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، جيىن في خاحت بلى ؤصواث لخفىُىها، قاثىت ومدحرةًؼغح الللم ؤلاوؿاوي في ول ألاػمىت ؤؾئلت   

ضعاؾت ول وكبلها الضًً وألاؾؼىعة، ولغبما ؾحرهما، هي ؤلامياهاث اإلاخاخت ل وواهذ الفلؿفت

ج  اجه اإلاػغفُت والىفؿُت والغوخُت...، وبالخضٍع الخىاكظاث التي ٌػبر غنها الىحىص البكغي في مؿخٍى

خضر جطخم في ػبُػت هظه اإلاكىالث، ومػه وان لؼاما بخضار ؤقياٌ حضًضة مً اإلالاومت، عؾبت 

ل ؤقياٌ الللم التي جؼفى غلى الؿؼذ باؾخمغاع . والػلىم ؤلاوؿاهُت هي بال قً حؼء وفي ججاوػ 

ت،  مً آلُاث اإلاماوػت التي جم ببخياعها في الؼمً الخضًث للمؿاهمت في جفىًُ اإلاكىالث البكٍغ

جدلُلا للمىاػهت اإلاػغفُت، بحن ؤلاوؿان والؼبُػت، خُث جؼىع مػغفت ؤلاوؿان باليىن والظىاهغ، 

ي ؤن ًصاخبه ؤًظا مػغفت ؤهثر وطىخا باإلوؿان هظاث خغة وواغُت، لها بيُت مغهبت ًيبغ

سُت...".  "بحخماغُت، صًيُت، هفؿُت، جاٍع

ب هظا ؤلاكغاع ،جإؾِـ الػلىم ؤلاوؿاهُت "غلم، الىفـ، غلم ؤلاحخماع، غلىم التربُت، غلم صاخ    

ش، ألاهتروبىلىحُا..."، والتي بغخمضث في بضاًاتها   غلى صغاماث فلؿفُت في اإلاىهج والغئٍتالخاٍع

 مً قيل اإلاؿإلت حؿضو ما بلضعصون ؤن ٌػني هظا جبػُت هظه الػلىم اإلاؼللت لها، ، الخىحيهُت

 الػلىم جلىله ما بلى لإلهصاث ؤًظا، هي مضغىة الفلؿفت جيىن  بمىحبها التي اإلاغاوخت ؤقياٌ

ا مكتروا، ًخجؿض في عهان الفلؿفت غلى هم  الاوؿاهُت. بط ًخلاؾمان مػا  الظىاهغ بضعاؾت اإلاهخمت

جدصُل مػغفت ؤوؾؼ بالظاث، مً زالٌ ؤلاهفخاح غلى بؾهاماث الػلىم املجاوعة، بالىظغ بلى وىن 

هظه الغئٍت اإلاخصالخت، التي . فىُف ًمىً زلم 1الفغص ؤًظا " هى حملت غالكاجه الاحخماغُت"

 غمُم جصضغاث الللم البكغي؟.جخجاوع فيها الػلىم ؤلاوؿاهُت والفلؿفت مً ؤحل ج

 لفلسفت.ل لدعامت وسىد العلىم الاوساهيت .1

وؿاهُت مىؼللا جبخضت مىه الفلؿفت في بىاء جإمالتها خٌى الفغص ؤخُاها، بط ال حػخبر الػلىم ؤلا         

ؤن الجؼء ال مدل له بال في ًمىً غٌؼ الىحىص الفغصي غً بىِخه ومدضصاجه الجماغُت، مً خُث 
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ؤو اإلاىظىمت التي جدخظىه، وبن لم ًدلم كضعة غلى الاهضماج صاع ملؿُا وبضون مػنى،  بػاع اليل

ت، التي ال جإزظ مػىاه اليل"، ا الضكُم ن"حؼثُت" بال في بػاع "هداٌ اإلافاهُم وألاػغ الىظٍغ

والفلؿفت حؿعى مً وحهاث هظغ مخػضصة بلى فهم بمياهاث الخإزحر التي ًماعؾها ألافغاص غلى 

الجماغُت، في الخالت التي ًلبل فيها الخماهي وؤلاهسغاغ واللبٌى بدخمُاث الخبػُت الػالكاث 

 غً ، ؤو في الخالت التي ًغفع فيها اللبٌى بةمالءاث البيُت الجماغُتغً وعي ؤو صون وعي للجماغت

  خحن، وولما جؼىعث ؤوحه الػالكوعي  صون  ؤو وعي
 
 سح املجاٌ ؤمام فهمبحن الفغص والجماغت، بال وف

سُت للىحىص ؤلاوؿاوي في صىعها اليلُت " فالشجاع اللاثم بحن قػىع الجماغت  حؿحراث البيُت الخاٍع

ش الاوؿاوي بغمخه" ، هظا الىىع مً الترابؽ ال جضعهه الفلؿفت بال في  2وغللُت ألافغاص وًىن الخاٍع

 خظىع الىظم وألاػغ اإلاػغفُت للػلىم ؤلاوؿاهُت.

