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 ملخص  

في ن كو حوزة في 1960إلى عام  1950 عام من نتوماس كوإلى  دفييرابنبول  من قبلأربع رسائل ُوجدت  

 محطة كانتموضوعات ا منه انتاثنيتناول  للتكنولوجيا.  معهد ماساتشوستسبالمعهد والمجموعات الخاصة  اتأرشيف

 الثورات نيةب كون التمهيدية من كتابالنسخة  البنية،كتاب مسودة لرابند يفيقراءة ب ججأُ  ينبين المؤلف لخالف مركزية

وماس ت إلى رابنديفيمن بول سابقا  هماشرنُ تم رسالتين ل تتمةعلى األرجح  هي ،هنامطبوعة ال الرسائل هذهو. العلمية

  جميع الحقوق محفوظة.   (1(.2006"إلسفير المحدودة" في هذه المجلةن س. كو

 

 

 البنية.مسودة كتاب ، توماس كون، رسائل ،دفييرابنبول  :المفتاحية الكلمات

 

 

                                                           
1 - Hoyningen-Huene, P. (1995). Two letters of Paul Feyerabend to Thomas S. Kuhn on a draft of The 

structure of scientific revolutions. Studies in History and Philosophy of Science. 

https://hekmah.org/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%83%D9%88%D9%86
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  مقدمة  .1

ن مت توماس كو  إىل دفيريابنبول من إىل رسالتني  ترجع  "...رسائلمزيد من العنوان "اليف  "مزيد"كلمة   

 شرعيقل عن ال منذ ما يف هذه اجمللة  شراتن  ، سويسرايف  ميلنييف شقته يف  دفيريابنا بعد وفاة مالعثور عليه

اليت طخووةة امل، لميةالع الثورات بنيةكون كتاب  مسودة  إىل  الرسالتني هاتنييف  دفيريابنرجع  (2).مضتسنوات 

 ارتنيعبتصحيح ب، جديدةرسائل الشروع بقبل أغتنم الفرصة و   .يةالبن كتابمسودة  ا أّنَ  على إليهاأشري س

  .السابقة الورقةتلك  يف قدمتهما

 (3).ري مباشرغ بدليلالزعم  اهذ ت  دعمو الرسالتني واضح نسي بشكل  دفيريابن" أنَ  أكدت  على: أوالا  

امتدت  [610] :ما يلي يف سريته الذاتية دفيريابنيكتب  .كن كاذبا ي، إن مل إىل حد ما مضلل خالفهذا 

ورات الثبنية كتاب كون خمووةة   على سبيل املثال انتقدت   ،أفكارياليت تشبه  األفكارإىل حىت اعرتاضايت 

  (4).إىل حد ما يةمنو وريقةب 1960حوايل عام  هي قرأتذال ،العلمية

قد انتقد  هأنَ قة قيحلعلى األقل  مدركاا  دفيريابنكان لذلك  ، هذه األسور يف مولع التسعينات ك تبت  

 أنَ  ظينكان   :اا اثنيإىل توماس كون. عدة شكل رسائل  علىذلك  فعلقد ه نَ أ تذكرورمبا ، البنيةمسودة كتاب 

عام ربيع وخريف ، والرسالة الثانية بني 1961عام  وخريف1960 عام خريفبني  ك تبت  األوىل الرسالة

 يفكون   أرسل، معة هارفاردجا اتيف أرشيف ألحدثا األرشيفيةدراسات لل ، وفقاا على أية حالو  (5).1961

                                                           
2 - Ibid. 
3 - Ibid.p323. 
4 - Feyerabend, P. K. (1995). Killing time: The autobiography of Paul Feyerabend. Chicago: University 

of Chicago Press.p141. 
5 - Hoyningen-Huene, P, Two letters of Paul Feyerabend to Thomas S. Kuhn on a draft of The 

structure of scientific revolutions.p450. 
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من  مناشدةوتقدم  دنتقاالل تدعوجليمس كواننت مع رسالة  "البنيةخمووةة مسودة "، 1961 نيسان 22

 (7)،البنيةتاب كسودة  مل املتلقنيبني من  ابندري لفيبإلضافة كان كواننت وهكذا   (6)،لناشرلكواننت   ادقةصمأجل 

 (8)نشللامل كواننت  وألنَ لناشر، على ا كواننت  ومصادقةاالنتقاد  تلقيأي ل ،كون  إظهار هلدفا نظراا ألنَ 

ملتلقني  ياساا ق الحقاا لكواننت  البنيةكتاب مسودة  كون أرسل   ه من غري احملتمل أنَ حتاج إىل وقت، فإنَ يس

 واخرتاع انسطخة متامهإبعد حاالا ئه قراألول  خمووةه أرسلكون   أنَ  يف الواقع ملرءا سيظن) .دفيريابنمثل  آخرين

 يكنمل رمبا  البنيةكتاب مسودة  ف، يل 1994 أاير 26 يف رسالة مؤرخة يف نه كونخَ ملا  خالفاا  ذاهبو  .النسخ

 البنية كتابمسودة   دفيريابن رمبا تلقى بلتايلو  ،(1961يف نيسان بل، 1960عام يف خريف أو شتاء  منتهياا 

 بشكل حمتمل حاتريخ مرج  أقرب  أنَ على  دل ضمنياا ، مما ي1961عام يف أواخر نيسان  كواننت  اتلقاهكما 

 . 1961 أاير هو دلفيريابناألوىل رسالة ظهور الل

مل  ومع ذلك (9)."رىأخ رسالةلك  رسلأرمبا ينبلي أن : "ما يلي الثانية رسالةاليف ّناية  دفيريابن كتبي

 العثور مت   نيتل النيسالتر ال ألنَ  حقاا  مدهشاا هذا ليس و  .دفيريابنيف شقة كون رسائل إضافية إىل  على  العثور  يتم

كثر األكان املسيكون و  (10).يعيد الرسالة الثانية لهكون ل  إىل دفيريابنولب بيدينان هذا هناك  بلفعلا معليه

                                                           
6 - Driver-Linn, E. (2003). Where is psychology going? Structural fault lines revealed by psychologists’ 

use of Kuhn. American Psychologist, 58, N2. p272. 
7 - To More Look: Kuhn, T. S. (1970). The structure of scientific revolutions (2nd ed.). Chicago: University 

of Chicago Press.p11-12. 
8 - Hershberg, J. G. (1995). James B. Conant: Harvard to Hiroshima and the making of the nuclear age. 

Stanford: Stanford University Press. Chap.35. 
9 - Hoyningen-Huene, P. Two letters of Paul Feyerabend to Thomas S. Kuhn on a draft of The 

structure of scientific revolutions.p387. 
10 - Ibid.p372. 
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 يوضعجيا حيث للتكنولو  عهد ماساتشوستسمبمعهد احملفوظات واجملموعات اخلاصة لرسائل إضافية  ترجيحاا 

، بول، دفيريابن" أنَ  (28، جملد )21 وصف اإلةاروبلفعل (. MC 240 ةخمووةجمموعة ن )كو   ملف

ملذكورة قد ا الفاصلةالفرتة  على الرغم من أنَ ، دفيريابنمع مراسالت كون حيتوي على  "1988 -1977

 1993و1983 عامي كلها مكتوبة بني  هذا اجمللدالرسائل املؤرخة يف كانت   .تكون خميبة لآلمال يف البداية

، زيوريخ  ETHمعهد  مدير سكرترييشري إىل تبادل الرسالة بني لد جملاوصف يف  1977عام  األقدمتاريخ ال)

 (. دفيريابن حول بول 1977عام يف وكون 

 واحدة ،اليد مكتوبة خبط ااثنان منه .دفيريابنإضافية غري مؤرخة من قبل هناك أربع رسائل  ومع ذلك

 نكو من ورقة لوخمووةة  (11)،هلانسون 1958 "منوق الكشف" كتاب  عن دنلفيريابتعليقات مللفة شري إىل ت

 ديريابنف ةلب -لداجمليف ليست كتاب هانسون على   )التعليقات (12)1959يف عام  تشر ن   "األساسي التوتر"

 .1959أو  1958 يف عام ك تبتهذه الرسالة   بثقة أنَ بلتايل نفرتض رمبا  ،(هاأن يراجعن يف الرسالة كو   من

عام عة ةبرت يف اليت ظهلكون جتارب الفكر عن  لورقةإىل خمووةة املكتوبة خبط اليد األخرى الرسالة شري تو 

األخري،  مقوعها ايا ه يناقش حصر ألنَ  الورقةمن هذه  ةسابق نسطخةإىل  على أية حال دفيريابنيشري   (13).1964

                                                           
11 - Hanson, N. R. (1958). Patterns of discovery: An inquiry into the conceptual foundations of science. 

Cambridge: Cambridge University Press. 
12 - Kuhn, T. S. (1959). The essential tension: Tradition and innovation in scientific research. In C. W. 

Taylor (Ed.), The Third (1959) University of Utah Research Conference on the Identification of Scientific 

Talent. (pp. 162–174). Salt Lake City: University of Utah Press. (Reprinted in idem, The essential tension. 

Chicago: University of Chicago Press, 1977) 
13 - Kuhn, T. S. (1964). A function for thought experiments. In L’aventure de la science. Me´langes 

Alexandre Koyre´,Vol. 2 (pp. 307–334). Paris:Herman. (Reprinted in idem, The essential tension. Chicago: 

University of Chicago Press, 1977. 
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 املنهج  بهشيجتارب الفكر  ونيناقش نالذي أولئكمن قبل  املعتمد املنهج أنَ " دلفيريابن وفقاا  كونفيه   يقرتحالذي 

 ةاملنشور نسطخة المن  بلكاملمفقود  املقوعهذا  ،من هذه الرسالة(1")صلة العاديةلالفالسفة من قبل املعتمد 

، فلسفية لةجم ، سواء يفالفيلسوف من أجل منفعة"طخووةة امل نشرعلى كون   دفيريابنحيث  [611]من الورقة. 

 قدأعت : "ولكينالنيةيظهر تلك كون   ال يبدو أنَ يف حني  (14) ،"م، أو يف فلسفة العلةميتافيزيقي يف جملةأو 

كل ما عليك   نَ حقيقة أإىل مرة أخرى  فضويلوأان رائعة  ورقتك أنَ  احلاسمعن هذا املقوع األخري  بصرف النظر

  (.من الرسالة 5-4")ص بعض األحيان إىل أصدقائك وتقدميها ملفاتكيف خزانة  اإخفاؤه هوا هبفعله أن ت

بلنسبة لكن  (15)،مرة واحدة فقط وبوريقة سوحية جداا  البنيةكتاب ( إىل  ةوبوعاملن )كو   ورقةتشري  كما

شري إىل الفرتة دي ياجلن دفيريابن أنَ  إىل حد بعيد تملمن احمله ، أعتقد أنَ مولع الستينات مناألخرى  لألوراق

يعاد هنا . اذاهت الفرتة منإذن  دفيريابنرسالة  ستكون .تكهنات يبقىلكن هذا و ، 1961أو  1960عام  من

 .التذييليف  "الرابعةرسالة ال"و "الثالثةرسالة ال"املدعوتني  نيالرسالتةباعة كل  من 

ا مبظهرمه يما يتعلقف الرسائل املنشورة سابقاا الفت للنظر بشكل  نيتؤرخاملغري ن األخراين ارسالتالتشبه  

لآللة بشكل واضح بمكتوبة  .على التوايل، "الثانيةرسالة ال"" واألوىلرسالة الهنا " ماولق عليهي   .عموماا  املادي

ال ترتك  يضاا هي أو ، كل األةرافصلرية على  الوامش اهلنفس هلا حيث ، السابقةمثل الرسائل ذاهتا الكاتبة 

؛ 5و  4، صاألوىلرسالة ال" )ةقالاملوكالمها يشري إىل " اتاميالربادإىل  يشري كالمها و  .تباعد بني األسور

                                                           
14 - Kuhn, T. S. (1964). A function for thought experiments. In L’aventure de la science. Me´langes 

Alexandre Koyre´ , Vol. 2 (pp. 307–334). Paris: Herman. (Reprinted in idem, The essential tension. Chicago: 

University of Chicago Press, 1977) 
15 - Kuhn, T. S. (1970). The structure of scientific revolutions (2nd ed.). Chicago: University of Chicago 

Press.N.31. P262 

about:blank
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 ةمؤيدكون واليت ت، البنيةكتاب البنية أو   سودة كتابمب عبولب توحي وهذه(. 7و 4و1ص ،الثانيةرسالة ال

)ص  "شرتن  عندما " أفكار كون حاالا إىلاألوىل  الرسالةتشري . نالرسالتاتا ها كلتتناولوضوعات مب بشكل قوي

رسالة ال ، ألنَ لتأكيدب بعيداا  على أية حالهذا ال يزال و  .البنية مسودة كتابإىل بلفعل  شريت اأبّنَ  توحيو ( 1

لرسالة أثر  أي   احلظلسوء ال يوجد و (. 1، وهو "الرسالة" )صنمن قبل كو ما رد" "إىل  شري أيضاا ت األوىل

شري ت .ديريابنف ذهندور يف ت تكانلكون  نشورة املغري األفكار من  ر أي  قر ن أن ال نستويعذلك ل بكون خاصة

أي دراسة   ؛راستكدا مستوحاة من بدو أّنَ تاليت  األوراق تسلموا دفيريابنصف  يف ةالبنيإىل  الثانيةالرسالة 

 ذاتهقت و اليف تبت على األقل ك    الثانيةة رسالال نَ أب يوحيهذا و  .(9و 6ص يف أكثرللتوضيح و 1)ص كون

 ،برينستون(إىل ن )عندما غادر كو  1964قبل عام  أيبريكلي، جامعة وكون يف  دفيريابنمن كل   درسعندما 

بشكل اثبت  األوىلالة الرسعلن ت   .عن تصميمه ميكن أن يكون يؤكد أنَ ال شيء  نابتتابع الرسالتفيما يتعلق و 

  ،(10بادل )صتالإىل استمرار يف النهاية  أيضاا  الثانيةرسالة ال شريتومع ذلك (. 5" )صالتاليةرسالة ال"يف النهاية 

 كتاب ودةمسالرسائل اليت تناولت  إىل، وال إشارة إىل الرسالة األخرى أي   رسالة أي ين أن أجد يفميكنال 

  (16).بلتفصيل يةالبن

املنشورة لرسائل ايف بلفعل  دفيريابن هاعاجلقد موضوعات  انوور يالرسالتني  إىل أنَ  ، نظراا كومع ذل

الرسائل تكون  نَ أ ، فمن املرجح جداا بلتأكيد ليس بوريقة شفافة متاماا و  كبري جداا   بختصار، ولكن اا سابق

أاير  وقت ما بني يف ك تبتالرسائل   أنَ بشكل راسخ متاماا  نستنتجرمبا  لذا ،لتلك الرسائل اا اجلديدة استمرار 

ة ما بني الفرتة الزمني إىل هذا الفاصل الزمين وصوالا  بحتمال قوي إىل حد مانقلص  رمباو . 1964و1961

