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 حجج دعم الواقعية العلمية 
 سمر ماهر كمال عيسى /إعداد الطالبة

 كلية اآلداب جامعة المنوفية -لدرجة الماجستير بقسم الفلسفة 
 المقدمة 

الحجه الرئيسية في الدفاع عن الواقعية العلمية هييي جهجييه ج معجييشه جالميياير  ميين اآل  
علمييية كم يين ف  تمييو  معقولييه (التي تادف إلييى إااييار ف  ففظييا نارااتنييا ال  (NMAفصاعدا  

صيييييمه نمو جيييييه فييييي كلمييييا  هيييييإلرج بوتنييييا    الحجييييه ا كجابييييية  NMA)تقرابيييياد  جييييد    
للواقعيييية هيييي فنايييا الفلسيييفة الوهييييد  التيييي ج تجعيييا نجييياش العليييم معجيييشهد عييياده ميييا تميييير هييي ه 

  المصيييطلحا  فيييي الناراييييا  العلميييية الناجحييية جترجييييش هييي ه الصييييمة الييييى راتميييارد بواييييدج  ف
الناراييا  المقلولييية فيييي عليييم ناتيين عييياده ميييا تميييو  صييحيحه تقرابيييا   ف  نفييي  المصيييطلحا  
كم يين ف  تمييير إلييى نفسيياا هتييى عنييدما تحييدت فييي ناراييا  متتلفيية دهيي ه العبييارا  ج  نايير 
إلياا على فناا هقائق تر راة  لمن كجشء ميين التفسييير العلمييي الوهيييد لنجيياش العلييم    التييالي 

 اسب للعلم  عإلقاته بأهدافهدكجشء من فج  صف من
دعيياء الييواقعي بظيير ر  قلييول الناراييا  العلمييية  ج  للييدفاع عيين اNMA ليي ا  تاييدف ج  

الناجحييية كأ صييياف  صيييحيحه ف  جففظيييا  فقيييرب اليييى الحكيقييية ج للعيييالم  فيييي كيييا مييين جوانبيييه  
 (1 الملحواة  غير قابله للمإلهاة

ا ليييم نأفييي  فيييي اجعتبيييار فك ييير مييين الواقعيييية  النسيييلية تتعارتيييا د هييي ا ا مييير  اتييي  إ 
هيييدف  اقعيييي للعليييمد  اتلرنيييا الواقعييييو  ف  الايييدف مييين  العليييم هيييو الحصيييول عليييى نارايييا  
هكيكيييه هييول العييالم  هيييل كفاييم الحكيقيية بمعنييى التمييابه المإلسييي ي د  الييد  ف  هيي ا كفتيير  

اييا الواقعيييو  على الفور ف  بعض فش ال النسلية على ا قييا فاة يية   الحكيقيية التييي  اييدف إلي
هييي مطلقييه ف  موتييوعيه   ليسيي  متعلقيية بمتطيي  مفيياأيمي ف  نمييو   ف  ناييره عالميييه  ف  
فج شيء آفر د إ ا كان   الحكيقة عند الواقعيييو  مسييتقله بالم ييا عيين المتطيي  المفيياأيمي ف  

 

(1) Stathis Psillos- Scientific Realism How science tracks truth- Library of 

Congress Cataloging in Publication Data - USA and Canada -1999- 

page269  
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النميييو   ف  الناييير العالميييية ف  فج شييييء آفييير ا ا كانييي  الواقعيييية صيييحيحه  فييي   النسيييلية ف  
صيييداراتاا غيييير صيييحيحه د لمييين هيييا الواقعيييية صيييحيحه ذ كميييا هيييو الحيييال  فييي   هييي ا بعيييض إ

السييلال غيييير سييليم     الواقعيييية نفسيياا غيييير محيييدده بدقييه دمييين الواتيي  ف  الواقعيييية العلميييية 
فك يير ميين مجييرد بيييا   معطى(هييول هييدف العلييمد هيييل  تم ييا ةراقييي فييي هيي ه القظيياكا ميين 

للواقعييية العلمييية ج قييد فشييرنا  إلييى مفاومييه  هيييل نيير  فإلل ما فصب  كسييمىج الحجييه الناائييية  
ف  الماميية ا  لييى هييي معرفييه بالظييب  مييا هييي هيي ه الحجييه الناائييية  الم ييير للدهميية ف  هيي ه 
ليس  مامه ساله  توتي  الحجييه سيوتيي  فييي نفيي  الوقيي  مييا هييي الواقعييية التييي هييي هجييه 

 ه جيدهدلاا دثم كجب علينا بالطبش ف  نسأل ما إ ا كان  الحجه هج
كميييا  وتييي  مفايييو  بوتنيييا  بالفعيييا  فيييي   الحجيييه تييير ذ لنجييياش العليييم جالمشعيييو  جهيييي ه  

المناشدا  ليس  جد ده قدماا  كإلفيييوو  كليليير   واييا قلييا فتييره ةوالييه ميين بييو ر ف  سييمار  
ف  بوتنيييا  ف  بوايييدد كانييي  النيييداءا  المب ييير  تايييدف إليييى إاايييار ف   الايييدف اليييواقعي للعليييم قيييد 

جادل كإلفيوو بأ  النجاش التنللج لعلم الفلك البطلمي فاايير ف  النارايية كانيي  تحقق   ه  ا 
 (2 صحيحه  ف  كياناتاا الناراة موجوده بالفعا

 كميييا فشيييرنا مييين قليييا إليييى ف   الواقعيييية العلميييية ج تتميييو  مييين فج مليييدف   اهيييدد إنايييا 
العلميييةد هاييي  مجموعييه مترابطيية ميين ا ةر هييا     الم ييا  ج توجييد هجييه  اهييده للواقعييية 

جهجييه النجيياش جباهتمييا  كلييير   لميين هنيياس هجيين ففيير  تسييتحق تعميييم المسييا ا  د لييي  هنيياس 
 (3 شك في ف  هجه النجاش هي جشء مام من هاله الواقعية العلمية

فيميييا  ليييي  لييين ف كييير جمييييش الحجييين المعر فييية للواقعيييية العلميييية   لمييين فقييي  تليييك التيييي 
لتي سأقدماا للواقعية العلميةد ف ل سطران ميين الجييدل  ييد ر تم ا جشءا من الحالة ا جمالية ا

هول إعاد  م اننا في الناا  الطليعييي  مناشييده ناراييه المعرفيية  الميتافيشاقييا للمنطييقد الحجتييا  
ال انيتيييا  هيييي ر ايييه مييين هجيييه النجييياشد تتعليييق النسيييتة ا  ليييى بالحكيقييية ف  الحكيقييية التقراليييية 

 