ت    خي للبكغ، مغجبؽ بكيل مً ألاقياٌ ومػىاه، ؤن البنى الجىهٍغ اإلاكيلت إلاؿاع الىعي الخاٍع

بمضي كضعة الػلىم اإلاهخمت بفهم وجفؿحر وحىصه اإلاكترن، والػلىم الاحخماغُت، التي جخجاوػ في 

ؤؾلب صعاؾاتها ـــــ زاصت خحن بلىؽ مغخلت الىخاثج ـــــ ول الهىاحـ الؿؼدُت، وجبُذ لىفؿها الخىض 

، لي، فالضاعؽ للظىاهغ الؿىؾُىلىحُتؾخلغاء مدصالتها الػلمُت بكيل جإمفي ججاعب جإملُت إل 

غ ؤو الضغىة ؤو ؤلا بما جىصل بلُه هٌؿافغ  ؾلاغ، وؤخُاها للغفع والخىضًض والضغىة دى آفاق الخبًر

بلى بغاصة الىظغ في هُفُت الخػاػي الؿابم مؼ مىطىع صعاؾخه، ليي ًمىده مػنى حضًض، ؤو ؤن 

، 3اؽ مػنى حضًض لىحىصهم، بط " ؤن غلىم الاحخماع حكاعن في بىاء اإلاػنى"ٌؿاهم في مىذ الى

ضًت، التي والظي ٌػؼيها هظه الصفت،  كضعتها غلى ججاوػ غُىاث الظاهغة، هدى ؤفم الغئي الخجٍغ

جإزظ مىخى اللغاءاث الخإملُت للىكاجؼ والظىاهغ وألاخضار " فضازل املجخمؼ هىان بنى مجغصة 

  .4ؾُىلىجي ؤن ٌؿاغض غلى فهمها"ًمىً للخدلُل الؿى 
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ًلؼم غً هظه الغئٍت طغوعة مػغفُت، جلخض ي الخػامل مؼ غلم ؤلاحخماع، وغلىم ؤلاوؿان غمىما، 

حػامال حضًا، مؼ بغخباعها مضزال ؤؾاؾُا لفهم كلم املجخمػاث ؤلاوؿاهُت اإلاػاصغة، والتي واهذ 

، ؤي كبل وكإة الػلىم الاوؿاهُت، 5لخظت زظىع الاوؿان ألٌو مغة إلمياهُت مػغفت وطػُت" كبل"

، بط الفلؿفت وخضها مً واهذ مػىُت بالبدث في خُثُاث خىغا غلى مجاٌ الخضاٌو الفلؿفي

ػلىم فهم واؾخضعان ما ال ًدبضي لؿىاها مً الػلىم ألازغي، بما في طلً البوؤؾباب الللم، و 

بُت و  اطُت " فاألؾئلت التي ًمىً ؤلاحابت غنها جيخلل مً الػلىم ، ؤما اإلاؿاثل التي ال الخجٍغ الٍغ

وخضها التي جبلى وجيىن ًمىً في ظل الخالت الغاهىت للمػاعف جلضًم خل لها بىُفُت كؼػُت، فهي 

الجه ؤنها مً لها ب" الػىالم الاؾخىكافُت"، مً صال ؤًظا عاؾل ووصف ،6الفلؿفت" فظلت، حؿمى

لُت للمفاهُم الفي سباًا هؾبر ؤؾىاع الىحىص ؤلاوؿاوي في ؤبػاصه اإلاؿخترة  حؿخؼُؼ جظوع اإلاُخافحًز

اتها، ؤي هدى الهىاحـ الخفُت التي جخػالى ختى واللظاًا اإلاغجبؼت به، والظهاب ب ها بلى ؤبػض مؿخٍى

ط في اغخباع لُفي مهمت جخلاؾمها ؤخُاها مؼ الػلىم الاوؿاهُت، ب هيو ، وجخجاوػه غلى الىعي هفؿه

ترغ خؿا ببضاغُا بضوعها، بطا ما ألنها حك، 7قتراوؽ ؤًظا "الىعي هى الػضو ألاٌو لػلىم ؤلاوؿان"

، لىحىص البكغي عاصث جدلُم هضفها، مخمثال في ؤلاهصاث وؤلاصؿاء الجُض لهمىم وكلم اؤ
ً  ا،وحىصً"فاالوؿان ٌػِل جىجغا 8 ال ٌؿخؼُؼ ؤلافالث مىه، فمً حهت غلُه ؤن ًخماهى مؼ آزٍغ

ىاث حماغُت...، ومً حهت ؤزغي هى مإزىط، في كلب خضوزه وغغطِخه  ٌكبهىهه مً ؤحل زلم جيٍى

دمل مػه بقاعاث  .9بالىكاجؼ اإلاىجؼة التي جىحض بكيل مؿخلل غىه" وهى كلم ًخؼىع باؾخمغاع ٍو

، خلُلُت جضفػىا بلى الىظغ بلُه وإػم ت وحىصًت باإلاػىُحن، الغوحي واإلااصي، جخجاوػ الخؿحر والخدٌى

بلى مؿخىي التهضًض الخلُلي بةمياهُت الفىاء، صون ؤن ًيىن ألامغ مجغص حػبحر غً فىغة " نهاًت 
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ش" باإلاػنى ؤلاحغاجي والؼمني للػباعة، " وبطا كغع الجيـ البكغي غلى ؤي خاٌ الؿماح لىفؿه  الخاٍع