                                                           
16 - Hoyningen-Huene, P. Two letters of Paul Feyerabend to Thomas S. Kuhn on a draft of The 

structure of scientific revolutions. 
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كانت   ا، وأّنَ القدمية رسائللل اا الرسائل اجلديدة هي يف الواقع استمرار  أنَ  على افرتاض، 1962و 1961 أاير

 . كتاب البنيةظهور  مكتوبة قبل 

 على حنو حاسمداا ج األوىل نظرات اثقبةمتتلك  ،جداا لالهتمام  اا مثري السابقتني رسالتني المضمون  نَ إ

يف واحدة  دفيريابنامات اهت ذكرت  حيث  .كون  مشروعيف بشدة  دفيريابن أيضاا  اهرضاعي اليتوانب األساسية اجليف 

ذه هي "هو "اتريخ اعلى أّنَ  مللفةأيديولوجيا ه إنَ  ،جمرد اتريخ ليسأنت ه تكتب: "ما األقدممن الرسائل فقط 

يصبح و  ،(17)"إقناعهممن حماولة  بدالا قرائك ل سحركحقيقة  ،هأعارض أكثر ما وهيالسحرية  التقدميةريقة 

مشكلة  بل هو، قطف متضمن مع ما هو لتفاوضا ال تقبل اإيديولوجيليس ه أنَ ة ل احلاليئيف الرسامن الواضح 

 التاريخ مجيع تدوينة دراستلوي أن ال ميكن ف، االنتقائية يف احلكم التارخيي أي ؛بتدوين التاريخ كلهأساسية 

قدم مسرد اترخيي  أي  يظل ، وهكذا. ددهو حمما  على أحكاماا  تصدرقد  الكنه طختارامل هاموضوعجوانب 

مع  دائماا  ممزوجة بل، ةقيم بال ليستالتارخيية" قائق "احلبلتايل و  ،القرارات املتعلقة بلقيمبعيداا عن بلضرورة 

ن م هذا مسلم به أنَ حىت لو  ذلك معو  ،تروىتستحق أن  كوّناا  اختياره[ 612]تلك القيم اليت أدت إىل 

 التمثيالت يف الضروري القيمةعنصر  على أنَ االت احليف العديد من  يعرتض املرءزال يال  رمبا، حيث املبدأ

مرباةورية ريخ اإلقيصر يف اتل الشديد وتاملتمل أن يكون خاةئاا اععادة سرد ما الذي من احمل .غري مؤذ   ةتارخييال

 يؤكد، على أية حال .الكم؟ اتريخ ميكانيكدور آينشتاين يف  ةناقشم إىل مالحظة حول إضافةا أو ، الرومانية

على . اتفهو  حال من األحوال غري مؤذ   أبي   ون هكو عند  التأريخ تدوين ل يتقييمال ساساأل أنَ على  دفيريابن

 : كتب ما يلييذا املوضوع هب فيما يتعلق، العكس من ذلك

                                                           
17 - Ibid. P355. 
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، ولكن بصفة لفلسفةبلنسبة لفقط ليس ، املوضوعات أهممن  اا أعترب املوضوع الذي نناقشه واحد انأ

رفاهية بعيداا عن  نيكو  قدله  حمددحل  أتثري منوضوع امل أحكم بألمهية على ، ولكينرمبا لن توافق. عامة متاماا 

 (1، ص األوىلرسالة ال) البشرية.

 االستمرار يفى ه يصر علنَ أ، وهذا هو السبب يف على احملك دفيريابنوجه نظر  منهناك الكثري  لذلك  

 .املناقشة

كذ ب ملوقفاملعقد  دفيريابنفهم لالهتمام يف الرسالتني هو  جداا  ثرياملاملوضوع الثاين   
 
، والسبب يف امل

للتوور كون   رؤيةهة جو  أنَ  دلفيريابن وفقاا  القضية تليس . ضعيفعلى أساس  قائم لهن كو انتقاد   أنَ  هو رأيه

 .على العكس من ذلك ،التكذييب تناقض مع موقفت علميال

هذا  إنَ  بل، التكذيبإمكانية مع فكرة فقط تعارض يال أنت تقدمه الذي  العلميف التوور وص 

من  معقدة خووةبلتأكيد  ههذو ( 10ص ،الثانيةرسالة ال).إمكانية التكذيب فكرةبمولوب أيضاا ر التوو 

 ما ترإذا كان هناك تو ، ميكن للمرء أن يتساءل عما هذه املقالةشهرة كم حت كما،  ومع ذلك .دفيريابن جانب

، لنظر يف هذه املسألةعند ا .توور العلمي يف الرسالة األوىللن كو   لتقدمي دفيريابنعداء بني  وه اخلووة بني هذ

رفض  فإنَ  وبلتايل (18)،وهرياجلنقد الهو  دفيريابنعند  املفضلالنقد  منط أنَ ره ضع يف اعتبايينبلي للمرء أن 

هذه احلالة  يف دفيريابنيريد   .هذا املوقف دفيريابنيؤيد  أنبلضرورة يعين ال  التكذييبوقف ملكون قد  لن دفيريابن

 .أيضاا  نقده له ويرتتب على ذلك، انقص التكذييبملوقف كون فهم   إىل أنَ  فقط أن يشري 

                                                           
18 - Hoyningen-Huene, P. (2000). Paul K. Feyerabend: An obituary. In J. Preston, G. Mune´var, & D. Lamb 

(Eds.), The worst enemy of science? Essays in memory of Paul Feyerabend (pp. 1–15). Oxford: Oxford 

University Press.p.9. 
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خصوصا  ؛افايتإضاألقواس املتعرجة هو ما يف  كلو  ،يف الرسائل ةواضحال املوبعية األخواءمت تصحيح  

 {. njn +1الصفحات }فواصل إىل اإلشارة 

 .دة عقودع، حىت لو استلرق ذلك السطخرية إىل واقع مدى قد تتحول أي  إىل يف اخلتام أود أن أشري 

ا مراسالتن سيتم حتريره أن  مسع أ  .إىل سام من بول": خبط اليد دفيريابن، يضيف إىل كون األوىليف ّناية الرسالة و 

 ، بول!على حق كنتلذا جيب أن نكون حذرين".  . نابعد وفات

 

  األوىل:الرسالة   .2

 ،عزيزي توم 

  ،ردك علىأريد فقط أن أبدي بعض املالحظات  ،هذه الرسالةال تقرأ فوقت  إذا مل يكن لديك أي   

 ،انفقتمنا درك أنَ أو نخموأا كنت ك  أنَ أ أو أن تدرك وكنت خمين  أن  تنعاا حىت أدرك بنفسي ينبلي أال أبقى مقو 

من أكثر  اا واحدالآلن  حىت املوضوع الذي نناقشه أنَ  أعترب ينأنَ  ذلكقيقة على احلاخلاص يب هذا املوقف  حيضو 

أحكم لكنين  وافقلن ترمبا  ،بشكل عام إىل حد بعيد، ولكن لفلسفةبلنسبة ل، ليس فقط أمهيةا املوضوعات 

ية الرفاهلبشرية" ا يةرفاه"بأان ال أقصد و  [613]على رفاهية البشر.رمبا  الدقيق ه  حلأتثر املوضوع من على أمهية 

ت البشرية توور القدرامن و  ،املرءخيال  تدريب ، منمن بني أشياء أخرىستمد الرفاهية اليت ت   بل، املادية

املرتبوة  تكالشملل حمددل حب، أو تعلق بهامل احملددقرار ال إذا كانمهم املوضوع و . ةروحيالالسعادة من و  بلكامل

 إلجياد ىأسع: ''يقول ،موقفي أب كلياا   أعارضه ماهذا هو  .يةرفاهبتلك ال زايدة أو نقصان يلمح إىل به

الذين يتعاملون لناس باليوم  العامل مليء   إنَ . وملاذا؟ما احلقيقة؟  سؤايل سوف يكونو . "جزئياا  رمبا أتيت، احلقيقة

كن التقاليد ال ل .تاملشكالمع هذه من التقاليد اليت تتعامل  ا تشكل جزءاا جملرد أّنَ  تكالأنواع املش كلمع  
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من  جزء   وه تكالاملشبعض  نَ اليت تقول: إقيقة احللذا  ،هبذاف رت تع أنت بذاتك ،عقالين سلوبتتوور أب

 إيقافهوجيب  ، أو خورغري ضروريرمبا التقليد كله  ألنَ  .على اإلةالق ليست مفروضة عليتقاليد معينة 

 التتاملينا مناقشة ع نبليي: ملاذا بشكل أكثر حتديداا  (. الزكيةالعقل رائحة بل عن ةريق ، ال أوه ،)ليس بلقوة

ما  إىل شريي لنوعب عواقب أي  ذا االهتمام هلن كمل يإذا  ،اتريخ املوضوع؟يف ّنتم ملاذا ينبلي أن  ،نظرية الكم؟و 

 . التطخلي عنه وينبلي رمبا ال ةائل منهف ،ةالبشري رفاهيةب يتعلق

هذه  وأعتقد أنَ  .انناقشهاليت  ملشكالتبهتم أأبني ملاذا أقول كل هذا لكي  ،ملاذا أقول كل هذا؟

الوريقة و  ،هائل على الوريقة اليت نفكر هبا سيكون له أتثري   أو أبخرىوريقة ب حلها ألنَ  مهمة جداا  تكالاملش

علين جي والذي ،  املناقشةيف الذي جيعلين أستمر هذه القناعة هي احملرك   .يتناوبلتايل على رفاه ،هبانتصرف  اليت

ين أعتقد ناقشة ألنَ ملب اا أيض أستمر ،على أية حال وقتاا ةويالا  قد يستلرق هأنَ مع  له قيمةهذا النقاش  أعتقد أنَ 

حيحة كوّنا ه القضية صهذ أنَ الآلن ال أعتقد و  ،نشرت  عندما  اتو قد يكون هلا أتثري غري مأفكارك بعض  أنَ 

أن إذن أستويع  فال اا وخوري  : إذا كان صحيحاا بملناسبة يكون موقفك يبدو أنَ ؛ تفكرك )كما يبدو أنَ خورية 

ذلك  بدو أنَ يو ، مهما كانت العواقب أقول احلقيقةينبلي أن احلقيقة و عن أان مدافع ، هشيء حيالأفعل أي 

وقبل   أوالا نت أ بل قيقةاحلعن فقط  اا مدافع لستك ألنَ  وري جداا اخلوقف هو املهذا  ، وأعتقد أنَ موقفك هو

، درجة األوىلبلهذه االلتزامات يت وأت ؛التزامات جتاه البشرية ولديكاإلنسانية أعضاء  من اا كل شيء عضو 

امل عأن ت  جيب و  الفرضياتا ميزة لديه -رمبا تكشفمهما كانت احلقائق ، ولكن اليقني صفة ذه االلتزاماتهلو 

 كمال هذه احلالة  مثلدينا ليس  (اليت متتلكها احملددةاللتزامات امع  قارنت  شديد عندما  حبذر  بناء على ذلك 

 . ئاا ببساةة خمو  أنتبل  ،عن احلقيقة مدافعاا  تسهنا ل كعتقد أنَ ين أنَ أ
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 اهتمامي ببسبسباب األةور مجيع أعندما  ،من فضلك ستعذرين، :أقول ما يليأن أاتبع دعين قبل 

املوضوع  ملاذا هذاح لك وضَ أ لكي بل، ؤر((امل)أو  العاملِ  ك بلتزاماتعض  ألأان ال أفعل هذا  ،يف املوضوع

 .سالمبك ملاذا ال أتركخرج هكذا و أجيعلين 

 عودأ أن ليعل ذلك معوبعد  - فقط واحداا  شيئاا  لك أقولدعين  ،الآلن إىل املوضوع الرئيسي بلعودة  

 ألنَ تلف، خمعلى حنو  هلن تصفك إال أنَ  ،حيدث ؤر( الذي يصف ما املك نَ إ :أنت تقول .رسالتك إىل حاالا 

، شكل غامضب ةمضلل اأّنَ  وه ةف التارخيياوصألبالشيء املهم الآلن  .صحيحغري  هأنَ عين سي  {1j2}ذلك

 هذا اخلليطو  هذه العمليةيتم وضع و  ،يف عملية واحدة ةتوي على العناصر املعيارية والوصفية املطختلوحتما  كثرياا و 

ذاته يف الوقت  نستوعباحلقيقة املزعومة هذه  نا يف استيعابأنَ  ال ندركوحنن  ''حقيقة"ه على أنَ  أمام أعيننا

ما ك  بعيداا عن الواقع هو ليسو جداا  اا بسيو مثاالا  خذآأن  أوالا  امسح يل .فقط نقبلها اليتالتقيد بملعايري كلها 

 .جملتمعات املتصارعةا موعلى رأسه احملاربنيمن  اا جمتمع يكونقد الذي اجملتمع  فكر يف ،األوىل وهلةللقد يبدو 

، نظريبشكل  العلم) العلم يبدأ، التهذيبزيد من مبيف هذا اجملتمع  موورةموعات اجمل أنَ  أيضاا  افرتض[ 614]

ذاته يف الوقت  تتدهور، ولكن كلها  تتوور أدق قدرات اإلنسانو  ،الفنونتتوور و  ،ندسة(اهلوليس  هبذا املعىن

الشيء  .احلالة؟ ؤر( يف هذهاملماذا ميكن أن يفعل  ،القساة من قبل حفنة من اجملتمع يتم غزو  العضالت وأخرياا 

 ،}ه{تجه حنو االّنياري، وكان يف ّناية املواف ، أصبح ضعيفاا فشيئاا  شيئاا  احنطاجملتمع  نَ إ :القولهو الواضح 

 هأنَ هذا الوصف  هيئة أانقةو  ،الرومانية اإلمرباةورية اّنيار على سبيل املثال هبا فصيو قد  هذه هي الوريقة اليت

نفسه حيدث ما  الوقت يف هإال أنَ  ،لقوة العسكريةبتدرجيي  احندار، يصف ما حدث فعالا ه ألنَ  ؛وصف واقعي

 حيحاا ص ميكن أن يكونآخر  اا وصفليس هناك و  وصف صحيحهو  هلذا السبب، وصف وقائعي هإنَ يلي: 

 بصمت( أنَ ) فرتض أيضاا ي   ،يكون صحيحاا سوف لن خر الآلوصف ال ض أنَ ولكن إذا افرت   ،وهذا هو املفرتض
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بشكل  اقعيو الهذا الوصف يتضمن لذلك  .ستحق الذكرت يتال ةفضائل الوحيدال هيالفضائل العسكرية 

 ولكين ،لمجتمعل املقياس الوحيد املهم القوة العسكرية هي نَ إ :هو التقييمو  ،رنظالعن  وإخفائه، تلليفه، واضح

 .حدثعما  اا وصف خمتلف متام تقدميعلى العكس من ذلك إىل أميل  .لست على استعداد لقبول هذا التقييم

 كل متوحشعاقته بشمت إ ،، تقدم على أي حالاا رائع اا تقدم بل ،احنواةاا  مل يكنما حدث  نَ إ :أميل إىل القول