(2)ROBERT NOLA- RELATIVISM AND REALISM IN SCIENCE- 

Library of Congress Cataloging- U.S.A. and Canada-1988- page229 

(3) Howard Sankey- scientific realism and the rationality of science- 

University of  Melbourne, Australia- Library of Congress Cataloging-in-

Publication Data- Printed in Great Britain-2008-page 21  
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ني مييين الحجيييه كطليييق النجييياش عليييى مسيييتو  ا سييياليب للنارايييا   فيييي هيييين ف  ا صيييدار ال يييا
 المستتدمة في العلم د

تنطلييق الحجييه ا ساسييية للواقعييية ميين تأسييي  الحييدو هييول م اننييا فييي الطليعيية  نحيين 
البمر كائنا  هساسيية   كيييةد نحيين نعيييم فييي عييالم ةليعييي موجييود مسييبقاد نتفاعييا سييلليا مييش 

لقييهد كجييب ف   نعمييا فييي العييالم ميين فجييا البقيياء هيي ا العييالمد لمننييا لييم نتترعييه ف  ننميي ه ف  نت
لظيييما  بقائنييياد كجيييب ف  نمتسيييب المعرفييية بالطراقييية التيييي ك يييو  بايييا العيييالمد مييين فجيييا معرفيييه 
الطراقييية التيييي كم ننيييا بايييا العيييالم مييين اتتيييا  إجيييراءا  موثوقييية تعيييش  بقائنييياد  ه ييي ا  كسيييتنتن 

  ليييد نا القيييدر  عليييى اكتسييياب اليييواقعي  نحييين متلوقيييا  نسييي ن  اقعيييا موتيييوعيا    سيييلب بقائنيييا
 (4 المعرفة الحكيكية

نايير  ج  د رهييا فييي مناقمييه الواقعييية مفيييد  للماكيية  لتقراييب جيييد  كجييب ف  NMAبنيييه ج 
هييي هجييه فلسييديه تاييدف إلييى الييدفاع عيين NMAإلياييا  علييى فناييا هائليية  الطراقيية التييي قرفتاييا  

ه تقرابيياد ج فراييد ف  فكييرر هنييا موثوقييية المناجييية العلمييية فييي إنتييا  ناراييا   فرتيييا  هكيكييي 
الصيييياغة الدقيقييية للحجيييه   ميييش  ليييك د ف د ف   فشيييدد عليييى ف  إسيييتنتاجاا تتميييو  مييين جيييشف ن  
الجشء ا  ل هو فنه كجييب ف  نقلييا الناراييا  الحكيكييية ج ا  الصييلة تقرابيياج النارايية المتظييمنة 

ة ا  لييى  الجييشء ال يياني هييو في التفسير ا فظا  للموثوقية المفيد  للمناجية العلمية من الدرجيي 
 NMAفنيييه منيييي  ف  تييييم التوصييييا إلييييى هيييي ه النارايييا  فصييييب  كييييإل الجييييشئين تيييير راا  لر اييييا 

 التاص بيد  
علييى ةراقييه الوصييول إلييى  الجييشء ا  ل ميين اسييتنتاجااد   NMAتعتمد القوه الرئيسية لي

لييو   كقتييرش ب تباع فنواع فك يير  اقعيييه ميين المنطييق التوتيييحي التييي تحييدت ةييوال الوقيي  فييي الع
فنييه ميين المعقييول قلييول بعييض الناراييا  علييى فناييا صييحيحه تقرابييا  علييى ا قييا فييي النييواهي 

 (5  ا  الصلة بنجاهاتام التي تقودها الناراة
 

(4)Howard Sankey- scientific realism and the rationality of science- 

University of  Melbourne, Australia- Library of Congress Cataloging-in-

Publication Data- Printed in Great Britain-2008-page22   

(5) Stathis Psillos-Knowing the Structure of Nature- University of Athens-

Printed and bound in Great Britain- 2009- page49 
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على  جه التصوص  اجدعاء الواقعيية هييو ف  قلييول الناراييا  العلمييية الناجحيية تصييف 
بميييي ا ففظييييا سييييلب نجيييياش هيييي ه هقيييياج ف  تقرابييييا هقييييا جالعييييالم المييييير قابلييييه للمإلهايييية كفسيييير 

الناراا  تجراليةد فج فنييه كفسيير بميي ا ففظييا سييلب الاييواهر التييي كم يين مإلهاتاييا كمييا هييو 
تاييدف إلييى ف  ك ييو  م ييال  NMAمتوقييش ميين قلييا تلييك الناراييا د  فقييا لمييا  كييره بوتنييا   فيي    

اش لإلسييتدجل علييى ففظييا تفسييير جميين اآل  فصيياعدا جمييا كجييب تفسيييره  ف  التفسييير هييو النجيي 
ف  تسيييتنتن ف  ا ةر هيييا  الرئيسيييية المرتبطييية بالواقعيييية    NMAالتجراليييي للعليييو د تعتيييش  

العلميةد  فاصه ا ةر هة القائليية بييأ  الناراييا  الناجحييةج الناتييجةج صييحيحه تقرابييا تفظيياد 
تقيييد  ففظيييا تفسيييير للميييرش    مييين ثيييم  كجيييب قليييولام بدقيييه عليييى هييي ا ا سييياو   هييي ه القيييراء  

تظييمن الييدفاع الحييالي عيين الواقعييية كمييا ةورهييا راتمييارد بواييد     التييالي  NMAإلييى  المسييتند  
ةلق علييى هييي ه الحجييه هجييه  بوتنيييا  هبواييد  دائرايييه بمراسييه  تطييرش السيييلال تييد منتقيييدج أسيي 

 (6 الواقعية
هيييا  علييى    لكييد الواقعيييو  فييي ك ييير ميين اNMAمن فجا تعشاش الحجن  م ا هجييه 

ى سييليا الم ييال  ف  الواقعييية العلمييية هييي ففظييا سييلب لنجيياش فهميه التنللا  الجد د   كقال عليي 
العلييم الجد ييد  التنلييل ك ييو  جد ييد   فقييا  بسيي  مفاييو  للحداثيية  إ ا  لييم تميين الايياهر المتوقعيية 
موجوده  قلا توقش الناراة لاا دغالبييا مييا كسييمى هيي ا بالحداثيية الشمنييية دتييم اقتييراش مفيياأيم فك يير 

 على سليا الم ال  اقترش فمره الحداثيية  التجرالييية    1973ر  تطورا على مر السنين  إ لى  ها
معر فييه قلييا  p تسييمى فكظييا هداثييه التتطييي  جالتصييميمج لنقييا الفميير  هتييى إ ا كانيي  الايياهر  

د بميي ا  xلييم تسييتتد  فييي بنيياء  pسييي و  جد ييدا ف   x فيي   توقعاييا بواسييطة  xبييدء النارايية 
ليية فييي بنيياء النارايية   نارايية  الجا بييية لنيييوتن عييا   ةالمييا لييم  ييتم اسييتتدا  مجموعييه ميين ا د

 (7 هي م ال على  لك

 
(6) Stathis Psillos- Scientific Realism How science tracks truth- Library of 

Congress Cataloging in Publication Data - USA and Canada -1999- page 69. 