ت في ػغق جفىحره وقػىعه وؾلىهه"بالػِل، فػلُه اللُ   .10ام بخؿُحراث حظٍع

الللم الىحىصي لألفغاص وػبُػت ألاؾئلت التي ًؼغخها مً هظا الىىع، للخػبحر غً همؽ عئٍخه    

ت والىعي  غبىتاإلا ملىالثلل الؿػاصة والخُاة واإلاىث...، ال ًمىً فصلها كؼػُا في جفىُىُت و والخٍغ

خه، ألهه مازغ مً مازغاجه، وغىصغ مً غىاصغه ألاؾاالاحخماع الاوؿاوي، ؤو في بيُ ؾُت، التي ٍى

ججاه طاتها والىاؽ والػالم، ومً هىا جىمً حضة بػع البدىر الفلؿفُت حػبر غً كلم الظاث 

والتي صاؾها هىؾٌغ " جاعوا صفاغا قؿىفا ومازغا غً الظاجُت ًضغىها بلى بغاصة وطؼ الاوؿان 

، ألنها الىطػُت الؿلُمت التي حؿمذ بلغاءة ؤغمم للظاث 11لىجي"وطاجِخه في مغهؼ الخإمل الؿىؾُى 

ت، وهي واخضة مً ؤهم صال  الىصل التي جغبؽ الفلؿفت بالػلىم الاوؿاهُت في مجمل  ثالبكٍغ

الفغوع الػلمُت اإلاىبثلت منها واإلاكيلت لها " فالفلؿفت جخصل بالػلىم الاوؿاهُت في ؾػيها 

بُت للجىهغ الاوؿاوي... فؿُيىلىحُا وحض الاوؿان مىكػه، خُث الؾدُػاب  ًىفخذ الغوح الخجٍغ

الياثً الخي، بامخضاص وظاثفه، وزؼاػاجه الػصبُت والخغهُت وطىابؼه 

ىلىحُت...وؾىؾُىلىحُا  وحض مىكػه خُث ًبني الفغص الػامل اإلاىخج اإلاؿتهلً جمثُال غً  الفحًز

غ...وفي جدلُل آلاصاب وألاؾاػحر فُجض مىكػه في جدلُل املجخمؼ الظي ًماعؽ فُه هظا اليكا

 .12آلازاع الىالمُت التي ًمىً ؤن ًسلفها الفغص ؤو املجخمؼ"

ت هظغ ؤخاصًت،  بُت وؤلاوؿاهُت، ؾالبا ما ًخم ملاعبخه مً ػاٍو هظا الاعجباغ اللاثم بحن الػلىم الخجٍغ

بي،  فيها ًخم اغخباع الثاهُت مخإصلت مً ألاولى وكاثمت وماؾؿت وألاصل غلى مباصت مىهجها الخجٍغ

قىال حضًضا للىحىص الاوؿاوي، خُث باث لؼاما  مىذؤن ػبُػت املجخمػاث اإلاػاصغة، ؤضخذ ج

ػبُػت ألاػمىت الغاهىت، ففي الىكذ " الظي ؤًلىذ و  ىاؾبدبغاصة جغجِب الثىاثُاث الخللُضًت، بما ً
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ي بال باؾدىاصها بلى اإلاػاعف الضكُلت والثابخت فُه الفلؿفت بإنها ال ًمىً ؤن جغقى فىق الفىغ الػام

، فةن الػلىم بضوعها مؼالبت باإلهصاث بلى ول 13التي جمضها بها مسخلف فغوع اإلاػغفت الػلمُت"

وهظا الخفاوث ًيبغي بالظغوعة بغاصة الىظغ جفىحر ؤو صعاؾت حضًت في اللظاًا اإلاغجبؼت باإلوؿان، 

، وهظه اإلاغة بكيل ؤهثر حضًت، مؼ بخؿاؽ بمؿاولُت الجماغاث الػلمُت، بمضي الصػىباث فُه

 وىن التي جىاحه املجخمػاث اإلاػاصغة، لظلً " ٌػؼو بػع اإلاالفحن مؿاولُت هظا الىطؼ بلى 

مً زؼى جلضم الػلىم حر في ػمىىا هظا بسؼى ؤبؼإ هثحرا، الخلضم في الػلىم ؤلاحخماغُت ٌؿ

اثُت"   .14الفحًز

هظا الاهخمام الظػُف وحب الىظغ بلُه بللم ؤًظا، بط بخماصي ألاهظمت اإلاػاصغة في مػغفت 

الاهخمام باإلوؿان هفؿه، غلى ألاكل في الخضوص اإلاػلىلت  ، ؤو باألخغي جىاؾيهاالؼبُػت ووؿُانها

وؿان ؤلاػالم وجفصُالجه الضكُلت، وحهل ، ؤي مػغفت الاوؿان بال(غالم اإلاػغفت والجهل)لخفاصي 

"فما يهضص اإلاضهُت الخاطغة مً  ،اوؿاهُت مػاصغة غتإلوؿان، صون ؤن ًيىن في ألامغ مؼالبت بجز ل

ؼ، وبحن فكلىا في جفهم اإلاكاول  زؼغ هبحر: الهىة الػمُلت التي جفصل بحن جلضمىا الػلمي الؿَغ

