه ا تع اء طغيء.

تتنعععاكً  فياعععا الفاعععم اهنسععععاي ، س    رسثثثالتيّفثثثثيّاليبيعثثثةّالبشثثثري ةالسععع ا  ااك     ّكلقعععد نعععاجل هيعععو 
كهعععو املعععرط    املعرفعععة،  "،ا اهنسعععايه"تعععأتعععا  عععان  فععععاجل الفعععرل ااك   تعععع  ععع ا   .العواطعععف، س   ااخععع  
، الحكثثثثمَمَلكثثثةّ نقثثثد، كالفعععرل الععععاي، املعععرط    الاععععو ،   نقثثثدّالعقثثثلّالمحثثث    عععاا،،    تعععا، 

. كالععاي تعع هع ه الكتع  هعو كا عوة العقعد، كاي طعرتخ ر نقدّالعقلّالعملثيّ كالعالث، املرط    عااخ  ،   
طععا ي  طرتليفععع ، فاعععو يعععرد  اععععو ة  عععل  عععا  الو يععععة ك عععا  ااخععع  ، أك  عععل تفاعععو  الو يععععة احلس عععظ ، ك عععل 

هنعععاك هععععو ة   ععععءة  عععل تيععععداي الو يعععععة ي ععععة املتعععععاي نلعععت احلععععو   سعععع   عععان ، اذ لععععو صعععع   أي  تيعععداي احلر  
، كأي    عععا  ال ت عععة لليععرك  تعععع ااك   ال الععععاي  يععا لعععو  انعععا ي عع، كتيعععداي احلر  ظ  احلسِّعع ة املتععععاي نلعععت احلععو 

 ل كتلف عععل
نسععجا  الععع ل هعععو   فكننعععا ا   أي نععد ك طعععرتةء ااك     الععععاي. اي  ا  ،تعع  ذلعععأ ،ف ن نعععا ،نععامل

 .(11)ز تع االي ة الو يعة ضعا ة اضي  الواصز  ل تيداي الو يعة كتيداي احلر ي ةأ ا  املتعة لع
، كتعا يت صعز مبحثثّفثيّالفاهمثةّاانسثاني ة ت صز  الو يعة ال اري ة    تا ع كلقد أناد هيو   تا ة تا ي

ك عع لأ صععن   ، كد ي ِعععد أصععً   تا عة تععا يت صععز  الاععو . بحثثثّفثثيّمبثثادقّا خثث   عااخ      تا عع  
  ااخعع   ، ك عو ماتّلكثثل ِّمتافيزيقثاّممكنثثةمقثدّ  أفكععا ه  عو  تلكعة الفاعم    تا عع   عان ،  ينيعا  عر  

ّا خ      تا    .تأسيسِّمتافيزيقا
ل، فعع ي  طيو ايعا  ععاي يتجس ععد   ا الكععءة  ععل تاععركن ظ الفيلسعوفك عالرام تععع ك عوه ا خععت 

ععحماكلععة وديععد امل ععادي العع  ي   ،  النسعع ة ال  ععزِّ نلععم،  ععدكد  ععز  فضععو   اععرل ،  يععا نعع   فععق  أع  ا ط ععلِّ
اه صعءك ة املِتافيزيقعا فععز   ،هيو  للفاعم، أك ل خع  ، أك لع د،، أك للفعع ، أك  سع  طع عء  نقعد   دافًعا  اا 

 .(12) ان ، "نقًدا للعقز احملض، أك العيلظ ، أك تلكة احلكم"
   عععك ز  ععز  كا عععد تنايعععا ملاععركن ظ العععر لل، فععع ل أل  تععدً  كاذا وععد د  عععوهر اا ععا  الفلسعععفظ  

 ا ت ناًفا للِيتافيزيقا   صو ة نلم   ي   علم الو يعة، كتا ال ل  اي ين غظ أي يواعا لت لد ذلأه
ععع   املِتافيزيقعععا نلععععت تعععد  العععزتع د    تتعععععدِّدة، فاعععظ تععععً ، "د ا ععععة  عععاتلة ملعععا هععععو  ،لقعععد ا  

عا "د ا ععة (13)فسععء كالو عود" عوهرل    املعرفعة كالت ، م ععا يععمل أي  توحععوناا  عظء  ععد يتجعاكف اضعع ة، أك أع 
                                                 

 .11ال  9الصفثة ، (1الو عة  ،ة ءك   املناو ا  العر ي  )نسي  ن يد  راة، طةوالكانييّ ّطكان اي   ركا،   (11)

(12)  14. , p.)1957 : Oxford University Press,xford(O . MeredithanstrCritic of Judjment, Kant,  

. 115 (، الصفثة 1983) ءك   دا  الوليعة،  ، طراة  و ق طرا ياظ  القرنّالثاماّعشر، تاريخّالفلسفةتيز  رهي ، ا  (13)
 كي  ظ  و  تعاي املِتافيزيقا 

W.R. Carter, The Elements of Metaphysics, (New York, 1990), ch. 1, “What is Metaphysics”, p. 12. 

 كي  ظ ط يعة ا تعياعا نند أ  وو كتا ط ه 
C. A. Baglis, Metaphysics, Intro., pp. 1-2.    
R. George, Classical and Contemporary Metaphysics (New York, 1962); Aristotle, bk. 4, pp. 4-7. 
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تقق ععة ترا ععععة اافكععا  الععع  نلعععت  ،االعقععز ك عععدكد الكععالع اهنسعععاي " كفعععق تععنا    لعععظ  أ عععر تنععع  اري ي ععع
ا  الع  طصعي  هعع ه اافكعا ، أك هعظ، "ال ثعث نعع طريقعة  ديععدة    أ ا عاا نفك عر   الععاد، ك  التغعء 

 الك  ".
ال  كاملع ه  املِتععافيزيقظ  العع ل يقععد   نفسعع  نلععت أن ع  ا ععقا   ععو  ترا عععة أفكا نععا، كالععدنوة للناععر

  نلعت أن ع   ععر د ا عقا ،  عز نلععت أن ع  صعو ة ل  ععياء  يعا هعظ    قيقتاععا، د  قععالععاد نلعت  ععو  ديعد، لعع ي  
ععا كصععف للوا عع    تقا ععز الاععواهر. ك ينيععا ي ععدأ املِتععافيزيقظ  ضعععا ا   يععا طااععر لنععا   صععو ة تضععل لة، أل  ع 

ده العع ل هععو ك عع ي ععاا ال الترت يعد نلععت أي  تععا يععراه  وهر هعو  ععوهرل    الو ععود، فسععوا يقععود ذلععأ طلقالي عع
يو عد نلعت ك ع  الد  ععة، كأي  تعا نعداه ّععواهر. كتععز هع ا التيييععز  ينيعا ط لغع  املِتافيزيقععا، ف ن ع   عوا ينتاععظ 

 ععاض ة الع  طقع  ننععد   عا ال التيييعز  عل تععا يقع  داخعز اضعع ة كتعا يقع  خا  اعا، كاذا  ععاي  ين ع   ا هتيعا   
افيزيقظ ، فعع ي  تععنا  التفكععء   ذلععأ  يناععا  عععوا  ععدكد تععا هععو  ععوهرل ، هععو  اا ععا     ععزِّ ناعععر  ِتتعع

 ا.اري ي  -يكوي  
عوعععععت للِيتافيزيقععععا ف ن ععععع   ععععوا يقودنعععععا   الناايععععة ال املععععععاي فيايعععععا  ععععاي املععععععىن العععع ل ي   ،كنليعععع 

يععا لااخعر   اععكز  أك  ع خر. كهيععو  ك ععان     عا  ععوا يت عد ياي ِتتععافيزيقي     ععاملعىن العد يق للكليععة، اع 
ا  ععععاتً  يقصعععد ال وديعععد تععععا هعععو  عععوهرل    املعرفععععة كالتفسعععء كالو عععود، كيد  ععععاي فا  عععاي  اعععًدا تعرفي ععع

الععا، كيويثعععاي ال  العقععز ال اععرل     ععدكد الكعععالع اهنسععاي ، كيععدنواي ال ترا عععة  يعععول أفكا نععا كطغء 
 الكاف نع طريقة  ديدة   الك  .