 هذا الوصف متوافق مع  إىل أنَ الآلن أنوه  .متوفلني غري متمدننيمن قبل 
 
ه ألنَ  متوافق ووه قدم أوالا ذلك امل

حتتوي على  ةف اترخيية عداوصأ: هو ما يلي من هذا املثال أستنتجهما أريد أن  .يعتمد على تقييم خمتلف

 تكونتوافقة ملااألوصاف أَن وحىت ، أيخذ يف حسبانه االختالف العنصر املعياري الذيهذا هو  معياري. عنصر

 فعل شيئاا يأن على  ،أميناا  إذا أراد أن يكون ، جمربملؤر( ا نَ فإالآلن إذا كان هذا هو احلال . ذاتهتقدم مقدماا لل

على كتابة  قادرغري  يكونسه نَ أهي رضييت فومن مث ف .عياريالعنصر امل استبعادعليه : األول ،من اثنني واحداا 

ه نَ أ: الثاينء الشي ،يقدمه الذي املاديختيار اال صنعيف ه الذي يوجههو العنصر املعياري  أنَ  مباالتاريخ 

هو نفسه على  اليت املعايرياستطخدام  إذنفضل ي   هوف، إذا كان يفعل ذلك هلكن .املعياري العنصريستطخدم 

عنها  اليت كان سيدافع  ألخالقا، و به قيم اخلاصال نظامتنتمي ملعايريه و اليت  املعايريأي  ؛للتسليم هبااستعداد 

 هاستعارض ا،، أان أثق هبمعايريأن تستوعب : يكون( ما يلي ه)يبدو يل أنَ  ما عليك القيام به .مسؤول كمواةن

 واقعي شيئاا  ه على أنَ أتخذه بالعتبار مما  ءاا جز ا ألّنتستوعبها لكنك ، ت قدم مع بعضها جمردةعندما  بشدة

 ايف شكله اهب متعندما تقد   مل تكن راضياا ك من أنَ  ، أان على ثقةهتقبلما حقيقة  قناع حتتلذلك . متاماا 

 .عياريامل هاأي يف شكل ؛احلقيقي

 بل، اتقييملتب ال يهتمرجل كرحلة كمؤر( واقعي؛  املهنا تدخل  تأن ."العلم"إىل  حاالا  هذا يقودينو  

سيحدث  ذاينتظر ما ذيكان، والاملإىل  يبصر نزوعهمثل غاليليو الذي  .اترخيياا  ا هو معوىمل يةيف إجياد بن يهتم
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هذه  صنفها بعد ذلك.ينبلي أن تاملادة العالقات الواقعية اليت  هيف هذ تكتشفاملادة التارخيية و  إىل نظرت عندما

أنَه  هون املهم الآل الشيء أن نقبل هبا على هذا النحو. إذنعلينا ف، إن مل يكن مرغوب هباو  ،موجودةعالقات 

، املثال أعاله للمجتمع يف ليقو  عكس الرجل الذي أنت .فيه رغوباملةابعها غري مل تنشر أنت وصفها  يف

 وحيدةالرمبا القيم  أو ،هي القيم الوحيدة املهمةالقيم العسكرية  أنَ   {2j3}دون ذكرض فرت يو  ،متدهوره أبنَ 

ت بني الفكر عالقاجتد أنت  .تشكل تقليداا  حمددة وحداتعلى  عثروت التاريخ إىل نظرت أنت .وجوداليف 

ز ترك أنت .(مياعلى برادمل تتش على هذه العالقات )اليت ركز  تو  ،اخل...والنشر واملصولحاتث بحال وأدوات

أتخذها بالعتبار  يتال يه ههذ وحدتهو ( ذاته مياربادلوب ةواحدلاللتزام ب) الوحدةهبذه الوريقة  وتكشف عليها

ملهم لكن الشيء ا .الوحدةهذه  إظهاريف  "الواقعي" كوصف يكمنهكذا  .من مسات العلم اعلى أّنَ [ 615]

إذا  .ةالقعلى اإلغري موجودة رمبا  الوحدة منأخرى  جوانبهناك  أنَ يف هذه الوريقة تتلاضى عن  كهو أنَ 

أكثر  من موقف جذرايا  اا ري ، قد نكتشف تليمياي عاجل فيها الربادالوريقة اليت  ،على سبيل املثال أخذان يف االعتبار

 أ خذتدء هبا للبف حدث بلفعل مع النسبية اخلاصة، )إىل حد ما هذا ما ةدوغمائيأكثر موقف  إىل ةافرتاضي

نظرية ل غىن عنه لهو شرط ال ثبات النسبيةوالآلن  ،مشبوهة، وبلتايل بة جداا ا فرضية غريأّنَ  العتبار علىب

املرء عتبارات ا يف مياالرباد املرء مل يضع إذاأي  ؛قبل حوايل قرن(السببية صفة الكما كانت   متاماا  العقالنية

حيتمل أن  ميابرادأي من أجل تدبري املناهج إىل حد بعيد  ذاهتا بدايةال منيضع  املرء إذا كان بل، األساسية

اتريخ تلري بل ، مرلتوور املستل اا اترخي رمبا نلن يكو  التاريخ فإنَ تمع اجملمن قبل  األساسيف  ستطخدميكون م

ق والتحق اميربادالالرتكيز الآلن على  لعكس.بأو  دوغمائيةموقف أكثر إىل  ةافرتاضيأكثر موقف  تدرجيي من

ن كما هو احلال يف لك .حقيقياكتشاف ا على أّنَ  تتصورهااليت  للوحدة فكاشتكا  موضوعدوره يف اتريخ  من

العنصر يكمن  .معيارايا  اا وعنصر  اا واقعي اا عنصر املزعوم " واقعيال" كاكتشافقد حتصد يف أعاله  الزائف املثال
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كأساس   بشكل دوغمائي)ا هبالتعامل  املهم وليس الوريقة اليت يتم  هو  مياالرباد أنَ  الصامت فرتاضاالاملعياري يف 

الدور  أنَ نت حتت انوباع أ، بلوبع الآلن هبا(. عملواعدة ي  فرتاضات اك  ،بشكل افرتاضيأو  ،لحقيقةلراسخ 

  .كذلك  ليس هنَ إال أ .هتماملال الختيار وفقاا لنتيجة بدالا من أن يكون  هو اكتشاف واقعي مياربادلل األساسي

ؤسس املث تمع البحظروف جم من خالل النظر يف ظل ،؟األساسيك اكتشفت هذا الدور إن   :كيف تقول

 تقييمال جراءاعبلفعل  تبدأ تهان دون معرفوم .ميامصولحات الرباديف  تددحتحمددة كما  تكالمع مش

 كتشافال  بكال عجب إذن أن يؤدي هذا التقييم  .ميابربادسرتشد املالبحث هو ما هو جيد  أبنَ  :بنفسك

التفكري من   حيتفظ بكل ةرقمياليس هناك براد ،السقراةيةأنظر إىل ما قبل  .أنت هاتكتشف اليتات الوحد

إذا   وحدةك ليس هناو  .(ةاألخري  الرؤيةمن  ةواحدعلى حنو زائف  ركبن  )ما مل  أرسووو  دميوقراةيسةاليس إىل 

مع  لتعامللةريقة  انفهمه إذا كان بلوحدة اليتلكن  . واحداميرجع إىل برادنفهمها ت ت الوحدة اليتكان

حقيقة كألفكار  ا الذي ال ت قبل فيهليد تقال وحدة اإّنَ : هنا ةرائع وحدةد وج ِ إذن ي   ،ميابراد أي  ف اتمياالرباد

 .توويراجة إىل حب، وبلتايل ةمعصومغري  تربت عبل ، ةمعصوم

 اج أبنَ االستنتصل إىل أنفسي( ب أن أكون قد أوضحت وهللاآمل )الآلن مع األخذ بالعتبار كل هذا  

 الوحدةمن  دالا ب ،مياربادبل الوحدةحنو االهتمام توجه )، معياريةمن عناصر  املزعوم مزيج'' ''الواقعي كاكتشاف

ات ميالربادبالذي يهتم شطخص المن وجهة نظر  حتلل إذا)كيف يبدو التاريخ  واقعية عناصرعلى و ( نهجبمل

 .؟املنهجن م بدالا  اتمياالربادإىل  كنتباهاتوجه إجابة هو ملاذا اجة إىل حبالسؤال الذي ال يزال  .(انفوذهو 

 نع الناجتة الوحدةن م "صدقاا"أكثر  بلتايلبدو توقد  ،كثر واقعيةاأل يه مياالرباد الوحدة الناجتة عنبلوبع، 

كما   صراحةببال إجابة وجيب الرد عليه  هذا السؤال زالال  ،قيمة؟أكثر  هوولكن هل  نفسه. بملنهج االلتزام

 وأنَ  التوور- الوحدة- مياللرباد اتبعنينا إىل أن   قد تشري أيضاا  ضمنياا. ،دون معرفة ،بلفعلأنت  جتيب عليه

https://hekmah.org/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7/
https://hekmah.org/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D9%88%D8%B3/
https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
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 .راي أيضاا ولكن هذا ليس ضرو . ميابراد دائماا  يتوسوهاسلسلة من التوورات اليت العلم الناتج عن  هو علمنا

، على أيضاا  ةممكنهلذا التوور  أخرى ةبديل وأوصافأخرى  إشارة 3j4}}بلنسبة لـ  حىت الآلنأيضاا  لدي

صحيح هو  وصف  ذا وه - الدوغمائيةهو نتيجة للتوور حنو  العلم املعاصر. العتباراملنهج ب اا أخذسبيل املثال 

من قبل  قدمت  ويربز أحد اجلوانب اليت مل [ 616] ةخمتلفقيم ضمنية على  مبينه إال أنَ  ،يشبه ما لديك اا واقعي

 العلم.  منزلةيف  ةجيدكلها كون  تاليت قد ال  أي ؛وصفك

من الباب  تقييماتتقدم  كتفعل مبا أنَ ال  :أقول لكو  ،ك تصف الوقائعنَ أ :: أنت تقوللتلطخيص

 .عليها  توافقمن تلك اليت ال بدالا  توافق عليهاالقيم اليت  قدمأن ت   فمن األفضل ،بذلك وإذا قمت   .اخللفي

 تقدمييف ه كما أنَ   .مالئم بشكل واقعي خمتلف ةاعتماد نظام قيم منينتج بديل كوصف أيضاا  كون سيهذا و 

الناس  دعوأنت ت اساألسيف  ميابرادعلى مؤسس  كما نعرفه  العلم املعاصر إىل أنَ  ويف اإلشارةهذه القيم املطخفية 

يف  اا ي)ضمن تقرتح نتأ .نيعلى خالف ذلك علمي لن يكونواأّنم ا مب ،به والتمسك ميابرادبحث عن لاإىل 

بلوبع  ،فقط صحيح جزئياا  هذا .خمتلف أبسلوب   املضي أيضاا ع ينستو نا لنأن  مناقشة( يف  صراحةا  ،مقالك

استمرارية  تيف مصولحا ذاهتا على النتائج حنصل والزلنا خمتلف أبسلوب نتمكن من املضي قدماا  نل حنن

)وبلتايل قع يف الوا وو جد مثل هذا الشيء ،على شيء زلنا حنصلال ولكن .ميابرادإىل نتقال االأي  ؛التقليد

 أن تفعل ريدت ذاما .ذريةالنظرية الالذي قدم لنا  ةاأليونيعلم الكونيات كان ،  نتائج(إىل يقود إجراء خمتلف 

 عن ةريق هفأن تص تريد الذي قبل فرتة ةويلة من العلم احلديث أيضاا ميابراد وحدةو جدت  ،؟من ذلكأكثر 

ضد  تانوك مياربادب وحدة ههذ تكان  .كل شيءعلى  عندما سيورت الفلسفة األرسوية  و جد: الوحدة ههذ

يف   ،وقريوسجبانب دميالذين أخذوا قاتلوا كل أولئك وأَن   ؛ليو قاتل  غالي وأعتقد أنَ ، ةالدوغمائي الوحدة ههذ

العلم احلديث  :اثلثاا . خصومهمللمادة واجلسد" من قبل  "عبيداا  يسمون الذين كانواو األخالق و  الفيزايء كل من



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2019© حكمة  16

 رضياتالف كلإىل  نظر بشكل خاص أ. العشرينيف القرن  رتوو الإىل  نظرأ: مياربادال وحدةدون من ممكن 

 النظرية الثانية ،"زلورنتل" األوىل: النظرية ألول مرة نظرية أينشتاين ظهوروقت يف  العتبارأخذت باليت  املتنافسة

يف  اميبراد يكن هناك مل عندما مع الزمن تدرجيياا استبعدت اليت و يتز ا، ونظرية ر "بالنك"األثري نظرية  ،للورنتز

 .املتناظرةما يتعلق بألجسام فيجمال احلركة 

، معياريصر حيتوي على عنه إنَ ، واقعةجمرد  ليسم عللل ةأساسيبعتبارها  اتمياللربادرجوعك  أكرر: 

ه العلم يما تسم :اثلثاا  ،نيياألرسوفلسفة وفيزايء أي  ؛العلم تسميهملا  فقط ةأساسيليست  اتمياالرباد :اثنياا 

حيدث مل بلنسبية  علقالبحث املت شري إىل أنَ ت رمبالنقوة األخرية ا يتعلق بفيم عوبلب .اتميابراد دونمن  ممكن

 . فراغمن مل حيدث  النيوتين مياالربادالذي سبق بحث ال ولكن: فراغ من

كثر أ رةفك"يف  بل، يةهجتوجيه املنيف  هتتمك ال نَ إ :( أنت تقول1: البند )رسالتكل بلنسبةالآلن  

 ،عيار؟امل ي  وفقاا أل -جحانشكل ب ."ئيفيزايالعلم الح يف جان شكل  ب مستطخدمة فعلياا واقعية من الناحية العملية 

وسيكون  .متاماا  مستحيلاية يف النه بدوقد يبديل  فسريكتترسيخ نظرية معينة  يف  جيداا  نيئيزاينجح الفيي رمبا

ما هو قابل لى ع تشديدالذي يضع  معيارلل وفقاا  اا حجان ليس ه، ولكندوغمائي حمددر ايملع وفقاا  اا حجانهذا 

 بعض الناس الآلخرين عد تقنق راسطخةنظرية األيونيون إىل  مل يصل :طخالفةاملاحلقيقة تقول  .اترفمعيف للطخوأ 

ما قبل  ضد رحتة  اليت  النقديةكل  يف أتسيس نظرية ّنائية. جنحتأي  - حقاا  واجحينمل م يقولوا أّنَ أبن 

 ههذ .صادقةالو النظرية األوىل إىل إنشاء ذلك النجاح ؤدي ي قد :هذا االفرتاض منيف الواقع تنشأ  السقراةية

  الكنه ئاا شي ينيالدوغمائعيار وفقاا ملما قبل السقراةية  مل تكن .ديكارت ،بيكون ،أفالةون يةنقد يه يةالنقد

ما قبل السقراةية ف، ذات قيمةيكن اثبتاا  لمعيار الذي يتقدم ويتلري بدالا من أنلوفقاا تكون و  ة.انجح تكان

 واقعيةال تكفكر "مرة أخرى توي حت .{4j5} نظرايتال واالستبعاد إخل. ،التووراستمرارية  إىل حد بعيد يف انجح

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
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ة جعل أحكام القيم ورأيي املطخالف لذلك هو [617] ،هافي خمبأةة على أحكام قيم "املمارسة العلمية عن

 حلقائق. ا أغلفةالقيم يف من املزيد وبلتايل وضع  ،واقعيةتقدميها يف أغلفة من  متاماا  أوضحهذه 

صالحية بلق تتع استنتاجاتالتاريخ  مناملرء  يستطخلصأن ال ينبلي ه أبنَ  -(2) نقوتكأان أتفق مع  

ما ف ذلككن كوإذا مل ت .(ة)راجع مناقشتنا املاضي نقوةال هعلى هذذاتك د حب توافق كلكن - لقواعد املنهجيةا

يثري قد و  .ينمض هألنَ  خمبأ؛ثري مما هو على الكمقالك  حيتوي .واضحاا كون ي هذا ينبلي أنكل   ،؟هو موقفك

 ا تثري اإلعجاب.أّنَ عن األسباب اليت يعتقد الناس  خمتلفة ألسباب   اإلعجاب

ات استنتاجاستطخالص...أن أيمل من خالله مصدر آخر ميكن للمرء  أعرف أي   ال''ولكن بعد ذلك... 