جماصي في لى . فال ؤخض ًمىىه ختى 15لم والاوؿاهُاث"ؤلاوؿاهُت، وبػباعة ؤزغي الهىة بحن الػ

هؼوغاجه الىلضًت، وبن بكيل مغض ي ختى، ؤن ًؼالب بػالم بال غلم، ؤو باألخغي الضغىة بلى غالم 

ًخم فُه الخبسُص والخللُل مً ؤهمُخه، وطغوعة جللُص وزحرة جؼىعه، ألهه زاصُت الػصغ 

ت اصاصك اإلوؿاهُت، وجإهُضىهغه، وبن لتهضًضاجه ًبلى مفسغة لوح غلى  غلى حجم اللضعاث البكٍغ

يخجه، وحػل  الخؼاب الػلمي الخإهُل والابخياع. ولىً الخصضًم اإلاؼلم والؿاطج بما ًلضمه ٍو

ت، وبكصاء الػلىم املجاوعة، والتي جخسظ مً  وخضه الباغث غلى الاهخمام والخلضًغ، ومىده ألاولٍى

ج هدى مأالث، غلى ول مػني  جدمل بها الاوؿان مىطىغا لها، هى جدضي خلُلي ؾِخفاكم بالخضٍع
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، وهىا ًإحي الخإهُض غلى " ؤهىا في خاحت بلى ؤن هىمل الػلىم طاث الؼبُػت اإلااصًت بػلىم مؿاولُاجه

 .16وؿاهُت"ب

بط وؿاهُاث، منها في ػبُػت اعجباغ الػلىم وؤلاهظه الػباعة جستٌز بكيل مً ألاقياٌ مىاحي البض 

ا، تي مً اإلافغوض ؤن جمىذ للػلىم ؤلاًاهض ألاهمُت ال وؿاهُت، باغخباعها ملضمت ومضزال حىهٍغ

لفهم ومػغفت مكىالث ومأػق وحػلُضاث وؤػماث ؤلاوؿاهُت اإلاػاصغة، ومضها الفلؿفت والػلىم 

وؿان اإلاػاصغ، وزلم غالكاث اوسجام مؼ لدشخُص وطػُاث ؤلاالؼبُػُت مػا، بملىالث 

اجه اليلُت " فالؿاًت اإلايكىصة مً مػغفت الاوؿان لظاجه،  وؿان غً لِؿذ هي فصل ؤلامؿخٍى

ت غً الؼبُػت الخلُلُت في الاوؿان، وجىلُتها مما غلم بها مً حغاء  الؼبُػت بلضع ماهي الخػٍغ

ش والثلافت واملجخمؼ" الخاٍع
17   ً جإصًتها بدـ غلمي ومػغفي، ومً مىظىع  يخظغ مىه. وهي ؾاًت 

لُت...،  وحؿاهم بوؿاوي مكترن حؿاهم فُه الفلؿفت، مً زالٌ عئاها الخدلُلُت والىل ضًت والخإٍو

بُت بمضها الخسصصاث ألا ؤًظا الػ افيه يىن فيهزغي بلغاءاتها الضكُلت واإلامىهجتلىم الخجٍغ  ا، ٍو

" فالفلؿفت فهم ؤغمم بالفىغ والىاكؼ مػا  جدلُمللػلىم الاوؿاهُت ؤًظا مياهتها وؤهمُتها في 

مً زالٌ ،ًجب ؤن جبرػ كُمت الػالم اإلاػاف واكػُا، وهظلً الخجاعب  ،وبغؤًىا غلم الاحخماع ؤًظا

ومىه جيىن الػلىم ؤلاوؿاهُت همؽ مً الخفىحر الجضي  .18البدث فيها غً الػلل واإلاػنى ال ؾحر"

اجه الىاكػُت. ومىه جصحر الخاحت بحن  واإلاهم في فهم حػلُضاث الىحىص ؤلاوؿاوي، زاصت في مؿخٍى

ل ؿاهُت، مغجبؼت ومخباصلت، فػلىم الاوؿان جمىذ الفلؿفت بمياهاث ؤفظػلىم الاوالفلؿفت وال

ت وؿاوي، وهي جمىذ غلىم ؤلاوللخفىحر في بيُت الىحىص ؤلا ؿان عئٍتها اإلاىهجُت والخدلُلُت والىظٍغ

ق فهل مػىاه خملهما آلفا 19والخإملُت " ألن الفلؿفت جضزل غلى الػلم قِئا ال ًثحر اهخمام الػالم"

 مكترهت، جج
ً
 ػل الفصل بُنهما زؼإ

ً
غملُاث الفهم  ًدىافى ومبضؤ زضمت مصالح وؤهضاف مىهجُا

 .؟ألاغمم لهىاحـ ومفاعكاث الىحىص البكغي 
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  والخهامل. خعاون ال أشهاىو  والفلسفت الاوساهيت العلىم   .2

حضٌ، مً الىىع الظي ًمىً  في زلمخاحت الػلىم الاوؿاهُت والفلؿفت اإلاخباصلت، ؾاهمذ    

ؼ مكترهت، فيها جباص   ت واإلاغحػُاث اإلاػغفُت ٌ  اؾدثماعه في بكامت مكاَع  ،للخبراث وألاػغ الىظٍغ

بن الؿاًاث ؤخُاها هي هفؿها، فاللىاؾم اإلاكترهت بحن اإلابدثحن كاثمت صوما وبكيل مؿخمغ، بل 

غ واكؼ وفىغ املجخمػاث الاوؿاهُت، وؤلا  زخالف في ألاػغ اإلاغحػُت ال ؾحر، فهما مػا يهضفان بلى جؼٍى

اتها وعبؼها بلظاًا تهم بوؿاهُت ؤلاوؿان. فهل الىلض  وبصعان ؤبػاصها الىحىصًت، وجدلُل مؿخٍى

فلؿفت الظي ًإزظ البنى الاحخماغُت مىطىغا له، ًضزل طمً زاهت ما ٌكاع بلُه باإلاكترن بحن ال

 وغلىم ؤلاوؿان؟. 