(7) Ioannis Votsis-THE EPISTEMOLOGICAL STATUS OF SCIENTIFIC 

HEORIES: AN INVESTIGATION OF THE STRUCTURAL REALIST 

ACCOUNT-LONDON  SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL 

SCIENCE –page18 
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كأفيي  الييواقعي  العييالم التييارجي كييأمر مسييلم بييه دج كعتمييد  جييود العييالم التييارجي علييى 
الفمييير  ف  التلييير د إنيييه عيييالم نع ييير فييييه عليييى فنفسييينا  نعييييم فييييهد نحييين قيييادر   عليييى إهيييدات 

تيييي تيييلدج اليييى هييي ا التميييييرد نقيييو  بلنييياء المبييياني التمييييير فيييي العيييالم مييين فيييإلل ا جيييراءا  ال
  راعييه المحاصيييا  تلييوت اللي يية لمننييا لييم نصيينش العييالم   ج تعتمييد علينييا قييوانين الطليعيية التييي 
تح يييم سيييلوس هييي ه الميانيييا  بيييأج شييي ا مييين ا شييي ال    التيييالي  فليييدج مييين اعتبيييار الفمييير ف  

  كأفييي  اليييواقعي الفمييير  التلييير  البميييراة التجر ييية البميييراة فساسييييين فيييي تمييي يا مفاومنيييا للواقيييش
 ليم ا جشءا د في الواقش  جشءا غير مام نسليا من  لك الواقش د

 ه يي ا  ميين مناييور الواقعييية  ميين التطييأ ف  نلنييي مفاومنييا للواقييش علييى التم يييا العقلييي 
 البمرج  إ  التم يإل  العقلية ليس  سو  جشء صمير من  اقش فكلر نظمن  فنفسنا فيهد

ل العنصيير ال يياني فييي هجييه الواقعييية العلمييية إلييى نييداء المنطييق السييليم  الواقعييية  تحييو  
الظيييمنية فيييي المنطيييق السييييليم العيييادج  فعنيييى بالمصيييطل ج الفطيييير  السيييليمة ج   عينيييا العييييادج 
 المنطقي لمحيطنا المباشر  العييالم ا  سييش اليي ج  تجييا   تلييك المصييطلحا  دهيي ا عييالم  تمييو  

ا شيي ال  اجهجييا   التييي لييد نا معرفييه فوراييه ف  فك يير ميين فييإلل  ميين فشييياء مادكييه ميين جميييش
تجر تنييا الحسيييه لتلييك ا شييياء دتييوفر الواقعييية هييول ا شييياء اليومييية العادكيية   صييولنا المعرفييي 

 (8 إلى ه ه ا شياء نقطه اللداكة للم و  الواقعي المنطقي في هجه الواقعية العلمية
هجوميييييييا مسيييييييتداما عليييييييى هييييييي ه الحجيييييييه ج 1996  1984  1981شييييييين  ر  ليييييييودا ج

ا كجابيييةد فييي الجييشء ا  ل ميين الاجييو   كقييد  لييودا  مجموعييه ميين الناراييا  السييابقة  ناراييه 
فلوجستو  هي م ال مفظا دالتي كان  ناجحة  لمن من المعر ف اآل  فناا ليسيي  صييحيحه 

لييرغم ميين فنييه كييا  تقرابا  الواقعي لدكه عدد من الرد د  ف ج كم ن تحد  نجاش الناراة  على ا
كعتقييد فناييا ناجحيية  إج فناييا لييم تميين كيي لك هقيياد ثانيييا  كم يين القييول ف  النارايية لييم تميين راسييته 
بييالمعنى المناسييب   التييالي فاييي ليسيي  ميين النييوع اليي    لتييش  بييه الييواقعي   ف  الميانييا  التييي 

س العد ييد ميين افتراتتاا لم تمن تر راة لنجاهااد ثال ا  كم يين للييواقعي ف  كصيير علييى ف  هنييا

 

(8)Howard Sankey- scientific realism and the rationality of science- 

University of  Melbourne, Australia- Library of Congress Cataloging-in-

Publication Data- Printed in Great Britain-2008-page23   
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الناراا  السابقة ا فر   التي ليس  مدرجه في مجموعه لييودا   هيييل ك ييو   شييرش الييواقعي 
 (9 لاا لنجاش العلم بم ا جيد  

بحاجه الى تأهيييا علييى الييرغم ميين ف  معاييم الييواقعيين كعترفييو  بييأ  NMAكما فتصور 
نييواهي هييول العييالم   هناس صله تفسيراه بين كو  الناراة ناجحة تجراليا  كوناا في بعض ال

 ا كا  كم ن الدفاع عناا على ا ةإلذ  لإلدعيياء بييأ  كييا شيييء تلكييده إإج فناا متفائلة جدا  
النارايية هييول العييالم كم يين تلرارهييا بيي لك دكجيييب علييى الييواقعيين صييقا الصييلة التفسيييراة بيييين 

هييي ه النجيياش التجراليييي  التنليييلج مييين جايية   الصيييدذ مييين ناهييييه ففيير  دكجيييب ف   لكيييد   ف  
النجاهييا  كم يين تفسيييرها بميي ا ففظييا ميين فييإلل هكيقييه ف  الناراييا  التييي تمتعيي  باييا لاييا 
م ونييا  ناراييه م ييا الحكيقيية جفج  صييف ف صيياف  اقعيييه لتليييا   الميانييا   القييوانين السييللية 
جإ  الم ونييا  النارايية التييي كم يين لمييد  صييدقاا ف  كفسيير النجاهييا  التجرالييية بميي ا ففظييا 

ارس بم ا فساسي  ملدئي فييي إنتييا  التنلييلا   تصييميم المناجييية التييي جلليي  هي تلك التي تم
 (10 ه ه التنللا 

 كميييا فشيييرنا فيييي الصيييفحا  السيييابقة  تحتيييوج الواقعيييية المنطكيييية عليييى بييي  ر الواقعيييية 
العلميةد هناس معنييى آفيير فييي هيي ه الحاليية دفييي سييياذ النمييا  العملييي اليييومي  نسييتتد  بميي ا 