أي  توحععول املِتافيزيقععا  ععظء يتجععاكف اضعع ة، كأي  تناجاععا لععيو لكن ايعا تعع  ذلععأ يتنك ععراي لععدنو  
كيععدخلاا دالععرة العععر    ،ا،    ععيا   عععيايا   ععت عاد  عععز  تعععىن للِيتافيزيقععا خير اععا نععع دالعععرة العلععماري ي عع

 كاا   .
عا فثعا لليلكعا  اهنسععاني ةاِتتافيزيقعا  عان ،  انعا نقععًدا للعقعز كمللكعة احلكعم كااخعع  ، أل   ع 

 ععععدا الكاعععععف نعععععع  عععععدكدها لتقريعععععر اتكعععععاي  يعععععا  املِتافيزيقعععععا  و ععععع  نعععععا  ، كوديعععععد تصعععععاد ها، كتعععععداها 
لًيعا د يًقععا تعع خعع    ععز توحععوناا وليعز الو يعععة ك عركطاا. ك اعد هيععو   عاي حماكلععة ه اتعة املِتافيزيقععا نِ 

 ناري ععة نات عععة نععع طلعععأ يعععا يويثععاي الفا   ا، ععدا الكاععف نعععع ت ادلاععا. اذً  (14)ال اععري ة  وريقععة تنا يعععة
. كهعع ا يععععمل أي  (15) ععلِّ اا عع ا، العع   علعععا الكالنععا  ال اععري ة، طفك ععر، طعععد ك، طاعععر كطفعععزالو يعععة، ط  

املِتافيزيقععا طويعع  ال أي طكععوي نلًيععا ل نسععاي تععع خعع   طسععا عا نععع ت ععادي املعرفععة كااخعع   كالعواطععف 
                                                 

خركي،   (14) ّالفلسفيّ أك تسوي ّك ّالمختصرةالموسوعة خريع، ترا عة ف ظ اي  حميود )القاهرة  ة املكت ة ، طراة ف اد  اتز ّك
 .357 (، الصفثة 1982ااالو املصري ة، 

 انار،  (15)
Hume, Abstract of a Treatise of Human Nature, ed. Selby-Bigge, (London: Oxford, 1925), p. 6. 
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ععا ط ثععث نعععع الاععركا لي ععة للعقعععز احملععض كالعيلععظ   ك ععركطاا،  سعع  هيعععو ، أك أع  كملكلعععة احلكععم  يعععا  ااك 
 .(16)نند  ان 

لععيو هععو املِتافيزيقععا  اععكز  ل عظ ،  ععز طلععأ العع  وععاك  أي طتجععاكف نععاد ، اًذا، فيعا  فضعع  الععر  ي
 .(17)الو ال  لتيتد   رتفكا  العقز ال تا لاكفه تع اء أي ط   و نلت  واند

 (18)العلععو  ااخععر    نلًيععا ل نسعاي هععظ ذا  أ  ي ععة  وهري ععة لكععز  كتععز هعع ه املِتافيزيقععا العع  ط قععق 
 نسعععق   – سعع  هيععو  –، كهععظ طقععد   نفسععاا (19)العع   ضعع  مللكععا  اهنسععاي كوكياععا طا اطعع  ك د اطععع 

طعععا   للعلععععو ، تعتيععععدة نلععععت أ ععععا   ديععععد  اًتععععا، هعععو الو يععععد العععع ل فكععععع للعلععععو  أي طقععععو  نليعععع   اععععكز 
 علععم   –فعع ي  تعععز هعع ا العني  تععع التفكععء يقععود طلقالًيعا ال افععقا  املِتافيزيقععا  ،هنعا. ك يععا يت ضعع  (20)ّتعع

أكليسععا ترا ععة أفكا نععا العع   .نلًيععا لعاكف اضعع ة، كيعتعمل ضوحععونا    طقع  حععيع  عدكدها – ل نسعاي
 اطنعععا ل يت و يععاي  عععدكد اد ا ثععث نعععع طريقععة  ديعععدة   الكعع    عععي نلععت أ ا عععاا نفك ععر   الععععاد، كال 

 امل ا رة كانو اناطناه
تعععععنا  التجريعععععع     ضعععععايا املِتافيزيقععععععا الععععع  يويعععععع  الياععععععا  ادخععععععا    ،  احلقيقعععععة ،لقعععععد أ اد هيععععععو 

. كيناعدها، لتسعتند ال تععا هعو توةععو  تعع املعويععا ، كلت عمل تناجاعا نلععت تعا ط تععمل نليع  العلععو  تعع طرالععق
وديعد الو عيلة الع   عا  صعز نلعت املعرفعة تعع نعاد  لكن    اي يد ك أي  تعز ذلعأ يتول ع  تنع ، لعيو فقع 

 
 
 عععة كنتن  عععرت د   الو يععععة،  عععز وديعععد اآللي عععة الععع   عععا نعععنا م  عععوانل الوا ععع ، أك الععع  نفس عععر  وا عععوتاا الاعععواهر امل

 .اه  ت ععععدانظ املعععععايسععععأ املسعععتق ز، كهععععو ك ععععد ذلععععأ   طفسعععءه النفسععععاي  لتول ععععد القععععوانل، تععععع خععع   تععععا 
طناععع اا الععع ا  انو ً عععا تعععع الاععععو  ال سعععي  العع ل طاععععر  ععع ، فالولعععد الععع ل لعععر  يعععده  النعععا ،  فععالقوانل

ي تععد طلقالي ععا نعع النععا  تعر ة أخععر ، كيعع تع  رتن ع  لععو ا عق، تناععا تعع  ديععد فسععيثق .  ،ننعدتا يتعع   ر ااد
لعنفو كيقعود  عضعاا ال  ععض. كتععز طعدال  لعواتعز  ععو ي ة فيزيالي عة وصعز طلقالي عا   ا كليدة   اًذا، ،فالقوانل

 ه ا النزكل النفساي   وا يكوي توح   فض طا   تع   ز التجري ي ة املعاصرة  يا  وا يرتيت.
 املِتافيزيقي ععة اافكعا  ايعو  نلعت القضععاء اا عا    هعو هيعو  طيعو   ععاي  فع ذا  عا ،  عز    كنلعت

 ناععر، الععاتع القعري ِتتعافيزيقي ظ طليعععة   فاعو ك عدكده، كطا اطع  كتلكاطع  اهنسععاي   العقعز وليعز خع   تعع
م املوحول ه ا تعز  ياك ز ال يع  .اليام  النس ة ِتتافيزيقظ   طرتت ز  ز    كتوحول ااةء، تيداع 

 التجري ي عععة  ظ ععالرام تعععع أن عع  يععد ق  اععوده   اطععا  تععا س  عع ،كلقععد فوععع هيغععز ال أي  هيععو  نفسعع 
ععا  العليي عة تعع   ر لععظ ك ونععا، ي قععت ِتتافيزيقي عا  ععاملعىن التقليععدل  للكليععة، كهععو يعدل ز نلععت ذلععأ فيقععو ، "اع 

                                                 
(16)  Ibid. 
(17)  3.. Ibid, p 
(18)  A Hume,  ;12. , p)Press, 1978 UniversityCornell  :LondonIthaca and ( Kant’s Rational ThelogyWood, W. 

Treatise on Human Understanding, p. 60. 
(19)  20.. , pDavid HumeBassoon,  
(20)  .Ibid 
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تتنعاهظ... كهعظ ل تقعو   ِتتافيزيقي عة تععز القعو ة، الوا عد، الكععء، العيوتي عة كا –فلسفة هيعو   –طست د  
قععد ًتا الصععو ة القيا ععي ة كطسعععت دتاا، هععظ طفععق   ععع لأ ت  طتععا   هعع ه املقععو   كطسععت رق تناعععا نتالجاععا، ك 

ععا طسعتعيلاا كطسعتفيد تناععا كتعع طرا ي اععا  عا طتضعي ع    وفاععا املِتافيزيقعا، كأع  دكي أي طعد ك طعوا  الو ععا أع 
 .(21)كتقو لا  رت لو، اء نقدل  خيلو  اًتا تع التفكء"

،   – Hegel  سعع  هيغععز –التثليععز النفسععظ  العع ل انتاجعع  هيعععو   ،نعععم كالعع ل ي ععدأ تععع التععععل 
هعا يتفعو    ععا نلعت التفكعء ا عر د الع ل  انعا طرتخعع   ع  املِتافيزيقعا التقليدي عة. فاعو ي   ععد يعويع  تيعزة ععا انت ا   

ي ععة، لكعع  هع ه الفععرك  ليسعا   ععز  عز   ععظء  عو  صععفا   الفعرك   عل اا ععياء، كطلعأ تسععرتلة  الغعة اا   
هع ه اافكعا  هعظ املاهي عا  احلقيقي عة ل  عياء، كهكع ا نعر  ال دياعة الع  ي  ا ،لقعد  يعز ر دة، أنمل أفكا ًا، ك 

أخعع    عععا املِتافيزيقعععا التقليدي عععة طعععود ال الااعععو  تعععع  ديعععد، كهعععظ القععو   عععرتي   قيقعععة اا عععياء طكيعععع   
 .(22)الفكر

تقد تععة ال ااتعا   يعا صععن  نلعت أي طنعدف  ت          املِتافيزيقععا  رص ع وِلع    ت  فت عأت عا  عان  فلقعد  ععاي ت  
د طصعادا ا تثسعانًا دالًيعا  م  كهعو نع   نعع ذلعأ  قولع ، "اذا  انعا املِتافيزيقعا نلًيعا، فِلع .اءها تع العلعو 

ل العقعععز اهنسععاي   اآلتعععا  العع  يعععتعو   كطعععز   ،طفععاخر  ععع لأ م  تعععز  عععالر العلععو ه كاي د طكعععع  عع لأ فِلععع
أ عععًداه ان نععا لععع  أي نترت  ععد  ي عععًدا... تععع ط يعععة هععع ا العلععم املزنعععو ، ان نععا   نسعععتوي  أي الياععا ك  لق قاععا 

نسععتير  طعععويً  نلعععت هعع ا احلعععا ، اذ  ينيعععا طتقعععد   ايعع  العلعععو  ااخعععر     ععءها دكي طو  عععف، ف ن ععع  يكعععاد 
يقعف  اتعًدا  ،و يع كالع ل عتعدل   ،يكوي تع السع رية أي  هع ا العلعم الع ل يريعد أي يكعوي احلكيعة  عيناعا

ال انقعععاذ املِتافيزيقعععا،  ا تاعععاا الاععععركا  ،اًذا ،لقعععد  عععاي  عععان  ياعععدا .(23)  تكانععع    يتقعععد   خوعععوة"
هععز املِتافيزيقعععا   سعع ًقا اه ا ععة نلعععت  عع ا  أ عع ق هعععوذلعععأ  ععاي يتول ععع  ت   املعرفي ععة العع  اعلاعععا نلًيععا، لكععع  