اإلاكترهت، التي ًيىن  فاقجخؼلب ؤلاحابت غً ؾااٌ مً هظا الىىع، البدث في زظم ألاهضاف وآلا    

غخباعا لظغوعة ملؿُا، بحن الفلؿفت وغلىم ؤلاوؿان، ب والصغاع والخباغض فيها مىؼم البتر

، اف وآفاقوهي ؤهضوحىبا بلى حىب، في  جفىًُ البيُت الىحىصًت لإلوؿان، خظىعهما مػا، 

بمياهِخحن بضكت، ولىً ؤكله هفخذ هىافظ هؼل مً زاللها غلى  ؾُيىن مً الصػب جدضًضها

 :للخلاػؼ بحن اإلابدثحن

 الىقد لسهان مشترك بين الفلسفت والعلىم إلاوساهيت..1 

ٌػخبر الىلض مً ؤهم صالث الىصل بحن الفلؿفت وغلىم الاوؿان، وحؼء مً غملُاتهما اإلاىهجُت،  

طىع الفىغ في الىمؼحن  مؼالب هى الهضف اإلايكىص والؿاًت اإلاغحىة، خُث ؤن مى  اوؤخُاه

فالفىغ مؼالب اًا اإلاغجبؼت بالىحىص الاوؿاوي "ؾخجابت الىلضًت ليل اإلايىهاث اإلاكيلت لللظباإل 

ًجابه اإلاىطىع الاوؿاوي بمغوهت في اإلافاهُم والخصىعاث، وكابلُت الخؼىع التي جخدلى بها  بإن

اجه، وحػضًل صاثم ًؼغؤ غلى مىاهجه، بهه مؼالب بإن ًيىن فىغا حضلُا في خىاع صاثم مؼ و، هظٍغ

ت، وال ًضعؾها بال هجضٌ 20ًالىاكؼ" ىفخذ ، خُث ًخم حؿظًت البػض الىظغي بىاكػُت الظىاهغ البكٍغ
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ؼت ؤن ٌؿخدظغ هظا الجضٌ ألافم الىلضي، خُث الفلؿفت حؿحر عئٍتها  غليهما جبػا مػا. قٍغ

للخدىالث التي جؼغؤ غلى الػلم، فُيىن هى طاجه هاحؿها الىلضي، وهي ؤًظا جمضه باإلالىالث 

هفؿها، جىحيها وجصخُدا، ؤو كبىال واغتراطا " فالفلؿفت حؿخمض الُىم مصضاكُتها مً الػلىم، 

هظه الخاصُت الىلضًت،    .21ا ٌؿخمض الػلم بضوعه مكغوغُخه مً الفىغ الفلؿفي الىلضي"هم

اث ؤزغي، بها جمـ ؤًظا مىؼللاث  جخجاوػ ؤخُاها ؾُاق حكيل الػلىم الاوؿاهُت، بلى مؿخٍى

بُت، التي ججض هفؿها في خاحت ماؾت لهظه الغئٍت ال دكىُىُت اإلامىىخت مً ػغف الػلىم الخجٍغ

جىماجُىُت الالواغُت، التي ًجض الػلم هفؿه ؾاعكا فيها الُىم، بهما جغحؼ إلفخلاصه فاألو ، الىلض

سه إلاضعؾت هلضًت، حػمل مً زالٌ الخغهت الػلمُت هفؿها، وجلىم بالض وع ؤو غلى ألاكل ػىاٌ جاٍع

 ليؿبت لألصب مىظ الػصىع اللضًمت.ي كام بها الىلض بابإخض ألاصواع الت

ج.التي قيلذ ؾمت اإلاػاعف ااإلاُياهُىُت الػلمُت      بلى ؤن   لخضًثت واإلاػاصغة، هجخذ بالخضٍع

هظغة  ؤضخذ ؤوجىماجُىُت احخماغُت، فخدىلذ مً مجغص هظغة بوؿاهُت للظىاهغ وألاقُاء، بلى 

ؤلاوؿان  لإلوؿان، وألن الػلم ؤزبذ مياهخه هسؼاب بضًل ليل الخؼاباث اإلاخػالُت، فلض هجح في 

إلاػنى الظي ًلصضه ماهـ فُبر، وججاوػ هظا اإلاػؼى حىاهب الفىغ، ، با"جفىًُ سخغ الػالم"

ت الخضًثت حػخمضه وجىداػ له، لىىه همؽ  وصاع همؼا ؾلىهُا، زاصت إلاا ؤضخذ اإلاضاعؽ التربٍى