ففظييا تفسييير فييي السييعي لفاييم سييلب هييد ت ا هييدات المتتلفييةد م ييا ر تينييي اجسييتدجل علييى 
هييي ا المنطيييق هيييو فسييياو الحجيييه ا ك ييير شييياره  للواقعيييية العلميييية التيييي فشيييرنا إلياييياد لييي ا فييي   
المنطيييق الييي ج كمييي ا فسييياو إهيييد  الحجييين الرئيسيييية للواقعيييية العلميييية هيييو اسيييتدجل مييين نيييوع 

 (11 منطقي

 

(9)Patrick Greenough, Michael P. Lynch-Truth and Realism-Oxford 

University Press- United States-2006-page104 

(10) Stathis Psillos-Knowing the Structure of Nature- University of Athens-

Printed and bound in Great Britain- 2009- page50 
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 رجييش إلييى   (IBEاجسييتدجل علييى ففظييا تفسييير  كعتقييد العد ييد ميين الفإلسييفة ف  مفاييو  
تمارلش بيرو  ال ج قدمه تحيي  اسييم جا سييتحوا ج د مييا ج جييدال فيييه بالتأكيييد هييو فنييه بعييد عييده 

هيي ا النييوع ميين التفمييير بأنييه ا سييتدجل  1965قيير   ميين  لييك التيياراب  صييف جلليير  هييارمن 
تتداماا  فيييير فيييي الممارسييية بسييييطة   د اييييه    سييي    IBEعليييى ففظيييا تفسيييير  الفمييير   راء   

تمييرش بعييض ا دليية بميي ا ففظييا لمناايرهييا  فميين المعقييول    xالعلميييةد إ ا كانيي  النارايية   
لاييا ففظييلية ميين هيييل الجييوهر فييي الطليعيية  مييش  IBEعلييى اآلفييران   ه يي ا تمييو   xافتبييار 

هييو ف  العد ييد مشاكييا تفسيييراه كقييو  ه ييم  هيي ا  لييد  سييطحيا جتافاييا ج ا ميير ا ك يير إثيياره للجييدل 
علييى مناارااييا    لميين xجييادلوا بأنييه ج  نبمييي لنييا ف  نتتييار  IBEميين الملاييد ن الييواقعيين ل  

,لييي  ميين الصييعب ف  نيير  كييي  إسييتحو   x  الحكيقيية التقرالييية ل فكجييب ف  نييلمن بالحكيقيية 
سييب ه ا القلق المناجي إلييى هييد كلييير بسييلب اجهتمامييا  المعرفييية لنقييال الواقعييية العلمييية د ن
 IBEالفظييا إلييى بواييد   وتنييا   علييى  جييه التصييوص  فييي تطييوار دفيياع تفسيييرج قييائم علييى 

للواقعييية فصييبحا  ايييمن علييى ملاييد ن الواقعيييةد هجييتام هييي ف  النجيياش التجرالييي للعلييم   لييي  
مجموعيييه ا دلييية  تتطليييب التوتيييي   فيييي رف ايييمد إ  ففظيييا تفسيييير لاييي ا النجييياش هيييو الواقعييييةد 

فج فنييه كسييتنتن ف  نجيياش العلييم ج  رجييش إلييى معجييشه بييا   IBEل كم ييا  NMA  التالي   ر      
إلييى الحكيقيية  الحكيقييية تقراليييه للناراييا  المسيييتتدمة فييي الواقييش  كعاميييا بواييد   وتنييا   ميييلفرا 
باسليوو الواقعية العلمية على فناا فرتيه علميه  كأتي دعماا ميين  جاييه النايير القائليية بأناييا 

 (12 للتطليق لنجاش المناجي للعلمدالتفسير الوهيد القابا  
فك ر ما كم ن ف  كقوله الواقعي هو ف  النجاش التنلييلج كعطييى دليييإلج غييير هاسييمج علييي 
هكيقه الناراة  ف  م ا ه ه ا دلة قد تجعا من المعقول فهيانييا افتييرا  ف  النارايية صييحيحه 

لنقطيية ا فييير   فنييه قييد  ف  كياناتاا الناراة موجوده هقاد كم ن  للواقعي  ف    كظي  دعمييا ل
ك يييو  مييين المعقيييول ف  نفتييير  هكيقيييه ميييا اتظييي  فيميييا بعيييد فنيييه فطيييأد بحييييل قيييد ك يييو  مييين 

 المعقول لمإلفيوو ملدئيا ف  كفتر  ف  علم الفلك البطلمي كا  صحيحاد
 

(12)Ioannis Votsis-THE EPISTEMOLOGICAL STATUS OF SCIENTIFIC 

HEORIES: AN INVESTIGATION OF THE STRUCTURAL REALIST 

ACCOUNT-LONDON  SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL 

SCIENCE –page19  
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لمن الواقعيين ليسييوا الفإلسييفة الوهيييد ن اليي  ن كقييدر   النجيياش التنلييلج   ج هييم الفإلسييفة 
 لك فك ر ستقول ا داتية ف  النجاش التنللج كمنحنا سلبا ج غييير هاسييم جلإلعتقيياد ال  ن كقدر    

بيييأ  ليييد نا فداه نارايييه فعاليييه للتنليييل دسييييقول اللنييياء التجر يييي لفيييا  فراسيييين ف  النجييياش التنليييلج 
كعطينا سييلبا جغييير هاسييمج لإلعتقيياد بييأ  لييد نا ناراييه كافيييه تجراليييا دكقييول لييود  لحييا المميياكا 

التنللج كعطينا سييلبا لإلعتقيياد بييأ  لييد نا ناراييه جيييده لحييا المميي إل  التجراليييةد إ  ف  النجاش  
المناهظييين للييواقعيين كقييدر   النجيياش التنلييلج بيينف  قييدر الواقعيييةد ا  لييم ك يين فك يير   ام يينام 

 (13 استتدا  نف  المعرفة لاا
كم ييين للميييرء ا  كأفييي  هجيييه سيييمار  لتميييو  نسيييته مييين هجيييه ج معجيييشه التيييي ةرهايييا 
بوتنا  للوهله ا  لى   لد  فننا نتعاما بالفعا مش نفيي  الحجييهد  لييد  ف  اجفييتإلف الوهيييد فييي 
تعراييي  المعجيييم   كمنيييش سيييمار  المصيييادفا  المونيييية بينميييا كمنيييش بوتنيييا  المعجيييشا   هتيييى ف  

ج  لييد  ف  الحجيين تعتمييد 1979سمار  نفسه  بعد كييا  لييك تحييدت فكظييا  عيين معجييشه كونيييه ج
ففظييا تفسييير لايي ه الاييواهر التييي كم يين مإلهاتاييا كمييا تنبييأ  باييا الناراييا  علييى مييا تعتلييره 