ذلععأ نلععت ك عع  الد  ععة  ععل   عع   ععل املعرفععة كالو يعععة مكنععة  نععزكل ط يعععظ    اهنسععايه ك ععاي هيععو  أ  ععد 
اهنسععاني ة، لكعععع   عععان  أ اده تعععدخً  ل  ا عععة نلعععت  ععع ال  املر عععزل  فقعععا ، "نلعععت العععرام تعععع أن نعععا نناعععر ال 

ععععا  عععععد أخفقععععا اآلي   حماك لعععععا، فاعععععظ   العقعععععز لو يععععععة  اًتععععا حعععععرك ل   نلععععمتعععع  ذلعععععأ املِتافيزيقععععا نلعععععت أع 
تاتي عوي هنععاك  ان نععا ...دالًيعا الياعا نعععود فسعوا انتقععادا ، تعع الياعا ك  انععا تايعا ان نععاكطعا  ، " ".ال اعرل  

 غايععا  أ ا ععي ة، اايعععا    حمععيا للِيتافيزيقعععا نععع أي طناعععغز  ععا نلعععت الععدكا ... فاعععظ   الناايععة ك عععيلة 

                                                 
ّهيغز،   (21) ّالفسلفيّ موسوعة  (،1983، 1لو عة ا ،ا  اتا  ) ءك   دا  التنوير، طراة كطقدمي كطعليق اتا  ن د الفت  ةالعلوم

 .139الصفثة  ،1ا ل د 

 .142ك 141املصد  نفس ، الصفثتاي   (22)

 (، 1967، الكتا، العريب  ، طراة نافي  سل )القاهرة  دا  تافيزيقاّمقبلةّيمكاّأنّتصيرّعلًمايمّمةّلكلّ مقدّ ، ان    (23)
 .42الصفثة 
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، لكعععع  (24)ال اعععرل " لغايعععا  أ ا عععي ة كحعععرك ي ة ل نسعععاني ة، كلععع لأ فاملِتافيزيقعععا هعععظ  عععا   عععز  ةقافعععة للعقعععز
اة عا  اتكعاي املِتافيزيقععا نلًيعا  سعع   عان    يكفععظ فيع  طرت يععد نعزكل الو يعععة اهنسعاني ة  وهععا،  عز    ععد  

 . (25)تع أي فر  ن  نقد   اتز لليعرفة العليي ة
كالعععععععاي، أي   ؛ااك  ، هعععععو أن نععععععا   نععععععرا ا   الاعععععواهر .ضععععع  هعععععع ا النقعععععد مل عععععدأيعكلقعععععد  أينعععععاه خي  

 عععععا ت ععععععدّي ترط وعععععاي أ عععععد  ا  ط ععععععاا، اي   – طنعععععتام كفًقععععععا لتصعععععو  ا  الععععع هع ،أك التجر عععععة ،املوحعععععونا 
املوحععععونا  اذا  انعععععا طنعععععتام كفعععععق طصعععععو  ا  العقعععععز، فيوحعععععونا  املعرفعععععة هعععععظ الاعععععواهر   اا عععععياء   

. كتعا فنعا التجري ي عة (27)ناة ر فقع     وا  ع عز  يعا طع   ،. كاملعرفة احلس عي ة   طتيع عز اا عياء   ذالعا(26)ذالا
ا طتعل ق  عالاواهر، أت عا اا عياء   ذالعا فعنثع   نععرا نناعا  عيً ا، كنعاد الاعواهر   ي ع ك  وصعف  كا ًععا د   ا  

. لكععع  هعع ه املعالي ععة   (28)توحععوني ا ا    سعع   انتاععا  ك الععع  كفًقععا لعع عض التصععو  ا  املاععق ة ل ععمل ال اععر
ت   عععًدا أي  القضععي ة الععع  دافعع  نناعععا املععععالي وي  ، ععو  ك عععود اا ععياء، الععع  د ياععأ   عععان  أصعععً    ك ودهععا

 هععظ أي   ععز  تعرفععة ط سععت لا  ععاحلوا   ليسععا ا   كً ععا، كأي   ،تنعع  املد  ععة اهيلي ععة  عع    ر لععظ ،التقليعدي وي
 الع ل لكعم تعالي تع  هعو أي   عز  تعرفععة   أ"كامل عد الا،د كالعقعز اضعع   أفكعا  الع هع ا عر  احلقيقعة   طو عد ا   

كهععع ا  ،سعععت لا تعععع الععع هع ا عععر د فثسععع  ليسععا ا   كً عععا، فاحلقيقعععة   طو عععد ا     التجر عععةل  ععياء ط  
 . (29) الض   نكو املعالي ة ضعناها الصثي "

تفقًحعا  ،اعري ي ل كا عي علتعع تعالي تع  هعو انكعا ه اي يكعوي الزتعاي كاملكعاي ، اًذا، تعا يقصعده  عان 
يعا  د ععاي   لي ععاي  ععا قاي نلياعا . فاععو   يويعع  تناععا ال أي طكعوي ناري ععة لععرد  العععاد احملسععو  ال (30)أع 

كهععو د يكتعف  ترت يعد أ  ي ععة  ..  ععز يقصعد القيعا   عيلي ععة طقعومي لليعرفعة التجري ي ععة تعع  ديعد(31) عر د تااعر
، ك   توعععععوير ّ اء الف  عععععفة التجعععععري ي ل كأفكعععععا هم Descartes    يعععععا صعععععن  ديكعععععا  ،طفسععععء ا سا عععععاطنا

يعتم  نعع   ز ال املعرفععة نعع طريعق احلعوا   التوص ع د نلعت أي  ً  للعععاد،  عز أ  عاملتعلقعة  ا نو انعا   وصعفاا  عع  
طر  ع  هع ه اه سا عا   ،طعنا م ا سا عاطنا كفًقعا لتصعو   املكعاي كالزتعاي الق لي عل، كالعانيعة ،ااكل  تعر لت ل

د. كطصعععو   اا ععععياء الو يعي عععة هعععو أ ععععد هععع ه التصعععو  ا ، كالتصععععو   اآلخعععر هععععو كفًقعععا لتصعععو  ا  العععع هع ا عععر  
 العل ي ة. 

                                                 
ّالمعاصريايالمحميود    ،   (24)  .24ك 23(، الصفثة 1986)تصر  دا  املعا ا،  تافيزيقاّعندّالف سفة

 .24املصد  نفس ، الصفثة   (25)

ّفيّعصرّالتنويرنافي  سل،   (26)  .108 (، الصفثة 1976ة، )القاهرة  دا  الناضة العر ي   انطك،ّّالنقد

 .89، تصد   ا ق، الصفثة تافيزيقايمّمةّلكلّ مقدّ   (27)

(28)  122.. , p), 1994egRoutled :New York(London and , Physics and MetaphysicsJ. Trusted,  

 .89، تصد   ا ق، الصفثة تافيزيقايمّمقد مةّلكلّ   (29)

 .226املصد  نفس ، الصفثة   (30)

 .91املصد  نفس ، الصفثة   (31)
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كيقط ع  نلعت ذلععأ أي  الععاد الع ل نناععر اليع   وريقعة توحععوني ة نلعت أن ع  كا عععظ  هعو نعاد اا ععياء 
.  ععع لأ يصعع   ضقعععدك نا أي نقععو   عععد ، "اي  تعا فنعععا (32)سعع  ي ةا    ععععض كفًقععا لقعععانوي الاالعع  يععع ة ر  عضعع

عععععا  ضععععع  ملعا فنععععععا" . فتقعععععا  تعا فنعععععا  ين عععععع   كفعععععق  عععععركا نقلنععععععا (33)طتوعععععا ق تععععع  اا عععععياء، أي  اا ععععععياء ا  
القععععو   ا ععععتق   طصععععو  ا  العقععععز ا ععععر دة كت ادلعععع  اضالصععععة نععععع التجر ععععة   فكععععع أي  لكععععع   .(34)الناعععرل  

ععا   طفيعععد ا     طعععل  الصععو ة املنوقي عععة  ، اع  يسععي  لنععا أي نفس ععر  وا عععوتاا أل   ععظء خععا ق تيعععداي احلععو 
 عا  ن عا   اعد أةعرًا للعيعاي خعا ق ن

وعا  القعو ة احلا  عة، فع ي  ل  كعا  فثسع   النسع ة ال العيانعا  املعوعاة، كمل
أي عة د لعة، ان نعا   نسعتوي  أي نتيع لاعا نلعت أل   عو  نيًنعا. اي  نقلنعا لعيو ، اًذا، ه ه التصو  ا  ليسا ععا

، "  ايعا، القعو ة احلا  ععة لعع يكععوي ا. اذً (35)العيعاي،  ععز هعو تلكعة لععر   العيانعا  املعوعاة   التجر ععة لكعةت
ي الفاععم لععع نعقععز  عيً ا، فاافكععا   ععدكي تضععيوي طكععوي  وفععاء، كالعيانععا  ت لنععا، ك ععدك عًوععأل  توحعول ت  

 ععا  انعععا ننععد  ععان  العلععم الناععرل  للعقععز ا ععر د، فاعععظ ،فاملِتافيزيقععا .(36) ععدكي التصععو  ا  طكععوي نييععاء"
، مل