أود أن أشري إىل  ؛ أي  أفعل ما ّنيتك عن القيام به ينأنَ وأنت تتهمين (. 3 كبند) موجه''صاحل''  منهجحول 

هبذه لكامل بجة احلليست  يف حجج شرعية. اخل...، الدميقراةية املرتتبة على احلياة االجتماعية العواقب

، البشريللكائن  يةيالاخلتووير القدرات  أعترب ،على سبيل املثال. حمدد تقييم   أ منأبدو  ،الآلن عبولب البساةة

على )هذا التوور عارضي شيء وأي   ،ذو قيمة قدراتالالعديد من تووير أن يكون مكن ن املم وعلى األعم،

 هوميكن تشجيع .رالتوو  اتشجيع هذ بلتايلينبلي و  .أقل قيمةذو هو  ثال االنضمام إىل نظام واحد(سبيل امل

قييمي للتقليد ت ستمد  الذلك  .التقليديتم تشجيع هذا  من مث، و ضمن تقليد افرتاضي ،الدميقراةية ضمن

 ، وليس من املعرفة الواقعية وحدها. الواقعيةاملعرفة  إىل بإلضافةأخرى فرتاضي من تقييمات اال

بني  اتالعالقمع  غاليليو عامليت .لألسباب املبينة أعاله اا صحيح( 4وصفك يف ) ميكن أن يكونال  

هناك  أنَ  علىد كؤ ت ماعندو  .تدحرجة عليهامل الكرة ،السوح املنحين –موضوعني حمددين بشكل موضوعي

لى سبيل املثال عفيما يتعلق  ،عينةما يتعلق أبوضاع مفي الوحدة ههذعلى فأنت تؤكد  لتوورب ةحمدد وحدة

 لوهيةاألمن  كم  تارأن ختعلى سبيل املثال ميكنك ، مرجعيةللنقوة خمتلفة  ختتارميكنك أن  لكن .ميابلرباد
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من  وصفيالتقليد العلمي  يهما تسم أنَ مث  من ستجدو  ،خاص بك رياعكمتأصلة يف النظرايت العلمية  امل

االعرتاضات زخم يف لفقدان الاستعادة ةبيعية )أحداث  شرحلرض باإلهلية لسببية ل تدرجييال خالل االستبعاد

اإلجراء  أنَ  روغاا منهتعترب أمراا مفأنت  .نقوة املرجعية اليت ختتارها ذكرتال  أنت .(على سبيل املثال ةاملرن غري

الذي  من التوور حببل خاص مفتون كهذا هو احلال ألنَ و  .اختيارها يتم  نقوة املرجعية اليت  وليس ه املنهجي

 (.التقييمات دخلال تفقط ، يف هذه احلالة األخرية ةالبو - األرنب يشبه)وهذا  اخلاصةبتقييماتك ربز لك ي

لكن  واقعي.تشاف اك صنعت نكألو كما   هتقرير و  هتووير لهذا هو اخلط احلقيقي  :قولتأنت التاريخ  إىل أنظر

نقوة كنهجية  ماعتبارات ، على سبيل املثال لو أنك اخرتتو ، خمتلفة نقوة مرجعيةبوعي و  ،تإذا كنت اخرت 

قد  تكة مرجعينقو تإذا كان ،أخرى من انحية   حبل واقعي خمتلفو  .حقائق خمتلفة متاماا  لقررت، كترجعيمل

السبب هذا هو  .أبهدافها اخلاصة انجحة فيما يتعلق احلبالهذه كل ستكون  و  .هيةأللو امن  كم  بتدخلمسحت 

ه أنت إنَ  .خمتلفةع الوقائتكون  يريد أن منأان  ليسه أنَ هو  ،اخلامس كبند استويع النظر يفين ال يف أنَ  أيضاا 

 بلتايل. تشويشخيلق  ومن حقائقكقيم  مع  وقائع مزج يقررمن 

ساليت ر  ستتناولو  .جيب أن أذهب إىل الفراش الآلن .اليوم أكتبههذا هو كل ما أريد أن  أعتقد أنَ  

 . بعد ها ال متلكومع تلك اليت لديك الرسائل اليتمع  ن صبوراا كأي   ؛معي كن صبوراا   .املتبقية كبنود ةاملقبل

 بول 

 ن نكون حذرين.أ ينبلي لذلكو  .نابعد وفاتحتريرها  مراسالتنا سيتم أنَ أمسع سام.  بول.{ خبط اليد} 

[618] 
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  الثانية:الرسالة  . 3

 ،عزيزي توم 

هذا  .زة(دث معجحت)ما مل  على األقلأخرى ملدة ستة أسابيع  ةلن تكون مقرر ، و بعدر مل ت قر   أموري 

 تس! أان لقد اختفى هضجيج يبدو أنَ ين أعويت اهتماماا لنظراا ألنَ ) احمليطضجيج ب اا ةاحم ين ما زلت  يعين أنَ 

أن لى أية حال ع أستويع ال  متاماا. التفكري على وغري قادر (.أسباب هذه الظاهرةهي  بشأن ما متاماا  واضحاا 

كلما ،  اّنائها  يفكلما أتخرت    .مقالك على أقدمهاريد أن أالتعليقات اليت متكتماا على  ةويلة جداا  لفرتةأبقى 

حلسن احلظ  ضمنيتاخلامس يف صفي ) الكوينل الوابور شكي ما هناك أيضاا  .وأكثر عنفاا  كثر مترداا أ أصبحت  

ه يف أنَ  هذا هو السبب .امصدره اعيقاف اعتقادي يف هو اإليقافه( وأفضل شيء عضوين فقط، ما يكفي

  نقدي ليس ولاأل، وانتقادين تعليقات ثالثةبعرين األسد اجتياح  أقرر تلاز  الاحلايل  يمأزقعلى الرغم من 

  . كثرياا 

 

 :والتاريخ يةاملنهجعالقة بني ال( 1) 

 الربهنة ن أجلم املستطخدمةيف احلجج أايا كان  اا دور إىل اتريخ ال يلعب  يرجعهنا: الرئيسي  يأتكيد  

ال ميكن أن : تلفةخم عباراتيف  هاعن للتعبري أو .جمموعة معينة من القواعد املنهجية لىع( ومجاهل)أو والدفاع 

 .القواعد املنهجية يف املسائل املتعلقة بصحة هذه ضئيل ولو جبزء  التاريخ ساعدان ي

 واعد املنهجيةقد جيعلنا ندرك القالتاريخ  أان ال أنكر أنَ  .نكرهأما ال رمبا  االستمرار ينبلي أن أوضحقبل  

 لكت من الناس قد يتبىن أي  ظهر لنا قادر على أن ي  التاريخ  ال أنكر أنَ و  .اليت قد ال نفكر هبا إىل حد بعيد

 إسهاماا دم قي التاريخ ميكن أن أنَ  أنكر ينأن   بيد   . عدوكأو   صديقكبناء على ذلك  اعتباره  ميكن ومن  القواعد 
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املشرتك  جراءإلا بشرعيةأي شيء دث قد حي  أصدقاء أو أعداء  اكتشاف أنكر أنَ ين أنَ  مبعىن، العتبارات شرعية

 يعود .هذا بسيط جداا  اذا أنكرملالسبب األول  إنَ من قبل األعداء.  من قبل األصدقاء، أو املتنازع عليه

رفون األشطخاص الذين يتصعلى عدد من على اإلةالق  عتمدتال  اإلجراءيف  قاعدة أي   شرعية أنَ عتقادي ال

 كون ت أنعن  اجلرمية كفتتوبيق هذه القواعد )ال متارس  خبريةأو مؤسسات  مقدار قوة، وال على لذلك وفقاا 

ختيل ما  .قة(هبذه الوري هاحفظ  يتمالنفوس  نَ إ :بلقول وشرعنتها السؤالعن ةريق  عند ممارستها جرمية

كانت ملنوق(  قواعد او ، املبادئ املنهجية ،األخالقية القواعد شرعية موالب معينة )مثل شرعية يحدث لو أنَ س

خمتلف  إجراءن ع يدافعشطخص  ميكن ألي   .اتريخيف  إدراكها، أو على اإلجراءيف  إدخاهلاعلى بلفعل تعتمد 

من أجل  ؛مبا يكفي تعينو ، من الناس كاف    اا عددل حو   يكون قد بعد أن لكن شرعيته من أجلإذن جيادل  أن

مع جبلبدء ا فقط يكون بستواعته ةاحلال هبذهو  .خصومهمدرسة من بكثري أكثر  يةو قمؤثرة و  مدرسته جعل

كانوا يف ىت  ح وخدعوا خدعوا، الكوبرنيكيون خدعوا أنَ  افرتاضلكن من املعقول  .عن ةريق اخلداعلكن أتباع 

اض غري وإذا كان هذا االفرت  ،؟بعد الآلن اخلداعإىل اللجوء إىل   حيتاجواال ألن  يكفي أقوايء إىل حد النهاية 

 متاماا  كون خاليةتجيب أن  إجراء معني شرعيةأو ضد  املناقشات من أجلأن من مث يتبع ذلك  ألن، معقول

، ما مدرسةمن قبل ة كون مدركتأو الذي قد ، اإلجراءات هذه  هكون فياحلجم الذي قد تإىل  رجوع من أي  

 .أو غريها؟ مجاعةأو 

يف ا مثيل هلارخيية التدراسات بل الوثيقةملنهجية صلة افكرة  أنَ  مالحظة، من املثري لالهتمام بملناسبة

 ةري قابلغ ها، ولكنمدرجة بليد الكلمة املكتوبة}:نشتاينلفيت عند جدت رمباو  بعض األفكار اليت 

 حتليل قعن ةري يهاميكن احلصول علهذه األشياء هي مثل ، سواء املنهجية أو خالف ذلك القواعد،للقراءة{

قراءة  جيب عليك حقاا  - ]بملناسبة نفسه أيضاا  ما يدور يف ععرب  ي "، كماالقائمة أو "أشكال احلياة اإلجراءات
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قلعة يف هو "[ 219] املمارسة هيف مثل هذ له اسأس ما ال .[نفوذه من متاماا  تستبعد لكي أحياانا نشتاين لفيت

 مع ذلك .اعليه بىنت   اليت املمارساتأو  ،الثابتالللة  ساسأ تعوق ليس لكيعنها اهلواء" اليت ينبلي التطخلي 

قواعد التماد الع ةكافي  أسسل هذا يشك   ، فإنَ ا يكفي من البشرمب مبنيةقلعة يف اهلواء" ال "هذه تإذا كان

قبوهلا على  أَن إىل من قبل العديد ةا معتمد"القلعة"  حيث مل تكنمن مرحلة  اثنيةا  االنتقالو  .افيه املتضمنة

داع اخل عن ةريق نوع مندث فقط أن حيميكن ، املناقشاتل من خالدث ال ميكن أن حي نواق عاملي تقريباا 

عقالين لتووير ري تفس تقدميبلوبع عل جتوجهة النظر هذه  إنَ  .نشتاينلفيت عند {1j2} أمساء خمتلفة له يوجد

أمراا  املعرفة بتقدملق موضوع يتع عقالين يف أي  اتريخ  كتابةعل  جت ،بشكل خاص أكثرو  .مستحيل متاماا  ناترفمع

األفكار أبعجوبة  وورتتحيث  ،ليلاهليالتاريخ من ستبعد احتمال وجود نوع تال هي ، بيعة احلال]بو مستحيالا 

 بملوضوع  صلة لهالوبلتايل اجلانب العقالين هلذا املوضوع  املناقشات الفردية األفكار األخرى، وحيث بعيداا عن

 ؤدي إىلي مبار  دور البحث التارخيي أنَ  أن تقوي التأكيد أيضاا علىاليت ميكن  ةالوريق يهه هذ .[إىل حد ما

 ه. ذاتلبحث التارخيي ا تدهور

 اإلبستيمولوجيا اتريخيف حماضرايت عن شرع أ   أان .أكثر واقعية أبسلوبت ما قلته ثبأأن يل الآلن  امسح

 فرتاضياالقليد الت ماأمسيهاللذين  ينليدتقللعريضة خووط  بتقدمي: أبدأ على النحو التايل عادةا ( 144)

من ذلك هو توبيق  واهلدف ،يف الوسط الدوغمائييف التقليد  العقيدةقف ت .على التوايل الدوغمائيوالتقليد 

داا هي العقيدة أبليست و .كما هي  األمور صورت اكيف أّنَ   إلظهارلو  مناحي احلياة كلعلى   العقيدة ههذ

ت إذا حدث .لعمليةا األمور يف اتوبيقهمبا يكفي لقدرته ، أو هلا إما فهم اإلنسان احلقيقي هو السؤال .السؤال

جة النتصار قبيلة نتيال تكون، أو األقدم لنصوصافهم  سوء ،نسيان ،تلري إىل إماتؤدي  تليريات يف املذهبال

 .وجدتال ميكن أن و  دثحت ال العقيدةتووير أو حتسني  مناقشةمبعىن  ؛عقالنيةال إنَ  .عقيدة خمتلفةب تتعهد

https://hekmah.org/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D9%87%D9%8A%D8%AC%D9%84/
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تكون اليت  ،النظرايت أنَ  دركي  و  .لنظرايتبفيما يتعلق  فرتاضيالتقليد االيف املطختلف متاماا  وقفامل ي عتمدو 

لرئيسي الشيء ا فإنَ  تايلوبل .أحدثتها اليت يةالبشر  الكائناتلطخوأ مثل قابلة ل ستكونبشرية نتيجة العتبارات 

أفضل و أفضل  فهم   إىل الوريقة هذهب لتوصللانقصة حاالت مت العثور عليها يف ها لتحسين ،هو معرفة حدودها

ميكن  ائصقتلك النإن وجدت و  ،هبذا األسلوب أن ت صاغجيب النظرايت  توويرمن أجل تسهيل و  .للعامل

