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 إطالق سشاح انؼهى
(Science set free) 

 تمهى انذكرىس سوتشخ شُهذسَك
Rupert Sheldrake 
 ()١ػٞخ٬ر ٥ْؽ كاةفٰٔحؽس٥ث ا

ىتػدومىللمػالظىمنىالمترجم:
ٝؿرت دؿص٧ح ٦ٞؽ٦ح ٬ؾا ا١٣ذةب ك٩نؿق ٰٚ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ٧٣ػة ٚٲػ٫ ٦ػ٨ 

ٚةاؽة ٰٚ إدراؾ اٵ٦ٮر ا٣ذٰ دضؿم ٰٚ ا٣كةظح ا٧٤ٕ٣ٲح. ك٦ٓ ٢٠ ا٣ذٞؽـ ا٣ػؾم 

٧٠ػة ٹظػِ كٱٺظػِ  - ةظى٢ ٰٚ ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ذٞة٩ةت ٚٞؽ ٹظْػخ مؼىػٲ  

كأ٩ة أظةكؿ ا٣ٞٲةـ ثجعٮث ٧٤ٔٲػح أ٩ػ٫  - ٯ ٦كذٮل ا٣ٕة٥٣ا١٣سٲؿ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ٤ٔ

ٝؽ ّ٭ؿت ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ٛةاخ ٦ؽارس ٧٤ٔٲح دعذ١ؿ ا٤ٕ٣ٮـ ا٧٣ؼذ٤ٛح ٣٭ة ك٨٧٣ 

ٱٮاٚٞ٭ة ٨٦ آراء ٧٤ٔٲح كدٞةكـ ثنؽة أم دٕؽٱ٢ أك ٩ٞؽ ٧٣ة ٱؤ٦٪ٮف ث٫ ٨٦ ٤ٔٮـ 

٦ػٓ  ٤ٔٯ رٱةًٲةت ظٞٲٞٲػح دذ٪ةقػت ةظذٯ ك٣ٮ ٠ةف ذاؾ ا٣ذٕؽٱ٢ أك ا٣٪ٞؽ ٦ج٪ٲ  

ككو٢ اٵ٦ؿ ث٭٥ إ٣ٯ دـكٱؿ ٩ذةاش دضةرب ٱٞٮ٦ٮف ث٭ة ٣ذذٮاٚػٜ  ،ا٣ُجٲٕح د٧ة٦ةن 

٦ٓ أ١ٚةر٥٬ ٥٬. كٝؽ دجٲ٨ ٣ٰ أف ٬ؾا ا٣ذنػ٪ش ا١ٛ٣ػؿم كا٧٤ٕ٣ػٰ كا٣ذٕىػت 

ٚػػٰ اٵكقػػةط ا٣ضة٦ٕٲػػح ا٣ٕة٧٣ٲػػح ك٦ؿا٠ػػـ ا٣جعػػٮث  ةن ؿٱٕػػ٦ي ا٩ذنػػةران ٦٪ذنػػؿ 

ة٩ػةت. كاقػذُةٔخ كا٧٣٪نٮرات ا٧٤ٕ٣ٲح. كأزؿ ذ٣ٟ ٤ٔٯ دٞػؽـ ا٤ٕ٣ػٮـ كا٣ذٞ

                                                 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 
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٬ؾق ا٧٣ؽارس ا٧٤ٕ٣ٲح أف دكٲُؿ ٤ٔٯ ا٧٣ٮارد ا٧٣ة٣ٲػح ٤٣جعػٮث ٚػـادت ٚػٰ 

 ٫ ٨ٔ ادضة٬ةد٫ ا٣ٺز٦ح.ذٍ ٚى ؿى ٔؿ٤ٝح ا٣ذٞؽـ كظى 

 ِّ ٙ ا١٣ذةب ا٣ؾم أدؿص٥ ٦ٞؽ٦ذػ٫ ٔػة٩ٯ ٦ػ٨ دٕىػت ٬ػؾق ا٧٣ػؽارس ٦ؤ٣

 ت ك٬ٮ ٱجعر ٰٚ ٢٠ ٦ة ظ٢َّ ثة٤ٕ٣ٮـ.ا٧٤ٕ٣ٲح كٌٝٯ ٦ؽة ٔنؿ ق٪ٮا

 .٧ح كأدٔٮ ا٣ض٧٭ٮر أف ٱٞؿأ ا١٣ذةب ٠ة٦ٺن ثة٣ذؿص٬٪ة أٝٮـ 

ى:الترجمظ
 ةػٺؿ ق٪ٮات ٤٧ٰٔ مة٬ؽت ا١٣سٲؿ ٨٦ اٵ٦ػٮر ا٣ذػٰ ٣ػ٥ دٛكػؿ ٧٤ٔٲ ػ

ةـ ا٣ـاص٢ ك٬ٰ ٦كأ٣ح ٠٪خ أ١ٚػؿ ٧ى . ٨٦ ٬ؾق اٵ٦ٮر ٦كأ٣ح ظى ةن وعٲعدٛكٲؿان 

ٚٲ٭ة ٦٪ؾ و٘ؿم. ٠ةف ا٣كؤاؿ ٬ٮ ٠ٲٙ ٱضؽ ا٣ع٧ةـ ثٲذػ٫ ٦ػ٨ ٦كػةٚةت دج٤ػٖ 

ر ٣٭ػػؾا ٩ػػ٫ ٱُٞػػٓ ا٣جعػػةإظذػػٯ  ،ات ٚػػٮؽ أراض ٹ ٱٕؿٚ٭ػػة٦بػػةت ا١٣ٲ٤ػػٮ٦ذؿ

قػح ا٣عٞػ٢ ا٧٣٘٪ةَٲكػٰ ٚػٺ ظة ا٣٘ؿض؟ كظذٯ ٣ٮ ٠ة٩خ ٔ٪ؽ َٲٮر ا٣ع٧ةـ

ٍٚٞ ث٧ٕؿٚح ادضة٬ػةت ا٣عٞػ٢ ا٧٣٘٪ةَٲكػٰ. ٤ٚػٮ ٩ػـؿ  دكذُٲٓ ٦ٕؿٚح ثٲٮد٭ة

إ٩كةف ث٤ْ٧ح ٰٚ ٦٪ُٞح ٦ض٭ٮ٣ح ك٫ٕ٦ ثٮوػ٤ح ٚكػٲٕؿؼ أٱػ٨ ادضػةق ا٣نػ٧ةؿ 

 أٱ٨ ٱٮصؽ ٦٪ـ٫٣. ٱٕؿؼ أثؽان  ا٧٣٘٪ةَٲكٰ ك٨١٣ ٨٣

ٺظح َٲٮر ا٣ع٧ةـ ٬ٰ ٍٚٞ إظؽل ا٣ٞػٮل ا٣عٲٮا٩ٲػح ا٣ذػٰ كٔؿٚخ أف ٦ً 

٦ٮٔػؽ ٔػٮدة ٦ٕؿٚػح  ٤ٔػٯ ؿ. ك٦سػةؿ آػػؿ ٬ػٮ ٝػؽرة ثٕػي ا١٣ػٺبٛكَّ ٥٣ دي 

 ؟(telepathy)وةظج٭ة إ٣ٯ ا٣جٲخ. ٚ٭٢ ٬ؾا دٮاو٢ ٨ٔ ثٕؽ؟ 

ؾق ٥٣ ٱ٨١ ٨٦ ا٣ىٕت كٹ ٨٦ ا٤١٧٣ٙ ٤ٔػٰ أف أٝػٮـ ثأثعػةث ٔػ٨ ٬ػ

( اقػ٫٧ ) قػجٓ 1994ٚػٰ ٔػةـ ) اٵ٦ٮر ك٠ة٩خ ا٣٪ذةاش ٦ؾ٤٬ح ك٩نؿت ٠ذةثػةن 

دضةرب ٱ٨١٧ أف د٘ٲؿ ا٣ٕة٥٣( كاٝذؿظخ ٚٲ٫ ا٣ٞٲةـ ثذضػةرب ٱ١٧٪٭ػة أف د٘ٲػؿ 

ك٧ٝخ ث٪نؿ ٠ذةثٲ٨ اٵكؿ ثةق٥  (nature of reality)أ١ٚةر٩ة ٨ٔ َجٲٕح ا٣عٞٲٞح 

( كا٣سػة٩ٰ 1999)أوعةث٭ة إ٣ٯ ا٣جٲػخ( ٚػٰ ٔػةـ ٦ٮٔؽ ٔٮدة )٠ٺب دٕؿؼ 
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 .(3002اىشعٔر ةأن ِْاك ٌَ ٗحٍيق ف٘م( فٖ عام ))ةاشً 

فنٖ ٌعٓنع عينٔم اىٍيهنا   خالل اىعشرَٗ شنِث اىٍاين٘ث نِنج زٌن٘الا 

. نٍا أُِٖ عضٔ فٖ نر٘ر ٌَ اىجٍع٘نا  فٖ شان فراُص٘صهٔ (noetic)اىعلي٘ث 

٘ث. ىلنع اىعيٍ٘ث ٌَ ةِ٘ٓا جٍع٘ث اىت٘ٔىٔج٘ا اىعٍي٘ث وجٍع٘ث االنخشافا  اىعيٍ

ألٌنٔر. ى ثاىعيٍ٘ث ةاىٍلاروأُا أؤٌَ ةلٔة ةأٍْ٘ث أشخغو ةاىعيً كض٘ج ح٘احٖ 

إذ  ،وٌع ذىم ازداد  كِاعخٖ أن اىعئم كع فلع  ح٘ٔٗخٓا وكٔحٓنا وفضنٔىٓا

ن اىفهر اىعلائعي شتّ اىعِٖٗ واالحجناه إىنٕ اىخٔافنق اىٍتِنٖ عينٕ اى نٔ  إ

 يٍٖ.اإلةعاع اىع٘ث نو ذىم ٍِٗع واىعطاىث اىٍؤشصاح

ٌنَ زٌالئننٖ اىعيٍننات ٌنرا  وٌننرا   ةاىختنناَٗ ةننَ٘  ونر٘ننر  أُننا فٔجئنج 

ةَ٘ اىعيٍات وةَ٘ ُلاشاحًٓ اى اصث. ففنٖ اىٍجناىس  publicاىِلاشا  اىعاٌث 

اىعاٌننث ٗننعرك اىعيٍننات اىٍحاننٔرا  اىلٔٗننث اىخننٖ ححاننر ٌجننال اىٍٔاينن٘ع 

 اىٍصٍٔح ةٓا أٌا فٖ اىٍجاىس اى اصث ف٘هٔن اىعيٍات أنرر جرأة.