فاعم، نقعز(، ) ا  عة،  تعع التصعو  ا  الق لي عة كيصعن فاا نقد للعقز نفسع  يقعد   لنعا الع خءة الع   تلكاعااًذا، 
كيقععد   لنععا  ععدكً   عععاتً   ععا، كولععيً   ععاتً  ملضعععاتيناا، كتععا فكععع أي يسععت لا تناعععا تععع نتععال ، س   ععععد 
ذلعأ ي ععل  لنععا هعع ا النقععد  يفي ععة اتكععاي املعرفععة الق ي ي ععة  وا ععوة ا ععتن اا هعع ه التصععو  ا  كامل ععادي ك ععدكد 

. كتصعععععاد  (37)اتكعععععاي املِتافيزيقععععا  وصععععفاا نلًيععععا ا ععععتعياعا كفععععق نسععععق تتكاتععععز. فالنقعععععد هععععو العععع ل ي ععععل  
ععا تعرفعة طتجععاكف ذلععأاملِتافيزيقعا   فكععع أي طكعوي اري ي ععة، ك  ط    .سععتعا  طصعو  الا كت ادلاععا تعع التجر ععة اع 

، كهعععظ  يعععول (38)هعععظ تعرفعععة نا ععععة تععع الععع هع اضعععالا للعقعععز ا عععر د ،لي عععة، أك  ع عععا ةتعرفعععة     ، اًذا، فاععظ
لي ععة القاليععة نلععت التصعو  ا ، تععع اععء ءععوء ال املاععتق ة تععع العقعز ك ععده، أل تععع تلكععة املعرفعة الق   املععا ا 

 التجر ة أك  دك  الزتاي كاملكاي. 
تعععع  اعععود  عععو   ،كان ععع  لعععيو تعععع تقاصعععد ،عنعععا العععدخو    طفاصعععيز تعععا  د تععع  هيعععو ، أك  عععان 

  أ  عو الععاي تنايعا ت ه عع  أن ع  ال أل  تعدً الفاعم ك عركط ، ك عو  الاععو  كالعواطعف، أك ااخعع  ، ك  
فتثعع  تععع ّفععا ، ك  الععدخو    اآلفععا  امل تلفععة املت اينععة الععع  تععا  ععو، ك نلععت تععا  ععر  ه ااك   تععع   ععالز كأ  

لتجر ِتايععا الفكري ععة، فعع ي  نعععا   انععدف  فياععا  ععز  كا ععد تنايعععا، تتوافًقععا تعع  صععا    أك كالًفععا لععع ،  ثصععالز  
 ععا، ك   ععز  نليايععا املتععرتخ رة  اود   هيغعز السععا ق  ععينفعنا لنتثق ععق تععع الوريقععة العع  ا عتعير   ععا الوحعععي ة  

                                                 
(32)  122.. , pPhysics and Metaphysics 
(33)  22.. , p)Macmillan, 1929 :London(, , critic of pure reasonKant 

 .52(، الصفثة 1922تة نعياي أتل )القاهرة، تقد   ،نقدّالعقلّالخالص ، ان   (34)

 .129الصفثة  ،تصد   ا ق، تافيزيقايمةّلكلّممقدّ   (35)

(36) 93. , pReasonCritic of Pure  

 .210ك 209الصفثة  تصد   ا ق،  ،تافيزيقايمقد مةّلكل ّم  (37)

 .218املصد  نفس ، الصفثة   (38)
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ق، التثق ععع اوععا  ايععة ت ععد طععا ةً  ،كا ععتند  اليايععا ه صععاء املِتافيزيقععا ا صععاًء طاًتععا  ا عععم ا نتصععا  للتجريعع 
لو يا صععا تة وصعر املعرفععة ال اعري ة  ل اععا و  ا عم اضعع ة طعا ًة أخععر ، ا عتناًدا ال أيعدي كانتصعا ًا للعلعم الو يعععظ  

 ي ة، كطقيم أ ا اا نلت النارة الوا عي ة ل نساي العادل . ا نو انا  احلسِّ 
 
ّإلىّالتحليل" .3  الفلسفاتّالوضعي ةّ"ماّالوضعي ةّاالختباري ة

"جثثداّالفكثثرّوالواقثث ّّ؛الفلسثثفي ةّللفيزيثااّالك سثثيكي ةتيثو راتّالفيزيثثااّوانريثثارّالمسثثل ماتّ .أ
ّعندّباش ر"

 ععععنة  Max Planck (1947-1858م، العععع  أنلععععع نناععععا تععععا و   نععععأ )أ عععدةا فرحععععي ة الكععععوانت  
 ، وعععو ً  هععععالً    تسععععا  الفيزيععععاء أ اً عععا، ك  الععععة العلععععو  الو يعي ععععة  اعععكز نععععا  ، اط سععععم  وععععا   1900

 عو الفيزيعاء الك  عيكي ة الع     ع اا نيعوطع، كط عديز انت ا اطع  الناري عة، لتصع   ة أ  نز ةو ل ،  ي د ل ال فن
 ة.د اد ة نلت تسايرة كا   نليظ   ديد  ز  اءِ 

كلعع يت عد   هع ا الوعا   الععو ل ، الع ل أ عرنا اليع ، ا   اذا نوفنعاه نلعت اا عو الع   اتعا نلياععا 
   الناري ة ال   ك لا تفاهيياا اءوهري ة. أ اً ا الفيزياء الك  يكي ة، كا نت ا ا

لقعد اهتي ععا الفيزيعاء الك  ععيكي ة  د ا عة الاععواهر امليكرك عكو ي ة، أنععمل طلعأ العع  فكعع اد ا اععا 
 عععاحلوا   ت ا عععرة، أك  عععع عض اآل   الععع  طسعععاند نلععععت وويلاعععا ال نتعععال  اري ي ععععة كاحعععثة كحعععوً ا  افًيععععا، 

. كا ععز ذلعأ انو عععا الفيزيععاء الك  عيكي ة  وععا   هعع ه الاععواهر، (39)ا  ي ي ععافكعع تععع  التع ععء نناعا طع ععءً 
 كطنا  ا طصو  الا ت  ط يعة توحوناا ال ل طد   . 

كأك   خاص عي ة تعع خاص عي ا  هع ه الاعواهر هعو ا ط صعا ، الع ل مت  ا ع اا  نلعت الزتعاي كاملكعاي، اذ 
اهعععا ،  يعععا املكععاي   طصعععو   هععع ه الفيزيععاء كا ععع  ك يعععد تت صععز،  متعععد  كتسق عععز، تتجععانو كتتكعععاف  ا ا 

، كالععع ل لععرل  ريانًعععا   ي نععا الناري ععة اه ليدي عععة، كهععو تسعععتقز  نععع الزتعععاي، العع ل لععع   عع لأ نفعععو اضععواص 
تنتاًيعععا تت صععععً . كاحلر ععععة العععع  طد  ععععاا امليكانيكععععا اعععرل داخلايععععا   طععععا  يع لتوياعععععا، اذ اءسععععم املتثععععر ك 

نععة تععع املكععاي، أك    ي ععز تنعع ، كاذا أتكننععا أي نعععرا  الععة  سععم تععا     نقوععة تعي  يو ععد    ععز  حلاععة 
أتكننععا طعيععل  التععع    ايعع  حلاععا  الزتععاي ااخععر  طعييًنعععا د يًقععا كتضعع وًطا، كذلععأ  تعيعععل  ،حلاععة تعي نععة

ّ عة  تي ي عة طضع   ايقععال  ر عة اا سعا  ك ضع  ععا (40)العة ا داةي اطع  الاعواهر، كهعو يعععمل . كهع ا يععمل أي  
أي    تكاننععا طت  عع  طغععء  اءسععم ك ا طععع  طت ع ًعععا تضعع وًطا   الزتععاي كاملكعععاي ضجععر د أي نعععرا  التعع  ااصعععيلة، 
خصوًصععا تو ععع  ك ععرنت . كاذا  انععا تعرفععة ااخععء يع مكنععة   الفيزيععاء الك  ععيكي ة، ك   ععدكد الاعععواهر 

                                                 
 ك عدها. 63(، الصفثة 1986) ءك   دا  الوليعة،  رهاّللواق فلسفةّالعلمّالمعاصرةّوتصوّ  اد يفو ،   (39)

(40)  27.. , p)uoMosc( ,Physique NouvelleB. Ivanov,  
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رًا  عع لأ، فتعاي   عق كطعييناعا طعييًنعا تضع وًطا يصع   أتعرًا تتيس ع امليكرك عكو ي ة، فع ي  تعرفعة  العة اءسعم  
 التعيل. ايسي ت ض د اكتعز ه ا امل د

كلقععععد انتععععع   الفيزيعععععاء الك  عععععيكي ة  ععععع لأ، أي  اضععععواص  الفيزيالي عععععة ل  سعععععا  خعععععواص   قيقي عععععة 
   قيقععظ  هععو ااةععء، أي  انتاعا  الضععوء ير عع  ال اهتعزاف  قيقععظ  يقعع    ك ع ، عع لأ  ،حعيني ة. كانتقععد 

يععا أل ا هتععزاف كااةعء، أتععراي  قيقي ععاي عيععا ك عود كا عععظ  توحععونظ . ك ععد نعت  نععع تعععز هعع ه  ،تفقحعة أع 
لعلععععم ا نت عععا ا  الناري عععة افعععاي الفيزيععععاء الك  عععيكي ة  املوحعععوني ة الكاتلعععة، العععع  يقصعععد  عععا أي   ا عععتوانة ا