العلمية دكتقراب قراب  قد ك ييو  هيي ا علييى مييا  ييرا د  مييش  لييك  إ ا نارنييا بعناكييه إلييى تفاصيييا 
 (NMA)  ) 14الحجتين فمن المناسب تمييش ر اه سمار  من ر اه بوتنا  بواد من 

تمر   اسيييليوو الييى فنييه كم يين مراجعييه هجييه هيل كمير العما ا فير ال ج قا  به كي
النجيياش بطراقييه تجعلاييا فيييي مييأمن ميين انتقييياد لييودا د لسييلب  اهيييد  إ ا تميي   مراجعييه معييييار 
النجاش العلمي ليمما فق  تلك الناراا  التي تاار درجه عالييية ميين النجيياش التنلييل  الجد ييد  

  الدرجييية المطلو ييية مييين فقيييد  يييتم رفيييض عيييدد مييين ا م لييية لتعلييييق ليييودا  عليييى فنايييا ج تعييير 
النجاشد لميء آفر  إ ا كا  الفصا في النجاش كقتصر علييى م ونييا  النارايية المسييل لة عيين 
النجيياش التنلييلج الجد ييد  فيي    هيي ا  شاييد ميين اهتمالييية الحفييا  علييى الم ونييا   ا  الصييلة فييي 

 سياذ التعد ا النارج   عد  لك اعتباره تقرابا للحكيقة د
 

(13) ROBERT NOLA- RELATIVISM AND REALISM IN SCIENCE- 

Library of Congress Cataloging- U.S.A. and Canada-1988- page230 

(14) Stathis Psillos- Scientific Realism How science tracks truth- Library of 

Congress Cataloging in Publication Data - USA and Canada -1999- page 
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عييا  لحجييه النجيياش لاييا د افييش جيييده  فييي محا لييه لتحد ييد مييا إ ا فنييا فعتليير هيي ه المراج
كان  الناراة الناجحة صحيحه  من المام اسييتتدا  معيييار هييا   للنجيياش م ييا النجيياش التنلييل  
الجد ييد دميين الماييم فكظييا تعييييين الفظييا فييي تحقيييق هييي ا النجيياش لم ونييا  النارايية المسيييل لة 

ه هجييه النجيياش هييي موقييف تييعي  كفمييا بميي ا فيياص عيين  لييك النجيياشد لميين نتيجيية مراجعيي 
 (15 في تلليته اجهتياجا  المعرفية للواقعية العلمية

ج  رغيييب اليييواقعي فقييي  فيييي اليييدفاع عييين ادعييياء هيييول هكيقيييه النارايييا د مييين ا هميييية 
بم ييا  علييى ا قييا بالنسييبة للييواقعي العلمييي ف   ييدافش عيين  جاييه النايير الواقعييية المعرفييية بييأ  

ده ملييرره عقإلنييية  بييا  المعرفيية فيمييا  تعلييق بجوانييب العييالم التييي تييدعي فسيياليب العلييم تنييتن عقييي 
الناراييا  العلمييية إبإلغنييا بايياد   التييالي كجييب علييى الييواقعي العلمييي فكظييا الييدفاع عيين ناراييه 

 (16 المعرفة الواقعية للعلمد
سيييتدجج عليييى ففظيييا تفسييييرد إنايييا  فك ييير مييين اج كقصيييد مييين هجيييه سيييمار  ف  تميييو  

مه   التي تسمى فهيانا هجه معقوله  بالنسبة إلى سمار   ف   هجه الواقعييية هجه فلسديه عا
هييي بد ايييه إلييى هييد كليييرد كعتليير هيي ا الجييشء  علييى ا قييا  ميين الطراقيية الفلسييدية المميييش  هييي  
توتيييي  النشاعيييا  المفاأيميييية فج النشاعيييا  التيييي ج تتظيييش لإلفتبيييارا  التجرالييييةد بنييياء عليييى 

الفيلسيييوف هيييي تقيييدكم الحجييين لصيييال  كيييا جانيييب مييين جوانيييب النيييشاعد هييي ا اليييرفج  فييي    ايفيييه 
ال بييا  جاجسيييتقرارج ليييي  عليييى المحييك هنيييا    نييياء عليييى  لييك   تعتميييد هجيييه سيييمار  بأنيييه جج 
توجييد مصيييادفة كونيييه جعليييى فه ييا  بد اييييه فييي المقيييا  ا  ل فيمييا  تعليييق بمييا هيييو مقلييول  ميييا 

ايييه قلييول الواقعييية علييى ا داتييية    الواقعييية  تطلييب تفسيييرا دتييدعي فنييه ميين المقلييول فك يير بد 
تتييرس فشييياء فقييا غييير مفسييره  مصييادفة ميين ا داتيييةد قوتاييا الجدلييية  إ    جييد   هييي ف  فج 
شتص لدكه عقا منفت   منطق سليم كجييد ف  اسييتنتا  الحجييه مقلوليية بييد ايا  مقنعييه  عقإلنييية 

 

(15) Howard Sankey- scientific realism and the rationality of science- 

University of  Melbourne, Australia- Library of Congress Cataloging-in-
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رء سيييتعرف علييى الحجييه كم ييال دعلييى الييرغم ميين فناييا ليسيي  مقنعييه منطكيييا  لييي       الميي 
لناا  استنتاجي موثوذ به   لميين بسييلب اجعتبييارا  الحدسييية هييول مييا هييو فك يير  مييا هييو فقييا 

 (17 معقوليه
لتجنيييب اجرتبييياس  فعييير  تميييييشا بيييين ف تيييين مييين التصيييائص غيييير المإلهاييية  تحتيييوج 

مييية   لميين الف ه ا  لى على فصائص متطابقة ف  مماباه للتصائص الملموسة لألشييياء اليو 
ج كم ييين مإلهاتايييا بسيييلب عيييد  تيييوافر ا د ا  المناسيييبة ف  العوائيييق ا فييير   دعنيييا نسيييمياا 

فيييي الواقيييش  مييين المفتييير  ف  تتمتيييش الجشا يييا  بتصيييائص م يييا  (OPمإلهايييه فيييي المليييدف   
الحجم  السرعة  التسييارع  مييا إلييى  لييك    التييي كانيي  مدركييه ميين هيييل الملييدف فييي  ميين بيييران 

تمتلك فكظا فشياء كم ن مإلهاتاا م ا كرا  اللليارد د تتمييو  الف ييه ال انييية ميين التصييائص   
ميين التصييائص التييي ج كم يين الوصييول إلياييا  ( pt التييي سييأةلق علياييا  جالنارايية البحتييةج   