تج نخاةٖ ْذا إلٍٗاُٖ أن اىعئم شخهٔن أنرر إذنارة وجاذة٘نث وصنح٘حث نخ

 عتاتة اىعلائع اىعيٍ٘ث اىخٖ حل٘ع اىتحد وحصجَ اإلةعاع.حغادر عِعٌا 

 العقائد السبع في العلم الحديث:
إن اىِارة االعختارٗث اىعيٍ٘ث ذا  حأذ٘ر نت٘ر ألن اىعئم ناُج ُاجحث إىٕ 

اىخلاُنا  واىطنب اىحنعٗد. ححنٔل ةفضنو احِنا ح٘ ننو   فٖٓ حٍس  ةع٘ع  حع  

 افٖ ٌعرفث اىجزٗئا  اىانغ٘رة جنع  نت٘ر ةاىخٔشع اىٓائو ةلْعٍر عاىٍِا اىفهري 

 ىيٍادة وٌجاْو اىهٔن اىٔاشع فٖ نٔن ٌصخٍر ةاىخٔشع. اجع  

غ٘ر أُّ عِعٌا ُاَ أن اىعيً واىخلاُث فنٖ اىعلنع اىرناُٖ ٌنَ اىلنرن اىحنادي 

ٔحٍٓا وفنٖ حٔشنع حأذ٘رٍْنا إىنٕ نافنث أرجنات اىعناىً واىعشرَٗ ٍْا فٖ ذروة ك

ٌشنانو غ٘نر ٌخٔكعنث حآنر وعِعٌا ٗجب أن ٗهٔن اُخاارٍْا غ٘ر كاةو ىيِلاش 
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دٞٮـ ثة٣ذنٮٱل ٤ٔٯ ا٤ٕ٣ٮـ ٨٦ داػ٤٭ة. ٱٕذٞػؽ أ٠سػؿ ا٧٤ٕ٣ػةء أف ٬ػؾق ا٧٣نػة٢٠ 

قٲ٨١٧ ظ٤٭ة ٦ٓ ا٣ـ٨٦ ثةٹقذ٧ؿار ٰٚ ا٣جعٮث ثػة٣ُؿؽ ا٧٣ٞػؿرة ك١٣ػ٨ ٬٪ػةؾ 

 كأ٩ة ٦٪٭٥ ٩ٕذٞؽ ثأف ا٧٣نة٢٠ ٬ٰ أٔؿاض ٧٣ؿض أ٠سؿ ٧ٔٞةن. ثٕي آػؿ

ٰٚ ٬ؾا ا١٣ذةب أٝٮؿ ثأف ا٥٤ٕ٣ ٥٣ ٱٕؽ ٱذٞؽـ ٧٠ة ٱضت ثكجت ٚؿًػٲةت 

دىػ٤جخ ثعٲػر أوػجعخ ٔٞةاػؽ. كأٔذٞػؽ أف ا٤ٕ٣ػٮـ ، دٕٮد ٣ٞػؿكف ٦ٌػخ

قذ١ٮف ٰٚ كًٓ أ٢ٌٚ دكف ذ٣ٟ كقذ١ٮف أ٠سػؿ ظؿٱػح ٚػٰ اٹ٩ُػٺؽ إ٣ػٯ 

 سؿ ٦ذٕح كإزةرة.٧ٜٔ ا٣عٞةاٜ ا٣ىعٲعح كأ٠

إف أ٠جؿ ك٥٬ ٧٤ٰٔ ٬ٮ ٰٚ أف ا٥٤ٕ٣ ٱٕؿؼ ٠ػ٢ اٷصةثػةت كأف ا٧٣جػةدئ 

 قةقٲح ٝؽ أوجعخ راقؼح ك٥٣ ٱجٜ إٹ إًةٚح ثٕي ا٣ذٛةوٲ٢.اٵ

ا٥٤ٕ٣ ا٧٣ٕةوؿ ٱٕذ٧ؽ ٤ٔٯ ادٔةء أف ٢٠ ا٣عٞٲٞح ٬ٰ ظٞٲٞػح ٦ةدٱػح كأ٩ػ٫ 

٦ةدٱػح ٚػٰ  ٬ػٰ ٩ذٲضػح ٤٧ٕ٣ٲػةت دٮصؽ إٹ ظٞةاٜ ٦ةدٱح. كأف اٷدراؾ ٦سٺن  ٹ

ا٣ػؽ٦ةغ كأف ا٧٣ػةدة ٬ػٰ مػػٰء ٹ كٔػٰ ٣ػ٫ كٹ إدراؾ. كأف ا٣ذُػٮر ٬ػػٮ دكف 

 ٗؿض ٩٭ةاٰ. كأف اهلل ٬ٮ ١ٚؿة ٰٚ ٔٞٮؿ ا٣٪ةس ٦ٮصٮدة ٰٚ رؤكق٭٥.

د١ٛٲؿان ٣ٲف ثكجت د١ٛٲؿ ا٧٤ٕ٣ةء ث٭ة  اأوجعخ ٬ؾق ا٧٣ٕذٞؽات ٝٮٱح صؽ  

ةاٜ ا٧٤ٕ٣ٲػح ظٞٲٞٲػح . إف ا٣عٞػة٩ٞػؽٱ   ثػ٢ ٵ٩ػ٫ ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ د١ٛٲػؿان  critical ة٩ٞؽٱ  

ك٠ؾ٣ٟ ا٣ذٞ٪ٲةت ا٣ذٰ ٱكذؼؽ٦٭ة ا٧٤ٕ٣ةء ك٦ػة ٩ػذش ٔ٪٭ػة ٦ػ٨ دٞة٩ػةت. إٹ أف 

٩ْةـ اٹٔذٞةد ا٣ؾم ٱع٥١ ا٣ذ١ٛٲػؿ ا٧٤ٕ٣ػٰ ٬ػٮ ٩ْػةـ إٱ٧ػة٩ٰ ث٧ٕ٪ػٯ دنػجس٫ 

 ث٧ٕذٞؽات ٧٤ٔٲح صة٦ؽة ٦ؤقكح ٤ٔٯ ٔٞةاؽ ٨٦ ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ٔنؿ.

ـ أف د١ٮف أ٢ٝ ٔٞةاؽٱػح ٱؽ ٤ٕ٤٣ٮٚأ٩ة أر ،إف ا١٣ذةب ا٣عة٣ٰ ٬ٮ ٦ٓ ا٥٤ٕ٣

ث٧ٕ٪ٯ ا٣ذنجر ثٛؿًػٲةت ٝؽٱ٧ػح ٗٲػؿ ٦ؤقكػح ٤ٔػٯ ٤ٔػ٥ وػعٲط ك٤ٔػٯ )

دعؿر٬ػة  ا٣عٞٲٞح( كأ٠سؿ ٧٤ٔٲح. إ٩٪ٰ أؤ٨٦ ثأف ا٤ٕ٣ٮـ قذٮ٣ؽ ٨٦ صؽٱػؽ ٔ٪ػؽ

 ٨٦ ا٣ٕٞةاؽ ا٣ذٰ دٞٲؽ٬ة.
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 اإلٯ٥اف ا٥٢ٓ١ٮ: -1

 صٚٲ٧ة ٱ٤ٰ ا٧٣ٕذٞؽات اٵقةقٲح ا٣ذٰ ٱٕذٞؽ ا٧٤ٕ٣ةء ثأ٩٭ة وعٲعح

٦ػ٨  ٬ٮ آ٣ٲح ٦ٕٞؽة ثؽٹن  ٦ٲ١ة٩ٲ١ٰ. ٚة٤١٣ت ٦سٺن  ٬ٮ أقةقةن  مٰءو  ٢٠ُّ  -1

٫٣ أ٬ؽاؼ ػةوح ث٫. كظذٯ اٷ٩كةف ٚ٭ٮ ٦س٢ اٳ٣ح ٣ػ٫ ٦ػغ  ةظٲ   أف ٱ١ٮف ٠ةا٪ةن 

 .ةت ا٧٣جؿ٦ضح صٲ٪ٲ  ٲٱنج٫ ا٣عٮاق

ك٣ػػٲف ٣٭ػػة ظٲػػةة داػ٤ٲػػح أك  unconsciousا٧٣ػػةدة ٗٲػػؿ كأٲػػح  ٠ػػ٢ُّ  -2

ٰ اٷ٩كة٩ٰ ٗٲؿ ٦ٮصػٮد ثػ٢ ٬ػٮ ػٲػةؿ ػىٮوٲح أك كص٭ح ٩ْؿ. كظذٯ ا٣ٮٔ

 ٩ةدش ٨ٔ ا٤٧ٕ٣ٲةت ا٧٣ةدٱح ٤٣ؽ٦ةغ.