، العععدا   صعععفالا كخواص ععاا تعععع دكي أل  ا ط عععاا للنتعععال   عععا رِّ   ، كتعرفعععة د ا ععة اا عععياء املوحعععونة للعععد
ت  ععع    د ا ععععتاا. فالاعععاهرة طو ععععد تسعععتقل ة نعععع ا ععععر ، كنعععع املععععنا  نلعععت  ععععد  نفسععع ، ك   عععاملنا  العععع ل يع  

  واء.
عا كالعلعم  أي   ك يععا. الوا ع    نليع  هعظ  يعا  املد ك عة الاعاهرة يعكعو تعا ضقعدا  توحعوني ا يكعوي ا  

  صعععو ة طععع ف ننعععدتا كعالي ععة تولقعععة  ييعععة ذا  طكعععوي العلععم نتعععال  فععع ي   الوا ععع ، هععظ العلعععم   ال دايعععة نقوععة
 ال  ا  عععتناد كااخععءة  املوحععوني ة، تعععرط   فععاليقل. كخواص ععاا املد ك ععة اا سعععا  صععفا  ككا عي ععة  قيقي ععة
  يععا  ل نسععاي، الو يعععظ   املو ععف يفايعع   يععا   ععالوا   الاعع ي  اانو لععو ظ   الوا عع  هععو املقصععود كالوا عع  الوا ع ،
 .أ  وو نن  ن   

لكعع   ععز  هعع ه ا نت ععا ا  العع  نعع    نناععا الفيزيععاء الك  ععيكي ة كا ععتند  الياععا  ععوا طتاععاك  
م، معا  ط ع  نلعت العلعم انعادة الناعر   انت ا اطع ، كفعت  ّفاً عا ت هلعة كطتعر   للزكا  ت  ّاو  ناري عة الكعوانت  

 ك دك  كاا ، طنو نا ّةا ها العو ي ة نلت اء صعيد.أتا  ط ص را  
كأك    ييععة  عععتتعر   ل عيعععا  هععظ  ييعععة ا ط صعععا ، العع   انعععا طعتععع  صععفة أ ا عععي ة تعععع صعععفا  

كالفيزيععالظ  فييعا  ععد، ال ا نتقععاد  ،املعاد ة، فلقعد أد   دخععو  فكعرة الع   ة ال ا ععا  العليعظ ، الكيييعالظ  أك ً  
 ق  ععع  تعععع نناصعععر  سعععيوة طااعععر ننععد التجر عععة كالتثليعععز، كنععع  هععع ه الناري عععة فس عععر  عععراكي ععرتي  اا سعععا  ط

Brown     ا حععورا، احلاصعععز   السعععوالز الععع    ااعععا   أنعععوال تتععععد دة تعععع الن عععا ، ك ر تاعععا الداليعععة
ععععا  ر ععععة   طناععععرت نععععع نواتععععز خا  ي ععععة،  ععععز نععععع  ر ععععة عععز  ا ا    اهععععا   اععععم هععععدكء السععععالز، تفقًحععععا أع 

اءسععععييا  ال   ي ععععة الصععععغءة  ععععد ا ذا  احلر ععععة املسعععععتير ة    اععععا  كتلفععععة، م ععععا يااععععر الوععععا   ا نفصعععععاي  
عععععع  تععععععع نناصععععععر أ سعععععع  تناععععععا هععععععظ  لليعععععاد ة، س  طوععععععو   ااتععععععر  ينيععععععا ا تاععععععف أي  العععععع   ا   عععععع لأ طق  

كار ععاء كاملععاد ة،   اهلكقكنعا ، ليترت  ععد فييععا  عععد، نلععت يععد تععا و   نععأ نفسعع ، أي  الوا ععة هععظ تعععز ال
ععععا   طااعععر ا    كيفي عععة تتقو ععععة ك  ي ي عععة نلعععت  ععععكز  فكعععع طصعععو  ها ا   انو ً عععا تعععع تناعععو  انفصعععاي ، اع 

 . (41)ك دا  س اها الكوانتا

                                                 
(41)  270.. , p)Paris: A. Michel, 1956(, Savants et DecouvertsLouis de Broglie,  
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طيسعي ة طعتقعد أي  الضعوء تو عا  تت صعلة، كأي   عز  تو عة طناععر كلقعد  انعا الناري عة التقليدي عة الكار  
عا  ل ععا  تعع  ععالرام  ،غناطيسعي ة تًعععا، ك عد  عدا ذلععأ ت   عًدا للعليعاء، كتعععز هع ه الر يعة عا ة  ار الي عة كت أع 

الععة   ععءة تععع املاععك   املِتافيزيقي عععة،  ا نتقععاد  ضععرك ة ك ععود ااةعععء  و ععي  لينتاععر الضععوء، لكن اعععا   
 ععععل املععععاد ة  ،تعععععً   ،الوا ععع   انععععا طوا عععع  نق ععععا  طفسععععءي ة ا ععععة، فاععععظ نجععععز  نععععع طفسععععء ط ععععاد  الوا ععععة

عععكاه عععال، كالعليععاء العع يع  ععاكلوا اععاكف ذلعععأ   اطععا  الكار   الف طيسععي ة الك  ععيكي ة انتاععوا ال نتععال    
العع ل افعععق  أي   ععل  عععد ة اه ععععال  Rayleigh (1919-1842)  ايلعععظنا ضعععاا،  يثاكلععة التجر ععة كط  

اا ععععع ة افداد   ي ي تاعععا   اءسععععم اا عععود )العععع ل يععععا افداد طعععواطر تو عععا  كطعععواطره ن  عععة طردي ععععة، كأن ععع   ل  
فا اعععععيفععععق  أن عععع  أفضععععز  ععععا  لد ا عععععة انتاععععا  اا ععععع ة كانعكا ععععاا(. كلقععععد  قعععععظ هعععع ا  عععع   ناريًععععا، ك 

، األ  ؛التجعا ، أي  ااتععر نلعت خعع ا ذلععأ ي   ي ي عة الضععوء   طعزداد  افديععاد التععواطر  عو  ال  ععد  تعععل 
تيرا  التعععواطر   ا فديعععاد، فت عععاد  املعععاد ة كاه ععععال للو ا عععة   لصعععز  صععععو ة س  طرتخععع    التنعععا ا  اعععم ا ععع

 نفصالي ة.اط صالي ة،  ز ا
  اطعععععا  تفاهييععععع   ،كلقععععد كحععععععا تعععععز هععععع ه الكاععععوفا  العلعععععم   تعععععرتف ، كهععععو د يععععععد  ععععاد ًا

لناري عععة العليي ععة كأفتعععة أي لععد  ععع   ملعععز هععع ه العق ععا ، الععع   ا  يصععادفاا أةنععاء طقد تاطععع ، أفتععة ا ،القاندي ععة
، كتلعععف  ععععا  ةا نت عععا ا  النااعععة نناععععا، كلل عععركق تعععع هعععع ه اافتعععة لعععز  ادخععععا  ننصعععر  ديعععد  ععععا  اءعععد

ط عععاد  املعععاد ة كاه ععععال  ، أنعععمل  عع  املفاعععو  الععع ل يعتعع  أي  (42)ا خععت ا ني عععا نرفتععع  الفيزيععاء الك  عععيكي ة
طيسعي ة الك  ععيكي ة. صععا ،  يعا طعرحع  الناري ععة الكار  للوا  عة لصعز نلععت  عو ا نفصعا ،   نلععت  عو ا ط  

كهع ا  الفعععز تععا  ععا   ع  تععا و   نععأ كأ  ععده  ينيععا انتع  أي  اا سععا  اذا أصععد   أك اتتص ععا  عععاًنا، 
تتقو عع  أك تنفصععز،  ععرتي  الوا ععة   ي ععا ، أك ك ععدا  فع ي  اتتصاصععاا أك اصععدا ها للاعععال يقعععاي  اععكز 

 . ايلظّأك  وانتا ، ك وا وة ه ا املفاو  ا توال أي يفس ر تا نجز  نن  ناري ة
  لقععد اععء   هعع ه الر يععة ك عع  العلععم الفيزيععالظ  ال اععء   عععة، كطر ععا ّةععا ًا انق  ي ععة  ا ععا طت عععد  

   يععز تيععاديع الفيزيعععاء، ك ععا ا   طفسععء الكععععء   ععيً ا فاععيً ا لععيو فقععع    تيععداي الكارطيسععي ة،  عععز
 يناععععتايعّتعععع الاعععواهر الععع   ععععاي يتعععع    نلعععت الفيزيععععاء الك  عععيكي ة كتفاهيياعععا أي وعععي   ععععا.  يعععا صعععن  

Einstein   نلعت تسعتو  الاععاهرة الضعولي ة،  يععث فس عرها ا عتناًدا ال الكوانتععا، تعتع ًا النععو  طا عة أك ك ععدا
 ي عععا  حعععولي ة صععععغءة... كلقعععد أ  عععد  التجعععا ، فييععععا  ععععد الو يععععة الكوانتي عععة للضععععوء، أك  وانتعععا ، أك  

 كانت ا ه ذا  نية  سيي ة تتقو عة كتنفصلة.
ك عع ا  عععدأ  الفيزيعععاء الك  عععيكي ة طععععرا  ز ً ععا  عععي د ل ال اعيعععا  تسعععل يالا كتولقالعععا كانت ا العععا 