وهلم ...وهلم جر، يةلنظر لختبار سهل بلة واضحة تسمح لبصاغ ينبلي أن ت  مبعىن  ؛بسهولة االتعرف عليه

 نياأليوني يعةفالسفة الوب واكان  به واوشك فرتاضيالتقليد اال قدموا نالذي أول الناس إىل أنَ  أشري أيضاا  .جر

 ،"والسقراةية يةاألرسو" سييالعنوان الرئ --"ما قبل السقراةية"عودة إىل بوبر مقالةمع يف هذا الصدد أتفق )

عته مراجوايل ماتسون يف قد ةورها  مع وجهة نظر مشاهبة جداا  أتفق أيضاا ؛ و 1959عام  أعماليف  تشر ن  

علم بمرتبوني ني األيونياملنهج  خمرتعي جعل هإال أنَ ، ىخر األ هيف مقاالتو نفورد ر حلكمة األساسية لكو ا ةملقال

 ظرايت الكونيةالن يبتكرواهؤالء الفالسفة مل  أنَ  أي .(كلها  العلوم ألقسام املنهجيةسمات ال، وليس مع الكون

  املنهج أنَ أي  ؛مناقشة مثل هذه النظرايتمن أجل ملناسب ا املنهج أيضاا  ابتكروابل ، فقط
 
 يوور قدمامل

م ّنَ إ :لقو الأقصد  هذه املنهجية ال قدموا :عندما أقول .فرتاضيةاال احلدوس( يةالنقد عن ةريق) وبستمرار

 عن ةريق ضمنياا  وورتوت طختربلت  هذه املنهجية  قدمواهم  .القضية كنت مل ههذف .اقواعده شكل واضحب حددوا

 للفهم أساساا  قيدةالعمل تشكل سائدة ذلك احلني، حيث التقاليد العن  متاماا  اا ، الذي كان خمتلفالتقليدإبداع 

  الحقاا  {هكذا}تاعترب  يتال يةلنقدل بدايةكانت نقوة ا  لكن يف حني أّنَ  ،ذلكعن  تظل مبنأىل وا فرتضت

 املنهجهلذا  وفقاا  ةستطخدمامل[ 620]اصة اخلنظرايت الن ع عوضاا  املنهجذا هل مقدمةا أّنَ بدو يل ي. كأساس

عرفتنا مبينون مد حنن :عندما نقولو  .يواننينيلل اإلسهام األكثر أساسية بعتبارهإليه نظر الذي جيب أن ي  

  {2j3} .ذه امليزة قبل كل شيءهب أن نفكر، ينبلي يواننينيلل
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يف ا رمهوو ت أقتفي أثر، منهما كللاألوىل  تاللحظا مناقشةوبعد   هذين التقليدينميقدت الآلن بعدو 

التفصيالت وستتاح ) فرتاضياالينتمي إىل التقليد الذي العلم ذلك إىل  بألخص شريأو  .األكثر حداثةا  األوقات

وبلتايل  ،هي أةول مما ينبليهذه الرسالة  لألسفو  {خبط اليدضافة اإل} بإلضافة إىل ذلك يف وقت الحق

 معين التقليد أنَ  إظهارهبذه الوريقة أحاول  .(فصليف  قدمتهاولكين  ليس من املمكن تقدمي التفصيالت.

ينبلي أن تقليد أي   سؤال عنال وأنَ  ،ينسائد زاالال تقريبااملشكالت  مقاربتهما املطختلفة جداا فيما يتعلق بكل

ضمنها  من) هاكل  إلبستمولوجيال األساسي إىل حد ماالسؤال  وهو أيضاا  لللاية.حقيقي هو سؤال  ندعمه

 توضحوريقة ب هغو صنأو  ينبلي أن ندعمهتقليد أي  عن أيضاا سؤال ال هإنَ  ،وللتكرار فلسفة العلم(. بلوبع 

 اإلثباتمنهجية -هاعنندافع و  هانعتمدينبلي أن منهجية  أي   :املوجودين نالتقليديمن  كل  عن   استقالله اا ديج

أن ل ينبلي ه: هي لسؤالأخرى لصيلة  هناكزال يالو  .الفرضيات توويرمنهجية  مأ ،الدوغمائي النسق يف

فرتاضية ن خنتار حقيقة اأ ينبلي مأ، األول احلقيقي للنسق النهائي التأسيس إىل يؤدي ومنهجمولقة خنتار حقيقة 

 ؟.نافرضياتعيوب  اكتشافمن كننا مي ومنهج

  لو افرتضناف .االفرتاضيةواملعرفة  ولقةاملاملعرفة  تحاالهذا السؤال ن قبل اإلجابة عأن نوضح جيب  

ثليف العامل موجودة احلقيقة املولقة  أنَ ، من قبل العديد من الفالسفة مفرتضكما هو  من شكل كاف ب ومت 

أن  وينبلي، ريأثناء التفسالعتبار بهذا أن أنخذ إذن علينا ف هذا هو افرتاضنا ، وإذا كاناملولقةاملعرفة  خالل

التقليد يكون رمبا  ذاته ضفرتااالاستناداا إىل و  .العامل لوصف جزء من مولوبة مبا يكفياملعرفة املولقة  نَ أب نعرتف

التقليد  إذا كان من املفرتض أن يكونو  ،مكتملغري و ا هو موجود جزء فقط مم لتصويربلتايل  اا جانب فرتاضياال

 الصوريةي امليزة أو االفرتاضية ه املؤكدةالصفة  أنَ الآلن ظهر أ   .متحيزاا  ،العتبارأن يؤخذ بيستحق الذي الوحيد 

أي خصائص  وع إىلبلرجال ميكن الدفاع عنها  ميزةعالوة على أَّنا ، زء من العاملجل مادية ميزة وليست لنظرايتنا
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 نكتشف اليت ينبلي أنا ذاهتهي اللحظة ، الدوغمائياإلجراء  اليت تبنينا هبا اللحظةإَن ، بوبيعة احلالو  .يف العامل

 أنبعد ولكن  اهسيتم اكتشافهذه "احلقائق"  هو أنَ املهم ولكن الشيء  ."احلقائق املولقة" جمموعة من فيها

هذا اإلجراء  لتبين اا عدافي ارجاخل الوجوده لرجوعب هابلتايل ال ميكن اعتبار و  .سلوب دوغمائيأب البدءاملرء  رريق

 ميزاتاملعرفة هي  قلنسفرتاضية أو اال املؤكدةامليزة ف :ةحدسيأكثر سلوب أب اعنه لتعبريا أو .يف املقام األول

 املعرفة املولقة بني طخذتيالقرار الذي س   يكون ةاحلال هذوهب .كامل  بشكل  من صنع اإلنسان  الذي هو النسقذا هل

وهو القرار  .إىل خصائص العامل الذي نعيش فيه بلرجوععلى اإلةالق دعمه قرار ال ميكن  االفرتاضيةواملعرفة 

نوع املعرفة الواقعية لاستثنائي  حتديدمن خالل  تبعا   إذا ،يذوال حقيقياكتشاف أي قبل  نتطخذه ينبلي أنالذي 

ن ميؤثر على موقفنا ل الحق جداا  يف وقت  هذا القرار تحول يسكما  . اعليه لحنص اليت ينبلي أن)أو املعرفة( 

 .أخالقي قرار هوهلذا و  .البشر

 واقعيال لبحثاوهذا القرار جيعل  .املت بعنهج امل بشأنقرار واقعي اختاذ  حبثقبل أي ينبلي : أكرر 

  .الآلن؟ منضيأن  ينبليولكن كيف  .واقعية منبثقاا عن مناقشاتكون يال ميكن أن و  ،ممكناا 

 كونميكن أن ي ال املولقة املعرفة أنَ  اإلشارة إىليف  األوىلووة اخل تكمنو  .لللاية اا اإلجراء ليست صعب

 تبينب نسبة للمجتمعوبل لإلنسانالنتائج بلنسبة  اإلشارة إىلخرى يف األووات اخل وتكمن  .الواقعيف  هلا عالقة

 .قراةيةدميمؤسسات  ينتجأال يجب ف اا انجح كانإذا   التقليد املولق إىل أنَ  تشري سوفو  .خرآأو  إجراء

ألساس القرار على هذا ا. وهلم جر خليالبقوة و  حريةا  يزداد فرتاضياالالتقليد  إىل أنَ  تشري وسوف[ 621]

تطخذ 
 
على سبيل املثال  ليينب :: كل هذا له عواقب بعيدة املدىة]حاشي فرتاضيااللصاحل التقليد ( من قبلي)امل

 الالأرسوية دراماوال برخيتعن اكتشاف املرء سيدافع فرتاضي االاإلجراء  بعد اختيار هرايت أنَ ظهر يف حماضأن أ  

حياتنا  د أن يؤثر على ال ب، بل اا ومتطخصص اا ضيق القرار قراراا ليس وبلتايل  ،ةاملعتادالدرامية  الصيلة يف مقابل
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اإلجراء   بلتايل لصاحلانر ر ق[ الوريقة من خاللولكن هذا فقط  .وهلم جر عالقتنا مع الآلخرينعلى و  كلها

 .{3j4} فرتاضياال

 .قت هذا القرارسباليت االعتبارات على اإلةالق دخل االعتبارات التارخيية مل ت   أنَ  الحظ أرجوك الآلن 

 أنَ  فعالا  وضحت الهعجلفعلت ذلك فقط  لكين .مسألة اترخيية اليت هي تقليدينالمناقشة مع  بلوبع بدأت  

قدم تتقليدين يلاوجود  ذلك أنَ  .قرر بلفعل بوريقة أو أبخرىي  وليس من أجل أن  متاماا مولوب  وهرياجلقرار ال

 ةودوجاملناقشة هذه املشكلة مبو  ،؟واحد الو  أم، كالمهاأم   الآلخرأم  األول ،؟سنؤيد امنهم أي  : شكلةمبلنا 

 يف القراران ذنكون قد اخت بعد أنَ  .متاماا بملوضوع هذه األمور  كلو  تباعهاأعدد من عالقة لال ، ذه التقاليدهب

 صدقاؤانأيف احلاضر أو املاضي من أجل معرفة من هم  لتاريخإىل اننظر  أن بلوبععلينا هذه اللحظة بلذات 

وريقة ال هذهبو وجهة نظران بعلينا أن حناول إقناع الناس  نبلييف أصدقاءمل يكن هناك  إذا ان.ؤ هم أعدا ومن

 األستاذبني  اخلاصة تهاالقعوب، اخلاصة اورائق مناقشتهب ضيفرتااالتقليد ال ةاأليوني تأحدثتقليد مثلما ال دثحن  

 الكهنوت دىلهو احلال كما اإلتباع املولق  ال يولب منه و  ،هانتقاد شجع التلميذ علىاألستاذ ي) والتلميذ

يف  اماا مت ال يثقون مع ذلكأصدقاء إذا كان هناك و  .همإلي فعلينا أن ننضم إذا كان هناك أصدقاءو  .(املصريني

ما  لن يؤثر ة حالعلى أيو  .بشدة منتقدهأن نإذن علينا ، دوغمائيني واصبحي أبنَ  اغبنير  يتباهونو قهم ائةر 

 .على أساس هذا القرار انسلوكيف ؤثر فقط يوس .القرار الذي اختذانه بلفعليف على اإلةالق يف التاريخ  دثحي

  .ملسائل املتعلقة بصحة هذا القرارببشكل عام لمسائل التارخيية ل عالقة ال وبلتايل

)ال أتذكر بلضبط  أكثر من مرة ؤكد ت كحيث أنَ  .يف مقالك هذا يقودين إىل نقوة هامة جداا و  

تقول و  .وجود جمموعة من القواعد فرتض مسبقاا يال  مثل الفيزايء فرع من املعرفةجود و  على أنَ كلماتك( 

 فهميف  وتقليد ،ؤسساتاملوجود عن ةريق بلفعل  مضمونء توور الفيزاياستمرارية  نَ إ :شكل أكثر حتديداا ب
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ة من القواعد وجود جمموععلى  غري قائم هو، و وهلم جر بعض اجملالتونشر يف  ،العضوية يف بعض املنظمات

إىل  عن ةريق اإلشارة أيضاا  ةهذه النقوة األخري ورمبا و ضعت  .يتقليدال التوافقجلميع املشاركني يف  املنهجية

ذه هبلتسليم لآلن ا أان مستعد   .التوور ريس خالل قواعد احلفاظ على أي  سلفاا ال تفرتض  التووراستمرارية  أنَ 

، ولكن كثر دقةا سلوب أيف أ تهاصياغحياول املرء  كانكون هناك صعوبت إذا  يه سد أنَ ين أعتقرغم أنَ النقوة )

رمبا  ليد معني موجودلتقبالنتماء الشعور  ، أنَ على سبيل املثال للتسليم مستعد ينأنَ ذلك   .(ذلكإمهال  علي  

التقليد  ئواأنشالذين  أولئكمع معتقدات مهما يكن  ال تفعل شيئاا  معتقدات متتلكجمموعة من الناس  لدى

افرتاض  ليس ملنهجا أو احلفاظ على املذهب كلمات خمتلفة، أعتقد أنَ ب اعنه بلتعبريأو  .لرأي مشرتك وفقاا 

هو  األولاملثال ، مباشرةا ميكن إعواء أمثلة . تقليد قوي لللايةينتمون إىل  لشعور أانس معينني ضروريمسبق 

على ذلك هو  خرلآلاثال امل(، يةانالروم يةالكاثوليككنيسة بل قولإىل ال املسيحيةبداية ن م التووراملسيحية )

إىل أرسوو  أفالةون من ةمن األيونيستمرارية اال ت فهمالفلسفة اليواننية ) هومثال آخر  هناكال يزال و ، املاركسية

 مبا شعره ديكارت هو أيضاا  [622] ؛السابق(مع قليال  جداا  منهجياا  يشرتكهذا األخري  من أنَ  على الرغم

تقدون الناس يع نَ إ :ولكن كل ما ميكننا قوله هنا هو وهلم جرا.  وهلم جرا وجوديةلل سلفبعض يكون ال

 .القعلى اإلة مشرتكيكون لديهم أي شيء ال لديهم شيء مشرتك مع بعض أسالفهم عندما  أنَ  أحياانا 

 قني سيتم التعبري عنهالساب مع بعض املفكرين لديهم شيء مشرتك أنَ لناس يعتقدون ا ، حقيقة أنَ بوبيعة احلال

 يف املصولحاتت ا)مثل التشاهب هؤالء السابقونمع السوحية  اتالتشاهب، وسوف يتقامسون بعض أعماهلميف 

 ،انيةالروم يةوليكالكاثالكنيسة  عما تعرضهمثال ك  لكن حىت هذا ليس ضرورايا  -( املؤسساتيف  اتالتشاهب أو

 دسلى الكتاب املقعها كل  تؤكد احقيقة أّنَ  يللمسيحية ه ةاألخري األوىل و  األشكالحلقة الوصل الوحيدة بني ف

ال أعتقد  الآلنو  .كون أكربيالفرق ال ميكن أن  أي أنَ  ؛ةخمتلف ةمكانيعووه و  ،ه بشكل خمتلفونيفسر  لكنهم -

https://hekmah.org/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3/
https://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
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عل جي ال  أ عليه نَ أوهذا يعين  .تهمادساس الختيار األ يف يبحثو  لناسلخواء األ يقدم( ؤر مبدأ سليم ملهذا  أنَ 