صاعث له غُىبه، مخمثلت ؤؾاؾا في حؿُِب البػض الغوحي لألفغاص، وفي حؿُِب اإلاػنى، واؾدبػاص 

الفظٌى الظهني للؼالب فةن هظا ؾىف ًغوي  لم ٌكبؼ مضعؽ الػلىمالؿغصًاث اإلاخػالُت، " وبطا 

 .22طمإه بدىاٌو اإلاكغوب الغوحي ؤًىما ًلضم له"

حؼء مً هظا الىلض الظي ًدمل ػابػا فلؿفُا، ممؼوحا بالغوح ؤلاوؿاهُت والجزغت ؤلاحخماغُت  

حكيل في مكغوع مؿخلل، ؤوكإجه مضعؾت فغاهىفىعث، وػىعجه في ؾُاق سجاالث ؤحُالها، بط في 

ت، صاع الاهصُاع إلالىالث الخضازت ًدُل بلى ؤػمت مغهبت،  ظل هظا ؤلابػاص اإلالصىص للظواث البكٍغ
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ت ؤلاحخماغُت الخللُضًت، كاصعة غلى جلضًم عئٍت خلُلُت وعصِىت ومخصالخت،  ولم حػض الىظٍغ

ت الىلضًت ال جصلح في مىكف الؼاغت الظي  ظها بغئٍت حضًضة اهثر حغؤة " فالىظٍغ ووان لؼاما حػٍى

ال ًبظله الفغص ليي  حهض  فهىًجخاح الفىغ ؤًظا... ألن الخفىحر هفؿه قيل مً ؤقياٌ اإلالاومت، 

   .23ًبلى مسضوغا"

وول كُم اللبٌى وؤلاًجاب التي هغؾتها الىطػُت الخللُضًت، ؾىاء واهذ مضفىغت بهم     

وجمجُض اإلاىحىص بغئٍت بًجابُت، ؤو واهذ  جدصحن ؤوعوبا مً ول ؤقياٌ الىلض بًضًىلىجي، وان ًىص

فلؿفت  زالصاث غلمُت مىطىغُت، فةنها عفظذ الىحه آلازغ للجضٌ الىلضي اإلااؾـ غلى

واإلابضؤ الظي ًخدىم في جؼىع اإلافاهُم، والخىاكع هى الصفت اإلامحزة "  الؿلب والىفي ألنها الؿلؼت

، هظا الخىاكع بالظاث هى الظي ًمض الػلىم الاوؿاهُت بملىالث هلضًت، جلاوم كضع 24للػلل"

آلُاث بخُاء  ًخمؤًظا بميانها ؤقياٌ الخمجُض للخظاعاث ؤلاوؿاهُت والؿغبُت زصىصا، وبها 

غ الىحىص ؤلاوؿاوي، الظي ًسضمه الىلض، ؤهثر مما جسضمه خالت الجمىص وؤلاعجياؽ، فاملجخمؼ  جؼٍى

ًدغن الىلض، جماما هما ًدغن الىلض املجخمؼ " فػىضما جيىن غىامل الخؿُحر ؤلاحخماعي ألاؾاؾُت 

ض" ألنها جدخفظ بالىلض .  25ؾاثبت غً ألاهظاع ومىػضمت، ًىدصغ الىلض غلى طاجه في كىكػت الخجٍغ

غ  ألاخاصي اإلااؾـ غلى ببغاػ  وجلضًم ألاوحه ؤلاًجابُت للبنى اإلاكيلت للىحىص، بما خغصا غلى جؼٍى

ا ال بدىم ؤلاعهاب وبهما بفػل  الؿلؼت، ؤو زظىغا لها، وهظا اللبٌى والغطىر ًيىن " كؿٍغ

مثل هظا 26ؾلؼت املجخمؼ الخىىىلىجي وفػالُاجه الؿاخلت اإلاؿللت"  جي الظي . ٍو الجزوح الخضٍع

ج مدل الػلل مً بحن ؤهثر الؿماث التي خىمذ غلى اإلاكغوع الؿغبي  جدل فُه الؿلؼت بالخضٍع

اح ت  باإلهٍؼ غً مؿاعاجه، وخىلخه بلى غلل ؤصاحي، ٌكخؿل بمىؼم جصفُت ول ألاصٌى الفىٍغ

(، الثلافت الغفُػت  الػىاصغ اإلاػاعطت واإلاخػالُت فيوالخإملُت، التي واهذ حكيل بخػبحر ماعهُىػ ) 

خاصغتها مىطىغُا، ختى ال ملواملجؿضة صوما ألػغ اإلالاومت، لِـ عفظا للؿلؼت وبهما مداولت 
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فالؿلؼت ؤصبدذ جدل مدل الػلل، جخجاوػ الخضوص، التي تهضصها كبل ؤن تهضص ؤي ش يء آزغ" 

ت، والىاحب مدل الخم  .27"والخظىع مدل الخٍغ

والخم ؤن بكصاء الجزغت الفلؿفُت الىلضًت، ؤغؼى اإلاكغوغُت اإلاؼللت لبروػ ؤقياٌ ملاومت   

حضًضة للؿلؼت، ؤزظث قيل زىعاث غىُفت، في خحن وان الىلض والخإمل والخبرم مً الؿلؼت 

، فياهذ مداولت مضعؾت فغاهىفىعث بمداهمتها هفُل بغص الخىاػن اإلافلىص للمجخمػاث الخضًثت