من فج إدراس محتما تلد  ه ه الر اة من الواقعييية العلمييية مقيييده للماكيية  ج كم يين الييدفاع عيين 
نيييييا  ج كم ييييين مإلهاتايييييا إج إ ا كانييييي  تمتليييييك بعيييييض التصيييييائص ج    ليييييم ك ييييين  جيييييود كائ

بالظيير ر  فقيي  ج التييي هييي ميين نفيي  نوعييه فصييائص ا شييياء العادكيية التييي كم يين مإلهاتاييا  
  الواقعييية العلمييية كم يين الييدفاع عناييا فيمييا  تعلييق با شييياء التييي ج كم يين   op هي فصائص  

ايييا غيييير قابلييية للمإلهاييية مييين هكيقييية ف  ميييد  إدراكنيييا مإلهاتايييا إج إ ا كانييي  ةليعييية نتائج
المباشيير محييد د   مييش  لييك ج  ييشال كسييم  للييواقعي العلمييي ف   ييلمن عقإلنيييا بوجييود م ييا هيي ه 

 (op)    ) 18ا شياء إلى الحد ال ج كمتلك فيه بعض فصائص  
فيييي تقيييييم نارايييه علمييييه   اجفتييييار بيييين النارايييا  اللد لييية  كسيييتتد  العلمييياء مجموعيييه 

تنوعييه ميين قواعييد الميينان  إناييم  نايير   فيمييا إ ا كانيي  النارايية م لتييه با دليية   اتنبييأ بدقييه م
الحقييييائق الجد ييييد    الاييييواهر ا هادكيييية ميييين المجيييياج  المتبا نيييية    مييييا إلييييى  لييييكد إ ا كانيييي  
الناراة مصادذ علياا من فإلل قواعد المنان ه هد فعندئ   ك و  العالم ملييررا بميي ا منطقييي 

 

(17) Stathis Psillos- Scientific Realism How science tracks truth- Library of 
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الناراييية    التيييالي فييي    المصيييادفة بواسيييطه قواعيييد المييينان تيييوفر ا سييياو  لتلراييير فيييي قليييول 
 المعرفة في العلو د

 رغييب العييالم الييواقعي فييي الييدفاع عيين فرتيييه الواقعييية المعرفييية التييي كقودهييا البحييل  
العلمي إلى اجعتقاد العقإلني  المعرفيية هييول الجوانييب غييير قابلييه للمإلهايية فييي العييالمد  ليي لك 

علييى الييواقعي ف  كجييادل فييي ف  اسييتتدا  قواعييد الميينان  ييلدج إلييى الناراييا  التييي  لييرر  كجييب
العلماء قلولاا على فناا صحيحه ا  صحيحه تقراباد لا ا السييلب  بينمييا فنييا ملاييد لنتييائن هجييه 
النجاش الميي كور   فقتييرش ف   ييتم التركيييش بييدج ميين  لييك علييى تطليييق هجييه النجيياش علييى مسييتو  

 (19 فساليب العلم 
علييى هييد علمييي  كييا   1962تم تقدكم هجه مماثله للواقعية هييي تقييدكم هجييه ماكسييواا 

ف ل مييين ناشيييد بمييي ا صيييرا  نجييياش النارايييا  العلميييية مييين فجيييا اليييدفاع عييين الواقعيييية  كقيييول 
ماكسيييييواا إ  النجييييياش التجراليييييي العيييييا  للعليييييو  هكيقيييييه تتطليييييب التفسيييييير  تيييييدعي ا داتيييييية ف  

دما نم  اا بمقدما  المإلهاة الحكيكية تعطي نتييائن مإلهاييه الناراا ج صناد ق سوداءج  عن
هكيكيه  لن تقد  فج تفسير على ا ةييإلذ  لحكيقييه ف  هيي ه الصييناد ق السييوداء ناجحيية للماكييةد 
فيييي تيييوء  ليييك   يييدعي ف  التفسيييير المعقيييول الوهييييد لنجييياش النارايييا  التيييي فدركايييا هيييي ف  

هكيكيييه ملكييده جيييدا  ف  الميانييا  التييي تمييير الناراييا  الملكييد  جيييدا هييي اجقتييرا  بمعطيييا  
إلياييا فييي جميييش اجهتميياج  موجييودهد  كمييا فشييار فييي م ييا  آفيير  فيي   الفييرذ بييين تفسيييرا  
الواقعية  ا داتية للعلم هو فنه مش  ااده معرفتنييا النارايية فييي النطيياذ  القييوه  كصييب  المنافسييو  

ميين الواقعيييةد لسييلب  اهييد فناييم ج كفسيير   للواقعية فك ر  فك يير تعقيييدا  تحد ييدا  امييرهو  فقييا  
لميييا ا النارايييا  التيييي كحتفايييو  بايييا هيييي مجيييرد فد ا  ج معنيييى لايييا  مييين الناهيييية المعرفيييية 
ناجحيية للماكيية   كييي  كم يينام صيينش م ييا هيي ه التنلييلا  القوايية  الناجحييةد تمييرش الواقعييية هيي ا 
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فتراتييييا  الحكيكيييية ف  ببسييياةه شيييد ده مييين فيييإلل ا شيييار  إليييى ف  التنليييلا  هيييي عواقيييب اج
 (20 الحكيقة القرابة التي تم ا الناراا 

 ناشد بوتنا  الحكيقة الجشئييية بييدج ميين الحكيقيية الملييية   هييو تعقيييد سييأتجاهله فييي الوقيي  
الحييالي  ج كمييدد علييى النجيياش التنلييلج الجد ييد كمييا  نبمييي المييرء   هييو تعقيييد سيياتجاهلة فكظيياد 

تييد م اليييه بيياركلي  الوتييعية   كإلهمييا  لكييدا  علييى  عييإل   علييى  لييك   وجييه بوتنييا  الحجييه
فرتيييه سييلليه قواييه مفادهييا ف  الميانييا  النارايية المفترتيية فييي العلييم غييير موجييوده   نتيجيية 
ل لك  ف   النقطة الرئيسية للوتنييا  هنييا هييي ف  اجلمتر نييا  موجييوده بالفعييا   هيي ا كفسيير سييلب 

اييم ف  نيير  فنييه لييي  مجييرد  جييود كيانييا   نجيياش الناراييا  المتعلقيية بايياد  مييش  لييك  ميين الم
 لييي  مجييرد هكيقييه ف  المصييطلحا  النارايية لاييا مراجييش   التييي كم ناييا تفسييير النجيياش  كمييير 
ليييود  إليييى تركييييش بوتنيييا  عليييى ا شيييار  للمصيييطلحا  الناراييية  اعيييش  التفسيييير التيييالي إلييييه ف  