: حتديداا  تكون أكثرلو  أو االستمرارية. الوحدةأجل من  همعيار  ستمراريةاو  وحدةعن  اةئةاخلاالفرتاضات نتائج 

كون يلالعديد من الفيزايئيني  ما يضبط من قبل اا مذهبوور ت اوأّنَ  تصبح دوغمائيةالفيزايء بداايت فرتض أن ا

مثال  سع عشرالتاالقرن  ميكانيكت وجد  .مهما حدث عنهللتطخلي  مستعدين هم غريالذين للبحث و  اا أساسي

 الفيزايئيون يفرتض يزالال  رمبا. كرافت(دير  إيرهلتونج  نص مقتبس إىل حد ما من على ما أعين )اعتقد من

ك ال يزال من املمكن ولذل .غاليليو وحىت فاراداي انتمى إليه الذيذاته تقليد الإىل  وننتمم يأّنَ  بشكل خاةئ

 تهمدوغمائيشرح  {4j5} ، لبور وغريهممكناا  هأنَ املعتادة )كما  الفيزايئيةيف اجملالت ديدة اجلالدوغمائية شرح 

حصول على راتب  لل، النشرو ) املمارسةواستمرارية  إمكانية القيام بذلك ( الحظ أنَ جملة فيزايئيةعلى صفحات 

 بشكل خاصر الآلن )أان أفكر بو  فعلها ملنتيجة االعتقاد اخلاةئ ل اتبع( مل وجود دوغمائياعك  وليسفيزايئي ك

يفعله  ماو  ،(الكتيب مقالتهبويل )بعض املقاةع يف يفعله  ( وما48اجمللد  ،ةفيزايئي جملةوابه لآلينشتاين يف جب

كل   فعلهما و  ينشتاينآ علهفما و  ،فاراداي فعله عما  الفيزايء( ال خيتلف كثرياا  وتوورنيلز بور إسهامه بهايزنربغ )

أنت على ما  كما تباشر  ويباشراملشهد ؤر( املحيدث عندما يدخل ما إىل الآلن  أنظر .نيسابقالالفيزايئيني 

 لف من انحيةخيت األخري ينشتاين'' وأنَ آمع قواعد '' وابقة متاماا تليست م ربو قواعد  أنَ   سيالحظ ،أعتقد

بني  جداا  اا كبري   قا هناك فر  أنَ  يف واقع األمرسيالحظ  .هيلمهولتز وكلفن يلتزم هباعن تلك اليت  أخرى متاماا 

 أنَ ليست  املسألة أنَ  أي) .يفلسفجع مر ر وآينشتاين نشر يف من بو  كل    أنَ  أيضاا  وسيالحظ .املفكرين هاذين

يف  يشريهما يكل  ك أنَ ذل (يةعكسبوريقة  الآلخرأو  فيزايئي جع مر  وآينشتاين يف فلسفيجع مر نشر يف يبور 

 )حيث ةلفيزايئيلمؤمترات الوكمصلي  فيزايئيك  إىل ذلك مدفوعهما يكل  وأنَ ، مالحظةنتائج إىل بعض األحيان 

ين )وحدة مع اكتشافه الثا على ما يبدويتضارب د( ختالف القواع)ا ولاأل هاكتشاف إنَ  .(عادةا  الفالسفةيسطخر 
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اعتقد اليت  الكيفيةي وهذه ه- وجود قواعد اثبتة يستلزمليد تقال أنَ االفرتاض  ما مل يتم التطخلي عنيد( التقال

الثاين  كاكتشاف أنَ  بإلضافة إىلهذه النتيجة ليست صحيحة  إال أنَ  .تكنتيج من خالهلا إىلصل قد ت كانَ 

توابق مع ي هقوبت املعيار الذي إنَ  ،لتقليد؟اوحدة  تتثب ماعند هقتوبالذي سهو املعيار ما ف .غري صحيح

له الآلن خوأهم  .بذلك هم خموئونو ، يفعلون الشيء نفسه وآينشتاينر بو  أنَ  ونيعتقد نالذي الفيزايئينيمعيار 

 ،نشرللستطخدمة مجمالت و األدوات  استطخدام)مثل واضحة خارجية و  خللق استمراريةنتيجة له  .نتائج ممتعة جداا 

يزايئيني  الفمن  جانب على احلكمنتيجة خلوأ يف اليت تكون  ،هذه االستمراريةأتخذ  .(مؤسسةمجاعات و 

قواعد إذا   أي   إلتباعال حيتاج املرء  ة ذلك أنَ ذهلامل ه اخلامتةإىل هذ تصلأن إذن ال عجب ف .لك مقياسك

 أي   إتباعإىل  ال حيتاجاملرء  على أنَ ع بولبحلكم ب خيوأفيزايئي الذي الك[  623] .اا فيزايئييريد أن يكون كان 

ينتمي تاين )ر وآينشبني بو  ومؤكد ،عروفم اهلائلالفرق  أنَ  رضواف ت صحح،األخواء  أنَ  رض  فا لكن .قواعد

 إىل بلوبعاالستمرارية  تدخللن  ومن مث .فرتاضي(االاألخري إىل التقليد ينتمي و  الدوغمائيالتقليد  إىل األسبق

أن  تريد أنت: وىلاأل نقويتهذا إىل  كليعيدين   -. رفعله بو يما  فعالا  ونفضري الناس س ا أنَ مبحيز الوجود 

ت عتباراا ناءا علىب على منهجية عثوراليف واقع األمر تريد ؛ كما منهجيةعتبارات ب برزةا  تعوي التاريخ مكانةا 

هذا  كن نتيجةا ل .يف املقام األول لكبلنسبة  التاريخأييت  .منهجية(لمادة لهو التاريخ  نَ إ :قولتاترخيية )

من سباب األن حتليل م بدالا و  للتوورات التارخيية. تفسري معقول تقدمي على قادراا عد تمل ك املوقف الآلن هو أنَ 

ذلك يف حلكم  اخلوأ يفنتيجة اترخيية  كما حاولت إظهارها  تكوناليت  أتخذ االستمرارية أنتاالستمرارية أجل 

 ؛قالين لتاريخ العلومع تفسريتقدمي ول دون حت    أنتَ ولذلك  ال ميكن حتليله ءشي اكما أّنَ   ،الستمراريةللق اخل

لتاريخ يؤدي إىل ل ك العايلتقييم أنَ  يعينوهذا  .أخواءتضمن يمجيع الدوافع  التفسري الذي يتضمن أنَ  أي

، ةحلقيقة والوحدامقياس هو  هذا التووروكان  ،تتوور كانت األشياء  الالعقالنية التارخيية، حيث يشبهشيء 
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شيء كل ل: لهيل عندكما   هذا هو متاماا و  .األسباب اليت سببت التوورأن نفهم  مل يكن بستواعتنا ولكن

 والتاريخ فوضى. اتريخ

أمهية جراء وعلى لإل خمتلفة إمكانياتعلى نؤكد  ناأنَ يعين ذلك ف .مسيورة نهجيةامل أنَ  مع ذلك افرتض

 ينبلي .رفة التاريخملع نا أن نكون قادرين على وضع مقياس جيدعلي ينبلي ومن مث .اإلمكانياتالفرق بني هذه 

كلمة غري قابلة ب تتصل" up")و  {5j6}تصورات معينة التطخلي عنكيف يتم   رؤية أن نكون قادرين على

أخواء  احلكم علىاا أيض بستواعتنا وينبلي أن يكون ،إىل حد ما قذرةا ألّنَ و  ،إىل حد ما انتهازية األّنَ  (للقراءة

 ن نكتشفأ قادرين على وينبلي أن نكون ،ربو إىل اليليو غمن  موصولهناك خط  أولئك الذين يؤكدون أنَ 

 تصبحما لتحذير عندعلى رفع صوت ا قادرين أيضاا  وينبلي أن نكون ئيةيف زخارف فيزاي يةبشر الالهوتت   ما عند

 ختيار العلمبو  املوجودةالستمرارية ب إعجابا كون أكثر ن ينبلي أال واضحة.  األوىل بوادر هذه االحنرافات

أن نكون  ليينبو  ،؟(ذلك أكثر من أفكار غاليليو )أو خارجبوريقة ما  ووره قد يتأنَ جملرد  مثالكاحلديث  

ددة احملغري  احلقائق التارخييةمن كتلة  يس جزءاا ل مقياسنا نَ أل العلموبذلك نقدم سبب ، النقدقادرين على 

 قيم ، وبلتايلمتالزمني بنياختالف  ةبعاا هو  بينك وبيين االختالفأَن  أي ؛االختالف ما هي مقادير .ذاهتا

 وجهة النظر حبد ذايتفضل أان أ .وفقاا لآلخر من انحية أخرىقيم مولقة و  غامضةو  ،األولجانب لل وفقاا  ةنسبي

يف كل مكان و والعلم  يف التاريخ يهؤدي إلت للتوضيح الذي ولكن نظراا  بسبب حكمها املولق، ليس فقط ةاملولق

على  أال توافقين كنت قد فعلتوإذا   ،بشأن هذه النقوة بنفسي توضيحاا آمل أن أكون قد قدمت آخر. 

  .ذلك؟

عن  ختليت مبار  تعلم كما  ،تالميذيل من افعأردود على ذه النقوة حصلت هل وفقاا قابلية التكذيب: ( 2) 

 اا كون قادر يس أن تلالشيء املهم  ألنَ  ؛لالهتمام مثريغري  الفحص نوع من أيضاا هذا  .النصفي التعبري استبيان
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أةلب من  وبلتايل .تكالعلى حتديد املش هو أن تكون قادراا الشيء املهم  ،األسئلة نع على تقدمي أجوبة

 .لتقدماوضوع مب وذات صلة بوريقة ما اا مهمهلم يبدو ذي ال اخلاص بختيارهمموضوع عن  يكتبواتالميذي أن 

 لة حقاا سأهي امل ماجيداا يل  توضح وجعلوها كتعليممن  اةمستوح عليهماحصلت  ناتلال املقالتني نَ أيبدو 

 إىلهذه املسألة  ةم مناقشقس  أن أ ينبليلللاية(.  ةكن حامستمل  أَّنارغم ، متاماا جيدة  املقاالتكانت   )بملناسبة

يف العلوم، )ج(  فعالا حيدث  صحيح ملا)ب( تفسري  ،فعليةوممارسة  منهج)أ( العالقة بني  تعين أجزاءثالثة 

 [624].لتكذيبية اقابل يةإمكانية قيام العلم على أساس منهج

العلماء  أيخذال أ علبلف حيدثه لو أنَ بلفعل:  موقفي هبا ت  أوضحفيما يتعلق بلنقوة األوىل اليت  

 :إذن أقولسف فعالا  احلالة هذه هيإذا كانت و ، خاصة فرضياتب يقتنعونال على حممل اجلد و  التكذيبات

سينهيهم  هذاو  نييدوغمائصبحوا يقد العلماء  نَ أبيل  داللةاإلجراء هذا  سيكونو  ،''للعلماءبلنسبة  سوأاأل''

، وحىت فيزايءأقسام الس يف در  ت  هذه األنساق  ت، حىت لو كانالدوغمائية بألنساق ال أهتم)أان  .بلنسبة يل

الكاثوليكية  دعن مكافئ شيء ما آخر، أو هبة األساقفةمع من مث  تتوابقسلو حصلوا على جائزة نوبل اليت 

فرتاض  ا .اخلاصة الفرضيةفهمته من ما  ينبلي أن يكون واضحاا ، بملناسبة ,يف العصور الوسوى(.الرومانية 

فرضية ال .ختبار مستقلبعرتف ت مبا أَّنا خاصةفرضية ليس  النجوم الثابتة بعيدة جداا  أنَ لواقعة  كوبرنيكوس

رضية الف مل تكنإذا  ةصحيح كون غريتسقيقة وحيد حلمعيار  هلافرضية  هي Tنظريةلب املتعلقة اخلاصة

يف الواقع ورة األسو تكونأسوورة بدائية حيث يف  سادت دوغمائية ألنساقهذه الفرضيات هي مسة  .صحيحة

اليت  زمن نظرية لورنت ةقالساب الصيلةاملثال اجليد هو و  .يف العلومبكثرة  ال يتم العثور عليها .لحقيقةل اا مقياس

إذا كان توقعها  ميكناليت  األخرى التأثريات وكلالوقت  امتداد ، ولكن أيضاا زلورنت انكماششمل ليس فقط ت

فرضية حتافظ على افرتاض  بلشيئاا  تليس يف الواقع ةالسابق الصيلة هيف هذز نظرية لورنتوتكون  .األثري موجوداا 
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 النظريةأعتقد أَن جيب استبعاد فرضيات من هذا النوع ) نظرية.لدون إضافة اختبارات جديدة لمن األثري 

دث حتلكن إذا كان ينبلي أن  .يف العلوم جداا اندرة أَّنا تكون  ،كما أكرر  لكن .(هي من نوع مماثل الدافعة

 لميواحداا من أكثر النقاد عنفاا لإلجراء الع بداية أصبحأن  وأود .علوملل سيئ جداا  :كإشارة  يموقفيكون فس

هذا  منليست  هااليت تناقشحلاالت ا ألنَ  ؛يل يف انتقاديإ أيضاا سوف تنضم  كوأعتقد أنَ  .بلتايل املتدهور

 نهجيةماعرتاض ضد  ااالعتبار على أّنَ  يفؤخذ أن تومع ذلك ال ميكن  .على اإلةالق هنااملتصور النوع 

ثانية نقوة الالهذا يقودين إىل و  .املنهجية همع هذ متاماا األمر يف واقع  تنسجم اأّنَ  كما  .أيضاا  القابلية للتكذيب

  {6j7} .أعاله طخرجتاست  من ثالث نقاط 

 .دث يف العلوما حيملوساذج  بسيط جداا  تفسري   التكذيب أنَ إىل أكثر من مرة ك تيف مقالشري تكنت   

نظرايت ال ما حيدث للفي بلبحث: عندما نقوم فحواها األقل علىهو  ولكن هذا ،ال أتذكر بلضبط كلماتك

ا ون هبظتفحيو  .ريبياا األوىل املتناقضة جتالنتيجة بعد  عنها مباشرة م التطخليتي، ومن مث قدم للمرة األوىلت اجند أّنَ 

يف يتم س هعلى أمل أنَ  ،ببساةة ينتظروننظرية، أو لل لتكيف مع النتائج التجريبيةناس اال وحياول ،وقتا ةويالا 

نظرية الالتطخلي عن ن كو  يالو   .لتجريبلنتائج مقاومة ل إدراجعلى العثور يف املستقبل بوريقة مرضية ما قت و 

 أنَ  ،ذه احلالةهب ستنتجت أنت. تسيورالنظرية اجلديدة اليت ميكن أن توفر تما مل  حقيقية مشكلة توجد إذا

هلذه بلنسبة بدو ي الفعلية.لممارسة العلمية ل أيضاا  جداا  اا سوحيو ساذجاا  تقدم تفسرياا قابلية التكذيب فكرة 