ُِض " غلم احخماع هلضي" ماؾـ غلى مىؼللاث فلؿفُت حضًضة، وغلى الترار مً زالٌ حك

، وبن بضا هلض مكغوع ألاهىاع الؿغبُت قيل حضًض مً ؤقياٌ اإلالاومت ، بمثابتؤلاوؿاوي للخضازت

ؼ  ؾاًخه، فةهه اؾدىض غلى ملىالث واهؽ، ماعهـ، هُدكه، هاًضؾغ...، خُث ؤزظث  في هظه اإلاكاَع

قيل ملاومت هلضًت، ولم جغجىً للخضازت همىعور مىخمل، بل اغخبر  عث مضعؾت فغاهىفى  هظغ

الهجىم غلى الخفىحر الىلضي اإلاؿخلل، بهما هى حؼء ال ًخجؼؤ مً بػع ممثليها هماعهُىػ " ؤن 

، ؤي ؤنها مثلذ ملاعبت فلؿفُت حضًضة اؾخىغبذ مىؼللاث الػلىم 28الؿُؼغة الكمىلُت"

ؤخض الغهاهاث اإلاكترهت التي مىخض، وبظلً ًيىن الىلض  يػغفالاحخماغُت والاوؿاهُت، في بػاع م

ت اإلاػاصغة.  وخضث الفلؿفت والػلىم الاوؿاهُت، غلى ألاكل في بػع الخىحهاث الفىٍغ

 .مشتركمأفق  تإلاوساهي النزعت.2 

وخضه ما ًمثل صلت الىصل بحن الفلؿفت وغلىم  حؼًء مً الخماؽ فلؽ، ولِـ الىلض ٌػخبر   

الاوؿان، بل ًجمػهما ؤًظا ؤفلا مكتروا  ًخمثل في الجزغت ؤلاوؿاهُت، التي حؿعى الػلىم ؤلاوؿاهُت 

والػلىم حمُػها غلى وحه إلكامتها في قغوغ حضًضة ومؿاًغة، ههم جدمله الفلؿفت بضوعها ؤًظا، 

وؿان  مه لظاجه، ال التي جؼمـ خلُلت ؤلا، حؿاهم في فهالػمىم " ألهىا في خاحت لضغىة بوؿاهُت

لكضة ما حػظم مً قإهه واطػت بًاه فىق ول الياثىاث، والخاٌ ؤهه غلى الػلىم الاوؿاهُت الُىم 
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، الظي بضًىامُخه مؼ طغوعة اؾخدظاع الخؼاب الفلؿفي، 29ؤن جظم حهىصها للػلىم الؼبُػُت"

غ  آلُاث جفىًُ الخػالي اإلا غجبؽ بالظاهغة ؤلاوؿاهُت " فدلُلت مػغفت الاوؿان جظل ٌؿخؼُؼ جؼٍى

في الىاكؼ مؿخػصُت غلى ول مػغفت.... وال ًىخمل بال بالىظغة التزاوحُت، بحن الػلم مً خُث وىهه 

اث مً الىحىص امىطىغا، والفلؿفت مً خُث وىنه حؿخدم  ،طاجا فاغلت وخغة، ؤي طاث لها مؿخٍى

 .30الخإمل والخفىحر"

 طغوعة هظا ا  
ً
ت، فلؿفت  واهذ ؤو غلىم لخيامل بحن ألاهماغ الفىٍغ

ً
، ؤصبدذ خاحت ؤلاوؿاهُت لها ا

ت في الؼمً اإلاػاصغ، مؼ خالت  جتزاًض باؾخمغاع، زاصت في ظل ألاػماث التي جخسبؽ فيها البكٍغ

الخيهان وؾُاب ألاػغ اإلاىحهت، عؾم الامياهاث التي باث ًخىفغ غليها، وهي ؤػماث خلُلُت جدبضي في 

ػؼو بػع اإلاالفحن مؿاولُت هظا الىطؼ بلى ؤن الخلضم في الػلىم  وؿب ؤلاخؿاؽ  بالللم " َو

اثُت، هما ؤن بػع  الاحخماغُت ٌؿحر في ػمىىا هظا بسؼى ؤبؼإ هثحرا مً زؼى جلضم الػلىم الفحًز

والفلؿفُت، بطا كىعن اإلاالفحن  ًمُلىن بلى ببغاػ طألت الضغم الظي جدظى به اإلاػاعف ألازالكُت 

اللاثم بحن الػلم والفلؿفت هى اإلاؿاوٌ غً بالضغم اإلاىحه بلى مػاعف الػالم اإلااصي.... والصضع 

.ما ٌػني ؤن طغوعة بغاصة حػضًل  31عجؼ الػلم غً ؤي ًجػل مً جلضمه بغهت وزحرا لإلوؿان"

ت لخللُص صىعة ببخػاص الظاث غً طاتها، وبال ما الهضف  الىفت قغغ مً الكغوغ الظغوٍع

غكىال، ؾىي زضمت ؤلاوؿان، وخل متالجىهغي ليل ألاهماغ اإلاػغفُ همؽ خُاجه  جه وجؼٍى

 هدى ألافظل وألاخؿً، بما ًظمً ؤًظا جؼىٍغ ألاقُاء الضاثغة خىله. وغِكه وجفىحره

ت، وبن لم جىً خاطغة فةهه مً الالػم بغاصة    وهظه الؿاًت، هي املخغن والضافؼ ليل مػغفت بكٍغ