 د ع   ععو  اهلكععقكي، اذ انتع  أن عع   ينيععا يتثععر ك    Bohr الناري عة. كهععو  ععظء ط عد    وحععو  تعع   ععو 
لكعقكي  و  النواة فاو   يصد  ا ععاًنا، كصعدك  النعو  تعع الع   ة أك اتتصاصعاا لع  لعدي ننعدتا يقفعز اه

                                                 
(42)  274.. Ibid, p 
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د  وا عععة طسععانده نلعععت زك  سعععتعا ، أل أي ي ععال تععدا  ّخعععر. كا ععز أي يقفعععز    ععد  أي ي   تععع تععدا ه ااصعععلظ  
صععد  القعععد  تععع الوا ععة العع ل  ععاي حمتاً ععا اليعع  للقفععز تعععع يعععود ال  التعع  ااكل ف ن عع  ي  القفععز. أت ععا ننععدتا 
عععا افعععق  ذلعععأ ننعععدتا كا اعععا الناري عععة ال  ي ععععة ه يعععتم  نلعععت صعععو ة ا ععععال حعععولظ  تعععدا ه. كاصعععدا    . ك ععععو  ا  
صععو ة   اضععركق تعع املععرتف  العع ل  Rutherford (1937-1871) اهنكليععزل  ّ  ذ فعو دالك  عيكي ة تعع  

فرحع  انت ععا  العع   ة  عاً   ار الي ععا صععغءًا  عع يًاا  ا عا  الايسععظ ، كالعع ل يفعق  اهلكععقكي تتثر ً ععا ،ر ععة 
دالري عععة تسعععتير ة  ععععو  النعععواة، كهعععو تععععا  ط ععع  حععععرك ة أي يفقعععد اهلكعععقكي طا تعععع   ععععد فعععقة ك يععععزة، كهعععو تععععا 

 أ  د  التجر ة خ ف .
م الععع  ا تاععععفاا   نعععأ ال  ععععا  الععع   ة، كأخضعععععاا ا ععععتوال  عععو  ادخععععا  ناري عععة الكععععوانت   ك ععع لأ

 سععع     نت ععععا ا  ناري ععععة انفصععععالي ة   اطصعععالي ة. س  طوععععو    ناري ععععة  ععععو ، ملوا اعععة  عععععض الصعععععا،، فععععا ق  
أي فععععي   Heisenberg س   ععععاك  هعععايزنِ  . جي عععةيطععععويض املععععدا ا  الدالري عععة للعععع   ة ضعععدا ا  اهليل  عععوترفياد

اللععا  نعع  ععض اه عكا     الناري عة، كالع  طعءهعا أ ع لة تعع   يعز  تعاذا لعدي ننعدتا ينتقعز اهلكعقكي 
كلقعد  انععا ا ا اطع  طقععو  نلعت القععو   ضععرك ة ه يعتعع تععدا  ال ّخعره كتععاذا طكعوي ط يعتعع  كهعو  ععل املععدا   

نليع   عوانل احلر عة   الفيزيعاء الك  عيكي ة،  عز  اععظء  الت ل عظ نعع انت عا  اهلكعقكي  سعًيا صعغءًا طنو ععق
فاععو   فكععع أي يو عد   تععدا  يع كتلف ععل، اي  لعع  ط يعععة  ،يو عد  صععو ة تت نيععة   أتكنععة كتلفعة، ك التععاي
  الف ط يعة اا سا  القا لة ل د اك اري ي ا.

ناري ععة الكوانتععا ال أ صععت اتكانالععا، كهع ا احلععز  يعتعع  نقوععة فاصععلة   الفيزيععاء، فاععو  ععاء ليععدف   
ثععدي انقواًنععا طات ععا تععع  الفيزيععاء الك  ععيكي ة كانت ا الععا الناري عععة، فلقععد أ  ععد  التجععا ، امليكركفيزيالي عععة كلي  

أي  انتقعا  اهلكععقكي تعع تععدا  ال ّخععر   فكعع   يتعع ، ك    يععة انتقعا  العع   ة  عع لأ تعع  ععا  ال  ععا ، 
ععا هععو  عععا   طكععوي العع   ة فياععا دالًيععا  عععا  ة، كا نتقععا  تفاععو  اريعع  ا ععت  اععاهد كأي   ععز تععا ي   جل  تعععع ا  

طعاتلنعا تعع  اا سعا  الك ععءة الع  ألفنععا تاعاهدلا. فتت  عع   ر عة اهلكععقكي كتعرفعة تسععا ه املت صعز العع ل يععتم  
فناهععا نلععت كاني ععة العع  ألِ فيعع  ا نتقععا  توحععول تتععع   ، كتععع    يعععود  اهتكععاي طو يععق الع  ععا  الزتاني ععة امل

 ا  د يق كتعق د تعز هع ا ا عا ، فعالتع ء نعع احلعا   القعا  ة للع   ة الع  يعتم  انتقعا  اهلكعقكي تعع  عضعاا 
ك   .ال اآلخر أتر اعء مكعع،  ع لأ التع عء نعع ا نتقعا  ا عتناًدا ال تفاعو  الزتعاي املت صعز الع ل انتعدناه

يععا   ن  ععا  الزتععاي طصعد   ععا خا  ايععا، ضعععىن أع  كاملكععاي هاهنععا، أنععمل   نوععا  الع   ة، فالعع   ة طسععلأ  رتع 
د يععععودا اطععععا  يع تولق ععععل   يتعل قععععاي  اا ععععياء أك يرط وععععاي  عععا، لقععععد أصعععع ثا طععععا ع ل للكالنععععا  الفيزيالي ععععة 

 ينايعععا، ك عع ا د يععععد كلععيو العكععو، فايعععا اًذا ن  ععة، ك عععا تتعل قععاي  السعععرنة ذالععا، اي  ااخعععءة ن  ععة 
تفاععو  التعع ي، أل ت  اععة ك عععول  ععي  ل   ّي كا ععد، تو ععوًدا، ذلعععأ أي  النسعع ي ة  ععق   العععاي  السعععرنة 
ك الزتععاي املكععاي ،  يعععا طععر   الزتععاي  السعععرنة تفقحععة أي  الزتععاي يت عععاط   افديععاد السععرنة  ععع   ي لععد الصعععفر 

عوي عل توحعوني ل،  عز  عا كليعدا اناعاء كطر يع . كالتعع ي ليسعا ت   ا قا عا تعع  عرنة الضعوء. فالزتعاي كاملكعاي 
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تناوتعععا  تر عي عععة للثععععادة تل  سعععتيد  تعععع ت  اعععة طقعععاط   عععادة تل، أصععع   يقتضعععظ طر يععع الععع ل  عععاي ي  
ا    عيلي عععة ترا  عععة  ياحعععي ة  ،اًذا ،كد   ك، فاعععو أتعععر   ي عععد   تعععل ياعععاهد ك ونايعععا   نفعععو الو عععا  ععع   ي عععالل

 د يقة. اري ي ة
  كيفي ععععة يو عععد  اعععظء  هعععو  ععععز تاد ي عععا، صعععغءًا  سعععًيا اهلكععععقكي يععععد د فععع ذا هعععايزنِ  ، ك،سععع 

 حعع   تععع  ك ننعا ن  ععا  نضع  أي هععو صععنع  فكننعا تععا كاايعة. اًذا د كي عع   فاععو كتلفعة، توا عع    تت نيعة
  وا عععوة كذلععأ ا تيالي ععا، حعع ًوا تعععدا  ال تععدا  تععع اهلكععقكي انتقععا  نعععع احلاصععز ال   ي ععة املناوتععة طعيععل

 .د يععق  يععا  نعع  تًععا  تعع  ر   ك ي ي ععة  سعم تو عع  طعيععل  ا ععتثالة القعو  ال أد   العع  ا  طيععا،، ن  عا 
 .ال  قة اافتنة   كتو ع  اءسم  ر ة تعرفة مكًنا يكوي ف  ،كنلي 

نناعععا كا عي تاعععا الديكا طي عععة، العععع   كتععععز هععع ا العععني  تعععع التفكععععء  عععر د املعععاد ة تعععع  يفي العععا، ك ععععل  
، فعييكع ععا طتثعر ك   تكعاي تعععل  وديععدها  الاعكز كاحلر عة، كاععء  فاينعا للنقوععة،  ،اًذا ، انعا طفعق  أع 

اذ د طععععد تتعي نعععة   املكعععاي طعييًنعععا  ععععكوني ا،  عععز اعععد  تر عععزًا حلر عععة دك ي ععععة طنتاعععر  وععععا، كوديعععد تو عاععععا 
 ،يث طكتس  صفالا تع ه ه املناوتة العقلي ة ذالا. ،اك رنتاا يقتضظ انااءها ذهني  

كتععز هع ا ا نعدفال  عوا يفعت  اافعق نلععت الوعا   الق يع   اهناعالظ  للعلعم، كي   عد نلعت الو يعععة 
ا     ن  تعع   امل  اععة كأداة القيعععا ،    ععظ  ت   ععععرا أل   سععم  الورالقي ععة ملفاععو  الاععظء، اذ  ععوا لععع ي  

فسععء الك  عيكظ  لليععاد ة، كاععا   املقععادير الديكا طي عة أتععا  ناري عة ا  طيععا،، ك ع لأ اعععا  فاععا   ع لأ الت
ت عدأ احلتيي ععة العع ل  ععاي يسععي  للفيزيععاء الك  ععيكي ة  تثديععد تو عع  اءسععم ك ععرنت     ععز  ّي تععع ّنععا  