  انتقاد نظريةإىليقودك و  ،خاةئذي يكون ال، االفرتاضهذا هو  أنَ  ينتجسوف )و  أيضاا  ك تفرتضأنَ  الفكرة

أنت تقول:  ا.ليهور عم العثيت تكذيب حالةأول نظرية على الفور بعد ال يتم التطخلي عنأبن  املوالبة( التكذيب

ه إذا  : ألنَ أعاله( )البند جاحلالة كون وال ينبلي أن ت ،اأيضا مرغوب فيه إَّنابل ، فقط  احلالة يه ههذ تليس

 نتطخلى ا كنا فعالا إذو صعبة،  حالةنظرية حاملا تنشأ العن  نتطخلى فعلينا أناألسلوب  ايف هذ نتقدم كنا فعالا 
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 ،بلتفصيلعليها ب تدر يتمكنوا من اللن و  ،النظرايت وتذهب فستأيت أول حالة تكذيب،ربز حاملا تنظرية ال عن

، لكالسيكيةا كرتوديناميكاإللو  ،الكالسيكية ن امليكانيكع هنعرف املهيب الذيالشكل ذلك  ولن حيرزوا أبداا 

 ،كذيب اليت تستنتجهاقابلية التفكرة  إنَ  لعامل.عن اصورة عاملية لنا  قدمي من شأنه أنتفصيل أبداا ب هاو ر يوو  لنو 

 .أيضاا  لعلوما الةحب حددسيما تبىن وت ،للعلم الفعليإلجراء ب فيما يتعلق، فحسببلتايل ساذجة  ال تكون

ةويالا  تعيشنظرية ما من  هومبا أنَ  [625] ،على الفور تقريباا  دائماا  كحاالت التكذيب  مو لعلا حالة سيحددو 

هذه حجتك  أنَ  هو جوايب .هو موقفكهذا  أنَ لذا يبدو يل  .كايف  بتفصيل ةوور كون متو على ذلك  بناءا  جداا 

حىت الحتفاظ به وا ،وريالتصاملطخوط رتدد يف التطخلي عن ال .نهجية بوبرمل لتفسري الساذجإىل اتدين هبا أيضاا 

 ورمبا التكذيب هدف مع متاماا  توافقتتشري إليها  اليت ،األخرى احلاالتكل و امسة احل التكذيبات حدوثبعد 

 بملعىن خلاصةافرضيات للمقصود هو استطخدام نظرية التوافق مع يالشيء الوحيد الذي ال و  .قتضيه أيضاا ت

 تواضعة جداا هذه املوالب م صحيح أنَ  .اسلم هباملدحوضة امل احلاالت مواجهةورفض للقلق يف  أعاله املوضح

رغم  اأّنَ  جتاهلعدم ومع ذلك جيب  اتفهة. اجتده كنَ إ :يف مناقشتنايل  تقولأحياانا ك إال أنَ  تقريباا  اتفهةو 

النظرية  تكون اعندم الدوغمائيمن قبل مجيع أعضاء التقليد مقصود بشكل  هذه املوالبت نتهك  ،تهاتفاه

ا تتناقض مع ّنَ ألمتاماا  عدت ستب، جتريبية أيضاا  صدف أَّناوإذا  ،ةتناقضم العبارات تكونو  لحقيقةالوحيد لاملعيار 

 إظهار هبدفقدمها تالتارخيية اليت  احلاالتبقليل من التفصيل  أحللأن  ولكن امسح يل الآلن .نظرية املعتمدةال

 .ناقشاتنا الشفهيةمالنقاط اليت أثريت يف  بعض أيضاا  أن أانقشيل  وامسح ،قابلية التكذيبفكرة  حتديدات

التطخلي عن عدم  بولم حىتالقابلية للتكذيب و مع فكرة  متوافقة متاماا  اكتشافاتككل   هو أنَ  خاليف :أكررو 

 . اكون متوافق معهيقد مباشرة نظرية ال
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 دأأن أب امسح يللذلك  .واضحة قدر اإلمكان األمورجعل أ لكيووات صلرية خب أمضيأن ينبلي  

د ق ،من قبل كل شطخص وم عرتف هبا يف مشكلة املكتشفة Tنظرية ال أفرتض أنَ  دعين .األكثر تورفاا  بملثال

 كدأت   أنت اثه.أحبر بو  قبل أن يبدأالكالسيكية  الوضع يف امليكانيك هوكان هذا و  .الوقائعمن خالل  تدحض

 :هو جوايبو  ها.حمل حتلالنظرية اجلديدة اليت  اكتشاف تمما مل يهبا يتم االحتفاظ س T أنَ  حىت يف هذه احلالة

هذا ن يكون ليس بلضرورة أ)ب( و ،دةهذه النظرية اجلدي اكتشافيتم )أ( سيتم االحتفاظ هبا حىت بعد أن 

 ناأنَ  فقط إىل أن أشري{7j8} من الضروري )أ(  فيما يتعلق بـ .القابلية للتكذيب مع فكرة اا تعارضماإلجراء 

هذا  مينسج)ب( لكن  .الكواكب العلويةساب سلوك حلمع ذلك  الكالسيكية الزلنا نستطخدم امليكانيك

وسيلة قد تكون  ةالكاذبنظرية ال أنَ  ليست مرفوضة ذلكهذه الفكرة  نَ أل ؛لتكذيبقابلية ا مع متاماا  االستطخدام

 املرفوضةالنظرية  نَ أعلى فقط ؤكد ت وهي .على هذا النحو املستمر هار استطخدامظ  حي  لتنبؤ، وبلتايل ال ل جيدة

اليت يتم تكذيبها ظرية نالن عواقعية  استطخالص نتائجهو بلتايل ما مينع ذلك  .كاذبةا  إليها على أّنَ نظر الجيب 

 وفقاا ينبلي و  امل.تفسريان للعل اا جعلها أساسجيب أن نتوقف عن نظرية حاملا يتم تكذيب الو  .م بهبشكل مسل  

النظرية لذلك هي تنتو  .لنظريةب خفاقاإلأسباب  فهم ما هي من نتمكنحىت  متاماا احلكم ذه النقوة أن نعلق هل

 مساعدأو كدليل  نبؤيهتوسيلة ك  ااستطخدامهنع مت، ال كما قلت آنفا  واليت .لعامللصورة ك  تنتهي: األولعىن امليف 

 .يف البحث عن نظرية جديدة

 .و مسلم بهالنظرية على حن تفنيدفيها تم يحاالت ليست  على أية حالأنت  تناقشهااحلاالت اليت  

 .إىل دحض النظريةل تصهذه الصعوبت  أنَ بعد االعرتاف يتم  لكن ملبعض الصعوبت فيها يوجد حاالت  اإّنَ 

قابلية فكرة  تقتضي: على العكس من ذلك متاماا . لتكذيبقابلية افكرة  من خالل املوقفهذا ستبعد ي   الو 

 ناأنَ  نعتقد يتالبة الكاذ احلاالت على أيضاا  بل، لكهاتلنظرايت اليت منعلى افقط  النقدينوبق  الأ التكذيب
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قد مت أتسيسه  التكذييبابعها بعد أن ة نقتنعمل ة األخري ببساةة املعاين رتدد لفرتة ةويلة فيما يتعلق لبو  .هالكتمن

 بشكل قوي كل هذا  صلي، مع النظريةتوافقة امل احلاالت لتقدمي تاوالاحملو رتدد لفرتة ةويلة هذا الإَن  .بلتأكيد

 حلاالتافسيتم أتكيد ، كل هذه احملاوالت  أخفقتإذا و  .ذاهتا بشكل واضحالكاذبة  احلاالتاختبار إىل 

هذه، حالة الرتدد  دو وجبو [ 626] .ضد النظريةحاسم جداا جدل هناك وبلتايل  درجة عالية جداا بالكاذبة 

 اره منسجموجيب اعتب هامع متاماا  يف واقع األمر منسجم هونظرية ال ضديبدو أساسي  ما أنَ ظهار إلاولة احملو 

التطخلي ينبلي  ،أي) هاينبلي التطخلي عن نظريةال نَ إ :تقولهذه الفكرة  نَ أل ؛التكذيبمع فكرة قابلية أيضاا متاماا 

حاملا  التطخلي عنهاينبلي  لنظريةا نَ إ :قولتال و  .ةكاذب  حالةحاملا يتم اكتشاف نظرية( لواقعي لالتفسري ال عن

أكثر  ةالكاذب حلالةب ه ال ينبلي الثقةأبنَ توالب  ،متاماا على العكس من ذلك  .التناقض األول مع احلقائق ينبثق

 أخرى اتبعبار توالب و  .اذاهتنظرية الك  على األقلالختبارات قوية ما مل يتم تعريضها ، تربةخم  تكون نظرية من 

 احلالةاختبار و  املمكنة. الورقع يف مجي اتم اختبارهيقبل أن  قبوهلاال ينبلي و  .بسهولة أيضاا  قبوهلاال ينبلي  هأبنَ 

ا هذ .ةاملقرتح النظريةمع  تنسجمعلها جلكل االحتماالت ل ختبار ذاتهاالهو املمكنة  الورقيف مجيع  ةالكاذب

قبول  تفرتض أنَ  كيبدو أنَ  .قابلية التكذيبفكرة  توافق معيقدر اإلمكان نظرية ال الختبار ما جيعل احملاولة

خرى لفرضيات األايعين قبول بعض سلكن القيام بذلك  .أببسط حجةالنظرية  هذه الفكرة يعين التطخلي عن

 كلبقوة اختبار   ررعندما نقنفعله علينا أال  ما ينبليوهذا  ة.رفوضامل احلالة مبعىن ؛أببسط حجة مرتبةا  قلاأل

اليت ت قدم هبا لق بلوريقة عتت خاصة فرضياتأيضاا  مدقال تبوبر قابلية التكذيب عند نظرية  إنَ عناصر معرفتنا. 

نظرية قيد ال مقارنةفقط من خالل  ت قدم أحياانا أن ميكن  ةكاذبال احلالة على أنَ كالان   يوافق .كاذبة  حاالت

حيدث ا ما هذ :وأقولأبعد من ذلك إىل ( أيضاا  واقع األمر )ورمبا أنت يف وسأذهبمع نظرية بديلة،  البحث

معرفتنا من " اا زءج لكنها ،يف كثري من األحيان ال يتم صياغتها بشكل واضحبديلة النظرية ال رغم أنَ ) دائماا 
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حاالت   لتنتج{ ذاهك}هبذه الورق احملددة شيء لتفعله ماا قابلية التكذيب عمو نظرية ال متتلك  ."(األساسية

 .كاذبةالنظرية ال اوزييتم جتكاذبة حالة   ه حاملا يتم تقدميأنَ  مهمزال ياللكن ، ةتافهال ه العبارةهذ وتقدم .كاذبة

لتكذيب لة القابلنظرية ال تبين   نَ إ :عندما تقول أتفق معكأن  {8j9}العتبار كل هذا بمع األخذ ال ميكنين 

الدحض لذلك و ، حجةبسط أبالنظرايت تلك التطخلي عن ال يتم حجة، بسط أبسيعين التطخلي عن النظرايت 

هناك يوجد  هأنَ ضنا : لو افرت أساسية عباراتب هذا النقد على أي نظرية ينوبقو  .مولوجياوفقاا لإلبست جداا  ضيق

 .بلفعل لنظريةاية ّنا" الوقائع "عدم االتفاق معيكون فس حوهلا،النظرية  ، وأنَ معينة مالحظةعبارات بلتأكيد 

 عبارة أي   أبنَ  اعرتفنا وإذا، على وجه اليقني أتسيسها ميكنعبارات املالحظة  فكرة أنَ  ختلينا عنولكن إذا 

 العبارةاولة الختبار احملنظرية يف العلى  اإلبقاء رمبا اذاهتيف اللحظة حناول نا فإنَ ، علمية ليست سوى فرضية

 نظرية كمعيارال صحة جيب أال حيدث أن أنخذ: بلوبع جيب أال حيدثالذي  ديحالو  شيءإَن ال املطختربة ذاهتا.

 .قبول الدوغمائيةهذا يعين س املطختربة. العبارة صحةل)ورمبا هو املعيار الوحيد( 

ه جيب لك أنَ ذ بلنسبة لنظرية بوبر أساسية .مقالتهيف  ةالبك ما كتبه أحدخرية حول األالحظة امل  

مبا أَن  بلتايل ، و ااختبارههو  بدالا من ذلكما جيب علينا فعله و  .النظرية صحيحة أنَ  إظهار حناولال أعلينا 

ذا هل وفقاا و  .تفظ هباحياليت النظرايت  تدمريهو  جيربه العاملِ ما  نَ إ :نقول أيضاا  للتكذيبكل اختبار هو حماولة 

 ا حيدث يف العاململ تفسري لتقدمي ااستطخدامه يريدو نظرية الالرجل مع يتعامل  عندماعلى أن ه  تلميذكعرتض ا

 اا يكون مهتمن أ بلنسبة لشطخص اا نفسيستحيل امله من وهو يؤكد أنَ  .اهب أن يؤمنقبل كل شيء و  أوالا  جيب

حصلت أيضاا  يننَ كما أ  .منهجية بوبر إجراءال ميكن هلذا السبب و  هبا ةاحةاإل ذاتهيف الوقت حياول و  نظريةلب

جيب أن '' :)وأقتبس( قولتحيث  "يةكوبرنيكالثورة ال"كتابك يف   فقرةإىل  بلرجوع ذاته الصفحجة يف  على

 ، واتفهالآلن ةبعاا  لايةصحيح لل هذا ."مثمرة عن اجملهولأحباث يثق به كدليل على  أنقبل  بنسقه عاملِ ال يعتقد
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على تاج حيال  هو - )بملناسبةهبا  مهتماا فقط إذا كان االعتبار يف نظرية ال عاملِ يأخذ الس [627] .تقريباا 

 اأّنَ  تفاجئهف كتشيو  عدم إميانهتحقق من هبا لكي ي يؤمنال  اليتنظرية ال خيترب ورمبا، اهب اإلميانإىل  اإلةالق

تار خي جيب أن ولذلك .لضمان احلقيقة ياا ليس كاف إميانهو  ،اهتمامه أنَ  ذاتهيف الوقت  رفيع هلكن .عمل(ت

، هبا تزوجننريد أن اليت رأة ملا عفةرمبا قد خنترب ] هباه مهتم نَ أله يؤمن هبا و ألنَ  على حنو دقيق هاطخترب يسو نظرية ال

ال و ، لنا يس مهماا ل هاإخالص، ويف هذه احلالة األخرية هبالسنا مهتمني  اليترأة ملاعفة أن خنترب نبلي ولكن ال ي

 يبتجر الهو ذي الاالختبار  سيدحض .؟الآلن ماذا يعين ذلك الختبار النظرية .[التهورواقع األمر  يف نستويع

مع لة بلوبع هذه احملاو ت عتمد  .لنظريةب حماولة لإلةاحةاالختبار يكون ومن مث  .النظرية هانتائجالوحيد ل