٩ٛضػػةر ٹثةقػػذس٪ةء ازةثذػػح ) ٲػػح ٤٣ُةٝػػح كا٧٣ػػةدة داا٧ػةن ا٧١٣ٲػح اٷص٧ة٣ -3

ٔ٪ؽ٦ة ّ٭ؿت ٠ػ٢ ا٧٣ػةدة كا٣ُةٝػح ا٧٣ٮصػٮدة ٚػٰ ا١٣ػٮف  Big Bangا٣ْٕٲ٥ 

 .٨ ا٣ٕؽـ(ٚضأة ٦

 ا٣جؽاٱح ك٧٠ة قذ١ٮف داا٧ةن. ٝٮا٩ٲ٨ ا٣ُجٲٕح زةثذح ٚ٭ٰ ا٣ٲٮـ ٧٠ة ٠ة٩خ ٰٚ -4

 ٣ٲف ٬٪ةؾ ٬ؽؼ ٨٦ ا٣ُجٲٕح ك٣ٲف ٬٪ةؾ ٬ؽؼ أك ادضةق آػؿ ٤٣ذُٮر. -5

٦ػةدم ٦ٮصػٮد ٚػٰ  ٢٠ ا٧٣ػٮركث ا٣جٲٮ٣ػٮصٰ )ا٣عٲػٮم( ٬ػٮ أ٦ػؿه  -6

 كٰٚ أ٦ٮر ٦ةدٱح. DNAا٣ضٲ٪ةت كا٣ػ 

ا٣ٕٞٮؿ ٦ٮصٮدة ٨٧ً ا٣ض٧ض٧ػح ك٬ػٰ ٔجػةرة ٔػ٨ ٩نػةط د٦ػةٰٗ  -7

ٚإف ػٲةؿ ا٣نضؿة ٣ٲف ٬٪ةؾ ظٲػر دٞػٙ ٯ مضؿة إ٣ كٔ٪ؽ٦ة د٪ْؿ ٦سٺن  ٍٚٞ.

 ا٣نضؿة ك٨١٣ داػ٢ د٦ةٟٗ.

 ةدٱح ٰٚ ا٣ؽ٦ةغ كد٧كط ٔ٪ؽ ا٧٣ٮت.ا٣ؾا٠ؿات دذؼـف ثُؿؽ ٦ -8

 ٬ٰ أ٦ٮر دؼٲ٤ٲح. telepathyا٣ْٮا٬ؿ ا٣ذٰ ٥٣ دٛكؿ ٠ة٣ذؼةَت ٨ٔ ثٕؽ  -9

 اٵدكٱح ٬ٰ ا٣نٰء ا٣ٮظٲؽ ا٣ؾم ٱنٰٛ اٵ٦ؿاض. -13

ف ا٤ٛ٣كػػٛح أك ا٣ٕٞٲػػؽة ا٧٣ةدٱػػح ا٣ذػػٰ د١ػػٮِّ إف ٦ض٧ػػٮع ٬ػػؾق ا٧٣ٕذٞػػؽات 
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دٛذؿض أف ٢٠ مٰء ٰٚ ا٣ٕة٥٣ ٬ٮ ٦ةدم ث٧ة ٚػٰ ذ٣ػٟ ا٣ٕٞػٮؿ. د٤٘ػت ٬ػؾا 

ة ٱٕذجػؿ ذ٣ػٟ ك٠أ٩ػ٫ اٹٔذٞةد ٤ٔٯ ا٤ٕ٣ٮـ ٰٚ أكاػؿ ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ٔنؿ كظة٣ٲ  

ٹ ٱٕػػؿؼ ا١٣سٲػػؿ ٦ػػ٨ ا٧٤ٕ٣ػػةء أف ا٧٣ةدٱػػح ٬ػػٰ أ٦ػػؿ اٚذؿاًػػٰ ثػػ٢ وػػعٲط. 

٩ْؿ ٧٤ٔٲح ٤٣عٞٲٞح أك ٩ْؿة ٔة٧٣ٲح ٤ٕ٤٣ػ٥. ك٬ػؤٹء  أك كص٭ح ةن ٱٕذجؿك٩٭ة ٧٤ٔ

آػؿ أك ٥٣ دٍٕ ٣٭٥ ا٣ٛؿوح ٣ٲ٪ةٝنٮا اٵ٦ػؿ ك٬ػ٥ ٱكػذٮٔجٮف  ٧ٮا مٲبةن ٥٣ ٱذ٤ٌٕ 

. كظذٯ ٨٦ ٱعةكؿ ا٣جعر ٰٚ ادضػةق osmosisذ٣ٟ اٵ٦ؿ ثن٢١ ٤٧ٔٲح ظ٤ٮؿ 

 ا٧٣ؤقكةت ا٧٤ٕ٣ٲح ا٧٣ٕذ٧ؽة.ديعةرث٫ آػؿ ٚكٮؼ 

٦ذض٭ػح  ٭ة دٕ٪ٰ َؿٱٞح ظٲػةة٧٣ةدٱح( ٚإ٩َّ كٰٚ اٹقذؼؽاـ ا٣ٲٮ٦ٰ ٧٤١٣ح )ا

دنػضٲٓ ٱضػؿم س٢ ا٣سؿكة كا٣ؿٚة٬ٲح ٚػٰ ا٣عٲػةة. ٦ٍٚٞ إ٣ٯ ا٧٣ىة٣ط ا٧٣ةدٱح 

٬ؾق ا٣عةٹت ثٮاقُح ا٤ٛ٣كٛح ا٧٣ةدٱح ا٣ذٰ د٪ٰٛ كصٮد أٱح ظٞٲٞػح ركظٲػح أك 

دٔػةءات ا٧٤ٕ٣ٲػح أ٬ؽاؼ ٗٲؿ ٦ةدٱح إٹ أ٩٪ٰ ٚػٰ ٠ذػةثٰ ٬ػؾا د٭٧٪ػٰ ٚٞػٍ اٹ

 َؿٱٞح ا٣عٲةة. ك٣ٲف دأزٲؿ٬ة ٤ٔٯ

قأقذؼؽـ َؿٱٞح ا٣ذن١ٲٟ ١٣ٰ أظٮؿ ٢٠ كاظؽ ٦ػ٨ ٬ػؾق ا٧٣ٕذٞػؽات 

إ٣ٯ قؤاؿ أك ٦كأ٣ح كٔ٪ػؽ٬ة قػذ٪ٛذط أ٦ة٦٪ػة ٦ضػةٹت صؽٱػؽة ٔ٪ػؽ٦ة ٩أػػؾ 

كاقٓ ٠جؽاٱػح ٤٣ذكػةؤؿ ك٣ػٲف ٠عٞٲٞػح ٗٲػؿ ٝةث٤ػح ٤ٔٯ ٩ُةؽ ٚؿًٲح ٦ٞجٮ٣ح 

ص قػؤاٹن  إف ٚؿًٲح أف ا٣ُجٲٕح ذات ػٮاص ٦ٲ١ة٩ٲ١ٲػح دىػجط ٤٣٪ٞةش. ٧ٚسٺن 

ةدة ٣ػٲف ٚٲ٭ػة إدراؾ )٢٬ ا٣ُجٲٕح ذات ػىةاه ٦ٲ١ة٩ٲ١ٲح؟( كٚؿًٲح أف ا٧٣

 .دىجط قؤاٹن )٢٬ ا٧٣ةدة دكف إدراؾ؟(

( قػأٝٮـ ثؽراقػح ا٤ٕ٣ػ٥ كا٣ػؽٱ٨ prologueٰٚ ٚى٢ ا٧٤١٣ػةت اٵك٣ػٯ )

 كا٣ك٤ُح.

 :٤Scientific World Outlookل٢ٟث ا٥١هػاٰٛث ٘ٮ ا٨١ِؽة ا١ٓا٥١ٰث ٣٢ٓ٢١  -2

ٱـٱؽ ٤ٔػٯ ٦بذػٰ ٔػةـ ٝػةـ ا٧٣ػةدٱٮف ثػإَٺؽ ا٣ٮٔػٮد ثػأف ا٤ٕ٣ػ٥  ػٺؿ ٦ة
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قٲٛكؿ ٢٠ مٰء ثٮاقػُح ا٣ٛٲـٱػةء كا١٣ٲ٧ٲػةء. ٧٠ػة أف ا٤ٕ٣ػ٥ قػٲجؿ٨٬ ٤ٔػٯ أف 

ا٧٣ؼ٤ٮٝةت ا٣عٲح ٬ٰ آٹت ظٲح كا٢ٕٞ٣ ٣ٲف إٹ ٩نةط د٦ةٰٗ كأ٫٩ ٣ػٲف ٬٪ػةؾ 

ح ٬ػػؽؼ كراء كصػػٮد ا٣ُجٲٕػػح. أ٦ػػة ا٧٣ؤ٦٪ػػٮف ٚٲٕذٞػػؽكف أف اٹ٠ذنػػةٚةت ا٧٤ٕ٣ٲػػ

قذٕـز ٦ٕذٞؽاد٭٥. كاٳف كثة٣ؿ٥ٗ ٦ػ٨ ٠ػ٢ ا٧٣٪ضػـات ا٧٤ٕ٣ٲػح كا٣ذٞة٩ػةت ٚػإف 

 ٧٤٣ةدٱح ٦ن٤١ح ٰٚ ا٧٣ىؽاٝٲح ٥٣ ٱ٨١ أظؽ ٱذٮٕٝ٭ة ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨.

ٚػٰ ٔػةـ  (٠ػة٦جؿدج)ٔ٪ؽ٦ة ٠٪ػخ أدرس ا١٣ٲ٧ٲػةء ا٣عٲٮٱػح ٚػٰ صة٦ٕػح 

٦ٓ ثٕي ا٣ـ٦ٺء إ٣ٯ ق٤ك٤ح ٨٦ ا٤٣ٞةءات ا٣ؼةوح ٦ٓ ٢٠ ٨٦ دئٲخ  1963

ٚػٰ ٤٠ٲػح  Sidney Brenner (قٲؽ٩ٰ ثؿٱ٪ؿ)ك Francis Crick )ٚؿا٩كٲف ٠ؿٱٟ(

)٠ؿٱػٟ( ٝػؽ قػة٧٬ة ٝجػ٢ ٰٚ ا٣ضة٦ٕح. ٠ةف )ثؿٱ٪ؿ( ك ٤٧King’s Collegeٟ ا٣

 كٝخ ٝؿٱت ٰٚ ٟٚ ا٣نٲٛؿة ا٣ضٲ٪ٲح. ٠ةف ٠ٺ٧٬ة ٦ةدٱٲ٨ ظذٯ ا٣ْٕػ٥ إًػةٚحن 

٤ذٲ٨ ٠جٲػؿدٲ٨ ١. كٝؽ ٝة٦ة ثإٔٺ٦٪ة ثٮصٮد ٦نػ٩نٲُةن  إ٣ٯ ٠ٮف )٠ؿٱٟ( ٤٦عؽان 

ص ا٣ذُٮر كاٷدراؾ. كظكت أٝٮا٣٭٧ة ٥٣ ٱػذ٥ ظػ٢ ٬ػةدٲ٨ ٰٚ ا٣جٲٮ٣ٮصٲة ك٧٬ة

ػٍؽرو أذ٠ٲػةء  ا٧٣ن٤١ذٲ٨ ٵف ٨٦ ٠ةف ٱ٢٧ٕ ٚٲ٭٧ػة ٣ػ٥ ٱ١ٮ٩ػٮا ٞى كأ٩٭٧ػة ٠ػةؼو ث

٪ػؿ( ر أف ٱأػػؾ )ثؿٱقٲضؽاف اٵصٮثح ػٺؿ ٔنؿ ق٪ٲ٨ أك ٔنؿٱ٨ ق٪ح. كدٞؿٌ 

اٷدراؾ. ٝةـ ا٣ؿصٺف ثؽٔٮة )٠ؿٱٟ( ٦ٮًٮع ٦ٮًٮع ا٣جٲٮ٣ٮصٲة ا٣ذُٮرٱح ك

 ٦ض٧ٮٔذ٪ة ا٣ُٺثٲح ٢٧ٕ٤٣ ٦ٕ٭٧ة.