ةد تميييييير جمييييييش الناراييييية التيييييي تميييييير إليايييييا مصيييييطلحاتاا الحكيكيييييية سيييييتمو  نارايييييه ناجحييييي 
المصييطلحا  الرئيسييية فييي الناراييا  إلييى العلييو  الناتييجةد ليي لك  فيي    الناراييا  فييي العلييو  

 (21 المتقدمة ف  الناتجة ناجحة
كم ييين تفسيييير فميييا النارايييا  العلميييية بالواقعيييية كقيييول اليييواقعي النارايييا  تفميييا  نايييا 

نيييه كعتقيييد ف  الناراييييا  فاة يييةد بالنسيييبة لليييواقعي العييييادج   ليييد  هييي ا سيييطحة تقرابيييياد هتيييى ف
الحكيكييية كجييب ف  تمييو  ناجحيية فييي هييين ف  الناراييا  الشائفيية كجييب ف  تفميياد لميين لألسييف 
ليسيي  هيي ه هييي القظييية  قييد كحييدت ف  تتطييه النارايية  لمناييا ج تفمييا   لميين إ ا فمييل  فييإل 
كم ن ف  تمو  صحيحهد إنه منطق بسي  كستتد  هنييا  إ ا كانيي  اجفتراتييا  صييحيحه  كييا 

  اجسييتنتا  صييحيحه فيي   اجسييتنتا  صييحي  فكظيياد ليي لك قييد نقييول فييي اجسييتنتاجا  فطييوا
هيي ا هييو السييلب فييي ف  المنطييق ماييم جييدا للعلييم فاييو كعطييي  الصييحيحة الحكيقيية تمييو   راثيييهد

تييييييمانا مميييييير ةا إ ا كانيييييي  اجفتراتييييييا  صييييييحيحهج  جميييييييش التصييييييوما  صييييييحيحهج فيييييي   
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نطلييييق فييييي اجتجيييياه المعيييياك  إ ا كانيييي  اجسييييتنتاجا  صييييحيحه فكظييييا لسييييوء الحيييي  هيييي ا ج  
اجسيييتنتاجا  صيييحيحه  فاييي ا ج كعنيييي ف  كيييا المقيييدما  كجيييب ف  تميييو  صيييحيحه ف   بلميييه 
العالم إ ا تلين ف  التوقعا  المستمد  من فرتيتي صحيحه  فا ا ج كعني ف  هيي ه الفرتيييا  

 (22 صحيحه
تنتا  المتنيياقض إ  إعاد  بنيياء اجسييتدجل علييى ففظييا تفسييير هيييل  ييلدج ملسيي  اجسيي 

بطراقيييه ففييير   فايييو كعطينيييا فميييره عييين إنقيييا  اجسيييتدجل مييين العل ييييةد  مييين السيييتف القيييول إ   
ففظا تفسير متاش  ج هكيقه هو الصوابد  لي  من العلل ف  نقول فنه ميين المعقييول قلييول 
ففظيييا تفسيييير متييياش  ج هكيقيييه عليييى فنايييا صيييحيحه جملقتيييا بيييالطبش جف  إفتراتيييا ملقتيييا فنايييا 

ه  نيييه مييين الواتييي د  فليييي  كييي لك  فنيييه قيييد ك يييو  مييين المعقيييول مليييدئيا قليييول شييييء صيييحيح
كصحي   ال ج  تحول بعييد  لييك إلييى فطييأ جإ ا كييا  ميين التطييأ ف  ك ييو  فطييأ  ف ننييا نقييول ف  
ما قللناه كا  فطأ   لي  فننا كنا متط ييين فييي قلولييه    هيي ا كمييير إلييى فننييا نسييتلدل الفرتييية 

لحجه با ه الفرتية المعرفية جتعد ا اجستنتا   فقييا ليي لكج اليينم  النيياتن الميتافيشاكية التاة ة ل
 (23 من الجدل صائب بم ا استنتاجي  من الوات  ف  الفرتية الرئيسية ليس  فاة ة

كم ننا ف  نقترش ناجييا فسييميه الواقعييية اجسييتدجلية    فقييا لايي ا اليينان فيي   ففظييا تفسييير 
لمييية  الممارسيية هييي ف  قواعييد الميينان هييي فد ا  بحييل للنجيياش المعرفييي  العملييي للنارايية الع

 تساعد على التحقق   التي تعما كوسيله موثوقة للحصول على الحكيقةد
تميي ا الواقعييية اجسييتدجلية جييشءا ميين النارايية الطليعييية للتلرايير المعرفيييد هيي ه النارايية 

  المعرفييية  الواقعييية تعالن قواعد ا سلوب كأد ا  معرفيه   التي تعما كوسيله لتحقيييق الماكييا
 اجستدجلية تعالن مسألة لما ا كجب ف  تلف  قواعد المنان لتعشاش الادف الواقعي للحكيقةد

بطليعييية الحيييال  ج ك فيييي ف   نلكيييد ببسييياةه ف  الواقعيييية فيييي ففظيييا تفسيييير  رتييياء 
ا للنايير  الم الية للمنان هناس هاجه إلى الحجهد هنا كستتد  الييواقعي اجسييتدجلية نايييرا مناجييي 
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المإلسيييي ية ج معجييييشا  مييين هجييييه النجيييياشد كيييي  كم يييين لتصييييم الواقعيييية ف  كفسيييير النجيييياش 
 (24 المناجي الم اليذ  

دعونيييا نركيييش عليييى التصيييم الصيييرا  للواقعيييية العلمييييةد معيييا د   الواقعيييية  نفيييوا ميييشاعم 
تفمييا الييواقعي هييول الحكيقيية  المرجعيييةد النارايية الم الييية ليسيي  صييحيحه  ج صييحيحه تقرابييا  

شر ةاا في ا شييار  الييى فج شيييء هكيقيييد ج  وجييد فج ميين الميانييا   التييي تفرتيياا النارايية 
 موجودهد

إ  م ييييا هيييي ا اجتجيييياه المعييييادج للواقعييييية ج كمتلييييك المصييييادر المافييييية لتفسييييير النجيييياش 
المناجيييي الم ييياليد إ ا فميييل  الناراييية ليييي  فقييي  فيييي ف  تميييو  صيييحيحة  ج هتيييى صيييحيحه 

ر فج ميين مصييطلحاتاا الييى فج كيانييا  هكيكيييه  فيي    نجيياش هيي ه النارايية لييي  تقراباد  ج كمييي
 (25 معجشه لمن ه ا بالتأكيد لي  تفسيرا لنجاش العلم 

 لميين مييا المقصييود بييالقول فننييا جميعييا مييا نتبييش  قاعييده اسييتدجل معينييه  قييد ك ييو  فهييد 
منطقييييد هييي ا  المعنيييى فننيييا نطليييق القاعيييد  عييين  عيييي  عميييد  م يييا الطاليييب الييي ج كقيييو  بتميييران