طرالقي ععة ا رالي عة  يععا  ك عوا يقععود هع ا املعع ه  ال توا عف كحعععي ة تتور فعة، طناعر ال املعرفععة ناعرة .الزتعاي
، Feyerabend يّر نععععدايقععععل،  يععععا هععععو ننععععد فغر ععععة   النسعععع ي ة كال هعععو احلععععا  تعععع  ايليععععو، كال توا ععععف ت  

 اخصوًصعععا ننعععدتا انتععع  أي  املفععععاهيم العليي عععة ط عععل  طريقععععة القيعععا    ط يععععة الاعععواهر م ععععا لععععز فاينعععا مل ععععد
ال يقععل كا  طيععا، فاًيععا ذاطي ععا. كتعععز هعع ه اه عععكالي ة  ععتلقظ  ا عععا نلععت العلععم املعاصععر  رت تعع ، كطفعععر  

  .انت ا ا  ناري ة تتنافرة
 تييعععة ت ععدًءا حعععيني ا   العععاد،   أن ععع  كاي  تعععز هععع ا التصععو   للعلعععم كحعععظ  تتوعععر ا، ير  عع  ال 

كا عد تواحعععايت   ،فلقعد ناععرت  ولع  طي ععا اي ، عالاواهر املد ك ععةيناعرت نععع  صعو  أدكا   يا ععنا نعع اه اطععة 
، ي  اع  نععزكل الورالقي عة اه رالي ععة، كافععق  أي   عوانل العلععم تو ّت ع ناعع اا العقعز عععدا يت صععز حععا  لععيو ا  
  سر كامل لية كالنجول، لكن ع   عوا يعرفض اد نعاء ال  تيي عة الصعيييي ة، ليفعق  أي  ال  تيي عة نععرة  الي  

طريق العلم  عيت و اها ننعدتا طتثس عع ّعركا أدكاطنعا، فاحلتيي عة    يع  فياعا، ك  نلعم  عدكعا، كلكعع تناعا 
خععر  عععاطع يو ععد   اا سععا  امليكركفيزيالي عععة، كد  عع    سععاطة   اا سعععا  امليكرك ععتععا هععو ّعععاهر ن   و ي ة، ّك

تعا يع د ل اليع  نعزكل هعايزنِ   تعع نفعظ  لكن نا    لأ تع اادكا  تعا يكاعف ننع . كطي عا   عاك  أي يتجعاكف
ا  طيعا،، لينقعز هع ه الصعفة ال  عا  الفكعر، أنعمل املعرفعة،  افًضعا  اصفة املوحوني ة نع الععاد كطرت يعد ت عد
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نلعت أي  ال  تيي ععة صعيييي ة كأ ا عي ة، كأن ع  يتععع     ، يععا صعن  هعايزنِ    ،النعزكل التجعري   املواحععايت ، ت   عًدا
 ععدا ا ا ي عة ك سععيي ة، وديعد و   عرنة  سععم كتو عع  طععع   ًا ت عدلي ا، اي  للجسععم ط يععة ةنالي ععة ت  نلينعا  يععا  

ك عععع ا طصععععع    – كهععععع ا تعععععىن ا  طيععععا، –أك تععععع خو نععععا   وديععععدها  ، د  ععععة يزيععععد تععععع ايععععو  ااخعععععر 
اي  عاي يقصعد  ععا ، ك  يعععر نلياععا  صعفة توحعوني ة،  عز الععادِ طناععرت تعع  ِ  اصعفا  الاعاهرة املد ك عة صعفاطً 
ك كتناوتعععة ت  اتعععع . كاي  املواحععععاطي ة  ععععتثاك  أي ايععع  نلععععت اه ععععكالي ة ا  عععتق   نععععع الععععاد املععععد   

نقلععظ  للتفسععء   ط ي ععده التجر ععة، فسععوا طعععود ال هيععو  كخصوًصعععا  ا  نععادة الترت يععد نلععت  فععض أل  ت ععد
الاععواهر ك تيي تاعا، كنلععت أي   عوانل الفكععر  ععر د نزنتع  ا خت ا ي ععة،   ت الغعة نلععت الترت يعد نلععت توحعوني ة 

فلقعععد انعععدف  هنععععادة  Bachelard تواحععععا  طنا ععع   عععا  اضععع ة كطنو عععق نليععع   يعععا  عععيرتيت. أت عععا  ا ععع   
ا نت ععا  للناري عععة نلععت  سعععا، الو ععال ، كللعقعععز نلععت  سعععا، اضعع ة، حعععيع ن  ععة  دلي عععة يكععوي الفكعععر 

 .(43)كالوا عي ةفياا  ا  املوحوني ة احلق ة 
ععا  ،اًذا ،فاملوحعوني ة أصعع ثا  ععر د اناععاء  ياحععظ  ناععرل ، كصععفا  اا سععا  العع  طنو ععق نلياععا ا  

هعظ صععفا  طناععرت   خضععم  الععة ن  ععا  هاللععة، كد يعععد تععا ياععك ز  ععوهر الو ععود هنععا هععو الو ععدة،  ععز 
، كينتاعععععظ اليقععععل لصعععععا  (44)التعععععد د، فجعععععوهر املوحععععوني ة د يععععععد التثديععععد الفعععععردل ،  ععععز الكععععععرة كالتعععععد د

يا ، فال   ة د طععد ك عوًدا توحعوني ا،  عز  نيعة ناري عة كن  عة  ياحعي ة ا تيالي عة، اي  الكععرة ليسعا ا   ا  ت
ر  املعق ععععد، الععع ل هععععو ناععععا  فس ععع ععععوا ي   – ي ععععةتا ععععتناًدا ال الفيزيعععاء الكوان –  عععوهر ا  تيععععا ، كال سعععي 

 ععة  عععا قة نلععت الو ععود، كصعععفا  فكععرل   ياحععظ  نفرحععع  نلععت ال سععي   عععظ يسععي   قيععا  تعرفعععة  عع ، فالع 
 .(45)ر      العقز ز طنارت كط   ،الاظء   ط نس  الي  ت ا رة

 يععا أ  ععد  الوا عي ععة   –كلقععد أد   هعع ه ا نت ععا ا  ال نععزل الصعع غة املاد ي ععة اءوهري ععة نععع الكععوي 
أنعمل أن ع  مت  ا نتقعا  تعع كا عي عة تاد ي عة ال كا عي عة  ياحعي ة، ال  .ةالفيزيالي ع-التقليدي ة، كتعاا الوحععي ة اءديعدة

التفكعء  ععالوا   تعع خعع   انتااتع  الرياحععظ  الع لقعظ . فععنثع أتعا  ا عع   اءعوهر املععاد ل  للاعواهر كا عع ل 
كالتنععا ض،  صعفة الوا عي عة ننع ، كهعع ا تعا يفس عره طعععد د ط يععة الاعظء   ذاطعع ، الع ل  عق  تععع  ت عدأ ال اطي عة

 ي ععة ك سعيي ة تععع اععء أي طكونععا ّععاهرطل و  ت   ،تعععً   ،ك عز  ا نتقععاد   تكععاي أي ليعع  الاعظء  ععل ط يعت ععل
 .(46)كا عيتل   قيقة،  ز  عي   ملا نعرف  نع اءسم

فععالوا   أصععع   يقعععو  نلعععت ال كا ععع ، كالو عععود نلعععت ال ك عععود، لكن ععع  تععع  ذلعععأ لععع  توحعععوني ة، اذ 
ة طضععفظ املوحعععوني ة نلععت املو عععودا . كالكالنععا  العليي عععة هععظ  النعععا   ععد   نعععععر نلياعععا   الناععرة العليي ععع

                                                 
(43)  .u.f. p, La structure des theories physiqueP. Destouches,  

1951, pp. 260-266. et p. 296. 

 .79، الصفثة ( 1969دتاق، )، طراة ناد  العوا الجديدّالفكرّالعلميّ  ا   ،   (44)
(45)  73.-70 , p.u.f.1965, p.rationaliste de la physique contenporaine é’activitLlard, eachB. G 
(46)  52. , p.u.f. 1967, p.tionalismeRat: e ; , p. 208). Michel, 1978(A, Matiere et lumiereLouis de Broglie,  
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 اا العلععم كيناععع اا اناععاًء. ك ععععء تععع املوحعععونا  لعع ا ير  ععع ، عععا –  العيععو   –اضعع ة، الععع  ط  ععز نلينعععا 
أ اً ععععا ناري عععععا   نوالاععععا  ،ا تسعععع ا  ق اععععا   الو ععععود دكي أي طفصععععع  نععععع هوي تاععععا الوا عي ععععة، لكعععععع العلععععم

  ياحي ا، أحفت نلياا كا عي ة أ عر توحوني ة.
كالعع ل كف عععر  ععركا تععععز هعع ا اهناعععاء، هعععو أي  نععزل الصععع غة املاد ي ععة نعععع الو ععال ، دفععع  ال انعععادة 
طر ي اعا نقلي عا تععع أ عز تعرفععة ن  العا ك نيتاعا الرياحععي ة، كهعظ ن  ععا    نعععر ععا نلععت أل  تقا عز تععاد ل ، 