 ٚن٢ ٠ٺ٧٬ة ٰٚ ٦كٕةق. كثٕؽ ٚذؿة َٮٱ٤ح دضةكزت اٵرثٕٲ٨ ٔة٦ةن 

كظذٯ اٳف ٹ دٮصؽ ثػؿا٬ٲ٨ ٤ٔػٯ أف ا٣عٲػةة كا٣ٕٞػٮؿ ٱ١٧ػ٨ دٛكػٲؿ٬ة 

ثة١٣ٲ٧ٲةء كا٣ٛٲـٱةء. إف ا٧٣٪٤ُٜ اٵقةقٰ ٧٤٣ةدٱح ٬ٮ أف ا٧٣ةدة ٬ػٰ ا٣عٞٲٞػح 

إص٧ةع ٔ٪ؽ ٧٤ٔةء اٵٔىػةب  ٰٚ ا٣ٕة٥٣. كٰٚ كٝذ٪ة ا٣عة٣ٰ ٹ ٱٮصؽ ا٣ٮظٲؽة

neuroscience  داٚٲػؽ دنػة٧٣ؿز( َجٲٕح ا٢ٕٞ٣. كٝػؽ وػؿح ا٣ٛٲ٤كػٮؼ )ظٮؿ

David Chalmers  ا٣ذضؿثح ا٣نؼىٲح ٰٚ اٵ٦ػٮر ٬ػٮ ٦نػ٤١ح  كصٮدثأف ٦ضؿد
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ا وٕجح  دٛكٲؿ٬ة ثٮاقُح آ٣ٲح  ا٣ىٕٮثح ٰٚ ا٣ذعؽم ٨٦ ٔؽـ إ١٦ةفكد٨٧١ صؽ 

٦عؽدة. كظذٯ ٣ٮ ٚ٭٧٪ة ٠ٲٙ دٞٮـ ا٣ٕٲ٨ كا٣ؽ٦ةغ ثةٹقذضةثح ٤٣ػٮف اٵظ٧ػؿ 

 ٚإ٫٩ ٹ ٱ٨١٧ دٛكٲؿ ا٣نٕٮر ثة٤٣ٮف اٵظ٧ؿ. ٦سٺن 

ثٮاقػُح اٚذؿاًػةت ا٤ٞ٩جػخ ثأف ا٤ٕ٣ٮـ كدُٮر٬ة دضؿم إٔةٝذ٭ة إ٩٪ٰ ٦ٞذ٪ٓ 

ٝٮٱح. ٬ؾق ا٣ٕٞةاؽ دٞٮـ  ثع٧ةٱػح  tabooإ٣ٯ ٔٞةاؽ ٱعةِٚ ٤ٔٲ٭ة ثٮاقُح ٦عؿ٦ةت 

 ح ا٥٤ٕ٣ ا٧٣ؤقكةدٲح كثؾ٣ٟ دىجط ٔٮااٜ أ٦ةـ ا٣ذ١ٛٲؿ ا٣عؿ.٤ٕٝ

 

 ايهًُات األوىل

 

ٚٞؽ ٹ٦كػخ  ٦٪ؾ ٩٭ةٱح ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ٔنؿ قٲُؿت ا٤ٕ٣ٮـ كٗٲؿت اٵرض.

ا٣ذٞة٩ح كا٣ُت ا٣عؽٱر. ك٬ٲجح ا٤ٕ٣ػ٥ ا١ٛ٣ؿٱػح ٹ ٱ١٧ػ٨ ثٮاقُح ٢٠ ا٣٪ةس  ظٲةةى 

١ٚػؿم آػػؿ ٔجػؿ ا٣ذػةرٱغ  دأزٲؿ أم ٩ْػةـ، كدأزٲؿق أ٥ْٔ ٨٦ ٣ٸ٩كةف أف ٱذعؽا٬ة

٣٭ػة ٚػإف اٷ٩كة٩ٰ. ك ٦ٓ أف أ٠سؿ صـء ٨٦ ٝٮة ا٤ٕ٣ٮـ ٱأدٰ ٨٦ ا٣ذُجٲٞةت ا٤٧ٕ٣ٲػح 

ذ٣ٟ ا٣ذؿدٲػت كٱن٢٧ ٰٚ ٚ٭٥ ا٣ٕة٥٣  صؽٱؽةن  ةن ٚ٭ٰ دٞؽـ َؿٝ ،صةذثٲح ١ٚؿٱح أٱٌةن 

ا٣ؿٱةًٰ ٰٚ ٤ٝػت ا٣ػؾرة كا٣ضػـمء كا٣جٲٮ٣ٮصٲػة ا٣ضـٱبٲػح ٤٣ضٲ٪ػةت كاٹ٦ذػؽاد 

 ٥٤ٔ ا٣ٌٛةء كا١٣ٮف.ا٣ٮاقٓ ٤٣ذُٮر ٰٚ 

ىالكؼنوتىالطلمي:ى-1
( ا٣كٲةقػػػٰ 1561-1656) ٠Francis Baconػػػةف )ٚؿا٩كػػػٲف ثٲ١ػػػٮف( 

كا٧٣عة٦ٰ ا٣ؾم أوجط كزٱؿان ٤٣ٕػؽؿ ٚػٰ ثؿٱُة٩ٲػة ٝػؽ د٪جػأ ثٞػٮة ا٤ٕ٣ػ٥ ا٧٣ػ٪٥ْ 

organized  كثؿأٱ٫ ٚإف ٦ٛذةح ٬ؾق ا٣ٞٮة ا٣ضؽٱؽة ٠ةف ٰٚ إٝة٦ػح ٦ؤقكػةت ٦٪٧ْػح

ٝةـ )ثٲ١ٮف( ثذٮوػٲٙ د١٪ٮٝؿاَٲػة ٦سة٣ٲػح  1624ٔةـ ٤٣جعر. كٰٚ ٦ٞة٣ح ٫٣ ٰٚ 

دٞٮـ ٚٲ٭ة ٠٭٪ٮدٲح ٧٤ٔٲح ثةدؼةذ ا٣ٞؿارات ٧٣ى٤عح ا٣ؽك٣ح ٢١٠. كٱ٤ػجف أٌٔػةء 
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ِذا اهمَّْت يالبس طْٕوة وٕعايوْن لًا ٕصجحقْن حصب  وبْثّى وِٖهبجّى  

وبرأي )بٖمْن( فإن اهّدف اهعام هًدن ِذه اهًؤشصة ِْ يعرفة أشهاب وأشبرار 

يدبن لَٖصبة  األشٖاء  ولان )بٖمْن( ٕحب  أن ٕبرى اهعوبى يرثهباً لَّْثٖ بحرلة ا

إٍموجرا  وود لاٍت ثَهؤاثُ صحٖحة ففبٔ اهبدوا اهرأشبًاهٖة وارشبجرالٖة ثمبْن 

وٕقبْم األلادًٕٖات اهعوًٖة اهجابعة هودوهة ِٔ يرالز اهقْة فٔ اهًؤشصة اهعوًٖة  

فٔ فَْن اهحبرب واهنبَاعة  دور اهمَّة وٕؤخرون عوٓ شٖاشات اهدوهةباهعوًاء 

 واهزراعة واهط  واهجعوٖى واههحح 

يببب بببدإات اهقببرن اهعصببرٌٕ أصببهم اهجعايببن يببب اهعوببْم لًؤشصببات 

بعبد اهحبرب اهعاهًٖبة اهداٍٖبة بصبه  يصباًِات  وازداد ذهك لدٖراً  ،ولًٌّ

فبٔ ِْ اهحمْيات واهصرلات اهمهرى  إن أعوٓ يصجْى فٔ ثًْٕن اههحْث 

 8002صبرف عوبٓ ذهبك فبٔ عبام  ح بوغ يجًْع يااهْرٕات اهًجحدة حٖ

( يوٖببار يببٌ اهحمْيببة  إر أن اهحمْيببات 401وٖببار دورر يَّببا )ي( 892)

واهًؤشصببات ر ثًببْا يببٌ ألببن اهعوببى فبب لدر اهجًْٕببن َٕطهبب  عوٖببُ يهببدأ 

  اهًعرفة وْة() (بٖمْن)

فٔ خًصَٖٖات اهقبرن اهعصبرٌٕ بوبغ شب ن اهعوبْم اهًبؤطرة فبٔ يؤشصبات 

 George Sartonولج  فبٔ ذهبك يبؤرخ اهعوبْم )لبْرج شبارثْن(  اً عاهٖيصجْى 

ًٕمبٌ ثحدٕبد اهحقٖقبة »بطرٕقة ثصهُ لالم اهمَٖصبة اهماخْهٖمٖبة وهبن احصبالح  

إورارِا يٌ وهن يجًْعات صغٖرة يٌ اهَباس ٕجري ب وْاا اهخهراء  فمن األيْر 

هبٖس  اهجحق  يٌ أوْاهّى يبٌ وهبن يجًْعبة صبغٖرة ٕجري وربًا بْاشطة أفراد 

اهبجحمى ٕجبري وعوبّٖى فقبا اهقهبْا بًبا ثقبرر هّبى   ،هوَاس اٗخرٌٕ أي وْا

باهَصبباطات اهعوًٖببة بّببذه اهطرٕقببة فببٔ اهجايعببات واأللادًٕٖببات واهجًعٖببات 

 « عٌ اهجحمى اهصعهٔ يا أيمٌ ذهك ااهعوًٖة وهمٌ ِذا اهجحمى يهعد ٍّائٖ  
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ك٤ٔػٯ  ٚػٰ إٝة٦ػح ا١٣٭٪ػٮت ا٧٤ٕ٣ػٰ (ثٲ١ػٮف)ك١٬ؾا ٚٞؽ دعٜٞ ظ٤ػ٥ 

 ٦كذٮل ٔة٧٣ٰ.