ه ألنَ  ؛لكذ على الرغم منهبا  اإلةاحةبل من املمكن أن تكون  .كما جيب  غز ستبنظرية ال مل أنَ األو  االعتقاد،

وميكن  لفاا س التنبؤ بنتيجتهااعمكاننا  .يبالتجر  ملا كان هناك حاجة إلجراءهبا ةاحة املمكن اإلمن ن يك مل لو

 ةممكن يباتتكذ وجودلكن بصرف النظر عن  .النظرية من خالل كما هو مشاهد  العامل   بنيةسلفاا  خنتصر أن

كشافات است هيو  .وظيفة أخرى هلا أيضاا  ،النظريةكانت تؤكد   إذا مبعىن ة،جحان كانتإذا   ،لالختبارات

هذه الصورة ون ستكو  ،لعامللصورة معينة  شكلتولذلك  .لنظرية أي وفقاا  ؛خلريوة حمددة لعامل وفقاا لانجحة 

هذه ستكون أي  ؛ا الصحيحةنتائجهقد حنتفظ بأنَنا  وبثقة أكرب أكثر حسماا بختبار  توضحأكثر و حمددة 

نظرية لب ميانإلب لوريقةاه هذؤدي تو . ذاهتانتائج االختبار ل وأكثر انتقاداا  أكثر حتديداا اليت حنن بصددها الصورة 

ح أكثر وأكثر صبتلعامل لصورة  إنشاءإىل نظرية لإلةاحة با تحماوال ةريقةؤدي ت و اإلةاحة هبا تإىل حماوال

 العامل دائماا  نرى انطكاعتقد   كما  متاماا  مشابه أبسلوبنظرية المن وجهة نظر  العامل   النهايةيف  نرىحىت  حتديداا 

  {9j10}. من وجهة نظر اإلةار النيوتين
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درك تأن  فعليك يف القيام بذلك قد جنحت   إذا كنت  و  ،ينقاة أوضحتقد كنت فيما إذ  أان ال أعرف 

 مولوبالتوور ذا ه بل إنَ  ،قابلية التكذيب تعارض فقط مع فكرةيال  هتقدموصف التوور العلمي الذي  أنَ 

 .قابلية التكذيبكرة فمن خالل  أيضاا 

هذه  سلأن أر ينبلي  .وقت الحقلأترك كل هذا  ولكين اهناك أشياء أخرى خمتلفة كنت أود أن أقوهل

ي قد ذال األمر، (ابمصابة بلته) متورمة قدمبيف املنزل  أان حمجوزيف الوقت احلاضر و  .ةالب بواسوةالرسالة 

 . لفعردود  منبقدر ما لديك  فضويلأان  .ثالثة أايم أخرىبال ريب على األقل ستمر ي

 ! عمت خبري 

بول   

 

  شكر وتقدير 

بإلضافة  أود أن أشكر .الرسائلنشر ب أجاز كرمها  ألنَ  ابندري بورين فيسيا اأشكر غر  ، أود أنَ مرة أخرى 

 لىعاصة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا اخلموعات اجملو  ات املعهدأرشيفيف ة ودودال اهليئة ،إىل ذلك

 مساعدهتم. 

 لتحسني لليت اإلجنليزية. مياأوبره وأود أن أشكر الدكتور اريك 

 

  الثالثة:الرسالة   .األولالتذييل  

  ،عزيزي توم 
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قاةع امل نع إىل حد ما الوحيدةالتعليقات  ".الكشفمنوق " هانسونكتاب تعليقايت على   تنووي

 مقال عنو  لفلسفةمن أجل اجملة يف  هنشر  [628] الذي قالامل عنساس ألبهي  ـ ذا الكتابهب املتعلقة

هل  .متلكهاليت أا الوحيدة ةنسطخال فهي -تقرأها حاملاتعليقايت إىل  ارجع أرجوك .شيكاغويف  هقرأ جداا  مشابه

''التوتر  عنخلاص ا مقالكمن  الثالثةاحلاشية  إىل بهشري تي ذال البندنسطخة من حلصول على ب عذراا يل  تسمح

 ؟"األساسي

 .واحد وسؤاللدي مالحظة واحدة األخري،  املقال افيما يتعلق هبذ 

ال يبدو  هذاو  .الوبيعية العلومغياب جمموعة من القراءات يف  أنت تستنكر 6: يف الصفحة يتمالحظ 

النووية  ايءالفيز  عنبير  مقاالتجمموعة من )أ( :هي إىل ذهيناجملموعات اليت تتبادر و  .متاماا  يل صحيح

، شتاينأين، زلورنتعن النسبية ) سومريفيلدجمموعة من مقاالت ، )ب( الفرنسية، األملانية(، )اإلنكليزية واإليوالية

 نجرسكوي مقاالتجمموعة من )د(  ،العشوائيةعن العمليات واكس  مقاالتجمموعة من ، )ج( مينكوفسكي(

 على امليزةنيةا اثؤكد تعندما و  .والنقدية بدرجة عاليةمبقدمتها املمتعة جداا  الكهربئية الكمية الديناميك نع

 خضر''''األو "األزرق" الفيزايئي رجعامل، مثل {1j2} املوسوعات بعض ذكر أنَ ت ال يةلكتب املدرسل "تقاربةامل"

على حنو ة اإلحصائي امليكانيك نعرنفست هإمقال  ظهر فيها) ةالرايضيالعلوم موسوعة عن  فضالا  هريالش

 ئيةلفيزاياعن  راجعميف  املقالة النقديةالشيء نفسه ينوبق على و  .أحياانا  بروح خمتلفة جداا ت كتب ( جديد

دث حتال : عينت بشكل صحيح أان هاتفهمإذا  ،مقالتكن ع يتأةروح إنَ  .كل الصعوبت  رت فساحلديثة حيث 

 أنَ  احلالة كنتذا مل ما إفيوأتساءل  .من التقاربما تم أتسيس نوع يحىت  اليوانين النمطالثورية يف  ووراتالت

( ةامليتافيزيقي ت)وليس لةوالشامالقابلة لالختبار النظرية  أنَ  احلالةكون تقد ال  .هنا قد مت استبداهلما واملعلول العلة

العديد من الناس  حصبيسو ، كثري من األشياءلبدقة مبا فيه الكفاية  لمفص   تفسري أي   للوهلة األوىل ورحت
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، اختبارهب ،شكل أساسيبوحتسني النظرية  ،النتائج استنتاج ونحاولسيمهتمني، و  متاماا  الوقت ذاتهيف العقالء 

عف يف اكتشاف نقاط الض إىل بدوره حاالا بلوبع الذي سيؤدي  التقارب نوع منال ذلكويؤسس بلتايل 

أن يكون على  ال ينبلي الرتكيز الرئيسي فإنَ  صحيحاا ذلك إذا كان و  .، وبلتايل ملزيد من الثوراتنظريةال

، املةش تكوننظرايت على  أي بناءا  ؛تقاربسفر عن ت  نظرايت من احملتمل أن على  {2j3} بل، التقارب

يؤدي ساجلهد ز يترك أنَ  أي ؛خلق التقاربومسؤولة عن  ،ينكثري لواعدة ل األّنَ  لة، وبلتايلقابلة لالختبار، مفصَ 

  .احلق؟على أان  هلو ؟ وض حت نفسيأ هل .اكتشافات جديدة إىلبسرعة بلوبع 

 مع أةيب التحيات  

 بول  

 

  الرابعة:الرسالة   .الثاينالتذييل  

  ،عزيزي توم 

 .بعناية فائقة اهتقراء أعيد ين أريد أنأنَ كما   ،بعد اهمل أراجع جتارب الفكر لكين عن مقالتك قرأت  لقد 

 نفعةمل ،نشره يكعل أنَ واعتقد لللاية  اا نري  املقال وجدت   .جداا أن أديل ببعض املالحظات العامة فقط يل  امسح

عندما  متاماا  غادرتين رحيتفمع أَن  .مالعل أو يف فلسفة امليتافيزيقياعن  جملةأو  ،ةفلسفي لةجميف إما  ،الفيلسوف

جتارب ناقشون ياإلجراء املعتمد من قبل أولئك الذين  تشري إىل أنَ  كحيث يبدو أنَ  خريإىل الفصل األ التفت  

يل أن  امسح! متاماا  تلفخماملوقف  ين أعتقد أنَ ألنَ  ؛عاديةالفالسفة الللة من قبل  جراء املعتمدإلل الفكر مماثل

يكون  عاديةدائرة الللة ال ضمنشطخص  ي  بلكاد أل .جراء املعتمداإل تعين ية، والثانويةالحظة الثانو ملأبدأ ب
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يف حصلت يل الصدمة اليت [ 629]. هامعيتعامل  اليتألللاز بلعمل الذي مت القيام به فيما يتعلق بملماا 

 س البقرة(.أر  A) AB ةبقر حول يدور    D كلب  التايل: لزللا جبديةناقش ي أن أمسع أوسنتهي حيايت 

 
 دورت ال هل أنت مأ ،الكلب: هل تلتفت حنوهو  ،يليب عن انظرهامن ترك الكلب البقرة  تخاف 

 يالذز لللا عن مثالبل  ،سنة ألفي ذمناملنجزة  {1j2}فكرالجتربة عن  مثاالا  هذايعين مل يكن ؟ البقرة ''حول''

السفة عصران فمن أعظم  يكون واحداا أن فرتض الذي ي   ،هذا الرجلأمل يسمع  .بعد له ى حل  مل يتم العثور عل

  كتابهِ يف أيضاا  حلركة؟انسبية بنظرية ؟( جداا  اا مشهور الدجال  يصبحأن  ميكن أن حيدث اي ترى)كيف 

 ه ملنَ أ إىل الورق احلديثة حللها )ممكن متاماا  أدىن إشارة دون نمفارقات زينو  رايل مووالا يناقش ''معضالت'' 

أيخذ  هنَ أ عن احلقيقة إذا قلنا ليس بعيدا جداا هذا  أعتقد أنَ  أي من هذه احللول!(. فهمعلى  ن قادراا كي

، يف ظلها شأتناليت اصة اخلظروف ال، ومعرفة املشكلةاتريخ  ومعرفة ،مقرتحةحلول معرفة العتبار أيضاا ب

م حفنة من هلللة العادية فالسفة ا نَ إ :هذه األمور بكليما يتعلق فقول لاحقيقة عن  ليس بعيدا جداا وهذا 

 اثنوية ةمالحظ ههذحال على أية (. ؟جداا  ينمشهور  واصبحي أن ميكن ملاذااملشكلة مرة أخرى ظهر ت  اجلهلة )

 مضوا الفكرجتارب  دوا حبثجس  العلماء الذين أولئك و  لللة العاديةبني فالسفة ا هماالختالف األ فقط.

قد فيها عيب و  كونيد قالعادية  أدوات تعبريان أنَ  ملِ االعيدرك : التايل لوبيعة هوبصياغة ةرق تفكريان  اععادة
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، ةاخلياليتجربة اليف  أكثربوضوح  وت قدم {2j3} راجعةإىل املهذه احلاجة  ما أن ت دركو  .حتتاج إىل مراجعة

األوىل للة مصونعة  لةهو ليبدو لسمبا  اواستبداهل شرتكةامللة للامن  أجزاء كبرية هدمإىل  بثباتالسعي يبدأ س

 للمراجعةالق نقوة انوجتربة الفكر بلنسبة له تكون و  .واقع األمر أكثر مالئمةا يف كون يس ام هالكن، متاماا 

بملناسبة  ا، وهذمتاماا  خمتلف أبسلوبمضوا ، عنهم أو قابلتهم الذين قرأت   لللة العاديةأكثر فالسفة ا إنَ . ويةاللل

ت عترب ما  جداا  اا اندر قبل كل شيء  لكن .متاماا  ةصحيح فارقاتامل يعتربونس .أيضاا  نشتاينلفيت أسلوب وه

ومة بدقة اليت املفهالللة  أنَ إدراك  بل ،الللة مراجعة ليس دفاهل :اا واثني .بتكارات حامسةمراكز ال امفارقاهت

)ضمن ما يسميه  ،مله؟ع جيب على املفكرذا ما .نشتاينلفيتخذ  بلوضع.بلفعل  تعتينميكن أن يتحدثها املرء 

" واضح متاماا "اهلدف  ،؟اهلدف ما هو .(127معني'' )التحقيقات،  هلدف مذكرات جممعة"يكون بـ''فلسفة''( 

التامة واملنكمشة على  نسق من القواعد  {3j4}ليس عن ةريق ،؟هذا الوضوح ي نجزولكن كيف (. 133)

فلسفة أبي شكل من األشكال مع ال قد تتعارضواقع األمر ''يف   .(133)عباراتنامن أجل استطخدام ذاهتا 

 لللة العاديةفالسفة ا لكن هذا يعين أنَ (. 124'')على حالهرتك كل شيء ت...[630] لللةالفعلي ستطخدام اال

 هدفهم .العلماءمدة من قبل تاملععن الوريقة متاماا خمتلفة بوريقة  يةفكر ال مجتارهبيف  املعروضةاملفارقات  يزيلون

اليت رساليت  ألنَ حجة أخرى ) دون ومن .احلالةهذه تفسري  بلفعل كنميلتنا يف لدون أي تليري أنَه هو إظهار 

أو من  ،اخلداعإما عن ةريق نوع من  دائماا يتم ذلك  نَ إ :جيب أن أقول( ةويلة جداا بلفعل  حصلت عليها

فلسفة  ن قبلماملفارقات  مناقشة العتبارمربر  أدىنلذلك ال يوجد  .أكثر بدائيةو  مظلمةنظرايت خالل اقرتاح 

خمتلفة  روسةاملد واحلاالت املعايري واإلجراءاتإَن  .العلماءمن قبل  الفكر جتربةملناقشة  موابقاا  لللة العاديةا

 كلتا احلالتني. يف   متاماا 
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 فضويل يف الواقع ماا دائ ريثت   مأخوذة جبدية قد متشاهبة نزواتتلك ، ولكن قوية فعبارايت أرجوكأعذرين  

 اسماحلاألخري املقوع هذا بعيداا متاماا عن    {4j5}على أية حالأعتقد  .مرة أخرى فضويل ، مثمث غضيب أوالا 

خزانة  يف ائهاهو إخف هاكل ما عليك فعله مع  حقيقة أنَ  حولمرة أخرى  ولدي فضول فنية حتفةمقالتك  أنَ 

 يف بعض األحيان إىل أصدقائك.  ك وتقدميهاملفات

بول   

هم أ واقع األمريف مقالتك كون تميكن أن  من بول إىل سام،

وميكن القيام بذلك  .كاملبل لللة العاديةفلسفة اعقم  ظهاراع إسهام

فيلسوف بل من ق حمددة "فكرجتربة ـ"مع مناقشة مماثلة ل السوح املنحينمثال مناقشات عن  ةقارنمعن ةريق 

بملراجعة  "اينللاليليانهج امل"لـائلة الفائدة اهل أكثر إقناعاا ت ظهر بشكل س ةهذه املقارنأَن  أعتقد .لللة العاديةا

 [631](. املرءيبددها ) هامسار يفقد املرء املشكلة حىت  حول الذي يتحدث مراراا خر الآل منهجللخالفا 
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