ظ اليكإة، وماػالذ وهى الضوع الظي لػبخه الفلؿفت مى، كبل غلمُتها هظه الػلىم بوؿاهُتالىظغ في 

اإلاػاعف املجاوعة، ومً ؤبغػها الػلىم م ؤنها جدخاج لخدلُله مؿاهمت ول جظؼلؼ به بلى الُىم، عؾ

الاوؿاهُت، بما التي حكخؿل بكيل مباقغ في حشخُص ػبُػت الىحىص ؤلاوؿاوي هػلم الاحخماع، 
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سُت...، ؤو التي حؿاهم في فه،وغلم الىفـ فهي ، واألهتروبىلىحُا، م واكػه مً زالٌ بػالالث جاٍع

صعاؾت للمجخمػاث الخللُضًت وؾماتها وزصاثصها، بال  ؤنها واهذ وما خُث اإلابضؤ  وبن واهذ مً

ػالذ عؾالت بوؿاهُت " خُث ًجب ؤن حؿاهم اللاغضة الثلافُت التي ًبىيها خلاثم غلم الكػىب في 

الاكتراب مً الهضف النهاجي، الظي هى زلم غالم مخفاهم ومىخض، فال ًمىً ؤن هفغق بحن 

الثلافُت لإلوؿاهُت، خؿب لىن ل الظًً ؤبضغىا ؤكضم اإلامخلياث املخترغحن واإلاىدكفحن ألاواث

بكغتهم ؤو اهخمائهم اللىمي ؤو الضًني، الظًً ػىاهم اليؿُان، ومؼ طلً فلض ؾاهمىا في ؾػاصة 

ت ؤهثر مً عحاالث غصغها الغاهً"  .32البكٍغ

 خالصت

مشترلت، جقىي ممنىاث إلازجباط والخداخل والخهامل،  الفلسفت والعلىم إلاوساهيت إذن قىاسم بين    

وألن املجخمعاث إلاوساهيت املعاصسة الري مىه جدشهل في املحصلت مدخالث الجدى الثىائي بين املقىلخين، 

ت والثقافيت والعلميت وألادبيت لفهم وجفسير بؤز الخىجس، التي  في حاحت عمليت إلسدثماز مل املمنىاث الفنٍس

ضسوزة، وها هي العلىم لراث فسدًا وحماعيا، فئن إلاهفخاح على حميعها ضسوزة ما بعدها حغدي غسبت ا

ت في  دزاست  س املصير، وجىفير البيئت العلميت واملىهجيت والعدة الىظٍس إلاوساهيت حعترف بعجصها عن جقٍس

فلسفت بال شو أحد هرا النم من املشنالث إلاوساهيت، وجطلب القسابت من ألاوساق املعسفيت املجاوزة، وال

أهمها، ألهه من غير املقبىى  الخعىٍل على العلىم إلاوساهيت في جحقيق هرا الخىاشن الري جفخقده الرواث 

املعاصسة باسخمساز، في الىقذ الري حعاوي هي هفسها من أشماث حقيقيت، خاصت وأن إلاعتراف بسىء جدبير 

ت، ٌشهل هبرة مل الفلسفاث املعاصسة ، التي ما فخئذ حعبر عن قلقها من حاضس الىضعياث البشٍس

 إلاوساهيت ومسخقبلها، في الىقذ الري وعاًن فيه جم  
 
في غلب جحدًداث العالم، وأحياها و العقل البشسي أل ل

 جهىلت.التي ماهذ إلى شمن ممعسفت العىالم على   قدزجهفاصيله الدقيقت، بفضله ج

ٌعجص عن  إال أهه في املقابل، إدزاك أغلب ألاشياء ا علىقادز أصبح إلوسان بيىت، فاألاشمت إذن واضحت  إن   

سميم صفىف املعسفت، فهم ذاجه فهما دقيقا، صازما  وواضحا، والحاحت ملحت للعلىم إلاوساهيت في إعادة ج

و في سياق جحقيقها لهره املهمت جحخاج أًضا لخجاوش أشماتها، واملخعلقت باملىهج أساسا،  وخلق الخىاشن...،
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ت لخلق إطازها املعسفي. فدسدث مس املقىالث املىهجيت للفلسفت، من أحل إعاهتها على جىفير الشسوط الىظٍس

وحين ًخىفس هرا إلاهفخاح ًحدر الخعاون الري فيه جمىح العلىم إلاوساهيت أًضا ألاطس املعسفيت التي 

، مخمثلت في مشسوعي: القىاسم املشترلت، وبهرا الجدى جخطىز طىزتها لفهم وجفسير الظاهسة إلاوساهيت

خطاب إلاوساهيت ، حيث في حىفه وخدمت الىحىد البشسي، وما هملو إال جثمين مل حدى ًخضمن  الىقد

  .ذاتهاالخىق إليها ًفىق مل ألاشمىت السابقت، إذ ال أشمت لإلوساهيت املعاصسة سىي إلاوساهيت 

 

 