ى:omniscienceتخولىالطلمىالكليىى-2
إف ٦ٮًػٮع ا٤ٕ٣ػ٥ ا٤١٣ػٰ ٬ػٮ ٦ٮًػػٮع ٦ذ١ػؿر ٚػٰ دػةرٱغ ا٤ٕ٣ػػٮـ ٵف 

ٞػؿف ٱأ٤٦ٮف ٰٚ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ٦ٕؿٚح ٤٠ٲػح إ٣٭ٲػح. ٚػٰ ثػؽاٱةت ا٣ ا٧٤ٕ٣ةء داا٧ةن 

٤ٔٯ ٦ٕؿٚػح  ٝةدران  ة٧٤ٔٲ   قٲ٧ٮف ٹثٺس( ٔٞٺن ا٣ذةقٓ ٔنؿ دؼٲ٢ ا٣ٛٲـٱةاٰ )

 مٰء. ك٥٣ د٪عىؿ ٦س٢ ٬ؾق اٵ١ٚةر ٰٚ ا٣ٛٲـٱػةء ٧ٚػسٺن  ٰء كا٣ذ٪جؤ ث٢١ِّ م ٢٠ِّ 

ا٣ؾم قةٔؽ ٰٚ ٩نؿ ٩ْؿٱح )داركٱ٨( ٚػٰ  Thomas Huxley (دٮ٦ةس ١٬ك٤ٰ)

٠ة٦ػ٢ ٤٧ٔٲػح ٣ذنػ٢٧ ح ا٧٣ٲ١ة٩ٲ١ٲػ determinismا٣ذُٮر ٝةـ ثذٮقػٲٓ ا٣ضجؿٱػح 

 صا٣ذُٮر ٝةاٺن 

ا٣ٕة٥٣ ا٣عٰ كا٣ضة٦ػؽ  ثأف ٢٠ إذا ٠ةف ا٧٣جؽأ اٵقةقٰ ٤٣ذُٮر وعٲعةن »

٬ٮ ٩ذٲضح ا٣ذٛة٢ٔ ا٧٣ذجةدؿ ظكت ٝػٮا٩ٲ٨ ٦عػؽدة ثػٲ٨ ا٣ٞػٮل ا٣ذػٰ د١٤٧٭ػة 

ا٣ذٰ دن٤١خ ٦٪٭ػة ا٣كػؽٱ٧ٲح اٵك٣ٲػح ١٤٣ػٮف ٚإ٩ػ٫ ٦ػ٨  molecularا٣ضـٱبةت 

ٚػٰ ا١٣ػٮف صػةء ٦ػ٨ ٬٪ػةؾ ٦ػ٨ د٤ػٟ ا٣كػؽٱ٧ٲةت كأف  ا٣ىعٲط أف ٠ػ٢ ٦ػة

ا٣كػؽٱ٧ٲح ٱ١٧ػ٨ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ٤ٕ٦ٮ٦ةت ٠ةٚٲح كث٧ٕؿٚػح ػىػةاه ا٣ػؾرات 

 «.1869عٲٮا٩ٲح ٣جؿٱُة٩ٲة ٰٚ ٔةـ ا٣ذ٪جؤ ثة٣عٲةة ا٣

٩نةَةت ا٣ػؽ٦ةغ ا٣جنػؿم  ٤ٔٯ determinismدُجٲٜ ا٣ضجؿٱح صؿل ٔ٪ؽ٦ة 

٠ة٩خ ا٣٪ذٲضح إ٣٘ةء اٷرادة ا٣عػؿة ٣ٸ٩كػةف ٤ٔػٯ أقػةس أف ٠ػ٢ ا٣٪نػةَةت 

٤ٔػٯ  ا٣ٛٲـٱةاٲح كا٣جٲٮ٣ٮصٲح ٱ٨١٧ ا٣ذ٪جؤ ث٭ة. ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ٬ػؾا اٹٔذٞػةد ٦ٕذ٧ػؽان 

 ظٞةاٜ ٧٤ٔٲح ث٢ ٤ٔٯ أقةس اٹٔذٞةد أف ٢٠ مٰء ٱذعؽد ثٞٮا٩ٲ٨ رٱةًٲح.

كظذٯ ٰٚ ٱٮ٦٪ة ٬ؾا ٬٪ةؾ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ػةء ٦ػ٨ ٱٕذٞػؽ أف اٷرادة ا٣عػؿة ٬ػٰ 

ك٥٬. ٚ٭٥ ٱٕذٞؽكف ثأف ٩نةط ا٣ؽ٦ةغ ٱذعؽد ث٤٧ٕٲةت ٦ٲ١ة٩ٲ١ٲح كٹ ٱؤ٦٪ػٮف 
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ٔػة٥٣ ا٣ػؽ٦ةغ وػؿح  ثٮصٮد ٩ٛف ٗٲؿ ٦ٲ١ة٩ٲ١ٲح ٝةدرة ٤ٔٯ اٹػذٲػةر. ٧ٚػسٺن 

( ث٧ػة ٱ٤ػٰص 2313ٚػٰ ٔػةـ ) Patrick Haggard (ثةدؿٱػٟ ٬ةٗػةرد)ا٣جؿٱُة٩ٰ 

. إذ دٮصػػؽ ٝػػٮا٩ٲ٨ ٦ةدٱػػح دُٲٕ٭ػػة ة٠ٕػػة٥٣ أٔىػػةب ٱضػػت أف د١ػػٮف صجؿٱ ػػ»

ا٤٧ٕ٣ٲػػةت ا١٣٭ؿثةاٲػػح كا١٣ٲ٧ٲةاٲػػح ٚػػٰ ا٣ػػؽ٦ةغ. ٚجٮصػػٮد ٩ٛػػف ا٣ْػػؿكؼ ٹ 

ص ٨ أف دٞٮؿ٧٤٠ح )أ٩ة( ا٣ذٰ ٱ١٧ ٱ١٧٪ٟ ٢٧ٔ أم مٰء ٦ؼذ٤ٙ ٤ٚٲكخ ٬٪ةؾ

ٹ ٱك٧ط ٧٣ٕذٞؽادػ٫ ا٧٤ٕ٣ٲػح  (٬ةٗةرد)إٹ أف «. )أ٩ة أرٱؽ أف أ٢٧ٔ ثن٢١ آػؿ(

ظٲةدٰ ا٧٤ٕ٣ٲح كظٲةدٰ ا٣نؼىٲح ٦٪ٛى٤ذةف. »ثة٣ذؽاػ٢ ٦ٓ ظٲةد٫ ا٣نؼىٲحص 

كٹ أزاؿ أقذُٲٓ إٝؿار ٦ة ٬ٰ دار ا٣كٲ٪٧ة ا٣ذٰ أرٱؽ ا٣ػؾ٬ةب إ٣ٲ٭ػة كٹ أمػٕؿ 

 .«ُٲٓ إٝؿار ذ٣ٟ ٰٚ د٦ةٰٗثأف ذ٣ٟ ٦ٞؿر ٣ٰ ٰٚ ٝؽرم ك١٣٪٪ٰ أقذ

ى:indeterminismردمىالتحدودىولطبظىالحظىى-3
دجٲ٨ ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨ أف ٢٠ ا٣ْٮا٬ؿ ا٣ُجٲٕٲح دٞؿٱجةن ٬ٰ ّػٮا٬ؿ اظذ٧ة٣ٲػح 

probabilistic  ث٧ة ٰٚ ذ٣ٟ صؿٱةف ا٣كٮاا٢ ا٣عؿ كد١كؿ اٵ٦ٮاج ٤ٔػٯ ا٣نػٮاَئ

ث٭ػة. ٣ذ٪جػؤ ا٣ػؽٝٲٜ كا٣ُٞف ك٤٠٭ة دْ٭ؿ ثن٢١ آ٩ػٰ كٗٲػؿ ٦عػؽد ٧٦ػة ٱكػذجٕؽ ا

ت ٝٮٱح ٣ؽٱ٭٥ كقٲة٣ح ٠جٲػؿة ٲا٣ُٞف ٠سٲؿان ٦ة ٱؼُبٮف ٦ٓ كصٮد ظٮاق كراوؽك

٨٦ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ٦ػ٨ ا٣كػٮاد٢. كقػجت ذ٣ػٟ ٣ػٲف ٵ٩٭ػ٥ ٗٲػؿ ٧٤ٔػةء ثػ٢ ٵف 

ا٣ُٞف ثُجٲٕذ٫ ٗٲؿ ٝةث٢ ٤٣ذ٪جؤ ث٫ ثة٣ذٛىػٲ٢ ٚ٭ػٮ ٔنػٮااٰ. ٹ ٱ١٧ػ٨ ا٣ٮوػٮؿ 

ة ة٧ٌػ١ى ٧٠ػة ٱعىػ٢ ٚػٰ ا٣ٛٲـٱػةء ا٧٣ي  إ٣ٯ ا٣ضــ ثةٵ٦ٮر ٰٚ أظػٮاؿ ا٣ٕػة٥٣ ا٣ٲػٮـ

quantum كظذٯ ٦ؽارات ا١٣ٮا٠ت ظٮؿ ا٣نػ٧ف ٬ػٰ ٔنػٮااٲح ٤ٔػٯ ا٧٣ػؽل .