نا ال ال ثععث ننع   ععافقا  ك ععوده، أل   حععفاء الصع غة الوا عي ععة نلععت الع  ععا ، س  ا يضععور  لظ ، م ععأك فيزيعا
انوالاعا هوي ععة كطاعع يااا  عالوا  . فلععم يعععد ااتعر هنععا أتععر كا ع  توحععونظ  ن ثععث ننع ، أنععمل د يعععد ااتععر 

 .(47)رحي ة تناجي ةف ، اًذا،يتعل ق  و ود اا ياء  ز  ني  كا عي تاا، فالوا     نار العلم
اي  تعا يعع ك  اليعع  هعع ا التفسعء ل نيععة الوا عع  كاملوحععوني ة، كالعع ل انعدف  فيعع   ا عع   تتجععاكفًا  عع لأ 

نيععة هععو أي  الكعالع العليعظ    يكععوي كا عي عا ا   اذا ك عد حععيانت  كطسعويغ  الناعرل        ،ةالوحععاني ة التجري ي ع
طكاعف تعدلوعا العليععظ  احلقيقعظ  ننعدتا طلثعق  ناري عة، كهع ا تعا يضععفظ طفسعء الناري عة السعالدة، اذ التجر عة 

نلياعا الوععا   املوحععونظ  اا عععر كا عي عة. كالوا عع  العع ل د يصعع غ  نيععز ال نعاء كالق يعع  العليي ععل كا عع  خععا   
نلعت اعء تعقلعع، كالعلعم   يكاعف الوا ع  ا    قعد  تعا ي دنع ، فيعا يسعي  ضعرفتع  هعو الناري عة، ك  لصعز 

طا عععع  املوحعععونظ  ا   تعععع خ ععععا، ك ل يعععا ااتنعععا الناري ععععة  فضعععز طوعععو   املعرفعععة انعكعععو ذلعععأ نلعععت الوا عععع  
نفسععع ، كهععع ا لو عععم الععععدك  الفا عععد الععع ل طصععععو  ط  النزنعععا  الوحععععي ة لع  ععععة اضععع ة أك التجر عععة  الفرحععععي ة، 

 عععة،  انت ا هعععا تعععا يعوعععظ الفرحعععي ة تعععع الفعععر  ال التجر  كالععع ل لعلنعععا نععع ه  تعععع التجر عععة ال الفعععر ، س  
كي ة.  طسويغاا الوا عظ ، كهو تا لعز املعرفة، لكظ طقو ، تعرفة تّر

لي ععععة، ك  كا عي عععععة فععععالتفكء العليعععععظ    يسععععي  لفلسعععععفت  أي طكععععوي نقلي عععععة طرتت   ،كا ععععتناًدا ال ذلعععععأ
ععا طعتععع  أي   ععركا أ كاتاعععا الناري ععة،  عععز هععظ  رتصععرفة، اي  التجر عععة ط قععت نعععا زة تععا د طتاي ععع نق ني عععة، اع 

ر  ععع  ضنعععاه  القيعععا  كالتجريععع  كامل  اعععة، كطعععوف ر الاعععركا الناري عععة الععع  طسعععي  صععفا  املو عععود طناعععرت كط  
  تكعاي الكعالع العليعظ  
. كهعظ طعر   الو ععود  الع  عة، كاضع ة  الق يع  العقلعظ ، كالتجر عة  الناري ععة(48)

(49) .
كا عي ععة نليعع ، كوويلعع  تععع كا عع  خعع ة ال كا عع  تعرفععة،    حععفاء الصعع غة ال   كا ًعععا ا     يصعع  ، اًذا،فععالوا  

كط ععديز توحععوناط  تععع توحععونا  ار ععة ال توحععونا  تعرفععة، فوا عي ععة الوا عع    طععرتيت تععع  ونعع  يكاعععف 
 ععز تععع انعععادة  ،نعععع خصالصعع   سعع   ععوانل ةا تعععة تسععتقل ة نععع  ععز  ناعععاا تعععر    نععع نفسعع   نفسعع ، أك

                                                 
(47)  . , p)lammarion, 1969(F, escientifique modern enséeLa p, p.u.f. 1965, p.98. et: J. Ulmo, l’axiomatique, éBlanch

96 ; et: Blanché, La nouveau esprit scientifique, p. 130. 

 .8الصفثة  ،تصد   ا ق ،الجديدّالفكرّالعلميّ  ا   ،   (48)

(49)  92.-… p. 91é’activitLard, elBach 
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 نالعع   وا ععع  توحععونظ . اي  ناعععا  الو يعععة احلقيقعععظ  هععو تعععا نصععنع    الو يععععة
، كاي  العلععم احلقيقعععظ  هعععو (50)

عواه   اهد اك احلس ظ كاض ة امل ا رةال ل خيلق توحونالا كير   اا، تع دكي أي ط  
(51). 

، ان ععععع  يزخععععر ضوحعععععونا  اعععععء كنععععاد املعرفعععععة العععع ل خيلقععععع  العلعععععم هععععو الوا ععععع  املوحععععونظ  احلقيقعععععظ  
ل ، اذ هعظ لععوي  ديععد   يكععوي الععاد حمتاً ععا ل نالعع  ال انتاععا  تعا اععود  عع  اضعع ة. توحعونا  الوا عع  املععاد  

لو ي ة طقعععو  املعرفععة  ت و ياعععا، فتصعععو  ا  ي  سععتِ فععااخءة ليسعععا ين وًنععا   ينفعععد لليعرفععة،  عععز ين ععول نوالعععق ا ِ 
ء،  ععز ن  العا   طعلععم  عو  الع  ععا . ككا عي تاعا كتوحععوني تاا ليسععا العلعم ليسععا كليعدة خععواص  اا عيا

لو ظ   و  أ ا اا الع لقظ ،   أ ا اا ا خت ا ل  اانو  
(52). 

عوعت، ذاك الع ل ي عالد الوحععي وي   ا ع ا  صعفة   نعععر نلعت  عظء هعو ت   ،  العلعم، اًذا، فعنثع
طكتسععع  تعععدلوعا العععوا عظ  ا   ننعععدتا طلثعععق  ناري عععة، كالوا عععع  اافلي عععة نليععع    تسلسعععز املعرفعععة، كالتجر عععة   

ة الفكععر نععو ًا  ا ععًفا نلععت  دلي عع لعقِ الع ل طعععا ر النزنععة الوحعععي ة نلععت احلعديث ننعع  كا عع    نقعع ي ، تععا د ط  
 ععز ّلياطع . كالعلععم   يناعرت تععع اضع ة امل ا ععرة  عز حععد ا نناعا،  يععا أي  طفسعء الو ععال    يولعد  عع ت ء تناعا 

 .(53)  ت ء تع  ركا ناري ة  العة
ة نععع للصعع غة املوحععوني   ا ععل ً ة ا ا  الوحعععي  تعععز هعع ا الععر    ععل الوا عع  كالفكععر،  ععوا طععراه التي عع

الع ل  ،ن   ا ع  صع يعا     ،ايزنِ  عع العقع ي   املععاي   الترتكيعزالع  تنثاعا  هظ د طستو  فاعم اآلفعا  .الو ال 
تععع  نلععت الضععد   ، كير  عع  كععانلة ا نت ععا ا  الناري ععتععع  اأك  عععءً  ،  لععيً  يقععق     تععع  تو ععف تعععاي   ععيت د  

ة فععز العقعز نلعت التجر عة، الفكعر نلعت الوا ع ، كأ ع قي   ة  ة، أكلي عت  نزنة االيلو ااف طوني ع انيوطع، كانسجاتً 
يصعاد   فلسعفظ  ة العقعز كتفاهييع  كطرالعق ا عتغال . كهعو تو عف نلعت فانلي ع ةة احلق عك وا يضفظ املوحوني  

نلياععا   اة العع     ععده لليفعاهيم القاندي ععا  ا عع     نقععاة  عوا يسععتلاية طقليدي ععي ععِتتافيزيقنلعت تفععاهيم 
نلععت أ ا ععاا أي طكععوي اضعع ة أ ععا  العلععم، كأي  ا  القععري العاععريع دنالياععا،  افًضعع ةحعععاطي  ة املواالتجري ي عع

ععععي  تيععععداي اضععع ة كا نو انععععا  احلس عععة ال ة لليعرفععععة العليي عععالقييععععة الفعلي ععع رد  ط ععع العلععععم ينيععععو  نلعععت أي   ادً ة، ت   
ة ين غععظ لو ي  ي  سعتِ  ِ اتعويعا  اضع ة امل ا ععرة نق عا   ارد   ا عتق   نناعا،  ععز تعع خع   ااكفهععا، تعتع ً كيو ع

كلل يععا   ة عيفت  انعادة ا نت عا  للثعدك  الق لي ع ، يعا  عنر   ،ة أي طتجاكفهعا. كهعو أفعقنلعت املعرفعة العليي ع
أتعععععا   ليضعععععنا ،الفيزيععععاء اة، خصوًصععععتيعععععداي تععععع تيععععاديع املعرفععععة العليي ععععع    ععععز   ز العقلععععظ  كللترتت عععع ةكللفرحععععي  
ز   ة، ناعرت    اطععا  انعادة ا نت عا  لفعععز العقعز     عا  اضعع ة، كمليعداي الترتت ععداِءع ا  ديعدة  ععز  ِتتافيزيقع
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ع  اضعا    ل  ة     عا  ك عال  الععاد املعاد  طكعوي ك العع  املوحعوني  ، كلفععز التفكعء الع ل يناعرت ك ظ    ا  الوا   احلسِّ
 ة.تاا العليي  ال  طكتس   س    كا عي  

 