المعنى هرفي  مقيد للماكة  من الملكد ف  كا البمر  تبعو  قواعد المنطق معام الوقيي   فييي 
هين ف  جشءا فق  كم ن ف  كصيلااد المعنى ال اني هو فننا نتصرف  فقييا  للقواعييدد بمعنييى ج 

ج  تطلب مدا ج   عيهد لي  من السيياا تحد ييد  لييك  ج  كييا قاعييده منطكيييه هييي قاعييده إ   
سييتدجل جبييدج ميين جج   لميين ج تمنعييك ميين ا B ميين A    تسييم  لييك ةراقييه اجسييتدجل باسييتنتا

 لييكج  مييش  لييك  قييد تقييول ف  المييتص تصييرف  فقييا  لمجموعييه ميين القواعييد بايي ا المعنييى إ ا 
كييا  كم يين الوصييول إلييى كييا اسييتنتا  توصييا إليييه ميين مقدماتييه ميين فييإلل تلييك القواعييد   لميين 

ماكيية بايي ا المعنييى  نتصييرف دائمييا  فقييا لقاعييده فنييه كم يين اسييتنتا  فج هيي ا المعنييى فظييفا  لل
استنتا  من فج مقدمهد ل ا  لد  فنييه  تبيياع قاعييده مييا  كجييب ف  فكييو  علييى اسييتعداد لتصييد ق 
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جميش اجستنتاجا  التي نسم  بااد في هييين فنييه غييير راغييب ناائيييا فييي تصييد ق اجسييتنتاجا  
ف  غييير  لييك  تميييير رغلتييي هييو تصييد ق المقييدما   التييي تتتلييف عيين تلييك التييي نسييم  باييا 

 (26 المعينةد ل لك ف   القول بأننا جميعا نتبش قاعده معينه في هاج  معينه
كظيييش فيييا  فراسيييين اليييدليا ا ساسيييي لميييا كسيييميه هجتيييي الرئيسيييية للواقعيييية العلميييية فيييي 

و شييرش مسييائا المقطش التالي من مقال عيينج لميية الناراييا  ج فمييره ف  الاييدف ميين الناراييا  هيي 
نارايييه الواقيييش  بيييا التعميميييا  ا سيييتقرائية ليسييي  فك ييير ف  فقيييا مييين فميييره ف  النارايييا  كم ييين 
اجستمناء عناا من هيل الملدفد كقترش في جدلية  المناقمة كما تاار في مقييالتين  اهييده عيين 

 ييتم  الاواهر  ا فر  عن الناراا    في اثناء المناقميية كجييد تظييار ا محيييرا بييين الطييرذ التييي
 (27 باا التمييش بين ا ةر  المإلهاة   ين  ايفه ا ةار النارج في مقالتين

تتتلييف هجييه ماكسييواا عيين هجييه سييمار  بطراقييه م يييره لإلهتمييا    اتظييمن محا لييه 
لترسيب ا ه ا  المعقولة في الدفاع عن الواقعية   ااار ف  ه ه ا ه ا  ليسيي  فلسييديه مميييشه 

اكسييواا هيييج الجسييرج بييين هجييه سييمار  المسييبقة  الر اييا بعييد كييا شيييء بمعنييى مييا  هجييه م
الإلهقة من بوتنا هبواد الطليعييية  كقتييرش ماكسييواا  ف  اعتبييارا  البسيياةة  المييمولية  اجفتقييار 
للتصوصية هي فظييائا تجعييا ا ه ييا  التييي نعرتيياا فك يير معقوليييه ميين ا ه ييا  التييي تفتقيير 

( فييي هجتييه للواقعيييةد  امييدد علييى فنييه 1970اليااد  ما هو فك ر من  لك  كعطييي ماكسييواا  
فييي تفسيييراته اجهتمالييية الكياسييية للتأكيييد  إ ا كانيي  هنيياس فرتيييتا   ف  فك يير ميين الفرتيييا  
غير المتسقة بم ا متبادل  فيي   الطراقيية الوهيييد  التييي كم يين باييا تقييدكم الييدليا لييدعم فرتيييا  

ولييية ا  لييى للفرتيييا  المنيياار د ( بواسييطه نييوع ميين ترتيييب المعق (S اهييده فك يير ميين ا فيير  
ثييم  يينع   هيي ا الترتيييب فييي اجهتميياج  السييابقة المنسييو ة إلييى الفرتيييا  المنيياار    تسييتند 

 هجته للواقعية بدقه على ه ه الحكيقة الباليهد   

 

(26) Bas C. van Fraassen- The Scientific Image- Oxford University Press- 

Published in the United States-1980-page20 

(27) Wilfrid Sellars-  Is Scientific Realism Tenable?- Proceedings of the 

Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, Vol. 1976 

,Volume Two- 1976- page 308 



 هاشم  الحميد عبد شهيرة  د/ 

 

 18 مجلة بحوث كلية اآلداب   

( كسييتلشما  نجيياش الناراييا  i(  ا داتييية    rلنفتيير   كمييا كقييول ف  كييإل ميين الواقعييية 
 (S  ) 28   (العلمية

  لنيييا ف  نفسييير هكيقيييه ف  العليييم كيييا  ناجحيييا تجرالييييا   ف  العلمييياء قييياموا بتحسيييين كيييي 
لتفسيييره هنييا لييي  هكيقييه هييول العييالم  بييا   تفسيييراتام الطليعييية للاييواهرذ جهيي  ف  مييا نسييم

هكيقه هول تعامإلتنا الفمرايية مييش العييالم  لنفتيير  ف  لييد نا ناراييه ناجحيية تمامييا  تحفيي  جميييش 
 تجرالياد اواهرها   هي كافيه

كييي   لييكذ التفسييير الييواقعي الواتيي  هييو ف  النارايية صييحيحه دلييي  لييدج السييرااليين 
العلمييييانيين فج تفسييييير ف  مجييييرد تفسييييير دائييييرج  قييييائلين ف  الاييييواهر كمييييا لييييو كانيييي  النارايييية 
صيييحيحه تعنيييي فقييي  ف  الناراييية كافييييه تجرالييييةد  تجنيييب السيييراالية الإلهوتيييية المعجيييشا  مييين 

فا اآللايييي    قيييول ا  ف كعتيييرف بييأ   الايييواهر كميييا ليييو كانييي  الناراييية فييإلل افتيييرا  التيييد
صحيحه  ه ا ما كقودني إلى ما كسييمىج الحجييه المعجييش ج للواقعيييةد كييا  مفاييو  هيييإلر  بوتنييا  

 (29 جالواقعية هي الفلسفة الوهيد  التي ج تجعا نجاش العلم معجشهج  
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