 ا٣ُٮٱ٢ ٦ٓ أ٩٭ة دْ٭ؿ ك٠أ٩٭ة ذات ٝٮا٩ٲ٨ ٦عؽدة.

ا٣ذٰ ٠ة٩خ ٦ٕذ٧ؽة ٣ؽل ا٧٤ٕ٣ػةء إف اٹٔذٞةد ثة٣ضجؿٱح أكا٣ٞكؿٱح ك١٬ؾا ٚ

ٗٲػؿ ظٞٲٞػٰ. ٲػةؿ ٱح ا٣ٞؿف ا٣ٕنػؿٱ٨ ّ٭ػؿ ثأ٩ػ٫ ػٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ٔنؿ كثؽا

ٚػٰ دٞجػ٢ ٦جػؽأ ٔػؽـ ا٣ذعؽٱػؽ ٚػٰ  ك٠ةف دعؿر ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ ٬ؾق ا٣ٕٞٲؽة قججةن 
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٤ٕ٣ػ٥ ٥٣ ٱ٪ذ٫ أك ٱذٮٝػٙ ا اػةص. ك١٬ؾثٮص٫ ٔةـ كٰٚ ا٣ذُٮر  ثٮص٫ا٣ُجٲٕح 

. ك٩ٛػف اٵ٦ػؿ قٲعىػ٢ ٔ٪ػؽ ا٣ػذؼ٤ه ٦ػ٨ ٔ٪ؽ ا٣ذؼ٤ه ٨٦ ٦جؽأ ا٣ضجؿٱح

 ا٣ذضؽد كثإ١٦ة٩ٲةت ٠جٲؿة. ا٣ٕٞةاؽ ا٣ذٰ ٹ دـاؿ دٞٲؽ ا٥٤ٕ٣ ٚذٕٮد ا٤ٕ٣ٮـ إ٣ٯ

ىواألوهامىاألخرىىرنىالطلمىالكلي:التخوالتىى-4
ٰٚ ٩٭ةٱةت ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ٔنؿ ٠ة٩خ أك٬ػةـ ا٤ٕ٣ػ٥ ا٤١٣ػٰ ٝػؽ أوػجعخ 

ذ٣ػٟ ٚٞػؽ ٠ذػت ٔػة٥٣  ٞةد ثة٣ضجؿٱح كا٣عذ٧ٲػح. ك٧٠سػةؿ ٤ٔػٯأثٕؽ ٨٦ اٹٔذ

 صٱٞػٮؿ 1888ٰٚ ٔةـ  Simon Newcomb (قٲ٧ٮف ٩ٲٮ٠ٮ٦ت)ا٤ٛ٣ٟ ا١٣٪ؽم 

. كٚػٰ «٤ٯ اٵ٤ٗت ٩ع٨ ٩ٞذؿب ٨٦ ظؽكد ٦ة ٱ٨١٧ أف ٩ٕؿٚػ٫ ٚػٰ ا٤ٛ٣ػٟٔ»

ا٣ؾم ظػةز صػةاـة  Albert Michelson (أ٣جؿت ٦ٲ٤١كٮف)( وؿح 1894ٔةـ )

٣ٞؽ د٥ ا٠ذنةؼ أ٥٬ ا٣ٞٮا٩ٲ٨ اٵقةقػٲح كا٣عٞػةاٜ ٚػٰ ٤ٔػ٥ »ص ٹظٞةن  (٩ٮث٢)

ثكػػجت  ا٣ٛٲـٱػػةء ك٬ػػؾق ا٣ٞػػٮا٩ٲ٨ زةثذػػح ٣ؽرصػػح أف اظذ٧ػػةؿ د٘ٲٲؿ٬ػػة ٹظٞػػةن 

 Kelvin (ا٤٣ػٮرد ٤٠ٛػ٨). ٧٠ة وػؿح «ا٠ذنةٚةت صؽٱؽة ٬ٮ صـء ٨٦ ا٤٧٣ٲٮف

ٹ ٱٮصؽ أم مٰء صؽٱؽ ٱ١٧ػ٨ ا٠ذنػة٫ٚ ٚػٰ ا٣ٛٲـٱػةء »( أ٫٩ص 1933ٰٚ ٔةـ )

 .«دجٞٯ ٬ٮ ا٣ذؽٝٲٜ ٰٚ ا٣ٞٲةقةت اٳف. ك٢٠ ٦ة

دعُػٲ٥ ٬ػؾق ا٧٣ٕذٞػؽات ٚػٰ ا٣ٞػؿف ا٣ٕنػؿٱ٨ ثٮاقػُح ا٣ٛٲـٱػةء صؿل 

ٹ٩نػػُةر كاٹ٩ػػؽ٦ةج ا٣٪ػػٮكم كا٠ذنػػةؼ كا quantum physicsا٧١٣ٮ٦ٲػػح 

ك٬ٰ ١ٚؿة ثؽاٱػح ١٣ػٮف  Big Bangك٩ْؿٱح اٹ٩ٛضةر ا٣ْٕٲ٥  galaxyا٧٣ضؿات 

ق٪ح كأوػجط ٱذٮقػٓ  ةر( ٤٦ٲ٣14ؽرصح ْٔٲ٧ح ٝج٢ ظٮا٣ٰ ) او٘ٲؿ كظةر صؽ  

 كٱجؿد كٱذُٮر ٦٪ؾ ذ٣ٟ ا٣ٮٝخ.

ٱ٨ ك٦ٓ ذ٣ٟ ٔةد ك٥٬ ا٥٤ٕ٣ ا٤١٣ٰ زة٩ٲح إ٣ٯ ا٣ْ٭ٮر ث٪٭ةٱح ا٣ٞػؿف ا٣ٕنػؿ

كذ٣ػػٟ ثكػػجت ٩ضةظػػةت ٚٲـٱػػةء ا٣ٞػػؿف ا٣ٕنػػؿٱ٨ كاٹ٠ذنػػةٚةت ٚػػٰ ٦ضػػةؿ 

صػٮف )( ٠ذػت 1997ا٣جٲٮ٣ٮصٲة ا٣ٕىػجٲح كا٣جٲٮ٣ٮصٲػة ا٣ضـٱبٲػح. ٚػٰ ٔػةـ )
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٩٭ةٱػح » صدعخ اق٥ Scientific Americanٰٚ ٦ض٤ح  ٠ذةثةن  John Hogan (٬ٮٗةف

ٲؿ ٦ػ٨ كثٕؽ ٦ٞةث٤ذ٫ ١٣س «ا٥٤ٕ٣ص ٦ٮاص٭ح ظؽكد ا٧٣ٕؿٚح ٰٚ ًٮء ٔىؿ ا٤ٕ٣ٮـ

 صا١٣ةدت ثذٞؽٱ٥ اٵَؿكظح ا٣ذة٣ٲح ا٧٤ٕ٣ةء ٝةـ ٬ؾا

أك اظذ٧ػةؿ أف  ٤ٕ٣ٮـ ٚإ٩ػ٫ ٤ٔٲػ٫ أف ٱذٞجػ٢ إ١٦ػةفٔ٪ؽ٦ة ٱػؤ٨٦ اٷ٩كػةف ثػة»

ا٣ٕىؿ ا٣ؾ٬جٰ ٣ٺ٠ذنةٚةت ا٧٤ٕ٣ٲح ٝؽ ا٩ٌٞٯ. كٹ أٔ٪ٰ ث٧٤١ح ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ذُجٲٞٲػح 

ك١٦ة٩٪ػة  ٦٪٭ة ث٢ ا٥٤ٕ٣ ثأ٠سؿ ٩ٞةكة ك٧ْٔح ٣ػ٫ أم ا٣جعػر ا٧ٕ٣ٲػٜ ٣ػذٛ٭٥ ا١٣ػٮف

 «.ٚٲ٫. كا٣جعر اٷًةٰٚ ٬٪ة ٨٣ ٱٞؽـ زٮرات ٰٚ ا٥٤ٕ٣ ث٢ ًجٍ ٧٣ة ٬ٮ ٦ٮصٮد

ٚإ٩ػ٫ ٹ  ٦DNAسػ٢ ث٪ٲػح  وعٲط ٕٚ٪ؽ٦ة ١٩ذنٙ مػٲبةن  (٬ٮٗةف)إف ٠ٺـ 

أقػف  أذجػؿ أف ٠ػ٢َّ  (٬ٮٗػةف)ٱ٨١٧ أف ٩كػذ٧ؿ ٚػٰ ا٠ذنػةؼ ذ٣ػٟ. إٹ أف 

ٕؿكٚػح ٦ػٓ ٭ػة ٦ا٤ٕ٣ٮـ وعٲعح. كأذجؿ أف اٷصةثةت اٵقةقٲح أوػجعخ ٤٠ٌ 

ٚٲ٫ ٠سٲؿ ٦ػ٨ ا ا١٣ٺـ ٱ٧٪ٓ ا٥٤ٕ٣ ٨٦ ا٣ذٞؽـ كأ٩٭ة ث٘ة٣جٲذ٭ة ٣ٲكخ ٠ؾ٣ٟ. ك٬ؾ

 ا٣٘ؿكر اٷ٩كة٩ٰ.

ىالطلمىوالمدوحوظ:ى-5
٨ص ٲكٲعٲِّ ٠ةف ٦ؤقكٮ ا٥٤ٕ٣ ا٧٣ٲ١ة٩ٲ١ٰ ا٧٣ةدم ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣كةثٓ ٔنؿ ٦ى 

. ك٠ةف ٦ػ٪٭٥ (٩ٲٮد٨) - (ثٮٱ٢) - (ثٲ١ٮف) (دٱ١ةرت) - (ٗة٣ٲ٤ٰ) -( ٠ٲج٤ؿ)

 (٩ٲػػٮد٨)ك (ثٮٱػػ٢)ك (ثٲ١ػػٮف)ك ةٲ ػػ٠ةزٮ٣ٲ١ (دٱ١ػػةرت)ك (ٗػػة٣ٲ٤ٰ)ك (٤ػػؿ٠ٲج)

٤٣ػؽٱ٨ كوػؿؼ  ك٠ػةف ٦ذع٧كػةن  ةٗ٪ٲ ػ ةأرقػذٞؿاَٲ   (ثٮٱػ٢). ٠ػةف ةٲ  ثؿكدكذة٩ذ

ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٧٣ةؿ ٣ذ٧ٮٱ٢ ا٣جٕسةت ا٣ذجنٲؿٱح ٰٚ ا٣٭٪ؽ. كٌٝٯ ٩ٲٮد٨ أ٠سػؿ كٝذػ٫ 

أٲػؽ ا٣ذ٪جػؤات كَةٝذ٫ ٰٚ ا٣ؽراقةت اٷ٩ضٲ٤ٲح ٦ٓ ا٬ذ٧ةـ ػػةص ٣ذػأرٱغ ٦ٮ

( 2363ٚٞػػؽ ٝػػةـ ثعكػػةب أف ٱػػٮـ ا٣ٞٲة٦ػػح قػػٲٞٓ ٚػػٰ ا٣ٛذػػؿة ثػػٲ٨ ٔػػة٦ٰ )

٦ٺظْةت ظػٮؿ د٪جػؤات دا٩ٲػةؿ »( كأكرد ذ٣ٟ ثة٣ذٛىٲ٢ ٰٚ ٠ذةث٫ 2344)ك

 .«كا٣ٞٲة٦ح ٔ٪ؽ ا٣ٞؽٱف ٱٮظ٪ة
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أ٩نأ ٥٤ٔ ا٣ٞؿف ا٣كةثٓ ٔنؿ رؤٱح ا١٣ٮف ك٠أ٫٩ آ٣ح ذ٠ٲح وػ٧٧٭ة كثػؽأ٬ة 

 ٦ح ثٞٮا٩ٲ٨ رٱةًٲح إ٣٭ٲح.اهلل. ك٢٠ اٵ٦ٮر ٠ة٩خ ٦ع١ٮ

ٝجػػ٢ ا٣ٞػػؿف ا٣كػػةثٓ ٔنػػؿ ٠ػػةف ٧٤ٔػػةء ا٣ضة٦ٕػػةت ك٠٭٪ػػٮت ا٧٣كػػٲعٲح 

 ٱٕذٞؽكف أف ا١٣ٮف ك٢٠ ١٦ٮ٩ةد٫ دكٲؿق اٵركاح كا٧٣ٺا١ح.

رٚي ا٥٤ٕ٣ ا٧٣ةدم ا٧٣ٲ١ػة٩ٲ١ٰ ٠ػ٢ ٬ػؾق ا٧٣ٕذٞػؽات كأوػجط ا٣ٕػة٥٣ 

ف دكف ظٲةة كآ٣ح دكف ركح. ك٠ة٩خ ا٧٣ةدة ثػؽكف ٬ػؽؼ كثػؽك ا٧٣ةدم ٔة٧٣ةن 

٦ٲذػح. كٚػٰ ٬ػؾا ا٣ٕػة٥٣ كا١٣ػٮف  كٰٔ ك٠ة٩خ ا١٣ٮا٠ػت كا٣٪ضػٮـ أصكػة٦ةن 

ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ٲ١ٰ. ا٧٣ةدم ٠ةف ا٢ٕٞ٣ اٷ٩كة٩ٰ ٬ٮ ا٣نٰء ا٣ٮظٲػؽ ٗٲػؿ ا٧٣ٲ١ػة٩

 (دٱ١ػةرت)أظؽ ٱكذُٲٓ أف ٱٛكؿ ٔٺٝح ا٢ٕٞ٣ ث ٣ػح ا٣ضكػ٥ اٷ٩كػة٩ٰ إٹ أف 

 ٟ.ا٣٪ؼة٦ٲح دكف أم ثؿ٬ةف ٤ٔٯ ذ٣اٝذؿح أف ذ٣ٟ ٠ةف ٱضؿم ٰٚ ا٣٘ؽة 

٦ػ٨ ٝجػ٢ ٦ع٧١ػح ا٣ذٛذػٲل ا١٣ةزٮ٣ٲ١ٲػح  (ٗػة٣ٲ٤ٰ)ثٕؽ ظةدزػح ٦عة٧٠ػح 

ا٩ٛى٤خ ٦ضةٹت ا٤ٕ٣ػ٥ كا٣ؽٱة٩ػح ا٧٣كػٲعٲح ثةدٛػةؽ ٦ذجػةدؿ كأوػجط ا٤ٕ٣ػ٥ 

٨٦ دأزٲؿ ا١٣٪ٲكح كاقذ٧ؿ ذ٣ٟ ظذٯ ّ٭ؿت أ١ٚةر اٷ٣عػةد ثٞػٮة ٚػٰ  ٦ذعؿران 

دٕذػؿؼ  ٩٭ةٱح ا٣ٞؿف ا٣سة٨٦ ٔنؿ ثٕؽ ا٣سٮرة ا٣ٛؿ٩كٲح ك٠ة٩ػخ ٬ػؾق اٵ١ٚػةر ٹ

إٹ ثة٥٤ٕ٣ ا٧٣ةدم كأف ا٣ٕة٥٣ ا٣ؿكظٰ ٗٲؿ ٦ٮصٮد كأف ا٣ٕٞػ٢ اٷ٩كػة٩ٰ ٠ػةف 

 ٨ٔ ٩نةط ا٣ؽ٦ةغ ٍٚٞ. ٩ةدضةن 

ىالطػائدىالجامدةىوالمطتػداتىوالبحثىالحر:ىى-6
اٹٔذٞػةدات ا٧٣ذٛػٜ  ٔػ٣٨ٲف أ٦ؿان ٦ؼة٣ٛةن ٥٤ٕ٤٣ أف ٱٞٮـ اٷ٩كػةف ثة٣ذكػةؤؿ 

٣ؼٺؽ ٤ٔٯ ركح ا٣جعر ثٕٞػ٢ ٦ٛذػٮح. ٤ٔٲ٭ة كاٵقةقٲح ٰٚ ا٥٤ٕ٣. كٱٞٮـ ا٥٤ٕ٣ ا

. ٱ١ػٮف ةك٣ػٲف ٦ٮٝٛػةن أك ٩ْة٦ػةن إٱ٧ة٩ٲ ػ processكثن٢١ ٦سة٣ٰ ٱ١ٮف ا٥٤ٕ٣ ٤٧ٔٲػح 

ا٥٤ٕ٣ دضؽٱؽان ٔ٪ؽ٦ة ٱ١ٮف ا٧٤ٕ٣ةء أظؿاران ٰٚ دٮصٲ٫ أقب٤ح صؽٱؽة كإ٩نػةء ٩ْؿٱػةت 

ث٪ٲػح ا٣سػٮرات »ٰٚ ٠ذةث٫  Thomas Kuhnصؽٱؽة. ٠ذت ٦ؤرخ ا٤ٕ٣ٮـ )دٮ٦ةس ٠ٮف( 
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ه في أحواا  الػلواا الػية وة   واا ن  إ (Structure of Scientific Revolution)« لميةالػ

أكثر الػلميء بيلتشويك  بمموا ل للي ي وة ربقر  وة ل وألا  ا قوملة سويا بت وميت ي 

. فيلمثووي  الميتوو   اليوويكل يووا الوو    يوو ة (paradigm))بيلمثووي  الميتوو    

. رالػلول غم وياإلجيبوة تجور  ف ا قملة التوي  منول للػلمويء أس   والايي ركيو

الػية   ي ث ضمل ي ا اإلطيك ر  اا الػلمويء بيقوتاػية  وي د  و ي  فوي يو ا 

اإلطويك بقر  ووة ج ليوة. رتتووراكل الي ويذة الشووي   حتور تلوو  ا  واك إلوور حوو   

النيكثووة. أ ووي التتيوورار الثاك ووة فتيوو ث غموو  ي  تاموور الاوويحثاس إطوويكار فنوور 

كفضو ي جور  ناس سيةك ل غلر إةكال أفنيك كويس سو  ر ميكقة أكثر شمالية فينا

قيب يً اغت يةاً بان ي شي  . بمررك الاسو   لواا المثوي  الميتو   الج  و  أقيقويً 

 لقاك ج     ل الػلل الػية . )انظر تػلية المترجل في ن ي ة الم يلة .

قيغ  )كاس  في تركيز ادنتاوي  غلور الاجوه ادجتمويغي للػلواا رسويا 

 نم ر أس الػلمويء  تػرضواس س الػلل يا نشيط جميغي ر جب أد  بت كيرني با

ضوتاط  ول ساو   ول لن  سياة الييي  ادجتميغية اإلن وينية بموي فوي  لو  

المظراء رضررك  التاافة  ع سااغو  يو   المجماغوة. كينو  أسواا  )كواس  

سيذمة غلر ح يذة تيك خ الػلاا رلنل غلمويء اجتمويا الػلواا سوي اا بتقوا ر 

ا الػلمويء رب كاقوة كيوف   وا يكاقة كيفيوة  ميكقوة الػلواا غملي وأفنيك  ب 

ركيف   كقاس المااكة المية وة للايواث رالمتويذ  بإنشيء شانير ةغل ل ل 

 حتراا.لز ية  سات ل رققات ل ركيف  تميف اس غلر التما   رالجي  راد

الػلول »فوي كتيبوه  Bruno Latourإس ال كاقة التي سيا ب ي )بررنا دتواك  

يووي  وول أكثوور  «ػموو ك كيووف نتوويبع الػلموويء رالم م قوويل غاوور المجتمووع 

  وي دحو  )دتواك  أس الػلمويء كثيوراً  كاقير المألثر  في ي ا الماضاا. ال

 فرساس بيل المػرفة رالمايةئ فيلػلميء ضومل  جمواغت ل الم ميوة  ػرفواس 
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ا٣ْػػٮا٬ؿ ا٣ذػػٰ ٱُ٘ٲ٭ػػة ٦ضػػة٣٭٥ ا٧٤ٕ٣ػػٰ ثٲ٪٧ػػة أك٣بػػٟ ا٣ػػؾٱ٨ ٬ػػ٥ ػػػةرج 

ٔح د١ٮف ٦ٕؿٚذ٭٥ ٦نٮ٬ح. كٔ٪ؽ٦ة ٱ١ٛؿ ا٧٤ٕ٣ةء ثةٳػؿٱ٨ ا٣ؾٱ٨ ٥٬ ا٧٣ض٧ٮ

إف »ػةرج ٦ض٧ٮٔذ٭٥ ٚإ٩٭٥ ٱٕضجػٮف ٦ػ٪٭٥ ٠ػ٥ ٬ػ٥ ٗٲػؿ ٦٪ُٞٲػٲ٨ ٚٲٞػٮؿص 

ثة٬ذػح ٚ٭ػ٥ ٱْ٪ػٮف أف ا٤ٞ٣ػح ٦ػ٨ ا٧٤ٕ٣ةء ٰٚ أذ٬ةف ا٧٤ٕ٣ةء وٮرة  وٮرة ٗٲؿ

٤ٔػٯ ٗٲؿ ٦٪ُٞٲح أك  ا٣ٕٞٮؿ د١ذنٙ ا٣عٞةاٜ ثٲ٪٧ة أ٤ٗجٲح ا٣٪ةس د٤٧ٟ أ١ٚةران 

اٵ٢ٝ ٥٬ أقؿل ٣ٕٮا٢٦ ٠سٲؿة اصذ٧ةٔٲح كزٞةٚٲح ك٩ٛكػٲح دض٤ٕ٭ػ٥ ٱ٤ذىػٞٮف 

 ثٕ٪ةد ثأ١ٚةر ٦ؿ ٤ٔٲ٭ة ا٣ـ٨٦. ك٥٬ ٱٕذٞؽكف أف ٠ػ٢ كاظػؽ ٦٪ػة ٱع٧ػ٢ ٔة٧٣ػةن 

 .ٰٚ داػ٫٤ كقٲكذٲِٞ ٔ٪ؽ إزاظح ا٣نؿكط اٹصذ٧ةٔٲح كا٣سٞةٚٲح صة٩جةن  ٩ةا٧ةن 

٢٠ ٦ػة٬ٮ ٤ُ٦ػٮب ٬ػٮ ؤٱح ا٣نة٤٦ح ا٧٤ٕ٣ٲح ٱٕذٞؽكف أف إف ا٧٣ؤ٦٪ٲ٨ ثة٣ؿ

 ا٣ذ٥٤ٕ كا٣ٮقةاٍ اٷٔٺ٦ٲح.ثٮاقُح ٝٲةدة كٰٔ ا٣ض٧ة٬ٲؿ ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ 

٩نؿ ٦جؽأ ا٧٣ةدٱػح ث٪ضػةح كا٤ٞ٩ػت ٦ٺٱػٲ٨ صؿل ٦٪ؾ ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ٔنؿ 

ٚ٭ػ٥ ٱ١٧ػ٨ ٕؿٚذ٭٥ ا٣ٌبٲ٤ح ثػة٤ٕ٣ٮـ. ٨٦ ا٣٪ةس إ٣ٯ ٬ؾق ا٣٪ْؿة ا٧٤ٕ٣ٲح ٦ٓ ٦

٧ةء ٠٭٪ح ٣٭ة ٚٲ٧٪ٕٮف ا٤ٕ٣ػ٥ دك٧ٲذ٭٥ ثأ٩٭٥ رٔةٱة ٠٪ٲكح ا٥٤ٕ٣ ا٣ذٰ ٱ٢٧ٕ ا٤ٕ٣

 ٨٦ ا٣ذُٮر ث١٭٪ٮدٲذ٭٥ ا٧٤ٕ٣ٲح.

ا٣٘ة٣جٲح ا٧ْٕ٣ٯ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ٣ٲكٮا ٦سػة٣ٲٲ٨ كٹ ٱذٞج٤ػٮف ا٣٪ٞػؽ كٱذنػجسٮف 

ثأ١ٚةر٥٬ كٱنٮ٬ٮف ٩ذةاش ا٣ذضةرب ٣ذذ٪ةقت ٦ٓ أ١ٚةر٥٬ ك٣ٮ ٠ة٩خ ػةَبح. 

ثٲ٪٧ة ٥٬ أ٩ةس ٔةدٱٮف ٣ؽٱ٭٥ ٨٦ ا٧٣نةٔؿ كاٵػػٺؽ ٦ػة ٣ػؽل ثػةٰٝ ا٣٪ػةس 

٨ ٔػ٨ ا٣عٞٲٞػح كثٕٞػٮؿ ٦ٛذٮظػح ثػ٢ ٱذ٪ةٚكػٮف ٤ٔػٯ ا٣ذ٧ٮٱػ٢ ٲ٤ٚٲكٮا ثةظس

كا٣كٲُؿة ك٥٬ ٦ٞٲؽكف ث راء ز٦ٺا٭ػ٥ ا٣ػؾٱ٨ ٱٞٲ٧ػٮف أ٧ٔػة٣٭٥ كٱؼٌػٕٮف 

 .(Taboo)٧٤٣عْٮرات 

إف ٢٠ ذ٣ٟ ٱٞٮد٩ة إ٣ٯ دعٮٱ٢ ا٣ٛؿًٲةت إ٣ٯ أقب٤ح ٣٪ى٢ إ٣ٯ ٦ة ٱٕؿٚػ٫ 

 كٹ ٱٕؿ٫ٚ ا٥٤ٕ٣.
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ىمالحظظىللمترجم:
 (ركثػؿت مػٲ٤ؽرٱٟ)ةق قػ٧ٌ  ٌٍ٘ ٦ػة٣زٺث ق٪ٮات ٣ٞؽ دٕؿًخ ٦ؽة 

ث١٭٪ح ٠٪ٲكح ا٥٤ٕ٣. ٚٞؽ ٌٝٲخ ٬ؾق ا٣ك٪ٮات كأ٩ة أظةكؿ أف أ٩نؿ ٦ٞة٣ػح ٔػ٨ 

دٕؽٱ٢ َٛٲٙ ٤ٔٯ ٩ْؿٱح ا٣٪كػجٲح ٣ذٮقػٲٓ دُجٲٞ٭ػة. كا٠ذنػٛخ ٝجػ٢ أف أٝػؿأ 

أف ٠٭٪ػح ٠٪ٲكػح ا٤ٕ٣ػ٥ ٦٪ذنػؿكف ثنػ٢١ ٠ة٦ػ٢ ٚػٰ ٠ػ٢  (مػٲ٤ؽرٱٟ)٠ذةب 

ا٣ض٧ٕٲةت ا٧٤ٕ٣ٲح ا١٣جػؿل كا٧٣ضػٺت ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣ضة٦ٕةت ك٦ؿا٠ـ ا٣جعر ك

ا١٣جؿل كاقٕح اٹ٩ذنةر. ك٠٭٪ح ٠٪ٲكح ا٥٤ٕ٣ ٣ٲكػٮا ٚٞػٍ ٦ػ٨ ا٧٤ٕ٣ػةء ك١٣ػ٨ 

ٚػٰ ا٣ض٧ٕٲػح ا١٤٧٣ٲػح ٚػٰ  ٦ٮصٮدكف ٰٚ ٢٠ ٦ٛةو٢ ا٣٭ٲبةت ا٣كةثٞح. ٧ٚسٺن 

ثؿٱُة٩ٲة ٧ٝخ ثإرقةؿ ثعسػٰ إ٣ٲ٭ػة ٚػإذ ثػة٣ضٮاب ثػؿٚي ا٣٪نػؿ ٱػأدٲ٪ٰ ٦ػ٨ 

. ٧ٝػػخ ٔ٪ػػؽ٬ة أف ٦ٮًػػٮع ا٣جعػػر ٣ػػٲف ٦ٞجػػٮٹن  قػػ١ؿدٲؿة ا٣٪نػػؿ ثعضػػح

دٞٲٲ٥ ثعسٰ ٦ػ٨ ٱضؿم ثةٹدىةؿ ثؿاٲف ا٣ض٧ٕٲح ا١٤٧٣ٲح كأ٧٤ٔذ٫ رٌٰٚ أف 

أف ا٣٭ٲبػح اٷدارٱػح  ك٧٤ٔػخ ٹظٞػةن ؿة أك ٨٦ ٝج٢ ا٣٭ٲبػح اٷدارٱػح ٝج٢ ق١ؿدٲ

ػُػأ وػ٘ٲؿ ٚػٰ دٛكػٲؿ  أُٔٲخ د٤ٕٲ٧ةت ثؿٚي أم ثعر ٱْ٭ؿ كصٮد ك٣ػٮ

٤ٔػػٯ ا٣ذٞٲػػٲ٥ ثٮاقػػُح ٧٤ٔػػةء ٦ؼذىػػٲ٨. ثٕػػؽ  ٩ْؿٱػػح ا٣٪كػػجٲح دكف ٔؿًػػ٭ة

اٹدىةؿ ثؿاٲف ا٣ض٧ٕٲح ا١٤٧٣ٲح أرق٢ ثعسٰ إ٣ٯ ٔة٥٣ ٦ذؼىه ٝػةـ ثػة٣ؿد 

ثةٵػُةء دكف أف ٱجٲ٨ ٦ة ٬ٰ د٤ٟ اٵػُةء كٔ٪ػؽ٦ة ٤َجػخ ٤٧٦ٮء ثأف ثعسٰ 

أف أٔؿؼ أػُةاٰ ٥٣ ٱضٲجٮ٩ٰ. د١ؿرت ٬ؾق ا٣ُؿٱٞح ٔ٪ؽ ٦عةك٣ذٰ ا٣٪نؿ ٚػٰ 

٧٣ٮاٝٓ ا٧٣ؼذىح ٤ٔٯ ا٣نةث١ح. ٬ؾق ا٣عةدزح دػؽؿ ٢٠ ا٧٣ضٺت ا٧٣ؼذىح كا

 ٤ٔٯ ٝٮة ٠٪ٲكح ا٥٤ٕ٣ ك٤ٔٯ ٦ؽل دأزٲؿ٬ة ٰٚ دأػٲؿ أك ٦٪ٓ ا٣ذٞؽـ ا٧٤ٕ٣ٰ.

*   *   *


